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جملس وزراء املنظمة
»لعام 2021«

سهيل بن محمد فرج المزروعيمعالي المهندسدولة اإلمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

محمد عرقابمعالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودصاحب السمو الملكي األميرالمملكة العربية السعودية

بسام رضوان طعمةمعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

إحسان عبد الجبار إسماعيلمعالي األستاذ جمهورية العراق

سعد بن شريده الكعبيمعالي المهندسدولة قطر

محمد عبد اللطيف الفارسمعالي الدكتوردولة الكويت

محمد إمحمد عونمعالي المهندسدولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية
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شريف سليم العلماءسعادة المهندسدولة اإلمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحانيسعادة السيدمملكة البحرين

ميلود مجلد سعادة الدكتورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن الحميدي الدوسريسعادة الدكتورالمملكة العربية السعودية 

خالد مطر العليجسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

نصير عزيز جبارسعادة المهندسجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

نمر فهد المالك الصباحسعادة الشيخ الدكتور دولة الكويت 

عادل فرج جبريلسعادة المستشاردولة ليبيا

أشرف محمود فرجسعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

املكتب التنفيذي
»لعام 2021«
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األمانة العامة

علي سبت بن سبتسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

مدير اإلدارة االقتصادية
عبد الفتاح دنديالسيد

عماد مكيالمهندسمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الكريم عايدالسيدمدير إدارة الشؤون المالية واالدارية

والمشرف على إدارة اإلعالم والمكتبة

٭٭٭٭



تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون8



المحتويات

9 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء

23تمهيد 
24التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2021 والعوامل المؤثرة عليهاأوال:

64قيمة صادرات النفط في الدول األعضاءثانيا: 
68اآلفاق المستقبلية للسوق النفطية على المدى القريبثالثا:

70تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية للفترة )2017-2021(رابعاً:
84اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة المختلفة في الدول األعضاء حتى عام 2040خامساً:

الفصل الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف 
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

89النفط والغـاز أوال:
119الفحـم الحجري ثانيا:
122الطاقـة النووية ثالثا: 
124مصادر الطاقات المتجددة رابعا:

الفصل الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات 
النفطية الالحقة

137  صناعة التكريرأوال:
178صناعة البتروكيماوياتثانيا:
200استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي ثالثا:

احملتويات
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الجزء الثاني 
أنشطة المنظمة خالل عام 2021

الفصل األول 
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

233مجلس الوزراءأوال:
233المكتب التنفيذيثانيا:

الفصل الثاني
األمانة العامة 

235الدراسات والتقاريرأوال:
248األوراق التي قدمتها األمانة العامةثانيا:
260الندوات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامةثالثا:

266المؤتمرات واإلجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة رابعا:
281متابعة شؤون البيئة وتغير المناخخامسا:
284النشاط اإلعالميسادساً:
288بنك المعلوماتسابعا:
289النشاط االداري والماليثامنا:

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة

291الشركة العربية البحرية لنقل البترولأ:
293الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(ب:
294الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( جـ:
296الشركة العربية للخدمات البترولية د:

المـالحق
303البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة
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جداول الجزء األول

الفصل األول

25إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، اإلجمالي والتغير السنوي 2021-2017  1-1

29مستويات اإلنتاج الطوعية وفقا للتعديالت الجديدة إلتفاق أوابك + لخفض اإلنتاج،يناير 2-12021

30مستويات اإلنتاج الطوعية وفقا للتعديالت الجديدة إلتفاق أوابك + لخفض اإلنتاج،أبريل 3-12021

32مستويات اإلنتاج الطوعية وفقا للتعديالت الجديدة إلتفاق أوابك + لخفض اإلنتاج،يوليو 4-12021

33مستويات اإلنتاج المرجعي لدول أوابك + وفقا لتعديالت المتفق عليها5-1

37النمو االقتصادي النمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية 2021-2017  6-1
39معدالت النمو االقتصادي في العالم حسب المجموعات الدولية، 2021-2017 7-1
41الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير السنوي، 2021-2017  8-1
42الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 9-12021-2017
اإلجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط، في دول منظمة التعاون االقتصادي 10-1

والتنمية ، 2021-2017 
43

49االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى، 11-12021-2017
51السعر الفوري لسلة خدمات أوبك، 12-12021-2017
55متوسط االسعار الفورية لسلة خدمات أوبك وخام برنت وغرب تكساس وبعض الخدمات العربية، 13-12021-2017
57اسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية، 14-12021-2005
59المتوسط الشهر لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في االسواق المختلفة، 15-12021-2020
62تطور اتجاهات اسعار شحن النفط الخام، 16-12021-2020
64مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل، عامي 17-12021-2020
67قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية،18-12021-2005
71استهالك الطاقة في الدول االعضاء، 19-12021-2017
73استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر، 20-12021-2017
75استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء، 21-12021-2017
78استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء،22-12021-2017
79استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء، 23-12021-2017
79استهالك الفحم في الدول االعضاء،24-12021-2017 
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81تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء، عامي 25-12021-2017 
83األسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية26-1 
86التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة في الدول األعضاء حتى عام  27-12040 
86التطور المتوقع في حصص مصادر الطاقة من إجمالي استهالكها في الدول االعضاء حتى عام  28-12040 

الفصل الثاني
95معدل عدد الحفارات العاملة في العالم1-2
96االكتشافات البترولية في الدول االعضاء في أوابك وباقي الدول العربية2-2
98بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 3-22021
105احتياطي النفط في الدول العربية والعالم، 4-22021-2017
107احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، 5-22021-2017
111إنتاج النفط والسوائل الهيدروكربونية عربياً وعالمياً، 6-22021-2017
113إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية  والعالم، 7-22020-2016
115بعض المؤشرات الفنية للمشاريع التي وضعت على اإلنتاج عام 8-22021
117الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالمياً، 9-22020-2016
119احتياطيات الفحم الحجري في العالم، 10-22020-2016
120إنتاج الفحم الحجري في العالم، 11-22020-2016
122عدد المفاعالت النووية في العالم، وكميات الكهرباء المولدة منها12-2
126السعات المركبة من طاقة الرياح في الدول العربية، عام 13-22020
127السعات المركبة من الطاقة الشمسية في الدول العربية عام 14-22020 
129السعات المركبة من الطاقة الكهرومائية في الدول العربية، عام 15-22020 
131السعات المركبة من طاقة الكتلة الحيوية في الدول العربية، عام 16-22020 
133تغير السعات المركبة من بعض الطاقات المتجددة في العالم17-2 

الفصل الثالث
138مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 2020 و1-32021

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المانع موزعة حسب مناطق 2-3
139العالم نهاية عامي 2020 و2021

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 3-3
140نهاية عامي 2020 و2021

الحفازواألزمرة موزعة حسب 4-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
141مناطق العالم نهاية عامي 2020 و2021
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة 5-3
142حسب مناطق العالم نهاية عامي  2020 و2021

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم 6-3
143نهاية عامي  2020 و2021

171تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة 2017-2021 وعدد المصافي في عام 7-32021
202استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عام 2019 و 8-32020

مناطق 9-3 مختلف  في  األولية  الطاقة  استهالك  إجمالي  من  الطبيعي  الغاز  تطور حصة 
205العالم خالل الفترة 2021-2017

209صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2019 و 10-32020
212صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2019 و 11-32020

215تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي 12-32020-2016 
217توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العالم نهاية عام 13-32021 

أشكال الجزء األول
الفصـل األول

25إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي،  2021-2017    1-1
26التطورات الربع سنوية إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2-12021
35تطور إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري، 3-12021-2016
36التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ، 2021-2017 4-1
37النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، 5-12021-2017
40معدالت النمو االقتصادي العالمي خالل عامي 2020 و 2021، حسب المجموعات6-1
41إجمالي الطلب العالمي على النفط،7-12021-2017
42توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،8-12021-2017
44إجمالي الطلب على النفط في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،9-12021-2017
51المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 10-12021-2014
56التغير في المعدالت السنوية لسعر سلة خدمات اوبك، والخام االمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 11-12021-2017
60أسعار الغازولين الممتاز، 12-12021-2020
66مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته للدول األعضاء  يناير - ديسمبر 13-12021
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67القيمة اآلسمية والحقيقية لصادرات الدول االعضاء من النفط الخام، 14-12021-2005
70استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2020 و 15-12021
71معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول االعضاء في عام 16-12021
72التوزيع النسبي الستهالك الطاقة في الدول االعضاء حسب المصدر في عام 17-12021
73استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2020 و 18-12021
75األهمية النسبية إلستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عام 19-12021
80تطور كثافة الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2017  و 20-12020

الفصل الثاني
106توزع احتياطيات النفط في العالم عام 2021 حسب المجموعات الدولية1-2
109توزع احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية عام 2-22020
114توزع إنتاج النفط في العالم حسب المجموعات الدولية3-2
118توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق عام 2019 حسب المجموعات الدولية4-2
120توزع احتياطيات الفحم الحجري عام 2020 حسب المجموعات الدولية5-2
121كميات الفحم الحجري المنتجة عام 2020 حسب المجموعات الدولية6-2
125السعات المركبة من طاقة الرياح في العالم عام 7-22020
127السعات المركبة من الطاقة الشمسية في العالم عام 8-22020
128السعات المركبة من الطاقة الكهرومائية في العالم عام 9-22020
130السعات المركبة من طاقة الكتلة الحيوية في العالم عام 10-22020
131السعة المركبة من طاقة المحيطات في العالم عام 11-22020
132السعة المثبتة من طاقة المحيطات في العالم عام 12-22020

الفصل الثالث
137تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 1-32021-2013
138توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام 2-32021
مناطق 3-3 في  المانع  الحفاز  بالعامل  التكسير  عمليات  طاقات  إجمالي  توزع  بين  مقارنة 

العالم نهاية عامي 2020 و 2021
140

مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم نهاية 4-3
141عامي 2020 و 2021

مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة على مناطق 5-3
142العالم نهاية عامي 2020 و 2021

العالم 6-3 مناطق  اللزوجة على  التفحيم وكسر  إجمالي طاقات عمليات  توزع  بين  مقارنة 
143نهاية عامي 2020 و 2021
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العالم 7-3  مناطق  على  الهيدروجينية  المعالجة  عمليات  طاقات  إجمالي  توزع  بين  مقارنة 
144نهاية عامي 2020 و 2021

172تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية خالل الفترة 8-32021-2017
179معدالت أسعار البولي ايثيلين بدرجاته المختلفة خالل الفترة منتصف 2020 - منتصف 9-32021
179معدالت أسعار البولي بروبيلين بدرجاته المختلفة خالل الفترة منتصف 2020 - منتصف 10-32021
180تغيرمؤشر البتروكيماويات متأثر بتغيرات أسعار النفط والغاز خالل الفترة 11-32021-1999 
188معدالت نمو الطلب على البولي أوليفينات في الصين عام 2021، مقارنة بعام 12-32020
189نسبة إنخفاض واردات الصين من البولي أوليفينات في عام 2021، مقارنة بعام 13-32020 
ارتفاع معدالت نمو الطلب على البولي بروبيلين في دول منطقة جنوب شرق آسيا 14-3 

خالل عام 2021
190

عنها 15-3  المعلن  أو  لها  والمخطط  المضافة،  اإلنتاجية  الطاقات  حيث  من  دول   10 أعلى 
191لمشروعات إنتاج البولي بروبيلين لعام 2030

ايرادات صناعة الكيماويات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2021، 16-3 
194مقارنة بعام 2020

200تطور االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 17-32020-2016 
202توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 18-32020
204توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 19-32020
تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة األولية في العالم خالل الفترة 20-3

2020-2017
206

207حصة تجارة الغاز الطبيعي العالمي من إجمالي الطلب العالمي في عام 21-32020
208صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 22-32020
211تطور صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 23-32020-2016
211توزع صادرات الغاز الطبيعي عالمياً خالل عام 2019 و 24-32020
213توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا عام 25-32020
214توزع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 26-32020
215تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة  27-32020-2016
218توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 28-32021
219توزع الطاقة التصميمية لمرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسال في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 29-32021
222توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية نهاية عام 30-32021
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الوقت  في   2021 لعام  واالربعون  الثامن  السنوي  العام  األمين  تقرير  يصدر 
أداء  النسبي في  التعافي  إيجابية بفضل  العالمي تطورات  النفط  فيه سوق  الذي تشهد 
االقتصادات العالمية بعد الهّزة الكبيرة التي لحقت بها بسبب تداعيات جائحة فيروس 
الفيروس واالضطرابات التي شهدتها سالسل  كورونا وظهور متحورات جديدة من 
التوريد بشكل عام. وقد ساهمت حمالت التطعيم وتسارع وتيرتها في تخفيف القيود 
المفروضة على حركة التنقل المرتبطة بالجائحة، وساعدت على احراز تقدم كبير في 
استئناف النشاط االقتصادي لترتفع حركة التجارة العالمية في السلع، كما تحسن نشاط 
الصناعات التحويلية العالمية وإن كان بشكل نسبي، وسجل الطلب العالمي على النفط 

أكبر ارتفاع سنوي له على اإلطالق، غير أنه ما زال دون مستوياته قبل الجائحة.  
وعلى وقع تلك المعطيات، ارتفعت المعدالت السنوية ألسعار النفط الخام العالمية 
في عام 2021 بأعلى وتيرة لها ُمنذ عام 2011، لتصل إلى 70 دوالر للبرميل وهو 
واضح  بشكل  األسعار  في  االرتفاع  انعكس  وقد   .2014 عام  ُمنذ  لها  مستوى  أعلى 
على عائدات الدول األعضاء من صادرات النفط التي ال تزال تشكل واحدا من أهم 
ثرواتها الوطنية، وقاعدة أساسية القتصاديات العديد من دولها، باعتباره رافداً أساسياً 

املقدمة
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لمداخيلها، وجزءاً أساسياً في تجارتها الخارجية، ومن أهم العناصر التي ترتكز عليها 
موازناتها السنوية.

صورة  بذلك  راسماً  القضايا،  من  عدد  والتحليل  بالتفصيل  التقرير  هذا  يتناول 
في  الطاقة  وصناعة  خاصة،  البترولية  الصناعة  جوانب  لمختلف  المعالم،  واضحة 
أطرها العامة. كما يبرز كذلك مختلف المساعي التي قامت بها مجموعة أوبك+ ومنها 
تحقيق  أوابك، نحو  فيها وفي منظمة  العربية األعضاء  الدول  الخصوص  على وجه 
المجموعة عدد من  اتخذت دول  العالمي، حيث  النفط  االستقرار والتوازن في سوق 
القرارات الهامة التي ساهمت في تقييد إمدادات النفط الخام العالمية خالل عام 2021، 
ومن ثم التخلص من تخمة المخزونات النفطية التي تسببت فيها جائحة كورونا. ومن 
جهة أخرى يبرز هذا التقرير المساعي والجهود التي بذلتها الدول األعضاء لتطوير 
المشاريع  من  لعديد  إنجاز  من  به  قامت  وما  مراحلها  مختلف  في  النفطية  صناعاتها 
الهادفة لتعزيز االحتياطيات النفطية والغازية رغم التحديات التي واجهتها خالل العام.
يقدم الجزء األول من التقرير صورة تحليلية واضحة مدعمة ببيانات وإحصائيات 
عن مختلف أوجه صناعة النفط والطاقة في الجزء األول الذي يتطرق إلى استعراض 
األسواق  له  تعرضت  وما  الدولي  الصعيد  على  تطور  من  الصناعة  تلك  شهدته  ما 
العالمية من تقلبات ومدى انعكاس كل ذلك على الدول األعضاء في المنظمة. كما يتناول 
كالعرض  السوق،  بأساسيات  المتصلة  تلك  منها  سواء  السوق،  في  المؤثرة  العوامل 
والطلب والمخزون النفطي، أو تلك التي تلعب دوراً في التأثير على توجهات السوق، 
السياسية  التكتالت  مختلف  تتبناها  التي  الطاقة  وسياسات  الجيوسياسية  القضايا  مثل 
واالقتصادية.  ومن هذه الزاوية يناقش التقرير ما استجد على اتجاهات األسعار خالل 
المحرك  تعتبر  التي  األعضاء  للدول  النفطية  العائدات  وانعكاساتها على   2021 عام 
الرئيسي واألساسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، إلى جانب تقديم صورة أولية عن 
تطور استهالك النفط والطاقة في الدول العربية بشكل عام، والدول األعضاء بشكل 
خاص، وذلك حسب مصادر الطاقة األساسية المتاحة )النفط والغاز الطبيعي، والفحم، 
والطاقة الكهرومائية(، فضالً عن تسليط الضوء على االستهالك النهائي من الطاقة ، 
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ورصد آخر التطورات التي شهدتها أسعار المنتجات النفطية في الدول العربية.
ومن جانب آخر، يبرز الجزء األول من التقرير كذلك مختلف التطورات العربية 
والعالمية التي رصدت على مختلف أصعدة صناعة الطاقة بداية من استكشاف وإنتاج 
مختلف مصادر الطاقة، مع التركيز على النفط والغاز الطبيعي وما شهدته الصناعات 
الالحقة )تكرير وبتروكيماويات ( وصناعة الغاز الطبيعي من تطورات على الصعيدين 
نشاطات  الستعراض  خصص  فقد  التقرير  من  الثاني  الجزء  أما  والدولي.  العربي  
التنفيذي  والمكتب  الوزراء  مجلس  باجتماعات  بدءا   ،2021 عام  خالل  المنظمة 
العامة بإعداده من دراسات وما شاركت فيه من ندوات  للمنظمة، وما قامت األمانة 
ولقاءات ومؤتمرات على الصعيدين العربي والدولي. كما يتضمن هذا الجزء إنجازات 
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة التي عملت – كما كان دأبها منذ إنشائها – على 
على  كورونا  جائحة  تداعيات  لتجاوز  المنصرم،  العام  طيلة  وسعها  في  ما  كل  بذل 
القطاعات التي تزاول فيها أعمالها ونشاطاتها. وقد نجح معظم تلك الشركات في تعزيز 
األقسام  مختلف  في  نشاطاتها  وتطوير  فاعليتها  وتعزيز  أدائها  كفاءة  ورفع  قدراتها 
والفروع التابعة لها، وما بذلته من جهود لدرء وتالفي انعكاسات جائحة كورونا على 

نشاطاتها.
يساهم هذا  أن  أوابك هو  لمنظمة  العامة  األمانة  في  أملنا جميعاً  فإن  الختام،  وفي 
التقرير في رسم إطار واضح المعالم ويمكن القارئ من تكوين صورة شاملة وصادقة 
عن منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وعن نشاطاتها وأهدافها، ورجاؤنا هو 
تعميق  من  إليه  يسعون  ما  وتخصصاتهم  مشاربهم  اختالف  على  القراء  فيه  يجد  أن 

لمعارفهم ومداركهم في الثقافة البترولية.
وهللا ولي التوفيق،     

األمين العام 
علي سبت بن سبت
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الفصل االول

تطورات السوق النفطية العاملية
وإنعكاساتها على الدول األعضاء
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23 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون
1 

 

  لوألا ءزجلا

  ةقاطلاو طفنلا لاجم يف ةیلودلا تاروطتلا

 لوألا لصفلا

 ءاضعألا لودلا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تاروطت

 دیھمت

 نـم معدـب 2021 ماـع لالـخ ةـیباجیإ تاروطت ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تدھش

 ،دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج تایعادت نم ةیملاعلا تاداصتقالا ءادأ يف يفاعتلا

 تاروـحتم روـھظ اھببـس نیـقیلا مدـع نم ةلاح طسو ،ةیسیئرلا تاداصتقالا امیس الو

 يـف اـھتریتو عراـستو میـعطتلا تالـمح تمھاـس دـقو اذـھ .سورـیفلا اذـھ نم ةدیدج

 تدعاـس اـمك ،ةحئاجلاب ةطبترملا رفسلاو لقنتلا ةكرح ىلع ةضورفملا دویقلا فیفخت

 ةـیملاعلا ةراـجتلا ةـكرح عفترتل يداصتقالا طاشنلا فانئتسإ يف ریبك مدقت زارحا ىلع

 عـبرلا لالـخ قالـطإلا ىـلع اـھل يلصف ىوتسم ىلعأ ةلجسم ظوحلم لكشب علسلا يف

 ،يبسن لكشب ناك نإو ةیملاعلا ةیلیوحتلا تاعانصلا طاشن نسحت امك ،ماعلا نم ثلاثلا

 وحن ىلإ لصیل قالطإلا ىلع ھل يونس عافترا ربكأ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لجسو

        .ةحئاجلا لبق ھتایوتسم نود لاز ام ھنأ ریغ ،2021 ماع يف موی/لیمرب نویلم 96.6

 ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلاو رارقتسالا قیقحت وحن ةلوذبملا دوھجلا راطإ يفو

 لكـشب تمھاـس يـتلا ةماھلا تارارقلا نم ددع +كبوأ لود ةعومجم تذختا ،ةیملاعلا

 تاـنوزخملا ةـمخت نـم صلختـلا مـث نمو ،ةیملاعلا ماخلا طفنلا تادادمإ دییقت يف ریبك

 اذـھ يـف ركذـی .دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج اـھیف تببـست يـتلا ةیملاعلا ةیطفنلا

 يلاوـحب تعفترا ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو ماخلا طفنلا نم كبوا لود تادادما نأ ،قایسلا

 اــمك ،موی/لــیمرب نوــیلم 31.5 ةلجــسم 2020 ماــعب ةــنراقم موی/لــیمرب فــلأ 800

 موی/لـیمرب فـلأ 680 يلاوـحب اـھجراخ نـم ةـجتنملا لودـلا نـم تادادـمالا تعفترا

  .موی/لیمرب نویلم 63.7 وحن ىلإ لصتل
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2 
 

 نـم يملاـعلا ضرـعلاو بـلطلا ةـنزاومل ةـیلوألا تاـنایبلا رـھُظت ،ماع لكشبو

 ضئاـفلاب ةـنراقم ،موی/لـیمرب نوـیلم 1.5 هردـقً ازـجع 2021 ماـع يـف ماـخلا طفنلا

  .موی/لیمرب نویلم 2.7 غلابلاو 2020 ماع يف ققحملا

 ماـخلا طفنـلا راعـسأل ةیونـسلا تالدـعملا تـعفترا ،تاـیطعملا كـلت عقو ىلعو

 ،2011 ماـع ذـنُم ةلجـسم ةرـیتو ىلعأـب قباسلا ماعلاب ةنراقم 2021 ماع يف ةیملاعلا

 .2014 ماع ذنُم اھل ىوتسم ىلعأ وھو لیمربلل رالود 69.9 ىلإ لصتل

 ملاــعملا ىــلع ءوــضلا رــیرقتلا نــم لوألا لــصفلا نــم لوألا ءزــجلا طلــسیو

 ةــمیق ىــلع اھتاــساكعناو اــھیف ةرثؤــملا ةیــسیئرلا لــماوعلاو ةــیطفنلا قوــسلل ةیــساسألا

 لــصفلا نــم يناــثلا ءزــجلا ضرعتــسی اــمك ،ءاــضعألا لودــلل ةــیطفنلا تارداــصلا

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

 .صاخ لكشب ءاضعألا
 

 لـماوعلاو 2021 ماـعل ةـیملاعلا طفنـلا قوـس يف ةیسیئرلا تاروطتلا ً:الوأ

 .اھیلع ةرثؤملا

 

 ةـفاكب ةـقلعتملا بـناوجلا ضـعب لیـصفتلا نـم ءيـشب هاندأ تارقفلا ضرعتست

 ھـجو ىـلعو ،2021 ماـع يـف ةـیملاعلا طفنـلا قوـس اھتدھش يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا

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

 ةـیطفنلا تارداـصلا ةـمیق ىـلع كـلذ ساـكعناو ،ةـیملاعلا ةیطفنلا تانوزخملا ةكرحو

  .ءاضعألا لودلل

  تادادمإلا .1

 يـف )يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخ طفن( ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ دھش

 ماـعلاب ةـنراقم %1.5 ةبـسنب يأ ،موـی /لـیمرب نویلم 1.4 وحنبً اعافترا ،2021 ماع

 )1-1( لودـجلا حـضوی اـمك ،موـی /لـیمرب نوـیلم 95.1 ىـلإ اھاوتسم لصیل قباسلا

  .)1-1( لكشلاو
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 1-1 لودجلا

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

2021 - 2017 

( موی /لیمرب نویلم ) 

1202*  2020 2019 1820  2017   
  تادادمالا يلامجإ    

      

       ** كبوأ لود  36.7 36.6 34.6 30.7 31.5
       كبوأ جراخ لود  60.4 63.4 65.6 63.0 63.7
95.1 93.7 1100.    ملاعلا  97.1 100.0 

      
 )موی / لیمرب نویلم( ریغتلا     

       

0.8 ).93(  )2.1(        ** كبوأ لود  )0.1( )0.1( 
0.7 )2.6(        كبوأ جراخ لود  1.2 3.0 2.2 
1.4 )6.5(    ملاعلا  1.1 2.9 0.1 

       

 )%( ریغتلا     

       

2.5 )11.2(  )5.6(        ** كبوأ لود  )0.1( )0.2( 
1.1 )3.9(        كبوأ جراخ لود  2.0 4.9 3.4 
1.5 )6.5(  .10         ملاعلا  1.1 3.0 

. ةیریدقت تانایب  * 
 تمـضنا امك ، 2017 وینوی يف ةیئاوتسالا اینیغ تمضناو ،2017 ریانی يف كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع ایسینودنا تدمج **

 يـف كـبوأ ةـمظنم يـف اھتیوضع روداوكالا تدمج امك ،2019 ریانی يف اھتیوضع رطق تدمج و ،2018 وینوی يف وغنوكلا
   .2020 ریانی
 

     
  :تاظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا
 :رداصملا

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ
 

 )1-1( لكشلا

 2021 – 2017 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

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

 ةنراقم موی /لیمرب فلأ 600 يلاوحب تادادمإلا كلت عافترا 2021 ماع نم لوألا

 تعفترا مث ،موی /لیمرب نویلم 98.8 يلاوح ىلإ لصتل 2020 ماع نم عبارلا عبرلاب

          نویلم 93.9 وحن ىلإ لصتل يناثلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 1.1 وحنب

 ،موی/لیمرب نویلم 95.6 وحن ىلإ ثلاثلا عبرلا لالخ اھعافترا تلصاوو ،موی /لیمرب

          ،ماعلا نم ریخألا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 98 ىوتسم ىلإ لصت نأ لبق

 .)2 – 1( لكشلا حضوی امك

 )2 – 1( لكشلا

 2021 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإل ةیونسلا عبرلا تاروطتلا

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

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

 كبوأ لود تادادمإ 1-1

 لالخ كبوأ لودل )يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخ طفن( ةیطفنلا تادادمإلا تعفترا

 لصتل قباسلا ماعلاب ةنراقم %2.5 ةبسنب وأ موی/لیمرب فلأ 800 وحنب 2021 ماع

 تادادمإلا يلامجإ نم كبوأ لود ةصح كلذب عفترتل ،موی/لیمرب نویلم 31.5 ىلإ

 حضوی امك ،2021 ماع %33.1 ىلإ 2020 ماع %32.8 نم ةیملاعلا ةیطفنلا

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

     موی/لیمرب نویلم 26.3 يلاوح ىلإ لصتل 2020 ماع موی/لیمرب نویلم 25.6

 ریغ طوفنلاو يعیبطلا زاغلا لئاوس نم كبوأ لود تادادمإ تعفترا امك .2021 ماع

  .2021 ماع موی/لیمرب نویلم 5.14 ىلإ لصتل موی/لیمرب فلأ 90 وحنب ةیدیلقتلا

 لئاوسو ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تعفترا ،يونسلا عبرلا ىوتسملا ىلعو

 عبرلاب ةنراقم ي/ب فلأ 300 وحنب 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يعیبطلا زاغلا

 +كبوأ لود صیلقت عمً انمازت ،ي/ب نویلم 30.3 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نم عبارلا

 رھش يف ي/ب فلأ 500 رادقمب "جاتنإلا ةدایز يأ" جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفختل

 يرھش لالخ طقف ي/ب فلأ 75 هرادقم يرھش ساسأ ىلع اھصیلقت مث ،2021 ریانی

 اھلمشی ال يتلا ایبیل ةلود جاتنإ يف ةدرطضملا ةدایزلا نعً الضف ،سرامو ریاربف

 364 رادقمب يناثلا عبرلا لالخ اھعافترا كبوأ تادادمإ تلصاوو .+كبوأ لود قافتإ

 ىلع جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفخت صیلقتب +كبوأ لود رارق ةیفلخ ىلع ي/ب فلأ

 تادادمإ تعفترا مث .وینویو ویام يرھش لالخ ي/ب فلأ 350 هرادقم يرھش ساسأ

  صیلقت ةجیتن ي/ب نویلم 1.4 وحن غلب ظوحلم لكشبو ثلاثلا عبرلا لالخ كبوأ

 فلأ 400 هرادقم يرھش ساسأ ىلع جاتنإلا ضفخ قافتإ تاضیفختل +كبوأ لود

 غلبً اعافترا ةیطفنلا كبوأ تادادمإ تدھشو .ربمتبسو سطسغأ يرھش لالخ ي/ب

 عمً انمازت ،ي/ب نویلم 32.8 يلاوح ىلإ لصتل ،عبارلا عبرلا لالخ ي/ب فلأ 780

 عافتراو ،ي/ب فلأ 400 ةغلابلا ةیرھشلا جاتنإلا ةدایز ةیَلا ىلع +كبوأ لود ظافح

 ةیسایسلاو ةیداصتقالا ةمزألاو ةیكیرمألا ةیداصتقالا تاطوغضلا مغر الیوزنف جاتنإ

 .اھب رمت يتلا

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

 ةحئاج تایعادت رارمتسا لظ يف امیسال ،ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا رارقتساو نزاوت

 اھل ناك يتلا يملاعلا داصتقالا ءادأ ىلع )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف

  .لكك ةعانصلاو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا ءادأ شاعتنا نم دحلا يفً ارود
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 ،اھنم 2021 ماع لالخ تاعامتجا ةدع كبوأ ةمظنم تدقع ،نأشلا اذھ يفو

 ةمظنملا جراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا عم عامتجا رشع ىنثأو ،نییرازو نیعامتجا

 نأ اھنأش نم يتلا تاءارجالا نم دیدعلا ذاختإ مت دقو ،+كبوأ ةعومجم راطإ يف

 لیصافتلا ضعب هاندأ يفو ،ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلا نم دیزم قیقحت ىلإ يدؤت

  :تاعامتجالا كلت لوح

 ضعب عم كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلل رشع ثلاثلا يرازولا عامتجإلا دقُع •

 دقو ،2021 ریانی رھش 5و 4 يموی )+ كبوأ( اھجراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا

 ریاربف يرھشل جاتنإلا ىوتسم ىلع تالیدعت ءارجإ متی نأ ىلع قافتإلا ھلالخ مت

 متی نأو .هاندأ حضوملا )2 - 1( لودجلا يف لصفملا عیزوتللً اقفو 2021 سرامو

 لالخ ةقحاللا رھشألاو 2021 لیربأ رھشل جاتنإلا ىوتسم ىلع تالیدعتلا دیدحت

 يرازولا عامتجإلا يف اھیلع قفتملا رییاعمللً اقفو ،ةیرھشلا ةیرازولا تاعامتجالا

 يرُجتس اھنإ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا تنلعأو .+كبوأ لودل رشع يناثلا

 يرھش لالخ ي/ب نویلم 1 غلبت يطفنلا اھجاتنإ يف ةیعوط ةیفاضإ تاضیفخت

 .2021 سرامو ریاربف
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 2-1 لودجلا

 ةیعوطلا جاتنإلا تایوتسم

 2021 ریانی ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ( 
 

 2021 سرام

 

 2021 ریاربف

 

   2021 ریانی

 

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 

 ىوتسملا

 يعجرملا
 

 رئازجلا 1057 )181( 876 )181( 876 )181( 876
 الوجنأ 1528 )261( 1267 )261( 1267 )261( 1267
 وغنوكلا 325 )56( 269 )56( 269 )56( 269
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 )22( 105 )22( 105 )22( 105
 نوباجلا 187 )32( 155 )32( 155 )32( 155

 قارعلا 4653 )796( 3857 )796( 3857 )796( 3857
 تیوكلا 2809 )480( 2329 )480( 2329 )480( 2329
 ایریجین 1829 )313( 1516 )313( 1516 )313( 1516
 ةیدوعسلا 11000 )1881( 9119 )1881( 9119 )1881( 9119
 تارامإلا 3168 )542( 2626 )542( 2626 )542( 2626
 ناجیبرذأ 718 )123( 595 )123( 595 )123( 595
 نیرحبلا 205 )35( 170 )35( 170 )35( 170
 يونورب 102 )17( 85 )17( 85 )17( 85

 ناتسخزاك 1709 )292( 1417 )282( 1427 )272( 1437
 ایزیلام 595 )102( 493 )102( 493 )102( 493

 كیسكملا 1753 ــ 1753 ــ 1753 ــ 1753
 نامُع 883 )151( 732 )151( 732 )151( 732

 ایسور 11000 )1881( 9119 )1816( 9184 )1751( 9249
 نادوسلا 75 )13( 62 )13( 62 )13( 62

 نادوسلا بونج 130 )22( 108 )22( 108 )22( 108
 10-كبوأ لود 26683 )4564( 22119 )4564( 22119 )4564( 22119

 كبوا جراخ لود 17170 )2636( 14534 )2561( 14609 )2486( 14684

 +كبوأ يلامجإ 43853 )7200( 36653 )7125( 36728 )7050( 36803
 

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 ،+كبوأ لودل رشع عبارلا يرازولا عامتجإلا دقُع ،2021 سرام نم عبارلا يف •

 2021 لیربأ رھشل جاتنإلا تایوتسم ءاقبإ نأشب قافتإ ىلإ لصوتلا ھلالخ متو

 امھل حمسیس ناتللا ناتسخازاكو ایسور ءانثتساب ،قباسلا رھشلا نع رییغت نود

 ببسب بیترتلا ىلع ي/ب فلأ 20و ي/ب فلأ 130 رادقمب جاتنإلا ةدایزب

  .يمسوملا كالھتسالا طامنأ رارمتسا

 لیربأ رھش نم لوألا يف رشع سماخلا يرازولا عامتجإلا +كبوأ لود تدقع •

 وینویو ویام روھشلل جاتنإلا تایوتسم لیدعت ىلع قافتالا ھلالخ مت  ،2021
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 عم ،هاندأ حضوملا )3 - 1( لودجلا يف لصفملا عیزوتللً اقفو 2021 ویلویو

 لودل رشع يناثلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا ةیلآلاب مازتلالا رارمتسا

 يملاعلا طفنلا قوس فورظ مییقتل ةیرھش ةیرازو تاعامتجا دقعب ةصاخلا +كبوأ

 هذھ دیزت ال ثیحب ،يلاتلا رھشلل جاتنإلا ىوتسم تالیدعت نأشب رارق ذاختاو

  .موی /لیمرب فلأ 500 نع تالیدعتلا

 3-1 لودجلا

 ةیعوطلا جاتنإلا تایوتسم

 2021 لیربأ ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ(
 

 2021 ویلوی

 

 2021 وینوی

 

   2021 ویام
 

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 ىوتسملا

 ضفخلا دعب

 ضفخ

 جاتنالا

 

 ىوتسملا

 يعجرملا
 

 رئازجلا 1057 )170( 887 )159( 898 )145( 912
 الوجنأ 1528 )245( 1283 )230( 1298 )209( 1319
 وغنوكلا 325 )52( 273 )49( 276 )44( 281
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 )20( 107 )19( 108 )17( 110
 نوباجلا 187 )30( 157 )28( 159 )26( 161

 قارعلا 4653 )748( 3905 )699( 3954 )637( 4016
 تیوكلا 2809 )451( 2358 )422( 2387 )384( 2425
 ایریجین 1829 )294( 1535 )275( 1554 )250( 1579
 ةیدوعسلا 11000 )1768( 9232 )1653( 9347 )1505( 9495
 تارامإلا 3168 )509( 2659 )476( 2692 )433( 2735
 ناجیبرذأ 718 )115( 603 )108( 610 )98( 620
 نیرحبلا 205 )33( 172 )31( 174 )28( 177
 يونورب 102 )16( 86 )15( 87 )14( 88

 ناتسخزاك 1709 )246( 1463 )240( 1469 )234( 1475
 ایزیلام 595 )96( 499 )89( 506 )81( 514

 كیسكملا 1753 ــ 1753 ــ 1753 ــ 1753
 نامُع 883 )142( 741 )133( 750 )121( 762

 ایسور 11000 )1582( 9418 )1543( 9457 )1505( 9495
 نادوسلا 75 )12( 63 )11( 64 )10( 65

 نادوسلا بونج 130 )21( 109 )20( 110 )18( 112
 10-كبوأ لود 26683 )4287( 22396 )4010( 22673 )3650( 23033

 كبوا جراخ لود 17170 )2263( 14907 )2190( 14980 )2109( 15061

 +كبوأ يلامجإ 43853 )6550( 37303 )6200( 37653 )5759( 38094

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 عباــسلا يــف دــقع يذــلا +كــبوأ لودــل رــشع سداــسلا يرازوــلا عاــمتجالا لالــخ •

 جاتنإلا لیدعت رارق ذیفنت ةلصاوم ىلع قافتالا مت ،2021 لیربأ رھش نم نورشعلاو
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 يرازوـلا عاـمتجالا نـع رداـصلا ،2021 وـیلویو وـینویو ویام ،ةثالثلا روھشلا لالخ

  .+كبوأ لودل رشع سماخلا

 لودــل رــشع عباــسلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع 2021 وــینوی رھــش نــم لوألا يــف •

 قـفتملا جاـتنإلا تالیدـعت نم ي/ب نویلم 2 ةداعإ ىلع قافتالا ھلالخ متو +كبوأ

ً اـقفو رـمألا كـلذ ماـمتإ ةعرـس دـیدحت عم ً،ایجیردت يملاعلا طفنلا قوس ىلإ اھیلع

 .طفنلا قوس فورظل

 دـیزم ءارـجإل ھـلیجأت بقع +كبوأ لودل رشع نماثلا يرازولا عامتجالا ءاغلإ مت •

 طفنـلا قوسل نزاوتلاو رارقتسالا ققحی قافتا ىلإ لصوتلا فدھب ،تارواشملا نم

 لودــل رــشع عــساتلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع ،2021 وــیلوی 18 يــفو .ةــیملاعلا

  :يلاتلاك تناكو ،ةیسیئر طاقن ةدع ىلع قافتالا ھلالخ مت ،+كبوأ

           +كـــبوأ لودـــل رـــشاعلا يرازوـــلا عاـــمتجالا يـــف ذـــختملا رارـــقلا دـــیدمت .1

  .2022 ربمسید رھش ةیاھن ىتح )2020 لیربأ(

 نـم ةرـتفلا يف ي/ب نویلم 3.6 رادقمب جاتنإلا تاضیفختل يجیردتلا صیلقتلا .2

 رھش لك ي/ب فلأ 400 ةفاضإب كلذو ،2022 لیربأ ىتحو 2021 سطسغأ

 .هاـندأ حـضوملا )4 - 1( لودـجلا يـف لصفملا عیزوتللً اقفو ،ةرتفلا هذھ لالخ

 لالـخ ةكراـشملا لودـلا ءادأو ةـیملاعلا طفنلا قوس تاروطت مییقت متی نأ ىلع

 .2021 ربمسید يف هدقع عمزملا +كبوأ عامتجا
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 4-1 لودجلا

  جاتنإلا تایوتسم

 2021 ویلوی ،جاتنإلا ضفخل +كبوأ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتللً اقفو

 )ي/ب فلأ( 
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 رئازجلا 1057 912 922 932 943 953 963 973 983 993 1003
 الوجنأ 1528 1319 1333 1348 1363 1377 1392 1406 1421 1435 1450
 وغنوكلا 325 281 284 287 290 293 296 299 302 305 308
 ةیئاوتسالا اینیغ 127 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120
 نوباجلا 187 161 163 165 167 169 170 172 174 176 177
 قارعلا 4653 4017 4061 4105 4149 4193 4238 4282 4326 4370 4414
 تیوكلا 2809 2425 2451 2478 2505 2532 2558 2585 2612 2638 2665
 ایریجین 1829 1579 1596 1614 1631 1648 1666 1683 1700 1718 1735
 ةیدوعسلا 11000 9495 9600 9704 9809 9913 10018 10122 10227 10331 10436
 تارامإلا 3168 2735 2765 2795 2825 2855 2885 2915 2945 2975 3006

 ناجیبرذأ 718 620 627 633 640 647 654 661 668 674 681

 نیرحبلا 205 177 179 181 183 185 187 189 191 193 194

 يونورب 102 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

 ناتسخزاك 1709 1475 1491 1508 1524 1540 1556 1573 1589 1605 1621

 ایزیلام 595 514 519 525 531 536 542 548 553 559 564

 كیسكملا 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753
 نامُع 883 762 771 779 787 796 804 813 821 829 838

 ایسور 11000 9495 9600 9704 9809 9913 10018 10122 10227 10331 10436

 نادوسلا 75 65 65 66 67 68 68 69 70 70 71

 نادوسلا بونج 130 112 113 115 116 117 118 120 121 122 123

 10-كبوأ لود 26683 23033 23286 23540 23794 24047 24301 24554 24808 25061 25315

 كبوا جراخ لود 17170 15061 15208 15354 15500 15647 15793 15940 16086 16233 16379

 +كبوأ يلامجإ 43853 38094 38494 38894 39294 39694 40094 40494 40894 41294 41694

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 نالـعإ ةرتف لاوط ةیرھش ةیرازو تاعامتجا دقع ةیلآب مازتلالا يف رارمتسالا .3

 جاـتنإلا ىوتسم تالیدعت نأشب رارق ذاختاو طفنلا قوس عاضوأ مییقتل نواعتلا

 ربمتبـس رھـش ةـیاھن لولحب جاتنإلا تاضیفخت ءاھنإل يعسلا عم ،يلاتلا رھشلل

 .قوسلا فورظلً اقفو ،2022

 تالیدـعت باسحل ساسألا طخ نوكیس 2022 ویام رھش نم لوألا نمً ارابتعا .4

 .)5 - 1( لودجللَ اقفو ،جاتنإلا
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 5-1 لودجلا

 اھیلع قفتملا تالیدعتللً اقفو +كبوأ لودل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم

 )ي/ب فلأ( 
 

  2022 لیربأ رھش ةیاھن ىتح 2022 ویام رھش نمً اءدب 2022 )لیربأ/ویام( ریغتلا

 رئازجلا 1057 1057 ـــ

 الوجنأ 1528 1528 ـــ

 وغنوكلا 325 325 ـــ

 ةیئاوتسالا اینیغ 127 127 ـــ

 نوباجلا 187 187 ـــ

 قارعلا 4653 4803 150

 تیوكلا 2809 2959 150

 ایریجین 1829 1829 ـــ

 ةیدوعسلا 11000 11500 500

 تارامإلا 3168 3500 332

 ناجیبرذأ 718 718 ـــ

 نیرحبلا 205 205 ـــ

 يونورب 102 102 ـــ

 ناتسخزاك 1709 1709 ـــ

 ایزیلام 595 595 ـــ

 كیسكملا 1753 1753 ـــ

 نامُع 883 883 ـــ

 ایسور 11000 11500 500

 نادوسلا 75 75 ـــ

 نادوسلا بونج 130 130 ـــ

 10 كبوأ لود 26683 27815 1132

 كبوأ جراخ لود 17170 17670 500

 +كبوأ يلامجإ 43853 45485 1632
 

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم :ردصملا

 تاـعامتجا عـبرأ تدقُع ،2021 ربمسید رھش ىلإ ربمتبس رھش نم ةرتفلا لالخو •

 جاـتنإلا لیدـعت ةـیلآو ةـطخ ىـلع دـیكأتلا ةداـعإ اھلالخ متو ،+كبوأ لودل ةیرازو

 لیدـعت رارقو ،+كبوأ لودل رشع عساتلا يرازولا عامتجالا يف ةدمتعملا ةیرھشلا

  .ي/ب فلأ 400 رادقمب ةدایزلاب يلامجإلا يرھشلا جاتنإلا

 كبوأ جراخ لود تادادمإ 1-2

 كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ غلب

 موی /لیمرب فلأ 680 هردق عافتراب ،موی /لیمرب نویلم 63.7 وحن 2021 ماع لالخ

 .)1-1( لودجلا نم حضتی امك ،2020 ماعب ةنراقم %1.1 ةبسنب يأ
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 ادنك نم ةیطفنلا تادادمإلا ةدایز ىلإ يسیئر لكشب عافترالا كلذ ىزعیو  

 رادقمب يطفنلا ادنك جاتنإ عفترا ثیح .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو نیصلاو ایسورو

 نالعإ عمً انمازت 2021 ماع موی/لیمرب نویلم 5.5 وحن غلبیل موی/لیمرب فلأ 330

 لیلقتل 2018 ماع اھتضرف يتلا جاتنإلا دویق عفر ةیدنكلا Alberta ةعطاقم ةموكح

 ،2021 ریانی رھش نمً اءدب ةیریدصتلا ةقاطلا ةیدودحم ببسب تمن يتلا تانوزخملا

 ىوتسملا نم برتقیل يدیلقتلا ماخلا طفنلا جاتنإ يف ةظوحلملا ةدایزلا نم معدبو

 رادقمب يطفنلا ایسور جاتنا عفتراو .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج لبق لجسملا

 +كبوأ لود صیلقت عمً انمازت موی /لیمرب نویلم 10.8 غلبیل موی/لیمرب فلأ 210

 موی/لیمرب فلأ 160 رادقمب نیصلا جاتنإ عفترا امك ،جاتنإلا ضفخ قافتا تاضیفختل

           .ةدیدجلا ةیرحبلا عیراشملا نم معدب موی/لیمرب نویلم 4.3 وحن ىلإ لصیل

 موی/لیمرب فلأ 130 غلبً اعافترا يطفنلا ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنا دھشو

  .موی/لیمرب نویلم 17.7 وحن ىلإ لصیل 2020 ماعب ةنراقم

 تابلقتلاب ظوحلم لكشب رثأت دق يكیرمألا ماخلا طفنلا جاتنا نأ ركذیو اذھ

 نم رشع عساتلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ عجارت ثیح ،2021 ماع لالخ ةیخانملا

 ریغ دراب سقط ةجوم طسو ،موی/لیمرب نویلم 1.1 غلب يسایق ىوتسمب ریاربف رھش

 تببستو ،ىرخألا تایالولا نم ریبك ددعو ةیكیرمألا ساسكت ةیالو تحاتجإ ةقوبسم

 طوطخ يفو راَبالا سوؤر دنع طفنلا دُمجتو ،يئابرھكلا رایتلل يخیرات عاطقنإ يف

 نویلم 1.5 غلب قالطإلا ىلع ربكألا وھً اضافخنا لجسی نأ لبق كلذ يتأی .بیبانألا

 تایعادت ةیفلخ ىلع ،ربمتبس نم ثلاثلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ موی/لیمرب

 ةمیسج رارضأ يف ببستو يكیرمألا كیسكملا جیلخ حاتجا يذلا Ida راصعإلا

  .2005 ماع ذنُم ةفلكت رثكألا يھ دعت يكیرمألا يرحبلا ةقاطلا عاطقل ةیتحتلا ةینبلاب

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

 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ طسوتم ضفخنإ

 قباسلا ماعلا تایوتسمب ةنراقم %2.1 ةبسنب وأ موی/لیمرب فلأ 171 ىلاوحب 2021

 اذھ ىزعیو  .يلاوتلا ىلع ھل يناثلا عُجارتلا وھو ،موی/لیمرب نویلم 7.9 وحن غلبیل
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 يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإ طسوتمل عفترملا ىوتسملا ىلإ ساسألا يف ضافخنالا

 سوریف ةحئاج تایعادت ببسب داحلا ھعجارت لبق 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ

 لالخ يكیرمألا يرخصلا طفنلا ةعانص ھتدھش دودحم شاعتنا لباقم ،دجتسملا انوروك

 دادسو نویدلا ضیفختو يلامسأرلا طابضنالاب تاكرشلا مازتلالً ارظن 2021 ماع

 معد نمً الدب جاتنإلا ىلع ءاطغب ظافتحالا وحن اھزیكرت لوحت عم ،نیمھاسملا تاقحتسم

 .ةیملاعلا طفنلا راعسأ يف ظوحلملا عافترالا مغر ،ةدیدج رفح تایلمع يف رامثتسالا

 نماكم ربكأ Permian ضوح يف قالطإلا ىلع سقطلاب قلعتم قالغإ ربكأ نعً الضف

 ةدع ىدم ىلع رمتسا ،%35 ھتبسن تغلب 2021 ریاربف رھش لالخ يرخصلا طفنلا

 ثاحبألل ةیملاعلا ةعومجملا ةكرش تانایبلً اقفو ،لماك لكشب ھفانئتسا لبق عیباسأ

      .)Wood Mackenzie( ةقاطلا تاراشتساو

 ریانی رھش يف ،2021 ماع لھتسا دقف ،جاتنإلل يرھشلا لدعملاب قلعتی امیفو

 ریاربف رھش يف داح لكشب ضفخنی نأ لبق ،موی/لیمرب نویلم 7.8 ىوتسم دنع

 دعب دھشو ،2018 ریانی ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو موی/لیمرب نویلم 6.6 ىلإ لصیل

 نویلم 8.3 يلاوح ىلإ لصیل )وینوی رھش ءانثتساب(ً الصاوتمً ایرھشً اعافترا كلذ

 .)3 - 1( لكشلا حضوی امك ،2020 لیربأ رھش ذنُم ھل ىوتسم ىلعأ وھو موی/لیمرب

 )3 - 1( لكشلا

 2021 -2016 ،يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ روطت

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 

 

 .ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایب ةدعاق :ردصملا
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 لود نم ةیطفنلا تادادمإلا يف يونسلا ریغتلا تالدعم )4 -1( لكشلا حضویو

  .2021 -2017 ةرتفلا لالخ اھجراخ نم ةجتنملا لودلاو ،كبوأ

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

2017- 2021    

 )موی / لیمرب نویلم(

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .)1-1( لودجلا :ردصملا

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 ھل ةیونس ةدایز ربكأً الجسم 2021 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عفترا

 96.6 ىلإ لصیل ،%6.2 ومن لدعمب يأ ،موی/لیمرب نویلم 5.6 تغلب قالطإلا ىلع

 يـضاملا ماـعلا لالـخ هدھـش يذـلا داـحلا عـجارتلا بقع كلذ يتأی ،موی/لیمرب نویلم

 ةـعومجم يـف طفنـلا ىـلع بلطلا عفترا ثیح .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ببسب

 %6 غـلب وـمن لدـعمب ،2021 ماـع لالـخ ةـیمنتلاو يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود

 ىرخألا ملاعلا لود تدھش امك .قباسلا ماعلا يف )%11.9( غلب عجارت لدعمب ةنراقم

 ةـنراقم 2021 ماع يف %6.4 ھلدعم ومن تلجس ثیح ،طفنلا ىلع بلطلا يفً اعافترا

 يفاـعتلا ىـلإ يـسیئر لكـشب كلذ ىزعیو .2020 ماع يف )%6.5( غلب عجارت لدعمب

         .دجتــسملا اــنوروك سورــیف ةــحئاج تایعادــت نــم يملاــعلا يداــصتقالا ءادأ يــف
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 يملاـعلا بلطلا يف ةیونسلا ومنلا تالدعم )5 - 1( لكشلاو )6 - 1( لودجلا حضویو

  .)2021 – 2017( ةرتفلل يملاعلا داصتقالا يف ومنلا تالدعم لباقم طفنلا ىلع
 6-1 لودجلا

  ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يداصتقالا ومنلا

2017 - 2021 

(%) 

2021 2020  9201  8120  7201    

   **ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود      

5.0 )54.(          يلامجالا يلحملا جتانلا   2.5 2.2 1.7 
6.0 )911.(  )020.(  0.1 31.          طفنلا ىلع بلطلا   

   ***ىرخالا ملاعلا لود       

56.  )02.(  73.          يلامجالا يلحملا جتانلا   4.8 4.5 
6.4 )56.(  2.0 72.  42.          طفنلا ىلع بلطلا   

   ملاعلا يلامجإ      

95.  )13.(          يلامجالا يلحملا جتانلا   3.8 3.5 2.8 
6.2 )19.(  1.0 41.  81.          طفنلا ىلع بلطلا   

           
. ةیریدقت تانایب   * 

يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ناویاتو ةروفاغنس ،ةیبونجلا ایروك ،جنوك جنوھ يھو عینصتلا ةثیدح ةیویسآلا لودلا نمضتت  . ** 
. يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ةیمانلا تاداصتقالاو ةئشانلا قاوسألا ىرخألا ملاعلا لود نمضتت  ***      

       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
      :رداصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .يلودلا دقنلا قودنصو كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ

 )5 - 1( لكشلا
 2021 - 2017 ،طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يملاعلا يداصتقالا ومنلا

)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .)6 - 1( لودجلا :ردصملا
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 يـسایق لدـعمب عـفترا ثـیح ،يملاعلا داصتقالا ءادأ يفاعت 2021 ماع دھش دقو

 كـلذ يتأی .)%3.1( غلابلاو 2020 ماعل لجسملا شامكنإلا لدعمب ةنراقم ،%5.9 غلب

 ،اـھتریتو عراـستو دجتسملا انوروك سوریف دض تامیعطتلا تالمح قالطإ نم معدب

 ،ةـحئاجلاب ةطبترملا رفسلاو لقنتلا ةكرح ىلع ةضورفملا دویقلا فیفخت يف مھاس امم

 مـجح عـفتراو ،يداـصتقالا طاـشنلا فانئتـسا يـف رـیبك مدـقت زارـحا ىـلع دعاـس امك

 ىـلع ھـل يلـصف ىوتـسم ىـلعأ كلذبً الجسم ظوحلم لكشب علسلا يف ةیملاعلا ةراجتلا

 ةـیلیوحتلا تاعانـصلا طاـشن نـسحت امك ،2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا لالخ قالطإلا

 ءادأ يـف يـسایقلا شاـمكنإلا لوـحت ،قایـسلا اذـھ يفو .يبسن لكشب ناك نإو ةیملاعلا

 ماـع %5 لدـعمب يـسایق وـمن ىـلإ 2020 ماع )%4.5( لدعمب ةمدقتملا تاداصتقالا

 لـضفأ وھو %5.6 لدعمبً اومن ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا داصتقا لجس دقف ،2021

 قالـطإلا ىـلع رـبكألا وـھً اومن ورویلا ةقطنم داصتقا دھشو ،1984 ماع ذنُم ھل ءادأ

 2017 ماـع ذـنُم ھـل ةرـیتو ىلعأـب يناـبایلا داـصتقالا شعتنا امك .%5.2 غلب لدعمبو

 يـف يناـبایلا داـصتقالا مـجح فصن نم رثكأ لكشی يذلا يلحملا بلطلا ومن نم معدب

  .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا دویقلا فیفخت لظ

 ةدعاــصلا قاوــسألا تاداــصتقا ءادأ يــف شاــمكنإلا لوــحت ،ھــتاذ تــقولا يــفو

 ىـلإ قالطإلا ىلع لوألا وھ دُعی يذلا 2020 ماع )%2( لدعمب ةیمانلا تاداصتقالاو

 ءادأ شعتـنا ثـیح .2010 ماـع ذـنُم ھـل ىـلعألا وـھو 2021 ماع %6.5 لدعمبً اومن

 اھلدـعم غـلب 2007 ماـع ذـنُم ةرـیتو ربكأب ابوروأ قرشو طسو لود ةعومجم داصتقا

 وـھو %4.5 لدـعمب يسورلا داصتقالا ومن ىلإ يسیئر لكشب ىزعت بابسأل ،6.5%

 ماـخلا طفنـلا راعـسأ يـف داـحلا عاـفترألا ةیفلخ ىلع كلذو ،2011 ماع ذنُم ھل ىلعألا

  .انوروك سوریف ةحئاج تایعادت نم ةررضتملا ةیداصتقالا ةطشنألا فانئتساو

 ماـع %7.2 لدـعمبً اوـمن تدھش دقف ،ایسآ يف ةیمانلا لودلا ةعومجمل ةبسنلابو

 ينیصلا داصتقالا ققح ثیح ،2020 ماع )%0.9( غلب شامكنإ لدعمب ةنراقم 2021

 ،2011 ماـع ذـنم ھـل ىوتـسم ىـلعأ وـھو %8.1 غـلب لدـعمب 2021 ماع لالخً اومن

  .1976 ماـع ذـنم ھـل ىوتـسم ىـندأ وھو 2020 ماع لالخ %2.3 ومن لدعمب ةنراقم

 2010 ماـع ذنم ىلعألا وھ لدعمب 2021 ماع يفً اومن يدنھلا داصتقالا دھش نیح يف
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 لالـخ دجتـسملا اـنوروك سورـیفب تاباـصإلا نـم ةداـحلا ةـجوملل ناك دقو ،%9 غلب

  .يدنھلا يداصتقالا ءادألا ومن لدعم ؤطابت يفً ایسیئرً ارود ماعلا نم يناثلا عبرلا

 لدـعمب يبیراـكلا ةقطنمو ةینیتاللا اكیرمأ لود ةعومجم تاداصتقا ءادأ عفتراو

 داـصتقا ءادأ وـمن ىـلإ يـسیئر لكـشب ىزـعت بابـسأل ،2021 ماع %6.8 غلب يسایق

         ،2010 ماــع ذــنُم ھــل ةلجــسم عاــفترا ةرــیتو ىــلعأ يــھو %4.7 لدــعمب لــیزاربلا

 ةرملل كیسكملا داصتقا ومنو ،2017 ماع ذنم ىلوألا ةرملل نیتنجرالا داصتقا ومن عم

 .2014 ماع ذنُم دوكر لدعم لقأل الیوزنف داصتقا لیجستو ،ماوعأ ةثالث يف ىلوألا

 اھتاداـصتقا يـفً اوـمن ىرـخألا يـھ ایـسأ طـسوو طسوألا قرشلا لود تدھشو

 لودـلا يـف يداصتقالا ءادألا عفترا امك ،2016 ماع ذنُم ربكألا وھ %4.2 غلب لدعمب

 حـضوی اـمك ،%4 غـلب 2014 ماـع ذـنم ھـل لدـعم ربكأـب ءارحـصلا بونج ةیقیرفألا

 .)6 -1( لكشلاو )7 -1( لودجلا

 7-1 لودجلا

 2021 - 2017 ،ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم

(%) 

2021*  2020  9201  2018 2017   

  ةمدقتملا تاداصتقالا  2.5  2.2  1.7 (4.5)  5.0

     ةدحتملا تایالولا :اھنم      2.3  2.9  2.3 (3.4)  5.6
             نابایلا         1.7  0.6  0.0 (4.5)  1.6
             ورویلا ةقطنم       2.6  1.9  1.5 (6.4)  5.2
  :ةیمانلا تاداصتقالاو ةدعاصلا قاوسألا تاداصتقا  4.8  4.6  3.7 (2.0)  6.5

             ابوروأ قرشو طسو لود       4.1  3.4  2.5 (1.8)  6.5

     ایسور :اھنم        1.8  2.8  2.0 (2.7)  4.5
     **ةیویسآلا ةیمانلا لودلا   6.7  6.3  5.5 (0.9)  7.2

             نیصلا :اھنم       6.9  6.8  6.0  2.3  8.1
             دنھلا               6.8  6.5  4.0 (7.3)  9.0
     يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ لود   1.4  1.2  0.1 (6.9)  6.8

     كیسكملا :اھنم        2.1  2.2 (0.2) (8.2)  5.3
             لیزاربلا         1.3  1.8  1.4 (3.9)  4.7
     ایسأ طسوو طسوالا قرشلا   2.5  2.2  1.5 (2.8)  4.2

     ءارحصلا بونج ةیقیرفالا لودلا   3.0  3.3  3.1 (1.7)  4.0

       ملاعلا    3.8  3.5  2.8 (3.1)  5.9
. ةیریدقت تانایب   *      

. ناتسناغفاو ناتسكاب نمضتت ال  **      
    .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ :ةظحالم
 .Januarytlook, ic OuEconomorld W-IMF 2022 :ردصملا
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 )6 - 1( لكشلا

 ةیلودلا تاعومجملا بسح ،2021و 2020 يماع لالخ يملاعلا يداصتقالا ومنلا تالدعم
)%( 

 

 

 

 

 

 

 .)7 - 1( لودجلا :ردصملا

 ةـظحالم نـكمی ،2021 ماـع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تایوتسم عبتتبو

 ھـب ةـطیحملا نیـقیلا مدـع ةـلاحو ةـیملاعلا تاداـصتقالا ءادأ يف نیابتملا يفاعتلا ریثأت

 طفنـلا ىـلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع كلذ سكعنا دقو .تایوتسملا كلت ىلع

 ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةــیملاعلا تاــسسؤملا نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2021 ماــعل

 يـف ةرداـصلا اـھتانایب تراـشأ يـتلا ،كـبوأ ةمظنم اھنمو ،بلطلا لبقتسم فارشتساب

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا عاـفترا عـقوت ىلإ 2021 ماع نم ریانی رھش

 موی/لـیمرب نوـیلم 6 ىـلإ اـھتاعقوت تـعفر مـث ،موی/لیمرب نویلم 5.9 دودحب 2021

 ،ىوتـسملا سـفن دـنع كلذ دعب ةتباث اھتاعقوت تلظو ،ماعلا سفن نم لیربأ رھش لالخ

 Omicron روحتملا روھظ ببسب 2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ عجارتت نأ لبق

 موی/لـیمرب نوـیلم 5.7 وـحن ىـلإ لصتل دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 .2021 ماع ةیاھن يف

 يملاـعلا بـلطلا ىوتـسم ىـلع يملاـعلا يداـصتقالا شاعتنالا رثأ ،ماع لكشبو

 ومن لدعمب يأ 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.6 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع

 يلاـمجإ لـصو ثـیح .2020 ماـع لالخ )%9.1( عجارت لدعمب ةنراقم ،%6.2 غلب
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        ھـنأ الإ ،موی/لـیمرب نوـیلم 96.6 وـحن ىـلإ 2020 ماـعل طفنـلا ىـلع يملاـعلا بلطلا

  .)7 - 1( لـكشلاو )8 -1( لودــجلا حضوـی امـك ،ةحئاجلا لبق ھتایوتسم نود لاز ام
 

 8-1 لودجلا

  يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

2017-2021 

   )موی /لیمرب نویلم(  

*20 12  2020 2019 2018 2017 
  

96.6 91.0 100.1 99.1 797.  يملاعلا بلطلا يلامجإ 

5.6 )19.(  1.0 41.  81.  ) ي / ب م ( بلطلا يف ریغتلا 

6.2 )19.(  1.0 41.  81.  (%) ریغتلا ةبسن  
     

. ةیریدقت تانایب  * 
     

 :رداصملا
     

  .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 )7 - 1( لكشلا

 2021 -2017 ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

   )موی / لیمرب نویلم(                                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)8 - 1( لودجلا :ردصملا
  

 لود ةعومجم يف بلطلا ىوتسم عفترا ،ةیسیئرلا ةیلودلا تاعومجمللً اقفوو

 موی/لیمرب نویلم 2.5 وحنب 2021 ماع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 ىرخألا ملاعلا لود ةیقب يف هاوتسم عفترا امك .موی/لیمرب نویلم 44.5 ىلإ لصیل

 نویلم 52.1 ىلإ لصیل 2020 ماع تایوتسمب ةنراقم ،موی/لیمرب نویلم 3.1 عقاوب

 .موی/لیمرب

18 
 

 )6 - 1( لكشلا

 ةیلودلا تاعومجملا بسح ،2021و 2020 يماع لالخ يملاعلا يداصتقالا ومنلا تالدعم
)%( 

 

 

 

 

 

 

 .)7 - 1( لودجلا :ردصملا

 ةـظحالم نـكمی ،2021 ماـع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تایوتسم عبتتبو

 ھـب ةـطیحملا نیـقیلا مدـع ةـلاحو ةـیملاعلا تاداـصتقالا ءادأ يف نیابتملا يفاعتلا ریثأت

 طفنـلا ىـلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع كلذ سكعنا دقو .تایوتسملا كلت ىلع

 ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةــیملاعلا تاــسسؤملا نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2021 ماــعل

 يـف ةرداـصلا اـھتانایب تراـشأ يـتلا ،كـبوأ ةمظنم اھنمو ،بلطلا لبقتسم فارشتساب

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا عاـفترا عـقوت ىلإ 2021 ماع نم ریانی رھش

 موی/لـیمرب نوـیلم 6 ىـلإ اـھتاعقوت تـعفر مـث ،موی/لیمرب نویلم 5.9 دودحب 2021

 ،ىوتـسملا سـفن دـنع كلذ دعب ةتباث اھتاعقوت تلظو ،ماعلا سفن نم لیربأ رھش لالخ

 Omicron روحتملا روھظ ببسب 2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ عجارتت نأ لبق

 موی/لـیمرب نوـیلم 5.7 وـحن ىـلإ لصتل دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 .2021 ماع ةیاھن يف

 يملاـعلا بـلطلا ىوتـسم ىـلع يملاـعلا يداـصتقالا شاعتنالا رثأ ،ماع لكشبو

 ومن لدعمب يأ 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.6 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع

 يلاـمجإ لـصو ثـیح .2020 ماـع لالخ )%9.1( عجارت لدعمب ةنراقم ،%6.2 غلب
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 يلاـمجإ نم اھتصح فالتخا ىلإ ةعومجم لكل بلطلا تایوتسم ریغت ىدأ دقو

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود ةصح تضفخنا ذإ ،2021 ماع لالخ يملاعلا بلطلا

 تـعفترا اـمنیب ،2021 ماـع يـف %46.1 ىـلإ 2020 ماـع يـف %46.2 نم ةیمنتلاو

 نـم حـضتی اـمك ،ةرـتفلا تاذ لالـخ %53.9 ىلإ %53.8 نم ملاعلا لود ةیقب ةصح

  .)8 -1( لكشلاو )9-1( لودجلا

 9-1 لودجلا

 2021-2017 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*20 12  2020 2019 2018 2017   

44.5 0.42  747.  47.7 747.  ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 
52.1 49.0 452.     ** ىرخالا ملاعلا لود 50.0 51.3 
96.6 091.         ملاعلا يلامجإ   97.7 99.1 100.1 

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

 :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
  . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 )8 - 1( لكشلا

  2021 -2017 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عزوت

) % ( 

 

 

 

 

 

 

 

 . )9 - 1( لودجلا :ردصملا

 لكل طفنلا ىلع بلطلا تایوتسم اھتدھش يتلا تاروطتلل نایب يلی امیفو

 :ةدح ىلع ةیلودلا تاعومجملا نم ةعومجم
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 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 2-1

 يلاوحب 2021 ماع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود بلط عفترا

 نویلم 44.5 وحن غلبیل قباسلا ماعلاب ةنراقم %6 ةبسنب يأ موی/لیمرب نویلم 2.5

 طفنلا ىلع نیتكیرمألا لود بلط عفترا ةروكذملا ةعومجملا نمضو .موی/لیمرب

 امك ،ماعلا لالخ موی/لیمرب نویلم 24.2 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 1.7 عقاوب

 نویلم 13 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 500 عقاوب ابوروأ لود بلط عفترا

 موی/لیمرب فلأ 300 وحنـب يداھلا طیحملاو ایسأ لود بلط عفتراو ،موی/لیمرب

 .)9 -1( لكشلاو )10 -1( لودجلا حضوی امك .موی/لیمرب نویلم 7.4 ىلإ لصیل

 10-1 لودجلا

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

2017-2021 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*20 12  2020 2019 2018 2017 
  

24.2 422.  525.  425.    نیتكیرمألا 25.1 

13.0 412.  14.3 14.3 414.   ابوروأ   

7.4 7.1 97.  08.  28.  يداھلا طیحملاو ایسأ لود 

44.5 042.  47.7 47.7 747.    ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ   

52.  )75.(  )0.01(  0.05 60.     بلطلا يف يونسلا ریغتلا   

6.0 )9.11(  )020.(  0.1 3.1      (%) ریغتلا ةبسن     
     

. ةیریدقت تانایب   * 
     

 .بیرقتللً ارظن عیماجملا قباطتت ال دق :ةظحالم
      :رداصملا
   .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  ـ
 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 )9 - 1( لكشلا

 2021 – 2017 ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ

 ) موی / لیمرب نویلم (
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . )10 - 1( لودجلا :ردصملا

 بلطلل ةبسنلاب ةیمھأ رثكألا لماعلا يكیرمألا داصتقالا يف تاروطتلا ربتعتو

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

 لود بلط يف ومنلا يلامجإ نم %63.7 ةبسنب تمھاس امنیب .يملاعلا بلطلا يلامجإ

 يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ثیح ،2021 ماع لالخ طفنلا نم نیتكیرمألا

 ماعلاب ةنراقم 2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 1.6 وحنبً اعافترا ةدحتملا تایالولا

 يلاوح ىلإ 2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 18.3 يلاوح نم عفترا ذإ ،قباسلا

 .2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 20

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

 ،قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخً اعافترا

 تایوتسم ىلإ ریطقتلا جتاون تاعیبم عافترا ةجیتن ،موی/لیمرب نویلم 18.7 وحن غلبیل

 نم دح دقو ،ةئفدتلا دوقو ىلع بلطلا عافتراو دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج لبق ام

 ریركتلا يفاصمل يسایقلا فقوتلاو ریانی رھش لالخ قالغإلا تاءارجإ عافترالا اذھ

 درابلا سقطلا ةجوم ببسب عیباسأ ةدع ىدم ىلع رمتسا يذلاو ریاربف رھش ةیاھن يف

 عبرلا لالخ ھعافترا طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا يلامجإ لصاوو .ةقوبسملا ریغ
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 تاعیبم عافترا نم معدب ،موی/لیمرب نویلم 1.6 وحن غلب ظوحلم لكشبو ،يناثلا

 ءدب عم لقنتلا ةكرح دیازت عمً انمازت ،يعانصلا دوقولاو تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا

 قالغإلا عافترالا اذھ نم دح دقو ،لمعلا قوس يفاعتو يفیصلا رفسلاو ةدایقلا مسوم

 موجھلا ببسب ویام رھش لالخ دوقولا تادادمإ بیبانأ طوطخ ربكأل تقؤملا

 امم ،قالطإلا ىلع ةیمقرلا ةیدفلا تاططخم ربكأ دحأ وھو ھل ضرعت يذلا يناربیسلا

 عفترا مث .ةیكیرمألا نیلوزاغلا تاخضمب ةئزجتلا تاعیبم ىلع دویق ضرف ىلإ ىدأ

 رمتسا ثیح ،موی/لیمرب فلأ 180 تغلب لقأ ةریتوب ناك نإو ثلاثلا عبرلا لالخ

 داصتقالا يفاعت ماظتنا مدعبً ابلس رثأت ھنأ ریغ ،لقنلا دوقو ءادأ يف يوقلا يفاعتلا

 رھش رخاوأ يف كیسكملا جیلخ حاتجا يذلا Ida راصعإلا بناج ىلإ ،يكیرمألا

 طسو ،ةیكیرمألا طفنلا ةجلاعم ةردق نم %13 يلاوح قالغإ يف ببستو سطسغأ

 ماظن ربكأل ةیسیئرلا ةكبشلا لطعت عم ،يئابرھكلا رایتلا يف لماك عاطقناو تاناضیف

 عبارلا عبرلا لالخ طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا يلامجإ ومن ئطابتو .دوقولل عیزوت

 Omicron روحتملا روھظ عمً انمازت ،موی/لیمرب فلأ 120 ىلإ 2021 ماع نم

 .دجتسملا انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس

 لالخ يلصف ساسأ ىلع ،طفنلا ىلع ابوروأ لود بلط روطتب قلعتی امیفو

 عبرلا لالخ ابوروأ لود بلط ضافحنا ىلإ كبوأ ةمظنم تاریدقت ریشت ،2021 ماع

 نویلم 11.9 غلبیل قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2021 ماع نم لوألا

 تایلمع ددجت لظ يف لقنلا دوقو ىلع بلطلا عجارت ىلإ كلذ ىزعیو ،موی/لیمرب

 طسو ،ایلاطیإو ایناملأو اسنرف كلذ يف امب ةیبوروألا لودلا نم دیدعلا يف قالغإلا

 لود بلطلا يف عافترا يناثلا عبرلا دھشو .دجتسملا انوروك سوریف نم ةثلاث ةجوم

 ةحئاجب ةطبترملا دویقلا فیفخت عمً انمازت موی/لیمرب فلأ 720 عقاوب ةعومجملا

ً اعافترا ثلاثلا عبرلا دھش امنیب .يداصتقالا طاشنلا فانئتساو انوروك سوریف

 بلطلا ةدایز ةجیتن موی/لیمرب نویلم 1.22 عقاوب ةعومجملا لود بلط يفً اظوحلم

 ةفیفخلا ریطقتلا جتاونو ناریطلا دوقو امیس الو ،ةیلورتبلا تاجتنملا تائف عیمج ىلع

 دویقلا ةلازإ عمً ایشامت ةیمیلقإلا رفسلا ةطشنأ ةدایز لظ يف ،لزیدلاو نیلوزاغلاو

 يف ةحایسلا ةكرح شاعتناو ،سقطلا لادتعاو انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا
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 نأ لبق كلذ يتأی .لاغتربلاو ایلاطیإو اینابسأو نانویلا لثم ةیبوروألا لودلا نم دیدعلا

 عجارت يف انوروك سوریف نم راشتنالا عیرس Omicron روحتملا روھظ ببستی

   .2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 360 عقاوب بلطلا

 ةیمانلا لودلا   2 -2

 نوـیلم 2.7 يلاوـحب طفنـلا ىـلع )نیـصلا اھنمـضب( ةیمانلا لودلا بلط عفترا

 نوــیلم 46.5 ىــلإ لــصیل قباــسلا ماــعلاب ةــنراقم 2021 ماــع لالــخ موی/لــیمرب

 نأ ركذـلاب ریدـجلاو .قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب %6.2 وـمن لدعمب يأ ،موی/لیمرب

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

 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا يف ومنلا لمجم نم %48.2 ةبسنب عافترالا

 اـیقیرفأو طـسوألا قرـشلا ةـقطنم يـف بـلطلا عـفترا ةعومجملا هذھ نمضو .2021

ً الجـسم قباـسلا ماـعلل ھتایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 700 وحنب 2021 ماع لالخ

 فـــلأ 400 وـــحنب ةـــیبرعلا لودـــلا بـــلط عـــفترا ثـــیح ،موی/لـــیمرب نوـــیلم 12.3

 يقاـب يـف بـلطلا عفترا امك ،2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 7 غلبیل مویلا/لیمرب

 .موی/لـیمرب نوـیلم 5.3 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 300 وحنب ةقطنملا يف ىرخألا لودلا

 ءاـضعألا لودلا بلط ومن ىلإ يسیئر لكشب ةیبرعلا لودلا بلط يف عافترالا ىزعیو

 ،2021 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.9 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 300 وحنب كباوأ يف

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %5.4 تغلب عافترا ةبسنب يأ

 ومنلل يسیئرلا كرحملا ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط ناك ،ةعومجملا نمضو

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

 وحنب مھاسیل ،2021 ماع موی/لیمرب نویلم 28 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 1.8

 .2021 ماع ققحملا ةیمانلا لودلا بلط يف عافترالا يلامجإ نم 67%

 يداــصتقالا وــمنلل يــسیئرلا كرــحملا دــعی يذــلا ،ينیــصلا بــلطلا عــفترا دــقو

 ماـع موی/لـیمرب فـلأ 980 عـقاوب ،ةروكذـملا قوـسلا يـف يفاـعتلا ةرطاـقو يویسآلا

ً اـنیابت دھـش ھـنأ ریغ ،موی/لیمرب نویلم 14.5 ىلإ لصیل قباسلا ماعلاب ةنراقم 2021

 نـم لوألا عبرلا لالخ ينیصلا بلطلا ضفخنا ثیح .يلصفلا ىوتسملا ىلع ھئادأ يف
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 لزــعلا تاءارجإــبً ارثأــتم ،موی/لــیمرب نوــیلم 13.8 وــحن ىــلإ لــصیل ،2021 ماــع

 نـم دـحو ،عناـصملا طاـشن وـمن عجارت بناج ىلإ ،انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترملا

 ضاـفخنإ عـمً اـنمازت ریاـنی رھـش لالـخ ةـئفدتلا دوقو ىلع يوقلا بلطلا عجارتلا اذھ

 نـعً الـضف ،دوـقع ةـسمخ نـم رـثكأ يـف ھـل ىوتـسم ىـندأ ىلإ سقطلا ةرارح ةجرد

 يـف ينیـصلا بـلطلا عـفتراو .سرام رھش يف ماخلا طفنلا تادراول ظوحلملا عافترالا

 رھـش يـف عناـصملا طاـشن عـسوت نـم معدـب موی/لـیمرب فلأ 760 عقاوب يناثلا عبرلا

 ىـلع بـلطلا عاـفتراو يـسایق ىوتـسم ىـلإ رـیركتلا يفاـصم ةـیجاتنإ عافتراو ،ویام

 ةلقتـسملا يفاـصملا تادراو صـصح ىلع دیدشتلل ناكو ،تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا

 يـف عاـفترالا نـم دحلا يفً ارود يفاصملا كلت يف اھل ططخملا ةنایصلا تایلمع ءدبو

 موی/لیمرب فلأ 30 غلب فیفط لكشب ينیصلا بلطلا عجارتی نأ لبق كلذ يتأی .بلطلا

 عیرـس اـتلد روـحتملا يـشفت ةـھجاوم ریبادـتو ،تاناـضیفلا ببسب ،ثلاثلا عبرلا لالخ

 يعانـصلا جاـتنإلا تارـشؤم ؤطاـبت يـف تببـست يـتلا اـنوروك سورـیف نـم راشتنالا

 ربمتبـس رھـش لالـخ رمتـسملا يئاـبرھكلا رایتلا عاطقنا بناج ىلإ ،ةئزجتلا تاعیبمو

 عاـفترالاو مـحفلاو يعیبطلا زاغلا نم تادادمإلا صقن نع ةمجانلا ةقاطلا ةمزأ ببسب

 ،لـماكلاب قالغإلا وأ جاتنإلا حبك ىلع عناصملا ضعب ربجأ امم ،امھراعسأ يف داحلا

 ذـنم ھـل ىوتـسم ىـندأ ىلإ ریركتلا يفاصم يف طفنلا ةجلاعمل يمویلا لدعملا عجارتو

 .ةـیئیبلا شیـتفتلا تاـیلمعو ةیلوألا داوملا صقن ىلإً اضیأ ىزعی ام وھو ،2020 ویام

 موی/لیمرب نویلم 15.2 ىلإ لصیل عبارلا عبرلا لالخ ھعافترا ينیصلا بلطلا دواعو

ً الـضف ،تایوامیكورتبلا عاطق يف ةمدختسملا ةیلوألا داوملا ىلع بلطلا ةوق نم معدب

 .لاسملا لورتبلا زاغو نیلوزاغلاو اتفانلا ىلع بلطلا عافترا نع

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

 نویلم 4.8 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم نع موی/لیمرب فلأ 300 وحنب

 ثیح ،يلصفلا ىوتسملا ىلع ھئادأ يفً انیابتً اضیأ دھش امك ،2021 ماع موی/لیمرب

 ىلع بلطلا عجارت ةیفلخ ىلع موی/لیمرب نویلم 4.9 ىلإ لوألا عبرلا لالخ ضفخنا

 2020 ربمتبس رھش ذنُم ھل ىوتسم ىندأ ىلإ لصیل ریاربفو ریانی يرھش لالخ لقنلا دوقو

 لالخ نیلوزاغلا كالھتسا عافترا نم مغرلا ىلعو ،ةیلحملا راعسألا يف يسایق عافترا طسو
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 ىلع تارایسلا مادختسا لیضفت ببسب رھشأ ةعبرأ يف ھل ىوتسم ىلعأ ىلإ سرام رھش

 ھضافخنا بلطلا لصاوو .دجتسملا انوروك سوریفب ةباصإلا بنجتل ماعلا لقنلا لئاسو

 ماع لزع ضرف دنھلا نالعإ عمً انمازت موی/لیمرب فلأ 440 وحنب يناثلا عبرلا لالخ

 صیلقت ىلإ ریركتلا يفاصم رطضأ امم ،انوروك سوریف ةحئاجب ةطبترم ةمراص دویقو

 ىوتسم ىندأ ىلإ دوقولا ىلع يلحملا بلطلا ضفخناو ،2021 ویام رھش لالخ اھتایلمع

 نأ لبق كلذ يتأی .تارئاطلا دوقو كالھتسا عجارت امك ،2020 سطسغأ ذنُم ھل لجسم

 جاتنإلا شاعتنا نم معدب موی/لیمرب فلأ 90 وحنب ثلاثلا عبرلا لالخ دنھلا بلط عفتری

 دوقوو لزیدلاو نیلوزاغلا ىلع بلطلا ةدایزو ،ةحئاجلا لبق ھتایوتسم برق ىلإ يعانصلا

 ظوحلملا عافترالا يفً اریبكً ارود ھل ناك ام وھو ،قالغإلا دویق فیفخت طسو تارئاطلا

 .2021 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 730 عقاوب بلطلل

 موی/لیمرب فلأ 300 وحنب طفنلا ىلع ةینیتاللا اكیرمأ لود بلط عفترا امك

 ،موی/لیمرب نویلم 6.3 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا لالخ ققحملا ىوتسملاب ةنراقم

 دوقوو نیلوزاغلا ةصاخبو ةیلورتبلا تاجتنملا مظعم ىلع بلطلا عافترا عمً انمازت

 .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةطبترملا دویقلا فیفخت بقع تارئاطلا

 ایسآروأ لود 3 -2

 فـلأ 400 يلاوـحب 2021 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع ایـسآروأ لود بـلط عفترا

 يـف طفنـلا ىـلع بـلطلا عـفترا ثـیح ،موی/لـیمرب نوـیلم 5.6 ىـلإ لصیل موی/لیمرب

 عـفترا اـمك .موی/لـیمرب نوـیلم 3.6 ىـلإ لـصیل موی/لـیمرب فـلأ 200 وـحنب ایسور

       ىـلإ لـصیل موی/لـیمرب فلأ 200 يلاوحب ةعومجملا لود يقاب يف طفنلا ىلع بلطلا

 .)11-1( لودجلا حضوی امك ،موی/لیمرب نویلم 2
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 11-1 لودجلا

  ىرخألا ملاعلا لود يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا

 2021-2017 ،)ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم جراخ (

( موی /لیمرب نویلم ) 

1220*  2020  9201  2018 2017   

46.5 .834  846.  845.  6.44    ةیمانلا لودلا    

7.0 66.  7.2 .17   :ةیبرعلا لودلا اھنم   7.1 

5.9 65.      ءاضعألا لودلا      6.0 6.0 6.1 
1.1 01.              ةیبرعلا لودلا يقاب      1.1 1.1 1.1 
5.3 5.0 45.  45.   ایقیرفأو طسوألا قرشلا يف ىرخأ لود   5.3 

12.3 611.  612.  512.   ایقیرفأو طسوالا قرشلا يلامجإ   12.4 

28.0 6.22  727.  926.  725.   ةیمانلا ةیویسآلا لودلا   

14.5 13.5 713.  13.0 5.12      نیصلا :اھنم  
4.8 4.5 5.0 94.              دنھلا        4.5 
8.6 8.1 19.              ىرخألا لودلا        8.7 8.9 
  ةینیتاللا اكیرمأ لود   6.5 6.5 6.6 6.0 6.3

65.  5.2 55.  55.  .45   ایساروأ لود    

3.6 43.  3.6 63.    ایسور :اھنم     3.5 
52.1 49.0 452.   ىرخألا ملاعلا لود بلط يلامجإ   50.0 51.3 

3.1 )3.4(  1.0 1.3 21.    يونسلا ریغتلا رادقم   

6.4 )6.5(  2.0 72.  42.      (%) ریغتلا ةبسن          
. ةیریدقت تانایب   *      

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

 

 راعسألا تاھاجتا .3

 ماخلا طفنلا راعسأ 3-1

 ذنُم ةلجسم ةریتو ىلعأب 2021 ماع لالخ ةیملاعلا ماخلا طفنلا راعسأ تعفترا

 قاوسأو ةیروفلا طفنلا قوس تایساسأ ةوق ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو ،2011 ماع

 نمضً ابذبذت كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیرھشلا تالدعملا تدھش ثیح .ةلَجالا دوقعلا

 يونسلا طسوتملا لجسو ،لیمرب/رالود 82.1و 54.4 نیب ام حوارت عساو قاطن

ً اعافترا كلذبً الكشم لیمرب/رالود 69.9 وھو 2014 ماع ذنُم ھتایوتسم ىلعأ ةلسلل

 تایوتسم عم ةنراقملاب %68.5 ھتبسن ومن لداعی ام يأ ،لیمرب/رالود 28.4 دودحب

  .2020 ماع
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 لدعملا يفً الصاوتمً اعافترا 2021 ماعلا نم ىلوألا رھشألا ةثالثلا تدھش

 ریانی رھش يف لیمرب/رالود 54.4 نم عفترا ثیح ،كبوأ تاماخ ةلس رعسل يرھشلا

 رھش يف لیمرب/رالود 64.6 ىلإ لصیل ،2021 ماع لالخ ھل ىوتسم لقأ وھو

 لیربأ رھش يف ضفخنی نأ لبق ،2020 ریانی رھش ذنُم ىوتسم ىلعأ وھو سرام

 ةلس راعسأ تعفتراو .لیمرب/رالود 63.2 ىلإ لصیل رھشأ ةتس يف ىلوألا ةرملل

 ویلوی رھش يف لیمرب/رالود 73.5 ىلإ يرھشلا لدعملا لصیل كلذ دعب كبوأ تاماخ

 اھضافخنإ راعسألا تایوتسم تدواع مث ،2018 ربوتكأ رھش ذنُم ىوتسم ىلعأ وھو

 يرھشلا لدعملا عفتری نأ لبق ،لیمرب/رالود 70.3 ىلإ لصتل سطسغأ رھش يف

 رھش يف لیمرب/رالود 82.1 ىلإ لصیل كلذ دعبً اددجم كبوأ تاماخ ةلس رعسل

 ةلس راعسأ طسوتم ضفخناو .ماوعأ ةعبس يف لجسم ىوتسم ىلعأ وھو ربوتكأ

   .ربمسید رھش يف لیمرب/رالود 74.4 ىلإ لصیل 2021 ماع ةیاھن يف كبوأ تاماخ

 ةلس رعس لدعم عفترا دقف ،طفنلا راعسأل ةیلصفلا تالدعملا ةكرحل ةبسنلاب امأ

 ،لیمرب /رالود 16 غلب ظوحلم لكشب 2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ كبوأ تاماخ

            ىلإ لصیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا عم ةنراقملاب %36.5 يلاوح لداعی ام يأ

 لصاوو ،لیمرب/رالود 67.3ً الجسم يناثلا عبرلا لالخ عفترا مث ،لیمرب/رالود 60

 ىلعأ لجسی نأ لبق ،لیمرب /رالود 72.6 ىلإ لصیل ثلاثلا عبرلا لالخ ھعافترا

 عبرلا لالخ لیمرب /رالود 79 وھو 2014 ماع نم ثلاثلا عبرلا ذنُم ھل ىوتسم

  .2021 ماع نم ریخألا

 اـم تاـقورفلا يـفً اـصلقت 2021 ماع دھش ،ركذلا ةفلاس تاروطتلا ىلع ءانبو

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

 47.4 وــحن تــغلب يــتلاو قباــسلا ماــعلا تاــقورف عــم ةــنراقملاب لــیمرب/رالود 27.7

 رعـسل يرھـشلا لدـعملا )10 -1( لكـشلاو )12 -1( لودـجلا حضویو .لیمرب/رالود

 .)2021 -2017( ةرتفلا لالخ كبوأ ةلس
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 12-1 لودجلا

 2021-2017 ،كبوأ تاماخ ةلسل يروفلا رعسلا

( لیمرب / رالود ) 

2021 2020 2019 2018 2017   

    ریانی/يناثلا نوناك    52.4 66.9 58.7 65.1 54.4
61.1 .555    ریاربف/طابش    53.4 63.5 63.8 
64.6 33.9 466.  8.63    سرام/راذآ    50.3 
63.2 17.7 70.8 68.4 .451    لیربأ/ناسین    
66.9 25.2 0.07    ویام/رایأ    49.2 74.1 
71.9 37.1 .962    وینوی/ناریزح    45.2 73.2 
73.5 43.4 764.  3.37    ویلوی/زومت    46.9 
70.3 45.2 59.6 72.3 .649    سطسغأ/بآ    
73.9 41.5 62.4 77.2 453.    ربمتبس/لولیأ    
82.1 0.14    ربوتكأ/لوألا نیرشت    55.5 79.4 59.9 
80.4 42.6 62.9 365.    ربمفون/يناثلا نیرشت    60.7 
74.4 49.2 566.    ربمسید/لوألا نوناك    62.1 56.9 

      

60.0 551.  .063  64.7 052.    لوألا عبرلا  
67.3 26.6 67.9 71.9 648.    يناثلا عبرلا  
72.6 443.    ثلاثلا عبرلا  50.0 74.2 62.2 
   عبارلا عبرلا  59.4 67.2 63.1 44.0 79.0

      

69.9 41.5 64.0 9.86  .452          يونسلا لدعملا  
  :رداصملا
 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ

 )10 -1( لكشلا

 2021 -2014 ،كبوأ ةلس راعسأل يرھشلا لدعملا

 )لیمرب / رالود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هالعأ )12 - 1( لودجلا :ردصملا
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 لـماوعلا نـم ةـلمج ریثأـتل ةجیتن ،ةداع ،ةیملاعلا طفنلا راعسأ تایوتسم ددحتو

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

 - :يلی ام 2021 ماع لالخ ضافخنإلاو عافترالا نیب ام طفنلا راعسأ هاجتإ
  

 يـف ةـلجآلا دوـقعلا قاوسأو طفنلا قوس تایساسأ يف ةیباجیإلا تاروطتلا تدعاس •

 عـفترا ،بلطلا بناج ىلعف .2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا

 نـم ةرـیبك ءازـجأ يـف ةدورـبلا سراـق ءاتـشلا ةـیفلخ ىـلع ةئفدتلا تیز كالھتسا

 طفنـلا تادادـمإ تدـُیق ،تادادـمإلا بـناج ىـلعو .يلامـشلا ةیضرألا ةركلا فصن

 عــم ةــیوق قــفاوت تایوتــسم راــھظإ +كــبوأ لود تلــصاو ثــیح ،ةــیملاعلا ماــخلا

 يفاـضإ ضـفخ ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا ترجأو ،جاتنإلا ضفخ قافتإ تالیدعت

 ،سراـمو رـیاربف يرھـش ىدم ىلع ي/ب نویلم 1 رادقمب اھجاتنإ ىلع يعوطو

 رـیغ دراـبلا سـقطلا ةـجوم ببـسب يـسایق لكـشب ةـیكیرمألا تادادـمإلا تلطعتو

 حوـنج ببـسب تـقؤم لكـشب ةـیملاعلا ماـخلا طفنـلا تاقفدـت تلطعت امك ،ةقوبسملا

 ةـحالملا ةـكرح قـیلعت ىـلإ ىدأ اـم وـھو سیوسلا ةانق يف ةقالمع تایواح ةنیفس

 تاـنوزخملا يـف رمتـسملا ضاـفخنالا نـمً اـمعد ماخلا طفنلا راعسأ تقلتو .ةانقلاب

 يــف عاــفترالا نــم دــح دــقو .ةــیمنتلاو يداــصتقالا نواــعتلا ةــمظنم لودــل ةــیطفنلا

 ،انوروك سوریف نم ةثلاث ةجوم ءاوتحال ابوروأ يف قالغإلا دویق ددجت ،راعسألا

 ،تانحـشلا رخأـت نع ةمجانلا تادادمإلا ةمزأ ببسب تاحاقللا عیزوت دوھج رثعتو

 .ةیكیرمألا ةیداصتقالا تابوقعلا مغر ةیناریإلا ماخلا طفنلا تارداص عافتراو

 نـم ةدـیدع ءازـجأ يـف دجتـسملا اـنوروك سورـیفب تاباـصالا ددع عافترا ببست •

 طفنـلا ىـلع بـلطلا ضاـفخناو ،)ناـبایلاو ةـینیتاللا اـكیرمأو دنھلا امیس ال( ملاعلا

 يـف ةیمـسوملا ةنایـصلا نـعً الـضف ،ابوروأ يف قالغإلا تایلمع رارمتسا ببسب

   .2021 لیربأ رھش يف طفنلا راعسأ ضافخنا يف ،ةیویسآلا يفاصملا ضعب

 ئداھلا طیحملاو ایسآ يف طفنلا ریركت يفاصمل ءارشلا تایلمع دیازت نم لكل ناك •

 كــلذ يــف اــمب ةــمكارتملا ةــیطفنلا تاــنوزخملا صــلقتو ،ظوــحلم لكــشب اــبوروأو

 لیغـشت تاـیلمع شاـعتنا تدھـش يتلا ةدحتملا تایالولا يف ماخلا طفنلا تانوزخم
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 يفیـصلا ةداـیقلاو رفـسلا مـسوم لالـخ لـقنلا عاـطق يف بلطلا يفاعتو ،يفاصملا

 دوـیقلا فـیفختو انوروك سوریف دض تامیعطتلا تالمح ةریتو عراست عمً انمازت

 يـف يـعیبطلا زاـغلا تادادـمإ صـقن رطاـخم يمانت بناج ىلإ ،لقنتلا ةكرح ىلع

 يـفً ارود ،ھـتاجتنمو طفنـلا ىلع بلطلا ومن تاعقوت نم تداز يتلا ایَساو ابوروأ

  .2021 ویلوی رھش ىتحو ویام رھش نم ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا

 راعـسأ ضاـفخنا يـف ةینیـصلا يفاـصملا نـم ةیوقلا ءارشلا تایلمع ؤطابت ببست •

 ةدودـحم داریتـسا صـصح لـظ يف كلذ يتأی ،2021 سطسغأ رھش لالخ طفنلا

 يفاـصملا لیغـشت تاـیلمع ضاـفخناو ،ماـخلا طفنلا نم ةلقتسملا ریركتلا يفاصمل

 لاوـحالا ءوـسو لـقنتلا ىـلع ةـضورفملا دوـیقلاو قالغإلا تاءارجإ ةداعإ ببسب

 ةیویـسآلا لودـلا نـم دـیدعلا يف لقنلا دوقو ىلع بلطلا عجارت بناج ىلإ .ةیوجلا

 .نابایلا كلذ يف امب طفنلل ةكلھتسملا ىرخألا ةیسیئرلا

 نــم دــیدعلا يــف تادادــمإلا لــطعتو ،ایــسآ يــف بــلطلا شاــعتنا تاــمالع تمھاــس •

 تابارطـضا كـلذ يـف امب اھل ططخملا ریغو ططخملا تاعاطقنالا ببسب قطانملا

 ةنایـصو ،Ida راـصعإلا بـقع كیـسكملا جیـلخ يـف يـكیرمألا ماخلا طفنلا جاتنإ

 برـغ تاـماخ نـم دـیدعلل ةـضفخنملا لـیمحتلا جمارـبو ،نیوزق رحب يف لوقحلا

 بلطلا عافترا تاعقوت نعً الضف ،ةیبیللا تارداصلا يف تقؤملا لطعتلاو ،ایقیرفأ

 شماوـھ زـیزعتو ،طفنـلا ىـلإ زاغلا نم لوحتلا ببسب ءاتشلا رھشأ يف طفنلا ىلع

 ةكلھتــسملا قطاــنملا يــف طفنــلا تاــنوزخم يــف رمتــسملا ضاــفخنالاو رــیركتلا

 .2021 ربوتكأو ربمتبس يرھش لالخ طفنلا راعسأ عافترا يف ،ةیسیئرلا

 يـفً ارود ،اـنوروك سورـیف نم راشتنالا عیرس Omicron روحتملا روھظل ناك •

 تـضفخنا ثـیح .2021 ربمـسیدو ربمفوـن يرھـش لالـخ طفنـلا راعسأ ضافخنا

 تالاـح يـف يـسایق عاـفترا نأـشب فواخم طسو ،داح لكشب ةلجآلا دوقعلا قاوسأ

 دـق اـمم ،طفنـلل ةكلھتـسملا ةیسیئرلا لودلا نم دیدعلا يف سوریفلا اذھب تاباصإلا

 مـث نـمو ،لـقنتلا ةـكرح ىـلع ةـضورفملا دوـیقلاو قالغإلا تاءارجإ ةداعإ ىلإ يدؤی

 .لقنلا دوقو ىلع بلطلاو يملاعلا داصتقالا يفاعت ؤطابت
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 ةـفیفخلا طوـفنلا راعـسأ نیـب تاـقورفلا طـمن يف تاروطت 2021 ماع دھش امك 

 ماـعلا عـم ةـنراقملاب يـتیربكلا ىوـتحملا ةـیلاع ةـلیقثلاو يـتیربكلا ىوتحملا ةضفخنم

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

 حلاـصل لـیمرب/رالود 1.4 ىلإ )ةلیقثلا طوفنللً الثمم( يبد طفن رعسو )ةفیفخلا طوفنلل

 لالـخ يـبد ماـخ حلاصل لیمرب/رالود 0.6 عم ةنراقملاب 2021 ماع لالخ تنرب ماخ

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

 .ماعلا لالخ لیمرب/رالود

 ةرـیبك ةـجردبو راعـسألا تاـقورف دھـشم يف تاروطتلا كلت ىزعت نأ نكمیو 

 ماـع لالـخ ھـتوافتم تاجردـب ملاـعلا يـف ةیـسیئرلا ماـخلا طوـفنلا راعـسأ عاـفترا ىلإ

 طـفن رعـس عـفتراو لـیمرب/رالود 26.9 رادـقمب يـبد طـفن رعـس عفترا ثیح ،2021

 وحنب يكیرمألا ساسكت برغ ماخ رعس عفترا امك ،لیمرب/رالود 28.9 رادقمب تنرب

  .لیمرب/رالود 28.6

 ةـیملاعلا ةیـسیئرلا ةراـشإلا طوفن دحأ ربتعی يذلا ،ساسكت برغ ماخ نأ ركذی

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

 ،ىرـخألا ةـیملاعلا قاوـسألا نـع لزـعنم قـلغم طـفن ھنأو ةصاخ ،ةیتسجول تاددحم

 تـناك ً،ایدـیلقت .ةـیملاعلا قوـسلا تایـساسأب ةـقالع ھـل سیـل لكـشب هراعـسأ تكرحتو

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

 حلاـصل لـیمت تاـقورفلا كـلت تأدب 2015 ماع ذنم ھنأ الإ ،ساسكت برغ طفن حلاصل

 لـیمرب /رالود 2.7 ىـلإ تعستاو ،2020 ماع يف لیمرب/رالود 2.2 غلبتل تنرب طفن

 .2021 ماع يف

 تاــبلقتلاب ساــسكت برــغ ماــخ راعــسأ رثأــت ىــلإ يــسیئر لكــشب كــلذ ىزــعیو

 يـتلا ةقوبـسملا رـیغ سـقطلا ةـجوم تببـست ثـیح .2021 ماع لالخ ةداحلا ةیخانملا

 يفاـصم تاـیلمع عـجارت يـف رـیاربف رھـش لالـخ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا اھتدھش

 يذـلا Ida راـصعإلا ببـست اـمك ،قالـطإلا ىـلع اـھل ىوتـسم ىندأ ىلإ ةیكیرمألا ریركتلا

 ةردـق نـم %13 يلاوـح قالـغأ يـف سطسغأ رھش رخاوأ يكیرمألا كیسكملا جیلخ حاتجا
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 ىـلإ لصی ام عیب مزتعت اھنأ ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازو نالعإ لكشو .ةیكیرمألا طفنلا ةجلاعم

 راعـسأ ىـلعً ایبـسنً اطغـض ةیجیتارتـسالا تانوزخملا نم ماخلا طفنلا نم لیمرب نویلم 50

  .ساسكت برغ ماخ

 )11 - 1( لكــشلاو )13 - 1( لودــجلا نــم راعــسألا تاــقورف روــطت حــضتیو

 يـف ةیـسیئرلا ةراـشإلا طوـفنو كـبوأ تاـماخ ةلـس رعسل ةیونسلا تالدعملا نیبی يذلا

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

 .)2021 -2017( ةرتفلل
 

 13-1 لودجلا

 ساسكت برغو تنرب ماخو كبوأ تاماخ ةلسل ةیروفلا راعسألا طسوتم

 2021-2017 ،ةیبرعلا تاماخلا ضعبو

( لیمرب /رالود(  

0182 2019 2020 2021 2021 ماع يف ریغتلا  تاماخلا 2017 

   :اھنم كبوأ ةلس  52.4 69.8 64.0 41.5 69.9 28.4

   رئازجلا ءارحص طیلخ  54.1 71.4 64.5 42.1 70.7 28.6
   فیفخلا يبرعلا  52.6 70.6 65.0 41.9 70.5 28.6
   يتارامالا نابروم  54.8 72.2 64.7 43.0 69.9 26.9
   يتیوكلا ریدصتلا ماخ  51.6 68.9 64.3 41.5 70.3 28.8
   يبیللا ةردسلا  52.8 69.8 63.8 40.1 69.0 28.9
   يقارعلا ةرصبلا  51.9 68.6 63.6 41.6 69.7 28.2

   : ىرخا تاماخ             

   يبد  53.1 69.7 63.5 42.3 69.2 26.9
  *يرطقلا يرحبلا  52.9 69.2 65.2 41.7 70.5 28.8
   تنرب  54.2 71.2 64.2 41.7 70.6 28.9
   ساسكت برغ ماخ  50.8 65.2 57.0 39.4 68.0 28.6

 

  :ةظحالم
 .2020 ریانی رھش نمً ارابتعإ كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع دیمجتب روداوكألا ةلود تماق *
    :رداصملا
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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)11 -1( لكشلا  

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

 )لیمرب / رالود( ،2021-2017 ةرتفلل يبد ماخو

 

 

 

 

 

 

 .)13 - 1( لودجلا :ردصملا

 ىـلع 2021 ماـع لالـخ اـھتاقورف ةـكرح طـمنو راعـسألا يـف روطتلا سكعنا

 تاذ تكلـس يـتلا ماـع لكـشب ةـیبرعلا تاـماخلا فـلتخمل ةـیروفلا راعـسألا تایوتسم

 قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب 2021 ماـع لالـخً اداـحً اـعافترا تدھـش ثیح ،كلسملا

   .ةتوافتم تاجردبو

         ىــلإ لــصیل لــیمرب/رالود 28.6 عــقاوب فــیفخلا يــبرعلا ماــخ عــفترا دــقف

 عـم ةنراقملاب %68.2 تغلب عافترا ةبسنب يأ ،2021 ماع لالخ لیمرب/رالود 70.5

 ناــبرم ماــخو يرــئازجلا ءارحــصلا طیــلخ ماــخ نــم لــك عــفترا اــمك ،قباــسلا ماــعلا

 لـصتل لـیمرب/رالود 28.8 و 26.9و 28.6 عـقاوب يتیوكلا ریدصتلا ماخو يتارامالا

             %67.9 تــــغلب عاــــفترا ةبــــسنب يأ ،لــــیمرب/رالود 70.3 و 69.9 و 70.7 ىــــلإ

 .يلاوتلا ىلع %69.4 و %62.6 و

 عـقاوب يـبیللا ةردـسلا ماـخ عـفترا دقف ،ىرخألا ةیبرعلا تاماخلا صخی امیفو 

 ةرــصبلاو ،لــیمرب /رالود 69 ىــلإ لــصیل %72.2 ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 28.9

 69.7 ىــــلإ لــــصیل %67.7 ةبــــسنب يأ ،لــــیمرب/رالود 28.2 عــــقاوب يــــقارعلا
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 ةبـسنب يأ ،لـیمرب/رالود 28.8 عـقاوب يرـطقلا يرحبلا ماخلا عفتراو ،لیمرب/رالود

 .)13-1( لودجلا حضوی امك .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 70.5 ىلإ لصیل 69.1%

 غـلب يذلاو ةیمسالا اھتمیقب ماخلا طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عافترالا نأ حضتیو

 ماـع راعـسأب ةـساقملا ةـیقیقحلا اھراعـسأ يـف عاـفترالا نع دیزی لیمرب /رالود 28.4

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

 لصیل %64.3 ةبسنب يأ لیمرب/رالود 21.5 وحنـب عفترا ثیح ةمدقتملا تاداصتقالا

 .)14 -1( لودجلا حضوی امك ،2021 ماع يف لیمرب/رالود 54.9 ىلإ اھطسوتم
 14-1 لودجلا

  2021-2005 ،ةیقیقحلاو ةیمسإلا ماخلا طفنلا راعسأ
( لیمرب /رالود ) 

  يقیقحلا رعسلا

  2005 راعسأب

 *يسایقلا مقرلا

2005 = 100 

 ةنسلا يمسإلا رعسلا

50.6 100.0 50.6 2005 
59.8 102.1 61.0 2006 
66.1 104.5 69.1 2007 
88.7 106.4 94.4 2008 
57.0 107.2 61.0 2009 
71.6 108.1 77.4 2010 
98.1 109.6 107.5 2011 
98.6 111.0 109.5 2012 
94.2 112.4 105.9 2013 
84.4 114.0 96.3 2014 
42.9 115.5 49.5 2015 
34.9 116.6 40.8 2016   
44.3 118.4 52.4 2017 
57.9 120.4 69.8 8201  
52.4 122.3 64.0 2019 
33.4 124.0 41.5 0202  
54.9 127.2 .969  2021**  

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

. ةیریدقت تانایب   ** 
   

 :ردصملا

 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم ـ
 .)IMF( يلودلا دقنلا قودنصل 2021 ربوتكأ يملاعلا داصتقالا قاَفا ریرقتو ،كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ -
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 ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألا 3-2

 راعــسأل يونــسلا طــسوتملا ىــلع ماــخلا طفنــلا راعــسأ يــف عاــفترالا ســكعنا

 يـف ىرـخألا يـھً اـعافترا تدھـش يـتلا 2021 ماع لالخ ةفلتخملا ةیطفنلا تاجتنملا

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

 زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ 3-2-1 

 ماـع يـف لـیمرب /رالود 91.4 يكیرمألا جیلخلا يف نیلوزاغلا رعس لدعم غلب

 تالدــعمب ةــنراقم %76.1 ةبــسنب يأ ،لــیمرب /رالود 39.5 وــحنبً اــعفترم ،2021

 85.9 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدـعم لصو مادرتور قوس يفو ،2020 ماعل رعسلا

 ةـنراقملاب %67.3 لـثمت ةبـسنب يأ ،لیمرب/رالود 34.5 هردق عافتراب ،لیمرب/رالود

 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدـعم لـصو طـسوتملا رـحبلا قوـس يفو .قباسلا ماعلا عم

 غلبت ةدایز ةبسن لكشت يتلاو ،لیمرب /رالود 35.1 هردق عافتراب ،لیمرب/رالود 80.5

 لدـعم لـصو دـقف ،ةروفاغنـس قوـسل ةبسنلاب امأ .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب 77.2%

 /رالود 33.7 هردــق عاــفتراب ،2021 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 80.3 ىــلإ رعــسلا

  .2020 ماع ىوتسمب ةنراقم %72.4 يلاوح لثمت يتلاو ،لیمرب

 لالـخ ةـعبرألا قاوـسألا نیـب نـم راعـسألا ىلعأ ةیكیرمألا قوسلا تققح دقو

 ةروفاغنـس قوـسً ارـیخأو طـسوتملا رـحبلا قوـس مـث مادرتور قوس اھتلت ،2021 ماع

  .)12 -1( لكشلاو )15 - 1( لودجلا حضوی امك ،راعسألا ىندأ تققح يتلا
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15-1 لودجلا  

،ةفلتخملا قاوسالا ىف ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألل يرھشلا طسوتملا  

 2020-2021  

( لیمرب /رالود ) 

دوقولا تیز زاغلا تیز   
نیلوزاغلا  

زاتمملا  

قوسلا    

39.6 .249  646. ةروفاغنس  2020 ماع طسوتم   

مادرتور 51.3 49.2 40.9    

43.6 8.64 طسوتملا رحبلا 45.4     

يكیرمالا جیلخلا 51.9 44.9 34.7    
ةروفاغنس 80.3 77.4 75.7 2021 ماع طسوتم   

مادرتور 85.9 78.3 69.1    

طسوتملا رحبلا 80.5 77.7 70.5    

يكیرمالا جیلخلا 91.4 73.9 59.8    
ةروفاغنس 67.1 65.7 64.5 2021 لوألا عبرلا   

مادرتور 70.2 66.0 61.7    
طسوتملا رحبلا 66.5 65.5 62.9    
يكیرمالا جیلخلا 76.0 63.3 51.8    
ةروفاغنس 76.8 73.6 72.0   يناثلا عبرلا 

مادرتور 83.2 74.5 65.9    
طسوتملا رحبلا 77.8 73.8 67.2    
يكیرمالا جیلخلا 91.2 70.4 57.7    
ةروفاغنس 83.4 79.5 76.9 ثلاثلا عبرلا   

مادرتور 91.9 80.8 71.2    
طسوتملا رحبلا 86.5 80.5 72.5    
يكیرمالا جیلخلا 98.1 75.6 62.4    
ةروفاغنس 93.8 90.6 89.4 عبارلا عبرلا   

مادرتور 98.2 92.0 77.7    
طسوتملا رحبلا 91.1 91.1 79.6    
يكیرمالا جیلخلا 100.3 86.5 67.5    

 :ردصملا

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

  2021-2020 ،زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ

 )لیمرب /رالود(
 

 

 

 

 

 

 .)15- 1( لودجلا :ردصملا

 زاغلا تیز راعسأ 3-2-2

 ماـع لكـشب زاـغلا تیز راعسأل يونسلا طسوتملا يفً اعافترا 2021 ماع دھش

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

 قاوسألا ةفاك يف دوقولا تیز راعسأ نم ىلعأ تناك امنیب ،نیلوزاغلا راعسأ نم يندأ

 غـلب يذـلا زاـغلا تـیزل راعـسأ ىلعأـب مادرـتور قوس رثأتسا دقو .ملاعلا يف ةیسیئرلا

 لدـعمب ةـنراقم %59.2 ةبـسنب عاـفتراً الكشم 2021 ماع لالخ لیمرب/رالود 78.3

 ةبــسنب لــیمرب/رالود 77.7 رعــس لدــعمب طــسوتملا رــحبلا قوــس اــھتلت ،2020 ماــع

 عاـفترا ةبـسنب لـیمرب/رالود 77.4 رعس لدعمب ةروفاغنس قوس مث ،%60.1 عافترا

 لـیمرب /رالود 73.9 عـقاوب راعـسألا ىندأب يكیرمألا جیلخلا قوسً اریخأو ،57.2%

  .قباسلا ماعلاب ةنراقم %64.6 عافترا ةبسنبو 2021 ماع لالخ

 دوقولا تیز راعسأ .3.2.3

 لصو ثیح ،قاوسألا عیمج يف 2021 ماع لالخ دوقولا تیز راعسأ تعفترا

 عـم ةـنراقملاب %91.3 عافتراب ،لیمرب/رالود 75.7 ىلإ ةروفاغنس قوس يف اھلدعم



الفصل األول - تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

61 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون
39 

 

 عاــفتراب لــیمرب/رالود 70.5 ىــلإ لــصو طــسوتملا رــحبلا قوــس يــفو ،2020 ماــع

 قوــس يــف لــیمرب/رالود 69.1 ىــلإ لــصوو ،قباــسلا ماــعلا عــم ةــنراقملاب 61.9%

 ،يـكیرمألا قوـسلا يـف امأ .2020 ماع عم ةنراقملاب %69.1 هردق عافتراب مادرتور

 عـم ةـنراقملاب %72.3 عاـفتراب ماعلا لالخ لیمرب/رالود 59.8 ىلإ رعسلا لصو دقف

 .قباسلا ماعلا

 ماخلا طفنلا نحش راعسأ 3-3

 فالــخب 2021 ماــع لالــخ ماــخلا طفنــلا نحــش راعــسأ يــف عــجارتلا رمتــسا

 ،اـنوروك سورـیف ةـحئاجب ةـطبترملا راثآلا نم اھیفاعت ىلإ ریشت تناك يتلا تاعقوتلا

 لالـخ نـم يساسأ لكشب طفنلا ىلع بلطلا يفاعت ةیبلت ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو

 يـف ةیـسایق تایوتـسم ىـلإ تلـصو يـتلا ةـمكارتملا تاـنوزخملا نم بحسلا تایلمع

 قاوسأ ترثأت ،ىرخأ ةیحان نمو .2020 ماع لالخ ماخلا طفنلا راعسأ يواھت باقعأ

 ىـلع ةـئفاكتملا رـیغ قالـغإلاو يداصتقالا طاشنلا فانئتسا ةداعإ تایلمعب تانحاشلا

 راعـسأل يباـجیإ لكـشب أدـب دـق 2021 ماـع نـم ریخألا عبرلا نأ ركذی .ملاعلا ىوتسم

 ةیرھـشلا جاـتنإلا ةداـیز ةـیَلا ىـلع +كـبوأ لود ظاـفح عـمً اـنمازت ،ماخلا طفنلا نحش

 رــبع عــساو قاــطن ىــلع بــلطلا شاــعتنا نــعً الــضف ،موی/لــیمرب فــلأ 400 ةــغلابلا

 مل ایسآ ىلإ طسوألا قرشلا نم نحشلا ةكرح ةدایز نإف ،كلذ عمو .ایسآ يف تاعاطقلا

 نـم ماـخلا طفنـلا تاقفدـت تـضفخنا ثیح ،نحشلا راعسأ عافترا يف فاك لكشب مھست

 برغ نم تانحشلا مجح يف يلكیھلا ضافخنالا ةیفلخ ىلع ایسآ ىلإ يسلطألا طیحملا

 .نیوزق رحب يف نیجتنملا نم تانحشلا مجح ضافخناو صوصخلا ھجو ىلع ایقیرفإ

 نـم ةـھجتملا طفنـلا تانحـشل 2021 ماـع لالخ نحشلا رعس لدعم لصو دقو

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

 لـثمت ةبـسنب ،نط/رالود 5.9 هرادقم ضافخنإب ،نط/رالود 8.2 وحن ىلإ )نكاس نط

 .2020 ماعل نحشلا رعس لدعمب ةنراقم %41.8 يلاوح

 نـم ةـھجتملا تانحـشلل نحـشلا راعـسأ لدـعم يـفً اـضافخنإً اـضیأ أرط اـــمك

 ماـع لالخ اھلدعم لصو دقف )نكاس نط فلأ 270-285( برغلا ىلإ طسوألا قرشلا
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 %44.8 ةبـسنب يأ ،نـط/رالود 5.2 هرادقم ضافخنابو ،نط/رالود 6.4 وحن 2021

 .2020 ماعب ةــنراقم

 طـسوتملا ضیـبألا رـحبلا ةــــقطنم نمض تانحشلل نحشلا راعسأل ةبسنلاب امأ

 اھلدـعم لـصو دقف ،)نكاس نط فلأ 80-85( مجحلا ةطسوتم وأ ةریغصلا تالقانلابو

 ،نـط/رالود 0.6 هرادقم فیفط عافترابو ،نط/رالود 7.1 وحن ىلإ 2021 ماع لالخ

 .)16-1( لودجلا حــضوی امك ،2020 ماعب ةــنراقم %9.2 ةبسنب يأ

 16-1 لودجلا

 2021-2017 ،ماخلا طفنلا نحش راعسأ تاھاجتا روطت

يملاعلا سایقملا ىلع ةطقن(
1
 )نطلل رالود / 

 

1202 )1( 2020 2019 2018 2017 

 
 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

8.2 35 14.1 60 13 66  9.4 57 8.2 59 
 / طسوألا قرشلا

 *قرشلا

6.4 22 1.61  40 7.8 35 4.7 25 4.8 30 
 / طسوألا قرشلا

 **برغلا

7.1 96 56.  88 7.9 116 6.8 511  5.7 106 
 / طسوتملا رحبلا

 ***طسوتملا رحبلا
 

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

 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
 

 ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا .4

 ةـیملاعلا ةـیطفنلا تاـنوزخملا يلاـمجإ يـفً اـظوحلمً اضافخنا 2021 ماع دھش

 طفنـلا ىـلع بـلطلا يفاعتو يطفنلا ضورعملا دیدشت طسو )ةیجیتارتسإلاو ةیراجتلا(

 اـنوروك سورـیف ةـحئاج تایعادـتب ةطبترملا قالغإلا تاءارجإو دویقلا فیفخت بقع

 عـبرلا ذـنُم اـھل ىوتـسم ىـندأ وـھو عـبارلا عبرلا ةیاھن عم لیمرب رایلم 8.696 غلبتل

                                                        
 ىـلع ةدـحاو ةـطقن نأ ثـیح ،نحـشلا راعـسأ باـستحال ةمدختـسم ةـقیرط وھ )rld ScaleoW( يملاعلا سایقملا 1

 نـمً ایونـس رشنی يذلا )World Scale( باتك يف هاجتالا كلذل يسایقلا لقنلا رعس نم %1 ينعت يملاعلا سایقملا
 )World Scale 100( لـثمت نـط /رالود ةغیـصب راعـسألا نـم ةمئاق نمضتیو )World Scale Association( لبق
 .ملاعلا يف ةیسیئرلا تاھاجتالا لكل
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 %7.3 ةبــسنب يأ ،لــیمرب نوــیلم 684 وــحنبً اــضافخنا كــلذ لــثمیو ،2018 ثــلاثلا

  .2020 ماع نم لثامملا عبرلاب ةنراقملاب

 يـف لـیمرب رایلم 1.348 وحن تغلب دق رحبلا يف ةیطفنلا تانوزخملا نأ ركذی

          .2020 ماـع ةـیاھن عـم ةـنراقملاب لـیمرب نوـیلم 53 وـحنب ةـعفترم 2021 ماع ةیاھن

              رادـقمب ئناوـملا يـف رباـعلا طفنـلا نوزـخم عاـفترا ىـلإ يـسیئر لكـشب كـلذ ىزعیو

 نـم برقلاـب مئاـعلا نوزـخملا ضاـفخنا لـباقم ،يونـس ساسأ ىلع لیمرب نویلم 60

 .)17 – 1( لودجلا حضوی امك .لیمرب نویلم 7 رادقمب ةیسیئرلا كالھتسالا قطانم

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا 4-1

 يلاوـح ةـیمنتلاو يداـصتقالا نواـعتلا ةـمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا غلب

 عـقاوبً اـضافخناً الكـشم ،2021 ماـع نـم عبارلا عبرلا ةیاھن يف لیمرب رایلم 2.707

 عـقاوبً اـضافخناو ،2020 ماـع ةـیاھن يـف ھتایوتـسم عـم ةنراقملاب لیمرب نویلم 330

 ةـعومجم فادـھأ دحأ دُعی يذلا ةقباسلا ماوعأ ةسمخلا طسوتم نع لیمرب نویلم 261

         ةـیاھن يـف لودـلا كـلت يـف يراـجتلا نوزـخملا ةیافك نأ ركذلاب ریدجلاو .+كبوأ لود

 وـحنبً اـضافخناً الكشم ،كالھتسالا نم موی 60 يلاوح اھتایوتسم تغلب دق 2021 ماع

 .كالھتسالا نم موی 69.3 غلابلاو 2020 ماع ةیاھن يف لجسملا هریظن نع موی 9.3

  ةیجیتارتسالا تانوزخملا 4-2

 2021 ماـع نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن يـف ةیجیتارتـسالا تانوزخملا تضفخنا

 نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن يـف ةلجـسملا ھتایوتسم عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 56 عقاوب

 .لیمرب رایلم 1.789 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا

    نـم عـبارلا عـبرلا ةیاھن يف يكیرمألا يجیتارتسالا نوزخملا ضفخنا دقو اذھ

 ثـلاثلا عوبـسألا ةـیاھن ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،لیمرب نویلم 594 ىلإ 2021 ماع

 ةـقاطلا ةرازو نالـعإ ىـلإ ةراـشإلا ُردـجت ،قایسلا اذھ يفو .2002 ربمفون رھش نم

 نوـیلم 50 ىـلإ لـصی اـم عـیبل اـھططخ نـع 2021 ربمفوـن رھـش ةیاھن يف ةیكیرمألا

 .دوقولا راعسأ عافترا حبكل ةلواحم يف ةیجیتارتسالا تانوزخملا نم ماخلا طفنلا نم لیمرب
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 ةیجیتارتـسالا اـھتانوزخم نـم طفنلا عیبل ططخ نع نیصلا تنلعأ اھبناج نمو

 ىـلع ةـعفترملا ةـیلوألا داوـملا فیلاـكت طغـض فیفخت يف ةدعاسملل ،ينلع دازم ربع

 رـخاوأ يـف لـیمرب نوـیلم 7.4 وـحنل عیب ةیلمع لوأ تمتو ،ةیلحملا ریركتلا يفاصم

 .قالطألا ىلع اھعون نم ىلوألا يھ دُعت ةوطخ يف ،2021 ربمتبس رھش

 17-1 لودجلا

 ،لصفلا ةیاھن يف ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا تایوتسم

 2021 و 2020 يماع

( لیمرب نویلم ) 

 لوألا عبرلا يناثلا عبرلا ثلاثلا عبرلا عبارلا عبرلا
 ةقطنملا

*2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

  نیتكیرمألا  1590 1571 1711 1549 1691 1514 1615 1483

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا  : اھنم  1281 1290 1452 1278 1421 1233 1342 1195

 ابوروأ  1029 1008 1098 978 1079 889 1042 891

 ایّسا  369 346 402 358 414 355 380 334

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ  2988 2926 3211 2884 3184 2758 3037 2707

 ملاعلا لود ةیقب  3295 3093 3582 2983 3299 2870 3203 2852

 **يراجتلا نوزخملا يلامجإ  6283 6019 6793 5867 6483 5628 6240 5559

 تالقانلا نتم ىلع نوزخملا  1333 1285 1476 1277 1320 1316 1295 1348

 : ھنم يجیتارتسالا نوزخملا  1827 1850 1866 1828 1856 1813 1845 1789

 يكیرمالا يجیتارتسالا نوزخملا  635 638 655 622 643 619 638 594

 ىملاعلا نوزخملا ىلامجإ  9443 9154 10135 8972 9659 8756 9380 8696

 نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا ةیافك  79.0 65.4 75.2 62.1 74.2 59.6 69.3 60.0

 )موی( ةیمنتلاو يداصتقالا
        . ةیریدقت تانایب  *         

تالقانلا نتم ىلع نوزخملا لمشیال .  **         
         :ردصملا

- Oil Market Intelligence, various issues. 

 

 ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص ةمیق ً:ایناث

 

 ةمیق ىلع +كبوأ لود قافتاو 2021 ماع لالخ طفنلا راعسأ تالدعم تسكعنا

 لودـلا يـف ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلل يسیئرلا كرحملا دعت يتلا طفنلا تارداص

 ةلمعلا نم ةیزكرملا اھكونب تایطایتحال يسیئرلا معادلاو ،كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا

 .اھتاینازیم يف ضئاوفلل يساسألا ززعملاو ،ةیبنجألا
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 ةردقملا ةیرھشلا ماخلا طفنلا تارداص ةمیقب ةقلعتملا ةیرھشلا تانایبلا لعلو

 راعسألا ةكرح نع تمجن يتلا راثآلل حضوأ ةروص يطعت ءاضعألا لودلل

 راعسأ طسوتم لصو امدنع 2021 ریانی رھش ىفف .ماعلا لالخ +كبوأ لود تارارقو

 لودلل طفنلا تارداص ةمیق تردق لیمرب/رالود 54.4 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس

 طفنلا تارداص ةمیق تغلب ریاربف رھش ىفو ،رالود رایلم 27.4 وحنب ءاضعألا

 ةیفلخ ىلع رالود رایلم 26.3 وھو ماعلا لالخ اھل ىوتسم ىندأ ةردقملا ماخلا

 رادقمب اھجاتنإ ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ھترجأ يذلا يعوطلا يفاضإلا ضفخلا

 نأ لبق ،لیمرب/رالود 61.1 ىلإ راعسألا عافترا نم مغرلا ىلعو ي/ب نویلم 1

 64.6 ىلإ راعسألا عافترا عمً انمازت سرام رھش يف رالود رایلم 30.8 ىلإ عفترت

 ھترجأ يذلا يعوطلا يفاضإلا ضفخلا رارمتسا نم مغرلا ىلعو لیمرب/رالود

 .اھجاتنإ ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 2021 لیربأ رھش يف اھعجارت ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تدواع

 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم ضافخنا عمً انمازت رالود رایلم 29.4 غلبتل

 ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تعفترا ةیلاتلا رھشأ ةثالثلا لالخو ،لیمرب/رالود 63.2

 طسوتم لصو امدنع 2021 ویلوی رھش يف رالود رایلم 38.3 ىلإ لصتل ةردقملا

 ىلإ سطسغأ رھش يف تعجارت مث .لیمرب /رالود 73.5 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ

          .لیمرب/رالود 70.3 ىلإ راعسألا ضافخنا ةیفلخ ىلع رالود رایلم 37.3

 ىلعأ ىلإ لصتل ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق عفترت نأ لبق كلذ يتأی

 نم معدب ،2021 ربوتكأ رھش يف رالود رایلم 45 وھو ماعلا لالخ اھل ىوتسم

 ماوعأ ةعبس يف لجسم ىوتسم ىلعأ ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم لوصو

 400 رادقمب اھجاتنإ ةدایزب +كبوأ لود رارق نعً الضف ،لیمرب/رالود 82.1 وھو

 طفنلا تارداص ةمیق تضفخنا ربمسیدو ربمفون يرھش لالخو ً.ایرھش ي/ب فلأ

 ضافخناب ةرثأتم 2021 ماع ةیاھن يف رالود رایلم 41.6 ىلإ لصتل ةردقملا ماخلا

 .)13 – 1( لكشلا حضوی امك ،لیمرب/رالود 74.4 ىلإ راعسألا
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 )13 -1( لكشلا

  ،ءاضعألا لودلل ھتارداص ةمیقب ماخلا  طفنلا راعسأ تایوتسم ةنراقم

 2021 ربمسید– ریانی

 
 

   

 

 

 

 

 .)18 - 1( لودجلاو )12 - 1( لودجلا :ردصملا
 

 راعسألاب ماخلا طفنلا تارداص ةمیق عافترا ظحالی ،ةیونسلا ةنراقملا دنعو

 ىلإ 2020 ماع رالود رایلم 237.9 يلاوح نم كباوأ يف ءاضعألا لودلل ةیراجلا

 تایوتسم يف داحلا عافترالا نمً الك  ةجیتن كلذو 2021 ماع رالود رایلم 426.6

 تایعادت نم يملاعلا داصتقالا ءادأ يف يفاعتلا ةیفلخ ىلع %68.5 ةبسنب راعسألا

 رارقتسالا قیقحت يف تدعاس يتلا +كبوأ لود تارارقو انوروك سوریف ةحئاج

   ،رالود رایلم 188.7 وحنبً اعافترا كلذ لثمیو ،ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا يف نزاوتلاو

  .%79.3 ةبسنب يأ

 ماـعل ةـیقیقحلا راعـسألاب ءاـضعألا لودـلل ماـخلا طفنلا تارداص ةمیق نأ ركذی

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

 2021 ماـع رالود راـیلم 335.4 ىلإ 2020 ماع رالود رایلم 191.8 نم تعفترا دق

   .)14 -1( لكشلاو )18 - 1( لودجلا حضوی امك .%74.8 ةبسنب عافترا لثمی ام
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 18-1 لودجلا

  2021-2005 ،ةیقیقحلاو ةیراجلا راعسألاب ءاضعألا لودلل ماخلا طفنلا تارداص ةمیق

( رالود رایلم ) 

 ةنسلا ةیراجلا راعسألاب 2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب

305.8 305.8 2005 
367.3 375.1 2006 
392.7 410.2 2007 
549.9 585.3 2008 
329.3 352.8 2009 
417.0 450.9 2010 
570.1 624.8 2011 
633.1 702.6 2012 
582.0 654.3 2013 
519.9 592.9 2014 
277.0 19.93  2015 
231.1 269.5 2016 
292.6 3346.  2017 
367.4 .5442  2018 
348.5 6.142  9201  
191.8 9237.  0202  
335.4 426.6 2021 

  :تاظحالم

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

 .يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ضفخم بجومب تادئاعلا ىلإ ریشت ةیقیقحلا راعسألا **
  :ردصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 )14 -1( لكشلا

  2021-2005 ،ماخلا طفنلا نم ءاضعألا لودلا تارداصل ةیقیقحلاو ةیمسإلا ةمیقلا

  )2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب – رالود رایلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . )19 – 1( لودجلا :ردصملا
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 بیرقلا ىدملا ىلع ةیطفنلا قوسلل ةیلبقتسملا قاَفالا ً:اثلاث

 :ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا .1

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

 2022 ماـع يـف كـبوأ ةـمظنم جراـخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا

 وـحن ىـلإ لـصتل ،2021 ماـعب ةـنراقم %4.7 ةبـسنب وأ ،موی/لـیمرب نوـیلم 3 وحنب

 ةدــحتملا تاــیالولا ذوحتــست نأ عــقوتی ،قایــسلا اذــھ يــفو .موی/لــیمرب نوــیلم 66.7

 %33.3 وـحنب ردـُقت ةبـسنبو عاـفترالا اذـھ نم ربكألا ءزجلا ىلع ایسورو ةیكیرمألا

 نوــیلم 11.8 و 18.8 وــحن ىــلإ ةــیطفنلا امھتادادــمإ يلاــمجإ لــصیل اــمھنمً الــكل

   .2022 ماع يف يلاوتلا ىلع موی/لیمرب

 :طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 رارمتـسا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ثدحأ ریشت

 نوــیلم 4.2 وــحنب عــفتریل ،2022 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا يفاــعت

 وــحن ىــلإ لــصیل 2021 ماــع تایوتــسمب ةــنراقم %4.3 غــلبت ةبــسنب يأ ،موی/لــیمرب

 يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود بلط عافترا عقوتی ثیح .موی/لیمرب نویلم 100.8

 عاـفترا عـقوتی اـمك ،موی/لـیمرب نوـیلم 46.4 وـحن ىـلإ لصیل %4.1 ةبسنب ةیمنتلاو

  .موی/لیمرب نویلم 54.4 وحن ىلإ لصیل %4.5 ةبسنب ملاعلا لود يقاب بلط

 :ةیملاعلا تارامثتسالا .3

 ةــمیقل يونــسلا لدــعملا نأ ىــلإ ةــیلودلا ةــقاطلا ةــلاكو تاــعقوت ثدــحأ ریــشت

 )2030-2021( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاـغلاو طفنلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 نـم رـثكأ قاـفنإ متـی ،2050 ماع ىتح رالود رایلم 700 و ،رالود رایلم 650 غلبیس

 تاــسایسلا ویرانیــسلً اــقفو ،ةدــیدج لوــقح ریوــطت ىــلع رامثتــسالا يلاــمجإ نــم 60٪

  .لبقتسمللً اظفحت رثكأً ارایعم رفوی يذلا ةنلعملا

 

 

1. اإلمدادات النفطية

العالمية  النفطية  ارتفع إجمالي اإلمدادات   ،2022 النصف األول من عام  خالل 
بنحو 3.5 مليون برميل/ يوم مقارنة بمستوى عام 2021، ليصل إلى 98.6 مليون 
ب/ ي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الشهرية التدريجية التي أقرتها مجموعة 
أوبك+ على إنتاجها، فضاًل عن عودة اإلمدادات من الواليات المتحدة األمريكية إلى 
قرب مستوياتها قبل جائحة كوفيد 19. ومن المتوقع ارتفاع اإلمدادات العالمية لتصل 
تلك اإلمدادات  يتوقع أن تظل  2022، كما  نهاية عام  100.1 مليون ب/ي مع  إلى 

متجاوزة حاجز 100 مليون ب/ي في عام 2023.  

2. الطلب على النفط

النفط بشكل  العالمي على  الطلب  2022، ارتفع  النصف األول من عام  خالل 
 98.2 إلى  2021، ليصل  1.3 مليون ب/ي مقارنة بمستوى عام  بلغ نحو  ملحوظ 
العالمي  النشاط االقتصادي  إلى تعافي  مليون ب/ ي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي 
التنقل والسفر  المفروضة على حركة  القيود  إنهاء عمليات اإلغالق ورفع  عقب 
المرتبطة بجائحة كوفيد 19. هذا ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 
التوقعات لحالة من عدم  2022، وتخضع هذه  نهاية عام  100.3 مليون ب/ي مع 
اليقين مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتحديات المتعلقة بعودة ظهور 

فيروس كوفيد 19، واالختناقات في سالسل التوريد، ومستويات التضخم المرتفعة.

3. المخزونات النفطية

العالمية )التجارية واإلستراتيجية( خالل  النفطية  المخزونات  إنخفض إجمالي 
النصف األول من عام 2022، ليصل إلى 8.812 مليار برميل، كما أعلن أعضاء 
وكالة الطاقة الدولية )بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية( عن أكبر سحب على 
اإلطالق من مخزوناتها االستراتيجية يصل إلى 120 مليون برميل على مدى الفترة 
المتزايد في أسواق  التخفيف من نقص اإلمدادات  2022(، بهدف  أكتوبر  )مايو – 

النفط الناتج عن األزمة الروسية األوكرانية.  
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4. أسعار النفط

إلى أعلى   2022 الخام خالل النصف األول من عام  النفط  ارتفعت أسعار 
للبرميل، بدعم رئيسي  105 دوالر  إلى  مستوياتها في عدة أعوام، ليصل معدلها 
من المخاوف المتزايدة بشأن نقص اإلمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية 
الشرقية والشرق األوسط،  الرئيسية، ال سيما أوروبا  في بعض مناطق اإلنتاج 
واضطرابات اإلمدادات في بحر قزوين، ونقص إمدادات الغازولين والديزل خالل 
موسم القيادة الصيفي. في حين كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين – أكبر 
الحد من االرتفاع في األسعار، على خلفية أسوأ  في  للنفط، دوراً  مستورد عالمي 
موجة انتشار لفيروس كوفيد 19 منذ عامين. وتشير بعض التوقعات إلى أن مستويات 
أسعار النفط الخام ستظل تتراوح ما بين 90 الى 100 دوالر للبرميل حتى نهاية العام 

الجاري 2022. 

5. االستثمارات العالمية:
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 بیرقلا ىدملا ىلع ةیطفنلا قوسلل ةیلبقتسملا قاَفالا ً:اثلاث

 :ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا .1

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

 2022 ماـع يـف كـبوأ ةـمظنم جراـخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا

 وـحن ىـلإ لـصتل ،2021 ماـعب ةـنراقم %4.7 ةبـسنب وأ ،موی/لـیمرب نوـیلم 3 وحنب

 ةدــحتملا تاــیالولا ذوحتــست نأ عــقوتی ،قایــسلا اذــھ يــفو .موی/لــیمرب نوــیلم 66.7

 %33.3 وـحنب ردـُقت ةبـسنبو عاـفترالا اذـھ نم ربكألا ءزجلا ىلع ایسورو ةیكیرمألا

 نوــیلم 11.8 و 18.8 وــحن ىــلإ ةــیطفنلا امھتادادــمإ يلاــمجإ لــصیل اــمھنمً الــكل

   .2022 ماع يف يلاوتلا ىلع موی/لیمرب

 :طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 رارمتـسا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ثدحأ ریشت

 نوــیلم 4.2 وــحنب عــفتریل ،2022 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا يفاــعت

 وــحن ىــلإ لــصیل 2021 ماــع تایوتــسمب ةــنراقم %4.3 غــلبت ةبــسنب يأ ،موی/لــیمرب

 يداـصتقالا نواـعتلا ةمظنم لود بلط عافترا عقوتی ثیح .موی/لیمرب نویلم 100.8

 عاـفترا عـقوتی اـمك ،موی/لـیمرب نوـیلم 46.4 وـحن ىـلإ لصیل %4.1 ةبسنب ةیمنتلاو

  .موی/لیمرب نویلم 54.4 وحن ىلإ لصیل %4.5 ةبسنب ملاعلا لود يقاب بلط

 :ةیملاعلا تارامثتسالا .3

 ةــمیقل يونــسلا لدــعملا نأ ىــلإ ةــیلودلا ةــقاطلا ةــلاكو تاــعقوت ثدــحأ ریــشت

 )2030-2021( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاـغلاو طفنلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 نـم رـثكأ قاـفنإ متـی ،2050 ماع ىتح رالود رایلم 700 و ،رالود رایلم 650 غلبیس

 تاــسایسلا ویرانیــسلً اــقفو ،ةدــیدج لوــقح ریوــطت ىــلع رامثتــسالا يلاــمجإ نــم 60٪

  .لبقتسمللً اظفحت رثكأً ارایعم رفوی يذلا ةنلعملا
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 )2021-2017( ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت :اعبار

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

 تدھش دقو اذھ .ةیلحملا قاوسألا يف ةقاطلا راعسأو ،ناكسلا ددع ،يلامجإلا يلحملا

           ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ىوتسم يف تابلقت 2021-2017 ةرتفلا

        ،2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 12567 ىلإ لصیل %1.6 لدعمب عفترا ثیح

 ،ي ن م ب فلأ 12973.6 ىلإ لصیل 2018 ماع يف %3.2 لدعمب عفترا مث

 14147.9 ىلإ لصیل %9.1 غلب ظوحلم لدعمب 2019 ماع يف ھعافترا لصاوو

 سوریف ةحئاجبً ارثأتم %3.3 لدعمب 2020 ماع يف عجارتی نأ لبق ،ي ن م ب فلأ

 ةدواعم ىلإ ةیلوألا تاعقوتلا ریشتو ،ي ن م ب فلأ 13682.5 ىلإ لصیل انوروك

 تاداصتقا يفاعت نم معدب %1.9 لدعمب 2021 ماع يف ھعافترا كالھتسالا اذھ

  .ةحئاجلا تایعادت نم ءاضعألا لودلا

 يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %87.6 كالھتسا مت ھنأ ىلإ تاریدقتلا ریشت

 ،رطق ،تارامإلا ،رصم ،ةیدوعسلا :يھو ،ءاضعألا لودلا نم تس يف 2021 ماع

 ةیدوعسلا :يلی امك لودلا هذھ يف كالھتسالا مجح لصی نأ ردقیو .رئازجلاو ،قارعلا

 1549.5( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 1833.5( رصم ،)ي ن م ب فلأ 5092.2(

 ،)ي ن م ب فلأ 1250.6( قارعلا ،)ي ن م ب فلأ 1255( رطق ،)ي ن م ب فلأ

 نأ ردقملا نمف ءاضعألا لودلا ةیقب يف امأ .)ي ن م ب فلأ 1228.6( رئازجلاو

 667.2( تیوكلا :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ 2021 ماع يف ةقاطلا كالھتسا مجح لصی

 ،)ي ن م ب فلأ 330( نیرحبلا ،)ي ن م ب فلأ 355( ایبیل ،)ي ن م ب فلأ

          لكشلا حضویو .)ي ن م ب فلأ 187( ةیروسو ،)ي ن م ب فلأ 194( سنوت

 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )19 -1( لودجلاو )15 -1(

 .2021 ماعو
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15-1لكشلا

2021و2020يماع يف ءاضعألا لودلا يفةقاطلا كالھتسا

)موی / طفنئفاكم لیمرب فلأ(

.ةيريدقت2021ماعتانايب-
.تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم:ردصملا

17.7وحننمءاضعألالودلا يفةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعمعفترا

 .2021ماع يف ن مب18.2وحن ىلإ2017 ماع يف )ن م ب( طفن ئفاكم لیمرب

 غلبی نأردقیو.قارعلاوةیدوعسلاو نیرحبلاو رطق نم لك يفعافترالا اذھثدحو
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         :يلی امك 2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

         ،)ن م ب 60( تارامإلا ،)ن م ب 81( نیرحبلا ،)ن م ب 167.3( رطق

 قارعلا ،)ن م ب 19.3( ایبیل ،)ن م ب 52.4( ةیدوعسلا ،)ن م ب 51.4( تیوكلا

 ،)ن م ب 5.9( سنوت ،)ن م ب 6.5( رصم ،)ن م ب 10( رئازجلا ،)ن م ب 11.1(

 يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم )16-1( لكشلا حضویو .)ن م ب 3.9( ةیروسو

 .ءاضعألا لودلا

 16-1 لكشلا

 2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

  )طفن ئفاكم لیمرب(

 
 

  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 يف %98.9 يلاوح نیردصملا نیذھ ةصح تغلب ثیح ةقاطلا نم اھتاجایتحا دسل

 نأ ردقی اك .2021 ماع يف ىوتسملا سفن دنع رقتست نأ ردقملا نمو ،2020 ماع

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةفلتخملا ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت

 ،)%45.1( طفنلا ،)%53.8( يعیبطلا زاغلا:ةیلاتلا بسنلا دنع 2021 ماع ءاضعألا

 لودجلاو )17-1( لكشلا حضویو .)%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو ،)%0.5( محفلا

 .2021 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )20 -1(
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17-1لكشلا

2021ماع يفردصملا قفو ءاضعألالودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%(

 .تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم:ردصملا

يعیبطلا زاغلا2-2-1

 ي ن م ب فلأ6494.1 نمءاضعألا لودلا يف يعیبطلازاغلاكالھتسا عفترا

عفتری نأردقملا نمو ،2020 ماع يف ي ن م ب فلأ7366.5 ىلإ2017 ماع يف

 ةصحنإف ھیلعو .ي ن م بفلأ7506.6ىلإلصیل2021 ماع يف %1.9 لدعمب

 نمتعفترا دقءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإيفيعیبطلا زاغلا
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 سفن دنع رقتست نأ اھل ردقیو ،2020 ماع يف %53.8 ىلإ 2017 ماع يف 51.7%

 .2021 ماع يف ىوتسملا

 سمخ يف ةیسیئر ةروصب متی يعیبطلا زاغلا كالھتسا نأ ركذلاب ریدجلاو

 لصت نأ ردقملا نمو .رئازجلاو ،رطق ،رصم ،تارامإلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود

 لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يلامجإ نم %81.9 ىلإ سمخلا لودلا هذھ ةصح

 لودلا كالھتسا يلامجإ نم لودلا هذھ صصح تغلب ثیح 2021 ماع يف ءاضعألا

 رطق ،)%14.1( رصم ،)%16( تارامإلا ،)%27.8( ةیدوعسلا :يلی امك ءاضعألا

 )21 -1( لودجلاو )18 -1( لكشلا نیبیو .)%10.7( رئازجلاو ،)13.3%(

  .2021 ماعو 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 18 -1 لكشلا

 2021و 2020 يماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 
 

  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ةیمھألا بسحكلذو ،تائف ثالث نمض ءاضعألالودلا فینصت نكمیو

        يف لودلا هذھيف ةقاطلا كالھتسايلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةمھاسمل ةیبسنلا

:يھ تائفلا هذھو ،2021ماع

 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتليعیبطلا زاغلا ىلع ایساسأ ادامتعا دمتعت يتلا لودلا-

 مادختسا نم %50 نع يعیبطلا زاغلا ةصحاھیف دیزتيتلا لودلايھو ،اھیف

 ،تارامإلا ،رطق ،نیرحبلا:يھو،لودسمخ نمةئفلا هذھفلأتتو.ةقاطلا

يف ةقاطلا كالھتسايلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو.رصمو ،رئازجلا

 ،)%79.3(رطق ،)%90.9(نیرحبلا:يلی امك2021 ماع يف لودلا هذھ

.)%57.8(رصمو ،)%65.1(رئازجلا ،)%77.4(تارامإلا
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 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتل يعیبطلا زاغلا ىلع ایسیئر ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 %50 -%40 نیب ام يعیبطلا زاغلا ةصح اھیف حوارتت يتلا لودلا يھو ،اھیف

 ،ایبیل ،سنوت ،تیوكلا :يھو ،لود عبرأ ةئفلا هذھ نمضتتو .ةقاطلا مادختسا نم

 :يلی امك لودلا هذھ كالھتسا يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .ةیدوعسلاو

  .)%41( ةیدوعسلاو ،)%43.7( ایبیل ،)%46.4( سنوت ،)%48.2( تیوكلا

 ،نیتلود ةئفلا هذھ مضتو ،يعیبطلا زاغلا ىلع ایوناث ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .ةیروسو قارعلا امھو

 )19 -1( لكشلا نیبیو .يلاوتلا ىلع %26.7و %35.6 ةیروسو قارعلا يف

 يف ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل يعیبطلا زاغلا ىلع ءاضعألا لودلا دامتعا ةجرد

 .2021 ماع

 19 -1 لكشلا

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا كالھتسال ةیبسنلا ةیمھألا

 *2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف

)%( 

 
 

 .ةيريدقت تانايب *
  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2

 

 نم ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا عفترا

 2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 5991.2 ىلإ 2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 5922.3

  غلبیل ضفخنی نأ لبق ،2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 6647.9 ىلإ عفترا مث

 .انوروك سوریف سوریف ةحئاج ببسب 2020 ماع يف ي ن م ب فلأ 6161.2

 لصیل %2 لدعمب 2021 ماع يفً اددجم كالھتسالا اذھ عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشتو

  .ي ن م ب فلأ 6283 ىلإ

 تاجتنملا نم سوملم كالھتسا تاذ لود عبرأ ءاضعألا لودلا نمض دجوتو

 نمو .رئازجلاو ،رصم ،قارعلا ،ةیدوعسلا :يھ لودلا هذھو ،ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 ،ةیدوعسلا يف ي ن م ب نویلم 3 ىلإ 2021 ماع يف كالھتسالا اذھ لصی نأ ردقملا

 ىلإو ،رصم يف ي ن م ب فلأ 700 ىلإو ،قارعلا يف ي ن م ب فلأ 795 ىلإو

 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا لكشیو .رئازجلا يف ي ن م ب فلأ 420

 تاجتنملا كالھتسا يلامجإ )%78.2( عابرأ ةثالث نم رثكأ عبرألا لودلا هذھ يف

 تاجتنملا كالھتسا امأ .2021 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ لصی نأ ردقیف ءاضعألا لودلا ةیقب يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 فلأ 260( رطق ،)ي ن م ب فلأ 300( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 345( تیوكلا

 سنوت ،)ي ن م ب فلأ 130( ةیروس ،)ي ن م ب فلأ 200( ایبیل ،)ي ن م ب

  .)22 -1( لودجلا .)ي ن م ب فلأ 30( نیرحبلاو ،)ي ن م ب فلأ 103(
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ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح ةیحاننم نیتئف ىلإ ءاضعألا لودلا فینصت نكمیو

 نمىلوألاةئفلا فلأتتو .2021ماع يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يفماخلاطفنلاو

 تاجایتحافصن نم رثكأ يطغتماخلا طفنلاوةیلورتبلا تاجتنملا لازت ام يتلا لودلا

قارعلا،)%69.5(ةیروس :يھو ،لودتس نم ةئفلا هذھ لكشتتو .اھیفةقاطلا

 تیوكلاو،)%53.1(سنوت ،)%56.3(ایبیل،)%58.9(ةیدوعسلا،)63.6%(

ماخلا طفنلاوةیلورتبلاتاجتنملا لكشت يتلا لودلا نم ةیناثلا ةئفلا لثمتتو.)51.7%(

          :يھو،لودسمخةئفلا هذھ نمضتتو .اھیف ةقاطلا تاجایتحا فصن نم لقأ

 ،)%19.4(تارامإلا ،)%20.7(رطق ،)%34.2(رئازجلا ،)%38.2(رصم

.)%9.1(نیرحبلاو
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ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا2-2-3

 نمو ،ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا نمةلیئض تایمك ءاضعألا لودلا كلھتست

 يف ي ن م ب فلأ153ىلإنیردصملا نیذھ نم كالھتسالا مجح لصی نأردقملا

يفحضوم وھ امك ،ةقاطلا كالھتسا يلامجإنم %1.1لثمیاميأ ،2021 ماع

.)24-1( لودجلاو)23-1( لودجلا



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون80
57 

 

 ةقاطلا ةفاثك -3

 نم لك ىلع ءانب ھباستحا مت يذلا ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم لدی

 ةرامتسا يف ةدراولا ةقاطلا كالھتسا لوح ةماعلا ةنامألل عباتلا تامولعملا كنب تانایب

 جتانلا لوح يلودلا دقنلا قودنص تانایب ىلعو ءاضعألا لودلل ةقاطلا تانایب عمج

 نأ ىلع 2022 ریانی رھش يف ةرداصلا ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا

 دق )تانایبلا رفوت مدعل ةیروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم

 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.94 نم ضفخنا

 اذھ دوعیو .2021 ماع يف رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.92 ىلإ 2017 ماع

 ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا جتانلا نأ ىلإ رشؤملا اذھ يف نسحتلا

 %3.3 لدعمب عفترا دق )تانایبلا رفوت مدعل ةیروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف

 كالھتسا يلامجإ عافترا لدعم نم ىلعأ لدعم وھو 2021-2017 ةرتفلا لالخ ایونس

 غلب يذلا )ةسناجتم تانایبلا نوكت ىتح ةیروس ءانثتسا دعب( لودلا هذھ يف ةقاطلا

  .اھسفن ةرتفلا لالخ ایونس 2.7%

 نیب ام حوارتی يذلا رشؤملا اذھب قلعتی امیف ءاضعألا لودلا نیب نیابت دجویو

 يف رصم يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 0.48

 يف حضوم وھ امك ،ھسفن ماعلا يف رطق يف طفن ئفاكم لیمرب 1.67و 2021 ماع

 .)20 -1( لكشلاو )25 -1( لودجلا



الفصل ا�ول - تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول ا�عضاء

81 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون
58

20-1 لكشلا

2021و2017 يماع ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك روطت
)ةیئارشلا ةوقلا لداعت بسح يلامجإلا يلحملا جتانلا نم رالودفلأ /طفنئفاكملیمرب(

  يفيلامجإلايلحملاجتانلاتانايبولورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنملتامولعملاكنبيفةقاطلاكالهتساتانايبنمقتشم:ردصملا
  .يلودلاكنبلاتانايبةدعاق
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 ةیلحملا راعسألا -4

 يـف ةـیلورتبلا تاـجتنملا راعـسأ ةداـیزب ءاـضعألا لودـلا نـم لود تس تماق

 ،ةیدوعـسلا ،سنوـت ،تاراـمإلا :يـھ لودـلا هذـھو ،2021 ماـع يـف ةـیلحملا اھقاوسأ

 /زاـغلا تـیزو نیلوزاـغلا راعـسأ عـفر ىلإ تارامإلا تدمعو .رصمو ،رطق ،ةیروس

 رطق تعفرو .نیلوزاغلا راعسأ ةیروسو ةیدوعسلاو سنوت نمً الك تعفر امك .لزیدلا

 .نیـسوریكلاو نیلوزاـغلا راعسأ رصم تعفرو .لزیدلا/زاغلا تیزو نیلوزاغلا راعسأ

 دــنع 2021 ماــع يــف ةــیلحملا قاوــسألا يــف ةــیلورتبلا تاــجتنملا راعــسأ ترقتــساو

 ،قارـعلا ،رـئازجلا ،نیرـحبلا نـم لـك يـف 2020 ماـع يف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا

 يـف 2021 ماع يف ةدمتعملا ةدیدجلا راعسألا )26 -1( لودجلا نیبیو .ایبیلو ،تیوكلا

  .ءاضعألا لودلا
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:ردصملا  .تامولعملاكنب،لورتبللةردصملاةيبرعلاراطقألاةمظنم
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 لودلا يف ةفلتخملا ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا قافآلا :اسماخ
 2040 ماع ىتح ءاضعألا

 كالھتسا روطت لوح كباوأ ةمظنمل ةماعلا ةنامألا اھتدعأ يتلا ةساردلا ریشت

 ،)ةراشإلا( ساسألا ویرانیس بسحو ،ةیلبقتسملا ھقافآو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا

  :ةیلاتلا جئاتنلا ىلإ

 لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يلامجإ دھشی نأ عقوتملا نم

 ي ن م ب نویلم 21.5 يلاوح غلبیل ،2040 ماع ىتح %2.1 ھلدعمً اومن ءاضعألا

 ةقاطلا رداصم كالھتسا يف ومنلا عراست زواجتی نأ عقوتملا نمو .2040 ماع

 بلغأ يف هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف ةیلوألا

 لحت نأ عقوتی امك .2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا يف ءاضعألا لودلا ةعومجم

 ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

 ىلع يملاعلا بلطلا يف ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %9 وحنب مھاست نأ عقوتی ثیح

  .ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم

 ةدایزلا يلامجإ نم %89 نم رثكأ يعیبطلا زاغلاو طفنلا يبلی نأ عقوتملا نمو

  ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يف ةعقوتملا

 نأ عقوتی امك ،مویلا/طفن ئفاكم لیمرب نویلم 7.8 وحنب ةردقملاو )2040– 2018(

  .%11 يھو ةیقبتملا ةبسنلا ةیبلت يف ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا مھاست

 رداصملا عیمج نیب نم ربكألا ةصحلاب يعیبطلا زاغلا ةمھاسم عقوتیو اذھ

 ةبسنب ،2040و 2018 يماع نیب ام ةقاطلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم ةیلوألا

 ھتصح زواجتت نأ عقوتی يذلا طفنلا ھیلی ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ فصن نم براقت

 ةددجتملا تاقاطلا ةصح غلبت نأ عقوتی امنیب ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %40 ةبسن

  .%3.4 ةیوونلا ةقاطلاو %7.3 وحن

 ةقاطلا جیزم ىلع يعیبطلا زاغلاو طفنلا ةنمیھ رمتست نأ عقوتملا نمو

 نأ عقوتی ثیح 2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةكلھتسملا
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 ةكلھتسملا ةیلوألا ةقاطلا رداصم جیزم نم %49.7 وحن يعیبطلا زاغلا ةصح غلبت

 ،%3.8 وحن ةددجتملا تاقاطلاو ،%44.9 يلاوح طفنلا ةصح غلبت امنیب ،2040 ماع

 طفنلا كالھتسا دھشی نأ عقوتملا نمو .%0.2 محفلاو ،%1.3 يلاوح ةیوونلا ةقاطلاو

 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ %1.8 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف

 لودلا يف طفنلا كالھتسا يف ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2040 ماع ي ب نویلم 9.7

 ىتح ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا بلغأ يف هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا

 ىلإ طفنلل يملاعلا كالھتسالا نم كباوأ يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع

 نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا لودلا لتحت نأ عقوتملا نم .2040 ماع %9.6 وحن

 ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ

 ةدایزلا عبر نم براقی امب ءاضعألا لودلا مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018(

 .ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةیفاصلا

 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا دھشی نأ عقوتملا نم

 ماع ي ن م ب نویلم 10.7 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ 2.1%

 يف ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2018 ماع ي ن م ب نویلم 6.7 ـب ةنراقم 2040

 ةرتفلا لالخ يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 كالھتسالا نم كباوأ يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع ىتح ةدتمملا

 لودلا لتحت نأ عقوتی امك .2040 ماع %11.5 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلل يملاعلا

 بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا

 مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا

 ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %12.6 وحنب ءاضعألا لودلا

 .ةرتفلا كلت لالخ يعیبطلا زاغلا

 نیب ومنلا تالدعم عرسأ ةددجتملا تاقاطلا كالھتسا ققحی نأ عقوتملا نمو

 %5.4 ىلإ لصی لدعمب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ىرخألا ةیلوألا رداصملا

 ماع ي ن م ب فلأ 825 يلاوح كالھتسالا غلبیل ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ

 رداصم نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةدایزلا بلغأ يتأت نأ عقوتملا نم .2040
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 نأ عقوتی يتلا ،تیوكلاو تارامإلاو رئازجلاو ةیدوعسلاو رصم نم ةددجتملا تاقاطلا

 نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %87 نم رثكأب ةعمتجم مھاست

 غلبی نأ عقوتملا نمو .)2040 -2018( ةرتفلا لالخ ةددجتملا ةقاطلا رداصم

 .2040 ماع ي ن م ب فلأ 285 يلاوح ءاضعألا لودلاب ةیوونلا ةقاطلا كالھتسا

 يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا )27 - 1( لودجلا حضویو

 يف عقوتملا روطتلا )28 - 1( لودجلا نیبی امك ،2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا

  .2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح

 )27 - 1( لودجلا
 2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"0204 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم

 
  )28 - 1( لودجلا

 لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح يف عقوتملا روطتلا
  2040 ماع ىتح ءاضعألا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"2040 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم
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 يناثلا لصفلا

 فاشكتسا يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا

 ةقاطلا رداصم جاتنإو يطایتحاو

 زاغلاو طفنلا :الوأ

  ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف جاتنإلاو فاشكتسالل ماعلا عضولا -1

 ةقاطلا ىلع بلطلا ةدوعبً اعوفدم ةیلورتبلا قاوسألا ةكرح يفً اظوحلمً انسحت 2021 ماع دھش

 قـفارتو ،2020 ماع علطم يف 19-دیفوك ءابو راشتنا لبق ھیلع تناك ام براقت تایوتسم ىلإ جیردتلاب

 ضــعب تاـینازیم ىلع نـسحتلا اذـھ سـكعنا دـقو ،طـفنلا راعسأ يـف يـبسنلا نـسحتلا عـم كلذ

 ةیلامسأرلا اـھتارامثتسا عفر تررق يتلا ةقالمعلا ةینیصلا *Sinopec ةسسؤم لثم ،ةقالمعلا تاـكرشلا

 رالود رایلم 10 وحن اھنم ،2021 ماع يف رالود رایلم 25.55 ىلإ ،2020 ماع رالود رایلم 20.6 نم

 نسحتلا سكعنا امك .†لیجسلا زاغو تیز ىلع زیكرتلا عم ،جاتنإلاو بیقنتلا لاجم يف رمثتست فوس

 زاغلل Tommeliten A فاشتكا ریوطت عورشم لثم ،ةریبكلا عیراشملا ضعب تارامثتسا ىلع كلذك

 تنلعأ ثیح ،طفن ئفاكم لیمرب نویلم 125 وحنب ھتایطایتحا ردقت يذلاو ،جیورنلا يف تافثكتملاو

  .فاشتكالا ریوطتل رالود رایلم 1.4 تدصر اھنأ 2021 ماع رخاوأ يف ConocoPhillips ةكرش

 عطاوق دحأ يف اھلمع دیدمتل 2021 ماع رخاوآ يف ةیقافتا تعقو Chevron ةكرش نأ كلذك ظحولو

 يف رخآ عطاق يف تایلمعلا ةرادإل دقع ىلع ةرتفلا سفن لالخ تلصح امك ً،اماع نیرشع ةدمل الوغنأ

 ربكألا ربتعت ضورع ةلوج نمض رامثتساللً اریغصً افاشتكا 75 ضرع دنھلا تررقو .ةیئاوتسالا اینیغ

 يف "Liza" لقح نم طفن ةنحش لوأ لقن 2021 ماع علطم دھشو .رامضملا اذھ يف دالبلا خیرات يف

 ءدب دعب كلذو ،الیوزنفو لیزاربلل ةرواجم ةیبونجلا اكیرمأ نم يقرشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ،انایوغ

 ةقثلا ةدوع تسكع ةوطخ يف ،ةیرحبلا تافاشتكالا ریوطت عیراشم نم ىلوألا ةلحرملا نم جاتنإلا

 لصی نأ عقوتی عیراشم ةدع نم ي/ب فلأ 120 جاتنإب  ExxonMobilةكرش تأدب ثیح ،قاوسألاب

 روكذملا لقحلا يف جاتنإلل ةلباقلا رداصملا ةكرشلا ردقتو .2025 ماع يف ي/ب فلأ 750 ىلإ اھجاتنإ

 ةیلاردیف صیخارت رادصإ فقو نأشب 2021 ماع علطم يف تنلعأ ططخلً افالخو .لیمرب رایلم 8 وحنب

                                            
* China Petroleum & Chemical Corporation 

 يرخصلا زاغلاو تیزلا مساب نافورعملا †
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 يناثلا لصفلا

 فاشكتسا يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا

 ةقاطلا رداصم جاتنإو يطایتحاو

 زاغلاو طفنلا :الوأ

  ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف جاتنإلاو فاشكتسالل ماعلا عضولا -1

 ةقاطلا ىلع بلطلا ةدوعبً اعوفدم ةیلورتبلا قاوسألا ةكرح يفً اظوحلمً انسحت 2021 ماع دھش

 قـفارتو ،2020 ماع علطم يف 19-دیفوك ءابو راشتنا لبق ھیلع تناك ام براقت تایوتسم ىلإ جیردتلاب

 ضــعب تاـینازیم ىلع نـسحتلا اذـھ سـكعنا دـقو ،طـفنلا راعسأ يـف يـبسنلا نـسحتلا عـم كلذ

 ةیلامسأرلا اـھتارامثتسا عفر تررق يتلا ةقالمعلا ةینیصلا *Sinopec ةسسؤم لثم ،ةقالمعلا تاـكرشلا

 رالود رایلم 10 وحن اھنم ،2021 ماع يف رالود رایلم 25.55 ىلإ ،2020 ماع رالود رایلم 20.6 نم

 نسحتلا سكعنا امك .†لیجسلا زاغو تیز ىلع زیكرتلا عم ،جاتنإلاو بیقنتلا لاجم يف رمثتست فوس

 زاغلل Tommeliten A فاشتكا ریوطت عورشم لثم ،ةریبكلا عیراشملا ضعب تارامثتسا ىلع كلذك

 تنلعأ ثیح ،طفن ئفاكم لیمرب نویلم 125 وحنب ھتایطایتحا ردقت يذلاو ،جیورنلا يف تافثكتملاو

  .فاشتكالا ریوطتل رالود رایلم 1.4 تدصر اھنأ 2021 ماع رخاوأ يف ConocoPhillips ةكرش

 عطاوق دحأ يف اھلمع دیدمتل 2021 ماع رخاوآ يف ةیقافتا تعقو Chevron ةكرش نأ كلذك ظحولو

 يف رخآ عطاق يف تایلمعلا ةرادإل دقع ىلع ةرتفلا سفن لالخ تلصح امك ً،اماع نیرشع ةدمل الوغنأ

 ربكألا ربتعت ضورع ةلوج نمض رامثتساللً اریغصً افاشتكا 75 ضرع دنھلا تررقو .ةیئاوتسالا اینیغ

 يف "Liza" لقح نم طفن ةنحش لوأ لقن 2021 ماع علطم دھشو .رامضملا اذھ يف دالبلا خیرات يف

 ءدب دعب كلذو ،الیوزنفو لیزاربلل ةرواجم ةیبونجلا اكیرمأ نم يقرشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا ،انایوغ

 ةقثلا ةدوع تسكع ةوطخ يف ،ةیرحبلا تافاشتكالا ریوطت عیراشم نم ىلوألا ةلحرملا نم جاتنإلا

 لصی نأ عقوتی عیراشم ةدع نم ي/ب فلأ 120 جاتنإب  ExxonMobilةكرش تأدب ثیح ،قاوسألاب

 روكذملا لقحلا يف جاتنإلل ةلباقلا رداصملا ةكرشلا ردقتو .2025 ماع يف ي/ب فلأ 750 ىلإ اھجاتنإ

 ةیلاردیف صیخارت رادصإ فقو نأشب 2021 ماع علطم يف تنلعأ ططخلً افالخو .لیمرب رایلم 8 وحنب

                                            
* China Petroleum & Chemical Corporation 

 يرخصلا زاغلاو تیزلا مساب نافورعملا †



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون90

2 
 

 رھش يـف نالـعإلا مت دقف ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف زاغلاو طفنلا نع بیقنتلا تایلمعل ةدیدج

 .عبرم مك فلأ 324 براقت كیسكملا جیلخ يف فاشكتسالل ةدیدج تاحاسم حتف نع 2021 بآ/سطسغأ

 اھقافنإ متیس رالود نویلیرت 1.7 نم رثكأ نأ Rystad Energy لثم ةصصختملا تاھجلا ضعب ىرتو

 رفحت فوس يتلا رابآلا ددع ردقی ثیح ،2030 -2021 يماع نیب رابآلا ةنایصو رفحلا تامدخ ىلع

  .*ةیماسملا ةضفخنم روخصلا يف طفنلا رابآ نم %30 وحن اھنم ،رئب فلأ 600 وحنب ةرتفلا كلت لالخ

 يف ةیلورتبلا ةعانصلا ىلع ترطیس ةیباجیإلا تارشؤملا نأ هالعأ تضرعتسا يتلا ةلثمألا نیبت

 دئاوع يف رھظ لب ،بسحف تاینازیملا ىلع قاوسألا نسحت ریثأت رصتقی ملو .2021 ماع تقولا مظعم

 ىـلع تــنلعأ يـتلا "ةـیدوعسلا وـكمارأ" ةـكرـش لاـثملا لـیبس ىلـع اـھنمو ،ةیلورتبلا تاكرشلا

 لباقم ،رالود رایلم 47.2 غلب 2021 ماع نم يناثلا فصنلا يف يفاصلا اھلخد نأ يمسرلا اـھعقوم

 يف لخدلا يفاص نأً اقحال ةكرشلا تنلعأ امك .2020 ماع نم لوألا فصنلا يف رالود رایلم 23.1

 ةرتفلاب ةنراقم لخدلا يفاص يف ةدایزلا تزعو ،رالود رایلم 30.4 غلب 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا

 قاوسألا يف يداصتقالا طاشنلا ةدایزو ةقاطلا ىلع يملاعلا بلطلا يفاعت ىلإ 2020 ماعلا نم اھسفن

 .ةسیئرلا

 ،2021 ماع يف ةرومغملا عیراشم ىلع ةینیتاللا اكیرمأو طسوألا قرشلا اتقطنم تنمیھ دقو

 يــلاوح اھتارامثتسا ةمیق غلبتً اعورشم نیرشعو دحاول امھیف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا مت ثیح

 نم لیمرب رایلم 1.5 يلاوحب عیراشملا كلت ربع اھریوطت متیس يتلا رداصملا ردقتو ،رالود رایلم 20

 يلاوح ىلإ ةعمتجم عیراشملا هذھ جاتنإ لصی نأ عقوتیو ،زاغلا نم بعكم رتم رایلم 722و ،طفنلا

 جیلخلا يف "ب دازرف" ریوطت عورشم عیراشملا هذھ نیب نم .مویلا /طفن ئفاكم لیمرب نویلم 100

 ىرخألا عیراشملا نمو .2008 ماع فشتكا زاغلل قالمع لقح وھو ،ناریإ لحاوس ةلابق يبرعلا

 لقح يف ةیسیئرلا ةمئاعلا جاتنإلا غیرفتو نیزخت ةدحو ىلإ Karish North زاغلا لقح طبر عورشم

Karish يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا مت دقف ،ةینیتاللا اكیرمأ يف امأ .ةلتحملا نیطسلف لحاوس ةلابق 

 ةمئاعلا ھتدحو میمصت مت عورشم وھو ،لیزاربلا لحاوس ةلابق عقاولا يطفنلا Bacalhau لقح عورشمل

 .ي/ب فلأ 220 ةعاطتساب جاتنإلا غیرفتو نیزختل

 ریوطت كلف يف رودت يتلا تایلاعفلا نم دیدعلا كــباوأ يف ءاـضعألا لودلا تدــھش ،اـھرودب

 يــف "ةینطولا ةــقراشلا طفن ةسسؤم" نالــعإ لاثملا لــیبس ىــلع اــھنمو ً،امومع ةیلورتبلا ةعانصلا

                                            
* Tight Oil Wells 
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 رئبلا ربع "يناحم" لقح نم جاتنإلا ءدب نع 2021 ماع علطم يـف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود

 لوأ روكذملا فاشتكالا لثمی .ھفاشتكا نم طقف رھشأ ةینامث دعب جاتنإلا ىلع عضو يذلا "1-يناحم"

 ً.اماع 37 ذنم ةقراشلا ةرامإ يف دیدج يرب فاشتكا

 فالتئا عم زایتما ةیقافتا ىلع "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ لورتب ةكرش تعقو ،ىرخأ ةھج نم

 مقر ةیرحبلا ةقطنملا" يف زاغلاو طفنلا فاشكتسا قوقح ىلع لوصحلل ،ةیناتسكاب تاكرش عبرأ مضی

 فلاحتلا رمثتسی نأ عقوتملا نمو ،يبظوبأ ةنیدم يقرش لامش عبرم مك 6223 ةحاسم ىلع دتمت يتلا "5

 ،2021 يناثلا نیرشت/ربمفون رھش يفو .فاشكتسالاو بیقنتلا تایلمع يف رالود نویلم 305 براقی ام

 ةطشنأ لاجم يف ومنلا زیزعتل رالود تارایلم 6 ىلإ اھتمیق لصت تارامثتسا نع "كوندأ" ةكرش تنلعأ

 ماع لولحب ي/ب نویلم 5 ىلإ ماخلا طفنلا نم ةیجاتنإلا اھتقاط ةدایزل اھیعاسم راطإ يف كلذو ،رفحلا

 .زاغلا نم يتاذلا ءافتكالا قیقحت نم تارامإلا ةلود نیكمتو ،2030

 ىلع 2021 ویام يف كارطانوس ةكرش تعقو ،ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا يفو

 يفو ،زاغلاو طفنلا جاتنإو فاشكتسا لاجم يف نواعتلا لبس ثحبل ،Equinor ةكرش عم مھافت ةركذم

 .ةیعانصلا ةمالسلا ةرادإو ،نوبركلا ةرادإو ،يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا لاجم

 عطاقلا يف ةیفاشكتسا رئب لوأ رفح يف 2021 وینوی يف Eni ةكرش تأدب ،نیرحبلا ةكلمم يفو

 ةینطولا ةئیھلا عم ةعقوملا جاتنإلا يف ةكراشملاو فاشكتسالا ةیقافتا نم ءزجك كلذو ،1 مقر يرحبلا

 عبرم مك 2858 ةحاسم ىلع دتمیو ،ةكلمملا لامش روكذملا عطاقلا عقی .2019 ماع يف زاغلاو طفنلل

 .م 70 -10 نیب اھقامعأ حوارتت هایم يف

 ءارشو ةسدنھ دقع Lamprell ةكرش ةیدوعسلا وكمارأ تحنم ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يفو

 ةیرحبلا تالبكلاو بیبانألا طوطخو ،يرحبلا جاتنإلا تاصنمل نیتدحو نم ھلامعأ نوكتت،ءاشنإو

 تعقو امك .ةكلمملل يقرشلا لحاسلا ةلابق يبرعلا جیلخلا يف عقاولا ناجرم لقح يف اھب ةطبترملا

 ةیقافتا لالخ نم اھلوصأ میظعتل ،EIG Global Energy ةكرش هدوقت فالتئا عم ةقفص "وكمارأ"

 نم "وكمارأ" ىقلتت فوسو .ماخلا طفنلا بیبانأ طوطخ ةكبش نمضتت يتلا ریجأتلا ةداعإو ریجأتلا

 اــھل ةعباتلا ماخلا طــفنلا بیبانأ ةكبش يف مادختسالا قوقح رجؤتس ثیح ،رالود رایلم 12.4 ةقفصلا

 ىــقلتتس ،لــباقملا يـفو ً.اثیدح اھؤاشنإ مت يتلا "وكمارأ بیبانأ طوطخ ةكرشل"ً اــماع 25 ةدــمل

 ةیحان نم .ةكبشلا ربع لقنی يذلا طفنلا لباقم "وكمارأ" اھعفدت ةفرعت "وكمارأ بیبانأ طوطخ ةكرش"

 ریغ زاغلا لقح نم ىلوألا ةلحرملل رالود تارایلم 10 ةمیقب تالواقم "وكمارأ" ةكرش تسرأ ،ىرخأ
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 ةیلامسأرلا تاقفنلا لصت نأ عقوتملا نمو ،ةكلمملا يف ٍرح زاغ لقح ربكأ وھو ،"ةروفاجلا" يدیلقتلا

 زھانت ةحاسم ىلع لقحلا دتمی .ریوطتلا نم ىلوألا رشعلا ماوعألا لالخ رالود رایلم 68 ىلإ لقحلا يف

 عقوتملا نمو .بعكم رتم نویلیرت 5.6 وحنب ھیف عقوتملا يجولویجلا يطایتحالا ردقیو ،2مك فلأ 17

 يعیبطلا زاغلا نم ي/3م نویلم 56 نم رثكأ ىلإ 2030 ماع يف لقحلا نم يمویلا جاتنإلا لدعم لصی نأ

 .تافثكتملا نم ي/ب فلأ 630 وحنو ،ناثیإلا زاغ نم ي/3م فلأ 12 ىلع ةوالع ،)ناثیم(

 يف ةیزاغ طغاوض عبرأ بیكرت عورشم ىلع لمعلا ىرج ،ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا يفو

 فلأ 500 وحنب زاغلا جاتنإ لدعم عفر يف مھاسی نأ عقوتی عورشم وھو "ىطسولا ةقطنملا بونج"

 ،جاتنإلا ىلع )رمدت ةنیدم برغ لامش( "7راحج" رئب عضو 2021 زومت /ویلوی رھش يف متو .ي/3م

  .ي/3م فلأ 100 غلبت ةقاطب

 عیراشم ءانبل رالود رایلم 27 ةمیقب دقع ىلع Total ةكرش عم عیقوتلا مت قارعلا ةیروھمج يفو

 غلابلا ،يطفنلا "يواطرأ" لقح ریوطت عورشم اھنم ،دالبلا يبونج ةرصبلا ةظفاحم يف ةقاطلل ةقالمع

 "يواطرأ" زاغ عمجم ءاشنإ عورشم ىلإ ةفاضإ .ي/ب فالآ 210 ىلإ لصیل ،ي/ب فلأ 85 ھجاتنإ

 لیلقت ىلإ يدؤی ام ،طفنلا لوقح نم قورحملا زاغلا رامثتسا فدھب بعكم رتم نویلم 17 زھانت ةعسب

 يــلاوح جاــتنإو ،ي/ب فلأ 12 وحنب ردــقت تافثكم ةــیمك جاــتنإو ،راوجلا لود نم زاــغلا دارــیتسا

 هایمل ةجلاعم ةطحم ءانبل عورشم ىرخألا عیراشملا نمو .ةیلحملا قوسلل لاسملا زاغلا نم نط 3000

 .ةیبونجلا ةیقارعلا لوقحلا يف نقحلل ةحاتملا هایملا تایمك ةدایزل رحبلا

 شاقن حتفل "ةینطولا طفنلا ةكرش" دوھج معد ىلع قارعلا يف ةقاطلل يرازولا سلجملا قفاو امك

 ةیفاشكتسا عطاوق ةعبرأ يف زاغلاو طفنلا جاتنإل ةیرصانلا ةعطاقم عورشم ذیفنتل Chevron ةكرش عم

 لقح ةمدخ دقع نمض BP ةكرش لامعأ ةلكیھ ةداعإ ىلع كلذك ةقفاوملا ترجو .راق يذ ةظفاحمب

 ىلوتت "ةرصبلا ةقاط ةكرش" ىمسم تحت ةكرتشم ةكرش ءاشنإ ىلع ةقفاوملا تمت ثیح ،"ةلیمرلا"

 .2034 ماع ىتح دتمی يذلا ةمدخلا دقع ةعباتم

 لمعلا فدھب "Saipem" ةكرشل بیكرتو دییشتو ءارشو ةسدنھ دقع حنم مت ،رطق ةلود يفو

ً ایونس نط نویلم 77 نم لاسملا يعیبطلا زاغلا جاتنإ ةدایزو ،لامشلا لقح جاتنإ ةمادتسا ریوطت ىلع

 .2023 يف عورشملا رامث ىلوأ فطق عقوتملا نم ثیح ً،ایونس نط نویلم 110 ىلإ لصیل
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 ماخلا طفنلا قیوستب ةیتیوكلا لورتبلا ةسسؤم يف يملاعلا قیوستلا عاطق حجن ،تیوكلا ةلود يفو

 لیمرب نویلم 18 براقی ام عیب مت ثیح ،2020 ویام يف ةرم لوأل هریدصتب ءدبلا ذنم لیقثلا يتیوكلا

 عورشم قیرف ناكو .2021 ربمتبس ىتح 2020 ویام نیب ام ةرتفلا يف لیقثلا يتیوكلا ماخلا طفنلا نم

 دیدجلا زكرملا قالطإ 2021 طابش /ریاربف رھش يف متأ دق "ىندألا سراف" ةلیكشتل لیقثلا طفنلا ریوطت

 نیتدوجوم نیتریبك مكحت يتكبش جمد نع ةرابع وھو ،تیوكلا طفن ةكرشل عباتلا ،ماخلا طفنلاب مكحتلل

 فخأ تاماخ عم "ةقترلا" لقح نم لیقثلا طفنلا جزم يف مكحتلا دیدجلا زكرملا ربع متی ثیح ً،اقبسم

 دم اـھنمو قئاوعلا نم دیدعلا ىلع بلغتلا عورشملا لالخ مت .دالبلا بونج ةعقاولا لوقحلا نم جتنت

 يسیئرلا يدحتلا ناكو ،ةیسیئرلا قرطلا نم دیدعلا ربع اھریرمتو ةیئوضلا فایلألا تالبك نم مك 220

 دق لیقثلا طفنلا جاتنإ لدعم ناكو .ةیراجتلا طفنلا تارداصل تاعاطقنا يأ نود هزاجنإ وھ عورشملل

 راخبلا نقح ةینقت قیبطت مت نأ دعب ،2020 ربمتبس يف "ةقترلا بونج" نم ي/ب فلأ 20 ىلإ لصو

 .2020 ماع علطم ذنم لقحلا يف

 Halliburton ةكرشلً ادقع "تیوكلا طفن ةكرش" تحنم ،2021 ناریزح /وینوی رھش يفو

 ةیلیغشتلا ةءافكلا ةدایزل فدھت لولح ذیفنت لالخ نم تیوكلا طفن ةكرشل يمقرلا لوحتلا لاجم عیسوتل

 ،لیقثلا طفنلاو تیوكلا قرشو بونجو تیوكلا برغ لوقح عیمج ىلع دقعلا دتمیو .جاتنإلا ةدایزو

 .تیوكلا لامش لوقح يف ةلثامم تامدخل 2021 طابش /ریاربف رھش يف ھحنم مت دقعل كلذبً المكم

 2021 راذآ /سرام رھش يف )NOC( ةیبیللا طفنلل ةینطولا ةسسؤملا تحنم ،ایبیل ةلود يفو

 ءاشنإ ررقملا نم ثیح .طفنلل ينفلا يزاغنب زكرم ریوطتل Saipem ةكرشل ةیراشتسا تامدخ دقع

 تنلعأ امك .يزاغنب نم مك 25 دعب ىلع "ةسیرمب" ةرحلا ةقطنملا يف لماكتم صصختم ينف زكرم

 ةمیقبً ادقع تعقو دق "ایبیل فالز" ةكرش نأ 2021 لولیأ /ربمتبس رھش يف طفنلل ةینطولا ةسسؤملا

 لمشی .يطفنلا "نواریإ" لقح ریوطتل ىلوألا ةلحرملا نمض Petrofac ةكرش عم رالود نویلم 100

 لقنل بیبانأ طخ لمشی امك ،قفدتلا طوطخو رابآلا تاصنم كلذ يف امب ةیحطسلا تادعملا لمعلا قاطن

 ماظنو ةیعرف ةطحمو مكحت ةفرغ ىلإ ةفاضإ ،مك 100 يلاوح دعب ىلع "ةرارشلا" لقح ىلإ ماخلا طفنلا

 .تالاصتا

 يــف زاـغلاو طفـنلا نع بیقنتلل ةیملاع تادیازم ةلوج حرط مت ةیبرعلا رصم ةیروھمج يفو 

 يبرغو يقرشو ،ً)اعطاق 12( ةیبرغلا ءارحصلاو ،)عطاوق 3( سیوسلا جیلخ ىلع عزوتتً اعطاق 24

  .)عطاوق 9( طسوتملا ضیبألا رحبلا
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 "Egypt Upstream Gateway "EUG جاتنالاو فاشكتسالل رصم ةباوبل يلعفلا لیغشتلا مت امك

 يھو ،دالبلا يف جاتنالاو فاشكتسالاو ثحبلا ةطشنأل ةیجولویجلا تانایبلا رفوت ةیمقر ةصنم لوأك

 يف يملاع ىوتسمل لوصولل رصم اھذختت ةماھ ةوطخو يمقرلا لوحتلا تادوھجم يف ةقراف ةمالع

 نم ةیئاھنلا ةقفاوملا ىلع SDX Energy ةكرش تلصح ،ىرخأ ةھج نم .فاشكتسالاو ثحبلا لاجم

 يف "لوبار"و "ادیسیم" طفن لوقحل اھمدقت يتلا جاتنإلا تامدخ تایقافتا دیدمتل ةیرصملا تاطلسلا

 ،جاتنإلا ىلع "Raven" لقح عضو رصم يف كلذك متو .2031 ربمفون ىتح "براغ برغ" زایتما

 نمضتیو ،رالود رایلم 9 وحنب ھتفلك ردقت يذلا "لینلا برغ ریوطت" عورشم نم ةثلاثلا ةلحرملا نمض

 ىلإً اقحال ھجاتنإ لصی نأ نكمملا نمو ،زاغلا نم ي/3م نویلم 17 وحن لقحلا جتنی .زاغلل لوقح 5

 عیقوت 2021 ربمسید 24 يف مت امك .تافثكتملا نم ي/ب فلأ 30و ،زاغلا نم ي/3م نویلم 24.5

 اتلدو سیوسلا جیلخ ةقطنم يف طفنلا نع بیقنتلل Eni ةكرشو ،"لورتبلل ةیرصملا ةئیھلا" نیب ةیقافتا

 اھمازتلا ىلع ةوالع ،رالود رایلم نع لقت ال تارامثتسا قافنإب ةیقافتالا بجومب ةكرشلا مزتلتو ،لینلا

 .رالود نویلم 20 زھانت ةفلكب رابآ 4 رفحب

 ةیمنت" ةكرش تعقو ثیح ،نامع ةنطلس ىلإ ةراشإلا نكمی ،كباوأ يف ءاضعألا ریغ لودلا نمو

 زاجنإ لمشتو ،2021 راذآ/سرام رھش علطم يف رالود تارایلم 4 ةمیقب ةمدخ دوقع "نامع طفن

 ذیفنتو میمصت دوقعلا نمضتتو .اھبونجو ةكرشلا زایتما ةقطنم لامش يف ةیزھاجلاو ةنایصلاو عیراشملا

 دیدمتلا رایخ عم تاونس عبس ةدمل رمتست نأ ررقملا نمو ،تاطحملا لخاد عورشم 200 نم رثكأ

  .ىرخأ تاونس ثالثل

 فانــئتسا نع 2021 يناثلا نیرشت/ربمفون رھش يف SDX ةكرش تنلعأ ةیبرغملا ةكلمملا يفو

 عطاق نمض KSR-19 رئبلا رفح نمضت يذلاو برغملا يف رــفحلا جــمانرب نــم ةــیناثلا ةــلحرملا

 يف زاغلل ةدیدج ةیفاشكتساً اقافآ حتفی دق ام اذھو ،SAK-1 رئبلا رفح ھیلیو ،"بونج -ةنومیم ةلال"

 .رفحلا تایلمع حاجن لاح يف دالبلا

   يریوطتلاو يفاشكتسالا رفحلا طاشن -2
 تردق جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم يف تارامثتسالا نأ الإ ً،افنآ ھل راشملا يبسنلا نسحتلا مغر

 نع %23 ةبسنبً اعجارت لثمت لازتال تارامثتسالا نأ يأ ،2021 ماع لالخ رالود رایلم 341 وحنب

 اھل ىوتسم لقأ ىلإ ةدیدجلا تافاشتكالا عجارت كلذ قفارو .انوروك ءابو لبق ام ةرتف يف تارامثتسالا

 ماعلا لالخ طفن ئفاكم لیمرب رایلم 4.7 وحنب ةدیدجلا تافاشتكالا مجح يلامجإ ردق ذإ ،دوقع ةدع ذنم
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 ملاعلا يف زاغلاو طفنلا تایطایتحا عجارت يف تافاشتكالا عجارت سكعنا دقو .%66 وحن اھنم طفنلا ّلثم

 .ریرقتلا اذھ يفً اقحال نیبی فوس امك

 .2020 ماعب ةنراقم 2021 ماع يف %1 نم وحنب ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع يلامجإ عجارت

 اھیف ةلماعلا تارافحلا ددع عجارت ذإ لاجملا اذھ يفً ارثأت رثكألا طسوألا قرشلا لود ةعومجم تناكو

 ددع عفترا امنیب ،%12 ةبسنب اھیف تارافحلا ددع عجارت يتلا ایقیرفأ لود ةعومجم اھتلت ،%26 ةبسنب

  )2-1 لودجلا(  نیبی .)%26( ةینیتاللا اكیرمأ لود ةعومجم مث ،)%43( ادنك يف ةلماعلا تارافحلا

 .ةیضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع ریغت

  )2-1 لودجلا(
 )2021-2017( ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع لدعم روطت

2021 2020 2019 2018 2017 
 

   طسوألا قرشلا  389 397 414 337 263
   ایقیرفأ  83 97 117 76 67

   ابوروأ  92 85 149 112 102
 ئداھلا طیحملا / ایسآ  199 218 228 193 181
   ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا  870 1027 944 436 465
   ادنك  207 196 135 90 129
   ةینیتاللا اكیرمأ  184 189 190 107 135

   ملاعلا يلامجا  2024 2209 2177 1351 1342
Baker Hughes, Jan. - Nov. 2021. ردصملا  

 طفنللً ادیدجً افاشتكا رشع ينثا ءاضعألا لودلا تققح ،يفاشكتسالا رفحلا تایلمعل ةــجیتنو

 يــف نوــبركوردیھلل قالــمع فاشتكا ققحت ثــیح ،)2-2 لودجلا(  اھــنیبی ،2021 ماــع يف زاغلاو

 تردقو .ةینابایلا INPEX ةكرش هریدت يذلا "4 يربلا عطاقلا" يف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

 نأ ىلإ ةیلوألا تانایبلا ریشت امنیب ،لیمرب رایلم 1 وحنب دیدجلا فاشتكالا يف ةیجولویجلا تایطایتحالا

 ماع دودح يف هدیكأت متی فوس ام وھو ،لیمرب نویلم 480 ىلإ لصت دق جاتنإلل ةلباقلا تایطایتحالا

 ةرامإ نم يزكرملا ءزجلا يف لحاسلا نمً ابیرق روكذملا عطاقلا عقی .يمییقتلا رفحلا تایلمع دعب 2025

 ةیساروج تافاشتكا عبرأ قیقحت نع تیوكلا تنلعأ امك .عبرم مك 6112 ةحاسم ىلع دتمیو ،يبظ وبأ

 ةـكرشل يونسلا ریرقـتلا يف اـمھنع تانایب تدرو طفـنلل نانثا اـھنم ،2020/2021 يلاملا ماعلا يف

 رـبع Pharos ةكرش ھتققح طفنلل دودحم فاشتكا اھنم تافاشتكا ةعبس رصم تققحو .تیوكلا طفن

 نـیب ھـیف يجولوـیجلا يـطایتحالا تارـیدقت تـحوارت "موـیفلا" زاـیتما يـف "Batran-1X" رــئبلا
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 رئبلا ربع "ةحیلم" زایتما يف طفنلل فاشتكا قیقحت نع Eni تنلعأو .لیمرب نویلم 4.3 -0.43

"Arcadia 9" رابتخالا ىلع ھعضو دنع ي/ب 5500 لدعمب جتنأ يذلا.  

  )2-2 لودجلا(
 )2021 -2017( ةیبرعلا لودلا يقابو كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ةیلورتبلا تافاشتكالا 

2021* 2020 2019 2018 2017 
  

 طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا                2 1  

   نیرحبلا      1 1            

   سنوت                     

   رئازجلا  20 13 15 15 7 12        

 ةیدوعسلا  2 1         3 3    

   ةیروس                     

   قارعلا  2   1   1   1      

 رطق                    

   تیوكلا  7   4   3   3   2 2

   ایبیل    1                

 رصم 31 13 51 18 42 15 3 3 7  

   ءاضعألا لودلا يلامجا 62 28 72 34 53 27 10 8 10 2
   نادوسلا      1              

   نامُع        1            

   برغملا    2   1       2    

   ایناتیروم            1        

   نمیلا                     

   ةلتحملا نیطسلف            1        

 ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ 0 2 1 2 0 2 0 2 0  0
   ةیبرعلا لودلا يلامجا  62 30 73 36 53 29 10 10 10 2

 تاریدقت *

 كباوأ - ةینفلا نوؤشلا ةرادإ ةعباتم :ردصملا

 نیبیو ،2021 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلعً افاشتكا 91 قیقحت ةماعلا ةنامألا تعبتت دقو

 يف زاغلل دیدج فاشتكا اھمھأ نمو ،اھنمً افاشتكا 81 نع ترفوت يتلا تانایبلا ضعب  )2-3 لودجلا( 

 عفری امم ،بعكم رتم رایلم 135 وحنب ھیف ةیجولویجلا تایطایتحالا تردق ،دوسألا رحبلا يف ایكرت

 2020 يف نالعإلا دعب ،بعكم رتم رایلم 540 ىلإ دوسألا رحبلا يف ةفشتكملا يكرتلا زاغلا تایطایتحا

 .2023 ماع يف جاتنإلا ىلع عضوی نأ عقوتی يذلاو ،Sakarya فاشتكا نع

 كلذو ،2021 راذآ/سرام رھش يف طفن ئفاكم لیمرب رایلم 1.2 فاشتكا نع كیسكملا تنلعأو

 تـنلعأ اــمك .اھیف ةافصم كیسكملا ينبت نأ ططخملا نم يتلاو Tabasco ةنیدم برق ةسبایلا ىلع
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 نأ نود ،ىرخأ تافاشتكا ةعبس قیقحت نع 2021 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةیموكحلا Pemex ةكرش

 ماع لالخ ي/ب فلأ 323 ىلإ ةدیدجلا تافاشتكالا جاتنإ لصی نأ تعقوت اھنكل .اھنع لیصافت يطعت

 ءدب ،2021 ماع تزیم يتلا تامالعلا مھأ نمو .زاغلا نم ي/3م نویلم 121 نع دیزی امو ،2023

 ً،اماع نیسمخ لالخ اھعون نم ىلوألا ربتعت "ةیقرشلا رومیت" يف ةسبایلا ىلع ةیفاشكتسا رئب لوأ رفح

 لیمرب نویلم 120 ىلع يوتحت نأ نكمی ةیفارغیتارتس ةموظنم دوجو تاساردلا نم دیدعلا تنیب ثیح

 وحن كانھ نأ الإ ،دالبلا يف طفنلل يراجت جاتنإ يأ دجوی ال ھنأ مغرو .جاتنإلل ةلباقلا تایطایتحالا نم

 ظحول دقو .زاغلا اھنم برستی عقاوم 7و ،حطسلا وحن طفنلا اھنم برستی ةیقرشلا رومیت يفً اعقوم 30

 اھتایطایتحا عومجم غلب ،2021 ماع نم لوألا فصنلا لالخ طقف تافاشتكا ةتس تققح ایسور نأ

 سمخ ذنم ایسور ھققحت تافاشتكالا نم مجحو ددع لقأً ایلمع وھو ،*طقف لیمرب نویلم 36 يلاوح

 تاقفنلا عجارت ىلإ دوعی عجارتلا اذھ ءارو يسیئرلا ببسلا نأ ىلإ رداصملا نم دیدعلا تراشأو .تاونس

 وحنو ،2019 ماعً اـفاشتكا 66 تقــقح اــیسور نأ ركذی .فاشكتسالا لاجم يف ةیسورلا ةیلامسأرلا

 .2020 ماعً افاشتكا 35

 

                                            
 .3 لودجلا يف عضوت مل كلذل ،اھنع ةینف تانایب رفوتت مل *
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 يعیبطلا زاغلاو طفنلا تایطایتحا -3

 *طفنلا تایطایتحا 1 -3

 نیب %1 زواجتت مل ةلیئض ةبسنب تضفخنا طفنلا نم ملاعلا تایطایتحا نأ ىلإ تاریدقتلا ریشت

 يف نیبم وھ امك ،لیمرب رایلم 1304 ىلإ ،لیمرب رایلم 1317 نم كلذو ،2021و 2020 يماع

 .)2-4 لودجلا(

 ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا 1 -1 -3

 دودح دــنع تــیقبو ،2021و 2020 يماع نیب رییغت يأ ةیبرعلا لودلا تایطایتحا دھشت مل

 تریغت تاریدقتلا نكل .كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف لیمرب رایلم 710 يلاوح اھنم ،لیمرب رایلم 719

 نــم ةیـطفنلا اـھتایطایتحا ةدــحتملا ةیبرعلا تارامإلا تعفر دقف ،2020و 2019 يماع نیبً ایلمع

 لالخ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا تایطایتحا تعفترا امك ،لیمرب رایلم 107 ىلإ لیمرب رایلم 97.8

 ءاضعألا لودلا تایطایتحا نأ يأ .لیمرب رایلم 261.6 ىلإ لیمرب رایلم 258.6 نم ةرتفلا سفن

 .لیمرب رایلم 12 وحنب تعفترا

 امنیب ،ةیملاعلا طفنلا تایطایتحا يلامجإ نم %54.5 ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا تلثم

 .ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا يلامجإ نم %55.2 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يف طفنلا تایطایتحا تلكش

 ملاعلا يقاب يف طفنلا تایطایتحا 2 -1 -3

 ةجیتن ،2020و 2019 يماع نیب ةیبرعلا ریغ كبوأ لود يف طفنلا يطایتحا تاریدقت تعفترا

 لیمرب رایلم 208.6 ىلإ ،2019 ماع لیمرب رایلم 155.6 نم ناریإ يف تایطایتحالا تاریدقت عافترا

 نیب ام ةرتفلا يف امأ .لیمرب رایلم 1 وحنب الیوزنف يف تایطایتحالا تاریدقت عافتراو ،2020 ماع

 مل ةطیسب ةبسنب ةیبرعلا ریغ كبوأ لود يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت دقف 2021 -2020

  .الیوزنفو وغنوكلاو الوغنأ يف تایطایتحالا تاریدقت عجارت ةجیتن كلذو ،%0.5 زواجتت

 

 

                                            
 ،الیوزنف يف نیموتیبلاو ادج ةلیقثلا طوفنلا تایطایتحال ةیمسرلا تاریدقتلا لمشت ال كباوأ ةمظنم يف طفنلا نم يملاعلا يطایتحالا تاریدقت *
 تایطایتحا لمشت ال امك .ةیموكحلا ةیلیوزنفلا Petróleos de Venezuela, S.A ةكرش تاریدقت بسحب لیمرب رایلم 259 نم رثكأ غلبت يتلاو
 .لیمرب رایلم 166 نم رثكأبً ایمسر ةیدنكلا ةیعیبطلا رداصملا ةرادإ اھردقت يتلاو ،ادنك يف راقلا لامر طفن
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  )2-4 لودجلا(
 2021 -2017 ،ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف طفنلا تایطایتحا

 لیمرب رایلم
2020/2021 

% 
2021* 2020 2019 2018 2017   

 تارامإلا 97.8 97.8 97.8 107 107.0 0.0
 نیرحبلا 0.1 0.09 0.10 0.09 0.1 0.0
 سنوت 0.43 0.43 0.43 0.43 0.4 0.0
 رئازجلا 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 0.0
 ةیدوعسلا 266.3 267.26 258.6 261.6 261.6 0.0
 ةیروس 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0
 قارعلا 147.2 145.02 148.4 148.4 148.4 0.0
 رطق 25.24 25.24 25.24 25.24 25.2 0.0
 تیوكلا 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 0.0
 ایبیل 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 0.0
 رصم 3.3 3.19 3.146 3.11 3.1 0.0
 ءاضعألا لودلا يلامجإ 704.9 703.6 698.3 710.4 710.4 0.0
 نادوسلا 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.0
 نامُع 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 0.0
 نمیلا 2.7 2.7 .72 2.7 2.7 0.0

 ةیبرعلا لودلا يلامجإ 713.8 712.5 707.1 719.3 719.3 0.0
 الوغنأ 8.38 8.16 8.16 7.783 7.2 (7.1)
 وغنوكلا 2.98 2.98 2.98 2.88 1.8 (37.2)

 ةیئاوتسالا اینیغ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
 نوباغلا 2 2 2 2 2.0 0.0
 ناریإ 155.6 155.6 155.6 208.6 208.6 0.0
 ایریجین 37.45 36.97 36.97 36.89 36.9 0.1

 الیوزنف 41.4 41.4 41.4 42.40 42.37 (0.1)
 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود 245.93 248.21 248.21 301.652 300.017 (0.5)
  كبوأ لود يلامجإ 952.82 945.59 915.07 980.715 979.08 (0.2)
 لیزاربلا 12.63 12.84 13.24 12.714 11.9 (6.5)
 ةدحتملا ةكلمملا 2.07 2.5 2.7 2.5 2.0 (20.0)
 جیورنلا 7.7 8.05 8.22 8.12 7.7 (4.7)
 ةدحتملا تایالولا 49.9 61.2 68.9 68.8 60.5 (12.0)

 كیسكملا 7.22 6.43 5.79 5.79 6.0 3.5
 ادنك 4.71 4.71 5.21 6.23 6.1 (1.3)
 ةلقتسملا لودلا ثلونموك 119.79 119.79 119.79 118.89 118.89 0.0
 ناجیبرذأ :اھنم 7 7 7 7 7.0 0.0
 ناتسكبزوأ 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.0
 ناتسنامكرت 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
 ةیداحتالا ایسور 80 80 80 80 80 0.0
 ناتسخازاك 30 30 30 30 30 0.0
 نیصلا 25.63 25.93 26.15 26.022 26.5 1.8

 ملاعلا لود يقاب 79.6 74.2 66.5 46.7 44.8 (4.1)
 #ملاعلا يلامجإ 1269 1276 1272 1317 1304 (1.0)
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2020/2021 
% 

2021* 2020 2019 2018 2017   
 

  % ملاعلل ءاضعألا لودلا ةبسن 55.6 55.1 54.9 54.0 54.5
 % ملاعلل ةیبرعلا لودلا ةبسن 56.2 55.8 55.6 54.6 55.2

 تاريدقت *
?< طفنلا نم 85لاعلا 45ا2تحالا تاريدقت#

?< ?STموتRبلاو ادج ةل2قثلا طوفنلا تا2طا2تحال ة2مسرلا تاريدقتلا لمشG ال كEاوأ ةمظنم 5
5 

]Zلاو ،الWو??Vف
 لمشG ال ام{ .ل2مرب را2لم 259 نم vVwأ دنع ة2موكحلا ة2لWو??Vفلا Petróleos de Venezuela, S.A ةك̂_ اهعضت 5

?< راقلا لامر طفن تا2طا2تحا
]Zلاو ،ادنك 5

ا2مسر ةáدنÜلا ة2ع2بطلا رداصملا ةرادإ اهردقت 5
à

 EأvVw ل2مرب را2لم 166 نم. 
       .اçلاس ?Zعت ?STسوق ?STب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا 45ا2تحا فصن لمشG تÜèWلاو ةáدوعسلا نم ل{ تا2طا2تحا
     :رداصملا

BP Statistical Review of World Energy, 2021.       
Oil & Gas Journal, Dec. 2021.       
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021.       
OAPEC Data Bank.       

 

  .ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا عزوت  )2-1 لكشلا( نیبی

 

  )2-1 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2021 ماع ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا عزوت

 
 )2-4( لودجلا : ردصملا          

 

  

 ءاضعألا لودلا
54% 

 ریغ كبوأ لود
 ةیبرعلا

23% 

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك
9% 

 ىرخأ
8% 

 ةیلامشلا اكیرمأ
6% 
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2020/2021 
% 

2021* 2020 2019 2018 2017   
 

  % ملاعلل ءاضعألا لودلا ةبسن 55.6 55.1 54.9 54.0 54.5
 % ملاعلل ةیبرعلا لودلا ةبسن 56.2 55.8 55.6 54.6 55.2

 تاريدقت *
?< طفنلا نم 85لاعلا 45ا2تحالا تاريدقت#

?< ?STموتRبلاو ادج ةل2قثلا طوفنلا تا2طا2تحال ة2مسرلا تاريدقتلا لمشG ال كEاوأ ةمظنم 5
5 

]Zلاو ،الWو??Vف
 لمشG ال ام{ .ل2مرب را2لم 259 نم vVwأ دنع ة2موكحلا ة2لWو??Vفلا Petróleos de Venezuela, S.A ةك̂_ اهعضت 5

?< راقلا لامر طفن تا2طا2تحا
]Zلاو ،ادنك 5

ا2مسر ةáدنÜلا ة2ع2بطلا رداصملا ةرادإ اهردقت 5
à

 EأvVw ل2مرب را2لم 166 نم. 
       .اçلاس ?Zعت ?STسوق ?STب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا 45ا2تحا فصن لمشG تÜèWلاو ةáدوعسلا نم ل{ تا2طا2تحا
     :رداصملا

BP Statistical Review of World Energy, 2021.       
Oil & Gas Journal, Dec. 2021.       
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021.       
OAPEC Data Bank.       

 

  .ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا عزوت  )2-1 لكشلا( نیبی

 

  )2-1 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2021 ماع ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا عزوت

 
 )2-4( لودجلا : ردصملا          

 

  

 ءاضعألا لودلا
54% 

 ریغ كبوأ لود
 ةیبرعلا

23% 

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك
9% 

 ىرخأ
8% 

 ةیلامشلا اكیرمأ
6% 
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 يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -3
 ماع بعكم رتم نویلیرت 207.02 نم ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت

 .%0.9 زواجتت مل ةبسنب يأ ،2021 ماع بعكم رتم نویلیرت 205.4 ىلإ ،2020

  ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 1 -2 -3
 تغلب ثیح 2021و 2020 يماع نیب ریغت يأ ءاضعألا لودلا يف زاغلا تایطایتحا دھشت مل

 تیقبو .ملاعلا يف زاغلا تایطایتحا يلامجإ نم %26.4 وحن لثمت ،بعكم رتم نویلیرت 54.4 يلاوح

 ام لثمت ،بعكم رتم نویلیرت 55.2 دنع اھلاح ىلع ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يف يطایتحالا تاریدقت

 2019 يماع نیب تعفترا تاریدقتلا نأ ظحالی امنیب .ةیملاعلا زاغلا تایطایتحا يلامجإ نم %27 براقی

 تاریدقت ىلإ بعكم رتم نویلیرت 1.6 نم رثكأ ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا تفاضأ نأ دعب 2020و

 .اھیف زاغلا تایطایتحا

 ملاعلا يقاب يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -2 -3

 نیب %0.1 نم لقأب تعجارت كبوأ لود يف زاغلا تایطایتحا نأ  )2-5 لودجلا( نم ظحالی

 .ةیئاوتسالا اینیغو وغنوكلا يف زاغلا يطایتحا تاریدقت عجارت ةجیتن ،2021و 2020 يماع

 
  ) 2-5لودجلا(

 2021و 2017 يماع نیب ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 
 بعكم رتم رایلم

2021) 2020 

% 
2021* 2020 2019 2018 2017   

 تارامإلا 6091 6091 6091 7730 7730 00.

   نیرحبلا  210 192.5 81.3 68.2 68.2 0.0

   سنوت  64 64 64 64 64 0.0

   رئازجلا  4505 4505 4505 4505 4505 0.0

   ةیدوعسلا  8715 9069 9422.9 8438.2 8438 (0.0)

   ةیروس  285 285 285 285 285 0.0

   قارعلا  3744 9372 3819.8 3819.8 3820 0.0

   رطق  23861 23846 23831 23831 23831 0.0

   تیوكلا  1784 1784 1784 1784 1784 0.0

   ایبیل  1505 1505 1505 1505 1505 0.0

 رصم 2221 2221 2208.7 2208.7 2208.7 0.0

   ءاضعألا لودلا يلامجإ  52985 53306 53597.7 54238.9 54238.9 0.0
 ندرألا 6 6 6 6 6 0.0

   نادوسلا  25 25 25 25 25 0.0

   نامُع  705 677 674 674 674 0.0
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2021) 2020 

% 
2021* 2020 2019 2018 2017   

   لاموصلا  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 0.0

   برغملا  1 1 1.4 1.4 1.4 0.0

   ایناتیروم  28 28 28 28 28 0.0

   نمیلا  265.9 265.3 264.8 265.8 265.8 0.0

   ةیبرعلا لودلا يلامجإ  4021.55 54313.9 54602.5 55244.7 55244.7 0.0
   الوغنا  422 383 343 343 301 (14.0)

   وغنوكلا  285 285 284 283 283 0.0

   ةیئاوتسالا اینیغ  42 42 39 36 36 0.0

   نوباغلا  26 26 26 26 26 0.0

   ناریإ  33810 33899 33988 34076 34076 0.0

   ایریجین  5627 5675 5761 5846 5846 0.0

   الیوزنف  5707 5674 5674 5674 5674 0.0

 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود 45919 45984 46115 46284 46242 (0.1)
 كبوأ لود يلامجإ 72263 72667 73242.7 74066 74024 (0.1)
   لیزاربلا  373 366 364 364 338 (7.7)

   ةدحتملا ةكلمملا  183 187 187 180.7 131.4 (37.5)

   جیورنلا  1762 1710 1603 1544.5 1440.3 (7.2)

   ةدحتملا تایالولا  9022 12278 13294 13178.7 12256.2 (7.5)

   كیسكملا  196 185 178.3 180.3 195 7.5

   ادنك  2033 2070 1995 2067.1 2353.1 12.2

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك  60985 60985 64085 66205.6 66205.6 0.0

   ناجیبرذا :اھنم  980 980 1400 1699 9169 0.0

   ناتسكبزوا         1820 1820 1820 1840.6 1840.6 0.0

   ناتسنامكرت         7420 7420 9800 1132.7 1132.7 0.0

   ةیداحتالا ایسور         47270 47270 47270 47805.3 47805.3 0.0

   ناتسخازاك         2380 2380 2380 2407 2407 0.0

   نیصلا  5830 5953 6243 6654.3 7000.6 4.9

   ملاعلا لود يقاب  17145.6 17578.1 16518.6 15293 14037 (8.9)

   ملاعلا يلامجإ  197196 201651 205022 207197 205444 (0.9)
ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ (%)  26.9 26.4 26.1 26.2 26.4      

ملاعلل ةAB@علا لودلا ة1س/ (%)  427. 26.9 26.6 26.7 26.9      

ملاعلل كAوأ لود ة1س/ (%)  36.6 36.0 35.7 35.7 36.0      
 ةیریدقت تانایب *

 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا يطایتحا فصن لمشت تیوكلاو ةیدوعسلا نم لك تایطایتحا
 :رداصملا

BP Statistical Review of World Energy, 2021.       
Oil & Gas Journal, Dec. 2021.       
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021.       
OAPEC Data Bank 
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2021) 2020 

% 
2021* 2020 2019 2018 2017   

   لاموصلا  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 0.0

   برغملا  1 1 1.4 1.4 1.4 0.0

   ایناتیروم  28 28 28 28 28 0.0

   نمیلا  265.9 265.3 264.8 265.8 265.8 0.0

   ةیبرعلا لودلا يلامجإ  4021.55 54313.9 54602.5 55244.7 55244.7 0.0
   الوغنا  422 383 343 343 301 (14.0)

   وغنوكلا  285 285 284 283 283 0.0

   ةیئاوتسالا اینیغ  42 42 39 36 36 0.0

   نوباغلا  26 26 26 26 26 0.0

   ناریإ  33810 33899 33988 34076 34076 0.0

   ایریجین  5627 5675 5761 5846 5846 0.0

   الیوزنف  5707 5674 5674 5674 5674 0.0

 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود 45919 45984 46115 46284 46242 (0.1)
 كبوأ لود يلامجإ 72263 72667 73242.7 74066 74024 (0.1)
   لیزاربلا  373 366 364 364 338 (7.7)

   ةدحتملا ةكلمملا  183 187 187 180.7 131.4 (37.5)

   جیورنلا  1762 1710 1603 1544.5 1440.3 (7.2)

   ةدحتملا تایالولا  9022 12278 13294 13178.7 12256.2 (7.5)

   كیسكملا  196 185 178.3 180.3 195 7.5

   ادنك  2033 2070 1995 2067.1 2353.1 12.2

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك  60985 60985 64085 66205.6 66205.6 0.0

   ناجیبرذا :اھنم  980 980 1400 1699 9169 0.0

   ناتسكبزوا         1820 1820 1820 1840.6 1840.6 0.0

   ناتسنامكرت         7420 7420 9800 1132.7 1132.7 0.0

   ةیداحتالا ایسور         47270 47270 47270 47805.3 47805.3 0.0

   ناتسخازاك         2380 2380 2380 2407 2407 0.0

   نیصلا  5830 5953 6243 6654.3 7000.6 4.9

   ملاعلا لود يقاب  17145.6 17578.1 16518.6 15293 14037 (8.9)

   ملاعلا يلامجإ  197196 201651 205022 207197 205444 (0.9)
ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ (%)  26.9 26.4 26.1 26.2 26.4      

ملاعلل ةAB@علا لودلا ة1س/ (%)  427. 26.9 26.6 26.7 26.9      

ملاعلل كAوأ لود ة1س/ (%)  36.6 36.0 35.7 35.7 36.0      
 ةیریدقت تانایب *

 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا يطایتحا فصن لمشت تیوكلاو ةیدوعسلا نم لك تایطایتحا
 :رداصملا

BP Statistical Review of World Energy, 2021.       
Oil & Gas Journal, Dec. 2021.       
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021.       
OAPEC Data Bank 
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 ثیح ،2021 ماعل ةیلودلا تاعومجملا بسح يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عزوت )2-2 لكشلا( نیبی

 ءاضعألا لودلا اھیلت ،ةلقتسملا لودلا ثلونموك يف زكرتت تایطایتحالا هذھ نم ربكألا ةبسنلا نأ ظحالی

 .ةمظنملا يف

  )2-2 لكشلا(
 2021 ماع ةیلودلا تاعومجملا بسح يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عزوت

 
 )2-5( لودجلا : ردصملا          

 

 *ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ -4
 ةدایزب ،ي/ب نویلم 96.7 وحنب 2021 ماع ةینوبركوردیھلا لئاوسلا نم ملاعلا جاتنإ يلامجإ ردق

 .ي/ب نویلم 96.2 وحن تغلب يتلاو 2020 ماع جاتنإلا تالدعم نع %0.59 براقت ةیشماھ

 ةینوبركوردیھلا لئاوسلا نم ي/ب نویلم 26.6 يلاوحب كباوأ يف ءاضعألا لودلا جاتنإ ردقو

 نم اھجاتنإ عفترا دقف ةعمتجم ةیبرعلا لودلا امأ .2020 ماع ي/ب نویلم 25.7 لباقم ،2021 ماع يف

  .2020 ماع ي/ب نویلم 27.6 ىلإ ،2020 ماع ي/ب نویلم 26.8 نم ةینوبركوردیھلا لئاوسلا

 تالدعم عفر ىلع عجش ةقاطلا ىلع بلطلا يف يجیردتلا نسحتلا نأ 2021 ماع لالخ ظحولو

 ي/ب نویلم 7.51 نم رثكأ ىلإ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف )يرخصلا تیزلا( لیجسلا تیز جاتنإ

 يذلاو ،2020 ماع نم ةرتفلا سفن جاتنإ طسوتم نم بیرق مقر وھو ،2021 ماع نم لوألا فصنلا يف

 نم ىلعأ 2021و 2020 يماع نم لوألا فصنلا يف جاتنإلا لدعم تابو .ي/ب نویلم 7.57 غلب

                                            
 .يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإو ،ماخلا طفنلا جاتنإ ىلإ مسقی *

 لودلا ثلونموك
ةلقتسملا  

32%  
ءاضعألا لودلا  

26%  

 ریغ كبوأ لود
ةیبرعلا  

23%  

ىرخأ  
12%  

ةیلامشلا اكیرمأ  
7%  
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 عبرلا يف لیجسلا تیز جاتنإ طسوتم غلب دقو .2019 ماع يف ي/ب نویلم 7.45 غلب يذلا امھریظن

 .ي/ب نویلم 7.7 وحن 2021 ماع نم ریخألا

 ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -4

 ي/ب نویلم 83.3 يلاوح ىلإ لصیل %0.6 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع ماخلا طفنلا جاتنإ عفترا

 .2020 ماع ي/ب نویلم 82.8 لباقم ،2021 ماع

 ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -1 -4

 دیزت ةبسنب ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ تالدعم عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشت

 ءزج يتأیو .2021 ماع ي/ب نویلم 22 وحن ىلإ ،2020 ماع ي/ب نویلم 20.9 نم كلذو ،%5 نع

  .ایبیل يف جاتنإلا تالدعم ةدایز ةجیتن عافترالا اذھ نم ریبك

 ىلإ ،2020 ماع ي/ب نویلم 21.8 نم جاتنإلا عفترا دقف ،ةعمتجم ةیبرعلا لودلا دیعص ىلعو

 2021 ماع ي/ب نویلم 22.9

 يف ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ يلامجإ نم %27.5 ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا جاتنإ لثم

 .يلامجإلا كلذ نم %28.6 يلاوح ةعمتجم ةیبرعلا لودلا جاتنإ لثم امنیب ،2021 ماع ملاعلا

 2021 يناثلا نیرشت /ربمفون رھش يف قارعلا يف ةینطولا طفنلا ةكرش تلفتحا ،ماقملا اذھ يفو

 ىلع اھصرح ھسفن تقولا يف تنلعأو ،لیمرب رایلم 1 "ةنرقلا برغ" لقح نم يمكارتلا جاتنإلا غولبب

  تنلعأ دق ةكرشلا تناكو .2027 ماع يف ي/ب فلأ 800 ىلإ لصیل لقحلا نم جاتنإلا لدعم عفر

 لــقح يـف ةــلئامو ةــیقفأً ارئب 96 رفحل عورــشم قالــطإ نــع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ رھش يف

 .ي/ب فلأ 200 وحنب جاتنإلا لدعم عفر يف مھاست فوس"1-ةنرقلا برــغ"

 ملاعلا يقاب يف ماخلا طفنلا جاتنإ 2 -1 -4

 وحن نـم كــلذو ،2021و 2020 يماع نیب %4.6 براقت ةبسنب عفترت كبوأ جاتنإ نأ ردقی

 ىلإ عافترالا اذھ نم ءزج دوعیو .2021 ماع ي/ب نویلم 26.6 ىلإ 2020 ماع ي/ب نویلم 25.4

  .+كبوأ قافتا طورش *لیدعت

                                            
 عـقاوب ماــخلا طــفنلا جاتنإل سوردم يـخیرات ضــفخ ربكأ ،ایسورو ةیدوعسلا ةدایقب "+ كبوأ" فلاحت مربأ ،2020 ناسین /لیربأ 12 يف *

 اھنإ ةیكیرمأ طفن تاكرش تلاق ایموی لیمرب فلأ 300 كلذك قافتالا نمضتیو .نییالم 9.7 فلاحتلا اھنم لمحتی ،ایموی لیمرب نییالم 10
 رخآ قافتا ھعبتی ،نیلصاوتم نیرھش ةدملو 2020 ویام /رایأ علطم نم ارابتعا ضفخلا رارق أدبی نأ ىلع قافتالا صنو .اھبناج نم اھضفختس
 لقأ يأ ،ایموی لیمرب نییالم 6 رادقمب ،جاتنإلا يف ثلاث ضفخ ذیفنت أدبیو .2020 ةیاھن ىتح ایموی لیمرب نییالم 8 ىلإ جاتنإلا ضفخ صیلقتب
 ىلع ةفیلحلا لودلاو كبوأ ةمظنم تقفتا وینوی/ناریزح 6 يفو .2022 لیربأ ىتح 2021 علطم ذنم ،ھل قباسلا قافتالاب ةنراقم لیمرب ينویلمب
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 عبرلا يف لیجسلا تیز جاتنإ طسوتم غلب دقو .2019 ماع يف ي/ب نویلم 7.45 غلب يذلا امھریظن

 .ي/ب نویلم 7.7 وحن 2021 ماع نم ریخألا

 ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -4

 ي/ب نویلم 83.3 يلاوح ىلإ لصیل %0.6 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع ماخلا طفنلا جاتنإ عفترا

 .2020 ماع ي/ب نویلم 82.8 لباقم ،2021 ماع

 ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -1 -4

 دیزت ةبسنب ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ تالدعم عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشت

 ءزج يتأیو .2021 ماع ي/ب نویلم 22 وحن ىلإ ،2020 ماع ي/ب نویلم 20.9 نم كلذو ،%5 نع

  .ایبیل يف جاتنإلا تالدعم ةدایز ةجیتن عافترالا اذھ نم ریبك

 ىلإ ،2020 ماع ي/ب نویلم 21.8 نم جاتنإلا عفترا دقف ،ةعمتجم ةیبرعلا لودلا دیعص ىلعو

 2021 ماع ي/ب نویلم 22.9

 يف ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ يلامجإ نم %27.5 ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا جاتنإ لثم

 .يلامجإلا كلذ نم %28.6 يلاوح ةعمتجم ةیبرعلا لودلا جاتنإ لثم امنیب ،2021 ماع ملاعلا

 2021 يناثلا نیرشت /ربمفون رھش يف قارعلا يف ةینطولا طفنلا ةكرش تلفتحا ،ماقملا اذھ يفو

 ىلع اھصرح ھسفن تقولا يف تنلعأو ،لیمرب رایلم 1 "ةنرقلا برغ" لقح نم يمكارتلا جاتنإلا غولبب

  تنلعأ دق ةكرشلا تناكو .2027 ماع يف ي/ب فلأ 800 ىلإ لصیل لقحلا نم جاتنإلا لدعم عفر

 لــقح يـف ةــلئامو ةــیقفأً ارئب 96 رفحل عورــشم قالــطإ نــع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ رھش يف

 .ي/ب فلأ 200 وحنب جاتنإلا لدعم عفر يف مھاست فوس"1-ةنرقلا برــغ"

 ملاعلا يقاب يف ماخلا طفنلا جاتنإ 2 -1 -4

 وحن نـم كــلذو ،2021و 2020 يماع نیب %4.6 براقت ةبسنب عفترت كبوأ جاتنإ نأ ردقی

 ىلإ عافترالا اذھ نم ءزج دوعیو .2021 ماع ي/ب نویلم 26.6 ىلإ 2020 ماع ي/ب نویلم 25.4

  .+كبوأ قافتا طورش *لیدعت

                                            
 عـقاوب ماــخلا طــفنلا جاتنإل سوردم يـخیرات ضــفخ ربكأ ،ایسورو ةیدوعسلا ةدایقب "+ كبوأ" فلاحت مربأ ،2020 ناسین /لیربأ 12 يف *

 اھنإ ةیكیرمأ طفن تاكرش تلاق ایموی لیمرب فلأ 300 كلذك قافتالا نمضتیو .نییالم 9.7 فلاحتلا اھنم لمحتی ،ایموی لیمرب نییالم 10
 رخآ قافتا ھعبتی ،نیلصاوتم نیرھش ةدملو 2020 ویام /رایأ علطم نم ارابتعا ضفخلا رارق أدبی نأ ىلع قافتالا صنو .اھبناج نم اھضفختس
 لقأ يأ ،ایموی لیمرب نییالم 6 رادقمب ،جاتنإلا يف ثلاث ضفخ ذیفنت أدبیو .2020 ةیاھن ىتح ایموی لیمرب نییالم 8 ىلإ جاتنإلا ضفخ صیلقتب
 ىلع ةفیلحلا لودلاو كبوأ ةمظنم تقفتا وینوی/ناریزح 6 يفو .2022 لیربأ ىتح 2021 علطم ذنم ،ھل قباسلا قافتالاب ةنراقم لیمرب ينویلمب
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 ةیبرعلا لودلل يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلل ةیمویلا جاتنإلا تالدعم )2-6 لودجلا( نیبی

 .2021 -2017 نیب ام ةرتفلا لالخ ملاعلاو

  )6 -2 لودجلا(
 )2021-2017(ً ایملاعوً ایبرع ةینوبركوردیھلا لئاوسلاو طفنلا جاتنإ

 ي/ب فلأ

2020/2021 

% 
الوأ 2017 2018 2019 2020 *2021

ً
 ماخلا طفنلا جاتنإ :

 تارامإلا 2967 3007.2 3058 2780 2740 )1.4(
 نW©حçلا 197 194 194 194 200 3.1

 س™وت 36.6 38.2 37 34 28 )16.7(
 رئازجلا 993.34 970 954 839 919 9.6
 ةáدوعسلا 9959.2 10315.4 9808 9100 9251 1.7
 ةWروس 17 16 24 25 25 0.0
 قارعلا 4469 4410 4576 3998 3998 0.0
 رطق 605 600.56 650 590 611 3.6

 تÜèWلا 2704 2736.17 2678 2439 2433 )0.2(
 ا2±يل 817 951 1097 422 1220 189.4
 ≥م 537 544 526 507 561 10.6
 ءاضعألا لودلا WXامجإ 23302 23783 23602 20927 21986 5.1

 نادوسلا 95 100 102 86 67 )22.1(
 نامُع 897 870 845 768 748 )2.6(

 نم2لا 31.8 38 61 66 66 0.0
   ةAB@علا لودلا WXامجإ  24331 24791 24610 21847 22867 4.7

   الوغنا  1632 1473.3 1365.4 1264 1118 )11.6(
   وغنوÜلا  354 323.5 344 302 266 )12.0(

   ناريإ  3872 3552.7 2356.2 1975 2414 22.2
   الWو??Vف  2124 1510.2 974.2 538 660 22.6

   نوباغلا  199 193.4 211 203 180 )11.3(
   ة2ئاوتسالا ا2∑يغ  129 120.2 108 112 91 )18.4(
   اVTWج2ن  1536 1601.6 1761.2 1464 1304 )10.9(

 ةAB@علا ]Zغ كAوأ لود WXامجإ  9846 8775 7120 5859 6033 3.0

 كAوأ لود WXامجإ 31756 31165 29291 25436 26594 4.6

   لWزا∏Vلا  2733 2695 2888 3040 3030 )0.3(
   ةدحتملا ةÜلمملا  990.4 1078 1107 1017 900 )11.5(

   جــــWو?Vلا  1965 1840 1737 2010 2060 2.5
   ةدحتملا تاáالولا  13131.7 15354 17072.5 16460 16490 0.2

                                            
 2021 ماع يف يجیردت لكشب طورشلا لیدعت مت مث .2020 ویلوی /زومت ةیاھن ىتح ایموی لیمرب نییالم 9.7 غلبی يذلا جاتنإلا ضفخ دیدمت
 .رھش لك ي/ب فلأ 400 وحنب جاتنإلا تالعم عفر نمضتتل
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2020/2021 

% 
الوأ 2017 2018 2019 2020 *2021

ً
 ماخلا طفنلا جاتنإ :

   ك2سكملا  2229 2063 1923 1917 1925 0.4
   ادنك  4829 5200 5378 5130 5402 5.3
   ةلقتسملا لودلا ثلونموك  14453.2 14529 14651 13396 13590 1.4

   ناجæ2رذا :اهنم  793 798.5 722 695 685 )1.4(
   ناتسكæزوا         62.1 54.3 54 50 55 10.0

   ناتس™ام{رت         277 276.5 236 233 220 )5.6(
   ةáداحتالا ا2سور         11360 11357 11580 10471 10680 2.0
   ناتسخازا{         1877 1956 1923 1857 1860 0.2
   ?STصلا  3854 3778 3826 3970 4070 2.5

)15.2( 6893 8124 6746 7148 7178  Eا>[
   ملاعلا لود 5

   ملاعلا WXامجإ  85540 87250 87058 82770 83260 0.6

ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ (%)  27.2 27.3 27.1 25.3 26.4      

ملاعلل ةAB@علا لودلا ة1س/ (%)  28.4 28.4 28.3 26.4 27.5      

ملاعلل كAوأ لود ة1س/ (%)  37.1 35.7 33.6 30.7 31.9      

              

 
   BfXبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ :اBناث          

   ءاضعالا لودلا جاتنإ 4640 4947 4959 4778 4617 )3.37(

   ةAB@علا لودلا جاتنإ 4734 5062 5100 4977 4756 )4.45(

   ملاعلا جاتنإ WXامجإ  10644 11238 13356 13379 13454 0.56

   ةBنوA@كوردBهلا لئاوسلا جاتنإ WXامجإ 

   ءاضعالا لودلا جاتنإ 27942 28729 28561 25705 26603 3.49

   ةAB@علا لودلا جاتنإ 29065 29853 29709 26825 27623 2.97

   ملاعلا جاتنإ WXامجإ  96184 98488 100414 96149 96714 0.59

 % ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ 29.1 29.2 28.4 26.7 27.5  

 % ملاعلل ةAB@علا لودلا ة1س/ 30.2 30.3 29.6 27.9 28.6  

  ةW©يدقت تانا2ب *
 .اçلاس ?Zعت ?STسوق ?STب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا نم امهتصح لمش¬ تÜèWلاو ةáدوعسلا نم ل{ جاتنإ
 :رداصملا

BP Statistical Review of World Energy,2021  

Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2022  

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2021  

OAPEC Data Bank.  

 يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ 4-2

 تبراق ةبسنب 2020و 2019 يماع نیب ملاعلا ىوتسم ىلع يعیبطلا زاغلا لئاوس تایمك تعجارت

 يف يعیبطلا زاغلا لئاوس تایمك تعجارت دقو ،ي/ب نویلم 13 ىلإ ي/ب نویلم 13.4 نم كلذو 2%
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 لئاوس تایمك عافترا ىلإ نامع ةنطلس نم ةیمسر تانایب ریشت امنیب .*كباوأ يف ءاضعألا لودلا مظعم

 .2020و 2019 يماع نیب %45 تزواج ةبسنب اھیف يعیبطلا زاغلا

 ي/ب نویلم 5.1 نم ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس تایمك تعجارت ،ةلصحملا يف

 ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس ةبسن تغلبو ،2020 ماع ي/ب نویلم 4.9 ىلإ 2019 ماع

 .)2-7 لودجلا( يف نیبم وھ امك ،ملاعلا يلامجإ نم %37 يلاوح كباوأ يف

 

  )7 -2 لودجلا(
 ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ

 ي/ب فلأ

2019/2020 

% 
2020* 2019 2018 2017 2016   

   تارامإلا  848.9 807.2 832.0 852.0 860.1 0.95
 نW©حçلا 10 9.6 11 18.6 18.1 (2.59)
 س™وت 8.7 4.8 8.6 2.8 2.8 0.00

 رئازجلا 487.0 480.0 470.2 447.7 419.7 (6.25)
 ةáدوعسلا 1,718.0 1,717.0 1,728.0 1,687.0 1,609.0 (4.62)
 ةWروس 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 26.53

 قارعلا 56.0 64.0 131.4 151.0 95.9 (36.47)
 رطق 1,195.5 1,146.7 1,165.3 1,230.4 1,246.3 1.29

 تÜèWلا 201.6 205.5 377.0 348.2 335.4 (3.67)
 ا2±يل 15 20 21.2 27.1 15.3 (43.54)
 ≥م 153.7 184.4 201.9 193.9 174.6 (9.98)
 ءاضعألا لودلا WXامجإ 4695 4640 4947 4959 4778 (3.66)

 نامع 95.7 87 108.4 130 189.00 45.38
   نم2لا  1.3 7.5 6.8 10.42 10.42 0.00

   ةAB@علا لودلا WXامجإ 4792 4734 5062 5100 4977 (2.40)

   ملاعلا WXامجإ 10644 11238 11978 13356 13089 (2.00)

ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ (%)  39 39 39 37 37 (1.69)    

 تاريدقت *
?Zعت ?STسوق ?STب ماقرألا

اçلاس 5
à.  

 :رداصملا
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2021. 

BP Statistical Review of World Energy, 2021. 

OAPEC Data Bank 

 

                                            
 +كبوأ قافتا ببسب ةرتفلا كلت يف ةیعیبط ةجیتن *
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 .ةیلودلا تاعومجملا بسح2021 ماع ملاعلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ عزوت )2-3 لكشلا( نیبی

  )3 -2 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف طفنلا جاتنإ عزوت

 
 )2-6( لودجلا : ردصملا          

 

 

 ىلع تعضو يتلا ةدیدجلا عیراشملاو لوقحلا نع ةینفلا تارشؤملا ضعب )2-8 لودجلا( نیبی

 نأ عقوتی يذلاو ،ةقراشلا ةرامإ /ةیبرعلا تارامإلا يف "يناحم" لقح اھنیب نمو ،2021 ماع جاتنإلا

 "نیفیر" عورشم نم جاتنإلا رصم تأدب امك .2022 ماع لالخ ي/ن م ب فلأ 18 ىلإ ھجاتنإ لصی

 ،زاـغلا نم ي3م نوــیلم 143 نــع ھـجاتنإ دـیزی نأ عــقوتملا نمو ،لینلا اـتلد برـغ عیراشم دـحأ وــھو

 13 زــھان لدعــمب "3ىنمی" رــئب نــم جاــتنإلاب ناـمع ةنطلس تأدـبو .تاـفثكتملا نم ي/ب فلأ 30و

 .ي/ب فلأ 17 غلب يلامجإ لدعمب "1 ىنمی"و "2 ىنمی" رئب اھتقبس دقو ،طفنلا نم ي/ب فلأ

 

 

 

 

 

ةیلامشلا اكیرمأ  
29%  

ءاضعألا لودلا  
26%  

ىرخأ  
22%  

 لودلا ثلونموك
ةلقتسملا  

16%  

 ریغ كبوأ لود
ةیبرعلا  

7%  
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   )8 -2 لودجلا(
 2021 ماع جاتنإلا ىلع تعضو يتلا لوقحلاو عیراشملا نع ةینفلا تارشؤملا

   جاتنإلا   

Zبلا لقحلا(عطاقلا ةلودلا
o)م( ءاملا قمع تاظحالم زاغ طفن ةقطنملا( 

 تارامإلا

 ةAB@علا
vاحم

w
X 

vاحم
w
X-1 

 B ةقطنملا

 ةقراشلا(

  
 م ب فلأ 18 عقوتم

 2022 ماع ي(ن

 1.4 :را1تخا

 ي(3م نويلم
 ةسÉاBلا Çع

 1500 راEآ 5 نم عو_«م        East Sepinggan ا2س∆نودنإ
     ي3Àم نويلم West Barracouta     2.6 ا2لا]Vسأ

 الوغنأ

Cuica لقح Cuica 1 ب فلأ 100 :عقوتمÀب 12   يVœا
à

 500 

Cabaça North 
Block 
15/06 

 500     يÀب فلأ 15

   يÀب فلأ 30 18 عطاقلا  Platinaعو_«م
 44 :45ا2تحالا

 ل2مرب نويلم
  

?< يÀب فلأ 2CLOV     40 ةلحرملا
 1400 -1100    2022 فصتنم 5

 2200   ي3Àم نويلم 6 عقوتم يÀب فلأ 180 عقوتم    Sepia لقح لWزا∏Vلا

 ا2ناطW©ب
 Vœب 2Buzzard   2 ةلحرملا

 2022 ماع يÀب فلأ 12
 يÀب فلأ ÿ 60إ فاضت

 ةقEاس
   نقح Vœب 2  

Columbus 1 بVœ تانا2ب رفوتت مل   ة2قفا     

 دادW∑2©ت
 وغاèæتو

Ruby 3 عطاقلا     
 æVœو جاتنإ راEآ 5

 ةدحاو نقح
60- 90 

Block 5C     

 يÀن م ب فلأ 25
ا2لاح

à.  
 م ب فلأ 40 :عقوتم

 يÀن

 ءاملا تحت ناVœب
Endeavour   

 م 6069
Bounty 

 م 4877

  

  Matapal عو_«م
Savannah+ 

 Vœب 2
 163 جاتنإ راEآ 3 ي3/م نويلم7-  8.5  

 Urengoyskoye ا2سور
 4À ةقطنملا

 اVTWبRس
        

 ي(ب Öw-3 12900مÖw ÑمÑ نامع ةنطلس
Zبلا

o
 .ي(ب Öw-1: 8000مÑ :دعá ةثلاثلا 

ÑمÖw-2 9000 ي(ب 
  

 ?STصلا

Caofeidian 6-4   
?< يÀب فلأ 15 :عقوتملا

5 
2023 

  
 12 + جاتنإ Vœب 30

 نقح Vœب
20 

Liuhua 29-2     3م نويلم 1.1 :عقوتملا جاتنإلاÀ750 ي 

Qiongdongnan basin 
Lingshui 

17-2  
 .قيمع زاغ عوàâم لوأ 

 بعكم م را2لم 100 :ةدكؤملا رداصملا
1560 

Luda Luda 29-1  4 آEآ 3 .جاتنإ راEب 1  .نقح راVœ 32 ءاملل 

Liuhua 21-2   ب فلأ 15 :عقوتمÀي >?
 437 رèWطت راEآ 8  2023 5

Luda 6-2   ب فالآ 10 عقوتمÀي >?
5 2022 

 جاتنإ Vœب 20
 نقح راEآ 8
 م2يقت Vœب 1

30 

Lufeng 26 بVœ ب فلأ 46 عقوتمÀي >?
 330 -140 نقح راEآ 9 2023 ماع 5

 ãم

 ç[wفåر

 نم سماخلا لقحلا

 لBنلا اتلد برغ عوàâم

    

 ي(3م نويلم WX: 95وألا جاتنإلا

 ي(3م نويلم 143 :ةعقوتملا ةورذلا

 تافثكتم ي(ب فلأ 30+
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   جاتنإلا   

Zبلا لقحلا(عطاقلا ةلودلا
o)م( ءاملا قمع تاظحالم زاغ طفن ةقطنملا( 

 جــــWو?Vلا

     ن م ب نويلم 13 45ا2تحالا    Gråsel لقح

Martin Linge     4اشلا نم متت م‚حتلاو ةقاطلاœ 115 

Duva   ن م ب فلأ 30 :عقوتمÀي 
 71 :تاطا2تحالا

 ن م ب نويلم
340 

Rolvsnes 16-01-28 8000 بÀنم‚م  ي >?
 100 ققشÂملا ت∆نارغلا روخص 5

Solveig 5 آEن م ب فلأ 30 :ططخم راÀي   
 57 (2P) 45ا2تحا

 ن م ب نويلم
  

Ærfugl   آ 3 .2 ةلحرملاE400     را 

 دنهلا
Block KG D6      

 فلأ 950 :عقوتم
 ي3Àم

 1850 راEآ 5 نم عو_«م

DWN 98/2 Block U1B   1.2 3م نويلمÀب يVœ ادج ةق2مع
à

   

 تاáالولا
 ةدحتملا

 2019 جاتنإ Vœب 2   يÀن م ب Manuel    20100 عو_«م
Thunder Horse 

 2 ةلحرملا
 1828   يÀن م ب فلأ 25 :ططخم  

Mooses Tooth #2 
 36 :ططخم

 Vœب
     يÀب فلأ 30 :عقوتم

         .لودلل يدجEألا لسلسÂلا بسح ةçترم تانا2بلا
 .ةصصختملا ة2ملاعلا تاWرودلا فلتخم نمو ة2مسرلا رداصملا نم ةدáدجلا عــــWراشملا تانا2ب عبÂت .كEاوأÀة2نفلا نوؤشلا ةرادإ :ردصملا

 قّوسملا يعیبطلا زاغلا -5

 2019 يماع نیب %3 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع قوسملا يعیبطلا زاغلا تایمك تعجارت

 .2020 ماع بعكم رتم رایلم 3859 ىلإ 2019 ماع بعكم رتم رایلم 3977 نم كلذو ،2020و

 ثیح ،كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف قوسملا زاغلا تایمك ىلع تأرط يتلا تاریغتلا تنیابت دقو

 تعفترا امنیب .رصمو ،ایبیلو ،تیوكلاو ،قارعلاو ،رئازجلاو ،سنوتو ،تارامإلا نم لك يف تعجارت

 ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع قوسملا زاغلا تایمك تعجارتو .ءاضعألا لودلا يقاب يف ةطیسب بسنب

 ةراشإلا نكمیو .2020 ماع بعكم رتم رایلم 603 ىلإ ،2019 ماع بعكم رتم رایلم 614 نم ةعمتجم

 امك ،دالبلا يف جتنملا بحاصملا زاغلا نم %53 رامثتساب حجن قارعلا نأ ىلإ رامضملا اذھ نمض

 يــلاوح ىلا لـصت زاغلا نم ةیفاضإ تایمك رامثتسال ةلودجمً اططخ ةیقارعلا طفنلا ةرازو تعضو

 .2026 لولحب ي/3م نویلم 74

 %14.7 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يفو كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف قوسملا زاغلا ةبسن تغلب

 .)2-9 لودجلا( يف نیبم وھ امك  .يلاوتلا ىلع ملاعلا يلامجإ نم %15.6و
 

تابع الجدول 8
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  )9 -2 لودجلا(
 )2020-2016(ً ایملاعوً ایبرع قوسملا يعیبطلا زاغلا

 بعكم رتم رایلم

2019/2020 

% 
2020* 2019 2018 2017 2016   

 تارامإلا 61.9 49.8 53.2 55.1 55.1 )0.1(
 نW©حçلا 15.2 15.3 15.4 17.149 17.3 0.6

 س™وت 1.4 1.3 1.2 0.91 0.9 )3.3(
 رئازجلا 95 96.6 97.5 90.0 84.8 )5.7(

 ةáدوعسلا 110.8 115 118 117 119.0 1.7
 ةWروس 3.8 3.5 3.5 3.3 3.4 3.0

 قارعلا 10.9 11.5 14.5 15.3 14.7 )3.8(
 رطق 174.50 166.99 170.27 183.59 184.88 0.7

 تÜèWلا 13.8 13.1 13.9 13.95 12.9 )7.6(
 ا2±يل 15.6 14.3 13.9 14.2 13.0 )8.5(
 ≥م 42 50.7 60.8 67.5 60.6 )10.2(
 ءاضعألا لودلا WXامجإ 545 538 562 578 567 )2.0(

 ندرألا 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
 نامُع 29.8 28.82 33 35.9 36.1 0.6
 برغملا 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
 نم2لا 0.017 0.017 0.021 0.021 0.021 0.0

 ةAB@علا لودلا WXامجإ 575 567 595 614 603 )1.8(

 الوغنا 1.9 3.1 9.6 10.5 10.5 0.0
 وغنوÜلا 0.87 0.86 0.87 0.58 0.6 0.0
 ة2ئاوتسالا ا2∑يغ 6.2 6.6 7.8 6.2 6.2 0.0

 نوباغلا 0.6 0.5 0.5 0.46 0.9 104.3
 ناريإ 226.9 238 248.5 253.7 263.1 3.7
 اVTWج2ن 42.6 45.4 44.3 47.8 47.8 0.0

 الWو??Vف 27.7 29.8 24.8 20.6 15.0 )27.2(
 ةAB@علا ]Zغ كAوأ لود 306.8 324.3 336.4 339.8 344.1 1.3

 كAوأ لود WXامجإ 614.8 624.6 647.4 645.4 643.6 )0.3(

 ةدحتملا ةÜلمملا 41.8 41.9 40.6 39.54 39.48 )0.2(
 جــــWو?Vلا 115.8 123.2 120.6 114.3 111.5 )2.4(
 ةدحتملا تاáالولا 729.3 745.8 831.8 930 914.6 )1.7(
 ك2سكملا 43.7 38.3 37.4 31.3 30.1 )3.8(
 ادنك 171.6 177.6 184.7 169 165.2 )2.2(
 ةلقتسملا لودلا ثلونموك 756.3 800.2 841.3 858.2 802.4 )6.5(

 ناجæ2رذأ :اهنم 18.3 17.7 18.8 24.3 25.8 6.2
 ناتسكæزوأ 53.1 53.4 57.2 57.3 47.1 )17.8(
 ناتس™ام{رت 66.9 58.7 61.5 63.2 59.0 )6.6(
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2019/2020 

% 
2020* 2019 2018 2017 2016   

 ةáداحتالا ا2سور 589.3 635.6 669.1 679 638.5 )6.0(
 ناتسخازا{ 32.1 34.5 34.1 34 31.7 )6.8(

 ?STصلا 137.9 149.2 161.5 177.6 194.0 9.2
)6.8( 654.7 703 693 693 685 Eا>[

 ملاعلا لود 5
 ملاعلا WXامجإ 3,564 3,664 3,842 3,977 3,859 )3.0(

  

 % ملاعلل ءاضعألا لودلا ة1س/ 15.3 14.7 14.6 14.5 14.7

 % ملاعلل ةAB@علا لودلا ة1س/ 16.1 15.5 15.5 15.4 15.6

 % ملاعلل كAوأ لود ة1س/  17.2 17.0 16.8 16.2 16.7

 ةW©يدقت تانا2ب *
?Zعت ?STسوق ?STب ماقرألا

اçلاس 5
à

 
 :رداصملا

Oil & Gas Journal, Dec. 2021. 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2021. 
BP Statistical review of world energy, 2021. 
Oil and Energy Trend 2021 
OAPEC Data Bank 

 .ةیلودلا تاعومجملا بسح 2020 ماع قوسملا يعیبطلا زاغلا تایمك عزوت )2-4 لكشلا( نیبی

  )4 -2 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2020 ماع قوسملا يعیبطلا زاغلا تایمك عزوت

 
 )9-2( لودجلا : ردصملا          

 

  

ةیلامشلا اكیرمأ  
29%  

ىرخأ  
27%  

 لودلا ثلونموك
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21%  

ءاضعألا لودلا  
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 يرجحلا محفلا ً:ایناث
 يرجحلا محفلا تایطایتحا -1

 نط 1074 ىلإ 2019 ماع نط رایلم 1070 نم ملاعلا يف يرجحلا محفلا تایطایتحا تعفترا

 ابوروأو ابوروأ لود ةعومجمو ئداھلا طیحملاو ایسآ لود تایطایتحا عافترا ةجیتن كلذو ،2020 ماع

  .)2-10 لودجلا( يف نیبم وھ امك ةیویسآلا
  )10-2 لودجلا(

 )2020 -2016( ملاعلا يف يرجحلا محفلا تایطایتحا
 نط رایلم

2020 2019 2018 2017 2016   

   ةBلامشلا ا°å@مأ  259.4 258.7 258 257.3 256.7

         ادنك :اهنم  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

         ةدحتملا تاáالولا        251.6 250.9 250.9 249.5 248.9

   §سولاو ةAB£نجلا ا°å@مأ  14 14 14 13.7 13.7

   لWزا∏Vلا :اهنم  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

         ا2بمولوك          4.9 4.9 4.9 4.6 4.6

   ةå£يسآلا اAوروأو اAوروأ  322.1 323.6 323.4 325.7 327.9

   ئداهلا طBحملاو اBسآ  529.4 424.2 444.9 456.8 459.8

   ا2لا]Vسا :اهنم  144.8 144.8 147.4 149.1 150.2

         ا2س∆نودنا          25.6 22.6 37 39.9 34.9

         ?STصلا          244 138.8 138.8 141.6 143.2

         دنهلا          94.8 97.7 101.4 105.9 111.1

   اBقå@فأ  13.2 13.2 13.2 14.8 14.8

   ا2قW©فأ بونج :اهنم  9.9 9.9 9.9 9.9 9.9

   طسوألا قàâلا  1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

   ملاعلا WXامجإ  1139 1035 1055 1070 1074

 BP Statistical Review of World Energy, 2021   :ردصملا

 
 يتلا ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يرجحلا محفلا تایطایتحا عزوت )2-5 لكشلا( نیبی

  .ةیویسآلا ابوروأو ابوروأ اھیلت ،ئداھلا طیحملاو ایسآ لود يف اھمظعم زكرتی
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 )5-2 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2020 ماع يرجحلا محفلا تایطایتحا عزوت

 
 )10-2( لودجلا : ردصملا

 يرجحلا محفلا جاتنإ -2
 نــم كلذو ،2020 -2019 يــماع نیب %5.1 ةبسنب ملاعلا يف يرجحلا محفلا جاتنإ عجارت

 دوعی عجارتلا اذھ ببس نأً احضاو ناكو .2020 ماع نط رایلم 7.74 ىلإ ،2019 نط رایلم 8.13

 يف عجارت ربكأ نأ ظحالیو .انوروك ةحئاج ببسب 2020 ماع ملاعلا اھدھش يتلا قالغالا تایلمعل

 نیصلا جاتنإ لباقملا يف عفترا امنیب ،)نط نویلم 155-( ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ناك جاتنإلا

 قوس يف ربكألا ةصحلا لثمت ئداھلا طیحملاو ایسآ ةعومجم لود تیقب ً،الامجإ .نط نویلم 56 وحنب

 .)2-11 لودجلا( يف نیبم وھ امك ،2020 ماعل يرجحلا محفلا جاتنإ

  )11-  2لودجلا(
 )2020 -2016( ملاعلا يف يرجحلا محفلا جاتنإ

 ةنسلا/نط نویلم

2020 2019 2018 2017 2016   

   ةBلامشلا ا°å@مأ  733 772.2 753.5 701.5 530.8

         ادنك  60.9 59.5 54.6 50.5 39.6

         ك2سكملا  11.4 10.4 13.5 11.2 6.5

         ةدحتملا تاáالولا  660.8 702.3 685.4 639.8 484.711

   §سولاو ةAB£نجلا ا°å@مأ  101.3 99.7 88.8 91.7 58.5123

   لWزا∏Vلا :اهنم  5.9 4.3 6.4 7.8 6.2

         ا2بمولوك        90.5 89.4 84.3 82.4 50.6

   طسوألا قرشلا 
0.1% 

   ىطسولاو ةیبونجلا اكیرمأ 
1% 

   ایقیرفأ 
1% 

   ةیلامشلا اكیرمأ 
24% 

 ابوروأو ابوروأ 
   ةیویسآلا

31% 

   ئداھلا طیحملاو ایسآ 
43% 
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2020 2019 2018 2017 2016   

   ةå£يسآلا اAوروأو اAوروأ  1163.1 1223.5 1240 1144.2 1003.4

 ا2ناملأ :اهنم  175.7 175.1 169 131.3 107.4

   ا2سور  386.6 412.5 441.3 440.4 399.8

   ئداهلا طBحملاو اBسآ  5230.1 5359.7 5656 5911.8 5879.36

   ا2لا]Vسا :اهنم  503.9 481.3 485.5 506.7 476.719

         ?STصلا        3410.6 3523.2 3683 3846 3902
         دنهلا        693.3 716 765.1 756.4 756.494

   اBقå@فأ  262.8 271.8 272.9 278.7 267.5

   ا2قW©فأ بونج :اهنم  251.2 252.3 252.7 254.3 248.339

   طسوألا قàâلا  1.6 1.6 1.6 1.5 2.1

   ملاعلا WXامجإ  7492 7727 8013 8129 7742

 BP Statistical Review of World Energy2021. ردصملا:   

 
 ایسآ لود تردصت ثیح ،2020 ماع ةجتنملا يرجحلا محفلا تایمك عزوت ) 2-6 لكشلا( نیبی

 .ملاعلا يف يرجحلا محفلا جاتنإ يلامجإ نم %76 وحنب ةیلودلا تاعومجملا ئداھلا طیحملاو

  )6-2 لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2020 ماع ةجتنملا يرجحلا محفلا تایمك

 
 )2-11( لودجلا : ردصملا            

 نم كلھتسا 2020 ماع ملاعلا يف يرجحلا محفلا يلامجإ نم %75 نأ ىلإ انھ ةراشإلا نكمیو

 )%6( ةیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولاو ،)%12( دــنھلاو ،)%54( نــیصلا :يھ ،لود عبرأ لبق

 .)%3( نابایلاو

   ةیلامشلا اكیرمأ 
7% 

 ةیبونجلا اكیرمأ 
   ىطسولاو

1% 
 ابوروأو ابوروأ 

   ةیویسآلا
13% 

 طیحملاو ایسآ 
   ئداھلا

76% 

   ایقیرفأ 
3% 

   طسوألا قرشلا 
0.03% 
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ةیوونلا ةقاطلا ً:اثلاث  

 ةیوونلا تالعافملا

 تالعافملا ددعو ،ملاعلا لود فلتخم يف ةلماعلا ةیوونلا تالعافملا ددع )2-12 لودجلا( نیبی

 .2019 ماع ةیاھن ىتح ةیوونلا ةقاطلا نم ةدلوملا ءابرھكلا تایمك ىلإ ةفاضإ ،اھتاعسو ءاشنإلا دیق

 ماعً العافم 443 ىلإ ،2018 ماعً العافم 451 نم ملاعلا يف ةلماعلا تالعافملا ددع عجارت ثیح

 ةلماعلا تالعافملا يلامجإ نم %22 وحن لثمت ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يفً العافم 98 اھنم ،2019

 لود 9 يف زكرتت ملاعلا يف ةلماعلا ةیوونلا تالعافملا نم %80 نأ لودجلا نم ظحالیو .ملاعلا يف

 تدلو ،طاو اغیغ 392 نم رثكأ ةلماعلا تالعافملا ةعس تغلبو .ةلود 22 ىلع يقابلا عزوتی امنیب ،طقف

 .2019 ماع يف ءابرھكلا نم ةعاس طاو اریت 2654 نم رثكأ ةعمتجم

 نیصلا يفُ العافم 11 اھنم ً،العافم 54 تناكف 2019 ماع ءاشنإلا دیق تالعافملا امأ

 .نیتلودلا نیتاھ يف زكرتت ملاعلا يف ءاشنإلا دیق تالعافملا نم %33 نأ يأ ،دنھلا يف تالعافم 7و 

  .طاو اریت 574.4 ىلإ ملاعلا يف ءاشنإلا دیق تالعافملا ةعس لصتو

  )12-2 لودجلا(
 2019 ماع ةیاھن ىتح اھنم ةدلوملا ءابرھكلا تایمكو ،ملاعلا يف ةیوونلا تالعافملا ددع

 *ةلودلا

 ءاش/إلا دBق ةلماعلا
 ماع ةدلوملا ءاA@ه™لا

2019 

 ددع

 تالعافملا

 ةعسلا

 طاواغBم

 ددع

 تالعافملا

 ةعسلا

 طاواغBم

 طاو ا]Zت

 ةعاس

 نم %

 WXامجإ

 ءاA@ه™لا

 19.7 809.36 2234 2 98152 96 ة2كW©مألا ةدحتملا تاáالولا
 70.6 382.4 1630 1 63130 58 اس™رف
 ST? 48 45518 11 10564 330.12 4.9صلا

 19.7 195.54 4525 4 28437 38 ا2سور
 7.5 65.68 2653 2 31679 33 ناEا2لا

 26.2 138.81 5360 4 23172 24 ةèæ2نجلا اWروك
 3.2 40.74 4824 7 6255 22 دنهلا

 14.9 94.85     13554 19 ادنك
 15.6 51.03 3260 2 8923 15 ةدحتملا ةÜلمملا
 53.9 78.14 2070 2 13107 15 ا2ناركوأ
 34.0 64.43     7740 7 دèWسلا
 21.4 55.86     7121 7 ا2ناçسإ
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 *ةلودلا

 ءاش/إلا دBق ةلماعلا
 ماع ةدلوملا ءاA@ه™لا

2019 

 ددع

 تالعافملا

 ةعسلا

 طاواغBم

 ددع

 تالعافملا

 ةعسلا

 طاواغBم

 طاو ا]Zت

 ةعاس

 نم %

 WXامجإ

 ءاA@ه™لا

E47.6 41.42     5930 7 ا‚2جل 
 11.7 71.87     8113 6 ا2ناملأ

 35.2 28.58     3932 6 ك2شÂلا ةWروهمج
 6.6 9.07 2028 2 1318 5 ناتسvاçلا
 13.4 31.5 2600 2 3844 4 ناويات

 53.9 14.28 880 2 1814 4 اv2افولس
 23.9 25.37     2960 4 ا«èÍس
 22.9 21.88 1600 1 2794 4 ادنلنف
 49.2 15.41     1902 4 )رجملا( اWراغنه
 ST? 3 1641 1 25 7.93 5.9تنجرألا
 2.7 15.22 1340 1 1884 2 لWزا∏Vلا
 4.5 10.88     1552 2 ك2سكملا
EراغلW37.5 15.87     2006 2 ا 

 13.6 10.59     1860 2 ا2قW©فأ بونج
 18.5 10.37     1300 2 ا2نامور
 1.8 5.87 974 1 915 1 ناريإ
 27.8 2.03     375 1 ا2∑يمرأ

 37.0 5.53     688 1 ا2∑يفولس
 3.2 3.7     482 1 ادنلوه
     5380 4     ةدحتملا ةæ2©علا تارامإلا
     2160 2     شدالغنب
     1114 1     ا2كرت
     2220 2     ءاض2بلا ا2سور
   WX 443 392098 54 57441 2654.33امجإلا

IAEA, Nuclear Power Reactors in the World, 2021.   :ردصملا

ةلماعلا تالعافملا ددع بسح ةçترم لودلا*  
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 ةددجتملا تاقاطلا ً:اعبار
 نم ةقاطلا نم طاو اغیغ 206 دیلوت فدھتسی ملاعلا نأ ىلإ Rystad Energy ریراقت ریشت

 ططخملا عیراشملا عقاوم نأ ىلإ ریشت ریراقتلا سفن نكل ،2040 ماع يف رضخألا نیجوردیھلا عیراشم

 لثم ةبذعلا هایملا نم ةیفاك رداصم ىلإ رقتفت يتلا عفترملا يئاملا داھجإلا قطانم يف اھتیبلغأب عقت اھل

 يفاضإ ةیلحت قوس ءاشنإ ىلإً العف اھتماقإ لاح يف جاتحت فوس عیراشملا هذھ نأ يأ ،يلیشتو اینابسإ

 ةعیبطبو ً.ایونس عیراشملا هذھ اھجاتحتس يتلا ةرطقملا هایملا نم بعكم رتم نویلم 620 وحن جاتنإل

 رداصم نم هایملا ةیلحت تاطحم ةیذغت متت نأ بجیف ً،ارضخأ جتانلا نیجوردیھلا نوكی ىتحو لاحلا

 ةطساوب لمعت ملاعلا يف هایملا ةیلحت عیراشم نم طقف %1 نأ ىلإ ریشت تانایبلا نكل .ةددجتملا ةقاطلا

  .لاجملا اذھ يف اھتھجاوم بجت يتلا تایدحتلا ربكأ نم ربتعی ام وھو ،ةددجتملا ةقاطلا

 ةیمالسإلا ةیروھمجلا يف ةقاطلاو نداعملاو لورتبلا ةرازو تمربأ ،رامضملا اذھ نمض

 لمتحی يذلا "رون" عورشم ریوطتل Chariot ةكرش عم مھافت ةركذم 2021 ربمتبس يف ةیناتیروملا

 ىلع عقوتملا عورشملا دتمیس .رضخألا نیجوردیھلا نم طاو اغیغ 10 ئفاكی ام جاتنإ يف مھاسی نأ

 دیلوت ةیلوألا ىودجلا تاسارد ثحبتس ثیح ،ةرومغملا يفو ةسبایلا ىلع ،عبرم مك 14400 ةحاسم

 رایلم 3.5 وحنب عورشملل ةیلوألا ةفلكلا ردقت .حایرلا ةقاطو ةیسمشلا ةقاطلا رداصم نم ءابرھكلا

 نیجوردیھلا جاتنإ لعجی نأ نكمی ھحاجن لاح يف عورشملا اذھ نأ ىلإ ةروكذملا ةكرشلا ریشتو ،رالود

 .ایقیرفأ ةراق يف ةفلك لقألا رضخألا

 ،2020 ماع يف %12 وحن ءابرھكلا دیلوت يف ةددجتملا ةقاطلا رداصم ةمھاسم ةبسن تعفترا

 ةعساو قالغإلا تایلمع يف عافترالا اذھ ءارو يسیئرلا ببسلا لثمتو ،2019 ماع يف %10 لباقم

ً امومع ءابرھكلا ىلع بلطلا ضفخنا ثیح ،انوروك ءابو ببسب 2020 ماع ملاعلا اھدھش يتلا قاطنلا

 يف عتمتت ةددجتملا ةقاطلا رداصم نوكو ،يفاصملاو تاراطملاو عناصملا نم ریبك ددع فقوت ببسب

 دوقولا نم ةدلوملا كلت لبق تاكبشلا ىلإ اھربع ةدلوملا ءابرھكلا لاصیإ زفاحب ملاعلا لود مظعم

 مادختساب ةدلوملا ءابرھكلا ةبسن تعجارت امنیب ،دیلوتلا يف اھتمھاسم ةبسن تعفترا دقف ،يروفحألا

 .2020 ماع %61.3 ىلإ ،2019 ماع %62.9 نم يروفحألا دوقولا

 ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا ةعسلا نأ ىلإ ةددجتملا تاقاطلل ةیلودلا ةلاكولا تانایب ریشت ً،امومع

 .2020 ماع طاو اغیغ 2799 ىلإ ،2019 ماع طاو اغیغ 2538.4 نم تعفترا ملاعلا يف
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  حایرلا ةقاط .1

 ملاعلا يف حایرلا ةقاط -أ

 ةنراقم %18 زھانت ةبسنب 2020 ماع ملاعلا يف حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا يلامجإ عفترا

 طیحملاو ایسآ لود ةعومجم يف اھنم %47 زكرت ،طاو اغیغ 733 ىلإ لصو ثیح ،2019 ماعب

 .)2-7 لكشلا( يف نیبم وھ امك ،ئداھلا
  )7-2 لكشلا(

  2020 ماع ملاعلا يف حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا
 

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا                

 ةیبرعلا لودلا يف حایرلا ةقاط -ب

 اــھعومجمب زواـجتت الً ادــج ةــلیئض ةــبسن ةیبرعلا لودلا يف ةــبكرملا حاــیرلا ةـقاط لــثمت

 يف اھنم %38 وحن زكرتیو ،ملاعلا يف ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ نم %0.5 وحن يأ طاو اغیغ 3.6

 يتلا رصم اھیلت ،2020 ماع يف لاجملا اذھ يف ةیبرعلا لودلا نیب ىلوألا ةبترملا تلتحا يتلا برغملا

 ىـلع ةبكرملا تاقاطلا يقاب عزوتت امنیب ،ةیبرعلا لودلا يف ةبكرملا حایرلا تاقاط نم %37 كلتمت

 .)2-13 لودجلا( يف نیبم وھ امك ةیبرع ةلود 11

 

ثلونوموكلا لود  
0.21%  

طسوألا قرشلا  
0.12%  

ایقیرفأ  
0.9%  

ىطسولاو ةیبونجلا اكیرمأ  
4%  

ةیلامشلا اكیرمأ  
19% ابوروأ   

30%  

ئداھلا طیحملاو ایسآ  
47%  
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  )13-2 لودجلا(
 2020 ماع ةیبرعلا لودلا يف حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا

 طاو اغ2م *ةلودلا
 1405 برغملا
 1375 ≥م
 515 ندرألا
 244 س™وت

 50 نامع
 34 ا2ناتWروم
 12 تÜèWلا
 10 رئازجلا
 4 لاموصلا
 3 نانبل
 3 ةáدوعسلا
 1 نW©حçلا

 1 اWروس

 3657 ع£مجملا

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2020   :ردصملا

 ةیسمشلا ةقاطلا -3

 ملاعلا يف ةیسمشلا ةقاطلا -آ
 ىلإ 2019 ماع طاو اغیغ 587 نم ملاعلا يف ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا يلامجإ عفترا

 نیبم وھ امك ،ئداھلا طیحملاو ایسآ لود يف %60 وحن اھنم زكرت ،2020 ماع طاو اغیغ 714 وحن

  .)2-8 لكشلا( يف

                                            
 ةبكرملا تاعسلا بسح ةبترم لودلا *
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  )8-2 لكشلا(
  2020 ماع ملاعلا يف ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا            

 ةیبرعلا لودلا يف ةیسمشلا ةقاطلا -ب

 يف ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ نم %1.2 يلاوح ةیبرعلا لودلا يف ةبكرملا ةیسمشلا ةقاطلا تلثم

 ،رامضملا اذھ يف ةیبرعلا لودلا نیب لوألا زكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا لتحتو ،2020 ماع ملاعلا

  .)2-14 لودجلا( يف نیبم وھ امك

  )14 –2 لودجلا(
 2020 ماع ةیبرعلا لودلا يف ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا

 *ةلودلا طاو اغیم ةلودلا طاواغیم

 تارامإلا 2539 تÜèWلا 93
 ≥م 1694 ا2ناتWروم 88
 ندرألا 1359 نانبل 65
 برغملا 734 ةلتحملا ?STطسلف 55
 رئازجلا 448 نW©حçلا 10

 ةáدوعسلا 409 ا2±يل 5
 نم2لا 253 رطق 5
 قارعلا 216 اWروس 2

 نامع 109 تÜèWلا 93
 س™وت 95 ا2ناتWروم 88

   ةAB@علا لودلا ع£مجم 8197
IRENA, Renewable Capacity Statistics,  2021  :ردصملا  

                                            
 ةبكرملا تاعسلا بسح ةبترم لودلا *

 ثلونوموكلا لود
2.1% 

 طسوألا قرشلا
0.9% 

 %1.3 ایقیرفأ

 ىطسولاو ةیبونجلا اكیرمأ
2.1% 

 ةیلامشلا اكیرمأ
11.7% 

 %23.7 ابوروأ

 طیحملاو ایسآ
 %59.7 ئداھلا
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 نع ،2021 ناسین /لیربأ رھش يف تنلعأ ACWA Power ةكرش نأ لاجملا اذھ يف ركذیو

 ةقاطلل عورشم لوأ وھو ،تاواجیم 300 ةردقب "ةیئوضورھكلا ةقاطلل اكاكس" ةطحمل يمسرلا حاتتفالا

  .يدوعس لایر رایلم 1.2 تغلب ةیرامثتسا ةمیقب ،ةیدوعسلا يف قفارملا ىوتسم ىلع ةددجتملا

 ةقاطلل نیتطحم ءاشنإل دقع عیقوت نع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ رھش يف قارعلا نلعأو

 جاتــنإ ىلإ فدھت ةــطخ نــمض كلذو ،لــبابو ءالبرك يتظفاحم يف طاواغیم 525 ةقاطب ةیسمشلا

 ءاشنإ عورشم ىلع Total ةكرش عم دقاعتلا مت امك .2023 ماع لبق ةفیظنلا ةقاطلا نم طاواریت 7.5

 ىــلإ لصت ةــیلامجإ جاــتنإ ةردــقب ،ةیسمشلا ةقاطلا ىلعً ادامتعا ةیئابرھكلا ةــقاطلل دــیلوت ةطحم

 .تاواغیم 1000

 ةیئامورھكلا ةقاطلا -4
 ملاعلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا -آ

 وحن ىلإ ،2019 ماع طاو اغیغ 1311 نم ملاعلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا ةعسلا تعفترا

  .)2-9لكشلا( يف نیبم وھ امك ،ایسآ لود ةعومجم يف اھمظعم زكرتو ،2020 ماع طاو اغیغ 1332

  )9 –2 لكشلا(
  2020 ماع ملاعلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا   

 

%1 ىطسولا اكیرمأ  

%1 ایسونایقأ  

%1 طسوألا قرشلا  

%3 ایقیرفأ  

%7 ةیویسآلا ابوروأ  
%13 ةیبونجلا اكیرمأ  

 ةیلامشلا اكیرمأ
15%  

%17 ابوروأ  

%43 ایسآ  
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 وھو ،دالبلا يبونج Baihetan  دس لیغشت يف 2021 ماع فصتنم يف تأدب نیصلا نأ ركذی

 م 289 ھعافترا غلبی يذلا دسلا ءاشنإ ططخ صنتو ،ملاعلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا دیلوتل دس ربكأ يناث

 ھتقاطب دسلا لمعی نأ عقوتملا نمو .اھنم لكل تاوولیك نویلم ةعسب دیلوت ةدحو 16 نمضتی نأ ىلع

  .2022 ماع فصتنم يف ةلماكلا

 ةیبرعلا لودلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا -ب

 2019 يماع نیب ةیبرعلا لودلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا ىلع ریغت أرطی مل

 رثكأب ةیبرعلا لودلا نیب ةرادصلا زكرم رصم لتحت ثیح ،طاواغیغ 11 دودح دنع تیقبو ،2020و

   .)2-15 لودجلا( يف نیبم وھ امك ،طاواغیغ 2.8 نم

  )15-2 لودجلا(
 2020 ماع ةیبرعلا لودلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا

 *ةلودلا طاواغBم

 ≥م 851 2 
 قارعلا 514 2 
 نادوسلا 928 1 
 برغملا 770 1 
 اWروس 494 1 

 نانبل 253  
 رئازجلا 228  

 س™وت 66  
 ندرألا 16  

 ةAB@علا لودلا ع£مجم 120 11 

 ملاعلا WXامجإ 994 307 1

 IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2021   :ردصملا

 ةیویحلا ةلتكلا ةقاط -5

 ملاعلا يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط -أ
 126.5 ىلإ ،2019 ماع طاو اغیغ 124 نم ملاعلا لود يف ةبكرملا ةیویحلا ةلتكلا ةقاط ةعس تعفترا

  .)2-10 لكشلا( يف نیبم وھ امك ،ایسآو ابوروأ لود يف اھمظعم زكرتو ،2020 ماع طاو اغیغ

                                            
 ةبكرملا تاعسلا بسح ةبترم لودلا *
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   )10-2 لكشلا(
  2020 ماع ملاعلا يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا            

 يف ةیویحلا ةلتكلا نم ةقاطلا دیلوتل ةطحم لوأ ينبتس اھنأ جاعلا لحاس تنلعأ لاجملا اذھ نمض

 لــیومت مــتیس ."ناجدیبأ" ةنیدم قرش رتمولیك 100 دعب ىــلع عورشم نــمض كلذو ،ایقیرفإ

 قودــنص مــھاسی اــمنیب ،وروی نویلم 22 يــلاوحب صاخلا عاــطقلا لــبق نــمً اــیئزج عورــشملا

Emerging Africa Infrastructure Fund اھردــق ةــحنمو وروــی نوــیلم 165 ةــمیقب ضرــقب 

 .وروی نویلم 13

 ً،ایونس ءابرھكلا نم ةعاس طاو اغیغ 336 دیلوت ىلع ةرداق ةقاطلا ةطحم نوكت نأ عقوتملا نمو

 يتلاو ،لیخنلا تافلخم نمً اساسأ يتأت يتلا ةیویحلا ةلتكلا نم نط فلأ 450 بلطتی فوس ام وھو

 دجویو يعارزلا عاطقلا زیزعت يف مھاسی نأ يلاتلاب عورشملل نكمیو ،نیعرازملا راغص اھدرویس

 نأ ىلإ جاعلا لحاس جورتو .ءانبلا نم ءاھتنالا دعب ىرخأ ةمئاد ةفیظو 1000و ةتقؤم ةفیظو 500

 زاغ تاثاعبنا نم ئفاكم نط فلأ 340 رادقمب نوبركلا دیسكأ يناث تاثاعبنا نم دحی فوس عورشملا

 .2024 ربمتبس يف اھزاجنإ ررقملا نمو 2021 ربمتبس يف ةطحملا ءانب أدب ً.ایونس نوبركلا دیسكأ يناث

 ةیبرعلا لودلا يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط -ب

 تاعسلا يلامجإ نم %0.3 وحن ةیبرعلا لودلا يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةبكرملا ةعسلا تلكش

 اذھ يف ةرادصلا نادوسلا لتحیو ،2019 ماع نع ریغت يأ نودب ،2020 ماع ملاعلا يف ةبكرملا

 .)2-16 لودجلا( يف نیبم وھ امك ،رامضملا

 %0.1 طسوألا قرشلا

 %1 ایسونایقوأ

 %1 ایقیرفأ

 %2 ةیویسآلا ابوروأ

 %2 ىطسولا اكیرمأ

 ةیلامشلا اكیرمأ
13% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
14% 

 %33 ایسآ

 %33 ابوروأ
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  )16-2لودجلا(
 2020 ماع ةیبرعلا لودلا يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا  

 *ةلودلا طاو اغBم

 نادوسلا 199
 ≥م 79
 رطق 38
 ندرألا 13

 نانبل 9
 اWروس 7
 برغملا 2
 تارامإلا 1

 ةAB@علا لودلا ع£مجم 348

 ملاعلا 126557

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2021      :ردصملا

 

 تاطیحملا ةقاط -6

 ،2019 ماــع طاو اغیم 525 نم ملاعلا يف تاــطیحملا ةــقاط نم ةبكرملا تاــعسلا تعفترا

 يف نیبم وھ امك ،ایسآو ابوروأ لود يف اھنم %96 وحن زكرتیو ،2020 ماع طاو اغیم 527 ىــلإ

  .)2-11 لكشلا(
  )11-2 لكشلا(

 2020 ماع ملاعلا يف تاطیحملا ةقاط نم ةبكرملا ةعسلا

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا                  

 .دعب ةیبرعلا لودلا يف ةددجتملا تاقاطلا نم عونلا اذھ مدختسی ملو

                                            
 ةبكرملا تاعسلا بسح ةبترم لودلا *

 %0.01 ةیبونجلا اكیرمأ

 %0.1 ایقیرفأ

 %0.2 ایسونایقوأ

 %0.4 ةیویسآلا ابوروأ

 %3.8 ةیلامشلا اكیرمأ
 %46.1 ابوروأ

 %49.3 ایسآ
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 ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط -7

 نیب %0.9 زواجتت مل ةلیئض ةبسنب ملاعلا يف ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم ةبكرملا ةعسلا تعفترا

  .طاو اغیغ 14 ىلإ طاو اغیغ13.9 نم كلذو ،2020و 2019 يماع

  .)2-12 لكشلا( يف نیبم وھ امك ،ئداھلا طیحملاو ایسآ لود يف ةعسلا هذھ نم %40 وحن زكرتی

  )12-2 لكشلا(
 2020 ماع ملاعلا يف تاطیحملا ةقاط نم ةتبثملا ةعسلا

 
 BP Statistical Review of World Energy 2021 : ردصملا     

 .دعب ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم عونلا اذھ مدختسی ملو

 %0.9 غلب 2020 ماع يف ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم ةبكرملا تاعسلا ومن لدعم نأً الامجإ ظحول

 امك ،حایرلا ةقاطو ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاعسلا ومن لدعم عفترا امنیب .2019 ماعب ةنراقم طقف

  .)2-17 لودجلا( يف نیبم وھ

 

 

 %1 ثلونوموكلا لود

 %5 ىطسولاو ةیبونجلا اكیرمأ

 %6 ایقیرفأ

 %25 ةیلامشلا اكیرمأ

 ئداھلا طیحملاو ایسآ
40% 
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  )17-2 لودجلا(
  ملاعلا يف ةددجتملا تاقاطلا ضعب نم ةبكرملا تاعسلا ریغت

 2016 2017 2018 2019 2020 

 ةBفوجلا ةرارحلا ةقاط نم ة1كرملا ةعسلا

 طاواغBم
12122 12681 13245 13912 14075 

 %0.9 %4.7 %4.2 %4.3 %2.5 يونسلا ومنلا لدعم

 ةBسمشلا ةقاطلا نم ة1كرملا ةعسلا

 طاواغBم
291295 384452 482916 580760 707495 

 %21.5 %19.9 %25.3 %31.6 %33.6 يونسلا ومنلا لدعم

 حاå@لا ةقاط نم ة1كرملا ةعسلا

 طاواغBم
466861 514374 563829 622249 733276 

 %17.5 %10.1 %9.3 %9.9 %11.9 يونسلا ومنلا لدعم

 BP Statistical Review of World Energy July 2021 :ردصملا
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التطورات العاملية والعربية
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الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة
	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  1                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

  ثلاثلا لصفلا
 يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا

  ةقحاللا ةیطفنلا تاعانصلا
  ریركتلا ةعانص ً:الوأ
 ةیملاعلا تاروطتلا  .1

 ،ي/ب نویلم 92.885 يلاوح 2021 ماـع ةـیاـھن يف ملاـعلا يف ةـیریركتلا ةـقاـطلا يلاـمجإ غلب

 ،ي/ب 5000 هردــــقً ایفاصً افیفطً اعافتراً الجسم ،2020 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم 92.88 لباقم

 يف ةلماعلا طفنلا يفاـصم ددع يلامجإ ضفخنا امك .2020 ماع يف هاوتـسم نـــــع %0.01 ھتبـسنو

 ددـعو ،ةـیریركتلا ةـقاـطلا يلاـمجإ روطت )1-3 لـكــــشلا( نیبی .ةاـفــــصم 630 ىلإ 631 نم ملاـعلا

 .2021-2013 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا

  )1-3 لكشلا(
 2021-2013 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا ددعو ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ روطت

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا          
 

 ةافصم لیغشت ةجیتن 2021 ماع ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ يف ةدایزلا تءاج

Lianyungang يف ةدیدجلا نازاج ةافصمل يئزجلا لیغشتلاو ،نیصلا يف ي/ب 320,000 اھتقاط 

  .ي/ب 200,000 اھردق ةیریركت ةقاطب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 ةنیدم يف ي/ب 255,000 ةیریركتلا اھتقاط Alliance ةافصم فیقوت مت لباقملاب ھنأ الإ

Belle Chasse ةافصمو ،ةیطفنلا تاجتنملا عیزوتل ةطحم ىلإ اھلیوحتو ،ةیكیرمألا انایزیول ةیالوب 
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

2                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

Shell Rheinland ةنیدم يف ي/ب150,000 ةیریركتلا اھتقاطWesseling اھلیوحتل ةیناملألا 

 اھتقاط ،لاغتربلا يف Matosihos ةافصم قالغإنعًالضف،ددجتملا دوقولا جاتنإل ةافصم ىلإ

.ي/ب110,000 ةیریركتلا

 نیبی امك.2021 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا عزوت)2-3 لكشلا( نیبی

.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا يلامجإنیب ةنراقم )1-3 لودجلا(

)2-3لكشلا(
2021ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا يلامجإ عزوت

)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا    

                                                                              - OGJ, Oil & Gas Journal. Dec 2021   

)1-3 لودجلا(
قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(1.22) (0.255)   ةیلامشلااكیرمأ 20.89 20.63
(1.84) (0.260)   ةیبرغلاابوروأ 14.14 13.88
  يداھلاطیحملا/ایسآ 27.86 28.18 0.320 1.15
  ةلقتسملالودلاثلونموكوةیقرشلاابوروأ 10.14 10.14 0.00 0.00
  يبیراكلاةقطنموةیبونجلااكیرمأ 6.48 6.48 0.00 0.00
  طسوألاقرشلا 9.76 9.96 0.200 2.05
  ایقیرفأ 3.62 3.62 0.000 0.00
يلامجالا 92.880 92.885 0.005 0.01

ًابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا:ةظحالم      

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

                                                                              - OGJ, Oil & Gas Journal. Dec 2021   

ةیلامشلا اكیرمأ
22.21%

ایقیرفأ
14.94%

 ةیقرشلا ابوروأ
 لودلا ثلونموكو

ةلقتسملا
30.34%

 ةیبونجلا اكیرمأ
يبیراكلا ةقطنمو

10.91%

يداھلا طیحملا/ایسآ
6.98%

طسوألا قرشلا
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2                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

Shell Rheinland ةنیدم يف ي/ب150,000 ةیریركتلا اھتقاطWesseling اھلیوحتل ةیناملألا 

 اھتقاط ،لاغتربلا يف Matosihos ةافصم قالغإنعًالضف،ددجتملا دوقولا جاتنإل ةافصم ىلإ

.ي/ب110,000 ةیریركتلا

 نیبی امك.2021 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا عزوت)2-3 لكشلا( نیبی

.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا يلامجإنیب ةنراقم )1-3 لودجلا(

)2-3لكشلا(
2021ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يفةیریركتلاتاقاطلا يلامجإ عزوت

)%(
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)1-3 لودجلا(
قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(1.22) (0.255)   ةیلامشلااكیرمأ 20.89 20.63
(1.84) (0.260)   ةیبرغلاابوروأ 14.14 13.88
  يداھلاطیحملا/ایسآ 27.86 28.18 0.320 1.15
  ةلقتسملالودلاثلونموكوةیقرشلاابوروأ 10.14 10.14 0.00 0.00
  يبیراكلاةقطنموةیبونجلااكیرمأ 6.48 6.48 0.00 0.00
  طسوألاقرشلا 9.76 9.96 0.200 2.05
  ایقیرفأ 3.62 3.62 0.000 0.00
يلامجالا 92.880 92.885 0.005 0.01

ًابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا:ةظحالم      

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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  3                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 

 رادقمب 2021 ماعلا لالخ عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عفترا       

 نویلم 15.36 ىلإ 2020 ماع ي/ب نویلم 15.275 نم عفترا ثیح ،%0.52 ةبسنو ي/ب 80000

 ببسب طسوألا قرشلاو ،يداھلا طیحملا ایسآ نم لك يف عافترالا زكرت .2021 ماع ةیاھن ي/ب

 قالغإ ببسب ضفخنا ھنأ الإ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ىرخأو نیصلا يف ةافصم لیغشت

 ةدحتملا تایالولا يف ةیطفنلا تاجتنملا عیزوتل ةطحم ىلإ ىرخأ لیوحتو ةیبرغلا ابوروأ يف نیتافصم

 يف عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم )2-3 لودجلا( نیبی .ةیكیرمألا

 تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم )3-3 لكشلا( نیبی امك .2021و 2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم

 .2021و 2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا

 )2-3 لودجلا(
  ملاعلا قطانم بسح ةعزوم عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

  2021و 2020 يماع ةیاھن
 )مویلا/لیمرب نویلم(

 ریغتلا ةبسن
2021/2020 
)%( 

  2020 2021 قرفلا

 ةیلامشلا اكیرمأ 6.08 6.038 (0.040) (0.66)
 ةیبرغلا ابوروأ 2.02 2.000 (0.020) (0.99)
 يداھلا طیحملا/ایسآ 3.97 3.966 0.060 1.51
 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 0.92 0.920 0.000 0.00
 ةیبونجلا اكیرمأ 1.31 1.310 0.000 0.00
 طسوألا قرشلا 0.75 0.815 0.065 8.67
 ایقیرفأ 0.23 0.230 0.000 0.00
 يلامجالا 15.275 15.36 0.080 0.52

  تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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   2                                                                   "صناعة التكرير " واألربعون الثامنتقرير األمين العام السنوي 

Shell Rheinland    ب/ي في مدينة  150,000طاقتها التكريريةWesseling   لتحويلها  األلمانية

المتجدد الوقود  إلنتاج  مصفاة  إإلى  عن  فضالً  مصفاة  ،  طاقتها     Matosihosغالق  البرتغال،  في 

  ب/ي. 110,000التكريرية 

  كما يبين   .2021نهاية عام  في  في مناطق العالم    التكريرية  اتالطاق توزع    )2-3الشكل  (يبين  

  . 2021و  2020نهاية عامي  مناطق العالم  في    التكريرية  اتطاق الإجمالي    مقارنة بين)  1-3الجدول  (

  ) 2-3 الشكل(
    2021 في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 

 (%)  

  

  )1-3الجدول (
  حسب المناطق لي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

   2021و 2020نهاية عامي  
  )اليوم/رميل(مليون ب

  نسبة التغير 
2020/2021  

 (%) 
  2020 2021  الفرق 

 أمريكا الشمالية      20.89  20.63 (0.255) (1.22)
 أوروبا الغربية     14.14  13.88 (0.260) (1.84)
 آسيا/المحيط الهادي      27.86  28.18  0.320  1.15
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة      10.14  10.14  0.00  0.00
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي      6.48  6.48  0.00  0.00
 الشرق األوسط      9.76  9.96  0.200  2.05
 أفريقيا      3.62  3.62  0.000  0.00
 االجمالي     92.880  92.885  0.005  0.01

ً األرقام بين قوسين تعني سالب  مالحظة:                OGJ, Dec, 2021نك المعلومات، ب -المصدر: أوابك     ا
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  3                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 

 رادقمب 2021 ماعلا لالخ عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عفترا       

 نویلم 15.36 ىلإ 2020 ماع ي/ب نویلم 15.275 نم عفترا ثیح ،%0.52 ةبسنو ي/ب 80000

 ببسب طسوألا قرشلاو ،يداھلا طیحملا ایسآ نم لك يف عافترالا زكرت .2021 ماع ةیاھن ي/ب

 قالغإ ببسب ضفخنا ھنأ الإ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ىرخأو نیصلا يف ةافصم لیغشت

 ةدحتملا تایالولا يف ةیطفنلا تاجتنملا عیزوتل ةطحم ىلإ ىرخأ لیوحتو ةیبرغلا ابوروأ يف نیتافصم
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 )مویلا/لیمرب نویلم(

 ریغتلا ةبسن
2021/2020 
)%( 

  2020 2021 قرفلا

 ةیلامشلا اكیرمأ 6.08 6.038 (0.040) (0.66)
 ةیبرغلا ابوروأ 2.02 2.000 (0.020) (0.99)
 يداھلا طیحملا/ایسآ 3.97 3.966 0.060 1.51
 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 0.92 0.920 0.000 0.00
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 ایقیرفأ 0.23 0.230 0.000 0.00
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4                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)3-3 لكشلا(
 ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 ھتبسنو ي/ب40000هردقًاعافترا ينیجوردیھلا ریسكتلاتایلمع تاقاط يلامجإ لجس امك
.2021 ماع يف ي/ب نویلم7.47 ىلإ2020 ماع يف ي/ب نویلم7.43 نمعفترا ثیح ،0.58%

ةیاھن ملاعلا قطانم يف ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم )3-3لودجلا(نیبی
 ریسكتلاتایلمعتاقاط يلامجإعزوتنیب ةنراقم)4-3لكشلا( نیبی امك.2021و2020 يماع
.2021و2020 يماع ةیاھنملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا

)3-3لودجلا(
ملاعلا قطانم بسح ةعزومينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.85) (0.020) 2.330 2.35   ةیلامشلا اكیرمأ
(1.87) (0.025) 1.315 1.34   ةیبرغلا ابوروأ
2.13 0.040 1.920 1.88   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.540 0.54   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.000 0.140 0.14   ةیبونجلا اكیرمأ
4.33 0.045 1.085 1.04   طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.140 0.14   ایقیرفأ
0.58 0.040 7.47 7.43   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

39.3% 39.8%
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26.3% 26.0%

6.0% 6.0%
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ایقیرفأ

طسوألا قرشلا

ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

5                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)4-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

2021 ماع يف ةلكلألاو ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عفترا امك
2020 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم14.32 نم عفترا ثیح ،%0.06 ةبسنو ،ي/ب10000 رادقمب
 تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم)4-3لودجلا(نیبی .2021 ماع ةیاھن ي/ب نویلم14.33 ىلإ
.2021و2020 يماعةیاھن ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةلكلألاو ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا
ةرمزألاو زافحلا لماعلاببیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم)5-3لكشلا( نیبی امك
.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةلكلألاو

 )4-3لودجلا(
 بسحةعزومةلكلألاوةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجا نیب ةنراقم

)2021و2020 يماع ةیاھن(ملاعلا قطانم
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.55) (0.026) 4.668 4.69   ةیلامشلا اكیرمأ
(3.20) (0.08) 2.417 2.50   ةیبرغلا ابوروأ
1.59 0.055 3.517 3.46   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.000 0.000 1.605 1.61   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.00 0.350 0.35   ةیبونجلا اكیرمأ
5.04 0.06 1.250 1.19   طسوألا قرشلا
0.00 0.00 0.520 0.52   ایقیرفأ
0.06 0.009 14.33 14.32   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ایقیرفأ

طسوألا قرشلا

ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
� ���

   3                                                                   "صناعة التكرير " واألربعون الثامنتقرير األمين العام السنوي 

ب/ي    80000بمقدار    2021خالل العام  بالعامل الحفاز المائع    عمليات التكسيرطاقات    إجمالي   ارتفع       

.  2021عام  نهاية  مليون ب/ي    15.36إلى   2020مليون ب/ي عام   15.275من   ارتفع حيث   %،0.52ونسبة  

تشغيل مصفاة في الصين وأخرى في  بسبب    كل من آسيا المحيط الهادي، والشرق األوسط   في  االرتفاع  تركز

وتحويل أخرى إلى محطة   في أوروبا الغربية المملكة العربية السعودية، إال أنه انخفض بسبب إغالق مصفاتين  

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات  )  2-3  الجدول(   يبين   في الواليات المتحدة األمريكية.لتوزيع المنتجات النفطية  

مقارنة بين    ) 3-3 شكلال (بين كما ي .2021و   2020ي عام  نهايةفي مناطق العالم    بالعامل الحفاز المائعالتكسير  

  . 2021و   2020نهاية عامي  على مناطق العالم   بالعامل الحفاز المائعطاقات التكسير  توزع إجمالي  

  )2-3 الجدول(
   موزعة حسب مناطق العالم  التكسير بالعامل الحفاز المائعجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

   2021و 2020نهاية عامي  
  (مليون برميل/اليوم)

  نسبة التغير 
2021/2020 

 (%) 
  2020 2021 الفرق 

(0.66) (0.040)  أمريكا الشمالية 6.08 6.038
(0.99) (0.020)  أوروبا الغربية 2.02 2.000
 آسيا/المحيط الهادي 3.97 3.966 0.060 1.51
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  0.92 0.920 0.000 0.00
 أمريكا الجنوبية 1.31 1.310 0.000 0.00
 الشرق األوسط  0.75 0.815 0.065 8.67
 أفريقيا  0.23 0.230 0.000 0.00
0.52 0.080 15.36 15.275  االجمالي

  OGJ, Dec, 2021نك المعلومات، ب -المصدر: أوابك
  ) 3-3الشكل (

  ع على مناطق العالم  ئمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز الما
 (%)   2021و 2020نهاية عامي  
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الدول المستقلة

المحيط الهادي/آسيا

أوروبا الغربية

أمريكا الشمالية

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

4                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)3-3 لكشلا(
 ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 ھتبسنو ي/ب40000هردقًاعافترا ينیجوردیھلا ریسكتلاتایلمع تاقاط يلامجإ لجس امك
.2021 ماع يف ي/ب نویلم7.47 ىلإ2020 ماع يف ي/ب نویلم7.43 نمعفترا ثیح ،0.58%

ةیاھن ملاعلا قطانم يف ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم )3-3لودجلا(نیبی
 ریسكتلاتایلمعتاقاط يلامجإعزوتنیب ةنراقم)4-3لكشلا( نیبی امك.2021و2020 يماع
.2021و2020 يماع ةیاھنملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا

)3-3لودجلا(
ملاعلا قطانم بسح ةعزومينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.85) (0.020) 2.330 2.35   ةیلامشلا اكیرمأ
(1.87) (0.025) 1.315 1.34   ةیبرغلا ابوروأ
2.13 0.040 1.920 1.88   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.540 0.54   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.000 0.140 0.14   ةیبونجلا اكیرمأ
4.33 0.045 1.085 1.04   طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.140 0.14   ایقیرفأ
0.58 0.040 7.47 7.43   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

4                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)3-3 لكشلا(
 ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 ھتبسنو ي/ب40000هردقًاعافترا ينیجوردیھلا ریسكتلاتایلمع تاقاط يلامجإ لجس امك
.2021 ماع يف ي/ب نویلم7.47 ىلإ2020 ماع يف ي/ب نویلم7.43 نمعفترا ثیح ،0.58%

ةیاھن ملاعلا قطانم يف ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم )3-3لودجلا(نیبی
 ریسكتلاتایلمعتاقاط يلامجإعزوتنیب ةنراقم)4-3لكشلا( نیبی امك.2021و2020 يماع
.2021و2020 يماع ةیاھنملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا

)3-3لودجلا(
ملاعلا قطانم بسح ةعزومينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.85) (0.020) 2.330 2.35   ةیلامشلا اكیرمأ
(1.87) (0.025) 1.315 1.34   ةیبرغلا ابوروأ
2.13 0.040 1.920 1.88   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.540 0.54   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.000 0.140 0.14   ةیبونجلا اكیرمأ
4.33 0.045 1.085 1.04   طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.140 0.14   ایقیرفأ
0.58 0.040 7.47 7.43   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

5                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)4-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

2021 ماع يف ةلكلألاو ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عفترا امك
2020 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم14.32 نم عفترا ثیح ،%0.06 ةبسنو ،ي/ب10000 رادقمب
 تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم)4-3لودجلا(نیبی .2021 ماع ةیاھن ي/ب نویلم14.33 ىلإ
.2021و2020 يماعةیاھن ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةلكلألاو ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا
ةرمزألاو زافحلا لماعلاببیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم)5-3لكشلا( نیبی امك
.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةلكلألاو

 )4-3لودجلا(
 بسحةعزومةلكلألاوةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجا نیب ةنراقم

)2021و2020 يماع ةیاھن(ملاعلا قطانم
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.55) (0.026) 4.668 4.69   ةیلامشلا اكیرمأ
(3.20) (0.08) 2.417 2.50   ةیبرغلا ابوروأ
1.59 0.055 3.517 3.46   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.000 0.000 1.605 1.61   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.00 0.350 0.35   ةیبونجلا اكیرمأ
5.04 0.06 1.250 1.19   طسوألا قرشلا
0.00 0.00 0.520 0.52   ایقیرفأ
0.06 0.009 14.33 14.32   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ایقیرفأ

طسوألا قرشلا

ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

4                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)3-3 لكشلا(
 ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 ھتبسنو ي/ب40000هردقًاعافترا ينیجوردیھلا ریسكتلاتایلمع تاقاط يلامجإ لجس امك
.2021 ماع يف ي/ب نویلم7.47 ىلإ2020 ماع يف ي/ب نویلم7.43 نمعفترا ثیح ،0.58%

ةیاھن ملاعلا قطانم يف ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم )3-3لودجلا(نیبی
 ریسكتلاتایلمعتاقاط يلامجإعزوتنیب ةنراقم)4-3لكشلا( نیبی امك.2021و2020 يماع
.2021و2020 يماع ةیاھنملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا

)3-3لودجلا(
ملاعلا قطانم بسح ةعزومينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.85) (0.020) 2.330 2.35   ةیلامشلا اكیرمأ
(1.87) (0.025) 1.315 1.34   ةیبرغلا ابوروأ
2.13 0.040 1.920 1.88   يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.540 0.54   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.000 0.140 0.14   ةیبونجلا اكیرمأ
4.33 0.045 1.085 1.04   طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.140 0.14   ایقیرفأ
0.58 0.040 7.47 7.43   يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

6                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)5-3 لكشلا(
ةلكلألاوةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

ملاعلا قطانم ىلع
2021و2020 يماع ةیاھن

)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 هردــقًاعافترالــجس دــقف ،ةجوزللا رسكومــــیحفتلا تاــیلمع تاقاط يلامجإصــخی اــمیفو
ىــــــــــلإ2020 ماع ةیاھني/ب نویلم9.38نم عفترا ثیح ،%0.32 ھـــــتبسنو،ي/ب30000

 تاـیلمع تاـقاـطيلاـمجإ نیب ةـنراـقم)5-3 لودـجلا( نیبی .2021 ماـع ةـیاـھني/ب نویلم9.41
ةنراقم)6-3 لــكشلا( نیبیو.2021و2020 يماع ةیاھن ،ملاعلا قطانم يفةجوزللا رسكو میحفتلا
.2021و2020 يماع ةیاھنةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمعتاقاط يلامجإ عزوت نیب

)5-3 لودجلا(
قطانملا بسح ةعزومملاعلا يف ةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاطيلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن يف
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.67) (0.020) 2.963 2.983 ةیلامشلا اكیرمأ
(2.37) (0.04) 1.648 1.688 ةیبرغلا ابوروأ
1.45 0.03 2.100 2.070 يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.923 0.923 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.00 0.690 0.690 ةیبونجلا اكیرمأ
6.90 0.06 0.930 0.870 طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.155 0.155 ایقیرفأ
0.32 0.030 9.41 9.38 يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ایقیرفأ

طسوألا قرشلا

ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

7                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)6-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلعةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

ي/ب280000 رادقمبةدایزةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاـط يلامجإلجس امك

 يف ي/ب نویلم49.18 ىلإ2020 ماع يفي/ب نویلم48.90 نمعفترا ثیح ،%0.57 ةبسنو

 ةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاطيلامجإ نیبةنراقم )6-3 لودجلا(نیبی .2021 ماع

 يلامجإ عزوت نیب ةنراقم)7-3 لكشلا(نیبی امك.2021و2020يماع ةیاھن ملاعلاقطانم بسح

.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط

)6-3 لودجلا(
  ملاعلا قطانمبسحةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاطيلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن يف
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.195) (0.030) 15.36 15.39   ةیلامشلااكیرمأ
(1.66) (0.16) 9.46 9.62   ةیبرغلاابوروأ
1.56 0.21 13.65 13.44   يداھلاطیحملا/ایسآ
0.00 0.000 4.34 4.34   ةلقتسملالودلاثلونموكوةیقرشلاابوروأ
0.00 0.00 1.55 1.55   ةیبونجلااكیرمأ
7.32 0.26 3.81 3.55   طسوألاقرشلا
0.00 0.000 1.01 1.01   ایقیرفأ
0.57 0.280 49.18 48.90 يلامجإلا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

31.5% 31.8%

17.5% 18.0%

22.3% 22.1%

9.8% 9.8%
7.3% 7.4%
9.9% 9.3%
1.6% 1.7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2021 2020

ایقیرفأ

طسوألا قرشلا

ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ
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الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة
)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

6                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)5-3 لكشلا(
ةلكلألاوةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

ملاعلا قطانم ىلع
2021و2020 يماع ةیاھن

)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 هردــقًاعافترالــجس دــقف ،ةجوزللا رسكومــــیحفتلا تاــیلمع تاقاط يلامجإصــخی اــمیفو
ىــــــــــلإ2020 ماع ةیاھني/ب نویلم9.38نم عفترا ثیح ،%0.32 ھـــــتبسنو،ي/ب30000

 تاـیلمع تاـقاـطيلاـمجإ نیب ةـنراـقم)5-3 لودـجلا( نیبی .2021 ماـع ةـیاـھني/ب نویلم9.41
ةنراقم)6-3 لــكشلا( نیبیو.2021و2020 يماع ةیاھن ،ملاعلا قطانم يفةجوزللا رسكو میحفتلا
.2021و2020 يماع ةیاھنةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمعتاقاط يلامجإ عزوت نیب

)5-3 لودجلا(
قطانملا بسح ةعزومملاعلا يف ةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاطيلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن يف
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.67) (0.020) 2.963 2.983 ةیلامشلا اكیرمأ
(2.37) (0.04) 1.648 1.688 ةیبرغلا ابوروأ
1.45 0.03 2.100 2.070 يداھلا طیحملا/ایسآ
0.00 0.000 0.923 0.923 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
0.00 0.00 0.690 0.690 ةیبونجلا اكیرمأ
6.90 0.06 0.930 0.870 طسوألا قرشلا
0.00 0.000 0.155 0.155 ایقیرفأ
0.32 0.030 9.41 9.38 يلامجالا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا

يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

7                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)6-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلعةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

ي/ب280000 رادقمبةدایزةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاـط يلامجإلجس امك

 يف ي/ب نویلم49.18 ىلإ2020 ماع يفي/ب نویلم48.90 نمعفترا ثیح ،%0.57 ةبسنو

 ةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاطيلامجإ نیبةنراقم )6-3 لودجلا(نیبی .2021 ماع

 يلامجإ عزوت نیب ةنراقم)7-3 لكشلا(نیبی امك.2021و2020يماع ةیاھن ملاعلاقطانم بسح

.2021و2020 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط

)6-3 لودجلا(
  ملاعلا قطانمبسحةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاطيلامجإ نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن يف
)مویلا/لیمرب نویلم(

ریغتلا ةبسن
2020/2021
)%(

قرفلا 2021 2020

(0.195) (0.030) 15.36 15.39   ةیلامشلااكیرمأ
(1.66) (0.16) 9.46 9.62   ةیبرغلاابوروأ
1.56 0.21 13.65 13.44   يداھلاطیحملا/ایسآ
0.00 0.000 4.34 4.34   ةلقتسملالودلاثلونموكوةیقرشلاابوروأ
0.00 0.00 1.55 1.55   ةیبونجلااكیرمأ
7.32 0.26 3.81 3.55   طسوألاقرشلا
0.00 0.000 1.01 1.01   ایقیرفأ
0.57 0.280 49.18 48.90 يلامجإلا

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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ةیلامشلا اكیرمأ
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

8                                                                 " ریركتلا ةعانص"نوعبرألاونماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

)7-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلعةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

عجارت عم ،2021ماعلالخةیحبرلاشماھيفًاظوحلمًانسحتطفنلا ریركت ةعانـص تلجـس

 .ملاعلا قطانم فلتخم يفةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا شاعتنا ةدوعو،انوروك ةحئاج تاــــساكعنا

 فنـصتو .ةحئاجلا ءدب لبق ھیلع تناك يذلا اھطاـشنيفاـصملا ریوطتو عیـسوت عیراـشم تداعتـسا امك

.ةیلاتلا تائفلا نمض عیراشملا

 بلطللًاظوحلمًاومندھــشتيتلاقطانملايفاھمظعمزكرتت،ةدیدج فاــصم ءاــشنإ عیراــشم•

.ایقیرفأو ،ةیقرشلا ابوروأو ،ایسآ لثمةیطفنلا تاجتنملا ىلع

 تافـصاومب ةیطفن تاقتـشم جاتنإ ىلع اھتردق نیـسحت فدھبةمئاقلا يفاـصملا ریوطت عیراـشم•

 ةماـــسلاو ةیئیبلا تاعیرـــشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیـــسحت ىلع ةوالع ،ةیملاعلا رییاعملا عم ةقفاوتم

.ةینھملا

.تایوامیكورتبلاجاتنإتادحوو ریركتلا ةعانص نیب لماكتلا عیراشم•

 ةوالع،ةیطفنلا تاقتـشملا جاتنإ عم يزاوتلابددجتملا دوقولا جاتنإ نم يفاـصملا نیكمت عیراـشم•

نیزختوزاجتحا تاموظنم بیكرتو ،رــضخألاو قرزألا ھیعونب نیجوردیھلا جاتنإ عیراــشم ىلع

 زكرتتو .نوبركلا تاثاعبنا ضفخوحن يملاعلا ھجوتلا راطإ يف كلذو ،نوبركلا دیــــسكأ يناث زاغ

.ةیبرغلا ابوروأو ةیلامشلا اكیرمأ يف عیراشملا هذھ مظعم
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يداھلا طیحملا/ایسآ

ةیبرغلا ابوروأ

ةیلامشلا اكیرمأ

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  9                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ماـع لالخ ةـیبرعلا لودـلاو ملاـعلا قطاـنم يف طفنلا ریركت ةـعاـنــــص تاروطت مھأ يلی اـمیف

 .تاروطتلا هذھ فادھأو بابسأ ىلإ ةراشإلا عم 2021

 يداھلا طیحملا ایسآ 1-1

 ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا ومن يفاعت ثیح نم ملاعلا قطانم ةمدقم يف ایسآ ةقطنم تءاج

 دنھلا لتحتــسو ،ةمداقلا سمخلا تاونــسلا لالخ ومنلا اذھ رمتــسی نأ عقوتی امك ،انوروك ةحئاج دعب

 .لاجملا اذھ يف ربكألا رودلا

 ةكرش عمً ادقع .Indian Oil Corp. Ltd ةدودحملا ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم تعقو ،دنھلا يف

Technip Energies ةدیدج ينیجوردیھ ریسكت ةدحو ءانبل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل 

  .ةیدنھلا  Bihar ةیالوب ،Begusarai ةعطاقم يف  Barauni ةافصم يف

 ىلإ 120,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم راطإ يف دقعلا اذھ يتأی

 يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت فدھب ،ي/ب 180,000

 ةمئاقلا تادحولل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی .2023 ماع نم يناثلا فصنلا يف عورشملل

 :ةیلاتلا

 .ي/ب 7,000 ىلإ   5,000نم زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحوو ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو •

 .ي/ب 32,000 ىلإ ,00026 نم RFCC* ریطقتلا يقاوبل عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا ةدحو •

 .ي/ب 12,000 ىلإ 9,000 نم لجؤملا میحفتلا ةدحو •

 :ةیلاتلا ةدیدجلا تادحولا ءاشنإ عورشملا نمضتی امك

 .مویلا/نط 80 امھنم لك ةقاط تیربك عاجرتسا اتدحو •

 .ي/ب 7,000 ةیجاتنإلا اھتقاط ةرمزأ ةدحو •

 .ي/ب 7,500 اھتقاط ةرمزألا ةدحو ةیذغتل ةصصخملا اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ة دحو •

 .ي/ب 25,000 اھتقاط لزیدلا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 61,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحو •

 .ي/ب 20,000 اھتقاط ينیجوردیھ ریسكت ةدحو •

                                                

* Residue Fluidized Catalytic Cracking, 
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)7-3 لكشلا(
ملاعلا قطانم ىلعةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

2021و2020 يماع ةیاھن
)%(

تامولعملا كنب،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

عجارت عم ،2021ماعلالخةیحبرلاشماھيفًاظوحلمًانسحتطفنلا ریركت ةعانـص تلجـس

 .ملاعلا قطانم فلتخم يفةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا شاعتنا ةدوعو،انوروك ةحئاج تاــــساكعنا

 فنـصتو .ةحئاجلا ءدب لبق ھیلع تناك يذلا اھطاـشنيفاـصملا ریوطتو عیـسوت عیراـشم تداعتـسا امك

.ةیلاتلا تائفلا نمض عیراشملا

 بلطللًاظوحلمًاومندھــشتيتلاقطانملايفاھمظعمزكرتت،ةدیدج فاــصم ءاــشنإ عیراــشم•

.ایقیرفأو ،ةیقرشلا ابوروأو ،ایسآ لثمةیطفنلا تاجتنملا ىلع

 تافـصاومب ةیطفن تاقتـشم جاتنإ ىلع اھتردق نیـسحت فدھبةمئاقلا يفاـصملا ریوطت عیراـشم•

 ةماـــسلاو ةیئیبلا تاعیرـــشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیـــسحت ىلع ةوالع ،ةیملاعلا رییاعملا عم ةقفاوتم

.ةینھملا

.تایوامیكورتبلاجاتنإتادحوو ریركتلا ةعانص نیب لماكتلا عیراشم•

 ةوالع،ةیطفنلا تاقتـشملا جاتنإ عم يزاوتلابددجتملا دوقولا جاتنإ نم يفاـصملا نیكمت عیراـشم•

نیزختوزاجتحا تاموظنم بیكرتو ،رــضخألاو قرزألا ھیعونب نیجوردیھلا جاتنإ عیراــشم ىلع

 زكرتتو .نوبركلا تاثاعبنا ضفخوحن يملاعلا ھجوتلا راطإ يف كلذو ،نوبركلا دیــــسكأ يناث زاغ

.ةیبرغلا ابوروأو ةیلامشلا اكیرمأ يف عیراشملا هذھ مظعم
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 ماـع لالخ ةـیبرعلا لودـلاو ملاـعلا قطاـنم يف طفنلا ریركت ةـعاـنــــص تاروطت مھأ يلی اـمیف

 .تاروطتلا هذھ فادھأو بابسأ ىلإ ةراشإلا عم 2021

 يداھلا طیحملا ایسآ 1-1

 ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا ومن يفاعت ثیح نم ملاعلا قطانم ةمدقم يف ایسآ ةقطنم تءاج

 دنھلا لتحتــسو ،ةمداقلا سمخلا تاونــسلا لالخ ومنلا اذھ رمتــسی نأ عقوتی امك ،انوروك ةحئاج دعب

 .لاجملا اذھ يف ربكألا رودلا

 ةكرش عمً ادقع .Indian Oil Corp. Ltd ةدودحملا ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم تعقو ،دنھلا يف

Technip Energies ةدیدج ينیجوردیھ ریسكت ةدحو ءانبل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل 

  .ةیدنھلا  Bihar ةیالوب ،Begusarai ةعطاقم يف  Barauni ةافصم يف

 ىلإ 120,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم راطإ يف دقعلا اذھ يتأی

 يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت فدھب ،ي/ب 180,000

 ةمئاقلا تادحولل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی .2023 ماع نم يناثلا فصنلا يف عورشملل

 :ةیلاتلا

 .ي/ب 7,000 ىلإ   5,000نم زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحوو ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو •

 .ي/ب 32,000 ىلإ ,00026 نم RFCC* ریطقتلا يقاوبل عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا ةدحو •

 .ي/ب 12,000 ىلإ 9,000 نم لجؤملا میحفتلا ةدحو •

 :ةیلاتلا ةدیدجلا تادحولا ءاشنإ عورشملا نمضتی امك

 .مویلا/نط 80 امھنم لك ةقاط تیربك عاجرتسا اتدحو •

 .ي/ب 7,000 ةیجاتنإلا اھتقاط ةرمزأ ةدحو •

 .ي/ب 7,500 اھتقاط ةرمزألا ةدحو ةیذغتل ةصصخملا اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ة دحو •

 .ي/ب 25,000 اھتقاط لزیدلا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 61,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحو •

 .ي/ب 20,000 اھتقاط ينیجوردیھ ریسكت ةدحو •

                                                

* Residue Fluidized Catalytic Cracking, 
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 .ةنسلا/نط 562,000 اھتقاط نیلیبورب عاجرتسا ةدحو •

 .ةنسلا/نط 200,000 اھتقاط نیلیبورب يلوب جاتنإ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 390,000 اھتقاط لاسم يلورتب زاغ ةجلاعم ةدحو •

  .ىرخأ ةیمدخ تادحو •

 ایجولونكتلا ىلع لوصحلل ،McDermott ةكرش عمً ادقع ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم تعقو امك

 عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو ءاشنإ عورشمل تادعملا دیروتو ،ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلاو

FCC تایوامیكورتبو ریركت عمجم يف Panipat ةقطنم يف Haryana، يف كلذو ،يھلدوین لامش 

 ءاشنإو ،ي/ب 500,000 ىلإ ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو عمجملا ءادأ ریوطت عورشم راطإ

 اھتقاط نــیلیبورب يــلوب ةدــحوو ،ةنسلا/نط نویلم 1.15 اھتقاط نیلیبورب عاجرتسا ةدحو

 عورشملا زاجنإ عقوتملا نمو .يكیرمأ رالود رایلم 4.5 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ةنسلا/نط 450,000

 .2024 ماع ةیاھن يف

 ةسسؤم نع ةقثبنملا Petroleum Corp. Ltd.  Chennaiةسسؤم تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 عمجم ءاشنإ عورشمل ساسألا رجح عضو نع .Indian Oil Corp. Ltd ةدودحملا ةیدنھلا طفنلا

 ةقطنم يف ي/ب 180,000 اھردق ةیریركت ةقاطب Cauvery تایوامیكورتبو ةافصم

Nagapattinam ةیالوب Tamilnadu ىلع بلطلا ةیبلت ىلإ لماكتملا عمجملا فدھی .ةیدنھلا 

   :ةیلاتلا تادحولا نم نوكتیو ،ةیبونجلا ةقطنملا يف ةیطفنلا تاجتنملا

 يغارفو يوج ریطقت ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 1.5 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 570,000 اھتقاط ةرمزأ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 625,000 اھتقاط CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 5 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 3 اھتقاط يغارفلا زاغلا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 2.43 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو •

 .ةنسلا/نط 700,000 اھتقاط ریسكتلا نیلوزاغل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 125,000 اھتقاط سكاماتكوأ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 475,000 اھتقاط نیلبورب يلوب ةدحو •

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 .ةنسلا/نط نویلم 2.5 اھتقاط لجؤم میحفت ةدحو •

 .ةنسلا/نط 98,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحو •

 .مویلا/نط 432 امھنم لك ةقاط تیربك عاجرتسا اتدحو •

 يذلا ،Gojarat ةیالو يف Koyali ةافـصم ریوطتو عیـسوت عورـشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 ،يغارف ریطقت ةدحو ةفاـضإو ،ي/ب 274,000 ىلإ 250,000 نم ةیریركتلا اھتقاط عفر نمـضتی

 ،اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب اثفانلل زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو

 ةیـسایقلا تافـصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا نیـسحت ىلإ عورـشملا فدھی .نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو

 235,000و ،نیلیبورب يلوب ةــنــــسلا/نط 500,000 جاــتنإ ىلع ةوالع "6-وروی" ةــیبوروألا

 .2025 ماع نم يناثلا عبرلا يف عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو .ساسأ تییزت تویز ةنسلا/نط

 يذلا "يابموم" ةافـــصم ریوطت عورـــشم يف ةمئاق ءاـــشنإلا لامعأ لازتال ،ىرخأ ةھج نم

 ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو يھو ،ةمئاقلا تادحولا ضعب ریوطتو ،ةیریركتلا ةقاطلا عفر نمــضتی

 ةدحوو ،CCR* رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحوو ،ةرمزألا ةدحوو ،اثفانلل

 ،Prim-G ةـقیرطب عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكتلا ةدـحو نم جتنملا نیلوزاـغلا نم تـیربكلا عزن

 جاتنإ ةدحو يھ ،ةدیدج تادحو ةفاـضإ عورـشملا نمـضتی امك .لزیدلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحوو

 دیلوت ةدحو لادبتــسا ىلع ةوالع ،نیلیبوربلا عاجرتــسا ةدحوو ،ةجوزل رــسك ةدحوو ،نیجوردیھلا

 كرتــــشملا دـیلوتلا ةـقیرطب لـمعت ىرخأـب تاواـغیم 39 اـھتقاـط ،ةـیرارحلا ةـقیرطلاـب ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

  .تاواغیم 81 اھتقاط Co-Generation Combined cycle ةجمدملا ةرودلاب

 لامعأ ذیفنت رارمتسا نع BPCL "ةدودحملا ةیدنھلا ةینطولا تاراھب لورتب ةكرش" تنلعأ

 نمضتی .Assam ةیالوب Golaghat ةعطاقم يف Numaligarh ةافصم ریوطت عورشم يف ءاشنإلا

 ةدیدج تادحو ءاشنإو ،ي/ب 200,000 ىلإ 160,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورشملا

 اھتقاط يغارف ریطقت ةدحوو ،ي/ب 120,000 اھتقاط ماخلا طفنلل يوج ریطقت ةدحو نم نوكتت

 لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 20,000 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ي/ب 80,000

 ،ي/ب 7,000 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو ،ي/ب 12,300 اھتقاط CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا

 اــھتقاط يــنیجوردیھ ریــسكت ةدحوو ،ي/ب 58,000 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدــحوو

                                                
* Continuous Catalytic Reforming  



147 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة
	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  10                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 .ةنسلا/نط 562,000 اھتقاط نیلیبورب عاجرتسا ةدحو •

 .ةنسلا/نط 200,000 اھتقاط نیلیبورب يلوب جاتنإ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 390,000 اھتقاط لاسم يلورتب زاغ ةجلاعم ةدحو •

  .ىرخأ ةیمدخ تادحو •

 ایجولونكتلا ىلع لوصحلل ،McDermott ةكرش عمً ادقع ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم تعقو امك

 عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو ءاشنإ عورشمل تادعملا دیروتو ،ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلاو

FCC تایوامیكورتبو ریركت عمجم يف Panipat ةقطنم يف Haryana، يف كلذو ،يھلدوین لامش 

 ءاشنإو ،ي/ب 500,000 ىلإ ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو عمجملا ءادأ ریوطت عورشم راطإ

 اھتقاط نــیلیبورب يــلوب ةدــحوو ،ةنسلا/نط نویلم 1.15 اھتقاط نیلیبورب عاجرتسا ةدحو

 عورشملا زاجنإ عقوتملا نمو .يكیرمأ رالود رایلم 4.5 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ةنسلا/نط 450,000

 .2024 ماع ةیاھن يف

 ةسسؤم نع ةقثبنملا Petroleum Corp. Ltd.  Chennaiةسسؤم تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 عمجم ءاشنإ عورشمل ساسألا رجح عضو نع .Indian Oil Corp. Ltd ةدودحملا ةیدنھلا طفنلا

 ةقطنم يف ي/ب 180,000 اھردق ةیریركت ةقاطب Cauvery تایوامیكورتبو ةافصم

Nagapattinam ةیالوب Tamilnadu ىلع بلطلا ةیبلت ىلإ لماكتملا عمجملا فدھی .ةیدنھلا 

   :ةیلاتلا تادحولا نم نوكتیو ،ةیبونجلا ةقطنملا يف ةیطفنلا تاجتنملا

 يغارفو يوج ریطقت ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 1.5 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 570,000 اھتقاط ةرمزأ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 625,000 اھتقاط CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 5 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 3 اھتقاط يغارفلا زاغلا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط نویلم 2.43 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو •

 .ةنسلا/نط 700,000 اھتقاط ریسكتلا نیلوزاغل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 .ةنسلا/نط 125,000 اھتقاط سكاماتكوأ ةدحو •

 .ةنسلا/نط 475,000 اھتقاط نیلبورب يلوب ةدحو •

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 .ةنسلا/نط نویلم 2.5 اھتقاط لجؤم میحفت ةدحو •

 .ةنسلا/نط 98,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحو •

 .مویلا/نط 432 امھنم لك ةقاط تیربك عاجرتسا اتدحو •

 يذلا ،Gojarat ةیالو يف Koyali ةافـصم ریوطتو عیـسوت عورـشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 ،يغارف ریطقت ةدحو ةفاـضإو ،ي/ب 274,000 ىلإ 250,000 نم ةیریركتلا اھتقاط عفر نمـضتی

 ،اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب اثفانلل زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو

 ةیـسایقلا تافـصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا نیـسحت ىلإ عورـشملا فدھی .نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو

 235,000و ،نیلیبورب يلوب ةــنــــسلا/نط 500,000 جاــتنإ ىلع ةوالع "6-وروی" ةــیبوروألا

 .2025 ماع نم يناثلا عبرلا يف عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو .ساسأ تییزت تویز ةنسلا/نط

 يذلا "يابموم" ةافـــصم ریوطت عورـــشم يف ةمئاق ءاـــشنإلا لامعأ لازتال ،ىرخأ ةھج نم

 ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو يھو ،ةمئاقلا تادحولا ضعب ریوطتو ،ةیریركتلا ةقاطلا عفر نمــضتی

 ةدحوو ،CCR* رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحوو ،ةرمزألا ةدحوو ،اثفانلل

 ،Prim-G ةـقیرطب عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكتلا ةدـحو نم جتنملا نیلوزاـغلا نم تـیربكلا عزن

 جاتنإ ةدحو يھ ،ةدیدج تادحو ةفاـضإ عورـشملا نمـضتی امك .لزیدلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحوو

 دیلوت ةدحو لادبتــسا ىلع ةوالع ،نیلیبوربلا عاجرتــسا ةدحوو ،ةجوزل رــسك ةدحوو ،نیجوردیھلا

 كرتــــشملا دـیلوتلا ةـقیرطب لـمعت ىرخأـب تاواـغیم 39 اـھتقاـط ،ةـیرارحلا ةـقیرطلاـب ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

  .تاواغیم 81 اھتقاط Co-Generation Combined cycle ةجمدملا ةرودلاب

 لامعأ ذیفنت رارمتسا نع BPCL "ةدودحملا ةیدنھلا ةینطولا تاراھب لورتب ةكرش" تنلعأ

 نمضتی .Assam ةیالوب Golaghat ةعطاقم يف Numaligarh ةافصم ریوطت عورشم يف ءاشنإلا

 ةدیدج تادحو ءاشنإو ،ي/ب 200,000 ىلإ 160,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورشملا

 اھتقاط يغارف ریطقت ةدحوو ،ي/ب 120,000 اھتقاط ماخلا طفنلل يوج ریطقت ةدحو نم نوكتت

 لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 20,000 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ي/ب 80,000

 ،ي/ب 7,000 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو ،ي/ب 12,300 اھتقاط CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا

 اــھتقاط يــنیجوردیھ ریــسكت ةدحوو ،ي/ب 58,000 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدــحوو

                                                
* Continuous Catalytic Reforming  
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 ،PFCC تایوامیكورتبلا تادحول ةصصخملا عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ي/ب 40,000

 عفرو ةمئاقلا میحفتلا ةدحو لیھأت ةداعإو ،ي/ب 15,160 اھتقاط بیذملاب تانیتلفسأ عزن ةدحوو

 يتأی .ىرخأ ةیمدخ تادحو ءاشنإ ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 40,000 ىلإ 23,000 نم ةیجاتنإلا اھتقاط

 ةردق نیسحتو ،ةیطفنلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل ةیدنھلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا

 امك  ."6-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم ةقفاوتم تافصاومب تاقتشم جاتنإ ىلع ةافصملا

 لوطب ةافصملا عقوم ىلإ Paradip ةقطنم  نم ماخلا طفنلا لقنل  بیبانأ طخ ءاشنإ عورشملا نمضتی

 ةافصملا عقوم نم ةیلورتبلا تاجتنملا لقنل رخآ طخ ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 180,000 ھتقاط مك 1398

 نم لك ىلإ ةافصملا ةیكلم دوعت .ي/ب 120,000 ةقاطو مك 654 لوطب Siliguri ةقطنم ىلإ

 ةصحب .Oil India Ltd ةكرشو  ،%61.65 ةصحب BPCL ةدودحملا تاراھب  لورتب ةسسؤم

  .%12.35 ةصحب  Assam ةیالو ةموكحو ،26%

 لیغـــشت لیجأت نع HPCL "ةدودحملا ناتـــسودنھ لورتب ةكرـــش" تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 كلذو ،2022 سرام رھــش ىلإ Andhra Pardesh ةیالو يف ، Visagةافــصم ریوطت عورــشم

 راــشتنا نم دحلل لاقتنالا رظح تاءارجإ نع ئــشانلا ءاــشنإلا لامعأ يف ةلماعلا دیلا صقن ببــسب

 300,000 ىلإ 160,000 نم ةافـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ عورـشملا فدھی .انوروك سوریف

 ."5-وروی" ةیبوروألا ةیــسایقلا تافــصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافــصاوم نیــسحتو ،ي/ب

 اــــــــھتقاط ةدــــیدج ىرخأب ةمیدقلا ةــــــــثالثلا ریــــطقتلا تادحو ىدحإ لادبتسا عورشملا نمضتی

 ةیجاتنإلا اھـــــــتقاط يـــــــغارفلا زاغلا تیزل ينیجوردیھ ریــسكت ةدحو ءاــشنإو ،ي/ب 180,000

 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسأ عزن ةدـحوو ،ي/ب 6,000 اـھتقاـط ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب 65,000

 ةـقاـط نیجوردـیھ جاـتنإ يتدـحوو ،مویلا/نط 96 اـھتقاـط ناـبورب عاـجرتــــسا ةدـحوو ،ي/ب 50,000

 .مویلا/نط 360 اـمھنم لـك ةـقاـط تـیربك عاـجرتــــسا يتدـحوو ،ةـنــــسلا/نط 113,000 اـمھنم لـك

 هایم ةجلاعمو ،ةعاــــسلا/نط 540 امھنم لك ةقاط نیمألا لولحمب ةیــــضماح هایم ةجلاعم يتدحوو

 تادحولا نم دیدعلا ریوطت عورـــشملا نمـــضتی امك .ةعاـــسلا يف بعكم رتم 1000 اھتقاط ةثولم

 :يھو ،ةمئاقلا

 اـھتقاـط نم %30 ةـبــــسنب اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا ةدـحول ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر •

 .ي/ب 30,120 حبصتل ةیمیمصتلا

 %30 ةبـسنب CCR رمتـسملا طیـشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب 20,890 حبصتل ةیمیمصتلا اھتقاط نم

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 اـھتقاـط نم %30 ةـبــــسنب لزیدـلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا ةدـحول ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر •

 .ي/ب 57,400 حبصتل ةیمیمصتلا

 عئاملا زافحلا لماعلاب ریــسكتلا ةدحو نم ةجتنملا اثفانلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ریوطت •

 تافـــصاوملا عم ةقفاوتم تافـــصاومب تاقتـــشم جاتنإ نم ةافـــصملا نیكمت فدھب ،ةمئاقلا

  .6 ورویو ،5 وروی ةیبوروألا ةیسایقلا

 يف Ratnagiri تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاــشنإ عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال امك

 عورــــشم وھو ،ي/ب نویلم 1.2 ةـیریركتلا اـھتقاـط ةاـفــــصم ىلع يوتحی ،Maharashtra ةـیالو

 .Hindustan Petroleum Corp و ،.Bharat Petroleum Corp ةسسؤم نم لك نیب كرتشم

 نم لك ةفصانم اھكلتمت ةیقابلا ةصحلاو ،عورشملا ةمیق نم %50 اھردق ةصح ناكلتمتو ،ناتیدنھلا

 ."كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ طفن ةكرشو ،ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش

 رابتخا براجت تایلمع ءدب نع Shenghong Petrochemical ةكرش تنلعأ ،نیصلا يف

 .Lianyungang ةنیدم يف عقت يتلا ي/ب 320,000 اھتقاط ةدیدجلا طفنلا ریركت ةافصم لیغشت

 ةیرامثتسا ةفلكب ،تایوامیكورتبلاو ریركتلل لماكتم عمجم عورشم نم ءزجك ةافصملا لیغشت يتأی

 ةیجاتنإلا اھتقاط تایرطع جاتنإ ةدحو ىلع عورشملا لمتشی .يكیرمأ رالود رایلم 10.43 اھردق

   .ةنسلا/نط نویلم 1.1 اھتقاط نیلیثإ ةدحوو ،ةنسلا/نط نویلم 2.8

 عم دقع عیقوت نع .Shandong Yalong Petrochemical Co. Ltd ةكرش تنلعأ

 ةنسلا/نط نویلم 3 جاتنإ تادحول تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل .UOP Ltd ةكرش

 ةعطاقم يف هؤاشنإ يراجلا دیدجلا Yalong ةریزج تایوامیكورتبو ریركت عمجم يف تایرطعلا نم

Shandong تادحو نوكتت .ي/ب فلأ 400 ةیریركتلا اھتقاط طفنلا ریركتل ةافصم عم لماكتملاو 

 :يلی امم ةدیدجلا تایرطعلا جاتنإ

 ،CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحو عم اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 داوملا نم ةدیدع عاونأ جاتنإل مدختست تایرطعو ،يناتكوألا مقرلا يلاع نیلوزاغ جاتنإل

 Synthetic materials ةیعانطصالا

 Sulfolane ایجولونكتب تایرطع صالختسا ةدحوو تانیفیلوألا ةلازإ ةدحو •

 Isomerization ةرمزأ ةدحو •

  Toluene Disproportion .نیولوتلا بسانت ةلازإ ةدحو •
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  12                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ،PFCC تایوامیكورتبلا تادحول ةصصخملا عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ي/ب 40,000

 عفرو ةمئاقلا میحفتلا ةدحو لیھأت ةداعإو ،ي/ب 15,160 اھتقاط بیذملاب تانیتلفسأ عزن ةدحوو

 يتأی .ىرخأ ةیمدخ تادحو ءاشنإ ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 40,000 ىلإ 23,000 نم ةیجاتنإلا اھتقاط

 ةردق نیسحتو ،ةیطفنلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل ةیدنھلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا

 امك  ."6-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم ةقفاوتم تافصاومب تاقتشم جاتنإ ىلع ةافصملا

 لوطب ةافصملا عقوم ىلإ Paradip ةقطنم  نم ماخلا طفنلا لقنل  بیبانأ طخ ءاشنإ عورشملا نمضتی

 ةافصملا عقوم نم ةیلورتبلا تاجتنملا لقنل رخآ طخ ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 180,000 ھتقاط مك 1398

 نم لك ىلإ ةافصملا ةیكلم دوعت .ي/ب 120,000 ةقاطو مك 654 لوطب Siliguri ةقطنم ىلإ

 ةصحب .Oil India Ltd ةكرشو  ،%61.65 ةصحب BPCL ةدودحملا تاراھب  لورتب ةسسؤم

  .%12.35 ةصحب  Assam ةیالو ةموكحو ،26%

 لیغـــشت لیجأت نع HPCL "ةدودحملا ناتـــسودنھ لورتب ةكرـــش" تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 كلذو ،2022 سرام رھــش ىلإ Andhra Pardesh ةیالو يف ، Visagةافــصم ریوطت عورــشم

 راــشتنا نم دحلل لاقتنالا رظح تاءارجإ نع ئــشانلا ءاــشنإلا لامعأ يف ةلماعلا دیلا صقن ببــسب

 300,000 ىلإ 160,000 نم ةافـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ عورـشملا فدھی .انوروك سوریف

 ."5-وروی" ةیبوروألا ةیــسایقلا تافــصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافــصاوم نیــسحتو ،ي/ب

 اــــــــھتقاط ةدــــیدج ىرخأب ةمیدقلا ةــــــــثالثلا ریــــطقتلا تادحو ىدحإ لادبتسا عورشملا نمضتی

 ةیجاتنإلا اھـــــــتقاط يـــــــغارفلا زاغلا تیزل ينیجوردیھ ریــسكت ةدحو ءاــشنإو ،ي/ب 180,000

 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسأ عزن ةدـحوو ،ي/ب 6,000 اـھتقاـط ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب 65,000

 ةـقاـط نیجوردـیھ جاـتنإ يتدـحوو ،مویلا/نط 96 اـھتقاـط ناـبورب عاـجرتــــسا ةدـحوو ،ي/ب 50,000

 .مویلا/نط 360 اـمھنم لـك ةـقاـط تـیربك عاـجرتــــسا يتدـحوو ،ةـنــــسلا/نط 113,000 اـمھنم لـك

 هایم ةجلاعمو ،ةعاــــسلا/نط 540 امھنم لك ةقاط نیمألا لولحمب ةیــــضماح هایم ةجلاعم يتدحوو

 تادحولا نم دیدعلا ریوطت عورـــشملا نمـــضتی امك .ةعاـــسلا يف بعكم رتم 1000 اھتقاط ةثولم

 :يھو ،ةمئاقلا

 اـھتقاـط نم %30 ةـبــــسنب اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا ةدـحول ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر •

 .ي/ب 30,120 حبصتل ةیمیمصتلا

 %30 ةبـسنب CCR رمتـسملا طیـشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب 20,890 حبصتل ةیمیمصتلا اھتقاط نم

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  13                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 اـھتقاـط نم %30 ةـبــــسنب لزیدـلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا ةدـحول ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر •

 .ي/ب 57,400 حبصتل ةیمیمصتلا

 عئاملا زافحلا لماعلاب ریــسكتلا ةدحو نم ةجتنملا اثفانلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ریوطت •

 تافـــصاوملا عم ةقفاوتم تافـــصاومب تاقتـــشم جاتنإ نم ةافـــصملا نیكمت فدھب ،ةمئاقلا

  .6 ورویو ،5 وروی ةیبوروألا ةیسایقلا

 يف Ratnagiri تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاــشنإ عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال امك

 عورــــشم وھو ،ي/ب نویلم 1.2 ةـیریركتلا اـھتقاـط ةاـفــــصم ىلع يوتحی ،Maharashtra ةـیالو

 .Hindustan Petroleum Corp و ،.Bharat Petroleum Corp ةسسؤم نم لك نیب كرتشم

 نم لك ةفصانم اھكلتمت ةیقابلا ةصحلاو ،عورشملا ةمیق نم %50 اھردق ةصح ناكلتمتو ،ناتیدنھلا

 ."كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ طفن ةكرشو ،ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش

 رابتخا براجت تایلمع ءدب نع Shenghong Petrochemical ةكرش تنلعأ ،نیصلا يف

 .Lianyungang ةنیدم يف عقت يتلا ي/ب 320,000 اھتقاط ةدیدجلا طفنلا ریركت ةافصم لیغشت

 ةیرامثتسا ةفلكب ،تایوامیكورتبلاو ریركتلل لماكتم عمجم عورشم نم ءزجك ةافصملا لیغشت يتأی

 ةیجاتنإلا اھتقاط تایرطع جاتنإ ةدحو ىلع عورشملا لمتشی .يكیرمأ رالود رایلم 10.43 اھردق

   .ةنسلا/نط نویلم 1.1 اھتقاط نیلیثإ ةدحوو ،ةنسلا/نط نویلم 2.8

 عم دقع عیقوت نع .Shandong Yalong Petrochemical Co. Ltd ةكرش تنلعأ

 ةنسلا/نط نویلم 3 جاتنإ تادحول تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل .UOP Ltd ةكرش

 ةعطاقم يف هؤاشنإ يراجلا دیدجلا Yalong ةریزج تایوامیكورتبو ریركت عمجم يف تایرطعلا نم

Shandong تادحو نوكتت .ي/ب فلأ 400 ةیریركتلا اھتقاط طفنلا ریركتل ةافصم عم لماكتملاو 

 :يلی امم ةدیدجلا تایرطعلا جاتنإ

 ،CCR رمتسملا طیشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحو عم اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو •

 داوملا نم ةدیدع عاونأ جاتنإل مدختست تایرطعو ،يناتكوألا مقرلا يلاع نیلوزاغ جاتنإل

 Synthetic materials ةیعانطصالا

 Sulfolane ایجولونكتب تایرطع صالختسا ةدحوو تانیفیلوألا ةلازإ ةدحو •

 Isomerization ةرمزأ ةدحو •

  Toluene Disproportion .نیولوتلا بسانت ةلازإ ةدحو •
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  14                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 2020 ربوتكأ يف Lummus ةكرش عمً ادقع تعقو دق تناك ةكرشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 :يھو عورشملل ىلوألا ةلحرملا تادحو نم ةعومجم تایلمع ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل

 ةنسلا/نط نویلم 1.5 امھنم لك ةقاط نیلیثإ جاتنإ اتدحو •

 .ةنسلا/نط 500,000 اھتقاط رمونوم نیریاتس نزنب لیثیإ ةدحو •

  .ةنسلا/نط 400,000 امھنم لك ةقاط نیلبورب يلوب اتدحو •

 ةـكرــــش عمً ادـقع  .Shandong Shangneng Industrial Co. Ltd ةـكرــــش تـعقو

Royal Dutch Shell ریــــسكت ةدـحول تـیلویزلا نم عونــــصم زاـفح لـماـع ةـموظنم میدـقتل 

 ةیریركتلا اھتقاط غنودناـــش ةعطاقم يف  Guangrao ةافـــصم يف ةدیدجلا لیقثلا میقلل ينیجوردیھ

  ينیجوردیھلا ریـسكتلا ةدحو يف ةفیفخلا تاقتـشملا جاتنإ میظعت ىلإ عورـشملا فدھی .ي/ب 75,000

 نویلم 15 لدعمب ةافصملا ةیحبر نیـسحت  ىلع دعاـسیـس يذلاو ،DAO تانیتلفـسألا عوزنملا تیزلل

   .2022 ماع يف ةدیدجلا ةدحولا يف جاتنإلا أدبی نأ عقوتیو ً ایونس رالود

 Zhanjiangةافصمل يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع لامتكا نع SINOPEC ةكرش تنلعأ امك

 جاتنإل تایوامیكورتب عمجم عم ةلماكتم ،ي/ب 200,000 اھتقاط  Guangdongةعطاقم يف

 تیوكلا ةلود نم ةدروتسملا ماخلا طفنلا ةیمك عفر ىلإ ىدأو ،نیلیثیإلا نم ةنسلا يف نط 800,000

 عورشملا نأو 2020 ماع يف تقلطنا دق يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع نأ ركذی .ي/ب 600,000 ىلإ

  Totalةكرشو ، KPIةیملاعلا تیوكلا لورتب ةكرشو ،ةینیصلا SINOPEC نیب ةكرتشم ةكرش

  .يكیرمأ رالود رایلم 5.7 تغلب ةیلامجإ ةمیقب ،ةیسنرفلا

 ءانیم يف طفنلا ریركتل ةافصم ءاشنإ عورشم يف ةمئاق ءاشنإلا لامعأ لازت ال ،اكنالیرس يف

Hambantota تارامثتساب ،ي/ب 200,000 ةیریركتلا اھتقاط اكنالیرس لحاس ىلع يلودلا 

 طفنلا ةرازوو ةیدنھلا Accord Groupe ةعومجم نیب ،يكیرمأ رالود رایلم 3.85 اھردق ةكرتشم

 .2022 ماع فصتنم يف لیغشتلا تایلمعب ءدبلا عقوتیو ،ةینامعلا زاغلاو

 ةداـعإ لـیجأـت نع  Petronas ةـیزیلاـملا ةـینطولا زاـغلاو طفنلا ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیزیلاـم يف

 يفً اررقم ناك يذلا  Pengerang تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم لماكتملا ریركتلا عمجم لیغـشت

 اھتقاط ةافــــصم نم عمجملا نوكتی .انوروك ةحئاج ببــــسب كلذو ،2021 ماع نم لوألا فــــصنلا

 .ةـعونتملا تاـیواـمیكورتبلا نم ةـنــــسلا/نط نویلم 7.7 يلاوح جاـتنإ تادـحوو ،ي/ب 300,000

 ةجلاعم ةدحو عورـشملا نمـضتی امك  .عورـشملا فـصن ةیكلم يف ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش مھاـست

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  15                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 21,000 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ

 ،ي/ب 30,000 اـھتقاـط ىطــــسولا تارطقملل ةـینیجوردـھ ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 14,000 اـھتقاـط

 نیلوزاـغ نم تـیربك عزن ةدـحوو ،ي/ب 140,000 اـھتقاـط عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكت ةدـحوو

  .ي/ب 75,000 اھتقاط ریسكتلا

 ةـیریركتلا اـــــــــھتقاـط Port Dickson ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم يفً اـمئاـق لـمعلا لازی ال

 رالود نویلم 26.6 ةـفلكب  .Hengyuan Refining Co ةـكرــــش اـھكلمت يتلا ي/ب 155,000

 ،ي/ب 46,000 اھتقاط ةمئاقلا ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ریوطت عورــــشملا نمــــضتی .يكیرمأ

 ةیــسایقلا تافــصاوملا بــسح ،نویلملا يف ءزج 10 تیربك ةبــسنب لزید جاتنإ نم ةافــصملا نیكمتل

 ریــسكتلا اثفانل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةموظنم ءاــشنإ عورــشملا نمــضتی امك ."5-وروی" ةیبوروألا

 بــــسح نویلملا يف ءزج 50 نم ىندأ تـیربك ةـبــــسنب نیلوزاـغ جاـتنإ نم ةاـفــــصملا نیكمت فدـھب

 رالود نویلم 66.4 تــصــصخ دق ةافــصملا نأ ركذی ."4 وروی" ةیبوروألا ةیــسایقلا تافــصاوملا

 ،ةـضفخنم تیربك بـسن ىلع يوتحت تاجتنم جاتنإ نم اھنیكمت فدھب نیجوردیھ دیلوت ةدحو ءاـشنإل

  .2022 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف اھلیغشت ءدب عقوتیو

 يتلا طفنلا ةافـــصم عیـــسوتو ریوطت عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ةیبونجلا ایروك يف

 تاـیواـمیكورتبو ریركت عمجم يف ،ي/ب 669,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط ،S-Oil ةـكرــــش اـھكلمت

Onsan. فورظ تاذ دوقولا تیزل عئاملا زافحلا لماعلاب ریـسكت ةدحو ءاـشنإ نم عورـشملا نوكتی 

 ةدـحوو ،تاـنیفیلوأ جاـتنإ تادـحوو ،ي/ب 76,000 اـھتقاـط *RFCC-HS ةواــــسقلا ةـیلاـع لـیغــــشت

 نم ةافــصملا ةیحبر نیــسحت فدھب كلذو ،ي/ب 63,000 اھتقاط دوقولا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم

 عورــــشملا زاجنإ عقوتیو .ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ تاجتنم ىلإ ةلیقثلا تافلخملا لیوحت ةقاط عفر لالخ

  .2022 ماع يف جاتنإلا تایلمع ءدبو

 يف Sriracha ةافـصم ةعـسوتو ریوطت عورـشم يف ةمئاق ءاـشنإلا لامعأ لازت ال ،دنلیات يف

 ةـیریركتلا ةـقاـطلا عفر ىلإ عورــــشملا فدـھی . Chabangءاـنیم نم ةـبیرقلا Chonburi ةـنیدـم

 ،لـیقثلا ماـخلا طفنلا ریركت نم ةاـفــــصملا نیكمتو ،ي/ب 410,000 ىلإ 275,000 نم ةاـفــــصملل

                                                
* High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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  14                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 2020 ربوتكأ يف Lummus ةكرش عمً ادقع تعقو دق تناك ةكرشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 :يھو عورشملل ىلوألا ةلحرملا تادحو نم ةعومجم تایلمع ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل

 ةنسلا/نط نویلم 1.5 امھنم لك ةقاط نیلیثإ جاتنإ اتدحو •

 .ةنسلا/نط 500,000 اھتقاط رمونوم نیریاتس نزنب لیثیإ ةدحو •

  .ةنسلا/نط 400,000 امھنم لك ةقاط نیلبورب يلوب اتدحو •

 ةـكرــــش عمً ادـقع  .Shandong Shangneng Industrial Co. Ltd ةـكرــــش تـعقو

Royal Dutch Shell ریــــسكت ةدـحول تـیلویزلا نم عونــــصم زاـفح لـماـع ةـموظنم میدـقتل 

 ةیریركتلا اھتقاط غنودناـــش ةعطاقم يف  Guangrao ةافـــصم يف ةدیدجلا لیقثلا میقلل ينیجوردیھ

  ينیجوردیھلا ریـسكتلا ةدحو يف ةفیفخلا تاقتـشملا جاتنإ میظعت ىلإ عورـشملا فدھی .ي/ب 75,000

 نویلم 15 لدعمب ةافصملا ةیحبر نیـسحت  ىلع دعاـسیـس يذلاو ،DAO تانیتلفـسألا عوزنملا تیزلل

   .2022 ماع يف ةدیدجلا ةدحولا يف جاتنإلا أدبی نأ عقوتیو ً ایونس رالود

 Zhanjiangةافصمل يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع لامتكا نع SINOPEC ةكرش تنلعأ امك

 جاتنإل تایوامیكورتب عمجم عم ةلماكتم ،ي/ب 200,000 اھتقاط  Guangdongةعطاقم يف

 تیوكلا ةلود نم ةدروتسملا ماخلا طفنلا ةیمك عفر ىلإ ىدأو ،نیلیثیإلا نم ةنسلا يف نط 800,000

 عورشملا نأو 2020 ماع يف تقلطنا دق يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع نأ ركذی .ي/ب 600,000 ىلإ

  Totalةكرشو ، KPIةیملاعلا تیوكلا لورتب ةكرشو ،ةینیصلا SINOPEC نیب ةكرتشم ةكرش

  .يكیرمأ رالود رایلم 5.7 تغلب ةیلامجإ ةمیقب ،ةیسنرفلا

 ءانیم يف طفنلا ریركتل ةافصم ءاشنإ عورشم يف ةمئاق ءاشنإلا لامعأ لازت ال ،اكنالیرس يف

Hambantota تارامثتساب ،ي/ب 200,000 ةیریركتلا اھتقاط اكنالیرس لحاس ىلع يلودلا 

 طفنلا ةرازوو ةیدنھلا Accord Groupe ةعومجم نیب ،يكیرمأ رالود رایلم 3.85 اھردق ةكرتشم

 .2022 ماع فصتنم يف لیغشتلا تایلمعب ءدبلا عقوتیو ،ةینامعلا زاغلاو

 ةداـعإ لـیجأـت نع  Petronas ةـیزیلاـملا ةـینطولا زاـغلاو طفنلا ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیزیلاـم يف

 يفً اررقم ناك يذلا  Pengerang تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم لماكتملا ریركتلا عمجم لیغـشت

 اھتقاط ةافــــصم نم عمجملا نوكتی .انوروك ةحئاج ببــــسب كلذو ،2021 ماع نم لوألا فــــصنلا

 .ةـعونتملا تاـیواـمیكورتبلا نم ةـنــــسلا/نط نویلم 7.7 يلاوح جاـتنإ تادـحوو ،ي/ب 300,000

 ةجلاعم ةدحو عورـشملا نمـضتی امك  .عورـشملا فـصن ةیكلم يف ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش مھاـست

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  15                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 رمتــسملا طیــشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 21,000 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ

 ،ي/ب 30,000 اـھتقاـط ىطــــسولا تارطقملل ةـینیجوردـھ ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 14,000 اـھتقاـط

 نیلوزاـغ نم تـیربك عزن ةدـحوو ،ي/ب 140,000 اـھتقاـط عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكت ةدـحوو

  .ي/ب 75,000 اھتقاط ریسكتلا

 ةـیریركتلا اـــــــــھتقاـط Port Dickson ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم يفً اـمئاـق لـمعلا لازی ال

 رالود نویلم 26.6 ةـفلكب  .Hengyuan Refining Co ةـكرــــش اـھكلمت يتلا ي/ب 155,000

 ،ي/ب 46,000 اھتقاط ةمئاقلا ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ریوطت عورــــشملا نمــــضتی .يكیرمأ

 ةیــسایقلا تافــصاوملا بــسح ،نویلملا يف ءزج 10 تیربك ةبــسنب لزید جاتنإ نم ةافــصملا نیكمتل

 ریــسكتلا اثفانل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةموظنم ءاــشنإ عورــشملا نمــضتی امك ."5-وروی" ةیبوروألا

 بــــسح نویلملا يف ءزج 50 نم ىندأ تـیربك ةـبــــسنب نیلوزاـغ جاـتنإ نم ةاـفــــصملا نیكمت فدـھب

 رالود نویلم 66.4 تــصــصخ دق ةافــصملا نأ ركذی ."4 وروی" ةیبوروألا ةیــسایقلا تافــصاوملا

 ،ةـضفخنم تیربك بـسن ىلع يوتحت تاجتنم جاتنإ نم اھنیكمت فدھب نیجوردیھ دیلوت ةدحو ءاـشنإل

  .2022 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف اھلیغشت ءدب عقوتیو

 يتلا طفنلا ةافـــصم عیـــسوتو ریوطت عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ةیبونجلا ایروك يف

 تاـیواـمیكورتبو ریركت عمجم يف ،ي/ب 669,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط ،S-Oil ةـكرــــش اـھكلمت

Onsan. فورظ تاذ دوقولا تیزل عئاملا زافحلا لماعلاب ریـسكت ةدحو ءاـشنإ نم عورـشملا نوكتی 

 ةدـحوو ،تاـنیفیلوأ جاـتنإ تادـحوو ،ي/ب 76,000 اـھتقاـط *RFCC-HS ةواــــسقلا ةـیلاـع لـیغــــشت

 نم ةافــصملا ةیحبر نیــسحت فدھب كلذو ،ي/ب 63,000 اھتقاط دوقولا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم

 عورــــشملا زاجنإ عقوتیو .ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ تاجتنم ىلإ ةلیقثلا تافلخملا لیوحت ةقاط عفر لالخ

  .2022 ماع يف جاتنإلا تایلمع ءدبو

 يف Sriracha ةافـصم ةعـسوتو ریوطت عورـشم يف ةمئاق ءاـشنإلا لامعأ لازت ال ،دنلیات يف

 ةـیریركتلا ةـقاـطلا عفر ىلإ عورــــشملا فدـھی . Chabangءاـنیم نم ةـبیرقلا Chonburi ةـنیدـم

 ،لـیقثلا ماـخلا طفنلا ریركت نم ةاـفــــصملا نیكمتو ،ي/ب 410,000 ىلإ 275,000 نم ةاـفــــصملل

                                                
* High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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 يلحملا بلطلا ةیبلتل ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ تاجتنم ىلإ لیقثلا دوقولا تیز لیوحت ىلع اھتردق زیزعتو

 .2022 ماع يف عورشملا لیغشتب ءدبلا عقوتیو .فیظنلا دوقولا ىلع

 ةافصم عورشم يف ءاشنإلا لامعأ قیلعت نع ةیناتسكابزوألا ةموكحلا تنلعأ ،ناتسكبزوأ يف

 ریركتل تممص يتلا ،ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط ةیقرشلا Jizzakh ةقطنم يف ةدیدجلا طفنلا

 تاكرحم دوقو ةنسلا/نط نویلم 3.7 يلاوح جتنتلو ،ناتسخازاكو ایسور نم دروتسملا ماخلا طفنلا

 700,000 و ،"5-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم ةقفاوتم تافصاومب ةدوجلا يلاع

 2.2 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ىرخأ ةیلورتب تاجتنم ةنسلا/نط 300,000 و ،تاثافن دوقو ةنسلا/نط

 ءدب نع نلعأ ثیح ،ةمئاقلا يفاصملا ریوطت عیراشمل ةیولوألا ءاطعإل كلذو ،يكیرمأ رالود رایلم

 عورشم لوح  Honeywell International ةكرش نع ةقثبنملا  .UOP Ltd ةكرش عم تاثداحم

  .يكیرمأ رالود نویلم 184 ةمیقب "ىراخب" طفنلا ریركت  ةافصم ریوطت

 ىلإ 85,000 نم Fergana  ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم نع نلعأ امك

 .2023 ماع يف  عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو .ي/ب 120,000

 يف Bataan ةافصم لیغشت ةداعإل ةطخ نع  .Petron Corpةسسؤم تنلعأ ،نیبلفلا يف

 ببسب 2020 ماع ةیادب يف اھفاقیإ مت يتلاو ،ي/ب 180,000 ةیریركتلا اھتقاط  Limay ةنیدم

  .انوروك ةحئاج ریثأتب ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا عجارت

 اھتقاط Tabangao ةافصم تقلغأ دق تناك Royal Dutch Shell ةكرش نأ ركذی

 نیزخت ةطحم ىلإ اھلیوحتل 2020 ماع يف نیبیلیفلا يف اھكلمت يتلا ي/ب فلأ 110,000 ةیریركتلا

 .ةیطفنلا تاجتنملا لیمحتو

 اھكلمت يتلا  Cilacap ةافـــصم ریوطت عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایـــسینودنإ يف 

 نم ةافــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر نمــضتی يذلا Pertamina ةیــسینودنإلا ةینطولا ةقاطلا ةكرــش

  .ي/ب 400,000 ىلإ ي/ب 348,000

 يھو Pertamina ةكرـش اھكلمت يتلا يفاـصملا ریوطت جمانرب راطإ يف عورـشملا اذھ يتأی

 ،ي/ب 348,000 اھتقاط  Cilacap ةافـــصمو ،ي/ب 260,000 اھتقاط Balikpapan ةافـــصم

 .ي/ب فلأ 125,000 اھتقاط  Balongan ةافــصمو ،ي/ب 170,000 اھتقاط Dumai ةافــصمو

 نـــم يـــفاصملا ةیحبر شـــماھ عـــفر ىلإ فدھیو ،2022 ماــــــع يـــف عورـــشملا زاـــجنإ عقوتیو

 نمثلا صیخر لـیقث ماـخ طفن ریركت نم اـھنیكمت لالخ نم لـیمربلل رالود 7.9 ىلإ لـیمربلل رالود 3
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 ً،انزو %0.4 ةبــسن ىلع يواحلاً ایلاح رركملا طفنلا نمً الدب ً،انزو %2 تیربك ةبــسن ىلع يوتحی

 تاــــــقتـشملا  جاتنإ لدعم میظعتو ،8.9 ىلإ 5.4 نم يفاـصملل نوـسلین دیقعت رـشؤم يلامجإ عفرو

 ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم قفاوتی امب اھتافصاوم ةدوج نــــیسحتو ةــــــــفیفخلا ةــــیلورتبلا

  ."5-وروی"

 ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عیسوت عورشم نع .Neste Corp ةسسؤم تنلعأ ،ةروفاغنس يف

 ةـفلكب ةـنسلا/نــط نوـیلم 1.3 ةـیجاتنإلا اھتقاط ةروـفاغنس يف اـھكلمت يتلا ددجتملا لزیدلا جاتنإ

 تاثافنلا دوقو نم ةیجاتنإلا ةدحولا ةقاط عفر نم ةدحولا نیكمت ىلإ عورشملا فدھی .وروی رایلم 1.4

 يلامجإلا  .Neste Corp ةسسؤم جاتنإ لدعم عفتریس كلذبو ،ةنسلا/نط نویلم 1 يلاوحب ددجتملا

 دایحلا قیقحتل ةسسؤملا ةطخ راطإ يف كلذ يتأی .ةنسلا/نط نویلم 4.5 ىلإ ددجتملا دوقولا نم

 كالھتسا نم ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضیفختو ،2035 ماع لولحب ةیجاتنإلا اھتایلمع يف ينوبركلا

 .2030 ماع لولحب لقألا ىلع ةنسلا/نط نویلم 20 يلاوحب اھتاجتنم

 اھتقاط Jurong ةافصم يف تویزلا جاتنإ عمجم عیسوت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال
 تویز ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت نم ةافصملا نیكمت ىلإ عورشملا فدھی .ي/ب 595,000 ةیریركتلا
 ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر ىلإ فدھی دیدج عورشمل ةطخ نع ةكرشلا تنلعأ امك .ةدوجلا ةیلاعلا تییزتلا
 يواحلا نفسلا دوقو تیز جاتنإ لدعم عفر ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 20,000 رادقمب ساسألا تویز عمجمل

  .2023 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ي/ب 48,000 رادقمبً انزو %0.5 نم ىندأ تیربك ةبسن ىلع

 ةیلامشلا اكیرمأ 1-2

 ةــكرش عــمً ادــقع CVR Energy ةكرش تــعقو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

Haldor Topsoe تادعملا دیروتو ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلاو ةیلمعلا ایجولونكت صیخرت میدقتل 

 جاتنإ ةدحو ىلإ ي/ب 19,000 اھتقاط ينیجوردیھ ریسكت ةدحو لیوحت عورشمل زافحلا لماعلاو

 جتنتس .ي/ب 74,500 ةیریركتلا اھتقاط اموھالكوأ ةیالوب Wynnewood ةافصم يف ددجتم لزید

 غلبتو ،میقلك ایوصلا روذب تیز مادختساب ددجتملا لزیدلا نم ةنسلا /نولاغ نویلم 100 يلاوح ةدحولا

 ةراشإلا ردجت .2022 ماع علطم يف جاتنإلا ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 110 عورشملا ةفلك

 اھتقاط ساسنك ةیالوب Coffeyville ةافصم يفً الثاممً اعورشم ذفنت CVR Energy ةكرش نأ ىلإ

 .ي/ب 132,000 ةیریركتلا
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 يلامجإلا  .Neste Corp ةسسؤم جاتنإ لدعم عفتریس كلذبو ،ةنسلا/نط نویلم 1 يلاوحب ددجتملا

 دایحلا قیقحتل ةسسؤملا ةطخ راطإ يف كلذ يتأی .ةنسلا/نط نویلم 4.5 ىلإ ددجتملا دوقولا نم

 كالھتسا نم ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضیفختو ،2035 ماع لولحب ةیجاتنإلا اھتایلمع يف ينوبركلا

 .2030 ماع لولحب لقألا ىلع ةنسلا/نط نویلم 20 يلاوحب اھتاجتنم

 اھتقاط Jurong ةافصم يف تویزلا جاتنإ عمجم عیسوت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال
 تویز ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت نم ةافصملا نیكمت ىلإ عورشملا فدھی .ي/ب 595,000 ةیریركتلا
 ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر ىلإ فدھی دیدج عورشمل ةطخ نع ةكرشلا تنلعأ امك .ةدوجلا ةیلاعلا تییزتلا
 يواحلا نفسلا دوقو تیز جاتنإ لدعم عفر ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 20,000 رادقمب ساسألا تویز عمجمل

  .2023 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ي/ب 48,000 رادقمبً انزو %0.5 نم ىندأ تیربك ةبسن ىلع

 ةیلامشلا اكیرمأ 1-2

 ةــكرش عــمً ادــقع CVR Energy ةكرش تــعقو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

Haldor Topsoe تادعملا دیروتو ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلاو ةیلمعلا ایجولونكت صیخرت میدقتل 

 جاتنإ ةدحو ىلإ ي/ب 19,000 اھتقاط ينیجوردیھ ریسكت ةدحو لیوحت عورشمل زافحلا لماعلاو

 جتنتس .ي/ب 74,500 ةیریركتلا اھتقاط اموھالكوأ ةیالوب Wynnewood ةافصم يف ددجتم لزید

 غلبتو ،میقلك ایوصلا روذب تیز مادختساب ددجتملا لزیدلا نم ةنسلا /نولاغ نویلم 100 يلاوح ةدحولا

 ةراشإلا ردجت .2022 ماع علطم يف جاتنإلا ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 110 عورشملا ةفلك

 اھتقاط ساسنك ةیالوب Coffeyville ةافصم يفً الثاممً اعورشم ذفنت CVR Energy ةكرش نأ ىلإ

 .ي/ب 132,000 ةیریركتلا
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  18                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةفلكب ةفیظنلا ةقاطلل عمجم ءاشنإل ةطخ نع  Air productsةكرش تنلعأ ،انایزیول ةیالو يف

 اھــتقاط قرزأ نــیجوردیھ جاــتنإ ةدــحو نم نوكتی ،يكیرمأ رالود رایلم 4.5 اھردق ةیرامثتسا

 نوكتس ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ زاجتحا ةموظنمب دوزم مویلا يف يسایق بعكم مدق نویلم 750

 جتنملا نیجوردیھلا قیوست متیسو ،2026 ماع يف جاتنإلاب عورشملا أدبی نأ عقوتیو .ملاعلا يف ربكألا

 .ةقطنملا يف تایوامیكورتبلا عناصمو طفنلا ریركت يفاصم ىلإ

 میدقتل Honeywell UOP ةكرش عم دقع عیقوت نع  PBF Energyةكرش تنلعأ امك

 ماع ذنم لمعلا نع ةفقوتم ينیجوردیھ ریسكت ةدحو لیوحتل Ecofining ةیلمع ایجولونكت صیخرت

 ةدحو ىلإ ي/ب 180,000 ةیریركتلا اھتقاط انایزیول ةیالو يف  Chalmette ةافصم يف 2010

 رالود نویلم 550 اھردق ةیرامثتسا ةفلكتو ،ي/ب 20,000 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب يویح لزید جاتنإ

  .ةیناویحلا نوھدلاو ةرذلاو ایوصلا روذب تویز مادختساب يكیرمأ

 ءاشنإ عورشم نع Strategic Biofuels LLC ةكرش تنلعأً اضیأ انایزیول ةیالو يفو

 مادختساب ةنسلا/نولاغ نویلم 32 ةیجاتنإلا اھتقاط ایبمولوك ءانیم يف ةدیدج يویح دوقو ةافصم

 ينعی امم ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاجتحا ةموظنم ىلع ةدحولا يوتحتس امك .میقلك بشخلا تایافن

 ةیرامثتسالا ةفلكتلا غلبت .اھجاتنإ ةیمك نم ىلعأ لدعمب ةئیبلا نم نوبركلا ةلازإ يف مھاستس اھنأ

  .2024 ماع ةیاھن يف جاتنإلا أدبی نأ عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 700 عورشملل

 ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشم لیغشت ءدب نع .Valero Energy Inc ةسسؤم" تنلعأ امك

 ةیریركتلا اـھتقاط غلبت يتلا Charles ةافصم يف ي/ب 17,000 رادقمب ةلكلألا ةدحول

 .انایزیول ةیالو يف ي/ب 340,000

 ةــضباقلا رــضخألا لزــیدلل دــنوماــید" ةــكرش تــنلعأ ،ىرــخأ ةـــھج نــم

" Diamond Green Diesel Holding، ةـــسـسؤــم نــیــب ةــكرتشم ةــكرــش يــھو 

Valero Energy Corp.، ةسسؤمو Darling Ingredients دقع عیقوت نع %50:50 ةبسنب 

 لزیدلا جاتنإ ةدحول تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل Honeywell-UOP ةكرش عم

 فلأ 30 ةیجاتنإلا اھتقاط ،ةیئاذغلا ریغ ةیتابنلا تویزلاو ةلمعتسملا يھطلا تویز مادختساب يویحلا

 دق تناك ةكرشلا نأ ركذی ."انایزیول" ةیالو يف اھكلتمت يتلا طفنلا ریركتل Norco ةافصم يف ي/ب

 ىلوألا ةدحولل يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع نأو ،Norco ةافصم يف ةیناثلا يھ ةدحولا هذھ نأ تنلعأ

 ةكرشلا هذھ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .2022 ماع علطم يف أدبتس ي/ب 30,000 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  19                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةفلكب ةنسلا يف نولاغ نویلم 470 اھتقاط يویح لزید دوقو ءاشنإ عورشم ذیفنتبً ایلاح موقت

 يف يویحلا لزیدلا دوقول ربكألا ةافصملا نوكتسو ،"وریلاف" ةافصم يف يكیرمأ رالود رایلم 1.1

  .2023 ماع نم يناثلا فصنلا يف جاتنإلا أدبت نأ عقوتیو ،ملاعلا

 عـــم دـــقع عــیقوــت نـــع Renewable Energy Group ةـــعومجم تـــنلعأ اــمك

John Wood Group PLC عورشم يف ءاشنإلا لامعأ ءدب ةسدنھلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقتل 

 ىــلإ ةــنسلا يــف نولاغ نویلم 90 نم يویحلا لزــیدلا جاــتنإ ةدــحول ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفر

 ،يكیرمأ رالود نویلم 825 ةفلكب انایزیول ةیالوب Geismar ةافصم يف ةنسلا يف نولاغ نویلم 250

 نأوً ایونس ةافصملا يف 2CO تاثاعبنا نم نط نویلم 2.8 ضیفخت يف عورشملا مھاسی نأ عقوتیو

 .2023 ماع يف جاتنإلا ةلحرم لخدی

 اھتقاط Alliance ةافصم لیوحت ةطخ نع Phillips 66 ةكرش تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 عیزوتل ةطحم ىلإ انایزیول ةیالوب Belle Chasse ةنیدم يف اھكلمت يتلا ،ي/ب 255,000 ةیریركتلا

 نالعإ دعب رارقلا اذھ ءاج .Ida راصعإ ةجیتن اھب قحل يذلا رامدلا دعب كلذو ،ةیطفنلا تاجتنملا

 ددجتم لزید جاتنإ ةدحو ىلإ ينیجوردیھلا ریسكتلا ةدحو لیوحت عورشم لیغشتب ءدبلا نع ةكرشلا

 اھكلمت يتلا Rodeo ةافصم لیوحت عورشم نم ىلوألا ةلحرملا لكشی يذلاو ي/ب 8000 اھتقاط

 اھتقاط يویحلا دوقولا جاتنإل ةدحو ىلإ ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط اینروفیلاك ةیالو يف

 ،ةیناویحلا موحشلاو ،ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا نم ةنوكم مئاقل مادختساب ي/ب 50,000 ةیجاتنإلا

  .يكیرمأ رالود نویلم 800 ىلإ 750 اھردق ةیرامثتسا ةفلكب ،ایوصلا تویزو

 دقع عیقوت نع Specialty Products LP Calumet ةكرش تنلعأ ،اناتنوم ةیالو يفو

 ةدحو لیوحت عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ میدقتل Burns & McDonnel ةكرش عم

 ةدحو ىلإ ،ي/ب 30,000 ةیریركتلا اھتقاط ،Great Falls ةافصم يف ةمئاقلا ينیجوردیھلا ریسكتلا

 ،میقلك ایوصلا روذبو ،ةیناویحلا نوھدلا مادختساب ،ي/ب 5000 ةیجاتنإلا اھتقاط ددجتم لزید جاتنإ

 ةیاھن يف جاتنإلاب عورشملا أدبی نأ عقوتیو ،ةدیدج رضخأ نیجوردیھ دیلوت ةدحو ءاشنإ ىلإ ةفاضإ

 ىــلإ ددجتملا لزیدلا جاتنإ ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی امك .2022 ماع

 .2024 ماع لولحب ي/ب 18,000
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  18                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةفلكب ةفیظنلا ةقاطلل عمجم ءاشنإل ةطخ نع  Air productsةكرش تنلعأ ،انایزیول ةیالو يف

 اھــتقاط قرزأ نــیجوردیھ جاــتنإ ةدــحو نم نوكتی ،يكیرمأ رالود رایلم 4.5 اھردق ةیرامثتسا

 نوكتس ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ زاجتحا ةموظنمب دوزم مویلا يف يسایق بعكم مدق نویلم 750

 جتنملا نیجوردیھلا قیوست متیسو ،2026 ماع يف جاتنإلاب عورشملا أدبی نأ عقوتیو .ملاعلا يف ربكألا

 .ةقطنملا يف تایوامیكورتبلا عناصمو طفنلا ریركت يفاصم ىلإ

 میدقتل Honeywell UOP ةكرش عم دقع عیقوت نع  PBF Energyةكرش تنلعأ امك

 ماع ذنم لمعلا نع ةفقوتم ينیجوردیھ ریسكت ةدحو لیوحتل Ecofining ةیلمع ایجولونكت صیخرت

 ةدحو ىلإ ي/ب 180,000 ةیریركتلا اھتقاط انایزیول ةیالو يف  Chalmette ةافصم يف 2010

 رالود نویلم 550 اھردق ةیرامثتسا ةفلكتو ،ي/ب 20,000 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب يویح لزید جاتنإ

  .ةیناویحلا نوھدلاو ةرذلاو ایوصلا روذب تویز مادختساب يكیرمأ

 ءاشنإ عورشم نع Strategic Biofuels LLC ةكرش تنلعأً اضیأ انایزیول ةیالو يفو

 مادختساب ةنسلا/نولاغ نویلم 32 ةیجاتنإلا اھتقاط ایبمولوك ءانیم يف ةدیدج يویح دوقو ةافصم

 ينعی امم ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاجتحا ةموظنم ىلع ةدحولا يوتحتس امك .میقلك بشخلا تایافن

 ةیرامثتسالا ةفلكتلا غلبت .اھجاتنإ ةیمك نم ىلعأ لدعمب ةئیبلا نم نوبركلا ةلازإ يف مھاستس اھنأ

  .2024 ماع ةیاھن يف جاتنإلا أدبی نأ عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 700 عورشملل

 ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشم لیغشت ءدب نع .Valero Energy Inc ةسسؤم" تنلعأ امك

 ةیریركتلا اـھتقاط غلبت يتلا Charles ةافصم يف ي/ب 17,000 رادقمب ةلكلألا ةدحول

 .انایزیول ةیالو يف ي/ب 340,000

 ةــضباقلا رــضخألا لزــیدلل دــنوماــید" ةــكرش تــنلعأ ،ىرــخأ ةـــھج نــم

" Diamond Green Diesel Holding، ةـــسـسؤــم نــیــب ةــكرتشم ةــكرــش يــھو 

Valero Energy Corp.، ةسسؤمو Darling Ingredients دقع عیقوت نع %50:50 ةبسنب 

 لزیدلا جاتنإ ةدحول تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع لوصحلل Honeywell-UOP ةكرش عم

 فلأ 30 ةیجاتنإلا اھتقاط ،ةیئاذغلا ریغ ةیتابنلا تویزلاو ةلمعتسملا يھطلا تویز مادختساب يویحلا

 دق تناك ةكرشلا نأ ركذی ."انایزیول" ةیالو يف اھكلتمت يتلا طفنلا ریركتل Norco ةافصم يف ي/ب

 ىلوألا ةدحولل يبیرجتلا لیغشتلا تایلمع نأو ،Norco ةافصم يف ةیناثلا يھ ةدحولا هذھ نأ تنلعأ

 ةكرشلا هذھ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .2022 ماع علطم يف أدبتس ي/ب 30,000 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  19                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةفلكب ةنسلا يف نولاغ نویلم 470 اھتقاط يویح لزید دوقو ءاشنإ عورشم ذیفنتبً ایلاح موقت

 يف يویحلا لزیدلا دوقول ربكألا ةافصملا نوكتسو ،"وریلاف" ةافصم يف يكیرمأ رالود رایلم 1.1

  .2023 ماع نم يناثلا فصنلا يف جاتنإلا أدبت نأ عقوتیو ،ملاعلا

 عـــم دـــقع عــیقوــت نـــع Renewable Energy Group ةـــعومجم تـــنلعأ اــمك

John Wood Group PLC عورشم يف ءاشنإلا لامعأ ءدب ةسدنھلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقتل 

 ىــلإ ةــنسلا يــف نولاغ نویلم 90 نم يویحلا لزــیدلا جاــتنإ ةدــحول ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفر

 ،يكیرمأ رالود نویلم 825 ةفلكب انایزیول ةیالوب Geismar ةافصم يف ةنسلا يف نولاغ نویلم 250

 نأوً ایونس ةافصملا يف 2CO تاثاعبنا نم نط نویلم 2.8 ضیفخت يف عورشملا مھاسی نأ عقوتیو

 .2023 ماع يف جاتنإلا ةلحرم لخدی

 اھتقاط Alliance ةافصم لیوحت ةطخ نع Phillips 66 ةكرش تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 عیزوتل ةطحم ىلإ انایزیول ةیالوب Belle Chasse ةنیدم يف اھكلمت يتلا ،ي/ب 255,000 ةیریركتلا

 نالعإ دعب رارقلا اذھ ءاج .Ida راصعإ ةجیتن اھب قحل يذلا رامدلا دعب كلذو ،ةیطفنلا تاجتنملا

 ددجتم لزید جاتنإ ةدحو ىلإ ينیجوردیھلا ریسكتلا ةدحو لیوحت عورشم لیغشتب ءدبلا نع ةكرشلا

 اھكلمت يتلا Rodeo ةافصم لیوحت عورشم نم ىلوألا ةلحرملا لكشی يذلاو ي/ب 8000 اھتقاط

 اھتقاط يویحلا دوقولا جاتنإل ةدحو ىلإ ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط اینروفیلاك ةیالو يف

 ،ةیناویحلا موحشلاو ،ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا نم ةنوكم مئاقل مادختساب ي/ب 50,000 ةیجاتنإلا

  .يكیرمأ رالود نویلم 800 ىلإ 750 اھردق ةیرامثتسا ةفلكب ،ایوصلا تویزو

 دقع عیقوت نع Specialty Products LP Calumet ةكرش تنلعأ ،اناتنوم ةیالو يفو

 ةدحو لیوحت عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ میدقتل Burns & McDonnel ةكرش عم

 ةدحو ىلإ ،ي/ب 30,000 ةیریركتلا اھتقاط ،Great Falls ةافصم يف ةمئاقلا ينیجوردیھلا ریسكتلا

 ،میقلك ایوصلا روذبو ،ةیناویحلا نوھدلا مادختساب ،ي/ب 5000 ةیجاتنإلا اھتقاط ددجتم لزید جاتنإ

 ةیاھن يف جاتنإلاب عورشملا أدبی نأ عقوتیو ،ةدیدج رضخأ نیجوردیھ دیلوت ةدحو ءاشنإ ىلإ ةفاضإ

 ىــلإ ددجتملا لزیدلا جاتنإ ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی امك .2022 ماع

 .2024 ماع لولحب ي/ب 18,000
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  20                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةجلاعملا ةدحو لیوحت عورشم نع Phillips 66 ةكرش تنلعأ دقف اینروفیلاك ةیالو يف امأ

 تویز مادختساب ددجتملا دوقولا جاتنإ ىلع لمعتل وكسیسنارف ناس ةافصم يف لزیدلل ةینیجوردیھلا

 .2022 ماع يف ةدحولا يف جاتنإلا ءدب عقوتیو .ةیتابنلا تویزلاو ةیناویحلا نوھدلاو ،ةلمعتسملا يھطلا

 يف Santa Maria ةافصم قالغإل ططخت اھنأ Philips 66 ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 .2023 ماع لولحب ي/ب 44,500 ةیریركتلا اھتقاط اینروفیلاك ةیالو

 اھتقاط  Martinezةافصم لیوحتل .Marathon Petroleum Corp ةسسؤم ططخت امك

 دوقولا جاتنإل ةدحو ىلإ اینروفیلاك ةیالو يف لمعلا نع ةفقوتملا ،ي/ب فلأ 161,000 ةیریركتلا

 ماع نم لوألا فصنلا يف ي/ب 17,000 جاتنإب ىلوألا ةلحرملا أدبت ثیحب ،نیتلحرم ىلع ددجتملا

 .2023 ماع لولحب ي/ب 47,000  ىلإ ةیناثلا ةلحرملا يف عفرت مث ،2022

 ةءافكلا نیسحتل ةدیدجلا عیراشملا نم ةلسلس نع BP ةكرش تنلعأ ،نطنشاو ةیالو يفو

 ةیجاتنإلا اھتقاط غلبت يتلا Cherry Point ةافصم يف ددجتملا لزیدلا جاتنإ عیسوتو تاثاعبنالا لیلقتو

 لوصولا راطإ يف كلذو ،رالود نویلم 270 اھردق ةیرامثتسا ةفلكب ،Blaine يف ي/ب 238,000

 ماع لولحب اھعیبت يتلا تاجتنملل نوبركلا ةفاثك لیلقتو ،اھتایلمع ربع ةیرفص تاثاعبنا يفاص ىلإ

 ءارجإل فقوتلا مایأ ددع ضفخ لالخ نم ةافصملا ةءافك نیسحت ىلإ لوألا عورشملا فدھی .2050

  .ةلعشلا ىلع ةینوبركوردیھلا داوملا نم ةریبك تایمك قرح اھبحاصی يتلا ةیرودلا ةنایصلا تایلمع

 رالود نویلم 169 ةفلكب ينیجوردیھلا ریسكتلا ةدحو ةءافك نیسحت عورشم نم ةطخلا نوكتت

 جتنی ةیلمعب ةافصملا ھجتنت يذلا نیجوردیھلا نم ةدحولا كالھتسا ضفخ يف مھاسیس يذلا يكیرمأ

 تایلمع نارفأ يف دوقولا كالھتسا لدعم ضفخ ىلع ةوالع ،2CO نم ةریبك ةیمك قالطإ اھنع

 .2023 ماع يف عورشملا زاجنا عقوتیو ،ریركتلا

 جاربأ ةموظنم ةءافك نیسحت عورشمل يكیرمأ رالود نویلم 55 غلبم ةكرشلا تصصخ امك

 دوقوك قرحت يتلا ناثیملاو ناثیإلا لثم ةفیفخلا تازاغلا جاتنإ ضفخ ىلإ فدھی يذلاو ،دیربتلا هایم

 ةیمك ردقت .2CO تاثاعبنا ضفخ يلاتلابو ،ءاملا راخب دیلوت لجارمو ةافصملا تادحو نارفأ يف

2CO ةحازإ لداعت يتلاو ،ةنسلا يف نط 165,000 يلاوحب نیعورشملا نم اھضیفخت عقوتملا 

  ً.ایونس قرطلا نم ةرایس 32,000

 أدب يتلا ددجتملا لزیدلا جاتنإ ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عیسوت نمضتیف ثلاثلا عورشملا امأ

 ،رالود نویلم 45 ةفلكب ،ةنسلا يف لیمرب نویلم 2.6 يلاوح ىلإ ،2018 ماع ةافصملا يف اھلیغشت

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  21                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 يلاوحب ةافصملا ھقوست يذلا لزیدلا كالھتسا نع جاتنلا 2CO تاثاعبنا ضفخ ىلإ يدؤیس يذلاو

 .ةنسلا/ نط 400,000-600,000

 براجت زاجنإ نع .Marathon Petroleum Corp ةسسؤم تنلعأ ،اتوكاد ثرون ةیالو يف

 ةافصم يف ي/ب 12000 ةیجاتنإلا اھتقاط ةدیدجلا ددجتملا لزیدلا جاتنإ ةدحو لیغشت رابتخا

Dickinson میقلك ةرذلا تیزو ایوصلا تیز مادختساب ةكرشلا اھكلمت يتلا ةیدیلقتلا.  

 ةلكلألا ةدحو ریوطت عورــشم زاجنإ نع .Chevron Inc ةــســسؤم تنلعأ ،اتوأ ةیالو يف

 ةــــــیریركتلا اھتقاط ،Salt Lake ةاـــفصم يف ،ي/ب 4,500 ةــــــیجاتنإلا اــــــھتقاط غــــــلبت يتلا

 نم ةـلمتحملا رطاـخملا فیفخت ققحی اـمب جاـتنإلا ةـینقت لـیدـعت ىلإ عورــــشملا فدـھی .ي/ب 53,000

 كالھتـسا لدعم ضفخو ،عقوملا يف زافحلا لماعلا طیـشنت ةیناكمإ ریفوتو ،كیرولفلا ضمح مادختـسا

  .میقلك تانیفیلوألا نم عسوأ فیط لابقتسا نم اھنیكمتل ةدحولا ةنورم نیسحتو ،زافحلا لماعلا

 ةافصم لیوحت عورشم يف ةمئاق ءاشنإلا لامعأ لازت ال Wyoming "غنیمویاو" ةیالو يفو

Cheyenne  ةكرش اھكلمت يتلا ي/ب 32,000 ةیریركتلا اھتقاط HollyFronier جاتنإ ةدحو ىلإ 

  .رالود نویلم 750 يلاوحب ردقت ةیرامثتسا ةفلكب ،ي/ب 15,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يویح لزید

 ریركت ةافصم لیوحتل ةطخ نع  .Hemisphere Ltd ةكرش تنلعأ ،يكاتنك ةیالو يفو

 نم نولاغ نویلم 5 يلاوح جاتنإل ةدحو ىلإ ي/ب 5,500 ةیریركتلا اھتقاط Somerset يف طفنلا

 اھردق ةفلكب ،ىرخأ ةیوناث تاجتنم ىلإ ةفاضإ ،میقلك ایوصلا تیز مادختسابً ایونس يویحلا لزیدلا

  .يكیرمأ رالود نویلم 25

 ةدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفرل ةطخ نع .Parkland Fuel Corp ةـسـسؤم تنلعأ ،ادنك يف

 طفنلا بناج ىلإ ةیناویحلا موحــــشلاو الوناكلا مدختــــست يتلاو ،%125 لدعمب يویحلا دوقولا جاتنإ

 ةـــســـسؤم نع ةقثبنملا .Parkland Refining Ltd ةكرـــشل ةكولمملا ریركتلا ةافـــصم يف ماخلا

Parkland Fuel Corp.، ةـطخ راـطإ يف عورــــشملا يتأـی .ي/ب 55,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط 

   .لقنلا لئاسو دوقو نع ةجتانلا نوبركلا تاثاعبنا ضفخل ةیدنكلا ةموكحلا

 ةــــــكرش عـــم دـــقع عـــیقوت نــــــع .Convenant Energy Ltd ةــــــكرش تــــــنلعأ اــــــمك 

Haldor Topsoe  ةكرـشو Gas Liquids Engineering Ltd. ةدیدج ةافـصم ءاـشنإ عورـشمل 

 ىلوألا ةافـصملا ربتعت يتلاو ، Saskatchiwan بونج ددجتملا تاثافنلا نیـسوریكو لزیدلا جاتنإل

 ي/ب 6,500 اـھردـق ةـیجاـتنإ ةـقاـطب ،طقف ددـجتملا دوقولا جاـتنإل ةــــصــــصخملا ادـنك يف اـھعون نم
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 ىلوألا ةافـصملا ربتعت يتلاو ، Saskatchiwan بونج ددجتملا تاثافنلا نیـسوریكو لزیدلا جاتنإل

 ي/ب 6,500 اـھردـق ةـیجاـتنإ ةـقاـطب ،طقف ددـجتملا دوقولا جاـتنإل ةــــصــــصخملا ادـنك يف اـھعون نم
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  22                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 اـمك .ادـنك يف عرزت يتلا الوناـكلا تـیز اـھنیب نمو لـماـك لـكــــشب ةـیتاـبنلا تویزلا ىلع دـمتعتــــسو

 ةكرــشل ةدئاعلا HydroFlex ةینقت ىلع دمتعت ددجتم نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ةافــصملا نمــضتتــس

Haldor Topsoe  نمً الدب ةددجتم رداــصم نم لاــسملا لورتبلا زاغ وأ اثفانلا نم میقل مادختــساب 

 .2024 ماع يف ةافصملا لیغشت ءدب عقوتیو .ةیروفحألا رداصملا

 صیخرت میدقتل  Haldor Topsoeةكرـش عم دقع عیقوت نع Tidewater ةكرـش تنلعأ امك
 يف HydroFlex ةـینقت ىلع دـمتعت ،ددـجتم لزید جاـتنإ ةدـحو ءاــــشنإ عورــــشمل تاـیلمعلا اـیجولونكت
 .نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحو ىلإ ةـفاــــضإ ي/ب 12,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط Prince George ةاـفــــصم
 .2023 ماع يف جاتنإلاب أدبت نأ عقوتیو ،ددجتملا لزیدلا نم ي/ب 3,000 ةدحولا جتنتسو

 تاعیرـشتلا تابلطتم ةیبلتل ةیدنكلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف ددجتملا دوقولا جاتنإ عیراـشم يتأت

 نع %13 لدـعمب ادـنك يف جتنملا دوقولا نع ةـجتاـنلا نوبركلا تاـثاـعبنا ضیفختل اـھتردـــــصأ يتلا

 .2030 ماع لولحب كلذو 2016 ماع يف هاوتسم

 عورشم يف ظوحلم مدقت قیقحت نع Pemex ةیكیسكملا لورتبلا ةكرش تنلعأ ،كیسكملا يف

 ةیالو قرش Dos Bocas ءانیم يف ي/ب 340,000 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ

 نع فقوتلاو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت فدھب ةیكیسكملا  Tabasco"وكسابات"

 Maya لیقثلا ماخلا طفنلا ریركتل ةافصملا تممص .ةیجراخلا قاوسألا نم داریتسالا ىلع دامتعالا

 عورشملا زاجنإ عقوتیو ،)تیربك %3.4( يضماحلاو ، (API 22-21) ةرومغملا لوقح نم جتنملا

 .2022 ماع يف

 ةیبلتو ءادألا نیـــسحتل ةمئاقلا يفاـــصملا ریوطتل ةطخ نع ةیكیـــسكملا ةموكحلا تنلعأ امك 

   .ةدوجلا ةیلاعلا ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا

 ةیبونجلا اكیرمأ 1-3

 ةــــكرــش نــــــع ةــــقثــبنملا ةــینــــیتنجرألا  Raizen ةــــكرش تــــعقو ،نیــــتنجرألا يف

Royal Dutch Shell ةكرـش عمً ادقع KBR ءاـشنإ عورـشمل ةیلوألا ةیـسدنھلا میماـصتلا زاجنإل 

 ةاـفــــصم يف ي/ب 10,200 ةـیجاـتنإلا اـھتقاـط ةدـیدـج FCC عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكت ةدـحو

Buenos Aires 2024 ماع يف جاتنإلا ءدب عقوتیو .ي/ب 108,000 ةیریركتلا اھتقاط.  

 ةفلكب ةافــصملل يلیغــشتلا ءادألا ریوطتل ةطخ نمــض يتأی عورــشملا نأ ىلإ ةراــشإلا ردجت

  .يكیرمأ رالود نویلم 715 اھردق ةیلامجإ

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  23                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 يتلا Buenos Aires  يف ،Campana ةافــصم ریوطت عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 .ي/ب 87,000 ةـیلاـحلا ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبتو ،ةـینیتنجرألا   Axion Energyةـكرــــش اـھكلمت

 ةجلاعمو ،ينیجوردیھ ریــسكت تادحو ءاــشنإو ،ةافــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورــشملا نمــضتی

 جاتنإ ىلع ةافــــصملا ةردق زیزعت فدھب كلذو ،يكیرمأ رالود رایلم 1.5 ةفلكب ،ةدیدج ةینیجوردیھ

 داریتــسا ءابعأ فیفخت ىلع ةوالع ،ةیئیبلا تاعیرــشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیــسحتو ،فیظنلا دوقولا

  .2023 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةیلورتبلا تاجتنملا

 ةـــــكرش عـــــمً ادـــــقع ةـــــیلیشتلا  Enapيـــــفاـــــصم ةـــــكرش تـــــعقو ،يلیشتلا يف

Tecnicas Reuindas   دیروتلاو ةیــــسدنھلا میماــــصتلا ذیفنتل يكیرمأ رالود نویلم 100 ةمیقب 

 .ي/ب 116,000 ةیریركتلا اھتقاط bio-Bio ةافـصم يف  ةدیدجلا تادحولا نم ةعومجمل ءاـشنإلاو

 ،5 وروی يبوروألا رایعملل ً اقفو ةیطفن تاقتـــشم جاتنإ  نم ةافـــصملا نیكمت ىلإ عورـــشملا فدھی

 تاثاعبنا ضیفختل ةموكحلا ةطخ راطإ يف كلذو ،ةیئیبلا تاعیرــــشتلاب ةافــــصملا مازتلا نیــــسحتو

 .نوبركلا

 رالود نویلم 780 غلبم صیــــصخت نع Ecopetrol SA ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیبمولوك يف

 اھتقاط Barrancabermeja ةافــصمل يئیبلاو يلیغــشتلا ءادألا ریوطت عورــشمل يفاــضإ يكیرمأ

 نم ةافــصملا نیكمتل تاونــس تــس ذنم تأدب دق ریوطتلا ةطخ نأ ركذی .ي/ب 250,000 ةیریركتلا

 تاعیرـشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیـسحتو ،نویلملا يف ءزج 10 نم ىندأ تیربك ىوتحمب دوقو جاتنا

 فرـصلا هایم ةجلاعم نیـسحتو ةقاطلا كالھتـسا ضفخو ،تاثاعبنالا ةیمك فیفخت لالخ نم ،ةیئیبلا

 .2025 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنا عقوتیو .ةیعانصلا

 ةافـصم يف ددجتم لزید جاتنإ ةدحو ءاـشنإل ةطخ نع ةیفیلوبلا ةموكحلا تنلعأ ،ایفیلوب يف

Guillermo Elder Bell 450,000 يلاوح ةدحولا جلاعتــــس .ي/ب 24,000 ةیریركتلا اھتقاط 

 نویلم 3( ي/ب 9,000 جاـتنإل ةـیناویحلا موحــــشلا تاـیاـفنو ةـیتاـبنلا تویزلا نم ةـنــــسلا/نط

 عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 250 عورـــشملا ةفلكت غلبت .ددجتملا لزیدلا دوقو نم )ةنـــسلا/لیمرب

 .2024 ماع يف جاتنإلا ءدب

 ةاـــــفـصم رـــــیوطت عورــــــشم نـــــع Petrobras ةـــــكرـش تـــــنلعأ ،لـــــیزاربلا يف 

 Daque de Caxias فدــھی .ي/ب 269,000 ةــیریركتلا اــھتقاــط وریناــج يد ویر ةــیدــم يف 

 يف ءزج 10 ىلإ 500 نم جتنملا لزیدـلاو نیلوزاـغلا يف تـیربكلا ةـبــــسن ضفخ ىلإ عورــــشملا



159 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة
	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  22                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 اـمك .ادـنك يف عرزت يتلا الوناـكلا تـیز اـھنیب نمو لـماـك لـكــــشب ةـیتاـبنلا تویزلا ىلع دـمتعتــــسو

 ةكرــشل ةدئاعلا HydroFlex ةینقت ىلع دمتعت ددجتم نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ةافــصملا نمــضتتــس

Haldor Topsoe  نمً الدب ةددجتم رداــصم نم لاــسملا لورتبلا زاغ وأ اثفانلا نم میقل مادختــساب 

 .2024 ماع يف ةافصملا لیغشت ءدب عقوتیو .ةیروفحألا رداصملا

 صیخرت میدقتل  Haldor Topsoeةكرـش عم دقع عیقوت نع Tidewater ةكرـش تنلعأ امك
 يف HydroFlex ةـینقت ىلع دـمتعت ،ددـجتم لزید جاـتنإ ةدـحو ءاــــشنإ عورــــشمل تاـیلمعلا اـیجولونكت
 .نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحو ىلإ ةـفاــــضإ ي/ب 12,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط Prince George ةاـفــــصم
 .2023 ماع يف جاتنإلاب أدبت نأ عقوتیو ،ددجتملا لزیدلا نم ي/ب 3,000 ةدحولا جتنتسو

 تاعیرـشتلا تابلطتم ةیبلتل ةیدنكلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف ددجتملا دوقولا جاتنإ عیراـشم يتأت

 نع %13 لدـعمب ادـنك يف جتنملا دوقولا نع ةـجتاـنلا نوبركلا تاـثاـعبنا ضیفختل اـھتردـــــصأ يتلا

 .2030 ماع لولحب كلذو 2016 ماع يف هاوتسم

 عورشم يف ظوحلم مدقت قیقحت نع Pemex ةیكیسكملا لورتبلا ةكرش تنلعأ ،كیسكملا يف

 ةیالو قرش Dos Bocas ءانیم يف ي/ب 340,000 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ

 نع فقوتلاو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت فدھب ةیكیسكملا  Tabasco"وكسابات"

 Maya لیقثلا ماخلا طفنلا ریركتل ةافصملا تممص .ةیجراخلا قاوسألا نم داریتسالا ىلع دامتعالا

 عورشملا زاجنإ عقوتیو ،)تیربك %3.4( يضماحلاو ، (API 22-21) ةرومغملا لوقح نم جتنملا

 .2022 ماع يف

 ةیبلتو ءادألا نیـــسحتل ةمئاقلا يفاـــصملا ریوطتل ةطخ نع ةیكیـــسكملا ةموكحلا تنلعأ امك 

   .ةدوجلا ةیلاعلا ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا

 ةیبونجلا اكیرمأ 1-3

 ةــــكرــش نــــــع ةــــقثــبنملا ةــینــــیتنجرألا  Raizen ةــــكرش تــــعقو ،نیــــتنجرألا يف

Royal Dutch Shell ةكرـش عمً ادقع KBR ءاـشنإ عورـشمل ةیلوألا ةیـسدنھلا میماـصتلا زاجنإل 

 ةاـفــــصم يف ي/ب 10,200 ةـیجاـتنإلا اـھتقاـط ةدـیدـج FCC عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكت ةدـحو

Buenos Aires 2024 ماع يف جاتنإلا ءدب عقوتیو .ي/ب 108,000 ةیریركتلا اھتقاط.  

 ةفلكب ةافــصملل يلیغــشتلا ءادألا ریوطتل ةطخ نمــض يتأی عورــشملا نأ ىلإ ةراــشإلا ردجت

  .يكیرمأ رالود نویلم 715 اھردق ةیلامجإ

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  23                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 يتلا Buenos Aires  يف ،Campana ةافــصم ریوطت عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 .ي/ب 87,000 ةـیلاـحلا ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبتو ،ةـینیتنجرألا   Axion Energyةـكرــــش اـھكلمت

 ةجلاعمو ،ينیجوردیھ ریــسكت تادحو ءاــشنإو ،ةافــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورــشملا نمــضتی

 جاتنإ ىلع ةافــــصملا ةردق زیزعت فدھب كلذو ،يكیرمأ رالود رایلم 1.5 ةفلكب ،ةدیدج ةینیجوردیھ

 داریتــسا ءابعأ فیفخت ىلع ةوالع ،ةیئیبلا تاعیرــشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیــسحتو ،فیظنلا دوقولا

  .2023 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةیلورتبلا تاجتنملا

 ةـــــكرش عـــــمً ادـــــقع ةـــــیلیشتلا  Enapيـــــفاـــــصم ةـــــكرش تـــــعقو ،يلیشتلا يف

Tecnicas Reuindas   دیروتلاو ةیــــسدنھلا میماــــصتلا ذیفنتل يكیرمأ رالود نویلم 100 ةمیقب 

 .ي/ب 116,000 ةیریركتلا اھتقاط bio-Bio ةافـصم يف  ةدیدجلا تادحولا نم ةعومجمل ءاـشنإلاو

 ،5 وروی يبوروألا رایعملل ً اقفو ةیطفن تاقتـــشم جاتنإ  نم ةافـــصملا نیكمت ىلإ عورـــشملا فدھی

 تاثاعبنا ضیفختل ةموكحلا ةطخ راطإ يف كلذو ،ةیئیبلا تاعیرــــشتلاب ةافــــصملا مازتلا نیــــسحتو

 .نوبركلا

 رالود نویلم 780 غلبم صیــــصخت نع Ecopetrol SA ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیبمولوك يف

 اھتقاط Barrancabermeja ةافــصمل يئیبلاو يلیغــشتلا ءادألا ریوطت عورــشمل يفاــضإ يكیرمأ

 نم ةافــصملا نیكمتل تاونــس تــس ذنم تأدب دق ریوطتلا ةطخ نأ ركذی .ي/ب 250,000 ةیریركتلا

 تاعیرـشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیـسحتو ،نویلملا يف ءزج 10 نم ىندأ تیربك ىوتحمب دوقو جاتنا

 فرـصلا هایم ةجلاعم نیـسحتو ةقاطلا كالھتـسا ضفخو ،تاثاعبنالا ةیمك فیفخت لالخ نم ،ةیئیبلا

 .2025 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنا عقوتیو .ةیعانصلا

 ةافـصم يف ددجتم لزید جاتنإ ةدحو ءاـشنإل ةطخ نع ةیفیلوبلا ةموكحلا تنلعأ ،ایفیلوب يف

Guillermo Elder Bell 450,000 يلاوح ةدحولا جلاعتــــس .ي/ب 24,000 ةیریركتلا اھتقاط 

 نویلم 3( ي/ب 9,000 جاـتنإل ةـیناویحلا موحــــشلا تاـیاـفنو ةـیتاـبنلا تویزلا نم ةـنــــسلا/نط

 عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 250 عورـــشملا ةفلكت غلبت .ددجتملا لزیدلا دوقو نم )ةنـــسلا/لیمرب

 .2024 ماع يف جاتنإلا ءدب

 ةاـــــفـصم رـــــیوطت عورــــــشم نـــــع Petrobras ةـــــكرـش تـــــنلعأ ،لـــــیزاربلا يف 

 Daque de Caxias فدــھی .ي/ب 269,000 ةــیریركتلا اــھتقاــط وریناــج يد ویر ةــیدــم يف 

 يف ءزج 10 ىلإ 500 نم جتنملا لزیدـلاو نیلوزاـغلا يف تـیربكلا ةـبــــسن ضفخ ىلإ عورــــشملا
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  24                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 يتدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورـشملا نمـضتی .ریدـصتلا قاوـسأ تابلطتم عم قفاوتی امب ،نویلملا

 اھتقاط Paulinia ةافـصم يف لثامم عورـشم نع ةكرـشلا تنلعأ امك .لزیدلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا

 .ي/ب 252,000 ةیریركتلا اھتقاط Henrique Lage ةافصمو ،ي/ب 434,000 ةیریركتلا

 ةیبرغلا ابوروأ 1-4

 ةیــسنرفلا  Axens ةكرــش عمً ادقع ،ةینابــسإلا Repsol SA ةكرــش تعقو ،اینابــسإ يف

 اـھتقاـط Cartagena ةاـفــــصم يف يویح دوقو جاـتنإ ةدـحول اـیجولونكتلا صیخرت ىلع لوــــصحلل

 اــھتقاط رــضخأ نــیجوردــیھ جاــتنإ ةدــحو نم عورــشملا نوــكــتی .ي/ب 220,000 ةــیریركتلا

 يلاوح جاــتنإل موحــــشلا نم ةدــیدــع عاونأ ةــجلاــعم اــھنكمی ةــجردــھ ةدــحوو ،طاواــغیم 100

 ،تاثافن دوقوو ،لزیدلا نم نوكملاو ،تیربكلا نم يلاخلا ددجتملا دوقولا نم ةنــسلا/نط 250,000

 ةطخب ةكرـــشلا مازتلا راطإ يف يتأیو ،وروی نویلم 188 عورـــشملا ةفلك غلبت .نابوربلاو ،اثفانلاو

 ةیقافتا تابلطتملً اقفو ،2050 ماع لولحب رفــصلا ىلإ تاثاعبنالا ضفخ فدھ قیقحتو ةقاطلا لوحت

 يلاعلا يویحلا دوقولا جاتنإ لدعم ةفعاـــضمل اھتطخ نع ةكرـــشلا تنلعأ امك .خانملا ریغتل سیراب

 ،نیتلحرم ىلعو 2030 ماع لولحب ةنــــسلا/نط 600,000 ىلإ لــــصتل ةیتابنلا تویزلا نم ةدوجلا

 امك .2025 ماع لولحب ةلمعتـسملا ةیتابنلا تویزلا مادختـساب ةیجاتنإلا ةقاطلا فـصن زاجنإ متی ثیحب

 |ةـیریركتلا اـھتقاـط Bilbao ةاـفــــصم يف نوبركلا عزنل عورــــشم ذـیفنت ةـكرــــشلا ةـطخ نمــــضتت

 رـضخأ نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاـشنإ نمـضتی ،اینابـسإ لامـش Muskiz ةنیدم يف ،ي/ب 220,000

 ةرواـجملا ىرخألا يفاـــــصملاو ةاـفــــصملا دـیوزتل روی نویلم 8.9 ةـفلكب ،طاواـغیم 2.5 اـھتقاـط

 جاتنإ يتدحو ءاـشنإ عورـشملا نمـضتی امك .2022 ماع ةیاھن يف ةدحولا زاجنإ عقوتیو .نیجوردیھلاب

 ةدـحو ىلإ نیجوردـیھلا دـیوزتل Bilbao ءاـنیم يف طاواـغیم 10 اـھتقاـط ىلوألا رــــضخأ نیجوردـیھ

 ةكرــش نم لك اھتیكلم يف كرتــشیو ،Petronor ةكرــش اھئاــشنإب موقتــس ،يعانطــصا دوقو جاتنإ

Petronor وRepsol  و ،ةیدوعـسلا وكمارأوEVE ، وEnagas. يف عورشملا لیغـشت ءدب عقوتیو 

 ىلإ ددـجتملا نیجوردـیھلا دوزتــــس يتلاو طاواـغیم 100 اـھتقاـط غلبتف ةـیناـثلا ةدـحولا اـمأ .2024 ماـع

  .2025 ماع يف ةدحولا زاجنإ عقوتیو ،Petronor ةكرشل ةعباتلا يفاصملا

 يعانطصالا دوقولا جاتنإل نیتدحو ءاشنإل ةطخ نع Repsol ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ،وروی نویلم 60 ةفلكب ،ي/ب 50 اھتقاط رــــضخألا نیجوردیھلاو نوبركلا دیــــسكأ يناث زاغ نم

 لــیوحت ىلع دــمتعتف ةــیناــثلا ةدــحولا اــمأ ،2024 ماــع لولحب ةدــحولا لــیغــــشت ءدــب عقوتیو

 ةافــصملا يف ریركتلا تایلمع نارفأ يف مدختــسی دوقو ىلإ ةیدلبلا تایافنلا نم ةنــسلا/نط 10,000 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  25                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 دوقو نم ةنحـش لوأ ریدـصت نم تنكمت اھنأ Repsol ةكرـش تدكأ امك .يروفحألا دوقولا نمً الدب

 ةیریركتلا اھتقاط Puertollano ةافـصم يف اھتأـشنأ يتلا ةدیدجلا ةدحولا نم جتنملا يویحلا تاثافنلا

  .ي/ب 150,000

 ریركت ةاـفــــصم لـیوحتل ةـطخ نعRoyal Dutch Shell  ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیناـملأ يف

 ىلإ ةیناملألا  Wesselingةنیدم يف ي/ب 150,000 ةیریركتلا اھتقاط  Shell Rheinlandطفنلا

 راطإ يف كلذو ،لاـــسملا يویحلا زاغلاو يویحلا تاثافنلا دوقو لثم ددجتملا دوقولا جاتنإل ةافـــصم

 نع تنلعأ دق ةكرـشلا نأ ركذی .2050 ماع لولحب رفـصلا ىلإ ةینوبركلا تاثاعبنالا ضفخل اھططخ

 مـسا اھیلع قلطأ طاواغیم 10 اھتقاط رـضخألا نیجوردیھلا جاتنإل يئابرھك لیلحت ةدحو لیغـشت ءدب

Refhyne ةـنیدـم يف Wesseling، ىلإ ةدـحولا هذـھل ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر رارق ذاـختا مت اـمك 

 .طاواغیم 100 

 ةـكرــــش نم لـك تـنلعأ يذـلا كرتــــشملا عورــــشملا يف ةـمئاـق ءاــــشنإلا لاـمعأ لازت ال اـمك

 Bp  ةكرــشو ةیناطیربلا Orsted  نیجوردیھ( رــضخأ نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاــشنإل ةیكرامندلا 

 ةــیریركتلا اــھتقاــط  Lingen ةاــفــــصم يف ةــنــــسلا/نط 9,000 ةــیجاــتنإلا اــھتقاــط  )يویح

 فدـھی .اـیناـملأ برغ لاـمــــش Emsland ةـقطنم يف Bp ةـكرــــش اـھكلتمت يتلا ي/ب 100,000

 دوقولا نم جتنملا نیجوردیھلا نم ةافــصملا ةجاح يلامجإ نم %20 يلاوح لادبتــسا ىلإ عورــشملا

 يناـث زاـغ تاـثاـعبنا نم ةـنــــسلا/نط 80,000 يلاوح ضفخو ،رــــضخألا نیجوردـیھلاـب يروفحألا

 يتلا ةیئاھنلا ةلحرملا لامكتــسا يف ةكرــشلا ةطخ ززعتــس يتلا ةیلوألا ھتلحرم يف نوبركلا دیــسكأ

  .رـضخألا نیجوردیھلا ىلإ ةافـصملا يف كلھتـسملا نیجوردیھلا يلامجإ لیوحت يف مھاـست نأ عقوتی

 ءاـملل يئاـبرھكلا لـیلحتلا ةـیلمع نم رــــضخألا نیجوردـیھلا جاـتنإ ىلع ةدـحولا هذـھ لـمع أدـبم دـمتعی

 .2024 ماع يف جاتنإلا ءدب عقوتیو .حایرلا ةقاط نم ةدلوملا ءابرھكلا مادختساب

 ةیجاتنإلا اھتقاط زافحلا لماعلاب ریـــسكتلا ةدحو ریوطت عورـــشم نع OMV ةكرـــش تنلعأ

 "اـیراـفاـب" ةـنیدـم يف  Burghausen ةاـفــــصم يف يكیرمأ رالود نویلم 48 ةـفلكب ،ي/ب 65,000

 جاـتنإ ةـیمك ةداـیز ىلإ عورــــشملا فدـھی .ي/ب 210,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبت يتلا ةـیناـملألا

 ططخملا نمو ،تایوامیكورتبلا جاتنإ تادحو عم لماكتلا میظعت ةطخ راطإ يف نیلیثیإلاو نیلیبوربلا

  .2022 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف عورشملا زاجنإ
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الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة
	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  24                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 يتدحول ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر عورـشملا نمـضتی .ریدـصتلا قاوـسأ تابلطتم عم قفاوتی امب ،نویلملا

 اھتقاط Paulinia ةافـصم يف لثامم عورـشم نع ةكرـشلا تنلعأ امك .لزیدلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا

 .ي/ب 252,000 ةیریركتلا اھتقاط Henrique Lage ةافصمو ،ي/ب 434,000 ةیریركتلا

 ةیبرغلا ابوروأ 1-4

 ةیــسنرفلا  Axens ةكرــش عمً ادقع ،ةینابــسإلا Repsol SA ةكرــش تعقو ،اینابــسإ يف

 اـھتقاـط Cartagena ةاـفــــصم يف يویح دوقو جاـتنإ ةدـحول اـیجولونكتلا صیخرت ىلع لوــــصحلل

 اــھتقاط رــضخأ نــیجوردــیھ جاــتنإ ةدــحو نم عورــشملا نوــكــتی .ي/ب 220,000 ةــیریركتلا

 يلاوح جاــتنإل موحــــشلا نم ةدــیدــع عاونأ ةــجلاــعم اــھنكمی ةــجردــھ ةدــحوو ،طاواــغیم 100

 ،تاثافن دوقوو ،لزیدلا نم نوكملاو ،تیربكلا نم يلاخلا ددجتملا دوقولا نم ةنــسلا/نط 250,000

 ةطخب ةكرـــشلا مازتلا راطإ يف يتأیو ،وروی نویلم 188 عورـــشملا ةفلك غلبت .نابوربلاو ،اثفانلاو

 ةیقافتا تابلطتملً اقفو ،2050 ماع لولحب رفــصلا ىلإ تاثاعبنالا ضفخ فدھ قیقحتو ةقاطلا لوحت

 يلاعلا يویحلا دوقولا جاتنإ لدعم ةفعاـــضمل اھتطخ نع ةكرـــشلا تنلعأ امك .خانملا ریغتل سیراب

 ،نیتلحرم ىلعو 2030 ماع لولحب ةنــــسلا/نط 600,000 ىلإ لــــصتل ةیتابنلا تویزلا نم ةدوجلا

 امك .2025 ماع لولحب ةلمعتـسملا ةیتابنلا تویزلا مادختـساب ةیجاتنإلا ةقاطلا فـصن زاجنإ متی ثیحب

 |ةـیریركتلا اـھتقاـط Bilbao ةاـفــــصم يف نوبركلا عزنل عورــــشم ذـیفنت ةـكرــــشلا ةـطخ نمــــضتت

 رـضخأ نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاـشنإ نمـضتی ،اینابـسإ لامـش Muskiz ةنیدم يف ،ي/ب 220,000

 ةرواـجملا ىرخألا يفاـــــصملاو ةاـفــــصملا دـیوزتل روی نویلم 8.9 ةـفلكب ،طاواـغیم 2.5 اـھتقاـط

 جاتنإ يتدحو ءاـشنإ عورـشملا نمـضتی امك .2022 ماع ةیاھن يف ةدحولا زاجنإ عقوتیو .نیجوردیھلاب

 ةدـحو ىلإ نیجوردـیھلا دـیوزتل Bilbao ءاـنیم يف طاواـغیم 10 اـھتقاـط ىلوألا رــــضخأ نیجوردـیھ

 ةكرــش نم لك اھتیكلم يف كرتــشیو ،Petronor ةكرــش اھئاــشنإب موقتــس ،يعانطــصا دوقو جاتنإ

Petronor وRepsol  و ،ةیدوعـسلا وكمارأوEVE ، وEnagas. يف عورشملا لیغـشت ءدب عقوتیو 

 ىلإ ددـجتملا نیجوردـیھلا دوزتــــس يتلاو طاواـغیم 100 اـھتقاـط غلبتف ةـیناـثلا ةدـحولا اـمأ .2024 ماـع

  .2025 ماع يف ةدحولا زاجنإ عقوتیو ،Petronor ةكرشل ةعباتلا يفاصملا

 يعانطصالا دوقولا جاتنإل نیتدحو ءاشنإل ةطخ نع Repsol ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ،وروی نویلم 60 ةفلكب ،ي/ب 50 اھتقاط رــــضخألا نیجوردیھلاو نوبركلا دیــــسكأ يناث زاغ نم

 لــیوحت ىلع دــمتعتف ةــیناــثلا ةدــحولا اــمأ ،2024 ماــع لولحب ةدــحولا لــیغــــشت ءدــب عقوتیو

 ةافــصملا يف ریركتلا تایلمع نارفأ يف مدختــسی دوقو ىلإ ةیدلبلا تایافنلا نم ةنــسلا/نط 10,000 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  25                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 دوقو نم ةنحـش لوأ ریدـصت نم تنكمت اھنأ Repsol ةكرـش تدكأ امك .يروفحألا دوقولا نمً الدب

 ةیریركتلا اھتقاط Puertollano ةافـصم يف اھتأـشنأ يتلا ةدیدجلا ةدحولا نم جتنملا يویحلا تاثافنلا

  .ي/ب 150,000

 ریركت ةاـفــــصم لـیوحتل ةـطخ نعRoyal Dutch Shell  ةـكرــــش تـنلعأ ،اـیناـملأ يف

 ىلإ ةیناملألا  Wesselingةنیدم يف ي/ب 150,000 ةیریركتلا اھتقاط  Shell Rheinlandطفنلا

 راطإ يف كلذو ،لاـــسملا يویحلا زاغلاو يویحلا تاثافنلا دوقو لثم ددجتملا دوقولا جاتنإل ةافـــصم

 نع تنلعأ دق ةكرـشلا نأ ركذی .2050 ماع لولحب رفـصلا ىلإ ةینوبركلا تاثاعبنالا ضفخل اھططخ

 مـسا اھیلع قلطأ طاواغیم 10 اھتقاط رـضخألا نیجوردیھلا جاتنإل يئابرھك لیلحت ةدحو لیغـشت ءدب

Refhyne ةـنیدـم يف Wesseling، ىلإ ةدـحولا هذـھل ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا عفر رارق ذاـختا مت اـمك 

 .طاواغیم 100 

 ةـكرــــش نم لـك تـنلعأ يذـلا كرتــــشملا عورــــشملا يف ةـمئاـق ءاــــشنإلا لاـمعأ لازت ال اـمك

 Bp  ةكرــشو ةیناطیربلا Orsted  نیجوردیھ( رــضخأ نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاــشنإل ةیكرامندلا 

 ةــیریركتلا اــھتقاــط  Lingen ةاــفــــصم يف ةــنــــسلا/نط 9,000 ةــیجاــتنإلا اــھتقاــط  )يویح

 فدـھی .اـیناـملأ برغ لاـمــــش Emsland ةـقطنم يف Bp ةـكرــــش اـھكلتمت يتلا ي/ب 100,000

 دوقولا نم جتنملا نیجوردیھلا نم ةافــصملا ةجاح يلامجإ نم %20 يلاوح لادبتــسا ىلإ عورــشملا

 يناـث زاـغ تاـثاـعبنا نم ةـنــــسلا/نط 80,000 يلاوح ضفخو ،رــــضخألا نیجوردـیھلاـب يروفحألا

 يتلا ةیئاھنلا ةلحرملا لامكتــسا يف ةكرــشلا ةطخ ززعتــس يتلا ةیلوألا ھتلحرم يف نوبركلا دیــسكأ

  .رـضخألا نیجوردیھلا ىلإ ةافـصملا يف كلھتـسملا نیجوردیھلا يلامجإ لیوحت يف مھاـست نأ عقوتی

 ءاـملل يئاـبرھكلا لـیلحتلا ةـیلمع نم رــــضخألا نیجوردـیھلا جاـتنإ ىلع ةدـحولا هذـھ لـمع أدـبم دـمتعی

 .2024 ماع يف جاتنإلا ءدب عقوتیو .حایرلا ةقاط نم ةدلوملا ءابرھكلا مادختساب

 ةیجاتنإلا اھتقاط زافحلا لماعلاب ریـــسكتلا ةدحو ریوطت عورـــشم نع OMV ةكرـــش تنلعأ

 "اـیراـفاـب" ةـنیدـم يف  Burghausen ةاـفــــصم يف يكیرمأ رالود نویلم 48 ةـفلكب ،ي/ب 65,000

 جاـتنإ ةـیمك ةداـیز ىلإ عورــــشملا فدـھی .ي/ب 210,000 ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبت يتلا ةـیناـملألا

 ططخملا نمو ،تایوامیكورتبلا جاتنإ تادحو عم لماكتلا میظعت ةطخ راطإ يف نیلیثیإلاو نیلیبوربلا

  .2022 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف عورشملا زاجنإ
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  26                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةافــــصم يف يویحلا تاثافنلا دوقو جاتنإ ءدب نع ENI SPA ةكرــــش تنلعأ ،ایلاطیإ يف

 اذــھ ءاــج .ي/ب 110,000 ةــیریركتلا اــھتقاــط اــیلاــطیإ يف اــھكلمت يتلا Taranto طفنلا ریركت

 ىلإ ةمئاقلا اھتاعمجم يف يویحلا دوقولا نم ةیجاتنإلا اھتقاط عفرل ةكرـشلا ةطخ راطإ يف عورـشملا

    .ةنسلا/نط نویلم 1.1

 ،امھكلمت نیتللا نیتافـصملا ىدحإ قلغتـس اھنأ Galp Energia ةكرـش تنلعأ ،لاغتربلا يف

 يتأی .ي/ب 110,000 ةیریركتلا اھتقاط ،لاغتربلا برغ لامـش ةعقاولا  Matosihosةافـصم يھو

 ةافــصملا تادعم ةلازإ ةفلكت غلبت نأ عقوتی  .ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا عجارت ببــسب رارقلا اذھ

 لدعمب ةیرامثتــسالا تاقفنلا ضفخ يف فیقوتلا مھاــسیــس لباقملاب نكلو ،وروی نویلم 200 يلاوح

 .ةنسلا/نط 900,000 رادقمب 2CO تاثاعبنا ضفخ ىلع ةوالع ً،ایونس وروی نویلم 90

 ،Honeywell UOP LLC ةكرش عمً ادقع ةیدیوسلا Preem ةكرش تعقو ،دیوسلا يف

 ریركتل ةـكرتــــشملا تاـیلمعلا اـیجولونكت مادـختــــساـب ددـجتملا دوقولا جاـتنإ اـیجولونكت قیبطت راـبتخال

 اھتقاط Lysekil ةافصم يف دیوسلا يف بشخلا لماعم تایافنل يرارحلا للحتلا نم ةجتنملا تویزلا

 ىلوألا ةلحرملا زاجنا نع ةكرـــشلا تنلعأ 2021 ناریزح/وینوی يفو .ي/ب 220,000 ةیریركتلا

 ةلحرملاب ءدبلاو ،FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریــــسكتلا ةدحو يف نط 300 ریركت اھلالخ مت يتلاو

 .نیتمداقلا نیتنسلا لالخ يرارحلا للحتلا تویز نم نط 50,000 ریركت نمضتت يتلا ةیناثلا

 دوقولا جاتنإل ةدحو ءاـــشنإ عورـــشمب ءدبلا نع تنلعأ دق تناك Preem ةكرـــش نأ ركذی

 ةاـفــــصم يف ،ي/ب 16,000 ةـیجاـتنإلا اـھتقاـط میقلك ربونــــصلا تـیز ىلعً اداـمتعا ةدـیدـج يویحلا

Gothenburg زاغ زاجتحا ةدحو ءاـشنإ ىلإ ةفاـضإ ،ي/ب 125,000 ةیریركتلا اھتقاط ةیدیوـسلا 

 هذـھ زاـجنإ يتأـی .2025 ماـع يف اـھزاـجنإ عقوتیو ،نوبركلا تاـثاـعبنا ضفخل نوبركلا دـیــــسكأ يناـث

 ىلإ يویحلا دوقولا جاـتنإ عفرو نوبركلا تاـثاـعبنا ضفخل ةـكرــــشلا ةـطخ راـطإ يف عیراـــــشملا

 .2030 ماع لولحب ي/ب 100,000

 جاتنإ ةدحول ةیلوألا ةیسدنھلا میماصتلا ذیفنت دقع Total Energies ةكرش تعقو ،اسنرف يف

 ةیتابنلا تویزلا نم ءزج عم ةیناویحلا نوھدلا نم ةنسلا/نط 400,000 لیوحت لالخ نم يویح دوقو

 اھفیقوت مت يتلا اسنرف لامش  Grandpuits ةافصم عقوم لیوحت عورشم نم ءزجك ،میقلك ةلمعتسملا

 ةیرامثتسا ةفلكب يویحلا دوقولا جاتنإل عمجم ىلإ ي/ب 100,000 ةیریركتلا اھتقاط ،2015 ماع يف

 ،يویح لزید ةنسلا/نط 170,000 يلاوح اھلیغشت دنع ةدحولا جتنتس .وروی نویلم 500 اھردق

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  27                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 جاتنإ يف اھمادختسال ةددجتم اثفان ةنسلا/نط 50,000و ،يویح تاثافن دوقو ةنسلا/نط120,000و

 راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .2024 ماع لولحب يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو .يویحلا كیتسالبلا

 كلذو ،2030 ماع لولحب ةنسلا/نط نویلم 5 ىلإ ددجتملا دوقولا نم اھجاتنإ لدعم عفرل اسنرف ةطخ

  .2040 ماع لولحب نوبركلا ةضفخنملا ةقاطلا ىلإ لوحتلا ىلإ يمرت يتلا اھفادھأ قیقحتل

 La Mede ةافصم لیوحت عورشم تذفن نأ قبس Total Energies ةكرش نأ ركذی

 تاثافنلا دوقوو يویحلا لزیدلا تیز جاتنإل ةافصم ىلإ ،ي/ب 153,000 ةیریركتلا اھتقاط ةفقوتملا

 يف اھلیغشت أدبو ،يكیرمأ رالود نویلم 310 ةفلكو ،ةنسلا/نط 500,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يویحلا

  .2019 ماع

 ھینج رایلم رامثتسال ةطخ نع INIOS Group ةعومجم تنلعأ ،ةدحتملا ةكلمملا يف

 يذلا تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم يف ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ عورشم ذیفنتل ينیلرتسا

 ةیریركتلا اھتقاط ةافصم ىلع يوتحی يذلاو ادنالتكسا يف Grangemouth يف ھكلمت

 نیزختو زاجتحا ةموظنمب ةدوزم نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاشنإ عورشملا نمضتی .ي/ب 210,000 

 بیكرت ىلإ ةفاضإ ،2CO زاغ نم ةنسلا يف نط نویلم اھتقاط غلبت ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ

 .ةافصملا يف ةمئاقلا نیجوردیھلا ةدحو نم نوبركلا دیسكوأ يناث نیزختو زاجتحال ةدیدج ةموظنم

 كالھتسا دیشرت ىلع دمتعت ةئیفدلا تازاغلا تاثاعبنا ضفخل ىرخأ تاءارجإ ةطخلا نمضتت امك

 يئابرھكلا نیخستلا تایلمع زیزعت ىلإ ةفاضإ ،ةافصملا تادحو يف اھمادختسا ةءافك نیسحتو ةقاطلا

 ةافصملا يف نوبكلا تاثاعبنا ضفخل ةلماش ةطخ راطإ يف عورشملا يتأی .ةیرارحلا قرطلا نمً الدب

 ،2030 ماع لولحب 2005 ماع ىوتسم نم ىندأ %60 لداعی ام وأ ،ةنسلا/نط نویلم 2 نم ىندأ ىلإ

 .2045 ماع لولحب رفصلا ىلإ مث

 ةقاط عفر عورشم يف لمعلا رارمتسا نع Phillips 66 ةكرش تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 Humber ةافصم يف 2022 ماع لولحب ي/ب 3,000 ىلإ ي/ب 1,000 نم يویحلا دوقولا جاتنإ

 ةافصملا يف يویحلا دوقولا جاتنإ ةقاط عفر عورشم عم نمازتلاب ،ي/ب 221,000 ةیریركتلا اھتقاط

 .2024 ماع لولحب ي/ب 5,000 ىلإ

 لزیدلا ةدحو يف جاتنإلا ءدب نع2021 راذآ/سرام يف MOL ةعومجم تنلعأ ،ایراغنھ يف

 ىلعً ادامتعا كلذو ،ةنسلا/نط نویلم 8.1 ةیجاتنإلا اھتقاط تسیبادوب يف ،Duna ةافصم يف ددجتملا

 نوھدلاو ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا نم ةنوكملا ةیویحلا تویزلا ریركتل ةكرتشملا تایلمعلا ةینقت

  .ماخلا طفنلا عم ةیناویحلا
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  26                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةافــــصم يف يویحلا تاثافنلا دوقو جاتنإ ءدب نع ENI SPA ةكرــــش تنلعأ ،ایلاطیإ يف

 اذــھ ءاــج .ي/ب 110,000 ةــیریركتلا اــھتقاــط اــیلاــطیإ يف اــھكلمت يتلا Taranto طفنلا ریركت

 ىلإ ةمئاقلا اھتاعمجم يف يویحلا دوقولا نم ةیجاتنإلا اھتقاط عفرل ةكرـشلا ةطخ راطإ يف عورـشملا

    .ةنسلا/نط نویلم 1.1

 ،امھكلمت نیتللا نیتافـصملا ىدحإ قلغتـس اھنأ Galp Energia ةكرـش تنلعأ ،لاغتربلا يف

 يتأی .ي/ب 110,000 ةیریركتلا اھتقاط ،لاغتربلا برغ لامـش ةعقاولا  Matosihosةافـصم يھو

 ةافــصملا تادعم ةلازإ ةفلكت غلبت نأ عقوتی  .ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا عجارت ببــسب رارقلا اذھ

 لدعمب ةیرامثتــسالا تاقفنلا ضفخ يف فیقوتلا مھاــسیــس لباقملاب نكلو ،وروی نویلم 200 يلاوح

 .ةنسلا/نط 900,000 رادقمب 2CO تاثاعبنا ضفخ ىلع ةوالع ً،ایونس وروی نویلم 90

 ،Honeywell UOP LLC ةكرش عمً ادقع ةیدیوسلا Preem ةكرش تعقو ،دیوسلا يف

 ریركتل ةـكرتــــشملا تاـیلمعلا اـیجولونكت مادـختــــساـب ددـجتملا دوقولا جاـتنإ اـیجولونكت قیبطت راـبتخال

 اھتقاط Lysekil ةافصم يف دیوسلا يف بشخلا لماعم تایافنل يرارحلا للحتلا نم ةجتنملا تویزلا

 ىلوألا ةلحرملا زاجنا نع ةكرـــشلا تنلعأ 2021 ناریزح/وینوی يفو .ي/ب 220,000 ةیریركتلا

 ةلحرملاب ءدبلاو ،FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریــــسكتلا ةدحو يف نط 300 ریركت اھلالخ مت يتلاو

 .نیتمداقلا نیتنسلا لالخ يرارحلا للحتلا تویز نم نط 50,000 ریركت نمضتت يتلا ةیناثلا

 دوقولا جاتنإل ةدحو ءاـــشنإ عورـــشمب ءدبلا نع تنلعأ دق تناك Preem ةكرـــش نأ ركذی

 ةاـفــــصم يف ،ي/ب 16,000 ةـیجاـتنإلا اـھتقاـط میقلك ربونــــصلا تـیز ىلعً اداـمتعا ةدـیدـج يویحلا

Gothenburg زاغ زاجتحا ةدحو ءاـشنإ ىلإ ةفاـضإ ،ي/ب 125,000 ةیریركتلا اھتقاط ةیدیوـسلا 

 هذـھ زاـجنإ يتأـی .2025 ماـع يف اـھزاـجنإ عقوتیو ،نوبركلا تاـثاـعبنا ضفخل نوبركلا دـیــــسكأ يناـث

 ىلإ يویحلا دوقولا جاـتنإ عفرو نوبركلا تاـثاـعبنا ضفخل ةـكرــــشلا ةـطخ راـطإ يف عیراـــــشملا

 .2030 ماع لولحب ي/ب 100,000

 جاتنإ ةدحول ةیلوألا ةیسدنھلا میماصتلا ذیفنت دقع Total Energies ةكرش تعقو ،اسنرف يف

 ةیتابنلا تویزلا نم ءزج عم ةیناویحلا نوھدلا نم ةنسلا/نط 400,000 لیوحت لالخ نم يویح دوقو

 اھفیقوت مت يتلا اسنرف لامش  Grandpuits ةافصم عقوم لیوحت عورشم نم ءزجك ،میقلك ةلمعتسملا

 ةیرامثتسا ةفلكب يویحلا دوقولا جاتنإل عمجم ىلإ ي/ب 100,000 ةیریركتلا اھتقاط ،2015 ماع يف

 ،يویح لزید ةنسلا/نط 170,000 يلاوح اھلیغشت دنع ةدحولا جتنتس .وروی نویلم 500 اھردق

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  27                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 جاتنإ يف اھمادختسال ةددجتم اثفان ةنسلا/نط 50,000و ،يویح تاثافن دوقو ةنسلا/نط120,000و

 راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .2024 ماع لولحب يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو .يویحلا كیتسالبلا

 كلذو ،2030 ماع لولحب ةنسلا/نط نویلم 5 ىلإ ددجتملا دوقولا نم اھجاتنإ لدعم عفرل اسنرف ةطخ

  .2040 ماع لولحب نوبركلا ةضفخنملا ةقاطلا ىلإ لوحتلا ىلإ يمرت يتلا اھفادھأ قیقحتل

 La Mede ةافصم لیوحت عورشم تذفن نأ قبس Total Energies ةكرش نأ ركذی

 تاثافنلا دوقوو يویحلا لزیدلا تیز جاتنإل ةافصم ىلإ ،ي/ب 153,000 ةیریركتلا اھتقاط ةفقوتملا

 يف اھلیغشت أدبو ،يكیرمأ رالود نویلم 310 ةفلكو ،ةنسلا/نط 500,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يویحلا

  .2019 ماع

 ھینج رایلم رامثتسال ةطخ نع INIOS Group ةعومجم تنلعأ ،ةدحتملا ةكلمملا يف

 يذلا تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم يف ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ عورشم ذیفنتل ينیلرتسا

 ةیریركتلا اھتقاط ةافصم ىلع يوتحی يذلاو ادنالتكسا يف Grangemouth يف ھكلمت

 نیزختو زاجتحا ةموظنمب ةدوزم نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاشنإ عورشملا نمضتی .ي/ب 210,000 

 بیكرت ىلإ ةفاضإ ،2CO زاغ نم ةنسلا يف نط نویلم اھتقاط غلبت ،نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ

 .ةافصملا يف ةمئاقلا نیجوردیھلا ةدحو نم نوبركلا دیسكوأ يناث نیزختو زاجتحال ةدیدج ةموظنم

 كالھتسا دیشرت ىلع دمتعت ةئیفدلا تازاغلا تاثاعبنا ضفخل ىرخأ تاءارجإ ةطخلا نمضتت امك

 يئابرھكلا نیخستلا تایلمع زیزعت ىلإ ةفاضإ ،ةافصملا تادحو يف اھمادختسا ةءافك نیسحتو ةقاطلا

 ةافصملا يف نوبكلا تاثاعبنا ضفخل ةلماش ةطخ راطإ يف عورشملا يتأی .ةیرارحلا قرطلا نمً الدب

 ،2030 ماع لولحب 2005 ماع ىوتسم نم ىندأ %60 لداعی ام وأ ،ةنسلا/نط نویلم 2 نم ىندأ ىلإ

 .2045 ماع لولحب رفصلا ىلإ مث

 ةقاط عفر عورشم يف لمعلا رارمتسا نع Phillips 66 ةكرش تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 Humber ةافصم يف 2022 ماع لولحب ي/ب 3,000 ىلإ ي/ب 1,000 نم يویحلا دوقولا جاتنإ

 ةافصملا يف يویحلا دوقولا جاتنإ ةقاط عفر عورشم عم نمازتلاب ،ي/ب 221,000 ةیریركتلا اھتقاط

 .2024 ماع لولحب ي/ب 5,000 ىلإ

 لزیدلا ةدحو يف جاتنإلا ءدب نع2021 راذآ/سرام يف MOL ةعومجم تنلعأ ،ایراغنھ يف

 ىلعً ادامتعا كلذو ،ةنسلا/نط نویلم 8.1 ةیجاتنإلا اھتقاط تسیبادوب يف ،Duna ةافصم يف ددجتملا

 نوھدلاو ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا نم ةنوكملا ةیویحلا تویزلا ریركتل ةكرتشملا تایلمعلا ةینقت

  .ماخلا طفنلا عم ةیناویحلا
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  28                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 Technip Energies ةكرش عم دقع عیقوت نع .Neste Corp ةسسؤم تنلعأ ،ادنلوھ يف

 دوقولا جاتنإ ةقاط عیسوت عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةیسدنھلا میماصتلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقتل

 ةنسلا/نط 500,000 ىلإ ددجتملا تاثافنلا دوقو نم اھجاتنإ لدعم عفرل مادرتور ةافصم يف ددجتملا

 ءاشنإ عورشمل ةكرشلا عم لثامم دقع عیقوت نع .Neste Corp تنلعأ امك .2025 ماع لولحب

 ةفلكب ةنسلا/نط 450,000 ةیجاتنإلا اھتقاط مادرتور يف ةلصفنم ددجتم تاثافن دوقو جاتنإل ةدحو

 تنلعأ 2021 يناثلا نیرشت/ربمفون يفو .2023 ماع يف اھلیغشت ءدب عقوتیو ،وروی نویلم 190

 ،Electrolysers يئابرھكلا لیلحتلا ةقیرطب ددجتم نیجوردیھ جاتنإ عورشم ذیفنتب ءدبلا نع ةكرشلا

 ادنلنف يف اھكلمت يتلا Porvoo طفنلا ریركت ةافصم يف نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا ةموظنمو

 اھجاتنإ لیوحتل .Neste Corp ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .ي/ب 206,000 ةیریركتلا اھتقاط

  .2035 ماع لولحب نوبركلا نم لاخ دوقو نم

 ةدحو ءاشنإ عورشمل يئاھنلا رامثتسالا رارق نع  Royal Dutch Shell ةكرش تنلعأ امك

 ةقاطلل Shell عمجمب Pernis  ةافصم  يف ةنسلا/نط 820,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يویح دوقو جاتنإ

 دمتعت ةدحو ربكأ نوكتسو ،2024 ماع يف ةدحولا لیغشتب ءدبلا عقوتیو ،مادرتور يف تایوامیكلاو

 تافلخملاو ةیناویحلا نوھدلاو ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا لثم ،تایافنلا نم ددجتملا دوقولا جاتنإ ىلع

 ضفخ يف مھاست ددجتملا لزیدلا نم ةیمك ةدحولا جتنتس .ابوروأ يف ىرخألا ةیعانصلاو ةیعارزلا

 تاقرط نم ةرایس نویلم نم رثكأ ةلازإ لداعی ام وأ ،2CO تاثاعبنا نم ةنسلا/نط نویلم 2.8 يلاوح

 اھنكمی ثیحب اھكلمت يتلا طفنلا يفاصم ریوطتل لش ةكرش ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .ابوروأ

 يف عورشملا مھاسیس امك ،2030 ماع لولحب ددجتم دوقو ىلإ ةیطفنلا اھتاجتنم نم %55 لیوحت

 .2050 ماع لولحب رفصلا ىلإ تاثاعبنالا ضفخ ةطخ قیقحت ىلع ادنلوھ ةدعاسم

 ةكرش يھو ،Dutch Refiner Zeeland NV ةافصم ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 میدقتل  Air Liquid SA ةكرش عم دقع عیقوت نع Lukoilو ،Total Energies نیب ةكرتشم

 ةدحو يف ةنخدملا تازاغ نم نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ لییستو زاجتحا ةدحول ایجولونكتلا صیخرت

 ةیریركتلا اھتقاط ،ةكرشلا اھكلمت يتلا  Vlissingen طفنلا ریركت ةافصم يف نیجوردیھلا جاتنإ

 2CO زاغ نم مویلا/نط 2400 يلاوح لییستو زاجتحا ىلإ ةدیدجلا ةدحولا فدھت .ي/ب 148,000

 ةدیعب ةطخ راطإ يف عورشملا هذھ يتأی .نیجوردیھلا جاتنإ ةدحو تاثاعبنا نم %90 لثمت يتلاو

     .ةنسلا/نط 800,000 رادقمب ةافصملا يف نوبركلا تاثاعبنا ضفخل دمألا

 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  29                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

  ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 1-5

 ریوطت عورشم يف ظوحلم مدقت قیقحت نع Gazprom Neft ةكرش تنلعأ ،ایسور يف

 جاتنإ زیزعت ىلإ فدھی يذلاو ،يكیرمأ رالود رایلم 9.16 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ةمئاقلا طفنلا يفاصم

 عورشم لیغشتب ءدبلا عقوتی امك ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافصاومب نیلوزاغلا

 اھتقاط غلبتو ،"ایریبیس" برغ ةعقاولا Omsk ةافصم يف تاثافنلا دوقو جاتنإ عفرو ریوطت

  .2022 ماع نم لوألا فصنلا يف ي/ب 286,000 ةیریركتلا

 Técnicas Reunidas ةكرش عم دقع عیقوت نع Gazprom Neft ةكرش تنلعأ امك

 لجؤم میحفت ةدحو ءاشنإ عورشمل يكیرمأ رالود نویلم 240 ةمیقب دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل

 ةیریركتلا اھتقاط "وكسوم" ةافصم يف ةنسلا/نط نویلم 2.4 ةیجاتنإلا اھتقاط ةدیدج

  .2025 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ي/ب 245,000

 لامعأ ذیفنتل Maire Tecnimont ةكرش عمً ادقع Gazprom Neft ةكرش تعقو امك

 دعبت يتلا Ryazan طفنلا ریركت ةافصم يف ينیجوردیھ ریسكت ةدحول ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا

 تاجتنم ىلإ يغارفلا زاغلا تیز لیوحت ىلإ عورشملا فدھی .وكسوم قرش بونج مك 200 يلاوح

 نمضتی امك .ةافصملا تاثاعبنا ضفخ ىلإ ةفاضإ ،5-وروی يبوروألا رایعملا عم ةقفاوتم ةدوجلا ةیلاع

   .ةدناسم ىرخأ تادحوو ،تیربك عاجرتسا ةدحوو ،نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاشنإ عورشملا

 ةكرش عمً ادقعKirishinefteorgsintez (KINEF)  ةكرش تعقو ،ىرخأ ةھج نم

Lummus Technology لجؤملا میحفتلا عمجم عورشمل ةمزاللا نارفألا میدقتلDelayed 

Cocking  ةكرش هذیفنتب موقت يذلا Chevron Lummus Global (CLG) ةافصم يف Kirishi  

 تاجتنم ىلإ ةلیقثلا ةیتیزلا يقاوبلا لیوحت ىلإ عورشملا فدھی .ةیسورلا Skaya Oblast ةنیدمب

 .ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ

 ةدوج نیسحت ىلإ فدھیو ،2011 ماع يف قلطنا دق وكسوم ةافصم ریوطت عورشم نأ ركذی

 تادحو ءاشنإ عورشملا نمضتیو .6وروی ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا

 لماعلاب اثفانلل بیذھت ةدحوو ،ي/ب 120,000 اھتقاط يغارفو يوج ریطقت ةدحو نم نوكتت ةدیدج

 ةدحوو ،ي/ب 40,000 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 20,000 اھتقاط زافحلا

 نأ عقوتملا نمو ،نیمألا لولحم طیشنت ةدحوو ،تازاغ لصف ةدحوو ،Iso dewaxing عومش عزن

 .2025 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ متی
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  28                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 Technip Energies ةكرش عم دقع عیقوت نع .Neste Corp ةسسؤم تنلعأ ،ادنلوھ يف

 دوقولا جاتنإ ةقاط عیسوت عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةیسدنھلا میماصتلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقتل

 ةنسلا/نط 500,000 ىلإ ددجتملا تاثافنلا دوقو نم اھجاتنإ لدعم عفرل مادرتور ةافصم يف ددجتملا

 ءاشنإ عورشمل ةكرشلا عم لثامم دقع عیقوت نع .Neste Corp تنلعأ امك .2025 ماع لولحب

 ةفلكب ةنسلا/نط 450,000 ةیجاتنإلا اھتقاط مادرتور يف ةلصفنم ددجتم تاثافن دوقو جاتنإل ةدحو

 تنلعأ 2021 يناثلا نیرشت/ربمفون يفو .2023 ماع يف اھلیغشت ءدب عقوتیو ،وروی نویلم 190

 ،Electrolysers يئابرھكلا لیلحتلا ةقیرطب ددجتم نیجوردیھ جاتنإ عورشم ذیفنتب ءدبلا نع ةكرشلا

 ادنلنف يف اھكلمت يتلا Porvoo طفنلا ریركت ةافصم يف نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا ةموظنمو

 اھجاتنإ لیوحتل .Neste Corp ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .ي/ب 206,000 ةیریركتلا اھتقاط

  .2035 ماع لولحب نوبركلا نم لاخ دوقو نم

 ةدحو ءاشنإ عورشمل يئاھنلا رامثتسالا رارق نع  Royal Dutch Shell ةكرش تنلعأ امك

 ةقاطلل Shell عمجمب Pernis  ةافصم  يف ةنسلا/نط 820,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يویح دوقو جاتنإ

 دمتعت ةدحو ربكأ نوكتسو ،2024 ماع يف ةدحولا لیغشتب ءدبلا عقوتیو ،مادرتور يف تایوامیكلاو

 تافلخملاو ةیناویحلا نوھدلاو ةلمعتسملا ةیتابنلا تویزلا لثم ،تایافنلا نم ددجتملا دوقولا جاتنإ ىلع

 ضفخ يف مھاست ددجتملا لزیدلا نم ةیمك ةدحولا جتنتس .ابوروأ يف ىرخألا ةیعانصلاو ةیعارزلا

 تاقرط نم ةرایس نویلم نم رثكأ ةلازإ لداعی ام وأ ،2CO تاثاعبنا نم ةنسلا/نط نویلم 2.8 يلاوح

 اھنكمی ثیحب اھكلمت يتلا طفنلا يفاصم ریوطتل لش ةكرش ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .ابوروأ

 يف عورشملا مھاسیس امك ،2030 ماع لولحب ددجتم دوقو ىلإ ةیطفنلا اھتاجتنم نم %55 لیوحت

 .2050 ماع لولحب رفصلا ىلإ تاثاعبنالا ضفخ ةطخ قیقحت ىلع ادنلوھ ةدعاسم

 ةكرش يھو ،Dutch Refiner Zeeland NV ةافصم ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 میدقتل  Air Liquid SA ةكرش عم دقع عیقوت نع Lukoilو ،Total Energies نیب ةكرتشم

 ةدحو يف ةنخدملا تازاغ نم نوبركلا دیسكوأ يناث زاغ لییستو زاجتحا ةدحول ایجولونكتلا صیخرت

 ةیریركتلا اھتقاط ،ةكرشلا اھكلمت يتلا  Vlissingen طفنلا ریركت ةافصم يف نیجوردیھلا جاتنإ

 2CO زاغ نم مویلا/نط 2400 يلاوح لییستو زاجتحا ىلإ ةدیدجلا ةدحولا فدھت .ي/ب 148,000

 ةدیعب ةطخ راطإ يف عورشملا هذھ يتأی .نیجوردیھلا جاتنإ ةدحو تاثاعبنا نم %90 لثمت يتلاو

     .ةنسلا/نط 800,000 رادقمب ةافصملا يف نوبركلا تاثاعبنا ضفخل دمألا
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  29                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

  ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 1-5

 ریوطت عورشم يف ظوحلم مدقت قیقحت نع Gazprom Neft ةكرش تنلعأ ،ایسور يف

 جاتنإ زیزعت ىلإ فدھی يذلاو ،يكیرمأ رالود رایلم 9.16 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ةمئاقلا طفنلا يفاصم

 عورشم لیغشتب ءدبلا عقوتی امك ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافصاومب نیلوزاغلا

 اھتقاط غلبتو ،"ایریبیس" برغ ةعقاولا Omsk ةافصم يف تاثافنلا دوقو جاتنإ عفرو ریوطت

  .2022 ماع نم لوألا فصنلا يف ي/ب 286,000 ةیریركتلا

 Técnicas Reunidas ةكرش عم دقع عیقوت نع Gazprom Neft ةكرش تنلعأ امك

 لجؤم میحفت ةدحو ءاشنإ عورشمل يكیرمأ رالود نویلم 240 ةمیقب دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل

 ةیریركتلا اھتقاط "وكسوم" ةافصم يف ةنسلا/نط نویلم 2.4 ةیجاتنإلا اھتقاط ةدیدج

  .2025 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ي/ب 245,000

 لامعأ ذیفنتل Maire Tecnimont ةكرش عمً ادقع Gazprom Neft ةكرش تعقو امك

 دعبت يتلا Ryazan طفنلا ریركت ةافصم يف ينیجوردیھ ریسكت ةدحول ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا

 تاجتنم ىلإ يغارفلا زاغلا تیز لیوحت ىلإ عورشملا فدھی .وكسوم قرش بونج مك 200 يلاوح

 نمضتی امك .ةافصملا تاثاعبنا ضفخ ىلإ ةفاضإ ،5-وروی يبوروألا رایعملا عم ةقفاوتم ةدوجلا ةیلاع

   .ةدناسم ىرخأ تادحوو ،تیربك عاجرتسا ةدحوو ،نیجوردیھ جاتنإ ةدحو ءاشنإ عورشملا

 ةكرش عمً ادقعKirishinefteorgsintez (KINEF)  ةكرش تعقو ،ىرخأ ةھج نم

Lummus Technology لجؤملا میحفتلا عمجم عورشمل ةمزاللا نارفألا میدقتلDelayed 

Cocking  ةكرش هذیفنتب موقت يذلا Chevron Lummus Global (CLG) ةافصم يف Kirishi  

 تاجتنم ىلإ ةلیقثلا ةیتیزلا يقاوبلا لیوحت ىلإ عورشملا فدھی .ةیسورلا Skaya Oblast ةنیدمب

 .ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ

 ةدوج نیسحت ىلإ فدھیو ،2011 ماع يف قلطنا دق وكسوم ةافصم ریوطت عورشم نأ ركذی

 تادحو ءاشنإ عورشملا نمضتیو .6وروی ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا

 لماعلاب اثفانلل بیذھت ةدحوو ،ي/ب 120,000 اھتقاط يغارفو يوج ریطقت ةدحو نم نوكتت ةدیدج

 ةدحوو ،ي/ب 40,000 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 20,000 اھتقاط زافحلا

 نأ عقوتملا نمو ،نیمألا لولحم طیشنت ةدحوو ،تازاغ لصف ةدحوو ،Iso dewaxing عومش عزن

 .2025 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ متی
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  30                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةقطنم يف ةدیدجلا طفنلا ةافصم عورشم يف ةرمتسم ءاشنإلا لامعأ لازت ال ،ناتسكبزوأ يف

Jizzakh نم دروتسملا ماخلا طفنلا ةافصملا رركتس ،ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط ةیقرشلا 

 تافصاومب ةدوجلا يلاع تاكرحم دوقو ةنسلا/نط نویلم 3.7 يلاوح جتنتسو ،ناتسخازاكو ایسور

 ،تاثافن دوقو ةنسلا/نط 700,000و ،"5-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم ةقفاوتم

 ،يكیرمأ رالود رایلم 2.2 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ىرخأ ةیلورتب تاجتنم ةنسلا/نط 300,000و

 .2022 ماع فصتنم يف عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو

 عــم دــقع عــیقوت نـع Grupa LOTOS ةــكرش تــنلعأ ،ادــنلوب يف

 Maire Tecnimont SPA ينیجوردیھلا ریسكتلا ةدحول ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ میدقتل 

 ،ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط Gdansk ةافصم يف ةدوجلا ةیلاع ساسألا تویز جاتنإل ةدیدج

 .وروی نویلم 200 اھردق ةفلكب ،2025 ماع نم لوألا فصنلا يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 يداصتقالاو يلیغشتلا ءادألا نیسحتل ةطخ نع 2020 ماع يف تنلعأ دق تناك ةكرشلا نأ ركذی

 :ةیلاتلا تادحولا ءاشنإ ریوطتلا عورشم نمضتی .ةافصملل

 ةدوجلا ةیلاع ساسأ تویز جاتنإو جزم ةدحو •

 ةضئافلا اثفانلا نم نیلوزاغلا جاتنإل عمجم •

  ETBEریثیإ لیتویب يثالث لیثیإ ةدحو ىلع يوتحی تانیفیلوأ جاتنإ عمجم •

  CHP ةكرتشم ةیرارح ةیئابرھك ةقاط دیلوت ةطحم •

 دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت دقع ةیناجیبرذألا ةینطولا طفنلا ةكرش تعقو ،ناجیبرذأ يف

 نم "وكاب" ةافـصمل ةیریركتلا ةقاـطلا عـفرو ریوطت عورشم يف ةدیدج تادحو ثالثل ءاشنإلاو

 لماعلاب بیذھتلاو ،میحفتلا تادحو ریوطت عورشملا نمضتی امك .ي/ب 160,000 ىلإ 120,000

 ةیلامجإ ةفلكب "5-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا تابلطتم ةیبلت نم ةافصملا نیكمتل زافحلا

  .2023 ماع يف عورـشملا زاجنإ عقوتیو .يكیرمأ رالود نویلم 800 اھردق

 فدھی .ي/ب 31,000 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایلوغنم يف

 تاجتنملا نم ةیلحملا قوسلا ةجاح ةیبلتل داریتسالا ىلع ایلوغنم دامتعا فیفخت ىلإ عورشملا

 عقوتیو .نیصلا ىلإ هریدصت نمً الدبً ایلحم جتنملا يرخصلا تیزلا ةافصملا رركتسو .ةیلورتبلا

 .2022 ماع يف عورشملا زاجنإ

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  31                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیریركتلا اھتقاط Rijeka ةافــــصم ریوطت عورــــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایتاورك يف

 لجؤم میحفت ةدحو ءاـــشنإ نم عورـــشملا نوكتی .يكیرمأ رالود نویلم 600 ةفلكب ،ي/ب 90,000

 .2023 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةدناسم ىرخأ تادحو عم ةدیدج

  ایقیرفأ 1-6

 Lekki تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایریجین يف

 ةعومجم نم ةنوكملا .Dangote Industries Ltd ةكرش ھكلمت يذلاو ،ایریجین برغ بونج

 جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 650,000 ةیریركتلا اھتقاط طفن ةافصم نم عمجملا نوكتی .ةیریجین تاكرش

 ةفلكب ،ةنسلا/نط نویلم 3 اھتقاط ایروی جاتنإ ةدحوو ،ةنسلا/نط نویلم 3.6 اھتقاط نیلیبورب يلوب

 تاقتشم جتنتسوً ایلحم جتنملا طفنلا ةافصملا رركتس .يكیرمأ رالود رایلم 12 اھردق ةیلامجإ

  .2022 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .5 وروی يبوروألا رایعملا عم ةقفاوتم تافصاومب

 يكیرمأ رالود رایلم 1.5 ةمیقبً ادقع Maire Tecnimont ةكرش عم ةیریجینلا ةموكحلا تعقو
 نم نوكملا Harcourt ریركت عمجم ریوطت عورشمل ءاشنإلاو ةسدنھلاو دیروتلا تامدخ میدقتل
 .2024 ماع يف هزاجنإ عقوتملاو ،ي/ب 150,000 ةیناثلاو ،ي/ب 60,000 ىلوألا ةقاط ،نیتافصم

 ةكولمملا طفنلا ةافصم نم لك ریوطتل ةطخ نع تنلعأ دق تناك ةیریجینلا ةموكحلا نأ ركذی

  Delta "اتلید" ةیالو يف .Warri Refining & Petrochemical Co. Ltd ةكرشل

 ةــــكرــشل ةــكولمملا طفــنلا ةاــفصمو ،ي/ب 125,000 ةــیریرـــكتلا اھـــتقاط

Kaduna Refining &Petrochemical Co. Ltd.  ةیریركتلا اھتقاط "انوداك" ةیالو يف 

  .ي/ب 110,000

 میدقتل ،.OALX Engineering Ltd ةكرش عمً ادقع BUA Group ةعومجم تعقو امك

 ةقاطب Akwa Ibom ةنیدم يف تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاشنإ عورشم ةرادإ تاراشتسا

  .ي/ب 200,000 اھردق ةیریركت

 يفاصملا عیسوتو ریوطتو لیھأتل ةیریجینلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عیراشملا هذھ يتأت

 تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتو ،يداصتقالاو يلیغشتلا اھئادأ نیسحت فدھب ،ةمئاقلا سمخلا

 يتلا ةیلحملا ةیسایقلا تافصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا يف تیربكلا ةبسن ضفخو ،ةیلورتبلا

  .نویلملا يف ءزج 50 ةمیقب لزیدلاو نیلوزاغلا يف تیربكلا ىوتحمل ىلعألا دحلا ضرفت
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  30                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةقطنم يف ةدیدجلا طفنلا ةافصم عورشم يف ةرمتسم ءاشنإلا لامعأ لازت ال ،ناتسكبزوأ يف

Jizzakh نم دروتسملا ماخلا طفنلا ةافصملا رركتس ،ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط ةیقرشلا 

 تافصاومب ةدوجلا يلاع تاكرحم دوقو ةنسلا/نط نویلم 3.7 يلاوح جتنتسو ،ناتسخازاكو ایسور

 ،تاثافن دوقو ةنسلا/نط 700,000و ،"5-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا عم ةقفاوتم

 ،يكیرمأ رالود رایلم 2.2 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ىرخأ ةیلورتب تاجتنم ةنسلا/نط 300,000و

 .2022 ماع فصتنم يف عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو

 عــم دــقع عــیقوت نـع Grupa LOTOS ةــكرش تــنلعأ ،ادــنلوب يف

 Maire Tecnimont SPA ينیجوردیھلا ریسكتلا ةدحول ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ میدقتل 

 ،ي/ب 120,000 ةیریركتلا اھتقاط Gdansk ةافصم يف ةدوجلا ةیلاع ساسألا تویز جاتنإل ةدیدج

 .وروی نویلم 200 اھردق ةفلكب ،2025 ماع نم لوألا فصنلا يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 يداصتقالاو يلیغشتلا ءادألا نیسحتل ةطخ نع 2020 ماع يف تنلعأ دق تناك ةكرشلا نأ ركذی

 :ةیلاتلا تادحولا ءاشنإ ریوطتلا عورشم نمضتی .ةافصملل

 ةدوجلا ةیلاع ساسأ تویز جاتنإو جزم ةدحو •

 ةضئافلا اثفانلا نم نیلوزاغلا جاتنإل عمجم •

  ETBEریثیإ لیتویب يثالث لیثیإ ةدحو ىلع يوتحی تانیفیلوأ جاتنإ عمجم •

  CHP ةكرتشم ةیرارح ةیئابرھك ةقاط دیلوت ةطحم •

 دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت دقع ةیناجیبرذألا ةینطولا طفنلا ةكرش تعقو ،ناجیبرذأ يف

 نم "وكاب" ةافـصمل ةیریركتلا ةقاـطلا عـفرو ریوطت عورشم يف ةدیدج تادحو ثالثل ءاشنإلاو

 لماعلاب بیذھتلاو ،میحفتلا تادحو ریوطت عورشملا نمضتی امك .ي/ب 160,000 ىلإ 120,000

 ةیلامجإ ةفلكب "5-وروی" ةیبوروألا ةیسایقلا تافصاوملا تابلطتم ةیبلت نم ةافصملا نیكمتل زافحلا

  .2023 ماع يف عورـشملا زاجنإ عقوتیو .يكیرمأ رالود نویلم 800 اھردق

 فدھی .ي/ب 31,000 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایلوغنم يف

 تاجتنملا نم ةیلحملا قوسلا ةجاح ةیبلتل داریتسالا ىلع ایلوغنم دامتعا فیفخت ىلإ عورشملا

 عقوتیو .نیصلا ىلإ هریدصت نمً الدبً ایلحم جتنملا يرخصلا تیزلا ةافصملا رركتسو .ةیلورتبلا

 .2022 ماع يف عورشملا زاجنإ

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  31                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیریركتلا اھتقاط Rijeka ةافــــصم ریوطت عورــــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایتاورك يف

 لجؤم میحفت ةدحو ءاـــشنإ نم عورـــشملا نوكتی .يكیرمأ رالود نویلم 600 ةفلكب ،ي/ب 90,000

 .2023 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةدناسم ىرخأ تادحو عم ةدیدج

  ایقیرفأ 1-6

 Lekki تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایریجین يف

 ةعومجم نم ةنوكملا .Dangote Industries Ltd ةكرش ھكلمت يذلاو ،ایریجین برغ بونج

 جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 650,000 ةیریركتلا اھتقاط طفن ةافصم نم عمجملا نوكتی .ةیریجین تاكرش

 ةفلكب ،ةنسلا/نط نویلم 3 اھتقاط ایروی جاتنإ ةدحوو ،ةنسلا/نط نویلم 3.6 اھتقاط نیلیبورب يلوب

 تاقتشم جتنتسوً ایلحم جتنملا طفنلا ةافصملا رركتس .يكیرمأ رالود رایلم 12 اھردق ةیلامجإ

  .2022 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .5 وروی يبوروألا رایعملا عم ةقفاوتم تافصاومب

 يكیرمأ رالود رایلم 1.5 ةمیقبً ادقع Maire Tecnimont ةكرش عم ةیریجینلا ةموكحلا تعقو
 نم نوكملا Harcourt ریركت عمجم ریوطت عورشمل ءاشنإلاو ةسدنھلاو دیروتلا تامدخ میدقتل
 .2024 ماع يف هزاجنإ عقوتملاو ،ي/ب 150,000 ةیناثلاو ،ي/ب 60,000 ىلوألا ةقاط ،نیتافصم

 ةكولمملا طفنلا ةافصم نم لك ریوطتل ةطخ نع تنلعأ دق تناك ةیریجینلا ةموكحلا نأ ركذی

  Delta "اتلید" ةیالو يف .Warri Refining & Petrochemical Co. Ltd ةكرشل

 ةــــكرــشل ةــكولمملا طفــنلا ةاــفصمو ،ي/ب 125,000 ةــیریرـــكتلا اھـــتقاط

Kaduna Refining &Petrochemical Co. Ltd.  ةیریركتلا اھتقاط "انوداك" ةیالو يف 

  .ي/ب 110,000

 میدقتل ،.OALX Engineering Ltd ةكرش عمً ادقع BUA Group ةعومجم تعقو امك

 ةقاطب Akwa Ibom ةنیدم يف تایوامیكورتبو ریركت عمجم ءاشنإ عورشم ةرادإ تاراشتسا

  .ي/ب 200,000 اھردق ةیریركت

 يفاصملا عیسوتو ریوطتو لیھأتل ةیریجینلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عیراشملا هذھ يتأت

 تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتو ،يداصتقالاو يلیغشتلا اھئادأ نیسحت فدھب ،ةمئاقلا سمخلا

 يتلا ةیلحملا ةیسایقلا تافصاوملا عم قفاوتی امب تاجتنملا يف تیربكلا ةبسن ضفخو ،ةیلورتبلا

  .نویلملا يف ءزج 50 ةمیقب لزیدلاو نیلوزاغلا يف تیربكلا ىوتحمل ىلعألا دحلا ضرفت
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  32                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 اھردق ةیلامجإ ةقاطب ،تافثكتم ریركت يتافصم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال امك

 ةیریجینلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .Imoو Delta يتیالو يف ،ي/ب 200,000

 .2022 ماع ةیاھن يف نیتافصملا نیتاھ ءاشنإ نم ءاھتنالا عقوتیو ،يداصتقالا ومنلا شاعنإل

 عیقوت نع .Azikel Petroleum Ltd ةكرش نم ةعرفتملا Azikel ةعومجم تنلعأ امك

 ةجلاعم ةدحو ىلع يوتحت ي/ب 12,000 اھتقاط ةلقنتم ةافصمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا دقع

 ىلإ ةفاضإ ةیالولا يف ةیطفنلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل ،Bayelsa ةیالو يف ةینیجوردیھ

  .ةرواجملا تایالولا

 ىلوألا ةلحرملا زاجنإ نع .Waltersmith Petroman Ltd ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 جاتنإ لقح يف ي/ب 50,000 ةیریركتلا اھتقاط غلبت نأ ططخملا ةلقنتملا ةافصملا ءاشنإ عورشم نم

 اھتقاط ةلقنتم ریطقت ةدحو نم ىلوألا ةلحرملا نوكتت .ةیریجینلا Imo ةیالو يف Ibigwe طفنلا

 اھتقاط ةلقنتم ریطقت ةدحو نم نوكتت يتلا ةیناثلا ةلحرملا يف لمعلا يراجو ،ي/ب 5,000

 تنلعأ امك .ي/ب 20,000 اھتقاط ىرخأ ةدحو ةثلاثلا ةلحرملا يف اھعبتی مث ،ي/ب 25,000 

 :ةیلاتلا ةریغصلا عیراشملا نم ةعومجم ءاشنإل ةطخ نع ةیریجینلا ةموكحلا

 عفرت مث ،ي/ب 2,500 ىلوألا ةلحرملا يف ةیریركتلا اھتقاط غلبت Edo ةیالو يف ةلقنتم ةافصم •

  .ي/ب 10,000 ىلإ ةیناثلا ةلحرملا يف

 نم عمجملا نوكتیسو ،Edo ةیالوب  Otien ةقطنم يف ایریجین يف لوألا ةقاطلا عمجم ریوطت •

 اھتقاط يعیبط زاغ ةجلاعم ةدحو ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 10,000 ةیریركتلا اھتقاط ةلقنتم ةافصم

 يف ةبعكم مدق نویلم 10 اھتقاط طوغضم يعیبط زاغ ةدحوو ،مویلا يف ةبعكم مدق نویلم 60

 ةدحوو ،نط 30,000 ةیباعیتسالا اھتقاط ةیطفنلا تاجتنملل نیزختو لیمحت ةطحمو ،مویلا

 .ةعاس تاواغیم 20 اھتقاط ةیئابرھك ةقاط دیلوت

 فالتئا عم دقع عیقوت نع ةیلوغنألا ةیندعملا دراوملاو لورتبلا ةرازو تنلعأ ،الوغنأ يف

 Quanten Consortium Angola LLC. اھتقاط ةیلاع ةیلیوحت ةردق تاذ ةدیدج ةافصم ءاشنإل 

 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتملا نمو ،Zaire ةعطاقم Soyo ةنیدم يف ي/ب 100,000 ةیریركتلا

2024. 

 ةیطفنلا تاجتنملا داریتسا ءابعأ فیفختل ةطخ راطإ يف Soyo ةافصم ءاشنإ عورشم يتأی

 ةیلوغنألا ةینطولا طفنلا ةكرش موقت ثیح ،ةدیدج لمع صرف قلخو ةیجراخلا تارامثتسالا بذجو

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  33                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

Sonangol يف ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتبً ایلاح Cabinda  اھتقاط 

 اھتقاط يوج ریطقت ةدحو ءاشنإ نم عورشملل ىلوألا ةلحرملا نوكتت .نیتلحرم ىلعو ي/ب 60,000

 ،تانازخ ةموظنمو ،نیسوریكلل ةجلاعم ةدحوو ،ماخلا طفنلا نم حالمأ عزن ةدحوو ،ي/ب 30,000

 اھتقاط ىرخأ يوج ریطقت ةدحو ءاشنإ نم نوكتتف ةیناثلا ةلحرملا امأ .ىرخأ ةدناسم تادحوو

 عورشملا ةفلك غلبتو ،زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 30,000

 ،2022 ماع نم لوألا عبرلا لولحب ىلوألا ةلحرملا زاجنإ عقوتیو .يكیرمأ رالود نویلم 700 يلاوح

  .2024 ماع نم يناثلا عبرلا لولحب اھزاجنإ عقوتیف ةیناثلا ةلحرملا امأ

 ةیریركتلا اھتقاط Luanda ادناول ةنیدم يف ةدیدج ةافصم ءاشنإب Sonangol ةكرش موقت امك

 .2022 ماع ةیادب يف اھلیغشت ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 235 اھردق ةفلكب ي/ب 65,000

  Lobidoةافصم ءاشنإ عورشمل ةیداصتقالا ىودجلا ةسارد زاجنإ نع ةكرشلا تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ةلحرملا مث ،ي/ب 100,000 ةقاطب ةافصملا ءاشنإ ىلوألا ةلحرملا يف متی نیتلحرم نم نوكتت يتلا

  .ةیوامیكورتبلا تادحولا ضعب ىلإ ةفاضإ ،ىرخأ ي/ب 100,000 ةقاطب ةیناثلا

 لوــصحلل .UOP Ltd ةكرــش عمً ادقع ةینطولا ریركتلا ةكرــش تعقو ،جاعلا لحاــس يف

 150,000 ةیریركتلا اھتقاط ناجدیبأ ةافــــصم نیكمت عورــــشمل تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع

 ىـصقألا دحلا طرتـشی يذلا ،AFRI-6 يقیرفألا رایعملا تافـصاومب ةیطفن تاقتـشم جاتنإ نم ي/ب

 .يكیرمأ رالود نویلم 300 عورشملا ةفلك غلبتو .نویلملا يف ءزج 10 تیربكلا ىوتحمل

 3.9 غلبمل اـھتجاـح نع اـیقیرفأ بونج لورتب ةـعاـنــــص ةـطبار تـنلعأ ،اـیقیرفأ بونج يف

 تابلطتم ةیبلت نم اھنیكمتل ةمئاقلا طفنلا ریركت يفاـصم ریوطت عورـشم لیومتل يكیرمأ رالود رایلم

 نم لوألا لولحب ةیطفنلا تاجتنملا يف تیربكلا ىوتحم ضفخ نأــشب ةدیدجلا ةیموكحلا تاعیرــشتلا

 يفاــصملا نإف عورــشملا ذیفنتل ةمزاللا تارامثتــسالا نیمأت مدع لاح يفو .2023 لولیأ/ربمتبــس

   .لمعلا نع فقوتتس

 ةیریركتلا اھتقاط غلبت ةدیدج ةافـــصم ءاـــشنإ عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازیال ،ادنغوأ يف 

 ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت ىلإ عورـــشملا فدھی .Kabaale يف ي/ب 60,000

 ةدوج ةجردب ایلحم جتنملا ماخلا طفنلا ةافـصملا رركتـسو ،ةرواجملا قاوـسألا ىلإ ضئافلا ریدـصتو

23-33 API°، ةافـــصملا ءاـــشنإ ةفلكت ردقتو ً.انزو %0.16 اھردق تیربك ةبـــسن ىلع يوتحیو 

  .2023 ماع يف لیغشتلا ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 4-3 يلاوحب
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  32                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 اھردق ةیلامجإ ةقاطب ،تافثكتم ریركت يتافصم ءاشنإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال امك

 ةیریجینلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .Imoو Delta يتیالو يف ،ي/ب 200,000

 .2022 ماع ةیاھن يف نیتافصملا نیتاھ ءاشنإ نم ءاھتنالا عقوتیو ،يداصتقالا ومنلا شاعنإل

 عیقوت نع .Azikel Petroleum Ltd ةكرش نم ةعرفتملا Azikel ةعومجم تنلعأ امك

 ةجلاعم ةدحو ىلع يوتحت ي/ب 12,000 اھتقاط ةلقنتم ةافصمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا دقع

 ىلإ ةفاضإ ةیالولا يف ةیطفنلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل ،Bayelsa ةیالو يف ةینیجوردیھ

  .ةرواجملا تایالولا

 ىلوألا ةلحرملا زاجنإ نع .Waltersmith Petroman Ltd ةكرش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 جاتنإ لقح يف ي/ب 50,000 ةیریركتلا اھتقاط غلبت نأ ططخملا ةلقنتملا ةافصملا ءاشنإ عورشم نم

 اھتقاط ةلقنتم ریطقت ةدحو نم ىلوألا ةلحرملا نوكتت .ةیریجینلا Imo ةیالو يف Ibigwe طفنلا

 اھتقاط ةلقنتم ریطقت ةدحو نم نوكتت يتلا ةیناثلا ةلحرملا يف لمعلا يراجو ،ي/ب 5,000

 تنلعأ امك .ي/ب 20,000 اھتقاط ىرخأ ةدحو ةثلاثلا ةلحرملا يف اھعبتی مث ،ي/ب 25,000 

 :ةیلاتلا ةریغصلا عیراشملا نم ةعومجم ءاشنإل ةطخ نع ةیریجینلا ةموكحلا

 عفرت مث ،ي/ب 2,500 ىلوألا ةلحرملا يف ةیریركتلا اھتقاط غلبت Edo ةیالو يف ةلقنتم ةافصم •

  .ي/ب 10,000 ىلإ ةیناثلا ةلحرملا يف

 نم عمجملا نوكتیسو ،Edo ةیالوب  Otien ةقطنم يف ایریجین يف لوألا ةقاطلا عمجم ریوطت •

 اھتقاط يعیبط زاغ ةجلاعم ةدحو ىلإ ةفاضإ ،ي/ب 10,000 ةیریركتلا اھتقاط ةلقنتم ةافصم

 يف ةبعكم مدق نویلم 10 اھتقاط طوغضم يعیبط زاغ ةدحوو ،مویلا يف ةبعكم مدق نویلم 60

 ةدحوو ،نط 30,000 ةیباعیتسالا اھتقاط ةیطفنلا تاجتنملل نیزختو لیمحت ةطحمو ،مویلا

 .ةعاس تاواغیم 20 اھتقاط ةیئابرھك ةقاط دیلوت

 فالتئا عم دقع عیقوت نع ةیلوغنألا ةیندعملا دراوملاو لورتبلا ةرازو تنلعأ ،الوغنأ يف

 Quanten Consortium Angola LLC. اھتقاط ةیلاع ةیلیوحت ةردق تاذ ةدیدج ةافصم ءاشنإل 

 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتملا نمو ،Zaire ةعطاقم Soyo ةنیدم يف ي/ب 100,000 ةیریركتلا

2024. 

 ةیطفنلا تاجتنملا داریتسا ءابعأ فیفختل ةطخ راطإ يف Soyo ةافصم ءاشنإ عورشم يتأی

 ةیلوغنألا ةینطولا طفنلا ةكرش موقت ثیح ،ةدیدج لمع صرف قلخو ةیجراخلا تارامثتسالا بذجو

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  33                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

Sonangol يف ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتبً ایلاح Cabinda  اھتقاط 

 اھتقاط يوج ریطقت ةدحو ءاشنإ نم عورشملل ىلوألا ةلحرملا نوكتت .نیتلحرم ىلعو ي/ب 60,000

 ،تانازخ ةموظنمو ،نیسوریكلل ةجلاعم ةدحوو ،ماخلا طفنلا نم حالمأ عزن ةدحوو ،ي/ب 30,000

 اھتقاط ىرخأ يوج ریطقت ةدحو ءاشنإ نم نوكتتف ةیناثلا ةلحرملا امأ .ىرخأ ةدناسم تادحوو

 عورشملا ةفلك غلبتو ،زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 30,000

 ،2022 ماع نم لوألا عبرلا لولحب ىلوألا ةلحرملا زاجنإ عقوتیو .يكیرمأ رالود نویلم 700 يلاوح

  .2024 ماع نم يناثلا عبرلا لولحب اھزاجنإ عقوتیف ةیناثلا ةلحرملا امأ

 ةیریركتلا اھتقاط Luanda ادناول ةنیدم يف ةدیدج ةافصم ءاشنإب Sonangol ةكرش موقت امك

 .2022 ماع ةیادب يف اھلیغشت ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 235 اھردق ةفلكب ي/ب 65,000

  Lobidoةافصم ءاشنإ عورشمل ةیداصتقالا ىودجلا ةسارد زاجنإ نع ةكرشلا تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ةلحرملا مث ،ي/ب 100,000 ةقاطب ةافصملا ءاشنإ ىلوألا ةلحرملا يف متی نیتلحرم نم نوكتت يتلا

  .ةیوامیكورتبلا تادحولا ضعب ىلإ ةفاضإ ،ىرخأ ي/ب 100,000 ةقاطب ةیناثلا

 لوــصحلل .UOP Ltd ةكرــش عمً ادقع ةینطولا ریركتلا ةكرــش تعقو ،جاعلا لحاــس يف

 150,000 ةیریركتلا اھتقاط ناجدیبأ ةافــــصم نیكمت عورــــشمل تایلمعلا ایجولونكت صیخرت ىلع

 ىـصقألا دحلا طرتـشی يذلا ،AFRI-6 يقیرفألا رایعملا تافـصاومب ةیطفن تاقتـشم جاتنإ نم ي/ب

 .يكیرمأ رالود نویلم 300 عورشملا ةفلك غلبتو .نویلملا يف ءزج 10 تیربكلا ىوتحمل

 3.9 غلبمل اـھتجاـح نع اـیقیرفأ بونج لورتب ةـعاـنــــص ةـطبار تـنلعأ ،اـیقیرفأ بونج يف

 تابلطتم ةیبلت نم اھنیكمتل ةمئاقلا طفنلا ریركت يفاـصم ریوطت عورـشم لیومتل يكیرمأ رالود رایلم

 نم لوألا لولحب ةیطفنلا تاجتنملا يف تیربكلا ىوتحم ضفخ نأــشب ةدیدجلا ةیموكحلا تاعیرــشتلا

 يفاــصملا نإف عورــشملا ذیفنتل ةمزاللا تارامثتــسالا نیمأت مدع لاح يفو .2023 لولیأ/ربمتبــس

   .لمعلا نع فقوتتس

 ةیریركتلا اھتقاط غلبت ةدیدج ةافـــصم ءاـــشنإ عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازیال ،ادنغوأ يف 

 ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت ىلإ عورـــشملا فدھی .Kabaale يف ي/ب 60,000

 ةدوج ةجردب ایلحم جتنملا ماخلا طفنلا ةافـصملا رركتـسو ،ةرواجملا قاوـسألا ىلإ ضئافلا ریدـصتو

23-33 API°، ةافـــصملا ءاـــشنإ ةفلكت ردقتو ً.انزو %0.16 اھردق تیربك ةبـــسن ىلع يوتحیو 

  .2023 ماع يف لیغشتلا ءدب عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 4-3 يلاوحب
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  34                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

  ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا .2

 ىلع لزعمب ىرخألا ةـیبرعلا لودـلاو ءاـــــضعألا لودـلا يف طفنلا ریركت ةـعاـنــــص نكت مل

 تالاح تلجــــس ثیح ،ىرخألا ملاعلا قطانم يف ةعانــــصلا تباــــصأ يتلا انوروك ةحئاج تاریثأت

 وحن دوھجلا تزكرت امنیب ،ةیریركتلا ةقاطلا عیـسوت وأ ،ةدیدج فاـصم ءاـشنإ ططخل لیجأت وأ دیمجت

 تافــصاومب ةیطفن تاقتــشم جاتنإ نم اھنیكمتو ،ةمئاقلا يفاــصملا ةءافك نیــسحتو ریوطت عیراــشم

 ماخلا طفنلا نم ةفلتخم عاونأ ریركتل اھتنورم نیـــسحتو ،ةیلودلا ةیـــسایقلا تافـــصاوملا عم ةقفاوتم

 .ةمئاقلا تادحولل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر وأ ةدیدج ةیلیوحت تادحو ءاشنإ لالخ نم كلذو

 ماع يف ي/ب 200,000 هردقً اعافترا ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةــــقاطلا يــــلامجإ لجس

 ةقاطب ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدیدجلا نازاج ةافــصمل يئزجلا لیغــشتلا ةجیتن كلذو ،2120

  .ي/ب 200,000 ةیریركت

 كباوأ يف ءاـــضعألا لودلا يف طـــفنلا يفاصم يف ةیرـــیرـــكتلا ةقاـــطلا يلاـــمجإ ذوـــحتسا

 ةقاطلا يلاــــــمجإ نم %91 ةبـــــــسنب ،ي/ب نویلم 8.831 اھردق ةـصح ىلع ةافـصم 53 اھددعو

 يلاـــــمجإ ذوـــــحتساو .ي/ب نوـــــیلم 9.685 غلابلا ةیبرعلا لودلا يف طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا

 اھددــع غــلابلا كــباوأ يف ءاضعألا ریغ ةــیبرعلا لودــلا يــف طفنلا يــفاصم يــف ةیریركتلا ةقاطلا

  .%9 ةبسنب ،ي/ب نویلم 0.854 اھردـقو ةـیقاـبلا ةـصحلا ىـلع ةاـفصم 11

 ،2021 -2017 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت )7-3 لودجلا( نیبی

 يفاـصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت )8-3 لكـشلا( نیبی امك .2021 ماع يف ةلماعلا يفاـصملا ددعو

  .2021-2017 ةرتفلا لالخ ،ىرخألا ةیبرعلا لودلاو ءاضعألا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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  )7-3 لودجلا(
  ،2021-2017 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 )مویلا/لیمرب فلأ(
 2021 ماع يف يفاصملا ددعو

2021 2020 2019 2018 2017 

 ددع
 يفاصملا

 ةلماعلا
 2021 ماع

 

تارامإلا 5 1124.0 1127.0 1127.0 1272.0 1272.0  

نیرحبلا 1 260.0 267.0 267.0 267.0 267.0  

سنوت 1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0  

رئازجلا 6 657.0 657.0 657.0 669.9 669.9  

ةیدوعسلا 9 2921.0 2856.0 2896.0 2927.0 3127.0  

ةیروس 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1  

قارعلا 12 740.0 815.0 824.0 824.0 824.0  

رطق 2 433.0 433.0 433.0 433.0 433.0  

تیوكلا 2 736.0 736.0 724.0 800.0 800.0  

ایبیل 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0  

رصم 8 784.8 784.8 784.8 784.8 784.8  

ءاضعألا لودلا يلامجا 53 8309.9 8329.9 8366.9 8631.9 8831.8  

ندرألا 1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4  

نادوسلا 3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0  

نامُع 2 222.0 222.0 304.0 304.0 304.0  

برغملا 2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7  

ایناتیروم 1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0  

نمیلا 2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0  

ىرخألا ةیبرعلا لودلا يلامجا 11 772.1 772.1 854.1 854.1 854.1  

ةیبرعلا لودلا يلامجا 64 9082.0 9102.0 9221.0 9485.9 9685.9  

 تامولعملا كنب ،كباوأ :ردصملا    
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  ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا .2

 ىلع لزعمب ىرخألا ةـیبرعلا لودـلاو ءاـــــضعألا لودـلا يف طفنلا ریركت ةـعاـنــــص نكت مل

 تالاح تلجــــس ثیح ،ىرخألا ملاعلا قطانم يف ةعانــــصلا تباــــصأ يتلا انوروك ةحئاج تاریثأت

 وحن دوھجلا تزكرت امنیب ،ةیریركتلا ةقاطلا عیـسوت وأ ،ةدیدج فاـصم ءاـشنإ ططخل لیجأت وأ دیمجت

 تافــصاومب ةیطفن تاقتــشم جاتنإ نم اھنیكمتو ،ةمئاقلا يفاــصملا ةءافك نیــسحتو ریوطت عیراــشم

 ماخلا طفنلا نم ةفلتخم عاونأ ریركتل اھتنورم نیـــسحتو ،ةیلودلا ةیـــسایقلا تافـــصاوملا عم ةقفاوتم

 .ةمئاقلا تادحولل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر وأ ةدیدج ةیلیوحت تادحو ءاشنإ لالخ نم كلذو

 ماع يف ي/ب 200,000 هردقً اعافترا ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةــــقاطلا يــــلامجإ لجس

 ةقاطب ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدیدجلا نازاج ةافــصمل يئزجلا لیغــشتلا ةجیتن كلذو ،2120

  .ي/ب 200,000 ةیریركت

 كباوأ يف ءاـــضعألا لودلا يف طـــفنلا يفاصم يف ةیرـــیرـــكتلا ةقاـــطلا يلاـــمجإ ذوـــحتسا

 ةقاطلا يلاــــــمجإ نم %91 ةبـــــــسنب ،ي/ب نویلم 8.831 اھردق ةـصح ىلع ةافـصم 53 اھددعو

 يلاـــــمجإ ذوـــــحتساو .ي/ب نوـــــیلم 9.685 غلابلا ةیبرعلا لودلا يف طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا

 اھددــع غــلابلا كــباوأ يف ءاضعألا ریغ ةــیبرعلا لودــلا يــف طفنلا يــفاصم يــف ةیریركتلا ةقاطلا

  .%9 ةبسنب ،ي/ب نویلم 0.854 اھردـقو ةـیقاـبلا ةـصحلا ىـلع ةاـفصم 11

 ،2021 -2017 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت )7-3 لودجلا( نیبی

 يفاـصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت )8-3 لكـشلا( نیبی امك .2021 ماع يف ةلماعلا يفاـصملا ددعو

  .2021-2017 ةرتفلا لالخ ،ىرخألا ةیبرعلا لودلاو ءاضعألا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا
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  )7-3 لودجلا(
  ،2021-2017 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 )مویلا/لیمرب فلأ(
 2021 ماع يف يفاصملا ددعو

2021 2020 2019 2018 2017 

 ددع
 يفاصملا

 ةلماعلا
 2021 ماع

 

تارامإلا 5 1124.0 1127.0 1127.0 1272.0 1272.0  

نیرحبلا 1 260.0 267.0 267.0 267.0 267.0  

سنوت 1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0  

رئازجلا 6 657.0 657.0 657.0 669.9 669.9  

ةیدوعسلا 9 2921.0 2856.0 2896.0 2927.0 3127.0  

ةیروس 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1  

قارعلا 12 740.0 815.0 824.0 824.0 824.0  

رطق 2 433.0 433.0 433.0 433.0 433.0  

تیوكلا 2 736.0 736.0 724.0 800.0 800.0  

ایبیل 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0  

رصم 8 784.8 784.8 784.8 784.8 784.8  

ءاضعألا لودلا يلامجا 53 8309.9 8329.9 8366.9 8631.9 8831.8  

ندرألا 1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4  

نادوسلا 3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0  

نامُع 2 222.0 222.0 304.0 304.0 304.0  

برغملا 2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7  

ایناتیروم 1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0  

نمیلا 2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0  

ىرخألا ةیبرعلا لودلا يلامجا 11 772.1 772.1 854.1 854.1 854.1  

ةیبرعلا لودلا يلامجا 64 9082.0 9102.0 9221.0 9485.9 9685.9  

 تامولعملا كنب ،كباوأ :ردصملا    
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 )8-3 لكشلا(
  ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2021-2017 ةرتفلا لالخ
 )موی/لیمرب نویلم(

 
 تامولعملا كنب ،كباوأ :ردصملا    

 راطقألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف 2021 ماع يف تلصح يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیفو

 .ءاضعألا ریغ ىرخألا ةیبرعلا لودلاو "كباوأ" لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود  2-1

 ءاشنإل اھنع تنلعأ يتلا اھتطخ دیمجت نع "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تنلعأ

  .ي/ب 400,000 ةیریركتلا اھتقاط سیورلا ةقطنم يف ةدیدج ةافصم

 يف كلذو ،ةیریركتلا اھتقاط يلامجإ عفرل ةطخ نع تنلعأ دق تناك " كوندأ" ةكرش نأ ركذی

 نمضتت .ةقحاللا ةیلورتبلا تاعانصلا لاجم يف ةیملاعلا زكارملا مھأ دحأ حبصتل اھتیجیتارتسا راطإ

 ةیلاع ةنورمب عتمتت "سیورلا" ةقطنم يف ي/ب  600,000ةیریركتلا اھتقاط ةافصم ءاشنإ ةطخلا

 .ي/ب 400,000 ىلإ اھضیفخت نع تنلعأ مث ،ماخلا طفنلا نم ةفلتخم عونأ ریركتل

  طفنلا  ریركت ةنورم نیسحت عورــشم يفً اــمئاق لــمعلا لازــی ال ،ىرــخأ ةــھج نم

Crude Flexibility Project نم %80 يلاوح زاجنإ مت  ثیح ،يكیرمأ رالود رایلم 3.5 ةمیقب 

 .ي/ب 177,000 اھتقاط  دوقولا تیز نم تیربكلا عزنل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ءاشنإ لامعأ

 "يولع موكاز" طفن ي/ب 420,000 ریركت نم "برغ سیورلا" ةافصم نیكمت ىلإ عورشملا فدھی

Upper Zakum لقح طفن نمً الدبً انزو %1.74 تیربك ةبسن ىلع يواحلاو ،ةدوجلا ضفخنملا 

 طفن ریفوت فدھب كلذو ً،انزو %0.74 نم ىندأ تیربك ةبسن ىلع يواحلا ،ةدوجلا يلاعلا "نابرم"
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت ىلوتی .نیعونلا نیب رعسلا قراف نم ةدافتسالاو ریدصتلل "نابرم"

 CB&I ةكرش ةیناثلاو ةیبونجلا ةیروكلا Samsung ةكرش ىلوألا ،نیتكرش نم فلاحت ءاشنإلاو

 .2022 ماع فصتنم يف عورشملا میلست عقوتیو ،ةیكیرمألا

 نم جتنملا يویحلا لزیدلا نم ةنحش لوأ ریدصت نع نلعأ 2021 ربمفون فصتنم يف

 .مویلا/يرتم نط 100 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب ىلع لبج ةقطنم يف اھلیغشت أدب يتلا ةدیدجلا ةافصملا

  نیرحبلا ةكلمم 2-2

 عــم دـــــمألا لـــــیوطً ادــــقــع "وــــــكــــباب" نـــــیرحبلا لورــتب ةــــكرــــش تـــــعـقو

 ریسكتلا ةدحول تامدخلا نم ةمزح میدقتل Advanced Refining Technologies LLCةــكرش

 يف اھؤاشنإ يراجلا ،ي/ب 65,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يغارفلا رـــیطقتلا يــقاوبل يــنیجوردیھلا

 ىلإ 267,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم راطإ يف "ةرتس" ةافصم

 بسانملا زافحلا لماعلا دیروتب تاونس سمخ ةغلابلا دقعلا ةدم لالخ ةكرشلا دھعتت .ي/ب 360,000

 ةمیقب كــلھتسملا زاــفحلا لــماعلا نــم نداعملا عاــجرتسا ةــمدخ مــیدقت ىــلع ةوالــع ،ةدحولل

  .يكیرمأ رالود نویلم 245

  ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-3

 عورــشم ذیفنت يف مدقت قیقحت نع "كارطانوــس" ةیرئازجلا ةینطولا لورتبلا ةكرــش تنلعأ

 .2024 ماع يف عورـشملا لامتكا عقوتیو ،ي/ب 100,000 اھتقاط ،"دوعـسم يـساح" ةافـصم ءاـشنإ

 ثالث ءاـــشنإو ةمئاقلا يفاـــصملا ریوطتل ةیرئازجلا ةیروھمجلا ةطخ راطإ يف عورـــشملا اذھ يتأی

  .ي/ب فلأ 100 اھنم لك ةقاط ،"دوعسم يساح"و ،"ویزرأ"و ،"ةركسب" يف ةدیدج فاصم

 اھتقاط Unicracking  ينیجوردیھ ریـسكت ةدحو ءاـشنإ عورـشم يفً امئاق لمعلا لازیال امك

 لـماـعلاـب بـیذـھت ةدـحوو ،ي/ب 24,100 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسألا عزن ةدـحوو ،ي/ب 81,000

 ةاـفــــصم يف ةرمزأ ةدـحو عم ،ي/ب 80,000 اـھتقاـط CCR رمتــــسملا طیــــشنتلا ةـقیرطب زاـفحلا

 ةیـسایقلا تافـصاوملا عم قفاوتی امب ھتدوج نیـسحتو نیلوزاغلا جاتنإ میظعت فدھب كلذو ،"ةدكیكـس"

 ."5-وروی" ةیبوروألا

 ریثیإ لیتویب يثالث لیثیم ةدحو ءاـشنإل ةطخ نع "كارطانوـس" ةكرـش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

MTBE  زاجنإ مت ثیح ،ةیعانـــصلا "ویزرأ" ةقطنم  يف ةنـــسلا/نط 200,000 ةیجاتنإلا اھتقاط 

  .ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت ضورع جاردتساو ةیسدنھلا تاساردلا
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 )8-3 لكشلا(
  ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2021-2017 ةرتفلا لالخ
 )موی/لیمرب نویلم(

 
 تامولعملا كنب ،كباوأ :ردصملا    

 راطقألا ةمظنم يف ءاضعألا لودلا يف 2021 ماع يف تلصح يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیفو

 .ءاضعألا ریغ ىرخألا ةیبرعلا لودلاو "كباوأ" لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود  2-1

 ءاشنإل اھنع تنلعأ يتلا اھتطخ دیمجت نع "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تنلعأ

  .ي/ب 400,000 ةیریركتلا اھتقاط سیورلا ةقطنم يف ةدیدج ةافصم

 يف كلذو ،ةیریركتلا اھتقاط يلامجإ عفرل ةطخ نع تنلعأ دق تناك " كوندأ" ةكرش نأ ركذی

 نمضتت .ةقحاللا ةیلورتبلا تاعانصلا لاجم يف ةیملاعلا زكارملا مھأ دحأ حبصتل اھتیجیتارتسا راطإ

 ةیلاع ةنورمب عتمتت "سیورلا" ةقطنم يف ي/ب  600,000ةیریركتلا اھتقاط ةافصم ءاشنإ ةطخلا

 .ي/ب 400,000 ىلإ اھضیفخت نع تنلعأ مث ،ماخلا طفنلا نم ةفلتخم عونأ ریركتل

  طفنلا  ریركت ةنورم نیسحت عورــشم يفً اــمئاق لــمعلا لازــی ال ،ىرــخأ ةــھج نم

Crude Flexibility Project نم %80 يلاوح زاجنإ مت  ثیح ،يكیرمأ رالود رایلم 3.5 ةمیقب 

 .ي/ب 177,000 اھتقاط  دوقولا تیز نم تیربكلا عزنل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو ءاشنإ لامعأ

 "يولع موكاز" طفن ي/ب 420,000 ریركت نم "برغ سیورلا" ةافصم نیكمت ىلإ عورشملا فدھی

Upper Zakum لقح طفن نمً الدبً انزو %1.74 تیربك ةبسن ىلع يواحلاو ،ةدوجلا ضفخنملا 

 طفن ریفوت فدھب كلذو ً،انزو %0.74 نم ىندأ تیربك ةبسن ىلع يواحلا ،ةدوجلا يلاعلا "نابرم"
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 دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت ىلوتی .نیعونلا نیب رعسلا قراف نم ةدافتسالاو ریدصتلل "نابرم"

 CB&I ةكرش ةیناثلاو ةیبونجلا ةیروكلا Samsung ةكرش ىلوألا ،نیتكرش نم فلاحت ءاشنإلاو

 .2022 ماع فصتنم يف عورشملا میلست عقوتیو ،ةیكیرمألا

 نم جتنملا يویحلا لزیدلا نم ةنحش لوأ ریدصت نع نلعأ 2021 ربمفون فصتنم يف

 .مویلا/يرتم نط 100 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب ىلع لبج ةقطنم يف اھلیغشت أدب يتلا ةدیدجلا ةافصملا

  نیرحبلا ةكلمم 2-2

 عــم دـــــمألا لـــــیوطً ادــــقــع "وــــــكــــباب" نـــــیرحبلا لورــتب ةــــكرــــش تـــــعـقو

 ریسكتلا ةدحول تامدخلا نم ةمزح میدقتل Advanced Refining Technologies LLCةــكرش

 يف اھؤاشنإ يراجلا ،ي/ب 65,000 ةیجاتنإلا اھتقاط يغارفلا رـــیطقتلا يــقاوبل يــنیجوردیھلا

 ىلإ 267,000 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم راطإ يف "ةرتس" ةافصم

 بسانملا زافحلا لماعلا دیروتب تاونس سمخ ةغلابلا دقعلا ةدم لالخ ةكرشلا دھعتت .ي/ب 360,000

 ةمیقب كــلھتسملا زاــفحلا لــماعلا نــم نداعملا عاــجرتسا ةــمدخ مــیدقت ىــلع ةوالــع ،ةدحولل

  .يكیرمأ رالود نویلم 245

  ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-3

 عورــشم ذیفنت يف مدقت قیقحت نع "كارطانوــس" ةیرئازجلا ةینطولا لورتبلا ةكرــش تنلعأ

 .2024 ماع يف عورـشملا لامتكا عقوتیو ،ي/ب 100,000 اھتقاط ،"دوعـسم يـساح" ةافـصم ءاـشنإ

 ثالث ءاـــشنإو ةمئاقلا يفاـــصملا ریوطتل ةیرئازجلا ةیروھمجلا ةطخ راطإ يف عورـــشملا اذھ يتأی

  .ي/ب فلأ 100 اھنم لك ةقاط ،"دوعسم يساح"و ،"ویزرأ"و ،"ةركسب" يف ةدیدج فاصم

 اھتقاط Unicracking  ينیجوردیھ ریـسكت ةدحو ءاـشنإ عورـشم يفً امئاق لمعلا لازیال امك

 لـماـعلاـب بـیذـھت ةدـحوو ،ي/ب 24,100 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسألا عزن ةدـحوو ،ي/ب 81,000

 ةاـفــــصم يف ةرمزأ ةدـحو عم ،ي/ب 80,000 اـھتقاـط CCR رمتــــسملا طیــــشنتلا ةـقیرطب زاـفحلا

 ةیـسایقلا تافـصاوملا عم قفاوتی امب ھتدوج نیـسحتو نیلوزاغلا جاتنإ میظعت فدھب كلذو ،"ةدكیكـس"

 ."5-وروی" ةیبوروألا

 ریثیإ لیتویب يثالث لیثیم ةدحو ءاـشنإل ةطخ نع "كارطانوـس" ةكرـش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

MTBE  زاجنإ مت ثیح ،ةیعانـــصلا "ویزرأ" ةقطنم  يف ةنـــسلا/نط 200,000 ةیجاتنإلا اھتقاط 

  .ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت ضورع جاردتساو ةیسدنھلا تاساردلا



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون174

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  38                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-4

 "نازاج" ةافصم تادحول يراجتلا لیغشتلا تایلمعب ءدبلا نع ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش تنلعأ

 امك .ي/ب 200,000 ىلإ ةیلعفلا اھتقاط تلصو ثیح ،ي/ب 400,000 ةیریركتلا اھتقاط ةدیدجلا

 ملاعلا يفً امجح ربكألا ربتعت يتلا IGCC ةكرتشملا ةرودلاب ةلماكتملا زیوغتلا ةدحو لیغشت نع نلعأ

 مدختسی يعانطصا زاغ ىلإ ةدیدجلا ةافصملا يف جتنملا دوقولا تیز نم ي/ب 90,000 لیوحتل

 .تاواجیج 3.9 يلاوحب ةیزاغلا تافنعلا يف ةیئابرھكلا ةقاطلا دیلوتل

 عورــشم يھو ،ةمئاقلا يفاــصملا ریوطت عیراــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم

 نفــــسلا دوقو جاـتنإ نم اـھنیكمتل ،ي/ب 124,000 اـھتقاـط غلبت يتلا "ضاـیرلا" ةاـفــــصم ریوطت

 "ةرونت سار" ةافـصم ریوطت عورـشمو ،ةیلودلا ةیرحبلا ةمظنملا تابلطتم عم ةقفاوتم تافـصاومب

 ةقاطب ،ةكلمملا يف طفنلا يفاـصم نیب نمً امجح ربكألا ربتعتو ،يبرعلا جیلخلا لحاـس ىلع عقت يتلا

 ىلوألا ةلحرملا نمــضتت ،نیتلحرم ىلع عورــشملا ذیفنت متیــسو ،ي/ب 550,000 اھردق ةیریركت

 اــھتقاــط ةرمزأ ةدــحوو ،ي/ب 138,000 اــھتقاــط اــثفاــنلل ةــینیجوردــیھ ةــجلاــعم ةدــحو ءاـــــشنإ

 ةدحوو ،ي/ب 90,000 اھتقاط رمتـــسملا طیـــشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 65,000

 ،نـیزـنـب ةــنـــــسلا/نـط170,000و ،نـیـلـیازاراــب ةــنـــــسلا/نـط نوـیـلـم 1.1 جاــتـنإل تاــیرـطـع

 .ةدیدج مكحت ةزھجأو ،ةیئابرھكلا ةقاطلل عیزوت ةموظنم ىلإ ةفاـضإ ،نیولوت ةنـسلا/نط 70,000و 

 .ةینبأو ،ةدناسم تادحوو ،ةیلورتبلا تاجتنملل تانازخ ءاشنإ نم نوكتتف ةیناثلا ةلحرملا امأ

 ةـعقاولا "غبار" ةـنیدـم يف مئاـقلا "غبار" تاـیواـمیكورتبو ةاـفــــصم عمجم ریوطت يرجی اـمك

 فدـھی .ي/ب 400,000 ةـیریركتلا ھـتقاـط ،ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف رمحألا رحبلا ىلع

 تاجتنم ىلإ رركملا طفنلا نم %25 يلاوحب ردقت يتلا ةلیقثلا ریطقتلا تافلخم لیوحت ىلإ عورـشملا

  .نیلوزاغلاو لزیدلا لثم ةمیقلا ةیلاع

  قارعلا ةیروھمج 2-5

 ،ي/ب 210,000 ةیریركتلا اھتقاط "ةرصبلا" ةافصم ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازیال

 ریطقت ةدحوو ،ي/ب 34,000 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو ءاشنإ نمضتی يذلاو

 ةجلاعم ةدحوو ،ةعاسلا/3م 5500 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 55,000 اھتقاط يغارف

 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 40,000 اھتقاط يغارفلا زاغلا تیزل ةینیجوردیھ

 اھتقاطCCR  رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب اثفانلل زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 31,000
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 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-4

 "نازاج" ةافصم تادحول يراجتلا لیغشتلا تایلمعب ءدبلا نع ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش تنلعأ

 امك .ي/ب 200,000 ىلإ ةیلعفلا اھتقاط تلصو ثیح ،ي/ب 400,000 ةیریركتلا اھتقاط ةدیدجلا

 ملاعلا يفً امجح ربكألا ربتعت يتلا IGCC ةكرتشملا ةرودلاب ةلماكتملا زیوغتلا ةدحو لیغشت نع نلعأ

 مدختسی يعانطصا زاغ ىلإ ةدیدجلا ةافصملا يف جتنملا دوقولا تیز نم ي/ب 90,000 لیوحتل

 .تاواجیج 3.9 يلاوحب ةیزاغلا تافنعلا يف ةیئابرھكلا ةقاطلا دیلوتل

 عورــشم يھو ،ةمئاقلا يفاــصملا ریوطت عیراــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم

 نفــــسلا دوقو جاـتنإ نم اـھنیكمتل ،ي/ب 124,000 اـھتقاـط غلبت يتلا "ضاـیرلا" ةاـفــــصم ریوطت

 "ةرونت سار" ةافـصم ریوطت عورـشمو ،ةیلودلا ةیرحبلا ةمظنملا تابلطتم عم ةقفاوتم تافـصاومب

 ةقاطب ،ةكلمملا يف طفنلا يفاـصم نیب نمً امجح ربكألا ربتعتو ،يبرعلا جیلخلا لحاـس ىلع عقت يتلا

 ىلوألا ةلحرملا نمــضتت ،نیتلحرم ىلع عورــشملا ذیفنت متیــسو ،ي/ب 550,000 اھردق ةیریركت

 اــھتقاــط ةرمزأ ةدــحوو ،ي/ب 138,000 اــھتقاــط اــثفاــنلل ةــینیجوردــیھ ةــجلاــعم ةدــحو ءاـــــشنإ

 ةدحوو ،ي/ب 90,000 اھتقاط رمتـــسملا طیـــشنتلاب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 65,000

 ،نـیزـنـب ةــنـــــسلا/نـط170,000و ،نـیـلـیازاراــب ةــنـــــسلا/نـط نوـیـلـم 1.1 جاــتـنإل تاــیرـطـع

 .ةدیدج مكحت ةزھجأو ،ةیئابرھكلا ةقاطلل عیزوت ةموظنم ىلإ ةفاـضإ ،نیولوت ةنـسلا/نط 70,000و 

 .ةینبأو ،ةدناسم تادحوو ،ةیلورتبلا تاجتنملل تانازخ ءاشنإ نم نوكتتف ةیناثلا ةلحرملا امأ

 ةـعقاولا "غبار" ةـنیدـم يف مئاـقلا "غبار" تاـیواـمیكورتبو ةاـفــــصم عمجم ریوطت يرجی اـمك

 فدـھی .ي/ب 400,000 ةـیریركتلا ھـتقاـط ،ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف رمحألا رحبلا ىلع

 تاجتنم ىلإ رركملا طفنلا نم %25 يلاوحب ردقت يتلا ةلیقثلا ریطقتلا تافلخم لیوحت ىلإ عورـشملا

  .نیلوزاغلاو لزیدلا لثم ةمیقلا ةیلاع

  قارعلا ةیروھمج 2-5

 ،ي/ب 210,000 ةیریركتلا اھتقاط "ةرصبلا" ةافصم ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازیال

 ریطقت ةدحوو ،ي/ب 34,000 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو ءاشنإ نمضتی يذلاو

 ةجلاعم ةدحوو ،ةعاسلا/3م 5500 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 55,000 اھتقاط يغارف

 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب 40,000 اھتقاط يغارفلا زاغلا تیزل ةینیجوردیھ

 اھتقاطCCR  رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب اثفانلل زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 31,000

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  39                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیلاع تاجتنم ىلإ ةافصملا نم جتنملا دوقولا تیز لیوحت يف عورشملا مھاسیسو .ي/ب 17,000

 تیز ي/ب 41,000 ،لزید ي/ب 36,000و ،نیلوزاغ ي/ب 19,000 يلاوحب اھتیمك ردقت ةمیقلا

 .LPG لاسم لورتب زاغ مویلا/نط 4,300و ،اثفان ي/ب 2,000 ،ةدوجلا يلاع دوقو

 بلطلا ةیبلتل ةیقارعلا طفنلا ةرازو يعس راطإ يف ةرصبلا ةافصم ریوطت عورشم يتأی  

 فاصم ءاشنإو ،ةمئاقلا يفاصملل ةیریركتلا ةقاطلا عیسوت لالخ نم ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا

 ءدب ررقملا ،رالود رایلم 6 ةفلكب ي/ب 140,000 اھتقاط "ءالبرك" ةافصم عورشم اھنم ،ةدیدج

 ةدیدجلا يفاصملا عیراشم امأ .2022 ماع يف ي/ب 70,000 ةیریركت ةقاطب ىلوألا ةلحرملا لیغشت

 :يھو ،اھذیفنت لیجأت ىلإ يدؤت ةفلتخم تابوعص نم يناعت لازت الف ىرخألا

  .ي/ب 150,000 ةیریركتلا اھتقاط ضیفخت مت يتلا "ةیرصانلا" ةافصم •

 .ي/ب 150,000 ةیریركتلا اھتقاط "ناسیم" ةافصم •

  .ي/ب 300,000 اھتقاط يبرعلا جیلخلا لحاس ىلع "وافلا" ةافصم •

 تضرعت يتلا "يجیب" ةافصم لیھأت ةداعإ عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ىرخأ ةھج نم

 .ي/ب 280,000 ىلإ ةیریركتلا اھتقاط ةداعإ فدھب كلذو ،ةیبرحلا لامعألا ببسب ریمدتلل

  تیوكلا ةلود 2-6

 ةقاطلا عفر ىلإ فدھی يذلا فیظنلا دوقولا عورشم يف ةمئاق ءاشنإلا لامعأ لازت ال

 اھتقاط ةدیدجلا روزلا ةافصم ءاشنإو ،ي/ب 801,000 ىلإ 736,000 نم نیتافصملل ةیریركتلا

 ةیلاع تاقتشم جاتنإو ،ةیئیبلا تاعیرشتلا تابلطتم ةیبلت نم يفاصملا نیكمتو ،ي/ب 615,000

 .ةیملاعلا رییاعملا ثدحأ عم قفاوتی امب ةدوجلا

 ایبیل ةلود 2-7

 ةدیدجلا ةافصملا عورشم يف ءاشنإلا لامعأ ءدب نع ةیبیللا ةینطولا طفنلا ةكرش تنلعأ

 نیمأت ىلإ عورشملا فدھی .ي/ب 30,000 ةیریركتلا اھتقاط "ةرارشلا" لقح نم جتنملا طفنلا ریركتل

 ثیح ،دالبلا لامش نم ةدیعب تافاسمل لقنت تناك يتلا ةیطفنلا تاجتنملا نم ةیبونجلا ةقطنملا ةجاح

  .دوقو تیز ي/ب 7,200 ،لزید دوقو ي/ب 6,600 ،نیلوزاغ ي/ب 8,600 يلاوح ةافصملا جتنتس
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 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-8

 ةقاطلا غولبو ةیلوألا لیغــشتلا براجت ءاھتنا نع ERC ریركتلل ةیرــصملا ةكرــشلا تنلعأ

 ."درطسم" ةافصم يف دیدجلا ينیجوردیھلا ریسكتلا عمجم يف ةمیمصتلا ةقاطلا لماك ىلإ ةیلیغشتلا

 ریركتل ةرھاـقلا ةـكرــــش ةاـفــــصم يف جتنملا دوقولا تـیز لـیوحت ىلإ فدـھی عمجملا نأ ركذـی

 اــھـتـقاــط يـغارـف رـیـطـقـت ةدــحو نـم نوـكـتـیو ،ةــمـیـقـلا ةــیـلاــع تاــجـتـنـم ىـلإ CORC لورـتـبـلا

 لـجؤم میحفت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 40,000 اـھتقاـط ينیجوردـیھ ریــــسكت ةدـحوو ،ي/ب 80,000

 ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 23,000 اـھتقاـط اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 25,000 اـھتقاـط

 ءزج ةیبلت يف عورـشملا مھاـسیـس امك .ي/ب فلأ 32,000 اھتقاط ىطـسولا تارطقملل ةینیجوردیھ

 يـلاوـح حرـط ضـیـفـخـت ىـلإ ةــفاــــــضإ ،ةــیـلورـتـبـلا تاــجـتـنـمـلا ىـلـع يـلـحـمـلا بــلـطـلا نـم رـیـبـك

 .وجلا ىلإ تیربكلا نم ةنسلا/نط 93,000

 ریركتل طسوألا قرشلا ةكرش ةافصم ریوطت عورشم يفً ایراج لمعلا لازیال ىرخأ ةھج نم 

 ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی .2022 ماع يف هزاجنإ عقوتیو "رودیم" ةیردنكسإلا يف لورتبلا

 لزیدلا دوقول ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ءاشنإو ،ي/ب 175,000 ىلإ 115,000 نم ةیریركتلا

 اھتقاط Solvent-Deasphalting بیذملاب تانیتلفسألا عزن ةدحوو ،ي/ب 45,000 اھتقاط

 ةفلك ردقتو .ةعاسلا يف بعكم رتم 60,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 14,000

 .رالود رایلم 2.2 يلاوحب عورشملا

 ةـیریركتلا اـھتقاـط "طویــــسأ" ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم يفً اـمئاـق لـمعلا لازی ال اـمك

 ریــــسكت ةدحو ،لجؤم میحفت ةدحو ،يغارف ریطقت ةدحو ءاــــشنإ نمــــضتی يذلا ،ي/ب 90,000 

 CCR رمتـسملا طیـشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 47,700 اھتقاط ينیجوردیھ

 .ىطــــسولا تارطقملل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحوو نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحوو ي/ب 14,900 اـھتقاـط

 جاتنإ عفر يف عورــشملا مھاــسیــس ثیح .يكیرمأ رالود رایلم 2.8 يلاوحب عورــشملا ةفلك ردقتو

 يف نط 300,000و ،نیلوزاغلا نم ي/ب 19,200 ،لزیدلا نم ي/ب 32,700 يلاوحب ةافــــصملا

 .2024 ماع يف عورشملا لیغشت عقوتیو .تیربك ةنسلا يف نط 66,000و ،يلورتب محف ةنسلا

 میحفتلا ةدحو ریوطتو لیھأت ةداعإً ایلاح يرجی لورتبلا عینصتل سیوسلا ةكرش ةافصم يفو

 رالود راـیلم 3.5 ةـفلكب ،ي/ب 95,500 اـھتقاـط ةدـیدـج لـجؤم میحفت ةدـحو ءاــــشنإو ،ةـمئاـقلا لـجؤملا

 .ي/ب 2300 اھتقاط تییزت تویز جاتنإ ةدحو ىلإ ةفاضإ ،يكیرمأ



177 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

الفصل الثالث : التطورات العالمية والعربية في الصناعات الالحقة

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم

  

  40                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو نماثلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-8

 ةقاطلا غولبو ةیلوألا لیغــشتلا براجت ءاھتنا نع ERC ریركتلل ةیرــصملا ةكرــشلا تنلعأ

 ."درطسم" ةافصم يف دیدجلا ينیجوردیھلا ریسكتلا عمجم يف ةمیمصتلا ةقاطلا لماك ىلإ ةیلیغشتلا

 ریركتل ةرھاـقلا ةـكرــــش ةاـفــــصم يف جتنملا دوقولا تـیز لـیوحت ىلإ فدـھی عمجملا نأ ركذـی

 اــھـتـقاــط يـغارـف رـیـطـقـت ةدــحو نـم نوـكـتـیو ،ةــمـیـقـلا ةــیـلاــع تاــجـتـنـم ىـلإ CORC لورـتـبـلا

 لـجؤم میحفت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 40,000 اـھتقاـط ينیجوردـیھ ریــــسكت ةدـحوو ،ي/ب 80,000

 ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 23,000 اـھتقاـط اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب 25,000 اـھتقاـط

 ءزج ةیبلت يف عورـشملا مھاـسیـس امك .ي/ب فلأ 32,000 اھتقاط ىطـسولا تارطقملل ةینیجوردیھ

 يـلاوـح حرـط ضـیـفـخـت ىـلإ ةــفاــــــضإ ،ةــیـلورـتـبـلا تاــجـتـنـمـلا ىـلـع يـلـحـمـلا بــلـطـلا نـم رـیـبـك

 .وجلا ىلإ تیربكلا نم ةنسلا/نط 93,000

 ریركتل طسوألا قرشلا ةكرش ةافصم ریوطت عورشم يفً ایراج لمعلا لازیال ىرخأ ةھج نم 

 ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی .2022 ماع يف هزاجنإ عقوتیو "رودیم" ةیردنكسإلا يف لورتبلا

 لزیدلا دوقول ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ءاشنإو ،ي/ب 175,000 ىلإ 115,000 نم ةیریركتلا

 اھتقاط Solvent-Deasphalting بیذملاب تانیتلفسألا عزن ةدحوو ،ي/ب 45,000 اھتقاط

 ةفلك ردقتو .ةعاسلا يف بعكم رتم 60,000 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب 14,000

 .رالود رایلم 2.2 يلاوحب عورشملا

 ةـیریركتلا اـھتقاـط "طویــــسأ" ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم يفً اـمئاـق لـمعلا لازی ال اـمك

 ریــــسكت ةدحو ،لجؤم میحفت ةدحو ،يغارف ریطقت ةدحو ءاــــشنإ نمــــضتی يذلا ،ي/ب 90,000 

 CCR رمتـسملا طیـشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب 47,700 اھتقاط ينیجوردیھ

 .ىطــــسولا تارطقملل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحوو نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحوو ي/ب 14,900 اـھتقاـط

 جاتنإ عفر يف عورــشملا مھاــسیــس ثیح .يكیرمأ رالود رایلم 2.8 يلاوحب عورــشملا ةفلك ردقتو

 يف نط 300,000و ،نیلوزاغلا نم ي/ب 19,200 ،لزیدلا نم ي/ب 32,700 يلاوحب ةافــــصملا

 .2024 ماع يف عورشملا لیغشت عقوتیو .تیربك ةنسلا يف نط 66,000و ،يلورتب محف ةنسلا

 میحفتلا ةدحو ریوطتو لیھأت ةداعإً ایلاح يرجی لورتبلا عینصتل سیوسلا ةكرش ةافصم يفو

 رالود راـیلم 3.5 ةـفلكب ،ي/ب 95,500 اـھتقاـط ةدـیدـج لـجؤم میحفت ةدـحو ءاــــشنإو ،ةـمئاـقلا لـجؤملا

 .ي/ب 2300 اھتقاط تییزت تویز جاتنإ ةدحو ىلإ ةفاضإ ،يكیرمأ
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 :يلاتلا وحنلا ىلع تاروطتلا مھأ صخلتتف كباوأ يف ءاضعألا ریغ ةیبرعلا لودلا يف امأ

  نامع ةنطلس 2-9

 نامع ةنطلس يف اھؤاشنإ يراجلا ةكرتشملا "مقدلا" ةافصم عورشم يفً امئاق لمعلا لازیال

 .ي/ب 230,000 اھردق ةیریركت ةقاطب ينامعلاو يتیوكلا طفنلا نم جیزم ریركتل

 لورتبلا ةكرش عم ةكارش ةیقافتا تعقو دق تناك OOC ةیموكحلا نامع طفن ةكرش نأ ركذی

 نم نوكتی يذلا "مقدلا" عمجم عورشم يف %50:50 ةیواستم صصحب  KPIةیملاعلا ةیتیوكلا

 عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 6 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم ةلماكتم ةافصم

 .0232 ماع يف عورشملا زاجنا

 ةیریركتلا اھتقاط دنھلا يف Bina ةافصم نم اھتصح عیب نامع تررق ىرخأ ةھج نم

 يتلا Bharat Petroleum ةكرش ىلإ ةیلامجإلا ةمیقلا نم %36.62 غلبت يتلاو ،ي/ب 156,000

    .ةافصملل دیحولا كلاملا كلذب حبصتل ،ةیقابلا ةصحلا كلمت
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 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1

 ،نیلیثیإ يلوبلا كلذ يف امب ،تانیفیلوأ يلوبلا تاجتنم ىلع بلطلا تالدعم ةدایز 2021 ماع دھش

 ةدوع عم كلذ نمازتو .ماعلا نم ىلوألا رھشألا لالخ نوزخملا ضافخنابً اموعدم ،دیرولك لینیف يلوبلاو

 ةداــیزل قیرطلا دھم ام وھو ،انوروك سوریف ةحئاج دض نیصحتلا دوھج   دعب يملاعلا داصتقالا شاعتنا

 يــف ةــیملاعلا لــیغشتلا تالدــعم ىلعً اباجیإ ســكعنا اــمم  .ةرــمعملا عــلسلا كالــھتسا تالدــعم

 يــكیرمألا ءاــیمـیكلا ســلجم تارــیدقتلً اقــبط ،%90 يـــلاوح ىلإ عــفترتل ،تایوامیكورتبلا تاــعمجم

"American Chemistry Council" كلذ مھاس امك  .ةیضاملاً اماع نیثالثلا لالخ ىلعألا لدعملا وھو 

 ضافخنالا نمً ایفاعتم ،%3.9 ةبسنب ماعلا اذھل تایوامیكورتبلل يملاعلا جاتنإلا تالدعم ةدایز يف ةیباجیإب

 يف ضافخنا ربكأ لثم يذلاو ،انوروك سوریف ةحئاج تایعادت ببسب 2020 ماع يف %2.6 غلب يذلا

  .ةیضاملاً اماع نیعبرألا

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف تایوامیكورتبلل ةیجاتنإلا ةقاطلا تعفترا كلذ عم نمازتلابو

 لالخ ًافیفطً اومن ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم جاتنإ لجس نیح يف ،%3.6 ةبسنب )MENA( ایقیرفإ

 تاعورشمل ةیجاتنإلا تاقاطلا لیغشت مدعلً ارظن ،2020 يضاملا ماعلاب ةنراقم ،%1.2 يلاوح غلب ماعلا

 .ةقباسلا اھتالدعمب تایوامیكورتبلا

 نم ةیسیئرلا قطانملا ضعب يف ةیسیئرلا تایوامیكورتبلا راعسأ تدھش دقف ،راعسألا بناج نم امأ

 ،ةئراطلا وأ ةیرودلا ةنایصلا لامعألً ارظن تاعورشملا ضعب يف جاتنإلا فقوت ةجیتن ً،اداح اعافترا ملاعلا

 باقعأ يف اھضعب جتن يتلاو ،2021 ماع نم لوألا عبرلا ىتحو ،2020 ماع رخأ ذنم تمت يتلا تافقوتلا وأ

 طابش/ریاربف يف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تبرض يتلا ةیجلثلا فصاوعلا اھتببس يتلا ةیوجلا تابارطضالا

 يف اھتورذ تغلب نأ دعب ماعلا نم يناثلا عبرلا لالخ راعسألا تضفخنا ام ناعرس ھنأ الإ .2021 ماع نم

 ماظتنا عم كلذو ،نیلیبورب يلوبلاو ،ةفلتخملا ھتاجردب نیلیثیإ يلوبلا تاجتنم ةصاخو ،2021 ناسین/لیربأ

  .)10-3( ،)9-3( لاكشألا يف نیبم وھ امك ،ةیعیبطلا اھتایوتسمل لیغشتلا تالدعم ةدوعو ،ةیجاتنإلا ةیلمعلا
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 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1

 ،نیلیثیإ يلوبلا كلذ يف امب ،تانیفیلوأ يلوبلا تاجتنم ىلع بلطلا تالدعم ةدایز 2021 ماع دھش

 ةدوع عم كلذ نمازتو .ماعلا نم ىلوألا رھشألا لالخ نوزخملا ضافخنابً اموعدم ،دیرولك لینیف يلوبلاو

 ةداــیزل قیرطلا دھم ام وھو ،انوروك سوریف ةحئاج دض نیصحتلا دوھج   دعب يملاعلا داصتقالا شاعتنا

 يــف ةــیملاعلا لــیغشتلا تالدــعم ىلعً اباجیإ ســكعنا اــمم  .ةرــمعملا عــلسلا كالــھتسا تالدــعم

 يــكیرمألا ءاــیمـیكلا ســلجم تارــیدقتلً اقــبط ،%90 يـــلاوح ىلإ عــفترتل ،تایوامیكورتبلا تاــعمجم

"American Chemistry Council" كلذ مھاس امك  .ةیضاملاً اماع نیثالثلا لالخ ىلعألا لدعملا وھو 

 ضافخنالا نمً ایفاعتم ،%3.9 ةبسنب ماعلا اذھل تایوامیكورتبلل يملاعلا جاتنإلا تالدعم ةدایز يف ةیباجیإب

 يف ضافخنا ربكأ لثم يذلاو ،انوروك سوریف ةحئاج تایعادت ببسب 2020 ماع يف %2.6 غلب يذلا

  .ةیضاملاً اماع نیعبرألا

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف تایوامیكورتبلل ةیجاتنإلا ةقاطلا تعفترا كلذ عم نمازتلابو

 لالخ ًافیفطً اومن ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم جاتنإ لجس نیح يف ،%3.6 ةبسنب )MENA( ایقیرفإ

 تاعورشمل ةیجاتنإلا تاقاطلا لیغشت مدعلً ارظن ،2020 يضاملا ماعلاب ةنراقم ،%1.2 يلاوح غلب ماعلا

 .ةقباسلا اھتالدعمب تایوامیكورتبلا

 نم ةیسیئرلا قطانملا ضعب يف ةیسیئرلا تایوامیكورتبلا راعسأ تدھش دقف ،راعسألا بناج نم امأ

 ،ةئراطلا وأ ةیرودلا ةنایصلا لامعألً ارظن تاعورشملا ضعب يف جاتنإلا فقوت ةجیتن ً،اداح اعافترا ملاعلا

 باقعأ يف اھضعب جتن يتلاو ،2021 ماع نم لوألا عبرلا ىتحو ،2020 ماع رخأ ذنم تمت يتلا تافقوتلا وأ

 طابش/ریاربف يف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تبرض يتلا ةیجلثلا فصاوعلا اھتببس يتلا ةیوجلا تابارطضالا

 يف اھتورذ تغلب نأ دعب ماعلا نم يناثلا عبرلا لالخ راعسألا تضفخنا ام ناعرس ھنأ الإ .2021 ماع نم

 ماظتنا عم كلذو ،نیلیبورب يلوبلاو ،ةفلتخملا ھتاجردب نیلیثیإ يلوبلا تاجتنم ةصاخو ،2021 ناسین/لیربأ

  .)10-3( ،)9-3( لاكشألا يف نیبم وھ امك ،ةیعیبطلا اھتایوتسمل لیغشتلا تالدعم ةدوعو ،ةیجاتنإلا ةیلمعلا
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  )9-3( لكشلا
  ةفلتخملا ھتاجردب نیلیثیإ يلوبلا راعسأ تالدعم

 2021 فصتنم -2020 فصتنم ةرتفلا لالخ

 Argus Media :ردصملا    

 )10-3( لكشلا
  نیلیبورب يلوبلا راعسأ تالدعم 

 2021 فصتنم -2020 فصتنم ةرتفلا لالخ

 Argus Media :ردصملا    

 ماع نم عبارلا عبرلا تایادبو ثلاثلا عبرلا ةیاھنب ىرخأ ةرم عافترالا تدواع تایوامیكلا راعسأ نأ الإ

 طفنلل ھلجألا دوقعلل راعسألا عافترا لمع ثیح ، 1 يعیبطلا زاغلاو ،ماخلا طفنلا راعسأ عافترا ببسب ،2021

 ىدأ ام وھو ،تاونس 3 ذنم اھتایوتسم ىلعأ ىلإ تلصو يتلاو ،ایسآ ةقطنم يف اثفانلا راعسأ عافترا ىلإ ماخلا

                                                             
 تاSوام:كوQ@بلا جاتنإل ةK@غتملا ف:لاHتلا نم ٪90 نم A@?أ ةقاطلاو ة:لوألا ماخلا داوملا نم ل2 لثمت 1
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 2  (IPEX) تارمیلوبلاو تایوامیكورتبلا راعسأ رشؤم نأ دجن امك  .اھنم جتنملا نیلیثیإلا راعسأ عافترا ىلإ

ً ارثأتم ،َبا /سطسغأ رھش لالخ ،يرھش ساسأ ىلع %7 ةبسنبً اعفترا دھش يكیرمألا جیلخلا لحاس ةقطنم يف

 ،يرطعلا نیزنبلاو ،نییاداتویبلاك ،ةیطفنلا تاقتشملا نم ةجتنملا ةیلوألا ماخلا داوملا ضعب راعسأ عافتراب

 يرھش ساسأ ىلع %2 ةبسنب ابوروأ لود يف تارمیلوبلاو تایوامیكورتبلا راعسأ تعفترا امك ،نیلیبوربلاو

 ساسأ ىلع %1.95 لدعمب  IPEX يملاعلا رشؤملا عفترا جھنلا سفن ىلعو .ھسفن ماعلا نم سطسغأ يف

 ةبسنب تعفترا اھنأ ثیح ،ریبك دح ىلإ ةرقتسم ایسآ قرش لامش يف راعسألا تناك امنیب  .رھشلا سفن يف يرھش

 .)11-3( لكشلا يف نیبم وھ امك طقف 0.3%

 )11-3( لكشلا
  زاغلاو طفنلا راعسأ تاریغتب ارثأتم تایوامیكورتبلا رشؤم ریغت 

  2021-1999 ةرتفلا لالخ
 

 

 

 

 

 

 

 INSIGHT: Rising feedstocks, energy costs pressure petchems price increases, ICIC 2021 :ردصملا

 زاغلا لئاوسو ناثیإلا زاغ ةفلكت عافترا نم ةدحتملا تایالولا يف تانیفیلوألا وجتنم ىناع رخآ بناج نم

 جاتنإ ةفلكت ضافخنا ةزیمب مھظافتحا نم مغرلا ىلع ،مھحابرأ شماوھ صیلقت ىلإ ىدأ امم ،يعیبطلا

 .ةیطفنلا تاقتشملا ىلع ةمئاقلا تایوامیكورتبلل ةجتنملا تاكرشلاب ةنراقم ،زاغلا ىلع ةمئاقلا تایوامیكورتبلا

 رمــتستس 2021 لوألا نیرشت/ربوتكأ يــف "يــنامتئالا فیــنصتلل شتــیف" ةــلاكو تاــــعقوتلً اقفوو

 ذنم يعیبطلا زاغلا راعسأ عافترا ببسب ،2022 ماع لئاوأ ىتح عافترالا يف ةیملاعلا تایوامیكورتبلا راــعسأ

                                                             
2 )WدمتعIPEX  بلا نم جتنم 12 راعسأ ةلس _ع@Qوام:كوSئرلا تارم:لوبلاو تاhو ،ة:سSاسح متmلقإ ساسأ _ع ه:qr لاعوqr( 
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 ةیساقلا ةیوجلا فورظلاو ،ایسور نم تادراولا ةیافك مدعو ،ابوروا يف نوزخملا ضافخنا ةجیتن ماعلا ةیادب

 ،)نیلیثیإ يلوبلا( ناثیإلاو ،اینومألا يجتنمل  ً ایدحت ةعفترملا زاغلا راعسأ لثمت ثیح .ایسآ يف يوقلا بلطلاو

 ةیلوأ ماخ داوم ىلإ لوحتلا ىلع مھتردق مدع لظ يف ةصاخ ،ةیروفلا زاغلا قاوسأ ىلع ریبك لكشب نیدمتعملاو

 ببسب جاتنإلا قیلعت ىلإ نییبوروألا نیجتنملا ضعب رطضی دقو .اثفانلا وأ لاسملا لورتبلا زاغ لثم ،ىرخأ

 اھعضو ىلإ تایوامیكورتبلا راعسأ دوعت نأً اضیا عقوتملا نم ھنأ الإ .ةلوقعم ةیسفانت راعسأب حاتملا زاغلا صقن

 ىلع بلغتلاو ،بلطلاو ضرعلا نزاوتو ،يعیبطلا زاغلا نم نوزخملا ةداعتسا عم يملاعلا دیعصلا ىلع يعیبطلا

 تاجتنم صقن ىلإ تدأ يتلا ،ئناوملا ماحدزاو نحشلا تایواح صقن ببسب ،"نحشلا" ةیتسجوللا لكاشملا

 .ةیملاعلا قاوسألا نم ددع يف تایوامیكورتبلا

 تایوامیكورتبلا قاوسأ ضعب يف تاروطتلا مھأ يلی امیفو

  يریودتلا كیتسالبلاو يویحلا كیتسالبلا قاوسأ تاروطت .1.1

 رثكأ زیكرت عضوم كیتسالبلاو تایوامیكورتبلا قاوسأ يف ةیویحلا ةیلوألا ماخلا داوملا مادختسا حبصأ

 ةیلوألا رداصملا ىلع مئاقلا داصتقالا نم لوحتلاو عمتجملاو تاموكحلا نم طغضلا دیازت عم ماعلا اذھ ةدح

 ىــلع داــمتعالاو ،رــیثكب لــقأ يــئیب رــیثأت ھــلو ،ةـــمادتسم رــثكأ جذومن ىــلإ ةــیروفحالا

 ،"COP- 26 " ریخألا خانملا رمتؤم تاجرخم عمً انمازتم كلذ ءاج دقو .ةئیبلل ةقیدصلا تاــیواــمیكورتبلا

 .2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف دقع يذلاو

 يویحلا كیتسالبلا نإف ،ةقاطلل عسوألا لوحتلا يف صاخلا اھرود ىلإ علطتت كیتسالبلا ةعانص نألً ارظنو

 .ةیئیبلا فواخملا ةھجاومل يرئادلا داصتقالا موھفم نمض ةیسیئرلا تارایخلا دحأ وھ

 ةیویحلا تایوامیكورتبلا جاتنإ ىلإ قیرطلا نإف ،يدیلقتلا كیتسالبلاو تایوامیكورتبلا عم لاحلا وھ امكو

 داوملا ىلع ةمئاقلا تایوامیكورتبلا ةعانص يف ةمدختسملا كلتل ةفولأم ودبت لحارمبً ارورم ،ةیلوألا داوملاب أدبی

 جاتنإ ىلإ ،يراخبلا ریسكتلا تالعافم يف ةیلوألا داوملا مادختساب أدبت يتلاو ،ةیروفحألا رداصملا نم ةیلوألا

 .يئاھن جتنمك يویحلا كیتسالبلا جاتنإ ىلإ ةیاھنلا يفو ،ةیویحلا تایرطعلاو ،ةیویحلا تانیفیلوألا

 عقوتملا نم ھنأب ،"Markets and Markets"ستكرام دنأ ستكرام" ةسسؤم نع رداص ریرقت راشأ

 يلوبلا ضـمح نـم جتنملا ةصاخو ،"يجولویبلا للحتلل لباقلا " يویحلا كیتسالبلا قوس ومن فعاضتی نأ

 وـــحنب ةــنراقم ،2026 ماع لولحب رالود رایلم 2.1 وحن ىلإ لصیل ،Polylactic Acid (PLA) كیتكال

 بلغتلل لودلا نم ددع اھتذختا يتلا تاءارجإلا ضعب ءوض يف كلذ يتأیو .2020 ماع يف رالود نویلم 786

 لازیال ھنأ الإ .فیلغتلاو ةئبعتلا تاعاطق نع ةجتانلا ةصاخ ،ةیكیتسالبلا تایافنلا مجح ةدایز تالكشم ىلع
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 ،اھجاتنإ فیلاكت عافترا يفً ةلثمتم ،عرسأ لكشب يویحلا كیتسالبلا جاتنإ يف عسوتلل تایدحتلا نم دیزملا كانھ

 ،نطلل رالود 6000–200 نیب ام يویحلا كیتسالبلا جاتنإ ةفلكت حوارتت ثیح .يدیلقتلا كیتسالبلاب ةنراقم

 .يدیلقتلا كیتسالبلا نم نطلل رالود 2000-1000 وحنبً ةنراقم

 يف ،"Lanxess "سیسكنال ةكرشو ،"BP" مویلورتب شیتیرب ةكرش نم لك تنلعأ نأشلا اذھ يفو

 نئادللا جاتنإل "ةیویح" ةمادتسم ةیلوأ ماخ داوم مادختسال ةیجیتارتسا ةكارش نع ،2021 لوألا نیرشت/ربوتكأ

 ،ةیئابرھكلا تاعانصلا عاطقو ،تارایسلا عاطقل ةیذغملا تاعانصلا يف ةمدختسملا ةیسدنھلا ةیرارحلا

 يقلحلا ناسكھلا دیروتب "مویلورتب شیتیرب" ةكرش ةیجیتارتسالا هذھ بجومب موقتس .ةیكالھتسالا تاجتنملاو

 يف "سیسكنال" ةكرشل عباتلا عنصملا ىلإ ،ةیویحلا ةلتكلا نم وا ،تفللا روذب تیز نم جتنملا )رضخألا(

 .ءادألا ةیلاع "Nylon 6 "6 نولیانلا" تابكرمو تاجنتار جاتنإل ،اكیجلبب ،بریوتنأ

 ضمح نم لماكلاب عونصم كیتسالب جاتنإ نع "Lanxess "سیسكنال ةكرش تنلعأ ددصلا اذھ يفو

 ،)ةیجاجزلا فایلألابً ةنراقم اھتفاثك ضافخناب زیمتت يتلاو( ناتكلا فایلأب "موعدملا " ىوقملا كیتكال يلوبلا

 زیمتیو .تاینورتكلإلاو ،تارایسلل ةیلخادلا ءازجألا عینصتو ،ةیضایرلا ةزھجألاو تادعملا جاتنإ يف ةمدختسملا

 .لماك لكشب هریودت ةداعإ ةیناكمإب دیدجلا جتنملا

 يبیرجتلا اھعورشم حاتتفا نع 2021لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "Carbios " سویبراك ةكرش تنلعأ امك

 للحتلا تاینقتب ،تیالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلا نم ةیكیتسالبلا تایافنلا ریودت ةداعإل اسنرفب ،"ناریف نومریلك" يف

 ةنینق فلآ 100 لداعی ام وأ ،ةدحاولا ةرودلا يف نط 2 ةقاطب ،Enzymatic Recycling تامیزنإلاب

 ةــقاطب يعانصلا قاطنلا ىــلع لوألا ةــكرشلا عورشمل ةیساسألا ةاونلا عورــشملا اذھ دــعیو  ."ةیكیتسالب

 .2025 ماع لولحب هدییشت ررقملاو ،يریودتلا كیتسالبلا نمً ایونس نط فلأ 40

 يتلا تاءارجإلاو ةطشنألا نم ددع نع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "Dow" واد ةكرش تنلعأ امیف

 يریودتلا داصتقالا موھفم نمض ریودتلل ةلباقلا ریغ ،ةیكیتسالبلا تایافنلا عاونأ ةفاك ریودت ةداعإ نم اھنكمتس

 ةقطنم يفً ایونس نط فلأ 20 ةقاطب دیدج عنصم ءانبل ةكرشلا ططخت ثیح ً،ایلاح تابكملا يف اھنفد متی يتلاو

 مدختسیل ،"Pyrolysis Oil "يرارح للحت تیز ىلإ ةیكیتسالبلا تایافنلا لیوحتل ،ادنلوھ يف "Weert" تریو

 ةددحمً افادھأ ةكرشلا تعضو دقو اذھ ." نیزوینریت" ةقطنم يف اھعنصم يف يریودتلا كیتسالبلا جاتنإ يفً اقحال

 ً،ایونس نط نویلم يلاوح ةغلابلاو ،ةیكیتسالبلا اھتاجتنم نم %100 ریودتو مادختسا ةداعإ نم نكمتتل

 ةداعإ تاینقت عم رزآتلابو ةدیدجلا ةینقتلا مھست .2035 ماع لولحب فیلغتلاو ةئبعتلا ةطشنأ يف ةمدختسملاو

 .لاعف لكشب ةیكیتسالبلا تایافنلا ةلكشم لح يف يكیناكیملا ریودتلا
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 ،اھجاتنإ فیلاكت عافترا يفً ةلثمتم ،عرسأ لكشب يویحلا كیتسالبلا جاتنإ يف عسوتلل تایدحتلا نم دیزملا كانھ

 ،نطلل رالود 6000–200 نیب ام يویحلا كیتسالبلا جاتنإ ةفلكت حوارتت ثیح .يدیلقتلا كیتسالبلاب ةنراقم

 .يدیلقتلا كیتسالبلا نم نطلل رالود 2000-1000 وحنبً ةنراقم

 يف ،"Lanxess "سیسكنال ةكرشو ،"BP" مویلورتب شیتیرب ةكرش نم لك تنلعأ نأشلا اذھ يفو

 نئادللا جاتنإل "ةیویح" ةمادتسم ةیلوأ ماخ داوم مادختسال ةیجیتارتسا ةكارش نع ،2021 لوألا نیرشت/ربوتكأ

 ،ةیئابرھكلا تاعانصلا عاطقو ،تارایسلا عاطقل ةیذغملا تاعانصلا يف ةمدختسملا ةیسدنھلا ةیرارحلا

 يقلحلا ناسكھلا دیروتب "مویلورتب شیتیرب" ةكرش ةیجیتارتسالا هذھ بجومب موقتس .ةیكالھتسالا تاجتنملاو

 يف "سیسكنال" ةكرشل عباتلا عنصملا ىلإ ،ةیویحلا ةلتكلا نم وا ،تفللا روذب تیز نم جتنملا )رضخألا(

 .ءادألا ةیلاع "Nylon 6 "6 نولیانلا" تابكرمو تاجنتار جاتنإل ،اكیجلبب ،بریوتنأ

 ضمح نم لماكلاب عونصم كیتسالب جاتنإ نع "Lanxess "سیسكنال ةكرش تنلعأ ددصلا اذھ يفو

 ،)ةیجاجزلا فایلألابً ةنراقم اھتفاثك ضافخناب زیمتت يتلاو( ناتكلا فایلأب "موعدملا " ىوقملا كیتكال يلوبلا

 زیمتیو .تاینورتكلإلاو ،تارایسلل ةیلخادلا ءازجألا عینصتو ،ةیضایرلا ةزھجألاو تادعملا جاتنإ يف ةمدختسملا

 .لماك لكشب هریودت ةداعإ ةیناكمإب دیدجلا جتنملا

 يبیرجتلا اھعورشم حاتتفا نع 2021لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "Carbios " سویبراك ةكرش تنلعأ امك

 للحتلا تاینقتب ،تیالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلا نم ةیكیتسالبلا تایافنلا ریودت ةداعإل اسنرفب ،"ناریف نومریلك" يف

 ةنینق فلآ 100 لداعی ام وأ ،ةدحاولا ةرودلا يف نط 2 ةقاطب ،Enzymatic Recycling تامیزنإلاب

 ةــقاطب يعانصلا قاطنلا ىــلع لوألا ةــكرشلا عورشمل ةیساسألا ةاونلا عورــشملا اذھ دــعیو  ."ةیكیتسالب

 .2025 ماع لولحب هدییشت ررقملاو ،يریودتلا كیتسالبلا نمً ایونس نط فلأ 40

 يتلا تاءارجإلاو ةطشنألا نم ددع نع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "Dow" واد ةكرش تنلعأ امیف

 يریودتلا داصتقالا موھفم نمض ریودتلل ةلباقلا ریغ ،ةیكیتسالبلا تایافنلا عاونأ ةفاك ریودت ةداعإ نم اھنكمتس

 ةقطنم يفً ایونس نط فلأ 20 ةقاطب دیدج عنصم ءانبل ةكرشلا ططخت ثیح ً،ایلاح تابكملا يف اھنفد متی يتلاو
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 حاجن نع ،2021 لوألا نیرشت / ربوتكأ يف LanzaTech كیت ازنال " ةكرش تنلعأ رخآ بناج نمو

 تاثاعبنا نم جتنملا ،PET تیالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلا ةدام نم %30 ةبسن ىلع يوتحت ةیكیتسالب ةنینق جاتنإ

 نم يلیثیإلا لوحكلا جاتنإ يف حاجنب ةكرشلا تنكمت ددصلا سفن يفو  .زجتحملا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ

 .ذالوفلا جاتنإ عناصم دحأ نم زجتحملا نوبركلا

 يف ةیلیزاربلا Braskem مــــیكسارــبو ،ةــیكیرمألا Lummus سمال يـتكرش نـم لـك تـنلعأ

 ،"رضخألا نیلثیإلا "جاتنإ ایجولونكتل كرتشملا صیخرتلل مھافت ةركذم عیقوت نع 2021 يناثلا نیرشت /ربمفون

 نیعورشمل ،لیزاربلا يف "میكسارب" تاكرش ىدحإ نم جتنملا ركسلا بصق نم يویحلا لوناثیإلا نم جتنملا

 نــم رــثكأ ذنم "رضخألا نیلیثیإلا " جتنت میكسارب ةكرش نا ركذیو .ایسآو ،ةیلامشلا اكیرمأ يف ریوطتلا دیق

  ةــیالو يف تاــیوامیكورتبلل Triunfo "وفنویرت" عمــجم يفً ایوــنس نط فلأ 200 ةقاطب ،تاونس 10

 ."لوس ود يدنارغ ویر"

 ،كباس ةكرشل ةعباتلا Nusaned Investment Company ينابموك تنمتسیفنإ دناسن ةكرش تعقو

 Green Kingdom Industries ،زیرتسدنإ مدجنك نیرج ةكرش عم ةیقافتا 2021 يناثلا نیرشت/ربمفون يف

(GKI)، ةیلاطیإلا ةكرشلاو )AMUT( يلوبلا تاوبع نم ةیكیتسالبلا تایافنلا ریودت ةداعإل عنصم ءاشنإل 

 ةیعانصلا تآشنملا لاجم يف رامثتسالاب ةكرشلا مازتلاو ةسایس نمض كلذو ،غبار يف ،PET تیالاثیفریت نیلیثیإ

 .2030 ةكلمملا ةیؤر فادھأ قیقحت يف ةمھاسملاو ةطسوتملاو ةریغصلا

 ةیلبقتسملا قافآلاو رضخألا لوناثیملا قاوسأ تاروطت .2.1

 جاتنإ عورشم ءاشنإل اھططخ نع 2021 يناثلا نوناك /ریانی يف ،Methanex "سكناثیم" ةكرش تنلعأ

 جاتنإ تاطحم ىدحإ نم نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا تاینقت ىلع ادامتعا ،"ادنلسیأ" يف رضخألا لوناثیملا

 ىتح ةركبم لحارم يف عورشملا لازیالو .نیجوردیھلاو نیجسكألا جاتنإل يئاملا للحتلا تاینقتو ،ءابرھكلا

 نكمی ھنأب ةكرشلا تراشأ امیف .ةعفترملا ةیرامثتسالا ةفلكتللً ارظن يراجتلا ىوتسملا ىلع قیبطتللً الباق حبصی

 نوبركلا نم يلاخلا يعیبطلا زاغلا مادختسا ربع ،ةدودحم تایمكب رضخألا لوناثیملا جاتنإ يلاحل تقولا يف

 يلاحلا تقولا يف لھسلا نم سیل ھنأب ةكرشلا تفدرأو ."انایزیول" ةیالو يف يعیبطلا زاغلا عناصم نم جتنملا

 نأ وأ ،ةیروفحألا رداصملا نم جتنملاو ةفلكتلا ضفخنم يدیلقتلا لوناثیملا لحم رضخألا لوناثیملا لحی نأ

  .ھنعً الدب نوكی

 اھعیقوت نع 2021 يناثلا نیرشت/ربوتكأ يف "Johnson Matthey" يثام نوسنوج ةكرش تنلعأ

 يف نواعتلل )Carbon Recycling International -CRI( ةیلودلا نوبركلا ریودت ةداعإ ةمظنم عم ةیقافتال
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 دیروتب "سكناثیم" ةكرش اھبجومب موقتس يتلاو ،لئاوس ىلإ نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا لیوحت لاجم

 ةدیدجلا ایجولونكتلا رفوتسو .رضخأ لوناثیم ىلإ نوبركلا دیسكأ يناث زاغ لیوحتل ةمزاللا ةزافحلا لماوعلا

 فدھتسملا ينوبركلا دایحلا قیقحتو نوبركلا دیسكأ يناث زاــغ تاــثاعبنا دــحلا يف ةمھاسمللً ایویحً اراسم

 يف ،Clariant تـنیرالك ةــكرش تــنلعأ ،ءارضخلا تاــیوامیكورتبلا نــع ثــیدحلا قاطن يفو ً.ایملاع

 ةقطنم يف يبیرجتلا قاطنلا ىلع عنصم لوأ ءانب نمً ایمسر ءاھتنالا نع 2021 لوألا نیرشت/ربوتكأ

 ،ةیعارزلا تافلخملا نم يناثلا لیجلا نم " يزولیلسلا " يویحلا لوناثیإلا جاتنإل ،اینامورب Podari"يرادوب"

  .ءارضخلا تایوامیكورتبلا جاتنإل ھلیوحتب وأ ،نیلوزاغلا عم طلخلاب تاكرحملل دوقوك ھمادختسا نكمی يذلاو

 Engineering Plastics يسدنھلا كیتسالبلا قاوسأ تاروطت .3.1

 نم ددعب اھتیذغتب موقت ثیح ،تارایسلا ةعانصبً اقیثو اطابترا ةیملاعلا تایوامیكورتبلا ةعانص طبترت

 ةیحبر ةدایز يف مھاس امم ،يسدنھلا كیتسالبلا ىلع ادامتعا ،ةقئافلا ءادألا صئاصخ تاذ ةیكیتسالبلا تاجتنملا

 ،انوروك سوریف ةحئاج تایعادت نم تارایسلا ةعانص تفاعت نأ دعب ،2021 ماع لالخ تایوامیكورتبلا تاكرش

 نأ عقوتملا نم يتلاو .تارایسلا ةعانصل قوس ربكأ لثمت يتلاو ئداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم لود يفً ةصاخ

 ةدایزلً ارظن ،%3 يلاوح ىلإ لصت ومن تالدعم ةلجسم ةمداقلا ةلیلقلا تاونسلا لالخً اومن عرسألا قوسلا نوكت

 ةیذغملا تاعانصلا نأ مولعملا نمو .نابایلاو ،دنھلاو ،نیصلا لثم ةیویسألا لودلا ضعب يف بلطلا ومن تالدعم

 ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا نم يسدنھلا كیتسالبلا تاجتنم ضعب نم ةفلتخم بسن ىلع دمتعت تارایسلل

HDPE، دیرولك لینیف يلوبلاو PVC، نیلیبورب يلوبلاو PP، نیریتس نییاداتویب لیرتینولیركإلاو ABS، 

 كیتسالبلا تاجتنم نم %30 يلاوح ىلإ لصتو .)نولیانلا( دیمأ يلوبلاو ،SAN لیرتینولیركإ نیریتسلاو

 .تارایسلا ةعانصل يذغملا دیمأ يلوبلا نم يسدنھلا

 تایوامیكورتبلا ةعانص يف نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا تاینقت تاروطت .4.1

 ،نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا بسن ضفخل ةمدختسملا تاینقتلا نم ددع ریوطت 2021 ماع دھش

 مادختسال ىرخأ تاینقتو ،CCUS ھنیزختو ھمادختساو نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا تاینقت ریوطت تلمشو

 بسن ضفخ فدھب يروفحألا دوقولا نمً الدب يراخبلا ریسكتلا تالعافم نارفأ نیخست تایلمع يف ءابرھكلا

 . 3 اھنم ةجتانلا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا
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 هاــــكرــشو يوـــســتــیم اــــیــنوـــمألا قــیوــــست ةــكرــــش تــــنلـعأ ددــصلا اذــھ يــفو

Ammonia marketer Mitsui & Co، زجنیدلوھ زیرتسدنإ ةكرشو Industries Holdings، اھرقمو 

 تاعورشم ریوطت لاجم يف كرتشملا نواعتلا فاشكتسال ططخ نع 2021 بآ/ سطسغأ يف ،Illinois زیونیلإ

 ةلسلسل ةیتحتلا ةینبلا ءاشنإ ،سردتس يتلا تالاجملا نیب نمو .ةدحتملا تایالولا يف ءاقرزلا اینومألا جاتنإ

 تایداصتقاو ،ةعقوتملا ةیئیبلا راثآلاو ،نوبركلا دیسكأ يناث نیزختو لقنو ،ءاقرزلا اینومألاب دادمإلاو دیروتلا

 اینومألا ىلع بلطلا ومنی نأ عقوتملا نم ثیح .ىرخأ لودو نابایلا يف قیوستلا صرفو ءاقرزلا اینومألا

 لاقتنالا عیرست يفً امھمً ارود بعلت نأ عقوتملا نم امك ،نوبركلا عوزنم ةقاطلل ردصمك ریبك لكشب ءاقرزلا

  ةفیظنلا ةقاطلا ىلإ

 نورفیش ةكرش تلمش ،ةیملاعلا تاكرشلا نم ددع كرتشم لكشب تنلعأ 2021 لولیأ/ ربمتبس يفو

Chevron، واد" ةكرشو" Dow، لیبوم نوسكإ ةكرشو ExxonMobil، سوینإ " ةكرشو" INEOS، 

 اھمعد نع ،ىرخأ يفاصمو تایوامیكورتب تاكرش ىلإ ةفاضإلاب LyondellBasell لیساب لیدنویل ةكرشو

  ةیالو يف ةعقاولا اھعناصم نمCCS  نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا زاجتحا تاینقت رشنب اھمامتھاو

 ةصاخلا ىودجلا تاسارد ءارجإ ةسارد عم .ضرألا تحت ھنیزختو كیسكملا لحاس لوط ىلع 4" نتسویھ "

 يــلاوح2030 ماــع لوــلحب نوـــبركلا دــیسكأ يــناث نم اھنیزخت ططخملا تاــیمكلا غلبتو .كلذل ةمزاللاو

 .2040 ماع لولحب نط نویلم 75 يلاوح ىلإ ھتدایز عقوتملاو ً،ایونس نط نویلم 50

 نم لك لمشی فلاحت عم اھدقاعت نع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف SIBUR روبیس ةكرش تنلعأ

 ةـكرشو ،Technip Energies زیجرینإ بینكت ةكرشو ،NOVA ENERGIES زـیجرینإ اـفون ةكرـش

 ةیسدنھلا میماصتلا لامعألا ذیفنتل JSC NIPI Gaspererabotka اكتوبارربساج يإ يب يأ نإ يس سإ يج

 "نیمویت" عمجم يف نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحال عنصم ءاشنإ عورشمل )Pre-FEED( ةیئاھنلا لبق ام

 .ایسور يف ،Tyumen chemical complex تایوامیكلل

 جاتنإل يملاع عورشم لوأ ءانبل اھتطخ نع 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "واد" ةكرش كلذك تنلعأ

 ةقطنمب ،"اتربلأ" ةعطاقم يفً ایونس نط نویلم 1.8يلاوح ةقاطب نوبركلا نم يلاخلا ھتاقتشمو نیلیثیإلا

 وحنب ةكرشلل ةیملاعلا ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر ىلع لمعیس ام وھو ،ادنك يف Saskatchewan "ناوشتاكساس"

 نم نوبركلا دیسكأ يناث زاغ نم اھتاثاعبنا بسن ضفخ ىلع ةكرشلا دعاسیس دق امك .2030 ماع لولحب 15%

 ً.ابیرقت % 20 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع اھتاعورشم ةفاك

                                                             
 تاSوام:كوQ@بلاو رÇSكتلا ôQrعانصل اًزكرم ïQÄسويه دعت 4
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 يف اھحاجن نع ،2021 يناثلا نیرشت/ربمفون يف Technip Energies زیجرینإ بینكت ةكرش تنلعأ امك

 ،%40-20 نیب ام حوارتت بسنب نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا ضفخ يف مھست ةدیدج ةینقت ریوطتو ثیدحت

 تالعافم نیخست يف مدختسملا "Fuel Gas" دوقولا زاغ جیزم يف نیجوردیھلا زاغ ةبسن ةدایز لالخ نم

 تقبط دق نوبركلا زاجتحا تاینقت نأ نم مغرلا ىلع ھنأب ةكرشلا تراشا رخآ بناج نمو  .يراخبلا ریسكتلا

 يكل ریوطتلا نم ةركبم لحارم يف لازت ال اھنأ دیب ،ءابرھكلا دیلوت تاطحم يف يعانصلا قاطنلا ىلع حاجنب

 اھنأ امك ،يراخبلا ریسكتلا تادحوب اھطبر ثیح نم ،تایوامیكورتبلا ةعانص يف يعانصلا قاطنلا ىلع قبطت

 رثكأ ىلإ نوبركلا دیسكأ يناث زاغ طغض عفرل ةعفترم ةیرامثتسا ةفلكت تاذ ةصاخ طغاوض مادختسا بلطتت

ً البقتسم نیتینقتلا رزآت مھسی نأً اقحال عقوتملا نم ھنأ الإ .يلاحلا تقولا يف اھراشتنا نم دحی امم ،راب 100 نم

  . %95-90 نیب ام حوارتت بسنب نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا ضفخ يف

 2021 ماع لالخ ملاعلا نم ةیسیئرلا قطانملا يف تایوامیكورتبلا ةعانص تاروطت مھأ .2

 ةیلامشلا اكیرمأ 1.2

 نأ 2021 رایآ/ویام يف "American Chemistry Council"يكیرمألا ءایمیكلا سلجم نلعأ

 ةــكرش لثم ىربكلا تاـــكرشلا نم ددع اھتیوضع يف مضت يتلاو ،يئایمیكلا داحتإلا ةــطبار

 "زــینالــیسو ،" BASF" فــساب ةــكرشو  ،" Americas Styreni" سكـــینیرـــیتسزاـــكیرمأ

Celanese"، سبیلیف نورفــیش ةــكرــشو"Chevron Phillips ، واد ةكرشو "Dow"، لیدنویل ةكرشو 

  ،بئارض ضرف ةداعإ ططخ ةضراعم ،نیرخآو ،"SABIC" كباس ةكرشو ،" LyondellBasell"لیساب

 ،ةبرتلل اھیثولت لمتحملاو ،تایوامیكورتبلا تاعمجم عقاوم يف ةجتنُملا تایوامیكلا ضعب جاتنإ ىلع موسر وأ

 ،نیزنب لیثیإلا وأ ،ةرولكملا تاــنوبركوردیھلا وأ ،نوتیسألا نم ةیئایمیكلا تابكرملا ضعبب ةیحطسلا هایملاو

 لحاوس لوط ىلع ةیئایمیكلا داوملا نم اھریغ وأ ،نییلیازلا وأ ،لیـنـیفلا دــیرولك وأ ،نیولوتلا وأ ،نیریتسلا وأ

 رالود رایلم 1.2 يلاوحب ،5ةیئایمیك ةدام 42 وحن ىلع ةحرتقملا بئارضلا ةمیق ردقتو  .انایزیولو ،ساسكت

 ةدحتملا تایالولا يف تایوامیكورتبلا ةعانصل ةیسفانتلا ةردقلا ىلع رثؤی نأ ھنأش نم يذلا رمألا ً،ایونس

 بئارضلا هذھ نأ ركذی .ةریغصلا ةیجاتنإلا تاقاطلا تاذ تآشنملا نم ددع قلغ ىلإ كلذ يدؤی دقو ،ةیكیرمألا

 بناج نمو .نطللً ارالود 4.87 ىلإً اتنس 22 نــیب اــم اھتمیق تــحوارتو ،1995 ماع يف ةرم رخآل تضُرف

                                                             
õÄ ءبعلا عق:س 5

r يإلا _ع لوألا ماقملاù:لïKÄ، لاو@ûوÉ:لïKÄ، بلاو@ÄÄSلاو ،يرطعلا نüازلاو ،رولWيلïKÄ. 
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 ةجتنملا ةیئابرھكلا ةقاطلا جاتنإ فیلاكت نم عفری نأ ھناش نم ءارجإلا اذھ نأ ىلإ تاكرشلا هذھ تراشأ رخآ

  .اھتانوكم جاتنإ يف تایوامیكورتبلا تاجتنم ىلع دمتعت اھنوك ،ةددجتملا تاقاطلا نم

 تومریدكم ةكرش عم دقاعتلا نع 2021 زومت/ ویلوی يف " LACC " يس يس ھیأ لإ ةكرش تنلعأو

 عمجم تاعسوتل دییشتلاو ،دیروتلاو ،ةسدنھلا لامعأ مدقتل " McDermott International“ لانویشانرتنإ

  .2023 ماع يف ھلیغشت ططخملاو ،سولجنأ سول ةیالو يف تایوامیكورتبلل "Westlake " كیلتسیو

 ناریزح/وینوی يفً ادقع Chemical Chevron Phillips لاكیمیك سبیلیف نورفیش ةكرش تمربأ امیف

 S&B Engineers and "زروــتكارتـسنوك دـنأ زرـینجنإ يب دــنا سإ " ةــكرش عــم 2021

Constructors، فــلأ 266 ةــقاطب ،1- نیسیــكھلا جاــتنإل ةــیفاضإ ةدــحول ءاــنبلاو ةــسدنھلا لامعأ ءاـھنإل 

 رادــیس عــمجم يـفً اـیوـنس نــط فــلأ 650 وــحن ىــلإ عورـشملل ةــیلامجإلا ةــقاطلا عفــترتل ً،اــیونس نــط

 ،ساسكت ةیالوب ،Baytown نواتیاب ةقطنم يف  Cedar Bayou Chemical  Complex يــئایمیكلا ویاب

 .2023 ماع يف عورشملا لیغشت ططخملا نمو

 جاتنإ ةقاط نأ 2021 لولیأ /ربمتبس يف " Petral Consulting" غنیتلاسنوك لارتیب ةكرش تنلعأ امك

 طسوتم غلبو ،2021 ماع نم لوألا فصنلا لالخ نط نویلم 15.25 يلاوح تغلب ةدحتملا تایالولا يف نلیثیإلا

 يــلاوح 2021 يناثلا نوناك/ریانی يف تغلب اھنأبً املع ،%85.5 يلاوح ةرتفلا هذھ لالخ لیغشتلا تالدعم

 .6ةرتفلا هذھ لالخ اھل لیغشت لدعم ىندأ وھو ،راذآ /سرام رھش يف %59 وحن تغلبو ،94%

 يداھلا طیحملاو ایَسا 2.2

 اثفانلا تادراولً افانئتساوً اشاعتنا ،2021 ماع نم يناثلا فصنلا يف ةیویسألا قاوسألا ضعب تدھش

 يلاوح لولیأ /ربمتبس رھش لالخ ایسآ ىلإ اثفانلا تارداص يلامجإ غلب ثیح .يكیرمألا جیلخلا لحاس نم ةفیفخلا

 لحاوسلا برض يذلا "ادیإ" راصعإو ،سقطلا فورظ ببسب تارداصلا لطعت دعب كلذو .نط فلأ 367

 نم ھنأ الإ ،يكیرمألا لحاسلا دادتما ىلع ةیطفنلا تآشنملا نم ددع يف ةریبكً ارارضأ قحلأ يذلاو ،ةیكیرمألا

  .2022 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ةیجاتنإلا اھتاقاط لماكب ةررضتملا تآشنملا لمعت نا عقوتملا

 ىلعً اریبكً اریثأت رثؤت ایسأ قاوسأ يف تانیفیلوألا ىلع بلطلا تالدعم يف ةفیفطلا تابلقتلا تلازام

 بلطلا ومن تالدعمل يسیئرلا كرحملا دعت يتلاو ،نیصلا ةصاخو ،ةیملاعلا قاوسألا يف بلطلا ومن تالدعم

                                                             
 .ة:ساق ة:جلث فصاوع تدهش ôQrلا ةQ@فلا ßrو ،ةQ@فلا ەذه نم سرام -رياû@ف يرهش داع}†سا 6
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 ضفخنم نیلیثیإ يلوبلا ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا
 ةفاثكلا

 يطخلا نیلیثیإ يلوبلا
 ةفاثكلا ضفخنم

  نیلیبورب يلوبلا

2020 2021

 فصنلا لالخ ضفخنا ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا ىلع بلطلا ومن لدعم نأ لاثملا لیبس ىلع دجنف .يملاعلا

 غلب يذلاو ،2020 ماعب ةنراقم %4.6 وحن ىلإ لصیل ،%0.8 يلاوح غلبً افیفطً اضافخنا 2021 ماع نم لوألا

 ىلإ لصیل ،%0.4 ةبسنب ةفاثكلا ضفخنم نیلیثیإ يلوبلا ىلع بلطلا ومن لدعم ضفخنا امنیب .%4.2 يلاوح

 ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا ىلع بلطلا ومن لدعم غلب نیح يف .2020 ماع يف %1.6 ةبسنب ةنراقم 1.2%

 ىلع بلطلا ومن لدعم لجس كلذك .2020 ماعب ةنراقم %0.1 يلاوح غلب اضافخناً الجسم ،%3.9 ةفاثكلا

 نیبم وھ امكو ،2020 ماع يف %7.9 تالدعمب ةنراقم %7.5 ىلإ لصیل ،%0.4 غلب اضافخنا نیلیبورب يلوبلا

 .)12-3( لكشلا يف

  )12-3( لكشلا
  2020 ماعب ةنراقم ،2021 ماع نیصلا يف تانیفیلوأ يلوبلا ىلع بلطلا ومن تالدعم

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ICIS data :ردصملا    

 تحجن دقف ،2030 ماع لولحب تانیفیلوأ يلوبلا نم يتاذلا ءافتكالا وحن ةیومنتلا اھططخ ذیفنت راطإ يف
 اھتاقاط نم تداز ثیح .جاتنإلا ةدایز لباقم تانیفیلوأ يلوبلا نم اھتادراو ضفخ يف 2021 ماع لالخ نیصلا
 تعفر امك  ً.ایونس نط نویلم 12.2 ىلإ لصتل %24 ةبسنب HDPE ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا نم ةیجاتنإلا
  ً.ایونس نط نویلم 3.2 ىلإ لصتل ،%7 ةبسنب LDPE ةفاثكلا ضفخنم نیلیثیإ يلوبلا نم ةیجاتنإلا تاقاطلا
 نم رثكأ ىلع لصت ةبسنب ىلعألا ةدایزلا LLDPE ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا جاتنإ لجس امنیب

 نیبم وھ امك تادراولا بسن ضفخ يف رشابم لكشب مھاس امم ً.ایونس نط نویلم 10 يلاوح ىلإ لصتل ،15%
 .)13-3( لكشلا يف
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  )13-3( لكشلا

 2020 ماعب ةنراقم ،2021 ماع يف تانیفیلوأ يلوبلا نم نیصلا تادراو ضافخنا بسن

 ICIS data :ردصملا    

 اھردق ةدایزبو ،%15 ةردق PP نیلیبورب يلوبلا نم اھجاتنإ يف اعافترا نیصلا تلجس ددصلا اذھ يفو

  ً.ایونس نط نویلم 35.8 نم رثكأ ىلإ ةیلامجإلا ةیجاتنإلا اھتقاط عفترتل ً،ایونس نط نویلم 4.8 يلاوح

 يلوبلا ىلع بلطلا ومن تالدعم يف %10 اھردق ةدایز ایسآ قرش بونج لود قاوسأ تدھش امك

 .)14-3( لكشلا يف نیبم وھ امك ،نیلیبورب
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  )14-3( لكشلا

  ایَسا قرش بونج ةقطنم لود يف نیلیبورب يلوبلا ىلع بلطلا ومن تالدعم عافترا 
 2021 ماع لالخ

 ICIS data :ردصملا    

 وحن ىلإ نیلیبورب يلوبلا نم ةیملاعلا ةیلامجإلا ةیجاتنإلا تاقاطلا عفترت نأ عقوتملا نم رخأ بناج نمو

 ةبسن نــیصلا لــثمتو ،2020 ماع يف طقف نط نویلم 86 لباقم ،2025 ماع لولحبً ایونس نط نویلم 137

 ةیسیئرلا تافاضإلا نوكتسو ً،ایونس نط نویلم 29.5 وحن ىلإ لصی يلامجإب ةیفاضإلا تاعسلا هذھ نم 48%

 ةـــقاطب ،Shandong Yulong Petrochemical "لاــیمیكورتب غنولوی غنودناش" عنصم لیغشت ءدب عم

 نط نویلم 7.69 ةقاطب ،ةفاضملا تاقاطلا ثیح نم ةیناثلا ةبترملا يف دنھلا لحتل ً.ایونس نط نویلم 2.30

 ،Kakinada Propylene " نیلیبورب ادانیكاك" عنصم لیغشت نع ةجتان ةیسیئرلا تافاضإلا نوكتسو ً،ایونس

 نط نویلم 2.98 وحن ىلإ لصت ةفاضم ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ناریإ يتأت مث ً.ایونس نط نویلم 1.61 ةقاطب

 ةــقاــطب ،ةینطولا تاــیوامیكورتبلا ةــكرشل عــباتلا "نیــلیبوربلل رھشھام" عــنصم لیــغشت ةجیتن كلذو ً،ایونس

 لیغشت لامتكا عم ،ةرشاعلا ةبترملا يف ةیبرعلا رصم ةیروھمج يتأت نأ عقوتملا نمو ً،ایونس نط نویلم 0.50

 .)15-3( لكشلا نیبی امك ،اھنع نلعملا وأ ،اھل ططخملا ةدیدجلا تاعورشملا
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 )15-3( لكشلا

  تاعورشمل اھنع نلعملا وأ اھل ططخملاو ،ةفاضملا ةیجاتنإلا تاقاطلا ثیح نم لود 10 ىلعأ 
 2030 ماعل نیلیبورب يلوبلا جاتنإ

 ةیملاعلا قاوسألا تدھش دقف ،نیصلا يف يقنلا كیلاثیفریتلا ضمح نم يتاذلا ءافتكالا ططخب قلعتی امیف امأ

 وحن نیصلا تفاضا نأ دعب ،ةضورعملا PTA يقنلا كیلاثیفریتلا ضمح تایمك يف ةدایز 2021 ماع لالخ

 مھاس امم ،2020 ماع يف تیفضأ دق تناكً ایونس نط نویلم 4.9 يلاوح ىلإ ةفاضإلاب ً،ایونس نط نویلم 7.7

 ةیسفانت ةدایزو .2021 نم يناثلا فصنلا ىتحو ،2020 ةیاھن ذنم ةیحبرلا شماوھ ضفخو ،راعسألا ضفخ يف

 .ةضفخنملا ةیجاتنإلا تاقاطلا تاذ عناصملا نم ددع قالغإ يف ریبك لكشب ببستتل ،ةعانصلا

 راذآ/سرامو ،طابش/ریاربف يرھش لالخ7 يقنلا كیلاثیفریتلا ضمح نم نیصلا تارداص تغلب دقو اذھ

 كیلاثیفریتلا ضمحل ملاعلا يف دروتسم ربكأ دنھلا تحبصأو .يلاوتلا ىلع نط فلأ 339و ،نط فلأ 196 يلاوح

 فــصتنم يف دنھلا يف قاوــسألا تدــھش .2020 ماــع يف ھنم يتاذلا ءافتكالا نیصلا تققح نأ دعب ،يقنلا

ً اداحً اعجارت تدھش نأ دعب ،يقنلا كیلاثیفریتلا ضمح ىلع بلطلا تالدعم يفً اعافترا 2021 ناریزح /وینوی

 نحشلا فیلاكت عافترا ةجیتن ریبك لكشب ترثأت اھتادراو نأ الإ .سوریف ةحئاج تایعادت ببسب 2020 لالخ

 ةصصخملا تایواحلا قوس يف صقنلا رمتسی نأ عقوتملا نمو .يفاك لكشب تایواحلا رفوت مدعلً ارظن ،يرحبلا

 عم ةصاخ ،2022 ماع ىتح ،2020 ماع ذنم تأدب يتلاو ئناوملا ماحدزاو ،ةیویسألا لودلل يرحبلا نحشلل

                                                             
7 Wوبلا جاتنإ نا ركذêr لثيإïKÄ ت@KالاثيفWت Æاوح كلهتسêr 35% تلا ضمح نم@Kنلا ك:لاثيف≤Q

r، امن¥ب µمدختس y65 ة}س% õÄ
r وبلا جاتنإêr سإ@Q. 
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 ریبكلا يداصتقالا حاتفنالا ةجیتن ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولاو ،ابوروأ نم لك ىلإ تارداصلا تالدعم عافترا

 يقاب امأ .اھیدل نوزخملا ةدایز يف تاكرشلا ةبغرو ،انوروك سوریف ةحئاج تایعادت نم يفاعتلا باقعأ يف

 ةعقوملا ةیراجتلا تایقافتالا نم ةیبونجلا ایروك يف يقنلا كیلاثیفریتلا ضمح وجتنم دافتسا دقف ایسآ لود

   .ایكرتو ،ةیبوروألا لودلا ىلإ ریدصتلا يف مھل ةحونمملا تالیھستلاو

 ادنلتكسا يف اھرقم  Wood دوو ةــكرش تــنلعأ دـــقف ،ةدیدجلا تاــیوامیكورتبلا تاــعورشم راــطإ يف

 كبونیس " ةكرش عم رالود نویلم 120 نع دیزت ةمیقب دقع عیقوت نع 2021 يناثلا نوناك/رــیانی رــھش يــف

 Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited "ةدودحملا تایوامیكلاو ریركتلل نانیاھ

(Sinopec)، ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا تامدخ ریفوتل )EPC( تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم تاعسوتل، 

  .نیلیثیإلا تاقتشم نم نط نویلم يلاوح ىلإ عمجملل ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل

 ،"Hanwha Total Petrochemicals Co" ةدودحملا تایوامیكورتبلل لاتوت اھوناھ ةكرش تنلعأو

 ةـــقاطب نــیلیبورب يــلوبلا جاتنإل ةدیدج ةدــحو ءاــشنإو ،تاــعسوت نم ءاھتنالا نع 2021 رایأ/ویام يف

 مانغنوشت" ةعطاقم يف ،تایوامیكورتبلاو ریركتلل Daesan "ناسیاد" عمجم يفً ایونس نط فلأ 400

Chungnam، يــلاوح ىلإ لــصتو ،% 10 ةـبسنب ةــیلامجإلا نیــلیثیإلا ةقاط نم عفرتل ،ةیبونجلا ایروكب 

 ً.ایونس نط نویلم 1.5

 تلمكأ اھنإ 2021 يناثلا نیرشت / ربمفون يف ،China’s Sinopec ةینیصلا كبونیس ةكرش تنلعأ امك

ً ایونس نط نویلم يلاوح لیوحت ةقاطب ،Tianjin "نیجنایت" يف " كبونیس" عنصمل ،حاجنب ةیلیغشتلا براجتلا

 ةكرش ربكأ اھلعجی امم .%50 نم تبرتقا ماخلا طفنلل لیوحت بسنب ،تانیفیلوأ ىلإً ةرشابم ماخلا طفنلا نم

 . يعانص قاطن ىلع حاجنب ایجولونكتلا هذھ تقبط يتلا ملاعلا يف ةلیلقلا تاكرشلا نمو ،ةیویسآ ریركت

 ابوروأ /ایسور 3.2

 دوقع اھدانسإ نع 2021 بآ /سطسغأ يف ،Kazanorgsintez زیتنیسجرونازاك ةكرش تنلعأ

 يلوبلا جاتنإل ةدیدجلا اھعناصم ریوطتل ،MairTecnimont تنومینكت ریام ةكرش ىلإ تایرتشملاو ةسدنھلا

 ىــلإ ةیجاتنإلا ةــقاطلا عفرل اھبیكرت ططخملاو ،"EVA" تاتیسأ لینیف نیلیثیإلاو ،ةفاثكلا ضفخنم نیلیثیإ

 ناتسراتت يف ،اھل عباتلا تایوامیكورتبلل Kazan "نازاك " عمجم نمض ً،ایونس نط نویلم 1.7 يــلاوح

Tatarstan، لامعا  أدبت نأ ىلع ،وروی نویلم 130 وحن عورشملل ةیرامثتسالا ةفلكتلا غلبتو ، ایسور ةلودب 

 .2024 ماع نم لوألا عبرلا لولحب عورشملل ةیلعفلا لیغشتلا
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 2021 لولیأ / ربمتبس يف ،Polski Koncern Naftowy "يوتفان نریسنوك يكسلوب " ةكرش تنلعأو

 تانیفیلوألا عمجمل تانیفیلوأ يلوبلا جاتنإ ایجولونكت صیخرتل ،KBR "رأ يب ىك " ةكرش عم ةیقافتا عیقوت نع

 لمشت  .ادنلوب يف Plock "كولب" ةقطنم يف ،تایوامیكورتبلاو لورتبلا عمجم تاعسوت ططخ نمض ثلاثلا

 نمً الدب ً،ایونس نط فلأ 740 يلاوح ىلإ نیلیثیإلل يراخبلا ریسكتلا لعافمل ةیجاتنإلا ةقاطلا ةدایز تاعسوتلا

 لیغشتلا أدب ررقملا نمو ً،البقتسم تاعسوتلا ةدایز ةیناكمإ عم ً،ایونس نط فلأ 300 وحنب ةردقملاو ةیلاحلا ةعسلا

 .2025 ماع يف

 "زاجیانومزاك ةكرش عم ةیقافتا 2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف" SIBUR"روبیس ةكرش تعقو امیف

KazMunayGas" ایونس نط نویلم 1.25 ةقاطب نیلثیإ يلوبلا جاتنإل لوألا ،نیدیدج نیعورشم ءاشنإل،ً 

 .ناتسخازاك ةلود يفً ایونس نط فلأ 500 ةقاطب نیلیبورب يلوبلا جاتنإل يناثلاو

 ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا .3

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف تایوامیكورتبلا تاعورشم يف تارامثتسالا ةمیق لصت نأ عقوتملا نم

 رالود رایلم 14.2 اھردق ةدایزب ،2025-2021 ةرتفلا لالخ يكیرما رالود رایلم 109 نم رثكأل ایقیرفأ

 ببسب اھتاینازیم دیشرتو مییقتلا ةداعإل تارامثتسالا هذھ نم ضعب عضخت .يضاملا ماعلا تاعقوتب ةنراقم

 .ةروطتملا قوسلا تایكیمانیدو ،ةیلاملا طوغضلا

 نیلیثیإ يلوبلل جتنم ربكأ عبار رطق ةلود يتأتو ،ةقطنملا يف جتنم ربكأ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا دعت

 دعب نیلیثیإ يلوبلل ةردصُم ةلود ًابیرق نامُع ةلود حبصتس امك ً.ایونس نط نویلم 2 نم رثكأ ةیجاتنإ ةقاطب

 قاوسألا نم نیصلا ةصاخو ،ئداھلا طیحملاو ایَسا ةقطنم قاوسأ دعتو .ةدیدجلا ھتاعورشم لیغشت نم ءاھتنالا

 جیلخلا لودل نواعتلا سلجم لود ةصاخو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةجتنملا تانیفیلوأ يلوبلا تاجتنمل ةیسیئرلا

  .ةیبرعلا

 جیلخلا لودل نواعتلا سلجم يف ءاضعألا ةیبرعلا لودلا يف تایوامیكلا ةعانص تاداریإ ترُدق امیف

 2020 ماع تاداریإب ةنراقم ،% 15 يلاوح اھتبسن تغلب ةدایزبو ،رالود رایلم 60 يلاوحب ،2021 ماعل ةیبرعلا

 تاداریإلا تغلب امنیح ،2011 ماع ذنم ضافخنا ىلعأ لجس يذلا ماعلا وھو ،رالود رایلم 52 وحنب تردق يتلاو

 .)16-3( لكشلا يف نیبم يف امك ،رالود رایلم 88 وحن
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 )16-3( لكشلا

  ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم يف تایوامیكلا ةعانص تاداریإ 
 2020 ماعب ةنراقم  ،2021 ماع

 GPCA 2021 :ردصملا    

 :2021 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا ضعب و ءاضعألا لودلا نم ددع يف تایوامیكورتبلا ةعانص تاروطت مھأ يلی امیفو

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود 1.3

 انیشت ضرعم شماھ ىلع نایسن /لیربا يف "جورب" ةدودحملا ةیكیتسالبلا نئادلل يبظ وبأ ةكرش تنلعأ

 )LLDPE( ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا نم لك نم اھتاجتنم ثدحأ جاتنإ نع ،"China Plus " سلب

 يلوبلا تاجتنم نمو .ةنرملا فیلغتلا تاقیبطت يف مادختسالل ةدیرفلا ةیكیناكیملا صاوخلا وذو ،ءادألا يلاع

 يلوبلا تابكارتم تاجتنم كلذكو ،تارایسلا عاطقو ،ةیعارزلا ةطشنألا يف مدختسملا ،XLPE كباشتملا نیلیثیإ

 زاغلاو هایملا لقن تاعورشمل دیازتملا ومنلا معدت يتلاو ،ةیكیتسالبلا بیبانألا جاتنإ يف مدختسملا نیلیبورب

 ةمادتسالا ةداھش ىلعً ارخؤم تلصح ةكرشلا نأ ركذی .ةئشانلا تاداصتقالاو نیصلا يف ةنمآلا لقنلا قرطب

 اذھ دھمیو ،International Sustainability and Carbon Certification نوبركلا ةداھشو ةیلودلا

 داوملا ىلع دمتعت يتلاو ،ةیریودتلا لولحلا موھفم نمض تاجتنملا نم ةعونتم ةعومجم جاتنإ ةكرشلل زاجنإلا

 .زاغلاو هایملا لقنل ةیكیتسالبلا بیبانألا جاتنإل ،ةددجتملا ةیلوألا ماخلا
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 )16-3( لكشلا

  ةیبرعلا جیلخلا لودل نواعتلا سلجم يف تایوامیكلا ةعانص تاداریإ 
 2020 ماعب ةنراقم  ،2021 ماع

 GPCA 2021 :ردصملا    

 :2021 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا ضعب و ءاضعألا لودلا نم ددع يف تایوامیكورتبلا ةعانص تاروطت مھأ يلی امیفو

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود 1.3

 انیشت ضرعم شماھ ىلع نایسن /لیربا يف "جورب" ةدودحملا ةیكیتسالبلا نئادلل يبظ وبأ ةكرش تنلعأ

 )LLDPE( ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا نم لك نم اھتاجتنم ثدحأ جاتنإ نع ،"China Plus " سلب

 يلوبلا تاجتنم نمو .ةنرملا فیلغتلا تاقیبطت يف مادختسالل ةدیرفلا ةیكیناكیملا صاوخلا وذو ،ءادألا يلاع

 يلوبلا تابكارتم تاجتنم كلذكو ،تارایسلا عاطقو ،ةیعارزلا ةطشنألا يف مدختسملا ،XLPE كباشتملا نیلیثیإ

 زاغلاو هایملا لقن تاعورشمل دیازتملا ومنلا معدت يتلاو ،ةیكیتسالبلا بیبانألا جاتنإ يف مدختسملا نیلیبورب

 ةمادتسالا ةداھش ىلعً ارخؤم تلصح ةكرشلا نأ ركذی .ةئشانلا تاداصتقالاو نیصلا يف ةنمآلا لقنلا قرطب

 اذھ دھمیو ،International Sustainability and Carbon Certification نوبركلا ةداھشو ةیلودلا

 داوملا ىلع دمتعت يتلاو ،ةیریودتلا لولحلا موھفم نمض تاجتنملا نم ةعونتم ةعومجم جاتنإ ةكرشلل زاجنإلا

 .زاغلاو هایملا لقنل ةیكیتسالبلا بیبانألا جاتنإل ،ةددجتملا ةیلوألا ماخلا
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 ةــكرــش عم ةیقافتا 2021 ناریزــح /وــینوی يف )كوندأ( ةیــنطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تعقو امك

 زیزعت ىلإ فدھیو ،تایوامیكورتبلا جاتنإل دیدج يملاع عمجم ءاشنإل ةیقافتا )ةقاط( "ةقاطلل ةینطولا يبظ وبأ"

 .رشابملا يبنجألا رامثتسالا ىلع عیجشتلاو ،ةیعانصلاو ةیئایمیكلا داوملل يملاع زكرمك تارامإلا ةلود ةناكم

 ریوطتو ،يعانصلا فرصلا هایم ةجلاعم ةداعإ تالاجم يف ةیئیبلا ةیلودلا رییاعملا ىلعأ دیدجلا عورشملا قبطی

 .2025 ماع دیدجلا عورشملا أدب عقوتملا نم .نداعملا ةلازإو دیربتلاو راخبلاو ةقاطلا جاتنإ تامدخ

 ةكارشلاب ءاقرزلا اینومألا نم ةنحش ریدصتب تماق اھنأب 2021 َبا /سطسغأ يف ةكرشلا كلذك تنلعأ

 تجتُنأ .ةقاطلا دیلوت يف اھمادختسال نابایلا يف INPEX سكبنإ ةكرشل ،Fertiglobe"بولجیتریف" ةكرش عم

 ریدصتب ةكرشلا تماق امك ،يبظ وبأ يف يعانصلا سیورلا عمجم يف ةدمسألا عناصم يف "ءاقرزلا اینومألا"

 Idemtisu وستیمدا ةكرشو ،Itochu وشتوتیإ ةكرش نم لك ىلإ "ءاقرزلا اینومألا" نم تانحشلا نم ددع

 .نابایلاب

 اینومألا جاتنإل دیدج عورشم ریوطت نع ،)كوندأ( ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تنلعأ دقو اذھ

 ةیلوألا میمصتلاو ةسدنھلا لامعأل میمصتلا دوقع تحنمو ً،ایونس نط نویلم ةقاطب ،سیورلا "ءاقرزلا"

)Pre-FEED( دوو" ةكرشل" Wood.  زاغ زاجتحا ىلع دمتعت تاینقتب اینومألا جاتنإ ىلع عورشملا دمتعی 

 ةیبرعلا تارامإلا ةلودل دھمی ام وھو .سیورلا عمجم يف ةیعانصلا اھتایلمع نم جتانلا نوبركلا دیسكأ يناث

 اھریدت يتلا تاعورشملا نم ددع نمض عورشملا يتأیو ً.البقتسم ءاقرزلا اینومألا جاتنإ يف عسوتلل ةدحتملا

 ریدت كوندأ ةكرش نأ ركذی  ."CCUS" نوبركلا نیزختو مادختسا ایجولونكت ىلع دمتعت يتلاو تارامإلا ةلود

 يلاوح ةقاطب يراجتلا قاطنلا ىلع نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا ىلع دمتعی يذلاو ،"ةدایرلا" عورشم

  .بلصلاو دیدحلا ةعانص نم جتانلاو ً،ایونس نط فلأ 800

 لولیأ /ربمتبس يف ،BP مویلورتب شیتیرب ةكرشو ،ردصم ةكرشو ،كوندأ ةكرش نم لك تعقو امك

 نیجوردیھلا جاتنإب يساسأ لكشب ىنُعت ،نوبركلا ةضفخنم ةفیظنلا ةقاطلا لاجم يف تایقافتالا نم ددع 2021

 لاجم يف يلود رامثتسا لوأل دھمی ام وھو .نوبركلا ةضفخنم ةدیدج تایوامیكورتب تاجتنم جاتنإل قرزألا

 .ةدحتملا ةكلمملاب "Teesside "دیاسیت" ةقطنم يف 2027 ماع لولحب نوبركلا ضفخنم نیجوردیھلا جاتنإ

  .نوبركلا دیسكأ يناث زاغ نمً ایونس نط نویلم 2 يلاوح نیزختو زاجتحا ىلع عورشملا دمتعی

 يف امھنیب امیف نواعتلا ةدایز ىلإ ،BP يب يب ةكرشو ،كوندأ ةكرش نم لك ططخت رخأ بناج نمو

 ،يبظ وبأ يف زاغلاو طفنلا صالختسا زیزعت تایلمع يف ھتامادختساو نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا لاجم
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 ءاكذلاو ةیمقرلا ایجولونكتلا مادختسا كلذكو ،"اھضفخو ناثیملا زاغ تاثاعبنا نع فشكلل ةمدقتم تاینقت قیبطتو

 .عورشملل ةیلیغشتلا ةءافكلا عیرستل يعانطصالا

 ،يناثلا نیرشت/ ربمفون يف Borealis سیلایروب ةكرشو ،"كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تعقو

 جاتنإ عمجم نم "ةعبارلا" ةدحولا ریوطت يف لاجم يف نواعتلل ،رالود رایلم 6.2 يلاوح ةمیقب ةیقافتا ىلع

 ةــفعاضم ىلإ تارامإلا ةلود ططخ ءوض يف كلذو ،سیورلا يف تایوامیكورتبلا عمجمب تانیفیلوأ يلوبلا

 وـحنً اــیلاح غــلبت يتلاو ،2025 ماع لوــلحب ،تارــم 3 رادــقمب تاــیوامیكورتبلا نـم ةــیجاتنإلا اــھتقاط

 ىـلإ تانیفیلوأ يلوبلا نم عـمجملا جاتنإ يلامجإ لصیس ،ةیئاھنلا ةدحولا لامتكا عمو ً.ایونس نط نویلم 4.5

 تاقاطلا فدھتستو .دحاو عقوم يف تانیفیلوأ يلوبلا جاتنإل عمجم ربكأ "4" جورب لعجی امم ،نط نویلم 6.4

 .ایسآو ،ایقیرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف تانیفیلوأ يلوبلا ىلع دیازتملا بلطلا ةیبلت ةفاضملا ةدیدجلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2.3

 يمامألا يسدنھلا میمصتلا لامعأب موقتس اھنأ نع َبا/ سطسغأ يف Wood "دوو" ةكرش تنلعأ

)FEED( ةقاطب نــیلبورب يــلوبلا عنصم نم ءزجك امھؤانب مــتیس نــیتدیدج نــیتدحول ةــیمقرلا لولحلاو 

 ةطبترملا ةیتحتلا ةینبلاو قفارملا ىلإ ةفاضإلاب يعانصلا Arzew "ویزرأ " عمجم يفً ایونس نط فلأ 550

 .عمجملا عم

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 3.3

 ةیدایح ةردابم هاجت ةیملاعلا اھتیجیتارتسا نع ،2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "كباس" ةكرش تفشك

 ةــشقانمل )SGI( ءارــضخلا ةــیدوعسلا ةرداــبملا ىدتــنم لالــخ كلذو "Carbon Neutrality نوبركلا

 لبقتسم قیقحتل ةیجیتارتسالا فدھت .ةیئیبلا تایدحتلا ةھجاوم نأشب 2030 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةــیؤر

 نیجوردیھلا جاتنإل ىرخأ تاكرش رشع عم نواعتلابو ،ةكرشلاب ةصاخلا تاردابملا نم ددع لالخ نم ،رضخأ

 ریودت ةداعإل ىرخأ تاعورشمو ،نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا تاعورشم ىلإ ةفاضإلاب ،ھمادختسا ةداعإو

 لمعیل تایوامیكورتبلل ملاعلا يف عورشم لوأ ریوطت ىلع لمعت اھنأب ةكرشلا تنلعأو .ةیكیتسالبلا تایافنلا

 تایلمعلا يف ةیئابرھكلا ةقاطلا مادختسال ىرخأ لولح ریوطت ىلع لمعت امك ،%100 ةبسنب ةددجتملا ةقاطلاب

 ةبسنب نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا ضفخ يف مھسی امبو ،يراخبلا ریسكتلا نارفأب ةصاخلا ةیعانصلا

 زاجتحا عنصم لــیغشت يف 2015 ماــع يــف اــھحاجن دعب ،ءاقرزلا اینومألا جاتنإ يف ةكرشلا تحجن امك .90%

 جاتنإ يف ةیلوأ ماخ ةدامك ھمادختساو ،لیبجلا ةقطنم يفً ایونس نط فلأ 500 ةقاطب   نوبركلا دیسكأ يـناث زاـغ
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 ءاكذلاو ةیمقرلا ایجولونكتلا مادختسا كلذكو ،"اھضفخو ناثیملا زاغ تاثاعبنا نع فشكلل ةمدقتم تاینقت قیبطتو

 .عورشملل ةیلیغشتلا ةءافكلا عیرستل يعانطصالا

 ،يناثلا نیرشت/ ربمفون يف Borealis سیلایروب ةكرشو ،"كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تعقو

 جاتنإ عمجم نم "ةعبارلا" ةدحولا ریوطت يف لاجم يف نواعتلل ،رالود رایلم 6.2 يلاوح ةمیقب ةیقافتا ىلع

 ةــفعاضم ىلإ تارامإلا ةلود ططخ ءوض يف كلذو ،سیورلا يف تایوامیكورتبلا عمجمب تانیفیلوأ يلوبلا

 وـحنً اــیلاح غــلبت يتلاو ،2025 ماع لوــلحب ،تارــم 3 رادــقمب تاــیوامیكورتبلا نـم ةــیجاتنإلا اــھتقاط

 ىـلإ تانیفیلوأ يلوبلا نم عـمجملا جاتنإ يلامجإ لصیس ،ةیئاھنلا ةدحولا لامتكا عمو ً.ایونس نط نویلم 4.5

 تاقاطلا فدھتستو .دحاو عقوم يف تانیفیلوأ يلوبلا جاتنإل عمجم ربكأ "4" جورب لعجی امم ،نط نویلم 6.4

 .ایسآو ،ایقیرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف تانیفیلوأ يلوبلا ىلع دیازتملا بلطلا ةیبلت ةفاضملا ةدیدجلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2.3

 يمامألا يسدنھلا میمصتلا لامعأب موقتس اھنأ نع َبا/ سطسغأ يف Wood "دوو" ةكرش تنلعأ

)FEED( ةقاطب نــیلبورب يــلوبلا عنصم نم ءزجك امھؤانب مــتیس نــیتدیدج نــیتدحول ةــیمقرلا لولحلاو 

 ةطبترملا ةیتحتلا ةینبلاو قفارملا ىلإ ةفاضإلاب يعانصلا Arzew "ویزرأ " عمجم يفً ایونس نط فلأ 550

 .عمجملا عم

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 3.3

 ةیدایح ةردابم هاجت ةیملاعلا اھتیجیتارتسا نع ،2021 لوألا نیرشت /ربوتكأ يف "كباس" ةكرش تفشك

 ةــشقانمل )SGI( ءارــضخلا ةــیدوعسلا ةرداــبملا ىدتــنم لالــخ كلذو "Carbon Neutrality نوبركلا

 لبقتسم قیقحتل ةیجیتارتسالا فدھت .ةیئیبلا تایدحتلا ةھجاوم نأشب 2030 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةــیؤر

 نیجوردیھلا جاتنإل ىرخأ تاكرش رشع عم نواعتلابو ،ةكرشلاب ةصاخلا تاردابملا نم ددع لالخ نم ،رضخأ

 ریودت ةداعإل ىرخأ تاعورشمو ،نوبركلا دیسكأ يناث زاغ زاجتحا تاعورشم ىلإ ةفاضإلاب ،ھمادختسا ةداعإو

 لمعیل تایوامیكورتبلل ملاعلا يف عورشم لوأ ریوطت ىلع لمعت اھنأب ةكرشلا تنلعأو .ةیكیتسالبلا تایافنلا

 تایلمعلا يف ةیئابرھكلا ةقاطلا مادختسال ىرخأ لولح ریوطت ىلع لمعت امك ،%100 ةبسنب ةددجتملا ةقاطلاب

 ةبسنب نوبركلا دیسكأ يناث زاغ تاثاعبنا ضفخ يف مھسی امبو ،يراخبلا ریسكتلا نارفأب ةصاخلا ةیعانصلا

 زاجتحا عنصم لــیغشت يف 2015 ماــع يــف اــھحاجن دعب ،ءاقرزلا اینومألا جاتنإ يف ةكرشلا تحجن امك .90%

 جاتنإ يف ةیلوأ ماخ ةدامك ھمادختساو ،لیبجلا ةقطنم يفً ایونس نط فلأ 500 ةقاطب   نوبركلا دیسكأ يـناث زاـغ
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 ریودت ةداعإ تاینقتب دیازتملا ةكرشلا مامتھاو ،يریودتلا داصتقالا موھفم نمض تارمیلوبلا نم ةعونتم ةعومجم

 تایلمع نع جتانلا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ بسن ضفخ يف مھسی امبو ،اھقرح نمً الدب ،ةیكیتسالبلا تایافنلا

 .اھقرح

 ىدـحإ يــھو ،Maire "ریم" ةكرشل   دقع دانسإ نع )كیجأ( مدقتملا يــملاعلا راــمثتسالا ةكرش تنلعأ

 ءانبلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا لامعأ میدقتل Tecnimont تنوــمینكت ةــكرشل ةــعباتلا تاكرشلا

Engineering, Procurement, and Construction، ةقاطب نیلیبورب يلوبلا جاتنإل نیتیدج نیتدحول 

 نم ءاھتنالا ررقملاو .لیبجلاب ةیناثلا ةیعانصلا ةقطنملا يف مئاقلا اھعورشم يف ،ةدحو لكلً ایونس نط فلأ 400

 .2024 ماع يف امھلیغشت

 رطق ةلود 4.3

 قالغإلا ةرتف ةجیتن ،2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ تایوامیكورتبلا نم رطق ةلود جاتنإ ضفخنا

 عافترالا دواع ھنكلو .ةیئاقولا ةیرودلا ةنایصلا ةرتف يھو ،تایوامیكورتبلا عناصمل اھل ططخملاو ،ةیدایتعالا

 تایوامیكورتبلا ةعانص تققحو .لیغشتلا تالدعم نسحتو ماظتنا عم ماعلا نم يناثلا عبرلا يف ىرخا ةرم

 عفرلً اططخ رطق ةلود كلتمت .2021 ماع نم لوألا فصنلا يف يرطق لایر رایلم 1.5 يلاوح غلب حابرأ يفاص

 ةیلاحلا ةقاطلا نمً الدبً ایونس نط نویلم 4.8 وحن ىلإ لصتل نیلیثیإلا نم 2025 ماع لولحب ةیجاتنإلا ةقاطلا

 نمً الدب ،نیلیثیإ يلوبلا نمً ایونس نط نویلم 3.55 يلاوحو ً،ایونس نط نویلم 2.9 وحنل لصت يتلاو

 ً.ایونس نط نویلم 2.1

 تیوكلا ةلود 5.3

 عورشم ءاشنإ لیعفتل اھططخ نع ،2021 لولیأ /ربمتبس يف )PIC( ةیوامیكورتبلا تاعانصلا ةكرش تنلعأ

 ىودج ةسارد دادعإ يف ءدبلا ىلع قافتالا مت ثیح ،يسیئر لكشب نیلیبورب يلوبلا جاتنإل "4" تانیفیلوألا

 تاقتشم جاتنإ ىلع يساسأ لكشب عورشملا دمتعی  .)KPC( ةیتیوكلا لورتبلا ةسسؤم عم قیسنتلاب عورشملل

 ةیجیتارتسا نم ءزج عورشملاو .لقثأ ةیلوأ ماخ داوم مادختساو تاجتنملا   عیونت نم دیزتس يتلاو ،نیلیبوربلا

ً ایونس نط نویلم 14.5 وحن ىلإ لصتل جراخلاو لخادلا يف تیوكلا يف تایوامیكورتبلا جاتنإ ةدایز فدھتست

 .2040 ماع لولحب

 عورشملا دمتعیو ،2025 ماع لولحب ھلیغشتو ،"3" تانیفیلوألا" عورشم نم ءاھتنالا ررقملا نم ھنأ امك

 ةقاطب نیلیثیإلا عنصمل "اثفانلا " ةلئاسلا ةیلوألا ماخلا ةداملا ریفوتل ةدیدجلا "روزلا" ةافصم عم لماكتلا ىلع
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 ،"2" تایرطعلا عورشم ىلإ ةفاضإلاب  ً.ایونس نط فلأ 660 ةقاطب نیلیبورب عنصمو ً،ایونس نط نویلم 1.4

 يف يسیئر لكشب مدختسملاو نییلیازارابلا نمً ایونس نط نویلم 1.4 يلاوح ةقاطب ،2024 يف ھلیغشت ررقملاو

 .فایلألاو ةئبعتلا داوم جاتنإو ،ةیكیتسالبلا تاوبعلا جاتنإ يف ةمدختسملا تیالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلا جاتنإ

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 6.3

 عورشم ةیمنتل اھططخ نع 2021 رایأ / ویام يف تایوامیكورتبلاو ریركتلل رمحألا رحبلا ةكرش تنلعأ

 مضیس .رالود رایلم 7.5 يلاوح ةفلكتب سیوسلا ةانقل ةیداصتقالا ةقطنملا يف طفنلاو ریركتلل لماكتملا عمجملا

 ،كیلیركالا ضمحو نیلیبورب يلوبلاو ،نیلیبوربلا تاجتنم جاتنإل ةیسیئر تآشنم سمخ تایوامیكورتبلا عمجم

 ناثیإلل يراخبلا ریسكتلا ةدحو عورشملا نمضتی ."butyl acrylate" لیاتویبلا تالیركأو ،لوناتویبلا لوحكو

 يلوبلا نم نط فلأ 500 يلاوحو ،نیلیثیإ يلوبلا نمً ایونس نط نویلم وحن جاتنإل ً،ایونس نط نویلم ةقاطب

 لولحب عمجملا نم ءاھتنالا متی نأ ررقملا نم ،تیالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلا نم نط فلأ 200   وحنو ،نیلبورب

 Anchorage Investments " ةدودــحملا تاراــمثتسالل جاروــكنأ ةــكرش تـــنلعأ امك .2024 ماعلا ةیاھن

Ltd "، نیلیبورب يلوبلا جاتنإ ةدحوب ةصاخلا ایجولونكتلا صیخرت دوقع دانسإ نع 2021 ناریزح/وینوی يــف، 

 سمال ةكرش ىلع رالود رایلم 2 يلاوح ىلع لصت ةیلامجإ تارامثتساب عمجملا نمض اھدییشت عمزملاو

   ."Lummus Technology " يجولونكت

 ططخ نع2021 راذآ/سرام يف )میكیا( تایوامیكورتبلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرشلا تنلعأ رخأ بناج نم

 يلاوح فیضتس يتلاو ،ةكرشلل ةیمیمصتلا تاقاطلا تاعسوتل ،)Sidpec( تایوامیكورتبلل ریرك يدیس ةكرش

 ىلإ نیلیثیإ يلوبلاو نیلیثیإلا نم ةیجاتنإلا ةقاطلا ةدایز ىلإ ةفاضإلاب ،نیلیبورب يلوبلا نمً ایونس نط فلأ 450

 .يلاوتلا ىلعً ایونس نط فلأ 225و ،نط فلأ 300 نمً الدبً ایونس نط فلأ 350و ً،ایونس نط فلأ 470

 ةركذم ،2021 لولیأ/ربمتبس يف )ECHEM( تایوامیكورتبلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرشلا تعقو امك

 اینومألا جاتنإ ةیناكمإ ةساردل اتویوت ةكرشو ،)ساجیإ( يعیبطلا زاغلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرشلا عم مھافت

 لضفأو ،ةیداصتقالا ىودجلا فاشكتسال رھشأ ةتس ةدم لالخ ةسارد ءارجإ متیس ،قافتالا بجومبو .ءاقرزلا

 اینومألا جاتنإو ،نوبركلا دیسكأ يناث نیزختو زاجتحال تاعورشم ذیفنتل لورتبلا عاطق يف ةحاتملا صرفلا

 .ءاقرزلا
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 .لیومتلا لكاشم ببسب 2026 ماع ىتح تایوامیكورتبلل ریرحتلا عورشم لیغشت رخأتی نأ عقوتملا نم

 يلوبلا جاتنإل عناصم ثالث ىلع يوتحیو ،نیلیثیإلا نمً ایونس نط نویلم 1.5 وحن يسیئر لكشب عورشملا جتنی

 .نط فلأ 450 اھنم لك ةقاط ،نیلیثیإ

 ةدمسألل ریق وبأ ةكرش عم ادقع سیوسلا ةانقل ةیداصتقالا ةقطنملا 2021 لوألا نوناك / ربمسید يف تعقو

 ىلع ةنخسلا نیعلاب ةیعانصلا ةقطنملاب اینومألاو لوناثیملا جاتنإل عمجم ربكأ ریوطتل ةیوامیكلا تاعانصلاو

 نم ىلوألا ةلحرملل ةفدھتسملا ةیونسلا ةیجاتنإلا ةقاطلا غلبت .رالود رایلم 2.6 ةیرامثتسا ةفلكتب نیتلحرم

 .اینومألا نم نط فلأ 400و ،لوناثیملا نم نط نویلم عورشملا

 

 نامُع ةنطلس 7.3

 عورشم نأب ،لوألا نیرشت / ربوتكأ يف )OQ8( ةیوامیكورتبلا تاعانصلاو مقدلا ةافصم ةكرش تنلعأ

 ،2021 ماع نم لولیأ/ربمتبس ةیاھنب %87 ةبسنب عورشملل زاجنإ لدعم ققح تایوامیكورتبلاو ریركتلل مقدلا

 ةجلاعم ةدحو 30 نم رثكأ عورشملا مضیو ،2023 ماع نم لوألا عبرلا يف لماكلاب ھلیغشت ءدب عقوتملا نمو

 .تایوامیكورتبو ،يلورتب جتنم 20 نم رثكأ جاتنإل ةیسیئر
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يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا :اثلاث

 ةیملاعلا تاروطتلا.1

يعیبطلا زاغلا كالھتسا1-1

 انوروك سوریف ةحئاج اھتثدحأ يتلا ةقوبــسملا ریغ ةمدــصلا لعفب2020 ماع يف يعیبطلا زاغلا عاطق رثأت
 ،قطانملا نم دیدعلا يف زاغلا كالھتـسا عجارت ثیح ،امھنیب قیثولا طبارتلا ببـسب يملاعلا داـصتقالا يف)19-دیفوك(
 تایلمعببـسبيعانـصلاو،يراجتلا عاطقلاو ،ءابرھكلا عاطق لثم ةیـسیئرلا تاعاطقلا يف ھیلع بلطلا عجارتل ةجیتن
،%2.3لدعمب2020 ماع يف يملاعلاكالھتــسالا عجارت ،ددــصلا اذھ يفو .لودلا نم دیدعلا اھتذختا يتلاقالغإلا

تعفترالباقملا يف.2019 ماع يف بعكم رتم رایلم3904ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم3822.9 وحنغلب ثیح
 يف %.224 ةبـسنب ةنراقم2%.724ىلإ لـصتل ملاعلا يف1ةیلوألا ةقاطلا كالھتـسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةـصح
.)2020-2016( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالا روطت )17-3( لكشلا نیبی.2019 ماع

17-3 لكشلا
2020-2016 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

)بعكم رتم رایلم(
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ءابرھكلادیلوتيفةمدختسملاةثیدحلاةددجتملاةقاطلارداصمًانمضتمًایراجتقوسملادوقولا،ةیلوألا ةقاطلا لمشت1
)لوج1018(لوجاسكإلاةدحوبردقُملاةیلوألاةقاطلاكالھتسايلامجإيفةمھاسملاةبسنباستحامت2
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 ماـــــع لالــخ يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يــف اــعجارت ةیــسیئرلا ملاــعلا قطاــنم مــظعم تدھــش
 ءاــج يذــلا 2019/2020 ءاتــشو ،ةــحئاجلا نــم ىــلوألا ةــجوملا راــشتنا تایعادــت ببــسب 2020

 ثــیح ،ةــئفدتلا ضارــغأل ءاــبرھكلا عاــطق يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا وــمن نــم لــق اــمم ایبــسن ئــفاد
 غــلب ثــیح ،%11.1 وــحن تــغلب عــجارت ةبــسن ىــلعأ ةــیبونجلاو ىطــسولا اــكیرمأ ةــقطنم تلجــس
 يـــف بـــعكم رـــتم راـــیلم 163.3 لـــباقم بـــعكم رـــتم راـــیلم 145.6 وـــحن 2020 ماـــع اھكالھتـــسا

 ةلقتــسملا لودــلا ثــلونموكو اــبوروأ نــم لــك لمــشت( ایــساروأو اــبوروأ ةــقطنم يــفو .2019 ماــع
 لــــباقم ،بــــعكم رــــتم راــــیلم 1079.3 وــــحن 2020 ماــــع كالھتــــسالا يلاــــمجإ غــــلب ،)اــــیكرتو

 ھتبـــسن زاـــغلا كالھتـــسا يـــف عـــجارت لدـــعم قـــقحتل 2019 ماـــــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 1127.7
4.3%.  

 زاـــغلل كلھتـــسم رـــبكأ ،ةیلامـــشلا اـــكیرمأ ةـــقطنم يـــف يـــعیبطلا زاـــغلا كالھتـــسا عـــجارت اـــمك

 رــتم راــیلم 1055.1 لــباقم 2020 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 1030.9 ىــلإ لــصیل ،اــیملاع يــعیبطلا

 بیـــصنلاب ةدـــحتملا تاـــیالولا تمھاـــس دـــقو .%2.6 ھتبـــسنً ایونـــسً اـــعجارت قـــقحتل ،2019 ماـــع بـــعكم

 يــفً ایونــس اــعجارت اھدــحو تلجــس ثــیح ،ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا عــجارت يــف رــبكألا

 اــیقیرفأ يــف يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ غــلب اــمنیب  .بــعكم رــتم راــیلم 17 يلاوــح غــلب كالھتــسالا

 ةبــسنب يأ ،2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 155.3 لــباقم بــعكم رــتم راــیلم 153 وــحن 2020 ماــع

 ً.ایملاع لقألا يھو %1.8 اھردق يونس عجارت

 ،ةــتوافتم بــسنب نــكلو ملاــعلا قطاــنم ةــیقب يــف وــمنلا يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا رمتــسا ،لــباقملا يــف

 رــتم راــیلم 552.3 وــحن 2020 ماــع يــف طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف كالھتــسالا يلاــمجإ غــلب ثــیح

 ةــقطنم يــف اــمأ .%1.2 يونــس وــمن ةبــسنب يأ ،2019 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 544.5 لــباقم ،بــعكم

 861.6 وــحن لجــسیل فــیفط لكــشب يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ عــفترا دــقف ،يداــھلا طیحملا/ایــسآ

 يونــس وــمن ةبــسنب 2019 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 858.1 وــحنب ةــنراقم ،2020 ماــع بــعكم رــتم راــیلم

0.1%. 

 يف ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتـسا عزوت )18-3( لكـشلاو )8-3( لودجلا نیبـــــیو

 .2020 ماع
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يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا :اثلاث

 ةیملاعلا تاروطتلا.1

يعیبطلا زاغلا كالھتسا1-1

 انوروك سوریف ةحئاج اھتثدحأ يتلا ةقوبــسملا ریغ ةمدــصلا لعفب2020 ماع يف يعیبطلا زاغلا عاطق رثأت
 ،قطانملا نم دیدعلا يف زاغلا كالھتـسا عجارت ثیح ،امھنیب قیثولا طبارتلا ببـسب يملاعلا داـصتقالا يف)19-دیفوك(
 تایلمعببـسبيعانـصلاو،يراجتلا عاطقلاو ،ءابرھكلا عاطق لثم ةیـسیئرلا تاعاطقلا يف ھیلع بلطلا عجارتل ةجیتن
،%2.3لدعمب2020 ماع يف يملاعلاكالھتــسالا عجارت ،ددــصلا اذھ يفو .لودلا نم دیدعلا اھتذختا يتلاقالغإلا

تعفترالباقملا يف.2019 ماع يف بعكم رتم رایلم3904ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم3822.9 وحنغلب ثیح
 يف %.224 ةبـسنب ةنراقم2%.724ىلإ لـصتل ملاعلا يف1ةیلوألا ةقاطلا كالھتـسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةـصح
.)2020-2016( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالا روطت )17-3( لكشلا نیبی.2019 ماع

17-3 لكشلا
2020-2016 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

)بعكم رتم رایلم(
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ءابرھكلادیلوتيفةمدختسملاةثیدحلاةددجتملاةقاطلارداصمًانمضتمًایراجتقوسملادوقولا،ةیلوألا ةقاطلا لمشت1
)لوج1018(لوجاسكإلاةدحوبردقُملاةیلوألاةقاطلاكالھتسايلامجإيفةمھاسملاةبسنباستحامت2
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 ماـــــع لالــخ يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يــف اــعجارت ةیــسیئرلا ملاــعلا قطاــنم مــظعم تدھــش
 ءاــج يذــلا 2019/2020 ءاتــشو ،ةــحئاجلا نــم ىــلوألا ةــجوملا راــشتنا تایعادــت ببــسب 2020

 ثــیح ،ةــئفدتلا ضارــغأل ءاــبرھكلا عاــطق يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا وــمن نــم لــق اــمم ایبــسن ئــفاد
 غــلب ثــیح ،%11.1 وــحن تــغلب عــجارت ةبــسن ىــلعأ ةــیبونجلاو ىطــسولا اــكیرمأ ةــقطنم تلجــس
 يـــف بـــعكم رـــتم راـــیلم 163.3 لـــباقم بـــعكم رـــتم راـــیلم 145.6 وـــحن 2020 ماـــع اھكالھتـــسا

 ةلقتــسملا لودــلا ثــلونموكو اــبوروأ نــم لــك لمــشت( ایــساروأو اــبوروأ ةــقطنم يــفو .2019 ماــع
 لــــباقم ،بــــعكم رــــتم راــــیلم 1079.3 وــــحن 2020 ماــــع كالھتــــسالا يلاــــمجإ غــــلب ،)اــــیكرتو

 ھتبـــسن زاـــغلا كالھتـــسا يـــف عـــجارت لدـــعم قـــقحتل 2019 ماـــــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 1127.7
4.3%.  

 زاـــغلل كلھتـــسم رـــبكأ ،ةیلامـــشلا اـــكیرمأ ةـــقطنم يـــف يـــعیبطلا زاـــغلا كالھتـــسا عـــجارت اـــمك

 رــتم راــیلم 1055.1 لــباقم 2020 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 1030.9 ىــلإ لــصیل ،اــیملاع يــعیبطلا

 بیـــصنلاب ةدـــحتملا تاـــیالولا تمھاـــس دـــقو .%2.6 ھتبـــسنً ایونـــسً اـــعجارت قـــقحتل ،2019 ماـــع بـــعكم

 يــفً ایونــس اــعجارت اھدــحو تلجــس ثــیح ،ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا عــجارت يــف رــبكألا

 اــیقیرفأ يــف يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ غــلب اــمنیب  .بــعكم رــتم راــیلم 17 يلاوــح غــلب كالھتــسالا

 ةبــسنب يأ ،2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 155.3 لــباقم بــعكم رــتم راــیلم 153 وــحن 2020 ماــع

 ً.ایملاع لقألا يھو %1.8 اھردق يونس عجارت

 ،ةــتوافتم بــسنب نــكلو ملاــعلا قطاــنم ةــیقب يــف وــمنلا يــف زاــغلا ىــلع بــلطلا رمتــسا ،لــباقملا يــف

 رــتم راــیلم 552.3 وــحن 2020 ماــع يــف طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف كالھتــسالا يلاــمجإ غــلب ثــیح

 ةــقطنم يــف اــمأ .%1.2 يونــس وــمن ةبــسنب يأ ،2019 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 544.5 لــباقم ،بــعكم

 861.6 وــحن لجــسیل فــیفط لكــشب يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ عــفترا دــقف ،يداــھلا طیحملا/ایــسآ

 يونــس وــمن ةبــسنب 2019 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 858.1 وــحنب ةــنراقم ،2020 ماــع بــعكم رــتم راــیلم

0.1%. 

 يف ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتـسا عزوت )18-3( لكـشلاو )8-3( لودجلا نیبـــــیو

 .2020 ماع
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8-3 لودجلا
2020 و2019 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم )

 ریغتلا ةبسن
2019/2020 2020 2019

(2.60) 1030.9 1055.1   ةیلامشلا اكیرمأ

(11.10) 145.6 163.3    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ

(4.29) 1079.3 1127.7   *ایساروأو ابوروأ

(1.80) 153.0 155.3   ایقیرفأ

1.2 552.3 544.5   طسوألا قرشلا

0.1 861.6 858.1   يداھلا طیحملا/ایسآ

(2.30)   ملاعلاىلامجا 3904.0 3822.8
ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكوابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ  *  

.ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا:ةظحالم
:ردصملا

- BP Statistical Review of World Energy, June 2021

18-3 لكشلا
2020 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا عزوت

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا     June 2021

ةیلامشلا اكیرمأ
27.0%

 اكیرمأ
 يطسولا
ةیبونجلاو

3.8%
ایساروأو ابوروأ

28.3%

طسوألا قرشلا
14.4%

ایقیرفأ
4.0%

يداھلا طیحملا/ایسآ
22.5%

3822.8
بعكم رتم رایلم
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 لدـــعمب 2020 ماـــع لالـــخ يـــعیبطلا زاـــغلا نـــم يملاـــعلا جاـــتنإلا عـــجارت دـــقف ،لـــباقملا يـــفو

 جاــتنإلا يلاــمجإ غــلب ثــیح ،يملاــعلا بــلطلا عــجارت لدــعم كلذــبً اــیطختم %3.3 ھتبــسن تــغلب ظوــحلم

 ىـــلإ كـــلذ دوـــعیو .2019 ماـــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 3976.2 لـــباقم بـــعكم رـــتم راـــیلم 3853.7 وـــحن

 عـــجارت ببـــسب ةدـــحتملا تاـــیالولا لـــثم ىرـــبكلا ةیـــسیئرلا قطاـــنملا يـــف يـــعیبطلا زاـــغلا جاـــتنإ عـــجارت

 تالقاــن رــبع وأ بــیبانألا طوــطخ رــبع ءاوــسً ابلــس زاــغلل ةــیلودلا ةراــجتلا رثأــتوً اــیلحم زاــغلا ىــلع بــلطلا

  .لاسملا يعیبطلا زاغلا

 ةتواـــــفتم بـــــسنب يـــعیبطلا زاـــغلا جاـــتنإ يـــفً اـــعجارت ةیـــسیئرلا ملاـــعلا قطاـــنم مـــظعم تدھـــش

 ،%11.5 تــغلب عــجارت ةبــسن ىــلعأ ةــیبونجلاو ىطــسولا اــكیرمأ تلجــس ثــیح ،2020 ماـــــع لالــخ

 رــتم راــیلم 152.9 ىــلإ لــصیل 2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 172.3 نــم جاــتنإلا عــجارت ثــیح

 عــجارت ثــیح ،%6.6 عــجارت لدــعمب ایــساروأو اــبوروأ ةــقطنم اھدــعب تءاــج .2020 ماــع يــف بــعكم

 يــف بــعكم رــتم راــیلم 1020.9 ىــلإ لــصیل 2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 1093.4 نــم جاــتنإلا

 2020 ماـــع جاـــتنإلا يلاـــمجإ غـــلب ثـــیح %5.4 لدـــعمب اـــیقیرفأ يـــف جاـــتنإلا عـــجارت اـــمك .2020 ماـــع

 .2019 ماع يف بعكم رتم رایلم 243.8 لباقم بعكم رتم رایلم 231.3 يلاوح

 ثــیح ،%2.1 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ يــف اــعجارت ةیلامــشلا اــكیرمأ ةــقطنم تدھــش اــمك

 ماـــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 1130.3 لـــباقم 2020 ماـــع يـــف بـــعكم رـــتم راـــیلم 1109.9 وـــحن تلجـــس

 وــحن يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ عــجارت لدــعم غــلب دــقف ،يداــھلا طیــحملاو ایــسآ ةــقطنم يــف اــمأ .2019

 رــتم راــیلم 658.2 لــباقم 2020 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 652.1 يلاوــح جاــتنإلا غــلب ثــیح ،1.2%

  .2019 ماع يف بعكم

 لجــسیل ةحئاجلا تایعادت مغر %1 لدعمب طــسوألا قرــشلا ةقطنم يف جاتنإلا عفترا دقف ،لباقملا يف

 .2019 ماع بعكم رتم رایلم 678.2 لباقم 2020 ماع بعكم رتم رایلم 686.6

 .2020 ماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت )19-3( لكشلا نیبیو
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8-3 لودجلا
2020 و2019 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم )

 ریغتلا ةبسن
2019/2020 2020 2019

(2.60) 1030.9 1055.1   ةیلامشلا اكیرمأ

(11.10) 145.6 163.3    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ

(4.29) 1079.3 1127.7   *ایساروأو ابوروأ

(1.80) 153.0 155.3   ایقیرفأ

1.2 552.3 544.5   طسوألا قرشلا

0.1 861.6 858.1   يداھلا طیحملا/ایسآ

(2.30)   ملاعلاىلامجا 3904.0 3822.8
ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكوابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ  *  

.ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا:ةظحالم
:ردصملا

- BP Statistical Review of World Energy, June 2021

18-3 لكشلا
2020 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا عزوت

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا     June 2021
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ایقیرفأ
4.0%
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3822.8
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 لدـــعمب 2020 ماـــع لالـــخ يـــعیبطلا زاـــغلا نـــم يملاـــعلا جاـــتنإلا عـــجارت دـــقف ،لـــباقملا يـــفو

 جاــتنإلا يلاــمجإ غــلب ثــیح ،يملاــعلا بــلطلا عــجارت لدــعم كلذــبً اــیطختم %3.3 ھتبــسن تــغلب ظوــحلم

 ىـــلإ كـــلذ دوـــعیو .2019 ماـــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 3976.2 لـــباقم بـــعكم رـــتم راـــیلم 3853.7 وـــحن

 عـــجارت ببـــسب ةدـــحتملا تاـــیالولا لـــثم ىرـــبكلا ةیـــسیئرلا قطاـــنملا يـــف يـــعیبطلا زاـــغلا جاـــتنإ عـــجارت

 تالقاــن رــبع وأ بــیبانألا طوــطخ رــبع ءاوــسً ابلــس زاــغلل ةــیلودلا ةراــجتلا رثأــتوً اــیلحم زاــغلا ىــلع بــلطلا

  .لاسملا يعیبطلا زاغلا

 ةتواـــــفتم بـــــسنب يـــعیبطلا زاـــغلا جاـــتنإ يـــفً اـــعجارت ةیـــسیئرلا ملاـــعلا قطاـــنم مـــظعم تدھـــش

 ،%11.5 تــغلب عــجارت ةبــسن ىــلعأ ةــیبونجلاو ىطــسولا اــكیرمأ تلجــس ثــیح ،2020 ماـــــع لالــخ

 رــتم راــیلم 152.9 ىــلإ لــصیل 2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 172.3 نــم جاــتنإلا عــجارت ثــیح

 عــجارت ثــیح ،%6.6 عــجارت لدــعمب ایــساروأو اــبوروأ ةــقطنم اھدــعب تءاــج .2020 ماــع يــف بــعكم

 يــف بــعكم رــتم راــیلم 1020.9 ىــلإ لــصیل 2019 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 1093.4 نــم جاــتنإلا

 2020 ماـــع جاـــتنإلا يلاـــمجإ غـــلب ثـــیح %5.4 لدـــعمب اـــیقیرفأ يـــف جاـــتنإلا عـــجارت اـــمك .2020 ماـــع

 .2019 ماع يف بعكم رتم رایلم 243.8 لباقم بعكم رتم رایلم 231.3 يلاوح

 ثــیح ،%2.1 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ يــف اــعجارت ةیلامــشلا اــكیرمأ ةــقطنم تدھــش اــمك

 ماـــع بـــعكم رـــتم راـــیلم 1130.3 لـــباقم 2020 ماـــع يـــف بـــعكم رـــتم راـــیلم 1109.9 وـــحن تلجـــس

 وــحن يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ عــجارت لدــعم غــلب دــقف ،يداــھلا طیــحملاو ایــسآ ةــقطنم يــف اــمأ .2019

 رــتم راــیلم 658.2 لــباقم 2020 ماــع يــف بــعكم رــتم راــیلم 652.1 يلاوــح جاــتنإلا غــلب ثــیح ،1.2%

  .2019 ماع يف بعكم

 لجــسیل ةحئاجلا تایعادت مغر %1 لدعمب طــسوألا قرــشلا ةقطنم يف جاتنإلا عفترا دقف ،لباقملا يف

 .2019 ماع بعكم رتم رایلم 678.2 لباقم 2020 ماع بعكم رتم رایلم 686.6

 .2020 ماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت )19-3( لكشلا نیبیو
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19-3 لكشلا
2020 ماعملاعلا يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا                         June 2021

 ةـنراـقم ملاـعلا قطاـنم مظعم يف2020 ماـعةـیلوألا ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفترا

 لباقم %54.6تغلب ةقاطلا نازیم يف ةبــسن ىلعأطــسوألا قرــشلا ةقطنمتققح ثیح ،2019قباــسلا ماعلاب

 ماع %33.2 لباقم %34 وحنایـــساروأو ابوروأ ةقطنم يف ةمھاـــسملا هذھ تغلب امیف ،2019 ماع 52.3%

.2019 ماع يف %32.5 لباقم %34.4 ىلإةیلامشلا اكیرمأ ةقطنميف ةبسنلاتزفق امنیب.2019

2020 ماـع %29.6 ىلإاـیقیرفأ يف ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم ةـبــــسن تـعفترا اـمك

 ھیف تعفترايذلايداھلا طیحملاو ایـسآ ةقطنم يف ةقاطلا نازیم يف كلذكو ،2019 ماع %28.1 ــــــب ةنراقم

 ثیح ملاعلا قطانم يقابب ةنراقم لقألا ةــصحلا يھو ،2019 ماع %12 لباقم %12.2ىلإًالیلقزاغلاةــصح

.ةقطنملا كلت يف ةقاطلا نازیم ىلع نمیھملا محفلا لازیال

 اـكیرمأ يف ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسمةـبــــسن تـعجارت ،تاـعاـفترالا هذـھ لـباـقم يفو

.2019 ماع %20.7 ـب ةنراقم2020 ماع %20ىلإةیبونجلاو ىطسولا

ةیلامشلا اكیرمأ
28.8%

 اكیرمأ
 يطسولا
ةیبونجلاو

4.0%

ایساروأو ابوروأ
26.5%

طسوألا قرشلا
17.8%

ایقیرفأ
6.0%

يداھلا طیحملا/ایسآ
16.9%

3853.7
بعكم رتم رایلم
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 2020 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو 

 .2019 ماع %24.2 لباقم %24.7 ىلإ

 ةیلوألا ةقاطلا كالھتـسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةـصح روطت )20-3( لكـشلاو )9-3( لودجلا نیبی

 .2020-2017 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف

 9-3 لودجلا
  ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

2017-2020 
(%) 

     

2020 2019 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ  29.2 31.4 32.5 34.4

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  21.2 21.4 20.7 20

   *ایساروأو ابوروأ  32.4 32.9 33.2 34

   ایقیرفأ  27 27.6 28.1 29.6

   طسوألا قرشلا  51.4 52.3 52.3 54.6

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.5 12 12 12.2

   ملاعلا ىلامجا  23.3 24.1 24.2 24.7

ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك 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 2018,  June 2019, June 2020,  June 2021 
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19-3 لكشلا
2020 ماعملاعلا يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا                         June 2021

 ةـنراـقم ملاـعلا قطاـنم مظعم يف2020 ماـعةـیلوألا ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفترا

 لباقم %54.6تغلب ةقاطلا نازیم يف ةبــسن ىلعأطــسوألا قرــشلا ةقطنمتققح ثیح ،2019قباــسلا ماعلاب

 ماع %33.2 لباقم %34 وحنایـــساروأو ابوروأ ةقطنم يف ةمھاـــسملا هذھ تغلب امیف ،2019 ماع 52.3%

.2019 ماع يف %32.5 لباقم %34.4 ىلإةیلامشلا اكیرمأ ةقطنميف ةبسنلاتزفق امنیب.2019

2020 ماـع %29.6 ىلإاـیقیرفأ يف ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم ةـبــــسن تـعفترا اـمك

 ھیف تعفترايذلايداھلا طیحملاو ایـسآ ةقطنم يف ةقاطلا نازیم يف كلذكو ،2019 ماع %28.1 ــــــب ةنراقم

 ثیح ملاعلا قطانم يقابب ةنراقم لقألا ةــصحلا يھو ،2019 ماع %12 لباقم %12.2ىلإًالیلقزاغلاةــصح

.ةقطنملا كلت يف ةقاطلا نازیم ىلع نمیھملا محفلا لازیال

 اـكیرمأ يف ةـقاـطلا نازیم يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسمةـبــــسن تـعجارت ،تاـعاـفترالا هذـھ لـباـقم يفو

.2019 ماع %20.7 ـب ةنراقم2020 ماع %20ىلإةیبونجلاو ىطسولا

ةیلامشلا اكیرمأ
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 2020 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو 

 .2019 ماع %24.2 لباقم %24.7 ىلإ

 ةیلوألا ةقاطلا كالھتـسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةـصح روطت )20-3( لكـشلاو )9-3( لودجلا نیبی

 .2020-2017 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف

 9-3 لودجلا
  ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

2017-2020 
(%) 

     

2020 2019 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ  29.2 31.4 32.5 34.4

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  21.2 21.4 20.7 20

   *ایساروأو ابوروأ  32.4 32.9 33.2 34

   ایقیرفأ  27 27.6 28.1 29.6

   طسوألا قرشلا  51.4 52.3 52.3 54.6

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.5 12 12 12.2

   ملاعلا ىلامجا  23.3 24.1 24.2 24.7

ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك 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 2018,  June 2019, June 2020,  June 2021 

 
 
 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون206

7

20-3 لكشلا
ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

 )2020-2017( ةرتفلا لالخ ملاعلا يف

June 2021&BP Statistical Review of World Energy, June 2018, June 2019, June 2020    :ردصملا                  

 يعیبطلا زاغلا ةراجت1-2

،%3.2ھتبــسن تــغلب2020 ماــع يــفًاــظوحلمًاــعجارت يــعیبطلا زاــغلل ةــیملاعلا ةراــجتلاتــققح

 يلاوــحب ةــنراقم بــعكم رــتم راــیلم1243.7وــحنًاــیملاعيــعیبطلازاــغلاتارداــصيلاــمجإغــلبثــیح

اھریدـــصت مـــت يـــتلا تاـــیمكلا،تارداـــصلا هذـــھ لمـــشتو.2019 ماـــع بـــعكم رـــتم راـــیلم1285.3

 .تالقانلا ربعلاسم يعیبط زاغ لكش ىلعو بیبانألا طوطخ ةطساوب

 وـــحنًالاـــسم وأ بـــیبانألا طوـــطخ رـــبع ءاوـــسيـــعیبطلا زاـــغلاةراـــجت مـــجح لكـــشیو اذـــھ

 يــفًاــیلحمكلھتــسیفيقاــبلااــمأ،يملاــعلا دیعــصلا ىــلع يــعیبطلا زاــغلاكالھتــسايلاــمجإ نــم 32.53%

 ماـــعيـــفبـــلطلا يلاـــمجإ نـــم زاـــغلل ةـــیملاعلا ةراـــجتلا ةـــصح)21-3( لكـــشلانیـــبی.ھـــجاتنإ قطاـــنم

2020.
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21-3 لكشلا
2020 ماع يفيملاعلا بلطلايلامجإنم ةیملاعلا يعیبطلازاغلا ةراجت ةصح

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا                         June 2021

 يتیفوــسلا داحتالا ةقطنم يتأتف ،2020 ماعملاعلا قطانم يف يعیبطلا زاغلا تارداــص عزوت نع امأ

 ةبـــسنب ةیناثلا ةبترملا يفابوروأاھیلت ،تارداـــصلا يلامجإ نم %24.3 ةبـــسنب ىلوألا ةبترملا يفقباـــسلا

 مث،%16.5ةبـسنبةثلاثلا ةبترملا ىلإ تزفق يتلاةیلامـشلا اكیرمأ ةقطنم مث ،تارداـصلا يلامجإ نم 19.4%

ایقیرفأ تمھاـس امنیب،%13.6 ةبـسنبطـسوألا قرـشلا ةقطنمو،%16.2 ةبـسنبيداھلا طیحملا/ایـسآ ةقطنم

 يلاـمجإ نم%2.6 ةـبــــسنبةـیبونجلا اـكیرمأ ةریخألا ةـبترملا يف يتأـتو ،يملاـعلا يلاـمجإلا نم %7.4 ةـبــــسنب

 ً.ایملاعيعیبطلازاغلاتارداص

 ماعًایملاعىلوألاةبترملايف ةیداحتالا ایـــسور تءاج دقف ،زاغلل ةردـــصملا لودلا ىوتـــسم ىلع امأ

 ربع اھتارداــــص ىلع ةزكترم،ةیملاعلا تارداــــصلا يلامجإ نم %22.4 وحن اھتــــصح تغلب ثیح ،2020

 ةـبترملا ىلإ تزفق يتلا ةدـحتملا تاـیالولااـھتلت ،بـعكم رتمراـیلم168تـغلب يتلا اـبوروأ ىلإ بـیباـنألا طوطخ

.%10.3 ةبسنبةثلاثلا ةبترملا يف رطق ةلودتءاج امنیب ،%11.1 ةصحبةیناثلا

 يعیبطلا زاغلا
لاسملا

12.76%
 ردصملا زاغلا

 طوطخ ربع
بیبانألا

19.77%

يلحملا كالھتسالا
67.47%
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 نـــم تززـــع يـــتلا ایلارتـــسأاـــھتلت ،%8.9 ةبـــسنبةـــعبارلا ةـــبترملا ىـــلإجیورـــنلا تـــعجارتو

 اھتــصح تــغلب ثــیح ،لاــسملا يــعیبطلا زاــغلا نــم اھتارداــص يماــنت لــضفب ةــیملاعلا ةیقوــسلا اھتــصح

 تارداــــصتلكــــشو.%2.3 ادــــنلوھو،%3.3 رــــئازجلاو ،%5.5 ادــــنكو ،%8.5 وــــحن2020 ماــــع

)22-3( لكشــــــلا .ةیمـــــــلاعلا تارداــــصلا يلاــــــمجإ نــــم %72.3 وــــحن ةــــعمتجم ةروكذــــملا لودــــلا

.)10-3(لودجلاو

22-3 لكشلا
2020 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تارداص

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا                         June 2021
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 10-3 لودجلا
 2020 و 2019 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص

( بعكم رتم رایلم ) 
 ریغتلا ةبسن

2020/2019 

 نم ةبسنلا
 تارداص يلامجإ

 ملاعلا
2020 2019   

   ةیلامشلا اكیرمأ  196.3  205.7 16.5  4.8
   ادنك :اھنم   73.4  68.2 5.5 (7.1)
   ةدحتملا تایالولا          122.9  137.5 11.1  11.9
   ةیبرغلا ابوروأ   246.6  241.3 19.4 (2.1)
   جیورنلا :اھنم   115.7  111.2 8.9 (3.9)
   ةیبونجلا اكیرمأ   34.3  32.4 2.6 (5.5)

   وغابوتو دادینیرت :اھنم   17.1  14.3 1.1 (16.4)
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   340.1  301.7 24.3 (11.3)
   ةیداحتالا ایسور :اھنم   256.6  238.1 19.1 (7.2)
   طسوألا قرشلا   166.2  168.8 13.6  1.6

   ناریإ :اھنم   16.9  16.0 1.3 (5.5)
   رطق           128.5  127.9 10.3 (0.5)
   نامع           14.1  13.2 1.1 (6.4)
   تارامإلا           7.7  7.6 0.6 (1.3)
   ایقیرفأ   99.3  92.4 7.4 (6.9)
   رئازجلا :اھنم   43.3  41.1 3.3 (5.0)
   ایریجین           28.8  28.4 2.3 (1.4)

   ایبیل           5.4  4.2 0.3 (22.2)
   يداھلا طیحملا/ ایسآ   202.6  201.3 16.2 (0.6)
   ایسینودنإ :اھنم   23.9  24.1 1.9  0.8

   رامنایم           11.5  10.8 0.9 (6.1)
   يانورب           8.8  8.4 0.7 (4.5)
   ایلارتسأ           104.7  106.2 8.5  1.4

   يلامجإلا   1285.3  1243.7 100.0 (3.2)

      
 ةظحالم    

  .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا     

 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2020 and June 2021  
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 رـــیبك لكـــشب بـــیبانألا طوـــطخ رـــبع يـــعیبطلا زاـــغلا نـــم ةردـــصملا تاـــیمكلا تـــعجارت

 بــعكم رــتم راــیلم 801.5 ةــنراقم بــعكم رــتم راــیلم 755.8 وــحن تــغلبو ،2020 ماــع لالــخ

 قاوــسألا ىــلإ بــیبانألا طوــطخ رــبع ایــسور نــم زاــغلا تارداــص تــعجارت ثــیح ،2019 ماــع

 يذــلا يداــصتقالا طاــشنلا عــجارت ببــسب زاــغلا ىــلع بــلطلا عــجارت ةرــفو لــظ يــف ،ةــیبوروألا

 .ةحئاجلا ھیف تببست

 ماــع يــف ةــیاغللً اعــضاوتمً اوــمن تــققح دــقف ،لاــسملا يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت لاــجم يــف اــمأ

 تاونــس 10 رادــم ىــلع يونــسلا وــمنلا طــسوتم نــم لــقأ وــھو %1 نــم لــقأ ھتبــسن تــغلب 2020

 ةــنراقم ،بــعكم رــتم راــیلم 487.9 وــحن تارداــصلا يلاــمجإ غــلب ثــیح ،%6.8 وــحن غــلب يذــلاو

 دــقو .طــقف بــعكم رــتم راــیلم 4 اھردــق ةداــیزب يأ ،2019 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 483.8 وــحنب

 14 وــحن تــغلب يــتلاو ةدــحتملا تاــیالولا نــم لاــسملا يــعیبطلا زاــغلا تارداــص ةداــیز تمھاــس

 .ىرخألا قطانملا نم تارداصلا عجارت ضیوعت يف بعكم رتم رایلم

 تارداــص يلاــمجإ نــم لاــسملا يــعیبطلا زاــغلا تارداــص ةــصح تــعفترا دــقف ،الاــمجإو

 تـــغلب اـــمنیب ،2019 ماـــع %37.6 لـــباقم %39.23 وـــحن لجـــستل 2020 ماـــع ةـــیملاعلا زاـــغلا

 نــع ظوــحلم عــجارتب ،%60.77 وــحن بــیبانألا طوــطخ ةطــساوب يــعیبطلا زاــغلا تارداــص ةبــسن

  )11-3( لودجلاو )24-3( لكشلاو )23-3( لكشلا .%62.4 تغلب يتلاو 2019 ماع ةبسن
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 11-3 لودجلا
 2020 و 2019 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص

( بعكم رتم رایلم )      

(%) 2020 (%) 2019   

 بیبانألا ةطساوب-أ  

   ةیلامشلا اكیرمأ  148.7  18.5 144.3  19.1
   ةیبونجلا اكیرمأ  12.0  1.5 12.5  1.7

   ابوروأ  237.8  29.7 235.7  31.2
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   301.0  37.6 261.3  34.6
   طسوألا قرشلا  38.6  4.8 41.9  5.5
   ایقیرفأ  38.1  4.8 36.0  4.8
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  25.4  3.2 24.0  3.2

   بیبانألا ربع زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  801.5  100.0 755.8  100.0
 لاسم يعیبط زاغ -ب  

   ةیلامشلا اكیرمأ  47.6  9.8 61.4  12.6
   ةیبونجلا اكیرمأ  22.3  4.6 19.9  4.1
   ابوروأ  8.8  1.8 5.6  1.1
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   39.1  8.1 40.4  8.3

   طسوألا قرشلا  127.6  26.4 126.9  26.0
   ایقیرفأ  61.2  12.6 56.4  11.6
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  177.2  36.6 177.3  36.3
   لاسملا يعیبطلا زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  483.8  100.0 487.9  100.0

    ملاعلا تارداص يلامجإ  1285.3   1243.7  
   )%( يلامجالا/بیبانألا ربع ةردصملا تایمكلا ةبسن  62.36   60.77  
   )%( يلامجالا/لاسملا يعیبطلا زاغلا نم ةردصملا تایمكلا ةبسن  37.64   39.23  

     
 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2020, June 2021 
     

 رتم رایلم 197.2 وحن 2020 ماع يعیبطلا زاغلا تارداـص يلامجإ غلب دقف ،يبرعلا دیعـصلا ىلع امأ

 نم نكل ،لاـسملا يعیبطلا زاغلا تارداـص عجارت ببـسب ،2019 ماع نع بعكم رتم رایلم 6.8 عجارتب بعكم

 يعیبطلا زاغلا تارداـص يمانت تاعقوت عم ،ةلبقملا تاونـسلا يفً اومن ةیبرعلا لودلا تارداـص دھـشت نأ عقوتملا

 اھردق ةــصح 2020 ماع ةعمتجم ةیبرعلا لودلا تارداــص تلكــش دقو .ةیبرعلا رــصم ةیروھمج نم لاــسملا

 )25-3( لكشلا ً.ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص يلامجإ نم 15.9%

14

25-3 لكشلا
2020 ماعًایملاعيعیبطلازاغلاتارداصعزوت
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،2020 ماعةیبرعلا لودلاىوتــسم ىلع يعیبطلا زاغلل ردــصم ربكأك اھترادــصب رطق ةلودتظفتحا

 لودلا تارداـــص يلامجإ نم %64.9 ھتبـــسن ام يأ بعكم رتم رایلم127.9يلاوحاھتارداـــص تغلب ثیح

 رتم راـیلم41.1 وحن اـھتارداــــص يلاـمجإ غلب ثـیح،ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةـیرئازجلا ةـیروھمجلا اـھتلت ،ةـیبرعلا

،%6.7 ةبـسنب ةثلاثلا ةبترملا يف نامع ةنطلـس مث،ةیبرعلا لودلا تارداـص يلامجإ نم%20.8 ةـصحب بعكم

 نأ دعب %1.6 ةبسنب ةیبرعلا رصم ةیروھمجًاریخأو،%2.1 ةبسنب ایبیل ةلودو ،%3.9 ةبسنب تارامإلا ةلودف

 ناك يذلا طسوتملا رحبلا لحاس ىلع"وكدإ" عمجم نملاسملا يعیبطلا زاغلانمتانحشةدعریدصتب تماق

.)26-3(لكشلا،تاونس ذنمًاقفوتم
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يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا1-3

 وأ بـــیبانألا طوـــطخ رـــبع لوـــقنملا ءاوـــس ،ةـــیملاعلايـــعیبطلازاـــغلا راعـــسأ تالدـــعم تدھـــش

 عـــم ةـــنراقملاب2020 ماـــع لالـــخ ةیـــسیئر قاوـــسأةدـــعيـــفًارـــیبكاـــعجارت ،لاـــسملا يـــعیبطلا زاـــغلا

 زاــغلا رعــسعــجارت ثــیح ،دوــقع ذــنم اھدھــشت مــل ةــیخیرات تاــضافخنا  قــقحتل2019 ماــع اھتالدــعم

 نوـــیلم/رالود1.99 ىـــلإ لـــصیل%21.3ةبـــسنب يرـــنھ زـــكرمل اـــقفو ةدـــحتملا تاـــیالولا يـــف يـــعیبطلا

 يــف يــعیبطلا زاــغلا رعــسعــجارتاــمك ،1995 ماــع ذــنمھــل ىوتــسم لــقأ وــھو،ةــیناطیرب ةــیرارح ةدــحو

،ةـــیناطیرب ةـــیرارح ةدـــحو نوـــیلم/رالود4.06 ىـــلإ لـــصیل%22.7ةبـــسنب يـــبوروألا داـــحتالا قاوـــسأ

 ةــــیرارح ةدــــحو نوــــیلم/رالود3.42 ىــــلإ لــــصیل%23.5 ةبــــسنب ةدــــحتملا ةــــكلمملا قاوــــسأ يــــفو

)لاــم يــعیبط زاــغ لكــش ىــلع(ناــبایلاىــلإ لــصاولا يــعیبطلا زاــغلا راعــسأ تــعجارت اــمنیب،ةــیناطیرب

 تـــققح دـــقف ادـــنكيـــف اـــمأ ،ةـــیناطیرب ةـــیرارح ةدـــحو نوـــیلم/رالود7.81 ىـــلإ لـــصیل%21.4 ةبـــسنب

)12-3( لودجلاو)27-3( لكشلا %41.7ھتبسنتغلبًاعافترازاغلاراعسأ
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26-3 لكشلا
2020 ماع يعیبطلا زاغلا نم ةیبرعلا لودلا تارداص عزوت

,BP Statistical Review of the World Energy :ردصملا                         June 2021

يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا1-3

 وأ بـــیبانألا طوـــطخ رـــبع لوـــقنملا ءاوـــس ،ةـــیملاعلايـــعیبطلازاـــغلا راعـــسأ تالدـــعم تدھـــش
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)لاــم يــعیبط زاــغ لكــش ىــلع(ناــبایلاىــلإ لــصاولا يــعیبطلا زاــغلا راعــسأ تــعجارت اــمنیب،ةــیناطیرب

 تـــققح دـــقف ادـــنكيـــف اـــمأ ،ةـــیناطیرب ةـــیرارح ةدـــحو نوـــیلم/رالود7.81 ىـــلإ لـــصیل%21.4 ةبـــسنب

)12-3( لودجلاو)27-3( لكشلا %41.7ھتبسنتغلبًاعافترازاغلاراعسأ
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 27-3 لكشلا
 2020-2016 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا لدعم روطت

 )ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود(

 
 )3-12( لودجلا :ردصملا                 

 12-3 لودجلا
 2020-2016 يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا *راعسألا لدعم روطت

( ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود ) 
       

 ریغتلا ةبسن
2020/2019 

% 
2020 2019 2018 2017 2016   

   ** نابایلا  6.94 8.10 10.05 9.94 7.81 (21.4)

   يبوروألا داحتالا  4.93 5.62 6.62 5.25 4.06 (22.7)

   ةدحتملا ةكلمملا  4.69 5.80 8.06 4.47 3.42 (23.5)

   ةدحتملا تایالولا  2.46 2.96 3.13 2.53 1.99 (21.3)

   ادنك  2.01 1.55 1.60 1.12 1.58  41.7

  . نیمأتلاو نحشلا ةفلك ىلإ ةفاضإلاب لصاو رعسلا لدعم *   
لاسم يعیبط زاغ   **   

 ةظحالم      
 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا 

 :ردصملا       
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2021 
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2021 ماع ملاعلا يف لاسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص تاروطت مھأ 1-4  

لاسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا 1-4-1  

 نویلم 456.2 وحن 2021 ماع ةیاھن يفً ایملاع لاــسملا يعیبطلا زاغلل ةیمــسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا تغلب

 عورـشم يف ةعبارلا ةلاـــــــــــــسإلا ةدحو يھ ،ةدیدج عیراـشم ةثالث لیغـشت 2021 ماع دھـش ثیح .ةنـسلا/نط

Yamal LNG ةمئاعلا ةلاـسإلا ةطحمو ،ةنـسلا/نط نویلم 0.9 ةقاطب ةیداحتالا ایـسور يف PFLNG DUA 

   ةلاـــسإلا ةدحول يبیرجتلا لیغـــشتلا تایلمع نم ءاھتنالا ىلع ةوالع ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب ایزیلام يف

 .ةنسلا/نط نویلم 5 ةیلامجإ ةقاطب يراجتلا لیغشتلا اھلوخدو Chorpus Christi عورـشم يف ةثلاـثلا

 نوـــیلم 87.2 يلاـــمجإب ةـــیلامجإلا ةلاـــسإلا ةـــقاط ثـــیح نـــم ملاـــعلا لود ایلارتـــسأ ردـــصتتو 

 ةنــسلا/نط نوــیلم 77 ةــقاطب رــطق ةــلود اــھیلت ،ةــیملاعلا ةــیجاتنإلا ةــقاطلا نــم %19.1 لــثمت ةنــسلا/نط

 76 ةــیلامجإ ةــقاطب ةــثلاثلا ةــبترملا يــف اــھعقوم نــم ةدــحتملا تاــیالولا تززــع اــمنیب ،%16.9 ةــصحبو

 لودــلا ذوحتــست كلذــبو ،%16.7 ةــصحب )اكــسالأ ةــیالو يــف ةلاــسإلا ةــطحم نودــب( ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــیاھنً اــیملاع لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا يلاــمجإ نــم %52.7 وــحن ىــلع ةــعمتجم ثالثــلا

 .)13-3( لودجلا .2021 ماع

 يــف ةــفلتخملا ملاــعلا قطاــنم يــف لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةیمــسالا ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عزوــت نــع اــمأ

 لیغــشت يــف ةــلئاھلا ةرــفطلا لــضفبً اــیملاع ىــلوألا ةــبترملا يــسلطألا ةــقطنم لــتحتف ،2021 ماــع ةــیاھن

 وــھو ةنــسلا/نط نوــیلم 185.1 يلاــمجإب ،كیــسكملا جیــلخ ىــلع ةدــحتملا تاــیالولا يــف ةدــیدجلا عیراــشملا

 يداــھلا طیــحملا ةــقطنم يــف ةــیجاتنإلا ةــقاطلا تــغلب اــمنیب .يملاــعلا يلاــمجإلا نــم %40.57 لداــعی اــم

 قرـــشلا ةـــقطنم يـــف اـــمأ .يملاـــعلا يلاـــمجإلا نـــم %37.5 وـــحن لـــثمت ،ةنـــسلا/نط نوـــیلم 171.2

 عـــجارتتل ةنـــسلا/نط نوـــیلم 99.9 دـــنع رـــییغت نود ةـــیلامجإلا ةـــیجاتنإلا ةـــقاطلا تـــلظ دـــقف ،طـــسوألا

 )28-3( لكشلا يملاعلا يلامجإلا نم %21.9 ىلإ اھتصح
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2021 ماع ملاعلا يف لاسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص تاروطت مھأ 1-4  

لاسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا 1-4-1  

 نویلم 456.2 وحن 2021 ماع ةیاھن يفً ایملاع لاــسملا يعیبطلا زاغلل ةیمــسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا تغلب

 عورـشم يف ةعبارلا ةلاـــــــــــــسإلا ةدحو يھ ،ةدیدج عیراـشم ةثالث لیغـشت 2021 ماع دھـش ثیح .ةنـسلا/نط

Yamal LNG ةمئاعلا ةلاـسإلا ةطحمو ،ةنـسلا/نط نویلم 0.9 ةقاطب ةیداحتالا ایـسور يف PFLNG DUA 

   ةلاـــسإلا ةدحول يبیرجتلا لیغـــشتلا تایلمع نم ءاھتنالا ىلع ةوالع ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب ایزیلام يف

 .ةنسلا/نط نویلم 5 ةیلامجإ ةقاطب يراجتلا لیغشتلا اھلوخدو Chorpus Christi عورـشم يف ةثلاـثلا

 نوـــیلم 87.2 يلاـــمجإب ةـــیلامجإلا ةلاـــسإلا ةـــقاط ثـــیح نـــم ملاـــعلا لود ایلارتـــسأ ردـــصتتو 

 ةنــسلا/نط نوــیلم 77 ةــقاطب رــطق ةــلود اــھیلت ،ةــیملاعلا ةــیجاتنإلا ةــقاطلا نــم %19.1 لــثمت ةنــسلا/نط

 76 ةــیلامجإ ةــقاطب ةــثلاثلا ةــبترملا يــف اــھعقوم نــم ةدــحتملا تاــیالولا تززــع اــمنیب ،%16.9 ةــصحبو

 لودــلا ذوحتــست كلذــبو ،%16.7 ةــصحب )اكــسالأ ةــیالو يــف ةلاــسإلا ةــطحم نودــب( ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــیاھنً اــیملاع لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا يلاــمجإ نــم %52.7 وــحن ىــلع ةــعمتجم ثالثــلا

 .)13-3( لودجلا .2021 ماع

 يــف ةــفلتخملا ملاــعلا قطاــنم يــف لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةیمــسالا ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عزوــت نــع اــمأ

 لیغــشت يــف ةــلئاھلا ةرــفطلا لــضفبً اــیملاع ىــلوألا ةــبترملا يــسلطألا ةــقطنم لــتحتف ،2021 ماــع ةــیاھن

 وــھو ةنــسلا/نط نوــیلم 185.1 يلاــمجإب ،كیــسكملا جیــلخ ىــلع ةدــحتملا تاــیالولا يــف ةدــیدجلا عیراــشملا

 يداــھلا طیــحملا ةــقطنم يــف ةــیجاتنإلا ةــقاطلا تــغلب اــمنیب .يملاــعلا يلاــمجإلا نــم %40.57 لداــعی اــم

 قرـــشلا ةـــقطنم يـــف اـــمأ .يملاـــعلا يلاـــمجإلا نـــم %37.5 وـــحن لـــثمت ،ةنـــسلا/نط نوـــیلم 171.2
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 13-3 لودجلا
 2021 ماع ةیاھن ملاعلا يف لاسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 ةنسلا / نط نویلم

 ةقاطلا نم ةبسنلا
 % ةیملاعلا ةیجاتنإلا

 ةیجاتنإلا ةقاطلا
 / نط نویلم ةقطنملا ةیمسالا

 ةنسلا
 يداھلا طیحملا 171.2 37.5
 ایلارتسأ   :اھنم 87.2 19.1
 يانورب          7.2 1.6
 ةدیدجلا اینیغ اوباب 6.9 1.5
 )اكسالأ( ةدحتملا تایالولا          1.5 0.3
 ایسینودنإ          21.1 4.6
 ایزیلام          32 7.0
 وریب          4.5 1.0
 )Sakhaline( ایسور          10.8 2.4

  طسوألا قرشلا 99.9 21.9
  تارامإلا   :اھنم 5.8 1.3
 نامع         10.4 2.3

 رطق         77 16.9
 نمیلا         6.7 1.5

 يسلطألا 185.1 40.57
 رئازجلا   :اھنم 25.3 5.5
 نیتنجرألا 0.5 0.1
 رصم          12.2 2.7
 ةیئاوتسإلا اینیغ         3.7 0.8
 ایریجین         22.2 4.9
 جیورنلا         4.2 0.9
 وغابوتو دادینیرت         15.3 3.4
 الوجنأ              5.2 1.1

 )كیسكملا جیلخ( ةدحتملا تایالولا 76 16.7
  )لامای( ایسور      18.06 4.0
 نوریماكلا  2.4 0.5
 يلامجالا 456.2 100

   
 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the  LNG industry, 2021 edition 
  - IGU world LNG report, 2021 edition 
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28-3 لكشلا
لاسملايعیبطلازاغللةیمسالاةیجاتنإلاةقاطلاعزوت

2021 ماع ةیاھن ةفلتخملاملاعلاقطانميف

:رداصملا

  - GIIGNL, the LNG industry, 2021 edition

  - IGU world LNG report, 2021 edition

لاسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارم1-4-2

 وحن2021 ماع ةیاھن يفلاـسملا يعیبطلا زاغلا تالقان لابقتـسائفارملةیمیمـصتلا ةعـسلا يلامجإ غلب

 دقوً.ایملاعلاــسملا يعیبطلا زاغلل ةیمــسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا فعــض نم رثكأ يأ،ةنــسلا/نط نویلم973.6

.ةدروتسملا لودلا بكرىلإاناغ مامضنا دعب ةلود44 ىلإلاسملا يعیبطلا زاغلل ةدروتسملا لودلا ددع عفترا

 يفةیزاغلا ھتلاحىلإ ھتداعإولاـسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـسا تآـشنمل ةیمیمـصتلا ةقاطلاعزوت نع امأ

 ةـقاـطبً،اـیملاـعىلوألاةـبترملاـب ةـظفتحماـیــــسآةـقطنمتـلاز اـمف ،2021 ماـع ةـیاـھن يف ةـفلتخملا ملاـعلا قطاـنم

 ثـیح،ةـیملاـعلا ةـیلاـمجالا ةـقاـطلا يلاـمجإ نم %54.6 وحن لداـعی اـمبةـنــــسلا/نط نویلم524.8تـغلب ةـیلاـمجإ

.لاسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قوسلا،ایسآةقطنمدعت

يداھلا طیحملا
37.5%

طسوألا قرشلا
21.9%

يسلطألا
40.6%

456.2
ةنسلا/نط نویلم
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 ةـیمیمــــصت ةـقاـطب،يملاـعلا يلاـمجإلا نم%18.9 ةـبــــسنبةـیناـثلا ةـبترملا يفاـبوروأةـقطنميتأـت مث

يعیبطلازاغلا تارداـــصل ةیـــسیئرلا قاوـــسألامھأيناثدعت يھو ،ةنـــسلا/نط نویلم183.8اھردقةیلامجإ

 ةنـــسلا/نط نویلم155.7 وحن غلبت ةیلامجإ ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامـــشلا اكیرمأ ةقطنم يتأتو.لاـــسملا

.%16 ةبسنب

 نویلم55.7ىلإ ئفارملل ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإزفق دقفایقیرفأوطـــسوألا قرـــشلا ةقطنم يفو

22 ةقاطب تیوكلا ةلود يف روزلا أفرم لیغـشت دعبةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %5.7 ھتبـسن ام يأةنـسلا/نط

 يف لاـــسملا يعیبطلا زاغلا ئفارمل ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإ غلب ،ةیبونجلا اكیرمأيفامأ.ةنـــسلا/نط نویلم

.)29-3( لكشلا ،ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %4.8 ةبسنب ةنسلا/نط نویلم46.8 وحن ةقطنملا

29-3 لكشلا

ةفلتخملاملاعلاقطانميفلاسملايعیبطلازاغلالابقتسائفارملةیمیمصتلاةقاطلاعزوت
2021ماعةیاھن

 :ردصملا                

                        - IGU world LNG report, 2021 edition

ةیلامشلا اكیرمأ
16.0% ةیبونجلا اكیرمأ

4.8%

ابوروأ
ایسآ18.9%

54.6%

 طسوألا قرشلا
ایقیرفأو

5.7%

973.6
ةنسلا/نط نویلم
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 2021 ماع لالخ ملاعلا لود ضعب يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 Sabine Pass LNG عورـشمل ةكلاملا Cheniere ةكرـش تنلعأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ةیبیرجت ةنحـش لوأ لیمحتو ،عورـشملاب ةـسداـسلا ةلاـسإلا ةدحول يبیرجتلا لیغـشتلا تایلمع قالطنا ،قالمعلا

 لماكلا لیغــشتلا زیح ةدحولا لوخدو رابتخالا تایلمع لامكتــسا متی نأ ىلع ،ربمــسید/لوألا نوناك رھــش يف

 يف لاـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتل لوألا عورـشملا ،Sabine Pass LNG عورـشم دعیو .2022 ماع علطم

 5( ةنـسلا/نط نویلم 30 ىلإ ةیلامجإلا ةقاطلا لـصتـس ،عورـشملاب ةـسداـسلا ةدحولا لیغـشتبو ،ةدحتملا تایالولا

 يعیبطلا زاغلل ةردــصملا لودلا ةمئاق ةدحتملا تایالولا ردــصتت نأ عقوتملا نمو .)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم

 مدق رایلم 13.9 ىلإ لـــصت ىوـــصق ةقاطو مویلا/بعكم مدق رایلم 11.5 ةیمـــسإ ةقاطب ،2022 ماع لاـــسملا

 لوألا نوناك/ربمــسید يف رداــصلا اھریرقت يف ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ ھتنلعأ ام بــسح مویلا/بعكم

2021. 

 ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لاـــسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتـــسال مئاعلا أفرملا لیغـــشت أدب ،ایتاورك يفو

 ،أفرملا دعی .ماعلا رادم ىلع تانحــــشلا نم دیدعلا لبقتــــساو ،ریانی/يناثلا نوناك يف Krk ةریزج ىلإ ةیزاغلا

 رتم راـیلم 2.6 ةـیمیمــــصتلا ھـتقاـط غلبتو اـیتاورك يف لاــــسملا يعیبطلا زاـغلا داریتــــسال لوألا عورــــشملا

 وروی نویلم 101.4 غلب ةیبوروألا ةیـضوفملا نم يئزج لیومت ىلع أفرملا عورـشم لـصح دقو .ةنـسلا/بعكم

 .وروی نویلم 233.6 تغلب يتلا ةفلكتلا يلامجإ نم

 جاتنإل عورـشمل ةیلوألا ةیـسدنھلا تامیمـصتلا يدقع ةیزیلاملا Petronas ةكرـش تحنم ،ایزیلام يفو

 Samsung هدوقت فالتئاو ،ةیلاطیإلا Saipem ةكرـش نم لك ىلإ Sabah ةقطنم يف لاـسملا يعیبطلا زاغلا

 نأ ططخملا نمو ،ةنـسلا/نط نویلم 2 ةقاطب لاـسملا يعیبطلا زاغلل ةطحم ءانب ىلإ عورـشملا فدھی .ةیروكلا

 .2026 ماع لولحب ھلیغشت متی نأ ىلع ،2022 ماع ةیاھن عورشملا يف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا متی

 مامـــضنا نع يناثلا نیرـــشت/ربمفون يف Energy Capital Vietnam ةكرـــش تنلعأ ،مانتیف يفو

 يعیبطلا زاغلا لیوحتل عورـشم ریوطت نع لوؤـسملا فالتئالا ىلإ Siemens ةكرـش اھنیب نم ىرخأ تاكرـش

 3 وحن مادختساب ،تاواجیم 3600 ةردقب ةطحم ءانب ىلإ عورشملا فدھی .مانتیف بونج يف ءابرھك ىلإ لاسملا

 لخدت نأ ططخملا نمو ،رالود رایلم 1.75 ةیلامجإ تارامثتــساب لاــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنــسلا/نط نویلم

 .2025 ماع لولحب عورشملا نم ىلوألا ةلحرملا
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 ةیبرعلا تاروطتلا مھأ .2

 ةیبرعلا لودلا يف لاـسملا 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 2020 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 )14-3( لودجلا .%4.2 ةبـسنب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودً اریخأو %4.9 ةبـسنب نمیلا مث ،7.6%

)3-30(. 

  14-3 لودجلا 
 2021 ماع ةیاھن ةیبرعلا لودلا يف لاسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

  ةنسلا / نط نویلم 

 ةیجاتنإلا ةقاطلا نم ةبسنلا 
 % ةیملاعلا

 ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا
  ةلودلا

  ةنسلا / نط نویلم 

 
 تارامإلا 5.8 1.3

 

 
 رئازجلا 25.3 5.5

 

 
 رطق 77 16.9

 

 
 رصم 12.2 2.7

 

 
  نامع 10.4 2.3

 

 
 نمیلا 6.7 1.5

 

 
 يلامجالا 137.4 30.1

 

     

  :رداصملا    

     
  - GIIGNL, the LNG industry, 2021 edition  
  - IGU world LNG report, 2021 edition  
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30-3 لكشلا
2021ماعةیاھنةیبرعلالودلايفلاسملايعیبطلازاغللةیمسالاةیجاتنإلاةقاطلاعزوت

:رداصملا

  - GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition

  - IGU world LNG report, 2020 edition

2021 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود2-1

،يلحملا بـلطلا ةـیبلت يف يعیبطلا زاـغلا تادراو ىلع داـمتعالاءاـھنإ/لـیلقتلتاراـمإلاةـلود ططخت

 تاـیدـحت ىلع يوطنت يتلا زاـغلادراوم ریوطتربعكـلذو ،2030 ماـع لولحب زاـغلا نم اـیتاذ ةـیفتكم حبــــصتل

 طفن ةــســسؤمتنلعأ،قایــسلا اذھ يفو.ةیدیلقتلا ریغ زاغلا دراومو ،ةــضومحلا ةدیدــش زاغلالوقح لثم ةینف

 لـقح نم جاـتنإلا ءدـب نعيناـثلا نوناـك/ریاـنی يف ةـیلاـطیإلاEni اـھتكیرــــش عم )كونــــس( ةـینطولا ةـقراــــشلا

 ذنم ةقراـشلا ةرامإ يف زاغلل لوألا فاـشتكالا وھو ،2020 ماع ھفاـشتكا مت يذلا ،ةقراـشلا ةرامإ يف "يناحم"

 يدقع ةیــسرت نع،يناثلا نیرــشت/ربمفون يف )كوندأ( ةینطولايبظ وبأ لورتب ةكرــش تنلعأ امكً.اماع37

 ،ةینطولا ةیلورتبلا تاءاـشنإلا ةكرـش ىلع زاغلل املد لقح ریوطت عورـشمل دییـشتلاودیروتلاو ةیـسدنھلا لامعألا

1.46 ةیلامجإ ةمیقبTarget Engineering ةكرــشوTecnicas Reunidas نم نوكم كرتــشم فلاحتو

تارامإلا
4.2%

رئازجلا
18.4%

رطق
56%

رصم
8.9%

 نامع
7.6%

نمیلا
4.9%

137.4
ةنسلا/نط نویلم
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30-3 لكشلا
2021ماعةیاھنةیبرعلالودلايفلاسملايعیبطلازاغللةیمسالاةیجاتنإلاةقاطلاعزوت

:رداصملا

  - GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition

  - IGU world LNG report, 2020 edition

2021 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود2-1

،يلحملا بـلطلا ةـیبلت يف يعیبطلا زاـغلا تادراو ىلع داـمتعالاءاـھنإ/لـیلقتلتاراـمإلاةـلود ططخت

 تاـیدـحت ىلع يوطنت يتلا زاـغلادراوم ریوطتربعكـلذو ،2030 ماـع لولحب زاـغلا نم اـیتاذ ةـیفتكم حبــــصتل

 طفن ةــســسؤمتنلعأ،قایــسلا اذھ يفو.ةیدیلقتلا ریغ زاغلا دراومو ،ةــضومحلا ةدیدــش زاغلالوقح لثم ةینف

 لـقح نم جاـتنإلا ءدـب نعيناـثلا نوناـك/ریاـنی يف ةـیلاـطیإلاEni اـھتكیرــــش عم )كونــــس( ةـینطولا ةـقراــــشلا

 ذنم ةقراـشلا ةرامإ يف زاغلل لوألا فاـشتكالا وھو ،2020 ماع ھفاـشتكا مت يذلا ،ةقراـشلا ةرامإ يف "يناحم"

 يدقع ةیــسرت نع،يناثلا نیرــشت/ربمفون يف )كوندأ( ةینطولايبظ وبأ لورتب ةكرــش تنلعأ امكً.اماع37

 ،ةینطولا ةیلورتبلا تاءاـشنإلا ةكرـش ىلع زاغلل املد لقح ریوطت عورـشمل دییـشتلاودیروتلاو ةیـسدنھلا لامعألا

1.46 ةیلامجإ ةمیقبTarget Engineering ةكرــشوTecnicas Reunidas نم نوكم كرتــشم فلاحتو

تارامإلا
4.2%

رئازجلا
18.4%

رطق
56%

رصم
8.9%

 نامع
7.6%

نمیلا
4.9%

137.4
ةنسلا/نط نویلم
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 بیبانألا طوطخو ،رابآلا نم ةیولعلا ءازجألاو زاغلا ةجلاعم قفارم دییـشتو ءاـشنإ دقعلا نمـضتیو .رالود رایلم

 زاـغلل ریوطت عورــــشم ربكأ دُـعی يذـلا اــــشغ زاـیتما نم ءزج اـملد لـقح ربتعیو .ةـیرحبلا تادادـمالا طوطخو

 ،2025 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق نویلم 340 وحن جاتنإ عورــشملا فدھتــسیو .ملاعلا يف يرحبلا ضماحلا

 .2030 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق رایلم 1.5 ىلإ اشغ زایتما نم جاتنإلا لصی نأ ىلع

 فعـضلا ىلإ لاـسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر ةیناكمإ ةـساردل "كوندأ" ةكرـش ططخت امك

 ءانیم يف لاـــسملا يعیبطلا زاغلا دوقوب نفـــسلا دیوزتل ةطحم ءانب ةـــسارد عم ،)ةنـــسلا/نط نویلم 12 وحن(

 لمعتـــس يتلا ةدیدجلا تامدخلاو دادمإلل كوندأ ةكرـــش نفـــس دیوزت معدل ،يبد ةرامإ يف يلع لبج وأ ةریجفلا

 .طقف لاسملا يعیبطلا زاغلاب

 نیرحبلا ةكلمم 2-2

 لیلقتلو نیرحبلا ةكلمم يف نھارلا تقولا يف لاــسملا يعیبطلا زاغلا داریتــسال ةجاح دوجو مدعل ارظن

 لاـسملا يعیبطلا زاغلل نیرحبلا ةكرـشل عباتلا لاـسملا يعیبطلا زاغلا داریتـسا أفرم فاقیإ مت ،ةیلیغـشتلا فیلاكتلا

 ناـسین/لیربأ يف ةیناطیربلا BP ةكرـش ىلإ ةمئاعلا نیزختلا ةدحو ریجأت ةداعإو ،ةیعانـصلا "دحلا" ةقطنم يف

 يف طفنلا ةرازو تأدب ،لــصتم قایــس يف .ریجأتلا دقع دیدمت متی وأ 2022 رایأ/ویام يف دوعت نأ ىلع 2021

 ةیغب لورتبلل ریوطت ةكرـش عم نواعتلاب يعیبطلا زاغلل نیكلھتـسملا رابك عم ينفلا ىوتـسملا ىلع تاـشقانم دقع

 ىدملا ىلع( ةلبقملا تاونـسلا يف ةیلحملا زاغلا ةكبـش يف لاـسملا يعیبطلا زاغلا دیوزت تایلمع نأـشب قیـسنتلا

 .)دیعبلا ىدملاو طسوتملا

 ةیسنوتلا ةیروھمجلا 2-3

 عجارت ضیوعت يف 2020 ماع لئاوأ سنوت بونج ”نیواطت“ ةظفاحم يف "ةراون" لقح لیغـشت مھاـس

 3200 وحنب ردقت يتلاو ةیجاتنإلا ھتقاط لماك ىلإ دعب لقحلا لــصی مل نإو ،زاغلا لوقح يقاب نم داحلا جاتنإلا

 ةعانــصلاو ةقاطلا هارزو تعد ،زاغلا نم يلحملا جاتنإلا عجارت ءوـض يفو .لاـسملا لورتبلا زاغ نم ي/ب

 ریدــصتب ةقلعتملا تاــساردلا ثیدحتو تاناكمإلا ةــسارد ىلإ رئازجلا يف اھتریظن سنوت يف مجانملاو
 .زاغلا تادادمإب ةیسنوتلا ةیدودحلا ندملا دیوزتل ،رئازجلا نم زاغلا
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 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 نم ءاھتنالا برق نع "كارطانوــس " تاقورحملل ةینطولا ةكرــشلا تنلعأ ،2021 لولیأ/ربمتبــس يف

 ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 10.5 ىلإ 8 نم اینابـــسإب رئازجلا طبری يذلا زاغ دیم طخل ةیریدـــصتلا ةقاطلا عفر

 مدع نع ،يناثلا نیرــشت/ربمفون يف رئازجلا تنلعأ ،لــصتم قایــس يفو .2021 يناثلا نیرــشت/ربمفون ةیاھنب

 بیبانأ طخب قلعتملاو ،يبرغملا ءاملاو ءابرھكلل ينطولا بتكملاو ،كارطانوــس ةكرــش نیب مربملا دقعلا دیدجت

 تاجایتحا ةیبلتل زاغ دیم طخ ىلعً ایلك دامتعالا ينعی ام وھو ،برغملا ربع ابوروأ ىلإ رئازجلا نم زاغلا لـقن

 .يرئازجلا زاغلا نم اینابسإ

 بـیباـنألا طخ ماـمتإ روف اـیریجین نم يعیبطلا زاـغلاـب اـبوروأ دـیوزت رئازجلا مزتعت ،رخآ قاـیــــس يفو

 ثیح ً،ارخؤم ةعرـسب ریـست بیبانألا طخ عورـشم ذیفنت ةیلمع نأ ایریجین تنلعأ ثیح .نیتلودلا ربع رمی يذلا

 نم ایریجین نكمتتس )ایریجین لامش( وناك ةیالو ىلإ ھلوصو لامكتسا دعبو ،رجینلا دودح ىتح هدم مت طخلا نأ

 دق "كارطانوــس " تاقورحملل ةینطولا ةكرــشلا تناكو .ةیبوروألا قاوــسألا ىلإ اھنمو ،رئازجلا ىلإ ھلیــصوت

 ةــسارد ذیفنتل دادعإلاو ،عورــشملا ذیفنتب ةــصاخلا تاــساردلا ءاھتنا نع 2021 ماع نم قباــس تقو يف تنلعأ

 .راعسألاو بلطلا لوح ةیداصتقا ىودج

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 اھعفر ةیغب زاغلا بیبانأ طوطخ ةكبـش ةعـس ةعـسوت عورـشم ذیفنت ىلع ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش لمعت

 زاـغلا ةـجلاـعم تاـطحمو جاـتنإ عقاوم طبترت يتلا ةـكبــــشلا يھو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 12.5 ىلإ 9.6 نم

 18.4 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف ارخؤم ةكرـــشلا تحجن دقو .ةیدوعـــسلا يـــضارألا لخاد يعیبطلا

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5 ةقاطب 2019 ماع يف " يلضافلا" زاغ عمجم لیغشت مت دعب مویلا/بعكم مدق رایلم

 كالب ةكرـش ةدایقب يلود فالتئا عم ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش تعقو ،2021 لوألا نوناك/ربمـسید يفو

 ةداعإو ریجأتب يـــضقی رالود رایلم 15.5 ةمیقبً اقافتا ةیرامثتـــسالا ةناـــصح ةكرـــشو ةتباثلا لوـــصألل كور

 نم ةكرـشلل يناثلا قافتالا وھو ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد اھل ةعباتلا زاغلا بیبانأ طوطخ ةكبـش راجئتـسا

 بجومبو .2021 ماع نم قباـس تقو يف طفنلاب ةـصاخلا ةیتحتلا ةینبلاب صاخ لثامم قافتا مامتإ دعب عونلا اذھ

 مادختـسالا قوقح راجئتـسا ةداعإو ریجأتب ،ًاثیدح اھؤاـشنإ مت يتلا "زاغلا دادمإل وكمارأ ةكرـش" موقتـس ،قافتالا

 وكمارأ ةكرــش" لــصحتــس ،لباقملا يفو .اًماع 20 ةدمل وكمارأ ةكرــشل ةعباتلا زاغلا بیبانأ طوطخ ةكبــش يف

 ،ةكبـــشلا ربع قفدتت يتلا زاغلا تاجتنم نع ةیدوعـــسلا وكمارأ نم ةعوفدم ةفرعت ىلع اھرودب "زاغلا دادمإل
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 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 نم ءاھتنالا برق نع "كارطانوــس " تاقورحملل ةینطولا ةكرــشلا تنلعأ ،2021 لولیأ/ربمتبــس يف

 ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 10.5 ىلإ 8 نم اینابـــسإب رئازجلا طبری يذلا زاغ دیم طخل ةیریدـــصتلا ةقاطلا عفر

 مدع نع ،يناثلا نیرــشت/ربمفون يف رئازجلا تنلعأ ،لــصتم قایــس يفو .2021 يناثلا نیرــشت/ربمفون ةیاھنب

 بیبانأ طخب قلعتملاو ،يبرغملا ءاملاو ءابرھكلل ينطولا بتكملاو ،كارطانوــس ةكرــش نیب مربملا دقعلا دیدجت

 تاجایتحا ةیبلتل زاغ دیم طخ ىلعً ایلك دامتعالا ينعی ام وھو ،برغملا ربع ابوروأ ىلإ رئازجلا نم زاغلا لـقن

 .يرئازجلا زاغلا نم اینابسإ

 بـیباـنألا طخ ماـمتإ روف اـیریجین نم يعیبطلا زاـغلاـب اـبوروأ دـیوزت رئازجلا مزتعت ،رخآ قاـیــــس يفو

 ثیح ً،ارخؤم ةعرـسب ریـست بیبانألا طخ عورـشم ذیفنت ةیلمع نأ ایریجین تنلعأ ثیح .نیتلودلا ربع رمی يذلا

 نم ایریجین نكمتتس )ایریجین لامش( وناك ةیالو ىلإ ھلوصو لامكتسا دعبو ،رجینلا دودح ىتح هدم مت طخلا نأ

 دق "كارطانوــس " تاقورحملل ةینطولا ةكرــشلا تناكو .ةیبوروألا قاوــسألا ىلإ اھنمو ،رئازجلا ىلإ ھلیــصوت

 ةــسارد ذیفنتل دادعإلاو ،عورــشملا ذیفنتب ةــصاخلا تاــساردلا ءاھتنا نع 2021 ماع نم قباــس تقو يف تنلعأ

 .راعسألاو بلطلا لوح ةیداصتقا ىودج

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 اھعفر ةیغب زاغلا بیبانأ طوطخ ةكبـش ةعـس ةعـسوت عورـشم ذیفنت ىلع ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش لمعت

 زاـغلا ةـجلاـعم تاـطحمو جاـتنإ عقاوم طبترت يتلا ةـكبــــشلا يھو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 12.5 ىلإ 9.6 نم

 18.4 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف ارخؤم ةكرـــشلا تحجن دقو .ةیدوعـــسلا يـــضارألا لخاد يعیبطلا

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5 ةقاطب 2019 ماع يف " يلضافلا" زاغ عمجم لیغشت مت دعب مویلا/بعكم مدق رایلم

 كالب ةكرـش ةدایقب يلود فالتئا عم ةیدوعـسلا وكمارأ ةكرـش تعقو ،2021 لوألا نوناك/ربمـسید يفو

 ةداعإو ریجأتب يـــضقی رالود رایلم 15.5 ةمیقبً اقافتا ةیرامثتـــسالا ةناـــصح ةكرـــشو ةتباثلا لوـــصألل كور

 نم ةكرـشلل يناثلا قافتالا وھو ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد اھل ةعباتلا زاغلا بیبانأ طوطخ ةكبـش راجئتـسا

 بجومبو .2021 ماع نم قباـس تقو يف طفنلاب ةـصاخلا ةیتحتلا ةینبلاب صاخ لثامم قافتا مامتإ دعب عونلا اذھ

 مادختـسالا قوقح راجئتـسا ةداعإو ریجأتب ،ًاثیدح اھؤاـشنإ مت يتلا "زاغلا دادمإل وكمارأ ةكرـش" موقتـس ،قافتالا
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 ،ةكبـــشلا ربع قفدتت يتلا زاغلا تاجتنم نع ةیدوعـــسلا وكمارأ نم ةعوفدم ةفرعت ىلع اھرودب "زاغلا دادمإل
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 %51 اھتبـسن ةیبلغأ ةـصحب ةیدوعـسلا وكمارأ ظفتحتـسو .زاغلا تاقفدتل ىندأّ دحب ةطبترم ةفرعتلا كلت نوكتو

 ةناـصح ةكرـشو كور كالب ةكرـش ةدایقب نیرمثتـسم ىلإ %49 ةـصح عیبتو ،"زاغلا دادمإل وكمارأ ةكرـش" يف

 .ةیرامثتسالا

 قارعلا ةیروھمج 2-6

 زاغلا رامثتــــسا ىلع موقت زاغلل تاعورــــشم ةدع ذیفنتل ةلماكتم ةیجیتارتــــسا طفنلا ةرازو تعــــضو

 زاغلا نم ةیفاـضإ تایمك رامثتـسا فدھب ،رحلا زاغلا لوقح ریوطتل تاعورـشم ذیفنتو ،طفنلا جاتنإل بحاـصملا

 يف طفنلا ةرازو تـنلعأ ،ددـــــصلا اذـھ يفو .2027 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 2.7 ىلإ لـــــصت

 ةقاط لحارم ثالث مضی يذلاو دیدجلا ةرصبلا زاغ عمجم لیغشت دھشیس 2023 ماع نأ ،لوألا نوناك/ربمسید

 ،ىلوأ ةلحرمك مویلا/بعكم مدق نویلم 200 رامثتـسا ططخملا نم ثیح ،مویلا/بعكم مدق نویلم 200 اھنم لك

 نم ددع يف بحاـصملا زاغلا رامثتـسا لالخ مویلا/بعكم مدق نویلم 200 ةفاـضإ لیغـشت رھـشأ 6 لالخ اھبقعی

 "يواطرا" عمجم عورــشم دجوی امك .ةنرقلا برغو ریبزلاو ةلیمرلا يھو ،ةرــصبلا ةظفاحم يف طفنلا لوقح

 ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 300 ةـلحرم لـكل نیتلحرم موقی وھو مویلا/بـعكم مدـق نویلم 600 ةـقاـطب يزكرملا

 .2025 ماع لولحب ىلوألا ةلحرملا لوخد عقوتملا نم ثیح

 رطق ةلود 2-7

 ةــقاطلا عــفرل "لامــشلا" لــقح يــف قالــمعلا يعــسوتلا عورــشملا ذــیفنتل تادادعتــسالا راــطإ يــف

 ةنــسلا/نط نوــیلم 126 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم 77 نــم رــطق ةــلود يــف لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا

 رامثتــسالا رارــق ذاــختا نــع ،2021ریاربف/طابــش يــف "ةــقاطلل رــطق" ةكرــش تــنلعأ ،2026 ماــع لوــلحب

 ةــقاطلا عــفرل ىــلوأ ةــلحرمك لامــشلا لــقحل يقرــشلا عاــطقلا نــم زاــغلا جاــتنإ ةعــسوت عورــشم يــف يئاــھنلا

 ةنــسلا/نط نوــیلم 110 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم 77 نــم رــطق ةــلود يــف لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا

 تآـــشنمل يـــسیئرلا ءاـــنبلاو دـــیروتلاو ةـــسدنھلا دـــقع "ةـــقاطلل رـــطق" تـــمربأ اـــمك .2025 ماـــع لوـــلحب

 موقیـــس ،دـــقعلا بـــجومبو .Technip ةكرـــشو ،Chiyoda ةكرـــش مـــضی فالتـــئا عـــم ةـــیربلا عورـــشملا

 ةــجلاعم ىــلإ ةفاــضإلاب ،اــھنم لــكل ةنــسلا/نط نوــیلم 8 ةــقاطب ةــقالمع طوــطخ ةــعبرأ ءاــنبب فالتــئالا

 ناــفل سار ةــنیدم يــف هرــیركتو موــیلیھلا جارختــسا قــفارمو ،يــعیبطلا زاــغلا لئاوــس ةداعتــساو ،زاــغلا

 .ةیعانصلا
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 عم لاــسملا يعیبطلا زاغلا ءارــشو عیب ةیقافتا "ةقاطلل رطق " ةكرــش تعقو ،تایقافتالا دیعــص ىلعو

 ةنـسلا/نط نویلم 1 وحنب ةكرـشلا دیوزت اھبجومب موقت ،2021 لوألا نوناك/ربمـسید يف ةینیـصلا S&T ةكرـش

 .2022 ماع رخاوأ نم ةیادب ةیقافتالاب لمعلا يرسی نأ ىلع ً،اماع 15 ةدمل

  تیوكلا ةلود 2-8

 لوــصو نع ،2021 زومت/ویلوی يف )كبیك( ةلماكتملا ةیلورتبلا تاعانــصلل ةیتیوكلا ةكرــشلا تنلعأ

 زاغلا داریتـــسال روزلا ءانیم ىلإ رطق ةلود نم ةمداق لاـــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنحـــش لوأ لمحت ةلقان لوأ

 يرب أفرم لوأ دعی روزلا أفرم نأ ركذلاب ریدج .عورــشملا لیغــشت نم ىلوألا ةلحرملا نمــض كلذو ،لاــسملا

 ھنأ امك ،ایقیرفأ لامــشو طــسوألا قرــشلا ةقطنم يف لاــسملا يعیبطلا زاغلا تالقان لابقتــسال ھعون نم )مئاد(

 رتم فلأ 225 اھنم لك ةعـــس تاعدوتـــسم 8 وحن مـــضی ثیح ةینیزختلا ةقاطلا ثیح نم ةقطنملا يف ربكألا

 نوزخملا اذـھو ،لاـــــسملا يعیبطلا زاـغلا نم بـعكم رتم نویلم 1.8 ةـیلاـمجإ ةـینیزخت ةـقاـطب يأ بـعكم

 دعی امك  .جراخلا نم تانحـــش لابقتـــسا مدع لاح يف اموی 12 ةدمل ایتاذ أفرملا لیغـــشتل يفكی يجیتارتـــسالا

 ىلإ لـــصت ةیلحملا ةكبـــشلا ىلإ أفرملا نم ةیلامجإ )خـــض( عیفدت ةقاطب ریخبتلا ةقاط ثیح نم ربكألا ،أفرملا

 يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتسال مئاعلا أفرملا لحم مئادلا روزلا أفرم لحیسو .مویلا/بعكم مدق رایلم 3 يلاوح

 رتم فلأ 170 وحن ةـینیزختلا ھـتقاـط غلبت يذـلا يدـمحألا ءاـنیم يف عقاولا ةـیزاـغلا ةـلاـحلا ىلإ ھـتداـعإو لاــــسملا

 ةـقاـط نم %25 نم لـقأ يأ ةورذـلا تاـقوأ يف مویلا/بـعكم مدـق نویلم 700 ىلإ لــــصت زیوغت ةـقاـطبو ،بـعكم

 .روزلا أفرمل زیوغتلا

 100 لوطب بیبانأ طخ دم ءاھتنا نع جیلخلا طفنل ةیتیوكلا ةكرــشلا تنلعأ ،2021 بآ/سطــسغأ يفو

 .روزلا ةـقطنم يف ءاـبرھكلا دـیلوت ةـطحم ىلإ ةـكرتــــشملا يجفخلا تاـیلمعب ریدــــصتلا قفرم نم زاـغلا لـقنل مك

 تاورثلل لثمألا لالغتــسالا راطإ يف ھلیغــشت يتأیو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 24 ىلإ دیدجلا طخلا ةقاط لــصت

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو تیوكلا ةلود نیب ةموسقملا ةقطنملا يف ةیلورتبلا
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 ایبیل ةلود 2-9

 ةیجاتنإلا ةردقلا عفرل عیراـشملا نم دیدعلا ذیفنت ىلع ةمزاع اھنأب "زاغلاو طفنلل ھتیلم" ةكرـش تحرـص

 " ةتاربــص " ةــصنمب زاغلا طغاوــض بیكرت عیراــشمو "يروبلا" زاغ لقح لالغتــسا عورــشم اھنم ،زاغلل

 ئفاكم طفن ب فلأ 38( يلاوحب ةكرشلل ةیجاتنإلا ةردقلا عفرتس يتلاو رابآلا نم ددع طبرو رفح ىلا ةفاضإلاب

  .)ءافولا لقحو مالسلا رحبو ھتیلم عمجم( " د " دقعلا ةقطنم يف ةیونسلا ةنایصلا ءارجا عورشمو )ي/

 يف "ـــــھ" بیكرتلاو "أ" بیكرتلا ریوطت عورـشم ذیفنتب عارـسإلا وحن اھیعـس ىلع ةكرـشلا تدكأ امك

 مدـق نویلم 760 ىلإ لـــــصت ةـیلاـمجإ ةـیجاـتنإ ةردـقب ،"سلبارط" لـحاوــــس ةـلاـبق يرحبلا ةـتاربــــص ضوح

 ةیلوأ تاقفاوم ىلع لـصح دق عورـشملا نأ ركذی .ریدـصتلاو يلحملا كالھتـسالا تابلطتمب ءافیإلل مویلا/بعكم

 وحن خـض ىلإ فدھی وھو .2019 ماع نم قباـس تقو يف ةیلاطیإلا Eni ةكرـشو طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا نم

 مالـسلا رحب لقح يف ةرواجملا "ھتاربـص" ةـصنم ىلإ "أ" بیكرتلا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 160

 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

 5.6 وحنب عورـشملل ةیلامجإلا ةفلكتلا ردقتو ،ةجلاعملل "ھتیلم" ةطحم ىلإ ةرـشابم مھخـضل تافثكتملا نم ي/ب

 ىلع 2024 و 2022 ماع لولحب "ــــھ" بیكرتلاو "أ" بیكرتلا نم جاتنإلا أدبی نأ عقوتملا نمو ،رالود رایلم

  .يلاوتلا

 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

 ددـع يلاـمجإ كـلذـب لـــــصیل ،2021 ماـع لالخ ةـبكرم فلأ 66 نم رثكأ لـیوحت مت ،تاـبكرملا يف يعیبطلا

 نم زاـغلاـب اـھدـیوزت متی ،ةـبكرم فلأ 405 يلاوح ىلإ 2021 ةـیاـھن ىتحو طاــــشنلا ءدـب ذـنم ةـلوحملا تاـبكرملا

 يعیبطلا زاـغلا تاـعیبمل يرھــــشلا طــــسوتملا عفترا دـقو .ةـیروھمجلا ءاـحنأ يف ةرــــشنم ةـطحم 530 لالخ

 ماـع بـعكم رتم نویلم 72 يلاوح ىلإ 2020 ماـع بـعكم رتم نویلم 52 يلاوح نم تاـبكرملل طوغــــضملا

 .تابكرملا لیوحت طاشن يمانتل ةجیتن كلذو %38 نم رثكأ ةدایزب 2021
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 لیــصوت مت ثیح ،لزانملا ىلإ يعیبطلا زاغلا لیــصوت يف ةیــسایق ةرفط قیقحت 2021 ماع دھــش امك

 ىتحو طاشنلا ةیادب ذنم تادحولا ددع يلامجإ عفتریل ،ةدیدج ةینكس ةدحو نویلم 1.2 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلا

 .ةینكس ةدحو نویلم 12.9 ىلإ 2021 ةیاھن

 رھـش يف ةنحـش لوأ ریدـصتو ،"طایمد" يف ةلاـسإلا عمجم لیغـشت ةداعإ مت ،تارداـصلا دیعـص ىلعو

 يف ءاكرـــشلا حاجن دیعب طایمد عمجم لیغـــشت يتأیو .تاونـــس 8 وحنل ماد فقوت دعب ،2021 طابـــش/ریاربف

 ةكرـش جورخو عمجملا لیغـشت ةداعإ ىلع قافتالا ھبجومب مت 2020 ماع ةیاھن ةیوـست قافتا ماربإ يف عورـشملا

Naturgy نم لك نیب ةدیدجلا ةیكلملا مــساقتو ،عمجملا ةیكلم نم ةینابــسإلا Eni ةیرــصملا ةئیھلاو ،ةیلاطیإلا 

-6.5 وحن غلب يذلا يلحملا جاتنإلا عافترا عمو .ةیعیبطلا تازاغلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرـشلاو ،لورتبلل ةماعلا

 ةلاـسإلا عمجمو طایمد يف ةلاـسإلا عمجم لیغـشت يف رـصم تحجن ،2021 ماع لالخ ،مویلا/بعكم مدق رایلم 7

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 1.6 ةغلابلاو امھنم لكل ةیجاتنإلا ةقاطلا لماكب وكدإ يف

 زاغلا طخ ربع نانبل ىلإ زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 65-60 وحن ریدــــصتل رــــصم ططخت امك

 يفو .نانبل يف ءابرھكلا عاطق ةمزأ ةدح نم فیفختلل ةطخ راطإ يف ،ایروـــسو ندرألا ربع رمی يذلا يبرعلا

 ةینفلا ةكرــشلا عم ةینانبللا ةقاطلا ةرازو تدقاعت ،نانبل ىلإ رــصم نم خــضلا ةداعإل طخلا لیھأت وحن ىعــسم

 طخلا ةنایــص لامعأ ءارجإل ،2021 لوألا نوناك/ربمــسید رھــش يف )TGS( زاغلا طوطخ لیغــشت تامدخل

 .2022 راذآ/سرام لولحب رصم نم زاغلا خض أدبی عقوتملا نمو ،ةینانبللا يضارألا لخاد

 ططخت ،زاغلا ةراجتل يمیلقإ زكرم ىلإ رـــصم لیوحت ةطخ معد لیبـــس يفو ،تادراولا بناج نم امأ

 مدق نویلم 450 نم ،ةلتحملا نیطـسلف لحاوـس ةلابق "ناثایفیل" لقحو "رامت" لقح نم تادراولا ةدایزل رـصم

 معدـل 2022 ماـع نم لوألا عبرلا لالخ مویلا /بـعكم مدـق نویلم 650-600 ىلإ نھارلا تـقولا يف مویلا/بـعكم

 نكمی دیدج يرب طخ ءانب بلطتتـس ىرخأ ةیفاـضإ تادایز ةیأ نأب املع ،لاـسملا يعیبطلا زاغلا نم اھتارداـص

 .2025-2024 لولحب هدییشت نم ءاھتنالا

 نامع ةنطلس 2-11

 تاــیقافتا 3 ناــمع ةنطلــس يــف نداــعملاو ةــقاطلا ةراز تــعقو ،2021 لوألا نوناك/ربمــسید يــف

 زاــغلا لوــلحل ناــمُع لــش“ ةكرــش عــم ىــلوألا ةــیقافتالا عــیقوت ءاــج .Shell ةكرــش عــم زاــغلاب قــلعتت

 نــم اــھبجومبو ،"لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل ىــسرم" ةكرــشو "وــیكوأ" ةكرــش عــم ةكارــشلاب ،”ةــلماكتملا
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 ةــیلامجإ ةحاــسمب "لور حیــس" ةــطحم يــف 10 مــقر زاــیتمالا ةــقطنم يــف زاــغلا دراوــم ریوــطت ررــقملا

 دــق يذــلا زاــیتمالا ةــقطنم زاــغلا جاــتنإ عــیب ةــیناثلا ةــیقافتالا تنّمــضت اــمنیب .عــبرم رتموــلیك 1200 غــلبت

 نوـــضغ يـــف هریوـــطتو عورـــشملا لیغـــشت عـــقوتملا نـــمو ،مویلا/بـــعكم مدـــق نوـــیلم 500 ىـــلإ لـــصی

 ةــطحم ءاــنب فدــھب "ناــمُع ةــقاط ةــیمنت" ةكرــشو Shell نیــب اــھعیقوت متــف ،ةــثلاثلا ةــیقافتالا اــمأ .نیماــع

 ةكرــشل ةــعباتلا "لور حیــس" ةــطحم يــف ةــعقاولا 10 مــقر زاــیتمالا ةــقطنم يــف يــعیبطلا زاــغلا ةــجلاعمل

 ."نامُع ةقاط ةیمنت"

 ةیمشاھلا ةیندرألا ةكلمملا 2-12

 ةـــضباقلا ةیرـــصملا ةكرـــشلا عـــم ةـــیندرألا ءاـــبرھكلا ةكرـــش تـــعقو ،2021 راـــیأ/ویام يـــف

 زاــغلا طــخ رــبع ندرألا ىــلإ رــصم نــم يــعیبطلا زاــغلا دــیروتل قــحلم ىــلع "ساــجیإ" ةــیعیبطلا تازاــغلل

 اــھب موــقت يــتلا ندرألا يــف يــعیبطلا زاــغلا ةكبــش تاعــسوت لیغــشت دــقعل قــحلم عــیقوت مــت اــمك .يــبرعلا

  .ةیرصملا ةیندرألا رجف ةكرش

 ةیبرغملا ةكلمملا 2-13

 نداعملاو ةقاطلا ةرازو تنلعأ ،يعیبطلا زاغلا نم برغملل ةیلبقتــــسملا تاجایتحالا نیمأت لیبــــس يف

 أفرم مادختــساب لاــسملا يعیبطلا زاغلا دیروتب مامتھالا نع ریبعتلل ةوعد قالطإ نع ناــسین/لیربأ يف ةئیبلاو

 ."رفــــصألا فرجلا " ةقطنم يف ةیزاغلا ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لاــــسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتــــسال مئاع

 ماع لولحب لاـــسملا يعیبطلا زاغلا داریتـــسا ةیادب ىلإ فدھی حرتقملا عورـــشملا نإف ،ةوعدلا ةقیثو بـــسحبو

 ىلإ مث 2035 ماع لولحب ةنـسلا/بعكم رتم رایلم 1.7 ىلإ عفتری مث ةنـسلا/بعكم رتم رایلم 1.1 لدعمب 2025

 دـیلوت عاـطقو يعاـنــــصلا عاـطقلا تاـجاـیتحا ةـیطغتل كـلذو 2040 ماـع لولحب ةـنــــسلا/بـعكم رتم راـیلم 3.1

 .عورشملا لیومت میظنت ةیلمعب موقتو ،عورشملا ذیفنتب ىلع ةرازولا لمعتو .ءابرھكلا

 رفحلا لامعأ أدبتـس اھنأ ةیناطیربلا Chariot Oil & Gas تنلعأ ،2021 لوألا نوناك/ربمـسید يفو

 مزتعتو .برغملا لحاوـــس ةلابق سوـــسكیل عاطق يف مك 40 دعب ىلع عقی يذلا "Anchois-اوـــشنأ" لقح يف

 ،لقحلا ریوطت حرتقم نمـــضتیو .مویلا/بعكم مدق نویلم 70 لدعمب 2024 ماع لولحب جاتنإلا ةیادب ةكرـــشلا

 ىلإ زاغلا لقنل رحبلا حطـس تحت عمجم ةطـساوب اھنم جاتنإلا عیمجتو ،رحبلا حطـس تحت رابآ سوؤر بیكرت
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 عم لـصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خـض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتـس يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم

  ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ

 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-14 

 نأ نع ،2021 لوألا نوناـك/ربمــــسید يف اـیناـتیروم يف ةـئیبلاو نداـعملاو لورتبلا ةرازو تـنلعأ

 ةلابق ةیناطیربلا BP ةكرــش هدوقت يذلا - لاــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاع ةطحم ءانبل "میمحأ/ وتروت" عورــشم

 لیغـشتلا زیح عورـشملا نم ىلوألا ةلحرملا لخدت نأ ىلع ،ةدیج تاوطخب ریـسی -لاغنـسلاو ایناتیروم لحاوـس

 عقوتیو ،ةنــسلا/نط نویلم 2.5 ةقاطب ةیناث ةیعــسوت ةلحرم عورــشملا مــضی نأ ططخملا نمو .2023 لالخ

 عورـشملا نم ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر يف مھاـستـس يتلاو ،2022 ماع لالخ اھذیفنتل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا

 فدھت تناك يتلا عورــشملا يف ةیعــسوتلا لحارملا ضیفخت ءاكرــشلا ررق دقو .ةنــسلا/نط نویلم 5 ىلإ لكك

 لظ يف ةیلامــسأرلا تاقفنلا دیــشرت فدھب كلذو ،ةنــسلا/نط نویلم 10 ىلإ ةیمیمــصتلا ھتقاط عفر ىلإً اقبــسم

 .)19-دیفوك( انوروك سوریف ةحئاج اھب تببست يتلا ةیداصتقالا عاضوألا

 اوذختا دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی

 نیب قافتال لــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــسالا رارق

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عـضو ىلإ ةلحرملا كلت فدھت ثیح ،لاغنـسلاو ایناتیروم يتموكح

  .ةمئاعلا ةطحملا ةیذغتل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم



31 
 

 عم لـصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خـض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتـس يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم

  ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ

 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-14 

 نأ نع ،2021 لوألا نوناـك/ربمــــسید يف اـیناـتیروم يف ةـئیبلاو نداـعملاو لورتبلا ةرازو تـنلعأ

 ةلابق ةیناطیربلا BP ةكرــش هدوقت يذلا - لاــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاع ةطحم ءانبل "میمحأ/ وتروت" عورــشم

 لیغـشتلا زیح عورـشملا نم ىلوألا ةلحرملا لخدت نأ ىلع ،ةدیج تاوطخب ریـسی -لاغنـسلاو ایناتیروم لحاوـس

 عقوتیو ،ةنــسلا/نط نویلم 2.5 ةقاطب ةیناث ةیعــسوت ةلحرم عورــشملا مــضی نأ ططخملا نمو .2023 لالخ

 عورـشملا نم ةیجاتنإلا ةقاطلا عفر يف مھاـستـس يتلاو ،2022 ماع لالخ اھذیفنتل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا

 فدھت تناك يتلا عورــشملا يف ةیعــسوتلا لحارملا ضیفخت ءاكرــشلا ررق دقو .ةنــسلا/نط نویلم 5 ىلإ لكك

 لظ يف ةیلامــسأرلا تاقفنلا دیــشرت فدھب كلذو ،ةنــسلا/نط نویلم 10 ىلإ ةیمیمــصتلا ھتقاط عفر ىلإً اقبــسم

 .)19-دیفوك( انوروك سوریف ةحئاج اھب تببست يتلا ةیداصتقالا عاضوألا

 اوذختا دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی

 نیب قافتال لــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــسالا رارق

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عـضو ىلإ ةلحرملا كلت فدھت ثیح ،لاغنـسلاو ایناتیروم يتموكح

  .ةمئاعلا ةطحملا ةیذغتل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم

أنشطة املنظمة لعام

2021

اجلزء الثاين
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه السادس بعد 
المائة على مستوى مندوبي معالي الوزراء عبر االتصال المرئي بتاريخ 10 شوال 
1442 هجرية الموافــق 22 أيار/مايو 2021 ميالدية، برئاسة سعادة الدكتور ناصر 
بن الحميدي الدوسري، ممثل المملكة العربية السعودية في المكتب التنفيذي، كما عقد 
األول  5 جمادي  بتاريخ  المرئي،  االتصال  عبر  المائة  بعد  السابع  اجتماعه  المجلس 
1443 الموافق 9 كانون األول/ ديسمبر 2021 ميالدية، برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية 

السعودية، التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2021. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير. 

ثانيا: المكتب التنفيذي
التاسع  للبترول اجتماعه  المصدرة  العربية  لمنظمة األقطار  التنفيذي  المكتب  عقد 
والخمسين  بعد المائة عبر االتصال المرئي بتاريخ 10 شوال 1442 هجرية الموافق 
المائة  بعد  السادس  االجتماع  أعمال  جدول  إلعداد  ميالدية،   2021 مايو  أيار/   22
بعد  الستيـــن  اجتماعه  عقد  كما  المندوبين(،  مستوى  )على  المنظمة  وزراء  لمجلس 
المائة عبر االتصال المرئي بتاريخ 11 ربيع األول 1443 هجرية الموافق 17 تشرين 
األول/ أكتوبر 2021 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة العامة والهيئة 
القضائية لعام 2022 ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى االجتماع السابع بعد المائة 
لمجلس وزراء المنظمة.  كما عقد اجتماعه الحادي والستين بعد المائة عبر االتصال 
المرئي بتاريخ 3 جمادي األول 1443 هجرية الموافق 7 كانون األول/ ديسمبر 2021
ميالدية، وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه السابع بعد 

المائة المشار إليها أعاله. 
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الفصل الثاني
األمانــــة العامــــة

أوالً: الدراسات والتقارير

1. الدراسات 

1-1  دراسة بعنوان »تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد – 19 على مجال 
االستكشاف في الصناعة البترولية«

بينت الدراسة أن انتشار وباء كوفيد- 19 كان له أثر ملموس على تراجع الطلب 
على الطاقة، لكن معظم هذا التراجع نتج عن تعثر حركة النقل بسبب عمليات اإلغالق 
والحظر وتوقف السفر، عالوة على توقف األعمال والمصانع في بعض دول العالم، 
لكن  النفط.  إنتاج  معدالت  في  تراجع  تبعه  مما  األسعار،  تراجع  في  تسبب  ما  وهذا 
المؤشرات المتاحة حتى اليوم مثل تراجع انخفاض الطلب والتحسن النسبي لألسعار منذ 
النصف الثاني من عام 2020، عالوة على عودة عدد كبير من المعامل البتروكيميائية 
للعمل بكامل طاقتها مع ما رافق ذلك من ارتفاع الطلب على النفط الخفيف، هي من 
جملة المؤشرات على أن الصناعة البترولية في طريقها للتعافي بأسرع مما كان يظنه 

البعض.

صناعة  في  واستخدامھ  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  »احتجاز  بعنوان  دراسة   2-1
البتروكيماويات: اإلمكانات والتحديات«  

تناولت الدراسة التقنيات الحديثة الحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من مزيج غازات 
العوادم. واستعرضت التحديات التي تواجه مشروعات احتجاز الكربون واستخدامه 
وتخزينه، وأهمها ارتفاع التكلفة االستثمارية وصعوبة الحصول على التمويل الالزم 

في الوقت المناسب. 

الدول  وخاصة  العربية،  الدول  تمتلكها  التي  الفرص  إلى  الدراسة  اشارت  كما 
الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  احتجاز  مشروعات  لتنمية  أوابك،  منظمة  في  األعضاء 
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وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في تنويع اقتصادات الدول المنتجة 
للنفط والغاز، إذا ما تم تنظيمها بشكل جيد، ونجحت تلك الدول في وضع السياسات 

المناسبة والمشجعة لذلك. 

وتوصلت الدراسة إلى العديد من االستنتاجات والتوصيات من أهمها: 

ستكون تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم التقنيات الواعدة التي . 1
قطاع  في  خاصة  مستقبالً،  االقتصادية  القطاعات  من  العديد  في  تبنيها  سيتم 
النفط والغاز، للمساهمة في جهود والتزامات الدول نحو خفض نسب انبعاثاتها، 

وتعظيم اإلنتاجية والربحية للصناعة.

زيادة التعاون والتنسيق بين الحكومات، والقطاع االستثماري الخاص لتوفير . 2
التمويل الالزم لمشروعات احتجاز واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.

التكرير  صناعة  أداء  تحسين  في  الرقمي  التحول  »دور  بعنوان:  دراسة    3-1
والبتروكيماويات«

صناعة  في  المستخدمة  الرقمي  التحول  تقنيات  بمفاهيم  تعريفاً  الدراسة  تناولت 
التشغيلي  األداء  تحسين  في  ودورها  تطبيقها،  ومجاالت  والبتروكيماويات،  التكرير 
األمثلة  بعض  الدراسة  وطرحت  والبتروكيماويات.  التكرير  لصناعة  واالقتصادي 
العملية لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي المطبقة في صناعة التكرير والبتروكيماويات 

في مناطق مختلفة من العالم، وفي بعض الدول العربية.

على  التأكيد  أهمها  من  والتوصيات،  االستنتاجات  بعض  إلى  الدراسة  خلصت   
أهمية تطبيق التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء االصطناعي والتحليالت التنبؤية في 
الدول األعضاء في أوابك، لما لها من دور فعال في تعزيز القدرة التنافسية لصناعة 
التكرير والبتروكيماويات في األسواق العالمية من خالل تعزيز األداء التشغيلي، ورفع 
كفاءة العمليات اإلنتاجية، وتحسين جاهزية وموثوقية المعدات، وخفض فرص حدوث 

األعطال الطارئة.
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التعاون بين الدول األعضاء في أوابك لبحث  وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز 
فرص تطبيق التقنيات الرقمية، وتبادل اآلراء والخبرات حول تنفيذ مشاريع مشتركة 
لتخفيض أعباء التكاليف االستثمارية المرتفعة التي يمكن أن تتحملها كل مصفاة منفردة.  

1-4 دراسة بعنوان »إنتاج الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«
هدفت الدراسة إلى استعراض الطرق المختلفة إلنتاج الهيدروجين، وكافة المجاالت 
الدراسة  مادة خام. كما تطرقت  أو  الهيدروجين كوقود  الحالية والمستقبلية الستخدام 
إلى السياسات واالستراتيجيات الدولية الرامية نحو التوسع في استخدام الهيدروجين، 

واستشراف الطلب العالمي في ضوء تلك  التوقعات.

وتناولت الدراسة الخطط المستقبلية للدول العربية التي أبدت اهتماما حول االستثمار 
في هذا المجال الواعد، وأبرز المقومات التي تملكها إلنجاح هذه الخطط.

المختلفة  المراحل  األول  الفصل  تناول  حيث  فصول،  ثالثة  في  الدراسة  وقعت 
لسلسلة القيمة للهيدروجين بداية من عمليات إنتاجه وحتى نقله وتوزيعه على القطاعات 
المستهلكة له، وأبرز التحديات الفنية التي تعيق التوسع في استخدام الهيدروجين. بينما 
له.  المستهلكة  القطاعات  للهيدروجين وأبرز  الحالي  الثاني السوق  الفصل  استعرض 
كما تطرق إلى المجاالت التي يمكن أن يستخدم فيها الهيدروجين مستقبالً بما يساهم في 
اإلسراع بعملية تحول الطاقة. أما الفصل الثالث، فتناول الفرص والتحديات لتأسيس 
اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية، ويعطي مسح شامل للخطط والمشروعات التي 

أعلنتها الدول العربية في مجال الهيدروجين. واختتمت الدراسة بالتوصيات. 

1-5  دراسة بعنوان »مشكالت التآكل في صناعة التكرير والبتروكيماويات«  
وربحية  سالمة  على  وانعكاساتها  التآكل  بمشكالت  التعريف  إلى  الدراسة  هدفت 

صناعة التكرير والبتروكيماويات، وأهم طرق معالجتها وتخفيف فرص حدوثها.



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

238

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

تناول الفصل األول من الدراسة عرضاً للمبادئ األساسية لظاهرة التآكل، وأشكاله 
وأنواعه، والظروف المساعدة على تشكل كل نوع من هذه األنواع في صناعة التكرير 

والبتروكيماويات.

واستعرض الفصل الثاني طرق وأدوات التحكم بالتآكل، وعمليات المراقبة والقياس 
التي  والمعلومات  البيانات  وتقديم  المحتملة،  المشكالت  يمكن من خاللها رصد  التي 

تمكن المشغل من اختيار الطرق المناسبة لمواجهة المشكلة قبل تفاقمها.

التآكل الذي يمكن من خالله تحديد  بنظام إدارة  الثالث تعريفاً  كما تضمن الفصل 
األخطار المحتملة من حدوث التآكل، وتقييمها حسب درجة تعقيدها وأهميتها، وتحديد 

طرق المراقبة، ومتطلبات األداء التي تفرضها المعايير الناظمة للوقاية من التآكل.

من  عملية  كل  في  تحدث  التي  التآكل  مشكالت  أنواع  فتناول  الرابع  الفصل  أما 
عمليات التكرير األساسية والوحدات المساندة، وأسباب حدوثها واإلجراءات الوقائية 

الممكن اتباعها لمعالجتها.  

1-6 دراسة بعنوان » دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات« 
تطوير  في  العلمي  البحث  دور  أهمية  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  هدفت 
صناعة البتروكيماويات، وإنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، مما يسهم في تنفيذ 
الناتج المحلي، وتعميق االستفادة من الخبرات  الدول في زيادة  استراتيجيات ورؤى 

والتجارب العالمية المناسبة في مجال التطوير والتكنولوجيا.  

مفاهيم،  تعريف  األول  الفصل  استعرض  حيث  فصول،  ستة  الدراسة  تضمنت 
الفصل  تناول  بينما  والتكنولوجيا.   واالبتكار،  االختراع،  من  كل  ومصطلحات 
وتطور  انتشار،  الثالث  الفصل  تناول  كما  الكيماويات،  صناعة  وتطور  نشأة  الثاني 
وصوال  الماضي  القرن  من  العشرينيات  حقبة  في  العالمية  البتروكيماويات  صناعة 
البيئية  القضايا  على  الضوء  الرابع  الفصل  سلط  بينما  الحالي.  العالمي  المشهد  إلى 
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الناشئة عن صناعة البتروكيماويات، والحلول التكنولوجية لها. وفي الفصل الخامس 
تم عرض االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا إنتاج البتروكيماويات والتي تمثل حلول 
السادس  الفصل  أما  تنافسية.  بأسعار  للصناعة  المناسب  اللقيم  توفير  لتحديات  واعدة 
صناعة  في  والتطوير  البحث  أنشطة  في  االستثمار  مجال  في  عالمية  نماذج  فتناول 
البتروكيماويات، ومبادرات بعض الدول العربية في هذا المجال.  واختتمت الدراسة 

ببعض االستنتاجات والتوصيات. 

للنفط  المستقبلية  واألسعار  الفورية  األسعار  بين  »العالقة  بعنوان:  دراسة   7-1
وانعكاساتها على أسواق النفط المستقبلية«. 

تهدف الدراسة، بالدرجة األساس، إلى عرض وتحليل التطور في األسعار الفورية 
العالقة  مدى  على  والتعرف  العالمية،  األسواق  في  الخام  للنفط  المستقبلية  واألسعار 
بينهما، ومدى إمكانية االعتماد على األسعار المستقبلية كمؤشر للتنبؤ بمسار األسعار 
الفورية، مع التركيز على أسعار خام برنت وخام غرب تكساس في بورصة نيويورك 

.”ICE“ ومركز التبادل الدولي للبترول في لندن ”NYMEX“ التجارية

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن الرؤية المستقبلية ألسواق النفط العالمية في 
الظروف الحالية تعتمد على عنصرين رئيسيين، أولهما المسار المحتمل لجائحة فيروس 
كورونا )Covid-19(، وأبعادها المحتملة على االقتصاد العالمي بشكل عام وأسواق 
النفط بشكل خاص، وثانيهما مدى استمرارية التعاضد الدولي بين كبار المنتجين في 
أسواق النفط والذي قاد إلى ظهور اتفاق “أوبك+” حيز الوجود، والذي أُقر فيه خفض 
التقلبات في  العالمية وخفض حدة  النفط  إلى أسواق  التوازن  المجموعة إلعادة  انتاج 
أسعاره. والجدير بالذكر واالهتمام أيضا هو أن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط الفورية 
والمستقبلية يجب أن يتم التعامل معها بشيء من الحذر، لكونها مبنية على افتراضات 

يمكن أن تجانب الصواب.  
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جائحة  بعد  ما  العالمية  النفط  ألسواق  المستقبلية  اآلفاق   « بعنوان  دراسة    8-1
فيروس كورونا«.

تتناول الدراسة ثالثة أجزاء رئيسية، خصص الجزء األول منها الستعراض نشأة 
المستقبلية  واآلفاق  الحالي  الوضع  على  وتداعياتها  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
لالقتصاد العالمي. أما الجزء الثاني، فيتناول تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد 
إلقاء الضوء  الثالث واألخير من الدراسة تم  على أسواق النفط العالمية. وفي الجزء 

على الرؤية المستقبلية ألسواق النفط ما بعد جائحة فيروس كورونا.

للطلب  المستقبلية  التوقعات  سيناريوهات  أن  الدراسة  إليه  خلصت  ما  أهم  ومن 
النفط وامداداته في األسواق أخدت جميعها اتجاهاً تصاعدياً، مع توقع  العالمي على 
أن تشهد أسواق النفط توازناً يجاري فيه العرض المسار التصاعدي للطلب اعتباراً 
من عام 2023 وحتى كامل الفترة إلى عام 2045 بحسب توقعات منظمة أوبك، وهو 
الطاقة  تتوقع وكالة  المقابل  للحدوث كما تراه منظمة أوابك، وفي  السيناريو األقرب 

الدولية حدوث ذلك التوازن في عام 2030.  

في  واالستقرار  التوازن  تحقيق  في  الدولي  التعاون  دور   « بعنوان  دراسة    9-1
أسواق النفط العالمية«

الستعراض  منها  األول  الجزء  رئيسية، خصص  أجزاء  ثالثة  في  الدراسة  تقع   
مراحل تنظيم السوق النفطية العالمية واالنعكاسات على أسعار النفط في كل مرحلة من 
تلك المراحل. أما الجزء الثاني، فيتناول التعاون بين دول أوبك مع بعض الدول المنتجة 
للنفط من خارجها )أوبك+(. وفي الجزء الثالث واألخير من الدراسة تم بيان انعكاس 

اتفاق أوبك+ على الوضع الحالي وعلى المدى القصير للسوق النفطية العالمية. 

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن القرارات الصادرة عن مجموعة أوبك+ قدمت 
دليالً حياً على أنه ال يمكن تحقيق التوازن واالستقرار في سوق النفط العالمي بدون 
تعزيز التعاون وتوحيد جهود جميع األطراف الفاعلة في السوق النفطية. وقد أوصت 
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الدراسة بأهمية إستمرار تعزيز التعاون بين الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة 
من خارجها في إطار مجموعة أوبك+ من أجل التوصل إلى نتائج مهمة وفَعالة لتحقيق 
االستقرار في أسواق النفط دون أن يكون هناك انتهاج لسياسات فردية من شأنها أن 

تؤدي إلى العديد من المخاطر وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط. 
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2. التقارير 

2-1 تقارير ربع سنوية “ حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين” 
المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في 
والغاز،  للنفط  العالمية  السوق  في  للمستجدات  الدورية  المتابعة  في  )أوابك(  للبترول 
قامت بإعداد أربع تقارير ربع سنوية حول » تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال 

العالمي والتطورات الدولية حول دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة ».  

الطبيعي  الغاز  التي شهدتها صناعة  والتغيرات  التطورات  أبرز  التقارير  تناولت 
الدراسة من خالل استعراض ديناميكية األسواق، وتطور  الربع محل  المسال خالل 
العالمي. وكذلك  السوق  في  العربية  الدول  المسال، ومكانة  الطبيعي  الغاز  صادرات 
االستثماري في  والموقف  العالمية  األسواق  في  المسال  الطبيعي  الغاز  أسعار  تطور 
مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط تنفيذها وفق آخر المستجدات، وذلك في ظل 
المتابعة المستمرة لدراسة تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19( على قطاع 

الغاز الطبيعي المسال العالمي.

أبرز  أحد  بات  الذي  الهيدروجين،  يشهدها  التي  التطورات  تحليل  تناولت،  كما 
الكربون كونه يصلح كوقود  إلى نظام خال من  للوصول  المطروحة  الدولية  الحلول 
المتجددة. عالوة  الطاقة  إنتاجه من مصادر  انبعاثات، ويمكن  أية  ينتج عن حرقه  ال 
على التطورات في مجال السياسات واالستراتيجيات الوطنية في مجال الهيدروجين 
عربياً وعالمياً، في ضوء سعي عدة دول نحو تبني خطط طموحة تقضي بالتوسع في 
استخدامه، ويستعرض أبرز المشاريع المعلنة من قبل الشركات الوطنية والعالمية في 

مجال إنتاج الهيدروجين األزرق واألخضر واألمونيا الخضراء والزرقاء.

 2-2 تقرير بعنوان »وجهة نظر: قراءة سريعة في تقرير وكالة الطاقة الدولية – 
خارطة الطريق نحو االنبعاثات الصفرية في عام 2050«   

في إطار جهود األمانة العامة للمضي قدماً فيما يخص تعزيز وتفعيل البحث العلمي 
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وإعداد منهجية لتكون أكثر شمولية على قطاعات الطاقة المختلفة  أصدرت تقريراً 
تناول موضوع خارطة الطريق التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية في شهر مايو/أيار 
2021 حول الوصول إلى انبعاثات صفرية في عام 2050، وخلص إلى أن خارطة 
طريق وكالة الطاقة الدولية تتجاهل الكثير من النقاط الواقعية، كما أن التركيز على 
الطاقات المتجددة في الخارطة ال يبرر التغاضي عن مواضيع على نفس الدرجة من 
احتجاز  تقنيات  أو  استخدامها،  كفاءة  وتحسين  الطاقة  استهالك  ترشيد  مثل  األهمية 

الكربون في المنشآت القائمة. 

2-3  تقرير حول إعادة تدوير النفايات البالستيكية  وفرص التنمية المستدامة في 
الدول العربية

وفرص  البالستيكية  النفايات  تدوير  إعادة  حول  تقريراً  العامة  األمانة  أصدرت 
التنمية المستدامة في الدول العربية وذلك من منطلق حرصها على متابعة المتغيرات 
العالمية ألسواق البتروكيماويات، ورصد المسارات المحتملة في رسم مشهد الصناعة 
توفر  البالستيكية  النفايات  تدوير  إعادة  عمليات  أن  التقرير  أكد  باستمرار.  المتغير 
فرص استثمارية واعدة للدول العربية، تناسب جميع المستويات االقتصادية، ويمكن 
الصغيرة  المشروعات  آالف  البالستيك  تدوير  إعادة  عمليات  نواتج  على  تتأسس  أن 
أو المتوسطة أو الكبيرة لألفراد أو للمؤسسات، وتعد من االستثمارات اآلمنة، حيث 
وكافة  الحديثة،  الحياة  مجاالت  معظم  في  وتدخل  منتجاتها،  على  الطلب  نمو  يزداد 
الفرص  من  العديد  هناك  أن  إلى  التقرير  وخلص  والزراعية.   الصناعية  القطاعات 
تدوير  المختلفة إلعادة  التكنولوجية  الحلول  أوابك الستغالل  في  األعضاء  الدول  في 
النفايات البالستيكية. كما أن هناك جهداً عالمياً مستمراً لتطوير التقنيات التي تساهم في 

مواجهة تحديات إدارة النفايات البالستيكية في المستقبل.   

2-4  تقرير حول »توقعات تراجع واردات الصين من البولي أوليفينات وانعكاساتها 
على الدول األعضاء«  

أصدرت األمانة العامة تقريراً حول انعكاسات خطط الصين لرفع طاقتها اإلنتاجية 
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البتروكيماويات، حيث ظهرت مؤشرات  مع بداية عام 2021 تفيد بقرب بلوغ  من 
الموضوعة.  خططها  حسب  أوليفينات  البولي  من  الذاتي  االكتفاء  مرحلة  الصين 
وسيترافق ذلك مع زيادة االستثمارات المتوقعة في مجال إنتاج البتروكيماويات في دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الفترة 2020-2024 لتصل إلى حوالي 
126 مليار دوالر، فضالً عن خطط الهند المعلنة لالكتفاء الذاتي من البتروكيماويات، 
وايضاً مع بدء تشغيل وإنتاج مشروعات الموجة الثانية من المشاريع القائمة على غاز 

السجيل في أمريكا الشمالية، 

وحيث ان الصين تعد الشريك التجاري األكبر لصناعة البتروكيماويات والكيماويات 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  وبخاصة  أوابك،  منظمة  في  األعضاء  الدول  في 
الدول  فإن ذلك يدعو  الكيماويات، والبتروكيماويات،  بلغت وارداتها من  إذ  العربي، 
وخاصة  االسيوية،  األسواق  على  تعتمد صادراتها  التي  أوابك  منظمة  في  األعضاء 
الصين، إلى ضرورة البحث عن أسواق بديلة، كاألسواق األفريقية التي يمكن أن تكون 

رافداً يخفف من مخاطر تراجع صادراتها إلى تلك األسواق.

وأمركيا  الشمالية  أمريكا  في  أوليفينات  البولي  أسواق  »تحليل  حول  تقرير   5-2
الجنوبية خالل عام 2020« 

البتروكيماويات  أسواق  في  المتالحقة  للتطورات  العامة  األمانة  متابعة  في ضوء 
في  أوليفينات  البولي  أسعار  توقعات  حول  تقريرا  العامة  األمانة  أصدرت  العالمية، 
األسواق العالمية. حيث إنه كان من المتوقع أن تنخفض أسعار البولي أوليفينات في 
زيادة  مع  ذلك  وترافق  المختلفة،  بدرجاته  إيثيلين  البولي  العالمية، وخاصة  األسواق 
الطاقات اإلنتاجية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة في منطقة أمريكا الشمالية في بداية 
عام 2020، باإلضافة إلى توقعات زيادة المخزون من منتجات البولي إيثيلين بدرجاته 
وتأثر   ،)19  - )كوفيد  كورونا  لجائحة  مباشر  كتأثير  الطلب  نتيجة ضعف  المختلفة 
األنشطة التجارية على مستوى العالم. إال أن هناك عدداً من المتغيرات التي أسهمت 
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بشكل كبير في ارتفاع أسعار البولي إيثيلين، حيث أدت العوامل الطبيعية المفاجئة من 
األعاصير المدمرة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في منطقة أمريكا 
الخليج  سواحل  على  البتروكيماويات  مشروعات  من  كبير  عدد  دفع  إلى  الشمالية، 
طويلة،  زمنية  لفترات  اإلنتاج  مستويات  خفض  أو  الكامل،  اإلغالق  إلى  األمريكي 
المتوقع عودة أسعار  لذا فإنه من  الفوري للحاويات.  فضالً عن ارتفاع تكلفة الشحن 
بدء  2021، ومع  األول من عام  النصف  بعد  الطبيعة  إلى معدالتها  البتروكيماويات 
فصل الربيع، وتحسن العوامل الجوية، وعودة النشاط التجاري إلى مستوياته العادية. 

كبديل  الكهربائية  السيارات  باستخدام  التلويح   - نظر  »وجهة  بعنوان  تقرير    6-2
للسيارات العادية« 

التلوث  من  يحد  ربما  المدن  الكهربائية ضمن  السيارات  استخدام  أن  التقرير  بين 
من  المولدة  بالكهرباء  السيارات  هذه  تزويد  يتم  أن  تعني  الكبيرة  الصورة  لكن  فيها، 
توليد  ألماكن  تغيير  مجرد  ستكون  النتيجة  فإن  وإال  فقط،  المتجددة  الطاقة  مصادر 
الغازات الملوثة للبيئة، كما أن توليد الكهرباء الالزمة للسيارات من الوقود األحفوري 
يعني فقدان قسم من الطاقة يرتبط بكفاءة عملية التوليد، ومن ثم فقدان قسم آخر من 
الطاقة خالل عملية النقل، ثم فقدان قسم آخر من هذه الطاقة خالل تحويلها من طاقة 
كهربائية إلى طاقة حركية في السيارات، وتكون المحصلة ضياع المزيد من الطاقة 
دون فائدة عملية تذكر. عالوة على ذلك، فإن استخدام أسطول من السيارات الكهربائية 
فقط، يعني أن أي تعثر في عملية التوليد لسبب أو آلخر، سوف يتسبب في جثوم عدد 
كبير من تلك السيارات بال حركة عند فراغ بطارياتها، إذ أن تخزين الكهرباء ال يزال 
حتى اليوم يمثل معضلة علمية ذات حلول عملية معقدة. وخلص التقرير إلى أن إمكانية 
التخلص من كافة محركات االحتراق الداخلي أو حظرها خالل عقدين من الزمن، ال 
يزال حلماً بعيد المنال في ظل التقنيات العلمية المتوفرة حالياً في مجال توليد الكهرباء 

من المصادر المتجددة وفي مجال نقل وتخزين الكهرباء.
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2-7 تقارير متابعة منظمة أوابك للتطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي  في 
ضوء ارتفاع األسعار التاريخي

في إطار متابعة التطورات في األسواق العالمية للغاز وباألخص األسواق األوروبية 
التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في األسعار الفورية خالل الربع الرابع من عام 
خلف  تقف  التي  العوامل  لرصد  متتالية،  تقارير   3 العامة  األمانة  أصدرت   ،2021
أقل  إلى  األوروبي  السوق  في  الغاز  مخزونات  تراجع  منها  والتي  االرتفاعات  هذه 
اإلضافية  اإلمدادات  وتوقف  العام،  الفترة من  نفس  في  كامل  لها خالل عقد  مستوى 
وتنامي  األوروبي،  السوق  إلى  من روسيا  األنابيب  عبر خطوط  الطبيعي  الغاز  من 
تلجأ  التي  الفورية،  السوق  في  المسال  الطبيعي  الغاز  اآلسيوي على شحنات  الطلب 
إلى  الصعود  إلى  األسعار  دفع  قوياً  عامالً  اإلمدادات،  نقص  لتعويض  أوروبا  إليه 
هذه المستويات القياسية، وطبيعة التعاقدات التي يفضلها السوق األوروبي في شراء 
إمدادات الغاز الطبيعي، التي تعتمد بنسبة 80% على العقود قصيرة األمد، وباستخدام 
التسعير في السوق الفوري القائم على أساسيات السوق حسب العرض والطلب. وقد 
توصل التقرير إلى عدد من التوصيات بغية تالفي تكرار أزمة ارتفاع األسعار لضمان 
في  االستثمارات  االستمرار في ضخ  أهمها، ضرورة  العالمي، من  السوق  استقرار 
الغاز الطبيعي لرفع مستويات اإلنتاج بما يضمن توزان العرض والطلب في  قطاع 
المدى المتوسط والمدى الطويل، وهو ما تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد- 19(. 

2-8  تقرير بعنوان حرق الغاز على الشعلة: ما هو الحجم الحقيقي للمشكلة؟
تقديرات  إلى  استناداً  أنه  وأوضح  الشعلة،  على  الغاز  حرق  أسباب  التقرير  بين 
كميات الغاز المحروق المتداولة عالمياً، يمكن تقدير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
300 مليون طن، وهي كمية تشكل  بحوالي  العالم سنوياً  الغاز في  الناتج عن حرق 
عملياً نحو 1% من إجمالي كمية غاز ثاني أكسيد الكربون اإلجمالية التي ينتجها العالم 
من المصادر األخرى. كما أكد على أن إجمالي إصدار الدول العربية مجتمعة من غاز 
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ثاني أكسيد الكربون هو أقل من %5 من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 
العالم، رغم أنها تنتج أكثر من %27 من إجمالي النفط المنتج عالمياً، وأن غاز ثاني 
أكسيد الكربون الناتج عن حرق الغاز في الدول العربية يمثل أقل بكثير من %1 من 
إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يصدره العالم، وبالتالي فإن توجيه أصابع اللوم 

للدول العربية في هذا المجال هو أمٌر فيه من المبالغة الشيء الكثير. 
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ثانيا: األوراق التي قدمتها األمانة العامة

1- ورقة بعنوان: »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«  
شاركت األمانة العامة ألوابك بورقة بعنوان« الهيدروجين ودوره في عملية تحول 
التي انعقدت في مدينة الرياض، المملكة العربية  القمة السعودية للطاقة  الطاقة« في 
السعودية خالل الفترة 7-8 أبريل/نيسان 2021 عبر تقنية االتصال المرئي. خصصت 
الورقة إلبراز الرؤية الفنية لألمانة العامة حول موضوع الهيدروجين، والدور الذي 
يمكن أن يساهم به في عملية تحول الطاقة، حيث يعد الهيدروجين من الموضوعات 
الحياد  تحقيق  حول  الحلول  أحد  كونه  األخيرة  اآلونة  في  دولياً  زخما  اكتسبت  التي 

الكربوني في اقتصادات عدة دول. واستعرضت الورقة أربعة عناصررئيسية:

حقائق ومعلومات رئيسية عن الهيدروجين	 
دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة 	 
عوامل نجاح إنشاء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية 	 
خطط ومشاريع الدول العربية في مجال الهيدروجين	 

وقد اختتمت الورقة برسالة رئيسية مفادها أن كل من الغاز الطبيعي والهيدروجين 
سيلعبان معاً دوراً هاماً ورئيسياً في عملية تحول الطاقة والمساهمة بشكل فعال في بناء 

منظومة للطاقة المستدامة في المستقبل. 

 2- ورقة بعنوان »تخفيض انبعاثات الميثان ألجل استدامة صناعة النفط والغاز«  
في سبيل تعزيز سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي والمشاركة في الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك بين األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
)أوابك( ومنتدى الدول المصدرة للغاز، شاركت األمانة العامة في ورشة العمل الدولية 
في  قياسها  وطرق  الميثان،  انبعاثات  تخفيض  ممارسات  حول  المنتدى  نظمها  التي 
الدوحة دولة قطر، يوم 16 يونيو/حزيران 2021 عبر االتصال المرئي، وقدمت ورقة 
والغاز«. خصصت  النفط  استدامة صناعة  الميثان ألجل  انبعاثات  بعنوان »تخفيض 
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الورقة للتعريف بأسباب انبعاثات الميثان عالمياً، وطرح رؤية األمانة العامة حول هذا 
الموضوع وإبراز الفرص التي من شأنها تعزيز استدامة صناعة النفط والغاز ألجل 

تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.

استعرضت الورقة أربعة محاور رئيسية

المؤشرات والبيانات الرئيسية النبعاثات غاز الميثان	 
الطرق المستخدمة في رصد وقياس انبعاثات الميثان وتحدياتها	 
تقليل انبعاثات الميثان: الفرص والمبادرات	 

واختتمت برسالة رئيسية مفادها أن تخفيض انبعاثات الميثان يمثل فرصة واعدة 
االحتباس  غازات  انبعاثات  من  الحد  في  رئيسي  دور  للعب  والغاز  النفط  لصناعة 

الحراري والمساهمة في خلق مستقبل للطاقة المستدامة.

3- ورقة بعنوان »تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد- 19 على مجال 
االستكشاف واإلنتاج في الصناعة البترولية«

الكويتية يوم  النفط  التي نظمتها وزارة  النقاشية  الحلقة  العامة في  شاركت األمانة 
النفط  أسعار  تراجع  »تأثير  بعنوان  ورقة  وقدمت   ،2021 يونيو/حزيران   7 اإلثنين 
البترولية«.  الصناعة  19 على مجال االستكشاف واإلنتاج في  بسبب جائحة كوفيد- 
ناقشت من خاللها ثالثة محاور رئيسية، دار األول منها حول المالمح التاريخية الهامة 
في الصناعة البترولية خالل القرن العشرين، أما المحور الثاني فكان حول تأثير وباء 
كوفيد- 19 على الصناعة البترولية، وناقش المحور الثالث مؤشرات الخطر، وذروة 

الطلب على الطاقة، والمنظور المستقبلي. 

4- ورقة بعنوان »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة«
 قدمت األمانة العامة ورقة بعنوان » الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة« في ندوة 
يوليو/تموز   12 يوم  نظمتها  التي  الطاقة«  تحول  عملية  في  ودوره  الهيدروجين   «

2021 عبر االتصال المرئي. تناولت الورقة أربعة محاور رئيسية هي:
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حقائق أساسية عن الهيدروجين	 
دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة 	 
الخطط والمبادرات الدولية 	 
الهيدروجين في الدول العربية: مقومات النجاح والخطط المعلنة	 

بينت الورقة أن المنطقة العربية واعدة لالستثمار بامتياز في الهيدروجين مستندة 
تاريخية  شراكات  ووجود  المستهدفة،  األسواق  من  القريب  الجغرافي  موقعها  على 
معها. كما أنها األرخص في تكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي واألزرق التي تتراوح 

بين 0.9-1.5 دوالر لكل كجم وهي تعد األقل عالميا.

5- ورقة بعنوان »إعادة تدوير النفايات البالستيكية: فرص استثمارية وحلول بيئية«
 2021 يوليو/تموز   28 يوم  العامة  األمانة  نظمتها  التي  الندوة  في  الورقة  قُدمت 
أهم  تناولت  التدويري«.  االقتصاد  البالستيكية، ومفهوم  النفايات  تدوير  حول »إعادة 
المشكالت البيئية التي تواجهها الدول األعضاء في أوابك بشكل خاص ودول العالم 
االقتصاد  تنمية  في  البالستيك  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  إلى  االشارة  مع  عام،  بشكل 

العالمي. وتوصلت إلى عدد من التوصيات من أهمها:

إقرار التشريعات والقوانين، ووضع أهداف خاصة للتعامل، والتخلص االَمن 	 
من النفايات البالستيكية.

التحول نحو مفهوم االقتصاد التدويري لمعالجة النفايات البالستيكية، بدالً من 	 
مفهوم االقتصاد الخطي. 

6- ورقة حول »تحديات نقل وتخزين الهيدروجين في الدول العربية«
للهيدروجين األخضر،  العامة ألوابك في مؤتمر الشرق األوسط  شاركت األمانة 
الذي انعقد في دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 24-25 أغسطس/آب 
2021 عبر االتصال المرئي، وقدمت ورقة بعنوان« تحديات نقل وتخزين الهيدروجين 
في الدول العربية«، وذلك في إطار االهتمام الذي توليه المنظمة لموضوع الهيدروجين 
واستشراف الدور الذي يمكن أن يساهم به في عملية تحول الطاقة، ولطرح وجهة نظر 
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المنظمة حول هذا الموضوع وكيفية تذليل العقبات أمام بناء اقتصاد للهيدروجين في 
المنطقة العربية.

أشارت الورقة إلى أن الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، 
واستطاعت في خالل فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في 
مجال إنتاج واستغالل الهيدروجين. األمر الذي سيمكنها من لعب دور هام في تطوير 
اقتصاد الهيدروجين. وأوضحت الورقة بأن التحول نحو اعتماد الهيدروجين كمصدر 
للطاقة في المستقبل العالمي وإنشاء سلسلة قيمة له ذات مرونة عالية وسهلة التشغيل، 
ال يزال يواجه عدة تحديات فنية واقتصادية يجب العمل على تجاوزها من خالل البحث 

والتطوير ومن أبرزها تخزين ونقل وتوزيع الهيدروجين. 

إنتاج  مشاريع  في  باالستثمار  المهتمة  العربية  الدول  عدد  ارتفاع  الورقة  وبينت 
الهيدروجين إلى سبع دول، وارتفاع عدد مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة 
إلى 20 مشروعاً، غالبيتها إلنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء بإجمالي 
12 مشروع، بينما خصص 6 مشاريع إلنتاج الهيدروجين األزرق واألمونيا الزرقاء، 

و2 مشروع الستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخاليا الوقود. 

المنطقة  الهيدروجين في  لبناء قطاع  النجاح والتحديات  بعنوان »عوامل  7- ورقة 
العربية«   

في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا الثاني في مجال الطاقة، الذي في سلطنة عمان 
 2021 أغسطس/آب   31-30 الفترة  خالل  العمانية  والمعادن  الطاقة  وزارة  برعاية 
عبر االتصال المرئي، وقدمت ورقة بعنوان« عوامل النجاح والتحديات لبناء قطاع 

الهيدروجين في المنطقة العربية ».

أشارت الورقة إلى أن المنطقة العربية واعدة لالستثمار بامتياز في الهيدروجين 
وواحدة من مناطق الجذب الرئيسية لالستثمارات األجنبية في مجال الطاقة منزوعة 
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وباألخص  المستهدفة  األسواق  من  القريب  الجغرافي  موقعها  على  مستندة  الكربون 
السوق األوروبي ووجود شراكات اقتصادية معها ممتدة على مدار عقود، باإلضافة 
الطاقة  الوطنية وشركات  البترول  بين شركات  المتجذرة  العالقات االستراتيجية  إلى 
الهيدروجين  إنتاج  تكلفة  في  عالمياً  األرخص  العربية  المنطقة  تعد  كما  العالمية. 
في  المستخدمة  المتجددة  الطاقة  بموارد  تزخر  أنها  على  عالوة  واألزرق،  الرمادي 

إنتاج الهيدروجين األخضر 

كما أوضحت الورقة أنه من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين إلى 650 
مليون طن سنوياً بحلول 2050، وهو ما يعادل نحو تسعة أمثال الطلب العالمي في 
الوقت الحالي والبالغ نحو 72 مليون طن سنوياً. األمر الذي سيتطلب تنفيذ مشاريع 
عمالقة إلنتاج الهيدروجين لتلبية هذا النمو الهائل، ومن هنا تبرز أهمية المنطقة العربية 

مصدرة للهيدروجين لما تملكه من مقومات جاذبة لالستثمار.

8- ورقة بعنوان »تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، 
وانعكاساتها على السوق العالمي« 

شاركت األمانة العامة في ورشة العمل التدريبية » مدخل إلى عقود بيع الغاز« التي 
نظمها معهد الكويت لألبحاث العلمية، لتدريب الكوادر الوطنية بدولة الكويت خالل 
الفترة 21-23 سبتمبر/أيلول 2021، عبر تقنية االتصال المرئي، وقدمت ورقة بعنوان 
»تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانعكاساتها على 
أربع  تتضمن  المسال  الطبيعي  الغاز  أن صناعة  الورقة  أوضحت  العالمي«.  السوق 
السوق  في  التبخير  وإعادة  الناقالت  عبر  ونقله  وإسالته  الغاز  استخراج  مراحل هي 

المستورد له.

المسال  الطبيعي  الغاز  لمشاريع تصدير  التجاري  الهيكل  نماذج  إلى  تطرقت  كما 
ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات األمريكية وبموجبه تكون الشركة المالكة 
لمشروع اإلسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على 
تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة اإلسالة، وهو ما يعد تحوالً في المشاريع التقليدية 
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المهيمنة على الصناعة منذ عقود. وبالرغم من المنافسة القوية مع الواليات المتحدة 
العربية حاضرة وبقوة  الدول  المتطور لمشاريعها، ال تزال  التجاري  النموذج  بسبب 
في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل 
األمد لكبار المستهلكين في األسواق األوروبية واآلسيوية، واألعلى موثوقية بين الدول 
المصدرة، لما لديها من عالقات تجارية راسخة مع تلك األسواق، وهي تساهم بتلبية 

نحو 30 % من إجمالي الطلب العالمي.

كما أوضحت الورقة أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال 
العرض  توزان  لضمان  االستثمارات  ضخ  استمرار  سيتطلب  ذلك  وأن  النمو،  في 
والطلب، وأن الدول العربية سيكون لها النصيب األكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي 

بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة. 

في  تمكين  العربية: عامل  المنطقة  في  المسال  الطبيعي  الغاز   « بعنوان  9- ورقة   
عملية تحول الطاقة«

»الغاز  حول  ايكونوميست  بتروليوم  منتدى  في  للمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
الطبيعي المسال إلى كهرباء في منطقة الشرق األوسط« الذي انعقد في لندن -المملكة 
المتحدة يوم 11 أكتوبر/تشرين األول 2021 عبر تقنية االتصال المرئي، وقدمت ورقة 
بعنوان » الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية: عامل تمكين في عملية تحول 
به  تساهم  الذي  والدور  الكهرباء،  قطاع  في  الطبيعي  الغاز  أهمية  »، إلبراز  الطاقة 

مشاريع استيراد الغاز الطبيعي المسال في عملية تحول الطاقة

أوضحت الورقة بأن المنطقة العربية تعد من أسرع مناطق العالم نمواً في الطلب 
الغاز في عدة قطاعات في  الطلب على  تنامي  إلى  ذلك  الطبيعي. ويعود  الغاز  على 
مقدمتها قطاع توليد الكهرباء الذي يستحوذ على %52 من إجمالي االستهالك. كما 
بينت الورقة بأن الغاز الطبيعي بات الوقود الرئيسي في مزيج توليد الكهرباء، حيث 

يساهم في توليد نحو ثلثي الكهرباء المنتجة في الدول العربية.
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أشارت الورقة إلى أن عدد من الدول العربية لجأ إلى خيار استيراد الغاز الطبيعي 
المسال للتوسع في استخدامه في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي عليها خاصة 
في شهور الصيف، وتقليل االعتماد على النفط والمنتجات البترولية لتحقيق فائض منها 
بغرض التصدير. وقد أدى هذا التوسع في استخدام الغاز في قطاع الكهرباء إلى تحقيق 
القوى،  محطات  من  الناتجة  الكربونية  االنبعاثات  وتقليل  الوقود،  استهالك  في  وفر 
وارتفاع متوسط كفاءة المحطات الحرارية العاملة التي بلغت نحو %37، ليلعب الغاز 

بذلك دوراً فاعالً كعامل تمكين في عملية تحول الطاقة.

10- ورقة بعنوان: »االستراتيجية المحتملة لإلسراع ببناء اقتصاد الهيدروجين في 
الدول العربية«

شاركت األمانة العامة في الحوار رفيع المستوى حول تكنولوجيات الهيدروجين 
مؤسسة  مع  بالتعاون  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي  المركز  نظمه  الذي 
فريدريش إيبرت األلمانية يوم 4 أكتوبر 2021 عبر تقنية االتصال المرئي، وقدمت 
في  الهيدروجين  اقتصاد  ببناء  لإلسراع  المحتملة  االستراتيجية  بعنوان«  عمل  ورقة 

الدول العربية«. 

العربية  المنطقة  في  للهيدروجين  اقتصاد  بناء  نحو  الطريق  أن  الورقة  أوضحت 
طويل وشاق لوجود جملة من التحديات أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية المطلوبة. 
كما أن القطاع ال يزال في مرحلة مبكرة جداً تستلزم اإلعداد لسن العديد من التشريعات 
واإلجراءات التنظيمية. إضافة إلى ذلك، يتطلب بناء سلسلة توريد دولية للهيدروجين 
إنتاجه  في  فقط  ليس  التوسع  والغاز،  النفط  تجارية على غرار  والتعامل معه كسلعة 

وإنما أيضاً في عمليات تخزينه ونقله سواء عبر خطوط األنابيب أو عبر الناقالت.

مراحل  ثالث  من  استراتيجية  أوابك  ورقة  التحديات، طرحت  تلك  على  وللتغلب 
الدول العربية. حيث تقوم المرحلة  للهيدروجين في  ببناء اقتصاد  تمكن من اإلسراع 
إلنتاج  وتجريبية  ريادية  مشاريع  تنفيذ  في  االستثمار  على  سنوات(،   5-2( األولى 
الهيدروجين األخضر بمقياس تجاري. أما المرحلة الثانية )5-15 سنة(، فهي بمثابة 
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الهيدروجين، والسياسات المنظمة  التحتية لقطاع  البنية  انتقالية مهمة لتأسيس  مرحلة 
له. وأخيرا المرحلة الثالثة )15 سنة فأعلى(، والتي يتم فيها التوسع بشكل كبير في بناء 
أجهزة التحليل الكهربائي بعد التراجع المتوقع في تكلفتها الرأسمالية ومن ثم المنافسة 

في تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق اآلسيوي والسوق األوروبي.

توريد  لتأسيس سلسلة  المقومات  لديها  العربية  الدول  أن  الورقة  بينت  الختام،  في 
متكاملة للهيدروجين، والظفر بحصة مهمة في التجارة العالمية له في المستقبل على 
غرار تجربتها الرائدة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال التي استغرقت خمسة 

عقود، ومكنتها من الظفر بنحو ثلث حجم التجارة العالمية.

11- ورقة بعنوان »الوضع الراهن، والتحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد 
للهيدروجين في الدول العربية« 

في  الهيدروجين  »تطورات  بعنوان  دولي  مؤتمر  في  العامة  األمانة  شاركت 
القادة معاونـي  مركـز  نـظمه  الذي  أفريقــيا«  وشمـال  األوسط  الشرق  منطقة   دول 
)Leader Associates( يوم 18 أكتوبر/ تشرين األول 2021 في شنغهاي-جمهورية 
الصين الشعبية عبر تقنية االتصال المرئي. وقدمت الورقة الرئيسية بالمؤتمر بعنوان« 
الوضع الراهن، والتحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد للهيدروجين في الدول 
العربية« لطرح رؤية أوابك حول التحديات والفرص واإلجراءات المطلوبة لإلسراع 

ببناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة العربية.

أوضحت الورقة أن السوق الحالي للهيدروجين هو سوق ضخم وصل فيه الطلب 
إلى 90 مليون طن سنويا عام 2020 ويعتمد على استخدام الهيدروجين كمادة خام في 
القطاع الصناعي، لكن من المتوقع أن يتضاعف عدة مرات ليصل إلى 650 مليون 

طن سنويا بحلول عام 2050. 

كما أشارت إلى تسارع الدول العربية نحو االستثمار في مشاريع الهيدروجين في 
ضوء الزخم العالمي غير المسبوق، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع/الخطط المعلنة 
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تحديات  أربعة  أوابك  الورقة  واستعرضت  مشروعاً.   28 نحو  العربية  المنطقة  في 
مشاريع  في  الرأسمالية  التكاليف  ارتفاع  وهي  الهيدروجين  قطاع  بناء  أمام  رئيسية 
اإلنتاج، والحاجة إلى سن العديد من التشريعات واإلجراءات التنظيمية لتغطية الجوانب 
المياه  مثل  التكنولوجيا  ومتطلبات  والسالمة،  األمن  ومواصفات  والوظيفية  التجارية 
وطنية  كوادر  تأهيل  إلى  الحاجة  وأخيراً  األخضر،  الهيدروجين  إنتاج  في  المطلوبة 

لإللمام بالتكنولوجيا واكتساب الخبرة التشغيلية الالزمة.

12- ورقة بعنوان »تطورات صناعة تكرير النفط في الدول العربية«
الدول  في  النفط  تكرير  صناعة  »تطورات  بعنوان  ورقة  العامة  األمانة  قدمت 
العربية« وذلك في االجتماع األول لخبراء صناعة التكرير والبتروكيماويات في الدول 
األعضاء في أوابك، الذي عقد بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. تناولت الورقة 

المحاور الرئيسية التالية:

منذ 	  العربية  الدول  في  النفط  تكرير  صناعة  تطورات  عن  تاريخية  لمحة 
خمسينيات الفرن الماضي وحتى نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

النفط في الدول العربية وأهم مواطن 	  التي تعترض صناعة تكرير  التحديات 
القوة التي تمتلكها. 

أهم التطورات والمشاريع المستقبلية لصناعة التكرير في الدول العربية. 	 
خلصت الورقة إلى عدد من التوصيات واالستنتاجات، من أهمها ضرورة تعزيز 
التكامل بين مصافي النفط في الدول األعضاء، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، 
ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها 

التنافسية في األسوق العالمية.

13-  ورقة بعنوان » صناعة البتروكيماويات  في الدول العربية«
الدول  البتروكيماويات في  بعنوان »تطورات صناعة  العامة ورقة  األمانة  قدمت 
العربية« وذلك في االجتماع األول لخبراء صناعة التكرير والبتروكيماويات في الدول 
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األعضاء في أوابك، الذي عقد بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. تناولت الورقة 
المحاور الرئيسية التالية:

معدالت استهالك صناعة البتروكيماويات والطلب العالمي على النفط والغاز 	 
لعام 2020

اإلنتاج 	  ونسب  األعضاء،  الدول  في  الرئيسية  البتروكيماويات  إنتاج  إجمالي 
العالمي 2020

أهم المشروعات المستقبلية في الدول األعضاء حتى 2024	 
التحديات والفرص لصناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في أوابك 	 

ضرورة  أهمها  من  واالستنتاجات،  التوصيات  من  عدد  إلى  الورقة  خلصت 
صناعة  في  المستخدمة  األولية  الخام  المواد  مزيج  تنويع  نحو  العربية  الدول  توجه 
التكرير  صناعات  تكامل  استراتيجية  على  االعتماد  في  والتوسع  البتروكيماويات، 
التقنيات  استخدام  على  تعتمد  ضرورة  الصناعة.  ربحية  لتعظيم  والبتروكيماويات 
الحديثة في صناعة البتروكيماويات لمساعدة الشركات الصناعية الكبرى في تنافسيتها 

لالستحواذ على حصص من السوق العالمي.

14- ورقة بعنوان »أبرز تطورات صناعة الغاز الطبيعي عربيا وعالمياً« 
إمكانية  بحث  حول  للخبراء  العشرين  االجتماع  إلى  ورقة  العامة  األمانة  قدمت 
دولة  الذي عقد في  األقطار األعضاء  الطبيعي في  الغاز  استثمار  التعاون في مجال 

الكويت بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عبر تقنية االتصال المرئي.

أوضحت إجمالي االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بلغ نهاية عام 2020 نحو 
أن  %29. وبينت  بلغت نحو  العربية  الدول  قدم مكعب، وأن حصة  تريليون   6642
جائحة فيروس كورونا تسببت في توجيه ضربة للطلب العالمي على الغاز الذي تراجع 
بنحو %2.1 ألول مرة منذ عام 2009 بسبب تراجع النشاط االقتصادي نتيجة قيود 
اإلغالق. أما من جانب التجارة العالمية )خطوط األنابيب+ الغاز الطبيعي المسال(، 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

258

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

فقد تراجعت في عام 2020 بنحو3.3% ، حيث بلغت حوالي 120.3 مليار قدم مكعب/
اليوم، مثبت نحو 32.5% من إجمالي الطلب العالمي على الغاز.

حوالي  الغاز  من  العربية  الدول  صادرات  بلغت  فقد  العربي،  الصعيد  على  أما 
مكعب/ قدم  مليار   0.4 قدره  بتراجع   ،2020 عام  في  مكعب/اليوم  قدم  مليار   19.1
الطبيعي  الغاز  تجارة  اجمالي  من   %16  ~ صادراتها  وشكلت   .2019 عن  اليوم 
عالميا، وتصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الُمصدرة للغاز بنسبة 65% ، تليها 
العربية  الدول  بقية  بين  المتبقية  النسبة  وتتوزع   %21 بنسبة  الجزائرية  الجمهورية 
المصدرة. كما تطرقت الورقة إلى العوامل التي ساهمت في االرتفاع الحاد ألسعار 
الغاز، موضحة حرص الدول العربية على توفير إمدادات الغاز لعمالئها كونها تعد 

المورد الرئيسي طويل األمد لألسواق العالمية.

15- ورقة بعنوان »استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن: الوضع الراهن 
واآلفاق المستقبلية«

قدمت األمانة العامة ورقة بعنوان« استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن: 
الوضع الراهن واآلفاق المستقبلية« في ورشة » الغاز الطبيعي المسال في مجال النقل 
البحري: الواقع واآلفاق« التي نظمتها األمانة العامة يوم األربعاء الموافق 1 ديسمبر/
كانون األول 2021 عبر االتصال المرئي، وذلك بهدف استعراض الفرص والعقبات 
أمام استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري. وقد تناولت الورقة المحاور 

الرئيسية التالية:

 التشريعات الجديدة للمنظمة البحرية الدولية الخاصة باالنبعاثات، وانعكاساتها 	 
على سوق وقود النقل البحري.

المسال 	  الطبيعي  بالغاز  العاملة  السفن  من  الحالي  األسطول  في  التطورات   
ومواقع تموين السفن.

 آفاق السوق العالمي لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، والخطط المستقبلية 	 
للدول العربية في هذا الصدد.
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واختتمت الورقة ببعض التوصيات أبرزها:

الغاز الطبيعي المسال هو الخيار األفضل بيئيا واقتصاديا كوقود للسفن مقارنة 	 
الخاصة  الجديدة  التشريعات  مع  ومتوافق  األحفوري  الوقود  أنواع  بباقي 

بالكبريت )0.5% وزنا(.
ال يزال اختراق الغاز الطبيعي المسال كوقود في قطاع النقل البحري محدودا، 	 

لكن هناك خطوات ملموسة للتوسع في استخدامه ومن بين القطاعات الواعدة 
قطاع ناقالت النفط الخام وهو نشاط رئيسي للدول العربية المصدرة للنفط.

هناك آفاق واعدة للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، الذي قد يصل إلى 	 
41 مليون طن بحلول عام 2040 مقارنة بـ 2 مليون طن في عام 2020، وهو 

ما يتيح أسواقاً جديداً للدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال.
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ثالثاً: الندوات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة 

1- االجتماع بين األمانة العامة والشركات المنبثقة عن المنظمة 

عقدت األمانة العامة بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2021 اجتماعاً بمشاركة ممثلي كل 
من الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(، والشركة العربية لبناء وإصالح 
السفن )أسري(، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية للخدمات 
البترولية »أبسكو«. وكان الهدف من االجتماع مناقشة إمكانية تنفيذ التوصيات التي 
الشركات  العامة مع  التي نظمتها األمانة  التمهيدية  إليها في االجتماعات  التوصل  تم 
شهر  كل  دوري  اجتماع  بعقد  العامة  األمانة  تقوم  أن  على  االتفاق  تم  وقد  المنبثقة. 

بمشاركة كافة الشركات المنبثقة، وذلك لمناقشة ما يلي:

االقتراحات المتعلقة بموضوعات الدراسات التي يمكن إعدادها في االختصاصات 
المشتركة.

فرص التعاون المحتملة مع الشركات المنبثقة األخرى.	 
العقبات التي تواجه سير عمل الشركة، والحلول المقترحة لمعالجة تلك العقبات. 	 

2- ندوة بعنوان »الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة« 

يوليو/  12 بتاريخ  ندوة  العامة  األمانة  نظمت   ،2021 لعام  عملها  لخطة  تنفيذا 
تموز2021 بعنوان “الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة” بهدف استعراض 
الطرق المختلفة إلنتاج الهيدروجين ومجاالت استخدامه، واستشراف الدور الذي يمكن 
أن يساهم فيه في عملية تحول الطاقة، اتساقاً مع الجهود الرامية نحو إبراز التقنيات 
المختلفة التي يتوقع أن تساهم في تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة. حضر الندوة قرابة 
200 مشارك من الدول األعضاء بالمنظمة والدول العربية األخرى، وبمشاركة نحو 

12 متحدث من كل من األمانة العامة ألوابك و8 جهات ومؤسسات وطنية وإقليمية.

 جاء انعقاد هذه الندوة في إطار حرص األمانة العامة على متابعة وتحليل التطورات 
الدولية في مجال الهيدروجين، واستعراض الفرص ومناطق القوة التي من شأنها دعم 
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مصالح الدول األعضاء والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للطاقة. كما قدمت األمانة 
العامة ورقة بعنوان »دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة« الستعراض الدور 

الذي يمكن أن يساهم به الهيدروجين في عملية تحول الطاقة.  

وخلصت الندوة إلى بعض االستنتاجات والتوصيات، من أهمها:

ضرورة تحديث الخطط الوطنية لتأخذ باالعتبار الدور المستقبلي للهيدروجين 	 
في تلبية الطلب على الطاقة، وتوظيف ما لديها من خبرة في مجال الطاقات 

المتجددة.
العمل على دعم مراكز البحث العلمي لتطوير استراتيجيات من شأنها تعزيز 	 

الوضع التنافسي للهيدروجين األزرق المنتج من النفط.   

3- ندوة بعنوان »إعادة تدوير النفايات البالستيكية، ومفهوم االقتصاد التدويري«  

تنفيـذاً لخطة عملها لعام 2021، نظمت األمانة العامة ندوة بعنوان »إعادة تدوير 
النفايات البالستيكية، ومفهوم االقتصاد التدويري« يوم 28 يوليو/تموز 2021 . هدفت 
الندوة إلى تسليط الضوء على بعض المشكالت البيئية التي تواجهها الدول األعضاء 
في أوابك بشكل خاص ودول العالم بشكل عام واالشارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه 
البالستيك في تنمية االقتصاد العالمي. قدمت األمانة العامة ورقة بعنوان »إعادة تدوير 

النفايات البالستيكية: فرص استثمارية وحلول بيئية«.

استعرض المشاركون في الجلسة الختامية التوصيات واالستنتاجات التي توصلت 
إليها األوراق المقدمة والنقاشات التي دارت في الجلسات، من أهمها:

إقرار التشريعات والقوانين، ووضع أهداف خاصة للتعامل، والتخلص االَمن 	 
من النفايات البالستيكية.

التحول نحو مفهوم االقتصاد التدويري لمعالجة النفايات البالستيكية، بدالً من 	 
مفهوم االقتصاد الخطي.  
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4- االجتماع التاسع لمسؤولي معاهد التدريب النفطية في الدول األعضاء

تنفيذاً لخطة عملها لعام 2021، وتسليطاً للضوء على أهمية أنشطة التدريب بكافة 
معاهد  لمسؤولي  التاسع  التنسيقي  االجتماع  للمنظمة  العامة  األمانة  عقدت  أنواعها، 

التدريب النفطية في الدول األعضاء يومي 21 و22 سبتمبر/أيلول 2021.  

 ناقش المشاركون في االجتماع أهمية دور معاهد التدريب العربية وإمكانياتها المتميزة
 التي تساهم في رفع المستوى العلمي والعملي للطواقم العاملة في الصناعة البترولية. 
التأكيد على الدور الذي تلعبه المنظمة في تنسيق العمل المشترك بين معاهد  كما تم 
في  المشاركون  وتوصل  المنظمة.  في  األعضاء  الدول  في  العربية  النفطية  التدريب 
نهاية االجتماع إلى عدد من التوصيات من أهمها التأكيد على دور األمانة العامة في 
يحقق  بما  المجاالت  في مختلف  العربية  النفطية  التدريب  معاهد  بين  التنسيق  متابعة 
التواصل بين الهيئات البترولية العربية لتبادل اآلراء والخبرات واالستفادة من الفرص 

المتاحة في هذا المجال.  

5-  االجتماع األول لخبراء الصناعات البترولية الالحقة  

الصناعات  لخبراء  األول  االجتماع  العامة  األمانة  نظمت  عملها،  لخطة  تنفيذاً 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   9 بتاريخ  بالمنظمة،  األعضاء  الدول  في  الالحقة  البترولية 

2021، بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً من جميع الدول األعضاء.

صناعة  واقع  استعراض  تناولت  الرئيسية،  المحاور  من  عدد  االجتماع  تضمن 
تطورات  أحدث  على  واالطالع  األعضاء،  الدول  في  والبتروكيماويات  التكرير 
المشاريع الجديدة وأهميتها وأهدافها، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة ومواطن 
الصناعة وتحسين  الخبرات واآلراء حول فرص تطوير  وتبادل  تمتلكها،  التي  القوة 

أدائها. 
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وفي الجلسة الختامية ناقش المجتمعون أهم القضايا المتعلقة بتطوير أداء صناعتي 
التكرير والبتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك، وتوصلوا إلى بعض 

االستنتاجات والتوصيات، من أهمها:  

 تمتلك الدول األعضاء في أوابك العديد من المقومات التي تمكنها من تعزيز 	 
القدرة التنافسية لصناعة التكرير والبتروكيماويات في األسواق العالمية، والتي 
من أهمها توفر النفط الخام والغاز الطبيعي، والبنية التحتية المتطورة، واأليدي 

العاملة الماهرة، والموقع القريب من أسواق االستهالك الواعدة.

 ضرورة تعزيز التكامل بين مصافي النفط في الدول األعضاء والعمل على 	 
التي  التحديات  لمواجهة  العلمي  البحث  جهود  ودعم  الحديثة  التكنولوجيا  نقل 

تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في األسوق العالمية.  

التعاون في مجال استثمار  6- االجتماع العشرون للخبراء حول بحث إمكانيات 
الغاز الطبيعي في الدول األعضاء«

العربية  العامـة لمنظمة األقطار  2021، نظمت األمانة  لعام  لخطـة عمـلها  تنفيذاً 
التعاون  للبترول )أوابك( االجتماع العشرين للخبراء حول بحث إمكانيات  المصدرة 
في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء يوم 30 نوفمبر 2021 الساعة 
العاشرة صباحا بتوقيت دولة الكويت عبر تقنية االتصال المرئي، بمشاركة قرابة 60 
متخصصاً من الدول األعضاء بالمنظمة، ومن الشركة العربية لالستثمارات البترولية 

)أبيكورب(. تضمن االجتماع عدد من المحاور الرئيسية، تناولت: 

استعراض آخر التطورات العربية والعالمية في مجال صناعة الغاز الطبيعي.	 
 االطالع على خبرات وتجارب الدول األعضاء في أوابك في مجال استثمار 	 

الغاز الطبيعي.
تبادل اآلراء حول فرص تطوير صناعة الغاز الطبيعي في الدول األعضاء.	 
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بحث فرص التعاون في مجال إنشاء المشاريع االستثمارية المشتركة بين الدول 	 
األعضاء في أوابك.

7- ورشة عمل مشتركة » الغاز الطبيعي المسال في مجال النقل البحري: الواقع 
واآلفاق« 

تنفيذا لخطة عملها لعام 2021، وفي إطار تفعيل التعاون بين األمانة العامة للمنظمة 
والشركات العربية المنبثقة عنها، نظمت األمانة العامة بالتعاون مع الشركة العربية 
 البحرية لنقل البترول، والشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(، ورشة بعنوان
»الغاز الطبيعي المسال في مجال النقل البحري: الواقع واآلفاق« وذلك يوم األربعاء 
بتوقيت  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  في   2021 األول  كانون  ديسمبر/   1 الموافق 
دولة الكويت عبر االتصال المرئي، بهدف استعراض الفرص والعقبات أمام استخدام 
الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري. حضر الورشة قرابة 55 مشار من الدول 
األعضاء بالمنظمة، باإلضافة إلى ممثلي الشركة العربية لبناء وإصالح السفن أسري، 

والشركة العربية البحرية لنقل البترول. وقد تناولت الورشة المحاور اآلتية:

التشريعات الجديدة للمنظمة البحرية الدولية الخاصة باالنبعاثات، وانعكاساتها 	 
على سوق وقود النقل البحري.

المسال 	  الطبيعي  بالغاز  العاملة  السفن  من  الحالي  األسطول  في  التطورات   
ومواقع تموين السفن.

آفاق السوق العالمي لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، والخطط المستقبلية 	 
للدول العربية في هذا الصدد.

وفي الجلسة الختامية، ناقش المجتمعون مزايا استخدام الغاز الطبيعي المسال في 
بالغاز  السفن  تموين  مشاريع  في  لالستثمار  الممكنة  والفرص  البحري،  النقل  مجال 

الطبيعي المسال، وفيما يلي أبرز االستنتاجات والتوصيات:
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الغاز الطبيعي المسال هو الخيار األفضل بيئيا واقتصاديا كوقود للسفن مقارنة   
بالكبريت  الخاصة  الجديدة  التشــريعات  مع  ومتوافق  األحفوري  الوقود  أنواع  بباقي 

)0.5 % وزنا(.

ال يزال اختراق الغاز الطبيعي المسال كوقود في قطاع النقل البحري محدودا، لكن 
هناك خطوات ملموسة للتوسع في استخدامه.

 هناك آفاق واعدة للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، الذي قد يصل إلى
41 مليون طن بحلول عام 2040 مقارنة بـ 2 مليون طن في عام 2020، وهو ما يتيح 

أسواقاً جديداً للدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

أهمية االستثمار في البنية التحتية لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في المنطقة 
العربية لالستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
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رابعاً: المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة 

1- الجلسة النقاشية االفتراضية بعنوان » آفاق استثمار الطاقة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 2024-2020« 

شاركت األمانة العامة في فعاليات الجلسة النقاشية االفتراضية التي نظمتها الشركة 
الطاقة في منطقة  استثمار  بعنوان “آفاق  )أبيكورب(  البترولية  العربية لالستثمارات 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2020-2024”. ُعقدت الجلسة بتاريخ 14 يناير/كانون 
األول 2021 وكان الهدف الرئيسي لها هو استعراض آفاق استثمار الطاقة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة 2020-2024، وذلك من خالل التطرق 
 )Covid-19( المستجد  فيروس كورونا  تأثير جائحة  تتضمن  إلى عدة موضوعات 
على الطلب واإلمدادات والمشروعات في أسواق الطاقة، وتأثر اإلصالحات التنظيمية 
لسوق الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهذه الجائحة، ودور الهيدروجين 
في   تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والربط الكهربائي 

عبر الحدود والتكامل اإلقليمي.     

الدول  لمنتدى   2050 العالمية  الغاز  لتوقعات  الخامس  اإلصدار  إطالق  حفل   -2
المصدرة للغاز

األمانة  شاركت  للغاز،  المصدرة  الدول  لمنتدى  العام  األمين  سعادة  لدعوة  تلبية   
العامة ألوابك في حفل إطالق اإلصدار الخامس لتوقعات الغــاز العالميــة 2050 الذي 
انعقــد يــوم 24 فبراير 2021 عبر تقنية االتصال المرئي. شارك في حفل االنطالق، 
ممثلون رفيعو المستوى من الدول األعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز، وممثلي 
عدد من المنظمات الدولية )من بينهم منظمة أوبك، ومنتدى الطاقة الدولي(، إلى جانب 
العام  األمين  استعرض  الغاز.  بصناعة  والمهتمين  الشخصيات  كبار  من  مجموعة 
العالمية  الغاز  للغاز، أبرز نتائج اإلصدار الخامس لتوقعات  الدول المصدرة  لمنتدى 
العالمية  للتوقعات  الوحيد  اإلصدار  وتعد  للمنتدى،  األبرز  اإلصدار  تعد  التي   2050
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للطاقة التي تركز على صناعة الغاز الطبيعي. تأتي مشاركة األمانة العامة ألوابك، 
في سبيل تعزيز سبل التعاون بين المنظمتين في مجال الغاز الطبيعي، والمشاركة في 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

3-  فعالية نادي باريس للطاقة   

تلبية لدعوة معهد البترول الفرنسي، شاركت األمانة العامة في فعالية حول تطورات 
االستراتيجيات الدولية في مجال الهيدروجين، نظمها نادي باريس الطاقة يوم 30 آذار/

مارس 2021. خصصت الفعالية للنقاش حول موضعين رئيسيين هما: 

تطبيق الهيدروجين اإلستراتيجية األوروبية لنزع الكربون	 
والتداعيات 	   ،2060 عام  بحلول  الكربون  حياد  لتحقيق  الصين  استراتيجية 

الداخلية والدولية.
شارك في الفعالية نحو 34 عضو من أعضاء نادي باريس للطاقة، وغطت عدة 
بالهيدروجين وكيفية مساهمته اإلسراع بعملية تحول  فنية واقتصادية متعلقة  جوانب 
الدولية  االستراتيجيات  في  التطورات  متابعة  باستمرار  التوصيات  وجاءت  الطاقة. 
حول الهيدروجين وخطط نزع الكربون، بغية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض 

الكربون. 

4-  حلقة نقاش » الغاز الحر في دولة الكويت«  

العربية  بين منظمة األقطار  العامة  التعاون اإلعالمي والعالقات  تفعيل  في إطار 
المصدرة للبترول )أوابك(، وبين وزارة النفط في دولة الكويت، شاركت األمانة العامة 
في حلقة نقاشية عن الغاز الحر في الكويت عبر تقنية االتصال المرئي، الموافق 6 
نيسان/أبريل 2021. حضر الحلقة نحو 46 مشارك من مختلف المؤسسات البترولية 

والبحثية واإلعالمية بدولة الكويت.

تناولت الحلقة نبذة تاريخية عن اكتشافات الغاز الحر في الكويت، وخطط شركة 
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نفط الكويت لتطوير حقول الغاز الجيوارسية والتحديات التي تواجه عملية التطوير. 
وأوصت الحلقة بضرورة االستمرار بضخ االستثمارات في تطوير حقول الغاز بدولة 

الكويت لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز في القطاعات المختلفة. 

5- القمة السعودية للطاقة

شاركت األمانة العامة في القمة السعودية للطاقة التي انعقدت خالل الفترة 7-8 نيسان/
أبريل 2021 عبر تقنية االتصال المرئي. تناولت القمة عدة موضوعات متعلقة بصناعة 
النفط والغاز من جوانب المنبع والوسط والمصب، والطاقة المتجددة، والهيدروجين 
والكهرباء وموضوعات أخرى، حضر في القمة عدد غفير من المهتمين والعاملين في 
قطاع الطاقة، والمسؤلين التنفيذيين، وخبراء الصناعة، وصانعي السياسات وممثلين 
حكوميين، وممثلي عدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية، من بينها منظمة )أوبك(، 
ومنتدى الدول المصدرة للغاز، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا( وغيره. قدمت 
ضمن  الطاقة«  تحول  عملية  في  ودوره  الهيدروجين  بعنوان«  ورقة  العامة  األمانة 
الرؤية  للهيدروجين، والتي جاءت إلبراز  المخصص  القمة  الثاني من  اليوم  فعاليات 
عملية  في  به  يساهم  أن  يمكن  الذي  والدور  الهيدروجين،  العامة حول  لألمانة  الفنية 
تحول الطاقة، حيث يعد الهيدروجين من الموضوعات التي اكتسبت زخما دولياً في 
اآلونة األخيرة كونه أحد الحلول حول تحقيق الحياد الكربوني في اقتصادات عدة دول. 
والهيدروجين  الطبيعي  الغاز  أن كل من  مفادها  برسالة رئيسية  الورقة  اختتمت  وقد 
سيلعبان معاً دوراً هاماً ورئيسياً في عملية تحول الطاقة والمساهمة بشكل فعال في بناء 

منظومة للطاقة المستدامة في المستقبل. 

6- مؤتمر البتروكيماويات والتكرير- أوروبا 2021 )هلسنكي( 

في إطار تعزيز دور األمانة العامة للمنظمة في المشاركة في المؤتمرات الدولية 
المتخصصة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية، شاركت األمانة العامة في مؤتمر 
البتروكيماويات والتكرير 2021، خالل الفترة 17-19 مايو/أيار 2021، بمشاركة عدد 



269 تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

أنشطة المنظمة خالل عام 2021

من المختصين من شركات النفط العالمية والمهتمين بصناعة التكرير والبتروكيماويات. 
تناول المؤتمر عدد من المحاور أهمها تحول الطاقة واالقتصاد الدائري، واالستدامة 
العمليات  لتحسين  الرقمية  واألدوات  التحويلية،  للصناعات  الصناعية  العمليات  في 
الصناعية، وإعادة التدوير الكيميائي لنفايات البالستيك، وتكامل مصافي تكرير النفط 

مع مصانع البتروكيماويات. 

7-  ورشة عمل حول »اآلثار االقتصادية والصناعية لتطبيقات الذكاء االصطناعي 
في الدول العربية«

والصناعية  االقتصادية  »اآلثار  حول  عمل  ورشة  في  العامة  األمانة  شاركت 
لتطبيقات الذكاء االصطناعي في الدول العربية«، يوم 2 يونيو/حزيران 2021، والتي 

نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين. 

هدفت الورشة إلى إلقاء الضوء على التحوالت العالمية في عصر الثورة الصناعية 
االجتماعية  الحياة  مناحي  كافة  في  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  بتطبيق  الرابعة، 
واالقتصادية، والصناعية ومدى توفر اإلمكانات لنقل وتوطين هذه التكنولوجيا في 
لمناقشة  نقاشيتين  الورشة حلقتين  بها، ضمت  آفاق االستثمار  العربية، وفتح  الدول 
التحول  دور  فيها   استعرضت  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تواجه  التي  التحديات 
الذكاء  تطبيقات  وتأثير  االعمال،  نماذج  تغيير  في  االصطناعي  والذكاء  الرقمي 
االصطناعي على مهن الغد، ودور االبتكار والذكاء االصطناعي في العملية التعليمية 

في الوطن العربي. 

8- حلقة نقاشية بعنوان » تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد 19- على مجال 
االستكشاف واإلنتاج في الصناعة البترولية« 

في إطار التعاون اإلعالمي المستمر بين منظمة األقطارالعربية المصدرة للبترول 
ووزارة النفط في دولة الكويت، شاركت األمانة العامة في الحلقة النقاشية التي نظمتها 
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وزارة النفط الكويتية يوم اإلثنين 7 يونيو/حزيران 2021.  

جائحة  بسبب  النفط  أسعار  تراجع  »تأثير  بعنوان  ورقة  العامة  األمانة  قدمت 
كوفيد19- على مجال االستكشاف واإلنتاج في الصناعة البترولية«. ناقشت من خاللها 
الصناعة  في  الهامة  التاريخية  المالمح  حول  منها  األول  دار  رئيسية،  محاور  ثالثة 
البترولية خالل القرن العشرين، أما المحور الثاني فكان حول تأثير وباء كوفيد19- 
على الصناعة البترولية، وناقش المحور الثالث مؤشرات الخطر، وذروة الطلب على 

الطاقة، والمنظور المستقبلي. 

9- ورشة عمل دولية حول تخفيض انبعاثات الميثان 

األقطار  منظمة  بين  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  في  التعاون  إطار  في 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( ومنتدى الدول المصدرة للغاز بدولة قطر، شاركت 
المنتدى يوم 16 يونيو/حزيران 2021.   العامة في ورشة عمل دولية نظمها  األمانة 
شارك في الورشة عدد من المهتمين والعاملين في قطاع الطاقة على المستوى اإلقليمي 
ومنظمات  وهيئات  بالمنتدى،  األعضاء  الدول  وممثلي  الصناعة،  وخبراء  والدولي، 
استدامة  الميثان ألجل  انبعاثات  »تخفيض  بعنوان  ورقة  العامة  األمانة  قدمت  دولية. 
صناعة النفط والغاز«، لطرح رؤيتها حول هذا الموضوع وإبراز الفرص التي من 
شأنها تعزيز استدامة صناعة النفط والغاز، وأن تخفيض انبعاثات الميثان يمثل فرصة 
واعدة لصناعة النفط والغاز للعب دور رئيسي في الحد من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري والمساهمة في خلق مستقبل للطاقة المستدامة.  

10-  تصوير مقابلة لمنصة وزارة النفط اإللكترونية في دولة الكويت

في إطار التعاون المشترك بين منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ووزارة 
النفط بدولة الكويت، شاركت األمانة العامة في  17 أغسطس/آب في تصوير مقابلة 
مرئية حول تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد19- على مجال االستكشاف 

واإلنتاج.
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 11- حلقة نقاشية بعنوان مشروع الكويت للغاز المسال    

في إطار التعاون المشترك بين منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ووزارة 
النفط بدولة الكويت، شاركت األمانة العامة في الحلقة النقاشية »مشروع الكويت للغاز 
المسال«  التي نظمتها إدارة اإلعالم بوزارة النفط يـوم  24 أغسطس/آب 2021 عبر 
ووزارة  النفط،  وزارة  في  المختصين  من  عدد  الحلقة  في  شارك  المرئي.  االتصال 
الكهرباء والماء، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة. تناولت الحلقة 
النقاشية األهمية المتزايدة للغاز الطبيعي في منظومة الطاقة العالمية، كما تم التطرق إلى 
أهمية مشروع الغاز المسال في منطقة الزور بالنسبة لدولة الكويت، في إطار الخطة 
الفرص  إلى  التطرق  تم  الختام  2030. وفي  الكويتية  البترول  لمؤسسة  االستراتيجية 
المستقبلية للمشروع التي تستحق الدراسة لصناعة النفط والغاز في دولة الكويت ومنها 
إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المستورد في إنتاج الهيدروجين الستغالله في السوق 

المحلي وباألخص في مصافي التكرير.  

13- مؤتمر الشرق األوسط للهيدروجين األخضر

في إطار االهتمام الذي توليه األمانة العامة لمنظمة أوابك في موضوع الهيدروجين 
واستشراف الدور الذي يمكن أن يساهم به في عملية تحول الطاقة، شاركت األمانة 
العامة في مؤتمر« الشرق األوسط للهيدروجين األخضر«، يومي 24-25 أغسطس/ 
آب 2021، الذي عقد في مدينة دبي، دولة االمارات العربية المتحدة. قدمت األمانة 
التحتية  البنى  تسخير  وكيفية  الهيدروجين  وتخزين  نقل  »تحديات  ورقة حول  العامة 
الجلسة المخصصة  العربية«، في  الدول  الهيدروجين من  الطبيعي في تصدير  للغاز 
لبناء سلسلة إلنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين األخضر. طرحت الورقة وجهة نظر 
اقتصاد  بناء  أمام  العقبات  تذليل  وكيفية  الموضوع  هذا  للمنظمة حول  العامة  األمانة 
للهيدروجين في المنطقة العربية، والتعرف على الفرص والخطط والتقنيات والحلول 

لتخزين ونقل وتصدير الهيدروجين في منطقة الشرق األوسط.  
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13- مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا الثاني في مجال الطاقة

 شاركت األمانة العامة في مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا الثاني في مجال
يومي الُعمانية  والمعادن  الطاقة  وزارة  برعاية  ٌعمان  سلطنة  في  عقد  الذي   الطاقة 
النجاح  »عوامل  بعنوان  ورقة  العامة  األمانة  قدمت   .2021 أغسطس/آب   31–30
أن  إلى  الورقة  أشارت  العربية«.  المنطقة  في  الهيدروجين  قطاع  لبناء  والتحديات 
المنطقة العربية واعدة لالستثمار بامتياز في الهيدروجين وواحدة من مناطق الجذب 
الرئيسية لالستثمارات األجنبية في مجال الطاقة منزوعة الكربون، كما بينت أن بعض 
الدول العربية قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة وملموسة للتغلب على التحديات 
والعقبات التي تواجه قطاع الهيدروجين الناشئ وأن عدد المشاريع المعلنة لالستثمار 

في الهيدروجين في الدول العربية في ارتفاع مستمر.  

14-  االجتماع التنسيقي الثاني للجنة العمل المشتركة بين منظمة أوابك ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية 

في إطار تنفيذ ما جاء في مذكرة التعاون المبرمة مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومعهد  أوابك  منظمة  بين  المشتركة  العمل  للجنة  الثاني  التنسيقي  االجتماع  عقد  تم 
الكويت لألبحاث العلمية، بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2021. وقد تم خالل االجتماع 
مناقشة عدد من المواضيع الهامة من ضمنها التنسيق بشأن المشاركة بأوراق علمية 

وفنية أو بالحضور في الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجهتين. 

15- ورشة عمل حول عقود بيع الغاز

)أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  بين منظمة األقطار  التعاون  إطار مذكرة  في 
التدريبية  العمل  ورشة  في  العامة  األمانة  شاركت  العلمية،  لألبحاث  الكويت  ومعهد 
»عقود بيع الغاز« التي نظمها المعهد، لتدريب الكوادر الوطنية من الشركات النفطية 
بدولة الكويت خالل الفترة 21-23 سبتمبر/أيلول 2021. قدمت األمانة العامة ورقة 
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بعنوان »تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال واالنعكاسات 
على السوق العالمي«. تناولت الورقة مراحل صناعة الغاز الطبيعي المسال، والعوامل 
المؤثرة على تكاليف مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال وأنواع الهيكل التجاري 

لها، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية.   

16- حلقة نقاشية بعنوان » مشروع الوقود البيئي وآخر مراحل تطوره«  

العامة  األمانة  شاركت  الكويت،  دولة  في  النفط  وزارة  من  الواردة  للدعوة  تلبية 
البيئي وآخر مراحل تطوره«، بتاريخ 28  في حلقة نقاشية بعنوان »مشروع الوقود 

سبتمبر/أيلول 2021.

تناولت الحلقة نبذة عن مشروع الوقود البيئي في دولة الكويت والذي يهدف إلى تطوير 
أداء مصافي النفط القائمة وإنشاء مصفاة جديدة طاقتها التكريرية 615 ألف ب/ي، وذلك 
في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الوقود بما يتوافق مع أحدث المواصفات القياسية 

العالمية، وتلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث. 

17- االجتماعات المشتركة بين األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول )أوابك( ومنظمة )أوبك( 

شاركت  )أوابك(  ومنظمة  )أوبك(  منظمة  بين  الشراكة  وتعزيز  تفعيل  إطار  في 
أوبك والتي كانت على  التي نظمتها منظمة  العامة في عدد من االجتماعات  األمانة 

النحو التالي:  

فعالية إطالق اإلصدار »15« من تقرير أوبك المتعلق بـ«آفاق النفط العالمية 	 
2045« الذي تم اطالقه يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2021.

 	 30 بتاريخ  السنوية«  اإلحصائية  »النشرة  من  اإلصدار«65«  إطالق  فعالية 
سبتمبر/ أيلول 2021.

“ورشة العمل الفنية األولى لمنظمة أوبك مع شركات الطاقة” التي عقدت في 	 
11 أكتوبر/ تشرين األول 2021.
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“فعاليات ورشة العمل الثامنة المشتركة بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية 	 
ومنتدى الطاقة الدولي”، التي نظمتها منظمة أوبك بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين 

األول 2021.
“االجتماع الثاني رفيع المستوى لحوار الطاقة بين منظمة أوبك ومنتدى الدول 	 

المصدرة للغاز«، الذي نظمه منتدى الدول المصدرة للغاز »GECF” بتاريخ 
27 أكتوبر/ تشرين األول 2021.

الطاقة بين منظمة أوبك والهند«، 	  المستوى لحوار  الخامس رفيع  »االجتماع 
الذي نظمته منظمة أوبك بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين األول 2021. 

 18-  ورشة عمل دولية بعنوان »تعزيز الطلب على الغاز« 

)أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  بين  التعاون  إطار  في 
سبتمبر/   29 بتاريخ  العامة   األمانة  شاركت  للغاز،  المصدرة  الدول  ومنتدى 
الطلب  »تعزيز  بعنوان  المنتدى  نظمها  دولية  عمل  ورشة  في   2021 أيلول 
الطاقة  قطاع  في  والعاملين  المهتمين  من  عدد  الورشة  في  شارك  الغاز«.  على 
األعضاء  الدول  وممثلي  الصناعة،  وخبراء  والدولي،  اإلقليمي  المستوى  على 
هدفت  والعالمية.  الوطنية  النفط  وشركات  دولية،  ومنظمات  وهيئات  بالمنتدى، 
اكتساب  من  الغاز  سوق  مجال  في  والمهنيين  المراقبين  تمكين  إلى  الورشة 
بشكل  والتفكير  المشتركة،  التحديات  في  والنظر  السوق،   لظروف  أعمق  فهم 
كوقود  الطبيعي  الغاز  استخدام  آفاق  تدعم  التي  واآلليات  الطرق  في  جماعي 

المستدامة.   للتنمية  مفضل 

19-  حوار سياسي رفيع المستوى حول تكنولوجيات الهيدروجين 

حول  المستوى  رفيع  السياسي  الحوار  في  للمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
وكفاءة  المتجددة  للطاقة  اإلقليمي  المركز  نظمه  الذي  الهيدروجين  تكنولوجيات 
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الطاقة )RCREE( بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت )FES( يوم 4 أكتوبر/
تشرين األول 2021.  قدمت األمانة العامة ورقة بعنوان » االستراتيجية المحتملة 
المخصصة  الجلسة  في  العربية«  الدول  في  الهيدروجين  اقتصاد  ببناء  لإلسراع 

والدولية. اإلقليمية  للمؤسسات 

20- مبادرة مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة

شاركت األمانة العامة في 7 أكتوبر 2021، في ورشة عمل بعنوان »اإلمارات، 
ريادة بحرية وتمثيل تميز«، وهي ورشة من ضمن سلسلة »مشاريع ملهمة لطاقة 
العربية  اإلمارات  دولة  في  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  تنظمها  التي  مستدامة« 

المتحدة.

21- منتدى بتروليوم ايكونوميست حول »الغاز الطبيعي المسال إلى كهرباء في 
منطقة الشرق األوسط«

»الغاز  حول  ايكونوميست  بتروليوم  منتدى  في  للمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
الطبيعي المسال إلى كهرباء في منطقة الشرق األوسط« الذي عقد يوم 11 أكتوبر/ 
الغاز  المتحدة. قدمت األمانة ورقة بعنوان »  لندن-المملكة  2021 في  تشرين األول 
الطبيعي المسال في المنطقة العربية: عامل تمكين في عملية تحول الطاقة »، إلبراز 
أهمية الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، والدور الذي تساهم به مشاريع استيراد الغاز 

الطبيعي المسال في عملية تحول الطاقة.

22- مؤتمر تطورات الهيدروجين في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

»تطورات  بعنوان  دولي  مؤتمر  في  أوابك  لمنـظمة  العامة  األمانة  شاركت 
الهيدروجين في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« الذي نظمه مركز معاوني 
القادة )Leader Associates( يوم 18 أكتوبر/ تشرين األول 2021 في شنغهاي- 

جمهورية الصين الشعبية. 
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الراهن،  الوضع  بعنوان«  بالمؤتمر  الرئيسية  الورقة  العامة  األمانة  قدمت 
العربية«،  الدول  في  للهيدروجين  اقتصاد  لبناء  المستقبلية  والخطوات  والتحديات 
المنطقة  في  للهيدروجين  اقتصاد  بناء  أمام  والفرص  التحديات  استعراض  بهدف 
من  والبيئة  والمعادن  الطاقة  وزارة  من  متحدثون  المؤتمر  في  شارك  العربية. 
األوروبي  والبنك  البترولية،  لالستثمارات  العربية  والشركة  المغربية،  المملكة 

والتنمية وغيرهم.  اإلعمار  إلعادة 

23- ورشة عمل حول مشروع النفط الثقيل في الكويت وآخر مراحل تطوره

شاركت األمانة العامة للمنظمة في ورشة عمل حول » مشروع النفط الثقيل في 
في  النفط  وزارة  في  العامة  العالقات  إدارة  نظمتها  تطوره«.  مراحل  وآخر  الكويت 
دولة الكويت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وتضمنت استعراضاً لحقول النفط 
الثقيل والتطورات التي تمت عليها، وخطة توسع الكويت في إنتاج النفط الخام ضمن 

استراتيجية البالد لرفع الطاقة اإلنتاجية للبالد.

24- ورشة عمل حول دور التقنيات الناشئة في خدمة أهداف التنمية المستدامة

للتقييس والتعدين شاركت  الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة  بناء على دعوة من 
االتصال  عبر   ،2021 األول  كانون  ديسمبر/   8 في  عمل  ورشة  في  العامة  األمانة 
تضمنت  المستدامة.  التنمية  أهداف  خدمة  في  الناشئة  التقنيات  دور  حول:  المرئي، 
العربية، في  العلمية  الخبرات  تناولت بعض  التي  العروض  العديد من  تقديم  الورشة 
بواقع  تتعلق  التقني، ضمن محاور  المجال  في  العربي  العلمي  البحث  لتحفيز  مسعى 
وتقنيات  المستدامة،  التنمية  تحقيق  في  المعرفة  إدارة  ودور  الناشئة،  التقنيات  وآفاق 
الطبيعية،  الموارد  وإدارة  البيئة  على  والحفاظ  التنمية  تحقيق  في  الصناعي  الذكاء 
في  والدولية  العربية  والتجارب  المستدامة،  التنمية  أحل  من  والتكنولوجيا  واالبتكار 

توظيف التقنيات الناشئة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
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واألمانة   )APPO( للبترول  المنتجة  االفريقية  الدول  منظمة  بين  اجتماع   -25
العامة لمنظمة أوابك. 

في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية، قامت األمانة 
العامة بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2021 بتنظيم اجتماع عن بٌعد مع منظمة الدول األفريقية 
المنتجة للبترول )APPO( بهدف تعزيز التعاون فيما بين المنظمتين في مجال تبادل 
إحصاءات الطاقة والدراسات الفنية واالقتصادية، وقد تم في هذا الخصوص االتفاق 

على تشكيل فريق عمل لمتابعة سبل تعزيز هذا التعاون المنشود. 

26- ورشة عمل حول “مهارات التفاوض الدولي في مجال الطاقة وما يتعلق بها” 

الدولي  التفاوض  العامة في فعاليات ورشة عمل حول “مهارات  شاركت األمانة 
في مجال الطاقة وما يتعلق بها” التي عقدت عن بعد بتاريخ 12 يناير 2021، والتي 
الرئيسي  الهدف  كان  العربية.   الخليد  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  نظمتها 
لورشة العمل هو تنمية القدرات التفاوضية للكوادر الوطنية في مجال الطاقة، وإيضاح 
قدرات دول مجلس التعاون في ضمان أمن اإلمدادات وتعزيز أهمية البترول كمصدر 
رئيسي للطاقة. ومن أهم النقاط الرئيسية التي تم التوصل إليها والتي يجب أن يضعها 

المفاوض الخليجي في االعتبار خالل الفترة القادمة، ما يلي: - 

ألن  أخرى  على  فترة  من  المفاوضين  تغيير  يتم  ال  بحيث  االستمرارية،  أوالً: 
للتعرف على ما فاتهم، ومن ثم يصبحوا  المفاوضين الجدد يحتاجوا إلى وقتاً طويالً 

عبء على الوفد أكثر من المساهمة. 
ثانياً: االنتقاء الجيد لألفراد المكلفين بالتفاوض، فلم يعد الهدف هو االستماع فقط، 

ولكنه في األساس هو تحقيق المصلحة الوطنية لتي تحيق بها المخاطر. 
ثالثاً: بناء القدرات وزيادة عدد المشاركين في المفاوضات. 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

278

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

تقرير األمين العام السنوي الثامن واالربعون

27- اجتماعات الدورة )107( للمجلس االقتصادي واالجتماعي  

االقتصادي  للمجلس   )107( الدورة  اجتماعات  في  العامة  األمانة  شاركت 
 4 إلـى  يناير   31 من  الفترة  خالل  المرئي  االتصال  عبر  عقدت  التي  واالجتماعي 
فرضتها  التي  الحالية  األوضاع  لمناقشة  االجتماعات  وقد خصصت   .2021 فبراير 
واالقتصادي  االجتماعي  للعمل  أولوية  تمثل  التي  والموضوعات   ،19 كوفيد  جائحة 
واالجتماعية  الصحية  والتداعيات  اآلثار  مواجهة  رأسها  وعلى  المشترك،  العربي 
مناقشة عدد من  االجتماعية  اللجنة  اجتماع  تم خالل  وقد  كوفيد19.  لجائحة  التنموية 
البند المتعلق بالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة  البنود والتي من أهمها 
الدول العربية على مستوى القمة “الدورة العادية 31” – الجوانب االجتماعية. والبند 

المتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية. 

كما تم خالل اجتماع اللجنة االقتصادية البحث في عدد من البنود والتي من أهمها 
على  العربية  الدول  جامعة  لمجلس  واالجتماعي  االقتصادي  بالملف  الخاص  البند 
بمحور  الخاص  والبند  االقتصادية.  الجوانب   –  ”31 العادية  “الدورة  القمة  مستوى 
أعمال الدورة “منطقة التجارة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي”. 

والبند المتعلق باالتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 

الذي عقد  الطاقة  الهندي في مجال  العربي  التعاون  لمنتدى  الدورة األولى   -28
خالل الفترة 8-9 يونيو 2021

شاركت منظمة أوابك في الدورة األولى لمنتدى التعاون العربي الهندي في مجال 
الطاقة خالل الفترة 8 9- يونيو 2021 عبر تقنية االتصال المرئي، ممثلة بمشاركة 
سعادة األمين العام كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول التحول 
الطاقي، وبورقة فنية قدمت من قبل مدير اإلدارة االقتصادية في المنظمة في الجلسة 

الفنية الرابعة المتعلقة بالتعاون العربي الهندي في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وقد تطرقت أعمال المنتدى إلى عدة مواضيع تتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه 
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كل من الهند والدول العربية في مجال الطاقة، وفرص تطوير التعاون العربي الهندي 
في هذا المجال، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجاالت استكشافات واستخدام موارد 
والهند،  العربية  الدول  في  النووية  للطاقة  السلمية  واالستخدامات  األحفورية،  الطاقة 
ودور مشروعات الطاقات المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة في التحول الطاقي بالدول 

العربية والهند. 

29- االجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 
بالمنطقة العربية 

شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول باالجتماع التاسع 
للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية والذي عقد 

عن بُعد بتاريخ 2021/6/30.   

تأتي مشاركة األمانة العامة في إطار متابعتها لألهداف التي تقع ضمن اهتماماتها 
وخاصة الهدف الخاص بالطاقة النظيفة والهدف الخاص بالعمل المناخي من أهداف 
األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  اعتمدتها  التي   )SDGs(  2030 المستدامة  التنمية 
المتحدة في عام 2015 وتضم 17 هدفاً. وكان التركيز في هذا االجتماع منصباً حول 
عدد من األهداف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وهي: العمل الالئق ونمو 

االقتصاد، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 

)اسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  بين  التعاون  تعزيز    -30
واألمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

في إطار تعزيز التعاون بين منظمة أوابك واالسكوا تم عقد لقاء مشترك بتاريخ   
26 أغسطس 2021 لمناقشة كافة المجاالت المتاحة للتعاون وذات االهتمام المشترك، 
كما شاركت األمانة العامة »بصفة مراقب« في اجتماع الدورة االفتراضية الثالثة عشر 
21 سبتمبر   – 20 الفترة من  التي نظمتها االسكوا والتي عقدت خالل  الطاقة  للجنة 

.2021
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31- تعزيز التعاون بين معهد أكسفورد لدراسات الطاقة واألمانة العامة لمنظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

في إطار تفعيل وتعزيز الشراكة بين المنظمة ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة عقد 
لقاء مشترك بتاريخ 8 سبتمبر 2021 لمناقشة كافة المجاالت المتاحة للتعاون وذات 
ودوره  المعهد  هذا  ألهمية  أكسفورد  معهد  مع  التعاون  هذا  يأتي  المشترك.  االهتمام 
المتميز في مجال دراسات الطاقة، ومن ضمن المواضيع التي تم مناقشتها موضوع 
مشاركة منظمة أوابك في مبادرة الهيدروجين التي يقوم المعهد بإقامتها، كما تم عقد 
قيد  اآلن  التفصيل، وهي  بشيء من  المبادرة  لمناقشة  المعهد  مع  مماثل  آخر  اجتماع 

الدراسة التخاذ اإلجراءات المناسبة حيال مشاركة المنظمة في هذه المبادرة.

32- االجتماع التنسيقي الثاني للجنة العمل المشتركة بين منظمة أوابك ومعهد 
)KISR( الكويت لألبحاث العلمية

في إطار تنفيذ ما جاء في مذكرة التعاون المبرمة مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومعهد  أوابك  منظمة  بين  المشتركة  العمل  للجنة  الثاني  التنسيقي  االجتماع  عقد  تم 

الكويت لألبحاث العلمية، بتاريخ 2021/9/19.  

33- االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2022، 
القاهرة، 20-22 ديسمبر 2021 

في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
والذي   2022 لعام  الموحد  العربي  االقتصادي  التقرير  إلعداد  التمهيدي  االجتماع 
عقد في القاهرة خالل الفترة 20-22 ديسمبر2021 وتم خالل هذا االجتماع مناقشة 
مخططات فصول التقرير لعام 2022 المعدة من قبل المؤسسات األربعة المشاركة في 
إعداده، كما يتم االتفاق على تحديد موضوع فصل المحور للتقرير هو “التغير المناخي 

والبيئي في الدول العربية: الواقع واآلفاق”.
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خامساً:  متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ

اتفاقية  تطورات  العامة  األمانة  تابعت  الموقر،  الوزراء  مجلس  لتوجيهات  تنفيذاً 
واتفاق  كيوتو  UNFCCC، وبروتوكول  المناخ  تغير  بشأن  االطارية  المتحدة  األمم 
باريس، وكذلك اجتماع المجموعة التفاوضية العربية واالجتماع التنسيقى لخبراء البيئة 

في الدول األعضاء.

وفيما يلى استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2021:-

1.  اجتماع الهيئات الفرعية  SBI و SBSTA خالل الفترة من 31 مايو وحتى 17 
يونيو 2021 حيث تمت مناقشة موضوع تمويل المناخ وأسواق الكربون والخسائر 

واألضرار والتكيف والشفافية .

المناخ، عقدت المجموعة العربية  التفاوضية العربية لتغير  2. اجتماعات المجموعة 
عدة اجتماعات خالل العام 2021 عبر تقنية االتصال المرئي وذلك لبلورة الموقف 
العربي الذي حول كافة العناصر المطروحة على مائدة المفاوضات والتأكيد على 
المسؤولية التاريخية والظروف الوطنية لكل دولة عضو وانه يجب ان يكون انتقال 
لتغير  االطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  لمبادئ  وفقاً  ومنصفاً  وعادالً  شامالً  الطاقة 

المناخ ودور الطاقة ومساهمته في عملية التنمية المستدامة.

المستدامة  المستديرة الوزاري األول حول الطاقة والمناخ والبيئة  المائدة  3. اجتماع 
2021/9/6م حيث أكد االجتماع  المرئي  OPEC عبر االتصال  الذي استضافته 
على أهمية وضرورة استخدام جميع مصادر الطاقة وجميع التقنيات المتاحة مثل 

CCUS واالقتصاد الدائري للكربون.

4. االجتماع التنسيقي الثامن والعشرين لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول األعضاء 
األوراق  الى  االستماع  وبعد  2021م  أكتوبر   13 يوم  العامة  األمانة  عقدته  الذي 
الفنية التي قدمت وورقة األمانة العامة أكد المشاركون على أهمية عناصر الموقف 

العربي المتفق عليها ضمن الفريق التفاوضي العربي .
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تغير  بشأن  االطارية  المتحدة  األمم  التفاقية  والعشرين  السادس  األطراف  مؤتمر   .5
 12 2021م وحتى  أكتوبر   31 الفترة من  والتي عقدت خالل   COP 26 المناخ 
نوفمبر 2021م وقد مثلت األمانة العامة في هذا االجتماع بصفة مراقب وفيما يلي 

:)COP 26( أهم مخرجات أعمال الدورة

انبثق عن القمة ميثاق غالسكو للمناخ، حيث يدعو الى تجديد الجهود لزيادة 	 
الطموح بشأن خفض االنبعاثات، وتمويل المناخ والتكيف، والخسائر واالضرار 
والدعوة الى التخلص التدريجي من الفحم والتخلص التدريجي من دعم الوقود 

االحفوري.

السادسة. 	  المادة  بالتمويل.  المتعلق  باريس  اتفاق  قواعد  كافة  القمة  استكملت 
والجرد  المشتركة.  الزمنية  األطر  الشفافية  التكيف،  واألضرار.  الخسائر 
العالمي وتدابير االستجابة ) وعمل كورونيفيا المشترك في الزراعة ( وهذا 
التي  الشفافية  الموافقة على عملية  ان تمت  بعد  الكامل لالتفاق  بالتنفيذ  يسمح 

ستخضع الدول للمسألة عند تحقيق أهدافها .

الدول 	  لمساعدة  دوالر  مليار   100 مبلغ  بتوفير  األول  المرفق  دول  التزمت 
الفقيرة على تحقيق االنتقال الى الطاقة النظيفة مع السعي للحصول الى ضعف 
هذا المبلغ خالل العقدين القادمين وهذا االمر تشكك الدول النامية الفقيرة من 

تحقيقه.

اعالن القادة بشأن الغابات واستخدام األراضي، وتقديم مليار دوالر من التمويل 	 
العام لدعم حماية الغابات واستعادتها وادارتها على نحو مستدام.

وافقت جميع الدول على إعادة النظر في اهداف المساهمات المحددة وطنياً لعام 	 
2030 وتعزيزها العام القادم خالل COP 27 في جمهورية مصر العربية.

التعهد العالمي بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 % خالل الفترة من 	 
2020 الى 2030.
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تم اختيار كل من جمهورية مصر العربية الستضافة COP 27 لعام 2022، 	 
ودولة االمارات العربية المتحدة الستضافتها COP 28 لعام 2023.
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سادساً: النشاط اإلعالمي

2021 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
المختصة  إدارة اإلعالم والمكتبة،  العربي والدولي وذلك عن طريق  الصعيدين 
بتنفيذ المهام واألنشطة اإلعالمية للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع المطبوعات 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية 
العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة  في األمانة 
البترولية العربية والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن 
التوثيق  تقوم بأعمال  المقروءة والمرئية، كما  التطورات في وسائل االعالم  هذه 
العامة  الباحثين من داخل األمانة  الجارية، وتزويد  والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 

وخارجها بما يرغبون فيه من كتب ومراجع ودوريات.

1- التحرير والطباعة والنشر والتوزيع
استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات، واقتضى ذلك متابعة 
كل ما يتعلق بأعمال التحرير، والتدقيق، والترجمة، والتصميم واإلخراج والطباعة، 

والنشر، والتوزيع. 

2- النشاط الصحفي واإلعالمي
نشـاطـات  غطــت  الصحفيـة  البيـانـات  مـن  عـدد  العـامـة  األمـانـة  عـن  صـدر 
المنظمــة المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء المنظمـة واجتمـاعــات المكتــب 
أنشطـة  والعربيـة  المحليـة  الصحـف  بعـض  تناولـت  أخـرى  جهـة  ومـن  التنفيـذي. 
مجـال  فـي  بـه  تقـوم  ومـا  األعضـاء،  الدول  بيـن  التنسيـق  فـي  ودورهـا  المنظمــة، 
تنشـره  مـا  متابعـة  العامـة  األمانـة  واصلت  كما  المشتـرك.   العربـي  العمـل  دعـم 
العالمية  االنباء  ووكاالت  األجنبيـة  الصحـف  وبعـض  والعـربيـة  المحليـة  الصحـف 
والمنظمات اإلقليمية والدولية حـول شــؤون الطـاقـة، وتجميـع وأرشفــة أهــم األخـبـار 
والمـوضوعـات النـفطيـة االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة إلـى بعـض الموضوعـات 

األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.  
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3- الموقع االلكتروني 
استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار 
للدراسات  تقديم عرض موجز  إلى  باإلضافة  الدول األعضاء،  النفطية في  الصناعة 
الحديثة الصادرة عن األمانة العامة للمنظمة والبيانات اإلحصائية الحديثة والتطورات 
في السوق البترولية العربية والدولية، وقد تم ادخال بعض التعديالت االخراجية على 

الموقع وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

4- وسائل التواصل اإلجتماعي
فقد  الجمهور  أكبر قطاع ممكن من  التواصل مع  العامة على  األمانة  حرصا من 
استمرت في تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق وسائل التواصل االجتماعي )تويتر 
المهتمين  المتابعين من  قبل  بتفاعل جيد من  المنظمة  فيسبوك(، وتحظى حسابات   –

بمتابعة أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5- خدمات المعلومات والمكتبة
تقدم مكتبة منظمة أوابك خدمات المعلومات من خالل تزويد المستفيدين بمصادر 
...إلخ( سواء كانت في شكل  تقارير، مقاالت  المتنوعة )كتب، دوريات،  المعلومات 
مطبوع أو في شكل إلكتروني، كذلك الرد على االستفسارات وتقديم الخدمة المرجعية، 
وتشمل تلك الخدمات فئات الباحثين والدارسين وكل من له اهتمام بالموضوعات التي 

تقتنيها المكتبة، وتنقسم هذه الفئات إلى :-

منتسبي منظمة أوابك.. 1

 المستفيدين من خارج المنظمة في دولة المقر، سواء بتوفير خدمة االطالع . 2
داخل المكتبة للزائرين وتصوير بعض ما يحتاجون إليه في إطار المسموح به، 

أو من خالل التراسل عبر البريد اإللكتروني.
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المستفيدين من خارج دولة المقر سواء كانوا من الدول األعضاء أو غيرها، . 3
وذلك بالتواصل عبر البريد اإللكتروني.

الفهرسة والتصنيف
يتواصل العمل في المكتبة بشأن الفهرسة والتصنيف وذلك بإدخال بطاقات فهرسة 
مع  بالتوازي  العمل  ويسير  »أوراكل«،  برنامج  على  األدراج  في  الموجودة  الكتب 
فهرسة مصادر المعلومات التي تقتنيها المكتبة حديثا وحفظ بيانات الفهرسة أيضا في 
نفس البرنامج. هذا باإلضافة إلى فهرسة الدوريات وإثبات بيانات األعداد في برنامج 

“أوراكل«.

وتعتمد المكتبة في إنجاز أعمال التصنيف على خطة تصنيف ديوي العشري المتمثلة 
في موسوعة التصنيف العشري، الطبعة 21 من تصنيف ديوي المعربة، الطبعة الثانية، 

عام 2010. مع الرجوع إلى اإلصدارات اإلنجليزية األحدث عند الحاجة.

التزويد
تتم عملية التزويد بشكل مستمر من أجل تنمية مجموعات المكتبة، حيث تبلغ الزيادة 
السنوية من مصادر المعلومات اإللكترونية من 150-200 عنوانًا. ويتم التزويد في 

مكتبة أوابك على النحو التالي :-

التزويد بمصادر المعلومات الجديدة وفقا لما يتم اقتراحه من قبل مكتب األمين . 1
العام ومن اإلدارات المتخصصة واختيارات مسؤول المكتبة.

التجديد . 2 وإجراء  واألجنبية،  العربية  والمراجع  الدوريات  اشتراكات  متابعة 
الالزم لها.

إنزال اإلصدارات اإللكترونية من مواقعها أو عبر البريد اإللكتروني وحفظها . 3
في المجلدات المخصصة لها في المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.

تنزيل مصادر المعلومات )كتب، دوريات، مقاالت، تقارير ... إلخ( ذات الصلة . 4
باهتمامات المكتبة عبر شبكة اإلنترنت.
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هذا وقد ارتفع عدد مصادر المعلومات في المكتبة من 31500 كتابًا إلى حوالي 
31700 كتابًا، ومن 5850 وثيقة إلى 6000 وثيقة.

المكتبة اإللكترونية
تعمل المكتبة بشكل دائم نحو التحول الرقمي في مقتنياتها، فهي تسعى إلى تنمية 
مجموعاتها من مصادر المعلومات اإللكترونية في المجاالت التي تدخل ضمن نطاق 

اهتماماتها. وهي في هذا الشأن تسير في اتجاهين:-

التقليدية  المعلومات  إلكترونية من مصادر  نسخ  الحصول على  في  يتمثل  األول   
)الورقية( التي تقتنيها المكتبة.

تثري  حديثة  إلكترونية  معلومات  مصادر  على  الحصول  في  يتمثل  الثاني 
الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامات المكتبة.
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سابعاً: بنك المعلومات 

لتفعيل  الشاملة  الخطة  إطار  في  دوره  وتفعيل  المعلومات  بنك  تطوير  إطار  في 
وتطوير نشاط المنظمة، تم القيام بالتالي:

عقد اجتماع تنسيقي بين األمانة العامة وفريق عمل إدارة المعلومات واالحصاء 	 
في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدولة االمارات العربية المتحدة عن بُعد بتاريخ 

22 مارس 2021.
 تنظيم دورة تدريبية بعنوان »بناء القدرات الوطنية في الدول األعضاء على 	 

حزيران  يونيو/   24–23 من  الفترة  خالل  والطاقة«  النفط  إحصاءات  اعداد 
.2021

بُعد خالل  الدول األعضاء عن  العاشر لضباط اتصال  التنسيقي  تم عقد االجتماع 
الفترة 22-23 نوفمبر 2021. وقد تم خالل االجتماع مناقشة إستمارات جمع بيانات 
الطاقة التي تم إستيفاء بياناتها من قبل ضباط اتصال الدول األعضاء في مجال بنك 
المعلومات. كما تم االطالع على تجارب بعض الدول األعضاء في مجال إعداد ميزان 

الطاقة الخاص بهم.

قام بنك المعلومات بإعداد مطبوع بيانات الطاقة حسب المجموعات الدولية للفترة 
)1980 - 2020( اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول البريطانية، ويتم تحديث 

هذا المطبوع سنويا، وقد تم إحالة التقرير إلى الدول األعضاء في المنظمة. 

الذي يغطي   ،2021 لعام  السنوي  التقرير اإلحصائي  بإعداد  المعلومات  بنك  قام 
الفترة )2016 –2020(.

إحصاءات  حول  المنفصلة  التقارير  من  سلسلة  إعداد  على  المعلومات  بنك  يعمل 
النفط والطاقة لكل دولة عضو في المنظمة، ويغطي التقرير الفترة )2020-1985(، 
ويتضمن البيانات واإلحصاءات المتعلقة باالحتياطيات واإلنتاج واالستهالك والتجارة 

الى جانب بعض المؤشرات األخرى ذات العالقة بالنفط والغاز الطبيعي.
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تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2021 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )30( موظفا، منهم )17( في 
الكادر المهني و)13( في الكادر العام.  

ثامناً:  النشاط اإلداري والمالي
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

استمرت الشركات العربية المنبثقة  في نشاطها خالل عام 2020 والنصف األول 
انعكاساً  الشركات  التي واجهتها خالل  التحديات  الرغم من  2021، على  من عام 
البترولية في  المشروعات  النفطية وانعكاساتها على  السوق  الجارية في  للتطورات 
المنبثقة عن  العربية  الشركات  للنفط، كما تواجه  المنتجة والمصدرة  العربية  الدول 
المنظمة ومنذ سنوات طويلة منافسة مع شركات الطاقة الدولية ذات النشاط المشابه 
من جهة التي تعمل في نفس مناطق العمل، إلى جانب صعوبة دخول الشركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة بعض األسواق العربية بسلل اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.

 وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواصل 
الذاتية ومستندة على رصيد  جهودها الحثيثة لزيادة نشاطها باالعتماد على امكانيتها 
الدول األعضاء في  النفط والغاز، وبدعم من  الطويلة في قطاع صناعة  خبراتها 
المنبثقة عن  العربية  الشركات  الجهود عن تحقيق بعض  تلك  أثمرت  المنظمة، وقد 

المنظمة نتائج مالية جيدة. 

إدارية ومالية كاملة،  باستقاللية  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتمتع 
المنظمة  الدول األعضاء في  المكونة من مالكها من  العمومية  وتختص جمعياتها 
إداراتها برسم خططها االستراتيجية واتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات  ومجالس 

لتسييرها ووضع الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها.

من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة، بدور رئيسي ومحوري في تفعيل التعاون 
الشركات  العامة مع  المنظمة وفق خطة األمانة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  بين 
ضمن االدوار التنفيذية والتنسيقية والتنظيمية، حيث تنظم اجتماع سنوي بين مسؤولي 
التحديات المشتركة  التعاون، واستعراض  الشركات يتم من خالله بحث سبل تعزيز 
في ظل التطورات التي تشهدها صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.

القادمة مزيدا  المرحلة  بأن تشهد  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتطلع 
من الدعم والمساندة من الدول األعضاء بالمنظمة، وأن تتاح لها المزيد من الفرص 

االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس األفضلية. 
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)AMPTC( أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول

كان النشاط خالل الربع األول من عام 2020 عاديا في اسواق تأجير الناقالت من 
حيث الطلب علي االستئجار واسعار التأجير في مستويات جيده لكن اعتبار من شهر 
ابريل 2020 بدأ التأثير السلبي لجائحة كورونا )كوفيد- 19(  يظهر علي نشاط تأجير 
المصدرة  الدول  العديد من  بدأت  للبترول، حيث  البحري  النقل  الناقالت في أسواق 
والمستوردة للنفط ومشتقاته في تنفيذ اإلغالق التدريجي حتي اإلغالق شبة التام خالل 
عام 2020، األمر الذي  أدي الي انخفاض الطلب على الناقالت حيث انخفض الطلب 
علي النفط نتيجة امتالء الخزانات االرضية كنتيجة لإلغالق.  كما أدى ذلك إلى بقاء 
العديد من الناقالت محمله بشحناتها متوقفة خارج الموانئ. ومع ذلك، أمكن االستمرار 
في تأجير ناقالت الشركة، وسداد الجزء األكبر من قروض التمويل وإلغاء الرهونات 
البنكية على معظم الناقالت. أما خالل النصف األول من عام 2021 فقد عانت الشركة 
من ركود أسواق النقل البحري للبترول التي تأثرت بشده نتيجة االغالق شبة التام حول 
التأجير  الشركة اال أن اسعار  الرغم من استمرار تشغيل جميع ناقالت  العالم وعلي 
نتج عنة تحقيق  الذى  التشغيل االمر  بتغطية مصروفات  تفي  كانت منخفضة جدا ال 

خسائر تشغيلية.

التحديث  وبالرغم من تلك الظروف الصعبة، إال أن الشركة استمرت في سياسة 
والتطوير ألسطولها، حيث قرر مجلس االدارة مؤخراً المضي قدما في التعاقد على 
لبناء  الي حق اختياري  النظيفة باإلضافة  البترولية  للمنتجات  ناقالت جديدة   4 بناء 

ناقلتين اضافيتين

 )Four )4( Firm units plus Two )2( optional units of 114,000 DWT class Product Carrier(

للوقود  المنخفض  الناقالت ذو االستهالك  النوع من  لهذا  المتقدم  الجيل  وذلك من 
بكلفة حوالي 320 مليون دوالر سيتم تمويلها بالكامل من مصادر الشركة الذاتية. ومن 
المخطط استالم هذه الناقالت خالل الربع الثالث والرابع من عام 2023 والربع االول 

والثاني من عام 2024.

النفطية  الشركات  بقبول جميع  الشركة تحظي  ناقالت  بالذكر أن جميع  وجدير 
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النقل  الفردية في أسواق  الرحالت  بنظام  الراهن  الوقت  تأجيرها في  العالمية، ويتم 
النفطية مثل ) شل، بي بي، توتال( وفي نفس  الشركات  للبترول لكبري  البحري 
الوقت يتم التواصل بصوره مستمرة مع كافة مؤسسات تسويق النفط بالدول االعضاء 
بالشركة واعالمهم عن استعداد الشركة لوضع كافة ناقالتها الجديدة لخدمة اغراضها 

التسويقية بأسعار نقل تنافسيه مقارنًة بأسعار أسواق النقل البحري.

النتائج المالية للشركة عن عام 2020	 

بلغـت إيرادات تشغيل ناقالت الشركة خالل عام 2020 حوالي 160.540 مليون 
الناقالت حوالي  قبل احتساب استهالك  الفعلية  التشغيل  بلغت مصاريف  دوالر، كما 
101.171 مليون دوالر، فيما بلغ استهالك الناقالت الدفتري حوالي 30.477 مليون 

دوالر.

وبعد األخذ في االعتبار المصاريف اإلدارية والعمومية والمصروفات واإليرادات 
2020 تحقيق صافي ربح  الشركة عام  لنشاط  النهائية  النتيجة  بلغت  فقد  األخرى، 
حوالي 32.181 مليون دوالر، كما يظهر في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

.2020/12/31

النتائج المالية عن النصف األول من عام 2021	 

بلغت  52.524 مليون دوالر، في حين  الناقالت حوالي  إيرادات تشغيل  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالي 40.174 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفتري للناقالت 
حوالي 15.239 مليون دوالر. هذا وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا 
فوائد التمويل للبنوك والمصروفات واإليرادات األخرى، تكون النتيجة النهائية لنشاط 
 12.283 2021 تحقيق صافي خسارة حوالي  النصف األول من عام  الشركة عن 

مليون دوالر، وفقا لما تظهره البيانات المالية للنصف األول من عام 2021.
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ب– الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

شهد عام 2020 العديد من التحسينات في البنية التحتية والتشغيلية والتي تم ترجمتها 
إلى تحسينات في هوامش الربح وااليرادات. وبالرغم من انخفاض االيرادات اإلجمالية 
بالمقارنة بعام 2019 بسبب جائحة كورونا، إال أن توزيع النسبة اإلجمالية لإليرادات 
في عام 2020 ظلت مماثلة للسنوات السابقة حيث مثلت نسبة إصالح السفن حوالي 
الحربية  السفن  42%، وإصالح  البحرية  المنصات  43% من اإليرادات، وإصالح 
النسبة اإلجمالية لإليرادات  تقريبًا. كما كان توزيع   2% 13%، والهندسة والبناء 
متساويا في النصف األول من عام 2021 تقريبا بين ايرادات السفن ومنصات الحفر.

إثارة لالهتمام فيما يخص اإليرادات هو نسبة اإليرادات  وكان االتجاه األكثر 
العالمية مقارنة باإليرادات اإلقليمية، والذي أعطى داللة واضحة على السبب الفعلي 
القيود  19(، أال وهي  الناتجة عن جائحة كورونا )كوفيد-  النخفاض اإليرادات 
المفروضة على اللوجستيات في الحصول على العمالة المتخصصة )مثل الفنيين من 
المشاريع. وقد ساهمت عدة مبادرات مبتكرة من قبل  للسفر والعمل في  المتعاقدين( 
الشركة، كطلب اإلعفاءات الحكومية من الحجر الصحي في تقليل األثر السلبي على 

الرغم من تأثيره الملموس بشكل عام. 

العالمية واإلقليمية  بين اإليرادات  النسبة  الجائحة، كانت  2019 وقبل  وفي عام 
حوالي 50 % لكل منهما، ولكن بحلول نهاية عام 2020، كانت السوق اإلقليمية تمثل 
تقيد األساطيل اإلقليمية  إيرادات إصالح السفن، وذلك بسبب  34% فقط من  حوالي 
بسبب تداعيات الجائحة، واتخاذ مالك السفن خيارات اإلصالح المحلية لكي يتمكنوا 

من توفير العمالة المتخصصة التي ال تضطر إلى السفر.

الجدير بالذكر أن العديد من العمالء اإلقليميين لشركة أسري من المنطقة واصلو 
العمل مع الشركة على مدار العام مثل شركة »بحري« في المملكة العربية السعودية. 
كما أثمرت عمليات التسويق وتطوير األعمال االقليمية منذ بداية العام الى استقطاب 
البترول  لنقل  البحرية  العربية  القدامى كالشركة  العمالء  عمالء جدد، وعودة بعض 
العام وغيرهم. هذا وقد تضمنت  البحري  للنقل  الليبية  الوطنية  AMPTC والشركة 
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خطة الشركة للتحديث في عام 2020 اقتناء معدات وبنية تحتية جديدة ادت إلى سرعة 
إنجاز مشاريع إصالح السفن ومنها تصليح حفارات البترول وتصليح السفن العسكرية 
والتجارية بإجمالي 136 مشروعاً في 2020 والتي تتساوى مع عدد المشاريع المنجزة 

في عام 2019.

 وقد شملت هذه التحديثات بناء أسطول جديد من الرافعات المتنقلة، وآالت الخراطة 
المتطورة، وآالت لحام حديثة، وأضواء LED جديدة لضمان سريان االعمال بالشركة 
بدون انقطاع ليال ونهارا. باإلضافة إلى ذلك، استفادت الشركة من مبادرتها لترشيد 
الطاقة الكهربائية التي خفضت استهالك الطاقة بما يعادل 50 ألف دوالر في األشهر 

التشغيلية الستة االولى دون التأثير على اإلنتاجية.

النتائج المالية لعام 2020 والنصف األول من عام 2021 	 

حققت الشركة عام 2020 إيرادات إجمالية بلغت حوالي 141مليون دوالر، مقارنة 
بإيرادات عام 2019 التي بلغت حوالي 181 مليون دوالر، وينعكس االنخفاض نتيجة 
لجائحة كورونا )كوفيد- 19( إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك، 
الشركة في عام  بنجاح. وقد شرعت  الشركة من تسيير األعمال والمشاريع  تمكنت 
2021 بتحقيق أهدافها المالية على رغم تفشي الجائحة. حيث ركزت خالل النصف 
النقدية، عالوة  المشاريع وتحقيق السيولة  العام على تحسين هوامش ربح  األول من 
على عمل الشركة، حيث تبلغ األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
بـ  العام )5.2 مليون دوالر( مقارنة  2021 حتى أغسطس من نفس  بداية عام  منذ 
)3.6 مليون دوالر( في العام الماضي. كما نجحت الشركة بتقليل عدد أيام تحصيل 
نقد المبيعات في عام 2021 مما حقق نجاحاً في هذا الجانب من ناحية السيولة المالية.

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(

حققت ابيكورب أداًء مالًيا قوًيا خالل عام 2020 مما يعد شهادة على متانة األسس 
المالية ومرونة العمليات التشغيلية بمختلف قطاعات الشركة. ويرجع ذلك في المقام 
األول إلى نمـــو محفظة تمويل المشاريع والتجارة بزيادة سنوية قدرها 6% لتسجل 
الخزانة  إدارتي  العام، واالرتفاع في نمو محفظة  بنهاية  3.9 مليار دوالر أمريكي 
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أثمر عن تحقيق أرباح  13% على أساس سنوي، وهو ما  بنسبة  المالية  واألوراق 
رأسمالية بقيمة 46 مليون دوالر أمريكي، وهي زيادة بمقدار 6 أضعاف تقريًبا مقارنة 

بالعام السابق.

التكيف  المالية والقدرة على  المرونة  العمومية، ساهمت  الميزانية  وعلى صعيد 
التي تتمتع بها الشركة في نمو حجم األصول بواقع 7.5% على أساس سنوي ليسجل 
7.9 مليار دوالر أمريكي، وهو أعلى من معدل النمو السنوي المركب لخمس سنوات 
والبالغ 5%. ويرجع نمو حجم الميزانية العمومية إلى قدرة الشركة المتواصلة على 
انعكس  المبتكرة، وهو ما  الخدمات  باقة متنوعة من  تقديم  طرح حلول تمويلية عبر 
في قيام الشركة بتخصيص 500 مليون دوالر أمريكي ضمن حزمة دعم للتغلب على 
التقلبات الدورية التي تشهدها الدول األعضاء والشركاء االستراتيجيين، حيث قامت 

الشركة بتعهد صرف كامل قيمة المبلغ خالل شهر ديسمبر 2020.

من جهة أخرى، شهدت المؤشرات المالية الرئيسية للشركة تحسناً ملحوظاً خالل 
عام 2020، حيث نجحت في تسجيل أعلى معدل سيولة على اإلطالق بواقع %349 
بينما   ،%31 إلى  المال  إلى ذلك، ارتفعت نسبة كفاية رأس  العام. باإلضافة  بنهاية 
استقرت نسبة الرافعة المالية عند 2.2 مرة وهي أقل من المستوى المقبول والمحدد 

داخلياً عند 2.5 مرة. 

قامت وكالة موديز خالل عام 2020 بتثبيت التصنيف االئتماني لشركة ابيكورب 
عند )Aa2(، وذلك بفضل القوة المالية التي تتمتع به الشركة. كما حصلت أبيكورب 
على تصنيف افتتاحي )AA( من وكالة فيتش للتصنيف االئتماني مع نظرة مستقرة 
لعام 2020. وتعد شركة ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التي تحصل على تصنيفين عاليين )AA( وهو بمثابة شهادة قوية على 
األداء المالي المتميز والمرونة االستثنائية واالحترافية التي أبدتها الشركة في مواجهة 
إلى  المنطقة والعالم بوجه عام، والتي أدت  التي تشهدها  التحديات واالضطرابات 

تخفيض التصنيف االئتماني للعديد من المؤسسات والدول في جميع أنحاء العالم.

قامت ابيكورب بزيادة رأسمالها خالل عام 2020 حيث أتمت بنجاح زيادة رأس 
المال المصرح به من 2.4 مليار دوالر أميركي إلى 20 مليار دوالر أميركي، وبزيادة 
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أميركي،  10 مليار دوالر  إلى  أميركي  2 مليار دوالر  المكتتب به من  المال  رأس 
ورأس المال المدفوع من مليار دوالر أميركي إلى 1.5 مليار دوالر أميركي، ورأس 
المال القابل لالستدعاء من مليار دوالر أميركي إلى 8.5 مليار دوالر أميركي. وتعد 
موافقة الجمعية العمومية على إجراء زيادة رأس المال دليل واضح على الدعم والثقة 

الكبيرة من قبل المساهمين للشركة. 

التعامل مع  فائقة في  ابيكورب مرونة  التشغيلية، أظهرت  العمليات  وعلى صعيد 
فيروس كورونا )كوفيد – 19( وهو ما انعكس في اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
السماح  الوباء. وقد شملت هذه اإلجراءات  انتشار  الناتجة عن  التحديات  لمواجهة 
للموظفين بالعمل عن بعد بهدف مواصلة تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، فضاًل 

عن تعزيز العالقات مع العمالء عبر مواجهة التحديات بنجاح.

النتائج المالية لعام 2020 والنصف األول من عام 2021	 

تمكنت أبيكورب من تحقيق ربح صاف خالل عام 2020 بلغ 115.072 مليون 
دوالر أمريكي. كما تمكنت من تحقيق ربح صاف خالل الستة أشهر األولى من عام 

2021 بلغ 31.1 مليون دوالر أمريكي.

31 ديسمبر  7,893 مليون دوالر أمريكي في  الشركة  بلغ إجمالي أصول  وقد 
2020، بينما بلغ في 30 يونيو من العام 2021 نحو 7,728 مليون دوالر أمريكي. 
أما إجمالي حقوق المساهمين في الشركة، فقد ارتفع إلى 2,494 مليون دوالر أمريكي 
في 30 يونيو من العام 2021 مقارنة ب2,441 مليون دوالر أمريكي في 31 ديسمبر 

.2020

)APSCO( د - الشركة العربية للخدمات البترولية

تركز نشاط الشركة خالل عام 2020، على مساعدة الشركات المتخصصة التابعة 
إمكانية  اتجاه االخرين ودعمها في  القائمة  التزاماتها  لها على تحصيل ديونها لسداد 
الحصول على فرص عمل داخل وخارج دولة المقر في ظل الظروف الصعبة التي 

تمر بها الشركات في هذه الفترة.
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فقد استمرت   ،2021 العام  النصف األول من  الشركة خالل  لنشاط  بالنسبة  أما 
القائمة في ضل  الثالثة  الشركات  بمتابعة ودعم  البترولية،  للخدمات  العربية  الشركة 

الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها الشركة اآلم والشركات المتخصصة.

النتائج المالية للشركة لعام 2020 والنصف األول من عام 2021	 

بلغت صافي خسارة الشركة لعام 2020 مبلغ وقدره )137,747( دينار ليبي، 
بلغت خسارة الشركة عن النصف األول لعام 2021 مبلغاً قدره )1,143,377( دينار 

ليبي.

 )ADWOC(الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار -

  خالل عام 2020 تمكنت الشركة من تشغيل عدد )9( حفارات حفر و )4( حفارات 
صيانة، و بلغت نسبة تشغيل الحفارات 92%، وتأثرت نسبة التشغيل بخروج الحفارة 
رقم )20( بسبب االنتهاء من اآلبار المتعاقد عليها وكذلك توقف عدد من الحفارات 
من حين آلخر بسبب االشتباه في حاالت كورونا االمر الذي أدى الى إغالق بعض 
المواقع وتوقف العمل بها. بينما بلغت نسبة الوقت الضائع من أجل تصليح االعطال 
52,887 ساعة وساعات  العمل  بلغت ساعات  1.35% حيث  العمل ما نسبته  أثناء 
االعطال 713.5 ساعة، علماً بأن الوقت المسموح به والمدفوع تعاقدياً هو 4% وهذا 
بدوره يشير الى مؤشر جيد جداً لمستوى الكفاءة التي تعمل بها الشركة ويعطي انطباع 

جيد لدى الشركات المشغلة.

الشركة  تتعلق باسترداد وبيع مقرات  المستجدات  2020 بعض  كما شهد عام 
ومعداتها، حيث تم استالم مقر الشركة السابق في منطقة »وادي الربيع«، واستعادة 
بقيمة  الشركة كأرباح  تدوينها في سجالت  الغيار وإعادة  المعدات وقطع  العديد من 
إجمالية 16,741,898 دينار ليبي. كما قامت إدارة الشركة بمخاطبة الجهات التشريعية 
التي أسفرت عن استصدار  العديد من االتصاالت  ليبيا، وأجرت  والتنفيذية في دولة 
قرار من مجلس الوزراء باسترجاع مقر الشركة السابق في »منطقة الفالح«. وجاري 
استكمال إجراءات تسجيل المقر باسم الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار في دوائر 

الدولة.
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النتائج المالية للشركة لعام 2020	 

الحفارات من حين  تأثرت الشركة سلبيًا بسبب ارتفاع المصروفات وتوقف 
آلخر نتيجة اإلجراءات االحترازية لجائحة كورونا )كوفيد- 19(، إضافة إلى بعض 
الظروف األمنية. ومع ذلك الشركة حققت أرباح كبيرة من صافي بيع مقر الشركة 
في منطقة »وادي الربيع« باإلضافة إلى اإليرادات الناجمة عن استرجاع العديد من 
لعام  بلغت اإليرادات  السابق كخسائر. وعليه  التي سجلت في  الغيار والمعدات  قطع 
2020 نحو 62,806,666 دينار ليبي، وبعد خصم كافة المصروفات، حققت الشركة 
ربحاً صافياً 11,306,254 دينار ليبي. كما بذلت الشركة جهداً كبيراً من أجل تحصيل 
وتسوية بعض الديون، حيث تمكنت الشركة من تسديد دفعتين من القرض مع الفوائد 
خالل عام 2020، ليصل إجمالي ما تم سداده من دفعات إلى 7,868,665.76 دوالر 

أمريكي، وباقي أصل القرض 15,690,213.77 دوالر أمريكي.

)AWLCO( الشركة العربية لجس اآلبار –

باستخدام أجهزة جس اآلبار  المركز  العمل في  الشمال: أستمر  أ -  مركز عمليات 
لقياس اآلصرة  الحديثة  قياس االنتاجية لآلبار وكذلك االجهزة  المفتوحة وأجهزة 
السمنتية والمثقبات وعربات الجس وتم نقل بعض هذه المعدات الى مركز عمليات 
الوسط الستخدامها في عمليات جس وتثقب اآلبار في حقول شرق بغداد وحقول 

وسط العراق حسب الحاجة.
ب – مركز عمليات الجنوب: أستمر العمل بأجهزة جس اآلبار المفتوحة والعربات 
المتوفرة مع أنظمة تشغيل مختلفة للمعدات وتم استخدامها في جس اآلبار المفتوحة 
والمبطنة وكذلك التثقيب في حقول البصرة وميسان وذي قار وقامت الشركة وبعد 
حصولها على تأهيل وقبول لدى شركات عقود التراخيص وقامت بالعمل مع شركة 

كوسل الصينية حيث تم تثقيب عدد من اآلبار لصالحها.
ج – مركز عمليات الوسط: تم استخدام عمليات جس وتثقيب اآلبار المفتوحة والمبطنة 
تثقيب اآلبار والخدمات االخرى وخدمات إكمال اآلبار باستخدام معدة  وكذلك 
الشركة باستخدام مضخة سوائل إلكمال متطلبات  الملفوف كما قامت  االنبوب 

مشروع تنظيف وإكمال اآلبار.
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أنشطة المنظمة خالل عام 2021

بلغ مجموع ما  2020 عدة أعمال، حيث  الشركة خالل عام  وإجماال، أنجزت 
تفسيره لمجسات الصخور والموائع حوالي 7760 متر، عالوة على تفسير نتائج 15 
بئر من اآلبار التي قامت الشركة بمسحها خالل نفس العام. أما في النصف األول من 
عام 2021، فقد بلغ طول المقاطع التي تم تفسيرها حوالي 2540 متر باإلضافة إلى 
تفسير نتائج 9 آبار انتاجية. كما استمرت الشركة بإجراء عمليات الصيانة لألجهزة 
والمعدات في ورشها سواء في الشمال أو الجنوب، حيث تم إجراء 311 عملية صيانة 

استغرقت 2140 ساعة خالل عام 2020 والنصف األول من عام 2021

النتائج المالية للشركة لعام 2020 والنصف األول من عام 2021	 

أسفرت أنشطة الشركة وخدماتها المقدمة عن اآلتي:

تم تحقيق إيرادات 3,152,020 دوالر فيما كانت خسارة الشركة 384,125 	 
دوالر خالل عام 2020 )مع وجود طاقة فائضة لدى الشركة يمكن في حالة أن 

تم استخدامها إضافة إيرادات أخرى إذا ما توفر حجم عمل مناسب للشركة(.

2,999,034 دوالر أمريكي، فيما كانت أرباح الشركة 	  إيرادات  تحقيق 
68,713 دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام 2021. 

)AGESCO( الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي –

فازت الشركة بعطاء شركة »سرت لتصنيع وانتاج النفط والغاز« مطلع عام 2020 
لمشروع مسح سيزمي ثالثي األبعاد لما مجموعه 684 كم مربع باالمتيازين 16 و17 
بحوض سرت، وأنهت إجراءات توقيع العقد وقد كان مخططاً أن يكون التنفيذ خالل 
الربع األول من 2021. كما تواصلت أعمال المسح السيزمي بالقطعة A82-4 بحوض 
غدامس غرب ليبيا التابع لشركة »تاتنفت” الروسية وتم االنتهاء من البرنامج، ومسح 
ما مجموعه 73 كم مربع. كما تمت الموافقة على العرض الفني والمالي لمشروع مسح 
سيزمي ثالثي األبعاد لما مجموعه 2843 كم مربع لصالح شركة »سرت » باالمتياز 
NC216 بحوض غدامس بالقرب من الحدود الليبية التونسية، وتم توقيع العقد مطلع 

2020، ولكن لم يتم البدء بالعمل نتيجة لبعض الصعوبات اللوجستية.
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التابعة  )الثانية(  السيزمية  الفرقة  تقم  فلم   ،2021 النصف األول من عام  أما في 
للشركة بأية أنشطة نتيجة النتشار وباء الكورونا )كوفيد19-( ولكن تواصلت أعمال 
الصيانة النهائية بموقع الفرقة لضمان اإلبقاء على معداتها وآلياتها في حالة جاهزية 
كاملة لتباشر العمل بتنفيذ العقد المبرم مع شركة سرت لتصنيع وإنتاج النفط والغاز. 
كما تم االتفاق مع شركة OMV لتنفيذ العقد المبرم معهم خالل شهر اكتوبر 2019 
المتوقع أن  النفط والغاز«، والذي من  بعد االنتهاء من برامج شركة »سرت إلنتاج 
يكون مع نهاية عام 2021. أما بالنسبة للفرقة السيزمية )الثالثة( التابعة للشركة فقد تم 
نقل الفرقة إلى قطاع االمتياز 216 بحوض غدامس لمسح سايزمي ثالثي األبعاد، وتم 

مسح ما مجموعه 145 كم مربع حتى نهاية شهر يونيو 2021.

النتائج المالية لعام 2020 	 

1,648,000 دوالر أمريكي،  2020 نحو  إيرادات الشركة خالل عام  بلغت 
وبعد خصم كافة المصروفات، تكون الشركة قد تكبدت خسائر 3,112,000 دوالر 
أمريكي، وذلك نتيجة عدم تمكن الشركة من تنفيذ العقود المبرمة النتشار وباء كورونا 
)كوفيد- 19(، وما ترتب عنه من غلق معظم المطارات والحدود وعدم تمكن العمالة 

الفنية من السفر إلى ليبيا، وكذلك تردي االوضاع األمنية بمدينة طرابلس.

النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2021	 

المصروفات، تكون  1,691,000 دوالر أمريكي، وبعد خصم  بلغت اإليرادات 
الشركة قد تكبدت خسائر 196,000 دوالر أمريكي لعدم تمكنها من تنفيذ عقدي شركة 
سرت وشركة OMV نتيجة ترّدي األوضاع األمنية بالبالد، وما صاحبه من إقفال 
لجميع الحقول والموانئ النفطية، وعدم القدرة على توفير الوقود الالزم للفرقة، وكذلك 
انتشار وباء الكورونا )كوفيد- 19(، مع العلم بأن إدارة الشركة اتبعت سياسة تقشفية 

على جميع المستويات لتخفيض المصروفات.
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 البيـــان الصحفي الصادر عن
 االجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

للبترول )أوابك( اجتماعه  المصدرة  العربية  عقد مجلس وزراء منظمة األقطار 
السابع بعد المائة، عبر تقنية االتصال المرئي، بتاريخ 5 جمادى األول 1443 هجرية 
الملكي  السمو  2021 ميالدية، برئاسة صاحب  9 كانون األول/ ديسمبر  الموافق 
األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية 
المعالي أعضاء  2021. وبحضور أصحاب  لعام  الدورة  لها رئاسة  التي  السعودية، 

مجلس وزراء المنظمة.

افتتح سمو الرئيس االجتماع مرحباً بأصحاب المعالي الوزراء، متمنياً لهم التوفيق 
في تداول المواضيع المطروحة والمدرجة على جدول أعمال االجتماع، مؤكداً على 

أهمية التعاون بين الدول األعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.  

ورحب سموه بمعالي األستاذ محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمعالي األستاذ/ احسان عبدالجبار اسماعيل، وزير 
النفط في جمهورية العراق، وبمعالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وزير النفط 
ووزير التعليم العالي في دولة الكويت، وبمعالي المهندس محمد إمحمد عون، وزير 
النفط والغاز في دولة ليبيا، الذين يشاركون  في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة 
لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، كما تقدم سموه بالشكر  األولى متمنياً 
التي  الجهود  للمنظمة على  العام  العامة ولألمين  التنفيذي ولألمانة  المكتب  ألعضاء 
بذلوها على مدى عام كامل مؤكداً بان مثل هذه االجتماعات تساهم في تحقيق االهداف 

التي أنشئت من أجلها المنظمة، متمنياً التوفيق والنجاح ألعمال االجتماع.

وأعقبه السيد/ علي سبت بن سبت، األمين العام للمنظمة، حيث رحب بأصحاب 
السمو والمعالي الوزراء، متطلعاً إلى مواصلة دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة، كما 
رحب بمعالي األستاذ محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية 
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الديمقراطية الشعبية، وبمعالي األستاذ/ احسان عبدالجبار اسماعيل، وزير النفط في 
النفط ووزير  الفارس، وزير  الدكتور محمد عبداللطيف  العراق، وبمعالي  جمهورية 
النفط  المهندس محمد إمحمد عون، وزير  الكويت، وبمعالي  العالي في دولة  التعليم 
والغاز في دولة ليبيا، الذين يشاركون  في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة األولى 

متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

 وبعد اقرار جدول األعمال، قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه، 
وبالتالي إقرارها:

المصادقة على محضر االجتماع السادس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة  —
المندوبين عبر تقنية االتصال المرئي، بتاريخ  الذي ُعقد على مستوى 

.22/5/2021

اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية(  —
لعام 2022.

اطلع على تقرير األمانة العامة بشأن سير العمل في خطة تطوير وتفعيل نشاط  —
المنظمة. وفي هذا الشأن فقد عبر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي قامت 
بها األمانة العامة في إطار تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، داعياً إلى 

استمرارية جهود األمانة العامة في هذا الجانب.

اطلع على التقرير السنوي الخمسين الذي استعرض نشاط الشركات العربية  —
المنبثقة عن المنظمة خالل عام 2020 والنصف األول من عام 2021، وأحيط 
علماً بنتائج االجتماع التنسيقي السنوي الخمسين لتلك الشركات الذي ُعقد يومي 
24/10/2021-23، في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، والتي جاء 
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة 

بنشاطاتها.

كما اطلع على تقرير حول الجهود المبذولة لتفعيل العالقة بين المنظمة والشركات 
العربية المنبثقة ضمن االدوار التنفيذية والتنسيقية والتنظيمية والنتائج المحرزة وفق 
العربية  العامة والشركات  العمل المشترك بين األمانة  التي اقرها فريق  العمل  خطة 
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التي تواجه عمل  المنبثقة، ومن بينها االجتماعات الموحدة بين الجانبين، والتحديات 
الشركات وسبل التغلب عليها، والنتائج التي تم تحقيقها ضمن خطة العمل التي اقرها 
فريق العمل المشترك. وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلتها األمانة نحو تفعيل العالقة 
مع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، داعياً إلى استمرار هذه الجهود على نحو 

يمكن هذه الشركات من تحقيق الغرض الذي انشأت من أجله. 

للبترول )أوابك(  الُمصّدرة  العربية  التنفيذي لمنظمة االقطار  المكتب  تم تكليف 
التنسيق مع المملكة العربية السعودية، للعمل مع الدول األعضاء في المنظمة لإلسهام 
الملكي  السمو  التي أطلقها صاحب  تفعيل مبادرة »الشرق األوسط  األخضر«،  في 
الله، باإلضافة  العهد، حفظه  األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزآل سعود  ولي 
إلى العمل مع الدول األعضاء لتبني تطبيق مفهوم االقتصاد الدائري للكربون كنهٍج 
اقتصادياً، وإدراجه ضمن  الكربونية بطريقة مستدامة  ُيسهم في معالجة االنبعاثات 
اإلسهامات الوطنية لكل دولٍة، بصورة تتماشي مع ظروف الدول األعضاء وأولوياتها:

الثاني عشر خالل  العربي  الطاقة  الموافقة على استضافة دولة قطر لمؤتمر   -
الربع االخير من عام 2023.

اطلع على تقرير األمين العام حول نشاطات األمانة العامة في المجاالت التالية:

الدراسات التــــي أنجزتهـــا األمانـة العامة خالل عام 2021 ، حيث تم انجاز 	 
9 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.

تقرير األمانة العامة للمنظمة حول متابعة »األوضاع البترولية العالمية”.	 

المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األمم 	  البيئة وتغّير  متابعة شؤون 
المتحدة بشأن تغير المناخ )المؤتمر السادس والعشرون لألطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(  )COP26( والذي عقد في مدينة 

غالسكو – المملكة المتحدة.

سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 

الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة خالل النصف الثاني من عام 2021.	 
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2020 ومجالها »البحوث 	  لعام  العلمية  أوابك  نتائج تحكيم جائزة  اطلع على 
البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة« واعلنت أسماء الفائزين بها، حيث فاز 
أبحاث مشاركة، وذلك  7000 دينار كويتي ثالثة  بالجائزة األولى وقدرها 
الشعبية، وبحث من  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  يلي: بحثان من  كما 
5000 دينار كويتي  الثانية وقدرها  بالجائزة  العربية. وفاز  جمهورية مصر 
ثالثة أبحاث مشاركة، وذلك كما يلي: بحث من الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية، وبحثان من دولة الكويت.

الوزراء 	  القادمة لمجلس  الدورة  السورية رئاسة  العربية  الجمهورية  ستتولى 
والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/ 

يناير 2022.

اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت خالل 	 
شهر ديسمبر 2022.

عبر اإلتصال المرئي ، 9 ديسمبر 2021  
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