
 

  ِطِّسَوَتُمْ الِرْحَبْالَ وِیلِّا النَتْلِي دِ فُّيِیعِبَّ الطُازَغْال

افَرْغُي جِ فٌةَاسَرِد"
  "ِةَاقَّ الطِةَّیِ

  *سالمخالد عبد المنعم عبد ال / الباحث

     :ةـدمـمق

ُتعنى هي و،  وأحدثهااالقتصادیةأحد أفرع الجغرافیا  تعتبر جغرافیة الطاقة    

 ،طرُ وتوزعها الجغرافي على مستوى الق، وتنوعها،هاُمن حیث خصائص ،بدراسة موارد الطاقة

 ، ونقلها، الطاقةإنتاج كما أنها تدرس العوامل المؤثرة في .وعلى مستوى الوحدات السیاسیة

  . واستهالكها باالعتماد على مناهج البحث في الجغرافیة االقتصادیة،وتوزیعها

باعتباره  في اآلونة األخیرة د تزایدت ق مكانة الغاز الطبیعي أنمما ال شك فیهو

 ومن المتوقع أن یلعب حوض البحر المتوسط ، مصرفي من مصادر الطاقة ا� مهماًمصدر

�دورا محوری   . الغاز الطبیعي في مصر خالل المرحلة المقبلةإنتاجا في ً

، م٢٠١٠ عامً فطبقا آلخر دراسة أعدتها هیئة المساحة الجیولوجیة األمریكیة في 

  حوض البحر فيُكتشف بعدُتي أوضحت أن هناك احتیاطیات من الغاز الطبیعي لم توال

 االحتیاطي المؤكد باإلضافة إلى ،)مكعبة تریلیون قدم ٢٢٣ (المتوسط بمصر تقدر بحوالي

 دراسة تقییم تنافسیة ألنشطة البحث )وود ماكینزى(كما أعد بیت الخبرة العالمي . ا�حالی

 أشار فیها إلى أن منطقة البحر ،قد األخیرِال أفریقیا خالل العواالستكشاف في مصر وشم

 من حیث ،ُالمتوسط في مصر تعد ضمن أفضل عشرة أحواض ترسیبیة على مستوى العالم

  .حجم االحتیاطیات المضافة

   المناطق الواعدة على مستوى العالم إلى أربعة)وود ماكینزى(وقد صنفت مؤسسة 

األول من ضمن المستوى  المیاه العمیقة في  خاصة المتوسطوتقع منطقة البحر ،مستویات

   .واالستكشاف مجال البحث فيا للشركات العالمیة ًحیث أكثر المناطق جذب
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    :هما، هیئتین في الطبیعي ویوجد الغاز

 نسب على یحتوى الذي هوو ،)الرطب الغاز(الخام  للنفط مصاحب غاز هیئة في :األولى

 مجتمعة علیها یطلق  والتي،السائل النفط في المذابة اتالهیدروكربون من عالیة

 طبقة أعلى والموجود ّالمتكون الغاز  وهو،)البوتان-البروبان(الطبیعي  الغاز سوائل

 من كمیة على النفط من برمیل كل ویحتوى ،غازیة قبة صورة في السائل النفط

  ).مكعبة  قدم٥٠٠ (بحوالي  المتوسط في تقدر المصاحب الغاز

 المیثان غاز ویغلب، )الجاف  الغاز(  مصاحب غیر، منفرد حر غاز شكل في :ثانیةال

  .وهو الغاز الذي یصلح إلنتاج البتروكیماویات، الجاف الطبیعي الغاز على

  :وأهمیتهموضوع البحث 

 وامتدادها في میاه البحر ،ختیر عمل تلك الدراسة في منطقة دلتا النیل البریةُوقد ا

  :بابسلعدة أالمتوسط 

 هما على أكبر نسبة من االحتیاطیات المؤكدةواحتواؤ ،هماالطبیعي ب الغاز إنتاجتزاید  .١

 خریطة جدیدة للطاقة في مُ وألن تلك المنطقة سوف ترس، في مصرللغاز الطبیعي

  .منطقة الشرق األوسط

  . وخاصة الطاقة،أهمیة البحث في الجغرافیا االقتصادیة .٢

 في إقلیم ، عملیات البحث والتنقیب عن الغاز الطبیعيتزاید االستثمارات األجنبیة في .٣

 . لبحر المتوسط العمیقة ل والمیاه،حوض دلتا النیل

  :  البحثأهداف

  :التعرف عليیهدف البحث إلي 

 . والتكوین، من حیث النشأة؛البحر المتوسط دلتا النیل ومصادر الغاز الطبیعي في. ١

 .هالحتیاطیاتوتتبع التطور التاریخي  ،منطقة الدراسة الغاز الطبیعي في إنتاج. ٢

 في منطقة دلتا النیل وتوزیعه هوشبكات نقل ،التوزیع الجغرافي لحقول الغاز الطبیعي. ٣

  .وامتدادها في البحر المتوسط، البریة

  .ا في منطقة الدراسة� ومستقبله اقتصادی، الغاز الطبیعيإنتاجت شكالدراسة م. ٤
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  :تساؤالت الدراسة

  : ومنها، أن نجیب علیها لكي تتحقق أهداف تلك الدراسةعلیناالت ساؤهناك عدة ت

  ولماذا یقع هناك ؟في منطقة الدراسة ؟ الغاز الطبیعي إنتاجما حجم  

 على ة التي تطرأ ؟ وما التغیرات الرئیسختلفة لنقل وتوزیع الغاز الطبیعيما الوسائل الم 

   ؟حركة نقل وتوزیع الغاز الطبیعي في منطقة الدراسة

 الغاز الطبیعي في منطقة صناعة وكذلك المشكالت التي تواجه ،ما التوقعات المستقبلیة 

  الدراسة ؟

  :منهجیة الدراسة

 ،یعتمد البحث بشكل أساسي على المنهج الجغرافي العام القائم على التوزیع

  : ومنها، تناوله لتلك الدراسةفيج  عدة مناهالباحث وقد اتبع .والتحلیل

 لیميالمنهج اإلق : 

وربط وتحلیل الحقائق ، وهو المنهج الذي یساعد في إبراز التباینات المكانیة للظاهرة

والتي تشمل ، وذلك من خالل التركیز بشكل أساسي على اإلطار المكاني للدراسة، الجغرافیة

  .لبحر المتوسطا وامتداده فيحوض دلتا النیل البري 

 منهج اقتصادیات الطاقة: 

 لمعرفة مصادره ودراسة ؛ج االقتصادیات المختلفة للغاز الطبیعيویتناول هذا المنه

  .االستهالك ومناقشة العوامل المؤثرة في أنماط ،واألسواق الخاصة به، طبیعته

 منهج تحلیل النظم المكانیة: 

ویهتم هذا المنهج بدراسة وتحلیل العوامل المكانیة المؤثرة في تلك الظاهرة 

  ).ًواستهالكا، ً وتوزیعا،ًنقالو، ًمعالجةو، اًإنتاج(بیعي ودراسة الغاز الط، الجغرافیة
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  :مصادر بیانات الدراسة

    :اعتمدت الدراسة علي العدید من المصادر من أهمها 

  . معهد تخطیط الطاقة-  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.١

  صریة العامة الهیئة الم - الهیئة المصریة العامة للمساحة -  المساحة العسكریة.٢

خرائط  -) USGS (  المساحة الجیولوجیة األمریكیة خرائط-للمساحة الجیولوجیة

                                                         .للطاقة) (IHS Group مجموعة 

  -: العاملة في منطقة الدراسة وهي شركات البترول .٣

 -: وتشمل اإلنتاج شركات –أ

 - رشید، البرلس - الفرعونیة  -بتروبل - )إیجاس(للغازات الطبیعیة الشركة القابضة 

   . المنصورة- الوسطاني-أبوقیر

  . شركة غاز مصر–) جاسكو(شركة  -: شركات النقل والتوزیع وتشمل -ب 

  . شركة غازتك وشركة كارجاس-: شركات تموین المركبات وتشمل – ت 

 عناصر البحث

حاور یمكن ترتیبها حسب طبیعة دراسة تتمثل عناصر الدراسة في مجموعة م

  -:الموضوع وهي 

 .ونشأة الغاز الطبیعي، األحواض الترسیبیة: ًأوال

  .منطقة الدراسة في الطبیعي الغاز لحقول الجغرافي التوزیع: ًثانیا

  .واستخالص المشتقات، التوزیع الجغرافي لمصانع المعالجة واإلسالة: ًثالثا

  .دلتا النیل والبحر المتوسط في الطبیعي غاز للاالقتصادي التطور: ًرابعا

 .شبكات أنابیب نقل الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط: ًخامسا

 . في منطقة الدراسة،ستهالك المحلي من الغاز الطبیعياال: ًسادسا
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  .تصدیر الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط: ًسابعا

  .طبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط اقتصادیات الغاز ال: ًثامنا

  .والعابرة للقومیة في منطقة الدراسة، الشركات متعددة الجنسیات: ًتاسعا

  .مشكالت الغاز الطبیعي االقتصادیة في منطقة الدراسة: ًعاشرا

  .المستقبل االقتصادي للغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط: الحادي عشر

  .وتوصیات الدراسةمقترحات : الخاتمة 

  :الحیز الجغرافي والحدود المكانیة والزمنیة للدراسة

�حددت منطقة الدراسة جغرافیا   )ً شرقا°٣٣`  ٣٠و ° ٣٠`  ٠٠( بین خطي طول ، ُ

 أي أنها تمتد في نحو ثالث دقائق  )ً شماال°٣٣`  ٣٠و  ° ٣٠`  ٠٠(ودائرتي عرض 

   . ومثلها عرضیة اًونصف طولی

 وامتدادها، ًودها المكانیة لتغطي دلتا النیل البریة بالكامل جنوباُوحددت كذلك حد

  .في البحر المتوسط، ًشماال

سنة (والتي تبدأ من ، خیرةكما حدد الباحث الفترة الزمنیة للدراسة بالسنوات العشر األ

  .)م٢٠١٤م حتى سنة ٢٠٠٤
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 : ونشأة الغاز الطبیعي، الترسیبیةاألحواض :ًأوال

 حیث تتوافر فیها ؛ن الغاز الطبیعيّة لتكوی البیئة الرئیسالترسیبیة واضاألحتمثل 

 نشأت ، ومواد عضویة تعرضت لعوامل تكتونیة،عوامل تجمعه من صخور رسوبیة مسامیة

 في أنها تعطي صورة ة الصخور الرسوبیة؛حیث تنحصر أهمی .الغاز الطبیعيمنها مصاید 

 كما أنها توضح العوامل التي ،وجیة المختلفةواضحة لطبقات الترسیب في العصور الجیول

  والخازنة للغاز، وتبین تكوینات الصخور المصدریة،ن الغاز الطبیعيّتؤثر علي تكو

  )٣٩، ص م١٩٧٣ ،محمود محمد سیف( .الطبیعي

  :أن على الجیولوجیة الدراسات معظم  اتفقتوقد

  (إلى مكهاُس یصل اسببرو ممتلئ ،النشأة بنیوي ترسیبي حوض عن عبارة النیل دلتا* 

   .العشرین القرن حتى المیوسین عصر من بدایة   )م١٠٠٠

م صدوع ّ بتفاعل نظ، األصلي خالل المیوسین والفترة الالحقة الترسیبيالدلتا حوضّتشكل  *

   . وخلیج السویس،ونظم صدوع البحر األحمر ،البحر المتوسط

ً تتكون أساسا الترسیبي الدلتا حوضخصائص رواسب*   والطین ، والرمل، من الطینّ

،  الدلتاحوضمن مساحة ) % ٧٥  (وأن األنواع  الثالثة السابقة تشغل حوالي، الرملي

  . والحصى، والحصباء،أما النسبة الباقیة فتتوزع علي الرمل الطیني

 تنتمي الرواسب هذه أن دِجُوالبري  الترسیبي النیل دلتا لحوض الرواسب لتطور دراسة في* 

 ،شرقي بین ا�جغرافیموزعة  ةرسوبی تكوینات ثمانیة إلي وتنقسم ،ترسیبیة دورات ثثال إلي

  )١٢٢٠، ص م٢٠٠٥، عبد اهللا عالم( .البریة النیل دلتا وشمالط ووس

  : وامتدادها في البحر المتوسط،النیل البریة لدلتا الترسیبي الحوض

 األحواض كبر من أ وامتداده في البحر المتوسط،یعتبر حوض دلتا النیل الترسیبي

،  االنكسار الشرقي ویوازي فرع دمیاط:ِنویقع هذا الحوض بین انكساری، الترسیبیة في مصر

 التي تتدرج مع  وتتألف تكوینات هذا الحوض.ي فرع رشیدوالثاني االنكسار الغربي ویواز

ن الخزان ّ تكوكبذل و، الذي تتخلله الرمال البلوریة والحواجز الرملیة،فلَّ من الطًاالتجاه شماال

  . للغاز الطبیعي في دلتا النیلالرئیس
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 طبقات عصر في لدلتا النیل البحریة الترسیبي الحوض في الطبیعيیوجد الغاز و

 وهى مزیج من الطبقات ،) متر٥٠٠٠ -  ٤٥٠٠( على أعماق تتراوح بین ،األلیجوسین

مع وجود طبقة من  ، عصر األلیجوسینفيالرسوبیة والمحكومة بتراكیب جیولوجیة محددة 

 وقد أظهرت الدراسات الجیوكیمیائیة وجود طبقات األلیجوسین ).م١٠٠ (مك حواليُالرمال بس

ضافة إلى باإل للغاز الطبیعي التي تعتبر المصدر الرئیس ،الغنیة بالمواد الهیدروكربونیة

 .ة من التراكیب الجیولوجی الغازهجرة على منعتعمل  الطبقات الطینیة التي

)USGS,2010,P.3(  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٤، ص م ٢٠١٠،هیئة المساحة الجیولوجیة األمریكیة  :المصدر      

  النیل  لدلتا الترسیبي الحدود الجیولوجیة للحوض) ٢(شكل 

 الترسیبيالحوض  في المكتشف الغاز أن إلى الدراسات الجیولوجیة أشارت ولقد

  من العدید توافر من خالل و،وحراریة ،یةبیولوج ظروف نتیجة نّتكو قد البحریة النیل لدلتا
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 مثل ،الترسیب بعد ما لظروف تعرضها  ونتیجة،المختلفة األعمار ذات المصدر صخور

  .المناسبین والضغط الحرارة درجتي في وتواجدها ،البكتیري النشاط

  :منطقة الدراسة في الطبیعي الغاز لحقول الجغرافي التوزیع :اًثانی

 الغاز إنتاج البحریة أكبر حقول وامتداداتها، البریة النیلتضم منطقة دلتا      

 تجمعات ةقع ثالثتللغاز الطبیعي  ًاثني عشر تجمعافهي تضم  ،المنفرد في مصرالطبیعي 

  . تجمعات بحریة في البحر المتوسطة وتسع،منها في دلتا النیل البریة

  : تجمعاتثة وتشمل ثال،البریة دلتا النیلبالطبیعي  الغاز تجمعات  -أ 

 : التجمع األول

o وتضم هذه المجموعة الحقول اآلتیة : البریة)أبو ماضي( حقول مجموعة:  

 :البري )ماضي أبو( حقل . ١

   ُبعد وعلى ،النیل دلتا من الشرقي الشمالي الجانب  في)ماضي أبو( حقول تقع

 متوسط ویبلغ .الدقهلیة بمحافظة بلقاس مركز في ،القاهرة شمالي  )كم ١٨٠ (

 متوسط ویبلغ .)كم ٤٠ (بنحو طلخا عن تبعد كما ،) كم٣٢(نحو بلقاس مدینة عن عدهاُب

 أبو  وهى،ًبئراإحدى وعشرین  الحقل ویضم . )كم٩ ( نحو البحر ساحل عن الحقول هذه ُبعد

  .٢١/ حتى البئر أبو ماضي ٢/ و أبو ماضي ١/ماضي 
  :حقل القرعة. ٢

 ویمثل هذا )أبو ماضي( من حقل  )مترات كیلو٨  (ُعلى بعدیقع حقل القرعة البري 

 الغاز الطبیعي في تلك المنطقة؛ ألنه یعتبر همزة الوصل بین نتاجالحقل أهمیة كبیرة إل

  ). أبو ماضي(ومصنع المعالجة في ، الحقول البحریة في شمال بلطیم

ثم البئر شمال  ،٩ / حتى القرعة١/وهى القرعة ،آبار ویضم هذا الحقل عشر

  .١/القرعة

 :حقل الخاللة. ٣

ل ٕ والى الشمال من حقو،)أبو ماضي( إلى الجنوب من حقل یقع حقل الخاللة البري

، ٥/ حتى البئر الخاللة٢/والخاللة، ١/وهى الخاللة، آبار ویضم هذا الحقل ست. شرق الدلتا

   )٢٠١٤ العامة لإلنتاج لشركة بتروبل ،اإلدارة( .١/ثم البئر جنوب الخاللة
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  ): البريندوكو ()ماضيأبو ( غرب حقل .٤

 ١٢(ُ على بعد )أبو ماضي(یقع حقل ندوكو البرى إلى الشمال الغربي من حقل 

یاز الشركة ویقع في منطقة امت.  على الحدود ما بین محافظتي الدقهلیة وكفر الشیخ)كیلومتر

 ٣ /٢ /١ندوكو: هي، بار ویحتوى هذا الحقل على مجموعة من اآل،الدولیة للزیت المصري

  . ١/وجنوب غرب ندوكو، ٢/وشرق ندوكو، ١/غرب ندوكو وكذلك بئر، ٨/ندوكوحتى 

o حقول بتروبل ( الدلتا  شرق وسط حقول مجموعة:( 

   :تشملو ،الدقهلیة بمحافظة طلخا مركز بسندیلة في الدلتا شرق حقول تقع 

 الدلتا شرق حقل : 

 ٣٠ (عدُوعلى ب،  بدلتا النیل)أبو ماضي(یقع هذا الحقل في جنوب شرق حقل 

البئر شرق  حتى ٣ /١/٢الدلتا شرق بئر :هي ،طبیعي غاز آبار مجموعة  وبه،)اًكیلومتر

  .١٠/ الدلتا

 بطرة حقل: 

 ٣٨  (ُوعلى بعد،  بدلتا النیل)أبو ماضي(یقع هذا الحقل في جنوب شرق حقل 

 :هما ،الطبیعيبئران للغاز   وبه،یاز الشركة الدولیة للزیت المصري في منطقة امت)اًكیلومتر

  .٢/ةوبطر، ١/ةبطر البئر

 الزعفران حقل: 

 ٤٠(ُوعلى بعد ،  بدلتا النیل)أبو ماضي(الحقل في جنوب شرق حقل  هذا یقع

 وغرب، ١/شرق الزعفران: هي، طبیعي غاز آبار مجموعة وبه ،بلقاس ركزن مع )اًكیلومتر

   )٢٠١٤ة بتروبل ، العامة لإلنتاج لشركاإلدارة( . ٢/ والزعفران،١/الزعفرانو، ٢/الزعفران

  : التجمع الثاني

o  حقول الوسطانى( حقول شرق الدلتا مجموعة(:  

 مناطق امتیاز  في ثالثالنیل، دلتا منطقة  فيتتوطن مجموعة حقول شرق الدلتا

ً نطاقها عشرون حقال منتجافيویقع   وهى المناطق ،)١( كما یوضح جدول الطبیعي للغاز ً
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( امة للبترول مع الشریك األجنبي ل نیابة عن الهیئة العالتي تدیرها شركة الوسطانى للبترو

  .اإلماراتیة) مصر غاز دانة

  .)حقول الوسطاني(مناطق امتیاز وحقول شرق الدلتا  )١(جدول 

  

 منطقة امتیاز القنطرة غرب منطقة امتیاز غرب المنزلة منطقة امتیاز المنزلة

 -:ول الواقعة بهاالحق   -:الحقول الواقعة بها -:الحقول الواقعة بها

 حقل سما. ١ حقل غرب المنزلة.١ حقل الوسطانى. ١

 سلمى دلتا. ٢ حقل اللوز. ٢ حقل شرق الوسطانى. ٢

 حقل شمال دلتا سلمى. ٣ حقل الضبایعة.٣ حقل جنوب المنزلة.٣

 حقل تیولیب. ٤ حقل الباسنت. ٤ حقل ورد دلتا. ٤

  حقل سندس. ٥ حقل غرب ورد دلتا. ٥

  زهارحقل األ. ٦ نوب أبوالنجاحقل ج. ٦

  وركیدحقل األ. ٧  

  حقل شراباص. ٨  

  حقل فارسكور. ٩  

   حقل جنوب فارسكور. ١٠  

  .٢٠١٤، شركة الوسطانيب لإلنتاج العامة ةردااإل :المصدر    

  

  : التجمع الثالث

o  حقول المنصورة ( مجموعة حقول جنوب شرق الدلتا:( 

  جنوب شرق مدینة المنصورة بمحافظة الدقهلیةفي  شرق الدلتاب جنو مجموعة حقولتتواجد

 كما الطبیعي نطاقها عشرة حقول منتجة للغاز في مناطق امتیاز ویقع بدلتا النیل، في ثالث

وهى المناطق التي تدیرها شركة المنصورة للبترول نیابة عن الهیئة العامة ) ٢(یوضح جدول 

  .م٢٠٠٤ًبدایة من سنة ) ز ریسورسز للبترولیلرو مشركة(للبترول مع الشریك األجنبي 

  .)المنصورة للبترول(مناطق امتیاز وحقول جنوب شرق الدلتا  ) ٢(جدول 
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  القنطرةمنطقة امتیاز منطقة امتیاز جنوب شرق المنصورة  المنصورةمنطقة امتیاز

 :الحقول الواقعة بها -:الحقول الواقعة بها -:الحقول الواقعة بها

 حقل القنطرة. ١ حقل الروضة. ١ ةیلمنصوراحقل . ١

  حقل دماص. ٢ حقل جنوب بلقاس. ٢

    حقل جنوب الزرقا. ٤

    حقل جنوب المنصورة. ٥

    حقل شرق أبو زهرة. ٦

     طربايحقل. ٧

    حقل طماي. ٨

    حقل غرب دكرنس. ٩

     حقل غرب الخاللة. ١٠

   .٢٠١٤ ، للبترولالمنصورة شركة نتاج العامة لإلاإلدارة :المصدر    

   :ةبحری وتشمل تسعة تجمعات ،ةالبحری دلتا النیلبالطبیعي  الغاز تجمعات -ب

 :البحریة بلطیم حقول مجموعة .١

 تقوم إذ المتوسط؛ البحر في )ماضي أبو( حقول لمجموعة ًامتدادا الحقول هذه ُتعد

 على بتروبل شركة عاتمجمو إحدى وهي) للغاز المتوسط البحر شركة( میدجاس شركة

 ٢٠٠ یبلغ عمق على المتوسط البحر میاه داخل ،طولیة مجموعة في الحقول هذه استغالل

 ،بلطیم شرق حقل یقع منه الشرقي الشمال ٕوالى ،بلطیم جنوب بحقل الجنوب في وتبدأ. متر

 مساحة هذه الحقول وتبلغ ، .بلطیم شمال حقل ثم ،بلطیم شرق شمال علیه یطلق ثالث وحقل

ًكیلو مترا مربعا  ٤٠٠( نحو  ٨ بمسافات تتراوح مابین عن الشاطئ  هذه الحقول  وتبعد )ً

  . كیلو متر٣٠كیلو متر إلي 

  :البحریة التمساح حقول مجموعة  .٢

 اتجاه في اًأیض وتترتب ،فؤاد بور مجموعة من الغرب إلى المجموعة هذه حقول تقع

 وتلیه ،الجنوب في صقارو بحقل  وتبدأ،متر٢٠٠عمق  خط بها ویمر ،جنوبي شمالي

ًكیلو مترا مربعا  ٥٨٧ (نحو ة هذه الحقولمساح تبلغو ،وحابى ودنیس تونا حقول مجموعة ً( 
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 عمقه ویصل ،ًمترا ٤٧ نحو فیه الغاز طبقة ُسمك ویبلغ ،. كم٦٠وتبعد عن الشاطئ حوالي 

  .ًمترا١٤٧٥ نحو

 :فؤاد بور حقول مجموعة .٣

 ،المتوسط البحر میاه داخل ،سعید بور مدینة نم الشمال إلى المجموعة هذه تقع

 من �طولیا ًاتجاها تأخذ حقول ةخمس وتضم . )ًمترا ١٢٠:٣٠  (ما بین تتراوح أعماق على

 ،باركودا ثم ،نورس حقل ثم ،درفیل حقل ویلیه ،فؤاد بور بحقل تبدأ ،الشمال إلى الجنوب

 تبعد عن الشاطئ حوالي و) ً مربعاًكیلو مترا  ١١٠٠( نحو مساحة هذه الحقول وتبلغ ،ووقار

   )٢٠١٤ ، لشركة بتروبللإلنتاج العامة اإلدارة(  . كم٤٥

 :شمال البردویل حقول مجموعة .٤

 الناحیة في منطقة امتیاز شمال البردویل في شمال البردویل حقول  مجموعةقعت

   ، جزیرة سیناء لشبهالشمالي قبالة الساحل ؛المتوسط لبحرلالجنوبیة الشرقیة 

 من الطبیعيستخراج الغاز ا حقول أول ي منوهحقال أسد وزراف  علي تشتملو

وتبلغ مساحتها  .)اً متر٣٥٠ و٢٠٠(على عمق میاه یتراوح بین في مصر   العمیقةالمیاه

وتبعد هذه ، م٢٠٠٢  عامفيوتم اكتشاف هذین الحقلین . اً مربعاً كیلو متر١٢٥حوالي 

   )٢٠١٤ ،بترو بردویلدارة العامة لإلنتاج لشركة اإل ( . كم٦٠ حواليب الشاطئ عن الحقول

  ): الفرعونیة (رأس البر البحریة  حقول مجموعة .٥

، وحقل أخن، وحقل حابي، حقل سیث:  وهيحقول أربعة  هذه المجموعةتضمن

 التي تقع شمال غرب في منطقة امتیاز رأس البر البحریة بالبحر المتوسط وحقل تورت

ًكیلو مترا مربعا   ١٨٠( نحو ذه الحقولمساحة ه و تبلغ  ،،بورسعید  ٨٠ُعلى بعد  تقع و، )ً

 أعماق يً مترا وعل٥٠ ویبلغ سمك الطبقة الحاملة للغاز حوالي  ، من الشاطئٍاًكیلو متر

  ).٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج للشركة الفرعونیة للبترول ، (). متر ٤٠٠ – ١٧٥٠(تتراوح ما بین 

  :حریةشمال سیناء الب حقول مجموعة .٦

     النیل بمیاه  دلتا من الشرقي الجناح على  شمال سیناء البحریةمنطقة امتیاز تقع 

مساحة هذه  و تبلغ)  متر ٥٠٠ – ١٠٠( وعلي أعماق تتراوح ما بین ،البحر المتوسط

ًكیلو مترا مربعا   ١٣٥( نحو الحقول  من الشرقي الشمال إلى اًمتر كیلو ٧٤ ُوعلى بعد، )ً
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 .بلیو سیتي وحقل ،كاموس وحقل ،تاو حقل :هي ،حقول ثالثة  وتضم،انةرم مدینة شاطئ

  )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة شمال سیناء للبترول ،(

 :البحري ثقة حقل .٧

 بین األعماق حیث تتراوح ،یقع حقل ثقة البحري في المیاه العمیقة بالبحر المتوسط

وشرق ، ١-وغرب ثقة، ٢- وثقة،١-ثقة: هي ،آبار ویضم مجموعة )  متر ٥٠٠- ١٠٠(

 ٧٨ُبعد ًمترا ویقع علي   كیلو٦٧ وتبلغ مساحة هذا الحقل حوالي .١-وشمال ثقة، ١-ثقة

  )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة بتروبل ، (.ًٍكیلو مترا من الشاطئ

 :حقول امتیاز غرب الدلتا بالمیاه العمیقة .٨

 إجمالي ب،)أبو قیر(و، رلس والب، هذه المنطقة حقول مناطق امتیاز رشیدتضم

من سطح ( ، الضحلة والعمیقةالمیاهوتقع تلك المناطق في نطاق . ٢ كم١٦٦٨مساحة بلغت 

 تحت ،) متر٢٨٠٠(ویبلغ متوسط عمق طبقة الغاز بها نحو  )البحر إلى عمق ألف متر

منها تقع بمنطقة امتیاز سبعة ًسبعة عشر حقال؛  وتضم هذه المنطقة. مستوي سطح البحر

عدد اثنتین كما تضم ،  بمنطقة رشید حقول وخمسة،)أبو قیر(  امتیازبمنطقة خمسةو ،لبرلسا

  . ً بئراوخمسین

  : المتوسط العمیقة إلي قسمینالبحردكو في میاه إ شمال فيتنقسم الحقول 

 :) البحريرشید(از روزیتا حقل امتی  - أ

 فرع رشید  كم من٤٨ مسافة علي البحري في میاه البحر المتوسط یقع حقل رشید

ن حقل امتیاز روزیتا من خمسة ّ ویتكو، علي الرمیة العلیا لفالق رشید الرئیسي،بدلتا النیل

 وحقل ، وحقل رشید الشمالي،٣/ وحقل رشید ،٢/ وحقل رشید،١/ حقل رشید: هي،حقول

  ) ٢٠١٤رشید ، لشركة لإلنتاج العامة اإلدارة (.اسیكوبجنوب 

 : البحریةحقول البرلس  - ب

ر ّتقدو ، العمیقةلمیاهبا غرب الدلتا امتیاز منطقة  فيالبرلس للغاز تقع حقول  

 ،اً مربعاً كیلو متر١٣٦٧میاه العمیقة بحوالي بالالمساحة الكلیة لمنطقة امتیاز غرب الدلتا 

 داخل المیاه ، من اإلسكندریة في الشمالي الغربي من دلتا النیلاً كیلو متر٨٠عد ُوتقع علي ب



  سالمخالد عبد المنعم عبد ال دراسة في جغفرافیة الطاقة              –الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط  

  - ٤٢٣ - 

 – سكاراب : مثل، وتشتمل هذه المنطقة علي العدید من الحقول،المتوسط لبحرا  فياإلقلیمیة

  .  سیكوبا– سیربانت - سافیر– سیینا – سیمیان –سافرون 

   )٢٠١٤ البرلس ،لشركةاإلدارة العامة لإلنتاج (

  : البحریة)أبو قیر(مجموعة حقول  .٩

ویتبع  ،ط في البحر المتوسشمال غرب الدلتا قیر البحریة مجموعة حقول أبوقع ت

 منطقة متیاز تسمي اُوتضم المنطقة منطقة. لتا النیل من الناحیة الجیولوجیة دأبو قیرخلیج 

 ، الضحلة المتاخمة لساحل الدلتاوتقع بالمیاه، ٢كم ٢٩٨.٥٠ تبلغ مساحتها ،أبو قیرامتیاز 

   : حقولربعةأوتشمل  ،)ً مترا٥٠(ً المنطقة شماال خط عمق ّویحد

 . ٣/أبو قیر و شمال ،٢/أبو قیر و شمال ،١/و قیرأبوشمال ، ١/أبو قیر

، اًمتر ٣٠٣٩علي عمق و ، كم من الشاطئ١٥ علي بعد حوالي أبو قیرویقع حقل 

عد ُوعلى ب،  كم٢٠على مسافة  أبو قیر فیقع شمال غرب حقل ،١/أما حقل شمال أبو قیر

 ١٥ على بعد ٣/أبو قیرویقع حقل شمال . اً متر٣٩٧٤ على عمق ، كم من مدینة إدكو٣٦

 وتوجد طبقة ، كم٢٢ حوالي بالشاطئكما یبتعد عن نقطة تجمعه ، أبو قیركم من حقل 

  )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة أبو قیر ، (.اً متر٣٧٩.٤٨عمق المنتجة على الغاز 
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   : واستخالص المشتقات،التوزیع الجغرافي لمصانع المعالجة واإلسالة :ًثالثا

ة شمال شرقي مصر معظم مصانع معالجة الغاز الطبیعي تتوطن في منطق

، ًومصانع إسالة الغاز الطبیعي في مصر حیث تقع في هذه المنطقة اثني عشر مصنعا

وتنتشر . وحدات اإلسالة واستخالص مشتقات الغاز الطبیعي لمعالجة الغاز الطبیعي وثالثة

  -) :٤(ا كما هو موضح في الشكل ًجغرافی

 مصانع المعالجة: 

   قبل استهالكهامرحلتینتتم معالجة الغازات الطبیعیة وتنقیتها علي 

 یتم تجفیف الغازات وضغطها وفصل المتكثفات أي المواد المرحلة األولي ففي 

  . في ظل درجة الحرارة والضغط الجوي العادیینتتكاثفالتي 

) وتانالبروبان والبی( یتم فصل سوائل الغازات الطبیعیة : وفي المرحلة الثانیة 

  )٣١٧ص ، ١٩٩٤،محمد محمود الدیب .(  وكبریتید الهیدروجین والمركبات الغیر مرغوب فیها

 في البحر المتوسط حقول  و البریةدلتا النیل الغاز الطبیعي المنتج من حقول یعالج

  :وتشمل )٤( كما هو موضح في الشكل ،ًمصنعا  عشراثني

 :)ي البحرماضي شمال أبو( ، البري)ماضي أبو(مصنع  .١

 بین خطي ، لمعالجة الغاز الطبیعي في محافظة الدقهلیةماضي یقع مصنع أبو

" ٤١و ° ٣١` ٢١" ١٢(  ودائرة عرض، اً شرق )°٣١` ٢٤" ٤٩و ° ٣١` ٢٥" ١٨(طول 

 اًمتر  كیلو٣٠و، مترات عن ساحل البحر المتوسط  كیلو١٠ویبعد حوالي ، ًشماال) °٣١` ١٢

  .ن مدینة المنصورةًمترا ع  كیلو٤٥و، عن مدینة بلقاس

 بمعدل یومي ،م١٩٧٤ في ماضي  للغاز الطبیعي من محطة أبوإنتاج بدأ أول

 م١٩٧٥ وفي عام . من المتكثفاتً برمیال٩٠ و، من الغاز الطبیعيمكعبة قدم مالیین ٤.٥

م ١٩٧٦وفي عام . ) مالیین قدم مكعبة١٠(بقدرة تصمیمیة  تم بناء وحدة المعالجة األولى

 برمیل من ٢٠٠٠و ،  ملیون قدم مكعبة من الغاز١٢٠سعة (معالجة الثانیة ُشیدت وحدة ال

م تم إنشاء ١٩٨٩وفي عام ، )٣،٤(ُم  شیدت وحدات المعالجة ١٩٨٥ام وفي ع). المكثفات

   )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة بتروبل ، ( ).٦،٥(وحدات المعالجة 
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 : وغرب الخاللةمصنع جنوب بطرة .٢

`  ٢١" ١٢(الغاز الطبیعي في محافظة الدقهلیة بین خطي طول یقع مصنع معالجة 

 ،ً شماال)°٣١` ٢١" ١٢و ° ٣١` ٢١" ١٢(ودائرة عرض ، اً شرق)°٣١` ٢١" ١٢و ° ٣١

 ملیون قدم ١٨٥ ویعالج الغاز الطبیعي بمعدل ،وهذا المصنع یتبع شركة المنصورة للبترول

   )٢٠١٤إلدارة العامة لإلنتاج لشركة المنصورة ،ا ( .یوم / ً برمیال١٨٥٠ والمتكثفات ،یوم / مكعبة

 :مصنع جنوب المنصورة .٣

" ١٢.٨(یقع مصنع معالجة الغاز الطبیعي في محافظة الدقهلیة بین خطي طول 

" ١٢.٨و °  ٣١` ٢١" ٠٠١٢.٨( ودائرة عرض ،اًشرق) °٣١` ٢١" ١٢.٨و ° ٣١`  ٢١

 یعالج الغاز  و النیلرول في دلتاً شماال وهو المصنع الثاني لشركة المنصورة للبت)°٣١` ٢١

  .یوم / ًبرمیال ١٩٥ والمتكثفات ،یوم / مكعبةملیون قدم  ١٦٥الطبیعي بمعدل 

   )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة المنصورة ،( 

 :مصنع غرب دكرنس .٤

التابع لشركة المنصورة في محافظة الدقهلیة بین یقع مصنع معالجة الغاز الطبیعي 

`  ٢١ " ١٢.٨( ودائرة عرض ،ً شرقا)°٣١` ٢١" ١٢.٨ً  و °٣١` ٢١ "١٢.٨(خطي طول 

  . ً شماال)°٣١`  ٢١" ١٢.٨و ° ٣١

 والمتكثفات من الغازات ، علي استخالص البوتاجازدكرنسیعمل مصنع غرب 

 باإلضافة إلي ،یوم/  برمیل ٢٠٠٠ إجمالي ب،المصاحبة المنتجة من حقل غرب دكرنس

نتاجیة اإل وتبلغ الطاقة .تین ویشتمل علي وحدوم متكثفاتی/ ً برمیال١٢٥٠ حوالي إنتاج

غاز  مكعبة قدم مالیین ٥) وهي استخالص البوتاجاز من الغازات المصاحبة (األولى حدةللو

 وتبلغ الطاقة . برمیل من المتكثفات٨٠٠ و،یوم من البوتاجاز/ برمیل١٠٠٠ وحوالي ،یوم/ 

یوم من  / برمیل ١٠٠٠ و،یوم/  من الغازبةمكع ملیون قدم ٥٠ الثانیة للوحدةالتصمیمیة 

   )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة المنصورة ، ( .یوم من المتكثفات / ً برمیال٤٥٠ و،البوتاجاز

  



  سالمخالد عبد المنعم عبد ال دراسة في جغفرافیة الطاقة              –الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط  

  - ٤٢٧ - 

  مصنع الوسطاني .٥

یقع مصنع الوسطاني لمعالجة الغاز الطبیعي في محافظة الدقهلیة بین خطي طول 

` ٣٥" ٥٩و ° ٣١` ٣٥" ٣٧(ئرة عرض ودا، ًشرقا) °٣١` ٢٤" ٠٧و °  ٣١` ٢٤" ٢٤(

األولى طاقتها ، ّویتكون مصنع تسهیالت الوسطانى من وحدتین للمعالجة، ًشماال) °٣١

والطاقة اإلنتاجیة ، � برمیل متكثفات یومیا٥٠٠٠و،  ملیون قدم مكعبة غاز١٦٠اإلنتاجیة 

(  .�فات یومیا برمیل متكث٥٠٠٠و،  طن بوتاجاز٢٦٠و،  ملیون قدم مكعبة غاز١٦٠للثانیة 

   )٢٠١٤اإلدارة العامة لإلنتاج لشركة الوسطاني ،

  :مصنع الجمیل البري لمعالجة الغاز الطبیعى .٦

و ° ٣١` ١٨" ٣٥( في محافظة بورسعید بین خطي طول الجمیل مصنع یتوطن

  ً شماال )°٣٢` ٠٩" ٣٣و °  ٣٢` ٠٨" ٤٣( ودائرة عرض ،اً شرق)°٣١` ١٨" ٤١

 ١٦٥٠(بسعة تصمیمیة م ١٩٩٥عام الجمیل منتصف  إنشاء محطة معالجة بدأ 

لتقوم المحطة بمعالجة الغاز ) یوم/  برمیل ٣٥٠٠٠المتكثفات و، یوم / مكعبة قدم ملیون

 ، ومنصة جنوب شرق بور فؤاد، منصة وقار:منهاو، البحریة اتنصِمال المنتج من  الطبیعي

  )٢٠١٤مة لإلنتاج لشركة بتروبل ،اإلدارة العا( .  وسمان،نشوجاوأ،  وباربونى، ونورس،درفیل

 :)الفرعونیة ( مصنع حابى وتورت  .٧

 كم غرب بورسعید بین ٢٥عد ُتقع محطة حابى البریة لمعالجة الغاز الطبیعي على ب

و ° ٣٢` ٠٦" ١٠( ودائرة عرض ،اً شرق)°٣١` ٢٠" ٣٢و ° ٣١`  ٢٠" ٢٨(خطي طول 

 ملیون ٥٣٠ م بسعة تصمیمیة٢٠٠٠ عاموتم إنشاء هذه المحطة  .ً شماال )°٣٢` ٠٦" ٣٩

  .یوم/  برمیل ٣٠٠٠المتكثفات و، یوم / مكعبةقدم 

  : مصنع شمال سیناء .٨

 متر بجوار حقل ٢٩٠٠ بمسافة ًا المصنع عن ساحل المتوسط شماالهذَیبعد 

 "٤٢( ودائرة عرض ،ً شرقا)°٣٢` ٤٠" ٤٥و ° ٣٢`  ٤٠" ٢٨( بین خطي طول ،الفیروز

٠١ `  

 وتبلغ طاقة ،ویعالج الغاز المستخرج من حقل تاو. ًاال شم)°٣١` ٠١" ٤٢و ° ٣١

  .یوم/ غازمكعبة ملیون قدم ١٨٠لمصنع التصمیمیة ا
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  :مصنع رشید .٩

`  ٢٢" ١٠ و °٣١` ٢١" ٠٩( عند نقطة تقاطع خط عرض ،دكوإ یقع على شاطئ

وقد تم إنشاء هذا . اً شرق)°٣٠` ١٩" ٥٤ و °٣٠` ١٩" ٤١ (  خط طول مع،ً شماال)°٣١

وبدأ اإلنتاج من المصنع ، بعد اكتشاف حقل روزینا بمنطقة امتیاز رشیدالمصنع 

 وهو تابع لشركة ، ملیون قدم مكعبة٣٨٠ع التصمیمیة وتبلغ طاقة المصن، م٢٠٠١عام

  )٢٠١٠ ،رشید للشركة لإلنتاج العامة اإلدارة( .يتدیره شركة بي ج و،رشید

  :مصنع البرلس .١٠

، وهو مجاور للمصنع السابق، شركة بي جي والتي تدیره ، تابع لشركة البرلسوهو 

ا بمنطقة امتیاز غرب سكوبإوشمال ، سیربینیت ،  سافرون –ب اتم فیه معالجة حقول سكاروت

 من الغاز الطبیعي ، یوم / مكعبة ملیون قدم ٨٠٠وتبلغ طاقة المصنع الفعلیة ، الدلتا عمیق

  )٢٠١٠ ،البرلسركة اإلدارة العامة لإلنتاج لش (.یوم متكثفات /  برمیل١٣٠٠٠و

  :دكومصنع إ .١١

 °٣١` ٢٠" ٢٦(عند نقطة تقاطع خط عرض ، دكو على شاطئ إالمصنعیقع هذا 

وفیه  ،ً شرقا)°٣٠`  ١٩" ٣٠ و °٣٠` ١٨" ٥٧( مع خط طول ، ً شماال)°٣١`  ٢١" ٢٠و 

 ، وسافیرا بمنطقة امتیاز غرب الدلتا عمیق، سینا– سمیان : منها،تم معالجة بعض الحقولت

اإلدارة (. یوم / مكعبة ملیون قدم ١١٦٠ بطاقة تصمیمیة بلغت ،ن المصنع من خطینّوویتك

  )٢٠١٠ ،البرلسالعامة لإلنتاج لشركة 

  : )أبو قیر(مصنع  .١٢

 يعند نقطة تقاطع خط، أبو قیرعلى شاطئ المعدیة بخلیج  ، أبو قیر مصنع یقع

 و °٣٠` ٠٩"  ٠٦(  ي طول مع خط،ًشماال) °٣  `١٦" ١٤و ° ٣١` ١٦" ٠١(عرض 

نع بمعالجة حقول منطقة  ویقوم هذا المص، ویتبع لشركة أدیسون،اً شرق)°٣٠`  ٠٩"  ٤٣٠

  .یوم  /مكعبة ملیون قدم ٣٠٠طاقة تصمیمیةب ،أبو قیرامتیاز 

        )٢٠١٠أبو قیر ، لشركة لإلنتاج العامة اإلدارة(
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  :تا النیلدلوحدات اإلسالة واستخالص مشتقات الغاز في 

  ":UGD"ببورسعید مجمع استخالص مشتقات الغاز الطبیعي . ١

 كم غرب ٢١عد ُعلى ب  "UGD"یقع مجمع استخالص مشتقات الغاز الطبیعي 

" ٧( ودائرة عرض ،اً شرق)°٣١` ١٨" ٥٤و ً  °٣١`  ١٨" ٣٦(  بین خطي طول،بورسعید

  .ًشماال )°٣٢` ٠٩" ٤١ و ° ٣٢` ٠٩

بنظام المناطق ، لمشتقات الغاز شركة مساهمة مصریة الشركة المتحدة تأسست

 ،)جاسكو(شركة المصریة للغازات الطبیعیة  بین كل من ال،م٢٠٠١ في عام الحرة الخاصة

 وذلك بهدف استخالص مشتقات الغازات ،بنسب متساویة) بى بى(شركة و، )ینىإ(وشركة 

 ملیون قدم ١١٠٠ل معالجة من خال) البروبان والبیوتان(ذات القیمة االقتصادیة العالیة 

  )٤٧،ص ٢٠٠٥مجلة البترول ،(.� یومیا من غاز البحر المتوسطمكعبة

  :)SEAGAS( مجمع مبارك إلسالة الغاز والبتروكیماویات بدمیاط . ٢

على  ،بالمنطقة الحرة بمیناء دمیاط یقع مجمع مبارك إلسالة الغاز والبتروكیماویات 

" ١٤و ° ٣١` ٢٧" ١(بین خطي طول  ویقع، م٢٠٠١ عام تأسسو ،ً فدانا٢٨٠مساحه 

  .ً شماال)°٣١` ٤٥" ٥و ° ٣١` ٤٥" ٧(ودائرة عرض  ،ً شرقا)°٣١` ٢٨

)  ملیار قدم مكعبة٢٦٥(، � سنویا ملیارات متر مكعب٧.٥ نتاجیة طاقته اإل و تبلغ

   .� مالیین طن سنویا من الغاز الطبیعي المسال٤.٨وذلك إلنتاج ، من الغاز الطبیعي

سبانیة المصریة  مال الشركة اإل رأسفي والهیئة العامة للبترول یجاسشركة إ اهمتس

سبانیة بنسبة وشركة یونیون فینوسا اإل، )لكل منهما %١٠( %٢٠بنسبة ) سیجاس(للغاز 

  )٤٢ ،ص٢٠١٠مجلة البترول ،(.%٤٠یطالیة بنسبة ینى اإل وشركة إ،%٤٠

  :  Egyptian LNG ) (مجمع إسالة الغاز الطبیعي بإدكو .٣

 شرق اً كیلو متر٥٠( بمنطقة إدكو ریة  للغاز الطبیعي المسالالشركة المص سستتأ

وشركة ، %١٢الهیئة العامة للبترول و، %١٢یجاس إشركة مساهمة بین شركة ) اإلسكندریة

وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة  %.٥فرانس جاز دي ، %٣٥.٥شركة بتروناس و، %٣٥.٥ بى جى

  .� مالیین طن سنویا٧.٢ حواليدكو لمجمع إسالة الغاز بإ

  )٢٨ ،ص٢٠١٢مجلة البترول ،(
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   :دلتا النیل والبحر المتوسط في الطبیعي  للغازاالقتصادي التطور: ًرابعا

في الفترة البحر المتوسط دلتا النیل وعي في تطور االحتیاطي المؤكد من الغاز الطبی .١

  ) م٢٠١٤ سنة إلي ٢٠٠٤من سنة (

میات الغاز التي تشیر البیانات َك بأنه الطبیعي ؤكد من الغازف االحتیاطي المّعرُی

 وذلك بفرض ، من الحقلً استخراجها مستقبالیةالهندسیة والجیولوجیة المتوفرة إلى إمكان

  .استمرار األوضاع التكنولوجیة واالقتصادیة السائدة في الحاضر

 ًعامال الدراسة  منطقة في  المؤكدة الطبیعي الغاز احتیاطیات كمیات لِّشكُتو

 الشركات تشجیع في أساسي عامل إنه حیث ؛الغاز إنتاج في المؤثرة العوامل من �رئیسیا

 ،طویلة مدة مدار على اإلنتاج لضمان وذلك ،المنطقة هذه في واإلنتاج للعمل العالمیة

 ألنو .المتوسط للبحر العمیقة المیاه في العالیة واإلنتاج واالستكشاف البحث تكالیف لتغطیة

 االحتیاطي كمیة إن حیث ،مصر في الطبیعي الغاز إلنتاج واعدة منطقة الدراسة منطقة

 في سنة )الغاز من مكعبة قدم  تریلیون٦٥.٤( ت بلغالمصري الطبیعي الغاز من المؤكد

  )١٠، ص٢٠١٤الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ، التقریر السنوي( .م٢٠١٤

 الحتیاطي الغاز ً احتواءاألكبرقدمة المناطق  وتأتى منطقة البحر المتوسط في م

 مجموع یبلغ وبذلك ،%)٥(البریة  النیل دلتا أراضي باطن وفي، %)٧٤(المؤكد بنسبة 

 من% ٧٩ النیل حوالي ودلتــــــــــــا طالمتوس البحر في الطبیعي الغاز من المؤكد االحتیاطي

ثم خلیج السویس ، %)١٥ ( ثم الصحراء الغربیة بنسبة،لمصر المؤكدة االحتیاطیات إجمالي

                                                                                                                                                                    ) ١١ ، ص٢٠١٤الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ، التقریر السنوي.( %)٦(بنسبة 

حجم ا في ًم ازدهار٢٠١٤م حتى سنة ٢٠٠٤ سنة  منشهدت الفترةوقد 

ًخاصة في الفترة ما  و، وفي منطقة الدراسة من الغاز الطبیعي في مصرالمؤكدةاالحتیاطیات 

   .التي شهدت طفرة كبیرة في حجم االحتیاطيم ٢٠١٠م و٢٠٠٨بین سنة 

اطي حتی لمنطقة الدراسة بالنسبة الاالحتیاطيالي یبین تطور حجم هذا الجدول التو

  . والنسبة المئویة لهذا الحجم)،م٢٠١٤ سنة حتىم ٢٠٠٤  ( خالل الفترةالجمهوریة
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  )٣(ا علي الجدول ًاعتماد:   المصدر

 .طبیعي في البحر المتوسط ودلتا النیلتطور االحتیاطي المؤكد للغاز ال) ٥(كل ش

  منطقة دلتا النیلاحتیاطي الغاز الطبیعي في أن :)٥(والشكل  )٣(الجدول  نستنتج منو

 ،م٢٠٠٤ في سنة  احتیاطیات مصرإجماليمن  % ٨١حوالي   بلغوالبحر المتوسط

 م٢٠١٠ وم٢٠٠٩ وم٢٠٠٨ االحتیاطي خالل سنوات حجم في ت الزیادة المطردةواستمر

 النشاط نتیجة المصري االحتیاطيمن أجمالي % ٨٣ وأصبح یمثل  % ٢٠زاد بنسبة و

 واالستثمارات الضخمة التي أنفقها الشركاء ،المكثف والضخم لعملیات البحث واالستكشاف

  .األجانب علي عملیات البحث والتنمیة

 ولكن لتوقف الشركات األجنبیة عن إنفاق المزید من االستثمارات في عملیات

 ،في منطقة دلتا النیل والبحر المتوسط% ٨ حجم االحتیاطي المؤكد بنسبة تراجعالستكشاف ا

ن قدم مكعبة
تریلیو
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 وأصبح م٢٠١٤ سنة  واستمر التراجع حتى ،م٢٠١٢م وحتى سنة ٢٠١٠بدایة من سنة 

  %.١٤من أجمالي االحتیاطي المصري بنسبة تراجع % ٨٣یمثل 

  : المتوسطدلتا النیل والبحر في وتطوره الطبیعي الغاز  إنتاج- ٢

ثم شهدت ، م١٩٧٥دخلت مصر عصر إنتاج الغازات الطبیعیة المنفردة منذ عام 

ًهذه الصناعة تطورا هائال بدایة من سنة  ً ، واالستكشاف، م في حجم نشاط البحث٢٠٠٠ً

واستغالل الغازات الطبیعیة المكتشفة سواء كانت مصاحبة أم غیر مصاحبة للزیت ، والتنمیة

 خریطة على الطبیعي للغاز المكتشفة الجدیدة الحقول بعض دخول ىإل ذلك  ویرجع.الخام

 بالبحر العمیقة المیاه في وخاصة، الطبیعي الغاز عن البحث عملیات تكثیف بعد اإلنتاج

 المتوسط بالبحر الطبیعي للغاز ًاكتشافا )٢٠(المكتشفة  الحقول عدد بلغ حیث ،المتوسط

 ارتفاع من الرغم وعلى .والبحریة البریة سیناء شمال منطقة في الجدیدة واالكتشافات والدلتا

 من% ٢سوي  ال یمثل الطبیعي الغاز من مصر إنتاج أن إال الطبیعة الغاز من مصر إنتاج

    .العالمي اإلنتاج جملة

 مناطق أربع في الحاضر الوقت في مصر في الطبیعي الغاز حقول وتتوطن

 . خلیج السویس- دلتا النیل -الغربیة   الصحراء-المتوسط  البحر منطقة :هي ،رئیسیة

الطبیعي  للغاز ًإنتاجا المناطق أهم ودلتا النیل البریة المتوسط البحر وتمثل منطقتي

 المنطقة تلك إنتاج أن أي، للدلتا %١١و للبحر المتوسط% ٦٧إلى  تصل بنسبة في مصر

حجم اإلنتاج في  وتلیها ،مصر في الطبیعي الغاز إجمالي إنتاج من% ٧٨حوالي  تمثل

ًمما یعطي مؤشرا إلي أهمیة تلك %. ٢٢ثم خلیج السویس وسیناء بنسبة ، الصحراء الغربیة
وأن مستقبل تلك الصناعة یتوقف علي تنمیة هذه ، المنطقة في مجال إنتاج الغاز الطبیعي

  )١٣ ، ص٢٠١٤الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ، التقریر السنوي( .المنطقة الواعدة

 الجدول التالي تطور إنتاج الغاز الطبیعي في البحر المتوسط ودلتا النیلویوضح 

  .ونسبتها المئویة، )م٢٠١٤ : ٢٠٠٤(بالنسبة إلنتاج الجمهوریة من سنة 
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  ).٤(ًاعتمادا على بیانات الجدول :      المصدر

از الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط بالنسبة إلنتاج تطور إنتاج الغ) ٦(شكل 

  ).م ٢٠١٤ –م ٢٠٠٤( الجمهوریة خالل الفترة 

  - ):٦(والشكل  )٤( ونستنتج من الجدول

 أن معدل التطور في إنتاج الغاز الطبیعي في منطقة دلتا النیل البریة والبحر 

  .المتوسط خال فترة الدراسة كان كبیر

سنة م عن ٢٠٠٦نتاج في منطقة الدراسة قد تضاعف في سنة  حیث یالحظ أن اإل

م ٢٠١٠م حتى سنة ٢٠٠٨ من سنة  في اإلنتاج استمرت الزیادة المطردةثم .، م٢٠٠٤

فترة ازدهار أنتاج الغاز الطبیعي ) م ٢٠١٢-٢٠٠٦(حیث تمثل الفترة % ٥بزیادة مقدارها 

  .في منطقة دلتا النیل والبحر المتوسط
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وبلغ مقدار االنخفاض ، م�٢٠١٢في التراجع تدریجیا بدایة من سنة ثم بدأ اإلنتاج 

من سنة % ١٨ ملیون قدم مكعبة من الغاز الطبیعي بنسبة بلغت حوالي ٧٠٠حوالي  

  .م٢٠١٤م إلى سنة ٢٠١٢

          

   :تطور إنتاج حقول الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط .٣

  : دلتا النیل البریةتطور إنتاج حقول الغاز الطبیعي في  - أ

 إقلیم غازي عمالق  ناشئ   المتوسطتها في البحردا وامتدا، البریة دلتا النیلتعتبر

 األقدام المكعبة من الغاز الطبیعي خالل األربعون السنة تریلیوناتومتصاعد حیث اكتشفت 

سین المختلفة التي تتراوح بین األلیجو الجیولوجیة الماضیة من خالل مستویات الطبقات 

  .والبالیوستوسین

تها في دا وامتدانتاج من الغاز الطبیعي في دلتا النیل البریةوتتفاوت كمیات اإل

 للغاز الحاملة الطبقة ُ و سمك،بارمر اآلُ وع،بار في كل حقلا لعدد اآلًالبحر المتوسط تبع

  .للغاز الحاویة الخزانات وظروف ،ومساحتها

ات الشركات العاملة في إنتاج الغاز ثالث من كبری في منطقة الدراسة تعملو 

  ،وتتوطن بها ثالثة تجمعات رئیسیة إلنتاج الغاز الطبیعي، ، الطبیعي في مصر

شمال �تتوزع جغرافیا بین ،  اثنتي عشرة منطقة امتیازالتجمعات الثالث تضم هذه و

  ومناطق امتیاز شرق، هي مناطق امتیاز شمال شرق الدلتا،وشرق وجنوب دلتا النیل و

إلنتاج الغاز ا �فرعیًن حقال  ویقع بها عشرومناطق امتیاز جنوب شرق الدلتا و،الدلتا

  )١٠ ، ص ٢٠١٤الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ، (  .الطبیعي

 ونسبته في دلتا النیل البریةحقول الغاز الطبیعي تطور إنتاج ) ٥( جدول ویبین

  ).م٢٠١٤- ٢٠٠٤( المئویة خالل الفترة 
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      .)٥(ا علي جدول ًاعتماد :لمصدر               ا

  .م٢٠٠٤/٢٠١٤ في دلتا النیل البریةتطور إنتاج حقول الغاز الطبیعي ) ٧(شكل 

 : یليما) ٧(والشكل ) ٥(ونالحظ من خالل الجدول 

خالل الفترة من % ٥٧ بنسبة دلتا النیل البریةول الغاز الطبیعي في  إنتاج حقتطور -

 .م٢٠١٤سنة % ٢٦.٥  بنسبةنتاجثم تراجع اإل، م٢٠١٢ حتى م٢٠٠٤

 حیث ؛حقول شرق الدلتا التابعة لشركة الوسطاني النصیب األكبر في هذا التطورل كان -

ثم ، م٢٠١٢ إلى م٢٠٠٤خالل الفترة من  % ٣١٤تطور اإلنتاج في هذه الحقول بنسبة  

  %.٢٥٣ م إلى٢٠١٤بدأ في التراجع في سنة 

تطور اإلنتاج في حقول جنوب شرق الدلتا التابعة لشركة المنصورة للبترول بنسبة الضعف  -

  %.١٦ بنسبة م٢٠١٤ سنة ثم تراجع في، )م٢٠١٢ / ٢٠٠٤(خالل الفترة 

  . الفترة هذهخالل  %٧٦ بنسبة كبیرة بلغت) أبو ماضي(تناقص اإلنتاج في حقول  -

م ٢٠٠٤من سنة   جزء داخل میاه البحر المتوسطحقل ندوكو الذي یقع منهانخفض إنتاج  -

 تراجع اإلنتاج في حقول وسط شرق الدلتا بنسبة  وكذلك-%٩٤م بنسبة ٢٠١٤ سنة إلى

من سنة % ١٤ثم تراجع اإلنتاج بنسبة ، م٢٠١٠م إلى سنة ٢٠٠٤خالل الفترة % ٦٩

  . م٢٠١٤م إلى سنة ٢٠١٢
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  :في البحر المتوسط تطور إنتاج حقول الغاز الطبیعي -ب 

 في البحر المتوسط  الطبیعي الغاز ٕوانتاج واالستكشاف البحث عملیات تتأثر

  :من أهمها  بمجموعة عوامل

 العاملون یحتاج ،مائي مسطح داخل  حقول الغاز الطبیعيلوقوع اًنظر ؛ :المناخیة المؤثرات 

 باهظ العمیقة المیاه تحت الحفر أن كما ،الطقس بأحوال تنبؤات ىإل الحفر عملیات في

 مع البحریة التیارات واتجاه وسرعة ،الحفر موقع في الجویة الظروف دراسة ویتطلب ،التكلفة

   .الجویة التنبؤات إعداد

 عملیات على والربیع الشتاء في النوات هبوب وقت خاصة الریاح تؤثر ًوأیضا

 الصطخاب ًنظرا المتوسط؛ البحر ساحل على المختلفة اإلنتاج راحلوم واالستكشاف البحث

 عند االعتبار في المناخ عامل وضع الضروري من كان ولذا .وقتها األمواج وارتفاع ،البحر

  .المتوسط البحر ،منطقة في الطبیعي الغاز أنشطة بمختلف القیام

 في وخاصة ،لمتوسطا البحر في الطبیعي الغاز إنتاج في األعماق خطوط تؤثركما 

 البحر في األعماق خطوط وتتقوس .كبیر بشكل التكالیف تزداد حیث العمیقة؛ المیاه

 الجیولوجیة العصور في الدلتاویة الرواسب بسبب ؛المصریة السواحل قبالة المتوسط

 قرب إال إلیه تعود وال ،هائل محدب في الساحل عن األعماق خطوط وتبتعد ،المختلفة

 السواحل أمام المتوسط البحر عمق ویختلف ،ًشرقا رفح وقرب ،ًغربا �یاتدریج العلمین

  )١١٨ ،٢٠٠٤ماهر حمدي عیش ، ( .المختلفة أجزائه في المصریة

واإلنتاج في  ،والحفر ،االستكشاف  عملیاتفي المستخدمة كما تؤثر التكنولوجیا

  .منطقة البحر المتوسط

 وبلغ عدد الحقول البحریة اثنین . منطقة البحر المتوسط تسع مناطق امتیازتضم

  . شركات بترولیة تعمل في منطقة البحر المتوسطخمسةموزعة بین ، ًوثالثین حقال

  )٩ ، ص ٢٠١٤ الطبیعیة ، التقریر السنوي للغازاتالشركة القابضة ( 

 ونسبتهتطور إنتاج حقول الغاز الطبیعي في البحر المتوسط  ) ٦( جدول ویبین

  ).م٢٠١٤- ٢٠٠٤ ( المئویة خالل الفترة
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  .     )٦(ًاعتمادا علي جدول  :لمصدر           ا

  ).م٢٠١٤/ ٢٠٠٤(تطور إنتاج الغاز الطبیعي لحقول البحر المتوسط ) ٨(شكل 

 :ما یلي) ٨(والشكل ) ٦(ونالحظ من خالل الجدول 

� خالل الفترة من % ٥٢سط بنسبة  إنتاج الغاز الطبیعي في حقول البحر المتوتطور �

 .م٢٠١٤في سنة % ١٩ثم تراجع اإلنتاج بنسبة ، م٢٠١٢م حتى ٢٠٠٤

� م بنسبة ٢٠١٠م إلى سنة ٢٠٠٤ إنتاج الغاز الطبیعي في حقول البرلس من سنة تطور �

 .م٢٠١٤في سنة % ٥٠ثم انخفض بنسبة ، %٦٥

� م ٢٠١٢ى سنة م إل٢٠٠٤من سنة ) أبوقیر( إنتاج الغاز الطبیعي في حقول  تطور  �

 .م٢٠١٤في سنة % ٤ثم تراجع بنسبة ، %٥٢.٧بنسبة 

� م بنسبة ٢٠١٢م إلى سنة ٢٠٠٤ إنتاج الغاز الطبیعي في حقول رشید من سنة  تطور  �

 .م٢٠١٤في سنة % ٥٢.٦تراجع بنسبة ، %٦٨.٧

� م ٢٠١٢م إلى سنة ٢٠٠٤انخفض إنتاج الغاز الطبیعي في حقول بور فؤاد من سنة  �

 .م٢٠١٤في سنة % ٣٠نخفض بنسبة ثم ا، %٣٦.٥بنسبة 

� تطور اإلنتاج في حقول التمساح البحریة بمقدار أربعة أضعاف خالل الفترة  �

 .م٢٠١٤في سنة % ٣٣ثم تناقص بنسبة ، م٢٠٠٤/٢٠١٢
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  - ٤٤٣ - 

  .م٢٠١٤سنة ل الغاز الطبیعي ومشتقاته لمصانع المعالجة في دلتا النیل إنتاج - ج

  ها من الغاز الطبیعيإنتاجمعدل  و،ةیة لمصانع المعالجنتاجالطاقة اإل )٧(جدول 

   .م٢٠١٤ في سنة 

مصنع  المتكثفات الطبیعيالغاز  الطاقة اإلنتاجیة

 یوم/ برمیل  یوم/ ملیون قدم مكعبة  یوم/ ملیون قدم مكعبة  المعالجة

وشمال أبوماضى 

 ماضي وأب
٥٨٠٠ ٥٤٠ ٩٠٠ 

 ٨٥ ٧٣ ١٨٥ غرب الخاللة

 ٣١٢٠ ١٦٠ ١٦٠ الوسطانى

 ٤٥٠ ١٤ ٥٥  غرب دكرنس

-جنوب بطرة 

 جنوب المنصورة
١٧٨ ١٥ ١٦٥ 

 ٢١٦٨ ١٣٦٨ ١٦٥٠ الجمیل

 ٠ ٠ ١٨٠ شمال سیناء

 ٥٠٠ ٥٢٠ ٥٢٠ حابى وتورت

 ٠ ٠ ١٨ الفیروز

 ٦٨٤ ١٣٥٠ ٨٠٠ البرلس

 ٢٢٥ ١٥٠ ٣٨٠ رشید

 ٥٥٠ ٢٤٠ ٣٠٠ أبو قیر

 ٣٢٥٠ ١٣٥ ٣٠٠  إدكو

     – البرلس - الفرعونیة- المنصورة –سطاني  الو–بتروبل ( لشركات  التقریر السنوي: المصدر

   م٢٠١٤لسنة ، )  أبوقیر-رشید 
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 في دلتا النیل نتاجمشتقاته علي مستوي شركات اإل الغاز الطبیعي وإنتاج  )٨(جدول 

  .م٢٠١٤والبحر المتوسط  سنة 

 المتكثفات الغاز الطبیعي
 الشركة

 ألف برمیل بلیون قدم مكعبة

 ١٧٨٨.٥ ٦٩.٣٥  الوسطاني

 ١٩٢.٧٢ ٣٦.٨٧  المنصورة

 ٤٧٠ ٦.٧٦٥ بترول بالعیم

 ٦.٦ ٠.٦٦٨ دلتا النیل للزیت

 ٠ ٢.١  شمال البردویل

 ١٨ ٠.٧٦٦ شرق الدلتا للغاز

 ٢٥٤٤ ٠.٢٦٩ بتروتمساح

 ١٨٠٧ ٩٥.٤ البحر المتوسط للغاز

 ٥١٥.٠٢ ٢٢٨.٥ الشركة الفرعونیة

 ٠ ٩.٦٥ ثقة للبترول

 ١١٩٦ ٤٧.٣١ بتروسعید

 ٧٣ ٤٧.٤٥ رشید

 ٢١٩٠ ٣٢٨.٥ البرلس

 ١٤٢٣.٥ ٨٥.٧٨ أبو قیر

 -  رشید – البرلس - الفرعونیة- المنصورة – الوسطاني –بتروبل (التقریر السنوي لشركات  : المصدر

   م٢٠١٤، لسنة ) أبوقیر
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  :دلتا النیل والبحر المتوسط في الطبیعيشبكات أنابیب نقل الغاز  :ًساخام

 ؛ نطاقیندلتا النیل والبحر المتوسط علي شبكات نقل وتوزیع الغاز الطبیعي في تتوزع

 وتمتد شبكة ،دلتا النیل البریةوشبكات نقل وتوزیع في  ،البحر المتوسطشبكات نقل بحریة في 

 ،لى الجنوب من الشمال إ على محورینمنطقة الدراسة في الطبیعيخطوط أنابیب نقل الغاز 

 وتتركز شبكات أنابیب نقل وتوزیع الغاز الطبیعي بین دائرتي عرض ،قومن الغرب إلى الشر

  .اً درجة شرق٣٣لى درجة إ ٢٨ وبین خطى طول ،ً درجة شماال٣١ درجة إلى ٢٩

  .دلتا النیل البریة في الطبیعيشبكات أنابیب نقل الغاز  -١

 .شبكة خطوط الوسطاني. أ

ا لنقل الغاز من اآلبار إلى � فرعی خط أنابیب١١تتكون شبكة خطوط الوسطاني من 

  . كم١٢٠.٢الطوأجمالي محطات المعالجة بإ
  م٢٠١٤ حتي سنة شبكة خطوط الوسطاني )٩(جدول 

  

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق
 الخط

 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

 ٨ ١٢.٥ ١٢ محطة الوسطاني/ ١-البئر شرباص 

 ٩ ١٢.٥ ١٢ محطة الوسطاني/ ١-البئر أزهار 

 ٧ ٤.٨ ٦ ٢-البئر بسنت  / ٥-البئر بسنت 

 ٢٠ ٢٦ ٨ ١-أبومنقار  / ١-البئر سما 

 ١٥ ٢.٧٥ ٦ ١-أوركید  / ١-البئر غرب ورد 

 ١٨ ٦.٦ ٦ ١- شرباص  / ١-جنوب فارسكور

 ٢٥ ٣ ٦ محطة الوسطاني/ ١- وردبوغر١-ورد

 ٢٢ ٩ ٦ محطة الوسطاني/ حقل أزهار 

 ٦ ٢.٥ ٦ ١-ورفارسك / ٣- البئر فارسكور

 ١٢ ٦.٥ ٦ بار شرباصمجمع آ/ ١-جنوب فارسكور

 ٢٦ ٣٤ ٨ محطة جنوب المنزلة/ بار حقل سما آ

   .٢٠١٤ ،  شركة الوسطانيلإلنتاج العامة اإلدارة: المصدر



   األربعونالعدد                                                                           مجلة بحوث الشرق األوسط

  - ٤٤٨ - 

 :)ماضي أبو(شبكة خطوط . ب

 ،نابیب خط أ٢٢ في دلتا النیل البریة من )أبو ماضي(ن شبكة خطوط ّتتكو

  .�ة یومیادم مكعب ملیون ق١٢وبمتوسط طاقة إنتاجیة ، كم١٤١ الطوأجمالي إب

   م٢٠١٤ سنة حتى  )أبو ماضي(شبكة خطوط ) ١٠(جدول 

 الخط الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق
 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

 ٨ ٣.٥ ٦ ماضي محطة أبو/ ١-ماضي  البئر أبو

 ١٠ ٣.٧٥ ٦ ماضي محطة أبو/ ٢ - ماضي البئر أبو

 ٨ ٤.٣ ٤ ماضي محطة أبو/ ٥-ماضي  البئر أبو

 ٨ ٦.٥ ٤ ماضي محطة أبو/ ٨-ماضي  البئر أبو

 ٨ ٥.٥ ٤ ماضي محطة أبو/ ١٣-ماضي  البئر أبو

 ٨ ٢.١ ٦ ماضي محطة أبو/ ١٤-ماضي  البئر أبو

 ٨ ١.٥ ٦ ماضي محطة أبو/ ١٦-ماضي  البئر أبو

 ٦ ٣.٢ ٤ ماضي محطة أبو/ ١٨-ماضي  البئر أبو

 ٩ ١.٩ ٦ ماضي محطة أبو/ ٢٠-ماضي  البئر أبو

 ٧ ٨.٧ ٦ ماضي محطة أبو/ ٢١-ماضي  البئر أبو

 ٨ ٨ ٦ ماضي محطة أبو / ١-البئر القرعة 

 ٢٠ ٦.٢ ١٢ ماضي محطة أبو / ٢-البئر القرعة 

 ٣٥ ٨.٢ ٢٢ ماضي محطة أبو / ٣-البئر القرعة 

 ٨ ١٠ ٦ نقطة تجمیع القرعة / ١-البئر ندوكو 

 ١٢ ٧ ٦ لقرعةانقطة تجمیع  / ٦-البئر ندوكو 

 ١٢ ٩ ١٢  القرعةنقطة تجمیع /١١-البئر ندوكو 

 ٨ ١٠ ٨ ٦-ندوكو/ ١- البئر شرق ندوكو 

 ٢٥ ١٨ ١٢ م أبوماضي/ ٣و١-خط غاز شرق الدلتا 

 ٨ ٥.٨ ٤ ٣- شرق الدلتا  / ٩-البئر شرق الدلتا 

 ٨ ٣ ٤ ٩-شرق الدلتا  / ١٠-البئر شرق الدلتا 

 ٨ ٤.٧ ٤ ٣-بطرا  / ٩-البئر شرق الدلتا 

 ٢٢ ١٠ ٨  L.P/١-البئر غرب ندوكو

   .٢٠١٤ ،  شركة بتروبللإلنتاج العامة اإلدارة :المصدر
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  - ٤٤٩ - 

 :شبكة خطوط المنصورة. ت

، كم٢٧٧.٦ل اطوأجمالي بإ ،نابیب خط أ٢٢ من المنصورةن شبكة خطوط ّتتكو

  .ا�یومی ةم مكعب ملیون قد٢٠وبمتوسط طاقة إنتاجیة 

   م٢٠١٤ حتي سنة شبكة خطوط المنصورة) ١١(جدول 

 طول الخط طر الخطُق
الطاقة 

 الخط التصمیمیة

 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

 ٢٨ ٢٠ ١٠ بطرا/ دكرنس 

 ٧ ٧.٥ ٤ ٨- البئر بطرا / أبوعریضة 

 ٨ ٨ ٤ ١-محطة الخاللة / شمال غرب الخاللة 

 ٦ ٨.٥ ٤ محطة جنوب بلقاس/ أبوخضرة شرق 

 ٨ ٦ ٤ محطة جنوب دكرنس / ١-دكرنس 

 ١٣ ٣٥ ١٠ محطة جنوب بطرا/ شمال شرق أبوزهرة 

 ١٥ ١٧.٥ ١٠ ١-محطة بطرا / جنوب الزرقا 

 ٨ ٨ ٤ ١-دكرنس / شمال دكرنس 

 ١٥ ١٩.٣ ١٠ ١-محطة بطرا / دكرنس 

 ١٠ ١٥ ٦ ١- محطة جنوب المنصورة / البئر دماص 

 ١٢ ١٣.٥ ٦ ٢-لة جنوب الخال/ جنوب الخاللة 

 ٨ ١٠ ٤ شمال دكرنس / ١-دكرنس 

 ١٢ ٧.٥ ٦ جنوب دماص/ البئر دماص 

 ٩ ٩ ٦ محطة غرب الخاللة / ٦-٤-٣الخاللة 

 ٧ ٣.٦٥ ٤  غرب الخاللةةمحط/ البئر غرب الخاللة 

 ١٤ ١٩.٥ ٦ محطة جنوب بطرا / ١-غرب دكرنس 

 ١٠ ١.١ ٦ ٣- غرب دكرنس  / ٢-غرب دكرنس 

 ١٢ ٣٥ ١٠ محطة جنوب بطرا/  الزرقا البئر جنوب

 ٩ ١١ ٦ محطة غرب الخاللة/ البئر جنوب الخاللة 

 ١٨ ٢٠.٢ ١٠ محطة غازات جنوب بطرا/ ٣-غرب دكرنس 

 ١٦ ١ ٨ ١- البئر غرب دكرنس / ٣-البئر غرب دكرنس 

 ١.٤٢ ٦  PPCخط / محطة غازات جنوب بطرا 
 طن بوتاجاز ٣٠٠

 یوم/ 

  . م ٢٠١٤ ،  شركة المنصورة للبتروللإلنتاج العامة ارةاإلد :المصدر         

 : في البحر المتوسطالطبیعيشبكات أنابیب نقل الغاز  - ٢



   األربعونالعدد                                                                           مجلة بحوث الشرق األوسط

  - ٤٥٠ - 

ویبلغ إجمالي أطوالها ،  یضم البحر المتوسط ثماني شبكات لنقل الغاز الطبیعي

وتتراوح ، من جملة خطوط نقل الغاز بمنطقة الدراسة% ٢٩.٣تشكل نحو ،  كم١٤٨٠.٥

  في حین تتراوح أطوالها بین ، ) بوصة٣٦-٣(تلك الخطوط ما بین أقطار 

ث تقع ستة شبكات نقل یًوتتوزع تلك الشبكات جغرافیا  ح).  كم٧٠ –كیلومترین (

 % ٤٢.٨تشكل  كم ٦٣٤.٦ًدرجة شرقا بأجمالي طول ٣٠شرق خط طول  الطبیعيالغاز 

بع شركات أنتاج تعمل في من جملة شبكات نقل الغاز الطبیعي البحر المتوسط  وتتبع أر

  .هذه المنطقة

 كم  ٨٤٥.٨ بأجمالي طول ً درجة شرقا٣٠وثالثة شبكات نقل غرب خط طول 

 وتتبع ثالثة شركات أنتاج تعمل في هذه .من جملة شبكات البحر المتوسط % ٥٧.٢تشكل 

  .المنطقة

 : كما یلي،ة شبكة خطوط أنابیب كل منطقة امتیاز على حدتوزیعویمكن 

 : خطوط أنابیب بلطیم البحریةشبكة. أ

 ومنطقة )أبو ماضي(یم على مصنع معالجة یتم ربط حقول منطقة امتیاز بلط

   :هي ، كم١٣٥ل اطوأجمالي بإ ،تجمیع القرعة بأربعة خطوط أنابیب

  م٢٠١٤ سنة حتى شبكة خطوط أنابیب بلطیم البحریة) ١٢(جدول 

  

 الطاقة التصمیمیة طول الخط قطر الخط

 الخط
 یوم/ ملیون قدم مكعب كم صةالبو

 ١٢٨ ٢٠ ١٨ شرق بلطیم/ شمال بلطیم 

 ٢١٢ ٤٨ ٢٤ مجمع القرعة / شرق بلطیم 

 ٢١٢ ٤٨ ٣ مجمع القرعة / شرق بلطیم 

 ٢٢٦٠ ١٩ ٨ مجمع القرعة/جنوب بلطیم 

  م٢٠١٤ ،  اإلدارة العامة لإلنتاج شركة بتروبل:      المصدر         
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  - ٤٥١ - 

  :تمساح البحریةشبكة خطوط أنابیب ال. ب

من  % ٠.٨تمثل نحو و ، كم٧٨.٣ أطوال خطوط أنابیب التمساح إجماليبلغ 

  : وتضم المنطقة الخطوط التالیة،البحر المتوسطجملة خطوط النقل في 

  م٢٠١٤ سنة حتى شبكة خطوط أنابیب التمساح البحریة) ١٣(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق
 الخط

 یوم/ ةن قدم مكعبملیو كم بوصة

 ٢٩٦ ٦ ١٢ ١٢-مجمع الغاز/ ٤- التمساح 

 ٣١٥٠ ٥.٦ ١٠ ١٢-مجمع الغاز/ ٤- التمساح 

 ٥٠ ١.٤ ٢٤ ٣٢- مجمع الغاز/ التمساح ش غ

 ١٥٠ ١.٣ ١٠ ١٢- مجمع الغاز/ التمساح ش غ

 ٢٩٨ ٦٤ ٣٢ مصنع الجمیل / التمساح 

  م٢٠١٤، بتروبل اإلدارة العامة لإلنتاج شركة :                المصدر

 ).الفرعونیة(شبكة خطوط أنابیب رأس البر البحریة . ج

  :وتشمل،  كم١٥١.٥بلغ إجمالي خطوط أنابیب رأس البر البحریة نحو 

  م٢٠١٤شبكة خطوط أنابیب رأس البر البحریة حتي سنة ) ١٤(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط قطر الخط

 الخط
 یوم/ ملیون قدم مكعب كم البوصة

 ١٥٠ ٥.٥ ٢٠ الرئیسیة / منصة حابي الفرعیة 

 ١٥٠ ٢ ٢٠ ٢- مجمع /  ١-م غازات تورت 

 ١٢٠٠ ٧٢ ٢٠ مصنع المعالجة/  ١-م غازات تورت 

 ١٥٠ ٢ ٢٠ مجمع  خطوط األنتاج/ منصة أخن 

 ١٢٠٠ ٧٠ ٣٠ م معالجة الفرعونیة/ مجمع حابي 

  م٢٠١٤عونیة للبترول،  اإلدارة العامة لإلنتاج شركة الفر:           المصدر
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  - ٤٥٢ - 

 .فؤاد البحریة شبكة خطوط أنابیب بور. ت

ل ا أطوإجمالي حیث بلغ ؛فؤاد أكبر شبكة تابعة لشركة بتروبل تعد منطقة بور

   .البحر المتوسطمن جملة خطوط النقل بمنطقة % ١٨.٧ نحو ثل وتم،كم٢٥٦شبكتها 

  م٢٠١٤ حتي سنة فؤاد البحریة شبكة خطوط  أنابیب بور) ١٥(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق

 الخط
 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

 ٧٠ ٠.١ ١٢  بور فؤادمنصة ) / ٩و٨( بار آ

 ١٥٠ ٥٥ ١٤ مصنع الجمیل/ منصة بور فؤاد 

 ٤١٠ ٥٥ ٢٦ مصنع الجمیل/ فؤاد  بور

 ٧٠ ١٢ ١٦ منصة بور فؤاد/ ج ش بور فؤاد

 ١٠٠ ٤٥ ١٢ منصة بور فؤاد/ ج غ بور فؤاد

 ٧٠ ٥ ١٢ ج ش بور فؤاد/ ج غ بور فؤاد

 ٤.٨ ٣.٥٤ ١٠ منصة بور فؤاد/  منصة درافیل 

 ٢٢٣ ٤٧ ٣٦ مصنع الجمیل/  منصة درافیل 

 ١١٨٦ ٠.٢ ١٢ مجمع الغاز/ منصة نورس 

 ٢٥١٦ ٦.١ ١٨ مجمع الغاز/ منصة أنشوجة

 ١٧٦ ١٧ ٢٦ مجمع الغاز/ منصة بربوني 

 ٢١١ ١٠ ٢٦ رفیل منصة دا/ مجمع الغاز 

  م٢٠١٤،  اإلدارة العامة لإلنتاج شركة بتروبل:  المصدر          
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 .شبكة خطوط أنابیب شمال البردویل البحریة. ث

  : هما، كم١٤طول ب ،ها على منصة بربونيإنتاج خطین لربط الشبكةتضم 

  م٢٠١٤ سنة حتى شبكة خطوط أنابیب شمال البردویل البحریة) ١٦(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق

 الخط
 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

 ٢٠٠ ٥ ١٦ منصة بربونى/شمال البردویل 

 ١٥٠ ٩ ١٦ منصة بربوني / شمال البردویل 

  .م٢٠١٤،  اإلدارة العامة لإلنتاج شركة بتروبل:               المصدر

 :  البحریة)أبو قیر(شبكة خطوط أنابیب . ح

 خمسة  أطوالجماليإ وهى ،كم ٩٥ )أبو قیر(ال شبكة خطوط أنابیب بلغت أطو

  ،  وخطان للربط مع مصنع المعالجة،قول البحریةح تربط بین المنهاثالثة  ،خطوط

  م٢٠١٤ سنة حتى شبكة خطوط أنابیب أبوقیر البحریة) ١٧(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق

 الخط

 یوم/ ةألف قدم مكعب كم بوصة

 ١٢٠ ٢١ ١٢ ٢-منصة /قیر  شمال أبو

 ٣٠ ١٢ ٦ ٢-منصة / قیر  غرب أبو

 ١٤٥ ٣٠ ١٤  ١-منصة / ٢- منصة 

 ٢٤٠ ١٥ ١٨ قیر م معالجة أبو/ ٢-منصة

 ١٤٥ ١٧ ١٤ قیر م معالجة أبو/ ١-منصة

  م٢٠١٤ ، . للبترول)أبوقیر(شركة   اإلدارة العامة لإلنتاج:  المصدر          
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  - ٤٥٤ - 

  :وط أنابیب رشیدشبكة خط. خ

 وتمثل نحو ، كم١٧٩نابیب منطقة رشید حوالي أطوال خطوط أ إجماليیبلغ 

   : وهي، البحر المتوسطمن جملة خطوط % ١٣.٢

  م٢٠١٤ سنة حتى شبكة خطوط أنابیب رشید البحریة) ١٨(جدول 

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق

 الخط

 یوم/ ةألف قدم مكعب كم بوصة

 ٢٥٠ ١٨ ١٩ ١-م فرعیة / ٢-م فرعیة 

 ١٥٠ ٥.٥ ٢٢ ١-م الرئیسیة /١-م فرعیة 

 ١٥٠ ١١ ٢٠ ١-م الرئیسیة / ٢-م الرئیسیة 

 ١٢٠ ١٦ ١٠ ١-م الرئیسیة  / اآلبار تجمیع

 ١٢٠ ١٠ ١٠ مجمع الغازات /  ج سكوبا بارآ

 ٤٠٠ ٢٣.٥ ٢٢ م روزیتا/ مجمع غازات ج سكوبا 

 ٣٥٠ ٦٧ ٢٤ م معالجة رشید/ ١-م الرئیسیة 

 ٤٠٠ ٢٨ ٢٤ الشبكة القومیة/ م رشید 

  م٢٠١٤ ، شركة رشید للبترول  اإلدارة العامة لإلنتاج:               المصدر

  : شبكة أنابیب البرلس .د

بإجمالي أطوال ، �خطا ١٩ خطوط أنابیب منطقة امتیاز البرلس عددیبلغ إجمالي 

من  % ٣٠.١ونحو ، ر المتوسطمن جملة خطوط البح % ٤١.٩ُما یمثل ،  كم٥٧١.٨

   :وهي، جملة خطوط نقل منطقة الدراسة
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  م٢٠١٤ سنة حتى أنابیب البرلس البحریة شبكة خطوط )١٩(جدول 

  

 الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق
 الخط

 یوم/ ةألف قدم مكعب كم بوصة

 ١٥٠ ١٧ ١٠ مجمع الغاز/ ب وسافرون سكار

 ١٥٠ ٦١ ١٠ مجمع الغازات / آبارمجمع  

 ٤ ١٩.٥ ٢٠ م الغاز الرئیسي/ ١- مجمع الغاز 

 ١٠ ٢٠ ٢٠ المجمع الرئیسي/ - مجمع الغاز 

 ١٥٠ ٢٠ ١٠ م شمال سكوبا/بار ش سكوبا آ

 ١٢٠ ٢٣ ١٠ ٢-م غاز /سبیبا آبار سیمیان و

 ١٢٠ ٨.٦ ١٠ ١-م غاز /سبیبا آبار سیمیان و

 ١٥٠ ٧.٢ ٢٠ ٢- مجمع الغاز / ١- مجمع الغاز 

 ٧٠٠ ٤١ ٢٦ م غاز سیمیان/ ١- لغاز مجمع ا

 ١٥٠ ٢٨ ١٠ ٢-مجمع الغاز / بار سلفیر آ

 ١٥٠ ٢٠ ١٠ ١-مجمع الغاز / بار سلفیر آ

 ٧٠٠ ١٦ ٢٦ م غاز سافیرا/ ١- مجمع الغاز 

 ١٠٠ ١٦ ٤ ١- مجمع الغاز / م التحكم 

 ٢٠٨٠ ٦٩ ٣٦ مجمع سیمیان / دكو م إ

 ٧٠٠ ٦٧ ٢٤ مصنع المعالجة/ م الرئیسي 

 ٢٠٨٠ ٦٧ ٣٦ مصنع المعالجة/ الرئیسي م 

 ١١٣٠ ٢٧ ٣٠ دكو شبكة إ/ البرلس 

 ١٠٠ ٣.٥ ١٤ منشأة التحكم / ٢- ز امجمع الغ

 ٧٠٠ ٤١ ١٣ م الغاز الرئیسي / منشأة التحكم 

  م٢٠١٤، شركة البرلس للبترول  اإلدارة العامة لإلنتاج:           المصدر
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  مناطق االستهالك في دلتا النیل إلىالطبیعي غازشبكات خطوط أنابیب نقل وتوزیع ال. ٣

 م٢٠١٤ سنة حتى

   مناطق االستهالك إلىالطبیعينقل وتوزیع الغاز شبكة خطوط  أنابیب ) ٢٠(جدول 

 م٢٠١٤سنة  حتى

 الخط الطاقة التصمیمیة طول الخط طر الخطُق

 یوم/ ةملیون قدم مكعب كم بوصة

سنة 

 نشاءاإل

 ١٩٧٥ ١٤١.٢ ٤٠ ١٢ طلخا/ ماضي  أبو

 ٢٠٠٢ ٣٨٨.٣ ٤٠ ٢٢ )٢(طلخا / ماضي  أبو

 ٢٠٠٨ ٢١١.٨ ٣٩ ١٦ دمیاط/ ماضي  أبو

 ١٩٩٨ ٦٥٣.١ ٥١ ٢٤ دمیاط/ بورسعید 

 ١٩٩٨ ١٧٦.٥  ٤٠ ٤٢ تعدیة السالم/ الجمیل 

 ١٩٩٨ ٢١١.٨ ٢٠٠ ٣٦ العریش/ تعدیة السالم 

 ٢٠٠٠ ٣٥٣ ١٤٥ ٢٤ عیون موسي/ التینة 

 ٢٠٠٩ ١٥٨٨.٥ ١٤٠ ٤٢ التینة غرب/ الجمیل 

 ٢٠٠٢ ٥٦٤.٨ ١٦٧ ٣٢ میت نما/ التینة غرب 

 ٢٠٠١ ٢١١.٨ ١٦٧ ١٦ بورسعید/ أبوسلطان / السویس 

 ٢٠١١ ١٧٦.٥ ١١٦ ١٦ میت نما / الشباب / أبوسلطان 

 ٢٠٠٧ ٢١١.٨ ١٩٣ ٣٦ شرم الشیخ/ طابا 

 ٢٠١٠ ٧٧٦.٦ ١١٠ ٣٦ ازدواج خط عبر سیناء

 ٢٠٠٤ ٦٥٣.٢ ١٧٠ ٣٢ دمیاط/ دكو إ

 ٢٠٠٤ ٩٥٣.١ ٢٦٤ ٣٦ العقبة/ طابا / العریش 

 ٢٠٠٤ ٧٧٦.٦ ٣٩٣ ٣٦ الرحاب/ العقبة 

 ٢٠٠٠ ٨٨٢.٥ ١٩٦ ٣٦ عبر سیناء خط 

 ٢٠٠١ ٥٦٤.٨ ١٥٢ ٢٤ السویس/ سلطان بوأ/التینة 

 ٢٠١٠ ٤٥٩ ١١٠ ٣٢ السخنة/ بو سلطان أ

 ٢٠٠٧ ٦٣٥.٤ ٦٠ ٣٢ سلطان بوأ/ التیتة 

 ٢٠٠٣ ٢١١.٨ ٥٠ ٢٤ السخنة/ السویس 

 ٢٠٠٩ ١٥٨٨.٥ ٤٠ ٤٢ التینة/ محطة الجمیل 

 ٢٠٠٩ ١٤١٢ ٤٠ ٤٢ التینة/ ازدواج محطة الجمیل 

 ١٩٩٨ ١٠٥.٩ ٢٠.٥ ١٦ بورسعید/ محطة الجمیل 

  .٢٠١٤ ، )جاسكو(نقل وتوزیع الغاز الطبیعي شركة  :المصدر
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  :ویتضح مما سبق ما یلي

الطبیعي من مناطق االمتیاز البریة والبحریة بلغ إجمالي أطوال شبكة نقل وتوزیع الغاز .١

 حوالي منطقة الدراسةفي  االستهالكو مناطق إلى مصانع ومحطات المعالجة 

  ). بوصة٤٢ / ٤(اوح أقطار تلك الخطوط ما بین وتتر، ًمترا  كیلو٥٠٥٨.٦

 ما وتتراوح أقطار تلك الخطوط، ثالث شبكات لنقل الغاز الطبیعيدلتا النیل البریة ضم ت. ٢ 

وهي شبكة ، ) كم٣٥ – كم ٢.٥(في حین تتراوح أطوالها بین ، ) بوصة١٢-٤(بین 

، ً كیلو مترا٦٣٤.٦ حوالي طوالهاأویبلغ إجمالي ، )والمنصورة، والوسطاني، أبو ماضي(

  .من جملة خطوط منطقة الدراسة% ١٢.٥تمثل نسبة 

إجمالي أطوالها ویبلغ ،  شبكات لنقل الغاز الطبیعيثماني البحر المتوسط یضم. ٣

وتتراوح ، الدراسةمن جملة خطوط نقل الغاز بمنطقة % ٢٩.٣تشكل نحو ،  كم١٤٨٠.٥

  في حین تتراوح أطوالها بین ، ) بوصة٣٦-٨(أقطار تلك الخطوط ما بین 

 ). كم٧٠ –كیلومترین (

ّتعد شبكة منطقة امتیاز البرلس. ٤   من أكبر الشبكات على مستوي النطاق البحري؛ حیث ُ

وتلیها ، من جملة خطوط منطقة الدراسة% ١١.٢وتمثل نحو ، كم ٥٧١ت أطوالها بلغ

 ، %٣.٥٠بنسبة رشید  مناطق امتیاز ثم، %٥.٠١بنسبة بلغت بور فؤاد منطقة امتیاز 

رأس  و،والتمساح ، بلطیموتأتي مناطق امتیاز،  %١.٨٦ بنسبة )أبوقیر(مناطق امتیاز 

بنسب تتراوح بین والثامنة امسة والسادسة والسابعة  الخوشمال البردویل في المراتب، البر

)٠.٢٧- ١.٥١- ١.٥٣ -١.٧  .(% 

إلى مناطق نابیب لنقل وتوزیع الغاز الطبیعي في دلتا النیل البریة شبكة خطوط أ تتوطن .٥

من جملة % ٥٨.٢ل  تمث،كم٢٩٤٣.٥ل اطوأجمالي ا بإ� خط٢٤ستهالك تشتمل علي اال

ومتوسط ، ) بوصة٤٢-١٢(بمتوسط أقطار  كم ٤٤٢٤غ البال، خطوط منطقة الدراسة

  .ا�بة یومیع ملیون قدم مك٥٠٠نتاجیة طاقة إ

  .منطقة الدراسةخطوط من % ٢٨.٣ثالث شركات تعمل في دلتا النیل تمثل . ٦

  . منطقة الدراسة خطوطمن% ٧١.٧المتوسط تمثل  حر شركات تعمل في الب خمس.٧
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 :منطقة الدراسةفي ، ن الغاز الطبیعي المحلي ماالستهالك :اًدسسا 

   :)م٢٠٠٤/٢٠١٤( دلتا النیل في الفترة بین تطور استهالك الغاز الطبیعي في .١

 في ،م١٩٧٥ استهالك الغاز الطبیعي في منطقة الدراسة ألول مرة عام بدأ

 استخدامه في تولید م بدأ١٩٧٩ عام في و، الكیماویة طلخا لألسمدةالصناعة بمصنع

  .  من المازوت والسوالرًحطات طلخا بدالالكهرباء بم

في ) م٢٠٠٤/٢٠١٤(وقد تطور معدل استهالك الغاز الطبیعي خالل فترة الدراسة 

  :وهذا ما یتضح من الجدول التالي،  بشكل كبیردلتا النیل

 في الفترة بین دلتا النیلتطور معدل استهالك الغاز الطبیعي في ) ٢١(جدول 

  .)م٢٠١٤/م٢٠٠٤(

  السنوياالستهالك إجمالي  الیومياالستهالك معدل

 مكعبةبلیون قدم  یومیا / مكعبةملیون قدم  السنة

١٠.٤١ ٢٨.٥٢ ٢٠٠٤ 

١٨.٦ ٥٠.٩٦ ٢٠٠٦ 

٢٨.٥٢ ٧٨.١٤ ٢٠٠٨ 

٣٦.٨٢ ١٠٠.٨٨ ٢٠١٠ 

٤٦.٣٢ ١٢٦.٩ ٢٠١٢ 

٥٤.٦٢ ١٤٩.٦٤ ٢٠١٤ 

 ١٩٥.٢٩ ٥٣٥.٠٤  جمالياإل

     .م)  م٢٠٠٤/٢٠١٤ (ر السنويالتقری ،شركة غاز مصر :   المصدر      
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  )٢١(ا علي  بیانات الجدول ًاعتماد: المصدر        

في دلتا النیل  الطبیعي ستهالك الغازال  السنويمعدلالتطور ) ١٢(شكل 

  .)م٢٠٠٤/٢٠١٤(

  : )١٢(شكل ال و،)٢١(جدول النستنتج من 

م ٢٠٠٤م عن سنة ٢٠٠٦ سنة فيتفع  ار قددلتا النیلأن معدل استهالك الغاز الطبیعي في  - 

 عن سنة م٢٠٠٨في سنة  % ١٥٣ نسبة  ثم واصل االرتفاع حتى وصل إلى، %١٧٩بنسبة 

% ١٢٦ وبنسبة ،%١٢٩ بنسبة م٢٠٠٨ عن سنة م٢٠١٠ في سنة االستهالك وزاد ،م٢٠٠٦

  وبذلك.م٢٠١٢ عن سنة م٢٠١٤في سنة  % ١١٨ وبنسبة ،م٢٠١٠ عن م٢٠١٢في سنة 

  . بمقدار خمسة أمثال) م٢٠٠٤/٢٠١٤( فترة الدراسة الك خاللتضاعف االسته

 : قطاعات استهالك الغاز الطبیعي في دلتا النیل.٢

  : قطاع الكهرباء.أ

 نتیجة ؛دلتا النیل قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبیعي في ّعدُی

 حیث بلغ استهالك هذا القطاع اءالطبیعي في محطات تولید الكهربالتوسع في استخدام الغاز 

 الكهربائیة من الغاز  الیومي لمحطات القوىاالستهالك وبلغ معدل ،٣ بلیون قدم٢٩٦حوالي 
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حیث یبلغ عدد محطات تولید  ،مكعبة/  ملیون قدم ٨١٠ حوالي م٢٠١٤عام الطبیعي في 

 ٥؛ )محطة ١٤(م ٢٠١٤الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبیعي في منطقة الدراسة حتى عام 

 . محطات غازیة٦و،  محطات تعمل بالدورة المركبة٣و، محطات تولید بخاریة

   ٢٠١٤ واستهالكها من الغاز الطبیعي في دلتا النیل لسنة ،محطات الكهرباء) ٢٢(جدول 

 قدرة المحطة محطة الكهرباء
كمیة الغاز الطبیعي 

 القیمة المستهلكة
 المحافظة

 الواقعة بها

 نوع المحطة

 هباأللف جنی سنة/ ةقدم مكعبیون مل واتمیجا

 ٣٥ غازیة شبرا الخیمة
 القلیوبیة

 ١٢٦٠ بخاریة شبرا الخیمة
٣٤٤٦٣٩ ٣٥.٨٦ 

 ٤٤٠ بخاریة كفر الدوار

 ١٥٦.٥ ةغازی / ةبخاری دمنهور المركبة

 ١٩٥ بخاریة دمنهور 

 ٧٥٠ ةغازی / ةبخاری العطف المركبة

 ٣١٦ ةغازی / ةبخاری المحمودیة المركبة

 ٧٥٠ ةغازی / ةبخاری ٣النوباریة المركبة 

 البحیرة

 ١٥٠٠ ةغازی / ةبخاری ١/٢النوباریة المركبة 

٢٠٠٥٤٧٤١.٣ ١٩٦.١٨ 

 ٤٨ غازیة بورسعید
 بورسعید

 ٦٨٢.٥ بخاریة شرق بورسعید
١٣٠٧٢.٦ ١.٥٤ 

 ١٢٠٠ ةغازی / ةبخاری دمیاط المركبة

 دمیاط ٥٠٠ غازیة دمیاط الجدیدة

 ٥٠٠ غازیة غرب دمیاط

١١٧٣٧٥٠.٧ ١٢٧.٦١ 

 ٢٩٠ ةغازی / ةبخاری طلخا المركبة

 الدقهلیة ٤٢٠ بخاریة ٢١٠ طلخا البخاریة

 ٧٥٠ ةغازی / ةبخاری ٧٥٠طلخا المركبة 

٥٩٢٧٣٨.٣ ٦٥.٥٨ 

 ٢٢١٧٨٩٤١.٩ ٤٢٦.٧٧  اإلجمالي

   ٢٠ ،ص م٢٠١٤لتقریر السنوي ا ،لشركة القابضة لكهرباء مصرا: المصدر    
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  :  قطاع الصناعة-ب 

 ؛دلتا النیلعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات المستهلكة للغاز الطبیعي في ُی

  . محافظاتسبع تتوزع على،  منطقة صناعیةان وعشرونتاثن بهاتتوطن حیث 

  .م٢٠١٤نة كها من الغاز الطبیعي لسواستهال، المناطق الصناعیة في دلتا النیل) ٢٣(جدول 

 قیمة الغاز المستهلك میات الغاز المستهلكةَك
 اسم المنطقة الصناعیة المحافظة

 هبالملیون جنی ملیون متر مكعب

 منطقة الصفا الصناعیة -منطقة الشروق الصناعیة 

  بالعبور المنطقة الصناعیة- اعیة بالعكرشة نالمنطقة الص
 القلیوبیة

 

٦٦٩.٣ ٩٧٠ 

المنطقة  -  منطقة كفر داود الصناعیة - قة قویسنا الصناعیة منط

 المنوفیة الصناعیة بمدینة السادات

 

١٩٠.٠٣٨ ٢٧٥.٩١ 

 - المنطقة الصناعیة بمطوبس  - المنطقة الصناعیة ببلطیم 

 كفر الشیخ المنطقة الصناعیة بمالحة منیسي

 

١٠٢.٩٦ ١٤٩.٢٢ 

 المنطقة الصناعیة جنوب غرب جمصة
 الدقهلیة

 المنطقة الصناعیة بالعصافرة

٢٦٦.٠٢ ٣٨٥.٧٩ 

المنطقة الصناعیة بالبوصیلي /المنطقة الصناعیة بوادي النطرون 

 البحیرة المنطقة الصناعیة بالنوباریة الجدیدة /

  

٢.٥ ٣.٨٥ 

 C6/ عیة  المنطقة الصنا-  C1/ المنطقة الصناعیة 

   -رب بورتكس المنطقة الصناعیة شمال غ

 -  C11/ المنطقة الصناعیة -ورسعید نوب بالصناعیة جالمنطقة 

 منطقة شرق بورسعید الصناعیة

 بورسعید

 

٤٥٥.٦٢ ٦٦٠.٣١ 

 ٣.٤٤ ٤.٩٩ المنطقة الصناعیة بمدینة دمیاط الجدیدة دمیاط

 ١٦٨٩.٨٧٨ ٢٤٥٠.٠٧  اإلجمالي

  .الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة:  المصدر
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  :)٢٣(الحظ من الجدول ُوی 

؛ حیث  الصناعیة أكبر عدد من المناطق في محافظة بورسعید واإلسماعیلیةتتوطن

 محافظة القلیوبیة بعدد ا تلیهم،املكل منه% ١٩بنسبة   مناطقتقع في كل محافظة ست

 وشمال سیناء بعدد ، والشرقیة، وكفر الشیخ، ثم محافظة المنوفیة،%١٣ مناطق بنسبة أربع

 ودمیاط منطقة صناعیة واحدة في مدینة ،لدقهلیة منطقتان ثم ا،%١٠ مناطق بنسبة ثالث

  %.١و% ٦دمیاط الجدیدة بنسب 

ا  للغاز ً المناطق الصناعیة في محافظة القلیوبیة أكبر المناطق استهالكتعتبر

 ثم   ، بنفس النسبةوكانت قیمتها هي األكبر، %٣٢الطبیعي في منطقة الدراسة بنسبة 

 ثم مناطق محافظة الشرقیة ،ا للغازًاستهالك% ٢٢یة بنسبة مناطق محافظة بورسعید الصناع

من جملة استهالك المناطق % ١٥ نسبة استهالكها من الغاز الطبیعي تالصناعیة بلغ

ثم ، %١٣  ثم مناطق محافظة الدقهلیة بنسبة استهالك ،الصناعیة في منطقة الدراسة

 وشمال ،طق محافظة كفر الشیخ تلیها منا،%٩المناطق الصناعیة لمحافظة المنوفیة بنسبة 

 .%٢.٥و% ٥سماعیلیة بنسب ثم اإل،  ودمیاط،سیناء

  .قطاع البترول ومشتقاته -ج

 ،المیثانولشركات إنتاج  و،وكیمیاویاتوالبتر ، شركات البترولیتضمن هذا القطاع

 ،عات النفطیة كالتكریر علي الغاز الطبیعي في الصنا هذا القطاعیعتمدو ،ومشتقات الغاز

ویتم تغذیة أنشطة .  في حقول البترول كما یتم استخدامه،ٕواسالة الغاز الطبیعي ،معالجةوال

 همهامن أو، للغاز الطبیعي  من خالل الشبكة القومیةدلتا النیلقطاع البترول المختلفة في 

  .(SEAGAS) تسهیالت اإلسالة بدمیاط  باإلضافة إلى،(UGD)الغاز الشركة المتحدة لمشتقات 

  )٢٤ص ، م٢٠١٤، بترولمجلة ال(
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   .م٢٠١٤ لسنة دلتا النیل لمصانع قطاع البترول في االستهالكیة ونتاجالطاقة اإل) ٢٤(جدول 

 الطاقة اإلنتاجیة
 االستهالك الیومي 

إجمالي االستهالك 

 الموقع المنتج لمصنعا السنوي

 ةبع مكقدمملیون  ةمكعبقدم ملیون  ( ألف طن)

شركة 

 موبكو

ناء می یوریا

 دمیاط

١٥٤٦ ٤٢.٣٦ ٢٠٠٠ 

أي 

 میثانكس

میناء  میثانول

 دمیاط

٤١١٢ ١١٦.٥٠ ٧٦٠ 

  میناء غاز مسال سیجاس

 دمیاط

٩٦٣٦.٩  ٤٦.٥٠ ٤٨٠ 

المتحدة 

لمشتقات 

 الغاز

  ١٠٢٢٠ ٩٨٨  ١١٠٠ بورسعید البروبان

البولي 

 بروبیلین

 بولي

 بروبیلین

 -  بولي  ٤٠٠ بورسعید

  .٢٠١٤ ، التقریر السنوي ازات الطبیعیة الشركة المصریة للغ:المصدر

  : في دلتا النیل"الغاز الطبیعي المضغوط"قطاع تحویل وتموین المركبات  .د

 حیث یتم رفع ضغط الغاز ؛"الغاز الطبیعي المضغوط " باسماز الطبیعي للمركباتف الغَرْعُی 

 – ٢٠٠(الي  وهذا یعادل حو، باوند على البوصة المربعة٣٦٠٠وتخزینه عند ضغط حوالي 

 ویتم ، الغاز بالمركبةبأسطوانات وهو ضغط تخزین الغاز ،ضعف الضغط الجوي) ٢٢٠

  .شحنه من خالل وحدات شحن تقوم بتموین المركبات بالغاز الطبیعي المضغوط
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غطت خدمة تموین المركبات بالغاز الطبیعي جمیع محافظات منطقة الدراسة وقد 

  ألف سیارة بنسبة٣٣حولة للعمل بالغاز الطبیعي إلي  حیث بلغ عدد السیارات الم،الثمانیة

 حیث یبلغ عدد محطات تموین المركبات بالغاز الطبیعي ، الجمهوریةإجماليمن  % ١٩.٥

 محطة بنسبة ١٨٢ إجماليمن ،  محطة تمویننثی وثالًمحافظات منطقة الدراسة خمسافي 

 . الجمهوریةإجمالي  من %٣٤ بنسبة اً مركز٧٣ إجمالي من  مركز تحویل٢٥و،  %١٩

  )٤٧ص   ،٢٠١٤الشركة القابضة للغازات الطبیعیة ، التقریر السنوي (

ن عدد محطات تموین المركبات بالغاز التالیا) ١٣(والشكل ) ٢٥(ویبین الجدول 

 ،المحطات وكمیات الغاز الطبیعي التي تستهلكها تلك ،التحویلكز مرا وعدد ،الطبیعي

   .دلتا النیلتقع في وقیمتها في المحافظات التي 

  .م٢٠١٤واستهالكها من الغاز الطبیعي في دلتا النیل لسنة محطات تموین المركبات ) ٢٥(جدول 

 القیمة المستهلكةكمیات الغاز 
 عدد المحطات المحافظة

عدد مراكز 

 التحویل
 سنة / هملیون جنی سنة / ة مكعبقدمملیون 

 ١٦.٢ ٥١٨.٩ ٢ ٥ القلیوبیة

 ٤٤.٩ ١٤٢.٨ ٤ ٨ بورسعید

 ٦.٧٧ ٢١٧ ٢ ٢ كفر الشیخ

 ٨.٢٣ ٢٦٤.٤ ٣ ٣ المنوفیة

 ٣٨.١٨ ١٢٢٥ ٤ ٧ الدقهلیة

 ١١.٣٧ ٣٦٢.٢ ٤ ٤ الغربیة

 ٨.١٧ ٢٦٢.٣ ٣ ٣ دمیاط

 ٨.٦٧ ٢٧٨.٢ ٣ ٣ البحیرة

جمالياإل  ١٤٢.٤٩ ٣٢٧٠.٨ ٢٥ ٣٥ 

 .)م٢٠١٤ لسنة التقریر السنوي( كارجاس ،غازتك ،الشركة القابضة للغازات الطبیعیة: المصدر
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  :دلتا النیل والبحر المتوسط تصدیر الغاز الطبیعي في :اًسابع  

  :منطقة الدراسة تصدیر الغاز الطبیعي عبر خطوط األنابیب في .١

   :تصدیر الغاز الطبیعي عبر خط الغاز العربي. أ 

   : مراحل مقسمة كالتالي من ثالث هذا الخطنّیتكو 

 بمنطقة ثم ،ا بطاباً خط الغاز من منطقة العریش بمصر مرورفيوتتمثل : المرحلة األولى

 .كم٢٦٤ وبطول ،العقبة في األردن عبر خلیج العقبة
  ،كم٣٩٣ بطول ،وامتدت من العقبة إلى منطقة رحاب شمال األردن: المرحلة الثانیة

 .كم ٦٩٥ طول حوالي بإجمالي ،كمال خط الغاز العربيإوفیها تم : المرحلة الثالثة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ).م٢٠١٣التقریر السنوي لسنة ( شركة فجر األردنیة المصریة :المصدر                

 مراحل مد خط الغاز العربي) ١٤(شكل 
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  .)٢٠١٤-٢٠٠٤(   عبر خط الغاز العربيً سنویاكمیات الغاز الطبیعي المصدرة) ٢٦(جدول 

  

 كمیات الغاز المصدرة
 السنة

 ةملیون قدم مكعب

٣٥.٦٥ ٢٠٠٤ 

٤٤.٨٣ ٢٠٠٥ 

٦٧.٧٨ ٢٠٠٦ 

٨٢.٦ ٢٠٠٧ 

٩٥.٦٦ ٢٠٠٨ 

١١١.٢ ٢٠٠٩ 

٨٢.٢٥ ٢٠١٠ 

٢٨.٤١ ٢٠١١ 

٢٠.٧٣ ٢٠١٢ 

٣.٠٦٢ ٢٠١٣ 

٠ ٢٠١٤ 

 ٥٧٢.١٧٢ جمالياإل

  .)م٢٠٠٤/٢٠١٤لسنوات التقریر السنوي ( شركة فجر األردنیة المصریة :المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٦(ات الجدول ا علي بیانًاعتماد:           المصدر

  .   عبر خط الغاز العربيً كمیات الغاز الطبیعي المصدرة سنویا )١٥(     شكل 
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  :یلي ما) ١٥(والشكل ) ٢٦(نستنتج من جدول 

 بكمیة بسیطة الو ،م٢٠٠٣ي عام فبدأ تصدیر الغاز الطبیعي المصري لألردن 

م ٢٠٠٤ا من سنة �ریجیتدأ معدل التصدیر یزداد  ثم بد،ا� سنویةبع قدم مك مالیین٨تتعدي 

 ارتفع معدل التصدیر السنوي لیعادل حیث ؛%٨٨٠ إلي نسبة م٢٠٠٦ وصل في سنة حتى

 إلي قمته م٢٠٠٩لمعدل بشكل كبیر لیصل في سنة ثم قفز ا،  أمثال بدایة التصدیر٩حوالي 

، م٢٠١٠ من سنة ًا بدایة�ریجیدل تد ثم تراجع المع، مرة١٤ تضاعف  أي؛ %١٤٠٠بنسبة 

 ثم یعود لالرتفاع في ،م٢٠١٢في سنة % ٢٧قل من بدایة التصدیر بنسبة نخفض إلي ألی

  .عن بدایة التصدیر% ٤٠٠م بنسبة ٢٠١٣سنة 

  : البحري عسقالن–تصدیر الغاز الطبیعي عبر خط غاز العریش  – ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :تصدیر الغاز الطبیعي إلسرائیل        * 

لم تكن فكرة تصدیر الغاز المصري إلى إسرائیل ولیدة االتفاقیة التي تم توقیعها في 

ٕفالمفاوضات بشأن تصدیر الغاز بین مصر واسرائیل بدأت بشكل مباشر في  ؛م٢٠٠٥عام 

في ظل ، م١٩٩٥فین حتى عام واستمرت بین شد وجذب بین الطر، م١٩٩٣منتصف عام 

بالشرق "أو اختصارا ، الدعوة إلقامة كیان جدید في المنطقة عرف بالشرق األوسط الجدید

ًیسمح إلسرائیل أن تكون شریكا اقتصادیا وهدفا ألیة مشروعات اقتصادیة إقلیمیة ، "أوسطیة � ً

  .یتم تنفیذها في المنطقة

لیربط  ،أبرز هذه المشروعات اإلقلیمیةوكان خط السالم للغاز كما أطلق علیه وقتها 

سوریا واألردن ( دول الطوق ح على تسمیتهاِلُاصط سرائیل وبعض الدول العربیة التيبین إ

 ثم ..عم من فكرة إقامة عالقات طبیعیة بینهم ّ بما ید،ا بینهمً وبذلك یكون الخط رابط،)ولبنان

دیر الغاز إلى إسرائیل ٕتجددت المفاوضات بین مصر واسرائیل بخصوص إقامة خط تص

 هیئة البترول ن تقومأبمقتضاه  یتم  إلى اتفاق بین الجانبینم٢٠٠٥حتى تم التوصل في عام 

بلیون  ٦٠( مكعب متر  ملیار١.٧بـ "  EMG شرق المتوسط للغاز "مداد شركة بإالمصریة 

األهرام ( .ًعاما لتصدیرها إلي إسرائیل٢٠دة لمو ،ا� سنوی الطبیعيالغاز من )مكعبةقدم 

  )٢١ص ، م٢٠١٠، االقتصادي
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  :إسرائیل ضــخ الغــاز الطبیعي المصري إلي* 

 في عسقالن فيبدأ تدفق الغاز الطبیعي المصري إلى محطة تولید القوى الكهربیة 

  عسقالن البحري–العریش  " عن طریق خط أنابیب الغاز المصري ،م٢٠٠٨مایو 

TRANS GAS " ، مكعبتر  مالیین م١٠بطاقة و ، كیلو متر١٠٠وهو خط بحري بطول 

ِّالشیخ زوی یبدأ من منطقة ،�سنویا َ بالة ساحل ُ بمصر إلي نقطة تجمیع الغازات ق بالعریشدُ

 المصریة " EMG "شركة شرق البحر المتوسط للغازه ّدَقامت بمو، مدینة عسقالن بإسرائیل

  .  اإلسرائیلیةمیرحافشركة و، )إیجاس(شركة التي تملكها 

ا من � یومیمكعبة ملیون قدم ٢٥٠وتحصل إسرائیل بواسطة الخط المصري علي 

أخرى  ً عاماخمسة عشرقابلة للمد ل، م٢٠٢٠ حتى عام ،اً عام١٥بسعر ثابت لمدة ، الغاز

  .)وحدة حراریة بریطانیةملیون ( دوالر لكل ٢.٦٥بسعر بلغ نحو 

 وتتولى إنشاء الخط ،هي القائمة بالعملیات  "EMG " بموجب االتفاق فإن شركة

 ،الذي یمتد من العریش إلى عسقالن جنوب السواحل اإلسرائیلیة على البحر المتوسط

 لتشتریه شركة إسرائیل ،ًسنتا ٧٥وتشترى الشركة الغاز من هیئة البترول المصریة بحوالي 

  .یطانیةر للملیون وحدة حراریة بر دوال٢.٧٥ ـب "لیكتریك كوربوریشنإ"

  ) م٢٠٠٨/٢٠١٠(  میات الغاز الطبیعي المصدرة من مصر إلسرائیلَك) ٢٧(جدول 

 كمیة الغاز الطبیعي المصدرة
 السنة م

 مكعبةبلیون قدم  مكعبملیار متر 

٦٠ ١.٧ ٢٠٠٨ ١ 

٦٠ ١.٧ ٢٠٠٩ ٢ 

٧٤.١ ٢.١ ٢٠١٠ ٣ 

  .م٢٠١٠طبیعي في إسرائیل  دلیل مستهلكي الغاز ال، وزارة البنیة التحتیة:المصدر          
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  )٢٧(ا علي بیانات الجدول ًاعتماد: المصدر    

  .)م٢٠١٠/م٢٠٠٨(الطبیعي المصدرة إلسرائیل كمیة الغاز ) ١٦(شكل 

أكدت قیادات قطاع البترول أن االتفاق الموقع بین الطرفین كانت أسعاره وقد 

 أن االتفاقیة لم تتضمن مراجعة األسعار  إال،متناسبة مع السعر العالمي للغاز عند التوقیع

 ٕ ألن تثبیت السعر وان كان یسهم في؛ وهو الخطأ الذي ارتكبه الجانب المصري،بصفة دوریة

، ًإال أن ذلك یجب أن یكون مرتبطا فقط بفترة زمنیة محددة، تحدید اقتصادیات أي مشروع

ًوفقا ، قوق البائع والمشتريفظ حأو وضع آلیة للتسعیر بما یح، عاریتم بعدها مراجعة األس

  .التجاهات األسعار باألسواق العالمیة

   : باألسعار العالمیةةمقارنع إلسرائیل أسعار الغاز الطبیعي المصري المبی* 

 منذ بدء عملیة تصدیر الغاز المصري إلى إسرائیل بدأت مالمح اللعبة السیاسیة في

 أم،  بها الغاز المصريونستورد یسعار التي سواء بتسریب اإلسرائیلیین لأل،�الظهور تدریجیا

 ،من المتفق علیه% ٣٠میات ال تتجاوز َبقیام قطاع البترول على الجانب اآلخر بضخ ك

 اعتمد فیها الجانب المصري على الضغوط ،دى إلى بدء مفاوضات بین الجانبینأوهو ما 
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  - ٤٧٢ - 

األهرام ( .س العشرة دوالرات لتالم�وارتفاع أسعار بیع الغاز عالمیا ،الشعبیة التي یتعرض لها

  )٢٢ص ، م٢٠١٠، االقتصادي

صر كل طرف على ُ وی،واعتمد الجانب اإلسرائیلي على ضرورة االلتزام باالتفاق

 إال أن الحسابات التي قام بها مسئولو شركة الكهرباء اإلسرائیلیة رجحت المیل إلى ،موقفه

إعالن إسرائیل عن اكتشاف حقل  خاصة أن ؛ أو االتجاه إلى التحكیم،عدم تصعید الموقف

 من شاطئ البحر المتوسط إلى الغرب من میناء اً كیلو متر٩٠عد ُعلى ب" تمارا"غاز بحري 

 للمعاییر الفنیة فإن اًفقَ ألنه و؛ هذا اإلعالن لم یمثل أي ضغوط على الجانب المصري،حیفا

من عامین إلى ثالثة  یستغرق نتاج ووضعه على خریطة اإل،عملیة تنمیة الكشف داخل المیاه

 صالح في ومن ثم فإن الدخول في مشاكل تعوق إمدادات الغاز المصري لن یكون ،أعوام

  .  عملیة إنشاء الخط خاصة أن مصر لم تتحمل أي تكالیف في،إسرائیل

 لهذه المعطیات وافق الجانب اإلسرائیلي على تعدیل أسعار استیراد الغاز من اًووفق

 وهو ، ترتبط بسعر خام برنتسعریة على أساس معادلة م٢٠٠٩ شهر یونیو عام فيمصر 

  .اتدوالر ٥ إلى ٤ما یعنى أن یتراوح سعر الملیون وحدة حراریة بریطانیة من 

  :ع إلسرائیلل سعر الغاز الطبیعي المصري المبیمالحظات حو* 

ر به الغاز ّدُیلي الذي صالتفضال تتوافر معلومات تفصیلیة بشأن مستوى السعر 

ومع ذلك في ،  واختالفه عن السعر العالمي للغاز الطبیعي،عي المصري إلي  إسرائیلالطبی

 دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة ٣.٥هو م كان السعر المتفق علیه ٢٠٠٨بدایة عام 

)BTU(، دوالر ٤.٥ وافقت شركة الكهرباء اإلسرائیلیة على تعدیل السعر إلي م٢٠٠٩ وفي 

  .یة بریطانیةلكل ملیون وحدة حرار

 بیانات األسعار من الباحثي استخدام  والسعر العالم،قیاس الفرق بین هذا السعرل

من  أربعة أسعار وتشمل هذه التقاریر بیانات، )BP- ٢٠١١( بریتش بترلیوم تقاریر شركة

  :وهي، أربعة مصادر

  . )NBPمؤشر (سعر المملكة المتحدة  )٢(      CIF.سعر االتحاد األوروبي ) ١(

  ).ألبرتا(مؤشر كندا ) ٤(                .مؤشر هنري هوب) ٣(
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 ومتوسط السعر ،الفرق بین سعر الغاز الطبیعي المصري المصدر إلسرائیل) ٢٩(جدول 

  .)م٢٠١٠ –م ٢٠٠٨(العالمي 

  ملیون وحدة حراریة/ دوالر أمریكي 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ األسعار

 ٥.٦٦ ٥.١٦ ٩.٨ ٦.٧٩ متوسط السعر العالمي للغاز

 ٤.٥ ٤.٥ ٣.٥ ٠ سعر الغاز المصري إلسرائیل

 ١.١٦- ٠.٦٦- ٦.٣- ٠ قیمة الفرق

 ٢٥.٨- ١٤.٧- ١٨٠- ٠ 1( %)متوسط الفرق 

  ). BP– ٢٠١١ (تقاریر شركة بریتش بترلیوم:  المصدر        

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٨(ا علي بیانات الجدول ً اعتماد:المصدر    

  .)م٢٠١٠-م ٢٠٠٧(المیة للغاز مقابل التي تدفعها إسرائیل للغاز المصري األسعار الع) ١٧(شكل 

                                                           

 متوسط السعر –سعر الغاز المصري إلسرائیل (%) = (تم حساب  متوسط الفرق  . 1

   )١٠٠*سعر الغاز المصري )/العالمي
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  :اآلتي) ١٦(والشكل ) ٢٩) (٢٨(ویتضح من الجدولین

ها تدفعوتلك التي ، أعلى فرق في أسعار الغاز بین متوسط السعر العالميأن 

 ثالثة اً حیث كان متوسط السعر العالمي للغاز یالمس تقریبم؛٢٠٠٨إسرائیل كان في عام 

 كان سعر م٢٠١٠م و٢٠٠٩ بینما في عام ،ل إسرائیلَبِأضعاف الثمن الذي یتم دفعه من ق

 الغاز الطبیعي المصري المصدر إلي إسرائیل أقل من متوسط سعر الغاز العالمي بنسبة

  .٪ في هذه الفترة٢٦و، ٪١٥

 :توقف إمداد إسرائیل بالغاز الطبیعي المصري* 

وفسخت  ،م٢٠١١ من مصر إلي إسرائیل في فبرایر عام  توقف تورید الغاز الطبیعي

 وأعلنت شركة كهرباء ،الحكومة المصریة عقد تورید الغاز الطبیعي إلسرائیل من جانب واحد

 للحصول على ؛"EMG" وشركة ،إسرائیل عن عزمها رفع دعوى قضائیة ضد المصریین

  )٤ص  ،م٢٠١١،دويرانیا ب(.تعویضات بسبب فسخ عقد تورید الغاز من جانب مصر

  : في منطقة الدراسةتصدیر الغاز الطبیعي المسال. ٢

  :)SEGASمصنع اإلسالة بدمیاط  (وكیماویاتمجمع مبارك للغاز والبتر* 

سبانیة لطلب التعاقد  اإل یونیون فینونسادمت شركةبدأت فكرة إنشاء المجمع حینما تق

 سنة فيسبانیا  وتسویقه بإ،ره وتصدی،ٕ واسالته،صنیعه لت؛على شراء الغاز الطبیعي المصري

  یونیون فینونساوشركة،  وتم توقیع مذكرة تفاهم بین الهیئة المصریة العامة للبترول،م٢٠٠٠

 وتم توقیع أول عقد لتصدیر ، من الطرفینالتعاقد وحقوق كل تتضمن اإلطار العام اللتزامات

 )٦ص ، م٢٠٠٨، مجلة البترول( .سبانیا في یولیوًلغاز المصري مساال إلى السوق األوربیة عبر إا
  

ا � سنویمكعب متر ات ملیار٧.٥مبارك إلسالة الغاز تبلغ الطاقة الكلیة لمجمع 

ا � طن سنویمالیین ٤.٨ نتاج وذلك إل،من الغاز الطبیعي المصري) مكعبة ملیار قدم ٢٦٥(

  .یطالیإإسبانیا وامن الغاز الطبیعي المسال للتصدیر إلى 
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  .)م٢٠٠٨/٢٠١٤( المسالور المعدل السنوي لتصدیر الغاز الطبیعيتط) ٣٠(جدول 

 القیمة میة المصدرةَالك

 السنة سنة / ٣بلیون قدم یوم / ٣ملیون قدم

 غاز طبیعي مكافئ للغاز المسال المصدر
 ملیون دوالر

٢٢٠٠ ٦١٦.٨٥ ١٦٩٠ ٢٠٠٨ 

١٠٦٤ ٦٨٩٠٨٥ ١٨٩٠ ٢٠٠٩ 

٨٦٠ ٦٤٧.١٥ ١٧٧٣ ٢٠١٠ 

٦٨٤ ٥٢٣.٤١ ١٤٣٤ ٢٠١١ 

٤٣٠ ٣٢٨.٨٧ ٩٠١ ٢٠١٢ 

٢٦٦ ٢٣٧.٢٥ ٦٥٠ ٢٠١٣ 

٩٢ ٧٩.٥٧ ٢١٨ ٢٠١٤ 

  .)م٢٠١٤/م٢٠٠٨ (السنوي تقاریر  ،الشركة القابضة للغازات الطبیعیة: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٠(ًاعتمادا علي بیانات الجدول : رالمصد      

  .یمتهتطور المعدل السنوي لتصدیر الغاز الطبیعي المسال وق) ١٩(  شكل 
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  - ٤٧٨ - 

  : ما یلي) ١٩(شكل الو) ٣٠(جدول النستنتج من 

بعد ارتفاع ، سال انخفاض مستمر في معدل تصدیر الغاز المیتبین من المنحنى

لغاز الطبیعي المسال في  فقد انخفض المعدل السنوي لتصدیر ا،م٢٠٠٩طفیف في سنة 

یة من سنة ا بدا� االنخفاض تدریجیثم بدأ،  %٦م بنسبة ٢٠٠٩م عن سنة ٢٠١٠سنة 

م ٢٠١٣ ثم انخفض في سنة ، %٣٨م بنسبة ٢٠١٢ ثم في سنة ، %٢١م بنسبة٢٠١١

  %.٦٦ بنسبة ٢٠١٤ وفي سنة ، %٢٨بنسبة 

 :تصدیر مشتقات الغاز.  ٣

 : ) UGDC(مصنع المتحدة الستخالص مشتقات الغاز الطبیعي  -

 من خالل ، مشتقات الغاز الطبیعيإنتاجتعمل الشركة المتحدة لمشتقات الغاز على 

ویهدف المجمع إلي . معالجة الغازات المنتجة من حقول التمساح وبور فؤاد وحابي

 حیث تبلغ طاقة المجمع ،استخالص مشتقات الغاز الطبیعي ذات القیمة االقتصادیة العالیة

 -  مكثفات- بروبان - بوتاجاز( من المنتجات إنتاج لتحقیق ،یوم / ٣ ملیون قدم١١٠٠

  )٣١، ص ٢٠١٠مجلة البترول،( .)ثیلینی والبولي إ،یثیلین اإلنتاجإیثان إل

   .)٢٠٠٧/٢٠١٤(الغاز الطبیعي تقات تطور المعدل السنوي لتصدیر مش) ٣١(جدول 

الكمیة 

 المصدرة
 القیمة

 المنتج السنة

 ( ملیون دوالر) ( ألف طن)

 ٣٤٦ ٥٧٧ البروبان ٢٠٠٧

 ٤٥٧ ٦٢٥ البروبان  ٢٠٠٨

 ٣٣٢ ٦٣٥ البروبان ٢٠٠٩

 ٣٢٤ ٥٥٢ البروبان ٢٠١٠

 ٢٨٢ ٣٧٦ البروبان ٢٠١١

 ٣٠٨ ٣٨١.١ البروبان ٢٠١٢

 ٣١٥ ٤٠٤ البروبان ٢٠١٣

 ١٧١ ٢١٦ البروبان ٢٠١٤

  .)م٢٠١٤/م٢٠٠٧ (التقریر السنوي الشركة القابضة للغازات الطبیعیة :   المصدر    
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  )٣١(ا علي بیانات الجدول ًاعتماد: رالمصد

   .)م٢٠٠٧/٢٠١٤ (ور المعدل السنوي لتصدیر مشتقات الغاز الطبیعي وقیمتهتط) ٢٠(شكل 

  : ما یلي) ٢٠(شكل الو) ٣١(جدول النستنتج من * 

 أن معدل التطور في تصدیر مشتقات الغاز الطبیعي في منطقة دلتا النیل البریة والبحر 

  - :یر حیث تالحظ أن المتوسط خالل فترة الدراسة كان مرتفعا في البدایة ثم تراجع بشكل كب

        عن سنة  م٢٠٠٨ الغاز الطبیعي في سنة رتفع المعدل السنوي لتصدیر مشتقاتا -

   . %٨ بنسبة ) بدایة إنتاج الشركة  ( م٢٠٠٧

  . %٢م بنسبة ٢٠٠٨عن  م٢٠٠٩ سنة فيالرتفاع  في ا معدل التصدیراستمر  -

   م ٢٠١٠بدایة من سنة ت �التراجع تدریجیا  في معدل تصدیر المشتقابدء    ثم-

  .م٢٠٠٩عن سنة % ١٣بنسبة   فقد تراجع معدل التصدیر في هذا العام   

  . م٢٠١٠ عن سنة م  بمقدار النصف ٢٠١١وتراجع في سنة  -

  %.٧ بنسبة ٢٠١٤ و٢٠١٣ثم ارتفع بعض الشئ في سنة   - 

  .لها عن السنة السابقة ٢٠١٤ ثم تراجع معدل التصدیر بمقدار النصف في سنة  -
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  - ٤٨٠ - 

   :  اقتصادیات الغاز الطبیعي في دلتا النیل والبحر المتوسط:ًثامنا

  : في دلتا النیل وتعویضات األراضي، البریةبارتكالیف تجهیز مواقع اآل .١

فإن ، ن النطاق البري من منطقة الدراسة یقع في األراضي الزراعیة لدلتا النیلأل

 إعداد موقع البئر من الناحیة : مثل، الغاز الطبیعي یحتاج لبعض التجهیزاتآبارحفر 

 لذلك یحتاج هذا ،قرب طریق رئیسيك إنشاء طریق من موقع البئر إلي أ وكذل،اإلنشائیة

، اعیة التي یقع بها موقع البئر أو الطریق المؤدي إلیها ألصحاب األراضي الزرًاألمر تعویض

ومن هنا تبدأ لجنة  .ونصفأربعة أفدنة تقل عن  إلنشاء البئر ال ن األرض الالزمةٕاو

و تقوم اللجنة بحصر مسطح كل ، التعویضات عملها في قیاس تلك المساحة من األرض

ثم تقوم اللجنة بحصر وتقدیر المزروعات الموجودة في ، مالك حسب ملكیته في تلك المساحة

ِوتقوم الشركة بدفع جمیع التكالیف للمالك أو المستأجر عن ذلك ، األرض وقت المعاینة

وتتكلف . ً السنویة لقیراط األرض طبقا للدورة الزراعیةاإلیجازیةحسب القیمة ، صولالمح

ونصف ،  جنیه لموقع البئر الملیونعملیات اإلنشاء هذه مبالغ تتراوح ما بین ملیونین ونصف

أي یصبح إجمالي تكلفة تجهیز موقع البئر والطریق ، ملیون جنیه للطریق المؤدي للبئر

 القانونیة لشركة بترول بالعیم اإلدارة(  . مالیین جنیه٣ا النیل حوالي  دلتالمؤدي إلیه في

  )م٢٠١٤،

  :  البریة والبحر المتوسط الغاز الطبیعي في دلتا النیلآبار تكالیف حفر .٢

 الغاز الطبیعي في النطاق البحري عن النطاق البري في آبارتختلف تكلفة حفر 

) ٣٠ – ٢٠(بین  طبیعي في النطاق البري تتراوح ما فتكلفة حفر بئر الغاز ال؛منطقة الدراسة

ا كان الحفر في المیاه الضحلة فإن التكلفة ذ إالبحر المتوسط أما في ،ا�یومی/ ألف دوالر 

ن التكلفة  فإذا تم الحفر في المیاه العمیقةأما إ، �یایوم/  ألف دوالر )١٠٠ – ٧٥(تصبح من 

وبفرض أن متوسط حفر  .�یایوم/  دوالر)لف أ٥٠٠( تصل إلي حوالي حتىشكل كبیر ترتفع ب

 يملیون فإن متوسط إجمالي حفر البئر في النطاق البري تصل إلي،  یوم١٠٠البئر هي 

 ملیون ١٠٠وفي المیاه العمیقة یصل إلى ،  دوالریین مال١٠وفي المیاه الضحلة إلي ، دوالر

  )م٢٠١٤، لشركة بتروبل اآلبار العامة للحفر وصیانة اإلدارة( .دوالر
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   :دلتا النیل والبحر المتوسط الغاز الطبیعي في إنتاج تكالیف .٣

 تكالیف إلي  في حقول دلتا النیل والبحر المتوسطتتوزع تكالیف إنتاج الغاز الطبیعي

، م الحقلَدِ حسب قخرآلتكلفة من حقل ال وتختلف ، وتكالیف تشغیل وصیانة،تنمیة للحقول

غاز  الغاز الطبیعي في بعض حقول إنتاجتكالیف ) ٣٢(جدول ال ویبین ،ونوعیة الغاز

  .م٢٠١٤م و٢٠١٣ عامي في منطقة الدراسة

  .دلتا النیل والبحر المتوسطنتاج الغاز الطبیعي في  تكالیف إ)٣٢(جدول           

٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 الحقل
 ةتكلفة ألف قدم مكعب

  )دوالر (غاز

 تكلفة برمیل

 )دوالر( المتكثفات 

 ةمكعبتكلفة ألف قدم 

 )دوالر (غاز

 تكلفة برمیل

 )دوالر(المتكثفات 

  ٠.٩٢ ٠.٢٠  ٠.٧٧  ٠.١٤ أبوماضى

 ٢٢.٤٥  ٤.١١ ١.٨٩  ٠.٣٥ حقل ندوكو

  ٢.٦٩  ٠.٥٢  ١.٣٨  ٠.٢٧ فؤاد بور

  ٢.٤٢ ٠.٤٤  ٢.٣٨  ٠.٤٤ شرق الدلتا

  ١.٢٧ ٠.٢٣  ١.٠٦ ٠.٢٠ بلطیم البحریة

 ٠.٢٩ ٠.٠٥  ٠.٦٠  ٠.١١ بتروتمساح

    ٠.٧٥    ١.٦٦ ال البردویلشم

  ٠.٥٧  ٠.١١  ٠.٥٩  ٠.١١ المنصورة

  ٠.٨٦  ٠.١٩  ٠.٨٨  ٠.١٧ حابي

 ٠.٦٢  ٠.١٢  ٠.٦٦  ٠.١١ القنطرة

  دوالر للبرمیل المكافئ٠.٦٨  دوالر للبرمیل المكافئ٠.٢٣ الوسطاني

  دوالر للبرمیل المكافئ١.٢٥  دوالر للبرمیل المكافئ١.٠٩ المنزلة

  دوالر للبرمیل المكافئ٠.٩٤  دوالر للبرمیل المكافئ٠.٩١ قنطرةبترو

   .م٢٠١٤/م٢٠١٣ شمال سیناء لعامي/المنصورة/الوسطاني/تقاریر شركة بتروبل: المصدر     
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  :تكلفة نقل الغاز الطبیعي في البحر المتوسط ودلتا النیل .٤

 ،ة المستخدمةفي منطقة الدراسة علي الوسیلنقل الغاز الطبیعي  تكلفة تتوقف

دلتا النیل والبحر  تكالیف أهم الوسائل المستخدمة لنقل الغاز الطبیعي في كن دراسةویم

  : كما یأتيالمتوسط

  :تكالیف إنشاء خطوط أنابیب نقل الغاز الطبیعي البریة  - أ

  :هما، لغاز الطبیعي البریة إلي قسمینتنقسم تكالیف إنشاء خطوط أنابیب نقل ا

  . والرسومات، والخرائط المساحیة، واألعمال،ات الهندسیةتكالیف التصمیم: األول

وتتناسب . واختبار الخط، واللحامات، واألعمال المدنیة، یشمل التكالیف اإلنشائیة: الثاني

ومع العوائق ، ُوكذلك مع قطره، �تكالیف اإلنشاء طردیا مع المسافة التي یقطعها الخط

وفي المتوسط ، نابیب على طول مسارهاالطبیعیة والبشریة التي تجتازها خطوط األ

فإن تكلفة إنشاء الكیلو متر الواحد من خطوط أنابیب نقل الغاز الطبیعي البریة تبلغ 

  ). مالیین جنیه٤أي حوالي (حوالي نصف ملیون دوالر 

  :تكالیف إنشاء خطوط أنابیب نقل الغاز الطبیعي البحریة  - ب

الیف كمثال تل الغاز الطبیعي عشرة ألبحریة لنقنشاء خطوط األنابیب اتبلغ تكالیف إ

  .  أي تبلغ تكلفة إنشاء الكیلو متر الواحد حوالي خمسة مالیین دوالر،البریةالخطوط 

  : تكالیف نقل الغاز الطبیعي بالناقالت البحریة-ج 

على إیجار الناقلة، التي بالناقالت البحریة  كمن تكلفة نقل الغاز الطبیعي المسالت

 ألف دوالر ١٠٠ونحو ، ة ألف قدم مكعب٥٠٠ في الیوم لناقالت سعة  ألف دوالر٧٠تبلغ 

 % ٦٨ وتشكل أجرة الناقلة نحو .ة ألف قدم مكعب٧٥٠ لناقالت ذات سعة تصل إلى �یومیا

من % ١٨وزع كوقود للناقلة ویقدر بنحو من تكلفة نقل الغاز الطبیعي المسال، وأما الباقي فیت

 إدارة(.  مصاریف مختلفة%٦و،  تدفع للمیناء%٥و، ن للتأمی%٣و، إجمالي قیمة التكلفة

  )٢٠١٤شركة بترول بالعیم ،،الشحن 
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 :منطقة الدراسة والعابرة للقومیة في ،الشركات متعددة الجنسیات :ًتاسعا

  :شكلین أحد  في منطقة الدراسة الشركات متعددة الجنسیاتتأخذ

 عبارة عن شركة وهو، ل الشائعوهو الشك، "Multi National"وتسمى شركات: الشكل األول

 أو تكون مشتركة في شركات ، ولها فروع في الدول األخرى،تتبع إحدى الدول المتقدمة

  )٨٨ ، ص ٢٠١٠محمد خیتاوي ،  (. المختلفةبالدول األجنبیة

 و وه،اًقل شیوع أ وهو،"Trans National"وتسمى الشركات العابرة للقومیة : الشكل الثاني

  .نسیات تشترك فیها عدة دول متقدمةشركة متعددة الج

  :وهى، وتوجد عدة شركات متعددة الجنسیات في منطقة الدراسة

  .وهى في األصل شركة هولندیة،  شركة شل إلنتاج البترول-١

) Eni(والتي تملكها مؤسسة إینى I.E.O.C) " (أیوك "  الشركة الدولیة للزیت المصري -٢

  . اإلیطالیة

  .نجلیزیة األمریكیة شركة بى بى أمكو اإل-٣

  . شركة ریبسول اإلسبانیة- ٥.        شركة بریتش جاز اإلنجلیزیة- ٤

  )٢٠،ص٢٠١٤ ت الطبیعیة ،للغازاتالشركة القابضة ( ،  شركة أر دبلیو إي األلمانیة-٦

  تطور عدد الشركات األجنبیة العاملة في الغاز الطبیعي في مصر) ٣٣(جدول 

 اإلجمالي شركات متعددة الجنسیات ثشركات بح شركات مشتركة السنة

١٧٩ ٢٩ ٦٧ ٨٣ ٢٠٠٨ 

١٩٤ ٢٩ ٧٩ ٨٦ ٢٠٠٩ 

١٩٥ ٢٩ ٧٧ ٨٩ ٢٠١٠ 

١٩٨ ٢٩ ٧٨ ٩١ ٢٠١١ 

٢٠٢ ٢٩ ٧٦ ٩٧ ٢٠١٢ 

١٩٧ ٢٨ ٧١ ٩٨ ٢٠١٣ 

١٩٦ ٢٨ ٦٩ ٩٩ ٢٠١٤ 

   )م٢٠٠٨/٢٠١٤(الهیئة المصریة العامة للبترول ، التقریر السنوي ، :         المصدر
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  ).٣٣(جدول ال علي بیانات اًاعتماد: المصدر    

  .)م٢٠٠٨/٢٠١٤(الشركات األجنبیة العاملة في مصر ) ٢١(شكل 

  ) :٢٢( و) ٢١ (ینلوالشك) ٣٣( الجدول نستنتج من

وهم شركاء (التوزیع الجغرافي للشركات المتعددة الجنسیات ) ٢٢(یتضح من الشكل : اوأل 

لك الشركات موزعة  أن تقة البحر المتوسط العاملة في منط) الحكومة المصریة 

            .  )ً درجة شرقا٣١( شرق وغرب خط طول جغرافیا

  -:ما یلي) ٣٣(یتضح من الجدول : ثانیا 

 هناك شركة بحث واستكشاف تتبع دولة واحدة وتكون غالبا تتبع الدولة الشریك في منطقة -

ًك األجنبي مثال كما توجد شركات  وأن هناك شركات مشتركة  بین مصر والشریاالمتیاز

  .  الجنسیاتمتعددةتدخل فیها مجموعة من الدول وهي تسمي بالشركات 

  -:ما یلي) ٢١(یتضح من الشكل : ُثالثا 

 ة عشرستةم إلى ٢٠١٤ سنة حتىم ٢٠٠٨ سنة في ارتفع عدد الشركات المشتركة  قد-

في مجال البحث  عدد الشركات العاملة زیادةمع عدم . % ١٩ بنسبة  أي،شركة

   . وكذلك لم یزد عدد الشركات متعددة الجنسیات خالل هذه الفترةواالستكشاف  
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  :منطقة الدراسةقتصادیة في مشكالت الغاز الطبیعي اال :ًعاشرا

  :الغاز الطبیعي في منطقة الدراسةاستنزاف  .١

ألسباب  البئر  في منه ما بقيإنتاج ة بمعنى أن تكلف،ا�اقتصادی الغاز الطبیعي ثروة فانیة

 ،ا من الناحیة االقتصادیةً خاسرهإنتاجولذا یصبح ، ن أعلى من قیمته في األسواقوكثیرة تك

  .ا�نه قد فني اقتصادیإ: وهنا یقال

 والمتوفر بكمیات ،في مصر  هو مصدر الطاقة الحدیثة الرئیسيالغاز الطبیعين ا ألًونظر

؛ )نتاجاإل( والسحب منه ،)الرصید(العالقة بین احتیاطیه المؤكد  لذلك یجب تقنین ،معقولة

 هذه الحالة ، والعبرة لیست في فترة زمنیة ممكنةمین احتیاجات مصر من الطاقة ألطوللتأ

 للغاز فیجب السعي باستمرار لزیادة االحتیاطي المؤكد ،ٕوانما بالرصید،  باإلنتاجبالسحب أي

، بتطبیق تقنیة اإلنتاج المتطورة لزیادة نسبة االستخراجو،  باالكتشافات الجدیدةالطبیعي

، محمد محمود إبراهیم الدیب( .وباستمرار الدراسة؛ إلعادة تقییم الموجود من الغاز الطبیعي

٢١٤، ١٩٩٤(  

   :مورد غیر متجدد  .٢

 كان من  لذلك، مصدر غیر متجددمن حیث إنه، مصادر التقلیدیةالمن از الطبیعي الغ

یستند إلى ما تملكه من ٕخاصة وان مستقبل مصر من الطاقة ، استخدامهالضروري تنظیم 

  .غاز طبیعياحتیاطیات ال

فقد أدت الزیادة المطردة في الطلب المحلي على الغاز الطبیعي إلى الضغط على 

 تستمر االحتیاطیات الغازیة ّالألذا كان من المتوقع ، حتیاطي المصري من الغاز الطبیعياال

 األمر الذي یتطلب اتجاه مصر إلى . المتزاید علیها لفترة زمنیة طویلةفي تلبیة الطلب

 نتاجم اإلمن خالل وضع القواعد التي تنظ، ر ثرواتها الغازیة القابلة للنفادالحفاظ على مصاد

 على أن تقوم الدولة ،ًعاما ٣٣ لیكون عمره االفتراضي ؛من االحتیاطي المؤكد % ٣بنسبة 

بین االحتیاطي  ما ؛ لتظل العالقة السنوي أو ضعفه أو أكثرنتاجر اإلبزیادة االحتیاطي بمقدا

  .قرةت مسنتاجاإل/ العمر االفتراضي / 

  )٤٤ ص ،٢٠٠١،دسعوعمر محمد الصادق ( 
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  : متهالكة قدیمةدلتا النیلفي اع الغاز الطبیعي البنیة األساسیة لقط .٣

 ومعظم ،البحریة والمنصات ، وطلمبات الضواغط،تتمثل البنیة األساسیة في خطوط األنابیب

لكن المنصات البحریة و،  سنة٢٠ إلى ٥ن معمرها االفتراضي المهمات والمعدات یتراوح 

  .تبقى مدة أطولن أیمكن 

 ولكن ،ن الغاز موجودأل ؛اًا صعبًموقف في منطقة الدراسة ن تواجه صناعة الغاز الطبیعياآلو

  .نتاجإل واساعد على االكتشافالبنیة األساسیة ال یقدم 

   :يوحصة الشریك األجنب، غاز الطبیعيقضیة تصدیر ال. ٤

   :تنقسم االتفاقیات التي تخص حصص الشریك األجنبي إلى ثالثة أجزاء

.  والثالث للشریك األجنبي، لحصة الدولةالثاني و،األول یخصص الستثمارات الغاز وتنمیته

 عمر موجودة على مداریة الَمن الكم% ٦٧وتحصل الدولة على ،  سنة٢٥ومدة االتفاقیة 

ریف استرداد والباقي مصا، )%١٧ : ١٥ (بین ویحصل الشریك األجنبي على ما، االتفاقیة

  .األجنبياستثمار حصة الشریك 

  وهذا ما،الحكومة مطالبة بالدفع لهف ، حصته یصدر یستطیع أن الاألجنبي مادام الشریك و

الحكومة تشتري حصة الشریك األجنبي ت  حیث كان؛حدث خالل السنوات القلیلة الماضیة

  . تراكمت علیها الدیون للشركاء األجانبحتى الدفع تستطیعوال 

  :دیون هیئة البترول للشركاء األجانب في منطقة البحر المتوسط.  ٥

فقد وصلت متأخرات الدیون  ،م٢٠١٢ألجانب بدأت تتفاقم منذ عام كالت الشركاء اإن مش

أبرزها لشركة ،  ملیارات دوالر٦ي إنتاج الغاز الطبیعي إلى للشركات األجنبیة العاملة ف

ثمانمائة ملیون (وشركة بتروناس ، )خمسمائة وخمسین ملیون دوالروملیار (بریتش جاس 

ستمائة ملیون (وشركة بریتش بترولیوم ، ) دوالرملیار وثالثمائة ملیون(وشركة إینى ، )دوالر

، )ثالثمائة ملیون دوالر( غاز شركة دانة، )والردأربعمائة ملیون (وشركة أدیسون ، )دوالر

وبطأت عملیات التنمیة ، وبسبب هذه الدیون أوقفت تلك الشركات أي استثمارات جدیدة لها

مما تسبب في انخفاض إنتاج الغاز الطبیعي من منطقة البحر ، المتوسط في حقول البحر

  )١١ص ، م٢٠١٤، األهرام االقتصادي (.المتوسط



   األربعونالعدد                                                                           مجلة بحوث الشرق األوسط

  - ٤٨٨ - 

  :حر المتوسطللغاز الطبیعي في دلتا النیل والبقتصادي االالمستقبل  :الحادي عشر

 ، من أفضل عشرة أحواض ترسیبیة علي مستوي العالمًوحداالبحر المتوسط حوض  صنفی

 دلتا النیل منطقةن إ حیث ، أو االكتشافات المحققة،من حیث حجم االحتیاطیات المضافة

 ،ُعلى احتیاطیات للغاز الطبیعي لم تكتشف بعد البحر المتوسط تحتوي البحریة والممتدة في

   .مكعبة تریلیون قدم ٢٢٣تقدر بحوالي 

 بما یضع دلتا ،ن هذه االحتیاطیات تفوق كل المناطق التي تم تقییمها في الوالیات المتحدةإ 

 ( . الغازیة من حیث اإلمكانیات، العالمفيالنیل والبحر المتوسط ضمن أهم المناطق 

USGS,2010,P.4(  

 المتوقعة من الغاز الطبیعي في البحر المتوسط حیث االحتیاطیاتحجم ) ٢٣(ویبین الشكل   

 من التقییم تریلیون قدم مكعبة من الغاز الطبیعي خالل فترة ١٠ : ٥نجد أنه یتراوح مابین 

   . م٢٠١٥ سنة إلي م ٢٠١٠سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    ٥٩ ، ص٢٠١٠الهالل البترولي ،:        المصدر

من الغاز الطبیعي في ) ٢٠١٥ -٢٠١٠(  خالل أكشافةاالحتیاطي المتوقع ) ٢٣(شكل 

  .البحر المتوسط حسب الحجم
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  الخاتمة

  :مقترحات وتوصیات الدراسة* 

  : الطبیعي في التجارة الدولیة للغازالبحر المتوسطاستثمار موقع منطقة  .١

كبر من یب أ؛ للحصول على نصاشمال مصر جغرافیساحل ار موقع منطقة یجب استثم

تتمتع به تلك المنطقة من میزة   مع استغالل ما، الغاز الطبیعيفيولیة التجارة الد

ا بین �ا مصری�ا تجاریًن تصبح مركز یؤهلها ألالذي، فسیة فیما یتعلق بموقعها الجغرافيتنا

 والدول ، بمنطقة الشرق األوسط وحوض البحر المتوسط،الدول المنتجة للغاز الطبیعي

  . باوأور، لكةالمسته

 وتسهیالت معالجة وتصنیع ،كها للبنیة األساسیة من موانئلى امتالهذا باإلضافة إ

، الطبیعيلى شبكات نقل الغاز إضافة إ،  المتوسط البحرالغازات الطبیعیة على ساحل

مین االحتیاجات المستقبلیة من  بجانب تأ،ا بما یحقق عوائد تجاریة یمكن استغاللهوالتي

  .یعي للسوق المحلیةالغاز الطب

، الطبیعي   ات المؤكدة لحقول البحر المتوسط ودلتا النیل من الغاز یتنمیة االحتیاط .٢

  :نتاجوزیادة مستوى اإل

 مجال االستكشاف في لجذب المزید من االستثمارات األجنبیة السعيوذلك عن طریق 

 عرض مناطق سالیب وتطویر أ،والتنقیب عن الغاز الطبیعي في تلك المنطقة الواعدة

 مع إعادة تقییم االحتیاطیات المؤكدة للغاز ، وطرح المزایدات العالمیة،البحث الجدیدة

 في ضوء األحوال االقتصادیة والتطورات التقنیة ،الطبیعي في الحقول القدیمة

لتشمل لي العمل لتطویر االتفاقیات باإلضافة إ ،مجالال التي ستطبق في هذا ،المستحدثة

ي لكل منطقة بما  تعكس التقییم االستثمار،للشركات األجنبیةد التحفیزیة حزمة من البنو

  .  وتجدیدهادد الزمنیةُ والم، بنود التسعیرفيتاحة مرونة كافیة یضمن إ

        .زمة لصناعة الغاز الطبیعيیة الالساستطویر وتحدیث البنیة األ .٣

 إدخال  من خاللغاز المنتج لزیادة حصة مصر من ال؛مراجعة االتفاقیات الخاصة بالغاز. ٤

وذلك فیما یتعلق بتحفیز ، بعض التعدیالت على الصیغة الحالیة التفاقیات االمتیاز

  .الشركاء األجانب على اإلسراع في تنمیة الحقول
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في  للعمل الطبیعي مجال الغاز في لجذب االستثمارات األجنبیة ؛خلق مناخ محفز. ٥

  .دلتا النیل والبحر المتوسطمنطقة 

؛  المتمیزالجغرافي الموانئ المصریة ذات الموقع فينشاء شركات استثماریة السماح بإ .٦

 . وتداوله،قامة مستودعات لتخزین الغاز الطبیعيإل

 :نشاء شركة بترول مصریة خالصة علي إالعمل. ٧

 وذلك عن طریق اكتتاب عام ، وتكون مصریة خالصة،نشاء شركة بترول عمالقة إیجب

 والتي ، إلنشاء تلك الشركة، لجمع ملیارات الدوالرات؛ الداخل والخارجبین المصریین في

،  الغاز الطبیعي في المیاه العمیقة للبحر المتوسط من بحثإنتاجستقوم بكافة أنشطة 

نب  وبذلك تستطیع مصر اقتحام هذا المجال لكي تتج. وتنمیة،ٕانتاج و، وحفر،واستكشاف

  . والمحتكرة لهة المتحكمة في هذا المجالنجلیزیسیاسات الشركات األمریكیة واإل

 فشركة بتروناس المالیزیة التي تعتبر من أضخم الشركات ،اًوهذا الموضوع لیس جدید

  .ّماهي إال شركة اكتتاب عام بین المالیزیین، سیاة آ وتقود قاطرة الطاقة في قار،ا�حالی
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