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   العاملية الطاقة سوق يف الطبيعي للغاز املستقبلية اآلفاق
  قطر دولة إىل خاصة شارةإ مع

   المشهداني حسین علي بان .م   
   البصرة جامعة /العربي والخلیج البصرة دراسات مركز

  االقتصادیة الدراسات قسم
  :المستخلص
 بمعدالت یرتفع سوف میةالعال الطاقة سوق في الطبیعي للغاز العالمي الطلب توقعات أظهرت

 الطبیعي الغاز من العالمي والمعروض 2035 عام في % 25 إلى  2010 عام % 23 من أعلى
 المرتبة سیحتل حیث . المذكورة للمدة یومیا برمیل ملیون 90.0 إلى یومیا برمیل ملیون 53.6 من یرتفع

 بمساندة یحظى جعلته ممیزات أو خصائص من به یتمتع لما العالمیة الطاقة من مختلفة ألنواع األولى
 العالم في الطبیعي الغاز احتیاطیات من % 14 فتمتلك قطر لدولة بالنسبة أما . البیئة حمایة أنصار
 اكبر فجعلها 2010 عام في سنویا متري طن ملیون 77 إلى المسال الطبیعي الغاز من أنتاجها ووصل
 عقود طریق عن المسال الطبیعي الغاز ویرلتط المستقبلیة المشاریع أهم نفذت حیث للغاز منتج

   . المشاركة
Abstract 

Showed expectations global demand for natural gas in global energy market 
will increase at a rate higher than 23% in 2010 to 25% in 2035 and global 
natural gas supply rise of 53.6 million bpd to 82.0 million barrels per day for 
the period in question. Where will be the first place for various types of global 
energy for its properties or features made him supported by  environmentalists. 
As for the State of Qatar, has 14% of the world's natural gas reserves and 
production of LNG to 77 million metric tons annually in 2010, making it the 
largest producer of gas where the most important future projects of 
development of liquefied natural gas (LNG) by participating contracts . 
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  المقدمة
 الطاقــة مــصادر مــن أكثــر نظیــف بــشكل یحتــرق فهــو للــنفط البــدیل المثــالي الوقــود الطبیعــي الغــاز یعــد
 عــام فــي مكعــب متــر تریلیــون 86193بحــوالي الطبیعــي الغــاز مــن العــالم احتیاطیــات تقــدر حیــث .األخــرى
 المؤكـدة العالمیـة االحتیاطیـات مـن % 45 مـن اكثـر أفریقیـا وشمال األوسط الشرق منطقة وتمتلك ،2011

 اال مكعــب متــر تریلیــون 72 عــن األوسـط الــشرق منطقــة فــي المتــوفرة الغـاز أحتیاطیــات تزیــد و ،الغــاز مـن
 عـام نهایـة فـي مكعـب متـر ملیـار 25201 ب قطـر تـستأثر آذ متكـافئ غیر المنطقة بلدان بین توزیعها أن

 للمـدة مكعـب متـر ملیـار 16933 ب قـدر عمـان وسـلطنة والكویـت والبحـرین واألمارات والسعودیة  2010
 المـــصدر لتـــصبح ســـیؤهلها األوســـط الـــشرق منطقـــة فـــي الغـــاز مـــن الـــضخم االحتیـــاطي وفـــرة أن  المـــذكورة
    . المستقبل في العالمیة الطبیعي الغاز ألسواق الرئیسي

 البحث هدف
 وشــمال لعربــيا الخلــیج منطقــة تعتبــر حیــث العالمیــة التجــارة فــي المــسال الطبیعــي الغــاز أهمیــة بیــان

  . العالمیة الطاقة سوق في للغاز الرئیسي المصدر أفریقیا
   البحث فرضیة

 العالمیــة الطاقــة سـوق فــي المــستقبلیة التوقعـات ضــمن العــالم فـي األولــى المرتبــة الطبیعـي الغــاز احتـل
  .تلوثة وقلة العالیة الحراریة والقیمة االستخدام سهولة في خصائص من به یتمتع لما وذلك
  البحث لةمشك

 حتــى العــرض لزیــادة كبیــرة اســتثمارات یتطلــب الطبیعــي الغــاز اســتهالك فــي كبیــر عــالمي طلــب وجــود
 فـي خلـل حـصول الـى سـیؤدي المطلوبـة االسـتثمارات وجـود عـدم حـال وفـي ،المتزایـد الطلب هذا مع یتالئم
  . العالمیة الطبیعي الغاز سوق

   :یلي ما البحث  خطة في وسنتناول
  .للغاز الطبیعیة ائصالخص :ًأوال
  .الطبیعي للغاز والعالمي العربي واألحتیاطي واألستهالك األنتاج :ًثانیا
  . العالمیة األسواق في الغاز تسعیر أسس :ًثالثا
  . والعالمي العربي الطبیعي الغاز تجارة میزان :ًرابعا

  ).المسال الطبیعي الغاز في قطر تجربة( القطري الغاز مستقبل :ًخامسا
  . العالم في الطبیعي للغاز المستقبلیة التوقعات :ًاسادس

   للغاز الطبیعیة الخصائص : ًأوال
 تنافــسیة بمیــزة یحظــى یجعلــه مــا  االحفوریــة الطاقــة مــصادر ســائر علــى عدیــدة بممیــزات الغــاز یتمیــز

   :)1(یلي ما الممیزات هذه ومن
 مـن ًمثالیـا ًوقـودا ویعتبـر البیئـة تلویـث فـي بـه یـساهم مـا وضـآلة والنظافـة االشـتعال بسرعة الغاز یتمیز -1

  . المنزلیة األستعماالت في وبخاصة البیئیة الناحیة
 مــن یعــادل مــا أشــتعال عنــد كــاربون طــن )63,0( یتجــاوز ال الكــاربون مــن الطبیعــي الغــاز یطلقــه مــا -2

 مــن اریــاحر مایعادلــة یطلــق بینمــا كربــون طــن 0.82 یطلــق الــنفط طــن فــأن وبالمقابــل  نفــط طــن الغــاز
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ـــتج كربـــون طـــن1.05 نحـــو الفحـــم ـــون طـــن كـــل عـــن وین ـــة عنـــد كرب ـــى انطالق  نحـــو الجـــوي الغـــالف ال
 ممــا % 60 الطبیعـي بالغـاز التلـوث الیتجـاوز بـذلك co2 الكـاربون اكـسید ثـاني غـاز مـن طـن 3.667
   . بالفحم التلوث من یناظرة

 الغــاز صــناعتي فــي الجهــود تظــافرت ذأ للــسیارات وكوقــود الكهربائیــة الطاقــة تولیــد فــي الغــاز یــدخل  -3
  . قصیرة لمسافات البضائع نقل وفي العام النقل قطاع في أستعماله نطاق لتوسیع والسیارات

 ذلـك وفـي مكـررة منتجـات الـى الخام النفط تحویل مثل أستخدامه قبل تحویلیة لعملیات الغاز یحتاج ال -4
  . نفطال تكریر بعملیات المرتبط التلوث من للبیئة حمایة

 تفــضیل ویعــود النتــروجین وأكاســید الكبریــت أوكــسید ثــاني مــن ضــئیلة نــسبة یولــد أحتراقــه فــي الغــاز أن -5
 وحــدات مــن وحــدة لكـل الكــاربون أوكــسید ثــاني أنبعـاث فمؤشــر فیــه الكــاربون نـسبة محدودیــة الــى الغـاز
   )2(%)57( والغاز %)71( والنفط ،%)100( الى الحجري الفحم في یصل الطاقة

  الطبیعي للغاز العالمي و العربي واألحتیاطي واألستهالك األنتاج : ًانیاث
 منـــه المحروقــة و حقنهـا المعــاد الكمیـات یـشمل ال الـذي المــسوق الغـاز مـن العربیــة الـدول أنتـاج أرتفـع

 2009 عـــام فـــي مكعـــب متـــر ملیـــار 435 ,4 حـــوالي الـــى 1990 عـــام فـــي مكعـــب متـــر ملیـــار143 مـــن
 وفیمــا الفتــرة ذات خــالل %14 ,6 الــى %7 مــن العــالمي األجمــالي مــن العربیــة الــدول حــصة بــذلك لترتفــع
 خمــس علــى قطــر أســتحوذت فقــد 2009 عــام العربیــة الــدول بحــسب المــسوق الغــاز كمیــات توزیــع یخــص

 ،%18 ,8 الجزائــــر ،%18 ,0 الــــسعودیة ،%1 ,4 ســــوریا ،%20 ,5 العربــــي للغـــــاز المــــسوقة الكمیـــــات
ـــــا %14 ,3 مـــــصر ،%5 ,6 ُعمـــــان ،%11 ,2 مـــــاراتاأل ،%2 ,9 البحـــــرین ـــــت ،%3 ,7 لیبی  ,6 الكوی

  .)3(%1 ,1 العربیة الدول وبقیة ،2%
 برمیــل ملیــون 1 ,6 مــن عــام بــشكل ارتفــع العربیــة الــدول فــي الطبیعــي الغــاز أســتهالك ناحیــة مــن أمــا

  .)4(2010 عام في ًیومیا برمیل ملیون 4 ,9 الى 1990 عام ًیومیا
 متطلبـات لتلبیـة العمرانـي والتوسـع األسـتهالك بـین الوثیـق األرتبـاط الـى األرتفاع هذا يف السبب ویعود

 التحتیــة البنـى تطـویر ومـشاریع األقتــصادي النـشاط وتیـرة وأرتفـاع العربیـة الــدول فـي المتزایـد الـسكاني النمـو
  . الخدمات قطاع في والتوسع

ـــدا دورا الطبیعـــي الغـــاز ـــة اســـتهالك فـــي متزای ـــرة خـــالل اســـتهالكة ازداد اذ االوابـــك لدو فـــي الطاق  الفت
 % 5.3 الطاقـــة اســـتهالك اجمـــالي فـــي الزیــادة معـــدل بلـــغ بینمـــا ســـنویا % 5.9 بمعــدل 2011 – 2007
   . نفسها الفترة خالل

 إجمـالي فـي الطبیعـي للغـاز النـسبیة األهمیـة حـسب فئات 3 إلى االوابك في األعضاء الدول وتصنف
 وهـــي للطاقـــة اســـتخدامها إجمـــالي مـــن % 50 عـــن الغـــاز حـــصة یزیـــد دول فهنـــاك الطاقـــة مـــن اســـتهالكها

 الجزائـــر وهــي % 50 -% 33 مــابین الغــاز حــصة یتـــراوح دول وهنــاك ،ولیبیــا واإلمــارات وقطــر البحــرین
 للطاقـــة اســتخدامها مــن %33 عــن الغــاز حــصة فیهــا تقــل دول هنــاك وأخیــرا ،وتــونس والــسعودیة ومــصر

  )5(والكویت والعراق سوریا وهي

  . الیوم / نفط مكافئ برمیل ألف الغاز استهالك یبین  التالي الجدول
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  )2011- 2006( للفترة یوم / نفط مكافئ برمیل ألف الغاز ستهالك )1( جدول
  (*)2011  2010  2009  2008  2007  2006  الدول

  5 ,010  47 ,290  45 ,950  44 ,130  39 ,620  38 ,110  أوابك
  190  1 ,790  1 ,738  1 ,684  1 ,591  1 ,477  األخرى العربیة الدول

  5 ,200  49 ,080  48 ,688  45 ,814  41 ,211  39 ,587  العربیة الدول إجمالي
  .68ص ،2011 ،أوابك للبترول المصدرة العربیة األقطار لمنظمة السنوي األحصائي التقریر : المصدر

 .108ص ،2011 ) أوابك( للبترول رةالمصد العربیة األقطار منظمة ،)38( السنوي العام األمین تقریر (*)
 المؤكــدة الغــاز أحتیاطیــات مــن مكعــب متــر تریلیــون 72 علــى األوســط الــشرق منطقــة تحتــوي ًوأخیــرا

 أي مكعــب متــر تریلیــون 52 وحــدهما وقطــر ایــران ولــدى ،العــالمي األجمــالي مــن %40 نــسبة تــشكل وهــي
 طبیعـي غـاز شـكل علـى یـصدر سـوف ضـافياأل األنتـاج ومعظم ،العالمیة األحتیاطیات ثلث من یقارب ما

  . )6(مسال
ـــع یخـــص فیمـــا أمـــا ـــات توزی ـــة األحتیاطی ـــة المجموعـــات وفـــق الغـــاز مـــن العالمی ـــة فـــي الدولی  عـــام نهای
2011:)7(   

  . مكعب متر تریلیون, 193 86  =العالمي األجمالي
  %4,27 = االوابك في األعضاء الدول

  %13 ,2= أخــــرى
  %5 ,1 =الشمالیة أمریكا

  %22 ,7= العربیة غیر اوابك ولد
   %31 ,6 = المستقلة الكومنولث دول

  2011 سنة نهایة في مكعب متر ملیار المؤكدة الغاز أحتیاطیات یبین )2( التالي والجدول
   )2011-2006( للفترة السنة نهایة في مكعب متر ملیار المؤكدة الغاز أحتیاطیات )2( جدول

  (*)2011  2010  2009  2008  2007  2006  الدول

  53 ,157  53 ,157  53 ,012  52 ,719  52 ,472  52 ,059  أوابك
  54 ,671  54 ,678  54 ,533  54 ,240  54 ,069  53 ,581  العربیة الدول إجمالي

  44 ,043  50 ,249  50 ,384  50 ,125  50 ,011  49 ,703  العربیة غیر اوبك دول
  94 ,292  94 ,292  90 ,669  90 ,290  87 ,140  86 ,747  أوبك

  .14ص ،2011 ،أوابك للبترول المصدرة العربیة األقطار لمنظمة السنوي األحصائي التقریر : المصدر
  .185ص ،2011 )أوابك( للبترول المصدرة العربیة االقطار منظمة ،)38( السنوي العام االمین تقریر (*)
   العالمیة األسواق في الغاز تسعیر أسس : ًثالثا

 أسـواق فـي الحـال هـو كمـا العـالمي الركـود بـسبب الطلـب فـي باألنخفـاض میةالعال الغاز أسواق تأثرت
 یرجـع وهـذا للـنفط سـلبي العـرض جانـب كـان ولكـن ،للغاز بالنسبة ًتماما مختلف العرض جانب وكان النفط
   :)8(یلي ما الى
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 مـــن وغیرهـــا( الـــسجیل غـــاز انتـــاج فـــي الـــسریعة الزیـــادة خـــالل مـــن المتحـــدة الوالیـــات أمـــدادات تحـــول - 1
 آلیــات أن كمــا الــنفط مــع بالمقارنــة محــدودة المنـاطق بــین الغــاز تجــارة والتــزال . ) التقلیدیــة غیــر األمـدادات

 الـصناعیة البلـدان سیاسـات تـؤدي وقـد للوقـود ثـاني خیـار الغـاز مـن جعل البدیل الوقود وتوفر الغاز تسعیر
 . األتجاه هذا عكس الى الكاربون أنبعاثات من بالحد المتعلقة
 -2006( للفتـــرة المختلفــة المنــاطق بعــض فــي بنوعیــه الطبیعــي الغــاز أســعار یبــین  التــالي جــدولوال
ـــون لكـــل دوالر )2010 ـــة وحـــدة ملی ـــة حراری ـــاطق فـــي بریطانی ـــارة من ـــل العـــالم مـــن مخت  متطـــورة بكونهـــا تمث

 .  اقتصادیا
 دوالر )2010- 2006( للفترة العالم من مختارة مناطق في بنوعیه الطبیعي الغاز أسعار )3( جدول

  . بریطانیة حراریة وحدة ملیون لكل
  2010  2009  2008  2007  2006  الــدول
  8 ,0  8 ,5  11 ,6  8 ,0  7 ,8  باألنابیب المنقول الطبیعي الغاز – ألمانیا

  6 ,6  4 ,9  10 ,8  6 ,0  7 ,9  باألنابیب المنقول الطبیعي الغاز – بریطانیا
  4 ,4  3 ,9  8 ,8  6 ,9  6 ,8  باألنابیب نقولالم الطبیعي الغاز – المتحدة الوالیات

  3 ,7  3 ,4  8 ,0  6 ,2  5 ,8   باألنابیب المنقول الطبیعي الغاز – كندا
  10 ,9  9 ,0  12 ,5  7 ,8  7 ,0   المسال الطبیعي الغاز – الیابان
  10 ,1  9 ,6  13 ,8  9 ,5  9 ,2   المسال الطبیعي الغاز – الجنوبیة كوریا

  .98ص ،2011 ،ظبي أبو ،الموحد العربي صادياالقت التقریر : المصدر
 االنابیـب خطـوط بواسـطة المنقـول سـواء الطبیعـي الغـاز اسـعار معـدالت ان نالحـظ الجدول خالل من

 سـعر معـدل ارتفـع حیـث 2010 عـام خـالل العالمیـة االسـواق معظـم فـي ارتفاعـا المسال الطبیعي الغاز او
 لكــل دوالر % 10.9 الــى لیــصل % 21 بنــسبة المــذكورة دةالمــ خــالل الیابــان الــى المــسال الطبیعــي الغــاز
 وحــدة ملیــون لكــل دوالر % 10.1 الــى لیــصل % 5.2 بنــسبة  الجنوبیــة كوریــا والــى ،حراریــة وحــدة ملیــون
 الــى لیــصل % 8.8 بنــسبة االنابیــب عبــر المنقــول الطبیعــي الغــاز ســعر معــدل فیهــا ارتفــع وكنــدا ،حراریــة

 دوالر 4.4 الــى لیــصل % 12.8 بنــسبة المتحــدة الوالیــات وفــي ،راریــةح وحــدة ملیــون لكــل دوالر % 3.7
 ،حراریـــة وحــدة ملیــون لكــل دوالر 6.6 الــى لیــصل % 34.7 بنــسبة وبریطانیــا ،حراریــة وحــدة ملیــون لكــل

  . حراریة وحدة ملیون لكل دوالر % 8.0 الى لیصل % 5.9 بنسبة السعر فیها انخفض والمانیا
 أوربـا فـي منهـا آسـیا فـي وأعلـى الـشمالیة أمریكـا فـي منهـا أوربـا فـي أعلـى زالغـا أسعار كانت ًوتأریخیا

 فــي حــاد أرتفــاع شــهد الحــالي القــرن فــي ولكــن . المــسال الطبیعــي الغــاز مــن مكلفــة واردات الــى أدى ممــا
 طریـق عـن النمـو الـسریع الطلـب أشـباع ًمجـددا الممكـن مـن یعـد لم حیث المتحدة الوالیات في الغاز أسعار
 خفـض الـى الحاجـة نـشأت وهكـذا للحقـول جدیـدة أستكـشافات وجـود مـن بـالرغم بالتناقص أخذ الذي اجاألنت

  .)9(المسال الطبیعي الغاز بواردات والسماح الطلب
   والعالمي العربي الطبیعي الغاز تجارة میزان : ًرابعا

 لیبلــــغ ،2010 عــــام خــــالل %11 ,3 بنــــسبة بنوعیــــه الغــــاز مــــن العالمیــــة الــــصادرات إجمــــالي ارتفــــع
ـــر ملیـــار 2,975 ـــار 876 ,5 بحـــوالي مقارنـــة مكعـــب مت ـــد ،2009 عـــام فـــي مكعـــب متـــر ملی  أرتفعـــت وق

 بواســـطة أمـــا ،2010 عـــام مكعـــب متـــر ملیـــار 677 ,6 الـــى لتـــصل األنابیـــب بواســـطة المـــصدرة الكمیـــات
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 فــي %30 ,5 بحــصة مــستأثرة مكعــب متــر ملیــار 297 ,6 الــى لتــصل مــسیل غــاز شــكل علــى النــاقالت
  .)10( 2010 عام خالل العالمیة الصادرات ماليإج

 أو مـسال غـاز شـكل علـى سـواء العالمیـة االسـواق الـى العربیـة للـدول الغـاز مـن المـصدرة الكمیات أما
 وأحتلـت ،مكعـب متـر ملیـار 200 ,5 الـى لتـصل 2010 عـام خـالل مـستویاتها فـي ًأرتفاعـا شهدت أنابیب
 اجمــــالي مـــن %47 ,4 بنـــسبة أي مكعـــب متــــر ملیـــار 95 صـــادراتها بلغـــت حیــــث األولـــى المرتبـــة قطـــر

 %27 ,8 بنــسبة مكعــب متــر ملیــار 55 ,8 حــصتها وصــلت الثانیــة المرتبــة والجزائــر ،العربیــة الــصادرات
 األمــارات ،%4 ,9 لیبیـا %5 ,7 ُعمــان سـلطنة ،%7 ,6 بحـصة ومــصر ،العربیـة الــصادرات اجمـالي مـن
  .)11( %2 ,7 الیمن ًواخیرا 3% ,8

 للغـاز المـصدرة العربیـة للـدول بالنـسبة خاصـة أهمیـة ذات المـسال الطبیعـي للغـاز العالمیـة جارةالت تعد
 الـــسوق باســـفیك أســـیا منطقـــة تعتبـــر و الغـــاز مـــن النـــوع هـــذا علـــى ًأساســـا التـــصدیر فـــي ألعتمادهـــا وذلـــك

 شــمال دراتلــصا الطبیعیــة الــسوق تعتبـر  أوروبــا فــأن العربــي الخلــیج منطقـة مــن الغــاز لــصادرات الطبیعیـة
  )12(أفریقیا وغرب

  . 2010 لعام بنوعیه العالم دول الى الغاز مــن العربیة الصادرات أتجــاه یوضح التالي والجـدول
   مكعب متر ملیار 2010 عام في بنوعیـه العالم دول الى الغــاز من العربیــة الصادرات اتجاه )4( جدول

 أمریكا  أوروبا  إلى / من
  الشمالیة

 أمریكا
  نوبیةالج

 والمحیط آسیا
  الهادي

 األوسط الشرق
  األجمالي  أفریقیا  أفریقیا

  55 ,80 1 ,57  صفر  0 ,1  0 ,17  صفر  53 ,8  الجزائـر
  11 ,5  صفر  0 ,91  10 ,41  صفر  صفر  0 ,17  ُعمان
  9 ,75  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  9 ,75  لیبیا
  15 ,2  صفر  5 ,8  1 ,9  0 ,6  2 ,2  4 ,7  مصر
  94 ,9  صفر  19 ,3  36 ,2  1 ,0  2 ,6  35 ,8  قطر

  7 ,9  صفر  0 ,25  7 ,6  صفر  صفر  صفر  األمارات
  5 ,5  صفر  0 ,1  3 ,5  0 ,1  1 ,3  0 ,5  الیمن

  200 ,5  1 ,75  26 ,4  59 ,7  1 ,9  6 ,1  104 ,7  العربیة الدول
  .102 ص ،2011 ،ظبي ابو ،الموحدة العربي االقتصادي التقریر : المصدر

 200.5 الـــى 2002 عـــام مكعـــب متـــر ملیـــار 30 مـــن الطبیعـــي ازالغـــ مـــن الـــصادرات قفـــزت ًوأخیـــرا
 ،2030 عـام مكعـب متـر ملیـار 300 عـن یزیـد ما الى تصل إن ویتوقع ،2010 عام مكعب متر ملیارات
 ومعظـــم 2030 عـــام  %42 الـــى 2002 عـــام %14 مـــن األجمـــالي االنتـــاج فـــي الـــصادرات نـــسبة ونمـــت
  .)13(وایران واألمارات ُوعمان قطر من متأتیة الصادرات في الزیادة
  )المسال الطبیعي الغاز في قطر تجربة( القطري الغاز مستقبل :ًخامسا

 2010 عـام نهایـة فـي مكعـب متـر ملیـار 25.201 بحـوالي الغـاز من االحتیاطي قیمة قطر في یقدر
 قطـر مكنـت الممیـزة العالمـة هـذة سـنویا متـري طـن ملیـون 77 الـى انتاجهـا وصل المذكورة المدة نفس وفي

 فـي المـسال الطبیعـي الغـاز تـسییل خطـي بـدأ 2011 عـام وفـي ،المـسال الطبیعـي للغاز منتج اكبر لتصبح
 بالغـاز دولـة 23 وتـزود % 30 الـى تـصل العـالمي االنتـاج مـن قطـر حـصة فـي زیـادة بأضـافة قطـر شركة

 فــــي طاالفــــرا تجنــــب اجــــل ومــــن ،العــــالم فــــي المــــسال الطبیعــــي الغــــاز انتــــاج مــــن % 28 حــــوالي وتــــشكل
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 العــالمي الطلــب مقابــل البعیــد المــدى فــي الــشمالي حقلهــا انتــاج امكانیــة قطــر تــدرس الغــاز مــن المعــروض
ـــة بنقـــل قطـــر واكتفـــت 2013 عـــام حتـــى للغـــاز التـــصدیر عقـــود اوقفـــت حیـــث المتوقـــع  امریكـــا الـــى الطاق
  .)14(واسیا واوروبا والجنوبیة الشمالیة

 یحتــوي والــذي مربــع كیلــومتر آالف 6 عــن تزیــد ةمــساح علــى الممتــد الــشمال حقــل قطــر فــي ویوجــد
  . مكعب قدم تریلیون 900 عن یزید أحتیاطي مخزون

 للغـاز المـستقبلیة المـشاریع اهـم ومـن ،البحـر سـطح تحـت الواقـع الحقـل هـذا مـن الغـاز  یـستخرج حیث
ــة فــي المــسال الطبیعــي ــة بــین مــا شــراكة عقــد تــم حیــث قطــر دول  بیــلمو وأكــسون للبتــرول وقطــر قطــر دول
   :)15( المشاریع لهذه موجز شرح یلي وفیما ،المحلي الغاز لتطویر محلیة مشاریع ألنجاز

 حـوالي بلغـت تـسویقیة وبطاقـة 2005 عـام المـشروع هـذا مـن االولـى المرحلـة انجـاز تـم : الخلیج غاز - 1
 أنتاجهـــا أرتفـــع حیـــث 2009 عـــام فـــي الثانیـــة المحطـــة وأســـتكملت یومیـــا قیاســـي مكعـــب قـــدم ملیـــار 750

 وقــد الــشمال لحقــل التنمیــة مــشاریع اهــم مــن المــشروع هــذا ویعــد یومیــا قیاســي مكعــب قــدم ملیــار )25,1(بـــ
 ومــصانع الطاقــة تولیــد محطــات مــن لعــدد الغــاز وتزویــد المحلیــة للــصناعات المتزایــد الطلــب لتلبیــة جهــز
  . قطر في البتروكیمیاویات صناعات جانب الى البحر في المیاه تحلیة

 وأن ًیومیـــا الغــاز مــن مكعــب قـــدم ملیــار )4,1( المــشروع یــوفر أن المتوقـــع مــن حیــث : للغــاز بــرزان - 2
ــا ًبئــرا 30 ویــضم 2014 عــام بنهایــة األنتــاج ینطلــق  32 قیــاس مــن أنابیــب وخطــي منــصات وثــالث ًبحری

 عــدد ومعالجــة أنتــاج المــشروع هــذا ویــشمل للتــصنیع الــصناعیة لفــان رأس مدینــة إلــى الغــاز وســینقالن أنــشأ
 لمحطــات بــه ســیزود الــذي الغــاز ًمتــضمنا الــشمال حقــل مــن المــستخرجة الهیــدروكربون ســوائل مــن وعمتنــ

 . قطر في البتروكیمیاویات صناعة في یستخدم الذي األیثان وغاز قطر في والمصانع الطاقة
 ألــف 140 بحــدود یعــالج الــذي المكثفــات تــصفیة علــى یعمــل : للمكثفــات لفــان رأس مــصفاة مــشروع - 3

 . الدیزل وزیت والكیروسین والنفط السائل للبترول غاز الى ویحولها المكثفات من یایوم برمیل
ـــان رأس مـــشروع - 4 ـــى ویعمـــل : للهیلیـــوم لف ـــوم اســـتخالص عل  المـــسال الطبیعـــي الغـــاز مـــن الخـــام الهیلی

 المــشروع هــذا یجعــل ممــا ســنویا الــسائل الهیلیــوم مــن قیاســي مكعــب قــدم ملیــون 600 تنــاهز أنتــاج وبطاقــة
 مـن %)10( الهیلیـوم مـن قطـر تنتجـه مـا نـسبة تبلـغ اذ العـالم فـي الهیلیـوم منتجـي أكبر أحد قطر لةدو من

 . العالمي األنتاج
 موضــح هـو كمـا توسـعات لعـدة الـشركة هـذه خـضعت : المحـدودة المـسال الطبیعـي للغـاز قطـر شـركة - 5

  :)16(أدناه
ـــغ :1- غـــاز قطـــر -أ ـــة تبل ـــة الطاق ـــ )10( حـــوالي للمـــشروع الحالی  الطبیعـــي الغـــاز مـــن ًســـنویا طـــن ونملی

 . والكبریت المكثفات المشروع وینتج المسال
 مكعـب قـدم بلیـون 2 ,8 بمعـدل الـشمال حقـل غاز ومعالجة تطویر الى المشروع یهدف :2 غاز قطر -ب

 بـدا وقـد الـسنة فـي طـن ملیـون 7 ,8 منهمـا كـل طاقـة انتـاج خطـي مـن المسال الطبیعي الغاز ألنتاج یومیا
  . 2009 عام في االنتاج

 مكعـب قـدم بلیـون 4,1 بمعـدل الـشمال حقـل غـاز ومعالجـة تطویر الى المشروع یهدف : 3 غاز قطر -ج
 بـــدأ وقــد الــسنة، فــي طـــن ملیــون 7 ,8 بطاقــة واحــد انتـــاج خــط مــن المــسال الطبیعـــي الغــاز ألنتــاج یومیــا

  . 2010 عام في األنتاج
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 مكعـب قـدم بلیـون 1 ,4 بمعـدل الـشمال حقـل غـاز ومعالجـة تطـویر الـى المـشروع یهدف :4 غاز قطر -د
 فــي األنتـاج بـدأ وقـد الــسنة فـي طـن ملیـون 7 ,8 بطاقــة واحـد انتـاج خـط مــن الطبیعـي الغـاز ألنتـاج  یومیـا
  . 2010 عام
 یومیــا مكعــب قــدم بلیــون 2 بمعــدل المعــالج الغــاز انتــاج الــى یهــدف : الغــاز لتــصدیر الــدولفین مـشروع - 6

 الغـــاز بتـــصدیر المـــشروع بـــدأ وقـــد الـــدولفین شـــركة أنـــشأته أنابیـــب خـــط واســـطةب األمـــارات الـــى لتـــصدیره
  .2007 عام منتصف

 الـشمال حقـل إحتیـاطي مـن جـزء تطـویر الـى المـشاریع هـذه تهـدف / سـوائل الـى الغاز تحویل مشاریع - 7
 . للتصدیر التزلیق وزیوت والدیزل النفثا مثل سائلة منتجات الى وتحویله الغاز لمعالجة
  :)17(وهما التطویر من مختلفة مراحل في سوائل الى الغاز لتحویـل شروعانم وهناك

 اســتخدام علــى ویعتمــد ،2006 عــام منتــصف األنتــاج بــدأ / ســوائل الــى الغــاز لتحویــل أوركــس مــشروع   -  أ
ــالیوم مكعــب قــدم ملیــون 320 بمعــدل الخلــیج غــاز مــشروع مــن المنــتج المعــالج الغــاز  34 حــوالي ألنتــاج ب
  . الجودة عالي والدیزل النفثا من ایومی برمیل الف
 حقــل فـي الالزمــة اآلبـار حفـر یــشمل متكامـل مــشروع هـو / سـوائل الــى الغـاز  لتحویــل اللؤلـؤة مـشروع - ب

 ألـف 140 ألنتـاج لفـان رأس فـي ومعالجتـه نقلـه یومیـا مكعـب قـدم بلیـون 1 ,4 بمعدل الغاز ٕوانتاج الشمال
 فـي األنتـاج بـدأ وقـد التزلیـق وزیـوت والـدیزل النفثا ویشمل لسوائ الى الغاز تحویل منتجات من یومیا برمیل

 . 2010 عام المشروع هذا
  . )2013-2000( للمدة الطبیعي الغاز من قطر أنتاج یبین التالي والجدول

  مكعب متر ملیار )2013-2000( للمدة الطبیعي الغاز من قطر أنتاج یبین )5( دولج
  اإلنتاج  السنة

2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2013)1(  

7, 23  
27.0 

5, 29  
4, 31  
2, 39  
8, 45  
7, 50  
2, 63 

77.0  
3, 89  
7, 116  

59.800 
 ،األوسـط بالـشرق الخاصـة توتال مجلة ،واألندماج التكامل أهمیة النفط مشتقات وتوزیع التكریر صناعة : المصدر
   . www . total . com l AFAQ – magazine – PDFالنت شبكة على موقع 11 ص ،2العدد ،2012

(1)  www.soqona.com  php  
 الـى 2000 عـام مكعـب متـر ملیـار 23.7 مـن القطـري الغـاز انتـاج ارتفـاع الجـدول خـالل من نالحظ

 مـــن العدیـــد قطـــر مــةحكو تنفیـــذ الـــى االرتفــاع فـــي الـــسبب ویعـــود 2010 عــام مكعـــب متـــر ملیــار 116.7
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 واكــسون للبتــرول وقطــر قطــر بــین المــشاركة عقــود طریــق عــن المــسال الطبیعــي للغــاز المــستقبلیة المــشاریع
   . المحلي الغاز تطویر اجل من موبیل

 الـى األسـاس بالدرجـة ویهـدف 2009 عـام للغـاز المـصدرة الـدول منتـدى تأسیس قطر دولة في تم ًوقد
 صــناعة تطــویر مجــال فــي الخبــرات وتبــادل الفنــي التعــاون دعــم ،عــضاءاأل للــدول الغــاز سیاســات تنــسیق
 ،لیبیـا عـضویته فـي ویـضم والمـستهلكین للمنتجـین مقبـول مـستوى فـي األسـعار فـي األسـتقرار تحقیق ،الغاز
 وتــم ،وترنیــداد ،بولیفیــا ،فنــزویال ،ایــران ،توبــاغو ،نیجیریـا ،األســتوائیة غینیــا ،روســیا ،الجزائــر ،مــصر ،قطـر
  . له ًمقرا القطریة العاصمة ارأختی

 الــدولي األتحــاد اعــدها دراســة حــسب االنــشاء قیــد المــسال الطبیعــي للغــاز مــشروع 14 هنــاك ًوعالمیــا
  . االنشاء قید فقط مشاریع ثمانیة استرالیا في یوجد حیث 2011 عام من األخیر الربع في للغاز

 كینیــا مــن كــل فــي األقتــصادیة آلفــاقا تغیــر ســوف للغــاز جدیــدة أكتــشافات هنــاك أفریقیــا شــرق وفــي
ــیمن النــرویج دخلــت كمــا ،وتنزانیــا وموزنبیــق ــة فــي وبیــرو وروســیا وال  المــسال الطبیعــي للغــاز التمویــل مرحل

  .)18(الماضیة السنوات الخمس خالل
   العالم في الطبیعي للغاز المستقبلیة التوقعات : ًسادسا
   :)19(األسباب من لعدد الطاقة تولید اتعملی في للوقود األساسي الخیار الغاز أصبح لقد

 الغـاز تمـنح التـي الحراریـة الكفـاءة تطـویر خالل من حدثت التي التوربینات تقنیة في األخیرة التطورات -1
  . والنفط الفحم على ًتفوقا

 ًمـزودا العربـي الخلـیج منطقـة تـصبح أن المتوقـع ومـن الـنفط مـن بكثیـر غـزارة أكثـر المورد قاعدة تعتبر -2
 تلبیــة باألنابیـب الغــاز ألسـتیراد جاذبیـة أكثــر هنـاك ســیكون حیـث المـسال الطبیعــي الغـاز مــن ألوربـا ًرئیـسیا
  . المتزاید للطلب

 األطلــسي ســوق فــي ًكبیــرا المــسال الطبیعــي الغــاز لمــزودي المحتمــل أو الفعلــي العــدد یعتبــر ًوعالمیــا
 األوربیـــین المـــشترین بــین المنافـــسة احتمــال مـــع الالتینیـــة وأمریكــا الكـــاریبي ودول أفریقیــا المـــصادر وتــشمل

   المستقبلیة للطاقة والعرض الطلب جانبي توقعات توضیح ویمكن . واألمریكیین
 2035 عــام %51 بنــسبة الطاقــة علــى الطلــب یــزداد ســوف :المــستقبلیة للطاقــة الطلــب جانــب توقعــات 

 والفحــم ،2035 عـام % 28 الـى 2010 عــام % 34مـن الطاقـة مــن الـنفط نـصیب یــنخفض سـوف بحیـث
 بمعـــدالت یرتفــع ســـوف عــيالطبی الغـــاز واســتخدام ،2035 عــام الطاقـــة إجمــالي مـــن % 29 یحتــل ســوف
 ،% 1.7 بمعــدل مــساهمتها تــصل النوویــة للطاقــة بالنــسبة امــا ،المــذكورة للمــدة %25 -%23 مــن اعلــى

 الكهرومائیـــة طاقـــةوال ،2035 عـــام %6 الـــى مـــساهمتها وتـــصل ســـریعا تتوســـع ســـوف البیولوجیـــة والطاقـــة
  .)20(2035 عام % 3 الى نصیبها یصل

 واإلشـــكال والشمـــسیة الحدیثـــة الحیویـــة كالطاقـــة كافـــة المتجـــددة الطاقـــة إشـــكال عقـــدین خـــالل وســـتبلغ
ـــة مـــن األخـــرى ـــة إمـــدادات فـــي الفعالـــة بالمـــساهمة الطاق  المتجـــددة الطاقـــة مـــساهمة وســـتبلغ العالمیـــة الطاق
 الحـادي القـرن نهایـة فـي % 80 الـى وستـصل 2050 بحلـول العالمیة الیةاإلجم الطاقة من % 40 حوالي

  .)21(والعشرین
 المستقبلیة للطاقة العرض جانب توقعات .  
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  2035 – 2008 سنة من المختلفة الطاقة لمصادر العالمي العرض یبین )7( جدول
  الطاقة مصادر  % الوقود من حصةال  یومیا برمیل ملیون الطاقة مستویات

2008  2010  2020  2035  
 النمو معدل
2008/2035 %  2008  2010  2020  2035  

  28.4  32.3  34.5  35.2  0.8  101.0  90.8  81.2  80.6  النفط
  28.5  29.7  29.4  29.1  1.6  101.5  83.6  69.2 66.6  الفحم
  25.3  23.7  22.8  22.7  2.0  90.0  66.6  53.6  52.0  الغاز
  6.3  5.9  6.2  6.2  1.7  22.5  16.6  14.6  14.3  النوویة

  2.9  2.7  2.5  2.4  2.3  10.3  7.5  5.8  5.5  الكهرومائیة
  5.7  4.6  3.9  3.7  3.3  20.3  12.8  9.2  8.5  البیولوجیة الكتلة

 المتجددة المصادر
  2.9  1.2  0.7  0.6  7.5  10.4  3.5  1.7  1.5  األخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 1.6  355.9  281.3  235.4  229.5  اإلجمالي
- Reference :world oil out look, 2011, p.50 

   األستنتـاجـات
 وهـــي المؤكـــدة الغـــاز أحتیاطیـــات مـــن مكعـــب متـــر تریلیـــون 72 علـــى األوســـط الـــشرق منطقـــة تحتـــوي - 1

 مـا أي مكعـب متـر تریلیـون 52 وحـدهما وقطر ایران ولدى ،العالمي األجمالي من %40 نسبة تشكل
 طبیعـي غـاز شـكل علـى یصدر سوف ضافياأل األنتاج ومعظم العالمیة األحتیاطیات ثلث من یقارب
 . مسال

 لیبلــغ ،2010 عــام خــالل مــن %11 ,3 بنــسبة بنوعیــه الغــاز مــن العالمیــة الــصادرات إجمــالي أرتفــاع - 2
 . 2009 عام في مكعب متر ملیار 876 ,5 بحوالي مقارنة مكعب متر ملیــار 975 ,2

 وأكــسون للبتــرول قطــر مــع اكةشــر عقــد قطــر دولــة عقــدت فقــد القطــري الغــاز مــستقبل یخــص فیمــا أمــا - 3
 مـصفاة ،للغـاز بـرزان ،الخلـیج غـاز أهمهـا ومـن المحلـي الغـاز لتطـویر مـشاریع أنجـاز اجل من موبیل
 . للهیلیوم لفان رأس مشروع ،للمكثفات لفان رأس

 الـــدولي األتحـــاد أعـــدها دراســـة حـــسب التنمیـــة قیـــد المـــسال الطبیعـــي للغـــاز مـــشروع 14 هنـــاك ًعالمیـــا - 4
 أفریقیـا شـرق وفـي مـشاریع ثمانیـة فقـط أسـترالیا في یوجد حیث 2011 عام من األخیر بعالر في للغاز
 للغــــاز التمــــوین مرحلــــة فــــي وبیــــرو وروســــیا والــــیمن النــــرویج ودخلــــت للغــــاز جدیــــدة أكتــــشافات هنــــاك

  . الطبیعي
  التوصیـات

  . الغاز إمدادات تأمین شأنها من التي الداخلیة الغاز شبكات وتخطیط درس - 1
ـــسیاسات ووضـــع یعاتالتـــشر ســـن - 2 ـــي إجـــراءات وأعتمـــاد ال ـــى الخـــاص القطـــاع حـــث شـــأنها مـــن الت  عل

 . والغاز النفط على والعالمي اإلقلیمي الطلب لتلبیة المشتركة المشاریع في األستثمار
 الكــاربون أكــسید ثــاني غـاز أقتنــاص تقنیــات لتطبیـق الغــاز شــبكات مــن االسـتفادة إمكانیــات فــي النظـر - 3

 . النفط حقول في هتخزین ٕواعادة ونقله
 نفـــس لهـــا الغـــاز إمـــدادات تكـــن لـــم إذ المعالجـــة مـــن مزیـــد إلـــى الطبیعـــي الغـــاز توزیـــع أنظمـــة تحتـــاج – 4

ـــا حیـــث األنابیـــب غـــاز مواصـــفات ـــشأت مـــن خلیطـــا األنظمـــة هـــذة مـــاتكون غالب ـــدة المن  والبنیـــة الجدی
  . القدیمة األساسیة
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 واألردن مـصر( العربیـة الـدول یـربط الـذي الطبیعـي زالغـا لنقل العربي الخط مشروع تنفیذ على العمل – 5
 ونقــل متكامــل تنافــسي فعــال عربــي غــاز ســوق تأســیس اهدافــة مــن بتركیــا أخیــرا ویمــر )ولبنــان وســوریا
 العربیــة الــدول تنمیــة فــي لیــساهم االقتــصادي للتكامــل تحقیقــا المــستفیدة البلــدان إلــى والخبــرات المعرفــة
  . األربعة

 اتبـاع یجـب وعلیـة الطبیعـي والغـاز للـنفط المنتجـة الـدول بـین التعـاون تنـسیق كانیـةأم قطـر دولة تدرس -6
 حقیقیـا سـعرا تـضمن آلیـات إلیجـاد اإلنتاج تخفیض خالل من وصناعته الطبیعي الغاز تسعیر سیاسة
   . الطبیعي للغاز

 اإلعمـــال كــل فــي التـــشغیلیة قراراتهــا اتخــاذ عنــد والـــصحة الــسالمة معــاییر تتبـــع  أن قطــر دولــة علــى -7
 مــن المعـاییر هـذة قطــر فـي موبیـل اوكــسون شـركة سـتتبنى المثــال سـبیل فعلـى المــستویات كافـة وعلـى
    المستقبل في المتكاملة العملیات إدارة نظام خالل

   : البحثهوامش
  .156- 155ص ،2006 ،2ط ،العربیة الوحدة دراسات مركز ،العربي النفط مستقبل ،اهللا عبد حسین )1(
  . 151ص ،2005 ،1ط ،األستراتیجیة والبحوث للدراسات األمارات مركز ،للطاقة كمصدر النفط مستقبل )2(
  .196ص 5/5 األحصائي الملحق ،2011 ،ظبي أبو ،الموحد العربي األقتصادي التقریر )3(
  .92ص ،السابق مصدر ،الموحد العربي االقتصادي التقریر )4(
 األقطـار منظمـة عـن صـادرة شـهریة نـشرة ،بـكاالوا بمنظمـة األعـضاء الـدول في الطبیعي الغاز صناعة أفاق )5(

 5ص ،2012 ،38 السنة ،6 العدد ،للبترول المصدرة العربیة
 ،األسـتراتیجیة والبحـوث للدراسـات األمـارات مـــركز ،والقیـود األمكانیـات الخلـیج منطقـة في والغــاز النفط قطاع )6(

  .367 ص ،2007 ،1ط ،ظبي ابو
  .162ص ،2011 ،)أوابك( للبترول المصدرة العربیة االقطار ةمنظم ،)38( السنوي العام األمین تقریر )7(
 البلـــدان علـــى وأنعكاســـاتها العالمیـــة الطبیعـــي والغـــاز الــنفط أســـواق تطـــورات ،فتـــوح وبـــسام ألـــسوب كریــستوفر )8(

 العربیــة األقطــار لمنظمــة العامــة االمانــة عــن تــصدر محكمــة فــصلیة مجلــة ،العربــي والتعــاون الــنفط ،العربیــة
  . 48- 47 ص  ،2011 ،136 العدد ،37 المجلد ،)أوابك( ترولللب  المصدرة

 والبحــــوث للدراســـات األمـــارات  مركـــز ،األقتـــصادي األمـــن ضـــمان نحـــو العربـــي الخلـــیج فـــي والغـــاز الـــنفط )9(
  . 215-214 ص ،2007 ،1ط ،األستراتیجیة

  . 100ص ،2011 ،ابوظبي ،الموحد العربي االقتصادي التقریر )10(
  .100 ص ،2011 ،سابق مصدر ،الموحد العربي االقتصادي التقریر )11(
  . 171ص ،سابق مصدر ،العربي النفط مستقبل ،اهللا عبد حسین )12(
  . 368ص ،2007 ،سابق مصدر ،والقیود األمكانیات الخلیج منطقة في والغاز النفط قطاع )13(
 وقعالوطنیــة،م العربیــة االمریكیــة التجــارة غرفــة عــن الــصادرة،2013العربیــة-االمریكیــة التجاریــة التوقعــات )14(
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 ابــو ،األســتراتیجیة والبحــوث للدراســات األمــارات مركــز ،العالمیــة الطاقــة ســوق فــي الطبیعــي الغــاز مــستقبل )19(
  .138ص ،2004 ، 1ط ،ظبي

(20) 7  world oil out look, 2011, p. 
 ،اإلمـارات ،اإلسـتراتیجیة والبحـوث للدراسات اإلمارات مركز ،مستدام مستقبل نحو الطاقة ثورة ،جیلر هوارد )21(

  37ص ،2009 ،1ط  ،34 مترجمة دراسات سلسلة ،ابوظبي
  والمراجــع المصادر

  .2006 ،2ط ،یةالعرب الوحدة دراسات مركز ،العربي النفط مستقبل ،اهللا عبد حسین - 1
 .2005 ،1ط ،األستراتیجیة والبحوث للدراسات األمارات مركز ،للطاقة كمصدر النفط مستقبل - 2
 .2011 ،ظبي ابو ،الموحد العربي االقتصادي التقریر - 3
 علـــى موقـــع ،2011 ،أوابـــك للبتـــرول المـــصدرة العربیـــة األقطـــار لمنظمـــة الـــسنوي األحـــصائي التقریـــر - 4

 . www.oapec  . org . org النت شبكة
 والبحــــوث للدراســــات األمــــارات مركــــز ،والقیــــود األمكانیــــات الخلــــیج منطقــــة فــــي والغــــاز الــــنفط قطــــاع - 5

 .2007 ،1ط ،ظبي ابو ،واألستراتیجیة
ـــسام ألـــسوب كریـــستوفر - 6 ـــى وأنعكاســـاتها العالمیـــة الطبیعـــي والغـــاز الـــنفط أســـواق تطـــورات ،فتـــوح وب  عل

 لمنظمـــة العامـــة األمانـــة عــن تـــصدر محكمـــة فــصلیة ةمجلـــ ،العربـــي والتعــاون الـــنفط ،العربیـــة البلــدان
 .2011 ،136 العدد ،37 المجلد ،)أوابك( للبترول المصدرة العربیة األقطار

 والبحــوث للدراســات األمـارات مركــز ،األقتـصادي األمــن ضـمان نحــو العربـي الخلــیج فـي والغــاز الـنفط - 7
 . 2007 ،1ط ،األستراتیجیة

 ،األســتراتیجیة والبحــوث للدراســات األمــارات مركــز ،العالمیــة اقــةالط ســوق فــي الطبیعــي الغــاز مـستقبل - 8
 . 2004 ،1ط ،ظبي أبو

 بالــشرق الخاصـة توتـال آفـاق مجلــة ،واألنـدماج التكامـل أهمیـة الــنفط مـشتقات وتوزیـع التكریـر صـناعة - 9
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