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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.
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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
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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

109وائل حامد عبد المعطي

اآفاق �ضناعة تكرير النفط في العالم

7عماد مكي

)اجلزء الأول(

)اجلزء الأول(



البحث األول

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

عماد مكــــــي٭

اجلزء الأول

٭ 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(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

                                                         آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
أ

 ملخــص

به���ام���رتالت���يالمالم���حأه���معل���ىالض���وءإلق���اءإل���ىالدراس���ةه���ذهته���دف

الع���الممن���اطقف���يمس���يرتهااعترض���تالت���يوالص���عوباتال���نفط،تكري���رص���ناعة

وه����ي آس����يا الباس����يفيك وأمريك����ا الش����مالية، وأوروب����ا الغربي����ة وأوروب����ا الرئيس����ية،

إل�����ىاإلش�����ارةم�����عالش�����رقية وأمريك�����ا الجنوبي�����ة والش�����رق األوس�����ط، وأفريقي�����ا، 

الص����عوبات،تل����كم����عالتكي����فم����نالمص����افينلتمك����ياتخ����ذتالت����ياإلج����راءات

م���نالص���ناعةه���ذهعل���ىالق���ائمينتمك���نالت���يوالعب���رال���دروسالس���تخالصوذل���ك

والص����عوباتللتح����دياتالس����لبيةاالنعكاس����اتلمواجه����ةالمناس����بةالحل����ولاختي����ار

اإلجاب���ةخ���اللم���نوذل���كالمس���تقبل،ف���يوقوعه���اوالمحتم���لحالي���اً تعترض���هاالت���ي

:التاليةالتساؤالتعلى

م���ا ه���ي أه���م المالم���ح الرئيس���ية الت���ي م���رت به���ا ص���ناعة التكري���ر ف���ي العق���ود •

الماضية على مستوى العالم، وكيف ساهمت في تحديد مسارها وبنيتها؟

م���ا ه���ي التح���ديات الت���ي تواج���ه ص���ناعة تكري���ر ال���نفط ف���ي من���اطق الع���الم، وم���ا •

انعكاس����اتها ه����ي الحل����ول المتبع����ة للتغل����ب عل����ى ه����ذه التح����ديات والح����د م����ن 

السلبية؟

ه���ل يمك���ن اتب���اع سياس���ة موح���دة لتط���وير ص���ناعة التكري���ر تص���لح ف���ي كاف���ة •

الظروف وتناسب جميع مناطق العالم؟ 

م���ا طبيع���ة التط���ورات المس���تقبلية الت���ي ستش���هدها ص���ناعة تكري���ر ال���نفط ف���ي •

من����اطق الع����الم وانعكاس����اتها عل����ى مي����زان الع����رض والطل����ب عل����ى المش����تقات 

.النفطية
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ب

ريخية عن تطور صناعة تكرير النفط في العالملمحة تا

عند اكتشاف عملية إنت�اج 1846انطلقت بداية صناعة تكرير النفط في كندا عام 

كيروسين اإلنارة من الفحم، وبعد تطور عملي�ات اكتش�اف ال�نفط بكمي�ات كبي�رة ت�م بن�اء 

ألمريكية عام ، ثم في الواليات المتحدة ا1856أول مصفاة لتكرير النفط في روسيا عام 

تط��ورات هام��ة ف��ي األربعين��ات وحت��ى بداي��ة الس��بعينات م��ن بع��د ذل��كقق��تتح. 1859

إلى أقص�ى قيم�ة 1981القرن العشرين إلى أن وصل إجمالي الطاقة التكريرية في عام 

وص��لت إليه��ا بت��أثير ارتف��اع مع��دل النم��و االقتص��ادي، وتن��امي الطل��ب عل��ى المش��تقات 

.العالميةالنفطية في األسواق 

ت�م ومع ظهور األزم�ة الت�ي أص�ابت االقتص�اد الع�المي ف�ي منتص�ف الثمانين�ات

إغ��الق العدي��د م��ن المص��افي الص��غيرة الحج��م ذات الم��ردود الم��نخفض لعجزه��ا ع��ن 

أما المصافي الكبي�رة فق�د رك�زت جهوده�ا عل�ى تطبي�ق ب�رامج تحس�ين األداء ، ةالمنافس

رف��ع طاق��ة العملي��ات التحويلي��ة الت��ي تتك��ون م��ن عملي��ات والربحي��ة، وذل��ك م��ن خ��الل 

تحسين الرقم األوكتاني للغ�ازولين والمعالج�ة الهيدروجيني�ة وعملي�ات تكس�ير المخلف�ات 

،طبي��ق ب��رامج ترش��يد اس��تهالك الطاق��ةالثقيل��ة، كم��ا ب��رز االهتم��ام ف��ي تل��ك الفت��رة بت

النظي��ف، وتخف��يض ط��رح التقني��ات المتط��ورة الت��ي تمكنه��ا م��ن إنت��اج الوق��ودواس��تخدام

.الملوثات إلى البيئة

استمرار التوج�ه نح�و التوس�ع شهدت صناعة تكرير النفط في العقدين الماضيين

وعملي�ات ،المعالج�ة الهيدروجيني�ةعملي�اتالتحويلية التي تتكون من عملياتالةفي طاق

وذل��ك حت��ى ت��تمكن م��ن تلبي��ة متطلب��ات المع��ايير تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولين

وتحس��ين ال��رقم األوكت��اني ،النفطي��ةالمنتج��اتمس��توى الكبري��ت ف��ي الخاص��ة بتخف��يض 

وتلبية متطلبات المع�ايير الخاص�ة ،يفظإنتاج الوقود النلتمكين المصافي من للغازولين 

.بمواصفات المنتجات النفطية
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وذل�ك التط�ورات،لماضية العدي�د م�ن صناعة تكرير النفط خالل العقود اشهدت

:بتأثير دوافع عديدة أهمها

تلبي���ة متطلب���ات التش���ريعات البيئي���ة ومع���ايير مواص���فات المنتج���ات النفطي���ة، •

.وتحسين قدرة المصفاة على إنتاج الوقود النظيف

تع��ديل هيك��ل اإلنت��اج بم��ا يتناس��ب م��ع هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي •

.األسواق المحلية والعالميةاألسواق المحلية والعالميةاألسواق المحلية 

تمكين المصافي من تكرير النفوط الثقيلة والحامضية لالستفادة من فارق الس�عر •

.  لتحسين ربحية المصفاة

.تحسين األداء والربحية لمواجهة المنافسة الشديدة•

مج�التعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية والوطنية في ال�دول النامي�ة ف�يتعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية والوطنية في ال�دول النامي�ة ف�يتعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية وال•

لش�رق األوس�ط والص�ين والهن�د، مدفوع�ة به�دف مشاريع عمالقة كمنطق�ة اتنفيذ

.تقاسم المخاطر وتبادل اإلمكانيات التي يمتلكها كل شريك

للمش��اركة ف��ي المش��اريعالخ��اصالقط��اعس��عي الحكوم��ات إل��ى تحفي��ز ش��ركاتس��عي الحكوم��ات إل��ى تحفي��ز ش��ركاتس��عي الحكوم��ات إل��ى تحفي��ز ش��•

.التكريرصناعةفييةاالستثمار

الحاضر والمستقبل: تطورات صناعة تكرير النفط في العالم

أل�ف 90852إل�ى2014إجمالي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي الع�الم بداي�ة ع�ام إجمالي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي الع�الم بداي�ة ع�ام إجمالي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي الع�الم وصل

. مصفاة647المصافي العاملة المصافي العاملة العدد و،ي/ب

عش�رين ش�ركة تعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط في العالم إل�ى خم�س وتعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط في العالم إل�ى خم�س وتعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط في العالم إل�ى 

ت�����أتي ف�����ي مق�����دمتها ش�����ركة إكس�����ون موبي�����ل عالمي�����ة ووطني�����ة،تكري�����ر رئيس�����ية،

 Royal)الهولندي��ةش��ركة روي��ال دوت��ش ش��لتليه��اتليه��ا، تلي، تلي،  (ExxonMobil)األمريكي��ة

Dutch Shell) ، ش�ركة س�ينوبك الص�ينيةوفي المرتبة الثالث�ة ت�أتيوفي المرتبة الثالث�ة ت�أتيوفي المرتبة الثالث�ة(Sinopec) ، ث�م

، وف��ي المرتب��ة ، وف��ي المرتب��ة ، الرابع��ةف��ي المرتب��ة (Britsh Petroleum)ش��ركة ب��ريتش بترولي��وم

.أرامكو السعوديةشركةالخامسة تأتي
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مص��افي ألخ��رى، فق��د بل��غ ع��دد اليختل�ف ن��وع وحج��م مص��افي ال��نفط م��ن منطق��ة 

الع�المال�نفط ف�ي مصافيعدد من إجمالي % 73نسبة تزيد عن بمصفاة471التحويلية

مص��فاة بنس��بة 92ة ي��نيكم��ا بل��غ ع��دد مص��افي المعالج��ة الهيدروج،2014بداي��ة ع��ام 

%. 13بنسبة مصفاة84أما مصافي التقطير البسيطة فبلغ عددها %. 14

200ومن حيث الحجم فقد بلغ ع�دد المص�افي الت�ي تزي�د طاقته�ا التكريري�ة ع�ن 

من إجمالي ع�دد مص�افي ال�نفط العامل�ة ف�ي الع�الم % 23مصفاة بنسبة 153ي /ألف ب

الت��ي تت��راوح طاقته��ا المتوس��طة الحج��م، ، كم��ا بل��غ ع��دد المص��افي 2014بداي��ة ع��ام 

، وع���دد المص���افي %36مص���فاة بنس���بة232ي /أل���ف ب200-100التكريري���ة ب���ين 

مص��فاة، بينم��ا بل��غ ع��دد 115ي /أل��ف ب100-50الص��غيرة الت��ي تت��راوح طاقته��ا ب��ين 

مص�فاة، بنس�بة 147ي /أل�ف ب50المصافي الصغيرة جداً، الت�ي ال تزي�د طاقته�ا ع�ن 

.2014من إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم بداية عام % 23

العديد من الصعوبات والتحديات التي يتوقع أن تواجه صناعة التكرير في العالم

يك��ون له��ا دور كبي��ر ف��ي تحدي��د مس��ار التط��ورات المس��تقبلية له��ذه الص��ناعة، ي��أتي ف��ي 

ع�دم اليق�ين في العديد من مناطق الع�الم، والنفطيةالمنتجاتالطلب على تراجع مقدمتها 

، وتوج��ه بع��ض وتغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��اتبيان��ات االس��تهالك،ال��ذي يكتن��ف 

التش�ريعات إض�افة إل�ى أعب�اء تلبي�ة متطلب�ات. الحكومات إلى دعم إنتاج الوقود الحيوي

، وت��دهور ج��ودة ال��نفط الخ��ام البيئي��ة الخاص��ة بتخف��يض نس��بة الكبري��ت ف��ي المش��تقات

. المنتج

لتط�وير ص�ناعة التكري�ر ف�ي ك�ل منطق�ة م�ن من�اطق ةالمتبعتختلف اإلجراءات 

المنتج�اتعل�ى المحل�يعدي�دة، أهمه�ا حاج�ة البل�د إل�ى تلبي�ة الطل�ب عوام�للتبع�اً العالم 

النفطية، ومدى توفر التمويل الالزم إلنشاء المشاريع الجدي�دة، وم�دى االهتم�ام بتحس�ين 

إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة أن التوقع��ات إل��ىوتش��ير .ظ��روف حماي��ة البيئ��ة م��ن التل��وث

أتي ت، وس�)2018-2012(الفت�رةف�يي /بألف8570لمصافي العالم سيزداد بحوالي 
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م��ن خ��الل إنش��اء ،الش��رق األوس��طالباس��يفيك والزي��ادة م��ن منطقت��ي آس��يامعظ��م ه��ذه 

.مصاف جديدة أو توسيع المصافي القائمة

من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عملي�ات إغ�الق وبي�ع مص�افي ال�نفط ف�ي ال�دول 

وأمريك��ا الش��مالية وبع��ض دول آس��يا الباس��يفيك، الغربي��ةالص��ناعية، وخاص��ة أوروب��ا

.كاليابان وأستراليا

تطورات صناعة تكرير النفط في آسيا الباسيفيك

ي /أل��ف ب26400يبل��غ إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة آس��يا الباس��يفيك 

، وع�دد المص�افي 2014من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم بداي�ة ع�ام % 29بنسبة 

.مصفاة164العاملة

تأتي منطقة آسيا الباسيفيك في مقدمة من�اطق الع�الم م�ن حي�ث مع�دل نم�و الطاق�ة 

وعل��ى ال��رغم م��ن .التكريري��ة، مدفوع��ة بتن��امي الطل��ب المحل��ي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة

التوسع الكبير في الطاقة التكريرية ال�ذي ش�هدته منطق�ة آس�يا الباس�يفيك ف�ي العق�د األول 

لعش��رين، وخاص��ة ف��ي الص��ين والهن��د،  فق��د ش��هدت بل��دان أخ��رى م��ن الق��رن الح��ادي وا

إغالق العديد من المصافي، وذلك ألسباب مختلف�ة، منه�ا م�ا يع�ود إل�ى انخف�اض الطل�ب 

المحلي على المنتجات البترولية مثل اليابان، ومنها ما يع�ود إل�ى ق�دم المص�فاة وض�عف 

.كفاءتها أو صغر حجمها

ا الباس��يفيك تط��ورات هام��ة ف��ي أدائه��ا ش��هدت مص��افي ال��نفط ف��ي منطق��ة آس��ي

التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاق�ة العملي�ات التحويلي�ة المكون�ة م�ن 

وتكسير المخلف�ات ،والمعالجة الهيدروجينيةتحسين الرقم األوكتاني للغازولين،عمليات 

ل اإلنت��اج بم��ا الثقيل��ة، بش��كل متواف��ق م��ع ارتف��اع الطاق��ة التكريري��ة، وذل��ك لتع��ديل هيك��

يتناسب مع التغير في هيكل الطل�ب المحل�ي عل�ى المنتج�ات النفطي�ة، وتمك�ين المص�افي 

م��ن تكري��ر النف��وط الخ��ام الثقيل��ة المس��توردة م��ن  منطق��ة الش��رق األوس��ط الت��ي تتمي��ز 

. باحتوائها على نسب مرتفعة من الكبريت
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ك�ل الطل�ب عل�ى تواجه مصافي النفط في منطق�ة آس�يا الباس�يفيك مش�كلة تغي�ر هي

المشتقات النفطية، حي�ث ارتفع�ت نس�بة الطل�ب عل�ى المنتج�ات الخفيف�ة والمتوس�طة ف�ي 

العقدين الماضيين، بينما انخفضت على المنتج�ات الثقيل�ة، ويع�ود الس�بب الرئيس�ي له�ذا 

التغير إلى التوجه نحو تخف�يض اس�تخدام الوق�ود الثقي�ل الح�اوي عل�ى نس�بة مرتفع�ة م�ن 

.تلبية متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوثالكبريت، وذلك ل

كم���ا يتوق���ع اس���تمرار نم���و الطل���ب عل���ى المنتج���ات النفطي���ة ف���ي منطق���ة آس���يا 

من إجمالي نمو الطلب الع�المي ف�ي العق�دين % 80الباسيفيك، وستستحوذ على أكثر من 

.القادمين

فق���ة م���ع المع���ايير تتج���ه دول منطق���ة آس���يا الباس���يفيك إل���ى اعتم���اد مع���ايير متوا

األوروبية، فقد بدأت شركات التكرير منذ العقدين الماض�يين بتط�وير المص�افي لخف�ض 

انبعاثاتها، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق م�ع المع�ايير الخاص�ة بحماي�ة البيئ�ة 

.من التلوث

سيا الباسيفيك نهضة كبيرة في مشاريع توس�يع آتشهد صناعة التكرير في منطقة 

تترك��ز 2018مص��فاة جدي��دة بحل��ول 31إنش��اء خ��اللم��ن، وذل��كالطاق��ات التكريري��ة

.معظمها في الصين والهند

أمريكا الشماليةفيالنفطتكريرصناعةتطورات

في المرتبة الثانية ف�ي قائم�ة من�اطق الع�الم بع�د آس�يا منطقة أمريكا الشمالية تأتي

م�ن إجم�الي الطاق�ة % 24نس�بة وي /أل�ف ب21748الباسيفيك، بطاقة تكريرية قدرها 

.2014مصفاة في بداية عام 148التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

استمرت ظاهرة إغالق مصافي النفط التي ب�دأت ف�ي مطل�ع عق�د الثمانين�ات م�ن 

ن الماض��ي ف��ي منطق��ة أمريك��ا الش��مالية، وخاص��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة الق��ر

مص��فاة ف��ي 125إل��ى 1980مص��فاة ع��ام 320الت��ي انخف��ض فيه��ا ع��دد المص��افي م��ن 

.2014بداية عام 
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معظم مصافي النفط في منطق�ة أمريك�ا الش�مالية ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن الحج�م 

األول�ى ف�ي الع�الم م�ن حي�ث ارتف�اع طاق�ة عملي�ات تحتل المرتبة الكبير والمتوسط، كما 

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

المصافي وتع�ديل هيك�ل اإلنت�اج بم�ا يتواف�ق م�ع هيك�ل الطل�ب عل�ى المش�تقات النفطي�ة، 

ئي�ة الص�ارمة وخاصة بعد انخفاض الطلب على المنتج�ات الثقيل�ة نتيج�ة التش�ريعات البي

التي تحظ�ر ح�رق الوق�ود الح�اوي عل�ى نس�ب مرتفع�ة م�ن الكبري�ت والش�وائب الملوث�ة 

كم���ا س���اهم التط���ور التكنول���وجي ف���ي دول أمريك���ا الش���مالية ف���ي نض���وج ه���ذه .للبيئ���ة

ف��ي العق�دين الماض��يين التحويلي��ة الالحق�ةعملي�ات الالص�ناعة، ويالح��ظ أن تط�ور طاق��ة 

ليات المعالجة الهيدروجينية، نظراً لبلوغها مستويات عالي�ة كان طفيفاً باستثناء طاقة عم

.من درجة التعقيد منذ عقود

مشكلة تغير هيكل الطلب عل�ى أمريكا الشمالية واجهت مصافي النفط في منطقة 

كم��ا يتوق��ع اس��تمرار المنتج��ات النفطي��ة ف��ي األس��واق المحلي��ة ف��ي العق��دين الماض��يين، 

.قادمينتراجع معدل الطلب في العقدين ال

ف�ي المرتب�ة ، وخاص�ة الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ةتأتي منطقة أمريك�ا الش�مالية

بم�ا النفطي�ةالثانية بعد أوروب�ا الغربي�ة م�ن حي�ث ص�رامة مع�ايير مواص�فات المنتج�ات 

بحماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وث، مم�ا يض�يف أعب�اء كبي�رة عل�ى ش�ركات االهتم�اميتوافق مع 

.تكرير النفط لتلبية متطلبات تلك المعايير

أوروبا الغربيةفيالنفطتكريرصناعةتطورات

وت�أتي ي، /بأل�ف14407.4تبلغ الطاقة التكريرية ف�ي منطق�ة أوروب�ا الغربي�ة 

من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وع�دد المص�افي % 16بنسبة في المرتبة الثالثة

.مصفاة93العاملة 

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

ألسباب مختلفة يعود معظمه�ا إل�ى تراج�ع الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة، وتزاي�د ش�دة 
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الب�ديل، إض�افة إل�ى أس�باب أخ�رى فني�ة تتعل�ق المنافسة، والتوج�ه نح�و اس�تخدام الوق�ود

.بضعف كفاءة المصفاة وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة

معظم مصافي ال�نفط ف�ي أوروب�ا الغربي�ة ذات طاق�ة تكريري�ة م�ن الحج�م الكبي�ر 

ز بارتف��اع درج��ة تعقي��دها الحتوائه��ا عل��ى طاق��ات عالي��ة م��ن ، كم��ا أنه��ا تتمي��والمتوس��ط

مما يمكنها م�ن إنت�اج مش�تقات نفطي�ة ذات ج�ودة عالي�ة م�ن الالحقة،التحويليةالعمليات

. حيث مطابقتها لمتطلبات المعايير البيئية

مصافي النفط في أوروب�ا الغربي�ة مش�كلة تن�امي الطل�ب عل�ى المنتج�ات واجهت

ف�ي العق�دين الوسطى، وخاصة وقود الديزل، وانخفاضه على الغ�ازولين وزي�ت الوق�ود 

أدى ه��ذا التغي��ر إل��ى ح��دوث تب��اين ف��ي مي��زان إنت��اج واس��تهالك بع��ض الماض��يين، وق��د 

المنتجات النفطية، ولكنه بقي طفيفاً، ويعود ذلك إلى قدرة المصافي على التحكم بنوعي�ة 

.المنتجات وسياسة توجيه االستهالك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

ج�ات النفطي�ة ف�ي يتوقع استمرار تراجع معدل الطل�ب عل�ى المنتمن جهة أخرى

وذل�ك نتيج�ة سياس�ة دع�م وتش�جيع الوق�ود ف�ي العق�دين الق�ادمين، أوروبا الغربي�ةمنطقة 

الحيوي، وتطبيق برامج ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في محرك�ات 

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

. ملحوظعلى زيت الوقود بشكل الطلبسيتراجع

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

، وق�د بحماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وثاالهتم�اممواصفات المنتجات البترولي�ة بم�ا يتواف�ق م�ع 

ت�درجت عملي��ة إص�دار تش��ريعات مواص��فات المنتج�ات ف��ي ع��دة مراح�ل من��ذ تس��عينات 

. 2009لى أن وصلت إلى مرحلة متقدمة في عام القرن الماضي إ

أوروبا الشرقيةفيالنفطتكريرصناعةتطورات

م�ن % 11ي بنس�بة /ألف ب9810.4تبلغ الطاقة التكريرية في أوروبا الشرقية 

. 2014مصفاة بداية عام 84إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 
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أوروب�ا الش�رقية م�ن ض�عف ربحيته�ا بس�بب تعاني صناعة النفط في معظم دول

باس�تثناء مص�افي روس�يا ،قدمها، وصغر حجمها، واعتمادها على تلبي�ة الطل�ب المحل�ي

س��اهمت ق��د و. الت��ي خص��ص العدي��د منه��ا لتص��دير المش��تقات إل��ى األس��واق الخارجي��ة

.مشاريع التطوير المستمرة في المحافظة على استمرار عمل هذه المصافي

النفط في أوروبا الش�رقية مش�كلة تن�امي الطل�ب عل�ى المنتج�ات واجهت مصافي 

م�ع ذل�كل�م يتراف�ق، والوسطى، والغازولين، وانخفاض�ه بش�كل ح�اد عل�ى زي�ت الوق�ود

تغي��ر ف��ي هيك��ل اإلنت��اج، حي���ث يالح��ظ وج��ود ف��ائض ف���ي زي��ت الوق��ود وعج��ز ف���ي 

.يرها، وذلك بسبب قدم معظم المصافي وصعوبة تطوالمقطرات الوسطى والغازولين

تختلف دول أوروبا الشرقية عن جارتها الغربية م�ن حي�ث مواص�فات المنتج�ات 

وغياب التشريعات البيئي�ة ،معظم المصافي إلى القطاع العامتبعيةالنفطية، وذلك بسبب 

. الناظمة لمواصفات المنتجات

لمص��افي تترك�ز مش�اريع تط�وير ص��ناعة التكري�ر ف�ي أوروب��ا الش�رقية وإنش�اء ا

كازاخس�تان وتركمانس�تان، وذل�ك لتعزي�ز القيم�ة المض�افة ي ك�ل م�ن روس�يا والجديدة ف�

للنفط المنتج من خ�الل تص�دير المنتج�ات النفطي�ة ب�دالً م�ن تص�دير ال�نفط الخ�ام، وتلبي�ة 

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

النفط لرفع نسبة المنتجات الخفيفة عل�ى والديزل، إضافة إلى تعديل هيكل إنتاج مصافي 

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

. ر الخارجيةيالتصد

الشرق األوسطفيالنفطتكريرصناعةتطورات

ي /أل��ف ب8545.4تبل��غ الطاق��ة التكريري��ة ف��ي دول منطق��ة الش��رق األوس��ط 

بداي�ة مص�فاة49التكريري�ة ف�ي الع�الم، وع�دد المص�افي من إجمالي الطاق�ة % 9بنسبة 

. 2014عام 
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ص��ممت معظ��م مص��افي ال��نفط ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط بش��كل أساس��ي لتلبي��ة 

حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية، أما في الدول المصدرة للبترول التي تمتل�ك 

عودية وإيران ودول�ة الكوي�ت احتياطيات ومعدالت إنتاج عالية، مثل المملكة العربية الس

ودولة األمارات العربية المتح�دة، فق�د ص�ممت لتلبي�ة الس�وق المحلي�ة وتص�دير الف�ائض 

إال أن��ه م��ع ازدي��اد الطل��ب المحل��ي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ،إل��ى األس��واق الخارجي��ة

أصبحت هذه المصافي غير قادرة على التصدير، فضالً عن أن بعضها غير ق�ادر عل�ى 

إنتاج مشتقات ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات األسواق العالمية المس�تهلكة، بس�بب 

الماض�ية ش�هدت المنطق�ة وفي السنوات العش�ر. انخفاض نسبة طاقة العمليات التحويلية

التحويلي�ةتنفيذ العديد من مشاريع التطوير لتحسين األداء من خالل رفع نسبة العملي�ات

إلى طاقة تقطير النفط، إضافة إلى التوسع في الطاق�ة التكريري�ة وإنش�اء مص�اف جدي�دة 

. متطورة، كمصفاة عبدان في إيران والجبيل في السعودية، وراس لفان في قطر

ل عمليات إغ�الق هام�ة لمص�افي ال�نفط ف�ي الش�رق األوس�ط ف�ي العق�دين لم تسج

وانحصرت في إغ�الق ع�دد مح�دود م�ن المص�افي الص�غيرة الحج�م ف�ي ك�ل ،الماضيين

.وذلك لضعف كفاءتها وعدم جدوى تشغيلها،من العراق والسعودية

مش�كلة تن�امي الطل�ب عل�ى الغ�ازولينالشرق األوسطمصافي النفط في واجهت

، تراف�ق التغي�ر ف�ي هيك�ل زي�ت الوق�ودوانخفاض�ه عل�ى افثا وغاز البترول المس�ال،والن

وخاص�ة ،الطلب مع تغير في هيكل اإلنتاج من خالل التط�وير المس�تمر لمص�افي ال�نفط 

في الدول المنتجة للنفط التي تمتلك المقومات الت�ي تمكنه�ا م�ن تنفي�ذ مش�اريع اس�تثمارية 

تس�تورد بع�ض المنتج�ات وتص�در أخ�رى بس�بب التب�اين مكلفة، إال أن العديد من ال�دول

. بين الطلب واإلنتاج

الش�رق األوس�طالطلب على المنتجات النفطي�ة ف�ي منطق�ة تنامييتوقع استمرار 

بينم�ا س�يتراجع ، وستتركز الزيادة في ك�ل م�ن الغ�ازولين وال�ديزل، في العقدين القادمين

.الطلب على زيت الوقود
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تعاني صناعة التكرير في منطقة الشرق األوسط م�ن ض�عف التش�ريعات البيئي�ة 

. النفطية، بسبب ملكية معظم المص�افي إل�ى القط�اع الع�امالناظمة لمواصفات المنتجات 

وقد ب�دأت عملي�ة إص�دار تش�ريعات محلي�ة لتحس�ين مواص�فات المنتج�ات، وخاص�ة ف�ي 

سواق التي تتطل�ب مواص�فات ص�ارمة، الدول التي تعتمد على تصدير المنتجات إلى األ

. إضافة إلى تنامي الوعي بضرورة المحافظة على سالمة البيئة من التلوث

تشهد منطق�ة الش�رق األوس�ط تط�ورات هام�ة ف�ي مج�ال تط�وير مص�افي ال�نفط، 

ويترك�ز معظ�م . وذلك لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطي�ة ف�ي الس�وق المحلي�ة

لكة العربي�ة الس�عودية وإي�ران والع�راق والكوي�ت واإلم�ارات العربي�ة المشاريع في المم

.المتحدة

أمريكا الجنوبيةفيالنفطتكريرصناعةتطورات

% 7ي بنس�بة /أل�ف ب6443تبلغ الطاقة التكريرية في منطقة أمريك�ا الجنوبي�ة 

بداي�ة ع�ام مص�فاة56من إجمالي الطاقة التكريرية في الع�الم، وع�دد المص�افي العامل�ة 

2014 .

ف�ي مج�ال ت هام�ةأمريكا الجنوبية ف�ي العق�دين الماض�يين تط�ورامنطقة شهدت 

تحسين قدرة المصافي على تحويل المخلفات الثقيل�ة إل�ى منتج�ات خفيف�ة عالي�ة الج�ودة، 

الطاقة التكريرية بس�بب إغ�الق بع�ض المص�افي الص�غيرة الحج�م إجماليبينما انخفض

. أو تخفيض الطاقة التكريرية للمصافي العاملة

ارتف��ع مع��دل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة خ��الل الس��نوات العش��ر الماض��ية 

لم يتراف�ق م�ع زي�ادة ف�ي الطاق�ة التكريري�ة االرتفاعإال أن هذا ة،بمستويات غير مسبوق

.بما يلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية

واجهت مصافي النفط في أمريكا الجنوبية مش�كلة تن�امي الطل�ب عل�ى المنتج�ات 

م�ع تغي�ر هيك�ل ذل�كيتراف�ق، ول�معل�ى زي�ت الوق�ودوانخفاضهالوسطى، والغازولين، 

مص��افي ال��نفط إل��ى إض��افة طاق��ات جدي��دة م��ن عملي��ات مم��ا يش��ير إل��ى حاج��ةاإلنت��اج،
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كما يتوقع استمرار تنامي معدل الطلب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة .تكسير المخلفات الثقيلة

ف�ي العق��دين الق�ادمين، ولك��ن بقيم�ة معتدل��ة مقارن�ة بمن��اطق أمريك�ا الجنوبي��ةف�ي منطق��ة 

.العالم األخرى

م���ن حي���ث مواص���فات المنتج���ات تختل���ف دول أمريك���ا الجنوبي���ة ع���ن الش���مالية

ض��عفالنفطي��ة، 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��اءالمنتج��ات عن��د 

. الجديدة

أفريقيافيالنفطتكريرصناعةتطورات

م��ن إجم��الي % 4ي بنس��بة /أل��ف ب3497تبل��غ الطاق��ة التكريري��ة ف��ي أفريقي��ا 

. 2014بداية عام مصفاة44الطاقة التكريرية في العالم، وعدد المصافي 

مص��افي ال��نفط ف��ي أفريقي��ا م��ن الن��وع البس��يط بطاق��ة تكريري��ة منخفض��ة، معظ��م

بعض المص�افي ف�ي صممت لتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية، باستثناء 

ق�ادرة عل�ى إنت�اج مش�تقات بمواص�فات ) مي�دور(التي تمتلك مصفاة عالية التعقي�د مصر 

 عن مرونتها ف�ي تكري�ر أن�واع مختلف�ة متوافقة مع أكثر المعايير الدولية صرامة، فضالً 

كما تمتلك كل من نيجيريا، وجنوب أفريقيا، والمغرب بع�ض المص�افي . من النفط الخام

.المتطورة بدرجة تعقيد جيدة

لكنه�ا ،شهدت دول أفريقيا زيادة في الطاق�ة التكريري�ة خ�الل العق�دين الماض�يين

الالحق�ة بالدرج�ة الت�ي تمكنه�ا م�ن إنت�اج التحويلي�ة لم تترافق بتحسين مس�توى العملي�ات 

.مشتقات ذات مواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير البيئية

معدالت الطلب عل�ى الطاق�ة التي تشهد نموا كبيراً فيالمناطقتعتبر أفريقيا من 

بشكل عام، وعلى المنتجات النفطي�ة، ول�م ت�تمكن مص�افي ال�نفط ف�ي معظ�م دول أفريقي�ا 

. المحلي على المنتجات النفطية بسبب ضعف أدائها التشغيليمن تلبية الطلب
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واجهت مصافي النفط في أفريقيا مشكلة تغير هيكل الطلب على المنتجات خالل 

على المنتجات الخفيفة والمتوسطة، بينم�ا الطلبالعقدين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة

كاف��ةمع��دل الطل��ب عل��ىتوق��ع اس��تمرار تن��امي كم��ا ي،المنتج��ات الثقيل��ةانخفض��ت عل��ى 

.المنتجات في العقدين القادمين

ج�زء 3350بلغ متوسط محتوى الكبريت في الديزل المنتج من مص�افي أفريقي�ا 

،إل�ى ض�عف أداء معظ�م مص�افي ال�نفطفي ذلك، ويعود السبب 2013بالمليون في عام 

الحديث�ة باس�تثناء بع�ض المص�افي،البيئي�ةوعدم قدرتها على تلبية متطلبات التش�ريعات

. والمتطورة

شهدت أفريقيا في السنوات العشر الماضية اإلعالن عن العديد من الخط�ط الت�ي 

تضمن إنشاء مصافي نفط جديدة وتطوير المص�افي القائم�ة، إال أن معظ�م ه�ذه الخط�ط ت

. نقص التمويلمختلفة يعود معظمها إلى لم تنفذ ألسباب 

ياتوالتوصاالستنتاجات

من خالل اس�تقراء التط�ورات الحالي�ة والمس�تقبلية لص�ناعة التكري�ر ف�ي من�اطق 

: العالم توصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات والتوصيات أهمها

عل��ى ال��رغم م��ن التح��ديات العدي��دة الت��ي تواج��ه ص��ناعة تكري��ر ال��نفط، كارتف��اع •

أنه�ا تحظ�ى باهتم�ام كبي�رالتكاليف االستثمارية والتشغيلية وانخفاض الربحي�ة، إال 

نظراً لدورها الهام في تأمين النسبة العظمى من الوقود من قبل الهيئات الحكومية،

.المحرك لالقتصاد العالمي

مناطق المتقدمة مثل أوروبا الغربية وأمريك�ا الش�مالية ع�ن من�اطق الع�الم التختلف •

م�ن النامي�ة ال�دول، ولك�ي ت�تمكن حي�ث مواص�فات المنتج�ات النفطي�ةاألخرى م�ن

تنفي��ذ باهظ��ة لاس��تثماراتتحت��اج إل��ى بمتطلب��ات المع��ايير الدولي��ة التزامه��اتحس��ين 

.مشاريع تطوير المصافي القائمة وإنشاء مصاف جديدة
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ض��رورة تش��كيل هيئ��ة دولي��ة ته��تم بمعالج��ة المش��كالت الت��ي تع��اني منه��ا ص��ناعة •

،ر ه��ذه الص��ناعةوتعزي��ز التع��اون ب��ين دول الع��الم ف��ي مج��ال تط��وي،تكري��ر ال��نفط

.حيةحلول الممكنة لتحسين األداء والربوالبحث عن ال

تعزي��ز روح المنافس��ة والتع��اون ب��ين مص��افي ال��نفط المتج��اورة ف��ي ك��ل منطق��ة أو •

الفن�ي واالقتص�ادي، وخاص�ة بالنس�بة لل�دول ه�ادولة، وذلك لدفعها إلى تحسين أدائ

النامية الت�ي ال تمتل�ك مص�انع إنت�اج المع�دات الثقيل�ة، أو الم�واد األساس�ية الالزم�ة 

.لبناء وتشغيل المصافي

دعم أنشطة البحث العلمي وتعزيز التعاون بين معاه�د األبح�اث النفطي�ة ف�ي الع�الم •

ار التقني��ات المتط��ورة الت��ي ف��ي مج��ال تط��وير أداء ص��ناعة تكري��ر ال��نفط، واختي��

تس��اعد مص��افي ال��نفط عل��ى تحس��ين ق��درتها عل��ى االلت��زام بمتطلب��ات التش��ريعات 

.البيئية

. إعداد برامج لتدريب العاملين في كافة المستويات الفنية واإلدارية•
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قي�اس ، وح�دة ، وح�دة ،  Thousand barrels per day)الي�وم/أل�ف برمي�ل(:ي/ألف ب•

.عمليات التكرير في المصفاةطاقة و،الطاقة التكريرية

: تحس���ين ال���رقم األوكت���اني للقطف���ات الخفيف���ة كالنافث���ا : تحس���ين ال���رقم األوكت���اني للقطف���ات الخفيف���ة كالنافث���ا : Isomerizationأزم���رة •

.يوتان إلنتاج مكونات للمزج مع منتج الغازولينيوتان إلنتاج مكونات للمزج مع منتج الغازولينوالبيوالبيوالب

إنت���اج  مكون���ات عالي���ة ال���رقم األوكت���اني للم���زج م���ع من���تج : Alkylationألكل���ة •

.الغازولين

عملي��ة تكس��ير ح��راري لتحوي��ل مخلف��ات : Delayed Cokingتفح��يم مؤج��ل  •

التقطير الفراغي الثقيلة إلى مكونات خفيفة كالنافثا وزيت الغ�از، وإل�ى فح�م بترول�ي 

Coke  .

ً: Atmospheric Distillationتقطير ج�وي • ًعملي�ة فص�ل ال�نفط الخ�ام فيزيائي�اًعملي�ة فص�ل ال�نفط الخ�ام فيزيائي�ا

المس�ال، ونافث�ا، وكيروس�ين وزي�ت إلى قطفات بترولية أولية ، وه�ي غ�از البت�رول 

.وزيت وقود،غاز

فص�ل مخلف�ات التقطي�ر الج�وي عملي�ة : Vacuum Distillationتقطير فراغ�ي •

إل��ى زي��ت غ��از فراغ��ي يس��تخدم لق��يم لوح��دات إنت��اج زي��وت أس��اس المس��تخدمة ف��ي 

تحضير زي�وت التزيي�ت، كم�ا ين�تج ع�ن العملي�ة أس�فلت ولق�ائم للوح�دات التحويلي�ة، 

.وكسر اللزوجةكالتفحيم

رف�ع ال�رقم األوكت�اني عملي�ة: Catalytic Reformingته�ذيب بالعام�ل الحف�از •

.بوجود عامل حفازللنافثا إلنتاج الغازولين

: تحوي�ل القطف�ات الثقيل�ة إل�ى خفيف�ة م�ن : تحوي�ل القطف�ات الثقيل�ة إل�ى خفيف�ة م�ن : Thermal Crackingتكس�ير ح�راري •

الهيدروكربوني��ة خ��الل تكس��ير الجزيئ��ات الكبي��رة إل��ى ص��غيرة وتقص��ير السالس��ل 

.الطويلة، بالتسخين لرفع نسبة إنتاج المصفاة من المنتجات الثمينة
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تحوي��ل القطف��ات الثقيل��ة إل��ى : Catalytic Crackingتكس��ير بالعام��ل الحف��از •

.كربونية الطويلة بوجود عامل حفازخفيفة من خالل تقصير السالسل الهيدرو

تحوي��ل : Fluidized Catalytic Crackingتكس��ير بالعام��ل الحف��از الم��ائع •

القطف��ات الثقيل��ة إل��ى خفيف��ة م��ن خ��الل تقص��ير السالس��ل الهيدروكربوني��ة الطويل��ة 

.بوجود عامل حفاز على شكل مائع

تحوي�ل القطف�ات الثقيل�ة : Catalytic Hydrocrackingالتكسير الهي�دروجيني •

روجين ق�ي إلى خفيفة من خالل تكسير الجزيئات الكبي�رة إل�ى ص�غيرة بوج�ود الهي�د

.مفاعل يحتوي على عامل حفاز

:  Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)يثي�ر اإلوتي�ل يثالثي ميثي�ل ب•

أح��د المركب��ات األوكس��جينية تم��زج م��ع الغ��ازولين لرف��ع ال��رقم األوكت��اني للمن��تج 

.النهائي في المصفاة

:Hydrodesulphurizationن��زع الكبري��ت بالهدرج��ة / ةمعالج��ة هيدروجيني��•

.لنزع المركبات الكبريتية من القطفات النفطية بوجود عامل حفاز وهيدروجين

معام�ل يس�تخدم لقي�اس (Nelson Complexity Index)مؤشر تعقي�د نيلس�ون •

.الالحقة في المصفاةالتحويليةنسبة العمليات

، معام�ل (FCC Equivalency Factor)مكافئ التكس�ير بالعام�ل الحف�از الم�ائع •

.في المصفاةالتحويليةيستخدم لقياس نسبة العمليات 

معام��ل يس��تخدم،(Bottom of the Barrel Index)مؤش��ر ق��اع البرمي��ل•

قاس بالنس�بة المئوي�ة إلجم�الي يووصيف قدرة المصفاة على تكرير النفوط الثقيلة، تل

والتكس�ير الهي�دروجيني إل�ى طاق�ة ،طاقة وحدات التفح�يم والتكس�ير بالعام�ل الحف�از

.التقطير الجوي
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 )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

                                                         آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ف

 اموعات الدولية املعتمدة يف الدراسة

:قسمت دول العالم في الدراسة إلى سبعة مجموعات على النحو التالي

، كيني��ا، الس��ودان، المغ��رب، بي��ايل، نيجيري��ا، جن��وب أفريقي��ا، الجزائ��ر، مص��ر:أفريقي��ا

–كونغ�وال، زامبي�ا، موريتاني�ا، نغالالس�، ت�ونس، ك�اميرون، غان�ا، أنغ�وال، ساحل الع�اج

.ليبيريا، تانزانيا، غابونال، رازافيلب

، إندونيس�يا، ت�ايوانة، سنغافور، كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، الصين:آسيا الباسيفيك

، ن���دانيوزيل، كوري���ا الش���مالية، فيتن���ام، باكس���تان، فيليب���ين، الماليزي���ا، أس���تراليا، تايالن���د

.بروناي، بنغالديش، بابوا نيوغينياا، سيريالنك، ميانمار

فلس���طين ، قط���ر، اإلم���ارات، الع���راق، الكوي���ت، إي���ران، الس���عودية:الش���رق األوس���ط

.األردن، اليمن، عمان، سورية، البحرين، المحتلة

، تش�يلي، كوبا، ندا أنتيلهول، كولومبيا، األرجنتين، فنزويال، البرازيل:أمريكا الجنوبية

، دومينيك�ان، بورتوريك�و، أرغ�واي، بوليفي�ا، ترين�داد وتوب�اغو، إك�وادور، بي�رو، أروبا

.سورينام، باراغواي، مارتينيق، نيكاراغوا، السيلفادور، كوستاريكا، جامايكا

.المكسيك، كندا، الواليات المتحدة:أمريكا الشمالية

، أزربيج��ان، روماني��ا، ن��دابول، روس��يا البيض��اء، أوكراني��ا، روس��يا:أوروب��ا الش��رقية

، هنغاري��ا، كرواتي��ا، التش��يك، ليتواني��ا، ص��ربيا، أوزباكس��تان، تركمانس��تان، كازاخس��تان

.قرغيزستان، سلوفينيا، البوسنة، ألبانيا، مكدونيا، سلوفاكيا،بلغاريا

، تركي��ا، بلجيك��ا، إس��بانيا، هولن��دا، بريطاني��ا، فرنس��ا، إيطالي��ا، ألماني��ا:أوروب��ا الغربي��ة

.نداإيرل، سويسرا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، البرتغال، النرويج، اليونان، السويد
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الفصل األولفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
1

 الفصل األول

 حملة تارخيية عن تطور صناعة تكرير النفط يف العامل

يتن��اول ه��ذا الفص��ل أه��م المالم��ح الت��ي م��رت به��ا ص��ناعة تكري��ر ال��نفط عل��ى 

، وذل��ك للوق��وف من��ذ انطالقه��امس��توى الع��الم، والص��عوبات الت��ي اعترض��ت مس��يرتها 

عل��ى ال��دروس الت��ي يمك��ن اس��تقراؤها واالس��تفادة منه��ا ف��ي استش��راف مس��تقبل ه��ذه 

 .الصناعة
مقدمة : 1-1

عن��د اكتش�اف عملي��ة 1846انطلق�ت بداي�ة ص��ناعة تكري�ر ال��نفط ف�ي كن��دا ع�ام 

بدأت أول محاولة1854إنتاج كيروسين اإلنارة من الفحم، وبعد فترة قصيرة في عام 

وبع��د تط��ور . إلنت��اج الكيروس��ين م��ن ال��نفط المجم��ع ي��دوياً م��ن حق��ول ال��نفط ف��ي بولن��دا

عمليات اكتشاف النفط بكميات كبيرة تم بناء أول أكبر مصفاة لتكرير النفط في روس�يا 

.1856عام 

ب��دأ تط��ور ص��ناعة تكري��ر 1859بنس��يلفانيا ع��اموالي��ة حف��ر أول بئ��ر ف��ي م��ع

ألمريكية، واستمر بوتيرة بطيئ�ة حت�ى نهاي�ة الق�رن التاس�ع النفط في الواليات المتحدة ا

. عشر

ش�هدت ص�ناعة تكري�ر ال�نفط تط�وراً س�ريعاً فت�رة الح�رب العالمي�ة األول�ى في

، ث��م توس��عت عل��ى نط��اق وق��ود للس��يارات والط��ائرات الحربي��ةب��دافع الحص��ول عل��ى 

.تجاري في معظم دول العالم بعد انتهاء الحرب

تكريرية في مصافي العالمتطور الطاقة ال: 1-2

ف��ي ثالثين��ات الق��رن العش��رين ب��دأ انتش��ار ص��ناعة التكري��ر عل��ى مس��توى دول 

وف�ي والس�تينات، العالم النامية، وحقق�ت تط�ورات هام�ة ف�ي األربعين�ات والخمس�ينات
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طل�بالنم�و الكبي�ر للازده�رت ص�ناعة التكري�ر بش�كل ملح�وظ بت�أثير بداية السبعينات 

.المنتجات النفطيةعلى

إليه�ا ف�ي تأقص�ى قيم�ة وص�لإجم�الي الطاق�ة التكريري�ة سجل1981عام في 

بتأثير عدة عوامل، يأتي في مقدمتها ارتفاع معدل ) ي/مليون ب82(السنوات السابقة

.، وتنامي الطلب على المشتقات النفطيةالعالميالنمو االقتصادي

الع��المي ف�ي منتص��ف الثمانين��ات، وم�ع ظه��ور األزم�ة الت��ي أص��ابت االقتص�اد 

ر ف�ي أس�عار ال�نفط، انخف�ض إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة إل�ى ـوط كبي�ـوالتي رافقه�ا هب�

حي��ث ت��م ، وذل��ك نتيج��ة تراج��ع الطل��ب عل��ى المش��تقات النفطي��ة، )ي/ملي��ون ب73(

إغ��الق العدي��د م��ن المص��افي الص��غيرة الحج��م ذات الم��ردود الم��نخفض لعجزه��ا ع��ن 

.تحقيق الحد األدنى من الربحيةرتها على عدم قدالمنافسة و

المص��افي الص��غيرة ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، إغ��القترك��زت ظ��اهرة 

مص�فاة 220إل�ى 1980مص�فاة ع�ام 320حيث انخفض ع�دد المص�افي العامل�ة م�ن 

إل�ى ) ي/أل�ف ب57(، وارتفع متوسط طاقة المصفاة خالل هذه الفترة من 1985عام 

188انخف���ض ع���دد المص���افي األمريكي���ة إل���ى 1990وف���ي ع���ام ، )ي/أل���ف ب70(

أما المص�افي . )ي/ألف ب78(مصفاة، وارتفع متوسط الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 

الكبي��رة، وبش��كل خ��اص ف��ي ك��ل م��ن أمريك��ا الش��مالية وأوروب��ا الغربي��ة والياب��ان، فق��د 

زي��ز ق��درتها رك��زت جهوده��ا عل��ى تطبي��ق ب��رامج تحس��ين األداء والربحي��ة، به��دف تع

على مواجهة التحديات التي تعترضها، وذلك من خالل تطبيق برامج ترشيد اس�تهالك 

الطاقة وتحسين كف�اءة اس�تخدامها، وتطبي�ق التقني�ات المتط�ورة الت�ي تمكنه�ا م�ن إنت�اج 

.الوقود النظيف، وتخفيض طرح الملوثات إلى البيئة

ي�أتي ،وذلك لع�دة أس�باب،في بقية مناطق العالم، كان إغالق المصافي محدوداً 

في مقدمتها أن ملكية معظم المصافي في الدول النامية تعود إلى شركات وطني�ة تض�ع 

، وخاص�ة ف��ي النفطي�ةف�ي مقدم�ة أولوياته�ا تلبي�ة حاج�ة الس��وق المحلي�ة م�ن المش�تقات 

.المناطق البعيدة
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ف�ي مطل�ع عق�د التس�عينات م�ن الق��رن العش�رين ع�اد إجم�الي الطاق�ة التكريري��ة

المنتج�ات وازن م�ع نم�و الطل�ب عل�ى ـاع بشكل متـلمصافي النفط في العالم إلى االرتف

الش�كل ين ـيب�.الذي تركز في الدول النامية، وخاصة في كل من الصين والهن�دالنفطية

ف��ي الع��الم خ��الل عق��د النفطي��ة المنتج��اتاس��تهالك الطاق��ة التكريري��ة وتط��ور ) 1-1(

.التسعينات من القرن العشرين

)2000-1990(واستهالك المنتجات النفطية في العالم الطاقة التكريرية تطور: 1-1الشكل 

2001أوابك، التقرير اإلحصائي، :المصدر          

إغالق المصافي الصغيرة الحجم الت�ي ل�م ت�تمكن م�ن مواجه�ة استمرت ظاهرة

الظروف الص�عبة الت�ي واجه�ت ص�ناعة التكري�ر ف�ي تل�ك الفت�رة، كانخف�اض الربحي�ة 

، وخاص�ة ف�ي من�اطق أوروب�ا البترولي�ةوتشدد متطلبات مع�ايير مواص�فات المش�تقات 

حمل األعباء الت�ي والواليات المتحدة األمريكية واليابان، فضالً عن عدم قدرتها على ت

فرضتها التش�ريعات الت�ي تل�زم المص�افي باتخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة للح�د م�ن ط�رح 

. الملوثات إلى البيئة
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بخف�ض الملوث�ات البيئي�ة الناتج�ة ع�ن االهتم�امتن�امي تميزت فت�رة التس�عينات ب

م��ن خ��الل إع��داد مع��ايير تح��دد النس��ب القص��وى له��ذه اس��تخدام وق��ود وس��ائل النق��ل

ات وفق برنامج زمني محدد يعطى للمصافي لكي تتخذ اإلج�راءات الت�ي تمكنه�ا الملوث

المخطط الزمني لتط�ور المع�ايير )1-1(الجدول يبين .من تلبية متطلبات تلك المعايير

.والديزلاألوروبية لمواصفات الغازولين

والديزلالغازولين الجدول الزمني لتطور المعايير األوروبية لمواصفات :1-1الجدول

التاريخالمعيار
حد أقصىجزء في المليونمحتوى الكبريت،

الديزلالغازولين

1199420002000-يورو

21996500500-يورو

32000150350-يورو

50)10(4200550-يورو

520091010-يورو

,IFQC: المصدر 2011

فت�رة العش�رين ح�ادي والق�رن الد األول م�نـالعق�ف�يريرـناعة التك�دت صـشه

ار ال�نفط ـنتيجة نمو الطل�ب عل�ى المنتج�ات النفطي�ة وموج�ة ارتف�اع أسع�االزدهارمن 

العالمي�ة االقتصاديةبدء األزمة عمتـتراجعها، ولكن2004أت في عام دـالخام التي ب

ولكن ب�وتيرة وـارتفاع الطاقة التكريرية لمصافي العالم بالنممرـواست، 2008في عام 

واس��تهالك وع��دد المص��افيتط��ور الطاق��ة التكريري��ة) 2-1(الش��كليب��ين . منخفض��ة

,GBI).)2013-2000(في العالم خالل الفترة المنتجات النفطية 2011)



آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

31

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل األولفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
5

) 2013-2000(في العالمالمنتجات النفطيةواستهالك تطور الطاقة التكريرية :2-1الشكل 

2013أوابك، التقرير اإلحصائي، : المصدر    

تطور األداء التشغيلي لمصافي النفط في العالم: 1-3

ش��هدت ص��ناعة التكري��ر خ��الل العق��دين الماض��يين تغي��رات هام��ة ف��ي مس��توى 

.أو درجة التعقيدحجم الطاقة التكريريةسواء من حيث ،األداء

العالمالتكريرية لمصافي طاقة المتوسط تطور: 1-3-1

إغ��الق المص��افي إل��ىف��ي األس��واق العالمي��ةالش��ديدةظ��روف المنافس��ةأدت

واستبدالها بمصاف ذات طاقات تكريرية عالي�ة، الصغيرة لعدم قدرتها على المنافسة، 

ارتف�اع ذل�ك وقد نتج عن . وخفض تكاليف التشغيل،الحجماقتصادمن لالستفادةوذلك 

ي بداي��ة /أل��ف140إل��ى 1995ف��ي ع��ام ي /أل��ف ب106م��ن ةافلمص��امتوس�ط طاق��ة 

تزيد طاقتها التكريرية عن التي الة، حيث انخفض عدد المصافي الصغير2014عام 

، 2014مص�فاة بداي�ة ع�ام 147إل�ى 1995مصفاة ف�ي ع�ام 237ي من /ألف ب50

ي م�ن /أل�ف ب)200-100(بينما ارتف�ع ع�دد المص�افي الت�ي تبل�غ طاقته�ا التكريري�ة 

، كما ارتفع عدد المصافي 2014مصفاة بداية عام 232إلى 1995مصفاة عام 196
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1995مص�فاة ع�ام 115ي من /ألف ب200الكبيرة التي تزيد طاقتها التكريرية عن

متوس�ط طاق�ة المص�فاة تط�ور )3-1(الش�كل يبين .2014مصفاة بداية عام 153إلى 

).2014-1995(العالم خالل الفترة فيحسب الحجممصافي النفط عدد توزع و

)2014-1995(خالل الفترة في العالم متوسط طاقة المصفاةتطور:3-1الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

تطور العمليات التحويلية الالحقة: 1-3-2

اس��تمرار التوج��ه نح��و ش��هدت ص��ناعة تكري��ر ال��نفط ف��ي العق��دين الماض��يين

،المعالج�ة الهيدروجيني�ةعملي�اتالتحويلية التي تتك�ون م�ن عملياتالةالتوسع في طاق

وذل��ك حت��ى ت��تمكن م��ن تلبي��ة متطلب��ات تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولينوعملي��ات 

وتحس��ين ال��رقم ،مس��توى الكبري��ت ف��ي المش��تقات النفطي��ةالمع��ايير الخاص��ة بتخف��يض 

وتلبي��ة متطلب��ات ،ي��فظإنت��اج الوق��ود النلتمك��ين المص��افي م��ن األوكت��اني للغ��ازولين 

.,Brelsford, R., et al)المعايير الخاصة بمواصفات المنتجات النفطية 2013).
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تطور طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية•

30.94عملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة ف��ي الع��الم م��ن ةارتف��ع إجم��الي طاق��

لتص�ل إل�ى1995من طاقة تقطير النفط الخام في ع�ام % 42.33ي ونسبة /مليون ب

. 2014ع�ام بداي�ةمن طاقة تقطير النفط الخ�ام% 52.13ي ونسبة /مليون ب47.36

تط��ور طاق��ة عملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة ف��ي الع��الم خ��الل )4-1(الش��كل ويب��ين 

. ونسبتها إلى طاقة عمليات تقطير النفط الخام) 2014-1995(الفترة 

)2014-1995(في العالمالمعالجة الهيدروجينيةعمليات ةتطور طاق:4-1الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

للغازولينعمليات تحسين الرقم األوكتانيتطور طاقة •

والت��ي تتك��ون م��ن للغ��ازولينعملي��ات تحس��ين ال��رقم األوكت��اني ارتفع��ت طاق��ة

مقارن�ة بالعملي�ات اً طفيف�خ�الل العق�دين الماض�يين ارتفاع�اً عمليات التهذيب واألزمرة 

نظ��راً لبلوغه��ا مرحل��ة النض��وج ف��ي ثمانين��ات الق��رن العش��رين عن��دما وذل��كاألخ��رى،

صدرت تشريعات الحد من إضافة مركبات الرصاص كمادة مساعدة على رف�ع ال�رقم 

ف��ي أواخ��ر العق��د األول م��ن الق��رن الح��ادي لالرتف��اعث��م ع��ادت زولين،ااألوكت��اني للغ��

بس��بب دخ��ول المص��افي الجدي��دة ف��ي ك��ل م��ن الص��ين والمملك��ة العربي��ة ،والعش��رين
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وعل�ى ال�رغم . والتي تحتوي على وحدات تهذيب وأزم�رة ذات طاق�ة عالي�ة،السعودية

الفت�رة م�ا ب�ينمن ارتفاع طاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني في مصافي الع�الم ف�ي

ك��ان طفيف�اً، فق��د قطي��ر ال�نفط إال أن ارتف��اع نس�بتها إل��ى طاق�ة ت2014و1995يع�ام

ف�يتقطي�ر ال�نفطم�ن إجم�الي طاق�ة % 14.8ونس�بة ي /لي�ون بم10.8م�ن ارتفعت 

يب�ين . 2014بداي�ة ع�ام % 15.31ونس�بة ي/ملي�ون ب13.91إلى1995عام العالم

ف��ي مص��افي تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولينعملي��ات ةتط��ور طاق��)5-1(الش��كل

.)2014-1995(خالل الفترةالعالم

)2014-1995(في مصافي العالم تحسين الرقم األوكتانيعمليات ة تطور طاق:5-1الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-وابكأ: المصدر

تكسير المخلفات الثقيلةتطور طاقة عمليات •

عملي�ات التفح�يم لتي تتكون م�ن عمليات تكسير المخلفات الثقيلة اارتفعت طاقة

(Coking)، والتكس���ير الح���راري(Thermal Cracking) والتكس���ير بالعام���ل ،

،  (Catalytic Hydrocracking)والتكس�ير الهي�دروجيني،(FCC)الحف�از الم�ائع 

إل��ى 1995ف�ي ع�ام م��ن طاق�ة تقطي�ر ال��نفط % 28.6بنس�بة ي /ملي�ون ب20.93م�ن 

يب�ين . 2014من طاقة تقطي�ر ال�نفط بداي�ة ع�ام% 33.92ونسبة ي/مليون ب30.82
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الع�الم خ�الل مص�افيف�يتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةتطور طاقة عملي�ات )6-1(الشكل 

).2014-1995(الفترة 

)2014-1995(في مصافي العالمتكسير المخلفات الثقيلةعمليات ةتطور طاق: 6-1الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

عوامل تطور أداء صناعة التكرير في العالم: 1-4

تط��ورات هام��ة س��اهمت ف��ي ص��ناعة التكري��ر خ��الل العق��ود الماض��ية ش��هدت

(Andrews, A., & Pirog, R., 2010):وذلك بتأثير دوافع عديدة أهمها،تطوير األداء

البيئي���ة ومع���ايير مواص���فات المنتج���ات النفطي���ة، التش���ريعات متطلب���اتتلبي���ة•

.وتحسين قدرة المصفاة على إنتاج الوقود النظيف

تعديل هيكل اإلنت�اج بم�ا يتناس�ب م�ع هيك�ل الطل�ب عل�ى المنتج�ات الحاجة إلى•

.النفطية في األسواق المحلية والعالمية

م��ن ف��رق لالس��تفادةتمك��ين المص��افي م��ن تكري��ر النف��وط الثقيل��ة والحامض��ية •

.  تحسين ربحية المصفاةفي السعر

اع الخ�اص ط�تعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية والوطنية وش�ركات الق•

.تحسين األداء والربحيةفي تنفيذ مشاريع إنشاء المصافي وتطويرها بهدف 
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مواصفات المنتجات النفطية التشريعات البيئية ومعايير: 1-4-1

ساهم تنامي الوعي بضرورة الحد من اإلنبعاثات البيئية في دفع مص�افي ال�نفط 

في العالم إلى رفع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية لتخفيض محتوى الكبريت ف�ي 

المنتج���ات النفطي���ة، وخاص���ة بالنس���بة للمص���افي المص���ممة لتص���دير المنتج���ات إل���ى 

دة األمريكية في تل�ك الفت�رة مرك�ز القي�ادةوقد تبوأت الواليات المتح،األسواق العالمية

ال�دول أص�درت في مجال إصدار التشريعات الخاصة بحماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وث، كم�ا 

مقدم�ة دول الع�الم م�ن حي�ث إص�دار تش�ريعات هامة جعلتها ف�ي تشريعات األوروبية 

يب�ين.ومعايير تحسين مواصفات المنتجات النفطية للحد من طرح الملوثات إلى البيئ�ة

تطور متطلبات قانون الهواء النظيف ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة )2-1(الجدول 

تط�ور مواص�فات )3-1(الج�دول يب�ين كم�ا. خالل عقد التسعينات من القرن العشرين

.الغازولين في المعايير األوروبية

عقد التسعيناتفيتطور متطلبات قانون الهواء النظيف في الواليات المتحدة :2-1الجدول 

مالحظاتالتعديالتالتاريخ

س���جينات إل���ى الغ���ازولين ف���ي كإض���افة األو1992
(Oxygenated Gasoline)فصل الشتاء 

يتطل��ب برن��امج الغ��ازولين المض��اف إلي��ه األوكس��جينات 
في فصل الشتاء أن يكون الحد األدنى لنس�بة األوكس�جين 

وتيل يبثالثيحجماً من الميثيل % 15أو مايعادل % 2.7
وذل��ك لتخف��يض إيث��انول، % 7.4أو (MTBE)يثي��ر اإل

.إنبعاثات غاز أول أكسيد الكربون من عادم السيارات

للغازولين في ) ريد(تحديد الضغط البخاري 1993
)1-الطور ( فصل الصيف 

بالضغط البخاري، وتحديد القيم�ة حس�ب االلتزامبدأ نفاذ 
.كل والية

يتضمن تحديد قيمة الضغط البخاري، ونس�بة المنظف�ات، ) 1-الطور(غازولين كاليفورنيا 1993
.إضافة إلى حظر إضافة مركبات الرصاص

منع بيع أي نوع م�ن أن�واع ال�ديزل يحت�وي عل�ى كبري�ت تخفيض  محتوى الكبريت في الديزل1993
.)جزء بالمليون500(أعلى من 

)1-الطور(الغازولين المعاد تشكيله 1995
Reformulated Gasoline (Phase 1)

.في فصل الصيف) ريد(تخفيض قيمة الضغط البخاري 

)2-الط���ور(غ���ازولين كاليفورني���ا األنظ���ف1996
California Cleaner Gasoline

متطلب��ات خاص��ة بوالي��ة كاليفورني��ا، تتض��من متطلب��ات  
.إضافية للضغط البخاري لخفض اإلنبعاثات

تتضمن تحديد حد أدنى لمحتوى األوكسجين وحد أقص�ى )2-الطور(الغازولين المعاد تشكيله 1998
لنس���بة البن���زين ف���ي فص���ل الص���يف، وتع���ديل متطلب���ات 
أخرى تتعلق بمركبات النيتروجين وملوثات أخرى عل�ى 

.مدار العام
EIA, 2011: المصدر
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األوروبيةتطور مواصفات الغازولين في المعايير : 3-1الجدول 

5-يورو4-يورو3-يورو2-يورو

1996200020052009التاريخ

10)10(50015050المليون، حد أقصىفي الكبريت، جزء 

423535- حجماً، حد أقصى%العطريات، 

181818-حجماً، حد أقصى%، األوليفينات

5111حجماً حد أقصى% بنزين، 

3.7-2.72.72.7-أقصىوزناً، حد % أوكسجين 

70-7060-7060-10060-35ضغط بخاري ريد، كيلو باسكال

خاليخاليخالي0.013الليتر، حد أقصى/الرصاص، غرام

IFQC, 2011: المصدر

ق مع هيكل الطلب على المنتجات النفطيةتعديل هيكل اإلنتاج بما يتواف: 1-4-2

الع�الم مش�كلة التغي�ر المس�تمر لهيك�ل الطل�ب ت صناعة تكري�ر ال�نفط ف�ي هواج

ب ـض الطل��ـدين الماض��يين، حي��ث انخف��ـوخاص��ة ف��ي العق��ية، ـقات النفط��ـشت��ـعل��ى الم

، فةـطى والخفي�ـات الوس�ـع عل�ى المنتج�ـوارتف�،ودـت الوق�ـعلى المنتجات الثقيل�ة كزي�

1995ع�ام %17.26م�ناالس�تهالككل ـود ف�ي هي�ـت الوق�ـبة زي�ـت نس�ـفقد انخفض�

المقط�رات الوس�طى الطل�ب عل�ى نس�بة ت ارتفع�بينم�ا ، 2012في عام % 10.39إلى 

ينـيب��. 2012ف��ي ع��ام %62.84إل��ى1995ف��ي ع��ام %58.86والغ��ازولين م��ن

خ��الل الفت��رةتط��ور هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي الع��الم)7-1(الش��كل 

)1995-2012(.
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)2012-1995(تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في العالم :7-1الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013:المصدر

جهة التغيرات الت�ي ط�رأت عل�ى هيك�ل اإلنت�اج ش�هدت مص�افي ال�نفط ف�ي المو

إنش��اء مص��اف جدي��دة أو الع��الم تط��ورات ش��ملت توس��يع الطاق��ة التكريري��ة م��ن خ��الل 

، حي��ث ارتفع��ت نس��بة ، إض��افة إل��ى تع��ديل طاق��ة العملي��اتالقائم��ةفيتوس��يع المص��ا

ف�ي ع�ام %63.63إلى1995في عام %59.86منوالغازولين المقطرات الوسطى 

إل�ى 1995ع�ام % 17.62وبالمقابل انخفض�ت نس�بة إنت�اج زي�ت الوق�ود م�ن ، 0122

تط�ور هيك�ل إنت�اج مص�افي الع�الم م�ن ) 8-1(الش�كل يبين .2012في عام % 10.95

. المنتجات النفطية خالل العقدين الماضيين
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)2012-1995(تطور هيكل إنتاج مصافي العالم من المنتجات النفطية :8-1الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013: المصدر

النفوط الثقيلة والحامضية  تعزيز إمكانية تكرير : 1-4-3

حاجته�ا األسباب الهامة التي دفع�ت المص�افي إل�ى تحس�ين أدائه�ا التش�غيليمن 

إل��ى رف��ع طاق��ة عملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ة لتحويله��ا إل��ى منتج��ات خفيف��ة عالي��ة 

تن�امي نس�بة إنت�اج النف�وط الخ�ام الثقيل�ة الحامض�ية الحاوي�ة عل�ىوذلك نتيجة الجودة، 

مع انخفاض إنتاج األنواع الخفيفة الحاوية عل�ى ترافق ،نسبة أعلى من القطفات الثقيلة

م��ن % 11.8حي��ث ارتفع��ت نس��بة النف��وط الثقيل��ة م��ن نس��بة منخفض��ة م��ن الكبري��ت، 

، بينم�ا انخفض�ت نس�بة إنت�اج 2012عام % 13.6إلى 1995إجمالي إنتاج العالم عام 

أم��ا م��ن حي��ث . 2012ع��ام % 30.3إل��ى 1995ف��ي ع��ام % 32.4الخ��ام الخفي��ف م��ن 

إل��ى 1995ع��ام % 51الكبري��ت فق��د ارتفع��ت نس��بة النف��وط الحامض��ية م��ن محت��وى 

من إجمالي إنتاج العالم م�ن ال�نفط الخ�ام، كم�ا انخفض�ت نس�بة النف�وط الحل�وة % 52.2

ع�ام % 34.3إل�ى 1995ع�ام % 36.9الحاوية على نسبة منخفضة من الكبري�ت م�ن 

الع��الم حس��ب الن��وع تط��ور نس��ب إنت��اج النف��وط الخ��ام ف��ي )9-1(الش��كليب��ين .2012

.)2012-1995(خالل الفترة 
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)2012-1995(الكثافةتطور نسب إنتاج النفوط الخام في العالم حسب :9-1الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013: المصدر

)2012-1995(محتوى الكبريتفي العالم حسب إنتاج النفطتطور نسب  :10-1الشكل 

World Oil & Gas Review, 2013:المصدر
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القطاع الخاص وشركات النفط العالميةمشاركة: 1-4-4

ال��نفط ف��ي الع��الم م��ن المؤش��رات األخ��رى الهام��ة الت��ي ش��هدتها ص��ناعة تكري��ر

المش����اريع ف����ي الخ����اصالقط����اعش����ركاتدورتراج����عالعق����دين الماض����يينخ����الل

ف��ياليق��ينع��دمع��نالناتج��ةالمخ��اطرالزدي��ادنظ��راً التكري��رص��ناعةليةاالس��تثمار

إال أن ش��ركات ال��نفط ،العالمي��ةاألس��واقف��يالنفطي��ةالمنتج��اتعل��ىالطل��بمع��دالت

تق�ديم تس�هيالت سعت إلى تحفي�ز القط�اع الخ�اص م�ن خ�اللفي الدول الناميةالوطنية

العالمية في مش�اريع النفطكما لجأت الشركات الوطنية إلى مشاركة شركاتمشجعة، 

النفطية،تلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات ة تهدف إلىعمالقمصافإنشاء

تخف��يض تك��اليف و،وتحقي��ق سياس��ة المحافظ��ة عل��ى أم��ن الطاق��ة عل��ى الم��دى البعي��د

وتب���ادل ،تقاس���م المخ���اطر، والحج���ماقتص���ادال���ذي يحقق���ه مب���دأوالتش���غيلاالس���تثمار

وق��د . الت��ي يمتلكه��ا ك��ل ش��ريكم��ن اإلمكاني��ات وم��واطن الق��وةواالس��تفادة،الخب��رات

فيم�ا يل�ي و. نطق�ة الش�رق األوس�ط والص�ين والهن�دمتركزت هذه المشاريع في كل من 

:ة التي نفذت في المملكة العربية الس�عوديةتركاألمثلة على هذه المشاريع المشبعض 
(AO &G Directory, 2012)

وه�ي مص�فاة مش�تركة ب�ين ش�ركة ، (SAMREF)مش�روع مص�فاة س�امرف•

.أرامكو السعودية وشركة إكسون موبيل األمريكية

وه��ي مص��فاة مش��تركة ب��ين ش��ركة أرامك��و ، (SASREF)مص��فاة ساس��رف •

. السعودية وشركة شل الهولندية

، وه��ي مص��فاة مش��تركة ب��ين ش��ركة أرامك��و  (SATORP)مجم��ع س��اتورب•

.السعودية وتوتال الفرنسية
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ستنتاجات االوخالصة ال: 1-5

عن��د اكتش�اف عملي��ة 1846انطلق�ت بداي�ة ص��ناعة تكري�ر ال��نفط ف�ي كن��دا ع�ام 

، وبع��د تط��ور عملي��ات اكتش��اف ال��نفط الحج��ريإنت��اج كيروس��ين اإلن��ارة م��ن الفح��م

، ث��م ف��ي 1856بكمي��ات كبي��رة ت��م بن��اء أول مص��فاة لتكري��ر ال��نفط ف��ي روس��يا ع��ام 

تط�ورات هام�ة ص�ناعة التكري�رحقق�تق�د و. 1859الواليات المتحدة األمريكي�ة ع�ام 

إجم�الي الطاق�ة ، حيث ارتفع من القرن الماضيفي األربعينات وحتى بداية السبعينات

مليون 82(أقصى قيمة وصل إليها في السنوات السابقةإلى1981عام في التكريرية 

طي�ةالنفالمنتج�اتبتأثير ارتفاع معدل النم�و االقتص�ادي، وتن�امي الطل�ب عل�ى ) ي/ب

.في األسواق العالمية

ت�م ومع ظهور األزمة التي أصابت االقتص�اد الع�المي ف�ي منتص�ف الثمانين�ات

رتف�اع تك�اليف إغالق العديد من المصافي الصغيرة الحج�م ذات الم�ردود الم�نخفض ال

أما المصافي الكبيرة فقد ركزت جهوده�ا عل�ى تطبي�ق ، ةعجزها عن المنافستشغيلها و

ب��رامج تحس��ين األداء والربحي��ة، به��دف تعزي��ز ق��درتها عل��ى مواجه��ة التح��ديات الت��ي 

رف��ع طاق��ة العملي��ات التحويلي��ة الت��ي تتك��ون م��ن عملي��ات تعترض��ها، وذل��ك م��ن خ��الل 

م��ن تلبي��ة تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولين والمعالج��ة الهيدروجيني��ة الت��ي تمكنه��ا 

إضافة إلى رفع طاق�ة متطلبات المعايير البيئية الخاصة بمواصفات المنتجات النفطية، 

تحوي�ل القطف�ات الثقيل�ة إل�ى التي تمك�ن المص�افي م�ن عمليات تكسير المخلفات الثقيلة 

الطل�ب تعديل هيكل اإلنتاج بما يتوافق مع هيكل منتجات خفيفة عالية الجودة، وبالتالي 

طبي��ق ب��رامج ترش��يد تبتل��ك الفت��رةف��ياالهتم��ام، كم��ا ب��رز النفطي��ةالمنتج��اتعل��ى 

التقنيات المتطورة التي تمكنه�ا م�ن إنت�اج الوق�ود النظي�ف، واستخدام،استهالك الطاقة

.وتخفيض طرح الملوثات إلى البيئة

الش��ركاتم��ن المؤش��رات الهام��ة الت��ي ظه��رت ف��ي العق��دين الماض��يين لج��وء 

م�نتمتلكه�االت�ياإلمكان�اتمنلالستفادةالعالميةالنفطاتشركمشاركةإلىالوطنية

.للمشاريع الجديدةالمحتملةلمخاطرتقاسم او، ةهامتكنولوجيةوخبراتتقنيات
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تشير التغيرات التي طرأت على صناعة التكرير خالل العقود الثالثة الماض�ية 

النش��اطات ونم��و إل��ى وج��ود ارتب��اط وثي��ق ب��ين مع��دل الطل��ب عل��ى المش��تقات النفطي��ة 

إل�ى ح�دوث تح�والت جذري�ة ف�ي ص�ناعة أدت أخ�رى عوام�لتبرزكما . االقتصادية

:التكرير، أهمها

لع�دموذل�كالمنخفض�ة،التكريري�ةالطاقةذاتالنفطمصافيمنالعديدإغالق•

.المرتفعةالتشغيلتكاليفتحملعلىقدرتها

التش��ريعاتبمتطلب�اتالتزامه��التحس�ينالقائم��ةالمص�افيتط��ويرنح�والتوج�ه•

.التلوثمنالبيئةبحمايةالخاصة

الوق�ودكزي�تالثقيل�ةالمشتقاتتحولالتيالتحويليةالعملياتطاقةفيالتوسع•

البيئي�ة،المع�اييرم�عمتوافق�ةومواص�فاتعالي�ةقيم�ةذاتخفيف�ةمشتقاتإلى

. والخارجيةالمحليةاألسواقمتطلباتمعيتالءمبماالمنتجاتتركيبةوتعديل

ف��يالحديث��ةالتقني��اتاس��تخدامخ��اللم��نواإلنتاجي��ةاألداءبتحس��يناالهتم��ام•

وتط��ويرالص��يانة،عملي��اتإدارةب��رامجوتطبي��قالتكري��ر،عملي��اتتش��غيل

.وغيرهاالعمل،مواقعظروفوتحسين،الحوادثمنالوقايةأساليب

ف�ي المش�اريعللمش�اركةالخ�اصالقط�اعركاتسعي الحكومات إل�ى تحفي�ز ش�•

.التكريرصناعةفييةاالستثمار
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 الفصل الثاني

 احلاضر واملستقبل: تطورات صناعة تكرير النفط يف العامل

على الرغم من التحديات العديدة التي تواجه صناعة تكرير النفط في الع�الم إال 

نتج�اتالمكبيرة نظراً لدورها في تزويد األس�واق العالمي�ة بية أهمأنها ال تزال تكتسب

. من إجمالي استهالك العالم من الطاقة األولي�ة% 33تمثل نسبة تزيد عن التي النفطية

ف�ي بع�ض المن�اطق النفطي�ةوعلى ال�رغم م�ن تراج�ع الطل�ب الع�المي عل�ى المش�تقات 

لطل�ب ف�ي البل��دان اإال أن��ه م�ن المتوق�ع أن يس�اهم تن��امي ،كأوروب�ا والوالي�ات المتح�دة

يب��ين.النامي��ة، وخاص��ة ف��ي الص��ين والهن��د، ف��ي تط��وير ه��ذه الص��ناعة ف��ي المس��تقبل

.2013العالمفيالطاقةاستهالكإجماليمنالنفطاستهالكنسبة)1-2(الشكل 

2013العالمفيالطاقةاستهالكإجماليمنالنفطاستهالكنسبة:1-2الشكل 

BP Sstatistic review, 2014: المصدر

يتن��اول ه��ذا الفص��ل الوض��ع الح��الي لت��وزع الطاق��ة التكريري��ة وع��دد المص��افي 

العاملة، وتصنيفها من حيث الحج�م ودرج�ة التعقي�د، وأه�م الش�ركات المالك�ة لمص�افي 

نفط
33%

غاز طبيعي
24%

فحم
30%

نووية
4%

مائية
7%

متجددة
2%
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في مناطق العالم، مع اإلشارة إلى التحديات التي تواجه ص�ناعة التكري�ر العاملة النفط 

وأسبابها وانعكاساتها على أداء وربحية المصافي، واإلجراءات المتخذة لمواجه�ة تل�ك 

التحديات، وتأثير هذه اإلجراءات على التطورات المس�تقبلية للطاق�ة التكريري�ة وطاق�ة 

. العمليات الالحقة في مصافي العالم

الطاقة التكريرية في العالم: 2-1

ي/بأل��ف 90852بل��غ إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة لمص��افي ال��نفط ف��ي الع��الم 

طاق��ة تكريري��ةف��ي المرتب��ة األول��ى، بمنطق��ة آس��يا الباس��يفيك ت��أتي. 2014بداي��ة ع��ام 

تليه�ا، من إجمالي الطاقة التكريرية في الع�الم% 29ي ونسبة /ألف ب26400قدرها

أوروب��ا الغربي��ة بطاق��ة ث��م، %24ي ونس��بة /أل��ف ب21748بطاق��ة أمريك��ا الش��مالية 

ت��وزع نس��ب )2-2(الش��كل يب��ين . %16ونس��بة ي/بأل��ف14407تكريري��ة ق��درها 

كم�ا يب�ين ، 2014الطاقة التكريرية لمصافي النفط العاملة في مناطق الع�الم بداي�ة ع�ام 

وطاق��ة ودرج��ة تعقي��دها، ي العامل��ة، التكريري��ة وع��دد المص��افطاق��ةال)1-2(الج��دول

.2014مناطق العالم بداية عام العمليات التحويلية في 

2014توزع نسب الطاقة التكريرية في مناطق العالم بداية عام :2-2الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

آسيا الباسيفيك
29%

أمريكا الشمالية
24%

أوروبا الغربية
16%

أوروبا الشرقية   
11%

الشرق األوسط  
9%

أمريكا 
الجنوبية

7%

أفريقيا
4%
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عدد مصافي النفط في العالم: 2-2

647إل�ى 2014النفط العاملة في العالم بداية ع�ام وصل إجمالي عدد مصافي 

منطق�ة آس�يا ك،للطاق�ةاً تتركز هذه المصافي في مناطق العالم األكث�ر اس�تهالك. مصفاة

تليه��ام��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي الع��الم، % 25مص��فاة، بنس��بة ) 164(الباس��يفيك 

أوروب��ا الغربي��ة و، %23بنس��بة مص��فاة)148(أمريك��ا الش��مالية ف��ي المرتب��ة الثاني��ة

م�ن إجم�الي % 13مصفاة بنس�بة ) 84(، ثم أوروبا الشرقية %14بنسبة مصفاة) 93(

ت�وزع نس�ب مص�افي ال�نفط)3-2(الش�كل يب�ين . 2014عدد مصافي العالم بداي�ة ع�ام 

.2014في مناطق العالم بداية عام العاملة

)ي/ألف ب(2014في مناطق العالم بداية عام مصافي النفط العاملةطاقة :1-2الجدول 
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5.25 12340.3 3139.28 6932.52 164 26400 آسيا الباسيفيك

9.3 15674.5 4873.18 11911.11 148 21748 أمريكا الشمالية

6.73 10033.81 2564 5116.82 93 14407 أوروبا الغربية

4.91 4175 1542 2198 84 9810.4 أوروبا الشرقية

4.39 2662 936.45 2021 49 8545 الشرق األوسط

4.85 1540.86 352.85 2217.97 65 6443 أمريكا الجنوبية

3.76 936.85 500.16 451.85 44 3498 أفريقيا

6.25 47363.46 13907.98 30819.36 647 90852.5 إجمالي العالم

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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2014مصافي النفط في مناطق العالم بداية عام عدد توزع نسب :3-2الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر    

عشرين شركة خمس وتعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط في العالم إلى 

ت�أتي ف�ي مق�دمتها ش�ركة إكس�ون موبي�ل األمريكي�ة، عالمي�ة ووطني�ة،تكرير رئيس�ية،

5589إل�ى 2014حيث وصلت الطاقة التكريرية للمصافي التي تملكها في بداية ع�ام 

ش��ركة روي��ال تليه��ا، ي الع��المم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��% 6بنس��بة ي/أل��ف ب

، وف���ي %5بنس���بة ي/أل���ف ب4109بطاق���ة تكريري���ة ق���درها ندي���ةالهولدوت���ش ش���ل

ي/أل�ف ب3971ة ق�درها ي�شركة س�ينوبك الص�ينية بطاق�ة تكريرتأتيالمرتبة الثالثة 

ف��ي المرتب��ة الرابع��ة بطاق��ة تكريري��ة ق��درها ، كم��ا ت��أتي ب��ريتش بترولي��وم%4بنس��بة 

وف��ي المرتب��ة الخامس��ة ت��أتي ش��ركة أرامك��و الس��عودية .%3ي بنس��بة /أل��ف ب2859

كم��ا تمتل��ك ك��ل م��ن ف��اليرو %. 3ي بنس��بة /أل��ف ب2851.5بطاق��ة تكريري��ة ق��درها 

إنيرج���ي وبترولي���وس دي فن���زويال ومؤسس���ة البت���رول الوطني���ة الص���ينية وش���يفرون 

لك��ل م��نهم م��ن إجم��الي الطاق��ة % 3بس طاق��ة تكريري��ة متقارب��ة بنس��بة وكونوك��و فيلي��

حص�ة أكب�ر عش�ر ش�ركات )4-2(الش�كل يب�ين . 2014التكريرية في العالم بداية عام 

تص�نيف أكب�ر خم�س )2-2(الج�دول كما يب�ين . 2014بداية عام تكرير نفط في العالم

.2014وعشرين شركة تكرير في العالم بداية عام 

آسيا الباسيفيك
25%

أمريكا الشمالية
23%

أوروبا الغربية
14%

أوروبا الشرقية   
13%

الشرق األوسط  
8%

أمريكا الجنوبية
10%

أفريقيا
7%
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2014كبر عشر شركات نفط في العالم بداية عام ألالطاقة التكريريةحصة:4-2الشكل 

2013تقرير األمين العام السنوي –أوابك: المصدر

)ي/ألف ب(2014في العالم بداية عام النفط تكريراتتصنيف أكبر شرك:2-2الجدول 
التكريريةالطاقةالشركةالمرتبة

ExxonMobile5589إكسون موبيل 1
PLCRoyal Dutch Shell4109.2سيإلبيشل،دوتشرويال2
Sinopec3971سينوبك 3
BP PLC2858.9سيإلبي-بيبي4
Saudi Aramco2851.5أرامكو السعودية 5
Valero Energy Corp2776.5فاليرو إنرجي  6
Venezuela SA Petroleos de2675إيإسفينزويال،ديبتروليوس7
China National Petroleum Corp2685الصينيةالوطنيةالبترولمؤسسة8
Chevron2539.6شيفرون 9
ConocoPhillips2514.2كونوكو فيليبس 10
Total SA2304إيإستوتال11
Petroleo BrasileiroSA1997إيإسبرازيليروبتروليو12
Marathon Petroleum Co.LP1714بيإلبتروليومماراثون13
Petroleos Mexicanos SA1703مكسيكانوسبتروليوس14
NationalIranian Petroleum Co1451اإليرانيةالوطنيةالنفطشركة15
JX Nippon Oil&Energy Corp 1423.2والطاقةللنفطنيبونإكسجيمؤسسة16
Rosneft1293روزنفت 17
OAO Lukoil1217أويللوكأوإيأو18
SK Corp1115كيإسمؤسسة19
Repsol1105ريبسول 20
Kuwait Nationalالكويتيةالوطنيةالبترولشركة21 Petroleum Co.1085
Petramina993بترامينا 22
Agip Petroli SPA904إيبيإسبتروليأجيب23
Flint Hills Resources714.4فلينت هيلز ريسورسس 24
Sunoco Inco505سانوكو 25
2013أوابك، تقرير األمين العام السنوي : المصدر

إكسون موبيل     
6%

رويال دوتش شل، 
بي إل سي 

5%

سينوبك  
4% بي إل سي -بي بي 

3%
أرامكو السعودية 

3%
فاليرو إنرجي  

3%
بتروليوس دي 

فينزويال 
مؤسسة البترول 3%

الوطنية الصينية 
3%

شيفرون 
3%

كونوكو فيليبس  
3%

باقي العالم
64%
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مصافي النفط في العالماألداء التشغيلي ل: 2-3

األداء التش�غيلي لمص�افي ال�نفط وتقي�يم طورت العدي�د م�ن المؤش�رات لوص�ف 

رير أن��واع ـا ف��ي تك��ـه��ـمرونتم��دى و،ودةـة الج��ـقات عالي��ـاج مشت��ـعل��ى إنت��تهاق��در

تعقي��د نيلس��ونمؤش��رر ه��ذه المؤش��رات اس��تخداماً ـم��ن أكث��. مختلف��ة م��ن النف��وط الخ��ام

(Nelson Complexity Index)،ومك�افئ التكس�ير بالعام�ل الحف�از الم�ائع(FCC 

Equivalency Factor) ،ومؤشر قاع البرميل(Bottom of the Barrel Index) .

(Nelson Complexity Index)مؤشر تعقيد نيلسون •

ل ـب��ـاضي م��ن قـرن الم��ـق��ـات م��ن الـد الستين��ـق��ـاس ف��ي عـي��ـذا المقـور ه��ـط��

ية ـاز األمريك��ـغ��ـط والـف��ـلة النـر ف��ي مج��ـونش��، (Wibur Nelson)ر نيلس��ون ـب�ـواي

(Oil & Gas Journal) . إعطاء معامل لكل عملية م�ن عملي�ات يعتمد المقياس على

......) تقطير، تقطير فراغي، معالجة هيدروجيني�ة، تكس�ير ح�راري، أس�فلت(المصفاة 

اساً بال�دوالر لك�ل برمي�ل م�ن ـوذلك تبعاً لتكلفة رأس الم�ال ال�الزم إلنش�اء العملي�ة، مق�

كس��ير لوح��دة الت6لوح��دة التقطي��ر الج��وي، و1ت��م تحدي��د معام��ل بقيم��ة . لق��يم الوح��دة

رـمؤش�يحس�ب بالت�الي . (VGO-FCC)بالعامل الحفاز الم�ائع لزي�ت الغ�از الفراغ�ي 

دة ـ�ـة لك�ل وحـمي�ـمة الطاق�ة التصميـمجم�وع المع�امالت مض�روبة بقي�بتعقيد المص�فاة 

دة ـج عل��ى الطاق��ة التكريري��ة لوح��ـم النات��ـ، ويقس��التكري��ر ف��ي المص��فاةم��ن وح��دات

طاق��ة وح��دة تبل��غ فعل��ى س��بيل المث��ال، بف��رض أن مص��فاة بس��يطة . ر الج��ويـالتقطي��

يط المتقط�ع ـي، ووحدة تهذيب النافثا بطريقة التنش/ألف ب100وي فيها ـير الجـالتقط

(Semi-regenerative catalytic reforming) ي، ووح�دة /أل�ف ب20طاقته�ا

معام��ل تعقي��د وح��دة وحي��ث أن. ي/أل��ف ب30معالج��ة هيدروجيني��ة لل��ديزل طاقته��ا 

، ومعام�ل تعقي�د وح�دة الته�ذيب بطريق�ة التنش�يط المتقط�ع )1(التقطير الج�وي يس�اوي 

مؤش��رف��إن ) 3(وح��دة المعالج��ة الهيدروجيني��ة لل��ديزل يس��اوي معام��ل ، و)5(يس��اوي 

:تعقيد المصفاة يحسب على النحو التالي

)100*1.0+20*5.0+30*3.0/ (100 =2.9
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كلما كان الرقم الناتج كبيراً فإن ذلك ي�دل عل�ى أن المص�فاة أكث�ر تعقي�داً، وه�ي 

، عل�ى ال�رغم لية الالحقةتحويالعمليات البالتالي أكثر ربحية، نظراً للقيمة التي تضيفها 

.من أن تكاليف إنشاء وتشغيل المصافي المعقدة أعلى من المصافي البسيطة

(FCC Equivalency Factor)از المائع معامل مكافئ التكسير بالعامل الحف•

صمم هذا المقياس لتوص�يف طاق�ة العملي�ات التحويلي�ة ف�ي المص�فاة، حي�ث أن 

المصفاة يمكن أن تحتوي عل�ى ع�دة أن�واع م�ن العملي�ات الت�ي تح�ول المنتج�ات الثقيل�ة 

ة ذات ج��ودة وقيم��ة أعل��ى ف��المنخفض��ة القيم��ة كزي��ت الوق��ود الثقي��ل إل��ى منتج��ات خفي

من هذه العمليات على سبيل المثال التكس�ير الح�راري والتكس�ير .ين والديزلكالغازول

ولحساب درجة تعقيد المصفاة يح�دد .بالعامل الحفاز والتفحيم، والتكسير الهيدروجيني

لك��ل عملي��ة م��ن العملي��ات التحويلي��ة مع��امالً يتناس��ب م��ع نس��بة المنتج��ات الخفيف��ة الت��ي 

وه��ي عملي��ة التكس��ير بالعام��ل الحف��از ،ي��ة المعياري��ةتنتجه��ا ه��ذه العملي��ة مقارن��ة بالعمل

ويحس��ب معام��ل مك��افئ التكس��ير بالعام��ل ). 1(الت��ي تعط��ى معام��ل (FCC)الم��ائع 

الحف�از الم�ائع بن��اتج جم�ع إجم��الي مع�امالت العملي��ات التحويلي�ة ف��ي المص�فاة، ويقس��م 

.المجموع الناتج على طاقة عملية التقطير الجوي

 (Bottom of the Barrel Index)مؤشر قاع البرميل•

يستخدم مؤشر قاع البرميل لتوصيف قدرة المص�فاة عل�ى تكري�ر النف�وط الخ�ام 

ق�اس بالنس�بة المئوي�ة إلجم�الي طاق�ة يوإنت�اج منتج�ات بترولي�ة عالي�ة القيم�ة، و،الثقيلة

وح�دات التفح��يم والتكس�ير بالعام��ل الحف��از والتكس�ير الهي��دروجيني إل�ى طاق��ة التقطي��ر 

,Kearney).ويالج A. T., 2012) 

درج�ة تعقي�دها وتصنف مصافي النفط حسب نوع عمليات التكرير المكونة لها 

يحت�وي ك�ل ن�وع م�ن ه�ذه . وتحويلي�ةتقطي�ر، ومعالج�ة هيدروجيني�ة، : أنواعثالثةإلى 

:األنواع على عمليات التكرير التالية

تتك��ون م��ن وح��دات لتجزئ��ة ال��نفط الخ��ام إل��ى Topping:مص��افي التقطي��ر•

.غير معالجةنفطية مشتقات 
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تحت��وي إض��افة إل��ى Hydroskimming:مص��افي المعالج��ة الهيدروجيني��ة•

لرف��ع ووح��دات ته��ذيب للنافث��ا ،عملي��ة التقطي��ر عملي��ات معالج��ة هيدروجيني��ة

. لغازولينالرقم األوكتاني ل

معالج�ة و،وح�دات تقطي�رت�وي عل�ىحتConversion:التحويلي�ةمص�افي ال•

المخلف���ات الثقيل���ة تكس���يروعملي���ات ،ووح���دة تقطي���ر فراغ���ييدروجيني���ة،ه

. إلى مشتقات خفيفةلتحويلها

حسب النوعمصافي النفط في العالمتصنيف: 2-3-1

م�ن إجم�الي مص�افي الع�الم، % 73نس�بة تزي�د ع�ن التحويلي�ةمص�افي التش�كل 

كم�ا بل�غ ع�دد مص�افي ، 2014بداي�ة ع�ام ف�يمص�فاة471ع�دد ه�ذا الن�وع بل�غحي�ث 

أم�ا . م�ن إجم�الي ع�دد مص�افي الع�الم% 14مص�فاة بنس�بة 92ة ينيالمعالجة الهيدروج

يترك�ز الع��دد األكب��ر %. 13بنس��بة مص�فاة84مص�افي التقطي��ر البس�يطة فبل��غ ع��ددها 

وآس���يا ،وأمريك���ا الش���مالية،أوروب���ا الغربي���ةدول ك���ل م���ن ف���ي التحويلي���ةمص���افي لل

التقطي�رم�ن ن�وع المصافيمنطقتي الشرق األوسط وأفريقيا فمعظمفيأما . يكفالباسي

مصافي النفط العاملة في من�اطق تصنيف) 5-2(الشكل يبين .والمعالجة الهيدروجينية

مص��افي نس��ب ت��وزع )6-2(الش��كل ، كم��ا يب��ين 2014بداي��ة ع��ام حس��ب الن��وع الع��الم 

.2014بداية عام حسب النوعالنفط العاملة في العالم
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2014بداية عام حسب النوع مصافي النفط العاملة في مناطق العالم تصنيف:5-2الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

2014بداية عام حسب النوعمصافي العاملة في العالمنسب التوزع :6-2الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر
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الحجمحسب مصافي النفط في العالمتصنيف: 2-3-2

153ي /أل�ف ب200بلغ عدد مصافي النفط التي تزيد طاقته�ا التكريري�ة ع�ن 

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي الع��الم، كم��ا بل��غ ع��دد المص��افي % 23مص��فاة بنس��بة 

232ي /أل���ف ب200-100طاقته���ا التكريري���ة ب���ين متوس���طة الحج���م الت���ي تت���راوح 

100-50، وع��دد المص��افي الص��غيرة الت��ي تت��راوح طاقته��ا ب��ين %36مص��فاة بنس��بة 

، بينما بلغ عدد المص�افي الص�غيرة ج�داً، الت�ي ال %18بنسبة مصفاة115ي /ألف ب

م�ن إجم�الي ع�دد مص�افي % 23مصفاة، بنس�بة 147ي /ألف ب50تزيد طاقتها عن 

تترك�ز المص�افي الكبي�رة الحج�م ف�ي ك�ل م�ن . 2014النفط العاملة في العالم بداية عام 

ف�ي ك�ل م�ن أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، بينما تترك�ز المص�افي الص�غيرة الحج�م

تص�نيف مص�افي ال�نفط )7-2(الشكل يبين . أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا

ت�وزع نس�ب )8-2(الش�كل ، كما يب�ين 2014سب الحجم بداية عام حالعاملة في العالم

.2014مصافي النفط العاملة في العالم حسب الحجم بداية عام 

2014بداية عام الحجم حسب مصافي النفط العاملة في مناطق العالم تصنيف:7-2الشكل 
)ي/ألف ب(

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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2014بداية عام الحجمحسب مصافي العاملة في العالمنسب التوزع :8-2الشكل 
)ي/ألف ب(

التكريرقاعدة بيانات صناعة –أوابك : المصدر

للغازولينطاقة عمليات تحسين الرقم األوكتاني: 2-3-3

تحسين الرقم األوكت�اني للغ�ازولين الت�ي تتك�ون عملياتطاقةنسبةمتوسطبلغ

ال�نفطتقطي�رطاق�ةم�ن%15.31مص�افي الع�الم ف�يمن عملي�ات الته�ذيب واألزم�رة

جاءت ك�ل م�ن أمريك�ا الش�مالية وأوروب�ا الغربي�ة وأوروب�ا الش�رقية .2014عامبداية 

ع�ن ت�نخفض فيه�ا القيم�ةبمع�دالت تزي�د ع�ن متوس�ط الع�الم، بينم�ا بقي�ة من�اطق الع�الم 

طاق�ةةس�بنمتوس�ط ) 9-2(الش�كليب�ين. 2014متوسط مصافي الع�الم ف�ي بداي�ة ع�ام 

من�اطق مص�افيف�يال�نفطتقطيرةطاقإلىللغازولينتحسين الرقم األوكتانيعمليات

.2014عامبداية العالم

50أقل من 
23%
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إلىتحسين الرقم األوكتانيعمليات اقة ـطنسبةط ـمتوس: 9-2الشكل 
2014عامبداية العالمفياتقطير النفط في مصطاقة        

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية :2-3-4

مص��افي الع��الم ف��يعملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة طاق��ةنس��بةبل��غ متوس��ط 

تختل�ف نس�بة طاق�ة عملي�ات . 2014ع�امبداي�ة الخامالنفطتقطيرطاقةمن% 52.13

المع��ايير لمتطلب�اتالمعالج�ة الهيدروجيني�ة م�ن منطق��ة ألخ�رى ف�ي الع�الم، وذل��ك تبع�اً 

تأتي كل من أمريكا الشمالية وأوروب�ا الغربي�ة .المنتجات النفطيةالمطلوبة لمواصفات 

في مقدمة مناطق العالم من حيث نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية إل�ى طاق�ة 

ة التي تتطلب محتوى منخفض من يتقطير النفط، وذلك بسبب صرامة التشريعات البيئ

نسبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجيني�ة إل�ى متوسط )10-2(كل الشيبين . الكبريت

.2014بداية عام طاقة تقطير النفط الخام في مناطق العالم
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طاقةالمعالجة الهيدروجينية إلى طاقة متوسط نسبة :10-2الشكل 
2014تقطير النفط في مناطق العالم بداية عام 

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك: المصدر    

طاقة عمليات تكسير المخلفات الثقيلة : 2-3-5

مص��افي الع��الم ف��يعملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ة طاق��ةنس��بةبل��غ متوس��ط 

تأتي كل من أمريكا الش�مالية . 2014عامبداية الخامالنفطتقطيرطاقةمن% 33.92

يب��ين . بمع��دالت تف��وق متوس��ط الع��المف��ي المقدم��ة وأوروب��ا الغربي��ة وأمريك��ا الجنوبي��ة 

إل�ى طاق�ة تقطي�ر تكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةنسبة طاقة عملي�ات متوسط )11-2(الشكل 

.2014بداية عام النفط الخام في مناطق العالم
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عمليات تكسير المخلفات الثقيلةمتوسط نسبة طاقة :11-2الشكل 
2014تقطير النفط في العالم بداية عام طاقةإلى               

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

في العالمالنفطصناعة تكريرتواجهالتحديات التي : 2-4

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الص�عوبات والتح�ديات الت�ي يتوق�ع 

أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الص�ناعة، ي�أتي ف�ي 

ع��دم ف��ي العدي��د م��ن من��اطق الع��الم، والطل��ب عل��ى المش��تقات النفطي��ةتراج��ع مق��دمتها 

ع�ن ع�دم إفص�اح ال�دول المس�تهلكة ع��ن لن�اتج ااالس�تهالكبيان�ات اليق�ين ال�ذي يكتن�ف 

، وتوجه بع�ض الحكوم�ات إل�ى وتغير هيكل الطلب على المنتجات،خططها المستقبلية

ن تن�امي تش�دد التش�ريعات البيئي�ة الخاص�ة بتخف�يض أكم�ا . دعم إنت�اج الوق�ود الحي�وي

وض��ع ص��ناعة تكري��ر ال��نفط تح��ت يس��اهم ف��ي نس��بة الكبري��ت ف��ي المش��تقات النفطي��ة 

نظ���راً لحاجته���ا إل���ى تخص���يص ، وذل���كض���غوط كبي���رة ت���ؤثر س���لبا عل���ى ربحيته���ا

.استثمارات باهظة لتطوير عملياتها بما يتناسب مع متطلبات هذه التشريعات

التح��ديات الت��ي تواج��ه ص��ناعة التكري��ر م��ن منطق��ة وانعكاس��اتتتب��اين طبيع��ة

تش��ريعات واألنظم��ة ألخ��رى، وذل��ك تبع��اً لعوام��ل عدي��دة تتعل��ق ب��الموارد المتاح��ة، وال

فيما يلي أهم التح�ديات الت�ي تواج�ه ص�ناعة التكري�ر ف�ي و. والبيئية السائدةاالقتصادية

. العالم، مع اإلشارة إلى أسبابها، واإلجراءات المتبعة للحد من انعكاساتها السلبية
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النفطيةالمنتجاتالطلب المستقبلي على بيانات معدلالغموض في : 2-4-1

النفطي�ةالتي طرأت على أس�عار ال�نفط الخ�ام والمنتج�ات الحادةالتغيراتأدت

صعوبة التنبؤ بمستقبل الطل�ب إلى زيادة خالل السنوات الماضية في األسواق العالمية 

عل�ى ص�ناعة تكري�ر وك�ان له�ذه التغي�رات أث�ر س�لبي العالمي على المشتقات النفطية، 

(GBI, 2012).النفط في معظم مناطق العالم

أهم أسباب الغموض ال�ذي يكتن�ف مع�دل الطل�ب المس�تقبلي عل�ى المش�تقات أما 

أس��عار ال��نفط ف��ي ص��عوبة التنب��ؤ بمس��توى :النفطي��ة فتع��ود إل��ى عوام��ل عدي��دة، أهمه��ا

، ف�ي من�اطق إنت�اج ال�نفطاض�طرابات جيوسياس�يةح�االت ح�دوثو، األسواق العالمي�ة

ك��ل ه��ذه .الع��المياالقتص��ادف��ي األزم��ات المالي��ة والك��وارث الطبيعي��ة، إض��افة إل��ى 

. تزيد من صعوبة توقع الطلب المستقبلي على المشتقات النفطيةالعوامل وغيرها 

تختلف مناطق العالم من حيث نمو الطلب على المنتجات النفطي�ة، حي�ث يتوق�ع 

ل ك�أن ينخفض الطلب في كل من أوروبا الغربية وأمريك�ا الش�مالية بينم�ا س�يزداد ف�ي 

)12-2(الش�كل يب�ين . من آسيا الباسيفيك والشرق األوس�ط وأفريقي�ا وأوروب�ا الش�رقية

.)2035-2012(تطور الطلب على المنتجات النفطية في مناطق العالم خالل الفترة 

إل�ى 2013عام )أوبك(التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدرة للبترولأشار

النفطي�ة س�يكون خ�الل الس�نوات العش�ر نتجاتالمأن المعدل السنوي لنمو الطلب على 

م�ن إجم�الي الطل�ب % 2.2، أو م�ا يع�ادل وس�طياً )ي/ملي�ون ب1.8(القادمة بمق�دار 

الش��رق والباس��يفيكويتوق��ع أن يترك��ز ب��أعلى مس��توياته ف��ي ك��ل م��ن آس��يا،الس��نوي

، بينم�ا س�يكون منخفض�اً ف�ي المن�اطق األخ�رى مث�ل أمريك�ا الش�ماليةوأفريقي�ااألوسط

المنتج�ات النفطي�ةالطل�ب عل�ى تط�ورتوقع�ات)12-2(الشكل يبين الغربية،أوروبا و

.)2035-2012(خالل الفترة العالم مناطق في
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فيتطور الطلب على المنتجات النفطية توقعات :12-2الشكل 
ي/مليون ب)2035-2012(مناطق العالم             

World Oilأوبك:المصدر Outlook, 2013

تغير هيكل الطلب على المنتجات النفطية: 2-4-2

الت�دريجي االنخف�اضالمش�تقات النفطي�ة نح�و عل�ىيالع�المالطل�بيميل هيكل 

بينم��ا ي��زداد الطل��ب عل��ى المقط��رات الوس��طى  ،عل��ى األن��واع الثقيل��ة كزي��ت الوق��ود

اس�تهالكح�دوث تغي�ر ف�ي هيك�ل إل�ى توقع�ات التش�ير و،الخفيفة كال�ديزل والغ�ازولين

عل�ى الطل�بالمنتجات النفطية في العقدين القادمين على مستوى العالم، حي�ث س�يزداد

% 40.65إل�ى 2012من إجمالي الطل�ب ف�ي ع�ام % 36.37المقطرات الوسطى من 

إل�ى 2012ف�ي ع�ام % 9.23، بينما س�ينخفض عل�ى زي�ت الوق�ود م�ن 2035في عام 

في كل من الواليات المتح�دة األمريكي�ة التراجعا تركز هذيو.2035في عام 5.53%

بتأثير الضغوط الت�ي تفرض�ها التش�ريعات البيئي�ة الخاص�ة بالح�د م�ن الغربيةوأوروبا

الش�كل يب�ين .حرق الوقود الثقيل الحاوي على نسب عالية م�ن الش�وائب الملوث�ة للبيئ�ة

ف�ي الع�الم خ�الل العق�دين تطور هيكل الطلب على المنتج�ات النفطي�ةتوقعات )2-13(

.القادمين
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)2035-2012(تطور هيكل الطلب على المنتجات النفطية في العالم توقعات :13-2الشكل 

World Oilأوبك:المصدر Outlook, 2013

النفطية إلقاء أعباء إض�افية عل�ى المنتجاتهيكل الطلب على اتتغيرينتج عن 

مصافي النفط، نتيجة الحاجة إلى تخصيص استثمارات باهظ�ة لتع�ديل هيك�ل عملياته�ا 

ومن األمثلة على تأثير انعكاسات تغير الطل�ب عل�ى ص�ناعة التكري�ر توج�ه . اإلنتاجية

نح�و التوس�عودول اإلتح�اد األوروب�يالعديد من مصافي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة 

في عمليات التكسير الهيدروجيني التي تتميز بارتفاع نس�بة إنت�اج المقط�رات الوس�طى 

 FCC (Fluidized Catalytic(ب�دالً م�ن عملي�ات التكس�ير بالعام�ل الحف�از الم�ائع 

Cracking  التي كان�ت س�ائدة ف�ي العق�ود الماض�ية، بس�بب ارتف�اع نس�بة إنتاجه�ا م�ن

، وذلك نتيجة تغير هيكل االس�تهالك ف�ي ه�ذه المن�اطق وتحوله�ا إل�ى ال�ديزل الغازولين

. بدالً من الغازولين

إن تغير هيكل الطلب على المشتقات النفطية ليس جديداً، فمن�ذ أن انطلق�ت ه�ذه 

ف��ي هيك��ل الطل��ب عل��ى منتجاته��ا، وخاص��ة ةمس��تمراتالص��ناعة وه��ي تواج��ه تغي��ر

لوق��ود ال��ذي ك��ان يس��تخدم بش��كل رئيس��ي ف��ي تولي��د الثقيل��ة كزي��ت اللمنتج��اتبالنس��بة 

التش�ريعات البيئي�ة الت�ي ظه�ورالطاقة الكهربائية واستخدامات صناعية أخرى، إال أن 

ود الثقي��ل الح��اوي عل��ى نس��ب عالي��ة م��ن الملوث��ات، ـتطال��ب بالح��د م��ن اس��تخدام الوق��
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ع��د ف��ي العدي��د م��ن من��اطق الع��الم، وخاص��ة بكوق��ود أنظ��فوت��وفر الغ��از الطبيع��ي 

التطورات التي أدخلت على تقنيات نقل�ه، أدى إل�ى تخف�يض الطل�ب عل�ى زي�ت الوق�ود 

بشكل تدريجي مما دفع مصافي النفط إلى تخص�يص اس�تثمارات باهظ�ة لتع�ديل هيك�ل 

ف�ي األس�واق المنتج�ات النفطي�ةعملياتها التكريرية بما يتناسب مع هيك�ل الطل�ب عل�ى 

.المحلية والعالمية

الحيويلوقود منافسة ا: 2-4-3

نحو دعم وتش�جيع ، وخاصة المستوردة للنفط،العالمدولتتجه حكومات بعض 

دعم الم�الي توفير ف�رص ال�وذلك من خالل تخفيض الضرائب والحيوي،إنتاج الوقود

النفطية من األس�واق المنتجاتتخفيض اعتمادها على استيراد ه، بهدفلمشاريع إنتاج

توقع��ات الزي��ادة ف��ي إم��دادات الوق��ود الحي��وي ف��ي )14-2(الش��كل يب��ين . الخارجي��ة

ف�ي مقدم�ة ال�دول الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ةوت�أتي . 2035مناطق العالم حت�ى ع�ام 

دول ، ث�مدول أمريك�ا الالتيني�ةتليه�االتي يتوق�ع أن يرتف�ع فيه�ا إنت�اج الوق�ود الحي�وي، 

.أوروبا الغربية

بعض إمدادات الوقود الحيوي في توقعات تطور :14-2الشكل 
ي/مليون ب)2035-2010(مناطق العالم            

World Oil Outlook, 2011–أوبك: المصدر
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يعتقد الكثير من المحللين أن دعم بعض الحكومات إلنتاج وبيع الوقود الحي�وي 

قد يؤدي إلى تراجع العدي�د م�ن المس�تثمرين ع�ن متابع�ة تنفي�ذ مش�اريع إنش�اء مص�افي 

جديدة، وخاصة أن الزمن الالزم إلنشاء مشروع إنتاج الوق�ود الحي�وي ال يزي�د النفط ال

ال�ذي يحت�اج ،متوس�طة الحج�م والتعقي�دالعن سنتين مقارنة بمش�روع إنش�اء المص�افي 

الحي�ويهن�اك مبالغ�ة ف�ي ق�درة الوق�ود إال أن . س�نوات6-4إلى مدة زمنية تص�ل إل�ى 

(Kingsman, J., 2013). ب التاليةلألسباوذلك المشتقات النفطية على منافسة 

تقات تفوق كلفة إنت�اج المش�قدارتفاع تكاليف إنتاج الوقود الحيوي إلى معدالت•

.، وخصوصاً عندما تكون أسعار النفط الخام معتدلةالنفطية

حاج��ة الوق��ود الحي��وي إل��ى مس��احات كبي��رة م��ن األراض��ي الص��الحة للزراع��ة •

يص�نع منه��ا، مم�ا س��يؤدي إل�ى ارتف��اع إلنت�اج كمي��ات كبي�رة م��ن الحب�وب الت��ي 

أسعار الم�واد الغذائي�ة، وزي�ادة مع�دالت الفق�ر والج�وع ف�ي الع�الم، فض�الً ع�ن 

.زيادة كمية األسمدة الملوثة للبيئة

المتك�ررة نتيج�ة الت�أثر بالعوام��ل نقطاع�اتاحتم�ال تع�رض الوق�ود الحي�وي لال•

. المناخية، كحاالت الجفاف، أو إصابة المزروعات باألمراض

إجراءات ترشيد استهالك الطاقة : 2-4-4

النفطي�ة المنتج�اتمن العوامل التي يمك�ن أن تس�اهم ف�ي تخف�يض الطل�ب عل�ى 

ن كف�اءة في السنوات القادمة االستمرار ف�ي إج�راءات ترش�يد اس�تهالك الطاق�ة وتحس�ي

ويتوق�ع أن . استخدامها المتبعة ف�ي كاف�ة من�اطق الع�الم، وخاص�ة ف�ي ال�دول الص�ناعية

ي��زداد االهتم��ام به��ذه اإلج��راءات م��ع تن��امي ض��غوط الهيئ��ات المختص��ة بحماي��ة البيئ��ة 

.لتخفيض انبعاثات الكربون والملوثات األخرى إلى الغالف الجوي

تغير نوعية النفوط الخام المنتجة:2-4-5

على الرغم م�ن التب�اين ف�ي درج�ة التغي�ر المتوقع�ة مس�تقبالً ف�ي نوعي�ة النف�وط 

إال أن الخام المنتجة من منطق�ة ألخ�رى، م�ن حي�ث درج�ة الكثاف�ة ومحت�وى الكبري�ت، 

أن معدل إنت�اج النف�وط الخفيف�ة الحاوي�ة عل�ى نس�ب منخفض�ة أكثر التوقعات تشير إلى 
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ا تزداد نسبة النفوط الثقيلة الحامضية ف�ي يزداد في بعض المناطق، بينمسمن الكبريت 

معظم الدراسات على أن المعدل الوسطي لدرجة كثافة ال�نفط كما تؤكد مناطق أخرى، 

2015الذي سيتوفر في األسواق العالمية يميل إل�ى التحس�ن حت�ى ع�ام (API°)الخام 

. 2035ف�ي ع�ام درج�ة33.1درجة، ثم يبدأ باالنخفاض ليص�ل إل�ى 33.5ليصل إلى 

ليص�ل 2010ف�ي ع�ام % 1.22م�ن مس�توى رتفعأما متوسط المحت�وى الكبريت�ي فس�ي

توقع�ات تط�ور إم�دادات )15-2(الش�كل يبين ،2035بحلول عام % 1.3حواليإلى

.) 2035-2010(النفط في العالم حسب النوعية خالل الفترة 

الخ�ام ف�ي متوس�ط نوعي�ة النف�وطانخف�اضدراس�ات أخ�رى أن يب�دأ كما تتوق�ع

في التوقعات فإنه من المؤك�د أن االختالفومهما كانت درجة . السنوات القليلة القادمة

، مم��ا يف��رض عل��ى المص��افي تخص��يص االنخف��اضنوعي��ة النف��وط الخ��ام تتج��ه نح��و 

باهظة لتعديل هيكل عملياته�ا اإلنتاجي�ة ليتواف�ق م�ع ه�ذا التغي�ر، ولتحس�ين استثمارات

.مختلفة من النفوط الخامتكرير أنواع في مرونتها 

)2035-2010(حسب النوعيةفي العالم إمدادات النفط تطور :15-2الشكل 

World Oilأوبك:المصدر Outlook, 2011
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الخ���ام يترك���ز ف���ي ال���دول وعل���ى ال���رغم م���ن أن ت���أثير تغي���ر نوعي���ة النف���وط

المستوردة للنفط أكثر من الدول المنتج�ة، إال أن انعكاس�ات ه�ذه المش�كلة س�تؤثر عل�ى 

ف�ي أداء صناعة التكرير في كافة مناطق الع�الم، نظ�راً لم�ا ستعكس�ه م�ن ارتف�اع كبي�ر

الباهظ��ة الالزم��ة لتط��وير المص��افي وتحس��ين مرونته��ا لتكري��ر أن��واع االس��تثمارات

تك��اليف التش��غيل ارتف��اعالنف��وط الخ��ام الثقيل��ة والحامض��ية، فض��الً ع��ن مختلف��ة م��ن 

(Largeteau, D., et al, 2012). والصيانة

النفطيةالمنتجاتتطور معايير مواصفات : 2-4-6

محت�وىتخف�يضبمتطلب�ات التش�ريعات البيئي�ة الخاص�ة بااللت�زامتعتبر قض�ية 

التح�ديات الكبي�رة الت�ي تواج�ه ص�ناعة التكري�ر، إح�دىالنفطية المنتجاتالكبريت في 

نظراً لض�خامة االس�تثمارات الالزم�ة إلنش�اء وح�دات معالج�ة هيدروجيني�ة جدي�دة، أو 

م���ن تلبي���ة متطلب���ات ه���ذه مص���افي ال���نفطتوس���يع طاق���ة الوح���دات القائم���ة، لت���تمكن

ح�د النفطي�ة أالمنتج�اتكما تشكل التش�ريعات الخاص�ة بتحدي�د مواص�فات . التشريعات

أه��م العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي تحدي��د ن��وع العملي��ات الت��ي س��تتكون منه��ا مش��اريع ص��ناعة 

. التكرير المستقبلية في العالم

شهدت مناطق العالم ف�ي العق�دين الماض�يين تط�ورات هام�ة ف�ي مج�ال تحس�ين 

مواصفات المنتجات النفطي�ة، وخاص�ة ف�ي ال�دول الص�ناعية، حي�ث تص�درت ك�ل م�ن 

ه��ذا التوج��ه، أم��ا ب��اقي المن��اطق فكان��ت الي��ات المتح��دة األمريكي��ةأوروب��ا الغربي��ة والو

، نظ�راً لض�عف ق�درة المص�افي عل�ى إنت�اج استجابتها متباينة تبعاً لظروف ك�ل منطق�ة

وحاجتها إل�ى اس�تثمارات باهظ�ة تف�وق ق�درة العدي�د م�ن ال�دول النامي�ة األنظفالوقود 

لى صحة اإلنس�ان والبيئ�ة ب�دأت ومع تنامي الوعي بخطورة اإلنبعاثات ع. على تحملها

م�ن خ�الل اإلع�الن ع�ن ، األخرىمناطق العالمباقيفي ملحوظبشكل االهتمامبوادر 

منتج�اتلتحس�ين ق�درتها عل�ى إنت�اج أو إنشاء مص�اف جدي�دةتطوير المصافي القائمة

يب��ين . بمواص��فات متوافق��ة م��ع متطلب��ات المع��ايير الخاص��ة بحماي��ة البيئ��ة م��ن التل��وث

توقعات تط�ور نس�بة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين ف�ي من�اطق الع�الم خ�الل )3-2(الجدول 



66

ول
 األ

حث
الب

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الثانيفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
40

توقع�ات تط�ور نس�بة الكبري�ت ف�ي ال�ديزل )4-2(الج�دول العقدين القادمين، كم�ا يب�ين 

.في مناطق العالم

)جزء بالمليون(مناطق العالمتطور نسبة الكبريت في الغازولين في :3-2الجدول 
201320152020202520302035البلد

303010101010أمريكا الشمالية
43519580452017أمريكا الجنوبية
121010101010أوروبا الغربية
50028075201310الشرق األوسط
18010545171310أوروبا الشرقية
19513570402016آسيا الباسيفيك

8755752351758055أفريقيا
Hart Energy Research & Consulting, 2013: المصدر

)جزء بالمليون(مناطق العالمتطور نسبة الكبريت في الديزل في :4-2الجدول 
201320152020202520302035البلد

151515101010أمريكا الشمالية
43519580452017أمريكا الجنوبية
121010101010أوروبا الغربية

870400155403014أمريكا الجنوبية
40022080251510أوروبا الشرقية
325190105452513آسيا الباسيفيك

3350211089040016585أفريقيا
Hart Energy Research & Consulting, 2013:المصدر

ارتفاع تكاليف اإلنشاء:2-4-7

ص��ناعة التكري��ر مش��كلة هتواج��كغيره��ا م��ن القطاع��ات الص��ناعية األخ��رى، 

، وخاصة فيم�ا يتعل�ق بأس�عار تكاليف إنشاء المشاريع الجديدةة في المتسارعالتغيرات

ي ح�دثت ت�الزيادة الكبيرة ف�ي أس�عار م�واد البن�اء الفعلى سبيل المثال أدت .مواد البناء

العدي�د م�ن المس�تثمرين إل�ى إلى دفع ، )2008-2005(خالل الفترة الواقعة بين عامي 

بوادر وبعد ظهور .إعادة النظر في الجدوى االقتصادية للمشاريع التي خطط إلنشائها

انخفضت أسعار المواد، إال أن الرك�ود 2008في أواخر عام العالمي االقتصادتعافي 

ف��ي خل��ق ظ��روف م��ن الخ��وف واإلحس��اس بع��دم ال��ذي أص��اب االقتص��اد س��اهم أيض��اً 

، إل��ى أن أظه�رت تحس��ناً ملحوظ��اً ف�ي بداي��ة العق�د الث��اني م��ن األم�ان ل��دى المس�تثمرين



آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

67

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الثانيفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
41

الق�رن الح��ادي والعش�رين، م��ن خ�الل ع��ودة العم��ل بالمش�اريع الت��ي كان�ت متوقف��ة ف��ي 

.السنوات الماضية

التطورات المستقبلية لصناعة تكرير النفط في العالم: 2-5

بظالله�ا عل�ى كاف�ة التي ألق�تالظروف االقتصادية لى الرغم من أهمية دورع

تط��وير ص��ناعة من��اطق الع��الم، إال أن هن��اك عوام��ل أخ��رى ت��ؤثر ف��ي اتخ��اذ ق��رار

كتحس��ين األداء التش��غيلي للمص��فاة لتمكينه��ا م��ن إنت��اج مش��تقات متوافق��ة م��ع ، التكري��ر

نس�بة للمص�افي المص�ممة للتص�دير، هيكل الطلب في األسواق المحلية أو الخارجية بال

وبالتالي ال يمكن القول أن هناك وص�فة عام�ة يمك�ن تطبيقه�ا عل�ى كاف�ة من�اطق الع�الم 

الم�وارد واإلمكان�ات الت�ي وحج�مدون النظر في الظروف الخاصة لكل منطقة، ون�وع 

يعتم��د المس��ار كم��ا . تمتلكه��ا، والت��ي له��ا دور كبي��ر ف��ي م��دى نج��اح المش��روع أو فش��له

بع لتطوير صناعة التكرير في ك�ل منطق�ة م�ن من�اطق الع�الم عل�ى عوام�ل عدي�دة، المت

أهمه��ا حاج��ة البل��د إل��ى تلبي��ة الطل��ب المتن��امي عل��ى المش��تقات النفطي��ة، وم��دى ت��وفر 

التمويل الالزم إلنشاء المشاريع الجديدة، ومدى االهتمام بتحسين ظروف حماية البيئ�ة 

.من التلوث

األنظ�فعة لتط�وير المص�افي القائم�ة وإنت�اج الوق�ود من العوامل األخرى الداف

تحس��ين ق��درة المص��افي عل��ى تص��دير منتجاته��ا الفائض��ة إل��ى ،وف��ق المع��ايير الدولي��ة

أش�ارت دراس�ة أجرته�ا مؤسس�ة ه�ارت إنرج�ي لالستش�ارات فق�د. األسواق الخارجي�ة

(Hart Energy Consulting)  إلى توقع زيادة الطلب على المنتجات النفطي�ة ذات

، حي�ث يتوق�ع أن يرتف�ع الطل�ب المحتوى المنخفض من الكبري�ت ف�ي الس�نوات القادم�ة

الي�وم ع�ام /مليون برميل3جزء بالمليون من 10على الغازولين الحاوي على أقل من 

عل��ى ، كم��ا يتوق��ع أن يرتف��ع الطل��ب2020ي بحل��ول ع��ام /ملي��ون ب14إل��ى 2010

ج�زء ب�المليون م�ن 10الديزل الحاوي على نسبة منخفضة من الكبريت أقل م�ن وقود 

يب�ين . 2020ي بحل�ول ع�ام /ملي�ون ب11إل�ى 2010ي في عام /مليون ب7حوالي 

تط�ور الطل�ب الع�المي عل�ى الغ�ازولين حس�ب محت�وى الكبري�ت حت�ى )16-2(الشكل 
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ال�ديزل حس�ب وق�ودالعالمي عل�ىتطور الطلب )17-2(الشكل ، كما يبين 2020عام 

.2020محتوى الكبريت حتى عام 

تطور الطلب العالمي على الغازولين حسب محتوى الكبريت :16-2الشكل 
ي/مليون ب) 2010-2020(

Hart Energy Consulting, 2012:المصدر              

حسب محتوى الكبريت الديزل وقودتطور الطلب العالمي على:17-2الشكل 
ي/مليون ب) 2010-2020(

Hart Energy Consulting, 2012: المصدر
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ترك��زت معظ��م مش��اريع إنش��اء المص��افي الجدي��دة ف��ي منطقت��ي آس��يا الباس��يفيك 

الس��عودية المملك��ة العربي��ة والش��رق األوس��ط، وخاص��ة ف��ي ال��دول المنتج��ة لل��نفط مث��ل

:وذلك ألسباب عديدة، أهمهااإلمارات العربية المتحدة وإيران، دولة و

.النفطيةالمنتجاتحاجة تلك المناطق إلى تأمين إمدادات آمنة من •

.كمادة خامبدالً من تصديرهالمنتجتعظيم القيمة المضافة للنفط•

.خلق فرص عمل جديدةالحاجة إلى •

.صناعة التكرير القائمةاالستفادة من البنية التحتية المتوفرة في منشآت•

االس��تفادة م��ن وج��ود ال��نفط الخ��ام ف��ي ت��وفير تك��اليف النق��ل، مم��ا يمنحه��ا مي��زة •

.تنافسية غير متوفرة في مناطق أخرى

التكريرية في مناطق العالمطاقةتوقعات تطور ال: 2-5-1

ل�ى إ) ب�كاأو(المص�درة للبت�رول األقط�ار العربي�ةمنظمة أصدرتهيشير تقرير

ي خ�الل /بأل�ف8570أن إجمالي الطاقة التكريرية لمصافي الع�الم س�يزداد بح�والي 

الباس��يفيك الزي��ادة م��ن منطقت��ي آس��يامعظ��م ه��ذه أتي ت، وس��)2018-2012(الفت��رة

ألف1790بحوالي الشرق األوسط كما ستزداد في منطقة . ي/بألف4588بحوالي

تختلف الطريقة التي سيتم من خالله�ا زي�ادة .والباقي في مناطق العالم األخرىي،/ب

الطاقة التكريرية من منطقة ألخرى، فمنها ما سيأتي من خ�الل إنش�اء مص�اف جدي�دة، 

مق�دار الزي�ادة )18-2(الش�كل يبين . المصافي القائمةتوسيع طاقةومنها ما سيأتي من 

).2018-2012(المتوقعة في الطاقة التكريرية في مناطق العالم خالل الفترة 
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ي/ألف ب)2018-2012(العالممناطقفية التكريريةطاقالزيادة توقعات :18-2الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عمليات إغالق وبيع مصافي ال�نفط ف�ي ال�دول 

وأمريك��ا الش��مالية وبع��ض دول آس��يا الباس��يفيك، الغربي��ةالص��ناعية، وخاص��ة أوروب��ا

عدي�دة أهمه�ا انخف�اض الطل�ب عل�ى المنتج�ات عواملكاليابان وأستراليا، وذلك بتأثير 

النفطية، وسياسة دعم الوق�ود الحي�وي، حي�ث بل�غ إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة للمص�افي 

ل الفت��رة ي خ�ال/أل��ف ب4400الت�ي أغلق�ت أو ت��م تخف�يض طاقته��ا التكريري�ة ح�والي 

ي في /ألف ب1500، و الغربيةي في أوروبا/ألف ب2000، منها )2008-2012(

أعلن ع�ن خط�ط 2013وفي منتصف عام . األمريكيتين، والباقي في اليابان وأستراليا

إلغالق أو بيع العدي�د م�ن المص�افي ف�ي ه�ذه المن�اطق يبل�غ إجم�الي طاقته�ا التكريري�ة 

الطاق�ة التكريري�ة )19-2(الش�كل يب�ين . 2018ي بحل�ول ع�ام /ألف ب5900حوالي 

). 2018-2013(للمصافي المتوقع إغالقها أو بيعها في مناطق العالم خالل الفترة 
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)2018-2013(العالممناطقطاقة المصافي المتوقع إغالقها أو بيعها في : 19-2الشكل 
ي/بألف

التكريرقاعدة بيانات صناعة -أوابك: المصدر

تكسير المخلفات الثقيلةعمليات طاقةتوقعات تطور : 2-5-2

تترافق مشاريع توسيع الطاقة التكريرية مع مشاريع رفع طاقة عمليات تكس�ير 

المخلف��ات الثقيل��ة الت��ي ته��دف إل��ى تحوي��ل القطف��ات الثقيل��ة إل��ى منتج��ات خفيف��ة عالي��ة 

ي خ��الل /ملي��ون ب5.5إض��افة طاق��ات جدي��دة ف��ي الع��الم بمق��دار القيم��ة، حي��ث يتوق��ع 

تك�ون ه�ذه اإلض�افة م�ن عملي�ات تكس�ير هي�دروجيني بطاق�ة ت. )2018-2013(الفترة 

ي، وعملي���ات تكس���ير /بأل���ف1700ي، وعملي���ات تفح���يم بطاق���ة /بأل���ف2200

منطق�ة يتركز معظم هذه العمليات ف�ي . ي/بألف1600بطاقة FCCبالعامل الحفاز 

ي، وأمريك���ا /بأل���ف1100، والش���رق األوس���ط ي/بأل���ف1600آس���يا الباس���يفيك 

700ي، وأمريك�ا الش�مالية /بأل�ف600وأوروبا الشرقية،ي/بألف800الجنوبية

تكس�ير المخلف�ات طاق�ة عملي�ات الزيادة المتوقع�ة ف�ي )20-2(الشكل يبين .ي/بألف

).2018-2013(الثقيلة خالل الفترة 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

أوروبا الغربية آسيا الباسيفيك أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوروبا الشرقية   

ف
أل

ي/ب
 



72

ول
 األ

حث
الب

)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةاألقطارمنظمة
 

الفصل الثانيفي العالمالنفطتكريرصناعةآفاق 
46

الثقيلةتكسير المخلفات طاقة عمليات الزيادة المتوقعة في :20-2الشكل 
ي/ألف ب)2018-2013(العالم مناطق في                                  

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

المعالجة الهيدروجينيةعمليات طاقةتوقعات تطور : 2-5-3

ف��ي من��اطق هيدروجيني��ةالمعالج��ة اليتوق��ع أن ي��زداد االهتم��ام بإنش��اء وح��دات 

، وذلك لتحسين قدرة المصافي على تخفيض نس�بة )2018-2013(خالل الفترة العالم

يق��در إجم��الي طاق��ة عملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة . الكبري��ت ف��ي المش��تقات النفطي��ة

في منطق�ة آس�يا الباس�يفيك معظمهاز ي، تترك/بألف6900المتوقع إنشاؤها بحوالي 

أمريك��ا ي، وف��ي/بأل��ف1400الش��رق األوس��ط بمق��داروي، /بأل��ف2400بمق��دار 

أوروب�اوأمريك�ا الش�ماليةب�ين ، والب�اقي يت�وزع م�اي/بأل�ف1000بمقدار الجنوبية

طاق��ة عملي��ات الزي��ادة المتوقع��ة ف��ي )21-2(الش��كل يب��ين .الغربي��ة وأوروب��ا الش��رقية

).2018-2013(المعالجة الهيدروجينية في مناطق العالم خالل الفترة 
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المعالجة الهيدروجينيةطاقة عمليات الزيادة المتوقعة في :21-2الشكل 
ي/ألف ب)2018-2013(العالم مناطق في                                   

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

للغازولينتحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقةتوقعات تطور : 2-5-3

ة ح��والي إض��اففيتوق��ع طاق��ة عملي��ات تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولينأم��ا

آس�يا هذه الزيادة ف�ي ك�ل م�نتتركز. ) 2018-2013(ي خالل الفترة /ألف ب2200

يب��ين . ي/أل��ف ب500ي، والش��رق األوس��ط بمق��دار /أل��ف ب900الباس��يفيك بمق��دار 

للغ�ازولينتحس�ين ال�رقم األوكت�انيطاقة عمليات الزيادة المتوقعة في )22-2(الشكل 

).2018-2013(في مناطق العالم خالل الفترة 
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األوكتانيتحسين الرقم طاقة الزيادة المتوقعة في :22-2الشكل 
ي/ألف ب)2018-2013(العالم مناطق في                                        

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

االستنتاجاتالخالصة و:2-6

مص��افي الع��دد وي/بأل��ف 90852بل��غ إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الع��الم 

في المرتب�ة األول�ى، منطقة آسيا الباسيفيك تأتي. 2014عام بداية مصفاة647العاملة 

أل�ف 21748بطاق�ة أمريك�ا الش�مالية تليها، ي/ألف ب26400قدرهاطاقة تكريريةب

. ي/بألف14407أوروبا الغربية بطاقة تكريرية قدرها ثم، ي/ب

عشرين شركة خمس وتعود ملكية أكثر من نصف مصافي النفط في العالم إلى 

، ت�أتي ف�ي مق�دمتها ش�ركة إكس�ون موبي�ل األمريكي�ةعالمي�ة ووطني�ة،تكرير رئيس�ية،

ش��ركة س��ينوبك ت��أتيوف��ي المرتب��ة الثالث��ة ،ندي��ةالهولش��ركة روي��ال دوت��ش ش��لتليه��ا

وف�ي المرتب�ة الخامس�ة ت�أتي ، الرابع�ةثم شركة ب�ريتش بترولي�وم ف�ي المرتب�ةالصينية 

.أرامكو السعوديةشركة 

م�ن إجم�الي % 73نس�بة تزي�د ع�ن بمص�فاة471التحويليةافي مصبلغ عدد ال

92ة ي�نيكما بلغ عدد مصافي المعالجة الهيدروج،2014في بداية عام مصافي العالم
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بنس��بة مص��فاة84أم��ا مص��افي التقطي��ر البس��يطة فبل��غ ع��ددها %. 14مص��فاة بنس��بة 

.2014من إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم بداية عام 13%

الت�ي تزي�د طاقته�ا التكريري�ة ع�ن ال�نفطومن حيث الحجم فقد بلغ عدد مص�افي

ف�ي ال�نفط العامل�ةصافيمن إجمالي عدد م% 23مصفاة بنسبة 153ي /ألف ب200

الت�ي تت�راوح طاقته�ا التكريري�ة ب�ين ،متوس�طة الحج�مالالعالم، كما بلغ ع�دد المص�افي 

، وع��دد المص��افي الص��غيرة الت��ي %36مص��فاة بنس��بة 232ي /أل��ف ب100-200

مص���فاة، بينم���ا بل���غ ع���دد المص���افي 115ي /أل���ف ب100-50تت���راوح طاقته���ا ب���ين 

م�ن % 23مصفاة، بنس�بة 147ي /ألف ب50الصغيرة جداً، التي ال تزيد طاقتها عن 

.2014ط العاملة في العالم بداية عام إجمالي عدد مصافي النف

تواجه صناعة التكرير في العالم العديد من الص�عوبات والتح�ديات الت�ي يتوق�ع 

أن يكون لها دور كبير في تحديد مسار التطورات المستقبلية لهذه الص�ناعة، ي�أتي ف�ي 

ع��دم ف��ي العدي��د م��ن من��اطق الع��الم، والطل��ب عل��ى المش��تقات النفطي��ةتراج��ع مق��دمتها 

، وتوج��ه وتغي��ر هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات،االس��تهالكبيان��ات اليق��ين ال��ذي يكتن��ف 

إض��افة إل��ى أعب��اء تلبي��ة متطلب��ات. بع��ض الحكوم��ات إل��ى دع��م إنت��اج الوق��ود الحي��وي

، وتدهور جودة ال�نفط التشريعات البيئية الخاصة بتخفيض نسبة الكبريت في المشتقات

. الخام المنتج

لتطوير ص�ناعة التكري�ر ف�ي ك�ل منطق�ة م�ن ةالمتبعت اإلجراءاطبيعةتختلف

عل��ى المحل��يعوام��ل عدي��دة، أهمه��ا حاج��ة البل��د إل��ى تلبي��ة الطل��ب لتبع��اً من��اطق الع��الم 

وم�دى ،النفطية، وم�دى االهتم�ام بتحس�ين ظ�روف حماي�ة البيئ�ة م�ن التل�وثالمنتجات

إجم�الي الطاق�ة أن إل�ىوتشير التق�ارير.الالزم إلنشاء المشاريع الجديدةتوفر التمويل

الفت���رةف���يي /بأل���ف8570ي���زداد بح���والي يتوق���ع أن التكريري���ة لمص���افي الع���الم 

الش��رق الباس��يفيك والزي��ادة م��ن منطقت��ي آس��يامعظ��م ه��ذه أتي ت، وس��)2013-2018(

.من خالل إنشاء مصاف جديدة أو توسيع المصافي القائمة، األوسط
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الق وبيع مصافي ال�نفط ف�ي ال�دول من جهة أخرى يتوقع أن تستمر عمليات إغ

وأمريك��ا الش��مالية وبع��ض دول آس��يا الباس��يفيك، الغربي��ةالص��ناعية، وخاص��ة أوروب��ا

أعل�ن ع�ن خط�ط إلغ�الق أو بي�ع العدي�د 2013كاليابان وأستراليا، وفي منتصف ع�ام 

أل��ف 5900م��ن المص��افي ف��ي ه��ذه المن��اطق يبل��غ إجم��الي طاقته��ا التكريري��ة ح��والي 

. 2018ام ي بحلول ع/ب

تتراف��ق مش��اريع توس��يع الطاق��ة التكريري��ة م��ع مش��اريع رف��ع طاق��ة العملي��ات 

إض���افة طاق���ات جدي���دة التحويلي���ة لتحس���ين األداء التش���غيلي للمص���افي، حي���ث يتوق���ع 

-2013(خ��الل الفت��رة ي/بأل��ف5500بمق��دارلعملي��ات تكس��ير المخلف��ات الثقيل��ة 

طاق��ة عملي��ات المعالج��ة الهيدروجيني��ة المتوق��ع إنش��اؤها يق��در إجم��اليكم��ا ، )2018

طاق��ة عملي��ات تحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولينأم��اي، /بأل��ف6900بح��والي 

.في نفس الفترةي/ألف ب2200ة حوالي إضاففيتوقع 
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 الثالثالفصل 

 آسيا الباسيفيكصناعة تكرير النفط يف  اتتطور

من حيث مع�دل نم�و الطاق�ة مناطق العالمفي مقدمةالباسيفيكمنطقة آسياتأتي 

.النفطيةعلى المنتجاتالمحليمدفوعة بتنامي الطلبالتكريرية،

ي /بأل��ف26400منطق�ة آس�يا الباس�يفيك الطاق�ة التكريري�ة ف��ي يبل�غ إجم�الي

وعدد المصافي ،2014عام بدايةفي العالممن إجمالي الطاقة التكريرية% 29بنسبة 

منطق�ة دولفيتوزع نسب الطاقة التكريرية)1-3(الشكل يبين .مصفاة164العاملة 

التكريري�ة، وإجم�الي طاق�ة العملي�ات طاق�ةال)1-3(الج�دول كم�ا يب�ين ،باسيفيكالآسيا 

باس�يفيكالآس�يا دولف�ي ال�نفط العامل�ةمصافيالتحويلية، ومتوسط مؤشر درجة تعقيد 

.2014بداية عام 

2014بداية عام باسيفيكالتوزع نسب الطاقة التكريرية في دول آسيا : 1-3الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

الصين
30%

اليابان
الهند18%

15%

كوريا الجنوبية
11%

باقي دول أسيا 
الباسيفيك

26%
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)ي/ألف ب(2014بداية عام باسيفيكالآسيا دولفي النفطوعدد مصافيطاقة: 1-3الجدول 
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4.35 2145.5 691.0 2310.0 7958.0 59 الصين

7.83 4858.2 845.6 1312.1 4710.5 28 اليابان

4.06 890.8 288.5 1018.5 4063.1 23 الهند

5.94 1499.5 394.0 663.0 2949.0 5 كوريا الجنوبية

5.22 698.5 142.5 411.0 1375.0 3 ةسنغافور

6.13 727.5 141.0 293.9 1170.0 4 تايوان

3.66 23.4 93.0 292.6 1070.3 8 إندونيسيا

4.82 325.6 116.4 150.5 721.0 4 تايالند

6.62 479.9 190.7 217.5 712.6 6 أستراليا

4.68 216.8 85.9 102.7 522.8 6 ماليزيا

4.40 185.0 61.0 52.0 300.0 2 فيليبين

2.82 121.5 23.5 0.0 288.1 5 باكستان

1.00 0.0 0.0 0.0 140.0 1 فيتنام

4.06 39.4 25.3 20.0 130.0 2 كوريا الشمالية

7.50 104.5 25.8 30.0 110.0 1 ندانيوزيل

2.25 3.0 2.4 5.0 51.0 3 ميانمار

3.84 19.3 5.3 12.5 50.0 1 اسيريالنك

1.00 0.0 0.0 0.0 36.0 1 بابوا نيوغينيا

2.71 2.0 1.8 11.0 33.0 1 بنغالديش

3.85 0.0 5.7 0.0 10.0 1 بروناي

5.25 12340.4 3139.28 6902.52 26400.37 164 اإلجمالي

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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باس��يفيك إل��ى الش��ركات التع��ود ملكي��ة معظ��م مص��افي ال��نفط ف��ي منطق��ة آس��يا 

% 16.1التي تمتلك حوالي  (CNPC)الصينيةالوطنيةالوطنية مثل مؤسسة البترول 

م�����ن إجم�����الي الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي المنطق�����ة، وش�����ركة بتروتش�����اينا المح�����دودة

(Petrochina Ltd.)اإلندونيس��ية امين��تا، وش��ركة بر(Pertamina) ، يش��ترككم��ا

الهندي��ةريلي��انس إندس��تريزش��ركةمث��لأيض��اً ف��ي ملكي��ة المص��افيالقط��اع الخ��اص

(Reliance-Industries) ، ش�ركةالشركات العالمية مثلإضافة إلى مشاركة بعض

 (Hackett, D., et al,.2013).(ExxonMobil)إكسون موبيل 

لطاقة التكريرية لمصافي النفط في آسيا الباسيفيكا: 3-1

تحت��ل الص��ين المرتب��ة األول��ى ب��ين دول آس��يا الباس��يفيك، حي��ث تبل��غ الطاق��ة 

م��ن % 30وتش��كل نس��بة مص��فاة،59وع��دد المص��افيي،/أل��ف ب7958التكريري��ة 

مص�افيطاقة )2-3(جدولاليبين . إجمالي الطاقة التكريرية في منطقة آسيا الباسيفيك

.2014ومؤشر درجة تعقيدها بداية عامإنشائها،وتاريخ الصينفيالعاملةالنفط

)ي/بألف(2014عامبداية الصينفيالعاملةالنفط مصافيطاقة : 2-3جدولال

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Sinopec 5.58 1975 403 Zhenhai زينهاي

China National Petroleum Corp. 7.98 2000 320 Lanzhou النزهو

China National Petroleum Corp. 2.52 1995 310 Dalian داليان

China National Petroleum Corp. 3.48 2007 280 Tianjin تيانجين

Sinopec 5.49 2007 280 Fujian فوجيان

Sinopec 4.51 1972 240 Shanghai شانغهاي

Sinopec 3.07 1955 230 Maoming ماومينغ

China National Petroleum Corp. 4.15 1995 220 Gaoqiao كياوغاو

CNOOC 4.30 2008 210 Huizhou زهويهو

China National Petroleum Corp. 6.85 2009 200 Dushanzi دوشانزي

China National Petroleum Corp. 6.34 1985 200 Jilin جيلين
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المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

China National Petroleum Corp. 6.23 2009 200 Liaoning لياونينغ

Petrochia Company Ltd. 2.20 1980 200 Dagang نغاغاد

Sinopec 10.70 2008 200 Qingdao كينغداو

China National Petroleum Corp. 5.73 1928 186 Fushun فوشان

China National Petroleum Corp. 2.54 1995 180 Jiling جيلينغ

Sinopec 3.57 1998 180 Quanzhou كينغزهو

Sinopec 2.42 1970 160 Beijing غبيجين

Sinopec 1.00 1971 160 Nanjing نانجينغ

Sinopec 1.00 1981 160 Ninxia نينكسيا

West Pacific Petrochemical Corp. 5.64 1990 160 Dalian داليان

Sinopec 6.16 1975 154 Guangzhou بانجين

China National Petroleum Corp. 3.11 1990 140 Jinzhou جينزهو 

Sinopec 6.78 1979 120 Ningbo نينغبو

Sinopec 4.16 1971 120 Wuhan ووها

China National Petroleum Corp. 3.94 1987 112 Jinxi جينكسي

China National Petroleum Corp. 2.51 1978 110 Daking داكينغ

China National Petroleum Corp. 2.79 1997 110 Urumqi أورامكي

China National Petroleum Corp. 2.79 1986 110 Yangzi يانغزي

Sinopec 3.04 1974 110 Anqing أنكينغ

Sinopec 4.85 1990 110 Qilo كيلو

China National Petroleum Corp. 4.50 1965 100 Harbin هاربين

China National Petroleum Corp. 5.36 2010 100 Liaoyang لياويانغ

China National Petroleum Corp. 1.65 1992 100 Tahe تاهي

China National Petroleum Corp. 3.40 1959 100 Karamay كاراماي

Sinopec 3.35 2012 100 Beihai بيهاي

Sinopec 3.60 1970 100 Jinan جينان

Sinopec 4.16 1971 100 Chanling تشانلينغ
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المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Sinopec 2.99 1978 100 Shijiazhuang شيجيازهوانغ

Sinopec 7.97 1982 100 Tianjin تيانجين

Sinopec 1.00 1975 100 Yueyang يييانغ

Sinopec 5.44 1974 100 Zhanjiang زانجيانغ

Sinopec 5.11 1985 90 Luoyang ليويانغ

China National Petroleum Corp. 1.00 1960 80 Panjin بانجين

China National Petroleum Corp. 2.45 1986 80 Baling بالينغ

Sinopec 3.99 1980 80 Jiujiang جيوجيانغ

China National Petroleum Corp. 2.94 1993 70 Qingyang انغكينغي

Sinopec 6.37 1976 70 Canzhou كانزهو

Sinopec 5.20 1988 70 Jinmen جينمين

China National Petroleum Corp. 4.35 1995 60 Renqui رينكوي

China National Petroleum Corp. 2.93 1986 60 Xianyang كزيانيانغ

Sinopec 1.00 2006 60 Hainan هاينان

Yanan Refinery 1.00 1988 60 Yanan Linchuan يانان لينشيوان

China National Petroleum Corp. 4.47 1982 50 Yumen يومين

China National Petroleum Corp. 3.96 1992 45 Yinchuan يانشيوان

China National Petroleum Corp. 5.43 1975 30 Zhongyuan زونغيوان

Petrochia Company Ltd. 5.43 1992 30 Huhhot هوهوت

Sinopec 1.00 1945 28 Shanghai شانغهاي

China National Petroleum Corp. 1.00 1993 20 Qinghai كينغهاي

4.35 7958 إجمالي الصين

صناعة التكريرقاعدة بيانات -أوابك: المصدر

م�ن إجم�الي الطاق�ة التكريري�ة ف�ي % 18تأتي اليابان في المرتبة الثاني�ة بنس�بة 

مص��فاة بطاق��ة تكريري��ة إجمالي��ة 28باس��يفيك، حي��ث بل��غ ع��دد المص��افي الدول آس��يا 

طاق�ة مص�افي)3-3(الج�دول يبين . 2014ي، في بداية عام /ألف ب4710.5قدرها 

.2014ومؤشر درجة تعقيدها بداية عام ،إنشائهاوتاريخ ،العاملة في اليابانالنفط
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)ي/ألف ب(2014عامبداية اليابان فيالعاملةالنفطمصافيطاقة: 3-3جدولال

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

JX Nippon Oil & Energy Corp. 10.11 1961 380 Mizushima ميزوشيما

JX Nippon Oil & Energy Corp. 7.67 1969 340 Negishi نيغيشي

Tonen/General Sekiyu Seisei KK 8.16 1960 290 Kawasaki كاواساكي

Cosmo Oil Co. Ltd. 6.31 1963 228 Chiba تشيبا

Japan Energy Corp. 9.93 1970 220 Mizushima, Okayama أوكاياماميزوشيما،

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 6.40 1963 209 Ichihara إيتشيهارا

Showa Yokkaichi Sekiyu Co. Ltd. 9.61 1957 193 Yokkaichi يوغاييتشي

Fuji Oil Co. Ltd. 7.57 1968 192 Sodegaura سوديغاورا

JX Nippon Oil & Energy Corp. 7.91 1972 180 Muroran موروران

Kashima Oil Co. Ltd. 5.98 1970 180 Kashima, كاشيما

Cosmo Oil Co. Ltd. 4.69 1943 175 Yokkaichi يوكيتشي

Kyokuto Petroleum Industries Ltd. 7.82 1968 172 Ichihara, Chiba تشيبا/إيتشيهارا

Tonen/General Sekiyu Seisei KK 6.73 1941 170 Wakayama واكاياما

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 7.04 1975 160 Chita, Aichi تشيتا أيتشي

JX Nippon Oil & Energy Corp. 11.22 1964 145 Sendai سينداي

Cosmo Oil Co. Ltd. 5.02 1972 140 Sakaide ساكايدي

Tonen/General Sekiyu Seisei KK 9.30 1964 140 Sakai ساكاي

JX Nippon Oil & Energy Corp. 7.23 1964 136 Oita أويتا

JX Nippon Oil & Energy Corp. 8.93 1965 127 Marifu ماريفو 

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 6.27 1957 120 Shunan شونان 

Seibu Oil Co. Ltd. 8.00 1969 120 Yamaguchi شيتياماغو

Taiyo Oil Co. Ltd. 8.58 1938 120 Kikuma وماكيك

JX Nippon Oil & Energy Corp. 6.35 1970 115 Takaishi, Osaka أوساكاي، تاكايش

Idemitsu Kosan Co. Ltd. 8.20 1973 114 Tomakomai, 
Hokkaido

توماكوماي، 
هوكايدو

Toa Oil Co. Ltd. 6.40 1954 110 Ohgimachi,
Kawasaki

أوهغيماتشي، 
كاواساكي

Nansei Sekiyu KK 2.56 1968 100 Okinawa-Nishihara نيشيهارا-أوكيناوا

Cosmo Oil Co. Ltd. 8.38 1968 70 Sakai ساكاي

Toa Oil Co. Ltd. 17.92 1955 65 Mizue, Kawasaki ميزو، كاواساكي

7.83 4711 إجمالي اليابان

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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م��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة % 16نس��بة بالمرتب��ة الثالث��ةف��ي الهن��دكم��ا ت��أتي

بداي��ةي/أل��ف ب4063الطاق��ة التكريري��ة حي��ث بل��غ إجم��الي ،باس��يفيكالآس��يا لمنطق��ة

ال��نفطمص��افيطاق��ة)4-3(ج��دولاليب��ين .مص��فاة23وع��دد المص��افي ،2014ع��ام 

.2014بداية عامومؤشر درجة تعقيدها إنشائها،وتاريخ ،الهندفيالعاملة

)ي/ألف ب(2014الهند بداية عامفيالعاملةالنفطمصافيطاقة: 4-3جدولال

المالك
مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
إلنشاءا

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

Reliance Petroleum Ltd. 5.80 2008 660 Jamnagar-II II-جامناغار

Reliance Industries Ltd. 8.47 1999 580 Jamnagar-I I-جامناغار

Essar Refinery 1.00 2006 360 Essar إيسار

Indian Oil Corp. Ltd. 2.40 1966 274 Koyali, Gujarat كويالي كوجارات

Bharat Petroleum Corp. Ltd. 2.20 1955 240 Mahul, Mumbai ماهول، مومباي
Mangalore Refinery & 
Petrochemicals Ltd. 2.00 1988 190 Mangalore مانغالور

Bharat Petroleum Corp. Ltd 3.07 1966 190 Kochi كوتشي

Chennai Petroleum Corp. Ltd. 3.25 1969 186 Manali-Tamil مانالي، تاميل

Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 3.08 2012 180 Bathinda باثيندا

Indian Oil Corp. Ltd. 2.55 1982 156 Mathura ماثورا

Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 1.00 1957 150 Visakh فيساخ

Indian Oil Corp. Ltd. 4.94 2013 150 Paradip باراديب

Bharat Oman Refineries Ltd. 3.00 2011 120 Bina, Madhya Pradesh بينا، ماديا براديش

Indian Oil Corp. Ltd. 5.20 1998 117 Panipat بانيبات

Indian Oil Corp. Ltd. 2.55 1964 117 Barauni, Bihar باروني، بيهار

Indian Oil Corp. Ltd. 2.33 1975 116 Haldia, West Bengal هالديا، ويست بنغال

Hindustan Petroleum Corp. Ltd. 5.47 1954 107 Mahul, Mumbai ماهول، مومباي

Numaligarh Refinery Ltd. 5.97 1999 65 Numaligarh, Assam ره، أسامانوماليغ

Indian Oil Corp. Ltd. 2.83 1979 51 Bongaigaon Assam بونغايغاون أسام

Chennai Petroleum Corp. Ltd. 2.82 1993 20 Nagapattinam ناغاباتينام

Indian Oil Corp. Ltd. 3.25 1962 20 Guwahati, Assam غواهاتي، أسام

Indian Oil Corp. Ltd. 1.54 1901 13 Digboi, Assam ديغبوي، أسام

Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 1.00 2001 1 Andhra Pradesh أندرا، براديش

4.06 4063 إجمالي الهند

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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ت��أتي كوري��ا الجنوبي��ة ف��ي المرتب��ة الرابع��ة، وتعتب��ر م��ن ال��دول المتمي��زة ف��ي 

آس�يا الباس�يفيك، حي�ث تمتل�ك مص�افي ذات طاق�ة تكريري�ة صناعة التكرير في منطق�ة

أل��ف 2949كبي��رة بدرج��ة تعقي��د عالي��ة، ويبل��غ إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة للمص��افي 

طاق�ة)5-3(جدولاليبين .  (Injae L,. 2010)ي، من خالل خمس مصافي  فقط/ب

،ومؤش��ر درج��ة تعقي��دهاإنش��ائها،وت��اريخ كوري��ا الجنوبي��ة ف��يالعامل��ةال��نفطمص��افي

.2014عامبداية 

)ي/ألف ب(2014عامبداية كوريا الجنوبية فيالعاملةمصافي النفططاقة: 5-3جدولال

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم

SK Innovation 6.57 1964 840 Ulsan ألسان

GS Caltex Corp. 6.82 1966 775 Yeosu ييؤوسو

S-Oil Corp. 7.04 1966 669 Onsan أونسان

Hyundai Oilbank Corp. 2.58 1989 390 Daesan دائيسان

SK Innovation 3.63 1964 275 Inchon إنشون

5.94 2949 إجمالي كوريا الجنوبية

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

حي���ث الطاق���ة م���نأم���ا ب���اقي دول منطق���ة آس���يا الباس���يفيك فتتب���اين فيم���ا بينه���ا 

الت��ي ةس��نغافورت��أتي ف��ي مقدم��ة ه��ذه ال��دول . التكريري��ة، ودرج��ة التعقي��د التكنول��وجي

تايوان تليها.ي/بألف1375قدرها إجماليةذات طاقة تكريرية تمتلك ثالث مصاف

.ي/أل�ف ب1170التي تمتلك أربع مصاف ذات طاق�ة تكريري�ة عالي�ة بإجم�الي ق�دره 

وت�اريخ ب�اقي دول آس�يا الباس�يفيك ف�يالعاملةالنفطمصافيطاقة)6-3(جدولاليبين 

.2014عامبداية ،ومؤشر درجة تعقيدهاإنشائها،
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)ي/ألف ب(2014عامالعاملة في باقي دول آسيا الباسيفيكالنفططاقة مصافي: 6-3الجدول 

المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الدولة

رةنغافوس
ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.74 1965 605 Jurong جورونغ
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd. 4.55 1961 485 Pulau Bukom مو باكوبوال
Singapore Refining Co. Private Ltd. 5.26 1979 285 Pulau Merlimau وارليميموبوال

5.22 1375 ةنغافورإجمالي س
تايوان

Formosa Petrochemical Co. 8.98 2000 450 Mailiao لياويم
Chinese Petroleum Corp. 3.68 1969 300 Ta-Lin تالين
Chinese Petroleum Corp. 5.83 1946 220 Kaohsiung وسيونغاك
Chinese Petroleum Corp. 3.73 1976 200 Tao-Yuan تاو يوان

6.13 1170 إجمالي تايوان
إندونيسيا

Pertamina 2.06 1974 348 Cilacap سيالكاب
Pertamina 3.33 2001 260 Balikpapan يكبابانلبا
Pertamina 6.02 1973 170 Dumai دوماي
Pertamina 4.98 1998 125 Balongan بالونغان
Pertamina 5.74 1930 109 Musi موسي
Pertamina 1.00 1968 50 Sungai Pakning سونغي باكنينغ
Pertamina 1.00 1892 4.75 Pangakalan بانغاكاالن
Pertamina 1.00 1954 3.42 Cepu سيبيو

3.66 1070.17 إندونيسياإجمالي
تايالند

Thai Oil Public Company Limited 5.29 1961 275 Sriracha سريراتشا
Esso Standard Thailand Ltd. 5.01 1967 170 Sriracha سريراتشا
PTT PLC 1.96 1964 120 Bangchak بانغتشاك
Star Petroleum Refining Co. Ltd. 5.97 1996 156 Rayong رايونغ

4.82 721 إجمالي تايالند
أستراليا

BP PLC 5.96 1955 137 Kwinana كوينانا
Caltex Australia Ltd. 6.75 1956 137 Kurnell كورنيل
ExxonMobil Refining & Supply Co. 5.79 1949 130 Altona ألتون
Shell Refining (Australia) Pty. Ltd. 8.31 1954 110 Geelong غيلونغ
Caltex Australia Ltd. 6.52 1965 108.6 Lytton ليتون
BP PLC 6.69 1965 102 Bulwer Island بولوير أيسالند

6.62 724.6 إجمالي أستراليا
ماليزيا

Shell Refining Co. Bhd. 3.87 1963 155 Port Dickson II II-بورت ديكسون
Petronas 9.25 1999 126 Melaka II II-ميالك
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المالك مؤشر 
نيلسون

تاريخ 
اإلنشاء

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/ الدولة

Petronas 3.95 1994 92 Melaka I I-اميالك
Petron Corp. 2.63 1963 86 Port Dickson بورت ديكسون
Petronas 1.00 1983 40 Kertih, كيرتيه
Kemaman Bitumen Co. 2.17 2005 23.75 Kemaman, كيمامان

4.68 522.75 إجمالي ماليزيا
فيليبينال

Petron Corp. 4.35 1961 180 Limay, Bataan ليماي، باتان
Pilipinas Shell Petroleum Corp. 4.49 1962 120 Tabango وغتابان

4.40 300 فيليبينالإجمالي 
باكستانال

Pak Arab Refinery 2.80 2000 100 PakArab باك أراب 
National Refinery Ltd. 2.55 1966 60 Korangi غيرانكو
Pakistan Refinery Ltd. 3.22 1962 47.11 Karachi كراتشي
Attock Refinery Ltd. 1.96 1922 46 Rawalpindi راوالبيندي
Byco Petroleum Pakistan Ltd. 3.99 2004 35 Baloshestan بالوشيستان

2.82 288.11 باكستانالإجمالي 
فيتنام 

Petrovietnam 1 2009 140 Dung Quat دونغ كوات
الشماليةكوريا 

Government 4.58 1973 90 Ungi أونغي
Government 2.88 1978 40 Ungi أونغي

4.06 130 إجمالي كوريا الشمالية
اندنيوزيل

New Zealand Refining Co. Ltd. 7.50 1964 90 Marsden Point مارسدن بوينت
ميانمار

Myanmar Petrochemical Enterprise 1.00 1982 25 Thanbayakan ثانباياكان
Myanmar Petrochemical Enterprise 4.06 1963 20 Thanlyin ثانليين
Myanmar Petrochemical Enterprise 1.43 1954 6 Chauk تشوك

2.25 51 إجمالي ميانمار
سيريالنكا

Ceylon Petroleum Corp. 3.84 1969 50 Sapugaskanda سابوغاسكاندا
نيوغينيا

Interoil 1.00 2004 36 Port Moresby سباييبورت مور
بنغالديش

Eastern Refinery Ltd. 2.71 1968 33 Chittagong تشيتاغونغ
بروناي

Brunei Shell Petroleum Co. 3.85 1983 10 Seria سيريا
6719.78 إجمالي باقي دول آسيا الباسيفيك

قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر
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مصافي النفط المغلقة في آسيا الباسيفيك : 3-2

منطق�ة آس�يا على الرغم من التوس�ع الكبي�ر ف�ي الطاق�ة التكريري�ة ال�ذي ش�هدته

الباسيفيك في العقد األول من الق�رن الح�ادي والعش�رين، وخاص�ة ف�ي الص�ين والهن�د،  

فقد شهدت بلدان أخرى إغالق العدي�د م�ن المص�افي، وذل�ك ألس�باب مختلف�ة، منه�ا م�ا 

مث�ل الياب�ان، ومنه�ا م�ا يع�ود النفطيةيعود إلى انخفاض الطلب المحلي على المنتجات 

قائم���ة )7-3(الج���دول يب���ين . ف كفاءته���ا أو ص��غر حجمه���اإل��ى ق���دم المص���فاة وض���ع

. 2013-2000خالل الفترة الباسيفيك بالمصافي التي أغلقت في منطقة آسيا 

)ي/ألف ب(2013-2000المصافي المغلقة في منطقة آسيا الباسيفيك خالل الفترة : 7-3الجدول 

المالك تاريخ 
اإلغالق

الطاقة 
التكريرية المصفاةاسم/البلد

أستراليا
ExxonMobile 2009 100 Port-Stanvac بورت ستانفاك
Shell Refining Pty. Ltd. 2012 75 Klyde كاليدي 

اليابان
JX Nippon Oil & Energy Corp. 2009 60 Toyama- Nihonkai نيهونكاي-توياما
Japan Energy Corp. 2002 110 Chita شيتا
Idmetso 2003 80 Hyogo هيوغو
Nihonkai Oil Company 2008 60 Toyama توياما

2012 240 Mizoshima ميزوشيما
2013 140 Sakaide ساكيد
2013 120 Ohgimachi غيماتشيهأو

ماليزيا
Sarawak Shell Bhd. 2004 45 Lutong لوتونغ

باكستان
Bosicor Refinery Ltd. 2000 30 Karachi كراتشي
Dhodak Refinery Ltd. 2006 2.5 Dera Ghazi Khan ديراغازي خان

تايالند
Rayong Purifier Public Co. 2003 17 Rayong رايونغ

كوريا الجنوبية
Hyundai Lube Oil 2005 9.5 Busan بوسان

فيليبين
Philippine Petroleum Corp. 2003 72 Pililla بيليال

قاعدة بيانات صناعة التكرير -أوابك: المصدر
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األداء التشغيلي لمصافي النفط في آسيا الباسيفيك: 3-3

ش��هدت مص��افي ال��نفط ف��ي منطق��ة آس��يا الباس��يفيك تط��ورات هام��ة ف��ي أدائه��ا 

المكون�ة التشغيلي خالل العق�دين الماض�يين، حي�ث ارتفع�ت طاق�ة العملي�ات التحويلي�ة،

وجينية وتكسير المخلفات الثقيلة، بش�كل متواف�ق من عمليات التهذيب والمعالجة الهيدر

لتع�ديل هيك�ل اإلنت�اج بم�ا يتناس�ب م�ع التغي�ر ف�ي مع ارتفاع الطاق�ة التكريري�ة، وذل�ك

، وتمك��ين المص��افي م��ن تكري��ر النف��وط عل��ى المنتج��ات النفطي��ةالمحل��يهيك��ل الطل��ب

عل�ى نس�بائه�تمي�ز باحتواتت�يالمستوردة م�ن  منطق�ة الش�رق األوس�ط الالخام الثقيلة 

التحويلي�ةتطور الطاقة التكريرية وطاقة العملي�ات)2-3(الشكل يبين .كبريت مرتفعة

) 2014-1995(آسيا الباسيفيك خالل الفترة منطقةالالحقة في مصافي

في مصافي آسيا الباسيفيكلالحقة والطاقة التكريريةعمليات االتطور : 2-3الشكل 
ي/بألف ) 2014-1995(خالل الفترة

تقرير األمين العام السنوي -أوابك: المصدر
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حسب الحجم في دول آسيا الباسيفيك تصنيف مصافي النفط : 3-3-1

تمتل��ك دول آس��يا الباس��يفيك العدي��د م��ن المص��افي ذات الطاق��ة التكريري��ة م��ن 

الحج�م الكبي��ر والمتوس�ط، حي��ث بل�غ ع��دد المص��افي الت�ي تزي��د طاقته�ا التكريري��ة ع��ن 

م��ن إجم��الي ع��دد % 24، بنس��بة 2014مص��فاة ف��ي بداي��ة ع��ام 40ي /أل��ف ب200

اوح طاقتها التكريري�ة ب�ين المصافي، كما بلغ عدد المصافي المتوسطة الحجم التي تتر

، بينم��ا بل��غ ع��دد المص��افي الص��غيرة %48مص��فاة بنس��بة 78ي /أل��ف ب100-200

، وع���دد %14مص���فاة بنس���بة 23ي /أل���ف ب100-50الت���ي تت���راوح طاقته���ا ب���ين 

23ي /أل���ف ب50المص���افي الص���غيرة ج���داً، الت���ي ال تزي���د طاقته���ا التكريري���ة ع���ن 

الش��كل يب�ين . افي منطق��ة آس�يا الباس��يفيكمص�ع��دد م��ن إجم�الي % 14مص�فاة، بنس�بة 

تصنيف مصافي النفط العاملة في دول آسيا الباسيفيك حس�ب الحج�م بداي�ة ع�ام )3-3(

مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم بداية نسبتوزع )4-3(الشكل ، كما يبين 2014

.2014عام 

)ي/ألف ب(2014مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم بداية عام تصنيف : 3-3الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر
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)ي/ألف ب(2014توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب الحجم بداية عام : 4-3الشكل 

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك: المصدر

تصنيف مصافي النفط في آسيا الباسيفيك حسب النوع : 3-3-2

في منطقة آسيا الباس�يفيك م�ن دول�ة ألخ�رى، تختلف درجة تعقيد مصافي النفط

ففي اليابان والهند وكوريا الجنوبية تمثل المصافي التحويلي�ة النس�بة األكب�ر، بينم�ا ف�ي  

الصين وباقي دول آس�يا فمعظمه�ا م�ن الن�وع البس�يط ال�ذي يتك�ون م�ن عملي�ات تقطي�ر 

مص�فاة بنس�بة 124بلغ عدد المصافي التحويلية 2014في بداية عام . النفط الخام فقط

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي دول آس��يا باس��يفيك،  كم��ا بل��غ ع��دد مص��افي % 76

18أما مصافي المعالج�ة الهيدروجيني�ة فبل�غ ع�ددها %. 13مصفاة بنسبة 22التقطير 

الش�كل يب�ين . فقط م�ن إجم�الي ع�دد المص�افي ف�ي آس�يا الباس�يفيك% 11مصفاة بنسبة 

، 2014باسيفيك حسب الن�وع بداي�ة ع�ام التصنيف مصافي النفط في دول آسيا )3-5(

مصافي منطقة آس�يا الباس�يفيك حس�ب الن�وع بداي�ة توزع نسب )6-3(الشكل كما يبين 

.2014عام 
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2014عام بداية باسيفيك حسب النوع التصنيف مصافي آسيا : 5-3الشكل 

بيانات صناعة التكريرقاعدة -أوابك: لمصدرا

2014توزع نسب مصافي آسيا الباسيفيك حسب النوع بداية عام : 6-3الشكل 

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

دول مص�افي ف�يتحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولين عملياتطاقةنسبةبلغت

متوس��طم��نأدن��ىوه��ي،الخ��امال��نفطتقطي��رطاق��ةم��ن% 11.89آس��يا الباس��يفيك

ولكن هناك العديد من الدول تزيد فيها النسبة ع�ن ،2014في بداية عام العالممصافي

وكوري��ا الش��مالية نظ��راً نن��دا والفيليب��يبرون��اي وأس��تراليا ونيوزيلمتوس��ط الع��الم مث��ل

عملي�اتطاق�ةنسبة)7-3(الشكليبين.العتمادها بشكل أساسي على إنتاج الغازولين

دول آس��يا مص��افيف��يال��نفطتقطي��رةطاق��إل��ىتحس��ين ال��رقم األوكت��اني للغ��ازولين

.2014عامبدايةالباسيفيك

تقطير النفط طاقة إلى تحسين الرقم األوكتانيعمليات طاقة نسبة : 7-3الشكل 
2014باسيفيك عام المصافي آسيا في

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر
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طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية: 3-3-4

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

الع�الم مص�افيمتوس�طم�نأدن�ىنس�بةوهي، %46.74الباسيفيك دول آسيا مصافي

، %103.13إلىالنسبةفيهاتصلمصافي اليابان التيباستثناء،2014في بداية عام 

وذل��ك نظ��راً العتماده��ا عل��ى اس��تيراد ال��نفط الخ��ام م��ن منطق��ة الش��رق األوس��ط ال��ذي 

يتطل��ب عملي��ات معالج��ة أكب��ر، الحتوائ��ه عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن الكبري��ت، إض��افة إل��ى 

النفطية لتلبية متطلبات المع�ايير الخاص�ة المنتجاتالكبير بتحسين مواصفات االهتمام

، ث�م أس�تراليا %95ن�دا، حي�ث تص�ل النس�بة إل�ى نيوزيل، تليهابحماية البيئة من التلوث

الش�كليب�ين%. 61.66والفيليب�ين بنس�بة % 62.18، وت�ايوان بنس�بة %67.34بنسبة 

مص�افيف�يال�نفطتقطي�رطاق�ةإلىالهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقةنسبة)3-8(

.2014آسيا الباسيفيك بداية عام

تقطيرطاقةإلى الهيدروجينيةالمعالجةعملياتطاقة نسبة: 8-3الشكل 
2014بداية عامباسيفيكالآسيا مصافيفيالنفط                                

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك: المصدر
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تكسير المخلفات الثقيلة عملياتطاقة: 3-3-5

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

ف��ي ، وه��ي أدن��ى م��ن متوس��ط مص��افي الع��الم%26.15دول آس��يا الباس��يفيك مص��افي

إل�ىتكس�ير المخلف�ات الثقيل�ةعملياتطاقةنسبة)9-3(الشكليبين. 2014بداية عام 

.2014عامبدايةباسيفيكالدول آسيا مصافيفيالنفطتقطيرطاقة

التقطيرإلىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتنسبة: 9-3الشكل
2014عامبداية باسيفيك الآسيا مصافيفي         

قاعدة بيانات صناعة التكرير–أوابك : المصدر

تطور الطاقة التكريرية والطلب على المنتجات النفطية : 3-4

عل��ى ال��رغم م��ن النم��و ال��ذي ش��هدته الطاق��ة التكريري��ة ف��ي الس��نوات العش��ر 

الماضية، واجهت مصافي النفط في معظم دول آسيا الباسيفيك مشكلة العج�ز ف�ي تلبي�ة 

. لص�ين والهن�دالنفطي�ة وخاص�ة ف�ي ك�ل م�ن االمنتج�اتالطلب المحلي المتن�امي عل�ى 

ف�ي منطق�ة النفطي�ةالمنتج�اتواس�تهالكالطاقة التكريري�ةتطور )10-3(الشكل يبين 

.2013-2000باسيفيك خالل الفترة الأسيا 
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فيية ـالمنتجات النفطواستهالكالطاقة التكريريةتطور : 10-3الشكل 
ي/ألف ب)2013-2000(خالل الفترةآسيا الباسيفيك                          

قاعدة بيانات صناعة التكرير-أوابك:المصدر

تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا الباسيفيك مشكلة تغي�ر هيك�ل الطل�ب عل�ى 

الخفيف�ة والمتوس�طة ف�ي األن�واععل�ى الطل�بالنفطي�ة، حي�ث ارتفع�ت نس�بةالمنتجات

إل�ى 1995ع�ام %21.09زي�ت الوق�ود م�ن العقدين الماضيين، بينما انخفض�ت عل�ى

(LPG)البت�رول المس�ال ارتفعت نسبة الطلب عل�ى غ�ازكما، 2012عام 12.18%

ويع�ود الس�بب .2012ف�ي ع�ام % 18.04إل�ى 1995ف�ي ع�ام % 13.38والنافثا من 

التوجه نحو تخفيض استخدام الوقود الثقيل الحاوي على نسبة الرئيسي لهذا التغير إلى

متطلب��ات التش��ريعات الخاص��ة بحماي��ة البيئ��ة م��ن مرتفع��ة م��ن الكبري��ت، وذل��ك لتلبي��ة 

تط��ور هيك��ل الطل��ب عل��ى المنتج��ات النفطي��ة ف��ي آس��يا )11-3(الش��كل يب��ين .  التل��وث

)2012-1995(الباسيفيك خالل الفترة 
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)2012-1995(هيكل الطلب على المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك تطور: 11-3الشكل 

,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

ترك�ز 2013ف�ي ع�ام .باس�يفيكالمنطق�ة آس�يا ف�ي إنتاج واس�تهالك المنتج�ات النفطي�ة

حي�ث والمقط�رات الوس�طى،والنافث�ا(LPG)البترول المسال في كل من غازالتباين

ف�ي بلغ�تبينم�ا ، %18.04ف�ي هيك�ل الطل�ب البترول المسال والنافثاة غازنسببلغت

وذلك بسبب الطلب المتن�امي عل�ى ه�اتين الم�ادتين كلق�يم ف�ي ،%14.61هيكل اإلنتاج 

وبلغت نسبة المقطرات الوس�طى . وخاصة في الصين والهند،صناعة البتروكيماويات

وذلك بس�بب عج�ز %43.38بينما بلغت في هيكل اإلنتاج % 37.15في هيكل الطلب 

تبلغ نس�بته ف�ي فزيت الوقود أما .المصافي القائمة عن تلبية الطلب على هذه المنتجات

وذلك بسبب تن�امي %12.18نسبته في هيكل الطلبتبلغبينما % 8.49هيكل اإلنتاج 

)12-3(الش��كل يب��ين . الطل��ب عل��ى زي��ت الوق��ود لمحط��ات تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة

. 2012عام باسيفيكالاإلنتاج والطلب على المنتجات النفطية في منطقة آسيا ميزان
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2012عام باسيفيك الفي آسيا النفطيةاإلنتاج والطلب على المنتجاتميزان: 12-3الشكل 

,World Oil & Gas Review: المصدر 2013

يتوق���ع اس���تمرار نم���و الطل���ب عل���ى المنتج���ات النفطي���ة ف���ي منطق���ة آس���يا كم���ا 

م��ن إجم��الي نم��و الطل��ب الع��المي عل��ى % 80ستس��تحوذ عل��ى أكث��ر م��ن ، والباس��يفيك

ي /أل�ف ب45إل�ى 30.6م�ن ، حي�ث س�يرتفعالمشتقات النفطية ف�ي العق�دين الق�ادمين

، ويشكل إجمالي الغازولين والديزل ح�والي نص�ف ه�ذه الزي�ادة أي 2035بحلول عام 

ي، كم��ا يتوق��ع أن يرتف��ع الطل��ب عل��ى النافث��ا بت��أثير النهض��ة /ملي��ون ب7.6بح��دود 

أم�ا زي�ت الوق�ود فس�يحافظ عل�ى معدل�ه . المتوقعة لصناعة البتروكيماويات في الص�ين

توقع���ات تط���ور الطل���ب عل���ى )13-3(الش���كل يب���ين . ت���رةدون زي���ادة خ���الل ه���ذه الف

.المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك خالل العقدين القادمين
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توقعات تطور الطلب على المنتجات النفطية في آسيا الباسيفيك:13-3الشكل 
ي/ألف ب) 2012-2035(

World Oil Outlook, 2013أوبك : المصدر

التشريعات البيئية ومواصفات المنتجات: 3-5

الدولي�ة تتجه دول منطقة آسيا الباسيفيك إلى اعتماد معايير متوافقة مع المعايير 

تط��وير المص��افي من��ذ العق��دين الماض��يين بش��ركات التكري��راألوروبي��ة، فق��د ب��دأتو

وتحس��ين مواص��فات المنتج��ات بم��ا يتواف��ق م��ع المع��ايير الخاص��ة ،لخف��ض انبعاثاته��ا

ماية البيئة من التلوث، وهي مشاريع باهظة التكاليف وتس�تغرق فت�رة زمني�ة طويل�ة بح

. ألعمال اإلنشاء

تطور نس�بة الكبري�ت ف�ي الغ�ازولين وال�ديزل ف�ي ك�ل م�ن )8-3(الجدول يبين 

. الغربيةالهند والصين، ومقارنتها مع أوروبا
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آسيا الباسيفيكفي تطور نسبة الكبريت في الغازولين والديزل: 8-3الجدول 
201320152020202520302035المنطقة/الدولة

)جزء في المليون(الغازولين في 
19513570402016آسيا الباسيفيك
121010101010أوروبا الغربية

)جزء في المليون(الديزل في 
325190105452513آسيا الباسيفيك
131010101010أوروبا الغربية

World Oil Outlook, 2013أوبك : المصدر

التطورات المستقبلية لصناعة التكرير في آسيا الباسيفيك : 3-6

تترك�ز 2018ع�اممصفاة جديدة بحلول31باسيفيك إلنشاء الآسيا دولتخطط

(Petroleum Economist, 2014).الهندومعظمها في الصين 

التوس�ع ف�ي باس�يفيك م�ن حي�ث التأتي الصين في المرك�ز األول ب�ين دول آس�يا 

المتن��امي عل��ى المنتج��ات النفطي��ة، المحل��ي، وذل��ك لتلبي��ة الطل��بالطاق��ة التكريري��ة

الق�رار ال�ذي أص�درته وتطبي�ق متطلب�ات ،وارتفاع مع�دل نم�و مس�توى ال�دخل الق�ومي

تزي�د المص�افي الص�غيرة الت�ي الالخ�اص ب�إغالق كاف�ة 2012ع�ام الحكومة الصينية

ي، وذلك في إطار جهودها لتحسين ربحي�ة ص�ناعة /ألف ب40طاقتها التكريرية عن 

التكرير، واالستفادة من اقتصاد الحجم، مما دفع العديد من شركات التكرير إلى إع�داد 

الخط��ط الالزم��ة لتوس��يع الطاق��ة التكريري��ة لمص��افيها، أو إنش��اء مص��اف جدي��دة ذات 

.عاليةتكريرية طاقة 

إل��ى مش��اركة ش��ركات أجنبي��ة ف��ي مش��اريع تط��وير الص��ين حالي��اً كم��ا تس��عى

البت��رول وش��ركةص��ناعة التكري��ر وإنش��اء مص��اف جدي��دة، مث��ل أرامك��و الس��عودية، 

الفنزويلي����ة، وش����ركة روزنف����ت (PDVSA)، وش����ركة KNPCالوطني����ة الكويتي����ة 

وقد تم االتف�اق . وقطر للبترولالروسية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبيل األمريكية،

)2013تقرير األمين العام السنويأوابك،(:على إنشاء المشاريع المشتركة التالية
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البت��رول الوطني��ة ش��ركةبمش��اركة ك��ل م��ن (Zianjiang)مص��فاة زيانجي��انغ •

200تكريري��ة ق��درها بطاق��ة وس��ينوبيك الص��ينية، ،وتوت��الKNPCالكويتي��ة 

. ي/بألف

بمش���اركة س���ينوبيك وأرامك���و الس���عودية وإكس���ون Fujianفوجي���انمص���فاة•

اتبتروكيماوي��مجم��ع، متكامل��ة م��ع )ي/بأل��ف 300(ق��درهاطاق��ةموبي��ل، ب

.2017، ويتوقع تشغيلها عام إلنتاج اإلثيلين

ش�ركةبمش�اركة  (Tianjin)في تيانجين(Guangdong)مصفاة غوانغدونغ •

الفنزويلي�ة، بطاق�ة (PDVSA)وش�ركة (CNPC)البترول الوطني�ة الص�ينية 

، ص��ممت لتكري��ر ال��نفط الثقي��ل الفنزويل��ي،)ي/أل��ف ب400(تكريري��ة ق��درها 

.2018ويتوقع تشغيلها في عام 

بمش�اركة ك�ل م�ن (Taizhou)مصفاة مكثفات ومجمع بتروكيماويات ت�ايزهو •

وش�ركة قط�ر للبت�رول، مص�ممة (CNPC)مؤسسة البترول الوطنية الص�ينية 

ثيل��ين ومنتج��ات بتروكيماوي��ة ياإلات مس��توردة م��ن قط��ر إلنت��اج كثف��تلتكري��ر م

.2015ي، ويتوقع بدء تشغيلها في /ألف ب60بطاقة تكريرية قدرها ،أخرى

بمش��اركة ش��ركة بتروش��اينا Tianjinتي��انجين الص��ينية الروس��ية ف��ي مص��فاة•

ي، /أل�ف ب120، بطاق�ة تكريري�ة ق�درها وش�ركة روزنف�ت الروس�يةالصينية 

. 2015تشغيلها في عام ويتوقع 

طاقة المصافي الجديدة الجاري إنشاؤها في الص�ين خ�الل )9-3(الجدول يبين 

).2018-2012(الفترة 
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ي/ألف ب)2018-2012(مصافي النفط الجاري إنشاؤها في الصين: 9-3الجدول 

الطاقة المصفاةاسم
التكريرية

تاريخ 
المشغل/ المالكالتشغيل

Guangdong4002018CNPC, PDVSAغوانغدونغ

.New Zianjiang3402015China Petroleum & Chemical Corpزيانجيانغ الجديدة

Fujian3002017Sinopec, Saudi Aramco, ExxonMobilفوجيان

Quanzhoa2402015Sinochem Corporationكوانزهو 

Sichuan 2202015Petrochinaسيتشوان Company Ltd

Yunnan2202014Petrochina Company Ltdيونان

.Lianyungang 2002016China Petroleum & Chemical Corpلياليونغانغ  

Ziangjiang2002017Sinopec, Total, KNPCزيانجيانغ

Sino-Russian 1202015Petrochina-Rozneftالصينية الروسية Petrochemical Co. Ltd

Taizhou602015CNPCتايزهو  & Qatar Petroleum

2013أوابك، تقرير األمين العام السنوي : المصدر

على الرغم من اختالف سياسة تسعير المشتقات البترولية في الهند عن سياس�ة 

الصين، حيث أن الحكومة الهندي�ة ال ت�دعم س�وى الكيروس�ين وغ�از البت�رول المس�ال، 

النفطي��ة بش��كل كبي��ر، المنتج��اتإال أن��ه يتوق��ع أن يرتف��ع مع��دل نم��و الطل��ب عل��ى كاف��ة 

:وذلك بتأثير العاملين التاليين

النهض��ة الص��ناعية الكبي��رة الت��ي تعتم��د عل��ى إقام��ة مص��انع كثيف��ة اس��تهالك •

الطاقة، يمتلك معظمها مول�دات خاص�ة للطاق�ة الكهربائي�ة تعم�ل عل�ى ال�ديزل، 

وتس��تخدم ف��ي ح��ال انقط��اع التي��ار الكهرب��ائي ف��ي الش��بكة العام��ة، إض��افة إل��ى 

.اسة مشابهةاالستهالك الكبير للمراكز التجارية والسياحية التي تتبع سي

، االقتص�اديةتحس�ن األوض�اع ع�نالن�اتجارتفاع معدل نمو ع�دد وس�ائل النق�ل •

.وزيادة عدد المعدات الزراعية

تق��وم الهن��د حالي��اً بإنش��اء ع��دد م��ن المش��اريع الهام��ة لتوس��يع الطاق��ة التكريري��ة 

ر إضافة إلى توسيع طاقة العمليات التحويلية وتط�وي،بهدف تلبية حاجة السوق المحلية

وح�دات تكس�ير هي�دروجيني إض�افةالمصافي البسيطة ورفع درجة تعقيدها من خ�الل 

ع��دد وطاق��ة )10-3(الج��دول يب��ين . وتفح��يم(FCC)وتكس��ير بالعام��ل الحف��از الم��ائع 

).2018-2012(خالل الفترة في الهند المصافي الجديدة الجاري إنشاؤها 
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ي/ألف ب)2018-2012(خالل الفترةالمصافي الجاري إنشاؤها في الهند : 10-3الجدول 

الطاقة اسم المصفاة
التكريرية

تاريخ
التشغيل

المالك

.Cuddalore3402014Nagarjuna Oil Corpكودالور  Ltd 

.Paradip2402014Indian Oil Corpباراديب Ltd.

Bachpadara1802017Barmer Refining (HPCL)باتشبادارا

Ratnagiri1802017Maharashtra (HPCL)راتناغيري

.Spice Energy Haldia1202015Cals Refineries Ltdسبايس إنرجي هالديا 

قاعدة بيانات صناعة التكريرأوابك، : المصدر

تختلف اليابان عن بقية دول آسيا الباسيفيك، حيث تتوجه نح�و إغ�الق ع�دد م�ن 

:وذلك لألسباب التاليةالمصافي القائمة

تراجع الطلب على المنتجات النفطية في السوق المحلية، الناتج عن تطبي�ق ب�رامج •

عل�ى بع�ض واالعتم�ادالطاقة، وتحسين أداء محركات الس�يارات، استهالكترشيد 

. أنواع الطاقة المتجددة

الت�ي تفرض�ها التكاليف الباهظة التي تتحملها المص�افي الياباني�ة نتيج�ة التش�ريعات •

.الحكومة اليابانية

عدم قدرة المصافي الصغيرة على منافسة المصافي الجديدة المتطورة التي أنشئت •

ح��ديثاً ف��ي الص��ين والهن��د، والت��ي تتمت��ع بمرون��ة عالي��ة وتك��اليف تش��غيل منخفض��ة 

.تمتلكه من تقنيات متطورةبسبب ما

.عدم توفر النفط الخام محلياً •

اس��يفيك فتس��عى إل��ى إنش��اء مص��اف جدي��دة لتلبي��ة الطل��ب أم��ا ب��اقي دول آس��يا الب

المحل��ي المتن���امي عل���ى المنتج���ات النفطي���ة، إض���افة إل���ى اس���تبدال المص���افي القديم���ة 

يب�ين . والت�ي تش�كل عبئ�اً عل�ى اقتص�اد البل�د نظ�راً لض�عف كفاءته�ا،والصغيرة الحجم

الباس�يفيك طاقة مصافي ال�نفط المخط�ط إنش�اؤها ف�ي ب�اقي دول آس�يا)11-3(الجدول 

). 2017-2012(خالل الفترة 
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باسيفيكالآسيادولباقيفيالجاري إنشاؤهاالمصافي: 11-3الجدول 
ي/بألف) 2017-2012(خالل الفترة 

المالك تاريخ 
التشغيل

الطاقة 
التكريرية اسم المصفاة/ الدولة

أستراليا

Port Bonython 2015 4 Port Bonython بورت بونيثون

إندونيسيا

OSO 2017 60 Batam باتام 

Pertamina 2014 20 Blue Sky Cilacap بلوسكاي سيالكاب

Kilang Minyak Nusantara 2014 340 Pare Pare  بير بير

فيتنام

Petro Vietnam -Kuwait Petroleum 
International (KPI) 2016 220 Nghi Son نغهي سون

قرغيزستان

Kirgizistan Nationa oil Co. 2014 40 Chuyskaya تشويسكايا 

منغوليا

غير محدد 2015 60 Darkhan-Uul دارخان أوول

Sod Mongol group 2014 2 Saishand سايشاند

ميانمار

غير محدد 2015 100 Dawei داوي

ماليزيا

Hijaz Refinery Co. 2014 200 Hijaz هيجاز

غير محدد 2015 200 Perak بيريك

BerhadNational Petroleum Co. 2016 100 Rapid رابيد

طاجيكستان

غير محدد 2013 2 Tursunzoda تورسونزودا

باكستان

Byco Petroleum Pakistan Ltd. 2014 120 Mouza Kund موزا كوند

Alghrair Investment 2015 100 TransAsia ترانس آسيا

بروناي

Petrobru 2015 200 Petrobru بتروبرو

GBI,2012: المصدر
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ستنتاجاتاالخالصة وال: 3-7

من حيث مع�دل نم�و الطاق�ة مناطق العالمفي مقدمةالباسيفيكمنطقة آسياتأتي 

النفطي�ة، حي�ث بل�غ إجم�اليعل�ى المنتج�اتالمحل�يمدفوعة بتنامي الطلبالتكريرية،

ف�ي إجم�الي الطاق�ة التكريري�ةم�ن % 29ي بنس�بة /بأل�ف26400الطاقة التكريرية 

.2014عام بدايةمصفاة164وعدد المصافي العاملة ،العالم

ق�درهاتحتل الصين المرتب�ة األول�ى ب�ين دول آس�يا الباس�يفيك، بطاق�ة تكريري�ة

م��ن إجم��الي % 30وتش��كل نس��بة مص��فاة،59وع��دد المص��افي ي،/أل��ف ب7958

الياب��ان ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بطاق��ة ، تليه��ا الطاق��ة التكريري��ة ف��ي منطق��ة آس��يا الباس��يفيك

م���ن إجم���الي الطاق���ة % 18نس���بة وي /أل���ف ب4710.5تكريري���ة إجمالي���ة ق���درها

ف��ي الهن��دكم��ا ت��أتي. مص��فاة28ع��دد المص��افي وباس��يفيك، الالتكريري��ة ف��ي دول آس��يا 

23وع�دد المص�افي ،%16ونس�بة ي/أل�ف ب4063اقة تكريري�ة ، بطالمرتبة الثالثة

ت��أتي كوري��ا الجنوبي��ة ف��ي المرتب��ة الرابع��ة، وتعتب��ر م��ن ال��دول المتمي��زة ف��ي .مص��فاة

ص��ناعة التكري��ر ف��ي منطق��ة آس��يا الباس��يفيك، حي��ث تمتل��ك خم��س مص��اف ذات طاق��ة 

أم�ا ب�اقي . ي/أل�ف ب2949تكريرية كبيرة بدرجة تعقيد عالية، بطاقة إجمالي�ة ق�درها 

حي��ث الطاق��ة التكريري��ة، ودرج��ة م��ندول منطق��ة آس��يا الباس��يفيك فتتب��اين فيم��ا بينه��ا 

الت�ي تمتل�ك ث�الث مص�افةس�نغافورت�أتي ف�ي مقدم�ة ه�ذه ال�دول . التعقيد التكنولوجي

ت�أتي بع�دها ت�ايوان الت�ي تمتل�ك .ي/بأل�ف1375ق�درها إجماليةذات طاقة تكريرية 

.ي/ألف ب1170أربع مصاف ذات طاقة تكريرية عالية قدرها 

على الرغم من التوس�ع الكبي�ر ف�ي الطاق�ة التكريري�ة ال�ذي ش�هدته منطق�ة آس�يا 

الباسيفيك في العقد األول من الق�رن الح�ادي والعش�رين، وخاص�ة ف�ي الص�ين والهن�د،  

فقد شهدت بلدان أخرى إغالق العدي�د م�ن المص�افي، وذل�ك ألس�باب مختلف�ة، منه�ا م�ا 

ات البترولية مثل اليابان، ومنها ما يع�ود يعود إلى انخفاض الطلب المحلي على المنتج

.إلى قدم المصفاة وضعف كفاءتها أو صغر حجمها
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ش��هدت مص��افي ال��نفط ف��ي منطق��ة آس��يا الباس��يفيك تط��ورات هام��ة ف��ي أدائه��ا 

المكونة م�ن التشغيلي خالل العقدين الماضيين، حيث ارتفعت طاقة العمليات التحويلية

جينية وتكسير المخلفات الثقيلة، بش�كل متواف�ق م�ع عمليات التهذيب والمعالجة الهيدرو

لتعديل هيكل اإلنتاج بما يتناس�ب م�ع التغي�ر ف�ي هيك�ل ارتفاع الطاقة التكريرية، وذلك

، وتمك��ين المص��افي م��ن تكري��ر النف��وط الخ��ام عل��ى المنتج��ات النفطي��ةالمحل��يالطل��ب

عل�ى نس�ب مرتفع�ة اه�تميز باحتوائالتي تالمستوردة من  منطقة الشرق األوسط الثقيلة 

. من الكبريت

تمتل��ك دول آس��يا الباس��يفيك العدي��د م��ن المص��افي ذات الطاق��ة التكريري��ة م��ن 

الحج�م الكبي��ر والمتوس�ط، حي��ث بل�غ ع��دد المص��افي الت�ي تزي��د طاقته�ا التكريري��ة ع��ن 

م��ن إجم��الي ع��دد % 24، بنس��بة 2014مص��فاة ف��ي بداي��ة ع��ام 40ي /أل��ف ب200

المصافي المتوسطة الحجم التي تتراوح طاقتها التكريري�ة ب�ين المصافي، كما بلغ عدد 

، بينم��ا بل��غ ع��دد المص��افي الص��غيرة %48مص��فاة بنس��بة 78ي /أل��ف ب100-200

، وع���دد %14مص���فاة بنس���بة 23ي /أل���ف ب100-50الت���ي تت���راوح طاقته���ا ب���ين 

23ي /أل���ف ب50المص���افي الص���غيرة ج���داً، الت���ي ال تزي���د طاقته���ا التكريري���ة ع���ن 

. من إجمالي مصافي منطقة آسيا الباسيفيك% 14فاة، بنسبة مص

في منطقة آسيا الباس�يفيك م�ن دول�ة ألخ�رى، تختلف درجة تعقيد مصافي النفط

ففي اليابان والهند وكوريا الجنوبية تمثل المصافي التحويلي�ة النس�بة األكب�ر، بينم�ا ف�ي  

يتك�ون م�ن عملي�ات تقطي�ر الصين وباقي دول آس�يا فمعظمه�ا م�ن الن�وع البس�يط ال�ذي 

مص�فاة بنس�بة 124بلغ عدد المصافي التحويلية 2014في بداية عام . النفط الخام فقط

م��ن إجم��الي ع��دد المص��افي ف��ي دول آس��يا الباس��يفيك،  كم��ا بل��غ ع��دد مص��افي % 76

18أما مصافي المعالج�ة الهيدروجيني�ة فبل�غ ع�ددها %. 13مصفاة بنسبة 22التقطير 

.فقط من إجمالي عدد المصافي في آسيا الباسيفيك%11مصفاة بنسبة 

مص�افي دول ف�يتحسين ال�رقم األوكت�اني للغ�ازولين عملياتطاقةنسبةبلغت

متوس�طم�نأدن�ىوه�ي،الخامالنفطتقطيرطاقةمن% 11.89حواليآسيا الباسيفيك
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المعالج���ةعملي���اتطاق���ةبلغ���ت نس���بة، كم���ا 2014ف���ي بداي���ة ع���ام الع���الممص���افي

متوس�طم�نأدن�ىنس�بةوه�ي،%46.74ح�واليالنفطتقطيرطاقةإلىالهيدروجينية

ال�نفطتكري�رطاق�ةإل�ىتكسير المخلفات الثقيلةعملياتطاقةنسبة، أما العالممصافي

. 2014في بداية عام ، وهي أدنى من متوسط مصافي العالم%26.15فقد بلغت

الباسيفيك مشكلة تغي�ر هيك�ل الطل�ب عل�ى تواجه مصافي النفط في منطقة آسيا 

عل�ى المنتج�ات الخفيف�ة والمتوس�طة ف�ي الطل�بالمشتقات النفطية، حيث ارتفعت نسبة

ويعود الس�بب الرئيس�ي له�ذا ، المنتجات الثقيلةالعقدين الماضيين، بينما انخفضت على 

التوجه نحو تخفيض استخدام الوقود الثقيل الح�اوي عل�ى نس�بة مرتفع�ة م�ن التغير إلى

.متطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوثالكبريت، وذلك لتلبية 

، يتوقع استمرار نمو الطلب على المنتج�ات النفطي�ة ف�ي منطق�ة آس�يا الباس�يفيك

لمي عل��ى المش��تقات م��ن إجم��الي نم��و الطل��ب الع��ا% 80ستس��تحوذ عل��ى أكث��ر م��ن و

ويش�كل إجم�الي الغ�ازولين وال�ديزل ح�والي نص�ف ه�ذه ، النفطية في العقدين الق�ادمين

ي، كم��ا يتوق��ع أن يرتف��ع الطل��ب عل��ى النافث��ا بت��أثير /ملي��ون ب7.6الزي��ادة أي بح��دود 

أما زيت الوقود فس�يحافظ عل�ى . النهضة المتوقعة لصناعة البتروكيماويات في الصين

. ة خالل هذه الفترةمعدله دون زياد

تتج��ه دول منطق��ة آس��يا الباس��يفيك إل��ى اعتم��اد مع��ايير متوافق��ة م��ع المع��ايير 

تطوير المصافي لخف�ض منذ العقدين الماضيين بشركات التكريراألوروبية، فقد بدأت

وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعايير الخاصة بحماية البيئ�ة ،انبعاثاتها

ي مش��اريع باهظ��ة التك��اليف وتس��تغرق فت��رة زمني��ة طويل��ة ألعم��ال م��ن التل��وث، وه��

. اإلنشاء

تش��هد ص��ناعة التكري��ر ف��ي منطق��ة أس��يا الباس��يفيك نهض��ة كبي��رة ف��ي مش��اريع 

2018مص��فاة جدي�دة بحل��ول 31إنش�اء خ�اللم��ن، وذل�كتوس�يع الطاق�ات التكريري��ة

وتوس��يع المص��افي تط��وير إض��افة إل��ى ،والهن��دتترك��ز معظمه��ا ف��ي ك��ل م��ن الص��ين

: وذلك بتأثير العوامل التالية، القائمة
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.النمو الكبير للطلب على المشتقات النفطية في هذه المناطق•

.معدل ربحية صناعة التكرير مقارنة بما كانت عليه في العقود السابقةتحسن•

االس����تفادة م����ن ف����رص التكام����ل ب����ين مص����افي ال����نفط ووح����دات الص����ناعة •

.تساهم في تحسين ربحية الصناعتين معاً البتروكيماوية، والتي

الدعم والمساندة من الحكومات من خالل توقيع عقود طويل�ة األج�ل م�ع بع�ض •

ال��دول المص��درة للبت��رول إلم��داد ه��ذه المش��اريع ب��النفط الخ��ام ال��الزم لتش��غيلها 

.وبأسعار تشجيعية

ر، إمكاني��ة الحص��ول عل��ى الموافق��ات م��ن الهيئ��ات البيئي��ة بس��هولة وس��رعة أكث��•

وذلك بسبب غياب التشريعات الصارمة في معظم الحاالت، مقارنة بالمش�اريع 

.التي يجري تنفيذها في الواليات المتحدة األمريكية

. توفر القوى العاملة الرخيصة والمدربة•

م�ن لالس�تفادةتمكين المصافي من تكرير النفوط الثقيلة والحامض�ية الرخيص�ة •

.فارق السعر في تحسين ربحية صناعة التكرير

تس�عى ك��ل م�ن الص��ين والهن�د إل��ى مش��اركة ش�ركات ال��نفط العالمي�ة ف��ي إنش��اء 

.المصافي الجديدة، وذلك لتحقيق مصالح مشتركة للطرفين

عل�ى ال�رغم م�ن التوس��ع الكبي�ر المتوق�ع للطاق�ة التكريري��ة ف�ي العدي�د م��ن دول 

ال��دول تتج��ه نح��و تخف��يض طاقته��ا التكريري��ة م��ن خ��الل آس��يا الباس��يفيك إال أن بع��ض 

:وذلك لألسباب التالية،واسترالياإغالق بعض المصافي مثل اليابان 

تراجع الطلب على المنتجات النفطية في السوق المحلية، الناتج عن تطبي�ق ب�رامج •

عل�ى بع�ض واالعتم�ادالطاقة، وتحسين أداء محركات الس�يارات، استهالكترشيد 

. الطاقة المتجددةأنواع

التكاليف الباهظة التي تتحملها المص�افي الياباني�ة نتيج�ة التش�ريعات الت�ي تفرض�ها •

.الحكومة اليابانية
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عدم قدرة المصافي الصغيرة على منافسة المصافي الجديدة المتطورة التي أنشئت •

ح��ديثاً ف��ي الص��ين والهن��د، والت��ي تتمت��ع بمرون��ة عالي��ة وتك��اليف تش��غيل منخفض��ة 

.تمتلكه من تقنيات متطورةبسبب ما

.عدم توفر النفط الخام محلياً •

أم��ا ب��اقي دول آس��يا الباس��يفيك فتس��عى إل��ى إنش��اء مص��اف جدي��دة لتلبي��ة الطل��ب 

المحل��ي المتن���امي عل���ى المنتج���ات النفطي���ة، إض���افة إل���ى اس���تبدال المص���افي القديم���ة 

. لضعف كفاءتهاوالصغيرة الحجم والتي تشكل عبئاً على اقتصاد البلد نظراً 

Ωاد≤dد اó©dي اa  يfاãdزء اédا ™Ñàj
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اجلزء الأول

* خبير �شناعات غازية – 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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ملخــ�ص

تهدف الدرا�شة اإلى ا�شتعرا�ض تطورات �شناعة وتجارة الغاز الطبيعي 

في الدول العربية خالل الفترة )2002-2012(. كما ت�شتعر�ض الدرا�شة 

اأهم الم�شاريع التطويرية الحالية التي يتوقع اأن ت�شاهم في رفع اإنتاج الدول 

الطلب  تلبية  على  ذلك  وانعكا�شات  م�شتقبال،  الطبيعي  الغاز  من  العربية 

ال�شتهالك  عن  الفائ�ض  وحجم  الطبيعي،  الغاز  على  المتنامي  المحلي 

المخ�ش�ض للت�شدير.

تتاألف الدرا�شة من ثالثة ف�شول، يتناول الف�شل الأول تطور احتياطيات 

العالمي والعربي، وكيف نجحت الأن�شطة  الغاز الطبيعي على ال�شعيدين 

ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض ما تم اإنتاجه خالل العقد الما�شي. 

كما يتطرق اإلى الأن�شطة ال�شتك�شافية التي تقوم  بها ال�شركات العالمية 

تحقيق  ت�شفر عن  قد  التي  العربية  الدول  المطروحة في  القطاعات  في 

اكت�شافات غازية جديدة.

في  الطبيعي  ال��غ��از  وا�شتهالك  اإن��ت��اج  تطور  الثاني  الف�شل  يتناول 

الدول العربية خالل العقد الما�شي، وعمل مقارنة بين م�شتويات الإنتاج 

الغاز  حقول  تطوير  م�شاريع  اأه��م  على  ال�شوء  ت�شليط  مع  وال�شتهالك، 

الجاري تنفيذها حاليا والمخطط لها حتى عام 2018، لو�شع ت�شور عن 

قدرة م�شتويات الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتنامي على الغاز في 

الدول العربية في الم�شتقبل القريب.

الدول  في  الطبيعي  الغاز  تجارة  تطور  فيتناول  الثالث،  الف�شل  اأم��ا 

العربية من خالل ا�شتعرا�ض منظومة الت�شدير التي ت�شم خطوط اأنابيب 

وكيف  الم�شيل،  الطبيعي  الغاز  وت�شدير  اإنتاج  ومجمعات  الغاز،  ت�شدير 

�شاهمت هذه المنظومة في رفع �شادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية. 

كما يتطرق اإلى م�شاريع ت�شدير وا�شتيراد الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها 

حاليا والمخطط لها، وانعكا�شات ذلك م�شتقبال على تجارة الغاز الطبيعي 

في الدول العربية.
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الف�صل الأول

تطور احتياطيات الغاز الطبيعي

1-1: مقدمة 

الطبيعي،  الغاز  وتجارة  ل�شناعة  العالمية  الخريطة  على  هامة  مكانة  العربية  الدول  تتبواأ   

تريليون متر   54.84 بنحو  تقدر  الطبيعي  الغاز  احتياطيات هائلة من  توافر  لما حباها اهلل من 

مكعب بما يعادل نحو 29.2% من الإجمالي العالمي في نهاية عام 2012. وقد �شاهمت الأن�شطة 

الغاز الطبيعي على  الفترة )2002-2012( في رفع احتياطيات  ال�شتك�شافية والتطويرية خالل 

الطبيعي  الغاز  ال�شنوي لحتياطيات  النمو  بلغ متو�شط معدل  العربي والعالمي حيث  ال�شعيدين 

عالميا نحو %1.95.

التقليدية للغاز الطبيعي وبالأخ�ض م�شادر غاز  ومع تزايد الهتمام العالمي بالم�شادر غير 

ا�شتغاللها،  في  الأمريكية  المتحدة  الوليات  نجاح  بعد  ال�شخري  بالغاز  ي�شمى  ما  اأو  ال�شجيل 

اأ�شدرت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرين متتابعين لو�شع تقييم مبدئي عن حجم تلك 

الم�شادر وتوزعها عالميا. وحيث اأن الوليات المتحدة تنفرد دون غيرها بعدد من العوامل التي 

والحفر  الهيدروليكي  الت�شقيق  عمليات  في  التقني  التقدم  اأبرزها  تجربتها  نجاح  في  �شاهمت 

الأفقي الموجه، فاإن الأمر قد ي�شتغرق بع�ض الوقت لإنتاج الغاز ال�شخري في مناطق اأخرى خارج 

الوليات المتحدة الأمريكية.

يتناول هذا الف�شل تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة )2002-

2012(، وكيف �شاهمت الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض ما تم اإنتاجه خالل نف�ض 
اإلى الأن�شطة ال�شتك�شافية التي تقوم بها ال�شركات العالمية في القطاعات  الفترة. كما يتطرق 

الذي  الأمر  اكت�شافات غازية جديدة،  تحقيق  ت�شفر عن  التي قد  العربية  الدول  المطروحة في 

�شيعزز من مكانة المنطقة العربية على الخريطة العالمية للغاز.

1-2: االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا

1-2-1: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا

 187.3 2012 نحو  الغاز الطبيعي عالميا في نهاية عام  اإجمالي الحتياطي الموؤكد من  بلغ 

تريليون متر مكعب )6,614.1 تريليون قدم مكعب(، بانخفا�ض نحو 0.5 تريليون متر مكعب عن 

العام ال�شابق الذي بلغ فيه نحو 187.8 تريليون متر مكعب.
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وقد �شهدت الفترة )1992-2012( نموا ملحوظا في الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي، 

حيث ارتفع حجم الحتياطي من 117.6 تريليون متر مكعب نهاية عام 1992 لي�شل اإلى 187.3 

تريليون متر مكعب بنهاية عام 2012 كما هو مو�شح بال�شكل )1-1(، وبلغ متو�شط معدل النمو 

ال�شنوي خالل تلك الفترة نحو %2.39.

BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

ال�سكل 1-1: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2012-1992

)تريلي�ن متر مكعب(

تباينت قيمة معدل النمو ال�شنوي لحتياطي الغاز الطبيعي عالميا خالل الع�شر �شنوات الأولى 

)اأي خالل الفترة من نهاية 1992 اإلى نهاية 2002( عن الع�شر �شنوات التي تليها )اأي خالل الفترة 

من نهاية 2002 اإلى نهاية 2012(، حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي في الفترة الأولى نحو 

154.9 تريليون متر مكعب  2002 نحو  الموؤكد في نهاية عام  2.83%، لي�شل بذلك الحتياطي 
بزيادة قدرها 37.3 تريليون متر مكعب عن عام 1992.

 ،%1.95 اإلى نحو  لي�شل  ال�شنوي  النمو  لمتو�شط معدل  تراجعا  الثانية  الفترة  بينما �شهدت 

حيث ارتفع الحتياطي الموؤكد عام 2012 بنحو 32.4 تريليون متر مكعب عن عام 2002 كما هو 
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مبين بال�شكل )1-2(. ويمكن اإيعاز ذلك اإلى عدد من الأ�شباب منها نمو الإنتاج العالمي من الغاز 

منقادا بنمو الطلب عليه لتنامي ا�شتخدامه في العديد من القطاعات اأهمها قطاع الكهرباء الذي 

ي�شتخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإ�شافة اإلى ال�شناعات كثيفة ا�شتخدام 

الطاقة كالحديد وال�شلب، و�شناعة الأ�شمنت، و�شناعة الألمنيوم، و�شناعة البتروكيماويات حيث 

ي�شتخدم الغاز الطبيعي كلقيم ل�شناعة المواد الأولية.

 Data derived BP statistical review of the world energy, June 2013  :امل�شدر

ال�سكل 1-2: مت��سط معدل النم� ال�سن�ي الحتياطي الغاز الطبيعي في الفترة 2012-1992 

بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة )1993-2002( نحو 28.76 تريليون متر 

، بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة من الغاز الطبيعي لنف�ض الفترة نحو 66.06 تريليون 
)1(

مكعب

متر مكعب كما هو مو�شح بالجدول )1-1(، وبالتالي تكون ن�شبة ا�شتعوا�ض ما تم اإنتاجه خالل تلك 

الفترة حوالي 229.7%. ويو�شح ال�شكل )1-3( حجم الحتياطيات نهاية عام 1992 ونهاية عام 

2002 واإجمالي ما تم اإنتاجه خالل تلك الفترة.

1  Cedigaz, Natural gas in the world,2013 edition 
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الجدول 1-1: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2002-1992 

االحتياطي 

الم�ؤكد نهاية 

عام 1992

االإنتاج التراكمي 

خالل

1993-2002 

االحتياطي 

الم�ساف خالل

1993-2002 

ن�سبة 

اال�ستع�ا�ض

االحتياطي 

الم�ؤكد نهاية 

عام 2002

تريليون متر مكعب%تريليون متر مكعبتريليون متر مكعبتريليون متر مكعب

117.628.7666.06229.7%154.9

ال�سكل 1-3: تط�ر االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2002-1992

امل�شادر:

-Data derived from BP statistical review of the world energy 2013)reserves data( ;
-Cedigaz natural gas in the world 2013 edition )production data( 

بينما يت�شح اأن الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الفترة التالية )2003-2012( قد بلغ 

 بزيادة قدرها 8.97 تريليون متر مكعب عن الفترة ال�شابقة كما هو 
)1(

نحو 37.73 تريليون متر مكعب

مبين بالجدول )1-2(. وعلى الرغم من اأن الحتياطيات الم�شافة من الغاز في تلك الفترة بلغت 

نحو 70.09 تريليون متر مكعب )اأي بزيادة قدرها 4.03 تريليون متر مكعب عن الفترة ال�شابقة(، 

فاإن ارتفاع معدلت الإنتاج لتنامي الطلب العالمي على الغاز اأحد الأ�شباب التي �شاهمت في تراجع 

1  Cedigaz, natural gas in the world, 2013 edition
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ن�شبة ال�شتعوا�ض التي بلغت نحو 185.8% . ويو�شح ال�شكل )1-4( حجم الحتياطيات نهاية عام 

2002 ونهاية عام 2012 واإجمالي ما تم اإنتاجه خالل تلك الفترة.

الجدول 1-2: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2012-2002

االحتياطي 

الم�ؤكد نهاية 

عام 2002

االإنتاج التراكمي 

خالل

2003-2012 

االحتياطي 

الم�ساف خالل

2003-2012 

ن�سبة 

اال�ستع�ا�ض

االحتياطي 

الم�ؤكد نهاية 

عام 2012

تريليون متر مكعب%تريليون متر مكعبتريليون متر مكعبتريليون متر مكعب

154.937.7370.09185.8%187.3

ال�سكل 1-4: تط�ر االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002

امل�شادر:

- Data derived from BP statistical review of the world energy 2013)reserves data( ;
- Cedigaz natural gas in the world 2013 edition )production data(. 



ي
ثان

ث ال
بح

ال

118

1-2-2: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي
اأما عن توزع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية في نهاية عام 2012، 

فيت�شح اأن منطقة ال�شرق الأو�شط تحتل المرتبة الأولى عالميا حيث ت�شتحوذ وحدها على نحو %43 

من اإجمالي الحتياطيات العالمية من الغاز، حيث يبلغ حجم احتياطياتها نحو 80.5 تريليون متر مكعب 

)2,842.9 تريليون قدم مكعب( ويتواجد معظم هذه الحتياطيات في كل من اإيران وقطر.

اأوروبا واأورا�شيا في المرتبة الثانية باحتياطيات تقدر بنحو 58.4 تريليون متر  تاأتي منطقة 

مكعب )2,062.5 تريليون قدم مكعب( وهو ما يعادل 31.2% من الحتياطيات العالمية، ويتواجد 

مكعب  متر  تريليون   54.5 نحو  على  ت�شتحوذ  التي  ال�شابق  ال�شوفيتي  التحاد  دول  في  اأغلبها 

)1,924.1 تريليون قدم مكعب( اأي ما يعادل 29.1% من الحتياطيات العالمية.

تاأتي بعد ذلك منطقة اآ�شيا/البا�شيفيك حيث يقدر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 15.45 

تريليون متر مكعب )545.6 تريليون قدم مكعب( اأي ما يعادل 8.2% من الحتياطي العالمي ثم 

اأفريقيا في المرتبة الرابعة باحتياطيات تقدر بنحو 14.5 تريليون متر مكعب )512 تريليون قدم 

مكعب  متر  تريليون   10.84 بنحو  تقدر  باحتياطيات  ال�شمالية  اأمريكا  7.7%، ثم  بن�شبة  مكعب( 

)382.7 تريليون قدم مكعب( وهو ما يقارب نحو 5.8% من اإجمالي الحتياطيات العالمية، واأخيرا 

اأمريكا الو�شطى والجنوبية باحتياطيات تقدر بنحو 7.6 تريليون متر مكعب )268.3 تريليون قدم 

مكعب( بن�شبة 4.1% كما هو مبين بال�شكل )5-1(.  

BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

ال�سكل 1-5: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي وفق المجم�عات الدولية

 نهاية عام 2012 
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وت�شتحوذ منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على 47.3% من الحتياطي العالمي، وهو ما 

ي�شير اإلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على �شعيد الم�شهد العالمي ل�شناعة الغاز.

خالل  الطبيعي  الغاز  لحتياطيات  ال�شن����وي  النم���و  معدل  قيمة  تتباين  ال�شياق،  نف�ض  وفي 

الع�شر �شن���وات الم���ا�شية )اأي خالل الفترة 2002 - 2012( في تلك المناطق كما هو مو�شح 

اأمريكا  الطبيعي في  الغاز  ال�شنوي لحتياطيات  النمو  متو�شط معدل  بلغ  )1-6(، حيث  بال�شكل 

المرتبة  في  اأوروبا واأورا�شيا  4%، وهو الأعلى على م�شتوى العالم، تليها منطقة  نحو  ال�شمالية 

الثانية حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي نحو 3.5%، ثم منطقة اآ�شيا/البا�شيفيك في المرتبة 

الثالثة بمعدل نمو �شنوي بلغ نحو 1.8%، بينما بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات الغاز 

الطبيعي في منطقة ال�شرق الأو�شط نحو 1.2%، اإل اأنها ما زالت تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا 

من حيث حجم الحتياطيات.

ال�سكل 1-6: مت��سط معدل النم� ال�سن�ي الحتياطيات الغاز الطبيعي وفق المجم�عات 

الدولية خالل الفترة 2012-2002

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

1-3: االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية
1-3-1: تط�ر االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي

يقدر اإجمالي الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو 54.84 تريليون 

متر مكعب )1,937 تريليون قدم مكعب( في نهاية عام 2012 اأي ما يعادل 29.2% من الحتياطي 
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للبترول )اأوابك( على  العالمي، وت�شتحوذ الدول الأع�شاء في منظمة الأقطار العربية الم�شدرة 

نحو 53.288 تريليون متر مكعب )1,882 تريليون قدم مكعب( اأي ما يعادل 97.16% من اإجمالي 

الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية كما هو مبين بال�شكل )7-1(.

ال�سكل 1-7: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي بين الدول االأع�ساء في منظمة 

اأوابك والدول العربية غير االأع�ساء نهاية عام 2012

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

ت�شتحوذ دول منطقة الخليج العربية على نحو 77% من احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول 

اإلى  بالإ�شافة  القطري،  ال�شمال  الغاز في حقل  الهائلة من  الحتياطيات  م�شتندة على  العربية، 

على  المطلة  العربية  الدول  بعدها  تاأتي  ثم  والإم��ارات،  ال�شعودية  من  كل  في  الغاز  احتياطيات 

حو�ض البحر الأبي�ض المتو�شط، والتي تقدر احتياطياتها الموؤكدة من الغاز بنحو 8,442 مليار متر 

مكعب بما يعادل 15.4% من اإجمالي احتياطيات الدول العربية، ويتواجد اأكثر من 77% من هذه 

الحتياطيات في كل من الجزائر وم�شر.

اأما الن�شبة المتبقية فتتوزع بين العراق، واليمن، وال�شودان، وموريتانيا، وال�شومال، والأردن، 

7.6% من  4,191 مليار متر مكعب بما يعادل  الغاز بنحو  حيث تقدر احتياطياتها مجتمعة من 

احتياطيات الدول العربية كما هو مبين بال�شكل )8-1(.
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ال�سكل 1-8: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي

في الدول العربية نهاية عام 2012

 Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

وقد تطور الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية على مدار الع�شر �شنوات 

2012، حيث ارتفع الحتياطي الموؤكد  اإلى نهاية عام   2002 الما�شية في الفترة من نهاية عام 

من 52.84 تريليون متر مكعب )1,866 تريليون قدم مكعب( نهاية عام 2002 لي�شل اإلى 54.84 

تريليون متر مكعب )1,937 تريليون قدم مكعب( بنهاية عام 2012 محققا نموا اإجماليا ن�شبته 

3.78%، وبزيادة قدرها 2 تريليون متر مكعب كما مبين بال�شكل )9-1(.
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ال�سكل 1-9: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية

خالل الفترة 2002-2012 )تريلي�ن متر مكعب(

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 ; OAPEC data bank :امل�شادر

وت�شير ”البيانات الأولية“ اإلى اأن الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل 

، بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة 
)1(

الفترة )2003-2012( قد بلغ نحو 5.88 تريليون متر مكعب

من الغاز الطبيعي لنف�ض الفترة قرابة 7.88 تريليون متر مكعب، وبالتالي تكون ن�شبة ا�شتعوا�ض ما 

تم اإنتاجه نحو 134% كما هو مبين بالجدول )1-3( وال�شكل )10-1(. 

الجدول 1-3: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية 

خالل الفترة 2012-2002

االحتياطي الم�ؤكد 

نهاية عام 2002

االإنتاج التراكمي 

خالل

2012-2003

االحتياطي 

الم�ساف خالل

2012-2003

ن�سبة 

اال�ستع�ا�ض

االحتياطي الم�ؤكد 

نهاية عام 2012

تريليون متر مكعب%تريليون متر مكعبتريليون متر مكعبتريليون متر مكعب

52.845.887.88134%54.84

1  Derived from Cedigaz ,natural gas in the world, 2013 edition.
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ال�سكل 1-10: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي

 في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002

امل�شادر:

- BP statistical review of the world energy, 2013 & OAPEC data bank )reserves data( ; 
- Cedigaz natural gas in the world )production data(

1-3-2: ت�سنيف الدول العربية من حيث نم� االحتياطي الم�ؤكد
يمكن ت�شنيف الدول العربية من حيث نمو الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي خالل العقد 

الما�شي اإلى مجموعتين كما هو مبين بالجدول )4-1(.

الجدول 1-4: ت�سنيف الدول العربية ح�سب نم� االحتياطي الم�ؤكد 

من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002

)ب()اأ(المجموعة

و�شف المجموعة
الدول التي �شهدت نموا في

حجم احتياطياتها من الغاز 

الدول التي �شهدت تراجعا في 

حجم احتياطياتها من الغاز 

دول المجموعة

ال�شعودية، العراق، 

الكويت الإمارات، ليبيا، 

م�شر، عمان واليمن

قطر، الجزائر، �شوريا، وتون�ض
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• المجم�عة )اأ(: الدول العربية التي �سهدت نم�ا في حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي 	

الغاز  من  احتياطياتها  حجم  في  نموا  �شهدت  العربية  ال��دول  بع�ض  اأن  اإلى  البيانات  ت�شير 

الطبيعي خالل الفترة 2002-2012، وت�شم هذه المجموعة كل من ال�شعودية، والعراق، والكويت، 

والإمارات، وليبيا، وم�شر، وعمان، واليمن. وتعتبر ال�شعودية اأعلى الدول العربية نموا في حجم 

الحتياطي الموؤكد من الغاز، حيث ارتفع حجم الحتياطي من 6,646 مليار متر مكعب نهاية عام 

2002 لي�شل اإلى 8,233 مليار متر مكعب نهاية عام 2012 اأي بنمو اإجمالي ن�شبته %23.88.

اأعلى الدول التي �شهدت نموا في احتياطياتها من الغاز التي  كما تعتبر م�شر والكويت من 

بلغت ن�شبته 23.1%، 14.58% على التوالي. وفي العراق، بلغ معدل النمو الإجمالي لالحتياطي 

الموؤكد من الغاز نحو 12.44%، حيث ارتفع حجم الحتياطي الموؤكد من 3,190 مليار متر مكعب 

نهاية عام 2002 لي�شل اإلى 3,587 مليار متر مكعب نهاية عام 2012. ويبين ال�شكل )1-11( تطور 

احتياطيات الغاز الطبيعي في دول هذه المجموعة خالل الفترة 2012-2002.

ال�سكل 1-11: تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002

)مليار متر مكعب(

• المجم�عة )ب(: الدول العربية التي �سهدت تراجعا في حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي 	

الغاز  تراجعا في حجم احتياطياتها من  العربية �شهدت  الدول  اأن بع�ض  اإلى  البيانات  ت�شير 

�شوريا،  الجزائر،  قطر،  من  كل  المجموعة  هذه  وت�شم   ،)2012-2002( الفترة  خالل  الطبيعي 

وتون�ض. وتعتبر �شوريا اأعلى دول المجموعة في معدل تراجع الحتياطي الموؤكد من الغاز، حيث 
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انخف�ض حجم الحتياطي من 371 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل اإلى 285 مليار متر مكعب 

نهاية عام 2012 اأي بن�شبة انخفا�ض اإجمالية قدرها 23.2%. كما تراجعت احتياطيات قطر من 

الغاز لت�شل اإلى 25,060 مليار متر مكعب نهاية عام 2012 مقارنة بنحو 25,783 مليار متر مكعب 

نهاية عام 2002 اأي بن�شبة انخفا�ض قدرها 2.8%. ويبين ال�شكل )1-12( تطور احتياطيات الغاز 

الطبيعي في دول هذه المجموعة خالل الفترة 2012-2002.

ال�سكل 1-12: تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002 

)مليار متر مكعب(

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شادر

1-3-3: ت�زع احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية
تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي 

والتي تقدر بنحو 25,060 مليار متر مكعب اأي ما يعادل 45.7% من احتياطيات الغاز الطبيعي 

في الدول العربية عام 2012. بينما تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الثانية بن�شبة %15 

11.1%، ثم  بن�شبة  المتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ثم  العربية،  الدول  احتياطيات  اإجمالي  من 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية بن�شبة 8.2% فجمهورية العراق بن�شبة 6.5%، وت�شم 

هذه الدول مجتمعة نحو 86.6% من اإجمالي احتياطيات الدول العربية من الغاز كما هو مبين 

بال�شكل )13-1(.
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ال�سكل 1-13: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي 

في الدول العربية نهاية عام 2012

 Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 :امل�شدر

1-4: الم�سادر غير التقليدية للغاز الطبيعي وت�زعها عالميا
تزايد الهتمام العالمي في الآونة الأخيرة بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي واأهمها 

المتحدة  الوليات  نجاح  بعد  ال�شخري  بالغاز  يعرف  ما  اأو   shale gas ال�شجيل  غاز  م�شادر 

اإلى  مهملة  كانت  والتي  الأخيرة  �شنوات  الخم�ض  الم�شادر خالل  تلك  ا�شتغالل  في  الأمريكية 

ي�شاحب  وما  منها،  الطبيعي  الغاز  ل�شتخراج  التقنية  ال�شعوبات  بع�ض  ب�شبب  قريب  عهد 

المعدلت  عن  الإنتاج  م�شتويات  انخفا�ض  نتيجة  القت�شادية  الجدوى  تحقيق  عدم  من  ذلك 

التقليدية  غير  الم�شادر  تلك  من  الإنتاج  �شاهم  وقد  التقليدية.  بالم�شادر  مقارنة  الطبيعية 

المتحدة  الوليات  واأ�شبحت  الطبيعي،  للغاز  وبداية ع�شر جديد  العالمي،  الم�شهد  تغيير  في 

ذات تجربة فريدة في هذا المجال. وهو ما دفع بع�ض الدول الأخرى مثل بريطانيا، وال�شين، 

المتحدة  الوليات  بتجربة  اأ�شوة  لديها ل�شتغاللها  ال�شجيل  للبحث عن م�شادر غاز  واأ�شتراليا 

في هذا المجال.
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ومن العوامل التي �شاهمت في نجاح تلك التجربة في الوليات المتحدة في ا�شتغالل م�شادر 

غاز ال�شجيل ما يلي:

• التقدم التقني في مجال الحفر الأفقي الموجه، وعمليات الت�شقيق الهيدروليكي والتي 	

�شاهمت في رفع معدلت الإنتاج من مكامن ال�شجيل بما يحقق الجدوى القت�شادية.

• وجود عدد كبير من �شركات التنقيب وال�شتك�شاف والخدمات النفطية الموؤهلة تكنولوجيا 	

والتي تملك الخبرة الالزمة ل�شتخراج الغاز الطبيعي من �شخور ال�شجيل.

• توفر موارد �شخمة من المياه الالزمة اأثناء عمليات الحفر وعمليات الت�شقيق الهيدروليكي.	

• منح حقوق ملكية الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأر�ض لمالكي الأرا�شي الخا�شة.	

• �شهولة تاأمين الإجراءات الت�شريعية الالزمة للبدء في تنمية وا�شتغالل م�شادر ال�شجيل.	

وقد مكن ذلك الوليات المتحدة من اأن تتبواأ المرتبة الأولى عالميا في اإنتاج الغاز الطبيعي منذ 

عام 2009، واأ�شبح اإنتاج غاز ال�شجيل يمثل 40% من اإجمالي اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية 

من الغاز الطبيعي في عام 2012، مع توقعات باأن تدخل الوليات المتحدة �شمن مجموعة الدول 

الُم�شدرة للغاز الطبيعي الم�شيل خالل ال�شنوات الخم�ض القادمة.

وفي هذا الم�شمون، فقد اأ�شدرت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية موؤخرا تقريرين متتابعين 

غاز  تكوينات  من  عدد  درا�شة  تم  وفيهما  عالميا،  وتوزعها  ال�شجيل  غاز  م�شادر  حجم  لتقييم 

ال�شجيل في عدد من الأحوا�ض الر�شوبية في مناطق متفرقة من العالم. وقد وقع الختيار على 

هذه التكوينات لدرا�شتها ا�شتنادا اإلى عدد من العوامل كما يلي:

• توفر بيانات وخرائط جيولوجية في الدول مو�شع الدرا�شة.	

• وجود اأن�شطة للبحث والتنقيب والحفر في المناطق التي تتواجد بها م�شادر غاز ال�شجيل.	

• واأخيرا، مدى اعتماد الدول التي تتوافر بها م�شادر غاز ال�شجيل على الغاز الطبيعي في 	

تلبية الطلب المحلي على الطاقة.

وتم ا�شتبعاد بع�ض المناطق التي ل تتوافر بها معلومات جيوفيزيقية عن تكوينات ال�شجيل، 

اأو التي تتواجد بها طبق����ات ال�شجيل على اأعماق �شحلة )اأقل من 1,000 متر( اأو اأعماق تزيد 

وا�شع ل�شتغالل م�شادر  اأن�شطة تطويرية على نطاق  بها  تت���واج���د  التي ل  اأو  5,000 متر،  عن 

الغاز الطبيعي. كما تم اأي�شا ا�شت����بعاد طبقات ال�شج����يل التي يقل بها اإج����مالي محتوى الكربون 

الع�شوي )TOC( عن %2.

وقد �شاهمت تلك التقارير في و�شع »تقييم مبدئي« عن حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا 

لال�شتخراج عالميا في المناطق التي تم درا�شتها ب�شرف النظر عن  تحقيق الجدوى القت�شادية 

ل�شتغالل تلك الم�شادر.
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تقييم  في   )Methodology( منهجية محددة  الأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  اتبعت  وقد 

م�شادر ال�شجيل حول العالم وفقا لالآتي: 

• اإعداد تقييم اأولي عن الحو�ض الر�شوبي، واختيار طبقات ال�شجيل داخل الحو�ض لتقييمها.	

• الر�شوبي، 	 الحو�ض  داخل  ال�شجيل  لطبقات   )areal extent( ال�شطحي  المدى  تحديد 

و�شمك الطبقات.

• تحديد المنطقة الماأمولة التي يمكن تطويرها لإنتاج غاز ال�شجيل ا�شتنادا اإلى عدد  من 	

العوامل كعمق الطبقات، وخ�شائ�ض ال�شخور، والخبرة العملية.

• احت�شاب حجم المخزون الجيولوجي من الغاز الحر المتواجد في الم�شامات بين ال�شخور، 	

والغاز الممتز على �شطح ال�شخور والمادة الع�شوية.

• محل 	 الجيولوجية  الطبقات  تطوير  لإمكانية   )Success factor( النجاح  معامل  تطبيق 

الدرا�شة ا�شتنادا اإلى عدد من العوامل، منها احتمالية نجاح عمليات ال�شتك�شاف والحفر، 

و�شهولة الو�شول اإلى المنطقة، واإمكانية تطويرها. 

• معامل 	 تطبيق  بعد  لال�شتخراج  تقنيا  القابل  ال�شجيل  غاز  م�شادر  حجم  احت�شاب 

الوليات  في  حاليا  المطبقة  الحديثة  التكنولوجيا  قدرة  اإلى  ا�شتنادا  ال�شتخال�ض 

المتحدة الأمريكية على ا�شتخراج الغاز الطبيعي من تكوينات ال�شجيل محل الدرا�شة، 

في  الموجودة  التكوينات  لتلك  م�شابهة  وبتروفيزيائية  جيولوجية  بخ�شائ�ض  وتت�شم 

المتحدة. الوليات 

هذا  في  الأمريكية  المتحدة  الوليات  وخبرة  تجربة  اإل��ى  وا�شتنادا  ال�شياق،  هذا  وفي 

المجال، فاإن قيمة معامل ال�شتخال�ض تتراوح بين 20-30% وقد ت�شل هذه الن�شبة في بع�ض 

فترات  فر�شية  على  وذلك  اأق�شى  كحد   %35 اأو  اأدنى  كحد   %15 اإلى  ال�شتثنائية  الحالت 

تم حفرها  المتحدة  الوليات  في  ال�شجيل  غاز  اآبار  معظم  لأن  ونظرا  �شنة.   30 تتعدى  اإنتاج 

تلك  اأعمار  متو�شط  حول  ال�شكوك  بع�ض  هناك  فاإن  وجيزة،  فترة  منذ  الإنتاج  على  وو�شعها 

وهو   )Ultimate recovery( ال�شجيل  مكامن  من  ا�شتخال�شه  يمكن  اإنتاج  واأق�شى  الآب��ار 

�شيغير  وبالتالي  التقريرين  اإليها  ا�شتند  التي  ال�شتخال�ض  معامل  قيم  فر�شية  يغير  قد  ما 

العالم  مناطق  في  لال�شتخراج  تقنيا  القابل  ال�شجيل  غاز  م�شادر  لحجم  النهائي  التقييم  من 

المختلفة.

ومن ثم فاإن التقييم الدقيق لحجم م�شادر غاز ال�شجيل ي�شتلزم اإجراء العديد من اختبارات 

الآبار في المناطق التي تحتوى على تلك الم�شادر وتحليل نتائج الختبارات.
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اأما فيما يتعلق بالجدوى القت�شادية لإنتاج غاز ال�شجيل من م�شادره، فهذا يعتمد على ظروف 

ال�شوق الحالية ا�شتنادا اإلى ثالثة عوامل رئي�شية وهي:

• الموجه 	 الأفقي  والتي تتطلب تقنيات متقدمة كالحفر  ال�شجيل  اآبار  واإكمال  تكلفة حفر 

والت�شقيق الهيدروليكي. 

• �شقف الإنتاج اليومي واإجمالي ما يتم اإنتاجه على مدار عمر البئر.	

• �شعر الغاز الطبيعي في الأ�شواق المحلية والعالمية.	

كبير  ب�شكل  يرتبط  ال�شجيل  غاز  لإنتاج  القت�شادية  الجدوى  تحقيق  اأن  �شبق  مما  ويت�شح 

بالعوامل فوق الأر�شية )above ground factors( مثلما يرتبط بجيولوجيا المكمن والمخزون 

.)gas in place( الجيولوجي من الغاز الطبيعي

نجاح  في  �شاهمت  التي  العوامل  من  بعدد  غيرها  دون  تنفرد  المتحدة  الوليات  اأن  وحيث 

تجربتها، فاإن الأمر قد ي�شتغرق بع�ض الوقت لإنتاج غاز ال�شجيل في مناطق اأخرى خارج الوليات 

المتحدة الأمريكية، كما اأنه ل يزال هناك غمو�شا حول اإمكانية ا�شتغالل م�شادر غاز ال�شجيل 

القابلة تقنيا لال�شتخراج في تحقيق الجدوى القت�شادية للبدء في و�شع خطط تنميتها وتطويرها. 

1-4-1: تقييم حجم م�سادر غاز ال�سجيل عالميا
 في ني�شان/ اأبريل من عام 

)1(

ي�شير التقرير الأول الذي اأ�شدرته اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية 

2011، اإلى اأنه تم درا�شة عدد 69 تكوينا من تكوينات غاز ال�شجيل في 48 حو�ض من الأحوا�ض 
الر�شوبية في 32 دولة خارج الوليات المتحدة الأمريكية موزعة في القارات ال�شت كما هو مو�شح 

تقنيا  القابل  ال�شجيل  التقرير، فقد قدر حجم م�شادر غاز  ورد في  لما  )1-14(. وطبقا  بال�شكل 

لال�شتخراج خارج الوليات المتحدة بنحو 5,760 تريليون قدم مكعب، بينما يقدر حجم م�شادر غاز 

ال�شجيل في الوليات المتحدة بنحو 862 تريليون قدم مكعب. وبذلك يكون اإجمالي حجم م�شادر 

ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج عالميا في عام 2011 نحو 6,622 تريليون قدم مكعب.

1  US. EIA ,world shale gas resources: an initial assessment of 14 regions outside the United States,2011
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ال�سكل 1-14: ت�زع االأح�ا�ض الر�س�بية لغاز ال�سجيل في 32 دولة

US. EIA ,world shale gas resources, 2011 : امل�شدر

ويبين ال�شكل )1-15( توزع م�شادر ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخراج في المناطق المختلفة 

)مت�شمنة الوليات المتحدة الأمريكية( طبقا لتقرير اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2011، 

حيث تحتل اأمريكا ال�شمالية المرتبة الأولى عالميا م�شتحوذة على 29.2% من الإجمالي العالمي، 

تليها اآ�شيا في المرتبة الثانية بن�شبة 21.2% من الإجمالي العالمي، ثم اأمريكا الجنوبية )%18.5( 

واأفريقيا )15.7%( واأوروبا )9.4%( واأخيرا اأ�شتراليا )%6(.

ال�سكل 1-15: ت�زع م�سادر غاز ال�سجيل القابلة تقنيا لال�ستخراج عالميا عام 2011

US. EIA ،world shale gas resources، 2011 :امل�شدر
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تم تو�شيع نطاق الدرا�شة لت�شمل 137 تكوينا من تكوينات غاز ال�شجيل موزعة في 95 حو�ض 

ر�شوبي في 41 دولة خارج الوليات المتحدة الأمريكية، وذلك طبقا لما جاء في التقرير الثاني 

، كما هو مو�شح بال�شكل )16-1(. 
)1(

الذي �شدر في حزيران/ يونيو عام 2013 

المخاطرة  من  بدرجة  ال�شجيل  غاز  من  الجيول����وجي  المخ���زون  اأن  اإل��ى  التقرير  وي�شير 

)risked-gas in place( يبلغ نحو 35,782 تريليون قدم مكعب كما هو مبين بالجدول )5-1(، 

بينما يبلغ حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج بغ�ض النظر عن الجدوى القت�شادية 

نحو 7,299 تريليون قدم مكعب في عام 2013 اأي بزيادة قدرها 677 تريليون قدم مكعب بن�شبة 

10% عن تقديرات عام 2011 كما هو مبين بالجدول )6-1(.

ال�سكل 1-16: ت�زع االأح�ا�ض الر�س�بية لغاز ال�سجيل في 41 دولة 

1  US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale 
formations in 41 countries outside the United States, 2013

 US. EIA; Advanced Resources International Inc. :امل�شدر  
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الجدول 1-5: حجم م�سادر غاز ال�سجيل عام 2013 )تريلي�ن قدم مكعب(

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

المخزون الجي�ل�جي 

بدرجة من المخاطرة
المنطقة

1,118 4,647 اأمريكا ال�شمالية عدا الوليات المتحدة

437 2,046 اأ�شتراليا

1,431 6,390 اأمريكا الجنوبية

883 4,895 اأوروبا

1,361 6,664 اأفريقيا

1,403 6,495 اآ�شيا

6,634 31,138 االإجمالي)بدون ال�اليات المتحدة(

1 )665( 1,161 4,644 الوليات المتحدة

)7,299( 7,795 35,782 االإجمالي

الجدول 1-6: مقارنة بين تقارير تقييم م�سادر غاز ال�سجيل ال�سادرة من اإدارة معل�مات 

الطاقة االأميركية عامي 2011 و 2013 

حجم م�شادر ال�شجيل القابل 

تقنيا لال�شتخراج عالميا

)تريليون قدم مكعب(

اإجمالي عدد 

الدول

اإجمالي عدد 

الأحوا�ض 

اإجمالي عدد 

تكوينات ال�شجيل 

تاريخ 

التقرير

6,622 32 48 69 2011

7,299 41 95 137 2013

US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources , June 2013 :امل�شدر

المناطق  في  لال�شتخراج  تقنيا  القابلة  ال�شجيل  م�شادر  ت��وزع   )17-1( ال�شكل  ويبين 

الطاقة  معلومات  اإدارة  لتقرير  طبقا  الأمريكية(  المتحدة  ال��ولي��ات  )مت�شمنا  المختلفة 

.2013 لعام  الأمريكية 

1 الرقم بني القو�شني ي�شري اإىل التقديرات اخلا�شة باإدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن م�شادر غاز ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخرام 
 Advanced resources 665 تريليون قدم مكعب، وهو يختلف عن تقديرات موؤ�ش�شة  الوليات املتحدة والتي تقدر بنحو  يف 

international  التي اعتمد عليها التقرير الثاين لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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ويالحظ في التقرير الثاني تراجع ح�شة اأمريكا ال�شمالية مقارنة بما جاء في التقرير ال�شابق، 

ولكن تظل محتفظة بالمرتبة الأولى عالميا م�شتحوذة على 24.4% من الإجمالي العالمي. ثم تاأتي 

اأمريكا الجنوبية في المرتبة الثانية بن�شبة 19.6% من الإجمالي العالمي، بينما تراجعت اآ�شيا اإلى 

المرتبة الثالثة بن�شبة 19.2%، واأفريقيا )18.6%( واأوروبا )12.1%( واأخيرا اأ�شتراليا )%6(.

ال�سكل 1-17: ت�زع حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج عام 2013 

US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :امل�شدر

لبع�ض  تراجعت  الأخير قد  التقرير  ال�شجيل في  تقديرات حجم م�شادر غاز  اأن  المالحظ  ومن 

الأحوا�ض الر�شوبية في عدد من المناطق ومنها حو�ض األوم )Norway’s Alum shale( في النرويج، 

وحو�ض لوبين )Lubin Basin( في بولندا، وحو�ض كاروو)Karoo basin( في جنوب اأفريقيا.

ويعود هذا التراجع في حجم التقديرات اإلى �شببين رئي�شيين:

• توفر معلومات وبيانات حديثة عن  التكوينات الجيولوجية في بع�ض المناطق وتحليل نتائج 	

حفر الآبار ال�شتك�شافية الأولية في تكوينات ال�شجيل.

• اأو المتكثفات عو�شا عن 	 اإعادة ت�شنيف بع�ض الم�شادر لت�شبح مكامن لتواجد النفط  

الغاز الطبيعي.

ففي النرويج على �شبيل المثال، اأ�شارت التقديرات الأولية في عام 2011 اإلى وجود نحو 83 

تريليون قدم مكعب من م�شادر غاز ال�شجيل، بينما تال�شت تلك التقديرات تماما في عام 2013 

بعد اأن قامت �شركة �شل العالمية بحفر ثالثة اآبار ا�شتك�شافية في تكوينات جيولوجية اأقل تعقيدا 
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في حو�ض األوم )Alum shale( في ال�شويد، ولكن جاءت نتائج الحفر مخيبة لالآمال مما يطيح 

باحتمالية وجود غاز في التكوينات الجيولوجية الأخرى الأكثر تعقيدا في حو�ض األوم في النرويج.

اأدى  ال�شجيل، فقد  الأولى عالميا من حيث حجم م�شادر غاز  المرتبة  تحتل  التي  ال�سين  وف��ي 

توفر بع�ض البيانات الحديثة عن التراكيب الجيولوجية واإجمالي محتوى الكربون الع�شوي في بع�ض 

الأحوا�ض الر�شوبية كحو�ض �شيت�شوان )Sichuan Basin( وحو�ض تاريم )Tarim Basin( اإلى تراجع 

التقديرات الأولية لم�شادر غاز ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخراج التي كانت تقدر بنحو 1,275 تريليون 

قدم مكعب في عام 2011 لت�شل اإلى 1,115 تريليون قدم مكعب في 2013. وتظل ال�شين في المرتبة 

الأولى عالميا، تاأتي بعدها الأرجنتين في المرتبة الثانية بنحو 802 تريليون قدم مكعب.

وعلى �شعيد اآخر، زادت التقديرات في دول اأخرى كالجزائر حيث كانت التقديرات الأولية 

ت�شير اإلى تواجد نحو 230 تريليون قدم مكعب، بينما ارتفعت تلك التقديرات اإلى 707 تريليون 

تاأتي  ثم  والأرجنتين.  ال�شين  بعد  الثالثة عالميا  المرتبة  الجزائر  لتحتل   ،2013 قدم مكعب في 

الوليات المتحدة في المرتبة الرابعة )665 تريليون قدم مكعب(، ثم كندا في المرتبة الخام�شة 

)573 تريليون قدم مكعب(. 

ويقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في هذه الدول الخم�ض مجتمعة 

بنحو 3,862 تريليون قدم مكعب اأي ما يعادل 53% تقريبا من اإجمالي حجم م�شادر غاز ال�شجيل 

عالميا. الجدول )1-7( وال�شكل )18-1(

الجدول 1-7: الدول الع�سر االأولى عالميا من حيث حجم م�سادر غاز 

ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج )تريلي�ن قدم مكعب(

20112013الدولة
1,2751,115ال�شني

774802الأرجنتني
231707اجلزائر

863665الوليات املتحدة
388573كندا

681545املك�شيك
396437اأ�شرتاليا

485390جنوب اأفريقيا
285-رو�شيا

226245الربازيل
5,3195,764الإجمايل
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ال�سكل 1-18: الدول الع�سر االأولى عالميا من حيث حجم م�سادر غاز 

ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج )تريلي�ن قدم مكعب(

Derived from US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، 2013:امل�شدر

1-4-2: م�سادر غاز ال�سجيل في الدول العربية
تناول التقرير الذي اأ�شدرته اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في حزيران/يونيو 2013 لتقييم 

م�شادر غاز ال�شجيل عالميا، معظم الدول العربية المطلة على البحر المتو�شط. حيث تت�شمن 

درا�شة اأحوا�ض ال�شجيل في م�شر، ليبيا، تون�ض، الجزائر، والمغرب، والأردن. وبناء على ما ورد في 

هذا التقرير، يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في هذه الدول نحو 978 

تريليون قدم مكعب )27,694 مليار متر مكعب( بما يعادل 13.4% من حجم م�شادر غاز ال�شجيل 

القابل تقنيا لال�شتخراج على م�شتوى العالم.

ال�شجيل  غاز  م�شادر  من  مكعب  قدم  تريليون   648 نحو  وجود  عن  ال�شعودية  اأعلنت  كما 

غاز  م�شادر  حجم  اإجمالي  يكون  وبذلك  المملكة.  اأرا�شي  داخل  لال�شتخراج  تقنيا  القابلة 

1,626 تريليون قدم مكعب كما هو  العربية نحو  الدول  القابل تقنيا لال�شتخراج في  ال�شجيل 

مبين بالجدول )8-1(.
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الجدول 1-8: حجم م�سادر غاز ال�سجيل  القابل تقنيا لال�ستخراج في الدول العربية

الدولة
حجم م�سادر ال�سجيل

)تريلي�ن قدم مكعب(

حجم م�سادر ال�سجيل

)مليار متر مكعب(

23651تون�ض
70720,020الجزائر
64818,350ال�شعودية

1223,455ليبيا
992,803م�شر
7198الأردن

20566المغرب وموريتانيا

1,62646,043الإجمالي

1-5: تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية

1-5-1: دولة االإمارات العربية المتحدة
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الإمارات بنحو 6,091 مليار متر مكعب )215 

الغاز  الموؤكد من  الحتياطي  11.1% من  يعادل  ما  اأي   ،2012 عام  نهاية  مكعب(  قدم  تريليون 

وال�شعودية.  بعد قطر  الثالثة عربيا  المرتبة  الإم��ارات  دولة  العربية، وتحتل  الدول  الطبيعي في 

ويبين الجدول )1-9( تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات في الفترة 2012-2008.

الجدول 1-9: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�شنة

6,0726,0916,0916,0916,091الحتياطي
 وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في اإمارة  اأبو ظبي وحدها بنحو 6,000 مليار متر مكعب وهو 

ما يعادل نحو 98% من احتياطي دولة الإمارات من الغاز الطبيعي، بينما ت�شير التقديرات اإلى 

وجود نحو 110 مليار متر مكعب في اإمارة دبي، ونحو 300 مليار متر مكعب في اإمارة ال�شارقة، 

وهو ثابت منذ فترة على الرغم من عدم تحقيق اأية اكت�شافات جديدة في ال�شارقة منذ عام 1990.
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• اأن�سطة البحث والتنقيب	

تقوم �شركة بترول اأبو ظبي الوطنية بمعظم اأن�شطة البحث والتنقيب عن الغاز في اإمارة اأبو 

ظبي، حيث تهتم حاليا ب�شكل كبير بتجميع البيانات الجيولوجية وتقييم الحقول المكت�شفة. بينما 

تقوم �شركة بترول راأ�ض الخيمة )RAK(، باأن�شطة البحث والتنقيب عن الغاز في اإمارة راأ�ض الخيمة 

بموجب ثالثة تراخي�ض ح�شلت عليها ال�شركة اأعوام 1997 و2007 و2008. وقد بداأت ال�شركة 

على  تمتد  منطقة  في  ا�شتك�شافي  حفر  يتبعه   ،2009 عام  في  الزلزالي  للم�شح  برنامج  بتنفيذ 

م�شاحة 850 كم مربع على طول �شاحل الإمارة.

1-5-2: مملكة البحرين
 3.2( مكعب  متر  مليار   92 بنحو  البحرين  في  الطبيعي  الغاز  من  الموؤكد  الحتياطي  يقدر 

تريليون قدم مكعب( في نهاية عام 2012، اأي ما يعادل 0.16% من الحتياطي الموؤكد من الغاز 

الطبيعي في الدول العربية، وهو ثابت منذ �شنوات كما هو مبين بالجدول )1-10( ويتاألف اأغلبه 

من الغاز الحر.

الجدول 1-10: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في مملكة البحرين

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�شنة

9292929292الحتياطي

• اأن�سطة البحث والتنقيب	

ت�شعى البحرين لرفع احتياطياتها من الغاز الطبيعي من خالل القيام باأن�شطة للبحث والتنقيب 

عن الغاز الطبيعي في عدد من القواطع ومنها:

اأ- التنقيب عن النفط والغاز في اأربعة ق�اطع  بحرية

في  وم�شاركة  ا�شتك�شاف  اتفاقية  على   2007 عام  في  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  وقعت 

الإنتاج مع �شركة Occidental Petroleum في القواطع رقم )4،3،1( الواقعة في المغمورة، 

كما وقعت عام 2008 على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في الإنتاج في القاطع رقم 2 مع �شركة 

PTTEP التايلندية كما هو مبين بال�شكل )19-1(.
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ال�سكل 1-19: الق�اطع 4،3،2،1 ال�اقعة في المغم�رة في مملكة البحرين

 

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين

ب- م�سروع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين

)م�سروع الغاز العميق(

�شركة  الإنتاج مع  وم�شاركة في  ا�شتك�شاف  اتفاقية  والغاز على  للنفط  الوطنية  الهيئة  وقعت 

الغاز  عن  للتنقيب   2011 عام  من  فبراير  �شباط/  الأمريكية في   Occidental Petroleum
الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين لأعماق ت�شل اإلى 15-20 األف قدم كما هو مبين 

. وبموجب التفاقية، �شتقوم �شركة Occidental Petroleum بحفر ثالثة 
)1(

بال�شكل )20-1( 

.
)2(

اآبار ا�شتك�شافية ابتداء من عام 2014 

1   ورقة مملكة البحرين- الجتماع الثالث ع�شر للخرباء حول بحث اإمكانيات التعاون يف جمال ا�شتثمار الغاز الطبيعي يف الدول 
الأع�شاء-القاهرة 2013

2  Situation of Natural Gas in the Kingdom of Bahrain, Paper presented at prospects of natural gas 
industry prospects conference, 28-30 October 2013 ,Bahrain
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ال�سكل 1-20: الطبقات العميقة في حقل البحرين

امل�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين

1-5-3: الجمه�رية الت�ن�سية

يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في تون�ض بنحو 65 مليار متر مكعب )2.3 تريليون 

قدم مكعب( نهاية عام 2012، اأي ما يعادل 0.1% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في 

بالجدول )1-11(. ويتواجد ثلث احتياطي  ثابت منذ �شنوات كما هو مبين  العربية، وهو  الدول 

تون�ض من الغاز الطبيعي في حقل م�شكار البحري، حيث يقدر الحتياطي المتبقي من الغاز في 

الطبيعي في حقل  الغاز  الموؤكد من  الحتياطي  يقدر  بينما  متر مكعب.  مليار   20 بنحو  الحقل 

 .
)1(

حا�شدروبال بنحو 7.4 مليار متر مكعب، بالإ�شافة 25 مليون برميل من المتكثفات

اكت�شافات  الأخيرة، منها ثالثة  ال�شنوات  الغازية في  تون�ض عدد من الكت�شافات  وحققت 

�شمن منطقة امتياز جنين الجنوب/ نوارة في جنوب تون�ض. واكت�شافين للغاز في منطقة خليج 

الحمامات في المغمورة. 

1  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013
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الجدول 1-11: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية

 )مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة
6565656565الحتياطي

ال�شجيل  غاز  فيقدر حجم م�شادر  الطبيعي،  للغاز  التقليدية  بالم�شادر غير  يتعلق  فيما  اأما 

 بنحو 23 تريليون قدم مكعب )651 
)1(

القابل تقنيا لال�شتخراج في حو�ض غدام�ض جنوب تون�ض

مليار متر مكعب( كما هو مو�شح بالجدول )1-12( وال�شكل )1-21(. كما ت�شير التقديرات اإلى 

احتمالية وجود تجمعات اأخرى من النفط والغاز ال�شخري في حو�ض بيالجيان الواقع في �شرق 

تون�ض ويمتد في المغمورة.

الجدول 1-12: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في الجمه�رية الت�ن�سية

)تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض
حجم المخزون الجي�ل�جي 

بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

11423غدام�ض
US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :امل�شدر

ال�سكل 1-21: اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في الجمه�رية الت�ن�سية 

Advanced Resources International Inc., 2013 :امل�شدر

1  US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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1-5-4: الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الجزائر بنحو 4,504 مليار متر مكعب )159 

تريليون قدم مكعب( نهاية عام 2012، اأي ما يعادل 8.2 % من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي 

في الدول العربية وهذا الحتياطي اأي�شا ثابت منذ فترة كما هو مبين بالجدول )1-13(. وبالنظر 

اإلى الكت�شافات الغازية في الآونة الأخيرة، فاإنه من المتوقع اأن يزيد عن الم�شتويات الحالية.

الجدول 1-13: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي

في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�شنة

4,5044,5044,5044,5044,504الحتياطي

  بين حو�ض واد ميا )50%(، حو�ض رور النو�ض/بركين )%19(، 
)1(

يتوزع احتياطي الغاز في الجزائر

حو�ض اإليزي )14%(، حو�ض اأهنات/تيميمون )%13(.

 بنحو 707 تريليون قدم مكعب )20,020 
)2(

بينما يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج

مليار متر مكعب(، اأي ما يعادل خم�شة اأ�شعاف احتياطي الغاز التقليدي، وتتوزع م�شادر ال�شجيل على �شبعة 

اأحوا�ض في �شرق، وو�شط، وجنوب غرب الجزائر كما هو مبين بالجدول )1-14( وال�شكل )22-1(. 

الجدول 1-14: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج

 في الجمه�رية  الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض
حجم المخزون الجي�ل�جي 

بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

1,227282غدام�ض
30456اإليزي

763152تيميمون
30660اأهنات
4810مويدير
636121رقان

13526تندوف
3,419707االإجمالي

US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :امل�شدر

1   Arab oil & gas directory,2013
2  US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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ال�سكل 1-22: اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية

Advanced Resources International Inc.، 2013 :امل�شدر

• اأن�سطة البحث والتنقيب	

تخ�ش�ض �شركة �شوناطراك جزء من اأن�شطتها للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بال�شراكة مع 

عدد من ال�شركات الأجنبية، مما �شاهم في تحقيق عدد من الكت�شافات كان اآخرها في ت�شرين 

الثاني/نوفمبر عام 2012، حيث تم الإعالن عن ك�شف غازي جديد في القواطع 232 و 241-اأ 

في منطقة جنوب �شرق اإليزي. وتم حفر البئر ال�شتك�شافي الأول تيهالتين جنوب-1 على عمق 

.
)1(

 
1073 مترا، وتدفق الغاز بمعدل 105,000 متر مكعب/ اليوم

1-5-5: المملكة العربية ال�سع�دية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في ال�شعودية بنحو 8,233 مليار متر مكع���ب 

)ح���والي 291 تريلي���ون قدم مكعب( نهاية عام 2012، بن�شبة 15% من الحتياطيات الموؤكدة 

من الغاز الطبيعي في الدول العربية، ويتاألف معظمه من الغاز الحر، ويبين الجدول )15-1( 

تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في ال�شعودية في الفترة 2012-2008.

1  Arab oil and gas directory, 2013 edition

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في السجيل غاز أحواض: 22-1 الشكل

 المغربية المملكة في السجيل غاز أحواض: 28-1 الشكل

 تندوف

 ريجان

 أهنات

 تيميمون
 غدامس

 إليزي

 مويدير

 الجزائر

 بركين

 حوض تندوف

 حوض تادال

 المغرب
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الجدول 1-15: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية 

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

7,5707,9198,0158,1508,233الحتياطي

BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

وت�شير تقديرات هيئة الم�شح الجيولوجي الأمريكية اإلى احتمال وجود احتياطيات من الغاز 

الطبيعي لم يتم اكت�شافها بعد، وتقدر بنحو 15,000-20,000 مليار متر مكعب، بالإ�شافة اإلى 40 

مليار برميل من المتكثفات.

اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية من الغاز الطبيعي، فت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود 

م�شادر من غاز ال�شجيل تقدر بنحو 648 تريليون قدم مكعب.

المملكة  اأرا�شي  الغاز الطبيعي على ثالثة مناطق داخل  التقليدية من  وتتوزع الم�شادر غير 

وهي:

• �شمال غرب المملكة، والتي يوجد بها تجمعات من الغاز على اأعماق �شحلة ن�شبيا، وهي 	

تحتل اأولوية من بين كل المناطق.

• جنوب الغوار، والتي يوجد بها الغاز الطبيعي في المكامن الكتيمة، وتتميز تلك المنطقة 	

عن غيرها بتوفر البيانات والخرائط الجيولوجية عنها لمحاذاتها لحقل الغوار النفطي، 

وقربها من البنية التحتية للغاز الطبيعي. 

• منطقة الربع الخالي في جنوب �شرق المملكة، ويوجد بها م�شادر غاز ال�شجيل في طبقات 	

الع�شر الجيورا�شي.

واأعلنت �شركة اأرامكو موؤخرا عن عزمها ا�شتغالل الم�شادر غير التقليدية من الغاز الطبيعي، 

وو�شع برنامج للبدء في اإنتاجه خالل ال�شنوات المقبلة، مع ظهور تقنيات جديدة تقلل من ا�شتخدام 

الالزمة  الهيدروليكي  والت�شقيق  الأفقي  الحفر  عمليات  اأثناء  الم�شتخدمة  والكيماويات  المياه 

لتحفيز مكامن الغاز ال�شخري.

• اأن�سطة البحث والتنقيب	

مكعب  متر  مليار   2,800-1,400 بنحو  الطبيعي  الغاز  من  احتياطياتها  لرفع  المملكة  ت�شعى 

بحلول عام 2015، حيث بداأت �شركة اأرامكو منذ عام 2007 في تنفيذ برنامج ي�شتهدف حفر 186 
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تم  التي  اأبرز الكت�شافات  2012. ومن  بئرا تطويرا حتى عام   332 اإلى  بالإ�شافة  ا�شتك�شافيا  بئرا 

.
)1(

اأم رميل اأرامكو في البحر الأحمر، وحقل  اأول اكت�شاف ل�شركة  تحقيقها حقل �شعور وهو 

1-5-6: الجمه�رية العربية ال�س�رية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في �شوريا بنحو 285 مليار متر مكعب في نهاية عام 

2012 كما هو مبين بالجدول )1-16(، وهو يعادل 0.5% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي 
في الدول العربية. وي�شكل الغاز الحر نحو 60% من احتياطي �شوريا من الغاز، بينما ي�شكل غاز 

القبعات والغاز الم�شاحب نحو 25% و 15% على التوالي. 

الجدول 1-16: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية 

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

270285285285285الحتياطي

ويتواجد نحو ثلثي حقول الغاز الحر في منطقة المتياز التابعة لل�شركة ال�شورية للنفط في 

و�شط البالد. بينما تتواجد معظم احتياطيات الغاز الم�شاحب في الحقول التابعة ل�شركة الفرات 

للنفط وتقع في منطقة دير الزور. كما تتواجد احتياطيات غاز القبعات في �شمال �شرق البالد.

• اأن�سطة البحث والتنقيب 	

ل توجد حاليا اأية اأن�شطة للبحث عن الغاز في �شوريا ب�شبب ما ت�شهده من اأحداث. وكانت اآخر 

اكت�شافات تم تحقيقها خالل الفترة 2002-2007 من قبل �شركة اإينا في منطقة حيان، و�شملت 

الكت�شافات التالية :

• بالميرا )نفط وغاز( في 2002.	

• المهر)غاز ومتكثفات( في 2003.	

• جهار )غاز ومتكثفات( في 2004.	

• الم�شتديرة في 2007.	

1-5-7: جمه�رية العراق
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في العراق بنحو 3,587 مليار متر مكعب في نهاية 

الدول  الطبيعي في  الغاز  الموؤكدة من  الحتياطيات  % من   6.5 نحو  يعادل  ما  اأي   ،2012 عام 

1   �شركة اأرامكو-التقرير ال�شنوي- 2012
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الغاز  احتياطيات  تطور   )17-1( الجدول  ويبين  الخام�شة عربيا.  المرتبة  بذلك  لتحتل  العربية، 

الطبيعي في جمهورية العراق في الفترة 2012-2008.

الجدول 1-17: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في  جمه�رية العراق 

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

3,1703,1703,1723,5873,587الحتياطي

BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

يوجد في العراق اإحدى ع�شر حقال غازيا معروفا، يقع �شتة منها في �شمال �شرق العراق 

وهي �شم�شال، جيريا بكا، خ�شم الأحمر، المن�شورية، اأنفال، خور مور، ويبلغ احتياطي الغاز 

الطبيعي الموؤكد في هذه الحقول ال�شت نحو 300 مليار متر مكعب. بينما يقدر احتياطي الغاز 

في حقل عكا�ض الواقع في غرب العراق بالقرب من الحدود ال�شورية بنحو 160 مليار متر 

مكعب، وحقل المن�شورية في محافظة ديالى بنحو 130 مليار متر مكعب.

جنوب  الواقعة  النفطية  الحقول  في  الم�شاحب  الغاز  احتياطي  من   %80 نحو  يتواجد 

العراق، حيث ت�شل ن�شبة الغاز اإلى الزيت �شعف مثيلتها في الحقول النفطية الأخرى الواقعة 

في و�شط و�شمال العراق. كما يوجد نحو 55% من احتياطي الغاز الم�شاحب في حقول نفطية 

منتجة حاليا، اأما الن�شبة المتبقية )45%(، فهي تتواجد في حقول نفطية لم يتم تنميتها بعد. 

وتتواجد اأغلب تجمعات الغاز الم�شاحب في حقول جنوب الرميلة و�شمال الرميلة والزبير في 

الجنوب، وفي حقول كركوك، وبي ح�شن، وجمبور في ال�شمال.

كما يتواجد نحو 94% من احتياطي غاز القبعات في خم�شة حقول هي جمبور، اأجيل، بي 

ح�شن، خباز، وكركوك في ال�شمال. اأما في الجنوب، فيوجد غاز القبعات في طبقة غور في حقل 

مجنون.

وي�شكل حاليا احتياطي الغاز الم�شاحب نحو 70% من اإجمالي احتياطي الغاز الطبيعي 

الموؤكد، بينما ي�شكل الغاز غير الم�شاحب نحو 20%، وغاز القبعات نحو %10.

وت�شير التوقعات اإلى احتمالية وجود احتياطي غير مكت�شف من الغاز في العراق يقدر بنحو 

9,250 مليار متر مكعب، منها قرابة 4,600 مليار متر مكعب على �شكل غاز حر، والباقي على 
�شكل غاز م�شاحب مع النفط الخام.
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• اأن�سطة البحث والتنقيب 	

لم ي�شهد العراق موؤخرا تحقيق اأية اكت�شافات غازية جديدة با�شتثناء اكت�شاف اأ�شفل حقل ميران 

اأن  اإلى  2011، وت�شير التقديرات  الثاني/ يناير  Heritage oil في كانون  النفطي وحققته �شركة 

المخزون الجيولوجي من الغاز يبلغ قرابة 140-340 مليار متر مكعب كما هو مبين بال�شكل )23-1(. 

ال�سكل 1-23: حقل ميران في كرد�ستان العراق 

Natural gas survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :امل�شدر

1-5-8: دولة قطر 
تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي 

والذي يقدر باأكثر من 25,000 مليار متر مكعب في نهاية عام 2012، اأي ما يعادل 45.7% من 

احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية. ويتواجد نحو 99% من هذه الحتياطيات في حقل 

ال�شمال البحري الذي يقع �شمال �شرق �شبة جزيرة قطر في مياه �شحلة ن�شبيا، وهو يعتبر اأكبر 

حقل للغاز الحر على م�شتوى العالم. يمتد الحقل على م�شاحة 6,000 كيلومتر مربع اأي ما يعادل 

حوالي ن�شف م�شاحة قطر. وكانت عمليات ال�شتك�شاف التجاري للثروات الغازية في حقل ال�شمال 

قد بداأت اأواخر العام 1991.
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بينما يبلغ احتياطي الغاز الم�شاحب  للنفط نحو 250 مليار متر مكعب، حيث يتواجد نحو 

130 مليار متر مكعب في حقل دخان النفطي، اأما ال� 120 مليار متر مكعب الباقية فتتواجد في 
ثالثة حقول نفطية بحرية اأخرى هي حقل ميدان محزم، وحقل بو الحنين، وحقل العد ال�شرقي 

)القبة ال�شمالية(. لذا تركز �شركة قطر للبترول على اختبار الطبقات الحاوية للغاز الحر وحفر 

النفطي، كما هو مبين  الخف في حقل دخان  الخف وطبقات ما تحت  اآبار عميقة في طبقات 

بالجدول )18-1(

الجدول 1-18: ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في  دولة قطر

)مليار متر مكعب(

االحتياطيالن�عتاريخ االكت�سافالحقل

140م�شاحب/حر1940دخان

م�شاحب1960العد ال�شرقي

120 م�شاحب1963ميدان محزم

م�شاحب1970بو الحنين

24,850حر1971ال�شمال

25,110االإجمالي
Natural gas survey، Middle East and North Africa، 2013 edition :امل�شدر

• اأن�سطة البحث والتنقيب 	

الغاز الحر في الطبقات العميقة  تقوم العديد من ال�شركات الأجنبية بالبحث والتنقيب عن 

من تكوينات الخف، بموجب ثالثة اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز الحر تم توقيعها موؤخرا.

التفاقية الأولى وقعتها �شركة Wintershall الألمانية مع �شركة قطر للبترول في ت�شرين 

الثاني/نوفمبر 2008، للبحث والتنقيب في القاطع-4ن الذي يقع �شمال غرب حقل ال�شمال على 

عمق 70 متر. تبلغ مدة التفاقية 25 عاما، وقد قامت �شركة Wintershall بحفر ثالثة اآبار 

. وتقوم 
)1(

ا�شتك�شافية، واأعلنت عن وجود اكت�شاف غازي جديد ي�شم نحو 2.5 تريليون قدم مكعب

حاليا �شركة Wintershall الألمانية مع كل من �شركة قطر للبترول و�شركة Mitsui اليابانية، 

باإعداد درا�شة الجدوى لالكت�شاف الغازي الجديد، ومن المتوقع اأن يبداأ الغاز بالتدفق في المراحل 

الأولى بمعدل 200-250 مليون قدم مكعب يوميا.

1  MEES vol.56, No.23, 7/6/2013
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وفي اأيار/ مايو 2010، وقع ائتالف مكون من �شركة Royal Dutch shell بح�شة %75 

و�شركة Petro China بح�شة 25%، على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في الإنتاج  في المنطقة - 

D في منطقة راأ�ض لفان )ل ي�شمل مدينة راأ�ض لفان ال�شناعية نف�شها(. تبلغ مدة التفاقية ثالثين 
عاما وت�شمل فترة خم�شة اأعوام مخ�ش�شة للمرحلة ال�شتك�شافية الأولى. و�شتقوم قطر للبترول 

بالإ�شراف على كل العمليات والدرا�شات الالزمة، وعند نجاح الم�شروع �شتقوم ال�شركتان باإنتاج 

الغاز الطبيعي تحت اإ�شراف قطر للبترول.

    JX Nippon Oil & Gas Exploration Qatar Lt.)NOEX(  التفاقية الثالثة وقعتها �شركة

اليابانية في اأيار/ مايو 2011، تغطي التفاقية م�شاحة 6,173 كيلومتر مربع �شمال �شرق راأ�ض 

اأعوام مخ�ش�شة للمرحلة ال�شتك�شافية  لفان. وتبلغ مدة التفاقية ثالثين عاما، تت�شمن خم�شة 

الأولى با�شتثمارات 100 مليون دولر.

1-5-9: دولة الك�يت
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الكويت بنحو 1,784 مليار متر مكعب في نهاية 

عام 2012 بما يعادل 3.3% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية، وهو ثابت 

منذ عدة �شنوات كما هو مبين بالجدول )1-19(. ويتواجد نحو 55% من الحتياطي )اأي ما يعادل 

995 مليار متر مكعب( في حقول الغاز الحر.
الجدول 1-19: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة الك�يت 

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

1,7841,7841,7841,7841,784الحتياطي

حقول  خم�شة  تحت  عميقة  طبقات  في  الكويت  �شمال  في  الحر  الغاز  تجمعات  تتواجد 

نفطية هي اأم نقا، ال�شابرية، بحرة، الرو�شتين، و�شمال غرب الرو�شتين كما هو مبين بال�شكل 

.)24-1(

تلك  60-70% من  نحو  اأن  اإلى  الكويت  نفط  �شركة  اأعدتها  التي  الأولية  الدرا�شات  وت�شير 

نقا  اأم  حقول  في  الحر  الغاز  من  تجمعات  اأكبر  اكت�شاف  وتم  ا�شتخراجها.  يمكن  التجمعات 

وال�شابرية عام 2005، واأ�شفرت نت���ائج اختبارات الآبار عن تدفق الغاز بمعدلت 0.5-0.75 مليون 

متر مكعب/اليوم، بالإ�شافة اإلى 2,200-4,000 برميل/اليوم من المتكثفات. 
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ال�سكل 1-24: م�اقع تجمعات الغاز الحر في دولة الك�يت

امل�شدر: �شركة نفط الكويت 

ويواجه تطوير حقول الغاز الجيورا�شية العديد من التحديات تجعل منه الأ�شعب على م�شتوى 

العالم ومنها:

• وجود الطبقات الحاملة للغاز على اأعماق ت�شل اإلى 16 األف قدم، وتعلوها طبقة روا�شب 	

ملحية مما يحد من اإمكانية الت�شوير الزلزالي، ويوؤثر على دقة تحديد اأماكن الآبار.

• ن�شبة 	 لرفع  الآبار  العديد من  تتطلب حفر  التي  الكربونات،  للغاز من  الحاملة  الطبقات 

ال�شتخال�ض.

• وجود ن�شبة عالية من الكبريت تتراوح بين 2-6%، بالإ�شافة اإلى كبريتيد الهيدروجين 	

وثاني اأك�شيد الكربون.

1-5-10: دولة ليبيا
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في ليبيا بنحو 1,547 مليار متر مكعب في نهاية 

عام 2012، وهو ما يعادل 2.8% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية، ويبين 

الجدول )1-20( تطور احتياطي الغاز الطبيعي في دولة ليبيا في الفترة 2012-2008.
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الجدول 1-20: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة ليبيا

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

1,5401,5491,4951,5471,547الحتياطي

BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

ي�شكل الغاز الحر نحو 55% من احتياطي ليبيا من الغاز، بينما ي�شكل الغاز الم�شاحب الن�شبة 

المتبقية. وت�شير درا�شات جيولوجية �شابقة اإلى وجود احتياطيات محتملة من الغاز تقدر بنحو 

و�شيرينايكا،  �شرت،  حو�ض  قبالة  المغمورة  في  العميقة  الطبقات  في  مكعب  متر  مليار   3,250
وحو�شي مرزق وغدام�ض، كما هو مبين بال�شكل)1-25(. ووفقا للبرنامج التنموي لقطاع النفط 

والغاز في ليبيا للفترة 2010-2014، فاإنه من المتوقع اإ�شافة نحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز 

الم�شاحب والحر اإلى الحتياطي الحالي من الغاز في البالد.

ال�سكل 1-25: االأح�ا�ض الر�س�بية الممتدة على الياب�سة وفي المغم�رة في دولة ليبيا 

امل�شدر: املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط-دولة ليبيا

اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي، يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل 

ثالثة  موزعة على  متر مكعب(  مليار   3,455( قدم مكعب  تريليون   122 بنحو  لال�شتخراج  تقنيا 

اأحوا�ض كما هو مبين بالجدول )21-1(.
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الجدول 1-21: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في دولة ليبيا 

)تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض

حجم المخزون 

الجي�ل�جي من الغاز 

بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

27647غدام�ض

64873�شرت

192مرزق

943122االإجمالي

 US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :امل�شدر

1-5-11: جمه�رية م�سر العربية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في م�شر بنحو 2,040 مليار متر مكعب في نهاية 

3.7% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية.  يعادل  2012، وهو ما  عام 

وت�شير بع�ض التقديرات اإلى احتمال وجود قرابة 95 تريليون قدم مكعب اأخرى من الغاز الطبيعي 

لم يتم اكت�شافها بعد، ويبين الجدول )1-22( تطور احتياطي الغاز الطبيعي في م�شر خالل الفترة 

.2012-2008
الجدول 1-22: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

2,1502,1902,2102,1902,040الحتياطي

BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

يتوزع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في م�شر على  اأربعة مناطق هي منطقة البحر 

المتو�شط التي ت�شتحوذ على نحو 81% من الحتياطي، ومنطقة ال�شحراء الغربية بن�شبة %11، 

ومنطقة خليج ال�شوي�ض وال�شحراء ال�شرقية و�شيناء بن�شبة 6%، واأخيرا منطقة دلتا النيل بن�شبة 

 .%2
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اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي، فيقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل 

 بنحو 99 تريليون قدم مكعب )2,803 مليار متر 
)1(

تقنيا لال�شتخراج في منطقة ال�شحراء الغربية

مكعب(، وتتوزع تلك الم�شادر على اأربعة اأحوا�ض كما هو مبين بالجدول )1-23(، وال�شكل )26-1(.

الجدول 1-23: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في جمه�رية م�سر العربية

)تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض
المخزون الجي�ل�جي من

 الغاز  بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

15130مطروح

32665اأبو الغراديق

171العلمين

423النطرون

56699االإجمالي

ال�سكل 1-26: اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في منطقة ال�سحراء الغربية في جمه�رية م�سر العربية

Advanced Resources International Inc.، 2013 :امل�شدر

1  US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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• اأن�سطة البحث والتنقيب 	

 ،2001 تاأ�شي�شها عام  تم  التي  )اإيجا�ض(  الطبيعية  للغازات  القاب�شة  الم�شرية  ال�شركة  تعتبر 

ال�شركة الم�شوؤولة عن منح تراخي�ض البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في م�شر واإبرام التفاقيات 

بين  الموقعة  التفاقيات  من  عدد  على  بالإ�شراف  تقوم  اأنها  كما  العالمية،  البترول  �شركات  مع 

ال�شركات العالمية والهيئة الم�شرية العامة للبترول. وخالل العام المالي 2011-2012، تم حفر 

19 بئر ا�شتك�شافي وتقييمي اأ�شفرت عن تحقيق �شت اكت�شافات جديدة، اأربعة منها في منطقة 
البحر المتو�شط، واثنان في منطقة دلتا النيل.

من  لعدد  عرو�ض  جولة  عن  بالإعالن   ،2012 يونيو  حزيران/  في  موؤخرا  ال�شركة  وقامت 

القطاعات، يقع 12 قطاع في المغمورة في منطقة البحر المتو�شط وثالثة قطاعات اأخرى في 

منطقة دلتا الن����يل، وتم اإغالق���ها في �شباط/ فبراير 2013. وقد اأ�شفرت هذه الجولة عن قبول 

8 عرو�ض من العرو�ض المقدمة كما هو مبين بالجدول )24-1(.

الجدول 1-24: نتائج المزايدة العالمية ل�سركة اإيجا�ض لعام 2012

الفائزالم�ساحة )كم2(ا�سم القطاعرقم القطاع

 1,575Edison/Petrocelticجنوب اإدكو الأر�شية1

1,275Sea Dragonجنوب د�شوق الأر�شية2

دانا غاز2,980�شمال العري�ض البحرية6

 3,750Edison/Petroceltic�شمال ثقة البحرية7

3,765Eniال�شروق البحرية9

5,195BP�شمال تنين البحرية10

4,680BP�شمال المك�ض البحرية13

3,180Pura Vida�شمال برج العرب البحرية15

MEES Vol.56، No.18، 19/4/2013:امل�شدر

1-5-12: المملكة االأردنية الها�سمية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الأردن بنحو 6.2 مليار متر مكعب )220 مليار 

ال�شرقية  ال�شحراء  في  الواقع  الري�شة  حقل  في  اأغلبه  ويتواجد   ،2012 عام  نهاية  مكعب(  قدم 

بالقرب من الحدود مع العراق.
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تقنيا  القابل  ال�شجيل  غاز  م�شادر  حجم  فيقدر  التقليدية،  غير  بالم�شادر  يتعلق  فيما  اأما 

ويتوزع على حو�شي حمد   ، مليار متر مكعب(   198( تريليون قدم مكعب   7 بنحو   
)1(

لال�شتخراج

ووادي �شرحان كما هو مبين بالجدول )1-25(، وال�شكل )27-1(.

الجدول 1-25: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في

المملكة االأردنية الها�سمية )تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض
المخزون الجي�ل�جي من الغاز

بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

33.46.7حمد

1.60.2وادي �شرحان

357االإجمالي

 US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :امل�شدر

ال�سكل 1-27: اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في المملكة االأردنية الها�سمية

Advanced Resources International Inc.، 2013 :امل�شدر 

1  US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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1-5-13:�سلطنة عمان
ارتفع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في ُعمان من 830 مليار متر مكعب عام 2005 

يعادل  ما  اأي   ،2012 عام  نهاية  مكعب(  قدم  تريليون   33.5( مكعب  متر  مليار   950 نحو  ليبلغ 

1.7% من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية. ويبين الجدول )1-26( تطور 
احتياطيات الغاز الطبيعي في �شلطنة عمان في الفترة 2012-2008.

الجدول 1-26: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

950950950950950الحتياطي

BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر

ويتواجد نحو 90% من هذه الحتياطيات )اأي ما يعادل 855 مليار متر مكعب( في حقول الغاز 

الحر، التي يقع معظمها �شمن منطقة المتياز التابعة ل�شركة تنمية نفط عمان.

• اأن�سطة البحث والتنقيب	

تعتبر �شركة نفط عمان اأكبر �شركة في ال�شلطنة تقوم بعمليات البحث والتنقيب عن النفط 

والغاز اأ�شفرت عن تحقيق اكت�شافات غازية في الفترة 2008-2010 ومنها:

• خلود: ويقع في الجزء ال�شمالي من منطقة امتياز �شركة تنمية نفط عمان، وتم اكت�شافه عام 	

اكت�شافه عام  العام ثم خلود-غرب الذي تم  2009، ثم تبعه بعد ذلك خلود-جنوب في نف�ض 
2010، وهو من النوع المحكم الذي يتميز بانخفا�ض الم�شامية وارتفاع درجة الحرارة وال�شغط.

• ربيحا-1: ويقع على بعد 10 كم جنوب غرب حقل خلود جنوب، وعلى بعد 6.5 كم من خلود – غرب.	

وبجانب �شركة تنمية نفط عمان يوجد عدد من ال�شركات الأجنبية التي تقوم باأعمال البحث 

والتنقيب عن الغاز منها �شركة �شركة BP، وOccidental Petroleum ولكن دون تحقيق اأية 

اكت�شافات جديدة.

 وفي عام 2007، وقعت �شركة BP على اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتقييم وتنمية عدد 

من الحقول المكت�شفة كحقل مكارم وحقل خزان للغاز المحكم في و�شط عمان، واللذان تم اكت�شافهما 

منذ عام 1993، ولم يتم تطويرها نظرا ل�شعوبة ا�شتخراج الغاز بكميات تجارية من ال�شخور الكتيمة 

التي تتميز بانخفا�ض الم�شامية، وتواجدها على اأعماق ت�شل اإلى 4,650 متر.

وت�شعى �شلطنة عمان لتعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي لت�شل اإلى 1,100-1,400 مليار 

متر مكعب خالل ال�شنوات المقبلة. 
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1-5-14:المملكة المغربية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في المغرب بنحو 1.5 مليار متر مكعب نهاية عام 

2012. ولكن ت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود م�شادر من غاز ال�شجيل في المغرب تقدر بنحو 
20 تريليون قدم مكعب )566 مليار متر مكعب(، وتتواجد تلك الم�شادر في حو�شي تندوف وتادل 

كما هو مبين بالجدول )1-27(، وال�شكل )28-1(.

الجدول 1-27: حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في المملكة المغربية 

)تريلي�ن قدم مكعب(

الح��ض
المخزون الجي�ل�جي من 

الغاز بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل 

القابل تقنيا لال�ستخراج

7517تندوف
203تادل

9520االإجمالي
 US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :امل�شدر

ال�سكل 1-28: اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في المملكة المغربية

Advanced Resources International Inc.، 2013 :امل�شدر

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية في السجيل غاز أحواض: 22-1 الشكل

 المغربية المملكة في السجيل غاز أحواض: 28-1 الشكل

 تندوف

 ريجان

 أهنات

 تيميمون
 غدامس

 إليزي

 مويدير

 الجزائر

 بركين

 حوض تندوف

 حوض تادال

 المغرب
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1-5-15: الجمه�رية اليمنية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في اليمن بنحو 479 مليار متر مكعب )17 تريليون 

قدم مكعب( في نهاية عام 2012، بن�شبة 0.87% من الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في 

الدول العربية، واأغلبه من الغاز الم�شاحب للنفط الخام.

ويتواجد نحو 80% من احتياطي الغاز في حقول النفط الواقعة في القطاع -18 في محافظة 

ماأرب، يليه القطاع-5 )جنة( الذي ي�شتحوذ على نحو 10% من الحتياطي كما هو مبين بال�شكل 

 .)29-1(

ال�سكل 1-29: ت�زع االحت�ياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية

في مختلف القطاعات عام 2010

Natural gas survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :امل�شدر

الفترة  في  اليمنية  الجمهورية  في  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  تطور   )28-1( الجدول  ويبين 

.2012-2008
الجدول 1-28: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

490490488481479الحتياطي
BP statistical review of the world energy، June 2013 :امل�شدر
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• اأن�سطة البحث والتنقيب	

اأعلنت هيئة ا�شتك�شاف واإنتاج النفط اليمنية )PEPA( موؤخرا عن وجود احتياطيات اأخرى 

 هي �ض-1، 
)1(

محتملة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 70 تريليون قدم مكعب في �شبعة قطاعات

3، 13، 20، 33، 48، 71، وذلك بناء على درا�شة اأعدتها الهيئة ال�شت�شارية الفنية لوزارة النفط، 
وهو ما �شي�شاهم في رفع احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي بناء على ما �شت�شفر عنه نتائج 

عمليات الحفر ال�شتك�شافي.

1-6: اال�ستنتاجات

1-6-1: تط�ر االحتياطي الم�ؤكد الغاز الطبيعي عالميا
• عالميا، 	 الطبيعي  الغاز  من  الموؤكد  الحتياطي  في  نموا   )2012-2002( الفترة  �شهدت 

حيث ارتفع الحتياطي العالمي من 154.9 مليار متر مكعب نهاية عام 2002 لي�شل اإلى 

187.3 مليار متر مكعب نهاية عام 2012، وبلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات 
الغاز الطبيعي خالل تلك الفترة نحو %1.93.

•  بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز خالل الفترة )2003-2012( نحو 37.73 تريليون متر مكعب، 	

تريليون متر مكعب، وهو ما   70.07 الفترة نحو  لنف�ض  الم�شافة  بلغت الحتياطيات  بينما 

ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض 185.8% من ما تم اإنتاجه.

• الغاز 	 م�شادر  من  مكعب  قدم  تريليون   7,299 نحو  وجود  اإلى  الأولية  التقديرات  ت�شير 

ال�شخري القابلة تقنيا لال�شتخراج موزعة في مختلف مناطق العالم، وت�شتحوذ خم�شة 

دول فقط هي ال�شين، والأرجنتين، والجزائر، والوليات المتحدة، وكندا على نحو %53 

من تلك الم�شادر. 

1-6-2: احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية
• تقدر الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو 54.84 تريليون 	

متر مكعب في نهاية عام 2012 بن�شبة 29.2% من الحتياطيات العالمية. وتتواجد نحو 

77% من هذه الحتياطيات في دول منطقة الخليج العربية م�شتندة على الحتياطيات 
الغاز في كل  اإلى احتياطيات  بالإ�شافة  القطري،  ال�شمال  الغاز في حقل  الهائلة من 

من ال�شعودية والإمارات، 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.

1  MEES Vol. 56,No.5, 1/2/2013
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• ارتفع حجم الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية من 52.84 تريليون 	

 2012 عام  بنهاية  مكعب  متر  تريليون   54.84 اإلى  لي�شل   2002 عام  نهاية  مكعب  متر 

محققا نموا اإجماليا بلغ نحو %3.78.

• بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة )2012-2003( 	

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.

• وليبيا، 	 م�شر،  من  كل  في  لال�شتخراج  تقنيا  القابل  ال�شخري  الغاز  م�شادر  يقدر حجم 

مليار   27,694( مكعب  قدم  تريليون   978 بنحو  والأردن  وتون�ض،  والمغرب،  والجزائر، 

تقنيا  القابل  ال�شخري  الغاز  اإجمالي حجم م�شادر  13.4% من  يعادل  بما  مكعب(  متر 

لال�شتخراج على م�شتوى العالم. كما ت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود 648 تريليون قدم 

مكعب من م�شادر الغاز ال�شخري القابلة تقنيا لال�شتخراج داخل اأرا�شي المملكة العربية 

ال�شعودية.

• ت�شعى الدول العربية لرفع احتياطياتها من الغاز، حيث تقوم  حاليا عدد من ال�شركات 	

العالمية بالبحث والتنقيب عن الغاز في القطاعات المطروحة في عدد من الدول العربية 

بموجب تراخي�ض تم منحها خالل ال�شنوات الما�شية. وقد ت�شفر هذه الأن�شطة عن تحقيق 

اكت�شافات غازية جديدة، الأمر الذي �شيعزز من مكانة المنطقة العربية على الخريطة 

العالمية للغاز.
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الف�صل الثاني

اإنتاج وا�صتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية

2-1: مقدمة
الغاز الطبيعي )الم�شوق( عالميا،  اإنتاج  الفترة )2002-2012( تطورا متوا�شال في  �شهدت 

حيث ارتفع الإنتاج العالمي من 2,554 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل اإلى 3,350.3 مليار 

متر مكعب عام 2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته %2.75.

وعلى ال�شعيد العربي، �شهدت نف�ض الفترة تطورا م�شتمرا في م�شتويات اإنتاج الغاز الطبيعي 

وبنمو �شنوي اأعلى من المعدل العالمي حيث بلغ نحو 6.52%، وهو ما ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة 

المنتجة، ودخول حقول جديدة على خريطة  الإنتاج من الحقول  التطويرية في رفع معدلت 

الإنتاج. 

العقد  الطبيعي خالل  الغاز  الطلب على  نموا في  العربية  الدول  �شهدت  اأخرى،  ناحية  ومن 

اأكثر من  يمثل  الطبيعي  الغاز  واأ�شبح  الأخيرة.  الخم�ض  ال�شنوات  وتيرته في  وتزايدت  الما�شي، 

50% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية في اأغلب الدول العربية مثل جمهورية م�شر العربية، 
ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما قد ينعك�ض م�شتقبال على حجم الفائ�ض 

عن ال�شتهالك الذي يخ�ش�ض لأغرا�ض الت�شدير.

الفترة  خالل  العربية  الدول  في  الطبيعي  الغاز  وا�شتهالك  اإنتاج  تطور  الف�شل  هذا  يتناول 

)2002-2012(، كما يتطرق اإلى م�شاريع تطوير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها في مختلف 

الدول العربية، وكيف �شت�شاهم في رفع م�شتويات الإنتاج على المدى القريب.

2-2: اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية

2-2-1: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية
�شهدت الفترة )2002-2012( نموا �شنويا م�شتمرا في اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�شوق( في 

الدول العربية بلغت ن�شبته 6.52%، حيث كان اإجمالي الإنتاج ل يتجاوز 288 مليار متر مكعب 

عام 2002 بن�شبة 11.26% من اإجمالي الإنتاج العالمي اآنذاك. ومع تزايد معدلت الإنتاج في 

كل من قطر، وم�شر، وليبيا، والجزائر نتيجة رفع معدلت الإنتاج من الحقول المنتجة كحقل 
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ال�شمال القطري، ودخول حقول جديدة على خريطة الإنتاج في م�شر، والجزائر، وليبيا، ارتفع 

2007، بما يعادل  401.3 مليار متر مكعب عام  اإلى  الغاز الطبيعي  العربية من  اإنتاج الدول 

13.63% من اإجمالي الإنتاج العالمي لنف�ض العام، ثم ا�شتمر اإنتاج الغاز في النمو لي�شل اإلى 
541 مليار متر مكعب عام 2012 وهو ما يعادل 16.15% من اإجمالي الإنتاج العالمي. ويبين 
ال�شكل )2-1( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�شوق( في الدول العربية خالل الفترة 2002-

نف�ض  العالمي خالل  الإنتاج  العربية من  الدول  )2-2( تطور ح�شة  ال�شكل  يبين  2012، كما 
الفترة. 

ال�سكل 2-1: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�س�ق( في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002

)مليار متر مكعب(

data derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر
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ال�سكل 2-2: تط�ر ح�سة الدول العربية من اإجمالي االإنتاج العالمي خالل الفترة 2012-2002

)مليار متر مكعب(

Data derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

وقد �شاهمت الدول العربية بالن�شيب الأكبر في زيادة اإنتاج الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 

الغاز  اإنتاج  في  الزيادة  بلغت  حيث  مكعب،  متر  مليار   796.3 نحو  بلغت  والتي   ،2012-2002
الطبيعي في الدول العربية خالل نف�ض الفترة نحو 253.4 مليار متر مكعب اأي ما يعادل %31.8 

من اإجمالي الزيادة العالمية. 

ويبين ال�شكل )2-3( والجدول )2-1( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية، ومقارنته 

مع مناطق العالم المختلفة خالل الفترة 2012-2002.
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ال�سكل 2-3 : تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مناطق العالم المختلفة خالل الفترة 2012-2002

 )مليار متر مكعب(

“data derived” from Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

الجدول 2-1 : تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مناطق العالم المختلفة خالل الفترة 2012-2002 

)مليار متر مكعب(

ن�سبة الم�ساهمة في 

زيادة االإنتاج عالميا

الزيادة في االإنتاج

على اأ�سا�ض �سن�ي 

اإنتاج الغاز 

عام 2012

اإنتاج الغاز 

عام 2002
المنطقة

%31.8 253.4 541 287.6 الدول العربية

%24.3 193.3 493.8 300.5 اآ�شيا/ البا�شيفيك

%13.4 106.8 865.9 759.1 اأمريكا ال�شمالية 

%7.9 62.8 1071.3 1008.5 اأوروبا واأورا�شيا

%7.5 59.6 165.8 106.2 اأمريكا الو�شطى والجنوبية

%15.1 120.3 212.4 92.1 باقي دول العالم

%100.0 796.3 3350.3 2554 اإجمالي العالم

”data derived” from Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر
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2-2-2: ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�س�ق( في الدول العربية
اأكبر منتج للغاز الطبيعي على م�شتوى الدول العربية بف�شل معدلت الإنتاج  تعد دولة قطر 

الهائلة من حقل ال�شمال الذي يعد اأكبر حقل للغاز الحر على م�شتوى العالم. وقد بلغ اإنتاج قطر 

من الغاز الطبيعي في عام 2012 نحو 152.7 مليار متر مكعب، اأي ما يعادل 28.2% من اإنتاج 

الغاز الطبيعي في الدول العربية.

تاأتي المملكة العربية ال�شعودية في المرتبة الثانية، حيث يهيمن الغاز الم�شاحب على اإنتاج 

المملكة من الغاز الطبيعي. وقد بلغ اإنتاج ال�شعودية من الغاز الطبيعي في عام 2012 نحو 99.3 

مليار متر مكعب بن�شبة 18.4% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية.

وتعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ثالث اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد 

من   %16 بن�شبة  مكعب  متر  مليار   86.5 نحو   2012 عام  اإنتاجها  بلغ  حيث  وال�شعودية،  قطر 

اإنتاج الغاز الطبيعي عام 2012  اإنتاج الدول العربية. وفي جمهورية م�شر العربية، بلغ  اإجمالي 

نحو 60.6 مليار متر مكعب. وي�شكل اإنتاج م�شر من الغاز الطبيعي نحو 11.2% من اإجمالي اإنتاج 

الدول العربية لتحتل بذلك المرتبة الرابعة على م�شتوى الدول العربية.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة خام�ض اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا، حيث بلغ اإنتاجها 

عام 2012 نحو 54.3 مليار متر مكعب بن�شبة 10% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية.

وت�شكل هذه الدول الخم�ض مجتمعة نحو 83.8% من اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول 

العربية كما هو مبين بال�شكل )4-2(.

ال�سكل 2-4: ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي)الم�س�ق( في الدول العربية عام 2012

data derived from Cedigaz natural gas in the world، 2013 edition  :الم�شدر
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ي�شكل اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء في منظمة اأوابك نحو 93% من اإجمالي اإنتاج 

الدول العربية عام 2012. بينما ت�شاهم �شلطنة عمان بالن�شيب الأكبر من اإنتاج الدول العربية 

خارج منظمة اأوابك، حيث بلغ اإنتاجها من الغاز الطبيعي عام 2012 نحو 30 مليار متر مكعب، 

بن�شبة 5.5% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية. وفي الجمهورية اليمنية، بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي 

وفي  العربية.  الدول  اإنتاج  اإجمالي  من   %1.4 بن�شبة  مكعب  متر  مليار   7.59 نحو   2012 عام 

المملكة الأردنية الها�شمية، بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي عام 2012 نحو 0.22 مليار متر مكعب.

وت�شاهم الدول العربية غير الأع�شاء بمنظمة اأوابك بنحو 7% من اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي 

في الدول العربية كما هو مبين بال�شكل )5-2(.

ال�سكل 2-5: ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�س�ق( بين الدول االأع�ساء في اأوابك

والدول غير االأع�ساء عام 2012

2-3: ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية

2-3-1: تط�ر ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
ت�شهد الدول العربية نموا ملحوظا في الطلب على الغاز الطبيعي، حيث تتعدد ا�شتخداماته 

الطبيعي  للغاز  ا�شتهالكا  القطاعات  اأكثر  من  الكهرباء  قطاع  ويعد  المختلفة،  القطاعات  في 
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من  ال�شناعي  القطاع  يعد  كما  الكهربائية.  الطاقة  توليد  محطات  في  كوقود  ل�شتخدامه 

القطاعات كثيفة ال�شتهالك للغاز الطبيعي، وي�شم �شناعة الحديد وال�شلب، و�شناعة الأ�شمنت، 

و�شناعة الألمونيوم. كما ي�شتخدم الغاز الطبيعي في �شناعة البتروكيماويات كلقيم في �شناعة 

المواد الأولية.

وقد �شهدت الفترة )2002-2012( نموا �شنويا م�شتمرا في معدلت ا�شتهالك الغاز الطبيعي 

في الدول العربية بلغت ن�شبته 5.58%، حيث كان اإجمالي ال�شتهالك في الدول العربية مجتمعة 

ل يتجاوز 203 مليار متر مكعب عام 2002. ومع تزايد الطب المحلي على الغاز الطبيعي، بلغ 

ا�شتهالك الغاز الطبيعي قرابة 265 مليار متر مكعب عام 2007، ثم ا�شتمر الطلب المحلي في 

الرتفاع منقادا بالتو�شع في م�شاريع اإن�شاء محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وم�شاريع 

ويو�شح   .2012 عام  مكعب  متر  مليار   350 قرابة  اإلى  لي�شل  الغاز  وم�شتقات  البتروكيماويات 

ال�شكل )2-6( تطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة ) 2002 – 2012(.

ال�سكل 2-6: تط�ر ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2002 – 2012 

)مليار متر مكعب(

 

)3(

 ، 

)2(

 ،

)1(

الم�شدر: بيانات من م�شادر مختلفة 

1  BP statistical review of the world energy, various issues.
2  US. energy information administration, EIA.

3   الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين.
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2-3-2: ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث ا�شتهالك الغاز 

الطبيعي، حيث ت�شتهلك كامل اإنتاجها الذي بلغ نحو 99.3 مليار متر مكعب عام 2012، وهو ما 

يعادل 28.4% من اإجمالي ا�شتهالك الغاز في الدول العربية.

وت�شتهلك دولة الإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي بمعدلت عالية تفوق م�شتويات الإنتاج 

المحلي، حيث بلغ ا�شتهالك الإمارات من الغاز الطبيعي في عام 2012 نحو 62.9 مليار متر مكعب، 

بن�شبة 18% من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد ال�شعودية.

كما ت�شهد جمهورية م�شر العربية نموا متزايدا في الطلب على الغاز الطبيعي وبالأخ�ض في �شهور 

ال�شيف، منقادا بزيادة ا�شتهالك الكهرباء، حيث بلغ ا�شتهالك الغاز عام 2012 نحو 52.6 مليار متر 

مكعب، بن�شبة 15% من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية وهي ثالث اأكبر م�شتهلك للغاز الطبيعي عربيا.

تحتل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية المرتبة الرابعة بين الدول العربية، حيث بلغ 

ا�شتهالكها من الغاز عام 2012 نحو 30.9 مليار متر مكعب بن�شبة 8.8%، تليها دولة قطر في 

المرتبة الخام�شة والتي بلغ ا�شتهالكها نحو 26.2 مليار متر مكعب فقط بن�شبة %7.5.

اإجمالي  77.7% من  الخم�ض مجتمعة نحو  الدول  الطبيعي في هذه  الغاز  ا�شتهالك  ويبلغ   

ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية. ويبين ال�شكل )2-7( توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي في 

الدول العربية عام 2012.

ال�سكل 2-7 : ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية عام 2012

 

)3(

 ، 

)2(

 ،

)1(

الم�شادر: بيانات من م�شادر مختلفة 

1  BP statistical review of the world energy, various issues.
2  US energy information administration EIA.

3   الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين.
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وبلغ ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء في اأوابك نحو 326.7 مليار متر مكعب اأي 

ما يعادل 93.4% من اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية عام 2012.

 بينما بلغ ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول غير الأع�شاء عام 2012 نحو 23.1 مليار متر 

مكعب، وي�شتهلك معظمه في �شلطنة عمان، حيث بلغ ا�شتهالكها نحو 20.25 مليار متر مكعب، 

بن�شبة 5.8% من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية. وفي المملكة الأردنية الها�شمية، بلغ ا�شتهالك 

الغاز نحو 0.7 مليار متر مكعب.

وفي المملكة المغربية، بلغ ا�شتهالك الغاز نحو 1.2 مليار متر مكعب. ويبين ال�شكل )8-2( 

توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي بين الدول الأع�شاء في اأوابك والدول غير الأع�شاء عام 2012.

ال�سكل 2-8: ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي بين الدول االأع�ساء في اأوابك

والدول غير االأع�ساء عام 2012

2-3-3:مقارنة م�ست�يات اإنتاج وا�ستهالك الغاز في الدول العربية
بلغت  حيث  المحلي  ال�شوق  احتياجات  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  اإنتاج  يفوق 

ويتم   ،)9-2( بال�شكل  مبين  هو  كما   2012 عام   %64.7 نحو  ال�شتهالك/الإنتاج  ن�شبة 

ت�شدير الفائ�ض عن ال�شتهالك عبر الأنابيب اأو ت�شييله وت�شديره بوا�شطة الناقالت. ولكن 



ي
ثان

ث ال
بح

ال

170

يختلف هذا الأمر من دولة اإلى اأخرى، ففي قطر والجزائر وليبيا، يغطي الإنتاج احتياجات 

الإنتاج  والبحرين،  ال�شعودية  ت�شتهلك  بينما  للت�شدير.  فائ�ض  وجود  مع  المحلي  ال�شوق 

العربية  الدول  بع�ض  في  اأما  ت�شديره.  يمكن  فائ�ض  اأي  وجود  عدم  مع  بالكامل  المحلي 

الأخرى مثل المغرب، وتون�ض، والأردن، والكويت، فيتم ا�شتيراد الغاز الطبيعي ل�شد الفجوة 

المحلي.  وال�شتهالك  الإنتاج  بين 

ال�سكل 2-9: مقارنة اإنتاج  وا�ستهالك الغاز الطبيعي

في الدول العربية خالل الفترة 2002 – 2012

)مليار متر مكعب(

وقد �شهدت الفترة )2002-2012( تباينا في معدلت اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي 

-2002( الأولى  الفترة  ففي  الأخيرة.  الخم�ض  ال�شنوات  الأولى عن  الخم�ض  ال�شنوات  في 

معدل  بلغ  حيث  ال�شتهالك،  نمو  معدل  من  بكثير  اأعلى  الإنتاج  نمو  وتيرة  كانت   ،)2007
ال�شنوي  النمو  معدل  بلغ  حين  في   ،%6.89 نحو  الطبيعي  الغاز  لإنتاج  ال�شنوي  النمو 

 .%5.41 لال�شتهالك نحو 

بينما يت�شح خالل الفترة الثانية )2007-2012(، التراجع في معدل نمو الإنتاج مقارنة 

بالفترة ال�شابقة لها، حيث بلغ نحو 6.16%، في حين �شهد ا�شتهالك الغاز الطبيعي ارتفاعا 

ملحوظا مقارنة بنف�ض الفترة محققا نموا �شنويا ن�شبته 5.74% كما هو مبين ال�شكل )10-2(.



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

171

ال�سكل 2-10: معدل النم� ال�سن�ي الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول 

العربية  في الفترة 2007/2002، والفترة 2012/2007

2-4: التط�رات الحالية الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية

2-4-1: دولة االإمارات العربية المتحدة

• اإنتاج الغاز الطبيعي 	

تعد الإمارات خام�ض اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا، وي�شكل اإنتاجها من الغاز)الم�شوق( 

نحو 10% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام 2012. وقد �شهدت الفترة )2012-2007( 

تطورا محدودا في اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، حيث ارتفع الإنتاج من 50.34 مليار 

متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 54.31 مليار متر مكعب عام 2012 محققا نمو �شنويا ن�شبته 

.%1.53

وي�شكل الغاز الم�شوق نحو 63.4% من الإنتاج الإجمالي عام 2012، بينما ت�شكل كميات الغاز 

ويبين  متر مكعب.  مليار   24.89 نحو  بلغت  29%، حيث  نحو  النفط  مكامن  المعاد حقنها في 

الجدول )2-2( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الإمارات خالل الفترة 2012-2008. 
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الجدول 2-2: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة

 )مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

80.1275.8479.7882.4385.61الإنتاج الإجمالي

50.2448.8251.2852.354.31الغاز الم�شوق

23.1422.0522.4123.9724.89الغاز المعاد حقنه

1.010.990.970.981.02الغاز المحروق

5.743.985.125.185.39الفاقد في عمليات المعالجة

data derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

ت�شاهم اإمارة اأبو ظبي بالن�شيب الأكبر في اإنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي، حيث يبلغ اإنتاجها 

الإجمالي من الغاز الطبيعي نحو 74.8 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 87.4% من اإجمالي اإنتاج 

البرية  الغاز الطبيعي المنتج من الحقول  الغاز الطبيعي لدولة الإمارات عام 2012. وي�شتخدم 

في توفير الوقود الالزم لمحطات توليد الكهرباء، كما يعاد حقن جزء من اإنتاج الغاز في المكامن 

لتح�شين اإنتاج النفط، وتقدر هذه الكميات بنحو 22.35 مليار متر مكعب، بما يعادل قرابة %30 

من اإجمالي اإنتاج اأبو ظبي من الغاز الطبيعي. بينما ي�شتخدم الغاز الم�شاحب والحر المنتج من 

العلوي وال�شفلي، في  البخو�ض، زاكوم  اأبو  ال�شيف،  اأم  الواقعة في المغمورة ومنها حقل  الحقول 

 .
)1(

تغذية م�شنع ت�شييل الغاز التابع ل�شركة اأدجاز في جزيرة دا�ض

وتواجه اإمارة اأبو ظبي تحديا فيما يتعلق بتطوير حقول الغاز الطبيعي التي تت�شم بالحمو�شة 

ال�شديدة مثل حقل باب، وحقل �شاه، وهو ما يوؤدي اإلى ارتفاع التكاليف الالزمة ل�شتخراج الغاز. 

وتخطط الحكومة لتطوير هذه الحقول وو�شعها على الإنتاج خالل الفترة المقبلة، بهدف تلبية 

الطلب المتنامي على الغاز خا�شة في قطاع الكهرباء.

تاأتي اإمارة ال�شارقة في المرتبة الثانية بعد اإمارة اأبو ظبي من حيث اإنتاج الغاز الطبيعي. وفي 

عام 2012، بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي نحو 4.28 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 

5% من الإنتاج الإجمالي من الغاز لدولة الإمارات، بينما بلغت كميات الغاز الم�شوق لنف�ض العام 
اإجمالي كميات الغاز الم�شوق في الإمارات.  نحو 3.63 مليار متر مكعب بما يعادل 6.8% من 

1  Cedigaz natural gas in the world, 2013 edition
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وت�شهد ال�شارقة تراجعا في اإنتاج الغاز الطبيعي منذ عام 2007، اإل اأنه من المتوقع اأن ي�شهد 

اإنتاج الغاز الطبيعي طفرة في الفترة المقبلة مع ت�شغيل حقل الزورة الم�شترك مع اإمارة عجمان 

. 
)1(

خالل عام 2014 

وفي دبي، يعتبر حقل مرغم الذي تم و�شعه على الإنتاج عام 1984، الم�شدر الرئي�شي للغاز 

قدم  مليون   120 نحو   2012 عام  اإنتاجه  بلغ  فترة، حيث  منذ  تراجعا  اإنتاجه  وي�شهد  الم�شوق، 

مكعب/اليوم مقارنة ب� 330 مليون قدم مكعب/اليوم عام 2000. وفي عام 2012، بلغت كميات 

الغاز الم�شوق في دبي نحو 2.10 مليار متر مكعب.

اأما اإمارة اأم القيوين، فقد بداأت في اإنتاج الغاز على نطاق محدود عام 2008 من حقل �شغير 

في المغمورة، الذي ي�شدر اإنتاجه اإلى معمل خور خوير لإنتاج غاز البترول الم�شال في اإمارة راأ�ض 

الخيمة. وفي عام 2012، بلغت كميات الغاز الم�شوق في اأم القيوين نحو 0.8 مليار متر مكعب.

ويبين ال�شكل )2-11( توزع اإنتاج الغاز )الم�شوق( في دولة الإمارات العربية المتحدة خالل 

الفترة 2012-2007.

ال�سكل 2-11: ت�زع اإنتاج الغاز )الم�س�ق( في دولة االإمارات العربية المتحدة

خالل الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

1  Natural gas survey ,Middle East and North Africa, 2013
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• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

اأ-اإمارة اأب� ظبي

يوجد في اإمارة اأبو ظبي عدة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي منها مجمع حب�شان، ومعمل 

الروي�ض لتجزئة ال�شوائل، ومجمع حب�شان-5 والذي تم ت�شغيله منت�شف عام 2013.

• مجمع غاز حب�سان	

يعتبر مجمع غاز حب�شان اأحد اأكبر مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، حيث 

ت�شل طاقته اإلى ما يقارب ثلثي اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البرية في اأبو ظبي. تم 

بناء المرحلة الأولى لمجمع حب�شان عام 1983، لمعالجة الغاز الطبيعي الم�شاحب لإنتاج النف���ط 

من حق���ل باب، بطاق���ة 530 مليون ق����دم مكعب/اليوم، لإنتاج 460 ملي���ون ق��دم مكعب/اليوم 

من  برميل/اليوم  األف  و22  الطبيعي،  الغاز  �شوائل  من  و4,500 طن/اليوم  الم�شوق،  الغاز  من 

المتكثفات، ونحو 800 طن/اليوم من الكبريت. وخ�شع المجمع بعد ذلك لعمليات تو�شعة باإ�شافة 

�شاهم  مما  الم�شاحب،  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  في  الزيادة  ا�شتيعاب  بهدف  جديدة  وحدات  ثالث 

في رفع طاقة المعالجة اإلى 3.3 مليار قدم مكعب/اليوم، لإنتاج 2.5 مليار قدم مكعب/اليوم من 

الغاز الم�شوق، و230 األف برميل/اليوم من المتكثفات، وقرابة 6,800 طن/اليوم من �شوائل الغاز 

الطبيعي، بالإ�شافة اإلى 4,700 طن/اليوم من الكبريت. 

وفي عام 2009، تم اإجراء تو�شعة لمجمع حب�شان باإ�شافة �شواغط جديدة، ووحدات جديدة 

قدم  مليار   1.3 ا�شتيعابية  بطاقة  باب  حقل  في  جديدة  محطة  ت�شغيل  تم  كما  الغ���از،  لتح��لية 

األف   130 اإلى  بالإ�شافة  الم�شوق  الغاز  من  مكعب/اليوم  قدم  مليار   1.2 لإنتاج  مكعب/اليوم، 

برميل/اليوم من المتكثفات، و11.8 األف طن/اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي.

• معمل حب�سان- 5	

يعتبر معمل حب�شان-5 جزء من منظومة م�شروع الغاز المتكامل )IGD( في اإمارة اأبو ظبي. 

قدم  مليار   1 وت�شمل  اليوم،  مكعب/  قدم  مليار   2.15 نحو  للم�شنع  الت�شميمية  الطاقة  وتبلغ 

مكعب/اليوم من حقل اأم ال�شيف البحري، بالإ�شافة اإلى 1 مليار قدم مكعب/اليوم من اإنتاج الغاز 

الم�شاحب وغير الم�شاحب من الحقول البرية، لإنتاج نحو 750 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز 

الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 12 األف طن/اليوم من الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي.

وفي منت�شف عام 2013، اأعلنت �شركة اأبو ظبي ل�شناعات الغاز المحدودة )جا�شكو(، وهي 

ال�شركة المالكة والم�شوؤولة عن ت�شغيل حب�شان-5، اأنها اأنجزت الت�شغيل التجريبي للم�شنع بكامل 

طاقته الإنتاجية.
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• معمل الروي�ض لتجزئة ال�س�ائل	

يعود ت�شغيل معمل الروي�ض اإلى عام 1982، وكان الهدف من اإن�شائه هو معالجة وتجزئة 

�شوائل الغاز الطبيعي التي يتم ف�شلها من الغاز الم�شاحب لإنتاج النفط من حقول بو ح�شا، 

وباب، وع�شب. ويتم �شخ تلك ال�شوائل عبر الأنابيب اإلى معمل الروي�ض لتجزئتها واإنتاج غاز 

البترول الم�شال، وتتولى �شركة جا�شكو عمليات الت�شدير من خالل المرفاأ البحري التابع لها 

في الروي�ض.

مليون   6 اإلى  رفع طاقته  تم   1996 عام  ففي  مراحل،  المعمل على  تط��وي���ر  تم  وقد 

عام  وفي  الم�شال.  البترول  غاز  من  طن/ال�شنة  مليون  و4  المتكثفات،  من  طن/ال�شنة 

تطوير  م�شروع  من  والثانية  الأول��ى  المرحلة  �شمن  جديدة  وح��دات  اإ�شافة  تم   ،2001
وحدة  ت�شغيل  اأي�شا  المرحلة  هذه  وت�شمنت  البرية.  النفطية  الحقول  غاز  وا�شتثمار 

400 طن/اليوم لتلبية احتياجات  2005، بطاقة  ف�شل الإيثان التي تم النتهاء منها عام 

البتروكيماويات. �شركات 

وفي عام 2005، تم اإ�شافة خط الإنتاج الثالث، بطاقة  24,400 طن/اليوم من �شوائل الغاز 

الطبيعي. ويجري حاليا اإ�شافة خط الإنتاج الرابع �شمن م�شروع الغاز المتكامل في اإمارة اأبو 

ظبي. 

ب- اإمارة ال�سارقة

• 	)Shalco Plant( �معمل �سركة �سالك

يقع معمل �شالكو في منطقة ال�شجعة  Saja'a، ويعود ت�شغيله اإلى عام 1970. كان الهدف من 

اإن�شاء المعمل هو معالجة الغاز الطبيعي المنتج من حقل ال�شجعة وحقل مفيد بطاقة 440 مليون 

قدم مكعب/اليوم لإنتاج 230 األف طن �شنويا من البروبان، 170 األف طن �شنويا من البيوتان، 

بالإ�شافة اإلى 220 األف طن �شنويا من المتكثفات. وفي عام 1994، تم رفع طاقته اإلى 800 مليون 

قدم مكعب/اليوم لمعالجة اإنتاج الغاز من حقل قحيف. 

• معمل غاز ال�سجعة  	

تم ت�شغيل معمل غاز ال�شجعة عام 2006 بطاقة 600 مليون قدم مكعب/اليوم لإنتاج 500 

الكبريت. ويقوم  350 طن/اليوم من  اإلى  بالإ�شافة  الم�شوق،  الغاز  مليون قدم مكعب/اليوم من 

المعمل بمعالجة الغاز المنتج من حقل مبارك البحري الذي يتم نقله عبر خط اأنابيب طوله 80 

كم، وقطره 30 بو�شة.
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ج- اإمارة دبي

• معمل غاز جبل علي	

في   )Dugas( الطبيعي  للغاز  دبي  �شركة  بوا�شطة  علي  جبل  غاز  معمل  ت�شغيل  تم 

ورا�شد،  فتح،  غرب  وجنوب  فتح،  حقول  من  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  لمعالجة   ،1980 عام 

لإنتاج  مك���عب/الي���وم  ق��دم  ملي���ون   100 معالجة  بطاقة  المغمورة،  المنطقة  في  الواقعة 

و700  الب���روبان،  من  طن/الي��وم   500 الم�شوق،  الغاز  من  مكعب/اليوم  قدم  مليون   55
مع  وتزامنا  المتكثفات.  من  برميل/اليوم   6,000 اإلى  بالإ�شافة  البيوتان،  من  طن/اليوم 

 130 اإلى  الإنتاجية  طاقته  ورفع   1984 عام  للمعمل  تو�شعة  عمل  تم  مرغم،  حقل  ت�شغيل 

مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الجاف، 700 طن/اليوم من البروبان، 1,000 طن/اليوم 

البيوتان، و9,000 برميل/اليوم من المتكثفات. من 

وتم  بو�شة   16 كم، وقطر   45 بطول  الأول  اأنابيب،  الغاز من حقل مرغم عبر خطي  وينقل 

ال�شعة الإجمالية  1992. وتقدر  ت�شغيله عام  24 بو�شة وتم  والثاني بقطر   ،1989 ت�شغيله عام 

لمنظومة ”مرغم-جبل علي“ بنحو 450 مليون قدم مكعب/اليوم.

د-اإمارة راأ�ض الخيمة

يوجد في راأ�ض الخيمة معمل لف�شل المتكثفات واإنتاج غاز البترول الم�شال في منطقة خور 

خوير، ويعود ت�شغيله اإلى عام 1986. تم اإن�شاء المعمل �شمن م�شروع تطوير حقل �شالح بهدف 

اإنتاج 55 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، 1,300 برميل/اليوم من غاز البترول الم�شال، 

بالإ�شافة اإلى 400 برميل/اليوم من المتكثفات.

 2008 المغمورة منذ عام  القيوين في  اأم  المنتج من حقل  الغاز  بمعالجة  المعمل  يقوم  كما 

بموجب اتفاق بين الإمارتين.

ه�-اإمارة اأم القي�ين

بمعدل  المغمورة  في  القيوين  اأم  حقل  في  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  بداأ   ،2008 اأيار/مايو  في 

اإلى معمل خور  75 كم  اأنابيب بحري طوله  77 مليون قدم مكعب/اليوم، وينقل الغاز عبر خط 
خوير باإمارة راأ�ض الخيمة للمعالجة وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال. وبلغ اإنتاج الحقل من الغاز 

الطبيعي في عام 2012 نحو 92 مليون قدم مكعب/اليوم.



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

177

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة االإمارات	

الطاقة  على  المحلي  الطلب  تلبية  في  الطبيعي  الغاز  على  اأ�شا�شية  ب�شفة  الإم��ارات  تعتمد 

الأولية، حيث ي�شكل الغاز الطبيعي نحو 63.4% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012 

كما هو مبين بال�شكل )12-2(.

ال�سكل 2-12: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية

 في دولة االإمارات العربية المتحدة عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

ل�شتخدامه  ال�شيف  اأ�شهر  في  وخا�شة  الطبيعي  الغاز  على  متزايدا  طلبا  الإم��ارات  ت�شهد 

كوقود في توليد الطاقة الكهربائية. ونظرا لعدم قدرة م�شتويات الإنتاج المحلي على تلبية الطلب 

المتنامي، تقوم اإمارة اأبو ظبي با�شتيراد الغاز من دولة قطر عبر خط دولفين، كما تقوم اإمارة دبي 

با�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل.

وكما هو مبين بال�شكل )2-13(، فقد ارتفع ال�شتهالك المحلي بوتيرة اأعلى من نمو الإنتاج، 

حيث ارتفع ال�شتهالك من 49.2 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 62.9 مليار متر مكعب 

النمو ال�شنوي لإنتاج الغاز  عام 2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته 5.05%، في حين بلغ معدل 

الطبيعي خالل نف�ض الفترة نحو %1.53.
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ال�سكل 2-13: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة خالل الفترة 2012-2007

)مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data(
- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(

•  م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها	

تقوم اإمارة اأبو ظبي بتنفيذ عدد من م�شاريع تطوير حقول الغاز الطبيعي تهدف من خاللها رفع 

م�شتويات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتنامي على الغاز، ومنها م�شروع الغاز المتكامل، وم�شروع 

تطوير حقل �شاه. ومن الم�شاريع المخطط لها م�شروع تطوير حقل باب.

• 	)Integrated Gas Development Project( م�سروع الغاز المتكامل

يهدف م�شروع الغاز المتكامل اإلى ربط عمليات النفط والغاز البحرية بالبرية، من خالل اإن�شاء 

خط لنقل الغاز من حقل اأم ال�شيف البحري اإلى جزيرة دا�ض لتجفيفه و�شغطه ثم نقله عبر خط 

اأنابيب بحري اإلى مجمع حب�شان-5 الذي ي�شم اأربعة خطوط اإنتاج ل�شتكمال عمليات المعالجة 

ثم �شخه في ال�شبكة الوطنية للغاز.

تبلغ ا�شتثمارات الم�شروع نحو 10 مليار دولر وبطاقة ت�شميمية 1 مليار قدم مكعب/اليوم، 

�شتترك  بينما  حب�شان،  مجمع  اإلى  البحرية  الحقول  من  الغاز  اإنتاج  لنقل   %75 منها  يخ�ش�ض 

ال�25% الباقية كطارئ ل�شتيعاب اإنتاج الغازات الم�شاحبة حال توقف م�شنع اأدجاز.
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• م�سروع تط�ير حقل �ساه 	

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل �شاه عالي الحمو�شة وا�شتخراج 1 مليار قدم مكعب/اليوم، 

لإنتاج نحو 540 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 50 األف برميل/اليوم 

من �شوائل الغاز الطبيعي، ونحو 10,000 طن/اليوم من حبيبات الكبريت ال�شلبة.

تقدر ا�شتثمارات الم�شروع بنحو 10 مليار دولر وتقوم بتنفيذه �شركة اأبو ظبي لتطوير الغاز 

)اأدن��وك(،  الوطنية  اأبوظبي  بترول  �شركة  بين  م�شترك  م�شروع  وهي  للغاز(  )الح�شن  المحدودة 

محتوى  اأن  يذكر   .%40/60 م�شاركة  بن�شبة  الأمريكية   Occidental Petroleum و�شركة 

كبريتيد الهيدروجين في غاز حقل �شاه ي�شل اإلى 23% و�شيتم ا�شتخال�شه وتحويله اإلى حبيبات 

وذلك من خالل  اأبو ظبي،  اإمارة  الروي�ض في  ميناء  ت�شديرها من خالل  يتم  لكي  كبريت �شلبة 

م�شروع القطار الجاري اإن�شاوؤه حاليا بطول 226 كم بوا�شطة �شركة قطار التحاد ويربط بين حقل 

�شاه وميناء الروي�ض. ويتوقع ت�شغيل القطار في الربع الأخير من عام 2014، تزامنا مع بدء الإنتاج 

من حقل �شاه. وفي ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2013، اأعلنت �شركة الح�شن للغاز، عن انتهاء نحو %90 

من اأعمال الإن�شاء الجارية في الم�شروع، على اأن يتم النتهاء من جميع الأعمال الجارية وو�شعه 

على الإنتاج نهاية العام الجاري 2014.

• م�سروع تط�ير حقل باب	

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل باب عالي الحمو�شة الذي يقع على بعد 150 كم جنوب غرب 

اأبو ظبي لإنتاج 500 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق با�شتثمارات تبلغ 10 مليار دولر، 

اأيار/ مايو 2013، فازت �شركة  ومن المتوقع و�شع الحقل على الإنتاج بحلول عام 2020. وفي 

shell بعقد تطوير الحقل لمدة 30 عاما، وجاري حاليا اإعداد الم�شروع الم�شترك بين �شركة بترول 
اأبو ظبي الوطنية التي �شتمتلك 60% من الأ�شهم و�شركة Shell التي �شتمتلك الن�شبة الباقية، ومن 

المتوقع طرح مناق�شة عقد الهند�شة والتوريد والإن�شاء )EPC( بحلول 2016-2015.

2-4-2: مملكة البحرين
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

�شهدت الفترة )2007-2012( نموا ملحوظا في اإنتاج البحرين من الغاز الطبيعي)الم�شوق(، 

حيث ارتفع الإنتاج من 12.13 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 13.74 مليار متر مكعب 

في  الم�شتمرة  التطوير  اإلى خطط  ذلك  ويعود   .%2.53 ن�شبته  �شنويا  نمو  محققا   2012 عام 

تكوينات الخف واأ�شفل الخف الواقعة تحت حقل البحرين، حيث تم حفر ثمانية اآبار جديدة على 

. وي�شكل الغاز الم�شوق نحو %82 
)1(

اأعماق تتراوح بين 12,000-15,000 قدم خالل تلك الفترة

1  Natural gas survey, Middle East and North Africa, 2013 edition  
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من الإنتاج الإجمالي للغاز عام 2012، بينما يمثل الغاز المعاد حقنه في المكامن النفطية لتح�شين 

اإنتاج النفط نحو 18%، حيث بلغ نحو 3 مليار متر مكعب. ويبين الجدول )2-3( تطور اإنتاج الغاز 

الطبيعي في البحرين خالل الفترة 2012-2008.

الجدول 2-3: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مملكة البحرين

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة
15.2415.3915.7615.6316.75الإنتاج الإجمالي
12.7012.7913.1412.9713.74الغاز الم�شوق

2.542.602.622.663.02الغاز المعاد حقنه
الم�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

يهيمن اإنتاج الغاز الحر من مكمن الخف على اإنتاج البحرين من الغاز الطبيعي، حيث ي�شكل %76 

بالن�شبة  البحرين  للنفط من حقل  الم�شاحب  الغاز  ي�شاهم  بينما   ،2012 عام  الإجمالي  الإنتاج  من 

الباقية. وقد و�شل اإنتاج الغاز الم�شاحب اإلى اأعلى م�شتوياته عام 2012، حيث بلغ نحو 4.05 مليار 

متر مكعب مقارنة بنحو 2.83 مليار متر مكعب عام 2007 كما هو مبين بال�شكل )14-2(

ال�سكل 2-14: تط�ر اإنتاج الغاز الم�ساحب والغاز الحر في البحرين خالل الفترة 2012-2007

)مليار متر مكعب(

الم�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين
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• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

يوجد في البحرين مجمع لمعالجة الغاز واإنتاج غاز البترول الم�شال تابع ل�شركة غاز البحرين 

 )Manifold( ًفي منطقة �شترة، حيث يتم تجميع الغاز الم�شاحب من 16 م�شعبا )الوطنية )بنا غاز

لآبار اإنتاج النفط في حقل البحرين، ويتم ف�شل الغاز الم�شاحب عن النفط في فوا�شل ت�شرف 

. ويتم توزيع الغاز الم�شتخرج 
)1(

على ت�شغيلها �شركة تطوير للبترول التي تتولى ت�شغيل حقل البحرين

من م�شعبات الآبار على �شبع محطات �شغط تتولى اإدارتها �شركة بنا غاز.

واإلى جانب ذلك، يتم �شخ الغاز الناتج من عمليات م�شفاة البحرين و�شغطه مع الغاز الم�شاحب 

المعمل  ت�شغيل هذا  وبداأ  الم�شال.  البترول  المركزي ل�شتخال�ض غاز  الغاز  اإلى معمل  واإر�شاله 

بطاقة مقدارها 110 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شاحب.

من حقل  الم�شاحب  الغاز  اإنتاج  في  للزيادة  نظرا  التو�شعة  عمليات  من  �شل�شلة  تنفيذ  وبعد 

البحرين، ارتفعت طاقة المعالجة اإلى 300 مليون قدم مكعب/اليوم. ويتم اإر�شال وتخزين البروبان 

والبيوتان ال�شائلين اإلى �شهاريج تبريد ل�شحنهما في ال�شفن من مرفاأ �شترة، فيما تر�شل النافثا اإلى 

م�شفاة البحرين )بابكو( لتخزينها لأغرا�ض الت�شدير

وقد �شهدت الفترة 2007-2012، تطورا في اإنتاج البروبان، والبيوتان، والنافثا من �شركة غاز البحرين 

الوطنية تزامنا مع رفع معدلت اإنتاج الغاز الم�شاحب من حقل البحرين كما هو مبين بال�شكل )15-2(.

ال�سكل 2-15: تط�ر اإنتاج البروبان، والبي�تان، والنافثا من �سركة غاز البحرين 

ال�طنية  خالل الفترة 2007-2012  )ملي�ن برميل(

الم�شدر: �شركة غاز البحرين الوطنية

 www.banagas.com 1  املوقع الر�شمي ل�شركة غاز البحرين الوطنية
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اأما فيما يتعلق باإنتاج غاز الخف )الغاز الحر(، فيتم نزع الماء عن الغاز في وحدات 

البحرين  نفط  �شركة  قامت  حيث  جديدة،  وحدات  �شبعة  وت�شم   )GDU( الغاز  تجفيف 

الغاز  2011، لي�شخ  2010، والباقي عام  )بابكو(  بت�شغيل الوحدات الثالثة الأولى عام 

الغاز  وت�شويق  اإنتاج  منظومة   )16-2( ال�شكل  ويبين  الم�شتهلكين.  اإلى  ذلك  بعد  المعالج 

البحرين. في  الطبيعي 

ال�سكل 2-16: منظ�مة اإنتاج وت�س�يق الغاز الطبيعي في مملكة البحرين

الم�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

نحو  يمثل  حيث  البحرين،  في  الأولية  للطاقة  الرئي�شي  الم�شدر  الطبيعي  الغاز  يعتبر 

على  الأعلى  الن�شبة  وه��ي   ،2012 ع��ام  الأول��ي��ة  الطاقة  ا�شتهالك  اإجمالي  من   %89.4
مبين  هو  كما   %10.6 بن�شبة  الثانية  المرتبة  في  النفط  ويحل  العربية،  ال��دول  م�شتوى 

.)17-2( بال�شكل 
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ال�سكل 2-17: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في مملكة البحرين عام 2012

الم�شدر: اأوابك، التقرير الإح�شائي ال�شنوي،2013

ال�شتهالك  ارتفع  فقد  ال�شدد،  وفي هذا  الطبيعي.  الغاز  من  اإنتاجها  كل  البحرين  ت�شتهلك 

المحلي من 12.70 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 13.74 مليار متر مكعب عام 2012، 

محققا نموا �شنويا ن�شبته 2.53% كما هو مبين بال�شكل )18-2(.

بال�شكل  مبين  هو  كما  ال�شتهالك  اإجمالي  من   %44 نحو  على  الكهرباء  قطاع  ي�شتحوذ 

األمنيوم البحرين )البا( على نحو  )2-19(، بينما ت�شتحوذ �شناعة الألمنيوم ممثلة في �شركة 

27% من اإجمالي ال�شتهالك، كما ت�شتهلك �شناعة البتروكيماويات ممثلة في �شركة الخليج 
ل�شناعة البتروكيماويات )جيبك( نحو 8.5% من اإجمالي ال�شتهالك. وتتوزع الن�شبة الباقية 

على ال�شركات ال�شناعية الأخرى العاملة بالمملكة. 
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ال�سكل 2-18: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في مملكة البحرين خالل الفترة 

2007-2012 )مليار متر مكعب(

الم�شدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

ال�سكل 2-19:  ت�زع ا�ستهالك الغاز الم�س�ق في مملكة البحرين عام 2012 

الم�شدر: بيانات م�شتقة من التقرير ال�شنوي للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين2012-
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• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها	

م�سروع تط�ير حقل البحرين

يهدف الم�شروع اإلى رفع اإنتاج النفط والغاز من حقل البحرين لي�شل اإنتاج النفط اإلى اأكثر 

على  يوميا  مكعب  قدم  مليار   2.6 اإلى  الم�شاحب  الغاز  اإنتاج  ورفع  برميل/اليوم،  األف   70 من 

مدار خم�ض �شنوات. وتتولى تنفيذ الم�شروع �شركة تطوير للبترول التي تم تاأ�شي�شها عام 2009 

 Occidertal Petroleum كم�شروع م�شترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز )20%(، �شركة

.
)1(

الأمريكية)48%(، و�شركة مبادلة الإماراتية )32%(، با�شتثمارات 1.6 مليار دولر

وفي عام 2008، تم تد�شين م�شروع �شركة بنا غاز لرفع الطاقة الإنتاجية اإلى 530 مليون قدم 

مكعب/اليوم بحلول عام 2020، ل�شتيعاب الزيادة في اإنتاج الغاز الم�شاحب وفق برنامج تطوير 

الآبار وحقن المياه الذي تنفذه �شركة تطوير للبترول.

2-4-3: الجمه�رية الت�ن�سية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

�شهدت الفترة )2007-2012( نموا متباينا في اإنتاج الغاز الطبيعي)الم�شوق( في تون�ض، حيث 

ارتفع الإنتاج من 1.58 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 2.03 مليار متر مكعب عام 2010، 

محققا نمو �شنويا ن�شبته 4.63%. ومع بداية عام 2011، بداأ الإنتاج في التراجع تدريجيا حتى و�شل 

اإلى 1.86 مليار متر مكعب عام 2012 ويعود ذلك اإلى تراجع الإنتاج من حقل مي�شكار البحري.

الن�شبة  تمثل  بينما   ،2012 عام  للغاز  الإجمالي  الإنتاج  من   %63.9 نحو  الم�شوق  الغاز  وي�شكل 

الباقية كميات الغاز المحروقة والمفقودة في عمليات المعالجة، حيث بلغت مجتمعة نحو 1.05 مليار 

متر مكعب. ويبين الجدول )2-4( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في تون�ض خالل الفترة من 2010-2008.

الجدول 2-4: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

n/an/a3.083.052.91الإنتاج الإجمالي

1.721.812.031.931.86الغاز الم�شوق

n/an/a0.350.220.15الغاز المحروق

n/an/a0.70.90.9الفاقد اأثناء المعالجة

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

1  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013
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الغاز  تون�ض من  اإنتاج  الأكبر في  بالن�شيب  ي�شاهم كل من حقل مي�شكار وحقل حا�شدروبال 

الطبيعي، وتقوم بت�شغيلهما �شركة )BG Tunisia(. ويعود ت�شغيل حقل مي�شكار اإلى عام 1996، 

وقد �شهدت الفترة )2006-2008( اأعمال تطويرية للحقل �شملت حفر �شتة اآبار جديدة �شاهمت 

في رفع اإنتاجه من 1.64 مليار متر مكعب �شنويا عام 2007 اإلى 2 مليار متر مكعب �شنويا عام 

2010، ولكن بداأ اإنتاج الحقل في التراجع مرة اأخرى كما تمت الإ�شارة �شابقا. بينما بداأ الإنتاج 
من حقل حا�شدروبال في منت�شف عام 2009، بمعدل 3.4 مليون متر مكعب/اليوم )1.2 مليار 

متر مكعب �شنويا(، ويعالج الغاز في مجمع حا�شدروبال، الذي يقوم بف�شل المتكثفات عن الغاز 

وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال.

لالأن�شطة  التون�شية  للموؤ�ش�شة  التابعة  النفط  فينتج من حقول  الم�شاحب،  للغاز  بالن�شبة  اأما 

البترولية )ETAP( عبر �شبكة غاز الجنوب )gaz com sud network( ومنها حقول الفرانيق/  

الباقل، والبرمة، و�شابرية، وي�شكل اإنتاج الغاز الم�شاحب نحو 50% من اإجمالي اإنتاج الغاز في 

الحقول التابعة للموؤ�ش�شة.

• مجمعات ومعامل معالجة الغاز	

يوجد في تون�ض خم�شة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز بطاقة 

ت�شميمية اإجمالية 10.9 مليون متر مكعب/اليوم، اأقدمها مجمع الغاز في منطقة قاب�ض وهو يقوم 

بمعالجة الغاز الم�شاحب من حقلي البرمة وزينيا لإنتاج البروبان والبيوتان، ومجمع اآخر لمعالجة 

الغاز الطبيعي المنتج من حقلي الفرانيق والباقل.

ويعتبر مجمع هانيبال اأكبر مجمعات معالجة الغاز، وهو يقوم بمعالجة الغاز المنتج من حقل 

مي�شكار البحري بطاقة 6.5 مليون متر مكعب/اليوم، لإنتاج 5.7 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز 

الم�شوق الذي ي�شتهلك محليا في محطات الكهرباء، كما يقوم بف�شل المتكثفات عن الغاز التي 

يخ�ش�ض اإنتاجها لأغرا�ض الت�شدير. 

كما يوجد مجمع اآخر عند جزيرة كركينا لمعالجة غاز حقل �شرقي البحري بطاقة 550 األف 

متر مكعب/اليوم، حيث ينقل الغاز المنتج من الحقل اإلى المجمع عبر خط اأنابيب طوله 57 كم. 

.)STEG( وي�شخ الغاز المعالج في �شبكة الغاز التابعة لل�شركة التون�شية للكهرباء والغاز

واأحدث هذه المجمعات هو مجمع حا�شدروبال الذي تم ت�شغيله منت�شف عام 2009، وهو 

يقوم بمعالجة الغاز المنتج من حقل حا�شدروبال بطاقة 3.4 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 2.8 

األف برميل/اليوم من ال�شوائل  اإلى 15  مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة 

الغاز  ومعامل  مجمعات   )5-2( الجدول  ويبين  الم�شال.  البترول  غاز  من  طن/اليوم  و400 

الطبيعي في تون�ض.



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

187

الجدول 2-5: مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية 

المجمع/الم�سنع
طاقة المعالجة

ملي�ن متر مكعب/الي�م

مجمع قاب�ض 

0.425
مجمع معالجة غاز الفرانيق والباقل

0.55مجمع كركينا

6.5مجمع هانيبال

3.4مجمع حا�شدروبال

10.9االإجمالي

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي 	

من   %58.9 نحو  يمثل  حيث  تون�ض،  في  الأولية  للطاقة  الرئي�شي  الم�شدر  النفط  يعتبر 

اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012، ويحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة 

40.5% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية، ثم الطاقة الكهرومائية بن�شبة 0.6% كما هو 
مبين بال�شكل )20-2(.

ال�سكل 2-20: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية الت�ن�سية عام 2012

الم�شدر: اأوابك، التقرير الإح�شائي ال�شنوي،2013
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على  تون�ض  تعتمد  لذا  الإنتاج،  م�شتويات  تون�ض  في  الغاز  من  المحلي  ال�شتهالك  يفوق 

واردات الغاز من الجزائر ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك.

وقد �شهدت الفترة )2007-2012( تطورا ملحوظا في ال�شتهالك المحلي من الغاز، حيث 

ارتفع ال�شتهالك من 2.8 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 3.7 عام 2012، بمعدل نمو 

�شنوي بلغت ن�شبته 5.41%. ويبين ال�شكل )2-21( تطور اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي في 

تون�ض خالل الفترة 2012-2007.

ال�سكل 2-21: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية

خالل الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data(
-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(

• م�ساريع تط�ير الغازالمخطط لها	

)South Tunsia Gas Project( م�سروع تط�ير غاز جن�ب ت�ن�ض

جنوب  في  رئي�شية  قواطع  اأربعة  �شمن  الواقعة  الغاز  حقول  تطوير  اإلى  الم�شروع  يهدف 

تون�ض، وهي اآدم ، �شروق، نوارة، وواد زار )Oued zar(. وقد بداأ التخطيط لهذا الم�شروع 

والموؤ�ش�شة   ،)%16.67( الإيطالية   Eni �شركة  ائتالف مكون من  قام  2008، حيث  في عام 

الجدوى  درا�شة  باإعداد   )%33.33(  OMV و�شركة   ،)%50( البترولية  لالأن�شطة  التون�شية 
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الخا�شة بالم�شروع، اإل اأن �شركة Eni قررت الن�شحاب من الم�شروع الم�شترك منت�شف عام 

 .
)1(

2013 ل�شالح �شركة OMV التي �شتمتلك 50% من الأ�شهم في الم�شروع الم�شترك الجديد
ويت�شمن الم�شروع اإن�شاء محطة ل�شغط الغاز المنتج من الحقول الجنوبية بطاقة 7 مليون 

متر مكعب/اليوم، و�شخه عبر خط اأنابيب يمتد بطول 320 كم، وقطر 28 بو�شة اإلى مجمع 

غاز جديد في مدينة قاب�ض ال�شاحلية لمعالجته واإنتاج البروبان، البيوتان، والمتكثفات لأغرا�ض 

الت�شدير، با�شتثمارات اأولية تقدر بنحو 2 مليار دولر. ومن المتوقع اأن يبداأ العمل في الم�شروع 

خالل العام الجاري 2014، والنتهاء من جميع الإن�شاءات خالل الربع الأول من عام 2016.

2-4-4: الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

تعتبر الجزائر ثالث اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد قطر وال�شعودية، وي�شكل اإنتاجها 

من الغاز)الم�شوق( نحو 16% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام 2012.

وقد �شهدت الفترة )2007-2012( تباينا في اإنتاج الغاز)الم�شوق( في الجزائر، حيث ارتفع 

الإنتاج من 84.8 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 86.51 مليار متر مكعب عام 2008، 

ثم بداأ الإنتاج في التراجع لي�شل اإلى 82.77 مليار متر مكعب عام 2011. وفي عام 2012، 

بلغ الإنتاج نحو 86.45 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين بالجدول)2-6(. وي�شكل الغاز 

اإجمالي الإنتاج عام 2012، بينما تمثل الن�شبة الباقية كميات  الم�شوق نحو 47% فقط من 

الغاز المحروق، والغاز المعاد حقنه في المكامن، والفاقد في عمليات المعالجة، وقد بلغت هذه 

الكميات نحو 96.15 مليار متر مكعب.

الجدول 2-6: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

201.19196.92192.21190.13182.6الإنتاج الإجمالي

86.5181.4384.6282.7786.45الغاز الم�شوق

92.9295.0189.0888.7577.38الغاز المعاد حقنه

4.955.5053.63.5الغاز المحروق

16.8114.9813.5215.0115.27الفاقد اأثناء المعالجة

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

1  MEES, Vol.56, N.26, 28/6/2013 
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يعتبر حقل حا�شي الرمل في و�شط الجزائر اأكبر الحقول الجزائرية المنتجة للغاز، حيث 

. ومن الحقول الكبرى اأي�شا حقل رورد نو�ض، 
)1(

ي�شاهم وحده باأكثر من ن�شف الإنتاج المحلي

وحقل الرار بالقرب من الحدود مع ليبيا، وحقل قا�شي طويل، وت�شاهم الحقول التابعة ل�شركة 

تقوم  التي  الحقول  ومن   .
)2(

الجزائر في  الإنتاج  اإجمالي  من   %80 بنحو  وحدها  �شوناطراك 

بال�شراكة  �شالح  عين  حقل  العالمية،  البترول  �شركات  مع  بال�شراكة  با�شتغاللها  �شوناطراك 

مع �شركة BP وStatoil، وتم و�شعه على الإنتاج عام 2004، وحقل تين فوي تبنكورت في 

جنوب �شرق الجزائر بال�شراكة مع �شركة Totalو Repsol ، وحقل عين اأمينا�ض بال�شراكة مع 

�شركة BP وStatoil، وتم و�شعه على الإنتاج عام 2006. ويبين ال�شكل )2-22( حقول الغاز 

الرئي�شية في الجمهورية الجزائرية.

ال�سكل 2-22: حق�ل الغاز الرئي�سية في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية

Natural Gas Survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :الم�شدر

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

المتكثفات،  وف�شل  الطبيعي،  الغاز  بمعالجة  تقوم  مجمعات  ع��دة  الجزائر  في  يوجد 

وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال.

1  Cedigaz natural gas in the world, 2013 edition
2  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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وفيما يلي عر�ض موجز لأهم مجمعات معالجة الغاز في الجزائر :

• مكعب/اليوم، 	 متر  مليون   25 بنحو  الت�شميمية  طاقته  وتقدر  اأمينا�ض  عين  مجمع 

بالإ�شافة اإلى 60 األف برميل/اليوم من المتكثفات و�شوائل الغاز الطبيعي.

• 25 مليون متر مكعب/اليوم، وهو 	 الت�شميمية بنحو  مجمع عين �شالح وتقدر طاقته 

يقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من �شبعة حقول في منطقة عين �شالح، وينقل 

الغاز المعالج من خالل خط اأنابيب يربط بين عين �شالح ومجمع حا�شي الرمل.

• اإنتاج 	 اأوهنات، ويقع على بعد 1300 كم جنوب �شرق العا�شمة. وي�شم خطي  مجمع 

لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة اإجمالية 20 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 18.8 مليون 

غاز  من  برميل/اليوم  األف   27 اإلى  بالإ�شافة  الم�شوق،  الغاز  من  مكعب/اليوم  متر 

البترول الم�شال و 30.4 األف برميل/اليوم من المتكثفات.

كما يوجد اأي�شا مجمعين لإنتاج غاز البترول الم�شال في اأرزيو بطاقة اإنتاجية اإجمالية 10.4 

.
)1(

مليون طن �شنويا 

ويبين ال�شكل )2-23( تطور اإنتاج المتكثفات خالل الفترة 2007-2012، كما يبين ال�شكل 

)2-24( تطور اإنتاج غاز البترول الم�شال خالل نف�ض الفترة.

ال�سكل 2-23: تط�ر اإنتاج المتكثفات في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية 

ال�سعبية خالل الفترة 2007-2012 )ملي�ن طن(

الم�شدر: وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية

1  املوقع الر�شمي ل�شركة �شوناطراك
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ال�سكل 2-24: تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية 

ال�سعبية خالل الفترة 2007-2012 )ملي�ن طن(

الم�شدر: وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

 تعتمد الجزائر ب�شكل اأ�شا�شي على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة 

الأولية، حيث يمثل نحو 62.3% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية، وياأتي النفط في المرتبة 

الثانية بن�شبة 37.3% كما هو مبين بال�شكل )25-2(.

ال�سكل 2-25: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر
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وقد تطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات الأخيرة بوتيرة اأ�شرع من 

الإنتاج المحلي، حيث ارتفع ال�شتهالك المحلي من 24.3 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل 

اإلى  4.92%، ويعود ذلك  2012، بمعدل نمو �شنوي ن�شبته  30.9 مليار متر مكعب عام  اإلى 

زيادة الطلب على الكهرباء التي تعتمد على الغاز بن�شبة ت�شل اإلى 97%. حيث �شهدت تلك 

الفترة ارتفاعا ملحوظا في اأعداد الم�شتركين، بالإ�شافة اإلى نمو القطاعات ال�شناعية ال�شغيرة 

والمتو�شطة. 

وي�شكل ال�شتهالك المحلي نحو 30-35% من اإجمالي الغاز الم�شوق، وهو ما ي�شمح بوجود 

فائ�ض يتم ت�شديره. ويبين ال�شكل )2-26( تطور اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي في الجمهورية 

الجزائرية خالل الفترة 2012-2007.

ال�سكل 2-26: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية 

الديمقراطية ال�سعبية خالل الفترة 2012-2007

)مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data(
-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(
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• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها	

الم�شتويات  اإلى �شعف  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  لرفع  الجزائرية  والمناجم  الطاقة  وزارة  ت�شعى 

الحالية خالل الع�شر �شنوات القادمة، وذلك من خالل تنفيذ عدد من الم�شاريع التطويرية في 

 Menzel( تطوير حقل  م�شروع  ويعتبر   .)7-2( بالجدول  مبين  هو  كما  الطبيعي  الغاز  حقول 

Ledjment East( اأحدث الم�شاريع التي تم ت�شغيلها موؤخرا، حيث قامت �شركة Eni الإيطالية 
بو�شع الحقل على الإنتاج في �شباط/ فبراير عام 2013، بطاقة اأولية 2 مليون متر مكعب/اليوم. 

ويقع حقل )Menzel Ledjment East( في القطاع  b-405 في حو�ض بركين على بعد 

220 كم جنوب �شرق حقل حا�شي م�شعود. وتت�شمن المرحلة الثانية من الم�شروع معالجة اإنتاج 
النفط والغاز من مجمع حقول المنطقة المركزية )central area field complex( الواقع 

9 مليون  اإلى  الثانية �شت�شل الطاقة الإنتاجية للم�شروع  في نف�ض القطاع، وبت�شغيل المرحلة 

 27,000 اإلى  بالإ�شافة  الم�شوق،  الغاز  �شنويا( من  متر مكعب  مليار   3.3( متر مكعب/اليوم 

برميل/اليوم من ال�شوائل )10,000 برميل/اليوم من المتكثفات، 12,000 برميل/اليوم من غاز  

.)
)1(

البترول الم�شال، 5,000 برميل/اليوم من النفط الخام

الجدول 2-7: م�ساريع تط�ير حق�ل الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية 

الديمقراطية ال�سعبية

ال�سركاءالم�سروع
االإنتاج الم�ستهدف

مليار متر مكعب �سن�يا
تاريخ الت�سغيل

3.62014�شوناطراكقا�شي طويل

BP5.72015، �شوناطراكعين �شالح

GDF suez4.62016، �شوناطراكتوات

Total2.8-42016، �شوناطراكاأهنات

RWE،Edison،Repsol32017 �شوناطراكريجان �شمال

Cepsa،Total1.82017، �شوناطراكتيميمون

Petroceltic،Enelna2017 ، �شوناطراكعين ت�شيلة

1  MEES vol.56,No.6, 8/2/2013
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الجزائر  غرب  جنوب  م�شروع  في   )GR5( الرئي�شي  الغاز  خط  اإن�شاء  حاليا  يجري  كما 

)South West Gas Project(، والذي يمتد بطول 780 كم، وبطاقة ت�شميمية 20 مليار 
متر مكعب �شنويا بهدف نقل اإنتاج الغاز من م�شاريع تطوير حقول الغاز الواقعة في جنوب غرب 

الم�شاريع الأخرى الجاري تنفيذها  الرمل وهي تيميمون، توات، وريجان �شمال. ومن  حا�شي 

والمخطط لها:

• م�سروع قا�سي ط�يل	

الواقعة في  الحقول  الطبيعي من  الغاز  اإنتاج  لمعالجة  اإن�شاء م�شنع  اإلى  الم�شروع  يهدف 

منطقة قا�شي طويل التي تقع على بعد 150 كم من حقل حا�شي م�شعود، بطاقة 3.6 مليار متر 

مكعب غاز �شنويا، ومن المتوقع ت�شغيله خالل العام الجاري 2014.

• 	)Timimoun Development Project ( م�سروع تط�ير تيميم�ن

غرب  جنوب  كم   800 بعد  على  تقع  التي  تيميمون  منطقة  تطوير  اإل��ى  الم�شروع  يهدف 

الجزائر العا�شمة من خالل تنفيذ برنامج تطويري لحفر 40 بئرا، وبناء ت�شهيالت للمعالجة 

لإنتاج 1.8 مليار متر مكعب غاز �شنويا، با�شتثمارات تقدر بنحو 1 مليار دولر.

وفازت �شركة Samsung Engineering في �شباط/فبراير من العام الجاري 2014، 

بعقد الهند�شة والتوريد والإن�شاء بالإ�شافة اإلى الت�شغيل التجريبي للم�شروع بقيمة 800 مليون 

. وي�شمل العقد بناء محطة معالجة مركزية بطاقة 177 مليون قدم مكعب غاز/اليوم 
)1(

دولر

ت�شغيل  يتم  اأن  المتوقع  ومن  كم،   180 بطول  اأنابيب  وخط  �شنويا(،  مكعب  متر  مليار   1.8(

الم�شروع بحلول عام 2017.

• 	)Touat Development Project( م�سروع تط�ير حقل ت�ات

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل توات في جنوب غرب الجزائر من خالل تنفيذ برنامج 

تطويري لحفر نحو 40 بئرا، وبناء ت�شهيالت معالجة، وذلك لإنتاج نحو 4.6 مليار متر مكعب 

�شنويا من الغاز، بالإ�شافة اإلى 630 األف برميل �شنويا من المتكثفات با�شتثمارات تقدر بنحو 

2.3 مليار دولر.

وفازت �شركة )Tecnicas Reunidas( الإ�شبانية في اآب/اأغ�شط�ض 2013 بعقد الهند�شة 

. ومن المقرر اأن يدخل 
)2(

والتوريد والبناء بالإ�شافة اإلى ت�شغيل الم�شروع بقيمة 1.02 مليار دولر

الم�شروع حيز الت�شغيل في نهاية عام 2016. 

www.samsungengineering.com 1  املوقع الر�شمي ل�شركة �شام�شوجن
2  www.2b1stconsulting.com
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• 	)Reggane Nord Development( م�سرع تط�ير حقل ريجان �سمال

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل ريجان �شمال لإنتاج 3 مليار متر مكعب �شنويا من الغاز 

با�شتثمارات تقدر بنحو 3 مليار دولر، ومن المقرر اأن يدخل الم�شروع حيز الت�شغيل بحلول 

.
)2(

،
)1(

عام 2017 

2-4-5: المملكة العربية ال�سع�دية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

تعتبر ال�شعودية ثاني اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد دولة قطر، وتولي المملكة اأهمية 

كبيرة لتطوير حقول الغاز الطبيعي وبالأخ�ض الغاز الحر لتلبية الطب المتنامي على الغاز الطبيعي 

في البالد. وقد �شهدت ال�شنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في اإنتاج الغاز الطبيعي)الم�شوق( في 

ال�شعودية، حيث ارتفع الإنتاج من 74.4 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل 99.33 مليار متر 

مكعب عام 2012 محقا نموا �شنويا قدره 5.95% خالل تلك الفترة.

وي�شكل الغاز الم�شوق نحو 89.3% من اإجمالي اإنتاج الغاز عام 2012، بينما ت�شكل الن�شبة 

المتبقية الفاقد في حجم الغاز اأثناء عمليات المعالجة والذي بلغ نحو 11.88 مليار متر مكعب، 

حيث تال�شت تقريبا كميات الغاز المحروق خالل ال�شنوات الخم�ض الأخيرة، كما اأن كميات الغاز 

المعاد حقنها ل تتجاوز 0.1 مليار متر مكعب.

 ويبين الجدول )2-8( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في ال�شعودية خالل الفترة 2012-2008. 

الجدول 2-8: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

86.4089.6197.03102.43111.22الإنتاج الإجمالي

80.4478.4587.6692.2699.33الغاز الم�شوق

0.160.050.060.030.01الغاز المعاد حقنه

5.811.119.3110.1411.88الفاقد

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

1  MEES vol.56,No.15, 12/4/2013
2 MEES vol.56,No.31, 2/8/2013



واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

197

وي�شاهم حقل غوار  الطبيعي،  الغاز  ال�شعودية من  اإنتاج  الم�شاحب على  الغاز  اإنتاج  يهيمن 

النفطي بالن�شبة الأكبر، حيث يقدر اإنتاجه بنحو 65-70 مليار متر مكعب �شنويا. ومن الحقول 

الكبرى اأي�شا، حقل ال�شفانية والذي يقدر اإنتاجه من الغاز بنحو 4 مليار متر مكعب �شنويا، وحقل 

زلف والذي يقدر اإنتاجه بنحو 3 مليار متر مكعب �شنويا، بالإ�شافة اإلى حقلي بقيق وبيري.

ويعتبر حقل كران المكت�شف عام 2006 اأول حقل للغاز الحر في المملكة يتم تطويره في 

المغمورة، وتم اإنجاز هذا الم�شروع عام 2012 لي�شل اإلى قمة م�شتواه الإنتاجي البالغ 18.3 

 .
)1(

مليار متر مكعب �شنويا )1.8 مليار قدم مكعب/اليوم(

والغازولين  والمتكثفات،  والبيوتان،  البروبان،  )ت�شمل  الطبيعي  الغاز  ل�شوائل  بالن�شبة  اأما 

الطبيعي(، فقد تطور اإنتاجها ب�شكل ملحوظ متزامنا مع تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة، 

برميل عام  مليون   482 لي�شل   2008 برميل عام  مليون   402.2 الإنتاج من من  ارتفع  حيث 

2012 كما هو مبين بال�شكل )27-2(.

ال�سكل 2-27: تط�ر اإنتاج �س�ائل الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية خالل الفترة 2012-2008

)ملي�ن برميل(

الم�شدر: �شركة اأرامكو- التقرير ال�شنوي لعام 2012

1  اأرامكو-التقرير ال�شنوي لعام 2012 
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• مجمعات ومعامل اإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي 	

يوجد في ال�شعودية ت�شعة مجمعات ومعامل للغاز الطبيعي ي�شل مجموع طاقاتها الإنتاجية 

اإلى 300 مليون متر مكعب/اليوم، وجاري حاليا تنفيذ م�شاريع اأخرى �شت�شاهم في رفع الطاقة 

الإنتاجية اإلى 440 مليون متر مكعب/اليوم بنهاية العام الجاري 2014.

وت�شنف معامل الغاز في ال�شعودية اإلى فئتين رئي�شتين، هما معامل الإنتاج ومعامل المعالجة 

والحوية،  والبري،  والعثمانية،  �شدقم،  معمل  الغاز  اإنتاج  معامل  وت�شم  الت�شويق.  مرحلة  في 

وحر�ض، والخر�شانية. بينما ت�شم معامل معالجة الغاز كل من معمل ينبع، ومعمل الحوية لتجزئة 

ال�شوائل، ومعمل الجعيمة كما هو مبين بال�شكل )28-2(. 

ال�سكل 2-28: مجمعات ومعامل الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية

الم�شدر: �شركة اأرامكو ال�شعودية

اأ-مجمعات اإنتاج الغاز

ت�شتقبل هذه المعامل الغاز الم�شاحب والمتكثفات من معامل ف�شل الغاز عن الزيت الخام، 

بالإ�شافة اإلى الغاز الحر من اآبار الغاز العميقة. وت�شمل منتجاتها كل من �شوائل الغاز الطبيعي 

الثانية(، والغاز الم�شوق الذي يتم �شخه في  اإلى معامل معالجة الغاز)الفئة  التي يتم �شخها 

المعالجة،  للمزيد من  تنورة  راأ�ض  التكرير في  اإلى معمل  تنقل  التي  والمتكثفات  الغاز،  �شبكة 

بالإ�شافة اإلى الكبريت الذي يباع محلًيا اأو يحول اإلى حبيبات وي�شّدر عبر ميناء الملك فهد 

في الجبيل.
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•  مجمع البري 	

 بداأ ت�شغيل المجمع عام 1977 بطاقة اأولية 11 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي، 

واإزالة  معالجة جديدة،  وت�شهيالت  باإ�شافة وحدات  مراحل  ذلك على عدة  بعد  رفعها  تم  ثم 

الختناقات)de-bottlenecking( في ت�شهيالت المعالجة بهدف ا�شتيعاب الزيادة في اإنتاج 

الغاز لت�شل اإلى 40 مليون متر مكعب غاز/اليوم.

• مجمع �سدقم 	

متر  مليون   45 اأولية   بطاقة  الطبيعي  الغاز  لمعالج����ة   1980 عام  المجمع  ت�شغيل  بداأ   

مكعب/اليوم، لإنتاج 17 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 160 األف 

اإليه وحدات  اأ�شيفت   1991 الطبيعي. وفي عام  الغاز  و�شوائل   المتكثفات  برميل/اليوم من 

لتحلية الغاز بطاقة 12 مليون متر مكعب/اليوم. تم رفع طاقة المجمع بعد ذلك على مراحل 

باإ�شافة وحدات وت�شهيالت معالجة جديدة، واإزالة الختناقات في ت�شهيالت المعالجة، لت�شل 

الطاقة الفعلية للمجمع اإلى 71 مليون متر مكعب غاز/اليوم.

• مجمع العثمانية	

الغاز  من  مكعب/اليوم  متر  مليون   45 لمعالجة   1981 عام  العثمانية  مجمع  ت�شغيل  بداأ 

الطبيعي الحام�شي، و28 األف برميل/اليوم من المتكثفات، لإنتاج 20 مليون متر مكعب/اليوم 

من الغاز الحلو، و320 األف برميل/اليوم من �شوائل الغاز. وقد جرى رفع طاقة المجمع على 

عدة مراحل لت�شل اإلى اأكثر من 71 مليون متر مكعب/اليوم. 

• مجمع الح�ية	

تم ت�شغيل هذا المجمع في عام 2001 بطاقة 43 مليون متر مكعب/اليوم، وذلك لمعالجة 

الغاز الحلو المنتج من حقل الجوف بالقرب من الحوية، والغاز الطبيعي الحام�شي المنتج من 

مكمن الخف في حقل الغوار. وفي عام 2009، تم عمل تو�شعة للمجمع لرفع طاقته اإلى 68 

مليون متر مكعب/اليوم.

• مجمع حر�ض 	

يقع المجمع بالقرب من حقل الغوار النفطي، ويهدف اإلى معالجة الغاز الطبيعي بنوعيه 

ووكر،  والغزال،  مثل حقل حر�ض،  بالمجمع،  المحيطة  الحقول  من  المنتج  والحر  الم�شاحب 

وداية، والتينات.

اأوائل عام 2004، بطاقة معالجة 45 مليون متر مكعب/اليوم ،  وقد بداأ ت�شغيل المجمع 

لإنتاج نحو 43 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق الذي ي�شخ بالكامل في �شبكة الغاز 
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الرئي�شية )Master Gas System(، ونحو 145 األف برميل/اليوم من المتكثفات التي تنقل 

اإلى معمل التكرير في راأ�ض تنورة للمزيد من المعالجة. 

• مجمع الخر�سانية	

بداأ ت�شغيل مجمع الخر�شانية في الربع الأول من عام 2010 بتاأخير نحو ثالث �شنوات عن 

المخطط، ويهدف اإلى معالجة اإنتاج  الغاز الم�شاحب لإنتاج 15.8 مليون متر مكعب/اليوم من 

الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 280 األف برميل/اليوم من الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي، ونحو 

3،600 طن يوميا من الكبريت.

كما ي�شم مجمع الخر�شانية محطة جديدة لمعالجة الغاز المنتج من حقل كران البحري 

50 مليون متر  اإجمالية  2012 بطاقة  عام  بالكامل  ت�شيغلها  تم  معالجة  وحدات  ثالث  ت�شم 

مكعب/اليوم.

ب-معامل معالجة الغاز

وهي ت�شم معمل الجعيمة في المنطقة ال�شرقية، ومعمل الغاز في ينبع في المنطقة الغربية، 

ومعمل تجزئة �شوائل الغاز الطبيعي في الحوية. كما ي�شم معمل التكرير في راأ�ض تنورة معملين 

لتجزئة �شوائل الغاز الطبيعي.

• معمل الجعيمة	

األف   300 بطاقة   1980 عام  الطبيعي  الغاز  �شوائل  لتجزئة  الجعيمة  معمل  ت�شغ��يل  بداأ 

برميل/اليوم، لإنتاج  6 مليون متر مكعب/اليوم من الإيثان، 160 األف برميل/اليوم من البروبان، 

75 األف برميل/اليوم من البيوتان، و60 األف برميل/اليوم من الغازولين الطبيعي. وفي عام 
األف   300 بطاقة  ال�شوائل  لتجزئة  وحدة  باإ�ش���افة  المجم���ع  طاق���ة  م�شاعف���ة  تم   ،1999
الغاز  �شوائل  لتجزئة  باإ�شافة وحدتين   2009 اأخرى عام  تم م�شاعفتها مرة  ثم  برميل/اليوم 

لت�شل الطاقة الإجمالية اإلى 1.2 مليون برميل/اليوم.

يوفر المجمع غاز الإيثان الذي ي�شتخدم كلقيم في مجمع البتروكيماويات في الجبيل لإنتاج 

الغازولين.  موا�شفات  تح�شين  في  الم�شتخدمة   )MTBE( مادة  لإنتاج  والبيوتان  الإيثلين، 

وملحق بالمجمع مرفاأ لت�شدير غاز البترول الم�شال، ي�شم 7 م�شتودعات لتخزين الإنتاج ب�شعة 

اإجمالية 600 األف برميل. 

• معمل ينبع	

 300 بطاقة   ،1982 عام  الطبيعي  الغاز  �شوائل  وف�شل  لتجزئة  ينبع  معمل  ت�شغيل  بداأ   

الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والغازولين  الغاز الطبيعي، لإنتاج  األف برميل/اليوم من �شوائل 
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الطبيعي. ويتم اإمداد الإيثان اإلى مجمع البتروكيماويات في منطقة ينبع، بينما يتم ت�شدير غاز 

البترول الم�شال. وفي عام 2009، تم رفع طاقة المعمل لت�شل اإلى 555 األف برميل/اليوم من 

�شوائل الغاز الطبيعي.  

• معمل �س�ائل الغاز الطبيعي في الح�ية	

 تم بناء هذا المعمل ليكون اأكبر معمل لتجزئة �شوائل الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض غاز الإيثان 

في العالم.

يقع المعمل على م�شافة خم�شة كيلومتر جنوب مجمع الحوية، وقد تم ت�شغيله في الربع الثالث 

من عام 2008، بطاقة 113 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي لإنتاج 310 األف برميل/اليوم 

من �شوائل الغاز الطبيعي التي يتم ا�شتخدامها كلقيم في م�شانع البتروكيماويات. ي�شم المجمع ثالث 

خطوط اإنتاج، وم�شتودعات لتخزين ال�شوائل، ومرفاأ لت�شدير �شوائل الغاز الطبيعي.

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

 ي�شكل النفط الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في ال�شعودية، حيث يمثل نحو 58.4% من 

اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012، ويحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة 

41.6% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية كما هو مبين بال�شكل )29-2(.
ال�سكل 2-29: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في المملكة العربية ال�سع�دية عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر
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من  المحلي  ال�شتهالك  �شهد  وقد  الطبيعي،  الغاز  من  اإنتاجها  كامل  ال�شعودية  ت�شتهلك 

ارتفع  الغاز، حيث  اإنتاج  )2007-2012( متزامنا مع تطور  الفترة  نموا ملحوظا خالل  الغاز 

اإلى 99.33 مليار متر مكعب عام  ال�شتهالك من 74.4 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل 

2012 محققا نموا �شنويا ن�شبته 5.95% كما هو مبين بال�شكل )30-2(.
ال�سكل 2-30: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية

خالل الفترة 2012-2007

)مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data(

-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(

• م�ساريع تط�ير الغاز الحالية والمخطط لها	

متر  مليار   160 اإلى  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  لرفع  برنامجا  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  و�شعت 

مكعب بنهاية العام الجاري 2014، من خالل تنفيذ م�شاريع تطويرية ومنها م�شروع غاز كران 

الذي تم ت�شغيله موؤخرا وو�شل اإلى قمة م�شتواه الإنتاجي البالغ 18.3 مليار متر مكعب �شنويا، 

بالإ�شافة اإلى م�شروع غاز وا�شط، وم�شروع تطوير حقل مدين، وهو ما �شي�شاهم اأي�شا في رفع 

طاقة معالجة الغاز في المملكة اإلى 440 مليون متر مكعب/اليوم.
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• 	)Wasit( م�سروع  معمل غاز وا�سط

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقلي العربية والح�شباه المغمورين في الخليج على بعد 185-

200 كم �شمال �شرق زهران. يت�شمن الم�شروع بناء من�شتي اإنتاج لكال الحقلين، ومعمل غاز 
�شخم )معمل غاز وا�شط( لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز غير الم�شاحب من 

اإنتاج الإيثان،  اإلى  الغاز الم�شوق بالإ�شافة  1.75 مليار قدم مكعب/اليوم من  الحقلين لإنتاج 

، ويتوقع ت�شغيله في منت�شف العام الجاري 2014. 
)1(

والبروبان، والبيوتان، والغازولين الطبيعي

21%، كما �شي�شاهم  بن�شبة  الطبيعي  الغاز  ال�شعودية من  اإنتاج  الم�شروع في رفع  و�شي�شاهم 

المعمل الجديد في رفع طاقة معالجة الغاز الطبيعي في المملكة بن�شبة %40. 

• م�سروع تط�ير حقل مدين	

اإلى الغرب من  يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل مدين الذي يقع على بعد نحو 195 كم 

مليون   75 ومعالجة  اإنتاج  بطاقة  غاز  معمل  واإن�شاء  �شباء،  ال�شمال من  اإلى  كم  و135  تبوك 

قدم مكعب/اليوم من الغاز غير الم�شاحب من الحقل، بالإ�شافة اإلى 4,500 برميل/اليوم من 

اإلى محافظة �شباء لتغذية محطات توليد كهرباء  المتكثفات. و�شوف يتم �شخ الغاز المعالج 

جديدة تنوي اإقامتها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء و�شركة اأرامكو، ويتوقع ت�شغيل الم�شروع بحلول 

.2016-2015

• 	)Hout Gas Recovery Project( م�سروع حقل الح�ت

الكويت.  ودولة  ال�شعودية  العربية  المملكة  بين  المق�شومة  المنطقة  في  الحوت  يقع حقل 

البحر  �شطح  اأنابيب تحت  الغاز، ومد خط  لتجميع  بحرية  من�شاآت  بناء  اإلى  الم�شروع  يهدف 

بطول 42 كم وطاقة ت�شميمية 1.4 مليون متر مكعب/اليوم، بالإ�شافة اإلى ت�شهيالت لمعالجة 

الخفجي  عمليات  �شركة  تنفيذه  على  وت�شرف  الطبيعي،  الغاز  �شوائل  لف�شل  ووحدات  الغاز، 

الم�شتركة)KJO( المملوكة ل�شركة اأرامكو ال�شعودية وموؤ�ش�شة البترول الوطنية الكويتية.

2-4-6: الجمه�رية العربية ال�س�رية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

الطبيعي)الم�شوق( في �شوريا،  الغاز  اإنتاج  2007-2010 نموا ملحوظا في  الفترة  �شهدت 

حيث ارتفع الإنتاج من 6 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 8.94 مليار متر مكعب عام 

2010. ونظرا لما تمر به �شوريا من اأحداث منذ عام 2011، بداأ اإنتاج الغاز في التراجع متزامنا 

1  �شركة اأرامكو- التقرير ال�شنوي لعام 2012
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 ،2011 عام  مكعب  متر  مليار   7.87 اإلى  انخف�ض  حيث  النفط،  اإنتاج  في  الحاد  التراجع  مع 

وا�شتمر في التراجع لي�شل اإلى 5.75 مليار متر مكعب عام 2012. ويبين الجدول )2-9(، تطور 

اإنتاج الغاز الطبيعي في �شوريا خالل الفترة 2012-2008.

الجدول 2-9: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

8.409.0410.0711.118.72الإنتاج الإجمالي

5.906.198.947.875.75الغاز الم�شوق

2.052.450.672.552.35الغاز المعاد حقنه

0.150.150.150.240.32الغاز المحروق

0.300.250.310.450.3الفاقد اأثناء المعالجة

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

يوجد في �شوريا �شبعة مجمعات لمعالجة الغاز وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز بطاقة معالجة 

اإجمالية تقدر بنحو 40 مليون متر مكعب/اليوم. ويعتبر معمل الغاز في ال�شويدية في الح�شكة 

اأقدم هذه المجمعات، حيث تم ت�شغيله عام 1985 بطاقة 0.66 مليون متر مكعب/اليوم. وفي 

عام 1988، تم ت�شغيل معمل الجب�شة بطاقة معالجة 1.7 مليون متر مكعب/اليوم، ثم تم رفعها 

عام 1997 لت�شل اإلى 2.96 مليون متر مكعب/اليوم، لإنتاج 2.3 مليون متر مكعب/اليوم من 

من  طن/اليوم  و35-25  الم�شال،  البترول  غاز  من  طن/اليوم   35-30 ونحو  الم�شوق،  الغاز 

المتكثفات، بالإ�شافة اإلى 20 طن/اليوم من الكبريت.

4.3 مليون متر مكعب/اليوم لمعالجة  1991، تم ت�شغيل معمل غاز عمر بطاقة  وفي عام 

الغاز الم�شاحب المنتج من حقول منطقة دير الزور وحقل عمر لإنتاج 4 مليون متر مكعب/اليوم 

من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 4,800 برميل/اليوم من المتكثفات ، 410 طن/اليوم من غاز 

البترول الم�شال. وتم رفع طاقة المعمل عام 1995 لت�شل اإلى 6.5 مليون متر مكعب/اليوم. 
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ويعتبر مجمع غاز دير الزور اأكبر مجمعات الغاز في �شوريا، حيث تم ت�شغيله عام 2001 

بطاقة معالجة 12.5 مليون متر مكعب/اليوم، ويقوم بمعالجة الغاز الم�شاحب من حقول النفط 

الواقعة في منطقة دير الزور لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة 

البترول  غاز  من  طن/اليوم  و1,000-700  المتكثفات،  من  برميل/اليوم  األف   35-30 اإلى 

الم�شال.

 South( الو�شطى  المنطقة  جنوب  غاز  معمل  موؤخرا،  تنفيذها  تم  التي  الم�شاريع  ومن 

Middle Area Gas Development(، وتم ت�شغيله عام 2009 بطاقة معالجة 7.5 مليون 
متر مكعب/ اليوم، لإنتاج 7 مليون متر مكعب/ اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 5,000 

برميل/اليوم من المتكثفات، و55 طن/اليوم من غاز البترول الم�شال.

مكعب/اليوم،  متر  مليون   2.8 معالجة  بطاقة  ايبال  معمل  ت�شغيل  تم   ،2010 عام  وفي 

لإنتاج 2.5 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 2,500 برميل/اليوم من 

المتكثفات، و120 طن/اليوم من البروبان. ويبين الجدول )2-10( وال�شكل )2-31( مجمعات 

ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في �شوريا.

 

الجدول 2-10: مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية

المجمع/الم�سنع

طاقة المعالجة

ملي�ن متر 

مكعب/الي�م

الغاز المباع

ملي�ن متر 

مكعب/الي�م

غاز البترول 

الم�سال

طن/ الي�م

المتكثفات

برميل/الي�م

46 )طن/اليوم(0.660.4105ال�شويدية

25-35 )طن/اليوم(30-2.962.335الجب�شة

---7المنطقة الو�شطى

35,000-100030,000-12.54.2700دير الزور

6.564104,800العمر
7.57555,000جنوب المنطقة الو�شطى

2.51202,500 2.8ايبال
40 )مليون متر مكعب/اليوم(اإجمالي  طاقة المعالجة
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ال�سكل 2-31: مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية

الم�شدر: الموؤ�ش�شة العامة للنفط-�شوريا

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

كان  حيث  �شوريا،  في  الغاز  ا�شتهالك  في  ملحوظا  نموا   2010-2007 الفترة  �شهدت 

يفوق  بما  الغاز  على  المحلي  الطلب  تنامي  ومع   .2007 عام  مكعب  متر  مليار   6 يتجاوز  ل 

 ،2008 عام  م�شر  من  الطبيعي  الغاز  ا�شتيراد  في  �شوريا  بداأت  المحلية،  الإنتاج  م�شتويات 

وارتفع ال�شتهالك من 6.04 مليار متر مكعب عام 2008 لي�شل اإلى 8.94 مليار متر مكعب 

عام 2010، ثم بداأ ال�شتهالك المحلي في التراجع حيث بلغ 6.44 مليار متر مكعب 2012 

كما هو مبين بال�شكل )32-2(.
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ال�سكل 2-32:  تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية

)مليار متر مكعب(

US. Energy Information Administration, EIA :الم�شدر

ي�شتحوذ قطاع الكهرباء على الن�شيب الأكبر من ا�شتهالك الغاز الطبيعي في �شوريا حيث يمثل نحو 

77.3% من اإجمالي ال�شتهالك )بيانات عام 2008(، ثم يليه قطاع النفط بن�شبة 11.3% ، بينما يمثل 
قطاع ال�شناعة نحو 10.7% من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل )33-2(.

ال�سكل 2-33: ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية عام 2008 

الم�شدر: الموؤ�ش�شة العامة للنفط-�شوريا
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• م�ساريع تط�ير الغاز 	

م�سروع غاز �سمال المنطقة ال��سطى

من  حقول  الطبيعي  الغاز  لمعالجة  ومعمل  تجميع  �شبكة  اإن�شاء  اإلى  الم�شروع  يهدف 

المنطقة الو�شطى بطاقة 3.5 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 3 مليون متر مكعب/اليوم من 

53 طن/اليوم من غاز  2,000 برميل/اليوم من المتكثفات بالإ�شافة اإلى  الم�شوق،  الغاز 

البترول الم�شال. وكان من المخطط اأن يتم ت�شغيل الم�شروع عام 2011، ولكن توقف نظرا 

للظروف الحالية.

م�سروع معمل غاز حيان

يهدف الم�شروع اإلى اإن�شاء �شبكة تجميع ومعمل لمعالجة الغاز الطبيعي من  حقلي جهار 

والمهر بطاقة 4 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 3 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق. 

للظروف  نظرا  اأي�شا  توقف  ولكن   ،2011 عام  الم�شروع  ت�شغيل  يتم  اأن  المخطط  من  وكان 

الحالية. 

2-4-7: جمه�رية العراق

• اإنتاج الغاز الطبيعي	

الإنتاج  يتواكب تطور  لذا  الطبيعي،  الغاز  العراق من  اإنتاج  الم�شاحب على  الغاز  يهيمن 

الإجمالي من الغاز الطبيعي مع تطور اإنتاج النفط. وفي هذا ال�شدد، ارتفع الإنتاج الإجمالي 

من الغاز الطبيعي من 14.78 مليار متر مكعب عام 2008 لي�شل اإلى 20.5 مليار متر مكعب 

ن�شف  من  اأكثر  2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته 5% خالل تلك الفترة. ولكن يهدر  عام 

الإنتاج المحلي من الغاز نظراً ل�شعف البنية التحتية الالزمة لتجميع ومعالجة الغاز نتيجة 

تعر�ض من�شاآت ت�شنيع الغاز اإلى اأ�شرار بالغة خالل اأحداث عام 2003. وقد بلغ حجم  الغاز 

المحروق في عام 2012 قرابة 12 مليار متر مكعب بما يعادل 58.4% من اإجمالي اإنتاج 

اإجمالي   3.2% من  0.65 مليار متر مكعب بما يعادل  الم�شوق  الغاز  اإنتاج  بلغ  بينما  الغاز، 

الإنتاج كما هو مبين بالجدول )11-2(.  
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الجدول 2-11: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

14.7816.5816.8818.6920.50الإنتاج الإجمالي

1.891.151.300.880.65الغاز الم�شوق

0.900.970.810.970.88الغاز المعاد حقنه

6.016.987.579.6111.98الغاز المحروق

5.997.487.207.237الفاقد في المعالجة

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

ينتج الغاز الحر من حقل الأنفال في �شمال العراق، ويعود ت�شغيله اإلى عام 1990، ويتم 

نقله عبر خط اأنابيب طوله 30 كم لمعالجته في محطة جمبور بالقرب كركوك، وي�شتخدم الغاز 

المعالج في تغذية محطات الكهرباء وم�شانع البتروكيماويات. ومن حقول الغاز الحر الأخرى 

حقل خور مور في كرد�شتان العراق الذي تم ت�شغيله عام 2008. وي�شتخدم الغاز المنتج من 

قدرة  ذات  وال�شليمانية  اأربيل  في  الكهرباء  لتوليد  محطتين  تغذية  في  معالجته  بعد  الحقل 

اإجمالية 1,750 ميجاوات.

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

يوجد في العراق اأربعة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة ت�شميمية اإجمالية تقدر 

بنحو 60 مليون متر مكعب/اليوم كما هو مبين بالجدول )2-12(. واأحدث هذه المجمعات 

يقع في حقل خور مور وتقدر طاقته ال�شتيعابية بنحو 10 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 

7 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 500 األف طن �شنويا من غاز 
البترول الم�شال. كما يوجد في العراق مجمعين كبيرين لمعالجة وت�شنيع الغاز الطبيعي في 

�شمال وجنوب العراق كما هو مبين بال�شكل )2-34( اإل انها تعر�شت لأ�شرار كبيرة اأثناء 

اأحداث عام 2003 وبالأخ�ض مجمعات غاز الجنوب، مما اأدى اإلى تدهور الطاقة الإنتاجية 

اإلى ما دون الثلث، وهو ما يف�شر الهدر الحالي في اإنتاج الغاز الطبيعي وبالأخ�ض في جنوب 

العراق.
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الجدول 2-12: الطاقة الت�سميمية لمجمعات ومعامل الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

المجمع

الغاز الخام

ملي�ن متر 

مكعب/الي�م

الغاز الم�س�ق

ملي�ن متر 

مكعب/الي�م

غاز البترول 

الم�سال

األف طن/ال�سنة

الغازولين 

األف طن/ال�سنة

1511.31,183384مجمع غاز ال�شمال

29.721.54,0001,500مجمع غاز الجنوب

--65.7�شمال الرميلة

-107500مجمع خور مور

60.745.55٫6831٫884االإجمالي

ال�سكل 2-34: مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

الم�شدر: وزارة النفط العراقية

• مجمع غاز ال�سمال	

يقع قرب مدينة كركوك ويعود ت�شغيله اإلى منت�شف الثمانينات. وتقدر الطاقة ال�شتيعابية 

للمجمع بنحو 15 مليون متر مكعب/ اليوم، لإنتاج 11.3 مليون متر مكعب/ اليوم من الغاز 

الم�شوق بالإ�شافة اإلى 1،183 األف طن �شنويا من غاز البترول الم�شال، 384 األف طن �شنويا 
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لتجزئة  المجمع وحدات  وي�شم  الكبريت.  �شنويا من  األف طن  و528  الطبيعي  الغازولين  من 

�شوائل الغاز، واأبراج تثبيت، وثماني محطات ل�شغط الغاز الطبيعي، و�شبكة من خطوط الأنابيب 

طولها 250 كم لتجميع الغاز المنتج من الحقول اإلى مجمع المعالجة، وتو�شيل غاز البترول 

الم�شال اإلى الم�شتهلكين في بغداد والمدن المجاورة.

• مجمع غاز الجن�ب	

عام  اإلى  ت�شغيله  ويعود  الب�شرة،  محافظة  في  العراق  جنوب  في  الجنوب  غاز  مجمع  يقع 

طاقتها  مجموع  يبلغ   )NGL( الغاز  �شوائل  لنزع  وح��دات  ثالث  من  المجمع  ويتكون   .1990
الإنتاجية 29.7 مليون متر مكعب/اليوم )9.9 مليون متر مكعب/اليوم لكل وحدة(. يوجد واحدة 

اإلى  الم�شاحب و�شخها  الغاز  ال�شوائل عن  الرميلة، وهي تقوم بف�شل  منها في منطقة �شمال 

معمل خور الزبير. وي�شم معمل خور الزبير وحدتين لنزع �شوائل الغاز الطبيعي، بالإ�شافة اإلى 

وحدات تجزئة لإنتاج غاز البترول الم�شال. كما يوجد وحدة لمعالجة الغازات الفائ�شة في �شمال 

الرميلة بطاقة 6 مليون متر مكعب/اليوم. ويهدف المجمع لإنتاج 21.5 مليون متر مكعب/اليوم 

من الغاز الم�شوق، بالإ�شافة اإلى 4 مليون طن �شنويا من غاز البترول الم�شال، و 1.5 مليون طن 

. وملحق بالمجمع مرفاأ لت�شدير غاز البترول الم�شال والغازولين 
)1(

�شنويا من الغازولين الطبيعي

الطبيعي في خور الزبير على الخليج العربي بطاقة 4 مليون طن/ال�شنة. وفي عام 2012، بلغ 

اإنتاج غاز البترول الم�شال نحو 1,331 األف طن كما هو مبين بال�شكل )35-2(.

ال�سكل 2-35: تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال في جمه�رية العراق )األف طن(

الم�شدر: وزارة النفط العراقية

1  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

يعتمد العراق ب�شكل اأ�شا�شي على النفط في تلبية الطلب على الطاقة الأولية، اإذ يمثل نحو 

82.7% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية، وياأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة 
16.3% كما هو مبين بال�شكل )36-2(.

ال�سكل 2-36: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في جمه�رية العراق عام 2010

EIA world energy outlook،2012 :الم�شدر

يعتبر قطاع الكهرباء الم�شتهلك الرئي�شي للغاز الطبيعي في العراق بن�شبة ت�شل اإلى %45 

من اإجمالي ال�شتهالك. وقد ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي من 6.6 مليار متر 

)2-37( تطور  ال�شكل  ويبين   .2012 8 مليار متر مكعب عام  اإلى  لي�شل   2007 مكعب عام 

ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي في العراق خالل الفترة 2012-2007.
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ال�سكل 2-37: تط�ر اال�ستهالك المحلي من الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

)مليار متر مكعب(

الم�شدر : وزارة النفط العراقية 

• م�ساريع تط�ير الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها والمخطط لها	

م�سروع  ا�ستثمار غاز الجن�ب

يهدف  الم�شروع اإلى معالجة الغاز الم�شاحب الذي يحرق حاليا في حقول الرميلة، وغرب 

وتاأ�ش�شت  يوميا.  مكعب  قدم  مليون   700 بنحو  ويقدر  العراق  جنوب  في  والزبير  القرنة-1، 

لهذا الغر�ض �شركة غاز الب�شرة )BGC( في نوفمبر/ت�شرين الثاني من عام 2011، كم�شروع 

 )%44( Shell و�شركة ،)%5( Mitsubishi و�شركة ،)%م�شترك بين �شركة غاز الجنوب )51

با�شتثمارات 12.8 مليار دولر. ومن المخطط ا�شتثمار 4 مليار دولر اإ�شافي في حال تنفيذ 

م�شروع م�شتقبلي لت�شييل الغاز الطبيعي وت�شديره بطاقة اإنتاجية 4 مليون طن/ال�شنة )600 

الغاز الطبيعي،  ال�شوق المحلي من  تلبية احتياجات  مليون قدم مكعب غاز يوميا( وذلك بعد 

وغاز البترول الم�شال الذي يتم ا�شتيراده حاليا ل�شد العجز. ووفقا لالتفاقية الموقعة مع وزارة 

الجنوب  غاز  �شركة  اإلى  المعالج  الغاز  ببيع  �شتقوم  الب�شرة  غاز  �شركة  فاإن  العراقية،  النفط 
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الحكومية، حيث �شتكر�ض �شركة غاز الب�شرة جهودها لإعادة تاأهيل وتطوير المن�شاآت الحالية 

لإعادة ت�شغيلها، بالإ�شافة اإلى بناء من�شاآت جديدة والتي من المتوقع اأن ترفع الطاقة النتاجية 

من 400 مليون قدم مكعب/اليوم اإلى 2 مليار قدم مكعب/اليوم.

تط�ير حقل المن�س�رية

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل المن�شورية في محافظة ديالى، وبناء ت�شهيالت لمعالجة 

الغاز المنتج من الحقل بطاقة 3.3 مليار متر مكعب �شنويا. يقوم على تطوير الحقل ائتالف 

 Korea Gas وموؤ�ش�شة   ،Kuwait Energy و�شركة  التركية،   TPAO �شركة  من  مكون 

.Corporation

تط�ير حقل عكا�ض

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل عكا�ض في  محافظة الأنبار غرب العراق لإنتاج 4.1 مليار 

متر مكعب �شنويا. يقوم على تطوير الحقل موؤ�ش�شة Korea Gas Corporation بموجب 

اتفاق موقع مع الحكومة العراقية عام 2011.

تط�ير حقل ال�سيبة

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل ال�شيبة في محافظة الب�شرة لإنتاج 1 مليار متر مكعب 

  Kuwait التركية، و�شركة TPAO شنويا. يقوم على تطوير الحقل ائتالف مكون من �شركة�

.Energy

2-4-8: دولة قطر
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

العربية. وقد  الدول  )الم�شوق( على م�شتوى  الطبيعي  للغاز  اأكبر منتج  دولة قطر  تعتبر 

�شهدت الفترة )2007-2012( تطورا كبيرا في اإنتاج الغاز الطبيعي، ويعود ذلك اإلى الأن�شطة 

متر مكعب عام  مليار   63.2 الإنتاج من  ارتفع  العمالق، حيث  ال�شمال  التطويرية في حقل 

2007 لي�شل اإلى 152.74 مليار متر مكعب عام 2012 محققا نموا �شنويا ن�شبته %19.3. 
ويمثل الغاز الطبيعي الم�شوق نحو 96.2% من اإجمالي اإنتاج الغاز عام 2012. ويبين الجدول 

)2-13( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر خالل الفترة 2012-2008.
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الجدول 2-13: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

160.17158.72 90.88102.80130.57الإنتاج الإجمالي

76.9789.29116.70145.47152.74الغاز الم�شوق

4.763.895.605.902.66الغاز المعاد حقنه

3.603.972.802.700.7الغاز المحروق

5.555.655.476.102.62الفاقد
Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي واإنتاج �س�ائل الغاز	

الطبيعي في منطقة م�شيعيد  الغاز  �شوائل  لمعالجة  اأربعة مجمعات  يوجد في دولة قطر 

تابعة ل�شركة قطر للبترول. وت�شم هذه المجمعات وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي وتجفيفه، 

ووحدات نزع المركبات الحام�شية، ووحدات ف�شل ال�شوائل وتجزئتها، وم�شتودعات لتخزين 

البروبان، والبيوتان، والغازولين الطبيعي وملحق بها مرفاأ خا�ض لت�شدير غاز البترول الم�شال 

والمتكثفات.

من  الم�شاحب  الغاز  �شوائل  لمعالجة   1974 عام   )NGL-1( الأول  المجمع  ت�شغيل  تم 

حقل دخان النفطي والتي يتم ف�شلها في ثالث محطات في جليلية وفحاحيل وخطية، بينما 

تم ت�شغيل المجمع الثاني )NGL-2( عام 1980 لمعالجة �شوائل الغاز الم�شاحب من حقول 

ميدان محزم، والعد ال�شرقي، وبو الحنين، والتي يتم ف�شلها في الت�شهيالت البحرية وتدفيعها 

عبر خط بحري طوله 85 كم. وفي عام 1955، تم ت�شغيل المجمع الثالث )NGL-3( لمعالجة 

الغاز و�شوائل الغاز الطبيعي من حقل ال�شمال. وت�شل الطاقة الإجمالية للمجمعات الثالثة اإلى 

نحو 5 مليون طن/ال�شنة من البيوتان، والبروبان، والغازولين الطبيعي، والنافثا . 

واأحدث هذه المجمعات هو المجمع الرابع )NGL-4( الذي اكتمل بناوؤه عام 2003، وهو 

مخ�ش�ض لمعالجة �شوائل الغاز الطبيعي المنتج من مكمن عرب )D( في حقل دخان النفطي، 

البروبان،  من  و3,000 طن/اليوم  الإيثان،  من  3,200 طن/اليوم  لإنتاج  ال�شمال  حقل  وغاز 

و2,100 طن/اليوم من البيوتان، اإ�شافة اإلى 780 طن/اليوم من المتكثفات.  
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وبالإ�شافة اإلى مجمعات معالجة الغاز الطبيعي، يوجد في  قطر اأكبر مجمعين لتحويل الغاز 

الت�شميمية  يبلغ مجموع طاقتهما  اللوؤلوؤة،  اأوريك�ض ومجمع  )GTL( وهما مجمع  �شوائل  اإلى 

174 األف برميل/اليوم.

• 	)ORYX-GTL( مجمع

ويقع في   )%49( �شا�شول  و�شركة   )%51( للبترول  �شركة قطر  بين  هو م�شروع م�شترك 

 9.3 معالجة  اإلى  ويهدف  برميل/اليوم.  األف   34 الت�شميمية  وتبلغ طاقته  لفان  راأ�ض  منطقة 

مليون متر مكعب/اليوم من الغاز المنتج من حقل ال�شمال لإنتاج 24 األف برميل/اليوم من زيت 

البترول  9,000 برميل/اليوم من النافثا بالإ�شافة اإلى 1,000 برميل/اليوم من غاز  الوقود، 

الم�شال، وتم ت�شغيل الم�شروع في عام 2006.

• 	)Pearl-GTL( مجمع الل�ؤل�ؤة

في  ويقع   )%49(  Shell و�شركة   )%51( للبترول  قطر  �شركة  بين  م�شترك  م�شروع  هو 

ويهدف  العالم.  في   )GTL( �شوائل  اإلى  الغاز  لتحويل  م�شروع  اأكبر  وهو  لفان،  راأ�ض  منطقة 

المنتج من قطاعين في حقل  الغاز  45.2 مليون متر مكعب/اليوم من  اإلى معالجة  الم�شروع 

من  برميل/اليوم  األف   50 لإنتاج  وذلك  مربع،  كم   144 اإجمالية  بم�شاحة  القطري  ال�شمال 

 30 النافثا،  من  برميل/اليوم  األف   35 الكيرو�شين،  من  برميل/اليوم  األف   25 الوقود،  زيت 

اإلى 120 األف برميل/اليوم من �شوائل الغاز  األف برميل/اليوم من زيوت الأ�شا�ض، بالإ�شافة 

الطبيعي. وتم ت�شغيل خط الإنتاج الأول في اآذار/مار�ض من عام 2011،  ثم الخط الثاني في 

كانون الأول/دي�شمبر من نف�ض العام.

ومن الم�شاريع الأخرى ذات الأهمية التي تهدف اإلى تلبية الطلب المحلي على الغاز م�شروع 

غاز الخليج.

• م�سروع غاز الخليج	

يهدف اإلى مد ال�شوق المحلي ب� 2 مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز لتلبية الطلب المتنامي 

على الغاز، بالإ�شافة اإلى الإيثان كلقيم في م�شانع البتروكيماويات، والمتكثفات وغاز البترول 

الم�شال والكبريت لأغرا�ض الت�شدير. وتم تنفيذ الم�شروع على مرحلتين، حيث تم ت�شغيل المرحلة 

الأولى)AKG-1( في ت�شرين الثاني/ نوفمبر من 2006، بطاقة اأولية تقدر بحوالي 744 مليون 

في  ال�شناعية  ال�شركات  وبع�ض  اأوريك�ض،  م�شنع  لإمداد  الم�شوق  الغاز  من  مكعب/اليوم  قدم 

منطقة م�شيعيد،  بالإ�شافة اإلى محطات توليد الطاقة. وفي الربع الثالث من عام 2009، تم 

ت�شغيل المرحلة الثانية )AKG-2( من الم�شروع للو�شول اإلى الطاقة الإنتاجية المقررة. وبلغ 
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متو�شط اإنتاج م�شروع غاز الخليج عام 2012 نحو 1،800 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز 

الم�شوق، 27.9 مليون برميل من المتكثفات، بالإ�شافة اإلى 1.149 مليون طن من غاز البترول 

.
)1(

الم�شال

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

تعتمد  دولة قطر ب�شكل اأ�شا�شي على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة 

الأولية، حيث يمثل نحو 74.6% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012، يليه النفط 

بن�شبة 25.4% كما هو مبين بال�شكل )38-2(.

ال�سكل 2-38: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة قطر عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

وقد ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي من 19.3 مليار متر مكعب عام 2007 

لي�شل اإلى 19.9 مليار متر مكعب عام 2010، ثم ارتفع ب�شكل ملحوظ خالل العامين الما�شيين 

لي�شل اإلى 26.2 عام 2012. وقد بلغ معدل النمو ال�شنوي ل�شتهالك الغاز خالل تلك الفترة 

نحو 6.25% كما هو مبين بال�شكل)39-2(.

1  Qatar Petroleum annual report, 2012
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ال�سكل 2-39: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة قطر خالل الفترة 2012-2007

)مليار متر مكعب(

• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها	

م�سروع غاز برزان

22 مليار قدم  قرابة  اإلى  ال�شمال  من حقل  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  لرفع  قطر  دولة  تخطط 

مكعب/اليوم بحلول عام 2015، على اأن ي�شتمر تخ�شي�ض 10% من الإنتاج اإلى �شناعة تحويل 

ورا�ض  �شركتي قطر غاز،  الم�شيل في  الطبيعي  الغاز  لم�شاريع   %60 �شوائل، ونحو  اإلى  الغاز 

غاز، بينما تخ�ش�ض الن�شبة المتبقية لت�شويق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب. ويجرى حاليا 

تنفيذ م�شروع غاز برزان، وه��و م�ش�����روع م�شت�����رك بين �شركة قط������ر للبترول )93%( و�شركة 

يناير  الثاني/  كانون  في  ال�شركتين  بين  توقيعها  تم  اتفاقية  بموجب   )%7( Exxon Mobil
، با�شتثمارات 10.4 مليار دولر.

)1(

 2011

1   Qatar Petroleum annual report, 2012
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ي�شمل الم�شروع تركيب ثالث من�شات ت�شم نحو ثالثين بئرا تطويريا، يبلغ مجموع اأطوالها 

حوالي 138 كيلومتر، وتمتد لأكثر من ثالثة اآلف متر تحت �شطح البحر، بالإ�شافة اإلى خطي 

الذي  ال�شناعية،  لفان  راأ���ض  مدينة  في  الغاز  لمعالجة  جديد  مجمع  اإلى  الغاز  لنقل  اأنابيب 

�شيخ�ش�ض اإنتاجه لتلبية احتياجات ال�شوق المحلي. و�شتقوم �شركة را�ض غاز بتنفيذ الم�شروع 

على مرحلتين، حيث تت�شمن المرحلة الأولى بناء خط الإنتاج الأول )Train-1( بطاقة اإنتاجية 

40 مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق، وت�شغيله خالل الربع الثالث من العام الجاري 
2014. وفي المرحلة الثانية، �شيتم اإ�شافة خط الإنتاج الثاني )Train-2( بطاقة 20 مليون 
متر مكعب/اليوم وت�شغيله بنهاية عام 2015. كما ي�شمل الم�شروع اإنتاج 29 األف برميل/اليوم 

من المتكثفات، 1,960 طن/اليوم من الإيثان، 860 طن/اليوم من البروبان، 680 طن/اليوم 

من البيوتان.

2-4-9: دولة الك�يت

• اإنتاج الغاز الطبيعي	

اإنتاج الغاز الطبيعي )الم�شوق( في الكويت من 12.1 مليار متر مكعب عام 2007  ارتفع 

لي�شل اإلى 15.52 عام 2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته 5.1%. ويمثل الغاز الم�شوق اإجمالي 

نفط  �شركة  اتبعتها  التي  ال�شتراتيجية  نجاح  اإلى  ذلك  ويعود   ،2012 تقريبا عام  الغاز  اإنتاج 

الخام حيث  للنفط  الم�شاحب  الغاز  اإلى م�شتويات منخف�شة جدا من حرق  للو�شول  الكويت 

بلغت اأقل من 1% من الإنتاج الإجمالي للغاز خالل عام 2012-2013. ويبين الجدول )14-2( 

تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الكويت خالل الفترة 2012-2008.

الجدول 2-14: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الك�يت

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

14.251211.9513.7515.52الإنتاج الإجمالي

12.7511.511.7313.5315.52الغاز الم�شوق

0.50.50.220.220.01الغاز المحروق

10000الفاقد في المعالجة

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر
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يهيمن الغاز الم�شاحب للنفط على اإنتاج الغاز الطبيعي في الكويت. بينما ي�شكل اإنتاج الغاز 

الحر من الحقول الجيورا�شية في �شمال البالد نحو 10% من اإجمالي الإنتاج ويقدر اإنتاجها 

بنحو 135-145 مليون قدم مكعب/اليوم. 

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

71 مليون متر  الطبيعي بطاقة معالجة  الغاز  لمعالجة  اأربعة مجمعات  الكويت  يوجد في 

مكعب/ اليوم موزعة على مختلف المناطق في البالد. ففي �شمال الكويت، يتم تجميع الغاز 

 16 بطاقة  الأول  المجمع  في  ومعالجته  وال�شابرية،  الرو�شتين  المنتج من حقلي  الم�شاحب 

مليون متر مكعب/اليوم.

وفي غرب الكويت، يتم تجميع الغاز الم�شاحب من الحقول المنتجة في المنطقة، وت�شم 

حقول مناقي�ض، واأم قدير، واأم قدير جنوب، ومعالجته في المجمع الثاني بطاقة 16 مليون متر 

مكعب/اليوم.

وفي جنوب و�شرق الكويت، يتم تجميع الغاز الم�شاحب من الحقول المنتجة في المنطقة، 

وت�شم حقول البرقان، والمقوع-الأحمدي، من خالل منظومة منف�شلة ومعالجته في المجمع 

الثالث بطاقة 16 مليون متر مكعب/اليوم.

واأحدث هذه المجمعات هو المجمع الرابع الذي تم ت�شغيله عام 2011 لمعالجة الغاز الحر 

105 األف برميل/اليوم من  ونحو  الغاز،  متر مكعب/اليوم من  مليون   23 بطاقة  والم�شاحب 

المتكثفات.

وتتاألف منظومة تجميع الغاز في حقول المنطقة المق�شومة من جزئيين بري وبحري، حيث 

 2.8 بنحو  وتقدر طاقتها  والحوت،  الخفجي  المغمورة في حقلي  منها في  الأكبر  الجزء  يقع 

مليون متر مكعب/اليوم. ويتم اإي�شال الغاز الطبيعي اإلى مجمع راأ�ض الزور، بالإ�شافة اإلى خط 

غاز يربط الحقول بمعمل ال�شعيبة وميناء الأحمدي. وعلى الياب�شة، توجد ت�شهيالت في منطقة 

الوفرة بطاقة 268 األف متر مكعب/اليوم.

مواقع  الغاز في  معالجة  فيتم  الجيورا�شية،  الحقول  الحر من  الغاز  لإنتاج  بالن�شبة  اأما    

الإنتاج من خالل ت�شهيالت المعالجة الأولية )EPF(. ويبين ال�شكل )2-40( منظومة معالجة 

وت�شويق الغاز الطبيعي في دولة الكويت.
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ال�سكل 2-40: منظ�مة معالجة وت�س�يق الغاز الطبيعي في دولة الك�يت

 الم�شدر: �شركة نفط الكويت

وت�شم م�شفاة ميناء الأحمدي التابعة ل�شركة البترول الوطنية الكويتية، م�شنع لإنتاج غاز 

البترول الم�شال وي�شم ثالثة خطوط اإنتاج يبلغ مجموع طاقاتها ال�شتيعابية نحو 48.8 مليون 

الكويت  نفط  �شركة  من  والمتكثفات  الطبيعي  الغاز  با�شتالم  تقوم  وهي  مكعب/اليوم.  متر 

وم�شافي التكرير لإنتاج البروبان والبيوتان حيث يتم ت�شديرهما عبر ر�شيف التحميل الجنوبي 

،  وكذلك اإنتاج غاز الوقود ل�شتخدامه في محطات الطاقة الكهربائية وفي 
)1(

في ميناء الأحمدي

ال�شناعات الأخرى.

اآذار/ مار�ض من العام الجاري 2014، تم ت�شغيل م�شروع خط الإنتاج الرابع الذي   وفي 

الناتجة من حقول  والمتكثفات  الغازات  من  المتوقعة  الم�شتقبلية  الزيادة  معالجة  اإلى  يهدف 

الطاقة  وتبلغ  والإي��ث��ان.  الميثان  غ��ازي  وف�شل  الم�شال،  البترول  غاز  لإنتاج  والغاز،  النفط 

1  املوقع الر�شمي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية 
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ال�شتيعابية للوحدة الجديدة 23 مليون متر مكعب/اليوم بالإ�شافة اإلى 106 األف برميل/اليوم 

71.8 مليون متر مكعب/اليوم )2,530  اإلى  الإجمالية  الطاقة  ت�شل  وبذلك  المتكثفات.  من 

مليون قدم مكعب/اليوم(

كما قامت �شركة البترول الوطنية الكويتية موؤخرا بالنتهاء من كل الدرا�شات الهند�شية 

للخط  الم�شال، وهو م�شروع مماثل  البترول  لإنتاج غاز  الخام�ض  الخط  لإن�شاء  الأولية 

الرابع، مع وجود حاجة له في �شوء التوقعات الم�شتقبلية لزيادة اإنتاج الغاز والمتكثفات. 

دولة  في  الطبيعي  والغازولين  والبيوتان،  البروبان،  اإنتاج  تطور  ال�شكل)41-2(  ويبين 

الكويت.

ال�سكل2-41: تط�ر اإنتاج البروبان، والبي�تان، والغازولين الطبيعي في دولة الك�يت

)ملي�ن طن(

الم�شدر: �شركة البترول الوطنية الكويتية- التقرير ال�شنوي، اأعداد مختلفة

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

تعتمد الكويت على النفط ب�شكل اأ�شا�شي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، حيث يمثل 

نحو 57.5% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية، بينما يحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية 
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بن�شبة 42.5% كما هو مبين بال�شكل )42-2(.

ال�سكل 2-42: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة الك�يت عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

 ،2012-2007 الفترة  ب�شكل ملحوظ خالل  الكويت  الطبيعي في  الغاز  ا�شتهالك  وتطور 

فيه  بلغ  وال��ذي   ،2008 عام  حتى  الغاز  على  المحلي  الطلب  لتلبية  يكفي  الإنتاج  كان  حيث 

ال�شتهالك نحو 12.8 مليار متر مكعب. ومع تزايد الطلب المحلي بما يفوق م�شتويات الإنتاج 

المحلي، بداأت الكويت في ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل، وارتفع ال�شتهالك تدريجيا لي�شل 

اإلى 17.2 مليار متر مكعب عام 2012، وقد بلغ معدل النمو ال�شنوي لال�شتهالك خالل تلك 

الفترة 7.29% كما هو مبين بال�شكل )43-2(.
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ال�سكل 2-43: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة الك�يت

 خالل الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها	

م�سروع تط�ير الحق�ل الجي�را�سية

يت�شمن م�شروع تطوير حقول الغاز الجيورا�شية ثالثة مراحل للو�شول بالإنتاج اإلى 1 مليار 

قدم مكعب يوميا، و350 األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.

• قدم 	 مليون   145-135 بنح���و  ال�غ��از  من  الح��الي  اإن��تاجها  يقدر  الأول��ى:  المرحلة 

مكعب/اليوم، ونحو 55 األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف، بتاأخر اأربع 

�شنوات عن الم�شتهدف وهو 175 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز. 

• المرحلة الثانية: وهي ت�شتهدف الو�شول بالإنتاج اإلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز 	

يوميا و 200 األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.
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• المرحلة الثالثة: وهي ت�شتهدف الو�شول بالإنتاج اإلى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا 	

واإلى نحو 350 األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.

م�شتوى  على  نوعه  من  الأ�شعب  يعد  الذي  الم�شروع  يواجهها  التي  ال�شعوبات  �شوء  وفي 

العالم، فقد عدلت �شركة نفط الكويت تاريخ الو�شول اإلى �شقف الإنتاج اإلى عام 2020 بدل 

من عام 2015.  

2-4-10: دولة ليبيا
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

كان  الما�شي، حيث  العقد  بداية  ب�شكل ملحوظ منذ  الطبيعي  الغاز  ليبيا من  اإنتاج  تطور 

اإنتاج الغاز )الم�شوق( ل يزيد عن 5.9 مليار متر مكعب 2002. ومع ت�شغيل م�شروع غاز غرب 

ليبيا الذي ت�شمن تطوير حقل بحر ال�شالم في المغمورة وحقل الوفا على الياب�شة، ارتفع اإنتاج 

الغاز تدريجيا حتى و�شل اإلى 15.9 مليار متر مكعب عام 2008. وا�شتمر اإنتاج الغاز عند هذا 

الم�شتوى  لثالث �شنوات كما هو مبين بالجدول )2-15(، اإلى اأن بدء في التراجع مع الأحداث 

التي �شهدتها ليبيا عام 2011 لي�شل اإلى 7.86 مليار متر مكعب. وفي عام 2012، ارتفع اإنتاج 

الغاز)الم�شوق( اإلى 12.20 مليار متر مكعب وهو يعادل نحو 6.69% من الإنتاج الإجمالي للغاز 

لنف�ض العام.

الجدول 2-15: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة ليبيا

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

30.3129.2930.269.8617.52الإنتاج الإجمالي

15.9015.9016.817.8612.20الغاز الم�شوق

3.533.573.400.71.40الغاز المعاد حقنه

3.943.263.481.303.92الغاز المحروق

6.946.566.5700الفاقد في المعالجة
Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

للنفط  مليته  ل�شركة  التابعين  المغمورة  في  ال�شالم  وبحر  الياب�شة  على  الوفا  حقلي  يعتبر 

والغاز، اأكبر حقول الغاز الحر في ليبيا، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لكال الحقلين بنحو 10 مليار 

متر مكعب �شنويا. ومن حقول اإنتاج الغاز الحر التابعة ل�شركة �شرت للنفط حقل التحدي ويقدر 
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اإنتاجه بنحو 3 مليار متر مكعب �شنويا بالإ�شافة اإلى حقول ال�شاحل، والحطيبة، وال�شمود. بينما 

ينتج الغاز الم�شاحب من حقول النفط الواقعة في حو�ض �شرت �شرق ليبيا ومنها حقل الواحة، 

وحقل زليطن. وي�شكل اإنتاج الغاز الم�شاحب نحو 35-40% من اإجمالي الإنتاج. 

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

ي�شل  الغاز  وا�شتخال�ض م�شتقات  الطبيعي  الغاز  لمعالجة  ليبيا مجمعات  دولة  يوجد في 

مجموع طاقتها الت�شميمية اإلى 77 مليون متر مكعب/اليوم، اإل اأن الطاقة الفعلية لهذه المعامل 

تراجعت بكثير عن الطاقة الت�شميمية ب�شبب تقدم ُعمر الت�شهيالت، وتاأخر عمليات ال�شيانة 

الدورية، حيث تقدر الطاقة الفعلية بنحو 57 مليون متر مكعب/اليوم كما هو مبين بالجدول 

.)16-2(

الجدول 2-16: مجمعات ومعامل الغاز الطبيعي وا�ستخال�ض م�ستقات الغاز في دولة ليبيا

المجمع/الم�سنع
الطاقة الت�سميمية

ملي�ن متر مكعب/الي�م

الطاقة الفعلية

ملي�ن متر مكعب/الي�م

20.318.8مجمع  غاز انت�شار

محطة انت�شار لإعادة حقن الغاز

)Gas reinjection(
)18.4()11.9(

م�شنع الزويتينة لتهذيب النافثا 

)Naptha reforming(
114

123معمل الزويتينة لغاز البترول الم�شال

27.427.4مجمع غاز مليته
م�شنع مر�شى البريقة 

)NGL( ل�شوائل الغاز
64

7757.2االإجمالي

الم�شدر: الموؤ�ش�شة الوطنية للنفط

يعتبر مجمع غاز مليته اأكبر مجمعات الغاز في ليبيا، وتقدر طاقته بنحو 27.4 مليون متر 

وي�شم  المتكثفات.  من  برميل/اليوم  األف   95 اإلى  بالإ�شافة  الطبيعي  الغاز  من  مكعب/اليوم 

المجمع ت�شهيالت ل�شتقبال الغاز، ووحدات لتجفيف وتحلية الغاز، وم�شتودعات لتخزين غاز 

البترول الم�شال وملحق بالمجمع ميناء للت�شدير.
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وفي منطقة الزويتينة، يوجد م�شنع لإنتاج غاز البترول الم�شال بطاقة معالجة 12 مليون متر 

مكعب/اليوم. ويوجد مجمع لمعالجة الغاز في حقل انت�شار بطاقة 20.3 مليون متر مكعب/اليوم، 

حيث يقوم باإعادة حقن الغاز في مكامن النفط بمعدل 18.40 مليون متر مكعب/اليوم.

وفي مر�شى البريقة، يوجد م�شنع ل�شتخال�ض �شوائل الغاز الطبيعي )NGL( تابع ل�شركة 

�شرت للنفط بطاقة 6 مليون متر مكعب/اليوم. 

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

تعتمد ليبيا ب�شكل مت�شاو تقريبا على كل من النفط والغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي 

على الطاقة الأولية كما هو مبين بال�شكل )44-2(.

ال�سكل 2-44: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة ليبيا عام 2012 

الم�شدر: اأوابك- التقرير الإح�شائي ال�شنوي،2013

ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز من 5.3 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 7 مليار 

متر مكعب عام 2010، محققا نموا �شنويا ن�شبته 10% خالل تلك الفترة. ومع الأحداث التي 

�شهدتها ليبيا عام 2011، تراجع ال�شتهالك اإلى 5.4 مليار متر مكعب في نف�ض العام، ثم عاود 

ال�شعود لي�شل اإلى 5.7 مليار متر مكعب عام 2012، كما هو مبين بال�شكل )2-45(. وتقدر 

ن�شبة ال�شتهالك اإلى الإنتاج المحلي من الغاز بنحو 35-40%، مما ي�شمح بوجود فائ�ض يتم 

ت�شديره. 
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ال�سكل 2-45: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة ليبيا خالل الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data(
-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(

نحو  على  ي�شتحوذ  حيث  الطبيعي،  للغاز  ا�شتهالكا  الأكثر  والماء  الكهرباء  قطاع  ويعتبر 

82% من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل )2-46(، تليه في المرتبة الثانية �شناعة 
البتروكيماويات بن�شبة 11%، ثم قطاع ال�شناعة بن�شبة 7% وي�شمل �شناعة الأ�شمنت، الحديد 

وال�شلب، و�شناعة ال�شيراميك. 

ال�سكل 2-46: ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة ليبيا وفق القطاعات المختلفة عام 2012

الم�شدر: الموؤ�ش�شة الوطنية للنفط
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2-4-11: جمه�رية م�سر العربية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

تطور اإنتاج م�شر من الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ منذ بداية العقد الما�شي، ويعود ذلك اإلى 

المتو�شط.  البحر  منطقة  في  وخا�شة  الطبيعي  الغاز  حقول  في  الم�شتمرة  التطويرية  الأن�شطة 

الثالثة  ال�شنوات  )الم�شوق( خالل  الغاز  اإنتاج  ارتفاع  يالحظ   ،)2012-2007( الفترة  وبدرا�شة 

الأولى حيث ارتفع الإنتاج من 55.7 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 61.33 مليار متر 

الغاز  من  م�شر  اإنتاج  بداأ   ،2011 عام  ومنذ   .%3.26 ن�شبته  �شنوي  وبنمو   ،2010 عام  مكعب 

مبين  كما هو   2012 عام  متر مكعب  مليار   60.6 اإلى  و�شل  ن�شبيا حتى  التراجع  في  الطبيعي 

بالجدول )2-17(. وي�شكل الغاز الم�شوق نحو 92.6% من اإنتاج الغاز الإجمالي لعام 2012.  

الجدول 2-17: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة
65.569.1967.0866.9265.41الإنتاج الإجمالي
5962.6961.3361.2660.60الغاز الم�شوق

221.801.751.96الغاز المعاد حقنه
0.850.850.60.60.4الغاز المحروق

3.653.653.353.312.45الفاقد
Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

ويعود التراجع في اإنتاج الغاز خالل العامين الما�شيين اإلى التناق�ض الطبيعي في معدلت 

الإنتاج في الحقول الواقعة في منطقة البحر المتو�شط والتي ت�شاهم وحدها بنحو 72% من 

الإنتاج كما هو مبين بال�شكل )2-47(، واأهمها حقول منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا التابعة 

والتي  و�شفير،  �شيينا،  �شيميان،  �شافرون،  �شكراب،  حقول  ت�شم  وهي  للغاز.  البرل�ض  ل�شركة 

و�شعت على الإنتاج خالل الفترة 2003-2005، ويقدر اإنتاجها بنحو 1,200-1,300 مليون 

قدم مكعب/اليوم.

وقد بلغ متو�شط التناق�ض الطبيعي في اإنتاج الغاز خالل العام المالي 2013/2012 قرابة 

90 مليون قدم مكعب/اليوم �شهريا في حال عدم تنفيذ اأن�شطة تطويرية، لذا ت�شعى ال�شركة 
اإلى تعوي�ض هذا التناق�ض بالم�شي قدما في  الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية )اإيجا�ض( 

تطوير الحقول المنتجة ودخول حقول جديدة على الإنتاج. 
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ال�سكل 2-47: ت�زع اإنتاج الغاز )الم�س�ق( في جمه�رية م�سر العربية

خالل العام المالي 2013/2012

الم�شدر: ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

اأكثر من 20 مجمعا لمعالجة الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز  يوجد في م�شر 

اأكثر من  موزعة على مختلف المناطق كما هو مبين بال�شكل )2-48(، ويبلغ مجموع طاقتها 

200 مليون متر مكعب/اليوم. 

ففي منطقة ال�شحراء الغربية، يتم معالجة الغاز في كل من مجمع العامرية بطاقة 8.5 

مليون متر مكعب/اليوم، ومجمع غازات ال�شحراء الغربية بطاقة 25.5 مليون متر مكعب/اليوم. 

كما يوجد مجمع ال�شالم التابع ل�شركة خالدة للبترول، وتقدر طاقته الحالية بنحو 22.9 مليون 

متر مكعب/اليوم.

في  بطرا  جنوب  مجمع  النيل،  دلتا  منطقة  في  موؤخرا  ت�شغيلها  تم  التي  المجمعات  ومن 

منطقة جنوب المن�شورة وتم ت�شغيله عام 2005 بطاقة 4.25 مليون متر مكعب/اليوم، ومجمع 

خاللة في منطقة المن�شورة وتم ت�شغيله عام 2007 بطاقة 2.26 مليون متر مكعب/اليوم.
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كما يوجد العديد من م�شانع اإنتاج غاز البترول الم�شال، اأحدثها م�شنع راأ�ض �شقير التابع 

لل�شركة الم�شرية البحرينية لم�شتقات الغاز والذي تم ت�شغيله في تموز/يوليو 2012، وتقدر 

طاقته الت�شميمية بنحو 6.22 مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج وت�شدير 110 األف طن �شنويا من 

البروبان، بالإ�شافة اإلى اإنتاج 10,000 طن �شنويا من البيوتان لال�شتهالك المحلي.  

ويبين ال�شكل )2-49( تطور اإنتاج غاز البترول الم�شال، والبروبان، وخليط الإيثان-بروبان 

في جمهورية م�شر العربية خالل ال�شنوات الخم�ض الأخيرة.

ال�سكل 2-49: تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال،والبروبان، وخليط االإيثان-بروبان

في جمه�رية م�سر العربية )األف طن(

الم�شدر: ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

الكهرباء،  محطات  في  الغاز  ا�شتخدام  في  بالتو�شع  تق�شي  اإ�شتراتيجية  م�شر  تنتهج   

نحو  ي�شكل  الطبيعي  الغاز  وبات  المنزلية،  وال�شتخدامات  العام،  النقل  وو�شائل  والمركبات 

54.4% من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012 كما هو مبين بال�شكل )50-2(.
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ال�سكل 2-50: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في جمه�رية م�سر العربية عام 2012

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

الغاز  على  المحلي  الطلب  في  ملحوظا  نموا   )2012-2007( الفترة  �شهدت  وقد 

ارتفع  الغاز في الآونة الأخيرة، حيث  انعك�ض على �شادرات م�شر من  الطبيعي، وهو ما 

ال�شتهالك من 38.4 مليار متر مكعب عام 2007، لي�شل اإلى 45.1 مليار متر مكعب ثم 

اإلى 52.6 مليار متر مكعب عام 2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته 6.5% كما هو مبين 

 ،2012 عام   %87 نحو  الإنتاج  من  المحلي  ال�شتهالك  ن�شبة  وبلغت   .)51-2( بال�شكل 

مقارنة بنحو 69% عام 2007.

اإلى ارتفاع ا�شتهالك الطاقة الكهربائية وخا�شة   ويعود تنامي الطلب المحلي على الغاز 

في �شهور ال�شيف، حيث ي�شتحوذ قطاع الكهرباء على نحو 57% من اإجمالي ال�شتهالك عام 

2012. ي�شاف اإلى ذلك، التو�شع في م�شاريع �شناعة الأ�شمنت، والأ�شمدة، والحديد وال�شلب، 
حيث ي�شتحوذ قطاع ال�شناعة وحده على نحو 28% من اإجمالي ا�شتهالك الغاز، بينما ي�شكل 

قطاع البتروكيماويات وم�شتقات الغاز نحو 11% من اإجمالي ال�شتهالك. ويبين ال�شكل )2-

52( توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات المختلفة.
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ال�سكل 2-51: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية خالل 

الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

BP statistical review of the world energy، June 2013 :الم�شدر

ال�سكل 2-52: ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات المختلفة

في جمه�رية م�سر العربية عام 2012

الم�شدر: ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية
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• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها	

ت�شعى م�شر لرفع اإنتاجها من الغاز الطبيعي من خالل تنفيذ عددا من الم�شاريع التطويرية 

ومنها: 

ا�ستكمال تط�ير منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا

)المرحلة -9اأ(

اإلى ا�شتكمال الأن�شطة التطويرية في الحقول الواقعة في منطقة المياه  يهدف الم�شروع 

العميقة بغرب الدلتا، حيث �شتقوم �شركة بريتي�ض غاز بتنفيذ المرحلة 9-اأ، وت�شمل حفر عدد 

اأو الرابع من العام  من الآبار لإ�شافة نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا خالل الربع الثالث 

.
)1(

الجاري 2014 

م�سروع تط�ير حقلي كرم واأ�سيل

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقلي كرم واأ�شيل في منطقة امتياز غرب علم ال�شاوي�ض، لإنتاج 

نحو 200 مليون قدم مكعب غاز/اليوم. و�شتتولى �شركة Shell ت�شغيل الم�شروع بح�شة ن�شبتها 

40% مع �شركتى Vegas بح�شة 35%، وGdFsuez بح�شة %25.

م�سروع �س�اغط الغاز في حقل الق�سر

ي�شمل الم�شروع تركيب 4 �شواغط للحفاظ على �شغط الغاز والمتكثفات المنتجة من حقل 

الق�شر المكت�شف عام 2003 في ال�شحراء الغربية ويتوقع النتهاء من الم�شروع مطلع عام 2015.

تجدر الإ�شارة اإلى اأن حقل الق�شر اأكبر حقول ال�شحراء الغربية وي�شم احتياطيات تقدر 

بنحو 2 تريليون قدم مكعب وت�شرف على تطويره �شركة خالدة للبترول.

) West Nile Delta( م�سروع غرب الدلتا

وقعت �شركة BP على اتفاقية مع �شركة اإيجا�ض لتطوير منطقة امتياز غرب المتو�شط مياه 

عميقة )West Mediterranean Deep Water( عام 2010. وفي 2012، اأعلنت �شركة 

BP اأنها �شت�شتثمر 10-11 مليار دولر لتطوير هذه المنطقة التي تقدر احتياطياتها من الغاز 
للم�شروع، تطوير خم�شة حقول بحرية  الأولى  المرحلة  وت�شمل  تريليون قدم مكعب.   5 بنحو 

بطاقة اإنتاجية 1 مليار قدم مكعب يوميا و 10,000 برميل/اليوم من المتكثفات، بالإ�شافة اإلى 

اإن�شاء محطة برية لمعالجة الغاز المنتج من هذه الحقول. وكان من المخطط اأن يبداأ الإنتاج من 

.
)2(

المرحلة الأولى بنهاية عام 2014، اإل اأنه لي�ض من المتوقع اأن يبداأ قبل عام 2017 

1  WGI, 5/2/2014 
2   MEES, Vol.56,No.7, 15/2/2013
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2-4-12: المملكة االأردنية الها�سمية
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

في  الواقع  الري�شة  حقل  هو  الطبيعي  الغاز  لإنتاج  واح��د  حقل  الأردن  في  يوجد 

ال�شحراء ال�شرقية بالقرب من الحدود مع العراق، ويقدر اإنتاجه بنحو 0.22 مليار متر 

مكعب �شنويا. وبداأ الإنتاج من حقل الري�شة عام 1989، ومع حفر ثالثة اآبار تطويرية عام 

2002، ارتفع الإنتاج اليومي من الحقل من 24 مليون قدم مكعب/اليوم لي�شل اإلى 38 
مليون قدم مكعب/اليوم عام 2004. وي�شتخدم اإنتاج الغاز من حقل الري�شة في محطة 

كهرباء قريبة من الحقل ت�شم ثالثة توربينات غازية ذات قدرة اإجمالية 30 ميجاوات. 

ويبين الجدول )2-18( تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الها�شمية خالل 

الفترة 2012-2008.

الجدول 2-18: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة االأردنية الها�سمية

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�شنة

0.250.250.220.230.22الغاز الم�شوق

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

يعتمد الأردن على واردات الم�شتقات النفطية والغاز الطبيعي في تلبية احتياجات ال�شوق 

المحلية بن�شبة ت�شل اإلى 90%، ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك.

و�شهدت الفترة 2007-2009 نموا في ال�شتهالك المحلي من الغاز حيث ارتفع من 2.6 

مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 3.1 مليار متر مكعب عام 2009. ومع تراجع واردات 

الغاز، تراجع ال�شتهالك المحلي حتى و�شل اإلى 0.71 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو 

مبين بال�شكل )53-2(.
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ال�سكل 2-53: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في المملكة االأردنية الها�سمية

 خالل الفترة 2007-2012 )مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data(
- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(

2-4-13: �سلطنة عمان
• اإنتاج الغاز الطبيعي	

ت�شاهم ُعمان بالن�شيب الأكبر في اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية غير الأع�شاء في 

الغاز)الم�شوق(،  اإنتاج  تطورا ملحوظا في   ،2012-2007 الفترة  �شهدت  وقد  اأوابك.  منظمة 

حيث ارتفع الإنتاج من 24 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل اإلى 30 مليار متر مكعب عام 

2012، محققا نموا �شنويا 4.58%. ويمثل الغاز الم�شوق نحو 83.4% من اإجمالي اإنتاج الغاز 
عام 2012، بينما تمثل الن�شبة المتبقية كميات الغازات المحروقة، والمعاد حقنها في مكامن 

النفط، والمفقودة في عمليات المعالجة، والتي بلغت مجتمعة نحو 6 مليار متر مكعب كما هو 

مبين بالجدول )19-2(.
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الجدول 2-19: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان

)مليار متر مكعب(

20082009201020112012ال�سنة

30.2531.0733.332.7735.97الإنتاج الإجمالي

24.0624.7727.1126.5230.02الغاز الم�شوق

2.892.632.692.962.53الغاز المعاد حقنه

1.401.441.290.921.30الغاز المحروق

1.902.232.222.372.13الفاقد

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

ياأتي الن�شيب الأكبر من اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة �شمن مناطق امتياز �شركة 

تنمية نفط عمان، وهي ت�شم حقل الكوثر الذي تم و�شعه على الإنتاج عام 2007، وحقل �شيح 

نهيده، وحقل �شيح بارك، وحقل �شيح راول وهو  اأكبر حقل غاز في عمان. وعلى �شعيد اآخر، 

تقوم �شركة )PTTEP( التايلندية بت�شغيل حقل �شم�ض في القطاع-44، الذي تم و�شعه على 

الإنتاج عام 2006 بمعدل 1.4 مليون متر مكعب/اليوم، ويقدر اإنتاجه الحالي بنحو 2-3 مليون 

راأ�ض  بترول  �شركة  تقوم  كما  المتكثفات.  من  برميل/اليوم  األف   10 ونحو  مكعب/اليوم،  متر 

الخيمة الإماراتية )RAK( بت�شغيل حقل بوخا الذي يقدر اإنتاجه بنحو 0.3-0.4 مليون متر 

مكعب/اليوم.

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

اأربعة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي يبلغ مجموع طاقاتها نحو 96.5  يوجد في ُعمان 

مليون متر مكعب/اليوم، كما هو مبين بالجدول )20-2(. 

ويعتبر مجمع المعالجة الحكومي في يبال اأقدم هذه المجمعات، حيث تم ت�شغيله منت�شف 

عام 1978 بطاقة 16.5 مليون متر مكعب/اليوم. وي�شتخدم الغاز المعالج في تلبية احتياجات 

ال�شوق المحلي من الغاز ومنها محطة كهرياء الغبرة، ومجمع معالجة الماء قرب مدينة م�شقط. 

الغاز في �شلطنة  اأكبر مجمعات معالجة  المركزية في �شيح راول، فيعد  المعالجة  اأما مجمع 

عمان، وتم ت�شغيله عام 1999 بطاقة 40 مليون متر مكعب/اليوم، وهو يقوم بتوفير اإمدادات 

الغاز اإلى وحدتي ت�شييل الغاز في مجمع قلهات للغاز الم�شيل)خط الإنتاج الأول والثاني(. كما 

يوجد في �شيح نهيده، والكوثر مجمعين يبلغ مجموع طاقتهما 40 مليون متر مكعب/اليوم.
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الجدول 2-20: مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان 

المجمع
الم�قع

بداية 

الت�سغيل

طاقة المعالجة

وجهة الغاز الم�س�ق
غاز

ملي�ن متر 

مكعب/الي�م

متكثفات

األف ب/ي

مجمع المعالجة 

الحكومي
ال�شوق المحلي197816.5n/aيبال

مجمع المعالجة 

المركزية

�شيح 

راول
199940n/a

مجمع قلهات 

لت�شييل الغاز

)خط الإنتاج 

الأول والثاني(

مجمع �شيح نهيده
�شيح 

نهيده
20052080

مجمع قلهات 

لت�شييل الغاز

)خط الإنتاج الثالث(

ال�شوق المحلي20072080الكوثرمجمع الكوثر

96.5160--االإجمالي

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

تلبية الطلب المحلي على الطاقة  الغاز الطبيعي في  تعتمد ُعمان اعتمادا رئي�شيا على 

الأولية حيث ي�شكل نحو 67% من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل )2-54(. وقد 

من  اأ�شرع  وبوتيرة  الأخيرة  ال�شنوات  خالل  ملحوظ  ب�شكل  الطبيعي  الغاز  ا�شتهالك  تطور 

الإنتاج المحلي، حيث ارتفع ال�شتهالك المحلي من 10.9 مليار متر مكعب عام 2007 لي�شل 

اإلى 20.25 مليار متر مكعب عام 2012 كما هو مبين بال�شكل )2-55(، محققا نموا �شنويا 

ن�شبته 13.25% خالل تلك الفترة. ويعود ذلك اإلى التو�شع في م�شاريع محطات الكهرباء التي 

تعمل بالغاز، حيث ي�شهد قطاع الكهرباء نموا �شنويا يبلغ 8%، وهو اأكثر القطاعات ا�شتهالكا 

 .
)1(

للغاز

1  Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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ال�سكل 2-54: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في �سلطنة عمان عام 2012 

الم�شدر: اأوابك- التقرير الإح�شائي ال�شنوي،2013

ال�سكل 2-55: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان خالل الفترة 

2007-2012  )مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- US. Energy Information Adminstration, EIA)consumption data(
- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(
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• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها	

ت�شعى ُعمان لرفع اإنتاجها المحلي من الغاز لي�شل اإلى 44 مليار متر مكعب على المدى 

المتو�شط من خالل تطوير حقول الغاز المكت�شفة والتي لم تدخل على الإنتاج بعد. ومن اأبرز 

القاطع-61  الواقعان في  للغاز المحكم  لها، تطوير حقلي خزان ومكارم  الم�شاريع المخطط 

غرب حقل �شيح راول، والذي يتوقع اأن ي�شل اإنتاجهما معا من الغاز اإلى 20 مليار متر مكعب 

�شنويا بحلول 2020.

ويتوقع البدء في تنفيذ م�شروع تطوير حقل خزان خالل العام الجاري 2014، وا�شتخراج 

اأولى كميات الغاز اأواخر 2017. و�شتقوم �شركة BP التي تدير الم�شروع بحفر نحو 300 بئر 

على مدار خم�شة ع�شرة عاما للو�شول بالإنتاج اإلى 1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 25 األف 

برميل/اليوم من المتكثفات. 

2-4-14: الجمه�رية اليمنية

• اإنتاج الغاز الطبيعي	

يعتبر الغاز الم�شاحب للنفط الم�شدر الرئي�شي لإنتاج الغاز الطبيعي في اليمن، ويعاد حقن 

الجزء الأكبر منه في مكامن النفط لتح�شين الإنتاج. وابتداء من ت�شرين الثاني/نوفمبر 2008، 

بداأ ا�شتغالل الغاز الطبيعي في اليمن من الحقول الواقعة في القطاع-18، حيث ارتفع اإنتاج 

الغاز الم�شوق من 0.52 مليار متر مكعب عام 2009 لي�شل اإلى 9.62 مليار متر مكعب عام 

2011. ونظرا للظروف التي تمر بها اليمن في الآونة الأخيرة، تراجع الإنتاج اإلى 7.59 مليار 
متر مكعب عام 2012 كما هو مبين بالجدول )21-2(.

وي�شكل الغاز الطبيعي الم�شوق نحو 27% من الإنتاج الإجمالي للغاز عام 2012، بينما تمثل 

كميات الغاز المعاد حقنها في المكامن نحو 70% من الإنتاج الإجمالي للغاز، حيث بلغت نحو 

19.6 مليار متر مكعب.
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الجدول 2-21: تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية

)مليار متر مكعب(

2009201020112012ال�سنة

14.4232.6430.5227.94الإنتاج الإجمالي

0.526.249.627.59الغاز الم�شوق

12.5025.220.1519.6الغاز المعاد حقنه

0.50.50.30.3الغاز المحروق

0.90.70.450.45الفاقد

Cedigaz natural gas in the world، various issues :الم�شدر

• مجمعات معالجة الغاز الطبيعي	

يوجد في اليمن مجمعين لمعالجة اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في القطاع-18، 

هما مجمع المعالجة المركزية ومجمع اأ�شعد الكامل. تبلغ الطاقة الإجمالية للمجمعين نحو 1.8 

مليار قدم مكعب/اليوم، حيث يتم ف�شل المتكثفات وا�شتخال�ض غاز البترول، بينما يخ�ش�ض 

الغاز المعالج لأغرا�ض الت�شدير.

• ا�ستهالك الغاز الطبيعي	

تعتمد اليمن ب�شكل اأ�شا�شي على النفط الخام لتلبية احتياجاتها من الطاقة الأولية، حيث 

ي�شكل نحو 90.5% من اإجمالي ال�شتهالك، وياأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة 

9.5% كما هو مبين بال�شكل )56-2(.

من  المعالج  الغاز  ي�شتخدم  الكهرباء، حيث  توليد  على  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  ويقت�شر 

من�شاأة �شافر في تغذية محطة كهرباء ماأرب )المرحلة الأولى( التي تتكون من ثالث توربينات 

.كما ي�شتخدم جزء من اإنتاج الغاز في القطاع-10 )�شرق 
)1(

غازية بقدرة اإجمالية 341 ميجا وات

�شبوة( التابع ل�شركة Total الفرن�شية لتغذية محطة كهرباء وادي ح�شر موت. وكما هو مبين 

بال�شكل )2-57(، فقد ارتفع ال�شتهالك من 0.36 مليار متر مكعب عام 2009 لي�شل اإلى 0.9 

مليار متر مكعب عام 2012.

www.sabanews.net )1  موقع وكالة الأنباء اليمنية)�شباأ
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ال�سكل 2-56: ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية اليمنية عام 2012 

الم�شدر: اأوابك- التقرير الإح�شائي ال�شنوي،2013

ال�سكل 2-57: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية

)مليار متر مكعب(

الم�شادر:

- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data(
- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data(
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2-5: اال�ستنتاجات

2-5-1: تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002
• الدول 	 في  )الم�شوق(  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  في  تطورا   2012-2002 الفترة  �شهدت 

العربية، حيث ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب عام 2002 لي�شل اإلى 541 مليار 

متر مكعب عام 2012، محققا نموا �شنويا ن�شبته %6.52.

• �شاهمت الدول العربية بالن�شيب الأكبر في الزيادة العالمية في اإنتاج الغاز الطبيعي 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 

31.8% من اإجمالي الزيادة العالمية، وهو ما انعك�ض على تطور ح�شة الدول العربية من 
الإنتاج العالمي لت�شل اإلى 16.15% عام 2012، مقارنة بنحو 11.26% عام 2002.

• اأكبر منتج للغاز الطبيعي على م�شتوى الدول العربية بن�شبة %28.2 	 تعد دولة قطر 

من اإجمالي اإنتاج الدول العربية، ثم تاأتي المملكة العربية ال�شعودية في المرتبة الثانية 

الثالثة  المرتبة  في  ال�شعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ثم   ،%18.4 بن�شبة 

ودولة   ،%11.2 بن�شبة  الرابعة  المرتبة  في  العربية  م�شر  فجمهورية   ،%16 بن�شبة 

نحو  مجتمعة  الخم�ض  الدول  هذه  وت�شكل   .%10 بن�شبة  المتحدة  العربية  الإم��ارات 

83.8% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام 2012.

• �شهدت الفترة )2002-2012( تطورا في ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية 	

203 مليار متر مكعب عام  ال�شتهالك من  ارتفع  5.58%، حيث  �شنوي  نمو  بمعدل 

2002 لي�شل اإلى قرابة 350 مليار متر مكعب عام 2012. ويعود ذلك اإلى التو�شع في 
م�شاريع اإن�شاء محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وم�شاريع البتروكيماويات 

وم�شتقات الغاز، وال�شناعات كثيفة ال�شتهالك ك�شناعة الأ�شمدة، و�شناعة الأ�شمنت، 

و�شناعة الحديد وال�شلب.

• تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث ا�شتهالك 	

الغاز الطبيعي بن�شبة 28.4% من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية، ثم دولة الإمارات 

العربية المتحدة بن�شبة 18%، ثم جمهورية م�شر العربية بن�شبة 15.0%، فالجمهورية 

ويبلغ   .%7.5 بن�شبة  قطر  ودول��ة   ،%8.8 بن�شبة  ال�شعبية  الديمقراطية  الجزائرية 

اإجمالي  77.7% من  الدول الخم�ض مجتمعة نحو  الغاز الطبيعي في هذه  ا�شتهالك 

ا�شتهالك الدول العربية عام 2012. 
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• الخم�ض 	 ال�شنوات  خالل  العربية  ال��دول  في  الطبيعي  الغاز  ا�شتهالك  نمو  معدلت  ارتفعت 

الأخيرة )2007-2012(، حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي لال�شتهالك في �شلطنة عمان نحو 

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 5.05%، وهو ما ي�شير اإلى زيادة العتماد على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات.

• اإلى 	 دول��ة  من  الأولية  الطاقة  ا�شتهالك  اإجمالي  من  الطبيعي  الغاز  ح�شة  تتفاوت 

اأخرى، حيث يمثل الغاز الطبيعي الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في كل من مملكة 

البحرين بن�شبة 89.40%، ودولة قطر بن�شبة 74.6%، و�شلطنة عمان بن�شبة %67، 

ودولة الإمارات العربية المتحدة بن�شبة 63.4%، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

ال�شعبية بن�شبة 62.3%، وجمهورية م�شر العربية بن�شبة 54.4% واأخيرا دولة 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 )41.6%(، وفي الجمهورية 

اليمنية  الجمهورية  في  اأما   ،)%16.3( العراق  جمهورية  وفي   ،)%40.5( التون�شية 

فت�شل هذه الن�شبة اإلى %9.5. 

واإجمال، يفوق اإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي احتياجات ال�شوق المحلي حيث بلغت 

اأو  الأنابيب،  عبر  الفائ�ض  ت�شدير  ويتم   ،2012 عام   %64.7 نحو  ال�شتهالك/الإنتاج  ن�شبة 

ت�شييله وت�شديره بوا�شطة الناقالت. ولكن يختلف هذا الأمر من دولة اإلى اأخرى، ففي قطر، 

والجزائر، وليبيا على �شبيل المثال، يغطي الإنتاج احتياجات ال�شوق المحلي مع وجود فائ�ض 

للت�شدير. بينما ت�شتهلك ال�شعودية والبحرين، الإنتاج المحلي بالكامل مع عدم وجود اأي فائ�ض 

يمكن ت�شديره. اأما في بع�ض الدول العربية الأخرى مثل المغرب، وتون�ض، والأردن، والكويت، 

والإمارات فيتم ا�شتيراد الغاز الطبيعي ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك المحلي.

2-5-2: التط�رات الم�ستقبلية الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
وفقا لمعدلت نمو الإنتاج وال�شتهالك المتوقعة للغاز الطبيعي في الدول العربية خالل 

الفترة )2014-2018(، فاإنه يمكن ت�شنيف الدول العربية ح�شب قدرة الإنتاج على تلبية الطلب 

المحلي المتوقع على الغاز الطبيعي اإلى ثالث فئات. 

الفئة )اأ(: الدول الم�سدرة للغاز ب�سكل �سافي 

ال�شتهالك مع وجود  لتلبية  يكفي  بما  المحلي  الإنتاج  بارتفاع م�شتويات  تتميز  وهي دول 

فائ�ض للت�شدير عبر الأنابيب اأو ناقالت الغاز الطبيعي الم�شيل. وت�شم هذه الفئة خم�شة دول 
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هي قطر، والجزائر، وليبيا، عمان، واليمن، وهي دول م�شدرة للغاز الطبيعي حاليا. وي�شكل 

اإنتاج الدول العربية عام  اإنتاج الغاز )الم�شوق( في دول هذه الفئة نحو 53.4% من اإجمالي 

2012، اأي اأكثر من ن�شف اإنتاج الدول العربية، بينما ي�شكل ا�شتهالكها نحو 24% فقط من 
الإجمالي، حيث بلغ الفائ�ض عن ال�شتهالك عام 2012 نحو 205 مليار متر مكعب، كما هو 

مبين بالجدول )22-2(.

الجدول 2-22: اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام 2012  في دول الفئة-اأ

)مليار متر مكعب(

عام 2012الفئة-اأ
الن�سبة من اإجمالي 

الدول العربية

53.4%289.01اإجمالي الإنتاج

24%84.04اإجمالي ال�شتهالك

205الفائ�ض/)العجز( عام  2012

الفئة )ب( : دول مكتفية ذاتيا

وهي الدول التي يتوقع اأن يكفي اإنتاجها من الغاز متطلبات ال�شوق المحلي مع عدم وجود 

فائ�ض للت�شدير اأو الحاجة اإلى ال�شتيراد وت�شمل المملكة العربية ال�شعودية ومملكة البحرين، 

اإل اأنه من المتوقع اأن تبداأ مملكة البحرين في ا�شتيراد الغاز بعد عام 2017 . 

وبلغ اإجمالي اإنتاج الغاز )الم�شوق( في دول الفئة-ب في عام 2012 نحو 113.1 مليار متر 

مكعب وهو ما يعادل 20.9% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية، ويعادل اأي�شا نحو 32.3% من 

اإجمالي ا�شتهالك الغاز في الدول العربية كما هو مبين بالجدول )23-2(.

الجدول 2-23: اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام 2012  في دول الفئة-ب

)مليار متر مكعب(

عام 2012الفئة-ب
الن�سبة من اإجمالي 

الدول العربية

20.9%113.1اإجمالي الإنتاج

32.3%113.1اإجمالي ال�شتهالك

-الفائ�ض/)العجز( عام  2012
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الفئة )ج(: الدول الم�ست�ردة للغاز ب�سكل �سافي

تلبية متطلبات  المحلي على  الإنتاج  المجموعة من عدم قدرة م�شتويات  تعاني دول هذه 

تعتمد  المجموعة  دول  وبع�ض  الغاز.  للطلب على  الم�شتقبلية  التوقعات  ال�شتهالك في �شوء 

بالفعل في الوقت الراهن على واردات الغاز الطبيعي ل�شد العجز بين الإنتاج وال�شتهالك ومنها 

الذي  لبنان  كل من  الفئة  اإلى هذه  وي�شاف  والإم��ارات.  والكويت،  والمغرب،  والأردن،  تون�ض، 

ي�شعى ل�شتيراد الغاز خالل الفترة المقبلة، والعراق الذي يتوقع اأن ت�شل اإليه اإمدادات الغاز 

اأنه من  الإيراني خالل العام الجاري 2014، وم�شر، وعلى الرغم من كونها م�شدر للغاز اإل 

المتوقع اأن تتحول اإلى م�شتورد �شاف للغاز الطبيعي خالل ال�شنوات المقبلة. 

وبلغ اإجمالي اإنتاج الغاز )الم�شوق( في دول الفئة-ج نحو 139 مليار متر مكعب عام 2012، 

وهو ما يعادل 25.7% من اإجمالي اإنتاج الدول العربية. بينما بلغ ا�شتهالكها من الغاز الطبيعي 

ال�شتهالك في  اإجمالي  43.7% من  يعادل  بما  مليار متر مكعب   152.75 العام نحو  لنف�ض 

الدول العربية كما هو مبين بالجدول )24-2(.

الجدول 2-24: اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام 2012  في دول الفئة-ج

)مليار متر مكعب(

عام 2012الفئة-ج
الن�سبة من اإجمالي 

الدول العربية

25.7%138.96اإجمالي الإنتاج

43.7%152.75اإجمالي ال�شتهالك

)13.79(الفائ�ض/)العجز( عام  2012
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: 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 
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