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مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول 

النفط والتعاون العربي



اال�ستراك ال�سنوي :

البلـــدان العــربيـــة 

للأفراد :

للموؤ�س�سات :

البلدان الأخرى 

للأفراد :

للموؤ�س�سات :

 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

اأمريكياً دولراً   25 اأو  د. ك   8
اأمريكياً اأو 45 دولراً  12 د.ك 

30 دولراً اأمريكياً
50 دولراً اأمريكياً

اال�ستراكات با�سم : منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ول يجـــوز اإعــادة النــ�صر اأو القتبــا�س مــن  دون اإذن م�صبق من الأمانة العامة لمنظمة الأقطار 

العربية الم�صدرة للبترول.

النفط والتعاون العربي



رئي�س التحرير

النقي علي  عبا�س 

نائب رئي�س التحرير

عبد الكريم عايــد

هيئة التحرير
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تعريف بالمجلة واأهدافها

اإن الهدف الرئي�صي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�صاهمة في ن�صر الوعي، وتنمية الفكر العربي 

الم�صترك، حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية القت�صادية والجتماعية في الوطن العربي. ونظراً لوجود 

طابع  يختلف  اأن  راأينا  فقد  النفط،  واأخبار  �صوؤون  في  المتخ�ص�صة  العربية  والن�صرات  المجالت  من  عدد 

هذه المجلة عن تلك المجالت والن�صرات من حيث الهدف والم�صمون، وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار. 

وذلك حر�صاً على الم�صاهمة في تنمية اأ�صلوب الدرا�صة والتحليل، لق�صية العالقة بين النفط كاأحد الموارد 

الأ�صا�صية الطبيعية، والتنمية في بالدنا، كاأقطار منفردة وكاأمة عربية واحدة تتطلع اإلى خلق وبناء اقت�صاد 

عربي متكامل في قطاعات ال�صلع والخدمات، يتمتع بحرية التنقل في عنا�صر الإنتاج بين اأقطاره المختلفة، 

وفقاً لم�صالح المجتمع والفرد في اآن واحد.

وتاأكيدا لفل�صفة المجلة �صمن هذا الإطار، ووعياً منها ب�صرورة تعميق وتنمية اأ�صلوب الدرا�صة والتحليل، 

فاإنها تقوم بن�صر الأبحاث الأ�صيلة والمبتكرة في مجال ال�صناعة البترولية، التي تهدف اإلى اإحداث اإ�صافات 

جديدة في حقل الفكر القت�صادي العربي.

موا�ضيع البحث 

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على اأ�ص�س علمية �صليمة ومو�صوعية ومبدعة، 

والتي يمكن اأن ت�صاهم في تطوير القت�صاد العربي في اإطار اأهداف وفل�صفة المجلة. ونتوجه بالدعوة لكل 

الباحثين والكتاب الذين يهتمون بالم�صائل البترولية والإنمائية لم�صاركتنا بمقالتهم وبحوثهم لن�صرها في 

مجلتنا تعميما للفائدة. 

ولتحقيق ذلك يتعين اللتزام بقواعد الن�صر التالية:-

1 - تن�صر المجلة الأبحاث العلمية الأ�صيلة في مجالت النفط والغاز والطاقة والتنمية القت�صادية التي 
تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

2 - ينبغي اأن ي�صتمل البحث على ما بين 15 اإلى 40 �صفحة مع طبعها على الكمبيوتر، ويقدم ال�صل 
مطبوعا على ورق A4 بخط )Simpelified Arabic( على ان ترقم ال�صفحات ترقيما مت�صل�صاًل.

3 -  ينبغي تقديم ملخ�س و�صفي باللغة النكليزية، يوجز الغر�س ومجال واأ�صاليب البحث، واأهم الأفكار 
الواردة فيه وال�صتنتاجات، على اأن يكون في حدود 2 اإلى 3 �صفحات،  ويجب اأن يكتب ب�صيغة 

الغائب، واأن يكون وا�صحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�صي، 

4 - اأن تحتوى ال�صفحة الأولى من البحث على عنوان وا�صم الباحث اأو الباحثين وجهة العمل، والعنوان، ورقم 
الهاتف والبريد الإلكتروني ، مع مراعاة عدم ذكر ا�صم الباحث في متن البحث الرئي�صي.

5- ي�صار اإلى الم�صادر جميعها باأرقام الهوام�س التي تن�صر في اأواخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية المتعارفة 
في التوثيق والإ�صارة بان تت�صمن:

اأ�صم الكتاب/ اأ�صم الموؤلف/ اأ�صم النا�صر /  مكان الن�صر/ رقم الطبعة / �صنة الن�صر/ رقم ال�صفحة.

قواعد الن�ضر في المجلة



هذا عند ذكر الم�صدر اأول مرة، ويذكر ا�صم الكتاب ورقم ال�صفحة عند تكرر ا�صتعماله.

ود البحث بقائمة الم�صادر منف�صلة عن الهوام�س وفي حالة وجود م�صادر اأجنبية ت�صاف قائمة  6 - يزَّ
بها منف�صلة عن قائمة الم�صادر العربية ويراعى في اإعدادها الترتيب الأبجدي لأ�صماء الكتب اأو 

البحوث في المجالت.

7-  اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
8- اأن ل يكون البحث م�صتاًل اأو مقتب�صاً من ر�صالة اأو اطروحه جامعية، ولم ي�صبق ن�صره، ولي�س مقدما 

اإلى اأية و�صيلة ن�صر اأخرى، وعلى الباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.

9- تعبر جميع الفكار المن�صورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة 
الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة لموجبات فنية.

10- تخ�صع البحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر ول تعاد البحوث اإلى ا�صحابها �صواء قبلت 
للن�صر اأم لم تقبل وفق الآلية التالية:

- يبلغ الباحث بت�صلم المادة المر�صلة للن�صر خالل مدة اأق�صاها ثالثة اأ�صابيع من تاريخ الت�صلم.

- يخطر اأ�صحاب البحوث المقبولة للن�صر بموافقة هيئة التحرير على ن�صرها وموعد ن�صرها المتوقع.

اإلى  تعاد  ن�صرها  قبل  عليها  اإ�صافات  اأو  تعديالت  اجراء  وجوب  المقومون  يرى  التي  البحوث   -

ا�صحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا على اعدادها.

- البحوث المرفو�صة يبلغ ا�صحابها من دون �صرورة ابداء الأ�صباب.

- ي�صبح البحث ملكاً للمجلة بعد الن�صر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه

التقارير

اقت�صادية  اأو  بترولية  ندوة  اأو  موؤتمر  وقائع  وتتناول  الكمبيوتر  التقارير مطبوعة على  تكون  اأن  ينبغي 

ح�صرها الكاتب، �صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة بالبترول اأو القت�صاد والتنمية، كما ي�صترط ا�صتئذان 

الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا.

ت��ر���س��ل ال���م���ق���االت وال���م���راج���ع���ات ب��ا���س��م رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر، م��ج��ل��ة ال��ن��ف��ط وال���ت���ع���اون ال���ع���رب���ي، اأواب�����ك،

�س. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 -00965  اأو 00965-24959779

الفاك�س:   24959755 - 00965

oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت



منظمة  راأي  عن  بال�سرورة  تعبر  وال  موؤلفيها  اآراء  تعك�س  المجلة  ه��ذه  في  المن�سورة  المقاالت 

االأقطار العربية الم�سدرة للبترول - اأوابك

األبحاث

البيبليوغرافيا
عربية

انجليزي

251
7

العدد 151المجلد الأربعون

النفط والتعاون العربي

التنمية والتعاون العربي الن�ف�ط والغاز الطبيعي في  ب���درا�س���ة دور  مجلة عربية تهتم 

واقع واآفاق �ضناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

165وائل حامد عبد المعطي

اآفاق �ضناعة تكرير النفط في العالم

7عماد مكي

)اجلزء الثاين(

)اجلزء الثاين(



البحث األول

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

عماد مكــــــي٭

اجلزء الثاين

٭ خبري اأول تكرير - اإدارة ال�شوؤون الفنية - اأوابك - الكويت

#

# لقد تم ن�شر هذه الدرا�شة في عام 2014 �شمن �شل�شلة للدرا�شات التي ت�شدرها الأمانة العامة، وتم ن�شرها للفائدة العامة
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)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الرابعفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
83

 الرابعالفصل 

 أمريكا الشماليةصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

ت�أتي، وي/أل�ف ب21748منطق�ة أمريك�ا الش�مالية ف�ي تكريري�ة الطاقة تبلغ ال

م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي % 24نس�بة ، بفي المرتبة الثانية بعد آسيا الباسيفيك

ت�وزع )1-4(الش�كل يب�ين . 2014ف�ي بداي�ة ع�ام مصفاة148العالم، وعدد المصافي 

، كم��ا يب��ين 2014نس��بة الطاق��ة التكريري��ة ف��ي دول أمريك��ا الش��مالية ف��ي بداي��ة ع��ام 

التكريرية، وإجمالي طاقة العمليات التحويلي�ة، ومتوس�ط مؤش�ر طاقةال)1-4(الجدول 

.2014عامبداية،في دول أمريكا الشماليةالنفط العاملةمصافيدرجة تعقيد 

2014أمريكا الشمالية بداية عام دولتوزع نسب الطاقة التكريرية في:1-4الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

الواليات المتحدة
84%

كندا
9%

المكسيك
7%
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84

وعدد مصافي النفط العاملة في دول أمريكا الشمالية طاقة:1-4الجدول 
)ي/ألف ب(2014عامبداية

ون
لس

 ني
قيد

 تع
شر

مؤ
ط 

وس
مت

نية
حي

رو
هيد

ة ال
لج

معا
ال

ني
كتا

ألو
م ا

رق
ن ال

سي
تح

سير
تك

يلة
لثق

ت ا
لفا

مخ
ال

وي
 ج

طير
تق

في
صا

الم
دد 

ع

بلد
ال

9.62 13356.15 4185.85 10474.04 18202.14 125 الواليات المتحدة

7.79 1388.84 408.04 865.58 2005.9 17 كندا

7.56 926.05 279.3 571.5 1540 6 المكسيك

9.30 15674.54 4873.18 11911.11 21748.04 148 إجمالي أمريكا الشمالية

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

تتوزع ملكية مص�افي ال�نفط ف�ي منطق�ة أمريك�ا الش�مالية ب�ين أكث�ر م�ن س�بعين 

من إجم�الي الطاق�ة % 44.2، إال أن ملكية حوالي 2013عام حسب إحصاءاتشركة

تليه��امؤسس��ة ف��اليرو إنرج��ي، : ه��يرئيس��ية، خم��س ش��ركاتتنحص��ر ف��يالتكريري��ة 

، ث������م مؤسس������ة إكس������ون (Conoco Phillips)ش������ركة كونوك������و فيلي������بس

، ومؤسس��ة م��اراثون (Bp-Plc)ب��ي إل س��ي -، ث��م ب��ي ب��ي (ExxonMobil)موبي��ل

Marathon)بتروليوم Petroleum).

في أمريكا الشماليةالعاملةطاقة مصافي النفط: 4-1

تحتل الواليات المتح�دة األمريكي�ة المرتب�ة األول�ى م�ن حي�ث الطاق�ة التكريري�ة 

وتش�كل نس�بة ،2014بداية عام مصفاة، في 125وعدد المصافي ي/ألف ب18202

طاق�ة)2-4(ج�دولاليب�ين . من إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أمريك�ا الش�مالية% 84

، وتاريخ إنشائها ودرج�ة تعقي�دهاالواليات المتحدة األمريكيةفيالعاملةالنفطمصافي

.2014بداية عام
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)ي/بألف(2014األمريكية عامات المتحدة الواليفيالعاملةطالنفمصافياقة ط:2-4جدولال

المشغل/المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الوالية

تكساس
Motiva Enterprises LLC 5.45 1903 600.00 Port Arthur بورت آرثر
ExxonMobil Refining & Supply Co. 10.06 1920 560.50 Baytown بايتاون
BP PLC 13.66 1922 451.25 Texas City تكساس
ExxonMobil Refining & Supply Co. 9.63 1902 344.50 Beaumont بيومونت
Shell Deer Park Refining Co. 8.57 1929 327.00 Deer Park دير بارك
Valero Energy Corp. 10.99 1901 310.00 Port Arthur بورت آرثر
Flint Hills Resources 9.11 1958 279.30 Corpus Christi كورباس كريستي
LyondellBasell Industries 11.71 1918 268.00 Houston هيوستن
Phillips 66 12.19 1998 247.00 Sweeny سويني
Valero Energy Corp. 9.01 1908 245.00 Texas City تكساس سيتي
Valero Energy Corp. 14.18 1983 205.00 Corpus Christi كورباس كريستي
Valero Energy Corp. 7.99 1933 170.00 Sunray سانراي
Total SA 17.55 1936 168.77 Port Arthur بورت آرثر
Citgo Petroleum Corp. 13.51 1936 156.75 Corpus Christi كورباس كريستي
WRB Refining LLC 12.30 1927 146.00 Borger بورغر
Western Refining Inc. 4.79 1928 125.00 El Paso إل باسو
Pasadena Refining System 8.14 1919 117.00 Pasadena باسادينا
Valero Energy Corp. 9.05 1974 100.00 Three Rivers ثري ريفر
Valero Energy Corp. 11.75 1942 90.00 Houston هيوستن
Marathon Petroleum Co. LP 8.01 1931 80.00 Texas City تكساس سيتي
Alon USA 9.77 1929 70.00 Big Spring بيج سبرينغ
Delek Refining Ltd. 8.57 1933 60.00 Tyler تايلير
NuStar Energy LP 1.83 1910 14.50 San Antonio سان أنتونيو

10.13 5135.57 إجمالي تكساس
لويزيانا

Marathon Petroleum Co. LP 11.35 1976 522 Grayville غريفيل
ExxonMobil Refining & Supply Co. 10.16 1909 502.5 Baton Rouge باتون روج
Citgo Petroleum Corp. 8.21 1944 440 Lake Charles ليك تشارلز
Valero Energy Corp. 8.88 1980 250 Norco نوركو
Phillips 66 10.89 1941 247 Belle Chasse بيل تشيس
Phillips 66 10.35 1941 239 Westlake ويست ليك
Motiva Enterprises LLC 10.14 1967 227 Convent كونفينت
Motiva Enterprises LLC 9.76 1918 220 Norco نوركو
Chalmette Refining LLC 10.30 1951 189 Chalmette تشالميت
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المشغل/المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الوالية

Valero Energy Corp. 8.60 1920 135 Meraux ميروكس
Alon USA 5.45 1980 83 Krotz Springs كروتزسبرينغ
Citgo Oil Corp. 2.73 1945 60 Lake Charles ليك تشارلز
Placid Refining Co. LLC 8.27 1956 56.05 Port Allen بورت ألين
Shell Chemical Co. 1.66 1938 55 St. Rose سانت روز
Calumet Lubricants Co. 7.29 1950 35 Shreveport شريفبورت
Calcasieu Refining Co. 1.00 1977 32 Lake Charles ليك تشارلز
Calumet Lubricants Co. 2.32 1920 9.5 Cotton Valley كوتن فالي
Calumet Lubricants Co. 11.35 1947 9.5 Princeton برينسيتون

9.41 3311.55 إجمالي لويزيانا
كاليفورنيا

BP PLC 11.21 1938 252.7 Carson كارسون
Chevron Corp. 10.09 1911 269 El Segundo إلسيغوندو
Chevron Corp. 13.28 1902 257 Richmond ريتشموند
Valero Energy Corp. 11.03 1968 170 Benicia بينيسيا
Tesoro Corp. 12.60 1955 161 Golden Eagle غولدين إيغيل
ExxonMobil Refining & Supply Co. 14.05 1929 149.5 Torrance تورانس
Shell Oil Products US 13.64 1915 145 Martinez مارتينيز
Phillips 66 12.65 1923 138.7 Los Angeles وس أنجيلوسل
Valero Energy Corp. 12.80 1969 135 Wilmington ويلمينغتون

Phillips 66 11.60 1955 120
Rodeo & Santa 
Maria

سانتا & روديو 
ماريا

Tesoro Corp. 15.42 1923 100 Wilmington ويلمينغتون
Alon USA 6.16 1932 88 Paramount باراماونت
Kern Oil & Refining Co. 4.33 1934 25 Bakersfield بيكرزفيلد
San Joaquin Refining Co. Inc. 4.33 1969 24.3 Bakersfield بيكرزفيلد

11.85 2035.2 إجمالي كاليفورنيا
إلينويز

WRB Refining LLC 10.68 1917 311 Wood River وودريفر
ExxonMobil Refining & Supply Co. 13.30 1972 238 Joliet جولييت
Marathon Petroleum Co. LP 10.93 1906 206 Robinson روبينسون
Citgo Petroleum Corp. 11.70 1920 158.65 Lemont ليمونت

11.60 913.65 إجمالي إلينويز
بنسيلفانيا

Sunoco Inc. 7.16 1866 330 Philadelphia فيالديلفيا
Delta Air Lines 7.78 1925 185 Trainer ترينر
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المشغل/المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الوالية

Sunoco Inc. 6.72 1930 175 Marcus Hook ماركوس هوك
United Refining Co. 7.68 1932 66.7 Warren وارين
American Refining Group 18.56 1881 10 Bradford باردفورد

7.41 766.7 فانيالإجمالي بنسي
واشنطن

BP PLC 8.34 1971 222.3 Ferndale فيرنديل
Shell Oil Products US 11.73 1958 148.6 Anacortes أناكورتيس
Tesoro West Coast Co. 7.23 1912 120 Anacortes أناكورتيس
Phillips 66 9.16 1943 101 Ferndale فيرنديل
US Oil & Refining Co. 3.88 1934 39 Tacoma تاكوما

8.78 630.9 إجمالي واشنطن
يواأوه

PBF Holding Co. LLC 7.39 1894 170 Toledo توليدو
Husky Energy Corp. 8.59 1886 161.5 Lima ليما
BP PLC 9.97 1919 152 Toledo توليدو
Marathon Petroleum Co. LP 8.96 1931 80 Canton كانتون

8.65 563.5 يواإجمالي أوه
أوكالهوما

Phillips 66 10.23 1918 190 Ponca City بونكا سيتي
Holly Frontier Corp. 1.24 1910 125 Tulsa تولسا
Valero Energy Corp. 7.95 1913 91.5 Ardmore أردمور
Wynnewood Refining Co. 6.76 1923 70 Wynnewood فينيوود

6.93 476.5 ماوهكالإجمالي أو
نيوجيرسي

Phillips 66 10.58 1909 238 Linden ليندين
PBF Holding Co. LLC 11.99 1917 185 Paulsboro بولزبورو

11.20 423 إجمالي نيوجيرسي
إنديانا

BP PLC 8.83 1889 392.35 Whiting وايتينغ
Countrymark Cooperative Inc. 7.66 1940 27 Mount Vernon ماونت فيرنون

8.76 419.35 إجمالي إنديانا
أالسكا

Flint Hills Resources 1.11 1977 215.18 North Pole القطب الشمالي
Tesoro Corp. 3.80 1969 72.00 Kenai كيناي
Petro Star Inc. 1.00 1933 48.00 Valdez فالدز
Petro Star Inc. 1.00 1985 17.50 North Pole القطب الشمالي
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المشغل/المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الوالية

BP PLC 8.50 1977 15.00 Prudhoe Bay برودوي باي
Phillips 66 8.50 1981 14.50 Kuparuk كوباروك

2.17 382.18 إجمالي أالسكا
مينيسوتا

Flint Hills Resources 12.75 1955 304 Rosemount روزماونت
Northern Tier Energy LLC 8.81 1935 74 St. Paul Park سانت بول بارك

11.98 378 إجمالي مينيسوتا
كنساس

HollyFrontier Corp. 9.36 1917 133 El Dorado إلدورادو
Coffeyville Resources LLC 12.29 1906 120 Coffeyville كوفيفيل
National Cooperative Refining Asso. 11.22 1933 82.7 McPherson ماكفيرسون

10.87 335.7 إجمالي كنساس
ميسيسيبي

Chevron Corp. 10.33 1963 330 Pascagoula باسكاغوال
Ergon Refining Inc. 7.47 1902 23 Vicksburg فيكسبورغ

10.15 353 ميسيسيبيإجمالي 
كنتاكي

Marathon Petroleum Co. LP 10.04 1924 240 Catlettsburg كاتليزبيرغ
Continental Refining Co. 3.27 1930 5.5 Somerset سمرسيت

9.89 245.5 إجمالي كنتاكي
تانيسي

Valero Energy Corp. 6.79 1941 195 Memphis ميمفيس
ديالور

PBF Energy Co. LLC 7.13 1956 190 Delaware City ديالور
مونتانا

ExxonMobil Refining & Supply Co. 9.12 1949 60 Billings بيلينغز
Phillips 66 13.36 1949 58 Billings بيلينغز
CHS Inc. 11.08 1933 55 Laurel لوريل
Montana Refining Co. 8.15 1922 9.5 Great Falls غريت فولز

11.01 182.5 إجمالي مونتانا
ألباما

Shell Chemical Co. 8.72 1921 85 Saraland ساراالند
Hunt Refining Co. 9.39 1921 72 Tuscaloosa توسكالوزا
Gulf Atlantic Operations 1.98 1921 20 Mobile Bay موبايل باي

8.23 177 إجمالي ألباما
أوتاه
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المشغل/المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الوالية

Tesoro West Coast Co. 5.57 1908 60 Salt Lake City سالت ليك سيتي
Chevron Corp. 11.87 1948 45 Salt Lake City سالت ليك سيتي
Big West Oil LLC 10.68 1948 30 Salt Lake City سالت ليك سيتي
HollyFrontier Corp. 7.67 1932 29.45 Woods Cross وودز كروس
Silver Eagle Refining Inc. 13.10 1954 6.25 Woods Cross وودز كروس

8.77 170.7 إجمالي أوتاه
ويمينغ

Sinclair Oil Corp. 3.21 1937 66 Sinclair سينكلير
HollyFrontier Corp. 9.28 1940 52 Cheyenne يينك
Sinclair / Little America 7.67 1923 22.5 Casper كاسبر
Wyoming Refining Co. 7.51 1922 12.5 Newcastle نيوكاسل

6.28 153 إجمالي ويمينغ
هاواي

Tesoro Hawaii Corp. 4.16 1965 93.7 Kapolei كابوالي
Chevron Corp. 4.82 1963 54 Kapolei كابوالي

4.40 147.7 إجمالي هاواي
أركنساس

Lion Oil Co. 10.82 1922 140 El Dorado إلدورادو
Cross Oil & Refining Co. Inc. 5.10 1923 7 Smackover سماكوفر

10.55 147 إجمالي أركنساس
نيومكسيكو

HollyFrontier Corp. 8.15 1931 100 Artesia أرتيسيا
Western Refining Inc. 4.78 1916 40 Gallup غالوب

7.19 140 إجمالي نيومكسيكو
ميشيغان

Marathon Petroleum Co. LP 7.48 1930 120 Detroit ديترويت
كولورادو

Suncor Energy 12.80 1932 98 Commerce City كوميرس سيتي
نورث داكوتا

Tesoro West Coast Co. 6.89 1954 58 Mandan ماندان
ويسكونسون

Calumet Specialty Products 7.16 1950 33.25 Superior سوبيريور
ويست فيرجينيا

Ergon-West Virginia Inc. 9.84 1972 20 Newell نيوإل
9.62 18202.44 إجمالي الواليات المتحدة

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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ي/أل�ف ب2006إجمالي�ة ق�درهاطاق�ة تكريري�ةبالثاني�ةالمرتبةفي كنداتأتي 

المص�افيع�دد ومنطقة أمريك�ا الش�مالية،من إجمالي الطاقة التكريرية في % 9نسبة و

ف�يالعامل�ةال�نفطمصافيطاقة)3-4(جدولاليبين . 2014في بداية عام مصفاة17

.2014بداية عام، ودرجة تعقيدهاإنشائها، وتاريخ كندا

)ي/ألف ب(2014عام بداية كندا فيالعاملةالنفطمصافيطاقة: 3-4جدولال

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

Irving Oil Ltd. 6.57 1960 300 St. John سانت جون

Valero Energy Corp. 7.13 1978 235 Levis ليفيس

Imperial Oil 7.25 1976 187 Edmonton إيدمونتون

Suncor Energy 9.92 1935 137 Montreal مونتريال

Suncor Energy 9.98 1971 135 Edmonton إيدمونتون

Consumers' Cooperative Refineries Ltd. 7.18 1935 135 Regina ريجينا

Imperial Oil 9.86 1897 121 Sarnia سارنيا

North Atlantic Refining Ltd. 7.70 1974 115 Come By Chance كوم باي تشانس

Imperial Oil 9.28 1978 112 Nanticoke نانتيكوك

Shell Canada Ltd. 6.75 1981 110 Scotford سكوتفورد

Imperial Oil 6.73 1918 88 Dartmouth دارتماوث

Suncor Energy Products 12.08 1953 85 Sarnia سارنيا

Nova Chemicals (Canada) Ltd. 5.27 1977 80 Corunna كورونا

Shell Canada Ltd. 6.26 1975 71 Sarnia سارنيا

Chevron Corp. 7.32 1935 55 Burnaby برنابي

Husky Oil Operations Ltd. 4.24 1947 28.9 Lloydminster لويدمنستر

Husky Oil Operations Ltd. 7.11 1967 11 Prince George برينس جورج

7.79 2005.9 إجمالي كندا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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مصاف فقط، بطاقة تكريرية لمرتبة الثالثة وتمتلك ست أما المكسيك فتأتي في ا

من إجمالي الطاقة التكريرية في منطق�ة % 6ي، ونسبة /ألف ب1540إجمالية قدرها 

،المكس��يكف��يالعامل��ةال��نفطمص��افيطاق��ة)4-4(ج��دولاليب��ين .أمريك��ا الش��مالية

.2014بداية عام، ودرجة تعقيدهاإنشائهاوتاريخ 

)ي/ألف ب(2014عامبداية المكسيك فيالعاملةالنفطمصافيطاقة :4-4جدولال

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

Petroleos Mexicanos 7.16 1979 330 Salina Cruz سالينا كروز

Petroleos Mexicanos 7.84 1997 315 Tula Hidalgo وجتوال هيدال

Petroleos Mexicanos 8.49 1979 275 Cadereyta كاديرياتا

Petroleos Mexicanos 5.50 1950 245 Salamanca ساالمانكا

Petroleos Mexicanos 9.79 1918 190 Cd. Madero سيدي ماديرو

Petroleos Mexicanos 6.88 1906 185 Minatitlan ميناتيتالن

7.56 1540 إجمالي المكسيك

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

)2013-2000(مصافي النفط المغلقة في أمريكا الشمالية :4-2

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عق�د الثمانين�ات م�ن 

القرن الماضي في منطق�ة أمريك�ا الش�مالية، وخاص�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة 

مص�فاة ع�ام 160إل�ى 1980مص�فاة ع�ام 320عدد المص�افي م�ن التي انخفض فيها

، كما انخفضت الطاق�ة التكريري�ة م�ن 2014مصفاة في بداية عام 125ثم إلى 2000

،  ث�م ع�ادت لالرتف�اع إل�ى 2000ي ف�ي ع�ام /ملي�ون ب16.4ي إلى /مليون ب18.5

ي ال�نفط ف�ي ، بينما لم يسجل أي إغالق لمصاف2014ي في بداية عام /مليون ب18.2

.كل من كندا والمكسيك

عل�ى ال�رغم م�ن إغ��الق العدي�د م�ن المص��افي إال أن إجم�الي الطاق�ة التكريري��ة 

اس��تمر ف��ي الزي��ادة بمع��دل م��نخفض نس��بياً نتيج��ة تط��وير وتوس��يع المص��افي القائم��ة، 
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600ي إل�ى /ألف ب325في واليـة تكـسـاس من موتيفارفع طاقة مصفاة كمشـروع 

مص�افي ال�نفط الت�ي )5-4(الج�دول يب�ين  (EIA, 2013).2013ي في ع�ام /ألف ب

. 2013-2000خالل الفترة الواليات المتحدةأغلقت في 

)ي/ألف ب(2013-2000خالل الفترة الواليات المتحدةالمصافي المغلقة في :5-4الجدول 

المالك تاريخ 
اإلغالق

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

Calumet Lubricants Co LP    2000 12.8 Rouseville, PA   روزوفيل

Chevron USA Inc 2000 6.2 Richmond Beach, WA ريتشموند بيتش

Berry Petroleum Co. 2000 6.7 Stephens, AR ستيفنس

Premcor Refining Group Inc 2001 80.5 Blue Island بلو أيسالند

Dow Haltermann Products 2001 5 Channelview تشانيلفيو

Premcor Refining Group Inc 2002 64 Hartford, IL هارتفورد

Foreland Refining Corp. 2002 3 Tonopah, NV تونوباه

Tricor Refining LLC 2002 14 Bakersfield, CA بيكروفيلد

Cheveron Philips Chem 2002 30 Guayama.PR غوياما

Young Refining Corp.           2004 5.4 Douglasville, GA   دوغالسفيل

Caribbean Petroleum Corp 2005 42 San Juan, PR سان جوان

Hunt Southland Refining Co. 2006 5.8 Lumberton, MS لومبيرتون

Gulf Atlantic Operations LLC 2007 16.7 Mobile,AL موبيل

Paramount Petroleum Corp. 2008 10 Protland, OR بروتالند

Shell Chem Yabucoa Inc 2009 77 Yabucoa, PR يابوكوا

Sunoco Inc 2010 145 Westville, NJ  ويستفيل

Western Refining 2011 66.3 Yorktown, VA  يوركتاون

Tenby Inc 2011 2.8 Oxnard, CA أوكسنارد

Sunoco Inc 2011 178 Marcus Hook, PA  ماركوس هوك

Chevron USA Inc 2012 80 Perth Amboy, NJ  بيرث أمبوي

Western Refining Southwest Inc. 2012 16.8 Bloomfield, NM بلومفيلد

Hovensa LLc 2012 350 Kingshill, كنغشيل

بيانات صناعة التكريرقاعدة -أوابك: المصدر
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األداء التشغيلي لمصافي النفط في أمريكا الشمالية: 4-3

تحتل صناعة التكرير في منطقة أمريكا الشمالية المرتبة األولى ف�ي الع�الم م�ن 

6.25مقاب��ل 9.30نيلس��ون مؤش��ربل��غ متوس��ط حي��ث حي��ث ارتف��اع درج��ة التعقي��د،

، وذل���ك نظ���راً 2014ع���ام بداي���ةتعقي���د مص���افي الع���الم ف���يمؤش���رمتوس���ط إجم���الي 

الالحقة في تحوي�ل القطف�ات الثقيل�ة إل�ى منتج�ات خفيف�ة ذات العتمادها على الوحدات

. مواصفات عالية الجودة

أمريكا الشمالية ف�ي نض�وج ص�ناعة تكري�ر دولساهم التطور التكنولوجي في

عملي��ات لاطاق��ةويالح��ظ ف��ي العق��دين الماض��يين أن تط��ور ،ال��نفط ف��ي ه��ذه المنطق��ة

الس�تمرار ، نظ�راً كان طفيفاً باس�تثناء طاق�ة عملي�ات المعالج�ة الهيدروجيني�ةالتحويلية 

الحاج��ة إل��ى تلبي��ة متطلب��ات التش��ريعات البيئي��ة الخاص��ة بتخف��يض نس��بة الكبري��ت ف��ي 

تط���ور الطاق���ة التكريري���ة وطاق���ة العملي���ات) 2-4(الش���كل يب���ين . المنتج���ات النفطي���ة

.)2014-1995(خالل الفترة الالحقة في مصافي أمريكا الشمالية التحويلية

فية ـتطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحق: 2-4الشكل 
ي/ألف ب)2014-1995(مصافي أمريكا الشمالية              

تقرير األمين العام السنوي -أوابك: المصدر
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حسب الحجم في أمريكا الشمالية تصنيف مصافي النفط : 4-3-1

في منطقة أمريكا الشمالية ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن الحج�م معظم مصافي النفط

أل�ف 200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريري�ة ع�ن 

من إجم�الي ع�دد المص�افي، كم�ا % 27، بنسبة 2014مصفاة في بداية عام 39ي /ب

200-100ي متوسطة الحج�م الت�ي تت�راوح طاقته�ا التكريري�ة ب�ين وصل عدد المصاف

، وع��دد المص��افي الص��غيرة الت��ي تت��راوح %31مص��فاة بنس��بة 46ي إل��ى /أل��ف ب

، بينم�ا وص�ل ع�دد المص�افي %22بنسبة مصفاة33ي /ألف ب100-50طاقتها من 

ة، مص��فا30ي إل��ى /أل��ف ب50الص��غيرة ج��داً الت��ي ال تزي��د طاقته��ا التكريري��ة ع��ن 

تص�نيف )3-4(الش�كل يب�ين . من إجم�الي ع�دد مص�افي أمريك�ا الش�مالية% 20بنسبة 

، كم��ا يب��ين 2014مص��افي ال��نفط ف��ي دول أمريك��ا الش��مالية حس��ب الحج��م بداي��ة ع��ام 

.2014توزع نسب مصافي أمريكا الشمالية حسب الحجم بداية عام )4-4(الشكل 

2014عام بداية في النفط في أمريكا الشمالية حسب الحجم تصنيف :3-4الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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مصافي النفط في أمريكا الشمالية توزع نسب :4-4الشكل 
)ي/ألف ب(2014حسب الحجم بداية عام              

التكريرقاعدة بيانات صناعة-أوابك: المصدر

النوعحسب في أمريكا الشمالية تصنيف مصافي النفط : 4-3-2

% 90بنس�بة 2014مص�فاة ف�ي بداي�ة ع�ام 133بلغ ع�دد المص�افي التحويلي�ة 

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي دول منطق��ة أمريك��ا الش��مالية، كم��ا بل��غ ع��دد مص��افي 

مص�افي فق�ط 6، أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ عددها %6بنسبة 9التقطير 

ية، وتنحص�ر مص�افي التقطي�ر من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الشمال% 4بنسبة 

والمعالج��ة الهيدروجيني��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، بينم��ا كاف��ة مص��افي كن��دا 

تص�نيف ع�دد مص�افي ال�نفط ف�ي دول أمريك�ا )5-4(الش�كل يب�ين . والمكسيك تحويلي�ة

النس���بة المئوي���ة )6-4(الش���كل ، كم���ا يب���ين 2014الش���مالية حس���ب الن���وع بداي���ة ع���ام 

.2014أمريكا الشمالية حسب النوع بداية عام لتصنيف مصافي 
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2014عام بداية حسب النوع أمريكا الشماليةتصنيف مصافي النفط في دول :5-4الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

2014توزع نسب مصافي أمريكا الشمالية حسب النوع بداية عام :6-4الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: لمصدرا     

9
6

110

17 60

20

40

60

80

100

120

140

الواليات المتحدة كندا المكسيك

تقطير معالجة هيدروجينية تحويلية

تقطير
6%

معالجة 
هيدروجينية

4%

تحويلية
90%



آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

23

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الرابعفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
97

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية:4-3-3

ف��يال��نفطتقطي�رطاق��ةإل�ىالهيدروجيني��ةالمعالج�ةعملي��اتطاق�ةبلغ�ت نس��بة

متوس�طم�نأعل�ىوه�ي،2014بداي�ة ع�ام %72.06دول أمريك�ا الش�مالية مصافي

النفطي��ة المنتج��اتالكبي��ر بتحس��ين مواص��فات لالهتم��امالع��الم، وذل��ك نظ��راً مص��افي

نس�بة)7-4(الش�كليب�ين.وتلبية متطلبات المعايير الخاصة بحماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وث

أمريك��ا مص��افيف��يال��نفطتقطي��رطاق��ةإل��ىالهيدروجيني��ةالمعالج��ةعملي��اتطاق��ة

.2014الشمالية بداية عام

طاقة إلى الهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقة نسبة: 7-4الشكل 
2014أمريكا الشمالية بداية عاممصافيفي التقطير                

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني:4-3-4

مص��افي دول أمريك��اف��يتحس��ين ال��رقم األوكت��اني عملي��اتطاق��ةنس��بةبلغ��ت

متوس�طم�نأعل�ىوه�ي،2014ع�امبداية النفطتقطيرطاقةمن% 22.41الشمالية

تحس���ين ال���رقم األوكت���اني عملي���اتطاق���ةنس���بة)8-4(الش���كليب���ين.الع���الممص���افي

.2014عامبدايةدول أمريكا الشماليةمصافيفيالنفطتقطيرةطاقإلىللغازولين
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تقطير فيطاقة الإلى تحسين الرقم األوكتانيليات عمطاقة نسبة :8-4الشكل
2014عام أمريكا الشمالية بداية دولمصافي              

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة: 4-3-5

تحتل أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العالم من حيث ارتف�اع طاق�ة عملي�ات 

تحوي��ل المخلف��ات الثقيل��ة إل��ى مش��تقات خفيف��ة عالي��ة الج��ودة، مدفوع��ة بتحس��ين ربحي��ة 

المصافي وتعديل هيكل اإلنتاج بم�ا يتواف�ق م�ع هيك�ل الطل�ب عل�ى المش�تقات النفطي�ة، 

الثقيلة نتيجة التش�ريعات البيئي�ة الص�ارمة وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات

التي تحظر حرق الوقود الح�اوي عل�ى نس�ب مرتفع�ة م�ن الكبري�ت والش�وائب الملوث�ة 

. للبيئة

ف�يال�نفطتكري�رطاق�ةإل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةعملي�اتطاقةنسبةبلغت

يب�ين. من متوسط مص�افي الع�المأعلى، وهي %54.77دول أمريكا الشمالية مصافي

ف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىتكسير المخلف�ات الثقيل�ةعملياتطاقةنسبة)9-4(الشكل

.2014عامبدايةأمريكا الشماليةمصافي
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طاقةإلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة نسبة: 9-4الشكل
2014عامبداية أمريكا الشماليةمصافيفيالتقطير                

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

الطلب على المنتجات النفطية وتطور الطاقة التكريرية : 4-4

تميزت منطقة أمريكا الشمالية باستقرار الطاقة التكريري�ة خ�الل العق�ود الثالث�ة 

مص�فاة جدي�دة، ب�ل اقتص�رت عل�ى تط�وير وتوس�يع ةالماضية، حيث لم تشهد إنشاء أي

المصافي القائمة م�ع التوس�ع ف�ي طاق�ة عملي�ات تكس�ير المخلف�ات الثقيل�ة إل�ى منتج�ات 

خفيف�ة، وذل�ك ألس��باب تع�ود إل��ى ض�عف ربحي��ة ص�ناعة التكري��ر مقارن�ة بالص��ناعات 

الوق��ود اس��تخداماألخ��رى ف��ي المنطق��ة، وتطبي��ق ب��رامج ترش��يد االس��تهالك، وتش��جيع 

.(Mackenzie, 2011)الحيوي في وسائل النقل

كما واجهت مصافي النفط في أمريك�ا الش�مالية العدي�د م�ن التقلب�ات ف�ي الطل�ب 

فت�رة الرك�ود ال�ذي أص�اب على المنتج�ات النفطي�ة ف�ي األس�واق المحلي�ة، ك�ان آخره�ا 

بع�د التع�افي م�ن مع�دل الطل�ب وعلى الرغم من تحس�ن ، 2008االقتصاد العالمي عام 

األزم��ة ل��م تش��هد الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الس��نوات العش��ر الماض��ية ارتفاع��اً ملحوظ��اً 

الطاق��ة تط��ور )10-4(الش��كل يب��ين . باس��تثناء بع��ض التوس��عات ف��ي المص��افي القائم��ة

.2013-2000خالل الفترة أمريكا الشمالية المنتجات في منطقة هالكتواسالتكريرية 
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منتجات في الواستهالكالطاقة التكريريةتطور :10-4الشكل 
)2013-2000(خالل الفترة أمريكا الشمالية               

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

مش�كلة تغي�ر هيك�ل الطل�ب أمريك�ا الش�مالية واجهت مص�افي ال�نفط ف�ي منطق�ة 

العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبةفي على المنتجات النفطية في األسواق المحلية

على المنتجات الخفيفة المكونة من الغازولين والغ�از البترول�ي المس�ال والنافث�ا الطلب

الطل�ب، بينم�ا انخف�ض مع�دل 2012ف�ي ع�ام % 53.7إلى 1995عام % 48.66من 

، ويع�ود الس�بب الرئيس�ي ف�ي تل�ك الفت�رة%3.65إل�ى % 6.50زيت الوقود م�نعلى

التشريعات البيئية التي تحظر استخدام الوقود الثقيل الحاوي على نسبة غير إلىلهذا الت

الخاص��ة بحماي��ة البيئ��ة م��ن متطلب��ات التش��ريعات مرتفع��ة م��ن الكبري��ت به��دف تلبي��ة 

تطور هيكل الطلب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة خ�الل الفت�رة )11-4(الشكل يبين .التلوث

)1995-2012(.
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ور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في ـتط:11-4الشكل 
)2012-1995(خالل الفترةأمريكا الشمالية                  

,World Oil & Gas Review: المصدر 2013

إن نضوج صناعة تكرير النفط في أمريكا الشمالية ساهم ف�ي تمك�ين المص�افي 

ف�ي ك�ل طفي�فتب�اينمع وجود من مواكبة  تغير هيكل الطلب على المنتجات النفطية، 

ة الغ�ازولين نسببلغتحيث ،لمقطرات الوسطى والمقطرات الوسطىالغازولين وامن 

، كم�ا 2012في عام % 43.46تاج بينما في هيكل اإلن% 45.68االستهالك هيكلفي 

بينما ف�ي هيك�ل اإلنت�اج % 32.71بلغت نسبة المقطرات الوسطى في هيكل اإلستهالك

بينم�ا ف�ي هيك�ل % 2.86نس�بته ف�ي هيك�ل اإلنت�اج فبلغ�تزيت الوق�ود أما %.35.22

وه��ي نس��بة منخفض��ة ت��دل عل��ى ق��درة مص��افي . 2012ف��ي ع��ام %3.65االس��تهالك 

خفيف��ة عالي��ة الج��ودة م��ن خ��الل المخلف��ات الثقيل��ة إل��ى منتج��اتتحوي��ل ال��نفط عل��ى 

,Ensys).العمليات التحويلية المتطورة 2012) 

اإلنتاج والطلب على المنتج�ات النفطي�ة ف�ي منطق�ة ميزان)12-4(الشكل يبين 

. 2012أمريكا الشمالية عام 
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2012عامأمريكا الشماليةفي النفطيةالمنتجاتلب على ـاإلنتاج والطميزان :12-4الشكل 

,World Oil & Gas Review: المصدر  2013

الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة اس��تمرار تراج��ع مع��دل كم��ا يتوق��ع 

عل�ى الغ�از الطبيع�ي االعتماد، وذلك بتأثير تنامي في العقدين القادمينأمريكا الشمالية 

معدل إنتاج الغاز الصخري، حي�ث س�ينخفض إجم�الي الطل�ب المتوقع لرتفاع االنتيجة

، 2035ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب19.2إل��ى 2012ي ف��ي ع��ام /ملي��ون ب21.2م��ن 

وسيبقى معدل الطلب على كل من الغازولين والديزل ثابتاً، بينما س�يتراجع عل�ى زي�ت 

النفطي�ة توقعات تطور الطلب على المنتج�ات)13-4(الشكل يبين . الوقود بشكل كبير

.في أمريكا الشمالية خالل العقدين القادمين
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أمريكاتوقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في :13-4الشكل 
ي/ألف ب) 2035-2012(الشمالية خالل الفترة                                  

,World Oil Outlookأوبك :المصدر    2013

البيئية ومواصفات المنتجاتالتشريعات : 4-5

ف�ي المرتب�ة ، وخاصة الواليات المتح�دة األمريكي�ةتأتي منطقة أمريكا الشمالية

الثانية بعد أوروبا الغربية من حيث صرامة معايير مواصفات المنتجات البترولي�ة بم�ا 

بحماية البيئة من التل�وث، مم�ا يض�يف أعب�اء كبي�رة عل�ى ش�ركات االهتماميتوافق مع 

تط�ور نس�بة الكبري�ت )6-4(الج�دول ب�ين ي.النفط لتلبية متطلبات تل�ك المع�اييرتكرير

.الغربيةأوروباأمريكا الشمالية  ومقارنتها مع في الغازولين والديزل في 

أمريكا الشماليةفي تطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل: 6-4الجدول 

201320152020202520302035البلد

)جزء في المليون(الغازولين في 

303010101010أمريكا الشمالية
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World Oil Outlook, 2013أوبك: المصدر
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أمريكا الشماليةالتطورات المستقبلية لصناعة التكرير في : 4-6

أمريكا الشمالية تطورات هامة في مجال تطوير المص�افي القائم�ة منطقة تشهد

الص��خريلتمكينه��ا م��ن تكري��ر النف��وط غي��ر التقليدي��ة المتوق��ع إنتاجه��ا محلي��اً، ك��النفط

المتح��دة، ورم��ال ف��ي الوالي��ات  (Shale Oil and Gas)الس��جيلالثقي��ل وغ��از

أشار تقرير صدر عن إدارة بيانات الطاقة األمريكي�ة وقد .في كندا(Tar Sand)القار

إل��ى توق��ع ازده��ار ربحي��ة ص��ناعة التكري��ر ف��ي الوالي��ات المتح��دة ف��ي 2013ع��ام 

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام في األسواق العالمية، وذلك نتيجة ،المستقبل

اج المحلي من النفط والغ�از الص�خري ال�ذي وفرت�ه التقني�ات الحديث�ة تنامي معدل اإلنت

لعملي��ات الحف��ر واإلنت��اج، وال��ذي سيس��اهم ف��ي ت��أمين اللق��ائم إل��ى المص��افي بأس��عار 

منخفضة، وهذا ما دفع العديد م�ن المص�افي العامل�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة إل�ى إدخ�ال 

 Heavy)الثقي�للخ�ام الص�ناعياطال�نفالتعديالت الالزمة لتعزيز قدرتها على تكرير

Syncrude)  المستخلص من رمال القار المنتج محلياً أو المستورد من كندا، وبنسب

.النفط الخام المكرر في المصفاةإجمالي من % 100-1مختلفة تتراوح من 

)البيت�ومين(ال�نفط الخ�ام الص�ناعي الثقي�لمصافي تكرير)7-4(الجدول يبين 

.2012في الواليات المتحدة األمريكية في عام 

ساهمت ه�ذه التط�ورات ف�ي تحوي�ل الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة م�ن مس�تورد 

النفطي��ة إل��ى مص��در إل��ى األس��واق العالمي��ة، حي��ث أش��ارت إدارة معلوم��ات للمنتج��ات

إل��ى أن ص��ادرات الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة م��ن المنتج��ات النفطي��ة (EIA)الطاق��ة 

2012ي ف�ي ع�ام /ملي�ون ب2.6فوص�لت إل�ى 2007النهائية قد تضاعفت من�ذ ع�ام 

معظم هذه الصادرات كانت من المقطرات الوس�طى، وخاص�ة . 2013ومثلها في عام 

ف��ي المرتب��ة هيلي��، (ULSD)ال��ديزل الح��اوي عل��ى نس��بة منخفض��ة ج��داً م��ن الكبري��ت 

.(LPG)الثاني���ة الغ���ازولين والفح���م البترول���ي، إض���افة إل���ى غ���از البت���رول المس���ال 
(Sanger, A., 2012)

تط�ور ص�ادرات المنتج�ات النفطي�ة النهائي�ة ف�ي الوالي�ات )14-4(الشكل يبين 

. )2012-2007(المتحدة األمريكية خالل الفترة 
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)ي/ألف ب(في الواليات المتحدة األمريكية مصافي تكرير:7-4الجدول 

نسبة 
البيتومين المالك الطاقة 

التكريرية اسم المصفاة

1% ExxonMobil 570.5 Baytown (TX) بايتاون

13% BP 392.2 Whiting (IN) وايتينغ

8% ExxonMobil 344.5 Beaumont (TX) بيومونت

60% Flint Hills Resources 304 Rosemount (MN) روزماونت

2% ConocoPhillips 247 Sweeny (TX) سويني

49% ExxonMobil 238 Joliet (IL) جولييت

2% ConocoPhillips 222.3 Ferndale (WA) فرينديل

8% ConocoPhillips 190 Ponca City (OK) بونكا سيتي

62% CITGO 158.65 Lemont (IL) ليمونت

37% BP 152 Toledo (OH) توليدو 

1% ExxonMobil 149.5 Torrance (CA) تورانس

9% ConocoPhillips 138.7 Los Angeles (CA) لوس أنجلوس

14% HollyFrontier 133 El Dorado (KS) إلدورادو

7% Coffeyville Resources 120 Coffeyville (KS) كوفيفيل

4% Cenex/NCRA 82.7 McPherson (KS) ماك فيرسون

31% ExxonMobil 60 Billings (MT) بيلينغز

49% ConocoPhillips 58 Billings (MT بيلينغز

52% CHS 55 Laurel (MT) لوريل

44% HollyFrontier 52 Cheyenne (WY) تشيين

8% Chevron 45 Salt Lake City (UT) سالت ليك سيتي

100% Montana Refining Co. 9.5 Great Falls (MT) فولزغريت 

,.Sanger, A:المصدر 2012
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المتحدةتطور صادرات المنتجات النفطية النهائية في الواليات :14-4الشكل 
ي/ألف ب) 2012-2007(خالل الفترة األمريكية 

EIA, 2013: المصدر

تخط��ط الوالي��ات المتح��دة إلنش��اء ث��الث مص��اف جدي��دة ف��ي الس��نوات الخم��س 

للوق��ود النظي��ف بوالي��ة أريزون��ا، ومص��فاة (Yuma)مص��فاة يوم��ا : القادم��ة، وه��ي

. Eagle Ford)(، ومصفاة متكثفات إيغل فورد  (Dakota)داكوتا

بع�د توق�ف ، (Peace river)بيس�ريفر ف�ي نش�اء مص�فاة جدي�دة تخط�ط كن�دا إل

ع��ام ف�ي ألبرت�ا (Scotford)س�كوتفورد ف�ي ثالث�ين عام�اً من�ذ إنش�اء آخ�ر مص�فاةدام 

يتوق�ع أن تب�دأ اإلنت�اج ف�ي نهاي�ة ع�ام ي، و/أل�ف ب50، تبلغ طاقتها التكريري�ة 1984

المنتج�ات ، وسيخصص معظم إنتاجها للتصدير، نظراً لوجود ف�ائض ف�ي كمي�ة2014

,.Koottungal, L)عن حاجة السوق المحلية  2013)

بتطوير مصافي النفط القائمة القريب�ة م�ن حق�ول إنت�اج البيت�ومين تقوم كندا كما 

.في ألبرتا، وذلك لتمكينها من تكرير النفط الثقيل الصناعي المنتج من هذه الحقول

قائم���ة المص��افي المخط��ط إنش���اؤها ف��ي منطق��ة أمريك���ا )8-4(الج��دول يب��ين 

.)2017-2012(الشمالية خالل الفترة 
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ي/ألف ب) 2017-0122(مصافي النفط المخطط إنشاؤها في أمريكا الشمالية: 8-4الجدول 

الطاقة البلداسم المصفاة
تاريخ التشغيلالتكريرية

1602016الواليات المتحدة Yumaأريزونا-يوما

202017الواليات المتحدةDakotaداكوتا

252015الواليات المتحدةEagle Fordإيغل فورد

502015كنداPeace Riverبيس ريفر 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

ص�ناعة التكري�ر ف�ي ك�ل م�ن الوالي�ات تط�وير مش�اريع من األهداف األخ�رى ل

تلبي��ة عل��ى تعمي��ق ق��درة المص��افي القائم��ةاالس��تمرار ف��يالمتح��دة األمريكي��ة وكن��دا 

،متطلبات المعايير البيئية التي تفرض تخفيض نس�بة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين وال�ديزل

عملي��ات خاص��ة و،وذل��ك م��ن خ��الل إض��افة طاق��ات جدي��دة م��ن العملي��ات التحويلي��ة

.ةيالمعالجة الهيدروجين

ستنتاجاتاالخالصة وال: 4-7

، ال�نفطتكري�رتعتبر منطقة أمريكا الشمالية من أقدم من�اطق الع�الم ف�ي ص�ناعة

حي��ث يع��ود ت��اريخ انطالقه��ا إل��ى أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر، كم��ا تعرض��ت لض��غوط 

نبعاث�ات الملوث�ة منظم�ات المجتم�ع الم�دني لتخفي�ف االشديدة من هيئات حماية البيئ�ة و

في مقدمة مصافي النفط ، مما دفعها إلى إدخال العديد من التطورات التي جعلتها للبيئة

.تقنيات المستخدمة في عمليات التكريرالدرجة التعقيد ونوع من حيث في العالم 

طاق��ة بف��ي المرتب��ة الثاني��ة بع��د آس��يا الباس��يفيك، منطق��ة أمريك��ا الش��مالية ت��أتي

م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي % 24ي بنس��بة /أل��ف ب21748ق��درهاتكريري��ة 

ت��أتي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ف��ي المرتب��ة .مص��فاة148الع��الم، وع��دد المص��افي 

م�ن إجم�الي الطاق�ة % 84ي، ونس�بة /أل�ف ب18202األولى بطاق�ة تكريري�ة ق�درها 

المرتب�ةف�ي كن�داتليه�امص�فاة، 125التكريرية في أمريكا الش�مالية، وع�دد المص�افي 

م��ن إجم��الي % 9نس��بة ، وي/أل��ف ب2006إجمالي��ة ق��درهاطاق��ة تكريري��ةبالثاني��ة
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أم���ا ، مص���فاة17ع���دد المص���افيمنطق���ة أمريك���ا الش���مالية، والطاق���ة التكريري���ة ف���ي 

المكسيك فتأتي في المرتبة الثالث�ة وتمتل�ك س�تة مص�اف فق�ط، بطاق�ة تكريري�ة إجمالي�ة 

من إجمالي الطاقة التكريرية ف�ي منطق�ة أمريك�ا % 6ي، ونسبة /ألف ب1540قدرها 

.2014بداية عام الشمالية

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي بدأت في مطلع عق�د الثمانين�ات م�ن 

القرن الماضي في منطق�ة أمريك�ا الش�مالية، وخاص�ة ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة 

مص�فاة ع�ام 160إل�ى 1980مص�فاة ع�ام 320التي انخفض فيها عدد المص�افي م�ن 

نخفضت الطاق�ة التكريري�ة م�ن ، كما ا2014مصفاة في بداية عام 125ثم إلى 2000

،  ث�م ع�ادت لالرتف�اع إل�ى 2000ي ف�ي ع�ام /ملي�ون ب16.4ي إلى /مليون ب18.5

.2014ي في بداية عام /مليون ب18.2

تحتل صناعة التكرير في منطقة أمريكا الشمالية المرتبة األولى ف�ي الع�الم م�ن 

ات الالحق�ة ف�ي تحوي�ل حيث ارتفاع درجة التعقيد، وذلك نظ�راً العتماده�ا عل�ى الوح�د

س�اهم التط�ور كم�ا . القطفات الثقيلة إلى منتج�ات خفيف�ة ذات مواص�فات عالي�ة الج�ودة

ويالح��ظ أن تط��ور ه��ذه الص��ناعة،أمريك��ا الش��مالية ف��ي نض��وج دولالتكنول��وجي ف��ي

ك��ان طفيف��اً باس��تثناء طاق��ة عملي��ات عملي��ات التكري��ر ف��ي العق��دين الماض��يينطاق��ة

.درجة التعقيد منذ عقودمستويات عالية من بلوغها، نظراً ليةالمعالجة الهيدروجين

في منطقة أمريكا الشمالية ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن الحج�م معظم مصافي النفط

أل�ف 200الكبير والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريري�ة ع�ن 

من إجم�الي ع�دد المص�افي، كم�ا % 27، بنسبة 2014مصفاة في بداية عام 39ي /ب

أل�ف 200-100عدد المصافي متوسطة الحجم التي تتراوح طاقتها التكريرية بينبلغ

، وعدد المصافي الصغيرة التي تتراوح طاقتها م�ن %31مصفاة بنسبة 46ي إلى /ب

عدد المص�افي الص�غيرة ج�داً الت�ي ال تزي�د بلغمصفاة، بينما 33ي /ألف ب50-100

م�ن إجم�الي ع�دد % 20مص�فاة، بنس�بة 30ي إل�ى /أل�ف ب50طاقتها التكريرية عن 

.مصافي أمريكا الشمالية
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% 90بنس�بة 2014مص�فاة ف�ي بداي�ة ع�ام 133المص�افي التحويلي�ة بلغ ع�دد

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي دول منطق��ة أمريك��ا الش��مالية، كم��ا بل��غ ع��دد مص��افي 

مص�افي فق�ط 6أما مصافي المعالجة الهيدروجينية فبلغ ع�ددها %. 6بنسبة 9التقطير 

حص�ر مص�افي التقطي�ر من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الشمالية، وتن% 4بنسبة 

والمعالج��ة الهيدروجيني��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، بينم��ا كاف��ة مص��افي كن��دا 

.والمكسيك تحويلية

طاق�ةم�ن% 22.41ح�واليتحسين ال�رقم األوكت�اني عملياتطاقةنسبةبلغت

المعالج�ةعملي�اتطاقةنسبةأما .العالممصافيمتوسطمنأعلىوهيالنفط،تقطير

متوس��طم��نأعل��ىوه��ي،%72.06فق��د بلغ��تال��نفطتقطي��رطاق��ةإل��ىالهيدروجيني��ة

الكبي��ر بتحس��ين مواص��فات المش��تقات النفطي��ة لالهتم��امالع��الم، وذل��ك نظ��راً مص��افي

.وتلبية متطلبات المعايير الخاصة بحماية البيئة من التلوث

تحتل أمريكا الشمالية المرتبة األولى في العالم من حيث ارتف�اع طاق�ة عملي�ات 

تحوي��ل المخلف��ات الثقيل��ة إل��ى مش��تقات خفيف��ة عالي��ة الج��ودة، مدفوع��ة بتحس��ين ربحي��ة 

المصافي وتعديل هيكل اإلنتاج بم�ا يتواف�ق م�ع هيك�ل الطل�ب عل�ى المش�تقات النفطي�ة، 

الثقيلة نتيجة التش�ريعات البيئي�ة الص�ارمة وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتجات

التي تحظر حرق الوقود الح�اوي عل�ى نس�ب مرتفع�ة م�ن الكبري�ت والش�وائب الملوث�ة 

ال�نفطتكري�رطاق�ةإل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ة عملي�اتطاقةنسبةبلغتللبيئة، فقد 

. لممن متوسط مصافي العاأعلى، وهي %54.77دول أمريكا الشمالية مصافيفي

تميزت منطقة أمريكا الشمالية باستقرار الطاقة التكريرية خ�الل العق�ود الثالث�ة 

الماضية، حيث لم تشهد إنشاء أي مص�فاة جدي�دة، ب�ل اقتص�رت عل�ى تط�وير وتوس�يع 

المصافي القائمة م�ع التوس�ع ف�ي طاق�ة عملي�ات تكس�ير المخلف�ات الثقيل�ة إل�ى منتج�ات 

.خفيفة

مش�كلة تغي�ر هيك�ل الطل�ب أمريك�ا الش�مالية واجهت مص�افي ال�نفط ف�ي منطق�ة 

في العقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبةعلى المنتجات النفطية في األسواق المحلية
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على المنتجات الخفيفة المكونة من الغازولين والغاز البترولي المس�ال والنافث�ا،  الطلب

، ويعود الس�بب الرئيس�ي له�ذا التغي�ر إل�ىلوقوداعلى زيتالطلببينما انخفض معدل 

التوجه نحو تخفيض اس�تخدام الوق�ود الثقي�ل الح�اوي عل�ى نس�بة مرتفع�ة م�ن الكبري�ت 

.الخاصة بحماية البيئة من التلوثمتطلبات التشريعات بهدف تلبية 

الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة اس��تمرار تراج��ع مع��دل كم��ا يتوق��ع 

، وس�يبقى مع�دل الطل�ب عل�ى ك�ل م�ن الغ�ازولين في العق�دين الق�ادمينية أمريكا الشمال

.والديزل ثابتاً، بينما سيتراجع على زيت الوقود

ف�ي المرتب�ة ، وخاصة الواليات المتح�دة األمريكي�ةتأتي منطقة أمريكا الشمالية

بم�ا النفطي�ةالثانية بعد أوروبا الغربية من حيث ص�رامة مع�ايير مواص�فات المنتج�ات 

بحماية البيئة من التل�وث، مم�ا يض�يف أعب�اء كبي�رة عل�ى ش�ركات االهتماميتوافق مع 

.تكرير النفط لتلبية متطلبات تلك المعايير

من موقعها المجاور لحق�ول إنت�اج رم�ال الق�ار منطقة أمريكا الشمالية استفادت 

تج م�ن في كندا، حيث تمكنت من الحصول على أسعار مخفض�ة لل�نفط  الص�ناعي المن�

ه��ذه الحق��ول نظ��راً لص��عوبة تص��ديره إل��ى أم��اكن بعي��دة، فلج��أت العدي��د م��ن مص��افي 

إل�ى اغتن�ام ه�ذه الفرص�ة لتكري�ر ه�ذه ، وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، النفط

ه��ذه يتوق��ع المحلل��ون أن ت��ؤديالنف��وط الرخيص��ة بع��د إدخ��ال التع��ديالت المناس��بة، و

للمنتج�ات إل�ى مص�در متحدة األمريكية من مستوردالتطورات إلى تحويل الواليات ال

.إلى األسواق العالميةالنفطية 

النفط الخام غير التقلي�دي المن�تج م�ن لتكرير االقتصاديةعلى الرغم من الفوائد 

تح�دياً كبي�راً لص�ناعة التكري�ر ف�ي الوالي�ات المتح�دة، وذل�ك إال أن�ه يش�كل رمال القار 

م�ن النف�وط األن�واعهنبعاث�ات المص�افي الت�ي تك�رر ه�ذح�دثها اتبسبب األضرار الت�ي 

.الثقيلة على صحة اإلنسان والبيئة
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 اخلامسالفصل 

 أوروبا الغربيةصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

وت�أتي ي، /بأل�ف14407.4تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أوروبا الغربية 

بداي��ة ع��ام م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الع��الم% 16بنس��بة الثالث��ةف��ي المرتب��ة

تتركز صناعة التكرير ال�نفط ف�ي ك�ل م�ن .مصفاة93العاملة ، وعدد المصافي 2014

نس�ب ت�وزع)1-5(الش�كل يب�ين . ألمانيا وإيطاليا وفرنس�ا وبريطاني�ا وإس�بانيا وهولن�دا

)1-5(الج�دول كم�ا يب�ين . 2014ع�ام بداي�ة أوروبا الغربية دول الطاقة التكريرية في 

ومتوس��ط مؤش��ر درج��ة تعقي��د ،التكريري��ة، وإجم��الي طاق��ة العملي��ات التحويلي��ةطاق��ةال

.2014في دول أوروبا الغربية بداية عام النفط العاملةمصافي

2014نسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الغربية بداية عام : 1-5الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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)ي/ألف ب(2014في دول أوروبا الغربية بداية عام النفطوعدد مصافيطاقة :1-5الجدول 
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7.41 2023.02 501.05 881 2497.1 15 ألمانيا

6.97 1277.75 371.33 1085 2210 16 إيطاليا

5.94 1176.56 266.67 485 1717.4 11 فرنسا

7.37 1169.63 407.34 586 1617 7 بريطانيا

7.58 1090.87 186.4 449 1326 6 هولندا

6.99 825.38 232.75 533 1294.5 9 إسبانيا

6.02 688.785 104.32 156 775 4 بلجيكا

4.00 232.605 52.217 106 613.28 4 تركيا

5.45 268.54 99.19 145 493 5 السويد

7.33 361.635 72.85 168 423 4 اليونان

4.71 126 38.74 106 319 2 النرويج

6.17 201.537 50.182 86.2 304.17 2 البرتغال

11.16 298.325 50.06 181 258 2 فنلندا

3.55 42.76 28.39 64.6 178 2 النمسا

6.17 139.4 47.125 43.1 175 1 نماركدال

5.74 66.4 36.8 40.8 136 2 سويسرا

3.68 44.6 18.6 0 71 1 إيرالندا

6.73 10033.8 2564 5117 14407 93 اإلجمالي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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أوروبا الغربيةدولفيطاقة مصافي النفط : 5-1

،ي/أل�ف ب2497.1بطاق�ة تكريري�ة ق�درها المرتب�ة األول�ى،تأتي ألماني�ا ف�ي 

15م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أوروب�ا الغربي�ة، وع�دد المص�افي % 17بنسبة 

.2014عام بداية مصفاة 

ألمانيا كافة كميات ال�نفط الخ�ام الالزم�ة لتش�غيل المص�افي م�ن روس�يا تستورد

، %)13(والمملك��ة المتح��دة ،%)13(، والش��رق األوس��ط %)18(والن��رويج%) 32(

,GBI)%) 11(وليبيا  ف�ي طاقة مص�افي ال�نفط العامل�ة )2-5(الجدول ، يبين (2012

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،ئهاوتاريخ إنشا،ألمانيا

)ي/ألف ب(2014عامبدايةفي ألمانياالعاملة مصافي النفط طاقة :2-5الجدول 

مؤشر  المالك
 نيلسون

تاريخ 
 اإلنشاء

الطاقة 
 التكريرية

 
 المصفاةاسم

Deutsche Shell AG 9.13 1965 327 Rheinland  رينالند

Mineraloelraffinerie Oberrhein GMBH 8.46 1969 285 Karlsruhe  كارلسروه

Conoco Philips 4.55 1976 260 Wilhelmshaven  ويلهيمشيفن

BP PLC 9.88 1935 240 Gelsenkirchen  غيلسينكيرشين

PCK Raffinerie GMBH 8.45 1963 240 Schwedt  شويدت

Total SA 7.45 1994 227.4 Leuna, Spergau  ليونا، سبيرغو

Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH 5.95 1967 120 Vohburg-Byrenoil  بيرن أويل-فوهبورغ

Tamoil 4.92 1935 110 Hamburg  هامبورغ

BP PLC 6.40 1968 110 Emsland Lingen  إنغولستاديت

Deutsche Shell AG 4.92 1929 110 Harburg  هاربيرغ

Petroleus Holding AG 6.40 1963 110 Petroleus Ingolstadt  بترروليوس

Holborn Europa Raffinerie GMBH 4.71 1972 105 Harburg  هاربورغ

Deutsche BP AG Erdol Raffinerie GMBH 11.26 1953 90.2 Lingen  لينغين

Klesch & Co. 7.05 1940 90 Heide  هايدي

OMV AG 6.52 1966 72.5 Burghausen  بيرغوسين

7.41 2497.1  إجمالي ألمانيا 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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نس��بة وي/أل��ف ب2110ق��درهاتكريري��ةةطاق��بالمرتب��ة الثاني��ةتحت��ل إيطالي��ا 

مص�فاة 16من إجمالي الطاقة التكريرية ف�ي أوروب�ا الغربي�ة، وع�دد المص�افي % 16

وت�اريخ إيطاليا، في العاملةمصافي النفططاقة)3-5(الجدول يبين .2014عام بداية

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،إنشائها

)ي/ألف ب(2014بداية عام في إيطالياالعاملةمصافي النفططاقة :3-5الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Saras SPA 9.12 1966 300 Sarroch كسارو

Raffineria di Milazzo SPA & KPI 5.87 1961 240 Milazzo, Messina ميالزو، ميسينا

ERG Reffinerie Medditerranee South 7.54 1955 238 Melilli, Sicily سيسلي-ميليلي

ERG Reffinerie Medditerranee North 3.47 1956 225 Priolo, Sicily بريولو، سيسيلي

ExxonMobil Refining & Supply Co. 6.52 1949 190 Augusta, Siracusa أوغوستا ساركوزا

Enii SPA 7.66 1963 160 Sannazzaro, Pavia سانازارو، بافيا

Lukoil Europe Holding BV & ERG SpA 7.55 1960 160 Impianti Nord إمبيانتي نورد

ExxonMobil Refining & Supply Co. 7.29 1948 120 S. Martino Di Trecate مارتينو دي تريكيت. إس

Enii SPA 12.41 1963 100 Gela, Ragusa غيال، راغو

Enii SPA 8.26 1967 90 Taranto تارانتو

ERG & Total 5.10 1965 90 Rome روما

Api Raffineria di Ancona SPA 7.27 1950 85 Falconara, فالكونارا

Eni SPA 4.27 1963 84 Livorno ليفورنو

Italiana Energia E Servizi SPA 10.05 1946 55 Mantova مانتوفا

Iplom SPA 3.11 1943 40 Busalla بوساال

Arcola Petrolifera SPA 1.00 1954 33 La Spezia السبيزيا

6.97 2210 إجمالي إيطاليا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

،ي/أل��ف ب1717.4ق��درها تكريري��ةبطاق��ة ، ةالثالث��المرتب��ةفرنس��ا ف��يت��أتي 

11وع�دد المص�افي ،من إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أوروب�ا الغربي�ة% 12نسبة و

،فرنس�اف�ي العامل�ةمصافي ال�نفططاقة)4-5(الجدول يبين .2014عام بدايةمصفاة 

.2014بداية عام ،ودرجة تعقيدها،إنشائهاوتاريخ 
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)ي/ألف ب(2014عامفرنسا بدايةفي العاملةمصافي النفططاقة :4-5الجدول 

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء 

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.90 1933 270 Port Jerome بورت جيروم

Total SA 7.86 1932 240 Gonfreville غونفريفيل

Total SA 5.53 1933 231 Donges دونغيس

Ineos 4.59 1933 210 Lavera الفيرا

Petroplus Holdings AG 4.37 1929 161.8 Petit Couronne بيتيت كورون

Total SA 6.46 1935 155 La Mede الميدي

ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.89 1965 143 Fos sur Mer فوس سير مير

Total SA 5.94 1964 120 Feyzin فايزين

Total SA 7.18 1966 100 Grandpuits غراندبوتس

LyondellBasell Industries 5.69 1931 80 Berre l'Etang بيري ليتانغ

Calos 7.23 1932 6.6 Dunkirk دنكيرك

5.94 1,717.4 إجمالي فرنسا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

،ي/أل��ف ب1617ق��درهاتكريري��ةة طاق��بة،الرابع��المرتب��ةتحت��ل بريطاني��ا 

7م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا الغربي��ة، وع��دد المص��افي % 11بنس��بة 

بريطاني���ا وت���اريخ ف���يالعامل���ةمص���افي ال���نفططاق���ة)5-5(الج���دوليب���ين .فيص���ام

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام إنشائها،

)ي/ألف ب(2014عامبريطانيا بدايةفي العاملةمصافي النفططاقة :5-5الجدول 

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء 

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

ExxonMobil Refining & Supply Co. 7.08 1921 330 Fawley فاولي

Essar UK Ltd. 6.42 1924 296 Stanlow ستانلو

Conoco Phillips 10.89 1969 230 South Killingholme ساوث كيلينغهولم

Total SA 6.02 1968 223 Humberside هومبيرسايد

Valero Energy Corp. 8.94 1964 220 Pembroke بيمبروك 

Ineos 4.73 1924 210 Grangemouth غرانغيموث

Murco Petroleum Ltd. 8.10 1973 108 Milford Haven ميلفوردهافين

7.37 1617 إجمالي بريطانيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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، ي/أل��ف ب1326ت��أتي هولن��دا ف��ي المرتب��ة الخامس��ة بطاق��ة تكريري��ة ق��درها 

) 6(م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا الغربي��ة، وع��دد المص��افي % 9نس��بة و

ن�دا هولفي العاملةمصافي النفططاقة )6-5(الجدول يبين .2014مصافي بداية عام 

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ 

)ي/ألف ب(2014عامندا بدايةهولفي العاملةمصافي النفططاقة :6-5الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

BPPLC 7.42 1967 400 Rotterdam روتردام
ShellNederland Raffinaderij BV 6.17 1954 416 Pernis برنيس

ExxonMobilRefining &Supply Co 10.72 1960 190 Rotterdam روتردام
Total SA & Lukoil 8.80 1970 160 Vissingen فيسينغن

KockEuroport 6.54 1994 80 Rotterdam روتردام
KuwaitPetroleum Europoort BV 6.54 1985 80 Rotterdam روتردام

7.58 1326 نداإجمالي  هول
قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر

تعتب�ر إس�بانيا م�ن ال��دول األوروبي�ة الت�ي تتمي�ز أيض��اً ب�امتالك ص�ناعة تكري��ر 

أل�ف 1294.5نفط متطورة وتأتي في المرتبة السادسة بطاقة تكريرية إجمالي�ة ق�درها 

م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا الغربي��ة وع��دد المص��افي % 9ي بنس��بة /ب

ف�ي العامل�ة مص�افي ال�نفط طاق�ة)7-5(الج�دول يب�ين .2014مصافي بداية عام ) 9(

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ إسبانيا 

)ي/ألف ب(2014عامإسبانيا بدايةفي العاملةمصافي النفططاقة : 7-5الجدول 

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء 

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Cia. Espanola de Petroles SA 5.72 1967 240 Cadiz كاديز
Petronor SA 6.94 1951 240 Muskiz Vizcaya موسكيز فيسكايا
Repsol YPF SA 7.21 1968 160 Tarragona تيراغونا
Repsol YPF SA 9.59 1965 140 Puertollano بيورتيالنو
Repsol YPF SA 7.68 1966 120 La Coruna الكورونا
BP PLC 9.09 1978 104.5 Castellon de la Plana كاستيلون ديالبالنا
Cia. Espanola de Petroles SA 8.10 1967 100 Huelva هويلفا
Repsol YPF SA 4.20 1958 100 Cartagena Murcia كارتاغينا موركيا
Cia. Espanola de Petroles SA 4.52 1930 90 Tenerife تينيريفي

6.99 1,294.5 إجمالي إسبانيا
قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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أم��ا ب��اقي دول أوروب��ا الغربي��ة فتمتل��ك مص��افي نف��ط متنوع��ة م��ن حي��ث الطاق��ة 

بنس�بة ،ي/أل�ف ب3727.3بطاقة تكريرية إجمالي�ة ق�درها ،التكريرية ودرجة التعقيد

مص�فاة 29وع�دد المص�افي ،من إجمالي الطاقة التكريرية ف�ي أوروب�ا الغربي�ة% 26

ب�اقي دول ف�ي العامل�ةمص�افي ال�نفططاق�ة)8-5(الج�دول يبين .2014في بداية عام 

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها ،وتاريخ إنشائها،أوروبا الغربية

أوروبا الغربيةباقي دول في العاملةنفطلمصافي اطاقة :8-5الجدول 
)ي/ألف ب(2014عامبداية                               

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

بلجيكا

AB Nynas Petroleum NV 6.99 1951 360 Antwerp أنتويرب

ExxonMobil Refining & Supply Co. 6.76 1953 270 Antwerp أنتويرب

Vitol Group 2.19 1968 110 Antwerp أنتويرب

Total SA 2.38 1950 35 Antwerp أنتويرب

6.02 775 إجمالي بلجيكا

تركيا

Turkish Petroleum Refineries Corp. 4.29 1961 251.6 Izmit إزميت

Turkish Petroleum Refineries Corp. 3.59 1972 226.44 Aliaga-Izmir إزمير-ألياغا

Turkish Petroleum Refineries Corp. 4.52 1986 113.22 Kirikkale كيريكال

Turkish Petroleum Refineries Corp. 2.31 1955 22.015 Batman, Siirt باتمان، سييرت

4 613.275 إجمالي تركيا

السويد

AB Nynas Petroleum 7.09 1975 210 Brofjorden بروفجوردين

AB Nynas Petroleum 5.18 1967 100 Gothenburg غوثينبرغ

Preem Raffinaderi AB 2.04 1928 90 Nynashamn نيناشامن

Preem Raffinaderi AB 5.66 1946 80 Gothenburg غوثينبرغ

Shell Raffinaderi AB 3.3 1930 13 Gothenburg غوثينبرغ

5.45 493 إجمالي السويد

اليونان

Hellenic Petroleum SA 8.68 1962 146.5 Aspropyrgos أسبروبيرغوس

Hellenic Petroleum SA 13.05 1978 110 Aghii Theodori أغي ثيودوري
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

Hellenic Petroleum SA 1.06 1964 100 Elefsis إليفسيس

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA 4.35 1967 66.5 Thessaloniki ثيسالونيكي

7.33 423 إجمالي اليونان

النرويج

Mongstad Refining 5.23 1972 203 Mongstad مونغستاد

ExxonMobil Refining & Supply Co. 3.8 1961 116 Slagen سالغين

4.71 319 إجمالي النرويج

البرتغال

Galp Energia 5.93 1978 212.895 Sines ساينيس

Galp Energia 6.74 1969 91.277 Leca da Palmeira, ليكا دابالمييرا

6.17 304.172 إجمالي البرتغال

فنلندا

Neste Oil 12.4 1965 200 Porvoo بورفو

Neste Oil 6.89 1958 58 Naantali نانتالي

11.16 258 إجمالي فنلندا

دنماركال

Dansk Statoil AS 2.91 1960 110 Kalundborg كالوندبيرغ

AS Dansk Shell 4.58 1966 68 Fredericia فريدريكيا

3.55 178 دنماركالإجمالي 

النمسا

OMV AG 6.17 1960 175 Schwechat شويخات

سويسرا

Tamoil SA 5.74 1962 68 Collombey كولومبي

Petroplus Refining Cessier 5.74 1966 68 Cessies-Petroplus بتروبالس-سيسيس

5.74 136 إجمالي سويسرا

إيرلندا

Phillips 66 3.68 1954 71 Whitegate وايت غيت

3745.5 إجمالي باقي دول أوروبا الغربية

قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر
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المصافي المغلقة في أوروبا الغربية : 5-2

ش��هدت أوروب��ا الغربي��ة ف��ي العق��دين الماض��يين إغ��الق العدي��د م��ن المص��افي 

ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تراجع الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة، وتزاي�د ش�دة 

إض�افة إل�ى أس�باب أخ�رى فني�ة تتعل�ق المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود الب�ديل، 

,CGES).بض��عف كف��اءة المص��فاة وارتف��اع تك��اليف التش��غيل والص��يانة يب��ين (2012

-2000(طاقة مصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الغربية في الفترة )9-5(الجدول 

كم��ا ش��هدت أوروب��ا الغربي��ة ف��ي تل��ك الفت��رة بي��ع بع��ض مص��افي ال��نفط إل��ى ). 2013

ص��فقات نق��ل ملكي��ة )10-5(الج��دول يب�ين (Elliott, S., 2013). ش�ركات أجنبي��ة

.)2013-2000(مصافي النفط في أوروبا الغربية في الفترة 

ي/ألف ب) 2013-2000(مصافي النفط المغلقة في أوروبا الغربية في الفترة :9-5جدول ال

تاريخ 
اإلغالق المالك الطاقة 

التكريرية المصفاةاسم

ألمانيا
2008 Bayernoil Raffineriegesellschaft GMBH 80 Vohburg/ Ingolstadt إنغولشتاد/ فوهبرغ

2009 H&R Chemisch-Pharmazeutische
Spezialitaeten GMBH 30 Salzbergen سالزبرغن

2011 H&R Oelwerke Schindler GMBH 70 Hamburg هامبرغ
فرنسا

2010 Total SA 160 Flandres فالندرس
2010 Petroplus Holdings AG 85 Reichstett-Vendenheim فيندينهايم-ريتشستيت

إيطاليا
2011 Timoil 90 Cremona كريمونا
2013 Enni SPA 70 Porto Marghera بورتو مارغيرا

نداهول
2009 Smid & Hollander Raffinaderij BV 10 Amsterdam أمستردام

تركيا
2007 Anadolu Tasfiyehanesi AS 95 Mersin مرسين
2002 Ersan Petrol Sanayii AS 6 Narli, Kahramanmaras كهرمانماراس/نارلي

المملكة المتحدة
2010 AB Nynas Petroleum 27 Eastham إيسثام
2012 Petroplus Holdings AG 222 Coryton Essex كوريتون إسيكس
2012 Petroplus Holdings AG 117 Teesside-Petroleus بتروليوس-تيسايد

(CGES, 2012):  المصدر
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صفقات نقل ملكية مصافي النفط في أوروبا الغربية : 10-5الجدول
ي/ألف ب) 2013-2000(في الفترة 

الطاقة المشتريالموقع/اسم المصفاة
التاريخالبائعالتكريرية

StanlowUKEssar Energy296Royal Dutch Shell2011المملكة المتحدة: ستانلو

Pembroke,UKValero Energy220Chevron2011المملكة المتحدة-بيمبروك

Grangemouth,UKPetroChina420Ineos2011المتحدةغرانغماوث، المملكة 

GothenburgKeele Oy87Royal Dutch Shell2010غوثينبيرج، السويد

Heide, Klesch & Co.90Royal Dutch Shell2010هايدي، ألمانيا

TRN Lukoil158Total2009تي آر تي، هولندا

ISAB, Lukoil320ERG2008آي س آي بي، ايطاليا

 Petit Couronne andبيتيت كورني و بيشستي، فرنسا
Peichstett Petrolplus239Royal Dutch Shell2008

Berre L’Etang, LyondellBasell105Royal Dutch Shell2008تانج، فرنساإبيري إل

Milford Haven, UKMurcoPetroleum108Total2007ميلفورد هافين، المملكة المتحدة

Mantova, ItalyMOL52IES2007مانتوفا، ايطاليا

Coryton, UKPetroplus172BP2007كوريتون، المملكة المتحدة

Kralupy and LitvinovEni165ConocoPhillips2007كرالبي و ليتفينوف، التشيك

IngolstadtPetroplus110ExxonMobil2007انغولستات، ألمانيا

Rotterdam, BP400Chevron2007روتردام، هولندا

Mazeikiu Nafta, PKN Orlen260Yukos-Lithuanian 2006مازثكيو نافتا، ليتوانيا

 BRC, BelgiumPetroplus115Europeanبي آر سي، بلجيكا
Petroleum Holdings2006

 WilhelmshavenConocoPhillips275Louis Dreyfusويلهيلمشافين، ألمانيا
Energy Holdings2006

Bayernoil,OMV260BP2003ويل، ألمانيارن أباي

KPMG, 2012:المصدر

االنعكاس�اتنشأ في اآلونة األخيرة جدل ف�ي مراك�ز األبح�اث األوروبي�ة ح�ول 

المحتمل��ة م��ن إغ��الق العدي��د م��ن مص��افي ال��نفط لعجزه��ا ع��ن المنافس��ة ف��ي األس��واق 

ف�ي العالمية والمحلية، ويعتقد العديد من المحللين أن ذلك سيؤثر سلباً على أمن الطاق�ة

ل��ب المحل��ي لتلبي��ة الطاالس��تيرادعل��ى االعتم��ادواحتم��ال تن��امي دول أوروب��ا الغربي��ة،

,KPMG).على المنتجات النفطية 2012)



آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

47

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الخامسفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
121

أوروبا الغربيةاألداء التشغيلي لمصافي النفط في: 5-3

تتميز معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية بارتفاع درجة تعقيدها الحتوائه�ا 

وح�دات المخلف�ات الثقيل�ة، وتكس�يركوحدات الالحقة،على طاقات عالية من العمليات

مش��تقات نفطي��ة ذات ج��ودة عالي��ة م��ن المعالج��ة الهيدروجيني��ة، مم��ا يمكنه��ا م��ن إنت��اج 

كم��ا س��اهم تخف��يض الطاق��ة التكريري��ة ف��ي . حي��ث مطابقته��ا لمتطلب��ات المع��ايير البيئي��ة

تحس��ين أداء ف��يأوروب��ا الغربي��ة الن��اتج ع��ن إغ��الق العدي��د م��ن المص��افي الص��غيرة 

ص��ناعة التكري��ر خ��الل العق��دين الماض��يين، م��ع اس��تمرار الزي��ادة ف��ي طاق��ة العملي��ات 

تط��ور الطاق��ة التكريري��ة وطاق��ة العملي��ات الالحق��ة ف��ي )2-5(الش��كل يب��ين . الالحق��ة

). 2014-1995(مصافي أوروبا الغربية خالل الفترة 

مصافي أوروبا الغربيةفيالحقة تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات ال:2-5الشكل 
ي/ألف ب)2014-1995(خالل الفترة           

تقرير األمين العام السنوي-أوابك:  المصدر

-   
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حسب الحجم في أوروبا الغربيةتصنيف مصافي النفط : 5-3-1

الحج�م الكبي�ر معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن

ي /أل�ف ب200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقته�ا التكريري�ة ع�ن 

من إجمالي ع�دد المص�افي، كم�ا وص�ل ع�دد % 34، بنسبة 2014مصفاة في عام 32

ي /أل�ف ب200-100المصافي متوسطة الحج�م الت�ي تت�راوح طاقته�ا التكريري�ة ب�ين 

-50افي الصغيرة التي تت�راوح طاقته�ا ب�ين ، وعدد المص%37مصفاة بنسبة 34إلى 

مص��فاة، بينم��ا بل��غ ع��دد المص��افي الص��غيرة ج��داً، الت��ي ال تزي��د 21ي /أل��ف ب100

ال��نفط م��ن إجم��الي مص��افي% 6مص��افي فق��ط، بنس��بة 6ي /أل��ف ب50طاقته��ا ع��ن 

ف��ي أوروب��ا تص��نيف مص��افي ال��نفط )3-5(الش��كل يب��ين .أوروب��ا الغربي��ةالعامل��ة ف��ي

ت�وزع نس�ب مص�افي )4-5(الش�كل ، كم�ا يب�ين 2014ب الحجم بداية عام سالغربية ح

.2014حسب الحجم بداية عام أوروبا الغربية 

حسب الحجمأوروبا الغربيةتصنيف مصافي النفط في دول :3-5الشكل 
)ي/ألف ب(2014ام ـعبداية 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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)ي/ألف ب(2014توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب الحجم بداية عام :4-5الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

النوعحسب في أوروبا الغربية تصنيف مصافي النفط : 5-3-2

م�ن إجم�الي % 85بنس�بة 2014مص�فاة ع�ام 81بلغ عدد المصافي التحويلي�ة 

10عدد المصافي في أوروب�ا الغربي�ة، كم�ا بل�غ ع�دد مص�افي المعالج�ة الهيدروجيني�ة 

%. 4مص��افي فق�ط بنس��بة 4، أم��ا مص�افي التقطي��ر فبل�غ ع�ددها %11مص�افي بنس�بة 

تصنيف عدد مصافي ال�نفط ف�ي أوروب�ا الغربي�ة حس�ب الن�وع ع�ام )5-5(الشكل يبين 

ت��وزع نس��ب مص��افي أوروب��ا الغربي��ة حس��ب الن��وع )6-5(الش��كل ، كم��ا يب��ين 2014

.2014بداية عام 

50أقل من 
6%

100-50من 
23%

200-100من 
37%

200أكبر من 
34%
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2014عام بداية حسب النوع أوروبا الغربية تصنيف مصافي النفط في دول :5-5الشكل 

بيانات صناعة التكريرقاعدة -أوابك: المصدر

2014توزع نسب مصافي أوروبا الغربية حسب النوع بداية عام :6-5الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني: 5-3-3

دول مص�افيف�يتحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولينعملياتطاقةنسبةبلغت

م�نأعل�ىوه�ي،2014ع�امبداي�ة ال�نفطتقطي�رطاق�ةمن% 17.80أوروبا الغربية

تحسين الرقم األوكت�اني عملياتطاقةنسبة)7-5(الشكليبين.العالممصافيمتوسط

.2014عامبداية أوروبا الغربيةمصافيفيالنفطتقطيرةطاقإلىللغازولين

إلى اني ـم األوكتـالرقين ـتحسات ـبة عمليـنس: 7-5الشكل 
2014عام أوروبا الغربية بداية في اتقطير النفط في مص                

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية: 5-3-4

ف��يال��نفطتقطي�رطاق��ةإل�ىالهيدروجيني��ةالمعالج�ةعملي��اتطاق�ةبلغ�ت نس��بة

م��نأعل��ىنس��بةوه��ي،2014ع��ام بداي��ة % 69.64أوروب��ا الغربي��ةدول مص��افي

وهذا يعكس م�دى إلت�زام ال�دول األوروبي�ة بتحس�ين مواص�فات .العالممصافيمتوسط

.المنتجات النفطية بما يتالءم مع متطلبات المعايير الخاص�ة بحماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وث

ال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملياتطاقةنسبة)8-5(الشكليبين

.2014عامبداية أوربا الغربيةدول مصافيفي
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تقطيرطاقةإلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتنسبة: 8-5لشكلا
2014أوروبا الغربية بداية عام مصافيفي النفط          

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة: 5-3-5

الت��ي تتك��ون م��ن عملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ةعملي��اتطاق��ةنس��بةبلغ��ت

مص�افيف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةالتكسير الحراري والهيدروجيني للمخلفات الثقيلة إلى

، وه�ي 2014من طاق�ة تقطي�ر ال�نفط الخ�ام بداي�ة ع�ام %35.48دول أوروبا الغربية 

تكس��ير عملي��اتطاق��ةنس��بة)9-5(الش��كليب��ين. أعل��ى م��ن متوس��ط مص��افي الع��الم

.2014عامأوروبا الغربية بدايةمصافيفيالنفطتقطيرطاقةإلىالمخلفات الثقيلة
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النفطتقطيرطاقة إلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة نسبة: 9-5الشكل
2014أوروبا الغربية بداية عام مصافيفي             

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

النفطية تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات:5-4

واجهت ص�ناعة التكري�ر ف�ي أوروب�ا الغربي�ة مش�كلة انخف�اض ربحيته�ا بس�بب 

العدي��د م��ن المص��افي، تراج��ع الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة، مم��ا أدى إل��ى إغ��الق 

وبالتالي تراجع الطاق�ة التكريري�ة خ�الل العق�ود األربع�ة الماض�ية، ول�م تش�هد المنطق�ة 

مع التوس�ع ،مصفاة جديدة، بل ركزت على تطوير وتوسيع المصافي القائمةةإنشاء أي

في طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة لتحويلها إلى منتج�ات خفيف�ة، به�دف تحس�ين 

ربحيتها وتمكينها من تعديل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيك�ل الطل�ب عل�ى المنتج�ات 

النفطية في السوق المحلية، فارتفعت نسبة عمليات التكرير الالحقة إل�ى طاق�ة التقطي�ر 

)10-5(الش��كل يب��ين . ماض��يين ب��التزامن م��ع تراج��ع الطاق��ة التكريري��ةف��ي العق��دين ال

أوروب�ا الغربي�ة خ�الل الفت�رة منطق�ةالمنتج�ات ف�يواس�تهالكالطاقة التكريريةتطور 

)2000-2013.(
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أوروبا الغربيةفيالمنتجات واستهالكالطاقة التكريرية تطور :10-5الشكل 
ي/ألف ب) 2013-2000(خالل الفترة

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

مصافي النفط في أوروبا الغربية مشكلة تن�امي الطل�ب عل�ى المنتج�ات واجهت

الوس��طى، وخاص��ة وق��ود ال��ديزل، وانخفاض��ه عل��ى الغ��ازولين وزي��ت الوق��ود، حي��ث 

م��ن إجم��الي اس��تهالك % 40.02ارتفع��ت نس��بة اس��تهالك المقط��رات الوس��طى م��ن 

، بينما انخفض�ت نس�بة2012في عام % 51.51إلى 1995المنتجات النفطية في عام 

، 2012ع�ام ف�ي % 12.14إل�ى 1995في عام % 18.57الغازولين من الطلب على 

م��ن % 11.17إل��ى 1995ف��ي ع��ام % 16.45كم��ا انخفض��ت نس��بة زي��ت الوق��ود م��ن 

تط���ور هيك���ل )11-5(الش���كل ويب���ين . 2012إجم���الي اس���تهالك المنتج���ات ف���ي ع���ام 

. )2012-1995(اس���تهالك المنتج���ات النفطي���ة ف���ي أوروب���ا الغربي���ة خ���الل الفت���رة 

(Calzado, F., et al., 2013)
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)2012-1995(تطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا الغربية :11-5الشكل 

World Oil & Gas Review,2013:المصدر

مي�زان على الرغم من التغي�ر ف�ي هيك�ل الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة ح�افظ 

، باس��تثناء غ��از البت��رول أوروب��ا الغربي��ةمنطق��ة عل��ى توازن��ه ف��ي س��تهالك االنت��اج واإل

ة الغ��از البترول��ي المس��ال نس��ببلغ��تحي��ث وزي��ت الوق��ود،والنافث��ا(LPG)المس��ال 

وبلغ��ت ،%13.85ف��ي هيك��ل اإلنت��اج بلغ��تبينم��ا % 9.70ف��ي هيك��ل الطل��ب والنافث��ا

نس��بته ف��ي هيك��ل الطل��ببلغ��تبينم��ا % 8.32زي��ت الوق��ود ف��ي هيك��ل اإلنت��اج نس��بة 

فبلغ��ت نس��بة المقط��رات الوس��طى ف��ي هيك��ل الطل��ب، أم��ا 2012ف��ي ع��ام 11.17%

مما يشير إلى مواكبة اإلنتاج لمس�توى %  51.52، بينما في  هيكل اإلنتاج % 51.51

ك إلى قدرة المصافي على ال�تحكم بنوعي�ة المنتج�ات وسياس�ة توجي�ه الطلب، ويعود ذل

اإلنت�اج مي�زان)12-5(الش�كل يب�ين . االستهالك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

. 2012أوروبا الغربية عام والطلب على المنتجات النفطية في 

14.10 14.41 13.96 11.33
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11.17
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2012اإلنتاج والطلب على المنتجات في أوروبا الغربية عامميزان:12-5الشكل 

,World Oil & Gas Review:المصدر       2013

كم��ا يتوق��ع اس��تمرار تراج��ع مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة 

وذلك نتيجة سياسة دعم وتشجيع الوقود الحي�وي، في العقدين القادمين، أوروبا الغربية

الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في محرك�ات وس�ائل استهالكوتطبيق برامج ترشيد 

إل��ى 2012ي ف��ي ع��ام /ملي��ون ب14.7حي��ث س��ينخفض إجم��الي الطل��ب م��ن النق��ل، 

، وسيبقى معدل الطلب عل�ى ك�ل م�ن الغ�ازولين 2035ي بحلول عام /مليون ب12.6

نظراً لتوقع تراجع معدل التحول من استهالك الغازولين إلى ال�ديزل ف�ي ل ثابتاً والديز

الش�كل يب�ين . ملح�وظعل�ى زي�ت الوق�ود بش�كل الطلب، بينما سيتراجعاألعوام القادمة

خ��الل أوروب��ا الغربي��ةتوقع��ات تط��ور الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي )5-13(

,.Cuthbert, N).العقدين القادمين et al, 2011)
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النفطية في أوروبا الغربيةالمنتجاتالطلب على توقعات تطور:13-5لشكل ا
ي/ألف ب) 2035-2012(خالل الفترة 

World Oil Outlook, 2013أوبك:المصدر

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات: 5-5

م��ن حي��ث ص��رامة مع��ايير ف��ي الع��الم األول��ىأوروب��ا الغربي��ة المرتب��ة تتص��در

بحماي��ة البيئ��ة م��ن التل��وث، االهتم��امبم��ا يتواف��ق م��ع النفطي��ةمواص��فات المنتج��ات 

م���دى ق���درة المص���فاة عل���ى تلبي���ة متطلب���ات للمقارن���ة ف���ي تقي���يموأص���بحت نموذج���اً 

وق��د ت��درجت عملي��ة إص��دار . التش��ريعات البيئي��ة ف��ي مواص��فات المنتج��ات النفطي��ة

ي ع�دة مراح�ل من�ذ تس�عينات الق�رن الماض�ي إل�ى أن تشريعات مواصفات المنتجات ف

التط��ور )11-5(الج��دول يب��ين. 2009وص��لت إل��ى ه��ذه المرحل��ة المتقدم��ة ف��ي ع��ام 

كم�ا ،ياألوروب�اإلتح�اد التاريخي لنس�بة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين وال�ديزل ف�ي مع�ايير 

ف��ي وال��ديزلنس��بة الكبري��ت ف��ي الغ��ازولين لالمتوق��عتط��ورال)12-5(الج��دول يب��ين 

(GBI, 2012). أوروبا الغربية في العقدين القادمين
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اإلتحاد األوروبيوالديزل في التاريخي لنسبة الكبريت في الغازولينالتطور:11-5الجدول 

2009 2005 2000 1996 1993 التاريخ

5-يورو 4-يورو 3-يورو 2-يورو 1-يورو المعيار

10 50 150 500 1000 ،نسبة الكبريت في الغازولين
حد أقصى،جزء في المليون

10 50 350 500 2000 ،نسبة الكبريت في الديزل
جزء في المليون حد أقصى

Hart Energy, 2013:المصدر

أوروبا الغربيةتطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل في عات قتو:12-5الجدول 
)المليونفي جزء (

201320152020202520302035المنتج

121010101010الغازولين

131010101010الديزل

World Oil Outlook, 2013أوبك :المصدر

في منطقة أوروبا الغربيةالتطورات المستقبلية لصناعة التكرير : 5-6

ود فائض في الطاقة التكريرية جعل مشاريع توسيع طاق�ة تقطي�ر ال�نفط ـإن وج

مشروع مصفاة غالب كل من البرتغال من خالل في أوروبا الغربية محدودة فيخام ال

وتركي��ا الت��ي ، ي/أل��ف ب70طاق��ة تكريري��ة ق��درها ب(Galp Energia)إنيرجي��ا 

ي، /أل�ف ب710تخطط إلنشاء ث�الث مص�اف جدي�دة بطاق�ة تكريري�ة إجمالي�ة ق�درها 

ف��ع درج��ة تعقي��دها به��دف بينم��ا يتوق��ع أن تس��تمر مش��اريع تط��وير المص��افي القائم��ة لر

تع��ديل هيك��ل اإلنت��اج بم��ا يتواف��ق م��ع زي��ادة الطل��ب عل��ى ال��ديزل وانخفاض��ه عل��ى 

الغازولين وزيت الوقود، وذلك من خالل إنش�اء وح�دات تحويلي�ة ترك�ز عل�ى عملي�ات 

التكسير الهي�دروجيني أكث�ر م�ن عملي�ات التكس�ير بالعام�ل الحف�از الم�ائع، إض�افة إل�ى 

عملي�ات معالج�ة هيدروجيني�ة للمش�تقات الوس�طى لتحس�ين الت�زام التركيز عل�ى إنش�اء 

المصافي بمتطلبات التش�ريعات البيئي�ة الص�ارمة الخاص�ة بتخف�يض محت�وى الكبري�ت 

مص�افي ) 13-5(الج�دول يب�ين . ، وخاص�ة ال�ديزل والغ�ازولينوس�ائل النق�لفي وق�ود 

.)2018-2012(النفط المخطط إنشاؤها في أوروبا الغربية خالل الفترة 
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ي/ألف ب) 2018-2012(المصافي المخطط إنشاؤها في أوروبا الغربية :13-5الجدول 

تاريخ 
التشغيل المالك الطاقة 

التكريرية المصفاةاسم/البلد

البرتغال

2015 Galp Energia 70 Galp Energia غالب إنيرجيا

تركيا

2016 Socar/Turcas 201 Aliaga ألياغا

2018 Calic/Indian Oil 300 Ceyhan جيهان

2017 Petrol Ofisi/OMV 200 Ceyhan جيهان

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر

ستنتاجات االخالصة وال: 5-7

وت�أتي ي، /بأل�ف14407.4تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أوروبا الغربية 

م���ن إجم��الي الطاق���ة التكريري��ة ف���ي الع��الم، وع���دد % 16بنس��بة الثالث���ةف��ي المرتب��ة

.2014بداية عام مصفاة93العاملة المصافي 

،ي/أل�ف ب2497.1بطاق�ة تكريري�ة ق�درها المرتب�ة األول�ى،تأتي ألماني�ا ف�ي 

15م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أوروب�ا الغربي�ة، وع�دد المص�افي % 17بنسبة 

وع��دد ي/أل��ف ب2110ق��درهاتكريري��ةةطاق��ب، %16إيطالي��ا بنس��بة تليه��ا، مص��فاة

ق���درها تكريري���ةبطاق���ة ، ةالثالث���المرتب���ةت���أتي فرنس���ا ف���يو.مص���فاة16المص���افي 

بريطاني��ا مص�فاة، كم��ا ت�أتي11وع��دد المص�افي ،%12بنس�بة ،ي/أل�ف ب1717.4

، وع��دد %11بنس��بة ،ي/أل��ف ب1617ق��درهاتكريري��ةة طاق��بة،الرابع��ف��ي المرتب��ة

1326في المرتبة الخامسة تأتي هولندا بطاقة تكريري�ة ق�درها ، وفيصام7المصافي 

أم��ا ب��اقي دول أوروب��ا الغربي��ة .مص��افي6، وع��دد المص��افي %9نس��بة ، وي/أل��ف ب

بطاق��ة ،فتمتل��ك مص��افي نف��ط متنوع��ة م��ن حي��ث الطاق��ة التكريري��ة ودرج��ة التعقي��د

م���ن إجم���الي الطاق���ة % 26نس���بة ، وي/أل���ف ب3727.3تكريري���ة إجمالي���ة ق���درها 

.2014مصفاة بداية عام 29وعدد المصافي ،التكريرية في أوروبا الغربية
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ش��هدت أوروب��ا الغربي��ة ف��ي العق��دين الماض��يين إغ��الق العدي��د م��ن المص��افي 

ت النفطي�ة، وتزاي�د ش�دة ألسباب مختلفة يعود معظمها إلى تراجع الطل�ب عل�ى المنتج�ا

المنافسة، والتوجه نحو استخدام الوقود الب�ديل، إض�افة إل�ى أس�باب أخ�رى فني�ة تتعل�ق 

.بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة

تتميز معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية بارتفاع درجة تعقيدها الحتوائه�ا 

كوح�دات تحوي�ل المخلف�ات الثقيل�ة، الالحق�ة،ويلةالتحعلى طاقات عالية من العمليات

وح��دات المعالج��ة الهيدروجيني��ة، مم��ا يمكنه��ا م��ن إنت��اج مش��تقات نفطي��ة ذات ج��ودة و

. األكثر صرامة في العالممتطلبات المعايير البيئيةتلبي عالية 

الحج�م الكبي�ر معظم مصافي النفط في أوروبا الغربية ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن

ي /أل�ف ب200والمتوسط، حيث بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقته�ا التكريري�ة ع�ن 

من إجمالي ع�دد المص�افي، كم�ا وص�ل ع�دد % 34، بنسبة 2014مصفاة في عام 32

ي /أل�ف ب200-100المصافي متوسطة الحج�م الت�ي تت�راوح طاقته�ا التكريري�ة ب�ين 

-50افي الصغيرة التي تت�راوح طاقته�ا ب�ين ، وعدد المص%37مصفاة بنسبة 34إلى 

، بينما بلغ عدد المصافي الصغيرة جداً، التي %23بنسبة مصفاة21ي /ألف ب100

ع��ددم��ن إجم��الي% 6مص��افي فق��ط، بنس��بة 6ي /أل��ف ب50ال تزي��د طاقته��ا ع��ن 

.2014بداية عام أوروبا الغربيةمصافي 

م�ن إجم�الي % 85بنس�بة 2014مص�فاة ع�ام 81بلغ عدد المصافي التحويلي�ة 

10عدد المصافي في أوروب�ا الغربي�ة، كم�ا بل�غ ع�دد مص�افي المعالج�ة الهيدروجيني�ة 

%. 4مصافي فقط بنسبة 4، أما مصافي التقطير فبلغ عددها %11مصافي بنسبة 

مص�افي دول ف�يتحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولينعملياتطاقةنسبةبلغت

م�نأعل�ىوه�ي،2014ع�امبداي�ة ال�نفطتقطي�رطاق�ةمن% 17.18أوروبا الغربية

.العالممصافيمتوسط
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ف�يالنفطتقطيرطاقةإلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقةبلغت نسبةكما 

متوس��طم��نأعل��ىوه��ي،2014ع��ام بداي��ة % 69.64أوروب��ا الغربي��ةدول مص��افي

.العالممصافي

مصافي النفط في أوروبا الغربية مشكلة تن�امي الطل�ب عل�ى المنتج�ات واجهت

عل��ى و. الوس��طى، وخاص��ة وق��ود ال��ديزل، وانخفاض��ه عل��ى الغ��ازولين وزي��ت الوق��ود

نت��اج اإلمي��زان ح��افظ ،ال��رغم م��ن التغي��ر ف��ي هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة

وى الطل�ب، ويع�ود ذل�ك ، مما يشير إلى مواكب�ة اإلنت�اج لمس�تعلى توازنهستهالك االو

المتبع�ةإلى قدرة المصافي على ال�تحكم بنوعي�ة المنتج�ات وسياس�ة توجي�ه االس�تهالك

.لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

كم��ا يتوق��ع اس��تمرار تراج��ع مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة 

الوق�ود اس�تخداموذلك نتيجة سياسة دعم وتشجيعفي العقدين القادمين، أوروبا الغربية

الطاق���ة وتحس���ين كف���اءة اس���تخدامها ف���ي اس���تهالكالحي���وي، وتطبي���ق ب���رامج ترش���يد 

، وس�يبقى مع�دل الطل�ب عل�ى ك�ل م�ن الغ�ازولين وال�ديزل ثابت�اً محركات وسائل النق�ل

تراج��ع مع��دل التح��ول م��ن اس��تهالك الغ��ازولين إل��ى ال��ديزل ف��ي األع��وام توق��ع نظ��راً ل

. ملحوظعلى زيت الوقود بشكل الطلب، بينما سيتراجعالقادمة

م��ن حي��ث ص��رامة مع��ايير ف��ي الع��الم األول��ىأوروب��ا الغربي��ة المرتب��ة تتص��در

بحماي��ة البيئ��ة م��ن التل��وث، االهتم��اممواص��فات المنتج��ات البترولي��ة بم��ا يتواف��ق م��ع 

وأصبحت نموذجاً لتق�دير م�دى ق�درة المص�فاة عل�ى تلبي�ة متطلب�ات التش�ريعات البيئي�ة 

وق��د ت��درجت عملي��ة إص��دار تش��ريعات مواص��فات . اص��فات المنتج��ات النفطي��ةف��ي مو

المنتج��ات ف��ي ع��دة مراح��ل من��ذ تس��عينات الق��رن الماض��ي إل��ى أن وص��لت إل��ى ه��ذه 

. 2009المرحلة المتقدمة في عام 

ض في الطاقة التكريرية جعل مشاريع توسيع طاقة تقطي�ر ال�نفط ـود فائـإن وج

بينم�ا يتوق�ع أن تس�تمر كل م�ن البرتغ�ال وتركي�ا، محدودة فيخام في أوروبا الغربية ال

مشاريع تطوير المصافي القائمة لرف�ع درج�ة تعقي�دها به�دف تع�ديل هيك�ل اإلنت�اج بم�ا 



62

ول
 األ

حث
الب

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الخامسفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
136

يتوافق مع زيادة الطلب على الديزل وانخفاضه على الغ�ازولين وزي�ت الوق�ود، وذل�ك 

لهي�دروجيني أكث�ر م�ن من خالل إنشاء وحدات تحويلية ترك�ز عل�ى عملي�ات التكس�ير ا

عملي��ات التكس��ير بالعام��ل الحف��از الم��ائع، إض��افة إل��ى التركي��ز عل��ى إنش��اء عملي��ات 

معالجة هيدروجينية للمشتقات الوسطى لتحسين التزام المصافي بمتطلبات التش�ريعات 

، وخاص�ة وس�ائل النق�لالبيئية الصارمة الخاصة بتخفيض محتوى الكبري�ت ف�ي وق�ود 

.الديزل والغازولين

انخف��اضتواج��ه مص��افي ال��نفط ف��ي أوروب��ا الغربي��ة منافس��ة ش��ديدة ناتج��ة ع��ن

مقارنة بمناطق الع�الم األخ�رى، إض�افة إل�ى معدل نمو الطلب على المشتقات النفطية، 

وق��د .الب��ديلالوق��ود أن��واع ، وتش��جيع االعتم��اد عل��ىس��تهالكاالسياس��ة ترش��يد ت��أثير

وم��ات ف��ي الح��د م��ن توس��يع الطاق��ة س��اهمت التش��ريعات الص��ارمة الت��ي فرض��تها الحك

.التكريرية لمصافي النفط

االنعكاس�اتنشأ في اآلونة األخيرة جدل ف�ي مراك�ز األبح�اث األوروبي�ة ح�ول 

المحتمل��ة م��ن إغ��الق العدي��د م��ن مص��افي ال��نفط لعجزه��ا ع��ن المنافس��ة ف��ي األس��واق 

ف�ي العالمية والمحلية، ويعتقد العديد من المحللين أن ذلك سيؤثر سلباً على أمن الطاق�ة

لتلبي��ة الطل��ب المحل��ي االس��تيرادعل��ى االعتم��ادواحتم��ال تن��امي دول أوروب��ا الغربي��ة،

. على المنتجات النفطية
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 السادسالفصل 

 أوروبا الشرقيةصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

% 11ي بنس��بة /بأل��ف9810.4أوروب��ا الش��رقية ف��ي تبل��غ الطاق��ة التكريري��ة 

. 2014بداية عام مصفاة84من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

توزع نسبة الطاقة التكريري�ة ف�ي دول أوروب�ا الش�رقية ف�ي )1-6(الشكل يبين 

التكريرية، وإجمالي طاق�ة العملي�ات طاقةال)1-6(الجدول كما يبين . 2014بداية عام 

في دول أوروب�ا الش�رقية النفط العاملةمصافيالتحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد 

.2014عامبداية

2014توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أوروبا الشرقية بداية عام :1-6الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو:  المصدر
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2014مصافي النفط العاملة في دول أوروبا الشرقية بداية وعدد طاقة :1-6الجدول 
ون
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4.54 2094.83 770.60 899.96 4982.95 41 روسيا

3.82 315.01 146.74 116.74 978.63 6 أوكرانيا

5.05 262.10 96.50 134.00 493.32 2 روسيا البيضاء

7.16 259.51 75.71 178.89 492.95 2 بولندا

6.23 203.94 50.38 157.94 410.65 6 رومانيا

3.88 67.49 24.47 96.28 390.00 2 أزربيجان

5.40 177.89 51.59 115.42 332.43 3 كازاخستان

4.67 63.50 52.54 43.72 236.97 2 تركمانستان

2.87 30.80 23.49 27.25 224.27 3 أوزباكستان

3.36 50.91 18.82 39.29 214.80 2 صربيا

7.85 153.90 64.80 72.00 190.00 1 ليتوانيا

6.12 103.78 34.68 51.43 180.00 3 التشيك

5.30 43.48 34.88 59.26 163.00 2 كرواتيا

7.78 120.70 33.10 54.90 162.00 1 هنغاريا

8.63 81.93 12.00 78.90 115.00 1 بلغاريا

10.81 87.80 27.00 60.00 110.00 1 سلوفاكيا

3.45 22.05 15.25 0.00 50.00 1 مكدونيا

7.17 17.40 3.50 12.00 30.00 2 ألبانيا

3.85 18.00 6.00 0.00 30.00 1 البوسنة

1.00 0.00 0.00 0.00 13.50 1 سلوفينيا

1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 قرغيزستان

4.91 4175.02 1542.03 2197.9 9810.4 84 اإلجمالي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو:  المصدر
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الطاقة التكريرية لمصافي النفط في أوروبا الشرقية: 6-1

ي /أل�ف ب4982.9، بطاق�ة تكريري�ة ق�درهاتب�ة األول�ىف�ي المرروسياتأتي 

41، وع�دد المص�افي الش�رقيةمن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أوروب�ا % 51بنسبة 

،روس�ياف�ي طاقة مصافي النفط العاملة )2-6(الجدول يبين .2014عام بداية مصفاة 

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها ،وتاريخ إنشائها

)ي/ألف ب(2014روسيا بداية عام في العاملة طاقة مصافي النفط :2-6الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Surgutneftegaz 3.56 1966 366 Kirishi كيريشي
Lukoil 3.43 1958 359 Kstovo, Novgorod نوفغورود/كستوفو
TNK-BP 3.40 1960 323 Ryazan ريازان
GazpromNeft 7.52 1955 286 Omsk أومسك
Bashneftekhimzavody 4.81 1951 285 Novo-Ufa ألفا-نوفو
Lukoil 6.68 1958 260 Perm بيرم
Rosneft 6.23 1955 220 Angarsk أنغارسك
Central Fuel Co. 5.68 1983 200 Moscow موسكو
Lukoil 3.58 1957 193 Volgograd فولغوغراد
Bashneftekhimzavody 5.06 1937 190 Ufa أوفا
Slavneft 6.38 1961 186 Yanos يانوس
Bashneftekhimzavody 5.63 1957 184 Ufaneftekhim أوفانيفتيخيم
Rosneft 5.08 1942 178 Syzran سيزران
Gazprom 4.82 1955 168 Salavat ساالفات
Rosneft 6.26 1951 160 Novo-Kuibishev كويبيشيف-نوفو
Rosneft 3.70 1942 140 Komsomolsk كومسمولسك
Tatneft 2.85 1979 140 Tartarstan تارتاستان
Sidanco 3.23 1935 134.4 Cracking-Saratov ساراتوف-كراكينغ
TNK-BP 3.78 1935 132 Orsk أورسك
Rosneft 4.18 1982 130.5 Achinsk أكينسك
Rosneft 6.14 1945 130 Samara-Kuibishev كويبيشيف-سامارا
TNK-BP 1.00 1934 108 Saratov ساراتوف
Rosneft 1.67 1929 88 Tuapse توابس
Lukoil 4.77 1934 72 Ukhta أوختا
NefteGazIndustria Group 3.07 1964 72 Afipsky أفيبسكي
Glencor Energy UK Ltd. 5.14 2006 72 Tyumen-Antipin أنتيبين-تييومين

الف�شπ ال�شاد�¢ - ت£ورات Uشناعة تكرير النف§ في اأوروبا ال�شرbية
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Alyans Group 2.95 1935 70 Khabarovsk خاباروفسك
Krasnodareconeft 4.46 1911 34 Krasno كرازنو
TNK-BP 1.00 1998 25.1 Niszhnevartovsk نيسزهينيفارتوفسك
Mari El Refinery 4.22 1998 25 Mari Republic ماري ريبابليك
Lukoil 1.00 1954 10 Kogalym كوغاليم
GazpromNeft/TNK-BP 1.00 1979 8 Yaroslav ياروسالف
Tatneft 3.48 1935 8 Kichuyi كيتشويي
Tomsk Refining 1.00 2008 5.4 Tomsk تومسك
Krasnodareconeft 1.00 1965 4.5 Krasnoleninsk كرازنولينيسك
Rosneft 1.00 1942 4.02 Strezhevoy ستريزهيفوي
Dagestan Oil 1.00 1952 4. Makhachkala ماخاكتشكاال
Yakutsk Refinery 1.00 1951 2.5 Yakutsk ياكوتسك
Chernogorneft Refinery 1.00 1951 2 Chernogorneft تشيرنوغورنيفت
Rosneft 1.00 1930 2 Tarasovskoye تلراسوفسكوي
Uray 1.00 1943 1.5 OAO Lukoil أو إي أو لوك أويل

4.54 4982.95 إجمالي روسيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو:  المصدر

ي /أل��ف ب978.6ق��درهاتكريري��ة، بطاق��ة ةالثاني��تب��ةالمرت��أتي أوكراني��ا ف��ي

6، وع��دد المص��افي الش��رقيةم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا % 10نس��بة و

ف���ي العامل��ةمص��افي ال��نفططاق��ة)3-6(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ةمص��افي

.2014بداية عام ،ودرجة تعقيدها،وتاريخ إنشائها،أوكرانيا

)ي/ألف ب(2014بداية عام أوكرانيا في العاملة طاقة مصافي النفط :3-6الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Ukrtatnafta 3.19 1960 372 Kremenchug كريمينشاغ

TNK-Ukraina 4.64 1976 320 Lisichansk ليزيتشانسك

Alliance Oil Co. 2.96 1938 137.6 Kherson خيرسون

Lukoil 3.86 1937 70 Odessa أوديسا

Ukraine Oil Co. 4.59 1951 40 Drogobich دروغوبيتش

Ukrtatnafta 5.16 1949 39 Nadvornaja نادفوناجا

3.82 978.6 إجمالي أوكرانيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو:  المصدر
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أل�ف 493.3، بطاق�ة تكريري�ة ق�درهاالثالث�ةتب�ةالمرتأتي روس�يا البيض�اء ف�ي

وع�دد المص�افي ، الش�رقيةمن إجمالي الطاقة التكريرية في أوروبا % 5نسبة ، وي/ب

ف��ي العامل��ةمص��افي ال��نفططاق��ة)4-6(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ةمص��فاة )2(

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها،وتاريخ إنشائها،روسيا البيضاء

)ي/ألف ب(2014بداية عام روسيا البيضاءفي العاملة طاقة مصافي النفط :4-6الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Slavneft 4.71 1975 323.3 Mozyr موزير

P.O. Naftan Refinery 5.70 1963 170 Novopolotsk نوفوبولوتسك

5.05 493.3 إجمالي روسيا البيضاء

بيانات صناعة التكريرقاعدة-ابكأو:المصدر

، ي/أل�ف ب492.9، بطاقة تكريرية قدرهاالرابعةتبةالمرندا فيكما تأتي بول

2، وع��دد المص��افي الش��رقيةم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا % 5نس��بة و

،بولن�داف�ي العامل�ة مصافي ال�نفط طاقة)5-6(الجدول يبين.2014عام بدايةمصفاة 

.2014بداية عام ،ودرجة تعقيدها،وتاريخ إنشائها

)ي/ألف ب(2014بداية عام العاملة في بولنداطاقة مصافي النفط :5-6الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

PKN Orlen SA 7.59 1964 372.9 Plock/Trezebina تريزيبينا/ بلوك

Grupa Lotos SA 5.82 1976 120 Gdansk غدانسك

7.16 492.9 نداإجمالي بول

بيانات صناعة التكريرقاعدة -أوابك:  المصدر

،ي/أل�ف ب410.6بطاقة تكريري�ة ق�درها تأتي رومانيا ةالخامستبةالمروفي 

6، وع��دد المص��افي الش��رقيةم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أوروب��ا % 4نس��بة و

ف���ي العامل��ةمص��افي ال��نفططاق��ة)6-6(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ةافيمص��

.2014بداية عام ودرجة تعقيدها ،وتاريخ إنشائها،رومانيا
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)ي/ألف ب(2014بداية عام رومانيافي العاملة مصافي النفط طاقة :6-6الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Petrotel SA 7.38 1904 105.00 Midia ميديا

Petrobrazi SA 6.00 1977 100.00 Ploiesti بلوييستي

Petrobrazi SA 5.50 1934 90.60 Ploiesti بلوييستي

Rafo SA 7.86 1964 80.00 Onesti, Bacau أونيستي باكو

Rompetrol SA Vega Refinery 1.49 1904 20.00 Ploiesti بلوييستي فيغا

Steaua Romania SA 1.66 1895 15.00 Cimpina سيمبينا

6.23 410.60 إجمالي رومانيا

بيانات صناعة التكريرقاعدة-أوابك:  المصدر

أم��ا ب��اقي دول أوروب��ا الش��رقية فجميعه��ا تمتل��ك مص��اف مح��دودة الع��دد، وذات 

.عل�ى المنتج�ات النفطي�ةطاقة تكريرية منخفضة نسبياً، صممت لتلبي�ة الطل�ب المحل�ي

، ب��اقي دول أوروب��ا الش��رقيةف��ي العامل��ةطاق��ة مص��افي ال��نفط)7-6(الج��دول يب��ين 

.2014بداية عام يخ إنشائها ومؤشر درجة تعقيدهاوتار

دولباقي في العاملة ط ـمصافي النفلالطاقة التكريرية :7-6الجدول 
)ي/ألف ب(2014أوروبا الشرقية بداية عام         

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

أزربيجان
SOCAR 1.41 1930 230 Baku باكو
SOCAR 7.43 1953 160 New Baku نيوباكو

3.88 390 إجمالي أزربيجان
كازاخستان

Kazakoil 7.58 1978 150 Pavlodar بافلودار
Kazakoil 2.96 1945 104.4 Atyrau أتيراو
PetroKazakhstan 4.49 1985 78 Shymkent شيمكنت

5.4 332.4 إجمالي كازاخستان
تركمانستان

Ministry of Oil & Gas 3.08 1991 120.5 Chardzou تشاردزو
Turkmenneftgas 6.31 1985 116.5 Turkmenbashi توركمانباشي

4.67 237 إجمالي تركمانستان
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

كستانأوزب
Uzbekneftegaz 4.63 1959 108 Fergana فيرغانا
Uzbekneftegaz 1.4 1945 66.3 Alty-Arik أريك-ألتي
Uzbekneftegaz 1 1997 50 Bukhara بخارى

2.87 224.3 إجمالي أوزبكستان
صربيا

NIS-Oil Refinery Novi Sad 2.23 1968 116.8 Novi Sad نوفي ساد
NIS-Rafinerija Nafte Pancevo 4.7 1968 98 Pancevo بانسيفو

3.36 214.8 إجمالي صربيا
لوتوانيا

AB Mazeikiu Nafta 7.85 1980 190 Mazeikiai مازيكياناي
التشيك

Czech Refining Co. 7.21 1942 110 Litvinov لوتفينوف
Czech Refining Co. 4.82 1975 55 Kralupy كرالوبي
Paramo AS 2.91 1889 15 Pardubice باردوبيك

6.12 180 إجمالي التشيك
كرواتيا

Ina-Industrija Nafte d.d. 5.46 1883 102 Rijeka ريجيكا
Ina-Industrija Nafte d.d. 5.02 1923 61 Sisak سيساك

5.3 163 إجمالي كرواتيا
هنغاريا

MOL Hungarian Oil & Gas Co. 7.78 1965 162 Szazhalombatta سزازهالومباتا
بلغاريا

Neftochim 8.63 1963 115 Bourgas بورغاس
سلوفاكيا

Slovnaft Joint Stock Co. 10.81 1957 110 Bratislava براتيسالفا
مكدونيا

Hellenic Petroleum SA 3.45 1982 50 Skopje سكوبجي
ألبانيا

Albpetrol 9.86 1978 20 Ballshi بالشي
Albpetrol 1.78 1965 10 Fieri فيري

7.17 30 إجمالي ألبانيا
البوسنة

Rafinerija Nafte Brod 3.85 1892 30 Brod برود
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

سلوفينيا
Nafte Lendava 1 1952 13.5 Lendava ليندافا

قرغيزستان
Kyrgoil 1 1996 10 Dzhalalabad أبادجالل

2451.9 أوروبا الشرقيةإجمالي باقي دول 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو: المصدر

مصافي النفط المغلقة في أوروبا الشرقية: 6-2

النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيته�ا بس�بب مصافيتعاني 

باستثناء مص�افي روس�يا ،قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبية الطلب المحلي

س�اهمت مش�اريع .إلى األسواق الخارجي�ةالمنتجاتالتي خصص العديد منها لتصدير 

، بينم��ا أغل��ق التط��وير المس��تمرة ف��ي المحافظ��ة عل��ى اس��تمرار عم��ل ه��ذه المص��افي

.بعضها لعدم جدوى تطويرها

والتش��يك وجورجي��ا،كرواتي��اوروماني��ا ك��ل م��نرك��زت ح��االت اإلغ��الق ف��يت

الطاق�ة التكريري�ة )8-6(الجدول يبين. وجميعها مصافي ذات طاقة تكريرية منخفضة

).2013-2000(لمصافي النفط التي أغلقت في أوروبا الشرقية خالل الفترة 

)ي/ألف ب(2013-2000في أوروبا الشرقية خالل الفترة المصافي المغلقة: 8-6الجدول 

تاريخ 
اإلغالق المالك الطاقة 

التكريرية المصفاةاسم/ البلد

كرواتيا
2006 Ina-Industrija Nafte d.d. 80 Zagreb زغرب

رومانيا
2012 Arpechim 70 Petrom بتروم
2011 Astra SA 56 Ploiesti بلوييستي
2005 Petrolsub SA 8 Bacau باكو
2003 Rafinaria Darmanesti SA 16 Darmanesti دارمانيستي

التشيك
2012 Paramo 20 Unipetrol ولريونيبت

جورجيا
2004 106.4 Batumi باتومي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-ابكأو: المصدر
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الشرقيةأوروبا األداء التشغيلي لمصافي النفط في: 6-3

يغل��ب عل��ى مص��افي ال��نفط ف��ي أوروب��ا الش��رقية ص��فة انخف��اض نس��بة طاق��ة 

إل�ى أن معظ�م ف�ي ذل�كيعود الس�ببطاقة تقطير النفط الخام، ويلية إلى العمليات التحو

وع�دم وج�ود تش�ريعات بيئي�ة ص�ارمة ،الس�وق المحلي�ةحاجةالمصافي مصممة لتلبية 

ف�ي ونظراً لوج�ود ف�ائض ف�ي الطاق�ة التكريري�ة. المنتجات النفطيةمواصفات خاصة ب

تراجع��اً ف��ي ، وخاص��ة ف��ي روس��يا فق��د ش��هدت خ��الل العق��دين الماض��يين بع��ض ال��دول

لمص�افي ذات الكف�اءة المنخفض�ة، م�عض اع�إجمالي الطاقة التكريرية بس�بب إغ�الق ب

تحسن في طاقة العمليات التحويلي�ة به�دف تع�ديل هيك�ل اإلنت�اج بم�ا يتواف�ق م�ع هيك�ل 

تط���ور الطاق���ة التكريري���ة وطاق���ة )2-6(الش���كل يب���ين . الطل���ب ف���ي الس���وق المحلي���ة

).2014-1995(مصافي أوروبا الشرقية خالل الفترة الالحقة فيالتحويليةالعمليات

فيتطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة :2-6الشكل 
ي/ألف ب)2014-1995(الشرقيةمصافي أوروبا          

تقرير األمين العام السنوي-أوابك:  المصدر

-   
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حسب الحجم الشرقيةفي أوروبا تصنيف مصافي النفط : 6-3-1

مصفاة 13ي /ألف ب200بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عن 

بداي��ة ع��ام العامل��ة ف��ي أوروب��ا الش��رقيةفق��ط م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي% 15بنس��بة 

، كم�ا بل��غ ع��دد المص��افي متوس��طة الحج�م الت��ي تت��راوح طاقته��ا التكريري��ة ب��ين 2014

، بينم��ا بل��غ ع��دد المص��افي الص��غيرة %37نس��بة مص��فاة ب31ي /أل��ف ب100-200

، كم�ا %19مصفاة بنس�بة 16ي /ألف ب100-50التي تتراوح طاقتها التكريرية بين 

ي /أل�ف ب50بلغ عدد المصافي الص�غيرة ج�داً، الت�ي ال تزي�د طاقته�ا التكريري�ة ع�ن 

.الش�رقيةأوروب�ا ال�نفط العامل�ة ف�يمن إجمالي ع�دد مص�افي% 29مصفاة بنسبة 24

حس�ب الحج�م الش�رقيةأوروب�ا ال�نفط العامل�ة ف�يتص�نيف مص�افي)3-6(الشكل يبين 

ف��ي أوروب��ا ت��وزع نس��ب مص��افي ال��نفط )4-6(الش��كل ، كم��ا يب��ين 2014بداي��ة ع��ام 

.2014سب الحجم بداية عام حالشرقية

) ي/ألف ب(2014حسب الحجم عام أوروبا الشرقيةتصنيف مصافي النفط في :3-6الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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)ي/ألف ب(2014حسب الحجم بداية عام الشرقيةتوزع نسب مصافي أوروبا :4-6الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

النوعحسب في أوروبا الشرقية تصنيف مصافي النفط : 6-3-2

م��ن % 58بنس��بة 2014مص��فاة بداي��ة ع��ام 49بل��غ ع��دد المص��افي التحويلي��ة 

إجم��الي ع��دد المص��افي العامل��ة ف��ي أوروب��ا الش��رقية، كم��ا بل��غ ع��دد مص��افي المعالج��ة 

مص�فاة 19، أم�ا مص�افي التقطي�ر فبل�غ ع�ددها %19مص�فاة بنس�بة 16الهيدروجينية 

أوروب�ا الش�رقية حس��ب تص�نيف مص��افي ال�نفط ف�ي )5-6(الش�كل يب�ين %. 23بنس�بة 

مصافي أوروبا الشرقية حس�ب توزع نسب)6-6(الشكل ، كما يبين 2014النوع عام 

.2014النوع بداية عام 

50أقل من 
29%

50-100
19%

100-200
37%

200أكبر من 
15%
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2014عام بداية حسب النوع أوروبا الغربية تصنيف مصافي النفط في دول :5-6الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

2014توزع نسب مصافي أوروبا الشرقية حسب النوع بداية عام :6-6الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر    
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للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني: 6-3-3

تحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولين إل�ى طاق�ة تقطي�ر عملياتطاقةنسبةبلغت

أعل�ى وه�ي،2014عامبداية %15.72أوروبا الشرقيةمصافي دولفيالنفط الخام 

تحس�ين ال�رقم عملي�اتطاقةنسبة)7-6(الشكليبين.العالممصافيمتوسطمنبقليل

.2014عامدول أوروبا الشرقية بدايةمصافيفيالنفطتقطيرةطاقإلىاألوكتاني

ط في ـر النفـتقطيطاقةإلىتحسين الرقم األوكتانيطاقة بة ـنس: 7-6الشكل 
2014عام بداية أوروبا الشرقيةدولمصافي              

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية:6-3-4

ف��يال��نفطتقطي�رطاق��ةإل�ىالهيدروجيني��ةالمعالج�ةعملي��اتطاق�ةبلغ�ت نس��بة

م��نأدن��ىنس��بةوه��ي،2014ع��ام بداي��ة %42.56أوروب��ا الش��رقيةدول مص��افي

الهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملي�اتطاقةنسبة)8-6(الشكليبين.العالممصافيمتوسط

.2014عامأوروبا الشرقية بداية دول مصافيفيالنفطتقطيرطاقةإلى
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النفطتقطيرطاقة إلىالهيدروجينيةالمعالجةطاقةنسبة: 8-6الشكل 
2014أوروبا الشرقية بداية عام مصافيفي            

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر    

تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة:6-3-5

الت��ي تتك��ون م��ن عملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ةعملي��اتطاق��ةنس��بةبلغ��ت

دول أوروب��ا مص��افيف��يال��نفطتقطي��رطاق��ةالتكس��ير الح��راري والهي��دروجيني إل��ى

يب��ين. م��ن متوس��ط مص��افي الع��المأدن��ى، وه��ي 2014بداي��ة ع��ام %22.40الش��رقية 

ف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىكسير المخلف�ات الثقيل�ةعمليات تطاقةنسبة)9-6(الشكل

.2014عامبدايةالشرقيةأوروبا مصافي
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طاقة تقطير النفطإلىالمخلفات الثقيلةتكسير عملياتطاقة نسبة: 9-6الشكل
2014أوروبا الشرقية بداية عام مصافيفي

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

الشرقيةالنفطية في أوروبا تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات: 6-4

تراجع�ت الطاق��ة التكريري�ة ف��ي أوروب�ا الش��رقية ف�ي العق��دين الماض�يين بس��بب 

روس�يا ف�ي وج�ود ف�ائض ف�ي الطاق�ة التكريري�ةم�ع إغالق بعض المصافي الصغيرة، 

بسبب اعتمادها على صناعة التكرير في تحسين القيمة المضافة للنفط الخ�ام وتص�دير 

)10-6(الش�كل يب�ين . المنتجات إلى األسواق الخارجي�ة ب�دالً م�ن تص�ديره كم�ادة خ�ام

ف���ي أوروب���ا الش���رقية خ���الل الفت���رة اس���تهالك المنتج���ات وتط���ور الطاق���ة التكريري���ة 

)2000-2013.(
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فياستهالك المنتجات والطاقة التكريريةتطور :10-6الشكل 
ي/ألف ب) 2013-2000(الشرقيةأوروبا              

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

مشكلة تنامي الطلب عل�ى المنتج�ات الشرقيةمصافي النفط في أوروبا واجهت

زي�ت الوق�ود، حي�ث ارتفع�ت نس�بة انخفاضه بشكل ح�اد عل�ى و،الغازولينوالوسطى، 

م�ن إجم�الي اس�تهالك المنتج�ات النفطي�ة % 30.94استهالك المقط�رات الوس�طى م�ن 

الطل���ب عل���ى نس���بةكم���ا ارتفع���ت، 2012ف���ي ع���ام % 39.74إل���ى 1995ف���ي ع���ام 

بينم���ا، 2012ع���ام ف���ي % 22.13إل���ى 1995ف���ي ع���ام % 19.11الغ���ازولين م���ن 

م�ن إجم�الي % 7.97إل�ى 1995ف�ي ع�ام % 28.44ت الوقود م�ن انخفضت نسبة زي

تط��ور هيك��ل اس��تهالك )11-6(الش��كل ويب��ين. 2012اس��تهالك المنتج��ات ف��ي ع��ام 

.)2012-1995(خالل الفترة الشرقيةالمنتجات النفطية في أوروبا 
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)2012-1995(الشرقيةتطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في أوروبا :11-6الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013:المصدر

لم يترافق التغير في هيك�ل الطل�ب م�ع التغي�ر ف�ي هيك�ل اإلنت�اج، حي�ث يالح�ظ 

وجود فائض في زيت الوقود وعج�ز ف�ي المقط�رات الوس�طى والغ�ازولين، فق�د بلغ�ت  

كم�ا %. 22.13بينم�ا ف�ي هيك�ل الطل�ب % 16.24ف�ي هيك�ل اإلنت�اج نسبة الغازولين

ف��ي هيك��ل بلغ��تبينم��ا اإلنت��اج ف��ي هيك��ل% 34.36ة المقط��رات الوس��طى نس��ببلغ��ت

تبلغبينما % 23.40نسبته في هيكل اإلنتاج تبلغفزيت الوقود أما . %39.74الطلب

اإلنت�اج مي�زان )12-6(الش�كل يب�ين . 2012في ع�ام %7.97نسبته في هيكل الطلب

. 2012أوروبا الشرقية عام والطلب على المنتجات النفطية في 
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2012في أوروبا الشرقية عام اإلنتاج والطلب على المنتجاتميزان:12-6الشكل 

World Oil & Gas Review,2013:المصدر

مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة تن��امي كم��ا يتوق��ع اس��تمرار 

ولك��ن بقيم��ة معتدل��ة مقارن��ة بمن��اطق الع��الم ف��ي العق��دين الق��ادمين،الش��رقية أوروب��ا 

ي /ملي�ون ب2.2على الغازولين وال�ديزل م�نالطلب سيرتفع إجمالي حيث األخرى،

، بينم�ا س�يتراجع الطل�ب عل�ى2035ي بحلول عام /مليون ب2.7إلى 2012في عام 

ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب0.3إل��ى 2012ي ع��ام /ملي��ون ب0.4م��ن زي��ت الوق��ود 

توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطي�ة ف�ي أوروب�ا )13-6(الشكل يبين . 2035

.خالل العقدين القادمينالشرقية
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النفطية في المنتجاتالطلب على توقعات تطور: 13-6الشكل 
ي/ألف ب) 2035-2012(أوروبا الشرقية             

World Oilأوبك:المصدر Outlook, 2013

البيئية ومواصفات المنتجاتالتشريعات: 6-5

الغربي���ة م���ن حي���ث مواص���فات الش���رقية ع���ن جارته���ا أوروب���ا تختل���ف دول

إل��ى القط��اع الع��ام تع��ودملكي��ة معظ��م المص��افيأن النفطي��ة، وذل��ك بس��ببالمنتج��ات 

وق��د ب��دأت عملي��ة إص��دار . وغي��اب التش��ريعات البيئي��ة الناظم��ة لمواص��فات المنتج��ات

تشريعات محلي�ة لتحس�ين مواص�فات المنتج�ات، وخاص�ة ف�ي ال�دول الت�ي تعتم�د عل�ى 

الج��دول يب��ين . تص�دير المنتج��ات إل�ى األس��واق المج�اورة الت��ي تعتم�د مع��ايير ص�ارمة

، أوروب��ا الش��رقية، المن��تج ف��ي ف��ي الغ��ازولين وال��ديزلتط��ور نس��بة الكبري��ت )6-9(

. أوروبا الغربيةومقارنتها مع 
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تطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل في أوروبا الشرقية:9-6الجدول 

201320152020202520302035البلد

)جزء في المليون(الغازولين 

18010545171310أوروبا الشرقية

121010101010أوروبا الغربية

)جزء في المليون( الديزل 

40022080251510أوروبا الشرقية

131010101010أوروبا الغربية

World Oil Outlook, 2013أوبك: المصدر

التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في أوروبا الشرقية:6-6

روس�يا التكرير في أوروبا الشرقية ف�ي ك�ل م�نتتركز مشاريع تطوير صناعة 

مص��اف وإنش��اء م��ن خ��الل تط��وير المص��افي القائم��ة كازاخس��تان وتركمانس��تان، و

:وذلك لتحقيق األهداف التاليةجديدة،

االستفادة من القيمة المضافة للنفط المنتج من خ�الل تص�دير المنتج�ات النفطي�ة •

ر المنتج�ات ب�دالً م�ن ال�نفط الخ�ام ولتش�جيع تص�دي. بدالً من تصدير النفط الخام

نظ��ام ض��ريبة التص��دير عل��ى تع��ديالت عل��ىقام��ت الحكوم��ة الروس��ية بإدخ��ال

. النفطيةالمنتجات 

تلبي��ة الطل��ب المتن��امي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي الس��وق المحلي��ة، وخاص��ة •

.الغازولين والديزل

تع��ديل هيك��ل إنت��اج مص��افي ال��نفط لرف��ع نس��بة المنتج��ات الخفيف��ة عل��ى حس��اب •

الثقيل��ة بم��ا يتواف��ق م��ع هيك��ل الطل��ب ف��ي الس��وق المحلي��ة ومتطلب��ات أس��واق 

. التصدر الخارجية

ساهم النظام الضريبي الجديد ال�ذي أدخلت�ه الحكوم�ة الروس�ية لتش�جيع تص�دير 

عل�ى رف�ع درج�ة تعقي�د المص�افي القائم�ة المنتجات الخفيفة في تحفيز صناعة التكري�ر 

ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب0.5وإض��افة طاق��ة عملي��ات تحويلي��ة جدي��دة، تق��در بح��والي 
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.، وذل�ك لتع�ويض ال�نقص ال�ذي حص�ل نتيج�ة إغ�الق بع�ض الوح�دات القديم�ة2017
(Fattouh, B. and Henderson J. 2012)

ستنتاجاتاالخالصة وال: 6-7

% 12بنس�بة ،ي/أل�ف ب9810.4تبلغ الطاقة التكريرية ف�ي أوروب�ا الش�رقية 

. 2014مصفاة بداية عام 84من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

من إجمالي الطاقة التكريرية في % 51بنسبة ،تأتي روسيا في المرتبة األولى

41وع��دد المص��افي ،ي/أل��ف ب4982.9أوروب��ا الش��رقية، بطاق��ة تكريري��ة ق��درها 

أل�ف 978.6بطاق�ة تكريري�ة % 10أوكراني�ا ف�ي المرتب�ة الثاني�ة بنس�بة تليها،مصفاة

مص��افي، كم��ا ت��أتي روس��يا البيض��اء ف��ي المرتب��ة الثالث��ة ) 6(ي، وع��دد المص��افي /ب

،مص��فاة) 2(ي وع��دد المص��افي /أل��ف ب493.3بطاق��ة تكريري��ة ق��درها % 5بنس��بة 

ي /أل�ف ب492.9ق�درها وطاقة تكريرية% 5ندا بنسبة وفي المرتبة الرابعة تأتي بول

وطاق�ة % 4، وف�ي المرتب�ة الخامس�ة ت�أتي روماني�ا بنس�بة مص�فاة)2(وعدد المصافي 

، أم��ا ب���اقي دول أوروب��ا الش���رقية )6(ي وع���دد المص��افي /أل��ف ب410.6تكريري��ة 

ة تكريري�ة منخفض�ة نس�بياً ص�ممت الع�دد وذات طاق�ةفجميعها تمتل�ك مص�اف مح�دود

. لتلبية الطلب المحلي

النفط في معظم دول أوروبا الشرقية من ضعف ربحيته�ا بس�بب مصافيتعاني 

عل�ى المنتج�ات النفطي�ةقدمها، وصغر حجمها، واعتماده�ا عل�ى تلبي�ة الطل�ب المحل�ي

اق باس��تثناء مص��افي روس��يا الت��ي خص��ص العدي��د منه��ا لتص��دير المش��تقات إل��ى األس��و

ظ�ة عل�ى اس�تمرار عم�ل ساهمت مشاريع التطوير المستمرة ف�ي المحافقد و. الخارجية

.، بينما أغلق بعضها لعدم جدوى تطويرهاهذه المصافي

مصفاة 13ي /ألف ب200بلغ عدد المصافي التي تزيد طاقتها التكريرية عن 

لمص�افي ، كما بل�غ ع�دد ا2014فقط من إجمالي عدد المصافي بداية عام % 15بنسبة 

مص�فاة 31ي /أل�ف ب200-100متوسطة الحجم التي تتراوح طاقتها التكريرية ب�ين 

، بينم�ا بل�غ ع�دد المص�افي الص�غيرة الت�ي تت�راوح طاقته�ا التكريري�ة ب�ين %37بنسبة 
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، كما بلغ ع�دد المص�افي الص�غيرة ج�داً، %19مصفاة بنسبة 16ي /ألف ب50-100

من إجم�الي % 29مصفاة بنسبة 24ي /ألف ب50التي ال تزيد طاقتها التكريرية عن 

.عدد مصافي أوروبا الشرقية

م��ن % 58بنس��بة 2014مص��فاة بداي��ة ع��ام 49بل��غ ع��دد المص��افي التحويلي��ة 

إجم���الي ع���دد المص���افي العامل���ة ف���ي أوروب���ا الش���رقية، وع���دد مص���افي المعالج���ة 

مص�فاة 19، أم�ا مص�افي التقطي�ر فبل�غ ع�ددها %19مص�فاة بنس�بة 16الهيدروجينية 

%. 23بنسبة 

عمليات تحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولين إل�ى طاق�ة تقطي�ر طاقةنسبةبلغت

وهي أعلى بقليل، 2014عامبداية%15.72مصافي أوروبا الشرقيةالنفط الخام في

.العالممصافيمتوسطمن

بلغ�ت نس��بة طاق�ة عملي��ات المعالج�ة الهيدروجيني��ة إل�ى طاق��ة تقطي�ر ال��نفط ف��ي 

، وه��ي نس��بة أدن��ى م��ن 2014ع��ام بداي��ة %42.56مص��افي دول أوروب��ا الش��رقية 

. متوسط مصافي العالم

بلغ��ت نس��بة طاق��ة عملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ة الت��ي تتك��ون م��ن عملي��ات 

التكس��ير الح��راري والهي��دروجيني إل��ى طاق��ة تقطي��ر ال��نفط ف��ي مص��افي دول أوروب��ا 

. مصافي العالم، وهي أدنى من متوسط %22.40الشرقية 

تراجع�ت الطاق��ة التكريري�ة ف��ي أوروب�ا الش��رقية ف�ي العق��دين الماض�يين بس��بب 

.إغالق بعض المصافي الصغيرة، ووجود فائض في الطاقة التكريرية

واجهت مصافي النفط في أوروبا الشرقية مشكلة تنامي الطلب عل�ى المنتج�ات 

لم يترافق التغير ف�ي ، ولوقودالوسطى، والغازولين، وانخفاضه بشكل حاد على زيت ا

هيكل الطلب مع تغير في هيكل اإلنت�اج، حي�ث يالح�ظ وج�ود ف�ائض ف�ي زي�ت الوق�ود 

كم�ا يتوق�ع اس�تمرار تن�امي مع�دل الطل�ب ، وعجز في المقطرات الوسطى والغ�ازولين

على المنتجات النفطية ف�ي منطق�ة أوروب�ا الش�رقية ف�ي العق�دين الق�ادمين، ولك�ن بقيم�ة 

.رنة بمناطق العالم األخرىمعتدلة مقا
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تختل���ف دول أوروب���ا الش���رقية ع���ن جارته���ا الغربي���ة م���ن حي���ث مواص���فات 

وغي��اب ،معظ��م المص��افي إل��ى القط��اع الع��امتبعي��ةالمنتج��ات النفطي��ة، وذل��ك بس��بب 

وق�د ب�دأت عملي�ة إص�دار تش�ريعات . التشريعات البيئية الناظمة لمواص�فات المنتج�ات

محلي��ة لتحس��ين مواص��فات المنتج��ات، وخاص��ة ف��ي ال��دول الت��ي تعتم��د عل��ى تص��دير 

. المنتجات إلى األسواق المجاورة التي تعتمد معايير صارمة

ية لتش�جيع تص�دير ساهم النظام الضريبي الجديد ال�ذي أدخلت�ه الحكوم�ة الروس�

المنتجات الخفيفة في تحفيز صناعة التكري�ر عل�ى رف�ع درج�ة تعقي�د المص�افي القائم�ة 

.وإضافة طاقة عمليات تحويلية جديدة

التكري�ر ف�ي أوروب�ا الش�رقية الطاق�ة التكريري�ةوتوسيعتتركز مشاريع تطوير

ض�افة لل�نفط في كل م�ن روس�يا و كازاخس�تان وتركمانس�تان، وذل�ك لتعزي�ز القيم�ة الم

المنتج من خالل تصدير المنتجات النفطية بدالً من تصدير النفط الخ�ام، وتلبي�ة الطل�ب 

المتن��امي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي الس��وق المحلي��ة، وخاص��ة الغ��ازولين وال��ديزل، 

إضافة إلى تعديل هيكل إنتاج مصافي النفط لرفع نسبة المنتجات الخفيف�ة عل�ى حس�اب 

ر يم��ع هيك��ل الطل��ب ف��ي الس��وق المحلي��ة ومتطلب��ات أس��واق التص��دالثقيل��ة بم��ا يتواف��ق

. الخارجية
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 السابعالفصل 

 الشرق األوسطصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

ي /بأل��ف8545.4التكريري��ة ف��ي دول منطق��ة الش��رق األوس��ط تبل��غ الطاق��ة 

بداي�ة مص�فاة49من إجمالي الطاقة التكريرية في الع�الم، وع�دد المص�افي % 9بنسبة 

منطق�ة الش�رق دول توزع نسب الطاقة التكريري�ة ف�ي )1-7(الشكل يبين . 2014عام 

التكريري�ة، وإجم�الي طاق�ة طاق�ةال)1-7(الجدول كما يبين . 2014األوسط بداية عام 

ف��ي دول ال��نفط العامل��ةمص��افيالعملي��ات التحويلي��ة، ومتوس��ط مؤش��ر درج��ة تعقي��د 

.2014عامبدايةالشرق األوسط

2014الطاقة التكريرية في الشرق األوسط بداية عام توزع نسب:1-7الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ:المصدر

السعودية
29%

إيران
الكويت24%

11%

العراق
10%

اإلمارات 
8%

باقي دول الشرق 
األوسط

18%
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)ي/ألف ب(2014ية وعدد المصافي في الشرق األوسط بداية عام الطاقة التكرير: 1-7الجدول 
ون

لس
 ني

قيد
 تع

شر
مؤ

ط 
وس

مت

وج
در

لهي
ة ا

لج
معا

ال
نية

ي

ني
كتا

ألو
م ا

رق
ن ال

سي
تح

سير
تك

يلة
لثق

ت ا
لفا

مخ
ال

وي
 ج

طير
تق

في
صا

الم
دد 

ع

بلد
ال

4.39 798.5 238.8 593.4 2507 8 السعودية

3.46 197.2 200.7 521.3 2034 10 إيران

6.56 592.8 60.6 281.4 936 3 الكويت

3.94 281.0 106.5 76.74 860 12 العراق

3.34 215.3 94.2 68.0 690 4 اإلمارات

5.13 145.5 70.7 80.0 283 2 قطر

4.89 96.0 26.5 115.5 276 2 فلسطين المحتلة

7.17 163.0 18.0 116.0 267 1 البحرين

5.72 105.5 46.1 84.2 240 2 سورية

4.56 50.0 49.0 75.0 222 2 عمان

1.65 0.0 14.5 0.0 140 2 اليمن

3.21 17.3 10.9 9.6 90 1 األردن

4.39 2662.0 936.5 2021 8545 49 اإلجمالي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

الشرق األوسطالطاقة التكريرية لمصافي النفط في : 7-1

ق��درها تكريري��ة ة اق��بطالمرتب��ة األول��ىف��ي الس��عوديةالعربي��ةالمملك��ةت��أتي 

م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة الش��رق % 29ونس��بة ،ي/أل��ف ب2507

العامل�ة طاق�ة مص�افي ال�نفط )2-7(الج�دول يبين .مصفاة8وعدد المصافي ، األوسط

.2014عام بداية ودرجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ ،المملكة العربية السعوديةفي 
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)ي/ألف ب(2014عامالسعودية بدايةفي العاملة مصافي النفط طاقة :2-7الجدول 

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

Saudi Aramco 5.45 1945 550 Ras Tanura راس تنورة

Saudi Aramco 1.67 1986 400 Rabigh رابغ

Saudi Aramco-Mobil 6.08 1990 400 Yanbu Export )سامرف(تصدير-ينبع

Saudi Aramco-Total 8.64 2014 400 Al-Jubail )ساتورب(الجبيل 

Saudi Aramco Shell Refinery Co. 6.13 1985 310 Al-Jubail )ساسرف(الجبيل 

Saudi Aramco 2.64 1983 235 Yanbu Domestic ينبع محلي

Saudi Aramco 7.64 1972 124 Al-Riyadh رياضال

Saudi Aramco 9.24 1968 88 Jeddah جدة

4.39 2507 إجمالي السعودية

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

ي /أل��ف ب2034كم��ا ت��أتي إي��ران ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بطاق��ة تكريري��ة ق��درها

وعدد المصافي من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، % 24ونسبة 

وت��اريخ ،إي��رانف��ي العامل��ة ص��افي ال��نفط مطاق��ة )3-7(الج��دول يب��ين .مص��افي10

.2014عام بداية درجة تعقيدها مؤشر وإنشائها،

)ي/ألف ب(2014إيران بداية عام في العاملةمصافي النفططاقة:3-7الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

National Iranian Oil Co. 2.60 1912 429 Abadan عبدان

National Iranian Oil Co. 3.26 1979 370 Isfahan أصفهان

National Iranian Oil Co. 3.47 1997 320 Bandar Abbas بندر عباس

National Iranian Oil Co. 3.63 2012 300 Bandar Abbas II II-بندر عباس

National Iranian Oil Co. 3.94 1969 250 Tehran طهران

National Iranian Oil Co. 4.65 1993 150 Arak أراك

National Iranian Oil Co. 4.40 1978 110 Tabriz تبريز

National Iranian Oil Co. 4.57 1973 50 Shiraz شيراز

National Iranian Oil Co. 2.62 1976 30 Lavan Island جزيرة الفان

National Iranian Oil Co. 1.83 1971 25 Kermanshah كرمانشاه

3.46 2034 إجمالي إيران

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر
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ي /أل�ف ب936تأتي دولة الكوي�ت بطاق�ة تكريري�ة ق�درهاةالثالثتبةوفي المر

وعدد المصافي من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط، % 11ونسبة 

دول��ة الكوي��تف��ي العامل��ة طاق��ة مص��افي ال��نفط)4-7(الج��دول يب��ين .مص��افي)3(

.2014عام بداية درجة تعقيدها مؤشر وإنشائها،وتاريخ 

)ي/ألف ب(2014الكويت بداية عام في العاملةطاقة مصافي النفط:4-7الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

Kuwait National Petroleum Co. 5.52 1949 466 Mina Al-Ahmadi األحمديءمينا

Kuwait National Petroleum Co. 6.7 1958 270 Mina Abdulla عبد هللاءمينا

Kuwait National Petroleum Co. 8. 8. 1968 200 Shuaiba الشعيبة

6.56 936 إجمالي الكويت

بيانات صناعة التكريرقاعدة -وابكأ: المصدر

ي/أل�ف ب860بطاق�ة تكريري�ة ق�درهاةالرابع�تب�ةكما ت�أتي الع�راق ف�ي المر

وعدد المصافي من إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط،% 10ونسبة 

وت�اريخ ،الع�راقف�ي العامل�ةمص�افي ال�نفططاق�ة )5-7(الج�دول يب�ين .مصفاة) 12(

.2014عام بداية درجة تعقيدها مؤشر وإنشائها،

)ي/ألف ب(2014العراق بداية عام في العاملةصافي النفطمطاقة :5-7الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

Oil Refineries Administration 5.87 1982 310 Baiji بيجي
Midland Refineries Co. 4.07 1955 165 Daura, Bagdad الدورة
Oil Refineries Administration 3.93 1975 140 Basra بصرة
Oil Refineries Administration 1.00 1976 58 Skid-mounted مصافي متنقلة
Kar Group 2.50 2009 40 Erbil إربيل
Iraqi Co. for Oil Operations 1.00 1973 30 Kirkuk كركوك
Oil Refineries Administration 1.00 1978 30 Al-Samawah السماوة
Oil Refineries Administration 1.57 1981 30 Al-Nasiryia الناصرية
Oil Refineries Administration 1.75 2005 30 Al-Najaf النجف
Oil Refineries Administration 1.00 1992 27 Alsiniya الصينية

3.94 860 العراقإجمالي 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر
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بطاق��ة تكريري��ة ةالخامس��تب��ةت��أتي دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ف��ي المر

م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي منطق�ة الش�رق % 8ونس�بة ي/أل�ف ب690قدرها

طاق��ة مص��افي ال��نفط )6-7(الج��دول يب��ين .يفامص��) 4(وع��دد المص��افي األوس��ط،

بداي�ة درج�ة تعقي�دها مؤش�ر وإنش�ائها،وت�اريخ ،العربي�ة المتح�دةاإلماراتفي العاملة 

.2014عام 

)ي/ألف ب(2014اإلمارات بداية عام في العاملةطاقة مصافي النفط:6-7الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

Takreer 3.56 1981 400 Ruwais رويس

Emirates National Oil Co. 4.17 2000 120 Jebel Ali جبل علي

Takreer 3.24 1976 85 Umm Al-Nar أم النار

Fujairah Refinery Co. Ltd. 1.26 1996 85 Fujairah الفجيرة

3.34 690 إجمالي اإلمارات

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

أما باقي دول الشرق األوسط فمعظمها يمتلك عدد محدود من المصافي وطاق�ة 

ب��اقي ف��ي العامل��ة مص��افي ال��نفط طاق��ة )7-7(الج��دول يب��ين . تكريري�ة منخفض��ة نس��بياً 

.2014عام بداية درجة تعقيدهامؤشر ووتاريخ إنشائها،دول منطقة الشرق األوسط

الشرق األوسطباقي دول في العاملةالنفططاقة مصافي:7-7الجدول 
)ي/ألف ب(2014بداية عام 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

قطر

Laffan Refinery Co. Ltd. 6.07 2009 146 Ras Laffan راس لفان

National Oil Distribution Co. 4.13 1952 137 Meseieed مسيعيد

5.13 283 قطرإجمالي 

فلسطين المحتلة

Oil Refineries Ltd. 3.84 1939 196 Haifa حيفا

Paz Oil Co. Ltd. 7.48 1973 80 Ashdod أشدود

4.89 276 إجمالي فلسطين المحتلة

البحرين

Bahrain Petroleum Co. 7.17 1936 267 Sitra سترة
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

سورية

Banias Refining Co. 6.6 1979 133 Banias بانياس

Homs Refinery Co. 4.63 1959 107 Homs حمص

5.72 240 إجمالي سورية

عمان

Oman Refinery Co. 2.56 1982 106 Mina Al Fahal مينا الفحل

Oman Refinery Co. 6.39 2007 116 Sohar صحار

4.56 222 إجمالي عمان

اليمن

Aden Refinery Co. 1.6 1954 130 Aden عدن

Yemen Oil Co. 2.25 1986 10 Marib مأرب

1.65 140 إجمالي اليمن

األردن

Jordan Petroleum Refinery 3.21 1964 90 Zarqa الزرقاء

1518 إجمالي باقي دول الشرق األوسط

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

األوسطمصافي النفط المغلقة في الشرق : 7-2

رق األوس�ط ف�ي الفت�رة لم تسجل عمليات إغ�الق هام�ة لمص�افي ال�نفط ف�ي الش�

في إغالق عدد محدود من المصافي الص�غيرة الحج�م ف�ي ، وتركزت)2000-2013(

الج�دول يب�ين . وذلك لضعف كفاءتها وعدم جدوى تش�غيلها،كل من العراق والسعودية

). 2013-2000(المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة )7-8(

ي/ألف ب) 2013-2000(المصافي المغلقة في الشرق األوسط في الفترة : 8-7الجدول 

تاريخ 
اإلغالق المالك تاريخ 

اإلنشاء
الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة

السعودية

2000 Saudi Aramco 1966 30 Khafji الخفجي

العراق

2003 Oil Refineries Administration 1990 10 مصافي متنقلة

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر
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األداء التشغيلي لمصافي النفط في الشرق األوسط:7-3

صممت مصافي النفط ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط بش�كل أساس�ي لتلبي�ة حاج�ة 

ال��دول المص��درة للبت��رول الت��ي تمتل��ك أم��ا ف��ي الس��وق المحلي��ة م��ن المنتج��ات النفطي��ة، 

م�ارات اإلوالكوي�ت ومثل الس�عودية وإي�ران ،ومعدالت إنتاج عاليةنفطيةاحتياطيات

تص�دير الف�ائض إل�ى لتلبي�ة الس�وق المحلي�ة والمص�افيفق�د ص�ممتالعربي�ة المتح�دة، 

تح��ولي��ةالمحل��ي عل��ى المنتج��ات النفطإال أن��ه م��ع ازدي��اد الطل��ب .األس��واق الخارجي��ة

غي�ر ق�ادر اآلخ�ر ، فضالً عن أن بعض�ها إلى تلبية السوق المحليةهذه المصافي بعض

بات األسواق العالمي�ة المس�تهلكة،متوافقة مع متطلذات مواصفاتعلى إنتاج مشتقات 

وف�ي الس�نوات العش�ر الماض�ية ش�هدت . التحويليةعمليات الانخفاض نسبة طاقة بسبب

شاريع التطوير لتحسين األداء من خالل رفع نس�بة العملي�ات المنطقة تنفيذ العديد من م

الالحق��ة إل��ى طاق��ة تقطي��ر ال��نفط، إض��افة إل��ى التوس��ع ف��ي الطاق��ة التكريري��ة التحويلي��ة 

وإنش��اء مص��اف جدي��دة متط��ورة، كمص��فاة عب��دان ف��ي إي��ران والجبي��ل ف��ي الس��عودية، 

الحق��ة والطاق��ة تط��ور طاق��ة العملي��ات ال)2-7(الش��كل يب��ين . وراس لف��ان ف��ي قط��ر

). 2014-1995(التكريرية في الشرق األوسط خالل الفترة 

في الشرق األوسطالتكريرية تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة : 2-7الشكل 
ي/ألف ب)2014-1995(خالل الفترة

تقرير األمين العام السنوي-أوابك: المصدر
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األوسط حسب الحجمتصنيف مصافي النفط في الشرق :7-3-1

ي /أل�ف ب50تزيد طاقتها التكريري�ة ع�ن بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال

من إجمالي مصافي النفط ف�ي الش�رق األوس�ط، كم�ا بل�غ ع�دد % 24مصفاة بنسبة12

مص�افي بنس�بة 6ي /أل�ف ب100-50ب�ينطاقته�ا التكريري�ة تت�راوحالمصافي الت�ي 

أل�ف 200-100، كما بلغ عدد المص�افي ذات الطاق�ة التكريري�ة ض�من المج�ال 12%

، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريري�ة األعل�ى %29مصفاة بنسبة 14ي /ب

م�ن إجم�الي مص�افي ال�نفط ف�ي الش�رق % 35مصفاة، بنس�بة 17ي /ألف ب200من 

تص��نيف مص��افي ال��نفط ف��ي دول )3-7(الش��كل يب��ين . 2014ام ف��ي بداي��ة ع��األوس��ط

ت�وزع نس�ب )4-7(الش�كل ، كم�ا يب�ين 2014الشرق األوسط حسب الحجم بداي�ة ع�ام 

.2014عام بداية مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب الحجم 

تصنيف مصافي النفط في دول الشرق األوسط حسب الحجم :3-7الشكل 
)ي/ألف ب(2014بداية عام 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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)ي/ألف ب(2014حسب الحجم عام الشرق األوسطتوزع نسب مصافي :4-7الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

تصنيف مصافي النفط في الشرق األوسط حسب النوع:7-3-2

مص�افي بنس�بة 10بلغ عدد المصافي البسيطة التي تحت�وي عل�ى وح�دة تقطي�ر 

وترك�زت ف�ي 2014من إجمالي عدد المصافي في الش�رق األوس�ط بداي�ة ع�ام % 21

8العراق وباقي دول الش�رق األوس�ط، كم�ا بل�غ ع�دد مص�افي المعالج�ة الهيدروجيني�ة 

م�ن % 63مص�فاة بنس�بة 31، أما عدد المص�افي التحويلي�ة فبل�غ %16مصافي بنسبة 

تص�نيف مص�افي )5-7(الش�كل يب�ين . إجمالي عدد المصافي في دول الشرق األوس�ط

ت�وزع )6-7(الشكل ، كما يبين 2014النفط في دول الشرق األوسط حسب النوع عام 

.2014نسب مصافي الشرق األوسط حسب النوع بداية عام 

50أقل من 
24%

50-100
12%

100-200
29%

200أكبر من 
35%
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2014حسب النوع عام األوسطالشرق تصنيف مصافي النفط في دول : 5-7الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

2014حسب النوع عام الشرق األوسطتوزع نسب مصافي النفط في :6-7الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني:7-3-3

مص�افي ف�يللغ�ازولينتحسين الرقم األوكتانيعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

أدن�ىوه�ي،2014ع�امبداي�ة ال�نفطتقطي�رطاق�ةمن% 10.96دول الشرق األوسط

تحس��ين ال��رقم عملي��اتطاق��ةنس��بة)7-7(الش��كليب��ين.  الع��الممص��افيمتوس��طم��ن

.2014عامبدايةاألوسطالشرق مصافيفيالنفطتقطيرةطاقإلىاألوكتاني

تقطير النفط طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة :7-7الشكل 
2014عام بداية الشرق األوسطمصافي في 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

المعالجة الهيدروجينيةطاقة عمليات :7-3-4

ال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

م�نأدن�ىنس�بةوه�ي،2014ع�ام بداي�ة %31.15الش�رق األوس�طدول مص�افيفي

مواص��فات لغي��اب تش��ريعات ملزم��ة لتحس��ين وذل��ك نظ��راً الع��الم،مص��افيمتوس��ط

وتص��ميم معظ��م المص��افي لتلبي��ة الطل��ب المحل��ي عل��ى المنتج��ات ، النفطي��ةالمنتج��ات

يب�ين.النفطية باستثناء البحرين وقطر والكويت وبعض مص�افي الس�عودية واإلم�ارات
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ف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملي�اتطاق�ةنسبة)8-7(الشكل

.2014عامالشرق األوسط بدايةدول مصافي

النفطتقطيرطاقة إلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقة نسبة:8-7الشكل
2014الشرق األوسط بداية عام مصافيفي

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر          

تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة:7-3-5

ف�يال�نفطتكري�رطاق�ةإل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةعملي�اتطاقةنسبةبلغت

، وه��ي أدن��ى م��ن متوس��ط 2014بداي��ة ع��ام %23.65دول الش��رق األوس��ط مص��افي

إل��ىتكس��ير المخلف�ات الثقيل��ةعملي�اتطاق��ةنس�بة)9-7(الش��كليب�ين. مص�افي الع��الم

.2014عامبدايةدول الشرق األوسطمصافيفيالنفطتقطيرطاقة
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النفط تقطيرطاقة إلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة نسبة:9-7الشكل
2014عامبداية الشرق األوسطمصافيفي

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية: 7-4

فيه�ا مع�دل الطل�ب عل�ى ينم�والت�يتعتبر منطقة الش�رق األوس�ط م�ن المن�اطق 

الت�ي ش�هدتها واالقتصاديةالمنتجات النفطية بمستويات عالية بسبب النهضة الصناعية 

في العقود الماضية وخاصة ال�دول المنتج�ة لل�نفط، وق�د تراف�ق ارتف�اع الطل�ب بتوس�يع 

يب��ين . الطاق��ة التكريري��ة م��ن خ��الل إنش��اء مص��اف جدي��دة أو توس��يع المص��افي القائم��ة

الشرق األوسط خالل استهالك المنتجات في والطاقة التكريرية تطور)10-7(الشكل 

).2013-2000(الفترة 
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الشرق األوسطاستهالك المنتجات في والطاقة التكريرية تطور:10-7الشكل
ي/ألف ب) 2013-2000(خالل الفترة 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

مشكلة تنامي الطلب على الغ�ازولينالشرق األوسطمصافي النفط في واجهت

زي��ت الوق��ود، حي��ث ارتفع��ت نس��بة عل��ى انخفاض��هووالنافث��ا وغ��از البت��رول المس��ال،

م��ن إجم��الي اس��تهالك المنتج��ات النفطي��ة ف��ي ع��ام % 14.77م��ن الغ��ازوليناس��تهالك 

الطل��ب عل��ى النافث��ا وغ��از نس��بةكم��ا ارتفع��ت، 2012ف��ي ع��ام % 16.94إل��ى 1995

بينم��ا، 2012ع��ام ف��ي % 16.94إل��ى 1995ف��ي ع��ام % 5.46م��ن البت��رول المس��ال 

م�ن إجم�الي % 10.57إلى 1995في عام % 28.44انخفضت نسبة زيت الوقود من 

تط���ور هيك���ل اس���تهالك )11-7(الش���كل يب���ين .2012اس���تهالك المنتج���ات ف���ي ع���ام 

)2012-1995(خالل الفترة الشرق األوسطالمنتجات النفطية في 
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)2012-1995(الشرق األوسطتطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في :11-7الشكل 

,World Oil & Gas Review:المصدر                   2013

ترافق التغير في هيكل الطل�ب م�ع تغي�ر ف�ي هيك�ل اإلنت�اج م�ن خ�الل التط�وير 

المستمر لمصافي النفط وخاصة ف�ي ال�دول المنتج�ة لل�نفط الت�ي تمتل�ك المقوم�ات الت�ي 

مكلف��ة، إال أن العدي��د م��ن ال��دول تس��تورد بع��ض اس��تثماريةتمكنه��ا م��ن تنفي��ذ مش��اريع 

ترك���ز التب���اين ف���ي . ل���ب واإلنت���اجالمنتج���ات وتص���در أخ���رى بس���بب التب���اين ب���ين الط

بينما ف�ي هيك�ل اإلنت�اج بلغ�ت % 16.94الغازولين حيث بلغت نسبته في هيكل الطلب 

% 10.57، كما بلغت نسبة النافثا وغاز البت�رول المس�ال ف�ي هيك�ل الطل�ب 11.71%

هيك�ل اإلنت�اج والطل�ب مي�زان)12-7(الش�كل يبين%. 24.68بينما في هيكل اإلنتاج 

. 2012الشرق األوسط عام جات النفطية في على المنت
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2012اإلنتاج والطلب على المنتجات في الشرق األوسط عام ميزان: 12-7الشكل 

,World Oil & Gas Review:المصدر 2013

الش��رق الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة تن��اميكم��ا يتوق��ع اس��تمرار 

ي في ع�ام /مليون ب7إجمالي الطلب من سيرتفعفي العقدين القادمين، حيث األوسط

وس���تتركز الزي���ادة ف���ي ك���ل م���ن ، 2035ي بحل���ول ع���ام /ملي���ون ب9.7إل���ى 2012

)13-4(الش��كل يب��ين . بينم��ا س��يتراجع الطل��ب عل��ى زي��ت الوق��ودالغ��ازولين وال��ديزل، 

خ�الل العق�دين األوس�طالش�رقدول توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطي�ة ف�ي

.القادمين
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النفطية في الشرق األوسط المنتجاتالطلب على توقعات تطور:13-7الشكل 
ي/بألف) 2035-2012(خالل الفترة 

World Oilأوبك : المصدر Outlook, 2013

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات:7-5

بيئية منطقة الشرق األوسط من ضعف التشريعات التعاني صناعة التكرير في

إل��ى تع��ودملكي��ة معظ��م المص��افيأن ، بس��بب النفطي��ةالناظم��ة لمواص��فات المنتج��ات

وق�د ب�دأت عملي�ة إص�دار تش�ريعات محلي�ة لتحس�ين مواص�فات . شركات القطاع الع�ام

المنتجات، وخاصة ف�ي ال�دول الت�ي تعتم�د عل�ى تص�دير المنتج�ات إل�ى األس�واق الت�ي 

، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظ�ة عل�ى س�المة تتطلب مواصفات صارمة

ف�ي ن والديزل تطور نسبة الكبريت في الغازولي)9-7(الجدول يبين . البيئة من التلوث

. أوروبا الغربية، ومقارنتها مع الشرق األوسط
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الشرق األوسطتطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل في :9-7الجدول 

201320152020202520302035المنطقة

)جزء في المليون(الغازولين في 

50028075201310الشرق األوسط

121010101010أوروبا الغربية

)جزء في المليون( الديزل في 

1130385130502010الشرق األوسط

131010101010أوروبا الغربية

World Oil Outlook, 2013أوبك : المصدر

التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في الشرق األوسط:7-6

تط�وير مص�افي ال�نفط، مج�الف�ي ات هام�ةتشهد منطقة الشرق األوسط تطور

معظ�مترك�زيو.منتجات النفطية في السوق المحليةوذلك لتلبية الطلب المتنامي على ال

الكوي�ت دول�ة العراق وجمهورية المشاريع في المملكة العربية السعودية وإيران وهذه 

.مارات العربية المتحدةاإلدولة و

قائم��ة المص��افي المخط��ط إنش��اؤها ف��ي منطق��ة الش��رق )10-7(الج��دول يب��ين 

)2017-2012(األوسط خالل الفترة 

الشرق األوسطإنشاؤها في المصافي الجاري:10-7الجدول
ي/ألف ب)2017-2012(خالل الفترة              

تاريخ التشغيلالطاقة التكريرية البلداسم المصفاة

4202014اإلمارات Ruwaisالرويس

3002015إيران1Bandar Abbas-1-بندر عباس 

2602014إيران2Bandar Abbas-2-بندر عباس

1202015إيرانParsفارس 

2602015إيرانqazwinقزوين

302015إيرانKeshmقشم 

1202016سوريةDair alzourدير الزور

4002017السعوديةJazanجازان

4002016السعوديةYanbuينبع
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تاريخ التشغيلالطاقة التكريرية البلداسم المصفاة

4002017السعوديةRasstannuraراس تنورة

3002016العراقAl-Nassiryaالناصرية

1402016العراقKarbalaكربالء

1502016العراقMissanميسان

1502017العراقKirkukكركوك

6152017الكويتMina Alzourمينا الزور

2602016قطرAl-Shaheenالشاهين

2302015عمانAl-Dukumالدقم

MEES, 2013: المصدر

ستنتاجاتاالخالصة وال: 7-7

% 9ي بنس�بة /أل�ف ب8545تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة الشرق األوسط 

ت��أتي المملك��ة . مص��فاة49م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الع��الم، وع��دد المص��افي 

ي ونس�بة /أل�ف ب2507األول�ى بطاق�ة تكريري�ة ق�درها العربية السعودية في المرتبة 

8وع��دد المص��افي ،م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط% 29

ي /أل��ف ب2034ي��ة ق��درها إي��ران ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بطاق��ة تكرير، تليه��اافيمص��

وف��ي المرتب�ة الثالث��ة ت��أتي دول��ة الكوي��ت .مص��افي10، وع��دد المص��افي %24ونس�بة 

. مص�افي) 3(، وع�دد المص�افي %11ي ونس�بة /أل�ف ب936بطاقة تكريرية ق�درها 

ونس�بة ،ي/أل�ف ب860أتي العراق ف�ي المرتب�ة الرابع�ة بطاق�ة تكريري�ة ق�درها تكما 

وت��أتي دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ف��ي . مص��فاة) 12(، وع��دد المص��افي 10%

م��ن إجم��الي % 8ونس��بة ،ي/أل��ف ب690لخامس��ة بطاق��ة تكريري��ة ق��درها المرتب��ة ا

أم�ا ب�اقي . مص�افي) 4(الطاقة التكريرية في منطقة الش�رق األوس�ط، وع�دد المص�افي 

دول الش��رق األوس��ط فمعظمه��ا يمتل��ك ع��دد مح��دود م��ن المص��افي وطاق��ة تكريري��ة 

.منخفضة نسبياً 
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لش�رق األوس�ط ف�ي الفت�رة لم تسجل عمليات إغ�الق هام�ة لمص�افي ال�نفط ف�ي ا

وانحصرت في إغالق عدد محدود من المصافي الصغيرة الحجم في ) 2000-2013(

.كل من العراق والسعودية وذلك لضعف كفاءتها وعدم جدوى تشغيلها

صممت معظم مصافي ال�نفط ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط بش�كل أساس�ي لتلبي�ة 

ال��دول المص��درة للبت��رول الت��ي ي أم��ا ف��حاج��ة الس��وق المحلي��ة م��ن المنتج��ات النفطي��ة، 

مثل المملكة العربية السعودية وإي�ران ودول�ة ،ومعدالت إنتاج عاليةاحتياطياتتمتلك 

تص�دير فقد ص�ممت لتلبي�ة الس�وق المحلي�ة والكويت ودولة األمارات العربية المتحدة، 

المحل��ي عل��ى المنتج��اتإال أن��ه م��ع ازدي��اد الطل��ب .الف��ائض إل��ى األس��واق الخارجي��ة

أصبحت هذه المصافي غير قادرة على التصدير، فض�الً ع�ن أن بعض�ها غي�ر النفطية

ب��ات األس��واق العالمي��ة متوافق��ة م��ع متطلذات مواص��فاتق��ادر عل��ى إنت��اج مش��تقات 

وف��ي الس��نوات العش��ر . التحويلي��ةعملي��ات الانخف��اض نس��بة طاق��ة بس��ببالمس��تهلكة،

الماضية ش�هدت المنطق�ة تنفي�ذ العدي�د م�ن مش�اريع التط�وير لتحس�ين األداء م�ن خ�الل 

رف��ع نس��بة العملي��ات الالحق��ة إل��ى طاق��ة تقطي��ر ال��نفط، إض��افة إل��ى التوس��ع ف��ي الطاق��ة 

التكريري��ة وإنش��اء مص��اف جدي��دة متط��ورة، كمص��فاة عب��دان ف��ي إي��ران والجبي��ل ف��ي 

. وراس لفان في قطرالسعودية،

ي /أل�ف ب50تزيد طاقتها التكريري�ة ع�ن بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال

من إجمالي مصافي النفط ف�ي الش�رق األوس�ط، كم�ا بل�غ ع�دد % 24مصفاة بنسبة12

مص��افي بنس��بة 6ي /أل��ف ب100-50المص��افي الت��ي تبل��غ طاقته��ا التكريري��ة م��ن 

أل�ف 200-100طاق�ة التكريري�ة ض�من المج�ال ، كما بلغ عدد المص�افي ذات ال12%

، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريري�ة األعل�ى %29مصفاة بنسبة 14ي /ب

م�ن إجم�الي مص�افي ال�نفط ف�ي الش�رق % 35مص�فاة بنس�بة 17ي /أل�ف ب200من 

. 2014في بداية عام األوسط

مص�افي بنس�بة 10بلغ عدد المصافي البسيطة التي تحت�وي عل�ى وح�دة تقطي�ر 

، وترك�زت ف�ي 2014من إجمالي عدد المصافي في الشرق األوسط بداي�ة ع�ام % 21
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، كم���ا بل���غ ع���دد مص���افي المعالج���ة األخ���رىدول الش���رق األوس���طبع���ضالع���راق و

مص�فاة 31، أم�ا ع�دد المص�افي التحويلي�ة فبل�غ %16مص�افي بنس�بة 8الهيدروجينية 

بداي��ة ع��ام منطق��ة الش��رق األوس��طم��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي دول % 63بنس��بة 

2014.

مص��افي دول ف��يتحس��ين ال��رقم األوكت��اني عملي��اتطاق��ةنس��بةمتوس��طبل��غ

م�نأدن�ىوه�ي،2014ع�امبداي�ة ال�نفطتقطي�رطاق�ةمن% 10.96الشرق األوسط

إل�ىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ، كما العالممصافيمتوسط

وذل��ك الع��الم،مص��افيمتوس��طم��نأدن��ىنس��بة، وه��ي%31.15ال��نفطتقطي��رطاق��ة

وتص�ميم معظ�م ،مواص�فات المش�تقات النفطي�ةبسبب غياب تشريعات ملزمة لتحس�ين 

البح��رين مص��افيالمص��افي لتلبي��ة الطل��ب المحل��ي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة باس��تثناء

إل�ىالتحويلي�ةالعملياتطاقةنسبةأما متوسط . والسعودية وقطر والكويت واإلمارات

. أدنى من متوسط مصافي العالمنسبةوهي،%23.65فقد بلغالنفطتكريرطاقة

فيه�ا مع��دل نم��و الطل��ب ينم��وي ت��تعتب�ر منطق��ة الش��رق األوس��ط م�ن المن��اطق ال

الت�ي واالقتص�اديةعلى المنتجات النفطي�ة بمس�تويات عالي�ة بس�بب النهض�ة الص�ناعية 

ية وخاص�ة ال�دول المنتج�ة لل�نفط، وق�د تراف�ق ارتف�اع الطل�ب شهدتها في العقود الماض

. بتوسيع الطاقة التكريرية من خالل إنشاء مصافي جديدة أو توسيع المصافي القائمة

               

مش�كلة تن�امي الطل�ب عل�ى الش�رق األوس�طمنطق�ة مص�افي ال�نفط ف�ي واجهت

تراف��ق التغي��ر ف��ي .الوق��ودزي��ت عل��ى انخفاض��هووغ��از البت��رول المس��ال،الغ��ازولين

،هيكل الطلب مع تغير في هيك�ل اإلنت�اج م�ن خ�الل التط�وير المس�تمر لمص�افي ال�نفط

وخاص��ة ف��ي ال��دول المنتج��ة لل��نفط الت��ي تمتل��ك مقوم��ات تمكنه��ا م��ن تنفي��ذ مش��اريع 

مكلف��ة، إال أن العدي��د م��ن ال��دول تس��تورد بع��ض المنتج��ات وتص��در أخ��رى اس��تثمارية

، تركز التباين في الغازولين وغاز البت�رول المس�ال. لطلب واإلنتاجبسبب التباين بين ا

.وزيت الوقود
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الش��رق الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة تن��اميكم��ا يتوق��ع اس��تمرار 

ي في ع�ام /مليون ب7إجمالي الطلب من سيرتفعفي العقدين القادمين، حيث األوسط

وس���تتركز الزي���ادة ف���ي ك���ل م���ن ، 2035ي بحل���ول ع���ام /ملي���ون ب9.7إل���ى 2012

.راجع الطلب على زيت الوقوديستمر تبينما سالغازولين والديزل، 

منطقة الشرق األوسط من ضعف التشريعات البيئية تعاني صناعة التكرير في

. النفطية، بسبب ملكية معظم المصافي إلى القطاع العامالناظمة لمواصفات المنتجات 

ات محلي�ة لتحس�ين مواص�فات المنتج�ات، وخاص�ة ف�ي وقد بدأت عملية إصدار تشريع

تتطل���ب مواص���فاتال���دول الت���ي تعتم���د عل���ى تص���دير المنتج���ات إل���ى األس���واق الت���ي 

. صارمة، إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث

تط�وير مص�افي ال�نفط، مج�الف�ي ات هام�ةتشهد منطقة الشرق األوسط تطور

معظ�مترك�زت.منتجات النفطي�ة ف�ي الس�وق المحلي�ةوذلك لتلبية الطلب المتنامي على ال

م��ارات واإلالمش��اريع ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية وإي��ران والع��راق والكوي��ت ه��ذه 

.العربية المتحدة
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 الثامنالفصل 

 أمريكا اجلنوبيةصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

% 7ي بنس�بة /بألف 6443تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أمريكا الجنوبية 

بداي�ة ع�ام مص�فاة56العاملةالمصافيمن إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد 

ف���ي أمريك���ا مص���افي ال���نفط العامل���ةت���وزع نس���ب طاق���ة )1-8(الش���كل يب��ين . 2014

التكريري�ة، وإجم�الي طاق�ة طاقةال)1-8(الجدول كما يبين . 2014الجنوبية بداية عام 

ي دول أمريكافالنفط العاملةمصافيالعمليات التحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد 

.2014عامالجنوبية بداية

2014توزع نسب طاقة مصافي النفط العاملة في أمريكا الجنوبية بداية عام :1-8الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

البرازيل
35%

فنزويال
األرجنتين20%

9%
كولومبيا

5%

باقي دول أمريكا 
الجنوبية

31%
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2014أمريكا الجنوبية بداية مصافي النفط العاملة فيطاقة :1-8الجدول 
ون

لس
 ني

قيد
 تع
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مؤ

ط 
وس

مت

نية
حي

رو
هيد

ة ال
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سير
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يلة
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ت ا
لفا
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4.43 378.13 32.39 789.08 2267.0 15 البرازيل

5.48 389.70 70.20 376.70 1280.1 5 فنزويال

5.96 175.60 69.33 287.83 600.0 9 األرجنتين

3.92 19.80 0.00 142.00 336.1 5 كولومبيا

5.35 119.50 20.00 130.00 320.0 1 جزر األنتيل

2.27 33.85 20.00 14.70 294.5 4 كوبا

5.93 0.00 34.97 128.66 236.0 3 تشيلي

7.57 214.20 0.00 99.00 235.0 1 أروبا

3.16 2.80 2.10 59.20 192.8 5 بيرو

3.16 24.50 12.80 49.50 175.0 3 إكوادور

6.83 41.00 18.00 93.00 168.0 1 ترينداد وتوباغو

2.34 6.90 12.10 0.00 60.0 2 بوليفيا

6.19 23.00 18.00 19.00 50.0 1 أرغواي

8.44 21.00 21.00 20.00 48.0 1 بورتوريكو

2.98 20.81 8.20 0.00 47.0 2 دومينيكان

3.27 23.80 3.70 0.00 36.0 1 جامايكا

2.19 2.00 1.20 6.50 25.0 1 كوستاريكا

3.68 15.50 3.00 0.00 22.0 1 السيلفادور

3.66 14.50 3.00 0.00 20.0 1 نيكاراغوا

4.12 14.27 2.86 0.00 16.0 1 مارتينيق

1.00 0.00 0.00 0.00 7.5 1 باراغواي

3.40 0.00 0.00 2.80 7.0 1 سورينام

4.85 1540.86 352.85 2217.98 6442.93 65 جمالي  اإل

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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الطاقة التكريرية لمصافي النفط في أمريكا الجنوبية: 8-1

،ي/أل��ف ب2267بطاق��ة تكريري��ة ق��درها تب��ة األول��ىالمرالبرازي��لتحت��ل

أمريك��ا م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي % 35بنس��بة مص��فاة15وع��دد المص��افي 

ف��ي مص��افي ال��نفط العامل��ةطاق��ة)2-8(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ة الجنوبي��ة

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،وتاريخ إنشائها،البرازيل

)ي/ألف ب(2014عامبدايةالبرازيلفي العاملة مصافي النفط طاقة :2-8الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Petroleo Brasileiro SA 4.72 1972 396 Paulinia باولينيا

Petroleo Brasileiro SA 3.53 1958 281 Mataripe ماتاريب

Petroleo Brasileiro SA 4.54 1980 252 Sao Jose dos Campos ساو جوس دوس كامبوس

Petroleo Brasileiro SA & PDVESA 7.13 2013 240 Ipojuca إيبوجوكا

Petroleo Brasileiro SA 3.94 1961 230 Duque de Caxias داكو دي كاكسياس

Petroleo Brasileiro SA 3.76 1977 195 Parana بارانا

Petroleo Brasileiro SA 1.90 1968 180 Canoas كانواس

Petroleo Brasileiro SA 5.71 1955 172 Cubatao كوباتاو

Petroleo Brasileiro SA 5.49 1968 151 Betim بيتيم

Petroleo Brasileiro SA 3.20 1954 49 Capuava كابوفا

Petroleo Brasileiro SA 1.61 1956 46 Manaus مانواس

Petroleo Brasileiro SA 4.87 2009 35 Gumare غومار

Refinaria de Petroleo Ipiranga SA 2.61 1937 17 Rio Grande do Sul ريو غراند دوسول

Refinaria de Petroleos de Manguinhos SA 4.30 1954 15 Rio de Janeiro ريو ديجانيرو

Petroleo Brasileiro SA 2.64 1966 8 Fortaleza فورتاليزا

4.43 2267 يلزإجمالي البرا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

من إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي % 20بنسبة ةالثانيتبةالمرتأتي فنزويال في 

ي وع�دد المص�افي /أل�ف ب1280.1، حي�ث بلغ�ت طاقته�ا التكريري�ة أمريكا الجنوبية

ف�ي مص�افي ال�نفط العامل�ةطاق�ة)3-8(الج�دول يب�ين . 2014ع�ام بدايةافيمص)5(

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،وتاريخ إنشائها، فنزويال
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)ي/ألف ب(2014فنزويال بداية عام في العاملةالنفططاقة مصافي : 3-8الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Paraguana Refining Center 6.19 1950 940 Cardon كاردون

Petroleos de Venezuela SA 1.71 1949 178 Puerto de la Cruz بويرتو دي الكروز

Petroleos de Venezuela SA 6.12 1960 140.9 El Palito إل باليتو

Paraguana Refining Center 1.72 1950 16 Maracaibo ماراكايبو

Petroleos de Venezuela SA 1.44 1952 5.2 San Roque سان روك

5.48 1280.1 إجمالي فنزويال

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

من إجمالي الطاقة التكريري�ة % 9بنسبة ةالثالثتبةالمركما تأتي األرجنتين في 

وع�دد المص�افي ،ي/أل�ف ب600.5طاقتها التكريرية تبلغ، حيث أمريكا الجنوبيةفي 

ف��ي مص��افي ال��نفط العامل��ةطاق��ة)4-8(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ةافيمص��9

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،وتاريخ إنشائها،األرجنتين

)ي/ألف ب(2014األرجنتين بداية عام في العاملةطاقة مصافي النفط: 4-8الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Repsol YPF SA 5.80 1925 189 La Plata البالتا

Repsol YPF SA 8.58 1932 106 Lujan de Cuyo لوجان

Shell Cia. Argentina de Petroleo SA 6.18 1931 100 Buenos Aires بيونيس أيريس

ExxonMobil Refining & Supply 7.31 1906 85 Campana كامبانا

Refinor SA 1.00 1962 32 Campo Duran كامبو دوران

Petroleo Brasileiro SA 5.22 1938 30 Bahia Blanca باهيا بالنكا

Oil Combustibles SA 3.13 1965 30 San Lorenzo سان لورينزو

Repsol YPF SA 1.80 1919 25 Plaza Huincul بالزا هوينكول 

RENESA- Petrolera Argentina SA 1.93 2012 3.5 Plaza Huincul 
Reniza

بالزا هوينكول 
رينيزا

5.96 599.97 إجمالي األرجنتين

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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من إجمالي الطاقة التكريري�ة ف�ي % 5بنسبة ةالرابعتبةالمرتأتي كولومبيا في 

)5(وعدد المصافي ،ي/ألف ب336.1طاقتها التكريرية تبلغ، حيث أمريكا الجنوبية

ف���ي مص��افي ال��نفط العامل��ةطاق��ة)5-8(الج��دول يب��ين .2014ع��ام بداي��ةافيمص��

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،وتاريخ إنشائها،كولومبيا

)ي/ألف ب(2014كولومبيا بداية عام في العاملةطاقة مصافي النفط:5-8الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Empresa Colombiana de Petroleos 3.79 1922 250 Barrancabermeja بارانكابيرميجا

Empresa Colombiana de Petroleos 4.52 1956 80 Cartagena, Bolivar كارتاغينا

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1920 2.5 Apiay أبياي

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1935 1.8 Orito أوريتو

Empresa Colombiana de Petroleos 1 1936 1.8 Tibu تيبو

3.92 336.1 إجمالي كولومبيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

فمعظمه���ا تمتل���ك مص���فاة واح���دة أو منطق���ة أمريك���ا الجنوبي���ة دول ب���اقيأم���ا

س��وق م��ن الن��وع البس��يط بطاق��ة تكريري��ة منخفض��ة، ص��ممت لتلبي��ة حاج��ة المص��فاتين

ف��ي مص�افي ال��نفط العامل�ةطاق��ة)6-8(الج�دول يب��ين . المحلي�ة م�ن المنتج��ات النفطي�ة

.2014ودرجة تعقيدها بداية عام ،وتاريخ إنشائها،باقي دول أمريكا الجنوبية

باقي دول أمريكا الجنوبيةفي العاملةمصافي النفططاقة :6-8الجدول 
)ي/ألف ب(2014بداية عام 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

جزر األنتيل

Refineria Isla Curazao SA 5.35 1960 320 Emmastad إماستاد

كوبا

Cuba Petroleos 2.72 1887 122 Niko Lopes نيكو لوبيز

Cuba Petroleos 2.04 1954 102.5 Ermonos Dias إرمونوس دياس

Cuba Petroleos 1.86 1991 66 Cienfuegos سيينفوغوس

Cuba Petroleos 1 1947 4 Serhio Soto سيرهيو سوتو

2.27 294.5 إجمالي كوبا
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

تشيلي

Empresa Nactional de Petroleo 6.1 1966 116 BioBio بيوبيو

Empresa Nactional de Petroleo 6.5 1954 104 Aconcagua أكونكاغوا

Empresa Nactional de Petroleo 1 1935 16 Gregorio غريغورا

5.93 236 إجمالي تشيلي

روباوأ

Valero Aruba Refinery 7.57 1929 235 San Nicolas سان نيكوالس

بيرو

Repsol YPF SA 3.6 1967 102 La Pampilla 
Lima البامبيال ليما

Petroperu SA 3.26 1917 62 Talara تاالرا

Petroperu SA 1.82 1961 15 Conchan كونشان

Petroperu SA 1 1982 10.5 Iquitos إيكويتوس

Maple Gas Corp. 1 1966 3.25 Pucallpa بوكالبا

3.16 192.75 إجمالي البيرو

إكوادور

Petroecuador 4.44 1977 110 Esmeraldas إسميرالدا

Petroecuador 1 1940 45 La Libertad الليبيرتاد

Petroecuador 1 1967 20 Shushufindi شوشوفيندي

3.16 175 إجمالي اإلكوادور

توباغوو ترينيداد

Petroleum Co. of Trinidad and
Tobago Ltd. 6.83 1917 168 Pointe-a-Pierre بوينتي إبييري

بوليفيا

Empresa Boliviana de Refinacion 1.82 1950 40 Cochabamba كوتشابامبا

Empresa Boliviana de Refinacion 3.4 1978 20 Santa Cruz de 
la Sierra

سانتا كروز دي ال 
سييرا

2.34 60 إجمالي بوليفيا

أورغواي

ANCAP 6.19 1937 50 La Teja 
Montevideo التيجا مونتيفيديو

بورتوريكو

Puma Enerhy Caribe 8.44 1955 48 Bayamon بايامون
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

الدومينيكان

Refineria Dominicana de Petroleo SA 3.28 1973 34 Haina هينا

Falconbridge Dominicana C por A 2.19 1959 13 Bonao باناو

2.98 47 إجمالي الدومينيكان

جامايكا

Petrojam Ltd. 3.27 1964 36 Kingston كينغستون

كوستاريكا

Refinadora Costarricense de Petroleo SA 1967 25 Limon ليمون

السيلفادور

Esso Caribbean and Central America 3.68 1970 22 Acajutla أكاجوتال

نيكاراغوا

ExxonMobil Refining & Supply 5.35 1964 20 Managua ماناغوا

مارتينيق

Societe Anonyme de la Raffinerie des 
Antilles 4.12 1971 16 Fort-de-France فورت دي فرانس

باراغواي

Petroleos Paraguayos 1 1966 7.5 Villa Elisa فيال إليسا

سورينام

Staatsolie Maatschappij Suriname n.v. 3.4 1980 7 Wanica وانيكا

1959.75 إجمالي باقي دول أمريكا الجنوبية

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

مصافي النفط المغلقة في أمريكا الجنوبية :8-2

عل��ى ال��رغم م��ن انخف��اض الطاق��ة التكريري��ة لمعظ��م مص��افي ال��نفط ف��ي دول 

أمريكا الجنوبي�ة، فض�الً ع�ن ق�دمها وض�عف كفاءته�ا، إال أن�ه ل�م يس�جل س�وى إغ�الق 

ف�ي ح�االت اإلغ�القتركزت). 2013-2000(المصافي خالل الفترة عدد محدود من 

)7-8(الج�دول يبين .األرجنتين وبورتوريكو وبيرو، وجميعها مصاف صغيرة الحجم

.)2013-2000(أمريكا الجنوبية خالل الفترة النفط التي أغلقت في مصافي 
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)ي/ألف ب(2013-2000في أمريكا الجنوبية خالل الفترة المصافي المغلقة:7-8الجدول 

المالك تاريخ 
اإلغالق

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

األرجنتين
Destileria Argentina de Petroleo SA 2002 4 Dock Sud ك سودود
Destileria Argentina de Petroleo SA 2005 8 Lomas de Zamora لوماس دي زامورا

بورتوريكو
Shell Chemical Yabucoa Inc. 2009 73 Yabucoa يابوكوا

بيرو
Petroperu SA 2001 1.7 El Milagro إلميالغرو

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

األداء التشغيلي لمصافي النفط في أمريكا الجنوبية:8-3

ف�ي مج�ال ات هام�ةأمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطورمنطقة شهدت 

على تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجات خفيف�ة عالي�ة الج�ودة، مصافيتحسين قدرة ال

بينم��ا انخفض���ت الطاق���ة التكريري���ة انخفاض���اً طفيف��اً بس���بب إغ���الق بع���ض المص���افي 

)2-8(الش��كل يب�ين . الص�غيرة الحج�م أو تخف�يض الطاق�ة التكريري��ة للمص�افي العامل�ة

ف�ي دول أمريك�ا الجنوبي�ة الالحق�ة والطاق�ة التكريري�ةالتحويلي�ة تطور طاقة العملي�ات 

).2014-1995(خالل الفترة 

في تطور طاقة العمليات الالحقة والطاقة التكريرية:2-8الشكل 
)2014-1995(خالل الفترة دول أمريكا الجنوبية               

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر                 

-   
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حسب الحجمتصنيف مصافي النفط :8-3-1

معظم مص�افي ال�نفط ف�ي أمريك�ا الجنوبي�ة ذات طاق�ة تكريري�ة ص�غيرة، حي�ث 

،مص��فاة35ي /أل��ف ب50تزي��د طاقته��ا التكريري��ة ع��ن بل��غ ع��دد المص��افي الت��ي ال

، 2014بداي�ة ع�ام أمريكا الجنوبي�ةمن إجمالي عدد المصافي العاملة في% 54بنسبة

مص��افي 5ي /أل��ف ب100-50ري��ة م��ن كم��ا بل��غ ع��دد المص��افي ذات الطاق��ة التكري

200-100، كما بل�غ ع�دد المص�افي ذات الطاق�ة التكريري�ة ض�من المج�ال %8بنسبة 

، بينم�ا بل�غ ع�دد المص�افي ذات الطاق�ة التكريري�ة %24بنسبة ،مصفاة16ي /ألف ب

م�ن إجم�الي ع�دد مص�افي ال�نفط% 14مص�افي بنس�بة 9ي /أل�ف ب200األعلى من 

تصنيف مصافي النفط في دول أمريكا )3-8(الشكل يبين . الجنوبيةفي أمريكا العاملة

ت�وزع نس�ب مص�افي ) 4-8(الش�كل ، كما يبين 2014الجنوبية حسب الحجم بداية عام 

. 2014النفط في أمريكا الجنوبية حسب الحجم بداية عام 

)ي/ألف ب(2014عام بداية حسب الحجم أمريكا الجنوبيةمصافي تصنيف:3-8الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

6
2

5 3

19
4

2

3

7

5

1 1

2

0

5

10

15

20

25

30

35

البرازيل فنزويال األرجنتين كولومبيا باقي دول أمريكا 
الجنوبية

50أقل من  50-100 100-200 200أكبر من 

دد
ع

في
صا

الم
 



118

ول
 األ

حث
الب

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الثامنفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
192

)ي/ألف ب(2014عام بداية حسب الحجم أمريكا الجنوبيةتوزع نسب مصافي :4-8الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

النوعتصنيف مصافي النفط حسب :8-3-2

مص��فاة 17بل��غ ع��دد المص��افي البس��يطة الت��ي تحت��وي عل��ى وح��دة تقطي��ر فق��ط 

، كم�ا بل�غ 2014من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الجنوبية بداية عام % 26بنسبة 

، أم��ا ع��دد المص��افي %15مص��افي بنس��بة 10ع��دد مص��افي المعالج��ة الهيدروجيني��ة 

مص��افي ف��ي دول أمريك��ا م��ن إجم��الي ع��دد ال% 59مص��فاة بنس��بة 38التحويلي��ة فبل��غ 

تص�نيف مص�افي ال�نفط ف�ي دول أمريك�ا الجنوبي�ة حس�ب )5-8(الشكل يبين . الجنوبية

توزع نس�ب مص�افي أمريك�ا الجنوبي�ة )6-8(الشكل ، كما يبين 2014النوع بداية عام 

.2014حسب النوع عام 

50أقل من 
54%

50-100
8%

100-200
24%

200أكبر من 
14%
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2014عام بداية حسب النوع أمريكا الجنوبيةتصنيف مصافي النفط في :5-8الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

2014عام بداية حسب النوع أمريكا الجنوبيةتوزع نسب مصافي النفط في :6-8الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني:8-3-4

مص�افي ف�يللع�ازولينتحسين الرقم األوكتانيعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

م��نأدن��ىوه��ي،2014ع��امبداي��ة ال��نفطتقطي��رطاق��ةم��ن% 5.48أمريك��ا الجنوبي��ة

تحسين الرقم األوكت�انيعملياتطاقةنسبة)7-8(الشكليبين. العالممصافيمتوسط

.2014عامبدايةأمريكا الجنوبيةمصافيفيالنفطتقطيرةطاقإلى

تقطير النفططاقةإلىتحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : 7-8الشكل
2014عام بداية أمريكا الجنوبيةمصافي في                               

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية:8-3-4

ال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

م��نأدن��ىنس��بةوه��ي،2014ع��ام بداي��ة %26.78أمريك��ا الجنوبي��ةمص��افيف��ي

مواص��فات لغي��اب تش��ريعات ملزم��ة لتحس��ين وذل��ك نظ��راً الع��الم،مص��افيمتوس��ط

، التل���وثحماي���ة البيئ���ة م���ن تلبي���ة متطلب���ات المع���ايير الخاص���ة بالمش���تقات النفطي���ة ل

عملي��اتطاق��ةنس��بة)8-8(الش��كليب��ين.والتركي��ز عل��ى تص��ريف المنتج��ات محلي��اً 

ع�امأمريك�ا الجنوبي�ةدول مص�افيف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإلىالهيدروجينيةالمعالجة
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النفطتقطيرطاقة إلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقة نسبة:8-8الشكل 
2014الجنوبية بداية عامأمريكا مصافيفي

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة: 8-3-5

ف�يال�نفطقطي�رتطاق�ةإل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةعملي�اتطاقةنسبةبلغت

يب��ين.م��ن متوس��ط مص��افي الع��المقريب��ة، وه��ي %34.42أمريك��ا الجنوبي��ةمص��افي

ف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىتكسير المخلف�ات الثقيل�ةعملياتطاقةنسبة)9-8(الشكل

.2014عامبدايةأمريكا الجنوبيةمصافي
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النفطتقطيرطاقة إلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة نسبة:9-8الشكل
2014عامبداية أمريكا الجنوبيةمصافيفي

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك: المصدر

النفطية تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات:8-4

ارتف��ع مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة خ��الل الس��نوات العش��ر الماض��ية 

مع زيادة في الطاقة التكريرية بم�ا يلب�ي االرتفاعبمستويات غير مسبوقة، وترافق هذا 

حاجة السوق المحلية من المنتج�ات النفطي�ة م�ن خ�الل إنش�اء مص�اف جدي�دة وتط�وير 

المصافي القائمة، لكنها لم تكن كافية حيث ترافق إنش�اء المص�افي م�ع إغ�الق مص�اف 

الش�كل يب�ين . أخرى أو تخفيض طاقتها التكريرية بس�بب ص�غر حجمه�ا وع�دم كفاءته�ا

الفت�رة خاللأمريكا الجنوبية في استهالك المنتجات والطاقة التكريرية تطور)8-10(

)2000-2013.(
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أمريكا الجنوبيةاستهالك المنتجات في والطاقة التكريرية تطور :10-8الشكل 
ي/ألف ب) 2013-2000(خالل الفترة

التكريرقاعدة بيانات صناعة -أوابك:المصدر

مشكلة تنامي الطلب عل�ى المنتج�ات أمريكا الجنوبيةمصافي النفط في واجهت

زي��ت الوق��ود، حي��ث ارتفع��ت نس��بة اس��تهالك عل��ى انخفاض��هو،الغ��ازولينوالوس��طى، 

م��ن إجم��الي اس��تهالك المنتج��ات النفطي��ة ف��ي ع��ام % 32.36المقط��رات الوس��طى م��ن 

الغ�ازولين م�ن الطل�ب عل�ى نس�بةكما ارتفع�ت، 2012في عام % 39.84إلى 1995

انخفض�ت نس�بة زي�ت بينم�ا، 2012عام في % 26.87إلى 1995في عام % 20.01

م�ن إجم�الي اس�تهالك المنتج�ات % 13.57إل�ى 1995ف�ي ع�ام % 25.34الوقود من 

تط��ور هيك��ل اس��تهالك المنتج��ات النفطي��ة ف��ي )11-8(الش��كل يب��ين . 2012ف��ي ع��ام 

.)2012-1995(ة خالل الفترأمريكا الجنوبية
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أمريكا الجنوبيةتطور هيكل استهالك المنتجات النفطية في :11-8الشكل 
)2012-1995(خالل الفترة 

World Oil & Gas Review, 2013:المصدر

ل��م يتراف��ق التغي��ر ف��ي هيك��ل اإلنت��اج م��ع تغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات 

حي�ث بلغ�ت نس�بة زي�ت الوق�ود ف�ي هيك�ل اإلنت�اج النفطية في منطقة أمريكا الجنوبي�ة، 

ة المقط�رات نس�بكما بلغ�ت. 2012في عام % 13.57بينما في هيكل الطلب % 23.4

. %39.84االس��تهالكف��ي هيك��ل بلغ��تبينم��ا اإلنت��اج ف��ي هيك��ل% 36.86الوس��طى 

بينما بلغت في هيك�ل اإلنت�اج % 13.57االستهالكوبلغت نسبة زيت الوقود في هيكل 

المزي�د م�ن ، مما يشير إلى حاجة مصافي النفط في هذه المنطقة إلى إض�افة 18.23%

اإلنت�اج والطل�ب مي�زان)12-8(الش�كل يب�ين . عملي�ات تكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةةطاق�

.2012أمريكا الجنوبية عام على المنتجات النفطية في 
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2012أمريكا الجنوبية عام في النفطية اإلنتاج والطلب على المنتجات ميزان:12-8الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013:المصدر

مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة تن��امي كم��ا يتوق��ع اس��تمرار 

ولك��ن بقيم��ة معتدل��ة مقارن��ة بمن��اطق الع��الم ف��ي العق��دين الق��ادمين،أمريك��ا الجنوبي��ة 

ي /ملي�ون ب5.5الغازولين وال�ديزل م�نعلى الطلب سيرتفع إجمالي حيث األخرى،

، بينم�ا س�يتراجع الطل�ب عل�ى 2035ي بحلول عام /مليون ب7.7إلى 2012في عام 

. 2035ي بحل�ول ع�ام /مليون ب0.7إلى 2012ي عام /مليون ب1من زيت الوقود 

أمريك�ا الجنوبي�ةتوقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في )13-8(الشكل يبين 

.لعقدين القادمينخالل ا
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النفطية في أمريكا الجنوبيةالمنتجاتتوقعات تطور  الطلب على :13-8الشكل 
ي/ألف ب) 2035-2012(خالل الفترة

World Oil، أوبك:المصدر Outlook, 2013

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات: 8-5

م��ن حي��ث مواص��فات المنتج��ات الش��ماليةع��ن أمريك��ا الجنوبي��ةتختل��ف دول

ض�عف النفطية، وذل�ك بس�بب أن ملكي�ة معظ�م المص�افي تع�ود إل�ى القط�اع الع�ام، م�ع 

ويتوق���ع أن تتحس���ن مواص���فات .لتش���ريعات البيئي���ة الناظم���ة لمواص���فات المنتج���اتا

وإنش�اء المص�افي م�ن تنفي�ذ مش�اريع تط�وير المص�افي القائم�ةاالنته�اءالمنتجات عن�د 

تطور نسبة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين وال�ديزل ف�ي أمريك�ا )8-8(الجدول يبين . الجديدة

.الجنوبية، ومقارنتها مع أوروبا الغربية
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النفطية في أمريكا الجنوبيةالمنتجاتتوقعات تطور  الطلب على :13-8الشكل 
ي/ألف ب) 2035-2012(خالل الفترة

World Oil، أوبك:المصدر Outlook, 2013

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات: 8-5

م��ن حي��ث مواص��فات المنتج��ات الش��ماليةع��ن أمريك��ا الجنوبي��ةتختل��ف دول

ض�عف النفطية، وذل�ك بس�بب أن ملكي�ة معظ�م المص�افي تع�ود إل�ى القط�اع الع�ام، م�ع 

ويتوق���ع أن تتحس���ن مواص���فات .لتش���ريعات البيئي���ة الناظم���ة لمواص���فات المنتج���اتا

وإنش�اء المص�افي م�ن تنفي�ذ مش�اريع تط�وير المص�افي القائم�ةاالنته�اءالمنتجات عن�د 

تطور نسبة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين وال�ديزل ف�ي أمريك�ا )8-8(الجدول يبين . الجديدة

.الجنوبية، ومقارنتها مع أوروبا الغربية
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أمريكا الجنوبيةتطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل في :8-8الجدول 

201320152020202520302035المنطقة

)جزء في المليون(الغازولين في 

43519580452017أمريكا الجنوبية

121010101010أوروبا الغربية

)جزء في المليون( الديزل في 

870400155403014أمريكا الجنوبية

131010101010أوروبا الغربية

World Oil، أوبك: المصدر Outlook, 2013

أمريكا الجنوبيةالتطورات المستقبلية لصناعة التكرير في:8-6

اإلك�وادور البرازي�ل مصافي النفط ف�ي ك�ل م�نوتوسيع مشاريع تطوير تتركز 

.السيلفادوروفنزويال و

ت��أتي البرازي��ل ف��ي مقدم��ة دول أمريك��ا الجنوبي��ة م��ن حي��ث التخط��يط إلنش��اء 

ي، مدفوع�ة بحاجته�ا إل�ى /أل�ف ب980مصاف جديدة يبلغ إجمالي طاقته�ا التكريري�ة 

م�ن األس�واق االس�تيرادوالح�د م�ن أعب�اء تلبية الطلب المحل�ي م�ن المش�تقات النفطي�ة، 

الثقي�ل المكتش�ف ح�ديثاً بكمي�ات مالخ�اال�نفطاس�تغاللفض�الً ع�ن ض�رورة الخارجية، 

ي���ة ع���ن العدي���د م���ن الخط���ط وم���ة البرازيلكحالأعلن���تولتحقي���ق ه���ذه الغاي���ة . كبي���رة

في قطاع التكري�ر، وق�د واجه�ت ه�ذه الخط�ط  ص�عوبات أدت إل�ى تأجي�ل االستثمارية

تنفي��ذها ألس��باب تع��ود إل��ى نق��ص التموي��ل، ولتف��ادي ه��ذه المش��كلة تس��عى الحكوم��ة 

م�ع ش�ركات نف�ط عالمي�ة عمالق�ة للمس�اهمة ف�ي اس�تثماريةإب�رام عق�ود إلىالبرازيلية 

و تط�وير المص��افي ، الض��خمة الالزم�ة إلنش��اء المص�افي الجدي��دةاالس�تثماراتت�أمين 

. (Perkins, R., 2013). القائمة

أمريك��ا الجنوبي��ةالمص��افي المخط��ط إنش��اؤها ف��ي منطق��ة )9-8(الج��دول يب��ين 

.)2017-2012(خالل الفترة 
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)2017-2012(خالل الفترة أمريكا الجنوبيةإنشاؤها في المخططالمصافي :9-8الجدول 

تاريخ التشغيل الطاقة التكريرية المصفاةاسم/البلد
إكوادور

2015 260 Manabi   مانابي

البرازيل

2015 180 Comperj كومبيرج

2016 260 Maranhao مارانهاو 

2014 220 Pernambuco بيرنامبو

2017 160 Ceara سييرا  

2014 160 Sandino-Bolivar ساندينو بوليفار

فنزويال

2015 60 Barinas باريناس 

السيلفادور

2014 150 Albanisa ألبانيسا

2013تقرير األمين العام السنوي أوابك، : المصدر

ستنتاجات االخالصة وال: 8-7

% 7ي بنس�بة /ألف ب6443منطقة أمريكا الجنوبية تبلغ الطاقة التكريرية في 

تحت��ل . مص��فاة56م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الع��الم، وع��دد المص��افي العامل��ة 

م�ن إجم�الي % 35ي، ونس�بة /ألف ب2267البرازيل المرتبة األولى بطاقة تكريرية 

. 2014ام مص�فاة بداي�ة ع�15الطاقة التكريرية في أمريكا الجنوبية، وع�دد المص�افي 

% 20ي ونس��بة /أل��ف ب1280.1فن��زويال ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بطاق��ة تكريري��ة تليه��ا

، حي�ث تبل�غ %9تين في المرتبة الثالثة بنس�بة تأتي األرجنومصفاة،5وعدد المصافي 

أم���ا ب���اقي دول . مص���افي9ي، وع���دد المص���افي /أل���ف ب600.5طاقته���ا التكريري���ة 

تمتل�ك مص�فاة واح�دة أو مص�فاتين م�ن الن�وع البس�يط منطقة أمريكا الجنوبية فمعظمها 

.بطاقة تكريرية منخفضة، صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية

عل��ى ال��رغم م��ن انخف��اض الطاق��ة التكريري��ة لمعظ��م مص��افي ال��نفط ف��ي دول 

أمريكا الجنوبي�ة، فض�الً ع�ن ق�دمها وض�عف كفاءته�ا، إال أن�ه ل�م يس�جل س�وى إغ�الق 

). 2013-2000(د محدود من المصافي خالل الفترة عد
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في مجال تحس�ين ات هامةشهدت أمريكا الجنوبية في العقدين الماضيين تطور

قدرة المصافي على تحويل المخلف�ات الثقيل�ة إل�ى منتج�ات خفيف�ة عالي�ة الج�ودة، بينم�ا 

أو ،انخفض���ت الطاق���ة التكريري���ة بس���بب إغ���الق بع���ض المص���افي الص���غيرة الحج���م

. فيض الطاقة التكريرية للمصافي العاملةتخ

35ي /أل��ف ب50تزي��د طاقته��ا التكريري��ة ع��ن بل��غ ع��دد المص��افي الت��ي ال

، كم�ا بل�غ 2014من إجمالي عدد المصافي العاملة ف�ي بداي�ة ع�ام % 54مصفاة بنسبة

، %8مص�افي بنس�بة 5ي /ألف ب100-50عدد المصافي ذات الطاقة التكريرية من 

16ي /ألف ب200-100المصافي ذات الطاقة التكريرية ضمن المجال كما بلغ عدد 

200، بينما بلغ عدد المصافي ذات الطاقة التكريري�ة األعل�ى م�ن %24مصفاة بنسبة 

م���ن إجم���الي ع���دد مص���افي ال���نفط ف���ي أمريك���ا % 14مص���افي بنس���بة 9ي /أل���ف ب

.الجنوبية

فاة مص��17ق��ط بل��غ ع��دد المص��افي البس��يطة الت��ي تحت��وي عل��ى وح��دة تقطي��ر ف

، كم�ا بل�غ 2014من إجمالي عدد المصافي في أمريكا الجنوبية بداية عام % 26بنسبة 

، أم��ا ع��دد المص��افي %15مص��افي بنس��بة 10ع��دد مص��افي المعالج��ة الهيدروجيني��ة 

م��ن إجم�الي ع��دد المص��افي ف��ي دول أمريك��ا % 59مص��فاة بنس��بة 38التحويلي�ة فيبل��غ 

. الجنوبية

مص��افي أمريك��ا تحس��ين ال�رقم األوكت��اني ف�يعملي�اتطاق��ةنس�بةبل�غ متوس��ط

متوس��طم��نوه��ي أدن��ى،2014ع��امبداي��ة ال��نفطتقطي��رطاق��ةم��ن% 5.48الجنوبي��ة

بلغ متوسط نس�بة طاق�ة عملي�ات المعالج�ة الهيدروجيني�ة إل�ى طاق�ة كما . العالممصافي

متوس��ط  أم��ا .،  وه��ي نس��بة أدن��ى م��ن متوس��ط مص��افي الع��الم%26.78تقطي��ر ال��نفط 

غ���تنس���بة طاق���ة عملي���ات تكس���ير المخلف���ات الثقيل���ة إل���ى طاق���ة تكري���ر ال���نفط فق���د بل

. ، وهي قريبة من متوسط مصافي العالم34.42%
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ارتف��ع مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة خ��الل الس��نوات العش��ر الماض��ية 

لم يترافق م�ع زي�ادة ف�ي الطاق�ة التكريري�ة االرتفاعإال أن هذا ةبمستويات غير مسبوق

.بما يلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية

واجهت مصافي النفط في أمريكا الجنوبية مشكلة تنامي الطلب عل�ى المنتج�ات 

ل��م يتراف��ق التغي��ر ف��ي هيك��ل . عل��ى زي��ت الوق��ودوانخفاض��هالوس��طى، والغ��ازولين، 

مم�ا يش�ير إل�ى ه�ذه المنطق�ة،ى المنتجات النفطية ف�ي اإلنتاج مع تغير هيكل الطلب عل

.حاجة مصافي النفط إلى إضافة طاقات جديدة من عمليات تكسير المخلفات الثقيلة

كم��ا يتوق��ع اس��تمرار تن��امي مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي منطق��ة 

لع��الم ف��ي العق��دين الق��ادمين، ولك��ن بقيم��ة معتدل��ة مقارن��ة بمن��اطق اأمريك��ا الجنوبي��ة

.األخرى

تختل��ف دول أمريك��ا الجنوبي��ة ع��ن الش��مالية م��ن حي��ث مواص��فات المنتج��ات 

ض�عفالنفطية، وذل�ك بس�بب أن ملكي�ة معظ�م المص�افي تع�ود إل�ى القط�اع الع�ام، م�ع 

ويتوق���ع أن تتحس���ن مواص���فات . لتش���ريعات البيئي���ة الناظم���ة لمواص���فات المنتج���اتا

م�ن تنفي�ذ مش�اريع تط�وير المص�افي القائم�ة وإنش�اء المص�افي االنته�اءالمنتجات عن�د 

. الجديدة
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 التاسعالفصل 

 أفريقياصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

م��ن إجم��الي % 4ي بنس��بة /أل��ف ب3497تبل��غ الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أفريقي��ا 

ت��وزع )1-9(الش�كل يب��ين . مص�فاة44الطاق�ة التكريري�ة ف��ي الع�الم، وع��دد المص�افي 

)1-9(الج��دول كم��ا يب��ين . 2014الطاق��ة التكريري��ة ف��ي دول أفريقي��ا بداي��ة ع��ام نس��ب

التكريري��ة، وإجم��الي طاق��ة العملي��ات التحويلي��ة، ومتوس��ط مؤش��ر درج��ة تعقي��د طاق��ةال

.2014عامدول أفريقيا بدايةفي النفط العاملةمصافي

2014بداية عام توزع نسب الطاقة التكريرية في دول أفريقيا:1-9الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر

مصر
22%

الجزائر
16%

جنوب أفريقيا 
15%

تيجيريا 
14%

ليبيا
11%

باقي دول أفريقيا
22%
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)ي/ألف ب(2014العاملة في دول أفريقيا بداية عام  النفطمصافيطاقة:1-9الجدول 
ون

لس
 ني

شر
مؤ

ط 
وس

مت

نية
حي

رو
هيد

ة ال
لج

معا
ال

ني
كتا

ألو
م ا

رق
ن ال

سي
تح

سير
تك

يلة
لثق

ت ا
لفا

مخ
ال

وي
 ج

طير
تق

في
صا

الم
دد 

ع

بلد
ال

3.99 241.8 115.9 72.7 770 8 مصر

2.57 82.6 90.9 6.0 583 5 الجزائر

6.29 227.8 89.3 207.2 517 4 جنوب أفريقيا

4.13 122.2 79.7 82.7 480 4 نيجيريا

1.73 44.7 23.2 0 380 5 ليبيا

6.22 60.6 24.66 41.0 154 2 المغرب

1.96 22.5 9.9 0 140 3 السودان

2.50 36.0 8.2 0 90 1 كينيا

5.43 27.3 12.3 14.5 64 1 ساحل العاج

1.47 3.8 1.9 0 50 1 أنغوال

3.95 6.5 6.5 14.0 45 1 غانا

3.38 16.1 11.0 0 40 1 كاميرون

2.40 7.7 5.6 0 34 1 تونس

1.82 1.9 1.6 0 27 1 سنغال

2.80 6.0 6.0 0 25 1 موريتانيا

3.47 8.5 5.3 0 24 1 زامبيا

3.15 3.5 2.0 2.0 21 1 كونغو 

3.66 9.4 1.4 9.2 21 1 غابون

2.74 4.4 2.5 2.5 18 1 تانزانيا

2.32 3.3 2.0 0 15 1 ليبيريا

3.76 936.86 500.1 451.8 3497 44 اإلجمالي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:  المصدر
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أفريقياالطاقة التكريرية لمصافي النفط في : 9-1

ونس�بة ي/ألف ب769.8قدرها تكريرية ة اقبطاألولىتبةالمرتأتي مصر في 

.افيمص�8وع�دد المص�افي من إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي منطق�ة أفريقي�ا،% 22

طاق��ة مص��افي ال��نفط العامل��ة ف��ي مص��ر وت��اريخ إنش��ائها ودرج��ة )2-9(الج��دول يب��ين 

.2014عام تعقيدها بداية 

)ي/ألف ب(2014مصر بداية فيطاقة مصافي النفط العاملة:2-9الجدول 

المشغل/المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

El-Nasr Petroleum Co. 1.78 1969 160 Mostorod مسطرد
Suez Petroleum Refinining Co. 2.47 1913 131.6 El-Nassr النصر
Alexandria Petroleum Co. 10.35 2001 100 Midor ميدور
Cairo Petroleum Refining Co. 4.06 1963 96.9 El-Mex المكس
Ameriya Petroleum Refining Co. 1.66 1984 90.5 Assiut أسيوط
Cairo Petroleum Refining Co. 5.89 1972 80.4 Alexandria اإلسكندرية
Assiut Petroleum Refining Co. 6.08 1921 58.3 El-Suez السويس
Middle East Oil Refinery 1.00 1973 52.1 Tanta طنطا

3.99 769.8 إجمالي مصر
قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

،ي/أل�ف ب582.9بطاقة تكريرية قدرهاةالثانيتبة في المرالجزائركما تأتي 

5وع��دد المص��افي إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة أفريقي��ا، م��ن% 16ونس��بة 

وت��اريخ ،الجزائ��رف��ي طاق��ة مص��افي ال��نفط العامل��ة)3-9(الج��دول يب��ين .مص��افي

.2014عام بداية ودرجة تعقيدها ،إنشائها

)ي/ألف ب(2014طاقة مصافي النفط العاملة في الجزائر بداية عام :3-9الجدول 

المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

Sonatrach 2.37 1980 323 Skikda سكيكدة
Sonatrach 1.14 1964 134 Hassi-Messaoud حاسي مسعود
Sonatrach 2.88 1961 59 Algiers الجزائر
Sonatrach 6.44 1972 54 Arzew أرزيو
Sonatrach. CNPC 4.95 2007 12.9 Adrar أدرار

2.57 582.9 رإجمالي الجزائ
قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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ي /أل�ف ب517وفي المرتبة الثالثة تأتي جنوب أفريقيا بطاقة تكريري�ة ق�درها

4وع��دد المص��افي التكريري��ة ف��ي منطق��ة أفريقي��ا،م��ن إجم��الي الطاق��ة % 15ونس��بة 

،دول��ة جن��وب أفريقي��اف��ي طاق��ة مص��افي ال��نفط العامل��ة)4-9(الج��دول يب��ين .مص��افي

.2014عام بداية في ودرجة تعقيدها،وتاريخ إنشائها

)ي/ألف ب(2014جنوب أفريقيا بداية عام في طاقة مصافي النفط العاملة:4-9الجدول 

المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

Shell and BP PLC Petroleum 
Refineries Pty. Ltd. 6.66 1963 172 Durban دوربان

Engen Petroleum Ltd. 5.53 1954 125 Engen إنجن

Caltex Oil SA 5.63 1965 112 Cape Town كيبتاون

National Petroleum Refiners of 
South Africa Pty Ltd. 6.94 1971 108 Sasolburg ساسولبورغ

6.29 517 إجمالي جنوب أفريقيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

ي/أل�ف ب480كما تأتي نيجيري�ا ف�ي المرتب�ة الرابع�ة بطاق�ة تكريري�ة ق�درها

.مص�افي4وع�دد المص�افي م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي أفريقي�ا،% 14ونسبة 

ودرج�ة ،وت�اريخ إنش�ائها،نيجيريافي طاقة مصافي النفط العاملة )5-9(الجدول يبين 

.2014عام بداية تعقيدها

)ي/ألف ب(2014نيجيريا بداية عام في طاقة مصافي النفط العاملة:5-9الجدول 

المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 4.60 1988 210 Rivers State ريفرستيت

Kaduna Refinery & Petrochemical Co.&  
NNPC 4.55 1980 110 Kaduna كادونا

Warri Refinery & Petrochemical Co. &
NNPC 1.75 1978 100 Warri واري

Port Harcourt Refining Co. & NNPC 4.20 1965 60 Alesa Elem أليسا إليم

4.13 480 إجمالي نيجيريا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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ي /أل��ف ب380ق��درهات��أتي دول��ة ليبي��ا ف��ي المرتب��ة الخامس��ة بطاق��ة تكريري��ة 

5وع��دد المص��افي م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة أفريقي��ا،% 11ونس��بة 

ليبي��ا وت��اريخ إنش��ائها ف��ي طاق��ة مص��افي ال��نفط العامل��ة )6-9(الج��دول يب��ين .مص��افي

.2014عام بداية ودرجة تعقيدها

)ي/ألف ب(2014ليبيا بداية عام في طاقة مصافي النفط العاملة:6-9الجدول 

المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

Ras Lanuf Oil & Gas Processing Co. 1.80 1985 220 Ras Lanuf راس النوف

Azzawiya Oil Refining Co. 1.14 1975 120 Azzawiya الزاوية

Tobruk Refining 1.00 1985 20 Tobruk طبرق

Sirte Oil Co. 2.82 1965 10 Marsah El Brega مرسى البريقة

Sarir Refining 2.95 1985 10 Sarir سرير

1.73 380 إجمالي ليبيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

أما باقي دول أفريقيا فمعظمها تمتلك عدد محدود من المصافي بطاق�ة تكريري�ة 

طاق��ة مص��افي ال��نفط العامل��ة وت��اريخ إنش��ائها ودرج��ة )7-9(الج��دول يب��ين . منخفض��ة

.2014عام باقي دول أفريقيا بداية في تعقيدها

)ي/ألف ب(2014باقي دول أفريقيا بداية عام في طاقة مصافي النفط العاملة:7-9الجدول 

المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

المغرب
Societe Anonyme Marocaine de 
L'Industrie du Raffinage 6.75 1959 128.7 Mohammedia محمدية

Societe Anonyme Marocaine de 
L'Industrie du Raffinage (SAMIR) 3.62 1940 26 Sidi Kacem سيدي قاسم

6.22 154.7 إجمالي المغرب

السودان
Port Sudan Refinery Ltd. 2.56 1964 25 Port Sudan بورتسودان
China National Petroleum Corp. 1.96 1996 15 AlUbaidh األبيض
Concorp 2.56 2000 100 Khartoum خرطوم

1.96 140 إجمالي السودان
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المالك مؤشر
لسونين

تاريخ
اإلنشاء

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم

كينيا

Kenya Petroleum Refineries Ltd. 2.5 1963 90 Mombasa مومباسا

ساحل العاج

Societe Ivoirienne de Raffinage 5.43 1967 64 Abidjan أبيدجان

نغوالأ

Fina Petroleos de Angola 1.47 1958 50 Luanda لواندا

غانا

Tema Oil Refinery Co. Ltd. 3.95 1963 45 Tema تيما

كاميرون

Societe Nationale de Raffinage 3.38 1981 40 Cape Limboh كيب ليمبوه

تونس

Ste. Tunisienne Industries des 
Raffinage 2.4 1962 34 Bizerte بنزرت

سنيغال

Ste. Africaine de Raffinage 1.82 1963 27 Dakar داكار

موريتانيا

MNPC 2.8 1987 25 Nwathebo نواذيبو

زامبيا

Indeni Petroleum Refinery Co. 3.47 1973 24 Ndola ندوال

كونغو

Coraf 3.15 1960 21 Pointe-Noire بوينت نوير

غابون

Ste. Gabonaise de Raffinage 3.66 1967 21 Port Gentil بورت جينتيل

نزانيات

Tanzanian & Italian Petroleum 
Refining Co. Ltd. 2.74 1969 17.5 Dar essalaam دار السالم

ليبيريا

Liberia Petroleum Refining 2.32 1960 15 Monrovia مونروفيا

768.2 إجمالي باقي دول أفريقيا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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المصافي المغلقة في أفريقيا: 9-2

أفريقيا إال أن�ه منطقةعلى الرغم من ضعف كفاءة العديد من مصافي النفط في

خ��الل الفت��رة الحج��م ل��م يس��جل س��وى إغ��الق ع��دد مح��دود م��ن المص��افي الص��غيرة 

، والص���ومال، ترك���زت ح���االت اإلغ���الق ف���ي ك���ل م���ن الس���ودان).2000-2013(

أفريقيا خ�الل منطقةالمصافي المغلقة في)8-9(الجدول يبين .وسيراليون، ومدغشقر

).2013-2000(الفترة 

)2013-2000(المصافي المغلقة في أفريقيا خالل الفترة :8-9الجدول 

المالك تاريخ 
اإلغالق

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

السودان

Private Sec 2008 6 Alshajara الشجرة

Privet Sec 2006 2 Abu-Jabra أبوجابرة

الصومال

Somali Gov 2000 10 Iraq-Soma صوما-عراق

سيراليون

Sierra Leone Petroleum Refining Co. Ltd. 2001 10 Freetown فريتاون

مدغشقر

Solima Refineries 2002 15 Toamasina تواماسينا

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

التشغيلي لمصافي النفط في أفريقيااألداء :9-3

مصافي ال�نفط ف�ي أفريقي�ا م�ن الن�وع البس�يط بطاق�ة تكريري�ة منخفض�ة، معظم

بع�ض المص�افي صممت لتلبية حاجة السوق المحلي�ة م�ن المنتج�ات النفطي�ة، باس�تثناء 

ق��ادرة عل��ى إنت��اج مش��تقات ) مي��دور(الت��ي تمتل��ك مص��فاة عالي��ة التعقي��د مص��ر ف��ي 

متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة، فض�الً ع�ن مرونته�ا ف�ي تكري�ر بمواصفات 

كما تمتلك كل م�ن نيجيري�ا، وجن�وب أفريقي�ا، والمغ�رب . أنواع مختلفة من النفط الخام

.بعض المصافي المتطورة بدرجة تعقيد جيدة
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شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريري�ة خ�الل العق�دين الماض�يين لكنه�ا 

الالحق��ة بالدرج��ة الت��ي تمكنه��ا م��ن التحويلي��ةتحس��ين مس��توى العملي��اتم��ع تتراف��ق ل��م 

)2-9(الش��كل يب��ين . متطلب��ات المع��ايير البيئي��ةتلب��يإنت��اج مش��تقات ذات مواص��فات 

الحقة إلى طاقة تقطي�ر ال�نفط الالتحويليةتطور الطاقة التكريرية ونسبة طاقة العمليات

).2014-1995(خالل الفترة في أفريقيا 

تطور الطاقة التكريرية وطاقة العمليات الالحقة في أفريقيا:2-9الشكل 
ي/ألف ب) 20014-1995(خالل الفترة

تقرير األمين العام السنوي-أوابك: المصدر

تصنيف مصافي النفط حسب الحجم:9-3-1

ي /أل�ف ب50ع�ن تزيد طاقتها التكريري�ة بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال

، 2014بداي�ة ع�ام مصافي النفط ف�ي أفريقي�اعدد من إجمالي % 39مصفاة بنسبة17

11ي /أل��ف ب100-50التكريري��ة ض��من المج��ال ةطاق��الوبل��غ ع��دد المص��افي ذات 

، كم��ا بل��غ ع��دد المص��افي ذات الطاق��ة التكريري��ة ض��من المج��ال %25مص��فاة بنس��بة 

، بينم�ا بل�غ ع�دد المص�افي ذات الطاق�ة %29مصفاة بنسبة 13ي /ألف ب100-200

م��ن إجم��الي ع��دد % 7مص��افي فق��ط بنس��بة 3ي /أل��ف ب200التكريري��ة األعل��ى م��ن 

تص���نيف )3-9(الش��كل يب���ين . 2014بداي��ة ع��ام أفريقي���امنطق��ةمص��افي ال��نفط ف���ي

-   
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)4-9(الش�كل كم�ا يب�ين . 2014مصافي النفط في دول أفريقيا حسب الحجم بداية عام 

.2014في النفط في أفريقيا حسب الحجم عام توزع نسب مصا

2014عام بداية حسب الحجم أفريقياتصنيف مصافي النفط في دول :3-9الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

)ي/ألف ب(2014عام بداية توزع نسب مصافي أفريقيا حسب الحجم :4-9الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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تصنيف مصافي النفط حسب النوع:9-3-2

مص��افي 3بل��غ ع��دد المص��افي البس��يطة الت��ي تحت��وي عل��ى وح��دة تقطي��ر فق��ط 

، كم��ا بل��غ ع��دد 2014م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي أفريقي��ا بداي��ة ع��ام % 7بنس��بة 

، أما ع�دد المص�افي التحويلي�ة %54مصفاة بنسبة 24مصافي المعالجة الهيدروجينية 

يب��ين  . ي ف��ي أفريقي��ام��ن إجم��الي ع��دد المص��اف% 55مص��فاة بنس��بة 17فبل��غ ع��ددها 

، 2014تصنيف مصافي النفط في دول أفريقي�ا حس�ب الن�وع بداي�ة ع�ام )5-9(الشكل 

.2014توزع نسب مصافي أفريقيا حسب النوع بداية عام )6-9(الشكل كما يبين 

2014عام بداية حسب النوع أفريقياتصنيف مصافي النفط في دول :5-9الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر                 
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2014عام بداية توزع نسب مصافي النفط في أفريقيا حسب النوع :6-9الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني:9-3-3

مص�افي ف�يللغ�ازولينتحسين الرقم األوكتانيعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

م�ننسبة قريب�ةوهي،2014عامبداية النفطتقطيرطاقةمن% 14.30دول أفريقيا

باستثناء بعض الدول التي تزيد فيها النسبة عن متوسط الع�الم، العالم،مصافيمتوسط

بش��كل رئيس��ي عل��ى إنت��اج العتماده��امث��ل س��احل الع��اج والك��اميرون وزامبي��ا، وذل��ك 

ةطاق�إل�ىتحس�ين ال�رقم األوكت�اني عملي�اتطاق�ةنسبة)7-9(الشكليبين. الغازولين

.2014عامبدايةأفريقيامصافيفيالنفطتقطير

تقطير
7%

معالجة 
هيدروجينية

54%

تحويلية
39%
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اقة ـطإلى تحسين الرقم األوكتانيعملياتطاقة نسبة :7-9لشكل ا
2014عام بداية أفريقيافي مصافي تقطير النفط                 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية: 9-3-4

ال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

متوس��طم��نأدن��ىنس��بةوه��ي،2014ع��ام بداي��ة % 26.78أفريقي��ادول مص��افيف��ي

مواص���فات المش���تقات لغي���اب مع���ايير ملزم���ة لتحس���ين وذل���ك نظ���راً الع���الم،مص���افي

طاق��ةنس��بة)8-9(الش��كليب��ين.والتركي��ز عل��ى تص��ريف المنتج��ات محلي��اً ، النفطي��ة

ع�امأفريقي�ادول مص�افيف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإلىالهيدروجينيةالمعالجةعمليات

2014.
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طاقة إلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقة نسبة:8-9الشكل 
2014أفريقيا بداية عاممصافيفيالنفطتقطير       

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة:9-3-5

ف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةعملي�اتطاقةنسبةبلغت

، وه��ي أدن��ى م��ن متوس��ط مص��افي الع��الم، حي��ث أن %12.92دول أفريقي��ا مص��افي

، وذل�ك بس�بب ع�دم ج�دوى تطويره�ا تحويلي�ةعملي�ات تحتوي على المعظم المصافي 

مش��اريع لتنفي��ذالتكريري��ة وق��دمها، أو ع��دم ت��وفر التموي��ل ال��الزم ته��ا النخف��اض طاق

طاق��ةإل��ىالمخلف��ات الثقيل��ةتكس��ير عملي��اتطاق��ةنس��بة)9-9(الش��كليب��ين. التط��وير

.2014عامبدايةدول أفريقيامصافيفيالنفطتقطير
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طاقة إلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقة نسبة:9-9الشكل
2014عامبداية أفريقيامصافيفيالنفطتقطير           

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

أفريقيافي تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية : 9-4

تعتبر أفريقيا من الدول التي تشهد نموا كبيراً ف�ي مع�دالت الطل�ب عل�ى الطاق�ة 

، ولم تتمكن مصافي النفط ف�ي معظ�م بشكل خاصبشكل عام، وعلى المنتجات النفطية

النفطي��ة بس��بب ض��عف أدائه��ا دول أفريقي��ا م��ن تلبي��ة الطل��ب المحل��ي عل��ى المنتج��ات

ف��ي اس��تهالك المنتج��ات والتكريري��ةتط��ور الطاق��ة)10-9(الش��كل يب��ين . التش��غيلي

).2013–2000(خالل الفترةأفريقيا
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استهالك المنتجات في أفريقيا والطاقة التكريرية تطور :10-9الشكل 
ي/ألف ب)2013-2000(خالل الفترة 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

كما واجهت مصافي النفط في أفريقيا مشكلة تغير هيكل الطلب على المنتج�ات 

عل���ى المنتج���ات الخفيف���ة الطل���بخ���الل العق���دين الماض���يين، حي���ث ارتفع���ت نس���بة

عل��ىالطل�بمع��دل ، فق��د انخف�ضالمنتج��ات الثقيل�ةوالمتوس�طة، بينم�ا انخفض��ت عل�ى 

، بينم��ا ارتفع��ت 2012ع��ام %12.46إل��ى 1995ع��ام %23.13زي��ت الوق��ود م��ن 

% 51.37إل�ى 1995ف�ي ع�ام % 40.15م�ن المقط�رات الوس�طىنسبة الطلب عل�ى 

1995ع�ام % 21.20، كما ارتفعت نسبة الطل�ب عل�ى الغ�ازولين م�ن 2012في عام 

نتج�ات تط�ور هيك�ل الطل�ب عل�ى الم)11-9(الش�كل يبين . 2012عام % 23.95إلى 

.)2012-1995(ة في دول أفريقيا خالل الفترة النفطي
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)2012-1995(منتجات النفطية في أفريقيا تطور هيكل الطلب على ال:11-9الشكل 

,World Oil & Gas Review: المصدر      2013

مي��زان أدى تغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة إل��ى ح��دوث تب��اين ف��ي

البت�رول ف�ي ك�ل م�ن غ�ازالتب�اينتركز .في أفريقياإنتاج واستهالك المنتجات النفطية

ة غ�از البت�رول المس�ال والنافث�انس�ببلغ�تحيث والمقطرات الوسطى،والنافثاالمسال

وذل�ك بس�بب ،%22.91ف�ي هيك�ل اإلنت�اج بلغ�تبينم�ا % 7.85االس�تهالكفي هيكل 

كم�ا بلغ�ت نس�بة . ف�ي المص�افيتحسين الرقم األوكتاني للغازوليننقص طاقة عمليات 

بينم��ا بلغ��ت ف��ي هيك��ل اإلنت��اج % 51.37االس��تهالكالمقط��رات الوس��طى ف��ي هيك��ل 

بينم�ا ف�ي هيك�ل % 19.96تبل�غ نس�بته ف�ي هيك�ل اإلنت�اج فزيت الوقود أما %.34.59

عل��ى المنتج��ات اإلنت��اج والطل��ب مي��زان)12-9(الش��كل يب��ين . %12.46االس��تهالك

.2012أفريقيا عام النفطية في 
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2012عام أفريقيافي النفطيةاإلنتاج والطلب على المنتجاتميزان:12-9الشكل

,World Oil & Gas Review: المصدر 2013

ف�ي أفريقي�اكما يتوقع استمرار تنامي معدل الطلب على المنتجات النفطي�ة ف�ي 

حي��ث وت��أتي بع��د آس��يا الباس��يفيك م��ن حي��ث ارتف��اع مع��دل النم��و،العق��دين الق��ادمين، 

6.3إل�ى2012ي ف�ي ع�ام /ملي�ون ب4.2المنتجات من سيرتفع إجمالي الطلب على 

0.6، بينم��ا س��يتراجع الطل��ب عل��ى زي��ت الوق��ود م��ن 2035ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب

الش��كل يب��ين. 2035ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب0.4إل��ى 2012ع��ام ف��ي ي /ملي��ون ب

خ��الل العق��دين أفريقي��اتوقع��ات تط��ور الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي )9-13(

.القادمين
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النفطية في أفريقياالمنتجاتالطلب على توقعات تطور:13-9الشكل
ي/ألف ب) 2035-2012(خالل الفترة 

World Oilأوبك :المصدر Outlook, 2013

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات:9-5

3350بل��غ متوس��ط محت��وى الكبري��ت ف��ي ال��ديزل المن��تج م��ن مص��افي أفريقي��ا 

، ويعود السبب إلى ارتفاع النسبة إلى ضعف أداء معظ�م 2013جزء بالمليون في عام 

مص��افي ال��نفط وع��دم ق��درتها عل��ى تلبي��ة متطلب��ات التش��ريعات البيئي��ة باس��تثناء بع��ض 

أو الت�ي أدخ�ل عليه�ا تع�ديالت هام�ة مص�فاة مي�دور ف�ي مص�ر، مثلحديثةالمصافي ال

. مثل مصفاة المحمدية في المغرب

تحسينلشهدت معظم دول أفريقيا اإلعالن عن خطط لتطوير المصافي القائمة

المنتج��ات، عل��ى ال��رغم م��ن الص��عوبات الت��ي تعت��رض تنفي��ذ ه��ذه الخط��ط، مواص��فات

جزء ب�المليون 875بريت في الغازولين المنتج من حيث يتوقع أن ينخفض محتوى الك

، كم��ا يتوق��ع أن ي��نخفض 2035ج��زء ب��المليون بحل��ول ع��ام 55إل��ى 2013ف��ي ع��ام 

85إل�ى 2013جزء ب�المليون ف�ي ع�ام 3350محتوى الكبريت في الديزل المنتج من 

تط��ور نس��بة الكبري��ت ف��ي )9-9(الج��دول يب��ين . 2035ج��زء ب��المليون بحل��ول ع��ام 

. المنتج في أفريقيا ومقارنتها بأوروبا الغربيةالغازولين والديزل
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تطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل في أفريقيا :9-9الجدول 

201320152020202520302035المنطقة

)جزء في المليون(الغازولين في 

8755752351758055أفريقيا

121010101010أوروبا الغربية

)جزء في المليون( الديزل في 

3350211089040016585أفريقيا

131010101010أوروبا الغربية

World Oilأوبك :المصدر Outlook, 2013

اتف��ق الق��ائمون عل��ى مص��افي ال��نفط ف��ي أفريقي��ا عل��ى 2006م��ارس/آذارف��ي

 African Refiners)األفارق�ةتشكيل منظمة غير حكومية سميت رابط�ة المك�ررين 

Association-ARA)  ته��دف إل��ى معالج��ة القض��ايا المتعلق��ة بالص��ناعة البترولي��ة

إص���دار مع���ايير أفريقي���ة الهام���ة ك���ان أح���د إنج���ازات الرابط���ة . الالحق���ة ف���ي أفريقي���ا

لمواص��فات المنتج��ات النفطي��ة مماثل��ة للمع��ايير األوروبي��ة، م��ع تحدي��د إط��ار زمن��ي 

. للتنفيذ

عل��ى ال��رغم م��ن أهمي��ة مب��ادرة رابط��ة المك��ررين األفارق��ة، إال أنه��ا ل��م تحص��ل 

باهظ��ة اس��تثماراتعل��ى ال��دعم الك��افي للتطبي��ق، نظ��راً لحاج��ة معظ��م المص��افي إل��ى 

بمتطلب��ات المع��ايير المقترح��ة، حي��ث أن معظ��م االلت��زاملتطويره��ا حت��ى ت��تمكن م��ن 

المشاريع األكثر أهمي�ة، والت�ي تعط�ي المصافي تعود ملكيتها إلى القطاع العام المثقل ب

الج�دول يب�ين . ربحية أعل�ى وباس�تثمارات أق�ل يمك�ن اس�ترجاعها عل�ى الم�دى القري�ب

 (Koffi, 2010).المعايير األفريقية لمواصفات الغازولين والديزل)9-10(



150

ول
 األ

حث
الب

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل التاسعفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
224

المعايير األفريقية لمواصفات الغازولين والديزل:10-9الجدول 

AFRI-1AFRI-2AFRI-3AFRI-4

الغازولين

RON91919191الرقم األوكتاني، حد أدنى  

MON81818181الرقم األوكتاني، حد أدنى  

خاليخاليخاليخاليمحتوى الرصاص

0.10.050.030.015)حد أقصى(وزناً % محتوى الكبريت 

51--)حد أقصى(حجماً % محتوى البنزين 

الديزل

0.80.350.050.005)حد أقصى(وزناً % الكبريت محتوى 

800/890800/890800/890820/880)أقصى/حد أدنى(الليتر /كغم15̊الكثافة عند 

42454545، حد أدني)حسابياً (الرقم السيتاني 

460460--، حد أقصىالخاصة التزييتية ميكرون

Coffi, 2010: المصدر

المستقبلية لصناعة التكرير في أفريقياالتطورات :9-6

ش�هدت أفريقي�ا ف�ي الس�نوات العش�ر الماض�ية اإلع�الن ع�ن العدي�د م�ن الخط�ط 

التي تض�من إنش�اء مص�افي نف�ط جدي�دة وتط�وير المص�افي القائم�ة، إال أن معظ�م ه�ذه 

.نقص التمويلمختلفة يأتي في مقدمتها الخطط لم تنفذ ألسباب 

تتركز الخطط المعلنة لمشاريع تطوير مص�افي ال�نفط ف�ي أفريقي�ا ف�ي ك�ل م�ن 

وذل�ك به�دف تلبي�ة الطل�ب المتن�امي ونيجيري�ا،والمغرب،ومصر،الجزائر،و،أنغوال

عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي الس��وق المحلي��ة، وتمك��ين المص��افي م��ن تحس��ين التزامه��ا 

قائم��ة )11-9(الج��دول يب��ين .قديم��ةبمتطلب��ات التش��ريعات البيئي��ة وتجدي��د المص��افي ال

.)2018-2012(المصافي المخطط إنشاؤها في منطقة أفريقيا خالل الفترة 
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)2018-2012(خالل الفترةأفريقياالمصافي الجاري إنشاؤها في :11-9الجدول 

المالك تاريخ
التشغيل

الطاقة
التكريرية المصفاةاسم/ البلد

المغرب

Societe Anonyme Marocaine de 
L'Industrie du Raffinage 2017 200 Jurf Lasfar جرف األصفر

الجزائر

NAFTEC S.p.A. 2016 100 Tiaret تياريت

NAFTEC S.p.A. 2017 100 Biscra بيسكرا

NAFTEC S.p.A. 2017 100 Gardia غارديا

NAFTEC S.p.A. 2017 100 Hassi Massoud حاسي مسعود

مصر

Egyptian Refining Co. 2016 120 Mustorod مسطرد

Egyptian Refining Co. 2017 100 Ein Alsukhnah عين السخنة

أنغوال

Sonangal 2015 160 Labito البيتو

نيجيريا

Oando Plc 2016 180 Oando أواندو

Amakpe International Refineries. Ltd. 2014 8 Amakpe أماكبي

ساحل العاج

Ivorian government, Burkina Faso, 
Total, Shell, ExxonMobil & Cheveron. 2016 60 Vridi فريدي

تشاد

China National Petroleum Corp. 2014 50 Djamena دجامينا

السودان

Government of Sudan 2017 100 New Port Sudan بورت سودان

تونس

Petrofac. Ltd. 2017 120 Skhira الصخيرة

النيجر

China National Petroleum Corp. 2015 20 Zinder زيندر

أوغاندا

Government of Uganda 2018 60 Kabaale كابالي

2013أوابك، تقرير األمين العام : المصدر
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ستنتاجاتاالخالصة وال: 9-7

م��ن إجم��الي % 4ي بنس��بة /أل��ف ب3497تبل��غ الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أفريقي��ا 

. مصفاة44الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

ونس�بة ي/أل�ف ب769.8ق�درها تكريري�ة ة اق�بطاألولىتبةالمرتأتي مصر في 

افي، مص�8وع�دد المص�افي من إجمالي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي منطق�ة أفريقي�ا،% 22

ونس�بة ،ي/أل�ف ب582.9بطاقة تكريرية ق�درهاةالثانيتبة في المرالجزائركما تأتي 

وف��ي المرتب��ة الثالث��ة ت��أتي جن��وب أفريقي��ا بطاق��ة .مص��افي5وع��دد المص��افي ، 16%

كم�ا ت�أتي مص�افي، 4وع�دد المص�افي % 15ونس�بة ي /أل�ف ب517تكريرية قدرها

،%14ونس��بة ي/أل��ف ب480ق��درهانيجيري��ا ف��ي المرتب��ة الرابع��ة بطاق��ة تكريري��ة 

ق�درهاتأتي دولة ليبيا في المرتبة الخامسة بطاقة تكريري�ة .مصافي4وعدد المصافي 

أم��ا ب��اقي دول أفريقي��ا . مص��افي5وع��دد المص��افي ،% 11ونس��بة ي /أل��ف ب380

. فجميعها يمتلك عدد محدود من المصافي بطاقة تكريرية منخفضة

عل��ى ال��رغم م��ن ض��عف كف��اءة العدي��د م��ن مص��افي ال��نفط ف��ي أفريقي��ا إال أن��ه ل��م 

). 2013-2000(يسجل سوى إغالق عدد محدود من المصافي الصغيرة خالل الفترة 

مص��افي ال��نفط ف��ي أفريقي��ا م��ن الن��وع البس��يط بطاق��ة تكريري��ة منخفض��ة، معظ��م

بع�ض المص�افي اس�تثناء صممت لتلبية حاجة السوق المحلي�ة م�ن المنتج�ات النفطي�ة، ب

ق��ادرة عل��ى إنت��اج مش��تقات ) مي��دور(الت��ي تمتل��ك مص��فاة عالي��ة التعقي��د مص��ر ف��ي 

بمواصفات متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة، فض�الً ع�ن مرونته�ا ف�ي تكري�ر 

كما تمتلك كل م�ن نيجيري�ا، وجن�وب أفريقي�ا، والمغ�رب . أنواع مختلفة من النفط الخام

.تطورة بدرجة تعقيد جيدةبعض المصافي الم

شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاقة التكريرية خالل العقدين الماض�يين لكنه�ا ل�م 

تترافق بتحسين مستوى العمليات الالحقة بالدرجة التي تمكنها من إنت�اج مش�تقات ذات 

مواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية
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ي /أل�ف ب50طاقته�ا التكريري�ة ع�ن تزي�د بلغ عدد المصافي الصغيرة التي ال

، كم�ا 2014من إجمالي مصافي النفط ف�ي أفريقي�ا بداي�ة ع�ام % 39مصفاة بنسبة17

11ي /أل��ف ب100-50بل��غ ع��دد المص��افي ذات الطاق��ة التكريري��ة ض��من المج��ال 

، كم��ا بل��غ ع��دد المص��افي ذات الطاق��ة التكريري��ة ض��من المج��ال %25مص��فاة بنس��بة 

، بينم�ا بل�غ ع�دد المص�افي ذات الطاق�ة %29مصفاة بنسبة 13ي /ألف ب100-200

م��ن إجم��الي ع��دد % 7مص��افي فق��ط بنس��بة 3ي /أل��ف ب200التكريري��ة األعل��ى م��ن 

. مصافي النفط في أفريقيا

مصافي بنسبة 3بلغ عدد المصافي البسيطة التي تحتوي على وحدة تقطير فقط 

، كم�ا بل�غ ع�دد مص�افي 2014من إجمالي ع�دد المص�افي ف�ي أفريقي�ا بداي�ة ع�ام% 7

، أم��ا ع��دد المص��افي التحويلي��ة فبل��غ %54مص��فاة بنس��بة 24المعالج��ة الهيدروجيني��ة 

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي أفريقي��ا بداي��ة ع��ام % 55مص��فاة بنس��بة 17ع��ددها 

2014.

مص��افي دول ف��يتحس��ين ال��رقم األوكت��اني عملي��اتطاق��ةنس��بةمتوس��طبل��غ

نس�بة قريب�ةوه�يال�نفط،تقطي�رطاق�ةم�ن% 14.30ح�والي2014عامبداية أفريقيا

باس�تثناء بع�ض ال�دول الت�ي تزي�د فيه�ا النس�بة ع�ن متوس�ط العالم،مصافيمتوسطمن

بش�كل رئيس�ي عل�ى العتماده�االعالم، مث�ل س�احل الع�اج والك�اميرون وزامبي�ا، وذل�ك 

.إنتاج الغازولين

ال�نفطتقطي�رطاق�ةإل�ىالهيدروجيني�ةالمعالج�ةعملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

م��نأدن��ىنس��بة، وه��ي%26.78ح��والي2014ع��ام بداي��ة أفريقي��ادول مص��افيف��ي

مواصفات المش�تقات لغياب معايير ملزمة لتحسين وذلك نظراً العالم،مصافيمتوسط

.والتركيز على تصريف المنتجات محلياً ، النفطية

ف�يال�نفطتكري�رطاق�ةإل�ىالمخلف�ات الثقيل�ةتكس�ير عملي�اتطاقةنسبةبلغت

، وه��ي أدن��ى م��ن متوس��ط مص��افي الع��الم، حي��ث أن %12.92دول أفريقي��ا مص��افي

، وذل�ك بس�بب ع�دم تكس�ير للمخلف�ات الثقيل�ةعملي�ات تحت�وي عل�ى المعظم المص�افي 
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التكريري��ة وق��دمها، أو ع��دم ت��وفر التموي��ل ال��الزم ته��ا ج��دوى تطويره��ا النخف��اض طاق

.مشاريع التطويرلتنفيذ

تعتبر أفريقيا من الدول التي تشهد نموا كبي�راً ف�ي مع�دالت الطل�ب عل�ى الطاق�ة 

بشكل عام، وعلى المنتجات النفطية، ولم تتمكن مصافي ال�نفط ف�ي معظ�م دول أفريقي�ا 

. من تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية بسبب ضعف أدائها التشغيلي

فريقي��ا مش��كلة تغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات واجه��ت مص��افي ال��نفط ف��ي أ

عل���ى المنتج���ات الخفيف���ة الطل���بخ���الل العق���دين الماض���يين، حي���ث ارتفع���ت نس���بة

.المنتجات الثقيلةوالمتوسطة، بينما انخفضت على 

مي��زان أدى تغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة إل��ى ح��دوث تب��اين ف��ي

البت�رول ف�ي ك�ل م�ن غ�ازالتب�اينتركز .أفريقيافي إنتاج واستهالك المنتجات النفطية

.والمقطرات الوسطىوالنافثاالمسال

ف��ي أفريقي��ايتوق��ع اس��تمرار تن��امي مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي 

حي��ث وت��أتي بع��د آس��يا الباس��يفيك م��ن حي��ث ارتف��اع مع��دل النم��و،العق��دين الق��ادمين، 

6.3إل�ى2012ي ف�ي ع�ام /ملي�ون ب4.2المنتجات من سيرتفع إجمالي الطلب على 

0.6، بينم��ا س��يتراجع الطل��ب عل��ى زي��ت الوق��ود م��ن 2035ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب

. 2035ي بحلول عام /مليون ب0.4إلى 2012عام في ي /مليون ب

جزء 3350المنتج من مصافي أفريقيا بلغ متوسط محتوى الكبريت في الديزل

، ويع��ود الس��بب إل��ى ارتف��اع النس��بة إل��ى ض��عف أداء معظ��م 2013ب��المليون ف��ي ع��ام 

. مصافي النفط وعدم قدرتها على تلبية متطلبات التشريعات باستثناء بعض المصافي

أفريقيا في السنوات العشر الماضية اإلعالن ع�ن العدي�د م�ن معظم دولشهدت

ق�درتها عل�ى تحسينبهدف مصافي نفط جديدة وتطوير المصافي القائمة،خطط إنشاء

متوافق����ة م����ع المع����ايير الخاص����ة بحماي����ة البيئ����ة م����ن مواص����فاتإنت����اج مش����تقات ب

تلبية الطلب المتن�امي عل�ى المنتج�ات النفطي�ة ف�ي الس�وق المحلي�ة،التلوث،إضافة إلى 

.نقص التمويلفي مقدمتها مختلفة يأتي إال أن معظم هذه الخطط لم تنفذ ألسباب 



آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

155

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل التاسعفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
229

 African Refiners)ج����اءت مب����ادرة رابط����ة المك����ررين األفارق����ة 

Association-ARA) الت��ي تتض��من إص��دار مع��ايير لمواص��فات المنتج��ات النفطي��ة

خاص��ة بال��دول األفريقي��ة عل��ى غ��رار المع��ايير األوروبي��ة خط��وة متمي��زة وض��رورية، 

لكنها لم تحص�ل عل�ى ال�دعم الك�افي للتطبي�ق، حي�ث أن معظ�م المص�افي تع�ود ملكيته�ا 

.  يبإلى القطاع العام المثقل بالمشاريع األكثر أهمية على المدى القر
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 االستنتاجات والتوصيات

من خالل استقراء التطورات الحالية والمستقبلية لص�ناعة التكري�ر ف�ي من�اطق 

: العالم، توصلت الدراسة إلى االستنتاجات والتوصيات التالية

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الص�عوبات والتح�ديات الت�ي يتوق�ع •

أن يكون لها دور كبير في تحدي�د مس�ار التط�ورات المس�تقبلية له�ذه الص�ناعة، 

يأتي في مقدمتها تراجع الطل�ب عل�ى المش�تقات النفطي�ة ف�ي العدي�د م�ن من�اطق 

وتغي�ر هيك�ل الطل�ب عل�ى العالم، وعدم اليقين الذي يكتنف بيان�ات االس�تهالك، 

إض�افة إل�ى . المنتجات، وتوجه بعض الحكومات إلى دعم إنتاج الوقود الحيوي

أعباء تلبي�ة متطلب�ات التش�ريعات البيئي�ة الخاص�ة بتخف�يض نس�بة الكبري�ت ف�ي 

. المنتجات النفطية، وتدهور جودة النفط الخام المنتج

ص�ناعة تكري�ر تط�وير مش�اريع على الرغم من التح�ديات العدي�دة الت�ي تواج�ه •

العائ�د عل�ى رأس النفط، كارتف�اع التك�اليف االس�تثمارية والتش�غيلية وانخف�اض 

تحس��ين أداء ه��ذه ، إال أنه��ا تحظ�ى باهتم��ام كبي��ر نظ�راً ل��دورها اله��ام ف�ي الم�ال

.الوقود المحرك لالقتصاد العالميصناعة في توفير 

وأوروب���ا الغربي���ة ف���ي س���اهم التط���ور التكنول���وجي ف���ي دول أمريك���ا الش���مالية •

نض��وج ص��ناعة تكري��ر ال��نفط ف��ي ه��اتين المنطقت��ين، ويالح��ظ أن تط��ور طاق��ة 

عملي��ات التكري��ر الالحق��ة ف��ي العق��دين الماض��يين ك��ان طفيف��اً باس��تثناء طاق��ة 

عملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة، نظ��راً لبلوغه��ا مس��تويات عالي��ة م��ن درج��ة 

.التعقيد منذ عقود

في النفط التي بدأت في مطلع عق�د الثمانين�ات م�ن استمرت ظاهرة إغالق مصا•

المتقدم��ة ص��ناعياً، وخاص��ة ف��ي ك��ل م��ن منطقت��ي ال��دولالق��رن الماض��ي ف��ي 

أوروب��ا الغربي��ة وأمريك��ا الش��مالية، وذل��ك ألس��باب مختلف��ة يع��ود معظمه��ا إل��ى 
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عل�ى المنافس�ة المص�فاةأو ع�دم ق�درة تراجع الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة، 

.وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانةتها،ضعف كفاءبسبب 

ساهمت ظاهرة إغالق مصافي النفط ذات األداء الم�نخفض خ�الل العق�دين الماض�يين ف�ي •

انحدار معدل نمو إجمالي الطاقة التكريرية ف�ي الع�الم، وبالمقاب�ل ارتفع�ت طاق�ة العملي�ات 

لمعالج�ة الهيدروجيني�ة التحويلية الالحقة المكون�ة م�ن عملي�ات تكس�ير المخلف�ات الثقيل�ة وا

.، وذلك بهدف تحسين األداء والربحيةوتحسين الرقم األوكتاني للغازولين

لجأت العديد من مصافي النفط  في كل م�ن الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة وكن�دا •

إل�ى تط�وير مص�افي ال�نفط لتمكينه�ا م��ن تكري�ر النف�وط الرخيص�ة المنتج�ة م��ن 

الفوائد االقتص�ادية لتكري�ر النف�وط غي�ر التقليدي�ة على الرغم من رمال القار، و

إال أنه يشكل تحدياً كبيراً لصناعة التكرير، وذلك بسبب األضرار الت�ي تح�دثها 

انبعاث��ات المص��افي الت��ي تك��رر ه��ذا الن��وع م��ن النف��وط عل��ى ص��حة اإلنس��ان 

.والبيئة

ة تواج��ه مص��افي ال��نفط ف��ي ك��ل م��ن أوروب��ا الغربي��ة وأمريك��ا الش��مالية منافس��•

شديدة ناتجة ع�ن انخف�اض مع�دل نم�و الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة، مقارن�ة 

بمناطق العالم األخرى، إض�افة إل�ى ت�أثير سياس�ة ترش�يد االس�تهالك، وتش�جيع 

وق��د س��اهمت التش��ريعات الص��ارمة الت��ي . االعتم��اد عل��ى أن��واع الوق��ود الب��ديل

.افي النفطفرضتها الحكومات في الحد من توسيع الطاقة التكريرية لمص

يتوقع استمرار تنامي الطلب على المنتجات النفطية في كل من آس�يا الباس�يفيك •

والش��رق األوس��ط وأفريقي��ا ف��ي العق��ود القادم��ة، وس��تتركز الزي��ادة ف��ي ك��ل م��ن 

.الغازولين والديزل، بينما سيتراجع الطلب على زيت الوقود

يقي�ا وأوروب��ا تع�اني ص�ناعة التكري��ر ف�ي ك�ل م��ن منطق�ة الش�رق األوس��ط وأفر•

الشرقية من ضعف التشريعات البيئية الناظمة لمواص�فات المنتج�ات  النفطي�ة، 

وق��د ب��دأت عملي��ة إص��دار . بس��بب ملكي��ة معظ��م المص��افي إل��ى القط��اع الع��ام

تشريعات محلية لتحسين مواصفات المنتجات، وخاص�ة ف�ي ال�دول الت�ي تعتم�د 
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فات ص�ارمة، إض�افة على تصدير المنتجات إلى األس�واق الت�ي تتطل�ب مواص�

. إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث

تشهد منطقتا آسيا الباسيفيك و الشرق األوسط تطورات هامة في مجال تط�وير •

مصافي النفط، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتج�ات النفطي�ة ف�ي الس�وق 

الهند والمملكة العربية الس�عودية ويتركز معظم المشاريع في الصين و. المحلية

.الكويت واإلمارات العربية المتحدةدولة العراق وجمهورية وإيران و

التي تتضمن إص�دار مع�ايير (ARA)تعتبر مبادرة رابطة المكررين األفارقة •

لمواص��فات المنتج��ات النفطي��ة خاص��ة بال��دول األفريقي��ة عل��ى غ��رار المع��ايير 

لكنه��ا ل��م تحص��ل عل��ى ال��دعم الك��افي ة،األوروبي��ة خط��وة متمي��زة وض��روري

للتطبي��ق، حي��ث أن معظ��م المص��افي تع��ود ملكيته��ا إل��ى القط��اع الع��ام المثق��ل 

.  بالمشاريع األكثر أهمية على المدى القريب

لص�ناعة التكري�ر واالقتصاديتسعى الدول النامية إلى تحسين األداء التشغيلي •

:من خالل اإلجراءات التالية

دولي��ة ته��تم بمعالج��ة المش��كالت الت��ي تع��اني منه��ا ص��ناعة تكري��ر تش��كيل هيئ��ة •

تعزي��ز التع��اون ب��ين دول الع��الم ف��ي مج��ال تط��وير ه��ذه ، وتعم��ل عل��ى ال��نفط

.الصناعة والبحث عن الحلول الممكنة لتحسين األداء والربحية

oغالق المصافي الصغيرة الحجم التي تستخدم تقني�ات قديم�ة، إعداد خطط إل

عل���ى تلبي���ة متطلب���ات ق���درتهاوع���دم ،تك���اليف تش���غيلهانظ���راً الرتف���اع 

وإنت��اج ،التش��ريعات البيئي��ة الخاص��ة بالح��د م��ن ط��رح الملوث��ات إل��ى البيئ��ة

. مشتقات نفطية بمعايير محددة

o تعزيز روح المنافسة والتعاون بين مصافي النفط المتجاورة في كل منطق�ة

تص��ادي، وخاص��ة الفن��ي واالقه��اأو دول��ة، وذل��ك ل��دفعها إل��ى تحس��ين أدائ

بالنسبة للدول النامية التي ال تمتلك مصانع إنتاج المعدات الثقيلة، أو الم�واد 

.األساسية الالزمة لبناء وتشغيل المصافي
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o دعم أنشطة البحث العلمي وتعزيز التعاون بين معاهد األبحاث النفطي�ة ف�ي

الع���الم ف���ي مج���ال تط���وير أداء ص���ناعة تكري���ر ال���نفط، واختي���ار التقني���ات 

المتط��ورة الت��ي تس��اعد مص��افي ال��نفط عل��ى تحس��ين ق��درتها عل��ى االلت��زام 

.بمتطلبات التشريعات البيئية

oإعداد برامج لتدريب العاملين في كافة المستويات الفنية واإلدارية .
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الف�صل الثالث

تجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

3-1:	مقدمة	
تعتبر المنطقة العربية مركزاً هاماً وا�شتراتيجياً لتجارة الغاز الطبيعي على م�شتوى العالم، 

لما تملكه من مقومات اأهمها توفر احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، وقربها من الأ�شواق 

الطبيعي  الغاز  الطلب على  تزايد  واأوروب��ا. ومع  اآ�شيا  الطبيعي في  الغاز  ل�شادرات  الرئي�شية 

مفاعل  حادث  بعد  خا�شة  واليابان  الجنوبية،  وكوريا  والهند،  ال�شين،  في  وخا�شة  اآ�شيا  في 

فوكو�شيما، ازدهرت تجارة الغاز الطبيعي الم�شيل، الأمر الذي �شمح للدول الم�شتوردة للغاز 

الطبيعي من تنويع م�شادر اإمداداتها لتعزيز مفهوم اأمن الطاقة، كما مهد الطريق اأمام الدول 

العربية الُم�شدرة للغاز الم�شيل للو�شول اإلى اأكبر عدد من الم�شتهلكين في الأ�شواق المختلفة.

وقد اأدى ذلك اإلى تعزيز مكانة المنطقة العربية بين الدول الُم�شدرة للغاز، و�شجع �شركات 

البترول العالمية على �شخ المزيد من ال�شتثمارات في عدد من الم�شاريع الواعدة.

يتناول هذا الف�شل تجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية من خالل ا�شتعرا�ض منظومة 

وال��دول  العربية  ال��دول  اإل��ى  الممتدة  الأنابيب  خطوط  ت�شم  والتي  الطبيعي،  الغاز  ت�شدير 

المختلفة  الأ�شواق  اإلى  ت�شديره  يتم  الذي  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  الأوروبية، ومجمعات 

العربية من  الدول  الناقالت )LNG carriers(. وكيف �شاهمت في رفع �شادرات  بوا�شطة 

الغاز الطبيعي بنوعيه الم�شيل والم�شدر عبر خطوط الأنابيب خالل الفترة )2012-2002(، 

ت�شدير  م�شاريع  اإل��ى  يتطرق  كما  العربية.  ال��دول  بين  الطبيعي  للغاز  البينية  التجارة  ونمو 

وا�شتيراد الغاز الطبيعي في الدول العربية الجاري تنفيذها حاليا والمخطط لها، وانعكا�شات 

ذلك م�شتقبال على تجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية.

3-2: الطاقة الت�صديرية للغاز الطبيعي في الدول العربية
ت�شم مجموعة الدول العربية الم�شدرة للغاز �شبعة دول، خم�شة منها اأع�شاء في منظمة 

الأقطار العربية الم�شدرة للبترول )اأوابك( وت�شمل كل من دولة قطر، دولة الإمارات العربية 

المتحدة، جمهورية م�شر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية، ودولة ليبيا، اأما 

الدول غير الأع�شاء فت�شم كل من الجمهورية اليمنية، و�شلطنة عمان. وتختلف اآلية ت�شدير 

الغاز الطبيعي من دولة اإلى اأخرى، حيث تقوم الإمارات، وعمان، واليمن بت�شدير الغاز الطبيعي 

الم�شيل فقط، بينما تقوم قطر، وم�شر، والجزائر بت�شدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، 

بالإ�شافة اإلى اإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل.
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 اأما في دولة ليبيا، فيقت�شر حاليا ت�شدير الغاز الطبيعي على خطوط الأنابيب فقط )خط 

تعر�شت  التي  البريقة  الطبيعي في مر�شى  الغاز  ت�شييل  توقف محطة  بعد  الأخ�شر(،  الدفق 

 عام 2011. ويبين ال�شكل )3-1( مجموعة 
)1(

لأ�شرار بالغة خالل الأحداث التي �شهدتها البالد

الدول العربية الُم�شدرة للغاز الطبيعي.

ال�صكل	3-1:	مجموعة	الدول	العربية	الم�صدرة	للغاز	الطبيعي

3-2-1:	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	ت�صدير	الغاز	في	الدول	العربية
العربية  الدول  اإلى  تمتد  التي  العربية  الدول  في  الغاز  ت�شدير  اأنابيب  عدد خطوط  يبلغ 

متر  مليار   92 نحو  الت�شميمية  طاقاتها  مجموع  ويبلغ  �شبعة خطوط،  اأوروب��ا  وقارة  الأخ��رى 

مكعب �شنويا في نهاية عام 2013. ويبين ال�شكل )3-2( الطاقة الت�شميمية الإجمالية وعدد 

خطوط ت�شدير الغاز الطبيعي في الدول العربية نهاية عام 2013، كما يبين الجدول )1-3( 

خطوط ت�شدير الغاز الطبيعي في كل من الجزائر، وقطر، وم�شر، وليبيا، بالإ�شافة اإلى الطاقة 

الت�شميمية لكل خط.

1  IGU world LNG report,2013 edition
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ال�صكل	3-2:	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	

في	الدول	العربية	نهاية	عام	2013	)مليار	متر	مكعب/ال�صنة(

الجدول	3-1:	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	الدول	

العربية	نهاية	عام	2013	)مليار	متر	مكعب/	ال�صنة(

الطاقة	الت�صميمية	 الخط الدولة

24 خط اأنريكو ماتي

11الجزائر خط بيدرو دوران فاريل

8 خط ميد غاز

21 خط دولفين قطر

11 خط الدفق الأخ�شر ليبيا

10 خط الغاز العربي

م�شر

7 الخط البحري

92 7 الإجمالي
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اأما عن توزع الطاقة الت�شميمية لخطوط اأنابيب ت�شدير الغاز الطبيعي في الدول العربية، 

فتحتل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية المرتبة الأولى بين الدول العربية الم�شدرة 

للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، حيث يوجد ثالثة خطوط لت�شدير الغاز اإلى قارة اأوروبا 

بطاقة اإجمالية تقدر بنحو 43 مليار متر مكعب غاز �شنويا وهو ما يعادل 46.7% من اإجمالي 

الطاقة الت�شميمية لخطوط اأنابيب ت�شدير الغاز الطبيعي في الدول العربية.

الإم��ارات  دول��ة  من  كل  اإل��ى  القطري  الغاز  لت�شدير  دولفين  يوجد خط  دول��ة قطر،  وفي 

و�شلطنة عمان، بطاقة ت�شميمية حالية 21 مليار متر مكعب �شنويا وهو ما يعادل 22.8% من 

اإجمالي الطاقة الت�شميمية لخطوط اأنابيب ت�شدير الغاز الطبيعي في الدول العربية.

 وفي جمهورية م�شر العربية يوجد خطي اأنابيب لت�شدير الغاز بطاقة اإجمالية 17 مليار متر 

مكعب �شنويا بن�شبة 18.5%، واأخيرا دولة ليبيا بن�شبة 12.0% كما هو مبين بال�شكل )3-3(.

ال�صكل	3-3:	توزع	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	

الدول	العربية	نهاية	عام	2013		)مليار	متر	مكعب/ال�صنة(

3-2-2:الطاقة	الإنتاجية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل	في	الدول	العربية
بلغ عدد وحدات ت�شييل الغاز الطبيعي في الدول العربية - با�شتثناء محطة مر�شى البريقة 

في دولة ليبيا - نحو 41 وحدة )خط اإنتاج( نهاية عام 2013، ويبلغ مجموع طاقاتها الإنتاجية 

الإ�شمية نحو 136 مليون طن/ال�شنة وهو ما يعادل نحو 46.7% من اإجمالي الطاقة الإنتاجية 
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.
)2(

،
)1(

للغاز الطبيعي الم�شيل على م�شتوى العالم والتي تقدر بنحو 291.4 مليون طن/ال�شنة 

ويبين ال�شكل )3-4( والجدول )3-2( الطاقة النتاجية الإ�شمية وعدد وحدات ت�شييل الغاز 

الطبيعي في الدول العربية.

ال�صكل	3-4:	الطـاقة	الإنتاجية	الإ�صمية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل	في	الدول	العربية	

نهاية	عام	2013	)مليون	طن/ال�صنة(

الجدول	3-2:	الطاقة	الإنتاجية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل	في	الدول	العربية	نهاية	عام	

2013	)مليون	طن	/ال�صنة(

الطاقة	الإنتاجية	ال�صمية عدد	الوحدات الدولة

5.8 3 الإمارات

23.9 16 الجزائر

77 14 قطر

12.2 3 م�صر

10.4 3 عمان

6.7 2 اليمن

136 41 الإجمالي

1  IGU world LNG report-2013 edition
2  GIIGNL ,the  LNG industry in 2012
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دولة قطر  العربية، فتحتل  الدول  الم�شيل في  الطبيعي  للغاز  الإنتاجية  الطاقة  توزع  اأما عن 

المرتبة الأولى حيث ت�شتحوذ وحدها على 56.6% من اإجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي 

الم�شيل في الدول العربية، ثم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية في المرتبة الثانية 

بن�شبة 17.6%، ثم جمهورية م�شر العربية في المرتبة الثالثة بن�شبة 9%، ثم �شلطنة عمان 

بن�شبة  المتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ثم   %4.9 بن�شبة  اليمنية  والجمهورية   ،%7.6 بن�شبة 

4.3% كما هو مبين بال�شكل )5-3(
ال�صكل	3-5:	توزع	الطاقة	الإنتاجية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل

في	الدول	العربية	نهاية	عام	2013

3-3:	�صادرات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	

3-3-1:	تطور	�صادرات	الغاز	الطبيعي
عبر خطوط  والُم�شدر  الم�شيل  بنوعيه  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  �شادرات  بلغت 

الأنابيب عام 2012، نحو 214.5 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل نحو 20.77% من اإجمالي 

. وقد بلغ حجم 
)1(

�شادرات الغاز الطبيعي عالميا والتي تقدر بنحو 1,033.4 مليار متر مكعب

 %28.5 بن�شبة  مكعب  متر  مليار   61.1 نحو  الأنابيب  عبر خطوط  الطبيعي  الغاز  �شادرات 

1  BP statistical review of the world energy, June 2013.
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من اإجمالي ال�شادرات، بينما بلغ حجم �شادرات الغاز الم�شيل نحو 153.4 مليار متر مكعب 

بن�شبة 71.5%. ويبين ال�شكل )3-6( توزع �شادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية بين الغاز 

الم�شيل والغاز الم�شدر عبر خطوط الأنابيب.

ال�صكل	3-6:	توزع	�صادرات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	عام	2012

Data derived” from BP statistical review of the world energy، June 2013”  :امل�شدر

-2002 الفترة  خالل  العربية  ال��دول  من  الطبيعي  الغاز  �شادرات  حجم  تطور  وبدرا�شة 

2012، يت�شح اأن معدل النمو ال�شنوي المركب خالل تلك الفترة قد بلغ 8.86%، حيث كان 
اإجمالي ال�شادرات ل يتعدى 92 مليار متر مكعب عام 2002 )ما يعادل 15.8% من الإجمالي 

العالمي اآنذاك(، منها قرابة 61 مليار متر مكعب ل�شادرات الغاز الم�شيل، بينما كانت �شادرات 

الغاز عبر خطوط الأنابيب قرابة 31 مليار متر مكعب. وبعد ت�شغيل م�شاريع ربط الغاز عبر 

خطوط الأنابيب مثل م�شروع دولفين، وخط الغاز العربي، ارتفعت �شادرات الغاز الطبيعي عبر 

الأعلى خالل تلك  2010 وهي  71 مليار متر مكعب عام  اإلى قرابة  لت�شل  الأنابيب  خطوط 

الفترة، في حين بلغت �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل نحو 130 مليار متر مكعب نظرا لزيادة 

�شادرات الغاز الم�شيل من قطر وت�شغيل محطة بلحاف لت�شييل الغاز الطبيعي في اليمن، لي�شل 

اإجمالي �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه عام 2010 اإلى قرابة 201 مليار متر 

مكعب وهو ما يعادل 20.56% من الإجمالي العالمي لنف�ض العام.
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وفي عام 2011، بلغ اإجمالي �شادرات الغاز من الدول العربية نحو 213.9 مليار متر مكعب 

محققا زيادة قدرها 13.4 مليار متر مكعب عن عام 2010 نتيجة زيادة �شادرات الغاز الم�شيل 

من قطر.

اأما في عام 2012، فقد بلغ اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي نحو 214.5 مليار متر مكعب 

بمعدل نمو قدره 0.28% فقط عن العام ال�شابق، لعدد من الأ�شباب منها زيادة الطلب المحلي 

على الغاز في �شهور ال�شيف في بع�ض الدول العربية الم�شدرة للغاز مثل م�شر، وبالتالي تقل�ض 

حجم الفائ�ض عن ال�شتهالك المخ�ش�ض للت�شدير. ويبين ال�شكل )3-7( تطور �شادرات الغاز 

الطبيعي من الدول العربية خالل الفترة 2012-2002.

ال�صكل	3-7:	تطور	�صادرات	الغاز	الطبيعي

من	الدول	العربية	خالل	الفترة	2012-2002

)مليار	متر	مكعب(	

Data derived” from BP statistical review of the world energy، various issues”  :امل�شدر

تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم �شادرات الغاز الطبيعي التي بلغت عام 

2012 نحو 124.7 مليار متر مكعب وهو ما يعادل 58.1% من اإجمالي �شادرات الدول العربية 
من الغاز الطبيعي. وتاأتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية في المرتبة الثانية بن�شبة 
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23.4% من اإجمالي ال�شادرات، حيث بلغ اإجمالي �شادراتها من الغاز عام 2012 نحو 50.1 
مليار متر مكعب، ثم �شلطنة عمان في المرتبة الثالثة بن�شبة 5.2%، ودولة الإمارات العربية 

3.4% حيث تراجعت �شادراتها من  بن�شبة  العربية  3.5%، وجمهورية م�شر  بن�شبة  المتحدة 

الغاز ب�شكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ب�شبب زيادة الطلب المحلي خا�شة في ف�شل ال�شيف، 

وبلغ اإجمالي �شادراتها من الغاز عام 2012 نحو 7.3 مليار متر مكعب، والجمهورية اليمنية 

بن�شبة 3.3%، ثم دولة ليبيا بن�شبة 3%. ويبين ال�شكل )3-8( توزع �شادرات الغاز الطبيعي في 

الدول العربية  لعام 2012.

ال�صكل	3-8:	توزع	�صادرات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	عام	2012

 

 %91.5 نحو   2012 عام  اأوابك  في  الأع�شاء  الدول  من  الطبيعي  الغاز  �شادرات  وبلغت 

من اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي في الدول العربية، بينما ت�شكل �شلطنة عمان والجمهورية 

اليمنية الن�شبة المتبقية. ويبين ال�شكل )3-9( توزع �شادرات الغاز الطبيعي بين الدول الأع�شاء 

في منظمة اأوابك والدول غير الأع�شاء عام 2012.
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ال�صكل	3-9:	توزع	�صادرات	الغاز	الطبيعي	بين	الدول	الأع�صاء	في	منظمة	اأوابك	

والدول	غير	الأع�صاء	عام	2012

Data derived” from BP statistical review of the world energy، June 2013”  :امل�شدر

3-3-2:	الأ�صواق	الرئي�صية	ل�صادرات	الغاز	الطبيعي	من	الدول	العربية
يختلف »حجم ووجهة« �شادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية الم�شدرة للغاز من دولة 

اإلى اأخرى ا�شتنادا اإلى عدد من العوامل اأهمها ما يلي:

• حجم الفائ�ض عن ال�شتهالك المحلي للدولة الُم�شدرة للغاز.	

• الطاقة الإنتاجية لوحدات ت�شييل الغاز الطبيعي، والطاقة الت�شميمية لخطوط اأنابيب 	

ت�شدير الغاز.

• الموقع الجغرافي للدولة الُم�شدرة للغاز ومدى قربها من الأ�شواق الم�شتهدفة. وقد �شاهمت 	

عك�ض  على  الم�شتهلكين،  من  عدد  اأكبر  اإلى  الو�شول  في  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  �شناعة 

�شادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تت�شم بطابع اإقليمي وقد تنح�شر على دول الجوار.

• معدل نمو الطلب على الغاز في الدول الم�شتوردة له، فاليابان على �شبيل المثال �شهدت 	

ما  بعد حادثة مفاعل فوكو�شيما، وهو  الطبيعي  الغاز  الطلب على  نموا ملحوظا في 

اإلى اتخاذ قرار باإيقاف جميع المفاعالت النووية في البالد  دفع ال�شلطات اليابانية 

لمراجعة دواعي ال�شالمة والأمن ال�شناعي.

• اآلية و�شول �شادرات الغاز من الدول العربية اإلى الأ�شواق الم�شتهدفة.	
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• الطبيعي 	 للغاز  الُم�شتهلكة  الأ�شواق  مع  المبرمة  العقود  في  عليها  المتعاقد  الكميات 

�شواء م�شيال اأو عبر خطوط الأنابيب، والتي تكون في اأغلبها اتفاقيات طويلة الأمد 

ت�شل اإلى ع�شرين عاما.

وقد �شاهم الموقع الجغرافي للمنطقة العربية في تبواأها مكانة تناف�شية بين الدول الم�شدرة 

للغاز الطبيعي لقترابها من الأ�شواق الرئي�شية ل�شادرات الغاز الطبيعي في اأوروبا واآ�شيا. حيث 

ا�شتحوذت ال�شوق الأوروبية على نحو 64.3% من اإجمالي �شادرات الدول العربية من الغاز 

الطبيعي عبر خطوط الأنابيب عام 2012، بينما ا�شتحوذت الدول العربية الأخرى على نحو 

35.7% من اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب لنف�ض العام، وهي اإما ر�شوم 
ماتي  اأنريكو  الحال مع خط  اأرا�شيها كما هو  الغاز عبر  ت�شدير  اأنابيب  نظير مرور خطوط 

باإيطاليا، وخط  �شقلية  اإلى  ي�شل  المتو�شط حتى  والبحر  بتون�ض  مرورا  الجزائر  من  الممتد 

بيدرو دوران فاريل الذي يمتد من الجزائر مرورا بالمغرب والبحر المتو�شط حتى ي�شل اإلى 

اإ�شبانيا، اأو تكون على �شكل واردات مبا�شرة عبر م�شاريع الربط العربي كم�شروع خط دولفين 

الغاز  من  العربية  الدول  �شادرات  توزع   )10-3( ال�شكل  ويبين  العربي.  الغاز  خط  وم�شروع 

الطبيعي عبر  خطوط الأنابيب اإلى الأ�شواق المختلفة عام 2012.

ال�صكل	3-10:	توزع	�صادرات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	

عبر	خطوط	الأنابيب	اإلى	الأ�صواق	المختلفة	لعام	2012

Data derived” from BP statistical review of the world energy، June 2013”  :امل�شدر



ي
ثان

ث ال
بح

ال

178

والأ�شواق  والهند،  ال�شين  مثل  النا�شئة  الأ�شواق  في  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  تنامي  ومع 

المحركة للطلب مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ازدهرت تجارة الغاز الطبيعي الم�شيل، وتو�شعت الدول 

في م�شاريع اإن�شاء وحدات ت�شييل الغاز الطبيعي رغبة في ا�شتغالل مواردها من الغاز، وت�شدير 

وا�شتحوذت  الم�شيل.  الغاز  من  ل�شادراتها  اأ�شواق جديدة  وفتح  المحلي  ال�شتهالك  عن  الفائ�ض 

عام  العربية  الدول  من  الم�شيل  الغاز  �شادرات  اإجمالي  من   %62.4 نحو  على  الآ�شيوية  ال�شوق 

2012، بينما جاءت ال�شوق الأوروبية في المرتبة الثانية بن�شبة 31.2%. كما �شاهم دخول كل من 
الإمارات)دبي( والكويت في مجموعة الدول الم�شتوردة للغاز الم�شيل، في فتح نافذة جديدة للتجارة 

البينية للغاز الطبيعي في الدول العربية، حيث تمثل واردات الغاز الم�شيل اإلى كل منهما نحو %2.1 

من اإجمالي �شادرات الغاز الم�شيل من الدول العربية كما هو مبين بال�شكل )11-3(.

ال�صكل	3-11:	توزع	�صادرات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	

الم�صيل	اإلى	الأ�صواق	المختلفة	لعام	2012

Data derived” from BP statistical review of the world energy، June 2013”  :امل�شدر

3-4:	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي
3-4-1:	تطور	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي

اآلية ا�شتيراد الغاز الطبيعي في الدول العربية الم�شتوردة للغاز من دولة لأخرى،  تختلف 

حيث تعتمد الكويت على واردات الغاز الطبيعي الم�شيل في تلبية احتياجات ال�شوق المحلي 
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منذ عام 2009، اأما الإمارات وعلى الرغم من كونها من الدول العربية الم�شدرة للغاز، تق�وم 

اإم�ارة دبي با�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل، بينما تقوم اإمارة اأبو ظبي با�شتيراد الغاز الطبيعي 

ال�شرق  منطقة  في  ال��دول  اأوائ��ل  من  والكويت  الإم��ارات  وتعتبر  دولفين.  من قطر عبر خط 

الأو�شط التي تقوم با�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل، وذلك من خالل ا�شتئجار وحدتين عائمتين 

بالجدول )3-3(،  الغازية كما هو مبين  الحالة  اإلى  واإعادته  الم�شيل  الغاز  ل�شتقبال وتخزين 

وت�شل الطاقة ال�شتيعابية الإجمالية للوحدتين نحو 9.3 مليار متر مكعب �شنويا )900 مليون 

قدم مكعب غاز/ اليوم(.

الجدول	3-3:	المرافئ	العائمة	ل�صتقبال	وتخزين	الغاز	الم�صيل	واإعادته	

اإلى	الحالة	الغازية	في	الدول	العربية	عام	2013	

المالكالموقعالدولة
بداية	

الت�صغيل

طاقة	ال�صتقبال

مليون	قدم	مكعب/اليوم

Golar2010400جبل عليالإمارات)دبي(

ميناء الأحمديالكويت
 Excelerte

Energy
2009500

900الإجمالي

GIIGNL the LNG industry، 2012 :امل�شدر

اأما تون�ض والمغرب، فتعتمدان على ا�شتيراد الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب التي تنقل 

ولبنان  و�شوريا،  الأردن،  تعتمد  كما  البلدين.  كال  باأرا�شي  مرورا  اأوروب��ا  اإلى  الجزائري  الغاز 

على ا�شتيراد الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي من م�شر، والذي توقف تماما منذ تموز/

، لرتفاع الطلب المحلي على الغاز في م�شر من ناحية، وتعدد الهجمات التي 
)1(

يوليو 2013 

العربية  الدول  يكون عدد  وبذلك  اأخرى.  ناحية  �شيناء من  �شبه جزيرة  الخط في  ا�شتهدفت 

ثمانية دول كما هو  ولبنان(  الأردن، و�شوريا  )بما فيهم  ب�شكل عام  الطبيعي  للغاز  الم�شتوردة 

مبين بال�شكل )12-3(.

وت�شكل واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب التي تربط بين الدول العربية الم�شدرة 

والم�شتوردة للغاز ما ن�شبته 81% من اإجمالي الواردات عام 2012، بينما ت�شكل واردات الغاز 

الغاز  ال�شكل )3-13( توزع حجم واردات الدول العربية من  الن�شبة المتبقية. ويبين  الم�شيل 

الطبيعي عام 2012.

1  MEES, Vol.57 ,No.10, 2014 
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ال�صكل	3-12:	مجموعة	الدول	العربية	الم�صتوردة	للغاز	الطبيعي

ال�صكل	3-13:	توزع	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	بنوعيه	عام	2012

)4(
، 

)3(
، 

)2(
، 

)1(
امل�شادر: بيانات من م�شادر خمتلفة 

1  BP statistical review of the world energy, June 2013
2  OPEC statistical bulletin, 2013
3  Cedigaz ,natural gas in the world,2013 edition
  http://www.mem.gov.ma       4  املوقع الر�شمي لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،قطاع الطاقة واملعادن،اململكة املغربية
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الغاز  العربية من  الدول  )2002-2012( تطورا ملحوظا في واردات  الفترة  �شهدت  وقد 

الطبيعي، حيث ارتفع اإجمالي الواردات من 1.5 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل اإلى 24.3 

بلغت  كما  العربي،  الغاز  وخط  دولفين  ت�شغيل خط  بعد  وذلك   2009 عام  مكعب  متر  مليار 

واردات الكويت من الغاز الم�شيل في نف�ض العام نحو 0.89 مليار متر مكعب.

وفي عام 2011، تراجع حجم واردات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب لي�شل 

اإلى 22.5 مليار متر مكعب، بينما ارتفعت واردات الغاز الم�شيل اإلى كل من الكويت ودبي اإلى 4.7 مليار 

متر مكعب، لي�شل بذلك اإجمالي الواردات من الغاز الطبيعي بنوعيه قرابة 27.1 مليار متر مكعب.

 وفي عام 2012، ارتفعت واردات كل من الكويت ودبي من الغاز الم�شيل اإلى 5.4 مليار 

متر مكعب، بينما بلغت واردات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو 22.9 مليار متر مكعب، لي�شل 

بذلك اإجمالي واردات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه اإلى 28.3 مليار متر مكعب.

 ويبين ال�شكل )3-14( تطور واردات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه خالل الفترة 

.2012-2002
ال�صكل	3-14:	تطور	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	خالل	الفترة	2012-2002

)مليار	متر	مكعب(

)4(
، 

)3(
، 

)2(
، 

)1(
امل�شادر: بيانات من م�شادر خمتلفة 

1  BP statistical review of the world energy, various issues
2  OPEC statistical bulletin, 2013
3  Cedigaz ,natural gas in the world, 2012 &2013 edition

  http://www.mem.gov.ma 4  املوقع الر�شمي لوزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،اململكة املغربية
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الطبيعي  الغاز  واردات  الأول��ى عربيا من حيث حجم  المرتبة  الإم��ارات  دولة  تحتل 

التي بلغت عام 2012 نحو 18.6 مليار متر مكعب وهو ما يعادل 65.9% من اإجمالي 

واردات الدول العربية من الغاز الطبيعي. وتاأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية، بن�شبة 

14.4% من اإجمالي واردات الدول العربية، حيث بلغت وارداتها من الغاز عام 2012 
نحو 4 مليار متر مكعب، ثم �شلطنة عمان في المرتبة الثالثة بن�شبة 6.9%، ثم الجمهورية 

التون�شية بن�شبة 6.7%، والمملكة المغربية بن�شبة 4.4%، ثم المملكة الأردنية الها�شمية 

بن�شبة 1.8%. ويبين ال�شكل )3-15( توزع واردات الغاز الطبيعي في الدول العربية  لعام 

 .2012

ال�صكل	3-15:	توزع	واردات	الغاز	الطبيعي	بنوعيه	اإلى	الدول	العربية		لعام	2012	

بلغت واردات الدول الأع�شاء في اأوابك في عام 2012 نحو 87% من اإجمالي واردات 

الغاز الطبيعي بنوعيه، بينما ت�شكل  واردات الأردن والمغرب الن�شبة المتبقية. ويبين ال�شكل 

الغاز  من  الأع�شاء  غير  والدول  اأوابك  منظمة  في  الأع�شاء  الدول  واردات  توزع   )16-3(

الطبيعي عام 2012.
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ال�صكل	3-16:	توزع	واردات	الغاز	الطبيعي	بين	الدول	الأع�صاء	في	اأوابك

	والدول	غير	الأع�صاء	عام	2012	

3-4-2:	التجارة	البينية	للغاز	الطبيعي	بين	الدول	العربية
خطوط  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  العربية  ال��دول  بين  الطبيعي  للغاز  البينية  التجارة  ترتكز 

اإلى  والكويت  الإمارات  اأدى لجوء  البع�ض، وقد  ببع�شها  العربية  الدول  التي تربط  الأنابيب 

ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى فتح نافذة جديدة لنمو التجارة البينية ل�شادرات الغاز 

الطبيعي الم�شيل في الوطن العربي. كما يجرى حاليا درا�شة تنفيذ م�شاريع لإن�شاء مرافئ 

ا�شتقبال الغاز الطبيعي الم�شيل في عدد من الدول الأخرى التي ت�شهد نموا في الطلب على 

الغاز مثل الأردن، والبحرين، والمغرب، ولبنان، وم�شر. ومن المتوقع اأن ت�شاهم تلك الم�شاريع 

بعد  العربية خا�شة  الدول  بين  الم�شيل  للغاز  البينية  التجارة  زيادة حجم  في  تنفيذها  بعد 

تراجع واردات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب. وقد �شاهمت الواردات البينية العربية 

في تلبية نحو 92.6% من اإجمالي احتياجات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2012 

كما هو مبين بال�شكل )17-3(.
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ال�صكل	3-17:	م�صادر	واردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	عام	2012

3-5:	الم�صاريع	الم�صتقبلية	لت�صدير	وا�صتيراد	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية

3-5-1:	الطاقة	الت�صميمية	لم�صاريع	ت�صدير	الغاز	الطبيعي
�شهد العقد الما�شي تنفيذ عدد من م�شاريع خطوط اأنابيب ت�شدير الغاز في كل من م�شر، 

كما  الخطوط،  هذه  لبع�ض  الت�شميمية  الطاقة  رفع  حاليا  ويجرى  والجزائر.  وليبيا،  وقطر، 

. و�شت�شاهم 
)1(

يخطط العراق لإن�شاء خط اأنابيب اإلى الأردن بطاقة 1.4 مليار متر مكعب �شنويا

تلك الم�شاريع حال تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعلنة في رفع الطاقة الت�شميمية الإجمالية 

لخطوط اأنابيب ت�شدير الغاز من 92 مليار متر مكعب �شنويا عام 2013 اإلى 114.9 مليار متر 

مكعب �شنويا بحلول عام 2018.

اأنابيب  لخطوط  الت�شميمية  الطاقة  لتطور  الم�شتقبلية  التوقعات  ال�شكل)18-3(  يبين   

ت�شدير الغاز بعد النتهاء من الم�شاريع الجاري تنفيذها حاليا، كما يبين الجدول )3-4( تطور 

الطاقة الت�شميمية لأنابيب ت�شدير الغاز في الدول العربية بحلول 2018.

1  WGI, 12/3/2014
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ال�صكل	3-18:	التوقعات	الم�صتقبلية	لتطور	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	

ت�صدير	الغاز	في	الدول	العربية	بحلول	عام	2018

)مليار	متر	مكعب/	ال�صنة(

الجدول	3-4:	تطور	الطاقة	الت�صميمية	لخطوط	اأنابيب	ت�صدير	الغاز	في	الدول	

العربية		بحلول	2018	)مليار	متر	مكعب/	ال�صنة(

2018 2013
الطاقة	الدولة

الت�صميمية

عدد	خطوط	

الأنابيب

الطاقة	

الت�صميمية

عدد	خطوط	

الأنابيب

52.5 3 43 3 الجزائر

1.4 - - - العراق

33 1 21 1 قطر

11 1 11 1 ليبيا

17 2 17 2 م�شر

114.9 7 92 7 الإجمالي
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وفي المقابل، ل توجد م�شاريع جاري تنفيذها لإنتاج الغاز الطبيعي الم�شيل با�شتثناء م�شروع 

مجمع ت�شييل الغاز الجديد في اأرزيو )GL3Z( في الجزائر والذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 

�شتترفع  وبالتالي   .2014 الجاري  العام  خالل  ت�شغيله  المتوقع  ومن  طن/ال�شنة،  مليون   4.7
الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي الم�شيل في الدول العربية من 136 مليون طن/ ال�شنة 

عام 2013 اإلى 140.7 مليون طن/ ال�شنة بنهاية العام الجاري 2014، ومن المتوقع اأن تبقى 

دون تغيير حتى عام 2018، علما باأن الم�شاريع الجديدة لت�شييل الغاز الطبيعي ت�شتغرق من 

اأربع اإلى �شت �شنوات لتنفيذها. وهو ما يعني تراجع ح�شة الدول العربية من الطاقة الإنتاجية 

العالمية للغاز الطبيعي الم�شيل التي �شت�شهد تطورا كبيرا خالل الخم�ض �شنوات القادمة بعد 

والوليات  اأ�شتراليا،  من  كل  تنفيذها حاليا في  الجاري  الجديدة  الم�شاريع  تنفيذ  من  النتهاء 

المتحدة، وماليزيا.

يبين ال�شكل )3-19( التوقعات الم�شتقبلية لتطور الطاقة الت�شميمية لمحطات ت�شييل الغاز 

في الدول العربية، كما يبين الجدول )3-5( تطور الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي الم�شيل في 

كل دولة من الدول العربية بحلول 2018.

ال�صكل	3-19:	التوقعات	الم�صتقبلية	لتطور	الطاقة	الإنتاجية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل	

في	الدول	العربية	بحلول	عام	2018	)مليون	طن/	ال�صنة(
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الجدول	3-5:	تطور	الطاقة	الإنتاجية	للغاز	الطبيعي	الم�صيل	في	الدول	العربية	

بحلول	2018	)مليون	طن	/ال�صنة(

2018 2013

الدولة

الطاقة	الإنتاجية عدد	الوحدات الطاقة	الإنتاجية عدد	الوحدات

5.8 3 5.8 3 الإمارات

28.6 17 23.9 16 الجزائر

77 14 77 14 قطر

12.2 3 12.2 3 م�شر

10.4 3 10.4 3 عمان

6.7 2 6.7 2 اليمن

140.7 42 136 41 الإجمالي

3-5-2:	م�صاريع	ا�صتيراد	الغاز	الطبيعي
يتم حاليا الإعداد لحزمة م�شاريع ل�شتيراد الغاز في عدد من الدول العربية تعتمد اأغلبها 

على ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل من خالل مرافئ عائمة، حيث ت�شهد �شناعة الغاز العالمية 

نموا متزايدا على هذا النوع من المرافئ، لما توفره من مزايا اأهمها اإمكانية ا�شتئجارها، اأو 

ت�شييدها وت�شغيلها خالل فترة ق�شيرة قد ت�شتغرق 12-18 �شهرا مقارنة بنحو اأربع اإلى خم�ض 

�شنوات في حال بناء المرافئ الثابتة.

ولبنان ل�شتئجار وحدات عائمة  والبحرين،  وم�شر،  الأردن،  ال�شدد، تخطط  وفي هذا 

والإم��ارات،  الكويت،  تخطط  بينما  الغازية،  الحالة  اإلى  واإعادته  الم�شيل  الغاز  ل�شتقبال 

الم�شيل. ويبين الجدول)3-6( وال�شكل )3- الغاز  ثابتة ل�شتقبال  والمغرب لإن�شاء مرافئ 

خالل  العربية  الدول  في  تنفيذها  المزمع  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  ا�شتيراد  م�شاريع   )20
.2020-2014 الفترة 
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الجدول	3-6:	م�صاريع	ا�صتيراد	الغاز	الم�صيل	في	الدول	العربية	خالل	الفترة	2020-2014

تاريخ	الت�صغيلالنوعالموقعالدولة
طاقة	ال�صتقبال

مليون	قدم	مكعب/اليوم

مرفاأ عائمالعين ال�شخنةم�شر
الربع الرابع 

من 2014
 500

مرفاأ عائمميناء العقبةالأردن
الربع الأول 

من 2015

500 وت�شل اإلى 750 
في اأوقات الذروة

2016500مرفاأ عائمال�شاحل ال�شمالي لطرابل�ضلبنان

20171200مرفاأ ثابتالفجيرةالإمارات

500 2016-2017مرفاأ عائم�شمال البحرينالبحرين

20201000مرفاأ ثابتميناء الأحمديالكويت

500-20201000مرفاأ ثابتالجرف الأ�شفرالمغرب
¿

4,700-5,450الإجمالي
¿ من املخطط اأن يتم اإن�شاء املرفاأ بطاقة اأولية 500 مليون قدم مكعب/اليوم على اأن يتم م�شاعفتها اإىل 1،000 مليون قدم مكعب /اليوم 

بحلول عام 2020.

ال�صكل	3-20:	م�صاريع	ا�صتيراد	الغاز	الم�صيل	المزمع	تنفيذها	في	الدول	العربية	

خالل	الفترة	2020-2014	

(عبر المتوسط)مسار خط أنريكو ماتي: 27-3الشكل 

  2020-2014 الفترة خالل 
العربية الدول في تنفيذها المزمع المسيل الغاز استيراد مشاريع: 20-3 الشكل

 خط
أنريكو ماتي   
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3-6:	تطورات	تجارة	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية	

3-6-1:	دولة	الإمارات	العربية	المتحدة
تعد الإمارات من اأوائل الدول العربية الم�شدرة للغاز الطبيعي الم�شيل، حيث تم ت�شدير 

اأول �شحنة اإلى اليابان من م�شنع اأدجاز باإمارة اأبو ظبي في ني�شان/ اأبريل 1977، وهو الم�شنع 

الوحيد لإنتاج وت�شدير الغاز الم�شيل في الإمارات. بينما تقوم اإمارة اأبو ظبي حاليا با�شتيراد 

الغاز الطبيعي من دولة قطر عبر خط دولفين. ومع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في اإمارة 

دبي، دخلت الإمارات ف�شال جديدا في تجارة الغاز الطبيعي لت�شبح من الدول الم�شتوردة للغاز 

الطبيعي الم�شيل منذ عام 2010.

وبمقارنة حجم �شادرات وواردات الغاز الطبيعي، يالحظ اأنه حتى عام 2007، كان حجم 

ت�شغيل خط  اأنه مع  اإل  6 مليار متر مكعب �شنويا،  ال��واردات بنحو  ال�شادرات يتخطى حجم 

دولفين، وا�شتئجار مرفاأ عائم ل�شتيراد الغاز الم�شيل في دبي، تخطى حجم الواردات حجم 

�شادرات الغاز في ميزان الغاز وبلغ العجز نحو 11 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين 

بال�شكل )21-3(.

ال�صكل	3-21:	تطور	�صادرات	وواردات	دولة	الإمارات	العربية	المتحدة	من	الغاز	

الطبيعي		في	الفترة	2006-2012	)مليار	متر	مكعب(

امل�شادر :   

-GIIGNL, the LNG industry 2012 (LNG imports data)                                                             
- BP statistical review of world energy various issues (pipeline/LNG exports &pipeline imports  data)
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منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	دولة	الإمارات

• م�صنع	ت�صييل	الغاز	الطبيعي	)اأدجاز(	يف	جزيرة	دا�س	

تاأ�ش�شت �شركة اأبو ظبي لت�شييل الغاز المحدودة ) اأدجاز( عام 1973 كم�شروع م�شترك بين 

 )%16.33( BP و�شركة ،)%24.5( Mitsui و�شركة ،)%شركة بترول اأبو ظبي الوطنية )51�

الغاز الطبيعي في جزيرة دا�ض وت�شدير  لت�شييل  اأول م�شنع  لبناء   )%8.17( Total و�شركة 

كامل اإنتاجه من الغاز الطبيعي الم�شيل ونحو 500 األف طن من غاز البترول الم�شال اإلى �شركة 

كهرباء طوكيو )Tepco( بموجب اتفاقية مدتها ع�شرون عاما. و�شم الم�شنع عند اإن�شائه خطي 

اإنتاج متماثلين بطاقة اإنتاجية اإجمالية تبلغ 2.8 مليون طن/ال�شنة من الغاز الم�شيل، بالإ�شافة 

اإلى 1.07 مليون طن/ال�شنة من غاز البترول الم�شال )650 األف طن من البروبان، 420 األف 

طن من البيوتان(، ونحو 320 األف طن/ال�شنة من البنتان.

اإنتاج  اأدجاز رفع الطاقة الت�شميمية للم�شنع باإ�شافة خط  وفي عام 1990 قررت �شركة 

ثالث لت�شل الطاقة الت�شميمية الإجمالية اإلى 5.4 مليون طن/ال�شنة من الغاز الطبيعي الم�شيل، 

ال�شنة من  األف طن/  و535  الم�شال،  البترول  مليون طن/ال�شنة من غاز   1.7 اإلى  بالإ�شافة 

مليون طن/ال�شنة   5 لتوريد  كهرباء طوكيو  �شركة  مع  ثانية  اتفاقية  توقيع  بعد  وذلك  البنتان، 

الم�شال  البترول  غاز  من  طن/ال�شنة  األف   750 اإلى  بالإ�شافة  الم�شيل،  الطبيعي  الغاز  من 

لمدة خم�شة وع�شرون عاما ابتداء من عام 1994. وفي عام 2007، تم عمل تحديث لبع�ض 

الت�شهيالت و�شواغط الغاز وا�شتبدالها بوحدات جديدة لت�شل الطاقة الإنتاجية للم�شنع من 

الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى 5.8 مليون طن/ال�شنة.

تقدر  والتي  الم�شنع  الغازات في  بتنفيذ م�شروع لخف�ض حرق  اأدجاز  �شركة  وتقوم حاليا 

بنحو 10-15 مليون قدم مكعب/اليوم، للحد من انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون وثاني اأك�شيد 

الكبريت. ويبين الجدول )3-7(، اإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل و�شوائل الغاز الطبيعي 

من اإمارة اأبو ظبي لعامي 2010 و2011.

الجدول	3-7:	اإنتاج	وت�صدير	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	و�صوائل	الغاز	الطبيعي

	من	اإمارة	اأبو	ظبي	)مليون	طن(

عام	2011عام	2010المنتج

5.5475.759الغاز الطبيعي الم�شيل
2.9543.030البروبان
2.7672.838البيوتان

1.8961.945بنتان فاأعلى
1.4201.456الكبريت

14.60415.028الإجمالي
Arab oil & gas directory،2013 edition :امل�شدر
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منظومة	ا�صتيراد	الغاز	الطبيعي	في	دولة	الإمارات

• خط	غاز	دولفني	

التابع  الغاز الطبيعي من دولة قطر عبر خط غاز دولفين  اأبو ظبي با�شتيراد  اإمارة  تقوم 

ل�شركة دولفين للطاقة المحدودة وهي م�شروع م�شترك بين �شركة مبادلة للتنمية )51%( وهي 

 Occidental 24.5%( و�شركة( Total شركة مملوكة بالكامل لحكومة اإمارة اأبو ظبي، و�شركة�

Petroleum )24.5%(. حيث قامت ال�شركة بتنفيذ م�شروع خط اأنابيب لنقل الغاز الطبيعي 
من قطر اإلى اأبو ظبي بموجب اتفاق بين البلدين ولمدة 25 عاماً. تبلغ الطاقة الت�شميمية للخط 

3.2 مليار قدم مكعب/ يوم، وطاقته العاملة حالياً 2 مليار قدم مكعب/ يوم.
تتاألف	�صبكة	خطوط	دولفين	لنقل	الغاز	من	الخطوط	التالية:

• خط اأنابيب بحري يقوم بنقل الغاز الم�شتخرج من حقل ال�شمال القطري من من�شتي 	

راأ�ض  الطبيعي في منطقة  الغاز  والثانية لمعالجته في محطة معالجة  الأولى  الإنتاج 

لفان. يبلغ طول الخط 78 كم وبقطر 36 بو�شة. 

• خط اأنابيب بحري لنقل الغاز المعالج من محطة المعالجة في راأ�ض لفان اإلى محطة 	

الطويلة في دولة الإمارات بطول 364 كم وبقطر 48 بو�شة.  

• خط اأنابيب الطويلة -الفجيرة بطول 240 كم وبقطر 48 بو�شة.	

• خط اأنابيب العين-الفجيرة وهو يمتد بطول 182 كم من العين اإلى الفجيرة وتم تد�شينه 	

عام 2004 لإمداد محطة توليد الطاقة واإنتاج المياه بالغاز العماني عبر خط اأنابيب من 

مجمع غاز خور الخوير. ويو�شح ال�شكل )3-22( �شبكة خطوط اأنابيب دولفين للغاز.

ال�صكل	3-22:	�صبكة	خطوط	اأنابيب	دولفين	للغاز	

امل�شدر: �شركة دولفني للطاقة
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بلغت واردات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الممتد من مجمع غاز خور الخوير ب�شلطنة 

عمان اإلى راأ�ض الخيمة نحو 0.2 مليار متر مكعب عام 2003، وزادت تدريجيا لت�شل اإلى 1.4 

مليار متر مكعب عام 2006، ثم تراجعت اإلى 0.95 مليار متر مكعب عام 2007. ثم توقفت 

�شادرات الغاز من �شلطنة عمان بعد النتهاء من م�شروع دولفين لنقل الغاز الطبيعي من حقل 

ال�شمال القطري، وتحول ا�شتخدام الخط في التجاه المقابل لتزويد ال�شلطنة والإمارات بالغاز 

القطري، وارتفعت واردات الغاز القطري اإلى اإمارة اأبو ظبي من 15.4 مليار متر مكعب عام 

2008 لت�شل اإلى 17.3 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين بالجدول )3-8( وال�شكل 
.)23-3(

الجدول	3-8:	واردات	دولة	الإمارات	العربية	المتحدة	من	الغاز	الطبيعي	عبر	خطوط	

الأنابيب		في	الفترة	2003-2012		)مليار	متر	مكعب(

ال�صنة
واردات	الغاز	الطبيعي

	من	�صلطنة	عمان

واردات	الغاز	الطبيعي

	من	دولة	قطر

20030.2-

20041.2-

20051.4-

20061.4-

20070.950.8

2008-15.4

2009-17.25

2010-17.25

2011-17.3

2012-17.3
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ال�صكل	3-23:	واردات	دولة	الإمارات	العربية	المتحدة	من	الغاز	الطبيعي

	عبر	خطوط	الأنابيب		في	الفترة	2003-2012	)مليار	متر	مكعب(

  BP statistical review of the world energy، various issues :امل�شدر

• املرفاأ	العائم	ل�صتقبال	وتخزين	الغاز	الطبيعي	امل�صيل	

بداأت اإمارة دبي في ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل في الربع الثاني من عام 2010 من 

خالل مرفاأ عائم ل�شتقبال الغاز الطبيعي الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية في ميناء جبل 

علي، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز خا�شة في اأ�شهر ال�شيف. وتاأتي معظم 

واردات دبي من الغاز الم�شيل من �شركة قطر غاز بموجب اتفاقية تم توقيعها في ني�شان/ اأبريل 

2008 بين �شركة قطر غاز و�شركة Shell Western LNG لتوريد 650 األف طن �شنويا من 
.

)1(

الغاز الم�شيل اإلى اإمارة دبي لمدة خم�شة ع�شر عاما

 يبين ال�شكل )3-24( تطور واردات دبي من الغاز الطبيعي الم�شيل منذ  بداية ال�شتيراد 

عام 2010.

1  Arab oil & gas directory,2013 edition
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ال�صكل	3-24:	تطور	واردات	اإمارة	دبي	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل

)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، 2010، 2012 & 2012 :امل�شدر

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي		

ال�شيف ل�شتخدامه  اأ�شهر  الطبيعي وخا�شة في  الغاز  متزايد على  الإمارات طلبا  ت�شهد 

كوقود في توليد الطاقة الكهربائية، وقد ت�شبح الإمارات م�شتوردا �شافيا للغاز الطبيعي في 

حال عدم قدرة معدلت الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد على الغاز، حيث يقدر العجز 

الحالي بنحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا في فترة الذروة في ف�شل ال�شيف. وتقوم الإمارات 

حاليا بتنفيذ م�شاريع تهدف من خاللها اإلى اإ�شافة نحو 2.5 مليار قدم مكعب غاز/ اليوم من 

واردات الغاز الطبيعي من خالل خط غاز دولفين، وم�شروع لبناء مرفاأ ثابت ل�شتقبال الغاز 

الطبيعي الم�شيل  في ميناء الفجيرة.

º	رفع	الطاقة	الت�صميمية	خلط	غاز	دولفني

اإلى  جديدة  غاز  �شواغط   3 عدد  باإ�شافة  المحدودة،  للطاقة  دولفين  �شركة  حاليا  تقوم 

ال�شواغط ال�شت الحالية )اأي بزيادة 50%( على خط غاز دولفين بتكلفة 370-380 مليون 
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دولر، و�شت�شاهم ال�شواغط الجديدة في اإ�شافة نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا عبر 

الخط  بحلول منت�شف العام الجاري 2014، وبالتالي رفع  الطاقة الت�شميمية للخط من طاقته 

الحالية التي تبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب غاز/اليوم اإلى 3.2 مليار قدم مكعب غاز/ اليوم.

º م�صروع	اإن�صاء	مرفاأ	ثابت	ل�صتقبال	الغاز	الطبيعي	امل�صيل	يف	الفجرية

الم�شال  الطبيعي  للغاز  الإم���ارات  �شركة  اأعلنت   ،2013 نوفمبر  الثاني/  ت�شرين  في 

)Emirates LNG( وهي م�شروع م�شترك بين �شركة اأبو ظبي لال�شتثمارات البترولية الدولية 

)IPIC(، و�شركة مبادلة )Mubadala(، اأنها �شتقوم باإن�شاء اأول من�شاأة برية ل�شتيراد الغاز 

الطبيعي الم�شيل في ال�شرق الأو�شط فى ميناء الفجيرة على خليج عمان بطاقة ت�شميمية تبلغ 

1.2 مليار قدم مكعب غاز/اليوم بعد موافقة الحكومة على الم�شروع.

 يذكر اأن �شركة الإمارات للغاز الطبيعي الم�شال كانت تخطط حتى وقت قريب في ا�شتخدام 

وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية بطاقة 600 مليون قدم 

مكعب/ اليوم كمرحلة اأولية في م�شروع من�شاأة الفجيرة اإلى اأن يتم النتهاء من بناء من�شاأة برية 

ل�شتيراد الغاز الم�شيل لت�شل بذلك الطاقة الإجمالية اإلى 1.2 مليار قدم مكعب/ اليوم. وفي 

اإطار تلك التغيرات، فاإن م�شروع من�شاأة الفجيرة لن يكون جاهزا ل�شتيراد الغاز الم�شيل قبل 

عام 2016 اأو 2017.

3-6-2:	مملكة	البحرين
اإنتاجها من الغاز الطبيعي، وفي �شوء التوقعات الم�شتقبلية لنمو  ت�شتهلك البحرين كامل 

الطلب على الغاز في المملكة، �شيتخطى الطلب على الغاز م�شتويات الإنتاج المحلي بحلول عام 

2023، وهو الأمر الذي ي�شتلزم البحث عن خيارات ل�شتيراد الغاز الطبيعي.

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي	

وحدة  خالل  من  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  ل�شتقبال  مرفاأ  لإن�شاء  البحرين  مملكة  تخطط 

عائمة لتخزين الغاز الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية في �شمال البحرين بتكلفة اأولية نحو 

500 مليون دولر وبطاقة ت�شميمية ت�شل اإلى 500 مليون قدم مكعب/اليوم.

 وقد ا�شتعانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين باإحدى ال�شركات ال�شت�شارية 

الأمريكية وهي �شركة )Galway Energy( بهدف و�شع تو�شيات لتحديد اأف�شل الخيارات 

ل�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شال في المملكة، وجاري حاليا اإعداد درا�شة الجدوى ومن المتوقع 

الفترة  المرفاأ خالل  اإن�شاء  2014، مع توقيع عقد  العام الجاري  اإعدادها خالل  النتهاء من 

المقبلة.
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3-6-3:الجمهورية	التون�صية
ت�شتلم تون�ض كميات من الغاز الجزائري الم�شدر اإلى اإيطاليا عبر خط اأنريكو ماتي كر�شوم 

الجزائري  الغاز  من  اإ�شافية  كميات  �شراء  اإلى  اإ�شافة  التون�شية،  الأرا�شي  عبر  مروره  نظير 

لتلبية الطلب المحلي عليه خا�شة في قطاع الكهرباء، حيث ت�شتحوذ ال�شركة التون�شية للكهرباء 

واردات  . وتقدر 
)1(

الغاز المحلي من  ال�شتهالك  اإجمالي  75% من  والغازٍ)STEG( على نحو 

تون�ض من الغاز الجزائري عبر الخط بنحو 1.2 مليار متر مكعب �شنويا، اإل اأنها ارتفعت في 

ال�شنوات الأخيرة لت�شل اإلى 1.9 مليار متر مكعب في 2012 نتيجة تنامي الطلب المحلي على 

. ويبين ال�شكل 
)2(

الغاز من ناحية، وانخفا�ض  معدلت الإنتاج من حقل م�شكار من ناحية اأخرى

)3-25( تطور واردات تون�ض من الغاز الطبيعي.

ال�صكل	3-25:	واردات	الجمهورية	التون�صية	من	الغاز	الجزائري	عبر	خط	اأنريكو	ماتي	

)مليار	متر	مكعب(

OPEC annual statistical Bulletin ،2013 :امل�شدر

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي	

 )Joint Gas( تخطط تون�ض ل�شتيراد الغاز الطبيعي من دولة ليبيا، حيث تاأ�ش�شت �شركة

التون�شية  ليبيا وال�شركة  للنفط في  الوطنية  الموؤ�ش�شة  بين  2009 كم�شروع م�شترك  في عام 

1  Arab oil & gas directory,2013 edition
2  ETAP annual report, 2012
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للكهرباء والغاز. ويهدف الم�شروع اإلى اإن�شاء خط اأنابيب بطول 266 كم وقطر 24 بو�شة لنقل 

اإلى قاب�ض في تون�ض بطاقة ت�شميمية 1 مليار متر مكعب  الغاز الطبيعي من مليته في ليبيا 

التي ت�شهدها  الحالية  الإن�شائية للخط توقفت ب�شبب الظروف  اأن جميع الأعمال  اإل  �شنويا، 

.
)1(

دولة ليبيا

3-6-4:	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية
تلعب �شادرات الجزائر من الغاز الطبيعي دورا رئي�شيا في ميزان المدفوعات. وتقوم الجزائر 

ت�شكل  الجغرافي، حيث  موقعها  من  م�شتفيدة  اأوروبا  اإلى  الأنابيب  عبر  الطبيعي  الغاز  بت�شدير 

وت�شدير  باإنتاج  تقوم  ال�شادرات. كما  ثلتي حجم  اأكثر من  الأنابيب  الغاز عبر خطوط  �شادرات 

اأولى دول العالم في ت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل، حيث تم  الغاز الطبيعي الم�شيل وهي تعد 

ت�شدير اأول �شحنة من الغاز الم�شيل من مجمع Camel في اأرزيو اإلى فرن�شا والمملكة المتحدة 

عام 1964. وقد بلغ اإجمالي �شادرات الغاز الجزائري نحو 50.1 مليار متر مكعب عام 2012، 

ويبين ال�شكل )3-26( توزع �شادرات الجمهورية الجزائرية من الغاز الطبيعي بنوعيه عام 2012.

ال�صكل	3-26:	توزع	�صادرات	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية	من	الغاز	

الطبيعي	عبر	خطوط	الأنابيب	والغاز	الطبيعي	الم�صيل	عام	2012

  BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

1  Natural Gas Survey, Middle East and North Africa, 2013 
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(عبر المتوسط)مسار خط أنريكو ماتي: 27-3الشكل 

  2020-2014 الفترة خالل 
العربية الدول في تنفيذها المزمع المسيل الغاز استيراد مشاريع: 20-3 الشكل

 خط
أنريكو ماتي   

 

منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	الجزائر

	اأول:	ت�صدير	الغاز	عرب	خطوط	الأنابيب

يبلغ  رئي�شية  اأنابيب  ثالثة خطوط  اأوروبا عبر  اإلى  الطبيعي  الغاز  بت�شدير  الجزائر  تقوم 

مجموع طاقاتها الت�شميمية 43 مليار متر مكعب �شنويا.

º خط	اأنريكو	ماتي	)عرب	املتو�صط(

 يمتد خط اأنريكو ماتي من منطقة حا�شي الرمل في الجزائر مرورا بتون�ض والبحر المتو�شط 

حتى ي�شل اإلى �شقلية باإيطاليا كما هو مبين بال�شكل )3-27(. بداأ ت�شغيل الخط عام 1983 

بطاقة 18 مليار متر مكعب، وفي عام 1995 تم تو�شيع منظومة الخط لت�شل طاقته اإلى اأكثر 

.
)1(

من 24 مليار متر مكعب/ ال�شنة 

يبلغ	قطر	الخط	48	بو�صة	ويتاألف	من	ثالثة	اأجزاء:

• الجزء الأول طوله 549 كم ويمتد من حا�شي الرمل اإلى وادي ال�شف�شاف وتملكه �شركة 	

�شوناطراك الجزائرية.

• الجزء الثاني طوله 370 كم ويمتد من وادي ال�شف�شاف اإلى كاب بون في تون�ض وتملكه 	

.)Trans Tunisian Pipeline( شركة�

• الجزء الثالث طوله 155 كم ويمتد من كاب بون مرورا بالبحر المتو�شط حتى ي�شل اإلى 	

.)Trans Mediterranean Pipeline( شقلية باإيطاليا، وتملكه �شركة�

ال�صكل	3-27:	م�صار	خط	اأنريكو	ماتي)عبر	المتو�صط(

 Arab oil & gas directory،2013 edition  :امل�شدر

1  Arab oil & gas directory,2013 edition
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)Pedro Duran Farell(	فاريل	دوران	بيدرو	خط º

يمتد خط بيدرو دوران فاريل من منطقة حا�شي الرمل بالجزائر مرورا بالمغرب والبحر 

 48 يبلغ قطر الخط   .1996 اإ�شبانيا والبرتغال، وبداأ ت�شغيله عام  اإلى  المتو�شط حتى ي�شل 

بو�شة وطوله 1,385 كم، وتقدر طاقته بنحو 11 مليار متر مكعب/ ال�شنة، وتح�شل المغرب 

على كميات من الغاز الطبيعي تقارب 600 مليون متر مكعب / ال�شنة كر�شوم نظير مرور الخط 

عبر اأرا�شيها.

)Medgaz(	غاز	ميد	خط º

يمت���د خ���ط ميد غاز من محطة بني �ش���اف في الجزائر و�شول اإلى اإلميري���ا باإ�شبانيا 

مبا�ش���رة دون الم���رور ب���اأي بل���د اآخر كما ه���و مبين بال�ش���كل )3-28(. يبل���غ طول الخط 

نح���و 210 ك���م وقط���ره 24 بو�شة وعلى عم���ق ي�شل اإلى 2,165 متراً ف���ي الجزء الواقع 

ف���ي المغم���ورة وت���م ت�شغيله اأوائل ع���ام 2011، وتقدر طاقت���ه الت�شميمي���ة بنحو 8 مليار 

متر مكعب �شنويا.

)Medgaz(	غاز	ميد	خط	م�صار	3-28:	ال�صكل

)Medgaz( امل�شدر: �شركة ميد غاز
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وقد بلغت تكلفة الخط نحو 900 مليون يورو، و�شاهم في تنفيذ الم�شروع كون�شورتيوم مكون 

من �شركة �شوناطراك )%36(، �شركةCepsa  ) 20%(، و�شركة  Iberdrola )20%(، �شركة 

Endesa ) 12%(، و�شركة GdF )12%(. وفي اآذار/ مار�ض 2010، وقعت �شركة �شوناطراك 
على خم�شة اتفاقيات منها اأربعة اتفاقيات مع الم�شاهمين في تنفيذ الم�شروع، وذل���ك لتوريد 

8 مليار متر مكعب من الغاز �شنويا عبر الخط اإلى اأوروبا.

وقد تطورت �شادرات الجزائر من الغاز عبر خطوط الأنابيب خالل العقد الما�شي، حيث 

عام  متر مكعب  مليار   36.48 اإلى  لت�شل   2002 عام  مكعب  متر  مليار   30.88 من  ارتفعت 

اإلى 34.9  اأوروبا، لت�شل  2010، ثم تراجعت ال�شادرات ن�شبيا لتراجع الطلب على الغاز في 
مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين بال�شكل )29-3(.

ال�صكل	3-29:	تطور	�صادرات	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية

	من	الغاز	الطبيعي	عبر	خطوط	الأنابيب	)مليار	متر	مكعب(

  BP statistical review of the world energy، various issues :امل�شدر

وفي عام 2012، بلغت �شادرات الغاز الجزائري اإلى اإيطاليا عبر خط اأنريكو ماتي نحو 

20.63 مليار متر مكعب بما يعادل 59.3% من اإجمالي �شادرات الجزائر عبر خطوط الأنابيب، 
ثم تاأتي اإ�شبانيا في المرتبة الثانية بن�شبة 29.4% حيث بلغت وارداتها من الجزائر نحو 10.23 
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مليار متر مكعب. اأما تون�ض والمغرب، فتمثالن معا نحو 5.8% من اإجمالي ال�شادرات. ويبين 

ال�شكل )3-30( توزع �شادرات الجمهورية الجزائرية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب 

عام 2012.

ال�صكل	3-30:	توزع	�صادرات	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية	من	الغاز	

الطبيعي	عبر	خطوط	الأنابيب	عام	2012

  BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

ثانيا:	اإنتاج	وت�صدير	الغاز	الطبيعي	امل�صيل

توجد في الجزائر اأربعة مجمعات لت�شييل الغاز الطبيعي، ثالثة منها تقع في اأرزيو، والمجمع 

الرابع يقع في �شكيكدة على بعد 500 كم �شرق مدينة الجزائر كما هو مبين بالجدول )3- 9(. 

وفي عام 2010، توقف اأحد المجمعات العاملة في اأرزيو وهو مجمع GL4Z والتي تقدر طاقته 

، لي�شبح عدد مجمعات ت�شييل الغاز التي تعمل حاليا في 
)1(

الإنتاجية بنحو 1 مليون طن/ال�شنة

اأرزيو مجمعين يبلغ مجموع طاقتهما الإنتاجية نحو 16.2 مليون طن/ال�شنة.

وفي �شكيكدة، تم ت�شغيل الوحدة الجديدة لت�شييل الغاز)GL2K( وت�شدير اأول �شحنة من الغاز 

الطبيعي الم�شيل في ني�شان/اأبريل 2013، والتي جاءت لتحل محل الوحدات الثالث القديمة 

1   املوقع الر�شمي ل�شركة �شوناطراك
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التي ت�شررت باأ�شرار بالغة اإثر انفجار عام 2004 وكان يقدر مجموع طاقاتها الإنتاجية بنحو 3 

مليون طن/ال�شنة. تبلغ الطاقة الت�شميمية للوحدة الجديدة 4.5 مليون طن/ ال�شنة، وبذلك ي�شل 

اإجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع �شكيكدة لت�شييل الغاز الطبيعي نحو 7.7 مليون طن/ ال�شنة.

الجدول	3-9:	مجمعات	ت�صييل	الغاز	الطبيعي

	في	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية

المجمعالموقع
الطاقة	الإنتاجية

مليون	طن/	ال�صنة
الحالة

يعملGL1Z7.9اأرزيو

يعملGL2Z8.3اأرزيو

متوقف منذ GL4Z: Camel12010اأرزيو

�شكيكدة
GL1K3.2يعمل

يعملGL2K4.5 الجديدة

23.9الطاقة	الإنتاجية	)الحالية(

وت�شهد �شادرات الغاز الم�شيل من الجزائر تراجعا خالل ال�شنوات الأخيرة، حيث تراجعت 

من 16 مليون طن عام 2008، لت�شل اإلى 14.22 مليون طن عام 2010. وا�شتمرت في التراجع 

لت�شل اإلى 11.21 مليون طن عام 2012 كما هو مبين بال�شكل )3-31(. ويعود ذلك اإلى تراجع 

.
)1(

ال�شادرات اإلى فرن�شا واإ�شبانيا

ال�صكل	3-31:	تطور	�صادرات	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية	من	الغاز	

الطبيعي	الم�صيل	)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، various issues :امل�شدر

1  MEES Vol.56, No.6, 11/1/2013
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وتعد ال�شوق الأوروبية )ت�شمل تركيا( الوجهة الرئي�شية ل�شادرات الغاز الم�شيل من الجزائر 

بن�شبة ت�شل اإلى 93% من اإجمالي ال�شادرات، بينما تمثل ال�شوق الآ�شيوية الن�شبة المتبقية. 

وفي عام 2012، بلغت �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى فرن�شا نحو 3.16 مليون طن بما 

يعادل 28.2% من اإجمالي ال�شادرات، تليها تركيا في المرتبة الثانية بن�شبة 27.5% ثم اإ�شبانيا 

في المرتبة الثالثة بن�شبة 24.6%. كما تقوم الجزائر بت�شدير الغاز الم�شيل اإلى كل من المملكة 

المتحدة، واليونان، واإيطاليا، وهولندا، وبلغت الكميات الم�شدرة اإليها مجتمعة عام 2012 نحو 

1.43 مليون طن بن�شبة 12.8% من اإجمالي �شادرات الغاز الم�شيل. ويبين ال�شكل )32-3( 
توزع �شادرات الجزائر من الغاز الطبيعي الم�شيل عام 2012.

ال�صكل	3-32:	توزع	�صادرات	الجمهورية	الجزائرية	الديمقراطية	ال�صعبية

من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	عام	2012	)مليون	طن(

Data derived from GIIGNL the LNG industry، 2012  :امل�شدر

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	لت�صدير	الغاز	الطبيعي	

مليار   85 من  باأكثر  تقدر   )export capacity( حالية  ت�شديرية  طاقة  الجزائر  تملك 

متر مكعب �شنويا، اإل اأن ال�شادرات الحالية من الغاز الطبيعي تمثل قرابة 60% من الطاقة 

الطبيعي  الغاز  ال�شدد، تخطط �شركة �شوناطراك لرفع �شادراتها من  الت�شديرية. وفي هذا 

، حيث يجرى حاليا تطوير عدد من الحقول التي �شت�شاهم 
)1(

لت�شل اإلى 85 مليار متر مكعب �شنويا

1   اأوابك، تقرير الأمني العام ال�شنوي التا�شع والثالثون- 2012
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في رفع م�شتويات الإنتاج المحلي خالل ال�شنوات القادمة. كما ت�شعى �شركة �شوناطراك لتنويع 

اأ�شواقها والو�شول اإلى الم�شتهلكين في منطقة اآ�شيا لال�شتفادة من ارتفاع �شعر الغاز الم�شيل 

في ال�شوق الآ�شيوية، بدل من العتماد كليا على ال�شوق الأوروبية التي ت�شتحوذ حاليا على قرابة 

95% من اإجمالي �شادرات الغاز الجزائري بنوعيه الم�شيل والم�شدر عبر خطوط الأنابيب.

كما يجرى حاليا تنفيذ عدد من الم�شاريع التي �شت�شاهم اأي�شا في رفع الطاقة الت�شديرية 

للغاز الجزائري ومنها:

º م�صروع	رفع	الطاقة	الت�صميمية	خلط	اأنريكو	ماتي

يهدف الم�شروع اإلى رفع الطاقة الت�شميمية لخط اأنريكو ماتي اإلى 33.5 مليار متر مكعب 

�شنويا على مرحلتين، وذلك من خالل اإ�شافة �شواغط جديدة، ورفع كفاءة ال�شواغط الحالية. 

تنفيذ  من  بالنتهاء  الإيطالية   Eni ل�شركة  التابعة  ال�شركات  اإح��دى   )Sogat( �شركة  قامت 

المرحلة الأولى من الم�شروع عام 2010، ول يزال العمل جاريا في  تنفيذ المرحلة الثانية.

وبانتهاء الم�شروع �شت�شل الطاقة الت�شميمية الإجمالية لخطوط ت�شدير الغاز في الجزائر 

اإلى 52.5 مليار متر مكعب �شنويا. 

º مجمع	لت�صييل	الغاز	الطبيعي	في	اأرزيو	

)GL3Z( �شمن م�شروع  اأرزيو  الطبيعي في  الغاز  لت�شييل  اإن�شاء مجمع جديد  يتم حاليا 

، ومن المتوقع ت�شغيله خالل العام الجاري 2014. 
)1(

قا�شي طويل بطاقة 4.7 مليون طن/ال�شنة

وبت�شغيل المجمع الجديد، �شت�شل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي الم�شيل اإلى 28.6 

مليون طن/ ال�شنة.

3-6-5:	الجمهورية	العربية	ال�صورية
العربي  الغاز  عبر خط   2008 عام  م�شر  من  الطبيعي  الغاز  ا�شتيراد  في  �شوريا  بداأت 

بعد ت�شغيل المرحلة الرابعة من الم�شروع التي تمتد من الحدود الأردنية ال�شورية اإلى الريان 

بالقرب من حم�ض حيث يتفرع خطين لتغذية محطة كهرباء دير على ومحطة كهرباء ت�شرين. 

 2008 يوليو  اإلى محطة كهرباء دير علي جنوب دم�شق في تموز/  الم�شري  الغاز  بداأ �شخ 

بمعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا ثم زادت اإلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا عام 2009، 

وبموجب التفاق ال�شابق الموقع بين البلدين، كان من المفتر�ض اأن ت�شل اإلى 6 مليون متر 

.
)2(

مكعب يوميا في عام 2013 

1  IGU ,the LNG industry,2013 edition
2  Arab oil & gas directory,2013
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ارتفعت واردات �شوريا من الغاز الم�شري من 413 مليون متر مكعب خالل العام المالي 

2009/2008 لت�شل اإلى 783 مليون متر مكعب عام 2010/2009 ثم تراجعت اإلى 90 مليون 
متر مكعب خالل 2012/2011 كما هو مبين بال�شكل )3-33(،  اإلى اأن توقفت واردات الغاز 

�شيناء،  الخط في  ا�شتهدفت  التي  المتكررة  الهجمات  اأعقاب  2012 في   في عام 
)1(

الم�شري

والأحداث الأخيرة التي �شهدتها �شوريا.

ال�صكل	3-33:	واردات	الجمهورية	العربية	ال�صورية	من	الغاز	الطبيعي

	عبر	خط	الغاز	العربي	)مليون	متر	مكعب(

امل�شدر: ال�شركة امل�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض(

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي	

تخطط �شوريا ل�شتيراد الغاز الطبيعي من اإيران، حيث وقعت في تموز/ يوليو 2011 على 

 Islamic( مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لإن�شاء خط اأنابيب ي�شمى خط الغاز الإ�شالمي

gas pipeline( بطاقة ت�شميمية 3.9 مليار قدم مكعب يوميا لنقل الغاز من اإيران اإلى �شوريا 
مرورا بالأرا�شي العراقية ثم اإلى لب�نان م�شت�قبال. و�شيمتد الخط المقترح بطول 600 كم في 

اإيران ونحو 1,200 كم في كل من العراق و�شوريا، وبقطر 56 بو�شة، وتقدر التكلفة الأولية لهذا 

الم�شروع نحو 10 مليار دولر. وبعد موافقة الحكومة العراقية على مرور الأنبوب عبر اأرا�شيها، 

الم�شروع   لتنفيذ  اإطارية  اتفاقية  على   2013 يوليو  تموز/  في  واإي��ران  �شوريا  من  كل  وقعت 

.
)2(

المقترح دون الإف�شاح عن مزيد من التفا�شيل

1  Cedigaz natural gas in the world-2013 edition
2  MEES,Vol.56 No.31, 2/8/2013
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3-6-6:	جمهورية	العراق
يعاني العراق من نق�ض في اإمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء حيث تعر�شت 

مجمعات معالجة الغاز اإلى اأ�شرار كبيرة اأثناء اأحداث عام 2003 مما اأدى اإلى تدهور الطاقة 

توقيع  اإلى  العراق  لجاأ  لذا  الما�شي.  العقد  كانت عليه في  الثلث عما  دون  ما  اإلى  الإنتاجية 

اتفاقيات ل�شتيراد الغاز الطبيعي من اإيران بغية تلبية الطلب المحلي على الغاز على المدى 

تدميره من  تم  واإعمار ما  المكت�شفة  الحر  الغاز  النتهاء من تطوير حقول  يتم  الق�شير حتى 

من�شاآت غازية.  ففي يوليو/ تموز 2013، وقع العراق على اتفاقية مع اإيران مدتها اأربع �شنوات 

ل�شتيراد 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الإيراني لتوفير الوقود الالزم لمحطة كهرباء 

. و�شيتدفق الغاز الإيرانى 
)1(

المن�شورية في محافظة ديالى، ومحطتي القد�ض وال�شدر في بغداد 

عبر خط اأنابيب بطول 130 كم وقطر 42 بو�شة ويمر عبر نقطة نفط خانة الحدودية باتجاه 

اإلى محطة القد�ض والآخر  اإلى فرعين اأحدهما  حقل ومحطة كهرباء المن�شورية، ثم  يتفرع 

اإلى محطة ال�شدر بطول 90 كم وقطر 32 بو�شة، ويتوقع ت�شغيل الخط في ني�شان/ اأبريل من 

العام الجاري 2014.

وفي ت�شرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، اأعلنت وزارة الكهرباء العراقية التفاق مع الجانب 

الإيراني على مد خط غاز اآخر من اإيران بطاقة 50 مليون متر مكعب يوميا)1,765 مليون قدم 

، ومن المتوقع 
)2(

مكعب/اليوم( لإمداد محطات كهرباء الرميلة و�شط الب�شرة والنجيبية في الب�شرة

اأن يبداأ الجانب الإيراني بتدفيع الغاز عبر الخط في اأيار/ مايو من العام الجاري 2014.

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	لت�صدير	الغاز	الطبيعي	

يعاني العراق حاليا من نق�ض في اإمدادات الغاز المحلي لذا لجاأ اإلى ال�شتيراد من اإيران 

ل�شد العجز. وفي حال ت�شغيل م�شاريع ا�شتيراد الغاز من اإيران، فمن المتوقع اأن ت�شل واردات 

العراق من الغاز الإيراني اإلى نحو 10-27 مليار متر مكعب �شنويا لفترة لن تقل عن اأربع �شنوات 

وفقا لالتفاقيات المبرمة مع الجانب الإيراني وذلك ابتداء من الربع الثاني اأو الثالث من العام 

الجاري 2014.

وعلى �شعيد اآخر، اأمام العراق عدد من الفر�ض ل�شتغالل موارده من الغاز الطبيعي بعد 

ا�شتكمال اإعمار البنية التحتية للغاز الطبيعي واإ�شالح ما تم تدميره خالل ال�شنوات الما�شية، 

وتطوير حقول الغاز الحر وا�شترجاع الغازات الم�شاحبة التي يتم حرقها بمعدلت عالية، ومن 

العراق  �شيمكن  ما  وهو  وتركيا،  �شوريا  مثل  الجوار  دول  اإلى  العراقي  الغاز  ت�شدير  يمكن  ثم 

اإقليم  نابوكو. كما ت�شعي حكومة  الأوربية والربط مع خط  ال�شوق  اإلى  الو�شول م�شتقبال  من 

1  MEES,Vol.56 No.30, 26/7/2013  
www.moelc.gov.iq موقع وزارة الكهرباء العراقية   2
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كرد�شتان العراق اإلى تطوير حقول الغاز في الإقليم وت�شدير الغاز اإلى الجانب التركي وذلك 

بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين.

ومن	الم�صاريع	الم�صتقبلية	لت�صدير	الغاز	العراقي	والتي	تم	الإعالن	عنها	موؤخرا	ما	يلي:

º م�صروع	اإن�صاء	خط	اأنابيب	الب�صرة-العقبة

يهدف الم�شروع لمد خط اأنابيب من الب�شرة اإلى الحديثه في العراق مرورا بالأردن حتى 

ي�شل اإلى العقبة في م�شار موازي لأنبوب النفط العراقي المخطط اإن�شاوؤه لت�شدير واحد مليون 

و�شيقوم خط   .
)1(

)34-3( بال�شكل  مبين  هو  كما  العقبة  ميناء  عبر  العراقي  النفط  من  ب/ي 

، ويتوقع اإن�شاء الخط 
)2(

الغاز بنقل 138 مليون قدم مكعب/ اليوم من الغاز العراقي اإلى العقبة

وت�شغيله في منت�شف عام 2018.

ال�صكل	3-34:	الم�صار	المقترح	لخط	اأنابيب	الب�صرة-العقبة	

Middle east energy survey )MEES( :امل�شدر

º م�صروع	اإن�صاء	خط	اأنابيب	لت�صدير	الغاز	من	كرد�صتان	العراق	اإلى	تركيا

 يهدف الم�شروع اإلى مد خط اأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حقل ميران وحقل بينا باوي 

المجاور لحقل طاق طاق النفطي باإقليم كرد�شتان العراق اإلى تركيا.

وقعت حكومة الإقليم في ت�شرين الثاني/نوفمبر 2013 على اتفاقية بيع الغاز اإلى الحكومة 

التركية، حيث �شيتم توريد كمية اأولية تقدر بنحو 4 مليار متر مكعب غاز �شنويا اإلى تركيا ابتداء 

1  MEES vol.57 No.10,  7/3/2014
2  WGI ,12/3/2014
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من عام 2017 حتى ت�شل اإلى 10 مليار متر مكعب �شنويا بحلول عام 2020 مع اإمكانية رفع 

. وتقوم حاليا �شركة بوتا�ض الحكومية التركية 
)1(

الكمية اإلى 20 مليار متر مكعب �شنويا فيما بعد

لخطوط الأنابيب )Botas( بالتح�شيرات الالزمة لمد خط اأنابيب اإلى مدينة �شيلوبي الواقعة 

 .
)2(

جنوب �شرق تركيا على الحدود مع اإقليم كرد�شتان العراق 

يذكر اأن �شركة )Genel Energy( تملك ح�شة 75% في حقل ميران بينما تملك حكومة 

اإقليم كرد�شتان العراق الن�شبة المتبقية. كما تملك Genel Energy ح�شة 44% في حقل بينا 

باوي، وتتوزع الن�شبة المتبقية بين �شركة OMV )36%(، وحكومة اإقليم كرد�شتان العراق)%20(.

3-6-7:	دولة	قطر
ت�شتحوذ دولة قطر على اأكثر من ن�شف �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي، وهي 

الغاز  بت�شدير  تقوم  اأنها  كما  العالم.  م�شتوى  الم�شيل على  الطبيعي  للغاز  اأكبر م�شدر  اأي�شا 

الطبيعي اإلى كل من دولة الإمارات و�شلطنة عمان عبر خط غاز دولفين بكميات تقدر بنحو 

19 مليار متر مكعب �شنويا. وقد بلغ اإجمالي �شادرات قطر من الغاز الطبيعي عام 2012 نحو 
124.7 مليار متر مكعب، حيث بلغت �شادرات الغاز الم�شيل نحو 105.4 مليار متر مكعب بما 

يعادل 84.6% من اإجمالي ال�شادرات كما هو مبين بال�شكل )35-3(.

ال�صكل	3-35:	تـوزع	�صادرات	دولة	قطر	من	الغاز	الطبيعي	عام	2012

  BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

1  Genel Energy,trading and operations update report, Jan 2014
2  MEES vol56,No.44,1/11/2013
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منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	قطر

اأول:	ت�صدير	الغاز	عرب	خطوط	الأنابيب

يوجد في دولة قطر خط واحد لت�شدير الغاز هو خط دولفين، ويبين ال�شكل)3-36( تطور 

ال�شادرات عبر الخط اإلى دولة الإمارات و�شلطنة عمان منذ عام 2007.

ال�صكل	3-36:	�صادرات	الغاز	القطري	عبر	خط	دولفين	منذ	ت�صغيله	عام	2007

)مليار	متر	مكعب(

  BP statistical review of the world energy، various issues :امل�شدر

ثانيا:	اإنتاج	وت�صدير	الغاز	الطبيعي	امل�صيل

بداأت دولة قطر في اإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل منذ عام 1997، وهي حاليا اأكبر 

م�شدر للغاز الم�شيل عالميا بطاقة اإنتاجية تبلغ نحو 77 مليون طن/ال�شنة. وتقوم كل من �شركة 

قطر غاز، و�شركة را�ض غاز باإنتاج وت�شدير الغاز الم�شيل، حيث يوجد في �شركة قطر غاز �شبعة 

خطوط لإنتاج الغاز الم�شيل ي�شل مجموع طاقاتها الإنتاجية اإلى 42 مليون طن، كما يوجد في 

�شركة را�ض غاز �شبعة خطوط اأخرى لإنتاج الغاز الم�شيل ي�شل مجموع طاقاتها الإنتاجية اإلى 

35 مليون طن كما هو مبين بالجدول )10-3(.
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الجدول	3-10:	خطوط	اإنتاج	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	في	�صركتي	قطر	غاز	ورا�س	غاز	

خطوط	الإنتاجالم�صروع
الطاقة	الإنتاجية

مليون	طن/ال�صنة

بداية	

الإنتاج
الأ�صواق

قطر غاز

اليابان3.31996الخط الأول

-3.31997الخط الثاني

اإ�شبانيا3.31998الخط الثالث

قطر غاز-2

المملكة المتحدة/ الوليات المتحدة7.82009الخط الرابع

المملكة المتحدة/ الوليات المتحدة/فرن�شا7.82009الخط الخام�ض

الوليات المتحدة )خليج المك�شيك(7.82010الخط ال�شاد�ضقطر غاز-3

اأمريكا ال�شمالية/اليابان7.82011الخط ال�شابعقطر غاز-4

را�ض غاز

الخط الأول

6.6
كوريا الجنوبية1999

اأوروبا2000الخط الثاني

را�ض غاز-2

الهند4.72004الخط الثالث

اأوروبا4.72005الخط الرابع

-4.72007الخط الخام�ض

را�ض غاز-3

كوريا الجنوبية7.82009الخط ال�شاد�ض

الوليات المتحدة7.82010الخط ال�شابع

1477الإجمالي

Arab oil & gas directory، 2013  :امل�شدر

 

قطر	غاز

 Exxon 10%(، و�شركة( Total و�شركة ،)%وهو م�شروع م�شترك بين قطر للبترول)65

.)%7.5( Marubeni و�شركة ،)%7.5(Mitsui و�شركة ،)%10( Mobil

يتكون الم�شروع من ثالث خطوط لإنتاج الغاز الم�شيل )خط الإنتاج الأول والثاني والثالث(، 

يبلغ مجموع طاقاتها الإنتاجية 10 مليون طن/ ال�شنة.
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قطر	غاز-	2

نتاج الرابع بطاقة 7.8  نتاج الغ���از الم�شيل هما خط الإ يتك���ون الم�ش���روع من خطين لإ

 Exxon ملي���ون طن/ال�شن���ة وه���و م�شروع م�شت���رك بين قط���ر للبت���رول)70%(، و�شركة

نت���اج الخام����ض بطاق���ة 7.8 مليون طن/ال�شن���ة، وهو م�شروع  Mobil )30%(، وخ���ط الإ
م�شت���رك بي���ن قط���ر للبت���رول)70%(، و�شركة اإك�ش���ون موبي���ل )18.3%(، و�شركة توتال 

.)%16.7(

قطر	غاز-	3

 ،)%30( ConocoPhillips و�شركة ،)%وهو م�شروع م�شترك بين قطر للبترول)68.5

و�شركة Mitsui Qatargas 3 )1.5%(. ويتكون الم�شروع من خط واحد لإنتاج الغاز الم�شيل 

)خط الإنتاج ال�شاد�ض( بطاقة 7.8 مليون طن/ال�شنة.

قطر	غاز-	4

وهو م�شروع م�شترك بين قطر للبترول)70%(، و�شركة Shell )30%(، ويتكون الم�شروع 

من خط واحد لإنتاج الغاز الم�شيل )خط الإنتاج ال�شابع( بطاقة 7.8 مليون طن/ال�شنة.

را�س	غاز

 ،)%25(  Exxon Mobil RasGas  ،)%63( للبترول  قطر  بين  م�شترك  م�شروع  وهو 

 LNG Japan. ،)%4(  Ituchu اإيتو�شو  موؤ�ش�شة   ،)%5(  Kogas للغاز  الكورية  الموؤ�ش�شة 

corp  )3%(. ويتكون الم�شروع من خطين لإنتاج الغاز الم�شيل هما خط الإنتاج الأول والثاني 
يبلغ مجموع طاقتهما الإنتاجية  6.6 مليون طن/ ال�شنة.

را�س	غاز-	2

 .)%30(  Exxon Mobil RasGas  ،)%70( للبترول  قطر  بين  م�شترك  م�شروع  وهي 

ويتكون الم�ش����روع من ث���الثة خطوط لإنتاج الغاز الم�شيل هي خط الإنتاج الثالث بطاقة 4.7 

الخام�ض  الإنتاج  4.7 مليون طن/ال�شنة، وخط  الرابع بطاقة  الإنتاج  مليون طن/ال�شنة، وخط 

بطاقة 4.7 مليون طن/ال�شنة.
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را�س	غاز-	3

 .)%30( Exxon Mobil RasGas للبترول )%70(،  بين قطر  وهي م�شروع م�شترك 

ويتكون الم�شروع من خطي اإنتاج هما خط الإنتاج ال�شاد�ض بطاقة 7.8 مليون طن/ال�شنة، وخط 

الإنتاج ال�شابع بطاقة 7.8 مليون طن/ال�شنة.

من   %62.7 بن�شبة  قطر  من  الم�شيل  الغاز  ل�شادرات  الرئي�شية  ال�شوق  هي  اآ�شيا  تعد 

اإلى ثالث دول فقط  القطري  الغاز  ت�شكل �شادرات  2012، حيث  ال�شادرات عام  اإجمالي 

ت�شكل  بينما  ال�شادرات.  اإجمالي  من   %48.2 نحو  والهند  الجنوبية،  وكوريا  اليابان،  هي 

بذلك  لتحتل  الم�شيل  الغاز  من  �شادرات قطر  اإجمالي  من   %29.7 نحو  الأوروبية  ال�شوق 

المرتبة الثانية بعد ال�شوق الآ�شيوية كما هو مبين بال�شكل )3-37(. ومن المتوقع اأن تلعب 

الطبيعي  الغاز  اأوروبا من  تلبية احتياجات  الم�شيل من قطر دورا مهما في  الغاز  �شادرات 

اأ�شا�شية على واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من رو�شيا والجزائر.  التي تعتمد ب�شورة 

كما تقوم قطر بت�شدير الغاز الم�شيل اإلى دول اأمريكا ال�شمالية ومنها المك�شيك والوليات 

ال�شرق  منطقة  وفي  والبرازيل،  الأرجنتين  ومنها  الجنوبية  اأمريكا  دول  واإل��ى  المتحدة، 

الأو�شط اإلى دبي والكويت.

ال�صكل	3	-	37:	توزع	�صادرات	دولة	قطر	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	عام	2012

Data derived from GIIGNL the LNG industry، 2012  :امل�شدر
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الغاز  من  �شادراتها  ت�شويق  ل�شمان  العقود  من  توقيع عدد  �شركة قطر غاز في  وقد نجحت 

25% من  يمثل نحو  الذي  الفوري  ال�شوق  ال�شحنات في  المختلفة بخالف  الأ�شواق  الم�شيل في 

 :
)1(

تجارة الغاز الطبيعي الم�شيل عالميا. وموؤخرا تو�شلت قطر غاز اإلى اتفاقيات مع اليابان ومنها 

• 	 Chubu Electric وقعت �شركة قطر غاز على اتفاقية مدتها �شت �شنوات مع �شركة

Power و�شركة Shizuoka Gas  في كانون الأول/ دي�شمبر 2011، لتوريد 200 
األف طن/ ال�شنة من الغاز الم�شيل ابتداء من 2016.

• 	 Kansai وقعت �شركة قطر غاز-3 على اتفاقية مدتها خم�شة ع�شر عاما مع �شركة

Electric Power في ت�شرين الثاني/ اأكتوبر 2012، لتوريد 500 األف طن/ ال�شنة 
من الغاز الم�شيل ابتداء من عام 2013.

كما وقعت قطر غاز عدد من التفاقيات في ال�شوق الآ�شيوية ومنها:

• 	 )CNOOC(ِ توقيع اتفاقية بين قطر غاز والموؤ�ش�شة الوطنية ال�شينية للنفط البحري

لتوريد 2 مليون طن/ال�شنة من الغاز الم�شيل لمدة 25 عاما ابتداء من 2009. 

• توقيع اتفاقية بين قطر غاز و�شركة بترونا�ض الماليزية لتوريد 2 مليون طن/ال�شنة من 	

الغاز الم�شيل لمدة 25 عاما ابتداء من 2013. 

• 	 PTT Public Company Limited و�شركة   3 غاز  قطر  بين  اتفاقية  توقيع 

بتايالند لتوريد 2 مليون طن/ال�شنة من الغاز الم�شيل لمدة 20 عاما ابتداء من 2015. 

من  كبير  ع��دد  مع  اتفاقيات  اإل��ى  التو�شل  في  جانبها  من  غ��از  را���ض  �شركة  نجحت  كما 

الم�شتهلكين في اآ�شيا واأوروبا ومنها:

• 2 مليون طن/ال�شنة من 	 لتوريد   )Kogas(للغاز الكورية  الموؤ�ش�شة  مع  اتفاقية  توقيع 

الغاز الم�شيل لمدة 20 عاما ابتداء من 2013.

• توقيع اتفاقية مع CPC Corporation التايوانية في كانون الأول/ دي�شمبر 2011، 	

لتوريد 1.5 مليون طن/ال�شنة من الغاز الم�شيل لمدة 20 عاما ابتداء من 2013. 

• توقيع اتفاقية مع �شركة EDF trading الفرن�شية في ت�شرين الثاني /نوفمبر 2011، 	

لتوريد 3.4 مليون طن/ال�شنة من الغاز الم�شيل. 

وقد نجحت كل من �شركة قطر غاز و�شركة را�ض غاز في الو�شول اإلى الطاقة الإنتاجية 

الإ�شمية لوحدات ت�شييل الغاز في كافة الم�شاريع العاملة، وهما يتقا�شمان تقريبا �شادرات دولة 

قطر من الغاز الطبيعي الم�شيل كما هو مبين بال�شكل )38-3(.

1  Arab oil & gas directory,2013 edition.
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ال�صكل	3-38:	تطور	�صادرات	دولة	قطر	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل

)مليون	طن(

 Arab oil & gas directory، 2013 edition   :امل�شدر

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	لت�صدير	الغاز	الطبيعي	

و�شلت �شادرات قطر من الغاز الطبيعي الم�شيل خالل عامي 2011 و 2012 اإلى كامل 

الطاقة الإنتاجية ال�شمية لخطوط اإنتاج الغاز الطبيعي الم�شيل في �شركتي قطر غاز ورا�ض 

غاز. وبالو�شول اإلى كامل الطاقة الإنتاجية ال�شمية، ومع اللتزامات التعاقدية وفقا لالتفاقيات 

المبرمة مع مختلف ال�شركات في الأ�شواق الآ�شيوية والأوروبية والأمريكية، فاإنه من المتوقع اأن 

ت�شتمر قطر في اإنتاج الغاز الم�شيل وت�شديره بكامل الطاقة الإنتاجية اأي في حدود 78-77 

مليون طن/ال�شنة، علما باأنه لم تعلن اأي من ال�شركتين عن عزمها اإ�شافة خطوط اإنتاج جديدة 

خالل ال�شنوات الخم�ض المقبلة.

وفي المقابل، تقوم حاليا �شركة دولفين للطاقة برفع الطاقة الت�شميمية لخط دولفين اإلى 

القطري عبر خط  الغاز  33 مليار متر مكعب �شنويا. وبالتالي، فمن المتوقع زيادة �شادرات 
دولفين بعد النتهاء من الم�شروع الجاري من 19 مليار متر مكعب �شنويا اإلى نحو 30-33 مليار 

متر مكعب �شنويا بحلول عام 2015، ولكن حتى الآن لم يتم التو�شل اإلى اتفاق على �شعر الغاز 

بين �شركة قطر للبترول و�شركة دولفين للطاقة.

وفي �شوء تلك المعطيات، فيتوقع اأن ت�شل �شادرات الغاز الطبيعي )الم�شيل والم�شدر عبر 

خط دولفين( اإلى 135-140 مليار متر مكعب �شنويا ابتداء من عام 2015.
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3-6-8:	دولة	الكويت
لتلبية الطلب المحلي  الغاز الطبيعي الم�شيل منذ عام 2009  بداأت الكويت في ا�شتيراد 

ل�شتقبال  عائم  مرفاأ  با�شتئجار  قامت  حيث  ال�شيف،  اأ�شهر  في  خا�شة  الغاز  على  المتنامي 

ل�شركة  تابع  الأحمدي  ميناء  الغازية في  الحالة  اإلي  واإعادته  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  وتخزين 

الغاز  من  الكويت  واردات  تطور   )39-3( ال�شكل  ويبين  الأمريكية.   Excelerate Energy
الطبيعي الم�شيل منذ عام 2009.

ال�صكل	3-39:	تطور	واردات	دولة	الكويت	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل

)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، various issues :امل�شدر

عائم  مرفاأ  با�شتئجار  الكويت  قامت   ،2014 الجاري  العام  من  اآذار/مار�ض  من  وابتداءا 

جديد لمدة 5 �شنوات تابع ل�شركة Golar بديال عن �شركة Excelerate Energy التي انتهى 

.
)1(

تعاقدها في كانون الأول/ دي�شمبر 2013 

1  MEES Vol.56,No.32, 9/8/2013
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 750 اإلى  يوميا ت�شل  الغاز  550 مليون قدم مكعب من  الجديد نحو  المرفاأ  وتبلغ طاقة 

مليون قدم مكعب يوميا وقت الذروة خالل فترة اإعادة الغاز الم�شيل اإلى حالته الغازية التي تمتد 

لت�شعة اأ�شهر. و�شيتم �شغط الغاز لدى �شركة البترول الوطنية الكويتية بعد ت�شلمه من ال�شفن 

في ميناء الأحمدي.

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي	

تخطط الكويت لإن�شاء مرفاأ ثابت ل�شتقبال الغاز الطبيعي الم�شيل بطاقة 7.7 مليون 

طن/ ال�شنة )نحو 1 مليار قدم مكعب غاز يوميا( حيث اأنه من المتوقع اأن تعتمد الكويت 

بن�شبة 50% على واردات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الم�شتقبلية من الغاز.

وقد انتهت �شركة البترول الوطنية الكويتية )KNPC( الم�شوؤولة عن ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

، ومن المتوقع اأن يكون هذا 
)1(

الم�شيل، من اإعداد درا�شة الجدوى المتعلقة باإن�شاء المرفاأ الثابت

المرفاأ قيد الت�شغيل بحلول عام 2020.

3-6-9:	دولة	ليبيا
تعتبر ليبيا من اأوائل الدول العربية الم�شدرة للغاز الطبيعي، حيث اأنها قامت باإنتاج وت�شدير 

اإيطاليا عبر خط غاز  اإلى  الطبيعي  الغاز  بت�شدير  تقوم  اأنها  1971، كما  الم�شيل عام  الغاز 

الدفق الأخ�شر.

• منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	دولة	ليبيا	

	)Green Stream Pipeline(الأخ�صر	الدفق	غاز	خط	عرب	الغاز	ت�صدير	اأول:	

تقوم ليبيا بت�شدير الغاز الطبيعي اإلى اإيطاليا عبر خط غاز الدفق الأخ�شر الذي بداأ 

مليته  غاز  مجمع  من  بو�شة   32 وقطر  كم   540 بطول  الخط  ويمتد   .2004 عام  ت�شغيله 

عبر البحر المتو�شط حتى ي�شل اإلى �شقلية باإيطاليا بطاقة ت�شميمية 11 مليار متر مكعب 

 Western( ليبيا  غرب  غاز  م�شروع  من  جزء  الأخ�شر  الدفق  غاز  خط  ويعتبر  �شنويا. 

والمتكثفات  الغاز  لنقل  اأخرى  اأربعة خطوط  اإن�شاء  ت�شمن  الذي   )Libya gas project
 34 بقطر  اأنابيب  خطي  منها  اإيطاليا،  اإلى  ت�شديره  قبل  الغاز  لمعالجة  مليته  مجمع  اإلى 

ال�شالم في  والمتكثفات من حقل بحر  الغاز  اإنتاج  لنقل  كم   110 بو�شة بطول  و10  بو�شة 

من  والمتكثفات  الغاز  اإنتاج  لنقل  بو�شة  و16  بو�شة   32 بقطر  اأنابيب  وخطي  المغمورة، 

مجمع غاز الوفا كما هو مبين بال�شكل )40-3(. 

1  MEES Vol.56,No.32, 9/8/2013
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ال�صكل	3-40:	منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	دولة	ليبيا	عبر	خط	الدفق	الأخ�صر

Arab oil & gas directory، 2013 edition :امل�شدر

مبين  كما هو  �شركات  بين ثالث  الغاز  توزيع �شادرات  يتم  المبرمة،  التفاقيات  وبموجب 

بالجدول )11-3(.

الجدول	3-11:	عقود	بيع	الغاز	الطبيعي	عبر	خط	الدفق	الأخ�صر

الم�صتري
الكمية

مليار	متر	مكعب	�صنويا
فترة	التعاقد

Edison Gas 424 عاما
Energia Gas224 عاما

Gaz de France224 عاما

امل�شدر: املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط- دولة ليبيا

ومع ت�شغيل الخط في عام 2004، زادت �شادرات الغاز الطبيعي من 0.5 مليار متر مكعب 

عام 2004 لت�شل اإلى 9.9 مليار متر مكعب عام 2008، ثم تراجعت اإلى 2.3 مليار متر مكعب 

عام 2011 اأثناء الأحداث التي �شهدتها البالد لتعاود ال�شعود مرة اأخرى اإلى 6.5 مليار متر 

مكعب عام 2012 كما هو مبين بال�شكل)41-3(.
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ال�صكل	3-41:	تطور	�صادرات	دولة	ليبيا	من	الغاز	الطبيعي	عبر	خط	الدفق	الأخ�صر	

)مليار	متر	مكعب(

  BP statistical review of the world energy، various issues :امل�شدر

ثانيا:	م�صنع	مر�صى	الربيقة	لإنتاج	الغاز	الطبيعي	امل�صيل

تعتبر ليبيا ثاني دولة في العالم بعد الجزائر تقوم باإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل، 

وتقوم   .1971 عام  البريقة  مر�شى  في  الغاز  ت�شييل  م�شنع  من  �شحنة  اأول  ت�شدير  تم  حيث 

بت�شغيل الم�شنع �شركة �شرت للنفط وهي تابعة للموؤ�ش�شة الوطنية للنفط في ليبيا حيث انتقلت 

اإليها ملكية الم�شنع منذ عام 1980. ومع تقادم عمر الت�شهيالت والمرافق، تراجعت الطاقة 

الإنتاجية للم�شنع من 3.2 مليون طن/ال�شنة اإلى 700 األف طن/ال�شنة. وفي اآب/ اأغ�شط�ض من 

عام 2008، قررت �شركة �شرت للنفط بالتعاون مع �شركة Shell على اإجراء تحديث وتطوير 

�شامل للم�شنع لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الم�شيل اإلى 3.2 مليون طن/ال�شنة. 

:
)1(

وكان	من	المخطط	تنفيذ	هذا	الم�صروع	على	مرحلتين

• المرحلة الأولى ت�شمل عمل ترميم للم�شنع ل�شمان ا�شتمرارية ت�شغيله اإلى ع�شرين �شنة قادمة بتكلفة 	

تقديرية 295 مليون دولر. وكان من المخطط اأن يتم النتهاء من هذه المرحلة بنهاية عام 2013.

اإمكانيات التعاون يف جمال ا�شتثمار الغاز الطبيعي يف الدول الأع�شاء،  1   ورقة دولة ليبيا- الجتماع ال�شابع لفريق العمل لبحث 
القاهرة - 2007
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• المرحلة الثانية ت�شمل اإجراء �شيانة �شاملة لجميع المعدات ورفع كفاءة المعدات لت�شل 	

طاقتها الإنتاجية اإلى 3.2 مليون طن/ ال�شنة بتكلفة تقديرية 350 مليون دولر.

وتوقف هذا الم�شروع نتيجة الأحداث التي �شهدتها البالد في الآونة الأخيرة، كما تعر�ض 

الم�شنع لأ�شرار بالغة اأثناء هذه الأحداث وتوقفت �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل منذ عام 

2011. ويبين ال�شكل )3-42( تطور �شادرات الغاز الم�شيل خالل الفترة 2012-2008.
ال�صكل	3-42:	تطور	�صادرات	دولة	ليبيا	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل

)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، various issues :امل�شدر

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	لت�صدير	الغاز	الطبيعي		

و�شعت ليبيا �شابقا اإ�شتراتيجية ت�شتهدف رفع �شادرات الغاز الطبيعي اإلى 45-50 مليار 

متر مكعب �شنويا بحلول عام 2020، حيث وقعت الموؤ�ش�شة الوطنية للنفط عام 2008 على 

اتفاق مع �شركة Eni الإيطالية لت�شدير 8 مليار متر مكعب �شنويا من الغاز الليبي من خالل رفع 

الطاقة الت�شميمية لخط الدفق الأخ�شر بثالثة مليارات متر مكعب �شنويا، واإن�شاء م�شنع جديد 

لت�شييل الغاز الطبيعي بطاقة 5 مليار متر مكعب/ ال�شنة. بالإ�شافة اإلى اإعادة تاأهيل وتطوير 

م�شنع مر�شى البريقة لت�شييل الغاز الطبيعي بالتعاون مع �شركة Shell لرفع طاقته الإنتاجية 

اإلى 3.2 مليون طن/ال�شنة، وم�شروع خط اأنابيب لت�شدير الغاز اإلى تون�ض بطاقة 1 مليار متر 

مكعب �شنويا، ولكن توقفت جميع الأعمال ب�شبب ما ت�شهده ليبيا من اأحداث.
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وفي حال النتهاء من الم�شاريع المزمع تنفيذها، �شتتمكن ليبيا من رفع �شادراتها من الغاز 

الطبيعي اإلى اأ�شعاف الم�شتويات الحالية.

3-6-10:	جمهورية	م�صر	العربية
قامت م�شر بت�شدير الغاز الطبيعي لأول مرة عبر خط الغاز العربي اإلى الأردن عام 2003. 

ولبنان.  �شوريا  من  كل  اإلى  الم�شري  الغاز  �شادرات  و�شلت  الم�شروع  مراحل  ا�شتكمال  ومع 

ومع ارتفاع معدلت الإنتاج وتحقيق فائ�ض عن ال�شتهالك، قامت م�شر بتنفيذ م�شاريع لإنتاج 

وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل، ومنها مجمع ت�شييل الغاز الطبيعي التابع لل�شركة الأ�شبانية 

لل�شركة  التابع  الطبيعي  الغاز  ت�شييل  وم�شنع  دمياط،  في  الم�شال  الطبيعي  للغاز  الم�شرية 

الم�شرية للغاز الطبيعي الم�شال في اإدكو.

• منظومة	ت�صدير	الغاز	الطبيعي	في	م�صر	

اأول:	ت�صدير	الغاز	عرب	خطوط	الأنابيب

ت�شم منظومة ت�شدير الغاز الم�شري عبر الأنابيب خطين هما خط الغاز العربي، والخط 

البحري، يبلغ مجموع طاقتهما الت�شميمية نحو 17 مليار متر مكعب �شنويا.

º خط	الغاز	العربي	

يعتبر م�شروع خط الغاز العربي من م�شاريع ربط الغاز العربي الرائدة في الم�شرق العربي. 

اإلى مدينة كل�ض في �شوريا،  ويبلغ طوله نحو 1500 كم، ويمتد من مدينة العري�ض في م�شر 

مروراً بالأردن. يبلغ قطر الخط 36 بو�شة  في كافة اأجزائه عدا التفريعة الوا�شلة من محطة 

العربي  الغاز  بو�شة. وقد �شمم خط   24 بقطر  اللبنانية  الحدود  اإلى  �شوريا  الريان في  غاز 

بطاقة ا�شمية قدرها 10 مليار متر مكعب /ال�شنة. وتم تنفيذ الم�شروع على اأربعة مراحل كما 

هو مبين بال�شكل )43-3(.

• المرحلة الأولى: تمتد من مدينة العري�ض الم�شرية حتى مدينة العقبة الأردنية بقطر 36 	

بو�شة وطول حوالي 265 كم، منها جزء بحري بطول 15 كم في عمق مياه ي�شل اإلى 

850 متر عبر خليج العقبة، وطاقة ت�شميمية ت�شل اإلى 10 مليار متر مكعب/ ال�شنة، 
وتم ت�شغيل هذه المرحلة في تموز/ يوليو 2003. وقد بلغت التكلفة ال�شتثمارية لهذه 

.
)1(

المرحلة حوالي 200 مليون دولر

• الأردنية 	 الرحاب  مدينة  اإلى  الأردن��ي  العقبة  ميناء  من  �شمالً  تمتد  الثانية:  المرحلة 

الواقعة على ب�عد حوالي 30 كم من الح�دود الأردنية/ ال�شورية بطول حوالي 390 كم 

1  Natural gas survey, Middle East and North Africa, 2013
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وقطر 36 بو�شة. وتم ت�شغيل هذه المرحلة  في �شباط/ فبراير 2006، حيث تم تزويد 

محطتي كهرباء ال�شمرا والرحاب في الأردن بالغاز الطبيعي. بلغت التكلفة ال�شتثمارية 

لهذه المرحلة حوالي 300 مليون دولر، واأنجزتها �شركة فجر الأردنية الم�شرية لنقل 

وتوريد الغاز الطبيعي.

• ال�شورية 	 الأردنية  الحدود  وحتى  الأردنية  الرحاب  مدينة  من  تمتد  الثالثة:  المرحلة 

بطول 30 كم وبقطر 36 بو�شة با�شتثمارات  بلغت حوالي 35 مليون دولر، لت�شدير 

الغاز الم�شري عبر الحدود الأردنية ال�شورية اإلى �شوريا ولبنان، وتم تدفيع الغاز اإلى 

اأنجزت هذه المرحلة �شركة فجر الأردنية الم�شرية  �شوريا في تموز/ يوليو 2008. 

لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.

• المرحلة 	 تنفيذ  من   2008 عام  بداية  في  ال�شوري  الجانب  انتهى  الرابعة:  المرحلة 

مدينة حم�ض  وحتى  ال�شورية  الأردنية  الحدود  من  تمتد  التي  الم�شروع،  من  الرابعة 

بو�شط �شوريا بطول حوالي 319 كيلومتر وبقطر 36 بو�شة با�شتثمارات بلغت 163 

مليون دولر، وكان من المخطط اأن تمتد م�شتقبال عبر الأرا�شي ال�شورية وحتى الحدود 

اأنها توقفت  ال�شورية التركية بهدف ربط خط الغاز العربي ب�شبكة الغاز التركية، اإل 

ب�شبب الظروف الحالية التي ت�شهدها �شوريا.

ال�صكل	3-43:	المراحل	المختلفة	لم�صروع	خط	الغاز	العربي
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ارتفعت �شادرات الغاز الم�شري اإلى الأردن من 0.7 مليار متر مكعب خالل العام المالي 

2004/2003 لت�شل اإلى 2.9 مليار متر مكعب خالل العام المالي 2009/2008. وفي تموز/ 
يوليو 2008، تم اإي�شال الغاز الم�شري اإلى �شوريا وبكميات بلغت 413 مليون متر مكعب خالل 

العام 2009/2008.

وفي اأيلول/ �شبتمبر من عام 2009، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الم�شرية العامة للبترول 

ووزارة  ال�شورية،  للنفط  العامة  والموؤ�ش�شة  الطبيعية،  للغازات  القاب�شة  الم�شرية  وال�شركة 

الطاقة والمياه اللبنانية لنقل/ تبادل الغاز الم�شري اإلى لبنان عبر الأرا�شي ال�شورية، حيث تم 

بموجب هذه التفاقية البدء في اإمداد الجانب اللبناني بكميات من الغاز الطبيعي اعتباراً من 

اأيلول/ �شبتمبر 2009 وذلك بنظام مبادلة الغاز ال�شوري بالغاز الم�شري. وبلغت �شادرات الغاز 

الم�شري اإلى لبنان نحو 200 مليون متر مكعب خالل العام المالي 2009/ 2010، وتراجعت 

اإلى 100 مليون متر مكعب عام 2010/ 2011، اإلى اأن توقفت خالل عام 2011.

وفي الآونة الأخيرة، انخف�شت �شادرات الغاز الم�شري عبر خط الغاز العربي كما هو مبين 

بال�شكل )3-44(، وتوقفت تماما منذ تموز/ يوليو 2013.

ال�صكل	3-44:	�صادرات	جمهورية	م�صر	العربية	من	الغاز	الطبيعي	عبر	خط	الغاز	العربي	

)مليون	متر	مكعب(

امل�شدر: ال�شركة امل�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض(
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)1(

º اخلط	البحري	)العري�س-ع�صقالن(	

وهو خط بحري يمتد بطول 100 كم من مدينة العري�ض الم�شرية اإلى ع�شقالن على �شاحل 

البحر المتو�شط با�شتثمارات بلغت 300 مليون دولر. تبلغ الطاقة الت�شميمية للخط نحو 7 

مليار متر مكعب �شنويا، وقامت بتنفيذه �شركة بتروجيت بالنيابة عن �شركة غاز �شرق المتو�شط 

اأن �شادرات الغاز الم�شري توقفت تماما  اإل  اأيار/ مايو 2008،  )EMG(، وبداأ ت�شغيله في 

2012، لإخفاق �شركة غاز �شرق المتو�شط  اأبريل  ني�شان/  في  الم�شرية  الحكومة  من  بقرار 

بالتزاماتها التعاقدية نحو �شداد م�شتحقات الغاز الم�شلم اإليها.

ويبين ال�شكل )3-45( تطور �شادرات الغاز الم�شري عبر الخط ابتداء من العام المالي 

2008/2007 وحتى العام المالي 2013/2012.
ال�صكل	3-45:	�صادرات	الغاز	الطبيعي	من	جمهورية	م�صر	العربية	عبر	الخط	البحري	

)مليار	متر	مكعب(

   امل�شدر: ال�شركة امل�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض(

ثانيا:	اإنتاج	وت�صدير	الغاز	الطبيعي	امل�صيل

مجموع  يبلغ  واإدك��و  دمياط  مدينتي  في  الطبيعي  الغاز  لإ�شالة  مجمعين  م�شر  في  يوجد 

طاقتهما الإنتاجية من الغاز الم�شيل نحو 12.2 مليون طن/ ال�شنة.

1  Arab oil& gas directory,2013 edition
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º مجمع	اإ�صالة	الغاز	الطبيعي	في	دمياط

قامت ال�شركة الأ�شبانية الم�شرية للغاز الطبيعي الم�شال )SEGAS( والتي ت�شاهم فيها 

كل من �شركة  )UF Gas( Union Fenosa Gas  )80%( وهي �شركة م�شتركة منا�شفة 

بين Natural Gas Fenosa و�شركة Eni الإيطالية، وال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات 

الغاز  لت�شييل  اأول مجمع  ببناء   ،)%10( للبترول  العامة  الم�شرية  والهيئة   ،)%10( الطبيعية 

الطبيعي في م�شر بدمياط با�شتثمارات بلغت 1.3 مليار دولر.

ويتكون المجمع من وحدة واحدة لإنتاج الغاز الم�شيل بطاقة ت�شميمية 4.8 مليون طن/ ال�شنة 

وت�شل الطاقة الفعلية اإلى 5.5 مليون طن/ ال�شنة، وتم ت�شغيله في ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2004. 

ويتم اإمداد المجمع بالغاز الطبيعي من ال�شبكة القومية للغاز. ومع زيادة الطلب المحلي على الغاز 

في م�شر، تراجعت اإمدادات الغاز اإلى المجمع اإلى اأن توقف تماما عن الإنتاج في كانون الأول/ 

دي�شمبر 2012.

º مجمع	اإ�صالة	الغاز	الطبيعي	في	اإدكو

يقع المجمع في مدينة اإدكو على بعد 50 كم من مدينة الإ�شكندرية وي�تاألف من وحدتين 

مليار   1.9 بلغت  با�شتثمارات  مليون طن/ال�شنة   3.6 منهما  كل  الطبيعي طاقة  الغاز  لت�شييل 

دولر. وتم ت�شغيل الوحدة الأولى اأيار/ مايو 2005، بينما تم ت�شغيل الوحدة الثانية في اأيلول/ 

 )Egyptian LNG(شبتمبر من نف�ض العام. وتمتلك ال�شركة الم�شرية للغاز الطبيعي الم�شال�

اأر�ض المجمع التي ت�شع ل�شت وحدات اإ�شالة، بالإ�شافة اإلى المرافق والت�شهيالت كم�شتودعات 

التخزين وميناء ال�شحن، بينما تقوم ال�شركة الم�شرية لإدارة م�شروعات اإ�شالة الغاز الطبيعي 

)Opco( بت�شغيل وحدتي الإ�شالة التي تملكهما �شركتين منف�شلتين هما:

• الأولى، 	 الإ�شالة  لوحدة  المالكة  ال�شركة  وهي  الطبيعي  الغاز  لإ�شالة  البحيرة  �شركة 

وت�شاهم فيها كل من BG بن�شبة )35.5%(، �شركة Petronas )35.5%(، وال�شركة 

الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )12%( والهيئة الم�شرية العامة للبترول )%12(، 

�شيينا  الطبيعي من حقول  بالغاز  الوحدة  تزويد  ويتم   .)%5  (  GdF Suez و�شركة 

و�شيميان الواقعة في منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا)WDDM( التابعة ل�شركة 

البرل�ض. ويخ�ش�ض اإنتاج الوحدة الأولى ل�شركة GdF Suez بموجب اتفاقية وقعتها 

مع ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية والهيئة الم�شرية العامة للبترول في 

عام 2002 ومدتها ع�شرون عاما.

• �شركة اإدكو لإ�شالة الغاز الطبيعي وهي ال�شركة المالكة لوحدة الإ�شالة الثانية وت�شاهم 	

الم�شرية  وال�شركة   ،)%38(  Petronas �شركة   ،)%38( بن�شبة   BG من  كل  فيها 
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يتم   .)%12( للبترول  العامة  الم�شرية  والهيئة   )%12( الطبيعية  للغازات  القاب�شة 

تزويد الوحدة بالغاز الطبيعي من حقل �شافير الواقع في منطقة المياه العميقة بغرب 

المحدودة  للت�شويق    BG غاز  بريتي�ض  �شركة  وتقوم  البرل�ض.  ل�شركة  التابعة  الدلتا 

ببيع اإنتاج الوحدة الثانية اإلى �شركة BG LNG services والتي تقوم بت�شدير الغاز 

الم�شيل اإلى الوليات المتحدة.

وت�شهد �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل من م�شر تراجعا خالل ال�شنوات الأخيرة، حيث 

تراجعت من 10 مليون طن عام 2008، لت�شل اإلى 6.7 مليون طن عام 2010. وا�شتمرت في 

التراجع لت�شل اإلى 4.7 مليون طن عام 2012 كما هو مبين بال�شكل )3-46(. ويعود ذلك اإلى 

ارتفاع معدلت ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي.

ال�صكل	3-46:	تطور	�صادرات	جمهورية	م�صر	العربية	من	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	

)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، various issues :امل�شدر

• الآفاق	امل�صتقبلية	لت�صدير	وا�صترياد	الغاز	الطبيعي		

ت�شهد م�شر تراجعا في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ب�شبب الن�شوب الطبيعي للحقول 

المنتجة وبالأخ�ض حقول منطقة البحر المتو�شط، بالإ�شافة اإلى ارتفاع الطلب المحلي على 
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الغاز الطبيعي نتيجة العتماد عليه ب�شورة اأ�شا�شية في محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي 

انعك�ض على حجم الفائ�ض عن ال�شتهالك المخ�ش�ض للت�شدير.

ومع توقف مجمع الإ�شالة في دمياط منذ نهاية 2012، وتوقف �شادرات الغاز اإلى الأردن 

منذ منت�شف 2013، يتبقى مجمع الإ�شالة في اإدكو الذي يعتمد على اإمدادات الغاز الطبيعي 

من حقول منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا، التي يقدر اإنتاجها الحالي بنحو 1,300-1,200 

ويتبقى   ، /اليوم  مكعب  قدم  مليار   1 نحو  محليا  ي�شتهلك  حيث  اليوم،  مكعب/  قدم  مليون 

200-300 مليون قدم مكعب يوميا لإمداد المجمع وهو ما يمثل نحو 20-25% من طاقته 
ال�شتيعابية. وفي �شوء هذه المتغيرات، اأخطرت �شركة BG في �شباط/فبراير من العام الجاري 

2014 جميع الأطراف بحالة القوة القاهرة في ال�شركة الم�شرية للغاز الطبيعي الم�شال في 
اإدكو، ب�شبب نق�ض اإمدادات الغاز الطبيعي للم�شنع، وهو ما يعفي فعليا كل الأطراف من �شروط 

. وتعاقدت �شركة BG على �شراء �شت �شحنات 
)1(

اإرادتهم  التعاقد ب�شبب ظروف خارجة عن 

نق�ض  للتعوي�ض عن  �شعيها  اإطار  في  الإيطالية   Enel �شركة  من  الم�شيل  الطبيعي  الغاز  من 

الإمدادات من م�شر.

وللتغلب على تلك ال�شعوبات، ت�شعى م�شر جاهدة لتنمية حقول الغاز الطبيعي لرفع الإنتاج 

المحلي خالل الفترة المقبلة، كما تخطط ل�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل من خالل ا�شتئجار 

مرفاأ عائم ل�شتقبال وتخزين الغاز الطبيعي الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية في ميناء العين 

ال�شخنة. وتقوم حاليا ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض( بتقييم العرو�ض 

التي تقدمت بها �شركات اأمريكية وهولندية ونرويجية وماليزية. 

3-6-11:	المملكة	الأردنية	الها�صمية
بداأ الأردن في ا�شتيراد الغاز الطبيعي من م�شر منت�شف عام 2003، وذلك عبر خط الغاز 

العربي الذي يعتبر الم�شدر الرئي�شي لتلبية احتياجات ال�شوق المحلي.

• واردات	الأردن	من	الغاز	الطبيعي	عرب	خط	الغاز	العربي	

مليار   1.93 اإلى  لت�شل   2004 عام  مكعب  متر  مليار   1.1 من  الأردن  واردات  ارتفعت 

متر مكعب عام 2006. ومع ت�شغيل المرحلة الثانية من خط الغاز العربي، ارتفعت واردات 

الأردن من الغاز الطبيعي اإلى 2.85 مليار متر مكعب عام 2009، ثم بداأت �شادرات الغاز 

الم�شري اإلى الأردن في التراجع لت�شل اإلى 0.5 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين 

.)47-3( بال�شكل 

1  WGI ,5/2/2014
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ال�صكل	3-47:	واردات	المملكة	الأردنية	الها�صمية	من	الغاز	الطبيعي	عبر	خط	الغاز	العربي

)مليار	متر	مكعب(	

امل�شادر:

-BP statistical review of the world energy (from June 2005 to June 2011) 

-Cedigaz world natural gas (2011, 2012) 

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي		

ي�شعى الأردن اإلى تنويع م�شادر اإمداداته من الغاز الطبيعي خا�شة بعد توقف واردات الغاز 

الم�شري وفيما يلي اأهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لتاأمين احتياجاتها الم�شتقبلية من 

الغاز الطبيعي: 

الغاز	 لتخزين	 العائمة	 الــوحــدات	 ل�صتقبال	 متخ�ص�س	 ر�صيف	 اإنــ�ــصــاء	 مــ�ــصــروع	  º

الطبيعي	الم�صيل	واإعادته	اإلى	الحالة	الغازية

البحر  الم�شيل على �شاحل  الطبيعي  الغاز  اإن�شاء مرفاأ ل�شتقبال  اإلى  وهو م�شروع يهدف 

الأحمر على بعد 18 كم جنوب ميناء العقبة. وفي ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2013، فازت �شركة 

بام )BAM( الهولندية بعقد الإن�شاء بقيمة 74 مليون دولر. وبموجب العقد �شتقوم ال�شركة 

باإن�شاء ر�شيف متخ�ش�ض ل�شتقبال الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي الم�شيل واإعادته اإلى 

الحالة الغازية، واإن�شاء اأذرع التفريغ والأنابيب الناقلة، وتوفير الت�شهيالت الالزمة من محطات 

تحكم وقيا�ض ليتم ربطها مع خط الغاز العربي وذلك من خالل خط اأنابيب جديد قطره 24 
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�شهرا.  ع�شر  نحو خم�شة  الإن�شاء  اأعمال  ت�شتغرق  اأن  المتوقع  ومن  متر،   800 وطوله  بو�شة 

وح�شلت الأردن في اأيار/ مايو 2013، على قر�ض من الكويت بقيمة 65 مليون دولر للم�شاهمة 

في تمويل الم�شروع.

كما فازت �شركة جولر )Golar( بممار�شة تاأجير الوحدة العائمة ل�شتقبال وتخزين الغاز 

500 مليون قدم مكعب  2013، بطاقة  الغازية في تموز/ يوليو  الحالة  اإلى  واإعادته  الم�شيل 

. تبلغ قيمة العقد 
)1(

غاز/ اليوم وت�شل اإلي 750 مليون قدم مكعب غاز/ اليوم في اأوقات الذروة 

445 مليون دولر لمدة 10 �شنوات تبداأ في الربع الأول من عام 2015. 

º توقيع	اتفاقية	ل�صتيراد	الغاز	الطبيعي	من	فل�صطين	المحتلة

وقعت �شركة البوتا�ض العربية و�شركة برومين الأردن في �شباط/فبراير من العام الجاري 

2014 على اتفاقية ل�شتيراد الغاز الطبيعي من �شركة نوبل اإنرجي الأمريكية لمدة خم�شة ع�شر 
عاما. وبموجب التفاقية، فاإنه �شيتم تزويد ال�شركتين الأردنيتين بالغاز الطبيعي من حقل تامار 

في فل�شطين المحتلة اإلى الحدود الأردنية على البحر الميت في الأردن ابتداًء من عام 2016، 

بكمية اإجمالية 66 مليار قدم مكعب غاز )12 مليون قدم مكعب/اليوم( ب�شعر ل يتجاوز �شقف 

.
)2(

6.5 دولر لكل 1000 قدم مكعب 

º  توقيع	مذكرة	تفاهم	ل�صتيراد	الغاز	من	العراق

وقع الأردن على مذكرة تفاهم مع كل من م�شر والعراق في اآذار/ مار�ض من العام الجاري 

الغاز  مع خط  حاليا  تطويرها  الجاري  العراقية  الغاز  اإمكانية ربط حقول  2014، لدرا�شة 
بخالف خط  هذا   .

)3(

وم�شر الأردن  من  كل  اإلى  العراق  من  الطبيعي  الغاز  لت�شدير  العربي 

الب�شرة-العقبة المزمع اإن�شاوؤه لنقل 1.4 مليار متر مكعب �شنويا من الغاز العراقي ابتداء من 

عام 2018.

3-6-12:	�صلطنة	عمان
بداأت ُعمان ت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل من مجمع قلهات لت�شييل الغاز الطبيعي بولية 

�شور منذ عام 2000. كما قامت بت�شدير الغاز الطبيعي عبر الأنابيب اإلى اإمارة راأ�ض الخيمة 

منذ عام 2003، اإلى اأن توقفت تلك ال�شادرات عام 2008، لتبداأ في ا�شتيراد الغاز الطبيعي 

من  دولة قطر عبر خط دولفين، ويبين ال�شكل)3-48( تطور �شادرات وواردات عمان من الغاز 

عبر خطوط الأنابيب خالل الفترة 2012-2003.

1  MEES Vol.56,No.32, 9/8/2013
2  MEES Vol.57,No.8 , 21/2/2014
3  WGI ,12/3/2014
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ال�صكل	3-48:	تطور	�صادرات	وواردات	�صلطنة	عمان	من	الغاز	الطبيعي

	عبر	خطوط	الأنابيب		)مليار	متر	مكعب(

  BP statistical review of the world energy، various issues :امل�شدر

• ت�صدير	الغاز	الطبيعي	امل�صيل	

º مجمع	قلهات	للغاز	الطبيعي	الم�صال

قامت ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال والتي ت�شاهم فيها كل من الحكومة العمانية 

 Korea Lng 5.54%(، و�شركة( Total و�شركة ،)%30( Shell Gas B.V. و�شركة ،)%51(

 Mitsui 2.77%( و�شركة( Mitsubishi و�شركة ،)%2( Partex و�شركة ،)%5( Limited
)2.77%(، و�شركة Itochu )0.92%(، باإن�شاء وت�شغيل اأول مجمع لت�شييل الغاز الطبيعي في 

قلهات بولية �شور على بعد 200 كم جنوب �شرق م�شقط. يقع المجمع على م�شاحة 1.4 كم 

مربع، وي�شم خطي اإنتاج يبلغ مجموع طاقتهما الإنتاجية ال�شمية 7.1 مليون طن/ ال�شنة. ويتم 

اإمداد المجمع بالغاز الطبيعي من حقول الغاز الواقعة في المنطقة الو�شطى بال�شلطنة من خالل 

خط اأنابيب قطره 48 بو�شة وطوله 360 كم وبطاقة ا�شتيعابية 34 مليون متر مكعب/ اليوم. 

وتم ت�شغيله وت�شدير اأول �شحنة من الغاز الطبيعي الم�شيل في ني�شان/ اأبريل من عام 2000.

وفي اآذار/ مار�ض من عام 2002، قررت الحكومة العمانية اإ�شافة خط اإنتاج جديد بطاقة 3.3 

بجوار  الثالثة  الوحدة  باإن�شاء  الم�شال  الطبيعي  للغاز  قلهات  �شركة  قامت  مليون طن/ال�شنة، حيث 

م�شنع ال�شركة الُعمانية لتتقا�شم معها المرافق والبنية الأ�شا�شية، با�شتثمارات 740 مليون دولر، وتم 
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ت�شغيلها في كانون الأول/دي�شمبر 2005. وت�شاهم حاليا في �شركة قلهات للغاز الطبيعي الم�شيل 

كل من الحكومة العمانية )46.84%(، وال�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال )36.8%(، و�شركة 

Union Fenosa Gas )7.36%(، وثالث �شركات يابانية هي �شركة Mitsubishi )3%(، �شركة 
Osaka Gas )3%(، و�شركة Itochu)3%(.  ومع ت�شغيل الوحدة الثالثة، و�شل اإجمالي الطاقة 

الإنتاجية لمجمع قلهات اإلى 10.4 مليون طن/ ال�شنة كما هو مبين بالجدول )12-3(.

الجدول	3-12:	الطاقة	الإنتاجية	ال�صمية	لوحدات	ت�صييل	الغاز	الطبيعي	في	مجمع	قلهات

الوحدة
الطاقة	الإنتاجية	ال�صمية

مليون	طن/	ال�صنة
تاريخ	الت�صغيل

Oman LNG T13.552000
Oman LNG T13.552000

Qalhat LNG3.32006
-10.4الإجمالي

امل�شدر: املوقع الر�شمي لل�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال

وبموجب التفاقية الموقعة مع الحكومة العمانية، يتم اإمداد �شركة قلهات بالغاز الطبيعي 

من حقول �شيح رول و�شيح نهيدة وبارك كما هو مبين بال�شكل )3-49(. وقد التزمت الحكومة 

بتوفير 3.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي طول فترة التفاقية.

ال�صكل	3-49:	موقع	م�صنع	قلهات	لت�صييل	الغاز	الطبيعي	

امل�شدر: املوقع الر�شمي ل�شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�شال
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ومع ت�شغيل الوحدة الثالثة، ارتفع اإنتاج الغاز الطبيعي الم�شيل من مجمع قلهات من 6.9 

مليون طن عام 2005 لي�شل اإلى .19 مليون طن عام 2007 وهو اأعلى اإنتاج منذ  بداية ت�شغيل 

المجمع، ثم تراجع الإنتاج ابتداء من عام 2008 ب�شكل طفيف لي�شل اإلى 8.7 مليون طن عام 

2011، بينما بلغ الإنتاج نحو 8.4 مليون طن عام 2012 بانخفا�ض 0.3 مليون طن عن العام 
ال�شابق نظرا لخروج الوحدة الثالثة عن الخدمة لإجراء اأعمال ال�شيانة. ويبين ال�شكل )50-3( 

تطور اإنتاج الغاز الم�شيل من مجمع قلهات خالل الفترة 2012-2005.

ال�صكل	3-50:	تطور	اإنتاج	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	من	مجمع	قلهات	

)مليون	طن(

امل�شدر: التقرير ال�شنوي لل�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال – اأعداد خمتلفة

• الآفاق	امل�صتقبلية	ل�صادرات	وواردات	�صلطنة	عمان	من	الغاز	الطبيعي		

ت�شهد ُعمان كغيرها من دول الخليج العربي، نموا في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي 

الطفيف  التراجع  اإلى  اأدت  التي  الأ�شباب  اأحد  ذلك  كان  وقد  الكهرباء.  قطاع  في  وخا�شة 

ل�شادرات الغاز الم�شيل من مجمع قلهات لت�شييل الغاز الطبيعي خالل ال�شنوات الأخيرة، حيث 

الكميات  لإنتاج  ال�شمية  الإنتاجية  الطاقة  اإجمالي  من  تقريبا   %90-85 بن�شبة  حاليا  يعمل 

المتعاقد عليها مع الم�شتوردين.

ومن ناحية اأخرى، اأعلنت ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال في اآذار/مار�ض 2013، 

اأنه من المتوقع اأن تتوقف عمليات اإنتاج الغاز الم�شيل في وحدات ت�شييل الغاز الثالثة التي تقوم 
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المناف�شة  التعاقدات ل�شعوبة  انتهاء جميع  2024-2025، بعد  ال�شركة بحلول عام  بت�شغيلها 

في �شوق الغاز الطبيعي الم�شيل نظرا لرغبة العديد من الدول في بناء م�شاريع لت�شدير الغاز 

الم�شيل اإلى الأ�شواق الرئي�شية في اآ�شيا وهي نف�ض الأ�شواق التي ت�شتهدفها ال�شركة.

الم�شال  الطبيعي  للغاز  قلهات  و�شركة  الم�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  اأن  يذكر   

قد اندمجتا في اآب/ اأغ�شط�ض عام 2013 في كيان واحد تحت ا�شم ال�شركة العمانية للغاز 

الطبيعي الم�شال في خطوة ت�شتهدف توحيد الجهود بين ال�شركتين، والإيفاء بالكميات المتعاقد 

عليها مع الم�شترين حتى عام 2025. 

ويبين الجدول)3-13(، التفاقيات طويلة الأجل لبيع و�شراء الغاز لل�شركة العمانية للغاز 

الطبيعي الم�شال و�شركة قلهات للغاز الطبيعي الم�شال.

الجدول	3-13:	اتفاقيات	بيع	و�صراء	الغاز	طويلة	الأجل	من	مجمع	قلهات	لت�صييل	

الغاز	الطبيعي

الم�صتريالبائع
الكمية	التعاقدية

مليون	طن/ال�صنة

فترة	التعاقد

اإلىمن

ال�شركة العمانية للغاز 

الطبيعي الم�شال

Korea Gas Corporation4.120002024

Osaka Gas )Japan(0.720002024

Itochu )Japan(0.720062025

ال�شركة العمانية للم�شافي 

والبتروكيماويات
0.13020082017

�شركة قلهات للغاز 

الطبيعي الم�شال

Union Fenosa Gas1.6520062025

Mitsubishi0.820062020

Osaka Gas )Japan(0.820092025

--8.88-الإجمالي

امل�شادر:-  املوقع الر�شمي لل�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال

- املوقع الر�شمي ل�شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�شال
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المبرمة  لالتفاقية  فاإنه طبقا  دولفين،  الطبيعي عبر خط  الغاز  ب��واردات  يتعلق  فيما  اأما 

مع �شركة دولفين للطاقة، ف�شتظل واردات الغاز الطبيعي اإلى ال�شلطنة في حدود 2 مليار متر 

مكعب �شنويا )200 مليون قدم مكعب/اليوم( حتى عام 2025.

اإيران في  الغاز الطبيعي من  اتفاقية ل�شتيراد  اأخرى، فقد وقعت ُعمان على  ومن ناحية 

اآب/اأغ�شط�ض 2013، حيث �شتقوم اإيران بت�شدير نحو 880 مليون قدم مكعب/ اليوم من الغاز 

الطبيعي عبر خط اأنابيب بحري �شيربط بين البلدين عبر خليج عمان، وذلك ابتداء من منت�شف 

 National Iranian Gas عام 2015 ولمدة خم�شة وع�شرون عاما. وطبقا لما اأعلنته �شركة

Exports الإيرانية، فاإنه �شيتم تخ�شي�ض 70% من تلك الكمية )اأي 615 مليون قدم مكعب/ 
اليوم( لل�شخ في ال�شبكة القومية للغاز في عمان، بينما �شتقوم ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي 

الم�شال بت�شييل الن�شبة الباقية )اأي 265 مليون قدم مكعب/ اليوم( وت�شديره ل�شالح الجانب 

درا�شة  باإعداد  الإيرانية    National Iranian Gas Exports �شركة  وقامت  الإيراني. 

جدوى لتحديد اأف�شل م�شار للخط المقترح. وطبقا للدرا�شة، ف�شيبداأ م�شار الخط من رودان 

اإلى كوه مبارك على ال�شاحل الإيراني ثم يمتد بعد ذلك بطول 160 كم في خليج عمان حتى 

ي�شل اإلى مجمع �شحار للتكرير والبتروكيماويات �شمال �شلطنة عمان.

وتعمل ُعمان على رفع م�شتويات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز 

الطبيعي من ناحية، وت�شغيل مجمع قلهات بكامل طاقته لالإيفاء بالكميات المتعاقد عليها مع 

الم�شترين من ناحية اأخرى، وهو الأمر الذي ي�شتلزم الإ�شراع بالإجراءات التالية:

• تطوير الحقول المكت�شفة وو�شعها على الإنتاج خالل ال�شنوات المقبلة واأهمها حقلي 	

مكارم وخزان لرفع م�شتويات الإنتاج بما يفي بمتطلبات ال�شتهالك المحلي وتحقيق 

فائ�ض للت�شدير. 

• للغاز 	 جديدة  اكت�شافات  تحقيق  بغية  جديدة  مناطق  في  الغاز  عن  والتنقيب  البحث 

الطبيعي يمكن تطويرها ودخولها على الإنتاج في الم�شتقبل.  

اتفاقيات  اإب��رام  هو  الم�شال  الطبيعي  للغاز  العمانية  ال�شركة  اأمام  الأب��رز  التحدي  ويبقى 

التعاقدات  انتهاء  بعد  الم�شيل  الغاز  من  �شادراتها  ت�شويق  ل�شمان  تف�شيلية  باأ�شعار  جديدة 

القائمة. وهو اأمر بات �شعبا في ظل التناف�شية ال�شديدة التي ي�شهدها ال�شوق العالمي للغاز 

الم�شيل ب�شبب الإعالن عن تنفيذ حزمة من م�شاريع ت�شييل الغاز الطبيعي في عدد من الدول 

كاأ�شتراليا، ورو�شيا، والوليات المتحدة، بالإ�شافة اإلى الم�شاريع المقترحة في �شرق اأفريقيا. 

وجميعها ت�شتهدف الأ�شواق الرئي�شية في اآ�شيا واأوروبا باأ�شعار تناف�شية مقارنة بالأ�شعار الحالية 

ال�شائدة.
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3-6-13:	الجمهورية	اللبنانية	
كانت تخطط لبنان في ال�شابق ل�شتيراد الغاز الطبيعي من �شوريا بموجب اتفاقية وقعت 

بين البلدين عام 2001 وتق�شي بتوريد 1.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز ال�شوري ابتداءا 

من منت�شف 2004 على اأن يتم رفعها تدريجيا اإلى 3-6 مليون متر مكعب يوميا. وعلى الرغم 

من بناء البنية التحتية الالزمة لنقل الغاز من �شوريا اإل اأن �شوريا لم تتمكن من ت�شدير الغاز 

اإلى لبنان لعدم وجود فائ�ض يمكن ت�شديره.

وفي اأيلول/ �شبتمبر من عام 2009، بداأ اإمداد الجانب اللبناني بالغاز الم�شري، اإلى اأن 

توقف عام 2011  كما تمت الإ�شارة �شابقا.

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي	

تركز �شيا�شة وزارة الطاقة والمياه اللبنانية على تنويع اأنواع الوقود الم�شتخدمة في محطات 

.
)1(

توليد الكهرباء بحيث ي�شكل الغاز الطبيعي ن�شبة الثلثين مع تنويع وتعدد م�شادره

ومن	الم�صاريع	الم�صتقبلية		ل�صتيراد	الغاز	الطبيعي	في	لبنان:

• الحالة 	 اإلى  واإعادته  الم�شيل  الغاز الطبيعي  بناء مرفاأ عائم ل�شتقبال وتخزين  م�شروع 

 ،)BOO( الغازية قبالة ال�شاحل ال�شمالي لمدينة طرابل�ض بنظام البناء والت�شغيل والتملك

حيث طرحت  وزارة الطاقة والمياه اللبنانية مناق�شة عالمية عام 2013 لإن�شاء المرفاأ 

العائم، وهي تقوم حاليا بتقييم العرو�ض المقدمة من ال�شركات العالمية لتنفيذ الم�شروع. 

ويتوقع اأن يتم توقيع العقد في الربع الثالث اأو الرابع من العام الجاري 2014.

• على طول 	 اأنابيب  اإن�شاء خط  مع  البداوي  في  الطبيعي  للغاز  بري  مرفق  بناء  م�شروع 

ال�شاحل اللبناني )خط الغاز ال�شاحلي( من دير عمار اإلى مدينة الطاير في جنوب لبنان 

بطول 175 كم وقطر 36 بو�شة، و�شيتم ربطه مع كافة محطات توليد الكهرباء، مما 

ي�شمح بتغذية مرنة وم�شتمرة لتلك المحطات بالغاز الطبيعي. وتقدر التكلفة ال�شتثمارية 

لهذا الخط بنحو 455 مليون دولر ومن المتوقع اأن ي�شتغرق اإن�شاوؤه نحو �شنتين.

3-6-14:	المملكة	المغربية
تتلقى المغرب كميات من الغاز الجزائري الم�شدر اإلى اإ�شبانيا عبر خط بيدرو دوران فاريل 

كر�شوم نظير مروره عبر الأرا�شي المغربية. ومع نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي نتيجة 

اإن�شاء محطات توليد الكهرباء الغازية والتي ت�شتهلك نحو 90% من  للم�شاريع التو�شعية في 

الغاز1، وقع المكتب الوطني للكهرباء في المغرب )ONE( على اتفاقية مع �شركة �شوناطراك 

1    وزارة الطاقة واملياه اللبنانية- ورقة �شيا�شة قطاع الكهرباء 2010
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الجزائرية في اآب/اأغ�شط�ض 2011، ل�شتيراد 640 مليون متر مكعب �شنويا من الغاز الجزائري 

الطاقة  لتوليد  محطتين  في  ل�شتخدامه  فاريل  دوران  بيدرو  خط  عبر  �شنوات  ع�شر  لمدة 

.
)1(

الكهربائية التي تعمل بنظام الدورة الم�شتركة

وكما هو مبين. بال�شكل )3-51(، ارتفعت واردات المغرب من الغاز الطبيعي من 537 مليون 

.
)2(

متر مكعب عام 2008 لت�شل اإلى 1,233 مليون متر مكعب عام 2012 

ال�صكل	3-51:	واردات	المملكة	المغربية	من	الغاز	الجزائري	عبر	خط	بيدرو	دوران	فاريل

)مليون	متر	مكعب(

امل�شدر: قاعدة بيانات وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، قطاع الطاقة واملعادن، اململكة املغربية

• امل�صاريع	امل�صتقبلية	ل�صترياد	الغاز	الطبيعي		

5 مليار متر  الم�شيل بطاقة  الطبيعي  الغاز  ثابت ل�شتقبال  المغرب لإن�شاء مرفاأ  تخطط 

مكعب غاز �شنويا خالل الفترة المقبلة، مع اإمكانية م�شاعفة الطاقة الت�شميمية للمرفاأ بحلول 

. وفي هذا ال�شدد، وقعت كل من ال�شركة الوطنية لال�شتثمار ومجموعة )اأكوا( في 
)3(

عام 2020 

حزيران/ يونيو 2010 على اتفاقية �شراكة لإن�شاء مرفاأ ال�شتقبال، ومرافق التخزين واإعادة 

تبخير الغاز، ومن المتوقع اأن يتم اإن�شاوؤه في منطقة الجرف الأ�شفر.

1  Arab oil& gas directory,2013 edition
2   املوقع الر�شمي لوزارة الطاقة واملعادن واملياه والبيئة املغربية 

3  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013
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3-6-15:	الجمهورية	اليمنية	
باإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل منذ عام 2009، حيث قامت ال�شركة  تقوم اليمن 

اليمنية للغاز الطبيعي الم�شال وهي م�شروع م�شترك بين �شركة Total الفرن�شية )%39.62(، 

 SK Energy 17.22%(، وال�شركة اليمنية للغاز )16.73%(، وموؤ�ش�شة( Hunt Oil و�شركة

 ،)%5.88( Hyundai شركة� ،)%6( Korea Gas Corporation )Kogas(و ،)%9.55(

والهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية والمعا�شات في اليمن )5%(، باإن�شاء وت�شغيل اأول محطة 

اأكبر  تعد  وهي  دولر.  مليار   4.5 نحو  بلغت  با�شتثمارات  بلحاف  في  الطبيعي  الغاز  لت�شييل 

م�شروع ا�شتثماري �شناعي على الإطالق في اليمن.  

حمطة	بلحاف	لت�صييل	الغاز	الطبيعي	

تقع محطة ت�شييل الغاز الطبيعي والمن�شاآت الأخرى التابعة لها في منطقة بلحاف الواقعة 

على �شاطئ محافظة �شبوة، على بعد 200 كم جنوب غرب المكال وعلى بعد 400 كم �شرق 

محافظة عدن كما هو مبين بال�شكل )3-52(. ويتم اإمداد محطة بلحاف بالغاز الطبيعي من 

الحقول الواقعة في القطاع-18 في ماأرب.

ال�صكل	3-52:	محطة	بلحاف	لت�صييل	الغاز	الطبيعي	في	الجمهورية	اليمنية	

امل�شدر: ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�شال
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وقد ت�شمن م�شروع محطة بلحاف اإن�شاء وت�شغيل ثالثة خطوط اأنابيب للربط بين وحدات 

المعالجة في ماأرب وتو�شيل اإمدادات الغاز اإلى المحطة كما يلي:

• خط اأنابيب قطره 20 بو�شة للربط بين وحدة معالجة الغاز في حقل اأ�شعد الكامل، 	

ووحدة المعالجة المركزية في ماأرب.

• خط اأنابيب اآخر فرعي لإي�شال اإمدادات الغاز الطبيعي اإلى مدينة معبر التي تتو�شط 	

المناطق المكتظة بال�شكان في المناطق الجبلية الو�شطى من البالد، لتلبية احتياجات 

ال�شوق المحلي هناك بمعدل 100 مليون قدم مكعب / اليوم.

• الغاز 	 320 كم من وحدة معالجة  38 بو�شة ويمتد بطول  اأنابيب رئي�شي قطره  خط 

في حقل اأ�شعد الكامل بعد ف�شل غاز البترول الم�شال و�شوائل الغاز الطبيعي، لإمداد 

محطة ت�شييل الغاز في بلحاف بنحو 1،140 مليون قدم مكعب / اليوم من الغاز المعالج 

)32.3 مليون متر مكعب/ اليوم( كما هو مبين بال�شكل )3-53(. وقد تم ت�شميم خط 

الأنبوب الرئي�شي بطاقة ا�شتيعابية ت�شمح بتغذية خطي اإنتاج في المحطة، مع اإمكانية 

رفع الطاقة ال�شتيعابية لإ�شافة خط اإنتاج ثالث م�شتقباًل اإذا ما دعت الحاجة لذلك.

ال�صكل	3-53:	خطوط	الغاز	الرئي�صية	في	القطاع	18	في	ماأرب

امل�شدر: ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�شال
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تتكون محطة بلحاف والمن�شاآت التابعة لها من وحدتي لإنتاج الغاز الم�شيل يبلغ مجموع 

طاقتهما الإنتاجية نحو 6.7 مليون طن �شنويا، وم�شتودعين لتخزين الغاز الطبيعي الم�شيل ب�شعة 

140 األف متر مكعب للم�شتودع الواحد، وميناء ومن�شاآت اإ�شافية بما في ذلك محطة لتوليد 
الكهرباء، ومحطة لتحلية المياه واأخرى لمعالجة المياه ال�شرف ال�شناعي، وذلك على م�شاحة 

قدرها 20 كم مربع. وتم ت�شغيل المحطة وت�شدير اأول �شحنة من الغاز الطبيعي الم�شيل في 

ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2009.

وقد زادت �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل من محطة بلحاف من 4 مليون طن عام 2010 

2012 حيث  عام  ملحوظ  ب�شكل  تراجعت  اأنها  اإل   ،2011 عام  مليون طن   6.36 اإلى  لت�شل 

بلغت نحو 4.89 مليون طن، ويعود ذلك اإلى تعدد الهجمات التي ا�شتهدفت خط الغاز الرئي�شي 

المغذي للمحطة، مما اأدى اإلى توقف وحدات الإنتاج عدة مرات. ويبين ال�شكل )3-54( تطور 

�شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل من محطة بلحاف.

ال�صكل	3-54:	تطور	�صادرات	الغاز	الطبيعي	الم�صيل	من	محطة	بلحاف	

)مليون	طن(

GIIGNL the LNG industry، various issues :امل�شدر
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• الآفاق	امل�صتقبلية	ل�صادرات	الغاز	الطبيعي	

اأبرمت ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي الم�شال ثالثة اتفاقيات في عام 2005، لت�شدير الغاز 

الطبيعي الم�شيل لمدة ع�شرين عاما بكميات اإجمالية ت�شل اإلى 6.5 مليون طن �شنويا كما هو 

مبين بالجدول )14-3(.

الجدول	3-14:	عقود	بيع	الغاز	طويلة	الأجل	لل�صركة	اليمنية	للغاز	الطبيعي	الم�صال

الم�صتري
الكمية	التعاقدية

مليون	طن/ال�صنة
فترة	التعاقد

Korea Gas Corporation )KOGAS(220 عاما

GDF Suez2.520 عاما

Total Gas & Power220 عاما

امل�شدر: ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�شال

اأن  المتوقع  من  فاإنه  اليمن،  جنوب  منطقة  ت�شهدها  التي  الأحداث  من  الرغم  وعلى 

ال�شمية  الإنتاجية  الطاقة  اإلى  و�شول  بلحاف  محطة  من  الغاز  وت�شدير  اإنتاج  ي�شتمر 

المن�شاآت  لتاأمين  الكامل  اللوجي�شتي  الدعم  توفير  على  اليمنية  ال�شلطات  لإ�شرار  نظرا 

. لنفطية ا

ي�شاف اإلى ما �شبق، توفر عدد من الفر�ض التي قد تمكن اليمن من ا�شتغالل موارده من 

الغاز الطبيعي ورفع �شادرت الغاز خالل ال�شنوات المقبلة اأهمها ما يلي:

• وجود احتياطيات محتملة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 70 تريليون قدم مكعب وذلك 	

بناء على درا�شة اأعدتها الهيئة ال�شت�شارية الفنية لوزارة النفط موؤخرا. 

• رغبة �شركة Total الفرن�شية في ا�شتمرار اأن�شطتها في قطاع النفط والغاز اليمني 	

وهي اأكبر ال�شركات العالمية العاملة في اليمن، والم�شوؤولة عن ت�شغيل محطة بلحاف.

• اإمكانية اإجراء تو�شعات واإ�شافة خطوط اإنتاج جديدة في محطة بلحاف لت�شييل الغاز 	

الطبيعي، نظرا لوجود م�شاحة كافية ل�شتيعاب تلك التو�شعات.
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3-7:	ال�صتنتاجات

الفترة	 خــالل	 العربية	 الـــدول	 فــي	 الطبيعي	 الــغــاز	 وواردات	 �ــصــادرات	 تطور	 	:1-7-3
)2012-2002(

• �شه���د العق���د الما�شي تنفيذ وت�شغي���ل م�شاريع لت�شدير الغ���از الطبيعي عبر خطوط 	

الأنابي���ب من م�شر وقطر اإلى ال���دول العربية، وم�شاريع لت�شدير الغاز الطبيعي عبر 

خط���وط الأنابيب من ليبيا والجزائر اإلى اإيطالي���ا واإ�شبانيا، كما �شهدت نف�ض الفترة 

تنفي���ذ وت�شغي���ل م�شاريع لإنتاج وت�شدي���ر الغاز الم�شيل في كل م���ن قطر والجزائر، 

وم�ش���ر، واليمن، وعمان. وق���د �شاهمت هذه الم�شاريع في رف���ع الطاقة الت�شديرية 

للغ���از الطبيع���ي عب���ر خطوط الأنابيب اإل���ى 92 مليار متر مكعب �شنوي���ا بنهاية عام 

2013، بينم���ا بلغت الطاقة الإنتاجية للغ���از الطبيعي الم�شيل نحو 136 مليون طن/
ال�شن���ة بما يع���ادل 46.7% م���ن الطاق���ة الإنتاجي���ة العالمي���ة نهاي���ة ع���ام 2013. 

• ارتفعت �شادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية من 92 مليار متر مكعب عام 2002 	

لت�شل اإلى 214.5 مليار متر مكعب عام 2012، وقد بلغ معدل النمو ال�شنوي خالل تلك 

الفترة نحو %8.86.

• تمثل �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل نحو 71.5% من اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي 	

من الدول العربية عام 2012، بينما تمثل �شادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الممتدة 

العربية  الدول  �شادرات  وت�شكل   .%28.5 نحو  الأوربية  والدول  العربية،  الدول  اإلى 

من الغاز الطبيعي بنوعيه الم�شيل والم�شدر عبر خطوط الأنابيب نحو 20.77% من 

اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي عالميا عام 2012.

• 	 ،%58.1 بن�شبة  ال�شادرات  حجم  حيث  من  عربيا  الأول��ى  المرتبة  قطر  دولة  تحتل 

وت�شكل �شادرات الدول الأع�شاء في منظمة اأوابك 91.5% من اإجمالي �شادرات الغاز 

الطبيعي من الدول العربية عام 2012، بينما ت�شكل كل من �شلطنة عمان والجمهورية 

اليمنية الن�شبة المتبقية.

• العربية 	 الدول  �شادرات  اإجمالي  من   %64.3 نحو  على  الأوروبية  ال�شوق  ا�شتحوذت 

اإيطاليا،  اإلى  والجزائر  ليبيا  تمتد من  التي  الأنابيب  الطبيعي عبر خطوط  الغاز  من 

واإ�شبانيا، والبرتغال عام 2012، بينما ا�شتحوذت الدول العربية على نحو 35.7% وهي 

اإما مقابل مرور اأنابيب ت�شدير الغاز عبر اأرا�شيها مع/اأو واردات مبا�شرة عبر م�شاريع 

الربط العربي كم�شروع دولفين وم�شروع خط الغاز العربي.
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• تمثل ال�شوق الآ�شيوية نحو 62.4% من اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل من 	

الدول العربية عام 2012، وتاأتي ال�شوق الأوروبية في المرتبة الثانية بن�شبة %31.2. 

بينما تمثل واردات الغاز الم�شيل اإلى دبي والكويت نحو %2.1.

• اأ�شا�شي على خطوط 	 العربية ب�شكل  للغاز الطبيعي بين الدول  البينية  التجارة  ترتكز 

الأنابيب التي تربط الدول العربية ببع�شها البع�ض، وقد اأدى لجوء دبي والكويت اإلى 

ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل اإلى فتح نافذة جديدة للتجارة البينية ل�شادرات الغاز 

الطبيعي في الوطن العربي. وقد �شاهمت الواردات البينية العربية من الغاز الطبيعي 

عبر الأنابيب والغاز الم�شيل بنحو 92.6% من اإجمالي احتياجات الدول العربية من 

الغاز عام 2012.

3-7-2:	الآفاق	الم�صتقبلية	لتجارة	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية

• م�صاريع	ت�صدير	وا�صترياد	الغاز	الطبيعي	

كما  العاملة،  الطبيعي  الغاز  ت�شدير  لبع�ض خطوط  الت�شميمية  الطاقة  رفع  يجرى حاليا 

يخطط العراق لإن�شاء خط اأنابيب اإلى الأردن بطاقة 1.4 مليار متر مكعب غاز �شنويا. و�شت�شاهم 

هذه الم�شاريع حال تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعلنة في رفع الطاقة الت�شميمية الإجمالية 

لخطوط اأنابيب ت�شدير الغاز من 92 مليار متر مكعب �شنويا عام 2013 اإلى 114.9 مليار متر 

مكعب �شنويا بحلول عام 2018.

الإنتاجية  الجزائر وتقدر طاقته  اأرزيو )GL3Z( في  الغاز في  لت�شييل  كما يوجد م�شروع 

بنحو 4.7 مليون طن/ال�شنة، ومن المتوقع ت�شغيله خالل العام الجاري 2014. وبالتالي �شتترفع 

الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز الطبيعي الم�شيل في الدول العربية من 136 مليون طن/ ال�شنة 

عام 2013 اإلى 140.7 مليون طن/ ال�شنة بنهاية العام الجاري 2014.

اآخر، يتم حاليا الإعداد لحزمة م�شاريع ل�شتيراد الغاز في عدد من الدول  وعلى �شعيد 

العربية تعتمد اأغلبها على ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل، حيث تخطط كل من الأردن، وم�شر، 

الحالة  اإلى  واإعادته  الم�شيل  الغاز  ل�شتقبال  عائمة  وحدات  ا�شتئجار  اإلى  ولبنان  والبحرين، 

الغازية، بينما تعتزم الكويت، والإمارات، والمغرب اإن�شاء مرافئ ثابتة ل�شتقبال الغاز الم�شيل. 

• �صادرات	وواردات	الدول	العربية	من	الغاز	الطبيعي	

يتوقع اأن تحافظ كل من قطر والجزائر على مكانتهما كاأكبر م�شدرين للغاز الطبيعي في 

الدول العربية. فمن المتوقع اأن تتخطى �شادرات الغاز القطري حاجز 135 مليار متر مكعب 
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�شنويا خالل الفترة 2014-2018. كما ت�شعى الجزائر لرفع �شادراتها من الغاز الطبيعي اإلى 

اأكثر من 70 مليار متر مكعب �شنويا مقارنة بنحو 50 مليار متر مكعب �شنويا في الوقت الحالي. 

ولدى ليبيا الإمكانية لرفع �شادراتها من الغاز الطبيعي اإلى اإيطاليا عبر خط الدفق الأخ�شر 

الذي تقدر طاقته الت�شميمية الحالية بنحو 11 مليار متر مكعب �شنويا.

بينما ت�شهد كل من م�شر، وعمان، والإمارات وهي دول م�شدرة للغاز الطبيعي حاليا، نموا 

متزايدا في الطلب المحلي على الغاز وهو ما �شينعك�ض على الفائ�ض عن ال�شتهالك المخ�ش�ض 

للت�شدير مع/اأو زيادة حجم وارداتها من الغاز الطبيعي خالل الفترة المقبلة. ففي م�شر، توقف 

مجمع الإ�شالة في دمياط منذ نهاية 2012، وتوقفت �شادرات الغاز اإلى الأردن منذ منت�شف 

الغاز الطبيعي من حقول  اإمدادات  2013، ويتبقى مجمع الإ�شالة في اإدكو الذي يعتمد على 
1,200-1,300 مليون  الحالي بنحو  اإنتاجها  التي يقدر  الدلتا،  العميقة بغرب  المياه  منطقة 

قدم مكعب/ اليوم، حيث ي�شتهلك محليا نحو 1 مليار قدم مكعب /اليوم ، ويتبقى 300-200 

مليون قدم مكعب يوميا لإمداد المجمع وهو ما يمثل نحو 20-25% من طاقته ال�شتيعابية. 

كما ت�شعى م�شر ل�شتيراد الغاز الم�شيل من خالل ا�شتئجار وحدة عائمة ل�شتقبال وتخزين 

الغاز الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية.

 وفي دولة الإمارات، تعتزم اإمارة الفجيرة ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل من خالل م�شروع 

مرفاأ ثابت طاقته ال�شتيعابية 1،200 مليون قدم مكعب غاز/اليوم. كما ت�شعى اإمارة اأبو ظبي 

لزيادة وارداتها من قطر عبر خط دولفين بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.

اأما �شلطنة  عمان، فتعتزم ا�شتيراد الغاز الإيراني بموجب اتفاقية تم توقيعها بين البلدين، 

 8.5 بنحو  تقدر  والتي  الم�شيل  الغاز  الحالي من �شادرات  ال�شقف  اإمكانية حفاظها على  مع 

مليون طن �شنويا لتلبية التزاماتها التعاقدية.

ويتوقع اأن ترفع كل من تون�ض والمغرب وارداتهما من الغاز الجزائري لتوفير الوقود الالزم 

الم�شيل.  الطبيعي  الغاز  اأي�شا ل�شتيراد  المغرب  الكهرباء، كما تخطط  في م�شاريع محطات 

كما وقعت كل من الأردن، وفل�شطين، والعراق على اتفاقيات ل�شتيراد الغاز الطبيعي من دول 

الغاز  واردات  على  كبير  ب�شكل  الدول  هذه  ف�شتعتمد  والكويت  ولبنان،  البحرين،  اأما  الجوار. 

الطبيعي الم�شيل بعد النتهاء من بناء مرافئ ا�شتقبال الغاز الم�شيل المخطط لها.

• الدور	امل�صتقبلي	لدول	اجلوار	يف	تلبية	احتياجات	الدول	العربية	من	الغاز		

نجحت التجارة البينية ل�شادرات الغاز الطبيعي على مدار ال�شنوات ال�شابقة،  في توفير 

اأن  المتوقع  من  اأنه  بيد   .%92 تجاوزت  بن�شبة  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  احتياجات 

ت�شاهم واردات الغاز الطبيعي من دول الجوار وتحديدا »اإيران وفل�شطين المحتلة«، في تلبية 
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هائلة  احتياطيات  اإيران  تمتلك  م�شتقبال. حيث  الغاز  من  العربية  الدول  احتياجات  جزء من 

الكت�شافات  بع�ض  تحققت  كما  مكعب،  قدم  تريليون   1,187 بنحو  تقدر  الطبيعي  الغاز  من 

الناجحة في منطقة �شرق المتو�شط، والتي ت�شير اإلى م�شتقبل واعد لهذه المنطقة. وفي هذا 

ال�شياق، قامت بع�ض الدول العربية باإبرام اتفاقيات ل�شتيراد الغاز من دول الجوار بغية تاأمين 

احتياجاتها الم�شتقبلية من الغاز الطبيعي كما هو مبين بالجدول )15-3(.

الم�شروع  با�شتثناء  الجوار  دول  الربط مع  م�شاريع  النتهاء من  فور  المتوقع  فاإنه من  لذا 

المقترح مع �شوريا، اأن ت�شل ورادات الدول العربية من الغاز الطبيعي من تلك الدول اإلى اأكثر 

من 15 مليار متر مكعب �شنويا بحلول 2017. 

كما �شتلعب م�شاريع اإن�شاء مرافئ ا�شتقبال الغاز الم�شيل )الثابتة والعائمة(، دورا في تنامي 

التجارة البينية لواردات الغاز الطبيعي الم�شيل في الدول العربية خا�شة مع وجود طاقة اإنتاجية 

عالية للغاز الم�شيل في قطر والجزائر.

الجدول	3-15:	التفاقيات	الموقعة	ل�صتيراد	الغاز	الطبيعي	من	دول	الجوار

تاريخ	التوقيعالكمية	التعاقديةمدة	التفاقية	اأطراف	التفاقية

4 �شنواتالعراق-اإيران
850 مليون قدم 

مكعب/اليوم
تموز/يوليو 2013

25 عاماعمان-اإيران
880 مليون قدم 

مكعب/اليوم
اآب/اأغ�شط�ض 2013

ال�شلطة الفل�شطينية- 

فل�شطين المحتلة
20 عاما

166 مليار قدم مكعب 
طوال فترة التفاقية

كانون الثاني/ 

يناير 2014

15 عاماالأردن-فل�شطين المحتلة
66 مليار قدم مكعب 
طوال فترة التفاقية

�شباط/ فبراير 

2014
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الخال�صة واال�صتنتاجات 

تناولت الدرا�شة اأهم واآخر التطورات التي �شهدها قطاع الغاز الطبيعي في الدول العربية. وت�شمل 

التطورات في احتياطي، واإنتاج، وا�شتهالك الغاز الطبيعي، كما تناولت اآخر التطورات في مجال تجارة 

الغاز الطبيعي ومنها �شادرات وواردات الدول العربية من الغاز، وم�شاريع خطوط اأنابيب ت�شدير الغاز، 

ومحطات ت�شييل الغاز الطبيعي، وفيما يلي اأهم ما تو�شلت اإليه الدرا�شة.

اأول:	احتياطيات	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية

• تريليون 	  1,936 بنحو  العربية  ال��دول  في  الطبيعي  الغاز  من  الموؤكدة  الحتياطيات  تقدر 

قدم مكعب )54.84 تريليون متر مكعب( في نهاية عام 2012، وهو ما يعادل 29.2% من 

الخليج  منطقة  دول  في  الحتياطيات  من هذه   %77 نحو  وتتواجد  العالمية.  الحتياطيات 

العربية م�شتندة على الحتياطيات الهائلة من الغاز في حقل ال�شمال القطري، بالإ�شافة اإلى 

احتياطيات الغاز في كل من المملكة العربية ال�شعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. ثم 

تاأتي في المرتبة الثانية الدول العربية المطلة على البحر الأبي�ض المتو�شط التي ت�شتحوذ على 

نحو 15.4% من احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية.

• بلغ الإنتاج التراكمي للغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة )2003-2012( نحو 5.88 	

تريليون متر مكعب، بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة لنف�ض الفترة نحو 7.88 تريليون متر 

مكعب، وهو ما ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض 134% من ما 

تم اإنتاجه.

• يقدر حجم م�شادر الغاز ال�شخري القابل تقنيا لال�شتخراج في كل من م�شر، وليبيا والجزائر، 	

978 تريليون قدم مكعب )27.7 تريليون متر مكعب( بما  بنحو  والأردن  وتون�ض،  والمغرب، 

يعادل 13.4% من اإجمالي حجم م�شادر الغاز ال�شخري عالميا. كما ت�شير التقديرات الأولية 

اإلى وجود 648 تريليون قدم مكعب من م�شادر الغاز ال�شخري داخل اأرا�شي المملكة العربية 

ال�شعودية.

ثانيا:	اإنتاج	الغاز	وا�صتهالك	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية

• الفترة 	 خالل  العربية  ال��دول  في  )الم�شوق(  الطبيعي  الغاز  لإنتاج  ال�شنوي  النمو  معدل  بلغ 

)2002-2012( نحو 6.52%، حيث ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل 

اإلى 541 مليار متر مكعب عام 2012.

• �شاهمت الدول العربية بالن�شيب الأكبر في الزيادة العالمية في اإنتاج الغاز الطبيعي)الم�شوق( 	

خالل الفترة )2002-2012(، والتي بلغت نحو 796.3 مليار متر مكعب. حيث بلغت الزيادة 

في اإنتاج الغاز في الدول العربية خالل نف�ض الفترة نحو 253.4 مليار متر مكعب اأي ما يعادل 

من  العربية  الدول  تطور ح�شة  على  انعك�ض  العالمية، وهو ما  اإجمالي الزيادة  31.8% من 
الإنتاج العالمي لت�شل اإلى 16.15% عام 2012، مقارنة بنحو 11.26% عام 2002.

• بلغ معدل النمو ال�شنوي ل�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة )2002-	

2012( نحو 5.58%، حيث ارتفع ال�شتهالك من 203 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل اإلى 
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قرابة 350 مليار متر مكعب عام 2012. ويعود ذلك اإلى التو�شع في م�شاريع اإن�شاء محطات 

الغاز، وال�شناعات  البتروكيماويات وم�شتقات  بالغاز الطبيعي، وم�شاريع  التي تعمل  الكهرباء 

كثيفة ال�شتهالك ك�شناعة الأ�شمدة، و�شناعة الأ�شمنت، والحديد وال�شلب.

• ارتفعت معدلت نمو ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات 	

الخم�ض الأخيرة )2007-2012(، حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي لال�شتهالك في �شلطنة عمان 

13.25% وهو الأعلى على م�شتوى الدول العربية، وفي الكويت بلغ نحو 7.29%، وفي م�شر 
6.5%، بينما بلغ معدل نمو ال�شتهالك في قطر نحو 6.25%، وفي ال�شعودية 5.95% وفي 

الإمارات 5%، وهو ما ي�شير اإلى زيادة العتماد على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات.

• تتفاوت ح�شة الغاز الطبيعي من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية من دولة اإلى اأخرى، حيث 	

بن�شبة  البحرين  مملكة  من  كل  في  الأولية  للطاقة  الرئي�شي  الم�شدر  الطبيعي  الغاز  يمثل 

89.4%، ودولة قطر بن�شبة 74.6%، و�شلطنة عمان بن�شبة 67%، ودولة الإمارات العربية 
 ،%62.3 بن�شبة  ال�شعبية  الديمقراطية  الجزائرية  والجمهورية   ،%63.4 بن�شبة  المتحدة 

وجمهورية م�شر العربية بن�شبة 54.4% ، ودولة ليبيا بن�شبة 50.3%. بينما يحل الغاز الطبيعي 

في المرتبة الثانية بعد النفط في عدد من الدول العربية، حيث ي�شكل الغاز الطبيعي في دولة 

الكويت نحو 42.5% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية، وفي المملكة العربية ال�شعودية 

اأما في  العراق )%16.3(،  التون�شية )40.5%(، وفي جمهورية  )41.6%(، وفي الجمهورية 

الجمهورية اليمنية فت�شل هذه الن�شبة اإلى %9.5.

• �شت�شاهم الم�شاريع التطويرية الجاري تنفيذها حاليا في رفع معدلت الإنتاج في بع�ض الدول 	

العربية، ويتوقع اأن ت�شاهم معدلت الإنتاج في كل من قطر، والجزائر، وليبيا، وعمان، واليمن، 

ال�شتهالك  عن  فائ�ض  تحقيق  مع  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  اإنتاج  ن�شف  من  باأكثر 

لأغرا�ض الت�شدير ي�شل اإلى 220-230 مليار متر مكعب بحلول 2017.

ثالثا:	تجارة	الغاز	الطبيعي	في	الدول	العربية	وتوقعاتها	الم�صتقبلية

• اأنابيب ت�شدير الغاز من الدول العربية اإلى الدول العربية والدول 	 �شاهمت م�شاريع خطوط 

الأوروبية في رفع الطاقة الت�شديرية للغاز الطبيعي اإلى 92 مليار متر مكعب �شنويا بنهاية 

عام 2013، كما �شاهمت م�شاريع الغاز الطبيعي الم�شيل التي تم تنفيذها في كل من قطر، 

م�شر، واليمن، والجزائر في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الم�شيل اإلى 136 مليون طن/ال�شنة 

بما يعادل 46.7% من الطاقة الإنتاجية العالمية نهاية عام 2013. 

• بلغ معدل النمو ال�شنوي ل�شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه الم�شيل والم�شدر 	

عبر خطوط الأنابيب خالل الفترة )2002-2012( نحو 8.86%، حيث ارتفعت ال�شادرات من 

91.8 مليار متر مكعب عام 2002 لت�شل اإلى 214.5 مليار متر مكعب عام 2012.
• تمثل �شادرات الغاز الطبيعي الم�شيل نحو 71.5% من اإجمالي �شادرات الغاز الطبيعي من 	

 .%28.5 الأنابيب نحو  الغاز عبر خطوط  تمثل �شادرات  بينما   ،2012 العربية عام  الدول 

وت�شكل �شادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه نحو 20.77% من اإجمالي �شادرات 

الغاز الطبيعي عالميا عام 2012.
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• خطوط 	 عبر  الغاز  من  العربية  ال��دول  ل�شادرات  الرئي�شية  الوجهة  الأوروبية  ال�شوق  تعتبر 

الأنابيب، حيث ا�شتحوذت على نحو 64.3% من �شادرات الدول العربية من الغاز عام 2012، 

وتاأتي الدول العربية في المرتبة الثانية بن�شبة %35.7 .

• حيث 	 الم�شيل  الغاز  من  العربية  الدول  ل�شادرات  الرئي�شية  الوجهة  الآ�شيوية  ال�شوق  تعتبر 

ا�شتحوذت على نحو 62.4% من �شادرات الدول العربية من الغاز الم�شيل عام 2012، وتاأتي 

ال�شوق الأوربية في المرتبة الثانية بن�شبة %31.2. 

• ترتكز التجارة البينية للغاز الطبيعي بين الدول العربية ب�شكل اأ�شا�شي على خطوط الأنابيب 	

الغاز  ا�شتيراد  اإلى  اأدى لجوء دبي والكويت  البع�ض، وقد  العربية ببع�شها  التي تربط الدول 

الطبيعي الم�شيل اإلى فتح نافذة جديدة للتجارة البينية ل�شادرات الغاز الطبيعي. وقد �شاهمت 

التجارة البينية بنحو 92.6% من اإجمالي ورادات الدول العربية من الغاز الطبيعي بنوعيه 

عام 2012.

• يتوقع اأن ت�شاهم الم�شاريع الجاري تنفيذها حاليا لت�شدير الغاز الطبيعي من الدول العربية 	

في رفع الطاقة الت�شديرية للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب اإلى 115 مليار متر مكعب 

�شنويا بحلول عام 2018، ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز الم�شيل اإلى 140.7 مليون طن/ال�شنة. 

• يتوقع اأن تحافظ كل من قطر والجزائر على مكانتهما كاأكبر م�شدرين للغاز الطبيعي من الدول 	

العربية. فمن المتوقع اأن تتخطى �شادرات الغاز من دولة قطر حاجز 135 مليار متر مكعب 

�شنويا خالل الفترة 2014-2018. كما ت�شعى الجزائر لرفع �شادراتها من الغاز الطبيعي اإلى 

اأكثر من 70 مليار متر مكعب �شنويا مقارنة بنحو 50 مليار متر مكعب �شنويا في 2012. ولدى 

ليبيا الإمكانية لرفع �شادراتها من الغاز الطبيعي اإلى اإيطاليا عبر خط الدفق الأخ�شر الذي 

تقدر طاقته الت�شميمية بنحو 11 مليار متر مكعب �شنويا.

• ت�شهد بع�ض الدول العربية نموا ملحوظا في الطلب على الغاز بما يفوق م�شتويات الإنتاج، لذا 	

يتم الإعداد لحزمة م�شاريع ل�شتيراد الغاز تعتمد اأغلبها على ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل، 

حيث تخطط الأردن، وم�شر، والبحرين، ولبنان اإلى ا�شتئجار وحدات عائمة ل�شتقبال الغاز 

الم�شيل واإعادته اإلى الحالة الغازية، بينما تعتزم الكويت، والإمارات، والمغرب اإن�شاء مرافئ 

البينية للغاز  الغاز الم�شيل. و�شتلعب هذه الم�شاريع دورا في تنامي التجارة  ثابتة ل�شتقبال 

الطبيعي الم�شيل في الدول العربية.

• يتوقع اأن ت�شاهم واردات الغاز الطبيعي من دول الجوار وتحديدا ”اإيران وفل�شطين المحتلة” 	

في تلبية جزء من احتياجات الدول العربية من الغاز م�شتقبال. حيث قامت جمهورية العراق، 

و�شلطنة عمان، والمملكة الأردنية، وال�شلطة الفل�شطينية باإبرام اتفاقيات ل�شتيراد الغاز من 

دول الجوار بغية تاأمين احتياجاتها الم�شتقبلية من الغاز الطبيعي. ويتوقع اأن ت�شل واردات 

الغاز الطبيعي من تلك الدول اإلى اأكثر من 15 مليار متر مكعب �شنويا بحلول 2017. 



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

247

المراجـــع

المراجع	باللغة	العربية

• اأرامكو ال�شعودية، التقرير ال�شنوي، 2011&2012.	

• الموقع الر�شمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز- مملكة البحرين	

www.noga.gov.bh
• الموقع الر�شمي للموؤ�ش�شة التون�شية لالأن�شطة البترولية	

     www.etap.com.tn
• الموقع الر�شمي ل�شركة �شوناطراك	

                         www.sonatrach.com
• الموقع الر�شمي ل�شركة اأرامكو ال�شعودية	

                         www.saudiaramco.com
• الموقع الر�شمي لوزارة الكهرباء العراقية	

                   www.molec.gov.iq
• الموقع الر�شمي ل�شركة را�ض غاز	

                                 www.rasgas.com
• الموقع الر�شمي ل�شركة قطر غاز	

                              www.qatargas.com
• الموقع الر�شمي ل�شركة البترول الوطنية الكويتية	

               www.knpc.com.kw
• الموقع الر�شمي لل�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية	

                                                             www.egas.com.eg
• الموقع الر�شمي لل�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال	

  www.omanlng.com
• الموقع الر�شمي  لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية	

 www.energyandwater.gov.lb
• الموقع الر�شمي لوزارة الطاقة والمعان والمياه والبيئة المغربية	

                                                            www.mem.gov.ma
• الموقع الر�شمي للموؤ�ش�شة العامة للكهرباء بالجمهورية اليمنية	

                                                                   www.pec.com.ye
• الموقع الر�شمي لل�شركة اليمنية للغاز الطبيعي الم�شال	

   www.yemenlng.com
• الموقع الر�شمي لوزارة الطاقة والمعادن بالجمهورية اليمنية	

                                                                  www.mom.gov.ye



ي
ثان

ث ال
بح

ال

248

• الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين، التقرير ال�شنوي، 2009& 2012.	

• اأوابك، اأوراق الدول الأع�شاء المقدمة اإلى اجتماعات فريق العمل لبحث اإمكانيات التعاون في 	

مجال ا�شتثمار الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء خالل الفترة 2013-2007 .

• اإمكانيات 	 للخبراء حول بحث  الثالث ع�شر  الجتماع  اإلى  المقدمة  العامة  الأمانة  ورقة  اأوابك، 

التعاون في مجال ا�شتثمار الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء، القاهرة 2013.

• اأوابك، بنك المعلومات.	

• اأوابك، تقرير الأمين العام ال�شنوي، 2011&2012.	

• اأوابك، التقرير الإح�شائي ال�شنوي، 2013.	

• اأوابك، تنمية موارد الغاز الطبيعي في الدول العربية، 2009.	

• �شركة البترول الوطنية الكويتية، التقرير ال�شنوي، 2010&2011.	

• �شركة قطر غاز، التقرير ال�شنوي، 2012.	

• ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال، التقرير ال�شنوي، 2009.	

• وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ورقة �شيا�شة قطاع الكهرباء، 2010.	

المراجع	باللغة	الإنجليزية

•	 BP;	Statistical	Review	of	 the	World	Energy;	2003,	2004,	2005,	2006,	
2007,	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013		reports.

•	 Cedigaz;	Natural	gas	in	the	World;	2008,	2009,	2010,	2011,		2012.
•	 ETAP;	Rapport	Annuel;	2012.
•	 Genel	Energy;	Trading	and	Operations	Update;	January	2014.
•	 GIIGNL;	The	LNG	Industry;	2008,	2010,	2011,	2012	reports.
•	 IEA;	Gas	Medium	Term	Market	Report;	2012.
•	 IGU;	World	LNG	report;	2012	,	2013.
•	 Jassim	Al	Shirawi;	Development	in	Natural	Gas	Sector	in	the	Kingdom	

of	 Bahrain,	 Paper	 presented	 at	 Prospects	 of	 Natural	 Gas	 Industry	
Developments:	 Current	 Challenges	 &	 Opportunities	 Conference;	
Bahrain,	28-	30	October	2013.

•	 MEES;‘Abu	 Dhabi	 advances	 on	 Shah	 gas	 field’	 ;Vol.56,	 No.42,	 18	
October	2013.

•	 MEES;	 ‘Algeria	 optimistic	 on	 future	 production	 potential’	 ;Vol.56,	
No.41,	11	October	2013.

•	 MEES;	‘Algeria:	Repsol	find’	;Vol.56,	No.15,	12	April	2013.
•	 MEES;	‘Baghdad,	Tehran	tout	gas	import	deal’	;Vol.56,	No.30,	26	June	



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

249

2013.
•	 MEES;	‘Bahrain	LNG	terminal	decision	approaches’	;Vol.56,	No.30,	26	

June	2013.
•	 MEES;	‘Bahrain	LNG	import	plan’	;Vol.56,	No.30,	26	June	2013.
•	 MEES;	‘BP	and	Eni	show	faith	in	Egypt’s	offshore’	;Vol.56,	No.16,	19	

April	2013.
•	 MEES;	‘Golar	LNG	to	supply	FSRU	units	to	Jordon,	Kuwait’	;Vol.56,	

No.32,	9	August	2013.
•	 MEES;	‘Germany’s	RWE	face	challenging	sale	of	North	African	assets’	

;Vol.56,	No.31,	12	August	2013.
•	 MEES;‘Iran	determines	gas	export	 route	 to	Oman	 ;Vol.56,	No.38,	20	

September	2013.
•	 MEES;	‘Iran	determines	gas	export	route	to	Oman’	;Vol.56,	No.38,	20	

September	2013.
•	 MEES;	 ‘Iran	gas	supply	deal	back	on	for	gas-hungry	Oman’	 ;Vol.56,	

No.35,	30	August	2013.
•	 MEES;	‘Iran-Syria	gas	mega	project	discussions	roll	on’	;Vol.56,	No.9,	

1	March	2013.
•	 MEES;	‘Iran	to	Syria’s	financial	rescue	again’	;Vol.56,	No.31,	2	August	

2013.
•	 MEES;	‘Iraq:	Shell	steps	one	the	gas	with	Basra	project’	;Vol.56,	No.23,	

7	June	2013.
•	 MEES;	‘IOCs	scrambles	to	meet	UAE	new	oil	minister’	;Vol.56,	No.11,	

15	March	2013.
•	 MEES;	 ‘Jordon	 advances	 gas	 strategy	 with	 shell	 LNG	 supply	 deal’	

;Vol.57,	No.10,	7	March	2014.
•	 MEES;	 ‘Jordon:	 gas	 need	 no	 good	 options’	 ;Vol.56,	 No.25,	 21	 June	

2013.
•	 MEES;‘Lebanon	 faces	obstacles	 to	LNG	 imports’	 ;Vol.56,	No.29,	 19	

July	2013.
•	 MEES;	 ‘Kuwait	 grants	 $215	Mn	 for	 Jordon	 LNG	 terminal’	 ;Vol.56,	

No.19,	10	May	2013.
•	 MEES;	 ‘Kuwait	 weighs	 LNG	 import	 boost	 amid	 shake	 up’	 ;Vol.56,	

No.21,	24	May	2013.



ي
ثان

ث ال
بح

ال

250

•	 MEES;	‘Oman,	BP	sign	final	Khazzan	tight	gas	deal’	;Vol.56,	No.51,	20	
December	2013.

•	 MEES;	 ‘Oman	 LNG	 exit	may	 leave	Qatar	 as	 sole	 exporter’	 ;Vol.56,	
No.10,	8	March	2013.

•	 MEES;	‘Saudi	Arabia	adds	projects	to	difficult	gas	challenges’	;Vol.56,	
No.12,	22	March	2013.

•	 MEES;	‘Saudi	Aramco	to	develop	Midyan	gas	field’	;Vol.56,	No.21,	24	
May	2013.

•	 MEES;	‘South	Tunisia	gas	development	close	to	go-ahead	despite	Eni	
departure’	;Vol.56,	No.26,	28	June	2013.

•	 MEES;	‘UAE	gas	projects	advancing	toward	completion’	;Vol.56,	No.8,	
2	February	2013.

•	 MEES;	 ‘UAE	 misses	 3Mn	 b/d	 crude	 target,	 set	 to	 become	 net	 gas	
importer’	;Vol.56,	No.2,	11	January	2013.

•	 MEES;	‘UAE	NGL	projects	to	boost	exports,	Borouge	capacity’	;Vol.56,	
No.9,	1	March	2013.

•	 MEES;‘Yemen	LNG	sees	upturn	in	2013	fortunes’	;Vol.56	,No.20,	17	
May	2013.

•	 MEES;‘Yemen	 reveals	 new	 gas	 reserves	 of	 70	 tcf’	 ;Vol.56	 ,No.5,	 1	
February	2013.	

•	 Ministre	 de	 l’Energie,	 des	 Mines,	 de	 l’Eau	 et	 de	 l’Environnement;	
Analyse	des	Indicateurs	Energetiques;	2013.

•	 Oman	LNG;	Annual	report;	2009	-	2012.
•	 OPEC;	Annual	Statistical	Bulletin;	2012&2013.
•	 SPE;	Arab	Oil	&	Gas	Directory;	2013.
•	 SPE;	Natural	Gas	Survey:	Middle	East	&	North	Africa;	2013.
•	 Total;	Total	In	Yemen:	Facts	and	Figures;	2012.
•	 US.	EIA;	Technically	Recoverable	Shale	Gas	Resources:	an	Assessment	

of	137	shale	formations	in	41	Countries	Outside	the	United	States;	June	
2013.

•	 US.	 EIA;	 World	 Shale	 Gas	 Resources:	 an	 Initial	 Assessment	 of	 14	
Regions	Outside	The	United	States;	2011

•	 US.	IEA	website,	www.eia.gov	(last	access:	1	May,	2014)
•	 WGI;	Vol.XXV,	No.6,	5	February	2014.



البيبليوغرافيا
اإعداد

áØ«£Y áeGôc ôªY

اإدارة االإعالم واŸكتبة

التي  بالموا�صيع  بيليوغرافيا  الق�صم  ه��ذا  ي�صمل 

وم��ق��االت  وال��وث��ائ��ق  الكتب  اأح���دث  اإل��ي��ه��ا  تطرقت 

الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك، مدرجة 

تحت روؤو�ص المو�صوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية

البتروكيماويات

البترول (النف§ والغاز)

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

ق�صايا حماية البيئة

الطاقة  

المالية والمالية العامة

نقل التكنولوجيا

مو�صوعات اأخرى



فيا
غرا
يو
يبل
الب

252

: االقت�صاد والتنمية اأوالاً

االإبراهيم، فهد را�صد. م�صتقبل االقت�صاد العربي: . 1

اال�صتثمار.--  ���ص��م��ان    والتحديات.--  الفر�ص 

مج. 33، ع. 1)1-2015/3(.-- �ص. 4-3.  

اأم . 2 الم�صاواة  عدم  الطبقات:  بين  الفجوة  ات�صاع 

االأه����رام  واالقت�صادية.--  ال�صيا�صية  الم�صاكل 

 --.)2015/5/10(  2399 ع.  االقت�صادي.--  

�ص. 43-42.  

ا�صت�صراف االآفاق االقت�صادية العربية في ظل تزاحم . 3

الكويتي.--  االقت�صادي  والمتغيرات.--  التحوالت 

ع. 524 )2015/5(.-- �ص. 54-51.  

الم�صروعات . 4 المطلب.  عبد  ح�صين  االأ���ص��رج، 

ال�صغيرة والمتو�صطة وتحدي البطالة بين ال�صباب 

مج.  عربية.--  اق��ت�����ص��ادي��ة  ب��ح��وث  الخليجي.-- 

22، ع. 69-70 )2015( .-- �ص. 179-159.  
اآفاق االقت�صادات العربية لعام 2015.-- �صمان . 5

33، ع. 1 )2015/3-1(.--   اال�صتثمار.-- مج. 

�ص. 16-5.  

6 . --.2015 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة،  االق��ت�����ص��ادات  اآف���اق 

االقت�صادي الكويتي.-- ع. 525 )2015/6(.-- 

�ص. 54-49.  

االقت�صاد االأمريكي والنتائج المتوقعة بعد تطبيق . 7

الميزانية التق�صفية الجديدة.-- تقرير االقت�صاد 

�ص.   --.)2015/3/31(  13 ع.  واالأع���م���ال.-- 

  .36-24
االآف��اق . 8  :2015 وال��ع��ام  الخليجية  االقت�صادات 

ع.   واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  والتحديات.-- 

18 )2015/5/5(.-- �ص. 17-6. 
الكويت . 9 دول��ة  ل�صكان  االأ�صا�صية  ال�صمات  بع�ص 

وقوة العمل في نهاية عام 2014.-- االقت�صادي 

-32 �ص.   --.)2015/5(  524 ع.  الكويتي.-- 

  .35
مجل�ص . 10 دول  عن  االإح�صائية  الموؤ�صرات  بع�ص 

التعاون الخليجي.-- االقت�صادي الكويتي.-- ع. 

524 )2015/5(.-- �ص. 50-45.  
على . 11 ال�صيني  االقت�صاد  نمو  تباطوؤ  ت��داع��ي��ات 

االق��ت�����ص��ادات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة.-- ت���ق���ري���ر ال��خ��ل��ي��ج 

 --.(2015  /8  /23)34 ع.  اال�صتراتيجي.--  

�ص. 56-44.  

اإطار ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�ص . 12 تح�صين 

في الدول العربية في �صوء انعقاد المنتدى االقت�صادي 

 21 ع.  واالأع���م���ال.--   االقت�صاد  تقرير  العالمي.-- 

)2015/5/26(.-- �ص. 39-30.  

النووي . 13 لالتفاق  العالمية  االقت�صادية  التداعيات 

االإيراني.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع.29 

)2015/7/22(.-- �ص. 43-37.  

العالقة . 14 موؤ�صر  واال�صتثماري...  التجاري  التعاون 

االقت�صادية بين تركيا واإيران.-- تقرير االقت�صاد 

�ص.   --.)2015/8/18(  33 ع.  واالأع���م���ال.-- 

  .40-28
تقييم الدالالت االقت�صادية الأداء الميزانية الم�صرية . 15

خالل العالم 2015.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  

ع. 25 )2015/6/23(.-- �ص. 38-27.  

توجهات واآفاق �صناعة االألمنيوم في االإمارات.-- . 16

 131 ع.   ،9 م����ج.   االق����ت���������ص����ادي����ة.--  ال���ن�������ص���رة 

)2015/5(.-- �ص. 7-6.  

واآل��ي��ات . 17 البطالة  م�صكلة  اأح��م��د.  �صحر  ح�صن، 

العالج: درا�صة تطبيقية مقارنة بين حالتي م�صر 

اق��ت�����ص��ادي��ة  ب��ح��وث   --.2013-1991 وماليزيا 

عربية.-- مج. 22، ع. 69-70 )2015(.-- �ص. 

  .64-37
رجب، �صميرة براهمية. درا�صة حول التقارب والتباعد . 18

في االقت�صادات النامية: ا�صتراتيجيات تنموية واآفاق 

م�صتقبلية: حالة البلدان المغاربية وبلدان جنوب �صرق 

ع.   ،22 مج.  عربية.--  اقت�صادية  بحوث  اآ�صيا.-- 

69-70 )2015(.-- �ص. 82-65.  
في . 19 البريطاني  االقت�صاد  الأداء  ا�صت�صرافية  روؤية 

حالة االتجاه لت�صديد ال�صيا�صة النقدية.-- تقرير 

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 10 )2015/3/10(.-

- �ص. 33-24.  

على . 20 القطري  االقت�صاد  الأداء  ا�صت�صرافية  روؤي��ة 

الكلي،  االق��ت�����ص��اد  منتدى  �صيناريوهات  ���ص��وء 
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ع.  اال�صتراتيجي.--  الخليج  تقرير   --.2015
19 ) 2015/5/10(.-- �ص. 56-42.  

الوطن . 21 ف��ي  الم�صتقبل  محا�صيل  قا�صم.  زك��ي، 

        90 ع.  ال�����ع�����ل�����م�����ي.--  ال�����ت�����ق�����دم  ال����ع����رب����ي.-- 

)2015/7(.-- �ص. 51-44.  

ال�صعودية-. 22 االقت�صادية  العالقات  تعزيز  �صبل 

ع.  اال�صتراتيجي.--  الخليج  تقرير  الرو�صية.-- 

26 )2015/6/29(.-- �ص. 54-37.  
التعاون . 23 مجل�ص  دول  ف��ي  التوظيف  �صيا�صات 

تقرير  العمل.--  �صوق  على  وتاأثيرها  الخليجي 

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 24 )2015/6/17(.-

- �ص. 16-6.  

والنمو . 24 الدخل  توزيع  توفيق. عدالة  زينب  ال�صيد، 

بحوث  نموذجا.--  الم�صرية  الحالة  االقت�صادي: 

 70-69 22،ع.  م���ج.  ع����رب����ي����ة.--  اق���ت�������ص���ادي���ة 

)2015(.-- �ص. 35-7.  

ال�صيولة العقارية في الكويت بين ذروتين 2007-. 25

 525 ع.  ال���ك���وي���ت���ي.--  االق��ت�����ص��ادي   --.2014
)2015/6(.-- �ص. 29-22.  

و���ص��رورة . 26 ال��ت��راج��ع  بين  الخليجية  ال�����ص��ادرات 

ع.    --. تقرير االقت�صاد واالأع��م��ال  النهو�ص.-- 

28 )2015/7/14(.-- �ص. 17-6.  
الطاهر، العزب الطيب. االقت�صادات العربية بين . 27

التدهور  و�صندان  ال�صيا�صي  اال�صطراب  مطرقة 

 2401 ع.  االقت�صادي.--  االأه�����رام  االأم��ن��ي.-- 

)2015/5/24( .-- �ص. 35-34.  

عا�صفة الحزم واالقت�صادات الخليجية.-- تقرير . 28

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 13 )2015/3/31(.-

- �ص. 17-6.  

والطموح.-- . 29 الواقع  الخليجي:  ال�صناعي  القطاع 

�ص.   --.)2015/5(  5 44،ع.  مج.  التجارة.-- 

  .25-20
ماذا يعني اقت�صاد ال�صوق الحر؟.-- التجارة.-- . 30

مج.  44، ع. 5 )2015/5(.-- �ص. 29-28. 

ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����ص��اء وال��م��ع��ل��وم��ات. . 31

ل��ذوي  الخ�صائ�ص االج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����ص��ادي��ة  

الوطني  ال��م��رك��ز  ع��م��ان:  م�صقط،  االإع�����اق�����ة.-- 

لالإح�صاء والمعلومات، 84.2015-- �ص. 

خ�صائ�ص . 32 والمعلومات.  لالإح�صاء  الوطني  المركز 

المركز  عمان:   م�صقط،  العمل.--  ع��ن  الباحثين 

الوطني لالإح�صاء والمعلومات، 118.2015-- �ص.

المركز الوطني لالإح�صاء والمعلومات. خ�صائ�ص . 33

الوطني  المركز  عمان:  م�صقط،  الم�صتغلين.-- 

لالإح�صاء والمعلومات، 83.2015-- �ص.

مقابلة، ايهاب. بيئة االأعمال والمن�صاأت ال�صغيرة . 34

ل��دول  ال��ت��ع��اون  مجل�ص  دول  ف��ي  وال��م��ت��و���ص��ط��ة 

وال�صيا�صات  التنمية  مجلة  العربية.--  الخليج 

االقت�صادية.--  مج. 17، ع. 1 )2015/1(.-- 

�ص. 73-25.  

المناطق الحرة في االقت�صاد االإماراتي: الجدوى . 35

اال�صتراتيجي.--   الخليج  تقرير  والتحديات.-- 

ع. 33 ) 2015/8/16(.-- �ص. 55-38.  

في . 36 االقت�صادي  والنمو  المالي  االن�صباط  موازنة 

االقت�صاد  تقرير  اقت�صادية.--  ق��راءة  البحرين: 

�ص.   --.)2015/5/12(  19 ع.  واالأع���م���ال.-- 

  .17-7
النمو . 37 اأث��ر  ب��ن.  ب��ن: وم��ري��م، محمد  ق��دور  ناقلة، 

درا�صة  الجزائر:  في  البطالة  على  االقت�صادي 

للفترة  اأوك����ن/غ����وردن  ن���م���وذج،  وف���ق  ق��ي��ا���ص��ي��ة 

وال�صيا�صات  التنمية  مجلة   --.2012/1970
االقت�صادية.--  مج. 17، ع. 1  )2015/1(.-- 

�ص. 109-75  

هل ترتفع معدالت الت�صخم ال�صعودية خالل العام . 38

الجاري2015؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع. 27 )2015/7/7(.-- �ص. 15-6.  

عمان . 39 �صلطنة  في  الت�صخم  معدالت  ت�صتمر  هل 

باالنخفا�ص خالل العام الجاري 2015.-- تقرير 

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 10 )2015/3/10(.-

- �ص. 15-6.  

هل تنجح الجهود الخليجية في مكافحة االإغراق . 40

االقت�صادي؟.-- تقرير الخليج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 22 )2015/5/31(.-- �ص. 54-35. 
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ثانيااً: البتروكيماويات

البتروكيماويات تحقق 190.2 مليون دوالر اأمريكي . 1

والجمعية  م   2014 ع��ام  خ��الل  �صافية  اأرب��اح��ا 

الم�صاهمين.--  على  االأرب��اح  توزيع  تقرر  العامة 

  --.)2015/4-1(  71 ع.  العربية.--  االأ�صمدة 

�ص. 35-34. 

ال�صناعات . 2 اأه��م  من  البتروكيماوية  ال�صناعات 

 523 ع.  الكويتي.--   االقت�صادي  الخليجية.-- 

)2015/4(.-- �ص. 5-54.  

ثالثااً: البترول

االأمريكية . 1 ال�صخري  النفط  تطورت �صناعة  كيف 

رغ���م ت��راج��ع االأ����ص���ع���ار؟.-- ت���ق���ري���ر االق��ت�����ص��اد 

2015/5/26(.-- �ص.   (  21 ع.  واالأع��م��ال.-- 

  .57-49
اأعرف: . 2 اأن  اأري��د  للبترول.  الم�صدرة  الدول  منظمة 

م��ق��دم��ة ع���ن ���ص��ن��اع��ة ال���ب���ت���رول وم��ن��ظ��م��ة ال����دول 

ال��دول  منظمة  فيينا:  ل���ل���ب���ت���رول.--  ال��م�����ص��درة 

الم�صدرة للبترول، 66.2011-- �ص.

البترول - اأ�صعار 

اقت�صاديات الخليج... بين الدوالر القوي وانهيار . 1

اأ�صعار النفط.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--ع. 

29 )2015/7/22(.-- �ص. 13-6.  
بعد االتفاق النووي االإيراني: اإلى اأين تتجه اأ�صعار . 2

النفط؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 14 

)2015/4/7(.-- �ص. 56-46.  

اإث��ر . 3 على  الكويتي  الدينار  �صرف  �صعر  ت��راج��ع 

الم�صببات  العالمية:  النفط  اأ���ص��ع��ار  انخفا�ص 

والنتائج.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 22 

)2015/6/2(.-- �ص. 17-6.  

اإلغاء . 4 بعد  اإيران واالأ�صعار: وماذا  زغلول، ماجدة. 

الح�صر؟؟.-- البترول.-- مج. 58  )2015/5(.-

- �ص. -38 39.  

ك���م خ�����ص��رت اأوب������ك ن��ت��ي��ج��ة الن���ه���ي���ار اأ���ص��ع��ار . 5

النفط؟؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 18 

)2015/5/5(.-- �ص. 51-44. 

اأ�صعار . 6 تراجع  مخاطر  عمان  �صلطنة  تواجه  كيف 

ع.  اال�صتراتيجي.--  الخليج  تقرير  النفط؟.-- 

13 )2015/3/29(.-- �ص. 53-39.  
هل يوؤثر الرفع المحتمل لت�صدير النفط االأمريكي . 7

واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  االأ�صعار؟.--  على 

ع. 33 )2015/8/18(.-- �ص. 52-47.  

البترول - الجوانب االقت�صادية

العقوبات . 1 رف��ع  بعد  االإي��ران��ي  النفط  م�صتقبل 

الغربية.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 28  

)2015/7/14(.-- �ص. 47-39.  

البترول – ت�صويق

تاأثيرات محدودة: كيف توؤثر عا�صفة الحزم على . 1

االق��ت�����ص��اد  ت��ق��ري��ر  العالمية؟.--  النفط  اأ���ص��واق 

)2015/3/31(.-- �ص.   13 ع.  واالأع���م���ال.--  

  .52-43
في . 2 العالمية  النفط  �صوق  اأو���ص��اع  في  تحليلية  ق��راءة 

االقت�صاد  ت��ق��ري��ر  بيتروليوم.--  بريتي�ص  تقرير  �صوء 

واالأعمال.-- ع. 24 )2015/6/17(.-- �ص. 49-41. 

اأ����ص���واق ال��ن��ف��ط ال��ع��ال��م��ي��ة ع�صرا . 3 ه���ل ت��دخ��ل 

جديدا؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 34 

)25/ 8/ 2015(.-- �ص. 50-44.  

البترول  والعالقات الدولية

العالقات الرو�صية-ال�صعودية.. هل تحدث جديدا في . 1

ع.  واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  النفط.--  اأ�صواق 

25 )2015/6/23(.-- �ص. 53-46.  

البترول - تكرير

الثقيل2-.-- . 1 النفط  تكرير  �صمير.  القرعي�ص، 

البترول.-- مج. 58 )2015/5(.-- �ص. 31-30.

البترول - �صناعة 

تطورات �صناعة زيوت التزييت في الدول االأع�صاء . 1

في منظمة اأواب��ك.-- اأواب����ك.-- مج. 41، ع. 7 

)2015/7(.-- �ص. 4-3.  
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ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ال�����ص��ن��اع��ة . 2

 5 ع.   ،41 مج.  اأواب����ك.--  العربية.--  البترولية 

)2015/5(.-- �ص. 5-4.  

البترول - �صركات

في . 1 ال��ع��راق��ي��ة  النفطية  االإم���ك���ان���ات  م�صتقبل 

االق��ت�����ص��اد  ت��ق��ري��ر  ال��راه��ن��ة.--  التحديات  �صوء 

�ص.   --.)2015/7/7(  27 ع.  واالأع����م����ال.-- 

  .44-37
مكا�صب مرحلية من ربح الحرب النفطية.-- تقرير . 2

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 19 )2015/5/12(.-

- �ص. 53-46.  

رابعااً: التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

التجارة االإلكترونية في العالم العربي.-- الن�صرة . 1

-.)2015/5(  131 ع.   ،9 مج.  االقت�صادية.-- 

-  �ص. 5-4.  

العالقة . 2 موؤ�صر  واال�صتثماري...  التجاري  التعاون 

االقت�صادية بين تركيا واإيران.-- تقرير االقت�صاد 

�ص.   --.)2015/8/18(  33 ع.  واالأع���م���ال.-- 

  .40-28
تقلبات العمالت والقوى المحركة للتجارة: الفر�ص . 3

 ،9 مج.   --. االقت�صادية  الن�صرة  والمهددات.-- 

ع.131)2015/5(.-- �ص. 3-1.  

مكافحة الغ�ص التجاري عربيا على �صوء المنتدى العربي . 4

ع.  واالأعمال.--  االقت�صاد  تقرير  الرابع.--  الجمركي 

19 )2015/5/12(.-- �ص. 38-26.  
المناطق الحرة في االقت�صاد االإماراتي: الجدوى . 5

اال�صتراتيجي.--  الخليج  تقرير  والتحديات.-- 

ع. 33 ) 2015/8/16(.-- �ص. 55-38.  

موؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ا�صتعرا�ص . 6

االأم���م  ن��ي��وي��ورك:  البحري،2014.--  ال���ن���ق���ل 

المتحدة، 126.2014-- �ص.

هل ت�صتمر التجارة بين االتحاد االأوروبي وال�صين . 7

االق��ت�����ص��اد  ت��ق��ري��ر   --.2015 خ��الل  النمو  ف��ي 

�ص.   --.)2015/5/5(18 ع.  واالأع�����م�����ال.--  

  .37-27

خام�صااً: الطاقة

الذرية . 1 للطاقة  الدولية  الوكالة  ومنهجيات  اأدوات 

الطاقة  ن��ظ��م  وتقييم  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��م  لتخطيط 

 1 ع.   ،27 م��ج.  والتنمية.--  ال���ذرة  النووية.-- 

)2015(.-- �ص. 22-3  

2 . --.2035 الطاقة،  م�صتقبل  اآف��اق  نبيلة.  داغ��ر، 

البترول.-- مج. 58 )2015/5(.-- �ص. 41-40. 

فر�ص وتحديات منتجي الطاقة في افريقيا، ابريل . 3

ع.  اال�صتراتيجي.--  الخليج  تقرير   --.2015
18 )2015/5/3(.-- �ص. 59-56.  

هل تنجح اأوروبا في اإن�صاء اتحاد للطاقة.-- تقرير . 4

االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 10)2015/3/10(.-

- �ص. 46-40.  

الطاقة - اقت�صاديات

االإط��ار . 1 ات��ف��اق  ف��ي  عيوب  ثالثة  مايكل.  �صينغ، 

االت��ف��اق  تقوي�ص  �صاأنها  م��ن  االإي���ران���ي  ال��ن��ووي 

ع.  الخليج اال�صتراتيجي.--  تقرير  النهائي.--  

18)2015/5/3(.-- �ص. 55-54.  

الطاقة - الم�صادر

في . 1 ودوره  بديلة  كطاقة  للفحم  االآمن  اال�صتخدام 

مج.  البترول.--   الم�صري.--  االقت�صاد  دعم 

52، ع. 5 )2015/5(.-- �ص. 19-18.  
اقت�صادية . 2 الخليجي..عوائد  الكهربائي  الربط 

 525 ع.  الكويتي.--  االق��ت�����ص��ادي  م��ج��زي��ة.-- 

)2015/6(.-- �ص. 45-43.  

لعجلة . 3 ودفع  التكلفة  في  المتجددة...وفر  الطاقة 

 525 ع.  الكويتي.--  االق��ت�����ص��ادي  التنمية.-- 

)2015/6(.-- �ص. 77-76. 

مدى اال�صتجابة العالمية الإحالل الطاقة المتجددة محل . 4

الوقود االأحفوري.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

26 )2015/6/30(.-- �ص. 55-49.  
هل تقود الدول الخليجية ثورة الطاقة ال�صم�صية . 5

عالميا؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 22 

)2015/6/2(.-- �ص. 55-48.  
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ال��وق��ود ال��ح��ي��وي ك��وق��ود ب��دي��ل ل��ل��م��ح��رك��ات.-- . 6

البترول.--  مج. 52، ع. 5 )2015/5(.-- �ص. 

  .21 20-

�صاد�صااً: الغاز

للطاقة . 1 الم�صتجدين  ط��ري��ق  ن��ع��م��ان.  ال��زي��ات��ي، 

 2401 ع.  االقت�صادي.--   االأه����رام  النووية.-- 

)2015/5/24(.-- �ص. 27-26.  

قا�صم، اأمجد. الهليوم: ا�صتخدامات الغاز النبيل.-- . 2

التقدم العلمي.-- ع. 90             )2015/7(.-

- �ص. 57-52.  

للبترول. . 3 ال��م�����ص��درة  العربية  االأق��ط��ار  منظمة 

ال��غ��از الطبيعي غير  وت��ج��ارة  واآف���اق �صناعة  واق���ع 

اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على  التقليدي في 

االأق��ط��ار  منظمة  الكويت:  االأع�������ص���اء.--  ال����دول 

العربية الم�صدرة للبترول، 185.2015-- �ص.

�صابعااً: المالية والمالية العامة

ال��م��وازن��ة . 1 ع��ج��ز  وت��م��وي��ل  ال��دي��ن  ���ص��وق  اأدوات 

ال�صعودية.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع.33 

)2015/8/18(.-- �ص. 18-6.  

والموؤ�ص�صات . 2 العرب  المالية  وزراء  اجتماعات 

.--  ع.  االقت�صادي الكويتي  العربية.--  المالية 

523 )2015/4(.-- �ص. 59-57.  
اإعادة . 3 اال�صتثمارات الخارجية الكويتية ومتطلبات 

توطينها.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 26 

)2015/6/30(.-- �ص. 19-7.

ال��دول . 4 اإل��ى  ال��وارد  المبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار 

اال�صتثمار.--  �صمان  منها.--  وال�صادر  العربية 

مج. 33، ع. 2 )6/ 2015(.-- �ص. 31-6.  

االق��ت�����ص��اد ال��م��ال��ي واالق��ت�����ص��اد ال��ح��ق��ي��ق��ي.-- . 5

�ص.   --.)2015/5( ع.5   ،44 مج.  التجارة.-- 

.33-32
االأج��ن��ب��ي . 6 لال�صتثمار  م�صجعة  بيئة  االإم�����ارات 

9، ع.  الن�صرة االقت�صادية.-- مج.   المبا�صر.-- 

131 )2015/5(.-- �ص. 6-5.  
ال��ب��دي��ل االإ���ص��ت��رات��ي��ج��ي ل��الأج��ور وال���روات���ب في . 7

الكويت: االإيجابيات وال�صلبيات.-- تقرير الخليج 

اال�صتراتيجي.--  ع. 18 )2015/5/3(.-- �ص. 

  .53-40
البيالوي، حازم. الدوالر ودول الفائ�ص المالي.-- . 8

مج.  االقت�صادية.--   وال�صيا�صات  التنمية  مجلة 

17، ع. 1 )2015/1(.-- �ص. 24-7.  
العربية.-- . 9 الدول  في  ال�صيادية  التقييمات  تطور 

 1-(  1 ع.   ،33 م���ج.  اال����ص���ت���ث���م���ار.--  ����ص���م���ان 

2015/3(.-- �ص. 18-17.  
التجارة.-- . 10 ال��دول��ي.--  النقدي  النظام  تطور 

مج.44، ع. 4 )2015/4(.-- �ص. 31-30. 

النقدية . 11 والموؤ�صرات  النقدية  ال�صيا�صة  تطورات 

الكويتي.--  االقت�صادي   --.2013 والم�صرفية، 

ع. 523 )2015/4(.-- �ص. 43-37.  

المتوقع في . 12 ال�صريبي  النظام  الثائر حول  الجدل 

الكويت.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 21 

)2015/5/26(.-- �ص. 17-7.

عالية، مو�صى. عدم فاعلية الم�صاعدات الخارجية . 13

للدول النامية بين المطرقة وال�صندان.-- بحوث 

 70-69 ع.   ،22 م���ج.  ع����رب����ي����ة.--  اق���ت�������ص���ادي���ة 

)2015(.-- �ص. 157-141.  

االأجنبية . 14 اال���ص��ت��ث��م��ارات  ت��ط��ور  ب���الل.  ل��وع��ي��ل، 

اقت�صادية  ب��ح��وث  البينية.--  العربية  المبا�صرة 

عربية.-- مج. 22، ع. 69-70)2015(.-- �ص. 

  .139-125
اأ�صعار . 15 االأمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  رفعت  لو  م��اذا 

ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال���������دوالر؟؟.-- ت���ق���ري���ر االق���ت�������ص���اد 

واالأعمال.-- ع. 22 )2015/6/2(.-- �ص. 42-31.  

لحزمة . 16 المحتملة  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ي��ون��ان  م��دي��ون��ي��ة 

ال��م�����ص��اع��دات االأوروب���ي���ة ال���ج���دي���دة.-- ت��ق��ري��ر 

االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 29 )2015/7/22(.-

- �ص. 30-20.  
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النمو . 17 على  وتاأثيره  البحرين  في  المالي  الو�صع 

االقت�صادي.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 

34  )25/ 8/ 2015(.-- �ص. 16-6.  
اليورو . 18 منطقة  في  الت�صخم  معدالت  تتجه  هل 

االق��ت�����ص��اد  ت��ق��ري��ر   --.2015 خ��الل  ل��الرت��ف��اع 

واالأعمال.--  ع. 34 ) 25/ 8/ 2015(.-- �ص. 

  38-28

ثامنااً: تلوث البيئة وحمايتها

ن�صرة . 1 المناخي.--  التغير  لمواجهة  جريئة  اأفكار 

 --.)2015/3-1(  102 ع.  البحرية.--  البيئة 

�ص. 20-18.  

اآبار النفط الكويتية: كارثة بيئية لي�ص لها . 2 تدمير 

 163 ع.   ،14 مج.  الموؤ�ص�صة.--  اأخبار  مثيل.-- 

)2015/8(.-- �ص. 9-8.  

الطبيعية . 3 العوامل  تاأثير  �صالم.  هدى  العازمي، 

والب�صرية على تباين كمية االأك�صجين المذاب في 

مركز  الكويت:  ومكانيا.--  زمانيا  الكويت  ج��ون 

درا�صات الخليج والجزيرة العربية، 88.2015-- 

�ص. 

المندعي، محمد. الكربون االأزرق وتغير المناخ.-- . 4

التقدم العلمي.-- ع. 90 )2015/7(.--  �ص. 

  .83-80
البحري . 5 التلوث  مراقبة  ب�صاأن  للخبراء  اجتماع 

البيئة  ن�����ص��رة  ال��ب��ري��ة.--  االأن�صطة  ع��ن  الناجم 

البحرية.-- ع. 104 )4-2015/8/6(.-- �ص. 

  .15-12
مما . 6 اأ�صواأ  المناخ  تغير  في  االأ�صود  الكربون  اأث��ر 

يعتقد.-- ن�صرة البيئة البحرية.-- ع. 104 )-4 

2015/8/6(.-- �ص. 39.  
دور االقت�صاد االأخ�صر في التنمية الم�صتدامة . 7

ف���ي ال���وط���ن ال���ع���رب���ي.-- ن���������ص����رة ال��ب��ي��ئ��ة 

 --.)2015/8/6-4(  104 ع.  البحرية.-- 

�ص. 38-32.  

التخطيط البيئي.-- ن�صرة البيئة البحرية.-- ع. . 8

102)1-2015/3(.-- �ص. 17-12.
ال��ن��ان��و ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات.-- ال������ذرة . 9

�ص.   --.)2015(  1 ع.   ،27 مج.  والتنمية.-- 

 .45-23

تا�صعااً: مو�صوعات اأخرى

الدول . 1 ات�صال  الرابع ل�صباط  التن�صيقي  االجتماع 

لمنظمة  المعلومات  بنك  مجال  ف��ي  االأع�����ص��اء 

 20-19 للبترول،  الم�صدرة   العربية  االأق��ط��ار 
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