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قواعد الن�ضر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة  ف�سلية علمية محكمة تعني ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة 

حيث ت�ستقطب نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي 

في المجاالت التي تغطيها المجلة، كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة 

على  والعمل  وتعميمها  بالطاقة  المتعلقة  وتلك  البترولية  والثقافة  المعرفة  ن�سر  في  واالأ�سهام 

متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.

Research Articles االبحاث

كافة البحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة 

في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.

 Review Articles & Books  مراجعة االبحاث والكتب

حول  ن�صرها  تم  درا�صات  اأو  لكتب  تحليلية  مراجعة  تقدم  التي  المقالت  بن�صر  المجلة  تقوم 

�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً، بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم 

الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.

 Reports التقارير

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب، �صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة 

بالنفط والغاز والطاقة، كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة 

عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا. وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن 10 �صفحات مع 

كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.

�ضروط البحث

• ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها 	

دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

• ان ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على 40 �صفحة، )متن البحث، الجداول وال�صكال( بدون 	

.word document قائمة المراجع، وير�صل اإلكترونيا كاماًل اإلى المجلة على �صكل

• 	.JPEG تر�صل ال�صكال، الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل

• الم�صافة بين 	 12، وان تكون  الكتابة وبحجم  Times New Roman في  ا�صتخدام خط 

.Justified ال�صطر 1.5. وان تكون ر�صف الكلمات بطريقة

• ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات  بطريقة علمية وا�صحة.	



• ؤية معينة او تحليل وؤية معينة او تحليل وؤية معينة او تحليل 	 وعند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر )اذا كانت المعلومات رقميه او روعند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر )اذا كانت المعلومات رقميه او ر

لوب صلوب صلوب  صأ�صأ� أ�اأ�ا اا�س الفكرة واعادة �صياغتها باا�س الفكرة واعادة �صياغتها ب ا�س الفكرة واعادة �صياغتها بصا�س الفكرة واعادة �صياغتها بص صقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�صقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا� ما( يجب ان ل يتم ال

ع المادة صع المادة صع المادة  صت الأقتبا�س الحرفي فت�صت الأقتبا�س الحرفي فت� أما في حااأما في حاأما في حال أما في حاقتبا�س.  أما في حاقتبا�س.  ارة الى م�صدر اصارة الى م�صدر اصارة الى م�صدر ال ص�ص� ه، واصه، واصه، وال صالباحث نف�صالباحث نف�

ة بين عالمتي الأقتبا�س )صة بين عالمتي الأقتبا�س )صة بين عالمتي الأقتبا�س )“...‟(. صالمقتب�صالمقتب�

• ياق صياق صياق 	 صجنبية الواردة في �صجنبية الواردة في � ركات والجامعات اصركات والجامعات اصركات والجامعات ال صبحاث وال�صبحاث وال� ل ان تذكر المدن ومراكز اصل ان تذكر المدن ومراكز اصل ان تذكر المدن ومراكز ال •يف� •يف�	 صيف�ص	

العربية. باللغة  تكتب  ول  ولنجليزية  لنجليزية  ال باللغة  البحث 

• إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.	 إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.يرة العلمية  إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.يرة العلمية  يرة العلمية صيرة العلمية ص صخة من ال�صخة من ال� خة من ال�صخة من ال�ص أرفاق ن�اأرفاق ن�صأرفاق ن�صأرفاق ن�

• رورة عن وجهة نظر صرورة عن وجهة نظر صرورة عن وجهة نظر 	 ص تعبر بال�ص تعبر بال� آراء كاتبيها واآراء كاتبيها ولآراء كاتبيها ولآراء كاتبيها ول ورة في المجلة عن صورة في المجلة عن صورة في المجلة عن  صفكار المن�صفكار المن� تعبر جميع ال

ورة لموجبات فنية.صورة لموجبات فنية.صورة لموجبات فنية. صع ترتيب الأبحاث المن�صع ترتيب الأبحاث المن� ع ترتيب الأبحاث المن�صع ترتيب الأبحاث المن�ص صجهة الإ�صدار ويخ�صجهة الإ�صدار ويخ�

• باب.صباب.صباب.	 صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ� ة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�ص صالبحوث المرفو�صالبحوث المرفو�
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المقاالت المن�سورة في هذه المجلة تعك�س اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�سرورة 

عن راأي منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول - اأوابك

األبحاث

البيبليوغرافيا

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية

الم�ضتدامة في الدول العربية

وائل حامد عبد المعطي

عربية

87

177
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البحـــــث األول

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واإلنعكاسات على الدول األعضاء

  مظفر حكمت الربازي *

* باحث اقت�صادي اأول – االإدارة االقت�صادية، اأوابك - الكويت
# لقد تم ن�صر هذه الدرا�صة في عام 2015 �صمن �صل�صلة للدرا�صات التي ت�صدرها االأمانة العامة، وتم ن�صرها للفائدة العامة
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الجدول )1(

ال�ستهالك الإجمالي من الطاقة الأولية 

)مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(

2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

60.2 58.8 56.7 54.4 50.2 36.4 20.5 18.5 13.9 ال�صين

46.2 45.6 44.4 45.5 45.9 47.2 46.5 42.6 39.5 الواليات المتحدة االأمريكية

13.7 13.9 14.0 14.0 13.5 13.0 12.5 13.3 17.4 رو�صيا

12.8 12.0 11.5 10.8 10.2 7.4 5.9 4.7 3.6 الهند

9.2 9.4 9.5 9.6 10.1 10.6 10.4 9.9 8.7 اليابان

259.6 257.2 252.8 249.2 243.2 219.3 188.2 172.7 163.3 العالم

BP، BP Statistical Review of World Energy، June 2015 : الم�صدر

اأوال: مقدمة

تكت�ص���ب الهند اأهميته���ا الكبيرة في ميزان الطاقة 

العالم���ي م���ن خ���ال كونه���ا اإح���دى ال���دول الرئي�صية 

الم�صتهلكة للطاقة في العالم اإذ حلت اعتبارا من نهاية 

العقد االأول من القرن الحادي والع�صرين محل اليابان 

كراب���ع اأكب���ر م�صتهل���ك للطاقة في العال���م بعد ال�صين 

والوالي���ات المتح���دة االأمريكي���ة ورو�صي���ا. وت�صاعفت 

ح�ص���ة الهن���د ف���ي اإجمال���ي اال�صته���اك العالمي من 

الطاق���ة االأولية من 2.2% في عام 1990 اإلى %4.9 

في عام 2014.  ويبين الجدول )1( وال�صكل )1( تطور 

ح�ص�س ال���دول الخم�س الرئي�صي���ة الم�صتهلكة للطاقة 

خال الفترة 2014-1990.

ال�سكل )1( 

تطور ا�ستهالك الطاقة الولية في الدول الخم�س الرئي�سية

) مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(
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كما حلت الهند محل رو�صيا كثالث اأكبر م�صتهلك 

للفح���م بع���د ال�صين والوالي���ات المتح���دة االأمريكية 

اعتب���ارا من عام 1995. وت�صاعدت ح�صة الهند من 

اإجمال���ي ا�صتهاك الفحم ف���ي العالم من 4.3% في 

عام 1990 اإلى 9.3% في عام 2014. الجدول )2( 

وال�صكل )2(.

اأما م���ن ناحية النفط فقد اأ�صبح���ت الهند رابع 

اأكب���ر م�صتهلك له ابتداء من عام 2007 بعد اأن حلت 

الجدول )2(

ال�ستهالك الإجمالي من الفحم

)مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(

2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

39.6 39.5 38.8 38.2 35.1 26.6 14.1 13.8 10.6 ال�صين

9.1 9.1 8.8 9.9 10.5 11.5 11.4 10.2 9.7 الواليات المتحدة االأمريكية

7.2 6.5 6.1 5.4 5.2 3.7 2.9 2.5 1.9 الهند

2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.0 1.7 1.5 اليابان

1.7 1.8 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1 2.4 3.7 رو�صيا

78.0 77.7 76.3 75.9 72.5 62.7 47.6 45.3 44.8 العالم

BP، BP Statistical Review of World Energy، June 2015.الم�صدر

ال�سكل )2(

تطور ا�ستهالك الفحم في الدول الخم�س الرئي�سية

) مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(
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مح���ل رو�صيا. ويذكر اأن ا�صته���اك الهند من النفط 

ق���د ارتفع م���ن 1.2 مل��ي���ون برميل ف���ي اليوم )ب/ 

ي( ف���ي عام 1990 اإلى 3.8 ملي���ون ب/ ي في عام 

2014، اأي بمع���دل نمو �صنوي بل���غ 4.9%. الجدول 
)3( وال�صكل )3(. 

ويتوق���ع اأن ت���زداد االأهمي���ة الن�صبي���ة للهند في 

الجدول )3(

ال�ستهالك الإجمالي من النفط

)األف برميل نفط في اليوم(

2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

19035 18961 18490 18882 19180 20802 19701 17725 16988 الواليات المتحدة االأمريكية

11400 11023 10583 10159 9634 7211 4970 3593 2451 ال�صين

4298 4521 4688 4439 4442 5354 5542 5771 5240 اليابان

3846 3727 3685 3488 3319 2606 2261 1581 1213 الهند

3196 3179 3137 3096 2895 2679 2542 3105 5042 رو�صيا

92086 91243 89846 88974 87867 84411 76868 70322 66737 العالم

BP، BP Statistical Review of World Energy، June 2015.الم�صدر

ال�سكل )3(

تطور ا�ستهالك النفط في الدول الخم�س الرئي�سية

)األف برميل نفط في اليوم(
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ال�صن���وات القادم���ة ل�صببي���ن رئي�صيي���ن، وهما حجم 

الزي���ادة المتوقعة في عدد ال�ص���كان والنمو المتوقع 

لاقت�ص���اد الهندي حيث ت�صير بيان���ات تقرير وكالة 

الطاق���ة الدولية لع���ام 2014 اإلى اأن ع���دد ال�صكان 

ف���ي الهند �صي�صل في عام 2040 اإلى 1566 مليون 

ن�صم���ة، اأي اأكثر من �صد�س ع���دد �صكان العالم الذي 

�صيبل���غ 9004 ملي���ون ن�صمة، ه كم���ا �صيتجاوز عدد 

ال�صكان ف���ي الهند عدد �صكان ال�صي���ن الذي �صيبلغ 

1416 ملي���ون ن�صم���ة. وت�صير بيان���ات البنك الدولي 
اإل���ى اأنه يتوقع اأن ت�صج���ل الهند اأعلى معدل نمو في 

النات���ج المحلي االإجمالي في العالم بما فيها ال�صين 

اإذ م���ن المتوق���ع اأن يرتفع الناتج العالم���ي باالأ�صعار 

الثابت���ة ل���دوالر 2013 بناء على معي���ار تعادل القوة 

�صنوي���ا خ���ال   %3.4 بمع���دل   )PPP( ال�صرائي���ة 

الفت���رة 2012-2040 بينما �صيبلغ هذا المعدل في 

الهند 6% و5% في ال�صين.

  )IEA، وي�صي���ر تقري���ر وكال���ة الطاقة الدولي���ة

 Understanding Energy Challenges in
)India، 2012    اإل���ى اأن الهن���د تواج���ه تحدي���ات 

�صخم���ة فيم���ا يتعل���ق بتطوير قط���اع الطاق���ة فيها، 

وتنعك����س ه���ذه التحدي���ات بم���ا اأطلق علي���ه مجل�س 

الطاق���ة العالم���ي “المع�صل���ة الثاثي���ة” المتمثل���ة 

ف���ي توفير الطاق���ة االآمنة النظيف���ة باأ�صعار مقبولة. 

وبل���غ عدد ال�صكان الذي���ن ال يح�صلون على خدمات 

الطاق���ة الع�صري���ة في الهند 304 ملي���ون ن�صمة في 

ع���ام 2012. كما يوجد 800 مليون ن�صمة ال يزالون 

ي�صتخدم���ون الطاق���ة الع�صوي���ة التقليدي���ة من اأجل 

اأغرا�س الطبخ. ويعتبر الفحم الم�صدر االأ�صا�صي من 

م�ص���ادر الطاقة االأحفورية الم�صتخدم في الهند بما 

يت�صمن���ه ذلك من نتائج �صلبية عل���ى المجتمع جراء 

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن ا�صتخدامه. 

وت���درك الحكوم���ة الحالي���ة في الهن���د اأن عليها 

مواجه���ة م�ص���اكل ال تح�صى في مج���ال الطاقة التي 

لم تتمك���ن الحكومات ال�صابقة م���ن تجاوزها. وتاأتي 

عل���ى راأ�س قائم���ة الم�ص���اكل م�صاألة توفي���ر الطاقة 

الكهربائي���ة لتلبية متطلب���ات االقت�صاد الهندي الذي 

يتوقع له بع�س المحللين اأنه �صينمو بمعدالت تتجاوز 

9% اإذا ت���م التخفيف من العوائق اأمام قطاع الطاقة 
حيث ي�ص���كل االنقطاع الكهربائي عائقا رئي�صيا اأمام 

النمو االقت�صادي.

اإن جزءا كبيرا من الم�صكلة التي عانت منها الهند 

خال العقدين الما�صيين يتمثل في االإدارة الخاطئة 

للعديد من االإ�صاحات ذات ال�صلة ب�صيا�صة الطاقة 

الت���ي ت�صتهدف تو�صي���ل الطاقة اإل���ى جميع ال�صكان 

وتحويل قطاع الطاق���ة من نظام مملوك في معظمه 

من قبل الحكومة اإلى نظام يقوم على مبادئ ال�صوق. 

ويوجد ل���دى الهند اأهداف طموح���ة جدا  فيما 

يتعلق بالطاق���ة المتجددة، ومن ه���ذه االأهداف بناء 

ق���درات للطاق���ة ال�صم�صية حجمه���ا 100 غيغاواط 

بحل���ول ع���ام 2022، والداف���ع الرئي�ص���ي وراء مث���ل 

ه���ذه الم�صاري���ع بالدرج���ة االأولى ه���و تقلي�س عدد 

ال�ص���كان الذي���ن ال يح�صلون عل���ى الكهرب���اء، بينما 

ياأت���ي االهتمام بتحقيق المناف���ع البيئية في الدرجة 

الثاني���ة. وم���ن الوا�ص���ح اأن الحكوم���ة الهندية ت�صع 

التنمي���ة االقت�صادية وتو�صيل الكهرب���اء اإلى ال�صكان 

المحرومي���ن منها في المنزل���ة االأولى مع االعتراف 

باأهمي���ة التخفيف من الم�صار البيئي���ة. وهذا االأمر 

مفهوم في ظ���ل اأن ح�صة الفرد من انبعاثات غازات 

الدفيئ���ة ف���ي الهند اأقل م���ن مثياتها ف���ي الواليات 

المتحدة اأو غيرها من ال���دول ال�صناعية المتقدمة. 

وتحت���اج الهند اإل���ى الكثير من الدع���م لتنمية قطاع 

الطاقة فيها بطريقة اأكثر ماءمة للبيئة، ويرى بع�س 

المحللين اأنه يمكن تحقيق ذلك بتكاليف لي�صت اأكثر 

ارتفاعا من تكاليف ا�صتخدام الطاقة باأ�صلوب ملوث.

ويكم���ن اأحد اأكبر التحديات التي تواجهها الهند 

فيم���ا يتعل���ق باإ�ص���اح قط���اع الكهرباء ف���ي معالجة 

عملي���ة تموي���ل المن�ص���اآت الكهربائية، وه���ي عملية 

محفوف���ة بالمخاط���ر اإذ تم���ت اإعاق���ة ه���ذه العملية 

بفر�س اأ�صعار ال تغطي التكاليف عاوة على المعدل 

المرتف���ع للفاقد في الكهرباء الذي ي�صل اإلى حوالي 

25% ب�صب���ب عدم كف���اءة اأنظمة التحوي���ل والتوزيع 
وال�صرق���ات. وتتطلب معالجة ه���ذه الم�صكلة اإ�صاح 

نظ���ام ت�صعي���ر الكهرب���اء االأمر الذي ي�صتل���زم اإجراء 

عملي���ة اإ�صاحات جذري���ة لاأنظم���ة المعمول بها. 
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و�صتظ���ل م�صاألة ت�صعي���ر الطاقة هي اأكث���ر الم�صائل 

�صعوبة واأهمية بالن�صبة اإلى قطاع الطاقة في الهند. 

وتوج���د هن���اك اآمال كبي���رة باأن تك���ون الحكومة 

الجدي���دة ق���ادرة على اإ�ص���اح قط���اع الطاقة الذي 

ي�ص���ارع لتاأمين متطلبات ال�صكان م���ن الطاقة نظرا 

لع���دم االنتهاء من االإ�صاح���ات المطلوبة باالإ�صافة 

اإلى العوائق المالية.

  ثانيا: الم�ؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية

ارتف���ع ع���دد ال�ص���كان ف���ي الهند خ���ال الفترة 

2005-2013 بمع���دل معت���دل ن�صبي���ا بل���غ %1.3 
�صنوي���ا حيث ازداد م���ن 1127 مليون ن�صمة في عام 

2005 اإل���ى 1252 ملي���ون ن�صم���ة في ع���ام 2013. 
الجدول الملحق )3(.

وعل���ى الرغم م���ن عدم تزايد ع���دد ال�صكان في 

الهن���د بمع���دالت مرتفع���ة خ���ال ال�صن���وات الع�صر 

الما�صي���ة اإال اأن الهن���د في طريقه���ا الأن ت�صبح اأكثر 

بلدان العالم عددا في ال�صكان حيث يتوقع اأن يتجاوز 

ع���دد �صكانها عدد ال�ص���كان في ال�صين في منت�صف 

العقد القادم.

1- الناتج المحلي الإجمالي:
 بع���د اأن حق���ق االقت�صاد الهن���دي نموا ملحوظا 

خ���ال الفترة 2005-2010 )با�صتثناء عام 2008- 

االأزمة المالية العالمية( بلغ معدله 7.2% فقد ح�صل 

تباطوؤ في ه���ذا االقت�صاد في الفترة 2013-2011 

حي���ث بلغ معدل النمو في النات���ج المحلي االإجمالي 

6.6% ف���ي ع���ام 2011، و 4.7% ف���ي عام 2012 
و 5% ف���ي عام 2013، وذلك بع���د اأن ازداد بمعدل 

10.3% ف���ي ع���ام 2010. وعل���ى الرغ���م م���ن هذا 
التباط���وؤ فقد حق���ق االقت�صاد الهن���دي نموا معتدال 

خ���ال الفت���رة 2005-2013 حي���ث ازداد النات���ج 

المحل���ي االإجمالي بمع���دل 10.7% �صنويا باالأ�صعار 

الجاري���ة و 7.2% باالأ�صع���ار الثابت���ة لع���ام 2005 

حيث ت�صاعف م���ن 834.2 بليون دوالر اأمريكي اإلى 

1876.8 بليون دوالر اأمريكي باالأ�صعار الجارية واإلى 
1458.7 بلي���ون دوالر اأمريك���ي باالأ�صعار الثابتة لعام 
2005. وف���ي الوقت نف�ص���ه ازدادت ح�صة الفرد من 

النات���ج المحل���ي االإجمالي بمع���دل 9.2% باالأ�صعار 

الجاري���ة وبمع���دل 5.8% باالأ�صع���ار الثابت���ة حي���ث 

ت�صاعفت هذه الح�صة من 740.1 دوالر اأمريكي في 

ع���ام 2005 اإل���ى 1498.9 دوالر اأمريك���ي باالأ�صعار 

الجاري���ة و 1165 دوالر اأمريك���ي باالأ�صع���ار الثابت���ة 

لعام 2005. وتبدو ال�صورة مختلفة ب�صكل كبير عند 

احت�صاب ح�صة الفرد من الناتج المحلي ح�صب القوة 

ال�صرائي���ة )قيمة الدوالر تع���ادل قيمته ال�صرائية في 

الواليات المتحدة االأمريكي���ة( اإذ ت�صل هذه الح�صة 

اإل���ى 5238 دوالر اأمريك���ي في عام 2013. الجدول 

الملحق )3(.

2- الميزان التجاري:
ازدادت قيم���ة �ص���ادرات ال�صل���ع والخدمات من 

الهند بمع���دل 10.3% �صنويا خال الفترة 2005-

2013. وت�صاعف���ت قيمة هذه ال�ص���ادرات باالأ�صعار 
الثابتة لع���ام 2005 من 160.8 بليون دوالر اأمريكي 

ف���ي ع���ام 2005 اإل���ى 352.5 بلي���ون دوالر اأمريكي 

ف���ي ع���ام 2013. وازدادت قيم���ة واردات ال�صل���ع 

والخدم���ات باالأ�صع���ار الثابت���ة لع���ام 2005 خ���ال 

الفترة ذاتها بمعدل 11.2% �صنويا حيث ارتفعت من 

183.7 بلي���ون دوالر اأمريكي اإلى 429.2 بليون دوالر 
اأمريك���ي. ونظرا لتزايد الواردات بمعدل يفوق معدل 

تزاي���د ال�صادرات تفاقم العجز في الميزان التجاري 

م���ن 22.9 مليار دوالر اأمريكي ف���ي عام 2005 اإلى 

76.8 بلي���ون دوالر اأمريكي في عام 2013. الجدول 
الملح���ق )4(.واأ�صب���ح العجز في المي���زان التجاري 

يعادل 5.3% من الناتج المحلي االإجمالي )باالأ�صعار 

الثابت���ة لع���ام 2005( في ع���ام 2013 بالمقارنة مع 

2.7% في عام 2005.

ثالث��ا: ال��س��ع الم�ؤ�س�س��ي للطاق��ة و�سيا�س��ة 

الطاقة في الهند

1- الو�سع الموؤ�س�سي للطاقة:
يتولى م�صوؤولية قطاع الطاقة في الهند مجموعة 

من الموؤ�ص�ص���ات على راأ�صها “لجنة التخطيط” ذات 

ال�صل���ة المبا�صرة مع الحكوم���ة الهندية. ويتفرع عن 

ه���ذه اللجنة خم�س وزارات تخت����س كل واحدة منها 
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بقط���اع معين من قطاعات الطاق���ة. وهذه الوزارات 

ه���ي: وزارة الكهرباء، وزارة البترول والغاز الطبيعي، 

وزارة الطاق���ة الجدي���دة والمتج���ددة، وزارة الفحم، 

واإدارة الطاقة الذرية.

وتم اإن�صاء “لجنة التخطيط” بقرار من الحكومة 

ف���ي ع���ام 1950 به���دف ت�صري���ع عملي���ة التنمي���ة 

االقت�صادي���ة. وتلعب اللجنة دورا اأ�صا�صيا نظرا الأنها 

تع���د الخطط ال�صنوي���ة الخم�صية وتراق���ب تنفيذها 

بالت�صاور مع الوزارات المركزية وحكومات الواليات. 

وتقع اللجنة تحت اإ�صراف رئي�س الوزراء الذي ي�صدر 

له���ا تعليماته في كل الم�صائ���ل المتعلقة بال�صيا�صات 

الرئي�صية.

والجدي���ر بالذك���ر اأن للحكومة المركزي���ة تاأثيرا 

محدودا على �صيا�صات الطاقة على م�صتوى الواليات 

الهندي���ة نظرا للنظ���ام الفيدرالي المتب���ع في الهند 

حيث يوجد لدى حكومات الواليات اإداراتها الخا�صة 

بالطاق���ة، ولذلك ف���اإن لهذه الحكوم���ات م�صوؤوليات 

كبيرة فيم���ا يتعلق بقطاع الطاقة، وخا�صة في قطاع 

الكهرباء.

وي�ص���ارك العديد م���ن الوزارات ف���ي م�صوؤوليات 

قطاع الطاقة، ومنها وزارة ال�صوؤون الخارجية، وزارة 

المالية، وزارة البيئة والغابات، وزارة التنمية الريفية، 

ووزارة العلوم والتكنولوجيا. واأ�صبحت وزارة ال�صوؤون 

الخارجي���ة موؤخرا تلعب دورا متزايدا بالجوانب ذات 

ال�صل���ة ب�صيا�صة اأمن الطاقة حيث ت���م اإن�صاء “ق�صم 

اأم���ن الطاقة” في ع���ام 2007 ال���ذي ين�صق ب�صورة 

مبا�ص���رة م���ع بقية ال���وزارات ب�صاأن ه���ذا المو�صوع. 

وتلع���ب وزارة المالي���ة دورا هاما نظ���را لم�صوؤوليتها 

ع���ن المخ�ص�ص���ات المالية للخط���ة الخم�صية االأمر 

ال���ذي يحدد اتجاه���ات �صيا�صة الطاق���ة. وتقع على 

عات���ق وزارة البيئ���ة والغاب���ات م�صوؤولي���ة التخطيط 

والتطوي���ر والتن�صيق واالإ�صراف على تنفيذ �صيا�صات 

وبرام���ج البيئة والغاب���ات. وتمار�س هذه الوزارة دورا 

حا�صما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ذات ال�صلة 

بالطاقة والبيئة. كما تعمل الوزارة على اإعداد وتنفيذ 

م�صاري���ع “اآلي���ة التنمي���ة النظيف���ة”. وتتول���ى وزارة 

التنمي���ة الريفية م�صوؤولية ت�صوي���ة الم�صاكل الناجمة 

ع���ن تملك االأرا�صي بغر�س اإن�صاء م�صاريع ا�صتخراج 

الفح���م والطاق���ة الكهربائية وغيرها م���ن الم�صاريع 

الكبي���رة. اأم���ا وزارة العل���وم والتكنولوجيا فتقع على 

عاتقها م�صوؤولي���ة االأبحاث والتطوير واال�صتثمار في 

مجال ابت���كار ون�صر التكنولوجيا بما فيها تكنولوجيا 

الطاقة. وعل���ى �صبيل المثال، تم االتفاق بين الوزارة 

واإدارة الطاق���ة االأمريكي���ة عل���ى التموي���ل الم�صترك 

ل���� “مركز اأبحاث وتطوي���ر الطاق���ة النظيفة” بمبلغ 

ق���دره 100 مليون دوالر اأمريكي. ويركز هذا المركز 

االأمريك���ي الهن���دي الم�صت���رك على ثاث���ة مجاالت 

رئي�صي���ة، وهي: الطاقة الع�صوية، الطاقة ال�صم�صية، 

ورفع كفاءة الطاقة.

2- �سيا�سات الطاقة الرئي�سية:
تع���ود المفاهي���م االأ�صا�صي���ة الت���ي تق���وم عليها 

ال�صيا�ص���ة المتبع���ة ب�ص���ورة عامة في الهن���د، ومنها 

�صيا�ص���ة الطاقة، اإلى التقالي���د الثقافية والتاريخية، 

الزعي���م  الت���ي اختطه���ا  االأف���كار  اإل���ى  وباالأخ����س 

جواه���رالل نهرو، اأول رئي����س وزراء للهند، الذي كان 

وراء اإر�صاء اأ�صا�ص���ات البنية ال�صيا�صية واالقت�صادية 

للهن���د عن���د ا�صتقاله���ا.  وم���ن اأكث���ر ه���ذه االأفكار 

اأهمي���ة مفه���وم االكتف���اء الذات���ي باالعتم���اد عل���ى 

النف����س واإحال المنتج���ات المحلية محل المنتجات 

الم�صت���وردة. وي�صاع���د مفهوم االكتف���اء الذاتي على 

فه���م الطريقة الت���ي تنظر اإليها الهن���د نحو مو�صوع 

“اأم���ن الطاق���ة” اإذ عل���ى الرغ���م من اعتم���اد الهند 
ال�صتراتيجي���ة تنوي���ع اإم���دادات الطاق���ة لتعزيز اأمن 

الطاق���ة اإال اأنها توؤكد ب�ص���ورة اأقوى على اال�صتخدام 

االأكبر للم�ص���ادر المحلية. وتطمح خط���ة الهند اإلى 

الخ���روج من الحديث ع���ن اأمن الطاق���ة اإلى تحقيق 

ا�صتقال الطاق���ة. وت�صعى �صيا�صة الطاقة في الهند 

اإل���ى تحقيق ثاثة اأهداف رئي�صي���ة، وهي: الح�صول 

على الطاقة، اأمن الطاقة وتغير المناخ.

- الح�سول على الطاقة: ما زال نحو ربع �صكان 

الهن���د محرومي���ن م���ن الق���درة على الح�ص���ول على 

الطاقة الكهربائية. ويوؤدي هذا الحرمان من الطاقة 

اإل���ى تخلف عملي���ة التنمية االقت�صادي���ة. لذلك فاإن 

توفي���ر الطاقة لجمي���ع ال�صكان ي�ص���كل اأولوية عالية 
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ل���دى الم�صوؤولي���ن ف���ي الهند منذ وق���ت طويل حيث 

تعتب���ر خطة كهرب���ة الريف مث���اال لت�صميم الحكومة 

على تو�صيع نطاق الح�صول على الطاقة.

- اأمن الطاقة: يحتل مو�صوع اأمن الطاقة موقعا 

مركزيا في �صيا�صة الحكوم���ة. واأدى تزايد االعتماد 

عل���ى واردات النفط الخام والغ���از الطبيعي والفحم 

اإلى زيادة اهتم���ام الحكومة بهذا المو�صوع. ويتحدد 

مفه���وم اأمن الطاق���ة بالن�صبة للم�صوؤولي���ن في الهند 

باأن���ه “يتحق���ق عندما يمك���ن توفير الطاق���ة اإلى كل 
المواطني���ن بغ����س النظر ع���ن قدرتهم عل���ى الدفع 

باالإ�صاف���ة اإل���ى تلبي���ة طلبه���م الفعلي عل���ى الطاقة 

االآمنة والمنا�صبة الإ�صباع حاجاتهم المختلفة باأ�صعار 

تناف�صي���ة في جميع االأوق���ات بدرجة معينة من الثقة 

م���ع االأخ���ذ بعين االعتب���ار االنقطاع���ات التي يمكن 

توقعها ب�صورة معقولة”. 

- تغي�������ر المناخ: على الرغم م���ن وجود اعتراف 

معق���ول لدى كل من الم�صوؤولي���ن والمواطنين الهنود 

بتاأثي���ر تغي���ر المناخ اإال اأن���ه تم اإعط���اء االأولوية اإلى 

التنمية االقت�صادي���ة واالجتماعية. وتعتبر الهند من 

الدول الموقعة على اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية 

لتغي���ر المن���اخ )UNFCC(، لكنه���ا لي�ص���ت ملزمة 

باحت���واء انبعاثات الكرب���ون باعتبارها دولة من دول 

الملح���ق الثاني. وترى الهن���د اأن المحاوالت الدولية  

الإن�ص���اء نظام ملزم دوليا للحد من انبعاثات الكربون 

اأم���را غير مقب���ول نظرا الأن معظم ه���ذه االنبعاثات 

ج���اءت من ال���دول المتقدمة، عاوة عل���ى اأن الهند 

تحت���اج اإلى التنمي���ة االقت�صادية وعملي���ة الت�صنيع. 

وتتب���واأ الهن���د موقع���ا ب���ارزا ف���ي مجموع���ة ال� 77 

وتعار����س اأي���ة محاولة م���ن ال���دول ال�صناعية فر�س 

اأهداف لخف�س الكربون على الدول النامية.

واأعلن���ت الهن���د خطة العمل الوطن���ي حول تغير 

المن���اخ ف���ي ع���ام 2008، حي���ث ت�صته���دف الهن���د 

خف����س انبعاث���ات الكرب���ون للوح���دة الواح���دة م���ن 

النات���ج المحلي االإجمالي م���ن 20% اإلى 25% في 

ع���ام 2012 بالمقارن���ة م���ع الم�صت���وى ال�صائ���د في 

عام 2005. وت�ص���كل الفي�صانات المتكررة وموجات 

الجف���اف وعملية قطع الغاب���ات والت�صحر باالإ�صافة 

اإلى الذوبان المحتم���ل للطبقات الجليدية في جبال 

الهيماالي���ا عوام���ل للتركيز على تغي���ر المناخ وتوفر 

حافزا قويا لتحول الهند نحو اقت�صاد اأقل ت�صببا في 

اإ�صدار انبعاثات الكربون.  

وقام���ت الهن���د لمواجه���ة التحدي���ات المتنامية 

ف���ي قط���اع الطاقة وتحقي���ق هذه االأه���داف الثاثة 

باإعداد ثاث �صيا�صات رئي�صية للطاقة. وتتمثل هذه 

ال�صيا�ص���ات ف���ي كل م���ن �صيا�صة الطاق���ة المتكاملة 

2008، الخط���ة ال�صنوي���ة الخم�صي���ة، خط���ة العمل 
الوطن���ي ب�صاأن تغير المناخ. وتق���دم الفقرات التالية 

نبذة موجزة عن هذه ال�صيا�صات.

- �سيا�سة الطاقة المتكاملة 2008

تاأت���ي �صيا�ص���ة الطاق���ة المتكامل���ة ف���ي المرتبة 

االأول���ى بالن�صبة للحكومة الهندية لاإ�صراف على كل 

قطاعات الطاق���ة. وجاءت ه���ذه ال�صيا�صة في اإطار 

توجيه رئي�س الوزراء للجنة التخطيط ب��صاأن “اإعداد 

�صيا�صة طاقة متكاملة ذات �صلة بالتنمية الم�صتدامة 

الت���ي تغطي جميع م�صادر الطاق���ة وتعالج كل اأوجه 

ا�صتخ���دام الطاقة واإمداداتها بم���ا فيها اأمن الطاقة 

والح�صول عليها ومدى توفرها والقدرة على �صرائها 

وت�صعيره���ا وكفاءته���ا باالإ�صاف���ة اإل���ى االهتمام���ات 

البيئي���ة”. وي�ص���كل االنتق���ال اإل���ى اقت�ص���اد ال�ص���وق 

اأح���د المعال���م الحا�صم���ة ف���ي ه���ذه ال�صيا�صة حيث 

تتناف����س ال�ص���ركات الخا�صة على اأر�صي���ة مت�صاوية 

م���ع ال�ص���ركات الحكومية. كما توؤكد عل���ى ال�صفافية 

وتقدي���م االإعانات ب�ص���ورة مح���ددة وت�صعير الطاقة 

باأ�صلوب ير�صل الر�صالة ال�صحيحة لكل من المنتجين 

والم�صتهلكي���ن. وتمت���د الفترة الزمني���ة لهذه الخطة 

حتى ال�صنة المالية 2031-2032 وت�صتخدم كموؤ�صر 

للعديد من ال�صيا�صات الحكومية االأخرى.

اإن كمي���ة احتياجات الهند م���ن الطاقة للحفاظ 

على معدل مرتفع م���ن النمو االقت�صادي يتراوح بين 

8% و9% �صنوي���ا حت���ى ع���ام 2032 ج���رى النظ���ر 
اإليه من ط���رف لجنة التخطيط بما يتجاوز الخطط 

ال�صنوي���ة الخم�صي���ة، وذل���ك لتحديد الكيفي���ة التي 

يمك���ن فيها للهند اأن تلب���ي احتياجاتها ال�صخمة من 

الطاق���ة باالأ�صلوب االأف�صل. وتق���دم �صيا�صة الطاقة 
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المتكامل���ة اأهداف���ا طويل���ة االأمد لجمي���ع قطاعات 

الطاقة لي�ص���ت بطريقة مجزاأة ومعزولة، بل باأ�صلوب 

متكام���ل و�صام���ل. وي�ص���كل اعتماد الفح���م كم�صدر 

اأ�صا�صي للطاقة اأحد  االأوجه الرئي�صية ال�صتراتيجية 

الطاقة طويلة االأمد في الهند، باالإ�صافة اإلى �صمان 

اإمداداته بالنوعي���ة المطلوبة. وجرى التاأكيد ب�صورة 

قوي���ة على اإ�صاح قطاع الكهرباء بما يت�صل بخف�س 

التكالي���ف وتر�صيد اأ�صع���ار الوق���ود الم�صتخدم. اأما 

مو�ص���وع اأمن الطاقة فقد تم���ت مقاربته من منطلق 

زي���ادة عملي���ات اال�صتك�صاف اأو ا�صتغ���ال الم�صادر 

المحلي���ة، وتحديدا النفط والغاز والفحم ومفاعات 

الثوريوم والطاقة المتجددة. ومن ناحية تغير المناخ، 

فق���د ورد �صراحة في الخطة اأن الهند �صوف تحتوي 

انبعاثات الكربون فيها اإذا تم تعوي�صها عن التكاليف 

االإ�صافية التي �صتتحملها.       

- الخطة ال�سنوية الخم�سية

�صيا�صته���ا  بتنفي���ذ  الهندي���ة  الحكوم���ة  تق���وم 

االقت�صادي���ة من خ���ال الخطة ال�صنوي���ة الخم�صية 

الت���ي ت�صعه���ا لجنة التخطيط وتعم���ل على تنفيذها 

ومراقبته���ا. وللخط���ة الخم�صي���ة تاأثي���ر مبا�صر على 

قط���اع الطاق���ة اإذ اأنه���ا ت�ص���ع توقع���ات الطلب على 

الطاق���ة باالإ�صافة اإلى الق�صاي���ا الرئي�صية االأخرى. 

وج���رى اإع���داد الخط���ة الخم�صي���ة االأول���ى في عام 

1951. ورك���زت الخط���ط الخم�صي���ة ب�ص���ورة كبيرة 
عل���ى نمو القطاع العام عب���ر ا�صتثمارات �صخمة في 

ال�صناعات االأ�صا�صية وال�صناعات الثقيلة وخا�صة في 

قط���اع الكهرباء. لكن ط���راأ تحول اعتبارا من الخطة 

الخم�صية التا�صع���ة )1997-2002( حيث اأ�صبحت 

الخط���ة ا�صتر�صادية وقللت من �صيطرة القطاع العام 

واأك���دت عل���ى مدى قابلي���ة النجاح التج���اري لقطاع 

الطاقة وعلى دور القطاع الخا�س.  

- خطة العمل الوطني ب�ساأن تغير المناخ

لقد ت���م اإعداد خطة العمل الوطن���ي ب�صاأن تغير 

المن���اخ بتوجيهات واإ�ص���راف مجل�س رئي����س الوزراء 

المخت����س بتغير المناخ. وج���رى اإطاق هذه الخطة 

ف���ي عام 2008 لتحقيق  “م�صار التنمية الم�صتدامة 

ال���ذي يعم���ل ف���ي وقت واح���د على تق���دم االأهداف 

االقت�صادي���ة والبيئي���ة”. وتعك����س الخط���ة نية الهند 

بالعم���ل على معالج���ة ق�صاي���ا البيئة وتغي���ر المناخ 

عل���ى الم�صتوى الوطني ورف�س تحم���ل اأعباء خف�س 

االنبعاثات على ق���دم الم�صاواة مع الدول المتقدمة. 

ويق���وم اأحد مبادئ الخطة عل���ى اأ�صا�س ح�صة الفرد 

من االنبعاثات وعل���ى التزام الهند بعدم زيادة ح�صة 

الف���رد فيها م���ن االنبعاث���ات عن م�صت���وى مثيله في 

ال���دول المتقدمة. وتدعو الخطة اإلى حماية االأجزاء 

الفقيرة من المجتمع باتباع ا�صتراتيجية تنمية �صاملة 

وم�صتدامة.

ويوج���د لدى الخط���ة ثمان مفو�صي���ات لتحقيق 

اأهدافه���ا، منه���ا مفو�صيت���ان ذات عاق���ة مبا�ص���رة 

بالطاق���ة، وهما: مفو�صية جواه���رالل نهرو الوطنية 

للطاق���ة ال�صم�صية،  والمفو�صية الوطنية لرفع كفاءة 

الطاقة. وتعمل المفو�صية االأولى على جانب العر�س 

حيث ت�صعى اإل���ى زيادة اإنتاج الطاقة ال�صم�صية ورفع 

ح�صته���ا ب�صورة ملمو�صة ف���ي اإجمالي اإنتاج الطاقة، 

بينما تعمل المفو�صية الثانية على اإدارة جانب الطلب 

وتت�صم���ن اآلية تعمل بن���اء على مب���ادئ ال�صوق واآلية 

مالية لدع���م برامج اإدارة الطلب. ولدى المفو�صيات 

االأخ���رى انعكا�صات غير مبا�صرة على الطاقة، وعلى 

�صبيل المثال فاإن المفو�صي���ة الوطنية للم�صتوطنات 

الم�صتدامة ت�صع���ى لتح�صين كفاءة الطاقة في قطاع 

المباني.

رابعا: ميزان الطاقة في الهند

1- اإنتاج م�سادر الطاقة المختلفة:

تمتل���ك الهن���د م���وارد مح���دودة م���ن م�ص���ادر 

الطاق���ة. ويعتبر الفح���م الم�صدر �صب���ه الوحيد من 

م�ص���ادر الطاق���ة الهيدروكربوني���ة المتوف���رة ل���دى 

الهن���د. وبلغ حج���م احتياطيات الفح���م 60.6 مليار 

ط���ن في نهاي���ة عام 2014، ويمث���ل ذلك 6.8% من 

اإجمال���ي االحتياطيات العالمي���ة. وتوجد لدى الهند 

احتياطيات �صئيلة من النفط والغاز الطبيعي، حيث 

بلغت احتياطيات النفط 5.7 مليار برميل، كما بلغت 

احتياطي���ات الغاز الطبيع���ي 1.4 تريليون متر مكعب 

في نهاية عام 2014.
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البحـــــث األول

وتنت���ج الهن���د �صبع���ة اأنواع م���ن الطاق���ة، وهي: 

الفح���م، الطاق���ة الحيوي���ة، النفط، الغ���از الطبيعي، 

الطاق���ة الكهرومائي���ة، الطاق���ة النووي���ة، والطاق���ة 

المتج���ددة. وازداد اإجمال���ي اإنت���اج الطاقة من هذه 

الم�ص���ادر ال�صبعة بمعدل 2.9% �صنويا خال الفترة 

1990-2012 ليرتف���ع م���ن م���ا يق���ارب 5.9 مليون 

برميل مكافئ نفط يوميا )ب م ن ي( في عام 1990 

اإلى 10.9 مليون ب م ن ي في عام 2012. الجدول 

)4( وال�صكل )4(.

و�صتلق���ي الفقرات التالية ال�ص���وء على تطورات 

اإنتاج ه���ذه الم�صادر ال�صبعة خ���ال الفترة 1990-

.2012
الجدول )4(

اإنتاج الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

0.9 870 877 866 757 748 788 709 النفط

5.4 670 782 863 521 463 348 212 الغاز الطبيعي

4.2 5232 5064 4967 3771 2937 2627 2102 الفحم

7.9 172 169 137 91 88 42 32 الطاقة النووية

2.6 217 248 213 186 129 125 124 الطاقة الكهرومائية

29.8 62 51 40 13 4 1 0 الطاقة المتجددة

1.5 3713 3637 3557 3228 2989 2812 2680 الطاقة الحيوية

2.9 10936 10829 10643 8566 7357 6743 5860 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )4(

اإنتاج الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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اآ- الفحم:

اأ�صب���ح اإنت���اج الفحم موؤخ���را ي�صكل م���ا يقارب 

ن�ص���ف اإجمال���ي اإنتاج الطاق���ة في الهن���د اإذ  ازداد 

اإنتاج���ه بمع���دل 4.2% �صنوي���ا ليت�صاع���ف من 2.1 

ملي���ون ب م ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 5.2 مليون 

ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012، وبذلك ت�صاعدت ح�صة 

الفحم في اإجمالي اإنتاج الطاقة من 35.9% في عام 

1990 اإلى 47.8% في عام 2012.

ب- الطاقة الحيوية:    

ال ت���زال الطاقة الحيوية ت�ص���كل م�صدرا رئي�صيا 

م���ن م�ص���ادر اإنتاج الطاقة في الهن���د حيث تاأتي في 

المرتب���ة الثاني���ة على الرغم م���ن تراجع ح�صتها في 

اإجمال���ي اإنتاج الطاقة م���ن 45.7% في عام 1990 

اإلى 34% في عام 2012. وارتفع اإنتاج هذه الطاقة 

بمع���دل 1.5% �صنويا لي�ص���ل اإلى 3.7 مليون ب م ن 

ي ف���ي عام 2012 بالمقارنة م���ع 2.7 مليون ب م ن 

ي في عام 1990.

ج- النفط الخام:

تنت���ج الهن���د كميات مح���دودة من النف���ط الخام 

حي���ث لم يتجاوز حج��م اإنت���اجه 870 األ�ف ب ي في 

ع���ام 2012. وتراجعت ح�صة اإنتاج النفط الخام في 

اإجمال���ي اإنتاج الطاقة م���ن 12.1% في عام 1990 

اإلى 8% في عام 2012.

د- الغاز الطبيعي:

عل���ى الرغ���م م���ن محدودية حج���م اإنت���اج الغاز 

الطبيع���ي في الهند اإال اأن ه���ذا االإنتاج قد ت�صاعف 

م���ن 212 األ���ف ب م ن ي في ع���ام 1990 اإلى 670 

األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012، وبذل���ك ازدادت 

ح�صته ف���ي اإنتاج الطاقة من 3.6% في عام 1990 

اإلى 6.1% في عام 2012. 

ه� - الطاقة الكهرومائية:

الطاق���ة  م���ن  ب�صيط���ة  كمي���ات  الهن���د  تنت���ج 

الكهرومائي���ة. وبل���غ حج���م االإنتاج من ه���ذه الطاقة 

217 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012 بالمقارنة مع 

124 األف ب م ن ي في عام 1990. وال تزيد ح�صة 
الطاق���ة الكهرومائي���ة ع���ن 2% م���ن اإجمال���ي اإنتاج 

الطاقة في الهند في عام 2012.

و- الطاقة النووية:

عل���ى الرغم م���ن اأن الهن���د تعتبر اإح���دى الدول 

الت�ص���ع االأع�صاء في الن���ادي النووي اإال اأنها ال تعتبر 

من ال���دول الرئي�صية ف���ي اإنتاج الطاق���ة النووية في 

العالم. ومع ذلك فق���د ت�صاعد اإنتاج الطاقة النووية 

بوتائ���ر عالي���ة حي���ث ارتف���ع بمع���دل 7.9% �صنويا 

خ�������ال الفت���رة 1990-2012 ليت�صاع���ف من 32 

األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإلى 172 األف ب م 

ن ي في ع���ام 2012. وبذلك ارتفعت ح�صة الطاقة 

النووية في اإجمالي اإنتاج الطاقة من 0.5% في عام 

1990 اإلى 1.6% في عام 2012.

ز- الطاقة المتجددة:

دخلت الهند في ال�صنوات الع�صر االأخيرة مرحلة 

االإنتاج من م�صادر الطاقة المتجددة، واأ�صبحت هذه 

الم�ص���ادر تمثل 0.6% من اإجمالي اإنتاج الطاقة في 

الهند في عام 2012.

2- ال�ستهالك الإجمالي من م�سادر الطاقة:

يعك����س ترتيب االأهمية الن�صبي���ة لم�صادر الطاقة 

المختلف���ة في اإنتاج الطاقة في الهند اإلى درجة كبيرة 

ترتي���ب م�صاهمة ه���ذه الم�صادر في تلبي���ة متطلبات 

الطاقة فيها. وتغطي م�صادر الطاقة المتاحة ح�ص�صا 

متباين���ة ف���ي اإجمال���ي ا�صته���اك الطاق���ة. وتعتم���د 

الهن���د على ثاثة م�ص���ادر رئي�صية ل�ص���د احتياجاتها 

من الطاق���ة، وهي الفحم والطاق���ة الحيوية والنفط. 

واأ�صب���ح الغاز الطبيع���ي في ال�صن���وات االأخيرة يلعب 

دورا متزايد االأهمية. وتلبي الم�صادر الثاثة االأخرى، 

وه���ي الطاقة الكهرومائية، الطاق���ة النووية، والطاقة 

المتج���ددة دورا ثانويا ف���ي تلبية متطلبات الطاقة في 

الهن���د. وتوج���د ماحظ���ة رئي�صية ح���ول اال�صتهاك 

االإجمال���ي من الطاقة في الهند خال الفترة 1990-

2012، وه���ي اأن���ه يوج���د هن���اك انح�صار ف���ي ح�صة 
الطاقة الحيوية مقابل تزايد ح�ص�س جميع الم�صادر 
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االأخرى. وارتف���ع اإجمالي ا�صتهاك الطاقة في الهند 

بمع���دل 4.1% �صنويا لي�صل اإلى 15.8 مليون ب م ن 

ي في عام 2012 بالمقارنة مع 6.5 مليون ب م ن ي 

في عام 1990. الجدول )5( وال�صكل )5(.

الجدول )5(

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

 5.0 3656 3434 3336 2570 2296 1689 1259 النفط

7.2 983 1104 1092 639 463 348 212 الغاز الطبيعي

5.4 7009 6557 6297 4274 3221 2795 2185 الفحم

7.9 172 169 137 91 88 42 32 الطاقة االنووية

2.6 217 248 213 186 129 125 124 الطاقة الكهرومائية

29.8 62 51 40 13 4 1 0 الطاقة المتجددة

1.5 3713 3637 3557 3228 2989 2812 2680 الطاقة الحيوية

4.1 15812 15200 14672 11001 9189 7813 6493 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )5(

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الهند

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(



ميزان الطاقة في الهند: 
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

19

وتلق���ي الفق���رات التالي���ة ال�صوء عل���ى تطورات 

اإجمال���ي ا�صته���اك الطاقة من الم�ص���ادر المختلفة 

في الهند.

اآ- الفحم:

يعتبر الفحم الم�صدر االأ�صا�صي ل�صد احتياجات 

الطاق���ة في الهند. وت�صاعف حجم ا�صتهاك الفحم 

باأكث���ر من ثاث مرات خ���ال الفترة 2012-1990 

حي���ث ازداد بمعدل 5.4% �صنوي���ا ليت�صاعد من ما 

يق���ارب 2.2 ملي���ون ب م ن ي في عام 1990 اإلى ما 

يزي���د قليا عن 7 مايين ب م ن ي في عام 2012. 

وبذل���ك ازدادت ح�صة م�صاهم���ة الفحم في اإجمالي 

ا�صته���اك الطاقة ف���ي الهند م���ن 33.7% في عام 

1990 اإلى 44.3% في عام 2012.

ب- الطاقة الحيوية:

ال تزال الهن���د تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة 

الحيوي���ة، وذلك على الرغم م���ن تراجع ح�صتها في 

اإجمال���ي ا�صته���اك الطاق���ة م���ن 41.3% في عام 

1990 اإل���ى 23.5% في ع���ام 2012. وازداد حجم 
ا�صته���اك هذا الم�صدر بمعدل 1.5% �صنويا خال 

الف�������ت���رة 1990-2012 ليرتفع من ما يقارب 2.7 

ملي���ون ب م ن ي اإل���ى م���ا يربو ع���ن 3.7 مليون ب م 

ن ي.

ج- النفط:

ارتف���ع ا�صته���اك النفط في الهن���د بمعدل %5 

�صنوي���ا خ���ال الفت���رة 1990-2012، وبذل���ك فقد 

تزايدت م�صاهم���ة النفط في تلبية متطلبات الطاقة 

م���ن 19.4% في عام 1990 اإل���ى 23.1% في عام 

2012. وقف���ز حجم ا�صته���اك النفط من ما يقارب 
1.3 ملي���ون ب م ن ي في ع���ام 1990 اإلى ما يقارب 

3.7 مليون ب م ن ي في عام 2012.

د- الغاز الطبيعي:

ازداد ا�صتهاك الغاز الطبيعي بوتائر ملمو�صة اإذ 

ت�صاع���د بمعدل 7.2% �صنويا خال الفترة 1990-

2012 حيث ت�صاعف باأكثر من اأربع مرات ليقفز من 
212 األ���ف ب م ن ي في ع���ام 1990 اإلى 983 األف 

ب م ن ي في عام 2012. وبذلك و�صلت ح�صته في 

اإجمالي ا�صتهاك الطاقة اإلى 6.2% في عام 2012 

بالمقارنة مع 3.3% في عام 1990.

ه� - الطاقة الكهرومائية:

�صئيل���ة  ح�ص���ة  الكهرومائي���ة  الطاق���ة  تغط���ي 

ومتناق�ص���ة من اإجمالي ا�صته���اك الطاقة في الهند 

حي���ث تراجعت ح�صة هذا الم�ص���در من 1.9% في 

ع���ام 1990 اإلى 1.4% ف���ي عام 2012. وبلغ حجم 

ا�صته���اك هذه الطاقة 217 األف ب م ن ي في عام 

2012 بالمقارن���ة م���ع 124 األ���ف ب م ن ي في عام 
.1990

و- الطاقة النووية:

ت�صتهلك الهند كميات ب�صيطة من الطاقة النووية، 

وتزاي���د حج���م هذا اال�صتهاك م���ن 32 األف ب م ن 

ي ف���ي ع���ام 1990 اإلى 172 األف ب م ن ي في عام 

2012. واأ�صبح���ت الطاق���ة النووية تغطي1.1% من 
اإجمال���ي ا�صتهاك الطاقة في عام 2012 بالمقارنة 

مع 0.5% في عام 1990. 

ز- الطاقة المتجددة:

بداأت الهند ف���ي ال�صنوات الما�صي���ة با�صتخدام 

الطاق���ة المتج���ددة على نط���اق �صيق اإذ ل���م يتجاوز 

حجم ا�صتهاك هذا الم�صدر 62 األف ب م ن ي في 

عام 2012، وال تزيد ح�صتها عن 0.4% من اإجمالي 

ا�صتهاك الطاقة.

3- واردات و�سادرات م�سادر الطاقة:
يغط���ي االإنتاج المحل���ي من الطاقة ف���ي الهند ما 

يق���ارب 69.2% م���ن اإجمالي ا�صتهاكها م���ن الطاقة 

في ع���ام 2012. لذل���ك تعتمد الهند عل���ى اال�صتيراد 

م���ن الخ���ارج ل�صد ما يزي���د عن 30.8% م���ن اإجمالي 

متطلب���ات االقت�صاد من الطاقة. وتقوم الهند با�صتيراد 

مختل���ف اأنواع م�صادر الطاقة ل�ص���د العجز في ميزان 

الطاق���ة. وتتاألف واردات الطاقة ب�ص���ورة اأ�صا�صية من 

النف���ط الخام والفح���م. وت�صتورد الهن���د اأي�صا كميات 

�صغي���رة من المنتجات البترولي���ة والغاز الطبيعي، كما 

ت�صتورد كميات �صئيلة م���ن الطاقة الكهربائية. وتتوزع 
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ح�ص�س واردات الطاقة من الم�صادر المختلفة في عام 

2012 عل���ى النحو التال���ي: النفط الخ���ام )%60.6(، 
الفح���م )29.1 %(، المنتج���ات البترولي���ة )5.1 %(، 

الغاز الطبيعي )5.0%(، الطاقة الكهربائية )%0.1(.

وت�صاع���دت واردات الهن���د من الطاق���ة ب�صورة 

كبي���رة خال الفت���رة 1990-2012 حيث بلغ معدل 

النم���و ال�صن���وي حوال���ي 10.5%. وبذل���ك ت�صاعف 

حج���م هذه ال���واردات باأكث���ر من ت�صع م���رات خال 

الفترة المذكورة حيث ازداد من 692 األف ب م ن ي 

ف���ي ع���ام 1990 اإلى ما يقارب 6.3 مليون ب م ن ي 

في عام 2012. الجدول )6( وال�صكل )6(.

الجدول )6(

واردات الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

10.5 3793 3525 3358 2040 1521 561 425 النفط الخام

2.6 321 325 346 260 192 414 181 المنتجات البترولية

313 322 230 118 0 0 0 الغاز الطبيعي

15.0 1820 1519 1357 523 297 175 84 الفحم

5.6 8 9 10 3 3 3 2 الطاقة االكهربائية

10.5 6255 5699 5299 2945 2013 1153 692 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )6 (

واردات الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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وتلق���ي الفق���رات التالي���ة ال�صوء عل���ى تطورات 

الواردات من الم�صادر المذكورة اأعاه.

اأ- النفط الخام:

ازداد حج���م واردات النف���ط الخ���ام ف���ي الهن���د 

بمع���دل 10.5% �صنويا خال الفترة 2012-1990 

حيث ت�صاعف ت�صع مرات ليرتفع من 425 األف ب م 

ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإلى ما يقارب 3.8 مليون ب م 

ن ي في عام 2012.

ب- الفحم: 

نظرا العتماد الهن���د الكبير على الفحم لت�صيير 

عجل���ة اقت�صاده���ا فق���د تزاي���د حج���م وارداتها من 

الفحم بمعدل عال بل���غ 15% �صنويا حيث ت�صاعف 

باأكث���ر من 21 مرة لي�صل اإل���ى 1.8 مليون ب م ن ي 

ف���ي عام 2012 بالمقارنة مع 84 األف ب م ن ي في 

عام 1990. 

ج- المنتجات البترولية:

ت�صت���ورد الهن���د كمي���ات قليل���ة م���ن المنتج���ات 

البترولية، وازداد حجم هذه الواردات بمعدل %2.6 

�صنوي���ا ليرتف���ع م���ن 181 األ���ف ب م ن ي ف���ي عام 

1990 اإل���ى 321 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012. 
وتعتبر الهند من الدول الم�صدرة ال�صافية للمنتجات 

البترولية حيث تقوم با�صتيراد النفط الخام وتكريره 

واإع���ادة ت�صدي���ره اإلى الخارج. وبل���غ حجم �صادرات 

الهند م���ن المنتجات البترولية ما يقارب 1.4 مليون 

ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012 بالمقارنة مع 57 األف ب 

م ن ي في عام 1990. الجدول  )9( في الملحق. 

د- الغاز الطبيعي:

ب���داأت الهن���د ف���ي ال�صن���وات القليل���ة الما�صية 

با�صتي���راد كميات محدودة من الغ���از الطبيعي، وبلغ 

حج���م هذه ال���واردات 313 األ���ف ب م ن ي في عام 

.2012

ه� - الطاقة الكهربائية:

بلغ حجم واردات الطاقة الكهربائية في الهند 8 

اآالف ب م ن ي في عام 2012.

4- ال�ستهالك النهائي من م�سادر الطاقة:

م���ن المعروف اأن اال�صتهاك النهائي من الطاقة 

يمث���ل حج���م الطاق���ة الت���ي ت�ص���ل اإل���ى الم�صتهلك 

النهائي، اأي حجم الطاقة الم�صتهلكة في القطاعات 

ال�صناعي���ة والزراعية والمنزلي���ة والتجارية وغيرها 

من القطاعات المختلفة. ويعادل اال�صتهاك النهائي 

حج���م اال�صته���اك االإجمالي من الطاق���ة مطروحا 

من���ه حج���م اال�صته���اك في القط���اع الو�صي���ط، اأي 

قط���اع التحويل، �صواء التحويل في قطاع الكهرباء اأو 

التكري���ر في قطاع الم�صافي ع���اوة على الفاقد ما 

بين مرحلة االإنتاج ومرحلة التوزيع.

وارتفع اال�صتهاك النهائي من الطاقة في الهند 

خال الفت���رة 1990-2012 بمع���دل 3.3% �صنويا 

ليت�صاع���ف من 5 مايي���ن ب م ن ي في عام 1990 

اإلى ما يقارب 10.3 مليون ب م ن ي في عام 2012. 

الجدول )7( وال�صكل )7(.
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الجدول )7(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب الم�سادر

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

5.1 2981 2832 2696 2120 1895 1379 1007 المنتجات البترولية

7.2 526 547 499 266 194 169 113 الغاز الطبيعي

3.5 1774 1721 1658 882 672 771 840 الفحم

6.6 1500 1387 1256 845 650 544 371 الطاقة الكهربائية

20.3 9 7 6 2 1 0 0 الطاقة المتجددة

1.2 3483 3439 3392 3172 2974 2812 2680 الطاقة الحيوية

3.3 10273 9934 9507 7288 6386 5674 5012 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )7(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب الم�سادر

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

تلقي الفق���رات التالية ال�صوء عل���ى اال�صتهاك 

النهائي ح�ص���ب الم�صادر الم�صتخدم���ة تبعا الأهمية 

حج���م كل من هذه الم�ص���ادر وهي: الطاقة الحيوية، 

المنتج���ات البترولية، الفح���م، الطاق���ة الكهربائية، 

الغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة.

اآ- الطاقة الحيوية:

ال ت���زال الطاقة الحيوية تمثل الم�صدر الرئي�صي 

م���ن الطاقة التي يتم ا�صتخدامها من قبل الم�صتهلك 

النهائ���ي ف���ي الهن���د، وذلك عل���ى الرغم م���ن تراجع 

ح�صته���ا ف���ي اال�صته���اك النهائ���ي م���ن اأكث���ر م���ن 

الن�صف )53.5%( في عام 1990 اإلى اأكثر من ثلث 

)33.9%( ه���ذا اال�صتهاك في عام 2012. وارتفع 

حجم ا�صتهاك ه���ذا الم�صدر بمعدل 1.2% �صنويا 

لي�ص���ل اإلى ما يق���ارب 3.5 مليون ب م ن ي في عام 
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2012 بالمقارن���ة مع ما يقارب 2.7 مليون ب م ن ي 
في عام 1990. 

ويتم ا�صتهاك الطاق���ة الحيوية ب�صورة اأ�صا�صية 

ف���ي القط���اع المنزلي ال���ذي ي�صتخ���دم 78.8% من 

اإجمالي اال�صتهاك النهائي من هذه الطاقة في عام 

2012. وارتف���ع ا�صته���اك هذا القط���اع من الطاقة 
الحيوي���ة م���ن 2.1 مليون ب م ن ي ف���ي عام 1990 

اإلى ما يربو عن 2.7 مليون ب م ن ي في عام 2012. 

كما ي�صتخدم القط���اع ال�صناعي كميات ملمو�صة من 

الطاق���ة الحيوية بلغ���ت 601 األف ب م ن ي في عام 

2012، وي�صكل ذلك 17.3% من اال�صتهاك النهائي 
م���ن الطاق���ة الحيوي���ة. وي�صتخدم القط���اع التجاري 

والحكومي كمية �صغيرة من الطاقة الحيوية. وو�صل 

حج���م هذه الكمية اإل���ى 132 األف ب م ن ي في عام 

2012. ويمث���ل ذلك 3.8% م���ن اال�صتهاك النهائي 
من الطاقة الحيوية. الجدول )8( وال�صكل )8(.

الجدول )8(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة الحيوية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية 

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

1.2 2745 2711 2676 2502 2351 2134  القطاع المنزلي

1.3 601 594 586 548 513 452  القطاع ال�صناعي

4 5 1 2 1 0  قطاع الموا�صات

1.5 132 131 129 120 108 95  القطاع التجاري والحكومي

1.2 3483 3439 3392 3172 2974 2680 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )8(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة الحيوية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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ب- المنتجات البترولية:

تعتب���ر المنتج���ات البترولي���ة ثاني اأه���م م�صادر 

الطاقة الم�صتخدمة من الم�صتهلك النهائي. وت�صاعد 

حجم ا�صتهاك ه���ذه المنتجات ب�صورة كبيرة خال 

الفت���رة 1990-2012 حي���ث ازداد بمع���دل %5.1 

�صنوي���ا ليت�صاع���ف بحوالي ث���اث م���رات تقريبا اإذ 

ارتف���ع من 1 مليون ب م ن ي في عام 1990 اإلى ما 

يق���ارب 3 مايي���ن ب م ن ي في عام 2012. وبذلك 

ارتفعت ح�ص���ة المنتجات البترولية من 20.1% من 

اال�صته���اك النهائي في ع���ام 1990 اإلى 29% في 

عام 2012.

غن���ي عن الق���ول اأن المنتج���ات البترولية يجري 

ا�صتهاكه���ا في جمي���ع القطاع���ات االقت�صادية في 

اأي مجتم���ع متم���دن. وي�صتخدم قط���اع الموا�صات 

ف���ي الهن���د م���ا يق���ارب ن�ص���ف )47.4%( اإجمالي 

اال�صته���اك النهائ���ي م���ن المنتج���ات البترولية في 

عام 2012 بالمقارن���ة مع 36.3% في عام 1990. 

وت�صاع���ف حجم ا�صتهاك المنتج���ات البترولية في 

قط���اع الموا�ص���ات بما يق���ارب اأربع م���رات خال 

الفت���رة 1990-2012 حي���ث ازداد هذا اال�صتهاك 

بمع���دل 6.3% �صنوي���ا ليت�صاعد من 366 األف ب م 

ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 1.4 مليون ب م ن ي في 

عام 2012. وفي مقابل الزيادة الملمو�صة في ح�صة 

قط���اع الموا�صات في 

اال�صته���اك  اإجمال���ي 

المنتجات  م���ن  النهائي 

ح�ص���ل  البترولي���ة 

تراج���ع ح�ص����س جميع 

القطاع���ات االقت�صادية 

االأخ���رى خ���ال الفترة 

.2012-1990
القط���اع  وياأت���ي 

المرتبة  ف���ي  المنزل���ي 

الثانية من ناحية حجم 

ا�صتهاكه من المنتجات 

ونم���ا  البترولي���ة. 

ا�صتهاك ه���ذا القطاع 

بمع���دل 3.4% �صنوي���ا 

حيث ارتفع من 220 األف ب م ن ي في عام 1990 

اإل���ى 462 األف ب م ن ي في عام 2012. وتراجعت 

ح�صة ه���ذا القطاع في اإجمالي اال�صتهاك النهائي 

من المنتجات البترولية من 21.8% في عام 1990 

اإلى 15.5% في عام 2012.

وياأتي القطاع ال�صناع���ي في المرتبة الثالثة من 

ناحية حجم ا�صتهاكه من المنتجات البترولية حيث 

ارتف���ع ا�صتهاك هذا القطاع بمع���دل 3.8% �صنويا 

لي�ص���ل اإل���ى 379 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012 

بالمقارن���ة مع 166 األ���ف ب م ن ي في عام 1990. 

وتراجعت ح�ص���ة القطاع ال�صناعي من 16.4% في 

عام 1990 اإلى 12.7% في عام 2012.

وي�صتهلك كل من القطاع الزراعي والقطاع التجاري 

والحكومي كميات قليلة م���ن المنتجات البترولية بلغت 

194 األ���ف ب م ن ي و27 األ���ف ب م ن ي عل���ى التوالي 
ف���ي ع���ام 2012، وي�صكل ا�صته���اك كل من القطاعين 

6.5% و0.9% عل���ى التوالي م���ن اإجمالي اال�صتهاك 
النهائي من المنتجات البترولية في الهند. 

ومن الماح���ظ اأن اال�صتخدامات غير الطاقوية 

للمنتج���ات البترولي���ة ت�ص���كل ح�ص���ة ملمو�صة بلغت 

م���ن  النهائ���ي  اإجمال���ي اال�صته���اك  15.4% م���ن 
المنتج���ات البترولية في ع���ام 2012.  الجدول )9( 

وال�صكل )9(.

الجدول )9(

ال�ستهالك النهائي من المنتجات البترولية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية 

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

3.4 462 471 464 423 361 220  القطاع المنزلي

3.8 379 332 334 327 340 166  القطاع ال�صناعي

6.3 1413 1332 1239 745 624 366  قطاع الموا�صات

3.8 194 182 168 151 161 85  القطاع الزراعي

27 25 24 0 0 0  القطاع التجاري والحكومي

10.8 48 57 64 65 25 5   قطاعات غير محددة

4.7 458 433 404 410 384 167  ا�صتخدامات غير طاقوية

5.1 2981 2832 2696 2120 1895 1007 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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ال�سكل )9(

ال�ستهالك النهائي من المنتجات البترولية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية 

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ج- الفحم:

يحت���ل الفح���م المرتب���ة الثالثة ف���ي اال�صتهاك 

النهائي من الطاقة في الهند حيث يلبي 17.3% من 

متطلبات الم�صتهلك النهائي في عام 2012. وازداد 

اال�صتهاك النهائي من الفحم ب�صورة معتدلة ن�صبيا 

خ���ال الفت���رة 1990-2012 حي���ث ارتف���ع بمعدل 

3.5% �صنوي���ا لي�صل اإلى م���ا يقارب 1.8 مليون ب م 
ن ي ف���ي عام 2012 بالمقارنة مع 840 األف ب م ن 

ي في عام 1990.

وي�صتهل���ك الفحم ب�ص���ورة اأ�صا�صية ف���ي القطاع 

ال�صناع���ي الذي ي�صتخ���دم 87.3 % من اال�صتهاك 

النهائ���ي من الفحم ف���ي ع���ام 2012. وي�صتهلك كل 

م���ن القطاع التج���اري والحكومي والقط���اع المنزلي 

كمي���ات قليلة من الفحم، وبلغت ح�صة كل من هذين 

القطاعي���ن 4.7% و 3.4% م���ن حج���م اال�صتهاك 

النهائي من الفحم في عام 2012.

وازداد ا�صته���اك القط���اع ال�صناعي من الفحم 

بمعدل �صنوي بلغ 4.6% خال الفترة 2012-1990 

حيث ت�صاعف هذا اال�صتهاك من 577 األف ب م ن 

ي ف���ي عام 1990 اإل���ى ما يربو عن 1.5 مليون ب م 

ن ي ف���ي عام 2012. وفي الوقت نف�صه ارتفع حجم 

ا�صته���اك القطاع التج���اري والحكومي من 74 األف 

ب م ن ي اإل���ى 83 األ���ف ب م ن ي. وبق���ي ا�صتهاك 

القطاع المنزلي من الفح���م ثابتا تقريبا حيث ارتفع 

قليا من 60 األف ب م ن ي اإلى 61 األف ب م ن ي. 

الجدول )10( وال�صكل )10(.
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الجدول )10(

ال�ستهالك النهائي من الفحم في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم (

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

0.0 61 61 59 54 57 60  القطاع المنزلي

4.6 1549 1562 1425 694 506 577  القطاع ال�صناعي

0 0 0 0 0 49  قطاع الموا�صات

0.5 83 79 75 59 58 74  القطاع التجاري والحكومي

0.1 81 19 100 75 52 80   قطاعات غير محددة

3.5 1774 1721 1658 882 672 840 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )10(

ال�ستهالك النهائي من الفحم في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

د- الطاقة الكهربائية:

ف���ي  الكهربائي���ة  الطاق���ة  ح�ص���ة  ت�صاعف���ت 

اال�صته���اك النهائ���ي م���ن الطاق���ة ف���ي الهن���د من 

7.4% ف���ي عام 1990 اإلى 14.6% في عام 2012 
وبذلك اأ�صبحت تحتل المركز الرابع في اال�صتهاك 

النهائ���ي. وازداد حجم ا�صته���اك الطاقة الكهربائية 

من قب���ل الم�صتهل���ك النهائي بمع���دل 6.6% �صنويا 

ليبل���غ 1.5 ملي���ون ب م ن ي في ع���ام 2012 مقابل 

371 األف ب م ن ي في عام 1990.

ويعتب���ر القط���اع ال�صناع���ي الم�صتهل���ك االأكب���ر 

للطاق���ة الكهربائي���ة في الهن���د. كما يت���م ا�صتهاك 

الطاق���ة الكهربائي���ة ب�ص���ورة ملمو�ص���ة ف���ي ثاث���ة 

قطاع���ات اأخ���رى، وهي القط���اع المنزل���ي، القطاع 

الزراعي، والقطاع التجاري والحكومي. كما ي�صتهلك 

قطاع الموا�صات كمية قليلة من الطاقة الكهربائية. 

ويت���وزع اال�صته���اك النهائي من الطاق���ة الكهربائية 

ح�ص���ب القطاعات االقت�صادي���ة في عام 2012 على 

النحو التال���ي: القطاع ال�صناعي )44.1%(، القطاع 
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المنزلي)22%(، القطاع الزراعي )17.6%(، القطاع 

التج���اري والحكوم���ي )8.8%(، قط���اع الموا�صات 

)1.8%(، قطاعات غير محددة اإح�صائيا )%5.7(.

وت�صاع���ف ا�صته���اك القط���اع ال�صناع���ي م���ن 

الطاق���ة الكهربائي���ة باأكث���ر م���ن ثاث م���رات خال 

الفترة 1990-2012 حيث ازداد بمعدل 6% �صنويا 

ليرتف���ع من 182 األف ب م ن ي في عام 1990 اإلى 

662 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012. اأم���ا القطاع 
المنزلي فقد تزايد ا�صتهاكه من الطاقة الكهربائية 

بمع���دل 8.3% �صنوي���ا ليت�صاعد م���ن 57 األف ب م 

ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإلى 330 األ���ف ب م ن ي في 

ع���ام 2012. كما تزايد ا�صته���اك القطاع الزراعي 

بمع���دل 5.2% �صنويا لي�صل اإل���ى 264 األف ب م ن 

ي ف���ي ع���ام 2012 بالمقارنة مع 87 األف ب م ن ي 

في عام 1990. وت�صاعد ا�صتهاك القطاع التجاري 

والحكوم���ي بمعدل مرتف���ع بل���غ 8.6% �صنويا ليبلغ 

131 األ���ف ب م ن ي في عام 2012. الجدول )11( 
وال�صكل )11(.

الجدول )11(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة الكهربائية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

8.3 330 305 276 183 136 57  القطاع المنزلي

6.0 662 610 556 364 274 182  القطاع ال�صناعي

6.2 27 25 23 17 14 7  قطاع الموا�صات

5.2 264 243 218 156 146 87  القطاع الزراعي

8.6 131 123 118 73 44 21  القطاع التجاري والحكومي

7.7 86 81 65 52 36 17   قطاعات غير محددة

6.6 1500 1387 1256 845 650 371 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )11(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة الكهربائية في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية 

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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ه�- الغاز الطبيعي:

يلع���ب الغ���از الطبيع���ي دورا �صغي���را ف���ي تلبية 

ا�صتخدام���ات الطاقة ف���ي الهند اإذ ال ت���زال ح�صته 

عن���د م�صتوى 5.1% من اال�صتهاك النهائي في عام 

2012 بالمقارن���ة مع 2.3% في عام 1990. وتزايد 
حجم اال�صتهاك النهائ���ي من الغاز الطبيعي بوتيرة 

عالي���ة بلغت 7.2% �صنوي���ا حيث قفز من 113 األف 

ب م ن ي ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 526 األف ب م ن ي 

في عام 2012.

ويحي���ط با�صته���اك الغ���از الطبيع���ي ن���وع م���ن 

الغمو����س عن���د النظ���ر اإليه م���ن زاوي���ة اال�صتهاك 

القطاع���ي اإذ ت�صتح���وذ القطاع���ات غي���ر المح���ددة 

اإح�صائي���ا على ما يقارب ن�صف )49%( اال�صتهاك 

النهائي من الغاز الطبيعي في الهند في عام 2012، 

بينم���ا ي�صتهل���ك القط���اع ال�صناع���ي 34.6%، ويليه 

القط���اع المنزل���ي بح�ص���ة بلغ���ت 9.5% ث���م قطاع 

الموا�ص���ات بح�ص���ة 6.3%. كم���ا ي�صتهلك القطاع 

الزراعي كمية �صئيلة بلغت ح�صتها %0.6.

و�صج���ل القط���اع ال�صناع���ي نم���وا كبي���را ف���ي 

ا�صتهاك���ه م���ن الغ���از الطبيعي حي���ث ت�صاعد هذا 

اال�صته���اك بمع���دل بلغ 13.7% �صنوي���ا ليت�صاعف 

من 11 األف ب م ن ي في عام 1990 اإلى 182 األف 

ب م ن ي في عام 2012. وفي عام 2012 بلغ حجم 

ا�صته���اك القطاع المنزل���ي 50 األف ب م ن ي، كما 

بل���غ ا�صتهاك قطاع الموا�صات 33 األف ب م ن ي. 

الجدوالن )15( و )16( في الملحق.

و- الطاقة المتجددة:

بداأت الهند حديثا با�صتخدام الطاقة المتجددة. 

وال يزال ا�صتهاك هذه الطاقة �صئيا جدا حيث بلغ 

حجمه 9.4 األف ب م ن ي في عام 2012 بالمقارنة 

مع 1 األف ب م ن ي في عام 2000. ويتم ا�صتهاك 

هذه الطاقة ب�صكل اأ�صا�صي في القطاع المنزلي الذي 

ل���م يتجاوز حجم ا�صتهاك���ه 7.5 األف ب م ن ي في 

عام 2012. الجدوالن )17( و )18( في الملحق.

5- ال�ستهالك القطاعي من الطاقة في الهند:
كما ذكر �صابقا فقد ارتفع اال�صتهاك النهائي من 

الطاقة بمع���دل 3.3% �صنويا خال الفترة 1990-

2012 لي�ص���ل اإل���ى حوال���ي 10.3 ملي���ون ب م ن ي. 
ويوج���د في الهند ثاثة قطاع���ات رئي�صية م�صتهلكة 

للطاقة، وه���ي القطاع المنزلي، القط���اع ال�صناعي، 

وقطاع الموا�صات. الجدول )12( وال�صكل )12(.

الجدول )12(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

4.1 3374 3310 3085 1998 1663 1477 1387 القطاع ال�صناعي

5.9 1477 1397 1291 778 641 524 421 قطاع الموا�صات

1.8 3655 3600 3521 3175 2910 2670 2472 القطاع المنزلي

3.1 374 357 346 252 211 211 190 القطاع التجاري والحكومي

4.6 461 428 389 310 310 287 173 القطاع الزراعي

3.5 216 157 228 192 113 124 101 قطاعات غير محددة

4.6 716 683 646 584 538 381 267 ا�صتخدامات غير طاقوية

3.3 10273 9934 9507 7288 6386 5674 5012 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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ال�سكل )12(

ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب القطاعات القت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

وي�ص���كل م���ا ت�صتهلكه هذه القطاع���ات %82.8 

م���ن اإجمالي اال�صتهاك النهائي من الطاقة في عام 

2012. ويتوزع اال�صتهاك النهائي من الطاقة ح�صب 
القطاع���ات االقت�صادية على النح���و التالي: القطاع 

المنزل���ي )35.6%(، القط���اع ال�صناعي )%32.8(، 

قط�����اع الموا�ص���ات )14.4%(، القط���اع الزراعي 

)4.5 %(، القط���اع التج���اري والحكوم���ي )%3.6(، 

قطاعات غير مح���ددة )2.1%(، وا�صتخدامات غير 

طاقوية )7.0 %(.

وتلق���ي الفق���رات التالية ال�صوء عل���ى ا�صتهاك 

الطاقة في كل من هذه القطاعات.

اآ- القطاع المنزلي:

القطاع���ات  اأكب���ر  المنزل���ي  القط���اع  يعتب���ر 

االقت�صادي���ة ا�صته���اكا للطاق���ة في الهن���د. وارتفع 

ا�صتهاك هذا القط���اع بمعدل 1.8% �صنويا ليزداد 

من حوالي 2.5 مليون ب م ن ي في عام 1990 اإلى 

م���ا يق���ارب 3.7 ملي���ون ب م ن ي في ع���ام 2012. 

ونظ���را الأن مع���دل النمو في ا�صته���اك هذا القطاع 

يقل عن المعدل العام لنمو اال�صتهاك النهائي، وهو 

3.3%، فق���د تراجعت ح�صة هذا القطاع من حوالي 
ن�ص���ف )49.3%( اإجمالي اال�صته���اك النهائي في 

ع���ام 1990 اإل���ى ما يزيد قليا ع���ن ثلث )%35.6( 

هذا اال�صتهاك في عام 2012.

ب�ص���ورة  يعتم���د  المنزل���ي  القط���اع  ي���زال  وال 

اأ�صا�صي���ة عل���ى الطاقة الحيوية لتلبي���ة متطلباته من 

الطاقة. وت�ص���د الطاقة الحيوية اأكثر من ثاثة اأرباع 

)75.1%( احتياجات ه���ذا القطاع في عام 2012، 

وذل���ك بالمقارنة مع 86.3% في عام 1990. وتاأتي 

المنتج���ات البترولي���ة في المرتب���ة الثانية. وازدادت 

ح�ص���ة هذه المنتجات في اإجمالي ا�صتهاك القطاع 

المنزلي من 8.9% في عام 1990 اإلى 12.6% في 

عام 2012. 

وتلع���ب الطاق���ة الكهربائي���ة دورا �صغي���را لك���ن 

متزاي���دا في �صد احتياجات هذا القطاع من الطاقة 

حيث ارتفعت ح�صتها من 2.3% في عام 1990 اإلى 

9% في عام 2012. 

ويلعب كل من الفحم والغاز الطبيعي دورا ثانويا 

في تلبية متطلب���ات هذا القطاع اإذ و�صلت ح�صتهما 
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ف���ي عام 2012 اإل���ى 1.7% و 1.4% على التوالي. 

كم���ا بداأ موؤخرا ا�صتهاك كميات ب�صيطة من الطاقة 

المتج���ددة ف���ي هذا القطاع ال تتج���اوز 7 اآالف ب م 

ن ي في عام 2012. الجدول )13( وال�صكل )13(. 

الجدول )13(

ال�ستهالك النهائي في القطاع المنزلي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

3.4 462 471 464 423 361 220  المنتجات البترولية

20.5 50 46 42 11 6 1  الغاز الطبيعي

61 61 59 54 57 60  الفحم

8.3 330 305 276 183 136 57  الطاقة الكهربائية

20.6 7 6 5 2 1 0  الطاقة المتجددة 

1.2 2745 2711 2676 2502 2351 2134  الطاقة الحيوية

1.8 3655 3600 3521 3175 2910 2472 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

ال�سكل )13(

ال�ستهالك النهائي في القطاع المنزلي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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ب- القطاع ال�سناعي:

ياأت���ي القط���اع ال�صناعي ف���ي المرتب���ة الثانية من 

ناحية حج���م ا�صتهاكه من الطاق���ة. وازداد ا�صتهاك 

ه���ذا القط���اع بمع���دل 4.1% �صنوي���ا ليت�صاع���ف من 

حوال���ي 1.4 مليون ب ن ي في عام 1990 اإلى حوالي 

3.4 ملي���ون ب م ن ي ف���ي عام 2012. وبذلك ارتفعت 
ح�صة هذا القطاع في اإجمالي اال�صتهاك النهائي من 

27.7% في عام 1990 اإلى 32.8% في عام 2012.
ويعتم���د القط���اع ال�صناعي اعتم���ادا كبيرا على 

الفحم في ا�صتهاكه من الطاقة. وتزايد اعتماد هذا 

القط���اع على الفح���م خال الفت���رة 1990 -2012 

حي���ث ارتفع���ت ح�ص���ة الفحم ف���ي ا�صته���اك هذا 

القط���اع م���ن 41.6% في ع���ام 1990 اإلى %45.9 

ف���ي عام 2012. وازدادت االأهمي���ة الن�صبية للطاقة 

الكهربائي���ة في �صد احتياجات القطاع ال�صناعي من 

الطاق���ة خال الفت���رة 1990-2012 حيث ارتفعت 

ح�صته���ا من 13.1% في ع���ام 1990 اإلى %19.6 

في عام 2012. 

وال ت���زال الطاق���ة الحيوية تلع���ب دورا هاما في 

تلبية احتياجات القطاع ال�صناعي من الطاقة، وذلك 

عل���ى الرغم من تراجع ح�صتها من 32.6% في عام 

1990 اإلى 17.8% في عام 2012. 
وتزاي���دت االأهمي���ة الن�صبية للغ���از الطبيعي في 

ا�صتخدام���ات ه���ذا القط���اع من الطاق���ة من %1.2 

ف���ي عام 1990 اإلى 5.4% في عام 2012، واأ�صبح 

القطاع ال�صناعي ي�صتخدم موؤخرا كميات �صئيلة من 

الطاق���ة المتج���ددة بلغ���ت 601 ب م ن ي ف���ي عام 

2012. الجدول )14( وال�صكل )14(.

الجدول )14(

ال�ستهالك النهائي في القطاع ال�سناعي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم (

معدل النمو ال�سنوي )%( 2012 2011 2010 2005 2000 1990  

3.8 379 332 334 327 340 166  المنتجات البترولية

11.4 182 212 184 65 31 17  الغاز الطبيعي

4.6 1549 1562 1425 694 506 577  الفحم

6.0 662 610 556 364 274 182  الطاقة الكهربائية

1 0 0 0 0 0  الطاقة المتجددة 

1.3 601 594 586 548 513 452  الطاقة الحيوية

4.1 3374 3310 3085 1998 1663 1393 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA. الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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ال�سكل )14(

ال�ستهالك النهائي في القطاع ال�سناعي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ج- قطاع الموا�سالت:

�صج���ل قطاع الموا�صات اأعل���ى وتائر النمو في 

ا�صته���اك الطاق���ة في الهند خ���ال الفترة 1990-

2012 اإذ بل���غ مع���دل النم���و ف���ي ا�صتهاك���ه %5.9 
�صنوي���ا حيث ت�صاع���ف باأكثر من ثاث مرات  لي�صل 

اإل���ى ما يق���ارب 1.5 مليون ب م ن ي في عام 2012 

بالمقارن���ة مع 421 األ���ف ب م ن ي في عام 1990. 

وعليه فقد ازدادت ح�صة هذا القطاع في اال�صتهاك 

النهائ���ي من 8.4% في عام 1990 اإلى 14.4% في 

عام 2012.

ويعتمد قطاع الموا�صات في الهند، �صاأنه �صاأن 

هذا القطاع في معظم دول العالم، اعتمادا �صبه كلي 

عل���ى المنتجات البترولية ل�ص���د حاجته من الطاقة. 

ب���ل اأ�صبح قطاع الموا�صات في الهند اأكثر اعتمادا 

على ه���ذه المنتج���ات خال الفت���رة 2012-1990 

اإذ ارتفع���ت ح�ص���ة هذه المنتجات م���ن 86.8% في 

عام 1990 اإلى95.7% في عام 2012. وفي مقابل 

تزاي���د ح�صة المنتجات البترولي���ة ح�صل تراجع في 

ح�صة الفحم ثم انع���دام ا�صتهاكه في هذا القطاع. 

وكان الفح���م ي�ص���كل 11.6% م���ن ا�صته���اك قطاع 

الموا�صات في الهند في عام 1990.

وي�صتهل���ك قطاع الموا�صات ف���ي الهند كميات 

محدودة من كل من الغاز الطبيعي والكهرباء، وو�صل 

حجم ا�صتهاكهما في عام  2012 اإلى 33 األف ب م 

ن ي و 27 األف ب م ن ي على التوالي. كما ي�صتهلك 

قط���اع الموا�صات كمية �صغيرة من الطاقة الحيوية 

ترب���و قلي���ا عن 4 اآالف ب م ن ي ف���ي عام 2012. 

الجدوالن )22( و )23( في الملحق.

د- القطاع الزراعي:

يعتبر القط���اع الزراعي قطاع���ا ثانويا من ناحية 

حجم ا�صتهاكه من الطاقة اإذ ال تتجاوز ح�صته %4.5 

من اإجمالي اال�صتهاك النهائي في عام 2012، وذلك 

عل���ى الرغ���م تزايد ا�صتهاك���ه بوتيرة مرتفع���ة ن�صبيا 

بلغ���ت 4.6% �صنوي���ا خ���ال الفت���رة 2012-1990. 

وو�ص���ل حجم ا�صتهاك هذا القطاع اإلى 461 األف ب 

م ن ي في عام 2012 بالمقارنة مع 173 األف ب م ن 

ي في عام 1990.
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يوج���د م�ص���دران رئي�صيان من م�ص���ادر الطاقة 

الت���ي يعتم���د عليهم���ا القط���اع الزراع���ي ف���ي �ص���د 

احتياجات���ه م���ن الطاق���ة، وه���ذان الم�ص���دران هما 

الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية. وكان هذان 

الم�ص���دران يلبي���ان منا�صفة ا�صته���اك الطاقة في 

ه���ذا القطاع في عام 1990، اإال اأنه ح�صل تغير في 

هذا النمط خ���ال الفترة 1990-2012 اإذ تزايدت 

ح�ص���ة الطاقة الكهربائية لت�صل اإلى 57.3% مقابل 

تراجع ح�صة المنتجات البترولية اإلى 42% في عام 

2012. وي�صتخدم هذا القطاع كمية �صغيرة من الغاز 
الطبيعي بلغت 3 اآالف ب م ن ي. الجدوالن )24( و 

)25( في الملحق.

ه� - القطاع التجاري والحكومي:

ي�صتهلك هذا القطاع كميات محدودة من الطاقة 

اإذ بل���غ حجم ا�صتهاك���ه 374 األف ب م ن ي في عام 

2012 بالمقارن���ة م���ع 190 األ���ف ب م ن ي في عام 
1990. وتقل�ص���ت ح�ص���ة هذا القطاع ف���ي اإجمالي 
اال�صته���اك النهائي م���ن 3.8% في عام 1990 اإلى 

3.6% ف���ي عام 2012. الجدوالن )26( و )27( في 
الملحق.

وياأت���ي ا�صته���اك ه���ذا القطاع م���ن الطاقة من 

خم�ص���ة م�ص���ادر، وه���ي الطاق���ة الحيوي���ة، الطاقة 

الكهربائية، الفح���م، المنتج���ات البترولية، والطاقة 

المتجددة. وت�صاهم في تلبية احتياجات هذا القطاع 

من الطاقة:الطاقة الحيوية بح�صة 35.3%، والطاقة 

الكهربائي���ة بح�صة 35.1%، الفحم بح�صة%22.1، 

والطاق���ة   ،%7.3 بح�ص���ة  البترولي���ة  والمنتج���ات 

المتجددة بح�صة 0.2 %.

و- قطاعات غير محددة اإح�سائيا:

يذهب 2.1% من اال�صتهاك النهائي من الطاقة 

اإلى قطاعات غير محددة اإح�صائيا. وا�صتهلكت هذه 

القطاع���ات 216 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012. 

الج���دوالن )28( و )29( ف���ي الملح���ق. ويت���وزع ما 

ا�صتهلكت���ه هذه القطاع���ات من الطاق���ة على النحو 

التالي:

%39.9 - الطاقة الكهربائية:  

%37.7 - الفحم:   

%22.2 - المنتجات البترولية:  

 %0.2 الطاقة المتجددة:  

ز- القطاعات غير الطاقوية:

ي�صتخ���دم 7% من اإجمالي اال�صته���اك النهائي 

م���ن الطاقة ف���ي الهند ف���ي مجاالت غي���ر طاقوية. 

وتطور حجم ه���ذا ال�صنف من اال�صتهاك من 267 

األف ب م ن ي في عام 1990 اإلى 716 األف ب م ن ي 

في عام 2012. الجدوالن )30( و )31( في الملحق. 

وت�صكل ال�صناع���ات الكيماوية والبتروكيماوية الجزء 

االأكب���ر من الكميات الم�صتخدمة ف���ي هذا المجال. 

وازداد حجم ما ت�صتخدمه هذه ال�صناعات من لقائم 

م���ن كل من المنتج���ات البترولية والغاز الطبيعي من 

205 األ���ف ب م ن ي في ع���ام 1990 اإلى 502 األف 
ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012. وبلغ حج���م هذه اللقائم 

م���ن المنتجات البترولية والغ���از الطبيعي 244 األف 

ب م ن ي و 258 األ���ف ب م ن ي ف���ي ع���ام 2012 

على التوالي.

وف���ي الوق���ت نف�صه ارتف���ع حجم م���ا ت�صتخدمه 

المجاالت االأخرى من لقائم من المنتجات البترولية 

من 61 األف ب م ن ي اإلى 214 األف ب م ن ي. 

6- ا�ستهالك القطاع الو�سيط من الطاقة:
اإن ا�صتهاك القطاع الو�صيط من الناحية    

االقت�صادي����ة هو الفارق بي����ن اال�صتهاك االإجمالي 

م����ن الطاق����ة من ناحي����ة، واال�صته����اك النهائي من 

الطاقة من ناحية اأخرى. ويتاألف ا�صتهاك القطاع 

الو�صيط ب�ص����ورة اأ�صا�صية من ا�صتهاك الطاقة في 

قط����اع توليد الطاق����ة الكهربائية ونقله����ا وتوزيعها. 

اأم����ا م����ن الناحي����ة االإح�صائية ف����اإن االأم����ر يتطلب 

االأخذ بعين االعتبار ما ي�صمى بالفوارق االإح�صائية 

والفاقد. و�صتلقي الفقرات التالية ال�صوء على هذا 

اال�صتهاك بناء على المنظور االقت�صادي حيث بلغ 

معدل النمو ال�صنوي في ا�صتهاك القطاع الو�صيط 

6.2% خ����ال الفت����رة 1990-2012 ف����ي الوق����ت 
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ال����ذي بلغ فيه معدل النم����و ال�صنوي في اال�صتهاك 

االإجمالي من الطاقة 4.1%، بينما بلغ معدل النمو 

ف����ي اال�صته����اك النهائ����ي 3.3%. وت�صاع����ف هذا 

اال�صتهاك من 1.5 مليون ب م ن ي في عام 1990 

اإل����ى 5.5 مليون ب م ن ي في عام 2012. الجدول 

الملحق )32(. 

وف���ي عام 2012 بل���غ اإجمال���ي مدخات قطاع 

الكهرباء من الطاقة 6.3 مليون ب م ن ي، منها 5.1 

ملي���ون ب م ن ي م���ن الفح���م و 355 األف ب م ن ي 

م���ن المنتجات البترولي���ة و 230 األف ب م ن ي من 

الطاق���ة الع�صوي���ة و 217 األف ب م ن ي من الطاقة 

الكهرومائي���ة، و 172 األ���ف ب م ن ي م���ن الطاق���ة 

النووي���ة و 52 األف ب م ن ي م���ن الطاقة الحرارية. 

كم���ا بلغ حجم اإنتاجه م���ا يقارب 2 مليون ب م ن ي، 

اأي اأن حجم اال�صتهاك الو�صيط لهذا القطاع وحده 

بلغ 4.3 مليون ب م ن ي. 

وف���ي ع���ام 2012 اأي�ص���ا بلغ حج���م اال�صتهاك 

الذاتي لقط���اع �صناعة الطاقة 631 األف ب م ن ي، 

كما و�صل حجم اال�صتهاك في عملية تحويل الفحم 

اإل���ى 240 األ���ف ب م ن ي. اأما الفاقد فقد بلغ 333 

األف ب م ن ي. 

   خام�سا: ت�قعات ا�ستهالك الطاقة في الهند

يق���دم التقرير ال�صن���وي لوكالة الطاق���ة الدولية 

ال�ص���ادر في ع���ام 2014 توقعات لحج���م ا�صتهاك 

الطاق���ة حتى عام 2040 طبق���ا لثاثة �صيناريوهات 

�صيناري���و  ه���ي:  ال�صيناريوه���ات  وه���ذه  رئي�صي���ة. 

ال�صيا�ص���ات الجديدة، �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة، 

و�صيناري���و 450. وجرى اإعداد ه���ذه ال�صيناريوهات 

بناء على افترا�صات مختلفة حول تطورات ال�صيا�صات 

الحكومي���ة فيم���ا يتعلق بالطاقة والبيئ���ة حيث توؤدي 

الف���وارق بين هذه ال�صيا�صات اإل���ى اتجاهات متباينة 

الأ�صواق الطاقة. وي�صي���ر كل من �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهن���ة و�صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة اإلى الم�صار 

الذي �صي�صلك���ه الطلب واال�صته���اك في حالة عدم 

اتخاذ اإجراءات جذري���ة ذات ال�صلة بالبيئة. وتعطي 

الفقرات التالية لمحة عن كل من هذه ال�صيناريوهات 

الثاثة.

- �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة: 

يعتبر ال�صيناري���و المركزي، وياأخذ في الح�صبان 

االإجراءات التي تم اإقرارها في منت�صف عام 2014 

للتاأثي���ر في اأ�صواق الطاق���ة. وي�صتمل هذا ال�صيناريو 

على عدد من المقترحات التي تم االإعان عنها لكن 

لم يتم اعتمادها ر�صمي���ا بعد. وتت�صمن المقترحات 

ال���واردة ف���ي ه���ذا ال�صيناري���و و�ص���ع برام���ج لدعم 

الطاق���ة المتجددة، وكف���اءة الطاقة، واأن���واع الوقود 

البديل���ة، ع���اوة على االلت���زام بتخفي����س انبعاثات 

غ���از ثان���ي اأك�صيد الكرب���ون، واإ�ص���اح �صيا�صة دعم 

الطاقة، وتو�صيع ا�صتخ���دام الطاقة النووية، واإغاق 

المفاعات القديمة.

�سيناريو ال�سيا�سات الراهنة:

ياأخ���ذ ه���ذا ال�صيناريو في الح�صب���ان فقط تلك 

ال�صيا�ص���ات الت���ي تم اعتمادها ر�صمي���ا في منت�صف 

عام 2014، اأو بعبارة اأخرى يمثل اال�صتمرار بالعمل 

وفقا لل�صروط ال�صائدة حاليا حيث تخفق الحكومات 

ف���ي انتهاج ال�صيا�صات الجديدة نظرا لعدم ح�صولها 

على الت�صريعات الازمة.

- �سيناريو 450:

يتخ���ذ ه���ذا ال�صيناري���و اأ�صلوب���ا مغاي���را حي���ث 

ي�صته���دف تحقيق نتائج مح���ددة فيما يتعلق بالهدف 

الدولي المرتبط بتحدي���د االرتفاع في درجة حرارة 

االأر����س في الم���دى الطويل عند درجتي���ن مئويتين. 

وح�صب هذا ال�صيناريو فاإن تركيز غازات الدفيئة في 

الغاف الجوي �صي�ص���ل اإلى ذروته عند 450 جزيئ 

بالمليون بحلول منت�صف القرن الحالي. 

وتق���دم الفقرات التالية خا�صة لتوقعات الطلب 

واال�صته���اك النهائي من الطاقة في الهند بناء على 

ال�صيناريوهين االأولين اإذ تم تجاهل ال�صيناريو الثالث 

)�صيناريو 450( نظرا لتجاوز الظروف الواقعية لهذا 

ال�صيناريو ولعدم اإمكانية تطبيقه.
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1- توقع�������ات اإجمال�������ي الطلب عل�������ى الطاقة في 
الهند حتى عام 2040:

�صيت���راوح معدل الزيادة ال�صنوية في الطلب على 

الطاق���ة في الهند خ���ال الفت���رة 2020-2040 ما 

بي���ن 2.8 % ح�صب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة و 

3.2 % ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة. وطبقا 

له���ذه المعدالت �صي�صل الطلب على الطاقة في عام 

2040 اإل���ى 35.3 ملي���ون ب م ن ي ح�ص���ب �صيناريو 
ال�صيا�ص���ات الجدي���دة واإل���ى 39.1 ملي���ون ب م ن ي 

ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة. الجدول )15( 

وال�صكل )15(. 

  الجدول ) 15 (

    توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(                             

2040 2030 2020  

35284 27372 20183 �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة

39080 29501 20745  �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة

 .IEA، World Energy Outlook،2014،P.606-607 :الم�صدر

ال�سكل )15(

توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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اآ- �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة:

يعتب���ر ه���ذا ال�صيناري���و كم���ا ورد �صابق���ا ه���و 

ال�صيناري���و المركزي، وطبقا لهذا ال�صيناريو �صيرتفع 

اإجمالي الطلب على الطاقة في الهند بمعدل %2.8 

�صنويا حي���ث �صيت�صاعف من 20.2 مليون ب م ن ي 

ف���ي ع���ام 2020 اإلى 35.3 مليون ب م ن ي في عام 

2040. و�صتتم تلبية هذا الطلب ب�صورة اأ�صا�صية من 
الفحم ويلي���ه النفط ثم الطاق���ة الع�صوية. و�صيتغير 

مزي���ج الطاق���ة ب�ص���ورة ب�صيط���ة با�صتثن���اء الطاق���ة 

الع�صوي���ة حي���ث �صتتراج���ع ح�ص���ة الفح���م ب�صورة 

طفيف���ة م���ن 45.1% في ع���ام 2020 اإلى %43.5 

ف���ي ع���ام 2040. وفي الوقت نف�ص���ه �صتزداد ح�صة 

النفط من 23.6% اإلى 24.8%، كما �صتزداد ح�صة 

الغ���از الطبيع���ي من 7% اإل���ى 9.8%. وفي المقابل 

�صتتقل�س ح�ص���ة الطاقة الع�صوية ب�ص���ورة ملمو�صة 

م���ن 20.2% اإلى 13.1%. و�صت�صهد الفترة القادمة 

ارتفاعا في م�صاهمة كل من الطاقة النووية والطاقة 

المتج���ددة ف���ي تلبية الطلب على الطاق���ة في الهند 

على الرغم من توا�صع م�صاهمتهما في مزيج الطاقة 

حي���ث �صترتفع ح�ص���ة الطاقة النووية خ���ال الفترة 

2020 -2040 م���ن 1.7% اإل���ى 4%، كما �صترتفع 
ح�ص���ة الطاق���ة المتج���ددة م���ن 1% اإل���ى %2.7. 

و�صت�صاه���م الطاق���ة الكهرومائي���ة م�صاهم���ة �صئيلة 

ال تتج���اوز 2.2% ف���ي عام 2040. الج���دول )16( 

وال�صكل )16(.

الجدول )16(

توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2040 2035 2030 2025 2020 2012 1990  

15363 13696 12130 10523 9097 7109 2068 الفحم

8736 7772 6667 5583 4759 3555 1225 النفط

3454 2852 2330 1848 1406 984 221 الغاز الطبيعي

1406 1145 864 562 341 181 40 الطاقة النووية

763 623 522 402 301 221 120 الطاقة الكهرومائية

4619 4478 4358 4237 4077 3715 2671 الطاقة الع�صوية

944 723 502 341 201 60 0 الطاقة المتجددة

35284 31288 27372 23496 20183 15825 6346 االإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 :الم�صدر
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ال�سكل )16(

توقعات الطلب على الطاقة في الهندح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

وف���ي الوقت ال���ذي يتوقع في���ه اأن يرتفع الطلب 

العالمي على الطاقة في اإطار هذا ال�صيناريو بمعدل 

1% �صنويا خ���ال الفترة 2020-2040 فاإن الطلب 
على الطاقة في الهند �صيرتفع بمعدل 2.8%. وبناء 

عل���ى هذا ال�صيناري���و فاإن ح�صة الهن���د في اإجمالي 

الطلب العالمي الم�صتقبلي �صترتفع ب�صورة تدريجية 

وم�صتم���رة من 5.9% ف���ي ع���ام 2012 اإلى %6.7 

ف���ي عام 2020 ث���م اإلى 8.2% في ع���ام 2030 ثم 

اإل���ى 9.6% في ع���ام 2040. واالأم���ر نف�صه ينطبق 

عل���ى كل من الطلب على النفط والغ���از الطبيعي اإذ 

�صيبل���غ المعدل ال�صنوي للزي���ادة في الطلب العالمي 

على هذين الم�صدرين 0.3% و 1.7% على التوالي، 

بينما �صيزداد الطلب عليهما في الهند بمعدل %3.1 

و 4.6% عل���ى التوالي. وعلي���ه �صترتفع ح�صة الهند 

في اإجمالي الطل���ب العالمي على النفط من %4.2 

ف���ي عام 2012 اإلى 5.3% في ع���ام 2020 ثم اإلى 

9.1% ف���ي ع���ام 2040. كما �صترتف���ع ح�صتها في 
الطل���ب العالمي على الغ���از الطبيعي من 4.2% في 

عام 2012 اإلى 2.2% في عام 2020 ثم اإلى %3.9 

ف���ي عام 2040. واالأمر الافت للنظر هو الت�صاعد 

الكبير لح�صة الهند في اإجمالي الطلب العالمي على 

الفح���م من 9.1% في ع���ام 2012 اإلى 17.2% في 

عام 2040. الجدول )17( وال�صكل )17(.
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الجدول )17(

توقعات الطلب على الطاقة في العالم ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

) مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(

2040 2035 2030 2025 2020 2012 1990  

89.3 88.2 87.2 86.2 84.6 77.9 44.8 الفحم

95.6 95.0 94.2 92.6 90.1 84.2 64.9 النفط

88.7 82.6 76.3 70.0 63.9 57.1 33.5 الغاز الطبيعي

24.3 22.8 21.0 18.8 17.0 12.9 10.6 الطاقة النووية

10.7 10.1 9.4 8.6 7.9 6.3 3.7 الطاقة الكهرومائية

40.2 38.4 36.1 33.6 31.2 27.0 18.2 الطاقة الع�صوية

18.4 14.9 11.7 8.7 6.2 2.9 0.7 الطاقة المتجددة

367.3 352.0 335.8 318.7 300.8 268.3 176.4 االإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.606:الم�صدر

ال�سكل )17(

توقعات الطلب على الطاقة في العالم ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

)مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(

ب- �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة:

يمثل هذا ال�صيناريو ا�صتمرار العمل بال�صيا�صات 

المعتمدة حاليا نظرا لعدم الح�صول على الت�صريعات 

الازم���ة. و�صيزداد اإجمال���ي الطلب على الطاقة في 

الهن���د ح�صب ه���ذا ال�صيناريو بمع���دل 3.2% �صنويا 

ليرتف���ع م���ن 20.7 ملي���ون ب م ن ي في عام 2012 

اإل���ى 39.1 ملي���ون ب م ن ي في عام 2040. ويت�صم 

ه���ذا ال�صيناريو بزيادة االعتم���اد على الفحم ب�صورة 

خا�صة، وعلى بقي���ة الم�صادر االأخرى ب�صورة عامة، 

وذل���ك مقابل تراجع ح�ص���ة الطاقة الع�صوية. ووفقا 
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له���ذا ال�صيناريو �صتزداد ح�ص���ة الفحم من %45.7 

م���ن اإجمالي الطلب على الطاقة في عام 2020 اإلى 

48.1% ف���ي عام 2040. وفي الوقت نف�صه �صترتفع 
ح�ص���ة النفط من 23.8% اإل���ى 26%، كما �صترتفع 

ح�ص���ة الغ���از الطبيع���ي م���ن 7.1% اإل���ى %9.5. 

وف���ي المقاب���ل �صتتراج���ع ح�ص���ة الطاق���ة الع�صوية 

م���ن 19.7% اإل���ى 11.2%. و�صترتف���ع ح�ص�س كل 

م���ن الطاق���ة النووية والطاق���ة الكهرومائية والطاقة 

المتج���ددة ب�صورة ب�صيطة لت�صب���ح %2.8، %1.3، 

1.1% على التوالي. الجدول )18( وال�صكل )18(.

    الجدول )18(

توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2040 2030 2020  

18797 13977 9479 الفحم

10142 7290 4940 النفط

3715 2510 1466 الغاز الطبيعي

1084 703 341 الطاقة النووية

522 402 281 الطاقة الكهرومائية

4378 4298 4077 الطاقة الع�صوية

442 321 161 الطاقة المتجددة

39080 29501 20745 االإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.659:الم�صدر

ال�سكل )18(

توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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و�صيرتف���ع الطلب العالمي على الطاقة في اإطار 

ه���ذا ال�صيناريو بمع���دل 1.4% �صنويا خال الفترة 

2020-2040، بينم���ا �صي���زداد الطلب على الطاقة 
في الهند بمعدل 3.2%، وعليه �صتزداد ح�صة الهند 

في اإجمالي الطل���ب العالمي الم�صتقبلي من %6.7 

في عام 2020 اإلى 9.7% في عام 2040. و�صت�صهد 

الهن���د بناء على ه���ذا ال�صيناريو زي���ادة ملمو�صة في 

الطلب على كل من النفط والغاز الطبيعي بالمقارنة 

م���ع الطلب العالم���ي الذي �صيرتف���ع بمعدل %0.8 

بالن�صب���ة للنف���ط و بمع���دل 2% بالن�صب���ة اإلى الغاز 

الطبيع���ي مقابل ارتفاع طلب الهن���د بمعدل %3.7 

و 4.8% عل���ى التوال���ي. وبناء على ه���ذه التوقعات 

�صترتف���ع ح�ص���ة الهند في اإجمال���ي الطلب العالمي 

عل���ى النفط من 5.4% ف���ي عام 2020 اإلى %9.5 

ف���ي عام 2040. كم���ا �صترتفع ح�صته���ا في الطلب 

العالم���ي عل���ى الغ���از الطبيعي م���ن 2.3% في عام 

2020 اإل���ى 3.9% في ع���ام 2040. الجدول )19( 
وال�صكل )19(.

الجدول )19(

توقعات الطلب على الطاقة في العالم ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة

) مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(

2040 2030 2020  

117.7 104.2 89.5 الفحم

107.2 101.0 92.1 النفط

95.2 78.7 64.6 الغاز الطبيعي

20.2 19.2 16.8 الطاقة النووية

10.1 9.0 7.7 الطاقة الكهرومائية

38.8 35.4 31.1 الطاقة الع�صوية

13.2 9.3 5.8 الطاقة المتجددة

402.4 356.8 307.6 االإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.607 :الم�صدر

ال�سكل )19(

توقعات الطلب على الطاقة في العالم ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة 

) مليون برميل مكافئ نفط في اليوم(
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2- توقع�������ات الطل�������ب عل�������ى م�س�������ادر الطاقة في 
الهند حتى عام 2040:

�صتلق���ي الفق���رات التالية ال�صوء عل���ى تطورات 

الطل���ب على الطاق���ة ح�صب الم�ص���ادر التي �صتكون 

متاحة للهند خال الفترة 2040-2020.

اآ - الفحم:

�صي�صه���د الطلب على الفحم تط���ورات متباينة 

تبع���ا لل�صيناريوهي���ن المذكورين اآنف���ا اإذ �صيتاأرجح 

الطل���ب عليه ما بين الزي���ادة ب�صورة معتدلة ح�صب 

ال�صيا�ص���ات الجدي���دة  والزي���ادة ب�ص���ورة ملمو�صة 

ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهن���ة. و�صيتراوح 

مع���دل النم���و ال�صنوي ف���ي الطلب عل���ى الفحم ما 

بين 2.7% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة و 

3.5% ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة. وعليه 
�صي�ص���ل الطل���ب عل���ى الفحم في ع���ام 2040 اإلى 

15.4 ملي���ون ب م ن ي وفق���ا ل�صيناريو ال�صيا�صات 
الجدي���دة واإل���ى 18.8 ملي���ون ب م ن ي ح�ص���ب 

�صيناريو ال�صيا�صات الراهنة.  

ب - النفط:

�صينمو الطلب على النفط بمعدل 3.1% ح�صب 

�صيناري���و ال�صيا�صات الجديدة وبمعدل 3.7% ح�صب 

�صيناري���و ال�صيا�صات الراهن���ة. و�صي�صل الطلب على 

النفط في عام 2040 اإلى 8.7 مليون ب م ن ي وفقا 

ل�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة واإلى 10.1 مليون ب م 

ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة.  

ج - الطاقة الع�سوية:

�صتوؤدي عوامل التنمية االقت�صادية واالجتماعية 

اإل���ى الهب���وط الن�صب���ي لمع���دل تزايد الطل���ب على 

الطاق���ة الع�صوية ح�صب كا ال�صيناريوهين. و�صينمو 

الطلب على الطاق���ة الع�صوية خال الفترة 2020-

2040 بمع���دالت ب�صيط���ة تت���راوح م���ا بي���ن %0.4 
وفق���ا ل�صيناريو ال�صيا�صات الراهن���ة، و 0.6% وفقا 

ل�صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجديدة، و�صيت���راوح الطلب 

عل���ى الطاق���ة الع�صوية في ع���ام 2040 ما بين 4.4 

مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة، 

و 4.6 مليون ب م ن ي �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة.

د - الغاز الطبيعي:

�صينمو الطل���ب على الغاز الطبيعي خال الفترة 

2020-2040 بمع���دالت تت���راوح م���ا بي���ن %4.6 
طبق���ا ل�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة، و 4.8% طبقا 

ل�صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة، و�صي�صل الطلب على 

الغ���از الطبيعي في ع���ام 2040 اإلى 3.5 مليون ب م 

ن ي وفق���ا ل�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة، واإلى 3.7 

مليون ب م ن ي وفقا ل�صيناريو ال�صيا�صات الراهنة. 

ه� - الطاقة النووية:

يتوق���ع اأن تلعب الطاق���ة النووي���ة اأدوارا متباينة 

ح�ص���ب ال�صيناريوه���ات المختلف���ة اإذ تكت�ص���ب هذه 

الطاق���ة اأهمي���ة كبيرة ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�صات 

الجدي���دة اإذ �صينم���و الطل���ب عليها بمع���دل %7.3 

�صنويا ليت�صاعف باأكثر من اأربع مرات حيث �صيرتفع 

م���ن 341 األ���ف ب م ن ي في ع���ام 2020 اإلى 1.4 

مليون ب م ن ي في عام 2040. اأما بح�صب �صيناريو 

ال�صيا�ص���ات الراهنة فاإن الطلب على الطاقة النووية 

�صينم���و بمع���دل يبل���غ 5.9% �صنوي���ا لي�ص���ل اإلى ما 

يق���ارب 1.1 مليون ب م ن ي ف���ي عام 2040، علما 

اأن حجم الطلب على الطاقة النووية في عام 2020 

يتطاب���ق ف���ي كل م���ن �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهنة 

و�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة.

و - الطاقة المتجددة:

يعط���ي �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجدي���دة اأهمي���ة 

خا�ص���ة للطاقة المتج���ددة اإذ �صيتزايد الطلب عليها 

بمع���دل 8% �صنويا حيث �صيرتفع من 4.1 مليون ب 

م ن ي ف���ي ع���ام 2020 اإل���ى 4.6 ملي���ون ب م ن ي 

في ع���ام 2040. و�صينمو الطلب عل���ى هذه الطاقة 

ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة بمعدل اأقل من 

�صيناري���و ال�صيا�صات الجدي���دة، و�صيبلغ هذا المعدل 

5.2% �صنويا. و�صي�صل الطلب على هذه الطاقة اإلى 
4.4 مليون ب م ن ي في عام 2040.

ز - الطاقة الكهرومائية:

ت���وؤدي الطاق���ة الكهرومائي���ة دورا ثانوي���ا في تلبية 

الطل���ب عل���ى الطاقة ف���ي الهند، ولن يتغي���ر هذا الدور 

ب�ص���كل ملمو�س خ���ال الفت���رة 2020-2040. و�صينمو 

الطل���ب على ه���ذه الطاقة بمع���دل 4.8% �صنويا ح�صب 

�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة ليبلغ 763 األف ب م ن ي. 

اأما الطلب ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة ف�صينمو 

بمعدل 3.1% �صنويا لي�صل اإلى 522 األف ب م ن ي.
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3- توقع�������ات ال�سته�������الك النهائي م�������ن الطاقة 
حتى عام 2040 وفق القطاعات:

توج���د ف���وارق ملحوظ���ة بي���ن ال�صيناريوهات 

المختلفة فيما يتعل���ق بمعدالت النمو ال�صنوية في 

اإجمال���ي اال�صته���اك النهائ���ي م���ن الطاقة خال 

الفت���رة 2020-2040 اإذ يتراوح ه���ذا المعدل ما 

بين 2.9% بالن�صبة ل�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة 

و 3.1% بالن�صب���ة ل�صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة. 

وتبع���ا لهذه المع���دالت �صي�صل حج���م اال�صتهاك 

النهائي من الطاق���ة في الهند في عام 2040 اإلى 

23.4 ملي���ون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 
الجديدة واإلى ما يربو قليا عن 24.9 مليون ب م 

ن ي ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة. الجدول 

)20( وال�صكل )20(.

الجدول ) 20(

 توقعات ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2040 2030 2020  

23396 18154 13314 �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة

24922 19118 16829  �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة

الم�صدر: م�صتق من الجدول الملحق )35( .

ال�سكل ) 20(

توقعات ال�ستهالك النهائي من الطاقة في ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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وياأت���ي القط���اع ال�صناع���ي ف���ي المقدم���ة م���ن 

حيث حج���م ا�صتهاكه من الطاقة ف���ي عام 2040. 

وياأت���ي قط���اع المبان���ي ف���ي المرتبة الثاني���ة ح�صب 

�صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجديدة وف���ي المرتبة الثالثة 

ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهن���ة، بينما يحتل 

قط���اع الموا�ص���ات المرتبة الثانية ح�ص���ب �صيناريو 

ال�صيا�صات الراهن���ة والمرتبة الثالثة ح�صب �صيناريو 

ال�صيا�صات الجديدة. الجدول )21( وال�صكل )21(. 

الجدول ) 21 (

التوزيع الن�سبي لح�س�س القطاعات القت�سادية في اإجمالي ال�ستهالك 

النهائي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)%(

�سيناريو ال�سيا�سات الراهنة �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة  

 2040 2020 2040 2020
38.0 36.6 38.8 36.7 القطاع ال�صناعي

26.1 35.1 26.4 35.4 قطاع المباني

26.7 17.2 25.5 16.9 قطاع الموا�صات

9.2 11.1 9.3 11.0 القطاعات االأخرى

100.0 100.0 100.0 100.0 االإجمالي

ال�سكل )21(

التوزيع الن�سبي لح�س�س القطاعات القت�سادية في اإجمالي

ال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)%(
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اآ- توقع�������ات ال�سته�������الك النهائي من الطاقة في 

القطاع ال�سناعي:

يتوق���ع اأن ينمو ا�صتهاك القط���اع ال�صناعي من 

الطاق���ة في الهن���د خال الفت���رة 2020-2040 ما 

بي���ن 3.15% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة 

و 3.25% ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهن���ة. 

و�صي�ص���ل حجم ا�صتهاكه في ع���ام 2040 اإلى 9.1 

مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة 

واإلى 9.5 مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهن���ة. وعلي���ه ف���اإن ح�صة القط���اع ال�صناعي من 

اإجمال���ي اال�صته���اك النهائي م���ن الطاقة في الهند 

�صتت���راوح ما بين 38% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهن���ة و 38.8% ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات 

الجديدة. الجدول )22( وال�صكل )22(.

الجدول )22(

توقعات ا�ستهالك القطاع ال�سناعي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

4217 3314 2269 4398 3354 2269 1546 582 الفحم

944 763 562 843 703 542 382 161 النفط

1084 783 462 743 582 422 261 20 الغاز الطبيعي

2028 1466 964 1968 1406 944 663 181 الطاقة الكهربائية

1165 964 723 1105 904 723 602 462 الطاقة الع�صوية

20 20 0 20 20 0 0 0 الطاقة المتجددة

9459 7310 4980 9077 6969 4900 3454 1406 االإجمالي

            IEA، World Energy Outlook 2014، P.658- 659: الم�صدر
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ال�سكل )22(

توقعات ا�ستهالك القطاع ال�سناعي في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

و�صيعتمد القطاع ال�صناعي على الفحم اعتمادا 

كبي���را، ف�صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجدي���دة ه���و اأكثر 

ال�صيناريوه���ات اعتم���اد عل���ى الفحم حي���ث �صت�صل 

ح�صة الفحم اإلى 48.5% في عام 2040 بالمقارنة 

م���ع 44.5% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة. 

وتاأت���ي الطاق���ة الكهربائي���ة في المرتب���ة الثانية من 

ناحي���ة درجة اعتماد القط���اع ال�صناعي عليها حيث 

�صتت���راوح ح�صته���ا ما بين 21.4% ح�ص���ب �صيناريو 

ال�صيا�ص���ات الراهن���ة و 21.7% ح�ص���ب �صيناري���و 

ال�صيا�صات الجديدة.

وياحظ اأن �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة يعطي 

وزنا ن�صبيا اكبر للنفط اإذ ت�صكل ح�صة النفط ح�صب 

ه���ذا ال�صيناري���و اإل���ى 10% من اإجمال���ي ا�صتهاك 

القط���اع ال�صناع���ي ف���ي ع���ام 2040 مقابل %9.3 

ل�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة. وينطبق النمط نف�صه 

تقريبا على الغاز الطبيعي الذي يحظى باأعلى ح�صة 

ف���ي الم�صاهمة ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة 

)11.4%(، وياأت���ي �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة في 

المرتبة الثانية )%9.3(.

ب- توقع�������ات ال�ستهالك النهائي من الطاقة في 

قطاع المباني:

يت�صم ا�صتهاك الطاقة في قطاع المباني في 

الهند بالنمو المعتدل خ���������ال الفت�����رة 2020-

2040 حيث �صتتراوح معدالت النمو ال�صنوي في 
ه����ذا اال�صتهاك ما بي����ن 1.3% ح�صب �صيناريو 

ال�صيا�ص����ات الجدي����دة و 1.5% ح�ص����ب �صيناريو 

ال�صيا�ص����ات الراهن����ة. و�صي�صل حج����م ا�صتهاك 

الطاق����ة ف����ي هذا القط����اع  اإل����ى 6.2 مليون ب م 

ن ي ح�ص����ب �صيناري����و ال�صيا�ص����ات الجديدة واإلى 

6.5 ملي����ون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 
الراهنة في ع����ام 2040. الجدول )23( وال�صكل 

.)23(
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الجدول )23(

توقعات ا�ستهالك قطاع المباني من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

 ) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

221 241 241 181 221 221 221 221 الفحم

1044 843 663 964 763 623 542 221 النفط

141 80 60 161 100 60 40 0 الغاز الطبيعي

2530 1627 864 2390 1526 823 542 100 الطاقة الكهربائية

2510 2832 2972 2390 2791 2952 2872 2229 الطاقة الع�صوية

60 40 20 80 40 20 0 0 الطاقة المتجددة

6507 5663 4820 6165 5442 4699 4217 2771 االإجمالي

             IEA، World Energy Outlook 2014، P.658: الم�صدر

ال�سكل )23(

توقعات ا�ستهالك قطاع المباني من الطاقة  في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

و�صتت���راوح ح�ص���ة قط���اع المباني ف���ي اإجمالي 

اال�صته���اك النهائي من الطاقة ف���ي عام 2040 ما 

بي���ن 26.1% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة 

و26.4% ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة.

ج- توقعات ال�سته�������الك النهائي من الطاقة في 

قطاع الموا�سالت:

�صيلع���ب قط���اع الموا�ص���ات دورا محوريا فيما 

يتعل���ق باال�صتهاك الم�صتقبلي من الطاقة في الهند 
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اإذ �صيك���ون للم�ص���ار ال���ذي �صيتبع���ه ا�صته���اك هذا 

القط���اع انعكا�صات مبا�صرة وملمو�ص���ة على اإجمالي 

اال�صتهاك النهائي في عام 2040. 

و�صيتراوح معدل النمو في ا�صتهاك هذا القطاع 

خ���ال الفت���رة 2020-2040 م���ا بي���ن 5% ح�صب 

�صيناريو ال�صيا�صات الجديدة و 5.4% ح�صب �صيناريو 

ال�صيا�ص���ات الراهنة. و�صي�ص���ل حجم ا�صتهاك هذا 

القط���اع في عام 2040 طبق���ا لهذين ال�صيناريوهين 

اإلى 6 مايين ب م ن ي، و 6.7 مليون ب م ن ي على 

التوالي . الجدول )24( وال�صكل )24(.

الجدول )24(

توقعات ا�ستهالك قطاع الموا�سالت من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ح�سب �سيناريو 

ال�سيا�سات الراهنة
ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

6266 3956 2229 5181 3555 2109 1406 361 النفط

60 40 40 40 40 40 20 0 الطاقة الكهربائية

141 60 20 281 80 20 0 0 الطاقة الع�صوية

221 161 80 462 181 60 40 40 اأخرى

6687 4217 2370 5964 3856 2229 1466 402 االإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.658- 659 : الم�صدر

ال�سكل )24(

توقعات ا�ستهالك قطاع الموا�سالت من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(
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و�صت�ص���ل ح�صة قطاع الموا�ص���ات في اإجمالي 

اال�صته���اك النهائي ف���ي ع���ام 2040 اإلى %25.5 

ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة واإلى %26.7 

ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة.    

4- توقعات اإنتاج قطاع توليد الكهرباء:

اآ- القدرات الكهربائية المركبة:

بلغ حجم القدرات الكهربائية المركبة في الهند 

241 غيغ���اواط ف���ي ع���ام 2012. و�صينم���و حج���م 
ه���ذه القدرات ب�صورة كبيرة ف���ي ظل ال�صيناريوهات 

المعتمدة كافة اإذ يتوقع اأن ي�صل هذا الحجم في عام 

2040 اإلى 986 غيغاواط ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 
الراهن���ة واإل���ى 1079 غيغ���اواط ح�ص���ب �صيناري���و 

ال�صيا�ص���ات الجدي���دة. وتعتمد ه���ذه ال�صيناريوهات 

توليف���ة مختلف���ة ب�ص���ورة كبيرة من م�ص���ادر الطاقة 

المتعددة التي �صيتم ا�صتخدامها كمدخات في هذه 

القدرات المركبة. و�صيبلغ حجم القدرات الكهربائية 

المركب���ة الت���ي �صتعتم���د عل���ى الفحم كوق���ود 596 

غيغاواط في عام 2040 ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهنة و 499 غيغاواط ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الجديدة. و�صي�صل حج���م القدرات الكهرومائية اإلى 

144 غيغاواط ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة 
واإل���ى 101 غيغ���اواط ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�صات 

الراهن���ة. ويتوقع اأن يتم بناء قدرات كهربائية تعتمد 

عل���ى الغاز الطبيعي ت�صل اإلى 127 غيغاواط ح�صب 

�صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهنة واإل���ى 131 غيغاواط 

ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات الجديدة. ويتوقع اأن يتم 

بن���اء قدرات كهربائي���ة ملمو�صة تعتم���د على كل من 

الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح في عام 2040، وذلك 

ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة. و�صي�صل حجم 

الق���درات المركبة المعتمدة عل���ى الطاقة ال�صم�صية 

اإل���ى 121 غيغ���اواط ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات 

الجدي���دة. اأما قدرات طاقة الرياح ح�صب ال�صيناريو 

االأخي���ر ف�صت�ص���ل اإل���ى 109 غيغ���اواط. اأم���ا حجم 

القدرات المركبة با�صتخدام الطاقة النووية ف�صت�صل 

اإلى 29 غيغاواط ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة 

واإل���ى 39 غيغ���اواط ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات 

الجدي���دة. و�صتبق���ى الق���درات الكهربائي���ة المركبة 

با�صتخ���دام النفط في عام 2040 عند الحدود التي 

كانت عليها في عام 2012  الجدول الملحق )40(.    

ب- توليد الكهرباء:

�صت�صل معدالت النم���و في اإنتاج الكهرباء خال 

الفت���رة 2020- 2040 اإل���ى 3.4% ح�صب �صيناريو 

ال�صيا�ص���ات الجدي���دة واإلى 3.9% ح�ص���ب �صيناريو 

ال�صيا�صات الراهنة. وعليه �صي�صل حجم اإنتاج قطاع 

الكهرب���اء في ع���ام 2040 اإل���ى 15.2 مليون ب م ن 

ي ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة واإلى 17.7 

مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة.

اأم���ا م���ن ناحية م�ص���ادر الطاق���ة االأولي���ة التي 

�صت�صتخ���دم ف���ي قط���اع الكهرباء ف�صيعتم���د كل من 

ال�صيناريوهين اعتمادا كبيرا على الفحم حيث �صيظل 

الفحم يلع���ب دورا محوريا في تولي���د الكهرباء على 

الرغ���م من تراجع ح�صته الن�صبي���ة حيث �صي�صتخدم 

الفح���م لتولي���د م���ا يق���ارب ثل���ث )65.2%( اإنت���اج 

الكهرب���اء في عام 2040 ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الجدي���دة، وترتف���ع ح�صته اإلى اأكثر م���ن ثاثة اأرباع 

)76.6%( اإنتاج الكهرباء ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهنة. و�صم���ن �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة يقوم 

كل م���ن الغاز الطبيعي والطاقة النووية بدور ملمو�س 

ف���ي توليد الكهرباء حي���ث �صت�صل ح�صتهما في عام 

2040 اإل���ى 9.4% و 9.2% عل���ى التوالي. و�صتوؤدي 
بقي���ة الم�ص���ادر – با�صتثناء النف���ط – دورا �صغيرا 

لك���ن متزايدا في توليد الكهرب���اء، و�صت�صل ح�ص�س 

كل م���ن الطاق���ة الع�صوي���ة والطاقة المتج���ددة اإلى 

5.4%، كما �صت�ص���ل ح�صة الطاقة الكهرومائية اإلى 
5%. و�صتتقل����س ح�ص���ة النفط لت�ص���ل اإلى %0.3. 
و�صيلعب كل من الغاز الطبيعي والطاقة النووية دورا 

�صغيرا لكن مهما ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة 

حي���ث �صت�صل ح�ص�صهم���ا اإلى 8.9% و 6.1% على 

التوال���ي. و�صتقوم بقي���ة الم�صادر ب���دور ب�صيط في 

توليد الكهرباء. الجدول الملحق )41(.   
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�ساد�سا: الطاقة والبيئة في الهند

ي�صير بع�س المحللين ذوي ال�صلة بتغير حرارة 

الك���رة االأر�صي���ة اإلى اأن االنبعاث���ات في العالم قد 

ازدادت بمع���دل 1% �صنويا ف���ي فترة الت�صعينيات 

م���ن الق���رن الما�صي عندم���ا جرت عملي���ة اإدماج 

االأ�ص���واق العالمي���ة واإل���ى اأن ه���ذه االنبعاثات قد 

ازدادت بمع���دل 3.4% �صنويا في العقد االأول من 

الق���رن الحالي عندما ج���رت عملية اإدماج ال�صين 

في االقت�صاد العالم���ي االأمر الذي يدعو للت�صاوؤل 

ح���ول الو�صع الذي �صي���وؤول اإليها حجم االنبعاثات 

في حالة اإدماج االقت�صاد الهندي في ظل المعدالت 

المرتفع���ة المتوقعة لنمو هذا االقت�صاد في الفترة 

الزمني���ة القادمة. لذلك ف���اإن مو�صوع البيئة يمثل 

م�صاأل���ة بالغة االأهمية بالن�صب���ة لاقت�صاد الهندي 

عموم���ا ولقط���اع الطاق���ة خ�صو�صا نظ���را للتاأثير 

المبا�ص���ر لم���ا تفر�ص���ه االلتزام���ات الدولية ذات 

ال�صلة بارتفاع درجة حرارة االأر�س. 

وت�صي���ر بيانات تقرير الطاق���ة ال�صنوي لوكالة 

الطاقة الدولية لعام 2014 اإلى اأن حجم انبعاثات 

غ���از ثاني اأك�صي���د الكربون في الهن���د �صيرتفع ما 

بين عام 2012 وعام 2040 بمعدل �صنوي يتراوح 

م���ا بين 3% ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات الجديدة 

و 3.7% ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهن���ة. 

وعلي���ه �صيت�صاعف حجم انبعاث���ات هذا الغاز من 

1953 ملي���ون طن ف���ي ع���ام 2012 ليبلغ 4518 
ملي���ون طن ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة 

و 5415 ملي���ون ط���ن ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات 

الراهن���ة عل���ى التوالي. وال تختل���ف ال�صورة كثيرا 

عند احت�صاب معدالت النمو خال الفترة 2020-

2040 في ظل كل من �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة 
و�صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجدي���دة. الج���دول )25( 

وال�صكل )25(.

الجدول )25(

          توقعات انبعاثات غاز ثاني اأك�سيد الكربون ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

) مليون طن(

2040 2030 2020  

 �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة:   

4518 3454 2515                       - الهند

38037 36291 34203                       - العالم

 �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة:   

5415 3918 2620                        - الهند

45950 40848 35523                        - العالم

                             IEA، World Energy Outlook 2014، P. 608-609 & P.660-661:الم�صدر
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ال�سكل )25(

توقعات انبعاثات غاز ثاني اأك�سيد الكربون ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة

) مليون طن(

وت�ص���كل االنبعاثات الناجمة عن حرق الفحم في 

الهن���د الجزء االأعظ���م من هذه االنبعاث���ات في عام 

2012 حيث �صكلت ما يقارب من 70% من اإجمالي 
حج���م ه���ذه االنبعاثات في حي���ن بلغ���ت االنبعاثات 

الناجم���ة عن حرق النفط والغ���از الطبي�������عي %25 

و 5% عل���ى التوال���ي. و�صي�صتم���ر الفح���م باعتب���اره 

المل���وث االأكبر في ظل كل ال�ص��يناريوهات. و�صت�صل 

ح�ص���ة الفحم من اإجمالي االنبعاثات في عام 2040 

اإل���ى 64.3% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة 

واإل���ى 65.9% ح�صب �صيناري���و ال�صيا�صات الراهنة. 

الجدول الملحق )43( 

وال يوج���د اخت���اف كبير في تقدي���رات كل من 

�صيناري���و ال�صيا�صات الجدي���دة و�صيناريو ال�صيا�صات 

الراهن���ة فيما يتعل���ق بح�صة كل م���ن النفط وح�صة 

الغاز الطبيعي في اإجمالي انبعاثات غاز ثاني اأك�صيد 

الكربون في ع���ام 2040 حيث �صت�صل ح�صة النفط 

اإل���ى 25% و 25.6% عل���ى التوال���ي، بينما �صت�صل 

ح�ص���ة الغ���از الطبيع���ي اإل���ى 5.3% و 6.2% على 

التوالي. 

ويعتبر قطاع توليد الكهرباء هو المت�صبب الرئي�صي 

ف���ي انبعاثات غاز ثان���ي اأك�صيد الكربون ف���ي الهند اإذ 

�صكلت انبعاثات هذا القطاع اأكثر من ن�صف )%53.4( 

اإجمالي حجم االنبعاثات في عام 2012، بينما �صكلت 

ح�صة بقية القطاع���ات االقت�صادية االأخرى %43.2. 

ويتوق���ع اأن ي�صتم���ر هذا القطاع ف���ي الت�صبب في اأكبر 

ح�ص���ة )51.7%( م���ن االنبعاث���ات  ف���ي ع���ام 2040 

ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة، و�صتتراجع ح�صته 

قلي���ا ح�صب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة لت�صل اإلى 

46.2%. اأم���ا ح�ص���ة القطاع���ات االقت�صادية االأخرى 
م���ن االنبعاثات ف�صت�صل في ع���ام 2040 اإلى %45.7 

ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الراهنة واإل���ى %50.8 

ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الجديدة.

ومما ي�صترعى االنتباه اأن ح�صة النفط الم�صتهلك 

في قطاع الموا�صات قد �صكلت 9.5% من اإجمالي 

االنبعاثات في عام 2012، و�صت�صل هذه الح�صة في 

ع���ام 2040 اإلى 17.2% ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات 

الجدي���دة واإلى 17.4% ح�ص���ب �صيناريو ال�صيا�صات 

الراهنة. 
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�س��ابعا: التج��ارة الخارجي��ة للهند ف��ي مجال 

النفط الخام والمنتجات البترولية

تعتب���ر الهند من الدول الم�صت���وردة ال�صافية من 

النفط الخام، اإال اأنها في الوقت ذاته تعتبر من الدول 

الم�ص���درة ال�صافية من المنتج���ات البترولية اعتبارا 

من عام 2006. ومن الوا�صح اأن الهند تقوم با�صتيراد 

النف���ط الخام وتعم���ل على تكريره ف���ي م�صافيها ثم 

تعيد ت�صديره اإلى الخارج.

1- واردات الهن�������د من النفط الخام والمنتجات 
البترولية:

ارتفع���ت واردات الهن���د م���ن النف���ط الخ���ام من 

حوال���ي 1.2 مليون ب/ي في عام 2000 اإلى حوالي 

4.5 ملي���ون ب/ي ف���ي ع���ام 2013. اأما م���ن ناحية 
المنتج���ات البترولي���ة فق���د ط���راأت عليه���ا تحوالت 

ملمو�ص���ة اإذ تحول���ت الهند اعتبارا م���ن عام 2006 

من دول���ة م�صتوردة �صافية م���ن المنتجات البترولية 

اإلى دولة م�صدرة �صافي���ة لها. وفي جانب الواردات 

قام���ت الهند با�صتيراد حوالي 446 األف ب/ي يوميا 

م���ن ه���ذه المنتجات في ع���ام 2000، وتراجع حجم 

ه���ذه الم�صت���وردات لي�صل اإل���ى 355 األف ب/ي في 

عام 2013. الجدول الملحق )44(.

وت�صتورد الهند ب�ص���ورة رئي�صية خم�صة منتجات 

بترولية، وهي غ���از البترول الم�صال، زيوت التزييت، 

زي���ت الوق���ود، النافث���ا، والغازولي���ن. وبل���غ حج���م 

الم�صت���وردات من هذه المنتجات في عام 2013 كما 

يلي:

- غاز البترول الم�صال:  6043 األف طن

- زيوت التزييت:  1585 األف طن

- زيت الوقود:   1325 األف طن

- النافثا:   1136 األف طن

- الغازولين:   235 األف طن

اأم����ا م����ن ناحي����ة ال�ص����ادرات م����ن المنتج����ات 

البترولي����ة فق����د ازداد حجمها ب�ص����ورة كبيرة حيث 

قف����زت م����ن 53 األف ب/ي في ع����ام 2000 اإلى ما 

يق����ارب 1.5 ملي����ون ب/ي. اأي اأنها ت�صاعفت باأكثر 

من 27 مرة خال الفترة 2000-2013. الجدوالن 

)45( و)46( في الملحق.

وت�صي���ر البيان���ات المتاح���ة اإل���ى اتج���اه ه���ذه 

ال�صادرات اإلى ت�صع دول في عام 2013، وبلغ حجم 

�ص���ادرات الهند م���ن المنتجات البترولي���ة اإلى هذه 

الدول الت�صع كما يلي:

61.1 األف ب/ي - اليابان:    

59.8 األف ب/ي - كوريا الجنوبية:   

46.2 األف ب/ي  - هولندا:   

44.7 األف ب/ي - تركيا:   

- الواليات المتحدة االأمريكية:  37.9 األف ب/ي

19.5 األف ب/ي - فرن�صا:   

16.9 األف ب/ي - بريطانيا:   

14.6 األف ب/ي - اإيطاليا:   

0.7 األف ب/ي - اليونان   

وم���ن الماح���ظ اأن كمي���ة كبي���رة م���ن �صادرات 

المنتج���ات البترولي���ة تتجه اإلى جه���ات غير محددة 

اإح�صائي���ا اإذ بل���غ حجم هذه الكمية ما يربو عن 1.1 

مليون ب/ي في عام 2013. ويتوقع اأن هذه الجهات 

تتاأل���ف ف���ي معظمه���ا من ال���دول النامي���ة. الجدول 

الملحق )47(. 

وت�ص���در الهند ب�صورة رئي�صي���ة خم�صة منتجات 

بترولي���ة، وه���ي الدي���زل، الغازولي���ن، النافث���ا، زيت 

الوق���ود، ووقود الطائرات. وبلغ حجم ال�صادرات من 

هذه المنتجات في عام 2013 كما يلي:

25997 األف طن - الديزل:   

15874 األف طن - الغازولين:   

8496 األف طن - النافثا:   

6281 األف طن - زيت الوقود:   

5716 األف طن - وقود الطائرات: 

2- ال�������دول الرئي�سية التي ت�ست�������ورد منها الهند 
النفط الخام:

تط���ورت واردات الهند من النفط الخام من 1.6 

ملي���ون ب/ي خ���ال ال�صنة المالي���ة 2002-2001 

اإلى 3.4 ملي���ون ب/ي خال ال�صنة المالية 2011-

2012. وبذل���ك يك���ون معدل نمو ه���ذه الواردات قد 
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و�ص���ل اإل���ى 8.1% �صنويا خ���ال الفت���رة المذكورة. 

وف���ي الوق���ت نف�صه تزاي���د حج���م واردات الهند من 

النفط الخام من الدول االأع�صاء في االأوابك بمعدل 

8.5% �صنويا حي���ث ارتفعت هذه الواردات من 898 
األ���ف ب/ي اإلى ما يرب���و عن 2 مليون ب/ي. وبذلك 

ارتفع���ت ح�صة الدول االأع�ص���اء في اإجمالي واردات 

الهند من النفط الخام خال هذه الفترة من %56.8 

اإل���ى 59.2%. وتوج���د اأربع دول عربي���ة رئي�صية في 

مج���ال واردات الهند م���ن النفط الخام، وهذه الدول 

هي ال�صعودية، الع���راق، الكويت، واالإمارات. وت�صكل 

واردات الهند من ه���ذه الدول االأربع اأكثر من ن�صف 

)52.5%( اإجمال���ي وارداته���ا خال ال�صن���ة المالية 

2011-2012. وتعتبر ال�صعودية ال�صريك االأ�صا�صي 
للهند فيما يتعلق بوارداتها من النفط الخام اإذ ت�صكل 

هذه الواردات 18.9% من اإجمالي واردات الهند في 

ال�صنة المالية 2011-2012. وازدادت واردات الهند 

من ال�صعودية بمعدل 8.3% �صنويا حيث ارتفعت من 

292 األ���ف ب/ي في ال�صنة المالي���ة 2002-2001 
اإل���ى 651 األف ب/ي خال ال�صن���ة المالية 2011-

2012. كم���ا يعتبر العراق ال�صري���ك الرئي�صي الثاني 
حي���ث ت�صاعف حج���م واردات الهند من���ه باأكثر من 

�ص���ت م���رات اإذ ارتفعت هذه ال���واردات من 76 األف 

ب/ي اإل���ى 483 األ���ف ب/ي، وبذل���ك اأ�صبحت هذه 

ال���واردات تمث���ل 14% م���ن اإجمال���ي واردات الهند 

خال ال�صنة المالي���ة 2011-2012. وتاأتي الكويت 

ف���ي المرتب���ة الثالث���ة �صمن ال���دول االأع�ص���اء حيث 

ازدادت واردات الهند منها بمعدل 3% �صنويا لت�صل 

اإل���ى 355 األ���ف ب/ي ف���ي ال�صنة المالي���ة 2011-

2012 بالمقارن���ة م���ع 264 األ���ف ب/ي ف���ي ال�صنة 
المالي���ة 2001-2002. وتليها االإمارات )316 األف 

ب/ي(، ثم قط���ر )130 األف ب/ي(. وت�صتورد الهند 

كمي���ات �صغيرة م���ن النفط الخام م���ن كل من م�صر 

)57 األف ب/ي(، و الجزائر )42 األف ب/ي(، وليبيا 

)3 اآالف ب/ي(، وذلك خال ال�صنة المالية 2011-

2012. كما ت�صتورد الهند كميات ب�صيطة من النفط 
الخ���ام من بع�س الدول العربية االأخرى، وهي ُعمان، 

اليم���ن، وال�صودان. وتراجع حج���م واردات الهند من 

النف���ط الخام من هذه ال���دول الثاث من 108 األف 

ب/ي في ال�صنة المالية 2001-2002 اإلى 92 األف 

ب/ي ف���ي ال�صن���ة المالي���ة 2011-2012. وبذل���ك 

يكون اإجمالي حج���م واردات الهند من النفط الخام 

من الدول العربية قد و�صل اإلى 2.1 مليون ب/ي في 

ال�صنة المالية 2011-2012. الجدول الملحق )48( 

وال�صكل )26(.

ال�سكل )26(

واردات الهند من النفط الخام من الدول العربية

)األف ب/ي(
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اأم���ا م���ن ناحي���ة واردات الهند من خ���ارج الدول 

االأع�ص���اء فقد ازداد حجم هذه ال���واردات من 683 

األف ب/ي خال ال�صن���ة المالية 2001-2002 اإلى 

1.4 ملي���ون ب/ي خ���ال ال�صن���ة المالي���ة 2011-
2012، اأي اأن ه���ذه ال���واردات ق���د ارتفع���ت بمعدل 
7.5% �صنوي���ا خال الفترة المذك���ورة. وجاءت هذه 
الواردات ب�ص���ورة رئي�صية من اأربع دول، وهي اإيران، 

نيجيري���ا، فنزوي���ا، واأنغوال. وتعتبر اإي���ران ال�صريك 

الرئي�ص���ي الثالث للهن���د. وازداد حجم واردات الهند 

من اإيران بمعدل 7.9% �صنويا ما بين ال�صنة المالية 

2001-2002 وال�صن���ة المالية 2011-2012 حيث 
ارتفع���ت من 170 األ���ف ب/ي اإلى 363 األف ب/ي. 

وو�ص���ل حجم ال���واردات من نيجيري���ا اإلى 283 األف 

ب/ي واإل���ى 191 األف ب/ي من فنزويا واإلى 181 

األ���ف ب/ي م���ن اأنغ���وال، وذلك ف���ي ال�صن���ة المالية 

2011-2012. كم���ا ت�صت���ورد الهند كمي���ات �صغيرة 
م���ن النف���ط الخام م���ن كل م���ن البرازي���ل، ماليزيا، 

المك�صي���ك، بروناي، واأذربيجان. وبلغ حجم الواردات 

من هذه الدول في ال�صنة المالية 2011-2012 كما 

يل���ي: البرازي���ل )76 األ���ف ب/ي(، ماليزيا )47 األف 

ب/ي(، المك�صي���ك )46 األ���ف ب/ي(، برون���اي )22 

األ���ف ب/ي(، واأذربيج���ان )21 األف ب/ي(. الجدول  

الملحق )49(.

وف���ي �صي���اق الحدي���ث ع���ن واردات الهن���د م���ن 

النف���ط الخام والمنتجات البترولية ال بد من االإ�صارة 

اإل���ى اأن بيان���ات التقرير االإح�صائ���ي ال�صنوي ل�صركة 

البت���رول البريطانية لعام 2015 ي�صير اإلى اأنه توجد 

عملي���ا دولة واحدة من ال���دول االأع�صاء ت�صدر الغاز 

الطبيع���ي اإل���ى الهند وهي دولة قط���ر. وبلغ اإجمالي 

حجم ال�صادرات القطرية اإلى الهند 16.2 مليار متر 

مكع���ب في عام 2014.  كم���ا توجد اأربع دول عربية 

اأخرى ت�ص���در الغاز الطبيعي اإل���ى الهند، وبلغ حجم 

�صادرات هذه الدول كما يلي: - 

اليم���ن )0.6 ملي���ار متر مكع���ب(، الجزائر )0.2 

مليار متر مكعب(، االإمارات )0.1 مليار متر مكعب(، 

وُعمان )0.1 مليار متر مكعب(. 

 ثامنا: ن�س��اطات اال�ستك�س��اف وقطاع التكرير 

في الهند

1- الن�ساطات ال�ستك�سافية:

بلغ اإجمالي عدد العاملين في ال�صناعة البترولية 

136.2 األ���ف عامل في عام 2014، منهم 48.2 األف 
عامل يعملون في قطاع الت�صويق، و 32.5 األف عامل 

في قط���اع اال�صتك�صاف واالإنتاج، و 29.7 األف عامل 

ف���ي قطاع الم�صاف���ي، و 7.2 األف عام���ل في مجال 

خط���وط االأنابي���ب، و 2.5  األ���ف عام���ل ف���ي مجال 

االأبحاث والتطوير. وبلغ عدد االأجانب الذين يعملون 

في ال�صناعة البترولي���ة في الهند 24.1 األف عامل، 

اأي 17.7% م���ن اإجمالي العاملين في هذه ال�صناعة 

في عام 2014. الجدول الملحق )50(.

وازدادت الن�صاط���ات اال�صتك�صافي���ة ف���ي الهن���د 

ب�ص���ورة ملحوظ���ة خال ال�صنوات الع�ص���ر الما�صية. 

وارتفع اإجمالي ع���دد االآبار المحفورة من 418 بئرا 

خال ال�صن���ة الم���الية 2005-2006 اإلى 682 بئرا 

خ���ال ال�صنة المالي���ة 2013-2014. وارتفع بذلك 

اإجمال���ي عمق االآبار المحفورة م���ن 1111 األف متر 

اإل���ى 1523 األ���ف متر خال الفت���رة ذاتها. وياحظ 

اأن���ه لم تح�ص���ل هناك زي���ادة كبيرة في ع���دد االآبار 

اال�صتك�صافي���ة بالمقارنة مع عدد االآبار التطويرية اإذ 

ارتف���ع عدد االآب���ار اال�صتك�صافية م���ن 198 بئرا اإلى 

207 اآب���ار بينم���ا ت�صاعد عدد االآب���ار التطويرية من 
220 بئ���را اإل���ى 475 بئرا خال الفت���رة نف�صها. كما 
ياح���ظ اأي�صا اأن عدد االآبار المحفورة على الياب�صة 

ق���د ارتفع من 338 بئرا اإلى 529 بئرا مقابل تراجع 

ع���دد االآب���ار المحفورة ف���ي المناط���ق المغمورة من 

159 بئ���را اإلى 153 بئرا. وبلغ عمق االآبار المحفورة 
على الياب�ص���ة 1065 األف متر مقابل 459 األف متر 

لاآب���ار المحفورة في المناط���ق المغمورة، وذلك في 

ال�صنة المالية 2013-2014. وارتفع عدد المن�صات 

العامل���ة عل���ى الياب�ص���ة من 88 من�صة خ���ال ال�صنة 

المالية 2007-2008 اإلى 122 من�صة خال ال�صنة 

المالية 2013-2014، بينم���ا ارتفع عدد المن�صات 

العامل���ة في المناطق المغمورة خ���ال الفترة نف�صها 
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من 36 من�صة اإلى 59 من�صة. الجدوالن الم����لحقان 

)51( و )52(.

2- قطاع التكرير:

يوجد ف���ي الهند 22 م�صفاة لتكرير النفط منها 

17 م�صف���اة مملوك���ة للقط���اع العام وث���اث م�صاف 
مملوكة للقطاع الخا�س وم�صفاتان للقطاع الم�صترك 

)م�صاريع م�صترك���ة(. وارتفع حجم اإجمالي الطاقات 

التكريري���ة الت�صميمي���ة له���ذه الم�صاف���ي من 176 

ملي���ون طن في ع���ام 2009 اإلى 215 مليون طن في 

ع���ام 2014. وفي ع���ام 2014 بلغ حج���م الطاقات 

التكريري���ة 120 مليون ط���ن لم�صافي القطاع العام، 

و 80 ملي���ون ط���ن لم�صافي القط���اع الخا�س، و 15 

مليون ط���ن لم�صافي القط���اع الم�صت���رك، مع العلم 

اأن القط���اع الم�صت���رك دخل مج���ال �صناعة التكرير 

اعتبارا من عام 2011. الجدول الملحق )53(.

اأم���ا من ناحية الطاقات الفعلية لهذه الم�صافي، 

فق���د ارتف���ع حجمها م���ن 156.1 ملي���ون طن خال 

ال�صنة المالية 2007-2008 اإلى 222.5 مليون طن 

خال ال�صنة المالية 2013-2014. الجدول الملحق 

)54(.  وتت���وزع الطاقات الفعلي���ة ح�صب القطاعات 

خال ال�صنة المالية 2013-2014 كما يلي: 

119.6 مليون طن - القطاع العام:  

88.2 مليون طن - القطاع الخا�س: 

14.7 مليون طن   - القطاع الم�صترك: 

وارتف���ع حجم اإجمال���ي اإنتاج الم�صاف���ي العاملة 

ف���ي الهند من المنتجات البترولية من 149.5 مليون 

طن خال ال�صنة المالية 2007-2008 اإلى 220.8 

ملي���ون طن خ���ال ال�صن���ة المالي���ة 2014-2013. 

الج���دول الملح���ق )55(. ويتوزع ه���ذا االإنتاج خال 

ال�صنة المالية 2013-2014 كما يلي:

112.7 مليون طن - القطاع العام:  

90.1 مليون طن - القطاع الخا�س: 

13.6 مليون طن - القطاع الم�صترك: 

4.3 مليون طن - اأبراج التقطير: 

وت�صي���ر البيان���ات الر�صمية اإلى اأن���ه من المتوقع 

اأن ي�ص���ل حجم تكرير النفط الخام في الهند ح�صب 

الخط���ة الخم�صية الثانية ع�ص���رة اإلى 286.6 مليون 

طن خ���ال ال�صنة المالي���ة 2016-2017. الجدول 

الملح���ق )56(. كم���ا يتوقع اأن يبلغ اإنت���اج المنتجات 

البترولي���ة اإل���ى 269.6 ملي���ون ط���ن خ���ال ال�صن���ة 

نف�صها. ويتوزع هذا االإنتاج كما يلي:

116.5 مليون طن الديزل عالي الكبريت: 

38.8 مليون طن الغازولين:  

22.7 مليون طن النافثا:  

زيت ناقل ال�صرعة في ال�صيارات: 16.0 مليون طن

13.1 مليون طن غاز البترول الم�صال: 

زيت الوقود منخف�س الكبريت:10.1 مليون طن

9.7 مليون طن كيرو�صين عالي الجودة: 

5.6 مليون طن البيتومين:  

زيوت التزييت    1.3 مليون طن

35.5 مليون طن منتجات اأخرى  

اأم���ا من ناحية الطلب عل���ى المنتجات البترولية 

فتتوق���ع الخطة الخم�صية اأن ي�صل حجم هذا الطلب 

في ال�صنة المالية 2016-2017 اإلى 186.2 مليون 

طن. الج���دول الملحق )57(. وتتوزع هذه المنتجات 

على النحو التالي:

- زيت الديزل عالي الكبريت:81.6 مليون طن

22.6 مليون طن - الغازولين:  

21.8 مليون طن - غاز البترول الم�صال: 

- النافثا:   11 مليون طن

10.3 مليون طن - فحم الكوك:  

- زيت ناقل ال�صرعة في ال�صيارات: 8.5 مليون طن

- زيت الوقود منخف�س الكبريت: 7.9 مليون طن

6.8 مليون طن - كيرو�صين عالي الجودة: 

6.1 مليون طن - البيتومين:  

3 مليون طن - زيوت التزييت: 

6.2 مليون طن - منتجات اأخرى  
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كما تتوقع الخطة الخم�صية اأن ي�صل الطلب على 

الغ���از الطبيعي خال ال�صن���ة المالية 2017-2016 

اإلى 473 مليون متر مكعب.

تا�س��عا: انعكا�س��ات الطل��ب الم�س��تقبلي عل��ى 

الطاقة في الهند على �سادرات النفط 

والغاز الطبيعي من الدول االأع�ساء

يتبي���ن مما تقدم اأن حجم الزي���ادة المتوقعة في 

الطل���ب على الطاقة ف���ي الهند ما بي���ن عام 2020 

وع���ام 2040 �صيت���راوح م���ا بي���ن 15.1 مليون ب م 

ن ي ح�ص���ب �صيناري���و ال�صيا�ص���ات الجديدة و 18.3 

مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�صات الراهنة. 

وبغ����س النظر ع���ن االفترا�صات الت���ي قامت عليها 

هذه ال�صيناريوهات فاإن حجم هذه الزيادة يدل داللة 

وا�صحة على مدى التاأثير الكبير الذي �صتخلفه هذه 

الزي���ادة على اأ�صواق الطاق���ة العالمية عموما، وعلى 

اأ�صواق الطاقة االآ�صيوية خ�صو�صا.

اأم���ا من ناحي���ة النف���ط والغاز الطبيع���ي، وهما 

الم�صدران الل���ذان ي�صكان اأهمي���ة خا�صة بالن�صبة 

لل���دول االأع�صاء، فاإن حج���م الزيادة في الطلب على 

النف���ط �صيت���راوح ما بين 4 ملي���ون ب م ن ي ح�صب 

�صيناري���و ال�صيا�صات الجدي���دة و 5.2  مليون ب م ن 

ي ح�صب �صيناريو ال�صيا�ص���ات الراهنة. اأما بالن�صبة 

اإلى حج���م الزيادة ف���ي الطلب على الغ���از الطبيعي 

ف�صتتراوح ما بين 2 مليون ب م ن ي ح�صب �صيناريو 

ال�صيا�ص���ات الجدي���دة و 2.2 مليون ب م ن ي ح�صب 

�صيناريو ال�صيا�صات الراهنة. 

وينط���وي كل م���ن �صيناريو ال�صيا�ص���ات الجديدة 

و�صيناريو ال�صيا�صات الراهنة على زيادة ملمو�صة في 

الطلب على كل من النفط والغاز الطبيعي. 

وانطاق���ا من ه���ذه التوقعات ح���ول الزيادة في 

الطلب على كل من النفط والغاز الطبيعي، وفي ظل 

عدم احتمالية زيادة االإنتاج المحلي منهما، وا�صتنادا 

اإل���ى االأنماط ال�صائ���دة للتوزيع الجغراف���ي لواردات 

الهن���د، عاوة عل���ى االإمكاني���ات البترولية ال�صخمة 

للدول االأع�صاء وقربها الجغرافي من الهند فاإنه من 

المتوق���ع اأن تنال الدول االأع�صاء في االأوابك حوالي 

60% م���ن حجم الزيادة في طل���ب الهند من النفط. 
وبن���اء على ذل���ك يتوقع اأن يتراوح حج���م الزيادة في 

�ص���ادرات ال���دول االأع�صاء من النف���ط اإلى الهند ما 

بي���ن 2.4-3.1 مليون ب/ي من النفط الخام، اأي اأن 

اإجمالي حجم �صادرات النفط من الدول العربية اإلى 

الهند �صيت���راوح ما بين 4.4 - 5.0 مليون ب/ي في 

ع���ام 2040 بالمقارنة مع حوالي 2 مليون ب/ي في 

عام 2012-2011.

اأما من ناحية �صادرات الدول االأع�صاء من الغاز 

الطبيعي فاإنه م���ن المتوقع اأن يكون لدولة قطر دور 

هام في تلبية ما ال يقل عن ن�صف الزيادة في الطلب 

عل���ى الغ���از الطبيعي في الهند في ع���ام 2040، اأي 

حوال���ي 1.0- 1.1 ملي���ون ب م ن ي، وذل���ك لعوامل 

عدي���دة اأهمها االإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها دولة 

قطر من حي���ث االحتياطي���ات واالإنت���اج وت�صهيات 

ت�صدي���ر الغ���از الطبيع���ي، باالإ�صاف���ة اإل���ى موقعه���ا 

الجغرافي وقربها من الهند.

عا�سرا: اال�ستنتاجات والت��سيات

بن���اًء على ما تقدم  من تحليل لو�صع الطاقة في 

الهند فاإنه يمكن ا�صتنتاج النقاط التالية:

اأ - الو�سع الحالي

• اأ�صبحت الهند رابع اأكب���ر م�صتهلك للطاقة في 	

العالم بعد ال�صين والواليات المتحدة االأمريكية 

ورو�صي���ا. وت�صاعفت ح�صة الهن���د في اإجمالي 

اال�صته���اك العالم���ي م���ن الطاق���ة االأولية من 

1.4% ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 4.7% ف���ي عام 
.2013

• يتوق���ع اأن ت���زداد االأهمي���ة الن�صبي���ة للهند في 	

ال�صن���وات القادم���ة ل�صببي���ن رئي�صيي���ن، وهما 

حجم الزيادة المتوقعة في عدد ال�صكان والنمو 

المتوقع لاقت�صاد الهندي. 

• تواجه الهند تحديات �صخمة فيما يتعلق بتطوير 	

قطاع الطاقة فيها، وتنعك�س هذه التحديات بما 
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اأطل���ق عليه مجل�س الطاق���ة العالمي “المع�صلة 

الثاثي���ة” المتمثلة ف���ي توفير الطاق���ة االآمنة 

والنظيفة باأ�صعار مقبولة. 

• تمتلك الهند موارد محدودة من م�صادر الطاقة، 	

ويعتبر الفحم الم�صدر �صبه الوحيد من م�صادر 

الطاقة الهيدروكربونية المتوفرة لدى الهند. 

• تنت���ج الهن���د �صبع���ة اأنواع م���ن الطاق���ة، وهي: 	

الفحم، الطاقة الحيوية، النفط، الغاز الطبيعي، 

الطاقة الكهرومائي���ة، الطاقة النووية، والطاقة 

المتج���ددة. وازداد اإجمال���ي اإنت���اج الطاقة من 

ه���ذه الم�ص���ادر ال�صبعة بمع���دل 2.9% �صنويا 

حي���ث ارتفع م���ن ما يق���ارب 5.9 مليون ب م ن 

ي ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 10.9 ملي���ون ب م ن 

ي ف���ي ع���ام 2012. ويغط���ي االإنت���اج المحلي 

م���ن الطاقة ف���ي الهند ما يق���ارب 69.2% من 

اإجمالي ا�صتهاكها من الطاقة في عام 2012. 

• ت�صاع���دت ح�ص���ة الفح���م ف���ي اإجمال���ي اإنتاج 	

الطاق���ة م���ن 35.9% ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 

47.8% ف���ي ع���ام 2012. وم���ا ت���زال الطاقة 
الحيوية ت�صكل م�صدرا رئي�صيا من م�صادر اإنتاج 

الطاقة في الهند.

• يعتبر الفحم الم�صدر االأ�صا�صي ل�صد احتياجات 	

الطاقة في الهند حيث ت�صاعف حجم ا�صتهاكه 

باأكث���ر من ثاث م���رات خال الفت���رة 1990-

 .2012

• ارتف���ع ا�صتهاك النفط ف���ي الهند بمعدل %5 	

�صنويا خال الفترة 1990-2012، وبذلك فقد 

تزاي���دت م�صاهم���ة النفط في تلبي���ة متطلبات 

الطاق���ة م���ن 19.4% ف���ي ع���ام 1990 اإل���ى 

23.1% في عام 2012. 

• يوج���د ف���ي الهن���د ثاث���ة قطاع���ات رئي�صي���ة 	

م�صتهلكة للطاقة، وهي القطاع المنزلي، القطاع 

ال�صناع���ي، وقط���اع الموا�ص���ات. وي�ص���كل ما 

ت�صتهلكه ه���ذه القطاعات 82.8% من اإجمالي 

اال�صتهاك النهائي من الطاقة في عام 2012. 

و�صجل قط���اع الموا�صات اأعلى معدالت النمو 

في ا�صته���اك الطاقة حيث ت�صاعف باأكثر من 

ثاث مرات  لي�صل اإلى ما يقارب 1.5 مليون ب 

م ن ي ف���ي عام 2012 بالمقارنة مع 421 األف 

ب م ن ي في عام 1990.

• ت�صاعف حج���م واردات النفط الخام باأكثر من 	

ثم���ان م���رات ليرتف���ع م���ن 425 ب م ن ي ف���ي 

ع���ام 1990 اإل���ى ما يق���ارب 3.8 ملي���ون ب م 

ن ي ف���ي عام 2012. وارتفع���ت واردات الهند 

م���ن النفط الخام م���ن 1.6 مليون ب/ي خال 

ال�صن���ة المالي���ة 2001-2002 اإلى 3.4 مليون 

ب/ي خال ال�صنة المالية 2011-2012. وفي 

الوقت نف�صه ارتفع���ت واردات الهند من النفط 

الخ���ام من الدول االأع�صاء من 898 األف ب/ي 

اإل���ى م���ا يربو عن 2 ملي���ون ب/ي. وتوجد اأربع 

دول عربي���ة رئي�صية م�ص���درة للنفط اإلى الهند، 

وهذه الدول ه���ي ال�صعودية، الع���راق، الكويت، 

واالإم���ارات. وت�ص���كل واردات الهن���د م���ن هذه 

الدول االأربع اأكثر من ن�صف )52.5%( اإجمالي 

وارداتها خال ال�صنة المالية 2012-2011. 

• توج���د دولة واحدة من ال���دول االأع�صاء ت�صدر 	

الغ���از الطبيعي اإلى الهند وهي دولة قطر. وبلغ 

اإجمالي حج���م ال�صادرات القطري���ة اإلى الهند 

15.4 مليون متر مكعب في عام 2013. 

ب: الو�سع الم�ستقبلي

• م���ن المتوقع اأن يتراوح مع���دل الزيادة ال�صنوية 	

ف���ي الطلب على الطاقة في الهند خال الفترة 

2020-2040 ما بين 2.8% و 3.2%. وطبقا 
له���ذه المع���دالت �صيت���راوح حج���م الطلب على 

الطاق���ة في ع���ام 2040 ما بين 35.3 - 39.1 

مليون ب م ن ي.

• من المتوقع اأن يتراوح الطلب على الفحم في عام 	

2040 م���ا بي���ن 15.4- 18.8 ملي���ون ب م ن ي. 
كم���ا �صيتراوح الطل���ب على النفط م���ا بين 8.7- 

10.1 ملي���ون ب م ن ي. و�صينمو الطلب على الغاز 
الطبيعي ما بين 3.5- 3.7 مليون ب م ن ي.
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• م���ن المتوقع اأن يتراوح ح�صة القطاع ال�صناعي 	

من اإجمال���ي اال�صتهاك النهائي من الطاقة ما 

بي���ن 38- 42% ف���ي ع���ام 2040. و�صتتراوح 

ح�صة قطاع المباني من الطاقة ما بين 26.1- 

.%27.9

• �صيلع���ب قطاع الموا�ص���ات دورا محوريا فيما 	

يتعل���ق باال�صته���اك الم�صتقبلي من الطاقة في 

الهند اإذ �صيكون للم�صار الذي �صيتبعه ا�صتهاك 

هذا القط���اع انعكا�صات مبا�صرة وملمو�صة على 

اإجمال���ي اال�صتهاك النهائي ف���ي عام 2040. 

و�صي�صل حجم ا�صته���اك هذا القطاع في عام 

2040 اإلى ما بين 6- 6.7 مليون ب م ن ي.

• يتوقع اأن يت���راوح حجم الزيادة في الطلب على 	

النف���ط خال الفترة 2020-2040 ما بين 4- 

5.2  ملي���ون ب م ن ي. و�صيتراوح حجم الزيادة 
ف���ي الطلب على الغاز الطبيعي ما بين 2- 2.2 

مليون ب م ن ي. 

• ويتوق���ع اأن يت���راوح حجم الزي���ادة في �صادرات 	

ال���دول االأع�صاء من النفط اإل���ى الهند في عام 

2040 م���ا بين 2.4-3.1 ملي���ون ب/ي. وعليه 
يتوق���ع اأن ي�ص���ل اإجمالي حجم �ص���ادرات هذه 

ال���دول اإل���ى الهند م���ا بي���ن 4.4 - 5.0 مليون 

ب/ي ف���ي عام 2040 بالمقارن���ة مع حوالي 2 

مليون ب/ي في عام 2012-2011.

وبن�������اء علي�������ه يمكن الخ�������روج بالتو�سي�������ة الختامية 

التالية:

نظ���را لاأهمية الن�صبي���ة الم�صتقبلي���ة المتوقعة 

للهن���د م���ن النواح���ي اال�صتراتيجي���ة واالقت�صادي���ة 

والبترولية، وما ت�صكله الهند من مجال حيوي و�صوق 

�صخم���ة لل�ص���ادرات البترولية )نفط خ���ام، منتجات 

نفطي���ة، وغ���از طبيع���ي( من ال���دول االأع�ص���اء، فاإن 

الدرا�ص���ة تو�صي باإياء هذه ال�صوق الواعدة اهتماماً 

اأكب���ر خا�ص���ة واأن مفه���وم “اأم���ن الطاق���ة” بالن�صبة 

اإل���ى الهن���د يتوافق مع اأم���ن الطاق���ة بالن�صبة للدول 

االأع�صاء. 

المراجع:

- BP, BP Statistical Review of World 
Energy, June 2015.

- Government of India, Ministry 
of Petroleum and Natural Gas, 
Indian Petroleum and Natural Gas 
Statistics,2013-14.

- International Energy Agency, World 
Energy Outlook, 2014.

-International Energy Agency, 
Understanding Energy Challenges 
in India, 2012.

- International Energy Agency: 
www.iea .org/s ta t is t icssearch/
report/?country=INDIA.

- Kissinger, Henry, World Order, 
2014, p.338.

- Klein, Naomi, This Changes Every 
Thing: Capitalism vs The Climate, 
2014, p.20.

- World Energy Council, World 
Energy Focus, #9, March 2015.

- The World Bank: databank.
worldbank.org/country/india.
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المالحق

معامل التحويل:

تم اعتماد معامل التحويل “7.33 برميل لكل طن” للتحويل من طن النفط اإلى برميل النفط في عدد من 

الجداول المرفقة.

2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

3000 2926 2822 2708 2499 1815 1019 920 692 ال�صين

2299 2270 2209 2265 2285 2352 2314 2122 1968 الواليات المتحدة االأمريكية

682 690 696 696 674 648 620 664 865 رو�صيا

638 596 574 537 510 367 296 236 181 الهند

456 470 474 480 505 530 516 494 433 اليابان

12928 12807 12586 12408 12111 10920 9371 8600 8133 العالم

2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990  

1970.5 1969.0 1929.8 1903.4 1747.1 1325.1 704.2 686.8 530.2 ال�صين

453.4 454.6 437.9 495.4 525.0 574.5 569.0 506.2 483.1 الواليات المتحدة االأمريكية

360.2 324.3 302.3 270.1 260.2 184.4 144.2 125.0 95.5 الهند

126.5 128.6 124.4 117.7 123.7 121.3 98.9 86.2 76.0 اليابان

85.2 90.5 98.4 94.0 90.5 94.6 105.8 119.4 182.3 رو�صيا

3881.8 3867.0 3798.8 3777.4 3611.2 3122.4 2369.4 2257.7 2233.3 العالم

الجدول الملحق )1(

اال�ستهالك االإجمالي من الطاقة االأولية 

)مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )2(

اال�ستهالك االإجمالي من الفحم

)مليون طن مكافئ نفط(

BP، BP Statistical Review of World Energy، June 2015 :    الم�صدر

BP، BP Statistical Review of World Energy، June 2015.الم�صدر
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الجدول الملحق )3(

الم�ؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية في الهند

The World Bank: databank.worldbank.org/country/india الم�صدر: البنك الدولي

 * يعادل القيمة ال�صرائية للدوالر االأمريكي في الواليات المتحدة االأمريكية.

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
 

 

 

1252
 

 

1237
 

 

1221
 

 

1206
 

 

1190
 

 

1175
 

 

1159
 

 

1143
 

 

1127
 

 ال�صكان

)مليون ن�صمة(

 

1876.8
 

 

1858.7
 

 

1880.1
 

 

1708.5
 

 

1365.4
 

 

1224.1
 

 

1238.7
 

 

949.1
 

 

834.2
 

 الناتج المحلي االإجمالي 

باالأ�صعار الجارية

)بليون دوالر اأمريكي(

 

1458.7
 

 

1389.0
 

 

1326.2
 

 

1243.7
 

 

1127.9
 

 

1039.8
 

 

1000.8
 

 

911.5
 

 

834.2
 

 الناتج المحلي االإجمالي

 باالأ�صعار الثابتة

)بليون دوالر اأمريكي لعام 2005(

 

5.0
 

 

4.7
 

 

6.6
 

 

10.3
 

 

8.5
 

 

3.9
 

 

9.8
 

 

9.3
 

 

9.3
 

معدل النمو في الناتج المحلي           

 االإجمالي باالأ�صعار الثابتة

)% (

)دوالر اأمريكي لعام 2005(  

 

1498.9
 

 

1503.0
 

 

1539.6
 

 

1417.1
 

 

1147.2
 

 

1042
 

 

1068.7
 

 

830.2
 

 

740.1
 

ح�صة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي

باالأ�صعار الجارية

) دوالر اأمريكي(

 

1165.0
 

 

1123.2
 

 

1086.0
 

 

1031.6
 

 

947.7
 

 

885.2
 

 

863.5
 

 

797.3
 

 

740.1
 

 ح�صة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي

باالأ�صعار الثابتة

)دوالر اأمريكي لعام 2005(

 

5238
 

 

5050
 

 

4883
 

 

4638
 

 

4261
 

 

3980
 

 

3882
 

 

3585
 

 

3328
 

 ح�صة الفرد من الناتج المحلي االإجمالي

 ح�صب القيمة ال�صرائية باالأ�صعار الثابتة*

)دوالر اأمريكي لعام 2011(    



60

البحـــــث األول

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

352.5 325.0 309.6 267.9 224.0 235.0 205.0 193.6 160.8  ال�صادرات من ال�صلع والخدمات

429.2 440.5  413.4 341.5 295.4 301.8 246.0 223.2 183.7  الم�صتوردات من ال�صلع والخدمات

-76.8 -115.4 -103.8 -73.6 -71.4 -66.8 -40.9 -29.6 -22.9  الر�صيد

الجدول الملحق )4(

الميزان التجاري في الهند

) بليون دوالر اأمريكي(

)باالأ�صعار الثابتة لدوالر عام 2005(

الجدول الملحق )5(

اإنتاج الطاقة في الهند

)األف طن مكافئ نفط(

The World Bank: databank.worldbank.org/country/india الم�صدر: البنك الدولي

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

43334 43694 43139 39404 39002 39533 39345 37679 37240 39235 35323 النفط

33338 38957 42952 38990 26279 26058 25489 25931 23062 17327 10568 الغاز الطبيعي

260524 252166 247327 245432 226470 210740 198395 187766 146235 130816 104692 الفحم

8566 8414 6845 4857 3890 4419 4900 4515 4405 2080 1600 الطاقة النووية

10821 12348 10584 9730 10045 10996 10352 9280 6404 6243 6162
الطاقة 

الكهرومائية

3079 2532 1992 1846 1367 1185 956 631 180 67 10 الطاقة المتجددة

184892 181113 177119 173426 169982 166671 163465 160751 148824 140003 133458 الطاقة الحيوية

544554 539225 529958 513684 477036 459603 442901 426552 366349 335772 291814 الإجمالي
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الجدول الملحق )6(

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الهند

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )7(

م�ست�ردات الطاقة في الهند

)األف طن مكافئ نفط(

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990

182038 171011 166134 163780 153386 146018 137129 127997 114341 84126 62716 النفط

48928 54992 54386 49633 35983 35657 33439 31801 23062 17327 10568 الغاز الطبيعي

349039 326485 313545 302569 265295 244173 227888 212839 160367 139186 108813 الفحم

8566 8414 6845 4857 3890 4419 4900 4515 4405 2080 1600 الطاقة االنووية

10821 12348 10584 9730 10045 10996 10352 9280 6404 6243 6162
الطاقة 

الكهرومائية

3079 2532 1992 1846 1367 1185 956 631 180 67 10 الطاقة المتجددة

184892 181113 177119 173426 169982 166671 163465 160751 148824 140003 133458 الطاقة الحيوية

787363 756895 730605 705841 639948 609119 578129 547814 457583 389032 323327 الإجمالي

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

188860 175507 167194 162762 135696 124349 113955 101596 75727 27943 21154 النفط الخام

15988 16170 17208 14601 18990 22973 17946 12953 9575 20612 9013
المنتجات 

البترولية

15590 16035 11434 10643 9704 9599 7950 5870 0 0 0 الغاز الطبيعي

90629 75643 67562 58367 40481 34224 30254 26062 14802 8726 4167 الفحم

412 452 482 461 507 450 254 152 129 135 124
الطاقة 

االكهربائية

311480 283808 263881 246834 205377 191595 170359 146633 100233 57416 34459 الإجمالي
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

66144 64360 61407 52987 40302 40837 34117 24231 8201 3664 2774 المنتجات البترولية

2114 1324 1344 1230 1656 791 761 989 670 356 46 الفحم

0 12 5 5 5 25 19 18 17 4 6 الكهرباء

68258 65696 62756 54222 41963 41653 34897 25239 8887 4024 2826 االإجمالي

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

الجدول الملحق )8(

�سادرات الطاقة من الهند

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )10(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب الم�سادر

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )9(

�سادرات الطاقة من الهند
)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

1328 1292 1233 1064 809 820 685 487 165 74 56 المنتجات البترولية

42.5 26.6 27.0 24.7 33.3 15.9 15.3 19.9 13.5 7.1 0.9 الفحم

0.000 0.241 0.100 0.100 0.100 0.502 0.382 0.361 0.341 0.080 0.120 الكهرباء

1371 1319 1260 1089 843 836 701 507 178 81 57 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA.الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

148419 141027 134237 130859 121464 121764 112975 105569 94363 68654 50167 المنتجات البترولية

26190 27256 24834 20901 15983 13989 14345 13265 9666 8401 5637 الغاز الطبيعي

88329 85693 82573 77460 59876 51008 49060 43929 33481 38373 41808 الفحم

74713 69049 62533 57541 53213 50604 46719 42091 32355 27107 18492 الطاقة الكهربائية

466 352 292 223 167 166 116 96 35 21 8 الطاقة المتجددة

173422 171269 168928 166767 164667 162446 160233 157971 148091 140003 133458 الطاقة الحيوية

511539 494646 473398 453751 415370 399977 383447 362920 317991 282560 249570 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق )11(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة الحي�ية في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )12(

اال�ستهالك النهائي من المنتجات البترولية في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

136689 134972 133256 124581 117058 106241  القطاع المنزلي

29941 29565 29189 27289 25565 22505  القطاع ال�صناعي

209 232 66 102 70 0  قطاع الموا�صات

6582 6500 6417 5999 5398 4712  القطاع التجاري والحكومي

173422 171269 168928 157971 148091 133458 الإجمالي

 International Energy Agency:www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

23016 23463 23098 21075 17966 10951  القطاع المنزلي

18856 16539 16634 16277 16925 8245  القطاع ال�صناعي

70342 66308 61681 37087 31066 18202  قطاع الموا�صات

9657 9061 8361 7525 8010 4222  القطاع الزراعي

1358 1244 1183  القطاع التجاري والحكومي   

2386 2840 3185 3212 1264 250   قطاعات غير محددة

22805 21571 20095 20392 19133 8296  ا�صتخدامات غير طاقوية

148419 141027 134237 105569 94363 50167 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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2012 2011 2010 2005 2000 1990  

3041 3050 2936 2691 2826 3008  القطاع المنزلي

77135 77778 70945 34561 25172 28711  القطاع ال�صناعي

0 0 0 0 0 2426  قطاع الموا�صات

4109 3917 3734 2941 2896 3693  القطاع التجاري والحكومي

4045 947 4957 3736 2586 3970   قطاعات غير محددة

88329 85693 82573 43929 33481 41808 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

الجدول الملحق )13(

اال�ستهالك النهائي من الفحم في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )14(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة الكهربائية في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

16415 15200 13730 9129 6758 2845  القطاع المنزلي

32979 30363 27703 18138 13622 9080  القطاع ال�صناعي

1327 1222 1146 855 706 354  قطاع الموا�صات

13168 12123 10868 7765 7287 4328  القطاع الزراعي

6539 6108 5871 3615 2192 1056  القطاع التجاري والحكومي

4285 4033 3215 2589 1790 830   قطاعات غير محددة

74713 69049 62533 42091 32355 18492 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق )15(

اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

2486 2283 2079 550 277 41  القطاع المنزلي

9072 10573 9146 3216 1524 538  القطاع ال�صناعي

1649 1802 1373 675 76 0  قطاع الموا�صات

155 149 164 127 125 74  القطاع الزراعي

12828 12450 12072 8697 7665 4984  ا�صتخدامات غير طاقوية

26190 27256 24834 13265 9666 5637 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

الجدول الملحق )16(

اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

50 46 42 11 6 1  القطاع المنزلي

182 212 184 65 31 11  القطاع ال�صناعي

33 36 28 14 2 0  قطاع الموا�صات

3 3 3 3 3 1  القطاع الزراعي

258 250 242 175 154 100  ا�صتخدامات غير طاقوية

526 547 499 266 194 113 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .االإجمالي الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق )17(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة المتجددة في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية
)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )18(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة المتجددة في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

373 281 234 77 28 6  القطاع المنزلي

28 21 18 6 2  القطاع ال�صناعي 

42 32 26 9 3 2  القطاع التجاري والحكومي

23 18 15 5 2   قطاعات غير محددة 

466 352 292 96 35 8 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

7.491 5.643 4.699 1.546 0.562 0.120  القطاع المنزلي

0.562 0.422 0.361 0.120 0.040 0.000  القطاع ال�صناعي

0.843 0.643 0.522 0.181 0.060 0.040  القطاع التجاري والحكومي

0.462 0.361 0.301 0.100 0.040 0.000   قطاعات غير محددة

9.358 7.069 5.884 1.948 0.703 0.161 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق )20(

اال�ستهالك النهائي في القطاع المنزلي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

23016 23463 23098 21075 17966 10951  المنتجات البترولية

2486 2283 2079 550 277 41  الغاز الطبيعي

3041 3050 2936 2691 2826 3008  الفحم

16415 15200 13730 9129 6758 2845  الطاقة الكهربائية

373 281 234 77 28 6  الطاقة المتجددة 

136689 134972 133256 124581 117058 106241  الطاقة الحيوية

182020 179250 175333 158104 144913 123092 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .االإجمالي الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

168010 164839 153636 139357 122145 114765 108834 99486 82810 73553 69080 القطاع ال�صناعي

73527 69563 64266 59540 54420 47741 40480 38719 31919 26089 20982 قطاع الموا�صات

182020 179250 175333 170600 166433 164601 161336 158104 144913 132965 123092 القطاع المنزلي

18631 17801 17231 16350 14509 13738 13303 12563 10490 10505 9462 القطاع التجاري والحكومي

22980 21333 19393 18228 16562 16896 17093 15417 15422 14297 8623 القطاع الزراعي

10738 7838 11372 17164 11942 8334 10014 9542 5642 6177 5050 قطاعات غير محددة

35632 34021 32167 32514 29360 33903 32386 29089 26797 18973 13280 ا�صتخدامات غير طاقوية

511539 494646 473398 453751 415370 399977 383447 362920 317991 282560 249570 االإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

الجدول الملحق )19(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب القطاعات االقت�سادية 

)األف طن مكافئ نفط(
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الجدول الملحق )21(

اال�ستهالك النهائي في القطاع ال�سناعي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

18856 16539 16634 16277 16925 8245  المنتجات البترولية

9072 10573 9146 3216 1524 838  الغاز الطبيعي

77135 77778 70945 34561 25172 28711  الفحم

32979 30363 27703 18138 13622 9080  الطاقة الكهربائية

28 21 18 6 2 0  الطاقة المتجددة 

29941 29565 29189 27289 25565 22505  الطاقة الحيوية

168010 164839 153636 99486 82810 69080 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

الجدول الملحق ) 22(

اال�ستهالك النهائي في قطاع الم�ا�سالت في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

70342 66308 61681 37087 31066 18202  المنتجات البترولية

1649 1802 1373 675 76 0  الغاز الطبيعي

0 0 0 0 0 2426  الفحم

1327 1222 1146 855 706 354  الطاقة الكهربائية

209 232 66 102 70 0  الطاقة الحيوية

73527 69563 64266 38719 31919 20982 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق )23(

اال�ستهالك النهائي في قطاع الم�ا�سالت في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

الجدول الملحق )24(

اال�ستهالك النهائي في القطاع الزراعي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق )25(

اال�ستهالك النهائي في القطاع الزراعي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

1413 1332 1239 745 624 366  المنتجات البترولية

33 36 28 14 2 0  الغاز الطبيعي

0 0 0 0 0 49  الفحم

27 25 23 17 14 7  الطاقة الكهربائية

4 5 1 2 1 0  الطاقة الحيوية

1477 1397 1291 778 641 421 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

9657 9061 8361 7525 8010 4222  المنتجات البترولية

155 149 164 127 125 74  الغاز الطبيعي

13168 12123 10868 7765 7287 4328  الطاقة الكهربائية

22980 21333 19393 15417 15422 8623 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

194 182 168 151 161 85  المنتجات البترولية

3 3 3 3 3 1  الغاز الطبيعي

264 243 218 156 146 87  الطاقة الكهربائية

461 428 389 310 310 173 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق ) 26(

اال�ستهالك النهائي في القطاع التجاري والحك�مي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 27(

اال�ستهالك النهائي في القطاع التجاري والحك�مي في الهند ح�سب م�سادر الطاقة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

الجدول الملحق ) 28(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة في القطاعات غير المحددة اإح�سائيا في الهند

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

1358 1244 1183 0 0 0  المنتجات البترولية

4109 3917 3734 2941 2896 3693  الفحم

6539 6108 5871 3615 2192 1056  الطاقة الكهربائية

42 32 26 9 3 1  الطاقة المتجددة 

6582 6500 6417 5999 5398 4712  الطاقة الحيوية

18631 17801 17231 12563 10490 9462 الإجمالي

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

27 25 24 0 0 0  المنتجات البترولية

83 79 75 59 58 74  الفحم

131 123 118 73 44 21  الطاقة الكهربائية

1 1 1 0 0 0  الطاقة المتجددة 

132 131 129 120 108 95  الطاقة الحيوية

374 357 346 252 211 190 الإجمالي

.International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

2386 2840 3185 3212 1264 250  المنتجات البترولية

4045 947 4957 3736 2586 3970  الفحم

4285 4033 3215 2589 1790 830  الطاقة الكهربائية

23 18 15 5 2 0  الطاقة المتجددة 

10738 7838 11372 9542 5642 5050 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق ) 29(

اال�ستهالك النهائي من الطاقة في القطاعات غير المحددة اإح�سائيا في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

الجدول الملحق ) 30(

ا�ستخدام المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خارج قطاع الطاقة في الهند 

)األف طن مكافئ نفط(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

48 57 64 65 25 5  المنتجات البترولية

81 19 100 75 52 80  الفحم

86 81 65 52 36 17  الطاقة الكهربائية

0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0  الطاقة المتجددة 

216 157 228 192 113 101 الإجمالي

International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA .الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

 

12159
10646

 

11388
10183

 

10441
9654

 

12193
8199

 

12452
6681

 

5242
3054

 المنتجات البترولية:

ال�صناعات الكيماوية والبترولية

المجاالت االأخرى

22805 21571 20095 20392 19133 8296 المجموع

12828 12450 12072 8697 7665 4984
الغاز الطبيعي

)الم�صتخدم في ال�صناعات 

الكيماوية والبتروكيماوية(

24987 23838 22512 20890 20117 10227
اإجمالي ال�صناعات 

الكيماوية والبتروكيماوية

10646 10183 9654 8199 6681 3054 المجاالت االأخرى

35632 34021 32167 29089 26797 13280 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIA الم�صدر: وكالة الطاقة الدولية
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الجدول الملحق ) 31(

ا�ستخدام المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خارج قطاع الطاقة في الهند 

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

الجدول الملحق ) 32(

اال�ستهالك ال��سيط من الطاقة في الهند

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

2012 2011 2010 2005 2000 1990  

 

244
214

 

229
204

 

210
194

 

245
165

 

250
134

 

105
61

 المنتجات البترولية:

ال�صناعات الكيماوية والبترولية

المجاالت االأخرى

458 433 404 410 384 167 المجموع

258 250 242 175 154 100
الغاز الطبيعي

)الم�صتخدم في ال�صناعات 

الكيماوية والبتروكيماوية(

502 479 452 420 404 205
اإجمالي ال�صناعات 

الكيماوية والبتروكيماوية

214 204 194 165 134 61 المجاالت االأخرى

716 683 646 584 538 267 الإجمالي

 .International Energy Agency: www.iea.org/statisticssearch/report/?country=INDIAالم�صدر: وكالة الطاقة الدولية

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990  

5539 5267 5165 5063 4510 4200 3910 3713 2803 2138 1481 االإجمالي

الم�صدر: م�صتق من الجدولين الملحقين )10( و )16(.
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الجدول الملحق ) 33(

 ت�قعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 34(

ت�قعات الطلب على الطاقة في العالم ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

3.5 936 696 472 2.7 765 604 453 354 103 الفحم

3.7 505 363 246 3.1 435 332 237 177 61 النفط

4.8 185 125 73 4.6 172 116 70 49 11 الغاز الطبيعي

5.9 54 35 17 7.3 70 43 17 9 2 الطاقة النووية

3.1 26 20 14 4.8 38 26 15 11 6 الطاقة الكهرومائية

0.4 218 214 203 0.6 230 217 203 185 133 الطاقة الع�صوية

5.2 22 16 8 8.0 47 25 10 3 0 الطاقة المتجددة

3.2 1946 1469 1033 2.8 1757 1364 1004 788 317 الإجمالي

IEA، World Energy Outlook 2014، P. 658-659 : الم�صدر  

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة  ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة 

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

1.4 5860 5191 4457 0.3 4448 4342 4211 3879 2231 الفحم

0.8 5337 5028 4584 0.3 4761 4689 4487 4194 3232 النفط

2.0 4742 3921 3215 1.7 4418 3797 3182 2844 1668 الغاز الطبيعي

0.9 1005 957 838 1.8 1210 1047 845 642 526 الطاقة النووية

1.4 504 448 383 1.6 535 469 392 316 184 الطاقة الكهرومائية

1.1 1933 1761 1551 1.3 2002 1796 1554 1344 905 الطاقة الع�صوية

4.2 658 462 289 5.6 918 581 308 142 36 الطاقة المتجددة

1.4 20039 17768 15317 1.0 18293 16720 14978 13361 8782 الإجمالي

                  IEA، World Energy Outlook 2014، P.606- 607: الم�صدر
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الجدول الملحق ) 35(

ت�قعات اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 36(

ت�قعات اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

)األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة  ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة 

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

2.9 221 176 125 3.1 229 178 124 88 42 الفحم

4.0 478 336 219 3.4 410 307 211 150 50 النفط

4.2 86 63 38 4.3 81 54 35 24 6 الغاز الطبيعي

4.3 262 182 112 4.3 251 173 108 75 18 الطاقة الكهرومائية

0.1 190 192 185 0.1 188 189 184 173 133 الطاقة الع�صوية

7.2 4 3 1 9.4 6 3 1 0 0 الطاقة المتجددة

3.1 1242 952 680 2.9 1164 903 663 510 250 الإجمالي

                IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 659: الم�صدر

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

4438 3534 2510 4599 3575 2490 1767 843 الفحم

9599 6748 4398 8234 6165 4237 3012 1004 النفط

1727 1265 763 1627 1084 703 482 120 الغاز الطبيعي

5262 3655 2249 5041 3474 2169 1506 361 الطاقة الكهرومائية

3816 3856 3715 3775 3796 3695 3474 2671 الطاقة الع�صوية

80 60 20 120 60 20 0 0 الطاقة المتجددة

24922 19118 13656 23396 18154 13314 10242 5000 الإجمالي

             IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 659: الم�صدر
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الجدول الملحق ) 37(

ت�قعات ا�ستهالك القطاع ال�سناعي من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 38(

ت�قعات ا�ستهالك قطاع المباني من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة  ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة 

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

3.1 210 165 113 3.4 219 167 113 77 29 الفحم

2.6 47 38 28 2.2 42 35 27 19 8 النفط

4.4 54 39 23 2.9 37 29 21 13 1 الغاز الطبيعي

3.8 101 73 48 3.7 98 70 47 33 9 الطاقة الكهرومائية

2.4 58 48 36 2.1 55 45 36 30 23 الطاقة الع�صوية

 1 1 0 1 1 0 0 0 الطاقة المتجددة

3.2 472 363 249 3.2 452 346 243 172 69 الإجمالي

             IEA، World Energy Outlook 2014، P.658-659: الم�صدر

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة  ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة 

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

- 0.4 11 12 12 - 1.0 9 11 11 11 11 الفحم

2.3 52 42 33 2.2 48 38 31 27 11 النفط

4.3 7 4 3 5.0 8 5 3 2 0 الغاز الطبيعي

5.5 126 81 43 5.5 119 76 41 27 5 الطاقة الكهرومائية

- 0.8 125 141 148 - 1.1 119 139 147 143 111 الطاقة الع�صوية

5.6 3 2 1 7.2 4 2 1 0 0 الطاقة المتجددة

1.5 324 282 239 1.3 307 271 235 211 138 الإجمالي

                              IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 695: الم�صدر
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الجدول الملحق ) 39(

ت�قعات ا�ستهالك قطاع الم�ا�سالت من الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

 ) مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 40(

ت�قعات حجم القدرات الكهربائية المركبة في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

)غيغاواط(  

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة  ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة 

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020

معدل 

النمو 

ال�سنوي 

)%(

2040 2030 2020 2012 1990  

5.3 312 197 111 4.6 258 177 105 70 18 النفط

2.0 3 2 2 0.0 2 2 2 1 0 الطاقة الكهرومائية

10.2 7 3 1 14.1 14 4 1 0 الطاقة الع�صوية 

5.2 11 8 4 10.7 23 9 3 2 2 اأخرى

5.4 332 209 117 5.0 297 192 112 74 21 الإجمالي

                    IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 659: الم�صدر

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012  

596 409 237 499 356 228 138 الفحم

6 8 9 6 8 9 8 النفط

127 85 46 131 87 45 23 الغاز الطبيعي

29 19 10 39 24 10 5 الطاقة النووية

101 76 54 144 100 58 42 الطاقة الكهرومائية

15 12 9 24 16 10 6 الطاقة الع�صوية

63 50 34 109 73 39 18 طاقة الرياح

0 0 0 0 0 0 الطاقة الحرارية االأر�صية 

47 35 15 121 60 16 1 الطاقة ال�صم�صية

0 0 0 6 2 1 0 CSP
986 696 413 1079 726 414 241 الإجمالي

                                                    IEA، World Energy Outlook 2014، P 660-661 . : الم�صدر 
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الجدول الملحق ) 41(

ت�قعات اإنتاج قطاع ت�ليد الكهرباء ح�سب م�سادر الطاقة 

في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن مكافئ نفط(

الجدول الملحق ) 42(

ت�قعات اإنتاج قطاع ت�ليد الكهرباء ح�سب م�سادر الطاقة 

في الهند ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) األف برميل مكافئ نفط في اليوم(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

673 480 321 494 386 303 252 56 الفحم

3 5 6 2 4 6 8 5 النفط

78 47 25 71 47 24 18 3 الغاز الطبيعي

54 35 17 70 43 17 9 2 الطاقة النووية

26 20 14 38 26 15 11 6 الطاقة الكهرومائية

28 22 17 41 28 18 11 الطاقة الع�صوية 

17 13 7 41 22 9 3 0 الطاقة المتجددة

879 622 407 758 557 392 311 72 الإجمالي

                                                              IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 659: الم�صدر

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

13515 9639 6446 9921 7752 6085 5061 1125 الفحم

60 100 120 40 80 120 161 100 النفط

1566 944 502 1426 944 482 361 60 الغاز الطبيعي

1084 703 341 1406 864 341 181 40 الطاقة النووية

522 402 281 763 522 301 221 120 الطاقة الكهرومائية

562 442 341 823 562 361 221 0 الطاقة الع�صوية

341 261 141 823 442 181 60 0 الطاقة المتجددة

17652 12491 8173 15202 11166 7872 6266 1446 الإجمالي

                                                                         IEA، World Energy Outlook 2014، P.658 - 659: الم�صدر



78

البحـــــث األول

الجدول الملحق ) 43(

ت�قعات حجم انبعاثات غاز ثاني اأك�سيد الكرب�ن في الهند

ح�سب ال�سيناري�هات المختلفة

) مليون طن (

الجدول الملحق ) 44(

�سادرات وواردات النفط الخام والمنتجات البترولية في الهند

)األف ب /ي(

ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة

2040 2030 2020 2040 2030 2020 2012 1990  

3566
1431
419

2629
1009
280

1786
671
163

2907
1221
390

2274
919
261

1713
646
156

1359
489
104

396
164
21

الفحم

النفط

الغاز الطبيعي

5415 3918 2620 4518 3454 2515 1953 580 االإجمالي

2797
2607

8
182

1982
1859

14
109

1319
1242

19
58

2088
1915

7
166

1620
1498

13
109

1248
1174

18
56

1043
977
25
41

239
215
16
8

توليد الكهرباء

الفحم

النفط

الغاز الطبيعي

2475
951

1336
940
188

1821
763
922
593
135

1212
538
593
334
81

2294
985

1134
778
176

1721
770
835
533
116

1177
534
567
318
76

843
380
412
212
51

323
175
139
55
9

االإ�صتهاك النهائي

الفحم

النفط

)الموا�صات(

الغاز الطبيعي

IEA، World Energy Outlook 2014، P.660: الم�صدر 

2013 2012 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 2001 2000  

 

 

1450.1

 

 

1298.9

 

 

1023.6

 

 

743.7

 

 

849.6

 

 

637.4

 

0.1
76.3

 

150.6
130.3

 

 

143.9

 

3.6
154.5

 

 

53.3

ال�صادرات

النفط الخام
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1219.7
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الواردات

النفط الخام

المنتجات البترولية

4847.2 4027.9 3494 2942 2739.5 2550.1 1974.2 1599.1 1410.1 1434 1665.6 الإجمالي

 

-4492.6
1095.5

 

-3711
982.1

 

-3198.3
727.9

 

-2573.6
375.3

 

-2226.3
336.4

 

-2206.8
294.1

 

-1437.6
-460.2

 

-938
-380.2

 

-951.2
-315

 

-971
-305

 

-1220
-392.6

�صافي الواردات

النفط الخام

المنتجات البترولية

-3397.1 -2729 -2470.4 -2198.3 -1889.9 -1912.7 -1897.8 -1318.2 -1266 -1276 -1612 الإجمالي

World Oil Trade، 2002-2014 :الم�صدر
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الجدول الملحق ) 45(

واردات الهند من المنتجات البترولية

)األف طن(

الجدول الملحق ) 46(

�سادرات الهند من المنتجات البترولية

)األف طن(

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

الواردات

6043 6561 5535 4111 2344 2950 2627  غاز البترول الم�صال

235 147 954 1534 314 454 277  الغازولين

1136 1884 2137 1928 1266 5360 5829  نافثا

0 0 905 1317 707 1773 2254  الكيرو�صين

99 871 1390 1837 2195 3068 2041  الديزل 

1585 1485 1401 1321  زيوت التزييت   

1325 965 1150 981 953 1331 1419  زيت الوقود

150 95 60 94  البيتومين   

4961 4202 2992 3596 7333 1379 6296  اأخرى

15536 16210 16524 16719 15112 16315 20743  الإجمالي

53160 45338 45916 40811 32021 21552 18849 الواردات ال�سافية

         .Government of India، Ministry of Petroleum and Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas Statistics، 2013-14 :الم�صدر

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

ال�سادرات

213 195 165 154 94 104 96  غاز البترول الم�صال

15874 16098 14011 13647 8023 5369 3852  الغازولين

8496 9035 10609 10586 8561 7884 9586  نافثا

5716 4153 5223 4248 4448 3663 4489  وقود الطائرات

25997 21294 21430 19453 18414 13543 13584  الديزل

16 29 33 38 46 95 138  الكيرو�صين

22 26 89 76  زيت الديزل الخفيف   

19 75 30 10  زيوت التزييت   

6281 6480 7937 6207 5136 6460 3727  زيت الوقود

108 65 18 57  البيتومين   

5953 4097 2897 3054 2411 749 4120  اأخرى

68696 61548 62440 57530 47133 37867 39592  الإجمالي

         .Government of India، Ministry of Petroleum and Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas Statistics، 2013-14 :الم�صدر
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2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006  

61.1 57.6 57.3 34.1 28.5 29.5 40.6  اليابان

59.8 81.4 89.5 87.7 92.5 81.5 65.7  كوريا الجنوبية

46.2 48.2 53.4 28.3 16.8 15.8 9.4  هولندا

44.7 34.8 13.6 1.7 1.5 0.5 1.5  تركيا

37.9 28.5 39.7 8.6 0.5 10.1 5.2  الواليات المتحدة االأمريكية

19.5 29.1 39.6 13.5 19.1 13.2 0.0  فرن�صا

16.9 17.1 22.8 5.9 15.4 10.0 11.6  بريطانيا

14.6 7.1 9.5 4.5 0.6 0.9 0.4  اإيطاليا

0.7 1.0 2.1 5.3 4.8 3.2 13.1  اليونان

1148.7 994.1 859.4 834.0 564.0 510.5 489.9 جهات غير محددة

301.4 304.8 327.5 189.6 179.7 164.7 147.5  المجموع

1450.1 1298.9 1186.9 1023.6 743.7 675.2 637.4  االإجمالي

World Oil Trade، 2008-2014   :الم�صدر 

الجدول الملحق ) 47(

اتجاهات �سادرات المنتجات البترولية من الهند

)األف ب /ي(
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الجدول الملحق ) 50(

عدد العاملين في ال�سناعة البترولية في الهند

الجدول الملحق ) 51(

عدد اآبار النفط المحف�رة في الهند

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

32463 31769 34966 33984 33351 33612 33935 38948 اال�صتك�صاف واالإنتاج

29728 32974 35768 31835 34036 32745 30128 28151 الم�صافي

48176 45702 47914 44535 41387 42183 44995 42970 الت�صويق

7171 5945 4469 5536 4563 4598 8933 7510 خطوط االأنابيب

2474 2314 1938 2007 2133 2076 1964 2029 االأبحاث والتطوير

16186 16280 13936 23818 24395 23759 20001 15707 اأخرى

136198 134984 138991 141715 139865 138973 139956 135315 الإجمالي

24128 23115 25900 27872 26438 26103 28092 22691 منهم: الأجانب

Government of India، Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.97 الم�صدر: 

2014-

2013
2013-

2012
2012-

2011
2011-

2010
2010-

2009
2009-

2008
2008-

2007
2007-

2006
2006-

2005
 

207 197 220 196 222 210 194 171 198
عدد االآبار 

اال�صتك�صافية

615 599 597 568 604 534 524 454 562
االأعماق المحفورة 

) األف متر(

475 381 393 421 367 295 303 244 220
عدد االآبار 

التطويرية

908 827 756 789 749 634 716 603 549
االأعماق المحفورة 

) األف متر(

682 578 613 617 589 505 497 415 418 االإجمالي

1523 1426 1353 1357 1353 1168 1240 1057 1111
االأعماق المحفورة 

) األف متر(
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الجدول الملحق ) 52(

الن�ساطات اال�ستك�سافية في الهند

 Government of India، Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.16 :الم�صدر

Government of India، Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.30   :الم�صدر

2014-

2013
2013-

2012
2012-

2011
2011-

2010
2010-

2009
2009-

2008
2008-

2007  

 الن�ساطات البرية

122 111 119 123 118 96 88 عدد المن�صات 

529 435 500 510 471 392 338 عدد االآبار

1065 955 1019 1044 987 819 762 عمق الحفر )األف متر(

الن�ساطات البحرية

59 50 38 43 42 39 36 عدد المن�صات 

153 143 113 107 118 113 159 عدد االآبار

459 471 334 313 366 349 478 عمق الحفر )األف متر(

الإجمالي

181 161 157 166 160 135 124 عدد المن�سات 

682 578 613 617 589 505 497 عدد الآبار

1524 1426 1353 1357 1353 1168 1240 عمق الحفر )األف متر(

2014/4/1 2013/4/1 2012/4/1 2011/4/1 2010/4/1 2009/4/1  

120.066 120.066 120.066 116.886 112.886 105.456 القطاع العام

80.000 80.000 78.000 70.500 70.500 70.500 القطاع الخا�س

15.000 15.000 15.000 0 0 0 القطاع الم�صترك

215.066 215.066 213.066 187.386 183.386 175.956 الإجمالي

الجدول الملحق ) 53(

الطاقات الت�سميمية للتكرير في الهند

)مليون طن متري(
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الجدول الملحق ) 54(

الطاقات الفعلية لتكرير النفط الخام في الهند

)األف طن متري(

الجدول الملحق ) 55(

اإنتاج المنتجات البترولية في الهند

)األف طن(

  Government of India، Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.32   :الم�صدر

Government of India، Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.32 :الم�صدر

2014-

2013
2013-

2012
2012-

2011
2011-

2010
2010-

2009
2009-

2008
2008-

2007
 

119547 120303 120895 115311 112116 112541 112541 القطاع العام

88229 88273 81179 81678 80652 48549 43562 القطاع الخا�س

14721 10636 2048 0 0 0 0 القطاع الم�صترك

222497 219212 204121 196989 192768 160772 156103 الإجمالي

2014-

2013
2013-

2012
2012-

2011
2011-

2010
2010-

2009
2009-

2008
2008-

2007
 

112738 112329 112518 106429 103641 103933 104009 القطاع العام

90101 91197 84328 83887 76127 46583 40921 القطاع الخا�س

13617 9692 1716 0 0 0 0 القطاع الم�صترك

4300 4518 4640 4504 4842 4632 4542 اأبراج التقطير

220756 217736 203202 194821 184610 155148 149472 الإجمالي
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الجدول الملحق ) 56(

ت�قعات اإنتاج المنتجات البترولية في الهند ح�سب الخطة الخم�سية الثانية ع�سرة

)األف طن متري(

الجدول الملحق ) 57(

ت�قعات الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 

في الهند ح�سب الخطة الخم�سية الثانية ع�سرة

2017-
2016

2016-
2015

2015-
2014

2014-
2013

2013-
2012  

286.618 261.828 247.008 222.497 219.212 تكرير النفط الخام
269.611 246.776 231.797 220.756 217.74 إنتاج المنتجات البترولية
13.087 11.358 10.659 10.03 9.82 غاز البترول المسال
22.713 20.088 18.695 18.505 19.02 النافثا
38.763 36.003 32.679 30.275 30.12 الغازولين
116.52 106.222 100.178 93.759 91.10 الديزل عالي الكبريت
16.037 14.316 12.843 11.220 10.09 زيت ناقل السرعة في السيارات
9.743 9.400 8.980 7.418 7.97 كيروسين عالي الجودة
0.218 0.163 0.338 0.423 0.40 زيت الديزل الخفيف
10.084 11.186 11.408 13.405 15.05 زيت الوقود منخفض الكبريت
5.620 5.446 5.595 4.785 4.67 البيتومين
1.302 0.895 0.883 0.941 0.90 زيوت التزييت
35.52 31.70 29.54 29.99 28.59 أخرى

  Government of India،  Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.112  :الم�صدر

  Government of India،  Ministry of Petroleum & Natural Gas، Indian Petroleum and Natural Gas  Statistics ، 2013-2014، P.112  :الم�صدر

2017-

2016
2016-

2015
2015-

2014
2014-

2013
2013-

2012
 

186.21 176.97 168.64 158.20 157.06 المنتجات البترولية ) األف طن متري(

21.83 20.86 19.68 16.34 15.60 غاز البترول الم�صال

22.59 20.77 19.08 17.13 15.74 الغازولين

11.02 11.02 11.42 11.45 12.29 النافثا

8.54 7.85 7.20 5.50 5.27 زيت ناقل ال�صرعة في ال�صيارات

6.75 7.03 7.33 7.16 7.50 كيرو�صين عالي الجودة

81.60 76.90 72.59 68.37 69.08 الديزل عالي الكبريت

0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 زيت الديزل الخفيف

3.04 2.95 2.86 2.89 3.2 زيوت التزييت

7.87 7.87 7.90 6.19 7.66 زيت الوقود منخف�س الكبريت

6.11 5.97 5.73 4.94 4.68 البيتومين

10.29 9.27 8.35 11.65 10.13 فحم الكوك

6.16 6.09 6.11 6.18 5.51 اأخرى

473.00 446.00 405.00 93.52 107.40 الغاز الطبيعي ) مليون متر مكعب(



البحـــــث الثاني

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

 وائل حامد عبد املعطي *

* خبير �شناعات غازية – اإدارة ال�شوؤون الفنية، اأوابك - الكويت
# لقد تم ن�شر هذه الدرا�شة في عام 2015 �شمن �شل�شلة للدرا�شات التي ت�شدرها الأمانة العامة، وتم ن�شرها للفائدة العامة

الجزء الأول
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ملخص

ل الأول شل الأول شل الأول  شول، يتناول الف�شول، يتناول الف� ول، يتناول الف�شول، يتناول الف�ش شة في ثالثة ف�شة في ثالثة ف� ة في ثالثة ف�شة في ثالثة ف�ش شتقع الدرا�شتقع الدرا�

ناعة الغاز الطبيعي في الدول شناعة الغاز الطبيعي في الدول شناعة الغاز الطبيعي في الدول  شية عن �شية عن � ية عن �شية عن �ش شا�شا� ا�شا�ش شالحقائق الأ�شالحقائق الأ�

اليوم،  حتى  الثمانينات  مطلع  منذ  وتطوراتها  العربية، 

ؤكدة، وؤكدة، وؤكدة،  وحتياطيات الموحتياطيات الم حيث يتناول التطورات في حجم ال

الطبيعي،  الغاز  وتجارة  الطبيعي، شتهالك  الغاز  وتجارة  الطبيعي، شتهالك  الغاز  وتجارة  تهالك  وا� وا�شإنتاج  وا�شإنتاج  وا�اإنتاج  إنتاج  تويات شتويات شتويات  شوم�شوم�

الدول  ومكانة  الدول أهمية  ومكانة  الدول اأهمية  ومكانة  أهمية  على  خارجيا  ذلك  على شات  خارجيا  ذلك  على شات  خارجيا  ذلك  ات  شوانعكا�شوانعكا�

ي في التجارة شي في التجارة شي في التجارة  إليها كالعب رئي�اإليها كالعب رئي�شإليها كالعب رئي�شإليها كالعب رئي� إليها كالعب رئي�العربية، التي بات ينُظر  إليها كالعب رئي�اإليها كالعب رئي�إليها كالعب رئي�العربية، التي بات ينُظر  إليها كالعب رئي�اإليها كالعب رئي�العربية، التي بات ينُظر 

ات ذلك داخليا شات ذلك داخليا شات ذلك داخليا  شالعالمية للغاز الطبيعي، وكذلك انعكا�شالعالمية للغاز الطبيعي، وكذلك انعكا�

ادية في الدول العربية. شادية في الدول العربية. شادية في الدول العربية.  شقت�شقت� على تحقيق التنمية ال

تدامة شتدامة شتدامة  شل الثاني مفهوم التنمية الم�شل الثاني مفهوم التنمية الم� ل الثاني مفهوم التنمية الم�شل الثاني مفهوم التنمية الم�ش شبينما يتناول الف�شبينما يتناول الف�

ادية، كما يتناول معالم شادية، كما يتناول معالم شادية، كما يتناول معالم  شقت�شقت� والفرق بينها وبين التنمية ال

أطلقتها اأطلقتها أطلقتها  التي  للجميع"  للجميعشتدامة  للجميعشتدامة  تدامة  م� طاقة  م�شتوفير  طاقة  شتوفير  " مبادرة 

بتمبر من عام شبتمبر من عام شبتمبر من عام 2011، وكيف  أيلول/�اأيلول/�شأيلول/�شأيلول/� أيلول/�الأمم المتحدة في  أيلول/�الأمم المتحدة في 

أن يلعب دورا هاما في عدة مجااأن يلعب دورا هاما في عدة مجاأن يلعب دورا هاما في عدة مجالت  أن يلعب دورا هاما في عدة مجايمكن للغاز الطبيعي  أن يلعب دورا هاما في عدة مجااأن يلعب دورا هاما في عدة مجاأن يلعب دورا هاما في عدة مجايمكن للغاز الطبيعي  أن يلعب دورا هاما في عدة مجااأن يلعب دورا هاما في عدة مجايمكن للغاز الطبيعي 

من برنامج العمل الخا�ص بهذه المبادرة، بما يتما�شى مع 

أن. ومنها اأن. ومنها اأن. ومنها  أهداف الدول العربية وتجاربها في هذا ال�شاأهداف الدول العربية وتجاربها في هذا ال�شاأهداف الدول العربية وتجاربها في هذا ال�شاأهداف الدول العربية وتجاربها في هذا ال�ش

ات الحد من حرق الغاز في شات الحد من حرق الغاز في شات الحد من حرق الغاز في  شيا�شيا� يا�شيا�ش إتباع �اإتباع �شإتباع �شإتباع � تمرار في شتمرار في شتمرار في  ش�ش� ال

أنظف اأنظف اأنظف  الغاز الطبيعي كوقود  الغاز الطبيعي كوقود شتخدام  الغاز الطبيعي كوقود شتخدام  تخدام  شمواقع الإنتاج، وا�شمواقع الإنتاج، وا�

كني، شكني، شكني،  ال� والقطاع  الكهرباء،  قطاع  في  الكفاءة  ال�شوعالي  والقطاع  الكهرباء،  قطاع  في  الكفاءة  شوعالي 

طة.شطة.شطة. شغوط في المركبات الخفيفة والمتو�شغوط في المركبات الخفيفة والمتو� غوط في المركبات الخفيفة والمتو�شغوط في المركبات الخفيفة والمتو�ش أو كوقود م�اأو كوقود م�شأو كوقود م�شأو كوقود م�

ل الثالث، فيتناول  التحديات التي تواجه شل الثالث، فيتناول  التحديات التي تواجه شل الثالث، فيتناول  التحديات التي تواجه  أما الف�اأما الف�شأما الف�شأما الف�

جانبي  من  العربية  ال��دول  في  الطاقة  مزيج  جانبي شتدامة  من  العربية  ال��دول  في  الطاقة  مزيج  جانبي شتدامة  من  العربية  ال��دول  في  الطاقة  مزيج  تدامة  شا�شا�

تهالك والإنتاج، نتيجة هيمنة الوقود الأحفوري شتهالك والإنتاج، نتيجة هيمنة الوقود الأحفوري شتهالك والإنتاج، نتيجة هيمنة الوقود الأحفوري  ش�ش� ال

يتطرق  ال�99%. كما  تفوق  ال�بة  تفوق  �بة  الش تفوق  الشبة  تفوق  بة  بن� المزيج  بن�شعلى  المزيج  شعلى 

نحو  الحالية  والخطط  نحو شات  الحالية  والخطط  نحو شات  الحالية  والخطط  ات  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� ال�شإل��ى  ال�شإل��ى  ال�اإل��ى  إل��ى 

المتجددة  الطاقة  المتجددة شادر  الطاقة  المتجددة شادر  الطاقة  ادر  م� م�شتغالل  شتغالل  م�ش م�شتغالل  تغالل  شا�شا�

ية، شية، شية،  ال�شم� والطاقة  الرياح  ال�شم�شكطاقة  والطاقة  الرياح  شكطاقة 

نحو  العربية  الدول  بع�ص  بع�صعي  صعي  بع�ش بع�شعي  عي  شو�شو�

تطبيق  تطبيق شة  تطبيق شة  ة  لدرا� وطنية  برامج  لدرا�شتبني  وطنية  برامج  شتبني 

لمي للطاقة النووية.شلمي للطاقة النووية.شلمي للطاقة النووية. شتخدام ال�شتخدام ال� تخدام ال�شتخدام ال�ش ش�ش� ال
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البحـــــث الثاني

العربية  الدول  بع�ص  نجحت  ذلك،  جانب  واإلى 

موارد  في  الم�شتمرة  التطويرية  الم�شاريع  بف�شل 

الغاز الطبيعي، في تحقيق فوائ�ص عن ال�شتهالك 

في  ت�شاهم  عائدات  وتحقيق  الت�شدير،  لأغرا�ص 

تدعيم ركائز القت�شاد في الدول العربية. وبالتالي، 

التنمية  الغاز الطبيعي يمثل مدخال هاما نحو  فاإن 

مميزاته  بف�شل  العربية  ال���دول  ف��ي  الم�شتدامة 

القت�شادية والبيئية وما لذلك من انعكا�شات اإيجابية 

الحتياجات  تلبية  في  والم�شاهمة  المجتمع  على 

الأ�شا�شية.

ي��ت��ن��اول ه���ذا ال��ف�����ش��ل ال��ح��ق��ائ��ق الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

العربية،  ال���دول  ف��ي  الطبيعي  ال��غ��از  �شناعة  ع��ن 

اليوم، حيث  الثمانينات حتى  منذ مطلع  وتطوراتها 

الموؤكدة،  الحتياطيات  حجم  في  التطورات  يتناول 

وم�شتويات اإنتاج وا�شتهالك وتجارة الغاز الطبيعي، 

وانعكا�شات ذلك خارجيا على اأهمية ومكانة الدول 

في  رئي�شي  كالعب  اإليها  ينُظر  بات  التي  العربية، 

انعكا�شات  الطبيعي، وكذلك  للغاز  العالمية  التجارة 

في  القت�شادية  التنمية  تحقيق  على  داخليا  ذلك 

الدول العربية. 

1-1: الحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي في 
الدول العربية

احتياطيات  بوج�ود  العربي�ة  المنط�قة  تت�ميز 

كبيرة من الغاز الطبيعي، ويتاألف الق�شم الأكبر من 

اأو الغير الم�شاحب للنفط الخام. ففي  الغاز الحر 

الغاز  احتياطيات  اإجمالي  بلغ   ،2013 ع��ام  نهاية 

الطبيعي نحو 54.26 تريليون متر مكعب )1،916 

تريليون قدم مكعب(، وهو ما يعادل نحو 29.2% من 

اإجمالي الحتياطيات العالمية.

بعد  الثانية  المرتبة  في  العربية  ال��دول  تاأتي 

احتياطياتها  تقدر  التي  واأورا���ش��ي��ا  اأوروب���ا  منطقة 

 1،999( تريليون متر مكعب   56.6 بنحو  الغاز  من 

من   %30.5 نحو  يعادل  بما  مكعب(  قدم  تريليون 

اأغلب  ويتواجد  العالمية،  الحتياطيات  اإجمالي 

ال�شوفيتي  الت��ح��اد  دول  ف��ي  الحتياطيات  ه��ذه 

ال�شابق، وفي مقدمتها رو�شيا التحادية التي تعتبر 

الموؤكدة.  الحتياطيات  حجم  في  العالم  دول  اأولى 

حجم  فيقدر  ال��ه��ادي،  اآ�شيا/المحيط  منطقة  اأم��ا 

متر  تريليون   15.2 بنحو  الغاز  من  احتياطياتها 

يعادل  ما  اأي  مكعب(  قدم  تريليون   536.6( مكعب 

الفصل األول
تطور صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية 

 وانعكاساتها االقتصادية

تمهـيـــد

يعد الغاز الطبيعي رافد من روافد التنمية وركيزة اأ�شا�شية من ركائز دعم القت�شاد في المنطقة العربية. 

فعلى الرغم من النطالقة الحديثة ن�شبيا نحو ا�شتغالل موارد الغاز الطبيعي التي ظلت مهملة اإلى عهد قريب 

نظرا للتركيز المن�شب على ال�شتثمار في قطاع النفط، ا�شتطاعت الدول العربية اأن تحقق طفرة كبيرة في 

م�شتويات الإنتاج، لت�شبح اأعلى مناطق العالم نموا في اإنتاجه. كما زاد العتماد على الغاز الطبيعي في اأنظمة 

الطاقة العربية، واأ�شبح ي�شاهم ب�شكل كبير في تلبية متطلبات القطاعات المختلفة، حتى بات يمثل اأكثر من 

ن�شف ا�شتهالك الطاقة الأولية في معظم الدول العربية.
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ال��ع��ال��م��ي،  الإج��م��ال��ي  م��ن   %8.2
لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا. 

احتياطيات  توزيع  ال�شكل1-1  يبين 

الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 

.2013
ت���ط���ور ح��ج��م الح��ت��ي��اط��ي��ات 

في  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  ال��م��وؤك��دة 

على  ملحوظا  تطورا  العربية  الدول 

مدار العقود الثالثة الما�شية. ففي 

عام 1980، كان حجم الحتياطيات 

مكعب،  متر  تريليون   16 يتجاوز  ل 

من  ناجحة  اكت�شافات  تحقيق  ومع 

ال��دول  بع�ص  ف��ي  الطبيعي  ال��غ��از 

ال��ع��رب��ي��ة ك���الإم���ارات وال�����ش��ع��ودي��ة 

الحتياطي  حجم  و�شل  وال��ع��راق، 

عام  مكعب  متر  تريليون   25.3 اإلى 

لي�شل  النمو  ف��ي  وا�شتمر   ،1990
نهاية  مكعب  متر  تريليون   37 اإل��ى 

عام 2000، ثم اإلى 54.26 تريليون 

متر مكعب نهاية عام 2013 كما هو 

مبين بال�شكل 2-1.

الغاز  احتياطي  حجم  ويتباين 

من  العربية  ال���دول  ف��ي  الطبيعي 

تتواجد  حيث  اأخ���رى،  اإل��ى  منطقة 

اأغلب الحتياطيات في دول منطقة 

الخليج العربية التي ت�شتحوذ وحدها 

على نحو 41.4 تريليون متر مكعب 

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
4  

                   الح   ط  ت    ؤك        غ ز        : 1-1

القسدن يتد لف وود احتياريدا  كبيدرة مدن ال داز الطبيعدي،  ة  وج قة العر ي ميق المنط تت

إجمدالي   لد  ،5106ففدي ن ايدة عدال  .ميدر المصداح  للدنف  الخدالمدن ال داز الحدر أو  الكبدر

، (تريليدون قددل مكعد  0,501)تريليدون متدر مكعد   20.51 نحدو احتياريا  ال از الطبيعدي

 .إجمالي االحتياريا  العالميةمن % 55.5 نحو ما يعادل وهو

العر يدددة فدددي المرتبدددة ال انيدددة  عدددد منطقدددة أوبو دددا وأوباتددديا التدددي تقددددب  الددددولتددد تي 

 مددا ( تريليددون قدددل مكعدد  0,555)تريليددون متددر مكعدد   21.1از  نحددو احتياريات ددا مددن ال دد

من إجمالي االحتياريا  العالميدة، ويتواجدد أملد  هد ف االحتياريدا  فدي % 61.2 نحو يعادل

دول االتحاد السوفيتي السا ق، وفي مقدمت ا بوتيا االتحادية التي تعتبر أولدى دول العدالن فدي 

حجن احتياريات دا مدن ال داز  ، فيقدبالمحي  ال اد /نطقة آتيام أما. حجن االحتياريا  المؤكدة

مددن  %9.5أ  مددا يعددادل  (تريليددون قدددل مكعدد  261.1) تريليددون متددر مكعدد  02.5 نحددو 

حتياريا  ال داز ع ايتوز 0-0الشكهيبين . ، لتحته   ل  المرتبة ال ال ة عالمياالعالمي اإلجمالي

 .5106ن اية عال  العالنالطبيعي في 

             3112ع م   ه      غ ز               طق      م    خ  ف   ح   ط  ت ع   ز :1-1     ل

 
 5106،(الدول العر ية)تقرير المين العال السنو   –أوا   :               

      - BP statistical review of the world energy, 2014  (اقي منارق العالن )  
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       ف ل 
5  

 تطوبا ملحوظدا االحتياريا  المؤكدة من ال از الطبيعي في الدول العر يةتطوب حجن 

 01، كدان حجدن االحتياريدا  ال يتجداوز 0591ففدي عدال . على مداب العقدود ال ح دة الماضدية

ومع تحقيق اكتشافا  ناجحة من ال از الطبيعي في  عض الدول العر يدة  ،تريليون متر مكع 

تريليدون متدر مكعد  عدال  52.6وصه حجن االحتيداري إلدى  كاإلمابا  والسعودية والعراق،

،  ددن إلددى 5111تريليددون متددر مكعدد  ن ايددة عددال  65، واتددتمر فددي النمددو ليصدده إلددى 0551

 .5-0 الشكه كما هو مبين  5106تريليون متر مكع  ن اية عال  20.51

                غ ز              الح   ط  ت    ؤك           :2-1    ل 
 2112-1891 خال    ف    

 
  أوا   :                  

 
يتبدددداين حجددددن احتيدددداري ال دددداز الطبيعددددي فددددي الدددددول العر يددددة مددددن منطقددددة إلددددى و

االحتياريدددددا  فدددددي دول منطقدددددة الخلدددددي  العر يدددددة التدددددي  أملددددد أخدددددرى، حيددددد  تتواجدددددد 

مدددن % 51.6 تريليدددون متدددر مكعددد  أ  مدددا يم ددده نحدددو 00.0نحدددو  علدددىوحددددها تسدددتحوذ 

فددددي حقدددده  الكبيددددرةاالحتياريددددا   إلددددى ويعددددود ذلدددد . الدددددول العر يددددة احتياريددددا  إجمددددالي

حيدد  ت ددن قطددر ، الدد   يعددد أكبددر حقدده لل دداز الحددر علددى مسددتوى العددالن الشددمال القطددر 
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احتياطيات  اإجمالي  من   %76.3 نحو  يمثل  ما  اأي 

الدول العربية. ويعود ذلك اإلى الحتياطيات الكبيرة 

في حقل ال�شمال القطري الذي يعد اأكبر حقل للغاز 

الحر على م�شتوى العالم، حيث ت�شم قطر وحدها 

العربية  الدول  احتياطيات  اإجمالي  من   %45 نحو 

العربية  المملكة  اأما  مكعب(.  متر  تريليون   24.4(

بن�شبة  عربيا  الثانية  المرتبة  في  فتاأتي  ال�شعودية 

ت�شم  بينما  مكعب(،  متر  تريليون   8.3(  %15.3
م�شتوى  على  احتياطي  اأكب�ر  ثالث  الإم���ارات  دول��ة 

الدول العربية والذي يق�در بنحو 6.1 تريليون متر 

مكعب بن�شبة 11.2% من اإجمالي احتياطيات الدول 

العربية. كما ت�ش�م الك�وي�ت احت�ياطيات كب��يرة م�ن 

اأما  مكعب،  متر  تريليون   1.8 بن�حو  تق�در  الغ�از 

706 مليار  �شلطنة عمان فتقدر احتياطياتها بنحو 

من  متوا�شعة  احتياطيات  تتواجد  كما  مكعب.  متر 

 92 بنحو  تقدر  البحرين  مملكة  في  الطبيعي  الغاز 

مليار متر مكعب.

ال��دول  الأهمية،  في  الخليج  منطقة  دول  تلي 

العربية المطلة على حو�ص البحر الأبي�ص المتو�شط 

والجزائر  وتون�ص  وليبيا  م�شر  من  كل  ت�شم  التي 
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احتياطياتها  وت��ق��در  و���ش��وري��ا،  وال��م��غ��رب 

مجتمعة بنحو 8.6 تريليون متر مكعب بما 

احتياطيات  اإجمالي  من   %15.8 يعادل 

هذه  اأغلب  يتواجد  حيث  العربية،  ال��دول 

وم�شر  الجزائر  من  كل  في  الحتياطيات 

 4.5 نحو  وحدها  ت�شم  فالجزائر  وليبيا. 

تريليون متر مكعب، وهي رابع اأكبر احتياطي 

على م�شتوى الدول العربية. وفي جمهورية 

الغاز  احتياطيات  ت��ق��در  العربية،  م�شر 

الطبيعي بنحو 2.2 تريليون متر مكعب بما 

يعادل نحو 4% من اإجمالي الدول العربية. 

اأما دولة ليبيا، فتقدر احتياطياتها من الغاز 

الطبيعي بنحو 1.5 تريليون متر مكعب بما 

يعادل نحو 2.8% من اإجمالي  احتياطيات 

الدول العربية.

اأما الن�شبة المتبقية فتتوزع في العراق، 

واليمن، وال�شودان، وموريتانيا، وال�شومال، 

مجتمعة  احتياطياتها  تقدر  حيث  والأردن، 

يتواجد  متر،  تريليون   4.3 بنحو  الغاز  من 

في  مكعب  متر  تريليون   3.7 نحو  منها 

جمهورية العراق. وفي الجمهورية اليمنية، 

بنحو  الطبيعي  ال��غ��از  احتياطيات  ت��ق��در 

479 مليار متر مكعب، يتواجد نحو %90 
على �شكل غاز م�شاحب في حقول النفط 

الأردنية  المملكة  اأم��ا  م��اأرب.  في  الواقعة 

الها�شمية، فهي ت�شم احتياطيات متوا�شعة 

من الغاز تقدر بنحو 6.2 مليار متر مكعب، 

ويتواجد اأغلبها في حقل الري�شة الواقع في 

ال�شحراء ال�شرقية بالقرب من الحدود مع 

المنتج  الوحيد  الحقل  اأي�شا  وهو  العراق، 

للغاز الطبيعي في البالد.

واإج����م����الً، ت��م��ث��ل اح��ت��ي��اط��ي��ات ه��ذه 

من   %7.9 ن�شبته  ما  مجتمعة  المجموعة 

كما  العربية  ال���دول  احتياطيات  اإجمالي 

الجدول  يبين  1-3، كما  بال�شكل  هو مبين 

1-1 تطور الحتياطيات الموؤكدة من الغاز 
الفترة  خالل  العربية  ال��دول  في  الطبيعي 

.2013-1980

                                     (     ) 
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7  

 الواقددددع فددددي الصددددحرا  تواجددددد أملب ددددا فددددي حقدددده الريشددددةمليدددداب متددددر مكعدددد ، وي 1.5

الشددددرقية  ددددالقرب مددددن الحدددددود مددددع العددددراق، وهددددو أي ددددا الحقدددده الوحيددددد المنددددت  لل دددداز 

 .الطبيعي في البحد

مددن إجمددالي % 5.5نسددبت  وإجمدداال ، تم دده احتياريددا  هدد ف المجموعددة مجتمعددة مددا 

تطدددوب  0-0الجددددول ، كمدددا يبدددين 6-0 الشدددكه احتياريدددا  الددددول العر يدددة كمدددا هدددو مبدددين 

 .5106-0591االحتياريا  المؤكدة من ال از الطبيعي في الدول العر ية خحل الفترة 

 2112 م  ه    ع                غ ز              الح   ط  ت    ؤك     ع    ز :2-1    ل 
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 (ملياب متر مكع )

           
  س  ي     ك  

1891-3112 

   س      
  إل     

 % 

 الح   ط  
   ؤك   ه    

3112 

   س      
  إل     

 % 

 الح   ط  
   ؤك   ه    

1891 
      ق 

        ق    خ  ج         10234 83.9% 41388.6 %76.3 3.2%

 اإلمابا  2370 02% 6091 %11.2 5.5%

 البحرين 254.9 0.1% 92 %0.2 6.1%-

 السعودية 3311 50% 8316 %15.3 5.9%

 عمان 558.1 6.2% 705.6 %1.3 1.5%

 قطر 2800 05.5% 24400 %45.0 1.9%

 الكويت 940.2 1% 1784 %3.3 5.1%

        ع ى      سط               4775 21.3% 8574.4 %15.8 1.9%

 تونس 158.5 0% 65 %0.1 5.5%-

 الجقاير 3724 56.1% 4505 %8.3 1.1%

 توبيا 42 1.6% 285 %0.5 1.1%

 ليبيا 674 0.6% 1532 %2.8 5.2%

 مصر 174.4 0.0% 2186 %4.0 9.1%

 الم رب 1.8 1.1% 1.4 %0.0 1.5%-

  خ ى 777 3.8% 4298.0 %7.9 3.2%

 البدن 0 - 1.5 %0.0 -

 العراق 777 0.5% 3694 %6.8 0.9%

 اليمن - - 479 %0.9 -

 السودان - - 85 %0.2 -

- 
 

 أخرى - - 34

2.9% 111%   إل      15786 111% 54261.1 
 

  أوا   :      
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1-2: اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية 
الغاز  قطاع  �شهد  فقد  الإنتاج،  �شعيد  على  اأما 

الثالثة  العقود  م��دار  على  م��ط��ردا  نموا  الطبيعي 

الما�شية. ففي مطلع الثمانينات، كان يقدر اإجمالي 

اإنتاج الدول العربية بحوالي 52.8 مليار متر مكعب، 

كانت ح�شة دولة قطر )التي ت�شاهم حاليا بالن�شيب 

الأكبر في اإنتاج الدول العربية( ل تتجاوز ال� 9% من 

اإجمالي الدول العربية، بينما كان اإنتاج الدول العربية 

ككل ل يمثل �شوى 3.7% من اإجمالي الإنتاج العالمي 

اآنذاك. ومع تنامي الوعي بقيمة الغاز الطبيعي في 

حقول  تطوير  في  ال�شتثمار  ب��داأ  العربية،  ال��دول 

ل�شترجاع  متميزة  م�شاريع   وتنفيذ  الطبيعي،  الغاز 

كميات الغازات الم�شاحبة للنفط الخام التي كان يتم 

التخل�ص منها بالحرق، مما �شاهم في رفع م�شتويات 

عام  متر مكعب  مليار   300 نحو  اإلى  لي�شل  الإنتاج 

2003 بن�شبة 11.3% من الإجمالي العالمي.
في  الأكبر  النمو  �شهد  الما�شي  العقد  اأن  اإل 

معدلت  ارتفاع  اإلى  ذلك  ويعود  الإنتاج،  م�شتويات 

قطر،  دول��ة  في  العمالق  ال�شمال  حقل  من  الإنتاج 

المنتجة  الحقول  بجانب  ج��دي��دة  ح��ق��ول  ودخ���ول 

وليبيا،  والجزائر،  م�شر،  في  الإنتاج  خريطة  على 

 428 اإلى  العربية  ال��دول  اإنتاج  لي�شل  وال�شعودية، 

مليار متر مكعب عام 2008، بما يعادل نحو %14 

من اإجمالي الإنتاج العالمي لنف�ص العام، ثم ا�شتمر 

الإنتاج في النمو مع بداية ا�شتغالل الغاز الطبيعي 

عام  مكعب  متر  مليار   546 اإل��ى  لي�شل  اليمن  في 

2013 وهو ما يعادل نحو 16% من اإجمالي الإنتاج 
العالمي. يبين ال�شكل 1-4 تطور اإنتاج الغاز الطبيعي 

في الدول العربية منذ مطلع الثمانينات وحتى عام 

.2013
                       س          غ ز             حق ق         
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  :  يانا  مشتقة من :                 

  - BP statistical review of the world energy,2014 
  - Cedigaz, Natural gas in the world, Various issues 
  - OAPEC 
 

أد  الطفدددرة التدددي شددد دت ا الددددول العر يدددة فدددي إنتدددا  ال ددداز الطبيعدددي خدددحل العقدددود 

النظددداب إلدددى أهميدددة ال ددداز الطبيعدددي فدددي المنطقدددة، ودخول دددا  جددد بال ح دددة الماضدددية إلدددى 

كحعددد  بييسدددي فدددي أتدددواق ال ددداز العالميدددة، فالددددول العر يدددة كدددان ل دددا النصدددي  الكبدددر، 

إنتددا  العددالن مددن ال دداز الطبيعددي الدد   ابتفددع مددن  مقابنددة  بدداقي منددارق العددالن، فددي بفددع

، 5106مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  6656.9إلدددى  0591مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  0060.9

كمدددا تعدددد المنطقدددة . مدددن إجمدددالي القيدددادة العالميدددة% 52حيددد  تددداهمت وحددددها  ددد ك ر مدددن 

لسدددنو  العر يدددة العلدددى نمدددوا عالميدددا فدددي إنتدددا  ال ددداز الطبيعدددي، حيددد   لددد  معددددل النمدددو ا

فدددددددي منطقدددددددة % 1.0، مقابندددددددة  نحدددددددو %5.6المركددددددد  خدددددددحل تلددددددد  الفتدددددددرة نحدددددددو 

فددددي منطقددددة أوبو ددددا % 0.5فددددي أمريكددددا الجنو يددددة، ونحددددو %  2الباتدددديفي ، ونحددددو /آتدددديا

كمدددا هدددو % 1.5وأوباتددديا، أمدددا فدددي أمريكدددا الشدددمالية فقدددد  لددد  معددددل النمدددو السدددنو  نحدددو 
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�شهدتها  ال��ت��ي  الطفرة  اأدت 

الغاز  اإن��ت��اج  ف��ي  العربية  ال���دول 

الثالثة  العقود  خ��الل  الطبيعي 

ال��م��ا���ش��ي��ة اإل����ى ج���ذب الأن��ظ��ار 

في  الطبيعي  ال��غ��از  اأهمية  اإل���ى 

المنطقة، ودخولها كالعب رئي�شي 

في اأ�شواق الغاز العالمية، فالدول 

الأكبر،  الن�شيب  لها  كان  العربية 

م��ق��ارن��ة ب��ب��اق��ي م��ن��اط��ق ال��ع��ال��م، 

الغاز  م��ن  العالم  اإن��ت��اج  رف��ع  ف��ي 

الطبيعي الذي ارتفع من 1431.8 

اإلى  مليار متر مكعب عام 1980 

عام  مكعب  متر  مليار   3393.8
وحدها  �شاهمت  حيث   ،2013
اإج��م��ال��ي  ب��اأك��ث��ر م��ن 25% م��ن 

الزيادة العالمية. كما تعد المنطقة 

في  عالميا  نموا  الأعلى  العربية 

بلغ  حيث  الطبيعي،  الغاز  اإن��ت��اج 

المركب  ال�����ش��ن��وي  ال��ن��م��و  م��ع��دل 

 ،%7.3 نحو  الفترة  تلك  خ��الل 

منطقة  في   %6.1 بنحو  مقارنة 

اآ�شيا/البا�شيفيك، ونحو 5 % في 

اأمريكا الجنوبية، ونحو 1.7% في 

في  اأما  واأورا�شيا،  اأوروب��ا  منطقة 

معدل  بلغ  فقد  ال�شمالية  اأمريكا 

كما   %0.9 نحو  ال�شنوي  النمو 

والجدول   5-1 بال�شكل  مبين  هو 

 .2-1

                                     (     ) 
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       : 

- Cedigaz natural gas in the world, 2014 
- BP statistical review of the world energy,2014 
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             س  ي 
 3112-1891    ك  
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     ج   غ ز 
      ق  1891ع م 

 الدول العر ية 52.8 545.7 %25.1 %5.3

1.0%  المحي  ال اد / آتيا 70.2 497.12 %21.8 

1.5%  أمريكا الشمالية 649.9 874.26 %11.4 

0.5%  أوبو ا وأوباتيا 618.5 1085.5 %23.8 

2%  أمريكا الوتطى والجنو ية 34 168.06 %6.8 

  اقي دول العالن 6.4 223.13 %11 %11.4

             م 1431.8 3393.8 %100 %2.6
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ح�شب  الغاز  احتياطيات  توزيع  على  وقيا�شا 

العربية  الخليج  منطقة  دول  اأن  يت�شح  المناطق، 

اإجمالي  من   %69.5 ن�شبته  بما  وحدها  ت�شتاأثر 

اإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2013 

الأعلى  اأن��ه��ا  كما   ،6-1 بال�شكل  مبين  ه��و  كما 

بلغ  حيث  الما�شية،  الثالثة  العقود  خ��الل  نموا 

الفترة  تلك  خالل  المركب  ال�شنوي  النمو  معدل 

بينما   .3-1 بالجدول  مبين  هو  كما   %8.1 نحو 

ت�شاهم الدول العربية المطلة على البحر المتو�شط 

اأنها  من  الرغم  الإجمالي على  28.3% من  بنحو 

ت�شتحوذ على 15.8% من اإجمالي الحتياطيات. 

ويعود ذلك اإلى قيام كل من م�شر والجزائر، بتنفيذ 

من  لال�شتفادة  م�شتمر  ب�شكل  تطويرية  م�شاريع 

ال�شوق  احتياجات  لتلبية  الطبيعي،  الغاز  م��وارد 

المحلي من ناحية، ولتوفير فائ�ص عن ال�شتهالك 

المحلي  الطلب  ارتفاع  اأن  اإل  الت�شدير.  لأغرا�ص 

الذي ي�شهده البلدين منقادا بالطلب المتنامي على 

الحقول  من  الإنتاج  وتراجع  الكهربائية،  الطاقة 

النا�شجة كان له انعكا�ص مبا�شر على تراجع كميات 

الت�شدير في ال�شنوات الأخيرة.
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من  ك��ل  ت��ق��وم  �شبق،  م��ا  وبجانب 

الغاز  باإنتاج  والأردن،  والعراق  اليمن 

مجت�معة  ت�ش�كل  وه���ي  الط�بي�عي، 

نح�و 2.8% من اإجم�الي اإن�تاج الدول 

العربي�ة، مع توقعات اأن تزيد م�شتويات 

ففي  المقب�لة.  ال�شنوات  الإنتاج خالل 

دول  اأعلى  حاليا  تعد  التي  الع�راق، 

الم�شاحب  ال��غ��از  ح���رق  ف��ي  ال��ع��ال��م 

 12 اإل��ى  ت�شل  بكميات  الخام  للنفط 

�شركة  بداأت  �شنويا،  متر مكعب  مليار 

اأكبر  بتنفيذ   )BGC( الب�شرة  غ��از 

م�شروع على م�شتوى العالم ل�شترجاع 

الغازات الم�شاحبة في حقول الرميلة 

وغرب القرنة-1 والزب�ير في الب�ش�رة 

جن�وب البالد با�شت�ث�مارات تق�در بنحو 

12.8 مليار دولر.
موؤخرا في  بداأت  اليمن، فقد  اأما 

يعاد  الذي  الم�شاحب  الغاز  ا�شتغالل 

حقن ال��ج��زء الأك��ب��ر م��ن اإن��ت��اج��ه في 

اأما  النفط،  اإنتاج  لتح�شين  المكامن 

اإمدادات  توفير  في  في�شتخدم  الباقي 

الغاز  لإ�شالة  بلحاف  لمحطة  ال��غ��از 

الأ�شواق  اإلى  ت�شديره  بغية  الطبيعي، 

الآ�شيوية.   

تعد  العربية،  ال��دول  م�شتوى  على 

الطبيعي  للغاز  منتج  اأكبر  قطر  دول��ة 

من  الهائلة  الإن��ت��اج  م��ع��دلت  بف�شل 

ال�شمال  حقل  ويمتد  ال�شمال.  حقل 

 6000 م�شاحة  على  قطر  دول��ة  ف��ي 

ن�شف  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  م��رب��ع،  كيلومتر 

م�شاحة قطر. وقد بلغ اإنتاج قطر من 

نحو   2013 ع��ام  في  الطبيعي  الغاز 

يعادل  ما  اأي  مكعب،  متر  مليار   161
في  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  من   %29.5

الدول العربية.

ال�شعودية  العربية  المملكة  تاأتي 

الغاز  ويهيمن  الثانية،  المرتبة  ف��ي 

                       س          غ ز             حق ق         
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ع احتياريدددا  ال ددداز حسددد  المندددارق، يت ددد  أن دول منطقدددة يدددوقياتدددا علدددى توز

مدددن إجمدددالي إنتدددا  الددددول العر يدددة % 15.2الخلدددي  العر يدددة تسدددت  ر وحددددها  مدددا نسدددبت  

، كمدددا أن دددا العلدددى نمدددوا 1-0 الشدددكه كمدددا هدددو مبدددين  5106مدددن ال ددداز الطبيعدددي عدددال 

خدددحل تلددد  خدددحل العقدددود ال ح دددة الماضدددية، حيددد   لددد  معددددل النمدددو السدددنو  المركددد  

 ينمدددا تسددداهن الددددول العر يدددة المطلدددة . 6-0 الجددددول كمدددا هدددو مبدددين % 9.0الفتدددرة نحدددو 

مدددن اإلجمدددالي علدددى الدددرمن مدددن أن دددا تسدددتحوذ علدددى % 59.6علدددى البحدددر المتوتددد   نحدددو 

ويعدددود ذلددد  إلدددى قيدددال كددده مدددن مصدددر والجقايدددر، . مدددن إجمدددالي االحتياريدددا % 02.9

، لتلبيددددة تدددتفادة مددددن مددددوابد ال دددداز الطبيعددددي تنفيددد  مشددددابيع تطويريددددة  شددددكه مسددددتمر لح

احتياجددددا  السددددوق المحلددددي مددددن ناحيددددة، ولتددددوفير فددددايض عددددن االتددددت ح  لمددددرار 

البلددددين منقدددادا  الطلددد  المتندددامي  يشددد دفإال أن ابتفدددا  الطلددد  المحلدددي الددد   . التصددددير

علددى الطاقددة الك ر اييددة، وتراجددع اإلنتددا  مددن الحقددول الناضددجة كددان لدد  انعكدداس مباشددر 

 .كميا  التصدير في السنوا  الخيرة تراجععلى 

 3112  ز ع     ج   غ ز                          حس       ق ، ع م : 8-1    ل 

 
 Cedigaz natural gas in the world, 2014 يانا  محسو ة من  :                 
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          ج   غ ز                          :2-1  ج    
 (ملياب متر مكع )

           
  س  ي     ك  

1891-3112 

   س      
 % إل      

 إل   ج  
 3112ع م 

   س      
 % إل      

 إل   ج  
      ق  1891ع م 

        ق    خ  ج         29.0 33.8% 379.5 88.3% 9.1%

 اإلمابا  7.5 14.2% 54.6 01% 1.5%

 البحرين 2.3 0.0% 17.2 6.5% 1.6%

 السعودية 9.7 18.4% 100 09.6% 5.6%

 عمان 0.7 0.6% 30.4 2.1% 05.0%

 قطر 4.7 8.9% 161 55.2% 00.6%

 الكويت 4.1 5.9% 16.3 6% 0.6%

        ع ى      سط               33.3 33.8% 154.5 39.2% 8%

 تونس 1.0 1.9% 1.9 1.6% 0.9%

 الجقاير 14.2 51.5% 79.7 00.1% 2.0%

 توبيا 0.5 1.5% 5.7 0% -

 ليبيا 5.2 5.9% 10.4 0.5% 5.0%

 مصر 2.2 0.5% 56.9 01.0% 01.0%

 الم رب 0 1% 0.1 1% -

  خ ى 1.3 3.3% 11.7 3.1% 8.8%

 البدن 0 1% 0.2 1% -

 العراق 1.3 5.2% 1.2 1.5% 1.6%-

 اليمن 0 1% 10.3 0.5% -

  إل      33.9 111% 545.7 111% 3.2%

  :  يانا  مشتقة من :       
- BP statistical review of the world energy,2014 
- US EIA data base,2014 
- Cedigaz, Natural gas in the world, 5100 
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البحـــــث الثاني

الطبيعي،  الغاز  من  المملكة  اإنتاج  على  الم�شاحب 

الأكبر،  بالن�شبة  النفطي  الغوار  فيها حقل  ي�شاهم  

متر مكعب  مليار   70-65 بنحو  اإنتاجه  يقدر  حيث 

ال�شفانية  اأي�شا، حقل  الكبرى  الحقول  ومن  �شنويا. 

متر  مليار   4 بنحو  الغاز  من  اإنتاجه  يقدر  وال��ذي 

مكعب �شنويا، وحقل زلف والذي يقدر اإنتاجه بنحو 

3 مليار متر مكعب �شنويا، بالإ�شافة اإلى حقلي اأبقيق 
الطبيعي  الغاز  من  ال�شعودية  اإنتاج  وي�شكل  وبيري. 

في  العربية  الدول  اإنتاج  اإجمالي  من   %18.3 نحو 

عام 2013.

منتج  اأكبر  ثالث  الجزائرية  الجمهورية  وتعتبر 

والمملكة  قطر  دول��ة  بعد  عربيا  الطبيعي  للغاز 

العربية ال�شعودية، حيث بلغ اإنتاجها عام 2013 نحو 

79.7 مليار متر مكعب بن�شبة 14.6% من اإجمالي 
اإنتاج الدول العربية. ويعتبر حقل حا�شي الرمل في 

حيث  للغاز،  المنتجة  الحقول  اأكبر  الجزائر  و�شط 

 . المحلي  الإن��ت��اج  ن�شف  من  باأكثر  وح��ده  ي�شاهم 

ومن الحقول الكبرى اأي�شا حقل رورد نو�ص، وحقل 

قا�شي  وحقل  ليبيا،  مع  الحدود  من  بالقرب  ال��رار 

الوطنية  لل�شركة  التابعة  الحقول  وت�شاهم  طويل، 

 %80 بنحو  وحدها  "�ش��وناط�����راك"  للمحروقات 

من اإجمالي الإنتاج في الجزائر.

والتي ت�شاهم بمعظم اإنتاج البالد من الغاز الطبيعي، 

الدلتا  بغرب  العميقة  المياه  منطقة  حقول  واأهمها 

 )West Delta Deep Marine، WDDM(

�شيينا،  �شيميان،  �شافرون،  �شكراب،  حقول  وت�شم 

و�شفير.

اأما دولة الإمارات العربية المتحدة فتعد خام�ص 

 ،2013 الطبيعي عربيا. وفي عام  للغاز  اأكبر منتج 

اإنتاجها نحو 54.6 مليار متر مكعب بما يعادل  بلغ 

وت�شاهم  العربية.  ال��دول  اإنتاج  اإجمالي  من   %10
البالد  اإنتاج  في  الأكبر  بالن�شيب  ظبي  اأب��و  اإم��ارة 

من الغاز الطبيعي، حيث يقدر اإنتاجها بنحو %90 

الإم��ارات.  لدولة  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  اإجمالي  من 

 %82.9 نحو  الخم�ص مجتمعة  الدول  وت�شكل هذه 

من اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية 

كما هو مبين بال�شكل 7-1.

1-3: ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية 
تعد م�شدرا  العربي�ة  الدول  اأن  الرغم من  على 

الطلب  اأن  اإل  وال��غ��از،  النفط  لإم����دادات  رئي�شيا 

بالزيادة  مدفوعا  الطبيعي  ال��غ��از  على  المتنامي 

في  �شاه�م  المعي�شة،  م�ش�توى  وارت��ف��اع  ال�شكانية 

م�شر  جمهورية  وفي 

تحتل  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة، 

عربيا  ال��راب��ع��ة  المرتبة 

في اإنتاج الغاز الطبيعي، 

ف��ق��د ب��ل��غ الإن���ت���اج ع��ام 

مليار   56.9 نحو   2013
ي��ع��ادل  ب��م��ا  مكعب  م��ت��ر 

اإج��م��ال��ي  م���ن   %10.4
العربية.  ال����دول  اإن��ت��اج 

تحديا  م�����ش��ر  وت���واج���ه 

م�شتويات  على  للحفاظ 

ب�شبب  الحالية،  الإن��ت��اج 

في  الطبيعي  التناق�ص 

م���ع���دلت الإن����ت����اج في 

ال��ح��ق��ول ال���واق���ع���ة في 

المتو�شط  البحر  منطقة 

                       س          غ ز             حق ق         
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                :  Cedigaz natural gas in the world, 2014 edition 

 

  س هالك   غ ز                          : 1-2

الدددددنف    إلمددددددادا تعدددددد مصددددددبا بييسدددددياة  الددددددول العر يددددد أن علدددددى الدددددرمن مدددددن

مددددددفوعا  القيدددددادة السدددددكانية  الطبيعدددددي وال ددددداز، إال أن الطلددددد  المتندددددامي علدددددى ال ددددداز

ن فددددي تحويدددده الدددددول العر يددددة إلددددى تددددوق بييسددددي  توى المعيشددددة، تاهدددد وابتفددددا  مسدددد

ح ة الماضددددية، تطددددوب  داب العقددددود ال دددد لى مدددد فعدددد. يعي وال دددداز الطبدددد النفطيددددة للمنتجددددا 

مطلدددع  فدددي اتدددت ح  الددددول العر يدددة كدددان حيددد اتدددت ح  ال ددداز الطبيعدددي  شدددكه كبيدددر، 

، كاندددت حصدددة المملكدددة العر يدددة تدددنويا   ددد مليددداب متدددر مكع 01ال يتج ددد اوز نا   يدددنا ال م

مددددن % 50.0نحددددو ( ت ل  لل دددداز الطبيعددددي فددددي الدددددول العر يددددة ر مسدددد أكبدددد)ودية  السعدددد

الدددددول العر يددددة،  ينمددددا كددددان اتددددت ح  الدددددول العر يددددة ككدددده ال يم دددده  اتددددت ح  إجمددددالي

مسدددتويا  اتدددت ح   واتدددتمر  .ي آنددد ا  ح  العالمددد الي االتت ددد مدددن إجمددد% 6.5تدددوى 

 مدددا يعدددادل ، 5116مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  515ال ددداز الطبيعدددي فدددي النمدددو لتصددده إلدددى 

إال أن . لددددنفس العددددال مددددن إجمددددالي االتددددت ح  العددددالمي مددددن ال دددداز الطبيعددددي% 5.9نحددددو 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

تحويل الدول العربية اإلى 

للمنتجات  رئي�شي  �شوق 

النفطية والغاز الطب�يعي. 

ف��ع�����ل��ى م�������دار ال��ع��ق��ود 

تطور  الما�شية،  الث�الثة 

الطبيعي  الغاز  ا�شتهالك 

كان  حيث  كبير،  ب�شكل 

العربية  الدول  ا�شتهالك 

الثم�اني�نات  مطلع  ف��ي 

مليار   46 ي��ت��ج��������اوز  ل 

م��ت��ر م��ك��ع��������ب ���ش��ن��وي��ا، 

المملكة  ح�����ش��ة  ك��ان��ت 

ال���ع���رب���ي���ة ال�����ش��ع�����ودي��ة 

للغاز  م�ش�تهلك  )اأك��ب�����ر 

ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال����دول 

 %21.1 نحو  العربية( 

ا�شتهالك  اإج��م��ال��ي  م��ن 

الدول العربية، بينما كان 

العربية  الدول  ا�شتهالك 

و�شناعة  وال�����ش��ل��ب،  ال��ح��دي��د  ك�شناعة 

الألمنيوم، و�شناعة الأ�شمنت، وغيرهم.

العربية  ال��دول  �شهدتها  التي  الطفرة  اأدت  لقد 

الثالثة  العقود  خالل  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  في 

كم�شدر  الطبيعي  الغاز  اأهمية  اإب��راز  اإلى  الما�شية 

رئي�شي من م�شادر الطاقة، بل وتقدمه على النفط 

العربية كما في  الدول  الطاقة في بع�ص  في مزيج 

مملكة البحرين ودولة الإمارات و�شلطنة عمان. وقد 

�شاهم ذلك في جعل المنطقة العربية من المناطق 

الأعلى نموا في ا�شتهالك الغاز الطبيعي على مدار 

النمو  معدل  بلغ  حيث  الما�شية،  الثالثة  العقود 

ال�شنوي المركب خالل تلك الفترة نحو 6.5%، وهي 

الهادي  اآ�شيا/المحيط  منطقة  بعد  عالميا  الثانية 

 ،%7 نحو  ال�شنوي  النم�و  مع�دل  فيها  بل�غ  التي 

وفي   ،%  4.7 نحو  الجنوبية  اأمريكا  في  بلغ  بينما 

منطقة اأوروبا واأورا�شيا نحو 1.7%، اأما في اأمريكا 

ال�شمالية فقد بلغ معدل النمو ال�شنوي نحو 1% كما 

هو مبين بال�شكل 1-9 والجدول 4-1. 

                                     (     ) 
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مليدداب متددر  615العقددد الماضددي شدد د النمددو الكبددر فددي مسددتويا  االتددت ح  ليصدده إلددى 

 :، ويعود ذل  إلى9-0 الشكه كما هو مبين  5106مكع  عال 

ال داز الطبيعدي كوقدود، البتفدا   التوتع في إنشدا  المحطدا  الك ر اييدة التدي تسدتخدل 

 .كفا ت ا وت ولة صيانت ا مقابنة  المحطا  الخرى

يعي  دل في ددا ال دداز الطبدد تخدد ناعة البتروكيماويددا  التددي يس ة فددي صدد رة ال ايلدد دد الطف 

حي  تعد دول الخلي  و الخص المملكة العر يدة السدعودية، بايددة فدي صدناعة . ن كلقي

 .لعالنالبتروكيماويا  على مستوى ا

ناعة الحديدددد والصدددل ، وصدددناعة التوتدددع فدددي الصدددناعا  ك يفدددة االتدددت ح  كصددد 

 .منيول، وصناعة التمنت، وميرهنالل

 3112-1891خال    ف          س هالك   غ ز                           :9-1    ل 

 
  :  يانا  مشتقة من :                 

- US EIA data base,2014 
- Cedigaz, Natural gas in the world, 5100 
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ككل ل يمثل �شوى 3.2% من اإجم�الي ال�شته�الك 

العالم�ي اآنذاك. وا�شتمرت م�شتويات ا�شتهالك الغاز 

الطبيعي في النمو لت�شل اإلى 207 مليار متر مكعب 

اإجمالي  من   %7.8 نحو  يعادل  بما   ،2003 ع��ام 

ال�شتهالك العالمي من الغاز الطبيعي لنف�ص العام. 

اإل اأن العقد الما�شي �شهد النمو الأكبر في م�شتويات 

عام  مكعب  متر  مليار   369 اإلى  لي�شل  ال�شتهالك 

2013 كما هو مبين بال�شكل 1-8، ويعود ذلك اإلى:
• الكهربائية 	 المحطات  اإن�شاء  في  التو�شع 

ك��وق��ود،  الطبيعي  ال��غ��از  ت�شتخدم  ال��ت��ي 

مقارنة  �شيانتها  و�شهولة  كفاءتها  لرتفاع 

بالمحطات الأخرى.

•  الطف��رة الهائل�ة في �ش�ناعة البتروكيماويات 	

التي ي�ش�تخ�دم فيها الغاز الطب�يعي كلقي�م. 

المملكة  وبالأخ�ص  الخليج  دول  تعد  حيث 

�شناعة  ف��ي  رائ���دة  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية 

البتروكيماويات على م�شتوى العالم.

• ال�شتهالك 	 كثيفة  ال�شناعات  في  التو�شع 



100

البحـــــث الثاني

ال��غ��از  ا���ش��ت��ه��الك  يتباين 

العربية  ال��دول  في  الطبيعي 

م���ن م��ن��ط��ق��ة اإل�����ى اأخ�����رى، 

الخليج  منطقة  ت�شتاأثر  حيث 

الأك��ب��ر  بالن�شيب  ال��ع��رب��ي��ة 

اإجمالي  من   %70.8 بن�شبة 

العربية  المنطقة  ا�شتهالك 

في عام 2013، مقارنة بنحو 

57.6% في مطلع الثمانينات، 
ك��م��ا اأن��ه��ا الأع��ل��ى ن��م��وا في 

ا���ش��ت��ه��الك��ه خ����الل ال��ع��ق��ود 

بل�غ  اإذ  الما�ش�ية،  ال��ث��الث��ة 

المركب  ال�شنوي  النمو  معدل 

خالل تلك الفترة نحو %7.2 

 5-1 بالجدول  مبين  هو  كما 

بلغ  بينما   .10-1 وال�شكل 

المركب  ال�شنوي  النمو  معدل 

الطبيعي في  الغاز  ل�شتهالك 

على  المطلة  العربية  ال���دول 

نف�ص  خالل  المتو�شط  البحر 

ويمثل   ،%5.5 نحو  ال��ف��ت��رة 

من   %28.2 نحو  ا�شتهالكها 

اإج��م��ال��ي ا���ش��ت��ه��الك ال���دول 

وبخالف   .2013 في  العربية 

اأخ��رى  دول  ت�شتخدم  ذل���ك، 

والأردن،  والعراق  اليمن  مثل 

محطات  في  الطبيعي  الغاز 

ت�شكل  وه��ي  الكهرباء،  توليد 

مجتمعة نحو 1% من اإجمالي 

اأن  توقعات  م��ع  ال�شتهالك، 

ال�شتهالك  م�شتويات  تزيد 

الثالثة خالل  الدول  في هذه 

للخطط  المقبلة، وفقا  الفترة 

ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي ه���ذه ال���دول 

العتماد  لزيادة  تهدف  التي 

ع��ل��ى ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي في 

الطلب  لتلبية  الكهرباء  توليد 

المتنامي عليها.

                       س          غ ز             حق ق         
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لقدددد أد  الطفدددرة التدددي شددد دت ا الددددول العر يدددة فدددي اتدددتخدال ال ددداز الطبيعدددي خدددحل 

أهميدددة ال ددداز الطبيعدددي كمصددددب بييسدددي مدددن مصدددادب  إ دددرازالعقدددود ال ح دددة الماضدددية إلدددى 

 مدددا فددديكالطاقدددة،  ددده وتقدمددد  علدددى الدددنف  فدددي مدددقي  الطاقدددة فدددي  عدددض الددددول العر يدددة 

وقدددد تددداهن ذلددد  فدددي جعددده المنطقدددة . مملكدددة البحدددرين ودولدددة اإلمدددابا  وتدددلطنة عمدددان

العر يدددة مددددن المنددددارق العلددددى نمدددوا فددددي اتددددت ح  ال دددداز الطبيعدددي علددددى مددددداب العقددددود 

ال ح ددددة الماضددددية، حيدددد   لدددد  معدددددل النمددددو السددددنو  المركدددد  خددددحل تلدددد  الفتددددرة نحددددو 

دل    في دددا معددد التدددي  لددد حدددي  ال ددداد الم/، وهدددي ال انيدددة عالميدددا  عدددد منطقدددة آتددديا1.2%

، وفدددي منطقدددة % 0.5،  ينمدددا  لددد  فدددي أمريكدددا الجنو يدددة نحدددو %5و السدددنو  نحدددو  النمددد

، أمدددا فدددي أمريكدددا الشدددمالية فقدددد  لددد  معددددل النمدددو السدددنو  %0.5أوبو دددا وأوباتددديا نحدددو 

 . 0-0الجدول و 5-0 الشكه كما هو مبين % 0نحو 

 3112-1891خال    ف     ف    خ        م    طق     غ ز           س هالك      :8-1    ل 

 
  :  يانا  مشتقة من :                  

- BP statistical review of the world energy,2014 
- Cedigaz, Natural gas in the world, 5100 
- US EIA data base,2014 
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  3112-1891      م    خ  ف     طق   غ ز             س هالك      :3-1  ج    
(ملياب متر مكع )  

              س  ي
     ك 

 1891-3112 

  س هالك   غ ز 
 ع م

 3112 

  س هالك   غ ز
 ع م

 1891 
      ق 

1.2%  الدول العر ية 01 368.9 

5% المحي  ال اد / آتيا 72 663.9   

0%  أمريكا الشمالية 638 888.5 

0.5%  أوبو ا وأوباتيا 636.3 1121.5 

0.5%  أمريكا الوتطى والجنو ية 35 159.1 

01.9%   اقي دول العالن 1.1 191.9 

3.8%              م 1433.9 3393.8 

 

يتبدددداين اتددددت ح  ال دددداز الطبيعددددي فددددي الدددددول العر يددددة مددددن منطقددددة إلددددى أخددددرى، 

مددددن إجمددددالي % 51.9 نسددددبة  الكبددددر حيدددد  تسددددت  ر منطقددددة الخلددددي  العر يددددة  النصددددي 

فددددددي مطلددددددع % 25.1، مقابنددددددة  نحددددددو 5106اتددددددت ح  المنطقددددددة العر يددددددة فددددددي عددددددال 

   ية، إذ  لدد خددحل العقددود ال ح ددة الماضدد فددي اتددت حك  ال مانينددا ، كمددا أن ددا العلددى نمددوا

-0 الجدددول كمددا هددو مبددين  %5.5معدددل النمددو السددنو  المركدد  خددحل تلدد  الفتددرة نحددو 

النمدددو السدددنو  المركددد  التدددت ح  ال ددداز الطبيعدددي  معددددل ينمدددا  لددد  . 10-0الشدددكه و 2

، ويم دده %2.2فددي الدددول العر يددة المطلددة علددى البحددر المتوتدد  خددحل نفددس الفتددرة نحددو 

و خددددحف . 5106مددددن إجمددددالي اتددددت ح  الدددددول العر يددددة فددددي % 59.5اتددددت حك ا نحددددو 

الطبيعدددي فدددي محطدددا   ذلددد ، تسدددتخدل دوال أخدددرى م ددده الددديمن والعدددراق والبدن، ال ددداز

مدددن إجمدددالي االتدددت ح ، مدددع توقعدددا  % 0توليدددد الك ر دددا ، وهدددي تشدددكه مجتمعدددة نحدددو 

للخطددد  الحكوميدددة فدددي هددد ف  أن تقيدددد مسدددتويا  االتدددت ح  خدددحل الفتدددرة المقبلدددة، وفقدددا  
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ال�شعودية  العربية  المملكة  تحتل 

الغاز  ا�شتهالك  في  الأول���ى  المرتبة 

الطبيعي على م�شتوى الدول العربية، 

حيث ت�شتهلك كامل اإنتاجها من الغاز، 

بهذه  محتفظة  المملكة  ظلت  وق��د 

المرتبة طيلة العقود الثالثة الما�شية، 

بمعدل نمو �شنوي مركب قدره %7.3. 

وفي عام 2013 بلغ ا�شتهالك المملكة 

مليار   100 نحو  الطبيعي  الغاز  من 

 %27.1 يعادل  ما  وه��و  مكعب،  متر 

من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية.

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت��اأت��ي 

في  الثانية  المرتبة  ف��ي  المتحدة 

من  وهي  الطبيعي،  الغاز  ا�شتهالك 

اأعلى الدول العربية نموا في الطلب 

الثمانينات  مطلع  منذ  ال��غ��از  على 

ب��م��ع��دل ن��م��و ���ش��ن��وي م��رك��ب ق���دره 

8.2%. وعلى خالف ال�شعودية التي 
الطلب  يفوق  الغاز،  من  ذاتيا  تكتفي 

ما  وه��و  المحلي،  الإن��ت��اج  م�شتويات 

اإلى ا�شتيراد الغاز من  دفع الإمارات 

دولفين  اأنابيب  خط  عبر  قطر  دولة 

 ،2013 عام  وفي   .2007 عام  منذ 

بلغ ا�شتهالك دولة الإمارات من الغاز 

الطبيعي نحو 66.9 مليار متر مكعب، 

بما يعادل نحو 18.1% من اإجمالي 

ا�شتهالك الدول العربية.

العربية  م�شر  جمهورية  وتعتبر 

الطبيعي  للغاز  م�شتهلك  اأكبر  ثالث 

ال��دول  اأع��ل��ى  ثاني  اأن��ه��ا  اإل  عربيا، 

الغاز  على  الطلب  في  نموا  العربية 

معدل  بلغ  اإذ  الثمانيات،  مطلع  منذ 

ال��ن��م��و ال�����ش��ن��وي ل���ش��ت��ه��الك ال��غ��از 

نحو  ال��ف��ت��رة  ت��ل��ك  خ���الل  الطبيعي 

م�شر  ا�شتهالك  وي�شكل   .%10.1
14.3% من  الغاز الطبيعي نحو  من 

ا�شتهالك الدول العربية عام 2013.

                       س          غ ز             حق ق         
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الدددددول التددددي ت دددددف لقيددددادة االعتمدددداد علددددى ال دددداز الطبيعددددي فددددي توليددددد الك ر ددددا  لتلبيددددة 

 . االطل  المتنامي علي

 3112  غ ز                          حس       ق ، ع م   س هالك  ز ع  :10-1    ل 

 
  ,Cedigaz, Natural gas in the world     2014  يانا  محسو ة من :                  
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       س هالك   غ ز                         : 3-1  ج    
 (ملياب متر مكع )

           
   س  ي     ك 

 1891-3112 

   س      
 % إل      

  الس هالك
 3112 ع م

   س      
 % إل      

 الس هالك 
      ق  1891ع م 

        ق    خ  ج         26.5 33.8% 261.2 %70.8 3.3%

 اإلمابا  4.9 01.1% 66.9 09.0% 9.5%

 البحرين 2.3 2% 17.2 0.5% 1.6%

 السعودية 9.7 50.0% 100 55.0% 5.6%

 عمان 0.8 0.5% 21 2.5% 01.0%

 قطر 4.7 01.5% 37.6 01.5% 1.2%

 الكويت 4.1 9.5% 18.5 2% 0.5%

        ع ى      سط               13.3 29.3% 104.2 39.3% 3.3%

 تونس 0.4 1.9% 4 0.0% 5.1%

 الجقاير 11.4 50.9% 36.6 5.5% 6.1%

 توبيا 0.5 0% 5.7 0.2% 5.9%

 ليبيا 6.5 5% 4.7 0.6% 0.5%

 مصر 2.2 0.9% 52 00.0% 01.0%

 الم رب 0.1 1.5% 1.2 1.6% 5%

  خ ى 1.8 2.9% 3.6 1.1% 3.1%

 البدن 0 1% 1.4 1.0% -

 العراق 1.8 6.5% 1.2 1.6% 0.6%-

 اليمن 0 1% 1 1.6% -

  إل      38 111% 368.9 111% 8.3%

 BP statistical review of the world energy,2014 -                                                                    :  يانا  مشتقة من :       
- Cedigaz, Natural gas in the world, 5100 
- US EIA data base,2014 
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البحـــــث الثاني

وتعد دولة قطر رابع اأكبر م�شتهلك للغاز الطبيعي 

ا�شتهالكها  وي�شكل  العربية،  ال��دول  م�شتوى  على 

العربية  الدول  ا�شتهالك  اإجمالي  10.2% من  نحو 

فتعد  الجزائرية  الجمهورية  اأم��ا   .2013 عام  في 

خام�ص اأكبر م�شتهلك للغاز الطبيعي عربيا، وي�شكل 

ا�شتهالك الجزائر نحو 9.9% من ا�شتهالك الدول 

العربية عام 2013. يبين ال�شكل 1-11 اأعلى الدول 

لبيانات عام  وفقا  الطبيعي  للغاز  ا�شتهالكا  العربية 

.2013

الــطــبــيــعــي مع  الـــغـــاز  احــتــيــاطــيــات  مـــقـــارنـــة   :4-1
م�ست�يات الإنتاج وال�ستهالك

على الرغم من اأن الدول العربية ت�شتحوذ على 

العالم من  اإجمالي احتياطيات  29% من  اأكثر من 

الغاز الطبيعي، اإل اإن اإنتاج الدول العربية من الغاز 

ي�شكل نحو 16% فقط من اإجمالي الإنتاج العالمي، 

بمناط�ق  مقارنة  الأق�ل  تكون  تك�اد  تنا�شب�ية  وهي 

تمث�ل  واأورا���ش��ي��ا،  اأوروب���ا  ففي  المختلف�ة.  العالم 

احتي�اطيات الغاز الطبي�عي نح�و 30.5% من اإجمالي 

 %32 الغاز حوالي  اإنتاجها من  العالم، بينما يمثل 

بال�شكل  العالمي كما هو مبين  الإنتاج  اإجمالي  من 

الرغم  فعلى  ال�شمالية،  اأمريكا  منطقة  اأما   .12-1
من توا�شع حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي التي 

اأنها  اإل  العالمي،  الإجمالي  6.3% فقط من  تمثل 

ت�شاهم بنحو %25.8 

العالمي،  الإن��ت��اج  من 

الوليات  تعتبر  حيث 

منتج  اأك��ب��ر  المتحدة 

للغاز الطبيعي عالميا، 

العدد  اإلى  ويعود ذلك 

ال��ه��ائ��ل م���ن اأج���ه���زة 

ال��ح��ف��ر ال��ع��ام��ل��ة في 

الطبيعي  الغاز  حقول 

من  الآلف  ودخ�����ول 

���ش��ن��وي��ا على  الآب������ار 

خريطة الإنتاج.

اآ�شيا  منطقة  اأم��ا 

/ال��م��ح��ي��ط ال��ه��ادي، 

احتياطياتها  فتقدر 

م��ن   %8.2 ب���ن���ح���و 

العالمي،  الإج��م��ال��ي 

بنحو  ت�شاهم  بينما 

اإن��ت��اج  م���ن   %14.6
ال���ع���ال���م م����ن ال���غ���از 

اإلى اأن المنطقة العربية  الطبيعي. وي�شير ما �شبق 

ال�شتثمارات  المزيد من  اإلى �شخ  بحاجة  زالت  ل 

في قطاع الغاز الطبيعي، من خالل تكثيف اأن�شطة 

وتنفيذ  الإنتاجية،  القدرات  لرفع  والإنتاج  الحفر 

الطبيعي  الغاز  حقول  في  جديدة  تنموية  م�شاريع 

التي لم يتم تنميتها بعد. وهو ما يفتح اآفاق جديدة 

لجذب �شركات البترول العالمية نحو ال�شتثمار في 

هذا القطاع الحيوي.

                                     (     ) 
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                 :  Cedigaz natural gas in the world, 2014 edition 

 

  ق      ح   ط  ت   غ ز          ع  س    ت  إل   ج   الس هالك :1-3

من إجمالي احتياريدا  % 55على الرمن من أن الدول العر ية تستحوذ على أك ر من 

فقدد  مددن % 01العدالن مددن ال دداز الطبيعدي، إال إن إنتددا  الدددول العر يدة مددن ال دداز يشدكه نحددو 

. إجمالي اإلنتا  العدالمي، وهدي تناتبد ية تكد اد تكدون القد ه مقابندة  منارد ق العدالن المختلفد ة

مدن إجمدالي العدالن، % 61.2باتيا، تم د ه احتيد اريا  ال داز الطبيد عي نحد و وأو أوبو اففي 

 الشدكه من إجمدالي اإلنتدا  العدالمي كمدا هدو مبدين % 65 حواليإنتاج ا من ال از  يم ه  ينما

أمددا منطقددة أمريكددا الشددمالية، فعلددى الددرمن مددن تواضددع حجددن احتياريات ددا مددن ال دداز . 0-05

مددن % 52.9مددن اإلجمددالي العددالمي، إال أن ددا تسدداهن  نحددو فقدد  % 1.6الطبيعددي التددي تم دده 

اإلنتا  العالمي، حي  تعتبر الواليا  المتحدة أكبدر مندت  لل داز الطبيعدي عالميدا، ويعدود ذلد  

إلى العدد ال ايه من أج قة الحفر العاملة في حقول ال از الطبيعي ودخدول اآلالف مدن اآل داب 

 .تنويا على خريطة اإلنتا 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

من  العربية  الدول  اإنتاج  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

المحلي،  ال�شوق  احتياجات  يفوق  الطبيعي  الغاز 

 2013 عام  الإنتاج/ال�شتهالك  ن�شبة  بلغت  حيث 

عن  فائ�ص  ب��وج��ود  ي�شمح  م��ا  وه��و   ،%150 نحو 

ال�شتهالك للت�شدير عبر خطوط الأنابيب اأو ت�شييله 

بوا�شطة  وت�شديره  الطبيعي  الغاز  مجمعات  في 

الدول  مكنت  التي   )LNG Carriers( الناقالت 

اأكبر عدد  اإلى  الو�شول  للغاز من  الم�شدرة  العربية 

ولكن  المختلفة.  العالم  اأ�شواق  الم�شتهلكين في  من 

اأخ��رى، ففي قطر  اإلى  الأمر من دولة  يختلف هذا 

ال�شوق  احتياجات  الإنتاج  يغطي  وليبيا،  والجزائر 

ت�شتهلك  بينما  للت�شدير.  فائ�ص  وجود  مع  المحلي 

ال�شعودية والبحرين، الإنتاج المحلي بالكامل مع عدم 

وجود اأي فائ�ص يمكن ت�شديره. اأما في بع�ص الدول 

والأردن،  وتون�ص،  المغرب،  مثل  الأخ���رى  العربية 

والكويت، فيتم ا�شتيراد الغاز الطبيعي ل�شد الفجوة 

ت�شهد  اأن  ويتوقع  المحلي.  الإنتاج وال�شتهالك  بين 

الفترة المقبلة على المدى المتو�شط ا�شتمرارا في 

الدول  معظم  في  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  نمو 

الكويت،  مثل  ال��دول  بع�ص  اعتماد  وزي��ادة  العربية، 

الغاز  واردات  على  وم�شر،  وع��م��ان،  والإم�����ارات، 

الطبيعي في تلبية الطلب المحلي.

العالمية  التجارة  في  العربية  الــدول  اأهمية   :5-1
للغاز الطبيعي

1-5-1: البنى التحتية لت�سدير الغاز الطبيعي من 
الدول العربية

تعود تجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية اإلى 

اكت�ش�افات  تحقي�ق  فبعد  الما�شي،  القرن  �شتينيات 

الرمل  حا�شي  حق�ل  في  الطب�يعي  الغاز  من  كب��يرة 

الما�شي،  الق�رن  خم�ش�ينيات  في  الجزائر  و�شط 

تطوير  نح�و  العالمية  ال�ش�ركات  اأنظ�ار  توج�هت 

ه�����ذه الك��ت��������ش��اف��ات وا���ش��ت�����غ��الل��ه��ا، ح��ي��ث قام�ت 

 Conch International Methane �ش�ركة 

Limited ، مع ال�شركات الفرن�شية المالكة لحقل 
للميثان  الجزائرية  ال�شركة  بتاأ�شي�ص  الرمل  حا�شي 

 CAMEL( Cie Algerienne du( ال�شائل 

Methane Liquide، به�دف اإن�ش��اء اأول مجم��ع 
في  وحدات  ثالث  من  مك�ون  الم�شال  الغ�از  لإنت�اج 

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
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مدددددن % 9.5، فتقددددددب احتياريات دددددا  نحدددددو المحدددددي  ال ددددداد /آتددددديا منطقدددددة  أمدددددا

. مدددن إنتدددا  العدددالن مدددن ال ددداز الطبيعدددي% 00.1حدددو ،  ينمدددا تسددداهن  نياإلجمدددالي العدددالم

ر مددددا تددددبق إلددددى أن المنطقددددة العر يددددة ال زالددددت  حاجددددة إلددددى ضدددد  المقيددددد مددددن ويشددددي

واإلنتددا  لرفددع االتددت مابا  فددي قطددا  ال دداز الطبيعددي، مددن خددحل تك يددف أنشددطة الحفددر 

القدددبا  اإلنتاجيددة، وتنفيدد  مشددابيع تنمويددة جديدددة فددي حقددول ال دداز الطبيعددي التددي لددن يددتن 

وهددو مددا يفددت  آفدداق جديدددة لجدد ب شددركا  البتددرول العالميددة نحددو االتددت ماب . تنميت ددا  عددد

 .في ه ا القطا  الحيو 

 3112ع م    طق      م    خ  ف ع  ح   ط  ت      ج   س هالك   غ ز                ز :13-1    ل 

 
              :                                                                           - BP statistical review of the world energy, 2014          
                                                                                            Cedigaz natural gas in the world, 2014 edition  -  

 
من ناحية أخرى، ف ن إنتا  الدول العر ية من ال داز الطبيعدي يفدوق احتياجدا  السدوق 

، وهو مدا يسدم   وجدود %021نحو  5106االتت ح  عال /المحلي، حي   ل ت نسبة اإلنتا 

فايض عن االتت ح  للتصدير عبر خطدور النا يد  أو تسدييل  فدي مجمعدا  ال داز الطبيعدي 
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)ال�شكل  �شنويا  مليون طن   1 اإجمالية  بطاقة  اأرزيو 

مجمع  اإن�����ش��اء  ف��ي  العمل  ب���داأ  وبالفعل   .)13-1
ر�ش�ميا  اف�تتاحه  تم  حتى   ،1961 عام   CAMEL
في ال�شابع والع�شرين من �شهر اأيلول/ �شبتمبر عام 

اآن�ذاك نحو  الم��ش�روع  تكال�ي�ف  بلغ�ت  1964، وقد 
89 مليون دولر اأمريكي. 

التجارة  انطالق  وبعد 

الم�شال  ل��ل��غ��از  ال��ع��ال��م��ي��ة 

كل  ان�شمت  الجزائر،  من 

والإم���ارات عامي  ليبيا  من 

لمجموعة  و1977   1970
الم�شدرة  العربية  ال���دول 

ت�شغيل  بعد  الم�شال  للغاز 

م��ج��م��ع��ي��ن لإ���ش��ال��ة ال��غ��از 

كان  وقد  البلدين.  كال  في 

ل��ن��م��و ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��غ��از 

و�شعي  ع��ال��م��ي��ا  الطبيعي 

لتنويع  الم�شتوردة  ال���دول 

لتحقيق  اإمداداتها  م�شادر 

عظيم  ال��ط��اق��وي،  اأم��ن��ه��ا 

الأثر نحو تطور تجارة الغاز 

ال��دول  دف��ع  مما  الم�شال، 

العربية الغنية بالغاز مثل 

وم�شر  وع���م���ان،  ق��ط��ر، 

م�شاريع  ع��دة  تنفيذ  اإل��ى 

ال��غ��از،  م���وارد  ل�شتثمار 

الأ���ش��واق  اإل��ى  وت�شديره 

ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. وم����وؤخ����را 

ان�����ش��م��ت ال��ج��م��ه��وري��ة 

ال��دول  رك��ب  اإل��ى  اليمنية 

للغاز  الم�شدرة  العربية 

تنفيذ  ب��ع��د  ال���م�������ش���ال، 

في  الغاز  اإ�شالة  م�شروع 

ب��ل��ح��اف ج���ن���وب ال��ي��م��ن 

عام  وبنهاية   .2009 عام 

بلغ عدد وحدات   ،2013
الطبيعي  ال��غ��از  ت�شييل 

في   )LNG Trains(
الدول العربية – با�شتثناء ليبيا التي تعر�شت محطة 

اأحداث  اأثناء  بالغة  لأ�شرار  فيها  الوحيدة  الإ�شالة 

اإنتاج(، بطاقة  41 وحدة )خط  نحو   –  2011 عام 

اإجمالية نحو 136 مليون طن/ال�شنة كما هو مبين 

من   %46.7 نحو  يعادل  ما  وه��و   ،6-1 بالجدول 

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
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 إل   ج   غ ز            س        ز      جز ئ  CAMELص      ج ع  :12-1    ل 

 
  

و عدددد انطدددحق التجدددابة العالميدددة لل ددداز المسدددال مدددن الجقايدددر، ان دددمت كددده مدددن 

لمجموعدددددة الددددددول العر يدددددة المصددددددبة لل ددددداز  0555و 0551ليبيدددددا واإلمدددددابا  عدددددامي 

وقددد كددان لنمددو الطلدد  علددى . المسددال  عددد تشدد يه مجمعددين إلتددالة ال دداز فددي كددح البلدددين

يدددع مصدددادب إمددددادات ا لتحقيدددق أمن دددا ال ددداز الطبيعدددي عالميدددا وتدددعي الددددول المسدددتوبدة لتنو

الطدداقو ، عظددين ال ددر نحددو تطددوب تجددابة ال دداز المسددال، ممددا دفددع الدددول العر يددة ال نيددة 

 ال ددداز م ددده قطدددر، وعمدددان، ومصدددر إلدددى تنفيددد  عددددة مشدددابيع التدددت ماب مدددوابد ال ددداز، 

ومددددؤخرا ان ددددمت الجم وبيددددة اليمنيددددة إلددددى بكدددد  . وتصددددديرف إلددددى التددددواق المختلفددددة

العر يدددة المصددددبة لل ددداز المسدددال،  عدددد تنفيددد  مشدددرو  إتدددالة ال ددداز فدددي  لحددداف الددددول 

وحددددددا  تسدددددييه ال ددددداز ،  لددددد  عددددددد 5106و ن ايدددددة عدددددال . 5115جندددددوب الددددديمن عدددددال 

التدددي تعرضدددت محطدددة  اتدددت نا  ليبيدددا  –فدددي الددددول العر يدددة  (LNG Trains) الطبيعدددي

خددد  ) وحددددة 00 نحدددو – 5100اإلتدددالة الوحيددددة في دددا لضدددراب  ال دددة أ ندددا  أحدددداث عدددال 

وهدددو ، 1-0  الجدددولكمدددا هددو مبددين  السددنة/مليددون رددن 061نحدددو   طاقددة إجماليددة، (إنتددا 

 550.0  نحدددو تقددددب التدددي العالميدددةمدددن إجمدددالي الطاقدددة اإلنتاجيدددة % 01.5نحدددو  يعدددادلمدددا 

 
 1971 لل از الطبيعي المسال في أبزيو  الجقاير، Camelالصوبة لمجمع 

                                     (     ) 

 

       ف ل 
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وتعدددد دولدددة قطدددر الولدددى عر يدددا وعالميدددا فدددي إنتدددا  ال ددد از الطبيعدددي . السدددنة/ردددن مليدددون

 . السنة/مليون رن 55المسال  طاقة إنتاجية تقدب  نحو 

 2013 ع م  ه                         س            غ ز  إل              :8-1  ج    
 (السنة/مليون رن )

        ع      ح  ت         إل        الس   

 اإلمابا    6 5.8

 الجقاير 01 23.9

 قطر 00 77

 مصر 6 12.2

 عمان 6 10.4

 اليمن 5 6.7

  إل      31 136

  أوا   :                        

 
أمددددا تجددددابة ال دددداز الطبيعددددي عبددددر خطددددور النا يدددد ، ف ددددي تعددددود إلددددى  مانينددددا  

القددددرن الماضددددي، وانطلقددددت أي ددددا مددددن الجقايددددر   دددددف تصدددددير ال دددداز الجقايددددر  إلددددى 

أوبو دددا، وقدددد لعبدددت مشدددابيع تصددددير ال ددداز الطبيعدددي عبدددر خطدددور النا يددد  فدددي الددددول 

 : العر ية دوبين بييسين

طبيعدددددي مدددددن المنطقدددددة العر يدددددة إلدددددى التدددددواق تدددددوفير إمددددددادا  ال ددددداز ال:     

الوبو يددددة و خاصددددة إيطاليددددا وإتددددبانيا والبرت ددددال عبددددر خطددددور النا يدددد  الممتدددددة مددددن 

 .الدول تل الجقاير وليبيا مروبا  البحر المتوت  حتى تصه إلى 

تعقيددددق التجددددابة البينيددددة لل دددداز الطبيعددددي  ددددين الدددددول العر يددددة وتددددوفير :    اااا    

العر يددددة مدددن ال دددداز الطبيعددددي، عبددددر مشدددابيع ب دددد  ال دددداز، كمشددددرو  احتياجدددا  الدددددول 

 .دولفين ومشرو  خ  ال از العر ي
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

اإجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية التي تقدر بنحو 

الأولى  قطر  دولة  وتعد  مليون طن/ال�شنة.   291.4
الم�شال  الطبيعي  الغ�از  اإنتاج  في  وعالميا  عربيا 

بطاقة اإنتاجية تقدر بنحو 77 مليون طن/ال�شنة. 

اأما تجارة الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، 

وانطلقت  الما�شي،  القرن  ثمانينات  اإلى  تعود  فهي 

الجزائري  الغاز  ت�شدير  بهدف  الجزائر  من  اأي�شا 

اإلى اأوروبا، وقد لعبت م�شاريع ت�شدير الغاز الطبيعي 

دوري��ن  العربية  ال���دول  ف��ي  الأن��اب��ي��ب  عبر خطوط 

رئي�شين: 

من  الطبيعي  ال��غ��از  اإم�����دادات  توفير  الأول: 

وبخا�شة  الأوروبية  الأ�شواق  اإلى  العربية  المنطقة 

الأنابيب  خطوط  عبر  والبرتغال  واإ�شبانيا  اإيطاليا 

الممتدة من الجزائر وليبيا مرورا بالبحر المتو�شط 

حتى ت�شل اإلى تلك الدول.

 الثاني: تعزيز التجارة البينية للغاز الطبيعي بين 

الدول العربية وتوفير احتياجات الدول العربية من 

كم�شروع  الغاز،  ربط  م�شاريع  عبر  الطبيعي،  الغاز 

دولفين وم�شروع خط الغاز العربي.

ففي الجزائر، بداأ ت�شدير الغاز اإلى اأوروبا عام 

المتو�شط"،  "عبر  ماتي  اإنريكو  خط  عبر   1983
م��روراً  الجزائر  و�شط  الرمل  حا�شي  من  الممتد 

بتون�ص ومنها اإلى اإيطاليا، 

الحالية  ط��اق��ت��ه  وت��ق��در 

متر  م��ل��ي��ار   33.5 بنحو 

وتح�شل  �شنويا،  مكعب 

ت��ون�����ص ع��ل��ى ر���ش��وم في 

الغاز  م��ن  كميات  ���ش��ورة 

ال��م��ت��دف��ق ع��ب��ر ال��خ��ط 

عبر  ال��خ��ط  م���رور  نظير 

اأرا�شيها. كما يوجد خط 

اأو ما  بيدرو دوران فاريل 

بخط  �شابقا  يعرف  ك��ان 

المغاربي-الأوروبي  الغاز 

الجزائر  من  يمتد  ال��ذي 

والبحر  بالمغرب  م��رورا 

المتو�شط  حتى ي�شل اإلى 

اإ�شبانيا والبرتغال، وبداأ ت�شغيله عام 1996 بطاقة 

11 مليار متر مكعب �شنويا. وتح�شل المغرب اأي�شا 
على ر�شوم في �شورة كميات من الغاز المتدفق عبر 

واأح��دث  اأرا�شيها.  عبر  الخط  م��رور  نظير  الخط 

هذه الخطوط خط ميد غاز الذي يمتد من الجزائر 

األميريا باإ�شبانيا دون المرور باأي بلد اآخر وتم  اإلى 

ت�شغيله عام 2011 بطاقة 8 مليار متر مكعب �شنويا. 

اإيطاليا  اإلى  كما تقوم ليبيا بت�شدير الغاز الطبيعي 

عبر خط الدفق الأخ�شر Green Stream الذي 

تطوير  م�شروع  من  كجزء   ،2004 عام  ت�شغيله  تم 

خطوط  يت�شمن  ال���ذي  ليبيا  غ��رب  ال��غ��از  ح��ق��ول 

اأنابيب لنقل الغاز والمتكثفات من حقل بحر ال�شالم 

البحري، بالإ�شافة اإلى نقل اإنتاج الغاز والمتكثفات 

اإلى مجمع غاز مليته لمعالجة  من مجمع غاز وفا، 

�ش�عة خ�ط  وتقدر  اإيطاليا.  اإلى  ت�شديره  قبل  الغاز 

�شنويا  مليار متر مكعب   11 بنحو  الأخ�ش�ر  الدف�ق 

كما هو مبين بالجدول 7-1.

اأما م�شاريع ربط الغاز بين الدول العربية، فت�شم 

مدينة  من  يمتد  ال��ذي  العربي  الغاز  خط  م�شروع 

ب��الأردن،  م��رورا  ب�شوريا  كل�ص  اإل��ى  بم�شر  العري�ص 

وقد �شمم بطاقة 10 مليار متر مكعب �شنويا، وتم 

ت�شغيله عام 2003، اإل اأنه متوقف منذ منت�شف عام 

                                     (     ) 
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 الخدددد  تددددعةبفددددع  وتددددنمليدددداب متددددر مكعدددد  تددددنويا،  50وتقدددددب راقتدددد  التشدددد يلية  نحددددو 

 .ملياب متر مكع  تنويا 66إلى  مؤخرا   ضافة ضوام  جديدة لتصه

                              غ ز            خ  ط :3-1  ج    
 (السنة/ملياب متر مكع ) 

                 
          خط     ه  3113 ه    

 أنريكو ماتيخ   إيطاليا مروبا  تونس 66.2

 هي يدبو دوبان فابخ   إتبانيا مروبا  الم رب 11   جز ئ 

 ميد مازخ   إتبانيا مباشرة 8

     دولفينخ   أ و ظبي وتلطنة عمان 66

       الدفق الخ رخ   إيطاليا 11

 العر يخ  ال از  البدن وتوبيا 10
    

 الخ  البحر  فلسطين المحتلة 7

  إل      7  112.3

  أوا   :      

 

  ص    ت                    غ ز             : 2-5-1

لقد تاهن النمو الكبيدر فدي إنتدا  ال داز الطبيعدي فدي الددول العر يدة علدى مدداب العقدود 

لتصدددير ال دداز خاصددة مجمعددا  إنتددا  ال ح ددة الماضددية، والتوتددع فددي إنشددا  البنددى التحتيددة 

 وتصدير ال از الطبيعي المسال في الجقاير واإلمابا  وقطر وعمان ومصر والديمن مدوخرا  

ابة  قيق دوبهددا فددي التجدد ة، وتعدد قة العر يدد عي مددن المنطدد فددي بفددع صددادبا  ال دداز الطبيدد

عي مدن الددول  الطبيداز  ادبا  ال د الي صد مد نا  كدان إج لع ال ماني ي مط فف. از ية لل  العالم

ملياب متر مكع ، وفي صدوبة مداز مسدال فقد  مدن  دحث دول هدي  5.2ة ال يتجاوز  ي العر 

 يه فدي  اإلمابا  والجقاير وليبيا، حيد  لدن يكدن هندا  أيد  مشدابيع خطدور أنا يد  قيدد التشد

ومددع  دايددة تشدد يه مشددابيع ال دداز المسددال فددي قطددر وعمددان، وصدده إجمددالي . ذلدد  الوقددت

ومع تش يه خ  ال از العر ي في مصدر . 5115ملياب متر مكع  عال  50.9نحو  الصادبا 
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2013، ب�شبب توقف الإمدادات من م�شر، وكان من 
المخطط اأن ي�شل اإلى تركيا م�شتقبال، والربط مع 

خط نابوكو لكن توقفت هذه الخطط ب�شب الأو�شاع 

التي ت�شهدها �شوريا حاليا. كما تقوم قطر بت�شدير 

الغاز الطبيعي اإلى اإمارة اأبو ظبي و�شلطنة عمان عبر 

 ،2007 عام  ت�شغيله  تم  الذي  دولفين  اأنابيب  خط 

وتقدر طاقته الت�شغيلية بنحو 21 مليار متر مكعب 

�شنويا، وتم رفع �شعة الخط موؤخرا باإ�شافة �شواغط 

جديدة لت�شل اإلى 33 مليار متر مكعب �شنويا.

1-5-2: تــطــ�ر �ـــســـادرات الــــدول الــعــربــيــة مــن الــغــاز 
الطبيعي 

لقد �شاهم النمو الكبير في اإنتاج الغاز الطبيعي 

ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��ود الثالثة 

الما�شية، والتو�شع في اإن�شاء البنى التحتية لت�شدير 

الغاز خا�شة مجمعات اإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي 

الم�شال في الجزائر والإمارات وقطر وعمان وم�شر 

الطبي�عي  الغاز  ���ش��ادرات  رف��ع  في  موخراً  واليمن 

التج�ارة  في  دورها  وتع�زيز  العربي�ة،  المنط�قة  من 

العالم�ية للغ�از. فف�ي مط�لع الثماني�نات كان اإج�م�الي 

ل  العرب�ي�ة  ال��دول  من  الطبي�عي  الغ�از  �ش�ادرات 

يتجاوز 7.5 مليار متر مكعب، وفي �شورة غاز م�شال 

فقط من ثالث دول هي الإمارات والجزائر وليبيا، 

حيث لم يكن هناك اأيه م�شاريع خطوط اأنابيب قيد 

الت�ش�غيل في ذلك الوقت. ومع بداية ت�شغيل م�شاريع 

اإجمالي  و���ش��ل  وع��م��ان،  قطر  ف��ي  الم�شال  ال��غ��از 

ال�شادرات نحو 91.8 مليار متر مكعب عام 2002. 

ومع ت�شغيل خط الغاز العربي في م�شر وخط غاز 

دولفين لنقل الغاز  القطري، بالإ�شافة اإلى ت�شغيل 

 )Mega Trains( العمالقة  الغاز  ت�شييل  وحدات 

الأكبر  تعد  والتي  ورا�ص غاز  في �شركتي قطر غاز 

الغاز  �شادرات  اإجمالي  و�شل  العالم،  م�شتوى  على 

الطبيعي من الدول العربية نحو 161.4 مليار متر 

مكعب عام 2008. ثم ا�شتمرت �شادرات الغاز في 

النمو بعد دخول اليمن لت�شل اإلى 206.1 مليار متر 

مكعب في 2013، كما هو مبين بال�شكل 14-1.

على  الم�شال  الطبيعي  الغاز  �شادرات  ت�شتحوذ 

من  العربية  ال��دول  ���ش��ادرات  من  الأك��ب��ر  الن�شيب 

الدول  اأن  اإلى  الإ�شارة  تجدر  وهنا  الطبيعي،  الغاز 

العربية ت�شاهم بنحو ن�شف اإمدادات العالم من الغاز 

ال���م�������ش���ال. وي��ع��ود 

ذل����ك اإل�����ى ارت���ف���اع 

الإنتاجية،  الطاقة 

ون������ج������اح ال�������دول 

الم�شدرة  العربية 

وفي  الم�شال  للغاز 

قطر  دولة  مقدمتها 

في ت�شويق �شادراتها 

في مختلف الأ�شواق 

وبخا�شة  العالمية، 

ال�����ش��وق الآ���ش��ي��وي��ة 

ففي  والأوروب�����ي�����ة. 

 ،2013 ع����������ام 

���ش��ك��ل��ت ����ش���ادرات 

ال��غ��از ال��م�����ش��ال من 

ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

من   %74.1 ن�شبة 

ال�شادرات،  اإجمالي 

                       س          غ ز             حق ق         
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وخ  ماز دولفين لنقه ال داز  القطدر ،  اإلضدافة إلدى تشد يه وحددا  تسدييه ال داز العمحقدة 

(Mega Trains ) ،في شركتي قطر ماز وباس ماز والتي تعدد الكبدر علدى مسدتوى العدالن

ملياب متدر مكعد  عدال  010.0من الدول العر ية نحو وصه إجمالي صادبا  ال از الطبيعي 

مليداب متدر  511.0 ن اتتمر  صادبا  ال از في النمو  عد دخول اليمن لتصده إلدى . 5119

 .00-0 الشكه ، كما هو مبين 5106مكع  في 

 3112-1891خال    ف          ص    ت                    غ ز        : 13-1    ل 

 
                             .BP statistical review of the world energy, various issues -        يانا  مشتقة من :                  

             - OAPEC 
  

صدددادبا   علدددى النصدددي  الكبدددر مدددن المسدددالتسدددتحوذ صدددادبا  ال ددداز الطبيعدددي 

تجددددب اإلشدددابة إلدددى أن الددددول العر يدددة تسددداهن  وهنددداالطبيعدددي،  الددددول العر يدددة مدددن ال ددداز

ويعددددود ذلدددد  إلددددى ابتفددددا  الطاقددددة .  نحددددو نصددددف إمدددددادا  العددددالن مددددن ال دددداز المسددددال

اإلنتاجيدددة، ونجددداب الددددول العر يدددة المصددددبة لل ددداز المسدددال وفدددي مقددددمت ا دولدددة قطدددر فدددي 

تسددددددويق صددددددادبات ا فددددددي مختلددددددف التددددددواق العالميددددددة، و خاصددددددة السددددددوق اآلتدددددديوية 

 صدددادبا  ال ددداز المسدددال مدددن الددددول العر يدددة نسدددبة شدددكلت ،5106 ففدددي عدددال .و يدددةوالوب

صدددادبا  ال ددداز عبدددر خطدددور النا يددد   شدددكلت،  ينمدددا الصدددادبا مدددن إجمدددالي % 50.0
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الغاز  ���ش��ادرات  �شكلت  بينما 

الممتدة  الأنابيب  عبر خطوط 

الأخ���رى  العربية  ال���دول  اإل���ى 

وق�ارة اأوروبا ما ن�ش�بته %25.9 

من اإجمالي ال�شادرات كما هو 

مبين بال�شكل 15-1.

اأن  غ��ري��ب��ا  لي�ص  ب��ال��ت��ال��ي 

بالمرتبة  لنف�شها  تحتفظ قطر 

حجم  حيث  من  عربيا  الأول��ى 

�����ش����ادرات ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي 

غاز  �شكل  على  اأغلبها  ال��ت��ي 

 ،2013 ع����ام  ف��ف��ي  م�����ش��ال. 

الغاز  من  قطر  �شادرات  بلغت 

مليار   125.5 نحو  الطبيعي 

متر مكعب، منها 105.6 مليار 

م��ت��ر م��ك��ع��ب ع��ل��ى ���ش��ك��ل غ��از 

م�شال، بينما تمثل الكمية المتبقية اأي 19.9 مليار 

متر مكعب، كميات الغاز المنقولة عبر خط اأنابيب 

دولفين اإلى اأبو ظبي و�شلطنة عمان. وتمثل �شادرات 

قطر من الغاز الطبيعي اأكثر من 60% من اإجمالي 

�شادرات الدول العربية. اأما الجزائر، فهي تعد ثاني 

اأكبر م�شدر للغاز في الدول العربية بن�شبة %20.8 

وتحل  ال�شادرات.  اإجمالي  من 

المرتبة  ف��ي  ع��م��ان  �شلطنة 

الثالثة بن�شبة 5.6%، وهي تقوم 

فقط  الم�شال  الغاز  بت�شدير 

العمانية  ال�شركة  مجمع  م��ن 

اأم��ا  الم�شال.  الطبيعي  للغاز 

للمرة  ا�شتطاعت  فقد  اليمن، 

اأن   2013 ع���ام  ف��ي  الأول�����ى 

كرابع  الإم���ارات  دول��ة  تتخطى 

الطبيعي  للغاز  م�شدر  اأك��ب��ر 

بف�شل معدلت الت�شغيل العالية 

للغاز  اليمنية  ال�شركة  لمجمع 

بلحاف،  في  الم�شال  الطبيعي 

حيث بلغت �شادراتها نحو 9.6 

مليار متر مكعب بن�شبة %4.7 

ال��دول  ���ش��ادرات  اإجمالي  م��ن 

                                     (     ) 
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مدددن إجمدددالي % 52.5 مدددا نسددد بت ابة أوبو دددا  الممتددددة إلدددى الددددول العر يدددة الخدددرى وقددد

 .02-0 الشكه الصادبا  كما هو مبين 

 3112ع م  حس    ع        ت ص    ت                    غ ز         ع   ز :13-1    ل 

 
                 :                                                                       BP statistical review of the world energy, 2014   

 

مددن حيدد  حجددن  عر يددا  المرتبددة الولددىلنفسدد ا قطددر  التددالي لدديس مريبددا أن تحددتف  

،  ل دت صدادبا  5106ففي عال . صادبا  ال از الطبيعي التي أملب ا على شكه ماز مسال

مليداب متدر مكعد  علدى  012.1ملياب متر مكعد ، من دا  052.2قطر من ال از الطبيعي نحو 

  ال دداز مليدداب متددر مكعدد ، كميددا 05.5شددكه مدداز مسددال،  ينمددا تم دده الكميددة المتبقيددة أ  

وتم ه صادبا  قطر من ال داز . المنقولة عبر خ  أنا ي  دولفين إلى أ و ظبي وتلطنة عمان

 أمدا الجقايدر، ف دي تعدد  داني .مدن إجمدالي صدادبا  الددول العر يدة% 11الطبيعي أك ر مدن 

وتحده تدلطنة . صدادبا المدن إجمدالي % 51.9  نسدبة أكبر مصدب لل از فدي الددول العر يدة

، وهددي تقددول  تصدددير ال دداز المسددال فقدد  مددن مجمددع %2.1المرتبددة ال ال ددة  نسددبة عمددان فددي 

 5106أما اليمن، فقد اتتطاعت للمرة الولى في عال . الشركة العمانية لل از الطبيعي المسال

أن تتخطى دولة اإلمابا  كرا ع أكبر مصدب لل از الطبيعدي  ف ده معددال  التشد يه العاليدة 

ص    ت   غ ز ع   
 خ  ط        

 6% 

ص    ت   غ ز 
            س  
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               ت
  6                  

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
32  

 5.1لل داز الطبيعدي المسدال فدي  لحداف، حيد   ل دت صدادبات ا نحدو  لمجمع الشدركة اليمنيدة

 01-0الشددكه  ويبددين .مددن إجمددالي صددادبا  الدددول العر يددة% 0.5مليدداب متددر مكعدد   نسددبة 

 .5106ال از الطبيعي لعال من الدول العر ية صادبا   عيتوز

 3112ع م       غ ز                      ص    ت   ع  ز :18-1    ل 

 
                 :                                                                       BP statistical review of the world energy, 2014  

    ح   ت          ه                         غ ز        : 3-5-1

هدو خدابجي ومدن هدو تواج  الدول العر ية المصددبة لل داز  عدض التحدديا  من دا مدا 

فداخليا، يعد ابتفا  الطل  . داخلي للحفاظ على حصت ا وقدبت ا التنافسية في التجابة العالمية

علدى ال دداز الطبيعددي وتراجددع معددال  اإلنتددا  مددن  عددض الحقدول الناضددجة، التحددد  ال ددرز 

، حيد  فدي الوقدت الدراهن(  اتدت نا  دولدة قطدر)ال   تواج   الدول العر ية المصددبة لل داز 

وقدد  ددا . ينعكس ذل   شدكه مباشدر علدى حجدن الفدايض عدن االتدت ح  المخصدص للتصددير

مجمعا  إنتا  وتصدير ال از المسدال فدي  1ملحوظا في اآلونة الخيرة تراجع معدال  تش يه

تراجعا للمرة الولدى فدي  5106، وش د عال 05-0 الشكه  عض الدول العر ية كما هو مبين 
                                           

في السنة  االتميةتن احتساب معدال  التش يه كحاصه قسمة صادبا  ال از المسال على إجمالي الطاقة اإلنتاجية   1  
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العربية. ويبين ال�شكل 1-16 توزيع �شادرات الدول 

العربية من الغاز الطبيعي لعام 2013.

1-5-3: الــتــحــديــات الــتــي تـــ�اجـــه الـــــدول الــعــربــيــة 
الم�سدرة للغاز الطبيعي

بع�ص  للغاز  الم�شدرة  العربية  ال���دول  ت��واج��ه 
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البحـــــث الثاني

داخلي  ه��و  وم��ن  خ��ارج��ي  ه��و  م��ا  منها  التحديات 

للحفاظ على ح�شتها وقدرتها التناف�شية في التجارة 

الغاز  على  الطلب  ارتفاع  يعد  فداخليا،  العالمية. 

الطبيعي وتراجع معدلت الإنتاج من بع�ص الحقول 

ال��دول  تواجهه  ال��ذي  الأب���رز  التحدي  النا�شجة، 

في  قطر(  دولة  )با�شتثناء  للغاز  الم�شدرة  العربية 

الوقت الراهن، حيث ينعك�ص ذلك ب�شكل مبا�شر على 

حجم الفائ�ص عن ال�شتهالك المخ�ش�ص للت�شدير. 

وقد بدا ملحوظا في الآونة الأخيرة تراجع معدلت 

في  الم�شال  الغاز  وت�شدير  اإنتاج  مجمعات  ت�شغيل 

 ،17-1 بال�شكل  العربية كما هو مبين  الدول  بع�ص 

و�شهد عام 2013 تراجعا للمرة الأولى في �شادرات 

الدول العربية من الغاز بن�شبة 4% عن عام 2012. 

ففي م�شر،  ي�شهد ال�شوق المحلي نموا متزايدا في 

الطلب على الغاز ل�شتخدامه ب�شكل اأ�شا�شي في توليد 

الطاقة الكهربائية، وتزامن ذلك مع تراجع معدلت 

المتو�شط.  البحر  في  المنتجة  الحقول  من  الإنتاج 

الم�شري  الغاز  �شادرات  توقف  اإلى  ذلك  اأدى  وقد 

اإنتاج  عبر خطوط الأنابيب، وتوقف معظم وحدات 

الغاز الم�شال، وهو ما دفع البالد نحو تاأجير وحدة 

عائمة ل�شتقبال وتخزين الغاز الم�شال واإعادته اإلى 

الحالة الغازية في ميناء ال�شخنة على �شاحل البحر 

الأحمر، ل�شتيراد الغاز بنهاية الربع الثاني من عام 

2015 لتلبية متطلبات ال�شوق المحلي.
المحلي  ال�شوق  اأي�شا  ي�شهد  ال��ج��زائ��ر،  وف��ي 

بنمو  الغاز م�شحوبا  الطلب على  نموا ملحوظا في 

ا�شتهالك الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الغاز 

بن�شبة ت�ش�ل اإلى 97%، وهو ما انعك�ص اأي�شا على 

حجم �شادرات الغاز الجزائري في ال�شنوات الأخيرة. 

اأما خارجيا، فتعد طفرة اإنتاج غاز ال�شجيل في 

الوليات المتحدة التحدي الأبرز اأمام كبار  منتجي 

الغاز الم�شال وبالأخ�ص دولة قطر، حيث يجرى حاليا 

في الوليات المتحدة ا�شتغالل مرافئ ا�شتقبال الغاز 

�شحنات  ل�شتيراد  ال�شابق  في  ت�شتخدم  كانت  التي 

اإ�شالة  وحدات  باإ�شافة  اأو  بتحويلها  الم�شال،  الغاز 

اأ�شواق  اإلى  اأمريكا  من  الم�شال  الغاز  ت�شدير  بغية 

العالم المختلفة بحلول عام 2017. اإ�شافة اإلى ما 

�شبق، اكت�شاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي 

وموزامبيق،  تنزانيا  وتحديدا في  اأفريقيا  �شرق  في 

 3.5 من  اأكثر  وج��ود  اإل��ى  التقديرات  ت�شير  حيث 

مكعب  متر  تريليون 

المنطقة  ه���ذه  ف��ي 

وت�شعى  ال��ح��ي��وي��ة، 

المحلية  الحكومات 

موارد  ا�شتغالل  اإلى 

البالد من الغاز عبر 

م�����ش��روع��ات  تنفيذ 

اإ�شالة لت�شدير الغاز 

العالم  اأ���ش��واق  اإل��ى 

ويتوقع  المختلفة. 

ال��ع��م��ل  ي����ب����داأ  اأن 

ف���ي ال��م�����ش��روع��ات 

بحلول  ال��م��ق��ت��رح��ة 

عام 2018. وهو ما 

لعبون  دخول  يعني 

الم�شرح  على  ج��دد 

الأخذ  مع  العالمي، 

                                     (     ) 
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ففددي مصددر،  يشدد د السددوق . 5105عددن عددال % 0صددادبا  الدددول العر يددة مددن ال دداز  نسددبة 

المحلددي نمددوا متقايدددا فددي الطلدد  علددى ال دداز التددتخدام   شددكه أتاتددي فددي توليددد الطاقددة 

. الك ر ايية، وتقامن ذل  مع تراجع معدال  اإلنتا  من الحقدول المنتجدة فدي البحدر المتوتد 

با  ال دداز المصددر  عبددر خطددور النا يدد ، وتوقددف معظددن وقددد أدى ذلدد  إلددى توقددف صدداد

وحدا  إنتا  ال داز المسدال، وهدو مدا دفدع الدبحد نحدو تد جير وحددة عايمدة التدتقبال وتخدقين 

ال دداز المسددال وإعادتدد  إلددى الحالددة ال ازيددة فددي مينددا  السددخنة علددى تدداحه البحددر الحمددر، 

 .لبية متطلبا  السوق المحليلت 5102 الر ع ال اني من عال  ن ايةالتتيراد ال از 

وفددي الجقايددر، يشدد د أي ددا السددوق المحلددي نمددوا ملحوظددا فددي الطلدد  علددى ال دداز 

مصدددحو ا  نمدددو اتدددت ح  الطاقدددة الك ر اييدددة التدددي تعتمدددد علدددى ال ددداز  نسدددبة تصددد ه إلدددى 

، وهددددو مددددا انعكددددس أي ددددا علددددى حجددددن صددددادبا  ال دددداز الجقايددددر  فددددي السددددنوا  55%

 . الخيرة

 3112                 ع م %    سط    الت   غ ل  ج   ت     ج   غ ز    س    :13-1    ل 

 
   GIIGNL, the LNG industry in 2013اتتنادا إلى  من إعداد الباح :                  
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

بها  تتمتع  التي  بها شية  تتمتع  التي  بها شية  تتمتع  التي  ية  شيا�شيا� يا�شيا�ش الجيو� الأهمية  الجيو�شعتبار  الأهمية  شعتبار  ال في 

يوية، شيوية، شيوية،  الآ� الآ�شوق  شوق  الآ�ش الآ�شوق  وق  ال� من  لقربها  نظرا  المناطق  ال�شهذه  من  لقربها  نظرا  المناطق  شهذه 

ال، شال، شال،  شية لإمدادات الغاز الم�شية لإمدادات الغاز الم� ية لإمدادات الغاز الم�شية لإمدادات الغاز الم�ش شوق الرئي�شوق الرئي� وق الرئي�شوق الرئي�ش شالتي تعد ال�شالتي تعد ال�

لإم��دادات  لإم��دادات شية  لإم��دادات شية  ية  التناف� القدرة  على  التناف�شؤثر  القدرة  على  شؤثر  التناف�و القدرة  على  التناف�وؤثر  القدرة  على  ؤثر  ي قد  ما  يووهو  قد  ما  ووهو 

ال من المنطقة العربية مقابل الغاز الأقل شال من المنطقة العربية مقابل الغاز الأقل شال من المنطقة العربية مقابل الغاز الأقل  شالغاز الم�شالغاز الم�

تكلفة في هذه المناطق. 

التي  والخارجية  الداخلية  التحديات  بين  وما 

في  تلوح  للغاز،  في شدرة  تلوح  للغاز،  في شدرة  تلوح  للغاز،  درة  الم� العربية  ال��دول  الم�شتواجهها  العربية  ال��دول  شتواجهها 

ا حقيقية لتحقيق تكامل عربي م�شترك، شا حقيقية لتحقيق تكامل عربي م�شترك، شا حقيقية لتحقيق تكامل عربي م�شترك،  شالأفق فر�شالأفق فر�

حيث  الطبيعي.  للغاز  البينية  التجارة  من  ومزيد 

الغاز  الغاز شتقبال  الغاز شتقبال  تقبال  ا� مرافئ  ا�شإن�شاء  مرافئ  ا�شإن�شاء  مرافئ  ا�اإن�شاء  مرافئ  إن�شاء  في  في شع  في شع  ع  التو� التو�شاهم  شاهم  التو�ش التو�شاهم  اهم  ش�ش�

تقبال وتخزين شتقبال وتخزين شتقبال وتخزين  ش�ش� ة الوحدات العائمة شة الوحدات العائمة شة الوحدات العائمة ل شال خا�شال خا� ال خا�شال خا�ش شالم�شالم�

فتح  في  الغازية  حالته  فتح إلى  في  الغازية  حالته  فتح اإلى  في  الغازية  حالته  إلى  إعادته اإعادته إعادته  و إعادته ال  و إعادته ال  وش وشال  ال  الم� الم�شالغاز  شالغاز 

صواق جديدة في بع�صواق جديدة في بع�ص دول منطقة الخليج العربية،  واق جديدة في بع�شواق جديدة في بع�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا

ي لإمدادات شي لإمدادات شي لإمدادات  شدر الرئي�شدر الرئي� در الرئي�شدر الرئي�ش شفعلى الرغم من كونها الم�شفعلى الرغم من كونها الم�

أن الطلب المتنامي على اأن الطلب المتنامي على أن الطلب المتنامي على  إالنفط الخام وم�شتقاته، اإل إالنفط الخام وم�شتقاته، 

يف مدفوعا شيف مدفوعا شيف مدفوعا  أ�شهر ال�اأ�شهر ال�شأ�شهر ال�شأ�شهر ال� الغاز والذي يبلغ ذروته في 

إلى لجوء اإلى لجوء اإلى لجوء  أدى اأدى أدى  تهالك الطاقة الكهربائية، شتهالك الطاقة الكهربائية، شتهالك الطاقة الكهربائية،  شبزيادة ا�شبزيادة ا�

د شد شد  ل� الغاز  ل�شتيراد  الغاز  شتيراد  ل�ش الغاز  ل�شتيراد  الغاز  تيراد  ا� ا�شإلى  ا�شإلى  ا�اإلى  إلى  الكويت  مثل  ال��دول  صبع�صبع�ص 

أت اأت اأت  تهالك المحلي. حيث بدشتهالك المحلي. حيث بدشتهالك المحلي. حيث بد ش�ش� الفجوة بين الإنتاج وال

تيراد شتيراد شتيراد  شالكويت في ا�شالكويت في ا�

عام  عام شال  عام شال  ال  الم� الم�شال��غ��از  شال��غ��از 

خ��الل  م���ن  خ��ال  م���ن  �ال  2009
أ عائم اأ عائم اأ عائم  اتئجار مرفاتئجار مرف تئجار مرفشتئجار مرفش شا�شا�

الأحمدي  ميناء  في 

مليار   5.2 ب��ط��اق��ة 

نويا، شنويا، شنويا،  � مكعب  �شمتر  مكعب  شمتر 

��ارة ���ارة ���ارة  �إم���إم�� إم��اإم��ا إم��أت  إم��أت  أت اأت ا ك��م��ا ب����د

يراد �يراد �يراد  �ت�ت تشتش ا� ف��ي  ا�ش��ي  ف��ي  ش��ي  ا�� ف��ي  ا����ي  ف��ي  ��ي  �دب���دب��

2010 ��ام ���ام ���ام  ع�� ع���ال��غ��از  �ال��غ��از 

جار �جار �جار  �تئ�تئ تئشتئش ا� خالل  ا�شمن  خالل  شمن 

أ ع���ائ���م ف��ي اأ ع���ائ���م ف��ي اأ ع���ائ���م ف��ي  ام����رف����ام����رف����

علي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء 

مليار   4.1 ب��ط��اق��ة 

نوياً. شنوياً. شنوياً.  � مكعب  �شمتر  مكعب  شمتر 

وتعتبر الكويت ودبي 

أوائ������ل ال����دول اأوائ������ل ال����دول أوائ������ل ال����دول  م���ن 

ال�شرق  منطقة  ف��ي 

تخدام هذا النوع من المرافئ، وقد شتخدام هذا النوع من المرافئ، وقد شتخدام هذا النوع من المرافئ، وقد  شط في ا�شط في ا� ط في ا�شط في ا�ش شالأو�شالأو�

توردة شتوردة شتوردة  الم� الدول  مجموعة  الم�شمن  الدول  مجموعة  شمن  الم�ش الدول  مجموعة  الم�شمن  الدول  مجموعة  من  � دخولهما  �شاهم  دخولهما  شاهم  �ش دخولهما  �شاهم  دخولهما  اهم  ش�ش�

ال في فتح نافذة جديدة للتجارة البينية شال في فتح نافذة جديدة للتجارة البينية شال في فتح نافذة جديدة للتجارة البينية  شللغاز الم�شللغاز الم�

ادرات شادرات شادرات  إذ تمثل �اإذ تمثل �شإذ تمثل �شإذ تمثل � للغاز الطبيعي في الدول العربية، 

إجمالي اإجمالي إجمالي  إجمالي  من  إجمالي  من  إلى كل منهما نحو اإلى كل منهما نحو إلى كل منهما نحو %2.2 إلى كل منهما نحو ال  إلى كل منهما نحو ال  ال شال ش شالغاز الم�شالغاز الم�

درة للغاز عام شدرة للغاز عام شدرة للغاز عام 2013،  شادرات الدول العربية الم�شادرات الدول العربية الم� ادرات الدول العربية الم�شادرات الدول العربية الم�ش ش�ش�

نوات شنوات شنوات  شبة مر�شحة لمزيد من النمو خالل ال�شبة مر�شحة لمزيد من النمو خالل ال� بة مر�شحة لمزيد من النمو خالل ال�شبة مر�شحة لمزيد من النمو خالل ال�ش شوهي ن�شوهي ن�

المقبلة.

الــتــنــمــيــة  تـــعـــزيـــز  فــــي  الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  دور   :6-1
القت�سادية في الدول العربية

التنمية  رواف���د  م��ن  راف��د  الطبيعي  ال��غ��از  يعد 

اد في الدول شاد في الدول شاد في الدول  شقت�شقت� ية من ركائز دعم اشية من ركائز دعم اشية من ركائز دعم ال شا�شا� ا�شا�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا وركيزة 

بيا شبيا شبيا  شنطالقة الحديثة ن�شنطالقة الحديثة ن� العربية. فعلى الرغم من ال

ال��دول  ف��ي  الطبيعي  ال��غ��از  م���وارد  ال��دول شتغالل  ف��ي  الطبيعي  ال��غ��از  م���وارد  ال��دول شتغالل  ف��ي  الطبيعي  ال��غ��از  م���وارد  تغالل  ا� ا�شنحو  شنحو 

نظرا  قريب  عهد  نظرا إل��ى  قريب  عهد  نظرا اإل��ى  قريب  عهد  إل��ى  مهملة  ظلت  التي  العربية، 

النفط،  النفط، شتثمار في قطاع  النفط، شتثمار في قطاع  تثمار في قطاع  ش�ش� ال اشب على  اشب على  ب على  المن� المن�شللتركيز  شللتركيز 

اهم ب�شكل كبير، بجانب النفط، شاهم ب�شكل كبير، بجانب النفط، شاهم ب�شكل كبير، بجانب النفط،  أن ي�اأن ي�شأن ي�شأن ي� أن ي�تطاع الغاز  أن ي�تطاع الغاز  تطاع الغاز شتطاع الغاز ش شا�شا�

العربية  الدول  في  العربية شادية  الدول  في  العربية شادية  الدول  في  ادية  شقت�شقت� ال التنمية  تحقيق  في 

ارين متوازيين كما هو مبينشارين متوازيين كما هو مبينشارين متوازيين كما هو مبين بال�شكل 18-1. شعبر م�شعبر م�

                                     (     ) 

 

       ف ل 
35  

الدول فدي منطقدة الشدرق الوتد  فدي اتدتخدال هد ا الندو  مدن المرافدئ، وقدد تداهن دخول مدا 

ة البينيددة لل دداز ضددمن مجموعددة الدددول المسددتوبدة لل دداز المسددال فددي فددت  نافدد ة جديدددة للتجدداب

مدن % 5.5الطبيعي في الدول العر ية، إذ تم ده صدادبا  ال داز المسدال إلدى كده من مدا نحدو 

، وهدي نسدبة مرشدحة لمقيدد مدن 5106إجمالي صادبا  الدول العر ية المصدبة لل داز عدال 

 .النمو خحل السنوا  المقبلة

                 غ ز              ز ز          ال              : 1-8

من بوافد التنميدة وبكيدقة أتاتدية مدن بكدايق دعدن االقتصداد  ا  يعد ال از الطبيعي بافد

فعلددى الددرمن مددن االنطحقددة الحدي ددة نسددبيا نحددو اتددت حل مددوابد ال دداز . العر يددة الدددولفددي 

الطبيعي في الدول العر ية، التدي ظلدت م ملدة إلدى ع دد قريد  نظدرا للتركيدق المنصد  علدى 

فدي قطدا  الدنف ، اتدتطا  ال داز أن يسداهن  شدكه كبيدر،  جاند  الدنف ، فدي تحقيدق  االتت ماب

 .09-0 الشكه التنمية االقتصادية في الدول العر ية عبر مسابين متوازيين كما هو مبين 

       غ ز                     ال                         :19-1    ل 
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البحـــــث الثاني

الغاز  الغاز �خدام  الغاز �خدام  خدام  �ت�ت تشتش ا� ف��ي  ا�شع  ف��ي  شع  ا�ش� ف��ي  ا�ش�ع  ف��ي  ع  التو� التو�ش�  ش�  الأول: الأول:ــار  الأول:ــار  ار  ــســس ســســ ــ�ــ� ــمــم�ــ�ــ ــالــالمــمــ

في  )وق��ود(  للطاقة  في شدر  )وق��ود(  للطاقة  في شدر  )وق��ود(  للطاقة  در  كم� كم�شإم��ا  كم�شإم��ا  كم�اإم��ا  إم��ا  يا �يا �يا  محل محل�عي  �عي  محل� محل�عي  عي  �الطبي�الطبي

تحويله �ويله �ويله  تح�أو  تح�أو  تحاأو  أو  ناعي، شناعي، شناعي،  ال� وال��ق��ط��اع  الكهرباء  ال�شقطاع  وال��ق��ط��اع  الكهرباء  شقطاع 

في  )لقيم(  عالية  في شافة  )لقيم(  عالية  في شافة  )لقيم(  عالية  افة  م� قيمة  ذات  م�شجات  قيمة  ذات  شجات  م�� قيمة  ذات  م��جات  قيمة  ذات  جات  منت منت�إلى  �إلى  منتا منتاإلى  إلى 

صناعي وهو ما ينعك�صناعي وهو ما ينعك�ص بدوره على الناتج  ناعي وهو ما ينعك�شناعي وهو ما ينعك�ش شالقطاع ال�شالقطاع ال�

الطبيعي دورا  الغاز  الطبيعي دورا �ب  الغاز  الطبيعي دورا �ب  الغاز  ب  لع�ث لع �ث  لع� لع�ث  ث  الإجمالي. حي الإجمالي. حي�المحلي  �المحلي 

بها  مرتبطة  وخدمات  بها شناعات  مرتبطة  وخدمات  بها شناعات  مرتبطة  وخدمات  ناعات  � �شإن�شاء  �شإن�شاء  �اإن�شاء  إن�شاء  في  في شيا  في شيا  يا  شا�شا� ا�شا�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا

ية �ية �ية  وتحل وتحل�رباء  �رباء  وتحل� وتحل�رباء  رباء  والكه البتروكيماويات،  والكه�ناعة  البتروكيماويات،  �ناعة  والكهش البتروكيماويات،  والكهشناعة  البتروكيماويات،  ناعة  � �شمثل  شمثل 

ثافة العالية في �ثافة العالية في �ثافة العالية في  �لة ذات الك�لة ذات الك لة ذات الك�لة ذات الك� �ي�ي ي�ي� �ناعات الثق�ناعات الثق ناعات الثقش�ناعات الثقش� ش�اه، وال�ش�اه، وال� اه، وال��اه، وال�� �المي�المي

منت، والحديد شمنت، والحديد شمنت، والحديد  الأ�شناعة الأ� شناعة  الأ�ش الأ�شناعة  ناعة  شاقة مثل �شاقة مثل � �هالك الط�هالك الطاقة مثل ��اقة مثل �� الط� هالك الط�هالك  �ت�ت تشتش شا�شا�

رة �رة �رة  �ار وف�ار وف ار وفشار وفش شلب، والألمونيوم. وقد �شجع هذا الم�شلب، والألمونيوم. وقد �شجع هذا الم� لب، والألمونيوم. وقد �شجع هذا الم�شلب، والألمونيوم. وقد �شجع هذا الم�ش شوال�شوال�

ورخ�ص  العربية،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  ورخ�ص شادر  العربية،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  ورخ�ص شادر  العربية،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  ادر  شم�شم�

من  تلويثا  من أقل  تلويثا  من اأقل  تلويثا  أقل  و من اءة،  تلويثا  أقل  و من اءة،  تلويثا  أقل  و� و�اءة،  اءة،  الكف الكف�الي  �الي  الكف� الكف�الي  الي  ع وقود  وكونه  ع�عره،  وقود  وكونه  �عره،  عش وقود  وكونه  عشعره،  وقود  وكونه  عره،  ش�ش�

النفط وم�شتقاته.

م�شاريع  في  م�شاريع شتثمار  في  م�شاريع شتثمار  في  تثمار  ش�ش� ال ا�ر  ا�ر  ر  �عب�عب ي: ــي: ــي:  ــانــان انــانــ ــثــث ثــثــ ال الــار  ــار  الــ الــار  ار  ــســس ــ�ــ�ســســ ــمــم�ــ�ــ ــالــالمــمــ

الأن��اب��ي��ب،  خ��ط��وط  عبر  الطبيعي  ال��غ��از  الأن��اب��ي��ب، شدير  خ��ط��وط  عبر  الطبيعي  ال��غ��از  الأن��اب��ي��ب، شدير  خ��ط��وط  عبر  الطبيعي  ال��غ��از  دير  شت�شت�

تفادة شتفادة شتفادة  لال� لال�شال،  شال،  لال�ش لال�شال،  ال،  الم� الغاز  الم�شدير  الغاز  شدير  الم�ش الغاز  الم�شدير  الغاز  دير  وت� وت�شإنتاج  وت�شإنتاج  وت�اإنتاج  إنتاج  وم�شاريع 

احتياجات  احتياجات �ية  احتياجات �ية  ية  تلب بعد  الطبيعي،  الغاز  م��وارد  تلب�من  بعد  الطبيعي،  الغاز  م��وارد  �من 

في  في ش�اهم  في ش�اهم  اهم  ت� ت�ش�دات  ش�دات  ت�� ت��دات  دات  عائ تحقيق  في  المحلي،  عائ�وق  تحقيق  في  المحلي،  �وق  عائش تحقيق  في  المحلي،  عائشوق  تحقيق  في  المحلي،  وق  شال�شال�

في  العامة  في �ة  العامة  في �ة  العامة  ة  فالميزاني فالميزاني�اد.  �اد.  فالميزانيش� فالميزانيش�اد.  اد.  ش�قت�ش�قت� ال ا�ائز  ا�ائز  ائز  رك رك�م  �م  رك� رك�م  م  �تدعي�تدعي

تعتمد  الخليج  دول  تعتمد ��ص  الخليج  دول  تعتمد ��ص  الخليج  دول  وبالأخ�ص  العربية  الدول  وبالأخ�  العربية  الدول   � صبع�صبع�ص

إنفاق اإنفاق إنفاق  إنفاق ب�شكل �شبه كامل على العائدات البترولية، ويتم  إنفاق اإنفاق إنفاق ب�شكل �شبه كامل على العائدات البترولية، ويتم  إنفاق اإنفاق ب�شكل �شبه كامل على العائدات البترولية، ويتم 

ادية شادية شادية  شقت�شقت� لة من الن�شاطات اشلة من الن�شاطات اشلة من الن�شاطات ال شل�شل� ل�شل�ش شل على �شل على � �هذا الدخ�هذا الدخل على ��ل على ��

بدورها  تنعك�ص  والتي  تنعك�صا،  والتي  صا،  تنعك�ش والتي  تنعك�شا،  والتي  ا،  أي�اأي�شأي�شأي� والبيئية  والجتماعية 

على المجتمع ورفاهيته. 

1-6-1: دور قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي 
الإجمالي للدول العربية

العربية  للدول  الإجمالي  المحلي  الناتج  يرتبط 

للقطاع  الإجمالي  المحلي  بالناتج  مبا�شرا  ارتباطا 

أغلب اأغلب أغلب  في  في شي  في شي  ي  الرئي� الرئي�شب  شب  الرئي�ش الرئي�شب  ب  الع� يمثل  الذي  الع�شناعي  يمثل  الذي  شناعي  الع�ش يمثل  الذي  الع�شناعي  يمثل  الذي  ناعي  شال�شال�

ناعي شناعي شناعي  شتند القطاع ال�شتند القطاع ال� تند القطاع ال�شتند القطاع ال�ش شادات الدول العربية. وي�شادات الدول العربية. وي� ادات الدول العربية. وي�شادات الدول العربية. وي�ش شاقت�شاقت�

ناعات شناعات شناعات  شافة من ال�شافة من ال� افة من ال�شافة من ال�ش شي على القيمة الم�شي على القيمة الم� ي على القيمة الم�شي على القيمة الم�ش شب�شكل رئي�شب�شكل رئي�

والغاز  النفط  والغاز شناعة  النفط  والغاز شناعة  النفط  ناعة  � مقدمتها  وفي  �شتخراجية  مقدمتها  وفي  شتخراجية  �ش مقدمتها  وفي  �شتخراجية  مقدمتها  وفي  تخراجية  ش�ش� ال

ل ما تملكه المنطقة من ثروات نفطية شل ما تملكه المنطقة من ثروات نفطية شل ما تملكه المنطقة من ثروات نفطية  شالطبيعي بف�شالطبيعي بف�

صتخراج بع�صتخراج بع�ص المعادن الأخرى  تخراج بع�شتخراج بع�ش شناعات ا�شناعات ا� ناعات ا�شناعات ا�ش شوغازية، و�شوغازية، و�

فات، شفات، شفات،  كالفو� المعدنية  غير  وال��م��واد  كالفو�شكالحديد،  المعدنية  غير  وال��م��واد  شكالحديد، 

ناعات شناعات شناعات  ال� م��ن  ال�شافة  م��ن  شافة  ال�ش م��ن  ال�شافة  م��ن  افة  الم� القيمة  الم�شإل��ى  القيمة  الم�شإل��ى  القيمة  الم�اإل��ى  القيمة  إل��ى  افة شافة شافة  شبالإ�شبالإ�

البتروكيماويات،  البتروكيماويات، شناعة  البتروكيماويات، شناعة  ناعة  � مثل  الهامة  �شالتحويلية  مثل  الهامة  شالتحويلية 

لتقديرات  ووفقا  لتقديرات شمنت.  ووفقا  لتقديرات شمنت.  ووفقا  منت.  والأ� والأ�شلب،  شلب،  والأ�ش والأ�شلب،  لب،  وال� وال�شوالحديد  شوالحديد 

القطاع  القطاع شاهمة   القطاع شاهمة   اهمة   م� م�شبة  شبة  م�ش م�شبة  بة  ن� بلغت  فقد  ن�ش،  بلغت  فقد  ش،  2013 ع��ام 

نحو  والتحويلي  نحو شتخراجي  والتحويلي  نحو شتخراجي  والتحويلي  تخراجي  ش�ش� ال ب�شقيه  اشناعي  ب�شقيه  اشناعي  ب�شقيه  ناعي  شال�شال�

الناتج  من   %46.5
الإج��م��ال��ي  المحلي 

كما  العربية  للدول 

بال�شكل  مبين  ه��و 

.19-1
���اه���م ش���اه���م ش���اه���م  شل����ق����د ����شل����ق����د ����

ال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ي��ر 

ال���������ذي ����ش���ه���دت���ه 

���ن���اع���ة ال��ن��ف��ط ش���ن���اع���ة ال��ن��ف��ط ش���ن���اع���ة ال��ن��ف��ط  ش����ش����

في  الطبيعي  والغاز 

الأخيرين  العقدين 

دور  ت���ع���زي���ز  ف�����ي 

ناعي شناعي شناعي  ال� ال�شال��ق��ط��اع  شال��ق��ط��اع 

���اد ش���اد ش���اد  شق���ت�������شق���ت������� ف������ي ال

العربي، ورفع القيمة 

وقد  منه.  وقد شافة  منه.  وقد شافة  منه.  افة  شالم�شالم�

��ا ش��ا ش��ا  أي�����اأي�����شأي�����شأي����� ك����ان ل��ذل��ك 

                                     (     ) 

 

       ف ل 
37  

 3112     ط  ال     ي ع م   ع حس                       ج    ح    إل    : 18-1    ل 

 
 5100التقرير االقتصاد  العر ي الموحد،  :            ت

 

التطددددوب الكبيددددر الدددد   شدددد دت  صددددناعة الددددنف  وال دددداز الطبيعددددي فددددي  لقددددد تدددداهن

عر ددددي، وبفددددع فددددي تعقيددددق دوب القطددددا  الصددددناعي فددددي االقتصدددداد ال العقدددددين الخيددددرين

نمددددو الصددددادبا   انعكدددداس مباشددددر علددددىأي ددددا وقددددد كددددان لدددد ل   .القيمددددة الم ددددافة مندددد 

تدددددوفير احتياجدددددا  القطدددددا  الصدددددناعي نفسددددد   شدددددقي  و ،البتروليدددددة مدددددن الددددددول العر يدددددة

الصدددناعي فالقطدددا   .مباشدددر أو ميدددر مباشدددرالطاقدددة  شدددكه االتدددتخراجي والتحدددويلي مدددن 

ففدددددي قطدددددا  الصدددددناعا  . يعدددددد و امتيددددداز مدددددن القطاعدددددا  الك يفدددددة االتدددددت ح  للطاقدددددة

االتدددتخراجية، وعلدددى الدددرمن مدددن كونددد  المصددددب الرييسدددي إلمددددادا  الطاقدددة الوليدددة فدددي 

المنطقددددة العر يددددة، إال أن ال دددداز الطبيعددددي يسددددتخدل أي ددددا فددددي مواقددددع اإلنتددددا  والمعالجددددة 

فددددي عمليددددا   الحزمددددة الحددددرابة وتددددوفير ،م ددددخا ال دددداز وال ضددددوام  تشدددد يهكوقددددود ل

وتدددوفير الوقدددود الدددحزل لوحددددا  توليدددد الك ر دددا   ،الفصددده  دددين السدددوايه ال يدبوكر ونيدددة

كمددددا تعتمددددد العديددددد . داخدددده محطددددا  اإلنتددددا  والمعالجددددة( Gas Generators) ال دددداز 

 التددددمدة،البتروكيماويددددا  وصددددناعة الكيماويددددا ، صددددناعة ك مددددن الصددددناعا  التحويليددددة

      ج    ح    إل     
           ال  34   

قطاعا  االنتا  
 السلعي

  9 6%  

 القطا  
 القباعي

 %  

قطا  التشييد 
  والبنا 
  9%  

قطا  الك ر ا  
 وال از والما 

  3%  

  القطا  الصناعي
46  %  

الصناعا  
 االتتخراجية

3   %  
الصناعا  

%3 9 التحويلية  

قطاعا  الخدما   
 اإلنتاجية

  9  %  

قطاعا  الخدما   
 االجتماعية

    9%  
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

من  البترولية  ال�شادرات  نمو  على  مبا�شر  انعكا�ص 

الدول العربية، وتوفير احتياجات القطاع ال�شناعي 

الطاقة  من  والتحويلي  ال�شتخراجي  ب�شقيه  نف�شه 

ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر. فالقطاع ال�شناعي يعد 

وبامتياز من القطاعات الكثيفة ال�شتهالك للطاقة. 

الرغم  وعلى  ال�شتخراجية،  ال�شناعات  قطاع  ففي 

من كونه الم�شدر الرئي�شي لإمدادات الطاقة الأولية 

في المنطقة العربية، اإل اأن الغاز الطبيعي ي�شتخدم 

لت�شغيل  كوقود  والمعالجة  الإنتاج  مواقع  في  اأي�شا 

�شواغط الغاز والم�شخات، وتوفير الحرارة الالزمة 

الهيدروكربونية،  ال�شوائل  بين  الف�شل  عمليات  في 

وتوفير الوقود الالزم لوحدات توليد الكهرباء بالغاز 

الإن��ت��اج  محطات  داخ���ل   )Gas Generators(
ال�شناعات  م��ن  ال��ع��دي��د  تعتمد  كما  والمعالجة. 

البتروكيماويات  الكيماويات،  ك�شناعة  التحويلية 

اإل��ى  ال��غ��از  تحويل  و�شناعة  الأ���ش��م��دة،  و�شناعة 

الطبيعي  ال��غ��از  ا�شتخدام  على   ،)GTL( �شوائل 

ب�شكل رئي�شي كلقيم. اأما �شناعة الحديد وال�شلب، 

في�شت�خدم  الأ�شمنت  و�شناعة  الألمنيوم،  و�شناعة 

�شناعات  وجمي�عها  ك��وق��ود،  الطبيعي  الغاز  فيها 

كثيفة ال�شت�هالك للطاقة، وهو ما انعك�ص على نمو 

الغاز  على  الطلب 

الطبيعي في الدول 

ال���ع���رب���ي���ة خ���الل 

العقدين الأخيرين. 

القطاع  وي�شتحوذ 

ما  على  ال�شناعي 

ن�شف  م��ن  ي��ق��رب 

ا�شتهالك  اإجمالي 

في  الطبيعي  الغاز 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 

قطاع  ي�شكل  بينما 

وتحلية  ال��ك��ه��رب��اء 

 %48 نحو  المياه 

م������ن اإج����م����ال����ي 

كما  ال���ش��ت��ه��الك 

بال�شكل  مبين  ه��و 

 .20-1

1-6-1-1: ال�سناعات ال�ستخراجية

النفط  اإن��ت��اج  ف��ي  الكبير  ال��ت��ط��ور  اأدى  ل��ق��د 

العقود  خ��الل  العربية  ال��دول  في  الطبيعي  والغاز 

ال�شناعات  من  الم�شافة  القيمة  رفع  في  الما�شية 

القيمة  ك��ان��ت   ،1995 ع��ام  ففي  ال�شتخراجية. 

الم�شافة لل�شناعات ال�شتخراجية نحو 106 مليار 

دولر باأ�شعار ال�شوق الجارية، بن�شبة م�شاهمة بلغت 

20.9% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 
اآنذاك، وارتفعت هذه الم�شاهمة لت�شل اإلى %37.2 

في عام 2013، بقيمة م�شافة تخطت حاجز ال� 1 

تريليون دولر. واإلى جانب ذلك، يلعب الغاز الطبيعي 

دورا رئي�شيا في توفير احتياجات قطاع ال�شناعات 

القطاع  هذا  ا�شتهالك  يمثل  حيث  ال�شتخراجية، 

من   %11 نحو  كوقود  الطبيعي  الغاز  من  الحيوي 

اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية. 

تعتمد الكثير من اقت�شادات الدول العربية على 

منطقة  دول  في  وبالأخ�ص  والغاز  النفط  �شناعة 

مركز  ال�شناعة  ه��ذه  وتم�ثل  بل  العربي�ة،  الخلي�ج 

الثقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، حيث 

 %46.4 بنحو  ال�شتخ�راجية  ال�ش�ناعات  ت�ش�اهم 

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
38  

ال دددداز الطبيعددددي  شددددكه  اتددددتخدال علددددى ،(GTL)وصددددناعة تحويدددده ال دددداز إلددددى تددددوايه 

 ، وصدددناعة اللمنيدددول، وصدددناعة التدددمنتصدددناعة الحديدددد والصدددل  أمدددا .بييسدددي كلقدددين

وجميددد ع ا صدددناعا  ك يفدددة االتتددد  ح  للطاقدددة، ، كوقدددودال ددداز الطبيعدددي  خدل في دددا فيستددد

خددحل العقدددين  فددي الدددول العر يددة  دداز الطبيعدديالطلدد  علددى ال نمددووهددو مددا انعكددس علددى 

ويسدددتحوذ القطدددا  الصدددناعي علدددى مدددا يقدددرب مدددن نصدددف إجمدددالي اتدددت ح  . الخيدددرين

ال ددداز الطبيعدددي فدددي الددددول العر يدددة،  ينمدددا يشدددكه قطدددا  الك ر دددا  وتحليدددة الميددداف نحدددو 

 . 51-0 الشكه كما هو مبين  من إجمالي االتت ح % 09

                    ق  ع ت  ال           خ  ف      س هالك   غ ز        ح    :31-1    ل 

 
 IEA Statistics من إعداد الباح  اتتنادا إلى  :                 

 

      ع ت  الس خ     : 1-6-1-1

لقددددد أدى التطددددوب الكبيددددر فددددي إنتددددا  الددددنف  وال دددداز الطبيعددددي فددددي الدددددول العر يددددة 

ففدددي . بفدددع القيمدددة الم دددافة مدددن الصدددناعا  االتدددتخراجية إلدددىخدددحل العقدددود الماضدددية 

مليدددداب دوالب  011، كانددددت القيمددددة الم ددددافة للصددددناعا  االتددددتخراجية نحددددو 0552عددددال 

   ق  ع
      ع 

94%  
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البحـــــث الثاني

في   %44.8 ونحو  �شلطنة عمان،  50% في  ونحو 

ال�شعودية، ونحو 39.1% في دولة الإمارات، بينما 

ت�شل هذه الن�شبة اإلى 26.8% في مملكة البحرين 

وهي الن�شبة الأقل على م�شتوى الدول الخليجية كما 

هو مبين بالجدول 1-8، وال�شكل 21-1.

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
40  

                   س ه        ع ت  الس خ              ج    ح    إل   :9-1  ج    
  3112   1883ع      

 (مليون دوالب) 

 1883ع م  3112ع م 
      ق 

     ج    ح   
 %  إل     

     ع ت 
  الس خ     

     ج    ح   
  إل     

     ج    ح   
 %  إل     

     ع ت 
  الس خ     

     ج    ح   
  إل     

        ق    خ  ج         263,907 80,581 %30.5 1,641,521 761,750 %46.4

 اإلمابا  65,744 16,641 %25.3 402,340 157,152 %39.1

 البحرين 5,889 900 %15.3 32,788 8,771 %26.8

 السعودية 143,152 44,238 %30.9 748,450 335,062 %44.8

 عمان 13,803 5,288 %38.3 79,656 39,864 %50.0

 قطر 8,138 3,004 %36.9 202,450 110,224 %54.4

 الكويت 27,181 10,510 %38.7 175,837 110,677 %62.9

 ع ى                      204,769 24,703 %12.1 714,259 133,746 %18.7
      سط

 تونس  18,050 651 %3.6 47,111 3,155 %6.7

 الجقاير  42,079 10,699 %25.4 225,933 65,359 %28.9

 توبيا 16,617 1,106 %6.7 0 0 %0.0

 ليبيا  30,510 7,427 %24.3 64,439 39,942 %62.0

 مصر  60,106 4,148 %6.9 271,443 20,343 %7.5

 الم رب  37,407 672 %1.8 105,333 4,947 %4.7

  خ ى 39,933 1,157 %2.9 378,280 122,346 %32.3

 البدن  6,650 222 %3.3 33,641 795 %2.4

 العراق  7,500 55 %0.7 195,382 108,705 %55.6

 اليمن  5,517 702 %12.7 35,955 8,363 %23.3

 السودان  7,003 18 %0.3 61,975 3,107 %5.0

 موبيتانيا  1,411 146 %10.3 4,166 1,152 %27.7

 لبنان  11,122 0 %0.0 45,116 222 %0.5

 أخرى  730 14 %1.9 2,045 2 %0.1

  إل      508,609 106,441 %20.9 2,734,060 1,017,842 %37.2

 5100التقرير االقتصاد  العر ي الموحد،  :                  

حيث  الخليج.  لدول  الإجمالي  المحلي  الناتج   من 

دولة  في  ال�شتخراجية  ال�شناعات  م�شاهمة  ت�شل 

الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %62.9 اإلى  الكويت 

العربية،  ال��دول  م�شتوى  على  الأعلى  الن�شبة  وهي 

بينما ت�شل هذه الن�شبة اإلى 54.4% في دولة قطر، 
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البحر  على  المطلة  العربية  للدول  وبالن�شبة 

مقارنة  بكثير  المتو�شط  في  اأق��ل  فهي  المتو�شط، 

ت�شاهم  ح��ي��ث  ال��خ��ل��ي��ج،  منطقة  ل���دول  بمثيلتها 

الناتج  في   %18.7 بنحو  ال�شتخراجية  ال�شناعات 

وتتفاوت  مجتمعة.  ال��دول  لهذه  الإجمالي  المحلي 

ن�شبة م�شاهمة ال�شناعات ال�شتخراجية في الناتج 

ليبيا  فدولة  المنطقة،  دول  بين  الإجمالي  المحلي 

اإلى  الن�شبة  هذه  وت�شل   ،%62 بن�شبة  الأعلى  هي 

28.9% في الجمهورية الج�زائري�ة، ب�ي�ن�ما تظ�ل دون 
ال� 10% في باق�ي دول المغ�رب الع�ربي وم��ش��ر.  

جمهورية  فتعد  المتبقية،  العربية  ال��دول  اأم��ا 

العراق الأكثر اعتماد على ال�شناعات ال�شتخراجية 

المحلي  الناتج  من   %55.6 بن�شبة  ت�شاهم  التي 

الإجمالي.

1-6-1-2: ال�سناعات التح�يلية
من  الم�شافة  القيمة  ت��دن��ي  م��ن  ال��رغ��م  على 

الإجمالي  المحلي  الناتج  في  التحويلية  ال�شناعات 

اأنها  اإل  ال�شتخراجية،  بال�شناعات  مقارنة  العربي 

�شهدت تطورا ملحوظا على مدار العقود الما�شية. 

من  الم�شافة  القيمة  بلغت   ،1995 ع���ام  ف��ف��ي 

التحويلية  ال�شناعات 

دولر  مليار   56 نحو 

 %11.1 ب���ن�������ش���ب���ة 

م���ن ال���ن���ات���ج ال��م��ح��ل��ي 

الإج�����م�����ال�����ي ل���ل���دول 

العربية، بينما بلغت في 

 253 نحو   2013 ع��ام 

اأكثر  اأي  دولر،  مليار 

القيمة  اأمثال  اأربعة  من 

ما  وه���و   ،1995 ع���ام 

يمثل 9.2% من الناتج 

ال��م��ح��ل��ي الإج���م���ال���ي 

للدول العربية. 

ول��ق��د ���ش��اه��م في 

الكبير  ال��ت��و���ش��ع  ذل���ك 

ال����ذي ���ش��ه��دت��ه ال���دول 

في  كلقيم  الطبيعي  ال��غ��از  ا�شتخدام  ف��ي  العربية 

ال��ك��ي��م��اوي��ات،  ك�شناعة  ال�����ش��ن��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

بقدرتها  تتميز  ال��ت��ي  البتروكيماويات  و�شناعة 

التناف�شية مقارنة بمثيلتها في اأوروبا التي تعتمد على 

ا�شتخدام النافثا كلقيم، و�شناعة الأ�شمدة، وموؤخرا 

في  انطلقت  التي  �شوائل  اإلى  الغاز  تحويل  �شناعة 

اللوؤلوؤة  ومجمع  اأوريك�ص  مجمع  بت�شغيل  قطر  دولة 

الذي يعد اأكبر م�شروع لتحويل الغاز اإلى وقود �شائل 

الطبيعي  ال��غ��از  فا�شتخدام  العالم.  م�شتوى  على 

ا�شتهالك  اإجمالي  من   %18.4 نحو  ي�شكل  كلقيم 

المملكة  وتعد  العربية،  ال��دول  في  الطبيعي  الغاز 

ا�شتهالكا  العربية  ال��دول  اأكبر  ال�شعودية  العربية 

الذكر  �شالفة  ال�شناعات  في  كلقيم  الطبيعي  للغاز 

من  الإجمالي  ا�شتهالكها  ن�شف  قرابة  يمثل  حيث 

�شناعة  في  الهائل  التطور  نتيجة  الطبيعي،  الغاز 

المملكة  �شهدته  الذي  والبتروكيماويات  الكيماويات 

في ال�شنوات الأخيرة، والتي من المتوقع اأن ت�شبح 

للمنتجات  م�شدر  اأكبر  ثالث  المقبلة  الفترة  خالل 

البتروكيماوية عالميا بح�شة �شوقية قدرها %10 .

ي�شاف اإلى ما �شبق، التو�شع الكبير في ا�شتخدام 

ال�شناعات  من  العديد  في  كوقود  الطبيعي  الغاز 

                                     (     ) 

 

       ف ل 
41  

  س    س ه        ع ت  الس خ              ج    ح    إل       :31-1    ل 
 3112                 ع م 

 
 5100العر ي الموحد، التقرير االقتصاد   يانا  مشتقة من  :                  

 

      ع ت    ح     : 1-6-1-3

علددى الددرمن مددن تدددني القيمددة الم ددافة مددن الصددناعا  التحويليددة فددي النددات  المحلددي 

ش د  تطوبا ملحوظا على مدداب   اأناإلجمالي العر ي مقابنة  الصناعا  االتتخراجية، إال 

 21الصدناعا  التحويليدة نحدو ،  ل دت القيمدة الم دافة مدن 0552ففدي عدال . العقود الماضدية

من النات  المحلدي اإلجمدالي للددول العر يدة،  ينمدا  ل دت فدي عدال % 00.0ملياب دوالب  نسبة 

، وهدو مدا يم ده 0552مليداب دوالب، أ  أك در مدن أب عدة أم دال القيمدة عدال  526نحو  5106

 . من النات  المحلي اإلجمالي للدول العر ية% 5.5

اتددتخدال ال دداز فددي  الدد   شدد دت  الدددول العر يددة ع الكبيددرولقددد تدداهن فددي ذلدد  التوتدد

التدي  البتروكيماويدا الكيماويا ، وصناعة  الطبيعي كلقين في العديد من الصناعا  كصناعة

 تتميددق  قدددبت ا التنافسددية مقابنددة  م يلت ددا فددي أوبو ددا التددي تعتمددد علددى اتددتخدال الناف ددا كلقددين،

ومددؤخرا صددناعة تحويدده ال دداز إلددى تددوايه التددي انطلقددت فددي دولددة قطددر  وصددناعة التددمدة،
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�شناعة  مثل  ال�شتهالك  كثيفة  الهامة  التحويلية 

الحديد وال�شلب التي تتواجد في م�شر ب�شكل رئي�ص، 

و�شناعة الألمونيوم التي تتواجد في  كل من مملكة 

وكذلك  وم�شر،  وقطر  وعمان  والإم��ارات  البحرين، 

ال��دول  جميع  في  تتواجد  التي  الأ�شمنت  �شناعة 

العربية باعتبارها من ال�شناعات المغذية لم�شاريع 

الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  وي�شكل  التحتية.  البنى 

من   %19.5 نحو  التحويلية  ال�شناعات  في  كوقود 

اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية، 

ا�شتهالكا  العربية  الدول  اأعلى  الإمارات  دولة  وتعد 

كوقود  الطبيعي  للغاز 

ال�شناعات  قطاع  في 

بات  ال��ذي  التحويلية 

 %14 بنحو  ي�شاهم 

المحلي  ال��ن��ات��ج  م��ن 

الإجمالي غير النفطي 

للبالد .

تمثل  واإج����م����ال، 

من  الم�شافة  القيمة 

التحويلية  ال�شناعات 

نحو 9.4% من الناتج 

ال��م��ح��ل��ي الإج��م��ال��ي 

الخليج  منطقة  ل��دول 

مبين  هو  كما  العربية 

بينما   ،9-1 بالجدول 

ت�شل هذه الن�شبة اإلى 

الناتج  م��ن   %10.4
ال��م��ح��ل��ي الإج��م��ال��ي 

للدول العربية المطلة 

على البحر المتو�شط، 

ب�شكل  ت��ع��ت��م��د  ال��ت��ي 

ال�شناعات  على  اأكبر 

ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة 

���ش��ن��اع��ات الأ���ش��م��دة 

والحديد وال�شلب كما 

هو الحال مع جمهورية 

يبين  العربية.  م�شر 

ن�شبة   ،22-1 ال�شكل 

ال�شناعات  م�شاهمة 

الناتج  في  التحويلية 

المحلي الإجمالي في 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ام 

.2013

                                     (     ) 
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  إل                    س ه        ع ت    ح              ج    ح    :8-1  ج    
  3112   1883ع      

 (مليون دوالب)

 1883ع م  3112ع م 
     ج    ح         ق 

 %  إل     
     ع ت 
    ح     

     ج    ح   
  إل     

     ج    ح   
 %  إل     

     ع ت 
    ح     

     ج    ح   
  إل     

 دول منطقة الخلي  العر ية 263,907 25,443 %9.6 1,641,521 154,869 %9.4

 الدول المطلة على المتوت  204,769 27,582 %13.5 714,259 74,122 %10.4

  اقي الدول العر ية 39,933 3,681 %9.2 378,280 23,902 %6.3

  إل      508,609 56,706 %11.1 2,734,060 252,893 %9.2

 5100العر ي الموحد، التقرير االقتصاد   يانا  مشتقة من  :      
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

1-6-2: اإيرادات قطاع النفط والغاز الطبيعي 
الأكبر من  الجزء  والغاز  النفط  اإيرادات  ت�شكل 

فوفقا  مجتمعة.  العربية  للدول  العامة  الإي���رادات 

الإي����رادات  بلغت   ،2013 لعام  الأول��ي��ة  للبيانات 

ي�شكل  ما  وهو  دولر  مليار   724.4 نحو  البترولية 

نحو 71.5% من اإجمالي الإيرادات العامة والمنح 

مليار   1013.6 بلغ  ال��ذي  مجتمعة  العربية  للدول 

القطاع  لهذا  الهام  ال��دور  اإل��ى  ي�شير  وه��ذا  دولر. 

تدعيم  ف��ي  الحيوي 

الدول  في  القت�شاد 

ال���ع���رب���ي���ة،  وع��ل��ى 

وج�����ه ال��خ�����ش��و���ص 

م��ن��ط��ق��ة  دول  ف����ي 

ال��خ��ل��ي��ج ب��الإ���ش��اف��ة 

اإلى العراق والجزائر 

فجميعها  ول��ي��ب��ي��ا، 

للنفط  م�شدرة  دول 

ال����خ����ام، وب��ع�����ش��ه��ا 

ي����ق����وم  ب��ت�����ش��دي��ر 

ال�����غ�����از ال��ط��ب��ي��ع��ي 

كما  النفط  بجانب 

ه��و ال��ح��ال م��ع دول��ة 

ق��ط��ر وال��ج��م��ه��وري��ة 

حيث  ال���ج���زائ���ري���ة، 

ت��ع��ت��م��د ال��م��ي��زان��ي��ة 

ال��دول  لهذه  العامة 

اإيرادات هذا القطاع الحيوي.  اأ�شا�شي على  ب�شكل 

بتقلبات  العربية  للدول  العامة  الإي��رادات  تتاأثر  لذا 

كبير،  ب�شكل  اإنتاجه  ومعدلت  الخام  النفط  اأ�شعار 

الم�شدرة  للدول  المحلي  ال�شوق  متطلبات  وكذلك 

للنفط والغاز، الذي ينعك�ص على حجم ال�شادرات، 

نتيجة توجيه ق�شم منها لتلبية الطلب المحلي. وقد 

بدا ذلك الأمر جليا في عام 2013، حيث تراجعت 

بعام  مقارنة   %8.5 بن�شبة  البترولية  الإي����رادات 

2012، نتيجة لتقلبات اأ�شعار النفط والغاز الطبيعي 
في الأ�شواق العالمية، وارتفاع الطلب المحلي على 

العربية  ال��دول   بع�ص  في  الطبيعي  النفط/الغاز 

الم�شدرة كما هو الحال مع م�شر والجزائر.

ي�شم  ال��ذي  الإي����رادات  هيكل  بنود  باقي  اأم��ا 

من  والدخل  ال�شريبية،  وغير  ال�شريبية،  الإيرادات 

 %28 �شوى  مجتمعة  ت�شكل  ل  فهي  ال�شتثمار، 

وتبرز  العربية،  للدول  المالية  الإي��رادات  هيكل  من 

اأهميتها في باقي الدول العربية التي ل تتوافر لديها 

تمت  التي  الأخ��رى  بالدول  مقارنة  نفطية  ث��روات 

هيكل   10-1 الجدول  يبين  �شابقا.  اإليها  الإ�شارة 

العربية مجتمعة خالل  للدول  الحكومية  الإي��رادات 

عامي 2012 و2013. 

الإيرادات  ت�شكل  العربية،  الدول  م�شتوى  وعلى 

العامة في  80% من الإي��رادات  اأكثر من  البترولية 

في  الن�شبة  ه��ذه  ت�شل  بينما  الخليج.  دول  اأغلب 

اأما  الإي���رادات،  اإجمالي  من   %97.2 اإل��ى  العراق 

تتجاوز  ل  بينما   .%94 اإل��ى  الن�شبة  فت�شل  ليبيا 

الإي��رادات  اأم��ا  العربية.  ال��دول  لباقي   %10 ن�شبة 

العربية  للدول  بالن�شبة  اأهميتها  فتقل  ال�شريبية، 

ت�شكل  حين  في  الطبيعي،  والغاز  للنفط  الم�شدرة 

م�شدر رئي�شيا لالإيرادات العامة في الدول العربية 

الأكثر تنوعا، حيث تتجاوز ن�شبة  ذات القت�شادات 

مبين  هو  كما  وال�����ش��ودان  وتون�ص  م�شر  في   %60
بال�شكل 23-1.

                                     (     ) 

 

       ف ل 
45  

 3112  3113ه  ل  إل     ت   ح                    ع     :11-1  ج    
  (ملياب دوالب) 

 3112 3113   س  

 %    ه  ل  إل     ت  إل     ت %    ه  ل  إل     ت  إل     ت      

 %50.2 550.0 %50.9 550.0 اإليرادا  البترولية

 %05.0 056.6 %02.1 012.0 اإليرادا  ال ريبية

 %2.1 21.6 %0.9 20.0 اإليرادا  مير ال ريبية

 %2.1 21.0 %0.0 06.9 الدخه من االتت ماب

 %1.6 6.5 %1.1 2.5 المن 

 %111 1112.8 %111 1133.2  إل      

 5100التقرير االقتصاد  العر ي الموحد،  :       

 

مدددن % 91وعلدددى مسدددتوى الددددول العر يدددة، تشدددكه اإليدددرادا  البتروليدددة أك دددر مدددن 

العددددراق إلددددى  ينمددددا تصدددده هدددد ف النسددددبة فددددي . اإليددددرادا  العامددددة فددددي أملدددد  دول الخلددددي 

 ينمدددا ال تتجددداوز %. 50مدددن إجمدددالي اإليدددرادا ، أمدددا ليبيدددا فتصددده النسدددبة إلدددى % 55.5

أمددددا اإليددددرادا  ال ددددريبية، فتقدددده أهميت ددددا  النسددددبة . لبدددداقي الدددددول العر يددددة% 01نسددددبة 

 بييسدددديا   ا  للدددددول العر يددددة المصدددددبة للددددنف  وال دددداز الطبيعددددي، فددددي حددددين تشددددكه مصدددددب

لإليدددرادا  العامددددة فددددي الدددددول العر يددددة ذا  االقتصددددادا  الك ددددر تنوعددددا، حيدددد  تتجدددداوز 

 .56-0 الشكه في مصر وتونس والسودان كما هو مبين % 11نسبة 

مدددن هنددددا تبددددرز الهميدددة اإلتددددتراتيجية لقطددددا  الددددنف  وال ددداز فددددي تعقيددددق التنميددددة 

دا  البتروليدددة المحفدددق فدددي الددددول العر يدددة، حيددد  تدددوفر اإليدددرا االقتصدددادية واالجتماعيدددة

القدددددو  للحكومدددددا  لرفدددددع تدددددقوف الموازندددددا  العامدددددة، وتخصددددديص حصصدددددا كبيدددددرة 

لإلنفددداق الحكدددومي علدددى مشدددروعا  البنيدددة التحتيدددة، والتعلدددين، والصدددحة،  مدددا يعدددود  دددالنفع 

كمددا يسدداهن ذلدد  فددي دعددن . علددى المجتمعددا  العر يددة وبفاهيت ددا، وتحقيددق تنميددة مسددتدامة

 .مير النفطية، من خحل المساعدا  اإلنمايية العر ية الدول العر ية الخرى
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من هنا تبرز الأهمية الإ�شتراتيجية لقطاع النفط 

والجتماعية  القت�شادية  التنمية  تعزيز  في  والغاز 

البترولية  الإي��رادات  العربية، حيث توفر  في الدول 

الموازنات  �شقوف  لرفع  للحكومات  القوي  المحفز 

العامة، وتخ�شي�ص ح�ش�شا كبيرة لالإنفاق الحكومي 

على م�شروعات البنية التحتية، والتعليم، وال�شحة، 

بما يعود بالنفع على المجتمعات العربية ورفاهيتها، 

وتحقيق تنمية م�شتدامة. كما ي�شاهم ذلك في دعم 

خالل  من  النفطية،  غير  الأخ���رى  العربية  ال��دول 

الم�شاعدات الإنمائية العربية.

1-7: ال�ستنتاجات 
•  تتميز المنطقة العربية بوجود احتياطيات 	

كبيرة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 54.26 

قدم  تريليون   1،916( متر مكعب  تريليون 

اأو  الحر  الغاز  من  اأغلبها  ويتاألف  مكعب(، 

الغير الم�شاحب للنفط الخام.

• تعد المنطقة العربية الأعلى نموا في اإنتاج 	

الغاز الطبيعي مقارنة بباقي مناطق العالم، 

النمو  بلغ معدل  حيث 

على  المركب  ال�شنوي 

الثالثة  العقود  م��دار 

الما�شية نحو %7.3، 

 %6.1 بنحو  مقارنة 

ف���ي م��ن��ط��ق��ة اآ���ش��ي��ا/

ال��م��ح��ي��ط ال���ه���ادي، 

ونحو 5% في اأمريكا 

ال���ج���ن���وب���ي���ة، ون��ح��و 

منطقة  ف���ي   %1.7
اأما  واأورا�شيا،  اأوروب��ا 

ال�شمالية  اأمريكا  في 

النمو  معدل  بلغ  فقد 

ال�شنوي نحو %0.9.

• ���ش��اه��م��ت 	

ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 

من   %25 م��ن  باأكثر 

اإج��م��ال��ي ال��زي��ادة في 

الغاز  من  العالم  اإنتاج 

مطلع  منذ  الطبيعي 

الثمانينات حتى عام 2013.

• الأعلى 	 المناطق  العربية من  المنطقة  تعد 

على  الطبيعي  ال��غ��از  ا�شتهالك  ف��ي  نموا 

بلغ  حيث  الما�شية،  الثالثة  العقود  م��دار 

تلك  خالل  المركب  ال�شنوي  النمو  معدل 

الفترة نحو 6.5%، وهي تعد الثانية عالميا 

بعد منطقة اآ�شيا/المحيط الهادي التي بلغ 

فيها معدل النمو ال�شنوي نحو %7.

• �شاهم النمو الكبير في اإنتاج الغاز الطبيعي 	

ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م���دار العقود 

الثالثة الما�شية، والتو�شع في اإن�شاء البنى 

مجمعات  خا�شة  الغاز  لت�شدير  التحتية 

في  الم�شال  الطبيعي  الغاز  وت�شدير  اإنتاج 

وم�شر  وعمان  وقطر  والإم���ارات  الجزائر 

الغاز  ���ش��ادرات  رف��ع  ف��ي  م��وؤخ��را  واليمن 

كانت  التي  العربية،  المنطقة  الطبيعي من 

ل تتجاوز 7.5 مليار متر مكعب في مطلع 

                       س          غ ز             حق ق         

 

   ف ل     
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 ح    إل     ت              ه  ل  إل     ت        :32-1    ل 
 3112                 ع م  

 
 5100التقرير االقتصاد  العر ي الموحد،  :                 

 
  الس      ت : 1-7

كبيدددرة مدددن ال ددداز الطبيعدددي تقددددب  نحدددو تتميدددق المنطقدددة العر يدددة  وجدددود احتياريدددا   

يتدددد لف أملب ددددا ، و(تريليددددون قدددددل مكعدددد  0,501)تريليددددون متددددر مكعدددد   20.51

 .مير المصاح  للنف  الخالمن ال از الحر أو 

فددددي إنتددددا  ال دددداز الطبيعددددي مقابنددددة  بدددداقي  تعددددد المنطقددددة العر يددددة العلددددى نمددددوا    

منددارق العددالن، حيدد   لدد  معدددل النمددو السددنو  المركدد  علددى مددداب العقددود ال ح ددة 

، المحدددي  ال دددداد /فددددي منطقدددة آتددديا% 1.0، مقابندددة  نحدددو %5.6الماضدددية نحدددو 

فدددي منطقدددة أوبو دددا وأوباتددديا، % 0.5فدددي أمريكدددا الجنو يدددة، ونحدددو % 2ونحدددو 

 .%1.5الشمالية فقد  ل  معدل النمو السنو  نحو أما في أمريكا 
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متر  مليار   206.1 اإلى  لت�شل  الثمانينات، 

مكعب في 2013.

• ب�شقيه 	 ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ي�����ش��ت��ح��وذ 

ال�شتخراجي والتحويلي على ما يقرب من 

ن�شف اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في 

الدول العربية، بينما ي�شكل قطاع الكهرباء 

اإجمالي  م��ن   %48 نحو  ال��م��ي��اه  وتحلية 

ال�شتهالك.

• ا����ش���ت���خ���دام ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي ك��ل��ق��ي��م 	

ك�شناعة  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  ف���ي 

الغاز  وتحويل  والأ�شمدة  البتروكيماويات 

اإلى �شوائل، ي�شكل نحو 18.4% من اإجمالي 

ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية، 

وتعد المملكة العربية ال�شعودية اأكبر الدول 

العربية ا�شتهالكا للغاز الطبيعي كلقيم حيث 

يمثل قرابة ن�شف ا�شتهالكها الإجمالي من 

في  الهائل  التطور  نتيجة  الطبيعي،  الغاز 

�شناعة الكيماويات والبتروكيماويات الذي 

�شهدته المملكة في ال�شنوات الأخيرة.

• ا���ش��ت��خ��دام ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي ك��وق��ود في 	

الحديد  ك�شناعة  التحويلية  ال�شناعات 

يمثل  والأ�شمنت  والألمونيوم،  وال�شلب، 

الغاز  ا�شتهالك  اإجمالي  من   %19.5 نحو 

دولة  وتعد  العربية،  ال��دول  في  الطبيعي 

ا�شتهالكا  العربية  ال��دول  اأعلى  الإم���ارات 

للغاز الطبيعي كوقود في قطاع ال�شناعات 

 %14 بنحو  ي�شاهم  بات  ال��ذي  التحويلية 

النفطي  الإجمالي غير  المحلي  الناتج  من 

للبالد.

• الغاز 	 ا�شتخدام  في  الكبير  التو�شع  �شاهم 

القيمة  رف��ع  في  وك��وق��ود  كلقيم  الطبيعي 

التي  التحويلية  ال�شناعات  من  الم�شافة 

ال�شوق  باأ�شعار  دولر  مليار   253 بلغت 

الجارية في عام 2013، مقارنة ب� 56 مليار 

دولر باأ�شعار ال�شوق الجارية عام 1995. 

• ال��ج��زء 	 وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  اإي������رادات  ت�شكل 

الأكبر من الإيرادات العامة للدول العربية 

لعام  الأول��ي��ة  للبيانات  فوفقا  مجتمعة. 

نحو  البترولية  الإي����رادات  بلغت   ،2013
نحو  ي�شكل  م��ا  وه��و  دولر  مليار   724.4
العامة  الإي����رادات  اإج��م��ال��ي  م��ن   %71.5
بلغ  ال��ذي  مجتمعة  العربية  للدول  والمنح 

1013.6 مليار دولر.
• القوي 	 المحفز  البترولية  الإي��رادات  توفر 

ل��ل��ح��ك��وم��ات ل��رف��ع ���ش��ق��وف ال��م��وازن��ات 

العامة، وتخ�شي�ص ح�ش�شا كبيرة لالإنفاق 

التحتية،  البنية  م�شروعات  على  الحكومي 

على  بالنفع  يعود  بما  وال�شحة،  والتعليم، 

والدفع  ورفاهيتها،  العربية  المجتمعات 

اأك��ث��ر  ع��م��ران��ي��ة  مجتمعات  اإن�����ش��اء  ن��ح��و 

ا�شتدامة. كما ي�شاهم ذلك في دعم الدول 

خالل  من  النفطية،  غير  الأخ��رى  العربية 

الم�شاعدات الإنمائية العربية.
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البحـــــث الثاني

وعلى  فهو  الطبيعي،  الغاز  اأهمية  تبرز  من هنا 

اأقلها  اأنه  اإل  الأحفوري  الوقود  كونه من  الرغم من 

تلويثا للهواء، حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد 

نحو  الطبيعي  الغاز  احتراق  من  الناتجة  الكربون 

ن�شف النبعاثات الناتجة عن ا�شتخدام الفحم على 

�شبيل المثال. كما اأن ا�شتخدام الغاز الطبيعي كوقود 

وخا�شة  الكهربائية،  الطاقة  توليد  محطات  في 

المحطات التي تعمل بنظام الدورة المركبة، ي�شاهم 

هذه  كفاءة  ت�شل  حيث  الوقود  ا�شتخدام  تقليل  في 

 %35 بنحو  مقارنة   ،%60-55 اإل��ى  المحطات 

للمحطات العادية.

الغاز الطبيعي على ا�شتخدامه  ول يقت�شر دور 

كوقود في توليد الكهرباء، بل يمكن ا�شتخدامه في 

مجالت اأخرى منها مثال ا�شتخدامه كوقود م�شغوط 

في المركبات الخفيفة والمتو�شطة، وهو خيار لجاأت 

الحلول  كاأحد  العالم،  م�شتوى  بلدان عدة على  اإليه 

الحتبا�ص  غ��ازات  انبعاثات  تخفي�ص  في  الفعالة 

بحوالي  وحده  النقل  قطاع  ي�شاهم  الحراري، حيث 

"ربع" النبعاثات على م�شتوى العالم. وفي المنطقة 
الخيار  هذا  العربية  م�شر  جمهورية  تبنت  العربية، 

حكومية  �شمن خطة  الت�شعينات  بداية  منذ  الفعال 

في  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  في  بالتو�شع  تق�شي 

مختلف القطاعات.

الم�شتدامة  التنمية  مفهوم  الف�شل  هذا  يتناول 

يتناول  كما  القت�شادية،  التنمية  وبين  بينها  والفرق 

التي  معالم مبادرة "توفير طاقة م�شتدامة للجميع" 

اأيلول/�شبتمبر من عام  المتحدة في  الأمم  اأطلقتها 

دورا  يلعب  اأن  الطبيعي  للغاز  يمكن  وكيف   ،2011
الخا�ص  العمل  برنامج  من  مجالت  عدة  في  هاما 

بهذه المبادرة، بما يتما�شى مع اأهداف الدول العربية 

التنمية  مفهوم  لتر�شيخ  ال�شاأن،  هذا  في  وتجاربها 

الم�شتدامة.

الفصل الثاني

الغاز الطبيعي والتنمية المستدامة
 

تمهـيـــد

الطاقة هي قاطرة التنمية، ول يمكن تحقيق تنمية م�شتدامة باأبعادها القت�شادية والبيئية والجتماعية 

بدون طاقة م�شتدامة. بيد اأن اأنظمة الطاقة في معظم دول العالم وكما هو الحال في الدول العربية، ي�شيطر 

اأنواع الوقود الأحفوري وعلى راأ�شها النفط، الذي يعد الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية حيث يمثل  عليها 

حاليا نحو 31% من اإجمالي الطلب العالمي على الطاقة. لذا اأبدى المجتمع الدولي في ال�شنوات الأخيرة 

اهتماما متزايدا نحو عدة ق�شايا متعلقة بالطاقة اأبرزها تح�شين كفاءة الطاقة وتر�شيد ا�شتهالكها، وتنويع 

الحراري  الحتبا�ص  انبعاثات غازات  والحد من  ا�شتدامة،  اأكثر  للطاقة  اإلى مزيج  للو�شول  الطاقة  م�شادر 

للحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ. وقد نجم عن ذلك اإقبال متزايد من الحكومات والهيئات 

على الحلول المتعلقة بتوفير طاقة اأكثر نظافة واأعلى كفاءة ويمكنها اأن تتفوق على الأنظمة القائمة، اإل اأن 

اقت�شاديات الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح لزالت مرتفعة مقارنة بالم�شادر 

التقليدية. كما اأن الح�شول على التكنولوجيا الالزمة كما الحال مع الطاقة النووية وبع�ص التحديات المتعلقة 

بها مثل كيفية اإدارة النفايات الم�شعة، ومراعاة دواعي الأمن وال�شالمة في المفاعالت النووية، والح�شول 

على قبول الراأي العام، وارتفاع تكاليف الإن�شاء بالمقارنة مع المحطات التقليدية، ت�شكل جميعها معوقات 

تحول دون التو�شع في ا�شتخدامها في الدول العربية، لكن يبقى لهذه الم�شادر دوراً هاماً ومكمال للوقود 

التقليدي ولي�ص بديال عنه.
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2-1: التنمية الم�ستدامة والنم� القت�سادي
لقد جاء مفهوم التنمية الم�شتدامة كبديل مو�شع 

لمفاهيم تنموية �شابقة، وهي تعني التنمية التي تلبي 

بالرفاهية  والرتقاء  الحا�شرة  الأجيال  احتياجات 

دون الإ�شرار بتلبية احتياجات الأجيال القادمة. 

التنمية الم�شتدامة على  ولقد ا�شتحوذ مو�شوع 

اهتمام العالم خالل ال�شنوات الما�شية على مختلف 

حيث  والبيئية،  والجتماعية  القت�شادية  ال�شاحات 

اأ�شبحت ال�شتدامة التنموية مدر�شة فكرية عالمية 

تنت�شر في معظم دول العالمين النامي والمتقدم على 

ر�شمية،  وغير  ر�شمية  هيئات  وتتبناها  �شواء،  حد 

وانعقدت العديد من اللقاءات والندوات والموؤتمرات، 

لو�شع الخطط وبرامج العمل لتحقيقها. 

من  واأو�شع  اأ�شمل  مفهوم  الم�شتدامة  والتنمية 

التنمية العادية، حيث ل يقت�شر مداها على تحقيق 

التنمية  لي�شمل  يت�شع  التنمية القت�شادية فقط، بل 

الم�شتدامة  للتنمية  فاإن  لذا،  والبيئية.  الجتماعية 

والبعد  القت�شادي  البعد  وهي  رئي�شية  اأبعاد  ثالثة 

بال�شكل  مبين  هو  كما  البيئي  والبعد  الجتماعي 

2-1، وتتداخل هذه الأبعاد مع بع�شها البع�ص في 
محدد يت�شم بال�شبط والتر�شيد للموارد.

 2-1-1: البعد القت�سادي

البعد  خ��الل  م��ن  الم�شتدامة  التنمية  ت��ه��دف 

في  م��ط��ردة  تخفي�شات  اإج����راء  اإل���ى  الق��ت�����ش��ادي 

وللموارد  للطاقة  المبددة  ال�شتهالك  م�شتويات 

الطبيعية، حيث ي�شتلزم ذلك تح�شين كفاءة ا�شتخدام 

اأن��م��اط  ف��ي  التغيير  م��ن  ن���وع  واإح�����داث  ال��ط��اق��ة، 

في  البعد  ه��ذا  عنا�شر  اأه��م  وتظهر  ال�شتهالك. 

لراأ�ص  وكفاءة  الم�شتدام،  القت�شادي  النمو  تحقيق 

المال، والقدرة على تحقيق الحتياجات الأ�شا�شية.

2-1-2: البعد البيئي
تهدف التنمية الم�شتدامة من خالل البعد البيئي 

اإلى حماية الموارد الطبيعية من ال�شغوط الب�شرية، 

وعدم  الطبيعية،  للثروات  الجائر  ال�شتخدام  وعدم 

الموارد  تلوث  التي  المواد  ا�شتخدام  في  الإف��راط 

الطبيعية، اأي بعبارة اأخرى ال�شتغالل الأمثل للموارد 

الطبيعية مع الحفاظ على البيئة من مظاهر التلوث، 

والحيوانية  الب�شرية  الحياة  ديمومة  على  للحفاظ 

والنباتية.

ولتحقيق هذا لبد من مراعاة ما يلي:

• الب�شر 	 ف��ي  المتمثل  البيولوجي  التنوع   

والنباتات والغابات والحيوانات والطيور. 

• الحفاظ على الثروات الطبيعية والموارد 	  

المكت�شفة والمخزونة من الطاقة باأنواعها 

وبمختلف م�شادرها.

• الحد من التلوث الذي تتعر�ص له ا لبيئة 	  

بكل مكوناتها من مياه وهواء واأر�ص.

2-1-3: البعد الجتماعي
البعد  من خالل  الم�شتدامة  التنمية  تهدف 

الأ�شا�شية  الحتياجات  تاأمين  اإلى  الجتماعي 

لل�شكان من تعليم ورعاية �شحية وغذاء وملب�ص 

الرفاهية  تح�شين  وكذلك  ال��خ.   .... وم�شكن 

الجتماعية وحماية التنوع الثقافي، وال�شتثمار 

في الموارد الب�شرية من خالل تدريب العاملين 

الحاجة  اإليهم  تدعو  الذي  والفنيين،  والخبراء 

ل�شتمرار م�شيرة التنمية.

                                     (     ) 
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 النددددامي ينالعددددالم دول معظددددن فددددي تنتشددددر عالميددددة فكريددددة مدبتددددة التنمويددددة االتددددتدامة

بتدددمية وميدددر بتدددمية، وانعقدددد  العديدددد مدددن  هي دددا  تتبناهدددا، وتدددوا  حدددد علدددى والمتقددددل

 . اللقا ا  والندوا  والمؤتمرا ، لوضع الخط  و رام  العمه لتحقيق ا

والتنميدددة المسدددتدامة مف دددول أشدددمه وأوتدددع مدددن التنميدددة العاديدددة، حيددد  ال يقتصدددر 

االقتصددددادية فقدددد ،  دددده يتسددددع ليشددددمه التنميددددة االجتماعيددددة مددددداها علددددى تحقيددددق التنميددددة 

لددد ا، فددد ن للتنميدددة المسدددتدامة  ح دددة أ عددداد بييسدددية وهدددي البعدددد االقتصددداد  والبعدددد . والبي يدددة

، وتتددداخه هدد ف ال عدداد مددع  ع دد ا 0-5 الشددكه كمددا هددو مبددين  االجتمدداعي والبعددد البي ددي

 .البعض في محدد يتسن  ال ب  والترشيد للموابد

                  س      :1-3 ل    

 
 

        ال     ي: 3-1-1

ت دف التنمية المستدامة من خحل البعد االقتصاد  إلى إجدرا  تخفي دا  مطدردة فدي 

مسددتويا  االتددت ح  المبددددة للطاقددة وللمددوابد الطبيعيددة، حيدد  يسددتلقل ذلدد  تحسددين كفددا ة 
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البحـــــث الثاني

يرى  من  هناك  الذكر،  �شالفة  الأبعاد  وبخالف 

الأهمية  اآخر في غاية  بعد  الم�شتدامة  للتنمية  باأن 

اإلى  التحول  يعني  وال��ذي  التكنولوجي  البعد  وه��و 

في  ت�شاهم  كفاءة،  واأكثر  تلويثا  اأق��ل  تكنولوجيات 

ال��م��وارد  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك  خف�ص 

الطبيعية اإلى اأدنى حد، وترفع كفاءتها اأو تحد من 

ا�شتخدام الوقود الأحفوري، والتجاه نحو ا�شتغالل 

موارد الطاقة المتجددة. 

بين  الجوهري  الفرق  ذك��ره  �شبق  مما  ويت�شح 

والتنمية  التنمية القت�شادية،  اأو  النمو القت�شادي 

فالنمو   .1-2 بالجدول  مبين  هو  كما  الم�شتدامة 

وطاقات  م��وارد  جميع  بتوظيف  يعني  القت�شادي 

الإجمالي،  المحلي  الناتج  رفع  اأجل  من  المجتمع 

اأو  البيئة،  ق�شايا  العتبار  في  الأخ��ذ  دون  لكن 

بالتالي  الموارد والحتياجات.  التوازن بين  تحقيق 

الدخول  ذات  البلدان  اأن  الم�شتغرب  من  فلي�ص 

الإجمالي(  المحلي  الناتج  في  )تت�شاوى  المماثلة 

يمكن اأن تختلف اإلى حد كبير عندما يتعلق الأمر 

بطبيعة ونوعية حياة النا�ص، كالح�شول على التعليم 

الهواء  وتوفر  العمل،  وفر�ص  ال�شحية،  والرعاية 

النقي والمياه ال�شالحة لل�شرب، والم�شكن المالئم 

لعي�ص حياة كريمة .

�شحيح اأن النمو القت�شادي، يعزز اأي�شا من قدرة 

المجتمع على الحد من الفقر وحل بع�ص الم�شاكل 

الأمثلة  من  عددا  يقدم  التاريخ  ولكن  الجتماعية، 

حيث كان النمو القت�شادي ل يعقبه تقدم مماثل في 

التنمية الب�شرية. بل على العك�ص، فقد تحقق النمو 

"ل�شتئثار  الم�شاواة  عدم  ح�شاب  على  القت�شادي 

البالد"،  وث��روات  بمقدرات  المجتمع  من  قليلة  فئة 

الديمقراطية،  وتراجع  البطالة،  معدلت  وارتفاع 

التي  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  المفرط  ال�شتهالك  اأو 

نموذج  ف��اإن  وبالتالي  القادمة.  الأج��ي��ال  يحتاجها 

م�شتدام،  غير  نموذج  هو  فقط  القت�شادي  النمو 

فمع  طويلة،  لفترات  عليه  العتماد  يمكن  ل  حيث 

مرور الوقت، يمكن اأن تتخطى الخ�شائر الجتماعية 

مما  ذاتها،  القت�شادية  التنمية  حققته  ما  والبيئية 

�شيوؤثر في النهاية على الرفاهية الجتماعية لغالبية 

ال�شكان.

                          غ ز             حق ق            س    

 

   ف ل       
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  ق                ال     ي             س     : 1-3  ج    
 

      
  

        ال     ي
 

            س     
 وراقددا  المجتمددع مددوابد جميددع توظيددف ال دف

 الحالدددة وتحسدددين الددددخه زيدددادة اجددده مدددن
 وبفع مستوى المعيشة االقتصادية

الحاضدددددرة  الجيدددددال احتياجدددددا تدددددوفير 
 تلبيددة  اإلضددرابواالبتقددا   الرفاهيددة دون 

 جيال القادمةاحتياجا  ال

 
ال عاد 
 االقتصادية

 
 تحقيق التنمية االقتصادية في المقدمة

االتت ح  المبددة للطاقدة ترشيد مستويا  
وللموابد الطبيعية، تحسين كفا ة اتدتخدال 
الطاقددة، وإحددداث ندددو  ت ييددر فددي أنمدددار 

 االتت ح 

 
ال عاد 
 االجتماعية

 
قدبة المجتمع علدى الحدد مدن قد يعقز من 

 الفقر وحه  عض المشاكه االجتماعية

تدد مين االحتياجددا  التاتددية للسددكان مددن 
. الدددد ... ومددد ا  تعلدددين وبعايدددة صدددحية 

وكددددد ل  تحسدددددين الرفاهيدددددة االجتماعيدددددة 
 وحماية التنو  ال قافي

 ال عاد
 البي ية

 

االتددت حل الم دده للمددوابد الطبيعيددة مددع  -
 الحفاظ على البي ة

 

           س           ل         :3-3

ال شدددد  أن الطاقددددة هددددي قدددداررة التنميددددة ل  مجتمددددع، فددددح يمكددددن تحقيددددق تنميددددة 

وفددددي تددددياق الحدددددي  عددددن التنميددددة . أو اجتماعيددددة دون تدددد مين مصددددادب الطاقددددة اقتصددددادية

المسدددتدامة، فح دددد مدددن إيجددداد مدددقي  للطاقدددة متدددوازن يحقدددق االتدددتخدال المسدددتدال والنسددد  

للمددددوابد المتاحددددة، مددددع ضددددروبة الت كيددددد علددددى تحسددددين كفددددا ة الطاقددددة، وت ييددددر أنمددددار 

عدددد  قددد انطلقددت نحددو هدد ا الم ددمونو. االتددت ح  المفررددة فددي اتددتخدال مددوابد الطاقددة

" تدددوفير الطاقدددة المسدددتدامة للجميدددع"، كدددان أحدددد  ا مبدددادبة المدددن المتحددددة مدددن المبدددادبا 

 حلدددول  واضدددحة ،   ددددف تحقيدددق  دددحث أهدددداف5100تدددبتمبر /التدددي انطلقدددت فدددي أيلدددول

 :وهي 5161عال 

 .الحدي ة الطاقة خدما  على الجميع حصول كفالة .0

 .الطاقة لتحسين كفا ة العالمي المعدل م اعفة .5

 .مقي  الطاقة العالمي في المتجددة الطاقة حصة م اعفة .6
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

2-2: الطاقة الم�ستدامة من اأجل التنمية

لأي  التنمية  ق��اط��رة  ه��ي  ال��ط��اق��ة  اأن  �شك  ل 

اأو  اقت�شادية  تنمية  تحقيق  يمكن  ف��ال  مجتمع، 

�شياق  وفي  الطاقة.  م�شادر  تاأمين  دون  اجتماعية 

اإيجاد  من  فالبد  الم�شتدامة،  التنمية  عن  الحديث 

الم�شتدام  ال�شتخدام  يحقق  متوازن  للطاقة  مزيج 

والأن�شب للموارد المتاحة، مع �شرورة التاأكيد على 

ال�شتهالك  اأنماط  وتغيير  الطاقة،  كفاءة  تح�شين 

المفرطة في ا�شتخدام موارد الطاقة. وقد انطلقت 

نحو هذا الم�شمون عدد من المبادرات، كان اأحدثها 

الم�شتدامة  الطاقة  "توفير  المتحدة  الأم��م  مبادرة 

 ،2011 اأيلول/�شبتمبر  في  انطلقت  التي  للجميع" 

عام  بحلول  وا�شحة  اأه��داف  ث��الث  تحقيق  بهدف 

2030 وهي:
كفالة ح�شول الجميع على خدمات الطاقة . 1

الحديثة.

كفاءة . 2 لتح�شين  العالمي  المعدل  م�شاعفة 

الطاقة.

م�شاعفة ح�شة الطاقة المتجددة في مزيج . 3

الطاقة العالمي.

وق��������د اأع����ق����ب 

اإعداد  الوثيقة،  هذه 

اأع��ده  عمل  ب��رن��ام��ج 

فريق عمل من خبراء 

الأمم المتحدة يحدد 

اأم��ام  الطريق  معالم 

واأ�شحاب  ال��م��ب��ادرة 

ال��م�����ش��ل��ح��ة ف��ي��ه��ا 

اإل��ى  اأي�شا  .وي��ه��دف 

م�����ش��اع��دة ال��ب��ل��دان 

الم�شلحة  واأ�شحاب 

ع������ل������ى ت����ح����دي����د 

م�شاراتهم نحو توفير 

الم�شتدامة  الطاقة 

ل����ل����ج����م����ي����ع، ع��ل��ى 

اأ���ش��ا���ص ال��خ��ي��ارات 

والمحلية  الوطنية  لظروفهم  المالئمة  التكنولوجية 

الخا�شة. وي�شع برنامج العمل العالمي )11( مجال 

عمل لتحقيق الأه�داف الث�الثة �ش�الفة الذكر، ت�ش�كل 

اأو  المتاح�ة  الف�ر�ص  لتح�دي�د  ع�م�ل  اإط�ار  بدورها 

الأثر"  القوية  "الفر�ص  البرنامج  عليها  يط�لق  كما 

الم�شلحة  اأ���ش��ح��اب  تحركات  لتنظيم  و�شبيال   ،

ذات  القت�شادية  القطاعات  جميع  في  المتعددين 

مجالت  �شبعة  العمل  م��ج��الت  وت�شمل  ال�شلة. 

مبين  ه��و  كما  تمكينية  م��ج��الت  واأرب��ع��ة  قطاعية 

بالجدول 2-2.

مجالت  ت��ن��اول  �شيتم  التو�شيح،  م��ن  ولمزيد 

مع  العمل،  برنامج  في  وردت  كما  القطاعية  العمل 

ت�شليط ال�شوء ب�شكل اأكبر على المجالت التي ت�شم 

فر�ص حقيقية واإجراءات يمكن من خاللها ا�شتغالل 

في  الم�شتدامة  التنمية  تحقيق  في  الطبيعي  الغاز 

الدول العربية.

2-2-1: اأجهزة الطهي الحديثة ووق�دها
يهدف  المجال  هذا  فاإن  العمل،  لبرنامج  وفقا 

يفتقرون  لمن  الحديثة  الطاقة  خدمات  توفير  اإلى 

اإلى معدات نظيفة وفعالة، وذلك من خالل الفر�ص 

التالية:

                                     (     ) 

 

   ف ل       
57  

أعدف فريق عمده مدن خبدرا  المدن المتحددة  وقد أعق  ه ف الو يقة، إعداد  رنام  عمه

 مسداعدة البلددان إلى أي ا وي دف. في ا المصلحة وأصحاب المبادبة أمال الطريق يحدد معالن

 أتداس علدى المسدتدامة للجميدع، تدوفير الطاقدة نحو لت مسابا تحديد على المصلحة وأصحاب

 العمده  رندام  وي دع. والمحليدة الخاصدة الورنيدة لظدروف ن المحيمدة التكنولوجيدة الخيابا 

 اب  ددوبها إرد كه تشد ،تد الفة الد كر ح ة ال د داف الهد لتحقيدق عمده مجدال (00) العدالمي

، 1"الفددرص القويددة ال ددر"المتاحدد ة أو كمددا يطدد لق علي ددا البرنددام   رص الفدد د ديدد لتح ه مدد ع

 ذا  االقتصدادية القطاعدا  جميدع المتعدددين فدي المصدلحة أصدحاب تحركدا  لتنظين وتبيح

كمدا هدو مبدين  قطاعية وأب عدة مجداال  تمكينيدة مجاال  تبعة العمه مجاال  وتشمه .الصلة

 .5-5 الجدول 

 "       ط     س        ج  ع" ج الت      ج     ل           خ ص         : 3-3  ج    

  ج الت     ل            ج الت     ل   ق  ع  

 التخطي  والسياتا  المتعلقة  الطاقة .0 ووقودها الحدي ة الط ي أج قة .0

 نماذ  العمال واال تكابا  التكنولوجية .5 الك ر ا  لتوزيع حلول .5

الخاصة  الشبكا  وكفا ة  التحتية البنية .6
 التوصيه

 التمويه وإدابة المخارر .6

  نا  القدبا  وتقاتن المعرفة .0 النطاق واتعة المتجددة الطاقة .0

  والقباعية الصناعية العمليا  .2

  النقه .1

  المباني والج قة .5

 5105  رنام  عمه عالمي، يوليو: الجمعية العامة، توفير الطاقة المستدامة/المن المتحدة :       

 رنددام   كمددا وبد  فدديولمقيددد مددن التوضددي ، تدديتن تندداول مجدداال  العمدده القطاعيددة 

ال دو   شددكه أكبددر علدى المجدداال  التددي ت دن فددرص حقيقيددة وإجددرا ا   تسددلي مددع  العمده،

 .العر يةالدول التنمية المستدامة في يمكن من خحل ا اتت حل ال از الطبيعي في تحقيق 
                                           

5105 رنام  عمه عالمي، يوليو : الجمعية العامة، توفير الطاقة المستدامة/المن المتحدة  1   
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البحـــــث الثاني

• ال�شتثمار في البنية التحتية و�شبكات التوزيع 	

المحلية الالزمة لتو�شيل الوقود الأنظف مثل 

الغاز البترول الم�شال، اأو الغاز الطبيعي.

• احتياجات 	 تلبي  ط��ه��ي  اأج��ه��زة  ت�شميم 

الم�شتهلك باأ�شعار معقولة.

• اإيجاد طلب في ال�شوق على مثل هذه الحلول 	

ال��وع��ي بفوائدها  ع��ن ط��ري��ق رف��ع درج���ة 

لل�شحة والقت�شاد والبيئة والمراأة.

وتعد جمهورية م�شر العربية من الدول العربية 

للطهي  كوقود  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  الرائدة في 

واأغرا�ص الت�شخين في المنازل، حيث تبنت الدولة 

الغاز  تو�شيل  في  بالتو�شع  يق�شي  برنامجا طموحا 

الطبيعي اإلى القطاع ال�شكني منذ مطلع الثمانينات، 

ال�شائل  ال��وق��ود  اأن���واع  على  العتماد  تقليل  بغية 

وخا�شة غاز البترول الم�شال، وتبني حلول �شديقة 

اإلى  الطبيعي  الغاز  تو�شيل  �شنويا  يتم  حيث  بيئة، 

المناطق  مختلف  ف��ي  ال��م��ن��ازل  م��ن  الآلف  مئات 

فر�ص  تدعيم  �شاأنه  من  وهو  والح�شرية.  الريفية 

التحول الطاقوي نحو وقود اأكثر نظافة واأعلى كفاءة 

وتعزيز التنمية الم�شتدامة.

2-2-2: حل�ل لت�زيع الطاقة الكهربائية
يهدف هذا المجال اإلى اإتاحة فر�شة الح�شول 

تبني  من خالل  ال�شبكة  نطاق  خارج  الكهرباء  على 

الطاقة  تو�شيل  �شبكات  على  تقوم  التي  الحلول 

الريفية  للمناطق  وال�شغرى  ال�شغيرة  النظيفة 

با�شتخدام  الم�شتهدفة،  ال�شناعية  والتطبيقات 

م�شادر متجددة وتقليدية للطاقة.

2-2-3: البنية التحتية لل�سبكات وكفاءة الت��سيل
الكهرباء وزيادة  الهدف هو تو�شيع نطاق �شبكة 

من  وذل��ك  وتوزيعها  ونقلها  الكهرباء  توليد  فعالية 

خالل الفر�ص الفعالة الآتية:

• ت��ح�����ش��ي��ن ك���ف���اءة ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 	

الم�شتخدمة حاليا لتوليد الطاقة.

• لت�شمل 	 التقليدية  ال�شبكات  نطاق  تو�شيع 

مناطق جديدة. 

• لتخفي�ص 	 والتوزيع  النقل  �شبكات  تقوية 

الخ�شائر.  

ا�شتخدام  في  التو�شع  فاإن  ال�شياق،  نف�ص  وفي 

محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بنظام الدورة 

المركبة، �شي�شاهم ب�شكل كبير في رفع كفاءة التوليد، 

ا�شتخدام  من  والتقليل  الناتجة،  النبعاثات  وتقليل 

وقد   .%60-55 اإل��ى  كفاءتها  ت�شل  حيث  الوقود، 

بداأت منذ �شنوات معظم الدول العربية في تبني هذا 

تعمل  التي  للمحطات  التدريجي  بالإحالل  الخيار، 

النفط  اأو  اأوي��ل(،  الفويل  اأو  الوقود  )زيت  بالماوزت 

الخام، التي تت�شبب في اأ�شرار بيئية ج�شيمة مقارنة 

بالغاز الطبيعي.

2-2-4: الطاقة المتجددة ال�ا�سعة النطاق 
القائمة  الحلول  بتطبيق  التعجيل  هو  الهدف 

على ا�شتخدام الطاقة المتجددة كالطاقة ال�شم�شية، 

تحتية  بنية  من  بها  يت�شل  ما  ومد  الرياح،  وطاقة 

تنوع  اإيجاد  ذلك في  اأهمية  وتكمن  والتوزيع.  للنقل 

في مزيج توليد الطاقة الكهربائية، يتيح ال�شتخدام 

اأنواع  على  كليا  العتماد  من  بدل  للموارد،  الأمثل 

الوقود الأحفوري.

خطط  تبني  ف��ي  العربية  ال���دول  ب���داأت  وق��د 

الطاقة  على  الع��ت��م��اد  زي���ادة  ت�شتهدف  طموحة 

المتجددة، بهدف تنويع مزيج الطاقة وال�شتفادة من 

المغربية،  المملكة  المتاحة. ففي  الموارد الطبيعية 

لتوليد  محطات  لإن�شاء  برنامجا  ال��دول��ة  و�شعت 

ت�شل  اإجمالية  ب�شعة  الرياح  بطاقة  تعمل  الكهرباء 

و�شعت  كما   .2020 بحلول  ميجاوات   2000 اإل��ى 

المملكة برنامجا اآخر لإن�شاء محطات تعمل بالطاقة 

بحلول  ميجاوات   2000 اإجمالية  ب�شعة  ال�شم�شية 

عام 2020 اأي�شا.

الدولة  و�شعت  العربية،  م�شر  جمهورية  وف��ي 

هدفا باأن ت�شاهم م�شادر الطاقة المتجددة )الطاقة 

20% في مزيج  باأكثر من  الرياح(  ال�شم�شية وطاقة 

الطاقة بحلول عام 2020. وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 

من الم�شروعات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة 

في م�شر اأبرزها، م�شروعات توليد الكهرباء من طاقة 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

الرياح في منطقتي الزعفرانة والغردقة، كما يتم تنفيذ 

وخليج  الزيت  جبل  مناطق  في  الم�شروعات  بع�ص 

فيجرى  ال�شم�شية،  بالطاقة  يتعلق  وفيما  ال�شوي�ص. 

الكريمات  كم�شروع  الم�شروعات،  من  ع��دد  تنفيذ 

لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية الحرارية.

2-2-5: العمليات ال�سناعية والزراعية 
الإنتاج،  كفاءة  تح�شين  اإلى  المجال  يهدف هذا 

التو�شيل،  �شبكة  خ��الل  م��ن  اأو  المبا�شر  ���ش��واء 

والتحول من الوقود الكيميائي اإلى الوقود الحيوي. 

اإحراق   الإطار خف�ص  العملية في هذا  الأمثلة  ومن 

و�شوائل  للخام  للنفط  المذابة/الم�شاحبة  الغازات 

الغاز الطبيعي في مواقع الإنتاج، لرفع كفاءة الإنتاج، 

ال�شوق  احتياجات  من  جزء  لتلبية  منها  وال�شتفادة 

�شوطا  بالفعل  العربية  الدول  قطعت  وقد  المحلي. 

العربية  ال��دول  تولي  حيث  المجال،  هذا  في  كبيرا 

اهتماما كبيرا بق�شايا البيئة، ومن الأمثلة الناجحة 

في هذا ال�شاأن هو نجاح دولة الكويت في الو�شول 

ع�شو  والكويت  جدا.  منخف�شة  حرق  معدلت  اإلى 

رئي�شي في ال�شراكة العالمية للحد من حرق الغازات 

)GGFR( التي تاأ�ش�شت عام 2004 برعاية البنك 

والغاز،  للنفط  المنتجة  الدول  بين  وتجمع  الدولي، 

اإلى  وتهدف  والعالمية  الوطنية  البترول  و�شركات 

م�شتوى  على  ال��غ��ازات  ح��رق  ممار�شات  من  الحد 

العالم. كما نجحت جمهورية م�شر العربية والمملكة 

م�شتويات  اإل���ى  ال��و���ش��ول  ف��ي  ال�شعودية  العربية 

منخف�شة من حرق الغازات من خالل تبني م�شاريع 

فعالة ورائدة. 

2-2-6: النقل
الوقود  ا�شتخدام  في  الكفاءة  زيادة  هو  الهدف 

لجميع فئات المركبات، حيث يمكن اإتباع ما يلي:

• المركبات 	 ت�شميم  ف��ي  ال��ك��ف��اءة  ب��رام��ج   

والمركبات  الداخلي،  الحتراق  ومحركات 

ذلك  في  بما  بديال،  وق��ودا  ت�شتخدم  التي 

والمركبات  ال��وق��ود،  المتعددة  المركبات 

محركات  وت�شميم  والكهربائية،  الهجينة 

جديدة لأنواع الوقود البديلة.

• ا�شتخدام اأنواع الوقود المتجددة.	  

• الكفاءة في ا�شتخدام الوقود ومعايير جودة 	

الوقود.

• النقل، 	 على  الإجمالي  الطلب  تخفي�ص   

وزيادة  العام  النقل  و�شائط  نطاق  وتو�شيع 

كفاءتها.

في  كبيرة  خ��ب��رة  العربية  م�شر  ولجمهورية 

ا�شتخدام الغاز الطبيعي الم�شغوط في قطاع النقل 

والموا�شالت تعود اإلى مطلع الت�شعينيات، وهي اأولى 

الطبيعي  الغاز  با�شتخدام  تقوم  التي  العربية  الدول 

بع�ص  بداأت  وقد  المركبات.  في  كوقود  الم�شغوط 

المتحدة  العربية  الإم���ارات  كدولة  العربية  ال��دول 

تخفي�ص  �شاأنه  من  وه��و  مماثلة،  برامج  تبني  في 

النبعاثات ال�شارة من قطاع النقل الذي يعد القطاع 

من اأكبر القطاعات التي تت�شبب في انبعاثات عالية 

من غاز ثاني اأك�شيد الكربون.

2-2-7: المباني والمعدات 
الهدف هو تح�شين الكفاءة من خالل الت�شميم 

واإدم��اج  تجهيزها،  واإع��ادة  وعزلها  للمباني  ال�شليم 

المتجددة  الطاقة  لم�شادر  الذاتي  التوليد  خيارات 

والتجهيزات  المعدات  جانب  اإل��ى  الإم��ك��ان،  ق��در 

ال�شتهالكية الأكثر كفاءة.

للغاز  يمكن  اأن��ه  طرحه،  �شبق  مما  ي�شتخل�ص 

الطبيعي، لعب اأدوار مهمة في عدة مجالت قطاعية 

ت�شاهم في تحقيق التنمية الم�شتدامة كما هو مبين 

وخطط  تجارب  مع  يتما�شى  وبما   ،2-2 بال�شكل 

الدول العربية في هذا ال�شاأن.

الغاز  ا�شتخدام  في  التو�شع  فاإن  اأدق،  وبمعنى   

المنازل،  في  والت�شخين  للطهي  كوقود  الطبيعي 

كوقود  اأو  الحرارية،  الكهرباء  لمحطات  كوقود  اأو 

ي�شاهم  والمتو�شطة،  الخفيفة  للمركبات  م�شغوط 

مجتمعات  نحو  التحول  دع��م  في  حقيقي  وب�شكل 

منخف�شة  مجتمعات  وبناء  ا�شتدامة،  اأكثر  عمرانية 

الكربون، مع الأخذ في العتبار توافر م�شادر الغاز 

الطبيعي، والتي لم يتم ا�شتغاللها اإلى الآن بال�شكل 

الأمثل في بع�ص الدول العربية.
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البحـــــث الثاني

الحد  الحد شات  الحد شات  ات  شيا�شيا� يا�شيا�ش � �شإت��ب��اع  �شإت��ب��اع  �اإت��ب��اع  إت��ب��اع  في  في شتمرار  في شتمرار  تمرار  ش�ش� ال اأن  ااأن  أن  كما 

في  الذائبة  في أو  الذائبة  في اأو  الذائبة  أو  م��ع/ م��ع/شاحبة  م��ع/شاحبة  احبة  الم� ال��غ��ازات  ح��رق  الم�شمن  ال��غ��ازات  ح��رق  شمن 

مواقع  في  الطبيعي  الغاز  مواقع شوائل  في  الطبيعي  الغاز  مواقع شوائل  في  الطبيعي  الغاز  وائل  و� الخام  و�شالزيت  الخام  شالزيت 

نحو  نحو شحيح  نحو شحيح  حيح  ال� الطريق  على  خطوة  ي�شكل  ال�شالإنتاج،  الطريق  على  خطوة  ي�شكل  شالإنتاج، 

تغالل موارد الغاز في تلبية شتغالل موارد الغاز في تلبية شتغالل موارد الغاز في تلبية  شالحفاظ على البيئة، وا�شالحفاظ على البيئة، وا�

بمكان  المهم  ومن  القطاعات.  مختلف  احتياجات 

صعتبار رغبة بع�صعتبار رغبة بع�ص الدول العربية في رفع  الأخذ في ال

نوات المقبلة، حيث شنوات المقبلة، حيث شنوات المقبلة، حيث  إنتاج النفط خالل ال�اإنتاج النفط خالل ال�شإنتاج النفط خالل ال�شإنتاج النفط خالل ال� إنتاج النفط خالل ال�تويات  إنتاج النفط خالل ال�تويات  تويات شتويات ش شم�شم�

احبة/شاحبة/شاحبة/ إنتاج الغازات الم�اإنتاج الغازات الم�شإنتاج الغازات الم�شإنتاج الغازات الم� إنتاج الغازات الم�احب ذلك زيادة في  إنتاج الغازات الم�احب ذلك زيادة في  احب ذلك زيادة في شاحب ذلك زيادة في ش شي�شي� ي�شي�ش ش�ش�

تمرار في النهج شتمرار في النهج شتمرار في النهج  ش�ش� تلزم معه اشتلزم معه اشتلزم معه ال شالذائبة، الأمر الذي ي�شالذائبة، الأمر الذي ي�

ترجاع تلك الغازات ورفع كفاءة الإنتاج.شترجاع تلك الغازات ورفع كفاءة الإنتاج.شترجاع تلك الغازات ورفع كفاءة الإنتاج. ش�ش� لالمتبع لالمتبع ل

2-3: الحد من ممار�سات حرق الغازات الم�ساحبة/
الذائبة في النفط و�س�ائل الغاز الطبيعي

أ�سباب حرق الغازات اأ�سباب حرق الغازات أ�سباب حرق الغازات   :1-3-2
أو اأو أو  م��ع/ م��ع/شاحبة  م��ع/شاحبة  احبة  الم� ال��غ��ازات  ح��رق  الم�شية  ال��غ��ازات  ح��رق  شية  الم�ش ال��غ��ازات  ح��رق  الم�شية  ال��غ��ازات  ح��رق  ية  ق� ق�شتعد  شتعد 

الطبيعي  الغاز  الطبيعي شوائل  الغاز  الطبيعي شوائل  الغاز  وائل  و� الخام  الزيت  في  و�شالذائبة  الخام  الزيت  في  شالذائبة 

ايا شايا شايا  الق� الق�شأب��رز  الق�شأب��رز  الق�اأب��رز  أب��رز  أح��د اأح��د اأح��د  والمعالجة  الإن��ت��اج  مواقع  في 

نوات الأخيرة، شنوات الأخيرة، شنوات الأخيرة،  شالتي تناولها المجتمع الدولي في ال�شالتي تناولها المجتمع الدولي في ال�

أعطاها اهتماما بغية الحد من هذه الظاهرة على اأعطاها اهتماما بغية الحد من هذه الظاهرة على أعطاها اهتماما بغية الحد من هذه الظاهرة على  أعطاها اهتماما بغية الحد من هذه الظاهرة على و أعطاها اهتماما بغية الحد من هذه الظاهرة على و

تفادة من هذه الموارد شتفادة من هذه الموارد شتفادة من هذه الموارد  ش�ش� توى العالم، بما يكفل اشتوى العالم، بما يكفل اشتوى العالم، بما يكفل ال شم�شم�

عملية  عن  الناتجة  النبعاثات  وتقليل  ناحية،  من 

اهمة ش�اهمة ش�اهمة  للم� للم�ش�ال��ح��رق  ش�ال��ح��رق 

ف�������ي ال������ح������د م���ن 

البيئية من  البيئية من شرارها  البيئية من شرارها  رارها  شأ�شأ� أ�اأ�ا

أخرى.اأخرى.أخرى. ناحية 

در ش�در ش�در  الم� الم�ش�د  ش�د  الم�� الم��د  د  �ويع�ويع

���ي ل���ه���ذه ش���ي ل���ه���ذه ش���ي ل���ه���ذه  شال���رئ���ي�������شال���رئ���ي�������

ع �ع �ع  مواق هو  مواق�ازات  هو  �ازات  مواق� هو  مواق�ازات  هو  ازات  �الغ�الغ

إن���ت���اج اإن���ت���اج إن���ت���اج  إن���ت���اج ��راج و إن���ت���اج ��راج و ��راج و���راج و� ���ت��خ�����ت��خ�� ��ت��خ��ش��ت��خ��ش شا���شا���

���وائ���ل ش���وائ���ل ش���وائ���ل  ش��ط و����ش��ط و���� ��ط و�������ط و����� �ال��ن��ف���ال��ن��ف��

الغاز الطبيعي، حيث 

ازات �ازات �ازات  �ل هذه الغ�ل هذه الغ ل هذه الغشل هذه الغش شتنف�شتنف�

���وائ���ل ����وائ���ل ����وائ���ل  �������� ���ش���ش ش�������ش������� ���������������� �م�����ن ال����م�����ن ال���

ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة 

��ر ���ر ���ر  ���ي�����ي�� ��ي�����ي��� ���ج��ة ل��ل��ت��غ�����ج��ة ل��ل��ت��غ�� ��ج��ة ل��ل��ت��غ�����ج��ة ل��ل��ت��غ��� ���ت��ي�����ت��ي�� ��ت��ي�����ت��ي��� �ن���ن��

بين  بين ش��غ��ط  بين ش��غ��ط  ��غ��ط  ال����� ال�����شف���ي  شف���ي 

المنتجة �ة �ة  المنتج���ب��ق��ة  ���ب��ق��ة  المنتج� المنتج���ب��ق��ة  ��ب��ق��ة  �ال��ط���ال��ط��

طح شطح شطح  ال� على  ال�شغط  على  شغط  ال�ش على  ال�شغط  على  غط  وال� وال�شزان،  شزان،  وال�� وال��زان،  الخزان،  في  الخام  الخ�ط  في  الخام  �ط  الخ� في  الخام  الخ�ط  في  الخام  �نف�نفط  نف�نف� �لل�لل

مى كمية شمى كمية شمى كمية  ش(، وت�ش(، وت� Separators( ل )شل )شل الف� الف�شزة  شزة  الف�� الف��زة  زة  �ه�ه أجاأج�أج�أجه�ه� في 

بة شبة شبة  بن� النفط  من  برميل  كل  عن  المنتجة  بن�شالغازات  النفط  من  برميل  كل  عن  المنتجة  شالغازات 

 .)Gas Oil Ratio، GOR( النفط  )إل��ى  النفط  )اإل��ى  النفط  إل��ى  الغاز 

يمكن  كما  لآخ��ر،  خزان  من  يمكن شبة  كما  لآخ��ر،  خزان  من  يمكن شبة  كما  لآخ��ر،  خزان  من  بة  الن� هذه  الن�شف  هذه  شف  الن�� هذه  الن��ف  هذه  ف  �تل�تل تل�تل� �وتخ�وتخ

هذه  وتكون  الوقت.  بمرور  الخزان  لنف�ص  تتغير  لنف�صأن  تتغير  لنف�صأن  تتغير  لنف�اأن  تتغير  أن 

للنفوط  للنفوط أق��ل  للنفوط اأق��ل  أق��ل  و الخفيفة،  للنفوط  مرتفعة  للنفوط بة  أق��ل  و الخفيفة،  للنفوط  مرتفعة  للنفوط بة  أق��ل  وش الخفيفة،  للنفوط  مرتفعة  وشبة  الخفيفة،  للنفوط  مرتفعة  بة  شالن�شالن�

الغازات  من  الغازات أق��ل  من  الغازات اأق��ل  من  أق��ل  كمية  على  تحتوي  التي  الثقيلة 

أنها اأنها اأنها  ب الغازات  تتميز هذه  كما  بااحبة.  الغازات  تتميز هذه  كما  ااحبة.  بش الغازات  تتميز هذه  كما  بشاحبة.  الغازات  تتميز هذه  كما  احبة.  والم� والم�شالذائبة  شالذائبة 

والبروبان،  كالإيثان،  الثقيلة  بالهيدروكربونات  غنية 

بة الميثان- المكون شبة الميثان- المكون شبة الميثان- المكون  شراوح عادة ن�شراوح عادة ن� راوح عادة ن��راوح عادة ن�� �وتان، بينما تت�وتان، بينما تت وتان، بينما تت�وتان، بينما تت� �والبي�والبي

 .%80 إل��ى اإل��ى اإل��ى  %60 بين  الطبيعي-  للغاز  بين شي  الطبيعي-  للغاز  بين شي  الطبيعي-  للغاز  ي  شالرئي�شالرئي�

�يعي، تتح�يعي، تتحرر الغازات �رر الغازات �رر الغازات  يعي، تتح�يعي، تتح� إنتاج الغاز الطباإنتاج الغاز الطب�إنتاج الغاز الطب�إنتاج الغاز الطب أما في مواقع اأما في مواقع أما في مواقع 

الغازولين  الغازولين أو  الغازولين اأو  أو  المتكثفات  تثبيت  المتكثفات أثناء عملية  تثبيت  المتكثفات اأثناء عملية  تثبيت  أثناء عملية  ة �ة �ة  �الذائب�الذائب

وذلك  وذلك �يعي،  وذلك �يعي،  يعي،  الطب الطب�از  �از  الطب� الطب�از  از  الغ لإنتاج  الغ�احب  لإنتاج  �احب  الغش لإنتاج  الغشاحب  لإنتاج  احب  الم� الم�شالطبيعي  شالطبيعي 

ن �ن �ن  �م�م مشمش � للمتكثفات  البخاري  �شغط  للمتكثفات  البخاري  شغط  �ش للمتكثفات  البخاري  �شغط  للمتكثفات  البخاري  غط  ال� ال�شبط  شبط  ال�ش ال�شبط  بط  � �شدف  شدف  �� ��دف  �به�بهدف 

ر �ر �ر  �ي�ي ي�ي� التبخ فاقد  لتقليل  التبخ�ية  فاقد  لتقليل  �ية  التبخش فاقد  لتقليل  التبخشية  فاقد  لتقليل  ية  القيا� القيا�شفات  شفات  القيا�ش القيا�شفات  فات  الموا� الموا�شحدود  شحدود 

�ل والتخ�ل والتخزين.�زين.�زين. ل والتخ�ل والتخ� �ات النق�ات النق ات النق�ات النق� �ناء عملي�ناء عملي ناء عملي�ناء عملي� �أث�أث أثاأثا

في  الغازات  هذه  تنتج  الإنتاج،  مواقع  وبخالف 

الطبيعي  الغاز  الطبيعي شالة  الغاز  الطبيعي شالة  الغاز  الة  شإ�شإ� إ�اإ�ا انع شانع شانع  وم� التكرير،  وم�شافي  التكرير،  شافي  وم�ش التكرير،  وم�شافي  التكرير،  افي  شم�شم�

أقل مقارنة اأقل مقارنة أقل مقارنة  أن كمياتها اأن كمياتها أن كمياتها  اإل أثناء عمليات المعالجة، اأثناء عمليات المعالجة، أثناء عمليات المعالجة، 
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أو ال ايبدة /كما أن االتتمراب في إتبا  تياتا  الحد من حرق ال ازا  المصداحبة مدع

فددي القيددت الخددال وتددوايه ال دداز الطبيعددي فددي مواقددع اإلنتددا ، يشددكه خطددوة علددى الطريددق 

الصددحي  نحددو الحفدداظ علددى البي ددة، واتددت حل مددوابد ال دداز فددي تلبيددة احتياجددا  مختلددف 

  في االعتباب بمبة  عض الدول العر ية في بفع مسدتويا  ومن الم ن  مكان الخ. القطاعا 

إنتدددا  الدددنف  خدددحل السدددنوا  المقبلدددة، حيددد  تيصددداح  ذلددد  زيدددادة فدددي إنتدددا  ال دددازا  

االتددتمراب فددي الددن   المتبددع التددترجا  تلدد   الدد   يسددتلقل معدد المددر ال ايبددة، /المصدداحبة

 .ال ازا  وبفع كفا ة اإلنتا 

  خ  ف   ق  ع ت  حق ق            س          ج الت  س غال    غ ز            : 3-3    ل 

 

   ذ ئ         فط  س  ئل   غ ز/  ح         س ت ح ق   غ ز ت      ح  : 3-2

        

  س  ب ح ق   غ ز ت : 3-2-1

أو ال ايبدددة فدددي القيدددت الخدددال وتدددوايه /تعدددد ق دددية حدددرق ال دددازا  المصددداحبة مدددع

المجتمدددع  الق دددايا التدددي تناول ددداال ددداز الطبيعدددي فدددي مواقدددع اإلنتدددا  والمعالجدددة أحدددد أ دددرز 

الحد من ممابتا  حرق ال دازا  المصداحبة أو ال ايبدة فدي •
 القيت الخال وتوايه ال از الطبيعي في مواقع اإلنتا 

•   ق  ع      ع  ا

التوتددع فددي اتددتخدال محطددا  الك ر ددا  التددي تعمدده  نظددال •
 الدوبة المركبة لرفع كفا ة التوليد

•     ع    ه    

اتدددتخدال ال ددداز الطبيعدددي كوقدددود م ددد ور فدددي المركبدددا  •
 الخفيفة والمتوتطة

•     ع    قل

• اتتخدال ال از الطبيعي كوقود للط ي وأمرار التسخين •    ق  ع   س   
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فاإن  وبالتالي  الأول��ي��ة،  والمعالجة  الإنتاج  بمرحلة 

في  يتم  ال��غ��ازات  ح��رق  ظاهرة  من  الأعظم  الجزء 

اإنتاج ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي  مواقع 

كما هو مبين بال�شكل 2-3، بينما ل ت�شاهم المراحل 

النفط  ل�شناعة  القيمة  �شل�شة  طول  على  المتبقية 

والغاز �شوى بن�شبة �شئيلة من اإجمالي ما يتم حرقه 

على م�شتوى العالم.

ويمكن تحديد الأ�شباب التي توؤدي اإلى التخل�ص 

من هذه الغازات بالحرق على ال�شعلة كما يلي:

• المناطق 	 في  التحتية  البنية  توافر  ع��دم 

لتجميع  الإنتاج،  بمواقع  القريبة/المحيطة 

اإلى  هذه الغازات بعد معالجتها وتو�شيلها 

اآبار  تتواجد  اأن  يمكن  حيث  الم�شتهلكين. 

على  ومتناثرة  بعيدة  اأم��اك��ن  ف��ي  النفط 

بنية  اإن�شاء  يتطلب  مما  متباعدة  م�شافات 

لتجميع  الأنابيب  تحتية هائلة من خطوط 

الغازات الم�شاحبة لعمليات الإنتاج.

• الحاجة اإلى معالجة هذه الغازات و�شغطها 	

قبل  المراحل  متعددة  �شواغط  با�شتخدام 

الم�شتهلكين،  اإلى  تو�شيلها  اأو  ا�شتخدامها 

الناحية  من  اإ�شافياً  عبئاً  ي�شكل  ما  وهو 

الفنية والقت�شادية.

• انخفا�ص معدل اإنتاج الغازات الم�شاحبة مع 	

ال�شتغالل  دون  يح�ول  الخ�زان  تقدم عمر 

الأمثل للت�شهيالت وبالتالي �شعوبة تحقيق 

الجدوى القت�شادية.

• لتنفيذ 	 ال��الزم��ة  ال�شتثمارات  توفر  ع��دم 

الم�شاحبة  ال���غ���ازات  تجميع  م�����ش��اري��ع 

غ��ازات  ا�شترجاع  فم�شاريع  ومعالجتها، 

هام�شية  م�شاريع  عام  ب�شكل  تعد  ال�شعلة 

الربح.

• ت�شريعات 	 وج��ود  وع��دم  ال��رق��اب��ة،  �شعف 

للنفط  المنتجة  ال�شركات  منع  دون  تحول 

والغاز الطبيعي من ا�شتمرار عمليات حرق 

الغازات، في�شبح من ال�شهل التخل�ص منها 

بدل ا�شترجاعها.

بالتالي، فاإن التخل�ص من هذه الغازات  بالحرق 

على ال�شعلة، ي�شكل الطريق الأ�شهل اأمام ال�شركات 

في  الرغبة  وع��دم  منها،  للتخل�ص  للنفط  المنتجة 

تحمل اأية اأعباء مالية اأو فنية اإ�شافية.

2-3-2: كميات حرق الغاز عالميا
حرق  لظاهرة  الحقيقي  الحجم  على  للوقوف 

كميات  اإح�شاء  من  اأول  فالبد  وتداعياتها  الغازات 

�شنويا  المحروقة  ال��غ��ازات 

وال��ت��وزي��ع ال��ج��غ��راف��ي وهو 

لي�ص بالأمر ال�شهل اأو ت�شوبه 

عدم الدقة، ويعود ذلك اإلى 

عدة عوامل منها عدم وجود 

اأج��ه��زة ق��ي��ا���ص ف��ي م��واق��ع 

كميات  ل��ح�����ش��اب  الإن���ت���اج 

حيث  المحروقة،  ال��غ��ازات 

ي��ن��ظ��ر اإل����ى ه���ذه ال��غ��ازات 

النفط  م��ع  ث��ان��وي  كمنتج 

اأو جدوى  داعي  ول  الخام، 

من ح�شاب كمياته.

رغبة  ذلك،  اإلى  ي�شاف 

اأو الحكومات في  ال�شركات 

الدول المنتجة للنفط الخام 
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     ع    غ ز         ع ى ط   س س     ق   ح ق   غ ز : 2-3    ل 

 
 من إعداد الباح :                  

 

ويمكدددن تحديددددد التددددباب التددددي تددددؤد  إلدددى الددددتخلص مددددن هدددد ف ال ددددازا   ددددالحرق 

 :على الشعلة كما يلي

المحيطددة  مواقدددع اإلنتددا ، لتجميدددع /لمنددارق القريبدددةفدددي اعدددل تددوافر البنيدددة التحتيددة  

حيددد  يمكدددن أن تتواجدددد . معالجت دددا وتوصددديل ا إلدددى المسدددت لكينهددد ف ال دددازا   عدددد 

آ ددداب الدددنف  فدددي أمددداكن  عيددددة ومتندددا رة علدددى مسدددافا  متباعددددة ممدددا يتطلددد  إنشدددا  

 نيددددة تحتيددددة هايلددددة مددددن خطددددور النا يدددد  لتجميددددع ال ددددازا  المصدددداحبة لعمليددددا  

 .اإلنتا 

  اتدددددتخدال ضدددددوام  متعدددددددة معالجدددددة هددددد ف ال دددددازا  وضددددد ط ا إلدددددىالحاجدددددة  

إلددددى المسددددت لكين، وهددددو مددددا يشددددكه عب ددددا  قبدددده اتددددتخدام ا أو توصدددديل ا  المراحدددده

 .إضافيا  من الناحية الفنية واالقتصادية

ول دون  قان يحددد انخفدددار معددددل إنتدددا  ال دددازا  المصددداحبة مدددع تقددددل عمدددر الخددد 

 .تحقيق الجدوى االقتصادية صعو ةو التالي  للتس يح االتت حل الم ه 

 إل   ج        ج 
       

ع    ت    جزئ       ج
   ق ت   غ ز 

  غ ز   ح  ل   س  ل
  غ ز    س  

 الس هالك
   ه ئ  

       

              
•        
•                     
•         
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البحـــــث الثاني

اإلى   الو�شول  من  الحد  في  الطبيعي  الغاز  و�شوائل 

بيانات دقيقة عن م�شتويات الحرق، لتجنب اأي نوع 

من الم�شائلة م�شتقبال.

اإل اأن الهتمام بهذه الق�شية في ال�شنوات الع�شر 

الأخيرة، وتحفيز ال�شركات نحو ا�شتغالل هذه الموارد 

برعاية دولية من الموؤ�ش�شات المالية كالبنك الدولي 

ا�شتخدام  في  الكبير  والتطور  الأوروب���ي،  والبنك 

الغاز،  �شعالت  مواقع  لتحديد  ال�شناعية  الأقمار 

وبرامج الحا�شوب المعقدة التي تعتمد على الربط 

 ،)Light Observations( بين م�شاهدات ال�شوء

 ،)Intensity Measures( الكثافة  قيا�شات  مع 

كميات  ع��ن  دق��ة  اأك��ث��ر  تقديرات  و�شع  ف��ي  �شاهم 

الغازات المحروقة على م�شتوى العالم.

وم���ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق، ي��م��ك��ن ال��ح�����ش��ول على 

الأول  رئي�شين،  م�شدرين  من  الغاز  ح��رق  بيانات 

الإدارة  ب��اإع��داده��ا  تقوم  والتي  ال��دول��ي  البنك  من 

الأمريكية  ال��ج��وي  وال��غ��الف  للمحيطات  الوطنية 

 National Oceanic and Atmospheric(

اإل��ى  ا�شتنادا   )Administration، NOAA
الهيئات  م��ن  وال��ث��ان��ي  ال�شناعية،  الأق��م��ار  ���ش��ور 

المعنية  والموؤ�ش�شات 

ب���ب���ي���ان���ات ال��ط��اق��ة 

ك��������اإدارة م��ع��ل��وم��ات 

ال��ط��اق��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

وم��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ي��دي 

غاز Cedigaz وهي 

تجميع  على  تعتمد 

الر�شمية  ال��ب��ي��ان��ات 

ال�����واردة م��ن ال���دول 

المنتجة  وال�شركات 

للنفط والغاز، وبع�ص 

التقديرات الأخرى.

لبيانات  ف��وف��ق��ا 

ال��وط��ن��ي��ة  الإدارة 

والغالف  للمحيطات 

ال���ج���وي ب��ال��ولي��ات 

ال��م��ت��ح��دة، ف��ق��د بلغ 

خالل  العالم  م�شتوى  على  حرقه  ت��م  م��ا  اإجمالي 

عام 2011 نحو 140 مليار متر مكعب، كما ت�شير 

التقديرات الأولية  لعام 2012، اإلى ارتفاعها لقرابة 

لأكثر  ه��درا  يمثل  ما  وه��و  متر مكعب.  مليار   144
من 4% من الإنت�اج العالمي للغ�از الطبيعي �شنويا، 

كما يت�ش�بب ذلك في انب�عاث 250-300 مليون طن 

�شنويا من غازات الحتبا�ص الحراري. بيد اأن هذه 

التقديرات قد تتاأثر دقتها بعاملين رئي�شيين :

• اأماكن 	 تحديد  على  القدرة  الأول:  العامل   

م�شادر  م��ع  تداخلها  وع���دم  ال�����ش��ع��الت، 

الأ�شواء الأخرى اأثناء فترة الت�شوير الليلي 

ال�شكل  يبين   .)Nighttime Imaging(

2-4 �شورة تم التقاطها بالقمر ال�شناعي 
لمنطقة خانتي  الليلي  الت�شوير  فترة  اأثناء 

مان�شيي�شك برو�شيا التحادية.  

•  العامل الثاني: اإلى اأي مدى يمكن الربط 	

بين وهج ال�شعلة وحجم الغازات المحروقة، 

لتداخل عوامل اأخرى كالرطوبة، والأ�شواء 

ال�شناعية، ووجود غيوم اأو دخان، ... الخ.

الأقمار  با�شتخدام  ال��واردة  البيانات   ف��اإن  لذا 
                                     (     ) 
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 ص     م    ق طه     ق        ع     الت   غ ز       ق  خ        س  س  :3-3    ل 
 غ ب س          س    ال ح      

 
       : National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA 

 

لدددد ا فدددد ن البيانددددا   الددددوابدة  اتددددتخدال القمدددداب الصددددناعية هددددي دالليددددة أك ددددر مددددن 

كون ددا  يانددا  إحصددايية، وهددي تسدداهن فددي توضددي  االتجدداف العددال لكميددا  حددرق ال ددازا  

هددده هدددي فدددي تقايدددد أل تنددداقص علدددى مسدددتوى دولدددة أو منطقدددة مدددا، وأي دددا علدددى النطددداق 

خددددحل فتددددرة معينددددة  كدددده دولددددة  تعكددددس المدددددى الدددد   وصددددلت إليدددد العددددالمي، و التددددالي 

  .من ال ازا  المصاحبة  دال من حرق ا لحتتفادة

، فتشدير إلدى أن إجمدالي مدا تدن حرقد  خدحل نفدس العدال Cedigazأما  يانا  مؤتسدة 

مليداب متدر مكعد  عدن  ياندا   05ملياب متر مكع ، أ   فابق قدبف  051.5قد  ل  ( 5100)

لجدو  المريكيدة، إال أن االتجداف العدال ل د ا الفدابق  دين اإلدابة الورنية للمحيطا  وال حف ا

 .2-5 الشكه كما هو مبين  5110المصدبين في تراجع من  عال 

اتدددتنادا إلدددى )و شدددكه عدددال، فددد ن االتجددداف العدددال لظددداهرة حدددرق ال ددداز فدددي تراجدددع 

، وهددو مددا يشددير إلددى أن الج ددود المب ولددة مددن الدددول والشددركا  ( يانددا  كددح المصدددبين

 . المنتجة للنف  وال از الطبيعي  دأ  تؤتي  مابها
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بيانات  ك��ون��ه��ا  م��ن  اأك��ث��ر  دلل��ي��ة  ه��ي  ال�شناعية 

العام  التجاه  تو�شيح  في  ت�شاهم  وهي  اإح�شائية، 

لكميات حرق الغازات هل هي في تزايد اأم تناق�ص 

على م�شتوى دولة اأو منطقة ما، واأي�شا على النطاق 

اإليه  و�شلت  الذي  المدى  تعك�ص  وبالتالي  العالمي، 

كل دولة  خالل فترة معينة لال�شتفادة من الغازات 

الم�شاحبة بدل من حرقها. 

اأن  اإلى  اأما بيانات موؤ�ش�شة Cedigaz، فت�شير 

 )2011( العام  نف�ص  خ��الل  حرقه  تم  ما  اإجمالي 

قدره  بفارق  اأي  مكعب،  متر  مليار   120.7 بلغ  قد 

الوطنية  الإدارة  بيانات  عن  مكعب  متر  مليار   19
اأن  اإل  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ج��وي  وال��غ��الف  للمحيطات 

التجاه العام لهذا الفارق بين الم�شدرين في تراجع 

منذ عام 2001 كما هو مبين بال�شكل 5-2.

وب�����ش��ك��ل ع����ام، ف����اإن الت���ج���اه ال��ع��ام ل��ظ��اه��رة 

كال  بيانات  اإل��ى  )ا�شتنادا  تراجع  في  الغاز  ح��رق 

الم�شدرين(، وهو ما ي�شير اإلى اأن الجهود المبذولة 

من الدول وال�شركات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي 

بداأت توؤتي ثمارها. 

 يتم حرق الن�شيب الأكبر من الغازات الم�شاحبة 

بلغت كميات  ال���دول، حيث  ف��ي ع��دد م��ح��دود م��ن 

الغازات المحروقة في اإيران عام 2013 نحو 16.5 

حرقا  العالم  دول  اأع��ل��ى  وه��ي  مكعب،  متر  مليار 

للغازات الم�شاحبة .

المحروقة  الغازات  كميات  بلغت  رو�شيا،  وفي 

عام 2013 قرابة 16.5 مليار متر مكعب، اأما في 

فن�زويال، بلغ اإجم�الي ما تم ح�رقه نح�و 12.9 مليار 

مت�ر مكعب. وت�ش�هد كميات الغازات المحروقة في 

ال�شنوات  في  ملحوظا  تزايدا  اأوب��ك  منظمة  دول 

من   %58 نحو  مجتمعة  ت�شكل  وه��ي  الأخ��ي��رة، 

اإجمالي ما تم حرقه على م�شتوى العالم في 2013، 

اإلى  ذلك  ويعود   .2010 في   %52 بنحو  مقارنة 

على  والعراق  فنزويال  في  الحرق  معدلت  ارتفاع 

من  المزيد  بذل  ي�شتلزم  ما  وهو  الخ�شو�ص،  وجه 

الجهود في كال البلدين في ال�شنوات المقبلة. يبين 

الغاز  الكبرى في حرق  الع�شر  الدول   6-2 ال�شكل 

 2010 عامي  بين  الحرق  كميات  وتطور  عالميا، 

و2013.
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      ك   ت ح ق   غ ز ت ع        ق            خ  ف  :3-3    ل 

 
           :                                                              - Cedigaz, natural gas in the world, 2014 edition         

- NOAA/GGFR 
 

فددددي عدددددد محدددددود مددددن  ال ددددازا  المصدددداحبةيددددتن حددددرق النصددددي  الكبددددر مددددن  

 01.2نحددددو  5106إيددددران عددددال الدددددول، حيدددد   ل ددددت كميددددا  ال ددددازا  المحروقددددة فددددي 

 .1وهي أعلى دول العالن حرقا لل ازا  المصاحبة، ملياب متر مكع 

مليدداب متددر  01.2قرا ددة  5106،  ل ددت كميددا  ال ددازا  المحروقددة عددال بوتدديافددي و

 د  وتشد. مليداب متد ر مكعد  05.5و  نحد  لد  إجمد الي مدا تدن حد رق  فند قويح، في أمامكع ، 

كميا  ال ازا  المحروقة في دول منظمة أو   تقايددا ملحوظدا فدي السدنوا  الخيدرة، وهدي 

، مقابندة 5106مدن إجمدالي مدا تدن حرقد  علدى مسدتوى العدالن فدي % 29تشكه مجتمعة نحدو 

ويعدود ذلد  إلدى ابتفدا  معددال  الحدرق فدي فندقويح والعدراق علدى . 5101في % 25 نحو 

.   ل المقيد من الج ود في كح البلدين فدي السدنوا  المقبلدة وج  الخصوص، وهو ما يستلقل

الددول العشدر الكبدرى فدي حدرق ال داز عالميدا، وتطدوب كميدا  الحدرق  دين  1-5الشدكه يبين 

 .5106و 5101عامي 
                                           
1 Cedigaz, natural gas in the world, 5100 
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�شورة  على  للوقوف  وذل��ك 

اأك��ث��ر دق���ة وت��ح��ل��ي��اًل ح��ول 

التجاه العام لحجم الحرق 

وعلى  العالم،  م�شتوى  على 

ويمكن  ال������دول.  م�����ش��ت��وى 

ال�����ش����ت����دلل ع���ل���ى ذل���ك 

ب��ح�����ش��اب م��وؤ���ش��ر ال��ح��رق 

وهو   ،)Flaring index(

ي��م��ث��ل ن�����ش��ب��ة ح��ج��م ال��غ��از 

المكعب  )بالمتر  المحروق 

ال��ق��ي��ا���ش��ي( ل��ك��ل ب��رم��ي��ل 

الغاز  و���ش��وائ��ل  النفط  م��ن 

الطبيعي )يوميا(.

بلغ   ،2013 ع��ام  ففي 

اإنتاج النفط  متو�شط معدل 

و�شوائل الغاز الطبيعي نحو 

86.8 مليون ب/ي. وخالل 
نحو  ح��رق  تم  ال��ع��ام،  نف�ص 

من  مكعب  متر  مليار   122
اأو  م��ع/  الم�شاحب  ال��غ��از 

و�شوائل  النفط  في  الذائب 

 334 بمتو�شط   اأي  الغاز، 

يوميا،  مكعب  متر  مليون 

المتو�شط  ي��ك��ون  ب��ال��ت��ال��ي 

ال��ع��ال��م��ي ل��م��وؤ���ش��ر ال��ح��رق 

متر مكعب غاز   3.85 نحو 

لكل برميل منتج من النفط 

و�شوائل الغاز الطبيعي.

بال�شكل  مبين  هو  وكما 

الحرق  موؤ�شر  ف��اإن   ،7-2
منذ  م�شتمر  تزايد  في  كان 

مع  م��ت��زام��ن��ا   2000 ع���ام 

و�شوائل  النفط  اإن��ت��اج  نمو 

ب��داأ  حتى  الطبيعي،  ال��غ��از 

 2009 ع��ام  منذ  بالتراجع 

الذي بلغ فيه موؤ�شر الحرق قرابة 4.6 متر مكعب/

في  مكعب/برميل  متر   3.8 اإل���ى  لي�شل  برميل، 

                                     (     ) 
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  ع ى ع          ح ق   غ ز      ح  ع      :8-3    ل 

 
                  : Cedigaz, natural gas in the world, 2011&2014                                                                        

 

مددددن الم ددددن  مكددددان الددددر    ددددين كميددددا  حددددرق ال دددداز ومسددددتويا  إنتددددا  الددددنف  

وتدددوايه ال ددداز الطبيعدددي وذلددد  للوقدددوف علدددى صدددوبة أك دددر دقدددة وتحلددديح  حدددول االتجددداف 

ويمكددن االتددتدالل علددى . العددالن، وعلددى مسددتوى الدددولالعددال لحجددن الحددرق علددى مسددتوى 

، وهددددو يم دددده نسددددبة حجددددن ال دددداز (Flaring Index)ذلدددد   حسدددداب مؤشددددر الحددددرق 

لكددده  رميددده مدددن الدددنف  وتدددوايه ال ددداز الطبيعدددي (  دددالمتر المكعددد  القياتدددي)المحدددروق 

 (.يوميا)

إنتدددا  الدددنف  وتدددوايه ال ددداز الطبيعدددي نحدددو ،  لددد  متوتددد  معددددل 5106ففدددي عدددال 

مليددداب متدددر مكعددد  مدددن  055وخدددحل نفدددس العدددال، تدددن حدددرق نحدددو  . /ب مليدددون 91.9

مليدددون  660أو الددد اي  فدددي الدددنف  وتدددوايه ال ددداز، أ   متوتددد   / ال ددداز المصددداح  مدددع

متدددر  6.92 التدددالي يكدددون المتوتددد  العدددالمي لمؤشدددر الحدددرق نحدددو متدددر مكعددد  يوميدددا، 

 .بيعيمن النف  وتوايه ال از الط منت  ماز لكه  رميه مكع 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

  
  

  
  

  
  

   
 

2013 2010 

                          غ ز             حق ق            س    

 

   ف ل       
70  

، فددد ن مؤشدددر الحدددرق كدددان فدددي تقايدددد مسدددتمر منددد  5-5 الشدددكه وكمدددا هدددو مبدددين 

نمدددو إنتدددا  الدددنف  وتدددوايه ال ددداز الطبيعدددي، حتدددى  ددددأ  دددالتراجع  مدددع متقامندددا 5111عدددال 

، ليصددده  رميددده/متدددر مكعددد  0.1الددد    لددد  فيددد  مؤشدددر الحدددرق قرا دددة  5115منددد  عدددال 

الدددرمن مدددن تقايدددد إنتدددا  الدددنف  علدددى  وذلددد  ،5106 رميددده فدددي /مكعددد  متدددر 6.9إلدددى 

نجددداب الج دددود الراميدددة للحدددد مدددن  " شدددكه مدددا"كس  وتدددوايه ال ددداز الطبيعدددي وهدددو مدددا يعددد

 . مع ابتفا  مستويا  اإلنتا   التقامنظاهرة حرق ال ازا  عالميا 

          ج    فط  س  ئل   غ ز        ،   ؤش  ح ق   غ ز ع      :3-3    ل 

 
         :                                                                                            - Cedigaz, natural gas in the world, 2014   

- BP statistical review of the world energy, 2014           
 حسا ا  الباح  -             

 

              ك   ت ح ق   غ ز    : 3-2-2

ال شدددد  أن الدددددول العر يددددة تددددولي اهتمامددددا  ق ددددية حددددرق ال دددداز  حكددددن دوبهددددا 

الحيدددو  فدددي صدددناعة الدددنف  وال ددداز العالميدددة، ف دددي المصددددب الرييسدددي إلمددددادا  الدددنف  

ومشددددتقات ، ويت دددد  ذلدددد  مددددن خددددحل الحددددرص علددددى االتددددتمراب فددددي تنفيدددد  مشددددابيع 
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      ل           ؤش  ح ق   غ ز       م           ل      ج    فط  س  ئل   غ ز 

من المهم بمكان الربط بين كميات حرق الغاز 

الطبيعي  الغاز  و�شوائل  النفط  اإن��ت��اج  وم�شتويات 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

النفط  اإنتاج  تزايد  من  الرغم  على  وذل��ك   ،2013
ما"  "ب�شكل  يع�ك�ص  ما  وهو  الطبيعي  الغاز  و�شوائل 

نجاح الجهود الرامية للحد من ظاهرة حرق الغازات 

عالميا بالتزامن مع ارتفاع م�شتويات الإنتاج. 

2-3-3: كميات حرق الغاز في الدول العربية
ل �شك اأن الدول العربية تولي اهتماما بق�شية 

حرق الغاز بحكم دورها الحيوي في �شناعة النفط 

لإمدادات  الرئي�شي  الم�شدر  فهي  العالمية،  والغاز 

الحر�ص  من خالل  ذلك  ويت�شح  وم�شتقاته،  النفط 

على ال�شتمرار في تنفيذ م�شاريع ل�شترجاع غازات 

ال�شعلة لال�شتفادة منها محليا، والمتثال للت�شريعات 

هذا  في  العربية  الخطط  مع  يتوافق  بما  البيئية 

�شيا�شات  اإت��ب��اع  ف��ي  ال�شتمرار  وي�شكل  ال�����ش��اأن. 

الذائبة  م��ع/اأو  الم�شاحبة  الغازات  حرق  من  الحد 

في الزيت الخام و�شوائل الغاز الطبيعي في مواقع 

الطريق  على  خطوة  المعالجة،  ومحطات  الإن��ت��اج 

ال�شحيح نحو الحفاظ على البيئة، وا�شتغالل موارد 

في  القطاعات  مختلف  احتياجات  تلبية  في  الغاز 

ظل تنامي الطلب على الغاز في الدول العربية. وهو 

دول  في  الم�شتدامة  التنمية  تحقيق  في  ي�شاهم  ما 

المنطقة.

ي�����ش�����ك��ل اإج��م�����ال��ي ما 

ي��ت�����م ح��������رق��ه م���ن ال��غ�����از 

ال��ط��ب��ي�����ع��ي ف����ي ال�����دول 

فقط   %3 ح�والي  العربي�ة 

الكلى  الإن��ت��اج  اإجمالي  من 

)الم�شاحب  الطبي�عي  للغاز 

وت�شل  الم�شاحب(،  وغير 

في  ال��غ��از  ا�شتثمار  ن�شبة 

ن�شبة  )اأي  العربية  ال���دول 

الإنت�اج  اإل��ى  الم�شوق  الغاز 

وكما   .%72 اإل���ى  ال��ك��ل��ي( 

 ،8-2 بال�شكل  مبين  ه��و 

فاإن الن�ش�بة المتبقية تت�وزع 

المع�اد  ال�غ�از  كم�يات  بين 

النفط  مكامن  في  حقن�ها 

تمثل  التي  اإنتاجه  لتح�شين 

نح�و 7.3% من الإنتاج الكلي، بالإ�شافة اإلى الفاقد 

معالج�ته  عمليات  اأثن�اء  الغاز  حجم  تقل�ص  نتيجة 

في  ال�ش�خ  قب�ل  المعالجة  مجمعات  في  وتنقي�ته 

وذلك   ،%17.5 نحو  يم�ثل  ال��ذي  التوزيع  �شبكات 

في  الغ�از  من  الثقي�لة  المكونات  ا�شتخال�ص  نتيجة 

وحدات التجزئة )Fractionation Units( لإنتاج 

�شوائل الغاز الطبيعي)الإيثان، وغاز البترول الم�شال، 

ذلك  ويع�ود  مرتفع�ة  ن�شبة  تعد  وهي  والمتكثفات(. 

بالأ�ش�ا�ص اإلى تطور �شناعة الغاز الطبيعي والتو�ش�ع 

الغاز  �شوائل  لإن��ت��اج  التجزئة  وح���دات  اإن�شاء  ف��ي 

الطبيعي خا�شة في ال�شعودية والإمارات والجزائر. 

وعلى الرغم من النمو الم�شتمر في اإنتاج الدول 

العربية من النفط و�شوائل الغاز الطبيعي، والذي من 

اأن يت�شبب في حرق المزيد من الغازات  المفتر�ص 

اإل  ا�شترجاعها،  عدم  حال  في  لالإنتاج  الم�شاحبة 

الم�شاريع  بف�شل  ذلك  عك�ص  اإلى  ي�شير  الواقع  اأن 

في  ال�شعلة  غ��ازات  ل�شترجاع  وال��رائ��دة  الناجحة 

الغاز  اإجمالي  بلغ   2013 عام  ففي  العربية.  الدول 

متر  مليار   23.5 نحو  العربية  الدول  في  المحروق 

مكعب اأي ما يعادل نحو 19.2% فقط من اإجمالي 

ما تم حرقه عالميا، بينما اأنتجت الدول العربية من 
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 3112 إل   ج         غ ز                          ع م  ع  ز  :9-3    ل 

 
                 :                                           Data derived from Cedigaz natural gas in the world, 2014 edition 

 

العر يدددة مدددن الدددنف  وتدددوايه وعلدددى الدددرمن مدددن النمدددو المسدددتمر فدددي إنتدددا  الددددول 

ال دددداز الطبيعددددي، والدددد   مددددن المفتددددرر أن يتسددددب  فددددي حددددرق المقيددددد مددددن ال ددددازا  

المصدددداحبة لإلنتددددا  فددددي حددددال عدددددل اتددددترجاع ا، إال أن الواقددددع يشددددير إلددددى عكددددس ذلدددد  

ففدددي .  ف ددده المشدددابيع الناجحدددة والرايددددة التدددترجا  مدددازا  الشدددعلة فدددي الددددول العر يدددة

مليدددداب متددددر  56.2ل دددداز المحددددروق فددددي الدددددول العر يددددة نحددددو  لدددد  إجمددددالي ا 5106عددددال 

فقددد  مدددن إجمدددالي مدددا تدددن حرقددد  عالميدددا،  ينمدددا أنتجدددت % 05.5مكعددد  أ  مدددا يعدددادل نحدددو 

 ، /مليددون ب 59الدددول العر يددة مددن الددنف  وتددوايه ال دداز الطبيعددي فددي نفددس العددال نحددو 

. 5-5 الشدددكه  مدددن إجمدددالي اإلنتدددا  العدددالمي، كمدددا هدددو مبدددين% 65.6أ  مدددا يعدددادل نحدددو 

متدددددر  5.6لددددددول العر يدددددة قرا دددددة ا فددددديويبلددددد  متوتددددد  قيمدددددة مؤشدددددر حدددددرق ال ددددداز 

متددددر  6.92 رميدددده، وهددددو أقدددده مددددن المتوتدددد  العددددالمي الدددد   يقدددددب  حددددوالي /مكعدددد 

 . رميه كما تمت اإلشابة إلي  تا قا/مكع 

   غ ز    س ق
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الدول  في  الغاز  حرق  موؤ�شر  قيمة  متو�شط  ويبلغ 

العربية قرابة 2.3 متر مكعب/برميل، وهو اأقل من 

متر   3.85 بحوالي  يقدر  الذي  العالمي  المتو�شط 

تمت  كما  مكعب/برميل 

الإ�شارة اإليه �شابقا.

ه���ذه  اأن  ����ش���ك  ل 

ال��ب��ي��ان��ات ت��ع��ك�����ص ن��ج��اح 

الدول العربية في تخفي�ص 

وبالتالي  الحرق،  معدلت 

تخفي�ص ما ينتج عنها من 

اأك�شيد  ثاني  انبعاثات غاز 

في  ي�شاهم  مما  الكربون، 

تحقيق التنمية الم�شتدامة 

منخف�شة  مجتمعات  وبناء 

المنطقة  ف���ي  ال���ك���رب���ون 

لقاعدة  فوفقا  ال��ع��رب��ي��ة. 

معلومات  اإدارة  ب��ي��ان��ات 

ال��ط��اق��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ف��اإن 

ظ��اه��رة ح���رق ال��غ��از في 

للنفط  ال��م��ن��ت��ج��ة  ال����دول 

ت�شببت  الطبيعي  وال��غ��از 

ف���ي ان��ب��ع��اث ن��ح��و 243 

ثاني  غ��از  م��ن  مليون ط��ن 

اأك�������ش���ي���د ال���ك���رب���ون ف��ي 

بلغت  بينما   ،2012 ع��ام 

اأك�شيد  ثاني  انبعاثات غاز 

الكربون الناتجة عن حرق 

العربية  ال���دول  ف��ي  ال��غ��از 

فقط  مليون طن   43 نحو 

بال�شكل  م��ب��ي��ن  ه���و  ك��م��ا 

2-10، اأي اأن ح�شة الدول 
العربية تمثل نحو %17.7 

من الإجمالي.

ال�شورة  تختلف  لكن 

م�شتوى  على  النظر  عند 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ف���رادى، 

الدول  اأعلى  يعد  فالعراق 

                                     (     ) 
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 ح                     إل   ج               فط  س  ئل   غ ز، :8-3    ل 
 3112ع م   ك   ت ح ق   غ ز 

 
    الباح  اتتناد إلى من إعداد  :                  

- BP statistical review of the world energy, 2014.             
             - Cedigaz, natural gas in the world, 2014 edition. 
 

ال شدددد  أن هدددد ف البيانددددا  تعكددددس نجدددداب الدددددول العر يددددة فددددي تخفدددديض معدددددال  

الحدددرق، و التدددالي تخفددديض مدددا يندددت  عن دددا مدددن انبعا دددا  مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون، ممدددا 

و ندددا  مجتمعدددا  منخف دددة الكر دددون فدددي المنطقدددة يسددداهن فدددي تحقيدددق التنميدددة المسدددتدامة 

اقددددة المريكيددددة، فدددد ن ظدددداهرة حددددرق  يانددددا  إدابة معلومددددا  الطقاعدددددة فوفقددددا ل .العر يددددة

مليدددون  506ال ددداز فدددي الددددول المنتجدددة للدددنف  وال ددداز الطبيعدددي تسدددببت فدددي انبعددداث نحدددو 

،  ينمدددا  ل دددت انبعا دددا  مددداز  ددداني 5105ردددن مدددن مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون فدددي عدددال 

 مليدددون ردددن فقددد  06أكسددديد الكر دددون الناتجدددة عدددن حدددرق ال ددداز فدددي الددددول العر يدددة نحدددو 

مددددن % 05.5، أ  أن حصددددة الدددددول العر يددددة تم دددده نحددددو 01-5 الشددددكه ن كمددددا هددددو مبددددي

 .العالمي اإلجمالي
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     ث ت غ ز ث     كس                ج         :11-3    ل 
       طق      م    خ  ف  ع  ح ق   غ ز           

 
                 :                                                                           US. Energy Information Administration, EIA  

 

لكدددن تختلدددف الصدددوبة عندددد النظدددر علدددى مسدددتوى الددددول العر يدددة فدددرادى، فدددالعراق 

يعدددد أعلدددى الددددول العر يدددة حرقدددا لل ددداز المصددداح ، حيددد   لددد  إجمدددالي مدددا تدددن حددد رق  فدددي 

مليددداب متدددر مكعددد  أ  أك دددر مدددن نصدددف مدددا تدددن حرقددد  فدددي الددددول  05.0نحدددو  5106ل عدددا

ويعددددود ذلدددد  إلددددى . العر يددددة مجتمعددددة، وهددددو أي ددددا با ددددع أكبددددر دول العددددالن حرقددددا لل دددداز

تعدددرر منشدددم  ومجمعدددا  معالجدددة وتصدددنيع ال ددداز فدددي الدددبحد إلدددى أضدددراب كبيدددرة أ ندددا  

ز الجندددوب، ممدددا أدى إلدددى و دددالخص مجمعدددا  مدددا 5116الحدددداث التدددي مدددر    دددا عدددال 

تددددهوب راقدددة المعالجدددة إلدددى مدددا دون ال لددد  عمدددا كاندددت عليددد  فدددي ال مانيندددا ،  اإلضدددافة 

 .إلى تراجع أعمال الصيانة ل  ف المنشم 

نتدددا  الدددنف  ومدددا أدى إلدددى تفددداقن ظددداهرة حدددرق ال ددداز فدددي العدددراق، هدددو ابتفدددا  إ

وحدددرق    المصددداحبة،، الددد   صددداحب  زيدددادة فدددي إنتدددا  ال دددازاخدددحل السدددنوا  الماضدددية

مدددن هددد ف ال دددازا  فدددي ظددده عددددل وجدددود راقدددة معالجدددة تواكددد  زيدددادة % 11أك دددر مدددن 
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نحو  العام  نف�ص  في  الطبيعي  الغاز  و�شوائل  النفط 

من   %32.3 نحو  يعادل  ما  اأي  ب/ي،  مليون   28
اإجمالي الإنتاج العالمي، كما هو مبين بال�شكل 9-2. 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

العربية حرقا للغاز الم�شاحب، حيث بلغ اإجمالي ما 

تم ح�رقه في عام 2013 نحو 12.4 مليار متر مكعب 

العربية  الدول  اأكثر من ن�شف ما تم حرقه في  اأي 

حرقا  العالم  دول  اأكبر  راب��ع  اأي�شا  وه��و  مجتمعة، 

ومجمعات  من�شاآت  تعر�ص  اإل��ى  ذلك  ويعود  للغاز. 

اأ�شرار كبيرة  اإلى  البالد  الغاز في  معالجة وت�شنيع 

اأثناء الأحداث التي مرت بها عام 2003 وبالأخ�ص 

طاقة  تدهور  اإلى  اأدى  مما  الجنوب،  غاز  مجمعات 

في  عليه  كانت  عما  الثلث  دون  ما  اإل��ى  المعالجة 

ال�شيانة  اأعمال  تراجع  اإلى  بالإ�شافة  الثمانينات، 

لهذه المن�شاآت.

وما اأدى اإلى تفاقم ظاهرة حرق الغاز في العراق، 

الما�شية،  ال�شنوات  خالل  النفط  اإنتاج  ارتفاع  هو 

الم�شاحبة،  الغازات  اإنتاج  في  زيادة  �شاحبه  الذي 

وحرق اأكثر من 60% من هذه الغازات في ظل عدم 

وجود طاقة معالجة تواكب زيادة الإنتاج، وبالأخ�ص 

في حقول النفط الواقعة في محافظة الب�شرة جنوب 

العراق، حيث ارتفعت الكميات المحروقة من الغاز 

اإلى 9.6 مليار  من 7 مليار متر مكعب عام 2009 

متر مكعب عام 2011 ثم 

مكعب  متر  مليار   12 اإلى 

مبين  هو  كما   2012 عام 

بال�شكل 11-2.

ال��ع��ق��ود  تت�شمن  ول 

التي تم اإبرامها مع �شركات 

اإل���زام  العالمية  النفطية 

الغاز  با�شتثمار  ال�شركات 

بكميات  اإل  الم�شاحب 

محدودة لأغرا�ص عمليات 

ال����ش���ت���خ���راج ك��ت�����ش��غ��ي��ل 

ال�������ش���واغ���ط ال���غ���ازي���ة، 

الطاقة  لتوليد  ومحطات 

الكهربائية.

ت�����ش��ك��ل ق�����ش��ي��ة ح��رق 

اأم��ام  �شعبا  تحديا  ال��غ��از 

لرفع  ي�شعى  الذي  العراق 

الخام  النفط  من  اإنتاجه 

ب/ي  مليون   6.5 اإل��ى  حاليا  ب/ي  مليون   3 م��ن 

بحلول عام 2017. وعلى �شعيد اآخر، يعاني العراق 

لت�شغيل  الالزمة  الغاز  اإم��دادات  نق�ص  من  داخليا 

وهو  الطبيعي،  بالغاز  تعمل  التي  الكهرباء  محطات 

ما دفع العراق موؤخرا اإلى توقيع اتفاقيتين ل�شتيراد 

الغاز من اإيران، حيث �شيتم ا�شتيراد نحو 24 مليون 

متر مكعب/اليوم لت�شغيل محطة كهرباء المن�شورية 

وال�شدر  القد�ص  ومحطتي  دي��ال��ى،  محافظة  ف��ي 

مكعب/ متر  مليون   50 اإل��ى  بالإ�شافة  بغداد.  في 

اليوم لإمداد محطات كهرباء الرميلة و�شط الب�شرة 

الجانب  يبداأ  اأن  ويتوقع  الب�شرة.  في  والنجيبية 

الإيراني في �شخ الغاز الطبيعي خالل الربع الثاني 

من عام 2015.

ول ت�شكل هذه الق�شية هدرا للغاز الذي يحتاجه 

العراق محليا فح�شب، بل اأي�شا عبئا بيئيا بف�شل ما 

اأك�شيد  ثاني  لغاز  انبعاثات  من  الحرق  فيه  يت�شبب 

في  الغاز  حرق  ت�شبب   ،2012 عام  ففي  الكربون، 

غاز  من  طن  مليون   21 نحو  انبعاث  ف��ي   ال��ع��راق 

ثاني اأك�شيد الكربون، وهي كمية ت�شكل وحدها نحو 

                                     (     ) 
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اإلنتددددا ، و ددددالخص فددددي حقددددول الددددنف  الواقعددددة فددددي محافظددددة البصددددرة جنددددوب العددددراق، 

إلدددى  5115مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  5حيددد  ابتفعدددت الكميدددا  المحروقدددة مدددن ال ددداز مدددن 

كمدددا هدددو  5105مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  05  دددن إلدددى 5100مليددداب متدددر مكعددد  عدددال  5.1

 .00-5 الشكه مبين 

وال تت ددمن العقددود التددي تددن إ رام ددا مددع شددركا  النفطيددة العالميددة إلددقال الشددركا  

 اتدددت ماب ال ددداز المصددداح  إال  كميدددا  محددددودة لمدددرار عمليدددا  االتدددتخرا  كتشددد يه 

 .ال وام  ال ازية، ومحطا  لتوليد الطاقة الك ر ايية

          ج      ق       فط   خ م،        ت    ح          غ ز      ح  :11-3    ل 

 
                  :                                                                     OPEC Annual statistical bulletin, various issues  

 

تشدددكه ق دددية حدددرق ال ددداز تحدددديا صدددعبا أمدددال العدددراق الددد   يسدددعى لرفدددع إنتاجددد  

. 5105   حلدددول عدددال /مليدددون ب 1.2  حاليدددا إلدددى /مليدددون ب 6مدددن الدددنف  الخدددال مدددن 

وعلدددى صدددعيد آخدددر، يعددداني العدددراق داخليدددا مدددن نقدددص إمددددادا  ال ددداز الحزمدددة لتشددد يه 

ع العددراق مددؤخرا إلددى توقيددع محطددا  الك ر ددا  التددي تعمدده  ال دداز الطبيعددي، وهددو مددا دفدد

مليدددددون متدددددر  50تددددديتن اتدددددتيراد نحدددددو اتفددددداقيتين التدددددتيراد ال ددددداز مدددددن إيدددددران، حيددددد  
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البحـــــث الثاني

ن�شف النبعاثات الناتجة عن حرق الغاز في الدول 

العربية مجتمعة كما هو مبين بال�شكل 2-12، بينما 

الغاز  و�شوائل  النفط  من  العراق  اإنتاج  متو�شط  بلغ 

خالل نف�ص العام  حوالي 3.1 مليون ب/ي بما يعادل 

نحو 11% فقط من اإجمالي اإنتاج الدول العربية.

هذه  ل�شتثمار  العراقية  الحكومة  تخط�ط  لذا 

الغازات من خالل تنفيذ م�شروع ل�شترجاع الغازات 

الرميلة،  حقول  في  حاليا  تحرق  التي  الم�شاحبة 

وغرب القرنة-1، والزبير في جنوب الع�راق وتقدر 

بنحو  7.2 مليار متر مكعب �شنويا )700 مليون قدم 

غاز  �شركة  الغر�ص  لهذا  وتاأ�ش��ش�ت  مكعب/اليوم(. 

 2011 الثاني من عام  نوفمبر/ت�شرين  الب�شرة في 

با�شتثمارات 12.8 مليار دولر.

النفط  وزارة  م��ع  الموقعة  لالتفاقية  ووف��ق��ا 

العراقية، فاإن �شركة غاز الب�شرة �شتقوم ببيع الغاز 

وقد  الحكومية.  الجنوب  غ��از  �شركة  اإل��ى  المعالج 

نجحت  �شركة غاز الب�شرة منذ ت�شغيلها في اأيار/

مايو 2013، في رفع طاقة معالجة الغاز الم�شاحب 

مليار   2.48 م��ن  الجنوب  نفط  حقول  م��ن  الناتج 

مكعب/اليوم(  قدم  مليون   240( �شنويا  مكعب  متر 

اإلى 5.2 مليار متر مكعب �شنويا )500 مليون قدم 

بطاقة  الو�شول  ال�شركة  وتخطط  مكعب/اليوم(، 

المعالجة اإلى 20 مليار متر مكعب �شنويا )2 مليار 

قدم مكعب/اليوم( خالل ال�شنوات المقبلة.

 نجحت دول الخليج النفطية في تقليل معدلت 

وت�شير  بل  ج��دا،  منخف�شة  م�شتويات  اإل��ى  الحرق 

البيانات اإلى اأن ظاهرة حرق الغازات الم�شاحبة قد 

تال�شت تقريبا في بع�ص الدول  كما هو الحال في 

ال�شعودية، والبحرين، والكويت، وت�شكل دول الخليج 

في  يتم حرقه  ما  اإجمالي  من   %14 نحو  مجتمعة 

اأو 2.7% فقط من اإجمالي ما يتم  الدول العربية، 

حرقه على م�شتوى العالم. 

اأما في الدول العربية المنتجة للنفط والغاز في 

�شمال اأفريقيا )م�شر، ليبيا، تون�ص، والجزائر( فقد 

الغاز  ح�رق  م�ش�تويات  في  ملحوظا  تراجعا  �شهدت 

خ�الل العق�د الما�شي، وهي ت�شكل مجتمعة حوالي 
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لتشددد يه محطدددة ك ر دددا  المنصدددوبية فدددي محافظدددة ديدددالى، ومحطتدددي القددددس اليدددول /مكعددد 

إلمددددداد محطددددا  ول اليدددد/مليددددون متددددر مكعدددد  21 اإلضددددافة إلددددى . والصدددددب فددددي   ددددداد

ويتوقدددددع أن يبددددددأ الجانددددد  . والنجيبيدددددة فدددددي البصدددددرة ك ر دددددا  الرميلدددددة وشددددد  البصدددددرة

 .5102اإليراني في ض  ال از الطبيعي خحل الر ع ال اني من عال 

لل ددداز الددد   يحتاجددد  العدددراق محليدددا فحسددد ،  ددده  وال تشدددكه هددد ف الق دددية هددددبا  

 ف دده مددا يتسددب  فيدد  الحددرق مددن انبعا ددا  ل دداز  دداني أكسدديد الكر ددون،   ي يددا   عب ددا   أي ددا  

مليددون رددن مددن  50، تسددب  حددرق ال دداز فددي العددراق فددي  انبعدداث نحددو 5105ففددي عددال 

مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون، وهدددي كميدددة تشدددكه وحددددها نحدددو نصدددف االنبعا دددا  الناتجدددة 

،  ينمدددا  لددد  05-5ه  الشدددكعدددن حدددرق ال ددداز فدددي الددددول العر يدددة مجتمعدددة كمدددا هدددو مبدددين 

مليدددون  6.0متوتددد  إنتدددا  العدددراق مدددن الدددنف  وتدددوايه ال ددداز خدددحل نفدددس العدددال  حدددوالي 

 .فق  من إجمالي إنتا  الدول العر ية% 00   ما يعادل نحو /ب

           ث ت ث     كس                ج  ع  ح ق   غ ز                  :13-3    ل 

 
                  :                                                                         US. Energy Information Administration, EIA  
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

م�ش�توى  على  ح�رقه  يتم  ما  اإجمالي  من   %31.7
الدول العربية كما هو مبين بال�شكل 13-2.

2-3-4: التغلب على المع�قات الفنية والقت�سادية 
لحرق الغاز 

ت�شكل التحديات الفنية والقت�شادية عائقا اأمام 

الحد من ظاهرة حرق الغازات. فمن الناحية الفنية، 

ال�شوائب  لف�شل  ال��غ��ازات  ه��ذه  معالجة  م��ن  لب��د 

والهيدروكربونات الثقيلة منها، و�شغطها با�شتخدام 

بالإمكان  ي�شبح  حتى  المراحل  متعددة  �شواغط 

ت�شويقها اإلى الم�شتهلكين. ومن الناحية القت�شادية، 

عن  بعيدة  مناطق  في  الإن��ت��اج  مواقع  تواجد  ف��اإن 

الم�شاحب  الغاز  اإنتاج  معدلت  وتراجع  الأ�شواق، 

مع اإنتاج النفط، يجعل من م�شاريع ا�شترجاع غازات 

هنا  من  لال�شتثمارات.  جاذبة  غير  م�شاريع  ال�شعلة 

توفير  ف��ي  مهما  دورا  التكنولوجي  التطور  يلعب 

خيارات محفزة من الناحية القت�شادية، ويمكن اأن 

تتغلب على المعوقات الفنية �شالفة الذكر.

ا�شتخدام  يمكن  ف��اإن��ه  ال��ب��ري��ة،  الحقول  ففي 

مولدات متحركة )Mobile Generators( لتولي�د 

ال��ك��ه�����رب��اء ال��الزم�����ة 

موق�ع  لح��ت�����ي��اج��ات 

اإمكاني�ة  مع  الإنت�اج 

اإلى  موق�ع  من  نقل�ها 

انخ�فا�ص  عن�د  اآخ�ر 

م�عدلت الإنتاج. كما 

يمكن اأي�شا في ح�ال 

تواف�ر البن�ية التحت�ية 

في  الطبي��عي  للغ�از 

المناط�ق القريب�ة من 

مواق�ع الإنتاج، اأن يتم 

ال��غ��ازات  ه�ذه  �ش�خ 

الغ�از  �شب�كات  ف��ي 

بدورها  ت�ش�ل  والتي 

الم�شتهلك�ين.  اإل���ى 

بالن��ش�بة لحق�ول  اأما 

ال���ن�������ف���ط وال����غ����از 

البحرية والتي ت�شكل 

ت�شهيالت  تركيب  اأم��ام  عائقا  الم�شاحة  محدودية 

لم  اإذا  خا�شة  البحرية،  المن�شات  على  ج��دي��دة 

الدرا�شات  اإع���داد  اأث��ن��اء  العتبار  في  اأخ��ذه��ا  يتم 

الهند�شية الأولية، فاإن الح�ل الأول ه�و اإع�ادة ح�ق�ن 

اآليات  �شم�ن  الخ�زان/المك�من  في  الغ�ازات  هذه 

الإنت�اج المح�شن للنفط. وفي بع�ص الأحوال، يم�كن 

ا�شتخ�دام وح�دات �شغ�ي�رة لتح�ويل الغاز اإلى �شوائل 

)GTL( ثم خلط ال�شوائل الناتجة مع النفط الخام 

خطوط  بوا�ش�طة  ونقله  الآب��ار  من  طبيعيا  الُمنتج 

الأنابيب اإلى وحدات المعالجة. 

اإنكار  يمكن  ف��ال  القت�شادية،  الناحي�ة  وم��ن 

حقي�قة اأن م�شاريع خف�ص حرق الغازات في اأغلبها 

قيم  تتراوح  هام�شية، حيث  اأو  ربحية  غير  م�شاريع 

معدل العائد الداخلي )IRR( ما بين 6-10%. لذا 

الغازات  ا�شترجاع  لم�شاريع  التخطيط  من  بد  فال 

اأو  نفطي  لحقل  المقترحة  التنمية  خطط  �شمن 

منطقة ما، حتى ل يتم النظر للم�شروع كحالة منفردة 

�شي�شاعد  م��ا  وه��و   ،)Standalone Project(
�شانعي القرار في ال�شركات المنتجة للنفط والغاز 

على اعتماد الميزانيات الالزمة.
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 Cedigaz, natural gas in the world, 2014 edition       ت    ق     :                 
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تشدددددكه التحدددددديا  الفنيدددددة واالقتصدددددادية عايقدددددا أمدددددال الحدددددد مدددددن ظددددداهرة حدددددرق 

فمدددددن الناحيدددددة الفنيدددددة، ال دددددد مدددددن معالجدددددة هددددد ف ال دددددازا  لفصددددده الشدددددواي  . ال دددددازا 

وال يددددبوكر ونا  ال قيلددددة من ددددا، وضددد ط ا  اتددددتخدال ضددددوام  متعدددددة المراحدددده حتددددى 

تصدددادية، فددد ن تواجدددد مواقدددع ومدددن الناحيدددة االق. يصدددب   اإلمكدددان تسدددويق ا إلدددى المسدددت لكين

اإلنتدددا  فدددي مندددارق  عيددددة عدددن التدددواق، وتراجدددع معددددال  إنتدددا  ال ددداز المصددداح  مدددع 

إنتددددا  الددددنف ، يجعدددده مددددن مشددددابيع اتددددترجا  مددددازا  الشددددعلة مشددددابيع ميددددر جاذ ددددة 

دوبا م مددددا فددددي تددددوفير خيددددابا   التطددددوب التكنولددددوجيمددددن هنددددا يلعدددد  . لحتددددت مابا 

 .ية، ويمكن أن تت ل  على المعوقا  الفنية تالفة ال كرمحفقة من الناحية االقتصاد

 (Mobile Generators) متحركدة مولددا ف ند  يمكدن اتدتخدال ففي الحقول البرية، 

 موقد ع إلدى آخد ر ا مدن  ة نقلد ا  مع إمكانيد ع اإلنت ياجا  موق ة الحت ر ا  الحزم د الك  لتولي
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حثيثة  جهود  فهناك  الدولي،  ال�شعيد  على  اأما 

من المجتمع الدولي لتحفيز ال�شتثمار في م�شاريع 

خف�ص  م�شاريع  ومنها  عموما  النبعاثات  خف�ص 

المثال برنامج تنمية  الغاز. ومنها على �شبيل  حرق 

 )CD4CDM( النظيفة  التنمية  لآلية  ال��ق��درات 

انبعاثات  لخف�ص  كيوتو   ب��رت��وك��ول  اآل��ي��ات  �شمن 

م�شاريع  يجيز  وال��ذي  الحراري،  الحتبا�ص  غ��ازات 

التنمية  اإدراك  ت�شاعد على  التي  النبعاثات  خف�ص 

الوقت  في  وتولد  النامية،  ال��دول  في  الم�شتدامة 

 Certified( معتمدة  انبعاثات  تخفي�شات  ذات��ه 

اأو  المتقدمة  للدول  يمكن   )Carbon Credits
وا�شتغاللها.  منها  ال�شتفادة  الم�شتثمرة  ال�شركات 

حيث �شي�شاهم بيع وحدات الكربون في رفع معدل 

الكربون  �شعر  باأن  علما  للم�شروع،  الداخلي  العائد 

يتراوح من خم�شة اإلى ع�شرة دولرات للطن الواحد 

في التجارة الدولية.

في  الغاز  حــرق  م�ساريع خف�ض  من  اأمثلة   :5-3-2
الدول العربية

ل �شك اأن تراجع م�شتويات حرق الغاز في الدول 

م�شاريع  نتاج  كان  الخليج  دول  وبالأخ�ص  العربية 

ال�شيا�شات  �شانعي  ل��دى  وروؤي���ة  واإرادة  متميزة، 

ومتخذي القرار نحو الحد من هذه الظاهرة اإيماناً 

بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في 

من  البيئة  على  وحفاظا  العربية،  الدول  اقت�شادات 

التلوث، لتحقيق تنمية م�شتدامة باأبعادها القت�شادية 

والبيئية والجتماعية. 

الكويت  نفط  �شركة  تبنت  الكويت،  دول��ة  ففي 

القائمة بعمليات اإنتاج ونقل النفط والغاز في جميع 

مع  المق�شومة  المنطقة  با�شتثناء  الكويت  مناطق 

الغاز  من  لال�شتفادة  طموحا  برنامجا  ال�شعودية، 

الرئي�شية  الأهداف  �شمن  النفط  لإنتاج  الم�شاحب 

بحرق  الو�شول  اإلى  ال�شركة  تهدف  حيث  لل�شركة. 

الغاز اإلى اأقل من 1% من الإنتاج الكلي للغاز بحلول 

العام المالي 2015/2014.

وت�شير البيانات اإلى اأن ال�شركة قد نجحت فعليا في 

الو�شول بحرق الغاز في العام المالي 2014/2013 

بنحو  مقارنة  للغاز  الكلي  الإنتاج  من   %1.24 اإلى 

2006/2005 كما هو  المالي  العام  17.18% في 
بتنفيذ  ال�شركة  قامت  حيث   .14-2 بال�شكل  مبين 

في  ال��غ��از  �شبكة  تحديث  ت�شمنت  م�شاريع  ع��دة 

الكويت،  و���ش��رق  ج��ن��وب 

وت��ع��دي��ل ن���ظ���ام اأب���خ���رة 

خزانات النفط في مراكز 

واإن�شاء خطوط  التجميع، 

اأنابيب جديدة لنقل الغاز.

التكلفة  بلغت  وق���د 

الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع 

حتى  تنفيذها  ت��م  ال��ت��ي 

 3.6 ن��ح��و   2012 ع���ام 

مليار دولر، هذا بخالف 

ا����ش���ت���ث���م���ارات اأخ������رى 

م��خ�����ش�����ش��ة ل��م�����ش��اري��ع 

ج����دي����دة ت��ب��ل��غ ح���وال���ي 

لي�شل  دولر،  مليار   4.1
اإجمالي ال�شتثمارات في 

حرق  من  الحد  م�شاريع 

ال���غ���از ال��م�����ش��اح��ب في 

                                     (     ) 
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مليدددداب دوالب، ليصدددده إجمددددالي االتددددت مابا  فددددي مشددددابيع الحددددد مددددن حددددرق  0.0حدددوالي 
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 5106/5100التقرير السنو  -شركة نف  الكويت:                  

 

علددددى الجاندددد  االقتصدددداد ، تدددداهن التخفدددديض الكبيددددر فددددي معدددددال  حددددرق ال دددداز 

 مواقدددع الشدددركة علدددى مدددداب السدددنوا  الماضدددية منددد   دايدددة تنفيددد  البرندددام  فدددي تخفددديض 

، و لددد  إجمدددالي 02-5 الشدددكه الخسددداير السدددنوية الناتجدددة عدددن هددددب ال ددداز كمدددا هدددو مبدددين 

 5.5نحدددو  5112/5111اس مقابندددة  سدددنة التددد 5100/5105مدددا تدددن تدددوفيرف حتدددى عدددال 

 .1ملياب دوالب

 

 

                                           
1 KOC, ”Kuwait oil company gas flaring”, A paper presented at GGFR global forum, London 24-25 October 

2012. 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

 7.5 اأكثر من  اإلى  ال�شركة 

مليار دولر.

ع������ل������ى ال�����ج�����ان�����ب 

الق����ت���������ش����ادي، ���ش��اه��م 

ال��ت��خ��ف��ي�����ص ال��ك��ب��ي��ر في 

م����ع����دلت ح�����رق ال���غ���از 

بمواقع ال�شركة على مدار 

منذ  الما�شية  ال�شنوات 

في  البرنامج  تنفيذ  بداية 

تخفي�ص الخ�شائر ال�شنوية 

الناتجة عن هدر الغاز كما 

 ،15-2 بال�شكل  مبين  هو 

وبلغ اإجمالي ما تم توفيره 

 2012/2011 ع��ام  حتى 

الأ���ش��ا���ص  ب�شنة  م��ق��ارن��ة 

 2.7 نحو   2006/2005
مليار دولر .

وفي دولة قطر، يعد م�شروع ا�شترجاع وا�شتغالل 

حقل  اأكبر  ال�شاهين  حقل  في  الم�شاحبة  الغازات 

نفط بحري بدولة قطر، من الم�شاريع المتميزة التي 

�شاهمت في تخفي�ص معدلت حرق الغاز الم�شاحب. 

عام  ال�شاهين  حقل  من  النفط  اإنتاج  بداية  فمنذ 

الم�شاحبة  الغازات  من  التخل�ص  يتم  كان   ،1994
لإنتاج النفط بالحرق على ال�شعلة، ول ي�شتغل �شوى 

اإنتاج الغاز لأغرا�ص ال�شتهالك في  3% فقط من 
مواقع الإنتاج، وا�شتمر حرق الغاز اإلى اأن تم ت�شغيل 

م�شروع ا�شترجاع الغازات الم�شاحبة عام 2004.

وقد ت�شمن الم�شروع الذي تم ت�شجليه في �شهر 

اأيار/مايو من عام 2007 وفق اآلية التنمية النظيفة 

لتجميع  ت�شهيالت  تركيب  المتحدة،  لالأمم  التابعة 

لنقل  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  واإن�����ش��اء  الم�شاحبة،  ال��غ��ازات 

لحقل  البحرية  الت�شهيالت  اإلى  المجمعة  الغازات 

بمنطقة  الغاز  معالجة  مجمع  اإل��ى  ومنها  ال�شمال 

م�شيعيد على بعد 150 كم من الت�شهيالت البحرية 

ت�شغيل  في  المعالج  الغاز  ي�شتخدم  حيث  للحقل، 

محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتوفير احتياجات 

البالد من الكهرباء. 
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وفددي دولددة قطددر، يعددد مشددرو  اتددترجا  واتددت حل ال ددازا  المصدداحبة فددي حقدده 

المشدابيع المتميدقة التدي تداهمت فدي تخفديض الشاهين أكبر حقه نف   حر   دولة قطر، من 

، كدان يدتن 0550فمن   داية إنتا  النف  من حقه الشاهين عال . معدال  حرق ال از المصاح 

% 6الدتخلص مدن ال دازا  المصداحبة إلنتدا  الدنف   دالحرق علدى الشدعلة، وال يسدت ه تدوى 

حدرق ال داز إلدى أن تدن  فق  من إنتا  ال از لمرار االتت ح  فدي مواقدع اإلنتدا ، واتدتمر

 .5110تش يه مشرو  اتترجا  ال ازا  المصاحبة عال 

 5115مدددايو مدددن عدددال /وقدددد ت دددمن المشدددرو  الددد   تدددن تسدددجلي  فدددي شددد ر أيددداب

وفدددق آليدددة التنميدددة النظيفدددة التا عدددة لكمدددن المتحددددة، تركيددد  تسددد يح  لتجميدددع ال دددازا  

حقددده ى التسددد يح  البحريدددة لالمصددداحبة، وإنشدددا  خددد  أنا يددد  لنقددده ال دددازا  المجمعدددة إلددد

كددددن مددددن  021ومن ددددا إلددددى مجمددددع معالجددددة ال دددداز  منطقددددة مسدددديعيد علددددى  عددددد  الشددددمال

التسددد يح  البحريدددة للحقددده، حيددد  يسدددتخدل ال ددداز المعدددال  فدددي تشددد يه محطدددا  لتوليدددد 

 . الطاقة الك ر ايية لتوفير احتياجا  البحد من الك ر ا 
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لآلية  الأول  الم�شروع  ال�شاهين  م�شروع  ويعتبر 

اأن  ويتوقع  الخليج،  منطقة  في  النظيفة  التنمية 

مليون   17 نحو  تخفي�ص  ف��ي  ال��م�����ش��روع  ي�شاهم 

فترة   الكربون خالل  اأك�شيد  ثاني  انبعاثات  من  طن 

العتماد الأولى )Crediting Period( التي تبلغ 

مدتها �شبع �شنوات.

تراجعت   ،2007 في  الم�شروع  ت�شجيل  ومنذ 

كميات الغاز المحروق باأكثر من 90%، حيث بلغت 

عام 2013 نحو 0.07 مليار متر مكعب فقط مقارنة 

هو  كما   2007 عام  مكعب  متر  مليار   1.08 بنحو 

غازات  ن�شبة  تراجعت  كما   ،16-2 بال�شكل  مبين 

الحتبا�ص الحراري باأكثر من %50. 

اإ�ش�تراتيجية  �ش�من  ق�ط�ر  دولة  و�ش�عت  وقد 

هدفا   ،  2016-2011 للدولة  الوطنية  التنمية 

محددا للو�شول بن�شبة حرق الغاز لكل مليون طن 

من الطاقة المنتجة اإلى الن�شف بحلول عام 2016 

في  يتم  اأن  على   ،2008 ع��ام  بمعدلت  مقارنة 

البداية ا�شتهداف ال�شركات الكبرى الم�شوؤولة عن 

عمليات  عن  الناتجة  النبعاثات  من  الأكبر  الجزء 

الحرق.
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درجات الحرارة بين الغاز 

المبرد  الم�شال  الطبيعي 

درج��ة   )162-( ل��درج��ة 

م��ئ��وي��ة ودرج������ة ح����رارة 

ناقالت  على  ال��خ��زان��ات 

ال���غ���از ال���م�������ش���ال، وي��ت��م 

التخل�ص منه بالحرق كما 

هو مبين بال�شكل 17-2.

وق����د ت���م ال���ب���دء في 

ت��ن��ف��ي��ذ  ال��م�����ش��روع ع��ام 

ت�شغيله  تم  اأن  اإلى   2007
الأول/اأكتوبر  ت�شرين  في 

ق��دره��ا  بتكلفة   ،2014
دولر.  م���ل���ي���ار  واح�������د 

في  الم�شروع  و�شي�شاهم 

ا�شترجاع نحو 100 مليون 

قدم مكعب/اليوم من الغاز 

المتبخر اأثناء ال�شحن )اأي 

طن  األ��ف   600 يعادل  ما 

غاز طبيعي م�شال �شنويا(، 

ال�شغط  مرفق  اإلى  ونقله 

ال��م��رك��زي، وم���ن ث��م يتم 

الم�شغوط  الغاز  اإر���ش��ال 

اإل��������ى خ����ط����وط اإن����ت����اج 

الم�شال  الطبيعي  ال��غ��از 

اأو  ك���وق���ود  ل���ش��ت��خ��دام��ه 

م�شال  غ��از  اإل��ى  لتحويله 

اأخ���رى. وعلى م��دار  م��رة 

�شي�شاهم  ع��ام��ا،  ثالثين 

ا�شترجاع  ف��ي  الم�شروع 

نحو 28 مليار متر مكعب 

لتوفير  كافية  كمية  وه��ي 

 30 لمدة  منزل   300،000 لنحو  الالزمة  الطاقة 

�شنة، كما �شي�شاهم في تخفي�ص نحو 1.6 مليون طن 

�شنويا من انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد الكربون.

كما تقوم حاليا �شركة قطر غاز بتنفيذ م�شروع 

خطوط  ت�شغيل  اأث��ن��اء  ال��غ��از  ح��رق  لتخفي�ص  اآخ��ر 

منه  النتهاء  ويتوقع  العمالقة،  الم�شال  الغاز  اإنتاج 

                                     (     ) 

 

   ف ل       
83  

ليددة التنميددة النظيفددة فددي منطقددة الخلددي ، ويعتبددر مشددرو  الشدداهين المشددرو  الول آل

مليون رن من انبعا ا   اني أكسيد الكر دون  05ويتوقع أن يساهن المشرو  في تخفيض نحو 

 .التي تبل  مدت ا تبع تنوا ( Crediting Period)خحل فترة  االعتماد الولى 

، %51، تراجعت كميا  ال از المحروق  د ك ر مدن 5115ومن  تسجيه المشرو  في 

مليدداب متددر  0.19مليدداب متددر مكعدد  فقدد  مقابنددة  نحددو  1.15نحددو  5106حيدد   ل ددت عددال 

تراجعددت نسددبة مددازا  االحتبدداس  ، كمددا01-5 الشددكه كمددا هددو مبددين  5115مكعدد  عددال 

 %. 21الحراب    ك ر من 

 ت   غ ز    ح        حقل     ه      ف                 ك    :18-3    ل 

 
 5106تقرير االتتدامة ، شركة ميرت  قطر للبترول  :                 

، 51011-5100تراتيجية التنميدة الورنيدة للدولدة  من إتد ر ض ط عت دولة ق وقد وض

إلى النصف  حلول هدفا محددا للوصول  نسبة حرق ال از لكه مليون رن من الطاقة المنتجة 

، على أن يتن فدي البدايدة اتدت داف الشدركا  الكبدرى 5119مقابنة  معدال  عال  5101عال 

 .المسؤولة عن الجق  الكبر من االنبعا ا  الناتجة عن عمليا  الحرق
                                           

.5100مايو /، أياب5101-5100المانة العامة للتخطي  التنمو ، اتتراتيجية التنمية لدولة قطر   1   
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ترجا  ال ددداز تدددالمشدددرو  وفدددي هددد ا الصددددد، فقدددد قامدددت شدددركة قطدددر مددداز  تنفيددد  

فدددي ( Jetty Boil-off Gas, JBOG) لمسدددالنددداقح  ال ددداز االمتبخدددر أ ندددا  شدددحن 

منطقدددة بأس لفدددان الصدددناعية،   ددددف تخفددديض حدددرق ال ددداز فدددي أبصدددفة تحميددده نددداقح  

، والددد   يتبخدددر نتيجدددة اخدددتحف دبجدددا  الحدددرابة  دددين ال ددداز 1%51ال ددداز المسدددال  نسدددبة 

دبجدددة م ويدددة ودبجدددة حدددرابة الخقاندددا  علدددى  (015-)الطبيعدددي المسدددال المبدددرد لدبجدددة 

 .05-5 الشكه كما هو مبين  ال از المسال، ويتن التخلص من   الحرقناقح  

   غ ز      خ   ث    شح     الت   غ ز            س   :13-3    ل 

 
 من إعداد الباح :           

 

إلدددى أن تدددن تشددد يل  فدددي تشدددرين  5115وقدددد تدددن البدددد  فدددي تنفيددد   المشدددرو  عدددال 

وتيساهن المشرو  في اتترجا  نحدو . ،  تكلفة قدبها واحد ملياب دوالب5100أكتو ر /الول

ردن ألدف  111أ  مدا يعدادل )اليدول مدن ال داز المتبخدر أ ندا  الشدحن /مليون قدل مكعد  011

ى مرفددق ال دد   المركددق ، ومددن  ددن يددتن إبتددال ال دداز إلدد ، ونقلدد (مدداز ربيعددي مسددال تددنويا

إلدى مداز   يلدال داز الطبيعدي المسدال التدتخدام  كوقدود أو لتحو الم  ور إلدى خطدور إنتدا 
                                           

ى االجتمدا  الرا دع عشدر للخبدرا  حدول  حد  إمكانيدا  التعداون فدي مجدال اتدت ماب ال داز الطبيعدي فدي الددول وبقدة دولدة قطدر المقدمدة إلدأوا  ،   1
 5100الع ا ، أكتو ر 

               
       

               
       

-162 0 C

-1000 C

   ت         

      غ ز  س    ث       ح 

�شركة قطر غاز  قامت  فقد  ال�شدد،  وفي هذا 

بتنفيذ م�شروع ل�شترجاع الغاز المتبخر اأثناء �شحن 

 Jetty Boil-off Gas،( الم�شال  الغاز  ناقالت 

بهدف  ال�شناعية،  لفان  راأ���ص  JBOG( في منطقة 
تخفي�ص حرق الغاز في اأر�شفة تحميل ناقالت الغاز 

الم�شال بن�شبة 90% ، والذي يتبخر نتيجة اختالف 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

اأن  2015. ومن المتوقع  في الربع الأخير من عام 

حرق  ن�شبة  تخفي�ص  في  الم�شروعين  كال  ي�شاهم 

الغاز في محطات اإنتاج الغاز الم�شال بن�شبة تتراوح 

بين 60-70% من معدلت عام 2011 كما هو مبين 

بال�شكل 18-2. 

في  نجحت  فقد  العربية،  م�شر  جمهورية  اأم��ا 

تخفي�ص معدلت حرق الغاز في مواقع الإنتاج على 

مدار ال�شنوات الما�شية ب�شكل ملحوظ، نتيجة تنفيذ 

وا�شتغاللها  الغازات  هذه  ل�شترجاع  م�شاريع  عدة 

اأمثلة  وم��ن  المحلي.  ال�شوق  احتياجات  تلبية  ف��ي 

م�شروع  الم�شاريع،  ه��ذه 

ال�شعلة  غ��ازات  ا�شترجاع 

الغاز  معالجة  مجمع  في 

ل�شركة  ال��ت��اب��ع  الطبيعي 

منطقة  في  بالعيم  بترول 

بور�شعيد  بمدينة  الجميل 

ال�����ش��اح��ل��ي��ة. ف��ق��ب��ل ع��ام 

التخل�ص  يتم  كان   ،2004
في  الذائبة  ال��غ��ازات  م��ن 

الم�شاحبة  ال��م��ت��ك��ث��ف��ات 

الطبيعي  ال���غ���از  لإن���ت���اج 

ال�شعلة.  ع��ل��ى  ب��ال��ح��رق 

معالجة  ع��م��ل��ي��ة  ف��اأث��ن��اء 

بع�ص  تتحرر  المتكثفات، 

الغازات الذائبة في اأجهزة 

الفوا�شل متعددة المراحل 

هو  كما  التثبيت  واأب����راج 

 ،19-2 ب��ال�����ش��ك��ل  م��ب��ي��ن 

متكثفات  على  للح�شول 

ب���خ���اري  ����ش���غ���ط  ذات 

ف��ي ح���دود ال��م��وا���ش��ف��ات 

القيا�شية )10-12 رطل/

بو�شة مربعة(  لتقليل فاقد 

عمليات  اأث���ن���اء  التبخير 

النقل والتخزين. وكان يتم 

التخل�ص من هذه الغازات 

ال��م��ت��ح��ررة ب��ال��ح��رق على 

لنخفا�ص  نظرا  ال�شعلة 

 7 اإلى  �شغطها )قد ت�شل 

بار(، والحاجة اإلى وحدات 

لمعالجتها  وت�����ش��ه��ي��الت 

واإعادة �شغطها قبل ال�شخ 

في �شبكة الغاز المحلية.  

                                     (     ) 
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مليداب  59وعلى مداب  ح ين عاما، تيسداهن المشدرو  فدي اتدترجا  نحدو . مسال مرة أخرى

تدنة، كمدا  61منقل لمدة  611,111وهي كمية كافية لتوفير الطاقة الحزمة لنحو  متر مكع 

 .مليون رن تنويا من انبعا ا  ماز  اني أكسيد الكر ون 0.1تيساهن في تخفيض نحو 

كما تقول حاليا شركة قطر ماز  تنفي  مشرو  آخر لتخفيض حدرق ال داز أ ندا  تشد يه 

. 5102خطور إنتا  ال از المسال العمحقة، ويتوقع االنت دا  مند  فدي الر دع الخيدر مدن عدال 

ومن المتوقع أن يساهن كح المشروعين في تخفيض نسبة حرق ال از في محطا  إنتا  ال از 

  .09-5 الشكه كما هو مبين  5100من معدال  عال % 51-11المسال  نسبة تتراوب  ين 

   غ ز    خ  ط     ج   غ ز            س    ح ق       ع    ت خفض :19-3    ل 
    ش ك      غ ز

 
 شركة قطر ماز :          
 

أما جم وبية مصر العر ية، فقد نجحت فدي تخفديض معددال  حدرق ال داز فدي مواقدع 

اإلنتا  على مداب السنوا  الماضية  شكه ملحوظ، نتيجة تنفيد  عددة مشدابيع التدترجا  هد ف 

ومدن أم لدة هد ف المشدابيع، مشدرو  . ال ازا  واتت حل ا في تلبية احتياجدا  السدوق المحلدي

جمدع معالجدة ال داز الطبيعدي التدا ع لشدركة  تدرول  حعدين فدي اتترجا  مازا  الشعلة فدي م
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، كدان يدتن الدتخلص مدن ال ددازا  5110فقبدده عدال . منطقدة الجميده  مديندة  وبتدعيد السداحلية

ف  نددا  عمليددة . ال ايبددة فددي المتك فددا  المصدداحبة إلنتددا  ال دداز الطبيعددي  ددالحرق علددى الشددعلة

يبة في أج قة الفواصه متعددة المراحه وأ را  معالجة المتك فا ، تتحرب  عض ال ازا  ال ا

، للحصدول علدى متك فدا  ذا  ضد    خداب  فدي حددود 05-5 الشدكه الت بيت كما هو مبدين 

لتقليده فاقدد التبخيدر أ ندا  عمليدا  النقده (   وصدة مر عدة/بره 05-01)المواصفا  القياتية 

علدددى الشدددعلة نظدددرا وكدددان يدددتن الدددتخلص مدددن هددد ف ال دددازا  المتحدددربة  دددالحرق . والتخدددقين

، والحاجة إلى وحددا  وتسد يح  لمعالجت دا وإعدادة ( اب 5قد تصه إلى )النخفار ض ط ا 

 .  ض ط ا قبه ال   في شبكة ال از المحلية

   ئ       ج               ف ت      ح     غ ز         :18-3    ل 

 
 من إعداد الباح :          

 

ومدددع تقايدددد إنتدددا  هددد ف ال دددازا  مدددع نمدددو إنتدددا  المتك فدددا ، قامدددت شدددركة  تدددرول 

 حعدددددين  تنفيددددد  مشدددددرو  ي دددددن مجموعدددددة مدددددن ال دددددوام  التردديدددددة متعدددددددة المراحددددده 

التدددترجا  هددد ف ال دددازا  وإعدددادة ضددد ط ا لحتدددتفادة من دددا، وتدددن تشددد يه المشدددرو  عدددال 

     
      

            
     

        ل 

     
          

            ت    
  ت    

      
     

             

        ل 

       ه   
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 ت     
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البحـــــث الثاني

اإنتاج  نمو  مع  ال��غ��ازات  ه��ذه  اإن��ت��اج  تزايد  وم��ع 

بتنفيذ  بالعيم  ب��ت��رول  �شركة  قامت  المتكثفات، 

الترددية  ال�شواغط  م��ن  مجموعة  ي�شم  م�شروع 

واإع��ادة  الغازات  هذه  ل�شترجاع  المراحل  متعددة 

�شغطها لال�شتفادة منها، وتم ت�شغيل الم�شروع عام 

13.2 مليون  اآن��ذاك نحو  2004 با�شتثمارات بلغت 
الطبيعي  للغاز  التحتية  البنية  لتوافر  نظرا  دولر 

بالقرب من مجمع المعالجة، وتوافر وحدات لمعالجة 

الغازات التي يتم ا�شترجاعها. وقد �شاهم  الم�شروع 

منذ ت�شغيله وحتى عام 2012 في ا�شترجاع قرابة 

2.2 مليار متر مكعب  )80 مليار قدم مكعب( من 
هو  كما  الثقيلة  بالهيدروكربونات  الغنية  الغازات 

مبين بال�شكل 2-20، والتي تمثل م�شدرا غنيا لإنتاج 

البروبان وغاز البترول الم�شال في عمليات المعالجة 

الالحقة. كما �شاهم الم�شروع في تخفي�ص نحو 6 

الكربون  اأك�شيد  ثاني  غاز  انبعاثات  من  طن  مليون 

�شنويا  األف طن   750 بمتو�شط  الفترة  نف�ص  خالل 

من ثاني اأك�شيد الكربون. 

اأهمية  على  تبرهن  الم�شاريع  ه��ذه  اأن  �شك  ل 

ال�شتمرار في اإتباع �شيا�شات الحد من حرق الغازات في 

الدول العربية لما لذلك من دور مبا�شر وفعال في تحقيق 

توفير  في  الموارد  هذه  وا�شتغالل  الم�شتدامة،  التنمية 

احتياجات ال�شكان من الطاقة، وخلق المزيد من فر�ص 

العمل، ونقل المعرفة التقنية اإلى ال�شناعة المحلية، وفي 

التنمية  تحقيق  بين  التوازن  من  نوع  خلق  الوقت  نف�ص 

ال�شناعية ومتطلبات الحفاظ على البيئة. 

2-3-6: جه�د الدول العربية على الم�ست�ى الدولي
العالمية  ال�شراكة  اإلى  دول عربية  اأربع  ان�شمت 

للحد من حرق الغاز التي تاأ�ش�شت عام 2002 اأثناء 

الم�شتدامة  للتنمية  العالمي  القمة  موؤتمر  انعقاد 

بجوهان�شبرج برعاية ودعم من البنك الدولي. وت�شم 

العراق،  من  كل  المن�شمة  العربية  ال��دول  مجموعة 

�شوناطراك، ودولة قطر  والجزائر ممثلة في �شركة 

الكويت  دول��ة  واآخرها  غ��از،  قطر  �شركة  في  ممثلة 

ان�شمت ر�شميا  التي  الكويت  ممثلة في �شركة نفط 

في اآذار/مار�ص من عام 2012. وتهدف هذه ال�شراكة 

العالمية التي ت�شم حاليا اأكثر من 30 دولة و�شركة 

نفطية اإلى تذليل العقبات التي تحول دون ا�شتخدام 

الت�شريعية،  النظم  �شعف  ومنها  الم�شاحب،  الغاز 

تعمل  كما  ال��غ��از.  ل�شتغالل  اأ���ش��واق  وج��ود  وع��دم 

الق�شية  بهذه  المعنية  الأطراف  بدور  التعريف  على 

ونطاق م�شئولياتها في �شبيل الحد من ظاهرة حرق 

الغاز مع التركيز على التعاون بين المجتمع الدولي 

ناحية،  من  للنفط  المنتجة  ال��دول  في  والحكومات 

بين  والتكامل  وال��ت��ع��اون 

ال�شركات الكبرى المنتجة 

و�شركات  وال��غ��از  للنفط 

المتخ�ش�شة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

ف����ي ت�����ش��ن��ي��ع وح�����دات 

ا����ش���ت���رج���اع وم��ع��ال��ج��ة 

من  الم�شاحبة  ال��غ��ازات 

ناحية اأخرى، الأمر الذي 

كبير  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ي�����ش��ه��م 

الظاهرة  م��ن  ال��ح��د  ف��ي 

عالميا.

وعلى  ن�شاأتها  وم��ن��ذ 

ال�شابقة،  ال�شنوات  مدار 

�شاهمت هذه ال�شراكة في 

ال��ح��رق  م��ع��دلت  خف�ص 

                                     (     ) 
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را لتدددوافر البنيدددة التحتيدددة مليدددون دوالب نظددد 06.5 اتدددت مابا   ل دددت آنددد ا  نحدددو  5110

لل ددداز الطبيعدددي  دددالقرب مدددن مجمدددع المعالجدددة، وتدددوافر وحددددا  لمعالجدددة ال دددازا  التدددي 

فدددي اتدددترجا   5105وقدددد تددداهن  المشدددرو  منددد  تشددد يل  وحتدددى عدددال . يدددتن اتدددترجاع ا

مددددددن ال ددددددازا  ال نيددددددة ( مكعدددددد قدددددددل مليدددددداب  91) 1مكعدددددد  متددددددرمليدددددداب  5.5قرا ددددددة 

، والتددددي تم دددده مصدددددبا منيددددا 51-5مددددا هددددو مبددددين  الشددددكه  ال يدددددبوكر ونا  ال قيلددددة ك

كمددددا تدددداهن . إلنتددددا  البرو ددددان ومدددداز البتددددرول المسددددال فددددي عمليددددا  المعالجددددة الححقددددة

مليدددون ردددن مدددن انبعا دددا  مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون  1المشدددرو  فدددي تخفددديض نحدددو 

 . ألف رن تنويا من  اني أكسيد الكر ون 521خحل نفس الفترة  متوت  

   ه                    غ ز ت   ج  ل  ج ع     غ ز ت       م  س    عه  حجم  :31-3    ل 

 
 

ال شدددد  أن هدددد ف المشددددابيع تبددددرهن علددددى أهميددددة االتددددتمراب فددددي إتبددددا  تياتددددا  

الحددد مددن حددرق ال ددازا  فددي الدددول العر يددة لمددا لدد ل  مددن دوب مباشددر وفعددال فددي تحقيددق 

                                           
1 Wael Hamed, “recovery of flare gas from technical, economical and environmental perspectives: Portfouad 
field case”, Paper Presented at 16th International Conference on Petroleum, Mineral Resources and 
Development (PMRD), Egypt, 10-12 February, 2013. 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

بن�شبة 20% عن م�شتويات الحرق الُم�شجلة في عام 

في  �شركائها  مع  بالتعاون  نجحت  اأنها  كما   .2005
و�شع �شوابط منظمة لعمليات حرق الغاز في بع�ص 

بالإ�شافة  واأنجول،  الدول مثل رو�شيا، وكازاخ�شتان، 

اإلى قوانين قيد المراجعة في عدد اآخر من الدول مثل 

اإندوني�شيا، ونيجيريا، والعراق. كما اأنها ت�شعى حاليا 

اإلى خف�ص معدلت الحرق بن�شبة 30% خالل الفترة 

)2013-2015( للو�شول بم�شتويات الحرق اإلى 100 

بالأمر  لي�ص  طموحا  هدفا  وهو   ، مكعب  متر  مليار 

ال�شهل تحقيقه، خا�شة اإذا ما تم الأخذ في العتبار 

التوقعات الم�شتقبلية لنمو الطلب على النفط.

اإلى  ان�شمامها  خالل  من  العربية  ال��دول  وتوؤكد 

اأهمية  على  الغاز  حرق  من  للحد  العالمية  ال�شراكة 

فني  منظور  م��ن  فقط  لي�ص  الق�شية  لهذه  النظر 

واقت�شادي، واإنما اأي�شا من منظور بيئي وكيف ي�شاهم 

ذلك في تعزيز التنمية الم�شتدامة في الدول العربية.

2-4: ا�ستخدام الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء
في  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  تط�ر   :1-4-2

الدول العربية

تعد الطاقة الكهربائية 

لتنمية  الرئي�شي  المحرك 

وتحقيق  ال��م��ج��ت��م��ع��ات، 

اأه��داف��ه��ا ن��ح��و ال��ت��ق��دم. 

نه�شة  تحقيق  يمكن  ول 

واجتماعية  اق��ت�����ش��ادي��ة 

ك��ان  م��ج��ت��م��ع   اأي  ف���ي 

احتياجاته  ت��وف��ي��ر  دون 

م���ن ال���ك���ه���رب���اء. وت��ب��ذل 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ج��ه��ودا 

توفير  �شبيل  في  م�شنية 

من  مواطنيها  احتياجات 

الكهرباء، ول�شمان تحقيق 

المرجوة  النمو  م��ع��دلت 

الحك�ومية  للخطط  وفقا 

لأن  ونظرا  المو�ش�وعة. 

ال��ع��رب��ي��ة تعد  ال��م��ن��ط��ق��ة 

الأع��ل��ى  المناطق  �شمن 

نموا في الطلب على الطاقة الكهربائية، فاإن ا�شتخدام 

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الكفاءة  عالية  محطات 

اأ�شبح �شرورة حتمية ولي�ص خيارا لمجابهة هذا النمو 

المت�شارع من ناحية، وتر�شيد كميات الوقود الالزمة 

من ناحية اأخرى.

في  ملحوظا  نموا  العربية  ال��دول  �شهدت  وقد 

الطلب على الكهرباء م�شحوبا بالنمو الديموغرافي 

تو�شيل  في  والتو�شع  المعي�شية،  الأح��وال  وتح�شن 

الفترة  خالل  ففي  الريفية.  المناطق  اإلى  الكهرباء 

الكهربائية  الطاقة  كمية  ارتفعت   ،2013-2000
وات  تيرا   374 من  من  المنطقة  في  الم�شتهلكة  

عام  ف��ي  �شاعة  وات  تيرا   825 لتتخطى  �شاعة، 

2013، اأي بمعدل نمو �شنوي مركب حوالي %6.3.
على  الطلب  ف��ي  المتزايد  النمو  �شاهم  وق��د 

معدل  تخطى  الذي  العربية  المنطقة  في  الكهرباء 

ح�شة  رفع  في   ،%3.2 نحو  والبالغ  العالمي  النمو 

الدول  العربية من ال�شتهالك العالمي من الكهرباء 

هو  كما   %4.2 اإلى   %2.8 من  الفترة  نف�ص  خالل 

النمو  هذا  من  الرغم  وعلى   .21-2 بال�شكل  مبين 
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وقدددد تددداهن النمدددو المتقايدددد فدددي الطلددد  علدددى الك ر دددا  فدددي المنطقدددة العر يدددة الددد   

، فدددي بفدددع حصدددة الددددول  العر يدددة مدددن %6.5والبدددال  نحدددو  الميتخطدددى معددددل النمدددو العددد

كمدددا هدددو % 0.5إلدددى % 5.9االتدددت ح  العدددالمي مدددن الك ر دددا  خدددحل نفدددس الفتدددرة مدددن 

مدددا   وعلدددى الدددرمن مدددن هددد ا النمدددو المتقايدددد فدددي االتدددت ح ، إال أنددد. 50-5 الشدددكه مبدددين 

وفقدددددا للتقريدددددر وزال هندددددا  محيدددددين مدددددن السدددددكان ال ينعمدددددون  خددددددما  راقدددددة حدي دددددة، 

مليدددون عر دددي  62، فقرا دددة 51061الصدددادب عدددن المنتددددى العر دددي للبي دددة والتنميدددة عدددال 

 التدددالي فددد ن الطلددد  علدددى . ال يحصدددلون علدددى خددددما  راقدددة حدي دددة و دددالخص الك ر دددا 

الطاقدددة الك ر اييدددة داخددده المنطقدددة العر يدددة مرشددد  للنمدددو خدددحل السدددنوا  المقبلدددة، ممدددا 

وابد الطاقددددة، وبفددددع كفددددا ة االتددددتخدال، واعتمدددداد آليددددا  مددددن يسددددتلقل إدابة محكمدددد ة لمدددد 

 .الطاقة للحصول على أكبر إنتا  ممكن مصادب ش ن ا اتتخدال وحدا  أقه من

       س هالك    ه                     ،     س       الس هالك         :31-3    ل 

 
 5100أوا   التقرير اإلحصايي السنو ،  - :                 

- US. Energy information administration, EIA 
- Enerdata, energy statistical yearbook, 2014 

                                           
 5106، "التوقعا ، التحديا ، الخيابا " المنتدى العر ي للبي ة والتنمية، الطاقة المستدامة  1
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البحـــــث الثاني

هناك  زال  م��ا  اأن��ه  اإل  ال�شتهالك،  ف��ي  المتزايد 

ماليين من ال�شكان ل ينعمون بخدمات طاقة حديثة، 

للبيئة  العربي  المنتدى  عن  ال�شادر  للتقرير  ووفقا 

ل  عربي  مليون   35 فقرابة   ،  2013 عام  والتنمية 

وبالأخ�ص  حديثة  طاقة  خ��دم��ات  على  يح�شلون 

الكهرباء. بالتالي فاإن الطلب على الطاقة الكهربائية 

داخل المنطقة العربية مر�شح للنمو خالل ال�شنوات 

المقبلة، مما ي�شتلزم اإدارة محكم�ة لم�وارد الطاقة، 

�شاأنها  من  اآليات  واعتماد  ال�شتخدام،  كفاءة  ورفع 

ا�شتخدام وحدات اأقل من م�شادر الطاقة للح�شول 

على اأكبر اإنتاج ممكن.

على م�شتوى الدول العربية، تعد المملكة العربية 

بن�شبة  الكهربائية  للطاقة  م�شتهلك  اأكبر  ال�شعودية 

وقد   .2013 ف��ي  ال�شتهالك  اإج��م��ال��ي  م��ن   %31
نموا   ،2013-2000 الفترة  المملكة خالل  �شهدت 

نحو  بلغ  الكهرباء  على  الطلب  في  ملحوظا  �شنويا 

6.4%، منقادا بالتو�شع في البنية العمرانية، والنمو 
وتح�ش�ين  الكبير،  القت�شادي  والتطور  ال�شكاني، 

اأنم�اط الحياة. كما �شهدت جمهورية م�شر العربية 

نموا �شنويا مرتفعا في الطلب على الكهرباء خالل 

اأكبر  ثاني  وهي   ،%6.2 ن�شبته  بلغت  الفترة  نف�ص 

 %17 بن�شبة  عربيا  الكهربائية  للطاقة  م�شتهلك 

فهي  الإم��ارات،  دولة  اأما  ال�شتهالك.  اإجمالي  من 

تاأتي في المرتبة الثالثة بن�شبة 12.3% من اإجمالي 

نموا  ت�شهد  وه��ي  العربية.  ال��دول  في  ال�شتهالك 

�شنويا اأعلى من ال�شعودية وم�شر، حيث تبلغ ن�شبته 

نحو %8.3.

ال�شتهالك  ذات  الأخ��رى  العربية  ال��دول  وم��ن 

نحو  ا�شتهالكها  ويمثل  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  المرتفع 

العربية،  الدول  ال�شتهالك في  اإجمالي  6.5% من 
من  الرغم  على  الرابعة  المرتبة  في  بذلك  لتحل 

التفاوت الكبير في عدد ال�شكان مقارنة بدول اأخرى 

كالجزائر.

اأما جمهورية العراق، هي خام�ص اأكبر م�شتهلك 

للطاقة الكهربائية عربيا بن�شبة 5.7% من اإجمالي 

الطلب  ي�شهد  اأن  المتوقع  من  اأن��ه  اإل  ال�شتهالك، 

حيث  المقبلة،  ال�شنوات  خالل  كبيرا  نموا  المحلي 

طاقة،  اأزمة  من  الحا�شر  الوقت  في  العراق  يعاني 

وع������دم ك���ف���اي���ة ال��ط��اق��ة 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��م��ن��ت��ج��ة 

لمتطلبات ال�شوق المحلي، 

ن��ت��ي��ج��ة الأ�����ش����رار ال��ت��ي 

الكهرباء  بمحطات  لحقت 

التي مرت  الأح��داث  اأثناء 

بها البالد عام 2003. لذا 

�شرعت الحكومة في تنفيذ 

جديدة  محطات  م�شاريع 

الم�شتقبلي  الطلب  لتلبية 

وت�شكل  ال��ك��ه��رب��اء.  ع��ل��ى 

ال����دول ال��خ��م�����ص الأول����ى 

اإجمالي  من   %72.4 نحو 

ال���ش��ت��ه��الك ف���ي ال���دول 

ال�شكل  ي��ب��ي��ن  ال��ع��رب��ي��ة. 

ا�شتهالك  ت��وزي��ع   22-2
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة في 

الدول العربية عام 2013.
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  يانا  مشتقة من :                   

            - Enerdata, Statistical Yearbook, 2014. 
            - US. EIA 

علدددى صدددعيد آخدددر، هندددا  تفددداو  كبيدددر جددددا مدددن حيددد  متوتددد  نصدددي  الفدددرد مدددن 

االتددت ح  السددنو  للطاقددة الك ر اييددة، والدد   يصدده إلددى أقصدداف فددي الكويددت حيدد  يبلدد  

متوتددد  علدددى مسدددتوى العدددالن  عدددد كيلدددو وا  تددداعة، وهدددو  الددد  أعلدددى  09,651نحدددو 

كيلدددو وا  تددداعة فقددد ،  505والندددروي ،  ينمدددا يصددده إلدددى أدنددداف فدددي الددديمن  قيمدددة  اندأيسدددل

وفددي نفددس . وهددو مددا يعكددس التبدداين الواضدد  فددي أنمددار االتددت ح   مددن دولددة إلددى أخددرى

السددددياق، تحتدددده دول منطقددددة الخلددددي  العر يددددة المراكددددق السددددت الولددددى عر يددددا مددددن حيدددد  

، وتبلددد  أقددده قيمدددة فدددي متوتددد  نصدددي  الفدددرد مدددن االتدددت ح  السدددنو  للطاقدددة الك ر اييدددة

كمدددا هدددو  كيلدددو وا  تددداعة 2556توتددد  نصدددي  الفدددرد مدددن الك ر دددا  عمدددان حيددد  يبلددد  م

 . 56-5 الشكه مبين 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

من  جدا  كبير  تفاوت  هناك  اآخ��ر،  �شعيد  على 

حيث متو�شط ن�شيب الفرد من ال�شتهالك ال�شنوي 

في  اأق�شاه  اإل��ى  ي�شل  وال��ذي  الكهربائية،  للطاقة 

�شاعة،  وات  كيلو   18،320 نحو  يبلغ  الكويت حيث 

بعد  العالم  م�شتوى  على  متو�شط  اأعلى  ثالث  وهو 

اأدناه في اليمن  اإلى  اأي�شالند والنرويج، بينما ي�شل 

يعك�ص  ما  �شاعة فقط، وهو  وات  كيلو   249 بقيمة 

دولة  من  ال�شتهالك   اأنماط  في  الوا�شح  التباين 

منطقة  دول  تحتل  ال�شياق،  نف�ص  وفي  اأخ��رى.  اإلى 

من  عربيا  الأول��ى  ال�شت  المراكز  العربية  الخليج 

حيث متو�شط ن�شيب الفرد من ال�شتهالك ال�شنوي 

للطاقة الكهربائية، وتبلغ اأقل قيمة في عمان حيث 

يبلغ متو�شط ن�شيب الفرد من الكهرباء 5993 كيلو 

وات �شاعة كما هو مبين بال�شكل 23-2. 

2-4-2: القدرات المركبة لت�ليد الكهرباء 
تبلغ القدرات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية 

في الدول العربية مجتمعة نحو 234،137 ميجاوات 

وهي ل تمثل �شوى 4% تقريبا من القدرات المركبة 

على م�شتوى العالم التي تجاوزت 5،500 جيجاوات 

اأخ��رى،  زاوي��ة  من  الأم��ر  ول�شتي�شاح   .2012 عام 

فاإن القدرات المركبة في الدول العربية، تمثل نحو 

خم�ص مثيلتها في اأوروبا، واأقل من القدرات المركبة 

في اإيطاليا واإ�شبانيا مجتمعين. 

بالوقود   وتعد المحطات الحرارية )التي تعمل 

كل  في  ال�شتخدام  في  ال�شائد  النوع  الأح��ف��وري( 

الدول العربية، وتبلغ القدرات المركبة لها مجتمعة 

من   %95 بن�شبة  اأي  ميجاوات،   221،778 نحو 

اإجمالي القدرات المركبة لتوليد الكهرباء في الدول 

العربية.

للمحطات  ال��م��رك��ب��ة  ال���ق���درات  ت��ب��ل��غ  ب��ي��ن��م��ا 

تتواجد  وهي  ميجاوات،   10707 نحو  الكهرومائية 

في عدد من الدول العربية التي تتوافر لديها م�شادر 

مائية طبيعية. وتتواجد اأكبرها في م�شر حيث تبلغ 

نهر  على  الكهرومائية  للمحطات  الإجمالية  القدرة 

اأ�شوان، واإ�شنا  النيل )محطات ال�شد العالي وخزان 

تبلغ  بينما  ميجاوات.   2800 نحو  حمادي(  ونجع 

طاقتها  اأن  اإل  ميجاوات،   2513 نحو  العراق  في 

الت�شغيلية تبلغ اأقل من 1500 ميجاوات  لعدد من 

الأ�شباب منها انخفا�ص من�شوب المياه في خزانات 

المنبع �شمال العراق.

 اأما في ال�شودان فتقدر 

للمحطات  المركبة  القدرة 

 1593 بنحو  الكهرومائية 

هي  وال�شودان  ميجاوات، 

اأكثر الدول العربية اعتماد 

المائية في  الم�شادر  على 

على  المحلي  الطلب  تلبية 

حيث  الكهربائية،  الطاقة 

من   %70 بنحو  ت�شاهم 

اإجمالي الطاقة الكهربائية 

كما  ال��ب��الد.  ف��ي  المولدة 

كهرومائية  محطات  توجد 

على نهر الفرات في �شوريا 

)ووحدات �شغيرة على نهر 

اإجمالية  بقدرة  العا�شي( 

وعلى  م��ي��ج��اوات،   1505

                                     (     ) 
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        ف       س هالك           ه   ئ                    :32-3    ل 
 (3111ع م       ت)

 
                   :The world bank, World development indicators, 2013 

 

   ق   ت     ك             ه     : 3-3-3

تبلدددد  القدددددبا  المركبددددة لتوليددددد الطاقددددة الك ر اييددددة فددددي الدددددول العر يددددة مجتمعددددة 

تقريبدددا مدددن القددددبا  المركبدددة علدددى % 0ميجددداوا  وهدددي ال تم ددده تدددوى  560,065نحدددو 

والتتي ددداب المدددر مدددن . 5105جيجددداوا  عدددال  2,211مسدددتوى العدددالن التدددي تجددداوز  

تم ددده نحدددو خمدددس م يلت دددا فدددي  زاويدددة أخدددرى، فددد ن القددددبا  المركبدددة فدددي الددددول العر يدددة،

 . أوبو ا، وأقه من القدبا  المركبة في إيطاليا وإتبانيا مجتمعين

الندددو  السدددايد فدددي ( التدددي تعمددده  دددالوقود الحفدددوب )وتعدددد المحطدددا  الحرابيدددة  

 االتدددددتخدال فدددددي كددددده الددددددول العر يدددددة، وتبلددددد  القددددددبا  المركبدددددة ل دددددا مجتمعدددددة نحدددددو

مدددن إجمددددالي القددددبا  المركبدددة لتوليدددد الك ر ددددا  % 52ميجددداوا ، أ   نسدددبة  550,559

 .في الدول العر ية

18,320 
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البحـــــث الثاني

اإجمالية  بقدرة  لبنان  في  والبارد  الليطاني  نهري 

220 ميجاوات، وعلى نهر الأردن في الأردن بقدرة 
اإجمالية 12 ميجا وات، بالإ�شافة اإلى دول المغرب 

تتميز  وعامة  والمغرب.  والجزائر  تون�ص  العربي 

ت�شل  التي  كفاءتها  بارتفاع  الكهرومائية  المحطات 

اإلى 85-90%، كما اأنها ل تنتج عنها اأية انبعاثات.

كمحطات  المتجددة  الطاقة  م�شادر  باقي  اأما 

الرياح ومحطات الطاقة ال�شم�شية، فهي تنت�شر على 

العربية،  ال��دول  من  محدود  ع��دد  في  �شيق  نطاق 

حيث تنح�شر في م�شر وتون�ص والجزائر والمغرب، 

وان�شمت اإليهم موؤخرا دولة الإمارات باإقامة محطة 

للطاقة ال�شم�شية بقدرة 100 ميجاوات، ول تتجاوز 

 1650 الم�شادر  لهذه  المجمعة  المركبة  القدرات 

القدرات  اإجمالي  من   %1 من  اأق��ل  اأي  ميجاوات، 

بالجدول  مبين  هو  كما  العربية  الدول  في  المركبة 

.3-2                                     (     ) 
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 3112  ق   ت     ك     ح  ت    ه                     ، ع م  :2-3  ج    
 (ميجاوا )  

         ق    
     ك   

 (ميجا وا )
   ئ       ح     س    خ ى

    ح  ت   ح     
       

  خ  ي غ زي        ك   س ال 

  إل    ت 1,917 5,845 19,408 10 - - 100 - 27,280

    ح    100 700 3,134 - - - - - 3,934

   جز ئ  2,435 7,670 4,314 301 228 - - 150 15,098

   س      25,734 24,416 6,342 1,969 - - 1 - 58,462

 س     3,415 870 4,089 - 1,505 - - - 9,879

      ق 6,140 15,838 - 2,619 2,513 - - - 27,110

8,755 - - - - - 2,387 6,368 0     

15,719 - - - - - 1,792 4,957 8,970        

9,455 - - - - - 3,995 3,846 1,614       

31,039 - 140 547 2,800 238 10,080 3,428 13,806     

3,333 4 - 1 12 47 1,737 656 876       

    س 1,090 1,533 1,251 120 66 214 - - 4,274

 ع     105 2,843 1,690 300  - - - - 4,938

   س     990 35 380 138 1,593 - - - 3,136

1,535 - - - -  699 - 341 495       

    غ ب 2,795 1,230 850 202 1,770 495 - - 7,342

2,258 - - - 220 -  870 140 1,028       

141 - 1 - 
 

 *  س    - 140 -  -

240 - - - - -  - - 240           

80 - 
 

- - -  - -  80         

130 - - - - -  -  - 130        

  إل      71,960 80,856 62,319 6,643 10,707 1,257 241 154 234,137
 5106االتحاد العر ي للك ر ا ، النشرة اإلحصايية،  :      

 ميجا وا  001محطة مازية في قطا  مقة  قدبة *            
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ال�شتخدام  ذات  ال��ح��راري��ة  المحطات  وتنق�شم 

التوربين  ن���وع  ح�شب  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  ف��ي  ال�����ش��ائ��د 

الم�شتخدم وو�شيط العمل في اإدارة المولد اإلى محطات 

ومحطات  المركبة،  ال��دورة  ومحطات  وغازية  بخارية 

الديزل )ال�شولر( كما هو مبين بالجدول 4-2.

 Steam Power( البخارية  المحطات  ففي 

التي  المولدات  من  الكهرباء  توليد  يتم   ،)Plants
ت���������دار ب��وا���ش�����ط��ة 

البخاري  التوربين 

بق�وة  ي�����دار  ال���ذي 

النات�ج  البخار  دفع 

ع���ن غ��ل��ي��ان ال��م��اء 

الوقود  با�شتخدام 

الأح���ف���وري )���ش��واء 

اأو  ط��ب��ي��ع��ي  غ�����از 

فحم اأو بترول( كما 

بال�شكل  مبين  ه��و 

وت�����ش��ل   .24-2
كفاءة هذا النوع من 

المحطات اإلى 33-

35%. وف��ي ال��دول 
العربية، تبلغ القدرة 

الإجمالية  المركبة 

البخارية  للمحطات 

 71،960 ن����ح����و 

ميجاوات. 

ب����ي����ن����م����ا ف���ي 

الغازية  المحطات 

 Gas Power(
في�شتمد   ،)Plant
ال����م����ول����د ط���اق���ة 

توربينة  من  الحركة 

غازية تدار بوا�شطة  

ق����وة دف����ع غ����ازات 

الناتجة  الح��ت��راق 

عن حرق الوقود في 

غ��رف��ة الح���ت���راق. 

ي�شتخدم  ما  وع��ادة 

من  النوع  لهذا  كوقود  ال�شولر  اأو  الطبيعي  الغاز 

المحطات، وهي تتميز ب�شرعة دخولها في الخدمة، 

وت�شتخدم في فترة اأحمال الذروة واأحمال الطوارئ، 

البخارية،  التوربينات  التكلفة من  اأعلى في  اأنها  اإل 

ال��دول  وف��ي   .%33 اإل��ى  الحرارية  كفاءتها  وت�شل 

للمحطات  الإجمالية  المركبة  القدرة  تبلغ  العربية، 

الغازية نحو 80،856 ميجاوات.

                          غ ز             حق ق            س    
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وتنقسدددن المحطدددا  الحرابيدددة ذا  االتدددتخدال السدددايد فدددي الددددول العر يدددة، حسددد  

المسدددتخدل ووتدددي  العمددده فدددي إدابة المولدددد إلدددى محطدددا   خابيدددة ومازيدددة ندددو  التدددوب ين 

 .0-5 الجدول كما هو مبين ( السوالب)ومحطا  الديقل  ومحطا  الدوبة المركبة،

  ق             ع    ح  ت   ح                ه     :3-3  ج    

   ع     س خ م   ع         س ط     ل     ع
   ح   

    ف   
   ح     

المحطا  
 كافة أنو  الوقود  خاب الما  البخابية

 (صل ، تايه، ماز)
الحمال 
 %62-66 التاتية

المحطا  
أحمال  السوالب/ال از الطبيعي مازا  االحتراق ال ازية

 %66 ال بوة

محطا  الدوبة 
 المركبة

 مازا  االحتراق للوحدة ال ازية
أحمال  السوالب/الطبيعيال از   خاب الما  للوحدة البخابية+ 

 %21 ال بوة

محطا  
 السوالب

مازا  االحتراق في محركا  
 %66 - السوالب االحتراق الداخلي

 

، يدددتن توليدددد الك ر دددا  مدددن (Steam Power Plants)ففدددي المحطدددا  البخابيدددة 

المولددددا  التدددي تددد داب  واتددد طة التدددوب ين البخددداب  الددد   يددد داب  قددد وة دفدددع البخددداب الناتددد   

( تدددوا  مددداز ربيعدددي أو فحدددن أو  تدددرول)عدددن مليدددان المدددا   اتدددتخدال الوقدددود الحفدددوب  

%. 62-66وتصددده كفدددا ة هددد ا الندددو  مدددن المحطدددا  إلدددى . 50-5 الشدددكه كمدددا هدددو مبدددين 

 50,511ل العر يدددة، تبلددد  القددددبة المركبدددة اإلجماليدددة للمحطدددا  البخابيدددة نحدددو وفدددي الددددو

 . ميجاوا 

 

 

 

                                     (     ) 
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  ح    خ        ل    فحم :33-3    ل 

 
 

راقدددة ، فيسدددتمد المولدددد (Gas Power Plant) ينمدددا فدددي المحطدددا  ال ازيدددة 

الحركدددة مدددن توب يندددة مازيدددة تدددداب  واتدددطة  قدددوة دفدددع مدددازا  االحتدددراق الناتجدددة عدددن 

وعددددادة مددددا يسددددتخدل ال دددداز الطبيعددددي أو السددددوالب . حددددرق الوقددددود فددددي مرفددددة االحتددددراق

كوقدددود ل ددد ا الندددو  مدددن المحطدددا ، وهدددي تتميدددق  سدددرعة دخول دددا فدددي الخدمدددة، وتسدددتخدل 

فدددي فتدددرة أحمدددال الددد بوة وأحمدددال الطدددواب ، إال أن دددا أعلدددى فدددي التكلفدددة مدددن التوب يندددا  

وفددددي الدددددول العر يددددة، تبلدددد  القدددددبة . %66البخابيددددة، وتصدددده كفا ت ددددا الحرابيددددة إلددددى 

 .ميجاوا  91,921المركبة اإلجمالية للمحطا  ال ازية نحو 

 ,Combined Cycle Gas Turbine)أمددا المحطددا  ذا  الدددوبة المركبددة 

CCGT) ف ي ت ن  توب ين ماز  وآخدر  خداب ، حيد  يدداب التدوب ين ال داز   قدوة دفدع ،

الك ر ا ، وفي ذا  الوقت يسدتفاد مدن الطاقدة الحرابيدة ال ازا  الناتجة عن االحتراق لتوليد 

فددي توليددد  ، عددد إدابة الوحدددا  ال ازيددة( Exhaust Gases)العاليدة ل ددازا  العددادل الناتجددة 

البخاب إلدابة توب ين آخر  خاب  لتوليد الك ر دا ، حيد  يدتن تركيد  مولدد  خداب عدن رريدق  
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بخار  م��ول��د  تركيب  يتم  حيث 

الحرارة  ا�شترجاع  طريق   عن 

 Heat Recovery Steam(

على   )Generator، HRSG
للمحطة  العادم  غ��ازات  مخرج 

 ،25-2 بال�شكل  مبين  هو  كما 

ويُوجه البخار الناتج اإلى توربين 

ما  وعادة  البخار.  بطاقة  يعمل 

بالغاز  المحطات  ه��ذه  تعمل 

وحدتين  من  وتتكون  الطبيعي، 

بخارية،  ثالثة  ووح��دة  غازيتين 

 .)1+2( النموذج  هذا  وي�شمى 

في  دخ��ول��ه��ا  ب�شهولة  وتتميز 

ت�شتغرق  ل  قد  حيث  الخدمة، 

لت�شغيلها حال خروجها �شوى ع�شرة  الفترة الالزمة 

التي  ارتفاع كفاءتها الحرارية  اإلى  بالإ�شافة  دقائق، 

قد تتعدى 56%، وفي بع�ص الأحيان اأعلى من ذلك. 

وهي النوع ال�شائد في ال�شتخدام في عدد من الدول 

العربية كالإمارات والبحرين والأردن وليبيا، كما اأن�ها 

والج�زائ�ر  م�ش�ر  في  وا�ش�ع  نط��اق  على  ت�ش�ت��خدم 

الإجم�الية  المركب�ة  القدرة  وت�ش�ل  وعم�ان،  وتون��ص 

لهذا النوع  من المحطات الحرارية في الدول العربية 

اإلى 62،319 ميجاوات.

اأم�����ا م��ح��ط��ات ال���دي���زل، 

الحتراق  محركات  فت�شتخدم 

 Internal( ال�����داخ�����ل�����ي 

 )Combustion Engines
الميكانيكية  ال��ط��اق��ة  لإن��ت��اج 

وهي  الكهرباء،  لتوليد  الالزمة 

)ال�����ش��ولر(  ال��دي��زل  ت�شتخدم 

نطاق  ع��ل��ى  وتنت�شر  ك���وق���ود، 

وتبلغ  كفاءتها،  ل�شعف  محدود 

القدرة المركبة الإجمالية لهذا 

نحو  العربية  ال��دول  في  النوع 

6،643 ميجاوات. يبين ال�شكل 
المركبة  ال��ق��درة  توزيع   26-2
ن��وع  ح�شب  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد 

التوليد في الدول العربية.

                          غ ز             حق ق            س    
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علددى مخددر  ( Heat Recovery Steam Generator, HRSG)اتددترجا  الحددرابة 

، ويُوجد  البخداب الندات  إلدى تدوب ين يعمده 52-5 الشدكه مازا  العادل للمحطة كما هو مبدين 

 نوعادة ما تعمه ه ف المحطدا   ال داز الطبيعدي، وتتكدون مدن وحددتين مدازيتي.  طاقة البخاب

ي الخدمدة، حيد  وتتميق  س ولة دخول ا فد(. 0+5)ووحدة  ال ة  خابية، ويسمى ه ا النموذ  

قددد ال تسددت رق الفتددرة الحزمددة لتشدد يل ا حددال خروج ددا تددوى عشددرة دقددايق،  اإلضددافة إلددى 

وهددي . ، وفددي  عدض الحيدان أعلددى مدن ذلد %21ابتفدا  كفا ت دا الحرابيدة التددي قدد تتعددى 

النو  السايد في االتتخدال في عدد من الددول العر يدة كاإلمدابا  والبحدرين والبدن وليبيدا، 

ه  ان، وتصدد س وعمدد ر وتوندد قايدد ر والج ع فددي مصدد اق واتدد دد خدل علددى نط دد ت  ا تس أنددكمددا 

الية ل دد ا النددو   مددن المحطددا  الحرابيددة فددي الدددول العر يددة إلددى  ة اإلجمدد القدددبة المركبدد

 .ميجاوا  15,605

    ح  ت   ح              ل     م            ك   :33-3    ل 

 
 

 Internal)فتسدددددتخدل محركدددددا  االحتدددددراق الدددددداخلي أمدددددا محطدددددا  الدددددديقل، 

Combustion Engines ) إلنتا  الطاقة الميكانيكية الحزمة لتوليد الك ر ا ، وهي تسدتخدل

غ ز 
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                                     (     ) 
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كوقود، وتنتشر على نطاق محدود ل دعف كفا ت دا، وتبلد  القددبة المركبدة ( السوالب)الديقل 

توزيددع  51-5الشددكه يبددين  .اوا ميجدد 1,106اإلجماليددة ل دد ا النددو  فددي الدددول العر يددة نحددو 

 .القدبة المركبة لتوليد الك ر ا  حس  نو  التوليد في الدول العر ية

 3112  ز ع   ق   ت     ك     ح  ت    ه                      ع م : 38-3    ل 

 
 5106االتحاد العر ي للك ر ا ، النشرة اإلحصايية، :             ت              

 

  ز ج                 ه   ئ                      ال    ث ت      ج : 3-3-2

علدددددى مدددددقي  توليدددددد الطاقدددددة ( نفددددد  ومددددداز وفحدددددن)ي ددددديمن الوقدددددود الحفدددددوب  

مدددددن إجمدددددالي الطاقدددددة % 51.0الك ر اييدددددة فدددددي الددددددول العر يدددددة،  نسدددددبة تصددددده إلدددددى 

أمدددا مصدددادب الطاقدددة المتجدددددة كالطاقدددة الك روماييدددة وراقدددة الريددداب  .الك ر اييدددة المولددددة

مدددن إجمدددالي اإلنتدددا  كمدددا % 6.1والطاقدددة الشمسدددية ف دددي ال تسددداهن مجتمعدددة تدددوى  نسدددبة 

 . 55-5 الشكه هو مبين 

1,652
240,000 10,707 متجددة 0.7%

6,643 الكهرومائية 4.6%
220,000 62,319 سوالر 2.8%

200,000

180,000

160,000 71,960

140,000

120,000

100,000
80,856

80,000

60,000

40,000

20,000

26.6%

المحطات 
الغازية

المحطات 
البخارية

الدورة 
المركبة

34.5%

30.7%

          ح  ت   ح      
  ت   ج         

       
34,1   ج    ت 3     

   
  

 Combined( اأما المحطات ذات الدورة المركبة

ت�شم   فهي   ،)Cycle Gas Turbine، CCGT
التوربين  ي��دار  حيث  ب��خ��اري،  واآخ��ر  غ��ازي  توربين 

الحتراق  عن  الناتجة  ال��غ��ازات  دف��ع  بقوة  ال��غ��ازي 

لتوليد الكهرباء، وفي ذات الوقت ي�شتفاد من الطاقة 

 Exhaust( الحرارية العالية لغازات العادم الناتجة

توليد  في  الغازية،  ال��وح��دات  اإدارة  بعد   )Gases
الكهرباء،  لتوليد  بخاري  اآخر  توربين  لإدارة  البخار 
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2-4-3: مزيج ت�ليد الطاقة الكهربائية في الدول 
العربية والنبعاثات الناتجة

يهيمن الوقود الأحفوري )نفط وغاز وفحم( على 

العربية،  الدول  في  الكهربائية  الطاقة  توليد  مزيج 

الطاقة  اإج��م��ال��ي  م��ن   %96.4 اإل���ى  ت�شل  بن�شبة 

المتجددة  الطاقة  م�شادر  اأما  المولدة.  الكهربائية 

والطاقة  ال��ري��اح  وط��اق��ة  الكهرومائية  كالطاقة 

بن�شبة  �شوى  مجتمعة  ت�شاهم  ل  فهي  ال�شم�شية 

بال�شكل  مبين  هو  كما  الإنتاج  اإجمالي  من   %3.6
 .27-2

ا�شتخداما  الأكثر  الوقود  الطبيعي  الغاز  يعد 

ففي  الكهرباء.  اإنتاج  في  العربية  الدول  معظم  في 

عام 2012، بلغ اإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة 

با�شتخدام الغاز الطبيعي نحو 604 تيرا وات �شاعة 

بن�شبة 62.9% من اإجمالي الطاقة الكهربائية المولدة 
وموريتانيا،  ال�شومال،  )با�شتثناء  العربية  الدول  في 

بلغت  والتي  وجيبوتي(  وفل�شطين،  القمر،  وج��زر 

حوالي 961 تيرا وات �شاعة. وهنا تجدر الإ�شارة اأن 

قطاع الكهرباء ي�شتحوذ على ن�شف الطلب الإجمالي 

على الغاز الطبيعي، وهو ما اأدى اإلى ارتفاع الطلب 

على الغاز الطبيعي خالل ال�شنوات الع�شر الأخيرة 

خا�شة في دول منطقة الخليج وبالأخ�ص الإمارات 

الأخ���رى.  ال���دول  م��ن  وغيرها  والبحرين،  وع��م��ان 

فالبحرين تعتمد على الغاز الطبيعي في مزيج اإنتاج 

 ،%100 بن�شبة  وقطر   ،%100 بن�شبة  الكهرباء 

 %97.6 بن�شبة  98.6%، وعمان  بن�شبة  والإم��ارات 

وت�شل هذه الن�شبة في ال�شعودية اإلى 44.7%. اأما 

في الدول العربية الأخرى المنتجة للغاز الطبيعي، 

و%97  الجزائر،  في   %92.4 اإل��ى  الن�شبة  فت�شل 

في تون�ص، بينما ت�شل في م�شر اإلى 75.8% ويعود 

اأي�ش�ا على الطاقة الكهرومائية  اإلى اعتمادها  ذلك 

في  اأما  اأ�شوان.  وخزان  العالي  ال�ش�د  من  المن�تجة 

الغاز  با�شتخدام  الكهرباء  توليد  ن�شبة  فت�شل  ليبيا 

الطبيعي اإلى %61.

اأما النفط وال�شولر والوقود الثقيل )المازوت(، 

الثانية من حيث ال�شتخدام في  فتحل في المرتبة 

قطاع الكهرباء في الدول العربية. ففي نف�ص العام 

المولدة  الكهربائية  الطاقة  اإجمالي  بلغ   ،)2012(

وات  تيرا   310 نحو  وم�شتقاته  النفط  با�شتخدام 

�شاعة بن�شبة 32.3% من اإجمالي الطاقة الكهربائية 

الدول  م�شتوى  وعلى  العربية.  ال��دول  في  المولدة 

بن�شبة  وم�شتقاته  النفط  ي�شاهم  ف��رادى،  العربية 

55.3% في اإنتاج الطاقة الكهربائية في ال�شعودية، 
في   %66.2 ون�شبة  الكويت،  في   %63.8 وبن�شبة 

ال���ي���م���ن. وت�����ش��ل ه��ذه 

الن�شبة اإلى 93.2% في 

ل��ب��ن��ان، وح��وال��ي %81 

في الأردن والتي ارتفعت 

في الآونة الأخيرة نتيجة 

الغاز  اإم�����دادات  ت��وق��ف 

م���ن م�����ش��ر ع��ب��ر خط 

الغاز العربي والذي كان 

كبير  ب�شكل  عليه  يعتمد 

في توليد الكهرباء.

في�شاهم  الفحم  اأما 

بنحو 1.3% من اإجمالي 

ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ي�شتخدم  وهو  المولدة، 

فقط في المغرب وعلى 

                          غ ز             حق ق            س    
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  International energy agency, IEA statistics database الباح  اتتنادا إلىمن إعداد  :                   

يعددد ال ددداز الطبيعدددي الوقدددود الك دددر اتدددتخداما فددي معظدددن الددددول العر يدددة فدددي إنتدددا  

،  لدد  إجمددالي الطاقددة الك ر اييددة المولدددة  اتددتخدال ال دداز الطبيعددي 5105ففددي عددال . الك ر ددا 

مدن إجمدالي الطاقدة الك ر اييدة المولددة فدي الددول % 15.5 تيدرا وا  تداعة  نسدبة 110نحو 

والتددي  ل ددت (  اتددت نا  الصددومال، وموبيتانيددا، وجددقب القمددر، وفلسددطين، وجيبددوتي)العر يددة 

وهندا تجدددب اإلشدابة أن قطددا  الك ر دا  يسددتحوذ علدى نصددف . تيدرا وا  تدداعة 510حدوالي 

ابتفدا  الطلد  علدى ال داز الطبيعدي الطل  اإلجمالي علدى ال داز الطبيعدي، وهدو مدا أدى إلدى 

خحل السدنوا  العشدر الخيدرة خاصدة فدي دول منطقدة الخلدي  و دالخص اإلمدابا  وعمدان 

فالبحرين تعتمد علدى ال داز الطبيعدي فدي مدقي  إنتدا  . والبحرين، وميرها من الدول الخرى

سددبة ، وعمددان  ن%59.1، واإلمددابا   نسددبة %011، وقطددر  نسددبة %011الك ر ددا   نسددبة 

الدددول العر يددة الخددرى  فدديأمددا %. 00.5وتصدده هدد ف النسددبة فددي السددعودية إلددى % 55.1

فدي تددونس،  ينمددا % 55فددي الجقايددر، و% 55.0المنتجدة لل دداز الطبيعدي، فتصدده النسددبة إلدى 

ويعددود ذلدد  إلددى اعتمادهددا أي دد ا علددى الطاقددة الك روماييددة % 52.9تصدده فددي مصددر إلددى 

أمدا فدي ليبيدا فتصده نسدبة توليدد الك ر دا   اتدتخدال . وخقان أتدواند العالي  المن تجة من الس

 %.10ال از الطبيعي إلى 

    فط
3  3% 

   غ ز
6  9% 

   فحم
   % 

    ه    ئ  
3 4% 

   خال       س  
  3% 

                       
        ت س ع   96
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البحـــــث الثاني

في بع�ص الدول العربية )عام 

 .)2012
النبعاثات،  �شعيد  على 

ي��ع��ت��ب��ر ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء في 

الأعلى  القطاع  العربية  الدول 

اأك�شيد  ث��ان��ي  ل��غ��از  ان��ب��ع��اث��ا 

بالقطاعات  مقارنة  الكربون، 

ويعود  الأخ���رى.  القت�شادية 

الأعلى  القطاع  اأن��ه  اإل��ى  ذل��ك 

ا���ش��ت��ه��الك��ا ل��ل��ن��ف��ط وال���غ���از 

الطبيعي في الدول العربية.

بلغ   ،2012 ع����ام  ف��ف��ي 

غاز  انبعاثات  كمية  اإجمالي 

ث��ان��ي اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون من 

ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال���دول 

العربية نحو 612 مليون طن، 

 %39.3 نحو  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 

القطاعات  مختلف  م��ن  الن��ب��ع��اث��ات  مجموع  م��ن 

القت�شادية في الدول العربية كما هو مبين بال�شكل 

2-29. وعلى المقيا�ص العالمي، ل تمثل هذه الكمية 
اإج��م��ال��ي  م���ن   %4.6 ���ش��وى 

من  الكهرباء  قطاع  انبعاثات 

مناطق العالم المختلفة. ويعود 

المو�شع  ال�شتخدام  اإلى  ذلك 

محطات  ف��ي  الطبيعي  للغاز 

العربية،  ال��دول  في  الكهرباء 

انبعاثات  م��ن  ب��ه  يتميز  وم��ا 

اأقل مقارنة بالفحم اأو النفط. 

الغاز  ا�شتهالك  نتج عن  حيث 

الكهرباء  توليد  في  الطبيعي 

من  ط���ن  م��ل��ي��ون   321 ن��ح��و 

ما  اأي  الكربون  اأك�شيد  ثاني 

مجمل  من   %52 نحو  يعادل 

انبعاثات قطاع الكهرباء، وهي 

عملية  في  م�شاهمته  من  اأقل 

التي  الكهربائية  الطاقة  توليد 

بلغت 63%، كما تمت الإ�شارة 

�شابقا.

                                     (     ) 

 

   ف ل       
101  

، فتحدده فددي المرتبددة ال انيددة مددن حيدد  (المددازو )أمددا الددنف  والسددوالب والوقددود ال قيدده 

،  ل  إجمدالي الطاقدة (5105)ففي نفس العال . االتتخدال في قطا  الك ر ا  في الدول العر ية

مددن % 65.6تيدرا وا  تداعة  نسدبة  601لمولددة  اتدتخدال الدنف  ومشدتقات  نحدو الك ر اييدة ا

وعلدى مسدتوى الددول العر يدة فدرادى، . إجمالي الطاقة الك ر اييدة المولددة فدي الددول العر يدة

فددي إنتددا  الطاقددة الك ر اييددة فددي السددعودية، و نسددبة % 22.6يسدداهن الددنف  ومشددتقات   نسددبة 

فدي لبندان، % 56.5وتصده هد ف النسدبة إلدى . في اليمن% 11.5في الكويت، ونسبة % 16.9

ابتفعت في اآلونة الخيرة نتيجدة توقدف إمددادا  ال داز مدن  والتيفي البدن % 90وحوالي 

 .مصر عبر خ  ال از العر ي وال   كان يعتمد علي   شكه كبير في توليد الك ر ا 

يددة المولددة، وهدو يسددتخدل مدن إجمدالي الطاقدة الك ر اي% 0.6أمدا الفحدن فيسداهن  نحددو 

فق  في الم رب وعلى نطاق واتع، فما يقرب من نصف الطاقة الك ر ايية المولدة فدي الدبحد 

مقي  إنتا  الطاقدة الك ر اييدة فدي  عدض الددول  59-5الشكه يبين . عتمد على اتتخدال الفحني

 (. 5105عال )العر ية 

 3113 ز ج     ج           ه   ئ          ع      خ    ، ع م  :39-3    ل 

 
                 International energy agency, IEA, statistics database من إعداد الباح  اتتنادا إلى:                    
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   ز ع      ث ت غ ز ث     كس                ج  ع  ح ق        :38-3    ل 
 3113ع م                        ق  ع ت  ال        

 
 IEA, CO2 emissions from fuel combustion, 2014   من إعداد الباح  اتتنادا إلى:       

 

وعلدددى مسدددتوى الددددول العر يدددة فدددرادى، تعدددد المملكدددة العر يدددة السدددعودية العلدددى 

انبعا ددددا  مدددداز  دددداني أكسدددديد الكر ددددون الناتجددددة مددددن قطددددا  الك ر ددددا ، كون ددددا  كميددددة فددددي

 511نحدددو  5105 عدددالكميدددة االنبعا دددا   المندددت  الكبدددر للك ر دددا  عر يدددا، حيددد   ل دددت 

تدد تي مليددون رددن، وهددي  56مليددون رددن،  ينمددا  ل ددت فددي جم وبيددة مصددر العر يددة نحددو 

مليددون رددن، وفددي العددراق  11نحددو   ينمددا  ل ددت فددي اإلمددابا . ال انيددة عر يددافددي المرتبددة 

الجددددق  الكبددددر مددددن محطددددا  الك ر ددددا  العاملددددة  ددددالنف    مليددددون رددددن، حيدددد  ينبعدددد  21

تقريبدددا مدددن الك ر دددا  % 01، علمدددا   ن دددا ال تسددداهن تدددوى  نحدددو %91 نسدددبة تتخطدددى الددد  

أمدددا . كفدددا ة التوليدددد للمحطدددا  العاملدددة انخفدددارالمولددددة فدددي الدددبحد، وهدددو مدددا يشدددير إلدددى 

مليدددون رددن، كمددا هددو مبدددين  05كويددت، فقددد  ل ددت انبعا دددا  قطددا  الك ر ددا  نحددو دولددة ال

 .61-5 الشكه 
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       ط   6  

نطاق وا�شع، فما يقرب من ن�شف الطاقة الكهربائية 

الفحم.  ا�شتخدام  على  تعتمد  البالد  في  المولدة 

الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  مزيج   28-2 ال�شكل  يبين 
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بينما نتج عن ا�شتخدام النفط وم�شتقاته )ال�شولر 

وزيت الوقود( نحو 281 مليون طن من ثاني اأك�شيد 

قطاع  انبعاثات  اإجمالي  من   %46 بن�شبة  الكربون 

الكهرباء، وهي اأعلى من ن�شبة ا�شتخدامه في توليد 

الكهرباء والتي بلغت نحو 32.3% كما تمت الإ�شارة 

�شابقا. وي�شاهم الفحم الذي ينح�شر ا�شتخدامه في 

المغرب، بالن�شبة المتبقية التي تبلغ %2.

تعد  ف����رادى،  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  م�شتوى  وع��ل��ى 

المملكة العربية ال�شعودية الأعلى في كمية انبعاثات 

غاز ثاني اأك�شيد الكربون الناتجة من قطاع الكهرباء، 

بلغت   حيث  عربيا،  للكهرباء  الأكبر  المنتج  كونها 

200 مليون طن،  2012 نحو  كمية النبعاثات عام 

 73 نحو  العربية  م�شر  جمهورية  في  بلغت  بينما 

عربيا.  الثانية  المرتبة  في  تاأتي  وهي  طن،  مليون 

بينما بلغت في الإمارات نحو 60 مليون طن، وفي 

العراق 56 مليون طن، حيث ينبعث الجزء الأكبر من 

محطات الكهرباء العاملة بالنفط  بن�شبة تتخطى ال� 

80%، علما باأنها ل ت�شاهم �شوى بنحو 40% تقريبا 
اإلى  من الكهرباء المولدة في البالد، وهو ما ي�شير 

انخفا�ص كفاءة التوليد للمحطات العاملة. اأما دولة 

الكويت، فقد بلغت انبعاثات قطاع الكهرباء نحو 47 

مليون طن، كما هو مبين بال�شكل 30-2.

مزيج  في  الطبيعي  الغاز  ا�ستخدام  مزايا   :4-4-2
ت�ليد الطاقة الكهربائية 

ل �شك اأن ا�شتخدام الغاز الطبيعي في توليد 

الكهرباء له العدد من المزايا القت�شادية والبيئية. 

الطبيعي  الغاز  يعد  القت�شادية،  الناحية  فمن 

الأعلى كفاءة في توليد الطاقة مقارنة بالنفط اأو 

الفحم والكمية الم�شتخدمة منه اأقل، حيث تتراوح 

كفاءة ا�شتخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء 

48%-58%، وهو ما يعني اأنه لإنتاج 1 ميجاوات 
�شاعة من الكهرباء، ي�شتلزم تقريبا كمية من الغاز 

الطبيعي ذات قيمة حرارية في حدود 2 ميجاوات 

�شبيل  على  بالفحم  المقارنة  عند  اأم��ا  �شاعة. 

المثال، فت�شل الكفاءة اإلى 34-45%، اأي لإنتاج 

1 ميجا وات �شاعة، ي�شتلزم حرق كمية من الفحم 
قيمتها الحرارية حوالي 2.5 ميجاوات �شاعة. اأما 

في حال ا�شتخدام النفط، فت�شل الكفاءة اإلى 32-

34%، اأي لإنتاج نف�ص الكمية ي�شتلزم حرق كمية 
وات  3 ميجا  الحرارية حوالي  قيمتها  النفط  من 

�شاعة.

الطبيعي  ال��غ��از  يت�شبب  البيئية،  الناحية  م��ن 

الكربون،  اأك�شيد  ثاني  غ��از  من  اأق��ل  انبعاثات  في 

من  الم�شتخدمة  فالكمية 

 1 لإن��ت��اج  الطبيعي  الغاز 

ميجاوات �شاعة ينتج عنها 

كيلو   450-400 ن��ح��و 

جرام من غاز ثاني اأك�شيد 

الكربون، بينما ترتفع هذه 

الكمية في حال ا�شتخدام 

-900 اإل��������ى  ال���ف���ح���م 

وفي  ج���رام،  كيلو   1000
وم�شتقاته  ال��ن��ف��ط  ح���ال 

 900-800 اإل����ى  ت�����ش��ل 

الغاز  اأن  اأي  ج��رام،  كيلو 

على  �شررا  اأقل  الطبيعي 

البيئة كوقود م�شتخدم في 

هو  كما  الكهرباء،  توليد 

مبين ال�شكل 31-2.
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      ث ت غ ز ث     كس                ج  ع  ح ق        :21-3    ل 
 3113      ع    ه                      ع م       
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  ز     س خ  م   غ ز             ز ج                 ه   ئ    :3-3-3

ال شدددد  أن اتددددتخدال ال دددداز الطبيعددددي فددددي توليددددد الك ر ددددا  لدددد  العدددددد مددددن المقايددددا 

علدددى كفدددا ة فدددي الال ددداز الطبيعدددي  يعدددد فمدددن الناحيدددة االقتصدددادية،. والبي يدددةاالقتصدددادية 

توليددد الطاقددة مقابنددة  ددالنف  أو الفحددن والكميددة المسددتخدمة مندد  أقدده، حيدد  تتددراوب كفددا ة 

 0، وهدددو مدددا يعندددي أنددد  إلنتدددا  %29-%09اتدددتخدال ال ددداز الطبيعدددي فدددي توليدددد الك ر دددا  

قريبددددا كميددددة مددددن ال دددداز الطبيعددددي ذا  قيمددددة ميجدددداوا  تدددداعة مددددن الك ر ددددا ، يسددددتلقل ت

أمدددا عندددد المقابندددة  دددالفحن علدددى تدددبيه الم دددال، . ميجددداوا  تددداعة 5حرابيدددة فدددي حددددود 

ميجددددا وا  تدددداعة، يسددددتلقل حددددرق كميددددة  0، أ  إلنتددددا  %02-60فتصدددده الكفددددا ة إلددددى 

أمدددا فدددي حدددال اتدددتخدال الدددنف ، . ميجددداوا  تددداعة 5.2مدددن الفحدددن قيمت دددا الحرابيدددة حدددوالي 

، أ  إلنتدددا  نفدددس الكميدددة يسدددتلقل حدددرق كميدددة مدددن الدددنف  %60-65الكفدددا ة إلدددى  فتصددده

 .ميجا وا  تاعة 6قيمت ا الحرابية حوالي 
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البحـــــث الثاني

وع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����دول 

في  التو�شع  �شاهم  العربية، 

في  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام 

ح�شاب  على  الكهرباء  قطاع 

 ،1990 ع����ام  م��ن��ذ  ال��ن��ف��ط 

وال���ت���و����ش���ع ف����ي ا���ش��ت��خ��دام 

بنظام  تعمل  التي  المحطات 

تراجع  ف��ي  المركبة  ال����دورة 

ك��م��ي��ة الن��ب��ع��اث��ات ال��ن��ات��ج��ة 

ل��ك��ل م���ي���ج���اوات ���ش��اع��ة من 

هو  كما  ال��م��ول��دة،  ال��ك��ه��رب��اء 

ففي   .5-2 ب��ال��ج��دول  مبين 

دولة الإمارات، تراجعت كمية 

انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون 

من 743 كجم لكل ميجا وات 

لت�شل   1990 عام  في  �شاعة 

ميجا  ل��ك��ل  ك��ج��م   597 اإل���ى 

 ،2012 ع��ام  في  �شاعة  وات 

الكهرباء  توليد  اأ�شبح  اأن  بعد 

الطبيعي  ال��غ��از  على  يعتمد 

بن�شبة 98.6%. وفي الكويت، 

ت��راج��ع��ت الن��ب��ع��اث��ات خ��الل 

نف�ص الفترة �شالفة الذكر من 

وات  ميجا  ل��ك��ل  ك��ج��م   887
لكل  كجم   745 اإل���ى  �شاعة 

ميجاوات �شاعة.

مجتمعة  العربية  وللدول 

الكمية  ه���ذه  متو�شط  ك���ان 

كجم   725 نحو   1990 عام 

لكل  ال��ك��رب��ون  اأك�شيد  ث��ان��ي 

باأن  علما  �شاعة،  وات  ميجا 

في  الطبيعي  ال��غ��از  ح�شة 

كانت  الكهرباء  توليد  مزيج 

وا�شتمرت   .%48 ح��وال��ي 

حتى  بالتراجع  القيمة  ه��ذه 

كجم   680 ح���وال���ي  ب��ل��غ��ت 

لكل  ال��ك��رب��ون  اأك�شيد  ث��ان��ي 

عام  ف��ي  �شاعة  وات  ميجا 

                                     (     ) 

 

   ف ل       
105  

مدددن الناحيدددة البي يدددة، يتسدددب  ال ددداز الطبيعدددي فدددي انبعا دددا  أقددده مدددن مددداز  ددداني 

ميجدددداوا  تدددداعة  0أكسدددديد الكر ددددون، فالكميددددة المسددددتخدمة مددددن ال دددداز الطبيعددددي إلنتددددا  

كيلدددو جدددرال مدددن مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون،  ينمدددا ترتفدددع  021-011نحدددو يندددت  عن دددا 

كيلدددو جدددرال، وفدددي حدددال الدددنف   0111-511هددد ف الكميدددة فدددي حدددال اتدددتخدال الفحدددن إلدددى 

كيلدددو جدددرال، أ  أن ال ددداز الطبيعدددي أقددده ضدددربا علدددى  511-911ومشدددتقات  تصددده إلدددى 

 .60-5 الشكهي توليد الك ر ا ، كما هو مبين كوقود مستخدل فالبي ة 

   ج    ت س ع        ه     1         الز             إل   ج  :21-3    ل 
   ال    ث ت      ج  حس    ع           س خ م 

 
 

وعلددى مسددتوى الدددول العر يددة، تدداهن التوتددع فددي اتددتخدال ال دداز الطبيعددي فددي قطددا  

، والتوتع في اتتخدال المحطا  التي تعمه  نظدال 0551الك ر ا  على حساب النف  من  عال 

الدوبة المركبة في تراجع كمية االنبعا ا  الناتجة لكه ميجاوا  تاعة من الك ر دا  المولددة، 

انبعا ا   اني أكسيد الكر دون كمية ففي دولة اإلمابا ، تراجعت . 2-5ل كما هو مبين  الجدو

كجددن لكدده ميجددا وا   255لتصدده إلددى  0551كجددن لكدده ميجددا وا  تدداعة فددي عددال  506مددن 

،  عددد أن أصددب  توليددد الك ر ددا  يعتمددد علددى ال دداز الطبيعددي  نسددبة 5105تدداعة فددي عددال 

كجن لكه  995س الفترة تالفة ال كر من وفي الكويت، تراجعت االنبعا ا  خحل نف%. 59.1

 .كجن لكه ميجاوا  تاعة 502ميجا وا  تاعة إلى 

   -    
   

   -
     
   

   -    
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   ال    ث ت      ج (        ت س ع )          ه   ئ        ج   :3-3  ج    
 3113-1881                 خال    ف    ( كجم   ل   ج   ت س ع )        

          فق   1990 2000 2005 2008 2010 2012
 الطاقة المولدة 17.1 39.9 60.7 86.3 97.7 100.9

  إل    ت
597 598 748 844 728 743 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  8 13.9 19.4 22.8 23.4 24.8

    ح   
755 762 765 769 815 840 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  16.1 25.4 33.9 40.2 45.7 57.4

   جز ئ 
549 546 596 606 620 631 CO 5انبعا ا     

 الطاقة المولدة  69.2 126.2 176.1 204.2 240.1 271.7
   س     

738 737 736 739 805 831 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  11.6 25.2 34.9 41 46.3 31.2

 س     
582 594 627 607 567 553 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  24 31.9 30.4 36.8 50.2 61.7

      ق
907 1002 671 573 641 569 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  4.8 9.1 14.4 21.6 28.1 34.8

     
493 493 534 618 771 1077 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  18.5 32.3 43.7 51.7 57 62.7

       
745 758 778 799 780 887 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  10.2 15.5 22.7 30.7 32.8 34

      
569 680 692 902 1022 779 CO 5انبعا ا     

 الطاقة المولدة  42.3 78.1 108.7 131 146.8 164.4
    

444 424 462 475 344 525 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  5.8 10.6 12.7 14.4 16.7 18

    س
459 463 594 468 574 651 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  3.6 7.4 9.7 13.8 14.8 16.6

      
636 575 594 660 708 815 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  4.5 9.1 12.7 16 19.8 25

 ع   
602 638 662 693 795 762 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  9.6 12.9 19.3 20.6 23.7 27.3

    غ ب
697 683 787 830 831 783 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  1.7 3.4 4.8 6.5 7.8 6.6

      
650 649 636 841 930 746 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  1.5 2.6 3.8 5.5 7.5 9.4

   س     
202 143 601 615 508 325 CO 5انبعا ا     
 الطاقة المولدة  1.5 9.8 12.4 13.4 15.7 14.8

      
806 709 715 591 737 1835 CO 5انبعا ا     

      : IEA, Co2 emissions from fuel combustion, 2014                                                                       
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

لكل  الكربون  اأك�شيد  ثاني  كجم   636 ثم   ،2005
مبين  هو  كما   2012 عام  في  �شاعة  وات  ميجا 

الغاز  ح�شة  ارت��ف��اع  مع  تزامنا   ،32-2 بال�شكل 

الطبيعي في مزيج الكهرباء اإلى 63%، وذلك على 

المنتجة من م�شادر  الطاقة  الرغم من محدودية 

عنها  ينتج  ل  والتي  والمتجددة  الجديدة  الطاقة 

الحيوي  ال��دور  اإل��ى  ي�شير  ما  وهو  انبعاثات،  اأي��ة 

للغاز الطبيعي في رفع كفاءة التوليد والتقليل من 

ا�شتخدام الوقود، وتقليل النبعاثات الناتجة، ودعم 

ا�شتدامة،  اأكثر  مجتمعات  اإلى  الطاقوي  التحول 

وقليلة الكربون.

2-5: ا�ستخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل
2-5-1: اأهمية قطاع النقل في الدول العربية

يعد قطاع النقل من القطاعات الهامة والرئي�شية 

في  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  تحقيق  في 

م�شاهمة  وتتجلى  العمرانية.  المجتمعات  كافة 

في  القت�شادية  التنمية  تعزيز  في  النقل  قطاع 

الإنتاج  مناطق  ربط  في  فعال  ب�شكل  ي�شاعد  اأنه 

بمناطق ال�شتهالك، وتاأمين نقل الأفراد والب�شائع 

مواقع  اإلى  اإنتاجها  مناطق  من  المختلفة  وال�شلع 

ال�شتهالك. ولقطاع النقل اأهمية اأخرى في ت�شغيل 

الأيدي العاملة وتوفير فر�ص العمل ل�شريحة كبيرة 

ذاته   النقل  كان ذلك في مجال  �شواء  ال�شكان  من 

ب�شكل مبا�شر اأو في مجالت اأخرى غير مبا�شرة. 

ب�شكل  النقل  قطاع  ي�شاهم  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 

مبا�شر في تعزيز التعاون على الم�شتويين الإقليمي 

وال�شلع  الأفراد  انتقال  ت�شهيل  وذلك عبر  والدولي، 

وبين  وبينها  البع�ص،  وبع�شها  العربية  ال��دول  بين 

باقي دول العالم.

                                     (     ) 

 

   ف ل       
109  

من كما هو مبدين % 66مجتم عة، يشك ه من ا قط ا  النق ه والمواص ح  والتخقين ما نسبت  

 .66-5 الشكه 

   ز ع   ق       ض          ع ت   خ   ت  إل       :22-3    ل 
 3112                 ع م    

 
 5100-التقرير االقتصاد  العر ي الموحد :                 

 

     ئ    آث  ه   ع    قل                             س هالك : 3-3-3

أن تطددوير قطددا  النقدده فددي الدددول العر يددة يمدد ح مدددخح نحددو تحقيددق التنميددة ال شدد  

المسددتدامة فددي  دول المنطقددة، ف ددو يم دده أحددد الدددعاين الرييسددية التددي ترتكددق علي ددا الخطدد  

ويعددد قطددا  النقدده مددن القطاعددا  المسددت لكة لمصددادب . والبددرام  التنمويددة فددي مختلددف الدددول

عب دا علدى كاهده الحكومدا  فدي ظده الددعن الكبيدر لتدعاب الطاقة  شكه ك يف، وهو ما يم ه 

 علدى حي  يستحوذ وحددف. الوقود في معظن الدول العر ية، التي تعد القه على مستوى العالن

ويعتبدر الوقدود السدايه الد   . 1من االتت ح  الن ايي للطاقة فدي الددول العر يدة% 61.1نحو 

رييدد سي لقطددا  النقدد ه الطددايرا ، المحدد ر  الن، والسدد والب، ووقدد ود  ي ددن كدده مددن ال ازوليدد

 .من إجمالي االتت ح % 59.5يم ه وحدف نحو  العر  ي، إذ
                                           

  اتت نا  فلسطين والصومال وجيبوتي وجقب القمر   1

     ل     أ     
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وتعد المنطقة العربية من اأ�شرع المناطق نمواً 

-1997 الفترة  خالل  ففي  المركبات،  عدد  في 

لعدد  ال�شنوي  النمو  معدل  متو�شط  بلغ   ،2008
يفوق  ما  وه��و   ،%4.2 المنطقة  في  المركبات 

النامية  للبلدان  ال�شنوية  النمو  معدلت  متو�شط 

النقل  قطاع  اأهمية  قيا�ص  ويمكن   .  )%2.8(

والموا�شالت، كاأحد قطاعات الخدمات الإنتاجية 

تقدير  طريق  عن  العربية،  الدول  اقت�شادات  في 

مدى م�شاهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ففي 

عام 2013، بلغ اإجمالي القيمة الم�شافة لقطاع 

النقل والموا�شالت والتخزين نحو 175.8 مليار 

دولر باأ�شعار ال�شوق الجارية اأي بن�شبة م�شاهمة 

الإجمالي  المحلي  الناتج  6.4% من  تبلغ حوالي 

للدول العربية مجتمعة. وترتفع هذه الن�شبة لت�شل 

غير  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %10.2 اإل��ى 

قطاعات  كافة  وت�شكل  العربية.  للدول  النفطي 

الإنتاجية )التجارة والمطاعم، والنقل،  الخدمات 

والتمويل والتاأمين والم�شارف( نحو 19.5% من 

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتم�عة، 

ي�شك�ل منها قط�اع النق�ل والموا�ش�الت والتخزين 

ما ن�شبته 33% من كما هو مبين بال�شكل 33-2.

النقل في  الطاقة في قطاع  ا�ستهالك   :2-5-2
الدول العربية واآثاره البيئية

ل �شك اأن تطوير قطاع النقل في الدول العربية 

في   الم�شتدامة  التنمية  تحقيق  نحو  مدخال  يمثال 

دول المنطقة، فهو يمثل اأحد الدعائم الرئي�شية التي 

ترتكز عليها الخطط والبرامج التنموية في مختلف 

الدول. ويعد قطاع النقل من القطاعات الم�شتهلكة 

عبئا  يمثل  ما  وهو  كثيف،  ب�شكل  الطاقة  لم�شادر 

على كاهل الحكومات في ظل الدعم الكبير لأ�شعار 

الأقل  تعد  التي  العربية،  ال��دول  معظم  في  الوقود 

على م�شتوى العالم. حيث ي�شتحوذ وحده على نحو 

الدول  النهائي للطاقة في  30.6% من ال�شتهالك 
العربية . ويعتبر الوقود ال�شائل الذي ي�شم كل من 

المح�رك  الطائرات،  ووق�ود  وال�ش�ولر،  الغازولي�ن، 

الرئي��شي لقطاع النق�ل العرب�ي، اإذ يمثل وحده نحو 

98.9% من اإجمالي ال�شتهالك.

                                     (     ) 
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 .من إجمالي االتت ح % 59.5يم ه وحدف نحو  العر  ي، إذ
                                           

  اتت نا  فلسطين والصومال وجيبوتي وجقب القمر   1
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وبجانب الوقود ال�شائل، يعتمد قطاع النقل على 

تعمل  التي  المركبات  في  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام 

من  محدود  عدد  في  الم�شغوط   الطبيعي  بالغاز 

الدول العربية، وهو ل يمثل �شوى 1% من اإجمالي 

 ،34-2 بال�شكل  مبين  هو  كما  الم�شتخدم  الوقود 

 %0.1 تبلغ  التي  المتبقية  الن�شبة  الكهرباء  وتمثل 

فقط، ويعتمد عليها في �شبكات المترو.

النبعاثات  �شعيد  على  اأم���ا 

ال��ن��ات��ج��ة م��ن ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، فهو 

تت�شبب  التي  القطاعات  من  يعد 

ثاني  غاز  من  عالية  انبعاثات  في 

اعتماده  نتيجة  الكربون  اأك�شيد 

ا�شتخدام  على  كامل  �شبه  ب�شكل 

 ،2012 ال�شائل. ففي عام  الوقود 

غاز  انبعاثات  كمية  اإجمالي  بلغ 

قطاع  م��ن  الكربون  اأك�شيد  ثاني 

النقل في الدول العربية نحو 382 

ي��ع��ادل نحو  اأي م��ا  م��ل��ي��ون ط���ن، 

النبعاثات  مجموع  م��ن   %24.5
من مختلف القطاعات الم�شتهلكة 

للطاقة في الدول العربية، ويُعزى 

نحو 85% من هذه النبعاثات اإلى 

ونظرا  البري.  النقل  اأ�شطول 

ال�شائل  الوقود  ا�شتخدام  لأن 

ال�شتخدام،  في  ال�شائد  هو 

ف��ق��د ن��ت��ج ع���ن ا���ش��ت��خ��دام��ه 

379 مليون طن  انبعاث نحو 

الذكر،  ال�شالفة  الكمية  من 

بينما نتج عن ا�شتخدام الغاز 

الطبيعي كوقود م�شغوط في 

المركبات نحو 3 مليون طن.

وع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال����دول 

المملكة  تعد  فرادى،  العربية 

العربية ال�شعودية الأعلى في 

اأك�شيد  ثاني  غ��از  انبعاثات 

قطاع  م��ن  الناتجة  الكربون 

كميتها  بلغت  ح��ي��ث  ال��ن��ق��ل، 

119 مليون  2012 نحو  عام 

طن، بينما بلغت في جمهورية م�شر العربية نحو 50 

بينما  عربيا.  الثانية  المرتبة  في  لتاأتي  مليون طن، 

ت�شل كمية النبعاثات من قطاع النقل في جمهورية 

مليون طن   36 نحو  الجزائرية  والجمهورية  العراق 

 28 الإم��ارات نحو  دولة  بلغت في  لكل منهما، كما 

مليون طن كما هو مبين بال�شكل 35-2.

                          غ ز             حق ق            س    
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و جان  الوقود السايه، يعتمد قطا  النقه على اتدتخدال ال داز الطبيعدي فدي المركبدا  

الم  ور  في عدد محدود من الدول العر ية، وهدو ال يم ده تدوى  الطبيعي التي تعمه  ال از

، وتم دده الك ر ددا  النسددبة 60-5 الشددكه كمددا هددو مبددين  إجمددالي الوقددود المسددتخدل مددن% 0

 .فق ، ويعتمد علي ا في شبكا  المترو% 1.0المتبقية التي تبل  

 3113ح ص     ع           س خ م       ع    قل       ، ع م  :23-3    ل 

 
 International energy agency, IEA statistics من إعداد الباح  اتتنادا إلى:                    

 

أمدددا علدددى صدددعيد االنبعا دددا  الناتجدددة مدددن قطدددا  النقددده، ف دددو يعدددد مدددن القطاعدددا  

التدددي تتسدددب  فدددي انبعا دددا  عاليدددة مدددن مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون نتيجدددة اعتمدددادف  شدددكه 

انبعا دددا   كميدددة ،  لددد  إجمدددالي5105ففدددي عدددال . شدددب  كامددده علدددى اتدددتخدال الوقدددود السدددايه

مليدددون ردددن،  695مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون مدددن قطدددا  النقددده فدددي الددددول العر يدددة نحدددو 

مدددن مجمدددو  االنبعا دددا  مدددن مختلدددف القطاعدددا  المسدددت لكة % 50.2أ  مدددا يعدددادل نحدددو 

مدددن هددد ف االنبعا دددا  إلدددى أتدددطول النقددده % 92للطاقدددة فدددي الددددول العر يدددة، ويُعدددقى نحدددو 

د السدددايه هدددو السدددايد فدددي االتدددتخدال، فقدددد ندددت  عدددن ونظدددرا لن اتدددتخدال الوقدددو. البدددر 

مليددددون رددددن مددددن الكميددددة السددددالفة الدددد كر،  ينمددددا نددددت  عددددن  655اتددددتخدام  انبعدددداث نحددددو 

 .مليون رن 6اتتخدال ال از الطبيعي كوقود م  ور في المركبا  نحو 

    ه    
  غ ز          0.1%

    ضغ ط
 % 

          س ئل
98.9% 

                                     (     ) 
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وعلدددى مسدددتوى الددددول العر يدددة فدددرادى، تعدددد المملكدددة العر يدددة السدددعودية العلدددى 

كميت دددا مددداز  ددداني أكسددديد الكر دددون الناتجدددة مدددن قطدددا  النقددده، حيددد   ل دددت  فدددي انبعا دددا 

 21مليدددون ردددن،  ينمدددا  ل دددت فدددي جم وبيدددة مصدددر العر يدددة نحدددو  005نحدددو  5105عدددال 

 االنبعا دددا  مدددن قطدددا  كميدددة  ينمدددا تصددده. لتددد تي فدددي المرتبدددة ال انيدددة عر يدددامليدددون ردددن، 

مليدددون ردددن لكددده من مدددا،  61النقددده فدددي جم وبيدددة العدددراق والجم وبيدددة الجقايريدددة نحدددو 

 .62-5 الشكه مليون رن كما هو مبين  59اإلمابا  نحو دولة  ل ت في  كما

      ث ت غ ز ث     كس                 ع    قل :23-3    ل 
 3113                 ع م  

 
                 : IEA, CO2 emissions from fuel combustion, 2014                                                                   

 

   غ ز         ك         ك  ت: 3-3-2

 Sustainable)فدددي مسدددعى مدددن الددددول العر يدددة نحدددو تحقيدددق النقددده المسدددتدال 

Mobility) ،لحدددد مدددن اآل ددداب البي يدددة الناتجدددة عدددن اتدددتخدال الوقدددود السدددايه، فقدددد تددددن وا

فدددبعض الددددول العر يدددة قامدددت  بددد ل  كبيدددرة ومتفاوتدددة فدددي هددد ا المجدددال،ج دددودا  توجيددد  

ُ ج دددود كبيدددرة لتحسدددين نوعيدددة الوقدددود خددد   تددددا ير ملموتدددة للحدددد مدددن الكبريدددت ، حيددد  ات
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البحـــــث الثاني

2-5-3: الغاز الطبيعي ك�ق�د للمركبات
في م�شعى من الدول العربية نحو تحقيق النقل 

الم�شتدام )Sustainable Mobility(، والحد من 

الآثار البيئية الناتجة عن ا�شتخدام الوقود ال�شائل، 

هذا  ف��ي  ومتفاوتة  كبيرة  ج��ه��وداً  توجيه  ت��م  فقد 

جهود  ببذل  قامت  العربية  ال��دول  فبع�ص  المجال، 

اتُخذت تدابير  الوقود، حيث  كبيرة لتح�شين نوعية 

ملمو�شة للحد من الكبريت في الوقود ب�شكل رئي�شي 

كما  ولبنان.  والأردن  وقطر  والكويت  البحرين  في 

العربية  الدول  في  الم�شتخدمة  البنزين  اأنواع  باتت 

في الوقت الراهن خالية تماما من الر�شا�ص، بينما 

البلدان  الم�شتهلك في  البنزين  20% من  كان نحو 

العربية يحتوي على الر�شا�ص في عام 2005. وتعد 

دولة الكويت اأولى دول منطقة ال�شرق الأو�شط في 

من  الخالي  البنزين  ا�شتخدام  اإلى  ال�شامل  التحول 

الر�شا�ص منذ عام 1998 .

على �شعيد اآخر، اتجهت بع�ص دول المنطقة اإلى 

النقل،  اأ�شاطيل  اإلى  تكنولوجيات  اإدخ��ال  في  البدء 

وتركزت اأ�شا�شاً في ا�شتخدام اأنواع الوقود الأنظف 

للبيئة  �شديق  وقود  باعتباره  الطبيعي  الغاز  خا�شة 

اأقل  انبعاثات  في  ويت�شبب 

ال�شائل.  ب��ال��وق��ود  م��ق��ارن��ة 

الغازولين  م��ع  فبالمقارنة 

لقطاع  الرئي�شي  )ال��وق��ود 

المثال،  �شبيل  على  النقل( 

في  الطبيعي  الغاز  ي�شاهم 

ت��خ��ف��ي�����ص ان��ب��ع��اث��ات غ��از 

الكربون  اأك�شيد  وثاني  اأول 

على  و%25   %86 بن�شبة 

في  ي�شاهم  ك��م��ا  ال��ت��وال��ي، 

تخفي�ص انبعاثات اأكا�شيد النيتروجين بن�شبة %25 

كما هو مبين بالجدول 2-6. كما اأن الغاز الطبيعي 

وال�شوائب  الر�شا�ص  مركبات  من  خالي  الم�شغوط 

الكبريتية، وبالتالي فهو �شديق للبيئة واأنظف مقارنة 

بالوقود ال�شائل مما ي�شاهم في تح�شين جودة الهواء، 

وال�شحة العامة للمواطنين، والتحول ب�شكل فعال اإلى 

المزايا الأخرى  الكربون. ومن  مجتمعات منخف�شة 

للغاز الطبيعي:

• حالته 	 في  فالغاز  المحركات،  اأداء  تح�شين   

اأف�شل  تجان�ص  اإي��ج��اد  على  ي�شاعد  الغازية 

والوقود لإتمام عملية الحتراق  الهواء  لخليط 

ب�شكل �شل�ص، ومنع التكثيف عند موزع الخليط. 

• ينتج 	 وال�شيانة، فال  التزييت   طول عمر دورة 

المحرك  داخ��ل  الطبيعي  ال��غ��از  اح��ت��راق  ع��ن 

�شوى روا�شب قليلة مما يقلل من ا�شتهالك زيت 

التزييت.

• 	 )Knocking( ال��ط��رق  م�شتوى  انخفا�ص   

تعمل  التي  بالمحركات  مقارنة  المحركات  في 

باأنواع الوقود الأخرى، وانخفا�ص معدل التاآكل 

مما يطيل عمر الموتور وزيادة قدرة المحركات 

وكفاءتها الحرارية.

•  انخفا�ص التكلفة مقارنة بالوقود ال�شائل.	

•  اآمن في ال�شتخدام، ففي حالة حدوث ت�شريب، 	

يت�شاعد الغاز الطبيعي لأعلى فكثافته اأقل من 

الذاتي  ال�شتعال  درجة  اأن  كما  الهواء.  كثافة 

عالية جدا ت�شل اإلى 650 درجة مئوية.  

وي�شتخدم الغاز الطبيعي في المركبات م�شغوطا 

(Compressed Natural Gas, CNG) حيث 
 220-200 حوالي  عند  وتخزينه  �شغطه  رفع  يتم 

�شحن  اإع��ادة  ويتم  بالمركبة،  الغاز  باأ�شطوانة  ب��ار 

الأ�شطوانة من خالل محطات اإعادة التزويد بالغاز. 

من  الخلفي  الجزء  في  الغاز  اأ�شطوانة  تركيب  يتم 

�شغط  خط  خالل  من  بالمحرك  ويت�شل  المركبة، 

الغاز العالي، وتتيح عملية تحويل مركبات الغازولين 

للعمل بالغاز الطبيعي الم�شغوط اإمكانية اختيار نوع 

                                     (     ) 
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  المحركددددا  مقابنددددةفددددي المحركددددا  ( Knocking) انخفددددار مسددددتوى الطددددرق 

 عمدددر يطيددده ممدددا التمكددده معددددل وانخفدددار، الخدددرى الوقدددود  ددد نوا  تعمددده يالتددد

 .الحرابية وكفا ت ا المحركا  قدبة وزيادة الموتوب

 .انخفار التكلفة مقابنة  الوقود السايه 

، ففدددي حالدددة حددددوث تسدددري ، يتصددداعد ال ددداز الطبيعدددي لعلدددى فدددي االتدددتخدالآمدددن  

كمدددا أن دبجدددة االشدددتعال الددد اتي عاليدددة جددددا تصددده . فك افتددد  أقددده مدددن ك افدددة ال دددوا 

 .  دبجة م وية 121إلى 

   غ ز ك     / ال    ث ت      ج  ع   س خ  م   غ ز     :8-3  ج    
 (كيلومتر/جرال)

 % س      خف ض     ضغ ط  غ ز    غ ز      ال    ث ت

 CO 5.11 1.599 91%  أول أكسيد الكر ون

 CO2 511.96 026.55 52% اني أكسيد الكر ون 

 NOX 0.075 0.0563 52%أكاتيد النيتروجين 

 
 Compressed) فددددددي المركبددددددا  م دددددد ورا يالطبيعدددددد ال دددددداز ويسددددددتخدل

Natural Gas, CNG)  551-511 يحدددوال عندددد وتخقينددد   ضددد ط بفدددع يدددتن حيددد 

محطدددا  إعدددادة  خدددحل مدددن التدددطوانة إعدددادة شدددحن ويدددتن  المركبدددة، ال ددداز ة  تدددطوان ددداب 

يدددتن تركيددد  أتدددطوانة ال ددداز فدددي الجدددق  الخلفدددي مدددن المركبدددة، ويتصددده و. التقويدددد  ال ددداز

 دددددالمحر  مدددددن خدددددحل خددددد  ضددددد   ال ددددداز العدددددالي، وتتدددددي  عمليدددددة تحويددددده مركبدددددا  

 الم ددددددد ور إمكانيدددددددة اختيددددددداب ندددددددو  الوقدددددددودال دددددددازولين للعمددددددده  ال ددددددداز الطبيعدددددددي 

دايددددرة ال دددداز الطبيعددددي الم دددد ور  المركبددددة  61-5الشددددكه ويبددددين  ،(مدددداز/مددددازولين)

 .العاملة  ال از
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دائرة   36-2 ال�شكل  ويبين  )غازولين/غاز(،  الوقود 

الغاز الطبيعي الم�شغوط بالمركبة العاملة بالغاز.

وعلى الرغم من مزايا ا�شتخدام الغاز الطبيعي 

ما  ا�شتخدامه  انت�شار  معوقات  اأن  اإل  الم�شغوط 

التوزيع والإمداد،  تزال قائمة، ومنها تعقيدات بنية 

الغاز في  المخ�ش�شة لأ�شطوانة  الكبيرة  والم�شاحة 

اأنه  اإل  المحرك،  ع��زم  في  والنخفا�ص  المركبة، 

لذا  العالية.  ال�شرعات  في  �شوى  ملحوظا  يكون  ل 

يمكن الجزم بالقول اأن ا�شتخدام الغاز 

"خيارا  ي�شبح  الم�شغوط   الطبيعي 

والعوا�شم،  المدن  داخل  نجاعة"  اأكثر 

لما ت�شهده من تكد�ص وازدحام مروري، 

�شلبية  واآث���ار  تداعيات  من  لذلك  وم��ا 

على  والبيئة  المواطنين  �شحة  على 

عن  الناتجة  العوادم  ب�شبب  �شواء،  حد 

احتراق الوقود ال�شائل.

عالميا، بلغ اإجمالي عدد المركبات 

التي  والثقيلة(  والمتو�شطة  )الخفيفة 

 ،2013 عام  في  الطبيعي  بالغاز  تعمل 

مركبة  األف   730 و  مليون   17 حوالي 

في 83 دولة حول العالم، كما بلغ عدد 

بالغاز  المركبات  تعبئة  اإعادة  محطات 

محطة.  األ��ف   22 م��ن  اأك��ث��ر  الطبيعي 

وتت�شدر الجمهورية الإيرانية دول 

المركبات  ا�شتخدام  في  العالم 

والتي  الم�شغوط  بالغاز  العاملة 

ي�شل عددها اإلى 3 مليون و 300 

األف مركبة. تليها باك�شتان باأكثر 

األف مركبة  من 2 مليون و 790 

و  مليون   2 بنحو  الأرجنتين  ثم 

244 األف مركبة.
 اأم�����ا ع���رب���ي���ا، ف��ت�����ش��ت��خ��دم 

م����رك����ب����ات ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي 

نطاق  على  م�شر  في  الم�شغوط 

وا����ش���ع م��ق��ارن��ة ب��ب��اق��ي ال���دول 

اهتماما  اأب����دت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 

قد  م�شر  وكانت  الن�شاط،  بهذا 

عام  طموحا  برنامجا  انتهجت 

1992 يق�شي بالتو�شع في ا�شتخدام الغاز الطبيعي 
المركبات  عدد  اإجمالي  وي�شل  للمركبات،  كوقود 

العاملة بالغاز في م�شر نحو 204 األف مركبة ونحو 

75 محطة لإعادة التعبئة. وتقع م�شر �شمن الدول 
لمركبات  ا�شتخداما  الأكثر  الأوائل  ع�شرة  الخم�شة 

بال�شكل  مبين  هو  كما  الم�شغوط،  الطبيعي  الغاز 

.37-2
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    م   غ ل     ك              غ ز            ضغ ط :28-3    ل 

 
 كابجاس-شركة ال از الطبيعي للسيابا  :             

 

ال دددداز الطبيعددددي الم دددد ور إال أن معوقددددا  مددددن مقايددددا اتددددتخدال رمن الددددوعلددددى 

تعقيددددا   نيدددة التوزيدددع واإلمدددداد، والمسددداحة   دددا، ومنقايمدددةام  مدددا تدددقال انتشددداب اتدددتخد

إال  ،واالنخفدددار فدددي عدددقل المحدددر  فدددي المركبدددة، ال دددازلتدددطوانة الكبيدددرة المخصصدددة 

اتدددتخدال  الجدددقل  دددالقول أنيمكدددن  الددد . أندد  ال يكدددون ملحوظدددا تدددوى فدددي السدددرعا  العاليددة

، لمدددا والعواصدددن داخددده المددددن "خيدددابا أك دددر نجاعدددة"يصدددب   ال ددداز الطبيعدددي الم ددد ور 

علدددى صدددحة  تشدد دف مدددن تكدددس وازدحدددال مدددروب ، ومددا لددد ل  مددن تدددداعيا  وآ ددداب تددلبية

 .العوادل الناتجة عن احتراق الوقود السايه الموارنين والبي ة على حد توا ،  سب 

التدددي تعمددده ( الخفيفدددة والمتوتدددطة وال قيلدددة)مدددالي عددددد المركبدددا  عالميدددا،  لددد  إج

دولدددة  96مركبدددة فدددي ألدددف  561مليدددون و  05 حدددوالي ،5106فدددي عدددال   ال ددداز الطبيعدددي

حدددول العدددالن، كمدددا  لددد  عددددد محطدددا  إعدددادة تعب دددة المركبدددا   ال ددداز الطبيعدددي أك دددر مدددن 

تددددتخدال المركبددددا  وتتصدددددب الجم وبيددددة اإليرانيددددة دول العددددالن فددددي ا. ألددددف محطددددة 55

 تلي دددا. ألدددف مركبدددة 611مليدددون و  6العاملدددة  ال ددداز الم ددد ور والتدددي يصددده عدددددها إلدددى 

                                     (     ) 
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 500مليدددون و  5ألدددف مركبدددة  دددن البجنتدددين  نحدددو  551مليدددون و  5 اكسدددتان  ددد ك ر مدددن 

 .ألف مركبة

أمددددا عر يددددا، فتسددددتخدل مركبددددا  ال دددداز الطبيعددددي الم دددد ور فددددي مصددددر علددددى  

نطددداق واتدددع مقابندددة  بددداقي الددددول العر يدددة التدددي أ دددد  اهتمامدددا   ددد ا النشدددار، وكاندددت 

 فدددي اتدددتخدال ال ددداز يق دددي  التوتدددع 0555عدددال  رموحدددا مصدددر قدددد انت جدددت  رنامجدددا

العاملدددة  ال ددداز فدددي مصدددر المركبدددا  عددددد ، ويصددده إجمدددالي الطبيعدددي كوقدددود للمركبدددا 

مصددددر ضددددمن الدددددول تقددددع و. محطددددة إلعددددادة التعب ددددة 52ألددددف مركبددددة ونحددددو  510نحددددو 

الخمسدددة عشدددرة الوايددده الك دددر اتدددتخداما لمركبدددا  ال ددداز الطبيعدددي الم ددد ور، كمدددا هدددو 

 .65-5 الشكه مبين 

 3112ع م            غ ز            ضغ ط         ع ى  س خ         ك  ت  :23-3    ل 

 
                  :                                                           Natural& Bio Gas Vehicle Association, NGVA ,2013  
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البحـــــث الثاني

وفي الجزائر، بداأ الت�شجيع نحو ا�شتخدام الغاز 

ت�شغيل  مع   ،1998 ع��ام  في  الم�شغوط  الطبيعي 

محطتي  باإن�شاء  �شونلغاز  ل�شركة  تجريبي  م�شروع 

 10 نحو  واإدخ���ال  العا�شمة،  الجزائر  في  �شغط 

حافالت عاملة بالغاز . كما قامت ال�شركة الوطنية 

باإن�شاء  )نفطال(  البترولية  ال��م��واد  وت�شويق  لنقل 

عام  وف��ي   .SISSANE في  اأخ��رى  �شغط  محطة 

والحافالت  ال�شيارات  ع��دد  اإجمالي  بلغ   ،2013
العاملة بالغاز الم�شغوط في الجزائر حوالي 125 

مركبة، يتم تعبئتها من خالل ثالث محطات لإعادة 

التزويد بالغاز. 

وفي دولة الإمارات، فقد انطلق في عام 2008 

م�شروع "وقود الغاز الطبيعي للمركبات" الذي تقوم 

"اأدنوك"،  الوطنية  ظبي  اأبو  بترول  �شركة  بتنفيذه 

اأبو ظبي القت�شادية 2030 للحد  تما�شيا مع روؤية 

من  الأول���ى  المرحلة  وف��ي  الكربون.  انبعاثات  من 

الم�شروع، تم اإن�شاء 17 محطة لتعبئة الغاز الطبيعي 

في اأبو ظبي والعين وال�شارقة. و�شتت�شمن المرحلة 

الثانية من الم�شروع دمج خم�ص محطات لوقود الغاز 

المنطقة  في  الروي�ص  لت�شمل  ال�شبكة  في  الطبيعي 

الغربية  . بالإ�شافة اإلى اإن�شاء 14 محطة اإ�شافية 

عامي 2015 و2016، لتغطي مواقع اإ�شافية في اأبو 

ظبي والعين والمنطقة الغربية.

ل�شركة   التابعة  الإم��ارات  غاز  �شركة  تقوم  كما 

ثالث  باإن�شاء  "اإينوك"  الوطنية  الإم���ارات  بترول 

في  الم�شغوط  الطبيعي  للغاز  ج��دي��دة  محطات 

والقيا�ص  للموا�شفات  الإم��ارات  هيئة  وكانت  دبي، 

2014، �شركة  الثاني/يناير  قد اعتمدت في كانون 

غاز الإمارات لتكون ال�شركة المنفذة لم�شروع الغاز 

الطبيعي الم�شغوط في اإمارة دبي. وفي عام 2013، 

اإجمالي عدد المركبات العاملة بالغاز الطبيعي  بلغ 

الم�شغوط في دولة الإم��ارات  نحو 2800 مركبة، 

يتم تزويدها بالغاز من خالل 17 محطة.    

للغاز  واح���دة  محطة  فيوجد  تون�ص،  ف��ي  اأم���ا 

ال�شيارات  اإجمالي  وي��ق��در  الم�شغوط،  الطبيعي 

العاملة بالغاز في البالد بنحو 34 مركبة.

 2012 ع��ام  في  موؤخرا  قطر  دول��ة  قامت  كما 

بالغاز  تزويد  لأول محطة  تجريبي  م�شروع  بت�شغيل 

الطبيعي الم�شغوط في المنطقة ال�شناعية الجديدة، 

�شمن  للبترول  قطر  �شركة  بتطويرها  قامت  والتي 

الجهود المبذولة لن�شر هذا النوع من الوقود. وكانت 

قطر للبترول قد وقعت مع �شركة "موا�شالت" على 

مذكرة تفاهم في �شهر ني�شان/ اأبريل من عام 2012 

الغاز  ا�شتخدام  جدوى  وتقييم  درا�شة  في  للتعاون 

العام،  النقل  الم�شغوط كوقود في و�شائل  الطبيعي 

ولهذا الغر�ص ا�شتقدمت �شركة موا�شالت حافلتين 

التجربة،  هذه  في  خ�شي�شاً  ل�شتخدامهما  اثنتين 

من  المزيد  تخ�شي�ص  ذل��ك  يتبع  اأن  المتوقع  وم��ن 

الحافالت و�شيارات الأجرة.

ونظرا لأن التجربة الم�شرية هي الأقدم والأو�شع 

انت�شارا بين الدول العربية، �شوف يتم تناولها ب�شكل 

منذ  المختلفة  ال��م��راح��ل   على  ل��ل��وق��وف  مف�شل 

انطالقها، ومدى نجاحها في تحقيق اأهدافها.

في  الــعــربــيــة  م�سر  جــمــهــ�ريــة  تــجــربــة   :4-5-2
ا�ستخدام الغاز الطبيعي الم�سغ�ط

الما�شي،  الق�رن  م��ن  الت�شعينيات  ب��داي��ة  ف��ي 

تق�شي  اإ�شتراتيجية  الم�ش�ري  الب�ترول  قط�اع  تب�نى 

بالتو�شع في ا�شتخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل 

والموا�شالت وكان الهدف من ذلك:

• الم�شتخدم في قطاع 	 الوقود  اإم��دادات  تنويع   

النقل.

• ال�شائل 	 ال��وق��ود  م��ن  ال��ب��الد  واردات  خف�ص   

الم�شتخدم بكثافة في قطاع النقل.

• المواد 	 اإلى   توفير مخ�ش�شات الدعم الموجه 

البترولية ال�شائلة لتخفيف العبء على الموازنة 

العامة للدولة.

• الوقود 	 حرق  عن  الناتجة  النبعاثات  خف�ص   

بهدف الم�شاهمة في الحفاظ على البيئة.

فقطاع النقل الم�شري يعد الم�شتهلك الرئي�شي 

للمنتجات البترولية، حيث ي�شتحوذ على نحو %46 

كما   . البترولية  المنتجات  اإم���دادات  اإجمالي  من 

يعتبر قطاع النقل من اأكثر القطاعات تلويثا للبيئة، 

حيث ي�شاهم وحده باأكثر من 25% من انبعاثات غاز 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ثاني اأك�شيد الكربون، وهو يحل في المرتبة الثانية 

 .38-2 بال�شكل  مبين  هو  كما  الكهرباء  قطاع  بعد 

قطاع  في  كوقود  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  فاإن  لذا 

النقل الم�شري يوفر العديد من المزايا القت�شادية 

الوفر  خالل  من  للمواطن  وكذلك  للدولة،  والبيئية 

الناتج عن ا�شتخدام الغاز الأقل في التكلفة  مقارنة 

الدورية  ال�شيانة  فترات  واإطالة  العادي،  بالغازولين 

الالزمة للمركبات.

الغاز  م�شروع  بتنفيذ  البترول  قطاع  ب��داأ  وق��د 

الفترة  تجريبية خالل  بمرحلة  الم�شغوط  الطبيعي 

1992-1996، والتي ت�شمنت اإن�شاء:
• ونحو 	 الطبيعي  بالغاز  التعبئة  لإع��ادة  محطتي 

الطبيعي،  بالغاز  تعمل  متخ�ش�شة  حافلة   30
وقامت بتنفيذها �شركة بترول بالعيم "بتروبل" 

لخدمات نقل العاملين بحافالت ال�شركة.

•  ثالث محطات لإعادة التعبئة بالغاز الطبيعي، 	

ب��ال��غ��از  للعمل  م��ح��ول��ة  م��رك��ب��ة   150 ون��ح��و 

الم�شغوط.

وبعد نجاح  المرحلة التجريبية، بداأت المرحلة 

ب��داأت  والتي  للم�شروع،  التجاري  بالتنفيذ  الثانية 

باإن�شاء �شركة الغاز الطبيعي لل�شيارات )كار جا�ص( 

في عام 1995 م�شاركة بين �شركة غاز م�شر بن�شبة 

40% و �شركة BP Egypt بن�شبة 40% و �شركة 
اإنبي بن�شبة 20%، ثم اأعقبها اإن�شاء �شركات اأخرى 

حتى بلغ عدد ال�شركات العاملة في هذا المجال في 

م�شر نحو �شت �شركات.

تطورا  الن�شاط  بداية  منذ  الفترة  �شهدت  وقد 

ملحوظا في عدد المركبات العاملة بالغاز الطبيعي 

اإلى  المحولة  المركبات  ع��دد  اإجمالي  و�شل  حتى 

كما   2014 حزيران/يونيو  نهاية  �شيارة  األ��ف   204
هو مبين بال�شكل 2-39، ويتواجد اأكثر من ن�شفها 

م�شر  مكن  مما  والجيزة،  القاهرة  محافظتي  في 

العالم  م�شتوى  على  الأوائ��ل  ال��دول  تكون �شمن  اأن 

اأنها  اإل  �شابقا.  الإ�شارة  تمت  كما  المجال  في هذا 

من   %3 ال���  تتجاوز  ل  �شئيلة  ن�شبة  تمثل  ت��زال  ل 

اأن  يعني  ما  النقل في م�شر، وهو  اأ�شطول  اإجمالي 

                          غ ز             حق ق            س    
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فقطددددا  النقدددده المصددددر  يعددددد المسددددت ل  الرييسددددي للمنتجددددا  البتروليددددة، حيدددد  

قطدددا   يعتبدددركمدددا  .مدددن إجمدددالي إمددددادا  المنتجدددا  البتروليدددة % 01يسدددتحوذ علدددى نحدددو 

مددددن % 52مددددن أك ددددر القطاعددددا  تلوي ددددا للبي ددددة، حيدددد  يسدددداهن وحدددددف  دددد ك ر مددددن  النقدددده

انبعا ددا  مدداز  دداني أكسدديد الكر ددون، وهددو يحدده فددي المرتبددة ال انيددة  عددد قطددا  الك ر ددا  

لددد ا فددد ن اتدددتخدال ال ددداز الطبيعدددي كوقدددود فدددي قطدددا  النقددده . 69-5 الشدددكه كمدددا هدددو مبدددين 

ا االقتصدددادية والبي يدددة للدولدددة، وكددد ل  للمدددوارن مدددن المصدددر  يدددوفر العديدددد مدددن المقايددد

، العددداد  خدددحل الدددوفر الندددات  عدددن اتدددتخدال ال ددداز القددده فدددي التكلفدددة  مقابندددة  ال دددازولين

 .وإرالة فترا  الصيانة الدوبية الحزمة للمركبا 

      ث ت غ ز ث     كس                ق  ع ت    خ  ف    ز ع :29-3    ل 
 3113ع م       ه                 

 
                 : IEA, CO2 emissions from fuel combustion, 2014                                                                     
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الطبيعي   الغاز  �شوق  اأم��ام  مفتوحا  زال  ما  المجال 

كوقود  الغاز  باأهمية  الوعي  تنامي  كلما  الم�شغوط، 

تلوث  من  الحد  في  ي�شاهم  التكلفة  ورخي�ص  بديل 

البيئة، مع ا�شتمرار جهود الدولة الرامية للتو�شع في 

هذا الن�شاط.

للعمل  المحولة  المركبات  ع��دد  م��ع  وتما�شيا 

الم�شري  ال�شوق  �شهد  الم�شغوط،  الطبيعي  بالغاز 

تطورا اأي�شا في عدد محطات اإعادة التعبئة بالغاز 

الطبيعي وذلك ل�شمان عدم تكد�ص المركبات اأمام 

الأهمية،  غاية  في  محورية  نقطة  وهي  المحطات 

المواطنين نحو  �شاأنها جذب  من 

الت�شرر  دون  مركباتهم  تحويل 

م���ن ت���راج���ع م�����ش��ت��وى ال��خ��دم��ة 

وان��ت�����ش��ار ال��م��ح��ط��ات م��ق��ارن��ة 

وفي  التقليدي.  الوقود  بمحطات 

 6 العدد من  ارتفع  ال�شياق،  هذا 

اإلى  لي�شل   1996 عام  محطات 

175 محطة تزود بالغاز في عام 
بال�شكل  مبين  ه��و  ك��م��ا   2014

 .40-2
القت�شادي،  الجانب  من  اأما 

الم�شرية  الحكومة  اتخذت  قد 

تكاليف  من  للحد  فعالة  تدابير 

                          غ ز             حق ق            س    
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      ع       ك  ت            غ ز            ضغ ط      ه                : 28-3    ل 

 
 "إيجاس"الشركة المصرية القا  ة لل ازا  الطبيعية  :                 

 

، شددد د الطبيعدددي الم ددد ور وتماشددديا مدددع عددددد المركبدددا  المحولدددة للعمددده  ال ددداز

 ال ددداز الطبيعدددي وذلددد   التعب دددةالسدددوق المصدددر  تطدددوبا أي دددا فدددي عددددد محطدددا  إعدددادة 

، وهدددي نقطدددة محوبيدددة فدددي مايدددة الهميدددة ل دددمان عددددل تكددددس المركبدددا  أمدددال المحطدددا 

مدددن شددد ن ا جددد ب المدددوارنين نحدددو تحويددده مركبدددات ن دون الت دددرب مدددن تراجدددع مسدددتوى 

ابتفدددع وفدددي هددد ا السدددياق، . الخدمدددة وانتشددداب المحطدددا  مقابندددة  محطدددا  الوقدددود التقليدددد 

 5100ال فدددي عددد ال ددداز  تدددقودمحطدددة  052ليصددده إلدددى  0551محطدددا  عدددال  1ن عدددد مدددال

 . 01-5 الشكه كما هو مبين 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

الغاز  محطات  دمج  ومنها  جديدة،  محطات  اإن�شاء 

مبين  ه��و  كما  ال��غ��ازول��ي��ن،  محطات  م��ع  الطبيعي 

بال�شكل 41-2.

من  الأك��ب��ر  الق�شم  الأج����رة   ���ش��ي��ارات  وت�شكل 

المركبات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي الم�شغوط، 

اإذ تناهز ح�شتها  ن�شبة 70% من اإجمالي المركبات 

نحو  الخا�شة  المركبات  تمثل  بينما  بالغاز،  العاملة 

الن�شبة  وت��ت��وزع  المركبات،  اإجمالي  م��ن   %18.2
الكبيرة  ال���رك���اب  ن��ق��ل  ح��اف��الت  ع��ل��ى  المتبقية 

الغاز  من  ال�شهري  ال�شتهالك  ويقدر  والمتو�شطة، 

مليون   42 نحو  الحيوي  الن�شاط  الطبيعي في هذا 

متر مكعب. 

العامل  يعد  القت�شادي  الجانب  اأن  �شك  ل 

الرئي�شي لجذب مالكي المركبات العاملة بالغازولين 

الطبيعي  بالغاز  للعمل  لتحويلها 

المكعب  المتر  ف�شعر  الم�شغوط. 

من الغاز الطبيعي يبلغ حاليا )عام 

بينما  م�شري،  جنيه   1.1  )2015
رقم   80( الغازولين  لتر  �شعر  يبلغ 

اأوكتين( نحو 1.6 جنيه م�شري ولتر 

نحو  اأوكتين(  رقم   92( الغازولين 

2.6 جنيه م�شري ، مع الأخذ في 
تقطعها  التي  الم�شافة  اأن  العتبار 

مكعب  م��ت��ر  با�شتهالك  ال��م��رك��ب��ة 

نف�ص  تعادل  الم�شغوط  الغاز  من 

الم�شافة المقطوعة با�شتهالك 1.1 

فاإن  وبالتالي  الغازولين.  من  لتر 

الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  الناتج عن  ال�شهري  الوفر 

)على  الغازولين   ا�شتخدام  عن  بديال  الم�شغوط 

اأ�شا�ص ا�شتهالك 10 لتر غازولين/ اليوم( يبلغ 180 

بالغازولين  العاملة  للمركبات  بالن�شبة  جنيه م�شري 

م�شريا  480 جنيها  اإلى  وي�شل  اأوكتين(،  رقم   80(

اأوكتين( كما  للمركبات العاملة بالغازولين )92 رقم 

هو مبين بالجدول 7-2.

عن  الناتج  ال�شهري  الوفر  ه��ذا  اإل��ى  وا�شتنادا 

يمكن  فاإنه  الم�شغوط،  الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام 

المركبة  تحويل  تكلفة  ا�شترداد  المركبات  لمالكي 

للعمل بالغاز في خالل فترة 12 �شهرا في حال نوع 

الأكثر  وهو  اأوكتين  رقم   92 الم�شتخدم  الغازولين 

 10 يومي  ا�شتهالك  اأ�شا�ص  على  م�شر  في  �شيوعا 

ل��ت��ر، وت�����ش��ل ه����ذه ال��ف��ت��رة 

اأ�شا�ص  على  �شهر   23 اإل���ى 

كما  لتر،   5 يومي  ا�شتهالك 

 .42-2 بال�شكل  مبين  ه��و 

التحويل  عملية  ف��اإن  بالتالي 

ت���ك���ون اأك����ث����ر ج������دوى م��ن 

الناحية القت�شادية في حال 

للمركبة  العالي  ال�شتهالك 

في الظروف العتيادية، وهو 

مركبات  مالكي  ي��ج��ذب  م��ا 

الأج�����رة لإج�����راء ال��ت��ح��وي��ل، 

ال�شريحة  لهذه  يت�شنى  حيث 

                                     (     ) 
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تيابا  الجدرة  القسدن الكبدر مدن المركبدا  المحولدة للعمده  ال داز الطبيعدي وتشكه 

،  ينمدا تم ده إجمدالي المركبدا  العاملدة  ال دازمدن % 51تناهق حصدت ا  نسدبة  إذالم  ور، 

  من إجمالي المركبا ، وتتوز  النسبة المتبقية على حدافح% 09.5المركبا  الخاصة نحو 

، ويقدب االتت ح  الش ر  من ال از الطبيعي في ه ا النشدار ةنقه الركاب الكبيرة والمتوتط

 . مليون متر مكع  05الحيو  نحو 

االقتصدداد  يعددد العامدده الرييسددي لجدد ب مددالكي المركبددا  العاملددة  الجاندد ال شدد  أن 

فسعر المتر المكع  من ال از الطبيعدي .  ال ازولين لتحويل ا للعمه  ال از الطبيعي الم  ور

( بقدن أوكتدين 91)جني  مصر ،  ينما يبل  تعر لتدر ال دازولين  0.0( 5102عال )يبل  حاليا 

، مع الخد  1جني  مصر  5.1نحو ( بقن أوكتين 55)ن جني  مصر  ولتر ال ازولي 0.1نحو 

فددي االعتبدداب أن المسددافة التددي تقطع ددا المركبددة  اتددت ح  متددر مكعدد  مددن ال دداز الم دد ور 

و التالي فد ن الدوفر الشد ر   .لتر من ال ازولين 0.0تعادل نفس المسافة المقطوعة  اتت ح  

علددى أتدداس )ن اتددتخدال ال ددازولين  النددات  عددن اتددتخدال ال دداز الطبيعددي الم دد ور  ددديح عدد

جنيددد  مصدددر   النسدددبة للمركبدددا  العاملدددة  091يبلددد  ( اليدددول /لتدددر مدددازولين 01اتدددت ح  

للمركبدا  العاملدة  ال دازولين جني دا مصدريا  091، ويصه إلى (بقن أوكتين 91) ال ازولين 

 .5-5 الجدول كما هو مبين ( بقن أوكتين 55)

         ت   غ ز            ضغ ط  ق      أ   ع   غ ز            :3-3  ج    
 ( الجني  المصر )

 الس هالك    غ ز         91غ ز      83غ ز      83غ ز     
       
       

      
    ه ي

       ف 
    ه   

      
    ه ي

       ف 
    ه   

      
    ه ي

       ف 
    ه   

       ف 
    ه   

788 938 240 390 90 240 150 3     

1575 1875 480 780 180 480 300 11     

2363 2813 720 1170 270 720 450 13     

3150 3750 960 1560 360 960 600 31     

                                           
 www.petroleum.gov.eg   1                         ل وال روة المعدنية             أتعاب الوقود المحلي متاحة على الموقع الرتمي لوزابة البترو 
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البحـــــث الثاني

باأنواع  للغاز مقارنة  الرخي�ص  ال�شعر  ال�شتفادة من 

بعد  �شهريا  �شاف  وف��ر  وتحقيق  الأخ���رى،  ال��وق��ود 

انتهاء فترة ا�شترداد تكاليف التحويل.

بالتالي يمكن اإيجاز نجاح تجربة ا�شتخدام الغاز 

الطبيعي الم�شغوط في م�شر لالأ�شباب التالية:

•  انخفا�ص اأ�شعار الغاز الطبيعي مقارنة باأنواع 	

الوقود الأخرى.

•  المبادرات وال�شيا�شات والإجراءات التي قامت 	

بها الحكومة لإنجاح التجربة في هذا المجال 

م�شتوى  على  البرامج  اأنجح  من  يعد  وال��ذي 

العالم.

• للغاز 	 الالزمة  التحتية  البنية  في  ال�شتثمار   

ومحطات  الغاز  تو�شيل  �شبكات  من  الطبيعي 

تموين ال�شيارات ومراكز التحويل.

• المركبات،  	 لمالكي  الكبير  القت�شادي  العائد   

وق�����ش��ر ف��ت��رة ا����ش���ت���رداد ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ح��وي��ل، 

لأ�شحاب  ال��دول��ة  وفرتها  التي  والت�شهيالت 

اأق�شاط  على  التحويل  تكلفة  ل�شداد  ال�شيارات 

 System م��ن خ���الل ن��ظ��ام ال��ك��ارت ال��ذك��ي

.Smart Card
• واأث��ره 	 الطبيعي،  الغاز  باأهمية  الوعي  ن�شر   

النبعاثات  خف�ص  ب�شب  البيئة  على  الإيجابي 

من غازات الحتبا�ص الحراري.

•  التوازن بين عدد المركبات المحولة ومحطات 	

الم�شغوط  الطبيعي  بالغاز  المركبات  تعبئة 

ل�شمان  لها  ال��ج��غ��راف��ي  الن��ت�����ش��ار  وم��راع��اة 

الو�شول اإلى اأغلب المحافظات ومنع التكد�ص 

اأمام المحطات.

                                     (     ) 
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واتدددددتنادا إلدددددى هددددد ا الدددددوفر الشددددد ر  الندددددات  عدددددن اتدددددتخدال ال ددددداز الطبيعدددددي 

الم ددد ور، ف نددد  يمكدددن لمدددالكي المركبدددا  اتدددترداد تكلفدددة تحويددده المركبدددة للعمددده  ال ددداز 

بقدددن أوكتدددين وهدددو  55شددد را فدددي حدددال ندددو  ال دددازولين المسدددتخدل  05فدددي خدددحل فتدددرة 

وتصدده هدد ف الفتددرة إلددى  لتددر، 01الك ددر شدديوعا فددي مصددر علددى أتدداس اتددت ح  يددومي 

 التدددالي . 05-5 الشدددكه لتدددر، كمدددا هدددو مبدددين  2شددد ر علدددى أتددداس اتدددت ح  يدددومي  56

فددد ن عمليدددة التحويددده تكدددون أك دددر جددددوى مدددن الناحيدددة االقتصدددادية فدددي حدددال االتدددت ح  

العددددالي للمركبددددة فددددي الظددددروف االعتياديددددة، وهددددو مددددا يجدددد ب مددددالكي مركبددددا  الجددددرة 

ل ددد ف الشدددريحة االتدددتفادة مدددن السدددعر الدددرخيص لل ددداز  إلجدددرا  التحويددده، حيددد  يتسدددنى

فتدددرة اتدددترداد  انت دددا  مقابندددة  ددد نوا  الوقدددود الخدددرى، وتحقيدددق وفدددر صددداف شددد ريا  عدددد

 .تكاليف التحويه

    ضغ ط     ل    غ ز        ( Pay Pack Period)       س         ف     ح  ل :33-3    ل 
 (بقن أوكتين 55ال ازولين المستخدل )

 
 جني  مصر  2211تن أخ  متوت  تكلفة التحويه *             
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

2-6: ا�ــســتــخــدام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــقــطــاع 
ال�سكني

الــدول  في  ال�سكني  القطاع  ا�ستهالك   :1-6-2
العربية من ال�ق�د واأثره البيئي

العربية  ال���دول  ف��ي  ال�شكني  ال��ق��ط��اع  يعتمد 

الم�شال  البترول  غاز  ا�شتخدام  على  كبيرة  بن�شبة 

لالأغرا�ص المنزلية كالطهي والت�شخين والتدفئة، بل 

ويعد الم�شتهلك الأكبر له مقارنة بباقي القطاعات 

على  ال�شكني  ال��ق��ط��اع  ي�شتحوذ  حيث  الأخ����رى. 

67.3% من اإجمالي ا�شتهالك غاز البترول الم�شال 
في الدول العربية، بينما يمثل قطاع البتروكيماويات 

نحو 23.1%، كما ت�شتهلك بع�ص القطاعات الأخرى 

والتجاري  ال�شناعي  والقطاع  ال��زراع��ي  كالقطاع 

اإل  متفاوتة  بن�شب  الم�شال  البترول  غ��از  والنقل، 

اإجمالي  من   %9.5 �شوى  مجتمعة  ت�شكل  ل  اأنها 

ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل 43-2.

يُ�شتخدم  ال��م�����ش��ال،   ال��ب��ت��رول  غ���از  وب��ج��ان��ب 

)الديزل(  ال�شولر  مثل  الأخرى  الوقود  اأنواع  بع�ص 

اأنها  اإل  والإن���ارة،  التدفئة  لأغ��را���ص  والكيرو�شين 

ت�شاهم ب�شكل متوا�شع مقارنة بغاز البترول الم�شال. 

الغاز  با�شتخدام  العربية  ال���دول  بع�ص  تقوم  كما 

للطهي  اأ�شا�شية  ب�شفة  للمنازل  كوقود  الطبيعي 

وبن�شبة اأقل لت�شخين المياه، كما هو الحال في م�شر 

القطاع  ا�شتهالك  فاإن  واإجمال،  وتون�ص.  والجزائر 

ال�شكني من الغاز الطبيعي يمثل حوالي 2.2% من 

اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية.

ا�شتخدام  عن  الناتجة  النبعاثات  �شعيد  على 

التي  القطاعات  من  ال�شكني  القطاع  فيعد  الوقود، 

مع  بالمقارنة  النبعاثات  من  �شئيلة  بن�شبة  ت�شاهم 

اعتماده  نتيجة  الأخ���رى،  القت�شادية  القطاعات 

كغاز  الأنظف  الوقود  ا�شتخدام  على  مو�شع  ب�شكل 

البترول الم�شال والغاز الطبيعي. ففي عام 2012، 

                                     (     ) 
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مدددن إجمدددالي االتدددت ح  كمدددا هدددو مبدددين % 5.2متفاوتدددة إال أن دددا ال تشدددكه مجتمعدددة تدددوى 

 .06-5 الشكه 

 3113  ز ع  س هالك غ ز            س                    حس   الس خ  م    ه ئ  ع م  :32-3    ل 

 
 International energy agency, IEA statistics database  من إعداد الباح  اتتنادا إلى:                    

                 
  

و جاندددد  مدددداز البتددددرول المسددددال،  يُسددددتخدل  عددددض أنددددوا  الوقددددود الخددددرى م دددده 

والكيروتددددين لمددددرار التدف ددددة واإلنددددابة، إال أن ددددا تسدددداهن  شددددكه ( الددددديقل)السددددوالب 

 عددض الدددول العر يددة  اتددتخدال ال دداز كمددا تقددول . متواضددع مقابنددة   دداز البتددرول المسددال

الطبيعدددي كوقدددود للمندددازل  صدددفة أتاتدددية للط دددي و نسدددبة أقددده لتسدددخين الميددداف، كمدددا هدددو 

وإجمددداال، فددد ن اتدددت ح  القطدددا  السدددكني مدددن ال ددداز . الحدددال فدددي مصدددر والجقايدددر وتدددونس

 .من إجمالي اتت ح  ال از الطبيعي في الدول العر ية% 5.5الطبيعي يم ه حوالي 

صدددعيد االنبعا دددا  الناتجدددة عدددن اتدددتخدال الوقدددود، فيعدددد القطدددا  السدددكني مدددن  علدددى

القطاعدددددا  التدددددي تسددددداهن  نسدددددبة ضددددد يلة مدددددن االنبعا دددددا   المقابندددددة مدددددع القطاعدددددا  

االقتصدددادية الخدددرى، نتيجدددة اعتمدددادف  شدددكه موتدددع علدددى اتدددتخدال الوقدددود النظدددف ك ددداز 
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البحـــــث الثاني

بلغ اإجمالي كمية انبعاثات غاز ثاني اأك�شيد الكربون 

4.3% من  نحو  يعادل  ما  اأي  مليون طن،   67 نحو 

مجموع النبعاثات من مختلف القطاعات الم�شتهلكة 

من   %78 نحو  ويُعزى  العربية،  ال��دول  في  للطاقة 

هذه النبعاثات اإلى غاز البترول الم�شال ال�شائد في 

ال�شتخدام.

وعلى م�شتوى الدول العربية فرادى، تعد الجزائر 

الكربون  اأك�شيد  ثاني  غ��از  انبعاثات  ف��ي  الأع��ل��ى 

بلغت  حيث  ال�شكني،  القطاع  من  الناتجة 

وفي  ط��ن،  مليون   16.7 نحو   2012 ع��ام 

بينما  طن.  مليون   15.4 نحو  بلغت  م�شر 

 11.5 اإل��ى  ال��ع��راق  ف��ي  النبعاثات  ت�شل 

مليون طن، وفي ال�شعودية اإلى 4.2 مليون 

طن كما هو مبين بال�شكل 44-2.

في  كـــ�قـــ�د  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز   :2-6-2
القطاع ال�سكني في الدول العربية

على م�شتوى الدول العربية، تقوم ثالث 

بالتو�شع  وتون�ص  وم�شر  الجزائر  هي  دول 

في ا�شتخدام الغاز الطبيعي كوقود للقطاع 

الم�شال.  ال��ب��ت��رول  غ��از  بجانب  ال�شكني 

متفاوتا  ت��ط��ورا  الن�شاط  ه��ذا  �شهد  وق��د 

من  اأنه  اإل  الثالثة،  البلدان  في 

في  وت��ي��رت��ه   ارت��ف��اع  المالحظ 

ال�شنوات الأخيرة.

عدد  تطور  ال��ج��زائ��ر،  ففي 

الطبيعي  الغاز  �شبكة  م�شتركي 

ب�شكل ملحوظ منذ بداية الن�شاط 

الذي يعود اإلى نحو اأربعة عقود. 

الما�شية  �شنوات  الع�شر  وخالل 

الم�شتركين  ع���دد  زاد  ف��ق��ط، 

اإل���ى اأك��ث��ر م��ن ال�����ش��ع��ف، ففي 

عدد  اإجمالي  ك��ان   2002 ع��ام 

و556  مليون  نحو   الم�شتركين 

عام  نهاية  وم��ع  م�شترك،  األ��ف 

2012 بلغ عدد م�شتركي �شبكة 
األف  و668  مليون   3 نحو  الغاز 

م�����ش��ت��رك، وم���ن ال��م��خ��ط��ط اأن 

اإجمالي  لي�شل  التو�شع  ي�شتمر 

عدد الم�شتركين اإلى حوالي 7 مليون م�شترك بحلول 

عام 2022 كما هو مبين بال�شكل 45-2.

الوطنية  ال�شركة  من  ال��واردة  الب�يانات  وت�ش�ير 

التغطية  ن�شبة  اأن  اإل��ى  )�شولنغاز(  والغاز  للكهرباء 

بالغاز الطبيعي في البالد قد تجاوزت 52%. وهنا 

الأكثر  اأي�شا  هي   الجزائر  اأن  اإل��ى  الإ�شارة  تجدر 

العربية على ا�شتخدام  الدول  اعتمادا على م�شتوى 
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انبعا دددا  مددداز  كميدددة إجمدددالي ،  لددد 5105ففدددي عدددال . البتدددرول المسدددال وال ددداز الطبيعدددي

مددددن مجمددددو  % 0.6مليددددون رددددن، أ  مددددا يعددددادل نحددددو  15 دددداني أكسدددديد الكر ددددون نحددددو 

العر يدددة، ويُعدددقى نحدددو  االنبعا دددا  مدددن مختلدددف القطاعدددا  المسدددت لكة للطاقدددة فدددي الددددول

 .من ه ف االنبعا ا  إلى ماز البترول المسال السايد في االتتخدال% 59

وعلدددى مسدددتوى الددددول العر يدددة فدددرادى، تعدددد الجقايدددر العلدددى فدددي انبعا دددا  مددداز 

 01.5نحدددو  5105 ددداني أكسددديد الكر دددون الناتجدددة مدددن القطدددا  السدددكني، حيددد   ل دددت عدددال 

 ينمدددا تصددده االنبعا دددا  فدددي . مليدددون ردددن 02.0نحدددو مصدددر  ل دددت  وفددديمليدددون ردددن، 

ن ردددن كمدددا هدددو مبدددين مليدددو 0.5مليدددون ردددن، وفدددي السدددعودية إلدددى  00.2العدددراق إلدددى 

 .00-5 الشكه 

 3113                 ع م       ث ت غ ز ث     كس                ق  ع   س    :33-3    ل 

 
                 : IEA, CO2 emissions from fuel combustion, 2014                                                                     
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   غ ز         ك          ق  ع   س                    : 3-8-3

علددددى مسددددتوى الدددددول العر يددددة، تقددددول  ددددحث دول هددددي الجقايددددر ومصددددر وتددددونس 

 التوتددددع فددددي اتددددتخدال ال دددداز الطبيعددددي كوقددددود للقطددددا  السددددكني  جاندددد  مدددداز البتددددرول 

إال أنددد  مدددن المححددد  وقدددد شددد د هددد ا النشدددار تطدددوبا متفاوتدددا فدددي البلددددان ال ح دددة، . المسدددال

 .ابتفا  وتيرت   في السنوا  الخيرة

ففددي الجقايددر، تطددوب عدددد مشددتركي شددبكة ال دداز الطبيعددي  شددكه ملحددوظ مندد   دايددة 

وخددحل العشددر تددنوا  الماضددية فقدد ، زاد عدددد . النشددار الدد   يعددود إلددى نحددو أب عددة عقددود

المشدتركين نحدو  مليدون كان إجمالي عددد  5115المشتركين إلى أك ر من ال عف، ففي عال 

مليددون  6نحددو  شددبكة ال دداز لدد  عدددد مشددتركي  5105ألددف مشددتر ، ومددع ن ايددة عددال  221و

ألددف مشددتر ، ومددن المخطدد  أن يسددتمر التوتددع ليصدده إجمددالي عدددد المشددتركين إلددى  119و

 .02-5 الشكه كما هو مبين  5155مليون مشتر   حلول عال  5حوالي 

 3133 غ ز              جز ئ      خ ط  س ق ال ح ى ع م      ع       ك   : 33-3    ل 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

الغاز الطبيعي كوقود للقطاع ال�شكني، الذي اأ�شبح 

يغطي ن�شبة 73% من متطلبات هذا القطاع في عام 

1990، كما هو مبين  40% عام  ب�  2012 مقارنة 
بال�شكل 46-2.

التون�شية   ال�شركة  و�شعت  فقد  تون�ص،  وف��ي 

 )STEG(والغاز للكهرباء 

اإلى  يهدف  طموحا،  برنامجا 

الربط  ن�شبة  وتقوية  تطوير 

في  الطبيعي  ال��غ��از  ب�شبكة 

المناطق التي تعبرها �شبكات 

مناطق  وت��زوي��د  ال��غ��از،  نقل 

ج���دي���دة ل���م ي�����ش��ل��ه��ا ال��غ��از 

الغاز  تعميم  بغية  الطبيعي، 

ال�شرائح  كافة  على  الطبيعي 

الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��خ��ف��ي�����ص 

التي  والنفقات  الأع��ب��اء  م��ن 

ارتفاع  جراء  الدولة  تتحملها 

اأ�شعار غاز البترول الم�شال.

البرنامج،  ه��ذا  وي��ه��دف 

منذ  تنفيذه  في  �ُشرع  ال��ذي 

مليون  رب���ط  اإل����ى  ���ش��ن��وات، 

م�شترك )من القطاع ال�شكني 

وغيره من القطاعات( ب�شبكة الغاز الطبيعي بنهاية 

عام 2015، وذلك بمعدل 70000 م�شترك �شنويا . 

وت�شير البيانات الأولية لعام 2014، اإلى اأن اإجمالي 

عدد الم�شتركين قد بلغ عام 2014 نحو 709 األف 

م�شترك مقارنة بنحو 394 

 2008 ع��ام  م�شترك  األ��ف 

بال�شكل  م��ب��ي��ن  ه���و  ك��م��ا 

 .47-2
التطور  هذا  اأدى  وقد 

الطبيعي  الغاز  �شبكة  في 

اإل��ى  تون�ص،  ف��ي  المحلية 

بالغاز  التغطية  ن�شبة  رفع 

اإلى 30%، كما  في البالد 

يغطي  الطبيعي  الغاز  بات 

متطلبات  م��ن   %28 نحو 

في  ال�شكني  القطاع  ه��ذا 

عام 2012، مقارنة بحوالي 

هو  كما   1990 ع��ام   %9
مبين بال�شكل 48-2.
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إلى أن نسدبة ( تولن از)يانا  الوابدة من الشركة الورنية للك ر ا  وال از  ير الب وتش

وهنا تجدب اإلشابة إلى أن الجقاير هي  %. 25الت طية  ال از الطبيعي في البحد قد تجاوز  

أي ا الك ر اعتمادا على مستوى الدول العر ية على اتدتخدال ال داز الطبيعدي كوقدود للقطدا  

مقابندة  د   5105مدن متطلبدا  هد ا القطدا  فدي عدال % 56ي طي نسبة السكني، ال   أصب  

 .01-5 الشكه ، كما هو مبين 0551عال % 01

           س ئل   ز ع  س هالك   ق  ع   س         جز ئ       غ ز        : 38-3    ل 
 3113  1883ع     

 
                   :                                                            International energy agency, IEA statistics database 

    
( STEG)وفدددددي تدددددونس، فقدددددد وضدددددعت الشدددددركة التونسدددددية  للك ر دددددا  وال ددددداز

تطدددوير وتقويدددة نسدددبة الدددر    شدددبكة ال ددداز الطبيعدددي فدددي  رنامجدددا رموحدددا، ي ددددف إلدددى 

، وتقويددددد منددددارق جديدددددة لددددن يصددددل ا ال دددداز هددددا شددددبكا  نقدددده ال ددددازالمنددددارق التددددي تعبر

الشدددراي  االجتماعيدددة والتخفددديض مدددن  كافدددةتعمدددين ال ددداز الطبيعدددي علدددى الطبيعدددي،   يدددة 

 .المسالالعبا  والنفقا  التي تتحمل ا الدولة جرا  ابتفا  أتعاب ماز البترول 
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ى ب ددد  مليدددون ، إلدددمنددد  تدددنوا  وي ددددف هددد ا البرندددام ، الددد   ُشدددر  فدددي تنفيددد ف

 ن ايددددة طبيعددددي  شددددبكة ال دددداز ال (مددددن القطددددا  السددددكني وميددددرف مددددن القطاعددددا )مشددددتر  

وتشددددير البيانددددا  الوليددددة لعددددال  .1تددددنويا مشددددتر  51111وذلدددد   معدددددل  ،5102 عددددال

ألدددف مشدددتر   515نحدددو  5100، إلدددى أن إجمدددالي عددددد المشدددتركين قدددد  لددد  عدددال 5100

 . 05-5 الشكه كما هو مبين  5119ألف مشتر  عال  650مقابنة  نحو 

 31132     ع       ك    غ ز               س ح ى ع م  :33-3    ل 

 
 (STEG)التونسية للك ر ا  وال از الشركة :                  

 

وقدددد أدى هددد ا التطدددوب فدددي شدددبكة ال ددداز الطبيعدددي المحليدددة فدددي تدددونس، إلدددى بفدددع 

% 59، كمددا  ددا  ال دداز الطبيعددي ي طددي نحددو %61 ال دداز فددي الددبحد إلددى  الت طيددةنسددبة 

 0551عدددال % 5، مقابندددة  حدددوالي 5105مدددن متطلبدددا  هددد ا القطدددا  السدددكني فدددي عدددال 

 .09-5 الشكه كما هو مبين 

 

                                           
 www.steg.com.tn                                                                                        الموقع الرتمي للشركة التونسية للك ر ا  وال از 1
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البحـــــث الثاني

وفي م�شر، تبنت الدولة برنامجا طموحا يق�شي 

القطاع  اإل��ى  الطبيعي  الغاز  تو�شيل  في  بالتو�شع 

ال�شكني منذ مطلع الثمانينات، بغية تقليل العتماد 

على غاز البترول الم�شال، والمدعوم ب�شكل كبير من 

احتياجات  لتلبية  الإنتاج  كفاية  ولعدم  الدولة،  قبل 

اإلى  بالإ�شافة  المحلي،  ال�شوق 

للبيئة،  ���ش��دي��ق��ة  ح��ل��ول  ت��ب��ن��ي 

الطاقة  توفير خدمات  وتح�شين 

لالأ�شر. 

وح��ت��ى   1981 ع���ام  ف��م��ن��ذ 

الغاز  تو�شيل  تم    ،2000 ع��ام 

وحدة  مليون  نحو  اإلى  الطبيعي 

الوحدات  ع��دد  وارتفع  �شكنية، 

التي تم تو�شيلها بالغاز الطبيعي 

 6 اإل��ى  لي�شل  الحين  ذل��ك  منذ 

مليون و 192 األف وحدة �شكنية 

 ،2014 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  نهاية 

من  محافظة   25 نحو  تغطي  

على  م��ح��اف��ظ��ة   27 اإج���م���ال���ي 

م�شتوى الجمهورية. ويبين ال�شكل 

ال��وح��دات  ع���دد  ت��ط��ور   49-2
ال�شكنية التي تم تزويدها بالغاز 

نهاية حزيران/ الن�شاط وحتى  بداية  الطبيعي منذ 

يونيو 2014.

طموح  نهائي  هدف  البرنامج  هذا  لدى  ويوجد 

باإمكانية  اأ�شرة  مليون   17 حوالي  تزويد  في  يتمثل 

الو�شول اإلى �شبكات توزيع الغاز 

تنفيذه  ي��ج��ري  ل���ذا  الطبيعي. 

ب��وت��ي��رة م��ت�����ش��ارع��ة، ح��ي��ث زاد 

عدد الوحدات ال�شكنية التي تم 

�شنويا  الطبيعي  بالغاز  تو�شيلها 

من 350 األف وحدة عام 2007 

األ��ف وحدة   666 اإل��ى   2008  /

وتهدف   .2014  /2013 ع��ام 

القاب�شة  ال��م�����ش��ري��ة  ال�����ش��رك��ة 

للغازات الطبيعية اإلى زيادة عدد 

 850 اإلى  المنزلية  التو�شيالت 

خالل  �شنويا  �شكنية  وحدة  األف 

العام المالي 2015/2014 وما 

بعده. 

في  التو�شع  ه��ذا  اأدى  وق��د 

ت��و���ش��ي��ل ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي اإل��ى 
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 دددي  التوتدددع فدددي توصددديه ال ددداز ر، تبندددت الدولدددة  رنامجدددا رموحدددا يقوفدددي مصددد

الطبيعدددي إلدددى القطدددا  السدددكني منددد  مطلدددع ال مانيندددا ،   يدددة تقليددده االعتمددداد علدددى مددداز 

عددددل كفايدددة اإلنتدددا  لتلبيدددة لومدددن قبددده الدولدددة،  كبيدددر  شدددكه المددددعولالبتدددرول المسدددال، و

 وفيرتددد وتحسدددين تبندددي حلدددول صدددديقة للبي دددة، اإلضدددافة إلدددى احتياجدددا  السدددوق المحلدددي، 

 . لكتر الطاقة خدما 

،  تن توصيه ال از الطبيعي إلدى نحدو مليدون وحددة 5111وحتى عال  0590فمن  عال 

 1تكنية، وابتفع عدد الوحدا  التي تن توصيل ا  ال داز الطبيعدي مند  ذلد  الحدين ليصده إلدى 

محافظدة مدن  52، ت طدي  نحدو 5100يونيدو /ن ايدة حقيدرانألف وحدة تدكنية  055 و مليون

تطددوب عدددد الوحدددا   05-5الشددكه يبددين و. محافظددة علددى مسددتوى الجم وبيددة 55إجمددالي 

 .5100يونيو /السكنية التي تن تقويدها  ال از الطبيعي من   داية النشار وحتى ن اية حقيران
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              م  ز   ه     غ ز              ع      ح  ت   س     :38-3    ل 
 3113 ح ى  ه           1891  ذ ع م 

 
 "إيجاس"الشركة المصرية القا  ة لل ازا  الطبيعية  :                 

 

 05 حدددوالي تقويدددد فدددي يتم ددده مدددوبر ن دددايي هددددف البرندددام  هددد ا لددددى ويوجدددد

 فتنفيددد  يجدددر لددد ا . الطبيعدددي ال ددداز توزيدددع شدددبكا  إلدددى الوصدددول  مكانيدددة  أتدددرة مليدددون

 الوحددددا  السدددكنية التدددي تدددن توصددديل ا  ال ددداز الطبيعدددي عددددد زاد حيددد  ، دددوتيرة متسدددابعة

/ 5106 عدددال وحددددة ألدددف 111 إلدددى 5119/  5115 عدددال وحددددة ألدددف 621 مدددن تدددنويا

 عددددددد زيدددددادة إلدددددى الشدددددركة المصدددددرية القا  دددددة لل دددددازا  الطبيعيدددددة  ددددددفتو. 5100

 المدددددالي العدددددال خدددددحل تدددددنويا وحددددددة تدددددكنية ألدددددف 921 إلدددددى المنقليدددددة التوصددددديح 

 . ف عد وما 5100/5102

وقددددد أدى هدددد ا التوتددددع فددددي توصدددديه ال دددداز الطبيعددددي إلددددى القطددددا  السددددكني فددددي 

مصدددر، إلدددى تقليددده االعتمددداد تددددبيجيا علدددى مددداز البتدددرول المسدددال، و دددا  ال ددداز الطبيعدددي 

% 5مقابندددة  نحددددو  5105مدددن متطلبددددا  هددد ا القطدددا  السددددكني عدددال % 05ي طدددي نحدددو 

 .21-5 الشكه كما هو مبين  0551عال 
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

العتماد  تقليل  اإل��ى  م�شر،  ف��ي  ال�شكني  القطاع 

الغاز  وب��ات  الم�شال،  البترول  غ��از  على  تدريجيا 

الطبيعي يغطي نحو 19% من متطلبات هذا القطاع 

 1990 2% عام  2012 مقارنة بنحو  ال�شكني عام 

كما هو مبين بال�شكل 50-2.

2-7: ال�ستنتاجات
•  يمكن للغاز الطبيعي لعب اأدوار مهمة ت�شاهم 	

في تحقيق التنمية الم�شتدامة في عدة مجالت 

قطاعية كقطاع النقل والقطاع ال�شناعي وقطاع 

وخطط  تجارب  مع  يتما�شى  وبما  الكهرباء، 

الدول العربية في هذا ال�شاأن.

•  تولي الدول العربية اهتماما بق�شية حرق الغاز 	

دورها  بحكم  الخام،  النفط  لإنتاج  الم�شاحب 

العالمية،  والغاز  النفط  �شناعة  في  الحيوي 

ويت�شح ذلك من خالل الحر�ص على ال�شتمرار 

ال�شعلة  غ��ازات  ل�شترجاع  م�شاريع  تنفيذ  في 

للت�شريعات  والمتثال  محليا،  منها  لال�شتفادة 

البيئية بما يتوافق مع الخطط العربية في هذا 

ال�شاأن. وقد نجحت الدول العربية في الو�شول 

اإلى م�شتويات منخف�شة من حرق الغاز، حيث 

اإجمالي ما يتم حرقه يعادل  اأن 

نحو 19.2% فقط من اإجمالي 

م��ا ي��ت��م ح��رق��ه ع��ال��م��ي��ا، بينما 

النفط  من  العربية  ال��دول  تنتج 

و�شوائل الغاز الطبيعي ما يعادل 

نحو 32.3% من اإجمالي الإنتاج 

قيمة  متو�شط  ويبلغ  العالمي. 

 2.3 ق��راب��ة  ال��غ��از  ح��رق  موؤ�شر 

متر مكعب/برميل، وهو اأقل من 

يقدر  ال��ذي  العالمي  المتو�شط 

بحوالي 3.8 متر مكعب/برميل.

• ال������دول 	 ����ش���ه���دت   

العربية نموا ملحوظا في الطلب 

بالنمو  م�شحوبا  الكهرباء  على 

الأحوال  وتح�شن  الديموغرافي 

تو�شيل  في  والتو�شع  المعي�شية، 

الريفية.  المناطق  اإلى  الكهرباء 

خالل  المركب  ال�شنوي  النمو  معدل  بلغ  وقد 

وهو   ،%6.3 ح��وال��ي   2013-2000 الفترة 

�شعف معدل النمو العالمي.

• وفحم( 	 وغ��از  )نفط  الأحفوري  الوقود  يهيمن 

الكهربائية في الدول  اإنتاج الطاقة  على مزيج 

العربية، بن�شبة ت�شل اإلى 96.4% من اإجمالي 

الطاقة الكهربائية المولدة. اأما م�شادر الطاقة 

الرياح  وطاقة  الكهرومائية  كالطاقة  المتجددة 

مجتمعة  ت�شاهم  ل  فهي  ال�شم�شية  والطاقة 

�شوى بن�شبة 3.6% من اإجمالي الإنتاج.

• في 	 ا�شتخداما  الأكثر  الوقود  الطبيعي  الغاز 

وهو  الكهرباء،  اإنتاج  في  العربية  الدول  معظم 

اإجمالي  م��ن   %63 نحو  توليد  ف��ي  ي�شاهم 

حيث  العربية.  ال��دول  في  الكهربائية  الطاقة 

مزيج  الطبيعي في  الغاز  البحرين على  تعتمد 

بن�شبة  وقطر   ،%100 بن�شبة  الكهرباء  اإنتاج 

وعمان   ،%98.6 بن�شبة  والإم���ارات   ،%100
في  ال��ن�����ش��ب��ة  ه���ذه  وت�����ش��ل   %97.6 بن�شبة 

ال�شعودية اإلى 44.7%. اأما في الدول العربية 

الأخرى المنتجة للغاز الطبيعي، فت�شل الن�شبة 

تون�ص،  و97% في  الجزائر،  92.4% في  اإلى 
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  الس      ت: 3-3

تسددداهن فدددي تحقيدددق التنميدددة المسدددتدامة فدددي  الطبيعدددي لعددد  أدواب م مدددةيمكدددن لل ددداز  

، و مدددا كقطدددا  النقددده والقطدددا  الصدددناعي وقطدددا  الك ر دددا  عددددة مجددداال  قطاعيدددة

 .يتماشى مع تجابب وخط  الدول العر ية في ه ا الش ن

 المصدداح  إلنتددا  الددنف  الخددال، تددولي الدددول العر يددة اهتمامددا  ق ددية حددرق ال دداز 

الحيددددو  فددددي صددددناعة الددددنف  وال دددداز العالميددددة، ويت دددد  ذلدددد  مددددن   حكددددن دوبهددددا

خدددحل الحدددرص علدددى االتدددتمراب فدددي تنفيددد  مشدددابيع التدددترجا  مدددازا  الشدددعلة 

لحتددددتفادة من ددددا محليددددا، واالمت ددددال للتشددددريعا  البي يددددة  مددددا يتوافددددق مددددع الخطدددد  

وقدددد نجحدددت الددددول العر يدددة فدددي الوصدددول إلدددى مسدددتويا  . العر يددة فدددي هددد ا الشددد ن

% 05.5ف دددة مدددن حدددرق ال ددداز، حيددد  أن إجمدددالي مدددا يدددتن حرقددد  يعدددادل نحدددو منخ
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البحـــــث الثاني

و75.8% في م�شر، اأما في ليبيا فت�شل الن�شبة 

اإلى %61.

• �شاهم التو�شع في ا�شتخدام الغاز الطبيعي في 	

النبعاثات  كمية  تراجع  في  الكهرباء،  قطاع 

الكهرباء  من  �شاعة  وات  ميجا  لكل  الناتجة 

اأك�شيد  ثاني  كجم   725 حوالي  من  المولدة 

ثاني  كجم   636 اإل���ى   1990 ع��ام  ال��ك��رب��ون 

اأك�شيد الكربون في عام 2012، على الرغم من 

الطاقة  م�شادر  من  الكهرباء  توليد  محدودية 

اأية  عنها  ينتج  ل  التي  والمتجددة  الجديدة 

انبعاثات. وهو ما ي�شير اإلى الدور الحيوي للغاز 

من  والتقليل  التوليد  كفاءة  رفع  في  الطبيعي 

الناتجة،  النبعاثات  وتقليل  الوقود،  ا�شتخدام 

اأكثر  مجتمعات  اإل��ى  الطاقوي  التحول  ودع��م 

ا�شتدامة، وقليلة الكربون.

• يعد قطاع النقل من القطاعات التي تت�شبب في 	

الكربون  اأك�شيد  ثاني  غاز  من  عالية  انبعاثات 

نتيجة اعتماده ب�شكل �شبه كامل على ا�شتخدام 

الوقود ال�شائل، حيث ي�شاهم بنحو 24.5% من 

الوقود  حرق  عن  الناتجة  النبعاثات  مجموع 

الم�شتهلكة للطاقة في  القطاعات  في مختلف 

هذه  من   %85 نحو  ويُ��ع��زى  العربية،  ال��دول 

النبعاثات اإلى اأ�شطول النقل البري.

• في 	 ال��ب��دء  اإل��ى  المنطقة  دول  بع�ص  اتجهت 

النقل،  اأ���ش��اط��ي��ل  اإل���ى  تكنولوجيات  اإدخ����ال 

الوقود  اأن��واع  ا�شتخدام  في  اأ�شا�شاً  وتركزت 

وقود  باعتباره  الطبيعي  الغاز  خا�شة  الأنظف 

�شديق للبيئة ويت�شبب في انبعاثات اأقل مقارنة 

بالوقود ال�شائل.

•  بداأ ا�شتخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعي 	

الم�شغوط في م�شر منذ عام 1992، وقد بلغ 

 2014 عام  بالغاز  العاملة  المركبات  اإجمالي 

نحو 204 األف مركبة ونحو 75 محطة لإعادة 

الخم�شة  ال���دول  �شمن  م�شر  وتقع  التعبئة. 

ع�شرة الأوائل في هذا المجال.

• من 	  %67.3 على  ال�شكني  القطاع  ي�شتحوذ 

في  الم�شال  البترول  غ��از  ا�شتهالك  اإجمالي 

الدول العربية، بينما يمثل قطاع البتروكيماويات 

نحو 23.1% والتي ي�شتخدم فيها غاز البترول 

القطاعات  بع�ص  ت�شتهلك  كما  كلقيم،  الم�شال 

ال�شناعي  والقطاع  الزراعي  كالقطاع  الأخرى 

الم�شال بن�شب  البترول  والتجاري والنقل، غاز 

متفاوتة اإل اأنها ل ت�شكل مجتمعة �شوى %9.5 

من اإجمالي ال�شتهالك.

• يعد القطاع ال�شكني من القطاعات التي ت�شاهم 	

مع  بالمقارنة  النبعاثات  من  �شئيلة  بن�شبة 

القطاعات القت�شادية الأخرى، نتيجة اعتماده 

الأنظف  الوقود  ا�شتخدام  على  مو�شع  ب�شكل 

وهو  الطبيعي،  والغاز  الم�شال  البترول  كغاز 

النبعاثات  مجموع  من   %4.3 بنحو  ي�شاهم 

الدول  م�شتوى  وعلى  القطاعات.  مختلف  من 

وم�شر  الجزائر  هي  دول  ثالث  تقوم  العربية، 

الطبيعي  الغاز  ا�شتخدام  في  بالتو�شع  وتون�ص 

البترول  غ��از  بجانب  ال�شكني  للقطاع  كوقود 

الم�شال. وقد �شهد هذا الن�شاط تطورا متفاوتا 

اأن���ه م��ن المالحظ  اإل  ال��ث��الث��ة،  ال��ب��ل��دان  ف��ي 

بلغ  وقد  الأخيرة.  ال�شنوات  في  وتيرته  ارتفاع 

عام  الطبيعي  بالغاز  الم�شتركين  اإجمالي عدد 

2014 في تون�ص نحو 709 األف م�شترك، وفي 
الجزائر نحو 4 مليون و140 األف م�شترك، اأما 

في م�شر قد بلغ عدد الم�شتركين اأكثر من 6 

مليون و190 األف م�شترك.
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اأوال- االقت�صاد والتنمية

اأح���دث اتجاهات التموي���ل.-- الن�صرة االقت�صادية.-- 

مج. 9، ع. 136 )2015/10(.-- �س. 3-1. 

اأزم���ة الإ�ضكان في الكوي���ت: تو�ضيف الواق���ع واقتراح 

الحل���ول.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع. 

43 )2015/10/29(.-- �س. 16-6.  

القت�ض���اد القطري وتقرير التناف�ضية العالمي 2015-

2016.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 40 
)2015/10/6(.-- �س. 17-6.  

القت�ض���اد اللبنان���ي والتخفي����س المحتم���ل للت�ضنيف 

الإنتمائي.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

41 )2015/10/13(.-- �س. 38-26.  

القت�ضاديات الخليجية م���ا بين اإلغاء الدعم الحكومي 

اأو تقنينه.-- تقري�������ر الخليج اال�صتراتيجي.-- 

ع. 41 )2015/10/12(.-- �س. 54-38.  

تحدي���ات ا�ضتق���رار نم���و القت�ض���اد العالم���ي ونتائ���ج 

قم���ة مجموع���ة الع�ضرين.-- تقري�������ر االقت�صاد 

واالأعم�������ال.-- ع. 36 )9/7/ 2015(.-- ����س. 

  .33-22

التخطي���ط الإ�ضتراتيج���ي ك�ضرورة حتمي���ة ل�ضتمرار 

ال�ضركات العائلي���ة الخليجية.-- تقرير الخليج 

اال�صتراتيجي.-- ع. 43 )2015/10/25(.-- 

�س. 52-36.  

تقري���ر ع���ن المملك���ة العربي���ة ال�ضعودي���ة: معالج���ات 

التحدي���ات القت�ضادي���ة النا�ضئ���ة للحفاظ على 

النم���و.-- التع�������اون.-- ع. 87 )2015/4(.-- 

�س. 211-199.  

التموي���ل ال�ضتهالك���ي وثقاف���ة الدخار ف���ي المجتمع 

ال�ضع���ودي.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

37 )9/14/ 2015(.-- �س. 16-6.  

روؤي���ة تقييمي���ة لتاأثي���ر تراج���ع مع���دلت الت�ضخم على 

اأداء القت�ض���اد البريطان���ي.-- تقرير االقت�صاد 

واالأعم�������ال.-- ع. 40 )2015/10/6(.-- ����س. 

  .37-27

�ضبك���ة ال�ضكك الحديدية الخليجية: خطوة نحو اكتمال 

ع.537  الكويت�������ي.--  االقت�صادي  التع���اون.-- 

)2015/10(.-- �س. 39-36.  

�ض���ق قن���اة �ضلم���ان الجدي���دة: العائ���د والتحديات.-- 

 38 ع.  اال�صتراتيج�������ي.--  الخلي�������ج  تقري�������ر 

)2015/9/21(.-- �س. 45-34.  

عم���ان، المرك���ز الوطن���ي لالإح�ض���اء والمعلومات. 

 --.2015 العمان�������ي،  االقت�ص�������اد  مالم�������ح 

م�ضق���ط، عم���ان: المركز الوطن���ي لالإح�ضاء 

 338 ����س.--   --79.2015 والمعلوم���ات، 

)536.2(   م ل ا.

الف���رق بي���ن الأزم���ات والم�ض���كالت القت�ضادي���ة.-- 

 --.2015/11 ع.11   ،44 م���ج.  التج�������ارة.-- 

�س. 27-26.  

مجل�س التعاون لدول الخليج العربية. اإح�صاءات العمل 

ف�������ي دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، 

2012.-- الريا����س: مجل����س التع���اون ل���دول 
الخليج العربية، 2015.-- 67 �س. 

مجل�س التعاون لدول الخليج العربية. االأرقام القيا�صية 

الأ�صعار الم�صتهلكين ف�������ي دول مجل�س التعاون، 

2015.-- الريا����س: مجل����س التع���اون ل���دول 
الخليج العربية، 2015.-- 67 �س. 

مجل����س التعاون ل���دول الخليج العربي���ة. مالمح االأداء 

االقت�صادي.-- الريا����س: مجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية، 79.2015-- �س. 

مالم���ح القت�ضاد العماني خ���الل الربع الأول من العام 

الحال���ي.-- االقت�صادي الكويت�������ي.-- ع. 537 

)2015/10(.-- �س. 43-40.  

ملتق���ى الم���وارد الب�ضري���ة الخليج���ي يدع���و لتطوي���ر 

ت�ضريعات التوطين وتكامل الأ�ضواق الخليجية.-- 

التج�������ارة.-- م���ج. 44، ع.11(2015/11).-- 

�س. 24-18.  

والقت�ض���اد   2015 لع���ام  العالم���ي  البت���كار  موؤ�ض���ر 

الكويتي......روؤي���ة تحليلية.-- تقرير االقت�صاد 
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واالأعم�������ال.-- ع. 38 )2015/9/21(.-- �س. 

  .14-6

نم���وا.- النا�ضئ���ة  القت�ضادي���ات  اأ�ض���رع  م���ن  الهن���د 

 537 ع.  الكويت�������ي.--  االقت�ص�������ادي   -

)2015/10(.-- �س. 60-59.  

ثانيا. البترول

الجتم���اع الراب���ع والثالث���ون للجن���ة الوزاري���ة للتعاون 

البترول���ي بدول مجل�س التع���اون.-- النفط.--  

ع. 42 )11/ 2015(.-- �س. 30-22.  

النقي، عبا�س. اأوابك اأولت اهتماما خا�ضا بموا�ضفات 

المنتج���ات البترولي���ة من���ذ ال�ضن���وات الأول���ى 

لتاأ�ضي�س المنظمة.-- النفط.-- )2015/8(.-

- �س. 14.

البترول - ا�صتك�صافات  

زغلول، ماج���دة. في ظل تخمة الإم���دادات البترولية: 

ه���ل من بارق���ة اأمل ف���ي ارتف���اع الأ�ضع���ار مرة 

اأخرى.-- البترول.-- مج. 52، ع. 10-9 )9-

10/ 2015(.-- �س. 33-32.

العي���دان، اأحم���د. الم�ض���ح الزلزال���ي م���ن الم�ضاري���ع 

العمالقة الت���ي تنفذها نف���ط الكويت.-- عالم 

74 )2015/10(.-- ����س.  الموؤ�ص�ص�������ة.-- ع. 

  .17-14

»كوفب���ك« م���ن ذراع ا�ضتثم���اري للموؤ�ض�ض���ة اإلى رابط 

اإ�ضتراتيجي للكوي���ت.-- عالم الموؤ�ص�صة.-- ع.  

74 )2015/10(.-- �س. 13-12.  

ه�ضام، ها�ضم. اكت�ضافات نفطية كبيرة ونقلة نوعية في 

حقل���ي فار�س ال�ضفل���ي واأم النقا.-- النفط.-- 

)2015/8(.-- �س. 6.  

           البترول - اأ�صعار 

الب���دري، عبداهلل. لن ترتفع الأ�ضع���ار حتى لو خف�ضنا 

الإنت���اج.-- النف�������ط.-- )2015/8( .-- ����س. 

 .13

تاأثي���ر انخفا�س اأ�ضعار النفط عل���ى الآفاق الم�ضتقبلية 

لنم���و اقت�ض���اد الجزائ���ر.-- تقري�������ر االقت�صاد 

واالأعمال.-- ع. 35 )8/31/ 2015(.-- �س. 

.36-27

روؤي���ة تقييمي���ه لتعاط���ي القط���اع الم�ضرف���ي العماني 

م���ع اأزم���ة اأ�ضعار النف���ط.-- تقري�������ر االقت�صاد 

واالأعم�������ال.-- ع. 39 )2015/9/29(.-- �س. 

  .17-6

ال�ضب���اح، نواف. انخفا�س اأ�ضع���ار النفط لن يوؤثر على 

م�ضروعي ويت�ضتون في اأ�ضتراليا والغاز ال�ضخري 

ف���ي كندا.-- النف�������ط.-- )2015/8(.-- �س. 

  .12

ك���م تكبدت دول الخليج من خ�ضائر جراء انهيار اأ�ضعار 

النفط؟.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.--  ع. 

43 )2015/10/29(.-- �س. 45-38.  

الميزاني���ة  النف���ط عل���ى  اأ�ضع���ار  انهي���ار  اأث���ر  كي���ف 

العراقية؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 

40 )2015/10/6(.-- �س. 50-42  

محركات اأ�ضعار النفط العالمية واحتمالية التجاه نحو 

ال 20 دولر.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  

ع. 37 )9/14/ 2015(.-- �س. 48-42.  

منظمة الأقط���ار العربية الم�ضدرة للبترول. التطورات 

ف�������ي اأ�صع�������ار النف�������ط العالمي�������ة واالنعكا�ص�������ات 

المحتملة عل�������ى اقت�صادات الدول االأع�صاء.-- 

الكوي���ت: منظم���ة الأقط���ار العربي���ة الم�ضدرة 

للبترول،134.2015-- �س.  

          البترول -- الجوانب االقت�صادية

الزيتوني، الطاهر. تطور اأزمة الديون ال�ضيادية بمنطقة 

الي���ورو وانعكا�ضاتها على ال�ض���ادرات  البترولية 

للدول الأع�ضاء.-- النفط والتعاون العربي.-- 

مج. 41، ع. 152 )2015(.-- �س. 167-99.  

العمي���ر، علي �ضال���ح. مطمئن���ون كل الطمئنان لخطوات 

تنفي���ذ اإ�ضتراتيجي���ة القطاع النفط���ي المو�ضوعة 

حتى 2020: 60 مليار دولر للم�ضاريع النفطية.-- 

النفط.-- )2015/8(.-- �س. 5-4.  
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        البترول - ت�صويق

البت���رول الوطني���ة ت�ضتهدف اإن�ض���اء 100 محطة وقود 

بموا�ضفات عالمية.-- عال�������م الموؤ�ص�صة.-- ع. 

74 )2015/10(.-- �س. 7-4.  

كي���و ايت اآفيي�ضن تحقق اأعلى نتائج مالية في تاريخها: 

ال�ضرك���ة اأ�ضاف���ت 15 مط���ارا جدي���دا ل�ضبكتها 

م���ن 2011 اإل���ى 2014 مما �ضاع���د في تو�ضيع 

 74 ع.  الموؤ�ص�ص�������ة.--  عال�������م   --. مبيعاته���ا 

)2015/10(.-- �س. 11-8.  

النف���ط  �ض���وق  اأوب���ك �ضيطرته���ا عل���ى  ه���ل فق���دت 

العالمية؟.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 

35  )8/31/ 2015(.-- �س. 46-41.

          البترول - تكرير

الحجب، عادل. اأوبك ونظرة للم�ضتقبل.-- النفط.-- 

ع. 42 )11/ 2015(.-- �س. 31. 

الخب���راء يعتبرونه���ا اأ�ضا����س التط���ور والنم���و: التكرير 

م���ن اأه���م ال�ضناع���ات الداعم���ة لالقت�ضاد في 

مختلف دول العالم.-- النفط.-- ع. 42 )11/ 

2015(.-- �س. 47-42.  

الر�ضي���دي، بخيت. م�ضفاة فيتنام تدخل الخدمة يوليو 

2017.--النفط.-- )2015/8(.-- �س. 10. 

العمي���ر، علي �ضالح. الطاق���ة التكريرية لم�ضفاة الزور 

الجديدة 615 األف برميل يوميا.-- النفط.-- 

ع. 42 )11/ 2015(.-- �س. 6-5.  

العو�ض���ي، خال���د. م�ضفاة ال���زور اأحد اأه���م الم�ضاريع 

التنموية في دولة الكويت.-- عالم الموؤ�ص�صة.-- 

ع. 74 )2015/10(.-- �س. 21-18.

العو�ض���ي، عبدالحمي���د. يوروبورت �ضفق���ة جاءت في 

الوق���ت المنا�ضب.-- النف�������ط.-- ع. 42 )11/ 

2015(.-- �س. 39.  

في خطوة مهمة على طريق تنفيذ م�ضاريع التنمية: البترول 

الوطنية وقعت عق���د م�ضفاة الزور.-- النفط.-- 

ع. 42 )11/ 2015(.-- �س. 41-40.  

المعام���ل  تطوي���ر  م�ضروع���ات  �ضمي���ر.  القرعي����س، 

لتكري���ر الزي���وت الخ���ام الثقيل���ة ف���ي ال���دول 

العربية.-- البترول.-- مج. 52، ع. 10-9)9-

2015/10(.-- �س. 23-22.  

منظم���ة الأقط���ار العربي���ة الم�ض���درة للبت���رول. اآفاق 

�صناع�������ة تكرير النفط في العال�������م.-- الكويت: 

منظم���ة الأقط���ار العربي���ة الم�ض���درة للبترول، 

265.2014-- �س.-- 665.66 اآ ف ا. 

البترول  والعالقات االقت�صادية الدولية  

ال�ضط���ي، اإيمان حم���د. قانونية ال�ضتعان���ة بال�ضركات 

العالمي���ة لتنمية حقول النفط.-- النفط.-- ع. 

42 )2015/11(.-- �س. 21  

النق���ي، عبا����س. اأواب���ك تتع���اون م���ع منظم���ات كبرى 

كالجامعة العربية ومجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية.-- النفط.-- ع. 42 )2015/11(.-- 

�س. 20-18.  

         البترول - �صناعة

رجب، علي. واقع واآفاق �ضناعة النفط والغاز الطبيعي 

غير التقليدية في اأمريكا ال�ضمالية وانعكا�ضاتها 

عل���ى ال���دول الأع�ض���اء.-- النف�������ط والتع�������اون 

العربي.-- مج. 41، ع. 152 )2015(.-- �س. 

  .98-7

ال�ضيفي، نادية. اأوبك: �ضناعة البترول والغاز 2014.-

- البت�������رول.-- م���ج. 52، ع. 10-9 )10-9/ 

2015(.-- �س. 37-36.  

منظم���ة الأقط���ار العربي���ة الم�ض���درة للبت���رول. دليل 

الموا�صفات القيا�صية للمنتجات البترولية في 

الدول االأع�صاء ف�������ي اأوابك.-- الكويت: منظمة 

الأقطار العربية الم�ض���درة للبترول، 2015.--

199 �س. 

هل دخلت �ضناعة النف���ط ال�ضخري الأمريكية مرحلة 

الحت�ضار؟.-- تقري�������ر االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع. 39 )2015/9/29(.-- �س. 47-40.  
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ثالثا. التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

التجارة في القت�ض���اد الإ�ضالمي.-- التجارة.-- مج. 

44، ع.11 )2015/11(.-- �س. 33-32. 

الت�ض���ورات  ف���ي  العرب���ي  المغ���رب  رداف.  ط���ارق، 

الأوروبي���ة: ال�ضري���ك اأم المنطق���ة الحاجزة.-- 

�ص�������وؤون عربية.-- ع. 163 )خريف/2015(.-- 

�س. 199-179.  

رابعا. تلوث البيئة وحمايتها

القت�ض���اد الأخ�ض���ر.-- االإعالم االقت�ص�������ادي.-- ع. 

271 )2015(.-- �س. 4-3. 

الإن�ضان والبيئة: اإطاللة تاريخية على جهود المحافظة 

على البيئة في الع�ضر الحديثة.-- ن�صرة البيئة 

البحري�������ة.-- ع. 105 )7-2015/9(.-- �س. 

  .21-14

البيئ�������ة  ن�ص�������رة  بالبال�ضتي���ك.--  البح���ري  التل���وث 

البحري�������ة.-- ع. 105 )7-2015/9(.-- �س. 

 .13-8

الحج���ب، ع���ادل و الهولن، ن���وره. المبان���ي الخ�ضراء 

روؤي���ة جديدة لتحقي���ق التنمي���ة الم�ضتدامة.--  

النفط.-- )2015/8(.-- �س. 47-42.  

النف�������ط.--  الع�ض���ر.--  جريم���ة  النف���ط  حرائ���ق 

)2015/8(.-- �س. 21-19. 

النقي، عبا����س. برتوكول جديد ل التغي���رات المناخية 

بدل م���ن كيوتو المعتمد حاليا ح���ول العالم.-- 

النفط.-- ع. 42 )11/ 2015(.-- �س. 14-

  .15

خام�صا. الطاقة

عبدالفت���اح، ب�ضي���ر. التداعي���ات الإقليمي���ة لالتف���اق 

النووي بين اإيران وال�ضدا�ضية الدولية.-- �صوؤون 

عربي�������ة.-- ع. 163 )خري���ف/2015(.-- �س. 

  .75-62

الفر����س المفقودة: حتمية رف���ع الدعم عن الطاقة في 

الكوي���ت.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع.  

38 )2015/9/21(.-- �س. 42-36.  

الموؤتم���ر العربي الثاني ع�ض���ر لال�ضتخدامات ال�ضلمية 

للطاقة الذرية.-- الذرة والتنمية.-- مج. 17، 

ع. 2 )2015(.-- �س. 72-3.  

          الطاقة - الم�صادر

برمجياني، لورا. المياه والطاقة في دول مجل�س التعاون 

الخليجي: تاأمين المياه القليلة في الدول الغنية 

بالنفط.-- تقرير الخليج اال�صتراتيجي.-- ع. 

40 )2015/10/7( .-- �س. 74-70.  

العبا�ض���ي، ع���ادل. الطاق���ة المتج���ددة والنظ���رة اإل���ى 

الم�ضتقب���ل.-- النفط.-- )8/2015(.-- �س. 

 .39-36

�صاد�صا. الغاز

اإث���ر اإبرام التفاق الن���ووي النهائي على نهو�س �ضناعة 

الغاز الإيرانية.-- تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- 

ع. 41 )2015/10/13(.-- �س. 52-46.  

اكت�ضاف اكبر حقل للغاز الطبيعي في المياه الم�ضرية: 

تحول محوري في �ضيناريو الطاقة في م�ضر.-- 

االقت�صادي الكويتي.-- ع. 537 )2015/10( 

.-- �س. 45-44. 

اكت�ضاف حقل الغاز الم�ضري: تهديدات مرتقبة ل�ضناعة 

الطاق���ة ف���ي اإ�ضرائي���ل .-- تقري�������ر االقت�ص�������اد 

واالأعم�������ال.-- ع. 36 )2015/9/7(.-- ����س. 

 .45-39

ظه���ر: اأكب���ر ك�ضف غ���ازي يتحق���ق في م�ض���ر والبحر 

المتو�ضط.-- البت�������رول.-- مج. 52، ع. 10-9 

)9-10/ 2015(.-- �س. 13-8  

�صابعا. المالية والمالية العامة

النقدي���ة  والموؤ�ض���رات  النقدي���ة  ال�ضيا�ض���ة  تط���ورات 

والم�ضرفي���ة من خ���الل التقري���ر ال�ضنوي لبنك 

-2014 المالي���ة  لل�ضن���ة  المرك���زي  الكوي���ت 

2015.-- االقت�ص�������ادي الكويت�������ي.--  ع. 537 
)2015/10(.-- �س. 25-20.
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ظاهرة الن�ضح���اب من البور�ضة الكويتي���ة: الم�ضببات 

والنتائ���ج.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع. 

36 )9/7/ 2015(.-- �س. 16-6.  

و�ضروري���ات  الم�ضبب���ات  �ضريبي���ة:  جن���ة  الكوي���ت 

التح���ول.-- تقرير االقت�ص�������اد واالأعمال.-- ع. 

41 )2015/10/13(.-- �س. 18-6.  

الكويت-وزارة المالي���ة. القانون رقم 19 ل�صنة 2000 

في �ص�������اأن دع�������م العمال�������ة الوطني�������ة وت�صجيعها 

للعمل في الجهات غير الحكومية.-- الكويت: 

وزارة المالية، 2000.-- د.ت. 

الكويت-وزارة المالية. القواعد والتعليمات التنفيذية 

للقوانين ال�صريبية.-- الكويت: وزارة المالية، 

د.ت.176-- �س.

الكوي���ت-وزارة المالي���ة. قانون رق�������م 46 ل�صنة 2006 

في �صاأن الزكاة وم�صاهم�������ة ال�صركات الم�صاهمة 

العام�������ة والمقفل�������ة ف�������ي ميزاني�������ة الدول�������ة.-- 
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