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الفصل الثالث
التطورات العالمية والعربية في
الصناعات النفطية الالحقة
أولا :صناعة التكرير
 .1التطورات العالمية
بلغ إجماال الطااقاة التكريرياة ا العاال ا نهااياة عاام  2020حوال  92.88مليون ب/ي،
مقابل  93.27مليون ب/ي ا نهاية عام  2019مساالً انخفاضاا صااايا قاااا ادره  386ألف ب/ي،
ونسابته  %0.41عااااان مساتواه ا عام  ،2019كما انخفض إجمال عدد مصااا النف العاملة ا
العال من  637إلى  631مصافاة .يبين الشاكل  1-3تطور إجمال الطاقة التكريرية ،وعدد المصااا
ا العال خًل الفترة .2020-2012
الشكل 1-3
تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 2020-2012
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الطاقة التكريرية مليون ب/ي

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير
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للبترول
منظمة األقطار العربية
(أوابك)للبترول (أوابك)
المصدرة
المصدرةالعربية
منظمة األقطار

جاء االنخفاض ا
مصاا  ،منها ستة ا

إجمال

الطاقة التكريرية ا

العال عام  2020نتيالة إغًق عشر

الواليات المتحدة األمريكية ،وواحدة ا

آسيا

أوروبا الغربية ،وثًثة ا

الباسيفيك ،على الرغ من تشغيل أربع مصاا جديدة ،ثًثة ا آسيا الباسيفيك ،وواحدة ا أاريقيا،
وراع الطاقة التكريرية ا مصاف قائمة أخرى ،وذلك على النحو التال :
• إغًق مصفاة "داليان"  Dalianا الصين طاقتها التكريرية  410ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "مارسدن بوينت"  Marsden pointا نيوزيًندا طاقتها التكريرية 110
ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "كوينانا"  Kwinanaا استراليا طاقتها التكريرية  140ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "تشايين"  Cheyenneا

والية وايومينغ بالواليات المتحدة األمريكية،

طاقتها التكريرية  32ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "سومرسيت"  Somersetا

والية كنتاك بالواليات المتحدة األمريكية

طاقتها التكريرية  5500ب/ي.
• إغًق مصفاة "كونفينت"  Conventا والية لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية طاقتها
التكريرية  227ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "روديو"  Rodeoا والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية طاقتها
التكريرية  120ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "مارتينيز"  Martinezا

والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

طاقتها التكريرية  161ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "ديكينسون"

 Dickinsonا

والية نورث داكوتا بالواليات المتحدة

األمريكية طاقتها التكريرية  19ألف ب/ي.
• إغًق مصفاة "غراندبوت"  Grandpuitsا ارنسا طاقتها التكريرية  100ألف ب/ي.
• تشغيل مصفاة "تشاناليانغ"  Zhanjiangا الصين طاقتها  200ألف ب/ي.
• تشغيل مصفاة ا مالمع تكرير وبتروكيماويات "بنغيرانغ"  Pengerangا ماليزيا طاقتها
التكريرية  300ألف ب/ي.
• تشغيل المرحلة األولى من مشروع مصفاة "سايسيتثا"  Saysetthaالالديدة ا

الووس

طاقتها  20ألف ب/ي.
تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "
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• تشغيل مصفاة "أوتين"  Otienالمتنقلة ا نياليريا طاقتها  5000ب/ي.
• راع الطاقة التكريرية لمصفاة "سوين "  Sweenyا

والية تكساس بالواليات المتحدة

األمريكية بمقدار  130ألف ب/ي.
• راع الطاقة التكريرية لمصفاة "ساتورب" ا المملكة العربية السعودية بمقدار  20ألف ب/ي.
• تخفيض طاقة مصفاة األحمدي اب

دولة الكويت من  454.5إلى  346ألف ب/ي بسبب

توقيف تقطير قديمة ،إضااة إلى راع طاقة مصفاة "ميناء عبد هللا" من  270إلى  454ألف
ب/ي .بسبب تشغيل وحدة تقطير جديدة.
يبين الشكل  2-3توزع الطاقات التكريرية ا مناطق العال ا نهاية عام  .2020كما يبين
الالدول  1-3مقارنة بين إجمال الطاقات التكريرية ا مناطق العال نهاية عام  2019و.2020
الشكل 2-3
توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام )%( 2020
أوروبا الغربية
%3.87
أمريكا الشمالية
%22.86

أفريقيا
%15.27

الشرق األوسط
%10.16

أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول
المستقلة
%30.02

تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "

آسيا/المحيط الهادي
%6.95

أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي
%10.87
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للبترول
منظمة األقطار العربية
(أوابك)للبترول (أوابك)
المصدرة
المصدرةالعربية
منظمة األقطار

الجدول 1-3
مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق
نهاية عامي  2019و( 2020مليون برميل/اليوم)

2019

2020

الفرق

أمريكا الشمالية

21.32

20.89

)(0.435

نسبة التغير
2020/2019
()%
)(2.04

أوروبا الغربية

14.24

14.14

)(0.100

)(0.70

آسيا/المحيط الهادي

28.00

27.86

)(0.140

)(0.50

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

9.48

9.76

0.284

3.00

أفريقيا

3.61

3.62

0.005

0.14

93.27

92.88

)(0.386

)(0.41

االجمالي
مًحظة :األرقام بين قوسين تعن سالبا

انخفض إجمال

طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع خًل العام  2020بمقدار

 228ألف ب/ي ونسبة  ،%1.45حيث انخفض من  15.73مليون ب/ي عام  2019إلى 15.50
مليون ب/ي نهاية عام  .2020تركز االنخفاض ا أمريكا الشمالية بسبب إغًق عدد من مصاا
النف وتحويلها إلى وحدات إلنتاج الديزل الحيوي ،و ا أوروبا الغربية انخفضت بمقدار  50ألف
ب/ي بسبب إغًق مصفاة "غراندبوتس"  Grandpuitsا ارنسا ،وإغًق وحدت

تكسير بالعامل

الحفاز المائع ا مصفاة غرانغيماوث  Grangemouthا المملكة المتحدة .يبين الالدول 2-3
مقارنة بين إجمال طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع ا مناطق العال نهاية عام 2019
و .2020كما يبين الشكل  3-3مقارنة بين توزع إجمال طاقات التكسير بالعامل الحفاز المائع على
مناطق العال نهاية عام  2019و.2020
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الجدول 2-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2019و( 2020مليون برميل/اليوم)

2019

2020

أمريكا الشمالية

6.41

6.244

نسبة التغير
الفرق 2019/2020
()%
)(2.59
)(0.166

أوروبا الغربية

2.12

2.070

)(0.050

)(2.36

آسيا/المحي الهادي

3.99

3.978

)(0.012

)(0.30

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

0.92

0.920

0.000

0.00

أمريكا الالنوبية

1.31

1.310

0.000

0.00

الشرق األوس

0.75

0.750

0.000

0.00

أاريقيا

0.23

0.230

0.000

0.00

الجمالي

15.73

15.50

)(0.228

)(1.45

الشكل 3-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم
نهاية عامي  2019و)%( 2020
أفريقيا

1.5%
4.8%
8.3%

1.5%
4.8%
8.5%

90%

الشرق األوسط

5.8%

5.9%

80%

25.4%

25.7%

أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

70%
60%

13.5%

13.4%

50%
40%
30%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

100%

40.8%

40.3%

2019

2020

20%
10%
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للبترول
منظمة األقطار العربية
(أوابك)للبترول (أوابك)
المصدرة
المصدرةالعربية
منظمة األقطار

كما ساااالل إجمال طاقات عمليات التكساااير الهيدروجين انخفاضاااا قدره  103ألف ب/ي
ونسااابته  ،%1.37حيث انخفض من  7.53مليون ب/ي ا عام  2019إلى  7.43مليون ب/ي ا
عام  .2020يبين الالدول  3-3مقارنة بين إجمال طاقات عمليات التكساير الهيدروجين ا مناطق
العال نهاية عام  2019و .2020كما يبين الشاااكل  4-3مقارنة بين توزع إجمال طاقات عمليات
التكسير الهيدروجين على مناطق العال نهاية عام  2019و.2020
الجدول 3-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2019و( 2020مليون برميل/اليوم)

2019

2020

الفرق

أمريكا الشمالية

2.45

2.349

)(0.101

نسبة التغير
2020/2019
()%
)(4.12

أوروبا الغربية

1.34

1.340

0.000

0.00

آسيا/المحي الهادي

1.88

1.878

)(0.002

)(0.11

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

0.54

0.540

0.000

0.00

أمريكا الالنوبية

0.14

0.140

0.000

0.00

الشرق األوس

1.04

1.040

0.000

0.00

أاريقيا

0.14

0.140

0.000

0.00

الجمالي

7.53

7.43

)(0.103

)(1.37

كماا انخفض إجماال طااقاات عملياات التهالياب باالعاامال الحفااز واألزمرة واأللكلاة ا عاام
 2020بمقدار  121ألف ب/ي ،ونسااابة  ،%0.84حيث انخفض من  14.44مليون ب/ي ا نهاية
عاام  2019إلى  14.32مليون ب/ي نهااياة عاام  .2020يبين الالادول  4-3مقاارناة بين إجماال
طاقات عمليات التهليب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة موزعة حسااب مناطق العال نهاية عام
 2019و .2020كماا يبين الشااااكال  5-3مقاارناة بين توزع إجماال طااقاات عملياات التهالياب باالعاامال
الحفاز واألزمرة واأللكلة على مناطق العال نهاية عام  2019و .2020

تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "
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الشكل 4-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم
نهاية عامي  2019و )%( 2020
أفريقيا
الشرق األوسط

1.9%

1.9%

100%

13.8%

14.0%

90%

1.9%
7.2%

1.9%
7.3%

80%

25.0%

25.3%

17.8%

18.0%

32.5%

31.6%

2019

2020

أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

الجدول 4-3
مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2019و ( 2020مليون برميل/اليوم)
2019

2020

أمريكا الشمالية

4.80

4.694

نسبة التغير
الفرق
2020/2019
()%
)(2.25
)(0.108

أوروبا الغربية

2.51

2.497

)(0.01

)(0.52

آسيا/المحي الهادي

3.49

3.462

)(0.030

)(0.86

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

1.61

1.605

0.000

0.000

أمريكا الالنوبية

0.35

0.350

0.00

0.00

الشرق األوس

1.16

1.190

0.03

2.59

أاريقيا

0.52

0.520

0.00

0.00

الجمالي

14.44

14.32

)(0.121

)(0.84
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للبترول
منظمة األقطار العربية
(أوابك)للبترول (أوابك)
المصدرة
المصدرةالعربية
منظمة األقطار

الشكل 5-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة على مناطق العالم
نهاية عامي  2019و )%( 2020
3.6%

3.6%

100%

أفريقيا

8.0%
2.4%

الشرق األوسط

8.3%
2.4%

90%

11.1%

11.2%

80%

24.2%

24.2%

70%

أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول
المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

50%

17.4%

17.4%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

60%

40%
30%

33.3%

32.8%

2019

2020

20%
10%
0%

وايم اا يخ اص إجمال طاقات عملي اات التفحي ا ا وكسر اللزوجة ،اق اد سال ال انخفاضا ق ادره
 51ألف ب/ي ،ونسابتاااااه  ،%0.54حيث انخفض إلى  9.38مليون ب/ي نهاية عام  ،2020مقابل
 9.43مليون ب/ي نهااية عام  .2019يبين الالادول  5-3مقارنة بين إجمال طاقات عمليات التفحي
وكساار اللزوجة ا مناطق العال  ،نهاية عام  2019و .2020ويبين الشااكااااا ال  6-3مقارنة بين
توزع إجمال طاقات عمليات التفحي وكسر اللزوجة نهاية عام  2019و.2020

تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "
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الجدول 5-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم موزعة حسب المناطق
في نهاية عامي  2019و( 2020مليون برميل/اليوم)

2020 2019
أمريكا الشمالية

3.04

2.983

نسبة التغير
الفرق 2020/2019
()%
)(1.94
)(0.059

أوروبا الغربية

1.70

1.688

)(0.01

)(0.71

آسيا/المحي الهادي

2.07

2.070

0.00

0.00

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

0.90

0.923

0.020

2.21

أمريكا الالنوبية

0.69

0.690

0.00

0.00

الشرق األوس

0.87

0.870

0.00

0.00

أاريقيا

0.16

0.155

0.000

0.00

الجمالي

9.43

9.38

)(0.051

)(0.54

الشكل 6-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق العالم
نهاية عامي  2019و )%( 2020
أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

1.6%

1.7%

9.2%

9.3%

7.3%

7.4%

9.6%

9.8%

22.0%

22.1%

18.0%

18.0%

90%
80%
70%
60%
50%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

100%

40%
30%

32.3%

31.8%

2019

2020

20%
10%
0%

كما سالل إجمال طا ااقات عمليات المعالالة الهيدروجينية انخفاضا بمقدار  384ألف ب/ي
ونسااابة  ،%0.78حيث انخفض من  49مليون ب/ي ا عام  2019إلى  48.619مليون ب/ي ا

تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "
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للبترول
منظمة األقطار العربية
(أوابك)للبترول (أوابك)
المصدرة
المصدرةالعربية
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عاام  .2020يبين الالادول  6-3مقاارناة بين إجماال طااقاات عملياات المعاالالاة الهيادروجينياة موزعاة
حسااب مناطق العال نهاية عام  2019و  .2020كما يبين الشااكل  7-3مقارنة بين توزع إجمال
طاقات عمليات المعالالة الهيدروجينية على مناطق العال نهاية عام  2019و.2020
الجدول 6-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم
في نهاية عامي  2019و ( 2020مليون برميل/اليوم)

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا الجنوبية
الشرق األوسط
أفريقيا

اإلجمالي

2019

2020

الفرق

15.65
9.86
13.35
4.33
1.55
3.27
1.01
49.00

15.422
9.784
13.225
4.340
1.550
3.293
1.005
48.619

)(0.225
)(0.08
)(0.12
0.015
0.00
0.02
0.000
)(0.384

نسبة التغير
2020/2019
()%
)(1.438
)(0.77
)(0.91
0.35
0.00
0.70
0.00
)(0.78

الشكل 7-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم
نهاية عامي  2019و )%( 2020
أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية

2.1%

2.1%

6.7%
3.2%
8.8%

6.8%
3.2%
8.9%

27.2%

27.2%

أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

20.1%

80%
70%
60%

20.1%

40%
30%

31.9%

31.7%

2019

2020
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100%
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

واجهت صااناعة تكرير النف ا معظ مناطق العال تحديات غير مساابوقة ا عام 2020
بسااابب جائحة ايروس كورونا .وقد تباينت انعكاساااات له الالائحة على مصااااا تكرير النف من
منطقاة ألخرى تبعاا لظروف وعوامال عاديادة ومختلفاة ،امنهاا من كاان تادثره محادودا ،ومنهاا من
اضاطر إلى خفض الطاقة التكريرية ،ومنها من أغلق العديد من المصااا بشاكل كامل ،أو تحويلها
إلى وحدات إلنتاج الوقود الحيوي.
كما انعكسات تدثيرات جائحة كورونا على تنفيل خط تطوير وتوسايع الطاقة التكريرية ا
العاديد من دول العاال بسااااباب عدم اليقين ا مسااااتقبال الطلاب على المنتالاات النفطية ،اضااااً عن
صعوبة تدمين نقل اليد العاملة إلى مواقع إنشاء المشاريع.
ايماا يل أ

تطورات صاااانااعاة تكرير النف ا منااطق العاال والادول العربياة خًل عاام

 2020مع اإلشارة إلى أسباب وأ داف له التطورات.
 :1-1آسيا المحيط الهادي
في الهند ،وقعت مؤسسة النف الهندية المحدودة  Indian Oil Corp. Ltd.عقدا مع شركة
إل & ت

يدروكربون إنالينيرينغ  L&T Hydrocarbon Engineeringلتنفيل أعمال الهندسة

والتوريد واإلنشاء لبناء وحدات أساسية جديدة ا

مصفاة "بارون "  Barauniا

مقاطعة

"بيغوساراي"  ،Begusaraiبوالية "بيهار"  Biharالهندية.
يدت

لا العقد ا إطار مشروع تطوير وراع الطاقة التكريرية للمصفاة من  120ألف ب/ي

إلى  180ألف ب/ي ،بهدف تلبية الطلب المحل
التالاري للمشروع ا

النصف الثان

على المنتالات البترولية ،ويتوقع بدء التشغيل

من عام  .2023يتضمن المشروع راع الطاقة اإلنتاجية

للوحدات القائمة التالية:
•

راع طاقة وحدة المعالالة الهيدروجينية للنااثا ووحدة التهليب بالعامل الحفاز من  5000ب/ي
إلى  7000ب/ي.

•

راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع لبواق

التقطير  RFCCمن

 26000ب/ي ،إلى  32000ب/ي.
•

راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التفحي المؤجل من  9000ب/ي إلى  12000ب/ي.

كما يتضمن المشروع إنشاء الوحدات الالديدة التالية:
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•

وحدتا استرجاع كبريت طاقة كل منهما  80طن/اليوم.

• وحدة أزمرة طاقتها اإلنتاجية  7000ب/ي.
• وحد ة معالالة يدروجينية للنااثا المخصصة لتغلية وحدة األزمرة طاقتها  7500ب/ي.
• وحدة معالالة يدروجينية لزيت الديزل طاقتها  25000ب/ي.
• وحدة إنتاج يدروجين طاقتها  61000طن/السنة.
• وحدة تكسير يدروجين طاقتها  20000ب/ي.
• وحدة استرجاع بروبيلين طاقتها  562000طن/السنة.
• وحدة إنتاج بول بروبيلين طاقتها  200000طن/السنة.
• وحدة معالالة غاز بترول مسال طاقتها  390000طن/السنة.
• وحدات خدمية أخرى.
وقعت مؤسسة النف الهندية  Indian Oil Corp.عقدا مع شركة براكسير الهندية الخاصة
المحدودة Praxair India Private Ltd.لبناء وتمليك وتشغيل وحدة اصل واء لتزويد مصفاة
"باراديب"  Paradipباألوكسالين والنتروجين الًزمين لعمليات التكرير ا

المصفاة الت

تبلغ

طاقتها التكريرية  300ألف ب/ي ا والية "أوديشا"  Odishaالهندية.
كما أعلنت مؤسااسااة النف الهندية عن إضااااة وحدات إنتاج بتروكيماويات وزيوت تزييت
إلى مشااااروع توساااايع وتطوير مصاااافاة "كويال "  Koyaliا والية كوجارات  ،Gojaratاللي
يتضاااامن راع طااقتهاا التكريرياة من  250ألف ب/ي إلى  274ألف ب/ي ،وإضاااااااة وحادة تقطير
اراغ  ،ووحدة تهليب بالعامل الحفاز للنااثا بطريقة التنشاي المساتمر ،ووحدة معالالة يدروجينية
للنااثا ،ووحدة إنتاج يدروجين .يهدف المشاروع إلى تحساين المنتالات بما يتوااق مع المواصافات
القياسااية األوروبية "يورو "6-عًوة على إنتاج  500ألف طن/الساانة بول بروبيلين ،و 235ألف
طن/السنة زيوت تزييت أساس .ويتوقع بدء تشغيل المشروع ا الربع الثان من عام .2025
كما وقعت مؤسسة النف الهندية عقدا مع شركة "ماكديرموت"  ،McDermottللحصول
على التكنولوجيا والتصامي الهندسية األساسية ،وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل
الحفاز المائع  FCCا

مالمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  Panipatا

منطقة " ريانا"

 ،Haryanaشمال نيودله  ،وذلك ا إطار مشروع تطوير أداء المالمع وراع الطاقة التكريرية
للمصفاة إلى  500ألف ب/ي.

تقرير األمين العام السنوي السابع واألربعون "صناعة التكرير "

152

12

الفصل الثالث

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

من جهة أخرى ،التزال أعمال اإلنشاااء قائمة ا مشااروع تطوير مصاافاة "مومباي" اللي
يتضاامن راع الطاقة التكريرية ،وتطوير بعض الوحدات القائمة ،و

وحدة المعالالة الهيدروجينية

للنااثا ،ووحدة األزمرة ،ووحدة التهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي المساااتمر  ،CCRووحدة
نزع الكبريات من الغاازولين المنتم من وحادة التكسااااير باالعاامال الحفااز الماائع بطريقاة ،Prim-G
ووحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل .كما يتضامن المشاروع إضاااة وحدات جديدة،

وحدة إنتاج

الهيدروجين ،ووحدة كساار لزوجة ،ووحدة اسااترجاع البروبيلين ،عًوة على اسااتبدال وحدة توليد
الطااقة الكهربائياة بالطريقاة الحرارية ،طاقتهاا  39ميغااوات بدخرى تعمال بطريقاة التولياد المشااااتر
بالدورة المدمالة  Co-Generation Combined cycleطاقتها  81ميغاوات.
وقعت "شركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة"  BPCLعقد تنفيل أعمال الهندسة
والتوريد واإلنشاء  EPCلمشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره"  Numaligarhا

مقاطعة

"جوالغات"  Golaghatبوالية "أسام"  .Assamيتضمن المشروع راع الطاقة التكريرية للمصفاة
من  60إلى  180ألف ب/ي ،وإنشاء وحدات جديدة تتكون من وحدة تقطير جوي للنف الخام طاقتها
 120ألف ب/ي ،ووحدة تقطير اراغ طاقتها  80ألف ب/ي ووحدة معالالة يدروجينة للنااثا طاقتها
 20ألف ب/ي ،ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشي المستمر  CCRطاقتها  12.3ألف ب/ي،
ووحدة أزمرة طاقتها  7ألف ب/ي ،ووحدة معالالة يدروجينة للديزل طاقتها  58ألف ب/ي ،ووحدة
تكسير يدروجين طاقتها  40ألف ب/ي ،ووحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع المخصصة لوحدات
البتروكيماويات  ،PFCCووحدة نزع أسلفتينات بالمليب طاقتها  15.16ألف ب/ي ،وإعادة تد يل
وحدة التفحي القائمة وراع طاقتها اإلنتاجية من  23إلى  40ألف ب/ي ،إضااة إلى إنشاء وحدات
خدمية أخرى .يهدف المشروع إلى تحسين قدرة المصفاة على إنتاج مشتقات بمواصفات متوااقة مع
المواصفات القياسية األوروبية "يورو."6-كما يتضمن المشروع إنشاء خ أنابيب لنقل النف الخام
من منطقة "باراديب"  Paradipإلى موقع المصفاة بطول  1398ك طاقته  180ألف ب/ي ،إضااة
إلى خ آخر لنقل المنتالات البترولية من موقع المصفاة إلى منطقة " سيليغوري"  Siliguriبطول
 654ك وطاقة  120ألف ب/ي .تعود ملكية المصفاة إلى كل من مؤسسة بترول بهارات المحدودة
 BPCLبحصة  %61.65وشركة أويل إنديا المحدودة  Oli India Ltd.بحصة  ،%26وحكومة
والية "أسام"  Assamبحصة .%12.35
من جهة أخرى ،أعلنت "شاااركة بترول ندوساااتان المحدودة"  HPCLعن تدجيل تشاااغيل
مشاروع تطوير مصافاة "ايسااغ"  ،Visagا والية "أندرابراديش" اللي كان متوقعا ا
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عام  ،2020وذلك بسااابب نقص اليد العاملة ا أعمال اإلنشااااء الناتم عن إجراءات حظر االنتقال
للحد من انتشاار ايروس كورونا .يهدف المشاروع إلى راع الطاقة التكريرية للمصافاة من  160إلى
 300ألف ب/ي ،وتحساااين مواصااافات المنتالات بما يتوااق مع المواصااافات القياساااية األوروبية
"يورو ."5-يتضاامن المشااروع اسااتبدال إحدى وحدات التقطير الثًثة القديمة بدخرى جديدة طاقتها
 180ألف ب/ي ،وإنشاااء وحدة تكسااير يدروجين لزيت الغاز الفراغ طاقتها اإلنتاجية  65ألف
ب/ي ،ووحدة أزمرة طاقتها  6آالف ب/ي ،ووحدة نزع أساافلتينات بالمليب طاقتها  50ألف ب/ي،
ووحادة اسااااترجااع بروباان طااقتهاا  96طن/اليوم ،ووحادت إنتااج يادروجين طااقاة كال منهماا 113
ألف طن/السااانة ،ووحدت اساااترجاع كبريت طاقة كل منهما  360طن/اليوم .ووحدت معالالة مياه
حامضاية بمحلول األمين طاقة كل منهما  540طن/السااعة ،ومعالالة مياه ملوثة طاقتها  1000متر
مكعب ا الساعة .كما يتضمن المشروع تطوير العديد من الوحدات القائمة ،و

:

• راع الطااقاة اإلنتااجياة لوحادة المعاالالاة الهيادروجينياة للناااثاا بنسااااباة  %30من طااقتهاا
التصميمية لتصبح  30.12ألف ب/ي.
• راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التهليب بالعامل الحفاز بالتنشاي المساتمر  CCRبنسابة %30
من طاقتها التصميمية لتصبح  20.89ألف ب/ي.
• راع الطااقاة اإلنتااجياة لوحادة المعاالالاة الهيادروجينياة للاديزل بنسااااباة  %30من طااقتهاا
التصميمية لتصبح  57.4ألف ب/ي.
• تطوير وحدة المعالالة الهيدروجينية للنااثا المنتالة من وحدة التكسااير بالعامل الحفاز المائع
القائمة ،بهدف تمكين المصااافاة من إنتاج مشاااتقات بمواصااافات متوااقة مع المواصااافات
القياسية األوروبية يورو  ،5ويورو .6
كما ال يزال العمل قائما ا مشااااروع إنشاااااء مالمع تكرير وبتروكيماويات "راتناغيري"
 Ratnagiriا والية "مهاراشاااتا"  ،Maharashtraيحتوي على مصااافاة طاقتها التكريرية 1.2
مليون ب/ي ،و و مشااروع مشااتر بين كل من مؤسااسااة بترول بهارات Bharat Petroleum
 ،Corp.ومؤسسة بترول ندوستان  Hindustan Petroleum Corp.الهنديتان ،وتمتلكان حصة
قدر ا  %50من قيمة المشاروع ،والحصاة الباقية تمتلكها مناصافة كل من شاركة أرامكو الساعودية،
وشركة نف أبو ظب الوطنية "أدنو ".
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

في الصين ،أعلنت شركة بترول وكيماويات "تشياليانغ" المحدودة

Zhejiang

 Petroleum & Chemical Co. Ltd.عن إتمام عمليات تركيب معدات المرحلة الثانية من
مشروع مالمع تكرير وبتروكيماويات "تشياليانغ" شرق مدينة "تشوشان"  Zhoushanالت تتكون
من وحدة تقطير أخرى طاقتها  200ألف ب/ي مع عدد من وحدات البتروكيماويات ويتوقع بدء
التشغيل التالاري لهله المرحلة ا منتصف عام  ،2021حيث أعلن عن بدء اإلنتاج التالاري للمرحلة
األولى الت تتكون من وحدة تقطير طاقتها  200ألف ب/ي مع وحدات مساندة ا عام .2018
من جهة أخرى ،أصدرت الحكومة المركزية لمقاطعة "لياونينغ"  Liaoningشمال شرق
الصين قرارا بإغًق نهائ

لمالمع تكرير وبتروكيماويات "داليان"  Dalianالمملو

لمؤسسة

البترول الوطنية الصينية  .CNPCتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة  410ألف ب/ي ،والت تعتبر
األكبر واألقدم ا المقاطعة .كما تصنف بدنها أكبر مصفاة تكرر النف الخام الروس اللي ينقل إليها
عبر خ أنابيب .أما سبب اإلغًق ايعود إلى كثرة الحوادث الخطرة وتسربات المواد السامة إلى
البيئة والت وقعت ا المصفاة بسبب قدم معداتها وعدم جدوى إصًحها.
أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المحدودة  PetroChina Co. Ltd.عن بدء إنتاج
زيت الوقود المنخفض الكبريت ا مصفاة "جينز و"  Jinzhouطاقتها التكريرية  130ألف ب/ي،
شمال شرق مقاطعة لياونينغ  .Liaoningيدت

لا المشروع ا إطار خطة الشركة لتدمين زيت

الوقود المتوااق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية  IMOالخاصة بخفض نسبة الكبريت ا وقود
الناقًت من  3.5إلى  %0.5كحد أقصى بحلول عام .2020
كما أعلنت مؤساااساااة التكرير والبتروكيمايات الصاااينية "ساااينوبيك" عن انتهاء عمليات
التشاغيل التالريب وبدء التشاغيل التالاري لوحدة ألكلة طاقتها  7500ب/ي ا المصافاة الت تملكها
ا مدينة "وو ان"  ،Wuhanمقاطعة " وب "  Hubeiطاقتها التكريرية  161ألف ب/ي إضاااة
إلى اإلعًن عن إنالااز مشااااروع ممااثال لتطوير وحادة ألكلاة طااقتهاا  8000ب/ي ا مصاااافااة
"أنكينغ"  Ankingا مقاطعة "أنهوي"  .Anhuiتعتمد له الوحدات الالديدة على تقنية الساااائل
األيون  Ionic Liquidالمصاممة من قبل جامعة البترول ا بكين ،وتتميز بكفاءة أعلى من كفاءة
التقنية التقليدية الت تعتمد على اساتخدام األحماض الخطرة مثل حمض الفلوريك وحمض الكبريتيك
مما جعلها تاللب ا تمام معظ المصاا العاملة ا منطقة آسيا.
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كما أعلنت "سينوبيك" عن إنالاز عمليات التشغيل التالريبية وبدء التشغيل التالاري ا مصفاة
"تشاناليانغ"  Zhanjiangا

مقاطعة "غوانغدونغ"  Guangdongطاقتها  200ألف ب/ي،

متكاملة مع مالمع بتروكيماويات إلنتاج  800ألف طن ا السنة من اإليثيلين .بلغت قيمة المشروع
اإلجمالية  5.7مليار دوالر أمريك  ،و و شركة مشتركة بين "سينوبيك" الصينية ،وشركة بترول
الكويت العالمية  ،KPIوشركة "توتال"  Totalالفرنسية.
يلكر أن "سينوبيك" تخط إلنشاء مصفاة عمًقة بطاقة تكريرية قدر ا  800ألف ب/ي،
متكاملة مع مالمع بتروكيماويات ا مدينة "ليانيونغانغ"  ،Lianyungangبكلفة  23.7مليار دوالر
أمريك  .كما تسعى الشركة للتعاقد مع مستثمرين خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة
ا إنشاء المشروع ،ول يحدد تاريخ تشغيل المصفاة.
أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المحدودة  PetroChina Co. Ltd.عن توقيعها
عقدا مع شركة "شيفرون لوماس غلوبال"  CLGاألمريكية ،تتعهد الشركة بموجبه منح ترخيص
استخدام التكنولوجيا لوحدة نزع الكبريت من بواق

عملية التقطير الالوي  ARDSا

كل من

المصفاة التابعة لمالمع تكرير وبتروكيماويات "جينز و"  Jinzhouا مقاطعة "غوتا" ،Guta
بمدينة "جينز و" طاقتها التكريرية  130.5ألف ب/ي ،ومصفاة مالمع تكرير وبتروكيماويات
جينكس  .Jinxiا مدينة " ولوداو"  Huludaoا مقاطعة "لياونينغ"  Liaoningالصينية طاقتها
التكريرية  130.5ألف ب/ي  .كما تتعهد شركة "شيفرون لوماس" بتوريد األجزاء الداخلية لمفاعل
إيزوميكس  ISOMIXا الوحدتين الملكورتين والت ستسا

ا تعظي كفاءة استخدام العامل

الحفاز  Catalystا المفاعل ،وراع معدل المنتالات الخفيفة ،وتعزيز التشغيل اآلمن للمفاعل من
خًل تحسين إدارة درجات الحرارة ا

المفاعل ،والت

ستسا

ا

إطالة عمر العامل الحفاز،

وتخفيض المدة الزمنية الفاصلة بين عمليت الصيانة الدورية للمفاعل.
في سريالنكا ،وااقت الحكومة السيريًنكية على مقترح مؤسسة بترول سيلون Ceylon
 Petroleum Corp.بشدن توسيع الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النف القائمة "سابوغاسكاندا"
 Sapugaskandaمن  40إلى  100ألف ب/ي ،وذلك من خًل إنشاء وحدة تقطير جوي للنف
الخام ،ووحدة تهليب للنااثا بالعامل الحفاز ،ووحدة معالالة يدروجينية.
من جهة أخرى ،ال تزال أعمال اإلنشاااء قائمة ا مشااروع إنشاااء مصاافاة لتكرير النف ا
ميناء " امبانتوتا"  Hambantotaالدول على ساحل سريًنكا طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي،
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باسااااتثمارات مشااااتركة قدر ا  3.85مليار دوالر أمريك  ،بين مالموعة "أكورد" الهندية ووزارة
النف والغاز العمانية ،ويتوقع البدء بعمليات التشغيل ا منتصف عام .2021
في ماليزيا ،أعلنت شاااركة النف والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس"  Petronasعن بدء
أعمال التشاااغيل التالاري لمالمع تكرير متكامل مع وحدات إنتاج بتروكيماويات "رابيد" RAPID
ا "بينغيرانغ"  - Pengerangبوالية "جو ور"  .Johorيتكون المالمع من مصاافاة طاقتها 300
ألف ب/ي ،ووحادات إنتااج حوال  7.7مليون طن/السااااناة من البتروكيمااوياات المتنوعاة .تسااااا
شاااركة أرامكو الساااعودية ا ملكية نصاااف المشاااروع .كما يتضااامن المشاااروع وحدة معالالة
يدروجينية للنااثا طاقتها  21ألف ب/ي ،ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي المساااتمر
طااقتهاا  14ألف ب/ي ،ووحادة معاالالاة ادروجينياة للمقطرات الوسااااطى طااقتهاا  30ألف ب/ي،
ووحادة تكسااااير باالعاامال الحفااز الماائع طااقتهاا  140ألف ب/ي ،ووحادة نزع كبريات من غاازولين
التكسير طاقتها  75ألف ب/ي.
ال يزال العمل قائما ا مشاروع تطوير مصافاة "بورت ديكساون"  Port Dicksonطاقتها
التكريرية  155ألف ب/ي الت تملكها شااااركة تكرير " ينغيوان" Hengyuan Refining Co.
بكلفة  26.6مليون دوالر أمريك  .يتضااامن المشاااروع تطوير وحدة المعالالة الهيدروجينية القائمة
طاقتها  46ألف ب/ي ،لتمكين المصافاة من إنتاج ديزل بنسابة كبريت  10جزء ا المليون ،حساب
المواصاااافات القياسااااية األوروبية "يورو . "5-كما يتضاااامن المشااااروع إنشاااااء منظومة معالالة
يدروجينية لنااثا التكساااير بهدف تمكين المصااافاة من إنتاج غازولين بنسااابة كبريت أدنى من 50
جزء ا المليون حساب المواصافات القياساية األوروبية "يورو  ."4يلكر أن المصافاة قد خصاصات
 66.4مليون دوالر إلنشاااااء وحادة تولياد يادروجين بهادف تمكينهاا من إنتااج منتالاات تحتوي على
نسب كبريت منخفضة ،ويتوقع بدء تشغيلها ا الربع الثان من عام .2021
في لووس ،أعلنت شركة الووس للبترول والبتروكيماويات المحدودة عن تشغيل المرحلة
األولى من مشروع إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النف طاقتها اإلجمالية  60ألف ب/ي ا

مالمع

الطاقة والكيماويات التابع لمنطقة "سايسيتثا"  ،Saysetthaا مدينة "ايينتيان "Vientianeعاصمة
الووس .Laos
تتكون المرحلة األولى للمشروع من إنشاء وحدة تقطير جوي طاقتها  20ألف ب/ي ،ووحدة
تهليب بالعامل الحفاز للنااثا بطريقة التنشي

المتقطع طاقتها  6500ب/ي ،ووحدة معالالة
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يدروجينية للديزل طاقتها  10000ب/ي ،ووحدة استخًص بنزين طاقتها  80000طن ا السنة،
ووحدة استرجاع كبريت طاقتها  5000طن ا السنة.
يلكر أن المشروع و شركة مشتركة بين حكومت الووس والصين ،و و أول مصفاة ا
الووس يهدف إلى تخفيف أعباء استيراد المنتالات النفطية ،ويتوقع إنالاز المرحلتين الثانية والثالثة،
طاقة كل منهما  20ألف ب/ي ،إضااة إلى مالموعة خزانات للمنتالات النفطية والنف الخام ،ا
عام  2022و 2023على التوال .
في نيوزيالنددا ،قررت الحكوماة النيوزيًنادياة إغًق مصاااافااة النف " ماارساااادن بوينات"
 Marsden pointالوحيدة القائمة ا نيوزيًندا طاقتها  110ألف ب/ي بشاكل تدريال  ،وتحويلها
إلى محطة الساااتقبال المنتالات البترولية المساااتوردة من األساااواق المالاورة .أما أساااباب اإلغًق
اتعود إلى انخفاض الربحية.
في كوريا الجنوبية ،ال يزال العمل قائما ا مشااروع تطوير وتوساايع مصاافاة النف الت
تملكهااا شااااركااة "إس أوياال"  ،S-Oilطاااقتهااا التكريريااة  669ألف ب/ي ،ا

مالمع تكرير

وبتروكيماويات "أونساان"  .Onsanيتكون المشاروع من إنشااء وحدة تكساير بالعامل الحفاز المائع
لزيت الوقود ذات ظروف تشاااغيل عالية القسااااوة  1HS-RFCCطاقتها  76ألف ب/ي ،ووحدات
إنتااج أوليفيناات ،ووحادة معاالالاة يادروجينياة لزيات الوقود طااقتهاا  63ألف ب/ي ،وذلاك بهادف
تحسااااين ربحياة المصاااافااة من خًل راع طااقاة تحويال المخلفاات الثقيلاة إلى منتالاات خفيفاة عاالياة
الالودة .ويتوقع إنالاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج ا عام .2021
في تايلند ،ال تزال أعمال اإلنشااء قائمة ا مشاروع تطوير وتوساعة مصافاة "ساريراتشاا"
 Srirachaا مدينة "تشااونبوري"  Chonburiالقريبة من ميناء "تشااابانغ"  .Chabangيهدف
المشااروع إلى راع الطاقة التكريرية للمصاافاة من  275إلى  410ألف ب/ي ،وتمكين المصاافاة من
تكرير النف الخاام الثقيال ،وتعزيز قادرتهاا على تحويال زيات الوقود الثقيال إلى منتالاات خفيفاة عاالياة
الالودة لتلبية الطلب المحل على الوقود النظيف .ويتوقع البدء بتشغيل المشروع ا عام .2022
في إندونيسدديا ،قررت شاركة الطاقة الوطنية اإلندونيساية "برتامينا"  Pertaminaالمضا
ا مشاروع تطوير مصافاة "سايًكاب"  Cilacapدون مشااركة طرف خارج  ،بعد أن كان مقررا

High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking
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تنفيل المشاروع كشاركة مشاتركة مع شاركة أرامكو الساعودية من خًل المباحثات الت اساتمرت منل
عام  .2016يلكر أن المشاااروع يتضااامن راع الطاقة التكريرية للمصااافاة من  348ألف ب/ي إلى
 400ألف ب/ي.
يادت

الا المشااااروع ا إطاار برناامم تطوير المصاااااا الت تملكهاا شااااركاة "برتااميناا"

 Pertaminaو

مصاافاة "باليكبابان" طاقتها  260ألف ب/ي ،ومصاافاة "ساايًكاب" Cilacap

طاااقتهااا  348ألف ب/ي ،ومصاااافاااة "دوماااي"  Dumaiطاااقتهااا  170ألف ب/ي ،ومصاااافااة
"بالونغان"  Balonganطاقتها  125ألف ب/ي .ويتوقع إنالاز المشااروع ا عام  ،2022ويهدف
إلى راع امش ربحية المصاا من  3دوالر للبرميل إلى  7.9دوالر للبرميل من خًل تمكينها من
تكرير نف خاام ثقيال رخيص الثمن يحتوي على نسااااباة كبريات  %2وزناا ،بادال من النف المكرر
حاليا الحاوي على نساابة  %0.4وزنا ،وراع إجمال مؤشاار تعقيد نيلسااون للمصاااا من  5.4إلى
 ،8.9وتعظي معدل إنتاج المشاااتقات البترولية الخفيفة وتحساااين جودة مواصااافاتها بما يتوااق مع
المواصفات القياسية األوروبية "يورو."5-
في أستراليا ،أعلنت شركة "بريتش بتروليوم"  BPعن إغًق مصفاة "كوينانا" Kwinana
الت تملكها ا أستراليا طاقتها التكريرية  140ألف ب/ي ،وتحويلها إلى محطة الستيراد وتخزين
المنتالات النفطية ،وذلك بسبب انخفاض امش الربحية.
في سينغافورة ،أعلنت مؤسسة "إكسون موبيل"  ExxonMobilعن تحقيق تقدم ا إنالاز
أعمال تنفيل مشروع توسيع مالمع إنتاج الزيوت ا مصفاة "جورونغ"  Jurongطاقتها التكريرية
 595ألف ب/ي .يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من تلبية الطلب المحل على زيوت التزييت
العالية الالودة .كما أعلنت الشركة عن خطة لمشروع جديد يهدف إلى راع الطاقة اإلنتاجية لمالمع
زيوت األساس بمقدار  20ألف ب/ي ،إضااة إلى راع معدل إنتاج زيت وقود السفن الحاوي على
نسبة كبريت أدنى من  %0.5وزنا بمقدار  48ألف ب/ي .ويتوقع إنالاز المشروع ا عام .2023
 :2-1أمريكا الشمالية
في الوليات المتحدة األمريكية ،أعلنت مؤسسة " ول

ارونتيير"  HollyFrontierعن

توقيع عقد تقدي أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء  EPCمع شركة "ك

ب

للهندسة" KP

 Engineeringلمشروع إنشاء وحدة إنتاج ديزل حيوي جديدة طاقتها اإلنتاجية  9000ب/ي ا
مصفاة "أرتيسيا"  Artesiaالت

تبلغ طاقتها التكريرية  100ألف ب/ي بوالية "نيومكسيكو"
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األمريكية .تبلغ تكلفة إنشاء الوحدة حوال

 350مليون دوالر أمريك  ،وستستخدم زيت الصويا

كلقي  ،ويتوقع إنالاز المشروع وبدء التشغيل التالاري ا الربع األول من عام .2022
كما أعلنت مؤسسة " ول ارونتيير" عن خطة لتحويل مصفاة "تشايين"  Cheyenneطاقتها
التكريرية  32ألف ب/ي بوالية "وايومينغ"  Wyomingاألمريكية إلى وحدة إنتاج ديزل حيوي
طاقتها اإلنتاجية  15000ب/ي ،بكلفة استثمارية تقدر بحوال  750مليون دوالر أمريك  .جاءت
له الخطة نتيالة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة ايروس كورونا.
كما أعلنت شركة " يميسفير المحدودة"  Hemisphare Ltd.عن خطة لتحويل مصفاة
تكرير النف

ا

"سومرسيت"  Somersetطاقتها التكريرية  5500ب/ي بوالية "كنتاك "

األمريكية إلى وحدة إلنتاج حوال  5مليون غالون من الديزل الحيوي سنويا باستخدام زيت الصويا
كلقي  ،إضااة إلى منتالات ثانوية أخرى ،بكلفة قدر ا  25مليون دوالر أمريك .
وقعت مؤسسة "ميريديان للطاقة" عقد توريد النف الخام إلى مصفاة "داايس"  Davisالالديدة
عالية التحويل ،والالاري إنشاؤ ا ا "بيلفيلد"  Belfieldبوالية "نورث داكوتا" ،بطاقة تكريرية
قدر ا  49500ب/ي.
أعلنت شركة "رويال دوتش شل" عن خطة إلغًق مصفاة "كونفنت"  Conventبوالية
"لويزيانا" األمريكية طاقتها التكريرية  227ألف ب/ي ا

نهاية عام  .2020يدت

لا اإلغًق

بسبب انخفاض ربحية المصفاة وعدم قدرتها على المنااسة مقارنة بالمصاا المتكاملة مع وحدات
بتروكيماويات ،عًوة على مشكلة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة كورونا.
أعلنت شركة "ايليبس  "66عن انتهاء عمليات التشغيل التالريب

لوحدت تالزئة سوائل

الغاز الطبيع ا مصفاة "سوين "  Sweenyالت تملكها ا والية تكساس ،وذلك ا إطار خطة
الشركة لراع طاقة المصفاة التكريرية من  270ألف ب/ي إلى  400ألف ب/ي ،بكلفة إجمالية قدر ا
 1.4مليار دوالر أمريك .
كما أعلنت شركة "ايليبس  "66عن خطة إلغًق مصفاة "روديو"  Rodeoالت تملكها ا
والية كاليفورنيا طاقتها التكريرية  120ألف ب/ي ،وتحويلها إلى وحدة إلنتاج الوقود الحيوي طاقتها
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اإلنتاجية  50ألف ب/ي ،باستخدام لقائ مكونة من زيوت الطبخ المستعملة ،والشحوم الحيوانية،
وزيوت الصويا.
من جهة أخرى ،ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة ا مشروع تطوير مصفاة النف الت تمتلكها
"مؤسسة إكسون موبيل"  ExxonMobil Corp.ا

منطقة "ااول "  ،Fawleyبالقرب من

"ساوثامبتون"  ،Southamptonطاقتها التكريرية  330ألف ب/ي ،وذلك بهدف تعظي إنتاج الديزل
الحاوي على نسبة منخفضة جدا من الكبريت  Ultralow-sulfur Dieselبمعدل  38ألف ب/ي،
وخفض اإلعتماد على االستيراد .يتضمن المشروع إنشاء وحدات جديدة ،كوحدة المعالالة
الهيدروجينية ،ووحدة إنتاج الهيدروجين ،ويتوقع إنالاز المشروع ا النصف الثان من عام .2021
كما أعلنت مؤسسة "بترول ماراثون"  Marathon Petroleum Corp.عن خطة لتحويل
مصفاة تكريرالنف "مارتينيز"  Martinezطاقتها التكريرية  161ألف ب/ي ا والية كاليفورنيا
إلى وحدة إنتاج ديزل حيوي طاقتها اإلنتاجية  48ألف ب/ي ،وكللك تحويل مصفاة "ديكينسون"
 Dickinsonالت تملكها ا والية "نورث داكوتا" األمريكية طاقتها التكريرية  19ألف ب/ي إلى
وحدة إنتاج ديزل حيوي باستخدام زيوت الصويا واللرة طاقتها اإلنتاجية  12ألف ب/ي.
أعلنت شركة "دياموند للديزل األخضر القابضة" ،Diamond Green Diesel Holding
و

شركة مشتركة بين مؤسسة "االيرو للطاقة"  ،Valero Energy Corp.ومؤسسة "دارلينغ

انغريديانتس"  Darling Ingredientsبنسبة  %50:50عن توقيع عقد مع شركة

" انيويل -

يو أو ب "  Honeywell-UOPللحصول على ترخيص تكنولوجيا العمليات لوحدة إنتاج الديزل
الحيوي باستخدام الزيوت المستعملة والزيوت النباتية غير القابلة لًستهً

البشري ،طاقتها

اإلنتاجية  30ألف ب/ي ا مصفاة "نوركو"  Norcoلتكرير النف الت تمتلكها ا والية "لويزيانا".
يلكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن له الوحدة

الثانية ا مصفاة "نوركو" ،وأن عمليات التشغيل

التالريب للوحدة األولى الت يالري حاليا إنشاؤ ا بطاقة إنتاجية قدر ا  44ألف ب/ي ستبدأ ا مطلع
عام  .2021تالدر اإلشارة إلى أن له الشركة تقوم حاليا بتنفيل مشروع إنشاء وقود ديزل حيوي
طاقتها  400مليون غالون ا السنة بكلفة  1.1مليار دوالر أمريك ا مصفاة "نوركو" ،وستكون
المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي ا العال  ،ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج ا عام .2022
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كما تقوم "مالموعة الطاقة الحيوية"  Renewable Energy Groupحاليا بتنفيل مشروع
راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة إنتاج الديزل الحيوي من  90مليون غالون ا السنة إلى  250مليون
غالون ا السنة ا مصفاة "غايسمار"  Geismarبوالية لويزيانا بكلفة  825مليون دوالر أمريك .
في كندا ،أعلنت شااركة "إمبيريال أويل المحدودة"  Imperial Oil Ltd.عن بدء عمليات
تشاااغيل وحدة التوليد المشاااتر الالديدة ا مصااافاة "ساااتراثكونا"  Strathconaالت تبلغ طاقتها
التكريرياة  191ألف ب/ي ا شااااماال كنادا .تهادف الوحادة ،الت تبلغ طااقتهاا اإلنتااجياة حوال 41
ميغاوات ا اليوم ،إلى تحسااين الكفاءة الحرارية للمصاافاة من خًل االسااتفادة من الحرارة العادمة
ا إنتاج بخار الماء الًزم لتشاغيل عمليات المصافاة ،عًوة على خفض انبعاث غازات الدايئة من
المصاافاة بمقدار  112طن ا الساانة .كما ساايسااا

تشااغيل الوحدة ا تواير إمكانية إغًق أربع

مراجل قديمة كانت تستخدم لتوليد بخار الماء بكفاءة منخفضة.
من جهة أخرى ال يزال العمل قائما ا مشااروع تطوير مصاافاة "كام باي تش اانس" Come-
 by-Chanceاللي يهدف إلى راع كفاءة المصااافاة وتحساااين مرونتها لتكرير أنواع مختلفة من النف
الخام ،وتمكينها من إنتاج وقود السااافن بمواصااافات متوااقة مع متطلبات تشاااريعات المنظمة البحرية
الدولية .يتضامن المشاروع إنشااء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  10ألف ب/ي ،إضاااة إلى
راع الطااقة التكريرية للمصاااافااة من  115ألف ب/ي إلى  160ألف ب/ي .كماا يهادف المشااااروع إلى
خفض انبعاثات المصافاة من غازات الدايئة بنسابة  ،%8وثان أوكسايد الكبريت بنسابة  ،%40وتحساين
التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية .ويتوقع إنالاز المشروع ا النصف الثان من عام .2021
يلكر أن كندا تنفل حاليا مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين ا "ستارجيون" Sturgeon
شااااماال شاااارق "ألبرتاا" ،تتكون من ثًث وحادات تقطير ،طااقاة كال منهاا  80ألف ب/ي ،ويتوقع
تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام .2022
في المكسيك ،حصلت الحكومة المكسيكية على تمويل من بنو صينية إلنشاء مصفاة جديدة
ا ميناء "دوس بوكاس"  Dos Bocasجنوب شرق والية "تاباسكو"  Tabascoالمكسيكية.
يلكر أن شاركة البترول المكسايكية "بيمكس"  Pemexأعلنت عن خطة لبناء مصافاة جديدة
طااقتهاا  340ألف ب/ي ا مينااء "دوس بوكااس"  Dos Bocasبهادف تلبياة الطلاب المحل على
المنتالات البترولية ،والتوقف عن اإلعتماد على االساااتيراد من األساااواق الخارجية .ويتوقع إنالاز
المشروع ا عام .2022
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كما أعلنت الحكومة المكساايكية عن خطة لتطوير المصاااا القائمة لتحسااين األداء وتلبية
الطلب المحل على المنتالات البترولية العالية الالودة.
 :3-1أمريكا الجنوبية
في األرجنتين ،ال يزال العمل قائما ا مشاروع تطوير مصافاة "كامبانا"  ،Campanaا
"بيونس أيريس"  Buenos Airesالت تملكها شاااركة "أكسااايون إنيرج " Axion Energy
األرجنتينية ،وتبلغ طاقتها التكريرية الحالية  87ألف ب/ي .يتضمن المشروع راع الطاقة التكريرية
للمصافاة ،وإنشااء وحدات تكساير يدروجين  ،ومعالالة يدروجينية جديدة ،بكلفة  1.5مليار دوالر
أمريك  ،وذلك بهدف تعزيز قدرة المصاافاة على إنتاج الوقود النظيف ،وتحسااين التزامها بمتطلبات
التشااريعات البيئية ،عًوة على تخفيف أعباء اسااتيراد المنتالات البترولية .ويتوقع إنالاز المشااروع
ا نهاية عام .2021
 :4-1أوروبا الغربية
في ألمانيا ،أعلنت كل من شااااركة ب ب

 Bpالبريطانية وشااااركة "أورسااااتد" Orsted

الدنماركية عن بدء تنفيل مشروع مشتر إلنشاء وحدة إنتاج يدروجين أخضر ( يدروجين حيوي)
طاقتها اإلنتاجية  9000طن/السانة ا مصافاة "لينغين"  Lingenطاقتها التكريرية  100ألف ب/ي
الت تمتلكهاا شااااركاة "ب ب " ا منطقاة "إيمسااااًناد"  Emslandشااااماال غرب ألماانياا .يهادف
المشااروع إلى اسااتبدال حوال  %20من إجمال حاجة المصاافاة من الهيدروجين المنتم من الوقود
األحفوري بالهيدروجين األخضر ،ويهدف المشروع المتوقع بدء تشغيله ا عام  2024إلى خفض
حوال  80ألف طن/الساانة من انبعاثات غاز ثان أكساايد الكربون ا مرحلته األولية الت سااتعزز
خطة الشاااركة ا اساااتكمال المرحلة النهائية الت يتوقع أن تساااا

ا تحويل إجمال الهيدروجين

المسااااتهلاك ا المصاااافااة إلى الهيادروجين األخضاااار .يعتماد مبادأ عمال اله الوحادة على إنتااج
الهيدروجين األخضاااار من عملية التحليل الكهربائ للماء إلى يدروجين وأوكسااااالين باسااااتخدام
الكهرباء المولدة من طاقة الرياح.
في السددويد ،وقعت شااركة "بري " السااويدية  Preemعقدا مع شااركة " الدور توبسااو"
 Haldor Topsoeلتقادي ترخيص تكنولوجياا العملياات ا وحادة إنتااج الوقود الحيوي الالاديادة
اعتمادا على زيت الصاااانوبر كلقي طاقتها اإلنتاجية  16ألف ب/ي ،المقرر إنشاااااؤ ا ا مصاااافاة
"غوثينبيرغ"  Gothenburgالساويدية طاقتها التكريرية  125ألف ب/ي .ويتوقع إنالاز المشاروع
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ا منتصااف عام  .2024يدت إنشاااء له الوحدة ا إطار مشااروع خفض انبعاثات الكربون وراع
إنتاج الوقود الحيوي إلى  100ألف ب/ي بحلول عام .2030
يلكر أن شااركة "بري " حققت تقدما ملحوظا ا تنفيل مشااروع تحويل مصاافاة "ليساايكيل"
 Lysekilطاقتها التكريرية  220ألف ب/ي إلنتاج الوقود الحيوي ،إضااااة إلى إنشاااء وحدة التقاط
غاز ثان أكسيد الكربون لخفض انبعاثات الكربون ،ويتوقع إنالاز المشروع ا عام .2025
في فرنسا ،أعلنت شركة توتال عن خطة إلغًق مصفاة "غراندبوتس" Grandpuits
شمال ارنسا ،طاقتها التكريرية  100ألف ب/ي ،وتحويلها إلى وحدة إلنتاج الديزل الحيوي ووحدة
إعادة تدوير النفايات البًستيكية بكلفة  500مليون يورو ويتوقع بدء التشغيل التالاري للمشروع
بحلول عام  .2024يدت

لا المشروع ا إطار خطة ارنسا لتحقيق أ دااها الت ترم إلى التحول

إلى الطاقة المنخفضة الكربون بحلول عام  .2040كما تخط شركة "توتال" إلنشاء وحدة إنتاج
ديزل حيوي جديدة طاقتها اإلنتاجية  400ألف طن/السنة باستخدام الشحوم الحيوانية مع جزء من
الزيوت النباتية كلقي  ،ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج بحلول عام .2024
يلكر أن شركة "توتال" سبق أن أعلنت عن مشروع تحويل مصفاة "الميدي" La Mede
إلى مصفاة إلنتاج زيت الديزل الحيوي ووقود النفاثات الحيوي طاقتها اإلنتاجية  500ألف طن/السنة،
وكلفة  310مليون دوالر أمريك .
في المملكة المتحدة ،أعلنت شركة تكرير "بتروإنيوس المحدودة"

Petroinios

 Refining Ltd.عن خطة إلغًق وحدت التكسير بالعامل الحفاز المائع ا مصفاة "غرانغيماوث"
 Grangemouthا اسكتًندا طاقتها التكريرية  210ألف ب/ي ،وذلك ا إطار خطة لخفض
الطاقة التكريرية للمصفاة بما يتوااق مع تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة كورونا
إضااة إلى خفض تكاليف التشغيل.
من جهة أخرى ،أعلنت شركة "ايليبس  "66عن استمرار العمل ا مشروع راع طاقة إنتاج
الوقود الحيوي من  1000ب/ي إلى  3000ب/ي بحلول عام  2021ا مصفاة " مبر" Humber
الت تعتبر المصفاة األولى ا المملكة المتحدة الت بدأت بتحويل الزيوت المستعملة إلى ديزل حيوي
ا عام  .2018كما أعلنت شركة "ايليبس  "66عن خطة لراع طاقة إنتاج الوقود الحيوي ا المصفاة
إلى  5000ب/ي بحلول عام .2024
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في فنلندا ،أعلنت مؤسسة "نيست "  Neste Corp.عن اعتماد خطة إعادة يكلة مصاا
تكرير النف الت تملكها ا انلندا ،وذلك ا إطار استراتياليتها لتحسين قدرتها التنااسية ا سوق
المنتالات النفطية على المدى البعيد .تتضمن الخطة إغًقا دائما لمصفاة "نانتال "  Naantaliطاقتها
التكريرية  58ألف ب/ي ،ابتداء من مارس /آذار ،2021حيث سيت تحويلها إلى محطة لتخزين
وتحميل الوقود الحيوي .كما تتضمن الخطة تطوير مصفاة "بوراو"  Porvooا

منطقة

"كيلبيً ت "  Kilpilahtiالصناعية ،طاقتها التكريرية  206ألف ب/ي بهدف تحسين أدائها
التشغيل وتمكينها من إنتاج الوقود الحيوي.
 :5-1أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
في روسديا ،ال تزال أعمال اإلنشااء ا مشاروع تطوير مصافاة "موساكو" التابعة لشاركة
"غازبروم نف "  ،Gazprom Neftواللي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصااافات متوااقة
مع المعايير األوروبية "يورو ."5-يتضااامن المشاااروع إضاااااة وحدة تقطير جوي واراغ طاقتها
 140ألف ب/ي ،ووحادة تهالياب باالعاامال الحفااز طااقتهاا  22ألف ب/ي ،ووحادة معاالالاة يادروجينياة
للاديزل طااقتهاا  46ألف ب/ي ،إضاااااااة إلى وحادات اصاااال غاازات ومعاالالاة بااألمين .كماا وقعات
"شااااركة غازبروم نفت" عقدا مع "شااااركة تيكنيمونت إس ب إي"  Tecnimont SPAتتولى
بموجبه الشاركة تقدي خدمات إدارة أعمال الهندساة والتوريد واإلنشااء لمشاروع إنشااء وحدة تفحي
مؤجل جديدة طاقتها  40ألف ب/ي ،وتطوير وحدة التفحي القائمة ا مصااافاة "أومساااك" Omsk
الواقعة غرب "ساااايبيريا" ،وتبلغ طاقتها التكريرية  286ألف ب/ي .تقدر كلفة المشااااروع بحوال
 215مليون دوالر أمريك  ،ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء ا النصف الثان من عام .2021
في رومانيا ،أعلنت شركة "أو إم ا

بيتروم إس أي"  OMV Petrom SAعن إنالاز

مشروع تطوير محطة مزج وتخزين ونقل وتحميل الوقود الحيوي ا

مصفاة "بتروبرازي"

 Petrobraziجنوب شرق رومانيا بالقرب من مدينة "بلوييست " طاقتها التكريرية  91ألف ب/ي،
حيث سيت راع طاقة المزج من  200إلى  350ألف طن/السنة .يدت

لا المشروع ا إطار خطة

تلبية متطلبات التشريعات األوروبية الخاصة بخفض انبعاث غازات الدايئة ،وراع نسبة الوقود
الحيوي من  10إلى  %14من إجمال مزيم الطاقة المستهلكة ا رومانيا بحلول عام .2030
يلكر أن الشركة كانت قد أنالزت ا عام  2019مالموعة من المشاريع الت تهدف إلى
خفض انبعاثات المصفاة الملوثة للبيئة ،و

مشروع إنشاء منظومة التبريد المغلقة للغازات العادمة
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المنطلقة من أوعية الفح ا وحدة التفحي المؤجل ،ووحدة تحويل حوال  50ألف طن ا السنة من
الغاز البترول المسال المنتم ا المصفاة إلى غازولين وديزل بالودة متوااقة مع المواصفات القياسية
األوروبية "يورو  ،"5ووحدة إنتاج زيت ديزل حيوي بطاقة إنتاجية قدر ا  90ألف طن ا السنة
باستخدام زيوت الطبخ المستعملة كلقي .
في أوزبكستان ،ال تزال أعمال اإلنشاء مستمرة ا مشروع مصفاة النف الالديدة ا منطقة
"جيزاخ"  Jizzakhالشرقية طاقتها التكريرية  120ألف ب/ي ،ستكرر المصفاة النف

الخام

المستورد من روسيا وكازاخستان ،وستنتم حوال  3.7مليون طن/السنة وقود محركات عال الالودة
بمواصفات متوااقة مع المواصفات القياسية األوروبية "يورو ،"5-و 700ألف طن/السنة وقود
نفاثات ،و 300ألف طن/السنة منتالات بترولية أخرى ،بكلفة إجمالية قدر ا  2.2مليار دوالر
أمريك  ،ويتوقع بدء تشغيل المشروع ا نهاية عام .2021
في بولندا ،أعلنت شركة "غروبا لوتوس"  Grupa LOTOSعن خطة لتطوير مصفاة
"غدانسك" Gdanskطاقتها التكريرية  120ألف ب/ي ،وذلك بهدف تحسين أدائها التشغيل
واالقتصادي .ول تفصح الشركة عن تكلفة المشروع أو موعد إنالازه .يتضمن مشروع التطوير
إنشاء الوحدات التالية:
• وحدة مزج وإنتاج زيوت أساس عالية الالودة
• مالمع إلنتاج الغازولين من النااثا الفائضة
• مالمع إنتاج أوليفينات يحتوي على وحدة إيثيل ثًث ببيوتيل إيثير ETBE
• محطة توليد طاقة كهربائية حرارية مشتركة CHP
في أذربيجان ،ال يزال العمل قائما ا مشروع را اع الط ااقة التكريرية لمص افاة "باكو" من
 120إلى  160ألف ب/ي .كما يتضامن المشاروع تطوير وحدات التفحي  ،والتهليب بالعامل الحفاز
لتمكين المصاااافااة من تلبياة متطلباات المواصاااافاات القيااسااااياة األوروبياة "يورو ."5-ويتوقع إنالااز
المشاروع ا الربع الثان من عام .2021
في منغوليا ،ال يزال العمل قائما ا مشااروع إنشاااء مصاافاة جديدة طاقتها  31ألف ب/ي.
يهدف المشاروع إلى تخفيف اعتماد منغوليا على االساتيراد لتلبية حاجة الساوق المحلية من المنتالات
البترولية .وسااتكرر المصاافاة الزيت الصااخري المنتم محليا بدال من تصااديره إلى الصااين .ويتوقع
إنالاز المشروع ا عام .2022
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في صربيا ،أعلنت شركة النف الصربية عن انتهاء عمليات التشغيل التالريب لمالمع تحويل
البواق الثقيلة إلى منتالات خفيفة متوااقة مع المواصفات القياسية األوروبية "يورو  "5ا مصفاة
"بانسيفو"  Pancevoطاقتها التكريرية  98ألف ب/ي .يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدة تفحي
مؤجل جديدة طاقتها اإلنتاجية  20ألف ب/ي ،ووحدة معالالة يدروجينية طاقتها  15ألف ب/ي،
ووحدات مساندة أخرى ،عًوة على تطوير وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع القائمة.
في كرواتيا ،ال يزال العمل قائما ا مشااااروع تطوير مصاااافاة "رياليكا"  Rijekaطاقتها
التكريرية  90ألف ب/ي ،بكلفة  600مليون دوالر أمريك  .يتكون المشاروع من إنشااء وحدة تفحي
مؤجل جديدة مع وحدات أخرى مساندة .ويتوقع إنالاز المشروع ا نهاية عام .2023
 :6-1أفريقيا
في نيجيريا ،ال يزال العمل قائما ا مشروع إنشاء مالمع تكرير وبتروكيماويات "ليك "
 Lekkiجنوب غرب نياليريا ،واللي تملكه شركة "دانغوت انداستريز المحدودة" Dangote
 Industries Ltd.المكونة من مالموعة شركات نياليرية .يتكون المالمع من مصفاة نف طاقتها
التكريرية  650ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج بول بروبيلين طاقتها  3.6مليون طن/السنة ،ووحدة إنتاج
يوريا طاقتها  3مليون طن/السنة ،بكلفة إجمالية قدر ا  12مليار دوالر أمريك  .ويتوقع إنالاز
المشروع ا عام .2021
كما يالري حاليا إنشاء مصفات تكرير متكثفات ،بطاقة إجمالية قدر ا  200ألف ب/ي ،ا
واليت "دلتا"  Deltaو"إيمو"  .Imoيدت

لا المشروع ا إطار خطة الحكومة النياليرية إلنعاش

النمو االقتصادي ،ويتوقع االنتهاء من إنشاء اتين المصفاتين ا عام .2022
كما أعلنت الحكومة النياليرية عن خطة لتطوير كل من مصفاة النف المملوكة لشركة تكرير
وبتروكيماويات واري المحدودة  Warri Refining & Petrochemical Co. Ltd.ا والية
"ديلتا"  Deltaطاقتها التكريرية  125ألف ب/ي ،ومصفاة النف

المملوكة لشركة تكرير

وبتروكيماويات كادونا المحدودة  Kaduna Refining&Petrochemical Co. Ltd.ا والية
"كادونا" طاقتها التكريرية  110ألف ب/ي.
كما اليزال العمل قائما ا مشروع إنشاء مالمع تكرير " اركورت"  Harcourtالمكون من
مصفاتين ،طاقة األولى  60ألف ب/ي ،والثانية  150ألف ب/ي.
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يلكر أن الحكومة النياليرية كانت قد بدأت بتنفيل مشروع تد يل وتطوير وتوسيع المصاا
الخمس القائمة ،بهدف تحسين أدائها التشغيل واالقتصادي ،وتلبية الطلب المحل على المنتالات
البترولية ،وخفض نسبة الكبريت ا

المنتالات بما يتوااق مع المواصفات القياسية المحلية الت

تفرض الحد األعلى لمحتوى الكبريت ا الغازولين والديزل بقيمة  50ج.ف م.
كما أعلنت شركة نف "ووترسميث بترومان المحدودة" Waltersmith Petroman Ltd.
عن إنالاز عمليات التشغيل التالريب للمرحلة األولى من مشروع إنشاء المصفاة المتنقلة المخط
أن تبلغ طاقتها التكريرية  50ألف ب/ي ا حقل إنتاج النف "إيبيغوي"  Ibigweا والية "إيمو"
النياليرية .تتكون المرحلة األولى من وحدة تقطير متنقلة طاقتها  5000ب/ي ،أما المرحلة الثانية
اتتكون من وحدة تقطير متنقلة طاقتها  25ألف ب/ي ،يتبعها ا المرحلة الثالثة وحدة أخرى طاقتها
 20ألف ب/ي .كما أعلنت الحكومة النياليرية عن خطة إلنشاء مالموعة من المشاريع الصغيرة
التالية:
• مصفاة متنقلة ا والية "إيدو"  Edoتبلغ طاقتها التكريرية ا المرحلة األولى  2500ب/ي،
ث تراع ا المرحلة الثانية إلى  10000ب/ي.
• مصفاة طاقتها  12000ب/ي تحتوي على وحدة معالالة يدروجينية ا
 ،Bayelsaلتلبية الطلب المحل

على المنتالات النفطية ا

والية "باييلسا"

الوالية إضااة إلى الواليات

المالاورة ،ويتوقع تشغيلها ا منتصف عام .2021
• تطوير مالمع الطاقة األول ا نياليريا ا منطقة "أوتين"  Otienبوالية "إيدو" ،وسيتكون
المالمع ،من مصفاة متنقلة طاقتها التكريرية  10000ب/ي ،إضااة إلى وحدة معالالة غاز
طبيع طاقتها  60مليون قدم مكعبة ا اليوم ،ووحدة غاز طبيع مضغوط طاقتها  10مليون
قدم مكعبة ا اليوم ،ومحطة تحميل وتخزين للمنتالات النفطية طاقتها االستيعابية  30ألف
طن ،ووحدة توليد طاقة كهربائية طاقتها  20ميغاوات ساعة.
في غينيا الستوائية ،وقعت حكومة غينيا االستوائية عقدا مع شركة نف "ماراثون" لتنفيل
دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مصفاة متنقلة لتكرير النف بمنطقة "ماالبو"  Malaboا جزيرة
"بيوكو" .Bioko
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في أنغول ،أعلنت شركة النف

الفصل الثالث

الوطنية األنغولية "سونانغول"  Sonangolالموااقة على

قرار اإلستثمار النهائ للمرحلة األولى بكلفة استثمارية قدر ا  220مليون دوالر أمريك لمشروع
إنشاء مصفاة جديدة ا "كابيندا"  Cabindaطاقتها  60ألف ب/ي.
تتكون المرحلة األولى للمشروع من إنشاء وحدة تقطير جوي طاقتها  30ألف ب/ي ووحدة
نزع أمًح من النف الخام ،ووحدة معالالة للكيروسين ،ومنظومة خزانات ،ووحدات مساندة أخرى.
أما المرحلة الثانية اتتكون من إنشاء وحدة تقطير جوي أخرى طاقتها  30ألف ب/ي ،ووحدة معالالة
يدروجينية ،ووحدة تكسير بالعامل الحفاز ،وتبلغ كلفة المشروع حوال  700مليون دوالر أمريك .
ويتوقع إنالاز المرحلة األولى بحلول الربع األول من عام  ،2022أما المرحلة الثانية ايتوقع إنالاز ا
بحلول الربع الثان من عام .2024
في أوغندا ،اليزال العمل قائما ا مشاروع إنشااء مصافاة جديدة تبلغ طاقتها التكريرية 60
ألف ب/ي ا "كااباال "  .Kabaaleيهادف المشااااروع إلى تلبياة الطلاب المحل على المنتالاات
البترولية ،وتصاادير الفائض إلى األسااواق المالاورة ،وسااتكرر المصاافاة النف الخام المنتم محليا
بدرجة جودة  ،API 33-23ويحتوي على نساابة كبريت قدر ا  %0.16وزنا .وتقدر تكلفة إنشاااء
المصفاة بحوال  4-3مليار دوالر أمريك  ،ويتوقع بدء التشغيل ا عام .2023

 .2التطورات في الدول العربية
سالل إجمالاااا الطاقااااة التكريرية ا الدول العربية ارتفاعا قدره  284ألف ب/ي ا عام
 ،2020وذلاك نتيالاة تشااااغيال وحادة التقطير الالوي الالاديادة ا مصاااافااة "مينااء عباد هللا" ا دولاة
الكويت طاقتها  264ألف ب/ي ،وراع الطاقة التكريرية لمصااافاة "سااااتورب" ا المملكة العربية
السعودية من  440إلى  460ألف ب/ي.
استحا اوذ إجما اال الطا ااقة التكا اريا ارية ا مصاا النفا ا ا الدول األعضا ااء ا أوابك
وعدد ا  52مصافاة على حصاة قدر ا  8.603مليون ب/ي ،بنساااااابة  %91من إجماااااال الطاقة
التكريرية ا مصاا النف ا الدول العربية البالغ  9.458مليااااون ب/ي .واستحااااوذ إجمااااال
الطاقة التكريرية ااا مصاااا النف ااا الاادول العربيااة غير األعضاء ا أوابااك البالااغ عاادد ا
 11مصفااة علاى الحصاة البااقياة وقادر ا  0.853مليون ب/ي ،بنسبة .%9
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يبين الالادول  7-3تطور الطااقاة التكريرياة ا الادول العربياة خًل الفترة ،2020 -2016
وعدد المصاااا العاملة ا عام  .2020كما يبين الشااكل  8-3تطور الطاقة التكريرية ا مصاااا
النف القائمة ا الدول العربية ،خًل الفترة .2020-2016
الجدول 7-3
تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة ( ،2020-2016ألف برميل/اليوم)
وعدد المصافي في عام 2020
عدد
المصاا
العاملة
عام 2020

2016

اإلمارات

5

1227.0 1127.0 1127.0 1124.0 1124.0

البحرين

1

260.0

260.0

267.0

267.0

267.0

تونس

1

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

الجزائر

6

657.0

657.0

657.0

657.0

663.0

السعودية

8

2906.0 2896.0 2856.0 2921.0 2934.0

سورية

2

240.1

240.1

240.1

240.1

240.1

العراق

12

520.0

740.0

815.0

824.0

824.0

قطر

2

433.0

433.0

433.0

433.0

433.0

الكويت

2

936.0

736.0

736.0

724.0

800.0

ليبيا

5

380.0

380.0

380.0

380.0

380.0

مصر

8

769.8

784.8

784.8

784.8

784.8

اجمالي الدول األعضاء

52

8603.9 8366.9 8329.9 8309.9 8287.9

األردن

1

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

السودان

3

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

عُمان

2

222.0

222.0

222.0

303.0

303.0

المغرب

2

154.7

154.7

154.7

154.7

154.7

موريتانيا

1

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

اليمن

2

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

اجمالي الدول العربية األخرى

11

772.1

772.1

772.1

853.1

853.1

اجمالي الدول العربية

63

9458.0 9220.0 9102.0 9082.0 9060.0
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الشكل 8-3
تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية
خالل الفترة 2020-2016
(مليون برميل/يوم)

8.603

8.37

8.33

10

8.31

8.29

9
8
7
6
5
4
3

0.854

0.854
2020

0.772

2019

2018

الدول العربية األخرى

وايما يل أ

0.772
2017

0.772
2016

2
1
0

الدول األعضاء

التطورات الت حصلت ا عام  2020ا الدول األعضاء ا منظمة األقطار

العربية المصدرة للبترول "أوابك" والدول العربية األخرى غير األعضاء.
 :1-2دولة اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة بترول أبو ظب الوطنية "أدنو " عن تحقيق تقدم ملحوظ ا تنفيل مشروع
تحسين مرونة تكرير النف

 Crude Flexibility Projectبقيمة  3.5مليار دوالر أمريك  ،حيث

ت إنالاز حوال  %80من أعمال إنشاء وحدة المعالالة الهيدروجينية لنزع الكبريت من زيت الوقود
طاقتها  177ألف ب/ي .يهدف المشروع إلى تمكين مصفاة "الرويس غرب" من تكرير  420ألف
ب/ي نف "زاكوم علوي"  Upper Zakumالمنخفض الالودة ،والحاوي على نسبة كبريت %1.74
وزنا بدال من نف حقل "مربان" العال الالودة ،الحاوي على نسبة كبريت أدنى من  %0.74وزنا،
وذلك بهدف تواير نف "مربان" للتصدير واالستفادة من اارق السعر بين النوعين .يتولى تنفيل أعمال
الهندسة والتوريد واإلنشاء تحالف من شركتين ،األولى شركة "سامسونغ" الكورية الالنوبية والثانية
شركة  CB&Iاألمريكية ،ويتوقع تسلي المشروع ا منتصف عام .2022
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يلكر أن شركة "أدنو " كانت قد أعلنت عن خطة لراع إجمال طاقتها التكريرية بنسبة
 %60من  902ألف ب/ي إلى  1.5مليون ب/ي بحلول عام  ،2025وذلك ا إطار استراتياليتها
لتصبح أحد أ

المراكز العالمية ا مالال الصناعات البترولية الًحقة .تتضمن الخطة إنشاء مصفاة

طاقتها التكريرية  600ألف ب/ي ا منطقة "الرويس" تتمتع بمرونة عالية لتكرير أنوع مختلفة من
النف الخام.
تالدر اإلشارة إلى أن شركة بترول أبو ظب الوطنية "أدنو " تمتلك ثًث مصاف ،يبلغ
إجمال طاقتها التكريرية  902ألف ب/ي ،و

مصفاة "أبو ظب " طاقتها  85ألف ب/ي ،ومصفاة

"الرويس شرق" طاقتها  400ألف ب/ي ،ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها  417ألف ب/ي.
من جهة أخرى ،أعلنت شركة بترول اإلمارات الوطنية  ENOCعن بدء أعمال التشغيل
التالريب لمشروع تطوير مصفاة تكرير المتكثفات الت تملكها ا منطقة "جبل عل " ا إمارة دب .
يتكون المشروع من راع الطاقة التكريرية للمصفاة من  140إلى  210ألف ب/ي ،وإنشاء وحدات
معالالة يدروجينية جديدة للديزل ووقود النفاثات ،ووحدة أزمرة ،وعدد من خزانات المنتالات
النفطية ،بكلفة إجمالية قدر ا مليار دوالر أمريك  ،وذلك إلنتاج مشتقات بترولية بمواصفات متوااقة
مع متطلبات المواصفات القياسية األوروبية "يورو."5-
وا إطار خطة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوسيع استثماراتها الخارجية ،أعلنت شركة
مبادلة اإلماراتية لًستثمار عن خطة لشراء حصة من مصفاة تكرير النف
 Landulpho Alvesالبرازيلية طاقتها التكريرية  323ألف ب/ي والت

"الندولفو ألفيس"

تعتبر المصفاة األكثر

تطورا من بين المصاا الثمانية القائمة ا البرازيل ،وذلك بعد قرار شركة بتروبراس ببيع له
المصفاة مع ملحقات أخرى كخ أنابيب ومحطات تحميل وتفريغ للمنتالات النفطية .يلكر أن شركة
مبادلة لًستثمار تمتلك حصص ا مشاريع نفطية ا مناطق أخرى من العال  ،منها على سبيل
المثال حصة  % 24.9من شركة البترول األسترالية المتكاملة  ،OMVوكامل حصة شركة نواا
للكيماويات ا كندا.
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 :2-2مملكة البحرين
ال تزال أعمال اإلنشاء مستمرة ا مشروع تطوير وراع الطاقة التكريرية لمصفاة "سترة"
من  267إلى  360ألف ب/ي ،بكلفة تقدر بحوال  8-6مليار دوالر أمريك  ،ويتوقع إنالاز المشروع
ا عام  .2021يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدات جديدة ،واستبدال العديد من الوحدات القديمة،
بحيث تصبح المصفاة قادرة على إنتاج مشتقات بترولية عالية الالودة ،مثل الديزل الحاوي على نسبة
كبريت منخفضة جدا  ULSDالمخصص للتصدير.
 :3-2الجمهورية الجزائرية
أعلنت شركة البترول الوطنية الالزائرية "سوناطرا " عن حصولها على قرض بقيمة 250
مليون دوالر أمريك من الشركة العربية لًستثمارات البترولية "أبيكورب" لتمويل أعمال الصيانة
والتطوير ،وشراء النف الخام من المملكة العربية السعودية لتكريره ا مصفاة "أوغوستا" الت
اشترتها الشركة ا مدينة صقلية اإليطالية ا عام .2018
يلكر أن "سوناطرا " كانت قد أعلنت عن شراء مصفاة "أوغوستا"  Augustaالت تملكها
شركة إكسون موبيل  Exxon Mobilا مدينة "صقلية"  Sicilyاإليطالية طاقتها التكريرية 190
ألف ب/ي ،وذلك بهدف تكرير النف الخام الالزائري ،ومعالالة المنتالات الثقيلة الفائضة المنتالة من
المصاا الالزائرية وتحويلها إلى منتالات خفيفة وإعادتها إلى الالزائر لتلبية الطلب المحل المتنام
على المنتالات البترولية العالية الالودة.
من جهة أخرى أعلنت شااركة البترول الوطنية الالزائرية "سااوناطرا " عن تحقيق تقدم ا
تنفيل األعمال الميكانيكية ا مشاروع إنشااء مصافاة "حاسا مساعود" ،طاقتها  100ألف ب/ي على
الرغ من انعكاسااات جائحة كورونا ،ويتوقع اكتمال المشااروع ا عام  .2024يدت

لا المشااروع

ا إطار خطة الالمهورية الالزائرية لتطوير المصااااا القائمة وإنشااااء ثًث مصااااف جديدة ا
"بيسكرة" ،و"غورداية" ،و"حاس مسعود" ،طاقة كل منها  100ألف ب/ي.
كما اليزال العمل قائما ا مشاروع إنشااء وحدة تكساير يدروجين

 Unicrackingطاقتها

 81ألف ب/ي ،ووحدة نزع األساااافلتينات بالمليب طاقتها  24.1ألف ب/ي ،ووحدة تهليب بالعامل
الحفااز بطريقاة التنشااااي المسااااتمر  CCRطااقتهاا  80ألف ب/ي ،مع وحادة أزمرة ا مصاااافااة
"ساكيكدة" ،وذلك بهدف تعظي إنتاج الغازولين وتحساين جودته بما يتوااق مع المواصافات القياساية
األوروبية "يورو."5-
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من جهة أخرى أعلنت شاركة "ساوناطرا " عن خطة إلنشااء وحدة ميثيل ثًث بيوتيل إيثير
 MTBEطاقتها اإلنتاجية  200ألف طن/السااانة ا

منطقة "أرزيو" الصاااناعية ،حيث ت إنالاز

الدراسات الهندسية واستدراج عروض تنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء.
 :4-2المملكة العربية السعودية
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تدجيل موعد بدء عمليات التشغيل التالاري ا مصفاة
"جازان" الالديدة طاقتها  400ألف ب/ي إلى الربع األول من عام .2021
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن راع الطاقة التكريرية للمصفاة التابعة لشركة أرامكو
السعودية-توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" من  440إلى  460ألف ب/ي .يلكر أن مصفاة
"ساتورب" المتطورة بدأ تشغيلها ا عام  2014بطاقة تكريرية قدر ا  400ألف ب/ي لتكرير النف
العرب الثقيل الحاوي على الكبريت بنسبة  ،%2.9ث ت راع طاقتها إلى  440ألف ب/ي ا عام
 ،2018ويالري حاليا التحضير لراع طاقتها التكريرية إلى  480ألف ب/ي بحلول عام .2024
من جهة أخرى ،ال يزال العمل قائما ا مشاااريع تطوير المصاااا القائمة ،و

مشااروع

تطوير مصاااافااة "الريااض" الت تبلغ طااقتهاا  124ألف ب/ي ،لتمكينهاا من إنتااج وقود الساااافن
بمواصافات متوااقة مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية ،ومشاروع تطوير مصافاة "راس تنورة"
الت تقع على سااحل الخليم العرب  ،وتعتبر األكبر حالما من بين مصااا النف ا المملكة ،بطاقة
تكريرية قدر ا  550ألف ب/ي ،وسا ايت تنفيل المشاااروع على مرحلتين ،تتضااامن المرحلة األولى
إنشاااااء وحادة معاالالاة يادروجينياة للناااثاا طااقتهاا  138ألف ب/ي ،ووحادة أزمرة طااقتهاا  65ألف
ب/ي ،ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشااااي المسااااتمر طاقتها  90ألف ب/ي ،ووحدة عطريات
إلنتااج  1.1مليون طن/السااااناة باارازايلين ،و 170ألف طن/السااااناة بنزين ،و 70ألف طن/السااااناة
تولوين ،إضاااااااة إلى منظوماة توزيع للطااقاة الكهرباائياة ،وأجهزة تحك جاديادة .أماا المرحلاة الثاانياة
اتتكون من إنشاء خزانات للمنتالات البترولية ،ووحدات مساندة ،وأبنية.
كماا يالري تطوير مالمع مصاااافااة وبتروكيمااوياات "رابغ" القاائ ا ماديناة "رابغ" الواقعاة
على البحر األحمر ا المملكاة العربياة السااااعودياة ،طااقتاه التكريرياة  400ألف ب/ي .يهادف
المشاروع إلى تحويل مخلفات التقطير الثقيلة الت تقدر بحوال  %25من النف المكرر إلى منتالات
عالية القيمة مثل الديزل والغازولين.
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من جهة أخرى ،تخط المملكة لراع الطاقة التكريرية لمشاريعها الخارجية ا إطار سعيها
لضمان عقود بيع مستمرة إلنتاجها من النف الخام ،حيث بلغ اجمال الطاقة التكريرية الت تدير ا
أرامكو السعودية ا مناطق العال  6.4مليون ب/ي ا نهاية عام  2019مقارنة ب  4.9مليون ب/ي
ا عام  ،2018وبلغت الطاقة التكريرية الصااية  3.6مليون ب/ي .جاءت له الزيادة نتيالة تشغيل
مشاريعها المشتركة مثل امتًكها لحصة ا

مصفاة "تشوشان"  Zhoushanا

الصين طاقتها

التكريرية  400ألف ب/ي شرق مقاطعة "تشياليانغ"  Zhejiangالصينية بقيمة  319مليون دوالر
أمريك  ،وتشغيل مالمع تكرير وبتروكيماويات "بنغيرانغ" ا ماليزيا الت تمتلك أرامكو نصف
قيمة المشروع بالمشاركة مع الحكومة الماليزية .يتكون مشروع مالمع "بنغيرانغ" من مصفاة طاقتها
 300ألف ب/ي ،يمكنها إنتاج مشتقات عالية الالودة متوااقة مع المواصفات األوروبية "يورو ،"5
ومالمع بتروكيماويات .كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنف الخام بمقدار  210ألف ب/ي.
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن استمرار مفاوضات شراء حصة  %35ا مالمع
"بانالين"  Panjinللتكرير والبتروكيماويات طاقته التكريرية  300ألف ب/ي ،بقيمة  3.5مليار
دوالر أمريك من إجمال قيمة المشروع اإلجمالية البالغة  10مليار دوالر أمريك  ،والمزمع إنشاؤه
شمال شرق مقاطعة "لياونينغ"  Liaoningالصينية .كما ستتعهد شركة أرامكو بتوريد النف الخام
السعودي بنسبة  %70من إجمال الطاقة التكريرية للمصفاة ،أي ما يعادل  210ألف ب/ي.
 :5-2جمهورية العراق
أعلنت وزارة النف العراقية عن استمرار العمل ا مشروع إنشاء وحدة التقطير الالديدة ا
مصفاة "البصرة" والت تبلغ طاقتها  70ألف ب/ي ،ويتوقع بدء تشغيلها ا منتصف عام .2021
من جهة أخرى ،اليزال العمل قائما ا مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع
 ،FCCووحدة تقطير اراغ  ،ووحدة إنتاج يدروجين ،ووحدة معالالة يدروجينية لزيت الغاز
الفراغ ا مصفاة "البصرة" .وسيسا

المشروع ا تحويل زيت الوقود المنتم من المصفاة إلى

منتالات عالية القيمة تقدر كميتها بحوال  19ألف ب/ي غازولين ،و 36ألف ب/ي ديزل ،و 41ألف
ب/ي زيت وقود عال الالودة ،و 2000ب/ي نااثا ،و 4300طن/اليوم غاز بترول مسال .LPG
كما ال يزال العمل قائما ا مشروع إعادة تد يل مصفاة "بيال " الت تعرضت للتدمير بسبب
األعمال الحربية ،وذلك بهدف إعادة طاقتها التكريرية إلى  280ألف ب/ي.
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يدت مشروع تطوير مصفاة البصرة ا إطار سع

وزارة النف العراقية لتلبية الطلب

المحل على المنتالات البترولية ،من خًل توسيع الطاقة التكريرية للمصاا القائمة ،وإنشاء مصاف
جديدة ،إال أن معظ المشاريع المعلنة تعان من صعوبات ا التنفيل ألسباب عديدة ،باستثناء مشروع
مصفاة "كربًء" طاقتها  140ألف ب/ي بكلفة  6مليار دوالر ،المقرر بدء تشغيلها ا عام .2021
كما يتوقع تدخير تنفيل مشروع مصفاة "الناصرية" الت ت تخفيض طاقتها التكريرية المخططة من
 300إلى  150ألف ب/ي.
من جهة أخرى أعادت وزارة النف العراقية اإلعًن عن اساتدراج عروض مشاروع إنشااء
مصفاة جديدة ا منطقة "الفاو" على ساحل الخليم العرب طاقتها  300ألف ب/ي.
 :6-2دولة قطر
أعلنت شركة قطر للبترول أن إجمال كمية الديزل المنتالة ا دولة قطر أصبحت متطابقة
مع المواصفات القياسية األوروبية "يورو  ،"5بنسبة كبريت أدنى من  10جزء ا المليون ،وذلك
نتيالة بدء تشغيل مشروع تطوير وحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل طاقتها اإلنتاجية  23ألف ب/ي
ا مصفاة "مسيعيد".
 :7-2دولة الكويت
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية  KNPCعن تشغيل مالموعة من الوحدات الالديدة
ا مصفاة ميناء عبد هللا ،والت تتكون من وحدة تقطير جوي طاقتها  264ألف ب/ي ،وذلك لراع
إجمال

الطاقة التكريرية للمصفاة إلى  454ألف ب/ي وتوقيف وحدة تقطير قديمة ا

مصفاة

األحمدي  .تشغيل وحدة إنتاج يدروجين ،ووحدة استرجاع كبريت ،ووحدة معالالة مياه حامضية،
ووحدة تنشي األمين ،عًوة على تطوير وحدات مساندة أخرى ا المصفاة .وا مصفاة "ميناء
األحمدي" ت تشغيل وحدة أزمرة للنااثا جديدة طاقتها اإلنتاجية  30ألف ب/ي من النااثا المؤزمرة
 ،Isomerateيبلغ رقمها األوكتان  87.5بطريقة البحث ونسبة كبريت  0.1جزء ا المليون كحد
أقصى ،والت ستستخدم كدحد مكونات منتم الغازولين عال الرق األوكتان  ،وراع معدل إنتاجه من
المصفاتين القائمتين من  167ألف ب/ي إلى  261ألف ب/ي.
تدت

له الوحدات الالديدة ا إطار مشروع الوقود النظيف المكون من تطوير مصفات

"ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين ،لتمكينهما من إنتاج مشتقات بمواصفات متوااقة مع
أحدث المعايير العالمية ،وإنشاء مصفاة "الزور" الالديدة بطاقة تكريرية قدر ا  615ألف ب/ي،
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وإغًق مصفاة "ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي ،حيث سيصل إجمال
التكريرية لمصاا

تكرير النف

ا

الفصل الثالث

الطاقة

دولة الكويت بعد إنالاز المشروع إلى  1.4مليون ب/ي ا

منتصف عام .2021
يلكر أن شركة البترول الوطنية الكويتية كانت قد أعلنت ا الربع الثالث من عام 2019
عن تشغيل وحدة درجة لزيت الديزل ا مصفاة ميناء األحمدي طاقتها اإلنتاجية  45ألف ب/ي من
زيت الديزل عال الالودة بنسبة منخفضة جدا من الكبريت  ،ULSDإضااة إلى وحدة ديزل جديدة
ا مصفاة "ميناء عبد هللا" طاقتها  73ألف ب/ي.
من جهة أخرى كانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أعلنت عن خطة لراع إجمال
الطاقة التكريرية من  1.4إلى  2مليون ب/ي بحلول عام  ،2035إال أنها خفضتها إلى  1.6مليون
ب/ي بحلول عام  ،2025بسبب تراجع الطلب العالم على المنتالات البترولية.
يلكر أن دولة الكويت تشار ا مشروع إنشاء مصفاة "الدق " الالديدة ا سلطنة عمان طاقتها
التكريرية  230ألف ب/ي ،و و شركة مشتركة بين كل من شركة نف عمان  OOCوشركة البترول
الكويتية العالمية  KPIبحصص متساوية.
 :7-2جمهورية مصر العربية
وقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات  ECHEMعقدا مع مؤسسة بكتيل Bechtel
لتنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع بناء مالمع تكرير وبتروكيماويات جديد ا منطقة
قناة السويس االقتصادية بكلفة استثمارية قدر ا  6.7مليار دوالر أمريك  .ويتوقع أن تبلغ الطاقة
التكريرية للمصفاة حوال  70-60ألف ب/ي ،وأن تنتم حوال  1.2إلى  1.9مليون طن ا السنة
من المنتالات البتروكيماوية.
من جهة أخرى اليزال العمل جاريا ا مشااروع تطوير مصاافاة شااركة الشاارق األوساا
لتكرير البترول ا اإلساااكندرية "ميدور" ويتوقع إنالازه ا عام  .2022يتضااامن المشاااروع راع
الطااقاة التكريرياة من  115إلى  175ألف ب/ي ،وإنشاااااء وحادة معاالالاة يادروجينياة لوقود الاديزل
طااقتهاا  45ألف ب/ي ،ووحادة نزع األساااافلتيناات باالمالياب  Solvent-Deasphaltingطااقتهاا 14
ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج يدروجين طاقتها  60ألف متر مكعب ا الساااعة .وتقدر كلفة المشااروع
بحوال  2.2مليار دوالر.
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كما ال يزال العمل قائما ا مشااروع تطوير مصاافاة "أساايوط" طاقتها التكريرية  90ألف
ب/ي ،اللي يتضااامن إنشااااء ،وحدة تقطير اراغ  ،وحدة تفحي مؤجل ،وحدة تكساااير يدروجين
طاقتها  47.7ألف ب/ي ،ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشااااي المسااااتمر  CCRطاقتها
 14.9ألف ب/ي ووحدة إنتاج يدروجين ووحدة معالالة يدروجينية للمقطرات الوسااااطى .وتقدر
كلفة المشاروع بحوال  2.8مليار دوالر أمريك  .حيث سايساا

المشاروع ا راع إنتاج المصافاة

بحوال  32.7ألف ب/ي من الديزل ،و 19.2ألف ب/ي من الغازولين ،و 300ألف طن ا السااانة
اح بترول  ،و 66ألف طن ا السنة كبريت .ويتوقع تشغيل المشروع ا عام .2024
وا مصااافاة شاااركة الساااويس لتصااانيع البترول يالري حاليا إعادة تد يل وتطوير وحدة
التفحي المؤجل القائمة ،وإنشااء وحدة تفحي مؤجل جديدة طاقتها  95.5ألف ب/ي ،بكلفة  3.5مليار
دوالر أمريك  ،إضااة إلى وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها  2300ب/ي.
أما ا الدول العربية غير األعضاء ا أوابك اتتلخص أ

التطورات على النحو التال :

 :8-2سلطنة عمان
اليزال العمل قائما ا مشروع مصفاة "الدق " المشتركة الالاري إنشاؤ ا ا سلطنة عمان
لتكرير مزيم من النف الكويت والعمان بطاقة تكريرية قدر ا  230ألف ب/ي.
يلكر أن شركة نف عمان الحكومية  OOCكانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع شركة البترول
الكويتية العالمية  KPIبحصص متساوية  %50:50ا

مشروع مالمع "الدق " اللي يتكون من

مصفاة متكاملة مع وحدات إنتاج بتروكيماويات ،بكلفة إجمالية قدر ا  6مليار دوالر أمريك  ،ويتوقع
انالاز المشروع ا عام .2023
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ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت

 .1اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

واﺟﮭﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  2020أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
وﻻ ﺗﺰال ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ "ﻛﻮﻓﯿﺪ ،"19-وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ارﺗﺒﺎ ً
طﺎ وﺛﯿﻘًﺎ ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
اﻧﺨﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ 1.8ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﯾﻠﻮل  2020ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  2,200ﻣﻠﯿﻮن طﻦ .وﻓﻘًﺎ ﻷﺑﺤﺎث ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﺮاﻧﺪ ﻓﯿﻮ"
 ،Grand Viewﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  480ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ
ﺗﻘﻠﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 220.8
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻧﺤﻮ  ٪18ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2021ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  240ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
ﻻ ﯾﺰال اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ف ﺑﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺎل ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺪول
وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ھﺪ ً
ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻧﻈﺮا ً ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ،وﺗﺒﺎطﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﯾﺐ.
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ً ،ارﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺻﺒﺤﺖ
أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ً ﺧﻼل ﻋﺎم  .2020ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻧﮫ طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺻﺪرﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ "أي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ"  IHS marketﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮ
1
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اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪1وﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ
ﻧﺤﻮ  165ﻣﻠﯿﻮن طﻦ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪرﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ " رﯾﺒﻮرت ﻟﯿﻨﻜﺮ"  Reprotlinkerﺑﻨﺤﻮ  158ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ ،وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮫ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  207ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2027ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي
ﻣﺮﻛﺐ ﯾﺒﻠﻎ  ٪4ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  .2027-2020وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻَﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺠﻞ اﻟﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪4.5وﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮫ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 100
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﻤﻮ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺴﺒﺘﮫ ٪3.9
ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2027
 .1.1ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷوﻟﯿﺔ
أدى اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ أﺛﻨﺎء
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻐﺎز اﻹﯾﺜﺎن ﻛﻤﺎدة ﺧﺎم أوﻟﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ
دول ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﺎ ،وأوروﺑﺎ ،وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ .أظﮭﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺘﻌﺎ ً
ﺷﺎ ﺑﻄﯿﺌ ًﺎ ،وﺗﻌﺎﻓﺖ ﻣﻦ
ﺟﺪﯾﺪ أﺳﻌﺎر ﻏﺎز اﻹﯾﺜﺎن ﺑﺤﻠﻮل ﯾﻮﻧﯿﻮ /ﺣﺰﯾﺮان  ،2020ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻤﯿﺰ وﺣﺪات "ﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺨﻠﯿﻂ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ
" " Mixed-Feed Crackersﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺰﯾﺎدة
ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ .ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،ﺣﯿﺚ ﯾُﻨﺘﺞ ﻏﺎز
اﻹﯾﺜﺎن ﻛﻤﯿﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻓﺈن ﻟﻘﯿﻢ
اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻛﻤﯿﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺗ ُﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ "اﻟﺒﻮﺗﺎداﯾﯿﻦ" ،واﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﺾ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ً ،وھﻮﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ،وﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﯿﻮﺗﺎداﯾﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ )(9-3
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻏﺎز اﻹﯾﺜﺎن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم .2020
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (
اﻟﺸﻜﻞ )(9-3
ﺗ ﺄ ﺛ ﯿ ﺮ ا ﻧ ﮭ ﯿ ﺎ ر أ ﺳ ﻌ ﺎ ر ا ﻟ ﻨ ﻔ ﻂ ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﻌ ﺎر ا ﻟ ﻨ ﺎﻓ ﺜ ﺎ و ﺗ ﻨ ﺎﻓ ﺴ ﯿ ﺘ ﮫ ﻣ ﻊ ﻏ ﺎز ا ﻹ ﯾ ﺜ ﺎ ن
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2020

اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﯾﻨﺎﯾﺮ/
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020وھﻮ  133.50ﺳﻨﺖ/ﺟﺎﻟﻮن ،واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎرس /أذار
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  24.25ﺳﻨﺖ /ﺟﺎﻟﻮن ،واﻧﺘﻌﺸﺖ أواﺋﻞ ﯾﻮﻧﯿﻮ /ﺣﺰﯾﺮان إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  81ﺳﻨﺖ /ﺟﺎﻟﻮن.
ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت دول أوروﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ/
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  527دوﻻر /طﻦ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ  247دوﻻر/طﻦ ﻓﻲ ﻣﺎرس /أذار ،وﺳﺠﻠﺖ
ﺣﻮاﻟﻲ  138دوﻻر /طﻦ ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ /ﻧﯿﺴﺎن  ،2020وھﻮ أدﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ  21ﻋﺎم.
ھﺬا وﻗﺪ ﺷﮭﺪت وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻺﯾﺜﺎن ،وﻏﺎز
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل ھﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ.
ﻣﻊ اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ،وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ،
أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،وﺟﺪت ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﺮﺻﺎ ً ﺟﺪﯾﺪة ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
3
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ﺗﻌﺜﺮت ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ً وﻣﺒﺎﺷﺮا ً ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ،
واﻟﺴﯿﺎرات.
 .2.1أﺳﻮاق اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﺸﺮﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ "إس أﻧﺪ ﺑﻲ ﺟﻠﻮﺑﺎل" ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿﻞ ﻛﻠﻮرﯾﺪ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ،2009 -2008
ﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﺎء .ﺣﯿﺚ أدى اﻹﻏﻼق اﻟﻤﻄﻮل ﻟﻤﺴﺘﻮردي اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿﻞ ﻛﻠﻮرﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮫ ،إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ أدى إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح اﻟﮭﻨﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎﯾﻮ /أﯾﺎر ،واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﻼق ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻧﺘﻌﺎش ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن
ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻈﺮا ً ﻻرﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺈﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﺮة ،ﺣﯿﺚ وﺗﺒﺎطﺄت ﻟﻔﺘﺮة ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ " أﻛﯿﺎس اﻟﺘﺴﻮق" ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ،أو ﺗﻢ إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ
ﺣﯿﺚ ُﻧﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﯿﺮوس ﻣﻦ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة .ﺳﺎﻋﺪ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ،واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﺟﻨﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ،إﻻ أن ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮ ﺗﻌﺪ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ،ﻓﻤﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ "اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ" ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻗﻨﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﺣﺎوﯾﺎت
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺠﺎھﺰة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات اﻹﻏﻼق ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت
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ﻟﻠﻤﻨﺎزل ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎرات
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﺪة.
 .1.2.1ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺳﻮاق اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ
ﺑﻠﻎ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻧﺤﻮ  1.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2021وإﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾًﺎ
ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  .2025-2022اﺷﺎرت ﻣﺆﺳﺴﺔ "أي أﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ" إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  ٪89ﻓﻲ ﻋﺎم  2019إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ٪85ﻓﻲ
 ،2020وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺮاوح ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ٪89-80ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2025ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ
ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ.
ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ،واﻟﻌﻘﻮد اﻷﺟﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،واﻧﺨﻔﺾ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻺﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻣﻦ  22ﺳﻨﺖ  /رطﻞ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ،إﻟﻰ  8ﺳﻨﺖ  /رطﻞ ﻓﻲ
أﺑﺮﯾﻞ ،وھﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2004ﺑﯿﻨﻤﺎ وﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻻَﺟﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻲ أﺑﺮﯾﻞ /ﻧﯿﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﺎم ،2020ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  20.5ﺳﻨﺖ  /رطﻞ،
ﻟﻜﻨﮫ ارﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً إﻟﻰ  24ﺳﻨﺖ /رطﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ /أﯾﺎر .واﻧﺘﻌﺸﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﯿﻦ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻏﺎز اﻹﯾﺜﺎن ،وﺑﺴﺒﺐ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ.
ﺑﻠﻐﺖ أﺳﻌﺎر اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ذروﺗﮭﺎ ھﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺤﻮ
 802.50ﯾﻮرو /طﻦ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﯾﻮ /أﯾﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪ 65ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ 278.50
ﯾﻮرو  /طﻦ ،وھﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1994
ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ ا َﺳﯿﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أواﺧﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ/
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ أواﺧﺮ أﺑﺮﯾﻞ /ﻧﯿﺴﺎن ،ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ دول ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
5
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ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪60واﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪59ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺷﮭﺮ
ﯾﻮﻧﯿﻮ /ﺣﺰﯾﺮان ﺣﻮاﻟﻲ  330دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ.
اﻧﺘﻌﺸﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﻲ دول ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ  805دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﺑﻌﺪ
أن ﺧﻔﻔﺖ اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﻼق ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  755دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ دول ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ.
 .2.2.1ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺳﻮاق اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ
ﺑﺪأ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ،واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ،وﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺳﻤﺎح اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ
اﻹﻏﻼق ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .وﻗﺪ ﯾﺆدي ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻓﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ) ،(PPوﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻷﺧﺮى.
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  %37ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ طﻦ
اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  580دوﻻر/طﻦ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ /ﻧﯿﺴﺎن ،وھﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس/
أذار ﻣﻦ ﻋﺎم .2016
واﺻﻠﺖ وﺣﺪات اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري ووﺣﺪات اﻟﺘﻜﺴﯿﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰي ﻟﻠﺴﻮاﺋﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ،ووﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات.
ﺷﮭﺪت اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ " Propylene Polymer

 ،"Gradeﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺳﻂ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ  11ﻋﺎم ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺧﻼل  18ﻋﺎم .وﻓﻘًﺎ ﻟـﺒﯿﺎﻧﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
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اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻧﺤﻮ  ،% 82.3وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻼل 18
ﻋﺎم ،وﺗﻌﺎﻓﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %60ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻌﺶ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ اﻟُﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺳﯿﺎ ﻣﻊ
ﺗﺨﻔﯿﻒ إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق ،إﻻ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﯾﻀﺎ ً أن ﺗﻮاﺟﮫ اﻷﺳﻌﺎر رﯾﺎح ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪء
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺜﻼث ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ " ﺑﺘﻘﻨﯿﺎت إزاﻟﺔ اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮوﺑﺎن  ،"PDHﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻜﺴﯿﺮ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،ﻛﻤﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮﻛﺔ "ھﯿﻮﺳﻮﻧﻎ ﻛﯿﻤﯿﻜﺎل" ، Hyosung Chemicalﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،وﻣﺸﺮوع أﺧﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ  330أﻟﻒ طﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻓﯿﺘﻨﺎم،
واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ .2020
اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ،2020
ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ وﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  585دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ﻓﻲ
أﺑﺮﯾﻞ/ﻧﯿﺴﺎن .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (10-3ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
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اﻟﺸﻜﻞ )(10-3
ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

 .3.2.1ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺳﻮاق اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت
ﺗﻀﺎءل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎرھﺎ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .واﺟﮭﺖ أﺳﻮاق اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،وأﻣﺮﯾﻜﺎ
ﺿﻐﻮ ً
طﺎ ھﺎﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﻨﺰﯾﻦ اﻟﻌﻄﺮي
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء وﺑﺴﺒﺐ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ .ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﻣﻊ ﺗﺨﻔﯿﻒ
اﻹﻏﻼق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﯾﻠﯿﻦ ،إﻻ
أن أﺳﻌﺎر اﻟﺰاﯾﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺮة.
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 .4.2.1ﺗﺤﺪﯾﺎت أﺳﻮاق ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮھﺎ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ،وﺷﺠﻌﺖ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸوﻟﯿﻔﯿﻨﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة " اﻟﺒﻜﺮ" اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﻤﻌﺎد
ﺗﺪوﯾﺮه ،واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﺷﺮاء اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻷرﺧﺺ ﻧﺴﺒﯿﺎ ً .ﻛﻤﺎ أدى ﺗﻐﯿﯿﺮ أﻧﻤﺎط
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ وﺳﻂ إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق ،اﻟﺘﻲ أﺿﺮت ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ،إﻟﻰ إﺛﺎرة ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﻮاد وﺳﯿﻄﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮه.
ﺗﻢ إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻚ،
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺨﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻚ،
طﺮﺣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت وأھﺪاﻓًﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ .ﻓﻔﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020أﻧﺘﺠﺖ
ﺷﺮﻛﺔ "ﺷﯿﻔﺮون ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ ﻛﯿﻤﯿﻜﺎل"  ،Chevron Phillips Chemicalﺑﺎﻛﻮرة إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮه ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺎ ً ،ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ،وأﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﮭﺎ ﻹﻧﺘﺎج
ﺣﻮاﻟﻲ  450أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮه ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺎ ً ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  - 2030وھﻲ
أﻛﺒﺮ ﺳﻌﺔ ُﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻻَن ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﺑﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻠﻨﺖ أﺧﺮ ﺷﺮﻛﺔ " ﻟﯿﻮﻧﺪﯾﻞ ﺑﺎﺳﯿﻞ "  LyondellBasellﻋﻦ ﺧﻄﻄﮭﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ
 2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮه ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2030وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  /أﯾﻠﻮل
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﻨﻌﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ "ﻓﯿﺮارا "ﺑﺈﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ.
ﺗﮭﺪف ﺷﺮﻛﺔ " داو" إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 ،2030وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﺗﺼﺒﺢ  ٪100ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ
أو ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2035وﻗﺪ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻓﻼم اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  % 70ﻣﻦ اﻟ ﺒﻼﺳﺘﯿﻚ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮه.

9

187

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

أﺣﺮزت ﺷﺮﻛﺔ " أﺟﯿﻠﯿﻜﺲ" Agilyxﺗﻘﺪم ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
ﺳﺘﯿﺮﯾﻦ ) .(PSوﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮي أﯾﻀﺎ ً ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ " إﯾﻨﻮس"
 ،INEOSوﺷﺮﻛﺔ "أﻣﺴﺘﺎي"  ،AmStyوﺷﺮﻛﺔ " ﺗﺮﯾﻨﺴﯿﻮ"  ،Trinseoوﺷﺮﻛﺔ " إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﯿﻞ"
 ،ExxonMobilوﺳﯿﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺳﺘﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻻﻧﺤﻼل
اﻟﺤﺮاري ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ) ،(EVsﺗﻘﻮم
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ "ﺗﻮﺗﺎل ،وﺑﻲ ﺑﻲ ،وﺷﻞ" ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء " اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ اﻷزرق ،واﻷﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ" ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ
"ﺑﺎﺳﯿﻒ"  ،BASFﺑﺰﯾﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻄﺎرﯾﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.

 .3.1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪًﻣﺎ  -ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺒﺪأ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  22ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ .2022-2020
 .1.3.1أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
طﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﺸﺮﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺟﻠﻮﺑﺎل داﺗﺎ"  ،Global Dataﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ " " Final Investment Decisionsﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2020ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
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أدى اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮات ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ .ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ،ﺗﻠﺘﮭﺎ
اﻟﺼﯿﻦ ،وﺗﺄﺛﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ "ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺷﻞ ﺑﯿﻔﺮ" ،Shell Beaver County Complex
وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ "ﻓﻮرﻣﻮزا ﺳﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﺲ ﺑﺎرﯾﺶ" Formosa St. James Parish

.Complex
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻜﺴﯿﺮ اﻹﯾﺜﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ " " PTTGCﻓﻲ
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﯿﻠﻤﻮﻧﺖ ،وﻣﺸﺮوع " "CP Chemﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أوراﻧﺞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .ﺑﯿﻨﻤﺎ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ أﯾﻀﺎ ً وﺳﻂ
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻌﺮض واﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
 .2.3.1ا َﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ) (PEﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻧﺤﻮ
 19.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ،أو  16.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا اﻟﻔﺎرق اﻟﮭﺎﺋﻞ واﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﻧﻤﻮ
طﻠﺐ اﻟﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وأﻧﮫ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ،ﯾﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ً ﻛﺒﯿﺮا ً .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ )(11-3
ﺗﻮﻗﻌﺎت واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021طﺒﻘﺎ ً ﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

11

189

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (
اﻟﺸﻜﻞ )(11-3

ﺗﻮﻗﻌﺎت واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021طﺒﻘﺎ ً ﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﻤﺼﺪرICIS,2020 :

ﯾﻔﺘﺮض اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول أن ﺗﺒﻠﻎ واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2021ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ
"ﺑﺪرﺟﺎﺗﮫ اﻟﺜﻼث" ﻧﺤﻮ  16.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرة ﺣﻮاﻟﻲ  % 13ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻮاردات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻌﺎم  ،2020واﻟﻤﻘﺪرة ﻧﺤﻮ  18.9ﻣﻠﯿﻮن طﻦ.
ھﻨﺎك ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ أﺧﺮ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واردات اﻟﺼﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  17.4ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﻣﻊ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻌﺎم  2019واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  17.1ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ،وﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻷﺳﺎس ،ﺳﯿﻜﻮن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﻮاﻟﻲ  ٪2ﻓﻘﻂ.
أﻣﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺧﯿﺮ ،ﻓﮭﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ،وﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮازن
اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ أن واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 19.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ،وھﻮ رﻗﻢ ﻗﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق .وﺳﯿﻜﻮن ھﺬا أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪5ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات
ﻋﺎم  ،2020وﻧﺤﻮ ٪16ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻋﺎم  .2019وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

ﺗﺘﺠﮫ ﻓﯿﮫ اﻟﺼﯿﻦ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻓﺈن ﻗﺮارات ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن
اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪0.8ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻨﻮي ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ إﻏﻼق اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ
وﺳﻂ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ أظﮭﺮت ﺑﯿﺎﻧﺎت رﺳﻤﯿﺔ ،أن ﺻﺎدرات ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻣﻦ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪18.5ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  .2020واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪25.5ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ
إﻟﻰ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪45.2
 .1.2.3.1دﻋم ﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎتﻓﻲ أﺳﯾﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺼﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ آﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ
ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ) (RCEPاﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ
15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﺣﺘﻰ اﻵن .اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ھﻲ دول اﻵﺳﯿﺎن اﻟﻌﺸﺮ )ﺑﺮوﻧﺎي ،وﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ،وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ،
وﻻوس ،وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،وﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،واﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ،وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﺗﺎﯾﻼﻧﺪ ،وﻓﯿﺘﻨﺎم( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺼﯿﻦ ،واﻟﯿﺎﺑﺎن ،وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا.
ﺗﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ "اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ " أﻛﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة )(FTA
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  ٪ 30ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺣﻮاﻟﻲ
 ٪30ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﺗﮭﺪف اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  ٪90ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وﺳﺘﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  20ﻋﺎم ﻣﻦ
وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻟﻠﺼﯿﻦ ،وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺪﺧﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2021ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﺪﯾﻖ  6دول ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ دول
اﻵﺳﯿﺎن ،و 3دول ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻵﺳﯿﺎن.
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺸﮭﺪ اﻟﯿﺎﺑﺎن ،اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ) (FTAﻣﻊ اﻟﺼﯿﻦ،
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮرد رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت.
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﯿﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ إﻣﺪادات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ
ﻟﻤﻮﻧﻮﻣﺮ أﺳﯿﺘﺎت اﻟﻔﯿﻨﯿﻞ ) ،(VAMﻣﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن ،واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﺣﺎﻟﯿﺎ رﺳﻮﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ  .٪5.5ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن
واردات  VAMﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،وﺗﺎﯾﻮان إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ.
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿﻞ ﻛﻠﻮرﯾﺪ ،واﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺗﯿﺮﻓﯿﺜﺎﻻت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ،
ﺗﻐﯿﺮا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻧﻈﺮا ً ﻷن دول "اﻵﺳﯿﺎن" ﻟﺪﯾﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﯿﻦ ﺗﺴﻤﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ ).(ACFTA
 .3.3.1روﺳﯾﺎ  /أوروﺑﺎ
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ " ﺳﯿﻔﯿﻚ"  Ceficاﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أن إﻧﺘﺎج دول
اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪10.6ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2020
ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻏﻼق ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ أدى اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﺴﯿﺎرات ،وھﻮ ﺳﻮق ﻧﮭﺎﺋﻲ رﺋﯿﺴﻲ ﯾﺴﺘﮭﻠﻚ ﺣﻮاﻟﻲ 20
 %ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮرﯾﺪات اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت إﻟﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28
 %ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /أﯾﻠﻮل.
اﻧﺨﻔﻀﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ٪ 5.5
ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2019وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺣﻮاﻟﻲ  6.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2020ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

ﺻﺎدرات اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  10ﻣﻠﯿﺎر ﯾﻮرو ،وﻣﺜﻠﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﺣﻮاﻟﻲ ٪5.7
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
 .4.3.1اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
إن ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻟﻢ
ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮫ ﻣﺜﯿﻞ .أدى اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج
اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،وﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ،واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﻣﺆﻗﺖ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻮدة اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل
ﻋﺎم  ،2021وﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎح ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺼﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﯿﻨﻲ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺣﺮف  .Vوﺗﻤﺜﻞ أﺳﻮاق اﻟﺼﯿﻦ ،اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﺼﺎدرات اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻤﯿﺰة اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﻄﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  15دوﻻر ،ﺣﺎل اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎء
"ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻰ" ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وأﻋﻠﻰ ﻗﻠﯿﻼً ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﻠﻄﻦ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  130 -90دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻤﯿﺰ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﯿﺰة اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 100
دوﻻر /طﻦ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.

ﻀﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت
ﺗﺘﻤﺘﻊ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﯾ ً

ﺗﺠﺎرﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻼﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﯿﻦ ﻋﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻮاﺟﺪ
أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻷﺧﺮى .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (12-3اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (
اﻟﺸﻜﻞ )(12-3

اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

اﻟﻤﺼﺪرIHS, 2020:

ﺗﻌﺪ أﺳﻮاق أوروﺑﺎ ،وﺗﺮﻛﯿﺎ ﻣﻨﻔﺬا ً أﺧﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ودول
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻒ ھﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻮازﻧﺎ ً ،ﺣﯿﺚ أن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ دول
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺷﺤﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺼﺎدرات
إﻟﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أوروﺑﺎ ﺗﻜﻮن ذات ﻣﯿﺰة أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﯾﺎت دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺗﺮﻛﯿﺎ ،ودول أوروﺑﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ
ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻛﻤﺴﺘﻮرد ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮي ﻣﻦ إﯾﺮان ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻤﻨﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﯿﺰة أﺧﺮى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ  ٪24ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻹﻣﺎرات
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت ) (GPCAﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ/

أب ،اﻧﺨﻔﻀﺖ واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺨﻄﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ) (LLDPEإﻟﻰ 5.1
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  5.7ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019واﻧﺨﻔﻀﺖ وارداﺗﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺨﻄﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  1.19ﻣﻠﯿﻮن طﻦ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.32ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
 .1.4.3.1اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﻤﻮ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻊ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ" أﺑﯿﻜﻮرب" ،ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ
ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2024-2020اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻷول  .2020رﻓﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ " أﺑﯿﻜﻮرب" ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﺧﻼل
ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻤﻘﺪار  4ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  95ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .وﺗﻌﺪ ﻣﺼﺮ،
واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وإﯾﺮان ھﻲ أﻛﺒﺮ ﺛﻼث دول ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﯾﻌﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻔﻮف
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ظﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻟﻔﺘﺮات
ﻗﺼﯿﺮة وطﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ،وﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ،
وھﻮ وﻗﺖ ﺣﺮج أﯾﻀﺎ ً ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
وﯾﻈﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﺪول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ھﻮ أﻧﮫ ﺑﻤﺠﺮد زوال اﻟﻮﺑﺎء ،ﺳﺘ ُﺘﺮك ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻟﻔﺮص ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وھﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻗﺪرة ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺤﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻷرﺑﺎح
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول ) (8-3اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (
اﻟﺠﺪول )(8-3
ا ﻟ ﻤ ﺸ ﺮ و ﻋ ﺎ ت ﻗ ﯿ ﺪ ا ﻟ ﺘ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﻓ ﻲ ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺸ ﺮ ق ا ﻷ و ﺳ ﻂ و ﺷ ﻤ ﺎ ل اﻓ ﺮ ﯾ ﻘ ﯿ ﺎ
اﻟﺪ و ﻟﺔ

اﺳ ﻢ اﻟﻤ ﺸ ﺮ و ع

اﻟﺘﻜ ﻠﻔﺔ اﻻ ﺳ ﺘﺜﻤ ﺎر ﯾﺔ
) ﻣ ﻠﯿ ﺎر د و ﻻ ر
أﻣ ﺮ ﯾﻜ ﻲ (

ﻣ ﺼ ﻔ ﺎ ة ا ﻟ ﺪ ﻗ ﻢ  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟ ﺪﻗﻢ ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

ﻋ ﻤ ﺎن

8.67

ا ﯾ ﻜ ﯿ ﻢ  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﻌ ﻠﻤ ﯿﻦ ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

ﻣﺼ ﺮ

8.43

ا س ا ي ا س  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﻣ ﺼ ﻔ ﺎة ﺻ ﻮ ر و اﻟﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

ﻋ ﻤ ﺎن

6.73

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﺗﻜ ﺮ ﯾﺮ اﻟﺒﺘﺮ و ل و اﻟﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت ﺑ ﺎﻟﻤ ﻨﻄ ﻘﺔ اﻻ ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﯾﺔ ﻟﻘﻨ ﺎة اﻟﺴ ﻮ ﯾ ﺲ

ﻣﺼ ﺮ

6.5

اﻟﺴ ﻌ ﻮ د ﯾﺔ

4.7

ﻛ ﯿ ﻮ ﻛ ﯿ ﻢ  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ر ا س ﻟﻔ ﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

ﻗﻄ ﺮ

4.6

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺘﺤ ﺮ ﯾﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

ﻣﺼ ﺮ

4.5

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﺑﺮ و ج  4ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت

اﻹ ﻣ ﺎر ا ت

3.75

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺘﺤ ﺮ ﯾﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت  :و ﺣ ﺪ ة ﺗﻜ ﺴ ﯿﺮ اﻹ ﯾﺜﯿﻠﯿﻦ

ﻣﺼ ﺮ

3.5

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺰ و ر ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت  :اﻟﺤ ﺰ ﻣ ﺔ اﻟﺜ ﺎﻧﯿﺔ

اﻟﻜ ﻮ ﯾ ﺖ

3.24

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺰ و ر ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت  :اﻟﺤ ﺰ ﻣ ﺔ اﻷ و ﻟ ﻰ

اﻟﻜ ﻮ ﯾ ﺖ

3.22

و ز ا ر ة ا ﻟ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺮ ﯾ ﺔ  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﺑﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت ﺑ ﺎﻟﺴ ﻮ ﯾ ﺲ

ﻣﺼ ﺮ

3.0

ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ ﻣ ﻌ ﺎن ﻟﻠﺒﺘﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾ ﺎ ت  -ﻗﻄ ﺎع ﺧ ﺎص

اﻷ ر د ن

2.99

ﻣ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﮭ ﻨﺪ ﯾﺔ  -ﻣ ﺼ ﻨﻊ إﯾ ﺮ ا ن ﻟﻠﺒﺘ ﺮ و ﻛ ﯿﻤ ﺎو ﯾﺎت

إﯾﺮ ان

2.92

ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻣ ﯿﻨﺠ ﯿﻮ ان اﻟﻘ ﺎﺑ ﻀ ﺔ  -اﻟﻤ ﻨﻄ ﻘﺔ اﻻ ﻗ ﺘﺼ ﺎ د ﯾﺔ اﻟﺨ ﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺪﻗﻢ  :ﻣ ﺼ ﻨﻊ ﺗﺤ ﻮ ﯾ ﻞ
اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل إﻟﻰ اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨﺎت )(MTO

ﻋ ﻤ ﺎن

2.8

اﻹ ﻣ ﺎر ا ت

2.5

ﻣﺼ ﺮ

1.99

اﻟﺴ ﻌ ﻮ د ﯾﺔ

1.98

اﻟﺴ ﻌ ﻮ د ﯾﺔ

1.86

ﺳ ﺎ ﺗ ﻮ ر ب  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ أﻣ ﯿﺮ ال  :ﻣ ﺼ ﻨ ﻊ اﻹ ﯾﺜﯿﻠﯿﻦ و اﻟﺒﺮ و ﺑﯿﻠﯿﻦ

أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ  -ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ واﻟﻌﻄﺮﯾﺎت )(GAP
ا ﯾ ﻜ ﯿ ﻢ  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﻌ ﻄ ﺮ ﯾ ﺎ ت
ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺰع اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑﺎن ) ،(PDHوإﻧﺘﺎج واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ )(PP
ﺳ ﺎ ﺗ ﻮ ر ب  /إ ﯾ ﻨ ﯿ ﻮ س  -ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ أﻣ ﯿﺮ ال  :ﻣ ﺠ ﻤ ﻊ اﻟﺠ ﺒﯿ ﻞ 2
اﻟﻤﺼﺪر :اﺑﯿﻜﻮرب2020
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل ) (13-3إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ

واﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع
اﻟﺧﺎص.

اﻟﺷﻛل )(13-3
إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ا ت ﻣ ﺷ ر و ﻋ ﺎ ت ا ﻟ ﺑ ﺗر و ﻛ ﯾ ﻣ ﺎ و ﯾ ﺎ ت ﻗ ﯾ د ا ﻟ ﺗ ﻧ ﻔ ﯾ ذ و ا ﻟ ﻣ ﺧ ط ط ﻟ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ط ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺷ ر ق ا ﻷ و ﺳ ط
وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص

اﻟﻤﺼﺪرhttps://www.apicorp.org/wp- Petrochemical-Investment-Outlook-2020-2024_EN_Final.pdf :

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ رﻓﻌﺖ إﯾران ،إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪8ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
ﻣﺎرس /أذار – أﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  ،2020ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻨﺬ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .أﻧﺘﺠﺖ إﯾران ،ﺣﻮاﻟﻲ  66ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020وﺗﺨﻄﻂ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  100ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﺎرس /ا َذار
 ،2022وإﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  133ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025
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ﻣ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ ا ﻷ ﻗ ﻄ ﺎ ر ا ﻟ ﻌ ﺮ ﺑ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺼ ﺪ ر ة ﻟ ﻠ ﺒ ﺘ ﺮ و ل ) أو اﺑ ﻚ (

 .2اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 .1.2اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ،ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ
ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﻘﺮر إﻧﺸﺎؤه ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ "ﻣﻌﺎن" ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .ﯾﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﻮﯾﺘﻲ رﺋﯿﺴﻲ .ﯾﻀﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﻦ ،اﻷول ﻣﺼﻔﺎة ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﯾﺮﯾﮫ ﺗﺒﻠﻎ  150أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 3
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﻌﻄﺮﯾﺎت ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 3ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2024
 .2.2اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺷﺮﻛﺔ " أﻛﻮاﻛﯿﻤﻲ ﻣﯿﺪﻹﯾﺴﺖ" AquaChemie Middle East
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2022ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﻮﺟﯿﺴﺘﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ
واﻟﻤﻌﺒﺄة .ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﯾﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﺎدة ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﺧﻄﺮة أو ﻏﯿﺮ ﺧﻄﺮة ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﺠﮭﺰة
ﺑﻐﻄﺎء ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ .ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﯾﺮادات ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  400ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2027
 .3.2ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟ ﺒﺤﺮﯾﻦ
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت )ﺟﯿﺒﯿﻚ( اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ/ﺷﺒﺎط ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﺎﯾﺒﻢ" اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ،ﺷﻤﻠﺖ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﻮﻧﯿﺎ واﻟﯿﻮرﯾﺎ واﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%15ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﺤﻮ  350ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو .ﺷﻤﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أﯾﻀﺎ ً دراﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳﻤﺪة
اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻨﯿﺔ ،واﻟﺬي ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺸﺎءه ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  2ﻣﻠﯿﺎر ﯾﻮرو.
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 .4.2اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌ ﺒﯿﺔ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ /ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻮﻧﺎطﺮاك" ،وﺷﺮﻛﺔ

"رﯾﻨﯿﺴﺎﻧﺲ ھﻮﻟﺪﻧﺞ" اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،ﺑﺼﺪد ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع ﺑﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ وﻻﯾﺔ "أﺿﻨﺔ" ،ﺟﻧوب
ﺗرﻛﯾﺎ ،ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺒﺮوﺑﺎن ،واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ  450أﻟﻒ طﻦ،
ﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2022ﺗﻘﺪر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺤﻮ  1.4ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
 .5.2اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺳﺘﺒﺪأ ﺷﺮﻛﺔ " اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ"  Advanced Petrochemicalﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺣﺪة ﺟﺪﯾﺪة
ﻟﻨﺰع اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑﺎن ) (PDHﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  84أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ،وإﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  80أﻟﻒ
طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺒﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2024
اﺳﺘﺤﻮذت ﺷﺮﻛﺔ " أراﻣﻛو" ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ " ﺳﺎﺑك" ﻣﻘﺎﺑﻞ  96ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ/
ﺣﺰﯾﺮان  ،2020ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ أراﻣﻛو ،وﺳﺎﺑك ﻣﻌﺎ ً ﺣﻮاﻟﻲ  90ﻣﻠﯿﻮن طﻦ  /ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم
.2019
ﯾﻤﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﺣﺪﯾﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻤﻘﻮى ﺑﺎﻷﻟﯿﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﺢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ أﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "أراﻣﻜﻮ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن
واﻟﺴﯿﺎرات وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺘﺄﻛﻞ.
ﯾﺘﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻘﯿﻤﺔ 20
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وھﻮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺳﺎﺑﻚ .ﺗﺪرس اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن اﻵن
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دﻣﺞ ﻣﺼﺎﻓﻲ "أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻊ وﺣﺪة ﺗﻜﺴﯿﺮ ﺑﺨﺎر ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ،
ووﺣﺪات ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨﺎت ،ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﯾﺪ.
وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ " أﺟﯿﻚ" ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  /ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ
طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻟﺒﯿﻊ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  620أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ،ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ " ﻓﯿﻨﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة" اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ " ﺗﺮاﯾﻜﻮن ﻟﻠﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة" اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ " ﻣﯿﺴﺘﻮﺑﯿﺸﻲ ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸﻦ" اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ .ﺗﻤﺘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
.2028
 .1.5.2اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ "أراﻣﻛو" اﻟﺳﻌودﯾﺔ أن ﺣﻮاﻟﻲ  % 50ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ -70
 % 80ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ دول أﺳﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ
ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ إﻧﺘﺎج اﻟ ﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت .ﺗﺴﺘﮭﺪف أراﻣﻜﻮ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻧﺘﺎج ،زﯾﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﻧد ،واﻟﺻﯾن ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮى اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ھﻨﺎك ﻓﺮﺻﺎ واﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول أﺳﯿﺎ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺨﻄﻂ " أراﻣﻜﻮ" ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ،% 20ﻣﻘﺎﺑﻞ  15ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر،
وھﻲ ﺣﺼﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ "رﯾﻼﯾﻨﺲ إﻧﺪﺳﺘﺮﯾﺰ" ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﺷﺮﻛﺔ "رﯾﻼﯾﻨﺲ" إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،2021واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎرس/
ا َذار .2020
ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺷﺮﻛﺔ "أراﻣﻛو" اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﺑﺘﺮول أﺑﻮ ظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ) :أدﻧوك( واﺗﺤﺎد
ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻂ ھﻨﺪﯾﺔ "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرات ﺑﺘﺮوﻟﯿﻮم ،وﺷﺮﻛﺔ ھﯿﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺘﺮوﻟﯿﻮم"
ﺧﻄﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "راﯾﺠﺎد"  Raigadﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﮭﻨﺪي.
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ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
"أراﻣﻜﻮ" ،وﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﻠﮫ أﯾ ً
.2020
 .6.2ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق
ﺗﺨﻄﻂ اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع " ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺒﺮاس" ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ  1.8ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﺷﻞ" اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﺗﻘﺪر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺤﻮ  8ﻣﻠﯿﺎرات
دوﻻر.

 .7.2ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ " أوﻛﯿﻮ"  OQﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮن أول ،أﻧﮭﺎ ﺗﺪرس
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ "اﻟﺪﻗﻢ" ،ﺗﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺤﻮ
 7ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .اﺧﺘﺎرت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺪﻗﻢ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﺔ )،(DRPIC
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ "ﯾﻮﻧﯿﺒﻮل  ،UNIPOL ™ PEاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﯾﻮﻧﯿﻔﺎﺟﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ Univation

 ،Technologiesواﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻹﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  480أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،واﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺨﻄﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ.
ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻮ  /أﯾﺎر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﺠﻤﻊ "ﻟﻮى" ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ،اﻟﺬي
ﺗﺒﻠﻎ طﺎﻗﺘﮫ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ  880أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،وﺣﻮاﻟﻲ  300أﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ اﻟ ﺒﻮﻟﻲ
اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ.
 .8.2دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺰور ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،وأرﺟﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ
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ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻖ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ.
 .9.2ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻌﺪ ﻣﺻر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤًﻮا إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ
ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﺪث ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى ) ،(2035-2020ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﯿﺪ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  19ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وﺷﻤﻠﺖ:
 .1ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات
 7.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  2.2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ .ﺗﻢ اﺑﺮام
اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎدئ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﺑﻜﺘﻞ" اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،واﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺟﺪوى
ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺔ "وود اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ" ،وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
 .2ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺒﺎﻟﻎ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ  8.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ .ﺗﻢ اﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎدئ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺷﺮﻛﺘﻲ "ﺑﻰ اس دﺑﻠﯿﻮ" ،و"ﺷﯿﺮد" .ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وﺟﺎرى اﻻﻋﺪاد
ﻟﻄﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻧﺒﻰ.
 .3ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﻟﺒﯿﻮﺗﺎداﯾﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ  36أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺑﻤﺠﻤﻊ إﯾﺜﯿﺪﻛﻮ ﺑﺎﻷﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ .ﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﯾﻀﻢ ﺷﺮﻛﺔ "ﺑﺘﺮوﺟﺖ" اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،وﺷﺮﻛﺔ " ﺳﺎﯾﺒﻢ" اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ،
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﺤﻮ  183ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
 .4ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،وﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻌﺎم ،وﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺸﺎري
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺒﺪء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺘﺎج "ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل" ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﻣﯿﺎط،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  117ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
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 .5ﺗﻢ اﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﯿﻤﺒﻞ ﻛﺎﻣﺐ" اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﻻﻟﻮاح
اﻟﺨﺸ ﯿﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ " ،"MDFﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات  217ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو.
 .6ﺗﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ،واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺪء إﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ
"ﻣﺸﺮوع اﻻﯾﺜﺎﻧﻮل اﻟﺤﯿﻮي" ﻣﻦ ﻣﻮﻻس ﺑﻨﺠﺮ اﻟﺴﻜﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات  110ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
 .7ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﺎﻷﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،ﺑﮭﺪف إﻧﺸﺎء رﺻﯿﻒ ﺑﺤﺮي
ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻟﺘﺪاول اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ .ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮاﻟﻲ  350ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
 .8ﺟﺎري إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟ ﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﻤﺠﻤﻊ ﺳﯿﺪي ﻛﺮﯾﺮ
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﺎﻷﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.
 .9ﺟﺎري دراﺳﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوﻋﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﻣﯿﺎط ھﻤﺎ ﻣﺸﺮوع "اﻟ ﺒﻮﻟﻰ اﺳﯿﺘﺎل"،
ﺑﻄﺎﻗﺔ  50أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ،وﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات  400ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع "إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﯿﻼﻣﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ  60أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ ،وﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  269ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
 .10ﺟﺎرى دراﺳﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﯾﻮم ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ.
 .11ﺟﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ وزﯾﺎدة طﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
"اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ" ،وﺷﺮﻛﺔ "اﯾﻼب " ﻓﻲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ،واﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ
ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ، EHCوھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ،ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎول
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ،وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮرﯾﺪات واﻹﻧﺸﺎءات  EPCﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ " ﺗﻜﻨﻮﻣﻨﺖ" اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ.
إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻻ ﯾﺰال ﻣﺘﻮﻗﻒ ،وﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻹﻏﻼق اﻟﻤﺎﻟﻲ .إذا ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻏﻼق
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021ﻓﻘﺪ ﯾﺒﺪأ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﻨﻊ إﻧﺘﺎج اﻷﻣﻮﻧﯿﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎم .2025
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ثالثا  :استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي
 .1التطورات العالمية
 1-1استهالك الغاز الطبيعي
شهد عام  2019نموا ً متواضعا ً في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بلغت نسبته  %2فقط ،متراجعا ً
بشكك م ملظوع عم معد عام  2018الذي سكك م نموا ً اياسككيا ً بلو نظو  ،%5.3كما أنه أام مم متوسككط الومو
المسك م على مدا السكوواا العشكر ارةير  .حيث بلو االسكتهك عام  2019نظو  3929.2مليا متر م عب،
مقا نة بككك ك  3851.7مليا متر م عب في عام  .2018كما ا تفعت حصة الغاز الطبيعي مم إجمالي استهك
الطااة ارولية 1في العالم في عام  2019لتصككككم إلى  2%24.2مقا نة بوسككككبة  %24.1في عام  .2018يبيم
الش م ( )14-3تطو االستهك العالمي مم الغاز الطبيعي ةك الفتر (.)2019-2015
الشكل 14-3
تطوراالستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2019-2015
(مليا متر م عب)

4,000
3,900
3,800
3,700
3929.2

3,600

3851.7
3658.6

2019

2018

2017

3,500
3559.0

2016

3478.0
2015

االستهك العالمي
المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :
1
2

تشمل الطاقة األولية ،الوقود المسوق تجاريا ً متضمنا ً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
تم احتساب نسبة المساهمة في إجمالي استهك الطااة ارولية ال ُمقد بوحد اإلكسا جول ( 1810جول)
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شهدا معظم مواطق العالم الرئيسية نموا ً في استهك الغاز الطبيعي ةك ع ك ك كام  2019ول م بوسب
متفككككككاوتة ،كانت أدنككككككاها في موطقة أفريقيا التي س لت  ،%0.9حيث بلو استهككها نظو  150.1مليا متر
م عب مقابم  148.8مليا متر م عب في عام  .2018وفي منطقة الشرررا اسوسرر  ،بلو إجمالي االسككتهك
عام  2019نظو  558.4مليا متر م عب ،مقابم  545.8مليا متر م عب عككككككككككام  2018لتظقق نمو نسبته
.%2.3
كما ا تفع اسككتهك الغاز في أمريكا الشررمالية في عام  2019ليصككم إلى  1057.6مليا متر م عب
مقابم  1025.8مليا متر م عب عام  ،2018ليظقق نموا ً سككوويا ً نسككبته  .%3.1ويعود ذلك إلى توامي الطلب
على الغاز في الوالياا المتظد  ،أكبر مسكككتهلك للغاز الطبيعي عالمياً ،حيث سكك لت وحدها زياد سكككووية في
االستهك بلغت  27مليا متر م عب ،وهي ارعلى عالميا ً ةك عام .2019
بيوما بلو إجمالي اسككككتهك الغاز الطبيعي في موطقة آسررررياحالماي الهادي عام  2019نظو 869.9
مليكا متر م عكب مقكابكم  831مليكا متر م عكب في عكام  ،2018أي بوسككككبكة نمو سككككووي اكد هكا  %4.7وهي
ارعلى عكالميكا ً ،ويعود ذلكك إلى توكامي الطلكب على الغكاز في الصككككيم التي حققكت وحكدهكا نموا ً اكد

،%8.6

بفضككم الخطط الظ ومية الرامية إلى اسككتبدا الفظم بالغاز الطبيعي في مظطاا توليد ال هربال لتظسككيم جود
الهوال.
في المقابم ،اسكككتمر الطلب على الغاز في التراجع في موطقة أمريكا الوسرررطا والجنو ية للعام الثاني
على التوالي حيث بلو إجمالي االسككككتهك عام  2019نظو  165.4مليا متر م عب مقابم  169.9مليا متر
م عب عام  ،2018أي بوسبة تراجع  .%2.7أما في موطقة أورو ا وأوراسيا (تشمم كم مم أو وبا وكوموولث
الدو المسكتقلة وتركيا) ،فقد تراجع اسكتهك الغاز بشك م طفيف ليسك م نظو  1127.8مليا متر م عب عام
 ،2019مقا نة بوظو  1130.3مليا متر م عب عام  2018بوسبة تراجع .%0.2
ويكككككبيم ال دو ( )9-3والشك م ( )15-3توزع اسكتهك الغاز الطبيعي في مختلف مواطق العالم في
عام .2019
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الجدول 9-3
استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي  2018و 2019
(مليار متر مكعب)
2018

2019

نسبة التغير
2018ح2019

أمريكا الشمالية

1025.8

1057.6

3.1

أمريكا الوسطا والجنو ية

169.9

165.4

()2.7

أورو ا وأوراسيا*

1130.3

1127.8

()0.22

أفريقيا

148.8

150.1

0.9

الشرا اسوس

545.8

558.4

2.3

831

869.9

4.7

3851.7

3929.2

2

آسياحالماي الهادي
اجمالا العالم

*أو وبا وأو اسيا :تشمم كك مم أو وبا وكوموولث الدو المستقلة وتركيا
مكحظة :ار اام بيم اوسيم تعوى سالبا.
المصد :

- BP Statistical Review of World Energy, June 2020

الشكل 15-3
توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 2019

آسيا/المحيط الهادي
%22.2

أمريكا الشمالية
%26.9

أفريقيا
%3.8

أمريكا الوسطي
والجنوبية
%4.2

الشرق األوسط
%14.2
أوروبا وأوراسيا
%28.7

3929.2
مليا متر م عب
المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :
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وفككي المقابككم ،فقككد ا تفككع اإلنتككاا العككالمي مككم الغككاز الطبيعككي ةككك عككام  2019بمعككد ملظككوع
بلغكككت نسكككبته  %3.4متخطيك كا ً بكككذلك معكككد نمكككو الطلكككب العكككالمي ،حيكككث بلكككو إجمكككالي اإلنتكككاا نظكككو
 3989.3مليككا متككر م عككب مقابككم  3857.5مليككا متككر م عككب عككام  .2018ويعككود ذلككك إلككى توككامي
إنتككاا الغككاز الطبيعككي فككي الواليككاا المتظككد التككي حققككت زيككاد فككي اإلنتككاا بلغككت  85مليككا متككر م عككب،
تمثككم نظككو ثلثككي الةيككاد العالميككة فككي إنتككاا الغككاز الطبيعككي عككام  .2019عكككو علككى نمككو اإلنتككاا فككي كككم
مم أستراليا والصيم.
شككهدا معظككم موككاطق العككالم الرئيسككية نمككوا ً فككي إنتككاا الغككاز الطبيعككي بوسككككب متفككككاوتة ةككك
عكككككام  ،2019حيككث سكك لت أمريكررا الشررمالية بقيككاد الواليككاا المتظككد أعلككى نسككبة نمككو بلغككت ،%7.4
حيككث ا تفككع اإلنتككاا مككم  1050.1مليككا متككر م عككب فككي عككام  2018ليصككم إلككى  1128مليككا متككر
م عككب فككي عككام  .2019جككالا بعككدها موطقككة آسرريا والمارري الهررادي بمعككد نمككو  ،%6.3حيككث ا تفككع
اإلنتككاا مككم  632مليككا متككر م عككب فككي عككام  2018ليصككم إلككى  672.1مليككا متككر م عككب فككي عككام
 2019موقادا ً بتوامي اإلنتاا في كم مم أستراليا والصيم.
كمككا شككهدا منطقررة الشرررا اسوسرر نمككوا ً ملظوعككا ً فككي إنتككاا الغككاز ةككك عككام  2019بلغككت
نسكككبته  ،%2.1حيكككث بلكككو  695.3مليكككا متكككر م عكككب مقا نكككة بوظكككو  680.7مليكككا متكككر م عكككب عكككام
 .2018وا تفككع اإلنتككاا فككي موطقككة أفريقيررا بشكك م طفيككف حيككث ا تفككع مككم  236.2مليككا متككر م عككب
عكككام  2018ليصكككم إلكككى  237.9مليكككا متكككر م عكككب عكككام  2019بوسكككبة نمكككو  .%0.7أمكككا فكككي موطقكككة
أورو ررا وأوراسرريا ،فقككد اسككتقر معككد اإلنتككاا عوككد مسككتوياا عككام  2018بإجمككالي  1082.3مليككا متككر
م عب.
في المقابم ،فقد تراجع اإلنتاا في موطقة أمريكا الوسررطا والجنو ية للعام الثاني على التوالي ليصككم
إلى  173.6مليا متر م عب مقابم  176.2مليا متر م عب عام  2018بمعد تراجع نسبته .%1.5
ويبيم الش م ( )16-3توزع إنتاا الغاز الطبيعي في مختلف مواطق العالم ةك عام .2019
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الشكل 16-3
توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 2019

آسيا/المحيط الهادي
%16.8

أمريكا الشمالية
%28.3

أفريقيا
%6.0

الشرق األوسط
%17.4
أمريكا
الوسطي
والجنوبية
%4.4

أوروبا وأوراسيا
%27.1

3989.3
مليا متر م عب
المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :

حافظت معظم مواطق العالم على مسكتوياا مسكاهمة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة ارولية عام ،2019
وبتغيراا طفيفة صكعودا ً وهبوطا ً عم العام السكابق ،حيث حققت منطقة الشررا اسوسر أعلى نسكبة في ميةاا
الطكااة بلغكت  %51.8بتراجع طفيف عم حصككككة عام  2018البكالغكة  ،%52.3فيمكا بلغكت هذ المسككككاهمكة في
موطقكة أورو را وأوراسرررريرا نظو  %33.1مقكابكم  %32.9عكام  .2018بيومكا افةا الوسككككبكة في موطقكة أمريكرا
الشمالية إلى  %32.7مقابم  %31.4في عام .2018
وتراجعت نسكبة مسكاهمة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة في أفريقيا إلى  %27.2عام  2019مقا نة
بكك  %27.6عام  ،2018وكذلك في موطقة أمريكا الوسطا والجنو ية حيث تراجعت عام  2019إلى %20.8
مقابم  %21.4عام  ،2018وذلك تماشيا ً مع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في تلك الموطقة.
أما في موطقكة آسرررريرا والماي الهرادي فقد ا تفعت حصككككة الغاز اليكً إلى  %12.2مقابم  %12عام
 ،2018وهي الظصكككة ارام مقا نة ببااي مواطق العالم حيث اليةا الفظم المهيمم على ميةاا الطااة في تلك
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الموطقة .وفي ضكككول هذ التطو اا ،فقد ا تفعت حصكككة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة العالمي عام 2019
إلى  %24.2مقابم  %24.1عام .2018
يبيم ال دو ( )10-3والشكك ك م ( )17-3تطو حصككككة الغاز الطبيعي مم إجمالي اسككككتهك الطااة
ارولية في العالم ةك الفتر .2019-2016
الجدول 10-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة اسولية في مختلف مناطق العالم خالل
الفترة 2019-2016
)%
)(%
2019 2018 2017 2016
أمريكا الشمالية

29.6

29.2

31.4

32.7

أمريكا الوسطى والجنوبية

21.6

21.2

21.4

20.8

أوروبا وأوراسيا*

31.9

32.4

32.9

33.1

أفريقيا

26.1

27

27.6

27.2

الشرق األوسط

50.3

51.4

52.3

51.8

آسيا  /المحيط الهادي

11.2

11.5

12

12.2

اجمالى العالم

23.2

23.3

24.1

24.2

*أو وبا وأو اسيا :تشمم كك مم أو وبا وكوموولث الدو المستقلة وتركيا
مالحظة
تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بوحدة اإلكسا جول ( 1810جول)

تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجاريا ً متضمنا ً مصادر الطاقة المتجددة
الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy June 2017, June 2018, June 2019, June 2020
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الشكل 17-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة اسولية
في العالم خالل الفترة ()2019-2016

100%
24.2%

24.1%

23.3%

23.2%

75.8%

75.9%

76.7%

76.8%

2019

2018

2017

2016

80%
60%
40%
20%

مصاد الطااة ارةرى
المصد :

0%

الغاز الطبيعي

BP Statistical Review of World Energy, June 2017, June 2018, June 2019, June 2020

 2-1تجارة الغاز الطبيعي
حققككت الت ككا

العالميككة للغككاز الطبيعككي نمككوا ً ملظوعككا ً فككي عككام  2019بلغككت نسككبته ،%4.1

حيككث بلككو إجمككالي صككاد اا الغككاز الطبيعككي عالميككا ً نظككو  1286.6مليككا متككر م عككب مقا نككة بظككوالي
 1236مليككا متككر م عككب عككام  .2018وتشككمم هككذ الصككاد اا ،ال ميككاا التككي تككم تصككديرها بواسككطة
ةطوط ارنابيب وعلى ش م غاز طبيعي مسا .
هككذا ويش ك م ح ككم ت ككا

الغككاز الطبيعككي سككوال عبككر ةطككوط ارنابيككب أو مسككاالً نظككو %32.7

مككم إجمككالي اسككتهك الغككاز الطبيعككي علككى الصككعيد العككالمي ،أمككا البككااي فيسككتهلك مظليككا ً فككي موككاطق
إنتاجه .يبيم الش م ( )18-3حصة الت ا

العالمية للغاز مم إجمالي الطلب في عام .2019
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الشكل 18-3
حصة تجارة الغاز الطبيعي العالمية من إجمالي الطلب العالمي في عام 2019
الغاز الطبيعي المسال
%12.3

الغاز المصدر عبر
خطوط األنابيب
%20.4
االستهالك المحلي
%67.3

المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :

أما عم توزع صككاد اا الغاز الطبيعي في مواطق العالم عام  ،2019فتأتي موطقة االتااد السرروفيتي
السرررا ق في المرتبة ارولى بوسكككبة  %26.5مم إجمالي الصكككاد اا ،تليها أورو ا في المرتبة الثانية بوسكككبة
 %19.1مم إجمالي الصككاد اا ،ثم موطقة آسررياحالماي الهادي بوسككبة  ،%15.8ثم موطقة أمريكا الشررمالية
التي افةا إلى المرتبة الرابعة بوسكبة  ،%15.2ومنطقة الشررا اسوسر بوسكبة  ،%13بيوما سكاهمت أفريقيا
بوسككككبكة  %7.7مم اإلجمكالي العكالمي ،وتأتي في المرتبكة ارةير أمريكرا الجنو يرة بوسككككبكة  %2.7مم إجمكالي
صاد اا الغاز الطبيعي عالميا ً.
أما على مسكككتوى الدو المصكككد

للغاز ،فقد جالا وسكككيا االتظادية في المرتبة ارولى عالميا ً عام

 ،2019حيث بلغت حصككككتها نظو  %18.8مم إجمالي الصككككاد اا العالمية ،مرت ة على صككككاد اتها عبر
ةطوط ارنابيب إلى أو وبا التي بلغت  188مليا متر م عب ،بيوما جالا دولة اطر في المرتبة الثانية بوسكبة
 ،%9.4تلتها الوالياا المتظد التي افةا إلى المرتبة الثالثة بظصة .%9

8

211

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

بيوما تراجعت الورويج إلى المرتبة الرابعة بوسكككبة  ،%8.5تلتها أسكككتراليا التي عةزا مم حصكككتها
السككواية العالمية بفضككم توامي صككاد اتها مم الغاز الطبيعي المسككا  ،حيث بلغت حصككتها عام  2019نظو
 ،%7.7وكودا  ،%5.4وال ةائر  ،%3.2وهولودا  .%2.8وشككك لت صكككاد اا الدو المذكو
 %64.6مم إجمككالي الصاد اا العالكككمية .الككش م ( )19-3وال دو (.)11-3
الشكل 19-3
صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 2019

روسيا
%18.8

بقية العالم
%35.4

قطر
%9.4
الواليات المتحدة
%9.0

النرويج
%8.5

أستراليا
%7.7

كندا
%5.4
هولندا
%2.8
الجزائر
%3.2

1286.6
مليا متر م عب
المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :
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الجدول 11-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2018و 2019
(مليا متر م عب)
أمريكا الشمالية
موها :كودا
الوالياا المتظد
أورو ا الغر ية
موها :الورويج
أمريكا الجنو ية
موها :تريويداد وتوباغو
االتااد السوفيتي السا ق
موها :وسيا االتظادية
الشرا اسوس
موها :إيراا
اطر
عماا
اإلما اا
أفريقيا
موها :ال ةائر
ني يريا
ليبيا
مصر
آسيا حالماي الهادي
موها :إندونيسيا
ماليةيا
ميانما
بروناي
أستراليا
اإلجمالي

2018

2019

173.6
77.2
96.0
241.7
120.9
35.5
16.6
332.0
247.9
158.4
12.1
125.0
13.6
7.4
101.6
52.4
27.9
4.3
2.0
193.2
29.7
33.0
10.6
8.8
91.8
1236.0

196.2
73.2
122.9
246.4
175.1
34.3
17.0
340.4
256.6
167.4
16.9
128.5
14.1
7.7
99.3
43.3
28.8
5.4
6.0
202.7
23.9
35.1
11.5
8.8
104.7
1286.6

النسبة من إجمالي
صادرات العالم
15.2
5.7
9.6
19.2
13.6
2.7
1.3
26.5
19.9
13.0
1.3
10.0
1.1
0.6
7.7
3.4
2.2
0.4
0.5
15.8
1.9
2.7
0.9
0.7
8.1
100.0

نسبة التغير
2019ح2018
13.0
()5.1
28.0
1.9
44.8
()3.4
2.4
2.5
3.5
5.7
40.0
2.8
3.4
3.6
()2.3
()17.5
3.2
25.6
4.9
()19.5
6.4
8.5
0.0
14.1
4.1

مكحظة
ار اام بيم اوسيم تعوى سالبا.
المصد :
- BP Statistical Review of World Energy, June 2019 and June 2020
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تراجعككت ال ميككاا المصككد

مككم الغككاز الطبيعككي عبككر ةطككوط ارنابيككب بشكك م طفيككف ةككك

عكككام  ،2019حيكككث بلغكككت نظكككو  801.5مليكككا متكككر م عكككب مقا نكككة  805.4مليكككا متكككر م عكككب عكككام
 ،2018حيككث تراجعككت صككاد اا الغككاز مككم وسككيا عبككر ةطككوط ارنابيككب إلككى ارسككواا ارو وبيككة،
في عم وفر اإلمداداا العالمية مم الغاز الطبيعي المسا بأسعا توافسية.
أمككا فككي م ككا ت ككا

الغككاز الطبيعككي المسككا  ،فقككد حققككت نمككوا ً مرتفعككا ً فككي عككام  2019بلغككت

 ،%712.7حيككث بلككو إجمككالي الصككاد اا نظككو  485.1مليككا متككر م عككب ،مقا نككة بوظككو
نسككبته ارابككة .12
 430.6مليكككا متكككر م عكككب عكككام  ،2018بةيكككاد اكككد ها  55مليكككا متكككر م عكككب .وذلكككك نتي كككة توكككامي
الصككاد اا مككم كككم مككم الواليككاا المتظككد  ،و وسككيا ،وأسككتراليا نتي ككة تشككغيم وحككداا إسككالة جديككد فككي
تلك الدو .
ويشككهد السككوا العككالمي طفككر فككي إمككداداا الغككاز الطبيعككي المسككا  ،وبككالرغم مككم ذلككك ،لككم
يشككهد السككوا تخمككة فككي المعككرو

 ،كمككا كككاا متواعككا ً بككم اسككتطاع السككوا العككالمي امتصككا

تلككك

الطفككر بفضككم توككامي الطلككب العككالمي مككم ناحيككة ووجككود اككد اا تخةيويككة هائلككة فككي ارسككواا الرئيسككية
مثككم السككوا ارو وبككي والسككوا ا سككيوي مككم ناحيككة أةككرى ،ول ككم جككال ذلككك علككى حسككاب ارسككعا
التي هبطت إلى مستوياا تا يخية في معظم المواطق.
وإجمككاال ،فقككد ا تفعككت حصككة صككاد اا الغككاز الطبيعككي المسككا مككم إجمككالي صككاد اا الغككاز
العالميككة عككام  2019لتسكك م نظككو  %37.7مقابككم  %34.84عككام  ،2018بيومككا بلغككت نسككبة صككاد اا
الغككاز الطبيعككي بواسككطة ةطككوط ارنابيككب نظككو  ،%62.3بتراجككع ملظككوع عككم نسككبة عككام  2018والتككي
بلغت  .%65.16الش م ( )20-3والش م ( )21-3وال دو ()12-3
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الشكل 20-3
تطور صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2019-2015
(مليا متر م عب)

805

802

485

900
714

709

677

800

700
600

431

500

357

332

326

400
300
200
100

2019

2018
الغاز الطبيعي المسا

2016

2017

2015

0

الغاز عبر ةطوط ارنابيب

المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :

الشكل 21-3
توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل عامي  2018و 2019
100%
80%
62.30%

65.16%

37.70%

34.84%

60%
40%

2018

2019
الغاز الطبيعي المسا

20%
0%

الغاز عبر ةطوط ارنابيب

المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :
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الجدول 12-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2018و 2019
(مليا متر م عب)
()%

2018

2019

()%

أ -واسطة اسنا يب
أمري ا الشمالية
أمري ا ال ووبية
أو وبا
االتظاد السوفيتي السابق
الشرا اروسط
أفريقيا
آسيا /المظيط الهادي
إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر اسنا يب
ب -غاز طبيعي مسيل
أمري ا الشمالية
أمري ا ال ووبية
أو وبا
االتظاد السوفيتي السابق
الشرا اروسط
أفريقيا
آسيا /المظيط الهادي
إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال
إجمالي صادرات العالم
نسبة الكميات المصدرة عبر اسنا يبحاالجمالي ()%
نسبة الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسالحاالجمالي ()%

145.0
14.0
229.9
307.1
32.5
48.0
28.9
805.4

18.0
1.7
28.5
38.1
4.0
6.0
3.6
100.0

148.7
12.0
237.8
301.0
38.6
38.1
25.4
801.5

18.5
1.5
29.7
37.6
4.8
4.8
3.2
100.0

28.6
21.5
11.8
24.9
125.9
53.6
164.3
430.6
1236.0
65.16
34.84

6.6
5.0
2.7
5.8
29.2
12.4
38.2
100.0

47.5
22.3
8.6
39.4
128.8
61.2
177.3
485.1
1286.6
62.30
37.70

9.8
4.6
1.8
8.1
26.6
12.6
36.5
100.0

المصد :
- BP Statistical Review of World Energy, June 2019, June 2020

أما على الصككعيد العربي ،فقد شككهد عام  2019اسككتقرا ا ً في إجمالي صككاد اا الغاز الطبيعي مقا نة
بعكام  ،2018حيكث بلو نظو  204.4مليكا متر م عكب بتراجع طفيف اكد

 0.3مليكا متر م عكب عم عكام

 .2018ومم المتواع أا تشكهد صكاد اا الدو العربية نموا ً في السكوواا المقبلة ،مع تواعاا توامي صكاد اا
الغاز الطبيعي المسكا مم جمهو ية مصكر العربية .واد تراجعت حصكة صكاد اا الدو العربية م تمعة عام
 2019إلى  %15.9مم إجمالي صاد اا الغاز الطبيعي عالميا ً .الش م ()22-3
13
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الشكل 22-3
توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا عام 2019
()%
الدول العربية األخرى
%1.1

الدول األعضاء
%14.8

باقي العالم
%84.1

المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :

احتفظت دولة اطر بصككدا تها كأكبر مصككد للغاز الطبيعي على مسككتوى الدو العربية عام ،2019
حيث بلغت صكككاد اتها حوالي  128.6مليا متر م عب أي ما نسكككبته  %62.9مم إجمالي صكككاد اا الدو
العربيكة ،تلتهكا ال مهو يكة ال ةائريكة في المرتبكة الثكانيكة ،حيكث بلو إجمكالي صككككاد اتهكا نظو  43.3مليكا متر
م عب بظصكة  %21.2مم إجمالي صكاد اا الدو العربية ،ثم سكلطوة عماا في المرتبة الثالثة بوسكبة ،%6.9
فدولة اإلما اا بوسكبة  ،%3.8ودولة ليبيا بوسكبة  ،%2.6وكذلك جمهو ية مصكر العربية بوسكبة  %2.6بعد أا
اامت بتصدير عد شظواا مم الغاز الطبيعي المسا مم م مع "إدكو" على ساحم البظر المتوسط الذي كاا
متوفقا ً موذ سوواا ،الش م (.)23-3
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الشكل 23-3
توزع صادرات الدول العر ية من الغاز الطبيعي عام 2019

عمان
%6.9

اإلمارات
 %3.8ليبيا
 %2.6مصر
%2.6

الجزائر
%21.2

قطر
%62.9

إجمالي الصاد اا
204.4
مليا متر م عب
المصد BP Statistical Review of the World Energy, June 2020 :

 3-1اسسعار العالمية للغاز الطبيعي
شكككهدا معكككدالا أسكككعا الغكككاز الطبيعكككي العالميكككة ،سكككوال الموقكككو عبكككر ةطكككوط ارنابيكككب أو
الغككاز الطبيعككي المسككا  ،تراجعككا فككي عككد أسككواا ئيسككية ةككك عككام  2019بالمقا نككة مككع معككدالتها عككام
 2018بسككبب وفككر اإلمككداداا العالميككة ،حيككث تراجككع سككعر الغككاز الطبيعككي فككي الواليككاا المتظككد وفقككا
لمركككة هوككري بوسككبة  ،%19.1كمككا تراجككع سككعر الغككاز الطبيعككي فككي أسككواا االتظككاد ارو وبككي بوسككبة
 ،%20.7وفكككي أسكككواا الممل كككة المتظكككد بوسكككبة  ،%44.5بيومكككا تراجعكككت أسكككعا الغكككاز الطبيعكككي
كيم) بوسككبة  ،%1.1أمككا فككي كوككدا فقككد حققككت أسككعا
الواصككم إل كى اليابككاا (علككى ش ك م غككاز طبيعككي مسك
مسال
الغاز ا تفاعا ً بلغت نسبته  %13.9الش م ( )24-3وال دو ()13-3
15
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الشكل 24-3
تطور معدل اسسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 2019-2015
(دوال أمري ي ل م مليوا وحد حرا ية بريطانية)
14
12
10
8
6
4
2
2019
كندا

2018
الواليات المتحدة

2017

0
2015

2016

المملكة المتحدة

اليابان

االتحاد األوروربي

الجدول 13-3
تطور معدل اسسعار* العالمية للغاز الطبيعي 2019-2015
(دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية ريطانية)
2015

2016

2017

2018

2019

نسبة التغير
2018ح2019
%

اليابان **

10.31

6.94

8.10

10.05

9.94

)(1.1

االتحاد األوروبي

6.72

4.93

5.62

6.62

5.25

)(20.7

المملكة المتحدة

6.53

4.69

5.80

8.06

4.47

)(44.5

الواليات المتحدة

2.60

2.46

2.96

3.13

2.53

)(19.1

كندا

2.01

1.55

1.60

1.12

1.27

13.9

*معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمين.
**غاز طبيعي مسال.

مالحظة
األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2020
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 4-1أهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2020
 1-4-1الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال
بلغت الطااة اإلنتاجية االسككمية للغاز الطبيعي المسككا عالميا ً في نهاية عام  2020نظو  447.1مليوا
طم/السكوة بةياد ت اوزا  21مليوا طم/السكوة عم عام  .2019حيث شكهد عام  2020إضكافة ةمس وحداا
جديد في مشا يع إسالة كبرى بالوالياا المتظد هي وحد اإلسكككككالة الثالثة في مشروع Chorpus Christi
بطااة  4.5مليوا طم/السوة ،ووحد اإلسكككك كالة الثكككك كانية والثكككك كالثة في مكككك كشروع  Cameron LNGبطااة
إجمالية  8مليوا طم/السوة ،ووحد اإلسالة الثكككانية والثكككالثة في مشكككروع  Freeport LNGبطااة إجمالية
 9.2مليوا طم/السوة.
وتتصكككد أسكككتراليا دو العكككالم مكككم حيكككث طااكككة اإلسكككالة اإلجماليكككة بإجمكككالي  87.2مليكككوا
طم/السككوة تمثككم  %19.5مككم الطااككة اإلنتاجيككة العالميككة ،تليهككا دولككة اطككر بطااككة  77مليككوا طم/السككوة
وبظصككة  ،%17.2بيومكككا عكككةزا الواليكككاا المتظككد مكككم مواعهكككا فكككي المرتبككة الثالثكككة بطااكككة إجماليكككة
 71.5مليكككوا طم/السكككوة (يشكككمم أالسك ك ا) بظصكككة  ،%15.8وبكككذلك تسكككتظوذ الكككدو الكككثك م تمعكككة
علككى نظككو  %52.5مككم إجمككالي الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي المسككا عالميككا ً نهايككة عككام .2020
ال دو (.)14-3
أمككا عككم تككوزع الطااككة اإلنتاجيككة االسككمية للغككاز الطبيعككي المسككا فككي موككاطق العككالم المختلفككة فككي
نهايكككة عكككام  ،2020فقكككد افكككةا موطقكككة اسطلسررري إلكككى المرتبكككة ارولكككى عالميككا ً بعكككد تشكككغيم المشكككا يع
ال ديككد فككي الواليككاا المتظككد علككى ةلككيج الم سككيك ،بإجمككالي  177.5مليككوا طم/السككوة وهككو مككا يعككاد
 %39.7مكككم اإلجمكككالي العكككالمي .بيومكككا بلغكككت الطااكككة اإلنتاجيكككة فكككي موطقكككة المظكككيط الهكككادي 169.7
مليككوا طم/السككوة ،تمثككم نظككو  %38مككم اإلجمككالي العككالمي .أمككا فككي منطقررة الشرررا اسوس ر  ،فقككد علككت
الطااكككة اإلنتاجيكككة اإلجماليكككة دوا تغييكككر عوكككد  99.9مليكككوا طم/السكككوة لتتراجكككع حصكككتها إلكككى %22.3
مم اإلجمالي العالمي الش م ()25-3
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الجدول 14-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في العالم نهاية عام 2020
مليون طن ح السنة
الطاقة اإلنتاجية
االسمية
مليون طن ح السنة
169.7
87.2
7.2
6.9
1.5
21.1
30.5
4.5
10.8
99.9
5.8
10.4
77
6.7
177.5
25.3
0.5
12.2
3.7
22.2
4.2
15.3
5.2
69.3
17.16
2.4
447.1

المنطقة
الماي الهادي
موها :أستراليا
بروناي
بابوا غيويا ال ديد
الوالياا المتظد (أالس ا)
إندونيسيا
ماليةيا
بيرو
وسيا ()Sakhaline
الشرا اسوس
موها :اإلما اا
عماا
اطر
اليمم
اسطلسي
موها :ال ةائر
ار جوتيم
مصر
غيويا اإلستوائية
ني يريا
الورويج
تريويداد وتوباغو
أن وال
الوالياا المتظد (ةليج الم سيك)
وسيا (ياما )
ال اميروا
االجمالي

النسبة من الطاقة اإلنتاجية
العالمية %
38.0
19.5
1.6
1.5
0.3
4.7
6.8
1.0
2.4
22.3
1.3
2.3
17.2
1.5
39.69
5.7
0.1
2.7
0.8
5.0
0.9
3.4
1.2
15.5
3.8
0.5
100

المصاد :
- GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition
- IGU world LNG report, 2020 edition
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الشكل 25-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال
في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 2020

األطلسي
%39.7

المحيط الهادي
%38.0

الشرق األوسط
%22.3

447.1
مليون طن/السنة
المصاد :
- GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition
- IGU world LNG report, 2020 edition

 2-4-1مرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسال
بلو إجمالي السكعة التصكميمية لمرافئ اسكتقبا نااكا الغاز الطبيعي المسكا في نهاية عام  2020نظو
 922.7مليوا طم/السككوة ،أي أكثر مم ضككعف الطااة اإلنتاجية االسككمية للغاز الطبيعي المسككا عالميا ً .واد
ا تفع عكدد الكدو المسككككتو د للغكاز الطبيعي المسككككا إلى  43دولكة بعكد انضككككمكام البظريم إلى ككب الكدو
المستو د .
أما عم توزع الطااة التصكميمية لموشك ا اسكتقبا الغاز الطبيعي المسكا وإعادته إلى حالته الغازية في
موكاطق العكالم المختلفكة في نهكايكة عكام  ،2020فمكا زالكت منطقرة آسرررريرا مظتفظكة بكالمرتبكة ارولى عكالميكا ً ،بطكااكة
إجمكاليكة بلغكت  524.8مليوا طم/السككككوكة بمكا يعكاد نظو  %56.9مم إجمكالي الطكااكة االجمكاليكة العكالميكة ،حيكث
تعد موطقة آسيا ،السوا الرئيسية لصاد اا الغاز الطبيعي المسا .
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ثم تكأتي موطقكة أو وبكا في المرتبكة الثكانيكة بوسككككبكة  %19.2مم اإلجمكالي العكالمي ،بطكااكة تصككككميميكة
إجمالية اد ها  177.1مليوا طم/السكككوة ،وهي تعد ثاني أهم ارسكككواا الرئيسكككية لصكككاد اا الغاز الطبيعي
المسكككا  .وتأتي موطقة أمري ا الشكككمالية في المرتبة الثالثة بطااة إجمالية تبلو نظو  155.7مليوا طم/السكككوة
بوسبة .%16.9
وفي أمري ا ال ووبية ،بلو إجمالي الطااة التصكككميمية لمرافئ الغاز الطبيعي المسكككا في الموطقة نظو
 33.4مليوا طم/السكككوة بوسكككبة  %3.6مم الطااة اإلجمالية العالمية ،أما في موطقة الشكككرا اروسكككط فقد بلو
إجمالي الطااة التصككككميمية للمرافئ نظو  31.7مليوا طم/السككككوة أي ما نسككككبته  %3.4مم الطااة اإلجمالية
العالمية .الش م (.)26-3
الشكل 26-3
توزع الطاقة التصميمية لمرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسال في مناطق العالم المختلفة
نهاية عام 2020
الشرق األوسط
%3.4
أمريكا الجنوبية
%3.6

أمريكا الشمالية
%16.9

أوروبا
%19.2

آسيا
%56.9

922.7
مليون طن/السنة
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فيما يلي أهم التطورات التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في عض دول العالم خالل عام 2020
في الواليات المتادة اسمريكية ،دةلت حةمة جديد مم مشكا يع تصكدير الغاز الطبيعي المسكا حية
التشككككغيم على مدا العام ،حيث أعلوت شككككركة  Mcdermottوشككككركافها في كانوا الثاني/يواير ،2020
تشكغيم وحدة اإلسرالة الثانية بمشكروع  Free Port LNGبوالية ت سكا ،،وتظميم أو شكظوة ت ريبية مم
الغاز الطبيعي المسكا  ،ثم أعقب ذلك تشكغيم وحد اإلسكالة الثالثة بوفس المشكروع في شكهر أيا /مايو .وبتشكغيم
الوحد الثالثة ،ترتفع الطااة اإلنتاجية للمشكروع إلى  13.8مليوا طم/السكوة .كما يضكم المشكروع وحد إسكالة
ابعة حصلت على الموافقاا الكزمة مم الل وة الفيد الية لتوظيم الطااة ،ويتواع االنتهال مم توفيذها وتشغيلها
بظلو عام  2023لتصم الطااة اإلجمالية للمشروع إلى  20مليوا طم/السوة.
وفي سككككياا متصككككم ،أعلوت شككككركة  Sempra Energyالقائم بعملياا التشككككغيم في مشككككروع
 Cameron LNGفي واليكة لويةيكانكا ،عم انطكا عمليكاا التشككككغيكم الت كا ي لوحكد اإلسكككككالكة الثكانيكة
بالمشكككروع في شكككهر آذا /ما  ،والتي تقد طااتها بوظو  4مليوا طم/السكككوة ،ثم أعقب ذلك تشكككغيم وحد
اإلسككالة الثالثة بالمشككروع في شككهر آب/أغسككطس .وبتشككغيم الوحد الثالثة ،ي تمم تشككغيم المرحلة ارولى مم
المشكروع بطااة  12.5مليوا طم/السكوة .ومم المخطط أا يضكم المشكروع مرحلة ثانية سكتشكمم إضكافة  2وحد
إسكالة ومسكتودعاا جديد لتخةيم الغاز الطبيعي المسكا  ،واد حصم الشركال المساهموا في تطوير المشروع
على الموافقاا الكزمة مم الل وة الفيد الية لتوظيم الطااة.
كما أعلوت شكركة  Cheniereالمال ة لمشكروع  Corpus Christi LNGبوالية ت سكا ،،انطكا
عملياا التشررغيل التجريبي لوحدة اإلسررالة الثالثة بالمشككروع ،وتظميم أو شككظوة ت ريبية في شككهر كانوا
ارو /ديسكمبر .ويعد مشكروع  ،Corpus Christi LNGالمشكروع ارو لتصكدير الغاز الطبيعي المسكا في
والية ت سكا ،،وهو يضكم ثك وحداا إسكالة بطااة إجمالية  13.5مليوا طم/السكوة ( 4.5مليوا طم/السكوة
ل م وحد ).
وفي سكككياا آةر ،أعلوت شكككركة  Venture Global LNGفي شكككهر كانوا ارو /ديسكككمبر ،أا
ارعما اإلنشكائية في مشكروع  Calcasieu Pass LNGتسكير بوتير أسكرع مم ال دو الةموي المخطط،
حيكث يتواع االنتهكال مم تركيكب  6وحكداا إسككككالكة مم وحكداا المشككككروع الثمكانيكة عشككككر بظلو موتصككككف
شكككباط/فبراير  2021على أا يبدأ التشكككغيم الت ا ي للمشكككروع بظلو عام  .2022ويعتمد المشكككروع على
تركيب وحداا إسكالة نموذجية ذاا طااة إنتاجية صكغير يتم تصكويعها في و م عمم في إيطاليا ومم ثم نقلها
إلى الوالياا المتظد لتركيبها في مواع المشككروع في والية لويةيانا .واد ل أا الشككركة إلى اعتماد هذا الووع
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مم الوحداا لتقليم الت اليف اإلنشكككائية في مواع العمم ،وتقد الطااة التصكككميمية للمشكككروع بوظو  10مليوا
طم/السوة.
15-3
 ،15مشككا يع تصككدير الغاز الطبيعي المسككا في الوالياا المتظد التي دةلت حية
الجدول -3
يلخص ال دو

التشغيم حتى نهاية عام .2020

 :15مشا يع تصدير الغاز الطبيعي المسا ايد التشغيم في الوالياا المتظد
الجدول -3
ال دو
15-3
المشروع حوحدة اإلسالة

الطاقة التصميمية

عدد وحدات اإلسالة

الشركة المطورة

Sabine Pass

27

6

Cheniere

Corpus Chisti

13.5

3

Cheniere

FreePort LNG

13.8

3

Mcdermott

Cameron LNG

12.5

3

Sempra Energy

Elba Island

2.5

10

Kinder Morgan

اإلجمالي

69.3

25

-

(ايد التشغيم)

وفي كرواتيا ،وصكم المرفأ العائم السكتقبا وتخةيم الغاز الطبيعي المسكا وإعادته إلى الظالة الغازية
إلى جةير  Krkفي كانوا ارو /ديسككمبر .يعد المرفأ ،المشككروع ارو السككتيراد الغاز الطبيعي المسككا في
كرواتيا وتبلو طااته التصكميمية  2.6مليا متر م عب/السكوة .واد حصكم مشكروع المرفأ على تمويم جةئي مم
المفوضكككية ارو وبية بلو  101.4مليوا يو و مم إجمالي الت لفة التي بلغت  233.6مليوا يو و .وبتشكككغيم
المرفأ المخطط أوائم عام  ،2021ستوضم كرواتيا إلى م موعة الدو المستو د للغاز الطبيعي المسا .
وفي الفلبين ،واعت شكركة  Tokyo Gasعلى اتفااية للتطوير المشكتر مع شكركة  First Genفي
تشككريم ارو /أكتوبر ،يقوم بموجبها ال انباا بإنشككال وتشككغيم وصككيانة مرفأ السككتقبا نااكا الغاز الطبيعي
المسا في مديوة  Bantagasفي الفلبيم .ويعد هذا المرفأ ،المشروع ارو الستيراد الغاز الطبيعي المسا في
الفلبيم لسد احتياجاا السوا المظلي ،ومم المخطط أا يدةم حية التشغيم بظلو عام .2022
22
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وفي فيتنام ،حصككلت شككركة  Exxonmobilعلى الموافقاا الكزمة مم السككلطاا المظلية للبدل في
توفيذ مظطة لتوليد ال هربال بالغاز الطبيعي المسا في فيتوام بت لفة تةيد عم  5مليا دوال  .وحسب المخطط،
سكتقوم  Exxonmobilبتوفيذ المشكروع على مرحلتيم ،حيث سكيتم في المرحلة ارولى بوال مظطة بقد

أولية

 2.25جي اواا على أا يتم االنتهال موها وتشككغيلها بظلو عام  .2027/2026أما في المرحلة الثانية ،فسككيتم
المظطة إلى  4.5جي اواا على أا يتم االنتهال موها وتشغيلها بظلو عام .2030

فع اد

وفي نيجيريا ،اتخذ الشكككركال في مشكككروع  NLNGالوااع على جةير  ،Bonnyارا االسكككتثما
الوهائي لتوفيذ وحد اإلسككالة السككابعة في المشككروع العمكا ،التي سككتسككاهم في فع إنتاا ني يريا مم الغاز
الطبيعي المسكا بوظو  %35ليصكم إلى  30مليوا طم/السكوة .واد ن

الشكركال المشكروع في وات سكابق في

توايع عقكدا ً مكدتكه  20عكامكا ً مع ككم مم  Eniو  Shellو Nigerian Oilلتوفير إمكداداا الغكاز إلى الوحكد
ال ديد .
وفي سرياا آخر ،ار ا الظ ومة الباكسكتانية البدل في إنشكال ةط أنابيب السكتيراد الغاز الطبيعي مم
وسككككيكا بطو  1100كم بكدايكة مم موتصككككف عكام  2021لتلبيكة الطلكب المظلي المتوكامي على الغكاز .ووفقكا ً
لكتفاا ،سكتتولى شكركاا نقم الغاز المظلية في باكسكتاا ت هية ار اضكي التي سكيمر مم ةكلها الخط ،بيوما
سكتتولى الشكركاا الروسكية عملياا إنشكال وتركيب الخط .مم ال دير بالذكر أا باكسكتاا باتت تعد مم ارسكواا
ذاا الطلب المتوامي على الغاز ،ونظرا ً لعدم كفاية إنتاجها ،اضكطرا إلى اسكتيراد الغاز الطبيعي المسكا عبر
توايع اتفااياا يصم إجمالي القيمة التعاادية لها إلى ما يعاد نظو  700مليوا ادم م عب/اليوم.
 .2أهم التطورات العر ية
على الصكعيد العربي ،اسكتقر إجمالي الطااة اإلنتاجية االسكمية للغاز الطبيعي المسكا في الدو العربية
نهاية عام  2020عود  137.4مليوا طم/السككوة ،وال تةا دولة اطر في المرتبة ارولى عربيا ً حيث تسككتظوذ
وحدها على نسبة  %56مم إجمالي الطااة اإلنتاجية في الدو العربية ،تليها ال مهو ية ال ةائرية في المرتبة
الثانية بوسككبة  ،%18.4ثم جمهو ية مصككر العربية في المرتبة الثالثة بوسككبة  ،%8.9ثم سككلطوة عماا بوسككبة
 ،%7.6ثم اليمم بوسكبة  %4.9وأةيرا ً دولة اإلما اا العربية المتظد بوسكبة  .%4.2ال دو ( )16-3والشك م
(.)27-3
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الجدول 16-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في الدول العر ية نهاية عام 2020
مليون طن ح السنة
الدولة
اإلمارات
الجزائر
قطر
مصر
عمان
اليمن
االجمالي

الطاقة اإلنتاجية االسمية
مليون طن ح السنة
5.8
25.3
77
12.2
10.4
6.7
137.4

النسبة من الطاقة اإلنتاجية
العالمية %
1.3
5.7
17.2
2.7
2.3
1.5
30.7

المصاد :
- GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition

- IGU world LNG report, 2020 edition

الشكل 27-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في الدول العر ية نهاية عام 2020
اإلمارات
%4.2

اليمن
%4.9

الجزائر
%18.4

عمان
%7.6

مصر
%8.9

قطر
%56

137.4
مليون طن/السنة
المصاد :
- GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition

- IGU world LNG report, 2020 edition

24

227

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

فيما يلي أهم التطورات التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العر ية خالل عام 2020
 1-2دولة اإلمارات العر ية المتادة
تخطط دولكة اإلمكا اا لتقليكم/إنهكال االعتمكاد على وا داا الغكاز الطبيعي في تلبيكة الطلكب المظلي،
لتصككككب م تفيكة ذاتيكا مم الغكاز بظلو عكام  ،2030وذلكك عبر تطوير موا د الغكاز التي توطوي على تظكديكاا
فوية مثم حقو الغاز شككديد الظموضككة ،وموا د الغاز غير التقليدية ،وتطوير القبعاا الغازية ()Gas Caps
في حقو الوفط ،عكو على ت ثيف أنشكطة البظث عم موا د غازية جديد  .وفي هذا السكياا ،ن ظت مؤسكسكة
نفط الشككا اة الوطوية (سككوو ) مع شككري تها  Eniاإليطالية في كانوا الثاني/يواير تظقيق أو اكتشككال للغاز
"مظاني" في إما

الشكككا اة موذ  37عاما ً في موطقة االمتياز-ب التي فازا بها في عام  .2019وتعتةم Eni

اإلسكراع بخطة تطوير الظقم ووضكعه على اإلنتاا مطلع عام  2021بمعد  125مليوا ادم م عب/اليوم .واد
كاا مم المخطط اإلسراع بتطوير االكتشال ال ديد لوضعه على اإلنتاا ابم نهاية عام  ،2020ل م تأجم ذلك
بسككبب اروضككاع االاتصككادية التي تسككببت فيها جائظة فيرو ،كو ونا (كوفيد .)19-في سككياا آةر ،أ سككت
مؤسكسكة نفط الشكا اة الوطوية (سكوو ) عقد توفيذ مشكروع مرفق تخةيم غاز "موفاييد" السكطظي على شكركة
 Petrofacوالذي يسكككم باسكككتقبا وتظرير نظو  200مليوا ادم م عب/اليوم ،وذلك لتةويد إما

الشكككا اة

بإمداداا الغاز الطبيعي وات الظاجة بشك م ئيسكي ،وبقية اإلما اا في دولة اإلما اا ،ويتضكمم المشكروع
موشكككأ عالية الضكككغط وةط أنابيب عالي الضكككغط ،وةطوط تدفق مم أ بعة آبا بظقم "موفاييد" ،بت لفة 50
مليوا دوال .
وفي تطو آةر ،أعلوت دولة اإلما اا في شكككباط/فبراير تظقيق اكتشكككال ضكككخم للغاز في الموطقة
الوااعة بيم إما

أبو عبي وإما

دبي أطلق عليه اسكككم "جبل علي" ويضكككم مخةوا مم الغاز يقد بوظو 80

تريليوا ادم م عب .وعلى أثر ذلك ،تم توايع اتفااية للتعاوا االسكتراتي ي بيم شكركة بترو أبو عبي الوطوية
(أدنو ) و(هيئة دبي للت هيةاا) ،تهدل إلى تطوير االكتشال ال ديد.
كمكا أعلوكت شككككرككة "أدنو " في تشككككريم الثكاني/نوفمبر ،بكدايكة إنتكاا الغكاز غير التقليكدي مم موطقكة
"الرويس ديكاب" ،وهو المشككككروع ارو إلنتكاا الغكاز مم الموا د غير التقليكديكة بكدولكة اإلمكا اا .ويكأتي هكذا
التطو الهام بعد سككككوتيم فقط مم مو أدنو حصككككة  %40مم حقوا االمتياز بالموطقة إلى شككككركة Total
الفرنسية .وتعتةم أدنو إنتاا نظو  1مليا ادم م عب/اليوم مم الموطقة بظلو عام .2030
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وفي سياا متصم ،كشفت شركة  Wintershall Deaارلمانية أا مشروع تطوير حقم "غشا" للغاز
الظامضكككي تسكككير وفق ال دو الةموي حيث ت ري ارعما اإلنشكككائية بشك ك م موتظم ضكككمم تطوير ال ة
االصكككطواعية العشكككر التي سكككتقام عليها مرافق الظفر والمعال ة في المراحم المقبلة مم المشكككروع .يهدل
المشككروع إلى إنتاا نظو  1.5مليا ادم م عب/اليوم مم الغاز مم موطقة "غشككا" للغاز الظامضككي ويشككرل
على تطوير ائتكل م وا مم أدنو ( ،)%55و  ،)%25( Eniو  ،)%10( Wintershallو OMV
( )%5و  )%5( Lukoilومم المخطط دةوله على اإلنتاا بظلو عام .2022
وفي سككياا آةر ،واعت شككركة أدنو للغاز الطبيعي المسككا في تشككريم الثاني/نوفمبر على اتفاايتيم
لبيع نظو  2.55مليوا طم/السوة مم الغاز الطبيعي المسا مم مظطة أدجاز ،حيث أبرمت االتفااية ارولى مع
شكركة  Vitolبإجمالي  1.8مليوا طم/السكوة ويسكري العمم بها بداية مم عام  ،2022ولمد سكبع سكوواا .أما
االتفكاايكة الثكانيكة ،فكأبرمتهكا مع شككككرككة  Totalالفرنسككككيكة بكإجمكالي  0.75مليوا طم/السككككوكة وتغطي عكامي
2021و.2022
 2-2مملكة البارين
في تطو الفت ،تم بو اح تشكككغيم مشكككروع مرفأ اسكككتيراد الغاز الطبيعي المسكككا في موطقة "الظد"
الصكواعية بممل ة البظريم ،بعد إجرال االةتبا اا التشكغيلية في المرحلة الت ريبية وضك شكظوة الغاز الطبيعي
المسككا الت ريبية في شككب ة الغاز المظلية بداية نوفمبر - 2019موتصككف فبراير  .2020يذكر أا المشككروع
يضككم وحد تخةيم عائمة وموصككة م او

لتبخير الغاز الطبيعي المسككا إلى الظالة الغازية مع أنابيب تظت

المال لوقم الغاز مم الوحد إلى الشكاطئ الذي يضكم تسكهيكا السكتكم الغاز وإنتاا الويتروجيم .وتصكم سكعة
المرفأ إلى  400مليوا ادم م عب/اليوم اابلة للتوسككع مسككتقبكً إلى  800مليوا ادم م عب/اليوم .وبسككبب عدم
وجود حكاجكة فعليكة في الواكت الراهم السككككتيراد الغكاز الطبيعي في ممل كة البظريم ،تم إيقكال المرفكأ مؤاتكا ً عم
العمم كما هو مخطط له في موتصكككف عام  2020لتقليم ت اليف التشكككغيم وتم تأجير السكككفيوة المسكككتخدمة في
المرفأ لمد سكككتة أشكككهر ،على أا تعود للعمم في شك كهر نيسكككاا/أبريم  2021أو يتم ت ديد عقد التأجير لفتر
أةرى.

 3-2الجمهورية التونسية
في شككهر شككباط/فبراير ،بدأ تشككغيم مشككروع تطوير حقم "نوا " في مظافظة تطاويم جووب تونس
والذي تقد اسكتثما اته بوظو  1.2مليا دوال  .تبلو الطااة اإلنتاجية للمشكروع نظو  95مليوا ادم م عب/اليوم
26

229

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

تمثم ما يعاد نظو  %50مم إنتاا تونس مم الغاز الطبيعي ،كما سكيسكاهم المشكروع حا تشكغيله ب امم طااته
اإلنتاجية في إنتاا نظو  3200ب/ي مم غاز البترو المسا  ،ويتواع أا يخفض ع ة الطااة في تونس بوسبة
 .%20يذكر أا مشروع تطوير حقم "نوا " تضمم إنشال مظطة معال ة مركةية في الظقم ،ومد ةط أنابيب
بقطر  24بوصككككة وطو  370كم مم مظطكة المعكال كة المركةية إلى مديوكة اابس السككككاحليكة تصككككم سككككعته
التصكميمية إلى  370مليوا ادم م عب/اليوم ،ويشكا

في تطوير كم مم شكركة  OMVالومسكاوية والمؤسسة

التونسية لألنشطة البترولية بظصة  %50ل م موهما ،وهو المشروع االستثما ي اركبر في تونس.
 4-2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
في شكهر شكباط/فبراير ،أعلوت شكركة  ،Sunny Hillأا العمم يسكير بوتير متسكا عة في مشكروع
تطوير عيم تسككيله للغاز في حو

إليةي ،على أا يدةم المشككروع حية التشككغيم بظلو عام  2022حسككب

البرنامج الةموي المخطط .تبلو الطااة التصككميمية للمشككروع نظو  3.5مليا متر م عب/السككوة ،ويشككا

في

تطوير كونسو تيوم يضم سوناطرا ( ،)%43.375و  )%38.25( Sunny Hillو )%18.375( Enel
وفي شككهر آذا /ما  ،،أعلوت شككركة  Neptune Energyعم وصككو معد إنتاا الغاز مم حقم
"تواا"  ،إلى طااته اإلنتاجية القصككوى والتي تقد بوظو  4.5مليا متر م عب/السككوة بعد بضككعة أشككهر مم
بداية تشكككغيله أواةر عام  .2019يذكر أا المشكككروع يشكككرل على تطوير كونسكككو تيوم يضكككم شكككركة
سكوناطرا  ،وشكركة  Neptune Energyبظصكة %65/35على التوالي .والمشكروع يضكم مرحلة ثانية تقوم
على تطوير عد حقو للغاز لضكماا اسكتمرا ية اإلنتاا مم المشكروع عود  4.5مليا متر م عب/السكوة لفتر
 20سوة.
وفي شكككهر نيسكككاا/أبريم ،أعلوت شكككركة سكككوناطرا

بط ةط نقم الغاز  GR-7على شكككب ة الغاز

المظلي بطااة أولية  4مليا متر م عب/السكككوة .سكككيسكككتخدم الخط في نقم الغاز مم م موعة مم حقو الغاز
الوااعة في موطقة جووب غرب ال ةائر إلى مركة الت ميع في حاسكككي الرمم ،ويصكككم طو الخط إلى 377
كم ،وهو يمثكم المرحلكة الثكانيكة مم مشككككروع تطوير الغكاز جووب غرب ال ةائر ( .)SWGPومم المتواع أا
يتم االنتهال مم تطوير الظقو التي ستغذي الخط ال ديد بظلو موتصف عام .2022
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 5-2المملكة العر ية السعودية
أعلوت شكركة " أ ام و السكعودية" في أيا /مايو ،عم ااتراب دةو معمم غاز الفاضلي حية التشغيم
ال امم باسكت ما تشكغيم كافة وحداا المعال ة بالمعمم حسكب المخطط .تقد طااة معمم "الفاضكلي" بظوالي
 2.5مليكا اكدم م عكب/اليوم ،لمعكال كة نظو  2مليكا اكدم م عكب/اليوم مم إنتكاا الغكاز غير المصككككاحكب مم حقكم
الظصككككبة البظري ،ونظو  500مليوا ادم م عب/اليوم لمعال ة الغاز غير المصككككاحب مم حقم الخرسككككانية
البري .ويهكدل الم مع إلى إنتكاا نظو  1.5مليكا ادم م عكب/اليوم مم الغكاز المسككككوا لضككككخكه في الشككككب كة،
بكاإلضكككككافكة إلى  470مليوا اكدم م عكب/اليوم كواود غكازي لتغكذيكة مظطكة للتوليكد المةدوا لل هربكال لتلبيكة
احتياجاا المعمم مم الطااة ال هربائية وتصككدير  1100مي اواا إلى الشككب ة ،باإلضككافة إلى  400طم/اليوم
مم ال بريت .وأوضكظت شكركة "أ ام و" أا معمم "الفاضكلي" يمثم عوصكرا ً ئيسكيا ً في شكب ة الغاز الرئيسكية
بكالممل كة ،وبتشككككغيلكه ترتفع طكااكة المعكال كة بكالممل كة إلى  18مليكا اكدم م عكب/اليوم .يكذكر أا شككككرككة أ ام و
ن ظت في إضافة أكثر مم  5مليا ادم م عب/اليوم في السوواا ار بع ارةير مم ةك تشغيم ثك معامم
معكال كة جكديكد هي معمكم غكاز "واسككككط" بطكااكة  2.5مليكا اكدم م عكب/اليوم ،ومعمكم غكاز "مكديم" بطكااكة 75
مليوا ادم م عب/اليوم ،باإلضكافة إلى معمم "الفاضكلي" .كما تعمم الشكركة على إضكافة معمم جديد للغاز في
"تواجيب" بطااة  2.5مليا ادم م عب/اليوم ،وتقوم على توفيذ شكركة " " Tecnicas Reunidasاإلسكبانية
بموجب عقد أبرمته في وات سابق مم عام .2019
وعلى صككككعيد االسككككتثما اا الخا جية في م ا الغاز الطبيعي المسككككا  ،واعت شككككركة " أ ام و
السككعودية" في كانوا الثاني/يواير  ،2020على اتفاا مشككا كة في المشككروع مع شككركة  ،Sempraيقضككي
بشكرال  5مليوا طم/السكوة مم مشكروع  Port Arthurإلنتاا وتصكدير الغاز الطبيعي المسكا بوالية ت سكا،
ارمري ية لمد  20عاما ً .وبموجب االتفاا ،سككتسككتثمر شككركة "أ ام و" بوسككبة  %25في المرحلة ارولى مم
المشككروع التي سككتضككم وحدتي إسككالة بطااة إجمالية  11مليوا طم/السككوة ،مع إم انية زياد وحداا اإلسككالة
بالمشكروع مسكتقبكً إلى  8وحداا ليصكم إجمالي طااته اإلجمالية إلى  45مليوا طم/السكوة .ويأتي هذا االتفاا
تفعيكً التفكاايكة فو ،أاكم تم توايعهكا بيم ال كانبيم عكام  ،2019ول م ال يةا بظكاجكة السككككت مكا بعض
اإلجرالاا والموافقاا الكزمة بيم ارطرال المواعة للوصم إلى اتفاا نهائي.
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6-2

جمهورية العراا
تقوم وزا

الوفط بتوفيكذ عكد مشككككروعكاا للغكاز إلضككككافكة ارابكة  1.2مليكا اكدم م عكب/اليوم لتلبيكة

احتياجاا السككوا المظلي ةاصككة اطاع ال هربال .وفي مقدمة هذ المشككا يع ،مشككروع جديد يقضككي بإضككافة
وحكدتيم جكديكدتيم بطكااكة إجمكاليكة نظو  400مليوا اكدم م عكب/اليوم في م مع غكاز البصككككر في موطقكة
"أ طاوى" بمظافظة البصككر جووب العراا ،واد جرى اتخاذ ارا االسككتثما الوهائي إلضككافة الوحدتيم في
عكام  ،2019ويتواع االنتهكال مم توفيكذهم وتشككككغيلهم بوهكايكة عكام  ،2023لترتفع الطكااكة ال ليكة للم مع إلى 1.4
مليا ادم م عب/اليوم.
وهوا أيضكا ً حةمة مشكا يع أةرى مخطط توفيذها موها إنشكال م مع جديد السكتثما غاز حقم الظلفاية
في مظافظة ميسكككاا بطااة تصكككميمية  300مليوا ادم م عب/اليوم ،ويتواع تشكككغيله بظلو عام  .2022كما
ي رى الت هية لمشككككروع جكديكد السككككتثمكا الغكاز المصكككككاحكب مم حقو "غرب القرنكة –" ،"1م ووا"،
"اللظيس"" ،الطوبة"" ،الصبا" في موطقة "أ طاوى" بمظافظة البصر جووب العراا ،بطااة أولية تصم إلى
 300مليوا ادم م عب/اليوم ،وصوالً إلى  600مليوا ادم م عب/اليوم مستقبكً .وكانت شركة "غاز ال ووب"
الظ وميكة اكد واعكت في عكام  2019مكذكر تفكاهم مع شككككرككة  Honeywellارمري يكة ،لبوكال مظطكة لمعكال كة
الغاز بطااة أولية  300مليوا ادم م عب/اليوم في المرحلة ارولى على أا ت وا في حية التشككغيم بظلو عام
.2022
 7-2دولة قطر
ن ظت شركة اطر للبترو على مدا العام في توايع عد اتفااياا لظ ة السعاا التخةيوية في موانئ
للغاز الطبيعي المسكككا في ارسكككواا ارو وبية .ففي شكككباط/فبراير ،واعت شكككركة "اطر للبترو " اتفااا ً مع
شككركة  Elengyالمشككغلة لميوال  Motoi-de-Bretagneالسككتقبا وتخةيم الغاز الطبيعي المسككا وإعادته
للظالة الغازية في فرنسكا .وبموجب االتفاا ،سكول تقوم اطر للبترو  ،باسكتخدام ما يقا ب  3مليوا طم/السكوة
مم سككككعكة الميوكال حتى عكام  ،2035وهو مكا ي علكه وجهكة جكديكد لصككككاد اا اطر للبترو مم الغكاز الطبيعي
المسكا إلى أو وبا .وتأتي االتفااية في أعقاب عملية توافسكية سكمية تم إجرافها ةك الوصكف الثاني مم العام
 2019وفقا لقواعد الل وة الفرنسككية لتوظيم الطااة .وفي تشككريم ارو /أكتوبر ،واعت شككركة "اطر للبترو "
اتفااا ً مع شككركة  National Gridالشككركة المشككغلة لميوال  Green LNGالس كتقبا وتخةيم الغاز الطبيعي
المسا وإعادته للظالة الغازية في بريطانيا لظ ة نظو  7.2مليوا طم/السوة مم سعة الميوال لمد  25عاما ً.
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وفككي إطككا االسككتعداداا لتوفيككذ المشككروع التوسككعي العمكككا فككي حقككم "الشككما " لةيككاد إنتاجككه
لرفككع الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي المسككا فككي دولككة اطككر مككم  77مليككوا طم/السككوة إلككى 126
مليكككوا طم/السكككوة بظلكككو عكككام  ،2027أبرمكككت شكككركة " اطكككر للبتكككرو " فكككي حةيراا/يونيكككو اتفاايكككة
ضككخمة مككع ثككك شككركاا كو يككة لبوككال أكثككر مككم  100ناالككة جديككد للغككاز الطبيعككي المسككا بظلككو عككام
 2027بت لفككة إجماليككة  19مليككا دوال  .وسككول تسككتخدم بعككض الوككااكا ال ديككد لتظككم مظككم الوككااكا
القديمككة التككي ال تككةا بالخدمككة .وتعككد هككذ االتفاايككة اركبككر مككم نوعهككا فككي تككا ي الصككواعة ،وبككدةو
الوكككااكا ال ديكككد فكككي الخدمكككة ستسكككتظوذ "اطكككر للبتكككرو " علكككى نظكككو  %60مكككم طااكككة نقكككم الغكككاز
الطبيعككي المسككا عالميككا ً بظلككو عككام  .2027جككدير بالككذكر أا "اطككر للبتككرو " أكككدا عةمهككا علككى
المضككي اككدمها فككي توفيككذ مشككروع توسككعة حقككم الشككما

غككم التككداعياا التككي تسككببت بهككا جائظككة فيككرو،

كو ونا (كوفيد.)19-
 8-2دولة الكويت
في كانوا الثاني/يواير ،واعت مؤسكسكة البترو ال ويتية مع شكركة اطر للبترو على عقد السكتيراد 3
مليوا طم/السكوة مم الغاز الطبيعي المسكا لمد  15عاماً .يذكر أا اطر للبترو كانت اد أبرمت اتفااا ً سكابقا ً
تقوم بموجبه بتصدير نظو  0.5مليوا طم/السوة مم الغاز الطبيعي المسا وذلك ةك الفتر .2020-2016
وفي تطو الفت ،واعت الشكركة ال ويتية للصكواعاا البترولية المت املة "كيبك" مع شركة DEFSA
اليونانية في كانوا ارو /ديسككمبر ،عقد تشككغيم صككيانة مرفأ اسككتيراد الغاز الطبيعي المسككا بموطقة الةو
والمةمع تشكككغيله في صكككيف عام  2021بقيمة تعاد  106مليوا دوال لمد سكككت سكككوواا .وتعد شكككركة
 DEFSAالمشككغلة لشككب ة الغاز الطبيعي في اليوناا ولديها ةبر واسككعة في عملياا تشككغيم مرافئ اسككتيراد
الغاز الطبيعي المسككا في أو وبا .يذكر أا الطااة التصككميمية لمرفأ الةو تسككم باسككتقبا ما يعاد نظو 22
مليوا طم/السككوة مم الغاز الطبيعي المسككا  ،وتضككم  2صككيف بظري السككتقبا أكبر نااكا الغاز الطبيعي
المسا (مم طراز كيو ماكس) ،باإلضافة إلى  8صها يج تخةيم سعة الواحد موها  225ألف متر م عب.
 9-2دولة ليبيا
صكككرحت شكككركة مليته للوفط والغاز في كانوا ارو /ديسكككمبر بأنها اتخذا ةطواا لتوفيذ مشكككا يع
عمكاة للغاز في مقدمتها مشككككروع تطوير التركيبيم البظرييم (  ) A&Eفي حو

صككككبراتة البظري ابالة
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سكواحم "طرابلس" ،بقد إنتاجية إجمالية تصكم إلى  760مليوا ادم م عب/اليوم لإليفال بمتطلباا االسكتهك
المظلي والتصكدير .يذكر أا المشكروع اد حصكم على موافقاا أولية مم المؤسكسكة الوطوية للوفط وشكركة Eni
اإليطالية في وات سكابق مم عام  .2019وهو يهدل إلى ضك نظو  160مليوا ادم م عب/اليوم مم الغاز مم
التركيب "أ" إلى موصكككة "صكككبراته" الم او

في حقم بظر السككككم البظري للمعال ة ارولية ،ثم نقم الغاز

المعالج عبر ةط أنابيب إلى مظطة "مليته" الوااعة على البر .أما التركيب "هككك" فسيتضمم إنشال موصة إنتاا
بظريكة بطكااكة  600مليوا اكدم م عكب/اليوم مم الغكاز ،و 28ألف ب/ي مم المت ثفكاا لضككككخهم مبكاشككككر إلى
مظطكة "مليتكه" للمعكال كة ،وتقكد الت لفكة اإلجمكاليكة للمشككككروع بوظو  5.6مليكا دوال  ،ومم المتواع أا يبكدأ
اإلنتاا مم التركيب "أ" والتركيب "هك" بظلو عام  2022و  2024على التوالي.
 10-2جمهورية مصر العر ية
في إطا تظقيق اسكتراتي ية الدولة للظفاع على البيئة بالتوسكع في اسكتخدام الغاز باعتبا

واود صكديق

للبيئة ،ولخفض اسكككتيراد الواود السكككائم مم ةك االسكككتمرا في تبوي ةطة اإلحك التد ي ي للعمم بالغاز
الطبيعي في المركبكاا ،تم تظويكم أكثر مم  42ألف مركبكة ةك العكام المكالي  2020/2019بةيكاد  %25عم
العام المالي الماضككي ،ليصككم بذلك إجمالي عدد المركباا المظولة موذ بدل الوشككاط وحتى نهاية يونيو 2020
إلى حوالي  320ألف مركبة ،يتم تةويدها بالغاز مم ةك  206مظطة .كما شككهد العام المالي ،2020/2019
توصكككيم الغاز الطبيعي إلى حوالي مليوا و 70ألف وحد سككك وية جديد بوسكككبة إن از  %107عم المخطط
ةك تلكك الفتر  ،ليرتفع إجمكالي عكدد الوحكداا موكذ بكدايكة الوشككككاط وحتى نهكايكة يونيو  2020إلى  11.1مليوا
وحد س وية.
وعلى صكعيد الصكاد اا ،عاود م مع اإلسكالة في "إدكو" تصكدير المةيد مم شكظواا الغاز الطبيعي
المسكا في الربع الرابع مم  2020بعد تعافي أسكعا الغاز الطبيعي المسكا في ارسكواا العالمية حيث بلو عدد
الشكظواا الم دو تظميلها ةك شكهري نوفمبر وديسكمبر نظو  14شكظوة ،وهو ما يمثم ضكعف عدد الشكظواا
التي تم تصديرها ةك الشهو التسعة ارولى مم عام  2020والبالغة  7شظواا.
وفي تطو الفت أيضككا ً أعلوت شككركة  Eniفي شككهر كانوا ارو /ديسككمبر عم توايعها سككلسككلة مم
االتفااياا مع الهيئة المصككككرية العامة للبترو والشككككركة المصككككرية القابضككككة للغازاا الطبيعية وشككككركة
 Naturgyاإلسكبانية ،تمهد الطريق إلعاد تشكغيم م مع اإلسكالة في دمياط ةك الربع ارو مم عام 2021
بعد تواف دام  8سوواا.
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كما توصم ارطرال إلى اتفاا تسوية ستتخا ا بموجبه شركة  Naturgyمم شركة  UFGاإليطالية
اإلسككبانية المشككتركة التي تدير المصككوع ،وسككتتوزع حصككتها بيم بقية الشككركال بظصككة  %50لشككركة ،Eni
والشكركة المصكرية القابضكة للغازاا الطبيعية ( ،)%40والهيئة المصكرية العامة للبترو ( .)%10وال شكك أا
إعاد تشغيم م مع دمياط سيساهم في زياد صاد اا مصر مم الغاز الطبيعي المسا ةك الفتر المقبلة.
أما مم جانب الواردات ،فقد بدأ اسككتيراد الغاز مم حقم "ليفياثان" ابالة سككواحم فلسككطيم المظتلة في
كانوا الثاني/يواير بمعد  200مليوا ادم م عب/اليوم عبر ةط ارنابيب البظري الرابط بيم عسككقكا ومديوة
العريش المصكككرية حسكككب اتفاا مبرم بيم الشكككركال في مشكككروع تطوير حقم ليفياثاا وشكككركة دولفيوو،
المصرية.
 11-2سلطنة عمان
أعلوككت شككركة  BPالبريطانيككة فككي شككهر أيلو /سككبتمبر أا المرحلككة الثانيككة مككم مشككروع تطككوير
"ةككةاا" وسككط عمككاا تسككير وفككق ال ككدو الةموككي المخطككط .وتقككوم هككذ المرحلككة علككى حفككر ثكثككة آبككا
جديككد فككي حقككم "غةيككر" ضككمم القطككاع 61-وإضككافة ثككك وحككداا جديككد لمعال ككة الغككاز ،إلنتككاا نظككو
 500مليككوا اككدم م عككب/اليوم مككم الغككاز الطبيعككي باإلضككافة إلككى  15ألككف ب/ي مككم المت ثفككاا .يككذكر
أا المرحلكككة ارولكككى بكككدأ اإلنتكككاا موهكككا عكككام  2017وتضكككموت تطكككوير حقكككم "ةكككةاا" ويبلكككو إنتاجهكككا
الظككالي حككوالي  1مليككا اككدم م عككب/اليوم ،باإلضككافة إلككى  35ألككف ب/ي مككم المت ثفككاا ،ومككع تشككغيم
المرحلة الثانية سيرتفع إنتاا الغاز مم المشروع بمرحلتيه إلى  1.5مليا ادم م عب/اليوم.
 12-2المملكة اسردنية الهاشمية
فكككي ككككانوا الثاني/يوكككاير ،بكككدأا ار دا فكككي اسكككتيراد الغكككاز مكككم حقكككم ليفياثكككاا ابالكككة سكككواحم
فلسككطيم المظتلككة بموجككب االتفككاا المبككرم بككيم الشككركال فككي تطككوير الظقككم وشككركة ال هربككال الوطويككة
ار دنيككة ،الككذي يككوص علككى شككرال نظككو  290مليككوا اككدم م عككب/اليوم لمككد  15عامككا ً .واككد تفاوتككت
ال ميككاا المسككتلمة مككم الغككاز علككى مككدا العككام ،حيككث بلغككت فككي الربككع ارو نظككو  330مليككوا اككدم
م عككب/اليوم ثككم تراجعككت إلككى  100مليككوا اككدم م عككب/اليوم ةككك الربككع الثككاني ،لترتفككع م ككددا ً إلككى
 170مليككوا اككدم م عككب/اليوم ةككك الربككع الثالككث .واككد انع ككس اسككتيراد ار دا للغككاز مككم حقككم ليفياثككاا
علككى وا داتهككا مككم الغككاز الطبيعككي المسككا عبككر المرفككأ العككائم فككي ميوككال العقبككة ،التككي تراجعككت بش ك م
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ملظككوع .يككذكر أا ار دا اككد بككدأا باسككتيراد الغككاز الطبيعككي المسككا عككام  2015عبككر مرفككأ عككائم تككم
اسككتئ ا

مككم شككركة  Golarبموجككب عقككد مدتككه  10سككوواا مككع بوككد يسككم بإم انيككة إنهككال التعااككد بعككد

مرو ةمس سوواا.
وفككي تطككو الفككت ،حققككت شككركة البتككرو الوطويككة ار دنيككة اكتشككافا ً يضككم كميككاا واعككد مككم
الغككاز فككي حقككم الريشككة الوااككع علككى حككدودها الشككراية مككع العككراا ،والككذي جككال نتي ككة عمليككاا است شككال
م ثفككة .يعككد حقككم الريشككة الظقككم الوحيككد للغككاز فككي ار دا ،وال شككك أا االكتشككال ال ديككد حككا تطككوير
سيسكككاهم فكككي تقليكككم اسكككتيراد كميكككاا الغكككاز الطبيعكككي والموت كككاا البتروليكككة المسكككتخدمة فكككي اطكككاع
ال هربككال .وكانككت وزا

الطااككة والثككرو المعدنيككة ار دنيككة اككد أاككرا عككام  2019ةطككة مككدتها عشككر

سككوواا تهككدل إلككى تككأميم توليككد مككا يقككرب مككم نصككف ال هربككال بككالبكد مككم مصككاد الطااككة المظليككة
مقا نة بوسبة  %15حاليا.
 13-2المملكة المغر ية
فعت شكركة  Chariot Oil & Gasالبريطانية في أيلو /سكبتمبر تقديراتها عم احتياطياا الغاز في
حقكم "أنشككككوا "Anchois-بكأكثر مم الضككككعف لتصككككم إلى  1.05تريليوا اكدم م عكب .يقع الظقكم في اطكاع
لي سكككو ،ابالة السكككواحم المغربية وتعتةم الشكككركة اتخاذ ارا االسكككتثما الوهائي لتطوير الظقم بظلو عام
 2022على أا يبدأ اإلنتاا بظلو عام  2024بمعد  70مليوا ادم م عب/اليوم .ويتضككككمم المقترح الخا
بتطوير الظقم :تركيب فو ،آبا تظت سكط البظر ،وت ميع اإلنتاا موها بواسكطة م مع تظت سكط البظر
لوقم الغاز إلى مظطة معال ة مركةية على البر ،والتي سكككتقوم بمعال ة الغاز ،ثم ضك ك الغاز المعالج في ةط
أنابيب يتصم مع ةط الغاز "المغا بي ارو وبي".

 14-2الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
اتفقت شكككركة  BP Gas Marketingالذ اع التسكككويقي لشكككركة  BPالبريطانية على شكككرال كامم
اإلنتاا مم المرحلة ارولى مم المظطة العائمة المةمع إنشكككائها إلنتاا الغاز الطبيعي المسكككا ( )FLNGفي
حقم "تو تو/أحميم" الوااع ابالة سكككواحم مو يتانيا/السكككوغا ويضكككم نظو  15تريليوا ادم م عب مم الغاز.
ووفقا ً لكتفاا ،سككككتقوم  BP Gas Marketingبشككككرال نظو  2.45مليوا طم/السككككوة لمد  20عاماً ،ومم
المتواع أا يبدأ اإلنتاا مم المشكروع بظلو عام  .2023ومم المخطط أا يضكم المشكروع مرحلة توسكعية ثانية
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بطكااكة  2.5مليوا طم/السككككوكة والتي سككككتسككككاهم في فع الطكااكة اإلنتكاجيكة مم المشككككروع ك كم إلى  5مليوا
طم/السكوة .واد ار الشكركال تخفيض المراحم التوسكعية في المشكروع التي كانت تهدل مسكبقا ً إلى فع طااته
التصككميمية إلى  10مليوا طم/السككوة ،وذلك بهدل ترشككيد الوفقاا الرأسككمالية في عم اروضككاع االاتصككادية
الصعبة التي يشهدها اطاع الوفط والغاز العالمي.
يذكر أا الشكركال في المشكروع المشكتر لتطوير الظقم الذي تقود شكركة  BPالبريطانية ،اد اتخذوا
ارا االسككتثما الوهائي لتوفيذ المرحلة ارولى مم المشككروع نهاية عام  ،2018وذلك بعد التوصككم التفاا بيم
ح ومتي مو يتانيا والسكوغا  ،حيث تهدل تلك المرحلة إلى وضكع أ بعة آبا على ةريطة اإلنتاا بطااة 200
مليوا ادم م عب/اليوم ل م بئر لتغذية المظطة العائمة.
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