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 مقدمة

  نحوتوجها عالميا    ،التحول نحو اسبببتمداص مصبببادر الوقود األقث تلوي ا    أصبببب 

التي باتت   ظاهرة تغير المناخ آثارخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري للحد من 

شببببرعت العديد من الشببببركات لقد  و   .محسببببوسببببة في العديد من المنالق حول العال 

على خلق    للعمثفي تبني خطط واسببببتراتيجيات    منذ سببببنوات والمؤسببببسببببات الدولية

ويعد قطاع النقث   منمفض الكربون.  عالمي  اقتصبباد  بناءل  قطاعات اقتصببادية مسببتدامة

من    البحري العبالمي من القطباعبات التي يمكن أن تلعبر دورا  هبامبا  في تقليبث االنبعباثبات

اسبتمداص زيت    يعتمد بشبكث رييسبي على فالقطاع  .حلول فعالة صبديقة للبيةة  خالل تبني

الوقود   اسببتهال % من إجمالي  75من    بأك ر  هوحديسبباه  الذي   الوقود عالي الكبريت

(  2SO% من انبعاثات ثاني أكسببيد الكبريت )12بأك ر من ، ويتسبببر  في النقث البحري

 .المرتبطة بالطاقة عالميا  

أبرز   من  الغباز الطبيعي المسببببال كوقود للسببببفن  نحو اسببببتمبداصالتحول    ويعبد

ة البحرية  مالجديدة للمنظالتشببريعات واالشببترالات    لتلبيةالميارات/البدايث المطروحة  

  الحبد األقصببببى العبالمي لنسببببببة إلى خفض    ، وتهبد 2016التي أقرت في عاص    الدوليبة

  2020عباص    مطلع  ببدايبة من  0.5%% إلى  3.5من    البحري  وقود النقبثفي    كبريبتلا

وقبد اكتسببببر خيبار   .(2020)دخبث ببالفعبث حيل التنفيبذ في األول من كبانون ال باني/ينباير  

  2018عاص  في إعالن المنظمة البحرية الدوليةبعد  الغاز الطبيعي المسبال زخما  إابافيا   

 تهد  إلى خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراريالتي  الجديدة  عن اسببببتراتيجيتها

  بمسببببتويبات عباصمقبارنبة    2050% على األقبث بحلول عباص  50بنحو    ككبثمن القطباع  

التملص منها تدريجياَ بما يتماشبببى مع   بهد   الجهودوتضبببافر  ، مع مواصبببلة  2008

 .  اتفاقية باريس
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  كونه للنقث البحري،    كوقودالطبيعي المسبببال الغاز   اسبببتمداص  تبرز أهمية خيار

ثاني    أقث منانبعاثات    ينتجكما أنه ، %99.9الكبريت بنسبببة  من انبعاثات أكاسببيد يقلث  

وبالتالي   .األخرى% مقارنة ببقية أنواع الوقود  29يصببببث إلى  قد  بماأكسببببيد الكربون  

  في القطاع البحري   المسبببتمدص بحصبببة كبيرة من الوقود  أن يظفر الغاز الطبيعييمكن  

والمسبباهمة بفاعلية في تحقيق االسببتراتيجية  ،  على حسبباب زيت الوقود عالي الكبريت

الحبد األقصببببى العبالمي تلبيبة  و ،  لتمفيض انبعباثبات غبازات االحتبباس الحراري  الجبديبدة

 %.0.5لنسبة الكبريت  

والفرص أمباص   العقبباتتبأتي أهميبة هبذه البدراسببببة التي تهبد  إلى اسببببتعرا   

ات في األسبطول الحالي  تطور. والاسبتمداص الغاز الطبيعي المسبال كوقود للنقث البحري

  آفاق  تسبتشبر . كما  به  من السبفن العاملة بالغاز الطبيعي المسبال ومواقع تموين السبفن

العربية  للدول   المستقبليةمطط  لسوق العالمي لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، والا

  المقومات التي تملكها أبرز  ، و النشبال الواعدهذا االسبت مار في التي أبدت اهتماما حول  

 .إلنجاح هذه المطط

األمانببة العامببة إذ تصببدر هببذه الدراسببة المتمصصببة، فببي إلببار سببعيها  إن

لصبببناعة الغببباز البببد وب نحبببو رصبببد وتحليبببث أببببرز المتغيبببرات والتطبببورات 

الفببرص والعوايببق أمبباص التوسببع فببي اسببتمداص وتحليببث ، الطبيعببي وآفاقهببا المسببتقبلية

، بمببا يتوافببق مببع التشببريعات ت والقطاعببات االقتصبباديةالغبباز فببي ممتلببف المجبباال

لتبببوفر مبببادة ثريبببة للمببببراء، واالختصاصبببين، وصبببانعي ، والتوجهبببات الدوليبببة

 القرار. 

  وهللا ولي التوفيق،،،

 األميـن العــام                                                                          

 سبت   بن  سبت عـلي                                                                       
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 تنفيذي  ملخص

، ولبذا البدوليبة% من إجمبالي حج  التجبارة  80  أك ر منتم بث التجبارة البحريبة  

يعلز نمو  و .  للنظاص االقتصبادي العالميفهي تعد عصبر الحياة اليومية، والعمود الفقري 

السبلع من نمو حركة  االسبت مارات العالمية وتحسبن النشبال الصبناعي التحويلي وحركة  

  الدولية.  البحرية التجارة

ألف سبببفينة لنقث البضبببايع بممتلف   94يتواجد في السبببوق العالمي أك ر من  و 

دولة ويعمث به أك ر من مليون    150مسببجث في أك ر من   واألسببطول العالمي  أنواعها،

حيث  بحداثته نوعا  ما،    الحالي  بحار من كافة الجنسبيات تقريبا . ويتسب  األسبطول العالمي

يعد عمر األسبطول  . و سبنة  21حوالي    المسبجلة به  حسبر عدد السبفن  عمراللغ متوسبط  يب 

في تقيي  كفباءة قطباع النقبث البحري وآثباره البيةيبة،  الواجبر اتمباذهبا  من النقبال الهبامبة  

قطاع، ومنها اتماذ القرارات التي من شبببأنها الوعامث مه  في تقيي  خيارات اسبببتدامة 

إحالل أو تجبديبد السببببفن القبديمبة أو المتهبالكبة، أو تحبديبد أي من القطباعبات المكونبة  

حدي ة  السفن   منأسطول   . فبناءإلجراء عمليات التجديد  األولويةلألسطول البحري ذات  

ارتفاع كفاءة أنظمة  ن  م  ، لما تتميل بهاآلثار البيةية المحتملة  سبيسباه  في تقليث،  الصبنع

 الوقود مقارنة بالسفن القديمة أو المتهالكة.

ويعبد قطباع النقبث البحري البدولي أكبر مسببببتهلبك لليبت الوقود عبالي الكبريبت  

(High Sulfur Fuel Oil, HSFO  ،)3.2يقدر اسبتهالكه اليومي منه بحوالي    حيث 

يسبببباه  قطباع النقبث   ولبذلبك،  األكبر لليبت الوقود  المسببببتهلبك  وهو يعبدمليون برميبث،  

( المرتبطبة  2SO% من انبعباثبات ثباني أكسببببيبد الكبريبت )12البحري وحبده ببأك ر من  

 .بالطاقة عالميا  

 

 



12

 

 إدارة الشؤون الفنية-منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(  

                                                                                                                                                     12 
 

ألم  التبابعبة ل  هيةباتالوهي إحبدى    ،(IMOالبدوليبة )وتمتص المنظمبة البحريبة  

قطاع النقث البحري    عمث المتحدة، بإصبدار التشبريعات والقوانين التي من شبأنها تنظي 

  أقرت  ببدأت جهود المنظمبة منبذ عبدة عقود،نبه. وقبد  لتقليبث األاببببرار البيةيبة النباتجبة ع

االتفاقيات القايمة، آخذة في االعتبار   عدد من  عدة اتفاقيات، وعملت على تحديث خاللها

الجهود الراميبة نحو تقليبث    دع لب   كبث يوص  المتغيرات والتطورات التي يشببببهبدهبا العبال 

 قطاع مستداص.  خلق  بهد ،  األحفوري  األارار البيةية الناتجة عن استهال  الوقود

،  ( MARPOL)  "ماربول"  التفاقية الدولية لمنع التلوث الناج  عن السبفنوتعد ا

بمنع تلوث  ها  من  المرفق السبببادس  ويمتص  .من االتفاقيات الهامة التي أنجلتها المنظمة

 . وقد2005حيل التنفيذ في أيار/مايو   المرفق  دخث، وقد  السبببفنعوادص  انبعاثات  ب الهواء 

لنسبة الكبريت    متدرجعلى نحو  ة من التمفيضات لسلسوفقا  لهذا المرفق    ت المنظمةأقر

،  2016عاص   أكتوبرتشببببرين األول/كان آخرها في    ،المسببببموح بها في الوقود البحري

إلى  %3.5من  نسببة الكبريت    تشبريعا  صبارما يقضبي بتمفيض  المنظمة  اعتمدتحيث  

)دخبث   2020ببدايبة من مطلع عباص    حيل التنفيبذالتشببببريع الجبديبد  يبدخبث  على أن    ،0.5%

 .(2020كانون ال اني/يناير    األول من التشريع بالفعث حيل التنفيذ في

اسبتراتيجية لموحة تقضبي   ،2018عاص   من  أبريثنيسبان/كما تبنت المنظمة في 

%  50بنسبببة  في القطاع البحري الدولي بتمفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

. وفي هذا الصبببدد، برزت أماص مالكي السبببفن عدة خيارات أو حلول  2050بحلول عاص 

، من بينها التحول نحو  الصبببارمة  والتوجهات  ق مع هذه التشبببريعاتإلنتاج وقود متواف

أو   (MGOالبحري )  "السببببوالر"  أنواع الوقود منمفضببببة الكبريبت م بث زيبت الغباز

الحلول التقنيبة لتقليبث    اسببببتمبداصمع  زيبت الوقود عبالي الكبريبت  اإلبقباء على اسببببتمبداص  

من عوادص ( الناتجة  Sulfur Mitigation Technologiesانبعاثات أكاسيد الكبريت )

وال شك أنه ليس هنا  . محركات السفن، أو التحول نحو استمداص الغاز الطبيعي المسال

على مالكي السبفن األخذ في االعتبار عدة حيث ينبغي  ، نحال  يصبل  لجميع أنواع السبف

ث لحسب  االختيار األنسبر ومنها عرمر السبفن، والمسباحة المطلوبة والمتاحة عليها،  عوام
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ومدى توافر بدايث الوقود ومحطات التموين في   السبفن  التي تبحر فيها  ومنالق التشبغيث

 .   المسارات البحريةتلك  

بشببببدة مقارنة بأنواع  كفته  الملايا البيةية ترج     ويتمتع الغاز الطبيعي بجملة من

% من  12أن قطباع النقبث البحري يتسببببببر في نحو    خباصببببة في ظبثالوقود األخرى،  

% من انبعاثات غاز ثاني أكسبيد الكربون،  3حو  ون انبعاثات ثاني أكسبيد الكبريت عالميا  

اسبببتمداص الغاز   لكن  .لتلك االنبعاثاتيمكن للغاز المسببباهمة في تمفيض ابببم     حيث

بشببكث    تنفيذه المتاحاآلني  ليس باألمر السببهث أو    ود للنقث البحريالطبيعي المسببال كوق

على المدى القرير، حيث البد أوال  من تجهيل السببفن بأنظمة دفع تعمث بالغاز،   موسببع

للغاز    تملينلوإابافة صبهاريج   الحاليةعمث تحديث ألنظمة الدفع للسبفن    عبروذلك إما 

  تعتمد أو حجل للبيات لبناء سببفن جديدة تعمث من األسبباس بمحركات   الطبيعي المسببال

  تموين   محطاتوتوافر  الغاز الطبيعي المسببال. وإلى جانر ذلك، فال بد من إنشبباء على  

على  الغاز الطبيعي المسبالتتي  إعادة تعبةة السبفن ب   ،في البحر  تموين  أو سبفنعلى البر 

 .البحرية العالميةالمطول    امتداد

الدولة صببباحبة الريادة في بناء أول سبببفينة تعمث بالغاز الطبيعي    وتعد النرويج

من السبفن    أسبطول  وقد اسبتمرت النرويج في بناء.  2000المسبال، ويعود ذلك إلى عاص 

ل بأكبر عدد من  لرايدة في هذا النشببباالعاملة بالغاز الطبيعي المسبببال لتصبببب  الدولة ا

نحو بناء أسبطول   عالميا    النرويجية، بدأ اللخ  يلداد  نجاح التجربة  وبعد.  السبفن الحدي ة

نهاية عاص  تعمث بالغاز الطبيعي المسبال  سبفينة  175 إلى العددرتفع  لي ،  حديث من السبفن

  مالكي السفنبعض  بدأ   سياق مواز،وفي   .2000عاص   سفينة واحدة فقط، مقارنة ب 2019

بالغاز   للعمث  بالمدمة العاملة  في السببفنالعمث على تأهيث أنظمة الدفع    ،2015منذ عاص  

عاص  عدد السبفن المؤهلةووصبث  ،  حسبر الحاجة )مع اسبتمرار تشبغيلها بالوقود التقليدي(

 .سفينة 113إلى  2019
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الغباز  بب   التي تعمبثواألخرى    المؤهلبةالسببببفن    من  اإلجمباليالعبدد    فبإن  وإجمباال  

حج   % من  0.3، ليشكال معا نحو  2019سفينة بنهاية عاص   288 قد بلغالطبيعي المسال 

منطقة شببمال غرب أوروبا على  في  العالمي. وتنتشببر هذه السببفنالتجاري األسببطول  

في منطقة بحر البلطيق    "منالق اببط االنبعاثات"  ما يعر  باسب  وجه المصبوص في

منالق أخرى م ث آسبببيا قبالة  وبحر الشبببمال، وقبالة سبببواحث أمريكا الشبببمالية، وفي  

 الصين.  سواحث

وكوريا    ،في الصببين، واليابان  أحوا  بناء السببفن الرييسببية  تلقتوفي المقابث،  

من  حيث  الغاز الطبيعي المسببال،  ب سببفن جديدة تعمث    لبناء  مؤكدةللبات  عدة   الجنوبية،

سبببفينة    207  حوالي  ، دخول2027وحتى عاص   2020الفترة من عاص   المتوقع أن تشبببهد

أن قطاع النقث البحري   وقد بات وااببحا  العالمي.    التجاري  جديدة للعمث في األسببطول

اتماذ خطوات ملموسبة باعتماد الغاز الطبيعي المسبال وقودا  للسبفن الجديدة   شبرع فيقد 

  وببالتبالي إلالق انبعباثبات أقبث  ،تهبا عن م يلتهبا القبديمبةالتي تتميل ببارتفباع كفباءة محركبا

  للبيات . ويمكن اسبببتنتاج ذلك من خالل ارتفاع حصبببة  من غازات االحتباس الحراري

ات  ي للب  10الغاز الطبيعي المسبال مقارنة بالسبفن التقليدية، فمن بين كث  ب السبفن العاملة 

% من إجمالي 60بحصببة   لبناء سببفن تعمث بالغاز، أي  للبياتسببت نحو  جديدة، يوجد  

 الطلبيات الجديدة.

موقع ومنها  69حوالي   2020أما مواقع تموين السببفن، فقد بلغ عددها مطلع عاص   

، بينما يتي  البعض اآلخر خدمات بالغاز الطبيعي المسببال  ما يتي  التموين المباشببر للسببفن

( التي تسبببتمدص  Bunker Vesselsأخرى من بينها إعادة تعبةة سبببفن التموين البحري )

وبمال  المواقع القبايمبة، هنا  حلمة  .  البحربدورها في تموين ممتلف أنواع السببببفن في 

 وآسيا/المحيط الهادي، والشرق األوسط،  ،من المشاريع الجديدة الملمع تنفيذها في أوروبا

لغاز تموين السبفن با  ومواقع  وفي حال تنفيذ هذه المشباريع سبيصبث العدد اإلجمالي لمحطات

  حول العال .في منالق ممتلفة  محطة موزعة  98الطبيعي المسال إلى 
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، أبدى عددا  من الدول العربية )المصببدرة للغاز الطبيعي  العربيعلى المسببتوى 

المسببال( اهتماما  باالسببت مار في مجال اسببتمداص الغاز الطبيعي المسببال كوقود لقطاع 

الدول العربية عدة مقومات تمكنها من تحويث المنطقة   لدى  النقث البحري. وال شببببك أن

،  منذ عقود  صببببناعة غازية متكاملة  فهي تملكككث إلى مركل عالمي لتموين السببببفن،  

مليون    137بطباقبة    محطبات عمالقبة إلنتباج وتصببببدير الغباز الطبيعي المسببببال  ولبديهبا

عدد من المطول  موقعها الجغرافي المتميل الذي يتوسبط العال  و عالوة على   .لن/السبنة

كما أنها تض  وتطث على عدد من الممرات الحيوية م ث مضيق هرمل   المالحية الهامة.

 وقناة السويس.

إلى توقيع اتفباقيبات   الشببببركبات الولنيبة في البدول العربيبةبعض  وقبد توصببببلبت  

للبدء في إنشباء محطات لتموين السبفن    ،وتفاهمات أولية مع شبركات عالمية متمصبصبة

مشبببروع إنشببباء مركل إقليمي لتموين السبببفن بالغاز   ومنها ،بالغاز الطبيعي المسبببال

قطر  "كمبا وقعبت  . 2024يتوقع االنتهباء منبه عاص   الطبيعي المسببببال في سببببلطنبة عمبان

تطوير البنية  ب لتأسببببيس شببببركة عالمية تقوص    Shellعلى اتفاقية مع شببببركة   "للبترول

األسبباسببية الالزمة لتقدي  خدمات تلويد السببفن بوقود الغاز الطبيعي المسببال في مواقع 

اسببتراتيجية في منالق الشببرق األوسببط وأوروبا وشببرق آسببيا. وتشببكث هذه الشببركة 

تعطي دفعة قوية نحو التوسببع في اسببتمداص الغاز الطبيعي    ،الوليدة خطوة غير مسبببوقة

قيد المناقشبببة   عالمسبببال كوقود في قطاع النقث البحري. أما في مصبببر، فهنا  مشبببرو 

 لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء دميال.

نها من لعر ، سببيمك  هذه المشبباريعوال شببك أن نجاح الدول العربية في تجسببيد  

بحصببة جيدة من هذا السببوق الواعد في اببوء   والفوزالسببوق العالمي،  هاما في  ا  دور

تشببريعات المنظمة البحرية الدولية الماصببة بالكبريت، واالسببتراتيجية الجديدة الرامية 

 إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.  
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الفصل األول

األسطول العالمي من السفن، 
ودوره في التجارة البحرية الدولية

1-1 : أنواع السفن في القطاع البحري

1-2 : األسطول التجاري العالمي وأهميته
           في التجارة البحرية الدولية
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 يف القطاع البحريأنواع السفن  :1-1
تطورا  هايال  على مدار الممسبين سبنة الماابية،   الدوليةشبهدت التجارة البحرية  

أما   .للسبلع والبضايع ة% من إجمالي حركة التجارة العالمي 90-80حتى باتت تم ث نحو  

وسببايث  المنافسببة مع  شببدة    بسبببرالتجارة البحرية    حصببة  فتقثمن جانر القيمة المالية، 

في نقبث    والفعبالبةأحبد الوسببببايبث الهبامبة  الجوي البذي يعبد  الشببببحن    م بث  ،النقبث األخرى

-60نحو    حيث تم ثبنصبير األسبد    تظث تسبتأثر، إال أنها ذات القيمة المرتفعةالبضبايع  

 .1% من إجمالي التجارة العالمية07

يشببمث سببفن    ، حيثالسببفنأنواع    واسببع من  ليفيضبب  األسببطول العالمي  و 

المسبببببال )  ،(Container Ships)  الحباويبات الغباز الطبيعي   LNGوسببببفن نقبث 

Carriers،)  بببببببب الم   طبببب الت النفبب وناق( اصCrude Oil Tankers)  ،  المواد وناقالت

وسببفن الدحرجة المعروفة  (، Cruise Ships)  السببياحيةوسببفن الرحالت   ،الكيميايية

العالمي التجاري األسبطول   اب ، وقد  اوغيره، وسبفن الركاب اختصبار باسب  "رورو"

 .2ألف سفينة 94أك ر من   2019مطلع عاص 

المدمات   بالتوازي مع، وتشبببكث  الدوليةعصبببر التجارة البحرية  السبببفن تعد  و  

اللوجسببببتية التي يقدمها قطاع النقث البحري كتموين السببببفن بالوقود وموانئ الشببببحن 

والتفريغ..إلخ، العمود الفقري لهذه التجارة الحيوية. ويشير تطور األسطول العالمي إلى 

  وازدهار حركة نقث البضبايع بين ممتلف األسبواق،  تنامي التجارة العالمية بشبكث عاص،

أنواع السفن المستمدمة    تعددومع    .االقتصباد العالمي على صبحة  مؤشبرا    تعطي  بالتاليو 

من  أنه إال   أحجامها وخصبببايصبببها األسببباسبببية،، واختال   الدولية  في التجارة البحرية

%  98، التي تشبكث مجتمعة أك ر من  تصبنيفها إلى المجموعات الرييسبية التالية  الممكن

 .من األسطول التجاري العالمي

 
UNCTAD, Review of maritime transport, 2019. 

 1 نفس المصدر السابق  
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 (Container Shipsسفن الحاويات )  :1-1-1

كما يتضب  من االسب ، فهي سبفن تسبتمدص الحتواء أكبر قدر ممكن من البضبايع 

على ذات أحجاص قياسبية موحدة لتسبهث عملية النقث والتفريغ  التي توابع داخث حاويات  

 ظهر السببفينة، وهي تصببم  بهذا الشببكث لتحقيق أقصببى اسببتفادة ممكنة من المسبباحة

 المعادلة لعشبببرين قدما  وحدة  الوتسبببتمدص  . 1-1الشبببكث كما يبين  المتاحة على السبببفينة  

(TEU)    دة  بببب دة واح بببب ادل وح بببببب ث تعبببب اويات، حي بببب ن الح بببب سف  حمببببببببببببببولةكوحدة لوصف

وسببفن الحاويات هي سببفن    .قدما  (، حاوية واحدة قياسببية لولها عشببرين TEU 1) أي

حيث تسببتمدص في  الدوليةفي التجارة البحرية    دور محوريب   وتضببطلعلنقث البضببايع،  

وهي شبببهدت تطورا  في أحجاص .  % من البضبببايع الجاهلة )غير السبببايبة(90نقث نحو  

تصببببث حمولة سببببفن حيث  .  كفاءة المحركاتحمولتها مع تطور أنظمة الدفع، وارتفاع  

ومن أشببهر  .ألف وحدة قياسببية معادلة لعشببرين قدما   23الحاويات الضببممة جدا  إلى 

نسبببة إلى قناة بنما ويقث عراببها   (Panamax)  أنواع سببفن الحاويات سببفينة بنماكس

التي يصببببث    (Neo- Panamax)بنماكس الجديدة سببببفينة حاويات  مترا ، و   33.2عن  

 متراَ.    49عراها األقصى إلى 

 سفينة حاويات تابعة ألحد المطول المالحية العالمية : 1-1الشكث 

 
 CMA CGMالمصدر:  
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 (Tankers: الناقالت الصهريجية )1-1-2

المنتجات البترولية الممتلفة م ث النفط   لتملينوهي السبفن التي تضب  صبهاريج   

 ...إلخ.، والمنتجات البترولية المكررةالماص، والغاز الطبيعي المسال

ذات حموالت ممتلفة   الناقالت  من مجموعة واسببعة ،ويسببتمدص لنقث النفط الماص

  والتي تتراوح (  Suezmaxناقالت النفط الماص سببويل ماكس )بينها    من ،الطلرحسببر  

نباقالت النفط المباص  ، و ألف لن  200و 120  بين  السببببباكنبة(  الطنيبة  الحمولبة)  حمولتهبا

( والتي تليبد حمولتهبا عن Very Large Crude Carrier, VLCCالكبيرة جبدا  )

 .2-1بالشكث  المبينة  كألف لن  200

   (VLCCالماص الكبيرة جدا  )ناقالت النفط  :2-1الشكث 

 
 NYK Linesالمصدر:  
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صببببهاريج الأما ناقالت الغاز الطبيعي المسببببال، فتمتلف أنواعها حسببببر نوع  

( أو منشبببورية الشبببكث Moss Tanksالمسبببتمدمة والتي قد تكون كروية الشبببكث )

(Prismatic Tanks( أو الصببببهاريج ذات الغشبببباء )Membrane Tanks)  يبين .

، أحد أنواع ناقالت الغاز الطبيعي المسبال وهي الناقالت كروية الشبكث من  3-1الشبكث 

الطاقة االسبتيعابية  ، وتصبث  من الناقالت التقليدية النسببة الغالبةالتي تشبكث   Mossنوع  

  الطباقبة االسببببتيعبابيبة وقبد تطورت  .  ألف متر مكعبر  180-170للنباقالت التقليبديبة إلى  

هايث خاصببة بعد دخول دولة قطر اببمن نادي   لناقالت الغاز الطبيعي المسببال بشببكث

التي تصببببث    (Q-Flex)  كيو فليكسبعد إدخالها في المدمة ناقالت الدول المصببببدرة، 

في   الطاقة االسبببتيعابية  ، بينما تصبببثألف متر مكعر  217إلى  لها  الطاقة االسبببتيعابية

 مكعر.ألف متر   266( إلى حوالي  Q-Maxمن نوع كيو ماكس )القطرية  الناقالت

 ( Moss Typeناقلة غاز لبيعي مسال ذات الصهاريج كروية الشكث ): 3-1الشكث 

 
 Mitsui Groupالمصدر:  

المواد الكيميايية    نقث كما تضب  فةة الناقالت الصبهريجية، السبفن المسبتمدمة في

كبيرة، وتعد حصبببتها  أو    ةمتوسبببط  و أصبببغيرة   ماإالسبببايلة، وهي ذات أحجاص ممتلفة  
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 إذا ما قورنت بناقالت النفط الماص أو الغاز الطبيعي المسببببال.)عدد السببببفن( اببببةيلة  

كبير من أسببببطول ناقالت المواد الكيميايية تليها  قسبببب   ب وتسببببتأثر الشببببركات اليابانية  

 الشركات الصينية والنرويجية.

التي  (Bunker Tankers)  أو التموين كما تندرج تحت هذه الفةة، سفن التلويد

حموالت  ، وهي ذات  الموانئ  داخبثالبحر أو    تسببببتمبدص في تموين السببببفن ببالوقود في

وقبد تسببببتمبدص في تموين السببببفن بليبد الوقود مقبارنبة بنباقالت النفط المباص،    صببببغيرة

الغاز الطبيعي    لتموينسببفن ومؤخرا  بدأ تشببغيث    ،)المازوت( أو زيت الغاز )السببوالر(

بالغاز  للنفط الماصناقلبة    تعبةبةإعادة    أثنباء، سببببفينبة تموين  4-1الشببببكبث المسببببال. يبين  

 الطبيعي المسال.

بالغاز الطبيعي المسال  للنفط الماصسفينة تموين أثناء إعادة تعبةة ناقلة : 4-1الشكث 

 
 Shell شركة المصدر:

 (Bulk Carrier Ships)  السوائبناقالت البضائع السائبة أو :  1-1-3

وباألخص الجافة   غير المعبأة وهي السبفن التي تسبتمدص في نقث البضبايع السبايبة

الشكث كما يبين    الحديد، والفح ، والبوكسيت/األلومنيا، والحبوب، والفوسفاتركاز م ث  

   سطول التجاري العالمي.األ  األكبر من القس تشكث  ، وهي  1-5
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بحموالت    النفط الماص، يوجد عدة أنواع من ناقالت السواير  التوعلى غرار ناق

والتي تليبد حمولتهبا    (Capesize Bulk Carrier)  سببببايل-أكبرهبا نباقلبة كيبر  ممتلفبة

  ( Panamax Bulk Carrier)  لن، وناقلة السببواير بنماكسألف   100السبباكنة عن 

 وغيرهما. ألف لن 99.99و   65والتي تتراوح حمولتها بين  
 ( Bulk Carrier Ship: سفينة نقث البضايع السايبة )5-1الشكث 

 
 3Albahri البحري المصدر: شركة 

 (General Cargo Ships: سفن البضائع العامة )1-1-4   

المغلفبببة م بببث األلعمبببة واآلالت فبببي نقبببث البضبببايع العامبببة  تسبببتمدص وهبببي

تجهيببلات الدحرجببة  علببى سببفن البضببايع العامببة تشببتمثوقببد  .والسببيارات واألثبباث

(Roll on/Roll offأو اختصببببار )  رورو" ا"(Ro/Ro)  لنقببببث البضببببايع ذات

حيببث تتببي  هببذه ، 6-1بالشببكث كالمبينببة  بممتلببف أنواعهببا المركبببات م ببث العجببالت

 قيادة المركبات من وإلى السفينة.  التجهيلات

 
 /الموقع الرسمي لشركة البحري  
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 التي تستمدص في نقث المركبات  (Ro/Roسفينة الدحرجة ): 6-1الشكث 

 
 PNG Logistics  4المصدر: شركة 

 (Offshore Vessels) *التموين البحري : سفن1-1-5

الببدع  هببذه الفةببة مجموعببة كبيببرة مببن السببفن التببي تقببدص خببدمات  وتضبب 

السبببفن  أم لتهببباومبببن  ،وأنشبببطة متعبببددة فبببي مجبببال النقبببث البحبببري ،اللوجسبببتي

االستكشببا  عببن الببنفط والغبباز، وسببفن الحفببر البحببث و  المسببتمدمة فببي عمليببات

(Drill Ships) والسبببفن المسبببتمدمة فبببي عمليبببات حفبببر آببببار البببنفط والغببباز ،

العايمبببة  اإلنتببباج تمبببلين أو وحبببدات ( وسبببفنFPSOالعايمبببة لانتببباج والتفريبببغ )

(FSU)  منصبببات البببنفط  إمبببداد، وسبببفن البببنفط والغببباز صبببناعةالمسبببتمدمة فبببي

( لتقبببدي  البببدع  اللوجسبببتي Platform Supply Vessels) البحريبببة والغببباز

 ونقث األفراد والمهمات والمعدات من وإلى المنصات البحرية.

أحد السبببفن المسبببتمدمة في عمليات تلويد منصبببات النفط ،  7-1الشبببكث يبين  

 والغاز البحرية.
 

  PNG Logisticsالموقع الرسمي لشركة   
*يشار إليها في أدبيات األنوكتاد الصادرة باللغة العربية بهذا االسم، وإن كان المعني األصلي يشمل مجموعة واسعة من السفن بأنشطة  

 مختلفة 
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 ( Platform Supply Vesselمنصات النفط والغاز ) إمداد /سفينة تلويد : 7-1الشكث 

 
 Maritime Connector المصدر:

 (Passengers Ships: سفن الركاب )1-1-6

(  Ferriesارات )وهي التي تسبتمدص في نقث الركاب بشبكث عاص ويشبمث ذلك العب  

( لمسببافات قصببيرة، كما تشببمث سببفن  أيضببا    )والمركباتالتي تسببتمدص في نقث األفراد 

  وتسبببهيالت ترفيهية   ( التي تضببب  فنادق عايمةCruise Ships) السبببياحية  الرحالت

 .8-1الشكث   كما يبين  امامة حجمهاباستهالكها العالي من الوقود، و   وتتس 
 ( Cruise Ship) السياحيةسفينة الرحالت : 8-1الشكث 

 
 MSC cruisesالمصدر: 
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  الدولية البحرية التجارة، وأهميته يف : األسطول التجاري العاملي1-2
 األسطول التجاري العالميحجم :  1-2-1

  ألف سببفينة   94أك ر من    2019العالمي مطلع عاص   التجاري  بلغ حج  األسببطول

وعادة ما يسببببتمبدص  مليبار لن.   1.97حوالي  ب 5*حمولتهبا الطنيبة السبببباكنبة  يقبدر إجمبالي

عواببا  عن عدد  السبباكنة لقياس نمو األسببطول التجاري العالمي  مقياس الحمولة الطنية

قد بلغت الحمولة الطنية الساكنة لناقالت النفط مطلع  السفن، ف  حسر أنواعوعلى   السفن.

% من  28.7  حوالي  قبدرهباتشببببكبث حصبببببة  لمليون لن    567.5حوالي    2019عباص  

لناقالت الغاز   السبببباكنة  الحمولة الطنية  إجمالي  األسببببطول التجاري العالمي، بينما بلغ

التي تعبد    %، أمبا نباقالت المواد الكيميباييبة3.5مليون لن بحصببببة عبالميبة    69حوالي  

مليون   46.3  اإلجمالية  بلغت حمولتهاقد ف  لناقالت الصببببهريجية،قطاع االمكون ال الث ل

مليون   682.8الناقالت الصبببهريجية حوالي  قطاع شبببكث  ي بذلك  %، و 2.4لن بحصبببة  

 .9-1الشكث  كما يبين   % من األسطول التجاري العالمي34.6لن، بحصة  

   2019توزيع هيكث األسطول العالمي من السفن مطلع عاص : 9-1 الشكث
 )وفق الحمولة الطنية الساكنة(

 
   UNCTAD, Review of maritime transport 2019: المصدر 

 
(: يقصد بها طاقة حمولة السفينة بالطن المتري، والتي تشتمل على الوقود  نية الساكنة )الحمولة الط *

 والمياه والمستودعات وطاقم السفينة 

%28.7, ناقالت النفط 

%3.5, ناقالت الغاز  
ناقالت المواد الكيميائية 

 ,2.4%

%42.6, سفن السوائب الجافة

%13.4, سفن الحاويات

,  سفن التموين البحري
%3.7, سفن البضائع العامة4.1%

%0.4, العبارات وسفن الركاب

%1.2, سفن أخرى
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يتسبب  األسببطول العالمي بحداثته نوعا  ما، ففي أما من جانر عمر األسببطول، ف

يعد عمر  و  سببنة. 21عمر حسببر عدد السببفن حوالي  ال، بلغ متوسببط  2019مطلع عاص 

األسببببطول العبالمي من النقبال الهبامة في تقيي  كفباءة قطباع النقبث البحري وآثاره البيةيبة،  

قطاع، ومنها اتماذ القرارات التي من شبببأنها الارات اسبببتدامة وعامث مه  في تقيي  خي 

ية إلجراء  و إحالل أو تجديد السبفن القديمة أو المتهالكة، أو تحديد أي القطاعات ذات أول

عمليات التجديد. وال شبك أن وجود أسبطول قاي  على السبفن الحدي ة، سبيقلث من اآلثار 

 ود الحدي ة مقارنة بالسفن القديمة أو المتهالكة.البيةية المحتملة الرتفاع كفاءة أنظمة الوق

   الدوليةتطور حركة التجارة البحرية    :1-2-2

  2018-1980نموا  مسببتمرا  خالل الفترة  الدوليةشببهدت حركة التجارة البحرية  

  .2009عباص    حبدثبتالتي    العبالميبةارتفعبت وتيرتبه في السببببنوات الالحقبة لألزمبة المباليبة  

مقارنة    2018لن عاص   مليار  11 إلى  التجارة البحرية الدولية  حج   إجمالي  وصبث  حيث

االقتصاد نمو  ، منقادا  ب %2.9سنوي قدره    بمتوسط،  1980مليون لن عاص   3704بنحو  

 .االستمراجي والتحويلي النشال الصناعي  في قطاعي  خاصة العالمي
 

النقث البحري،   قطاع  ومن المؤشبببرات الرييسبببية ذات األهمية التي تعكس نشبببال

األحجباص   ليس فقط  ( التي تبأخبذ في االعتببارton-milesمقبدرة بباأللنبان الميليبة )الالتجبارة  

معدالت اسببتهال     ترتفع . فبليادة المسببافات،السببفن  أبحرتهاالتي المسببافات بث والمنقولة 

أقث تأثيرا  على البيةة    وقود  بدايث  إليجاد  هنا  حاجة ملحة  الوقود البحري، وبالتالي تصبب 

زخما  بسببر لول المسبافات بين    الناقالت الصبهريجيةوتكتسبر تجارة    وبأسبعار اقتصبادية.

عالوة على تطبيق سببياسببة    المنالق المنتجة والمسببتهلكة وخاصببة الغاز الطبيعي المسببال.

االعتمباد على مصببببدر واحبد أو  لتجنبر  تنويع مصببببادر اإلمبدادات التي تتبعهبا عبدة دول  

 .لديها ، لضمان تحقيق أمن الطاقةمصادر محدودة لامدادات
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  نحو   2018المقبدرة بباأللنبان الميليبة عباص    البدوليبةبحريبة  التجبارة ال  وقبد بلغ حج 

  16686  على نحوالبترولية وحدها المواد  تجارة   اسبببتأثرت منها،  ميث  مليار لن  60414

المواد  تجارة  الداخلي لتوزيع  الوبالنظر إلى   %.27.6حصببة  مليار لن ميث، أي ما يعادل  

البترولية، يتضبببب  أن تجارة النفط الماص والمنتجات البترولية المكررة تسببببتأثر بحصببببة  

مليبار لن   13809حوالي    2018%، حيبث بلغ إجمبالي األلنبان الميليبة لهبا عباص  82.8

)تشبمث الغاز الطبيعي المسبال وغاز البترول    ميث، بينما بلغت األلنان الميلية لتجارة الغاز

، أما تجارة الكيماويات فقد بلغت %10.6مليار لن ميث بحصبببة    1766حوالي   المسبببال(

بالرغ  من أن حصببببة  و %.6.6  بنسبببببةمليار لن ميث    1111األلنان الميلية لها حوالي 

، حيبث بلغ معبدل 2000تجبارة الغباز قبد تببدو منمفضببببة، إال إنهبا في تنباص ملحوظ منبذ عباص  

% وهو ما يليد عن ثالث أاببعا  6.4نحو  (  2018-2000النمو السببنوي خالل الفترة )

ويرجع ذلك إلى تنامي  %،  2معبدل النمو المسببببجبث لتجارة النفط خالل نفس الفترة والبالغ  

صبناعة الغاز عالميا  وزيادة عدد الدول المصبدرة والمسبتوردة للغاز الطبيعي المسبال على 

ة الغباز  حبد سببببواء، حيبث نج  عن ذلبك خلق مسببببارات بحريبة جبديبدة على خريطبة تجبار

 .10-1الببشكث % كما يببببين  3.7العالمية. بينما سجلت تجارة المواد الكيماوية نموا  

 (2018-2000خالل الفترة )  تطور تجارة المواد البترولية المقدرة باأللنان الميلية:  10-1الشكث  
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% وهو ما يليد عن ثالث أاببعا  6.4نحو  (  2018-2000النمو السببنوي خالل الفترة )
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ة الغباز  حبد سببببواء، حيبث نج  عن ذلبك خلق مسببببارات بحريبة جبديبدة على خريطبة تجبار
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والتشريعات الدولية

2-1 : وقود النقل البحري

2-2 : تشريعات المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث 

            الناجم من السفن

2-3 : خيارات / بدائل الوقود لتلبية تشريعات المنظمة البحرية

            الدولية الخاصة باالنبعاثات

2-4 : استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري
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ود النقل البحري ق : و 2-1
 في النقل البحري المستخدم  الوقود  أنواع:  2-1-1

يندرج الوقود المسببببتمدص في قطاع النقث البحري تحت ثالث مجموعات رييسببببية  

ونسبر الملط،   ،، ولرق اسبتمالصبهاالمواص األسباسبيةوالتي تمتلف فيما بينها باختال   

 :6وذلك على النحو التالي  .متوسط نسبة الكبريت عالوة على

 وتنقسم إلى:(  Fuel Oilsزيوت الوقود ) (1

 (Residual Fuel Oils)  ةت الوقود المتبقيوزي ✓

من النفط الماص من خارج برج التقطير   (Residue)  من المتبقي  تستملص  وهي

زيبت الوقود ال قيبث    امنهب بعبدة أسببببمباء    في قطباع النقبث البحري  االجوي، ويشببببار إليهب 

(Heavy Fuel Oil( أو زيبت الوقود المتبقي ،)Residual Fuel Oil, RFO أو )

األك ر  االسبب   ( وهو  High Sulfur Fuel Oil, HSFOزيت الوقود عالي الكبريت )

من اختال  نسبببة الكبريت في هذا النوع إال أنها  وعلى الرغ شببيوعا  في االسببتمداص.  

%. ووفقبا  لبيبانبات المنظمبة البحريبة البدوليبة، فقبد بلغ 4.5% إلى  1  منعبادة تتراوح  

المسببببتمدص في النقث البحري    المتبقيمتوسببببط نسبببببة الكبريت في عينات زيت الوقود  

 .%2.45عالميا  حوالي  

 (Intermediate Fuel Oils)  ةت الوقود الوسطيوزي ✓

  متفاوتة   نسر( مع  HFOعبارة عن خليط من زيت الوقود عالي الكبريت ) يوه

وهو خليط    IFO 380نوعان رييسيان هما   ا(. ويوجد منهDistillatesمن المقطرات )

الكبريببت ) الوقود عببالي  هو  فالنوع اآلخر  أمببا  (،  2%( والمقطرات )98%من زيببت 

IFO180  (88  ،12% من زيبت الوقود عبالي الكبريبت  ،)وفي كال % من المقطرات  

 %.1النوعين تليد نسبة الكبريت عن 
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المفيفبة إلنتباج زيوت    المقطرات  الوقود معزيبت    يمكن خلطوإلى جبانبر ذلبك،  

 ويشمث ذلك:  (Low Sulfur Fuel Oils, LSFOوقود منمفضة الكبريت )

 جدا   مفببببببببضبببب ريت المببببن بببببببببب ببوى الكب بببببببببببببببب محتبببب ذو ود  بببببببببب ت الوقبببببببببببببببببببببب زي  •

(Very Low Sulfur Fuel oil, VLSFO ،)0.5  بنسبة.% 

 Ultra-Lowاية )بببببببببب ض للغبببببببب نمفبببب ت المالكبري وى  بببببب محت ود ذو  بب زيت الوق •

Sulfur Fuel Oil, ULSFO  إلى أقث من  (، وتصبببث فيه نسببببة الكبريت

وهو الوقود المطبابق للمواصببببفبات للعمبث في المنبالق البحريبة التي    .0.1%

 تضع قيودا  صارمة على انبعاثات أكاسيد الكبريت.

 (Distillatesالمقطرات ) (2

وهي تتسب  بأنها سبريعة االشبتعال، وأخف من زيوت الوقود، وتحتوي على 

زيت  مصبطل  ويسبتمدص   %.1% إلى 0.3  منتتراوح    نسببة منمفضبة من الكبريت

لاشببارة إلى هذا النوع    (Marine Gas Oil, MGOالبحري )  "السببوالر" الغاز

ت الغاز  من زي منمفضبببة الكبريت  . ويوجد أنواع  السبببفنمن الوقود المسبببتمدص في  

 :هيالبحري  

  ذو محتبببببببببببوى الكببببببريت المببنببمفببببض جداالبحري  الغاززيت  •

(Very Low Sulfur Marine Gas Oil ) 

 .%0.1إلى أقث من    في هذا النوع  وتصث نسبة الكبريت

 بببايةبببببوى الكبريت المببنمفببببض للغبب ببذو محتببالبحري  الغاززيت  •

(Ultra-Low Sulfur Marine Gas Oil ) 

 %0.0015وتصث نسبة الكبريت في هذا النوع إلى أقث من  

 المسالالغاز الطبيعي   (3

بببدأ اسببتمدامها فببي اآلونببة األخيببرة فببي  التببيوهببو مببن أنببواع الوقببود 

 من األسطول العالمي.حيوية  قطاعات عدة 
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، لببهالقطبباع الرييسببي المسببتهلك  نبباقالت الغبباز الطبيعببي المسببالتعببد و 

الطبيعبببي  كميبببات ابببةيلة مبببن الغببباز تبمبببرأثنببباء رحلبببة الناقلبببة،  ينبببتجحيبببث 

بسبببر  (Boil-off Gas, BOG) يطلببق عليهببا اسبب  الغبباز المتبمببر المسببال

فصببلها  والتببي عببادة مببا يببت ، التفبباوت فببي درجببات الحببرارة مببع الوسببط المحببيط

فببي محركببات السببفينة التببي عببادة  ودفعهببا إلببى أنظمببة الببدفع السببتمدامها كوقببود

 .ما تكون ثنايية الوقود

 الوقود في النقل البحري   توزيع استهالك:  2-1-2

  العالمي  % من إجمالي الطلر4يشبكث اسبتهال  القطاع البحري من الوقود حوالي 

مليون برميبث مكبافئ نفط/اليوص   4.3على النفط والمنتجبات البتروليبة، وهو يقبدر بحوالي  

اع النقبث البحري البدولي أكبر  طب يعبد قو .  (7)2018وفقبا  لتقبديرات وكبالبة الطباقبة البدوليبة عباص  

االسبببتهال     متوسبببط  حيث يتراوح(،  HSFOمسبببتهلك لليت الوقود عالي الكبريت )

بم باببة  القطباع البحري  من    يجعبث  ممبامليون برميبث،    3.2  إلى  3.1من    منبه  اليومي

%  12يسبباه  قطاع النقث البحري وحده بأك ر من   كللذ .له  المسببتهلك  الرييسببي القطاع

فمبا    .(8) الطباقبة عبالميبا  أنشببببطبة  بب ( المرتبطبة  2SOمن انبعباثبات ثباني أكسببببيبد الكبريبت )

 فيه  الكبريت  )نسبببببةتسببببتهلكه سببببفينة حاويات واحدة من زيت الوقود عالي الكبريت  

  50اسبتهال     إجمالي  ينتج عنالكبريت تعادل ما   من  %(، يتسببر في إلالق انبعاثات3

الكبريبت  البديلل  من  مليون مركببة عباديبة مجتمعبة جلء في   10في البديلل    )محتوى 

 .%(0.01أو    "ppm 10"المليون  

% من  75أك ر من    (HSFO)  وإجمباال يشببببكبث زيبت الوقود عبالي الكبريبت

مكافئ نفط/اليوص    رميثمليون ب  4.3إجمالي اسببتهال  الوقود في النقث البحري الذي بلغ  

% من  5نحو    (LSFO)  . بينما تشبكث حصبة زيت الوقود منمفض الكبريت2018عاص 

 
7 EIA;" The Effects of Changes to Marine Fuel Sulfur Limits in 2020 on Energy Markets"; March 2019. 
8 IEA;" World Energy Outlook: Global Energy Trends"; 2018. 
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 إجمالية  حصبةإجمالي االسبتهال ، ليشبكث زيت الوقود بنوعيه عالي ومنمفض الكبريت  

(  MGOالغاز البحري )  زيتبينما يشبببكث    % في مليج وقود النقث البحري.80قدرها 

 % من إجمالي االستهال .  20قرابة 

 من السببببفن الجبديبدة  ال ببأس ببه  ورغ  دخول عبدد  ،أمبا الغباز الطبيعي المسببببال

، فال يشببكث سببوى نسبببة اببةيلة للغاية حيث بلغ اببمن األسببطول العالمي  العاملة به

برميبث مكبافئ    1000تر مكعبر تكبافئ نحو  ممليون    73حوالي    2018اسببببتهالكبه عباص  

الشكث مليج االستهال  كما يبين    من%  0.02  يعادل حصة اةيلة قدرها  بمااليوص /نفط  

2-1. 
 2018توزيع استهال  الوقود البحري حسر نوع الوقود المستمدص، عاص  : 1-2الشكث 

 
 IEAوكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 
ملنع التلوث الناجم عن السفن الدولية    املنظمة البحرية تشريعات    : 2-2
 

 االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن: لمحة تاريخية عن 2-2-1

تضطلع ليةة تابعة األم  المتحدة،  هك،  1958عاص   المنظمة البحرية الدولية أنشةت

اتماذ  وابع واعتماد إجراءات لتحسبين سبالمة وأمن الشبحن الدولي، و   بمسبؤولياتها نحو 

للبيةة سببواء البحرية أو   الحيلولة دون حدوث تلوث من السببفنالتدابير التي من شببأنها 

زيت الوقود عالي
الكبريت 

(HSFO)

زيت الوقود 
منخفض الكبريت 

(LSFO)

زيت الغاز 
(MGO)البحري

الغاز الطبيعي 
(LNG)المسال

إجمالي االستهالك
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، لببهالقطبباع الرييسببي المسببتهلك  نبباقالت الغبباز الطبيعببي المسببالتعببد و 

الطبيعبببي  كميبببات ابببةيلة مبببن الغببباز تبمبببرأثنببباء رحلبببة الناقلبببة،  ينبببتجحيبببث 

بسبببر  (Boil-off Gas, BOG) يطلببق عليهببا اسبب  الغبباز المتبمببر المسببال

فصببلها  والتببي عببادة مببا يببت ، التفبباوت فببي درجببات الحببرارة مببع الوسببط المحببيط

فببي محركببات السببفينة التببي عببادة  ودفعهببا إلببى أنظمببة الببدفع السببتمدامها كوقببود

 .ما تكون ثنايية الوقود

 الوقود في النقل البحري   توزيع استهالك:  2-1-2
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مليون برميبث مكبافئ نفط/اليوص   4.3على النفط والمنتجبات البتروليبة، وهو يقبدر بحوالي  

اع النقبث البحري البدولي أكبر  طب يعبد قو .  (7)2018وفقبا  لتقبديرات وكبالبة الطباقبة البدوليبة عباص  

االسبببتهال     متوسبببط  حيث يتراوح(،  HSFOمسبببتهلك لليت الوقود عالي الكبريت )
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  50اسبتهال     إجمالي  ينتج عنالكبريت تعادل ما   من  %(، يتسببر في إلالق انبعاثات3

الكبريبت  البديلل  من  مليون مركببة عباديبة مجتمعبة جلء في   10في البديلل    )محتوى 

 .%(0.01أو    "ppm 10"المليون  

% من  75أك ر من    (HSFO)  وإجمباال يشببببكبث زيبت الوقود عبالي الكبريبت
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% من  5نحو    (LSFO)  . بينما تشبكث حصبة زيت الوقود منمفض الكبريت2018عاص 

 
7 EIA;" The Effects of Changes to Marine Fuel Sulfur Limits in 2020 on Energy Markets"; March 2019. 
8 IEA;" World Energy Outlook: Global Energy Trends"; 2018. 
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 إجمالية  حصبةإجمالي االسبتهال ، ليشبكث زيت الوقود بنوعيه عالي ومنمفض الكبريت  
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2-1. 
 2018توزيع استهال  الوقود البحري حسر نوع الوقود المستمدص، عاص  : 1-2الشكث 

 
 IEAوكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 
ملنع التلوث الناجم عن السفن الدولية    املنظمة البحرية تشريعات    : 2-2
 

 االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن: لمحة تاريخية عن 2-2-1
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للبيةة سببواء البحرية أو   الحيلولة دون حدوث تلوث من السببفنالتدابير التي من شببأنها 
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 المنظمة البحرية الدولية  وركلت  ،دولة  174وهي تضببب  في عضبببويتها حاليا     ،الهواء

في   للنفطحاالت انسبببكاب    ومع حدوث  .(9)  في البداية على السبببالمة والمالحة البحرية

برنامج عمث    في إعداد وتنفيذالمنظمة    ، شببببرعتالحوادث  بسبببببرالمحيطات والبحار  

على االتفاقية الدولية وقد أسبفر ذلك عن التصبديق  .  من السبفن  البحارلمنع تلوث  لموح  

  "مباربول"  أو مبا يعر  بباسبببب  اتفباقيبة، 1973لمنع التلوث النباج  عن السببببفن في عباص 

(MARPOL)  . الشكث ن  ببببببببب كما يبي   مرفقات فنية 6 شكلها الحاليتض  االتفاقية في  و

والتي دخلت   من األحكاص لمنع أو تقليث التلوث الناتج عن السبببفن  ة، تضببب  مجموع2-2

تركل المرفقات الممسبة األولى على مكافحة التلوث و   .حيل التنفيذ على فترات متالحقة

، بينما يمتص  فة من السببفينةالمحمولة أو المصببر    الناتج عن المواد الصببلبة أو السببايلة

وهو المرتبط باسبببتهال     السبببفن  عوادص  بانبعاثات المرفق السبببادس بمنع تلوث الهواء

 .الوقود في قطاع النقث البحري

 (MARPOL: المرفقات الفنية الماصة باالتفاقية الدولية لمنع التلوث الناج  عن السفن )2-2الشكث 

 
 Cedigaz (10)المصدر:  

 
األمم المتحددة، وقدائع األمم المتحددة، و دور المن مدة البحريدة الددوليدة في الحيلولدة دون تلوا المحيطدات النداجم عن السدددددفن والشدددددحن    

 2016البحريو،  
10 Nick W. &  CHRIS B. (CEDIGAZ);" The Impact OF New Marine Emissions Regulations On The 
LNG Market"; February 2019. 

 
                                             

 

                                                                                                                                                    35 
 

 

 السفناالتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن : المرفق السادس في 2-2-2

منع تلوث السببببفن بباالنبعباثبات  ب االتفباقيبة البدوليبة    منيمتص المرفق السببببادس  

في محركبات    الوقود  اسببببتمبداص  نتيجبة  (airborne emissionsفي الهواء )  النباتجبة

، ودخث حيل التنفيذ الفعلي في شهر 1997عاص    ألول مرة  هذا المرفق  أرعتمدوقد  ،السفن

اشترالات   في هذا المرفق، عدة  واعت المنظمة البحرية الدولية  وقد  .2005أيار/مايو 

  سيماتبببببب والج نبعاثات أكاسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين،  حول الحد المسموح به ال

 المرفق  اشبترلحيث   من آثار جسبيمة على البيةة وعلى الصبحة.  له ، لما (PM) الدقيقة

ركات  بب بببب بب في المح   ببببدصبببب المببببستم ود  بببببب وقبببب الفي   نسبة الكبريتتليد    على أال  البدايةفي 

. وقد %على أساس الكببببتلة )كتلة /كتلة(4.5 عنفببي الببببسفببببن   ويةبببب ان بببب يسية وال  بببب الري 

ت  اعتماد اشببترالات أك ر صببرامة ت  بموجبها   إلى أن  لسببنوات، ظث هذا الحد سبباريا  

ر وقبد    ،%3.5تمفيض نسببببببة الكبريبت إلى   في كبانون    حيل التنفيبذ  هبذا الحبد الجبديبددخبث  أ

 .  2012عاص   ال اني/يناير من

شبببريعا  أك ر صبببرامة ت  اعتماد ت   ،2016تشبببرين األول/أكتوبر من عاص  وفي  

في   (Global Sulfur Cap)  لنسبببة الكبريتالحد األقصببى العالمي   يقضببي بتمفيض

األول من كبانون  اليوص  من  % على أن يبدخبث حيل التنفيبذ ببدايبة  0.5إلى    الوقود البحري

 وقد دخث بالفعث حيل التنفيذ في هذا التاريخ. ،(11) 2020عاص   ال اني/يناير

أك ر    معباييرفقبد حبددت المنظمبة منبالق معينبة لتنفيبذ    ،وإلى جبانبر مبا سبببببق

وأكاسببيد النيتروجين، والجسببيمات الدقيقة،   ،صببرامة لمراقبة انبعاثات أكاسببيد الكبريت

  ابببببط منالق  اسبببب  ب (  MARPOLفي المرفق السببببادس من اتفاقية )  والتي تسببببمى

وقبد جرى في الببدايبة تطبيق    .(Emission Control Areas, ECAS)  االنبعباثبات

 
11 IMO briefing;” IMO sets 2020 date for ships to comply with low Sulphur fuel oil requirement”; October 
28, 2016. 
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11 IMO briefing;” IMO sets 2020 date for ships to comply with low Sulphur fuel oil requirement”; October 
28, 2016. 
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الكبريت  انبعاثات   التحك  في  اببمن ما يعر  بمنالق  الماصببة بالكبريت  االشببترالات

(Sulfur Emission Control Areas, SECAS)  الشبمال وبحر  بحر    تيفي منطق

ر .  1-2ببالجبدول  كمبا هو مبين    البلطيق لبقبت  التي  الحقبا منبالق أخرى    اببببيف إليهباث  أ

شبملت كث  ، ةالجسبيمات الدقيقبأكاسبيد النيتروجين و ة  خاصب  إابافيةاشبترالات  بدورها  

قبببالببة سببببواحببث بورتو ريكو من   الكبباريبي  العببذراء ، و  Puerto Ricoالبحر  جلر 

ميث بحري   200  على مسببافةوأمريكا الشببمالية )  ،.Virgin Islands  US األمريكية

موزعة في ثالث منالق    من سببببواحث الواليات المتحدة وكندا(، لتصببببب  هذه المنالق

أك ر صببرامة    اشببترالاتالتي تطبق    رييسببية في أوروبا وأمريكا الشببمالية والكاريبي

وصببببث الحبد المسببببموح ببه    حيبث  ،لحبدود االنبعباثبات النباتجبة عن حرق الوقود البحري

% من الحد المسبببموح به في 80أقث بنسببببة    وهو   2015% منذ عاص 0.1للكبريت إلى  

، 3-2الممطط  البذي يشببببمبث بقيبة منبالق العبال  كمبا يبين   2020التشببببريع الجبديبد لعباص  

 .2-2والجدول  

المرفق السادس لالتفاقية الدولية لمنع التلوث   في المبينة االنبعاثات  ابطمنالق : 1-2الجدول 

 ( MARPOLالناج  عن السفن )

 سريان المفعولتاريخ  تاريخ االعتماد  نوع التطبيق  المنطقة الماصة 

 2006مايو  1997سبتمبر  أكاسيد الكبريت  بحر البلطيق 

 2007 نوفمبر 2005يوليو  أكاسيد الكبريت  بحر الشمال 

أكاسيد   أكاسيد الكبريت، أمريكا الشمالية 

 والجسيمات الدقيقة النيتروجين،

 2012أغسطس  2010مارس 

أكاسيد الكبريت، أكاسيد   البحر الكاريبي 

 النيتروجين، والجسيمات الدقيقة

 2014يناير  2011يوليو 

 IMO  المصدر: المنظمة البحرية الدولية        
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  في وقود النقث البحري %  الكبريت  نسبة اشترالات لتطبيق : التطور التاريمي 3-2الشكث 

 MARPOLحسر اتفاقية منالق العال   وبقية منالق ابط االنبعاثات داخث 

 
 IMOالمنظمة البحرية الدولية  استنادا  إلىمعدل مصدر البيانات: 

 منالق ابط االنبعاثات مقارنة تطور حد الكبريت المسموح به في وقود السفن داخث وخارج : 2-2الجدول 

 منالق ابط االنبعاثاتخارج 

Outside ECAS 

 منالق ابط االنبعاثاتداخث 

Inside ECAS 

 2010يوليو تموز/  شهر )كتلة /كتلة( قبث%  1.5 2012يناير  )كتلة /كتلة( قبث كانون ال اني/  4.5%
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ووفقبا  للمنظمبة البحريبة البدوليبة، فهنبا  بعض المنبالق التي من المحتمبث  
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 .12(Strait of Malaccaأستراليبا والياببان وكببوريا الجببنوبية ومببضيق مببلقه )
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 IMO  المصدر: المنظمة البحرية الدولية        
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: جهود المنظـمة البحرـية اـلدولـية نحو تخفيب انبـعاـثات ـغازات االحتـباس الحراري  2-2-3

 من قطاع النقل البحري

انبعباثبات غبازات االحتبباس    تقبدير  نحو   أببدت المنظمبة البحريبة البدوليبة اهتمبامبا  

البحري النقببث  قطبباع  يطلقهببا  التي  اإلجراءات الحراري  اتمبباذ  العمببث على  ث   ومن   ،

لتقدير انبعاثات  والتدابير لتقليث هذه االنبعاثات. حيث أصبببدرت ثالث دراسبببات متتالية  

  فقد سببباه   ،. ووفقا  لهذه الدراسببباتغازات االحتباس الحراري من قطاع النقث البحري

بنسبببة  ن الصببيد(  النشببال الكلي للنقث البحري )التجارة الدولية، والتجارة الداخلية، وسببف

% في المتوسبببط من إجمالي انبعاثات ثاني أكسبببيد الكربون في العال  الناتجة 2.5-3.5

كما يبين    2015-2008عن حرق الوقود األحفوري والعمليات الصبببناعية خالل الفترة 

 .3-2الجدول  

من النقث البحري بقطاعته الممتلفة   2COانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون : 3-2الجدول 

 2015- 2008خالل الفترة 

 الفقرة الوحدة  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 مليون طن  32133 31822 33661 34726 34968 35672 36084 36062
إجمالي  

2CO  انبعاثات
 عالميا  

 مليون طن  916 858 773 853 805 801 813 812
 الدولي النقل البحري 

%2.3 %2.3 %2.2 %2.3 %2.5 %2.3 %2.7 %2.9 % 

النقل البحري   مليون طن  139 75 83 110 87 73 78 78
 الداخلي 

%0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %0.3 %0.2 %0.2 %0.4 % 

 مليون طن  80 44 58 58 51 36 39 42
 الصيد 

%0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %0.2 %0.1 %0.2 % 

إجمالي قطاع النقل  مليون طن  1135 977 914 1021 943 910 930 932
 البحري

%2.6 %2.6 %2.6 %2.7 %2.9 %2.7 %3.1 %3.5 % 

 ICCT، والمجلس الدولي للنقث النظيف  IMO: المنظمة البحرية الدولية  البياناتمصدر 
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، في إعداد الدراسبببة الرابعة 2019في أيار/مايو    المنظمة مؤخرا  وقد شبببرعت 

( من قطباع IMO GHG Study th4لتقبدير انبعباثبات غبازات االحتبباس الحراري )

الفترة   البحري خالل  الممتلفببة لحج   2018-2012النقببث  السببببينبباريوهببات  ، وإعببداد 

خالل  ، ويتوقع االنتهاء من هذه الدراسبة  2050-2018االنبعاثات مسبتقبال  خالل الفترة 

 .(13)2020النصف ال اني من عاص 

انبعاثات غاز   إجمالي  فقد بلغ،  2017الصبادرة عاص   البيانات أحدثوبالعودة إلى 

مليون    932  حوالي 2015ثباني أكسببببيبد الكربون النباتجبة عن قطباع النقبث البحري لعباص  

% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسببيد الكربون عالميا  لنفس العاص، وهي  2.6لن بحصببة  

آنذا   قردرتوالتي    2008مليون تقريبا  عن المسبببتويات المسبببجلة لعاص   200أقث بنحو  

جباهبدة نحو تقليبث مقبدار    البدوليبة  وتعمبث المنظمبة البحريبة  .مليون لن  1135حوالي  ب 

االستمرار في إعداد الدراسات الفنية المتمصصة  عبر   التقديراتفي هذه    "عدم اليقين"

 .في تقدير انبعاثات قطاع النقث البحري

،  2018، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية في عاص واسبببتنادا  إلى تلك التقديرات

على اتماذ خطوات جادة نحو العمث    ترتكلتشبكث ر ية لويلة األمد    أولية  اسـتراتيجية

النقبث البحري   الحراري من  إلى و على تقليبث انبعباثبات غبازات االحتبباس  وصببببوال 

، بمبا يتفق مع في نهبايبة المطبا   لملق قطباع معبدوص االنبعباثبات  التملص منهبا نهباييبا  

ال بالبث عشببببر من أجنبدة األم   اإلنمبايي  أهبدا  اتفباقيبة بباريس لتغير المنباخ، والهبد   

 .2030عاص ل(  SDG-13تحدة للتنمية المستدامة )الم

 
13 IMO;" Air Pollution anf Greenhouse Gas emissions: Greenhouse Gas Emissions". 
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/GHG-
Emissions.aspx  
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13 IMO;" Air Pollution anf Greenhouse Gas emissions: Greenhouse Gas Emissions". 
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/GHG-
Emissions.aspx  
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بشببببكبث أك ر تفصببببيال ، فبإن االسببببتراتيجيبة التي تبنتهبا المنظمبة في شببببهر و 

 :  14تقضي باآلتي 2018أبريث من عاص  /نيسان

تمفيض إجمبالي انبعباثبات غباز ثباني أكسببببيبد الكربون من قطباع النقبث البحري   •

مقارنة    2050% بحلول عاص 70ث  بنسبة    2030% بحلول عاص  40الدولي بنسبة  

 . 2008بعاص  

 البحري البدولي ذروة انبعباثبات غبازات االحتبباس الحراري من قطباع النقبث    بلوغ •

% على األقبث 50تمفيضببببهبا بنحو  في أقرب وقبت ممكن، ومن ث  العمبث على  

، مع مواصبلة الجهود للعمث على  2008مقارنة بسبنة األسباس   2050بحلول عاص 

بمبا يتمباشببببى مع اتفباقيبة بباريس   ، وأهبدا  األم  المتحبدةالتملص منهبا تبدريجيباَ 

 .للتنمية المستدامة

وتأتي هذه االسبتراتيجية الطموحة كاسبتجابة سبريعة للتحديات التي تواجه قطاع 

ففي اببوء السببياسببات الحالية المطبقة، وتوقعات نمو االقتصبباد العالمي   .لنقث البحريا

والتجارة البحرية الدولية، من المحتمث أن ترتفع نسببة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من  

  2050% بحلول عباص  250إلى    %50  تتراوح من  قطباع النقبث البحري البدولي بنسببببببة

 .2012مقارنة بعاص  

اختراقا  غير مسبببوق    تحقيق    هذه االسببتراتيجية يعنيوبالتالي فإن تطبيق أهدا

  بسببببببر ) %50بنسببببببة    االنبعباثبات  زيبادة ففي حبالبة  .البدولي  في منظومبة النقبث البحري

انبعاثات  ، فسبببيصبببث إجمالي  2008( مقارنة بعاص  بنظرة معقولة  التجارة الدولية  تنامي

بحلول عاص   لن  مليون  1207من قطاع النقث البحري الدولي إلى ثاني أكسبببيد الكربون  
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مليون لن   275خفضبها إلى ما يعادل نحو  ، بينما تقضبي االسبتراتيجية الجديدة 2050

 .4-2الشكث كما يبين    % في هذا السيناريو 77أي أن ذلك يعني بتمفيض يناهل ال 

المستهد  لمفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في استراتيجية المنظمة البحرية  : 4-2الشكث 

 2050% بحلول عاص 50مع سيناريو ارتفاع االنبعاثات بنسبة قارنة مبالالدولية 

 

% منقبادا بتوقعبات نمو  250االنبعباثبات بنسببببببة    ارتفباعوفقبا  لسببببينباريو    بينمبا 

  انبعاثات ثاني أكسببيد الكربون إجمالي   يصببثسبب ف،  األك ر تفا ال   التجارة البحرية الدولية

، وببذلبك  2050بحلول عباص    لن  مليون  2818من قطباع النقبث البحري البدولي إلى نحو  

ا بببببب كم  %90الببب الستراتيجية الجديدة إلى ما يناهل  في ا  المستهد   المفض  تصث نسبة

 .5-2الشكث  يبين  

  للوقود  ولذا، فإن العمث على تطبيق هذه االسبببتراتيجية يتطلر اختيار بدايث أخرى

ومنهبا الغباز الطبيعي المسببببال، أو    ،عواببببا  عن زيبت الوقود أو زيبت الغباز المسببببتمبدص

الهيدروجين، ورفع كفاءة التقنيات المسبتمدمة، واتماذ اإلجراءات وسبن السبياسبات الالزمة 

بأسبرع وقت ممكن. وبذلك تتي  هذه االتفاقية آفاقا  جديدة السبتمداص الغاز الطبيعي المسبال، 

مليون طن

المستهد  في استراتيجية المن مة البحرية الدولية لخفض االنبعا ات  50ارتفا  االنبعا ات بنسبة 

بحلول عام   70 تخفيض بنحو
2050

بحلول عام   40 تخفيض بنحو
2030

  77يعادل نحو  تخفيض
من إجمالي االنبعا ات 
المتوقعة من القطا  
البحري في  و  
السياسات الحالية 

سنة األساس 
2008عام 
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بشببببكبث أك ر تفصببببيال ، فبإن االسببببتراتيجيبة التي تبنتهبا المنظمبة في شببببهر و 
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سببتراتيجية  االوتعد .  وتبنيه كميار بيةي على المدى القصببير والمتوسببط في تموين السببفن

تفصببببيلية على المدى   وإجراءات الجديدة بم ابة إلار عمث عاص يت  بموجبه اتماذ قرارات

القصبببير والمتوسبببط والطويث بغية تحقيق األهدا  المنشبببودة. وقد ت  االتفاق على عمث 

 .2023مراجعة مستمرة لها على أن يت  اعتماد االستراتيجية المنقحة بحلول عاص 

: المستهد  لمفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في استراتيجية المنظمة البحرية  5-2الشكث 

 2050% بحلول عاص 250الدولية بالمقارنة مع سيناريو ارتفاع االنبعاثات بنسبة 

 
 

ــريعات املنظ 2-3   ة البحرية الدولية مـ : خـيارات/بدائل الوقود لتلبية تشـ
 باالنبعاثاتاخلاصة 

 العالمي  الحد األقصبىتشبكث تشبريعات المنظمة البحرية الدولية الماصبة بتطبيق  

لبيعبة اإلجراءات   فينقلبة نوعيبة جبديبدة    ،%0.5عنبد    للكبريبت في وقود النقبث البحري

الحيوي، وقد اكتسر األمر زخما  إاافيا  بعد تبنيها    الشريانهذا ل واالشترالات المنظمة

  بنسببببة  انبعاثات غازات االحتباس الحرارياالسبببتراتيجية األولية الماصبببة بتمفيض  

عدة خيارات أو   أماص مالكي السببفن، برزت  وفي هذا الصببدد  .2050% بحلول عاص 50

مليون طن

المستهد  في استراتيجية المن مة البحرية الدولية لخفض االنبعا ات  250ارتفا  االنبعا ات  بنسبة 

2050بحلول   70 تخفيض بنحو

2030بحلول   40 تخفيض بنحو

  90يعادل نحو  تخفيض
من إجمالي االنبعا ات 
المتوقعة من القطا  
البحري في  و  
السياسات الحالية 

سنة األساس 
2008عام 
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أنواع  نحو  التحول    بينهامن  و   هذه التشببريعات،مع    للعمث  متوافقوقود    السببتمداص  حلول

اسببتمرار العمث بليت    أو   (MGO)  الوقود منمفضببة الكبريت م ث زيت الغاز البحري

يد  بببب أكاساثات بببببب ث انبعبببب قلي بب ت ل  قنيةبب ول الت بببببببب لبب الح   مع اتببباع تالكبببببري الوقود عالي  

  محركات  من عوادصالناتجة   (Sulfur Mitigation Technologies)  تببببب ري ببببب الكب 

بدايث الوقود األخرى م ث   و أالغاز الطبيعي المسبببال  التحول نحو اسبببتمداصأو  السبببفن،

 .6-2الشكث  في كما يبين    المي انولو   الهيدروجين

خيارات/بدايث الوقود لتلبية تشريعات المنظمة البحرية الدولية الماصة  : 6-2الشكث 

 بالكبريت 

 

  الكبريت : التحول نحو استخدام الوقود منخفب 2-3-1

الحد األقصبى تلبية    ت الغاز البحريزيت الوقود منمفض الكبريت وزي   يسبتطيع

م ببث  0.5للكبريببت    العببالمي العببالميببة  البترول  شببببركببات  بعض  أعلنببت  وقببد   .%

ExxonMobil    وTotal    وBP    بحري  الوقود  الإنتباج    زيبادة  علمهبا العمبث علىعن

من    ببدايبة  الجبديبد  الحبدمع تلامن تطبيق  لتلبيبة الطلبر المتوقع عليبه    ،منمفض الكبريبت

بسبببر    الفجوة المتوقعة سببد  كيفية وإمكانيةهنا  تسببا الت عن   ، ولكن2020عاص هذا ال

في . فاسببتهال  زيت الوقود عالي الكبريت  الوقود عالي الكبريتحصببة زيت    اببمامة

مليون برميث/اليوص، بينما يصث الحد األقصى لانتاج  3النقث البحري يتمطى حاجل البب  
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ألف    600حوالي  من معبامبث التكرير عبالميبا   اليومي من زيبت الوقود منمفض الكبريبت  

ألف برميث/اليوص في النقث البحري، وبالتالي فقد   200برميبث/اليوص ويسببببتهلك منه نحو  

أو إنتاج خليط منه مع   (MGO)  الحصببة المتبقية بواسببطة زيت الغاز البحري سببديت   

 .حسر قدرة المصافي  إلنتاج زيت الوقود منمفض الكبريت  زيت الوقود عالي الكبريت

من أكاسببببيبد   تركيبر أجهلة تنقيبة غازات العبادص إلىبعض مالكي السببببفن   يلجبأأو ربمبا  

المتوقع    االنهيار  اوءرير، خاصة في الق على المدىاألقث   على ، كحث عمليالكبريت

  ة وصببببعوبب ،  في اببببوء تراجع الطلبر عليبه  في أسببببعبار زيبت الوقود عبالي الكبريبت

لك، فمن لذ  .الفايض من إنتاجه في قطاعات أخرى م ث قطاع توليد الكهرباءامتصبباص  

بسبببر ما الصببورة الكاملة لمليج اسببتهال  الوقود البحري مسببتقبال   الصببعوبة التنبؤ ب 

منمفض    مرتبطبة بمبدى توافر الوقودحيبث أنهبا  ،  الغمو  أو عبدص اليقين  من  يكتنفهبا

 .  15وتسعيره مستقبال    الكبريت

 (Exhaust Gas Scrubbers) : تثبيت أجهزة تنقية غازات العادم 2-3-2

أحبد الحلول المطروحبة    ،على السببببفن  غبازات العبادص  أجهلة تنقيبة  ت بيبتيعبد  

  الوقود عالي الكبريت،   زيت  التي تنتج عن حرق(  XSO)للتملص من أكاسببيد الكبريت  

إلى   التحولدون  منمفض التكلفبة    دالوقو هبذا    اإلبقباء على اسببببتمبداصيضببببمن    وببالتبالي

خروج السبفينة  إلىسبيحتاج تنفيذ ذلك لكن    .ذو السبعر المرتفعالوقود منمفض الكبريت  

أجهلة التنقيبة في ور  التصببببنيع،    تركيبر  إلتمباص عمليبةعن المبدمبة لفترة من الوقبت  

،  السببفينةمتن    مسبباحة كبيرة نوعا  ما على  من توافر  عالوة على ما تتطلبه هذه األجهلة

وتنقسبب  أجهلة التنقية المسببتمدمة في السببفن وفق    .  وهو ما يشببكث خسببارة من حمولتها

(،  Open Loop Scrubbersالعمبث إلى أجهلة التنقيبة ذات البدورة المفتوحبة )مببدأ  
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August 28, 2019. 

 
                                             

 

                                                                                                                                                    45 
 

(، وأجهلة التنقيبة  Closed Loop Scrubbersوأجهلة التنقيبة ذات البدورة المغلقبة )

 .  (Hybrid Scrubbers) المشتر   /ذات النظاص الهجين

على المبدى القريبر وعمليبا ، تعبد أجهلة تنقيبة غبازات العبادص الحبث األقرب للتنفيبذ  

البقاء  وبذلك تتي     كفاءتها في نلع أكاسبببيد الكبريت.لفي االمت ال لتشبببريعات الكبريت  

 الوقود  زيت  م ثزيت الوقود عالي الكبريت األقث سببعرا  مقارنة باألنواع األخرى    على

  نفقبات رأسببببمباليبة  تحمبث. لكن سببببيتطلبر ذلبك يمنمفض الكبريبت أو زيبت الغباز البحر

السببببفن    تحديثأو تنقية    بأجهلة NewBuildالجديدة    السببببفن  تجهيل)تكلفة    إاببببافية

.  مليون دوالر   5وفي المتوسببببط    مليون دوالر  10و   2تتراوح بين    (Retrofitالعباملبة  

حيث يمكن  ،  التي تسببتهلك كميات كبيرة من الوقودللسببفن الكبيرة  مجديا   ذلك وقد يكون  

من الجدير بالذكر أن نحو  و   .من التشببببغيث  السببببنوات األولىالتكاليف خالل   اددسببببترا

ملود أو بقيد اسبتالص أجهلة   2018% من األسبطول العالمي من السبفن نهاية عاص 1.58

خالل  ، وقد بدأ الطلر العالمي على أجهلة التنقية في النمو بشبببكث متسبببارع من  16تنقية

أجهلة   عدد  للبيات جديدة، ومن المتوقع أن يصببث  حجلتقدص مالكي ومشببغلي السببفن ب 

% 5بما يعادل نحو    2024بحلول عاص جهاز    5200التنقية الم بتة بالسببببفن إلى حوالي  

  1900توقعبت وكبالبة الطباقبة البدوليبة أن يت  تركيبر نحو  و .  (17)  من األسببببطول العبالمي

جهاز    200، ث  يتراجع المعدل إلى  2020جهاز في عاص   1500، يليه  2019عاص  جهاز  

 .جهاز 5200إلى الكلي دد عالليصث  2024سنويا  حتى عاص  

 الغاز الطبيعي المسالوقود :  2-3-3

  كوقود للنقبث البحري   الميبارات النباجعبة  كبأحبد أه الغباز الطبيعي المسببببال    برز

يقلث من  لتلبية التشبريعات الصبارمة للمنظمة البحرية الدولية. فاسبتمداص الغاز الطبيعي  

 
16 UNCTAD;" Review Of Maritime Transport 2019"; 2019. 
17 Argus;" Scrubbers will keep HSFO in play for bunkers: IEA"; 11 March 2019. 
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أكاسببببيد الكبريت وأكاسببببيد النيتروجين الناتجة عن عملية االحتراق بنسببببر تمفيض  

كونه أخف من أنواع الوقود السبايث   كما يقلث من انبعاثات ثاني أكسبيد الكربون  .مرتفعة

مبا بعبد عباص   ببأكملهبا  وببالتبالي فهو قبد يكون حال  نباجعبا  لمنظومبة النقبث البحري  األخرى.

التحول  خاصببة أن    ،كافة العقبات الفنية واالقتصبباديةفي تمطي    هح انج  بشببرل، 2020

، ووجود  أسببطول من السببفن العاملة بالغاز الطبيعي المسببالبناء    للغاز الطبيعي يتطلر

المالحية    المسببباراتعدد كافي من محطات تموين السبببفن بالغاز الطبيعي المسبببال في 

 .  الرييسية

 لغاز الطبيعي املسال كوقود للنقل البحريا استخدام: 2-4

 كيفية استخدام الغاز الطبيعي كوقود لمحركات السفن:  2-4-1

ليس باألمر    الغاز الطبيعي المسبببال كوقود للنقث البحرياسبببتمداص  أن ال شبببك

  تعمبث فع  دوال  تجهيل السببببفن ببأنظمبة  أ  يجبر، حيبث  على المبدى القريبر  الممكن تنفيبذه

 للسبفن العاملة في األسبطول العالميألنظمة الدفع  تحديث  عمث  خالل    سبواء منبالغاز،  

بمحركات  من األسبباس  أو حجل للبيات لبناء سببفن جديدة    وإاببافة صببهاريج تملين

عدد كافي من محطات تموين السبببفن    فال بد من إنشببباء. وإلى جانر ذلك،  تعمث بالغاز

 .المالحية الرييسيةالمطول  بالغاز الطبيعي المسال في 

، أه  جلء في السببببفينبة أثنباء  (Propulsion System) وتعبد أنظمبة البدفع

خلان )صبهريج(   مكونات رييسبية هي 3 السبفن، وهي تضب صبناعتها في حو   

وهو المكون الرييسبببي لها إلنتاج    )ماكينة االحتراق(  حر الوقود المسبببتمدص، والمر 

 رفباص السببببفينبة  مروحبة البدفع أو   هبا إلىيلالحركبة الميكبانيكيبة المطلوببة وتوصبببب 

(Ship Propeller)   ريج  اصدده  تشددغلهاوتعد المسدداحة التي   .7-2الشبكث كما يبين

تخزين الغاز الطبيعي المسدال من اششدكاليات الرئيسدية في تحويل السدفن للعمل ب  

حجم صددهاريج الوقود المطلوبة  فك افة الغاز الطبيعي المسددال    بسددبك كبركوقود،  

بمقددار النصددددد    زيدت الوقود ال قيدل وزيدت الغداز البحريكدل من    ك دافدة  تقدل عن
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مكعددك في   450تر مكعددك )كجم/م  485-425تبلغ نحو  حيددا    تقريبددا   كجم/متر 

المتوسددط(، كما تحتاا الصددهاريج إلى طبقة عزل سددميكة للحفا  علي  في الحالة  

  درجة مئوية  162-السائلة عند 

 المكونات الرييسية لمنظومة الدفع في السفينة  :7-2الشكث 

 
 Rolls-Royceالمصدر:  

أكبر مقارنة بالوقود    أحجاصالغاز الطبيعي المسببال ذات   صببهاريج  تكون  ولذلك،

المساحة تلك بسبر  للسفينة   حمولةمن حج   أيضا   يقلص س  األمر الذيالبحري التقليدي، 

  مماثث لتملين   حج  صببهريجأم ال   4  -3صببهريج نحو  البلغ حج   ي  حيث قد.  المطلوبة

البحري، وقبد يت  تركيبهبا أعلى أو أسببببفبث سببببط    الوقودزيبت الغباز البحري أو زيبت  

الممتلفة لصببهاريج الغاز الطبيعي المسببال في   الموااببع، 8-2الشببكث يبين  و ،  السببفينة

 أنواع ممتلفة من السفن. 

وهنا  أنواع ممتلفة من الصبهاريج المسبتمدمة لتملين الغاز الطبيعي المسبال، 

(،  Independent Tanks Type-Cالصببهاريج المسببتقلة اببمن الفةة ال ال ة )وتعد  

وهي صبهاريج م بتة ذاتيا  وليسبت جلء من هيكث  ،  األك ر شبيوعا  في االسبتمداصالنوع  

وذات سبجث عمث جيد في   ،حتاج إلى صبيانةسبهلة التركير، وال ت   وتتميل بأنهاالسبفينة،  

  تاريخ الصناعة.
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 السفن  حسر نوعوقود الغاز الطبيعي المسال   صهاريجتركير  موااع: 8-2الشكث 

 
 Journal of KONES Powertrain and Transportالمصدر:  

 ه   يني رييسبببب   نوعينمتباحبة تجباريبا  في    والصببببهباريج المسببببتقلبة من هبذه الفةبة

 ذات سبعةأسبطوانية الشبكث  (  Double Skinned Tanksملدوجة الطبقة )الصبهاريج 

"بلوبي"    ملتصبببقة  متر مكعر، أو صبببهاريج  10000  متر مكعر حتى 10تتراوح من  

(Bilobe tanks ذات سعة )  18ألف متر مكعر 20حتى  متر مكعر   100تتراوح من   

*وقد بدأ اسببتمداص الغاز الطبيعي المسببال
  أسبباسببا    قطاع النقث البحريكوقود في 19

المسبببتمدمة لنقله من موانئ التصبببدير إلى مرافئ االسبببتقبال في األسبببواق  السبببفنفي 

ويسببتمدص الغاز الطبيعي المسببال كوقود في صببورة غاز متبمر وهو يكون    .20الممتلفة

 يكمن الفرق بينهما في اآلتي:و إما متبمر لبيعيا  أو متبمر إجباريا  

 (Natural Boiloff Gasغاز متبمر لبيعي ) •

صببببهباريج التملين ببالنباقلبة نتيجبة  يتحرر لبيعيبا  من أعلى    البذيوهو الغباز  

درجات الحرارة داخث الصببهريج بسبببر انتقال الحرارة من  في لحدوث ارتفاع لفيف  

 
18 Evangelos K. &  Leonidas E. ( University of Strathclyde Glasgow ); " LNG Fueled Vessels 
Design Training: OTMW-N Module-1"; July 2015. 

والبروبان، مع نسك متفاوتة من مركبات اشي انيتكون الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي من مركك المي ان
 ،  99 ، وقد تصل في بعض األحيان إلى أك ر من 87، وعادة ال تقل نسبة المي ان ب  عن ، والبيوتان فأعلى

 وتتوز  النسبة المتبقية بين باقي المركبات الهيدروكربونية سالفة الذكر بنسك متفاوتة 
 2017أوابك، دراسة الغاز الطبيعي المسال ودوره في مواجهة الطلر العالمي على الطاقة"، دولة الكويت، كانون األول/ديسمبر  20
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  من  ةنسبببب   وجود  غني جداَ بالمي ان مع وهذا الغاز .الوسبببط المارجي أثناء رحلة الناقلة

21**رق  المي بان  وتبلغ قيمبةالنيتروجين،  
الحراري المحتوى  بينمبا يصبببببث  ،  100نحو  لبه    

ويت  تجميع الغباز المتبمر الطبيعي  .  3رميجباجول/مت  35-33( إلى LHVالمنمفض لبه )

من صبهريج ناقالت الغاز الطبيعي المسبال، وتحويله إلى غرفة المحركات السبتمدامه  

تقليث خاصبية المبط أو الدق، لكن البد    للمحر  بسببر  بتحسبين أداءيسبم   وهو  كوقود،  

 .أثناء اإلبحار من الوقود  السفينةاحتياجات    لتلبية  بشكث مستمر  امهمن  

 (Forced Boiloff Gas)  إجباريغاز متبمر   •

وهو الغاز الذي يت  تفريغه من أسفث صهريج الغاز الطبيعي المسال في السفينة،  

  كبالمي بان واإلي بان   الطبيعي المسبببببال  وببالتبالي يضبببب  كبافبة المكونبات المكونبة للغباز

الجدول  كما يبين    والبروبان، ويمتلف رق  المي ان له باختال  المنشبأ )وجهة التصبدير(

والمحتوى الحراري المنمفض له أعلى من    تقريببا . 85-70في مدى  لكنبه يتراوح    ،2-6

وهو يعبد الغباز األك ر    .3ميجباجول/متر 49الغباز المتبمر الطبيعي حيبث قبد يصببببث إلى  

شبيوعا  في االسبتمداص في كافة أنواع السبفن العاملة بالغاز الطبيعي المسبال. لكنه يتطلر  

وجود أجهلة تبمير لتحويث الغاز المسبببال مجددا  إلى الصبببورة الغازية، والتملص من  

أية قطرات في صبببورة سبببايلة. ونظراَ النمفا  رق  المي ان لهذا النوع مقارنة بالغاز 

لمتبمر الطبيعي سبالف الذكر، يراعي في تصبمي  محركات السبفينة األخذ في االعتبار  ا

 تلك المواص لتقليث ظاهرة المبط/الدق قدر اإلمكان.

أمبا أن تكون ثنباييبة أو ربباعيبة    22والمحركبات المتوفرة في السببببوق العبالمي

د على (، وهي تعتمب Otto Cycleعمليبة االحتراق إمبا ببدورة أوتو )  وتت ،  األشببببوال

اببغط كمية اببةيلة من الوقود عند اببغول منمفضببة، ث  إحداث االشببتعال باسببتمداص  

 
صية المبط في المحر ، ويت  حسابه باستمداص مملول عياري من المي ان رق  المي ان هو مقياس لدرجة مقاومة الوقود الغازي لما** 

 ، بينما يبلغ للهيدروجين صفر فقط100والهيدروجين حيث يصث الرق  للمي ان النقي 
22 Malcolm Latarche;” Ships diesel engines — A brief history”; Ship insight; 3 July 2017. 
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( والتي تعتمد على اببغط الوقود Diesel cycleالديلل )دورة  ، أو مصببدر لالشببتعال

إلى ابغول مرتفعة جداَ ينتج عنها ارتفاع في الحرارة ومن ث  حدوث االشبتعال الذاتي 

 .ن االثنينمجمعة مللوقود المستمدص، أو دورة 

 الغاز الطبيعي المسالوقود تموين السفن بكيفية  :  2-4-2

يتطلبر اعتمباد الغباز الطبيعي المسببببال كوقود للنقبث البحري وجود بنيبة تحتيبة  

في الحالة السبايلة    يكونإلعادة تعبةة السبفن بالوقود. ونظراَ ألن الغاز الطبيعي المسبال 

درجة مةوية، فال بد من وجود تسبهيالت خاصبة تحافع عليه عند هذه   162-عند حرارة  

إلمداد والتملين ومن ث  ابمه إلى صبهاريج تملين  الدرجة المنمفضبة لتسبهيث عملية ا

بالغاز الطبيعي المسبال على  السبفن  ويعر  مصبطل  تموين السبفينة.  ب  الماصبةالوقود 

أنه العملية التي يت  من خاللها اببخ وقود الغاز الطبيعي المسببال إلى صببهاريج الوقود 

الغاز الطبيعي المسبببال ، كما يطلق على 23من الوقود  احتياجاتها  تلبية  بالسبببفينة بغر 

يعتمد ذلك و وهنا  عدة خيارات لتموين السببفن، .  نفسببه في هذه الحالة اسبب  وقود تموين

، وكميبة الوقود البرعلى موقع التلود ببالوقود هبث هو في عر  البحر أص ببالقرب من  

. وتتلمص  24الغاز الطبيعي المسبببال نفسبببه إمدادات التي تحتاجها السبببفينة، ومصبببدر

وهي    ،9-2الشببكث رييسببية لتموين السببفن بوقود الغاز الطبيعي المسببال في  الميارات ال

إما أن تكون محطة تموين على البر )سببببواء مرفأ اسببببتيراد أو محطة تصببببدير للغاز  

الطبيعي المسببال( تضبب  صببهاريج تملين أو مقطورة محملة بالغاز الطبيعي المسببال 

إلى الموقع الذي سببترسببو فيه السببفينة ومن ث  يضببخ منها الوقود مباشببرة إلى   تتحر 

( وهي تتي  تلويد  Bunkering Vessel)  السبببفينة، أو يمكن اسبببتمداص سبببفينة تموين

المتاحة . ومن البدايث األخرى  أو بالقرب من الموانئ  البحرالسببفينة بالوقود في عر   

 
23 KLAWLNG; "LNG Vessel Bunkering"; 2020 
24  ABS;" Bunkering of Liquefied Natural Gas-fueled Marine Vessels in North America"; 
Version.0, 2014. 
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بالغاز   معبأة مسببقا   (Portable Tanks)اسبتمداص صبهاريج متنقلة   في السبوق العالمي

 الطبيعي المسال.  

 بالغاز الطبيعي المسالالطرق الممتلفة لتموين السفن  :9-2الشكث 

 
 ABSالمصدر: 

 (Port to Ship, PTS )التموين بالوقود من ميناء إلى سفينة   ▪

( وهي تعد  (Terminal-to-Ship via Pipeline, TPSوأحيانا تعر  باسب  

الميار األسبباسببي لتموين السببفن. حيث تقدص مرافئ اسببتيراد الغاز الطبيعي المسببال في 

األسبواق الممتلفة هذه المدمة للسبفن بجانر وظيفتها األسباسبية في استقبال وتغويل الغاز 

الطبيعي المسبببال للضبببخ في شببببكات الغاز داخث السبببوق المحلي. وتتي  هذه الطريقة 

متر مكعبر(   20000ت كبيرة من الغباز الطبيعي المسببببال )حتى  تلويبد السببببفن بكميبا

متر مكعر/السباعة، حيث يقلث ذلك من    2000-1000وبمعدالت ابخ عالية تصبث إلى 

. وتعبد هبذه الطريقبة الميبار الوقبت البذي تسببببتغرقبه السببببفينبة أثنباء عمليبة التلود ببالوقود

وجود للر ثابت لتلبية   األنسبر للسبفن العاملة على المطول المالحية الرييسبية لضبمان

 طلر است مارات عالية.ت احتياجاتها من الوقود، إال أنها ت 
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23 KLAWLNG; "LNG Vessel Bunkering"; 2020 
24  ABS;" Bunkering of Liquefied Natural Gas-fueled Marine Vessels in North America"; 
Version.0, 2014. 
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بالغاز   معبأة مسببقا   (Portable Tanks)اسبتمداص صبهاريج متنقلة   في السبوق العالمي

 الطبيعي المسال.  

 بالغاز الطبيعي المسالالطرق الممتلفة لتموين السفن  :9-2الشكث 

 
 ABSالمصدر: 
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وجود للر ثابت لتلبية   األنسبر للسبفن العاملة على المطول المالحية الرييسبية لضبمان

 طلر است مارات عالية.ت احتياجاتها من الوقود، إال أنها ت 
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 (Truck To Ship, TTSالتموين بالوقود من مقطورة إلى سفينة ) ▪

وتعتمد هذه الطريقة على استمداص مقطورة محملة بالغاز الطبيعي المسال، حيث  

 4-2خرالي  ممصببصببة ذات قطر يت  تفريغ حمولتها في صببهاريج السببفينة باسببتمداص  

بوصببة، وذلك في موقع محدد ترسببو فيه السببفينة. وتتميل هذه الطريقة بالمرونة العالية  

  ة في التشبغيث، لكنها ال تسبم  بتموين السبفن إال بكميات قليلة من الوقود بسببر محدودي

(، باإلابافة إلى انمفا  معدل الضبخ  في العموص  متر مكعر 80-40المقطورة )  سبعة

السببباعة، وبالتالي تسبببتغرق عملية التلود بالوقود    /متر مكعر  60-40ي يبلغ نحو  الذ

)صببببف من    وقتبا  ألول مقبارنبة ببالميبار السبببببابق. وقبد تسببببتمبدص أك ر من مقطورة

لتلبية احتياجات السفينة من الوقود إذا استدعت الحاجة، وتعد هذه الطريقة   المقطورات(

تتميل هذه الطريقة بأنها ال تتطلر اسببببت مارات  األك ر شببببيوعا  في الواليات المتحدة. و 

 باهظة، باإلاافة إلى محدودية المساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع.

 (Ship to Ship, STSالتموين بالوقود من سفينة إلى سفينة ) ▪

يت  إعادة تعبةة الوقود بواسبطة سبفينة تضب  صبهاريج ذات وفي هذه الطريقة،  

  ميناء  فيسعة تملينية كبيرة محملة بالغاز الطبيعي المسال، إما في عر  البحر أو 

داخبث المينباء. وهي تعبد من  ممصببببصببببة  مسبببباحبة  توفير  بحري، لكن يتطلبر ذلبك  

  موانئ ن  الميبارات العمليبة لتموين السببببفن ذات الرحالت القصببببيرة ذهباببا  وإيباببا  م

. وتسبم  هذه الطريقة بتموين السبفن بكميات كبيرة من الوقود، وبمعدل مرتفع  ةمحدد

السببباعة. وتت  عملية التموين بطريقة "سبببفينة  /متر مكعر  1000-500يتراوح بين  

( وهي ذات Bunkering Vesselإلى سبفينة" إما باسبتمداص سبفينة تموين بالوقود )

تتراوح بين   أقث  اسبتيعابية ولكن بطاقةتصبمي  مماثث لناقالت الغاز الطبيعي المسبال 

( وهي  Bunkering Bargeمتر مكعر أو باسبتمداص بارجة تموين )  500-20000

 (. Tugs) عفالدواأو   وحدات ثابتة تنقث إلى مواقعها باستمداص القالرات
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 Portable Tank  متنقلة/التموين باستخدام صهاريج محمولة ▪

مسببق التعبةة من البدايث المتاحة لتموين    أو متنقث  يعد اسبتمداص صبهريج محمول

. حيث يمكن اسبتبدال صبهريج الوقود في المواقع البعيدة  السبفن بالغاز الطبيعي المسبال

  المتنقلة /بصبهريج آخر معبأ مسببقا . ويمكن نقث الصبهاريج المحمولةه بالسبفينة بعد نفاد

عمليبة تلويبد السببببفن ببالوقود، وببالتبالي تتي     هبةتهبا إلى أي موقع تت  فيب من مواقع تع

 غاز الطبيعي المسال.تموين وتعبةة بالالوصول إلى منالق بعيدة ال تض  تسهيالت  

مبينة بببببب ببب كال (ISO tanksاسية )ببببببببب قي   جاصبببببب أح والصهاريج المستمدمة ذات 

قدص سبعة  20منها صبهريج أيلو  منمفضبة حيث يوجد    ذات حمولة  ولكن، 10-2بالشبكث  

وقد تضبب  السببفينة ،  متر مكعر  43.5قدص سببعة   40متر مكعر، وصببهريج أيلو   20.5

 ةاسبببتمداص الصبببهاريج المتنقل  لذا ال يعد من الوقود.  ها  لتغطية احتياجات عدة صبببهاريج  

 في تموين السفن الكبيرة ذات االستهال  العالي.   الميار األم ث

 المستمدص كصهريج وقود للسفن  المحمولصهريج الغاز الطبيعي المسال : 10-2الشكث 

 

 Marine Service GMBHالمصدر: 



53

 

 إدارة الشؤون الفنية-منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(  

                                                                                                                                                     52 
 

 (Truck To Ship, TTSالتموين بالوقود من مقطورة إلى سفينة ) ▪

وتعتمد هذه الطريقة على استمداص مقطورة محملة بالغاز الطبيعي المسال، حيث  

 4-2خرالي  ممصببصببة ذات قطر يت  تفريغ حمولتها في صببهاريج السببفينة باسببتمداص  

بوصببة، وذلك في موقع محدد ترسببو فيه السببفينة. وتتميل هذه الطريقة بالمرونة العالية  

  ة في التشبغيث، لكنها ال تسبم  بتموين السبفن إال بكميات قليلة من الوقود بسببر محدودي

(، باإلابافة إلى انمفا  معدل الضبخ  في العموص  متر مكعر 80-40المقطورة )  سبعة

السببباعة، وبالتالي تسبببتغرق عملية التلود بالوقود    /متر مكعر  60-40ي يبلغ نحو  الذ

)صببببف من    وقتبا  ألول مقبارنبة ببالميبار السبببببابق. وقبد تسببببتمبدص أك ر من مقطورة

لتلبية احتياجات السفينة من الوقود إذا استدعت الحاجة، وتعد هذه الطريقة   المقطورات(

تتميل هذه الطريقة بأنها ال تتطلر اسببببت مارات  األك ر شببببيوعا  في الواليات المتحدة. و 

 باهظة، باإلاافة إلى محدودية المساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع.

 (Ship to Ship, STSالتموين بالوقود من سفينة إلى سفينة ) ▪

يت  إعادة تعبةة الوقود بواسبطة سبفينة تضب  صبهاريج ذات وفي هذه الطريقة،  

  ميناء  فيسعة تملينية كبيرة محملة بالغاز الطبيعي المسال، إما في عر  البحر أو 

داخبث المينباء. وهي تعبد من  ممصببببصببببة  مسبببباحبة  توفير  بحري، لكن يتطلبر ذلبك  

  موانئ ن  الميبارات العمليبة لتموين السببببفن ذات الرحالت القصببببيرة ذهباببا  وإيباببا  م

. وتسبم  هذه الطريقة بتموين السبفن بكميات كبيرة من الوقود، وبمعدل مرتفع  ةمحدد

السببباعة. وتت  عملية التموين بطريقة "سبببفينة  /متر مكعر  1000-500يتراوح بين  

( وهي ذات Bunkering Vesselإلى سبفينة" إما باسبتمداص سبفينة تموين بالوقود )

تتراوح بين   أقث  اسبتيعابية ولكن بطاقةتصبمي  مماثث لناقالت الغاز الطبيعي المسبال 

( وهي  Bunkering Bargeمتر مكعر أو باسبتمداص بارجة تموين )  500-20000

 (. Tugs) عفالدواأو   وحدات ثابتة تنقث إلى مواقعها باستمداص القالرات

 
                                             

 

                                                                                                                                                    53 
 

 Portable Tank  متنقلة/التموين باستخدام صهاريج محمولة ▪

مسببق التعبةة من البدايث المتاحة لتموين    أو متنقث  يعد اسبتمداص صبهريج محمول

. حيث يمكن اسبتبدال صبهريج الوقود في المواقع البعيدة  السبفن بالغاز الطبيعي المسبال

  المتنقلة /بصبهريج آخر معبأ مسببقا . ويمكن نقث الصبهاريج المحمولةه بالسبفينة بعد نفاد

عمليبة تلويبد السببببفن ببالوقود، وببالتبالي تتي     هبةتهبا إلى أي موقع تت  فيب من مواقع تع

 غاز الطبيعي المسال.تموين وتعبةة بالالوصول إلى منالق بعيدة ال تض  تسهيالت  

مبينة بببببب ببب كال (ISO tanksاسية )ببببببببب قي   جاصبببببب أح والصهاريج المستمدمة ذات 

قدص سبعة  20منها صبهريج أيلو  منمفضبة حيث يوجد    ذات حمولة  ولكن، 10-2بالشبكث  

وقد تضبب  السببفينة ،  متر مكعر  43.5قدص سببعة   40متر مكعر، وصببهريج أيلو   20.5

 ةاسبببتمداص الصبببهاريج المتنقل  لذا ال يعد من الوقود.  ها  لتغطية احتياجات عدة صبببهاريج  

 في تموين السفن الكبيرة ذات االستهال  العالي.   الميار األم ث

 المستمدص كصهريج وقود للسفن  المحمولصهريج الغاز الطبيعي المسال : 10-2الشكث 

 

 Marine Service GMBHالمصدر: 
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أن لكث لريقة من الطرق سبالفة الذكر في تموين السبفن    ويسبتملص مما سببق،

، وقد يمتلف األمر من  4-2الجدول  بالغاز الطبيعي المسبببال ملايا وعيوب كما يلمص  

 منطقة إلى أخرى، حسر قرب مصدر إمدادات الغاز الطبيعي المسال.   

 مقارنة بين لرق تموين السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال : 4-2الجدول 

 العيوب  الملايا  لريقة التموين

 ميناء إلى سفينة

TPS 

 مرونة عالية في التشغيث   •

إمكانية تلويد السببفن بكميات كبيرة من الوقود،   •
  2000-1000وبمعبدالت مرتفعبة تصبببببث إلى  

 الساعة /متر مكعر 

موانئ تموين الغاز الطبيعي المسببال في   تنتشببر •
 عدة منالق  

تعد خيارا  مناسببا في الموانئ الحيوية التي تشهد   •
 السفنللبا  ثابتا  على وقود 

مرتفعة ويشببمث ذلك  البنية األسبباسببية ذات تكلفة   •
تكاليف صببهاريج تملين الغاز الطبيعي المسببال  

 وأذرع التحميث والرصيف البحري

تحتاج إلى تمصبيص مسباحة داخث الميناء لتقدي    •
 هذه المدمات

تتطلبر عمليبات منباورة لرسببببو السببببفينبة المراد   •
 تعبةتها بالوقود  ةعادإ

 سفينة إلى سفينة 

STS 

الرحالت  • السببببفن ذات  الميببار األم ببث لتموين 
 القصيرة  

 المرونة العالية في التشغيث  تتس  ب •

إمكانية تلويد السببفن بكميات كبيرة من الوقود،   •
متر   1000-500وبمعدالت مرتفعة تصببث إلى 

 الساعة /مكعر 

تحتاج إلى اسبت مارات أولية باهظة ويشبمث ذلك  •
وتشغيث بارجة أو التصبمي ، والتوريد والتركير  

 سفينة تموين

 غير كافية لتلويد السفن الكبرى بالوقود •

 

 مقطورة إلى سفينة

TTS 

 تتس  بالمرونة العالية في التشغيث   •

 ال تحتاج إلى است مارات باهظة •

تتطلر مسببباحة صبببغيرة إال في حاالت إنشببباء   •
 صهريج تملين للوقود في الموقع

تحتاجها السببفينة  يمكن زيادة كميات الوقود التي  •
 باستمداص عدد أكبر من المقطورات

 .تستغرق عملية التلود بالوقود وقتا  ألول •

تسببببم  بتموين السببببفن إال بكميبات قليلبة من ال   •
  80- 40الوقود بسببببر محدودية حج  المقطورة )

 متر مكعر(

قد ال تسبببتطيع المقطورات الوصبببول إلى مواقع   •
أو   بسبببببببر عوايق في الطرق،  بببالوقود  التلود 

 أخرى  لوجستيةعوايق  

صهاريج محمولة  
Portable 

 البسالة في التركير واالستمداص •

ال تحتباج إلى مسببببباحبة كبيرة أو اسببببت مبارات   •
بباهظبة، وببالتبالي يمكن البدفع بهبا كمطوة أولى 

السببببفن ببالغباز الطبيعي  في مشببببروع لتموين  
 المسال

قواعبد وإجراءات تنظيميبة منفصببببلبة   تتطلبرال   •
في بعض المنبالق، حيبث يمكن اعتببارهبا كجلء 

 من حمولة السفينة

محدودية سببعة الصببهاريج التي تتوفر في حمولة   •
 متر مكعر. 43.5متر مكعر و  20.5

 من السفن  معينةنواع  ألتصل  إال  ال •

على   ورافعة  وأنابيرتحتاج إلى تركير وصبالت   •
 متن السفينة ليسهث الفك والتركير
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وقيود الوقبت المسببببتغرق في عمليبة إعبادة التعبةبة    كميبة الوقود المطلوببةتؤثر  و 

سببفن ذات الحمولة الكبيرة والكبيرة جدا ، تحتاج  ال. فعلى اختيار لريقة التموين  بالوقود

اسببببتهالكهبا خالل رحالتهبا الطويلبة، وببالتبالي   ةلتغطيب إلى كميبات كبيرة من الوقود  

بينما للسبفن    .مملونات كافية من الوقود  لديهسبتحتاج إلى التلود بالوقود من ميناء ثابت  

نة تموين أو باسبببتمداص  بالوقود باسبببتمداص سبببفي تعبةتها  ذات الحمولة الصبببغيرة، فيمكن  

مقطورة. وإجماال فقد تسبببتغرق عملية التلود بالوقود حسبببر نوع وحج  السبببفينة من  

 .5-2الجدول  ساعات كما يبين   7إلى   واحدة ساعة

 الغاز الطبيعي المسالبالسفن المستغرق ومعدل اخ الوقود وفق لرق تموين  ت الوق :5-2الجدول 

 نوع السفينة
 كمية الوقود 

 ( 3)متر 

 ضخ  المعدل 

 الساعة( /3)متر

 الوقت 

 )ساعة( 

لريقة التموين  

 المناسبة

سفن الدحرجة، الدحرجة مع ركاب 

 )صغيرة الحجم( 
400 400 1 

 سفينة إلى سفينة 

 مقطورة إلى سفينة

سفن الدحرجة، الدحرجة مع ركاب 

 كبيرة الحجم 
 سفينة إلى سفينة  2 400 800

 والحاوياتسفن الشحن 

 )صغيرة الحجم( 
 سفينة إلى سفينة  2-3 1000 2000-3000

 سفن الشحن 

 )كبيرة الحجم( 
 سفينة إلى سفينة  4 1000 4000

 ناقالت النف ، السوائب، الحاويات

 )ذات الحمولة الكبيرة( 
10000 2500 4 

 سفينة إلى سفينة 

 ميناء إلى سفينة

 ناقالت النف ، السوائب، الحاويات

 الحمولة الكبيرة جداَ( )ذات 
20000 3000 7 

 سفينة إلى سفينة 

 ميناء إلى سفينة

 EMSAالمصدر: 
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أن لكث لريقة من الطرق سبالفة الذكر في تموين السبفن    ويسبتملص مما سببق،

، وقد يمتلف األمر من  4-2الجدول  بالغاز الطبيعي المسبببال ملايا وعيوب كما يلمص  

 منطقة إلى أخرى، حسر قرب مصدر إمدادات الغاز الطبيعي المسال.   

 مقارنة بين لرق تموين السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال : 4-2الجدول 

 العيوب  الملايا  لريقة التموين

 ميناء إلى سفينة

TPS 

 مرونة عالية في التشغيث   •

إمكانية تلويد السببفن بكميات كبيرة من الوقود،   •
  2000-1000وبمعبدالت مرتفعبة تصبببببث إلى  

 الساعة /متر مكعر 

موانئ تموين الغاز الطبيعي المسببال في   تنتشببر •
 عدة منالق  

تعد خيارا  مناسببا في الموانئ الحيوية التي تشهد   •
 السفنللبا  ثابتا  على وقود 

مرتفعة ويشببمث ذلك  البنية األسبباسببية ذات تكلفة   •
تكاليف صببهاريج تملين الغاز الطبيعي المسببال  

 وأذرع التحميث والرصيف البحري

تحتاج إلى تمصبيص مسباحة داخث الميناء لتقدي    •
 هذه المدمات

تتطلبر عمليبات منباورة لرسببببو السببببفينبة المراد   •
 تعبةتها بالوقود  ةعادإ

 سفينة إلى سفينة 

STS 

الرحالت  • السببببفن ذات  الميببار األم ببث لتموين 
 القصيرة  

 المرونة العالية في التشغيث  تتس  ب •

إمكانية تلويد السببفن بكميات كبيرة من الوقود،   •
متر   1000-500وبمعدالت مرتفعة تصببث إلى 

 الساعة /مكعر 

تحتاج إلى اسبت مارات أولية باهظة ويشبمث ذلك  •
وتشغيث بارجة أو التصبمي ، والتوريد والتركير  

 سفينة تموين

 غير كافية لتلويد السفن الكبرى بالوقود •

 

 مقطورة إلى سفينة

TTS 

 تتس  بالمرونة العالية في التشغيث   •

 ال تحتاج إلى است مارات باهظة •

تتطلر مسببباحة صبببغيرة إال في حاالت إنشببباء   •
 صهريج تملين للوقود في الموقع

تحتاجها السببفينة  يمكن زيادة كميات الوقود التي  •
 باستمداص عدد أكبر من المقطورات

 .تستغرق عملية التلود بالوقود وقتا  ألول •

تسببببم  بتموين السببببفن إال بكميبات قليلبة من ال   •
  80- 40الوقود بسببببر محدودية حج  المقطورة )

 متر مكعر(

قد ال تسبببتطيع المقطورات الوصبببول إلى مواقع   •
أو   بسبببببببر عوايق في الطرق،  بببالوقود  التلود 

 أخرى  لوجستيةعوايق  

صهاريج محمولة  
Portable 

 البسالة في التركير واالستمداص •

ال تحتباج إلى مسببببباحبة كبيرة أو اسببببت مبارات   •
بباهظبة، وببالتبالي يمكن البدفع بهبا كمطوة أولى 

السببببفن ببالغباز الطبيعي  في مشببببروع لتموين  
 المسال

قواعبد وإجراءات تنظيميبة منفصببببلبة   تتطلبرال   •
في بعض المنبالق، حيبث يمكن اعتببارهبا كجلء 

 من حمولة السفينة

محدودية سببعة الصببهاريج التي تتوفر في حمولة   •
 متر مكعر. 43.5متر مكعر و  20.5

 من السفن  معينةنواع  ألتصل  إال  ال •

على   ورافعة  وأنابيرتحتاج إلى تركير وصبالت   •
 متن السفينة ليسهث الفك والتركير
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وقيود الوقبت المسببببتغرق في عمليبة إعبادة التعبةبة    كميبة الوقود المطلوببةتؤثر  و 

سببفن ذات الحمولة الكبيرة والكبيرة جدا ، تحتاج  ال. فعلى اختيار لريقة التموين  بالوقود

اسببببتهالكهبا خالل رحالتهبا الطويلبة، وببالتبالي   ةلتغطيب إلى كميبات كبيرة من الوقود  

بينما للسبفن    .مملونات كافية من الوقود  لديهسبتحتاج إلى التلود بالوقود من ميناء ثابت  

نة تموين أو باسبببتمداص  بالوقود باسبببتمداص سبببفي تعبةتها  ذات الحمولة الصبببغيرة، فيمكن  

مقطورة. وإجماال فقد تسبببتغرق عملية التلود بالوقود حسبببر نوع وحج  السبببفينة من  

 .5-2الجدول  ساعات كما يبين   7إلى   واحدة ساعة

 الغاز الطبيعي المسالبالسفن المستغرق ومعدل اخ الوقود وفق لرق تموين  ت الوق :5-2الجدول 

 نوع السفينة
 كمية الوقود 

 ( 3)متر 

 ضخ  المعدل 

 الساعة( /3)متر

 الوقت 

 )ساعة( 

لريقة التموين  

 المناسبة

سفن الدحرجة، الدحرجة مع ركاب 

 )صغيرة الحجم( 
400 400 1 

 سفينة إلى سفينة 

 مقطورة إلى سفينة

سفن الدحرجة، الدحرجة مع ركاب 

 كبيرة الحجم 
 سفينة إلى سفينة  2 400 800

 والحاوياتسفن الشحن 

 )صغيرة الحجم( 
 سفينة إلى سفينة  2-3 1000 2000-3000

 سفن الشحن 

 )كبيرة الحجم( 
 سفينة إلى سفينة  4 1000 4000

 ناقالت النف ، السوائب، الحاويات

 )ذات الحمولة الكبيرة( 
10000 2500 4 

 سفينة إلى سفينة 

 ميناء إلى سفينة

 ناقالت النف ، السوائب، الحاويات

 الحمولة الكبيرة جداَ( )ذات 
20000 3000 7 

 سفينة إلى سفينة 

 ميناء إلى سفينة

 EMSAالمصدر: 

 





الفصل الثالث

السوق العالمي لتموين السفن بالغاز
الطبيعي المسال، وآفاقه المستقبلية

3-1 : المزايا والعقبات أمام استخدام الغاز الطبيعي

           المسال كوقود للسفن

3-2 : بناء أسطول من السفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي المسال

3-3 : تسهيالت وموانىء تموين السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال

3-4 : توقعات الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال

            كوقود للسفن
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 ستخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود للسفناملزايا والعقبات أمام ا :3-1

 المزايا البيئية الستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري:  3-1-1

تتطلبر معبالجبة الغباز الطبيعي قببث دخول مرحلبة اإلسببببالبة في محطبات الغباز  

  وتقتضبي .  التي يحويها الغازالطبيعي المسبال، عمث فصبث للشبواير والمكونات الضبارة  

المواصفات في محطات اإلسالة بأن ال يليد محتوى الكبريت في الغاز الطبيعي المسال 

.  25% وزنبا  0.004عبادل نحو نسببببببة  ، وهو مبا ي (PPM 30جلء في المليون ) 30عن  

البالغ    للكبريت  الحد األقصبببى العالميوبالتالي فإن الغاز الطبيعي المسبببال ال يلبي فقط 

من الحد   1/125بعبد من ذلك، حيبث يعادل ذلك نحو  أ% وزنا ، بث يذهر إلى هو ما 0.5

المطلوب سبببالف الذكر. وبالمقارنة مع محتوى الكبريت في زيت الغاز البحري )البالغ  

من هبذا الحبد. وببذلبك يسبببباه  الغباز في تقليبث أكباسببببيبد  1/25%(، فبإنبه يعبادل نحو  0.1

سببيد الكربون،  %. أما بالنسبببة النبعاثات غاز ثاني أك99.9الكبريت بنسبببة تصببث إلى 

% انبعباثبات أقبث مقبارنبة ببقيبة أنواع الوقود،  29فينتج الغباز الطبيعي مبا قبد يصببببث إلى  

المرحلبة األولى من    بفباعليبة خاللوببالتبالي قبد يسببببباه  الغباز ولو بشببببكبث مببديي  

لتمفيض انبعباثبات    2018االسببببتراتيجيبة األوليبة للمنظمبة البحريبة البدوليبة المعتمبدة عباص  

وهذه الملايا البيةية ترج  بشبدة كفة الغاز الطبيعي المسبال   لحراري.غازات االحتباس ا

%  12مقارنة بأنواع الوقود األخرى، في ابوء أن قطاع النقث البحري يتسببر في نحو  

% من انبعباثبات غباز ثباني أكسببببيبد 3نحو  و الكبريبت عبالميبا     أكسببببيبدمن انبعباثبات ثباني  

عالوة على   .يض ام  لهذه االنبعاثاتالكربون، وبالتالي يمكن للغاز المساهمة في تمف

( التي PMذلك، فإن المحركات العاملة بالغاز ال تتسببر في إلالق الجسبيمات الدقيقة )

أما   تنتج عادة بسببر االحتراق غير الكامث للوقود في المحر  في صبورة دخان ك يف.

% حسبببر نوع  85بنسببببة تصبببث إلى ها  من يقلث  الغاز فإن حرق  أكاسبببيد النيتروجين،  
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محركات الديلل المسبتمدمة. وفي ابوء ما سببق، فإن الغاز الطبيعي المسبال هو الميار 

، مقارنة بأنواع الوقود األخرى  1-3الشبببكث كما يبين  في الوقت الراهن األفضبببث بيةيا   

 المستمدمة في قطاع النقث البحري.

 والتمفيضات الناتجة عن استمداص الغاز الطبيعي المسال الملايا البيةية : 1-3الشكث 

 كوقود للسفن  

 

 

 الجدوى االقتصادية الستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري:  3-1-2

بشببكث عاص، تليد تكلفة أنظمة الدفع العاملة بالغاز الطبيعي المسببال )المحركات  

. عالوة على أن المسبباحة بالوقود التقليديالتي تعمث  صببهاريج التملين( عن م يلتها  و 

أابببعا  أنواع   4-3الممصبببصبببة لتملين الغاز الطبيعي المسبببال تكون أكبر بمقدار  

الوقود األخرى، وهو مبا قبد يقلبث من حمولبة السببببفينبة ككبث، وببالتبالي قبد تببدو الجبدوى  

غير  االقتصبببادية لسبببفن الغاز الطبيعي المسبببال من حيث التكلفة الرأسبببمالية المطلوبة  

عامال    تشبكث التكاليف التشبغيلية. لكن العاملة بليت الوقودتنافسبية إذا ما قورنت بالسبفن 

حيث    تكاليف التشبغيليةللاألعلى   المكون  الوقود تعد  فتكاليفمحوريا  في حسب  المقارنة، 

% من إجمبالي 30-25  مبا يعبادلمبدفوعبات الوقود    وتشببببكبث%.  80-70تشببببكبث نحو  
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 ستخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود للسفناملزايا والعقبات أمام ا :3-1

 المزايا البيئية الستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري:  3-1-1

تتطلبر معبالجبة الغباز الطبيعي قببث دخول مرحلبة اإلسببببالبة في محطبات الغباز  

  وتقتضبي .  التي يحويها الغازالطبيعي المسبال، عمث فصبث للشبواير والمكونات الضبارة  

المواصفات في محطات اإلسالة بأن ال يليد محتوى الكبريت في الغاز الطبيعي المسال 

.  25% وزنبا  0.004عبادل نحو نسببببببة  ، وهو مبا ي (PPM 30جلء في المليون ) 30عن  

البالغ    للكبريت  الحد األقصبببى العالميوبالتالي فإن الغاز الطبيعي المسبببال ال يلبي فقط 

من الحد   1/125بعبد من ذلك، حيبث يعادل ذلك نحو  أ% وزنا ، بث يذهر إلى هو ما 0.5

المطلوب سبببالف الذكر. وبالمقارنة مع محتوى الكبريت في زيت الغاز البحري )البالغ  

من هبذا الحبد. وببذلبك يسبببباه  الغباز في تقليبث أكباسببببيبد  1/25%(، فبإنبه يعبادل نحو  0.1

سببيد الكربون،  %. أما بالنسبببة النبعاثات غاز ثاني أك99.9الكبريت بنسبببة تصببث إلى 

% انبعباثبات أقبث مقبارنبة ببقيبة أنواع الوقود،  29فينتج الغباز الطبيعي مبا قبد يصببببث إلى  

المرحلبة األولى من    بفباعليبة خاللوببالتبالي قبد يسببببباه  الغباز ولو بشببببكبث مببديي  

لتمفيض انبعباثبات    2018االسببببتراتيجيبة األوليبة للمنظمبة البحريبة البدوليبة المعتمبدة عباص  

وهذه الملايا البيةية ترج  بشبدة كفة الغاز الطبيعي المسبال   لحراري.غازات االحتباس ا
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محركات الديلل المسبتمدمة. وفي ابوء ما سببق، فإن الغاز الطبيعي المسبال هو الميار 

، مقارنة بأنواع الوقود األخرى  1-3الشبببكث كما يبين  في الوقت الراهن األفضبببث بيةيا   

 المستمدمة في قطاع النقث البحري.

 والتمفيضات الناتجة عن استمداص الغاز الطبيعي المسال الملايا البيةية : 1-3الشكث 

 كوقود للسفن  

 

 

 الجدوى االقتصادية الستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري:  3-1-2

بشببكث عاص، تليد تكلفة أنظمة الدفع العاملة بالغاز الطبيعي المسببال )المحركات  

. عالوة على أن المسبباحة بالوقود التقليديالتي تعمث  صببهاريج التملين( عن م يلتها  و 

أابببعا  أنواع   4-3الممصبببصبببة لتملين الغاز الطبيعي المسبببال تكون أكبر بمقدار  

الوقود األخرى، وهو مبا قبد يقلبث من حمولبة السببببفينبة ككبث، وببالتبالي قبد تببدو الجبدوى  

غير  االقتصبببادية لسبببفن الغاز الطبيعي المسبببال من حيث التكلفة الرأسبببمالية المطلوبة  

عامال    تشبكث التكاليف التشبغيلية. لكن العاملة بليت الوقودتنافسبية إذا ما قورنت بالسبفن 

حيث    تكاليف التشبغيليةللاألعلى   المكون  الوقود تعد  فتكاليفمحوريا  في حسب  المقارنة، 

% من إجمبالي 30-25  مبا يعبادلمبدفوعبات الوقود    وتشببببكبث%.  80-70تشببببكبث نحو  
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التشبببغيلية من  في النفقات   السبببنوي الوفرسبببيحقق   لسبببفن. لذاا  هاالتي تحقق  تاإليرادا

من االسبت مار في بناء  الجدوى االقتصبادية    ،سبعرا  الغاز الطبيعي المسبال األقث اسبتمداص  

 .ثعلى المدى الطوي سفن الغاز الطبيعي المسال 

لضببببراير، األمر الذي يسببببهث من المقارنة بين  لوال يمضببببع الوقود البحري  

التموين    وقوداألنواع الممتلفة بما فيها الغاز الطبيعي المسبببال. وتتوافر بيانات أسبببعار 

( الواقع في Rotterdam Portالبحري من الموانئ الرييسببببيبة م بث مينباء روترداص )

. أما لة اإلماراتفي دو هولندا، وميناء سبنغافورة في جنوب شبرق آسبيا، وميناء الفجيرة  

تجارة الغاز اإلقليمية    مراكلسببعر الغاز الطبيعي المسببال، فيمكن االسببترشبباد بأسببعار 

في بريطبانيبا، وهي مراكل هامة لتجبارة الغباز الطبيعي    NBPفي هولنبدا، أو   TTFم بث  

(، مع األخذ في االعتبار وجود خصببب  عن NW Europeفي شبببمال غرب أوروبا )

تغويل الغباز الطبيعي    تبأخبذ في االعتببار تكلفبةببدورهبا  التي    NBPأو    TTFأسببببعبار  

مع أسبببعار زيت الغاز البحري، وزيت   مقارنة الغاز  وبهذه المعطيات، يمكنالمسبببال. 

مع أسبعار الوقود الطبيعي المسبال من الفرق في األسبعار    الغازتنافسبية  وتنشبأ  الوقود.  

كبث مليون وحبدة حراريبة  )المقبدرة ببالبدوالر لالتقليبدي أي زيبت الوقود وزيبت الغباز  

أسعار الغاز الطبيعي تنافسية   تعد  الحاالت وفق األسعار العالمية،بريطانية(. وفي جميع  

 مع زيت الغاز البحري، وفي بعض الحاالت مع زيت الوقود.

  2020وبالنظر إلى تطور أسبعار الوقود البحري خالل الشبهور األولى من عاص 

%، فقد شبهدت األسبعار ارتفاعا  )في 0.5العالمي للكبريت  األقصبى أي بعد تطبيق الحد 

حيبث بلغ سببببعر زيبت الوقود منمفض  مينباء روترداص على سبببببيبث الم بال( في الببدايبة  

دوالر للطن )متوسببط سببعر الطن خالل    580( مطلع العاص حوالي  VLSFOالكبريت )

دريجيا  حتى  دوالر(، ث  شبهدت األسبعار بعد ذلك تراجعا  ت   522بلغ حوالي    2019عاص 

بالتلامن مع تراجع    2020دوالر للطن بنهاية شبببهر شببببال/فبراير   382.5بلغت نحو  

 .(19-كوفيدفيروس كورونا )  جايحةأسعار النفط الماص خالل نفس الفترة نتيجة أزمة  
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عند مسبببتوى    2020العاص  هذا ، فقد بدأت(IFO380أما أسبببعار زيت الوقود )

دوالر للطن، علما  بأن متوسط    285تدريجيا  حتى بلغت دوالر للطن، ث  تراجعت    300

، وهو  2019دوالر خالل عاص   385( قد بلغت حوالي  IFO380أسببببعار زيت الوقود )

الغباز البحري   ببدأت أسببببعبار زيبت  مبا يعني حبدوث تراجع في الطلبر عليبه. كمبا 

(LSMGO  مطلع العباص )دوالر للطن، ث     600مسببببتويبات مرتفعبة بلغبت حوالي    عنبد

دوالر للطن بنهاية    432ت األسبببعار الحقا  في الهبول التدريجي لتصبببث إلى حوالي  بدأ

  TTFوفي المقابث فإن أسببعار الغاز الطبيعي حسببر مركل تداول    شببهر شبببال/فبراير.

دوالر للطن الواحد كما    175-140تعد تنافسببية للغاية حيث تتراوح األسببعار في مدى 

 . 2-3الشكث  يبين  

الوقود البحري عالي ومنمفض الكبريت في ميناء روترداص خالل تطور أسعار  :2-3الشكث 

 % 0.5العالمي للكبريت  األقصى بعد تطبيق الحد  2020الشهور األولى من عاص  

 
 المصادر: 

( LSMGO(، وزيت الغاز منمفض الكبريت )VLSFO( وزيت الوقود منمفض الكبريت )IFO 380بيانات زيت الوقود ) •
 لميناء روترداص. Ship and Bunkerمن موقع 

بوحدة اليورو/ميجاوات سببباعة، وتحويلها إلى دوالر/لن على أسببباس الطن    TTF Powernextبيانات أسبببعار الغاز لمركل   •
 مليون وحدة حرارية بريطانية. 46.6للغاز يساوي  

الر
دو

/
طن

  2019 عام متوسط سعر 
طن/دوالر 522

 2019متوسط سعر عام 

 طن/دوالر 385 
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التشبببغيلية من  في النفقات   السبببنوي الوفرسبببيحقق   لسبببفن. لذاا  هاالتي تحقق  تاإليرادا

من االسبت مار في بناء  الجدوى االقتصبادية    ،سبعرا  الغاز الطبيعي المسبال األقث اسبتمداص  

 .ثعلى المدى الطوي سفن الغاز الطبيعي المسال 

لضببببراير، األمر الذي يسببببهث من المقارنة بين  لوال يمضببببع الوقود البحري  

التموين    وقوداألنواع الممتلفة بما فيها الغاز الطبيعي المسبببال. وتتوافر بيانات أسبببعار 

( الواقع في Rotterdam Portالبحري من الموانئ الرييسببببيبة م بث مينباء روترداص )

. أما لة اإلماراتفي دو هولندا، وميناء سبنغافورة في جنوب شبرق آسبيا، وميناء الفجيرة  

تجارة الغاز اإلقليمية    مراكلسببعر الغاز الطبيعي المسببال، فيمكن االسببترشبباد بأسببعار 

في بريطبانيبا، وهي مراكل هامة لتجبارة الغباز الطبيعي    NBPفي هولنبدا، أو   TTFم بث  

(، مع األخذ في االعتبار وجود خصببب  عن NW Europeفي شبببمال غرب أوروبا )

تغويل الغباز الطبيعي    تبأخبذ في االعتببار تكلفبةببدورهبا  التي    NBPأو    TTFأسببببعبار  

مع أسبببعار زيت الغاز البحري، وزيت   مقارنة الغاز  وبهذه المعطيات، يمكنالمسبببال. 

مع أسبعار الوقود الطبيعي المسبال من الفرق في األسبعار    الغازتنافسبية  وتنشبأ  الوقود.  

كبث مليون وحبدة حراريبة  )المقبدرة ببالبدوالر لالتقليبدي أي زيبت الوقود وزيبت الغباز  

أسعار الغاز الطبيعي تنافسية   تعد  الحاالت وفق األسعار العالمية،بريطانية(. وفي جميع  

 مع زيت الغاز البحري، وفي بعض الحاالت مع زيت الوقود.

  2020وبالنظر إلى تطور أسبعار الوقود البحري خالل الشبهور األولى من عاص 

%، فقد شبهدت األسبعار ارتفاعا  )في 0.5العالمي للكبريت  األقصبى أي بعد تطبيق الحد 

حيبث بلغ سببببعر زيبت الوقود منمفض  مينباء روترداص على سبببببيبث الم بال( في الببدايبة  

دوالر للطن )متوسببط سببعر الطن خالل    580( مطلع العاص حوالي  VLSFOالكبريت )

دريجيا  حتى  دوالر(، ث  شبهدت األسبعار بعد ذلك تراجعا  ت   522بلغ حوالي    2019عاص 

بالتلامن مع تراجع    2020دوالر للطن بنهاية شبببهر شببببال/فبراير   382.5بلغت نحو  

 .(19-كوفيدفيروس كورونا )  جايحةأسعار النفط الماص خالل نفس الفترة نتيجة أزمة  
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عند مسبببتوى    2020العاص  هذا ، فقد بدأت(IFO380أما أسبببعار زيت الوقود )

دوالر للطن، علما  بأن متوسط    285تدريجيا  حتى بلغت دوالر للطن، ث  تراجعت    300

، وهو  2019دوالر خالل عاص   385( قد بلغت حوالي  IFO380أسببببعار زيت الوقود )

الغباز البحري   ببدأت أسببببعبار زيبت  مبا يعني حبدوث تراجع في الطلبر عليبه. كمبا 

(LSMGO  مطلع العباص )دوالر للطن، ث     600مسببببتويبات مرتفعبة بلغبت حوالي    عنبد

دوالر للطن بنهاية    432ت األسبببعار الحقا  في الهبول التدريجي لتصبببث إلى حوالي  بدأ

  TTFوفي المقابث فإن أسببعار الغاز الطبيعي حسببر مركل تداول    شببهر شبببال/فبراير.

دوالر للطن الواحد كما    175-140تعد تنافسببية للغاية حيث تتراوح األسببعار في مدى 

 . 2-3الشكث  يبين  

الوقود البحري عالي ومنمفض الكبريت في ميناء روترداص خالل تطور أسعار  :2-3الشكث 

 % 0.5العالمي للكبريت  األقصى بعد تطبيق الحد  2020الشهور األولى من عاص  

 
 المصادر: 

( LSMGO(، وزيت الغاز منمفض الكبريت )VLSFO( وزيت الوقود منمفض الكبريت )IFO 380بيانات زيت الوقود ) •
 لميناء روترداص. Ship and Bunkerمن موقع 

بوحدة اليورو/ميجاوات سببباعة، وتحويلها إلى دوالر/لن على أسببباس الطن    TTF Powernextبيانات أسبببعار الغاز لمركل   •
 مليون وحدة حرارية بريطانية. 46.6للغاز يساوي  

الر
دو

/
طن

  2019 عام متوسط سعر 
طن/دوالر 522

 2019متوسط سعر عام 

 طن/دوالر 385 
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أن موانئ التموين الرييسبية في ممتلف أسبواق العال ، يتضب     وبنظرة عامة على

مع بقية أنواع الوقود البحري منمفض الكبريت    تتسبب  بتنافسببيتهاأسببعار الغاز الطبيعي  

على الرغ  من التهاوي الذي شبهدته األسبعار بعد منتصبف كانون ال اني/ يناير من عاص 

نهاية    الكبريت  أسببعار أنواع الوقود البحري عالي ومنمفض، 3-3الشببكث  يبين  .  2020

في الموانئ الرييسببية في آسببيا )هونج كونج وسببنغافورة(،    2020شببهر شبببال/فبراير  

وأوروبا )روترداص(، والشببرق األوسببط )ميناء الفجيرة(، وأمريكا الشببمالية )هيوسببتن  

Houston  (، وأمريكا الجنوبية )سانتوسSantos.) 

في الموانئ الرييسية نهاية أسعار الوقود البحري عالي ومنمفض الكبريت : 3-3لشكث ا

 % 0.5العالمي للكبريت األقصى بعد تطبيق الحد  2020عاص    شبال/فبراير

 
(، وزيت الغاز منمفض الكبريت VLSFO( وزيت الوقود منمفض الكبريت )IFO 380بيانات زيت الوقود )المصدر: 

(LSMGO من موقع )Ship and Bunker  2020لشهر فبراير 

الغاز 
الطبيعي

الغاز 
الطبيع 

الغاز 
الطبيع 

الغاز 
الطبيعي

الغاز 
الطبيع 

الطبيعي

سانتوس 

الطبيعي 

  ويستن ويستن ويستن

الفجيرة 

الغاز 
الطبيع 

 
الطبيع 

سنغافورة

روتردام ونج كونج
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عدص اليقين، فمن   الغمو  أو ب   مكتنفة  لألسببعارالصببورة المسببتقبلية  تظث  ولكن  

نباحيبة يسبببباه  تنبامي الطلبر على الوقود البحري منمفض الكبريبت م بث زيبت الوقود 

( في دفع األسببببعبار نحو الصببببعود، بينمبا يؤدي تراجع  VLSFOمنمفض الكبريبت )

يلقي تبذببذب    ىخرأومن نباحيبة   ريبت إلى تراجع أسببببعباره،الطلبر على الوقود عبالي الكب 

. وما  أسببعار النفط الماص نفسببه في األسببواق العالمية بظالله على هذه الحالة الضبببابية

، التداعيات الناجمة عن انتشبار جايحة " من صبعوبة التنبؤ باألسبعار المسبتقبلية  سبيليد

وة على االنهيار الذي شبهدته  " على االقتصباد العالمي، عال(19-كوفيدكورونا )  فيروس

 أسواق النفط العالمية بسبر التراجع التاريمي في الطلر.

 العقبات أمام استخدم الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن:  3-1-3

، إال لايا بيةية واقتصبباديةمعدة    يملكالغاز الطبيعي المسببال  أن  على الرغ  من

التجباريبة والفنيبة وحتى تلبك المتعلقبة ببال قبافبة  أنبه ال يمكن إنكبار وجود بعض العقببات  

بين  بببب كما هو م  26حريبببب اعتماده كميار ناجع لقطاع النقث الب  أماص  والوعي لدى المشغلين

 .4-3بالشكث  
 كوقود للسفن أو العوايق أماص التوسع في استمداص الغاز الطبيعي المسال: العقبات 4- 3الشكث 

 
، تبدي بعض المؤسبببسبببات المالية تحفظا  في تمويث بناء  فمن المنظور التجاري

  قلةتعمث بوقود الغاز الطبيعي المسببال، بسبببر  اببمن األسببطول العالمي سببفن جديدة  

 
 

  بات تجارية

الع بات

فنية  بات 

  افية  بات تن يمية  بات 
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أن موانئ التموين الرييسبية في ممتلف أسبواق العال ، يتضب     وبنظرة عامة على

مع بقية أنواع الوقود البحري منمفض الكبريت    تتسبب  بتنافسببيتهاأسببعار الغاز الطبيعي  

على الرغ  من التهاوي الذي شبهدته األسبعار بعد منتصبف كانون ال اني/ يناير من عاص 

نهاية    الكبريت  أسببعار أنواع الوقود البحري عالي ومنمفض، 3-3الشببكث  يبين  .  2020

في الموانئ الرييسببية في آسببيا )هونج كونج وسببنغافورة(،    2020شببهر شبببال/فبراير  

وأوروبا )روترداص(، والشببرق األوسببط )ميناء الفجيرة(، وأمريكا الشببمالية )هيوسببتن  

Houston  (، وأمريكا الجنوبية )سانتوسSantos.) 

في الموانئ الرييسية نهاية أسعار الوقود البحري عالي ومنمفض الكبريت : 3-3لشكث ا

 % 0.5العالمي للكبريت األقصى بعد تطبيق الحد  2020عاص    شبال/فبراير

 
(، وزيت الغاز منمفض الكبريت VLSFO( وزيت الوقود منمفض الكبريت )IFO 380بيانات زيت الوقود )المصدر: 

(LSMGO من موقع )Ship and Bunker  2020لشهر فبراير 

الغاز 
الطبيعي

الغاز 
الطبيع 

الغاز 
الطبيع 

الغاز 
الطبيع 

الغاز 
الطبيعي

الغاز 
الطبيع 

سانتوس 

 
  ويستن

الفجيرة 

سنغافورة 

روتردام  ونج كونج 
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عدص اليقين، فمن   الغمو  أو ب   مكتنفة  لألسببعارالصببورة المسببتقبلية  تظث  ولكن  

نباحيبة يسبببباه  تنبامي الطلبر على الوقود البحري منمفض الكبريبت م بث زيبت الوقود 

( في دفع األسببببعبار نحو الصببببعود، بينمبا يؤدي تراجع  VLSFOمنمفض الكبريبت )

يلقي تبذببذب    ىخرأومن نباحيبة   ريبت إلى تراجع أسببببعباره،الطلبر على الوقود عبالي الكب 

. وما  أسببعار النفط الماص نفسببه في األسببواق العالمية بظالله على هذه الحالة الضبببابية

، التداعيات الناجمة عن انتشبار جايحة " من صبعوبة التنبؤ باألسبعار المسبتقبلية  سبيليد

وة على االنهيار الذي شبهدته  " على االقتصباد العالمي، عال(19-كوفيدكورونا )  فيروس

 أسواق النفط العالمية بسبر التراجع التاريمي في الطلر.

 العقبات أمام استخدم الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن:  3-1-3

، إال لايا بيةية واقتصبباديةمعدة    يملكالغاز الطبيعي المسببال  أن  على الرغ  من

التجباريبة والفنيبة وحتى تلبك المتعلقبة ببال قبافبة  أنبه ال يمكن إنكبار وجود بعض العقببات  

بين  بببب كما هو م  26حريبببب اعتماده كميار ناجع لقطاع النقث الب  أماص  والوعي لدى المشغلين

 .4-3بالشكث  
 كوقود للسفن أو العوايق أماص التوسع في استمداص الغاز الطبيعي المسال: العقبات 4- 3الشكث 

 
، تبدي بعض المؤسبببسبببات المالية تحفظا  في تمويث بناء  فمن المنظور التجاري

  قلةتعمث بوقود الغاز الطبيعي المسببال، بسبببر  اببمن األسببطول العالمي سببفن جديدة  

 
 

  بات تجارية

الع بات

فنية  بات 

  افية  بات تن يمية  بات 

الع بات
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قيمة السببفينة عند إعادة    تحديدوالغمو  بمصببوص    ،عنها من ناحية  المعرفة والدراية

تكنولوجيبا الغباز . إابببببافبة إلى ذلبك، فبإن  ( من نباحيبة أخرىresale valueبيعهبا )

كما    سبواء كانت للسبفن الجديدة أو السبفن التي يمكن تعديلها.  مكلفةالطبيعي المسبال تعد  

أن ارتفاع التكاليف الرأسببمالية لبناء السببفن المؤهلة للعمث بالغاز الطبيعي المسببال يعد  

-10  تتراوح بينبنسببببة    من أبرز العقبات التجارية أماص مالكي السبببفن، حيث أنها تليد

، تعبد محدودية البنى  ومن المنظور الفني % عن م يلتهبا التي تعمبث بالوقود التقليبدي.30

ية لتموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال عايقا  كبيرا  أماص التوسببع في اسببتمدامه  ت التح 

إلى   يحتاج  أسبببطول من السبببفن العاملة بالغاز  بناءفالتوسبببع في كوقود للنقث البحري.  

حول العال . ومن جانر آخر، يتردد المسبببت مرون في   توفر وقود التموينوجود موانئ  

هنا  عدد كبير من السبببفن العاملة بالغاز لضبببمان    إنشببباء موانئ جديدة قبث أن يكون

 تحقيق الجدوى االقتصادية قبث اخ است مارات اممة في مشاريع البنية التحتية.

الحال في أي وابع مماثث، فإن التحول    هو   ، فكماالعقبات المرتبطة بالثقافةأما 

ببات العمبث   الجبذري نحو تقنيبات جبديبدة بعبد تباريخ لويبث من التعبامبث مع تقنيبات معروفبة

. لكن ال شببببك أن تلك العقبة العاملينقد يصببببطدص بمعاراببببة    ،بها مألوفا  ومدروسببببا  

سبببتتالشبببى بمرور الوقت، مع نمو أسبببطول جديد من السبببفن العاملة بالغاز الطبيعي  

 ، والتوسع المتوقع لهذا النشال.المسال

 الوقود والو ع الراهن لهاتقييم خيار الغاز الطبيعي المسال مع كافة خيارات  : 3-1-4

الحبببث األم بببث كوقبببود لقطببباع النقبببث هبببو الغببباز الطبيعبببي المسبببال قبببد يكبببون 

 :المتوسط، استنادا  إلى نقطتين/البحري على المدى القرير

o الحد  البيةية المتوافقة مع تشبريعات المنظمة البحرية الدولية الماصبة بتطبيق    هملايا

نحو    األولية%، باإلابببافة إلى اسبببتراتيجيتها  0.5 عند  العالمي للكبريت األقصبببى

 تمفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
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o   الفوايد االقتصبادية الناتجة عن اسبتمدامه مقارنة بالوقود السبايث منمفض الكبريت

أرخص من الوقود السببببايبث  فبالغباز الطبيعي المسببببال بشببببكبث عباص    عبالي التكلفبة.

، أبرز نقبال المقبارنبة بين الغباز الطبيعي  1-3الجبدول  يلمص    .ريبتالكب   منمفض

 المسال وبقية الميارات والبدايث األخرى لقطاع النقث البحري العالمي.

 لتلبية تشريعات المنظمة البحرية الدولية الماصة بالكبريت التقليدي الوقودمقارنة بين الغاز الطبيعي المسال و: 1- 3الجدول 

 اإلشكاليات  العيوب  الملايا الميار

زيت الغاز  

 البحري 

 تكاليف رأسمالية أقث •

البكبببريببت،  • انبببعبباثببات  مبن  يبقبلببث 

 والجسيمات الدقيقة

 

 تكلفة الوقود العالية •

يحتباج إلى تركيبر أجهلة لتقليبث أكباسببببيبد   •

متطلبات المسبتوى ال الث النيتروجين لتلبية  

(Tier-III) 

لبتبلبببيببة  • تبوافبره  مببدى 

 الطلر العالمي

ببمصببببوص   • البغبمبو  

 أسعاره المستقبلية

زيت الوقود  

عالي الكبريت  

مع تركيب  

 أجهزة تنقية 

 سعر الوقود أقث •

 سهولة تعديث المحر  للعمث به •

سببببلعبة متوافرة عبالميبا  ويمكن تلبيبة  •

 الطلر العالمي عليها

 صيانة أجهلة التنقيةالحاجة إلى  •

بعض   • اسببببتمببداص  الموانئ حظرت  بعبض 

 أنواع أجهلة التنقية

التملص من النفبايبات والتعبامبث مع المواد   •

 الكيماوية

الحباجبة إلى تركيبر أجهلة لتقليبث أكباسببببيبد   •

 النيتروجين لتلبية متطلبات المستوى ال الث

لن يحقق استراتيجية المنظمة  

البحرية الدولية لتمفيض  

زات االحتباس  انبعاثات غا

 2050الحراري بحلول عاص 

الغاز الطبيعي  

 المسال 

 انمفا  أسعار الغاز عالميا   •

تكنولوجيبا مجرببة، ولهبا تباريخ جيبد  •

 في الصناعة

يقلبث الغباز من كبافبة انبعباثبات غبازات  •

 االحتباس الحراري

عبدص الحباجبة إلى تركيبر أجهلة لتقليبث  •

أكباسببببيبد النيتروجين لتلبيبة متطلببات  

 (Tier-IIIالمستوى ال الث )

 عالميا   ةسلعة متوافر •

 الرأسمالية التكاليف  ارتفاع •

افتقبار السببببوق العبالمي إلى البنيبة التحتيبة  •

 لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال

 ارتفاع تكاليف تعديث أنظمة الدفع •

المسبباحة الكبيرة لصببهاريج الغاز الطبيعي  •

نحو   الحمولببة  2المسبببببال )تقلص  % من 

 ة(الكلي 

احتيببالببات األمن والسببببالمببة في تملين  •

 وتداول الغاز الطبيعي المسال

الغمو  بمصوص   •

 أسعاره المستقبلية

البنية التحتية لتموين  •

السفن بالغاز الطبيعي  

 المسال 
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العببالمي  الحببد األقصببىبيببد أن الحاجببة إلببى اعتمبباد حلببول آنيببة للتوافببق مببع 

أشببهر لبببدأ سببريان  ةمهلببة ثالثبب مببع  2020الببذي بببدأ تطبيقببه مطلببع عبباص  للكبريببت

المفعببول، قببد دفببع بعببض مببالكي السببفن )غيببر العاملببة بالغبباز( نحببو البببدايث األسببرع 

علببى اسببتمداص زيببت الوقببود  اإلبقبباءوفببي مقببدمتها  علببى المببدى القريببر فببي التنفيببذ

. وقببد عببالي الكبريببت مببع تركيببر أجهببلة تنقيببة غببازات العببادص مببن أكاسببيد الكبريببت

بببأس بببه مببن سببفن األسببطول العببالمي الببذي يعمببث بببأجهلة تنقيببة بببات هنببا  عببدد ال 

ال يببلال هببذا غببازات العببادص، وهببي تنتشببر فببي كافببة منببالق العببال  تقريبببا . لكببن 

% مببن إجمببالي عببدد السببفن فببي األسببطول 5الميببار ال يمببس سببوى نسبببة تقببث عببن 

 .العالمي

غاز الطبيعي بدأ بعض مالكي السببفن في تأهيث عدد من السببفن للعمث بال ومع ذلك،

المسببببال، بينما لجأ البعض اآلخر إلى اعتماد بعض البدايث األخرى م ث المي انول، وغاز  

، فبإن عبدد كبير من مبالكي سببببفن السببببوايبر  5-3الشببببكبث  البترول المسببببال. وكمبا يبين  

والحباويات وناقالت النفط والمواد الكيميباييبة قد اتجبه نحو تركيبر أجهلة التنقيبة، بينمبا اتجبه  

 نحو تأهيث السفن للعمث بالغاز الطبيعي المسال. منه  خرآعدد 

   حسر نوع الميار المستمدص في تلبية تشريعات الكبريت  العاملةتوزيع السفن : 5-3الشكث 
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 بناء أسطول من السفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي املسال: 3-2

 األسطول الحالي  :  3-2-1

 فبببي السبببوق السبببفن العاملبببة بوقبببود الغببباز الطبيعبببي المسبببال عبببدد يم بببثال 

سبببوى نسببببة ابببةيلة مبببن  الغببباز الطبيعبببي المسبببال( نببباقالت)بمبببال   العبببالمي

وفقبببا  ألحبببدث  2019عببباص نهايبببة  عبببددها. حيبببث بلبببغ للسبببفن األسبببطول العبببالمي

 أيسبببفينة فقبببط  175حبببوالي النرويجيبببة  DNVالبيانبببات الصبببادرة عبببن مؤسسبببة 

 94الببذي يضبب  أك ببر مببن  األسببطول العببالمي% تقريبببا  مببن 0.2يعببادل نحببو  مببا

فببي بنببباء أول سببفينة تعمبببث  الريببادةالدولببة صببباحبة  النببرويج. وتعبببد ألببف سببفينة

ارة  الببذي شببهد 2000بالغبباز الطبيعببي المسببال، ويعببود ذلببك إلببى عبباص  تشببغيث عبببَ

Glutra  ،األسببطول  بنبباء فببي لتشببكث بببذلك اللبنببة األولببىلنقببث الركبباب والسببيارات

ارة  .العببالمي مببن سببفن الغبباز صببهريجين تمببلين للغبباز  Glutraوقببد تضببمنت عبببَ

متببر مكعببر، ومحركببات غازيببة  32الطبيعببي المسببال سببعة الواحببد منهببا حببوالي 

 .27الشعلةنظاص  تعمث ب 

  من السبفن العاملة بالغاز الطبيعي المسبال  أسبطول  في بناءوقد اسبتمرت النرويج  

 مسبجلة هنا   لرايدة في هذا النشبال، حيث كانت الدفعة األولى من السبفنلتصبب  الدولة ا

ي أعلنتهبا الحكومبة اببببمن مبا يعر  بباسبببب  ت ، ويعود ذلبك إلى الحوافل الالعل (  دولبة)

، حيث ت  إعفاء هذه السبفن من الضبريبة  28(NOx Fundصبندوق أكاسبيد النيتروجين )

وبعد   .الوقوداسبتهال   ن  الناتجة ع  على انبعاثات أكاسبيد النيتروجين  التي تطبقها الدولة

أسطول  التجربة النرويجية في هذا النشال، بدأ اللخ  يلداد نحو بناء   النجاح الذي حققته

 
27 Wärtsilä Encyclopedia of Marine Technology;" Natural gas-fuelled ferry GLUTRA" 
28 Congressional Research Service;" LNG as a Maritime Fuel: Prospects and Policy"; February 5, 2019. 
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 بناء أسطول من السفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي املسال: 3-2
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 .27الشعلةنظاص  تعمث ب 

  من السبفن العاملة بالغاز الطبيعي المسبال  أسبطول  في بناءوقد اسبتمرت النرويج  

 مسبجلة هنا   لرايدة في هذا النشبال، حيث كانت الدفعة األولى من السبفنلتصبب  الدولة ا

ي أعلنتهبا الحكومبة اببببمن مبا يعر  بباسبببب  ت ، ويعود ذلبك إلى الحوافل الالعل (  دولبة)

، حيث ت  إعفاء هذه السبفن من الضبريبة  28(NOx Fundصبندوق أكاسبيد النيتروجين )
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27 Wärtsilä Encyclopedia of Marine Technology;" Natural gas-fuelled ferry GLUTRA" 
28 Congressional Research Service;" LNG as a Maritime Fuel: Prospects and Policy"; February 5, 2019. 
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ثالثة  من خالل    اسببتعرا  تطوراته وآفاقه المسببتقبليةوالذي يمكن    ،حديث من السببفن

 :  جوانر

 العالمي.  في األسطول الغاز الطبيعي المسالب  عدد السفن العاملة •

 أحوا  بنباء السببببفن   تلقتهباالتي    (New Orders)  المؤكبدة  الجبديبدةالطلبيبات   •

   .جديدةلبناء سفن 

لتصب  "مؤهلة   بالوقود التقليديالتي تعمث   تعديث محركات السفن الحاليةنشال  •

 .ل مستقبال  ( بوقود الغاز الطبيعي المساLNG readyللعمث" )

، فقد ارتفع عدد السبفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي  6-3الشبكث وكما يتضب  من  

سبفينة نهاية   175  ليبلغ نحو   2000عاص   السبوق العالمي من سبفينة واحدة فقطالمسبال في 

  .2020سفينة في شهر شبال/فبراير من عاص  178إلى  العدد قليال    وارتفع ،2019عاص 

تطور األسطول العالمي من السفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي المسال منذ عاص  : 6-3الشكث 

 2027الجديدة حتى عاص  ، والطلبيات 2000

 
  DNV, Alternative Fuels Insightالمصدر: 

في مالكي السببفن العمث على تأهيث أنظمة الدفع  بعض  فقد بدأ    سببياق مواز،وفي  

حسبببر  بالغاز الطبيعي المسبببال  للعمث  2015منذ عاص   بالمدمة العاملة عدد من السبببفن
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وقد وصبببث العدد اإلجمالي من هذه ،  التقليدي(الحاجة )مع اسبببتمرار تشبببغيلها بالوقود  

 المؤهلةالسبفن    الكلي منالعدد  . وإجماال  فإن2019سبفينة عاص   113إلى   السبفن المؤهلة

سببفينة بنهاية   288إلى قد وصببث  الغاز الطبيعي المسببال وقود  بالفعث ب  واألخرى العاملة

األسبطول الحالي  وينتشبر  % من األسبطول العالمي.  0.3، ليشبكال معا نحو  2019عاص 

منالق ابببط االنبعاثات في منطقة بحر  الغاز الطبيعي المسببال في ب من السببفن العاملة 

البلطيق وبحر الشببمال، وقبالة سببواحث أمريكا الشببمالية، وفي منالق آخري م ث آسببيا  

 تظث أوروبا المنطقة الرييسية الحاانة لهذا النشال. نلك،  قبالة سواحث الصين

 أسطول من السفن الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي المسالبناء  :  3-2-2

سببفن   لبناء  مؤكدةأحوا  بناء السببفن الرييسببية للبات   تلقتوفي المقابث، فقد 

اسببتمرار ، 2027وحتى عاص   2020حيث سببتشببهد الفترة من عاص ،  بالغازجديدة تعمث  

سبببفينة   60تسبببلي  نحو  يت   أن   من الممططحيث    .دخول سبببفن جديدة على نحو متلايد

السببفن الجديدة عدد  ، ث  سببيسببتمر العدد في النمو ليصببث إجمالي  2020في عاص جديدة  

 .207إلى حوالي   2027بحلول عاص 

تأهيث عدد  في اسببتمرار مالكي السببفنبالتلامن مع  النشببال المتنامي  ويأتي هذا 

سبفينة  143من السبفن الموجودة في التشبغيث، والتي سبيصبث عددها اإلجمالي إلى   آخر

جديد  سبفن نحو بناء أسبطول    لكن من الوااب  أن االتجاه العاص يسبير .2027بحلول عاص 

ويتضب    السبفن الموجودة في المدمة في الوقت الراهن.  تأهيثنشبال  من   وبوتيرة أعلى

مقارنة    الغاز الطبيعي المسببالب على السببفن العاملة   عدد الطلبات المؤكدةخالل    ذلك من

للبيات  سببفن جديدة، يوجد سببت   للبيات مؤكدة لبناء 10، فمن بين كث  بالسببفن التقليدية

وبذلك يتض   . 29% من إجمالي الطلبيات الجديدة60، أي بحصة  لبناء سفن تعمث بالغاز

 
29 SEA Trade Maritime News;" LNG-powered ships to account for 60% of new orders by 2025: Korean 
study"; April 23, 2019. 
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29 SEA Trade Maritime News;" LNG-powered ships to account for 60% of new orders by 2025: Korean 
study"; April 23, 2019. 
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اد الغاز الطبيعي المسبال باعتماتماذ خطوات ملموسبة  في قد بدأ  أن قطاع النقث البحري  

التي تتميل بارتفاع كفاءة محركاتها   ،7-3بالشبببكث  كما هو مبين    وقودا  للسبببفن الجديدة

 .غازات االحتباس الحراريعن م يلتها القديمة وبالتالي إلالق انبعاثات أقث من  

 تطور حصة السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال من األسطول العالمي : 7-3الشكث 

 ( /20252027تسلي  حتى عاص  والطلبيات الجديدة  الحالية)للسفن 

 

ومن المرج  أن تشببببهبد الفترة المقبلبة اسببببتمرارا  في تقبدي  للبيبات جبديبدة لبدى 

وفي المجمث، سبيصبث حج   .  أحوا  بناء السبفن في اليابان والصبين وكوريا الجنوبية

  2027األسببطول العالمي من السببفن العاملة بوقود الغاز الطبيعي المسببال بحلول عاص 

ة  385إلى   ــفيـن ، وهو مبا يعكس التطور السببببريع في هبذا النشبببببال، رغ  ببدايباتبه ســ

، لكن يظث هذا الرق  ال يم ث سوى حصة قرابة عقدين من اللمانالمتوااعة للغاية قبث 

النرويج متصببدرة    وسببتظث  .قطاع النقث البحري الي عدد السببفن فيمن إجممتوااببعة  

ليصببث   الجديدةالسببفن   االنتهاء من بناءبعد    األولى  تشببغيثالالعال  كمنطقة  بقية منالق  

  105أوروبا ككث )عدا النرويج( على   ذسببببتسببببتحو بينما    سببببفينة، 82 العدد الكلي إلى

آسبيا  في  سبفينة، و   32بينما سبيصبث عدد السبفن العاملة في أمريكا الشبمالية إلى سبفينة.  

ر منطقة الشبببرق   4منطقة آسبببيا/المحيط الهادي )في  و   ة،سبببفين  30إلى  سبببفن(، وأخيرا

 واحدة(.  )سفينةاألوسط  
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 الغاز الطبيعي المسال  المحفزة للطلب على    قطاعات السفنأبرز :  3-2-3

لدى مالكي ومشبغلي السبفن حول خيار الغاز الطبيعي المسبال،   التوجهاتتباينت  

وغبازات االحتبباس    ات الكبريبتفبالبعض اعتبره الميبار النباجع للتوافق مع تشببببريعب 

التي تتي     التنقيبةلة  هالحراري، بينمبا لجبأ البعض اآلخر إلى الميبارات األخرى م بث أج 

. وبالرغ  من هذه النتايج المتباينة،  اسبتمداص زيت الوقود عالي الكبريت ذو التكلفة األقث

خيبار الغباز الطبيعي المسببببال اسببببتطباع اختراق كافة قطباعات  ه يمكن الجلص بأنإال أنب 

بث والظفر بحصببببة كبيرة في سببببجث   8-3بالشببببكث  النقث البحري تقريبا  كما هو مبين  

من إجمالي   %30ت لبناء سفن جديدة، وصلت في بعص القطاعات إلى أك ر من الطلبيا

   .المؤكدةللبيات البناء  

 2027حلول عاص  حتى العاملة بالغاز الطبيعي المسال أسطول السفن تطور : 8-3الشكث 

 
  DNV, Alternative Fuels Insightالمصدر:         

(سيارات/ركاب) بارات 
ناقالت المواد الكيماوية

سفن الحاويات
ناقالت النفط الخام

سفن التموين البحري
سفن الرحالت السياحية
سفن الدحرجة مع ركاب

أنشطة أخرى
ال اطرات
سفن الغاز

سفن البضائع العامة
سفن السوائب

ناقالت السيارات
سفن الدحرجة 
سفن الصيد

ف  التشغيل طلبيات جديد 
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اد الغاز الطبيعي المسبال باعتماتماذ خطوات ملموسبة  في قد بدأ  أن قطاع النقث البحري  
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 الغاز الطبيعي المسال  المحفزة للطلب على    قطاعات السفنأبرز :  3-2-3
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  DNV, Alternative Fuels Insightالمصدر:         

(سيارات/ركاب) بارات 
ناقالت المواد الكيماوية

سفن الحاويات
ناقالت النفط الخام

سفن التموين البحري
سفن الرحالت السياحية
سفن الدحرجة مع ركاب

أنشطة أخرى
ال اطرات
سفن الغاز

سفن البضائع العامة
سفن السوائب

ناقالت السيارات
سفن الدحرجة 
سفن الصيد

ف  التشغيل طلبيات جديد 
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 المركبات(/األفراد قطاع العب ارات )سفن   •

القطاعات التي اتجهت نحو  أول  /المركبات(   األفرادارات )سبببفن  يعد قطاع العب  

مع انطالق    2000اسببببتمداص المحركات العاملة بالغاز الطبيعي المسببببال بداية من عاص 

ارة في النرويج. ويعود ذلك باألسبباس إلى لبيعة عمث هذا القطاع القاي   تشببغيث أول عب  

منتظمة من ناحية ونشببباله المك ف من ناحية أخرى، خاصبببة في منطقة  على رحالت  

البمبالحبي    البببلبطبيبق. البمبط  البنبباجبحببة،  األمب بلببة  ببيبن  البنبرويبج    Fjord Lineومبن  ببيبن 

 ، (30)2013ارة تعمث بالغاز الطبيعي المسال عاص  والدانمار ، والذي بدأ بتشغيث أول عب  

عالميا  توسببع بإدخال وحدات جديدة. وإجماال، فقد وصببث عدد السببفن في هذا القطاع   ث 

سببببفينبة جبديبدة   11عالوة على وجود للبيبات لبنباء    سببببفينبة، 44إلى   2019نهبايبة عباص  

 .2027-2020أخرى للتسلي  خالل الفترة 

 قطاع الناقالت الصهريجية •

من القطباعبات التي اتجهبت نحو وقود الغباز    يعبد قطباع النباقالت الصببببهريجيبة

  التي دخث منها في التشبغيث نحوالطبيعي المسبال، وفي مقدمتها ناقالت المواد الكيماوية  

أما ناقالت النفط الماص، فقد دخلت أول ناقلة تعمث بالغاز الطبيعي المسبال عاص  .ناقلة 20

ث  رفعت الشبركة   ،Sovcomflotالتابعة لشبركة   Gagarin Prospect، وهي  2018

 27 إلىالنفط الماص والغاز . وقد وصبث عدد ناقالت 31أسبطولها ليصبث إلى سبت ناقالت

 إلى  2019نهاية عاص قطاع الناقالت الصببهريجية  في  العاملة  عدد السببفن  ليصببثناقلة. 

 النرويج.خاصة   وينحصر نشالها في أوروبا ،ناقلة 47

 
30LNG World News; “Fjord Line: Second LNG Ferry Tested”; January 15, 2014. 
31 LNG World News;” Sovcomflot’s crude oil tanker completes 1st commercial voyage on LNG fuel”; 
October 24, 2018. 
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- 2020سببفينة أخرى للتسببلي  خالل الفترة   56عالوة على وجود للبيات لبناء   

في التجبارة البحريبة    األهميبة  ببالغبةوال شبببببك أن هبذا القطباع من القطباعبات    .2027

ثلث حج  التجارة البحرية   علىتجارة النفط والمواد البترولية    تسببببتحوذحيبث  العبالميبة،  

، وهو  عالوة على كونه من القطاعات عالية االسبتهال  من الوقود البحري  .2018عاص 

 .  على وقود الغاز الطبيعي المسال  ثابت للر  تأمينيساه  في سما 

 الحاويات  سفن قطاع •

مؤخرا ،    فقبد ببدأ التوجبه نحو الغباز الطبيعي المسبببببالقطباع الحباويبات،    وفي

. وتباعا  بدأت تدخث  التشغيث، بعد دخول أول حاوية تعمث بالغاز في  2015وتحديدا  عاص  

في هذا القطاع  العاملة عدد السبببفن  ليصبببث  وحدات أخرى ابببمن األسبببطول العالمي،

 سفن. 9إلى  2019نهاية عاص عالميا  

تعمث    العال في    من حيث الحمولةأكبر حاوية    ، تدشببببين2019وقد شببببهد عاص  

حمولتها    حيث تبلغ الفرنسببببية  CMA CGMشببببركة    بالغاز الطبيعي المسببببال وتتبع

  شببببنغهاي   حو  ألف وحدة )معادلة إلى عشببببرين قدص( والتي ت  بنايها في 23  حوالي

، ومن الممطط دخولها في المدمة اببمن أسببطول الشببركة في في الصببين  لبناء السببفن

وهي تضببب  صبببهريج  ، (32،33)  أوروبا(شبببمال -على المط المالحي )آسبببيا  2020عاص 

 متر مكعر.   18600تملين للوقود سعة  

" من الشبركات المالكة لمطول المالحة الرييسبية لطلر محدودوقد انضب  "عدد  

 الفرنسبيةبناء سبفن حاويات تعمث بوقود الغاز الطبيعي المسبال، تقوده  أيضبا  الشبركة  

CMA CGM  سببفينة حاويات   20، التي واببعت خطة لطلر بناء أسببطول كامث من

 
32 Maritime Executive;” World's Largest LNG-Powered Container Ship Launched”; September 25, 2019. 
33 CMA CGM Press Release;” World Premiere: Launching of the World's Largest LNG-Powered 
Containership and Future CMA CGM Group Flagship”; September 25, 2019. 
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30LNG World News; “Fjord Line: Second LNG Ferry Tested”; January 15, 2014. 
31 LNG World News;” Sovcomflot’s crude oil tanker completes 1st commercial voyage on LNG fuel”; 
October 24, 2018. 
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32 Maritime Executive;” World's Largest LNG-Powered Container Ship Launched”; September 25, 2019. 
33 CMA CGM Press Release;” World Premiere: Launching of the World's Largest LNG-Powered 
Containership and Future CMA CGM Group Flagship”; September 25, 2019. 
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ألف وحدة   23جديدة تعمث بالغاز الطبيعي المسبال، من بينه  تسبع سبفن عمالقة حمولة  

أنها أحد أكبر مشببغلي    CMA CGMوتكمن أهمية شببركة  .34معادلة إلى عشببرين قدص

% من  12، بحصببة سببوقية تقدر  9-3بالشببكث كما هو مبين    سببفن الحاويات في العال 

مليون وحدة    21.95حوالي    2019إجمالي حمولة سببفن الحاويات التي بلغت نهاية عاص 

 (.TEU 21.95معادلة لعشرين قدما  )

 CMAالفنلندية )اسبببتحوذت عليها شبببركة   Containerships ولدى شبببركة

CGM  وشببببركة  2018عاص  الفرنسببببية )Eastern Pacific Shipping    ومجموعة

ليصبث العدد لبناء سبفن جديدة،    مؤكدة  عدة للبيات من شبركات الشبحن الصبغيرة  أخرى

خالل الفترة   من الممطط تسبببليمها، و سبببفينة جديدة  38 إلى  المؤكدة  للطلبيات  اإلجمالي

بينمبا قررت بعض الشببببركبات الكبرى عبدص تبني خيبار الغباز الطبيعي     .2020-2027

  MSCالمسببال بسبببر مماوفها بمصببوص توافر محطات التموين بالوقود م ث شببركة  

%( التي قررت المضبي قدما  في تركير أجهلة التنقية على متن  17)ذات حصبة سبوقية  

-Hapagبينما اعتبرت شببببركة   .% من أسببببطول السببببفن العاملة التابعة لها50نحو  

Lloyd   خاصبببة في حالة تحويث السبببفن  مكلفأن خيار الغاز الطبيعي المسبببال خيار ،

  15مليون دوالر للسبفينة الواحدة )حمولة    25  بحوالي التكلفة  قدرت، حيث  العاملة حاليا  

 مليون دوالر. 30ألف وحدة معادلة إلى عشرين قدما (، وقد تصث التكلفة النهايية إلى 

)العاملة وغير العاملة    وإجماال  فقد اب  سبجث الطلبيات الجديدة لسبفن الحاويات

،  2020سبفينة جديدة حتى نهاية شبهر شببال/فبراير   234بالغاز الطبيعي المسبال( نحو  

 %. 16  حواليالطلبيات الماصة بالسفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال   تشكث منه

 

 
34 GCaptain;” CMA CGM Leads Container Lines in Switch to LNG Fuel”; December 17, 2019. 
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 2019ألكبر مشغلي سفن الحاويات في العال ، عاص الحصة السوقية : 9-3 الشكث

 

 UNCTAD, Review of maritime transport 2019المصدر: 

 قطاع سفن الرحالت السياحية •

الرغ  من أنها ال تم ث  على  ف،  (Cruise Ships)  أما سبببفن الرحالت السبببياحية

باسببتهالكها    تتسبب ، إال أنها  التجاري العالمياألسببطول    حج سببوى حصببة اببةيلة من  

يكافئ    لن  ألف 100أكبر من    لنية  بحمولةفاسببتهال  سببفينة واحدة  العالي من الوقود.  

. وبالتالي فقد يسبباه  هذا سببنويا  من الغاز الطبيعي المسبباللن   ألف 60  نحو اسببتهال 

القطباع وحبده في دع  الطلبر العبالمي على وقود الغباز الطبيعي المسبببببال في النقبث 

الشببببركات العاملة في هذا القطاع هي األك ر عراببببة تعد  عالوة على ذلك،   البحري.

جانر اآلثار البيةية الناتجة عن اسبتمداص الوقود كونها سبفن ممصبصبة    عليها منللتدقيق  

جباءت انطالقبة هبذا القطباع المه  مؤخرا ، حيبث ت     وقبدلنقبث الركباب ببأعبداد غفيرة.  

،  2018عمث بوقود الغاز الطبيعي المسال نهاية عاص تشغيث أول سفينة رحالت سياحية ت 

آخرون

ا تمدت خيار الغاز الطبيع  
المسال
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34 GCaptain;” CMA CGM Leads Container Lines in Switch to LNG Fuel”; December 17, 2019. 
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 2019ألكبر مشغلي سفن الحاويات في العال ، عاص الحصة السوقية : 9-3 الشكث

 

 UNCTAD, Review of maritime transport 2019المصدر: 

 قطاع سفن الرحالت السياحية •
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القطباع وحبده في دع  الطلبر العبالمي على وقود الغباز الطبيعي المسبببببال في النقبث 

الشببببركات العاملة في هذا القطاع هي األك ر عراببببة تعد  عالوة على ذلك،   البحري.

جانر اآلثار البيةية الناتجة عن اسبتمداص الوقود كونها سبفن ممصبصبة    عليها منللتدقيق  

جباءت انطالقبة هبذا القطباع المه  مؤخرا ، حيبث ت     وقبدلنقبث الركباب ببأعبداد غفيرة.  

،  2018عمث بوقود الغاز الطبيعي المسال نهاية عاص تشغيث أول سفينة رحالت سياحية ت 

آخرون

ا تمدت خيار الغاز الطبيع  
المسال
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وهي أحد    Carnival Corporation  (35)التابعة لشببركة   AIDAnovaوهي سببفينة  

 Costa"، ث  انضببببمبت سببببفينبة  أكبر الشببببركبات الكبرى العباملبة في هبذا القطباع

Smeralda"   ليصث عدد السفن العاملة في  2019نهاية عاص  (36)التابعة لنفس الشركة ،

وقد انضبب  عدد آخر من الشببركات الكبرى   .2019هذا النشببال إلى سببفينتين نهاية عاص 

التي    ،CruisesMSC  (37)  م ثلطلر بناء سببفن جديدة تعمث بالغاز الطبيعي المسببال 

سببفن عمالقة هي األكبر من نوعها على   من خمسواببعت خطط لبناء أسببطول جديد  

مليار  5.8  إجمالية  باسببت مارات  متر، 330  بطولو   راكر،  5400مسببتوى العال  سببعة 

 ت كبث مندوالر. عالوة على ذلبك، انضببببمبت مجموعبة أخرى من الشببببركبات شببببملب 

Disney Cruise, Royal Caribbean, TUI  لبناء سببببفن جديدة بالغاز الطبيعي ،

  من الممطط سبفينة   38المسبال، ليرتفع العدد اإلجمالي من أسبطول السبفن الجديدة إلى 

الطلبيبات   سببببجبث  فبإن  وفي المجمبث  .2027-2020خالل الفترة    المبدمبةدخولهبا في  

قد اب   (العاملة وغير العاملة بالغاز الطبيعي المسبال)لسبفن الرحالت السبياحية الجديدة 

  عدد إجمالي ن، أي أ(38)  2020شبببال/فبراير    شببهر  نهاية  حتىجديدة  سببفينة   115نحو  

من إجمالي  %29م ث نحو  ي سببفن العاملة بالغاز الطبيعي المسببال لبا  ت الماصببةالطلبيا

 علمبا  بأن،  مليبار دوالر 23.3، وباسببببت مبارات إجمباليبة تقبدر بنحو  الجبديدةعدد السببببفن 

 مليار دوالر. 65.5  يقدر بحوالياالست مارات المقدرة لسجث الطلبيات الجديدة    إجمالي

من حيث الحمولة الطنية السباكنة لهذه السبفن حيث  يكتسبر األمر زخما  إابافيا  و 

للسبببفن قيد البناء كما هو مبين  الحمولة الطنية  % من إجمالي 60تصبببث حصبببتها إلى 

 . 10-3بالشكث  

 
35 Gcaptain News;” World’s First Fully LNG-Powered Cruise Ship Delivered in Germany”; December 
12, 2018. 
36 Safety for SEA News;” World’s second LNG cruise ship delivered to Costa Cruises”; December 6, 
2019
37 MSC cruises;” MSC Cruises and LNG Solutions”; paper presented at 3rd international LNG summit, 
Hamburg, 25 April 2018. 
38 Cruise Industry News; ”Cruise Industry Orderbook”; March 1 , 2020  
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من إجمالي سجث الطلبيات  وحصتها الجديدة  سفن الرحالت السياحيةأسطول بيانات : 10-3الشكث  

 2027-2020الممطط تسليمه خالل الفترة 

 
 ( 2020في نهاية شبال/فبراير  المحدثملحوظة: )بيانات سجث الطلبيات 

 

 الغاز الطبيعي املسالوقود يوين السفن ب وموانئ تسهيالت: 3-3

 موانئ تموين السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال  :3-3-1

فهي  تعد تسبهيالت تموين السفن بالوقود عنصر أساسي في قطاع النقث البحري،  

نجاح  وال شبببك أن   يمد األسبببطول العالمي باحتياجاته من الوقود.الذي   شبببريانال  بم ابة

على توافر محطات أو سبفن تموين  يتوقف  خيار اسبتمداص الغاز الطبيعي المسبال كوقود  

ويتواجبد في السببببوق العبالمي كبافبة   .القطباع اليوميبةالحتيباجبات    الالزصتوفر الوقود  

الميارات المستمدمة في تموين السفن سالفة الذكر سواء كانت موانئ على البر أو سفن 

 رات.تموين في البحر، أو مقطو 

مطلع عاص  (Bunkering Locationsلمواقع التموين )وقد بلغ العدد اإلجمالي  

تي  التموين المباشبر للسبفن بالغاز الطبيعي المسبال، ي  ومنها ما،  موقع 69حوالي    2020

إعبادة تعبةبة سببببفن التموين البحري    بينهبا  أخرى من  خبدمبات  البعض اآلخريتي     بينمبا

 دد السفن 
ف  سجل الطلبيات

33 
سفينة

2 %

 جمال  ا ست مارات

 23.3 
مليار دوالر

36%

 جمال  الحمولة
الساكنة الطنية 

5727 
مليار طن

60%



77

 

 إدارة الشؤون الفنية-منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(  

                                                                                                                                                     76 
 

وهي أحد    Carnival Corporation  (35)التابعة لشببركة   AIDAnovaوهي سببفينة  

 Costa"، ث  انضببببمبت سببببفينبة  أكبر الشببببركبات الكبرى العباملبة في هبذا القطباع

Smeralda"   ليصث عدد السفن العاملة في  2019نهاية عاص  (36)التابعة لنفس الشركة ،

وقد انضبب  عدد آخر من الشببركات الكبرى   .2019هذا النشببال إلى سببفينتين نهاية عاص 

التي    ،CruisesMSC  (37)  م ثلطلر بناء سببفن جديدة تعمث بالغاز الطبيعي المسببال 

سببفن عمالقة هي األكبر من نوعها على   من خمسواببعت خطط لبناء أسببطول جديد  

مليار  5.8  إجمالية  باسببت مارات  متر، 330  بطولو   راكر،  5400مسببتوى العال  سببعة 

 ت كبث مندوالر. عالوة على ذلبك، انضببببمبت مجموعبة أخرى من الشببببركبات شببببملب 

Disney Cruise, Royal Caribbean, TUI  لبناء سببببفن جديدة بالغاز الطبيعي ،

  من الممطط سبفينة   38المسبال، ليرتفع العدد اإلجمالي من أسبطول السبفن الجديدة إلى 

الطلبيبات   سببببجبث  فبإن  وفي المجمبث  .2027-2020خالل الفترة    المبدمبةدخولهبا في  

قد اب   (العاملة وغير العاملة بالغاز الطبيعي المسبال)لسبفن الرحالت السبياحية الجديدة 

  عدد إجمالي ن، أي أ(38)  2020شبببال/فبراير    شببهر  نهاية  حتىجديدة  سببفينة   115نحو  

من إجمالي  %29م ث نحو  ي سببفن العاملة بالغاز الطبيعي المسببال لبا  ت الماصببةالطلبيا

 علمبا  بأن،  مليبار دوالر 23.3، وباسببببت مبارات إجمباليبة تقبدر بنحو  الجبديدةعدد السببببفن 

 مليار دوالر. 65.5  يقدر بحوالياالست مارات المقدرة لسجث الطلبيات الجديدة    إجمالي

من حيث الحمولة الطنية السباكنة لهذه السبفن حيث  يكتسبر األمر زخما  إابافيا  و 

للسبببفن قيد البناء كما هو مبين  الحمولة الطنية  % من إجمالي 60تصبببث حصبببتها إلى 

 . 10-3بالشكث  
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(Bunker Vessels  التي تسببتمدص بدورها في تموين ممتلف أنواع السببفن في أعالي )

، أو تملين للغاز الطبيعي المسببال الذي قد يسببتمدص في البحار بالغاز الطبيعي المسببال

  .تعبةة الصهاريج المتنقلة المستمدمة في تموين السفن
 

موقع لتموين السبببفن    42تضببب  أوروبا وحدها نحو  ،  11-3الشبببكث وكما يبين  

بالغاز الطبيعي المسبال، حيث يتمركل العدد األكبر في شمال القارة. ومن أه  المحطات  

محطة    2014في هولندا الذي أصببب  منذ عاص   Rotterdam  الرييسببية، ميناء روترداص

  Hammerfestميناء  وكذلك  رييسببببية لمدمات التلود بوقود الغاز الطبيعي المسببببال. 

وهو يعد الميناء األكبر في النرويج لتموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال، وقد خضببع 

  15يوجبد نحو  . وبمال  المحطبات الحباليبة،  2014لعبدة مراحبث توسببببعيبة منبذ عباص  

في تنفيذها، لتظث أوروبا   قدما   مشبروعا  جديد ت  اتماذ قرار االسبت مار النهايي للمضبي

يادي في عدد مواقع تموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال بإجمالي  محتفظة بموقعها الر

 موقع.   57
الحالية   الغاز الطبيعي المسبببال في العال وقود  السبببفن بتموين    مواقع  توزيع  :11-3الشبببكث 

 والمستقبلية

 
  DNV, Alternative Fuels Insightالمصدر:   

أوروبا المحيط الهادي/آسيا أمريكا الشمالية والجنوبية الشرق األوسط

ف  الخدمة  قيد التنفيذ
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محطات    لتواجدالمحيط الهادي كمنطقة رييسبببية أيضبببا    /كما تأتي منطقة آسبببيا

ومن أبرزها ميناء سبنغافورة،    موقعا . 17نحو    تضب تموين الغاز الطبيعي المسبال حيث  

ستطيع تموين  ، وي 2015في الهند الذي بدأ نشال تموين السفن منذ عاص    Kotchiوميناء  

في اليابان، الذي بدأ   Yokohama. باإلاببافة إلى ميناء  39سببفينة سببنويا   50-40نحو  

مقطورة    تموين  ، وذلك بنظاص2015عاص في    بالغاز الطبيعي المسبالنشبال تموين السبفن  

أن يصببب  مركلا  رييسببيا     للميناءالمالكة     Tokyo gasإلى سببفينة، وتسببعى شببركة  

 9يوجد نحو  ية، لتموين السببفن في منطقة جنوب شببرق آسببيا. وبمال  المحطات الحال

في تنفيذها، لتسبباه  في   قدما   ت  اتماذ قرار االسببت مار النهايي للمضببي  جديدة  مشبباريع

كما يوجد عدد محدود من محطات التموين    محطة.  26إلى   مستقبال    رفع العدد اإلجمالي

أمريكا الشببمالية والجنوبية بإجمالي سببت محطات. أما في الشببرق األوسببط،    ةفي منطق

لغاز الطبيعي المسببال في بعض  صببهاريج تملين ل  وجودفينحصببر النشببال الحالي في 

 الموانئ بدولة اإلمارات واألردن.  

وبتشببغيث المشبباريع الجديدة الملمع تنفيذها في أوروبا وآسببيا/المحيط الهادي، 

العدد اإلجمالي لمحطات تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال  يصثس  والشرق األوسط،

 محطة حول العال . 98إلى 

 تموين السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال  سفن وبوارج  :3-3-2

بمال  مواقع التموين الرييسببية سببالفة الذكر، شببهد السببوق العالمي نشببالا  في 

  إعادة تعبةة   وهي التي تتي   تموين الغاز الطبيعي المسببال،  بوارجو  بناء وتشببغيث سببفن

وبالتالي تتمطى العقبات اللوجسببتية في بالوقود سببواء داخث أو خارج الموانئ،   السببفن

تشبببغيث أول   العال . وقد شبببهد  الموانئ مع اختصبببار الوقت الالزص لعملية إعادة التعبةة

في ميناء سبتوكهول     AGA SEAGAS، وهي سبفينة  2013سبفينة تموين بحري عاص 

 
39 Ship Technology; ”LNG bunkering facilities around the world"; August 28, 2018 
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(Bunker Vessels  التي تسببتمدص بدورها في تموين ممتلف أنواع السببفن في أعالي )
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 موقع.   57
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 والمستقبلية

 
  DNV, Alternative Fuels Insightالمصدر:   

أوروبا المحيط الهادي/آسيا أمريكا الشمالية والجنوبية الشرق األوسط

ف  الخدمة  قيد التنفيذ
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محطات    لتواجدالمحيط الهادي كمنطقة رييسبببية أيضبببا    /كما تأتي منطقة آسبببيا
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39 Ship Technology; ”LNG bunkering facilities around the world"; August 28, 2018 
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Stockholm Harbor والتي تسببتمدص في تموين سببفينة الركاب ،Viking Grace ،  

األصببغر من نوعها    SEAGASوتعد سببفينة    .40بين السببويد وفنلندا  وهي سببفينة تعمث

لن من الغاز   86متر مكعر )حوالي   185نحو    لاقتها االسبتيعابيةفي العال  حيث تبلغ  

مشبببباكبث    أيبة  بنجباح دون  عمليبة تموين 1600أك ر من  تمبت  أوقبد    .الطبيعي المسببببال(

   .41تشغيلية أو متعلقة باألمن والسالمة

  بوارج و  بناء سببفن  في نشببال اسببتمرارا  تشببغيث أول سببفينة تموين، وقد أعقر 

صببث العدد اإلجمالي لهذه السببفن  لي ،  في المدمة  تموين الغاز الطبيعي المسببال ودخولها

، عالوة على وجود  12-3بالشكث  كما هو مبين    سفينة  16 إلى  2020ع عاص بببببببببببب مطل

سبببفينة جديدة سبببتدخث في المدمة خالل السبببنوات القليلة   23لبناء نحو    مؤكدة  للبات

، هنا  عدد آخر من السبفن الملمع المؤكدة بناء السبفن الجديدة  للباتالقادمة. وبمال   

 سفينة. 14-11والتي يصث عددها اإلجمالي إلى قيد الدراسة تشييدها  

بمال   على نطاق واسبع    اوتنتشبر سبفن تموين الغاز الطبيعي المسبال في أوروب 

عبدة موانئ في   تعمبث فيسببببفن تموين    7وحبدهبا نحو    حيبث تضبببب منطقبة أخرى،    أي

  وجميع     .2-3ببالجبدول  كمبا هو مبين    ليتوانيبا والنرويج وإسببببببانيبا والسببببويبد وهولنبدا

شببهد تشببغيث    2019بيد أن عاص   سببفن بحرية،لوحدات التموين العاملة في أوروبا هي  

  إاافة، لتشبكث  في ميناء روترداص في هولندا (Flex Fueller 001أول بارجة تموين )

وهي ممصبببصبببة لتوفير خدمة التلود بالوقود لسبببفن    في أوروبا، جديدة لهذا النشبببال

والناقالت الصببهريجية وسببفن الدحرجة في موانئ روترداص وأمسببترداص في الحاويات  

 .42شمال أوروبا

 
40 Manntek LNG solutions  Press Release;” M/S Viking Grace - World’s first LNG powered passenger 
ferry: Viking Grace” 
41 Nauticor;” Future of LNG supply vessels: the world largest LNG BSV, Kiaros”; Klaipéda LNG Forum; 
May 15, 2019. 
42 Riviera;” Europe’s first LNG inland bunker barge”; July 25, 2019. 
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 تموين وقود الغاز الطبيعي المسال  بوارجو  األسطول العالمي من سفنتطور   :12-3الشكث 

 
  DNV, Alternative Fuels Insight معدل عن المصدر:  

في ميناء    LNG Londonتشبببغيث بارجة أخرى    2019 كما شبببهد نفس العاص

  بوارج اتجباه عباص في أوروببا نحو اسببببتمبداص   ببدايبة  . ويتضبببب  أن هنبا بهولنبدا  روترداص

فهي وحدات    مقارنة بسببفن التموين،  الرأسببمالية والتشببغيلية  اهتكاليفالتموين النمفا   

.  ببالوقود  التلودأي موقع تت  فيبه عمليبة  دفع إلى  الب   قوارببواسببببطبة    يمكن نقلهباثبابتبة  

، وهي  بوارج  خمس  بإجمالي  واسبع  التموين في الصبين أيضبا  على نطاق  بوارجوتنتشبر  

في   (Inland waterways)  تسببببتمبدص لمبدمبة السببببفن في الممرات المباييبة البداخليبة

  Yangtzeبحركة السببفن في العال ، فنهر  ما   اازدح ، التي تعد من بين األك ر  43الصببين

 ألف سفينة. 100بإجمالي  تعد األعلى عالميا  وحده يشهد حركة مك فة للسفن 

 

 
43 DNV;” Outlook on LNG infrastructure and bunkering facilities in China Inland Waterways and Ports”; 
DNV GL Report January 2016. 

2013 2014 2017 2018 201 2020 2021 2022 2023 ما بعد 
2023

ف  الخدمة طلبات جديد  قيد الدراسة 
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 2020تموين الغاز الطبيعي المسال العاملة في العال ، مطلع عاص   بوارج: سفن و 2-3الجدول 

 العملمنطقة  الميناء األم/الدولة االسم 
السعة 

 3، مالصهريجية

تاريخ  

 التشغيل
 النوع

SEAGAS  سفينة  2013 187 أوروبا  السويد-ستوكهول 

Hai Gang Xing Nanjing-بارجة 2013 500 الصين  الصين 

Yidu Yidu- بارجة 2014 500 الصين  الصين 

Xijaang ENN Wuzhou - بارجة 2015 200 الصين  الصين 

Wuhu Wuhu-بارجة 2015 500 الصين  الصين 

Wuhan Wuhan-بارجة 2016 300 الصين  الصين 

Cardissa سفينة  2017 6500 ( غ.صغير معلوص ) هولندا-روترداص 

Coralius Risavika-سفينة  2017 5600 النرويج  النرويج 

ENGIE 

Zeebrugge 
Zeebrugge- سفينة  2017 5100 أوروبا  بلجيكا 

Clean 
Jacksonville 

Jacksonville Jax 

LNG - الواليات المتحدة 
 بارجة 2018 2200 األمريكيتين 

Kairos  سفينة  2018 7500 أوروبا  ليتوانيا 

Coral Methane سفينة  2018 7551 أوروبا  هولندا-روترداص 

Bunker Breeze Algeciras- سفينة  2018 1200 أوروبا  إسبانيا 

Coral Fraseri  )سفينة  2019 10000 عالميا   غير معلوص )غ.ص 

Flex Fueller 001 بارجة 2019 1480 أوروبا  هولندا-أمسترداص 

LNG London بارجة 2019 2998 أوروبا  هولندا-روترداص 

سببببعبة   Clean Jacksonville  التموين  وجبد ببارجبةت ،  وفي الوالـيات المتـحدة

، وهي  2018أيلول/سبببببتمبر عاص   شببببهر  التي دخلت في المدمة فيمتر مكعر    2200

  TOTEتابعة لشببركة    حاويات  وقود الغاز الطبيعي المسببال لسببفن  تعبةةتسببتمدص في  

في واليبة فلوريبدا ببالواليبات المتحبدة ومينباء    Clean Jacksonvilleتعمبث بين مينباء  
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San Juan  لتحث محث المقطورات التي كانت تسببتمدص  وقد جاءت ،  44في بورتو ريكو

  الببارجبة  Clean Jacksonville  تعبدو  .45في تموين تلبك السببببفن العباملبة في المنطقبة

، فال يوجد سببوى سببفينة  أما عالميا   .أمريكا الشببماليةمنطقة  في  والوحيدة أيضببا    األولى

، وتبلغ  2019، التي دخلبت المبدمبة في شببببهر تموز/يوليو  Coral Fraseriالتموين  

وفي اببوء ما سبببق، فإن انتشببار    حوالي عشببرة آال  متر مكعر.  لاقتها االسببتيعابية

يتمركل  على المريطة العالمية حيث  سبفن تموين الغاز الطبيعي المسال ال يلال محدودا   

مع انتشبببار عدد ،  13-3الشبببكث  ب كما  في أوروبا    الموانئ الرييسبببية قرب  بشبببكث كبير

   .محدود منها في منالق أخرى

 تموين الغاز الطبيعي المسال عالميا   بوارجمواقع انتشار سفن و : 13-3الشكث 

 

في نشبال سبفن التموين،    غير مسببوقة  ومع ذلك، فإن الفترة المقبلة سبتشبهد لفرة

جديدة.    تموين ات المؤكدة لبناء سببفني الطلب   حج   وهو ما يتضبب  منوانتشببارها عالميا   

حج   ليصبث    ،سبفينة جديدة 23مؤكدة نحو  الطلبات  ال  بلغ إجمالي،  2020فمع مطلع عاص 

 
44 Riviera;” What did we learn from the first US LNG barge bunker?”; March 12, 2019. 
45 Gcaptain;” Conrad Delivers First LNG Bunker Barge Built in North America”; August 21, 2018. 
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44 Riviera;” What did we learn from the first US LNG barge bunker?”; March 12, 2019. 
45 Gcaptain;” Conrad Delivers First LNG Bunker Barge Built in North America”; August 21, 2018. 
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نصف  يمصص  س. و 2023سبفينة وبارجة تموين بحلول عاص  39األسبطول العالمي إلى 

، مع انضببماص الرييسببية  بالقرب من الموانئ األوروبيةتقريبا  للعمث    عدد السببفن الجديدة

، لتظث أوروبا محافظة على فرنسببببا والبرتغال  م ثأخرى لهذا النشببببال أوروبيبة    دول

  .في هذا النشال  عالميا    ريادتها

عبدد من البدول   وأعلنتهباالمطط التي تبنتهبا    يكمن فيالتطور األبرز    أن  بيبد 

تجارة  التي تشبهد حركة   منطقة شبرق آسبيابناء مراكل تموين حيوية في   بغيةاآلسبيوية  

،  بناء نحو خمس سببفن تموين دوليةفي شببرعت  الصببين ف  .عالميا  األعلى   تعد للبضببايع

  2020خالل عاص  ( ENN LNG BVحيث من الممطط دخول سفينة التموين األولى )

%  30البحري في الصين بحصة   الوقودأكبر موانئ تموين    Zoushanميناء  للعمث في 

. ومن  أحبد أكبر موانئ تموين السببببفن عبالميبا    كمبا أنبه،  46من إجمبالي مبيعبات الوقود

- 2020 فترات متقاربة خالل الفترة علىتباعاَ    األخرى  األربعة المتوقع دخول السببببفن

تعد األعلى على مسببتوى العال  حيث    بطاقة اسببتيعابيةتموين  سببفينتي  من بينها  ، 2021

محطة   تغدو الصبينسب   . وبدخول السبفن الممس في المدمةمتر مكعر ألف 20  نحو   تبلغ

وقود الغاز الطبيعي    تمصبص، بعد أن كانت  رييسبية لنشبال تموين سبفن التجارة الدولية

ضبب  تن الصببين، سبب   وبمال   .المايية الداخلية  الممراتلسببفن العاملة في ل  محليا  المسببال 

  شبرق آسبيا، وفي مقدمتها سبنغافورة في موانئ  مجموعة أخرى من سبفن التموين للعمث  

، لتشبجيع الشبركات نحو  2020-2017للتنفيذ خالل الفترة  التي دشبنت برنامجا  تجريبيا   

تمصبببيص    عبرالغاز وتوسبببيع نشبببال التموين به،  ب بناء أسبببطول من السبببفن العاملة 

في ميناء  لشببركات الراغبة في ملاولة النشببال  لمحفلات مالية وإعفاءات من الرسببوص 

تراخيص لملاولة  ميناء سبنغافورة   سبلطات  تهذا البرنامج، منح   وبموجر  .47سبنغافورة

، وشبركة  FueLNG  لشبركتين هما شبركةالسبفن بالغاز الطبيعي المسبال  تموين  نشبال  

 
46 S & P Global Platts;” IMO 2020: An opportunity for China’s bunker fuel sector?”; July 29, 2019. 
47 MPA Singapore; “LNG bunkering Piloy Programing”; www.mpa.gov
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Pavilion LNG لبناء سبفن مليون دوالر لكث منهما    2.25، مع تقدي  حافل مالي قدره

وتكمن أهميبة   .2021-2020الممطط أن تبدخبث المبدمبة خالل الفترة    التي من  48تموين

بال منازع على نشبببال تموين السبببفن بالوقود البحري،   عالميا    سبببنغافورة أنها المهيمنة

مليون لن   50 بكميات تصببث إلىتموين السببفن، ل  ميناءسببنغافورة أكبر  حيث يعد ميناء  

لتموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال،   إقليمي  كما تسبعى ماليليا إلى بناء مركل  سبنويا .

متر    7500  بطباقبةأول سببببفينبة تموين    تشببببغيبث  Petronas  من الممطط أن تببدأحيبث  

. كما شببببرعت كث من اليابان وكوريا الجنوبية في بناء سببببفن 2020مكعر خالل عاص 

، حيث سببببتعمث السببببفن  (49)  2021-2020المدمة خالل الفترة جديدة بغية إدخالها في  

الكبرى   المبوانئ  في  ومينبباء    Busanمينبباء    م ببثالجببديببدة  الجنوبيببة،  كوريببا  في 

Yokohama ،ككث  من المتوقع أن تصبب  منطقة آسبيا   فإنه في اليابان. وفي هذا الصبدد

تسببباه  في تلبية الطلر  لسبببفينة تموين   11بإجمالي  محطة رييسبببية إلى جانر أوروبا  

 .14-3الشكث يبين  كما    المتوقع على الغاز الطبيعي المسال في هذه المنطقة الحيوية

الغاز الطبيعي المسال قيد  تموين بوارجاألسطول الجديد من سفن و   : مواقع انتشار14-3الشكث 

 2023البناء حتى عاص 

 

 
48 Riviera;” Malaysia, Singapore square off for LNG bunkering hub supremacy”; November 4, 2019. 
49 NYK Lines;” Japan’s First LNG Bunkering Vessel to Start Operation in 2020”; July 6, 2018  
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46 S & P Global Platts;” IMO 2020: An opportunity for China’s bunker fuel sector?”; July 29, 2019. 
47 MPA Singapore; “LNG bunkering Piloy Programing”; www.mpa.gov

 
                                             

 

                                                                                                                                                    85 
 

Pavilion LNG لبناء سبفن مليون دوالر لكث منهما    2.25، مع تقدي  حافل مالي قدره

وتكمن أهميبة   .2021-2020الممطط أن تبدخبث المبدمبة خالل الفترة    التي من  48تموين

بال منازع على نشبببال تموين السبببفن بالوقود البحري،   عالميا    سبببنغافورة أنها المهيمنة

مليون لن   50 بكميات تصببث إلىتموين السببفن، ل  ميناءسببنغافورة أكبر  حيث يعد ميناء  

لتموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال،   إقليمي  كما تسبعى ماليليا إلى بناء مركل  سبنويا .

متر    7500  بطباقبةأول سببببفينبة تموين    تشببببغيبث  Petronas  من الممطط أن تببدأحيبث  

. كما شببببرعت كث من اليابان وكوريا الجنوبية في بناء سببببفن 2020مكعر خالل عاص 

، حيث سببببتعمث السببببفن  (49)  2021-2020المدمة خالل الفترة جديدة بغية إدخالها في  

الكبرى   المبوانئ  في  ومينبباء    Busanمينبباء    م ببثالجببديببدة  الجنوبيببة،  كوريببا  في 

Yokohama ،ككث  من المتوقع أن تصبب  منطقة آسبيا   فإنه في اليابان. وفي هذا الصبدد

تسببباه  في تلبية الطلر  لسبببفينة تموين   11بإجمالي  محطة رييسبببية إلى جانر أوروبا  

 .14-3الشكث يبين  كما    المتوقع على الغاز الطبيعي المسال في هذه المنطقة الحيوية

الغاز الطبيعي المسال قيد  تموين بوارجاألسطول الجديد من سفن و   : مواقع انتشار14-3الشكث 

 2023البناء حتى عاص 

 

 
48 Riviera;” Malaysia, Singapore square off for LNG bunkering hub supremacy”; November 4, 2019. 
49 NYK Lines;” Japan’s First LNG Bunkering Vessel to Start Operation in 2020”; July 6, 2018  
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لاقتها   نمو   هو   ويعد التطور األبرز في بناء سبفن تموين الغاز الطبيعي المسبال،

نحو    سبببعتهاالتي بلغت    SEAGASبالمقارنة مع سبببفينة التموين األولى    االسبببتيعابية

سبفن سبعة  وال شبك أن التطور في  المرات. عشبراتحيث تضباعفت    ،متر مكعر  187

التموين يفت  المجال لكسبر قطاعات كبرى من النقث ذات االسبتهال  العالي من الوقود 

الماص وغيرها، وبالتالي يعلز من اسببتمداص الغاز الطبيعي   النفطم ث الحاويات وناقالت  

  بين   المقارنةأبرز سببببمات ، 3-3الجدول    يلمص  المسببببال كوقود تموين للنقث البحري.

لهبا منبذ  تم بث األجيبال الممتلفبة    تموين الغباز الطبيعي المسبببببال  من سببببفنأنواع    عبدة

 .، ومعدل اخ الوقودلاقتها االستيعابيةفي حج   التطور    حج   لتواي   ظهورها

 مقارنة بين مواصفات أقدص وأحدث سفينة تموين لوقود الغاز الطبيعي المسال: 3-3الجدول 

 SEAGAS Kairos MOL/Total البند 

 السفينة

   
تاريخ الدخول في  

 الخدمة
2013 2018 2020 

، السعة التخزينية

 متر مكعب 
187  7,500 18,600  

  135.5 117  49.65 ، متر الطول

،   خ الوقودمعدل 
 الساعة /3ص

180 1,250 1,500 

 للسفن: توقعات الطلب العاملي على الغاز الطبيعي املسال كوقود 3-4

العاملة   أسبطول السبفنبنمو   على الغاز الطبيعي المسبال يرتبط الطلر المسبتقبلي

 واتسبباع،  من ناحية  التلود بالوقودبوقود الغاز الطبيعي المسببال والتوسببع في محطات  
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  ، من نباحيبة أخرى  أنواع الوقود األخرىو بين أسببببعبار الغباز الطبيعي المسببببال  الفبارق

وال شبببك أن زيادة عدد   .ثنايية الوقود عادة  خاصبببة أن المحركات العاملة بالغاز تكون

  نمو  جابية حولالغاز الطبيعي المسببال يعطي نظرة إي ب تعمث    جديدة الطلبيات لبناء سببفن

الطلر العالمي عليه مسببتقبال . األمر الذي دفع العديد من الموانئ الرييسببية حول العال   

ميناء في العال  من حيث    25  أكبرنحو تجهيل البنية األسبباسببية لتموين السببفن. فمن بين  

في نحو  متاحة  تسببهيالت تموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال   باتتالحج  والتجارة،  

أن الغاز الطبيعي المسبال بات متاحا    ،من ذلك  ربة منه . بث واأله ميناء أو على مق 24

أو سببيكون متاحا  في المسببتقبث القرير في تسببعة من قايمة أكبر عشببر موانئ لتموين  

بناء سببفن التموين، التي سببتغطي مسبباحات  الطلر المتلايد على  بمال هذا .  50السببفن

  لة المقبلة، خاصبة منطقة شبرق آسبياأوسبع في ممتلف منالق العال  خالل السبنوات القلي 

  المنطقة من  سببتجعث  ، التي  قبالة سببواحث اليابان وكوريا الجنوبية وماليليا وسببنغافورة

 رييسية لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.  حطةم  بم ابة

  المسببببتقبلي تفباوت كبير جبدا  في تقبدير حج  الطلبر   يوجبدلكن ومن جبانبر آخر،  

الغمو  أو   يمكن إيعبازه إلى حبالبة  ،كوقود للنقبث البحري  على الغباز الطبيعي المسببببال

وهنبا  عبدة   .لتعبدد متغيراتبه  النشببببالعبدص اليقين للصببببورة الكباملبة عن مسببببتقببث هبذا  

الغاز الطبيعي  حول حج  الطلر المستقبلي على ممتلفة    مؤسسات لرحت سيناريوهات

الطلر على   أن يكون  المتوقعمن  وكالة الطاقة الدولية،  لا   فوفق المسبال في تموين السبفن.

  .للسببيناريوهات المفتراببة في الطلر على الطاقة لبقا    متفاوتا  الغاز الطبيعي المسببال 

يصبث يتوقع أن  (New Policies Scenario)السبياسبات الجديدة  سبيناريو    ففي حال

مليون   22ث  يرتفع إلى أك ر من    2035بحلول عاص   لن  مليون 15السببنوي إلى الطلر 

 7.3إلى  بينما سبيصبث الطلر وفقا  لسبيناريو التنمية المسبتدامة، 2040لن بحلول عاص 

 .2040مليون لن بحلول   6.7ويتراجع إلى  2035مليون لن بحلول  

 
50 SEA LNG;” Global Infrastructure is Ready for Marine LNG”; December 12, 2019. 
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لاقتها   نمو   هو   ويعد التطور األبرز في بناء سبفن تموين الغاز الطبيعي المسبال،

نحو    سبببعتهاالتي بلغت    SEAGASبالمقارنة مع سبببفينة التموين األولى    االسبببتيعابية

سبفن سبعة  وال شبك أن التطور في  المرات. عشبراتحيث تضباعفت    ،متر مكعر  187

التموين يفت  المجال لكسبر قطاعات كبرى من النقث ذات االسبتهال  العالي من الوقود 

الماص وغيرها، وبالتالي يعلز من اسببتمداص الغاز الطبيعي   النفطم ث الحاويات وناقالت  

  بين   المقارنةأبرز سببببمات ، 3-3الجدول    يلمص  المسببببال كوقود تموين للنقث البحري.

لهبا منبذ  تم بث األجيبال الممتلفبة    تموين الغباز الطبيعي المسبببببال  من سببببفنأنواع    عبدة

 .، ومعدل اخ الوقودلاقتها االستيعابيةفي حج   التطور    حج   لتواي   ظهورها

 مقارنة بين مواصفات أقدص وأحدث سفينة تموين لوقود الغاز الطبيعي المسال: 3-3الجدول 

 SEAGAS Kairos MOL/Total البند 

 السفينة

   
تاريخ الدخول في  

 الخدمة
2013 2018 2020 

، السعة التخزينية

 متر مكعب 
187  7,500 18,600  

  135.5 117  49.65 ، متر الطول

،   خ الوقودمعدل 
 الساعة /3ص

180 1,250 1,500 

 للسفن: توقعات الطلب العاملي على الغاز الطبيعي املسال كوقود 3-4

العاملة   أسبطول السبفنبنمو   على الغاز الطبيعي المسبال يرتبط الطلر المسبتقبلي

 واتسبباع،  من ناحية  التلود بالوقودبوقود الغاز الطبيعي المسببال والتوسببع في محطات  
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  ، من نباحيبة أخرى  أنواع الوقود األخرىو بين أسببببعبار الغباز الطبيعي المسببببال  الفبارق

وال شبببك أن زيادة عدد   .ثنايية الوقود عادة  خاصبببة أن المحركات العاملة بالغاز تكون

  نمو  جابية حولالغاز الطبيعي المسببال يعطي نظرة إي ب تعمث    جديدة الطلبيات لبناء سببفن

الطلر العالمي عليه مسببتقبال . األمر الذي دفع العديد من الموانئ الرييسببية حول العال   

ميناء في العال  من حيث    25  أكبرنحو تجهيل البنية األسبباسببية لتموين السببفن. فمن بين  

في نحو  متاحة  تسببهيالت تموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال   باتتالحج  والتجارة،  

أن الغاز الطبيعي المسبال بات متاحا    ،من ذلك  ربة منه . بث واأله ميناء أو على مق 24

أو سببيكون متاحا  في المسببتقبث القرير في تسببعة من قايمة أكبر عشببر موانئ لتموين  

بناء سببفن التموين، التي سببتغطي مسبباحات  الطلر المتلايد على  بمال هذا .  50السببفن

  لة المقبلة، خاصبة منطقة شبرق آسبياأوسبع في ممتلف منالق العال  خالل السبنوات القلي 

  المنطقة من  سببتجعث  ، التي  قبالة سببواحث اليابان وكوريا الجنوبية وماليليا وسببنغافورة

 رييسية لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.  حطةم  بم ابة

  المسببببتقبلي تفباوت كبير جبدا  في تقبدير حج  الطلبر   يوجبدلكن ومن جبانبر آخر،  

الغمو  أو   يمكن إيعبازه إلى حبالبة  ،كوقود للنقبث البحري  على الغباز الطبيعي المسببببال

وهنبا  عبدة   .لتعبدد متغيراتبه  النشببببالعبدص اليقين للصببببورة الكباملبة عن مسببببتقببث هبذا  

الغاز الطبيعي  حول حج  الطلر المستقبلي على ممتلفة    مؤسسات لرحت سيناريوهات

الطلر على   أن يكون  المتوقعمن  وكالة الطاقة الدولية،  لا   فوفق المسبال في تموين السبفن.

  .للسببيناريوهات المفتراببة في الطلر على الطاقة لبقا    متفاوتا  الغاز الطبيعي المسببال 

يصبث يتوقع أن  (New Policies Scenario)السبياسبات الجديدة  سبيناريو    ففي حال

مليون   22ث  يرتفع إلى أك ر من    2035بحلول عاص   لن  مليون 15السببنوي إلى الطلر 

 7.3إلى  بينما سبيصبث الطلر وفقا  لسبيناريو التنمية المسبتدامة، 2040لن بحلول عاص 

 .2040مليون لن بحلول   6.7ويتراجع إلى  2035مليون لن بحلول  
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المطلوب المباص ببانبعباثبات  الحبد  بب   لن يفي  الطبيعي  لبذا فبإن التحول نحو الغباز 

. حيبث أن ثباني أكسببببيبد الكربون وفقبا  لالسببببتراتيجيبة األوليبة للمنظمبة البحريبة البدوليبة

%  70ث  بنسببة    2030% بحلول عاص 40بنسببة  نبعاثات  اال  بمفض  المسبتهد  الوصبول

بالتطبيق  . لكن سبببيظث ذلك مرتبطا   2008 سبسبببنة األسبببامقارنة    2050بحلول عاص 

المبالكبة الشببببحن البحري  االمت بال من جبانبر شببببركبات  مبدى  ، و لهبذه األهبدا الفعلي  

  فقد لرحت    Llyod’s Registerمؤسبسبة أما   .والمشبغلة لألسبطول التجاري العالمي

  41حيث سبببيصبببث الطلر وفقا  للسبببيناريو المرتفع إلى   ،ن للطلري محتمل  سبببيناريوهين

مليون لن في حبالبة السببببينباريو المنمفض كمبا هو   22مقباببث   2040مليون لن بحلول  

 .15-3بالشكث  مبين  
 2040توقعات الطلر على الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقث البحري وفقا  لعدة مصادر حتى عاص : 15-3الشكث 

 
 المصادر: بينات ت  تجميعها استنادا إلى  

• IEA outlook 2017 
• Llyod’d register 
• Cedigaz 2018 

مرتبطة  الوال شببك أن انمفا  أسببعار الوقود التقليدي، وتأثر حركة التجارة العالمية  

كورونا روس  بببببببببببب بالنمو االقتصبادي العالمي، عالوة على ما قد تسبفر عنه أزمة جايحة في

من اببابية الصبورة المسبتقبلية  مجتمعة  سبتليد  ،التي اخترقت معظ  بلدان العال   (19-)كوفيد

 مو التجارة البحرية الدولية.في حركة ن حتى بمقدار التأثر ليس من هذا النشال فحسر، بث

2025 2030 2035 2040

طن
ن 

ليو
م

/
سنة

ال

السياسات الجديدة التنمية المستدامة
السيناريو المرتفع السيناريو المنخفض
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الفصل الرابع

الخطط المستقبلية للدول العربية في مجال
تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال

4-1 : مقومات نجاح مشاريع استخدام الغاز الطبيعي المسال
           كوقود للسفن في الدول العربية

4-2 : مشروع إنشاء مركز إقليمي لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال
           في سلطنة عمان

4-3 : مشروع مقترح لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في دولة اإلمارات

4-4 : تأسيس شركة عالمية الستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري
            في دولة قطر

4-5 : مشروع مقترح لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط في مصر
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اريع   جناح  مقومات:  4-1 ال    الغاز   اـستخدام   مـش كوقود للـسفن  الطبيعي املـس
 العربية الدوليف 

أببدى عبددا  من البدول العربيبة )المصبببببدرة للغباز الطبيعي المسبببببال( اهتمبامبا   

 لدى وال شببك أن. للسببفنمجال اسببتمداص الغاز الطبيعي المسببال كوقود    باالسببت مار في

إلى مركل عالمي لتموين السبببفن    تمكنها من تحويث المنطقة  عدة مقوماتالدول العربية  

   وفي مقدمتها:   ،بالغاز الطبيعي المسال

   وجود صناعة غازية متكاملة داخل المنطقة العربية:  4-1-1

  عقود،   في البدول العربيبة إلى عبدةصببببنباعبة النفط والغباز الطبيعي    تعود نشببببأة

وبالرغ  من االنطالقة الحدي ة نسببببيا  لصبببناعة الغاز الطبيعي في بعض دول المنطقة،  

صبناعة   لديها  القيمة حتى باتتة  لسبلسب   مراحث كافة  شبملتإال أنها شبهدت تطورات عدة 

في البر والبحر )سببواء حقول للغاز   ذلك حقول منتجة للغازيشببمث  و متكاملة ومسببتقلة،  

داخلية وإقليمية، ومحطات    متعددة  ، وشببببكات أنابيرللنفط الماص( المصببباحرالحر أو  

  من   مكن ذلبكوبنيبة تحتيبة عمالقبة لتصببببدير الغباز. وقبد  لمعبالجبة وتنقيبة الغباز الطبيعي،  

وقد حرصببت الشببركات   .وخارجيا    داخليا  تحقيق االسببتفادة الم لى لهذا المورد الحيوي  

في عمليات إنتاج   ابممةسبت مارات اابخ االسبتكشبا ، و نشبال   اسبتمرارالولنية على 

واسببببت مبار الفبايض في ،  من الغبازهبا  لتلبيبة احتيباجبات   الطبيعي  وتطوير حقول الغباز

هذا المنطلق،  من  و   فالمنطقة العربية ككث تعد مصبدر صبا  للغاز الطبيعي.  .التصبدير

بالغاز نشبببال تموين السبببفن  بإابببافة   المتكامث القطاععلى هذا بسبببهولة  البناء   يمكن

 .أقث لوجود بنية أساسية  تكاليف االست مار فيهستكون    والتي الطبيعي المسال

 إلنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال  محطات عمالقةوجود :  4-1-2

 لقد سبببطرت الدول العربية دورها الريادي في صبببناعة الغاز الطبيعي المسبببال

بأحر  من نور على مدار أك ر من خمسببة عقود، حيث جاءت إشببارة انطالق التجارة 
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ومنبذ  .  1964الجلاير عباص  في    CAMELمحطبة  البدوليبة للغباز الطبيعي المسببببال من  

المسببال إلى األسببواق    الطبيعيالموردين للغاز برزت المنطقة كأحد أكبر    ذلك التاريخ،

ناجحة وفريدة من نوعها على مسبتوى العال ،  العالمية. والذي جاء بفضبث تنفيذ مشباريع  

مسببتندة على ما تملكه من مقومات، وإرادة حقيقية لدى صببانعي السببياسببات ومتمذي  

 القرار لتحقيق االستغالل األم ث لمصادر الغاز الطبيعي.

كما هو مبين    دول عربية سبتمحطات الغاز الطبيعي المسبال في    تتواجدحيث     

سبلطنة  و جمهورية مصبر العربية  و   الجمهورية الجلايريةو دولة قطر  تضب  1-4بالشبكث  

ليبيا اببمن مجموعة الدول دولة  . وقد كانت  دولة اإلماراتو   يةاليمن الجمهورية  و عمان  

قد يبيبا،  في ل  المحطبة الوحيبدة للتصببببدير  "مرسببببى البريقبه"المصببببدرة، إال أن محطبة  

ر   تسبببت في خروجها نهاييا  عن المدمة ،2011حداث عاص أإبان   بأابرار بالغة  تصبيب أ

الطاقة اإلسببببمية اإلجمالية لهذه المحطات مجتمعة حوالي  صببببث  ت و  .51منذ ذلك التاريخ

% من الطباقبة اإلجمباليبة العبالميبة  32.3مليون لن/السببببنبة، وهو مبا يعبادل نحو    137.4

 .2019نهاية عاص 
 المنطقة العربيةمحطات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في : 1-4الشكث 

 

 
 2013، عاص 39أوابك، تقرير األمين العاص السنوي  51
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وبالرغ  من دخول عدة مشبباريع عمالقة في دول أخرى م ث أسببتراليا وروسببيا  

  من   حصبة كبيرة  تسبتحوذ مجتمعة علىوالواليات المتحدة، إال أن الدول العربية ال تلال  

  2019% تقريببا  عباص  31رغ  تراجعهبا مؤخرا ، حيبث بلغبت حوالي    التجبارة العبالميبة

كما يبين    2011% عاص 48ا  بب ة قدرهبب ة سوقي بب مليون لن مقارنة بحص 109.6بإجمالي  

 .  2-4الشكث 

 2019-2009تطور صادرات الغاز الطبيعي عالميا  والحصة السوقية للدول العربية مجتمعة خالل الفترة  : 2-4الشكث 

 
 GIIGNL Annual Reports (2010-2020)المصدر:  

سببيشببهد قطاع الغاز الطبيعي المسببال في المنطقة العربية  إاببافة إلى ما سبببق،  

في اببوء حلمة المشبباريع المعلن عنها في كث من   خالل السببنوات القليلة المقبلةلفرة  

نادي الدول لدولة قطر، وسلطنة عمان، باإلاافة إلى موريتانيا الذي ستنض  ألول مرة 

، بعد تحقيقها الكتشببا  اببم  للغاز وهو اكتشببا  للغاز الطبيعي المسببال المصببدرة

تريليون قدص مكعر من   15السببنغالية، يضبب  نحو  -"تورتو" قبالة السببواحث الموريتانية

حال تنفيذ المشباريع المعلن عنها، سبترتفع لاقة اإلسبالة في المنطقة العربية    وفيالغاز. 

وبالتالي من الممكن  .  مليون لن/السبنة 193لتصبث إلى   2027عاص بحلول  %  40بنسببة  
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  السببفن بالغاز الطبيعي المسببال  تموينتسببهيالت  هذه البنية الهايلة إلمداد  االسببتفادة من  

إذا ما قورنت بمشباريع جديدة تتطلر بناء محطات   أقثتكاليف رأسبمالية   التي سبتتطلر

إلسببالة الغاز الطبيعي أو مرافئ السببتقبال ناقالت الغاز الطبيعي المسببال كما هو الحال 

، الطاقة الحالية والممطط إابافتها مسبتقبال  للغاز الطبيعي  3-4الشبكث يبين    .في أوروبا

 .المسال في الدول العربية

 ة الحالية والممطط إاافتها مستقبال  للغاز الطبيعي المسال في الدول العربي الطاقة :3-4الشكث 

 
  الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية: 4-1-3

عدد من  تتميل المنطقة العربية بموقعها الجغرافي المتميل الذي يتوسببط العال ، و 

عبدد من الممرات على    المنطقبة العربيبة  وتطبث  تضبببب . كمبا  المطول المالحيبة الهبامبة

في التجارة البحرية الدولية بشببكث عاص، وتجارة المواد البترولية بشببكث    الحيويةالمايية  

  وقناة السببببويس. والبحر األبيض المتوسببببط،  خاص م ث المليج العربي، وبحر عمان،  

% من إجمالي التجارة الدولية 9من خاللها نحو    ريمخط سبوميد(    ومعها)  فقناة السبويس

% من التجبارة البدوليبة 8للنفط المباص والمنتجبات البتروليبة المكررة، عالوة على نحو  

وال ينحصببر دور قناة السببويس في نقث إمدادات النفط الماص . 52للغاز الطبيعي المسببال
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ريكية، بث  موروبية واألوالمنتجات البترولية من منطقة المليج العربي إلى األسببواق األ

حيث    اليات المتحدةو صبادرات النفط والغاز الطبيعي المسبال من روسبيا وال  يمتد ليشبمث

إلى األسبببواق في آسبببيا والشبببرق  الدول  تلكباتت بم ابة شبببريانا حيويا  لنقث إمدادات 

الدولية ال شبك أن لتجارة المنتجات البترولية أهمية بالغة في التجارة البحرية  األوسبط. و 

أحد أه  وأكبر الموانئ  تضب   المنطقة  و   .كونها تسبتحوذ وحدها على حصبة ال لث تقريبا  

الذي    تاإلمارابدولة   "ميناء الفجيرة"، وهو  البحري  في مجال تموين السببببفن بالوقود

  ،1983ويعود تشبببغيله إلى عاص   يعتبر أكبر ميناء للتموين في منطقة الشبببرق األوسبببط

البذي يمر من خاللبه نحو    "مضببببيق هرمل"بموقعبه االسببببتراتيجي القريبر من    ويتميل

ثباني أكبر مينباء لتموين السببببفن على   أيضببببا  % من إمبدادات النفط العبالميبة. وهو  21

كما    البحري  وقود التموينمن    سبنويا    مليون لن 9حوالي  ب   تقدربكميات   ،مسبتوى العال 

توسيع أنشطة الميناء عبر جذب  لوتسعى سلطات ميناء الفجيرة  .4-4كث بببالشهو مبين  

 . المليد من االست مارات بغية تحويله إلى مركل متكامث للطاقة

 2019، عاص مبيعات الوقود البحري في أكبر موانئ تموين السفن عالميا  : 4-4الشكث 

 
 2018تعود إلى عاص في الصين  Zhoushanمالحظات: بيانات ميناء الفجيرة وميناء 

 عدة مصادر:  تقارير وبيانات من بيانات مجمعة استنادا إلىالمصادر: 
-Maritime and port authority of Singapore (MPA) 
-S & P global Platts- Bunker Assessments  
-Argus Media 
-Ship & Bunker News 
-Rotterdam bunker port: Port of Rotterdam 
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وكـــركات البترول   الشـــراكة االســـتراتيجية بين كـــركات البترول الوطنية:  4-1-4

 العالمية

بين شببببركات البترول الولنية في الدول   االسببببتراتيجية الشببببراكة  جذور  تعود

القيمة ة  لسببلسبب على لول    عقود، وهي تمتد إلى عدة  العالميةالعربية وشببركات البترول  

 تشار  كبريات الشركات العالميةففي مشاريع اإلسالة وحدها،    .لصناعة الغاز الطبيعي

في كث من    الحكوميةفي مشببباريع مشبببتركة مع الشبببركات   Totalو   BPو  Eniم ث  

شكث ببب بالكما هو مببببين    تلفةببب مصر، وقطر، وعمان، واإلمارات، واليمن بحصص مم 

تملكه من    معحصبببصبببها المبينة    خالل إدارة  من الشبببركات العالمية  تسبببتطيعو  .4-5

داخبث    المسببببالخلق سببببوق واعبد للغباز الطبيعي    ،العبالميبة  محفظتهباالمرونبة في إدارة 

، شبركات الشبحن العالمية  مع  الوقودب   التلودالمنطقة العربية عبر إبراص اتفاقيات خدمات  

التقنيبات في مجبال تموين السببببفن بالغباز بب دراية  و المبرة والمعرفة   عالوة على أن لديهبا

 .الطبيعي المسال

 العربية والعالمية في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في الدول العربيةالشراكة بين الشركات : 5-4الشكث 

 

 GIIGNL, Annual LNG Report 2020 editionمعدل عن المصدر: 

          

          

OMA N T  1&  T 2

OMA N T - 3

EDKU T 1

EDKU T 2

     

QG- I

QG- II ( T 1 )

QG- II ( T 2 )

QG- III

QG- IV

RG- II

RG- II

RG- III

الشركات الوطنية   خرون
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 العربية والعالمية في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في الدول العربيةالشراكة بين الشركات : 5-4الشكث 

 

 GIIGNL, Annual LNG Report 2020 editionمعدل عن المصدر: 
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QG- III

QG- IV

RG- II

RG- II
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ــال  4-1-5 ــتخدام الغاز الطبيعي المس ــتقبلية للدول العربية في مجال اس : الخط  المس

 كوقود لقطاع النقل البحري

إلى توقيع اتفباقيبات    بعض الشببببركبات الولنيبة العربيبةببالرغ  من توصبببببث  

للبدء في إنشباء محطات لتموين السبفن  وتفاهمات أولية مع شبركات عالمية متمصبصبة  

  والشبك   تمطو خطواتها األولى. زالتال    برمتهاالتجربة  إال أن  ،بالغاز الطبيعي المسبال

هاما في   ا  ، سبببيمكنها من لعر دورهذه المشببباريعأن نجاح الدول العربية في تجسبببيد  

السبببوق العالمي، والظفر بحصبببة جيدة من هذا السبببوق الواعد في ابببوء تشبببريعات  

المنظمة البحرية الدولية الماصببة بالكبريت، واالسببتراتيجية الجديدة الرامية إلى خفض  

  بعض   التي أعلنتها المشباريعيمكن تقسبي   جماال  إو  .ات االحتباس الحراريانبعاثات غاز

 الشبببكثكما يبين    إلى ثالث مجموعات  حسبببر التقدص المحرز نحو التنفيذالدول العربية  

4-6.    

الحالية التي أعلنتها الدول العربية في مجال تموين السفن  المشاريع تقسي  : 6-4الشكث 

 التقدص المحرزحسر  بالغاز الطبيعي المسال

 
 

 اتفاقيات مشاريع شهدت توقيع
وتفا مات أولية

 رولللبت قطر بين عالمية شركة تأسيس•
قطر دولة في  وشركة

 اليابانية و أدنوك بين شركة تأسيس•
اشمارات دولة في

قيد المناقشة  مشاريع م ترحة
 لتموين محطة شنشا  مقتر   مشرو •

 ينا م في المسال الطبيعي بالغاز السفن
مصر في دمياط

مرحلة التصميم مشاريع ف  
التصميمات الهندسية

سفن مشرو  إنشا  مركز إقليمي لتموين ال•
في سلطنة عمان
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يف    تموين السفن بالغاز الطبيعي املسال ل   : مشروع إنشاء مركز إقليمي 4-2
 سلطنة عمان 

 سلطنة  مان لمحة  امة  ن صنا ة الغاز الطبيع  المسال ف  : 1- 2- 4

تعد سببلطنة عمان من الدول الفاعلة في السببوق العالمي للغاز الطبيعي المسببال  

تديره الشببركة  في قلهات بوالية صببور    إسببالة، بعد تشببغيث أول مجمع  2000منذ عاص  

 وتصبدر ما% 95تصبث إلى   وتعمث محطة قلهات بنسببةالعمانية للغاز الطبيعي المسبال.  

مليون لن/السبنة وذلك بفضبث تنامي اإلنتاج المحلي بعد تشبغيث مشباريع   10صبث إلى ي 

   .وسط عمان  "خلان"في مقدمتها مشروع تطوير حقث    مؤخرا   كبرى للغاز

 لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال حطةإلنشاء م  سلطنة عمانخط  :  4-2-2

تتميل سببببلطنبة عمبان بموقعهبا الجغرافي المتميل المطبث على بحبار مفتوحبة  

وقبد عملبت البدولبة منبذ عبدة سببببنوات على    .وببالقرب من المطول المالحيبة العبالميبة

وجذب أكبر الشبركات المالحية العالمية ابمن ممطط لموح    موانةهاتطوير وتوسبيع  

اببمن الدول العشببر الكبرى في المدمات اللوجسببتية على    لسببلطنةايسببتهد  تحويث  

 .2040مستوى العال  بحلول عاص 

اسببتمداص الغاز   دراسببة  بدأت سببلطنة عمان في رسبب  أولى خطواتها نحو وقد  

عبر توقيع مذكرتي تفاه  بين وزارة النفط العمانية    الطبيعي المسببال في تموين السببفن

حيث  .  2018في شبهر أيار/مايو  الهولندية   Shellالفرنسبية، وشبركة   Totalوشبركة  

  بتطوير   Shellوشببببركبة    Totalشببببركبة    أن تقوصبموجبر هبذه المبذكرات،  ت  االتفباق  

الشبركتين    سبتحوذ عليهي   الذي  6-اكتشبافات الغاز في منطقة "بريك الكبرى" في القطاع

ة  دراسب و الشبركة المشبغلة،   Shellعلى أن تكون شبركة % على التوالي 25/75بحصبة  

لتموين السبفن آخر  ، ومشبروع  "دق ال"في ميناء    مشبروع لتحويث الغاز إلى سبوايثتنفيذ  

 .  مليار دوالر 19باست مارات إجمالية قدرها  بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار
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بعبد تطوير  منطقبة "بريبك الكبرى"    من  أن يكون اإلنتباج المببديي  الممططومن  

 1مليون قدص مكعر/اليوص، مع إمكانية رفعه مستقبال  إلى   500حوالي  أولى االكتشافات  

  Totalشبركة    وفي هذا السبياق، أوابحت.  حسبر خطة التطوير  مليار قدص مكعر/اليوص

ليسباه    تموين السبفنلمشبروع   في المنطقة إلقامة إنتاج الغازأنها سبتسبتغث حصبتها من  

السببببفن    في تحويبث سببببلطنبة عمبان إقليمي لتموين  بوقود الغباز الطبيعي  إلى مركل 

الفرنسببية وشببركة    Totalوفي هذا الصببدد، ت  تأسببيس ايتال  بين شببركة    .53المسببال

Oman Oil & Orpic Group   لتنفيبذ المشببببروع المقترح، على أن تكونTotal  

المنافسبة في التصبميببببب  الهنبببببدسبي  المشبغث للمشبروع. وقد من  االيتال  بدوره عقد  

اليابببانية،   JGCاألمريكية، وشركة   McDermottاألولبي ل الث شركات هي شركة  

، والذي يقضبي بإنشباء محطة  2019الفرنسبية في شبهر تموز/يوليو    Technipوشبركة  

وهو  .  ي يقع بالقرب من مضبيق هرململيون لن/السبنة في ميناء صبحار الذ 1بطاقة  

ما يجعث من المشبروع اسبت مارا  واعدا  لما تشبهده تلك المنطقة من حركة مك فة لناقالت 

عالوة على إمكبانيبة اسببببتمبدامبه في تحميبث    النفط المباص والمنتجبات البتروليبة المكررة.

بالوقود   بوارج أو سببفن تموين بالغاز الطبيعي المسببال لتقوص بدورها في تلويد السببفن

 في الموانئ العمانية األخرى م ث صاللة، وميناء السلطان قابوس، وميناء الدق .

إعبداد تعريف كبامبث لتسببببهيالت الغباز الطبيعي    ،ويشببببمبث نطباق العمبث في العقبد

مليون لن/السبنة مع   1بطاقة   المسبال المسبتمدمة في المشبروع الذي سبيشبمث وحدة واحدة

السبوق، وإعداد مناقصبة تنافسبية لمرحلة    احتياجالمحطة مسبتقبال  حسبر   لاقةإمكانية رفع 

سبتت  المنافسبة بين الشبركات الهندسبية ال الثة على و(. EPCالهندسبة والتوريد واإلنشباء )
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  ، أسبباس أفضببث تصببمي  هندسببي يتي  تقليث التكاليف الرأسببمالية، وبأعلى أداء تشببغيلي

 .(56، 55،  54)والتوريد واإلنشاء   الهندسة على عقدوستحصث الشركة الفايلة  

وقد اشببببترل االيتال  على الشببببركات المتنافسببببة االنتهاء من إعداد التصببببمي   

، ومن إعداد أعمال تفاصببببيث الهندسببببة  2020الهندسببببي األولي في شببببهر آذار/مارس  

عقد . وقد لجأ االيتال  إلى اختيار "2020والتوريد واإلنشببباء في شبببهر نيسبببان/أبريث  

المنافسبة في التصبميببببب " الذي يعد من العقود المبتكرة التي بدأت تطبق على نطاق واسع  

في مشباريع الغاز الطبيعي المسبال باهظة التكاليف بغية تحقيق أفضبث النتايج الممكنة قبث  

في شببببال/فبراير من العاص   Totalبدورها صبببرحت شبببركة    المضبببي قدما   في التنفيذ.

اتماذ القرار االست مار النهايي لتنفيذ المشروع قبث نهاية العاص    أنها تعتلص،  2020الجاري 

مشبروع وفق الوفي ابوء تلك التطورات، فإنه من المتوقع أن يت  االنتهاء من .  57الجاري

 .2025-2024بحلول عاص  7-4الشكث يبين  كما  المتوقعالجدول اللمني 

 صحار  لتلويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في ميناءالممطط اللمني لمشروع بناء محطة : 7-4الشكث 

 

 

 

 
 oil;” ”; July 15, 2019. 

ws;” ”; 
 

Upstream oil;” ”; July 17, 2019. 
57    Ship & Bunker News;” France’s TOTAL to announce decision on Sohar LNG bunkering hub later this 
year”; March 2, 2020. 
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Total;”

Oman”; Press release,  May 13, 2018.
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  ، أسبباس أفضببث تصببمي  هندسببي يتي  تقليث التكاليف الرأسببمالية، وبأعلى أداء تشببغيلي
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في مشباريع الغاز الطبيعي المسبال باهظة التكاليف بغية تحقيق أفضبث النتايج الممكنة قبث  
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اتماذ القرار االست مار النهايي لتنفيذ المشروع قبث نهاية العاص    أنها تعتلص،  2020الجاري 

مشبروع وفق الوفي ابوء تلك التطورات، فإنه من المتوقع أن يت  االنتهاء من .  57الجاري

 .2025-2024بحلول عاص  7-4الشكث يبين  كما  المتوقعالجدول اللمني 

 صحار  لتلويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في ميناءالممطط اللمني لمشروع بناء محطة : 7-4الشكث 

 

 

 

 
 oil;” ”; July 15, 2019. 

ws;” ”; 
 

Upstream oil;” ”; July 17, 2019. 
57    Ship & Bunker News;” France’s TOTAL to announce decision on Sohar LNG bunkering hub later this 
year”; March 2, 2020. 
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 يف دولة اإلمارات تموين السفن بالغاز الطبيعي املسالل : مشروع مقرتح4-3

 لمحة عامة عن صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة اإلمارات:  4-3-1

الصببعيدين  تعد دولة اإلمارات من أوايث المصببدرة للغاز الطبيعي المسببال على 

تأسببسببت شببركة أبو ظبي لتسببييث الغاز المحدودة ) أدجاز( عاص   حيث  العربي والدولي،

، %98بكامث لاقتها اإلسببمية تقريبا  بنسبببة تصببث إلى   "أدجاز"تعمث محطة  و .  1973

حوالي    2019-2009الغاز الطبيعي المسال خالل الفترة   صادراتها منبلغ متوسط   وقد

 .مليون لن/السنة 5.7

وببالرغ  من أن دولبة اإلمبارات من البدول الرايبدة في تصببببدير الغباز الطبيعي   

ستيراد  االبدأت في  الدول المستوردة له، حيث  باتت منالمسال، إال أنها في الوقت نفسه  

  ، عليه  المتنامي لتلبية الطلرمن الغاز   ، بسبببر عدص كفاية اإلنتاج المحلي2010عاص   في

( على  DUSUPحيث تعاقدت هيةة دبي للتجهيلات )  قطاع توليد الكهرباء.    خاصة في

في ميناء جبث علي بإمارة دبي بطاقة للرسببو   Golarاسببتةجار مرفأ عاي  تابع لشببركة  

وفي   .2010في عباص ببث المرفبأ أولى الشببببحنبات  قواسببببت ،  مليون قبدص مكعبر/اليوص 475

 Excelerateشببببركبة    مع  هيةبة دبي للتجهيلات  ، وقعبت2015أيلول/سبببببتمبر عباص  

Energy   800مرفأ عاي  بطاقة    السبببتةجاراألمريكية على عقد مدته عشبببر سبببنوات  

ليحث محث المرفأ القاي  في ميناء    2015ابتداء من نيسبان/أبريث    مليون قدص مكعر/اليوص

بعمبث تحبديبث للمرفأ    Excelerateقبد قبامبت  و   نظرا  لبدخولبه في الصببببيبانبة.  "جببث علي"

 .58من الغاز الطبيعي  قدص مكعر/اليوصمليار   1ليصب  قادرا  على اخ 

على اسبتةجار مرفأ عاي    2016في عاص    أدنو تعاقدت شبركة  ،  آخروفي تطور   

محمال     نفس العاص، ووصببث المرفأ إلى ميناء الرويس في  Excelerateمن شببركةآخر  

مليون قدص مكعر/اليوص، وتصببث إلى  500بشببحنة تجريبية. تبلغ لاقة المرفأ األسبباسببية 

 
 أوابك، دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادت  إلى الحالة الغازية، دولة الكويت  
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وتسبتورد دولة اإلمارات شبحنات من   .59مليون قدص مكعر/اليوص في أوقات الذروة  690

أنها   ، إالمليون لن سببنويا 3-2المرافئ العايمة تقدر بنحو    عبرالغاز الطبيعي المسببال  

 .مصدر صا  للغاز الطبيعي المسال  ال تلال

 في تموين السفنستخدام الغاز الطبيعي المسال  ال  دولة اإلمارات خط :  4-3-2

تموين السبفن    نشبالمقومات للدخول بقوة في عدة ال شبك أن لدى دولة اإلمارات 

من خالل محطات    بالغاز الطبيعي المسببببال، فهي مصببببدر ومسببببتورد له في آن واحد

 إمارة دبي.و ومرافئ االستقبال المتواجدة في إمارة أبوظبي  

في   بالوقود البحري  ثاني أكبر ميناء لتموين السبفن  ،تضب  ميناء الفجيرة  أنها  كما

شببببراكة )أدنو (    و ظبي الولنيةولدى شببببركة بترول أب .  سببببنغافورةبعد ميناء    العال 

، كما لديها موقع  في عدة قطاعات  العالمية  شببببركات البترولاسببببتراتيجية مع كبريات  

من مضبببيق هرمل، ذلك الشبببريان الحيوي إلمدادات النفط الماص    قرير  جغرافي متميل

 .8-4ث الشكسواق العالمية كما يبين  ومنتجاته إلى األ

 استيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال وموانئ التصدير في دولة اإلماراتتسهيالت : 8-4الشكث 
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السبببتمداص الغاز الطبيعي المسبببال كوقود    التشبببغيلية االولىالتجربة    جرتوقد  

المالكة    Excelerate Energy، عندما قامت شببببركة  2016لتموين السببببفن في عاص 

عمبث منفبذ يسببببم   ب بعمبث تعبديبث في هيكبث المرفبأ    "جببث علي"للمرفبأ العباي  في مينباء  

  بإعادة تحميث الغاز الطبيعي المسبال منه السبتمدامه كوقود تموين للسبفن ذات الحمولة 

يت  فيها    التي. وهي الحالة األولى في تاريخ صبناعة الغاز الطبيعي المسبال 60الصبغيرة

بشببكث  السببفن بالوقود    تموينفي السببتقبال الغاز الطبيعي المسببال اسببتمداص مرفأ عاي   

ببأي  بعبد هبذه التجرببة  ل  يق   بهبذا التعبديبث الفريبد من نوعبه  مرفبأ  بيبد أن هبذا المبباشببببر.  

األولويبة لتلبيبة    "هيةبة دبي للتجهيلات"  أعطبتعمليبات تموين تجباريبة للسببببفن، حيبث  

 .من الغاز الطبيعي  السوق المحلي  احتياجات

إلى    هلكنبب  يصببببببث  بمعببدل  السببببفن  لتموين  متبباحببا   خيببارا   متر    3000يبقي 

بالغاز   السبببفن المعدة لتموين السبببفنتعبةة  ، كما يمكن اسبببتمدامه في مكعر/السببباعة

 . يمكن أن تتولى بدورها تلويد السفن بالوقود في ميناء الفجيرةالتي  و  المسالي  الطبيع

لكن وبالرغ  من ذلك، اتجهت شركة أدنو  نحو دراسة تأسيس مشروع مشتر   

مع شبركايها االسبتراتيجيين يهد  إلنشباء محطة لتموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال. 

" وهي إحبدى الشببببركبات المملوكبة لشببببركبة والمبدمباتلامبداد    أدنو "وببالفعبث وقعبت  

، تهد  إلى 2018اليابانية أواخر عاص   INPEXعلى مذكرة تفاه  مع شبركة    "أدنو "

تأسببيس كيان مشببتر  لبحث فرص االسببت مار في مجال تموين السببفن بالغاز الطبيعي  

 عدة  يشبمثلمسبتقبال   النشبال ، مع إمكانية توسبيع  بشبكث أسباسبي  المسبال في دولة اإلمارات

 .61جنوب شرق آسيا  ومنها منطقةمنالق أخرى  

 
60 Excelerate Energy;” xcelerate Energy’s FSRU Achieves Unprecedented Milestone in LNG Industry”; 
press release.  
61 NGV Global News;” INPEX-ADNOC MoU Addresses LNG Bunkering in UAE”; December 6, 2018. 
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االسببتفادة من تسببهيالت ومسبباندة نحو    لامداد والمدماتأدنو   تسببعى شببركة  و 

، محطة  شبركة " أدنو  للغاز الطبيعي المسبال" وهي الشبركة المالكة لمحطة "أدجاز"

اليابانية، التي تعد أكبر    INPEXشبركة  وبمسباندة  اإلسبالة الوحيدة في دولة اإلمارات،  

لدخول بقوة في لاألخيرة    تمططحيث    شبببركة يابانية في مجال االسبببتكشبببا  واإلنتاج.

للر مسبتقبلي عليه في عدد من األسبواق من بينها    وخلقمجال الغاز الطبيعي المسبال، 

 منطقة جنوب شرق آسيا.

ت" نفسببببها يمكنها االسببببتفادة من هذا لامداد والمدماأدنو   كما أن شببببركة "

من    ابم  ومتنوع  ألسبطول والمشبغلة المشبروع المقترح كونها إحدى الشبركات المالكة

 تية المتكاملة على مسباحةسبفينة وقاعدة للمدمات اللوجسب  120يضب  نحو    ، حيثالسبفن

اليباببانيبة في آذار/مبارس    INPEXوقبد صببببرحبت  .  62مليون متر مربع  1.4  أكبر من

على أن تتوزع  بأنها تسببتهد  تأسببيس الكيان المشببتر  في أسببرع وقت ممكن،    2019

 مع شركة أدنو .    ملكيته مناصفة

  شركة عاملية الستخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود للنقل البحري   تأسيس:  4-4
 يف دولة قطر

 قطرلمحة عامة عن صناعة الغاز الطبيعي المسال في :  4-4-1

حيبث    تم بث دولبة قطر نموذجبا فريبدا  في صببببنباعبة الغباز الطبيعي المسبببببال،

اسبببتطاعت خالل حقبة زمنية وجيلة تنفيذ مشببباريع عمالقة لتصبببدير الغاز الطبيعي  

وتعمبث جميع      المرتببة األولى عبالميبا  كبأكبر مصببببدر لبه.  احتالل، مكنتهبا من  المسببببال

خطول إنتاج الغاز الطبيعي المسبببال في شبببركة "قطر غاز" بكامث لاقتها اإلنتاجية،  

وهي  ،  مليون لن/السبنة  78-77دولة قطر إلى   ويصبث إجمالي الصبادرات السبنوية من

، إال أنه من  دول العال  المصببدرة للغاز الطبيعي المسببال  قايمة  2012تتصببدر منذ عاص 

 
    وحدة الخدمات البحرية، عملياتنا: أدنوك لإلمداد والخدمات الموقع الرسمي لشركة 
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السبببتمداص الغاز الطبيعي المسبببال كوقود    التشبببغيلية االولىالتجربة    جرتوقد  

المالكة    Excelerate Energy، عندما قامت شببببركة  2016لتموين السببببفن في عاص 

عمبث منفبذ يسببببم   ب بعمبث تعبديبث في هيكبث المرفبأ    "جببث علي"للمرفبأ العباي  في مينباء  

  بإعادة تحميث الغاز الطبيعي المسبال منه السبتمدامه كوقود تموين للسبفن ذات الحمولة 

يت  فيها    التي. وهي الحالة األولى في تاريخ صبناعة الغاز الطبيعي المسبال 60الصبغيرة

بشببكث  السببفن بالوقود    تموينفي السببتقبال الغاز الطبيعي المسببال اسببتمداص مرفأ عاي   

ببأي  بعبد هبذه التجرببة  ل  يق   بهبذا التعبديبث الفريبد من نوعبه  مرفبأ  بيبد أن هبذا المبباشببببر.  

األولويبة لتلبيبة    "هيةبة دبي للتجهيلات"  أعطبتعمليبات تموين تجباريبة للسببببفن، حيبث  

 .من الغاز الطبيعي  السوق المحلي  احتياجات

إلى    هلكنبب  يصببببببث  بمعببدل  السببببفن  لتموين  متبباحببا   خيببارا   متر    3000يبقي 

بالغاز   السبببفن المعدة لتموين السبببفنتعبةة  ، كما يمكن اسبببتمدامه في مكعر/السببباعة

 . يمكن أن تتولى بدورها تلويد السفن بالوقود في ميناء الفجيرةالتي  و  المسالي  الطبيع

لكن وبالرغ  من ذلك، اتجهت شركة أدنو  نحو دراسة تأسيس مشروع مشتر   

مع شبركايها االسبتراتيجيين يهد  إلنشباء محطة لتموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال. 

" وهي إحبدى الشببببركبات المملوكبة لشببببركبة والمبدمباتلامبداد    أدنو "وببالفعبث وقعبت  

، تهد  إلى 2018اليابانية أواخر عاص   INPEXعلى مذكرة تفاه  مع شبركة    "أدنو "

تأسببيس كيان مشببتر  لبحث فرص االسببت مار في مجال تموين السببفن بالغاز الطبيعي  

 عدة  يشبمثلمسبتقبال   النشبال ، مع إمكانية توسبيع  بشبكث أسباسبي  المسبال في دولة اإلمارات

 .61جنوب شرق آسيا  ومنها منطقةمنالق أخرى  

 
60 Excelerate Energy;” xcelerate Energy’s FSRU Achieves Unprecedented Milestone in LNG Industry”; 
press release.  
61 NGV Global News;” INPEX-ADNOC MoU Addresses LNG Bunkering in UAE”; December 6, 2018. 
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االسببتفادة من تسببهيالت ومسبباندة نحو    لامداد والمدماتأدنو   تسببعى شببركة  و 

، محطة  شبركة " أدنو  للغاز الطبيعي المسبال" وهي الشبركة المالكة لمحطة "أدجاز"

اليابانية، التي تعد أكبر    INPEXشبركة  وبمسباندة  اإلسبالة الوحيدة في دولة اإلمارات،  

لدخول بقوة في لاألخيرة    تمططحيث    شبببركة يابانية في مجال االسبببتكشبببا  واإلنتاج.

للر مسبتقبلي عليه في عدد من األسبواق من بينها    وخلقمجال الغاز الطبيعي المسبال، 

 منطقة جنوب شرق آسيا.

ت" نفسببببها يمكنها االسببببتفادة من هذا لامداد والمدماأدنو   كما أن شببببركة "

من    ابم  ومتنوع  ألسبطول والمشبغلة المشبروع المقترح كونها إحدى الشبركات المالكة

 تية المتكاملة على مسباحةسبفينة وقاعدة للمدمات اللوجسب  120يضب  نحو    ، حيثالسبفن

اليباببانيبة في آذار/مبارس    INPEXوقبد صببببرحبت  .  62مليون متر مربع  1.4  أكبر من

على أن تتوزع  بأنها تسببتهد  تأسببيس الكيان المشببتر  في أسببرع وقت ممكن،    2019

 مع شركة أدنو .    ملكيته مناصفة

  شركة عاملية الستخدام الغاز الطبيعي املسال كوقود للنقل البحري   تأسيس:  4-4
 يف دولة قطر

 قطرلمحة عامة عن صناعة الغاز الطبيعي المسال في :  4-4-1

حيبث    تم بث دولبة قطر نموذجبا فريبدا  في صببببنباعبة الغباز الطبيعي المسبببببال،

اسبببتطاعت خالل حقبة زمنية وجيلة تنفيذ مشببباريع عمالقة لتصبببدير الغاز الطبيعي  

وتعمبث جميع      المرتببة األولى عبالميبا  كبأكبر مصببببدر لبه.  احتالل، مكنتهبا من  المسببببال

خطول إنتاج الغاز الطبيعي المسبببال في شبببركة "قطر غاز" بكامث لاقتها اإلنتاجية،  

وهي  ،  مليون لن/السبنة  78-77دولة قطر إلى   ويصبث إجمالي الصبادرات السبنوية من

، إال أنه من  دول العال  المصببدرة للغاز الطبيعي المسببال  قايمة  2012تتصببدر منذ عاص 
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خلف أسببتراليا بعد نجاح  خالل السببنوات المقبلة المتوقع أن تتراجع إلى المرتبة ال انية  

رفع الطاقة اإلجمالية  مشباريع اإلسبالة سباهمت في  من  في تشبغيث حلمة كبيرة    ةاألخير

بقاعدة كبيرة من العمالء في   "قطر غاز"وتتمتع شببببركة    مليون لن/السببببنة. 87إلى 

واآلسبيوية ومنطقة الشبرق األوسبط، ويعد السبوق اآلسبيوي الوجهة  بية  و األوراألسبواق  

 ، تليه أوروبا ث  منطقة الشرق األوسط.لهاالرييسية  

 الستخدام الغاز الطبيعي المسال في تموين السفن قطرخط  دولة :  4-4-2

أولى المطوات الملموسبة نحو االسبت مار في مجال    "قطر للبترول"بدأت شبركة  

 الحد األقصببىالدولية  إقرار المنظمة البحرية  بعد  تموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال 

قطر للبترول في شهر حليران/يونيو  حيث وقعت  .  2016% عاص  0.5العالمي للكبريت  

تطوير البنية األساسية الالزمة لتقدي   للبحث في Shell اتفاقية إلارية مع شركة   2017

في منالق  خدمات تلويد السبببفن بوقود الغاز الطبيعي المسبببال في مواقع اسبببتراتيجية  

وقد جاء توقيع هذا االتفاق اإللاري بعيد توقيع   .الشبرق األوسبط وأوروبا وشبرق آسبيا

وشببببركة قطر غاز في وقت سببببابق، لبحث فرص   Shellمذكرتي تفاه  بين شببببركة 

.  63ت مار في مجال تموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال في منطقة الشبرق األوسبطاالسب 

وهمبا   Shellوشببببريكتهبا  قطر للبترول  ل  لالهتمباص المبكروتبأتي هبذه االتفباقيبة كبانعكباس  

حيث تقدر شبركة    بنشبال تموين السبفن به، أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسبال في العال 

.  2030مليون لن بحلول عاص  30إلى يه لعالمي علأن يصببببث الطلر ا  "قطر للبترول"

فرص االسببببت مار في إنشبببباء التسببببهيالت الالزمة لتموين   عن  بحثال  يحفل علىوهو  

 ة.  الدولي   المالحيةالمطول    القريبة منالسفن في المواقع الحيوية  

،  2019، وقع الطرفين في أيلول/سببببتمبر عاص لهذا االتفاق اإللاري  وفي تفعيث

نهايية لتأسبببيس شبببركة عالمية السبببتمداص الغاز الطبيعي المسبببال كوقود للنقث اتفاقية 

 
63 Shell;” Qatar Petroleum and Shell Form LNG Marine fueling venture”; July 13, 2017. 
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قطر  ". وقد أواحت  . حيث ستتوزع ملكية هذه الشركة مناصفة بين الطرفين64البحري

 إلى  البحري على الغاز المسبال في القطاع  أنها تتوقع أن يصبث الطلر العالمي  "للبترول

، األمر الذي يتطلر اسبت مارات مركلة  2035مليون لن سبنويا  بحلول عاص  35حوالي  

 األلرا  الفاعلة في الصناعة لتوفير الحلول المطلوبة.  نبي 

 Shell Gas and Power Developmentبين  االتفباقيبة    ههبذوقبد ت  توقيع  

ر  طق"التي أسبسبتها شبركة   وهي إحدى الشبركات  Wave LNG Solutionsشبركة  و 

تطوير األسبواق واالسبت مار في الغاز الطبيعي المسبال كوقود في قطاع النقث ل  "للبترول

   .65وخاصة النقث البحري

خطوة غير مسبببوقة تعطي دفعة    تشببكث بذاتها الوليدةوال شببك أن هذه الشببركة 

دع  التوجبه العبالمي نحو اسببببتمبداص الغباز الطبيعي المسببببال كوقود في  اتجباه في    قويبة

األسباسبين في المشبروع المشبتر  في السبوق  قطاع النقث البحري، نظرا  ل قث الشبركاء 

 .على النحو التاليالعالمي 

 في صناعة الغاز الطبيعي المسال Shellعناصر القوة في كركة   •

  ملكيتها للغاز الطبيعي المسببال في العال  من خالل    منتجأكبر    Shellتعد شببركة   ➢

دول مصببدرة تشببمث   10الغاز الطبيعي في سببالة إل  مشببروع  13المباشببرة في  

مصر وسلطنة بروناي وسلطنة عمان ودولة قطر وأستراليا ونيجيريا والواليات  

عالوة على محفظتها التجارية التي تشبتري    المتحدة وروسبيا وترينيداد وتوباغو.

بيعه في األسببواق العالمية، تقوص ب خاللها كميات من الغاز الطبيعي المسببال و من  

إلى السبنة /لن  مليون 50بما يعادل أك ر من  تبيع الشبركة مةات الشبحنات حيث  

 دولة. 25أك ر من  

 
64 Ship technology;” Qatar Petroleum and Shell to form LNG bunkering JV”; September 20, 2019.

;” 
”; September 19, 2019.
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خلف أسببتراليا بعد نجاح  خالل السببنوات المقبلة المتوقع أن تتراجع إلى المرتبة ال انية  

رفع الطاقة اإلجمالية  مشباريع اإلسبالة سباهمت في  من  في تشبغيث حلمة كبيرة    ةاألخير

بقاعدة كبيرة من العمالء في   "قطر غاز"وتتمتع شببببركة    مليون لن/السببببنة. 87إلى 

واآلسبيوية ومنطقة الشبرق األوسبط، ويعد السبوق اآلسبيوي الوجهة  بية  و األوراألسبواق  

 ، تليه أوروبا ث  منطقة الشرق األوسط.لهاالرييسية  

 الستخدام الغاز الطبيعي المسال في تموين السفن قطرخط  دولة :  4-4-2

أولى المطوات الملموسبة نحو االسبت مار في مجال    "قطر للبترول"بدأت شبركة  

 الحد األقصببىالدولية  إقرار المنظمة البحرية  بعد  تموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال 

قطر للبترول في شهر حليران/يونيو  حيث وقعت  .  2016% عاص  0.5العالمي للكبريت  

تطوير البنية األساسية الالزمة لتقدي   للبحث في Shell اتفاقية إلارية مع شركة   2017

في منالق  خدمات تلويد السبببفن بوقود الغاز الطبيعي المسبببال في مواقع اسبببتراتيجية  

وقد جاء توقيع هذا االتفاق اإللاري بعيد توقيع   .الشبرق األوسبط وأوروبا وشبرق آسبيا

وشببببركة قطر غاز في وقت سببببابق، لبحث فرص   Shellمذكرتي تفاه  بين شببببركة 

.  63ت مار في مجال تموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال في منطقة الشبرق األوسبطاالسب 

وهمبا   Shellوشببببريكتهبا  قطر للبترول  ل  لالهتمباص المبكروتبأتي هبذه االتفباقيبة كبانعكباس  

حيث تقدر شبركة    بنشبال تموين السبفن به، أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسبال في العال 

.  2030مليون لن بحلول عاص  30إلى يه لعالمي علأن يصببببث الطلر ا  "قطر للبترول"

فرص االسببببت مار في إنشبببباء التسببببهيالت الالزمة لتموين   عن  بحثال  يحفل علىوهو  

 ة.  الدولي   المالحيةالمطول    القريبة منالسفن في المواقع الحيوية  

،  2019، وقع الطرفين في أيلول/سببببتمبر عاص لهذا االتفاق اإللاري  وفي تفعيث

نهايية لتأسبببيس شبببركة عالمية السبببتمداص الغاز الطبيعي المسبببال كوقود للنقث اتفاقية 

 
63 Shell;” Qatar Petroleum and Shell Form LNG Marine fueling venture”; July 13, 2017. 
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قطر  ". وقد أواحت  . حيث ستتوزع ملكية هذه الشركة مناصفة بين الطرفين64البحري

 إلى  البحري على الغاز المسبال في القطاع  أنها تتوقع أن يصبث الطلر العالمي  "للبترول

، األمر الذي يتطلر اسبت مارات مركلة  2035مليون لن سبنويا  بحلول عاص  35حوالي  

 األلرا  الفاعلة في الصناعة لتوفير الحلول المطلوبة.  نبي 

 Shell Gas and Power Developmentبين  االتفباقيبة    ههبذوقبد ت  توقيع  

ر  طق"التي أسبسبتها شبركة   وهي إحدى الشبركات  Wave LNG Solutionsشبركة  و 

تطوير األسبواق واالسبت مار في الغاز الطبيعي المسبال كوقود في قطاع النقث ل  "للبترول

   .65وخاصة النقث البحري

خطوة غير مسبببوقة تعطي دفعة    تشببكث بذاتها الوليدةوال شببك أن هذه الشببركة 

دع  التوجبه العبالمي نحو اسببببتمبداص الغباز الطبيعي المسببببال كوقود في  اتجباه في    قويبة

األسباسبين في المشبروع المشبتر  في السبوق  قطاع النقث البحري، نظرا  ل قث الشبركاء 

 .على النحو التاليالعالمي 

 في صناعة الغاز الطبيعي المسال Shellعناصر القوة في كركة   •

  ملكيتها للغاز الطبيعي المسببال في العال  من خالل    منتجأكبر    Shellتعد شببركة   ➢

دول مصببدرة تشببمث   10الغاز الطبيعي في سببالة إل  مشببروع  13المباشببرة في  

مصر وسلطنة بروناي وسلطنة عمان ودولة قطر وأستراليا ونيجيريا والواليات  

عالوة على محفظتها التجارية التي تشبتري    المتحدة وروسبيا وترينيداد وتوباغو.

بيعه في األسببواق العالمية، تقوص ب خاللها كميات من الغاز الطبيعي المسببال و من  

إلى السبنة /لن  مليون 50بما يعادل أك ر من  تبيع الشبركة مةات الشبحنات حيث  

 دولة. 25أك ر من  

 
64 Ship technology;” Qatar Petroleum and Shell to form LNG bunkering JV”; September 20, 2019.

;” 
”; September 19, 2019.
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السببنة من مرافئ  /مليون   40الوصببول إلى ما يعادل نحو   Shell  شببركة  تملك ➢

 ا .استقبال الغاز الطبيعي المسال عالمي 

ناقلة للغاز الطبيعي المسبال )منها    100بتشبغيث وإدارة نحو   Shell شبركة  تقوص ➢

من الشبركات المالكة(. ويشبكث    مسبتأجرة ناقلة  40ناقلة ملكية مباشبرة ونحو   60

% من إجمبالي األسببببطول العبالمي لنباقالت الغباز 20نحو    العبدد الضببببم ذلبك  

 .66الطبيعي المسال

الغاز  وقود تموين السبفن ب السبوق العالمي لفي   مباشبربشبكث   Shell  شبركة دخلت ➢

التي )  Cardissa، من خالل شبراء أول سبفينة تموين  2017عاص    الطبيعي المسبال

لتوفير خبدمبات هبا  تشببببغيلب   Shellوتقوص    (بهولنبدا  Rotterdamترسببببو في مينباء  

، من بينهبا نباقالت التلود ببالوقود للسببببفن العباملبة في منطقبة شببببمبال غرب أوروببا

  من نشببببالهبا في التموين  Shellعلزت  و   Aframax67،68النفط المباص من نوع  

الشبركة المالكة    LNG Shippingعقد تأجير لويث المدة  مع شبركة   بعد إبرامها

  2019التي دخلبت المبدمبة في حليران/يونيو    LNG Londonلببارجبة التموين  

هذه   باسببتمداص Shell  شببركة تقوصحيث   ،(70، 69 ) في منطقة شببمال غرب أوروبا

المسبببببال في موانئ لالبببارجببة   بببالغبباز الطبيعي  السببببفن  تعبةببة  تقببدي  خببدمببات 

Rotterdam   وAmsterdam   وAntwerp. 

 في صناعة الغاز الطبيعي المسال  للبترول"قطر   "شركةلعناصر القوة   •

المساه  األكبر في خطول إنتاج الغاز الطبيعي المسال   "قطر للبترول"شركة تعد   ➢

، التي تعد بدورها أكبر شببببركة إلنتاج وتصببببدير الغاز  "قطر غاز"شببببركة  في 

 
66 Shell; State-of-the-art LNG Carrier celebrates 125 years of Shell Shipping”; press Release, November 
9, 2017. 
67 Shell; “The Shell Shipping fleet: LNG bunker vessel”; Shell websites. 
68 The Maritime Executive;” Qatar Petroleum and Shell to Establish Global LNG Bunkering Venture”; 
September 2019. 
69 Offshore Energy News;” Shell-chartered LNG London starts bunkering ops”; June 25, 2019. 
70 Shell;” ‘LNG London’ bunker vessel begins operations in Europe”; Press Release; June 24, 2019. 
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قطر  "عالوة على ذلبك، فبإن    .مليون لن/السببببنبة  77الطبيعي المسبببببال بطباقبة  

مشببروع  لديها اسببت مارات في مشبباريع إسببالة عمالقة خارج قطر م ث    "للبترول

Golden Pass    مليبار    10في واليبة تكسبببباس األمريكيبة، بباسببببت مبارات قبدرهبا

مليون لن/السببنة، ومن   16تقدر الطاقة التصببميمية للمشببروع بحوالي  و   دوالر.

  .2024 المتوقع دخوله حيل التشغيث بحلول عاص

ابببمن خطة  سبببتة خطول إنتاج عمالقة  إابببافة    "لقطر للبترو "شبببركة  تعتلص   ➢

مليون لن/السبنة إلى  77من  الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسبال   لرفع  توسبعية

بحلول    وتشبغيلها بكامث لاقتهامن المطة  االنتهاء  يتوقع  ، و مليون لن/السبنة  126

للطلر على وهو األمر الذي يتطلر أيضبا  خلق أسبواق جديدة ومنافذ  .  2027عاص 

 .71الغاز الطبيعي المسال

أسببطول اببم  من ناقالت الغاز الطبيعي المسببال يقدر    "قطر غاز"لدى شببركة   ➢

ناقلة من لراز  14ناقلة من لراز كيو فليكس، و   31نحو  ا  هبين ناقلة من   70بنحو  

  أرسبببلتكيو ماكس، وهي الناقالت األكبر في الطاقة االسبببتيعابية في العال . كما  

لحجل سببببعة في عدد من  دعوات لتقدي  عطاءات   2019"قطر للبترول" في عاص 

وتتضببمن المناقصببة كذلك مجموعة من  ،  جديدةأحوا  بناء السببفن لبناء ناقالت 

، وتسبتهد   ناقالتالالحالي من    األسبطولالميارات الحتياجات اسبتبدال وتحديث  

لدع  مشبروع توسبعة  في البداية ناقلة  60  توفير  الشبركة من خالل هذه المناقصبة

لبه، مع إمكبانيبة تجباوز نباقلبة جبديبدة خالل العقبد   100  العبدد  اإلنتباج الممطط 

 .72المقبث

تأسبببيسبببها وتنفيذها مشببباريع لتموين    لذلك، فإن هذه الشبببركة حال االنتهاء من

التوسع في استمداص يدفع باتجاه   ،بمثابة ميالد عمالق جديد في الصناعةستكون    السفن،

 
”; November 26, 2019. 

 2019، عام 46أوابك، تقرير األمين العام السنوي 
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 الطلبر عليبه  ةتلبيب   ويضببببمنالغباز الطبيعي المسببببال كوقود في قطباع النقبث البحري،  

كما يلمص    لما تملكه الشبركتين من محفظة عالمية ابممة منتشبرة حول العال   مسبتقبال  

 .9-4الشكث 

لبناء أول شركة عالمية   Shellسمات التحالف بين شركة قطر للبترول وشركة : 9-4الشكث 

 لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال

 

 يف ميناء دمياط يف مصر تموين السفن بالغاز الطبيعي املسالل مشروع مقرتح  :4-5

 مصر لمحة عامة عن صناعة الغاز الطبيعي المسال في :  4-5-1

انطلقت مصبر نحو السبوق العالمي للغاز الطبيعي المسبال بعد تنفيذ مشبروعين  

إلسبالة الغاز الطبيعي، وهما مجمع الشبركة اإلسببانية المصبرية للغاز الطبيعي المسبال 

، ومجمع  2004السببنة، وقد بدأ تشببغيله نهاية عاص مليون لن/ 5في مدينة دميال بطاقة  

مليون   7.2( في مدينة إدكو بطاقة  ELNGالشببركة المصببرية للغاز الطبيعي المسببال )

 فيالحكومية المصببرية مم لة   الجهات.  وتتشببار   2005لن/السببنة وبدأ تشببغيله عاص 

  كث من الهيةة المصبرية العامة للبترول، والشبركة المصبرية القابضبة للغازات الطبيعية 

 .مع الشركات العالمية في ملكية مجمعات اإلسالة في دميال وإدكو   )إيجاس(
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سباهمت هذه المشباريع في تعليل صبادرات مصبر من الغاز الطبيعي المسبال و 

، وظلت عند هذا المستوى لعدة 2006مليون لن/السنة عاص    10التي ارتفعت ألك ر من  

تراجع اإلنتاج المحلي. وقد بالتلامن مع  سبنوات، لتبدأ بعد ذلك في التراجع وبشبكث حاد 

محطات الغاز الطبيعي المسببال التي توقفت تماما  عاص   تشببغيث كان لذلك أثرا  بالغا  على

الطبيعي   زاسبتيراد الغا إلى  مصبراابطرت  ول  يتوقف األمر عند هذا الحد، بث    .2015

إال أن تطوير    .لسد الفجوة بين اإلنتاج واالستهال   بعد أن كانت دولة مصدرة له  لمسالا

عنه من ارتفاع اإلنتاج المحلي   نتجوما  وفي مقدمتها حقث "ظهر"  االكتشبببافات الجديدة 

المسبببال  الغاز الطبيعي    حاجة مصبببر إلى واردات  تراجعدورا  فعاال  في  مجددا  كان له

 2019تالشت تماما عاص حتى  

 في تموين السفن  ستخدام الغاز الطبيعي المسال  مصر ال خط :  4-5-2

  موانةها ال شبببك أن مصبببر لديها عدة مقومات تمكنها من إنجاح أي تجربة في 

لتلويبد السببببفن بوقود الغباز الطبيعي المسبببببال. فهي بباألسببببباس من البدول المنتجبة  

إسببالة على سببواحث المتوسببط في    تسببهيالتوالمصببدرة للغاز الطبيعي المسببال ولديها  

دميال وإدكو تتوسببط حركة التجارة البحرية الدولية. عالوة على وجود قناة السببويس،  

البحرية الدولية. كما أن السببلطات المصببرية  ذلك الشببريان الحيوي والمه  في التجارة 

تببذل جهودا  لتحويبث الموانئ المصببببريبة إلى موانئ صبببببديقبة للبيةبة من خالل تبني  

الميارات والوسبببايث التي من شبببأنها تقليث اآلثار المضبببرة بالبيةة. ومن هذا المنطلق،  

يناء  ، مناقشببات مع الشببركة المشببغلة لم2019أجرت سببلطات ميناء دميال أواخر عاص 

Pari    اإليطالي، وعدد من شبركات المدمات اللوجسبتية اإليطالية لدراسبة مقترح تموين

كمطوة    73بموقع اسبتراتيجي  عالذي يتمت   السبفن بالغاز الطبيعي المسبال في ميناء دميال

 أولى قبث المضي في التنفيذ  

 
73 LNG News;” DPA discusses LNG ship supply with Italian delegation”; November 4, 2019. 
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مينباء دميبال العبديبد من الملايبا التنبافسببببيبة، أبرزهبا وجود محطبة    وتتوافر لبدى

  . بالقرب من قناة السببويس  هووجودمليون لن/السببنة،   5  إلسببالة الغاز الطبيعي بطاقة

مليون متر مربع. وهو يشببهد حركة لسببفن البضببايع   11.8والميناء يمتد على مسبباحة  

والحباويبات والسببببوايبر على مبدار العباص، وهو المينباء األكبر لسببببفن الحباويبات في  

كما هو    رق التجارة العالمية بين الشببرق والغربل. ويعد موقعه متميل على  74مصببر

بين  ن  م  حيث يعد  ،فوقالعاص تقريباَ دون ت ، وهو يعمث على مدار  10-4بالشبببكث  مبين  

 .في حو  المتوسط  الموانئ األقث تضررا  بالظرو  الجوية

عالوة على وجود مشباريع توسبعية بالميناء سبترفع من لاقته االسبتيعابية منها  

بالغاز الطبيعي المسبال في    للتلويدلذا فإن تنفيذ مشبروع    .محطة ثانية لرسبو الحاويات

الفنية وهو ما  ممكنا من الناحية  من الناحية االقتصبببادية و   مجدياميناء دميال سبببيكون  

 عنه الفترة المقبلة.    ستسفر

 على لرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب   "دميال"ميناء  موقع: 10-4الشكث 

 

 ميناء دميالهيةة  المصدر:  

 
74  Sorial Logistics;” Sea Ports in EGYPT”; 2020. 

 
                                             

 

                                                                                                                                                    111 
 

 االستنتاجات 
 حركة التجارة العالميةأهمية   -1

يضب  األسبطول التجاري العالمي ليف واسبع من السبفن يشبمث سبفن الحاويات 

وناقالت النفط الماص وناقالت الغاز الطبيعي المسببال، وناقالت المواد الكيميايية وسببفن 

، وغيره ، وقبد بلغ حج  األسببببطول التجباري العبالمي مطلع عباص  السببببيباحيبةالرحالت  

  1.97تها الطنية السبباكنة بحوالي  يقدر إجمالي حموال،  ف سببفينةأل 94أك ر من    2019

% من األسببطول  28.7الحمولة الطنية السبباكنة لناقالت النفط حوالي    تم ثو   مليار لن.

 )الغباز الطبيعي المسببببال وغباز البترول المسببببال(  لنباقالت الغبازو التجباري العبالمي،  

تسببتأثر سببفن السببواير الجافة التي تنقث  و  %.2.4الكيماويات  ناقالت ول%،  3.5حوالي  

  بالحصبة األكبر من األسبطول العالمي، حيث تبلغ حوالي ركاز الحديد والفح  والحبوب  

%( سبفن التموين  13.4بين سبفن الحاويات )  لألسبطول  وتتوزع النسبر المتبقية 42.6%

%(،  0.4%(، العبارات وسبفن الركاب )3.7%(، سبفن البضبايع العامة )4.1البحري )

يتسببب  األسبببطول العالمي بحداثته نوعا  ما، ففي مطلع عاص و   .%(1.2وسبببفن أخرى )

يعد عمر األسببطول  و   سببنة.  21عمر حسببر عدد السببفن حوالي  ال، بلغ متوسببط  2019

العبالمي من النقبال الهبامبة في تقيي  كفباءة قطباع النقبث البحري وآثباره البيةيبة، وعبامبث مه   

قطاع، ومنها اتماذ القرارات التي من شأنها إحالل أو تجديد  الفي تقيي  خيارات استدامة 

 لتجديدالسفن القديمة أو المتهالكة، أو تحديد أي القطاعات ذات أولية إلجراء عمليات ا

 ، وتطور أسطول السفن العاملة بالغازالوقود المستخدم في النقل البحري -2

% من إجمالي اسببتهال  الوقود 75يشببكث زيت الوقود عالي الكبريت أك ر من  

بينمبا    .2018مليون برميبث مكبافئ نفط/اليوص عباص    4.3  المقبدر بنحو في النقبث البحري  

يشبكث  و   % من إجمالي االسبتهال .5تشبكث حصبة زيت الوقود منمفض الكبريت نحو  

ورغ  دخول عبدد من    ،أمبا الغباز الطبيعي المسببببال،  %20الغباز البحري قراببة    زيبت

السبفن الجديدة العاملة به ابمن األسبطول العالمي، فال يشبكث سبوى نسببة ابةيلة للغاية 
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برميث    1000مليون متر مكعر تكافئ نحو   73حوالي    2018حيث بلغ اسببتهالكه عاص 

 .% في مليج االستهال 0.02حصة قدرها ب فط /اليوص مكافئ ن 

  الحد األقصبى العالميالماصبة بتطبيق    ةتشبكث تشبريعات المنظمة البحرية الدولي و

البحري  الكبريببت الوقود  اإلجراءات 0.5عنببد    في  في لبيعببة  جببديببدة  نوعيببة  نقلببة   ،%

واالشبترالات المنظمة لهذا الشبريان الحيوي، وقد اكتسبر األمر زخما  إابافيا  بعد تبنيها  

الماصببة بتمفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري   2018عاص االسببتراتيجية األولية  

يتسبببر في نحو  فالقطاع    .2008، مقارنة بسببنة األسبباس 2050% بحلول عاص  50بنسبببة  

% من انبعباثبات غباز ثباني 3ثباني أكسببببيبد الكبريبت عبالميبا  ونحو   غباز  % من انبعباثبات12

المسباهمة في    الطبيعي حال اسبتمدامه كوقود للقطاع البحري  ويمكن للغاز  .أكسبيد الكربون

لكن استمداص الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقث  تمفيض ابم  النبعاثات أكاسيد الكبريت.  

ليس باألمر السبهث أو اآلني المتاح تنفيذه بشبكث موسبع على المدى القرير، حيث    البحري

إنشبباء وتوافر محطات تموين على والبد أوال  من تجهيل السببفن بأنظمة دفع تعمث بالغاز. 

ر أو سبببفن تموين في البحر، توفر الغاز الطبيعي المسبببال لتلويد السبببفن به على لول الب 

 المطول البحرية العالمية.

ـــلت اـلدراســــة إلى أن قطباع النقبث البحري قبد شببببرع ببالفعبث في اتمباذ   وـقد توصــ

خطوات ملموسببة باعتماد الغاز الطبيعي المسببال وقودا  للسببفن الجديدة التي تتميل بارتفاع  

في السببوق العالمي    بهارتفع عدد السببفن العاملة  ركاتها عن م يلتها القديمة، حيث  كفاءة مح

، وارتفع العدد  2019سبببفينة نهاية عاص    175ليبلغ نحو    2000عاص  من سبببفينة واحدة فقط

وفي سببياق مواز، فقد بدأ .  2020سببفينة في شببهر شبببال/فبراير من عاص    178قليال  إلى 

تأهيث أنظمة الدفع في عدد من السببفن العاملة بالمدمة منذ بعض مالكي السببفن العمث على 

للعمث بالغاز الطبيعي المسببال حسببر الحاجة )مع اسببتمرار تشببغيلها بالوقود    2015عاص 

.  2019سبفينة عاص    113التقليدي(، وقد وصبث العدد اإلجمالي من هذه السبفن المؤهلة إلى  

، ليشبكال معا  2019فينة بنهاية عاص  سب   288ليصبث عدد السبفن المؤهلة والسبفن العاملة إلى 

  الجديدة حول العال األسببطول من السببفن  هذا  % من األسببطول العالمي. وينتشببر0.3نحو  
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في منطقة بحر البلطيق وبحر الشبمال، وقبالة سبواحث أمريكا الشبمالية، وفي منالق آخري  

 لهذا النشال.  تظث أوروبا المنطقة الرييسية الحاانةلكن و  ،م ث آسيا قبالة سواحث الصين

لبناء سبببفن جديدة تعمث    متلايدةكما تلقت أحوا  بناء السبببفن الرييسبببية للبات 

.  2027سببفينة، يتوقع دخوله  اببمن األسببطول العالمي بحلول عاص    207بالغاز بإجمالي 

للبيات مؤكدة لبناء سبببفن جديدة، يوجد سبببت للبيات لبناء سبببفن تعمث    10فمن بين كث  

إجمبالي الطلبيبات الجبديبدة. ومن المتوقع أن يصببببث حج  % من  60ببالغباز، أي بحصببببة  

، وهو ما يعكس كميار نهايي من السبفن العاملة بالغاز سـفينة  385األسبطول العالمي إلى 

التطور السببببريع في هذا النشببببال، رغ  بداياته المتوااببببعة للغاية قبث قرابة عقدين من 

من إجمالي عدد السبببفن في    حصبببة ابببةيلةاللمان، لكن يظث هذا الرق  ال يم ث سبببوى  

 . األسطول التجاري العالمي

ملحوظ   ازديادإلى أنها في   فتوصــلت الدراســة، تموين السببفنما من جانر مواقع  أ

موقع، ومنها ما    69حوالي   2020مطلع عاص    في عدة منالق حول العال ، حيث بلغ عددها

تعبةة سببفن التموين التي   إعادة أويتي  التموين المباشببر للسببفن بالغاز الطبيعي المسببال،  

المشبباريع الجديدة وهنا  حلمة من في البحر.    تلويد السببفن بالوقودتسببتمدص بدورها في 

  98محطات تموين السبببفن إلى عدد  سبببتسببباه  في رفع،  عدة منالقالملمع تنفيذها في 

في    واابحا   السبوق العالمي شبهد نشبالا  كما توصبلت الدراسبة إلى أن   محطة حول العال .

ــفن وبوارجبناء وتشبببغيث   تموين الغاز الطبيعي المسبببال، وهي التي تتي  إعادة تعبةة    سـ

السبببفن بالوقود سبببواء داخث أو خارج الموانئ، وبالتالي تتمطى العقبات اللوجسبببتية في  

  13 ، ويصببببث عددها الحالي إلىالموانئ مع اختصببببار الوقت الالزص لعملية إعادة التعبةة

سببفينة جديدة سببتعمث في عدة منالق، ليرتفع أسببطول    26بناء    ىكما يجرسببفينة تموين،  

ويتضب  أن هنا  بداية اتجاه عاص في أوروبا نحو    .2023بحلول عاص   39سبفن التموين إلى 

النمفا  تكاليفها الرأسببمالية والتشببغيلية مقارنة بسببفن التموين،   بوارج التمويناسببتمداص 

البدفع إلى أي موقع تت  فيبه عمليبة التلود  فهي وحبدات ثبابتبة يمكن نقلهبا بواسببببطبة قوارب  

 .بالوقود. وتنتشر بوارج التموين في الصين أيضا  على نطاق واسع بإجمالي خمس بوارج
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بنمو أسطول السفن العاملة بوقود   على الغاز الطبيعي المسال  يرتبط الطلر المستقبلي

الغاز الطبيعي المسببال والتوسببع في محطات التلود بالوقود من ناحية، واتسبباع الفارق بين  

أسبعار الغاز الطبيعي المسبال وأنواع الوقود األخرى من ناحية أخرى، خاصبة أن المحركات 

ات متاحا  أو سببيكون متاحا   العاملة بالغاز تكون عادة ثنايية الوقود. والغاز الطبيعي المسببال ب

 في المستقبث القرير في تسعة من قايمة أكبر عشر موانئ لتموين السفن.

تفاوت كبير جدا  في تقدير حج  الطلر المسببتقبلي على الغاز الطبيعي المسببال   يوجدو

كوقود للنقبث البحري، يمكن إيعبازه إلى حبالبة الغمو  أو عبدص اليقين للصببببورة الكباملبة عن  

ا النشببال لتعدد متغيراته. وهنا  عدة سببيناريوهات حول حج  الطلر المسببتقبلي  مسببتقبث هذ

يصبث الطلر  سب  فوفقا  ألقث السبيناريوهات تفا ال ، على الغاز الطبيعي المسبال في تموين السبفن.

، أما أك ر 2040مليون لن بحلول  6.7ويتراجع إلى    2035مليون لن بحلول    7.3السبنوي 

من جبانبهبا تتوقع قطر .  مليون لن بحلول  41إلى    الطلبر  نمو  توقعفيالسببببينباريوهبات تفبا ال   

 .2035مليون لن بحلول  35ث   2030بحلول  لن مليون 30للبترول أن يصث الطلر إلى 

أسبعار الغاز الطبيعي تتسب  بتنافسبيتها مع بقية أنواع الوقود أن   وقد أظهرت الدراسـة

الموانئ الرييسبية في آسبيا )هونج كونج وسبنغافورة(، وأوروبا   في البحري منمفض الكبريت

(،  Houston)روترداص(، والشببرق األوسببط )ميناء الفجيرة(، وأمريكا الشببمالية )هيوسببتن  

، على الرغ  من التهاوي الذي شبببهدته األسبببعار بعد (Santosوأمريكا الجنوبية )سبببانتوس  

  .2020منتصف كانون ال اني/ يناير من عاص 

 الخط  المستقبلية للدول العربية   -4
أبدى عددا  من الدول العربية اهتماما  باالسبببت مار في مجال اسبببتمداص الغاز الطبيعي  

المسبال كوقود لقطاع النقث البحري. وال شبك أن الدول العربية تملك عدة مقومات تمكنها من 

غازية متكاملة منذ تحويث المنطقة ككث إلى مركل عالمي لتموين السببفن، فهي تملك صببناعة  

مليون  137بطباقبة   محطبات عمالقبة إلنتباج وتصببببدير الغباز الطبيعي المسببببال  عقود، ولبديهبا

لن/السببببنبة. عالوة على موقعهبا الجغرافي المتميل البذي يتوسببببط العبال  وعبددا من المطول  

المالحية الهامة. كما أنها تض  وتطث على عدد من الممرات الحيوية م ث مضيق هرمل وقناة 
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وقبد توصببببلبت بعض الشببببركبات الولنيبة في البدول العربيبة إلى توقيع اتفباقيبات    سببببويس.ال

وتفاهمات أولية مع شبركات عالمية متمصبصبة، للبدء في إنشباء محطات لتموين السبفن بالغاز  

وإجماال يمكن تقسبببي  المشببباريع التي أعلنتها بعض الدول العربية حسبببر  الطبيعي المسبببال،

منها ما دخث مرحلة التصببببميمات الهندسببببية   إلى ثالث مجموعات  التقدص المحرز نحو التنفيذ

نشببباء إلمشبببروع    حيث يجرى تنفيذبإجمالي أربعة مشببباريع   ،ومنها ما زال قيد المناقشبببة

يتوقع االنتهاء منه    مركل إقليمي لتموين السبفن بالغاز الطبيعي المسبال في سبلطنة عمان

لتأسببيس شببركة   Shellكما وقعت "قطر للبترول" على اتفاقية مع شببركة  .  2024عاص 

عالمية تقوص بتطوير البنية األسبباسببية الالزمة لتقدي  خدمات تلويد السببفن بوقود الغاز  

الطبيعي المسبال في مواقع اسبتراتيجية في منالق الشبرق األوسبط وأوروبا وشبرق آسبيا. 

لتموين السبفن بالغاز   الشبركات اإليطالية  مع أما في مصبر، فهنا  مشبروع قيد المناقشبة

  .الذي يتوسط خطول التجارة العالمية  الطبيعي المسال في ميناء دميال

 ا  نها من لعر دور، سبيمك  هذه المشباريع  تنفيذوال شبك أن نجاح الدول العربية في 

، والظفر بحصببة جيدة  التموين السببفن بالغاز الطبيعي المسببال هاما في السببوق العالمي

القاابية بتمفيض  من هذا السبوق الواعد في ابوء تشبريعات المنظمة البحرية الدولية  

، واالسبببتراتيجية  %0.5الحد األقصبببى النبعاثات الكبريت من وقود النقث البحري إلى 

من قطاع النقث البحري    بونالجديدة الرامية إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسببببيد الكر

 .  الدولي
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Use of LNG as a Marine Fuel 
Fuel oil is the main fuel used in the global shipping sector, representing 

about 75% of its total consumption. Therefore, the sector represents is 

responsible for about 12% of the global energy-related SO2 emissions. In 

addition, international maritime organization (IMO) estimates that maritime 

sector represents about 2.5-3% of the global CO2 emissions. Therefore, by 

adopting appropriate environment-friendly solutions, the global maritime 

sector can take an effective role in reducing global GHG in line with the 

global efforts to mitigate the climate change.  The use of LNG as a marine 

fuel is one of the key substitutes/options to reduce the maritime sector 

dependence on high sulfur fuel oil, thanks to its environmental and 

economic benefits.  

The study is divided into four chapters, chapter-I overviews the different 

types of ships used in the maritime sector. It also addresses the role played 

by the world fleet in the development of world maritime trade. 

Chapter-II addresses different types of fuels used in the maritime sector. It 

also highlights the role played by the (IMO) to regulate the sector. The 

annex-VI of the MARPOL treaty is deeply analyzed to provide all possible 

solutions to meet its new regulation of global sulfur cap of 0.5% in the 

marine fuel. 

Chapter-III is devoted to show the key advantages and barriers against the 

use of LNG as a maritime fuel.  It provides a deep dive into the main 

segments of LNG-powered ships market, its key players and future outlook. 

Chapter-IV addresses the future projects and plans announced by state-own 

companies in the Arab countries to invest in LNG bunkering facilities and 

tracks the progress achieved in these plans. 
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also highlights the role played by the (IMO) to regulate the sector. The 

annex-VI of the MARPOL treaty is deeply analyzed to provide all possible 

solutions to meet its new regulation of global sulfur cap of 0.5% in the 

marine fuel. 

Chapter-III is devoted to show the key advantages and barriers against the 

use of LNG as a maritime fuel.  It provides a deep dive into the main 

segments of LNG-powered ships market, its key players and future outlook. 

Chapter-IV addresses the future projects and plans announced by state-own 

companies in the Arab countries to invest in LNG bunkering facilities and 

tracks the progress achieved in these plans. 
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