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ملخص دراسة
املرافئ العائمة الستقبال وختزين الغاز الطبيعي املسال
وإعادته إىل احلالة الغازية
تشكككمر مرافكككئ االسكككتقبال الحلقكككة األةيكككرة مكككن سلسكككلة القيمكككة لصكككناعة الغكككاز
الطبيعكككي المسكككالت ويككك

تقككك

باسكككتقبال النكككاقح

المحملكككة بشكككحنا

الغكككاز الطبيعكككي

المسكككالت وتفريكككم وم لتوكككا وتخزينوكككا ومكككن يككك إعكككادة تح يلوكككا إلكككى كككاز بيعكككي
للضخ في الشبمة المحلية للبلد المست رد.
وقكككد تمككك ئ مرافكككئ االسكككتقبال مرافكككئ بريكككة مقامكككة علكككى مسكككاوة بيكككرة مكككن
األرض علككككى سككككاور السكككك و المسككككت رد أو مرافككككئ بحريككككة المنصككككا

البحريككككةت

والويا ككككر القائمككككة بمبككككدأ الحاابيككككةت وال وككككدا /المرافككككئ العائمككككة ويككككي إمككككا فككككي
األصكككر الكككاقح

للغكككاز الطبيعكككي المسكككال وتككك تح يلوكككا إلكككى مرافكككئ عائمكككة ب

منظ مككككة تبخيككككرت أو ووككككدا

كككافة

صككككنعغ ةصيصككككا لوكككك ا الغككككرض .وقككككد بككككدأ الت
ل

عالميككككا الحكككك اسككككتخدا يكككك ا النكككك

ككككه

مككككن المرافككككئت ةاصككككة فككككي األسكككك او الصككككغيرة

والم سمية.
تقكككل الدراسكككة فكككي يحيكككة فصككك لت يتنكككاول الفصلللألوا

أالككك ا مرافكككئ الغكككاز

الطبيعككككي المسككككال ومنظ مككككة عملوككككات ويشككككمر الككككك المرافككككئ البريككككةت والمرافككككئ
البحريككككة بعال اعوككككا المختلفككككة المنصككككا

البحريككككةت والويا ككككر الخرسككككاالية القائمككككة

بمبدأ الحاابيةت والمرافئ العائمة وما تتميز به بالمقارالة مل المرافئ البرية.
بينمككككا يتنككككاول الفصللللألوال لللل

تطكككك ر عككككدد مرافككككئ الغككككاز الطبيعككككي المسككككال

واالتشككككككاريا علككككككى الخريطككككككة العالميككككككة وتطكككككك ر اقاتوككككككا التصككككككميمية وسككككككعاتوا
التخزينيكككككةت والطفكككككرة التكككككي ركككككودتوا مشكككككاريل المرافكككككئ ةكككككحل العقكككككد الما كككككيت
وأيمية الدور ال ي تساي به في تحارة الغاز العالمية.
ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازيةملخص دراسة
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أمككككككا الفصللللللألوال للللللل فيسككككككتعرض المشككككككود الحككككككالي للمرافككككككئ العائمككككككةت
والشكككككر ا

المبكككككرف المكككككجيرة فكككككي يككككك ا المحكككككال الحيككككك يت ووصصكككككوا السككككك قية

لل قككك ش بشكككمر أدو علكككى مم الكككا

السككك و العكككالمي لوككك ا النشكككا ت والقككك ف الفاعلكككة

فيه.
أوال :أنواع مرافئ استقبال الغاز الطبيعي املسال ومنظومة عملها
يمثكككر مرفكككع االسكككتقبال أو االسكككتيراد (ويطلكككل عليكككه أيضكككا مرفكككع إعكككادة الغكككاز
الطبيعككي المسككال إلككى الحالككة الغازيككة) المرولككة األةيككرة مككن مراوككر صككناعة الغككاز
الطبيعكككي المسكككال .ويككك يعكككد القطكككة ال صكككر بكككين الناقلكككة وركككبمة الغكككاز الطبيعكككي فكككي
البلككد المسككت رد التككي تقكك

بت صككير الغككاز إلككى المسككتولمين النوككائيين .ولتحقيككل يكك ا

الغكككرضت يضككك مرفكككع االسكككتقبال بعككك

التسكككويح

والمرافكككل الحزمكككة الرصكككي

البحككككري لترسكككك بحكككك ار النككككاقح ت وأار لتفريككككم وم لتوككككات وصككككواري لتخككككزين
الحم لككككة والحفككككاف عليوككككا فككككي الحالككككة السككككائلةت ومنظ مككككة تبخيككككر عككككادة الغككككاز
الطبيعكككي المسكككال إلكككى الحالكككة الغازيكككة عبكككر التسكككخينت وأ وكككزة قيكككات ميكككا
قبككككر

ككككخه فككككي الشككككبمة المحليككككة ليصككككر إلككككى المسككككتولمين .وقككككد رككككود

الغكككاز
مرافككككئ

االسكككتقبال تطككك را بيكككرا فكككي سكككعاتوا التخزينيكككةت وتن عكككغ التمن ل يكككا المسكككتخدمة
فكككي عمليكككا

تبخيكككر الغكككاز الطبيعكككي المسكككال لل صككك ل بكككععلى معكككدال

تكككدفيل للغكككاز

من المرفـع إلى الشبمة المحلية.
تنقس كـ مرافككئ االستق كـبال إلككى ال عي كـن أساسيي كـنت الن ل اوا

وي ك المراف كـئ

البريككة التككي تقككا علككى سككاور الس ك و المسككت رد للغككاز علككى مسككاوة بيككرةت ويتطل ك
تنفيكككـ يا مكككن ةمكككس إلكككى سكككبل سكككن ا
واأل وكككـزة واأليكككـدي العاملكككة اا

وـسكككـ

بيكككـعة الم قكككـلت وت فكككـر الموكككـما

الخبكككرة .مكككا تتطلككك

الحصككك ل علكككى العديكككد مكككن

التصاريح والتراةيص قبر بدء تنفي المشـرو ت وإ راء العديد من الدراسكا  .وتعتكـبر
التملفـة الرأسمالية للمرافئ البرية بيـرة قد تـصر إلى أ ثـر من واود مليـار دوالر.
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أمككا النللـ اوال للـ فوككـ المرافككـئ البحككـريةت وتنقسككـ وسككـ

ريقككـة تثبيككـغ

الوي كـمر الرئيس كـي إلككى ال عي كـن األول ياب كـغ يم كـ ئ في كـه يي كـمر الم كـرفع متص كـح بق كـا
البحككر مثككر الويمككر القككائ بمبككدأ الحاابيككة ()Gravity Based Structure, GBS
البحريكككة ( )Offshore Platformsوالثكككاالي عللل

والمنصكككـا

مثكككر المرفكككع العكككائ

الستقـبـال وتخـزين الغـاز الطبيعي المسـال وإعـادته إلى الحـالة الغازيكـة ( )FSRUأو
ووـدة التخزيـن العائمـة ()Floating Storage Unit, FSUت أو الاقلة التغـ يكـز اا
الروكـح

الدوريكـة المنتظمكـة ( )Shuttle Regasification Vessel, SRVمكا

يـ مبيـن بالشمر.1-
الشكأل:1-وأ ااومرافئواستقب والغ زوالطبيع والمس و

و

مرافئواستقب والغ زوالطبيع والمس

المرافئوالبر ةو

اا

المنصا البحرية
FSRU

SRV

FSU

Offshore
Platforms

ييمر يابغ

ييمر ةرساالي قائ
بمبدأ الحاابية
GBS

 مراحألوتط روالمرافئوالع مةو
تعتـبر المرافـئ العائمـة أود أبـرز محمح التط ر التمن ل ي في صناعة الغكاز
الطبيعي المسالت ويع د فو ريا الفعلي إلى عا  2002ال ي رود تدرين وتشكغير أول
مرفكع عكائ علكى مسكت ف العكال فكي مينكاء  Gulf Gateway Deepwaterبال اليكا
المتحككدةت ليبككدأ االطككحو مرولككة ديككدة فككي صككناعة الغككاز الطبيعككي المسككالت بككدة ل
المرافـئ العائمـة واالعتـماد عليوا في تلبية الطل

على الغاز في األسـ او العالمية.
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واالطحقكككا مكككن عكككا  2002وفكككي فكككر تنكككامي الطلككك
اتحوكككغ بعككك

العكككالمي علكككى الغكككازت

الكككدول الرا بكككة فكككي اسكككتيراد الغكككاز لتلبيكككة اوتيا اتوكككا الحككك المرافكككئ

البحريككككة (العائمككككة)ت لمككككا تكككك فر مككككن مزايككككا بالمقارالككككة مككككل المرافككككئ البريككككةت ومككككن
أبرز تلك المزايا:
 ال تتطل

العديد من االرترا ا

والم افقا

 االخفكككاض ال قكككغ الكككحز ل الشكككاء ويككك
سككككن ا

تقريبككككا أي وكككك الي الصكككك

البيئية والتنظيمية.
تسكككتغرو مكككن سكككنة إلكككى يكككح

ال قككككغ المسككككتغرو الشككككاء المرافككككئ

البرية الثابتة.
 االخفككككككاض التمككككككالي

الرأسككككككماليةت فتملفتوككككككا تقككككككدر بنحكككككك  300مليكككككك ئ

دوالرت بينما تصر تملفة المرفع البري إلى  1مليار دوالر أو أ ثر.
 إممااليككككة اسككككتئحاريات ويكككك
إممااليككككة تع يريككككا بم
وعشر سن ا

كككك

تتككككيح الشككككر ا

عقكككك د تتككككراو فتراتوككككا الزمنيككككة بككككين ةمككككس

بقيمة سن ية تبلم في المت سط الح  40ملي ئ دوالر.

 المروالكككة فكككي التشكككغير واالسكككتخدا ت ويككك
العككككائ

المالمككككة للمرافككككئ العائمككككة

يممكككن إعكككادة اسكككتخدا المرفكككع

ناقلككككة للغككككاز الطبيعككككي المسككككال فككككي الفتككككرا

التككككي ال تتطلكككك

االستيراد.
 سكككرعة إصكككدار التكككراةيص الحزمكككةت ففكككي ال اليكككا
المثككككالت يقككككل إصككككدار التكككككراةيص الحزمككككة للمنشكككك
اةتصاصا

ةفر الس اور التي ال تتطل

 إممااليكككة إرسكككاء المرفكككع بحاالككك

المتحكككدة علكككى سكككبير
البحريككككة

كككككمن

أ ثر من عا واود.

سكككاور البلكككد المسكككت رد أو علكككى بعكككد عكككدة

أميال في الميا العميقة.
 المخا ر أقر ل
مككككر

ديا بعيدا ال عا ما عن التحمعا

السمنية.

المرافككككئ العائمككككة لتخككككزين الغككككاز الطبيعككككي المسككككال وتح يلككككه إلككككى

الحالكككة الغازيكككة بعككككدة مراوكككر مككككا يككك مبككككين بالشكككمر2-ت ويكككك
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منوككككا باسككككتخدا الاقلككككة التغكككك يز اا

الككككروح

الدوريككككة المنتظمككككة ( )SRVويككككي

الاقلككككة ككككاز بيعككككي مسككككال اا وم لككككة قليلككككة السككككبيات ومككككزودة بمنظ مككككة لتبخيككككر
الغككككاز الطبيعككككي المسككككالت ويككككي تقكككك

بتفريككككم وم لتوككككا عبككككر تبخيريككككا إلككككى ككككاز

بيعككي و ككخه مبارككرة إلككى البنيككة التحتيككة للغككاز الطبيعككي فككي البلككد المسككت ردت يكك
تغكككادر لتحميكككر وم لكككة ديكككدة مكككن محطكككا

التصكككدير .بينمكككا بكككدأ

مكككن تمـــكككـن ل يا المرافــــكككـئ العائمـكككـة بتح يكككر الكككاقح
(Carrier

LNG

 )Convertedإلكككى ووكككدا

الطبيعكككي المسكككال إلكككى الحالكككة الغازيكككة ب

المرولكككة التاليكككة

الغكككاز الطبيعكككي المسكككال

عائمكككة للتخكككزين وإعكككادة الغكككاز

كككافة منظ مكككة التبخيكككر علكككى سكككطح الناقلكككة

وإرسائوا بشمر ربه دائ بمحاااة ساور الس و المست رد للغاز .
أمككككا المرولككككة الثالثككككة فبككككدأ بتصككككنيل ووككككدا
المتنككككامي عليوككككا عالميككككا ويكككك تتسكككك بعالوككككا اا

عائمككككة ديككككدة تلبيككككة للطلكككك

فككككاءة تشككككغيلية عاليككككة وأقككككر فككككي

اسكككتوحل ال قككك دت وبسكككعا تخزينيكككة أ بكككر لضكككمائ تشكككغير المرفكككع لفتكككرة أ ككك ل فكككي
الس و المست رد.
الشكأل:2-ومراحألوتط روالمرافئوالع مةولتخز نوالغ زوالطبيع والمس و إع دتهوإلىوالح لةوالغ ز ةو

ملخص دراسة
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وتعكـد المرافكئ العائمكـة الستقكـبال وتخزيكـن الغكـاز الطبيكـعي المسكـال وإعكـادته
إلككى الحالككة الغازيككة ( )FSRUاألوسككل االتشككارا بككين مي كـل أال كـ ا المراف كـئ العائم كـةت
ويكك

تـتككـيح استككـقبال ومككـ لة الغككـاز الطبيككـعي المسككـال وتخـزينككـوا ومككن يكك إعككـادة

تحـ يكككـر الغكككاز الطبيعكككي المسكككـال إلكككى الحكككـالة الغكككـازية ب اسكككطة ووكككدا

التبخيكككـر

المت ا كـدة علككى سط كـح الم كـرفع مككا ي كـ مب كـين بالشككمر .3-ويككي أس كـور فككي ريق كـة
عملكككـوا مكككن الاقلكككة التغككك يزت مكككا أالوكككا ترسككك بشكككمر دائككك بالقكككـرب مكككن سكككـاور البلكككـد
المست ردت ويـ ما أدف إلى االعتمـاد عليوا في ـثيـر من األسـ او المستولمـة للغـاز.
الشكأل:3-والمرفأوالع والستقب و تخز نوالغ زوالطبيع والمس و إع دتهوللح لةوالغ ز ةو

المصدرGolar LNG :

وتتلخ كـص فم كـرة عم كـر ي ك ا الن كـ

(الشككمر )4-فككي استقب كـال وتف كـريم وم كـ لة

الغككاز الطبيعككي المسككال مككن الناقلككة ب اسككطة أار التفريككم التككي يككت تر يبوككا علككى فوككر
المرفع العائ ت ي تخزينوا داةر س المرفع العكائ ت ويكي صكواري اا
مختل
وي

8

تصكمي ةكاص

عن صواري المرفع البريت يسمح بالحفاف على برودة الغكاز الطبيعكي المسكالت
ـد منوا أالـ ا مختـلفة عديـدة ـبقا لتصنـي

المنظـمة البحرية الدوليـة.

الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية
العائمة
ملخص دراسة المرافئ
دراسة
ملخص
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

وعنكككد تشكككغير المرفكككع لضكككخ الغكككاز إلكككى ركككبمة الغكككاز المحلكككي تقككك

مضكككخا

المرولكككة األولكككى المثبتكككة بكككداةر صكككواري التخكككزين فكككي عمككك د اسكككط االي رأسكككي
(مضكككخا

وربائيكككة ا سكككة داةكككر الصكككوري اا

الغككككاز الطبيعككككي المسككككال إلككككى وعــككككـاء السككككح
مضككككخا

كككغط كككرد مكككنخف

(Drum

) بنقكككر

 .)Suctionيكككك تقكككك

المرولككككة الثااليككككة بضككككخ الغككككاز الطبيعككككي المسككككال مككككن وعككككاء السككككح

بضكككككغط  00-70بكككككار إلكككككى بكككككر إعكككككادة التمثيككككك

للكككككتحمس المباركككككر مكككككل الغكككككاز

المتبخكككر مكككن صكككواري المرفكككع ومكككن يككك تبريكككد وتمثيفكككه إلكككى الحالكككة السكككائلةت يككك
يصكككر إلكككى ووكككدا
تقككك

ب عكككادة تح يلكككه إلكككى الحالكككة الغازيكككة .يككك يضكككخ الغكككاز الطبيعكككي فكككي الشكككبمة

المحليكككة التكككي تقككك
ميا

التبخيكككر (مكككن يكككح

إلكككى أربكككل ووكككدا وسككك

التصكككمي ) التكككي

بكككدوريا بنقكككر وت زيكككل الغكككاز علكككى المسكككتولمينت ولمكككن تقكككات

الغاز الطبيعي قبر

خه باستخدا أ وزة قيات عالية الدقة.

الشكأل:4-ومخططوسر نوالعملي توب لمرفأوالع والستقب و تخز نوالغ زوالطبيع والمس و
إع دتهوإلىوالح لةوالغ ز ةو

ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازيةملخص دراسة
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ثانيا :تطور مرافئ استقبال الغاز الطبيعي املسال وتوزيعها عامليا
 تط رومش ر عومرافئواستقب والغ زوالطبيع والمس و
تعتبكككر صكككناعة الغكككاز الطبيعكككي صكككناعة متماملكككة بكككين افكككة ولقاتوكككا بكككدءا مكككن
ا التكككا والتصكككدير مكككرورا بالنقكككر ووتكككى ال صككك ل إلكككى السككك و المسكككت رد .لككك ا فككك ئ
اسككككتمرار المكككك الطلكككك
ةكككاص سكككيتطل
االكككككك

ككككه

علككككى الغككككاز بشككككمر عككككا ت والغككككاز الطبيعككككي المسككككال ب

المضكككي قكككدما الحككك الت سكككل فكككي مشكككاريل ا التكككا والتصكككدير مكككن

الككككككدول المصككككككدرةت ومشككككككاريل مرافككككككئ االسككككككتقبال مككككككن االكككككك

المسككككت ردة .وبككككالر

مككككن أئ صككككناعة الغككككاز الطبيعككككي المسككككال بككككدأ

الككككككدول

مككككن ةمسككككة

عقكك دت إال أئ النمكك األ بككر الكك ي رككودته الصككناعة بككدأ مككن قرابككة العقككدينت وتحديككدا
بعككد االطككحو أولككى مشككك اريل الغككاز الطبيعككي المسككال فكككي دولككة قطككر (قطككر كككاز)1-
عككا 1111ت والكك ي أعقبككه تنفيكك عككدة مشككاريل أةككرف سككايمغ فككي تبكك أ دولككة قطككر
المرتبكككة األولكككى عالميكككا فكككي إالتكككا وتصكككدير الغكككاز الطبيعكككي المسكككال .مكككا اللفككك
أيضكككا مشكككاريل أةكككرف فكككي كككر مكككن عمكككائت ومصكككرت والكككيمنت والحزائكككر سكككايمغ
فككككي المكككك إمككككدادا

الغككككاز

الغككككاز الطبيعككككي المسككككال عالميككككات وأصككككبحغ إمككككدادا

الطبيعكككككي المسكككككال مكككككن الكككككدول العربيكككككة تمثكككككر قرابكككككة  %42مكككككن وحككككك التحكككككارة
العالمية.
وقكككككد سكككككبل وصكككككاو

يككككك ا النمككككك فكككككي ا مكككككدادا ت زيكككككادة عكككككدد مرافكككككئ

االسكككتقبال فكككي الكككدول المسكككت ردةت ورفكككل اقاتوكككا التصكككميميةت وسكككعاتوا التخزينيكككة
بمككككا يلبككككي اوتيا اتوككككا المسككككتقبليةت وتكككك فير فككككائ
بالمروالكككة المافيكككة فكككي عمليكككا

فككككي السككككعة التصككككميمية يسككككمح

التشكككغيرت وتكككعمين اوتيا كككا

الم سككككمي المرتفككككل عرككككور الصككككي

األسككك او اا

الطلككك

فككككي دول منطقككككة الخلككككي العربيككككة المسككككت ردة

للغككككاز الطبيعككككي المسككككالت وأرككككور الشككككتاء فككككي الككككدول األوروبيككككة .و مككككا ي

ككككح

الشككككمر2-ت فكككك ئ الطفككككرة الوائلككككة فككككي مشككككاريل إالشككككاء/ت سككككعة المرافككككئ بككككدأ

فككككي

10
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

الظوككك ر بشكككمر وا كككح بدايكككة مكككن عكككا 2002ت ويككك

بلكككم إ مكككالي عكككدد المشكككاريل

المنفككك ة ةكككحل العقكككد األةيكككر فكككي الفتكككرة مكككن عكككا  2002إلكككى عكككا  2012وككك الي
 106مشكككرو ت مقارالكككة بنحككك  21مشكككروعا فكككي الفتكككرة مكككن عكككا  1100إلكككى عكككا
2004ت مكككا ارتفكككل عكككدد الكككدول المسكككت ردة للغكككاز الطبيعكككي المسكككال مكككن ةمكككس دول
عا  1100إلى  12دولة عا  2002ي إلى  33دولة في عا .2012
الشكأل:5-وتط روعددوالد والمست ردةوللغ زوالطبيع والمس ،و مش ر عو
مرافئواالستقب وخال والفترةو2115-1891و
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مصدروالبي ت:

0

و
 IGU, LNG Report 2015
 GIIGNL, The LNG Industry Annual Report, 2016 Edition

و نتيحككككة لوكككك ا النمكككك الوائككككر فككككي مشككككاريل مرافككككئ االسككككتقبال ةككككحل العقككككد
األةيككككرت تضكككككاعفغ الطاقككككة التصكككككميمية ا

ماليككككة علكككككى مسككككت ف العكككككال ت ويككككك

ارتفعكككغ مكككن  477مليكككار متكككر ممعككك /السكككنة فكككي عكككا  2002لتصكككر إلكككى 1,024
مليككار متككر ممعكك /السككنة فككي عككا  .2012ووصككر عككدد المرافككئ فككي العككال الوايككة
عكككا  2012إلكككى  116مرفكككع فكككي يحيكككة ويحيكككين دولكككة م زعكككة فكككي ةمسكككة منكككا ل
ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية ملخص دراسة
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رئيسككككية يككككي مسككككيات وأمريمككككا الشككككماليةت وأوروبككككات وأمريمككككا الحن بيككككةت والشككككرو
األوسط ما ي مبين بالشمر6-ت والحدول.1-
الشكأل:6-ومن طقواستيرادوالغ زوالطبيع والمس وع لمي ً،و الط قةوالتصميميةوللمرافئولكألومنطقةو

الجد :1-والطـ قةوالتصميـميةو السـعةوالتخز نـيةواإلجم ـليةولمرافئواستقبـ و
ووووووووووووووالغ زوالطبيع والمس وف ومن طقوالع ل والمختلفةو ه ةوع مو2115و
إجم ل و
عددوالمرافئ

إجم ل و
الط قةوالتصميمية

-

مليار متر ممع /السنة

آسي

63

558.6

38,477.1

أ ر ب

24

207

9,325

أمر ك والشم لية

14

211.9

5,741

أمر ك والجن بية

9

37.8

1,570.4

الشرقووا سط

6

39.1

958.9

116

1,054.4

56,072

المنطقة

اإلجم ل

إجم ل و
السعةوالتخز نية
أل

متر ممع

ووووووومصدروالبي تGIIGNL, The LNG Industry Annual Report 2016 edition :
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 تط روإمداداتوالغ زوالطبيع والمس وإلىوا س اقوالع لميةو
يعتبكككر السككك و ااسكككي ي ال وكككة األولكككى مكككدادا الغكككاز الطبيعكككي المسكككالت
والكككدافل الرئيسكككي وراء المككك وحككك التحكككارة العالميكككةت مسكككتندا فكككي الكككك علكككى البنيكككة
التحتيكككة الوائلكككة لمرافكككئ االسكككتقبال التكككي تعكككد األ بكككر علكككى مسكككت ف العكككال سككك اء مكككن
ويكككك الطاقككككة التصككككميمية أو السككككعة التخزينيككككة ا

ماليككككة .وقككككد عككككزز مككككن أيميككككة

السكككك و ااسككككي ي فككككي السككككن ا األةيككككرة فوكككك ر الصككككين سكككك و واعككككد .ويعتبككككر
السكككك و ااسككككي ي محككككط أالظككككار مصككككدري الغككككاز الطبيعككككي المسككككالت لكككك ا تسككككعى
الشككككر ا المصككككدرة إلككككى إبككككرا اتفاقيككككا قصككككيرة و

يلككككة األمككككد مككككل رككككر ا

الموربككاء والغككاز فككي مسككيا بغيككة تككعمين الطل ك عليككه بمككا يحقككل أمنوككا الطككاق ي (مككن
الاويكككة الطلككك ) .ويككك مكككا يضكككمن أيضكككا للكككدول المسكككت ردة تحقيكككل أمنوكككا الطكككاق ي
(من الاوية العرض)

من سياسة تن يل مصادر ا مدادا .

و مكككككا يبكككككين الشكككككمر7-ت فككككك ئ واردا مسكككككيا مكككككن الغكككككاز الطبيعكككككي المسكككككال
ركككككود ةكككككحل الفتكككككرة  2000-2002المككككك ا سكككككن يا بلغكككككغ السكككككبته الحككككك %9ت يككككك
ترا عككككغ عككككا  2001بسككككب األزمككككة الماليككككة العالميككككةت ليعككككاود المنحنككككى الصككككع د
مككككرة أةككككرف ولمككككن بكككك تيرة أعلككككى مككككن مثيلتوككككا قبككككر عككككا  .2001ولمككككن ةككككحل
السكككن ا األةيكككرة اسكككتقر إمكككدادا الغكككاز الطبيعكككي المسكككال إلكككى السككك و ااسكككي ي
عنككككد  222مليككككار متككككر ممعكككك سككككن يات ليصككككبح معككككدل النمكككك السككككن ي المر كككك
مككككدادا الغككككاز الطبيعككككي المسككككال إلككككى مسككككيا ةككككحل الفتككككرة  2012-2002الحكككك
.%6.9
أمكككا السككك و األوروبكككي الككك ي يعكككد تاريخيكككا يكككاالي أيككك سككك و للغكككاز الطبيعكككي
المسككككالت فقككككد رككككود تحكككك ال

ريككككةت وترا عككككغ وصككككته تككككدريحيا فككككي التحككككارة

العالميكككة ةاصكككة فكككي السكككن ا األةيكككرة مقارالكككة بمكككا قبلوكككا .فمكككن عكككا  2002ووتكككى
2011ت ركككود إمكككدادا الغكككاز الطبيعكككي المسكككال إلكككى أوروبكككا المككك ا سكككن يا تخطكككغ
ملخص دراسة
ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية
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السككككبته وا زالككككـ  .% 10ولمككككن مككككل بدايككككة عككككا 2011ت ترا عككككغ واردا
األوروبكككي بشكككمر ملحككك ف التيحكككة لترا كككل الطلككك

السكككك و

علكككى الغكككاز الطبيعكككي بشكككمر عكككا

فكككي أوروبكككات الككك ي وصكككر فكككي عكككا  2013إلكككى أقكككر مسكككت ف لكككه منككك عكككا .1111
بينمكككا ركككود عكككا  2012المككك ا فكككي الككك اردا
بنمكككك واردا

ألول مكككرة منككك عكككا 2011ت مكككدف عا

المملمككككة المتحككككدة مككككن الغككككاز الطبيعككككي المسككككالت وتشككككغير أول مرفككككع

عائ في ليت االيا.
الشكأل:7-وتط روإمداداتوالغ زوالطبيع والمس وإلىوا س اقوالع لميةوخال والفترةو2115-2115و
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الشرقوا سط

مصدروالبي تGIIGNL, LNG industry, various issues :

ويعكككد التغيكككر األبكككرز فكككي التحكككارة العالميكككة يككك ترا كككل وصكككة منطقكككة أمريمكككا
الشككككمالية بشككككمر وككككاد منكككك عككككا 2011ت ويكككك
و نكككدا فكككي الترا كككل تكككدريحيا بسكككب

بككككدأ

واردا

ال اليككككا

المتحككككدة

فكككرة ا التكككا المحلكككي للغكككاز وةاصكككة مصكككادر

السكككحيرت لتصكككبح الممسكككيك المسكككت رد الرئيسكككي للغكككاز الطبيعكككي المسكككال فكككي أمريمكككا
الشماليةت وي

14

تستح ا ووديا على الح  %70من إ مالي ال اردا .
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

وفكككي فكككر يككك ا التبكككاين ال ا كككح فكككي إمكككدادا
األسككك او التاريخيكككة الثحيكككةت بكككرز

الغكككاز الطبيعكككي المسكككال إلكككى

أسككك او ديكككدة محفكككزة للطلككك ت ومنوكككا منطقكككة

أمريمكككككا الحن بيكككككة .ففكككككي عكككككا 2002ت لككككك تتحكككككاوز واردا
مسككككت ف الككككـ  1مليككككار متككككر ممعكككك ت ولمنوككككا رككككود

يككككك ا السككككك و الناركككككئ

المكككك ا تككككدريحيا مككككل تشككككغير

المرافكككئ الحديكككدة فكككي كككر مكككن البرازيكككر واألر نتكككين وتشكككيليت وتكككى أصكككبح يالككك
الغكككاز الطبيعكككي المسكككال متخطيكككا أمريمكككا الشكككمالية بدايكككة مكككن

أيككك و وكككة مكككدادا

بلغكككغ وارداتكككه فكككي يككك ا العكككـا الحككك

عكككا  2012مكككا يككك مبكككين بالشكككمر0-ت ويككك

في أمريما الشمالية.

 14مليار متر ممع ت مقارالة بـ  10مليار متر ممع

الشكأل:9-وتط رو ارداتوأمر ك والشم ليةو أمر ك والجن بيةومنوو
الغ زوالطبيع والمس ،وخال والفترةو2115-2115

ملي رومترومكعب/السنة
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ووووووووومصدروالبي تGIIGNL, LNG industry, various issues :

مككا بككرز

أيضككا منطقككة الشككرو األوسككط سكك و واعككدت فبككالر

مككن أالوككا

بكككدأ وكككديثا فكككي االسكككتيراد وتحكككـديدا عكككا  2001عبكككـر مرفكككع عائكككـ فكككي الم يكككغت
إال أئ وارداتوكككا مكككن الغكككاز الطبيعكككي المسكككال بكككدأ

فكككي النمككك تكككدريحيا ةاصكككة مكككل

دةكككك ل دبككككي وفلسككككطين المحتلككككة .وقككككد رككككود عككككا  2012قفككككزة بيككككرة فككككي وحكككك
وارداتوا بعد دة ل ر من األردئ ومصر مست ردين ديدين.
ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية ملخص دراسة
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 ت ز عوإمداداتوالغ زوالطبيع والمس وإلىوا س اقوالع لميةو
بلككككـم وحككككـ تحككككـارة الغككككـاز الطبيككككـعي المسككككـال العالميككككة عككككـا  2012الحكككك
 301.2مليككككار متككككر ممعكككك ت وقككككد اسككككتح ا السكككك و ااسككككي ي علككككى الحكككك 222.2
أي مكككا يشكككمر الحككك  %72مكككن إ مكككالي إمكككدادا

مليكككار متكككر ممعككك

المسكككال عالميكككا .بينمكككا بلغكككغ واردا
ممعكككك

الغكككاز الطبيعكككي

السككك و األوروبكككي وككك الي  47.2مليكككار متكككر

ويكككك مككككا يعككككادل الحكككك  %12.4مككككن إ مككككالي وحكككك التحككككارة العالميككككة .أمككككا

أمريمكككا الحن بيكككة بعسككك اقوا الخمسكككة فقكككد بلغكككغ وارداتوكككا الحككك  17.02مليكككار متكككر
ممعككك

بنسكككبة  .%2.0بينمكككا بلغكككغ واردا

مليككككار متككككر ممعكككك

منطقكككة الشكككرو األوسكككط وككك الي 12.2

أي مككككا السككككبته  %4مككككن إ مككككالي وحكككك التحككككارة العالميككككة.أمككككا

أمريمكككا الشكككماليةت فقكككد بلكككم إ مكككالي مكككا تككك اسكككتيراد عكككا  2012وككك الي  1.2مليكككار
متككر ممعككك
إمدادا

أي مكككا السكككبته  %3فقكككط مككن إ مكككالي ا مكككدادا  .يبكككين الشكككمر 1-ت زيكككل

الغاز الطبيعي المسال في األس او العالمية عا .2012
الشكأل:8-وت ز عوإمداداتوالغ زوالطبيع والمس وإلىوا س اقوالع لميةوع مو2115و
ش ق أل
%4.

ط

أ

كا ن
% .

أ

أ
.4

كا ش ا
%3.

ا
%

آ ا
%7 .

.

إل ا
 3لا

كب

المصدرGIIGNL, the LNG industry, Annual Report 2016 edition :
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أمكككا مكككن االككك

تشكككغير المرافكككئ 1والتكككي تعبكككر عكككن ميكككا

معكككدال

الطبيعككككي المسككككال التككككي اسككككتقبلتوا المرافككككئ علككككى مككككدار العككككا

الغكككاز

بقككككا لحوتيا ككككا

الفعليكككككة الم سكككككمية مقارالكككككة بطاقاتوكككككا التصكككككميميةت فقكككككد بلكككككم المت سكككككط العكككككالمي
لمعكككدال

التشكككغير علكككى مكككدار عكككا  2012الحككك  .%21.4وقكككد بلكككم المت سكككط العكككا

لتشككككغير المرافككككئ فككككي اليابككككائ الحكككك %31.4ت و ريككككا الحن بيككككة  %27.2والصككككين
الحككك  %44.1أمكككا الونكككد فبلكككم معكككدل تشكككغير مرافئوكككا %62.6ت وإ مكككاال فقكككد بلكككم
مت سط معدل تشغير المرافئ في مسيا الح  %31.0ما ي مبين بالشمر.10-
الشكأل:11-ومت سطومعد وتشغيألومرافئوالغ زوالطبيع والمس وف وأس اقوآسي وع مو2115و
120%
97%

المت سط العا للس و
ااسي ي %39.8

25%
25
%

27%
27

34%
34

37%
37

80%

66%
39%
39

43%

45%

100%

60%

46%

40%
20%
0%

و

وفكككي السككك و األوروبكككيت بلكككم مت سكككط معكككدل تشكككغير المرافكككئ الحككك %23ت
وسككككحلغ تر يككككا أعلككككى معككككدل تشككككغير بلككككم %22.2ت بينمككككا بلككككم فككككي إيطاليككككا الحكككك
تشكككغير المرافكككئ فكككي بكككاقي

%36ت وفكككي فرالسكككا  %22.1ويبكككين الشكككمر 11-السككك
األس او األوروبية.

1

ص

ش

ف ل

صل

أ ل

ص

إل

(

)
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وفككككي أمريمككككا الحن بيككككة بلككككم معككككدل التشككككغير الحكككك  %47.2ويكككك األعلككككى
عالميككككا .بينمككككا بلككككم المت سككككط العككككا للتشككككغير فككككي منطقككككة الشككككرو األوسككككط الحكككك
%31.0ت وتعكككد الم يكككغ األعلكككى بكككين دول المنطقكككة بمعكككدل تشكككغير بلكككم  .%41أمكككا
أمريمكككا الشكككمالية فماالكككغ األدالكككى عالميكككا ويككك
و الي %4.3ت ما ي م

بلكككم مت سكككط معكككدل تشكككغير المرافكككئ

ح بالشمر.12-

الشكأل:11-ومت سطومعد وتشغيألومرافئوالغ زوالطبيع والمس وف وا س اقوا ر بيةوع مو2115و
120%
100%
80%

المت سط العا للس و
األوروبي %23

7%
%

10%
10

11%
11

17%
17

55%

18%
18

24%

26%

26%

36%

60%
40%
20%

ي لندا ليت االيا الي الائ إسبااليا البرتغال المملمة فرالسا بلحيما إيطاليا تر يا
المتحدة

0%

الشكأل:12-ومت سطومعد وتشغيألومرافئوالغ زوالطبيع والمس وف وأس اقوأمر ك والشم ليةو
و أمر ك والجن بيةو الشرقوا سطوع مو2115و
120%

65%
65

أمريما
%47.8
51% 52%

39% 40%

الشرو األوسط
%31.8
45% 49%

أمريما ش
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ثالثا :السوق العاملي للمرافئ العائمة ،واآلفاق املستقبلية
 الد افعو راءو م و ش طوالمرافئوالع مةو
يشككككود السكككك و العككككالمي تطكككك را فككككي مشككككاريل المرافككككئ العائمككككة السككككتقبال
وتخكككزين الغكككاز الطبيعكككي المسكككال وإعادتكككه إلكككى الحالكككة الغازيكككة منككك االطحقوكككا فعليكككا
عكككا  .2002فلككك يمكككر عكككا تقريبكككا منككك الكككك التكككاريخ دوئ ا عكككحئ عكككن بنكككاء مرفكككع
ديكككد أو أ ثكككرت ممكككا أدف إلكككى مضكككاعفة وحككك األسكككط ل العكككالمي الككك ي بلكككم الوايكككة
عككككا  2012الحكككك  23مرفككككع يعمككككر مككككنو عشككككروئ مرفككككع فككككي أربعككككة عشككككر دولككككة
مست ردة للغاز الطبيعي المسال و ل العال

ما ي مبين بالشمر.13-

الشكأل:13-والمرافئوالع مةوالستقب و تخز نوالغ زوالطبيع والمس و إع دتهوإلىوالح لةوالغ ز ةوو
(قيدوالتشغيأل)و ه ةوع مو2115و

Klaipeda
Independence

جبألوعل
Explorer

ط

الخ يرة
Excellence

Tesside Gasport
Excelsior

ط ألطل

ا

OLT LNG Toscana

ا

FSRU Toscana

NorthEast Gateway

Tianjin

GDF Suez
Cape Ann

Nusantara Regas
Satu
FSRU Jawa Barat
Lampurg

PGN FSRU
Lampurg

ط

Expedient

مين ءوق س
Exquisite
جبألوعل
Golar Freeze
مين ءوا حمد

Golar Igloo
العقبة

Golar Eskimo

مين ءو السخنة

BW Singapore
مين ءو السخنة

Höegh Gallant
Bahia
Golar Winter

Guanabara Bay

Experience

Pecem
Golar Spirit

GNL Escobar

Exemplar

Bahia Blanca Gasport

Express

ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية
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مكككالي للمرافكككئ العائمكككة فكككي ةمسكككة منكككا لت ويككك

ويتككك ز العكككدد ا

فكككي منطقكككة الشكككرو األوسكككط ووكككديا سكككبعة مرافكككئت وي
ةمسكككة مرافكككئت بينمكككا ي

كككد

ي

كككد فكككي أمريمكككا الحن بيكككة

كككد فكككي مسكككيا أربعكككة مرافكككئ .مكككا ي

كككد يحيكككة مرافكككئ فكككي

أوروبات أما أمريما الشمالية فتض مرفع عائ واود ما ي مبين بالحدول.2-
الجد :2-وت ز عوعددوالمرافئوالع مةوقيدوالتشغيألوف ومن طقوالع ل والمختلفةو ه ةوع مو2115و
المنطقةو

الشرقوا سطو

أمر ك و
الجن بيةو

آسي و

أ ر بو

أمر ك و
الشم ليةو

الدول المست ردة

دبيت الم يغت
فلسطين المحتلةت
األردئت مصر

البرازير
األر نتين

الصينت إالدواليسيات
با ستائ

المملمة المتحدة
إيطاليات ليت االيا

ال اليا
المتحدة

2

4

3

1

إ مالي عدد المرافئ

*

7

* مرفع  Golar Freezeالعائ بدبي مت ق
ستة مرافئ.

عن العمر لدة له في الصياالةت وب لك يبلم عدد المرافكئ العائمكة (العاملكة) فكي الشكرو األوسكط

ولقكككد سكككاي فكككي يككك ا التطككك ر المبيكككر فكككي بنكككاء المرافكككئ العائمكككة واالتشكككاريا
عالميككككا عككككدة ع امككككر أبرزيككككا االخفككككاض التملفككككة بالمقارالككككة مككككل المرافككككئ الثابتككككةت
فتملفككة بنككاء مرفككع عككائ بطاقككة  2مليككار متككر ممعكك /السككنة (وكك الي  3.7مليكك ئ ككن
كككاز بيعكككي مسكككال/السكككنة) قكككد تبلكككم الحككك  220مليككك ئ دوالرت بينمكككا تصكككر تملفكككة
إالشاء مرفع بري بسعة ممايلة إلى و الي  1مليار دوالر.
وعكككككادة تلحكككككع الشكككككر ا
الشكككر ا

المطككككك رة إلكككككى اسكككككتئحار المرافكككككئ العائمكككككة مكككككن

المالمكككة لوكككا بكككدال مكككن ركككرائوا مباركككرة مكككن أوككك اض بنكككاء السكككفن ألسكككباب

تتعلل بالتم ير والتشغير والصياالةت وي :
 تتمتكككككل الشكككككر ا
رككككر ا

المالمكككككة لل وكككككدا

العائمكككككة بسكككككحر أعمكككككال

يكككككر مكككككل

بنككككاء وإصككككح السككككفنت وبالتككككالي يممنوككككا الحصكككك ل علككككى أسككككعار

تفضكككيلية عكككن تلكككك المقدمكككة إلكككى الشكككر ا

المطككك رة الرا بكككة فكككي الشكككراء

مباررة من أو اض بناء السفن.

20

الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية
العائمة
ملخص دراسة المرافئ
دراسة
ملخص

10

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 تفتقككككر الشككككر ا

المطكككك رة إلككككى الخبككككرة الحزمككككة لتشككككغير المرافككككئ العائمككككة

وصياالتوا ومعالحة األعطال.
 تتحمككككر الشككككر ا

المالمككككة افككككة أالكككك ا المخككككا ر والتمككككالي

االستئحارت ومنوا تمالي

قطل الغيارت وتمالي

أينككككاء فتككككرة

الصياالةت ...الخ

ومككككن الع امككككر األةككككرف التككككي سككككايمغ فككككي االتشككككار المرافككككئ العائمككككة يكككك
الحا ككة إلككى إيحككاد وككر سككريل ومجقككغ لسككد الفحكك ة بككين االالتككا واالسككتوحل .ويكك
قككد تتعككرض بعكك

المنككا ل التككي تعتمككد علككى الغككاز فككي تلبيككة متطلبككا

االقتصككككادية إلككككى وككككدو
الفتكككرا
يتطلككك

فحكككك ة بككككين مسككككت يا

الم سكككمية مثكككر أركككور الصكككي
إيحكككاد وكككر سكككريل للتغلككك

وكككح سكككريعا وعمليكككا بحيككك

القطاعككا

ا التككككا واالسككككتوحل ةاصككككة فككككي

فكككي دول منطقكككة الشكككرو األوسكككط .ويككك مكككا

علكككى الفحككك ة الحاصكككلة .لككك ا يعتبكككر المرفكككع العكككائ

يممكككن االعتمكككاد عليكككه مرولكككة أولكككى وتكككى يكككت إالشكككاء

المرفككككع البككككري الثابككككغ بطاقككككة تصككككميمية وسككككعة تخزينيككككة تلبككككي اوتيا ككككا

السكككك و

المسككككتقبلية إاا االككككغ ينككككال وا ككككة دائمككككة لحسككككتيرادت أو وتككككى يككككت تنميككككة ا التككككا
المحلككككي ليغطككككي وا ككككة االسككككتوحل .فدولككككة الم يككككغ بككككدأ

فككككي اسككككتيراد الغككككاز

الطبيعكككي المسكككال عكككا  2001باسكككتئحار مرفكككع عكككائ لفتكككرة ةمكككس سكككن ا

االتوكككغ

عكككا 2014ت يككك تبعوكككا اسكككتئحار مرفكككع عكككائ مةكككر ليحكككر محكككر سكككلفه لفتكككرة ةمكككس
سككككن ا

تنتوككككي فككككي عككككا  .2011وأينككككاء الكككككت قامككككغ رككككر ة البتككككرول ال

نيككككة

الم يتيككككة ب عككككداد دراسككككة ككككدوف ةاصككككة ب الشككككاء مرفككككع بككككري فككككي منطقككككة الككككزور
نككك ب الم يكككغت بطاقكككة  1.2مليكككار قكككد ممعككك /اليككك  .ويت قكككل أئ يمككك ئ المرفكككع قيكككد
التشغير بحل ل عا  2020مل االتواء فترة استئحار المرفع العائ .و
مككككا تعككككد المروالككككة فككككي مليككككة التعاقككككد علككككى المرافككككئ العائمككككة أوككككد السككككما
الرئيسكككية لوككك ا النشكككا ال اعكككدت وقكككد وكككد

تطككك ر بيكككر فكككي ركككمر التعاقكككد مكككل المككك

وحكككك النشككككا ت والكككك ي أيبككككغ فاءتككككه فككككي التطبيككككل العملككككي .وتعةكككك المروالككككة فككككي
التعاقككككد أالما ككككا مختلفككككةت وأرككككماال متعككككددة .فالعقككككد الكككك ي أبرمتككككه رككككر ة البتككككرول
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ال

نيكككككة الم يتيكككككة مكككككل ركككككر ة  Golarعكككككا 2014ت تضكككككمن اسكككككتئحار المرفكككككع
فقككككط والتككككي تمتككككد لفتككككرة

السكككتيراد الغككككاز الطبيعككككي المسككككال ةككككحل أركككور الصككككي

تسكككعة أركككورت أمكككا األركككور المتبقيكككة مكككن العكككا فيحكككل لشكككر ة  Golarالقكككر المرفكككع
واستخدامه ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
 الشرك توالمهيمنةوعلىو ش طوالمرافئوالع مةو
تنقسككك الشكككر ا

المويمنكككة علكككى السككك و العكككالمي للمرافكككئ العائمكككة إلكككى يحيكككة

أال ا يي:
 الن اوا

:والشرك توالمصنعة

ويي الشر ا
وسكك
ووككدا

الطلكك

المالمة ألو اض بنكاء وإصكح السكفنت وتقك
أو إ ككراء تعككديح

علككى الككاقح

ببنكاء ووكدا

الغككاز الطبيعككي المسككال ب

ديكدة
ككافة

تبخيككر وتعككدير أالظمككة المحوككة والككتحم لتح يلوككا إلككى مرافككئ أو ووككدا

تخزين عائمة .ويويمن على ي ا النشا يح

ريكة يكي Samsung HI

ركر ا

و  Hyundai HIو ( Daewoo SMEالشمر.)14-
الشكأل:14-وحصصوالشرك توالك ر ةوالمتخصصةوف وبن ءوالمرافئوالع مةو
1
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عددوالمرافئ

4

2

3

1

Hyundai HI

Samsung HI

المرافئوالت وت وتسليمه
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 النوع الثاني :الشركات المالكة للمرافئ
وأغلبها في األسـاس شـركات عاملة في مجال النق ـل البح ر وله ا أسط ـول م ن
الس تن تست ـخدم ف ي ق ل المنتج ات البترولي ة (غ از البت رول المس ـالل الغ از
ح و االس ترمار ف ي المراف ئ العائم ة لتلبي ة الطل

الطبيع ي المس الل )..واتجه

المتنامي عليه ا .ويض الس وا الع المي ع دد مح دود د دا (س
ثالث ة ش ركات فق ه

ش ركات)ل م نه

ي المالك ـة ألكر ـر م ن  %09م ن األسطــــ ـول الح الي

ويشـمل ذلك ك ل م ن ش ـركة Excelerate Energyل وش ركة Höegh LNG
وشـركة  Golar LNGكما و مبيـن بالشكل.21-
الشكل :51-الشركات المالكة للمرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال
وإعادته للحالة الغازية
9

3

1
1

BW Gas

1

7
6

9

7

5

4
3

عدد المرافئ

1

MOL

1

OLT

5

8

2
1

Höegh
LNG

األسطول الحالي (قيد التشغيل)

Golar
LNG

Excelerate
Energy

0

وحدات تحت اإلنشاء

 النوع الثالث :الشركات المشغلة للمرافئ
و ي ف ي أغل

األاي ات ت ك الش ركات المالك ة لم ا ل ديها م ن ب رات فني ة

وك وادر مة ل ة ومدرب ة ف ي تش غيل المراف ئ و ي مزاي ا ق د ال تت وافر ل د
غير ا من الشركات.
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 مق ر ةوبينوالشرك توالم لكةوللمرافئوالع مةو
تسككـعى الشككـر ا

المبككرف فككي سكك و المرافككئ العائمككة إلككى زيككادة أسككط لوات

و ككمائ و كك د أس ك او لوككا بعق ك د تملككك أو إيحككار تمتككد لفتككرا
بتحقي كـل عائككدا
فبعكـ

عاليككة .وتختل ك

الشككر ا

س كـياسة ككر رككر ة عككن األة كـرف فككي ع كـدة الق كـا .

يفضككر إبككرا عقك د مسككبقة مككل الش كـر ا

أوـ اض بناء السفن علكى بنكـاء المرافكـئت أمكا الكبع
الش كـر ا

يلككة تم ك ئ فيككـلة

المطك رة قبككر التعاقككد مككل

ااةكر فكح يلتكز بك لك ال تك اب

الرا بككة فككي اسككتح وتشككغير المراف كـئ ةككحل مككدف زمنككي قصككير .فشككر ة

 Höegh LNGتلتز بسياسة مفـاديا و د مرفكع إ كـافي يكر متعكـاقد عليكـه

كـمن

أسطككـ لوا ليعطككي لوككا المككـروالة فككي دةكك ل المناقصككا ت وفككـ ر التعاقككد عليككـه تقككـ
ب صـدار ل

ودف رـر ا

بناء السفـن لبـناء مـرفع مةـر ـديـد ويم ا.

ومككككن الع امككككر األةككككرف اا
العمككحء مككن ويكك

األيميككككة يككككي القككككدرة علككككى تلبيككككة متطلبككككا

الطاقككة التصككميميةت والسككعة التخزينيككةت ويككي مككا تسككعى إليككه ككر

ركككر ة مكككن الشكككر ا

المبكككرف .ويحوكككي فكككي يككك ا الصكككددت ترا كككل الت

الحككك تح يكككر الكككاقح

الغكككاز الطبيعكككي المسكككال إلكككى مرافكككئ عائمكككة علكككى الكككر

تملفتككككككه المنخفضككككككةت واالعتمككككككاد أ ثككككككر علككككككى بنككككككاء ووككككككدا

كككه العكككالمي
مكككن

ديككككككدة مصككككككممة

بالتمن ل يككككا الحديثككككة .فمنكككك االطككككحو الشككككا المرافككككئ العائمككككة عككككا  2002ووتككككى
الوايككة عككا 2012ت ت ك تح يككر ةمسككة الككاقح
عشككككرة مرفككككع ديككككد لتلبيككككة متطلبككككا

فقككطت بينمككا ت ك فككي المقابككر بنككاء يمااليككة

األسكككك او المختلفككككةت ليصككككبح وحكككك األسككككط ل

العالمي  23مرفع ما تمغ ا رارة سابقا.
وبدراسكككة الككك

العقككك د التكككي أبرمتوكككا الشكككر ا

المالمكككة وفتراتوكككا فكككي الكككدول

المسكككت ردةت يتضكككح أئ العكككدد األ بكككر مكككن العقكككك د تبلكككم مدتكككه الحككك عشكككر سككككن ا
(وككك الي  0عقككك د مكككن إ مكككالي  20عقكككد)ت أمكككا العقككك د القصكككيرة التكككي تمتكككد لخمكككس
سككككن ا

24

فقككككد بككككدأ

فككككي الظوكككك ر مككككجةرا ةاصككككة مككككل الككككدول التككككي تر كككك

الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية
العائمة
ملخص دراسة المرافئ
دراسة
ملخص

فككككي

22

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

االعتمكككاد علكككى المرافكككئ العائمكككة لفتكككرة قصكككيرة وتكككى يكككت االالتوكككاء مكككن إالشكككاء مرفكككع
يابككككغ أو رفككككل معككككدال
ا

ا التككككا ت أو اسككككتممال لفتككككرة تعاقككككد سككككابقةت ويقككككدر عككككدديا

مكككالي بخمسكككة عقككك د .أمكككا العقككك د

أو أ ثكككر فيبلكككم عكككدديا ا

يلكككة األ كككر التكككي تمتكككد لخمسكككة عشكككرة عامكككا

مكككالي سكككبعة عقككك دت ومنوكككا مكككا تككك ت قيعكككه فكككي المرولكككة

األولى من بداية فو ر الشا المرافئ العائمة.
العقك د التككي وقعتوككا رككر ة Golar LNG

ويتضككح مككن الشككمر16-ت أئ أ لك

العقك د التابعككة لشككر ة  Höegh LNGاا

مككدتوا عشككر سككن ا ت بينمككا أ لك

فتككرا

المتاوككة لعق ك د رككر ة Excelerate Energyت

أعلككى مككن  12سككنة .ووفقككا للبياالككا

فتتكككراو فتكككـراتوا بيكككـن  10و 12سكككـنة .يبكككين الحكككدول3-ت تقسكككـي العقكككـ د ا يحاريكككة
فتككرة العقككدت

لمراف كـئ اسككتقبال الغككاز الطبيعككي المسككال وإعادتككه للحالككة الغازيككة وس ك
العاملة في ي ا المحال.

ووصة ر رر ة من الشـر ا

الشكأل:16-وعق دواستئج رومرافئواستقب و تخز نوالغ زوالطبيع والمس و إع دتهوللح لةوالغ ز ةو
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Engie
PGN LNG
Klaipedos Nafta
إ اس
SPEC

ا

ل طن

Octopus LNG SPA
INGL

ل

Petrobras

ز

Experience

هئ

Explorer

ل

زت

إ اس

ص

BW Singapore

ال

2022

Engie

شل

OCTOPUS

M.O.L

ث

ا

ك

2023

طن

ك
طا

ن

West Africa Gas

ص

Höegh Grace
Excellence

ش ك

نا

Höegh Gallant

زت

ز

إن ن

Independence

2024

PGN FSRU Lampurg

أ

ل ن>>>

المصدر :استنادا إلى بياالا

2025

GDF Suez Cape Ann

صن

2026

GDF Suez Neptune

نا ل

2027

Golar Tundra

غانا

2028

Golar Iglo
Golar Eskimo

2029

Golar Freeze
 Nusantara Regas Satuإن ن

ل

Petrobras

PT Nusantara Regas

ا

أل ن

2030

Petrobras
هئ

ك ت

2034

Golar Winter

ز

2038

ائ
Golar Spirit

ز

Petrobras

Gas Sayago

تع قدوس ر

تع قدول و سر وبعد

مدوفترةوتع قدوس بقة

 Golar LNGو Höegh LNGوExcelerate Energyو  MOLو BW
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الجد :3-وتقسي وأ ااوالعق دواإل ج ر ةولمرافئواستقب و تخز نوالغ زوالطبيع والمس و
و إع دتهوللح لةوالغ ز ةوحسبوفترةوالعقدو
وو
الشركة
Excelerate Energy
Golar LNG
Höegh LNG
BW
M.O.L

مدةوالعقد
11وسن ات 15وسنة
2
1
5
2
-

5وسن ات
3
1
1
-

-

5

اإلجم ل

ومن النقـا اا

-

2

8

20وسنةو
4
-

مت سطوفترةوالتع قدو فقو
حج وا سط والح ل و
7
12
2

1

20

~12

5

العاملكة فكي يك ا المحكال

األيمـية عند المفا ـلة بين الشكر ا

ي ك و ك د ةبككرة تشككغيلية سككابقةت ودرايككة فنيككة بعمليككا تبخيككر الغككاز الطبيعككي المسككال
والكككتحم فكككي منظ مكككة عمكككر المرفكككعت ويككك مكككا تتميكككز بكككه الشكككر ا

المبكككرف

الكككثح

(Energy Energyت Höegh LNGت  )Golar LNGصكاوبة النصكي األ بكر مكن
السك و العككالمي .أمككا رككر ة  BWفوككي اا ةبكـرة مح كـدودة ل كـ د مرف كـع واوككد فقككط
مـن أسطـ لوات و لك الحكـال مكل ركـر ة  M.O.Lالتكي ليكـس لديكـوا أي مرفكع عكائ
في التشكغيرت وسكيت تشكغير أولكى ووكداتوا منتصك
أي القا المقارالة بين الشر ا

عكا  .2017ويلخكص الحكدول4-ت

العاملة في الشا المرافئ العائمة.

الجد :4-ومق ر ةوبينوالشرك توالم لكةوللمرافئوالع مةو
الشركةو

Excelerate
Energy

Golar LNGو

ا سط والح ل و(مطلعو)2116و
المرافئوالج ر وبن ؤه و
ضر رةوالتع قدوعلىوالمرفأوقبألوبن هو

تسعة مرافئ
ال ي د
الع

سبعة مرافئ
مرفع واود
الع

عمروالمرافئو التكن ل جي والمستخدمةو

صاوبة الحير
األول من المرافئ
العائمة

أ ل أسط لوا من
الناقح المح لة

الخبرةوف ومج وتبخيروالغ زوالطبيع والمس و

ةبرة عالية

ةبرة عالية

الخبرةوف وتح ألوالن قالتوإلىومرافئو
القدرةوعلىوالقي موبتنفيذومشر اومتك مألو
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ال ي
يممن

د

الع والشر ة
ال ويدة في ي ا
المحال
يممن

Höegh
LNGو
ةمسة مرافئ
يحية مرافئ
ال
مرافئ وديثة
محوزة
بتمن ل يا
وديثة
ةبرة عالية
ال ي

د

يممن
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BW Gasو

M.O.L

مرفع واود
مرفع واود
ال

ال ي د
مرفع واود
الع

مرافئ وديثة
محوزة بتمن ل
وديثة

يا

ةبرة محدودة
ال ي

د

ال ي د ةبرة
سابقة أو أعمال
مشابوة

مرافئ وديثة
محوزة بتمن ل
وديثة

يا

ال ي د ةبرة
سابقة
ال ي

د

ال ي د ةبرة
سابقة أو أعمال
مشابوة
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 اآلف قوالمستقبليةوللمرافئوالع مةوو
يشـود السـ و العالمـي للغـاز الطبيـعي تحكـ ال
فككي مجرككرا
بعـككـ

العككرض والطل ك ت بحي ك

الككدول مسككـت يا

تحككاوز

سكـريعةت وتغيكـرا

مس كـت يا

الطل كـ

يكـرية

علككى الغككاز فككي
فمككرة

ا التككا ت ويكك األمككـر الكك ي أدف إلككى تبككـنى الككبع

االعتماد على مـشاريل المرافـئ العائمـة في إ ـار المـزايا العـديـدة لوا .ويشـود السك و
العككالمي محم كـ عة مككن الع كـ امر تدف كـل باتح كـا الـم كـ الطل ك

علككى مشككاريل المراف كـئ

العائمـة ومنوا ترا كل أسكعار الغكاز الطبيعكي المسكال بشكمر بيكر التيحكة لترا كل أسكعار
النفطت وتشبل الشا النقر البحري للغـاز الطبيعـي المسـال .وتت قل مجسسكة Fearnley
االستثمارية أئ يـشوـد السـ و العالمـي الم ا في الطل

على المرافـئ العائمكـة يتكـراو

بين ةمسـة إلى عـشـرة مرافـئ سـن يا على المـدف القري
يكككح
ا

سكككيناري يا

و كـعغ

والمت سـطت ويك

مت قعكككة للطلككك  .ويشكككير السكككيناري األقكككر إلكككى أئ يصكككر الطلككك

مكككالي علكككى المرافكككئ إلكككى  11مرفكككع بحلككك ل عكككا 2011ت بينمكككا يشكككير السكككـيناري

األساسكي إلككى وصكـ ل الطلك
يصر الطل

إلككى  10مرفككع .أمككا وفكـل السكـيناري األعلككى فيتكـ قل أئ

إلى  22مرفع مـا ي مبـين بالشمر.17-

الشكأل:17-والطلبواإلجم ل والمحتمألوعلىوالمرافئوالع مةوحتىوع مو2118و
30

20
15
10
5
2019
السيناري األعلى

المصدرة للبترول (أوابك)
منظمة
2015/2016
األقطار العربية2017
2018

السيناري األساسي

0

الطل المحتمر على المرافئ العائمة (محمعة)
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السيناري األقر

المصدرFearnley :

Douglas
وفكككي الفكككس الصكككددت تت قكككل الشكككر ة االستشكككارية Westwood
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بحلككك ل عكككا

 2022مكككدف عا بالمشكككاريل المزمكككل تنفيككك يا فكككي مسكككيا وأوروبكككا وركككبة القكككارة الونديكككة

للبترول (أوابك)
المصدرة
»©«Ñ£dGالعربية
منظمة األقطار
ájRÉ¨dG ádÉëdG
≈dEG ¬JOÉYE
Gh ∫É°ùªdG
RÉ¨dG øjõîJh ∫ÉÑ≤à°S’ áªFÉ©dG ÅaGôªdG

المصدرFearnley :

وفكككي الفكككس الصكككددت تت قكككل الشكككر ة االستشكككارية Douglas Westwood
بحلككك ل عكككا

أئ يصكككر وحككك األسكككط ل العكككالمي مكككن المرافكككئ العائمكككة إلكككى الضكككع

 2022مكككدف عا بالمشكككاريل المزمكككل تنفيككك يا فكككي مسكككيا وأوروبكككا وركككبة القكككارة الونديكككة
ليصر العدد ا

مالي إلى  22مرفع.

أما على مسـت ف الدول التي بـدأ

في تنفيكـ مشاريكـل السكتيراد الغكاز الطبيعكي

المسكال باستخكـدا المرافكـئ العائمكـةت فمكـما يبيكـن الحكدول2-ت ف الكه كـاري تنفيكـ الحكـ
يماالية مـشاريل يت قـل تشغـيلوا ةـحل الفتـرة 2010-2016ت وستسـاي في دة ل سكغ
دول ديدة
تبدأ غ

من محم عة الكدول المسكـت ردة للغكاز الطبيعكي المسكال .ويكـ

في استيراد الغاز الطبيعكـي المسكـال عبكر مينكاء  Temaةكـحل الربكـل الثكـاالي

من عا  2016باستخدا المرفكع العكائ  Golar Tundraالك ي تعاقكد
مككل رككر ة  Golar LNGلمككدة ةمككس سككن ا
النصـ

يت قكل أئ

علكى اسكتئحار

تنتوككي فككي عككا  .2021مككا سيش كـود

الثاالي من عا  2016بدايكة اسكتيراد الغكاز الطبيعكي المسكال فكي Cartagena

بك ل مبي عبر المرفع العكائ  Höegh Graceبم

ك

عـقكـد استكـئحار مدتكه  20سكـنة

تك ت قيعكه بكين ركر ة ) La Sociedad Portuaria El Cayao (SPECبم ل مبكـيا
ورر ة .Höegh
وفككي عكـا 2017ت ستقكـ

ب رت ر كل بتشككغير ميكـناء Aguirre Offshore

 GasPortقبالة الس اور الحن بية للبحدت وسيعتمد على استقبال الغاز الطبيعي المسكال
باستخدا أود المرافئ العائمة التابعة لشكـر ة  Excelerate Energyبم

ك

عقكد تك

ت قيعكككه بكككين ييئكككة الموربكككاء بب رت ريمككك ( )PREPAوركككر ة  .Excelerateومكككن
المخطككط أئ تبككدأ ا ر غ ل ا باسككتيراد الغككاز الطبيعككي المسككال منتص كـ

عككا 2017

عبر المرفع العائ  GNL del Plataالتابـل لشر ة .Mitsui O.S.K Lines
مكككا سيشكككود عكككا  2010تشكككغير عكككدة مشكككاريل ديكككدةت ويككك

يت قكككل أئ تبكككدأ

منطقكككة  Kaliningradبر سلللي واالتح د لللة باسكككتيراد الغكككاز الطبيعكككي المسكككال عبكككر

28
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المـكككـرفع العكككائ  Hyundai HI Ulsan 2854التكككابل لشكككر ة  Gazpromويككك
يعكككد المرفكككع األول مكككن ال عكككه المويكككع للعمكككر فكككي المنكككا ل المتحمكككدة .وفكككي تشللليل ت
مكككككن المخطكككككط تشكككككغير المرفكككككع العكككككائ  Octopusالتكككككابل لشكككككر ة  Höeghفكككككي
النص

الثاالي من عا .2010
مكككا يت قكككل أئ تبكككدأ مملكلللةوالبحلللر ن فكككي اسكككتيراد الغكككاز الطبيعكككي المسكككال

بحلككك ل عكككا  .2010ويككك

وقعكككغ الويئكككة ال

نيكككة للكككنفط والغكككاز بمملمكككة البحكككرين

واراعوككككككا االسككككككتثماري الشككككككر ة القابضككككككة للككككككنفط والغككككككاز فككككككي رككككككور ككككككاال ئ
األول/ديسكككمبر عكككا 2012ت العقككك د الخاصكككة ب الشكككاء وتشكككغير أول مرفكككع السكككتقبال
الغكككاز الطبيعكككي المسكككال وإعادتكككه إلكككى الحالكككة الغازيكككة وفقكككا لنظكككا ا الشكككاء والتملكككك
والتشككككغير والقككككر الملميكككككة ()B.O.O.Tت والككككك مكككككل ائككككتحش ممككككك ئ مككككن ركككككر ة
Partners

LNG

 Samsungالم ريككككة

 Teekayالمنديككككة ورككككر ة C&T

ومجسسة الخلي لحستثمار الم يتية.
الجد :5-والمش ر عوالج ر وتنفيذه والستيرادوالغ زوالطبيع والمس وو
ووووووووب ستخداموالمرافئوالع مةو حداتوالتخز نوالع مةو
الن او

الم لك

المستأجر

السعةوالتخز نية
ألفومترومكعب

بدا ةوالتشغيأل

غ

Golar Tundra

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

Golar LNG

WAG

170

الربل الثاالي
2016

ك ل مبي

Höegh Grace

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

Höegh
LNG

SPEC

170

النص الثاالي
2016

ب رت ر ك

ل يتحدد بعد

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

Excelerate
Energy

PREPA

150.9

2017

ا ر غ ا

GNL del Plata

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

O.S.K

Gas Sayago

263

2017

ر سي

Hyundai HI
Ulsan 2854

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

Gazprom

-

174

2018

البحر ن

 MEGI LNGHull 2461

وودة تخزين عائمة

Teekay
LNG

البحرين للغاز
الطبيعي المسال

170

ج ميك

Golar Arctic

وودة تخزين عائمة

Golar LNG

NFE

138.5

تشيل

Penco-Lirquen
)(Octopus

مرفع عائ لتخزين وتبخير الغاز
الطبيعي المسال

Höegh
LNG

Octopus
LNG SPA

170

المست رد

اس والمرفأوالع

منتص

2010

2018
النص الثاالي
2010

المصدر :استنادا إلى LNG World Shipping
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اخلالصة واالستنتاجات
 يشـود الس و العالمـي للغـاز الطبيـعي المسـال الـمـ ا فكي عكدد مشـاريكـل المرافكئ
العائمكـة وبخاصككة ال وككدا

العائمككة لتخـزيكـن الغكـاز الطبيكـعي المسكـال وإعكـادته

إلكى الحكـالة الغكـازية منكـ االطكـحقوا عكـا  .2002فمكـل مطكـلل عكـا 2016ت بلكـم
وح كـ األسـط كـ ل العالم كـي من كـوا الح ك  23مرفككع يعمككر مككنو عشككروئ ووككدة فككي
أربعة عشر دولة مسـت ردة للغـاز الطبيـعي المسـال (الحدول.)6-
 ير ككككل التطكككك ر المبيككككر فككككي بنككككاء المرافككككئ العائمككككة واالتشككككاريا عالميككككا إلككككى
االخفكككاض تملفتوكككا بالمقارالكككة مكككل المرافكككئ البريكككةت ووا كككة بعككك

األسككك او إلكككى

تبنكككي وكككر سكككريل وعملكككي لسكككد الفحككك ة الحاصكككلة بكككين ا التكككا واالسكككتوحلت
والمروالككككة فككككي بنكككك د التعاقككككد علككككى المرافككككئ العائمككككةت با
البن ل على تم ير ي ا الن
 تنقس الشر ا
 .iالشككككر ا

ككككافة إلككككى إقبككككال

المملكة
المتحد

البراز

من المشاريل.

المويمنة على الس و العالمي للمرافئ العائمة إلى يحية أال ا :
المصككككنعة ويككككي الشككككر ا

المالمككككة ألوكككك اض بنككككاء وإصككككح

السككككككفنت ويوككككككيمن علككككككى يكككككك ا النشككككككا يككككككح

رككككككر ا

ريككككككة يككككككي

 Samsung HIو  Hyundai HIو .Daewoo SME
 .iiالشكـر ا

الد لة

المالمككة للمرافككئت ويضك السك و العككالمي عككددا محككدودا ككدا (سككغ

رر ا )ت منو يحية رر ا

فقط يي المالمكة (وفكي بعك

الحكاال

المشكغلة

أيضككا) أل ثككر مككن  %10مككن األسككط ل الحككالي ويش كمر الككك ككر مككن رككر ة
Excelerate Energyت وركر ة  Hoegh LNGوركر ة .Golar LNG

ال ال ت
المتحد

الك ت
دب

إ د يس

فلسطين
المحتلة
إ ط لي

وأ ل

عق د االسكتئحار التكي أبرمتوكا الشكر ا

سن ا

(و الي  0عق د من إ مالي  20عقد)ت بينما بلكم عكدد العقك د القصكيرة

ليت ا ي

فكي الظوك ر مكجةرا .أمكا

ا ردن

التي تمتكد لخمكس سكن ا

المالمكة اا

ةمسكة عقك دت ويكي بكدأ

فتكرا

تبلكم 10

ا رجنتي

الصين

مصر

30

ب كست ن

ملخص دراسة

ملخص دراسة المرافئ العائمة الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية

20

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

العق د

يلة األ ر التي تمتد لخمسكة عكـشرة عامكا أو أ ثكر فعكدديا ا

العق د

سبعة عق د.

يلة األ ر التي تمتد لخمسكة عكـشرة عامكا أو أ ثكر فعكدديا ا

سبعة عق د.

 .iiiالشر ا

المشغلة للمرافئ وأ لبوا الشر ا

 .iiiالشر ا

مكالي

المالمة لما لديوا من ةبرا

المشغلة للمرافئ وأ لبوا الشر ا

فنيكة

المالمة لما لديوا من ةبرا

مكالي
فنيكة

فر لككدف
ويك
تشككغير
كيكيتشك
ومدربككة
مجيلككة
كر قالككدتت كالفرتت كلككدف
كيكيع عامككرامكقككد
المرافككئكئويك
كغير المرافك
ومدربك فكةك فك
مجيلككة
ادرك ادر
و ك و
الشر ا
يريا من
الشر ا. .
يريا من
زوالطبيع والمس
نوالغ زوالطبيع
مةولتخز نوالغ
الجد:6و:6-و
دتهوودتهوو
إع إع
والمسو و
المرافئوالعمةولتخز
المرافئوالع
الجد -
و
2115
مو
ةوقيدوالتشغيألوع
ز
لةوالغ
إلىوالح
إلىوالح لةوالغ ز ةوقيدوالتشغيألوع مو2115و
الد لة
المملكةو
المتحدة

البراز أل

ا رجنتين
ال ال تو
المتحدة
الك ت
دب

إ د يسي
فلسطينو
المحتلة
إ ط لي
الصين

الد لة

سنةوالصنع/
م قعو
اس والمرفأوالع
سنةوالصنع/
التح أل* م قعوالمرفأ

اس والمرفأوالع

التح أل*

PGN FSRU

Lampung
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 يمكككر أي مشكككرو إالشكككاء مرفكككع عكككائ لتخكككزين الغكككاز الطبيعكككي المسكككال وإعادتكككه
إلكككى الحالكككة الغازيكككة بعكككدة مراوكككر وتكككى يبكككدأ المرفكككع باسكككتقبال الغكككاز الطبيعكككي
المسكككككال .ويشكككككمر الكككككك تحديكككككد م قكككككل المرفكككككعت وإعكككككداد دراسكككككا
الحزمكككةت والتصكككميما

الحكككككدوف

الوندسكككية األوليكككةت وتم يكككر المشكككرو ت وتنفيككك أعمكككال

الوندسكككككة والت ريكككككد وا الشكككككاء ) (EPCللمنشككككك

البحريكككككة مثكككككر الرصكككككي

البحريت ومرسى السفنت ومنصة التحميرت ...الخ.
 سكككيتطل

تنفيككك مشكككرو المرفكككع العكككائ بحاالككك

العمليكككا

ا الشكككائية المطل بكككةت

إبككككرا عككككدة عقكككك د مككككا يكككك مبككككين بالشككككمر10-ت ومنوككككا التعاقككككد مككككل الويئككككة
المسكككجولة عكككن إدارة المينكككاء الككك ي سيرسككك فيكككه المرفكككع العكككائ ت وعقكككد اسكككتئحار
المرفكككع مكككن الشكككر ة المالمكككة .عكككحوة علكككى التعاقكككد علكككى ركككراء ركككحنا

الغكككاز

الطبيعكككي المسكككال أينكككاء فتكككرة االسكككتئحارت والتعاقكككد مكككل المشكككغر والمكككتحم فكككي
ربمة الغاز الرئيسية داةر الس و المست رد.
الشكأل:19-والعق دوالمرتبطةوبتنفيذومشر اوإ ش ءومرفـأوع والستيرادوالغ زوالطبيع والمس و

التعاقد مل المشغر
والمتحم في ربمة
الغاز الرئيسية داةر
الس و المحلي

عقد  EPCلتنفي
األعمال وا الشاءا
البحرية والبرية لرس
المرفع العائ والقر الغاز
للشبمة

32

التعاقد على رراء
رحنا الغاز الطبيعي
المسال

التعاقد مل الويئة
المسجولة عن إدارة
الميناء

تشغير المرفع
العائ

التعاقد على
استئحار(وتشغير)
المرفع
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 يشكككود السككك و العكككالمي واليكككا محم عكككة مكككن الع امكككر تكككدفل باتحكككا المككك الطلككك
علكككككى مشكككككاريل المرافكككككئ العائمكككككة .ومكككككن المت قكككككل أئ يصكككككر وحككككك األسكككككط ل
العكككككالمي مكككككن المرافكككككئ العائمكككككة إلكككككى  22مرفكككككع بحلككككك ل عكككككا  2022مكككككدف عا
بالمشككاريل المزمككل تنفيكك يا فككي مسككيا وأوروبككا ورككبة القككارة الونديككة .مككا يحككري
واليكككا تنفيككك الحككك يمااليكككة مشكككاريل السكككتيراد الغكككاز الطبيعكككي المسكككال باسكككتخدا
المرافكككككككئ العائمكككككككة ومكككككككن المت قكككككككل تشكككككككغيلوا ةكككككككحل الفتكككككككرة .2010-2016
وستسككككككاي يكككككك المشككككككاريل وككككككال تشككككككغيلوا فككككككي االضككككككما

ككككككر مككككككن االككككككات

واألورو ككككك ايت و ل مبيكككككات وروسكككككيات والبحكككككرينت و امايمكككككا إلكككككى محم عكككككة
الدول المست ردة للغاز الطبيعي المسال.
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Floating LNG Receiving, Storage and
Re-gasiﬁcation Terminals
Abstract
LNG import terminal is considered as the last step of the LNG
industry value chain. There are several types of LNG terminals
based on the technical solutions and technology adopted, including
onshore terminal, offshore Gravity based structure (GBS), shuttle
regasiﬁcation vessel (SRV) and ﬂoating storage & regasiﬁcation
unit (FSRU). Owing to its numerous advantages, the offshore
terminals (particularly, FSRUs), became more attractive and
strategic solution in seasonal or small markets.
This study sheds light on the current scene and future perspectives
of the ﬂoating storage and re-gasiﬁcation units (FSRUs) market.
The study is divided into three chapters, chapter-I reviews the
various types of LNG receiving terminals, their main components
and the key merits of offshore (ﬂoating) terminals compared with
onshore ones.
Chapter-II addresses the developments of LNG terminals projects
in the global markets and the growth of the global regasiﬁcation
and storage capacities. In addition, how these terminals played a
signiﬁcant role in meeting the growing demand on natural gas.
Chapter-III addresses the growth of the FSRUs market and its
key players including ship builders, FSRUs owners and operators.
Moreover, it provides the future perspectives of the FSRUs market
till year 2022 in light of growing demand on LNG.
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