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 مقدمة

خيارة، بقدر باال  مان االهتمااي فاي السانوا  األمنطقة شرق المتوسط  حظيتلقد 

" فاااي المنطقاااة أفرودياااتمثاااك اكتشاااا  " بعاااد تحقياااق عااادة اكتشاااافا  متتالياااة للغااااز، 

فااي المنطقااة االقتصااادية اللالصااة قباارص، واكتشااا  " ظ اار" ل االقتصااادية اللالصااة

تضاام منطقااة شاارق  فماان الناحيااة الجيولوجيااة،. ، وغيرهمااالجم وريااة مصاار العربيااة

علاى مسااحة  ن معاا  النياك" الرساوبيين، وهماا يمتاداحوضاي "ليفانات" و"دلتاا  المتوسط

وتشاااير تقاااديرا  هيساااة المسااا  الجيولاااوجي . المتوساااط رشااارق البحااا 2كااام 333,000

فاي  فنيا   غير المكتشفة والقابلة لالستلراج مصادر الغازمتوسط حجم األمريكية إلى أن 

وفي هذا السياق، فإن ما أسفر  عنا  تريليون قدي مكعب.  346 حوالييقدر ب الحوضين

أنشااطة البحااال واالستكشااا  ماان اكتشااافا  ياامتي فااي سااياق متصااك يباارهن علااى أن 

إمكانياة سيناريو الطاقة في دول المنطقاة، وينباب ب مما قد يغير منغنية بالغاز، المنطقة 

 للطاقة-وربما عالمي-تحويك منطقة شرق المتوسط ككك إلى محور إقليمي

الااادور المحااورت فااي تلبياااة تلعااب مشااااريع الاانفط والغاااز أن  فياا ممااا ال شااك 

احتياجا  الدول من مصادر الطاقة، ودعم خطط ا التنموية، وتنفياذ رييت اا المساتقبلية. 

فاي تنفياذ مشااريع مثك جم ورية مصر العربية شرعت بالفعك بعض دول المنطقة قد لو

. احتياجات اا فاي الساوق المحلاي تاممينتطويرية الكتشافا  الغاز لادي ا فاي مساعى نحاو 

فماان المتوقااع أن يكااون هنااان فااا ض عاان وفااي حااال تطااوير كافااة االكتشااافا  الحاليااة، 

 ، وهو األمر الذت سايعززالمنطقة يمكن تصديره إلى األسواق المجاورة دول احتياجا 

تحققات ماا إذا  خاصاة، علاى خريطاة الطاقاةمساتقبال   رق المتوساطأهمياة منطقاة شا من

يمكان  السياق،وفي هذا  اكتشافا  جديدة في ضوء أنشطة البحال واالستكشا  الجارية.

الساوق  خاصاةبالغااز  يمد أساواق كبار  "محور"إلى منطقة شرق المتوسط  تتحولأن 

 تعزيازفي إطار خطط  الرامياة نحاو   إمداداتمصادر الذت يسعى نحو تنويع  األوروبي

 .الطاقة   في مجالأمن
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شاااامال   تحلااايال  استعراضاااا  و تعطاااي ف ااايالدراساااة  ن هناااا تااامتي أهمياااة هاااذهمااا

نشاااطة البحاااال واالستكشاااا  عااان الغااااز فاااي منطقاااة شااارق المتوساااط وماااا أسااافر  أل

ثااااروا   تقااااديرا  باإلضااااافة إلااااى ،العقاااادين الماضااااييناكتشااااافا  خااااالل عناااا  ماااان 

تاااداعيا  اكتشاااافا  إلاااى كماااا تتطااارق  .غيااار المكتشااافة مااان الااانفط والغااااز المنطقاااة

، شااارق المتوساااط علاااى المساااتويين اإلقليماااي والعاااالمي منطقاااة فاااي األخيااارة الغااااز

فاااي المنظاااور  للغااااز عاااالمي إلاااى محاااور المنطقاااة تحوياااكالملتلفاااة ل والسااايناريوها 

 .القريب والبعيد

األماناااة العاماااة إذ تصااادر هاااذه الدراساااة المتلصصاااة، فاااي إطاااار ساااعي ا  إن

الغاااااز  قطااااا فااااي أباااارز المتغياااارا  والتطااااورا  وتحليااااك الااااديوب نحااااو رصااااد 

، وماااا لاااذلك مااان تاااداعيا  وانعكاساااا  علاااى المساااتويين اإلقليماااي بالمنطقاااة الطبيعاااي

  لتوفر مادة ثرية لللبراء، واالختصاصين، وصانعي القرار.، والدولي

  ،،،وهللا ولي التوفيق

 

 

 امــن العـاألمي                                                                          

 يــقـلي النـاس عـبـع
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 : إجمالي صادرا  الغاز المصرت إلى لبنان عبر خط الغاز العربي29-2الشكك  136
 : مشرو  خط الغاز الساحلي، والمرفم العا م في لبنان30-2الشكك  137
 الك رباء في لبنان: الفجوة بين اإلمداد والطلب على 31-2الشكك  138
 : مشاريع خطوط أنابيب نقك الغاز بين محطا  الك رباء الساحلية في لبنان32-2الشكك  139
  : تصور مبد ي للطة تطوير الغاز المحتمك اكتشاف  قبالة سواحك لبنان33-2الشكك  141
 لبنان: خيارا  تصدير الغاز الطبيعي المحتمك إنتاج  مستقبال في 34-2الشكك  142
 الثالثالفصل  

 2017: توزيع مبيعا  الغاز من حقك "تمار" عاي 1-3الشكك  147
  : خيارا  تصدير الغاز من حقول " تمار" و " ليفياثان" إلى األسواق اإلقليمية2-3الشكك  149
 2017: مزيج الطاقة األولية في أوروبا عاي 3-3الشكك  155
  الغاز الطبيعي في أوروبا: تطور الطلب على 4-3الشكك  156

-2014خالل الفترة ة : تطور توليد الك رباء في أوروبا باستلداي الفحم والغاز الطبيعي5-3الشكك  157
2016 

 2016: االست الن القطاعي من الغاز الطبيعي في االتحاد األوروبي عاي 6-3الشكك  158
 2017-2007أوروبا خالل الفترة : تطور إنتاج الغاز الطبيعي في 7-3الشكك  159
 2017و 2012: توزيع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا عامي 8-3الشكك  160
 : خطوط تصدير الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا9-3الشكك  161
 : خطوط تصدير الغاز الطبيعي من المنطقة العربية إلى أوروبا10-3الشكك  162
 مرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا: 11-3الشكك  163
 : طاقة التغويز الحالية والمستقبلية لمرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا12-3الشكك  164
  2017: مصدر إمدادا  الغاز الطبيعي في أوروبا عاي 13-3الشكك  165
  منطقة البلطيق: مشاريع ربط شبكا  نقك الغاز في 14-3الشكك  168
 2035: توقعا  إنتاج واست الن وواردا  الغاز الطبيعي في أوروبا حتى عاي 15-3الشكك  169
 2040: كميا  الغاز المتاحة للتصدير من منطقة شرق المتوسط حتى عاي 16-3الشكك  170

الممولة من االتحاد  : المسار المقترح للط أنابيب شرق المتوسط حسب دراسة الجدو 17-3الشكك  172
 األوروبي

: مسار خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذه لنقك الغاز من حقول شرق 18-3الشكك  173
 المتوسط إلى اليونان ومن ا إلى إيطاليا

: أعماق المياه على طول مسار خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذه لنقك الغاز 19-3الشكك  174
 حقول شرق المتوسط إلى اليونان ومن ا إلى إيطاليامن 

 : السيناريوها  الممكنة الستغالل مجمعا  اإلسالة في مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا20-3الشكك  175
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 بالمياه االقتصادية اللالصة لقبرص 10-: اكتشا  "أونيسيفوراس" في القطا 22-1الشكك  66

 : عمليا  المس  السيزمي ثنا ي األبعاد التاي تفاذت ا ثاالر شاركا  أوروبياة فاي المنطقاة23-1الشكك  71
 االقتصادية اللالصة للبنان 

 : نشاط المس  السيزمي ثالثي األبعاد في المنطقة االقتصادية اللالصة للبنان24-1الشكك  72
 اللبنانية إلى عشرة مناطق بحرية أماي عمليا  البحال: تقسيم المياه البحرية 25-1الشكك  73

 ( فااي المنطقااة االقتصااادية2007القطاعااا  المطروحااة فااي جولااة العااروض األولااى ) :26-1الشااكك  78
 اللالصة لسوريا

قبالااة  ( للبحااال عاان الغاااز2011: القطاعااا  المطروحااة فااي جولااة العااروض الثانيااة )27 -1الشااكك  80
 السواحك السورية 

 : القطاعا  البحرية التاي تجار  ب اا عملياا  البحاال واالستكشاا  فاي شارق المتوساط،28-1الشكك  85
 2018مطلع عاي 

( للقطاعاااا  التاااي تجااار  ب اااا عملياااا  البحاااال 2: توزياااع المسااااحة اإلجمالياااة )كااام29-1الشاااكك  86
 2018واالستكشا  في شرق المتوسط، مطلع عاي 

 الثانيالفصل  
  2017: مزيج الطاقة األولية في دول شرق المتوسط عاي 1-2الشكك  93

-2006خالل الفترة  : تطور الطلب على الطاقة األولية في دول منطقة شرق المتوسط2-2الشكك  95
2016 

 2017: است الن الغاز الطبيعي في دول شرق المتوسط، عاي 3-2لشكك ا 96
 2017مزيج توليد الطاقة الك ربا ية في دول شرق المتوسط عاي : 4-2الشكك  97
 2017: القدرا  المركبة لتوليد الك رباء في دول منطقة شرق المتوسط، عاي 5-2الشكك  98

 2017و  2007: الطاقة الك ربا ية المنتجة في دول شرق المتوسط عامي 6-2الشكك  100

 : معدل النمو السنوت المركب لتوليد الك رباء في دول شرق المتوسط7-2الشكك  100
  2017-2007خالل الفترة  

 2000: تقسيم التطورا  التي ش دها قطا  الغاز الطبيعي في مصر منذ عاي 8-2الشكك  103

وحتى  1999/2000: تطور إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خالل الفترة من 9-2الشكك  104
2010/2011 

  : تطور صادرا  الغاز من مصر عبر خط الغاز العربي10-2الشكك  105
  : تطور صادرا  الغاز الطبيعي من مصر إلى فلسطين المحتلة عبر اللط البحرت11-2الشكك  106
 2017-2005: تطور صادرا  مصر من الغاز الطبيعي المسال خالل الفترة 12-2الشكك  108
 2017-2010: تطور إنتاج واست الن الغاز الطبيعي في مصر خالل الفترة 13-2الشكك  109
  : مرفمت استقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء السلنة بمصر14-2الشكك  110
 (WND) تطوير غرب دلتا النيك: مشرو  15-2الشكك  112
 : خطة تطوير حقك "ظ ر" العمالق16-2الشكك  114
 2047: اإلنتاج التراكمي المتوقع من حقك "ظ ر" العمالق حتى عاي 17-2الشكك  115
 : تطور واردا  مصر من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات ا المستقبلية18-2الشكك  117

 خالل الفترة الطلب على الغاز في مصر، وفق القطاعا  المست لكة: توقعا  نمو 19-2الشكك  118
                  (2018-2040) 

: تطورا  واردا  فلسطين المحتلة من الغاز من مصر )غاز شرق المتوسط(، 20-2الشكك  120
 وواردا  الغاز الطبيعي المسال

 كم قبالة سواحك فلسطين المحتلة 10بعد الواقع على  Excellence : المرفم العا م21-2الشكك  120
 : مشرو  تطوير حقك "تمار" قبالة سواحك فلسطين المحتلة22-2الشكك  124
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 : تطور إنتاج الغاز الطبيعي من حقك "تمار" قبالة سواحك فلسطين المحتلة23-2الشكك  125
 : تطور است الن الغاز في فلسطين المحتلة24-2الشكك  126
 : مشرو  تطوير حقك" ليفياثان" قبالة سواحك فلسطين المحتلة25-2الشكك  128
 : منصة اإلنتاج في مشرو  تطوير حقك "ليفياثان" قبالة سواحك فلسطين المحتلة26-2الشكك  128

" قبالة سواحك قبرص باستلداي منصة إنتاج وتلزين أفروديت: مشرو  تطوير حقك" 27-2الشكك  133
 عا مة

 2039: توقعا  الطلب على الغاز الطبيعي في قبرص حتى عاي 28-2الشكك  134
 : إجمالي صادرا  الغاز المصرت إلى لبنان عبر خط الغاز العربي29-2الشكك  136
 : مشرو  خط الغاز الساحلي، والمرفم العا م في لبنان30-2الشكك  137
 الك رباء في لبنان: الفجوة بين اإلمداد والطلب على 31-2الشكك  138
 : مشاريع خطوط أنابيب نقك الغاز بين محطا  الك رباء الساحلية في لبنان32-2الشكك  139
  : تصور مبد ي للطة تطوير الغاز المحتمك اكتشاف  قبالة سواحك لبنان33-2الشكك  141
 لبنان: خيارا  تصدير الغاز الطبيعي المحتمك إنتاج  مستقبال في 34-2الشكك  142
 الثالثالفصل  

 2017: توزيع مبيعا  الغاز من حقك "تمار" عاي 1-3الشكك  147
  : خيارا  تصدير الغاز من حقول " تمار" و " ليفياثان" إلى األسواق اإلقليمية2-3الشكك  149
 2017: مزيج الطاقة األولية في أوروبا عاي 3-3الشكك  155
  الغاز الطبيعي في أوروبا: تطور الطلب على 4-3الشكك  156

-2014خالل الفترة ة : تطور توليد الك رباء في أوروبا باستلداي الفحم والغاز الطبيعي5-3الشكك  157
2016 

 2016: االست الن القطاعي من الغاز الطبيعي في االتحاد األوروبي عاي 6-3الشكك  158
 2017-2007أوروبا خالل الفترة : تطور إنتاج الغاز الطبيعي في 7-3الشكك  159
 2017و 2012: توزيع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا عامي 8-3الشكك  160
 : خطوط تصدير الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا9-3الشكك  161
 : خطوط تصدير الغاز الطبيعي من المنطقة العربية إلى أوروبا10-3الشكك  162
 مرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا: 11-3الشكك  163
 : طاقة التغويز الحالية والمستقبلية لمرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا12-3الشكك  164
  2017: مصدر إمدادا  الغاز الطبيعي في أوروبا عاي 13-3الشكك  165
  منطقة البلطيق: مشاريع ربط شبكا  نقك الغاز في 14-3الشكك  168
 2035: توقعا  إنتاج واست الن وواردا  الغاز الطبيعي في أوروبا حتى عاي 15-3الشكك  169
 2040: كميا  الغاز المتاحة للتصدير من منطقة شرق المتوسط حتى عاي 16-3الشكك  170

الممولة من االتحاد  : المسار المقترح للط أنابيب شرق المتوسط حسب دراسة الجدو 17-3الشكك  172
 األوروبي

: مسار خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذه لنقك الغاز من حقول شرق 18-3الشكك  173
 المتوسط إلى اليونان ومن ا إلى إيطاليا

: أعماق المياه على طول مسار خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذه لنقك الغاز 19-3الشكك  174
 حقول شرق المتوسط إلى اليونان ومن ا إلى إيطاليامن 

 : السيناريوها  الممكنة الستغالل مجمعا  اإلسالة في مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا20-3الشكك  175
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 اجلداولقائمة 
 

 رقم
 الصفحة

  اجلدول  

 الفصل األول 

: متوسط تقديرا  المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  فاي 1-1الجدول  22
 ليفانت الرسوبي في شرق البحر المتوسط حوض

غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  فاي  : متوسط تقديرا  المصادر ال يدركربونية2-1الجدول  24
 النيك الرسوبي في شرق البحر المتوسطا حوض دلت

 : متوسط حجم المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  3-1الجدول  24

فاي منطقاة الميااه العميقاة بشامال شارق  Shell: مالما  االتفاقياة الموقعاة ماع شاركة 4-1الجدول  30
 1999(، عاي NEMEDالمتوسط )

فاي منطقاة الميااه العميقاة بشاامال  Shell: اآلباار االستكشاافية والتقييمياة التاي نفااذت ا 5-1الجادول  31
 "NEMEDشرق المتوسط "

في  ض التي أعلنت ا شركة "إيجاس" للبحال عن النفط والغاز: مللص جوال  العرو6-1الجدول  34
 2002المتوسط ودلتا النيك منذ عاي  البحر

   : أبرز اكتشافا  الغاز الطبيعي ضمن حدود المنطقة االقتصادية اللالصة لمصر7-1الجدول  43

45 
االقتصاادية اللالصاة : القطاعا  البحرية التي تجر  ب ا أنشطة البحال ضمن الميااه 8-1الجدول 

، 2013، 2012، 2008لمصاار بعااد المزاياادا  العالميااة لشااركة "إيجاااس" ألعااواي 
2015 

 : السما  الر يسية الكتشا  "تمار" و"ليفياثان" قبالة سواحك فلسطين المحتلة9-1الجدول  51
 : اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة10-1الجدول  53

: القطاعا  المطروحة في جولة العروض األولى في المنطقة االقتصادية اللالصة 11-1الجدول  55
 المحتلة لفلسطين

: القطاعاا  الجاارت ب اا عملياا  البحاال عان الانفط والغااز قبالاة ساواحك فلساطين 12-1الجادول  58
 2018المحتلة، مطلع عاي 

 قطاعا   13: تقسيم المنطقة البحرية الواقعة جنوب قبرص إلى 13-1 الجدول 61

: القطاعا  الجارت ب ا عمليا  البحال والتطوير في المنطقة االقتصاادية اللالصاة 14-1الجدول  68
  2018لقبرص، مطلع عاي 

المنطقاااة  ( فاااي2017: القطاعاااا  المطروحاااة فاااي جولاااة العاااروض األولاااى )15-1الجااادول  74
 االقتصادية اللالصة للبنان

: القطاعا  الجارت ب ا عمليا  البحاال عان الانفط والغااز فاي المنطقاة االقتصاادية 16-1الجدول  76
 2018للبنان، مطلع عاي  اللالصة

 2018 : أبرز اكتشافا  الغاز التجارية في منطقة شرق المتوسط17-1الجدول  84
 2018 البحرية النشطة والمفتوحة في منطقة شرق المتوسط، عاي: مللص بالقطاعا  18-1الجدول  87

 الثانيالفصل  

 : مجمعي إسالة الغاز الطبيعي في مصر1-2الجدول  107
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: اتفاقيا  بياع الغااز مان حقاك "تماار" إلاى المسات لكين فاي الساوق المحلاي بفلساطين 2-2الجدول  122
 المحتلة

الغااز مان حقاك "ليفياثاان" إلاى المسات لكين بالساوق المحلاي بفلساطين : اتفاقياا  بياع 3-2الجدول  129
 المحتلة

 الثالثالفصل  

 : اتفاقيا  تصدير الغاز من حقلي " تمار" و" ليفياثان" إلى األردن 1-3الجدول  148
 : اتفاقيا  تصدير الغاز من حقلي " تمار" و" ليفياثان" إلى مصر2-3الجدول  152
 اخلالصة واالستنتاجات 

 : أبرز اكتشافا  الغاز التجارية في منطقة شرق المتوسط1-الجدول 180
 : اتفاقيا  تصدير غاز شرق المتوسط إلى األسواق اإلقليمية2-الجدول 183
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 اجلداولقائمة 
 

 رقم
 الصفحة

  اجلدول  

 الفصل األول 

: متوسط تقديرا  المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  فاي 1-1الجدول  22
 ليفانت الرسوبي في شرق البحر المتوسط حوض

غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  فاي  : متوسط تقديرا  المصادر ال يدركربونية2-1الجدول  24
 النيك الرسوبي في شرق البحر المتوسطا حوض دلت

 : متوسط حجم المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  3-1الجدول  24

فاي منطقاة الميااه العميقاة بشامال شارق  Shell: مالما  االتفاقياة الموقعاة ماع شاركة 4-1الجدول  30
 1999(، عاي NEMEDالمتوسط )

فاي منطقاة الميااه العميقاة بشاامال  Shell: اآلباار االستكشاافية والتقييمياة التاي نفااذت ا 5-1الجادول  31
 "NEMEDشرق المتوسط "

في  ض التي أعلنت ا شركة "إيجاس" للبحال عن النفط والغاز: مللص جوال  العرو6-1الجدول  34
 2002المتوسط ودلتا النيك منذ عاي  البحر

   : أبرز اكتشافا  الغاز الطبيعي ضمن حدود المنطقة االقتصادية اللالصة لمصر7-1الجدول  43

45 
االقتصاادية اللالصاة : القطاعا  البحرية التي تجر  ب ا أنشطة البحال ضمن الميااه 8-1الجدول 

، 2013، 2012، 2008لمصاار بعااد المزاياادا  العالميااة لشااركة "إيجاااس" ألعااواي 
2015 

 : السما  الر يسية الكتشا  "تمار" و"ليفياثان" قبالة سواحك فلسطين المحتلة9-1الجدول  51
 : اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة10-1الجدول  53

: القطاعا  المطروحة في جولة العروض األولى في المنطقة االقتصادية اللالصة 11-1الجدول  55
 المحتلة لفلسطين
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 ملخص

ت ااااد  الدراسااااة إلااااى اسااااتعراض اكتشااااافا  الغاااااز الطبيعااااي فااااي منطقااااة 

تااامتي فاااي ساااياق متصاااك يبااارهن والتاااي  ،العقااادين الماضااايينشااارق المتوساااط خاااالل 

. كمااا تتطاارق الدراسااة علااى أن منطقااة شاارق المتوسااط بمثابااة مقاطعااة غنيااة بالغاااز

فاااي تلبياااة  شااارق المتوساااط إلاااى محاااور للطاقاااة يسااااهممنطقاااة تحوياااك إلاااى إمكانياااة 

 الطلب على الغاز على المستويين اإلقليمي والدولي.

األحااااااواض  الفصللللللل األوليتناااااااول  تقااااااع الدراسااااااة فااااااي ثالثااااااة فصااااااول، 

الرسااااااااوبية فااااااااي منطقااااااااة شاااااااارق المتوسااااااااط، ومتوسااااااااط تقااااااااديرا  ثروات ااااااااا 

أنشااااااطة البحااااااال ال يدروكربونيااااااة غياااااار المكتشاااااافة. كمااااااا يسااااااتعرض الفصااااااك 

ب اااا، وماااا القا ماااة  العالمياااة فاااي منطقاااة شااارق المتوساااط، والشاااركا  واالستكشاااا 

 أسفر  عن  من اكتشافا .

لمكتشاااافة حااااديثا فااااي لحقااااول اتطااااوير اخطااااط  الفصللللل الثللللانيبينمااااا يتناااااول 

وكيااااف تساااااهم فااااي تلبيااااة  وبرامج ااااا الزمنيااااة المعلنااااة، شاااارق المتوسااااط،منطقااااة 

 الطلب على الغاز في دول المنطقة. 

شااارق  منطقاااة تاااداعيا  اكتشاااافا  الغااااز فاااي، فيتنااااول الفصلللل الثاللللثأماااا 

تحويل اااا مساااتقبال  إلاااى ، وهاااك يمكااان المتوساااط علاااى المساااتويين اإلقليماااي والعاااالمي

، ودعااام تنويااااع محاااور للغااااز يسااااهم فااااي تلبياااة احتياجاااا  أوروباااا المسااااتقبلية منااا 

 المحتملة لذلك.   إمدادات ا والسيناريوها
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 الفصل األول
 رحلة البحث عن الغاز يف منطقة

 شرق املتوسط

 

منطقاة شارق البحار األبايض  علاى عدد مان البلادان العربياة وغيار العربياةتطك 

، حيال يحدها من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي كك من مصر وقطا  غازة، المتوسط

كااك ماان تركيااا  فلسااطين المحتلااة ولبنااان وسااوريا، وماان الشاامال كااك ماان وماان الشاارق

 .الشمال الغربي أقصى ، وصوال  إلى اليونان فيجزيرة قبرصو

البحار منطقاة شارق فاي وقد بدأ  أولى محاوال  البحال عن الثروا  البترولية 

حياال بادأ   منذ أكثر من أربعة عقود. بإعداد دراسا  جيوفيزيقية وجيولوجية المتوسط

ى عمليا  البحال قبالة سواحك فلسطين المحتلاة فاي ن اياة ساتينيا  القارن الماضاي. أول

كما جر  أولى عمليا  المس  السايزمي فاي الميااه القبرصاية خاالل فتارة السابعينيا ، 

، ونتاا ج الجيولوجياةوالتي أجرت ا آنذان شاركا  كندياة. وقاد أسافر  نتاا ج الدراساا  

 فاياحتمالياة وجاود مكاامن بترولياة غيار مكتشافة  عمليا  المس  السيزمى األولية، عن

 شرق المتوسط.

البريطانياة قبالااة  BGولقاد كاان اكتشااا  "غازة مااارين" والاذت اكتشافت  شااركة 

ماان أولااى الشااواهد التااي برهناات علااى وجااود ثااروا   ،1999سااواحك قطااا  غاازة عاااي 

 بترولية غير مكتشفة في منطقة شرق المتوسط. 

خاالل الفتارة  اكتشاافا  قبالاة ساواحك فلساطين المحتلاةعادة أعقب ذلك تحقياق و

 1.5-1، إال أن ا كانت متواضعة حيال لام تتجااوز احتياطيات اا مان الغااز 1999-2003

 تريليون قدي مكعب.
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 "تماار" كبر  للغااز مثاك ا مع تحقيق اكتشاف ش د منعطفاَ جديدا   د بيد أن المش

Tamar  ليفياثااان"واكتشااا   ،2009عاااي"Leviathan  قبالااة سااواحك  2010 عاااي

عاااي  قبالااة سااواحك قباارص Aphrodite "أفرودياات"فلسااطين المحتلااة، ثاام اكتشااا  

علااى مقربااة ماان بعضاا ا الاابعض فااي حااوض ليفاناات ، وتقااع هااذه االكتشااافا  2011

 .المتوسط األبيض للبحر يالذت يمتد على طول الساحك الشرق الرسوبي

قااد شااجعت هااذه االكتشااافا  المتتاليااة دول المنطقااة ومن ااا جم وريااة مصاار لو 

طاارح مزاياادا  عالميااة جدياادة لماان  تااراخيص لشااركا  الاانفط والغاااز  علااىالعربيااة 

 اا هضامن حادود ميا شرق المتوسط منطقة فيعن الغاز  البحالة العالمية لتكثيف أنشط

 2015اكتشااا  " ظ اار" الااذت تاام اإلعااالن عناا  فااي آب/أغسااط   ويعااد. االقتصااادية

بالمنطقااة االقتصااادية  البحاارت قطااا  شااروق، ويقااع فااي اإليطاليااة Eniبواسااطة شااركة 

وقاد جااء ليدشان مرحلاة  المتزايادة، أولى ثمار هاذه األنشاطة ،لمصر (EEZ)1اللالصة

 يضام فاالكتشاا  الجديادشارق المتوساط.  منطقاة جديدة في رحلة البحال عن الغااز فاي

وهاو ماا يجعاك  .بتريليون قدي مكعا 30ملزون جيولوجي محتمك من الغاز يقدر بنحو 

، بك وأحد أكبر االكتشافا  علاى مساتو  ككك األكبر في منطقة المتوسط االكتشا   من

 العالم خالل السنوا  العشر األخيرة.

 تاامتي 1999التااي تحققاات منااذ عاااي  االكتشااافا  الغازيااة المتتاليااة، فااإن وبالتااالي

بااالثروا  البتروليااة منطقااة شاارق المتوسااط غنيااة  أنباارهن علااى ي سااياق متصااك ضاامن

ساايناريو الطاقااة فااي دول  ماان المتوقااع أن يغياار ، األماار الااذتبيعاايوبلاصااة الغاااز الط

 .للطاقة-وربما عالمي-إقليمي محورإلى  بإمكانية تحويل اينبب المنطقة، و

                                           
 (: المنطقة االقتصادية الخالصة )

بمن ا منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي ومالصقة ل ، يحكم ا النظاي القاانوني الممياز  1982البحار لعاي  األمم المتحدة لقانون اتفاقية  اعرفت
. ذا  الصلة من هذه االتفاقياة لألحكايالدول االخر  وحريت ا المقر في هذا الجزء وبموجب  تلضع حقوق الدول الساحلية وواليت ا وحقوق 

 .ميال  بحريا  من خطوط األساس التي يقاس من ا عرض البحر اإلقليمي 200ال تمتد إلى أكثر من  طقة االقتصادية اللالصةوالمن
وقد حدد  نف  االتفاقية حقوق الدولة الساحلية في المنطقة االقتصادية اللالصة ومن ا حقوق سايادية لغارض استكشاا  واساتغالل الماوارد 

ر الحية، للمياه التي تعلو قا  البحر ولقاا  البحار وبااطن أرضا  وحفا  هاذه الماوارد وإدارت اا، وكاذلك فيماا يتعلاق الطبيعية، الحية من ا وغي
 باألنشطة األخر  لالستكشا  واالستغالل االقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارا  والرياح.
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ــويفية يف : 1-1 ــواا الرس ــة األح ــرقمنطق ــر ش ــط البح ــا املتوس ، وثرواته
 اهليدروكريفونية غري املكتشفة

 ودلتا النيل الرسوبيين  : حوضي ليفانت1-1-1

تضاااام منطقااااة شاااارق البحاااار المتوسااااط )البريااااة والبحريااااة( ثمانيااااة أحااااواض 

الاااذت يمتاااد القسااام  (Nile Delta Basin) حلللوض دلتلللا النيللللمااان بين اااا رساااوبية 

التاااي تسااااهم ويضااام أهااام حقاااول الغااااز المنتجاااة و األكبااار منااا  أسااافك الميااااه المصااارية

 فيقاااعالمتبقاااي % مااان إنتااااج مصااار مااان الغااااز، أماااا القسااام الصاااغير 70بااامكثر مااان 

حللللوض الشللللرق أو  ،ضاااامن المياااااه القبرصااااية. كمااااا تضاااام منطقااااة شاااارق المتوسااااط

( والااااذت يمتااااد علااااى طااااول الساااااحك الشاااارقي للبحاااار Levant Basin) ليفانللللت

فلساااطين و قطاااا  غااازة قبالاااة ساااواحكمااارورا  مااان شااامال مصااار األبااايض المتوساااط 

. كماااا يضااام الجااازء حتاااى يصاااك إلاااى تركياااا المحتلاااة، ولبناااان، وساااوريا، وقبااارص

 ،ساااورياو ،البااارت مااان المنطقاااة عااادة أحاااواض رساااوبية تمتاااد فاااي كاااك مااان األردن

 .1-1الشكك كما يبين ية وصوال  إلى تركيا والعراق، والسعود ،ولبنان

التاااااي تضااااام حوضاااااي  لبحرياااااةا منطقاااااة شااااارق المتوساااااطونظااااارا  ألهمياااااة 

غيااار  واحتمالياااة احتواءهاااا علاااى ثاااروا  نفطياااة وغازياااة كبيااارةليفانااات ودلتاااا النياااك، 

 ين( تقرياااااارUSGS)هيسااااااة المسااااا  الجيولااااااوجي األمريكياااااة  أصااااادر  ،مكتشااااافة

  نحاااااو تقيااااايم األحاااااواض ضااااامن برنامج اااااا الموَجااااا ،2010فاااااي عااااااي منفصااااالين 

 ،والغااااااز طمصاااااادر الااااانف لتقااااادير حاااااول العاااااالم، وذلاااااك األولوياااااةالرساااااوبية ذا  

، واللاااذان حوضاااي ليفانااات ودلتاااا النياااكفاااي  غيااار المكتشااافة وساااوا ك الغااااز الطبيعاااي

شاااارق البحاااار األباااايض  فااااي 2كاااام 333,000مساااااحة قاااادرها علااااى معااااا   يمتاااادان

 .2المتوسط

                                           
 2كم 250,000ما يمتد حوض دلتا النيل الرسوبي على مساحة ، بين2كم 83,000يمتد حوض ليفانت الرسوبي على مساحة   
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 )البرية والبحرية( األحواض الرسوبية في منطقة شرق المتوسط :1-1الشكل 

 
 EIA: إدارة معلوما  الطاقة األمريكية، المصدر

، يضاااام حااااوض 3هيسااااة المساااا  الجيولااااوجي األمريكيااااة واسااااتنادا  إلااااى تقرياااار

العصااار الجليااادت امن ـاااـ)مااان الناحياااة الجيولوجياااة( هاااي مك اطقــــاااـمن ثالثاااةليفانااات 

(Plio-Pliestocene Resevoirs ) والتااااااي تضاااااام ثمانيااااااة حقااااااول للغاااااااز ،

 أو الواقعـااااااـة علااااااى الحافـااااااـة ماااااان الحـااااااـوض يةـااااااـت ال امشـــااااااـامن ليفانـومكاااااا

(Levant Margin Resevoirs) ،التاااي تضااام أربعاااة حقاااول نفطياااة وغازيـاااـة 

 (Levant Sub Salt Reservoirs  )ـاااـالملطبقـاااـة  أسااافكليفانااات  امنــاااـومك

، 2-1بالشاااااكك كماااااا هاااااو موضااااا  وهاااااي تضااااام اكتشاااااافين للغااااااز )تماااااار، داتياااااك( 

 .من مياه البحر المتوسط 2كم 83,000والحوض يمتد على مساحة 

                                           
USGS; “Assessment of Undiscovered oil and Gas Resources of the Levant Basin Province East 

Mediterranean”; Fact Sheet 2010  
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، وبياناااا  المتاحاااةوعلاااى هاااذا األسااااس، واساااتنادا  إلاااى البياناااا  الجيولوجياااة 

آباااار الااانفط والغااااز التاااي تااام حفرهاااا فاااي الحاااوض، قااادر  هيساااة المسااا  الجيولاااوجي 

األمريكيااااااة متوسااااااط حجاااااام المصااااااادر ال يدركربونيااااااة غياااااار المكتشاااااافة والقابلااااااة 

 122، ونحاااو ملياااار برمياااك مااان الااانفط 1.7بحاااوالي فاااي الحاااوض لالساااتلراج فنياااا  

ملياااار برمياااك مااان ساااوا ك الغااااز  3تريلياااون قااادي مكعاااب مااان الغااااز، باإلضاااافة إلاااى 

  .1-1الجدول الطبيعي موزعة على المناطق الثالثة كما يبين 

 المتوسط البحر شرقفي الرسوبي المكامن ال يدروكربونية في حوض ليفانت : 2-1الشكل 

 
 USGS،  األمريكيةهيسة المس  الجيولوجي : المصدر
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في  المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  متوسط تقديرا   :1-1الجدول 

 المتوسط البحر شرق في حوض ليفانت الرسوبي

 المكمن
سوائل الغاز  الغاز النفط

 الطبيعي
 مليون برميك 3تريليون قدي مليون برميك

 مكامن ليفانت الهامشية
"Levant Margin Reservoirs" 857 6.2 182 

 الملح أسفل طبقةمكامن ليفانت 
"Levant Sub Salt Reservoirs" 548 81.4 2,533 

 مكامن العصر الجليدي
"Plio-Pliestocene Reservoirs" 284 34.7 360 

المصادر الهيدركربونية متوسط تقديرات 
 3,075 122.4 1,689 غير المكتشفة

 USGS،  هيسة المس  الجيولوجي األمريكية: المصدر

 250,000 شاسااااعة تبلاااا  نحااااو فيمتااااد علااااى مسااااحة النياااك أماااا حااااوض دلتااااا

ويمكاااان أت مااااا يعااااادل ثالثااااة أضااااعا  مساااااحة حااااوض ليفاناااات الرسااااوبي. ، 2كاااام

كماااا أربعاااة منــــاااـاطق )مااان الناحياااة الجيولوجياااة(  إلاااى تقسااايم حاااوض دلتاااا النياااك

ال امشااااية أو الواقعااااة علااااى  النيـااااـك مكـااااـامن تشاااامك كااااك ماااان ،3-1 اللريطااااة تبااااين

والمكاااامن الواقعاااة فاااي وساااط (،  Nile Margin Resevoirs) ة الحاااوضـاااـحاف

المياااااه  ومنطقتااااي( ، Nile Cone Resevoirs)  "النيااااك مروحااااة" وضـالحاااا

، (Mediterranean Ridge))أعلاااااى المتوساااااط( العميقاااااة باااااالبحر المتوساااااط 

 ويقاااع كاااك من ماااا، (Eratosthenes Seamount) جباااك إيراتوساااتين  البحااارتو

 .4النيك مروحةفي شمال منطقة 

 

                                           
USGS;” assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of

Mediterranean”; Fact Sheet 2010
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 المتوسطالبحر شرق في  حوض دلتا النيك الرسوبي :3-1الشكل 

 
 USGS،  األمريكيةهيسة المس  الجيولوجي المصدر: 

وبيانااا  آبااار  ،المتاحااةوعلااى هااذا األساااس، واسااتنادا  إلااى البيانااا  الجيولوجيااة 

الانفط والغاااز التااي تاام حفرهااا فااي الحاوض، قاادر  هيسااة المساا  الجيولااوجي األمريكيااة 

في منطقي متوسط حجم المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  

مليااار برميااك ماان الاانفط، ونحااو  1.76بحااوالي  معااا   النيااك ومروحااةالنيـااـك ال امشااية 

مليااار برميااك ماان سااوا ك  5.97ي مكعااب ماان الغاااز، باإلضااافة إلااى تريليااون قااد 223.2

 وأعلاى المتوساط، جباك إيراتوساتين  البحارت، بينما لم يتم تقييم منطقتي الغاز الطبيعي

 .2-1الجدول كما يبين 
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في  المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  متوسط تقديرا   :2-1الجدول 

 شرق البحر المتوسطفي حوض دلتا النيك الرسوبي 

 المنطقة
سوائل الغاز  الغاز النفط

 الطبيعي
 مليون برميك 3تريليون قدي مليون برميك

 مكــامن النيــل الهامشية
"Nile Margin Reservoirs" 1,288 4 112 

 النيل مروحة
"Nile Cone" 475 219 5,862 

 البحري إيراتوستينسل جب
"Eratosthenes Seamount" لم يتم التقييم 

 أعلى المتوسط
"Mediterranean Ridge" لم يتم التقييم 

المصادر الهيدركربونية متوسط تقديرات 
 5,974 223.2 1,763 غير المكتشفة

 USGS،  هيسة المس  الجيولوجي األمريكية: المصدر      

متوسط المصادر ال يدركربونياة غيار المكتشافة والقابلاة وبالتالي، يكون إجمالي 

تريلياون  346حوالي  شرق المتوسط في حوضي ليفانت ودلتا النيك في لالستلراج فنيا  

 9مليااار برميااك ماان الاانفط، باإلضااافة إلااى  3.5قاادي مكعااب ماان الغاااز الطبيعااي، ونحااو 

 .3-1الجدول كما يوض  مليار برميك من سوا ك الغاز الطبيعي 

 المصادر ال يدركربونية غير المكتشفة والقابلة لالستلراج فنيا  متوسط حجم  :3-1الجدول 
 شرق المتوسط حوضي ليفانت ودلتا النيك في 

 الحوض
سوائل الغاز  الغاز النفط

 الطبيعي
 مليون برميك 3تريليون قدي مليون برميك

 حوض ليفانت
"Levant Basin Province" 1,689 122.4 3,075 

 حوض دلتا النيك
"Nile Delta Basin Province" 1,763 223.2 5,974 

المصادر متوسط تقديرات 
 9,049 345.6 3,452 الهيدركربونية غير المكتشفة
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 : حوض هيرودوت الرسوبي 1-1-2

مان المنااطق التاي مان شارق المتوساط تعد المنطقة المفتوحاة فاي القسام الغرباي 

إلاى جاناب حوضاي ليفانات  بترولياة غيار مكتشافة مكاامنعلاى  أيضاا   يعتقد أن ا تحتوت

لم تش د أية اكتشافا  سابقة، حياال لام ياتم حفار  وهي منطقة بكر .ودلتا النيك الرسوبيين

(، 2010) 1-هماا كياوت في نطاق المياه االقتصادية المصارية كشافيينستسو  بسرين ا

المنطقاة  تضامو  .(Dry Holes) جافاة النتاا ج آبااروجااء  (، 1976وسايدت براناي )

 Matruhهااي: واد مطااروح ) (Geological Domainsأنظمااة جيولوجيااة )ثالثااة 

Canyon(  ومنطقاة الجار ،)Shelf Zoneوحاوض هيارودو ،)  (Herodotus 

Basin.)  المنطقة الغربية من شرق البحر المتوساط، وموقاع البسارين 4-1الشكك يبين ،

 صرية.ماالستكشافيين قبالة السواحك ال

 والتي تضم حوض هيرودو  الرسوبي من شرق البحر المتوسط المنطقة الغربية: 4-1الشكل 

 
 5PGSالمصدر: 

 أسافك 2كام 113,000ويعد حوض هيرودو  الرسوبي الذت يمتاد علاى مسااحة 

المياه االقتصادية اللالصة لكك من مصر، وقبرص، واليونان، األكبار واألهام باين هاذه 

األنظمة الثالثة، بسبب ما يحتوي  من تراكيب جيولوجية قد تشاكك مكاامن محتملاة للانفط 
                                           

, PGS;" Egypt’s West Mediterranean Sea: A New Opportunity"; London, October 2010.
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ويحااد حااوض هياارودو  ماان الشاارق "حااوض ليفاناات" )جبااك إيراتوسااتين   والغاااز.

البحرت(، ومن الجناوب الشارقي "حاوض دلتاا النياك"، بينماا يحاده مان الجناوب منطقاة 

؛ وهاو 5-1بالشاكك كما هو مباين  الجر "، ومن الشمال "منطقة قمة/أعلى المتوسط""

الدراساا  إحاد   لتتوصاوقاد متار.  3,000و  1,000يقع في مياه يتراوح عمق ا باين 

بيانااا  المساا  و تحليااك الحااوض ماان الناحيااة الجيولوجيااة، التااي اعتمااد  علااىالحديثااة 

، والمقارناة ماع أحاواض مشااب ةوالتراكياب الجيولوجياة المجااورة،  السيزمي المتاحاة،

 إال أن، 6تريليون قادي مكعاب مان الغااز 122ماال يقك عن  على أن الحوض يحتوت إلى

جراء عمليا  بحال واستكشا  مان جاناب الشاركا  المتلصصاة، إب مرهونا  يظك ذلك 

وإذا صادقت صاحة هاذه التقاديرا ، سايرتفع  وما ستسفر عن  نتا ج الحفر االستكشاافي.

متوسااط تقااديرا  مصااادر الغاااز غياار المكتشاافة فااي منطقااة شاارق المتوسااط بقساامي ا 

 تريليون قدي مكعب. 468الشرقي والغربي إلى 

 حوض هيرودو  الرسوبي في القسم الغربي من شرق البحر المتوسط :5-1الشكل 

 
 Universita Degli Studi Di Trieste :المصدر

                                           
6 Elia, C., Konstantopoulos, P., Maravelis, A., & Zelilidis, A. (2016). The tectono-stratigraphic evolution 
of Eastern Mediterranean with emphasis on Herodotus Basin prospectivity for the development of 
hydrocarbon fields. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(4), 1970-1979. 

حوض  يرودوت

مروحة النيل

 يراتوستين  بل 

حوض 
ليفانت
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مجهوريـــة مصـــر  قبالـــة ســـواحل واالستكشـــا أنشـــطة البحـــث : 1-2
  العريفية

 : لمحة تاريخية1-2-1

 فايعملياا  للبحاال عان الغااز  ءراإجافاي تعد مصر أولى دول شارق المتوساط 

 ن ايااة عالميااة منااذ عااروضعباار طاارح عاادة جااوال  وذلااك منطقااة البحاار المتوسااط، 

تسعينيا  القرن الماضاي. حياال نجحات مصار بالتعااون ماع شاركا  البتارول العالمياة 

اإليطالية وغيارهم فاي تحقياق اكتشاافا  عادة سااهمت فاي  ENIالبريطانية و  BPمثك 

، أصابحت المتوالياة   الغااز الطبيعاي. وبفضاك هاذه االكتشاافا تحقيق قفزة كبيرة لقطا

منطقااة البحاار المتوسااط تشااكك النصاايب األكباار ماان احتياطيااا  مصاار ماان الغاااز بنساابة 

(، وخلاايج 11بينمااا تتااوز  االحتياطيااا  المتبقيااة علااى الصااحراء الغربيااة )%%، 77

 .6-1الشكك كما يبين  (5%(، والدلتا )%7والصحراء الشرقية ) ،وسيناء ،السوي 

 توزيع احتياطيا  مصر المؤكدة من الغاز الطبيعي حسب المنطقة :6-1الشكل 
 (2013عاي )

 
 7: الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية "إيجاس"المصدر

                                           
عربية المقدمة  لى اال تماع الثالث عشر للخبراء حول بحث  مكانيات التعاون في م ال استثمار الغاز أوابك، ورقة  مهورية مصر ال

 .2013تشرين األول/أكتوبر  1-أيلول /سبتمبر 29الطبيعي في الدول األعضاء، القا رة، 
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ويحااد حااوض هياارودو  ماان الشاارق "حااوض ليفاناات" )جبااك إيراتوسااتين   والغاااز.
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متوسااط تقااديرا  مصااادر الغاااز غياار المكتشاافة فااي منطقااة شاارق المتوسااط بقساامي ا 

 تريليون قدي مكعب. 468الشرقي والغربي إلى 

 حوض هيرودو  الرسوبي في القسم الغربي من شرق البحر المتوسط :5-1الشكل 

 
 Universita Degli Studi Di Trieste :المصدر

                                           
6 Elia, C., Konstantopoulos, P., Maravelis, A., & Zelilidis, A. (2016). The tectono-stratigraphic evolution 
of Eastern Mediterranean with emphasis on Herodotus Basin prospectivity for the development of 
hydrocarbon fields. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(4), 1970-1979. 

حوض  يرودوت

مروحة النيل

 يراتوستين  بل 

حوض 
ليفانت
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المتوساط أمااي شااركا   البحااروتعاود البداياة الفعليااة لنشااط مصار فااي فات  ميااه 

، عناادما طرحاات ال يسااة 1998البتاارول العالميااة فااي منطقااة المياااه العميقااة إلااى عاااي 

فاااي شااا ر كاااانون  1998للبتااارول جولاااة التاااراخيص األولاااى لعااااي العاماااة المصااارية 

؛ من بين ا 2كم 170,188بمساحة إجمالية  ، والتي تضمنت ثمانية قطاعا 8يناير/الثاني

فاي منطقاة الميااه العميقاة أ -ثالثة قطاعا  بحرية في منطقة البحر المتوسط هي القطاا 

فااي منطقااة المياااه ب -، والقطااا 2كاام 21,600بمساااحة  (WMED) بغاارب المتوسااط

فااي منطقااة ج -، والقطااا 2كاام 15,600بمساااحة  (WMED) العميقااة بغاارب المتوسااط

كما هاو مباين  2كم 41,500بمساحة  (NEMED)بشمال شرق المتوسط  عميقةالمياه ال

 .  7-1بالشكك 

 1998عاي لجولة التراخيص األولى القطاعا  البحرية المطروحة ضمن  :7-1لشكل ا

 
  Middle East Energy Survey (MEES)   : المصدر

                                           
” ”; 41
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علااى  Shellوقااد أساافر  هااذه الجولااة عاان قبااول العاارض المقاادي ماان شااركة 

 Elfو BP شاركتي ا اتال  والعارض المقادي مان ،في شامال شارق المتوساطج -القطا 

، وتمااات المصااادقة علااى االتفاااقيتين فااي عااااي 9فااي غاارب المتوسااط ب-القطااا علااى 

1999(10).  

بعمك مسا  سايزمي ثناا ي ، 2000-1999الفترة  خالل  Shellشركة قامت وقد

 ،متار 3,000 ومتار  800 باينالتاي تقاع فاي عماق ميااه يتاراوح  األبعاد لكامك المنطقاة

إلاى وجاود ماا ال يقاك  وأشار  نتا ج تفسير المسا  السايزمي وتبع  مس  ثالثي األبعاد،

وعلاى إثار  .11مليار برميك مان الساوا ك 1تريليون قدي مكعب من الغاز، ونحو  15عن 

( فاي المنطقاة  1-، لياك1-بحفار بسارين استكشاافيين )شاروق  Shellشاركة ذلاك، قامات

 .12، ولكن دون التوصك إلى نتا ج إيجابية2001مطلع /2000ن اية عاي 

ببدء جولة ثانية مان  2001في ن اية عاي  13مع شركا  ا Shellثم قامت شركة  

وبعااد معالجااة بيانااا   .14المساا  الساايزمي ثالثااي األبعاااد فااي منتصااف ووسااط القطااا 

المس  السيزمي وتحليل ا، بدأ  الشركة في استكمال عملياا  البحاال عان الغااز حساب 

بحفار ، 4-1بالجادول بنود االتفاقية الموقعة مع ال يسة المصارية العاماة للبتارول المبيناة 

على أن منطقة المياه العميقة جدا  بالبحر المتوسط مقاطعة أكد  ؛ 15آبار استكشافيةعدة 

                                           
9 MEEs;" EGPC Approves Concession Offers From Amoco/Elf And Shell"; Vol.41, No.33, August 17, 
1998. 
10 MEES;" Egypt Signs E&P Agreements With Shell and ENI For Two Blocks In Offshore 
Mediterranean"; Vol.42, No.13, March 19, 199. 
11 MEEs;" Shell Optimistic About Prospects of NEMED Mediterranean Deep Offshore Block"; Vol.44, 
No.7, February 21, 2001;  
12 MEES;" Egypt Proven Natural Gas Reserves Reach 55 Trillion Cu Ft"; Vol.44, No.42, October 15, 
2001. 

 Petronas Carigaliاألمريكياة، و ExxonMobilلبياع جازء مان حصات ا إلاى كاك مان شاركة  2001أبرمت شك اتفاقيتين خالل عاي  13
 %Petronas Carigali (12)%(، و 25) ExxonMobil%(، و 63) Shellلتصب  الشراكة كالتالي: 

14 MEES;"Shell Shooting New Round Of 3D Seismic on Egypt’s Offshore NEMED Block"; Vol.44, 
No.50, December 10, 2001. 
15 MEES;" Shell Announces NEMED Deep-Water Discovery"; Vol.46, No.48, December 1, 2003.
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. وقد قدر  الشركة ملازون الغااز المكتشاف 16( Gas ProvinceRichغنية بالغاز )

 تريليون قدي مكعب. 1-0.8بحوالي 

المياه العميقة بشمال شرق  منطقةفي  Shellاالتفاقية الموقعة مع شركة  مالم  :4-1الجدول  

 1999، عاي (NEMED) المتوسط

  Middle East Energy Survey (MEES)   : المصدر

 

اساتكمال عملياا  الحفار االستكشاافي والتقييماي  Shellوفي ضوء ذلك، قرر  

تريليون قادي مكعاب، ب اد   3بغية تحقيق اكتشافا  ال تقك عن  2005للمنطقة في عاي 

لتصادير  محطاا  اإلساالة فاي دميااط أو أدكاو إحاد إنشاء وحدة إساالة خاصاة ب اا فاي 

Water  deep-Ultra، إال أن عادي تاوافر حفاارا  للميااه العميقاة )17الغااز المكتشاف

Ships .في ذلك التوقيت أد  إلى توقاف عملياا  البحاال لفتارة اساتمر  ثالثاة أعاواي )

، والتي شملت حفار ثالثاة (18)2007بيد أن ا عاود  تنفيذ المرحلة الثالثة في مطلع عاي 

متار،  2,800آبار استكشافية باإلضاافة إلاى بسار آخار إضاافي، وفاي أعمااق تصاك إلاى 

إلى تساعة  "NEMEDار االستكشافية والتقييمية في منطقة "ليصك العدد اإلجمالي لآلب

 .5-1بالجدول آبار كما هو مبين 

                                           
MEES," Shell Announces Two Deepwater Discoveries in NEMED Block"; Vol.47, No.8, February 24, 

2004. 
17 MEES;" Shell Seeks Sufficient Gas Reserves in NEMED Block to Launch LNG Train"; Vol.48, 
No.52, December 26, 2005. 
18 MEES," Shell Egypt Kicks Off Ultra-Deep-Water Drilling Program In NEMED Block"; Vol.50, No.7, 
February 12, 2007.

عدد اآلبار  المدة البند
 االستكشافية

االستثمارات، 
 مليون دوالر

 140 5 سنوا  5 فترة البحث األولى

 50 1+3 سنوا  4 الفترة اإلضافية األولى

 40 2 سنتين الفترة اإلضافية الثانية
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قرر  أن ا إال ، Shellوبالرغم من هذه األنشطة االستكشافية التي بذلت ا شركة 

، وهو ما دفاع الشاركة المصارية القابضاة 2011االنسحاب من المنطقة في آذار/مارس 

بعاد تقسايم ا إلاى قطاعاا  أصاغر فاي  "إيجااس" إلاى إعاادة طرح االلغازا  الطبيعياة 

 الحقة. عروضفي جوال   المساحة

منطقة المياه العميقة بشمال شرق في  Shellنفذت ا اآلبار االستكشافية والتقييمية التي  :5-1الجدول 

 "NEMED" المتوسط

          أل  ى           ث               ث  ث 

2007 (2003-2004)  (2000-2001) 

  آل             آل             آل    النتي ة

       La-52-2 اكتشاف Kg-45 
 Shorouk-1  اف

       Ld-51-1 اف  Kg-49 

    Lb-57-1 
  La-52-1  اكتشاف

 
  اف

 
Leil-1  م إغال ه 

 Kg-70-1     ه

 2  ئ  آ    3 آ    4

 بيانا  تم تجميع ا استنادا إلى: :المصادر    

                    - Middle East Energy Survey (MEES)  

 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية " إيجاس" -      

فقااد  (WMEDفااي منطقااة المياااه العميقااة بغاارب المتوسااط )ب -القطااا أمااا فااي 

األلمانيااة  RWE%، وشااركة 80حصااة ل والمالكااةالمشااغلة للقطااا   BPنجحاات شااركة 

%، في تحقيق عدة اكتشاافا ، بعاد حفار عادة آباار استكشاافية بداياة 20والمالكة لحصة 

عان أول اكتشاا  للغااز  BP، أعلنات 2003. ففي تشرين األول/أكتوبر 2003من عاي 
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. وقد قدر  الشركة ملازون الغااز المكتشاف 16( Gas ProvinceRichغنية بالغاز )

 تريليون قدي مكعب. 1-0.8بحوالي 

المياه العميقة بشمال شرق  منطقةفي  Shellاالتفاقية الموقعة مع شركة  مالم  :4-1الجدول  

 1999، عاي (NEMED) المتوسط

  Middle East Energy Survey (MEES)   : المصدر

 

اساتكمال عملياا  الحفار االستكشاافي والتقييماي  Shellوفي ضوء ذلك، قرر  

تريليون قادي مكعاب، ب اد   3بغية تحقيق اكتشافا  ال تقك عن  2005للمنطقة في عاي 

لتصادير  محطاا  اإلساالة فاي دميااط أو أدكاو إحاد إنشاء وحدة إساالة خاصاة ب اا فاي 

Water  deep-Ultra، إال أن عادي تاوافر حفاارا  للميااه العميقاة )17الغااز المكتشاف

Ships .في ذلك التوقيت أد  إلى توقاف عملياا  البحاال لفتارة اساتمر  ثالثاة أعاواي )

، والتي شملت حفار ثالثاة (18)2007بيد أن ا عاود  تنفيذ المرحلة الثالثة في مطلع عاي 

متار،  2,800آبار استكشافية باإلضاافة إلاى بسار آخار إضاافي، وفاي أعمااق تصاك إلاى 

إلى تساعة  "NEMEDار االستكشافية والتقييمية في منطقة "ليصك العدد اإلجمالي لآلب

 .5-1بالجدول آبار كما هو مبين 

                                           
MEES," Shell Announces Two Deepwater Discoveries in NEMED Block"; Vol.47, No.8, February 24, 

2004. 
17 MEES;" Shell Seeks Sufficient Gas Reserves in NEMED Block to Launch LNG Train"; Vol.48, 
No.52, December 26, 2005. 
18 MEES," Shell Egypt Kicks Off Ultra-Deep-Water Drilling Program In NEMED Block"; Vol.50, No.7, 
February 12, 2007.

عدد اآلبار  المدة البند
 االستكشافية

االستثمارات، 
 مليون دوالر

 140 5 سنوا  5 فترة البحث األولى

 50 1+3 سنوا  4 الفترة اإلضافية األولى

 40 2 سنتين الفترة اإلضافية الثانية

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     31 
 

قرر  أن ا إال ، Shellوبالرغم من هذه األنشطة االستكشافية التي بذلت ا شركة 

، وهو ما دفاع الشاركة المصارية القابضاة 2011االنسحاب من المنطقة في آذار/مارس 

بعاد تقسايم ا إلاى قطاعاا  أصاغر فاي  "إيجااس" إلاى إعاادة طرح االلغازا  الطبيعياة 

 الحقة. عروضفي جوال   المساحة

منطقة المياه العميقة بشمال شرق في  Shellنفذت ا اآلبار االستكشافية والتقييمية التي  :5-1الجدول 

 "NEMED" المتوسط

          أل  ى           ث               ث  ث 

2007 (2003-2004)  (2000-2001) 

  آل             آل             آل    النتي ة

       La-52-2 اكتشاف Kg-45 
 Shorouk-1  اف

       Ld-51-1 اف  Kg-49 

    Lb-57-1 
  La-52-1  اكتشاف

 
  اف

 
Leil-1  م إغال ه 

 Kg-70-1     ه

 2  ئ  آ    3 آ    4

 بيانا  تم تجميع ا استنادا إلى: :المصادر    

                    - Middle East Energy Survey (MEES)  

 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية " إيجاس" -      

فقااد  (WMEDفااي منطقااة المياااه العميقااة بغاارب المتوسااط )ب -القطااا أمااا فااي 

األلمانيااة  RWE%، وشااركة 80حصااة ل والمالكااةالمشااغلة للقطااا   BPنجحاات شااركة 

%، في تحقيق عدة اكتشاافا ، بعاد حفار عادة آباار استكشاافية بداياة 20والمالكة لحصة 

عان أول اكتشاا  للغااز  BP، أعلنات 2003. ففي تشرين األول/أكتوبر 2003من عاي 



32

 

 األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(منظمة   

                                                                                                                                                      32 
 

في مياه ذا  عماق  (Ruby-2" )2-روبي" األول يبالمنطقة، بعد حفر البسر االستكشاف

 .19كم قبالة سواحك اإلسكندرية 60ر، على بعد مت 764

تحقيق اكتشا  آخر للغاز، بعاد حفار البسار  BP، أعلنت 2004وفي تموز/يوليو 

متاار، علااى بعااد  1,162، فااي مياااه ذا  عمااق (Polaris-1")1-"بااوالرس االستكشااافي

فااي تحقيااق اكتشااا   BP. كمااا نجحاات 20كاام شاامال غاارب اإلسااكندرية اإلسااكندرية 75

، بعاااد حفااار البسااار 2010فاااي تشااارين الثااااني/نوفمبر   Hodoa جدياااد للغااااز باسااام

كاام شاامال  80متاار، علااى بعااد  1,077فااي مياااه ذا  عمااق  WMDW-7االستكشااافي 

. Oligocene 21  "األوليجوساين"ر فاي طبقاة مان عصار غرب وهاو أول بسار ياتم حفا

متاار تحاات قااا  البحاار، وهااو  6,350وقااد وصااك إجمااالي عمااق البساار االستكشااافي إلااى 

 على أن منطقة غرب دلتا النيك مقاطعة غنية بالغاز. أيضا   يبرهن

البريطانية على ترخيص البحال في منطقاة شامال   BPوفي سياق آخر، حصلت

غارب فاي  المياه العميقاة د المنطقة الواقعة في شرق وجنوب منطقةاإلسكندرية التي تمت

البريطانياة بالتعااون  BP. وقاد قامات 8-1بالشاكك كما هاو مباين  (WMED) المتوسط

األلمانية بتنفيذ برنامج مكثف للحفر االستكشاافي والتقييماي  RWE DEAمع شريكت ا 

 أسفر  عن تحقيق عدة اكتشافا  غازية. "شمال اإلسكندرية"في منطقة 

باكورة هذه االكتشاافا  والاذت تام تحقيقا  ن اياة  Taurusوكان اكتشا  تورس 

، Fayoum 22 "فياوي"تحقياق اكتشاافين آخارين هماا  2001. كما ش د عااي 2000عاي 

 .2004عاي  Raven "رافين"، ثم اكتشا  Libra23وليبرا 

                                           
19 MEES;" BP/RWE Dea Announce Ruby-2 Gas Discovery Offshore Alexandria"; Vol.46, No.45, 
November 10, 2003. 
20 MEES;" BP Makes New Gas Discovery In the Deep Mediterranean Concession"; Vol.47, Issue.31, 
August 2, 2004. 
21 BP Press Release;" BP makes a significant deep gas discovery in Egypt's West Nile Delta"; November 
23, 2010. 
 
22 MEES;" BP Announces Natural Gas Discovery In Egyptian Offshore"; Vol.44, No.24, June 11, 2001. 
23 MEES;" BP Announces Gas Find In Offshore North Alexandria Concession"; Vol.44, No. 30, July 23, 
2001.
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آخاار هااذه االكتشااافا ، وتاام اإلعااالن عناا  مطلااع  Giza "جياازة"وكااان اكتشااا  

 5در  إجمالي احتياطيا  الغاز فاي منطقاة شامال اإلساكندرية بنحاو . وقد ق  2007عاي 

 تريليون قدي مكعب.

غرب البحر "منطقة ، و"شمال اإلسكندرية" ةحقول الغاز المكتشفة في منطق :8-1الشكل 

 مياه عميقة"-المتوسط

 
  DEA شركة :المصدر            

 

 

 

 

بوالري 

اليبر

طورو 

الفيوم

 يزة

رافين

رافين
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في مياه ذا  عماق  (Ruby-2" )2-روبي" األول يبالمنطقة، بعد حفر البسر االستكشاف

 .19كم قبالة سواحك اإلسكندرية 60ر، على بعد مت 764

تحقيق اكتشا  آخر للغاز، بعاد حفار البسار  BP، أعلنت 2004وفي تموز/يوليو 

متاار، علااى بعااد  1,162، فااي مياااه ذا  عمااق (Polaris-1")1-"بااوالرس االستكشااافي

فااي تحقيااق اكتشااا   BP. كمااا نجحاات 20كاام شاامال غاارب اإلسااكندرية اإلسااكندرية 75

، بعاااد حفااار البسااار 2010فاااي تشااارين الثااااني/نوفمبر   Hodoa جدياااد للغااااز باسااام

كاام شاامال  80متاار، علااى بعااد  1,077فااي مياااه ذا  عمااق  WMDW-7االستكشااافي 

. Oligocene 21  "األوليجوساين"ر فاي طبقاة مان عصار غرب وهاو أول بسار ياتم حفا

متاار تحاات قااا  البحاار، وهااو  6,350وقااد وصااك إجمااالي عمااق البساار االستكشااافي إلااى 

 على أن منطقة غرب دلتا النيك مقاطعة غنية بالغاز. أيضا   يبرهن

البريطانية على ترخيص البحال في منطقاة شامال   BPوفي سياق آخر، حصلت

غارب فاي  المياه العميقاة د المنطقة الواقعة في شرق وجنوب منطقةاإلسكندرية التي تمت

البريطانياة بالتعااون  BP. وقاد قامات 8-1بالشاكك كما هاو مباين  (WMED) المتوسط

األلمانية بتنفيذ برنامج مكثف للحفر االستكشاافي والتقييماي  RWE DEAمع شريكت ا 

 أسفر  عن تحقيق عدة اكتشافا  غازية. "شمال اإلسكندرية"في منطقة 

باكورة هذه االكتشاافا  والاذت تام تحقيقا  ن اياة  Taurusوكان اكتشا  تورس 

، Fayoum 22 "فياوي"تحقياق اكتشاافين آخارين هماا  2001. كما ش د عااي 2000عاي 

 .2004عاي  Raven "رافين"، ثم اكتشا  Libra23وليبرا 

                                           
19 MEES;" BP/RWE Dea Announce Ruby-2 Gas Discovery Offshore Alexandria"; Vol.46, No.45, 
November 10, 2003. 
20 MEES;" BP Makes New Gas Discovery In the Deep Mediterranean Concession"; Vol.47, Issue.31, 
August 2, 2004. 
21 BP Press Release;" BP makes a significant deep gas discovery in Egypt's West Nile Delta"; November 
23, 2010. 
 
22 MEES;" BP Announces Natural Gas Discovery In Egyptian Offshore"; Vol.44, No.24, June 11, 2001. 
23 MEES;" BP Announces Gas Find In Offshore North Alexandria Concession"; Vol.44, No. 30, July 23, 
2001.
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آخاار هااذه االكتشااافا ، وتاام اإلعااالن عناا  مطلااع  Giza "جياازة"وكااان اكتشااا  

 5در  إجمالي احتياطيا  الغاز فاي منطقاة شامال اإلساكندرية بنحاو . وقد ق  2007عاي 

 تريليون قدي مكعب.

غرب البحر "منطقة ، و"شمال اإلسكندرية" ةحقول الغاز المكتشفة في منطق :8-1الشكل 

 مياه عميقة"-المتوسط

 
  DEA شركة :المصدر            
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-2002خللللللتل الفتللللللرة  "إيجللللللاس"جللللللوالت العللللللروض التللللللي طرحتهللللللا : 1-2-2

 وما أسفرت عنه من اكتشافات، 2015

، اإلعاالن عان أربعاة جاوال  عاروض فاي أعاواي 2008-2002شا د  الفتارة 

، والتااي شااملت قطاعااا  6-1بالجاادول كمااا هااو مبااين  2008، 2006، 2004، 2002

على اليابسة بادلتا النياك، وقطاعاا  أخار  باالبحر المتوساط )شارق المتوساط، وغارب 

المطروحاة للشاركا  الفاا زة دلتا النيك(. وبالرغم من من  عدد مان القطاعاا  البحرياة 

خااالل هااذه الجااوال ، إال أن بعضاا ا انسااحب مااع انت اااء فتاارة البحااال، وباااألخص فااي 

الجازء الغرباي مان ميااه شارق المتوساط القطاعا  الواقعة في منطقة غرب دلتا النياك )

 (.بالنسبة لمصر
 للبحال عن النفط والغاز "إيجاس"التي أعلنت ا شركة  العروضجوال  مللص  :6-1الجدول 

 2002منذ عاي  في البحر المتوسط ودلتا النيك 

 القطاعا  المطروحة بالبحر المتوسط
عدد القطاعا  البحرية 
المنطقة الغربية  جولة العروض والبرية المطروحة

البحر  من
 المتوسط

المنطقة 
الشرقية من 
 البحر المتوسط

10 38 2002 

1 6 9 2004 

5 4 12 2006 

2 5 7 2008 

2 11 15 2012 

- 5 8 2013 

- 12 12 2015 

جااوال  عااروض ال يسااة المصاارية العامااة للبتاارول، والشااركة اإلعالنااا  الرساامية ل: بيانااا  تاام تجميع ااا اسااتنادا  إلااى المصللدر

 24،25،26،27،28،29،30خالل الفترة محك البحال المصرية القابضة للغازا  الطبيعية 

                                           
24 MEES;" Egypt Launches 2002 Upstream Licensing Round"; Vol.45, No.20, May 20, 2002. 
25 MEES;" EGAS Launches Licensing Round For Nine Blocks In Offshore Mediterranean, North Sinai"; 
Vol.47, No.36, September 6, 2004. 
26 MEES;" EGAS And Ganoub El Wadi Invite Bids For 20 Blocks"; Vol.49, No.9, February 27, 2006. 
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الميااااااه العميقاااااة بشااااامال شااااارق  مااااان منطقاااااة Shellبعاااااد انساااااحاب شاااااركة 

، وفاااااي ضاااااوء االكتشاااااافا  المتتالياااااة فاااااي منطقاااااة شااااارق (NEMEDالمتوساااااط )

الشااااركة المصاااارية المتوسااااط فااااي كااااك ماااان فلسااااطين المحتلااااة وقباااارص، قاااارر  

ومع ااااا  منطقااااة المياااااه العميقااااة فاااات  إعااااادة القابضااااة للغااااازا  الطبيعيااااة "إيجاااااس"

لمااان  ، وذلاااك عبااار طااارح عااادة جاااوال  عملياااا  االستكشاااا أمااااي  منااااطق أخااار  

. 2015و 2013، و2012فااااي أعااااواي  للشااااركا  الراغبااااة وذلااااكتااااراخيص البحااااال 

عااادة  والتاااي شاااملت ،2012حزيران/يونياااو  شااا ر انطلقااات أولاااى الجاااوال  فاااي وقاااد

الشااااارقية البحرياااااة يقاااااع معظم ماااااا فاااااي المنااااااطق الحدودياااااة بحرياااااة قطاعاااااا  

باإلضاااافة  ،13بإجماااالي عااادد  متااار 3000فاااي أعمااااق ميااااه تصاااك إلاااى  والشااامالية

تااام إغاااالق و) جناااوب دساااوق وجناااوب إدكاااو( بااادلتا النياااك  ينأرضاااي إلاااى قطااااعين

 .2013شباط/فبراير  ش رفي  الجولة

، وتاااام توقيااااع عقااااود البحااااال عااااروض 8عاااان قبااااول  الجولااااة أساااافر قااااد و 

بعاااد انساااحاب ا  Pura Vedaباساااتثناء شاااركة )واالستكشاااا  ماااع الشاااركا  الفاااا زة 

(، بإجمااااالي خمسااااة قطاعااااا  بحريااااة، ماااان قطااااا  شاااامال باااارج العاااارب البحريااااة

 Eniوكانااات شاااركة . 8-1بالشاااكك باإلضاااافة إلاااى قطااااعين أرضااايين كماااا هاااو مباااين 

كااااانون  30فااااي  هااااي أولااااى الشااااركا  الفااااا زة التااااي وقعاااات العقااااد مااااعاإليطاليااااة 

 ، وذلااااكدوالر دوالرمليااااون  150باسااااتثمارا  حاااادها األدنااااى  2014الثاني/يناااااير 

(، تبع ااا بجولااة التااراخيص 9لحفاار بساارين فااي منطقااة شااروق البحريااة )قطااا  رقاام 

 .باقي الشركا  الفا زة خالل ش رت فبراير ومارس من نف  العاي

 

                                                                                                                           
MEES;" EGAS Launches New Bid Round As Ministry Finalizes Gas Price Amendments"; Vol.51, 

No.39, September 29, 2008. 
 موقع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
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الجازء الغرباي مان ميااه شارق المتوساط القطاعا  الواقعة في منطقة غرب دلتا النياك )

 (.بالنسبة لمصر
 للبحال عن النفط والغاز "إيجاس"التي أعلنت ا شركة  العروضجوال  مللص  :6-1الجدول 

 2002منذ عاي  في البحر المتوسط ودلتا النيك 

 القطاعا  المطروحة بالبحر المتوسط
عدد القطاعا  البحرية 
المنطقة الغربية  جولة العروض والبرية المطروحة

البحر  من
 المتوسط

المنطقة 
الشرقية من 
 البحر المتوسط

10 38 2002 

1 6 9 2004 

5 4 12 2006 

2 5 7 2008 

2 11 15 2012 

- 5 8 2013 

- 12 12 2015 

جااوال  عااروض ال يسااة المصاارية العامااة للبتاارول، والشااركة اإلعالنااا  الرساامية ل: بيانااا  تاام تجميع ااا اسااتنادا  إلااى المصللدر

 24،25،26،27،28،29،30خالل الفترة محك البحال المصرية القابضة للغازا  الطبيعية 

                                           
24 MEES;" Egypt Launches 2002 Upstream Licensing Round"; Vol.45, No.20, May 20, 2002. 
25 MEES;" EGAS Launches Licensing Round For Nine Blocks In Offshore Mediterranean, North Sinai"; 
Vol.47, No.36, September 6, 2004. 
26 MEES;" EGAS And Ganoub El Wadi Invite Bids For 20 Blocks"; Vol.49, No.9, February 27, 2006. 
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الميااااااه العميقاااااة بشااااامال شااااارق  مااااان منطقاااااة Shellبعاااااد انساااااحاب شاااااركة 

، وفاااااي ضاااااوء االكتشاااااافا  المتتالياااااة فاااااي منطقاااااة شااااارق (NEMEDالمتوساااااط )

الشااااركة المصاااارية المتوسااااط فااااي كااااك ماااان فلسااااطين المحتلااااة وقباااارص، قاااارر  

ومع ااااا  منطقااااة المياااااه العميقااااة فاااات  إعااااادة القابضااااة للغااااازا  الطبيعيااااة "إيجاااااس"

لمااان  ، وذلاااك عبااار طااارح عااادة جاااوال  عملياااا  االستكشاااا أمااااي  منااااطق أخااار  

. 2015و 2013، و2012فااااي أعااااواي  للشااااركا  الراغبااااة وذلااااكتااااراخيص البحااااال 

عااادة  والتاااي شاااملت ،2012حزيران/يونياااو  شااا ر انطلقااات أولاااى الجاااوال  فاااي وقاااد

الشااااارقية البحرياااااة يقاااااع معظم ماااااا فاااااي المنااااااطق الحدودياااااة بحرياااااة قطاعاااااا  

باإلضاااافة  ،13بإجماااالي عااادد  متااار 3000فاااي أعمااااق ميااااه تصاااك إلاااى  والشااامالية

تااام إغاااالق و) جناااوب دساااوق وجناااوب إدكاااو( بااادلتا النياااك  ينأرضاااي إلاااى قطااااعين

 .2013شباط/فبراير  ش رفي  الجولة

، وتاااام توقيااااع عقااااود البحااااال عااااروض 8عاااان قبااااول  الجولااااة أساااافر قااااد و 

بعاااد انساااحاب ا  Pura Vedaباساااتثناء شاااركة )واالستكشاااا  ماااع الشاااركا  الفاااا زة 

(، بإجمااااالي خمسااااة قطاعااااا  بحريااااة، ماااان قطااااا  شاااامال باااارج العاااارب البحريااااة

 Eniوكانااات شاااركة . 8-1بالشاااكك باإلضاااافة إلاااى قطااااعين أرضااايين كماااا هاااو مباااين 

كااااانون  30فااااي  هااااي أولااااى الشااااركا  الفااااا زة التااااي وقعاااات العقااااد مااااعاإليطاليااااة 

 ، وذلااااكدوالر دوالرمليااااون  150باسااااتثمارا  حاااادها األدنااااى  2014الثاني/يناااااير 

(، تبع ااا بجولااة التااراخيص 9لحفاار بساارين فااي منطقااة شااروق البحريااة )قطااا  رقاام 

 .باقي الشركا  الفا زة خالل ش رت فبراير ومارس من نف  العاي

 

                                                                                                                           
MEES;" EGAS Launches New Bid Round As Ministry Finalizes Gas Price Amendments"; Vol.51, 

No.39, September 29, 2008. 
 موقع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
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 "إيجاس"في المزايدة العالمية لشركة  والعروض المقبولة القطاعا  المطروحة :8-1 الشكل

 2012لعاي  

 
     MEESالمصدر: معدل عن 

جدياااادة للبحااااال عاااان  عااااروضجولااااة بطاااارح "إيجاااااس" مجااااددا ، قاماااات ثاااام 

، ، 2013الغااااز فاااي البحااار المتوساااط ودلتاااا النياااك فاااي شااا ر كاااانون األول/ديسااامبر 

عااان قباااول ساااتة عاااروض بإجماااالي ثالثاااة قطاعاااا  بحرياااة،  الجولاااةوقاااد أسااافر  

 .وثالثة قطاعا  أرضية

، القطاعااااا  المطروحااااة فااااي المزاياااادة العالميااااة لشااااركة 9-1الشااااكك يبااااين 

 .، والعروض المقبولة من الشركا  المتنافسة2013"إيجاس" لعاي 
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  "إيجاس"شركة ل المزايدة العالميةفي  ، والعروض المقبولةالقطاعا  المطروحة :9-1 الشكل
 2013 عاي

 
 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية "إيجاس" موقع :المصدر

على مزايدا  شركة إيجااس، لحوظ من الشركا  العالمية وفي ضوء اإلقبال الم

ثالثة للبحال عن الغاز في البحر المتوسط فاي شا ر  عروضقامت الشركة بطرح جولة 

  .*ثمانية قطاعا  الجولة. وشملت هذه 2015شباط/فبراير 

، 2015أكتاااوبر نااات فاااي شااا ر تشااارين األول/لعوقاااد أسااافر  النتاااا ج التاااي أ  

. ويقااااادر إجماااااالي 10-1بالشاااااكك كماااااا هاااااو مباااااين  عااااان قباااااول أربعاااااة عاااااروض

ملياااااون دوالر، وستتضااااامن حفااااار  306االساااااتثمار  للتاااااراخيص األربعاااااة بنحاااااو 

  . 31ثمانية آبار استكشافية، باإلضافة إلى إجراء مس  سيزمي ثالثي األبعاد

 

 
                                           

ثم أضيف إلي ا أربعة قطاعا  أخر  في ش ر أيار/مايو من نف  العاي، ليصك عدد القطاعا  البحرية بدأ  الجولة بثمانية قطاعا  
قطا  12المطروحة إلى 
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 المزايدة العالميةالقطاعا  المطروحة والعروض المقبولة في  :10-1الشكل 

  2015لعاي  "يجاس"إ لشركة 

 
 المصريةوزارة البترول والثروة المعدنية  موقع- ر:ادالمص  

 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية "إيجاس"موقع -                

 بالة السواحل المصريةقتوالي اكتشافات الغاز  

مان القطاعاا  البحرياة التاي اساتمر  ب اا  "شلمال دميلاط البحريلة"منطقة تعد 

تقااع أعلااى حقااك  وهااياكتشااافا  واعاادة للغاااز، تحقيااق عمليااا  البحااال وأساافر  عاان 

فاااز ب ااا وقااد ، 2كاام 1,604وتمتااد علااى مساااحة  ،11-1بالشااكك التمساااح كمااا هااو مبااين 

، ، وتاام 2008فااي جولااة عااروض إيجاااس لعاااي  BP/Petronas/Shellا ااتال  ماان 

 .(32)2010التعاقد مع اال تال  في شباط/فبراير عاي 

 كم 1,100، سيقوي اال تال  بعمك مس  سيزمي لمساحة المبريوبحسب االتفاق 

مليااون دوالر  353مربااع بالمنطقااة، مااع التاازاي بحفاار أربعااة آبااار باسااتثمارا  إجماليااة 

 ست سنوا .خالل فترة بحال تمتد لمدة 
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 البريطانية BPالتابعة لشركة  "شمال دمياط البحرية"منطقة  في اكتشافا  الغاز :11-1الشكل 

 قبالة السواحك المصرية

 
 BPشركة  المصدر:

-، تم االنت اء مان حفار أول بسار استكشاافي "ساالما 2013وفي أيلول/سبتمبر 

متر، وهو أعمق بسر تام  7,000متر، وبعمق إجمالي بل  قرابة  650" في مياه عمق ا 1

. وأساافر حفاار البساار عاان تحقيااق أول 33حفااره فااي حااوض دلتااا النيااك بشاارق المتوسااط

تريليااون قاادي  1" يضاام ملاازون ماان الغاااز يقاادر باامكثر ماان سللتمات" اكتشااا  للغاااز

 .34مكعب

فاي آذار/ماارس  BPثم توالت االكتشافا  في هذا القطا  الواعاد، حياال أعلنات 

" بعمااق 1-حفاار البساار االستكشااافي" أتااول د" بعااأتللول، عاان تحقيااق اكتشااا  "2015

                                           
BP; BP discovers gas in Salamat well in Egypt"; Press Release, September 9, 2013. 

https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-discovers-gas-in-salamat-well-in-
egypt.html
34 MEES;" Egypt Touts Block Awards But IOC Debts Mount"; Vol.56, No.46, November 8, 2013. 
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. وأساافر حفاار البساار عاان تحقيااق أول 33حفااره فااي حااوض دلتااا النيااك بشاارق المتوسااط

تريليااون قاادي  1" يضاام ملاازون ماان الغاااز يقاادر باامكثر ماان سللتمات" اكتشااا  للغاااز

 .34مكعب

فاي آذار/ماارس  BPثم توالت االكتشافا  في هذا القطا  الواعاد، حياال أعلنات 

" بعمااق 1-حفاار البساار االستكشااافي" أتااول د" بعااأتللول، عاان تحقيااق اكتشااا  "2015

                                           
BP; BP discovers gas in Salamat well in Egypt"; Press Release, September 9, 2013. 

https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-discovers-gas-in-salamat-well-in-
egypt.html
34 MEES;" Egypt Touts Block Awards But IOC Debts Mount"; Vol.56, No.46, November 8, 2013. 
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 5، لترفااع تقاديرات ا عان ملاازون الغااز بالمنطقاة إلااى أكثار ماان 35متار 6,400إجماالي 

، بعاد حفار البسار 2017" في آذار/مارس قطاميةتريليون قدي مكعب ثم أعقب  اكتشا  "

 . 36متر 108في مياه عمق ا " 1-االستكشافي "قطامية ضحك

فاااااي  Eniالتاااااي فااااااز  ب اااااا شاااااركة  "شاااااروق البحرياااااة"أماااااا فاااااي منطقاااااة 

فاااي  عملياااا  الحفااار Eni، فقاااد بااادأ  2015عااااي  المزايااادة العالمياااة لشاااركة إيجااااس

 Saipem، حيااااال تحاااارن ج اااااز الحفاااار العمااااالق 2015شاااا ر حزيران/يونيااااو 

األول البساااااار االستكشااااااافي ، لحفاااااار اإليطاليااااااة Saipemالتااااااابع لشااااااركة  10000

فااااي آب/أغسااااط   نتااااا ج الحفاااار التااااي أعلناااات وقااااد أساااافر  ."1-ظ اااار "بالمنطقااااة

مااان الغااااز محتماااك  ملااازون جيولاااوجي عااان وجاااود حقاااك عماااالق يضااام، (37)2015

مليااااار  5.5تريليااااون قاااادي مكعااااب أت مااااا يعااااادل  30نحااااو ب يقاااادرالطبيعااااي الجااااا  

)االحتياطياااااا  القابلاااااة  2كااااام 100علاااااى مسااااااحة  مكاااااافب، ويمتااااادبرمياااااك نفاااااط 

 .(%72بمعامك استرجا   مكعب يتريليون قد 21لالستلراج حوالي 

االكتشاااااا  األكبااااار للغااااااز فاااااي مصااااار، وأكبااااار  "ظهلللللراكتشاااااا  " يعااااادو

العمااالق علااى  "ظ اار"اكتشااا   ويقااعاكتشااافا  الغاااز فااي منطقااة شاارق المتوسااط. 

 البحريااااة، وعلااااى مقربااااة ماااان الحاااادود ةكاااام قبالااااة السااااواحك المصااااري 190بعااااد 

، حياااال يبعاااد حاااوالي 12-1بالشاااكك كماااا هاااو مباااين  المشاااتركة لمصااار ماااع قبااارص

كاااام  40االقتصااااادية اللالصااااة لقباااارص، ونحااااو  بالمياااااه 11-كاااام ماااان القطااااا  4-6

 ، وهو االكتشا  الوحيد للغاز في قبرص. "أفروديت"فقط من حقك 

 
                                           

BP;" BP makes second significant gas discovery in Egypt’s East Mediterranean sea"; Press Release, 
March 9, 2015. 
 
36 BP;" BP makes third gas discovery in North Damietta Concession, East Nile Delta, Egypt"; Press 
Release, 27 March, 2017. 
37 Eni;"Eni  discovers  a  supergiant  gas  field in  the  Egyptian  offshore,  the  largest   ever found in the 
Mediterranean Sea"; Press Release; 30 August 2015. 
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 بالمنطقة االقتصادية اللالصة لمصر منطقة شروق البحرية"ظ ر" في  موقع: 12-1الشكل 

 

 PRIO Cyprus Centre المصدر:

ياااوي، فاااي ميااااه  36" فاااي فتااارة 1-ظ ااار"البسااار االستكشاااافي  وقاااد تااام حفااار

 ملترقااااا   متاااار، 4,131إجمااااالي عمااااق البساااار إلااااى  ووصااااك ،متاااار 1,450عمق ااااا 

متاااار ماااان صاااالور الحجاااار  630بساااامك حااااوالي طبقااااة حاملااااة بال ياااادروكربونا  

طبقااااة أعمااااق  االكتشااااا تركيااااب  يتضاااامنكمااااا  الجياااارت ماااان عصاااار الميوسااااين.

 .13-1 الشكك، 38الكريتاسيواعدة من العصر 

 

 

                                           
 30بيقان صقحفي،  وزارة البتقرول والثقروة المعدنيقة المصقرية،"، زى يتحقق  فقى مصقر والبحقر المتوسقط أكبر كشف  ا« شروق»  

 .2015أ سط  

مصر

 هر

أفرودايت

قبر 

قطاع 
شروق

ليفياثان
داليت

تمار

 -مار 
البحر 
المتوسط
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 "ظ ر" الذت تم اكتشاف  في منطقة شروق قبالة السواحك المصرية حقك: 13-1الشكل 

 

 Eni: المصدر

البريطانياة فاي  BP % مان حصات ا إلاى شاركة10ببياع  Eniوقاد قامات شاركة 

 Rosneft% ماان حصاات ا األصاالية إلااى شااركة 30، ثاام باعاات (39)2017شااباط/فبراير 

وباذلك تتاوز   (41) اإلمارتياة( Mubadala)% إلى شاركة مبادلاة 10و ، (40)الروسية 

% 10، وBPلشاركة  %30، وEni% لشاركة 50حصص الشركاء في "ظ ر" بنسابة 

 .% لشركة مبادلة10، و Rosneftلشركة 

ال شااك أن مااا حققتاا  مصاار ماان اكتشااافا  للغاااز فااي منطقااة المتوسااط كااان لاا  

 االكتشاافا  ومن زاوياة أخار ، سااهمتانعكاسا واضحا على مسار التنمية في مصر. 

                                           
39 Eni; " Eni and BP complete the sale of 10% of Shorouk, offshore Egypt"; Press Release, February 13, 
2017. 
https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/media/press-release/2017/02/Eni_Zohr_PR.pdf  
40 MEES;" Egypt Gas Output Set To Hit 5-Year High By Year-End"; Vol.60, No.41, October 13, 2017. 
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، 7-1بالجادول كما هاو مباين  2000التي بدأ  وتيرت ا تتصاعد من عاي  المتتالية للغاز

وجذب االستثمارا  األجنبية إلنشاء بنية أساساية في دعم االحتياطي المتبقي من الغاز، 

لتصاادير الغاااز الفااا ض، حيااال قاماات مصاار بإنشاااء محطتااي لتصاادير الغاااز الطبيعااي 

باإلضاافة إلاى خطاي أنابياب )خاط الغااز العرباي ، 2005عااي  في دمياط وإدكوالمسال 

 .دول الجوارلتصدير الغاز إلى  واللط البحرت(

  حدود المنطقة االقتصادية اللالصة لمصر  لغاز الطبيعي ضمنأبرز اكتشافا  ا :7-1الجدول 

 االحتياطيات الشركا  متحظات
 3تريليون قدي

تاريخ 
 القطاع االكتشاف االكتشاف

سيتم تطوير المنطقة ضمن 
مراحل الحقة من مشروع غرب 

 دلتا النيل

BP (82.75%), 
RWE DEA 
(17.25%) 

 روبي 2003 غ/ي
غرب المتوسط مياه 

عميقة )

) 

 بوالرس 2004 غ/ي

0.6 2010 Hodoa 

بدأ اإلنتاج من المرحلة األولى 
)مشروع غرب دلتا النيل( في 

من حقلي تورس وليبرا في كل 
 2017مارس آذار/

BP (82.75%), 
RWE DEA 
(17.25%) 

5 

 تورس 2000
شمال اإلسكندرية 

(
) 

 فيوي 2001
 ليبرا 2001
 فينار 2004
 جيزة 2007

يقع في منطقة تنمية جنوب 
بلطيم، في المياه الضحلة عمق 

 متر  25

Eni (50%), 
BP(50%), 1 2016 غرب .ج

 جنوب بلطيم بلطيم

تم وضع الحقل على اإلنتاج 
 2017نهاية 

Eni (50%), 
BP(30%), 

Rosneft(10%) 
Mubadala(10%) 

وق البحرية ظ ر 2015 21  شر

 BP (100%) 1.637 2013  سالما 

شمال دمياط 
 البحرية

تم وضع الحقل على اإلنتاج 
 أتول BP (100%) 1.459 2015 2017نهاية 

يقع في المياه الضحلة بعمق 
 قطامية BP (100%) 0.126 2017 متر 108

 تم تجميع ا من تقارير الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية بيانا : المصدر
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 لمصلرعمليات البحث الجارية علن الغلاز فلي المنطقلة االقتصلادية الخالصلة : 1-2-3

 بالبحر المتوسط

عمليا  بحاال مكثفاة  بالبحر المتوسط تش د المنطقة االقتصادية اللالصة لمصر

شااركا  البتاارول العالميااة والتااي فاااز  بعاادة قطاعااا  خاصااة فااي  تقااوي ب اااالغاااز عاان 

عااي  منتصافالحدود الشارقية والشامالية خاالل جاوال  التاراخيص ساالفة الاذكر. وماع 

 عمليااا ب ااا  تجاار ، وصااك عاادد القطاعااا  البحريااة فااي منطقااة المتوسااط التااي 2018

، 2كاام ,00045عشار قطاعااا  بمسااحة إجمالياة تصااك إلاى  12إلااى  واالستكشاا  البحاال

ويقاادر إجمااالي االسااتثمارا  الملصصااة  متاار. 3,000وفااي أعماااق مياااه تصااك إلااى 

 األربعة عشار في هذه القطاعا )المس  السيزمي والحفر االستكشافي( لعمليا  البحال 

بساار، وذلااك طبقااا  لالتفاقيااا  المبرمااة بااين  32مليااار دوالر مااع التاازاي بحفاار  2.5بنحااو 

ازا  الطبيعيااة " إيجاااس" وشااركا  البتاارول العالميااة الشااركة المصاارية القابضااة للغاا

 .8-1بالجدول كما هو مبين  صاحبة االمتياز

وإلااى جانااب عمليااا  البحااال واالستكشااا  الجاريااة بواسااطة شااركا  البتاارول 

العالمياااة. طرحااات الشاااركة المصااارية القابضاااة للغاااازا  الطبيعياااة "إيجااااس" مزايااادة 

محدودة لتنفيذ مس  سيزمي ثنا ي وثالثي األبعاد بنظاي المشااريع أحادياة الملااطرة فاي 

عان  ة، وقد أسفر  المزايد14-1لشكك باكما هو مبين  القسم الغربي من البحر المتوسط

النرويجياااة، وتااام توقياااع العقاااد فاااي شااا ر  PGSقباااول العااارض المقااادي مااان شاااركة 

االنت اء من المرحلة األولى للمشارو  خاالل عااي  على أن يتم، 201542يونيو /حزيران

2018(43). 

                                           
PGS;” ”; June 29, 

 32، صفحة 2017ة للغازات الطبيعية"، عدد ديسمبر م لة البترول المصرية،" الشركة المصرية القابض 
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البحال ضمن المياه االقتصادية اللالصة لمصر أنشطة  التي تجر  ب االقطاعا  البحرية  :8-1الجدول 

 2015، 2013، 2012، 2008شركة "إيجاس" ألعواي ل المزايدا  العالميةبعد 

 االستثمارات،
 مليون دوالر

تاريخ منح 
 عمق المياه حامل الترخيص الترخيص

 )متر(
المساحة 

جولة  اسم القطاع (2)كم
 التراخيص

مليون  320
 3دوالر، حفر 
 آبار

2009 BP (100)% شمال تينة  2,400 غ/ي 
 البحرية

مليون  353 2008
 4دوالر، حفر 
 آبار

BP 2010فبراير  (100)% شمال دمياط  1,604 غ/ي 
 البحرية

مليون  71.5
 3دوالر، حفر 
 بسر

Dana Gas 2014فبراير   100,% شمال العريش  2,980 1,1000-0 
 البحرية

2012 

مليون  170
 2دوالر، حفر 
 بسر

Edison 2014فبراير  (50)% / 
Petroceltic (50)%  1,400 400- شمال ثقة  3,750 

 البحرية

مليون  150
 2دوالر، حفر 
 بسر

 2014يناير 
ENI (05)% /BP (30)% / 

Rosneft (10)% /Mubadala 
(10%) 

 شروق البحرية 3,765 1,800-1,400

مليون  370
 2دوالر، حفر 
 بسر

BP 2014مارس   100,% شمال تنين  5,195 2,300-1,500 
 البحرية

مليون  330
 2دوالر، حفر 
 بسر

BP 2014مارس  (100)% شمال المك   4,680 2,700-2,000 
 البحرية

مليون  100
 2دوالر، حفر 
 بسر

Edison 2015يناير  (50)% / 
Petroceltic (50)% شمال بورفؤاد  3,397 1,400-1,050 

 البحرية

2013 
مليون  145

 2دوالر، حفر 
 بسر

Eni 2015يناير   (50)% / 
BP (50)%  كروان البحرية 4,585 2,200-1,200 

مليون  130
 2دوالر، حفر 
 بسر

Eni 2015يناير   (100)% شمال ليك  5,105 3,000-2,050 
 البحرية

مليون دوالر،  75
 بسر 2حفر 

ديسمبر 
2016 

Eni  (50)% / 
BP (50)% شمال رأس  1,389 30-0 

 البحريةالعش 

2015 

مليون دوالر،  80
 بسر 2حفر 

ديسمبر 
2016 

BP (37.5)% /Eni (37.5)% / 
Total (25)% شمال الحماد  1,927 250-0 

 البحرية
مليون دوالر،  86

) Edison 2017يناير  بسر 2حفر  (100% شمال شرق  2,458 1,100-100 
 حابي البحرية

مليون دوالر،  65
 بسر 2حفر 

ديسمبر 
2016 BP (100)% شمال الطابية  2,084 1,300-200 

 البحرية

 : بيانا  تم تجميع ا استنادا إلى عدة مصادر:المصادر

 المصرية القابضة للغازا  الطبيعية " إيجاس"الشركة  •
 وزارة البترول والثروة المعدنية المصريةالموقع الرسمي ل •
 األميرية/الوقا ع المصرية والجريدة الرسميةال يسة العامة لشسون المطابع  •
• Middle East Energy Survey (MEES), Various Issues 
 www.eni.comاإليطالية،   Eniالموقع الرسمي لشركة  •
 group.com-www.dea األلمانية  DEAالموقع الرسمي لشركة  •
  www.bp.com البريطانية BPالموقع الرسمي لشركة  •
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اإلقليمي ثنا ي وثالثي األبعاد بالمنطقة المفتوحة في القسم  المس  السيزميمشرو   :14-1الشكل 

 قبالة السواحك المصرية الغربي من البحر المتوسط

 
 للشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية "إيجاس" 2014/2015المصدر: التقرير السنوت 

وتمتااد المنطقااة المفتوحااة فااي غاارب المتوسااط )فااي المياااه االقتصااادية اللالصااة 

 ، وهااي منطقااة بكاار لاام تشاا د أيااة اكتشااافا  سااابقة.2كاام 80,000مصاار( علااى مساااحة ل

، فسااو  تقااوي الشااركة أيضااا  بإعااادة معالجااة PGSووفقااا  للعقااد المبااري بااين إيجاااس و

ثنااا ي األبعاااد، بجانااب تجميااع بيانااا  جدياادة ومعالجت ااا  بيانااا  سااابقة للمساا  الساايزمي

كاام  7,380وتفساايرها. وقااد نجحاات الشااركة فااي جمااع بيانااا  المساا  الساايزمي لنحااو 

وذلاك ب اد  طارح عادة ، طولي كم 10,000طولي، وإعادة معالجة بيانا  سابقة لنحو 

ر المنطقااة الغربيااة ماان البحاا للبحااال عاان الغاااز عااروض جدياادةقطاعااا  ضاامن جولااة 

ماااايو  /طرحاات إيجااااس جولاااة العااروض الجديااادة فااي شااا رأياروبالفعاااك  .44المتوسااط

قطاعااا  بحريااا ، وحاادد  شاا ر تشاارين األول/أكتااوبر  13، والتااي تضاامنت نحااو 2018

 . (45،46) كآخر موعد لتلقي العروض 2018

                                           
44 Upstream Online;" Frontier Mediterranean acreage opening up in exploration drive"; March 9, 2018. 
45 MEES;" Egypt Gas Output At Record Levels As Cairo Launches Bid Rounds"; Vol.61, No.21, May 2018. 
46 MEES; "Egypt Gas Turns the Corner, But Can It Maintain Investment?"; Vol.61, No.7, February 16, 2018.
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فاااي الميااااه  بمنشاااطة البحاااال واالستكشاااا القا ماااة أماااا مااان جاناااب الشاااركا  

، BP ،Eniعاددها سابع شاركا  ) فيبلا  ،باالبحر المتوساط االقتصادية اللالصة لمصر

Total ،Petroceltic ،Edison،Gazprom  ،Dana Gasتيشااارك (. وتتصاادر 

BP  البريطانيااة وEni  بحصااول م علااى حقااوق االمتياااز فااي  اإليطاليااة هااذه الشااركا

حصاة  Eni% فاي خمساة قطاعاا ، بينماا تملاك 100حصة  BPعشر قطاعا  )تملك 

% في قطا  واحد، وتتشاارن الشاركتين فاي أربعاة قطاعاا  أخار ( ويقاع معظام 100

-1بالشاكك هذه القطاعا  على الحدود البحرية الشمالية والشرقية لمصر كما هاو مباين 

اإليطاليااة فااي ثالثااة قطاعااا  متجاااورة )شاامال ثقااة  Edisonكمااا تتواجااد شااركة  .15

" دانا غااز"البحرية، وشمال شرق حابي البحرية، وشمال بورفؤاد البحرية(. أما شركة 

 ، ف ي صاحبة االمتياز في قطا  واحد )شمال العريش البحرية(. اإلمارتية

البحال في شرق المتوسط ضمن المنطقة االقتصادية  القطاعا  البحرية التي الزالت قيد :15-1الشكل 

 2015، 2013، 2012، 2008شركة "إيجاس" ألعواي  مزايدا اللالصة لمصر بعد 
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46 MEES; "Egypt Gas Turns the Corner, But Can It Maintain Investment?"; Vol.61, No.7, February 16, 2018.
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فاااي الميااااه  بمنشاااطة البحاااال واالستكشاااا القا ماااة أماااا مااان جاناااب الشاااركا  
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فلســطني احملتلــة،  قبالــة ســواحل واالستكشــا أنشــطة البحــث  :1-3
 وقطاع غزة

 : لمحة تاريخية1-3-1

منااذ المحتلااة انطلقاات عمليااا  البحااال عاان الاانفط والغاااز قبالااة سااواحك فلسااطين 

حفااار العدياااد مااان اآلبااااار  (1990-1970)شااا د  الفتاااارة  حياااال، مطلاااع السااابعينا 

السااحك( لكن اا لام تسافر  خاط كام مان 20-10االستكشافية في المياه الضحلة )على بعاد 

، تاام اإلعااالن عاان أول 9199عاااي    فاايإال أناا. 47عاان تحقيااق أيااة اكتشااافا  تجاريااة

كاام غاارب مدينااة  40علااى بعااد فااي فلسااطين المحتلااة  Noa-1 "1-"نااوا اكتشااا  للغاااز

، تاام (2000)أت فااي عاااي  وبعااد أقااك ماان عاااي ماان تحقيااق االكتشااا  األول عسااقالن.

، Noaجنااوب شاارق حقااك  Mari-B ب"-"مااارت اإلعااالن عاان اكتشااا  آخاار للغاااز

وقااد باادأ إنتاااج  .48تريليااون قاادي مكعااب 1.5ماان الغاااز آنااذان حااوالي  وبلغاات احتياطياتاا 

، وخصااص إنتاجاا  لتشااغيك بعااض محطااا  2004عاااي  ب"-"مااارت الغاااز ماان حقااك

 .ليحك محك المازو  الذت كان يتم استيراده ل ذا الغرضفي فلسطين المحتلة  الك رباء

وشاااااركة ، البريطانياااااة BGشاااااركة  مااااانحقاااااق ا اااااتال  مااااان جاناااااب آخااااار، 

Consolidated Contractors Company (CCC)  ،أول اكتشاا  للغااز اليونانياة

، وذلاك بعاد حفار أول بسار استكشاافي 2000سبتمبر  /قبالة سواحك قطا  غزة في أيلول

، فاي 16-1بالشاكك كماا هاو مباين  مديناة غازة غاربكم  36" على بعد 1-"غزة مارين

ملياااون قااادي  37الغااااز مااان البسااار بمعااادل ؛ حياااال تااادفق 49متااار 603 ذا  عماااقميااااه 

 اليوي./مكعب

                                           
http://www.energy-sea.gov.il/English-Site/Pages/Oil%20And%20Gas%20in%20Israel/History-of-Oil-

-Gas-Exploration-and-Production-in-Israel.aspx  
48 Gurel A., “ Eastern Mediterranean Gas: Source of Prosperity for the Region?”; IAI, The Future of 
Natural Gas : Markets and Geopolitics, 2016, P 117-137.   
49 MEES;” First Gas Discovery Offshore Gaza Announced By BG International And CCC”; Vol.43, 
No.40, October 2, 2000.
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عاما  مع السلطة الفلسطينية  25قد وقع اتفاقية مدت ا  (BG/CCC)وكان ا تال 

في المنطقة البحرية قبالة سواحك قطا  غزة  والتطوير للقياي بمنشطة البحال 1999عاي 

وقيااع االتفاقيااة. شاا را  ماان تاااري  ت 18مااع التاازاي بحفاار بساارين استكشااافيين خااالل فتاارة 

ديسامبر /" في كانون األول2-"غزة مارين حفر البسر الثاني وبالفعك انت ى اال تال  من

احتياطياا  الحقاك القابلاة  قادر  وقاد ؛من الغاز تجارية كميا أكد وجود ، الذت 2000

 تريليون قدي مكعب. 1لالستلراج بنحو 

 البريطانية قبالة BGاكتشا  "غزة مارين" الذت حققت  شركة  :16-1الشكل 
 2000سواحك قطا  غزة عاي  

 
  Middle East Energy Survey (MEES)   : المصدر

ويعد "غزة مارين" االكتشاا  الوحياد للغااز قبالاة ساواحك قطاا  غازة حياال لام 

مان البريطانية  BGانسحبت شركة  ا، كم2001منذ عاي  أنشطة بحالأت تش د المنطقة 

 .50نتيجة عدي التوصك التفاق لتطوير الحقك 2008المنطقة عاي 

                                           
50 MEES;” I. Faces Power Crunch, As Gas Supplies Dwindle”; Vol.: 5, No 43; October 27, 2008. 
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 اكتشاف "تمار" و" ليفياثان": 1-3-2

قبالاة ساواحك فلساطين المحتلاة األولياة للغااز  االكتشاافا يمكن القاول بامن هاذه  

 فاي لتكثياف عملياا  البحاال األولاى الشارارة بمثاباة كانات رغم تواضع ا، وقطا  غزة

نجا  ا تال /كونساورتيوي مان حياال  .بغية تحقيق اكتشافا  جديدة شرق المتوسط، مياه

 ،بالواليااا  المتحاادةومقرهااا هيوسااتن  Noble Energyبقيااادة شااركة خماا  شااركا  

، Delek Drilling  مجموعاة شاركا  محلياة بفلساطين المحتلاة تضام كاك مان ومع اا

Isramco ،Avner ،Dor  تمااار"أولااى االكتشااافا  الكباار  وهااو حقااك  تحقيااقفااي" 

Tamar  بعاد حفار  ،2009حيفاا فاي كاانون الثاني/ينااير مديناة كام غارب  90على بعاد

 قاادر  احتياطيااا  . وقاادمتاار 1,676فااي مياااه عمق ااا  "1-"تمااار األول التقييماايالبساار 

 10إلاى  وفقا  ألحدر التقاديرا تم رفع ا ثم  ،تريليون قدي مكعب 8.5آنذان بنحو  الحقك

فاي تحقياق اكتشاا   ، نج  نفا  اال اتال (2009) وفي نف  العاي تريليون قدي مكعب.

 تريليون قدي مكعب. 0.5بنحو  من الغاز ، وقد قدر  احتياطيات  Dalit "داليت"

، Noble Energyي ـااااـال  شركتـــــــااااـ  ا تـــــــااااـ، نج2010وفااااي عاااااي 

فااي المياااه العميقااة  Leviathan "ليفياثااان"تحقيااق اكتشااا  فااي   Delek Drillingو

 .17-1بالشاكك " كماا هاو مباين تماار"كم غرب حقك  50بالمنطقة االقتصادية على بعد 

اكتشااا  الغاااز األكباار فااي المياااه االقتصااادية لفلسااطين المحتلااة، وقااد  "ليفياثااان"ويعااد 

 .تريليون قدي مكعب 18.9قدر  احتياطيات  آنذان بنحو 

بعااد إعااادة معالجااة وتحليااك بيانااا  المساا  الساايزمي ثالثااي األبعاااد، ونتااا ج و

تريليااون قاادي  21.9لتبلاا  عيااد تقاادير احتياطيااا  الغاااز بالحقااك أ  االختبااارا  المعمليااة، 

 39.4، باإلضااافة إلااى "تمااار"، أت أكثاار ماان ضااعف حجاام احتياطيااا  حقااك 51مكعااب

متار،  1,645فاي ميااه عمق اا  " ليفياثاان" يقعومليون برميك مكافب نفط من المتكثفا . 

، ولا  )أكثر من ثالثة أضاعا  مسااحة حقاك "تماار"( فدان 80,000ويمتد على مساحة 

                                           
51 MEES; “ Leviathan 3TCF Boost”; V57; N29; July 18, 2014. 
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، الساما  الر يسااية 9-1الجادول يباين  ."تماار" لحقاكمشااب ة  ةخصاا ص بتارو فيزيا يا

 في المياه االقتصادية لفلسطين المحتلة. "ليفياثان"و "تمار"الكتشافي 

 اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة :17-1الشكل 

 
 Delek Group Presentation; December 2016: المصدر      

 فلسطين المحتلةقبالة سواحك  "ليفياثان"و "تمار" يالكتشاف السما  الر يسية :9-1الجدول 

 اللاصية "تمار"حقك  "ليفياثان "حقك

اللصا ص  المسامية )%( 25 21
 البتروفيزيا ية

 النفاذية )دارسي( 1 0.5

 مساحة اللزان )فدان( 24,000 80,000

 عمق المياه )متر( 1,676 1,645

 االحتياطي )تريليون قدي مكعب( 10 21.9

 Delek Group Presentation; December 2016: المصدر
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 39.4، باإلضااافة إلااى "تمااار"، أت أكثاار ماان ضااعف حجاام احتياطيااا  حقااك 51مكعااب

متار،  1,645فاي ميااه عمق اا  " ليفياثاان" يقعومليون برميك مكافب نفط من المتكثفا . 

، ولا  )أكثر من ثالثة أضاعا  مسااحة حقاك "تماار"( فدان 80,000ويمتد على مساحة 

                                           
51 MEES; “ Leviathan 3TCF Boost”; V57; N29; July 18, 2014. 
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، الساما  الر يسااية 9-1الجادول يباين  ."تماار" لحقاكمشااب ة  ةخصاا ص بتارو فيزيا يا

 في المياه االقتصادية لفلسطين المحتلة. "ليفياثان"و "تمار"الكتشافي 

 اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة :17-1الشكل 

 
 Delek Group Presentation; December 2016: المصدر      

 فلسطين المحتلةقبالة سواحك  "ليفياثان"و "تمار" يالكتشاف السما  الر يسية :9-1الجدول 

 اللاصية "تمار"حقك  "ليفياثان "حقك

اللصا ص  المسامية )%( 25 21
 البتروفيزيا ية

 النفاذية )دارسي( 1 0.5

 مساحة اللزان )فدان( 24,000 80,000

 عمق المياه )متر( 1,676 1,645

 االحتياطي )تريليون قدي مكعب( 10 21.9

 Delek Group Presentation; December 2016: المصدر
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تحقيق عادة اكتشاافا  أخار  متواضاعة مان  (2013-2011)وقد ش د  الفترة 

 Tanin (1.2 "تاااانين"(، 2011تريلياااون قااادي مكعاااب،  0.1) Dolphin "دولفاااين"بين اااا 

 (،2012ليااون قاادي مكعااب، يتر 0.1) Shimshon "شمشااون" (،2012تريلياون قاادي مكعااب، 

-تمااار"اكتشااا  (، باإلضااافة إلااى 2013، تريليااون قاادي مكعااب 1.8) Karish "كاااريش"

بااذلك إجمااالي  ليرتفااع (2013تريليااون قاادي مكعااب،  0.9) Tamar SW "جنااوب غاارب

تريلياون  11.2إلاى  NSAIوفاق أحادر التقاديرا  مان مؤسساة احتياطيا  حقاك تماار 

امتاداد لحقاك عتقد أن  ي  و ،Yishai (2013)وكان آخر هذه االكتشافا  حقك  .قدي مكعب

وتقادر احتياطياتا  مان  المحتلاة، نالقبرصي داخك المياه االقتصادية لفلسطي "أفروديت"

وباذلك يصاك  .52تريليون قدي مكعب 0.31-0.25بنحو  وفقا  لبيانا  وزارة الطاقة الغاز

 11 إلاى 1999منذ عاي  قبالة سواحك فسلطين المحتلة وقطا  غزةعدد اكتشافا  الغاز 

الجادول تريليون قدي مكعاب كماا يباين  39قرابة اكتشا  باحتياطيا  إجمالية تصك إلى 

1-10. 

تقاوده شاركة  علان ا اتال  مان ثاالر شاركا االكتشافا ، فقد أوإلى جانب هذه 

Ratio Oil  البحارت الاذت  399-بفلسطين المحتلة؛ ويحمك ترخيص البحال في القطاا

مان سااحك كام  150يقع على الحدود مع مصار، تحقياق اكتشاا  جدياد للغااز علاى بعاد 

 ؛ وذلاك"ليفياثاان"ويقاع علاى مقرباة مان حقاك  Royee "روياي"باسام  فلسطين المحتلة

 5-1.9نحاو  "روياي"استنادا  إلى تفسير بيانا  المسا  السايزمي ثالثاي األبعااد. ويضام 

، 53تريلياون قادي مكعاب غااز 3.2تريليون قدي مكعب غاز، وعلى أفضاك تقادير حاوالي 

ي فا NSAIتريلياون قادي مكعاب حساب تقيايم مؤسساة  3.6ثم تم رفع أفضك تقادير إلاى 

 اكتشاااا وفاااي حاااال تمكاااد  صاااحة هاااذه التقاااديرا ، سيصاااب   .(54)2017ماااايو /أياااار

 ."ليفياثان"و "تمار"ثالال أكبر اكتشا  للغاز بعد  "رويي"

                                           
http://www.oilandgas.co.il/englishsite/assetsmap/pelagic-licenses.aspx  

53  Cedigaz;” Another Major Gas field “; Cedigaz News Report CNR54-1; December 15, 2014. 
54 http://www.oilandgas.co.il/englishsite/assetsmap/gal-early-permit.aspx  

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     53 
 

 اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة :10-1الجدول 

االحتياطيات  الشركا  متحظات
 3تريليون قدم

تاريخ 
 االكتشاف االكتشاف

ال يزال الحقل دون 
غزة مارين  BG (100%) 1 1999 تطوير

Gaza Maine 

 2004اإلنتاج منذ  بدأ
 (تم االستنزاف)

Delek Drillig (48.5%), Noble Energy 
(47.06%), Delek Invest. (4.44%) 0.1 

 نوا  1999
Noa 

ب -ماري 2000
Mari-B 

على اإلنتاج منذ 
 2013مارس 

Noble Energy (32.5%), Isramco 
(28.75%),Delek Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), Everst (3.5%) 

 تمار* 2009 11.2
Tamar 

تم حفر بئر 
استكشافي، جاري 

 تقييم الحقل

Noble Energy (32.5%), Isramco 
(28.75%),Delek Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), Everst (3.5%) 

 داليت 2009 0.5
Dalit 

 Delek Drillig (45.34%), Noble Energy في مرحلة التطوير
(39.66%), Ratio Oil (15%) 21.9 2010  ليفياثان

Leviathan 
تم حفر بئر 

استكشافي، تحت 
 التقييم

Delek Drillig (45.34%), Noble Energy 
(39.66%), Ratio Oil (15%) 0.1 2011  دولفين

Dolphin 

 Taninتانين  Energean O&G (100%) 1.2 2012 في مرحلة التطوير

تم حفر بئر 
استكشافي، تحت 

 التقييم

Isramco(50%), Naphta oil (20%), I.Oil 
(10%), Modiin (10%), ( 10آخرون شمشون  2012 0.55 (%

Shimshon 

كاريش  Energean O&G (100%) 1.8 2013 في مرحلة التطوير
Karish 

تم منح رخصة 
التطوير للشركا  حتى 

 2045عام 

MAMMAX(63%) I.Oppurtunity (21%), 
Eden(11%), PSH (5%) 0.25-0.31  2013 Ishai 

تريليون قدم مكعب 38.55  
(لبلوغ ما مرحلة االستنزا ب" -)ال يشمك " نوا" و"مارت  اإلجمالي 

اإلعلللتن علللن جوللللة العلللروض األوللللى للبحلللث علللن الغلللاز قباللللة سلللواحل  :1-3-3

 فلسطين المحتلة

فاي الميااه االقتصاادية اللالصاة لفلساطين التي تم تحقيق ا في ضوء االكتشافا   

يقضاي  2012عاي قرارا  والموارد الما ية  الطاقةو البنية التحتية اتلذ  وزارةالمحتلة، 

بنااء  علاى فاي الميااه االقتصاادية، ز الغااالانفط وتعليق من  تراخيص جديدة للبحال عن ب

 وذلك ب د  تقييم هاذه االكتشاافا ، وتحاديال سياساة الغاازتوصية من مجل  البترول، 
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تحقيق عادة اكتشاافا  أخار  متواضاعة مان  (2013-2011)وقد ش د  الفترة 

 Tanin (1.2 "تاااانين"(، 2011تريلياااون قااادي مكعاااب،  0.1) Dolphin "دولفاااين"بين اااا 

 (،2012ليااون قاادي مكعااب، يتر 0.1) Shimshon "شمشااون" (،2012تريلياون قاادي مكعااب، 

-تمااار"اكتشااا  (، باإلضااافة إلااى 2013، تريليااون قاادي مكعااب 1.8) Karish "كاااريش"

بااذلك إجمااالي  ليرتفااع (2013تريليااون قاادي مكعااب،  0.9) Tamar SW "جنااوب غاارب

تريلياون  11.2إلاى  NSAIوفاق أحادر التقاديرا  مان مؤسساة احتياطيا  حقاك تماار 

امتاداد لحقاك عتقد أن  ي  و ،Yishai (2013)وكان آخر هذه االكتشافا  حقك  .قدي مكعب

وتقادر احتياطياتا  مان  المحتلاة، نالقبرصي داخك المياه االقتصادية لفلسطي "أفروديت"

وباذلك يصاك  .52تريليون قدي مكعب 0.31-0.25بنحو  وفقا  لبيانا  وزارة الطاقة الغاز

 11 إلاى 1999منذ عاي  قبالة سواحك فسلطين المحتلة وقطا  غزةعدد اكتشافا  الغاز 

الجادول تريليون قدي مكعاب كماا يباين  39قرابة اكتشا  باحتياطيا  إجمالية تصك إلى 

1-10. 

تقاوده شاركة  علان ا اتال  مان ثاالر شاركا االكتشافا ، فقد أوإلى جانب هذه 

Ratio Oil  البحارت الاذت  399-بفلسطين المحتلة؛ ويحمك ترخيص البحال في القطاا

مان سااحك كام  150يقع على الحدود مع مصار، تحقياق اكتشاا  جدياد للغااز علاى بعاد 

 ؛ وذلاك"ليفياثاان"ويقاع علاى مقرباة مان حقاك  Royee "روياي"باسام  فلسطين المحتلة

 5-1.9نحاو  "روياي"استنادا  إلى تفسير بيانا  المسا  السايزمي ثالثاي األبعااد. ويضام 

، 53تريلياون قادي مكعاب غااز 3.2تريليون قدي مكعب غاز، وعلى أفضاك تقادير حاوالي 

ي فا NSAIتريلياون قادي مكعاب حساب تقيايم مؤسساة  3.6ثم تم رفع أفضك تقادير إلاى 

 اكتشاااا وفاااي حاااال تمكاااد  صاااحة هاااذه التقاااديرا ، سيصاااب   .(54)2017ماااايو /أياااار

 ."ليفياثان"و "تمار"ثالال أكبر اكتشا  للغاز بعد  "رويي"

                                           
http://www.oilandgas.co.il/englishsite/assetsmap/pelagic-licenses.aspx  

53  Cedigaz;” Another Major Gas field “; Cedigaz News Report CNR54-1; December 15, 2014. 
54 http://www.oilandgas.co.il/englishsite/assetsmap/gal-early-permit.aspx  
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 اكتشافا  الغاز قبالة سواحك فلسطين المحتلة وقطا  غزة :10-1الجدول 

االحتياطيات  الشركا  متحظات
 3تريليون قدم

تاريخ 
 االكتشاف االكتشاف

ال يزال الحقل دون 
غزة مارين  BG (100%) 1 1999 تطوير

Gaza Maine 

 2004اإلنتاج منذ  بدأ
 (تم االستنزاف)

Delek Drillig (48.5%), Noble Energy 
(47.06%), Delek Invest. (4.44%) 0.1 

 نوا  1999
Noa 

ب -ماري 2000
Mari-B 

على اإلنتاج منذ 
 2013مارس 

Noble Energy (32.5%), Isramco 
(28.75%),Delek Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), Everst (3.5%) 

 تمار* 2009 11.2
Tamar 

تم حفر بئر 
استكشافي، جاري 

 تقييم الحقل

Noble Energy (32.5%), Isramco 
(28.75%),Delek Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), Everst (3.5%) 

 داليت 2009 0.5
Dalit 

 Delek Drillig (45.34%), Noble Energy في مرحلة التطوير
(39.66%), Ratio Oil (15%) 21.9 2010  ليفياثان

Leviathan 
تم حفر بئر 

استكشافي، تحت 
 التقييم

Delek Drillig (45.34%), Noble Energy 
(39.66%), Ratio Oil (15%) 0.1 2011  دولفين

Dolphin 

 Taninتانين  Energean O&G (100%) 1.2 2012 في مرحلة التطوير

تم حفر بئر 
استكشافي، تحت 

 التقييم

Isramco(50%), Naphta oil (20%), I.Oil 
(10%), Modiin (10%), ( 10آخرون شمشون  2012 0.55 (%

Shimshon 

كاريش  Energean O&G (100%) 1.8 2013 في مرحلة التطوير
Karish 

تم منح رخصة 
التطوير للشركا  حتى 

 2045عام 

MAMMAX(63%) I.Oppurtunity (21%), 
Eden(11%), PSH (5%) 0.25-0.31  2013 Ishai 

تريليون قدم مكعب 38.55  
(لبلوغ ما مرحلة االستنزا ب" -)ال يشمك " نوا" و"مارت  اإلجمالي 

اإلعلللتن علللن جوللللة العلللروض األوللللى للبحلللث علللن الغلللاز قباللللة سلللواحل  :1-3-3

 فلسطين المحتلة

فاي الميااه االقتصاادية اللالصاة لفلساطين التي تم تحقيق ا في ضوء االكتشافا   

يقضاي  2012عاي قرارا  والموارد الما ية  الطاقةو البنية التحتية اتلذ  وزارةالمحتلة، 

بنااء  علاى فاي الميااه االقتصاادية، ز الغااالانفط وتعليق من  تراخيص جديدة للبحال عن ب

 وذلك ب د  تقييم هاذه االكتشاافا ، وتحاديال سياساة الغاازتوصية من مجل  البترول، 
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 مارور . وبعادالصاعوبا  الفنياة، والتغلاب علاى كافاة ، وتعديك النظاي التشريعيالداخلية

بنااء و 2017عااي سنوا  من هذا التعليق المؤقت، قارر  وزارة الطاقاة  أكثر من أربع

أماااي عمليااا   مجااددا   علااى توصااية أيضااا  ماان مجلاا  البتاارول، فاات  المياااه االقتصااادية

 بمان أماا لمان  تاراخيص البحاال  توجاد آليتاان، ووفقاا  لقاانون البتارول البحال والتنقيب.

أو اللجااوء إلااى إجااراء عمليااة  مباشاارة (License Applicationsبااا  تاارخيص )طل

( لمان  التاراخيص إلاى Competitive Bidding Processتقاديم عاروض تنافساية )

 . المقدمة من الشركا  المتنافسةأفضك العروض 

ونظاارا  ألن كافااة عمليااا  البحااال السااابقة التااي أساافر  عاان تحقيااق االكتشااافا  

محليااة أغلب ااا شااركا  ماان شااركا   الااذكر كاناات عباار طلبااا  تاارخيص مقدمااةسااالفة 

، فقاد قاارر  وزارة الطاقاة اتباا  اآلليااة الثانياة باإجراء عمليااة تقاديم عااروض وأمريكياة

تنافسية )مزايدة عالمية( لجذب أكبر عدد ممكن من الشركا  العالمية. وفي ضوء ذلك، 

بشااكك متساااو ( Block) قطا /منطقااة 69تاام تقساايم المياااه االقتصااادية اللالصااة إلااى 

 .55لحسااب قاانون البتاارو 2كام 400تقريباا  بحياال ال تزيااد مسااحة المنطقاة الواحاادة عان 

، فقاد فاي وقات ساابقفي بعض المناطق والتي تم منح ا  سارية لوجود تراخيص ونظرا  

الشاكك  كماا أن، 2كام 400وجود بعض القطاعا  بمسااحة أقاك مان  نتج عن هذا التقسيم

 .18-1بالشكك كما هو مبين أصب  غير منتظم  بعض القطاعا ل الن ا ي

 أنشااطةوباادأ  أولااى اللطااوا  الفعليااة نحااو فاات  المياااه االقتصااادية مجااددا  أماااي 

األولاى  العاروضالبحال، بطارح وزارة البنياة التحتياة والطاقاة والماوارد الما ياة جولاة 

 117قطا  تتاراوح مسااحت ا باين  24، والتي تضمنت 2016في تشرين الثاني/نوفمبر 

، 11-1بالجادول متر كما هو مبين  1,770- 680في عمق مياه يتراوح بين  2كم 400و

كاآخر موعاد لتقاديم العاروض  مان نفا  العااي نيساان/أبريكمن ش ر  21وتم تحديد يوي 

 من الشركا  الراغبة.
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لفتح ا  قطاعا   69تقسيم المنطقة االقتصادية اللالصة لفلسطين المحتلة إلى  خريطة: 18-1الشكل 

 عمليا  البحال واالستكشا أماي 

 
 فلسطين المحتلة  -المصدر: وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياه

المنطقة االقتصادية اللالصة  في األولى العروضطروحة في جولة القطاعا  الم :11-1 الجدول

 لفلسطين المحتلة 

متوسط 
عمق المياه 

 )ي(

المساحة 
 (2)كم

رقم 
 القطا 

متوسط عمق 
 المياه )ي(

المساحة 
 القطا رقم  (2)كم

1,255 292.5 33 1,770 364.93 12 
1,325 148.21 36 1,660 175.45 13 
1,420 400 38 1,520 298.67 17 
1,480 393.74 39 1,680 352.76 19 
1,475 400 40 1,630 228.24 21 
1,120 383.29 42 1,565 400 22 
1,320 269.88 46 1,425 400 23 
1,351 276.18 47 1,425 190.31 26 
1,410 117.83 48 1,415 399.57 27 
1,280 323.6 50 1,535 349.16 29 
1,010 400 51 1,560 400 31 
680 170.35 60 1,490 356.98 32 

 فلسطين المحتلة  -: وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياهالمصدر
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 مارور . وبعادالصاعوبا  الفنياة، والتغلاب علاى كافاة ، وتعديك النظاي التشريعيالداخلية

بنااء و 2017عااي سنوا  من هذا التعليق المؤقت، قارر  وزارة الطاقاة  أكثر من أربع

أماااي عمليااا   مجااددا   علااى توصااية أيضااا  ماان مجلاا  البتاارول، فاات  المياااه االقتصااادية

 بمان أماا لمان  تاراخيص البحاال  توجاد آليتاان، ووفقاا  لقاانون البتارول البحال والتنقيب.
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لفتح ا  قطاعا   69تقسيم المنطقة االقتصادية اللالصة لفلسطين المحتلة إلى  خريطة: 18-1الشكل 

 عمليا  البحال واالستكشا أماي 

 
 فلسطين المحتلة  -المصدر: وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياه

المنطقة االقتصادية اللالصة  في األولى العروضطروحة في جولة القطاعا  الم :11-1 الجدول

 لفلسطين المحتلة 

متوسط 
عمق المياه 

 )ي(

المساحة 
 (2)كم

رقم 
 القطا 

متوسط عمق 
 المياه )ي(

المساحة 
 القطا رقم  (2)كم

1,255 292.5 33 1,770 364.93 12 
1,325 148.21 36 1,660 175.45 13 
1,420 400 38 1,520 298.67 17 
1,480 393.74 39 1,680 352.76 19 
1,475 400 40 1,630 228.24 21 
1,120 383.29 42 1,565 400 22 
1,320 269.88 46 1,425 400 23 
1,351 276.18 47 1,425 190.31 26 
1,410 117.83 48 1,415 399.57 27 
1,280 323.6 50 1,535 349.16 29 
1,010 400 51 1,560 400 31 
680 170.35 60 1,490 356.98 32 

 فلسطين المحتلة  -: وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياهالمصدر
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األولاى تام اختيارهاا  العاروضأن القطاعا  المطروحة في جولة  ومن المالح 

، في محاولاة السابقة لتكون متمركزة في وسط المياه االقتصادية، ومالصقة لالكتشافا 

 ةالتنظيمياااسااابة للقواعاااد أماااا بالنلجاااذب أكبااار عااادد ممكااان مااان الشاااركا  العالمياااة. 

(Regulatory Regime) أهام سامات ا  ، فتاتللصلترخيص البحال عان الانفط والغااز

 :في النقاط التالية الر يسية

بحفاار بساار أو  االلتاازايلماادة ثااالر ساانوا ، مااع  تسااتمر: البحللث األولللى مرحلللة •

ثالثااة ماادة التاارخيص بقبااك انت اااء  علااى األقااك (Drop Point  )تحديااد موقعاا

 ش ور على األقك.

ثالر سانوا  إضاافية لاسريان الترخيص  فترةإمكانية مد : البحث الثانية مرحلة •

بعض الشاروط األخار  با االلتازاي ، ماعهاذه الفتارة خااللبشرط حفر بسر واحاد 

 التي يحددها القانون.

ينت ااي العمااك بتاارخيص  ،تجااارت فااي حالااة تحقيااق اكتشااا : اإلنتللاج مرحلللة •

 الساتغالل االكتشاا ( Lease) تمن  الشركة صااحبة التارخيص عقادا  و البحال،

 سنة إضافية. 20 ـل مدة فترة العقدسنة مع إمكانية  30لمدة 

خيص، اومن أجك تعزيز المنافساة باين الشاركا  الراغباة فاي دخاول جولاة التار

الساماح ألت مان الشاركا  الحاا زة والقضاء على االحتكار، قرر  وزارة الطاقة عادي 

إال أنا  وماع اقتاراب  .56تريليون قدي مكعاب 7على تراخيص سارية وتزيد حصت ا عن 

 قاارر  وزارة الطاقااة مااد الفتاارة إلااى شاا ر تموز/يوليااون ايااة فتاارة تلقااي العااروض، 

، ماان نفاا  العاااي ثاام أعاااد  وماادت ا إلااى منتصااف شاا ر تشاارين الثاااني/نوفمبر، 2017

 .إلى عزوف الشركات العالمية عن تقديم عروض وهي خطوة تشير

                                           
" ”; 
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عان تلقاي عرضاين  األولاىجولة ال، أسفر  األخيرةوبالفعك، ومع انت اء الم لة 

أماا العارض الثااني اليونانياة،  Energean Oil & Gas، األول مقدي من شركة 57فقط

و  Oil Indiaهندياة مان بين اا  حكومياة ا تال /كونساورتيوي مان أرباع شاركا  فقدما 

India Oil . اللطاوة  تمثاكبمن اا  الجولة )المتواضاعة(وعق بت وزارة الطاقة على نتا ج

فاااي ، وأن اااا بااادأ  مياه اااا االقتصااااديةاألولاااى نحاااو اساااتغالل الثاااروا  البترولياااة فاااي 

 . 2018لطرح جولة التراخيص الثانية خالل عاي  التحضير

المحتلاااة فاااي كاااانون  نبفلساااطيلبتااارول مجلااا  اصاااادق  وفاااي نفااا  الصااادد،

، حيااال 58فااي سااتة قطاعااا  جدياادة تااراخيصسااتة  علااى ماان ، 2017األول/ديساامبر 

  على تراخيص فاي خمساة قطاعاا اليونانية Energean Oil & Gasشركة  حصلت

وكااريش  Taninتاانين  حقاولمان وهاي القطاعاا  القريباة ( 31، 23، 22، 21، 12)

Karish  فلي رغبلة الشلركة  يفسلروهلو ملا  .نف  الشركة تطويرهاعلى  والتي تشر

في قطاعات مجلاورة، حيلث يمكلن االسلتفادة ملن التسلهيتت البحريلة المزملع  التواجد

أمااا كونسااورتيوي  .، وتخفلليت تكللالين اإلنتللاجالحقلللين ضللمن خطللة تطللويرتركيبهللا 

وبمان  التاراخيص  .59(32في القطا  رقام ) البحال الشركا  ال ندية، فقد فاز بترخيص

يصاك العادد اإلجماالي للقطاعاا   ثالثاة تاراخيص أخار  ساارية، بجانابالستة الجديدة 

البحرية التي تقاوي في اا شاركا  البتارول المحلياة والعالمياة بعملياا  البحاال عان الانفط 

 2كام 3,346بمسااحة إجمالياة  ه االقتصادية لفلساطين المحتلاة إلاى تساعةوالغاز في الميا

تحققاات في ااا والتااي تسااعة قطاعااا  أخاار   عااالوة علااى، 12-1بالجاادول كمااا هااو مبااين 

ومن اا ماازال فاي إطاار إعاداد  من ا ما تم تطويره وبدأ اإلنتااج بالفعاك، اكتشافا  غازية

 . 19-1 شككالبين يكما  خطة التطوير

                                           
NewBase; “ ”; 
Energean Oil& Gas; “Energean awarded five exploration licenses”; Press Release; December 13, 2017.
Ministry of Energy;” Petroleum Council Approved the Winning Bids”; Press Release; December 11, 
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NewBase; “ ”; 
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فلسطين قبالة سواحك  ب ا عمليا  البحال عن النفط والغاز الجارتالقطاعا   :12-1 الجدول

  2018، مطلع عاي المحتلة

المساحة  الترخيص حامل انتها  الترخيص
 (2)كم

رقم /اسم
 القطاع

2018-أبريك   رويي 400
Royee 

2018-ديسمبر 27 آخرون(  أريي 396
Aryee 

2020-أبريك  د-ألون 400
Alon-D 

2020-ديسمبر 364.93 12 
2020-ديسمبر 228.24 21 
2020-ديسمبر 400 22 
2020-ديسمبر 400 23 
2020-ديسمبر 400 31 

2020-ديسمبر 356.98 32 

 فلسطين المحتلة -وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياه-:المصدر

 فلسطين المحتلة قبالة سواحك  مناطق االمتياز والتطوير :19-1 الشكل

 
 فلسطين المحتلة -الطاقة، وموارد المياهووزارة البنية التحتية، -:المصدر

     

     

     

        

      

    

    

     ث  
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 قربص مجهورية قبالة سواحل واالستكشافاتأنشطة البحث  :1-4

 عمليات المسح السيزمي ثنائي وثتثي األبعاد: 1-4-1

تعتبر قبرص من أوا اك الادول فاي شارق المتوساط التاي قامات بإعاداد دراساا  

البحرية ويعود ذلك إلاى حقباة السابعينيا . فلاالل  منطقت اجيوفيزيا ية وجيولوجية عن 

بجماااع بياناااا  المسااا   Delta Exploration، قامااات شاااركة 1974-1970الفتااارة 

بجمااع  Sefelمتاار، بينمااا قاماات شااركة  200عمااق  علااى فااي المياااه الضااحلةالساايزمي 

أكثار  في المياه اإلقليمية. وبعد طولي كم 8,000 لـبيانا  المس  السيزمي ثنا ي األبعاد 

لماء ـاااـتية للعــاااـوفيـــالس ةلألكاديمياااع ـاااـابـــق تـاااـاي فريــــاااـوا ، قـــاااـمااان عشااار سن

((Soviet Academy of Scientists  بإعاداد دراساا   1987-1985خاالل الفتارة

مكااامن لاحتمالياة بدرجااة معقولاة وجاود  عاان ، أساافر  نتا ج ااجيوفيزيا ياةجيولوجياة و

 .60الضحلةللنفط والغاز في المياه 

بترولية قبالاة الساواحك الثروا  الوبالرغم من هذه البداية التاريلية للبحال عن  

، عندما بدأ  إدارة خدما  الطاقاة 2006القبرصية، إال أن البداية الحقيقية انطلقت عاي 

التابعااة لااوزارة التجااارة والصااناعة والسااياحة فااي تنفيااذ برنااامج لجمااع بيانااا  المساا  

 : 61الثي األبعاد وذلك على النحو التاليالسيزمي ثنا ي وث

بجمااع  Petroleum Geoscience (PGS)، قاماات شااركة 2006فااي عاااي  •

ساحة ــاااـعلاااى م طاااولي كااام 6,770 لاااـبياناااا  المسااا  السااايزمي ثناااا ي األبعااااد 

 ضمن المياه االقتصادية القبرصية. 2كم 51,000

                                           

Mediterranean and the Adriatic Sea"; IENE’s International Workshop, Athens , April 26
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فلسطين قبالة سواحك  ب ا عمليا  البحال عن النفط والغاز الجارتالقطاعا   :12-1 الجدول

  2018، مطلع عاي المحتلة
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 (2)كم

رقم /اسم
 القطاع
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Royee 
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Aryee 

2020-أبريك  د-ألون 400
Alon-D 

2020-ديسمبر 364.93 12 
2020-ديسمبر 228.24 21 
2020-ديسمبر 400 22 
2020-ديسمبر 400 23 
2020-ديسمبر 400 31 

2020-ديسمبر 356.98 32 

 فلسطين المحتلة -وزارة البنية التحتية، الطاقة، وموارد المياه-:المصدر

 فلسطين المحتلة قبالة سواحك  مناطق االمتياز والتطوير :19-1 الشكل

 
 فلسطين المحتلة -الطاقة، وموارد المياهووزارة البنية التحتية، -:المصدر

     

     

     

        

      

    

    

     ث  
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 قربص مجهورية قبالة سواحل واالستكشافاتأنشطة البحث  :1-4

 عمليات المسح السيزمي ثنائي وثتثي األبعاد: 1-4-1

تعتبر قبرص من أوا اك الادول فاي شارق المتوساط التاي قامات بإعاداد دراساا  
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لماء ـاااـتية للعــاااـوفيـــالس ةلألكاديمياااع ـاااـابـــق تـاااـاي فريــــاااـوا ، قـــاااـمااان عشااار سن

((Soviet Academy of Scientists  بإعاداد دراساا   1987-1985خاالل الفتارة

مكااامن لاحتمالياة بدرجااة معقولاة وجاود  عاان ، أساافر  نتا ج ااجيوفيزيا ياةجيولوجياة و

 .60الضحلةللنفط والغاز في المياه 

بترولية قبالاة الساواحك الثروا  الوبالرغم من هذه البداية التاريلية للبحال عن  

، عندما بدأ  إدارة خدما  الطاقاة 2006القبرصية، إال أن البداية الحقيقية انطلقت عاي 

التابعااة لااوزارة التجااارة والصااناعة والسااياحة فااي تنفيااذ برنااامج لجمااع بيانااا  المساا  
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ساحة ــاااـعلاااى م طاااولي كااام 6,770 لاااـبياناااا  المسااا  السااايزمي ثناااا ي األبعااااد 

 ضمن المياه االقتصادية القبرصية. 2كم 51,000

                                           

Mediterranean and the Adriatic Sea"; IENE’s International Workshop, Athens , April 26
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بجمع بيانا  المسا  السايزمي ثالثاي األبعااد  PGSشركة ، قامت 2007في عاي  •

في المنطقاة القريباة مان الميااه االقتصاادية اللبنانياة، علماا   2كم 659على مساحة 

كماا توضا   بمن نف  الشركة كانت تقوي بتنفياذ مسا  مماثاك فاي الجاناب اللبنااني

 .20-1اللريطة 

بجمع بياناا  المسا  السايزمي ثناا ي األبعااد  PGSشركة قامت  ،2008في عاي  •

 .من المياه االقتصادية لقبرص في القسم الغربي والجنوبي طولي كم 12,200 لـ

 

وقد أسفر تفسير بيانا  المس  السيزمي ثنا ي وثالثي األبعاد الاذت أعدتا  

منظومااة البتروليااة، للوضااع تصااور الفرنسااية، عاان  Beicip-Franlabشااركة 

وجااود هيكليااا  وطبقااا  جيولوجيااة واضااحة المعااالم قااد تشااكك مكااامن وأظ اار 

 . محتملة للنفط والغاز

 نشاط المس  السيزمي ثنا ي وثالثي األبعاد في المنطقة االقتصادية اللالصة :20-1 الشكل
 2008-2006لقبرص خالل الفترة 

 
 ، جم ورية قبرص(MCIT-Energy Service) والسياحةوزارة التجارة والصناعة بإدارة خدما  الطاقة : المصدر  
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للبحلللللث علللللن الغلللللاز قباللللللة سلللللواحل والت ملللللنح التلللللراخيص جللللل انطلللللتق :1-4-2

 قبرص

للشاركا  الراغباة  عن الانفط والغااز لمن  تراخيص البحالوفي إطار التحضير 

عباار مزاياادا  عالميااة، تاام تقساايم منطقااة البحااال الواقعااة جنااوب جزياارة قباارص ضاامن 

. وتتاراوح 2كام 50,799قطاعاا  بمسااحة إجمالياة  13المنطقة االقتصادية اللالصة إلاى 

، بينمااا يتااروح عمااق المياااه فااي 2كاام 2,374و 2كاام 1,201مساااحة القطااا  الواحااد بااين 

 . 13-1الجدول متر تقريبا  كما يبين  3,000ر و مت 300منطقة البحال بين 

 قطاعا   13إلى  الواقعة جنوب قبرصالمنطقة البحرية تقسيم  :13-1 الجدول

         ق      ه )   (
   م        (         ) م

       ق أعلى عم 
2,574 397 5,740 1 
2,051 248 4,741 2 
2,020 782 3,510 3 
2,866 2,449 2,734 4 
2,750 2,201 4,555 5 
2,619 2,002 4,561 6 
2,613 846 4,562 7 
2,588 730 4,562 8 
2,351 1,887 4,279 9 
2,475 1,652 2,561 10 
2,186 1,194 2,958 11 
2,026 1,185 4,597 12 
2,124 2,010 1,439 13 

 ، جم ورية قبرص(MCIT-Energy Service) والسياحةوزارة التجارة والصناعة بإدارة خدما  الطاقة : المصدر

 

ذب الشااركا  العالميااة للتنقيااب عاان ـجاانحااو  وقااد باادأ  أولااى اللطااوا  العمليااة

جولااة التااراخيص األولااى فااي  بطاارحوذلااك  القبرصاايةالاانفط والغاااز فااي المياااه البحريااة 

قطاعاا  البحرياة )باساتثناء القطاا  ال، والتاي تضامنت جمياع 2007فبراير /ش ر شباط
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أما بالنسبة للقواعاد التنظيمياة . 2مك 46,000( بمساحة إجمالية 13، والقطا  رقم 3رقم 

(Regulatory Regime لترخيص البحال، فتتللص أهم سمات ا الر يسية فاي النقااط )

 التالية:

اال ااتال  : وتسااتمر لماادة ثااالر ساانوا ، ويلتاازي في ااا البحللث األولللى مرحلللة •

 الفا ز بحفر بسر استكشافي واحد على األقك.

لماادة  نييمكاان تمديااد فتاارة البحااال األولااى لفتاارتين إضااافيت: الفتللرة اإلضللافية •

 % ماان المساااحة الكليااة للقطااا 25لكاان ساايتم سااحب ، فااي كااك فتاارة ساانتين

 مع كك تجديد. الممنوح

حااق فااي حااال تحقيااق استكشااا  تجااارت، يماان  اال ااتال   :اإلنتللاج مرحلللة •

، مااع إمكانيااة تجديااده لماادة عشاار ساانوا  ساانة 25لماادة  اسااتغالل االكتشااا 

 .والشروط المنظمة في هذا الشمنإضافية وفق القواعد 

وفي نف  الصدد، أسفر  نتا ج الجولة عن تام قباول العارض المقادي مان شاركة 

Noble Energy  ( المتااخم للمنطقاة االقتصاادية أفروديت) 12-األمريكية على القطا

 .2008تارخيص فاي تشارين األول/أكتاوبرالمان  وتم كك من مصر وفلسطين المحتلة، ل

 شااركة و بعااد انت اااء عمليااا  البحااال الساايزمي التااي اسااتمر  ثااالر ساانوا ، باادأ 

Noble Energy 1-قبارص أ" فاي حفار أول بسار استكشاافي" (Cyprus A-1)  فاي

 يتم حفره قبالة السواحك القبرصية. استكشافي ، وهو أول بسر2011سبتمبر /أيلول

 ، فقااد2011ديساامبر  /فااي كااانون األول Noble Energy  ووفقااا  لمااا أعلنتاا

أفضاك تقادير نحاو علاى تريليون قدي مكعب، و 8-5نحو  أخترق طبقة حاوية للغاز تضم

. حيااال اختاارق البساار االستكشااافي طبقااا  رمليااة ماان عصاار 62تريليااون قاادي مكعااب 7

متار، فاي  5,860متر. ووصك البسر االستكشافي إلى عماق  94الميوسين بسمك صافي 

فادان، وهاو  25,600ة حعلى مساا "أفروديتاكتشا  "متر. ويمتد  1,689مياه عمق ا 
                                           
62 LNG World News;” Noble Finds Gas Off Cyprus”; December 28, 2011. 
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العماالق  "انليفياثا"يقع على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة علاى مقرباة مان حقاك 

 . 21-1 بالشكككما هو مبين 

 ضمن المنطقة االقتصادية اللالصة لقبرص  12-في القطا  "أفروديت"اكتشا  : 21-1 الشكل

 
 Cyprus Energy Regulatiry Authority63المصدر:     

واستكماال  لعمليا  تقييم االكتشا  الجدياد، قامات الشاركة بحفار البسار التقييماي   

(Cyprus A-2) علااى بعااد أربعااة أميااال ماان البساار  2013أكتااوبر  /فااي تشاارين األول

متاار، واختاارق طبقااة رمليااة ماان عصاار  1,700االستكشااافي األول، فااي مياااه عمق ااا 

التقييمااي، خفضاات شااركة  البساار متاار. وعلااى أثاار نتااا ج حفاار 36.5الميوسااين بساامك 

Noble Energy   تريلياون  6-3.6ليتاراوح باين  "أفروديات"تقاديرات ا لحجام اكتشاا

، ثاام تاام اإلعااالن منتصااف عاااي 64تريليااون قاادي مكعااب 5قاادي مكعااب، وبمفضااك تقاادير 

" تجاريااا ، وتاام تسااليم خطااة تطااوير الحقااك إلااى وزارة أفرودياات، أن اكتشااا  "2015

                                           
Cyprus Energy Regulatiry Authority);” Cyprus Potential Role in the East Med Energy 

Developments”; Sabanciuniversity , Istanbul, Turkey; November 19, 2013. 
MEES;” Cyprus LNG plans wobble”; V56N41; October 11, 2013. 

       

     ث  
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62 LNG World News;” Noble Finds Gas Off Cyprus”; December 28, 2011. 
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العماالق  "انليفياثا"يقع على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة علاى مقرباة مان حقاك 

 . 21-1 بالشكككما هو مبين 

 ضمن المنطقة االقتصادية اللالصة لقبرص  12-في القطا  "أفروديت"اكتشا  : 21-1 الشكل

 
 Cyprus Energy Regulatiry Authority63المصدر:     
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Noble Energy   تريلياون  6-3.6ليتاراوح باين  "أفروديات"تقاديرات ا لحجام اكتشاا
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Cyprus Energy Regulatiry Authority);” Cyprus Potential Role in the East Med Energy 

Developments”; Sabanciuniversity , Istanbul, Turkey; November 19, 2013. 
MEES;” Cyprus LNG plans wobble”; V56N41; October 11, 2013. 
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أغلب حصت ا في الحقاك، وتحاتف   Noble Energyالطاقة بقبرص. وقد باعت شركة 

  Delek Drillingشاركة كاك مان %، بينما يستحوذ علاى الحصاة المتبقياة 35بحصة 

 . Shell (BG) (35)%65%(، وشركة 30)

 ااود قباارص الراميااة نحااو فاات  دفعااة قويااة لج "أفرودياات"وقااد أعطااى اكتشااا  

، أعلناات وزارة وفااي هااذا الصااددالمنطقااة االقتصااادية بغيااة تحقيااق اكتشااافا  جدياادة. 

جولاة التاراخيص الثانياة للبحاال عان الانفط  طرح، 2012ط/فبراير افي ش ر شب الطاقة

، 13-والقطاا  3-والغاز في القطاعا  المتبقية من الجولة السابقة باإلضافة إلى القطاا 

 2012، وتام تحدياد شا ر أيار/ماايو 2كام 46,202قطاعا  بمسااحة إجمالياة  12بإجمالي 

د أسفر  نتاا ج وق كمخر موعد لتلقي العروض الفنية والتجارية من الشركا  المتنافسة.

 KOGASاإليطالياة و  Eniالجولة الثانية عن من  تراخيص البحاال ال اتال  شاركتي 

( بمسااااحة 9،  3،  2فاااي القطاعاااا  ) 2013الكورياااة فاااي شااا ر كاااانون الثاني/ينااااير 

-والقطاا  ،10-، بينما تم من  ترخيص البحال في القطاا  66كم مربع 12,530إجمالية 

 .(67)2013ي شباط/فبراير فالفرنسية  Totalإلى شركة  11

فاي القطاعاا  التابعاة ل اا  Eniولم تسفر عمليا  البحال التاي قامات ب اا شاركة 

فاي  9-عن تحقياق أياة اكتشاافا ، حياال حفار  الشاركة بسارين استكشاافيين فاي القطاا 

ملياون  300، بتكلفاة بلغات 2015، وآذار/ماارس عااي 2014كانون األول/ديسمبر عاي 

تجمعااااا  للغاااااز يمكاااان  لعاااادي وجااااود أيااااةدوالر، وجاااااء  النتااااا ج مليبااااة لآلمااااال 

فلاام تساافر عمليااا  البحااال الساايزمي ، 3- والقطااا  2-لقطااا أمااا فااي ا .68،69اساتلراج ا

  ـية قاارر  منااـااـة القبرصـااـأن الحكومعاان تحديااد أهاادا  لحفاار آبااار استكشااافية، إال 
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خاالل القطاعاا  الثالثاة الستكمال عمليا  البحاال فترة إضافية لمدة سنتين  Eniشركة 

 سالفة الذكر. 

الفرنسااية بعمااك مساا  ساايزمي ثنااا ي وثالثااي  Totalماان جانب ااا قاماات شااركة 

للقطاعين، إال  ة( وأعد  دراسا  جيولوجية وجيوفيزيا ي10،11األبعاد في القطاعين )

. 70المكثفة لم تسافر عان تحدياد أهادا  لتنفياذ برناامج للحفار االستكشاافي  هذه الدارسا

 -االنساحاب مان القطاا   القبرصاية لذا قرر  الشركة بعد مفاوضا  مع وزارة الطاقاة

قباك انت ااء صاالحية  2015إن اء الترخيص الممنوح ل ا منتصف عااي  وبالفعك تم، 10

 .71الترخيص بعدة أش ر ودون حفر أية أبار استكشافية

عملياا  البحاال ب القيااي لتساتمر فايوزارة الطاقاة إلى اتفاق ماع  بيد أن ا توصلت

مان تحقياق أت اكتشاافا  تجارياة فاي القطاا   ، إال أن ا لم تاتمكن11-والتقييم في القطا 

 تامخالل فترة البحال األولى، ومع تمديد الترخيص الممناوح ل اا لمادة سانتين إضاافيتين 

 ماع اتفاقاا   Totalشاركة  أبرمت . كما% من القطا  حسب شروط التراخيص25سحب 

، ماع (72)2017ماارس /% في آذار50 بحصة 11-مع ا في القطا للدخول  Eni شركة

، وذلااك بعاد نجااح شااركة مشااغك فاي القطاا -احتفاظ اا بالنسابة المتبقيااة وكصااحب حاق

Eni . تحقيق اكتشا  "ظ ر" العمالق الذت يقع على مقربة من القطا 

 بحفاااااااااااااااااااار أول بساااااااااااااااااااار استكشااااااااااااااااااااافي اال ااااااااااااااااااااتال  وقاااااااااااااااااااااي

على بعد  201773في تموز/يوليو  Onesiphoros West- 1"1غرب،"أونيسيفوراس

 الشاككين ـبايكام مان حقاك "ظ ار" كماا  40حرية مع مصار، و كم فقط من الحدود الب 8

متر، للوصول إلى طبقاا  الحجار الجيارت التاي يتواجاد  1,700، في مياه عمق ا 1-22

                                           
 

  
Interfax Global Energy;” Eni takes 50% in Cyprus Block 1”; March 8,2017

“Onesiphoros West 1” well in Block 11, within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus
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 4,250 عماق علاى. وقد أسفر الحفر عن تحقياق اكتشاا  جدياد للغااز 74في ا حقك ظ ر

تريلياون قادي  0.5در  بحاوالي ق ا حياال كميات  متواضعة متر تحت سط  البحر، إال أن

 . 75اكتشا  غير تجارت Totalمكعب، وهو ما اعتبرت  

 بالمياه االقتصادية اللالصة لقبرص 10-في القطا  "أونيسيفوراس": اكتشا  22-1الشكل 

 

 GeoExpro: المصدر

فاااي  Eniللحفااار االستكشاااافي الاااذت قامااات بااا   "النتلللائج السللللبية"لقاااد أد  

بعااااد فشااااك تحديااااد أهاااادا   10-ماااان القطااااا  Total، وانسااااحاب شااااركة 9-القطااااا 

لتنفيااذ برنااامج الحفاار االستكشااافي، إلااى تراجااع آمااال تحقيااق اكتشااافا  جدياادة علااى 

كااااان بمثابااااة القاااااطرة التااااي العمااااالق  "ظ اااار" اكتشااااا ، إال أن "أفرودياااات"غاااارار 

                                           
MEEs;” ”; Vol.60, No.58, july 14, 2017. 
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فاااي اتجااااه اساااتكمال عملياااا  البحاااال واالستكشاااا  قبالاااة الساااواحك الج اااود دفعااات 

فاااي جولاااة تاااراخيص جديااادة  طااارحقااارر  قبااارص  ذا الصااادد،وفاااي هااا. القبرصاااية

 ابقةـــاااـوال  الســاااـقطاعاااا  متبقياااة مااان الج تضااام ثالثاااة 2016شااا ر آذار/ماااارس 

وتاااام تحديااااد شاااا ر تموز/يوليااااو كااااآخر موعااااد لتلقاااااي  ؛( 10،  8،  6) القطاعااااا  

. وقاااد أسااافر  هاااذه الجولاااة عااان تلقاااي ساااتة 76العاااروض مااان الشاااركا  المتنافساااة

قطااار "عاااروض مااان ثماااان شاااركا  مااان بين اااا شاااركا  شااااركت ألول مااارة كشاااركة 

، النرويجياااااة Statoilاألمريكياااااة وشاااااركة  Exxon Mobilوشاااااركة  "للبتااااارول

وهاااو األمااار الاااذت يشاااير بقاااوة إلاااى زياااادة اهتمااااي الشاااركا  الكبااار  بمنطقاااة شااارق 

 يعي.المتوسط كمنطقة واعدة للغاز الطب

علاى نصاف  2015عااي  Totalالذت انسحبت منا  شاركة  10-وقد حاز القطا 

مماثلاة الكتشاا   طبقا  حاوية للغااز على على أمك أن يحتوتعدد العروض المقدمة، 

فاي جاذب كبرياا   نجاحا كبيارا   اعتبر  وزارة الطاقة أن الجولة حققتوقد . 77"ظ ر"

 . العالمية   التي تمر ب ا صناعة البترولالتحديا بالرغم من، شركا  البترول العالمية

وبعااااااد تقياااااايم العااااااروض المقدمااااااة والتفاااااااوض مااااااع الشااااااركا  صاااااااحبة 

العااااروض، قاااارر  وزارة الطاقااااة القبرصااااية ماااان  ثالثااااة تااااراخيص جدياااادة فااااي 

، حياااال فااااز ا اااتال  مااان 2017القطاعاااا  الثالثاااة ساااالفة الاااذكر فاااي آذار/ماااارس 

، بينمااااا 6- بتاااارخيص البحااااال فااااي القطااااا%Eni (50/50 )وشااااركة  Totalشااااركة 

. كماااا فااااز ا اااتال  مااان 8-وحااادها بتااارخيص البحاااال فاااي القطاااا  Eniفااااز  شاااركة 

%( 80/20وشاااااركة قطااااار للبتااااارول )بنسااااابة  ،األمريكياااااة ExxonMobilشاااااركة 

 . 10-بترخيص البحال في القطا 
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فاااي  Eniللحفااار االستكشاااافي الاااذت قامااات بااا   "النتلللائج السللللبية"لقاااد أد  

بعااااد فشااااك تحديااااد أهاااادا   10-ماااان القطااااا  Total، وانسااااحاب شااااركة 9-القطااااا 

لتنفيااذ برنااامج الحفاار االستكشااافي، إلااى تراجااع آمااال تحقيااق اكتشااافا  جدياادة علااى 

كااااان بمثابااااة القاااااطرة التااااي العمااااالق  "ظ اااار" اكتشااااا ، إال أن "أفرودياااات"غاااارار 
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فاااي اتجااااه اساااتكمال عملياااا  البحاااال واالستكشاااا  قبالاااة الساااواحك الج اااود دفعااات 

فاااي جولاااة تاااراخيص جديااادة  طااارحقااارر  قبااارص  ذا الصااادد،وفاااي هااا. القبرصاااية

 ابقةـــاااـوال  الســاااـقطاعاااا  متبقياااة مااان الج تضااام ثالثاااة 2016شااا ر آذار/ماااارس 

وتاااام تحديااااد شاااا ر تموز/يوليااااو كااااآخر موعااااد لتلقاااااي  ؛( 10،  8،  6) القطاعااااا  

. وقاااد أسااافر  هاااذه الجولاااة عااان تلقاااي ساااتة 76العاااروض مااان الشاااركا  المتنافساااة

قطااار "عاااروض مااان ثماااان شاااركا  مااان بين اااا شاااركا  شااااركت ألول مااارة كشاااركة 

، النرويجياااااة Statoilاألمريكياااااة وشاااااركة  Exxon Mobilوشاااااركة  "للبتااااارول

وهاااو األمااار الاااذت يشاااير بقاااوة إلاااى زياااادة اهتمااااي الشاااركا  الكبااار  بمنطقاااة شااارق 

 يعي.المتوسط كمنطقة واعدة للغاز الطب

علاى نصاف  2015عااي  Totalالذت انسحبت منا  شاركة  10-وقد حاز القطا 

مماثلاة الكتشاا   طبقا  حاوية للغااز على على أمك أن يحتوتعدد العروض المقدمة، 

فاي جاذب كبرياا   نجاحا كبيارا   اعتبر  وزارة الطاقة أن الجولة حققتوقد . 77"ظ ر"

 . العالمية   التي تمر ب ا صناعة البترولالتحديا بالرغم من، شركا  البترول العالمية

وبعااااااد تقياااااايم العااااااروض المقدمااااااة والتفاااااااوض مااااااع الشااااااركا  صاااااااحبة 

العااااروض، قاااارر  وزارة الطاقااااة القبرصااااية ماااان  ثالثااااة تااااراخيص جدياااادة فااااي 

، حياااال فااااز ا اااتال  مااان 2017القطاعاااا  الثالثاااة ساااالفة الاااذكر فاااي آذار/ماااارس 

، بينمااااا 6- بتاااارخيص البحااااال فااااي القطااااا%Eni (50/50 )وشااااركة  Totalشااااركة 

. كماااا فااااز ا اااتال  مااان 8-وحااادها بتااارخيص البحاااال فاااي القطاااا  Eniفااااز  شاااركة 

%( 80/20وشاااااركة قطااااار للبتااااارول )بنسااااابة  ،األمريكياااااة ExxonMobilشاااااركة 

 . 10-بترخيص البحال في القطا 
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وبمن  التراخيص الثالثة الجديدة بجاناب أربعاة تاراخيص أخار  ساارية، يصاك 

اإلجمااالي للقطاعااا  البحريااة التااي تقااوي في ااا شااركا  البتاارول العالميااة بعمليااا   العاادد

احة إجمالياااة ـاااـالميااااه االقتصاااادية لقبااارص إلاااى سااابعة بمس البحاااال واالستكشاااا  فاااي

وجاارت  "أفروديات"الاذت تحقاق فيا  اكتشاا   12-، عاالوة علاى القطاا 2كم 27,172

 .14-1بالجدول كما هو مبين إعداد خطة تطويره 

في المنطقة االقتصادية اللالصة  القطاعا  الجارت ب ا عمليا  البحال والتطوير :14-1 الجدول

  2018لقبرص، مطلع عاي 

تاري  من   مالحظا 
المساحة  حامك الترخيص الترخيص

 (2)كم
رقم 
 القطا 

جولة 
 التراخيص

 2011 أفروديتتم تحقي  اكتشاف 
 و ار   عداد خطة التطوير

أكتوبر 
2008 

Noble* (35%), Shell 
(35%), Delek (30%) 4,597 12  أل  ى 

(    ) 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

يناير 
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 4,741 2 

  ث     
(    ) 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

يناير 
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 3,510 3 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

 يناير
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 4,279 9 

% لـ 50عن حصة  Totalتنازلت 
Eni   2017في مار 

يناير 
2013 

Total* (50%), 
Eni (50%) 2,958 11 

ومن تحقي  اكتشاف "كاليبسو"، 
المخطط حفر بئر تقييمي في الربع 

2019األول من   

مار  
2017 

Total (50%), 
Eni* (50%) 4,561 6 

  ث  ث  
(    ) 

تم تأ يل الحفر االستكشافي الذ  
كان مخططا في الربع األول 

2018 

مار  
2017 Eni*(100%) 4,562 8 

في مار   Totalانسحبت منه 
2015 

من المخطط بدأ عمليات الحفر 
 2018االستكشافي في أكتوبر 

مار  
2017 

ExxonMobil* (80%), 
QP(20%) 2,561 10 

 (Operator) مشغك-*صاحب حق

 في جوال  العروض من اإلعالنا  الرسمية للشركا  الفا زةبيانا  مجمعة : المصدر
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، الااااذت تتشااااارن فياااا  مااااع 6-عمليااااا  البحااااال فااااي القطااااا  Eniوقااااد باااادأ  

، فااااي (Calypso) "كاليبسااااو" ، وقاماااات بحفاااار أول بساااار استكشااااافيTotalشااااركة 

متااار. وقاااد أسااافر ذلاااك عااان تحقياااق اكتشاااا  واعاااد للغااااز علاااى  2,074ميااااه عمق اااا 

متااار، يؤكاااد وجاااود امتاااداد لطبقاااا  "ظ ااار" فاااي الميااااه االقتصاااادية  3,827عماااق 

، أن البساااار قااااد 2018اللالصاااة لقباااارص. حيااااال أعلناااات الشااااركة فااااي شااااباط/فبراير 

كماااااان ي، وأن المساااااااختاااااارق طبقااااااا  ماااااان عصاااااار الميوسااااااين، والعصاااااار الكريتا

 .78الحاوت للغاز ل  سما  جيدة

ويعاااد هاااذا االكتشاااا  الجدياااد، األول بعاااد عااادة سااانوا  مااان تحقياااق اكتشاااا  

أن احتياطياتاااا  تتااااراوح إلااااى وتشااااير التقااااديرا  األوليااااة  .2011عاااااي  "أفرودياااات"

تتوقااااع أن تزيااااد احتياطياتاااا  الفعليااااة  Eni، إال أن 79تريليااااون قاااادي مكعااااب 8-6 بااااين

عااان ذلاااك فاااور االنت ااااء مااان حفااار البسااار التقييماااي لااا  خاااالل الرباااع األول مااان عااااي 

كافياااااة  عاااااة لتكاااااونفأن يكاااااون االكتشاااااا  باحتياطياااااا  مرت Eniوتاااااـممك  .2019

 إلنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في قبرص.

لعملياااااااا  البحاااااااال  أماااااااال  جديااااااادا  ليعطاااااااي االكتشاااااااا  الجدياااااااد  يويااااااامت

فاااي ساااتة قطاعاااا  مااان القطاعاااا  الثمانياااة التاااي  Eni واالستكشاااا  التاااي تقاااوي ب اااا

فاااي خمساااة  مشاااغكتحماااك صااافة ال أن اااا عاااالوة علاااىتجااار  ب اااا عملياااا  البحاااال، 

وباااااالرغم مااااان  الفرنساااااية، Total(. أماااااا شاااااركة 8، 9، 6، 3، 2قطاعاااااا  من اااااا )

فعاااال ضااامن المنطقاااة تواجاااد ال تااازال تحاااتف   ، إال أن اااا10-انساااحاب ا مااان القطاااا 

أيضااااا  و 6-فااااي القطااااا  Eniحيااااال تتشااااارن مااااع  االقتصااااادية اللالصااااة لقباااارص،

 .  11-القطا 
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وبمن  التراخيص الثالثة الجديدة بجاناب أربعاة تاراخيص أخار  ساارية، يصاك 

اإلجمااالي للقطاعااا  البحريااة التااي تقااوي في ااا شااركا  البتاارول العالميااة بعمليااا   العاادد

احة إجمالياااة ـاااـالميااااه االقتصاااادية لقبااارص إلاااى سااابعة بمس البحاااال واالستكشاااا  فاااي

وجاارت  "أفروديات"الاذت تحقاق فيا  اكتشاا   12-، عاالوة علاى القطاا 2كم 27,172

 .14-1بالجدول كما هو مبين إعداد خطة تطويره 

في المنطقة االقتصادية اللالصة  القطاعا  الجارت ب ا عمليا  البحال والتطوير :14-1 الجدول

  2018لقبرص، مطلع عاي 

تاري  من   مالحظا 
المساحة  حامك الترخيص الترخيص

 (2)كم
رقم 
 القطا 

جولة 
 التراخيص

 2011 أفروديتتم تحقي  اكتشاف 
 و ار   عداد خطة التطوير

أكتوبر 
2008 

Noble* (35%), Shell 
(35%), Delek (30%) 4,597 12  أل  ى 

(    ) 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

يناير 
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 4,741 2 

  ث     
(    ) 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

يناير 
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 3,510 3 

تم ت ديد الترخي  لسنتين 
لينتهي بحلول فبراير  ضافيتين 

2018 

 يناير
2013 

Eni* (80%), 
Kogas (20%) 4,279 9 

% لـ 50عن حصة  Totalتنازلت 
Eni   2017في مار 

يناير 
2013 

Total* (50%), 
Eni (50%) 2,958 11 

ومن تحقي  اكتشاف "كاليبسو"، 
المخطط حفر بئر تقييمي في الربع 

2019األول من   

مار  
2017 

Total (50%), 
Eni* (50%) 4,561 6 

  ث  ث  
(    ) 

تم تأ يل الحفر االستكشافي الذ  
كان مخططا في الربع األول 

2018 

مار  
2017 Eni*(100%) 4,562 8 

في مار   Totalانسحبت منه 
2015 

من المخطط بدأ عمليات الحفر 
 2018االستكشافي في أكتوبر 

مار  
2017 

ExxonMobil* (80%), 
QP(20%) 2,561 10 

 (Operator) مشغك-*صاحب حق

 في جوال  العروض من اإلعالنا  الرسمية للشركا  الفا زةبيانا  مجمعة : المصدر
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، الااااذت تتشااااارن فياااا  مااااع 6-عمليااااا  البحااااال فااااي القطااااا  Eniوقااااد باااادأ  

، فااااي (Calypso) "كاليبسااااو" ، وقاماااات بحفاااار أول بساااار استكشااااافيTotalشااااركة 

متااار. وقاااد أسااافر ذلاااك عااان تحقياااق اكتشاااا  واعاااد للغااااز علاااى  2,074ميااااه عمق اااا 

متااار، يؤكاااد وجاااود امتاااداد لطبقاااا  "ظ ااار" فاااي الميااااه االقتصاااادية  3,827عماااق 

، أن البساااار قااااد 2018اللالصاااة لقباااارص. حيااااال أعلناااات الشااااركة فااااي شااااباط/فبراير 

كماااااان ي، وأن المساااااااختاااااارق طبقااااااا  ماااااان عصاااااار الميوسااااااين، والعصاااااار الكريتا

 .78الحاوت للغاز ل  سما  جيدة

ويعاااد هاااذا االكتشاااا  الجدياااد، األول بعاااد عااادة سااانوا  مااان تحقياااق اكتشاااا  

أن احتياطياتاااا  تتااااراوح إلااااى وتشااااير التقااااديرا  األوليااااة  .2011عاااااي  "أفرودياااات"

تتوقااااع أن تزيااااد احتياطياتاااا  الفعليااااة  Eni، إال أن 79تريليااااون قاااادي مكعااااب 8-6 بااااين

عااان ذلاااك فاااور االنت ااااء مااان حفااار البسااار التقييماااي لااا  خاااالل الرباااع األول مااان عااااي 

كافياااااة  عاااااة لتكاااااونفأن يكاااااون االكتشاااااا  باحتياطياااااا  مرت Eniوتاااااـممك  .2019

 إلنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في قبرص.

لعملياااااااا  البحاااااااال  أماااااااال  جديااااااادا  ليعطاااااااي االكتشاااااااا  الجدياااااااد  يويااااااامت

فاااي ساااتة قطاعاااا  مااان القطاعاااا  الثمانياااة التاااي  Eni واالستكشاااا  التاااي تقاااوي ب اااا

فاااي خمساااة  مشاااغكتحماااك صااافة ال أن اااا عاااالوة علاااىتجااار  ب اااا عملياااا  البحاااال، 

وباااااالرغم مااااان  الفرنساااااية، Total(. أماااااا شاااااركة 8، 9، 6، 3، 2قطاعاااااا  من اااااا )

فعاااال ضااامن المنطقاااة تواجاااد ال تااازال تحاااتف   ، إال أن اااا10-انساااحاب ا مااان القطاااا 

أيضااااا  و 6-فااااي القطااااا  Eniحيااااال تتشااااارن مااااع  االقتصااااادية اللالصااااة لقباااارص،

 .  11-القطا 
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ــــة ســــواحل  واالستكشــــا أنشــــطة البحــــث  :1-5 ــــة قبال
ّ
اجلمهوري

ة
ّ
 اللبناني

 عمليات المسح السيزمي ثنائي وثتثي األبعاد: 1-5-1

بجماع بياناا  المسا  السايزمي ثناا ي  قامت لبنان علاى مادار العقادين الماضايين

، 2كاام 22,730 تبلاا  مساااحت ا اإلجماليااةوثالثااي األبعاااد فااي المنطقااة االقتصااادية التااي 

وقد قااي بجماع هاذه  .% من مساحة حوض ليفانت الرسوبي30وهي تمتد على ما يعادل 

 لآلتي:، وفقا  2012وحتى عاي  1993البيانا  ثالر شركا  أوروبية بداية من عاي 

 األوروبية Geco-Praklaشركة  ➢

 لااـبجمااع بيانااا  المساا  الساايزمي ثنااا ي األبعاااد  Geco-Praklaشااركة  قاماات

 .قبالة سواحك مدينة طرابل  على مساحة محدودة شمال لبنانطولي كم  508

 النرويجية Spectrumشركة  ➢

 لحاوالي بجماع بياناا  المسا  السايزمي ثناا ي األبعااد Spectrumشاركة  قامت

(، كماااا قامااات بجماااع بياناااا  المسااا  2002-2000)خاااالل الفتااارة  طاااولي كااام 5,172

 (.2013-2012)خالل الفترة  2كم 5,360السيزمي ثالثي األبعاد على مساحة 

 النرويجية Petroleum Geoscience (PGS)شركة  ➢

 9,700 لحاوالي لسايزمي ثناا ي األبعاادبجمع بيانا  المس  ا PGSشركة  قامت

(، كما قامت بجمع بيانا  المس  السيزمي ثالثاي 2012-2006)خالل الفترة  طولي كم

 .(2011-2008)خالل الفترة  2كم 9,700األبعاد على مساحة 

 كاماك عن تغطية مس  السيزمي ثنا ي األبعادلل المكثفة األنشطةهذه  أسفر وقد 

، بينماا غطات عملياا  23-1الشاكك كماا يباين  المياه االقتصادية اللالصة للبنان مساحة

وسااهم تحلياك بياناا   مان الميااه االقتصاادية. %70المس  السيزمي ثالثي األبعاد نحاو 
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وأظ اار وجااود  فااي حااوض ليفاناات،عاان المنظومااة البتروليااة  تصااورالمساا  فااي وضااع 

  .80تشكك مكامن محتملة للنفط والغاز المعالم قدهيكليا  وطبقا  جيولوجية واضحة 

في المنطقة  فذت ا ثالر شركا  أوروبيةنعمليا  المس  السيزمي ثنا ي األبعاد التي  :23-1 الشكل

 االقتصادية اللالصة للبنان 

 
 الجم ورية اللبنانية-البترولهيسة إدارة قطا  : المصدر                     

التااي نفااذ  المساا   Spectrum أمااا ماان جانااب التقااديرا ، فقااد قاادر  شااركة

مان الميااه االقتصاادية كماا هاو  ةوالجنوبيا ةالغربي القطاعا السيزمي ثالثي األبعاد في 

المنطقاة الواقعاة فاي الاركن الجناوبي ، ملازون الغااز الطبيعاي فاي 24-1بالشاكك مبين 

 25بحاوالي  2كام 3,000والتي تبلا  مسااحت ا حاوالي  للمياه االقتصادية اللبنانيةالغربي 

، بينماااا أشاااار  وزارة الطاقاااة والميااااه اللبنانياااة فاااي كاااانون 81تريلياااون قااادي مكعاااب

إلى أن ملزون الغاز في المياه االقتصادية اللالصة قد يصك إلى  2013األول/ديسمبر 

 تريليون قدي مكعب. 96
                                           

  يئة  دارة قطاع البترول، " قطاع النفط والغاز في لبنان" 
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 المس  السيزمي ثالثي األبعاد في المنطقة االقتصادية اللالصة للبنان نشاط :24-1 الشكل

 
 الجم ورية اللبنانية-هيسة إدارة قطا  البترول: المصدر                     

 اإلعتن عن جولة العروض األولى للبحث عن الغاز قبالة سواحل لبنان :1-5-2

األولااااى للبحااااال عاااان الاااانفط  العااااروضفااااي إطااااار التحضااااير إلطااااالق دورة 

مسااااحة تتاااراوح  قطاعاااا اللبنانياااة إلاااى عشااار  االقتصااااديةوالغااااز، تااام تقسااايم الميااااه 

 2كاااام 21,500بمساااااحة إجماليااااة  2كاااام 2,374و 2كاااام 1,201بااااين  القطااااا  الواحااااد

 قوام ااااعازلة فاصااالة/، باإلضاااافة إلاااى تحدياااد منطقاااة 25-1بالشاااكك كماااا هاااو مباااين 

 .2كم 1,200بمساحة  داخك البحر اإلقليمي ثالثة أميال بحرية من خط الساحك

وقد بادأ  أولاى اللطاوا  العملياة لجاذب الشاركا  العالمياة للتنقياب عان الانفط 

اللبنانياااة وذلاااك بااااإلعالن عااان دورة التمهياااك المسااابق  االقتصااااديةوالغااااز فاااي الميااااه 

(Prequalification Process أماااي الشااركا  المتنافسااة فااي شااباط/فبراير )2013 
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الملطااط إعالن ااا بعااد  األولااى العاروضمشاااركة فااي دورة المؤهلااة لل لتحدياد الشااركا 

 .82ش رين من دورة التمهيك المسبق

بترساايم القطاعااا  البحريااة ين خاصاا مرسااومينونظاارا لتاامخر التصااديق علااى 

 لألنشطة البترولية، تمجك ضمن المياه االقتصادية، ونموذج اتفاقية االستكشا  واإلنتاج

 ثالر مرا . األولى العروضجولة اإلعالن عن موعد 

 بحرية أماي عمليا  البحال إلى عشرة مناطق اللبنانيةتقسيم المياه البحرية  :25-1الشكل 

 
 الجم ورية اللبنانية-هيسة إدارة قطا  البترول: المصدر                     
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، حياال أقار لقطا  النفط والغاز اللبناني، كان بمثابة االنفراجة 2017عاي  أن إال

القطاعاا  المرساومين المتعلقاين بتحدياد  2017 مجل  الوزراء في كانون الثاني/ينااير

فاي ثام أعقاب ذلاك  ،83االستكشا  واإلنتاجأماي عميا  البحال، ونموذج اتفاقية  البحرية

خمساة األولاى والتاي تضامنت  العروض جولةانطالق عن  رسميا   اإلعالنالش ر  ن اية

كماا  تقريبا   2كم 900,1و 400,1بمساحة تتراوح بين  (10، 9، 8، 4، 1هي ) قطاعا 

آخر موعاد لتلقااي كا 2017أكتااوبر /األول شارينت وتاام تحدياد، 15-1 بالجادولهاو مباين 

  العروض من الشركا  المشاركة.

 في (2017) األولى العروضالقطاعا  المطروحة في جولة  :15-1 الجدول

 بنانللالمنطقة االقتصادية اللالصة  

 متوسط عمق المياه )متر(
 رقم القطا  (2المساحة )كم

 أقك عمق أعلى عمق

1,967 1,180 1,928 1 

1,845 686 1,911 4 

2,062 1,642 1,400 8 

1,909 1,211 1,724 9 

1,637 40 1,383 10 

 الجم ورية اللبنانية-هيسة إدارة قطا  البترول: المصدر                     

المزيااااد ماااان الشااااركا  البتروليااااة، قاااارر  وزارة وفااااي مسااااعى نحااااو جااااذب 

ثانياااة، أسااافر  عااان انضاااماي ثماااان شاااركا  جديااادة  مسااابق تمهياااكالطاقاااة فااات  دورة 

 .84شركة 51إلى  لدخول المزايدة ليرتفع العدد اإلجمالي للشركا  المؤهلة

                                           
83  MEES;" Lebanon Takes Vital Steps To Opening Up Offshore Exploration"; V60, N01, January 
06,2017. 

 دورة التراخي  األولى في لبنان"-لبنان، " تقويم العروض- يئة  دارة قطاع البترول
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( لتاااارخيص Regulatory Regimeأمااااا بالنساااابة للقواعااااد التنظيميااااة )  

 :85النقاط التاليةالر يسية في  البنودالبحال، فتتللص أهم 

ويلتاااازي في ااااا : وتسااااتمر لماااادة ثااااالر ساااانوا ، البحللللث األولللللى مرحلللللة •

 واحد على األقك.اال تال  الفا ز بحفر بسر استكشافي 

: وتسااااتمر لماااادة ساااانتين، ويلتاااازي في ااااا اال ااااتال  البحللللث الثانيللللة مرحلللللة •

 الفا ز بحفر بسر استكشافي واحد على األقك.

مااع : يمكاان مااد فتاارة البحااال الثانيااة لعاااي واحااد إضااافي، الفتللرة اإلضللافية •

 القواعد والشروط المنظمة في هذا الشمن.ب االلتزاي

 شااااا  تجااااارت، يماااان  اال ااااتال تتحقيااااق اك ةفااااي حالاااا :اإلنتللللاج مرحلللللة •

والشاااروط ، وفاااق القواعاااد سااانة 30لمااادة  حاااق اساااتغالل االكتشاااا  الفاااا ز

 .المنظمة في هذا الشمن

 4-علاااى القطاااا  عااان تلقاااي عرضاااين  األولاااى العاااروضأسااافر  جولاااة وقاااد 

 هاااايشاااركا   ثاااالرا اااتال  مااان  ماقااادم ، 16-1الجااادول كماااا يباااين  9-والقطاااا  

Eni  ،اإليطالياااااةTotal الفرنساااااية ،Novatek .تااااام توقياااااع العقاااااود ثااااام  الروساااااية

البحاااااال عملياااااا  . ومااااان الملطاااااط أن تبااااادأ 201886شاااااباط/فبراير  9رساااااميا  فاااااي 

كماااا  2019، علاااى أن ياااتم حفااار بسااارين استكشاااافيين خاااالل عااااي 2018عااااي خاااالل 

 تنص االتفاقية.

 

                                           
ونموذج اتفاقية االستكشاف  ط الخا  بدورات التراخي  في المياه البحريةرسوم دفتر الشرولبنان، "- يئة  دارة قطاع البترول

 "واالنتاج
 

MEES;” ”; Vol.61, No.7, February 16, 2018.
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2,062 1,642 1,400 8 

1,909 1,211 1,724 9 

1,637 40 1,383 10 

 الجم ورية اللبنانية-هيسة إدارة قطا  البترول: المصدر                     

المزيااااد ماااان الشااااركا  البتروليااااة، قاااارر  وزارة وفااااي مسااااعى نحااااو جااااذب 

ثانياااة، أسااافر  عااان انضاااماي ثماااان شاااركا  جديااادة  مسااابق تمهياااكالطاقاااة فااات  دورة 

 .84شركة 51إلى  لدخول المزايدة ليرتفع العدد اإلجمالي للشركا  المؤهلة

                                           
83  MEES;" Lebanon Takes Vital Steps To Opening Up Offshore Exploration"; V60, N01, January 
06,2017. 
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( لتاااارخيص Regulatory Regimeأمااااا بالنساااابة للقواعااااد التنظيميااااة )  

 :85النقاط التاليةالر يسية في  البنودالبحال، فتتللص أهم 
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 الفا ز بحفر بسر استكشافي واحد على األقك.

مااع : يمكاان مااد فتاارة البحااال الثانيااة لعاااي واحااد إضااافي، الفتللرة اإلضللافية •
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 .المنظمة في هذا الشمن

 4-علاااى القطاااا  عااان تلقاااي عرضاااين  األولاااى العاااروضأسااافر  جولاااة وقاااد 

 هاااايشاااركا   ثاااالرا اااتال  مااان  ماقااادم ، 16-1الجااادول كماااا يباااين  9-والقطاااا  

Eni  ،اإليطالياااااةTotal الفرنساااااية ،Novatek .تااااام توقياااااع العقاااااود ثااااام  الروساااااية

البحاااااال عملياااااا  . ومااااان الملطاااااط أن تبااااادأ 201886شاااااباط/فبراير  9رساااااميا  فاااااي 

كماااا  2019، علاااى أن ياااتم حفااار بسااارين استكشاااافيين خاااالل عااااي 2018عااااي خاااالل 

 تنص االتفاقية.

 

                                           
ونموذج اتفاقية االستكشاف  ط الخا  بدورات التراخي  في المياه البحريةرسوم دفتر الشرولبنان، "- يئة  دارة قطاع البترول

 "واالنتاج
 

MEES;” ”; Vol.61, No.7, February 16, 2018.
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القطاعا  الجارت ب ا عمليا  البحال عن النفط والغاز في المنطقة االقتصادية  :16-1الجدول 

 2018اللالصة للبنان، مطلع عاي 

انت اء 
المساحة  الترخيص حامك اال تال  الترخيص

 القطا  (2)كم

 ,Eni (40%), Total (40%) 2021-فبراير
Novatek (20%) 1,911 4 

 ,Eni (40%), Total (40%) 2021-فبراير
Novatek (20%) 1,742 9 

( عااان تحقيااااق 4،9وتمماااك لبناااان أن تساااافر عملياااا  البحااااال فاااي القطاااااعين )

، حياااال سااايعطي ذلاااك دفعاااة قوياااة لجاااذب المزياااد مااان شاااركا  بترولياااةاكتشاااافا  

العالميااااة للاااادخول فااااي المياااااه االقتصااااادية اللبنانيااااة، وهااااو األماااار الااااذت البتاااارول 

 من استغالل ثروات ا الطبيعية ودعم اقتصادها. نسيمكن لبنا
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ــة ســواحل واالستكشــا أنشــطة البحــث  :1-6 ــة  قبال ــة العريفي اجلمهوري
 السورية

 2007سوريا، عام جولة العروض األولى للبحث عن الغاز قبالة سواحل  :1-6-1

انطلقااات أولاااى عملياااا  البحاااال السااايزمي فاااي الميااااه االقتصاااادية اللالصاااة 

النرويجيااااااة  Wavefield‐Inseis، حيااااااال قاماااااات شااااااركة 2005لسااااااوريا عاااااااي 

، فاااي عماااق طاااولي كااام 5000لنحاااو بجماااع بياناااا  المسااا  السااايزمي ثناااا ي األبعااااد 

ثااام قامااات الشاااركة بجماااع بياناااا  المسااا  . 87متااار 1,700و 500يتاااراوح باااين ميااااه 

 قبالة السواحك السورية.  2كم 10,000السيزمي ثالثي األبعاد لمساحة 

وفااااي ضااااوء هااااذه النتااااا ج األوليااااة، باااادأ  وزارة البتاااارول والثاااارة المعدنيااااة 

اإلعااااداد لجولااااة العااااروض األولااااى فااااي المنطقااااة البحريااااة، إال أن ااااا قاااارر  طاااارح 

نصااااف المساااااحة التااااي تاااام تغطيت ااااا بواسااااطة عمليااااا  المساااا  الساااايزمي ثالثااااي 

لمسااااحة األبعااااد، لتقيااايم النتاااا ج التاااي ستسااافر عن اااا الجولاااة، علاااى أن ياااتم طااارح ا

 المتبقية في جوال  عروض الحقة.

مااايو /ة المعدنيااة فااي شاا ر أيااارو، قاماات وزارة البتاارول والثااروفااي ضااوء ذلااك

أمااااي شاااركا   2كااام 5,014بطااارح أربعاااة قطاعاااا  بحرياااة بمسااااحة إجمالياااة  2007

، وقااد شااملت القطاعااا  األربعااة 88البتاارول الراغبااة فااي تقااديم عااروض فنيااة وتجاريااة

أحواض رسوبية ملتلفة من بين ا حوض ليفانت، مع احتمالياة مرتفعاة لوجاود تجمعاا  

فاي المنطقاة البحرياة الواقعاة باين  1-يقاع القطاا حياال  من الانفط والغااز غيار مكتشافة.

 .2كم 1,281.7مدينة العريضة وطرطوس على مساحة 
                                           

Offshore; “CGGVeritas supports Syrian bid round with seismic datasets”; April 4, 2011.
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يقاع ، و2كام 1,258.7س علاى مسااحة باين طرطاوس وبانياا 2-القطاا بينما يقع 

فيقع قبالاة  4-، أما القطا 2كم 1,213.3بين بانياس وشمال جبلة على مساحة  3-القطا 

 .(89) 26-1بالشكك كما هو مبين  2كم 1,260.5سواحك الالذقية على مساحة 

االقتصادية ( في المنطقة 2007القطاعا  المطروحة في جولة العروض األولى ) :26-1 الشكل

 اللالصة لسوريا

 
 الشركة السورية للنفط: المصدر
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( لتااااارخيص Regulatory Regime) ةأماااااا بالنسااااابة للقواعاااااد التنظيميااااا

 :90، فتتللص أهم سمات ا الر يسية في النقاط التاليةالبحال

ألعمااااال البحااااال فااااي  ماااان  تاااارخيص: وفي ااااا يااااتم مرحلللللة البحللللث األولللللى •

وخاااالل هاااذه الفتااارة يلتااازي المشاااغك ، ثالثاااين شااا را  لمااادة لفتااارة تمتاااد  المنطقاااة

بعمااااك مساااا  ساااايزمي ثالثااااي األبعاااااد لكامااااك المنطقااااة، ومعالجااااة وتفسااااير 

وفااااي ن ايااااة الفتاااارة، بإمكااااان المشااااغك االنسااااحاب ماااان المنطقااااة أو  .النتااااا ج

 االنتقال إلى المرحلة الثانية.

وخااالل ، ثالثااين شاا را  لماادة : وفي ااا تمتااد فتاارة البحااال مرحلللة البحللث الثانيللة •

هاااااذه الفتااااارة يلتااااازي المشاااااغك بتنفياااااذ برناااااامج لحفااااار اآلباااااار االستكشاااااافية، 

 يتضمن على األقك حفر بسر واحد.

لفتاااارتين إضااااافيتين مااااد فتاااارة سااااريان التاااارخيص : يمكاااان الفتللللرة اإلضللللافية •

 .فترةكك بشرط حفر بسر واحد خالل  لمدة سنتين لكك من ما،

علاااى الشاااركة المشاااغلة تجاااارت،  اكتشاااا فاااي حاااال تحقياااق : مرحللللة اإلنتلللاج •

أن تبااادأ بحفااار اآلباااار التطويرياااة، بحاااد أدناااى بسااار واحاااد خاااالل فتااارة سااانتين 

 من تاري  تحقيق االكتشا .

، والتااااي تاااام ماااادها حتااااى شاااا ر تشاااارين العااااروضومااااع إغااااالق جولااااة 

، جااااء  النتاااا ج مليباااة لآلماااال، حياااال لااام تسااافر الجولاااة 2007ناااوفمبر /الثااااني

، Dove Energyعااان تقاااديم عااارض واحاااد مااان شاااركة بريطانياااة خاصاااة  إال

 وفي ضوء هذه النتا ج، لم يتم من  أت ترخيص.

 

 

                                           
90 Sara Haggas; “Offshore Levant Basin: Time to re‐evaluate the prospectivity of the eastern 
Mediterranean region?”; PESGB 2010. 
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علاااى الشاااركة المشاااغلة تجاااارت،  اكتشاااا فاااي حاااال تحقياااق : مرحللللة اإلنتلللاج •

أن تبااادأ بحفااار اآلباااار التطويرياااة، بحاااد أدناااى بسااار واحاااد خاااالل فتااارة سااانتين 

 من تاري  تحقيق االكتشا .

، والتااااي تاااام ماااادها حتااااى شاااا ر تشاااارين العااااروضومااااع إغااااالق جولااااة 

، جااااء  النتاااا ج مليباااة لآلماااال، حياااال لااام تسااافر الجولاااة 2007ناااوفمبر /الثااااني

، Dove Energyعااان تقاااديم عااارض واحاااد مااان شاااركة بريطانياااة خاصاااة  إال

 وفي ضوء هذه النتا ج، لم يتم من  أت ترخيص.

 

 

                                           
90 Sara Haggas; “Offshore Levant Basin: Time to re‐evaluate the prospectivity of the eastern 
Mediterranean region?”; PESGB 2010. 
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 2011سوريا، عام للبحث عن الغاز قبالة سواحل  الثانيةجولة العروض  :1-6-2

عاااااود  وزارة الاااانفط والثااااروة المعدنيااااة والمؤسسااااة العامااااة للاااانفط فااااي 

 91،92(جولااة العااروض الثانيااةتااراخيص جدياادة )، طاارح جولااة 2011آذار/مااارس 

 الشاككير ـــاـشيرية كماا ـــــاـوالتي قسمت المياه االقتصاادية إلاى ثالثاة قطاعاا  بح

قطااا (، وتبعااد هااذه لكااك تقريبااا   2كاام 3,000) 2كاام 9,038، بمساااحة إجماليااة 1-27

األول/أكتااوبر كاام. وتاام تحديااد شاا ر تشاارين  5القطاعااا  عاان خااط الساااحك بحااوالي 

، ثاام تاام تعااديك الموعااد ماارتين متتاااليتين حتااى كااآخر موعااد لتلقااي العااروض 2011

 ، ولم يتم اإلعالن عن نتا ج الجولة منذ ذلك الحين.2012مطلع عاي 

 للبحال عن الغاز( 2011الثانية ) العروضالقطاعا  المطروحة في جولة  :27 -1 الشكل
 قبالة السواحك السورية  

 
 CGGVeritas: المصدر

                                           
 “ ”; 

–
MEEs;” Three Offshore Blocks”; Vol.54, N.14, April 1, 2011.
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 طااارح أت، فلاام ياااتم 2011ونظاارا  لماااا تماار بااا  سااوريا مااان أحااادار منااذ عااااي 

تعاقاااااد  ، 2013جاااااوال  تاااااراخيص جديااااادة، إال أنااااا  فاااااي كاااااانون األول/ديسااااامبر 

الروسااااية )شااااركة  Soyuzneftegazوزارة الاااانفط والثااااروة المعدنيااااة مااااع شااااركة 

الاااذت  "2-القطاااا "خاصاااة روساااية(، للقيااااي بمعماااال البحاااال عااان الااانفط والغااااز فاااي 

 .(93) 2كم 2,190يمتد من مدينة طرطوس إلى مدينة بانياس على مساحة 

ملياااااون  15 نحاااااو Soyuzneftegazوبموجاااااب االتفااااااق، ساااااتنفق شاااااركة 

مباااد ي باااإجراء عملياااا  بحاااال أولياااة وتقيااايم دوالر فاااي فاااي مرحلاااة البحاااال األولاااى 

ملياااون دوالر فاااي  75، أماااا فاااي المرحلاااة الثانياااة فساااتنفق الشاااركة للقطاااا  الماااذكور

عاماااااَ. إال أن  25أعمااااال الحفاااار االستكشااااافي، وسااااو  يااااتم العمااااك باالتفاقيااااة لماااادة 

، بساااابب 2015فااااي أيلول/ساااابتمبر إيقااااا  أنشااااطت ا فااااي سااااوريا الشااااركة قاااارر  

، وأعلنااات أن شاااركة روساااية أخااار  ساااتتولى أنشاااطت ا بااادال من اااا ارتفاااا  الملااااطر

 . 94دون تسميت ا

وفاااي ضاااوء ماااا سااابق وبسااابب األوضاااا  التاااي تمااار ب اااا الااابالد ، لااام يتحقاااق 

حتاااى اآلن أياااة اكتشاااافا  غازياااة قبالاااة الساااواحك الساااورية، كماااا أن القطاااا  البحااارت 

( الااااااااذت تاااااااام فياااااااا  ماااااااان  تاااااااارخيص للبحااااااااال لشااااااااركة 2-الوحيااااااااد )القطااااااااا 

Soyuzneftegaz  ن اياااااة الرباااااع الروساااااية، توقفااااات فيااااا  عملياااااا  البحاااااال مناااااذ

 .2015من عاي  الثالال

 

 

 

                                           
OilPrice;” Syria signs first ever offshore oil deal, with Russia”; December 26, 2013. 
Mona Sukkarieh; “The energy landscape in the east Mediterranean”;  Middle East Strategic 
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OilPrice;” Syria signs first ever offshore oil deal, with Russia”; December 26, 2013. 
Mona Sukkarieh; “The energy landscape in the east Mediterranean”;  Middle East Strategic 
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يف  الثــروات البلوليــةعــن  واالستكشــا البحــث  عمليــاتملخــص يف: 1-7
 املتوسط منطقة شرق

دراسااا  عاادة منااذ عقااود  منطقااة شاارق المتوسااط المطلااة علااى دولالااأجاار  

لاة فاي شارق الجيولوجياة المممو المكاامنمواقاع  لتحدياد وتقيايم جيوفيزيا ياةجيولوجية و

هااذه الاادول بكبريااا  الشااركا  العالميااة المتلصصااة فااي  اسااتعانتمياااه المتوسااط. وقااد 

مسااتلدمة أحاادر التقنيااا   جماع وتفسااير بيانااا  المسا  الساايزمي ثنااا ي وثالثااي األبعااد

وجاود هيكلياا  وطبقاا   السايزميوقد أظ ار  نتاا ج المسا  في هذا المجال.  ةالمتوفر

 .جيولوجية واضحة المعالم قد تشكك مكامن محتملة للنفط والغاز

 نطاااق)كااك دولااة داخااك  ضااوء هااذه النتااا ج، طرحاات دول شاارق المتوسااطوفااي 

لعملياا  لفات  ميااه شارق المتوساط  عاروضعدة جاوال  ا االقتصادية اللالصة(  مياه

مان وهاو األمار الاذت القاي قباوال أمااي شاركا  البتارول العالمياة،  واالستكشا البحال 

أخاار  اسااتنادا  إلااى عاادة عوامااك كمنااا  متفاوتااا  ماان دولااة إلااى الشااركا  ولكناا  كااان 

يااة والتشااريعية، ودرجااة الملاااطرة لعمليااا  االستكشااا ، االسااتثمار، والقواعااد التنظيم

ومان  .للغاز أو الزيت اللاايسابقة كتشافا  فمغلب المناطق المطروحة لم تش د تحقيق ا

العواماك التااي أثاار  أيضام  علااى عمليااا  البحاال واالستكشااا  فااي شارق المتوسااط هااو 

متار فاي بعاض المنااطق، وهاو ماا  3,000العمق الكبير للمياه الذت يصك إلى أكثر مان 

ملياون دوالر للبسار الواحاد. عاالوة  150والتي قد تصك إلى  يعني ارتفا  تكاليف الحفر

وال تملاك العدياد  ،الساحيقة تقدماة للعماك فاي األعمااقم حفر سفن لحاجة إلىعلى ذلك، ا

هذه التقنيا  المتقدمة أو اللبارة الالزماة للقيااي بمثاك هاذه العمياا  شاديدة  الشركا من 

   .، وعالية التكلفةالملاطرة

شاركا  البتارول العالمياة مثاك  اساتطاعتالصاعوبا  الفنياة،  هاذهمن  غموبالر 

BPو ،Eni  إال أن الوقاات ال ياازال مبكاارا  لتقياايم كباار  للغاااز،  اكتشااافا تحقيااق عاادة
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، فماا زال هناان العدياد مان عملياا  البحاال القا مااة بشاكك كاماك منطقاة شارق المتوساط

التااي تااديرها شااركا  البتاارول الكباار  صاااحبة االمتياااز، كمااا أناا  ال ياازال العديااد ماان 

وساط المصاادر ال يدركربونياة متف .بعاد منح ااالتي لام ياتم المفتوحة  القطاعا  البحرية

فااي حوضااي ليفاناات ودلتااا النيااك فااي شاارق  غياار المكتشاافة والقابلااة لالسااتلراج فنيااا  

تشير إلى وجود  2010المتوسط حسب تقديرا  هيسة المس  الجيولوجي األمريكية عاي 

مليااار برميااك ماان الاانفط،  3.5تريليااون قاادي مكعااب ماان الغاااز الطبيعااي، ونحااو  346

 مليار برميك من سوا ك الغاز الطبيعي. 9باإلضافة إلى 

التاي تشاير إلاى وجاود مااال يقاك عان  الدراسا  الجيولوجية الحديثاة على عالوة

الرسااوبي فااي المنطقااة  "هياارودو "تريليااون قاادي مكعااب ماان الغاااز فااي حااوض  122

تقااديرا  مصااادر الغاااز المفتوحااة ماان شاارق المتوسااط، وهااو مااا يرفااع إجمااالي الغربيااة 

 .مكعب تريليون قدي 468إلى  القابلة لالستلراج في شرق المتوسط

تلليتي فللي  1999وال شللك أن االكتشللافات المتتاليللة التللي تللم تحقيقهللا منللذ عللام 

. ففاي سياق متصل يبرهن على أن منطقة شلرق المتوسلط بمثابلة مقاطعلة غنيلة للغلاز

المنطقة البحرية اللالصة لفلسطين المحتلة وقطاا  وغازة، ارتفاع عادد اكتشاافا  الغااز 

تريليون قادي مكعاب. كماا يوجاد  38.5اكتشافا ، باحتياطيا  إجمالية تبل  حوالي  11إلى 

تريلياون قادي  5" قبالة سواحك قبرص الذت تقدر احتياطيات  بحوالي أفروديتاكتشا  "

، واكتشاااا  "كاليبساااو" التاااي تشاااير التقاااديرا  األولياااة بااامن تقااادير()أفضاااك  مكعاااب

فاي منطقاة أما مصر، ف ي تتصدر المش د تريليون قدي مكعب.  8-6احتياطيات  تتراوح 

 21اكتشاا  "ظ ار" الاذت تقادر احتياطياتا  بنحاو  والفضاك يعاود إلاى ،شارق المتوساط

قاة شامال اإلساكندرية والتاي  هذا بجانب االكتشافا  السابقة فاي منطتريليون قدي مكعب.

، واكتشاافا  ساالما ، وأتاول، تريليون قادي مكعاب مان الغااز 5تقدر احتياطيات ا بنحو 

 أبارز اكتشاافا  الغااز 17-1الجادول يللص . وقطامية في منطقة شمال دمياط البحرية

 في منطقة شرق المتوسط. التجارية الطبيعي
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أخاار  اسااتنادا  إلااى عاادة عوامااك كمنااا  متفاوتااا  ماان دولااة إلااى الشااركا  ولكناا  كااان 

يااة والتشااريعية، ودرجااة الملاااطرة لعمليااا  االستكشااا ، االسااتثمار، والقواعااد التنظيم

ومان  .للغاز أو الزيت اللاايسابقة كتشافا  فمغلب المناطق المطروحة لم تش د تحقيق ا

العواماك التااي أثاار  أيضام  علااى عمليااا  البحاال واالستكشااا  فااي شارق المتوسااط هااو 

متار فاي بعاض المنااطق، وهاو ماا  3,000العمق الكبير للمياه الذت يصك إلى أكثر مان 

ملياون دوالر للبسار الواحاد. عاالوة  150والتي قد تصك إلى  يعني ارتفا  تكاليف الحفر

وال تملاك العدياد  ،الساحيقة تقدماة للعماك فاي األعمااقم حفر سفن لحاجة إلىعلى ذلك، ا

هذه التقنيا  المتقدمة أو اللبارة الالزماة للقيااي بمثاك هاذه العمياا  شاديدة  الشركا من 

   .، وعالية التكلفةالملاطرة

شاركا  البتارول العالمياة مثاك  اساتطاعتالصاعوبا  الفنياة،  هاذهمن  غموبالر 

BPو ،Eni  إال أن الوقاات ال ياازال مبكاارا  لتقياايم كباار  للغاااز،  اكتشااافا تحقيااق عاادة

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     83 
 

، فماا زال هناان العدياد مان عملياا  البحاال القا مااة بشاكك كاماك منطقاة شارق المتوساط

التااي تااديرها شااركا  البتاارول الكباار  صاااحبة االمتياااز، كمااا أناا  ال ياازال العديااد ماان 

وساط المصاادر ال يدركربونياة متف .بعاد منح ااالتي لام ياتم المفتوحة  القطاعا  البحرية

فااي حوضااي ليفاناات ودلتااا النيااك فااي شاارق  غياار المكتشاافة والقابلااة لالسااتلراج فنيااا  

تشير إلى وجود  2010المتوسط حسب تقديرا  هيسة المس  الجيولوجي األمريكية عاي 

مليااار برميااك ماان الاانفط،  3.5تريليااون قاادي مكعااب ماان الغاااز الطبيعااي، ونحااو  346

 مليار برميك من سوا ك الغاز الطبيعي. 9باإلضافة إلى 

التاي تشاير إلاى وجاود مااال يقاك عان  الدراسا  الجيولوجية الحديثاة على عالوة

الرسااوبي فااي المنطقااة  "هياارودو "تريليااون قاادي مكعااب ماان الغاااز فااي حااوض  122

تقااديرا  مصااادر الغاااز المفتوحااة ماان شاارق المتوسااط، وهااو مااا يرفااع إجمااالي الغربيااة 

 .مكعب تريليون قدي 468إلى  القابلة لالستلراج في شرق المتوسط

تلليتي فللي  1999وال شللك أن االكتشللافات المتتاليللة التللي تللم تحقيقهللا منللذ عللام 

. ففاي سياق متصل يبرهن على أن منطقة شلرق المتوسلط بمثابلة مقاطعلة غنيلة للغلاز

المنطقة البحرية اللالصة لفلسطين المحتلة وقطاا  وغازة، ارتفاع عادد اكتشاافا  الغااز 

تريليون قادي مكعاب. كماا يوجاد  38.5اكتشافا ، باحتياطيا  إجمالية تبل  حوالي  11إلى 

تريلياون قادي  5" قبالة سواحك قبرص الذت تقدر احتياطيات  بحوالي أفروديتاكتشا  "

، واكتشاااا  "كاليبساااو" التاااي تشاااير التقاااديرا  األولياااة بااامن تقااادير()أفضاااك  مكعاااب

فاي منطقاة أما مصر، ف ي تتصدر المش د تريليون قدي مكعب.  8-6احتياطيات  تتراوح 

 21اكتشاا  "ظ ار" الاذت تقادر احتياطياتا  بنحاو  والفضاك يعاود إلاى ،شارق المتوساط

قاة شامال اإلساكندرية والتاي  هذا بجانب االكتشافا  السابقة فاي منطتريليون قدي مكعب.

، واكتشاافا  ساالما ، وأتاول، تريليون قادي مكعاب مان الغااز 5تقدر احتياطيات ا بنحو 

 أبارز اكتشاافا  الغااز 17-1الجادول يللص . وقطامية في منطقة شمال دمياط البحرية

 في منطقة شرق المتوسط. التجارية الطبيعي
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 في منطقة شرق المتوسطالتجارية أبرز اكتشافا  الغاز  :17-1الجدول 

 الشركا 
االحتياطيات 

تريليون )
 (3قدم

عمق 
 المياه
 )متر(

تاريخ 
 الموقع االكتشاف االكتشاف

BG (100%) 1 603 1999 قطاع غزة غزة مارين 

Noble Energy (32.5%), 
Isramco (28.75%),Delek 

Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), 

Everst (3.5%) 

 تمار* 2009 1,676 11.2
Tamar  فلسطين

 المحتلة
Delek Drillig (45.34%), 
Noble Energy (39.66%), 

Ratio Oil (15%) 
ليفياثان  2010 1,645 21.9

Leviathan 

Noble* (35%), Shell 
(35%), Delek (30%) 5 1,700 2011 أفروديت 

Aphrodite قبرص 

Eni (60%), BP(30%), 
Rosneft (10%) 21 1,450 2015 ظهر 

 مصر

BP (82.75%), RWE DEA 
(17.25%) 5 800:650 2000-

2007 
)تورس، ليبرا، 

 رافين، جيزة، فيوم(

BP (100%) 1.637 650 2013 ستمات 

BP (100%) 1.459 923 2015 أتول 

 (Tamar SWجنوب غرب )-تماريشمك اكتشا  * 

عمليا  البحال واالستكشاا   فال تزال وبالنظر إلى منطقة شرق المتوسط ككك،

موزعة في المنطقة االقتصادية اللالصة في كك مان مصار،  قطاعا  بحريا   33 قا مة في

بمساااحة  ،28-1بالشااكك كمااا هااو مبااين وفلسااطين المحتلااة، وقباارص، ولبنااان، وسااوريا 

حوضااي ليفاناات المساااحة اإلجماليااة ل % ماان25)مااا يعااادل نحااو  2كاام 81,860إجماليااة 

وتعتازي شاركا  البتارول العالمياة  (.2مكا 333,000نحاو  البالغاةودلتا النيك الرسوبيين 

خاالل  تنفيذ عملياا  الحفار االستكشاافي استكمالالقطاعا   هذه صاحبة التراخيص في

  المقبلة والتي قد تسفر عن تحقيق اكتشافا  جديدة. القليلةالسنوا  
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 المتوسط،: القطاعا  البحرية التي تجر  ب ا عمليا  البحال واالستكشا  في شرق 28-1الشكل 

 2018مطلع عاي  

 
 MEES: معدل عن المصدر

ماان حيااال عاادد القطاعااا  قيااد عمليااا   مصاار دول شاارق المتوسااطوتتصاادر 

بالشاكك كماا هاو مباين  2كم 45,319قطاعا  بحريا  بمساحة إجمالية  14بإجمالي  البحال،

بينمااا ال تاازال  .2كاام 3,200ماان  أكباارحيااال يصااك متوسااط القطااا  الواحااد إلااى  ،1-29

عمليا  البحال واالستكشا  قا مة في سبعة قطاعا  في المنطقة االقتصاادية اللالصاة 

مان  أكبار)متوسط القطا  الواحاد  2كم 27,172لقبرص وتصك مساحت م اإلجمالية إلى 

، وفي تسعة قطاعا  فاي المنطقاة االقتصاادية اللالصاة لفلساطين المحتلاة (2كم 3,800

وهاي القطاعاا  األصاغر علاى اإلطاالق فاي منطقاة  ،(95) 2كام 63,34بمساحة إجمالية 

 . 2كم 400القطا  الواحد إلى  مساحة متوسطشرق المتوسط حيال يصك 

                                           
 ال تتضمن المنطقة البحرية قبالة سواحل قطاع  زة ن را لتوقف عمليات البحث  
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 في منطقة شرق المتوسطالتجارية أبرز اكتشافا  الغاز  :17-1الجدول 

 الشركا 
االحتياطيات 

تريليون )
 (3قدم

عمق 
 المياه
 )متر(

تاريخ 
 الموقع االكتشاف االكتشاف

BG (100%) 1 603 1999 قطاع غزة غزة مارين 

Noble Energy (32.5%), 
Isramco (28.75%),Delek 

Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), 

Everst (3.5%) 

 تمار* 2009 1,676 11.2
Tamar  فلسطين

 المحتلة
Delek Drillig (45.34%), 
Noble Energy (39.66%), 

Ratio Oil (15%) 
ليفياثان  2010 1,645 21.9

Leviathan 

Noble* (35%), Shell 
(35%), Delek (30%) 5 1,700 2011 أفروديت 

Aphrodite قبرص 

Eni (60%), BP(30%), 
Rosneft (10%) 21 1,450 2015 ظهر 

 مصر

BP (82.75%), RWE DEA 
(17.25%) 5 800:650 2000-

2007 
)تورس، ليبرا، 

 رافين، جيزة، فيوم(

BP (100%) 1.637 650 2013 ستمات 

BP (100%) 1.459 923 2015 أتول 

 (Tamar SWجنوب غرب )-تماريشمك اكتشا  * 

عمليا  البحال واالستكشاا   فال تزال وبالنظر إلى منطقة شرق المتوسط ككك،

موزعة في المنطقة االقتصادية اللالصة في كك مان مصار،  قطاعا  بحريا   33 قا مة في

بمساااحة  ،28-1بالشااكك كمااا هااو مبااين وفلسااطين المحتلااة، وقباارص، ولبنااان، وسااوريا 

حوضااي ليفاناات المساااحة اإلجماليااة ل % ماان25)مااا يعااادل نحااو  2كاام 81,860إجماليااة 

وتعتازي شاركا  البتارول العالمياة  (.2مكا 333,000نحاو  البالغاةودلتا النيك الرسوبيين 

خاالل  تنفيذ عملياا  الحفار االستكشاافي استكمالالقطاعا   هذه صاحبة التراخيص في

  المقبلة والتي قد تسفر عن تحقيق اكتشافا  جديدة. القليلةالسنوا  
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 المتوسط،: القطاعا  البحرية التي تجر  ب ا عمليا  البحال واالستكشا  في شرق 28-1الشكل 

 2018مطلع عاي  

 
 MEES: معدل عن المصدر

ماان حيااال عاادد القطاعااا  قيااد عمليااا   مصاار دول شاارق المتوسااطوتتصاادر 

بالشاكك كماا هاو مباين  2كم 45,319قطاعا  بحريا  بمساحة إجمالية  14بإجمالي  البحال،

بينمااا ال تاازال  .2كاام 3,200ماان  أكباارحيااال يصااك متوسااط القطااا  الواحااد إلااى  ،1-29

عمليا  البحال واالستكشا  قا مة في سبعة قطاعا  في المنطقة االقتصاادية اللالصاة 

مان  أكبار)متوسط القطا  الواحاد  2كم 27,172لقبرص وتصك مساحت م اإلجمالية إلى 

، وفي تسعة قطاعا  فاي المنطقاة االقتصاادية اللالصاة لفلساطين المحتلاة (2كم 3,800

وهاي القطاعاا  األصاغر علاى اإلطاالق فاي منطقاة  ،(95) 2كام 63,34بمساحة إجمالية 

 . 2كم 400القطا  الواحد إلى  مساحة متوسطشرق المتوسط حيال يصك 

                                           
 ال تتضمن المنطقة البحرية قبالة سواحل قطاع  زة ن را لتوقف عمليات البحث  
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التي تجر  ب ا عمليا  البحال  للقطاعا  (2كم) : توزيع المساحة اإلجمالية29-1الشكل 

 2018، مطلع عاي واالستكشا  في شرق المتوسط

 

عمليا  البحاال  نطاق لبنان ضمن ـومؤخرا ، دخلت المياه االقتصادية اللالصة ل

خيص البحال في قطااعين بحاريين ا، بعد من  ترفي منطقة شرق المتوسط واالستكشا 

سوريا، فال يوجد سو  قطا  بحرت واحد )الممتد في . أما 2كم 3,653بمساحة إجمالية 

 . 2كم 2,190من مدينة طرطوس إلى مدينة بانياس( بمساحة إجمالية 

)ضاامن نطاااق المنطقااة  فااي شاارق المتوسااط التااي ال تاازال مفتوحااةلمناااطق أمااا ا

فتزياد مسااحت ا الكلياة عان إجماالي مسااحة القطاعاا  ، (لكك دولةاالقتصادية اللالصة 

بالجادول كماا هاو مباين  2كم 391,76 تبل  حوالي، حيال بحال مكثفةليا  التي تش د عم

مجمااو  مساااحا  القطاعااا  المتبقيااة ماان جااوال  المناااطق المفتوحااة تمثااك . و1-18

 ،وقبارص ،وفلساطين المحتلاة ،مصر التي ط رحت في وقت سابق في كك منالعروض 

هاذه الادول، تم تحديدها من قباك  باإلضافة إلى القطاعا  البحرية التي ،وسوريا ،ولبنان

 .مزايدا  عالمية أماي عمليا  البحالفي أية  بعد لم يتم طرح او

                   3   3

      ص
      

               
  3 34 

       
4  3  

                 
2كم      
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 لفات مصر، وفلسطين المحتلاة، ولبناان باالتج يز كك من  الصدد، تقوي نف وفي 

جوال  عروض تضم مناطق جديدة من هذه القطاعاا  المفتوحاة، علاى أماك أن تجاذب 

وتكثيااف عمليااا  االستكشااا  بغيااة تحقيااق  للمنافسااة علي ااا، العالميااةشااركا  البتاارول 

 .اكتشافا  جديدة

، عاي مللص بالقطاعا  البحرية النشطة والمفتوحة في منطقة شرق المتوسط :18-1الجدول 

2018 

فلسطين  قبرص لبنان سوريا اإلجمالي
 الفقرة مصر المحتلة

 2المنطقة االقتصادية الخالصة، كم 263,451 26,352 50,799 21,500 9,038 371,140

عدد القطاعات البحرية التي تجرى بها  14 9 7 2 1 33
 عمليات البحث

المساحة اإلجمالية للقطاعات التي  45,319 3,346 27,172 3,653 2,190 81,680
 2تجرى بها عمليات البحث، كم

المساحة اإلجمالية للمناطق المفتوحة  27,716 20,674 19,030 17,847 6,848 91,763
 2شرق المتوسط، كم

80,000 0 0 0 0 80,000 
للمناطق المفتوحة المساحة اإلجمالية 

، في الجز  الغربي من شرق المتوسط
 2كم
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التي تجر  ب ا عمليا  البحال  للقطاعا  (2كم) : توزيع المساحة اإلجمالية29-1الشكل 

 2018، مطلع عاي واالستكشا  في شرق المتوسط

 

عمليا  البحاال  نطاق لبنان ضمن ـومؤخرا ، دخلت المياه االقتصادية اللالصة ل

خيص البحال في قطااعين بحاريين ا، بعد من  ترفي منطقة شرق المتوسط واالستكشا 

سوريا، فال يوجد سو  قطا  بحرت واحد )الممتد في . أما 2كم 3,653بمساحة إجمالية 

 . 2كم 2,190من مدينة طرطوس إلى مدينة بانياس( بمساحة إجمالية 

)ضاامن نطاااق المنطقااة  فااي شاارق المتوسااط التااي ال تاازال مفتوحااةلمناااطق أمااا ا

فتزياد مسااحت ا الكلياة عان إجماالي مسااحة القطاعاا  ، (لكك دولةاالقتصادية اللالصة 

بالجادول كماا هاو مباين  2كم 391,76 تبل  حوالي، حيال بحال مكثفةليا  التي تش د عم

مجمااو  مساااحا  القطاعااا  المتبقيااة ماان جااوال  المناااطق المفتوحااة تمثااك . و1-18

 ،وقبارص ،وفلساطين المحتلاة ،مصر التي ط رحت في وقت سابق في كك منالعروض 

هاذه الادول، تم تحديدها من قباك  باإلضافة إلى القطاعا  البحرية التي ،وسوريا ،ولبنان

 .مزايدا  عالمية أماي عمليا  البحالفي أية  بعد لم يتم طرح او

                   3   3

      ص
      

               
  3 34 

       
4  3  
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 لفات مصر، وفلسطين المحتلاة، ولبناان باالتج يز كك من  الصدد، تقوي نف وفي 

جوال  عروض تضم مناطق جديدة من هذه القطاعاا  المفتوحاة، علاى أماك أن تجاذب 

وتكثيااف عمليااا  االستكشااا  بغيااة تحقيااق  للمنافسااة علي ااا، العالميااةشااركا  البتاارول 

 .اكتشافا  جديدة

، عاي مللص بالقطاعا  البحرية النشطة والمفتوحة في منطقة شرق المتوسط :18-1الجدول 

2018 

فلسطين  قبرص لبنان سوريا اإلجمالي
 الفقرة مصر المحتلة
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 عمليات البحث
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 2تجرى بها عمليات البحث، كم
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 2شرق المتوسط، كم

80,000 0 0 0 0 80,000 
للمناطق المفتوحة المساحة اإلجمالية 

، في الجز  الغربي من شرق المتوسط
 2كم
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 الثانيالفصل 

شرق املتوسط  منطقةتطوير اكتشافات الغاز يف 
 لتلبية احتياجاتها من الطاقة

 
 المتوسط شرق دول في : مزيج الطاقة األولية2-1

 المتوسط: مزيج توليد الطاقة الكهربائية في دول شرق 2-2

كتشافات الغاز الطبيعي في2-3  شرق المتوسط دول : خطط تطوير ا

 

الفصل الثاني
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 الثانيالفصل 
شرق املتوسط  منطقة تطوير اكتشافات الغاز يف
 من الطاقة هالتلبية احتياجات

 

، والتاي في منطقاة شارق المتوساط تحقيق افي ضوء االكتشافا  الغازية التي تم 

الاادول بعااض  بااادر يقااارب العقاادين ماان الزمااان، منااذ مااا  تظ اار طال ع اااباادأ  أولااى 

، باإلسااارا  بتطاااوير هاااذه االكتشاااافا  جم ورياااة مصااار العربياااةمثاااك  المطلاااة علي اااا

االستثمار فاي إنشااء بنياة و، في تلبية احتياجا  السوق المحلي إنتاج الغازلالستفادة من 

وتصاديره  ساالةاإلأساسية لتصدير الغااز عبار خطاوط األنابياب أو إساالت  فاي محطاا  

مان  قبارص مثاك. بينما لم ياتمكن الابعض اآلخار بواسطة الناقال  إلى األسواق العالمية

 .بعض العقبا  الفنية واالقتصادية بسبب ،حتى اآلن تطوير اكتشافا  الغاز

تساويق إنتااج الغااز علاى المساتو   ضامان هاو لالستثمار ساسياأل ويعد العا ق

تطاوير حقاول الغااز الواقعاة فاي الميااه العميقاة  مشااريعأو اإلقليمي، خاصة أن  يالمحل

ضامان اتفاقياا  مسابقة ل إبراي، وبالتالي البد من والعميقة جدا  تتطلب استثمارا  باهظة

الفا اادة وتحقااق  ،تغطااي تكاااليف االسااتثمارالمزمااع إنتاجاا  لتحقيااق عا اادا  الغاااز  بيااع

 .للشركا  المطورةاالقتصادية 

بترولياة )نفطياة  احتياطياا  أياة الستغاللالر يسي  المحددفإن  وفي هذا الصدد،

المطاااورة  الشركة/الشاااركا هاااو البعاااد االقتصاااادت، وذلاااك حتاااى تاااتمكن أو غازياااة( 

 لاذا فاإن وجاود والمضاي قادما  فاي تنفياذه. ،للمشرو  من اتلاذ قارار االساتثمار الن اا ي

 تنفيذ مشاريع التطوير. فييعد عامال  ناجعا   على الغاز محليا  أو إقليميا  طلب 
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 يف دول شرق املتوسط األولية الطاقة استهالك: 2-1

 المتوسط: مزيج الطاقة األولية في دول شرق 2-1-1

تلتلف أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة مان بلاد آلخار، ففاي بعاض البلادان 

عتمد علي  بشكك كبير في كافاة القطاعاا  وي   ،يعد النفط المصدر الر يسي للطاقة األولية

االقتصادية. وفي البعض اآلخر، يكون الغاز المصدر الر يساي للطاقاة ومحارن التنمياة 

سي نحاو تحقياق التنمياة المساتدامة لقلاة االنبعاثاا  الناتجاة عان ومدخك ر ي ،االقتصادية

 التشريعا  والقوانين البيسية.كافة وتوافق  مع  ،حرق 

يالحا  أن الغااز لاي  دول شارق المتوساط، فاي  األولياة وبدراسة مازيج الطاقاة

 الغااز الطبيعاي لم يساتلديالر يسي للطاقة في أغلب هذه الدول، بك إن بعض ا المصدر 

. ، ولبناانكماا هاو الحاال فاي قبارص يعتماد بشاكك شاب  كاماك علاى الانفط ، وماا زالبعد

ففي مصر تمثك حصاة الغااز  بشكك كبير على الغاز الطبيعي.بينما يعتمد البعض اآلخر 

مصار مان أوا اك دول وتعاد إجماالي اسات الن الطاقاة األولياة. % مان 53الطبيعي نحاو 

المنطقة في اساتلداي الغااز الطبيعاي ويعاود ذلاك إلاى أكثار مان أربعاة عقاود. كماا تبنات 

فاي عادة قطاعاا  ومن اا قطاا  الطبيعاي  اساتلداي الغااز فعالاة لادعممصر عادة بارامج 

فااي الكيروسااين والااديزل، والنقاك لتقليااك االعتماااد علااى الوقااود السااا ك مثااك الغااازولين و

 الساوق المحلاي القطا  الساكني لتقلياك االعتمااد علاى غااز البتارول المساال. كماا يعتماد

  قطا  البتروكيماويا .على الغاز الطبيعي كمادة خاي )لقيم( ل

، ف او كبير نوعا  ماكما تعد سوريا من دول المنطقة التي تعتمد على الغاز بشكك 

%، 61إجمالي است الن الطاقاة األولياة، بينماا يسااهم الانفط بنسابة من % 35يمثك نحو 

 تجددة بالنسبة المتبقية.وتساهم مصادر الطاقة الم
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 ي حديثاة الع اد فاي اساتلداي الغااز الطبيعاي ويعاود ذلاك ف أما فلسطين المحتلة،

% في مزيج الطاقة األولية كماا هاو مباين 33نحو يمثك الغاز  با  وقد، 2004إلى عاي 

  . 1-2لشكك با
  2017عاي  مزيج الطاقة األولية في دول شرق المتوسط :1-2الشكل 

 
 2017لعدي توفر بيانا  عاي  2016بيانا  عاي *

 المصادر: بيانا  تم تجميع ا استنادا إلى عدة مصادر:

 2017السنوت،  اإلحصا يأوابك، التقرير  •
 2018البريطانية، عاي   BPلسنوية لشركة النشرة اإلحصا ية ا •
 https://ec.europa.eu/eurostat إحصا يا  المفوضية األوروبية موقع  •

 

 الطاقة األولية في دول شرق المتوسط تطور الطلب على: 2-1-2

، وقاد شا د سالفة الاذكر شرق المتوسط بين دول السوق األكبر للطاقةتعد مصر 

نماوا   2016وحتاى  2006الفتارة مان عااي الطلب على الطاقة خالل العقد الماضاي فاي 

 67حيااال ارتفااع إجمااالي اساات الن الطاقااة األوليااة ماان  ،%3ساانويا  مركبااا  بلغاات نساابت  

   

     *

       
        

       *

   ص

                   م  غ       
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 ، أت بنسابة بزياادة إجمالياةمليون طن نفاط مكاافب 91مليون طن نفط مكافب ليصك إلى 

 .%35 قدرها

المنطقاااة، كماااا تعاااد فلساااطين المحتلاااة مااان األساااواق الكبااار  للطاقاااة باااين دول 

مليااااون طاااان نفااااط  26.2حااااوالي  2016حيااااال بلاااا  إجمااااالي اساااات الن الطاقااااة عاااااي 

بزياااادة إجمالياااة  2006ملياااون طااان نفاااط مكاااافب عااااي  21.7وذلاااك مقارناااة باااـ مكاااافب

تلاااك بلااا  النماااو السااانوت المركاااب للطلاااب علاااى الطاقاااة خاااالل  وقاااد، %21نسااابت ا 

 %.1.9 يحوال الفترة

لااادول ذا  الكثافاااة الساااكانية العالياااة اتعاااد مااان وعلاااى الااارغم مااان أن ساااوريا 

باااين دول شااارق المتوساااط، إال أن اسااات الك ا مااان الطاقاااة بااادأ فاااي التراجاااع بشاااكك 

الاااابالد، وقااااد بلاااا  إجمااااالي  تماااار ب ااااانتيجااااة األحاااادار التااااي  2011حاااااد منااااذ عاااااي 

تراجااااع نساااابة مليااااون طاااان نفااااط مكااااافب، ب 9.5نحااااو  2016اساااات الن الطاقااااة عاااااي 

ملياااون  25آناااذان حاااوالي  بلااا والاااذت  2006% عااان اسااات الن عااااي 60الاااـ  تلطااات

 طن نفط مكافب. 

بينما ش د  لبنان، التي تعد من أصغر بلدان شرق المتوسط مان حياال المسااحة 

والكثافة السكانية، نموا  كبيرا  في الطلاب علاى الطاقاة األولياة بلغات نسابت  خاالل الفتارة 

مليااون طاان نفااط  4.9ماان  االساات النحيااال تضاااعف  ،%5.6حااوالي  (2006-2016)

 .2011سوريا منذ عاي  بذلك ، لتتلطىمليون طن نفط مكافب 8.5كافب إلى م

 وبلا  منطقة شرق المتوسطسوق الطاقة األصغر بين دول  تعد ي فأما قبرص، 

، ولام يطارأ مليون طن نفط مكافب 2.4حوالي  2016عاي  إجمالي است الك ا من الطاقة

. يباين (2016-2006خاالل الفتارة ) ياذكر على است الك ا من الطاقة األولياة أت تغييار

طاور الطلاب علاى الطاقاة األولياة فاي دول منطقاة شارق المتوساط خاالل ، ت2-2الشكك 

 .(2016-2006) الفترة
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 تطور الطلب على الطاقة األولية في دول منطقة شرق المتوسط  :2-2الشكل 
 2016-2006خالل الفترة 

 
 :المصادر

 2017أوابك، التقرير اإلحصا ي السنوت،  •
• International Energy Agency, Statistical Data Base 
• BP Statistical Review of the World Energy, 2017 edition. 

 

أمااا ماان جانااب اساات الن الغاااز فااي دول منطقااة شاارق المتوسااط، فتعااد مصاار 

 2017المساات لك األكباار علااى اإلطااالق، حيااال بلاا  إجمااالي اساات الك ا ماان الغاااز عاااي 

مليااار متاار مكعب/الساانة(، وتاامتي فلسااطين  58.8مليااار قاادي مكعااب/اليوي ) 5.7حااوالي 

ملياااار قااادي  1حاااوالي  2017بلااا  اسااات الك ا عااااي  حياااالالمحتلاااة فاااي المرتباااة الثانياااة 

مليار متر مكعب/السنة(. أما في سوريا، فقد تراجع است الن الغااز  10.2مكعب/اليوي )

ملياون قادي مكعاب/اليوي  390بشكك حاد خاالل السانوا  اللما  الماضاية، ليصاك إلاى 

وبااذلك يكااون . 3-2بالشااكك كمااا هااو مبااين  2017مليااار متاار مكعب/الساانة( عاااي  4)

 اسات الن الغااز فاي منطقاة شارق المتوساط )مصار، فلساطين المحتلاة، ساوريا(إجمالي 

% مان 80مليار قدي مكعب/اليوي، حيال يشاكك اسات الن مصار وحاده نحاو  7.1حوالي 

 اإلجمالي، وهو األمر الذت يعك  حجم السوق المصرت مقارنة بباقي دول المنطقة.
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  2017ط، عاي است الن الغاز الطبيعي في دول شرق المتوس: 3-2الشكل 

 
 قبرص ولبنان الغاز الطبيعي.من * ملحوظة: ال تستلدي كك 

 : المصدر

-Cedigaz First Estimates, May 2018. 

- Tamar Petroleum, Investors Presentation, February 2018

 يف دول شرق املتوسط توليد الطاقة الكهريفائية: مزيج 2-2

 في دول شرق المتوسط الكهربا توليد : مزيج 2-2-1

لطاقااة مصااادر اال شااك أن الطاقااة الك ربا يااة أحااد أكباار القطاعااا  المساات لكة ل

ويعاد  .التنمياةعليا  خطاط  تقاايالذت  التنمية والتقدي، وحجر األساس ةقاطراألولية ف ي 

الغاز الطبيعي من أهم أناوا  الوقاود المساتلدمة فاي قطاا  تولياد الطاقاة الك ربا ياة فاي 

% ماان إجمااالي 77.6دول شاارق المتوسااط. ففااي مصاار، يساااهم الغاااز الطبيعااي بنحااو 

%، وتسااهم 14.1حك الانفط فاي المرتباة الثانياة بنسابة يالطاقة الك ربا ية المولدة، بينما 

 المنتجاة مان الساد العاالي وخازان أساوان وخاصة الك روما ياةمصادر الطاقة المتجددة 

مصر فلسطين المحتلة سوريا لبنان قبر 
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بالنسبة المتبقياة. كماا يلعاب الغااز دورا  ر يسايا  فاي تولياد الطاقاة الك ربا ياة فاي ساوريا 

% وتساااهم مصااادر 35.7%، بينمااا يساااهم الاانفط بحصااة 60.8حيااال يساااهم بحصااة 

 .4-2بالشكك كما هو مبين  الطاقة المتجددة بالنسبة المتبقية

 2017في دول شرق المتوسط عاي  الك ربا يةالطاقة توليد  مزيج :4-2الشكل 

 
 بيانا  محسوبة استنادا إلى عدة مصادر:

 2017، عاي (AUEالنشرة السنوية لالتحاد العربي للك رباء ) •
• BP Statistical Review of the World Energy, 2018 edition. 
• Transmission System operator Cyprus (TSO Cyprus) 

% فااي ماازيج توليااد 62فيساااهم الغاااز الطبيعااي بنسابة أماا فااي فلسااطين المحتلاة، 

%، وهااي 35الطاقااة الك ربا يااة، كمااا يعتمااد قطااا  الك رباااء هنااان علااى الفحاام بنساابة 

قباك   علماا  بمنا الوحيدة التي تستلدي الفحم في توليد الك رباء في منطقة شرق المتوسط.

 بشكك أساساي االعتماد ، كانقبالة سواحك فلسطين المحتلة ظ ور وإنتاج الغاز الطبيعي

بينمااا كااان لألحمااال األساسااية،  وبشااكك ر يساايفااي قطااا  الك رباااء  كوقااودالفحاام  علااى

تناامي ووماع مارور الوقات،  لألحمال المتوساطة والقصاو . الديزل والمازو يستلدي 

فاي قطاا   محك الفحم والمنتجا  البترولياةتدريجيا  يحك  الغاز، بدأ محليا  إمدادا  الغاز 
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إن كاك  لم يتم إنشاء أت محطاة تولياد جديادة تعماك باالفحم، باك، 2004. فمنذ عاي التوليد

فاي أماا  .لمزايااه االقتصاادية والبيسياة القدرا  المركبة التي تمات إضاافت ا تعماك بالغااز

نااتج ال ي   الغاااز الطبيعااي فاي قطااا  الك رباااء حيااالقباارص ولبنااان، فاال يسااتلدي كاك ماان 

، ويعد الانفط الوقاود الر يساي المساتلدي الغاز الطبيعي في كال البلدين، وال يتم استيراده

 % في قبرص.91.6% في لبنان، وحوالي 97بحصة تبل  

شااارق  منطقاااة فاااي دول لمحطاااا  الك ربااااءأماااا مااان جاناااب القااادرا  المركباااة 

جيجاااوا ، بينمااا تاامتي  45.2ل المنطقااة بقاادرا  مركبااة فتتصاادر مصاار دوالمتوسااط، 

 10جيجااوا ، ثام ساوريا بإجماالي  17.6فلسطين المحتلة فاي المرتباة الثانياة بإجماالي 

وفاي  ،جيجااوا  3.046أما في لبنان فيبل  إجمالي القدرا  المركبة حاوالي  .جيجاوا 

 .5-2بالشكل جيجاوا  كما هو مبين  1.478قبرص 

 2017، عاي المتوسط دول منطقة شرق القدرا  المركبة لتوليد الك رباء في :5-2الشكل 

 
 المصادر: 

 2017، عاي (AUEالنشرة السنوية لالتحاد العربي للك رباء ) •
• Transmission System operator Cyprus (TSO Cyprus) 
• BDO Consulting Group 

 

 

مصر فلسطين 
المحتلة

سوريا قبرص لبنان

ت
 وا
 ا
 ي

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     99 
 

 الكهربا  في دول شرق المتوسط تطور توليد: 2-2-2

 ،األكبر للطاقة الك ربا ية باين دول شارق المتوساط المنتج والمست لكتعد مصر 

 2007مان عااي  الفتارة خاالل %5.1الك رباء بلغات نسابت   توليدنموا  سنويا  في  وتش د

تيارا وا   115.5حيال ارتفع إجمالي الطاقة الك ربا ية المنتجة من  ،2017وحتى عاي 

 في تولياد الك ربااء من أعلى معدال  النمويعد وهو  تيراوا  ساعة. 189.5ساعة إلى 

، ويعطي مؤشارا  وحاافزا  قوياا  لالساتثمار فاي تطاوير والعالميعلى المستويين اإلقليمي 

ماان المشاااريع يعاب اإلنتاااج المسااتقبلي كبياار يمكناا  اساات اكتشااافا  الغاااز لوجااود سااوق

 ،بين دول شارق المتوساط للك رباء منتجكما تعد فلسطين المحتلة ثاني أكبر  .التطويرية

، وقد بل  معدل النمو السانوت تيراوا  ساعة 68.3حوالي  2017حيال بل  اإلنتاج عاي 

 %.2.2حوالي  (2017-2007) المركب خالل

ساااوريا كانااات تشااا د نماااوا  سااانويا  مرتفعاااا  فاااي تولياااد الطاقاااة  أن وباااالرغم مااان

%، إال 5بلغات نسابت  قراباة  2012 عااي وحتاى 2007 عااي الك ربا ية خالل الفترة من

لماا تمار با  أحادار مناذ ذلاك  2013إنتاج الك رباء بدأ في التراجع بشكك حااد مناذ عااي 

تياراوا   21.6حاوالي  2017عااي  جاةالطاقاة الك ربا ياة المنت يووصاك إجماالالحين، 

، والاذت بلا  2007عااي  فاي إنتااج الك ربااء % عان45بتراجاع نسابت  اإلجمالياة ساعة 

كماا تشا د لبناان نماوا  سانويا  مرتفعاا  فاي تولياد الك ربااء  .تيراوا  ساعة 38آنذان نحو 

، حيال بل  إنتااج %4.1حوالي  (2017-2007الفترة محك الدراسة )بلغت نسبت  خالل 

تيااراوا  ساااعة عاااي  9.6تيااراوا  ساااعة، مقارناة بااـ  14.3نحااو  2017الك ربااء عاااي 

تيااراوا   4.77ن ماا إنتاااج الك رباااء بنساابة طفيفااةارتفااع فقااد  قباارص، فااي أمااا .2007

، بنساابة نمااو ساانوت 2017تياارا وا  ساااعة عاااي  4.94ليصااك إلااى  2007ساااعة عاااي 

تطاور إنتااج الك ربااء فاي دول شارق المتوساط عاامي ، 6-2الشكك يبين  %.0.4بلغت 

معادل النماو السانوت المركاب لتولياد الك ربااء ، 7-2 الشكك، بينما يبين 2017و 2007

 .2017-2007الفترة في دول شرق المتوسط خالل 
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إن كاك  لم يتم إنشاء أت محطاة تولياد جديادة تعماك باالفحم، باك، 2004. فمنذ عاي التوليد
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نااتج ال ي   الغاااز الطبيعااي فاي قطااا  الك رباااء حيااالقباارص ولبنااان، فاال يسااتلدي كاك ماان 
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شااارق  منطقاااة فاااي دول لمحطاااا  الك ربااااءأماااا مااان جاناااب القااادرا  المركباااة 

جيجاااوا ، بينمااا تاامتي  45.2ل المنطقااة بقاادرا  مركبااة فتتصاادر مصاار دوالمتوسااط، 
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 2017، عاي المتوسط دول منطقة شرق القدرا  المركبة لتوليد الك رباء في :5-2الشكل 

 
 المصادر: 

 2017، عاي (AUEالنشرة السنوية لالتحاد العربي للك رباء ) •
• Transmission System operator Cyprus (TSO Cyprus) 
• BDO Consulting Group 
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 الكهربا  في دول شرق المتوسط تطور توليد: 2-2-2

 ،األكبر للطاقة الك ربا ية باين دول شارق المتوساط المنتج والمست لكتعد مصر 
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، والاذت بلا  2007عااي  فاي إنتااج الك ربااء % عان45بتراجاع نسابت  اإلجمالياة ساعة 
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تيااراوا   4.77ن ماا إنتاااج الك رباااء بنساابة طفيفااةارتفااع فقااد  قباارص، فااي أمااا .2007

، بنساابة نمااو ساانوت 2017تياارا وا  ساااعة عاااي  4.94ليصااك إلااى  2007ساااعة عاااي 

تطاور إنتااج الك ربااء فاي دول شارق المتوساط عاامي ، 6-2الشكك يبين  %.0.4بلغت 

معادل النماو السانوت المركاب لتولياد الك ربااء ، 7-2 الشكك، بينما يبين 2017و 2007
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 2017و  2007الطاقة الك ربا ية المنتجة في دول شرق المتوسط عامي  :6-2الشكل 

 
 ر: داالمص         

 .2017، 2007عاي  -(AUEالنشرة السنوية لالتحاد العربي للك رباء ) •

• Transmission System operator Cyprus (TSO Cyprus) 
• BP Statistical Review of the World Energy, 2018 edition. 

 السنوت المركب لتوليد الك رباء في دول شرق المتوسطالنمو معدل  :7-2الشكل 
  2017-2007خالل الفترة  

 
 (7-2)الشكك  في الشكك السابق ادرإلى المصر: بيانا  محسوبة استنادا دالمص         
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  شرق املتوسط الغاز الطبيعي يفاكتشافات  تطوير خطط :2-3

احتياجاا  بعاض  تاممينفاي  هاما  لعبت اكتشافا  الغاز في شرق المتوسط دورا  

تمات اإلشاارة ساابقا، . فكماا مان الغااز دول المنطقة وباألخص مصر وفلسطين المحتلاة

فاي  مساتمرا   فاي المنطقاة، وتشا د نماوا  سانويا   بشاكك عااي تعد مصر أكبار ساوق للطاقاة

 ةوهو ما يحفز ويشجع على االستثمار في مواردها النفطية والغازية لتلبيا ،الطلب علي ا

كمااا نجحاات مصاار فااي تعظاايم القيمااة  ماان مااوارد الطاقااة. احتياجااا  السااوق المحلااي

بتنفيااذ ، 2000التااي باادأ  وتيرت ااا تتسااار  منااذ عاااي المضااافة ماان االكتشااافا  الغازيااة 

الغااز عبار خطاوط األنابياب إلاى الادول المجااورة، وبإنشااء محطااا   رمشااريع لتصادي

. أمااا فااي فلسااطين إلسااالة الغاااز فااي ماادينتي إدكااو ودمياااط علااى ساااحك البحاار المتوسااط

تلبيااة ل  فااي رفااع اإلنتاااج المحلاايفعاااال   دورا   لتطااوير اكتشااافا  الغااازلااة، فقااد كااان المحت

 .تعويض النقص الناتج عن توقف إمدادا  الغاز من مصرل قطا  الك رباءاحتياجا  

أسافر  عنا   وماابالرغم مان أنشاطة البحاال المكثفاة عان الغااز، وفي قبرص، و

من اكتشافا ، فلم يبدأ بعد تطاوير أت من اا، إال أن اا تساعى نحاو اساتغالل هاذه الماوارد 

ر سااواء عباار خطااوط األنابيااب أو عباار اإلسااالة والتصاادير إلااى فااي أغااراض التصاادي

 ملتلف األسواق العالمية.

مان  تاراخيص بعاد  2018عاي  مطلعنادت الطاقة  في مؤخرا  لبنان،  بينما دخلت

، ويتوقاع أن منطقتين بحريتين شركا  بترول عالمية فيثالر واإلنتاج ال تال   البحال

دورا  هامااا  فااي تلبيااة احتياجااا  السااوق المحلااي  أيااة اكتشااافا  غازيااة مسااتقبلية تلعااب

خزينة الدولة المليارا  من  مما يكبد، النفطاستيراد على في الوقت الراهن المعتمد كليا  

 .الدوالرا  سنويا  

وفي ضوء ما سبق وبسبب األوضا  التي تمر ب ا الابالد، لام يتحقاق أما سوريا، 

باإلضاافة إلاى توقاف أنشااطة حتاى اآلن أياة اكتشاافا  غازياة قبالاة السااواحك الساورية، 
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 2017و  2007الطاقة الك ربا ية المنتجة في دول شرق المتوسط عامي  :6-2الشكل 

 
 ر: داالمص         
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• BP Statistical Review of the World Energy, 2018 edition. 
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  شرق املتوسط الغاز الطبيعي يفاكتشافات  تطوير خطط :2-3

احتياجاا  بعاض  تاممينفاي  هاما  لعبت اكتشافا  الغاز في شرق المتوسط دورا  

تمات اإلشاارة ساابقا، . فكماا مان الغااز دول المنطقة وباألخص مصر وفلسطين المحتلاة

فاي  مساتمرا   فاي المنطقاة، وتشا د نماوا  سانويا   بشاكك عااي تعد مصر أكبار ساوق للطاقاة

 ةوهو ما يحفز ويشجع على االستثمار في مواردها النفطية والغازية لتلبيا ،الطلب علي ا

كمااا نجحاات مصاار فااي تعظاايم القيمااة  ماان مااوارد الطاقااة. احتياجااا  السااوق المحلااي

بتنفيااذ ، 2000التااي باادأ  وتيرت ااا تتسااار  منااذ عاااي المضااافة ماان االكتشااافا  الغازيااة 

الغااز عبار خطاوط األنابياب إلاى الادول المجااورة، وبإنشااء محطااا   رمشااريع لتصادي

. أمااا فااي فلسااطين إلسااالة الغاااز فااي ماادينتي إدكااو ودمياااط علااى ساااحك البحاار المتوسااط

تلبيااة ل  فااي رفااع اإلنتاااج المحلاايفعاااال   دورا   لتطااوير اكتشااافا  الغااازلااة، فقااد كااان المحت

 .تعويض النقص الناتج عن توقف إمدادا  الغاز من مصرل قطا  الك رباءاحتياجا  

أسافر  عنا   وماابالرغم مان أنشاطة البحاال المكثفاة عان الغااز، وفي قبرص، و

من اكتشافا ، فلم يبدأ بعد تطاوير أت من اا، إال أن اا تساعى نحاو اساتغالل هاذه الماوارد 

ر سااواء عباار خطااوط األنابيااب أو عباار اإلسااالة والتصاادير إلااى فااي أغااراض التصاادي

 ملتلف األسواق العالمية.

مان  تاراخيص بعاد  2018عاي  مطلعنادت الطاقة  في مؤخرا  لبنان،  بينما دخلت

، ويتوقاع أن منطقتين بحريتين شركا  بترول عالمية فيثالر واإلنتاج ال تال   البحال

دورا  هامااا  فااي تلبيااة احتياجااا  السااوق المحلااي  أيااة اكتشااافا  غازيااة مسااتقبلية تلعااب

خزينة الدولة المليارا  من  مما يكبد، النفطاستيراد على في الوقت الراهن المعتمد كليا  

 .الدوالرا  سنويا  

وفي ضوء ما سبق وبسبب األوضا  التي تمر ب ا الابالد، لام يتحقاق أما سوريا، 
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 التااي حصاالت علااى عقااد االستكشااا  واإلنتاااج فااي الروسااية Soyuzneftegaz شااركة

للغااز، وواعادا   كبيارا  إال أن ا تعد أيضا  ساوقا   .2015منذ ن اية عاي ، البحرت 2-القطا 

 الغااز وإنتااج مشاتقات  معالجاةلمجمعاا  مان  كبيارة بنية تحتية باإلضافة إلى أن ا تمتلك

 المساااحة اتسااا شاابكا  للنقااك والتوزيااع علااى و، كغاااز البتاارول المسااال والمتكثفااا 

  .الجغرافية للبالد

 الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية :2-3-1

لاادوره المحااورت فااي دعاام بقطااا  الغاااز الطبيعااي،  خاصااا  مصاار اهتمامااا  لي تااو

الحكومااة المصاارية عاادة باارامج طموحااة ت ااد  إلااى تبناات  . فمنااذ عقااود،خطااط التنميااة

االعتماااد علااى أنااوا  الوقااود ، لتقليااك التوسااع فااي اسااتلداي الغاااز فااي قطاعااا  ملتلفااة

ماان أوا ااك دول  . ففااي قطااا  النقااك، تعااد مصاارواعتماااد حلااول صااديقة للبيسااة، السااا ك

المنطقاة فااي اسااتلداي المركبااا  العاملااة بالغااز الطبيعااي المضااغوط، والتااي بلاا  عااددها 

فاي تجرباة را ادة أيضاا   مصار ولاد مركباة.  230,000حوالي  2017ن اية أيار/مايو 

والااذت باادأ منااذ ثمانينيااا  القاارن  الغاااز الطبيعااي إلااى القطااا  السااكني توصاايكنشاااط 

ن اياة  حتاىوصاك عادد الوحادا  الساكنية التاي تام توصايك الغااز إلي اا  حياال، الماضي

 مليون وحدة. 7.5حوالي  2015/2016العاي المالي 

وهاو استغالل مواردهاا مان الغااز الطبيعاي،  وقد أبد  مصر اهتماما  كبيرا  نحو

 اإال أن ا ،2000ما انعك  على مستويا  إنتاجا  التاي ارتفعات بشاكك ملحاوظ مناذ عااي 

دفااع تراجااع أنشااطة التطااوير، وهااو مااا نتيجااة  حااادا  فااي اآلونااة األخياارةتراجعااا    شاا د

إال أن اكتشاا  " ظ ار" . المحلاي الطلابمصر الستيراد الغااز الطبيعاي المساال لتلبياة 

عمليا  البحال في البحر المتوسط كان  جاء  ثمارالحديثة التي  ا وغيره من االكتشاف

هاذه  رطموحاة تقضاي باإلسارا  بتطاوي ل  أثارا  إيجابياا ، حياال تبنات مصار اساتراتيجية

 مجاددا   االكتفااء الاذاتينتااج فاي أقارب وقات ممكان، بغياة االكتشافا  ودخول ا علاى اإل

 .2019/2020بحلول 
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ويمكن تقسيم التطورا  والتغيرا  الديناميكية التي ش دها إنتااج الغااز الطبيعاي 

، حيااال تمثااك المرحلااة 8-2بالشااكك كمااا هااو مبااين  إلااى ثالثااة مراحااك 2000منااذ عاااي 

، (2010-2000وهي تمتد خاالل الفتارة ) األولى طفرة اإلنتاج وتنفيذ مشاريع التصدير

وهاي تمتاد خاالل الفتارة  تراجاع إنتااج الغااز وبادء االساتيرادبينما تمثك المرحلاة الثانياة 

انطالق مشاااريع التطااوير باا 2017عاااي  باادأ ف، أمااا المرحلااة الثالثااة (2011-2016)

كتفاااء الجدياادة فااي حقااول البحاار المتوسااط، والتااي ماان المتوقااع أن تساااهم فااي تحقيااق اال

 . 2020عاي  قبكالذاتي من الغاز 

 2000تطورا  التي ش دها قطا  الغاز الطبيعي في مصر منذ عاي تقسيم ال :8-2الشكل 

 

 ، وتنفيذ مشاريع التصدير طفرة إنتاج الغاز: 2-3-1-1

بدأ إنتاج الغاز الطبيعي فاي مصار مناذ عادة عقاود، إال أن الطفارة الحقيقياة التاي 

فااي ظااك تكثيااف أنشااطة االستكشااا   2000شاا دها قطااا  الغاااز باادأ  منااذ مطلااع عاااي 

وهاو األمار الاذت انعكا  علاى مساتويا  في منطقة البحار المتوساط والادلتا، والتطوير 

كبيار عان الطلاب المحلاي تام تلصيصا   اإلنتاج التي ارتفعت بشكك حااد، محققاا  فاا ض

(            )          ث  ث  

ا سراع بتطوير اكتشافات الغاز الكبرى لتحقي  االكتفاء الذاتي

(           )          ث     

ترا ع  نتاج الغاز والل وء  لى االستيراد 

(           )         أل  ى 

طفرة  نتاج الغاز وتنفيذ مشاريع التصدير 
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 التااي حصاالت علااى عقااد االستكشااا  واإلنتاااج فااي الروسااية Soyuzneftegaz شااركة

للغااز، وواعادا   كبيارا  إال أن ا تعد أيضا  ساوقا   .2015منذ ن اية عاي ، البحرت 2-القطا 

 الغااز وإنتااج مشاتقات  معالجاةلمجمعاا  مان  كبيارة بنية تحتية باإلضافة إلى أن ا تمتلك

 المساااحة اتسااا شاابكا  للنقااك والتوزيااع علااى و، كغاااز البتاارول المسااال والمتكثفااا 

  .الجغرافية للبالد

 الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية :2-3-1

لاادوره المحااورت فااي دعاام بقطااا  الغاااز الطبيعااي،  خاصااا  مصاار اهتمامااا  لي تااو

الحكومااة المصاارية عاادة باارامج طموحااة ت ااد  إلااى تبناات  . فمنااذ عقااود،خطااط التنميااة

االعتماااد علااى أنااوا  الوقااود ، لتقليااك التوسااع فااي اسااتلداي الغاااز فااي قطاعااا  ملتلفااة

ماان أوا ااك دول  . ففااي قطااا  النقااك، تعااد مصاارواعتماااد حلااول صااديقة للبيسااة، السااا ك

المنطقاة فااي اسااتلداي المركبااا  العاملااة بالغااز الطبيعااي المضااغوط، والتااي بلاا  عااددها 
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ن اياة  حتاىوصاك عادد الوحادا  الساكنية التاي تام توصايك الغااز إلي اا  حياال، الماضي

 مليون وحدة. 7.5حوالي  2015/2016العاي المالي 

وهاو استغالل مواردهاا مان الغااز الطبيعاي،  وقد أبد  مصر اهتماما  كبيرا  نحو

 اإال أن ا ،2000ما انعك  على مستويا  إنتاجا  التاي ارتفعات بشاكك ملحاوظ مناذ عااي 

دفااع تراجااع أنشااطة التطااوير، وهااو مااا نتيجااة  حااادا  فااي اآلونااة األخياارةتراجعااا    شاا د

إال أن اكتشاا  " ظ ار" . المحلاي الطلابمصر الستيراد الغااز الطبيعاي المساال لتلبياة 

عمليا  البحال في البحر المتوسط كان  جاء  ثمارالحديثة التي  ا وغيره من االكتشاف

هاذه  رطموحاة تقضاي باإلسارا  بتطاوي ل  أثارا  إيجابياا ، حياال تبنات مصار اساتراتيجية

 مجاددا   االكتفااء الاذاتينتااج فاي أقارب وقات ممكان، بغياة االكتشافا  ودخول ا علاى اإل

 .2019/2020بحلول 
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ويمكن تقسيم التطورا  والتغيرا  الديناميكية التي ش دها إنتااج الغااز الطبيعاي 
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 ، وتنفيذ مشاريع التصدير طفرة إنتاج الغاز: 2-3-1-1
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وهاو األمار الاذت انعكا  علاى مساتويا  في منطقة البحار المتوساط والادلتا، والتطوير 

كبيار عان الطلاب المحلاي تام تلصيصا   اإلنتاج التي ارتفعت بشكك حااد، محققاا  فاا ض

(            )          ث  ث  

ا سراع بتطوير اكتشافات الغاز الكبرى لتحقي  االكتفاء الذاتي

(           )          ث     
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طفرة  نتاج الغاز وتنفيذ مشاريع التصدير 
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وحتااى العاااي المااالي  1999/2000فلااالل الفتاارة ماان العاااي المااالي . لمشاااريع التصاادير

مليار قدي  6قدي مكعب/اليوي إلى قرابة  مليار 1.8، ارتفع إنتاج الغاز من 2010/2011

 %.12.8، محققاا  باذلك نماوا  سانويا  بلغات نسابت  9-2 بالشككمكعب/اليوي كما هو مبين 

بالنصاايب  خااالل تلااك الفتاارة ولقااد ساااهمت الحقااول المنتجااة فااي منطقااة البحاار المتوسااط

، 2010/2011% مان إجماالي اإلنتااج عااي 71بماا يعاادل نحاو  األكبر من إنتاج مصار

والتاي وضاعت علاى اإلنتااج  ،سكارب، سافرون، سيميان، سيينا، وسافير حقولوأهم ا 

بينماا كانات تسااهم الحقاول الواقعاة فاي الصاحراء الغربياة  .2005-2003خالل الفتارة 

%، وأخياارا  الغاااز المصاااحب إلنتاااج الاانفط فااي 7بنساابة %، وحقااول الاادلتا 21بنساابة 

 % فقط.1خليج السوي  بنسبة منطقة 

وحتى  1999/2000تطور إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خالل الفترة من  :9-2الشكل 

2010/2011 

 
 96الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعيةالمصدر:   

                                           
 ستثمار الغاز  لفري  عمل بحث  مكانيات التعاون في م الورقة  مهورية مصر العربية المقدمة  لى اال تماع الحاد  عشر أوابك،

 .2011ألول/أكتوبر تشرين ا 5-4، القا رة الطبيعي  في الدول األعضاء
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وفي ضوء هذه الطفارة فاي اإلنتااج، نفاذ  مصار عادة مشااريع لتصادير الغااز، 

ولقد كان مشرو  خاط الغااز العرباي بااكورة هاذه المشااريع، ب اد  تصادير الغااز مان 

مصر إلى كك من األردن، وسوريا ولبنان، وإلى تركيا مستقبال  حتى يصك إلى أوروباا. 

 إيااذانا  بوصااول صااادرا ، 2003ي عاااوقااد باادأ تشااغيك المرحلااة األولااى ماان المشاارو  

تدفقت أولاى  ، ومع استكمال تنفيذ المراحك التالية للمشرو ،الغاز المصرت إلى األردن

بعااد توقيااع  2009، ثاام إلااى لبنااان عاااي 2008كمياا  الغاااز ماان مصاار إلااى سااوريا عااي 

اتفاقيااة بااين ال يساااة المصاارية العاماااة للبتاارول والشااركة المصااارية القابضااة للغاااازا  

بيعيااة والمؤسسااة العامااة للاانفط السااورية، ووزارة الطاقااة والمياااه اللبنانيااة تقضااي الط

مان  وبالرغم من نمو صاادرا  الغاازبمبادلة الغاز السورت إلى لبنان بالغاز المصرت. 

 بشاكك حااد إال أن اا بادأ  فاي التراجاعتشغيك المشارو ، في السنوا  األولى من  مصر

 2013حتاى توقفات تماماا منتصاف عااي ، 10-2 بالشاكككماا هاو مباين  2011منذ عاي 

 . بسبب تراجع اإلنتاج، وعدي وجود فا ض يمكن تصديره

 عبر خط الغاز العربي  الغاز من مصر: تطور صادرا  10-2الشكل 

 
 "إيجاس" الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعيةالمصدر: 
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بالنصاايب  خااالل تلااك الفتاارة ولقااد ساااهمت الحقااول المنتجااة فااي منطقااة البحاار المتوسااط

، 2010/2011% مان إجماالي اإلنتااج عااي 71بماا يعاادل نحاو  األكبر من إنتاج مصار

والتاي وضاعت علاى اإلنتااج  ،سكارب، سافرون، سيميان، سيينا، وسافير حقولوأهم ا 

بينماا كانات تسااهم الحقاول الواقعاة فاي الصاحراء الغربياة  .2005-2003خالل الفتارة 
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 إيااذانا  بوصااول صااادرا ، 2003ي عاااوقااد باادأ تشااغيك المرحلااة األولااى ماان المشاارو  

تدفقت أولاى  ، ومع استكمال تنفيذ المراحك التالية للمشرو ،الغاز المصرت إلى األردن
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بيعيااة والمؤسسااة العامااة للاانفط السااورية، ووزارة الطاقااة والمياااه اللبنانيااة تقضااي الط

مان  وبالرغم من نمو صاادرا  الغاازبمبادلة الغاز السورت إلى لبنان بالغاز المصرت. 

 بشاكك حااد إال أن اا بادأ  فاي التراجاعتشغيك المشارو ، في السنوا  األولى من  مصر
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أنابيااب بحاارت وبجانااب مشاارو  خااط الغاااز العربااي، تاام تنفيااذ مشاارو  خااط 

ملياون  677 وتقادر الطاقاة التصاميمية لللاط بنحاو .تصدير الغاز إلى فلسطين المحتلاةل

، وقامات بتنفياذه شاركة بتروجيات بالنياباة (مليار متر مكعب/السنة 7 قدي مكعب/اليوي )

يمتاد وهو  .2008(، وبدأ تشغيل  في أيار/ مايو EMGعن شركة غاز شرق المتوسط )

مدينة العريش المصرية إلى عساقالن علاى سااحك البحار المتوساط، كم من  100بطول 

صاادرا  الغااز مان مصار ارتفعات قاد و ملياون دوالر. 300وبلغت استثمارات  حوالي 

مليار متار مكعب/السانة( فاي العااي  0.81مليون قدي مكعب/اليوي ) 78.1من  عبر اللط

ملياااار متااار  1.81) ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي 175، لتصاااك إلاااى 2008/2009المااالي 

أن  . إال11-2 بالشاااكككماااا هاااو مباااين  2010/2011فاااي العااااي الماااالي  مكعب/السااانة(

صادرا  الغاز المصرت توقفت تماما بقرار من الحكوماة المصارية فاي نيساان/ أبرياك 

، إلخفاق شركة غااز شارق المتوساط بالتزامات اا التعاقدياة نحاو ساداد مساتحقا  2012

 .97الغاز المسلم إلي ا

 من مصر إلى فلسطين المحتلة عبر اللط البحرت  الطبيعي تطور صادرا  الغاز :11-2الشكل 

 
 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية: المصدر

                                           
رقة  مهورية مصر العربية المقدمة  لى اال تماع الثاني عشر للخبراء حول بحث  مكانيات التعاون في م ال استثمار الغاز وأوابك، 

 .2012تشرين األول/أكتوبر  10-9الطبيعي في الدول األعضاء، القا رة 
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وبجانب مشاريع التصدير عبر خطاوط األنابياب، قامات مصار بإنشااء مجمعاين 

وهما مجمع الشركة اإلسبانية المصرية للغاز الطبيعي المساال فاي دميااط إلسالة الغاز، 

بادأ قاد و ملياون طن/السانة، 5.5، وتصاك الطاقاة الفعلياة إلاى مليون طن/السانة 5بطاقة 

 (ELNG، ومجمع الشركة المصارية للغااز الطبيعاي المساال )2004تشغيل  ن اية عاي 

 .1-2 بالجدول، كما هو مبين 2005عاي  وبدأ تشغيل  مليون طن/السنة 7.2بطاقة 

 مجمعي إسالة الغاز الطبيعي في مصر :1-2 الجدول

                      غ           
       

(ELNG) 

                             
   غ                 

(SEGAS) 
       

        دمياط  دكو

2 1             

لكل وحدة( 3.6) 7.2 5                  
)              ( 

 وحدة ا سالة األولى •
BG (35.5%)، Petronas (35.5%)، 

GdF (5،)% 
%(، 12الهيئة المصرية العامة للبترول )

 %(12الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )

(80%) Unionfenosa Gas 
 

 ،%(10لهيئة المصرية العامة للبترول )ا
 

المصرية القابضة للغازات لشركة ا
 %(10الطبيعية )

 
        

 وحدة ا سالة الثانية •
BG (38%)،  Petronas(38،)% 

%(، 12الهيئة المصرية العامة للبترول )
 %(12الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )

           غ   2004 2005

 98ابك/مجلة النفط والتعاون العربيأو: المصدر

وساهمت هذه المشاريع في تعزيز صاادرا  مصار مان الغااز الطبيعاي المساال 

، وظلاات عنااد هااذا المسااتو  2006مليااون طن/الساانة عاااي  10التااي ارتفعاات ألكثاار ماان 

نتيجااة تراجااع اإلنتاااج المحلااي  لتباادأ بعااد ذلااك فااي التراجااع وبشااكك حاااد ،لعاادة ساانوا 

 .12-2 بالشكككما هو مبين  وتالشي الفا ض الملصص للتصدير

                                           
از الطبيعي في الدول العربية"، أوابك، م لة النفط والتعاون العربي، الم لد وائل حامد عبد المعطي،" واقع وآفاق صناعة وت ارة الغ

 .247-109، صفحة 150، العدد 2014األربعون 
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أنابيااب بحاارت وبجانااب مشاارو  خااط الغاااز العربااي، تاام تنفيااذ مشاارو  خااط 

ملياون  677 وتقادر الطاقاة التصاميمية لللاط بنحاو .تصدير الغاز إلى فلسطين المحتلاةل

، وقامات بتنفياذه شاركة بتروجيات بالنياباة (مليار متر مكعب/السنة 7 قدي مكعب/اليوي )

يمتاد وهو  .2008(، وبدأ تشغيل  في أيار/ مايو EMGعن شركة غاز شرق المتوسط )

مدينة العريش المصرية إلى عساقالن علاى سااحك البحار المتوساط، كم من  100بطول 

صاادرا  الغااز مان مصار ارتفعات قاد و ملياون دوالر. 300وبلغت استثمارات  حوالي 

مليار متار مكعب/السانة( فاي العااي  0.81مليون قدي مكعب/اليوي ) 78.1من  عبر اللط

ملياااار متااار  1.81) ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي 175، لتصاااك إلاااى 2008/2009المااالي 
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 .97الغاز المسلم إلي ا

 من مصر إلى فلسطين المحتلة عبر اللط البحرت  الطبيعي تطور صادرا  الغاز :11-2الشكل 

 
 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية: المصدر

                                           
رقة  مهورية مصر العربية المقدمة  لى اال تماع الثاني عشر للخبراء حول بحث  مكانيات التعاون في م ال استثمار الغاز وأوابك، 

 .2012تشرين األول/أكتوبر  10-9الطبيعي في الدول األعضاء، القا رة 
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وبجانب مشاريع التصدير عبر خطاوط األنابياب، قامات مصار بإنشااء مجمعاين 
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 (ELNG، ومجمع الشركة المصارية للغااز الطبيعاي المساال )2004تشغيل  ن اية عاي 
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                      غ           
       

(ELNG) 

                             
   غ                 

(SEGAS) 
       

        دمياط  دكو

2 1             

لكل وحدة( 3.6) 7.2 5                  
)              ( 

 وحدة ا سالة األولى •
BG (35.5%)، Petronas (35.5%)، 

GdF (5،)% 
%(، 12الهيئة المصرية العامة للبترول )

 %(12الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )

(80%) Unionfenosa Gas 
 

 ،%(10لهيئة المصرية العامة للبترول )ا
 

المصرية القابضة للغازات لشركة ا
 %(10الطبيعية )
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 2017-2005خالل الفترة  مصر من الغاز الطبيعي المسالتطور صادرا   :12-2الشكل 

 
  :المصدر

-GIIGNL, LNG annual reports (from 2007 to 2017) 

-BP, Annual statistical review of the world energy, June 2006. 

 االستيراد  واللجو  إلىتراجع إنتاج الغاز : 2-3-1-2

، ومااا 2000ماان الطفاارة التااي شاا دت ا مصاار فااي إنتاااج الغاااز منااذ عاااي  مبااالرغ

، أو أعقب ا من تنفيذ مشاريع لتصدير الغااز فاي صاورت  الغازياة عبار خطاوط األنابياب

بعد إسالت  وتصاديره مان مجمعاي إدكاو ودميااط، بادأ إنتااج مصار فاي التراجاع وبشاكك 

مان الحقاول المنتجاة والاذت وصاك الطبيعاي  وبالنضابسابب  2011بداية من عااي  حاد

، خاصاة مان الحقاول الواقعاة فاي منطقاة مليون قدي مكعاب/اليوي شا ريا   90إلى حوالي 

، باإلضاااافة إلاااى تراجاااع البحااار المتوساااط التاااي تسااااهم بالنصااايب األكبااار مااان اإلنتااااج

اإلنتااج مان نضوب لتعويض  المطلوبة التطويرية االستثمارا  األجنبية لتنفيذ المشاريع

 .الحقول القديمة
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 2009ملياار قادي مكعاب/اليوي عااي  6مان  وفي ضوء ذلاك، تراجاع إنتااج الغااز

وهاو  ،13-2بالشاكك كماا هاو مباين  مليار قدي مكعب/اليوي 4إلى  2016ليصك في عاي 

)عبار خاط  أثارا  بالغاا  علاى الصاادرا  لاذلك . وقاد كاان2005أقك مستو  لا  مناذ عااي 

 تماماا   تتوقفاالتاي  (الغاز الطبيعاي المساال ومن محطا ، الغاز العربي واللط البحرت

عدي كفاياة اإلنتااج لتلبياة احتياجاا  الساوق المحلاي، خاصاة ، باإلضافة إلى 2015عاي 

 لب علي .في قطا  الك رباء الذت يعد المست لك األكبر للغاز والدافع وراء نمو الط

 2017-2010إنتاج واست الن الغاز الطبيعي في مصر خالل الفترة : تطور 13-2الشكل 

 
 بيانا  تم تجميع ا استنادا  إلى: :دراالمص

-Cedigaz, Natural Gas in the World, annual report (from 2010 to 2017) 

-BP, Annual statistical review of the world energy, (from 2011 to 2018) 

بعاد أن كانات  لمساالاالطبيعاي  اساتيراد الغااز وعلى أثر ذلك، لجم  مصار إلاى

الشاركة المصارية تعاقاد   حياال .لسد الفجوة باين اإلنتااج واالسات الن دولة مصدرة ل 

النرويجيااة علااى اسااتسجار  Hoeghمااع شااركة  "إيجاااسالقابضااة للغااازا  الطبيعيااة "

( FSRUمركااب عااا م السااتقبال وتلاازين الغاااز المسااال وإعادتاا  إلااى الحالااة الغازيااة )
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  :المصدر
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لماادة خماا  ساانوا . ووصااك المرفاام العااا م فااي  مليااون قاادي مكعااب/اليوي 500بطاقااة 

وبدأ  عملياا  التشاغيك التجاارت منتصاف عااي  في ميناء السلنة، 2015نيسان/أبريك 

2015. 

مليون  750بطاقة  BWثان تابع لشركة  عا م على مرفم "إيجاس"كما تعاقد   

، ليرساو بجااوار 2015 عااايوصااك أيضاا إلاى ميناااء السالنة أواخار و، قادي مكعاب/اليوي

. ولتاممين احتياجاا  مصار مان شاحنا  الغااز 14-2 بالشككالمرفم األول كما هو مبين 

فر  عان التعاقاد الطبيعي المسال، طرحت شركة "إيجااس" عادة مناقصاا  عالمياة أسا

 مع عدة شركا  لتوريد الشحنا  المطلوبة خالل فترة عمك المرفمين.

 الغاز الطبيعي المسال في ميناء السلنة بمصر  استقبال مرفمت :14-2الشكل 

 
 Hoeghشركة  المصدر:

   الذاتيلتحقيق االكتفااإلسراع بتطوير اكتشافات الغاز : 2-3-1-3

 مشروع غرب دلتا النيل •

علااى تنااامي الطلااب المحلااي علااى الغاااز ووفااي ضااوء اسااتمرار تراجااع اإلنتاااج، 

، باادأ  الفجااوة بااين اإلنتاااج واالساات الن المحلاايالمسااال لسااد واردا  الغاااز الطبيعااي 
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" ظ ار" اكتشاا مثاك  الكبار مصر في اإلسارا  بتنفياذ مشااريع التطاوير لالكتشاافا  

، منطقااة شااامال دميااااط البحرياااة" فاااي أتاااول" واكتشاااا ، فااي منطقاااة شاااروق البحريااة

 ،وجياازة ،ورافااين ،وليباارا ،تااورسدلتااا النيااك )فااي منطقااة غاارب  السااابقة واالكتشااافا 

  وفيوي(.

 تاايمنطق فاايالغاااز تطااوير اكتشااافا   نحااو وقااد انطلقاات أولااى اللطااوا  الفعليااة

 ، (BP 82.5%, DEA 17.5%) وغاارب المتوسااط مياااه عميقااة شاامال اإلسااكندرية

مع الشاركة  االتفاقية الن ا يةعلى األلمانية  DEA وشركةالبريطانية  BPشركة بتوقيع 

لتطااااوير  ،2015فااااي آذار/مااااارس  المصاااارية القابضااااة للغااااازا  الطبيعيااااة"إيجاس"

، ومااان تريلياااون قااادي مكعاااب 5التاااي تقااادر احتياطيات ماااا مااان الغااااز بنحاااو المنطقتاااين 

لق علااى ــــااـوقاد أط .99مليااار دوالر 12باسااتثمارا   مليااون برمياك 55المتكثفاا  نحااو 

 .(West Nile Delta, WNDك )ـــا النيـــغرب دلتتطــــوير  مــــــــشرو  اســــالم

خمساة حقاول  ا  فاييابسارا  تطوير 21حفار فإن المرحلة األولى تشامك وبموجب االتفاق، 

 12.4مليار قادي مكعاب/اليوي ) 1.2نحو وليبرا ورافين وجيزة وفيوي إلنتاج هي تورس 

أماا فاي المراحاك التالياة  السوق المحلي. إلى وسيوج  بالكامك، (السنة/مليار متر مكعب

 فسو  يتم تطوير باقي االكتشافا  والتي تشمك روبي، بوالرس، وهدوء...إل .

اآلباار إنتاـاج  نقاك، فإنا  ساـو  يتاـم 15-2 بالشاككالمبيناة  للطة التطويرووفقا 

عباار خااط  فااي منطقااة شاامال اإلسااكندرية آبااار( 6) "تااورس"و، آبااار( 3) "ليباارا" ماان

مااع تساا يال  الغاااز البحريااة  بوصااة، وربطاا  24كاام وقطاار  42أنابيااب جديااد بطااول 

التابعة لشركة البرل  للغااز التاي تقاع ضامن منطقاة امتيااز الميااه العميقاة بغارب الادلتا 

(WDDM التابعة لشركة )BG .البريطانية 

 

                                           
MEES,"BP Still Owed $2.3Bn In Egypt"; Vol.60, No.10, March 6, 2015. 
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 مع عدة شركا  لتوريد الشحنا  المطلوبة خالل فترة عمك المرفمين.

 الغاز الطبيعي المسال في ميناء السلنة بمصر  استقبال مرفمت :14-2الشكل 
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   الذاتيلتحقيق االكتفااإلسراع بتطوير اكتشافات الغاز : 2-3-1-3
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 ، (BP 82.5%, DEA 17.5%) وغاارب المتوسااط مياااه عميقااة شاامال اإلسااكندرية
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، ومااان تريلياااون قااادي مكعاااب 5التاااي تقااادر احتياطيات ماااا مااان الغااااز بنحاااو المنطقتاااين 

لق علااى ــــااـوقاد أط .99مليااار دوالر 12باسااتثمارا   مليااون برمياك 55المتكثفاا  نحااو 

 .(West Nile Delta, WNDك )ـــا النيـــغرب دلتتطــــوير  مــــــــشرو  اســــالم

خمساة حقاول  ا  فاييابسارا  تطوير 21حفار فإن المرحلة األولى تشامك وبموجب االتفاق، 

 12.4مليار قادي مكعاب/اليوي ) 1.2نحو وليبرا ورافين وجيزة وفيوي إلنتاج هي تورس 

أماا فاي المراحاك التالياة  السوق المحلي. إلى وسيوج  بالكامك، (السنة/مليار متر مكعب

 فسو  يتم تطوير باقي االكتشافا  والتي تشمك روبي، بوالرس، وهدوء...إل .

اآلباار إنتاـاج  نقاك، فإنا  ساـو  يتاـم 15-2 بالشاككالمبيناة  للطة التطويرووفقا 

عباار خااط  فااي منطقااة شاامال اإلسااكندرية آبااار( 6) "تااورس"و، آبااار( 3) "ليباارا" ماان

مااع تساا يال  الغاااز البحريااة  بوصااة، وربطاا  24كاام وقطاار  42أنابيااب جديااد بطااول 

التابعة لشركة البرل  للغااز التاي تقاع ضامن منطقاة امتيااز الميااه العميقاة بغارب الادلتا 

(WDDM التابعة لشركة )BG .البريطانية 
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الواقعااة فااي نفاا   "فيااوي"، "جياازة"، "رافااين"حقااول فيمااا يلااص إنتاااج  أمااا

لنقااك  ،كاام 65طااول وبوصااة  24 بقطاار خطااي أنابيااب إنشاااء فتتضاامن اللطااةالمنطقااة، 

الغااز مان  معالجاة إنتااجل، بمديناة إدكاوالتسا يال  المتاحاة علاى البار إلاى اإلنتاج من اا 

، بينماا التابعة لشركة رشايد للبتارول "روزيتا"، في محطة "فيوي" كحقو، "جيزة" حقك

 الغاااز ماان حقااك لمعالجااة إنتاااج"  روزيتااا" معالجااة جدياادة بجااوارساايتم إنشاااء محطااة 

 ."رافين"

 (WNDمشرو  تطوير غرب دلتا النيك ) :15-2الشكل 

 
 DEAشركة  المصدر:

إنتااج  بااكورة، (100)2017 البريطانية في ش ر أيار/ماايو BPأعلنت شركة وقد 

"، قبااك نحااو ثمانيااة أشاا ر ماان الموعااد المحاادد، تااورسالغاااز ماان حقلااي "ليباارا" و"

 الميزانية المقررة.وبتكاليف أقك من 

                                           
100 BP; " BP announces start of production from West Nile Delta development achieving first gas eight 
months ahead of schedule and production 20 percent above plan"; Press Release, May 10, 2017. 
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وأشار  الشركة إلى أن المرحلة األولاى تضامنت حفار تساعة آباار وإنشااء خاط 

كام للااربط ماع التسا يال  القا مااة، وتام ضا  أولااى كمياا  الغااز ماان  42أنابياب بطاول 

. كماااا 2017شااا ر آذار/ماااارس  فااايالحقلاااين إلاااى الشااابكة القومياااة للغاااازا  الطبيعياااة 

، ماان الغاااز مليااون قاادي مكعااب/اليوي 700قااد بلاا   ماان المشاارو  أوضااحت أن اإلنتاااج

% بزياادة عان اإلنتااج المسات د . ومان 20من المتكثفا  بزياادة  اليوي/رميكب 1000و

بسارا   12حفار  شامكتوالتاي  2018ن اياة عااي الياة التالملطط البدء في تشغيك المرحلاة 

حياال مان الملطاط أن يبادأ اإلنتااج مان حقاك  ."فياوي"، و"جيازةو"، "رافاين" في حقول

مكعاب/اليوي، بينمااا  يمليااون قاد 400بمعادل  2018"فياوي" ن ايااة عااي وحقاك ، "جيازة"

مليااااون قاااادي  200بمعاااادل  2019ساااايبدأ اإلنتاااااج ماااان حقااااك "رافااااين" مطلااااع عاااااي 

 .101مكعب/اليوي

 مشروع تطوير "ظهر" •

أما خطة تطوير حقاك " ظ ار العماالق"، فبعاد مفاوضاا  اساتمر  أشا ر قليلاة 

 2016فاي شا ر آذار/ماارس  Eniاتلاذ  شاركة ، "إيجاس، وشركة " Eniبين شركة 

تريلياون قادي  30قرار االستثمار الن اا ي لتطاوير حقاك ظ ار العماالق الاذت يضام نحاو 

تطاوير الحقاك  وتقوي خطة الشاركة علاى. 102بعد ستة أش ر فقط من اكتشاف  أت ،مكعب

المرحلااة األولااى حفاار سااتة آبااار وربط اام بلااط أنابيااب  تتضاامنعلااى ماارحلتين، حيااال 

معالجاة محطة  لمعالجت  وتحليت  في لنقك الغاز بوصة 26كم وقطر  215بطول  بحرت

وستضاام أربعااة وحاادا  لمعالجااة  ،ببورسااعيد بجااوار محطااة "غااازا  الجميااك" جدياادة

ملياار قادي  1.4مليون قادي مكعاب/اليوي لكاك وحادة )الطاقاة اإلجمالياة  350الغاز بطاقة 

ن اياة عااي  من مشرو  "ظ ر"تتدفق أولى كميا  الغاز س ،ووفقاً للخطة. مكعب/اليوي(

، وتصااك مليااار قاادي مكعااب/اليوي 1وصااول ب ااا إلااى نحااو ، وسااترتفع تاادريجيا  لل2017
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وفاااي هاااذا الصااادد، فااااز  شاااركة  ملياااار دوالر. 4اساااتثمارا  المرحلاااة األولاااى إلاااى 

Saipem  مليار يورو لحفار اآلباار  1.5اإليطالية بعقد ال ندسة والتوريد واإلنشاء بقيمة

 ضمن خطة تطوير الحقك. البحرت نابيباألخط  وتنفيذالستة 

ومنصاة تحكام بسرا  إضافية  ، فسو  يتم حفر أربعة عشرالمرحلة الثانيةأما في 

إنشااء خطاي باإلضافة إلاى  ،16-2 بالشككاآلبار كما هو مبين جديدة للتحكم في تشغيك 

بإضاافة  بوصاة، واساتكمال تنفياذ بااقي الوحادا  فاي محطاة المعالجاة 30أنابيب بقطار 

مليون قادي مكعاب/اليوي لكاك وحادة، للوصاول بالطاقاة  350وحدا  جديدة بطاقة  أربعة

. ومن الملطط أن يتم رفع اإلنتااج 103مليار قدي مكعب/اليوي 2.8اإلجمالية للمحطة إلى 

 كامك الطاقة اإلنتاجية للحقك والمقدرة بنحاوإلى خالل المرحلة الثانية تدريجيا  للوصول 

اسااتثمارا  الماارحلتين  Eni وقاادر  .2019مكعااب/اليوي بحلااول عاااي مليااار قاادي  2.7

 مليار دوالر.  12بحوالي 

 : خطة تطوير حقك "ظ ر" العمالق16-2الشكل 

 
 Eni (104): المصدر

                                           
103 MEES;" Zohr Almost There As Egypt Plots Further Gas Gains"; Vol.60, No.31, August 4, 2017. 
104 Cozzi A. et al., " Zohr Giant Gas Discovery – A paradigm shift in Nile Delta and East Mediterranean 
exploration"; Discovery Thinking Forum, AAPG/SEG International Conference & Exhibition 2017, 
London 16th October 2017. 

محطة معال ة  ديدة "ال ميل" محطة  ازات 

منصة تحكم  ديدة

 350أربع وحدات معال ة بطاقة 
اليوم لكل وحدة/مليون قدم مكع 

 350ثالث وحدات معال ة بطاقة 
اليوم لكل وحدة/مليون قدم مكع 
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فااي وضااع الحقااك علااى اإلنتاااج وفااق اللطااة المعتماادة،  Eniوقااد نجحاات شااركة 

فااي كااانون األول/ديسااامبر المصاارية  وزارة البتاارول والثااروة المعدنيااة حيااال أعلناات

 350 مبااد يعاادل إنتاااج ، باادء التشااغيك التجريبااي ماان حقااك "ظ اار" العمااالق، بم2017

، وذلااك بعااد نجاااح اختبااارا  التشااغيك الفنيااة لوحااادا  اليوي/مليااون قاادي مكعااب غاااز

وقاد نجحات الشاركة  .الحقاك إلاى محطاة المعالجاة آباارالمعالجة وخطوط نقك الغاز من 

 2نحااو  فااي وقاات قياسااي أيضااا ، حيااال بلاا  "ظ اار"برفااع إنتاااج الغاااز ماان  فااي اإلساارا 

أت بعااد نحااو تسااعة أشاا ر ماان  ،2018مليااار قاادي مكعااب/اليوي فااي شاا ر أيلول/ساابتمبر 

أن يصاك  Eniوتلطاط  .105بداية تشغيل ، وقبك نحو عاي عان الجادول الزمناي الملطاط

، ليستمر عند هاذا المعادل 2019مليار قدي مكعب/اليوي بحلول عاي  2.7إنتاج الغاز إلى 

تريلياون قادي  21 نحاو الساترجا ، 17-2 بالشككمبين كما هو  سنة 20فترة ال تقك عن 

تريلياون قادي  30المقادر باـ  لملازون الغااز بالحقاك% 72عادل اساترجا  ممكعب، أت ب

 مليون برميك من المتكثفا . 97، باإلضافة إلى مكعب

 2047حتى عاي  المتوقع من حقك "ظ ر" العمالقاإلنتاج التراكمي  :17-2الشكل 

 
 Eni: المصدر

                                           
105 MEES;" Egypt Gas Output At Record High As Zohr Hits 2bn cfd"; Vol.16, N.37, September 14, 
2018. 
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اسااتثمارا  الماارحلتين  Eni وقاادر  .2019مكعااب/اليوي بحلااول عاااي مليااار قاادي  2.7

 مليار دوالر.  12بحوالي 

 : خطة تطوير حقك "ظ ر" العمالق16-2الشكل 

 
 Eni (104): المصدر

                                           
103 MEES;" Zohr Almost There As Egypt Plots Further Gas Gains"; Vol.60, No.31, August 4, 2017. 
104 Cozzi A. et al., " Zohr Giant Gas Discovery – A paradigm shift in Nile Delta and East Mediterranean 
exploration"; Discovery Thinking Forum, AAPG/SEG International Conference & Exhibition 2017, 
London 16th October 2017. 

محطة معال ة  ديدة "ال ميل" محطة  ازات 

منصة تحكم  ديدة

 350أربع وحدات معال ة بطاقة 
اليوم لكل وحدة/مليون قدم مكع 

 350ثالث وحدات معال ة بطاقة 
اليوم لكل وحدة/مليون قدم مكع 
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فااي وضااع الحقااك علااى اإلنتاااج وفااق اللطااة المعتماادة،  Eniوقااد نجحاات شااركة 

فااي كااانون األول/ديسااامبر المصاارية  وزارة البتاارول والثااروة المعدنيااة حيااال أعلناات

 350 مبااد يعاادل إنتاااج ، باادء التشااغيك التجريبااي ماان حقااك "ظ اار" العمااالق، بم2017

، وذلااك بعااد نجاااح اختبااارا  التشااغيك الفنيااة لوحااادا  اليوي/مليااون قاادي مكعااب غاااز

وقاد نجحات الشاركة  .الحقاك إلاى محطاة المعالجاة آباارالمعالجة وخطوط نقك الغاز من 

 2نحااو  فااي وقاات قياسااي أيضااا ، حيااال بلاا  "ظ اار"برفااع إنتاااج الغاااز ماان  فااي اإلساارا 

أت بعااد نحااو تسااعة أشاا ر ماان  ،2018مليااار قاادي مكعااب/اليوي فااي شاا ر أيلول/ساابتمبر 

أن يصاك  Eniوتلطاط  .105بداية تشغيل ، وقبك نحو عاي عان الجادول الزمناي الملطاط

، ليستمر عند هاذا المعادل 2019مليار قدي مكعب/اليوي بحلول عاي  2.7إنتاج الغاز إلى 

تريلياون قادي  21 نحاو الساترجا ، 17-2 بالشككمبين كما هو  سنة 20فترة ال تقك عن 

تريلياون قادي  30المقادر باـ  لملازون الغااز بالحقاك% 72عادل اساترجا  ممكعب، أت ب

 مليون برميك من المتكثفا . 97، باإلضافة إلى مكعب

 2047حتى عاي  المتوقع من حقك "ظ ر" العمالقاإلنتاج التراكمي  :17-2الشكل 

 
 Eni: المصدر

                                           
105 MEES;" Egypt Gas Output At Record High As Zohr Hits 2bn cfd"; Vol.16, N.37, September 14, 
2018. 
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 مشروع تطوير "أتول" •

علااى االتفاااق الن ااا ي مااع الشااركة  BPشااركة  وقعااتفقااد أمااا حقااك " أتااول"، 

تنفيااذ لإلساارا  ب 2016المصاارية للقابضااة للغااازا  الطبيعيااة" إيجاااس" منتصااف عاااي 

)أت أقااك ماان ثااالر ساانوا  ماان  2018لياادخك علااى اإلنتاااج بحلااول عاااي  هخطااة تطااوير

تطااوير الحقااك علااى  وتقااوي خطااة. رليااار دوالم 3.8باسااتثمارا  ، 106تاااري  اكتشاااف (

ملياون  300 اإلنتاج المبكر من الحقك بمعادل ،المرحلة األولى تست د مرحلتين، حيال 

، يعقب ااا تنفيااذ المرحلااة الثانيااة 2018النصااف األول ماان عاااي  خاااللقاادي مكعااب/اليوي 

إلى كامك الطاقة اإلنتاجية للحقك. وسو  يتم ربط إنتاج الغاز والمتكثفاا  مان للوصول 

    "أتول" بالتس يال  القا مة للشركة الفرعونية للبترول ببورسعيد.

بدايااة ، (107)2018فبراير /شااباطالبريطانيااة فااي شاا ر  BPأعلناات شااركة وقااد 

مان المرحلاة األولاى للمشارو  قباك نحاو سابعة أشا ر مان الموعاد المحادد، إنتاج الغااز 

إنتااج المرحلاة األولاى مان مشاارو  وقااد بلا  % عان الملطاط. 33 بنحاو وبتكااليف أقاك

 10,000، باإلضاااافة إلاااى مااان الغااااز ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي 350حاااوالي  "أتاااول"

 استيراد شحنا  الغاز الطبيعي المسال.تقليك  مما ساهم في ،من المتكثفا  اليوي/رميكب

 في مصر الطبيعي اآلفاق المستقبلية للغاز: 2-3-1-4

ال شااك أن نجاااح مصاار فااي تطااوير اكتشااا  الغاااز فااي البحاار المتوسااط وفااق 

اللطط المعلنة فاي هاذا الصادد سيسااهم وبشاكك فعاال فاي تراجاع درجاة االعتمااد علاى 

فكماا هاو  .2016خاالل عااي  ها اك ارتفعات بشاكك التايواردا  الغاز الطبيعي المساال 

ملياون  2.6 الطبيعي المساال مان، ارتفعت واردا  مصر من الغاز 18-2 مبين بالشكك

 2017، إال أن اا تراجعات عااي 2016مليون طن عااي  7.5 ، لتصك إلى2015طن عاي 

                                           

BP begins production from Egypt’s Atoll gas field seven months ahead of schedule
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 اإلنتاااج المبكاار ماان بعااد تشااغيك المحلاايمليااون طاان فااي ضااوء تنااامي اإلنتاااج  5.8إلااى 

. ومان المتوقاع أن تساتمر واردا  الغااز الطبيعاي "ظ ر"، "غرب دلتا النيك" و"أتول"

 .2019مليون طن عاي  1.2 المسال في التراجع لتصك إلى

 : تطور واردا  مصر من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات ا المستقبلية18-2الشكل 

 
 : المصادر

-GIIGNL, LNG annual reports (2016, 2017, 2018 editions) 

-EVA- Quarterly LNG Outlook, 2017 

الاذت  الطلاب المحلاي علاى الغااز كيفياة تلبياة بيد أن التحدت األساساي يكمان فاي

، منقااادا  بالطلااب المتنااامي ماان عاادة قطاعااا  خاصااة قطااا  يتوقااع أن يسااتمر فااي النمااو

)يشامك  % من االست الن الكلي للغااز، والقطاا  الصاناعي61الك رباء الذت يمثك نحو 

 % من االست الن.22نحو  يشكك الذت الصناعا  الكثيفة وغيرها(

 حاوالي وفي هذا الصدد، يتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب المحلاي علاى الغااز مان

قاادي  مليااار 8.9، ليصااك إلااى 2018/2019قاادي مكعااب/اليوي فااي العاااي المااالي  مليااار 7

% خاالل تلاك 26أت بنسابة زياادة إجمالياة  2039/2040مكعب/اليوي في العااي الماالي 
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، توقعااا  نمااو الطلااب المحلااي علااى الغاااز فااي مصاار حسااب 19-2 الشااككالفتاارة. يبااين 

 .2039/2040وحتى  2018/2019القطاعا  المست لكة خالل الفترة 

 توقعا  نمو الطلب على الغاز في مصر، وفق القطاعا  المست لكة :19-2الشكل 

 (2040-2018خالل الفترة )

 

 الطبيعية " إيجاس"المصدر: الشركة المصرية القابضة للغازا  

 الغاز الطبيعي في فلسطين المحتلة :2-3-2

 الغاز خطط استيراد: 2-3-2-1
بدأ االعتماد على الغاز الطبيعي في فلسطين المحتلاة فاي مازيج الطاقاة مناذ عااي 

 ،Noa "نااوا"الاذت يضام حقلاي  Yam Tethys مشارو  ، وذلاك بعاد تطاوير2005

اساتغالل تام من اكتشا  الحقلاين. وقاد  قليلةبعد سنوا   (Mari-B) "ب-مارتحقك "و

 بالغاازللعماك  الك ربااءتولياد محطاا   تحوياكمان المشارو  فاي  إنتاج الغاز المتواضع

             

        ث   

             
السكني بتروكيماوياتمشتقات الغاز
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قطاع الكهرباء صناعات كثيفة باقي الصناعات مشتقات الغاز بتروكيماويات السكني  قطاع النقل
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علاى المااازو   بشاكك كلااي كانات تعتمااد شاركة الك رباااء علماا  باامن، بادال  مان المااازو 

 .لتشغيك محطا  الك رباء والفحم المستورد من اللارج

-200 الاذت تاراوح باين Yam Tethysاإلنتااج مان مشارو   لتواضاعونظارا  

حقول أخار  ، وعدي وجود (مليار متر مكعب/السنة 3-2) مكعب/اليوي يمليون قد 300

، لجام  فلساطين ("ليفياثاان"، "تماار")قبك تحقيق االكتشافا  الكبر  مثك  منتجة للغاز

عبار خاط  وذلاك ،2008ابتاداء مان عااي  استيراد الغاز الطبيعاي مان مصارالمحتلة إلى 

وقاد اساتمر تادفق الغااز الطبيعاي مان مصار ل ذا الغارض.  بين البلدين أنابيب تم إنشايه

تراجعاا    واردا  الغااز عبار اللاط ، ولكان شا د2010حتى عاي إلى فلسطين المحتلة 

قارر  الساطا  المصارية  ، حتاى20-2 بالشاكككما هاو مباين  2011منذ عاي  ملحوظا  

، إيقااا  تصاادير الغاااز إلخفاااق شااركة غاااز شاارق المتوسااط 2012فااي نيسااان/أبريك 

(EMG المالكة لللط، بالتزامات ا التعاقدية )  كما تمت اإلشارة سابقا. 

استيراد الغاز  للجوء إلى فلسطين المحتلة اضطر وفي ضوء هذه المتغيرا ،  

ودخول  علاى  "تمار"تطوير حقك  مشرو  حتى يتم االنت اء من ، وذلكالطبيعي المسال

، لتلبية احتياجا  قطا  الك رباء من الغاز فاي ظاك توقاف اإلمادادا  مان مصار اإلنتاج

مكاامن الغااز بسابب نضاوب  Yam Tethysباإلضافة إلى تراجع اإلنتاج من مشارو  

شاركة كاك مان  تعاقاد وفاي هاذا الصادد،  .2014عااي  تماماا   والتي نضبت، بالمشرو 

 الحكوميااةوهااي الشااركة  Natural Gas Linesركة ـــااـنية، وشــااـالك رباااء الوط

 Excelerate Energyماع شاركة  المسؤولة عن شبكا  نقك الغااز بفلساطين المحتلاة،

مرفام عاا م الساتقبال وتلازين الغااز الطبيعاي المساال وإعادتا   رعلى اساتسجااألمريكية 

-2 بالشاككالمباين  Excellenceووصاك المرفام . 108عاماا   15لمادة  حالة الغازيةإلى ال

كم قبالاة  10على بعد  (Hadera) في ميناء اللضيرة وتم رسوه 2012، ن اية عاي 21

                                           
Around the World in FSRU’s
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 بالغاازللعماك  الك ربااءتولياد محطاا   تحوياكمان المشارو  فاي  إنتاج الغاز المتواضع
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علاى المااازو   بشاكك كلااي كانات تعتمااد شاركة الك رباااء علماا  باامن، بادال  مان المااازو 

 .لتشغيك محطا  الك رباء والفحم المستورد من اللارج
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، لجام  فلساطين ("ليفياثاان"، "تماار")قبك تحقيق االكتشافا  الكبر  مثك  منتجة للغاز
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 الحكوميااةوهااي الشااركة  Natural Gas Linesركة ـــااـنية، وشــااـالك رباااء الوط

 Excelerate Energyماع شاركة  المسؤولة عن شبكا  نقك الغااز بفلساطين المحتلاة،

مرفام عاا م الساتقبال وتلازين الغااز الطبيعاي المساال وإعادتا   رعلى اساتسجااألمريكية 

-2 بالشاككالمباين  Excellenceووصاك المرفام . 108عاماا   15لمادة  حالة الغازيةإلى ال

كم قبالاة  10على بعد  (Hadera) في ميناء اللضيرة وتم رسوه 2012، ن اية عاي 21
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الغاااز الطبيعااي  شااحنا  ىوقااد باادأ المرفاام فااي اسااتقبال أولاا ،سااواحك فلسااطين المحتلااة

 .2013مطلع عاي المسال 

، )غاز شرق المتوسط( من مصرتطورا  واردا  فلسطين المحتلة من الغاز  :20-2الشكل 

 وواردا  الغاز الطبيعي المسال

 
 :المصادر

 -Cedigaz, natural gas in the world Annual reports, (2008, 2009, 2010, 2012) "بيانا  غاز شرق المتوسط"  
 - GIIGNL, LNG reports (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) "بيانا  الغاز الطبيعي المسال" 

 كم قبالة سواحك فلسطين المحتلة 10الواقع على بعد  Excellenceالمرفم العا م  :21-2الشكل 

 
 Excelerate Energy: المصدر
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 تطوير اكتشافات الغاز الكبرى قبالة سواحل فلسطين المحتلة : 2-3-2-2

، تام تشاكيك ، وماا أعقبا  مان اكتشاافا  أخار "تماار"بعد اإلعالن عن اكتشا  

لجنة وزراية داخلية لوضع توصيا  بلصاوص كيفياة اساتغالل هاذه الماوارد فاي تلبياة 

مان مصار،  اإلمادادا المتعطش للغاز خاصة فاي ظاك توقاف  احتياجا  السوق المحلي

إمكانيااة تصاادير  دراسااةو، Yam Tethysونضااوب اإلنتاااج المحلااي ماان مشاارو  

إلى األسواق المحتملة فاي دول الجاوار لتحقياق عا ادا   عن االست الن المحلي الفا ض

 2012تحفز على االستثمار. وأوضحت اللجنة فاي تقريرهاا الصاادر فاي آب/أغساط  

إلى أن إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي داخك فلسطين المحتلة لمادة خمساة وعشارين 

عديل ا فيما بعد إلاى تريليون قدي مكعب )تم ت 15.9سنة قادمة سيبل  كمية إجمالية قدرها 

(، ومان ثام يمكان تصادير 2040سانة حتاى عااي  29تريليون قدي مكعب على مادار  19

 17.6الفااا ض ماان احتياطيااا  الغاااز عاان حاجااة السااوق المحلااي، والااذت يصااك إلااى 

وبنااءا  علاى هاذه  .حساب إجماالي االحتياطياا  لالكتشاافا  الحالياة تريليون قدي مكعاب

الغاااااز الطبيعااااي وفقااااا لحجاااام  لملتصااااة بتصاااانيف حقااااوالتوقعااااا ، قاماااات اللجنااااة ال

 االحتياطيا  إلى أربعة اقساي، ووضعت توصيات ا وفقا لآلتي:

 7الغااااز الكبااار  التاااي تزياااد عااان  اكتشاااافا  احتياطياااا  مااان %50تصااادير  ▪

 تريليون قدي مكعب.

 3.5الغاز المتوسطة التاي تتاراوح مان  اكتشافا  احتياطيا من % 60تصدير  ▪

 تريليون قدي مكعب. 7 إلى

 0.9الغااز الصاغيرة التاي تتاراوح مان  اكتشافا  احتياطيا من % 75تصدير  ▪

 تريليون قدي مكعب. 3.5 إلى

تريلياون  0.9من الحقول التاي تقاك احتياطيات اا عان  تصدير الغازال قيود على  ▪

  قدي مكعب.
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 تطوير "تمار"مشروع  •

تاممين الطلاب المحلاي، وبياع الغااز الرامياة نحاو  الغازضوح معالم سياسة بعد و

الفااا ض لتحقيااق الجاادو  االقتصااادية ماان االسااتثمار فااي تنميااة حقااول الغاااز المكتشاافة، 

ساباقا  ماع الازمن   Delekشاركة األمريكياة، وحليفت اا Noble Energyبادأ  شاركة 

 ،بفلساطين المحتلاة في الساوق المحلاي المست لكين لبيع غاز "تمار" إلىلتوقيع اتفاقيا  

، أسافر  ج اود الشاركتين المحلاي ففي السوق. المحتملين في دول الجوار والمست لكين

 منتجااين ك رباااء مسااتقلينوشااركة الك رباااء الوطنيااة،  مااع اتفاقيااا  عاادة عاان توقيااع

(Independent Power Producers, IPP) ،كماا هاو شاركا  صاناعية أخار  و

 تريلياون قادي مكعاب 5.91. ويبل  إجمالي الكميا  التعاقدياة حاوالي 2-2 بالجدولمبين 

 .% من احتياطيا  الغاز بحقك تمار(55)حوالي 

 إلى المست لكين في السوق المحلي "تمار"اتفاقيا  بيع الغاز من حقك  :2-2 الجدول

 بفلسطين المحتلة 

         
                 إ       ^                            

              
          3 3          م       3            م 3        م               

14-23 15-17 561 5.8 3.07 87               

16.9 15-19  409 4.2 2.54 72              
        

2 5-8  46 1.3 0.3 
(ومتكثفات ) 8.5       

       

3 .  4 .  - 1,016 11.3 5.91    .          

 ^ وفقا  لمتوسط فترة التعاقد

 Delek Group Presentation, December 2016: مصدر البيانات
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والتاي  ،تنفياذ خطاة تطاوير الحقاك "تمار"بدأ الشركاء في حقك ، وفي ضوء ذلك

  ثالثة مراحك: تشمك

 لمرحلة األولىا 

وي ـدي مكعب/الياــاـار قـــملي 1اج نحو ـــإلى إنتاألولى  لةـــت د  المرح

ساط   تحات حفار خمساة آبااروذلك من خاالل  (مليار متر مكعب/السنة 10.3)

، وربط ام (لكك بسر مليون قدي مكعب/اليوي 250 إلى إنتاج يصك بمعدل) البحر

ومن اا ساو  ياتم نقاك  ،Mari-Bبجاوار منصاة  جديادة مع منصة إنتااج بحرياة

 إلاى محطاة االساتقبال فاي أشادود ةبوصا 30قطره  أنابيبإنتاج الغاز عبر خط 

 .22-3 بالشككهو مبين كما 

 لمرحلة الثانيةا 

 سانوا مان الحقاك بعاد  معادال  اإلنتااجإلى رفاع  ت د  المرحلة الثانية

المسااات لكين توقياااع عقاااود جديااادة ماااع تاااممين و ،مااان تشاااغيك المرحلاااة األولاااى

فاااي محطاااة  ضاااواغطمحطاااة تركياااب  وستتضااامن هاااذه المرحلاااة .المحتملاااين

حااوالي مليااار قاادي مكعااب/اليوي ) 1.2 فااي أشاادود لرفااع اإلنتاااج إلااى االسااتقبال

 .(مليار متر مكعب/السنة 12.4

 لثالثةالمرحلة ا 

 وهااي مرحلااة توسااعية ت ااد  إلااى رفااع اإلنتاااج ماان الحقااك إلااى حااوالي

 كافاة دراساة بعاد (مليار متر مكعب/السانة 20.4مليار قدي مكعب/اليوي ) 1.97

الحصاول علاى الموافقاا  ، وللتصدير إلى األساواق اإلقليمياة الليارا  المتاحة

 لتنفيذها.الالزمة 
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 .(مليار متر مكعب/السنة 12.4

 لثالثةالمرحلة ا 

 وهااي مرحلااة توسااعية ت ااد  إلااى رفااع اإلنتاااج ماان الحقااك إلااى حااوالي
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 قبالة سواحك فلسطين المحتلة "تمار"مشرو  تطوير حقك  :22-2الشكل 

  
 Delek Group Presentation, December 2013: المصدر

ليدشان مرحلاة ، 2013عااي  آذار/مارسفي  "تمار"إنتاج الغاز من حقك  وقد بدأ

فاي بشاكك عااي و اساتغالل الثاروا  الغازياة فاي منطقاة شارق المتوساط تاري  هامة في

بالحقاك إلاى ساتة آباار،  المنتجاة اآلباار وصاك عاددقاد و .فلسطين المحتلاة بشاكك خااص

. وقاد 2016على اإلنتااج فاي تشارين األول/أكتاوبر  "8-تمار" حيال دخك البسر السادس

% ماان 100)بنساابة  مليااار دوالر 3.2 حااواليإجمااالي اسااتثمارا  المرحلااة األولااى  بلاا 

حتاى ن اياة فاي المشارو   صك إجمالي التكااليف الرأسامالية، بينما والميزانية المعتمدة(

 .109مليار دوالر 4.6إلى  2017عاي 

مليااون قاادي  619حااوالي تاادريجيا  ماان  الغاااز ماان حقااك "تمااار"وقااد ارتفااع إنتاااج 

كماا هاو  2017ملياون قادي مكعاب/اليوي عااي  938، ليصك إلى 2013مكعب/اليوي عاي 

 .23-2 بالشككمبين 

 
                                           

منصة  نتاج 
تمارحقل 

خمسة آبار 
تحت سط  
البحر 

خطي أنابي  
 16بقطر 

بوصة وطول 
كم 150

 30خط أنابي  
بوصة لنقل 
الغاز  لى 

محطة المعال ة

أشدود

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     125 
 

 قبالة سواحك فلسطين المحتلة الغاز الطبيعي من حقك "تمار"تطور إنتاج  :23-2الشكل 

 

 Tamar Petroleum, Investors Presentation, February 2018: المصدر

 مان الطلاب المحلاي علاى الغااز %90أكثار مان " تماار"  إنتاج الغاز مان ويلبي

الوقاود % مان 50مان  يشكك وحده أكثار وهو .24-2الشكك كما يبين  المحتلة،بفلسطين 

% من احتياجا  القطا  الصناعي من 100 كما يساهم بـ ،الك رباءالمستلدي في قطا  

الغاز. وال تزال فلسطين المحتلة تستورد الغاز الطبيعاي المساال عبار المرفام العاا م فاي 

علااى  الطلااب المحلااي إجمااالي % ماان10ميناااء اللضاايرة، وهااو يساااهم فااي تلبيااة نحااو 

 .الغاز

نماااوا  سااانويا  مركباااا  خاااالل الفتااارة وإجمااااال، فقاااد شااا د الطلاااب علاااى الغااااز 

مليااااون قاااادي  116حيااااال ارتفااااع ماااان  ،%18( بلغاااات نساااابت  حااااوالي 2004-2017)

 1ليصااااك إلااااى حااااوالي  2004عاااااي  مليااااار متاااار مكعب/الساااانة( 1.2) مكعااااب/اليوي

 .2017عاي  مليار متر مكعب/السنة( 10.4) قدي مكعب/اليوي مليار
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 قبالة سواحك فلسطين المحتلة الغاز الطبيعي من حقك "تمار"تطور إنتاج  :23-2الشكل 
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 فلسطين المحتلة: تطور است الن الغاز في 24-2الشكل 

 

 : بيانا  مجمعة استنادا  إلى عدة مصادر:المصادر

-Cedigaz, natural gas in the world, (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 editions) 
- GIIGNL, LNG reports, (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
-Tamar Petroleum, Investor Presentation, February 2018.  
 

 Leviathanمشروع تطوير "ليفاثان"  •

فقااد "، االكتشااا  الثاااني واألكباار قبالااة سااواحك فلسااطين المحتلااة "ليفياثااانأمااا 

" الملطاط العااي للغااز" إقارار من اا تامخرلعادة سانوا  ألساباب  هتعطلت خطاط تطاوير

. تنمياة حقاول الغااز المكتشافة حاديثا   حول كيفية المحتلة،الذت أعدت  السلطا  بفلسطين 

لتنفيااذ قاارار االسااتثمار الن ااا ي فااي ليفياثااان اتلااذ الشااركاء  ،وبعااد تلطااي كافااة العقبااا 

باسااتثمارا   ،2017الحقااك فااي شاا ر شااباط/فبراير  تطااوير ماان"1A"المرحلااة األولااى 

التاي كاان مان المزماع ضال ا األولياة % من االساتثمارا  50 بمقك)مليار دوالر 3.75

 .(في المشرو  في خطوة تشير إلى العقبا  التي تواج  تنفيذه
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تمار خط  از شرق المتوسط  الغاز الطبيعي المسال
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 أربعاةحفار ، ساو  ياتم 2017110مطلاع  التاي تام إقرارهاا للطة التطويرووفقا 

 300بطاقاة  فاي المرحلاة األولاى (Subsea Wellsآبار باريوس تحات ساط  البحار )

خطاي  عبار من اآلباار ونقلا تجميع اإلنتاج  وسو  يتم مليون قدي مكعب/اليوي لكك بسر.

 إلاى منصاة ثابتاة ملياون قادي مكعاب/اليوي لكاك خاط 600وساعة  كام 117أنابيب بطول 

 .من الشاطبكم  10على بعد 

 450وساااو  تضااام المنصاااة ثاااالر وحااادا  لمعالجاااة الغااااز المناااتج بطاقاااة 

ملياااار  13.95ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي ) 1,350بإجماااالي ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي 

 مااان المنصاااة عبااار خاااط أنابياااب الغااااز المعاااالج. وساااو  ياااتم نقاااك متااار مكعب/السااانة(

 مدينااة بااالقرب ماانالجاازء الشاامالي  للااربط مااع شاابكا  الغاااز فااي بوصااة 32قطااره 

كماااا سااايتم فصاااك المتكثفاااا  ونقل اااا عبااار خاااط  .25-2 بالشاااكككماااا هاااو مباااين  حيفاااا

 بوصة إلى البر. 6أنابيب قطره 

ن اياااة عااااي  تشاااغيك المرحلاااة األولاااى مااان المشااارو ومااان الملطاااط أن يبااادأ 

مليااااار  12.4مليااااار قااادي مكعااااب/اليوي ) 1.2 إنتاااااج نحاااو إلاااى وهاااي ت ااااد ، 2019

للوصاااول جديااادة كماااا تضااام خطاااة التطاااوير إمكانياااة حفااار آباااار  متااار مكعب/السااانة(.

تحتااوت  أن ااا إلااى التااي تشااير التقااديرا  فااي المكماان الحاويااة للمتكثفااا  طبقااةالإلااى 

 .، إال أن  لم يتلذ قرار بعد ب ذا اللصوصمليار برميك 39.4حوالي 

تركياااب نماااوذج  الملطاااط، فمااان "1Bالمرحلاااة  " أماااا فاااي المرحلاااة الثانياااة

مليااااااون قاااااادي  900( علااااااى المنصااااااة بطاقااااااة Export Moduleتصاااااادير )لل

 21.7مليااااون قاااادي مكعااااب/اليوي ) 2,100مكعااااب/اليوي لرفااااع طاقااااة المعالجااااة إلااااى 

مليااااار دوالر، كمااااا هااااو مبااااين  6-5، وبتكلفااااة إجماليااااة مليااااار متاااار مكعب/الساااانة(

 . 26-2بالشكك 
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 فلسطين المحتلة: تطور است الن الغاز في 24-2الشكل 
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 قبالة سواحك فلسطين المحتلة " ليفياثان"مشرو  تطوير حقك :25-2الشكل 

 
 Delek Group Presentation, December 2016: المصدر          

 قبالة سواحك فلسطين المحتلة" ليفياثان"منصة اإلنتاج في مشرو  تطوير حقك  :26-2الشكل 

 
 Delek Group Presentation, December 2016: المصدر          

وقاد نجا  الشااركاء فاي حقاك "ليفياثااان" فاي إبااراي عادة اتفاقياا  لبيااع الغااز إلااى 

المحلاي،  ففاي الساوق. )األردن( في دول الجوار وأيضا  المست لكين في السوق المحلي، 

، Dalia Energy  وماان م ،ستقلينــااـمنتجااين ك رباااء م مااع اتفاقيااا  تاام توقيااع عاادة

 .3-2 بالجدولكما هو مبين  Pazمعمك تكرير باإلضافة إلى 
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تريليااااون قاااادي  1حااااوالي  المتعاقااااد علي ااااا محليااااا  ويبلاااا  إجمااااالي الكميااااا  

وهااااو مااااا  .% فقااااط ماااان احتياطيااااا  الغاااااز بحقااااك ليفياثااااان(5) أت حااااوالي  مكعااااب

بحاجااااة إلااااى إيجاااااد مااااا زال  ماااان احتياطيااااا  الحقااااك يعنااااي وجااااود فااااا ض ضاااالم

 .أسواق ل 

إلى المست لكين بالسوق المحلي بفلسطين  "ليفياثان"من حقك اتفاقيا  بيع الغاز  :3-2 الجدول

 المحتلة

         
         

     
       إ                     

                        
مليون  سنة دوالرمليار 

 ومي/3قدم
مليار 

 السنة/3متر
 مليار متر3 3تريليون قدم

7 

18 32 0.3 0.21 6 Edeltech 

18 70 0.7 0.46 13 IPM 

15 20 0.2 0.11 3.12 Paz 

20 43 0.4 0.31 8.8 Dalia 
Energy 

- - 165 1.6 1.09 3 .           

 بيانا  مجمعة استنادا إلى    :المصادر

- Delek Group Presentation, December 2016. 

-Middle East Energy Survey (MEES) 

 قبرص جمهورية الغاز الطبيعي في :2-3-3

 خطط استيراد الغاز  :2-3-3-1

وهااااي تعااااد سااااوق  ،2004انضاااامت قباااارص إلااااى االتحاااااد األوروبااااي عاااااي 

. األسااااواق األوروبيااااة باااااقي مااااعي وجااااود أيااااة شاااابكا  تربط ااااا طاقااااة معاااازول لعااااد

 والاااذت %90 بااامكثر مااان قطاااا  الك ربااااء فااايعلاااى الوقاااود الساااا ك وتعتماااد قبااارص 

 النسبة المتبقية فتمتي من مصادر الطاقة المتجددة. يتم استيراده بالكامك، أما
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التاي  اساتراتيجية الطاقاةوتماشيا  مع أهدا  االتحاد األوروبي، وضعت قبارص 

 :111تقوي على ثالثة عناصر أساسية

 .تممين إمدادا  الطاقة ▪

أساعار الك ربااء ) مع نظاا ره األوروبياين زيادة تنافسية االقتصاد القبرصي ▪

  في قبرص هي األعلى في أوروبا(.

 .االلتزاي بالمعايير البيسية ▪

وقبك بداية نشااط البحاال عان  ،منذ أكثر من عقدقبرص بدأ   ،وفي هذا اإلطار 

السااتيراد الغاااز الطبيعااي بغيااة اسااتلدام  فااي  فااي التلطاايطاإلقليميااة، الغاااز فااي مياه ااا 

، لتقليااك االنبعاثااا  الحراريااة قطاا  الك رباااء الااذت يعتمااد علااى اساتلداي الوقااود السااا ك

ساط الناتجة، وتنويع مصادر اإلمدادا ، والربط ماع بااقي دول االتحااد فاي منطقاة المتو

 .عبر تجارة الغاز الطبيعي المسال

وبالرغم من تكرار محاوال  االستيراد إال أن ا لم تكلاك بالنجااح، نظارا  الرتفاا  

 حقاااكوالكتشاااا  أساااعار الغااااز الطبيعاااي المساااال فاااي األساااواق العالمياااة مااان ناحياااة، 

ل اذا  أ نشاستقاد ل. ولدراسة خيارا  اساتغالل إنتاجا  محلياا من ناحية أخر  "أفروديت"

لتكاون مساؤولة  (DEFA)محلياة باسام الشاركة العاماة للغااز الطبيعاي شاركة  الغرض

دراسااة كافااة الليااارا ، توصاالت وبعااد  توزيااع الغاااز فااي قباارص.نقااك وعاان اسااتيراد و

DEFA  الساتقبال وتلازين الغااز  مرفام عاا متنفيذ مشارو  إلى أن أفضك الليار  هو

وقاااد أطلاااق علاااى المشااارو  اسااام  .الطبيعاااي المساااال وإعادتااا  إلاااى الحالاااة الغازياااة

CyprusGastoEU وحصااك علااى موافقااة بتمويااك جز ااي ماان المفوضااية األوروبيااة ،

إلااى مليااون يااورو، بينمااا تصااك التكلفااة االسااتثمارية اإلجماليااة للمشاارو   101.5قيمتاا  

يكاون قياد التشاغيك بداياة مان كاانون الثاني/ينااير  أن طاط، ومان الململيون ياورو 340
                                           

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     131 
 

قبارص دفاع غراماا  سايتم فرضا ا مان يجنب كونا  سا وتمتي أهمية المشرو   .2020

إذا لاام تتلااذ إجااراءا  ، 2020 بدايااة ماان كااانون األول/ينااايرالمفوضااية األوروبيااة قبااك 

، بغياة تحقياق أهادا  فاي قطاا  الك ربااء الوقاودحارق  عناالنبعاثا  الناتجة  لتلفيض

% مقارناة 40بنسابة  انبعاثا  االحتباس الحارارتاالتحاد األوروبي الرامية إلى خفض 

 .1990بمستويا  عاي 

تنفيذه يضم مناقصتين، األولى خاصاة بشاراء شاحنا   ومشرو  المرفم الملطط

. أمااا 2018اإلعااالن عن ااا خااالل عاااي  يااتم وماان الملطااط أن ،الغاااز الطبيعااي المسااال

باستسجار المرفم العا م وتنفياذ األعماال البحرياة، وإنشااء البنياة المناقصة الثانية فلاصة 

طاط أن ياتم اإلعاالن عن اا ومن الملالتحتية لرسو المرفم وض  الغاز الطبيعي المسال، 

لتغطياة الفتارة إلاى أن ويمتي أهمياة المرفام فاي هاذ التوقيات  .112أيضا   2018خالل عاي 

 . 2011المكتشف عاي  "أفروديت"يتم تطوير حقك 

  "أفروديتتطوير حقل " :2-3-3-2

عااادة  Noble Energy فوضاااعت شاااركة ،أفرودياااتأماااا عااان تطاااوير حقاااك 

 ومن ا: ، سيناريوها 

 Vasilikosإنشا  محطة إسالة في منطقة  

محطة تضم ثاالر  إلنشاءيتطلب المضي في هذا الليار تحقيق اكتشافا  أخر  

سانوا   4-3 نحاومليون طن/السنة. ويتطلاب تنفياذ المشارو   7-4وحدا  إسالة بطاقة 

وتقادر التكااليف االساتثمارية ل اذا المشارو   من تااري  اتلااذ قارار االساتثمار الن اا ي.

إلااى  "أفرودياات"مليااار دوالر. علمااآ باامن إنشاااء خااط أنابياب بحاارت ماان حقااك  10بنحاو 

 مليار دوالر. 2سيتطلب وحده نحو  Vasilikosمنطقة 
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 جوار الحقلبإنشا  محطة إسالة عائمة  

 4بطاقااة نشاااء محطااة إسااالة عا مااة إل "أفروديااتالغاااز فااي "تكفااي احتياطيااا  

ساانوا  ماان تاااري  اتلاااذ قاارار  4-3مليااون طن/الساانة، ويتطلااب تنفيااذ المشاارو  ماان 

 االستثمار الن ا ي.

 مد خط أنابيب لتصدير الغاز إلى مصر 

حياال يمكان ويعتمد هذا السيناريو على إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز إلاى مصار، 

وإعااادة إلسااالة الغاااز القبرصااي  إدكااوفااي  شااب  المتوقفااةاإلسااالة  وحاادا اسااتغالل 

 إلى األسواق األوروبية. هتصدير

مطلاااع  (113)قبااارص ومصااار وفاااي ذا  الساااياق، تااام توقياااع ماااذكرة تفااااهم باااين 

دعاام التعاااون بااين البلااادين فااي مجااال تنميااة واسااتغالل اكتشاااا   ب ااد ، 2015عاااي 

وقااااد أعقااااب ذلااااك قياااااي . للغاااااز الواقااااع بالمياااااه االقتصااااادية القبرصااااية "أفرودياااات "

تساااليم خطاااة ب( 2015)منتصاااف عااااي بعااادة أشااا ر  "أفروديااات"فاااي حقاااك الشاااركاء 

وتضااام خطاااة التطاااوير األولياااة للحقاااك تطاااوير الحقاااك إلاااى وزارة الطاقاااة بقبااارص. 

الاااذت يقاااع فاااي ( فاااي موقاااع الحقاااك FPSO)تركياااب منصاااة إنتااااج وتلااازين عا ماااة 

 يمليااااااون قااااااد 800لمعالجااااااة الغاااااااز اللاااااااي بطاقااااااة متاااااار  2,000ه عمق ااااااا ميااااااا

، علاااى أن ياااتم تصااادير الغااااز المعااااالج 27-2بالشااااكك كماااا هاااو مباااين  مكعاااب/اليوي

وقاااااد قااااادر  تكلفاااااة خطاااااة  .114األساااااواق المحتملاااااةعبااااار خطاااااوط األنابياااااب إلاااااى 

بنحااااو  خطااااوط األنابيااااب إلااااى األسااااواق المحتملااااة( إنشاااااء)باااادون تكلفااااة  التطااااوير

 مليار دوالر. 3.5-4.5

 

                                           
" توقيع مذكرة تفا م للتعاون في م ال البترول والغاز   مهورية مصر العربية، لمعدنية،الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة ا

 2015 بين مصر وقبر ، فبراير
114 MEES;" Aphrodite Plan Filed"; Vol.58, No.24, June 12, 2015. 
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منصة إنتاج " قبالة سواحك قبرص باستلداي أفروديتمشرو  تطوير حقك"  :27-2الشكل 

 وتلزين عا مة

 
 جم ورية قبرص-والسياحة: وزارة التجارة والصناعة المصدر

اسااااتغالل  فااااي تصاااادير الغاااااز باااادال ماااان وقااااد اتج اااات قباااارص نحااااو خيااااار 

 :لعدة أسباب السوق المحلي

سااااوق صااااغير للطاقااااة، حيااااال يتوقااااع أن يصااااك إجمااااالي الطلااااب  ألن ااااا :أوالً 

 1.65) ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي 160قراباااة إلاااى  2039علاااى الغااااز بحلاااول عااااي 

 100يسااااتحوذ قطاااااا  الك رباااااء علااااى نحاااااو حيااااال س ،مليااااار متاااار مكعب/السااااانة(

وبالتاااالي ال يمكااان اساااتيعاب  .28-2 بالشاااككملياااون قااادي مكعاااب/اليوي كماااا هاااو مباااين 

قااااادي  نملياااااو 800والاااااذت يقااااادر بنحاااااو  أفرودياااااتحقاااااك مااااان  المتوقاااااعاإلنتااااااج 

 .مليار متر مكعب/السنة( 8.2) مكعب/اليوي
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 ً الرتفااااا  تكاااااليف االسااااتلراج فااااي المياااااه العميقااااة بااااالبحر المتوسااااط،  :ثانيللللا

تساااااويق اإلنتااااااج بمساااااعار معقولاااااة لتغطياااااة التكااااااليف وهاااااو ماااااا يتطلاااااب ضااااامان 

 ذلاااك، عاااالوة علاااىاالساااتثمارية وتحقياااق عوا اااد مجدياااة للشاااركاء فاااي المشااارو . 

 البحرياااةوقربااا  مااان الحااادود كااام،  160عاااد الحقاااك عااان اليابساااة بمساااافة تصاااك إلاااى ب  

 . المشتركة مع مصر

 2039توقعا  الطلب على الغاز الطبيعي في قبرص حتى عاي  :28-2الشكل 

 
 115AFDE معدل عن المصدر :        
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 الجمهورية اللبنانيةالغاز الطبيعي في  :2-3-4

 استيراد الغازخطط : 2-3-4-1

في مزيج الطاقة في لبنان دورا  محادودا  للغاياة، ويعاود ذلاك لعب الغاز الطبيعي 

 .لغاز الطبيعيل حقول، حيال ال تمتلك لبنان أية الغازصول إلى إمدادا  الو صعوبة إلى

لتنوياع أناوا  الوقاود خاال الغااز ضامن منظوماة الطاقاة دالحكومة اللبنانياة إل سعيومع 

 قضات 2001 عااي ساوريا ماع اتفاقياة توقياع تامالمستلدمة في محطا  تولياد الك ربااء، 

 الساورت الغااز مان مكعاب/اليوي( قادي ملياون 53) اليوي/مكعاب متر مليون 1.5 باستيراد

 اليوي/مكعاب متار ملياون 6-3 إلاى اتادريجي رفع اا ياتم أن علاى 2004 منتصاف من بداية

 لنقاك الالزماة التحتياة البنياة بنااء مان الارغم وعلى .مكعب/اليوي( قدي مليون 105-210)

 االست الن عن ضفا  وجود لعدي لبنان إلى الغاز تصدير من تتمكن لم سوريا أن إال الغاز

 ه.تصدير يمكن المحلي

المتتالياة المراحاك وتشاغيك  إنشاءاستكمال بيد أن الوضع ش د منعطفا  جديدا  بعد 

ماارورا  ماان مصاار ، ليصااك إلااى مدينااة حمااص بسااوريا قادمااا خااط الغاااز العربااي ماان

 المصارية والشاركة للبتارول العاماة المصارية ال يساة باين اتفاقياة توقيع تمباألردن. حيال 

 والمياااه الطاقااة ووزارة ،السااورية للاانفط العامااة والمؤسسااة ،الطبيعيااة للغااازا  القابضااة

 .السااورية األراضااي عباار لبنااان إلااى المصاارت الغاااز تبااادل /لنقااك ،2009 عاااي اللبنانيااة

 سابتمبر/أيلاول من اعتبارا   اللبناني الجانب إمداد في البدء االتفاقية هذه بموجب تم وبالفعك

 مكعاب متار ملياون 200 نحاو لبناان إلاى المصارت الغااز صاادرا  إجمالي بل و .2009

 متار ملياون 105 إلى وتراجع ،2010 /2009 المالي العاي خالل مكعب( قدي مليار 7.1)

 حتااى ،29-2 بالشاكك مبااين هاو كمااا 2011 /2010 عااي مكعااب( قادي مليااار 3.7) مكعاب

بسبب تراجع اإلنتااج المحلاي اإلمدادا  من مصر  وقفبسبب  2011 عاي خالل توقفت

 وتالشي الفا ض الملصص للتصدير.
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 صادرا  الغاز المصرت إلى لبنان عبر خط الغاز العربي إجمالي :29-2الشكل 

 
 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية )إيجاس(المصدر: 

 قطااا  سياسااة ورقااة ،اللبنانيااة والمياااه الطاقااة وزارة أصاادر  ،2010 عاااي وفااي

 توليااد محطااا  فااي المسااتلدمة الوقااود أنااوا  تنويااع ضاارورة علااى نصاات التااي الك رباااء

 أماان يحقااق بمااا مصااادره تنويااع مااع الثلثااين نساابة الطبيعااي الغاااز يشااكك بحيااال الك رباااء

 فارص لمحدودياة ونظارا   .116المتجاددة الطاقاة مصاادر مان %12 إلاى باإلضافة ،الطاقة

 خياار دراساة نحاو التوجا  بادأ األنابياب، خطاوط عبار المجااورة الادول من الغاز استيراد

 إلاى )التحوياكوالتغويز للتلازين عا ماة وحادة وباساتلداي الالمسا الطبيعاي الغاز استيراد

 خاط) اللبنااني السااحك طول على أنابيب خط إنشاء مع البداوت منطقة في الغازية( الحالة

 36 وقطاار كاام 175 بطااول لبنااان جنااوب فااي صااور إلااى عمااار دياار ماان (الساااحلي الغاااز

 فاي الك ربااء توليد محطا  كافة مع المقترح اللط ربط يتم أن الملطط من وكان .بوصة

 يسام  مماا ،30-2 بالشاكك مباين هاو كماا صور الزهراني، الجي ، ذوق، سلعاتا، :مناطق

 فاي العا م المرفم من ضل  يتم الذت الطبيعي بالغاز المحطا  لتلك ومستمرة مرنة بتغذية

                                           
 2010ورقة سياسة قطا  الك رباء  -وزارة الطاقة والمياه اللبنانية   116
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 والوقاات ،دوالر مليااون 455 بنحااو اللااط ل ااذا االسااتثمارية التكلفااة قاادر  قاادو ،البااداوت

 سنتين. بنحو لتنفيذه الالزي

 لبنان: مشرو  خط الغاز الساحلي، والمرفم العا م في 30-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة المصدر:

 مناقصاتين 2013 عااي ن اياة فاي والميااه الطاقاة وزارة طرحات الصدد، هذا وفي

 الطبيعااي الغاااز وتلاازين السااتقبال عااا م مرفاام وتركيااب إنشاااء مشاارو ب خاااص أحاادهما

 ،(B.O.T) الملكيااة ونقااك والتشااغيك اإلنشاااء بنظاااي الغازيااة الحالااة إلااى وإعادتاا  المسااال

 توقيااع يااتم أن علااى ،مااد(األ طويااك )عقااد المسااال الطبيعااي الغاااز بتوريااد خاااص والثاااني

 ملياون 1.2 نحاو ساتيرادال لبناان تلطاط وكانت .(117)2014 عاي ن اية قبك الفا زة العقود

 عااي بحلاول طن/السانة ملياون 3.5 إلاى رفع اا يتم أن على ،2016 عاي بحلول طن/السنة

 الطبيعاي الغااز اساتلداي ياتم أن للمشارو  األولاى المرحلة في الملطط من وكان .2020
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           ئم 
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 صادرا  الغاز المصرت إلى لبنان عبر خط الغاز العربي إجمالي :29-2الشكل 

 
 الشركة المصرية القابضة للغازا  الطبيعية )إيجاس(المصدر: 

 قطااا  سياسااة ورقااة ،اللبنانيااة والمياااه الطاقااة وزارة أصاادر  ،2010 عاااي وفااي

 توليااد محطااا  فااي المسااتلدمة الوقااود أنااوا  تنويااع ضاارورة علااى نصاات التااي الك رباااء

 أماان يحقااق بمااا مصااادره تنويااع مااع الثلثااين نساابة الطبيعااي الغاااز يشااكك بحيااال الك رباااء

 فارص لمحدودياة ونظارا   .116المتجاددة الطاقاة مصاادر مان %12 إلاى باإلضافة ،الطاقة

 خياار دراساة نحاو التوجا  بادأ األنابياب، خطاوط عبار المجااورة الادول من الغاز استيراد

 إلاى )التحوياكوالتغويز للتلازين عا ماة وحادة وباساتلداي الالمسا الطبيعاي الغاز استيراد

 خاط) اللبنااني السااحك طول على أنابيب خط إنشاء مع البداوت منطقة في الغازية( الحالة

 36 وقطاار كاام 175 بطااول لبنااان جنااوب فااي صااور إلااى عمااار دياار ماان (الساااحلي الغاااز

 فاي الك ربااء توليد محطا  كافة مع المقترح اللط ربط يتم أن الملطط من وكان .بوصة

 يسام  مماا ،30-2 بالشاكك مباين هاو كماا صور الزهراني، الجي ، ذوق، سلعاتا، :مناطق

 فاي العا م المرفم من ضل  يتم الذت الطبيعي بالغاز المحطا  لتلك ومستمرة مرنة بتغذية

                                           
 2010ورقة سياسة قطا  الك رباء  -وزارة الطاقة والمياه اللبنانية   116
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 والوقاات ،دوالر مليااون 455 بنحااو اللااط ل ااذا االسااتثمارية التكلفااة قاادر  قاادو ،البااداوت

 سنتين. بنحو لتنفيذه الالزي

 لبنان: مشرو  خط الغاز الساحلي، والمرفم العا م في 30-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة المصدر:

 مناقصاتين 2013 عااي ن اياة فاي والميااه الطاقاة وزارة طرحات الصدد، هذا وفي

 الطبيعااي الغاااز وتلاازين السااتقبال عااا م مرفاام وتركيااب إنشاااء مشاارو ب خاااص أحاادهما

 ،(B.O.T) الملكيااة ونقااك والتشااغيك اإلنشاااء بنظاااي الغازيااة الحالااة إلااى وإعادتاا  المسااال

 توقيااع يااتم أن علااى ،مااد(األ طويااك )عقااد المسااال الطبيعااي الغاااز بتوريااد خاااص والثاااني

 ملياون 1.2 نحاو ساتيرادال لبناان تلطاط وكانت .(117)2014 عاي ن اية قبك الفا زة العقود

 عااي بحلاول طن/السانة ملياون 3.5 إلاى رفع اا يتم أن على ،2016 عاي بحلول طن/السنة

 الطبيعاي الغااز اساتلداي ياتم أن للمشارو  األولاى المرحلة في الملطط من وكان .2020
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 الك ربااء لتولياد عماار ديار محطاة فاي (الغازية الحالة إلى تحويل  )بعد المستورد المسال

 تنفياذ ياتم ولام مارا ، عادة تمجاك المناقصاا  فاي البت أن إال .(118) ميجاوا  450 بقدرة

   .تاريل  حتى العا م المرفم مشرو 

 اآلفاق المستقبلية للغاز في لبنان: 2-3-4-2

 الطاقااة لتوليااد اإلضااافية اإلمكانيااا  غياااب بساابب طاقااة، أزمااة ماان لبنااان تعاااني

 قطاا  فاي التكلفاة عاالي الساا ك الوقاود داساتيرا علاى الكاماك االعتمااد ظك في ،المطلوبة

 السانوية اءالك ربا فااتورة وتشاكك الطبيعاي. الغاز استيراد أو إنتاج وعدي الك رباء، توليد

 الادين مان الك ربااء قطاا  حصاة بلغات كماا العااي، االنفاق إجمالي من %18.5-10 نحو

 نحاو الحثيثاة المسااعي مان وباالرغم .(119)%45 نحاو دوالر، ملياار 80 نحاو الباال  العاي

 العاارض بااين الفجااوة تقليااك غيااةب ،31-2 بالشااكك مبااين هااو كمااا الك رباااء إنتاااج زيااادة

 إضاافية، مالياة أعباء الدولة يكلف با  حاد بشكك النفطية الفاتورة ارتفا  أن إال والطلب،

 وانقطاعااا  توقفااا  فااي يتساابب ممااا المتنااامي، الطلااب مجاب ااة علااى قاادرت ا ماان ويحااد

   مستمر. بشكك للك رباء

 الفجوة بين اإلمداد والطلب على الك رباء في لبنان :31-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة :المصدر

                                           
118 MEES;" Lebanon’s LNG Import Plans Inch Forward"; Vol. 57, No. 14, April 4, 2014. 
119 MEEs;" Lebanon's Gas Hype: Is It All Hot Air?"; Vol. 61, No.17, April 27, 2018. 

ا نتاج الطل 

 تيراوات
ساعة
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 2030-2017رييت اا خاالل الفتارة  وقد وضعت وزارة الطاقاة والميااه اللبنانياة

 : 120على النحو التالي لحك أزمة قطا  الك رباء واالستفادة من موارد الغاز المحتملة،

 المتوسطوالمدى القصير  

ماان خااالل تااوفير إماادادا  الغاااز الطبيعااي عباار اسااتيراد الغاااز الطبيعااي المسااال 

ثالثة مرافب بحرية عا مة فاي منااطق ديار عماار، وسالعات ، والزهراناي، ماع اساتكمال 

 :32-2بالشكك كما هو مبين  إنشاء أربعة خطوط للربط بين محطا  الك رباء الساحلية

 .سلعات -عماردير خط أنابيب  •
 .ذوق -سلعات  خط أنابيب •
 .الزهراني -خط أنابيب الجي  •
 .صور-خط أنابيب الزهراني •

 في لبنان الساحلية: مشاريع خطوط أنابيب نقك الغاز بين محطا  الك رباء 32-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة المصدر:

                                           
120 César Abi Khalil (Minister of Energy and Water);" A National Energy Strategy for Lebanon"; 
Lebanese National Energy Conference; October 28, 2017.  
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 السانوية اءالك ربا فااتورة وتشاكك الطبيعاي. الغاز استيراد أو إنتاج وعدي الك رباء، توليد

 الادين مان الك ربااء قطاا  حصاة بلغات كماا العااي، االنفاق إجمالي من %18.5-10 نحو

 نحاو الحثيثاة المسااعي مان وباالرغم .(119)%45 نحاو دوالر، ملياار 80 نحاو الباال  العاي

 العاارض بااين الفجااوة تقليااك غيااةب ،31-2 بالشااكك مبااين هااو كمااا الك رباااء إنتاااج زيااادة

 إضاافية، مالياة أعباء الدولة يكلف با  حاد بشكك النفطية الفاتورة ارتفا  أن إال والطلب،

 وانقطاعااا  توقفااا  فااي يتساابب ممااا المتنااامي، الطلااب مجاب ااة علااى قاادرت ا ماان ويحااد

   مستمر. بشكك للك رباء

 الفجوة بين اإلمداد والطلب على الك رباء في لبنان :31-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة :المصدر

                                           
118 MEES;" Lebanon’s LNG Import Plans Inch Forward"; Vol. 57, No. 14, April 4, 2014. 
119 MEEs;" Lebanon's Gas Hype: Is It All Hot Air?"; Vol. 61, No.17, April 27, 2018. 
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 2030-2017رييت اا خاالل الفتارة  وقد وضعت وزارة الطاقاة والميااه اللبنانياة

 : 120على النحو التالي لحك أزمة قطا  الك رباء واالستفادة من موارد الغاز المحتملة،

 المتوسطوالمدى القصير  

ماان خااالل تااوفير إماادادا  الغاااز الطبيعااي عباار اسااتيراد الغاااز الطبيعااي المسااال 

ثالثة مرافب بحرية عا مة فاي منااطق ديار عماار، وسالعات ، والزهراناي، ماع اساتكمال 

 :32-2بالشكك كما هو مبين  إنشاء أربعة خطوط للربط بين محطا  الك رباء الساحلية

 .سلعات -عماردير خط أنابيب  •
 .ذوق -سلعات  خط أنابيب •
 .الزهراني -خط أنابيب الجي  •
 .صور-خط أنابيب الزهراني •

 في لبنان الساحلية: مشاريع خطوط أنابيب نقك الغاز بين محطا  الك رباء 32-2الشكل 

 
 اللبنانية والمياه الطاقة وزارة المصدر:

                                           
120 César Abi Khalil (Minister of Energy and Water);" A National Energy Strategy for Lebanon"; 
Lebanese National Energy Conference; October 28, 2017.  
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 على المدى الطويل 

 الحاجاااة إلاااىتقلياااك ل مساااتقبال  الغااااز الطبيعاااي المحتماااك إنتاجااا  االعتمااااد علاااى 

، والمسااااهمة فاااي حاااك أزماااة قطاااا  الك ربااااء ماااع تحقياااق الوقاااود الساااا كاساااتيراد 

وفااار فاااي الموازناااة العاماااة للدولاااة. وبالتاااالي فاااإن اساااتمرار الااان ج الحاااالي الراماااي 

مصاادرا  آمناااَ للطاقااة يكفااي  ساايتي  ل ااا إيجاااد ماان الغااازنحااو استكشااا  مااوارد لبنااان 

 قادمة. لعقود ا لتلبية احتياجات

فاااااي لبناااااان  قطاااااا  البتااااارولهيساااااة إدارة وفاااااي نفااااا  الساااااياق، وضاااااعت  

حااااول الجاااادول الزمنااااي المتوقااااع السااااتغالل الثااااروا  الغازيااااة  "مبااااد يساااايناريو "

 قطاعاااا  البحرياااة التاااي تااام توقياااع اتفاقياااا  للبحاااال واالساااتغالل في ااااالمحتملاااة فاااي ال

 .2018مطلع عاي 

 أولااااى االكتشااااافا ، يتوقااااع أن يااااتم تحقياااق المقتااارح ووفقاااا  للجاااادول الزمنااااي

تضااام خطاااة و. 2024وانطاااالق بااااكورة اإلنتااااج التجاااارت عااااي ، 2019خاااالل عااااي 

ماااان خااااالل خطااااوط تحاااات سااااط  تجميااااع اإلنتاااااج ماااان اآلبااااار  المقترحااااة التطااااوير

، ونقلااا  إلاااى البااار 33-2 بالشاااكككماااا هاااو مباااين  (Subsea Flowlinesالبحااار )

 لمعالجت  في محطة معالجة سيتم إنشا  ا.

 بلياااارا  التصااادير، فيتمتاااع لبناااان بموقاااع جغرافاااي متميااازأماااا فيماااا يتعلاااق 

إلاااى  عبااار خطاااوط األنابياااب عبااار خياااارين إماااا إنتاجااا يمَكنااا  مااان تصااادير فاااا ض 

 . 121إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسالأو  األسواق المجاورة

 

 
                                           

 ، " قطاع النفط والغاز في لبنان" لبنان-هيسة إدارة قطا  البترول
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 تصور مبد ي للطة تطوير الغاز المحتمك اكتشاف  قبالة سواحك لبنان  :33-2الشكل 

 
 (122)لبنان -(LPAهيسة إدارة قطا  البترول )المصدر: 

 التصدير عبر خطوط األنابيب  •

المحتماااااك إلاااااى كاااااك مااااان ساااااوريا واألردن  اللبنااااااني تصااااادير الغاااااازيمكااااان 

، خاصاااة فاااي ظاااك الطلاااب المتناااامي علاااى ومصااار وذلاااك عبااار خاااط الغااااز العرباااي

الغاااز المصاادر عباار األنابيااب مقارنااة بالغاااز  ، ورخااص سااعرفااي هااذه الاادول الغاااز

عبااار خاااط  تركيااااالطبيعاااي المساااال. كماااا يمكااان تصااادير الغااااز اللبنااااني مباشااارة إلاااى 

ومن اااا يمكااان الااادخول إلاااى بااااقي  ياااتم إنشاااا ة باااين الااادولتين، أنابياااب بحااارت جدياااد

 .34-2 بالشككاألسواق األوروبية كما هو مبين 

 

                                           
122 Wissam Zahabi (Lebanon Petroleum Administration, LPA); " Lebanon Oil and Gas Sector: 
Challenges and Opportunities "; June 2016 
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 . 121إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسالأو  األسواق المجاورة
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 تصور مبد ي للطة تطوير الغاز المحتمك اكتشاف  قبالة سواحك لبنان  :33-2الشكل 

 
 (122)لبنان -(LPAهيسة إدارة قطا  البترول )المصدر: 

 التصدير عبر خطوط األنابيب  •
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 تصدير الغاز الطبيعي المسال •

فااي حااال وجااود كميااا  كبياارة ماان الغاااز، يمكاان إنشاااء محطااة إسااالة ب ااد  

ملتلااااف إلااااى  ماااان لبنااااان عباااار ناااااقال  الغاااااز الطبيعااااي المسااااالالغاااااز تصاااادير 

 األسواق األوروبية واآلسيوية.

 خيارا  تصدير الغاز الطبيعي المحتمك إنتاج  مستقبال في لبنان :34-2الشكل 

 
 لبنان-(LPAالبترول )هيسة إدارة قطا  المصدر: 
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 الثالثالفصل 

شرق املتوسط منطقة اكتشافات الغاز يف تداعيات 
 على املستويني اإلقليمي والعاملي

 

فااي تلبيااة احتياجااا  الاادول ماان  والغاااز الاادور المحااورت الاانفطتلعااب مشاااريع 

. وقاد نجحات مشااريع رييت ا المساتقبليةتنفيذ ، ومصادر الطاقة، ودعم خطط ا التنموية

 بعاض لاد يا  الطلب عل دعم تلبيةشرق المتوسط في  منطقةتطوير اكتشافا  الغاز في 

أن توقعاا  نماو الطلاب  كماا .كما هاو الحاال فاي مصار وفلساطين المحتلاة دول المنطقة

وهاو األمار الاذت سايعزز مان  ،يمكن تصديره لد  دول المنطقةوجود فا ض إلى  تشير

ما تم تحقيق  مان  بالرغم منو أهمية منطقة شرق المتوسط على خريطة الطاقة العالمية.

مان تقيايم ثاروا  المنطقاة  فاإن، "تماار" و " ليفياثاان" و "ظ ار" كمثا اكتشافا  كبار 

منطقااة شاارق يمكاان أن تلعااب وفااي هااذا اإلطااار  .األولااى مراحلاا فااي  ال ياازال الغاااز

 روبي.للطاقة يمد أسواق كبر  مثك السوق األو رمستقبال  دورا  عالميا  كمحوالمتوسط 

مان منطقااة  المحتملااة لصااادرا  الغااز "مثاليلة وجهللة" ويعاد السااوق األوروباي

ولحاجة أوروبا إلى تنوياع شرق المتوسط، وذلك لموقع  القريب من المنطقة من ناحية، 

تعاد روسايا . حياال بما يحقق أمن ا الطاقوت مصادر إمدادات ا من الغاز من ناحية أخر 

% ماان إجمااالي 33المصاادر الر يسااي إلماادادا  الغاااز إلااى أوروبااا بحصااة تصااك إلااى 

الغااز مساتقبال بسابب  اساتيراديد درجة اعتماد أوروباا علاى الطلب، ومن المتوقع أن تز

شارق المتوساط  منطقاة تراجع إنتاج الحقول الواقعة في بحر الشمال. وهناا تكمان أهمياة

 كمصدر محتمك يساهم في تلبية احتياجا  أوروبا المستقبلية من الغاز.
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 التعاون اإلقليمي يفني دول شرق املتوسط يف جمال الغاز الطبيعي  :3-1

 في مجال الغاز األردنو فلسطين المحتلةالتعاون بين : 3-1-1

 2012بعد صدور تقرير اللجنة الوزارية في فلسطين المحتلاة فاي آب/أغساط  

ووضوح معالم السياسة العامة الستغالل اكتشافا  الغااز، والتاي خصاص من اا حاوالي 

)حسب إجمالي االحتياطياا  لالكتشاافا  الحالياة( ألغاراض  تريليون قدي مكعب 17.6

مضااي قاادما  فااي تنفيااذ المشاااريع التصاادير لتحقيااق عا اادا  تحفااز المسااتثمرين علااى ال

 Delek Drilllingاألمريكياة، وحليفت اا  Noble Energyبادأ  شاركة التطويرياة، 

التاي تمثاك  سباقا  مع الزمن لتوقيع اتفاقياا  ماع المسات لكين المحتملاين فاي دول الجاوار

 الملرج الوحيد للغاز من فلسطين المحتلة.

كساوق  انت األردن محط أنظار الشركاء في حقلي " تماار" و" ليفياثاان"،كوقد 

عبار خاط الغااز  مان مصار محتمك للغااز، وذلاك بسابب توقاف إمادادا  الغااز الطبيعاي

األردن الشااديدة إلااى اسااتيراد  حاجااةباإلضااافة إلااى ، 2013العربااي منااذ منتصااف عاااي 

 رباء الذت تكبد خسا ر فادحة قطا  الكعدة قطاعا ، وباألخص الغاز لتلبية احتياجا  

 . وفااي هااذا الصاادد،المصاارت الغاااز ليحااك محااكالوقااود السااا ك بساابب فاااتورة اسااتيراد 

)القااا م بالعمليااا  بحقااك "تمااار" والمالكااة لحصااة   Noble Energyوقعاات شااركة

 وشاركة  "البوتااس العربياة"اتفاقية ماع شاركة  على، 2014في شباط/فبراير %( 32.5

"تمااار" لماادة خمسااة  لتصاادير الغاااز الطبيعااي إلااى األردن ماان حقااك "األردنباارومين "

تزويد تس يال  الشاركتين الواقعاة باالقرب  على أن يتم االتفاقية وقد نصت عشرة عاما .

مليااار قاادي  66، بكميااة إجماليااة 2016ماان البحاار المياات بغاااز " تمااار" بدايااة ماان عاااي 

  .123ر/مليون وحدة حرارية بريطانيةدوال 6.5بسعر مليار متر مكعب(  1.8)مكعب 

                                           
 2014أوابك، تقرير األمين العام السنو  الحاد  واألربعون، 
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عااي  مطلاعاألردن في اساتقبال أولاى دفعاا  الغااز مان حقاك " تماار"   وقد بدأ

 الحقاك مان المباا  الغاز% من إجمالي 1، حيال حصلت على ما يعادل نحو (124)2017

المسات لكين بالساوق  مان نصايب، أماا النسابة المتبقياة فكانات 1-3 بالشاكككما هو مبين 

 المحلي بفلسطين المحتلة.

 2017من حقك "تمار" عاي مبيعا  الغاز توزيع  :1-3الشكل 

 
 Tamar Petroleum, Investors Presentation, February 2018 المصدر:

، Noble Energy )شاركة "ليفياثاان"وفي تطور آخر، نج  الشركاء في حقاك 

فاااي إباااراي اتفاقياااة ن ا ياااة ماااع شاااركة الك ربااااء الوطنياااة األردنياااة  (Delekوشاااركة 

(NEPCO)  لتصدير الغاز من " ليفياثاان" إلاى األردن لمادة  ،2016في أيلول/سبتمبر

مليااون قاادي  290نحااو  وقااد نصاات االتفاقيااة علااى أن يااتم تصااديرخمسااة عشاارة عامااا . 

تريليون قدي مكعب( بنظاي األخذ أو الادفع  1.6مكعب/اليوي خالل مدة االتفاقية )إجمالي 

(Take or Pay مقاباك كمياة محاددة لام ياتم اإلفصااح عن اا. ويتوقاع أن ) تادر االتفاقياة
                                           
124 MEES;' Lots of Gas But Where’s The Market?"; Vol.60, No.40, April 14, 2017. 
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عااي  مطلاعاألردن في اساتقبال أولاى دفعاا  الغااز مان حقاك " تماار"   وقد بدأ

 الحقاك مان المباا  الغاز% من إجمالي 1، حيال حصلت على ما يعادل نحو (124)2017

المسات لكين بالساوق  مان نصايب، أماا النسابة المتبقياة فكانات 1-3 بالشاكككما هو مبين 

 المحلي بفلسطين المحتلة.

 2017من حقك "تمار" عاي مبيعا  الغاز توزيع  :1-3الشكل 

 
 Tamar Petroleum, Investors Presentation, February 2018 المصدر:

، Noble Energy )شاركة "ليفياثاان"وفي تطور آخر، نج  الشركاء في حقاك 

فاااي إباااراي اتفاقياااة ن ا ياااة ماااع شاااركة الك ربااااء الوطنياااة األردنياااة  (Delekوشاااركة 

(NEPCO)  لتصدير الغاز من " ليفياثاان" إلاى األردن لمادة  ،2016في أيلول/سبتمبر

مليااون قاادي  290نحااو  وقااد نصاات االتفاقيااة علااى أن يااتم تصااديرخمسااة عشاارة عامااا . 

تريليون قدي مكعب( بنظاي األخذ أو الادفع  1.6مكعب/اليوي خالل مدة االتفاقية )إجمالي 

(Take or Pay مقاباك كمياة محاددة لام ياتم اإلفصااح عن اا. ويتوقاع أن ) تادر االتفاقياة
                                           
124 MEES;' Lots of Gas But Where’s The Market?"; Vol.60, No.40, April 14, 2017. 
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 بعااد ساانتين ماانوقااد جاااء  االتفاقيااة  .125مليااار دوالر 10تصااك إلااى  إجماليااةعا اادا  

 1-3 الجااادوليللاااص  .2014ين الطااارفين فاااي أيلول/سااابتمبر باااخطااااب نواياااا توقياااع 

، والتااي االتفاقيااا  الموقعااة لتصاادير الغاااز ماان حقلااي "تمااار" و" ليفياثااان" إلااى األردن

 تريليون قدي مكعب. 1.67يبل  مجمو  كميات ا التعاقدية إلى 

 ليفياثان" إلى األردن اتفاقيا  تصدير الغاز من حقلي " تمار" و"  :1-3 الجدول

     خ        

         
         

     
       إ                     

                         
مليار 
مليون  سنة دوالر

 ومي/3قدم
مليار 

 السنة/3متر
تريليون 

 3قدم
مليار 
 متر3

 2014فبراير 
 أقل من

مليار  1
 دوالر

حقك  1.86 0.066 0.124 12 15
 "تمار"

شركة البوتاس 
العربية وشركة 
 برومين األردن

2016سبتمبر  حقل  45 1.6 3 290 15 10 
 "ليفياثان"

 شركة الكهرباء
 األردنية الوطنية

  - 302 3.124 1.67 4 .             

 بيانا  مجمعة استنادا إلى  المصادر:

 Delek Groupبيانا  شركة  •
 Noble Energyبيانا  شركة   •

• Middle East Energy Survey (MEES) 

 في مجال الغازالعربية  مصرجمهورية و فلسطين المحتلة التعاون بين :3-1-2

 أيضاا  محااك أنظاار الشاركاء فاي المشاارو  المشاترن لتطاوير حقااك كانات مصار

لسااببين  "تمااار" والمشاارو  المشااترن لتطااوير حقااك " ليفياثااان". وتاامتي أهميااة مصاار

في مدينتي دمياط وإدكو علاى سااحك  إلسالة الغاز محطا  ألن ا تملك أولهمار يسيين، 

كوج ااة إلعااادة  االسااتفادة من ااا، وماان ثاام يمكاان ومتوقفااة عاان التشااغيك المتوسااطالبحاار 

إلى األسواق العالمياة في ا  بعد إسالت  المنتج من حقلي" تمار" و"ليفياثان"الغاز  تصدير

 .2-3 بالشكككما هو مبين 
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نماوا  سانويا  ملحوظاا  ويشا د  ،سوق كبير للغااز ف و أن مصرأما السبب الثاني، 

بمااا يفااوق مسااتويا  اإلنتاااج المحلااي الااذت تراجااع بشااكك حاااد خااالل ، فااي الطلااب علياا 

توقعااا  وبالتااالي يمكاان تصاادير الغاااز إلااى مصاار فااي ضااوء ، األعااواي القليلااة الماضااية

 الطلب المستقبلي على الغاز.

 إلى األسواق اإلقليمية خيارا  تصدير الغاز من حقول "تمار" و " ليفياثان"  :2-3 الشكل

 
  Delek Group Presentation, September 2017:المصدر

"تمااار"، "ليفياثااان" فااي وفااي هااذا الصاادد، نجحاات الشااركا  المطااورة لحقلااي 

المالكااة لمحطااا  إسااالة الغاااز  األوروبيااةمااع الشااركا   "اتفللاقيتين مبللدئيتين"توقيااع 

الطبيعي في مصر لتصدير الغاز إلي ا. حيال تم توقيع خطاب نوايا غير ملازي فاي شا ر 

 ،Noble Energyبااين الشااركاء فااي حقااك "تمااار" بقيااادة شااركة  2014أيار/مااايو 

لمجمااع % 80المالكااة لحصااة  ( اإلساابانيةUnion Fenosaشااركة يونيااون فينوسااا )و

ة فلسطين المحتل

أفروديت

مجمع اإلسالة 
بدمياط

مجمع اإلسالة 
ب دكو

ليفياثان تمار

خط أنابيب إلى األردن
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مان اليوي /مليون قدي مكعاب 450، لتصدير قرابة بمصر في دمياط الغاز الطبيعي إسالة

 67.5) تريلياون قادي مكعاب 2.5بإجماالي  إلى المجمع لمدة خمساة عشارة عاماا   "تمار"

 .126مليار متر مكعب(

الشاركاء  واألكثر أهمية من حيال الكمياة التعاقدياة، هاو توقياع أما االتفاق الثاني

ركة ـــااـمااع ش 2014حزيران/يونيااو  شاا ر فااي غياار ملاازي خطاااب نوايااا فااي "ليفياثااان"

BG (Shell)*  الغااز فاي  إسالةعلى التوالي لوحدتي  %38و%، 35.5المالكة لحصة

، لتصاادير مااا فااي مصاار بمدينااة إدكااو المصاارية للغاااز الطبيعااي المسااال مجمااع الشااركة

إلى المجمع لمادة خمساة عشارة  "ليفياثان"من حقك اليوي /مليون قدي مكعب 700يقارب 

. 127ملياار متار مكعاب( 105تريليون قدي مكعب )تكافب  3.75 عاما، أت بكمية إجمالية

على أن يتم توقيع االتفاقياا  الن ا ياة بعاد الحصاول علاى الموافقاا  التشاريعية فاي كاال 

تريلياااون قااادي  6.25وباااذلك ساااتؤمن هاااذه االتفاقياااا  حاااال تنفياااذها بياااع نحاااو  البلااادين.

 ب/اليوي من احتياطيا  الغاز في حقلي "تمار" و" ليفياثان".مكع

فاي آذار/ماارس  Delekأعلنت شركة  فقد ،أما من جانب السوق المحلي بمصر

المصارية وهاي شاركة  ، أن ا وقعت على خطاب نوايا مع شاركة دولفيناوس(128)2015

تضاام مجموعااة ماان المساات لكين الصااناعيين والتجاااريين ماان القطااا  اللاااص بمصاار، 

، بشاكك متقطاع "تماار"كحد أقصى من حقاك اليوي /مليون قدي مكعب  250لتصدير نحو

ملياار متار  5تريلياون قادي مكعاب ) 0.18على مادار سابع سانوا ، وبكمياة ال تقاك عان 

ألولى. وبموجب االتفاق، سيقوي الشركاء في حقك تماار مكعب( خالل السنوا  الثالر ا

شااركة  تتااولى، ثاام المحليااة إلااى عسااقالن عباار شاابكة الغاااز "تمااار"بنقااك الغاااز ماان 

نقك الغاز من عسقالن إلى العريش عبر اللاط البحارت الاذت ياربط مسؤولية دولفينوس 
                                           
126 Noble Energy, Noble Energy Announces LOI with UnionFenosa Gas, May 5,2014 
127 Noble Energy, Noble Energy Announces LOI for Leviathan export, June 30 .2014. 

 مليار دوالر. 53بموجب صفقة بلغت قيمت ا  2016البريطانية في في شباط/فبراير  BGعلى شركة  Shell* استحوذ  شركة 
128 Delek Group, Contract for the Export of Natural Gas from the Tamar Project to Consumers in Egypt, 
18 Mar 2015
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رق ، والمملااون لشااركة غاااز شاا)أت فااي مسااار عكسااي( بااين مصاار وفلسااطين المحتلااة

من الموافقا  مان  العديدالحصول على االتفاق سيتطلب  هذا . إال أن(EMG) المتوسط

 .على استلداي اللط شركة غاز شرق المتوسطموافقة  بين ا

فااااي تشااارين الثاااااني/نوفمبر  Delekوفاااي تطاااور الفاااات أيضاااا ، فقااااد أعلنااات 

، أن ا وقعت خطاب نواياا غيار ملازي ماع شاركة دولفيناوس المصارية وذلاك (129)2015

( ماان حقااك الساانة/مليااار متاار مكعب 4مليااون قاادي مكعااب/اليوي ) 400لتصاادير قرابااة 

سنة، وذلك باستلداي خط غااز شارق المتوساط  15إلى  10لفترة تتراوح من  "ليفياثان"

أن تساتمر المفاوضاا  حتاى  علاى بين مصر وفلسطين المحتلة. واتفاق الجانباان الرابط

 لجميع األطرا . "اتفاق ن ا ي ملزي"يتم التوصك إلى توقيع 

بااين  اتفاقيااا  ن ا يااةل ااذه التفاهمااا  غياار الملزمااة بتوقيااع وقااد جاااء أول تفعيااك 

راير فااي شااباط/فب وشااركة دولفينااوس المصاارية ،وشااركا  ا Noble Energyشااركة 

إلااى شااركا  صااناعية  و"ليفياثااان"، ماان حقلااي" تمااار"الغاااز قضااي بتصاادير ت ،2018

تريليون قادي مكعاب مان  1.15بكمية إجمالية  ومصانع بتروكيماويا  ومحطا  ك رباء

  .130تريليون قدي مكعب( 2.3 بإجمالي )أت كك حقك على حدة

ملياون  350فإنا  سايتم تصادير قراباة ووفقا  لالتفاقية اللاصة بحقاك "ليفياثاان"، 

، وتسرت االتفاقية لمادة 2019ن اية عاي  الملططقدي مكعب/اليوي مع بدء تشغيك الحقك 

فسو  يتم تصادير ماا يصاك عشر سنوا . أما بموجب االتفاقية اللاصة بحقك "تمار"، 

ملياااون قااادي مكعاااب/اليوي بشاااكك متقطاااع حساااب الفاااا ض المتااااح بعاااد تلبياااة  350إلاااى 

َ  المحتلاة واألردن، وتسارت االتفاقياةفاي فلساطين  المسات لكين الحااليينجا  احتيا  أيضاا

بساعر خااي  بموجاب االتفااقيتينوسو  ياتم رباط ساعر الغااز المباا   لمدة عشر سنوا .
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126 Noble Energy, Noble Energy Announces LOI with UnionFenosa Gas, May 5,2014 
127 Noble Energy, Noble Energy Announces LOI for Leviathan export, June 30 .2014. 

 مليار دوالر. 53بموجب صفقة بلغت قيمت ا  2016البريطانية في في شباط/فبراير  BGعلى شركة  Shell* استحوذ  شركة 
128 Delek Group, Contract for the Export of Natural Gas from the Tamar Project to Consumers in Egypt, 
18 Mar 2015
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رق ، والمملااون لشااركة غاااز شاا)أت فااي مسااار عكسااي( بااين مصاار وفلسااطين المحتلااة
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أن تصااك عا اادا  بيااع الغاااز  Noble Energyقاادر  شااركة قااد برناات األمريكااي، و

لكااك برميااك ماان خاااي  دوالر 65)عنااد سااعر  مليااار دوالر 14بموجااب االتفاااقيتين إلااى 

االتفاقيااا  الموقعااة لتصاادير الغاااز ماان حقلااي  2-3 الجاادوليللااص  (.برناات األمريكااي

 8.55 حااوالي، والتااي يبلاا  مجمااو  كميات ااا التعاقديااة مصاار"تمااار" و" ليفياثااان" إلااى 

% مان حجام الفاا ض الملصاص للتصادير فاي 50يعاادل نحاو  أتتريليون قدي مكعب، 

 تريليون قدي مكعب. 17.6فلسطين المحتلة والمقدر بنحو 

 اتفاقيا  تصدير الغاز من حقلي " تمار" و" ليفياثان" إلى مصر  :2-3 الجدول

 التوقيعتاريخ 

اإليرادات 
 المتوقعة

فترة 
إجمالي الكمية  المعدل التعاقد

مليار  المشتري المصدر التعاقدية
مليون  سنة دوالر

 يوي/3قدي
مليار 

 السنة/3متر
تريليون 

 3قدي
مليار 
 متر3

 350 10 7 2018فبراير 
حقك  32.5 1.15 3.25 )متقطع(

 "تمار"
شركة 

 دولفينوس

2018فبراير  حقك  32.5 1.15 3.25 350 10 7 
 "ليفياثان"

شركة 
 دولفينوس

2014مايو   
حقك  67.5 2.5 4.5 450 15 غ.ي )خطاب نوايا(

 "تمار"
شركة 

UnionFenosa 
2014 يونيو  

حقك  105 3.75 7 700 15 غ.ي )خطاب نوايا(
 "ليفياثان"

 BGشركة 
(Shell) 

    - 1,850 18 8.55  3 .           

 بيانا  مجمعة استنادا إلى  المصادر:

 Delek Groupبيانا  شركة  •
 Noble Energyبيانا  شركة   •

• Middle East Energy Survey (MEES) 

 في مجال الغاز قبرصجمهورية والعربية  مصرجمهورية التعاون بين : 3-1-3

لعادة فاي قبارص،  "أفرودياتفي حقك "  كانت مصر أيضا  محط أنظار الشركاء

وبالتاالي يمكان الاربط ماع التسا يال   من موقع حقك " ظ ار" الحقكأسباب، من ا قرب 

ملازون الغااز الاذت يحتويا  الحقاك يفاوق أن  البحرية المتاحة لاد  مصار، عاالوة علاى

وبالتااالي البااد ماان تصااريف  إلااى األسااواق المحتملااة  ،احتياجااا  " قباارص" ماان الغاااز

 .المرجوة لتغطي  تكاليف تطويره وتحقيق الجدو  االقتصادية
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، 2015مطلاع عااي  قبارص ومصار ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وفي هذا الصدد

 "أفروديااات"دعااام التعااااون باااين البلااادين فاااي مجاااال تنمياااة واساااتغالل اكتشاااا   ب اااد 

باالسااتفادة ماان البنيااة األساسااية للغاااز المتاحااة بمصاار بمااا يحقااق المصاالحة المشااتركة 

لشاااركة المصااارية القابضاااة للغاااازا  التاااي وقعت اااا ا وتسااام  ماااذكرة التفااااهم .للبلااادين

بونا  بدراساة الحلاول الفنياة لنقاك الشاركة القبرصاية لل يادروكر"إيجاس" ماع الطبيعياة

إلاى مصار بماا يسااهم فاي  "أفروديات"الغاز عبار خاط أنابياب بحار  مباشار مان حقاك 

ومن اا مجمعاا  اإلساالة  مصار لاد تحقيق االستفادة المثلى من البنية األساسية المتاحة 

 .، وتعظيم القيمة المضافة فى قطا  البترول بمصر وقبرصفي دمياط وإدكو

فااي تشاارين الثاااني/نوفمبر  BG (Shell)وفااي تطااور الفاات جاادا ، قاماات شااركة 

البالغااة  "أفرودياات"فااي حقااك  Noble Energy، بشااراء نصااف حصااة شااركة 2015

 ضامان تصادير الغااز القبرصاي علاى ماا يبادو % ( في خطوة تسات د 35% )أت 70

لاذت تملاك وا ،مجمع الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال بمدينة إدكو في مصرإلى 

  في وحدتي اإلسالة األولى والثانية.% 38و%، 35.5حصة  BG (Shell)شركة في  

حكاومي وفي تفعيك لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وقبرص، تام توقياع اتفااق 

، إلنشااء خاط أنابياب بحارت مباشار لنقاك الغااز مان حقاك 2018في ش ر أيلول/سبتمبر 

 .131"أفروديت" إلى تس يال  اإلساالة بمصار، وإعاادة تصاديره إلاى األساواق الملتلفاة

اتفاااق تجاارت قبااك البادء فااي نقااك الغااز، عااالوة علااى توقيااع  إال أن ذلاك ساايتطلب أيضاا  

 حيال يعتقاد أنا ، 132بفلسطين المحتلة Ishaiمع الشركاء في حقك  استغالل توقيع اتفاقية

تقاادر و. المحتلااة نالقبرصااي داخااك المياااه االقتصااادية لفلسااطي "أفرودياات"امتااداد لحقااك 

 .تريليون قدي مكعب 0.31-0.25بنحو من الغاز  Ishaiحقك  احتياطيا 

 

                                           
اتفاق مصر  قبرصى  نشاء خط أنابي  بحرى من حقل أفروديت  لى وزارة البترول والثروة المعدنية،  مهورية مصر العربية، "  

   .2018سبتمبر  19"، بيان صحفي تسهيالت ا سالة بمصر
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 يف منظومة الطاقة األورويفيةأهمية الغاز الطبيعي  :3-2

 في السوق األوروبي مزيج الطاقة األولية: 3-2-1

وقاد األوروباي،  الساوقدورا  محوريا  في مزيج الطاقاة فاي  الغاز الطبيعي يلعب

تزايد  أهميت  بشكك ملحوظ فاي العقاود الثالثاة الماضاية. فحتاى مطلاع السابعينيا ، لام 

أن  بياادبباااقي مصااادر الطاقااة األخاار . يحاا  الغاااز الطبيعااي باألهميااة الكافيااة مقارنااة 

 ذلك وما أعقب 1979/1980 عامي، و1973الطفرة التي ش دت ا أسعار النفط في عاي 

 ضاارورةلفااي أوروبااا نعي السياسااا  ومتلااذت القاارار جااذبت انتباااه صاااماان تااداعيا ، 

، وخاصاة فاي القطاا  بجاناب الانفطكمصادر للطاقاة  التوسع في استلداي الغاز الطبيعي

فاي  االعتمااد علاى الغااز بادأ ،كوفي ضاوء ذلا السكني، وقطا  النقك، وقطا  الك رباء.

 ال ا اك التطاور التكنولاوجي التوسع،ذلك  عزز وقد .في منظومة الطاقة األوروبية النمو

المحطااا  العاملااة بنظاااي الاادورة  خاصااةو ،محطااا  توليااد الك رباااء تصااميم فااي مجااال

 ( والتااي تصااك كفاءت اااCombined Cycle Gas Turbine, CCGTالمركبااة )

% مقارنااة بالمحطااا  الحراريااة األخاار  التااي تتااراوح كفاءت ااا بااين 60إلااى  الحراريااة

 %.35% و33

 السااوقفااي ماان مصااادر الطاقااة األوليااة  صاادرالطبيعااي ثاااني أهاام مويعااد الغاااز 

 يسااهم الانفط بحصاة، بينماا في مازيج الطاقاة %23.2األوروبي حيال تبل  حصت  نحو 

الوقاود  يساهم%. وبذلك 15أما الفحم، فيحك في المرتبة الثالثة بحصة  %.37.1 نسبت ا

من الطاقاة. مان دول االتحاد األوروبي  احتياجا  إجمالي% من 75.4بنحو األحفورت 

فاي منظوماة  هاما  تلعب مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الك روما ية دورا   جانب آخر،

بينما تساهم الطاقة النووية بالنسبة  %.14.8تساهمان معا  بنسبة حيال األوروبية الطاقة 

  .2017عاي  أوروبافي ، مزيج الطاقة األولية 3-3 الشككيبين  %.9.8المتبقية والبالغة 
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عالميا ، ففاي الطبيعي لكة للغاز المست  األسواقمن أكبر ويعد السوق األوروبي، 

% ماان إجمااالي 14.5 شااكك اساات الن الغاااز فااي السااوق األوروبااي نحااو، 2017عاااي 

ملياار  3,670ملياار قادي مكعاب/اليوي ) 355والمقادر بنحاو  الطلب العاالمي علاى الغااز

في السنوا  القليلة  في السوق األوروبي متر مكعب/السنة(. وقد ش د الطلب على الغاز

ملياار  53.3والتي تراجع في ا الطلب من  الماضية نموا  واضحا  بعد تراجع داي لسنوا 

ليصك إلى أدناى مساتو   2007عاي مليار متر مكعب/السنة(  550.7)قدي مكعب/اليوي 

مليااااار متاااار  458.9) مليااااار قاااادي مكعااااب/اليوي 44.4حيااااال بلاااا   2014لاااا  عاااااي 

 51.4إلااى  منااذ ذلااك التاااري  ليصااك عاااود الصااعود ماارة أخاار إال أناا  ، مكعب/الساانة(

كمااا هااو مبااين  2017عاااي مليااار متاار مكعب/الساانة(  531.7)مليااار قاادي مكعااب/اليوي 
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 يف منظومة الطاقة األورويفيةأهمية الغاز الطبيعي  :3-2
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 تطور الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا  :4-3 الشكل

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2018: المصدر                 

 (Power and Heat Sector) والحاااارارة ويعااااد قطااااا  الك رباااااء

% 27.7حياااال يمثاااك وحاااده نحاااو  األوروباااي،الساااوق المسااات لك األكبااار للغااااز فاااي 

 من إجمالي الطلب على الغاز.

ويعاااااد الغااااااز الطبيعاااااي والفحااااام الوقاااااود الر يساااااي المساااااتلدي فاااااي قطاااااا  

تذبااااذبا  صااااعودا وقااااد شاااا د  حصااااة الغاااااز فااااي ماااازيج توليااااد الك رباااااء  .الك رباااااء

وهبوطااااا  بساااابب التنافسااااية الشااااديدة مااااع الفحاااام الااااذت شاااا د  أسااااعاره تراجعااااا  فااااي 

أن ، إال ارتفاااا  حصااات  فاااي مااازيج التولياااد مماااا أد  إلاااى ،السااانوا  القليلاااة الماضاااية

لتاااي تتسااام ب اااا المروناااة اعاااالوة علاااى ، عالمياااا   أساااعار الغااااز الاااذت شااا دت  تراجاااعال

فااااي  لسااااد العجااااز فااااي الطلااااب البااااديك السااااريعكون ااااا المحطااااا  العاملااااة بالغاااااز، 

كاااان لااا  أثااارا   مصاااادر الطاقاااة المتجاااددة، في اااااألوقاااا  أو الفتااارا  التاااي ال تتاااوفر 
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 حيااااالعلااااى تطااااور حصااااة الغاااااز الطبيعااااي فااااي ماااازيج توليااااد الك رباااااء،  إيجابيااااا  

 .5-3الشكك  يبينكما  2016ارتفعت مجددا  على حساب الفحم بداية من عاي 

 الك رباء في أوروبا باستلداي الفحم والغاز الطبيعي توليدطور ت :5-3الشكل  
  2016-2014خالل الفترة 

 
 Group EDF Edison (133) :المصدر                 

% ماان 27.1بحصااة  ثاااني أكباار قطااا  مساات لك للغااازالقطااا  السااكني  ويعااد

 كوقود ألغاراض التدفساة والتسالين.بشكك كبير االعتماد علي  يتم إجمالي الطلب، حيال 

من القطاعا  الكبار  المسات لكة للغااز، حياال يساتحوذ  يالقطا  الصناع كما يعد أيضا  

فاي العدياد مان المجااال  الغااز   وتتعادد اساتلداما % مان إجماالي الطلاب.21.8على 

%، وقطاا  12.4القطا  التجاارت واللادمي وتبلا  حصات  نحاو  القطاعية األخر  مثك

. %3.7ل  حصات  البتروكيماويا  الذت يستلدي في  الغاز الطبيعي كمادة خاي )لقيم( وتب

وتبلا  متواضاعة  مان إجماالي الطلاب كما يساتلدي الغااز فاي قطاا  النقاك إال أنا  حصات 

 .6-3 بالشكك% كما هو مبين 0.9 حوالي
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 تطور الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا  :4-3 الشكل
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 (Power and Heat Sector) والحاااارارة ويعااااد قطااااا  الك رباااااء
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% ماان 27.1بحصااة  ثاااني أكباار قطااا  مساات لك للغااازالقطااا  السااكني  ويعااد
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من القطاعا  الكبار  المسات لكة للغااز، حياال يساتحوذ  يالقطا  الصناع كما يعد أيضا  

فاي العدياد مان المجااال  الغااز   وتتعادد اساتلداما % مان إجماالي الطلاب.21.8على 

%، وقطاا  12.4القطا  التجاارت واللادمي وتبلا  حصات  نحاو  القطاعية األخر  مثك

. %3.7ل  حصات  البتروكيماويا  الذت يستلدي في  الغاز الطبيعي كمادة خاي )لقيم( وتب

وتبلا  متواضاعة  مان إجماالي الطلاب كما يساتلدي الغااز فاي قطاا  النقاك إال أنا  حصات 

 .6-3 بالشكك% كما هو مبين 0.9 حوالي
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 2016االست الن القطاعي من الغاز الطبيعي في االتحاد األوروبي عاي  :6-3الشكل 

 
 IEA Statistics Database: المصدر                 

 

 في أوروبا الطبيعي در إمدادات الغازامص: 3-2-2

عباار خطااوط األنابيااب  تعتمااد أوروبااا بشااكك كبياار علااى واردا  الغاااز الطبيعااي

 يشامكفإنتااج أوروباا مان الغااز )فاي تلبياة احتياجات اا،  وواردا  الغاز الطبيعي المسال

فاي التراجاع مناذ  إنتااج الغاازبادأ وقاد  ،الطلبإجمالي % من 50من  يلبي أقكالنرويج( 

ففاي عاااي . فاي األعااواي اللمساة الماضااية بشاكك محلااوظ عادة ساانوا  وارتفعات وتيرتاا 

ملياار  287.6) مليار قدي مكعاب/اليوي 27.8، بل  إنتاج أوروبا من الغاز حوالي 2007

 262.9) مليار قدي مكعاب/اليوي 25.5 إلى ، ثم تراجع تدريجيا ليصكمتر مكعب/السنة(

ملياار  23.4واساتمر فاي التراجاع ليصاك إلاى  2011عااي فاي  مليار متر مكعب/السانة(

 . 7-3 الشكك يبينكما مليار متر مكعب/السنة(  241.9) 2017عاي اليوي /قدي مكعب
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 2017-2007تطور إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا خالل الفترة  :7-3 الشكل

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2018: المصدر                 

نصاف  نحاووتعد النرويج أكبر منتج للغاز الطبيعي في أوروبا، ويشاكك إنتاج اا 

دول  ثاني أكبر مصدر للغااز الطبيعاي )بعاد روسايا( إلاى أيضا   وهي اإلنتاج األوروبي،

. كما تعد هولندا ثاني أكبر منتج للغاز في أوروباا، إال أن إنتاج اا االتحاد األوروبيدول 

 2013عااي  القارار الاذت اتلاذه مجلا  الاوزراء فاي أعقاابتراجع إلى النصف تقريبا، 

الذت يسااهم بالنصايب األكبار مان  Groningenمن حقك  إلى النصف تلفيض اإلنتاجل

، وماا تبعا  بالحقاك مناطق المحيطاةال زا  األرضية في ال وقوة اإلنتاج، بعد تنامي عدد

 .من أضرار لحقت بمنازل السكان

 %15.1حاوالي يمثاك هولنادا مان الغااز ، با  إنتااج 8-3 بالشككوكما هو مبين 

، 2012% عااي 25.1مقارناة باـ  ، وذلاك2017عااي  إنتاج الغاز في أوروباامن إجمالي 
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 2016االست الن القطاعي من الغاز الطبيعي في االتحاد األوروبي عاي  :6-3الشكل 

 
 IEA Statistics Database: المصدر                 
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 2017-2007تطور إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا خالل الفترة  :7-3 الشكل

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2018: المصدر                 
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الذت يسااهم بالنصايب األكبار مان  Groningenمن حقك  إلى النصف تلفيض اإلنتاجل

، وماا تبعا  بالحقاك مناطق المحيطاةال زا  األرضية في ال وقوة اإلنتاج، بعد تنامي عدد

 .من أضرار لحقت بمنازل السكان

 %15.1حاوالي يمثاك هولنادا مان الغااز ، با  إنتااج 8-3 بالشككوكما هو مبين 

، 2012% عااي 25.1مقارناة باـ  ، وذلاك2017عااي  إنتاج الغاز في أوروباامن إجمالي 
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 2017فقد بلغت حصت ا عاي %، أما النرويج 17.3بينما تساهم المملكة المتحدة بحصة 

 %.50.9حوالي 

 2017و 2012توزيع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا عامي  :8-3الشكل 

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2018: المصدر                 

حيااال أمااا ماان خااارج أوروبااا، فتعااد روساايا المصاادر الر يسااي إلماادادا  الغاااز، 

إماا  134التي تنقك الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروباامن خطوط األنابيب  يوجد العديد

ومان اللطاوط الر يساية بيالروسيا. أوكرانيا و بدول أخر  مثكمباشرة أو عبر المرور 

والاذت ياربط  ،Nord Stream "يك الشاماليالسا"خاط  إلاى أوروباا لنقك الغاز الروسي

سااعة بب وهااو عبااارة عاان خطااي أنابياا بااين روساايا وألمانيااا دون الماارور باامت بلااد آخاار،

 أنابياب وخاط .مليار متر مكعب/السانة( 55) مليار قدي مكعب/اليوي 5.3حوالي  إجمالية

وبولنادا حتاى يصاك بيالروسايا ـ وهو ينقك الغاز من روسيا مرورا با، Yamal "يامال"

ملياار متار  33) ملياار قادي مكعاب/اليوي 3.1 ، وتبل  سعت  التصميمية حاواليإلى ألمانيا

 .مكعب/السنة(
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وهاو ينقاك الغااز مان روسايا مارورا   ""Brotherhood أنابياب خاط كما يوجد 

حتى يصك إلى سلوفاكيا، ومن ا يتفر  خط أنابياب أخار ليصاك إلاى جم ورياة بموكرانيا 

 ملياار قادي مكعاب/اليوي 9.7، وهو منظومة النقك األكبر حياال تقادر ساعت  بنحاو التشيك

  Blue Streamكما يوجد خط أنابياب "السايك األزرق" . مليار متر مكعب/السنة( 100)

خطاوط نقاك الغااز مان روسايا إلاى  ،9-3الشاكك يباين  .لتصدير الغاز الروسي إلى تركيا

 أوروبا.

 الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا تصديرخطوط  :9-3 الشكل

 
 European Council for Foreign Relations :المصدر

التشغيل في أنابي  خط
مقتر  مسار خط أنابي 

تم  لغاء تنفيذه خط أنابي 
للخط النهائية المحطة

بلد عبور للخط
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الغاااز إلااى  لتصااديروبجانااب روساايا، تمتااد ماان المنطقااة العربيااة أربعااة خطااوط 

مان الجزا ار وهام خاط ، حياال يمتاد ثالثاة خطاوط إيطاليا وإسبانيا عبار البحار المتوساط

حتااى يصااك إلااى  ، ويماار عباار تااون (TransMed) عباار المتوسااطأو  ماااتي-أنريكااو

، وخاط الغااز مليار متار مكعب/السانة( 33.5) مليار قدي مكعب/اليوي 3.2بطاقة  إيطاليا

وتقدر سعت  التصاميمية ، حتى يصك إلى إسبانيا عبر المغربالمغاربي األوروبي ويمر 

، وخااط غاااز المتوسااط (مليااار متاار مكعب/الساانة 11) مليااار قاادي مكعااب/اليوي 1بنحااو 

(Medgasوهااو يااربط بااين الجزا اار وإيطاليااا دون الماارور ببلااد )  ،وتقاادر سااعت   آخاار

كماا يمتاد  .(سانةملياار متار مكعب/ال 8) ملياون قادي مكعاب/اليوي 775 التصميمية بنحاو

 1األخضار" لنقاك الغااز مان ليبياا إلاى إيطالياا، وتقادر طاقتا  بنحاو  السايكخط أنابياب "

، خطاوط نقاك 10-3 الشاككيباين . (ملياار متار مكعب/السانة 11) مليار قدي مكعب/اليوي

 الغاز من المنطقة العربية إلى أوروبا.

 إلى أوروباالعربية خطوط تصدير الغاز الطبيعي من المنطقة  :10-3 الشكل

 
 IntefaxEnergy المصدر:

خط  از المتوسط 

 يطاليا-ال زائر
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وبجانااب خطااوط األنابيااب سااالفة الااذكر، تمتلااك أوروبااا بنيااة تحتيااة ضاالمة ماان 

دول االتحااد األوروباي  معظامفاي مرافب استقبال الغاز الطبيعي المساال، والتاي تنتشار 

حاوالي  2017، وقد بل  عددها اإلجماالي ن اياة عااي 11-3 بالشككوتركيا كما هو مبين 

، وخمسااة مرافااب (Large Scale)مرفاام اسااتقبال كبياار الحجاام  26من ااا مرفاام،  31

ز )أت إعادة تحويك الغااز التغوي صك إجمالي طاقةيو .(Small Scale)صغيرة الحجم 

ملياار قادي  21.9الطبيعي المسال إلاى الحالاة الغازياة( ل اذه المرافاب مجتمعاة إلاى نحاو 

 .(مليار متر مكعب/السنة 227) اليوي /مكعب

 مرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال في أوروبا :11-3 الشكل

 

 GIEبية والمصدر: منظمة البنية التحتية للغاز األور

 تقديم اللدما  التقليدية بإعاادة تحوياك علىوال يقتصر عمك المرافب في أوروبا 

 ، بااكوضاال  فااي الشاابكة الداخليااة شااحنا  الغاااز الطبيعااي المسااال إلااى الحالااة الغازيااة

 عملياااا  إعاااادة التحمياااك أصاااب  يشااامك تقاااديم عااادة خااادما  لوجساااتية أخااار  ومن اااا

(Reloading) وعملياا  إعاادة التصادير، وتحمياك الشااحنا ، (Truck Loading) 
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وخدما  تموين الغاز الطبيعي المساال لنقك الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق البعيدة، 

 (.LNG Bunkeringت )كوقود للنقك البحر

وتسااتثمر دول االتحاااد األوروبااي فااي البنيااة التحتيااة لمرافااب االسااتقبال، ب ااد  

حيااال يمكاان اسااتقبال شااحنا  الغاااز الطبيعااي ماان  ماان الغاااز اتنويااع مصااادر إماادادات 

يجر  إنشاء مرافب جديادة بطاقاة  وفي هذا الصدد، وج ا  تصدير ملتلفة حول العالم.

ملياار  22.4اليوي لترفاع الطاقاة اإلجمالياة للمرافاب إلاى  /مليون قدي مكعب 500تغويز 

كماااا يجااار  . 2022بحلاااول عااااي  ملياااار متااار مكعب/السااانة( 231) الياااوي/قااادي مكعاااب

مليااار متاار  86)مليااار قاادي مكعااب/اليوي  8.3التلطاايط إلنشاااء مرافااب جدياادة بطاقااة 

  .12-3 بالشكككما هو مبين  (135)2026بحلول عاي ة( مكعب/السن

 في أوروبا طاقة التغويز الحالية والمستقبلية لمرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال :12-3الشكل 

 
 GIEبية والمصدر: منظمة البنية التحتية للغاز األور

                                           
S. Sieradzki, GLE Vice President;” The Use of LNG as a Fuel Infrastructure”; “3

Summit”, Hamburg, Ger
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الطبيعااي وفااي ضااوء مااا ساابق، فااإن درجااة اعتماااد أوروبااا علااى واردا  الغاااز 

ارتفعاات فااي الساانوا   المسااال سااواء عباار خطااوط األنابيااب أو واردا  الغاااز الطبيعااي

مان خاارج أوروباا  واردا الاحياال بلغات نسابة مسااهمة  .األخيرة بسبب تراجع اإلنتااج

، بينمااا يساااهم اإلنتاااج بالنساابة 2017فااي عاااي ماان إجمااالي اإلماادادا  % 55حااوالي 

%، وتساهم الدول األوروبياة 22لنرويج وحدها نحو ا تمثك%، حيال 45المتبقية البالغة 

غاااز إلااى للوتعااد روساايا منفااردة أكباار مصاادر  %(.23األخاار  بالحصااة المتبقيااة )أت 

 واردا  الغااز الطبيعاي المساال تمثاكبينماا  % من إجمالي اإلمدادا ،33أوروبا بنسبة 

األساااواق ، وتعاااد قطااار المصااادر الر يساااي للغااااز الطبيعاااي المساااال إلاااى %11نحاااو 

أمااا صااادرا  الغاااز الطبيعااي عباار خطااوط األنابيااب ماان الجزا اار فتشااكك ، األوروبيااة

  . 13-3 بالشكككما هو مبين من إجمالي اإلمدادا  % 6 حوالي

  2017في أوروبا عاي  الطبيعي مصدر إمدادا  الغاز :13-3 الشكل
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وخدما  تموين الغاز الطبيعي المساال لنقك الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق البعيدة، 

 (.LNG Bunkeringت )كوقود للنقك البحر
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ملياار  22.4اليوي لترفاع الطاقاة اإلجمالياة للمرافاب إلاى  /مليون قدي مكعب 500تغويز 

كماااا يجااار  . 2022بحلاااول عااااي  ملياااار متااار مكعب/السااانة( 231) الياااوي/قااادي مكعاااب

مليااار متاار  86)مليااار قاادي مكعااب/اليوي  8.3التلطاايط إلنشاااء مرافااب جدياادة بطاقااة 

  .12-3 بالشكككما هو مبين  (135)2026بحلول عاي ة( مكعب/السن

 في أوروبا طاقة التغويز الحالية والمستقبلية لمرافب استقبال الغاز الطبيعي المسال :12-3الشكل 

 
 GIEبية والمصدر: منظمة البنية التحتية للغاز األور

                                           
S. Sieradzki, GLE Vice President;” The Use of LNG as a Fuel Infrastructure”; “3

Summit”, Hamburg, Ger
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أمااا صااادرا  الغاااز الطبيعااي عباار خطااوط األنابيااب ماان الجزا اار فتشااكك ، األوروبيااة
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 إلمدادات الغاز ألورويفا حمتمل غاز شرق املتوسط كمصدر :3-3

 : سياسة تنويع مصدر إمدادات الغاز لتحقيق أمن الطاقة ألوروبا3-3-1

 ال شاك أن منطقاة شارق المتوسااط منطقاة واعادة علااى اللريطاة العالمياة للطاقااة

وما يتوقع أن تسفر عنا  عملياا  البحاال  ،اكتشافا  كبيرة من الغاز بفضك ما تحقق من

إمكانية االستفادة مان ماوارد الغااز  دراسةاهتماما لاالتحاد األوروبي  وقد أبد  الجارية.

الغاااز  علااى يقلااك مان االعتماااد الكبياارفاي هااذه المنطقااة الواعاادة كمصادر إماادادا  آخاار 

األوروبااي تتناااول عاادة  البرلمااانماان اإلطااار دراسااة  اوقااد صاادر  فااي هااذ ي.الروساا

تشاكك ال زالات . فروسايا 136سيناريوها  لالستفادة من موارد الغاز في شرق المتوساط

وهاي تقادي الغااز بمساعار تنافساية المصدر الر يسي إلمدادا  الغاز من خاارج أوروباا، 

ال يمكاان التغافااك  "أماان الطاقااة"مقارنااة بمسااعار الغاااز الطبيعااي المسااال، إال أن قضااية 

 أو يسااهم فاي إماداد فاإن وجاود العاب جدياد علاى السااحة يمكان أن يمادوبالتاالي  .عن ا

االعتماااد علااى الغاااز  تقليااك سيساااعدها علااىالغاااز، جاازء ماان احتياجات ااا ماان أوروبااا ب

، خاصاة بعاد أزماة أيقاا  تصادير الغااز مان روسايا الروسي، وتنويع مصادر امدادات ا

وقااد باادأ  أوروبااا منااذ ساانوا  فااي  لتحقيااق أمن ااا الطاااقوت. 2009إلااى أوكرانيااا عاااي 

وذلااك  ،تطبياق سياسااة تنوياع مصااادر اإلمادادا ، وتقليااك االعتمااد علااى الغااز الروسااي

 على ثالثة مراحك:

لطبيعااي ااإلحااالل التاادريجي لااواردا  الغاااز الروسااي باسااتيراد شااحنا  الغاااز  

 .كحل فوري المدى القريبعلى ونيجيريا  ،والجزا ر ،المسال الفورية من قطر

لملللدى اعلاااى  لغااااز الطبيعاااي المسااااللمرافاااب اساااتقبال  االساااتمرار فاااي إنشااااء 

 دخااول بعاادماان الواليااا  المتحاادة  الشااحنا ، والتعاقااد علااى اسااتيراد المتوسللط

 المشاريع الجديدة التي تنفذها في التشغيك.
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لتااممين احتياجااا   لمللدى الطويلللالسااعي نحااو إيجاااد بااديك اسااتراتيجي علااى ا 

 االتحاد األوروبي المستقبلية من الغاز.

وقد بادا ملحوظاا  عازي االتحااد األوروباي علاى تنفياذ سياساة اإلحاالل التادريجي 

الغاااز الروسااي، ودعاام أت إجااراء ماان شاامن  تحقيااق التكامااك بااين دول االتحاااد  لااواردا 

ياجات ا من الطاقاة. فماؤخرا ، قااي بناك االساتثمار األوروباي بتموياك مشارو  وتممين احت

فاي ليتوانياا التاي تعتماد بشاكك كاماك  Klaipedaإلنشاء مرفم الستقبال الغاز فاي مينااء 

عبر خط أنابياب يمار عبار روسايا البيضااء.  Gazpromعلى واردا  الغاز من شركة 

كام للاربط  18متار، وخاط أنابياب بطاول  450وبالفعك تم إنشاء رصايف بحارت بطاول 

عاا م الساتقبال وتلازين الغااز  مرفاممع شبكة الغاز المحلية، وتم التعاقاد علاى اساتسجار 

إلاى  المرفامالنرويجياة، ووصاك  Hoeghالمسال وإعادت  إلى حالت  الغازية مان شاركة 

"، Independence، وأطلاااق عليااا  اسااام "2014ليتوانياااا فاااي تشااارين األول/أكتاااوبر 

الي وتبل  الطاقة القصو  للمرفام حاو عن روسيا. الغازكإشارة إلى االستقالل في مجال 

، وهو ما سايمكن ليتوانياا مان تاممين كاماك احتياجات اا مان اليوي /مليون قدي مكعب 400

 .اليوي /ون قدي مكعبملي 300الغاز التي تبل  حوالي 

بااك وماان الملطااط أن يساااهم المرفاام مسااتقبال فااي تلبيااة احتياجااا  دول البلطيااق  

( التي تعتمد أيضا بشكك كاماك علاى االتحاد األوروبيفي  أعضاء وهما )التفيا واستونيا

الغاز الروسي، باإلضافة إلى بولندا وذلك بعد اتمااي مشارو  توساعة شابكا  نقاك الغااز 

ين ــااـالرابطااة بااين دول البلطيااق، وإنشاااء خااط أنابيااب بااين ليتوانيااا وبولناادا كمااا هااو مب

ربط شابكا  فقا  للطة التنمية المعدة من قبك االتحاد األوروباي لاذلك و، و14-3بالشكك 

 . 2021-2012بية خالل الفترة والغاز األور
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 إلمدادات الغاز ألورويفا حمتمل غاز شرق املتوسط كمصدر :3-3

 : سياسة تنويع مصدر إمدادات الغاز لتحقيق أمن الطاقة ألوروبا3-3-1

 ال شاك أن منطقاة شارق المتوسااط منطقاة واعادة علااى اللريطاة العالمياة للطاقااة
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، خاصاة بعاد أزماة أيقاا  تصادير الغااز مان روسايا الروسي، وتنويع مصادر امدادات ا

وقااد باادأ  أوروبااا منااذ ساانوا  فااي  لتحقيااق أمن ااا الطاااقوت. 2009إلااى أوكرانيااا عاااي 

وذلااك  ،تطبياق سياسااة تنوياع مصااادر اإلمادادا ، وتقليااك االعتمااد علااى الغااز الروسااي

 على ثالثة مراحك:

لطبيعااي ااإلحااالل التاادريجي لااواردا  الغاااز الروسااي باسااتيراد شااحنا  الغاااز  
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لتااممين احتياجااا   لمللدى الطويلللالسااعي نحااو إيجاااد بااديك اسااتراتيجي علااى ا 

 االتحاد األوروبي المستقبلية من الغاز.
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ياجات ا من الطاقاة. فماؤخرا ، قااي بناك االساتثمار األوروباي بتموياك مشارو  وتممين احت

فاي ليتوانياا التاي تعتماد بشاكك كاماك  Klaipedaإلنشاء مرفم الستقبال الغاز فاي مينااء 

عبر خط أنابياب يمار عبار روسايا البيضااء.  Gazpromعلى واردا  الغاز من شركة 

كام للاربط  18متار، وخاط أنابياب بطاول  450وبالفعك تم إنشاء رصايف بحارت بطاول 

عاا م الساتقبال وتلازين الغااز  مرفاممع شبكة الغاز المحلية، وتم التعاقاد علاى اساتسجار 

إلاى  المرفامالنرويجياة، ووصاك  Hoeghالمسال وإعادت  إلى حالت  الغازية مان شاركة 

"، Independence، وأطلاااق عليااا  اسااام "2014ليتوانياااا فاااي تشااارين األول/أكتاااوبر 

الي وتبل  الطاقة القصو  للمرفام حاو عن روسيا. الغازكإشارة إلى االستقالل في مجال 

، وهو ما سايمكن ليتوانياا مان تاممين كاماك احتياجات اا مان اليوي /مليون قدي مكعب 400

 .اليوي /ون قدي مكعبملي 300الغاز التي تبل  حوالي 

بااك وماان الملطااط أن يساااهم المرفاام مسااتقبال فااي تلبيااة احتياجااا  دول البلطيااق  

( التي تعتمد أيضا بشكك كاماك علاى االتحاد األوروبيفي  أعضاء وهما )التفيا واستونيا

الغاز الروسي، باإلضافة إلى بولندا وذلك بعد اتمااي مشارو  توساعة شابكا  نقاك الغااز 

ين ــااـالرابطااة بااين دول البلطيااق، وإنشاااء خااط أنابيااب بااين ليتوانيااا وبولناادا كمااا هااو مب

ربط شابكا  فقا  للطة التنمية المعدة من قبك االتحاد األوروباي لاذلك و، و14-3بالشكك 

 . 2021-2012بية خالل الفترة والغاز األور
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 مشاريع ربط شبكا  نقك الغاز في منطقة البلطيق  :14-3الشكل 

 

 القاادمينباا خاالل العقادين ووتشير التوقعا  إلاى أن الطلاب علاى الغااز فاي أور

حتاى عااي  مليار متار مكعب/السانة( 510) اليوي /مليار قدي مكعب 50-49عند  سيستقر

 مان الحقاول الواقعاة فاي بحار الشامال سيش د مزيدا  مان التراجاع، إال أن اإلنتاج 2035

 ملياار متار مكعب/السانة( 225) اليوي/مليار قدي مكعب 22إلى  اإلنتاج اإلجمالي ليصك

السانة( /ملياار متار مكعب 169)الياوي /مليار قادي مكعاب 16، ثم إلى 2020بحلول عاي 

 .2035بحلول عاي 

الغااز  اساتيراددرجة اعتماد أوروبا علاى  األمر الذت سينعك  على ارتفا وهو 

يرتفاع حياال يتوقاع أن  .15-3 بالشاكككما هو مباين المستقبلي من اللارج لتلبية الطلب 

ملياار قادي  33صاك إلاى يل 2017الياوي عااي /مليار قادي مكعاب 28من الواردا   صافي

درجاة اعتمااد  سترتفعاليوي. وفي المقابك /مليار قدي مكعب 5اليوي بزيادة حوالي /مكعب

% بحلاول 57إلاى قراباة لتصاك  2017% عااي 55-54الغااز مان  استيرادأوروبا على 

 .2035% بحلول عاي 67، ثم إلى 2020عاي 
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 2035توقعا  إنتاج واست الن وواردا  الغاز الطبيعي في أوروبا حتى عاي  :15-3 الشكل

 
 Cedigaz, Medium and Long Term Natural Gas Outlook 2017 :مصدر البيانات      

دول الالذا فإن بزوغ نجم منطقة شارق المتوساط كمنطقاة غنياة بالغااز، وتساار  

، وتحقيااق اكتشااافا  بياان مبشااكك متكامااك  نحااو تنميااة االكتشااافا  الحديثااة المطلااة علي ااا

فاي  فعااليسا م بشاكك قاد  ،في المستقبكيمكن تطويرها  عالميجديدة كبيرة على مقياس 

فالمنطقااة تملااك  .يمااد أوروبااا بالغاااز علااى المااد  الطويااك مصاادر محتمااكإلااى  ااا تحويل

اليوي، وذلك وفق االكتشافا  الحالياة  /مليار قدي مكعب 2.9قدرا  تصديرية تصك إلى 

ملياار قادي  5أكثر مان وخطط التطوير الجارت تنفيذها، وقد ترتفع الكميا  مستقبال إلى 

قطاعاا   30أنشطة البحاال الجارياة فاي أكثار مان  عن  اليوي في ضوء ما قد تسفر/مكعب

قبالااة سااواحك قباارص، ولبنااان، ومصاار وفلسااطين المحتلااة. وهااذا الفااا ض يتماشااى مااع 

ملياار قادي  5النمو المتوقع في زياادة واردا  أوروباا مان الغااز مساتقبال  والمقادر بنحاو 
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ق المتوساط وهاي ، الكميا  المتاحاة للتصادير مان منطقاة شار16-3 الشككيبين 

 وفااق اليااوي، أمااا /مليااار قاادي مكعااب 2.9تصااك وفااق الساايناريو األول )المعتاادل( إلااى 

 اليوي./مليار قدي مكعب 5.8-4.8( إلى يالسيناريو الثاني )االستباق

 2040كميا  الغاز المتاحة للتصدير من منطقة شرق المتوسط حتى عاي  :16-3 الشكل  

 
 IGI Poseidonنقال  عن  DEFA شركة :المصدر

 سيناريوهات تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط إلى أوروبا: 3-3-2

، وفلساطين المحتلاة ،مان قبارص لترجمة تحويك منطقة شرق المتوساط وتحديادا  

، كمصاادر محتمااك يساااهم فااي تلبيااة االحتياجااا  المسااتقبلية ألوروبااا ماان الغاااز ومصاار

 علاى سابيك المثاال ومن اا الساتغالل الماوارد المكتشافة سيناريوها  مقترحةف نان عدة 

إنشااء أو ، االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة ناقال  الغاز الطبيعي المسال

. بياد خط أنابيب يربط فلسطين المحتلة بقبــرص ويمر عبر اليونــــان ومن ا إلى أوروبا

تحاول دون بعادة معوقاا  فنياة أو اقتصاادية تصاطدي  أغلب السيناريوها  المقترحة أن

، وهاو ماا يساتدعي البحاال عان سايناريو يمكان تنفيذها على الماد  القرياب أو المتوساط

 .الحقاكما سيتض   تنفيذه على المد  القريب
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 المسال الطبيعي االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة ناقتت الغاز: 3-3-2-1

لتنفيذ إمكانية االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة الناقال  فالبد مان  

وجاود كمياا  كبيارة مان الغااز تكفاي  أوالً ، وهاو ماا يتطلاب إلسالة الغااز وحدا إنشاء 

لتغذية مجمع اإلسالة لفتارة ال تقاك عان عشارين عاماا . فلتنفياذ مشارو  إلنتااج وتصادير 

لمدة عشرين عاما ، ال باد مان تاممين احتياطياا  السنة /نمليون ط 8الغاز المسال بطاقة 

ً  .تريلياون قادي مكعاب 10-8في حادود  توقياع  وضامانتاوافر اساتثمارا  باهظاة  وثانيلا

وباااقي األسااواق  عقااود بيااع وشااراء مساابقة مااع كبااار المساات لكين فااي السااوق األوروبيااة

يكفااك تغطيااة تكاااليف المشاارو  وتحقيااق العا ااد  جاادم  لضاامان تااممين سااعر بيااع  العالميااة

 .االقتصادت المطلوب للشركاء

وقااد اتجاا  الشااركاء فااي حقلااي "تمااار" و" ليفياثااان" نحااو تصااريف إنتاااج الغاااز 

من ما عبر البيع إلى المست لكين في السوق المحلاي واألساواق المجااورة، وتجناب تنفياذ 

ليفياثااان"  الشااركاء فااي حقااك " ، حيااال خفااضلتكلفتاا  الباهظااةمشاارو  إلسااالة الغاااز 

مليار دوالر( مان االساتثمارا  األولياة التاي كاان مان  3.75) االستثمارا  إلى النصف

مطروحاا  إذا تحققات اكتشاافا   حال   يظك السيناريوالمزمع ضل ا في المشرو . إال أن 

ضالم على غرار "تمار" أو " ليفياثان"، حيال يمكن حين اا تنفياذ مشارو   كبر  جديدة

 إلسالة الغاز وتصديره إلى األسواق األوروبية.

ان ـــلـيملر عبلر اليونورص ـلـين المحتللة بقبطخط أنابيلب يلربط فلسل إنشا : 3-3-2-2

 ومنها إلى أوروبا

حقول الغاز في حوض "ليفانات" يقضي بمد خط أنابيب جديد يربط  هنان خيار 

يمار عبار اليوناان للاربط ماع شابكا  الغااز  ثام، قبارصوفلسطين المحتلاة قبالة سواحك 

المقترح دفعة قوية بعاد أن  السيناريووقد اكتسب هذا   .الطبيعي في جنوب شرق أوروبا

مشرو  مد خاط أنابياب للغااز الطبيعاي  (المفوضية األوروبية) االتحاد األوروبي اعتبر



171

 

 األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(منظمة   

                                                                                                                                                      170 
 

ق المتوساط وهاي ، الكميا  المتاحاة للتصادير مان منطقاة شار16-3 الشككيبين 

 وفااق اليااوي، أمااا /مليااار قاادي مكعااب 2.9تصااك وفااق الساايناريو األول )المعتاادل( إلااى 

 اليوي./مليار قدي مكعب 5.8-4.8( إلى يالسيناريو الثاني )االستباق

 2040كميا  الغاز المتاحة للتصدير من منطقة شرق المتوسط حتى عاي  :16-3 الشكل  

 
 IGI Poseidonنقال  عن  DEFA شركة :المصدر

 سيناريوهات تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط إلى أوروبا: 3-3-2

، وفلساطين المحتلاة ،مان قبارص لترجمة تحويك منطقة شرق المتوساط وتحديادا  

، كمصاادر محتمااك يساااهم فااي تلبيااة االحتياجااا  المسااتقبلية ألوروبااا ماان الغاااز ومصاار

 علاى سابيك المثاال ومن اا الساتغالل الماوارد المكتشافة سيناريوها  مقترحةف نان عدة 

إنشااء أو ، االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة ناقال  الغاز الطبيعي المسال

. بياد خط أنابيب يربط فلسطين المحتلة بقبــرص ويمر عبر اليونــــان ومن ا إلى أوروبا

تحاول دون بعادة معوقاا  فنياة أو اقتصاادية تصاطدي  أغلب السيناريوها  المقترحة أن

، وهاو ماا يساتدعي البحاال عان سايناريو يمكان تنفيذها على الماد  القرياب أو المتوساط

 .الحقاكما سيتض   تنفيذه على المد  القريب

 
                                             

 دراسة "واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط"                                                                 

                                                                                                                                                     171 
 

 المسال الطبيعي االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة ناقتت الغاز: 3-3-2-1

لتنفيذ إمكانية االستيراد مباشرة من فلسطين المحتلة بواسطة الناقال  فالبد مان  

وجاود كمياا  كبيارة مان الغااز تكفاي  أوالً ، وهاو ماا يتطلاب إلسالة الغااز وحدا إنشاء 

لتغذية مجمع اإلسالة لفتارة ال تقاك عان عشارين عاماا . فلتنفياذ مشارو  إلنتااج وتصادير 

لمدة عشرين عاما ، ال باد مان تاممين احتياطياا  السنة /نمليون ط 8الغاز المسال بطاقة 

ً  .تريلياون قادي مكعاب 10-8في حادود  توقياع  وضامانتاوافر اساتثمارا  باهظاة  وثانيلا

وباااقي األسااواق  عقااود بيااع وشااراء مساابقة مااع كبااار المساات لكين فااي السااوق األوروبيااة

يكفااك تغطيااة تكاااليف المشاارو  وتحقيااق العا ااد  جاادم  لضاامان تااممين سااعر بيااع  العالميااة

 .االقتصادت المطلوب للشركاء

وقااد اتجاا  الشااركاء فااي حقلااي "تمااار" و" ليفياثااان" نحااو تصااريف إنتاااج الغاااز 

من ما عبر البيع إلى المست لكين في السوق المحلاي واألساواق المجااورة، وتجناب تنفياذ 

ليفياثااان"  الشااركاء فااي حقااك " ، حيااال خفااضلتكلفتاا  الباهظااةمشاارو  إلسااالة الغاااز 

مليار دوالر( مان االساتثمارا  األولياة التاي كاان مان  3.75) االستثمارا  إلى النصف

مطروحاا  إذا تحققات اكتشاافا   حال   يظك السيناريوالمزمع ضل ا في المشرو . إال أن 

ضالم على غرار "تمار" أو " ليفياثان"، حيال يمكن حين اا تنفياذ مشارو   كبر  جديدة

 إلسالة الغاز وتصديره إلى األسواق األوروبية.

ان ـــلـيملر عبلر اليونورص ـلـين المحتللة بقبطخط أنابيلب يلربط فلسل إنشا : 3-3-2-2

 ومنها إلى أوروبا

حقول الغاز في حوض "ليفانات" يقضي بمد خط أنابيب جديد يربط  هنان خيار 

يمار عبار اليوناان للاربط ماع شابكا  الغااز  ثام، قبارصوفلسطين المحتلاة قبالة سواحك 

المقترح دفعة قوية بعاد أن  السيناريووقد اكتسب هذا   .الطبيعي في جنوب شرق أوروبا

مشرو  مد خاط أنابياب للغااز الطبيعاي  (المفوضية األوروبية) االتحاد األوروبي اعتبر



172

 

 األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(منظمة   

                                                                                                                                                      172 
 

مان  واحادا   (East Mediterranean Natural Gas Pipelineفي شرق المتوساط )

(، وقااي Project of Common Interest, PCI) االهتمااي المشاترن ذا  المشااريع

 2(، حيال قادي دعماا  قادره Pre-FEEDدراسة الجدو  األولية )تكاليف بتمويك نصف 

وت اد  الدراساة إلاى  .137مليون يورو من تكلفة الدراساة المقادرة بمربعاة مالياين ياورو

للمنتجااين، ومشااغلي أسااواق الغاااز فااي قطااا  تااوفير المعلومااا  والبيانااا  الضاارورية 

 بما يمكن م من تقييم واعتمااد (Downstream Gas Market Operatorsالمصب )

قبالاة  في حاوض "ليفانات" الحقول الواقعةخط أنابيب لتصدير الغاز من مشرو  إنشاء 

، 17-3 بالشااككقباارص ماارورا بجزياارة كرياات حتااى يصااك إلااى اليونااان كمااا هااو مبااين 

 .السانة(/ملياار متار مكعاب 10الياوي )/مليار قادي مكعاب 1حوالي  أولية بطاقة تصميمية

وهاي مشارو  مشاترن مناصافة باين شاركة  IGI Poseidon شركــاـة تام تكليافوقاد 

Edison  اإليطالياااة وشاااركةDEFA ،بإعاااداد دراساااة الجااادو  فاااي شااا ر  اليونانياااة

 . 2017عاي على أن يتم االنت اء من ا بحلول  ،2015أيار/مايو 

 حسب دراسة الجدو لط أنابيب شرق المتوسط لالمسار المقترح  :17-3 الشكل
 الممولة من االتحاد األوروبي 

 
 : المفوضية األوروبيةالمصدر

                                           
“ – ”,  
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عاان أن خااط األنابيااب المقتاارح يمكاان تنفيااذه ماان  138وقااد أساافر  نتااا ج الدراسااة

. وقااد قاادر  الدراسااة الطااول والتجاريااة الناحيااة الفنيااة، ويحقااق الجاادو  االقتصااادية

 .18-3 بالشاكككما هو مبين  كم مقسماَ على أربعة أجزاء 1,900الن ا ي لللط بحوالي 

شاارق  فااي "ليفاناات"حااوض  الجاازء األول ماان الحقااول الواقعااة فااي ساايبدأ مسااارحيااال 

يمتد الجزء الثاني مان قبارص إلاى جزيارة سكم، بينما  170المتوسط إلى قبرص بطول 

كام،  420كم، أما الجزء الثالال فسيمتد من كريت إلى اليونان بطول  730كريت بطول 

داخك اليوناان وهاو الجازء  كم 520والذت يمتد بطول ومن ا يتم الربط مع الجزء الرابع 

أيضاا  الاذت سايتم تنفياذه  Poseidon البرت الوحيد من اللط، ليتم ربط  مع خط أنابيب

لربط شبكا  الغاز بين اليونان وإيطاليا ضامن ماا يعار  باسام " ممار الغااز الجناوبي" 

 IGI Poseidon، ويشر  على تنفيذه شاركة الذت تدعم  وتمول  المفوضية األوروبية

 أيضاَ.

لنقك الغاز من حقول شرق  خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذه مسار :18-3 الشكل

 ومن ا إلى إيطاليا المتوسط إلى اليونان

 IGI Poseidonنقال  عن  DEFA شركة :المصدر  
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وقتااَ بسابب طولا  مان  قسيساتغروال شك أن تنفيذ هذا اللط علاى أرض الواقاع 

، حيال يصاك فاي بعاض من ناحية أخر  الذت يعترض مسار اللطناحية، وعمق المياه 

متر. عالوة على أن جغرافيا قا  البحار فاي بعاض المنااطق  3,000األجزاء إلى قرابة 

األمار الاذت قاد  وهو ،19-3 بالشككالقريبة من اليونان ذا  وعورة عالية كما هو مبين 

أو رفاع تكاليفا  عان ماا تام تقاديره. علمااَ  على أرض الواقاع بناء اللط تعطكفي يتسبب 

 .مليار يورو 5.2 وفقاَ لدراسة الجدو  ستبل  حواليالتكاليف اإلجمالية لللط بمن 

زخماَ إضافيا  بعاد توقياع اتفااق أولاي باين كاك المقترح المشرو   هذا وقد اكتسب

واليونان، وإيطاليا لدراسة تنفيذ اللط المقترح، علاى أن من فلسطين المحتلة، وقبرص، 

وتسااعى األطاارا  المشاااركة إلااى توقـااـيع . (139)2025يكااون قيااد التشااغيك بحلااول عاااي 

 .2018اتفاق ن ا ي قبك ن اية العاي 

لنقك  خط أنابيب غاز شرق المتوسط المقترح تنفيذهأعماق المياه على طول مسار  :19-3 الشكل

 ومن ا إلى إيطاليا الغاز من حقول شرق المتوسط إلى اليونان
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 استغتل البنية األساسية المتاحة لدى مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا: 3-3-2-3

نظاارا لصااعوبة تنفيااذ الليااارا  سااالفة الااذكر، لمااا يصاااحب ا ماان معوقااا  فنيااة 

المد   على في الوقت الراهن أو علي ا واقتصادية وتعقيدا  جيوسياسية يصعب التغلب

لتصادير المتاحة لد  مصر مجمعا  اإلسالة نحو استغالل  ا  هنان اتجاه أصب  القريب،

بحكاام أن ااا غياار مسااتغلة، وثانيااا  لموقع ااا الجغرافااي المتميااز  أوال   ،غاااز شاارق المتوسااط

 المتوساط مان ناحياة، واألساواق األوروبياة مان ناحياة أخار الذت يتوسط حقول شارق 

قابلااة للتوسااع بإضااافة وحاادا  مجمعااا  اإلسااالة أن  كمااا .20-3 بالشااكككمااا هااو مبااين 

فاي جديدة إسالة إضافة وحدة حيال يمكن  ،ة بالفعكقا م اريعمش اكون لبتكلفة أقك  جديدة

 السانةملياون طن/ 10إلى قرابة  للمجمع مجمع دمياط، لتصك إجمالي الطاقة التصديرية

ساع أرض توت ،(. أما مجمع إدكو فيضم وحدتين فقطاليوي /مكعب قديمليار  1.3)تكافب 

ملياااون  21.6المجماااع لسااات وحااادا ، أت يمكااان أن تصاااك الطاقاااة التصاااديرية إلاااى 

 مصار مساتقبال   تكاون بالتالي يمكن أن، و(اليوي/مكعب قديمليار  2.9طن/السنة )تكافب 

 .إلى أوروبا شرق المتوسط منطقة غاز بورعلتجميع ومحورا  

 لتصدير الغاز إلى أوروبافي مصر مجمعا  اإلسالة ستغالل ال السيناريوها  الممكنة :20-3 الشكل
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 خطاب نواياافي توقيع  "تمار وليفياثان"ما يفسر نجاح الشركاء في حقلي  وهذا 

الغاااز  إسااالةلمجمااع % 80المالكااة لحصااة  اإلساابانية Union Fenosaمااع شااركة 

ماان حقااك اليوي /مليااون قاادي مكعااب 450، لتصاادير قرابااة بمصاار الطبيعااي فااي دمياااط

 BG (Shell)ماع شاركة آخار  وخطااب، إلى المجمع لمادة خمساة عشارة عاماا   "تمار"

الغاااز فااي مجمااع إدكااو،  إسااالةعلااى التااوالي لوحاادتي  %38و%، 35.5المالكااة لحصااة 

لمادة خمساة عشارة  "ليفياثاان"من حقك اليوي /مليون قدي مكعب 700لتصدير ما يقارب 

الشركة القبرصية لل يادروكربونا  التي وقعت ا مذكرة التفاهم هذا باإلضافة إلى   .عاما  

 إلنشااء دراسة الحلول الفنية ل "إيجاس" المصرية القابضة للغازا  الطبيعية مع الشركة

بمااا يساااهم فااي تحقيااق  ،إلااى مصاار "أفرودياات"خااط أنابيااب بحاار  مباشاار ماان حقااك 

وبااألخص وحادا  اإلساالة فاي  مصارفاي االستفادة المثلى من البنية األساساية المتاحاة 

 ".أفروديت% في حقك "35( تملك حصة Shell) BGشركة مجمع إدكو، علما بمن 

سايغني عان )بالنسابة لبااقي دول شارق المتوساط(  وبالتالي فإن الليار المصرت

يمار  عاالي التكلفاة وصاعب التنفياذ الاذكر فاي حاال إنشااء خاط أنابيابالمعوقا  السالفة 

علااى سااواحك فلسااطين  إسااالةعباار اليونااان، أو تااوفير باليااين الاادوالرا  إلنشاااء محطااة 

بحصااول ا علااى رسااوي أو  أيضااا   ، وهااو مااا ساايحقق لمصاار منفعااةأو قباارص المحتلااة

 .غاز شرق المتوسط إلعادة تصدير األساسيةعا دا  نظير السماح باستلداي بنيت ا 

إال أن األمر سيظك مرهونا أيضا  بقدرة مصار علاى تطاوير مواردهاا مان الغااز 

 الطبيعي، وماا ستسافر عنا  عملياا  البحاال الجارياة فاي العدياد مان القطاعاا  البحرياة

حقاااق ت، حياااال قاااد توغيرهماااا BPو Eniبياااة مثاااك والتاااي فااااز  ب اااا الشاااركا  األور

يمكاان  السااوق المحلااي عاان حاجااة يمكاان تطويرهااا، وتحقااق فااا ضاكتشااافا  جدياادة 

  .شبة المتوقفة عبر محطا  اإلسالة هتصدير
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ألنا  سيسا م فاي ضا  االساتثمارا   لمصار األفضك الوضعهو وال شك أن هذا 

بتنفياذ مشااريع تطويرياة مساتقبلية تسااهم المصارت  البتارولاألجنبية مباشرة في قطاا  

. عاالوة علااى تنافساية تصاادير الغااز ماان مصاار دفااع عجلاة اإلنتاااج ودعام االقتصااادفاي 

مقارناة بإعاادة تصادير الغااز مان قبارص أو فلساطين المحتلاة النلفاض التكلفة مباشرة 

مان قباك  استرداد التكاليف الرأسمالية التي سيتم انفاق ا ضرورة)بعد إسالت (، في ضوء 

مصاار،  لةابياب لنقاك الغااز إلاى محطاا  اإلساافاي إنشااء خطاوط أن الشاركا  المطاورة

 وإعادة التصدير إلى األسواق األوروبية.ذات ا،  وتكاليف اإلسالة
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وبااألخص وحادا  اإلساالة فاي  مصارفاي االستفادة المثلى من البنية األساساية المتاحاة 

 ".أفروديت% في حقك "35( تملك حصة Shell) BGشركة مجمع إدكو، علما بمن 

سايغني عان )بالنسابة لبااقي دول شارق المتوساط(  وبالتالي فإن الليار المصرت

يمار  عاالي التكلفاة وصاعب التنفياذ الاذكر فاي حاال إنشااء خاط أنابيابالمعوقا  السالفة 

علااى سااواحك فلسااطين  إسااالةعباار اليونااان، أو تااوفير باليااين الاادوالرا  إلنشاااء محطااة 

بحصااول ا علااى رسااوي أو  أيضااا   ، وهااو مااا ساايحقق لمصاار منفعااةأو قباارص المحتلااة

 .غاز شرق المتوسط إلعادة تصدير األساسيةعا دا  نظير السماح باستلداي بنيت ا 

إال أن األمر سيظك مرهونا أيضا  بقدرة مصار علاى تطاوير مواردهاا مان الغااز 

 الطبيعي، وماا ستسافر عنا  عملياا  البحاال الجارياة فاي العدياد مان القطاعاا  البحرياة

حقاااق ت، حياااال قاااد توغيرهماااا BPو Eniبياااة مثاااك والتاااي فااااز  ب اااا الشاااركا  األور

يمكاان  السااوق المحلااي عاان حاجااة يمكاان تطويرهااا، وتحقااق فااا ضاكتشااافا  جدياادة 

  .شبة المتوقفة عبر محطا  اإلسالة هتصدير
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ألنا  سيسا م فاي ضا  االساتثمارا   لمصار األفضك الوضعهو وال شك أن هذا 

بتنفياذ مشااريع تطويرياة مساتقبلية تسااهم المصارت  البتارولاألجنبية مباشرة في قطاا  

. عاالوة علااى تنافساية تصاادير الغااز ماان مصاار دفااع عجلاة اإلنتاااج ودعام االقتصااادفاي 

مقارناة بإعاادة تصادير الغااز مان قبارص أو فلساطين المحتلاة النلفاض التكلفة مباشرة 

مان قباك  استرداد التكاليف الرأسمالية التي سيتم انفاق ا ضرورة)بعد إسالت (، في ضوء 

مصاار،  لةابياب لنقاك الغااز إلاى محطاا  اإلساافاي إنشااء خطاوط أن الشاركا  المطاورة

 وإعادة التصدير إلى األسواق األوروبية.ذات ا،  وتكاليف اإلسالة
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 اخلالصة واالستنتاجات

 شرق املتوسط منطقة البحث عن الغاز يف رحلة-1

دراسااا  عاادة أجاار  الاادول المطلااة علااى منطقااة شاارق المتوسااط منااذ عقااود 

لاة فاي شارق الجيولوجياة المممو المكاامنمواقاع  لتحدياد وتقيايم جيولوجية وجيوفيزيا ياة

والااذت يمتااد  الرسااوبي "مياااه المتوسااط. وتضاام منطقااة شاارق المتوسااط حااوض "ليفاناات

الساااحك الشاارقي  يباادأ ماان شاامال مصاار علااى طااول ، وهااو2كاام 83,000علااى مساااحة 

قبالاة ساواحك قطاا  غازة وفلساطين المحتلاة، ولبناان، وساوريا، مرورا  للبحر المتوسط 

الاذت يمتاد القسام األكبار "دلتاا النياك" وقبرص حتى يصك إلى تركيا. كماا تضام حاوض 

وقاد . 2كم 250,000من  أسفك المياه المصرية، وهو يمتد على مساحة شاسعة تبل  نحو 

استعانت دول شرق المتوسط بكبريا  الشركا  العالمية المتلصصة في جماع وتفساير 

فاي هاذا  ةبيانا  المس  السيزمي ثنا ي وثالثي األبعاد مستلدمة أحدر التقنيا  المتاوفر

وجاود هيكلياا  وطبقاا   أسافر  نتا ج اا عانالمنطقاة، والتاي  االمجال لتقييم جيولوجيا

 .تشكك مكامن محتملة للنفط والغاز جيولوجية واضحة المعالم قد

ضااوء هااذه النتااا ج، طرحاات دول شاارق المتوسااط )كااك دولااة داخااك نطاااق وفااي 

مياه ا االقتصادية اللالصة( عدة جوال  تراخيص لفات  ميااه شارق المتوساط لعملياا  

البحااال واالستكشااا  أماااي شااركا  البتاارول العالميااة. وماان العوامااك التااي أثاار  علااى 

ستكشا  في شرق المتوسط هو العمق الكبير للمياه الذت يصاك إلاى عمليا  البحال واال

متر في بعض المناطق، وهو ما يعني ارتفا  تكااليف الحفار والتاي قاد  3,000أكثر من 

مليااون دوالر للبساار الواحااد. عااالوة علااى ذلااك، الحاجااة إلااى ساافن حفاار  150تصااك إلااى 

ن الشركا  هذه التقنيا  المتقدمة متقدمة للعمك في األعماق السحيقة، وال تملك العديد م

 شديدة الملاطرة، وعالية التكلفة. العمليا أو اللبرة الالزمة للقياي بمثك هذه 
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 اخلالصة واالستنتاجات

 شرق املتوسط منطقة البحث عن الغاز يف رحلة-1
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ضااوء هااذه النتااا ج، طرحاات دول شاارق المتوسااط )كااك دولااة داخااك نطاااق وفااي 

مياه ا االقتصادية اللالصة( عدة جوال  تراخيص لفات  ميااه شارق المتوساط لعملياا  

البحااال واالستكشااا  أماااي شااركا  البتاارول العالميااة. وماان العوامااك التااي أثاار  علااى 

ستكشا  في شرق المتوسط هو العمق الكبير للمياه الذت يصاك إلاى عمليا  البحال واال

متر في بعض المناطق، وهو ما يعني ارتفا  تكااليف الحفار والتاي قاد  3,000أكثر من 

مليااون دوالر للبساار الواحااد. عااالوة علااى ذلااك، الحاجااة إلااى ساافن حفاار  150تصااك إلااى 
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 شديدة الملاطرة، وعالية التكلفة. العمليا أو اللبرة الالزمة للقياي بمثك هذه 



180

 

 األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(منظمة   

                                                                                                                                                      180 
 

وباالرغم مان هاذه الصاعوبا  الفنياة، اساتطاعت شاركا  البتارول العالمياة مثاك 

BPو ،Eni " ،"أفرودياتتحقيق عدة اكتشافا  كبر  للغااز مثاك "تماار"، "ليفياثاان ،"

، التي تمتي في ساياق متصاك يبارهن علاى أن 1-بالجدول"ظ ر"، "أتول" كما هو مبين 

شرق المتوسط بمثابة مقاطعة غنية بالغااز، إال أن الوقات ال يازال مبكارا  جاداَ الكتشاا  

توسااط المصااادر ال يدركربونيااة غياار مف ثااروا  منطقااة شاارق المتوسااط بشااكك كامااك.

 346بنحااو  يقاادرفااي حوضااي ليفاناات ودلتااا النيااك  المكتشاافة والقابلااة لالسااتلراج فنيااا  

ملياار برمياك مان الانفط، باإلضاافة  3.5تريليون قدي مكعب مان الغااز الطبيعاي، ونحاو 

الدراساا  الجيولوجياة مليار برميك من سوا ك الغااز الطبيعاي. كماا تشاير بعاض  9إلى 

تريلياون قادي مكعاب مان الغااز فاي حاوض "هيارودو "  122الحديثة إلاى وجاود نحاو 

الرسوبي الواقع في المنطقة الغربية المفتوحة من شرق المتوسط، وهو ما يرفع إجمالي 

 تريليون قدي مكعب. 468تقديرا  مصادر الغاز القابلة لالستلراج في المنطقة إلى 

 أبرز اكتشافا  الغاز التجارية في منطقة شرق المتوسط :1-الجدول

 الشركا 
االحتياطيات 

تريليون )
 (3قدم

عمق 
 المياه
 )متر(

تاريخ 
 الموقع االكتشاف االكتشاف

BG (100%) 1 603 1999 قطا  غزة غزة مارين 

Noble Energy (32.5%), 
Isramco (28.75%),Delek 

Drillig (22%), Tamar 
(9.25%), Dor Gas (4%), 

Everst (3.5%) 

 تمار* 2009 1,676 11.2
Tamar  فلسطين

 المحتلة
Delek Drillig (45.34%), 
Noble Energy (39.66%), 

Ratio Oil (15%) 
ليفياثان  2010 1,645 21.9

Leviathan 

Noble* (35%), Shell 
(35%), Delek (30%) 5 1,700 2011 أفروديت 

Aphrodite قبرص 

Eni (60%), BP(30%), 
Rosneft (10%) 21 1,450 2015 ظ ر 

 مصر
BP (82.75%), RWE 

DEA (17.25%) 5 800:650 2000-
2007 

)تورس، ليبرا، 
 رافين، جيزة، فيوي(

BP (100%) 1.637 650 2013  سالما 
BP (100%) 1.459 923 2015 أتول 

 (Tamar SWجنوب غرب )-تماريشمك اكتشا  * 
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تطوير اكتشافات الغاز يف دول شرق املتوسط لتلبيـة احتياجاتهـا مـن  -2
 الطاقة

 
في ضوء االكتشافا  الغازية التي تم تحقيق ا في منطقاة شارق المتوساط، قامات 

بعض دول المنطقة باإلسارا  بتطاوير هاذه االكتشاافا ، لالساتفادة مان إنتااج الغااز فاي 

احتياجااا  السااوق المحلااي، ولتصاادير الفااا ض لتحقيااق عا اادا  تغطااي تكاااليف تلبيااة 

االساااتثمار، وتحقاااق الفا ااادة االقتصاااادية. بينماااا لااام ياااتمكن الااابعض اآلخااار مااان تطاااوير 

اكتشااافا  الغاااز حتااى اآلن، بساابب بعااض العقبااا  الفنيااة واالقتصااادية. ويعااد العااا ق 

علاى المساتو  المحلاى أو اإلقليماي، األساسي لالستثمار هاو كيفياة تساويق إنتااج الغااز 

خاصة أن مشاريع تطوير حقول الغااز الواقعاة فاي الميااه العميقاة والعميقاة جادا  تتطلاب 

استثمارا  باهظة، وبالتاالي الباد مان إباراي اتفاقياا  مسابقة لضامان بياع الغااز المزماع 

 .إنتاج  لتحقيق عا دا  تغطي تكاليف االستثمار، وتحقق الفا دة االقتصادية

وتعااد مصاار أكباار سااوق للطاقااة بشااكك عاااي فااي المنطقااة، وتشاا د نمااوا  ساانويا  

مستمرا  في الطلب علي ا، وهاو ماا يحفاز ويشاجع علاى االساتثمار فاي مواردهاا النفطياة 

احتياجااا  السااوق المحلااي ماان مااوارد الطاقااة. كمااا نجحاات مصاار فااي  ةوالغازيااة لتلبياا

تعظاايم القيمااة المضااافة ماان االكتشااافا  الغازيااة التااي باادأ  وتيرت ااا تتسااار  منااذ عاااي 

، بتنفيااذ مشاااريع لتصاادير الغاااز عباار خطااوط األنابيااب إلااى الاادول المجاااورة، 2000

إال سااحك البحار المتوساط. وبإنشاء محطا  إلسالة الغاز في مدينتي إدكو ودمياط على 

اآلوناة األخيارة نتيجاة تراجاع أنشاطة التطاوير،  فاي أن ا ش د  تراجعا  حادا  في اإلنتاج

إال أن  .المتزاياد وهو ما دفع مصر الستيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلاي

ي الحديثااة التااي جاااء  ثمااار عمليااا  البحااال فاا ا "ظ اار" وغيااره ماان االكتشاااف اكتشااا 

كاان لا  أثارا  إيجابياا ، حياال تبنات مصار اساتراتيجية في السانوا  األخيارة البحر المتوسط 

طموحة تقضي باإلسرا  بتطوير هذه االكتشاافا  ودخول اا علاى اإلنتااج فاي أقارب وقات 

 .2020قبك عاي ممكن، بغية االكتفاء الذاتي مجددا  
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تطوير اكتشافات الغاز يف دول شرق املتوسط لتلبيـة احتياجاتهـا مـن  -2
 الطاقة

 
في ضوء االكتشافا  الغازية التي تم تحقيق ا في منطقاة شارق المتوساط، قامات 

بعض دول المنطقة باإلسارا  بتطاوير هاذه االكتشاافا ، لالساتفادة مان إنتااج الغااز فاي 

احتياجااا  السااوق المحلااي، ولتصاادير الفااا ض لتحقيااق عا اادا  تغطااي تكاااليف تلبيااة 

االساااتثمار، وتحقاااق الفا ااادة االقتصاااادية. بينماااا لااام ياااتمكن الااابعض اآلخااار مااان تطاااوير 

اكتشااافا  الغاااز حتااى اآلن، بساابب بعااض العقبااا  الفنيااة واالقتصااادية. ويعااد العااا ق 

علاى المساتو  المحلاى أو اإلقليماي، األساسي لالستثمار هاو كيفياة تساويق إنتااج الغااز 

خاصة أن مشاريع تطوير حقول الغااز الواقعاة فاي الميااه العميقاة والعميقاة جادا  تتطلاب 

استثمارا  باهظة، وبالتاالي الباد مان إباراي اتفاقياا  مسابقة لضامان بياع الغااز المزماع 
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 .2020قبك عاي ممكن، بغية االكتفاء الذاتي مجددا  
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أما في فلسطين المحتلة، فقد كاان لتطاوير اكتشاافا  الغااز دورا  فعااال  فاي رفاع  

اإلنتاااج المحلااي لتلبيااة احتياجااا  قطااا  الك رباااء لتعااويض الاانقص الناااتج عاان توقااف 

الذت تم تشاغيل   "تمار" إنتاج الغاز من ويلبيإمدادا  الغاز التي كانت تمتي من مصر. 

 ب المحلي على الغاز.من الطل %90أكثر من  ،2013عاي 

وفي قبرص، وبالرغم مان أنشاطة البحاال المكثفاة عان الغااز، وماا أسافر  عنا  

من اكتشافا ، فلم يبدأ بعد تطاوير أت من اا، إال أن اا تساعى نحاو اساتغالل هاذه الماوارد 

فااي أغااراض التصاادير سااواء عباار خطااوط األنابيااب أو عباار اإلسااالة والتصاادير إلااى 

 العالمية.ملتلف األسواق 

بعاد مان  تاراخيص  2018بينما دخلت لبنان، مؤخرا  في نادت الطاقة مطلع عاي 

البحال واإلنتاج في منطقتين بحريتين، ويتوقاع أن تلعاب أياة اكتشاافا  غازياة مساتقبلية 

دورا  هامااا  فااي تلبيااة احتياجااا  السااوق المحلااي المعتمااد كليااا  فااي الوقاات الااراهن علااى 

 د خزينة الدولة المليارا  من الدوالرا  سنويا .استيراد النفط، مما يكب

األوضااا  التااي تماار ب ااا الاابالد، لاام يتحقااق حتااى اآلن أيااة  وبسااببأمااا سااوريا، 

 باإلضاااافة إلاااى توقاااف أنشاااطة شاااركةاكتشاااافا  غازياااة قبالاااة الساااواحك الساااورية، 

Soyuzneftegaz التي حصلت علاى عقاد االستكشاا  واإلنتااج فاي المنطقاة  الروسية

. إال أن اا تعاد أيضاا  ساوقا  كبيارا  وواعادا  للغااز، باإلضاافة 2015منذ ن اية عاي ية البحر

إلااى أن ااا تمتلااك بنيااة تحتيااة كبياارة ماان مجمعااا  لمعالجااة الغاااز وإنتاااج مشااتقات  كغاااز 

البترول المسال والمتكثفاا ، وشابكا  للنقاك والتوزياع علاى اتساا  المسااحة الجغرافياة 

 للبالد. 

 تداعيات اكتشافات الغاز يف شرق املتوسط على املستويني اإلقليمي والعاملي -2
كانت األردن محط أنظار الشاركا  المطاورة الكتشاافا  الغااز فاي شارق المتوساط، 

كسوق محتمك للغاز، وذلك بسبب توقف إمادادا  الغااز الطبيعاي مان مصار عبار خاط الغااز 
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اجااة األردن الشااديدة إلااى اسااتيراد الغاااز ، باإلضااافة إلااى ح2013العربااي منااذ منتصااف عاااي 

لتلبياة احتياجاا  عادة قطاعااا ، وبااألخص قطاا  الك ربااء الااذت تكباد خساا ر فادحاة بساابب 

فاتورة استيراد الوقود السا ك ليحك محك الغااز المصارت. وقاد أسافر ذلاك عان توقياع األردن 

يضاا ، وباالرغم مان ماا كماا كانات مصار أعدة اتفاقيا  الستيراد الغااز مان هاذه االكتشاافا . 

القا ماة الشاركا  حققت  من اكتشافا  ضمن نطاق مياه ا االقتصادية اللالصة، محاك أنظاار 

 ،بعمليا  االستكشا  والتطوير في المناطق االقتصادية اللالصة لباقي دول شارق المتوساط

كوج اة إلعاادة ألن ا تملك محطا  إلسالة الغاز وغير مستغلة، ومن ثم يمكن االساتفادة من اا 

وقاد أسافر ذلاك عان توقياع عادة  يفاوق اإلنتااج. تش د طلب محلي على الغاز ، وألن االتصدير

 .2-بالجدول اتفاقيا  لتصدير الغاز كما هو مبين

  األسواق اإلقليميةإلى  شرق المتوسط غاز  تصدير اتفاقيا :2-الجدول 

تاريخ 
 التوقيع

اإليرادات 
 المتوقعة

فترة 
إجمالي الكمية  المعدل التعاقد

 المشتري المصدر التعاقدية
مليون  سنة مليار دوالر

 يوي/3قدي
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مثالية" لصاادرا  الغااز المحتملاة مان منطقاة  وج ةكما يعد السوق األوروبي "

شرق المتوسط، وذلك لموقع  القريب من المنطقة من ناحية، ولحاجة أوروبا إلى تنوياع 

مصادر إمدادات ا من الغاز من ناحية أخر  بما يحقق أمن ا الطاقوت. حياال تعاد روسايا 

إجمااالي % ماان 33المصاادر الر يسااي إلماادادا  الغاااز إلااى أوروبااا بحصااة تصااك إلااى 
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اجااة األردن الشااديدة إلااى اسااتيراد الغاااز ، باإلضااافة إلااى ح2013العربااي منااذ منتصااف عاااي 
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الطلب، ومن المتوقع أن تزيد درجة اعتماد أوروباا علاى واردا  الغااز مساتقبال بسابب 

تراجع إنتاج الحقول الواقعة في بحر الشمال. وهنا تكمن أهمية شرق المتوسط كمصادر 

 محتمك يساهم في تلبية احتياجا  أوروبا المستقبلية من الغاز. 

دول الاطقاة غنياة بالغااز، وتساار  لذا فإن بزوغ نجم منطقة شارق المتوساط كمن

بشااكك متكامااك بياان م، وتحقيااق اكتشااافا   نحااو تنميااة االكتشااافا  الحديثااة المطلااة علي ااا

قاد يسا م بشاكك فعاال فاي  جديدة كبيرة على مقياس عالمي يمكن تطويرها في المستقبك،

 .تحويااك شاارق المتوسااط إلااى مصاادر محتمااك يمااد أوروبااا بالغاااز علااى المااد  الطويااك

الياوي، وذلاك وفااق  /ملياار قادي مكعااب 2.9طقاة تملاك قاادرا  تصاديرية تصاك إلااى فالمن

االكتشافا  الحالية وخطط التطاوير الجاارت تنفياذها، وقاد ترتفاع الكمياا  مساتقبال إلاى 

اليوي في ضوء ما قد تسفر أنشطة البحال الجارية فاي أكثار /مليار قدي مكعب 5أكثر من 

ناان، ومصار وفلساطين المحتلاة. وهاذا الفاا ض قطاعا  قبالة سواحك قبرص، ولب 30من 

 5يتماشى مع النمو المتوقع في زيادة واردا  أوروبا مان الغااز مساتقبال  والمقادر بنحاو 

 .اليوي/مليار قدي مكعب

ولترجمة تحويك منطقة شرق المتوسط وتحديدا  من قبارص، وفلساطين المحتلاة، 

قبلية ألوروبااا ماان الغاااز، ومصاار كمصاادر محتمااك يساااهم فااي تلبيااة االحتياجااا  المساات

ف نااان عاادة ساايناريوها  مقترحااة السااتغالل المااوارد المكتشاافة، لكاان بعضاا ا ال ياازال 

االسااتيراد مباشاارة ماان فلسااطين ومن ااا  ،يواجاا  بعااض الصااعوبا  الفنيااة واالقتصااادية

ين طخااط أنابيااب يااربط فلساا أو إنشاااء. المسااال الطبيعااي المحتلااة بواسااطة ناااقال  الغاااز

وهاو مقتارح يدعما  االتحااد  ان ومن اا إلاى أوروبااـــاـيمر عبار اليونورص ــالمحتلة بقب

وغيار مساتغلة بشاكك كما يمكن استغالل البنية األساسية المتاحة لاد  مصار  األوروبي.

إلااى أوروبااا، وهااو األقاارب إلااى التنفيااذ علااى  غاااز شاارق المتوسااط لتجميااع ونقااككامااك 

 لقصير.المد  ا
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 الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية •
 

http://www.petroleum.gov.eg/ar/Pages/default.aspx 
  

  يسة العامة لشسون المطابع األميرية/الوقا ع المصرية والجريدة الرسميةللالموقع الرسمي  •
http://alamiria.com/index_1.html  

 
 ."دورة التراخيص األولى في لبنان-لبنان، " تقويم العروض-هيسة إدارة قطا  البترول •

http://www.lpa.gov.lb/pdf/Bidding%20process%20for%20Lebanon's%20first%2
0offshore%20licensing%20round.pdf  

 
لبنان، "رسوي دفتر الشروط اللاص بادورا  التاراخيص فاي الميااه البحرياة -البترولهيسة إدارة قطا   •

 ونموذج اتفاقية االستكشا  واالنتاج"
http://www.lpa.gov.lb/pdf/Decree%20%2043%20-%20TP%20-%20Rev%206%20-
%2029-09-2015.pdf 

 
 هيسة إدارة قطا  البترول، " قطا  النفط والغاز في لبنان"  •

http://www.lpa.gov.lb/pdf/Lebanon's%20oil%20and%20gas%20sector_ar.pdf  
 .2014/2015التقرير السنوت ، المصرية القابضة للغازا  الطبيعية "إيجاس" الشركة •

http://www.egas.com.eg/docs/pdf/Egas_AR_2015_Final%20@3-9-2015.pdf  

وزارة البترول والثروة المعدنية، " توقيع ماذكرة تفااهم للتعااون فاي مجاال البتارول والغااز باين مصار  •

 .2015فبراير بيان صحفي، ، "وقبرص

http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/16022015_2.as
px  

 
 .2010ورقة سياسة قطا  الك رباء  -وزارة الطاقة والمياه اللبنانية •

http://www.energyandwater.gov.lb/mediafiles/articles/doc-99807-20161206124311.pdf  
 

ة"، أوابك، مجلاة عبد المعطي،" واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربي حامد وا ك •
 .247-109، صفحة 150، العدد 2014النفط والتعاون العربي، المجلد األربعون 
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• Alan Townsend;" Around the World in FSRU’s"; The world Bank, October 2015. 
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• British Petroleum (BP);" BP Statistical Review of World Energy, 2018". 
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf  
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https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/bp-begins-
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• Cedigaz, Natural Gas in the World Annual Reports, 
2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017. 
 

• Cedigaz; Cedigaz, The 2017 Natural Gas Year in Review- early estimates, May 
2018. 
  

• Cedigaz, Medium and Long Term Natural Gas Outlook 2017. 
 

• Cedigaz;” Another Major Gas field “; Cedigaz News Report CNR54-1; December 
15, 2014. 
 

• César Abi Khalil (Minister of Energy and Water);" A National Energy Strategy for 
Lebanon"; Lebanese National Energy Conference; October 28, 2017.  
lnelebanon.org/pdfs/lne8.pdf  
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Current and Prospects of Natural Gas in the East 
Mediterranean Region 

 
 

East Mediterranean region has become the center of attention in the 

recent years, thanks to several successful gas discoveries like " Aphrodite" 

in 2011 in the EEZ of Cyprus and " Zohr" in 2015 in the EEZ of Egypt.  

From geological perspective, east Mediterranean region has two 

sedimentary basins "Levant and Nile delta". The two basins encompass 

approximately 333,000 km2 of the east Mediterranean area. According to 

USGS estimates published in 2010, the volume of undiscovered 

technically recoverable gas resources in the two basins is 345 tcf. Thus, the 

east Mediterranean region can be considered as a rich gas province with a 

potential to be a regional gas hub. 

This study sheds light on the gas discoveries in the east 

Mediterranean region and their regional and global implications.  The 

study is divided into three chapters: chapter-I provides an overview on the 

sedimentary basins in the region and the mean estimates of its 

undiscovered, technically recovered hydrocarbon resources. 

Chapter-II addresses the development plans of recent gas 

discoveries in the east Mediterranean region and how they can help to meet 

the growing demand on gas in this region. 

Chapter-III addresses the implications of gas discoveries on the 

regional and global levels. It also provides different scenarios to covert the 

east Mediterranean region into a gas hub that can act as a potential supplier 

to Europe in the near and far future. 
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Chapter-II addresses the development plans of recent gas 

discoveries in the east Mediterranean region and how they can help to meet 

the growing demand on gas in this region. 

Chapter-III addresses the implications of gas discoveries on the 

regional and global levels. It also provides different scenarios to covert the 

east Mediterranean region into a gas hub that can act as a potential supplier 

to Europe in the near and far future. 
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