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 الملخص التنفيذي

 قطاع النفط والغاز في سورية . 1

 2008 لعطام  BPتعتبر سورية المنتج الهام الوحيد للنفط والغاز في شرق البحر األبيض المتوسطط  . وبحسطب إحصطاءات 
. ويسطتمر إنتطاج الطنفط  فطي الهبطوب بسطبب مصطاعب  2007بليون برميل مطن الطنفط فطي نهايطة  2.5لدى سورية احتياطي 

هبط باستمرار ليصل إلى  1996برميل / اليوم عام  604000فنية و استنفاد الحقول . فبعد الوصول إلى الذروة بمعدل 
مططع وصططول الحقططول القديمططة الم تشططفة  2006اليططوم عططام برميططل/   393900وإلططى   2004برميططل /اليططوم عططام  460000

وخاصطة حقطول الجبيسطة الةطخمة  إلطى مرحلطة النةطج . ويتوقطع أن يسطتمر االنتطاج فطي الهبطوب بينمطا يسططتمر  1968عطام 
كمطا كانطم منطذ منتصطف اليمانينطات  سطنوات 10االستهالك في االرتفاع بحيث يقل التصدير وتصبح سورية مستوردة بعد 

 .(3)( 1م.موضح في الش ل ) وكما هو

 

 
    ( 3) ( انتاج النفط واستهالكه في سورية 1م.الش ل )

( انتاج سورية من الطاقة بجميع أش الها. حيطث يتنطاقا انتطاج الطنفط بشط ل مسطتمر بينمطا بقيطم الطاقطة 2م.يبين الش ل )
 (4)ن الغاز الطبيعي .الكهرومائية ثابتة و زادت سوائل الغاز بش ل بسيط بسبب ارتفاع انتاج سورية م

ومنططه نتبطططين أن  (4) ( اسططتهالك سططورية مططن الطاقططة ومططن الططنفط والغططاز خططالل الفتططرة نفسططها .3م.بالمقابططل يرهططر الشطط ل )
.  2007وحتططى عططام  1995اسططتهالك سططورية مططن الططنفط الخططام ومططن الطاقططة بشطط ل عططام قططد ازداد بشطط ل مسططتمر مططن عططام 

تقات النفطيططة لتوليططد الكهربططاء و للنقططل بشطط ل خططاه . وقططد شططهد هططذان القطاعططان ويعططود هططذا إلططى  نمططو الطلططب علططى المشطط
تزايدا  مستمرا  نتيجة الزيادة الكبيرة المستمرة في عدد الس ان و ارتفاع مستوى  المعيشة و الهجطرة مطن الريطف إلطى المدينطة 

. 
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 (  4)  2007-2003( انتاج سورية من الطاقة و النفط الخام و سوائل الغاز بين عامي 2م.الش ل )

 

 
 (4)  2007إلى عام  1995( استهالك سورية من الطاقة والنفط والغاز من عام 3م.الش ل )

اإلحتياطي مليار متر م عب ، في حين قدر  705 قدر اإلحتياطي الجيولوجي للغاز الطبيعي ب ل أنواعه في سورية بنحو
مليططار متطر م عطب .  ومنطه نطرى تزايطد اعتمططاد سطورية علطى الغطاز الطبيعطي و المرافطق . كططان  405القابطل لننتطاج بحطوالي 

إنتاج الغاز ضئيال  في اليمانينات وبدأ في الزيادة في التسعينات لكنطه قفطز إلطى مسطتوى أعلطى فطي نهايطة التسطعينات . وقطد 
( تزايططد 4م.ويبطين الشطط ل ) (7)ج الطنفط فططي التسططعينات و انخفاضطه تططدريجيا   بعطد  لطط  . ترافطق هططذا الصطعود مططع ثبطات انتططا

 االنتاج من الغاز الطبيعي و المرافق وانخفاض االنتاج من النفط .
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 (  7) ( تطورانتاج النفط والغاز في سورية 4م.الش ل )

مليون طن / العطام مطن الطنفط  5.7باستطاعة وفي مجال تكرير النفط هناك مصفاتان في سورية . األولى مصفة حما 
مرات لزيادة استطاعتها وإضافة وحدات أخرى لتعريم استطاعتها مطن  6ووسعم   1959الخفيف و اليقيل . أنشئم عام  

مليططون  6باسططتطاعة  1980انتططاج المنتجططات المتوسطططة و الغططازولين . المصططفاة اليانيططة أايمططم فططي بانيططا  و شططغلم عططام 
( انتاج سورية من المشتقات النفطية 5م.الخفيف واليقيل . ويبين الش ل ) وهي تعمل على مزيج من النفططن / العام . 

. ومنطططه نتبطططين أن االنتطططاج بقطططي ثابتطططا  خطططالل هطططذص الفتطططرة لعطططدم إقامطططة مصطططا  جديطططدة أو عطططدم توسطططيع  2007-1995مطططن 
 المصافي و الوحدات القائمة خالل هذص الفترة . 

 
 ( 4)  2007-1995( انتاج المشتقات النفطية في سورية من 5م.الش ل )
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-16مطيال  وهطي بقططر  1019خططوب يبلطط طولهطا الكلطي  SCOT 9وبالنسبة لنقل النفط تدير الشركة السورية لنقل النفط 
شطتقات . وتمتل  الشركة السورية للتخزين و توزيع المشطتقات النفطيطة م محروقطات م  شطب ة خططوب لنقطل الم(  10)انش    32

انش وبالنسطبة للغطاز الطبيعطي فقطد أدت زيطادة انتطاج الغطاز واسطتهالكه  24-6ميال  و بقطر   611بطول    7النفطية عددها  
مطططيال  و يبلطططط  323كطططان ططططول الشطططب ة ال يتعطططدى  1981إلطططى تططططور سطططريع لشطططب ة نقطططل الغطططاز فطططي سطططورية . ففطططي عطططام 

 ميال    1328حاليا حوالي 

 ازات الدفيئة : التخفيف من انبعاثات غ .  2

 التخفيف عن طريق ترشيد استهالك الطاقة

قامم شركات النفط والغاز في سورية بإجراءات عطدة لترشطيد اسطتهالك الطاقطة . فقطد ركبطم عنفطات لتوليطد الكهربطاء محليطا  
م علططى الغططاز الططذي كططان يحططرق فططي الشططعل و الططذي مططن غيططر المم ططن اسططترجاعه اقتصططاديا  . وفططي الوقططم نفسططه اسططتبدل

عنفات غازية قديمة بأخرى جديدة وكذل  استبدلم أجهزة كهربائية قديمة بأخرى جديدة . و التزال هنطاك ام انطات لترشطيد 
اسطططتهالك الطاقطططة فطططي الصطططناعة البتروليطططة ميطططل الطططتح م بعمليطططة االحتطططراق و الحطططد مطططن الترسطططبات علطططى جطططدران األفطططران و 

 غازات االحتراق و العزل الجيد .  الاستفادة من الحرارة الةائعة مع المنتجات أو 

 التخفيف عن طريق التحويل إلى وقود أخف

   الغاز الطبيعي في مجال توليد الكهرباء قامم سورية بجهود حييية خالل التسعينات من القرن الماضي للتحويل على  
حيث أايمم محطات عديدة  جديدة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز فقط ميل محطة جندر بينما حولم محطات توليد 
انتاج اليوريا في  الفيول  ابةا  . كما حول  قديمة ميل محطة بانيا  و محردة وغيرها لتعمل على الغاز الطبيعي و 

د على هذا ايام وزارة النفط بإقامة مصانع السترجاع الغاز المرافق  معمل السماد من النفتا إلى الغاز الطبيعي . وقد ساع
الذي كان يحرق في الشعل في آبار النفط . كما ساعد على هذا اكتشا  حقول غاز طبيعي و استيمارص في العديد من  

 األماكن . 

   التخفيف باسترجاع غاز الشعل

   952 إلى  2003ألف متر م عب يوميا عام    3420من  %     72الشعل بمقدار   انخفةم كمية الغازات المحروقة في
ألف متر م عب يوميا وانخفةم   200حوالي   كما ربط حقل الخراطة إلستيمار  .  2005ألف متر م عب يوميا عام  

إلى   الشعل  في  المحروقة  التخفيض   452الكمية  نسبة  وأصبحم  يوميا  م عب  متر  تقدر   .    %  78اإلجمالية  ألف 
محطات .  وجميعها غير    6مكعب يوميا  من   ألف متر  215تحرق في الشعل  بنحو   تزال كميات الغاز التي ما  

 .  كيلو مترا 70أكثر من  موصولة بمعمل الغاز لبعد المسافة

 ( 13)التخفيف بصيانة األنابيب و منع التسرب  

ومجمططوع كميططات الططنفط تسططربا غازيططا ،  16 تسططربا نفطيططا و 464كططان عططدد حططاالت التسططرب فططي الشططركة السططورية المنتجططة 
  2004 وحدة متسربة في كل مليون وحطدة منتجطة فطي عطام 17.  5، أي ما يعادل  ( طنا   512برميال )  3 755المتسربة 

 345بطرميال )  2 925تسربا نفطيطا  ، ومجمطوع الكميطات المتسطربة  416تحسن الوضع  فأصبح العدد  2005. وفي عام 
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وحدة متسربة لكل مليون وحدة منتجة . و يرجع السبب إلى ظيادة الصيانة الدورية وعلى   16.  79تعادل  طن ( والنسبة
 الموقع واستخدام أجهزة فوق صوتية حديية لكشف التسرب وحقن موانع التآكل في األنابيب .  

 النفطية واالسترجاع المدعم   التخفيف بتخزين ثنائي أكسيد الكربون في الحقول

% من كمية النفط الخام الموجودة في الحقل . وتتطلب هذص العملية 15-10ويم ن بهذص الطريقة انتاج ما ال يقل عن  
أنه يم ن    IPCCقدرت ال  النتاج برميل واحد من النفط الخام .    2CO من غاز    3م  280-140حقن كمية تتراوح بين   

. ولكي تكون الطريقة ميمرة يجب أن ي ون مصدر      (  14)  2100عام    2CO% من  55-15أن تخفض    CCSلطريقة   
غنيا  ب   االحتراق  غاز  ي ون  وأن  وثابتا   كبيرا   في    2COاالنبعاث  الطريقة  هذص  إم انية الستخدام  حاليا   تتوفر  و ال   .

 الةخمة عن حقول النفط الناضبة .   2COسورية نررا  لبعد مصادر إصدار 
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 . وصف قطاع النفط والغاز في سورية  1

 لمحة تاريخية   1.1

تططدفق  أول نفططط تجططاري مططن  1956. وفططي عططام  1933بططدأت أعمططال البحططث والتنقيططب عططن الططنفط والغططاز فططي سططورية عططام 
تركيب كراتشوك في شمال شرق سورية  . كان نشاب التنقيب عن النفط في سطورية محصطورا  بالشطركات األجنبيطة إلطى أن 

أحططدثم بموجبططه الهيئططة العامططة لشططؤون البتططرول حيططث أعطططى المشططر ع للهيئططة الططذي  1958لعططام  167صططدر القططانون رقططم 
صططالحية القيططام بأعمططال التنقيططب و اإلنتططاج إضططافة إلططى مهامهططا األخططرى فططي مجططال التكريططر و النقططل و شططراء المشططتقات 

ر مطنح تطراخيا للتنقيطب و  132صطدر المرسطوم التشطريعي رقطم  1964النفطية . وفطي عطام  مار للشطركات االسطتيالطذي حرط 
األجنبية و حصرها بالدولطة . وقطد تططورت الصطيط القانونيطة للجهطات المشطرفة علطى أعمطال التنقيطب و اإلنتطاج النفططي إلطى 

و الطذي  1974لعطام  9أن شعرت الدولة بأن هذص الفعاليات تحتاج إلى شطركة مختصطة فأصطدرت المرسطوم التشطريعي رقطم 
حطططدثم إلطططى جانبهطططا شطططركات أخطططرى متخصصطططة فطططي مجطططاالت التكريطططر و النقطططل  أحطططدثم بموجبطططه الشطططركة السطططورية للطططنفط وأ

تتططولى الشططركة السططورية للططنفط كافططة األعمططال المتعلقططة بصططناعة اسططتخراج  .وتططرتبط جميعهططا بططوزارة الططنفط واليططروة المعدنيططة 
المصططافي المحليططة أو  الططنفط والغططاز ضططمن األنابيططب إلططى الططنفط والغططاز بططدءا  مططن أعمططال البحططث والتنقيططب وانتهططاء بةطط  

التططططوير و الةططط   التجميطططع و  دراسطططات المخطططزون و اإلنتطططاجو الحفر و المطططوانل للتصطططدير مطططرورا  ب افطططة عمليطططات االستكشطططا  
 (1)ضمن األنابيب .

بعططد تركيططب أول محطططة فططي تططل عططد  شططمال شططرق سططورية حيططث ضطط   1968بططدأ إنتططاج الططنفط فططي سططورية فططي أيططار عططام 
فططي العططام. و ازداد  3مليططون م 1.13ء طرطططو  مططرورا  بمصططفاة حمططا  وبلططط إنتططاج الططنفط آنططذاك الططنفط  الخططام  إلططى مينططا

. وفيمططا بعططد بططدأت شططركات الخدمططة بالعمططل  حيططث  1976/ العططام عططام  3مليططون م 11انتططاج الططنفط بعططد  لطط  ليصططل إلططى 
 مطن الطنفط اليقيطل . 1984ام بعطد أن كانطم معرطم االكتشطافات قبطل عط 1984اكتشف النفط الخفيطف فطي ديطر الطزور عطام 

   ( 2) .  2002/ السنة عام  3مليون م 30حققم شركات الخدمة اكتشافات تجارية أخرى  ليصل انتاج النفط إلى و 

، وازداد 1975وفطي قطططاع الغططاز بططدأت الشططركة السططورية للططنفط باسططتيمار الغططاز المرافططق لتوليططد الطاقططة الكهربائيططة منططذ عططام 
لشطططركة ليمتطططد إلطططى المنطططاطق الوسططططى والشطططراية ، بعطططد أن كطططان  محصطططورا  فطططي المنطططاطق الشطططمالية النشطططاب االستكشطططافي ل

بليطون  6وصطل انتطاج الغطاز إلطى  2002والشمالية الشراية وأصبح الغاز يش ل أحطد مصطادر الطاقطة الرئيسطة . وفطي عطام 
 / العام .  3م

 ل صناعة النفط والعاز في سورية مستقب 2.1

الهططام الوحيططد للططنفط والغططاز فططي شططرق البحططر األبططيض المتوسططط  . ويسططتمر إنتططاج الططنفط  فططي الهبططوب  تعتبططر سططورية المنططتج
هططبط  1996برميططل / اليططوم عططام  604000بسططبب مصططاعب فنيططة و اسططتنفاد الحقططول . فبعططد الوصططول إلططى الططذروة بمعططدل 

مع وصطول الحقطول  2006يوم عام برميل/ ال  393900وإلى   2004برميل /اليوم عام   460000باستمرار ليصل إلى  
% مطن االنتططاج 0.5وخاصطة حقططول الجبيسطة الةطخمة  إلطى مرحلطة النةططج . ويعطادل هطذا   1968القديمطة الم تشطفة عطام 

. ويتوقطع أن يسطتمر االنتطاج فطي الهبطوب بينمطا يسطتمر االسطتهالك  2006% مقارنة بعطام 6.4-العالمي و قد تغير بمعدل 
نطات وكمطا هطو كمطا كانطم منطذ منتصطف اليماني  سطنوات 10صدير وتصبح سطورية مسطتوردة بعطد في االرتفاع بحيث يقل الت

بليطون برميطل مطن الطنفط فطي  2.5لطدى سطورية احتيطاطي   2008لعطام  BP. وبحسطب إحصطاءات (3)(1موضطح فطي الشط ل )
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وهطططذا يعطططادل  0720فطططي نهايطططة عطططام   3تريليطططون م 0.28كمطططا وصطططل االحتيطططاطي مطططن الغطططاز الطبيعطططي إلطططى   2007نهايطططة 
   3بليون م 5.26حوالي  2007% من االحتياب العالمي و بلط االنتاج من الغاز للعام 0.16

 
 (3) نتاج النفط واستهالكه في سورية ا .1الش ل 

ولمحاولة ع س هذا االتجاص زيد  نشاب االستكشطا  و االنتطاج مطع التحطول فطي توليطد الكهربطاء مطن الطنفط إلطى الغطاز. وقطد 
منطاطق اكتشطا  جديططدة .  5منحطم   2003فتحطم سطورية مسطاحات جديطدة للتنقيطب أمطام الشططركات .  ففطي كطانون اليطاني 

على منطقة إضطافية  ONGC Videshوحصلم شركة  دمشق  –حيث حصلم شل على حقوق التنقيب في منطقة تدمر 
اتفاايطات   3على مناطق أخطرى . وأعلطن عطن   Independents Ocean Energyو     Stratic Energy أخرى . وحصلم   

 Devon و    China's CNPC و PetroCanada و  Canada's Tanganyikaمطع شطركات التنقيطب  2003تنقيطب فطي عطام 

Energy  Gulfsands Petroleum  منحطم مسطاحات إضطافية ل  2004من الواليات المتحدة   . وفي كطانون اليطاني عطام. 

IPR Transoil  وONGC  الهند وINA  اشطترت  2005كرواتيا . وفطي ايطارGulfands   مطن حصطة شطركة 80للبتطرول %
Devon   من الحصة إلى شركة 50ثم باعم  26في المنطقة %Soyuzneftegaz بقى من روسيا . وتGulfsands   مشطغال

وتتوقططع انتططاج  2004عططن اكتشططا  للططنفط فططي حقططل جحططار فططي ايلططول  INA% . وقططد أعلنططم شططركة 50للمشططروع بحصططة 
 .  ( 3)  2007( مناطق حقوق  التنقيب عن النفط في سورية للعام  2برميل / اليوم . ويبين الش ل )  5000
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(3)  2007ة للعام مناطق حقوق  التنقيب عن النفط في سوري  .  2الش ل 

 

 ية من الطاقة والنفط واستهالكها انتاج سور  3.1

( انتاج سورية من الطاقة ألف برميل نفط م افل / اليوم . كما يبين انتاج سورية من الطنفط الخطام بطين   1يبين الجدول )  
وكذل  انتاج سورية من النفط وسوائل الغطاز بطألف برميطل / اليطوم . بلطط مقدرا  بألف برميل /  اليوم   2007و    1997عام  

ألطف برميطل يوميطا  432التطدريجي حتطى وصطل إلطى  برميطل / اليطوم  ثطم بطدأ باإلنخفطاض 604000 1996 إنتاج النفط عام
لشطروب الحفطر المسطتخدمة فطي دراسطة سطوائل الحفطر المالئمطة  . ويجري في سورية اسطتخدام آخطر التقنيطات 2005في عام 
أعلطى نسطب لنصطابة فطي الحفطر  مطن تطبيطق البطرامج اإلستكشطافية التطي تطتم دراسطتها بعطد تنفيطذها للحصطول علطى مما يم طن

 تراكيب .  3تراكيب وللغاز في  9اكتشافات جديدة للنفط في  التنقيبي واإلستكشافي ، حيث تم من خاللها تحقيق

 

 

 

 

 والطاقة وسوائل الغاز ألف برميل / اليومانتاج سورية من النفط  .1 الجدول
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 انتاج نفط خام  انتاج نفط وسوائل غاز  انتاج طاقة  العام 

1995 702 601 591 
1996 719 593 582 
1997 728 584 573 
1998 745 583 572 
1999 749 585 575 
2000 713 557 547 
2001 689 532 522 
2002 662 505 508 
2003 632 509 499 
2004 590 471 461 
2005 577 438 427 
2006 492 387 377 
2007 494 380 370 

. لطنفط الخطام مطع إضطافة سطوائل الغطاز( انتاج سطورية مطن الطاقطة بجميطع أشط الها ومطن الطنفط الخطام و مطن ا3يبين الش ل )
بالدرجطة األولطى إلطى تراجطع انتطاج الطنفط الخطام . ويعطود هطذا   1996ومنه نتبين أن االنتطاج شطهد تراجعطا  مسطتمرا  منطذ عطام 

بسطبب قطدم آبطار الطنفط العاملطة منطذ السطبعينات و كطذل  عططدم اكتشطا  آبطار جديطدة . بينمطا بقيطم الطاقطة الكهرومائيطة ثابتططة 
 (4).اع انتاج سورية من الغاز الطبيعيوربما زادت كميات  سوائل الغاز بش ل بسيط بسبب ارتف

 
 ( 4)  2007-1995انتاج سورية من الطاقة و النفط الخام و سوائل الغاز بين عامي  .3الش ل 

ومنطططه نتبطططين أن  (4)( اسطططتهالك سطططورية مطططن الطاقطططة ومطططن الطططنفط والغطططاز خطططالل الفتطططرة نفسطططها . 4بالمقابطططل يرهطططر الشططط ل )
. 2007وحتططى عططام  1997مسططتمر مططن عططام اسططتهالك سططورية مططن الططنفط الخططام ومططن الطاقططة بشطط ل عططام قططد ازداد بشطط ل 

ويعططود هططذا إلططى  نمططو الطلططب علططى المشططتقات النفطيططة لتوليططد الكهربططاء و للنقططل بشطط ل خططاه . وقططد شططهد هططذان القطاعططان 
تزايدا  مستمرا  نتيجة الزيادة الكبيرة المستمرة في عدد الس ان و ارتفاع مستوى  المعيشة و الهجطرة مطن الريطف إلطى المدينطة 
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 (4)  2007إلى عام  1995ك سورية من الطاقة والنفط والغاز من عام استهال .4الش ل 

. وإ ا  2007الف برميل / اليوم عام  330ليصل إلى   1997الف برميل / اليوم عام    180ازداد الطلب على النفط من 
الططف برميططل /  370إلططى  2003الططف برميططل / اليططوم عططام  520مططا قططورن هططذا مططع انخفططاض االنتططاج مططن الططنفط الخططام مططن 

نجد أن سورية قد انقلبم خالل أربع سنوات فقط من دولة مصدرة للنفط إلطى دولطة م تفيطة  اتيطام بسطبب   2007اليوم عام  
. وزاد اسطتهالك سطورية مطن الغطاز الطبيعطي قلطيال  خطالل الفتطرة جهطة و نقطا االنتطاج مطن جهطة أخطرى  زيادة االستهالك مطن

وليطد الكهربطاء و اكتشطا  حقطول غطاز جديططدة . بينمطا بقطي انتطاج سطورية مطن الطاقططة  اتهطا بسطبب التحويطل علطى الغطاز فططي ت
 2007عطام  15إلطى  1994% عطام 2الكهرومائية ثابتا  تقريبا  بسبب ثبطات مطردود السطدود ممطا أدى إلطى تطدني نسطبته مطن 
 .(5ا هو مبين في الش ل )اخ  كممن إجمالي الطاقة .ويعتمد هذا على كمية المياص التي تأتي من تركيا و على المن

يسططيطر الوقططود األحفططوري علططى نمططط اسططتهالك الطاقططة مططع  يططاب دور الطاقططات المتجططددة وانخفططاض كفططاءة تكنولوجيططات 
مليطططون ططططن مطططن الطططنفط الم طططافل   15.25حطططوالي  2005التحطططول الططططاقي . بلغطططم كميطططة الطاقطططة النهائيطططة المسطططتهلكة لعطططام 

%  للزراعططة . أمططا قطاعططات البنططاء 11صططناعة، و % لل19% للقطططاع المنزلططي و23% لقطططاع النقططل ، 27توزعططم بنسططبة 
 (  5)(  6% على التوالي كما في الش ل ) 6% و 7% ، 7والصناعة االستخراجية والقطاع الخدمي فقد بلغم حصصها 

. 
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  1994و  2007نسب استهالك سورية من أش ال الطاقة لعامي  .5الش ل 

 
 ( 5) توزع استهالك الطاقة في سورية بحسب القطاع . 6الش ل 

% للغططاز الطبيعططي، 10% للمشططتقات النفطيططة، 72وتطوزع االسططتهالك بحسططب نمططط الوقطود )حوامططل الطاقططة النهائيططة( بنسطبة 
. و تستهل  حوامل الطاقة إمطا مباشطرة مطن قبطل المسطتهل  النهطائي % للكهرباء15ي والطاقة الشمسية و% للوقود التقليد3

(  تططوزع الطاقططة األوليططة بحسططب نمططط الوقططود )قبططل عمليططات توليططد الكهربططاء( 2ليططد الكهربططاء . ويبططين الجططدول )أو تططذهب لتو 
% وجططرى تغطيططة 5.3. ويالحططأ أن الطلططب علططى الطاقططة األوليططة قططد نمططا خططالل هططذص الفتططرة بنسططبة  2005  -2003للفتططرة 

سية للديزل( والغاز الطبيعي مع مساهمة متواضعة للطاقة المتجددة هذا الطلب من قبل المشتقات النفطية ) بمساهمة رئي
 (5) مميلة بالطاقة المائية.
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 (  5)  2005-2003توزع الطاقة األولية بحسب نمط الوقود للفترة  .2الجدول 

 2005 2004 2003 نوع الطاقة األولية 

 %33.0 %32.2 %32.3 المازوت

 %6.9 %6.8 %6.9 الغازولين 

 %24.7 %25.3 %23.2 الفيول

 %4.5 %4.4 %4.4 غاز البترول المسال

 %21.6 %22.1 %23.1 الغاز الطبيعي

 %3.6 %3.6 %3.7 االسفلم 

 %2.2 %2.2 %2.3 المنتجات اليقيلة

 %2.4 %2.5 %3.1 الطاقة الكهرومائية

 %1.0 %1.0 %1.0 طاقة تقليدية

 18.13 19.00 19.41 (Mtoe)المجموع السنوي 

 ( مؤشرات استهالك الطاقة في سورية بالمقارنة مع الدول العربية و دول أخرى في العالم .3ويبين الجدول )

 ( 5) . 2005بعض مؤشرات قطاع الطاقة في سورية مقارنة بالقيم العالمية لعام  .3الجدول 

 
Primary Energy 

(toe/capita) 

Final Electricity 

Consumption 
(kWh/capita) 

Emission-2CO 
/toe)2(tCO 

Emission-2CO 
/capita)2(tCO 

Syria 0.99 1367 2.59 2.57 

Arab World 1.4 2881 2.47 6.51 

Asia 0.63 617 1.94 1.22 

Africa 0.67 547 1.39 0.93 

World 1.77 2516 2.37 2.57 

 تاج  سورية من الغاز واستهالكه ان 4.1

%( تملكهططا شططركة 73. معرططم هططذص االحتياطططات ) Tcf 3تريليططون قططدم 8.5االحتياطططات المؤكططدة للغططاز الطبيعططي ب تقططدر 
 1.6ايطل و دبيطات و نقيطب والسطخنة ( وفطي منطقطة تطدمر ) وتشطمل ارك و ه  Tcf  3.6بما في  ل     SGCالغاز السورية  

Tcf  1.2ي  لط  حقطل عمطر و في حقول النفط لشركة الفرات للنفط و شركة ديطر الطزور بمطا فط Tcf   0.8فطي السطويدية و 
Tcf  0.7فطي حقططول الجبيسططة و Tcf  أنتجططم  1998قططرب ديطر الططزور و البططاقي فططي الهططول و الغونطة و المرقططدة . فططي عططام

أميطال مطا كانطم تنتجطه منطذ عقطد مطن الطزمن قبطل  5من الغاز الطبيعطي وهطي زيطادة تعطادل   3بليون قدم 208سورية حوالي 
/ اليطوم مطن  3م 16/ اليطوم منهطا  3مليطون م 24حطوالي  2009لغم كمية الغاز الطبيعي المنطتج فطي سطورية عطام  ل  . وب

/ اليطوم مطن الغطاز المرافطق للطنفط . وبطذل  يشط ل الغطاز المرافطق للطنفط حطوالي نصطف  3مليطون م  8الغاز الطبيعطي الحطر و  
نتطاج الغطاز الطبيعطي الحطر والمرافطق فطي المسطتقبل واسطتخدامه . و تزمع سطورية زيطادة ا (6)الغاز الطبيعي الحر في سورية 

خفض  في توليد الكهرباء بدال  من النفط وبالتطالي تحريطر كميطات أكبطر مطن الطنفط للتصطدير إلطى الخطارج وفطي الوقطم نفسطه 
 (3). إلى الجو والتخفيف من تلوث الهواء  2COانبعاثات  
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اج الغطاز مطن خطالل مشطاريع عديطدة . وتعتبطر منطقطة تطدمر موقطع معرطم علطى زيطادة انتط SGCتعمل الشركة السورية للغاز  
أعلنطم  1997. وفطي تشطرين األول عطام (6) 1995هذا النشاب  بما في  ل  حقل غاز األرك الذي بدأ باالنتاج في نهاية 

فططي  سططورية اكتشططا  حقططل غططاز جديططد كبيططر فططي منطقططة أبططي ربططاح فططي تططدمر . إن أحططد مشططاكل قطططاع الغططاز هططو وجططودص
الشمال الشرقي من سورية بينما تقع مراكز الس ان في الجنوب الغربي . وبالنرر لصغر حجم حقول الغاز في سورية لم 

 Elfاألمري يطة . وهنطاك شطركة الططف  Conocoتبطد شطركات الطنفط الكبطرى اهتمامططا بطه . لكطن االسطتيناء كطان  شططركة كونوكطو 
الستخدام الغاز المرافق في حقول دير الزور .   1998اتفاقا عام    SPCالفرنسية التي عقدت معها الشركة السورية للنفط  

ميطل يصطل النرطام  155ويتةمن مشروع غاز دير الزور بناء نرام تجميطع للغطاز ومصطنع معالجطة و خطط أنابيطب بططول 
مليطون  280حقطال  سطي ون بحطدود  22د انتهائه  فإن االنتاج من إلى شب ة الغاز في تدمر التي تخدم غرب سورية . وعن

 / اليوم .  3قدم

مليطططار متططر م عطططب ، فططي حطططين قطططدر  705 قططدر اإلحتيطططاطي الجيولططوجي للغطططاز الطبيعططي ب طططل أنواعطططه فططي سطططورية بنحططو 
مطن الغطاز الطبيعطي و ( استهالك سطورية  4ويبين الجدول )  مليار متر م عب .  405اإلحتياطي القابل لننتاج بحوالي 

( أن اسطتهالك سطورية مطن الغطاز  7ويرهطر الشط ل ) (  4). 2007وحتطى  1997الغاز المسال بطألف برميطل / اليطوم للفتطرة  
الطف برميطل نفطط م طافل عطام  55إلطى  1997الف برميل نفط م افل في اليطوم عطام   45الطبيعي ازداد بش ل طفيف من  

لكنطه ارتفطع مطن عطام  2004ألف برميل نفط م افل / اليوم وهبط قليال  فطي  110إلى  2003. لكنه قفز منذ عام    2002
. وكطذل  فقطد ازداد انتطاج سطورية مطن غطاز البتطرول   2007ألف برميل نفطط م طافل / اليطوم عطام  120ليصل إلى   2005

هطذا ازديطاد . ويع طس  2007الطف برميطل نفطط م طافل عطام  30إلطى  1997ألطف برميطل نفطط م طافل عطام   18المسال مطن  
الطلب على الغاز في الصناعة وفي توليد الكهرباء بدال  من المشطتقات النفطيطة و الحصطول علطى اكتشطافات غازيطة هامطة  

.  ومنططه نططرى تزايططد اعتمططاد سططورية  2005-1980( تطططور انتططاج الططنفط والغططاز فططي سططورية للفتططرة  8ويبططين الشطط ل )  (6). 
نتططاج الغططاز ضططئيال  فططي اليمانينططات وبططدأ فططي الزيططادة فططي التسططعينات لكنططه قفططز إلططى علططى الغططاز الطبيعططي و المرافططق .كططان إ

مسططتوى أعلططى فططي نهايططة التسططعينات . وقططد ترافططق هططذا الصططعود مططع ثبططات انتططاج الططنفط فططي التسططعينات و انخفاضططه تططدريجيا   
 (7)بعد  ل  

 ( 4) رميل / اليوم  ألف ب - استهالك  سورية من الغاز الطبيعي و الغاز المسال . 4الجدول 

 غاز مسال   غاز طبيعي   العام 

1995 59 14.2 
1996 46 15.5 
1997 46 16.1 
1998 49 16.7 
1999 46 17.5 
2000 50 18.2 
2001 50 19.3 
2002 54 20.4 
2003 111 22.0 
2004 103 23.0 
2005 104 25.0 
2006 113 26.0 
2007 120 28.0 
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 ( 4)  2007-1995استهالك سورية من الغاز الطبيعي والغاز المسال بين عامي   .7الش ل 

 
 (7)  2005 – 1980انتاج النفط والغاز في سورية من  .8الش ل 
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 صناعة تكرير النفط   5.1

 :سورية مصفاتان لتكرير النفط هما في

 (8)شركة مصفاة حما   1.5.1

مطن الخطام  طن/السطنة مليطون  1بطاقطة تكريطر سطورية لتكريطر الطنفط فطيكطأول مصطفاة  1959أنشطئم  مصطفاة حمطا عطام 
العراقطي الخفيطف و  لطط  بهطد  تطأمين حاجططة السطوق المحليطة مططن المشطتقات النفطيطة و تصططدير الفطائض للخطارج . شططهدت 

يططد واسططتيمارص وتزا 1968مصططفاة حمططا خططالل األربعططين سططنة الماضططية عططدة توسططعات . فمططع اسططتخراج الططنفط وطنيططا  عططام 
مليون ططن /  2فارتفعم طاقتها التكريرية إلى  1969الطلب على المشتقات النفطية أجري  التوسيع األول للمصفاة عام 

مليون طن  5.7من الخام السوري الخفيف واليقيل , ثم  تتالم عليها عدة توسعات فارتفعم طاقتها التكريرية إلى    السنة
 السنة من الخام الخفيف واليقيل ./

المصططفاة فططي مدينططة حمططا ألنهططا تشططغل موقعططا اسططتراتيجيا وسططط سططورية ويمططر فيهططا نهططر العاصططي الططذي يزودهططا   أنشططئم
كم من مركز المدينة على الطريق الدولي إلى لبنان .  7بالمياص الالزمة لها . تقع المصفاة غرب مدينة حما على بعد 

شطططخا بطططين مهنطططد  وفنطططي وعامطططل وتخةطططع كافطططة  4500تقريبطططا  ويعمطططل فيهطططا   ²كطططم  4تشطططغل المصطططفاة حاليطططا مسطططاحة  
 منتجاتها للمواصفات القياسية السورية 

باستطاعة مليون ططن / السطنة مطن الخطام العراقطي الخفيطف  U-100  باشرت المصفاة عملها بوحدة تقطير  1959في عام  
 1969وبوحدة تحسطين ووحطدة إسطفلم وبعطض الوحطدات الخدميطة األخطرى ميطل وحطدة النتطروجين ووحطدة قطوى . و فطي عطام 

مليططون  1بطاقططة  U-10مليططون طططن /السططنة وتططم إنشططاء وحططدة تقطيططر جديططدة  1.7رفعططم حمولططة وحططدة التقطيططر السططابقة إلططى 
مليططون طططن /السططنة كمططا تططم إنشطاء وحططدة تفحططيم ووحططدة فصططل غططازات  2.7  وبططذل  أصططبحم حمولططة المصطفاة  لسططنةططن /ا

النفتطططا والكيروسطططين والمطططازوت الخفيطططف واليقيطططل ووحطططدة لمعالجطططة الغطططازات الحمةطططية ووحطططدة إلنتطططاج   ووحطططدات لهدرجطططة
مليطون  1بطاقطة  U-22م  وحطدة تقطيطر ثاليطة أنشطئ 1974الهدروجين ووحدة السترجاع الكبريم ووحدة قوى . و في عطام 

أنشطططئم   1976مليططون طططن /السططنة . و فططي عططام  3.7  ومعمططل لمططزج الزيططوت  فأصططبحم حمولطططة المصططفاة  طططن /السططنة
مليطون ططن /السطنة   5.4مليون طن / السنة  وبذل  ارتفعطم حمولطة المصطفاة إلطى  1.7بحمولة  U-21وحدة تقطير رابعة 

ئم  وحدة إلنتاج اإلسفلم ووحدة لمعالجة المياص الصناعية وعدلم حمولطة وحطدة التقطيطر األولطى أنش 1979. و في عام 
أنشطططئم   1989مليطططون طططن /السططنة . و فطططي عططام  5.7وبطططذل  بلغططم طاقططة تكريطططر المصططفاة   مليططون ططططن / السططنة 2إلططى 

حططدة تحسططين للبنططزين ووحططدة أزمططرة وحططدات أخططرى لتحسططين مواصططفات المنتجططات و لهدرجططة النفيططا والكيروسططين والمططازوت وو 
 ووحدة كبريم جديدة ومحطة قوى إلنتاج الطاقة الكهربائية والبخار . 

و المطططذيبات والبنطططزين الممتطططاز و البنطططزين العطططادي و الكيروسطططين المنزلطططي و  LPGغطططاز البتطططرول المسطططال  تنطططتج المصطططفاة 
لم و فحططم الكططوك البترولططي والكبريططم و الزيططوت . و كيروسططين الطططائرات و المططازوت الخفيططف واليقيططل و الفيططول و االسططف

 ( مخططا  مبسطا  لمصفاة حما .   9يرهر الش ل ) 

 



 19 

 

 مخطط مبسط لمصفاة حما .9الش ل 

 (9)  شركة مصفاة بانيا   2.5.1

غاية كانم  .  الموقع مع شركة اندستريال اكسبورت الرومانية. 1974لعام  20أايمم مصفاة بانيا  بموجب العقد رقم 
شمال مدينة  / مليون طن متري 6المشتقات النفطية بطاقة سنوية مقدارها / العقد إقامة مصفاة لتكرير النفط الخام وإنتاج
غايته تأمين تغذية المصفاة  1974لعام  /15األول برقم /  :وللعقد ملحقان  بانيا  على الساحل في محافرة طرطو .

 غايته تغيير مزيج النفط الخام المقرر تكريرص في المصفاة موضوع 1976 / لعام2و الياني برقم /  .بالمياص من نهر السن

 شغلم المصفاة بش ل 1981في عام  .% سوري خفيف .50% سوري ثقيل و 50إلتاحة تكرير مزيج  20العقد رقم 

  على للمصفاة  . صممم مصفاة بانيا تم االستالم المؤقم 1982متكامل من أجل تجارب الةمان . وفي عام  
ثقيل بنسب تكرير تتراوح بين  مليون طن من النفط الخام المزيج من  نفط خفيف ونفط سوري  6مقدارها  استطاعة سنوية

  1988السنوي منذ عام  أما التكرير . % وزنا  ثقيل50وزنا  خفيف و  %50 % وزنا  ثقيل وحتى20% وزنا  خفيف و80
%  من هذص الطاقة متةمنا  بذل   117 -% 102ما نسبته  إلى   وحتى تاريخه فقد تجاوز الطاقة التصميمية ووصل

المشتقات . ونشير إلى أن عدم   المستلمين من الشركة العامة لمصفاة حما  والنشاب التجاري لباقي الفيول والنفتا
الخفيف  النفط الخامللتكرير ظل عقبة في وجه انترام اإلنتاج وزيادته إلى أن توفر  انترام توارد النفط المستورد الالزم

 ( انتاج مصفاة بانيا  من المشتقات النفطية 10. ويبين الش ل )  1987المحلي منذ عام 
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 ) مليون طن / السنة ( 2006عام و حتى النصف األول من  1990الخام الم رر  من مصفاة بانيا  بين  .10الش ل 

 ( 4).  2007حتى عام و   1995التكرير في سورية من عام  طاقة  (  5ويبين الجدول ) 

 (4) ألف برميل / اليوم  2007و  1997طاقة التكرير في سورية بين عام  .5الجدول 

 العام  غاز مسال  غازولين  الكيروسين  المازوت  زيت الوقود  أخرى 

16.3 92.8 89.7 7.6 34.5 4.9 1995 

12.9 97.0 92.8 7.1 37.0 4.8 1996 

15.6 105.4 99.1 7.7 36.5 4.3 1997 

17.8 105.1 102.9 6.5 36.5 4.3 1998 

17.6 104.3 101.8 10.9 35.8 4.3 1999 

16.5 98.5 98.9 15.5 35.4 4.3 2000 

17.6 104.3 101.8 10.9 35.6 4.3 2001 

17.2 101.9 99.4 10.6 34.8 4.3 2002 

14.7 89.1 77.1 8.1 27.5 4.3 2003 

15.8 91.5 79.3 8.6 25.6 4.3 2004 

25.8 90.1 80.4 8.9 35.5 4.3 2005 

19.4 90.1 80.4 8.9 35.4 4.3 2006 

19.4 90.1 80.4 8.9 35.4 4.3 2007 

الش ل ) التكرير في مصفاتي حما وبانيا  في سورية لألعوام  11يرهر  الناتجة عن  النفطية  المشتقات   )1995  –  
  2005و  2004لف برميل/ اليوم بين عامي  أ   35.5إلى    25.6. ومنه نرى أن كمية الغازولين قد ازدادت من    2007

السماح باستيراد السيارات من الخارج  وبقيم ثابتة بعد  ل  . ويعود  ل  إلى زيادة استهالك القطر من هذص المادة بعد  
وتخفيض الةرائب عليها مما زاد من أعدادها زيادة كبيرة . وبقيم كمية باقي المنتجات وخاصة من المازوت ثم الفيول  
و الكيروسين و الغاز المسال ثابتة تقريبا  . ويعود  ل  إلى أن طاقة التكرير في سورية بقيم ثابتة لعدم بناء مصا  

 و عدم توسيع المصافي القائمة خالل هذص الفترة  .جديدة أ
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 (4)  2007- 1995انتاج سورية  من المشتقات النفطية بين عامي   .11الش ل 

 ( 10)نقل النفط والغاز  6.1

. ويعد هذا أحد أهم مصادر انبعاث غاز    Fugitivesيتسرب غاز المييان من أنابيب النفط والغاز ويعر  بالمتسربات  
أنابيب النفط . كانم   SCOTتدير الشركة السورية لنقل النفط    المييان الناجم عن نشاطات االنسان في الغال  الجوي . 

 الشركة مؤلفة من شركتين هما : 

لنقل النفط ) ش ة نفط العراق سابقا  ( التي تأسسم في مطلع اليالثينات لنقل النفط العراقي إلى طرابلس  الشركة السورية  
 ميل  808و بانيا  . ويبلط طول خطوطها العاملة 

لنقل النفطالسوري من ) كراتشوك و السويدية والرميالن ( عبر    1968شركة نقل النفط الخام السوري التي تاسسم عام  
 ميل 202لى طرطو  ويبلط طولها محطات ض  إ

ميال    1019خطوب يبلط طولها الكلي    9أن عدد خطوب النفط في سورية بلغم    2008ترهر احصائيات  أواب  لعام  
 . ( 10) (6انش كما في الجدول ) 32-16ر وهي بقط

 2006أنابيب النفط الخام في سورية في نهاية عام  .6الجدول 

 ميل الطول  القطر انش  اسم الخط 

 358 22 تل عد / حما  

 56*  2 18 حما/طرطو  

 40 16 الورد/ المحطة اليانية

 57 20 التيم/ المحطة اليانية

 56 24 عمر / المحطة اليانية
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 67 16 الجفرا/ المحطة اليانية 

 25 24 طرطو / بانيا 

 304 32-26 جمبور/ بانيا 

 غ/ موجود  24/30 كركوك/بانيا  

السطططورية للتخطططزين و توزيطططع المشطططتقات النفطيطططة م محروقطططات م التطططي تقطططوم بنقطططل وتخطططزين وتوزيطططع المنتجطططات وهنطططاك الشطططركة 
انش كما في  24-6ميال  و بقطر  611بطول  7وتمتل  الشركة  شب ة خطوب لنقل المشتقات النفطية عددها  . الم ررة

 ( . 7الجدول ) 

 (10) ب المشتقات النفطية في سورية أنابي  .7الجدول 

 الطول ميل  القطر انش  اسم الخط 

 103 6 حما/ دمشق 

 103 12 حما/دمشق 

 114 6 حما/حلب 

 115 20 حما/حلب 

 77 6 حما/بانيا 

 72 24 بانيا / حما

 27 6 بانيا /الال اية

تططور سطريع لشطب ة نقطل الغطاز فطي سطورية . ففطي عطام وبالنسبة للغاز الطبيعي فقد أدت زيادة انتاج الغاز واسطتهالكه إلطى 
 1996مططيال  عططام  926مططيال  ثططم  724أصططبح حططوالي  1991مططيال  وفططي عططام  323كططان طططول الشططب ة ال يتعططدى  1981
 .(8ميال   كما في الجدول ) 1328ي وحاليا  يبلط حوال 2002ميال  عام  1225وأصبح 

 (  10)   2008أنابيب الغاز الطبيعي في سورية في نهاية عام  .8الجدول 

 الطول ) ميل (  القطر ) انش ( الخط 

 323 16 جبيسة / حما/ زارة 

 423 18 عمر/دمشق/ حما/محردة 

 347 24 ارك/حما/الزارة /زيزون/ حلب

 153 18 معمل الغاز/ تدمر

 112 24 حما/بانيا /لبنان 

 273 18 دير الزور / تشرين 

 202 24 تدمر/ادلب

 127 18 تدمر/ محردة

 147 24 تدمر/حلب 

 (10)( مخططا  لشب ة أنابيب الغاز في سورية .12و يرهر الش ل )
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 ( 10) مخطط لشب ة أنابيب الغاز في سورية . .12الش ل 

 الشركات العاملة في مجال النفط والغاز   7.1

الفرات للنفط  تعد   للنفط في سورية . وهي شركة مشتركة أسسم عام     AFPCشركة  الشركة    1985أكبر منتج  بين 
. وتوجد منطقة عملها في المنطقة الشمالية  PetroCanada و بتروكندا     Shellو شركة شل بي تن    SPCالسورية للنفط  

اليماني أواخر  في  النفط  اكتشفم كميات هامة من  الزور بش ل رئيس حيث  دير  الشركة  الشراية ومنطقة  . وتنتج  نات 
برميل/ اليوم من نفط عالي الجودة . الحقل الرئيس للشركة هو حقل التيم على الرغم من أن االنتاج   400000حوالي  

برميل   15000. والحقل المهم التالي هو حقل عمر / شمال عمر الذي ينتج حاليا  حوالي    1991فيه يتناقا منذ عام  
الطبيعي و    / المالح و    30000اليوم بالةغط  العزبة و  الشركة األخرى  الماء . تتةمن حقول  اليوم بحقن  برميل / 

 سيجان و التن  .  

المنتج الياني األهم في سورية . وصلم الحقول التي تستيمرها الشركة السورية للنفط   SPCالشركة السورية للنفط  وتعد  
SPC   يل/ اليوم . تتةمن حقول ال برم 165000إلى  روة االنتاج في أواخر السبعينات بأكير منSPC   : 

 حقل كراتشوك وهو أول حقل للنفط م تشف في سورية ويقع قرب الحدود التركية والعرااية .   -1

 حقل السويدية وهو حقل نفطي ضخم إلى الجنوب من كراتشوك في منطقة الحس ة  ويمتد إلى شمال العراق . -2

 حقل الجبيسة وهو حقل نفطي هام ينتج الغاز والنفط  -3

 حقل الرميالن وهو حقل صغير بالقرب من السويدية و ينتج النفط اليقيل .   -4
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 حقول تشرين و عاليان و غبيبة وهي حقول صغيرة تنتج النفط اليقيل ويتناقا انتاجها.  -5

سترجاع اليانوي لحقل غبيبة لتزيد االنتاج من لال  2003في آ ار عام    SPCالصينية عقدا  مع    CNPCوقد وقعم شركة   
   برميل / اليوم . 10000برميل/اليوم حاليا  إلى  4500

قرب   1991توجد الحقول السورية األخرى ميل  مالح وقاهر و سيجان و أزرق و التن  و الجفرة والتي اكتشفم عام  
قبل   تشغل من  و  الزور  للنفطدير  الزور  دير  الش  شركة  بين  الف  المشتركة  فينا  توتال  للنفط و شركة   السورية  ركة 

TotalFinaElf  برميل / اليوم .   60000ويبلط انتاجها الحالي 

برنامج حفر جديد في حقول تشرين و شي  منصور     Tangayika Oil Coأعلنم شركة تانجاي ا للنفط    2005في شباب  
وب الغربي من حقل عودة الحالي للشركة المذكورة . كم إلى الجن  120في المنطقة المنتجة للنفط في الجبيسة على بعد  

 ( 11) .   2004برميل / اليوم في عام  2032وقد  بلط متوسط انتاج حقل عودة 

% الشركة السورية للنفط 50% كرواتيا و  INA    (50في الحقول الم تشفة من قبل شركة اينا    شركة حيان للنفطتعمل  
  45ال و المستديرة و المزرور ( والتي تقع في منطقة دير الزور على بعد  ( في حقول ) جحار و تدمر و المهر و غز 

برميل في اليوم وهناك معمل   6000بمعدل     2009/    11/  15كم من حما . بدأ االنتاج في    120كم من تدمر و  
 (  12)  ( اهم الشركات المنتجة للنفط العاملة في سورية .  9للغاز المرافق . ويرهر الجدول ) 

 (12) أهم الشركات المنتجة للنفط في سورية  .9 الجدول

 االنتاج الف برميل / اليوم  وضع الشركة الشركة 

 200000 مملوكة من الدولة SPCالشركة السورية للنفط 

 CNPC 120000و شل و  SPCمشترك بين  AFPCشركة الفرات للنفط 

 30000 و شركة توتال الف   SPCمشترك بين  DEZPCشركة دير الزور للنفط 

 20000 و دبلن الدولية SPCمشترك بين  شركة دبلن الدولية

 CNODC 10000و  SPCمشترك بين  شركة كوكب السورية الصينية 

 6000 كرواتيا   INAو   SPCمشترك بين    شركة حيان للنفط 

للغاز  سسم  أت السورية  رقم    SGCالشركة  وحددت    2003للعام    50بالمرسوم   . وإداري  مالي  استقالل  كشركة  ات 
القائمة للمنشآت  األميل  والتشغيل  القطر  في  الم تشفة  الغازية  المصادر  وتطوير  باستيمار  مشغلة   مهمتها  وهي شركة 
التجميع   مواقع  إلى  المختلفة  اإلنتاج  مواقع  من  ونقله  ومعالجته  الطبيعي  الغاز  تجميع  تقوم ألنرمة  فهي   . والمعالجة 

األخرى من خالل شب ة كبيرة من   للشركات  العائدة  اإلنتاج  ( من مواقع  الحر والمرافق   ( المنتج  الخام  الغاز  بتجميع 
إلى معمل المعالجة المركزية حيث تتم عملية تنقية الغاز من الشوائب من ثم تتم    أنرمة التجميع ومحطات الةواغط

تجفي و  الغاز  تحلية  المتبقي عمليات  الغاز  وية   المنزلي  والغاز  الم يفات  وإنتاج  السوائل  الستخاله  تبريدص  ثم  فه 
 ( 6) وغالبيته من المييان في شب ة نقل الغاز الى المستهلكين.
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 تقوم الشركة حاليا  بتشغيل :

 ثالثة معامل للغاز في كل من دير الزور و الحس ة و الجبسة.   •

 كم بأقطار مختلفة.  2500لنريف تتجاوز شب ة واسعة من خطوب نقل الغاز ا  •

كبيرة من محطات التجميع ومحطات رفع الةغوب  شب ة كبيرة من أنرمة تجميع الغاز ومجموعة   •
 . 

 ميل. مركز تنسيق الغاز إلدارة وتشغيل شب ة نقل الغاز بالش ل األ •

زية في كل من جنوب المنطقة الوسطى تقوم الشركة إضافة إلى ما سبق بتنفيذ مشاريع تطوير وتنمية االكتشافات الغا
تنفيذ  على  االشرا   يتم  كما  المطلوبة  التجميع  انرمة  مع  الطبيعي  الغاز  لمعالجة  معملين  انشاء  يتم  حيث  وشمالها 
معملين آخرين عائدين لشركات عقود الخدمة بتروكندا وحيان ومن المخطط ان توضع هذص المعامل االربع تباعا في 

من بدءا  من  عام  االنتاج  ان    2011وحتى عام    2009تصف  المتوقع  بانتاجها  القطر  في  بالغاز  التزود  حيث ستعزز 
الى   اجمالي  15يصل  يصبح  بحيث  اليوم  في  م عب  متر  مايقارب     مليون  للمستهلكين  المصدر  النريف   26الغاز 

 مليون متر م عب في اليوم.

عربي حيث تم االنتهاء من تنفيذ الجزء االول من المرحلة كما تتم متابعة التعاون مع دول الجوار من خالل خط الغاز ال
كم و تمم المباشرة باستجرار الغاز المصري الى القطر    320اليالية في سوريا من الحدود االردنية الى حما بطول  

ليس . ويتم العمل حاليا على ربط الشب ة السورية بالشب ة التركية من مدينة حلب الى كي  2008بدءا  من شهر تموز  
التركية بطول   الحدود  العام    كم  62على  تنفيذص بحلول  االنتهاء من  المتوقع  ام انية    2010حيث من  و سيتيح هذا 

اإلقليمية ميل مشروع خط الغاز     استيراد الغاز او تصديرص من القطر واليه . ومن خالل االنخراب في المشاريع الغازية
 ( 6) .ها الهام وجعله بلد عبور للغاز الى تركيا وأوروبا العربي تتطلع سوريا إلى االستفادة من موقع
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 ( 5) إصدار غازات الدفيئة من قطاع النفط والغاز . 2

الدفيئة لقطاع الطاقة خالل الفترة   المعتمدة من قبل    2005-1994جرى جرد انبعاثات غازات  .    IPCCوفق الطريقة 
والمتحركة اليابتة  المصادر  في   ( الوقود  حرق  عن  الناجمة  االنبعاثات  حساب  الطرق  هذص  حسب  وتتةمن  موزعة   )

اع صناعة الطاقة وقطاع الصناعة والبناء وقطاع قط  قطاعات رئيسية هي:  4والمتةمنة    القطاعات المستهلكة للطاقة
النشاط الش الن )ات األخرى )منزلي وخدمي وزراعي(النقل وقطاع  الدفيئة  14و)  (13. ويبين  انبعاث غازات  ( تطور 

ما يقارب   1994بلغم كمية إصدارات غازات الدفيئة لعام  . وقد  قطاعاتموزعة  بحسب ال  2005و    1994بين عامي  
% منها، وتةاعفم بعد  ل  لتصل عام  89م افل يش ل غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي    2COن  مليون ط  38.24
بذل     محققة  % منها(  95ش  ل غاز ثنائي أكسيد الكربون حوالي  )  م افل  2COمليون طن    58.35إلى ما يقارب    2005

على الطاقة األولية الذي  %. ويالحأ أن هذص النسبة أقل من معدل نمو الطلب  3.9معدل نمو سنوي وسطي يقارب  
للفترة  اتهامليون ط  19.39إلى    11.7ازداد من   الم افل  النفط  اإلصدار من ن من  انخفض معدل  فقد  بالتالي  و   .

بزيادة كفاءة تحويل الطاقة ويعلل هذا  .م افل لكل طن من النفط الم افل خالل هذص الفترة  2COطن  2.98إلى  3.30
. و يالحأ أن توليد الكهرباء استأثر بالحصة الكبرى من االنبعاثات إ   الغاز الطبيعي  و التحويل من زيت الوقود إلى

إلى  28نمم حصته من حوالي   بين  %39  تأرجحم حصته  الذي  النقل  قطاع  يليه   . الجرد  فترة  % و  17% خالل 
من  22 مساهمته  تراجعم  الذي  الس ني  القطاع  ثم  إلى  %17  الصناعة  %12  قطاعا  أما  والصناعة  %.  والبناء 

 .% خالل فترة الجرد نفسها8إلى  %13االستخراجية والتكرير فقد تراجعم حصتهما من 

 
 (  5) تطور التوزع النسبي النبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاعات الفرعية  .13الش ل 
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 (  5) تطور التوزع النسبي النبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاعات الفرعية    .14الش ل 

فقططد جططرى حسططابها بشطط ل  Fugitive Emissionأمططا بالنسططبة لكميططة غططاز الميتططان المتسططربة أو مططا اصطططلح علططى تسططميته بططط 
 4CH% مطن إصطدارات غطاز 88تش ل  الكميات المتسطربة  IPCC  (5 )منفصل بما يتوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل 

% المتبقيططة مططن أنشطططة  حططرق الوقططود فططي مختلططف 12مليططون طططن م ططافل مططن غططاز الكربططون( بينمططا تططأتي الططط  2.2)حططوالي 
عاثات التي ترافطق عمليطات اسطتخراج الوقطود األحفطوري )نفطط و غطاز طبيعطي،...إل ( القطاعات . و يشمل هذا النمط االنب

ونقلطططه و تكريطططرص و تخزينطططه باإلضطططافة إلطططى الغطططاز المحطططروق علطططى الشطططعلة  . وال يشطططمل أيطططام مطططن عمليطططات حطططرق الوقطططود و 
قطططط الطططذي يعتبطططر الغطططاز بحسطططاب إنبعاثطططات غطططاز الميتطططان ف IPCCاسطططتهالكه التطططي سطططبقم اإلشطططارة إليهطططا. و تسطططمح منهجيطططة 

 الرئيس الذي يترافق مع العمليات المذكورة سابقا . 

الش في  المبينة  النتائج  )تشير  عام  11 ل  في  القطاع  هذا  من  الصادرة  الميتان  غاز  كميات  في  حاد  انخفاض   إلى   )
ادرة في % من مجمل الكميات الص98في هذا القطاع ما يزيد عن    4CHحين ميلم كمية    1994مقارنة مع    2005

% من  86فقط أي ما يعادل     eq2COمليون طن    2.2لتصل إلى    eq2COمليون طن    4.3قطاع الطاقة و بلغم حوالي 
و  ،  تناقص كمية النفط المنتج. ويعود السبب في هذا االنخفاض إلى    2005المنبعية في عام     4CHمجمل كميات  
الشعلة  انخفاض على  المحروق  الغاز  حق  كميات  إلعادة  أو نتيجة  االستخاله  معامل  لتحسين  النفط  آبار  في  نه 

 لالستفادة منه . 

 .   2005و  1994بين عام  4CH ( تطور انبعاث غاز  15ويبين الش ل ) 
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 (  5)  2005و  1994بين عامي  4CHتطور انبعاث المتسربات من غاز  .15الش ل 
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 خفيف من انبعاثات غازات الدفيئةالت. 3

 طريق ترشيد استهالك الطاقةالتخفيف عن  1.3

مططن أهططم وسططائل التخفيططف مططن إصططدارات غططازات الدفيئططة  ترشططيد اسططتهالك الطاقططة . وعلططى الططرغم مططن اسططتمرار زيططادة عططدد 
السططط ان ، وتحسطططن مسطططتوى معيشطططة الغالبيطططة مطططنهم ، إال أنطططه توجطططد مجطططاالت هامطططة للحطططد مطططن اسطططتهالك الطاقطططة . ويتعلطططق 

ؤمن فيططه للجمهططور . ويجططب أن يعتمططد التسططعير علططى مبططدأ الحفططام علططى الطاقططة ، ومنططع اسططتهالك الطاقططة بالسططعر الططذي تطط
الهطدر ، ومعاابططة المبططذر . ويعنططي هطذا تططأمين الحططد األدنططى مطن الطاقططة لقطاعططات واسططعة مطن النططا  ، لتططوفير حيططاة كريمططة 

بأهميطة ترشطيد الطاقطة لألسططباب  ومريحطة لهطم ، وزيطادة سطعرها مطع ارتفططاع نسطب االسطتهالك . ويتطلطب هطذا توعيططة النطا  ،
االقتصادية والبيئية أيةام ، عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة والتعليم والتدريب . ويجب التفكيطر بتغييطر أسطلوب الحيطاة 

 الذي ساد لعقود عديدة ، والذي يقوم على ثقافة االستهالك بأي ثمن دون النرر إلى العواقب البيئية . 

 التابعة لألمم المتحدة اإلجراءات المتبعة لترشيد الطاقة الكهربائية والحراريطة لطدى شطركات إنتطاج  ( 13) يسرد تقريراألس وا 

 النفط والغاز الطبيعي في سورية  ومنها :

 20لوحطات م يفطات  الكهربائيطة لرفطع معامطل القطدرة لتقلطيا الفاقطد علطى الشطب ة و تركيطب وضع م يفات على الشطب ة -
للحد من القدرة الردية ولتحسطين معامطل القطدرة إلطى ايمطة  ك  في المحطات الرئيسية 20ويل ك .    في مراكز التح

93  ، % 

عاما  في الشركة السورية للطنفط  ) مديريطة حقطول  30 – 25بلط عمرها ما بين  إستبدال العنفات الغازية القديمة التي -
 % بعنفات حديية . 20المردود المنخفض بحوالي  الحس ة ( و ات

الفاقططد فططي اإلنتططاج بسططبب  اسططتبدال التجهيططزات الكهربائيططة القديمططة  ات الوضططع الفنططي السططيل بمعططدات حدييططة لتقلططيا -
إلى  حفارات جديدة إلستبدال الحفارات القديمة  ات الوضع الفني السيل والتي تحتاج 7األعطال الكهربائية  و شراء 

 صيانة دائمة .

أنرمطة اإلشطعال واإلطفطاء  الدوري إلستهالك هذص المعطدات مطن الطاقطة ، وتركيطب المبرمجة  والتدقيق الصيانة الدورية -
للمحركطات الكهربائيطة  ات القطدرات  ( soft star ) اإلقطالع المتسلسطل الطذاتي إلسطتهالكات اإلنطارة ، واسطتخدام أنرمطة

   الكبيرة

 انبعاثات غازات الدفيئة منها : هناك اجرءات عدة لترشيد استهالك الطاقة والتخفيف من مجال تكرير النفطوفي 

مراابة االحتراق في األفران والغاليات للمحافرة على كميات هواء مناسبة وبالتالي الحد من انبعاث غطازات المييطان و   -
 الغازات الهايدروكربونية غير المحترقة بش ل كامل .

والمبادالت الحراريطة لنقطل أكبطر كميطة مطن الحطرارة والتخفيطف الحد من الترسبات على جدران انابيب األفران و الغاليات   -
 من استخدام الوقود .

 التأكد من أداء مصايد البخار بش ل جيد واختيار المصيدة  ات القدرة المناسبة  -

 استرجاع أكبر قدر مم ن من الماء المتكاثف لمحتواص الحراري و خلوص من األمالح .  -
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 ، ومراابة الكمية المعاد ضخها أو تدويرها في الوحدات المختلفة مصفاةالتشغيل األميل لوحدات ال -

 إرسال المنتج الوسيط من الوحدة المنتجة له إلى الوحدة المستقبلة له دون المرور بعملية تخزينه قدر اإلم ان . -

 إقامة أنرمة السترجاع الطاقة من المنتجات الساخنة من أجل تسخين مواد أخرى .  -

ه الطاقة من الغازات العادمطة لتحمطيا البخطار المنطتج وتسطخين الميطاص الداخلطة إلطى المراجطل لرفطع كفطاءة هطذص استخال  -
 المراجل . 

اسططتخدام الغططازات العادمططة فططي انتططاج البخططار الططذي يم ططن اسططتعماله فططي  توليططد الكهربططاء بواسطططة عنفططة بخاريططة تسططتخدم  -
 الغاز المتوفر في المصفاة

 الوقود بش ل جيد إن لم تكن معزولة . عزل خزانات زيم -

 االستفادة من درجة حرارة الغازات العادمة التي تخرج من فرن وحدة التقطير. -

 االستفادة من درجة حرارة الغازات العادمة التي تخرج من وحدة تحسين البنزين  -

 التخفيف عن طريق التحويل إلى وقود أخف  2.3

ى النفط  ومنه إلى الغاز الطبيعي  من إصدارات غازات الدفيئة ، وهو وسيلة أولى  يقلل التحويل من الفحم الحجري إل
إزالة  من وسائل التخفيف من االحتبا  الحراري . تدعى عملية التحول من وقود صلب إلى سائل ثم إلى غاز بعملية  

ا   Decarbonization  الكربون  إليه دول كييرة في االتحاد  انكلترا والنرويجألوروبي  وخا. وهذا ما عمدت  اللتان  صة   ،
تحصالن على الغاز من بحر الشمال ، ودول أخرى تأتي إمداداتها من الغاز الطبيعي من الجزائر وروسيا . يم ن لهذص  

الكبريم   الملوثة كأكاسيد  الغازات  إنقاه توليد  الهواء عن طريق  إيجابي على تلوث  و    xSOالعملية أن تؤثر بش ل 
الملوثة للبيئة محليا  وإقليميا  بش ل شديد ، وعلى االحتبا  الحراري أيةام .     sootهباب الفحم  و    xNOأكاسيد اآلزوت  

لكن الغاز الطبيعي هو في النهاية وقود أحفوري ناضب . ولذا فهذا الحل مؤقم ، وليس استراتيجيام على المدى الطويل  
، حيث يتفاعل الفحم مع البخار  Gasification  التغويز  . وهناك إم انية تقنية لتحويل الفحم إلى الغاز في عملية تدعى

والهواء عند درجات عالية من الحرارة وبوجود وسيط . وقد استخدمم هذص العملية في انكلترا في منتصف القرن التاسع  
من الفحم الحجري . وقد أجريم بحوث عديدة على     Town gas   بغاز المدنعشر للحصول على الغاز الذي سمي  

تحسين كفاءة هذص العملية ، لتصبح عملية تجارية . لكن هذص العملية لن تساهم كييرا  في حل  مش لة االحتبا  الحراري  
 على المدى البعيد .

  جضال توليضد الكهربضاءالغضاز الطبيعضي فضي مقامم سورية بجهود حييية خالل التسعينات من القطرن الماضطي للتحويطل علطى 
حيث أايمم محطات عديدة  جديدة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز فقط ميطل محططة جنطدر بينمطا حولطم محططات توليطد 

(   10قديمططة ميططل محطططة بانيططا  و محططردة وغيرهططا لتعمططل علططى الغططاز الطبيعططي و زيططم الوقططود ابةططا  . ويبططين الجططدول )  
كما حول انتاج اليوريا في معمل السطماد  (3)ية و استطاعتها و الوقود المستخدم فيها أهم محطات توليد الكهرباء في سور 

من النفتا إلى الغطاز الطبيعطي . وقطد سطاعد علطى هطذا ايطام وزارة الطنفط بإقامطة مصطانع السطترجاع الغطاز المرافطق الطذي كطان 
و اسطتيمارص فطي العديطد مطن األمطاكن .  يحرق في الشعل في آبار النفط . كما ساعد على هذا اكتشا  حقول غاز طبيعي

الف برميل نفط م افل في اليوم  45( أن استهالك سورية من الغاز الطبيعي ازداد بش ل كبير  من   4ويرهر الش ل )  
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. وكططذل  ازداد اسططتهالك  سططورية مططن غططاز البتططرول   2007ألططف برميططل نفططط م ططافل / اليططوم عططام  120إلططى  1997عططام 
 .  2007الف برميل نفط م افل / اليوم عام  30إلى  1997رميل نفط م افل / اليوم عام ألف ب 18المسال من 

 (3) أهم محطات توليد الكهرباء في سورية و استطاعتها و الوقود المستخدم فيها   .10الجدول 

 نوع الوقود االستطاعة المركبة ميجا وات  محطات الطاقة الرئيسة 

 غاز 1000 تدمر  –حلب 

 غاز 680 بانيا   

 غاز 600 جندر

 غاز 630 محردة

 غاز 600 الناصرية

 فيول / غاز 380 تشرين 

 فيول / غاز 650 الزارة 

 فيول / غاز 380 زيزون 

 التخفيف باسترجاع غاز الشعل  3.3

 تعود أسباب الحرق في الشعل إلى :

 عدم إم انية تصنيع الغاز المرافق  -1

 عدم وجود وسائط نقل مالئمة للغاز  -2

 عدم وجود قدرات لتصدير  الغاز إلى الخارج -3

 وجود حقول االنتاج في مناطق بعيدة عن مناطق االستهالك   -4

 الكميات المنتجة من الغاز غير اقتصادية  -5

عام   الشعل  في  المحروقة  الغاز  كمية  االس وا  تقرير  م   150ب    2004قدر  تعادل    3مليار  وهي  العام  من  30/   %
والماء وب فاءة أقل   2CO%  100يعطي حرق الغاز الطبيعي ب فاءة  (     13)  استهالك دول االتحاد األوروربي من الغاز .

أحر ب   منذ    2COمرة من     25المييان وهو  باستمرار  العالم  في  الشعل  في  الحرق  نتيجة  االنبعاثات  . وقد تراجعم 
الغاز الطبيعي المحروق في   إلى تقليا كميات  االسكوا  % . و تطرق تقرير0.5% إلى  2السبعينات وانخفةم من  

ويعود  ل  إلى اإلجراءات  %    72الشعل انخفضت بمقدار  .  فبين أن كمية الغازات المحروقة فيالشعل في سورية  
 من قبل الشركات ميل :  المتخذة

حوالي  فيها غاز مرافق بمعامل الغاز ، و تجهيز خط لربط حقل الخراطة إلستيمار تجربط عدد من الحقول التي ين  -
الكميات التي ما تزال تحرق في الشعل فهي موزعة على عدد من الحقول   ألف متر م عب يوميا  . و أما بقية  200

 ا . لدراسات فنية واقتصادية إلم انية ربطها واإلستفادة منه المتباعدة .  وهي تخةع حاليا
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  5عند ضغوب منخفةة أقل من   كميات الغاز المحروقة في الشعل بتركيب وحدة استرجاع األبخرة البترولية خفةم  -
 ضواغط للعمل في محطتين ريئسيتين    4بار في كل من حقلي ) العمر والتن  ( كما استئجرت  0. 

 . ومنه نتبين أنه :  2009نون أول ( انتاج سورية من الغاز الحر والمرافق كما هو في كا11يبين الجدول ) 

 ال يوجد غاز يحرق في الشعل  بالنسبة للغاز الحر  -1

 / اليوم   3مليون م 1.401/ اليوم يحرق منها    3مليون م 8.699كمية الغاز المرافق تساوي  -2

 وبالتالي تكون :

 % 16.10 =   100*  8.699/  1.401نسبة الغاز المحروق / الكلي =  

 %  5.16 = 100*  8.699/  0.449المستعمل في عنفات الغاز لتوليد الكهرباء محليا  = نسبة الغاز 

 %  6.21=    100*   8.699/  0.540نسبة الغاز المستخدم في استخدامات أخرى ) رفع ضغط الطبقة  ( = 

 %    72.52=   8.699/   6.309نسبة الغاز المسترجع = 

 ولذا فهي تتناقا مع تدني انتاج النفط في سورية خالل السنوات القادمة .   هذص الكمية من الغاز تتعلق بانتاج النفط
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 (  6) الغاز المرافق و الحر في سورية  .11الجدول 

 (   2009كانون أول  24) 

 مجموع  حر مرافق  انتاج غاز خام 

 اخرى  معمل عنفة حرق  كلي اخرى  معمل عنفة حرق  كلي اخرى  معمل عنفة حرق  كلي 

 0.085 0.783 1.484 0.271 2.623 0.020 0 1.083 0 1.10 0.065 0.78 0.40 0.271 1.52 مديرية حقول الحس ة 

 0.175 2.910 0.048 0.588 3.721 0 1.432 0 0 1.432 0.175 1.478 0.048 0.588 2.289 مديرية حقول الجبيسة 

 NA 0.201 0 2.415 0.212 0.212 2.415 0 0.201 2.828 شركة الفرات 

 NA 1.209  0 1,209 0 1.209 0 0 1.209 0 المنطقة الوسطى 

شركة دير الزور + آبار  
 الطابية 

1.407 0.297 0 1.025 0.085 6.030 0 0 6.030 0 7.437 0.297 0 7.055 0.085 

 0.003 1.290 0 0.044 1.337 0 0.682  0 0.682 0.003 0.608 0 0.044 0.655 شركة حيان 

 NA 6.414 0 0 6.414 0 6.414 0  6.414 0 جنوب المنطقة الوسطى 

 0.560 22.076 1.532 1.401 25.569 0.020 15.767 1.083 0 16.87 0.540 6.309 0.449 1.401 8.699 المجموع 
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 (  13)التخفيف بصيانة األنابيب و منع التسرب  4.3

تسطربا غازيطا ، ومجمطوع  16 تسطربا نفطيطا و 464  2004 كطان عطدد حطاالت التسطرب فطي الشطركة السطورية المنتجطة فطي عطام
. ة متسطربة فطي كطل مليطون وحطدة منتجطةوحطد 17.  5، أي ما يعطادل  ( طنا   512برميال )  3 755كميات النفط المتسربة 

، ومجمططوع تسططربا 416ططرأ تحسططن واضططح علطى عططدد التسططربات النفطيطة وعلططى الكميطات فقططد كططان العطدد  2005عططام وفطي 
وحطططدة متسطططربة لكطططل مليطططون وحطططدة منتجطططة .  16.  79تعطططادل  ططططن ( والنسطططبة 345بطططرميال )  2 925الكميطططات المتسطططربة 
 للحد من التسرب هي : واإلجراءات المتخذة

السططحية علطى كطل اآلبطار ومحططات التجميطع الفرعيطة ، وتقطوم  الت لصطيانة المعطداتتقوم مجموعات عمل يوميا بجو  -
أجهطزة تعمطل بطاألمواج  تسرب النفط الخام فطي هطذص المواقطع وفطق اإلم انطات المتاحطة و لط  باسطتخدام المجموعات بمنع

يميائيطة المانعططة حطدوث التسططرب ، وحقطن المططواد الك فطوق الصطوتية لفحططا خططوب اإلنتططاج وكشطف أمططاكن التآكطل قبططل
 وعلى رؤو  اآلبار ، كما يتم سحب النفط من مواقع التسرب .  للتآكل داخل خطوب اإلنتاج

واحد فقطط فطي المطرة األولطى  يوريا يدويا مع التراب الملوث بالنفط ، وي ون الحرث باستعمال جرار باتجاص يرش سماد  -
 4باتجطاص مخطالف للحراثطة األولطى ) مطرة كطل أسطبوع ولمطدة  الحراثطة ولكطن من عملية المزج الجيدة ، ويطتم تكطرار عمليطة

% من األرض نبم فيهطا العشطب أول  40حيث أظهرت النتائج أن  حتى تصبح التربة بحالة جيدة وناعمة ،) أسابيع
 العملية مع اإلشارة إلى أن األرض صحراوية . سنة بعد هذص

 نفطية واالسترجاع المدعم ال  التخفيف بتخزين ثنائي أكسيد الكربون في الحقول   5.3

بأنها الطريقة التي تستخدم      Carbon dioxide Capture & Storage ( CCS)وتخزينه     2COتعر  تقنية اصطياد غاز  
إحدى الوسائل التقنية التي تةمن جمع أكبر كمية مم نة من غاز ثنائي أكسيد الكربون بعد انبعاثه من المصدر المولد  

 IPCCقدرت ال  تخزينه بةخه في الخزانات الطبيعية التي تةمن عدم تسربه إلى الجو .  له ومن ثم ضغطه ونقله و  
. ولكي تكون الطريقة  ميمرة يجب أن    (  14)  2100عام    2CO% من  55-15أن تخفض    CCSأنه يم ن لطريقة   

 .  2COي ون مصدر االنبعاث كبيرا  وثابتا  وأن ي ون غاز االحتراق غنيا  ب 

جيولوجية  تشققات  أو  مهجورة  مناجم  أو  كهو   ، ضمن  األرض  باطن  في  بحقنه  الكربون  أكسيد  ثنائي  خزن  يم ن 
واستخدامه كما في صناعة    2CO في الصناعة اللتقاب    مناسبة أو خزانات مياص جوفية مالحة . وهناك إم انات أخرى 

تدر  الستخدامها خاصة إ ا طبقم ضريبة الكربون المنصوه عنها في بروتوكول    CCSاليوريا. وال تزال تقانة ال  
كيوتو على اإلصدارات من غاز ثنائي أكسيد الكربون . أما صر  ثنائي أكسيد الكربون فيتم عن طريق امتصاصه من  

ال بالتمييل قبل  تدعى  عملية  في  نسج  إلى  الشمس  أشعة  من  القادمة  الشمسية  الطاقة  بواسطة  وتحويله   ، نباتات 
اليخةوري . وهذا ما يدعو إلى االهتمام بالتشجير والحفام على الغابات . وهناك بحوث لتطوير طحالب ونباتات مائية  

المهمة . وهناك ثالث طرق اللتقاب   القيام بهذص  الكتلة الحيوية .  الن  2COتستطيع  أو  الوقود األحفوري  اجم عن حرق 
إلى إزاحة   الحرق  االلتقاب بعد  الهواء . أما االلتقاب قبل  2COويشير  الناجمة عن االحتراق في  العادمة  الغازات   من 

المادة   تفاعل  طريق  عن   ، والهيدروجين  الكربون  أكسيد  أول  من  خليط  وهو  التفاعل   غاز  إنتاج  فيعني  االحتراق  
لينتح ثنائي  ال هيدروكربونية مع البخار أو األكسدة الجزئية بالهواء . ويتفاعل أول أكسيد الكربون مع البخار مرة ثانية 
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إزاحة   ويم ن   . اإلزاحة  بتفاعل  والهيدروجين  الكربون  في    2COأكسيد  الهيدروجين  واستخدام  المعتمدة  الطرق  بإحدى 
 و تجميعه و نقله وخزنه  2CO( عملية التقاب غاز 16 ل )ويبين الش (14) االحتراق أو في خاليا الوقود .

بواسطة حقن غاز    Enhanced or Tertiary Oil Recovery  EORوالطريقة األخرى هي استرجاع النفط المعزز أو الياليي  
2CO    حقن عملية  م  بأنها  تعر   باالزاحة   2COوالتي  الخام  النفط  يدفع  حيث  الناضبة  شبه  الخام  النفط  حقول  في 
للخارج م . ويم ن حقن غاز  ا إلى تدفقه  المختلطة مما يؤدي  الماء .    2COلمختلطة أو باالزاحة غير  بمفردص أو مع 

% من كمية النفط الخام الموجودة في الحقل . وتتطلب هذص العملية 15-10ويم ن بهذص الطريقة انتاج ما ال يقل عن  
% من  71النتاج برميل واحد من النفط الخام . ومع أن أكير من  2CO من غاز  3م 280-140حقن كمية تتراوح بين  

2CO    سيبقى في الحقل النفطي إال أن كمية البأ  منها ستخرج مع النفط الخام المنتج . ويم ن فصل هذص الكمية من
-51أن تخفض    CCSأنه يم ن ل    IPCCقدرت ال  من النفط الخام بعد انتاجه واعادة حقنها مرة أخرى .    2COغاز  

. ولكي تكون الطريقة ميمرة يجب أن ي ون مصدر االنبعاث كبيرا  وثابتا  وأن ي ون غاز    2100عام    2CO% من  55
 .  EOR( طريقة حقن غاز   في االسترجاع الياليي أو المعزز  17. ويبين الش ل )  2COاالحتراق غنيا  ب 

 
 (  14)عملية تخزين ثنائي أكسيد الكربون   .16الش ل 

وتجميعططه . ويططأتي لمصططدر األول للغططاز  مططن المجمعططات الصططناعية الكبططر ى والتططي  2COليططة األولططى هططي التقططاب إن العم
. و تشططمل هططذص المصططادر محطططات توليططد الطاقططة ومعامططل االسططمنم و مصطططافي  2COتميططل حاليططا  ثلططث االصططدارات مططن 

بامتصاصها بمحاليل قلوية ميل المذيبات   asesflue gمن غازات االحتراق  2COتكرير النفط ومعالجة الغاز . يلتقط غاز
خامطل تقريبطا  ويم طن نقلطه  2COاألمينية . وبعدها ينقطل الغطاز مطن م طان االلتقطاب إلطى م طان الحقطن أو التخطزين . إن غطاز 

افات بسهولة . وبسبب كمياته الكبيرة فإن الوسيلة األفةل هي نقله بواسطة األنابيب كمطا يم طن نقلطه ايةطا بطالبواخر لمسط
أطططول وللتخططزين فططي البحططار . ثططم يحقططن الغططاز مططن ناقلططة أو رصططيف إلططى تشطط يل جيولططوجي ثططم تغلططق فوهططة البئططر كططي ال 

 يتسرب مرة أخرى . 

 204و تنقلطه بخطط أنابيطب  2COالمخزن إلى اآلن من م امن طبيعية . وتنتج شركة داكوتا للتغطويز   2COمعرم  يأتي  
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مليطون برميطل  130سطنة السطتيمار حقطول الطنفط و انتطاج  25ميل لحقل النفط وايبرن في كنطدا . ويطؤدي هطذا إلطى  إضطافة 
 4حقططول  10علططى  2CO-EORطريقططة  إضططافي مططن الططنفط . ويطبططق حقططل هططول غططورني فططي تكسططا  بالواليططات المتحططدة 

بليون برميل نفطط إضطافي . وتحقطن شطركة الطنفط الح وميطة النرويجيطة مليطون  89قديمة ويستخرج   3محدثة و    3جديدة و  
مطن حقطل غطاز سطليبنر  Statoilوهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي الذي تنتجطه شطركة  – 1996في العام منذ عام   2COطن  

Sleipner    مال والططذي يحتططوي علططى نسططبة عاليططة مططن غططاز ثنططائي أكسططيد الكربططون بحيططث يحقططن مباشططرة فططي فططي بحططر الشطط
 التش يالت الجيولوجية تحم قاع المحيط . 

 

 
 2CO  (14 )مخطط لالسترجاع المحسن للنفط باستخدام حقن غاز  .17الش ل 

( طرق التخفيف في العطالم ك طل حيطث يتبطين  أن التخفيطف بترشطيد اسطتهالك الطاقطة هطو األكيطر جطدوى 18ويبين الش ل )
بين الخيارات العديدة ويأتي بعدص التحويل إلى وقود أخف أو بيولوجي ثم الطاقة المتجطددة وأخيطرا  اسطتخدام الطاقطة النوويطة 

 CCS   .(15  )و تخزين الكربون 
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 CDM (16 )لتنمية النظيفة آلية ا, 6
التطي تقطوم بموجبهطا الطدول  Clean Development Mechanism  CDMأقطر بروتوكطول كيوتطو إنشطاء آليطة التنميطة النريفطة 

الصناعية بتمويل مشاريع تحد من انبعاث غازات الدفيئة في الدول النامية على أن يحسطب أي  تخفطيض فطي االنبعاثطات 
 نتيجة لتنفيذ تل  المشاريع كجزء من تنفيذ الدول الصناعية الممولة اللتزاماتها المنصوه عليها في البروتوكول . 

 توكول كيوتو المتعلقة بآلية التنمية النريفة على ما يلي :من برو  12وتنا المادة 

مساعدة األطرا  غير المدرجة في المرفق األول للبروتوكطول علطى تحقيطق التنميطة المسطتدامة و االسطهام فطي الهطد   •
 النهائي لالتفااية .

 ات و خفةها  كميا  مساعدة األطرا  المدرجة في المرفق األول على االمتيال اللتزاماتها بتحديد االنبعاث •

 
 (15) طرق التخفيف في العالم بحسب السيناريوهات المختلفة  .18 الش ل

 ما يلي :  خصائص آلية التنمية النظيفةمن 

استفادة األطرا  غير المدرجة في المرفق األول من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيةات معتمدة لالنبعاثات  •
. 

 ا  على هذص اآللية انشاء الم تب التنفيذي لالشر  •

 اعتماد كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر األطرا  بشأن تخفيض االنبعاثات على أسا  : •

 

 المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طر  معني -1
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 تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقيا  و طويلة األجل لتغخفيض تغير المناخ  -2

 يم ن للقطاع العام أو الخاه المشاركة في آلية التنمية النريفة  -3

 2012-2008وحتطى بدايطة فتطرة االلتطزام األولطى  2000يم ن اسطتخدام تخفيةطات االنبعاثطات التطي تتحقطق مطن عطام  -4
 ء هذص الفترة . للمساعدة في تحقيق االمتيال أثنا

تساهم آليطة التنميطة النريفطة فطي خلطق اسطتيمارات فطي الطدول الناميطة وخاصطة فطي القططاع الخطاه كمطا تطروج لنقطل التقنيطات 
 السليمة بيئيا  ضمن هذا االتجاص .

 يم ن االستفادة من آلية التنمية النريفة في االتجاهات التالية :  مجال النفط والغازوفي 

 الحد من حرق الغاز في الشعل  -1

 الحد من االنبعاثات والملوثات في الصناعة البترولية  -2

 استخدام تقنيات أنرف  -3

 انتاج الوقود النريف  -4

 الحفام على الطاقة في تكرير النفط و تمييع الغاز و البتروكيميائيات وغيرها .  -5

  ERتخزين الكربون أو استخدامه في االسترجاع المطور  -6

  



 39 

 التخفيف من غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز في سورية حساب . 7

 ز الك الطاقة في صناعة النفط والغاالتخفيف من إصدار غازات الدفيئة عن طريق ترشيد استه 1.7

 برميل / اليوم  380000=  2009اإلنتاج اليومي من النفط لعام  -

  ( 17)  برميل / اليوم  38000=  %10نفترض أن المستهل  لتوليد الطاقة في صناعة النفط نفسها =  -

 برميل / اليوم   3800% من االستهالك الكلي = 10نفترض أن ترشيد استهالك الطاقة يوفر  -

 طن نفط / العام   188704( =  7.33/ 364)  3800التوفير نتيجة الترشيد =  -

 تيرا جول / العام      7548(= 1000/ 40*)   188704الحرارة الناتجة عن التوفير =  -

 1000( / 44/12* )  20*   7548كمية ثنائي أكسيد الكربون الموفر نتيجة ترشيد الطاقة  =  -

  / العام 2COكيلو طن   553    =   -

خدامه في توليد الكهرباء  حساب التخفيف نتيجة استرجاع الغاز المرافق المحروق في الشعل  أو است 2.7
 محليا  

%   71/ اليوم من الغاز المرافق الذي يحرق في الشعلة . وهذا يعادل  3مليون م  1نفترض إم انية استرجاع  -
 من الغاز المرافق الكلي  المحروق في الشعلة اآلن  

 طن نفط  0.9غاز طبيعي =   3م  1000(    4من المرجع )  -

 طن نفط / اليوم    900غاز / اليوم =  3مليون  م  1بالتالي  -

 تيرا جول / اليوم     NCV    =900   *40/1000     =36القيمة الحرارية  -

- 2CO  = 2طن     2640( =      12/ 44* )     20*   36المنطلقCO  اليوم / 

- 2CO  = 2كيلو طن    961=   1000/   364*   2640المنطلق في العامCO  العام / 

 لتسربات عن طريق صيانة األنابيب  حساب التخفيف من ا  3.7

 / السنة   4CHكيلو طن  Fugitives    =105  قطاع الطاقة فإن التسربات   –من تقرير الجرد  -

 / العام     2CO كيلو طن    2625=    25*   105و هذا يعادل  -

 % 25تخفف نفترض أن الصيانة الجيدة يم ن أن  -

  / العام 2COكيلو طن    656 بذل  ي ون التخفيف من صيانة األنابيب =   -

  



 40 

 د الطاقة في صناعة النفط والغاز استخدام الغاز الطبيعي بدال  من الفيول في تولي 4.7

   2009برميل / اليوم  عام  380000انتاج سورية من النفط  -

 % يصر  في صناعة النفط والغاز  نفسها10نفترض  -

 برميل / اليوم   38000كمية النفط المستهل  في صناعة النفط والغاز  =  -

 ( (  17% من الكمية يم ن استبدالها بالغاز ) ايمة معقولة بحسب المرجع )50نفترض  -

 برميل / اليوم  19000كمية النفط المستبدل  =   -

 طن نفط / العام  .     946112=  364( *  7.33* 2/ ) 38000كمية النفط المستبدل =  ) -

 تيرا جول  / العام    37844=  1000/   40*   946112الحرارة من النفط الممستبدل =  -

 (   12/ 44( * ) 15 -20*)  37844فرق اإلصدار إ ا استبدل النفط بالغاز الطبيعي =  -

  / العام 2COكيلو  طن   694=    -

 يئة في قطاع صناعة النفط والغاز المجموع الكلي للتخفيف من إصدار غازات الدف  5.7

 مجموع التخفيف في صناعة النفط والغاز من االجراءت اليالث -

يب نقل النفط والغاز  %  + الصيانة الجيدة ألناب71% +  تخفيف حرق الشعلة 10ترشيد استهالك الطاقة  -
 %  50% + استخدام الغاز الطبيعي بدال  من النفط في توليد الطاقة في الصناعة نفسها  بنسبة 25

  / العام 2COكيلو  طن     2863=      694+  656+    961+    553=    -

 وبحسب تقرير جرد الغازات : -

 2CO ون طن ملي  60=   2005من قطاع الطاقة للعام  GHGاالصدارات الكلية ل  -

 %   4.78=   100( *  60/  2863لذا فنسبة التخفيف من غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز = ) -
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 خالصة . 8

شهد  قطاع النفط والغاز في سورية خطالل السطنوات الماضطية زيطادة عاليطة و مسطتمرة فطي الطلطب علطى الطاقطة بشط ل عطام 
وخاصطططة فطططي توليطططد الطاقطططة الكهربائيطططة و فطططي مجطططال النقطططل . وبينمطططا بقيطططم الطاقطططة الكهرومائيطططة ثابتطططة ازداد الطلطططب علطططى 

ورية سياسة زيادة انتاجها من الغاز الطبيعطي و اسطتخدامه خاصطة المشتقات النفطية وعلى الغاز الطبيعي . وقد اتبعم س
فططي توليططد الكهربططاء بينمططا انخفططض االنتططاج مططن الططنفط الخططام لتصططبح كميططة االنتططاج معادلططة تقريبططا  لكميططة االسططتالك ولتتحططول 

سطورية بخططوات عطدة سورية في األعوام القادمة إلى مستورد للنفط الخام والمشتقات النفطيطة بصطورة خاصطة . وقطد قامطم 
لجمع الغاز المرافق للنفط الذي كان يحرق في الشعل ومعالجته ومن ثم اسطتخدام الغطاز الحطر والغطاز المسطال والمتكيفطات 
في استخدامات الطاقة . وقد ساهم هذا إلى درجة كبيرة في التخفيف من انبعاث غطازات الدفيئطة . و التطزال هنطاك بعطض 

لشطعل ومعالجتطه ومطن ثطم االسطتفادة منطه والتطي يم طن أن تطتم عطن طريطق االسطتفادة مطن آليطة الفره المتاحة لتجميع غطاز ا
التنميططة النريفططة . كمططا أن نقططا انتططاج آبططار الططنفط وخاصططة القديمططة منهططا دعططا إلططى اسططتخدام طططرق االسططترجاع المطططور . 

غط الطبقططة ورفططع االنتططاج . ولكططن ربمططا وتسططتخدم حاليططا  طططرق الحقططن بالبخططار أو بالمططاء او حتططى بالغططاز المرافططق لزيططادة ضطط
في بعطض اآلبطار لالسطترجاع المططور للطنفط عطن طريطق آليطة التنميطة النريفطة . و  2COكانم هناك فرصة الستخدام غاز 

لكططن  فططي المحصططلة يبقططى ترشططيد اسططتهالك الطاقططة والحفططام عليهططا أكبططر الوسططائل المتاحططة فططي هططذا القطططاع و غيططرص مططن 
 فيف انبعاثات غازات الدفيئة . الفطاعات من أجل تخ
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