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  السياق الكلي -أوالً

  

   )F3(أزمات عالمية ثالث  -1

، استيقظ العالم في الصيف المنصرم على )Fuel crisis(والطاقة ) Food crisis(في أوج تفاقم أزمتي الغذاء 

تجلّت بدايةً بأزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة، لتأخذ امتداداً عالميـاً  ) Financial crisis(أزمة مالية 

، يعيش الفـاعلين  )Financial Capitalism(المالية -وأفقاً زمنياً مستمراً، ولتتحول إلى أزمة نظام الرأسمالية

ولتغـدو اآلن أزمـة اقتصـادية    فيه على وقع انهيارات الشركات وتدهور البورصات ويبحثون عن السيولة، 

شاملة لن يكون بمنأى عنها أي اقتصاد في العالم، كون سمات الركود المتمثلة بضعف الطلب واالسـتهالك،  

وتراجع االستثمار، وارتفاع معدالت البطالة، أصبحت مجتمعة اآلن في الواليات المتحدة واإلتحاد األوربـي  

وسيا والصين والهند، والدول حديثة التصنيع والدول الناشئة، تسجل واليابان، ولكون بقية األقطاب بما فيها ر

  .2بدورها انخفاضاً في معدالت نمو اقتصاداتها

وبغض النظر عن تمايز سيناريوهات مخارج األزمة، المتفائلة منها والمتمثلة بقدرة النظام الرأسـمالي علـى   

ـ  بمعالجةالكفيلة  آليات وأدوات اقتصاد السوقتجاوز أزماته الدورية من خالل  ، أو تلـك  الهيكليـة  هاختالالت

، وتعادل بنتائجها تفكك )1932-1929(الليبرالي، كأزمة -المتشائمة التي تعتبر األزمة مآزق النظام الرأسمالي

-القران المقـدس الريغـاني  "، وتمثل نهاية عقيدة الليبرالية التي طغت منذ )1990-1987(اإلتحاد السوفياتي 

، وما سينتج عنهـا  الدول ، فإن التداعيات االقتصادية واالجتماعية التي ستظهر داخل كافة)1982" (التاتشري

من تحوالت جيوسياسية عالمية، تدعو بقوة إلى االعتقاد بأن التحليل العميق لهذه األزمة سيتطلب مرور عـدة  

ته، وليس فقط بمكونه برم) Global Macro System(سنوات لإلحاطة بمآل وتوازنات النظام العالمي الكلي 

  .المالي واالقتصادي بل أيضاً التكنولوجي والبيئي واالجتماعي والسياسي

إن هذه األزمات الثالث تُبرز بجالء إشكالية مسار التنمية المستدامة في ظل جشع أصـحاب النفـوذ المـالي    

وتظهـر أيضـاً    ومجموعات الضغط وهيمنة البورصات التي فصمت االقتصاد الحقيقي عن مكونه المـالي، 

تناقضات بنيوية وغير مسبوقة في النظام الرأسمالي، من حيث اتساع األزمة وتعدد أوجهها وسياقها الزمني، 

فالمفارقـة  . وبالتالي أهمية التخصيص األمثل للموارد الطبيعية والمالية لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة

نه وعلى الرغم من  الثورة التكنولوجية والمعرفية المتنامية في ظل الصارخة التي يشهدها عالم اليوم، تتمثل بأ

موجة العولمة الثانية والتي تسمع بزيادة اإلنتاج جوهرياً بالكم والنوع وبما يكفي ركوب البشرية قاطبة قاطرة 

ياً خاصةً النمو المتوازن، والتي كان من المفروض بأن تّوسع من رقعة نمو االقتصاد العالمي قطاعياً وجغراف

                                                 
 %3.3مقارنة بنمو قدره  %0.5هي  2009لنمو الناتج المحلي العالمي للعام ) 2009شباط (صندوق النقد الدولي أخر توقعات ) 2

 .2008للعام 
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مع فتح مناطق جديدة أمام االستثمار، نشهد أزمات عالمية متتالية وبروزاً جوهرياً إلشكالية استنزاف الموارد 

الطبيعية وسوء توزيع الثروة بين الدول وفي داخلها، مع تزايد تأثير االحتباس الحراري على كافـة منـاطق   

امتصاص أزمات متتالية تفرزها طبيعة دوراته اإلنتاجيـة،  وكأن النظام الرأسمالي يتمتع بالقدرة على . العالم

وحتى تصدير الحروب عندما تقوى اآللة على اإلنسان، دون أن يتبنى شروط التنمية المستدامة والتي ستصبح 

أكثر إلحاحاً في السنوات القادمة وستفرض حتمية االنتقال إلى حضارة قد تكون منفصلة عما يعيشـه العـالم   

سيما وأن الدول الصناعية استنزفت من موارد العالم الناضبة، منذ نهاية الحرب العالميـة لغايـة   لغاية اآلن، 

  .اآلن، ما استهلكته البشرية منذ مئات السنين

أي مؤِسسه لنظام جديد يعالج خلـل   ،فلغاية اآلن، تتالى القمم العالمية للبحث عن حلول دون أن تكون تاريخية

مجموعة السبع إلى قمم مجموعة العشرين مروراً بانعقاد منتدى دافوس العالمي في  الكلية، من قمم  تالتوازنا

  ! تشكيل عالم ما بعد األزمة "Shaping the Post-Crisis World": والمعنون 39نسخته الـ 

  

  هبوط دراماتيكي في أسعار النفط -2

دوالر للبرميل في األسـبوع   149إلى منذ بداية األزمة المالية وأسعار النفط تتهاوى من ذروتها التي وصلت 

دوالر للبرميل حالياً، وكأن القناعـة المتولـدة لـدى     50الثاني من شهر تموز الماضي، لتهبط إلى ما دون 

الطلـب علـى   حتماً من بأن التباطؤ االقتصادي سوف يقلل األغلبية الساحقة من الفاعلين في السوق النفطية 

بوقـوع   رفعت تحذيرات أبحاث عديدةومنظمات ومراكز  الدوليةة الطاقة صندوق النقد الدولي ووكالف. النفط

احتمال حصول مزيد من  ة االقتصادية العالمية معباألزم القادم، تأثراًللعام الحالي والعالم في ركود اقتصادي 

لوقت  كان متوقعاً وتحقيق معدالت نمو اقتصادي أسوأ مما، األزمةهذه االنخفاض في أسعار النفط مع تعمق 

مـرة الثانيـة   لل لمستوى إنتاجهامنظمة أوبك تخفيض حدثت االنخفاضات في أسعار النفط رغم قريب، حيث 

  .خالل أقل من شهرين
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 تطور سعر برميل خام برنت يومي: (2000-1-1/ 2009-2-3)
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سعر البرميل
(دوالر أمريكي)

  
وإذا كانت األزمة المالية الحالية قد جعلت من أزمة الطاقة التي كانت لغاية الصيف الماضـي علـى رأس   

هلكة، تحتل اآلن مقاماً ثانوياً في أجندة القمـم الدوليـة، فـإن    اهتمامات قادة كافة دول العالم المنتجة والمست

االنخفاض الحالي في الطلب العالمي على النفط ال يمثل فقط انعكاساً مباشراً لألزمة المالية، بل أيضاً كنتيجة 

تهـا،  تابعة ألزمات عديدة من أزمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار السلع الزراعية إلى أزمة الطاقـة بحـد ذا  

وانخفاض سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الصـعبة   2004ومروراً بمستويات التضخم المرتفع منذ العام 

فبعدما لعبت هذه العوامل مجتمعةً دوراً كبيراً فـي ارتفـاع   . األخرى، والمضاربات في البورصات العالمية

لعب دور معاكس تمامـاً، حيـث نقـص    أسعار الخام في السنوات المنصرمة، بدأت مع تفاقم األزمة المالية ب

سيولة المصارف وعزوف المضاربين في المضاربة على النفط وعودة ارتفاع سعر صرف الدوالر يضـغط  

على أسعار النفط حالياً نحو الهبوط، هذا باإلضافة إلى ضخ جزء من المخزون النفطي ومشتقاته في العديـد  

لكـن هـذه   . قتصاد الحقيقي الذي تأثر بشدة باألزمة الماليةمن الدول المتقدمة لمكافحة التضخم ومؤازرة اال

العوامل ما كانت لوحدها لتؤدي إلى انخفاض سعر الخام لوال المحددات البنيوية للعرض والطلـب النفطـي،   

  .والتي تبقى األساس
سـتغالل  لكن األهم من كل ذلك بالنسبة للدول المنتجة للنفط ليس فقط مآل سعر النفط بل أيضاً كيف يمكن ا

إن األزمـة  . وفرة الموارد المالية في اإلعداد لفترة ما بعد النفط وتحصين مجتمعاتها من التدخالت الخارجية

المالية الحالية أظهرت أهمية االستثمار في القطاعات الحقيقية من الزراعة إلى الصناعة خاصةً وأن اسـتفادة  
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أن العوائد النفطية التي تحصل عليها من تصدير الخـام  الدول المنتجة من ارتفاع األسعار يبقى هزيالً، حيث 

ليست فقط أقل مما تحصل عليه الشركات النفطية العالمية وشركات التأمين والنقل وحكومات الدول المتقدمـة  

، مازلت وبنسب كبيرة تستثمر في مشاريع ال )بفعل الضرائب المفروضة على المشتقات في أسواقها الداخلية(

  . مجتمعية بل لمواكبة المضاربات في القطاع العقاري واإلنفاق على التسلح والفساد-قتصاديةتتمتع بجدوى ا

بعد سنوات، سيعيد هيمنـة دور  الحالية  تهزمهل أن تجاوز االقتصاد العالمي أل :والسؤال الذي سيبقى مفتوحاً

ثمار فـي رأس المـال   رأس المال المضارب على حساب التنمية الشاملة والمستدامة، أم أن دعوات االسـت 

  البشري كعامل أساس في التنمية ستتحقق على حساب اقتصاد البورصات؟
 

  النمو االقتصادي ومكون الطاقة في سورية -3

يمثل رهاناً مركزياً لكل الدول، فإنه يتزامن اليوم بالنسـبة لسـورية مـع    االقتصادي المستدام إذا كان النمو 

. الذي أخذ بالتبلور في السنوات األخيرة) security Energy(الطاقوي األمن تحديات عديدة ليس أقلها تحدي 

 يعتبر العامل األهم في تحقيق أي معدل للنمووبامتياز  اإلستراتيجيةقطاع الطاقة كان ومازال يكتسب الصفة ف

مـن   %18وحده نحو لإذ يشكل  ،الناتج المحلي اإلجمالي تكوين فيوغير المباشرة مساهمته المباشرة وذلك ب

والطاقـة   %24والغاز بنسبة  %69النفط بنسبة (الناتج، ويساهم في تلبية حاجات سورية من مصادر الطاقة 

بما فيهـا   االقتصاد تساهم في تكوين الناتج لمختلف قطاعاتأولية واحتراقية كمواد ) %7بنسبة  ةالكهرومائي

  .يالقطاع المنزل، وكاستهالك نهائي في النقل

خاصةً  محيطه االقتصاديبعالقة قطاع الطاقة حادة ناتجة عن إشكالية تمثل أصبحت يوية لكن هذه المكانة الح

  .2005في هذه المرحلة الدقيقة من اإلصالح االقتصادي الجاري منذ عام 

قطاع الـنفط والغـاز   من فإذا كان ميزان الطاقة إيجابياً منذ نهاية الثمانينات لغاية بداية العقد الحالي، فإن كل 

الكثافة الطاقويـة  جوهرياً على مستوى القطاع ومنظومة الطاقة ككل و منذ عدة سنوات تحدياًباء يمثل والكهر

)energy efficiency and optimal energy intensity(،  فالعوائد . االقتصاد السوري وآلية عملهوعلى أداء

يذ برنـامج إصـالح متكامـل،    النفطية المتحققة في عقد التسعينات كان من المفروض أن تضمن لسورية تنف

كون التكنولـوجي  واالنتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متعدد األقطاب واألنشطة اإلنتاجية المبنية على الم

قادراً على مواجهـة تحـديات التحريـر التجـاري     " ما بعد النفط"، بحيث يصبح االقتصاد الوطني المعرفي

  .والمنافسة التي تزداد حدةً منذ عدة سنوات

، وارتفاع مستويات االستهالك يضغط بشكل جوهري ن نمو الطلب على الطاقة في سورية يتزايد باستمرارإ

وبمعدالت تفـوق  على الميزان التجاري خاصة مع انخفاض إنتاج الخام وزيادة استهالك المشتقات والكهرباء 

ويشكل بقاؤها  ألخفض في المنطقة، خاصةً وأن أسعار الطاقة الداخلية تبقى امعدلي النمو االقتصادي والسكاني

وينعكس سلبياً على ميزان القطـع   على الوضع الحالي نزيفا غير عقالني لموارد سورية بما فيها االقتصادية
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 اسـتهالك  ارتفاع في التي بدأت بالبروز منذ ثالثة أعوام تتمثل الجوهرية والمشكلة. األجنبي وموازنة الدولة

على الرغم من انخفاض االسـتهالك   بنزينالو مازوتكمادة ال( سنوياً %7 نمومعدل  عن يقل ال بما  مشتقاتال

ويتزامن ذلك مع تسارع خطـى   %10والكهرباء بمعدل نمو يقارب ) مؤخراً بسبب رفع أسعار هاتين المادتين

 من وصار ،ثالثة أعوام قبل تستورده كانت ما ضعف يعادل المستوردة السلع من تستهلكه وما ،التحرير التجاري

 . االستهالك ضغط الصعب

وإذا كان من الصحيح اعتقادنا بأن االقتصاد السوري وعلى الرغم من انخفاض مساهمة النفط فـي النـاتج   

المحلي وزيادة قيمة الفاتورة النفطية، والضغوط المختلفة وعدم االستقرار اإلقليمي في المنطقـة والتضـخم   

من مرحلة العطالة، حيث حققت سورية نمو اقتصادي مرتفع  المستورد، قد حقق مكاسب ايجابية وخرج فعلياً

 التي هي بالتعريف كانت في العديد من الدول مرادفاً(وهي في مرحلة تحول وهي في خّضم عملية اإلصالح 

، فإنه من الصحيح أيضاً القول بأن مكون الطاقة سيكون عامالً حاسـماً لمتابعـة نجـاح عمليـة     )لنمو سلبي

  .سنوات أخرى 5-4الذي يتطلب على األقل  دياإلصالح االقتصا

واستيراد المشتقات يتنامى بصورة غيـر   الطاقة، بأسعارالمنطقة فيما يتعلق  دول بقية عن ةمتأخر وسورية

عقالنية وال تتناسب مع النمو االقتصادي، حيث تتأثر الموازنة بشكل جوهري، كون أسعار المشـتقات فـي   

وال تخضع لقوى العرض والطلب، وبالتالي فعند ارتفاع سعر مـادة المـازوت   السوق الداخلية محددة إدارياً 

عالمياً ووصوله إلى مستويات قياسية كما كان سائداً لغاية أشهر قليلة فإن بيعه في السوق الداخلية مع فشـل  

ـ   عدم جدوىتجربة البطاقات يزيد من  زان الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المادة، ويتزايد الضغط علـى مي

كذلك يتأثر الميزان التجاري سلباً، خاصة مع تنامي استيراد العديد من المشتقات . المدفوعات لتأمين االستيراد

والمركبات البترولية والمنتجات الزيتية والبتروكيميائية والصيدالنية والمستحضرات ومواد التنظيف والبنـاء  

  . نها منتجات كيميائية وصنعية ومنتجات مركبةوالدهان والخيوط التركيبية إلخ، والتي يدخل في تكوي

تمويل البنية التحتية وتنفيذ المشاريع النفطية والغازيـة بهـدف تجديـد    ب الطاقوي والمتمثلإن هذا التحدي 

الطاقـات المتجـددة    اسـتغالل وتطوير االحتياطي واإلنتاج والتكرير والتوزيع، وتطوير قطاع الكهربـاء، و 

، وأولوية التصدي لمسألة الفاقد والذي يمثل بحـد  )الحجر الزيتي(والجديدة ) رمائيةالشمسية والريحية والكه(

، يتزامن األن مع أزمة الموارد المائية وبداية االقتصـاد السـوري لتلقـي    ذاته استنزافاً أخر للموارد المتاحة

  .ارتدادات األزمة االقتصادية العالمية والتي ستستمر لسنوات

المستهدفة في حال تقلصـت مسـاهمة الصـناعة    حقق معدالت النمو االقتصادي كيف يمكن لسورية أن تف

وهل يمكن للقطاعات التصديرية البديلة تمويل فـاتورة اسـتيراد المشـتقات     ؟االستخراجية في تكوين الناتج

النفطية الضرورية لنمو بقية القطاعات االقتصادية دون كبح محركات النمو األخرى؟ وهل يمكن االسـتمرار  

  ي خسارة القيم المضافة نتيجة عدم تطوير الطاقة التكريرية واالرتهان لتذبذب سعر الخام؟ف

وفي حال متابعة تحرير أسعار الطاقة بهدف السيطرة على تفاقم مسألة الدعم، هل ستبقى المنتجات السورية 

الداخلية أو فـي األسـواق    تتمتع بمزية تنافسية مع مثيالتها المنتجة من قبل الدول المنافسة، سواًء في السوق
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التصديرية؟ وكيف يمكن كبح معدالت التضخم نتيجة ارتفاع كلف اإلنتاج وأسعار النقل؟ وكيف يمكن تحقيـق  

  األمن المجتمعي والذي يعتبر مكون الطاقة أحد أركانه في حال تفاقم العجز؟ 

) 1990هي الحال منـذ عـام    كما(إن مواجهة معدالت نمو الطلب على الطاقة تعني أن هذا القطاع سيبقى 

لكن تحقيق االكتفاء الذاتي وتعزيزه على المدى المتوسط . عامالً مساعداً للنمو االقتصادي وليس عائقاً لتحقيقه

  :والطويل يتطلب استدراك المحددات التالية

  .والنمو السكاني الطاقة ومعدلي نمو الناتج االرتباط المتبادل بين معدالت نمو الطلب على 

ت إنتاج النفط والغاز والطاقة الكهرمائية وميزان القطع لكل منها كعوائد تصدير أو كفاتورة معدال 

 .استيراد، ودخول الطاقات الجديدة والمتجددة األخرى في ميزان الطاقة

الحاجة إلى القطع األجنبي لتمويل المشاريع النفطية والغازية والكهربائية وتمويل برنامج اإلصالح  

 .مطلوب ومستقبل القطاعات األولية األخرى والقطاعات الخدمية في المدى المتوسطاالقتصادي ال

 .مكانة التكنولوجيا والتقانات في إنتاج واستهالك الطاقة في القطاع المنزلي واإلنتاجي والخدمي 

تأثر سورية بتطور أسواق الطاقة العالمية، واستراتيجية الشركات النفطية الدولية تجـاه المنطقـة،    

لسياسة البترولية المعتمدة في سورية الستقطاب هذه الشركات في منـاطق استكشـاف جديـدة    وا

 .ولتطوير الحقول النفطية الهامشية والحقول اآليلة للنضوب، ومتابعة تطوير احتياطيات الغاز

موقع سورية اإلقليمي الذي يربط بين الخليج العربي وأوربا خصوصاً، ودورها كبلد عبور وكعامل  

رار إقليمي لإلمدادات النفطية والغازية، وإمكانية تأمين احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز استق

 .والكهرباء من الدول العربية كالسعودية ومصر والعراق ومن ايران

كالشراكة  ةدور التحالفات االقتصادية بين سورية والدول العربية وتركيا وإيران والتكتالت اإلقليمي 

 . وربية ومدى االندماج في االقتصاد العالميالسورية األ

تطور السياق الجيوسياسي العالمي واإلقليمي واستراتيجية األقطاب الدولية تجاه منطقـة الشـرق    

  .األوسط ومكانة سورية ضمن السياق الحالي والمستقبلي للنظام العالمي

  

   من الوفرة إلى الندرة :النفطقطاع  -ثانياً

. وذلك من المكانة التي يحتلها في االقتصاد ككل اإلستراتيجيةه صفة المادة أو السلعة يكتسب النفط ومشتقات

عاماً بمقارنة مستوى اإلنتاج مع االستهالك، فإن هذا الدور بدأ  16وإذا كان دور النفط إيجابياً منذ أكثر من 

في الوقت الذي يتوجب على ، هذا متزايدنتاج إلى عجز بالتالشي ليتحول مع ازدياد االستهالك وانخفاض اإل

اإلنتاجية والخدمية غير  األنشطةسورية تنويع اقتصادها بإعادة هيكلة القطاع الصناعي واالعتماد على 

كبقية (وبالتالي فإن قطاع النفط . الريعية، والتحول نحو اقتصاد السوق دون إغفال جانبه االجتماعي والبيئي
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لى مستوى القطاع بحد ذاته، كمصدر أساس لتلبية حاجات عرضة لعدد من التحديات ع) قطاعات الطاقة

 ،باالنخفاض 2005بدأت ومنذ  فمكانة النفط. ية، وعلى مستوى االقتصاد ككلاالستهالك الداخلي المتنام

إلى  مادة البنزين، باإلضافةمادة المازوت لتليها حروقات وتحديداً المفاجئ في استهالك المنتيجة التطور 

الفيول،  تها استهالك كميات متنامية منب على الكهرباء بمعدالت مرتفعة والتي تتطلب لتلبيمتابعة نمو الطل

المحلي أو المستورد من  لعدم مواكبة إنتاج الغاز لما تتطلبه المحطات الكهرحرارية من الغاز الطبيعي

  . مصر

القدرة على تجديد نسبة كبيرة إن الرهان الحالي الذي يطرح تحدياً كبيراً بالنسبة لالقتصاد الوطني يتمثل ب

وبتلبية الطلب ) تحديداً إنتاج النفط الخفيف(من االحتياطي التجاري لمعاكسة انحدار مستويات اإلنتاج 

 يعجز يتفاقمالداخلي المتنامي على مشتقات النفط، وبالتالي التحكم بالميزان النفطي كميةً وقيمةً كي ال 

 منتصف العقد الحاليلغاية  1989ما اعتادت سورية ومنذ عام موازنة الدولة وميزان المدفوعات، بعد

االعتماد على العوائد النفطية في تمويل الموازنة وتغطية جزٍء كبيرٍ من المستوردات، باإلضافة إلى تلبية 

  . يةمشتقات النفطالحاجات االستهالك الداخلي من 

  

  االحتياطي وضرورة التجديد -1

لق بإمكانية المحافظة على مستوى االحتياطي القابل لإلنتاج تكنولوجياً وتجارياً إن المسألة المطروحة هنا تتع

تجديد  بار الشركات العاملة من اإلنتاج، يفرض تحديفمتابعة خروج آ). وليس فقط االحتياطي الجيولوجي(

تمتلك الشركة بالمقابل . االحتياطي القابل لإلنتاج، خاصةً وإنه منذ عدة أعوام لم يتحقق أي اكتشاف جوهري

فالحقول الكبيرة والمتوسطة التي تعمل بها، وإن . من المزايا والفرص االستثمارية السورية للنفط العديد

كذلك األمر . أصبحت قديمة، تحتوي على احتياطيات يمكن استغاللها بتطبيق نظم االستخالص المدعم

كات العاملة والمناطق المعادة من قبل الشركات بالنسبة للحقول الهامشية التابعة للشركة السورية للنفط والشر

اعتماد تحالفات استراتيجية محدثة وابتكارية لمفهوم عقود  أن متابعةاألجنبية والمناطق الجديدة، حيث 

أيضا تمتلك سورية هامشاً . سيزيد من االحتياطي القابل لإلنتاج اآلنالخدمة لزيادة مردود الحقول المنتجة 

مياه الساحل في اليابسة أو ستكشاف في مناطق جديدة تماماً، حيث يوجد مناطق شاسعة كبيراً في مجال اال

  .ات سايزمية معمقةأو حتى إجراء دراس السوري لم يتم فيها لغاية اآلن حفر أي بئر استكشافي،

  
  )2007(المؤشرات الرئيسية : قطاع النفط: 1جدول 

 الوحدة   الرقم المؤشر

داالحتياطي الجيولوجي المؤك  مليار برميل 24.3 
 مليار برميل  6.9 االحتياطي القابل لإلنتاج
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 مليار برميل  4.5 )إلى اآلنمن بداية اإلنتاج (اإلنتاج التراكمي 

 مليار برميل  2.4 االحتياطي المتبقي والقابل لإلنتاج

  يوم/ ألف برميل  378  مستوى اإلنتاج الحالي 

  يوم /ألف برميل  349  مستوى االستهالك الداخلي 

  

  

  

 االحتياطي النفطي في سورية:  1إطار رقم 

تخضع مسألة تقدير االحتياطي في معظم الدول لمضاربات عديدة حول صحة األرقام، واألمر ال يعود فقط إلى اختالف 

 وضرورة التمييز بين االحتياطي الجيولوجي واالحتياطي المكتشف واالحتياطي(منهجيات التقدير وما تتضمنه األرقام 

، بل أيضا إلى )المؤكد واالحتياطي التكنولوجي واالحتياطي القابل لإلنتاج واالحتياطي االقتصادي واالحتياطي التجاري

. سعر النفط المعتمد أثناء التقدير، فأي تغيير في السعر يستمر لفترة طويلة، سيؤثر على تقديرات معظم أنواع االحتياطي

  .سياسية تلجا إليها الدول والشركات بنشر أرقام ال تتطابق مع واقعها الفعليهذا باإلضافة إلى دوافع استراتيجية و

. مليار برميل، والغالبية العظمى منه موجودة في شمال شرق سورية 24.3في سورية يبلغ االحتياطي الجيولوجي المؤكد 

أهمها يتوضع بمنطقة الحسكة الذي يعتبر من النفط الثقيل على حقول عديدة الشركة السورية للنفط ويتوزع احتياطي 

وكراتشوك ورميالن وعودة، وفي منطقة الجبيسة ) ومازال قيد اإلنتاج ويبقى األهم 1968اكتشف عام (كحقول السويدية 

: الذي يعتبر من النفط الخفيف فموزع بين عدة حقول أهمها الفراتأما احتياطي . كحقول الجبيسة وكبيبة وتشرين والهول

أما حقول شركة توتال التي تحتوي أيضا . 1992-1984، التنك، العزبة، المالح وتم اكتشافها ما بين عمر، التيم، سيجان

ضمن االحتياطي  .1994- 1990على النفط الخفيف فأهمها حقول عطاللة وجفرا والقاهر والمزرعة واكتشفت في الفترة  

والمتبقي كاحتياطي قابل . مليار برميل 4.5أنتج منه مليار برميل  6.9الجيولوجي يقدر االحتياطي القابل لإلنتاج بحدود 

  . من التراكيب الكامنة للبترول كانت قد حفرت فقط% 40مع اإلشارة إلى أن . مليار برميل 3لإلنتاج هو 

فقية فحفر اآلبار األ. اإلنتاج دون توفر الحد األدنى من العائدية  يمكن استغالله لدرء تدهورإن االحتياطي القابل لإلنتاج ال

امشية لتصبح وتطوير االكتشافات في التراكيب اله ؤكدة ورفع مردود االستخالصوتعزيز اإلنتاج المدعم في المكامن الم

 .المطبقة وتطور سعر الخام تكنولوجياالبالكميات الكامنة بل بيتطلب استثمارات كبيرة وال يرتبط فقط  إنتاجية

  

  ودالحالي وأهمية رفع نسبة المرد نتاجاإل -2

الشركة ، وهذا الرقم يمثل مجموع إنتاج )2007عام ( ي/ألف ب 379 حدوداإلنتاج الحالي من النفط  بلغي

الشركات العاملة في سورية وهي الفرات ودير الزور وحيان، وكوكب ، و)ي/ألف ب 193(السورية للنفط 

الشركة فرغم أن إنتاج . وهذا المستوى يعكس إنخفاضاً مستمراً منذ عدة سنوات). ي/ألف ب 186( ودبلن 

سجل مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة عمليات التطوير في حقل السويدية والطابية مقارنة  السورية للنفط

الفرات  تي، فإن مستوى إنتاج شرك)ي/ألف ب 160(بالمستوى الذي كان مستقراً منذ أكثر من ثالثة عقود 

 تتابع ومن المحتمل أن يستمر هذا االنخفاض حيث. تنخفاضاً مستمراً منذ عدة سنوايعكس اودير الزور 
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إلى تطوير اإلنتاج في الحقول التابعة للشركة السورية للنفط في سباقها مع الزمن  سعيهاوزارة النفط 

لكن هذا االمر يتطلب وقتاً وتمويالً . لمعاكسة انحدار مستوى اإلنتاج وتعزيز جبهة االستكشاف والتطوير

كالمناطق المعادة (إن فتح مناطق أخرى للتطوير . الصعبة التي تحتاج إلى تكنولوجياخاصة لتطوير الحقول 

وفتح مناطق جديدة تماماً لالستكشاف كما يجري منذ ) السورية للنفطمن قبل الشركات العاملة أو حقول 

قد ال  يؤدي في حال تحقق اكتشافات تجارية إلى تطور جوهري في مستوى اإلنتاج، لكنس، 2004بداية عام 

، أي فترة االكتشافات الكبرى كون 1991-1985يكون هذا التطور بالحجم الذي عرفته سورية في فترة 

واقعية خاصةً بعد فترة انقطاع امتدت السياسة تعتبر مع ذلك فإن هذه . مناطق األمل الكبرى أصبحت قليلة

وبمقارنتها مع العقود الموقعة منذ ) حيث لم يوقع إال على عقد كونوكو لمعالجة الغاز( 2002إلى  1991من 

إن وجود إمكانية ملموسة لتطوير حقول عديدة كالسويدية والذي . 2005عام  بعدوالتي تتالت  2003عام 

لكن على المدى البعيد ال بد من . يمكن زيادة إنتاجه جوهرياً، يبقى خياراً استراتيجياً على المدى المتوسط

  .االستكشاف وعلى األقل في المناطق ذات األمل المرتفع نسبياً في مجال السورية للنفطتعزيز دور 
 

 

  )ي/، ألف ب2007-1990(إنتاج النفط في سورية : 2جدول 

 1990 1995200020052006 2007  

*الشركة السورية للنفط  159 152 167 206 204 208 

 132 156 186 331 385 246  الفرات للنفط

 26 31 38 52 59   دير الزور

 2 1.3 0.4       حيان

 7 6.1           كوكب

 3 1.3           دبلن

 378 400  431  550  595  405  المجموع

 بما فيها انناج المكثفات*)   

 

  

  

  استمرار معدالت النمو: استهالك المشتقات النفطية -3

معبراً عنه يشهد استهالك المشتقات النفطية نمواً مستمراً منذ عقد السبعينات، حيث ارتفع مستوى االستهالك 

إن . 2007مع نهاية عام ي /ألف ب 349 أكثر من إلى 1990ي عام /ألف ب 153بوحدة برميل خام، من 
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أما سورية فما زالت في بداية مرحلة االستخدام . كافة الدول المتقدمة حققت الكثير من الوفر في الطاقة

منها  %50دن، حيث تشكل نسبة الرشيد للطاقة، ويكفي النظر إلى السيارات التي تسير في مختلف الم

وإذا كانت هذه النسبة تميل حالياً لالنخفاض نتيجة . سنوات 10سيارات مضى على استخدامها أكثر من 

االستيراد المتزايد للسيارات الحديثة، فإن استيراد المزيد من السيارات يعني نهاية حقبة البنزين الفائض 

، حيث تزداد الكميات المستهلكة وبمعدالت خيرةاأل السنوات وحتى بداية االستيراد كما حصل في للتصدير

بل أيضاً بفعل زيادة المسافات  مركباتلم تعرفها سورية من قبل، ليس فقط بفعل زيادة األسطول البري لل

وفي الوقت نفسه فقد ارتفعت معدالت استهالك المازوت في قطاعي النقل والتدفئة . مقطوعةالكيلومترية ال

وتحرير جزئي  متوقعة على الرغم من محاوالت كبح تهريب هذه المادة إلى الدول المجاورة بنسب لم تكن

إن هذا االرتفاع نتج عن عوامل بنيوية وظرفية عديدة أهمها تنامي حاجات التدفئة المنزلية . لسعر هذه المادة

الحياة وزيادة استهالك في السنوات األخيرة وزيادة استخدام المازوت في تسخين المياه نتيجة تطور سلوك 

أما المعامل الصناعية فالكثير منها مازال يستخدم تجهيزات متقادمة فنياً . 3السوريين والمقيمين بشكل عام

، يظهر أيضاً في السنوات األخيرةإن تطور استهالك المشتقات  ".طاقوي"تتسبب في هدر وفاقد وبالتالي 

ى الفيول المخصص بنسب كبيرة للمحطات الكهربائية لتوليد وحت. زيادة مرتفعة في استهالك الغاز المنزلي

الطاقة فإن نسب الزيادة ارتفعت مؤخراً على الرغم من سياسة الحكومة إلحالل الغاز في العديد من 

  .، ويشار إلى أن الضغط على الفيول مازال ملموسا4ًالمحطات

  
  )طن، ألف 2007-1990(الطلب على أهم المشتقات النفطية : 3جدول 

  2007 2006 2005 المادة

 1464 1368 1136 البنزين

 119 126 174  كيروسين 

 8015 7491 6863  المازوت

 6162 2752 3 الفيول

 460 616 700  اإلسفلت

 14223 13293  12540  الغاز المنزلي

 378 400  431  المجموع

                                                 
، تظهر انخفاضاً ملموساً في استهالك مشتقات الطاقة وخاصة الطلب )2007منذ صيف (إن بداية عودة الالجئين العراقيين ) 3

 .مع ذلك فإن الطلب الكلي مازال ينمو بمعدالت أعلى من معدل النمو اإلقتصادي. على الكهرباء والمازوت
، بفعل انخفاض استهالك الفيول في المحطات 1992 ن قد سجل انخفاضاً ملحوظاً بعدمشتقات النفطية كاإن استهالك ال) 4

لكن هذه الصورة انقلبت من جديد وعاد ارتفاع استهالك الفيول في المحطات بعد عام . الكهربائية التي أصبحت تستهلك الغاز
 .ليزداد مؤخراً وبشكل ملحوظ 1997
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 )، ألف طن2006-2000(استيراد وتصدير أهم المنتجات النفطية : 4جدول 
  2006  2005  2000 المادة  

االستيراد
  

 181 92 9 البنزين

 3424 3420 1119 المازوت

 0 0 241 الغاز المنزلي 

 620  0 483 الفيول

 4225 3512 1852 المجموع

صدير
الت

  

 133 170  0  البنزين

 8 8 1 المازوت

 6 4 1107 الغاز  المنزلي

 0 0 274 النافتا

 107 112 41 كيروسين

 0 0 479 المقطرات

 254 294 1902 المجموع

  

  
 
  

  
 الكثافة الطاقوية:  2إطار رقم 

وية، أي عدد وحدات قف أهمية العالقة بين الناتج المحلي ومعدل استهالك الطاقة من خالل مقياس الكثافة الطاتُعّر

تغير في الكثافة الطاقوية، التي تتبع  وتغير النسبة يشير إلى. الطاقة الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي

وتعتبر سورية كالعديد من الدول الناشئة في مرحلة نمو مرتفعة في استهالك الطاقة لكونها في . مستوى تطور البلد

نظر إلى فبال. ولم تبلغ الكثافة الطاقوية الحد األمثل. مراحل التطور الصناعي والخدمي المستهلكة بكثافة للمشتقات

قبل أن يرتفع لنسب  2002-1996في الفترة  %5الحظ أنه كان بحدود ، يالت نمو استهالك المشتقاتتطور معد

فتكنولوجيا اإلنتاج في المنشآت ووسائط النقل . ، علما أن معدل النمو االقتصادي كان دون هذا المستوى%7قاربت 

الت مرتفعة في سورية يعني ارتفاعاً في إن نمو الناتج بمعد. والتجهيزات مازالت تحتاج إلى ترشيد اقتصادي عميق

وبدوره يقود النمو االقتصادي المرتفع إلى زيادة . معدالت استهالك الطاقة، لكونها مدخل هام من مدخالت اإلنتاج

لكن مع ذلك يخفض النمو االقتصادي المرتفع من مكان آخر استهالك . استهالك الطاقة نتيجة ارتفاع الدخل الفردي

ن تغيير التجهيزات القديمة المستخدمة في اإلنتاج الصناعي والخدمي واالستهالك المنزلي يؤدي إلى الطاقة، حيث أ

 .حاجة نسبية اقل من الطاقة وتخفيض نسب الفاقد واالستهالك الذاتي
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  الطلب على المشتقات النفطيةتوقعات  -4

ما يوإن اختلفت نسب نمو المشتقات ف 2015إن نمو الطلب على المنتجات النفطية سيبقى مرتفعاً لألجل 

فمن الناحية المنهجية ". سيناريو النمو المعتدل"عتمد سيناريو واحد لنمو الطلب على المشتقات يبينها، حيث 

سيكون العرض من المشتقات وليس الطلب عليها بسبب أن عامل والعملية يبرر ذلك بأن المتغير األكبر 

 .5المرونة بين الطلب والسعر يبقى ضعيفاً
                                                 

ات النفطية داخلياً أقل من األسعار السائدة في معظم الدول الصناعية والناشئة، مع ذلك تعتبر تكلفة تعتبر أسعار المشتق) 5
لقد تم في شهر ايلول  و .التكرير مرتفعة نسبياً في سورية وذلك الرتفاع نسبة الفاقد واالستهالك الذاتي لمصفاتي حمص وبانياس

دة سعر الكليو واط المستهلك في الشرائح العليا، وقبل هذه الزيادة تم رفع اعتماد تعرفة جديدة للكهرباء، حيث تمت زيا 2007
 1000س بعد تخصيص .ل 25س إلى .ل 7رفع سعر ليتر المازوت من  2008، وتم في أيار %20سعر ليتر البنزين بنسبة 

 س.ل 9ليتر في السنة لكل عائلة وبسعر 
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-2011والثانية فترة االستقرار  2010-2007األولى فترة النمو المستمر : بين مرحلتين نمييز لكن مع ذلك

زيادة األسطول البري  نتيجة) %5(فترض للفترة األولى استمرار ارتفاع معدالت النمو ي، حيث 2015

ونسب الزيادة الكبرى ستكون في  ،واستمرار نمو الطلب على المازوت حتى بوجود احتمال رفع سعره

السنوات القليلة القادمة عائدة إلى الفيول وذلك قبل أن يتم تحويل عدد من محطات التوليد الكهربائية لتعمل 

متابعة التحرير بسبب توقع ) %4(الفترة الثانية  يةنها على أن تستقر معدالت النمو هذه في. على الغاز

سيما وأن في استهالك مشتقات الطاقة والكهرباء " اإلشباع النسبي"الوصول إلى التدريجي ألسعار الطاقة، و

 .الغاز وبحسب أي مشهد له سيلعب دوراً متنامياً في توليد الطاقة

. مع افتراض معدالت متواضعة للنمو االقتصادي إن هذه التقديرات تعتبر واقعية لمختلف المنتجات وحتى

فإن الطلب على المشتقات لن يكون بمعدالت مرتفعة لكنه سيبقى  يطبعاً في حال حدوث انكماش اقتصاد

األول الزيادة الطبيعية بمعدالت النمو السكاني، والثاني هو أن سورية لم تصل إلى : بمنحى تصاعدي لسببين

كما هو في  طلب على المشتقات وبالتالي فإن عامل المرونة لن يكون مرتفعاًمرحلة النمو المستقر في ال

وزيادة معدالت النمو االقتصادي ستنعكس حتماً على مستوى الطلب على المشتقات . الدول المتقدمة

  .وبمرونة نسبية أكبر مقارنة بحالة االنكماش

  
 )ي/، ألف ب2007-1990(إنتاج واستهالك النفط : 5جدول 

 االستهالك اإلنتاجكامل 

1990 405 153 
1995 595 169 
2000 550 202 
2001 512 221 
2002 523 235 
2003 503 251 
2004  462 272 
2005 431 295 
2006 400 322 
2007 378 349 

 
 

 )ي/توقعات، ألف ب 2015-2007استهالك حقيقي،  2006-1990مشتقات معبر عنها بالبرميل، (استهالك النفط 



 120

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

 Actual & Forecast of Total Oil Consumption (1000 b/d) 

2010:
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2015:
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1000 B/D

2006:
322

  
  

  السيناريوهات المحتملة: النفطي واالستهالك نتاجاإل -5

تجتمع عدة عوامل وتتأثر فيما بينها لترسم صورة التطورات المحتملة إلنتاج النفط في سورية في األفق 

إن . الزمني المتوسط والبعيد، وبالتالي عالقة مستويات اإلنتاج المتوقعة مع سيناريو الطلب الموصوف أعاله

  :غيرات التالية سيحكم منحى اإلنتاجسلوك المت

 .تطور سعر النفط عالمياً -

 ).في كامل الحلقة النفطية(دور المحرك التقاني وعامل التنظيم واإلدارة  -

 .مع الشركات األجنبية اإلستراتيجيةاإلنفاق االستثماري للشركة السورية للنفط وتحالفاتها مستوى  -

 .ة في المناطق المنتجة حالياًإلنفاق االستثماري للشركات العاملمستوى ا -

 . وللشركات العاملة للشركة السورية للنفطتخالص في حقول اإلنتاج التابعة تطور معامل االس -

 . حجم أعمال الحفر التطويري وتنمية المناطق المكتشفة وغير المطورة بعد -

 .عقود االستكشاف الجديدة واستراتيجية الشركات األجنبية في المنطقة وسورية -

 .والمكامن والتراكيب الجيولوجية )بما فيها البحرية(مناطق االستكشاف الجديدة حات وأهمية مسا -

  .السياسات االقتصادية في سوريةالخطط وو طاقةسياسة ال -

إن التباين بين السيناريوهات المحتملة يعود إلى مدى تأثير هذه المحركات في السنوات القادمة، ومع ذلك 

المي المتغير األهم وإن كان تأثيره المباشر والضمني غير ملموسين على يبقى تطور سعر النفط الع

  ). سنوات 4- 2(مستويات اإلنتاج على المدى المتوسط 
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  دوالر للبرميل 75سعر الخام : السيناريو المعتدل -أ

مما  بمعدالت انحدار أقل 2015-2007بالهبوط في الفترة  ع حسب هذا السيناريو أن يستمر اإلنتاجيتوق

  . خيرتينفي السنتين األ ته سوريةعرف

 اًبرز بجالء انخفاضفي السنوات الماضية ُي دير الزورو الفرات تيإنتاج شركإن تحليل مستوى  -

، 2005لكن وبفعل ارتفاع أسعار النفط منذ عام . كل من هاتين الشركتين إنتاجفي مستوى  اًجوهري

عاً سابقاً لعدد ستؤخر الخروج الذي كان متوقبار المنتجة سترتفع نسبياً وفإن عائدية عدد من اآل

  .لكن بمعدالت أقل من السابق اإلنتاج انخفاضفترض استمرار يمنها، وبالتالي 

مكانية تطوير حقل إ، حيث أن وجود السورية للنفط نفترض ارتفاعاً ملموساً في إنتاجبالمقابل  -

سيرفع  تطوير الحقول األقل أهميةًة ومتابع) يحتوي على النفط الثقيل لكن بكميات كبيرة(السويدية 

  .الشركة من مستوى إنتاج

الجيولوجي أكبر بكثير من  االحتياطيإن تقدير : بشكل ملموس نتاجالقابل لإل االحتياطيزيادة  -

سيكون متاحاً  الشركة السورية للنفط، لكّن رفع نسبة المردود وبالتحديد في نتاجالقابل لإل االحتياطي

 .ززم والمعَّستخالص المدعَّطرق االاستخدام  نسبياً وبخاصةً مع

حقول الطابية وعودة ابتداًء من ( التي بدأت باإلنتاج مؤخراً جنبيةفترض أيضاً أن الشركات األي -

كما أن . ي/ألف ب 30يمكن ان تصل بإنتاجها إلى مستوى ) ين والشيخ منصوروكبية تشر

وبعضها في ( االستكشافن في عمليات تنفق اآلالتي دخلت مؤخراً إلى سورية والتي  الشركات

  .)ي/ألف ب 15(في السنوات القادمة  قد تكتشف النفط بكميات ملموسة) عمليات التطوير

 
  

 )ي/ألف ب( 2015والمتوقع لغاية  2007لغاية  االنتاج واالستهالك الكلي الفعلي: السيناريو المعتدل
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Moderate scenario : Actual & Forecast of Total Crude Production & Consumption (1000 b/d) 

Hayan, kawkab & Other companies

 
بار شركتي آإنتاج حوال للتعويض عن انخفاض ألكفي بجميع اتلن  مجمل عمليات التطوير المذكورة لكن

وبالتالي فإن مستوى اإلنتاج الكلي المتوقع للفترة القادمة، حسب هذا السيناريو الذي . دير الزورو الفرات

ي /ألف ب 355إلى ) 2007( ي/ألف ب 378 نصفه بالمعتدل وإن كان متشائماً قليالً، يمكن أن يهبط من

 ليتابع االنخفاض ،)2015-2008 في الفترة السورية للنفطتطوير إنتاج  على الرغم من( 2010 في عام
  .2015 ي عام/لف بأ 334 وليصل إلى

دة برميل النفط معبراً عنها بوح(النفطية مع الطلب الداخلي على المشتقات  نتاجوبمقاطعة مستويات اإل

وأن العجز سيبدأ  للخام ومشتقاتهمستورداً صافياً  ستصبح سورية أن يالحظ بحسب هذا السيناريو، ف)الخام

، )ي/ب ألف 373بينما االستهالك يصل إلى  ي/ب ألف 371حيث يكون اإلنتاج بحدود (مع نهاية هذا العام 

  .2015عام  ي/ب ألف 200وإلى حدود ، 2011عام  ي/ب ألف 100 مستوى إلىليصل 

  

  دوالر للبرميل 100سعر الخام : السيناريو المتفائل - ب

وغير  نخفضةبمعدالت م 2015-2008بالهبوط في الفترة  نتاجذا السيناريو أن يستمر اإليتوقع حسب ه

 : جوهرية، وذلك حسب الفرضيات التالية

ضمن استمرار ارتفاع سعر الخام ولفترات  ،بأفضل مردود ممكن حقول شركة الفرات استثمار -

وتطبيق ، )unconventional oil(والنفط غير التقليدية طويلة، مما سيسمح بتطوير الحقول الهامشية 

مختلف طرق االستخالص والحفر في العديد من الحقول التي كانت آيلة للنضوب، حيث سيساعد 



 123

، حيث 6نتاجنحدار القوي في مستويات اإلاالحتياطيات التجارية ودرء االذلك في تجديد جزء من 

 .2015ي في عام /ب ألف 69إلى و 2010ي في عام /ألف ب 105قد يهبط إنتاج الشركة إلى 

معامل (ورفع نسبة المردود  األفقيمكانية تطبيق طرق االستخالص المدعم والمعزز والحفر إ -

لى مستويات إنتاج بحيث ترفع اإلالسورية للنفط  في مناطق عمل) Recovery Factor/االستخالص

والخابور ومن  من حقل السويدية ي/ألف ب 50ضافة حوالي إعهدها الشركة سابقاً وذلك نتيجة لم ت

ساهم بعد عدة سنوات في ن ستاستكشاف غير منتجة اآل حقول ومناطق تنمية تابعة لها، ومن مناطق

خرى تابعة أحقول  انخفاضي سيعوض بشكل ملموس ضافة احتياطيات تجارية، األمر الذإ

  .2015ي في عام /ب ألف 255ها بذلك إلى إنتاجللشركة، ليصل 

 2015دون أن يتالشى في عام  هضانخفتابع اها سيإنتاجفإن  ر الزورديشركة  نتاجأما بالنسبة إل -

  . نتاجالقابل لإل االحتياطيودون استبعاد احتمال تجديد جزء من ) ي/ب ألف 8-12(

نفطية وبكميات  أن الشركات االجنبية التي دخلت مؤخراً إلى سورية سيكتشف بعضها حقوالً -

 20 مستوى إلى 2010كميات تجارية قد تصل عام  تاجإنملموسة خالل السنوات القادمة بما يسمح 

 .2015ي عام /ب ألف 45ي، ثم إلى مستوى /ب ألف

  

 

ليزداد ، 2013-2010ي خالل الفترة /ب ألف 380الكلي عند حدود  نتاجحسب هذا السيناريو سيستقر اإل 

قد وصل إلى  هالكاالستيكون  بالمقابللكن . 2015ي في العام /ألف ب 400بعد ذلك وليصل إلى مستوى 

  .2015عام  ي في/ألف ب 532مستوى  تجاوزو 2010في العام  422مستوى 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
فر العميقة يشترط وجود عائدية التراكيب المعقدة واستخدام تقنيات الحإن تطبيق أساليب الحفر االفقي والمائل خاصةً في ) 6
سعار مرتفعة أفي ظل ) more attractive(ستثمار والتي ترتبط بسعر الخام واإلطار التعاقدي، حيث وجود إطار تعاقدي مرن لال

  .ستخراج ومعامالت االستخالصسيزيد من معدالت اال
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  )ي/ألف ب( 2015والمتوقع لغاية  2007لغاية  اإلنتاج واالستهالك الكلي الفعلي: المتفائلالسيناريو 
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  العربي خيار التعاقد مع الشركات األجنبية والتحالف: نتاجإشكالية انخفاض مستوى اإل -6

حتى  نتاجإن تناقص اإل. كيد هو هبوط العوائد النفطيةاريوهات فيما بينها فإن الشيء األمهما اختلفت السين

وتوقع استمراره، سيؤدي بشكل  بداية العقد الحاليمنذ يجري وزيادة االستهالك حسب ما ولو كان بطيئاً 

ئلة أي امكانية تحقيق استقرار نسبي في الفرضية المتفا معحتى . وس إلى انخفاض الكميات المصدرةملم

تابع توإحالل سريع للغاز في المحطات العاملة على الفيول، فإن الكميات المحررة للتصدير س اإلنتاج

إن المسالة الرئيسية المطروحة تتلخص بكيفية تحقيق . تناقصها ولكن بمعدالت أقل من الوضع الحالي

بالشكل الذي  نتاجوات القليلة القادمة ومعاكسة منحنى مستوى اإلجنبي في السنالقطع األ استقرار نسبي في

  .يلبي حاجات االستهالك الداخلية

في  الشركة السوريةالنفطي مع االستهالك الداخلي تفرض تبني سياسات حازمة ودعم  نتاجإن موائمة اإل

ها الكلي إنتاجوزيادة  خاصة في حقل السويدية نتاجي والتطويري، حيث أن أي تعزيز لإلاالستكشافنشاطها 

مد وبالتحالف مع شركات الخدمة، إن كانت هذه نفيذ برنامج زمني قصير ومتوسط األيفرض إعداد وت

ومن . للحقول الصعبة فنياً نتاجالشركات تقدم التكنولوجيا ضمن عقود فنية أو تلك التي تدخل في تقاسم اإل

لى شركات أجنبية إ علي باللجوءقع لكن سعيها الفها من حيث الواإنتاجالمالحظ أن الشركة تسعى لتطوير 
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بعاد أو طرق ة إن في المسح السايزمي ثالثي األلتطوير التراكيب المعقدة والحاجة إلى تكنولوجيا متطور

سيتطلب  ،)فقيدة ضغط الطبقة المنتجة والحفر األحقن المياه والغاز لزيا(رفع المردود الكيميائية والفيزيائية 

  . متزايد من الريع النفطي مقارنة بالعقود السابقة التخلي عن جزء

 إستراتيجيةالمتوفر والقابل لإلضافة تطرح مسألة جدوى تحالفات  االحتياطيإن كمية ) وللغاز(بالنسبة للنفط 

ولى الدوافع وتبدو للوهلة األ. جة وجديدة معاًمع شركات نفطية تملك رأس المال والتقانة معاً في مناطق منت

وإن كنا نسلم بداهة بأن مفهوم " قاسية"ارية للشركات األجنبية ضعيفة بحجة أن الشروط التعاقدية االستثم

العقود السورية ال يتمتع بالمرونة المطلوبة من قبل الشركات، لكن موقع سورية اإلقليمي يكسبها أهمية 

مع . وربية المتوسطيةمع الدول األ) وبالتحديد العراق(جوهرية خاصة كبلد عبور يربط الخليج العربي 

على المدى المتوسط والطويل، من خالل عدة  نتاجاإلشارة طبعاً إلى وجود إمكانيات حقيقية لزيادة اإل

 االحتياطيإن ف فكما ذكر. بنضوب سريع لالحتياطيجبهات وفرص كامنة تخالف الرأي السائد عند البعض 

ومعامل االستخراج في بعض الحقول ال يتجاوز  نتاجالقابل لإل االحتياطيالجيولوجي هو أكبر بكثير من 

 نتاجيمكن أن تؤخر هبوط اإل) سبيل المثالعلى  %5(علماً أن زيادة هذه المعدالت بنسب بسيطة  15-20%

الجيولوجية قد تم سبرها أو حفر  فقط من التراكيب %40إلى أن  اإلشارة ال بد منكذلك . إلى عدة سنوات

في مناطق وتراكيب  االستكشافا، أي يوجد فرص كامنة وحقيقية لمتابعة جهود ية فيهإنتاجبار استكشافية وآ

وجود مساحات شاسعة من األراضي السورية لم يحفر فيها أي بئر بعد، وحتى  مععديدة وجديدة، خاصة 

ت التوافد األخير للشركا نإ. في بداياتهاأعمال التنقيب في المياه اإلقليمية السورية التي ما زالت فعالً 

لدورها كبلد منتج أو  ، يؤكد أهمية سورية النفطية إْننتاجالنفطية الدولية للحصول على عقود تقاسم اإل

وكعامل استقرار لجهة اإلمدادات النفطية والغازية من  ا السياسيةجغرافيمن ناحية ال اًاستراتيجي اًبلدلكونها 

  .الغربية المستهلكة بكثافة للطاقة باتجاه دول أوربا) مصر والعراق وحتى إيران(الدول العربية 

إن االستثمار المكثف في مناطق السورية للنفط وفتح مناطق أخرى لالستكشاف والتطوير قد يؤدي إلى 

لكن لن يكون بالحجم الذي عرفته سورية في فترة االكتشافات  نتاجتحقيق تطور جوهري في مستوى اإل

حت قليلة واالكتشافات التي من الممكن أن تتحقق كون مناطق األمل الكبرى أصب 1991-1985الكبرى 

  .ستكون متوسطة أو صغيرة  الحجم نسبياً

فمهما كان ). الغاز وأ(سواء للنفط  إستراتيجيةتبقى المحور األساسي في أي " كلفة االستثمار"بالتالي فإن 

بالنسبة للغاز فيما يتعلق  أو نتاجخاصة بالنسبة للنفط فيما يتعلق بالمحافظة على مستوى اإل(الخيار المتبع 

 2فإن الكلف االستثمارية المقدرة تحتاج إلى ضخ أموال تتجاوز ) بتمويل المنشآت الضرورية للتجميع والنقل

يتوجب بناء المصفاة الالزمة  هنفس وات العشر القادمة وبالوقتنمليار دوالر على أقل تقدير خالل الس

ين التمويل الالزم للنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب وتطوير شبكة النقل، فكيف يمكن لسورية تأم

  ؟االقتصاديوهي بأمس الحاجة لهذه األموال لتغطية كلفة تمويل عملية اإلصالح 
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فالنفط العراقي من جهة والغاز المصري من جهة أخرى يشكالن . لسورية إن العالقة العربية تبدو حيوية

تم تأمين اإلمدادات من خالل العالقات العربية كما هو مخطط له فإنه وإذا . رافدين هامين بالنسبة لسورية

ستفادة من عوائد العبور ام الصناعي لهما واالة من النفط والغاز واالستخداالقتصاديسيطرح قضية االستفادة 

  .لتمويل عملية اإلصالح المذكورة

دالت هبوطه من الناحية الفنية وحتى أو تخفيض مع نتاجمكانية المحافظة على اإلإفي التحليل األخير فإن 

مر ال يتعلق لكن األ .االحتياطي الجيولوجي يسمح بذلكسيما وأن  ،المالية يمكن أن تكون قابلة للتحقيق

ن من المجدي قد يكو هفإن ،ستثماراتامليار دوالر ك 2فإذا تبين أن هذا الخيار يتطلب  .بقطاع واحد

سيما وأن هذه  ،القطاع الصناعي ووتنمية الموارد البشرية أ مالتعليخرى كقطاع أاستثماره في قطاعات 

على عكس القطاع  ،المجتمع فيالقطاعات تعزز القيم المضافة في الناتج الوطني وتتعلق بشرائح أكبر 

أي بكلمة موجزة  .قطاعاتالثاره المختلفة مع بقية آقلّة تفاعله ب بسبب" شبه جزيرة"النفطي الذي يشكل 

  .ككلالسوري المتاحة على مستوى االقتصاد  والموارد تخصيص المصادر أمثليهبيتعلق األمر 
  

  

  الواقع الحالي والمشاهد المحتملة لقطاع الغاز -ثالثاً

المتوفر مقارنة  االحتياطييمثل الغاز أحد أهم المصادر الطبيعية التي تمتلكها سورية خاصة بالنظر إلى 

) ي/3م(مليون متر مكعب في اليوم  2ه من إنتاج، حيث زاد 1995عام بدأ يحتل مكانةً هامة منذ قد بالنفط، و

، ال يتعلق هذا النمو فقط بالتطورات السريعة التي شهدتها حديثاً 7ي حالياً/3مليون م 21.9إلى حوالي 

 بل الصناعة الغازية في العالم واستخدام الغاز كمصدر نظيف وكفوء في توليد الكهرباء وفي الصناعة،

االكتشافات المطّورة في عدة مناطق تابعة للشركة السورية للنفط ومناطق عمل الشركات العاملة  علبف أيضاً

من الغاز وظهور إمكانية تطوير  دةالمولّ التجاري وزيادة نسبة الطاقة الكهربائية نتاجودخولها مرحلة اإل

تماد على الغاز ليعلب إن االتجاه نحو االع. االكتشافات في شمال تدمر وشمال شرق وجنوب شرق حمص

دوراً حيوياً في قطاع الطاقة بشكل خاص واالقتصاد السوري بشكل عام، سيزداد أهميةً مع تنفيذ مشاريع 

الكهرباء بعد استكمال تحويل المحطات  نتاجالبنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة الستغاللها خاصة إل

السنوات خالل جوهرياً الغاز  إنتاج يزدادومن المتوقع أن  .القائمة التي تعمل على الفيول لتعمل على الغاز

                                                 
بار وزيادة معدل استخراج يعاد ضخ جزء منه في الحقول لرفع الضغط في اآل حيث، "الخام" زإنتاج الغا اإلنتاج يمثل هذا) 7

بعين يؤخذ أيضا . نتيجة إعادة تدوير الغازي /ألف ب 25ن بحدود والتي تقدر كمياتها اآلالنفط، وللحصول على المكثفات 
ن الغاز الستهالك النهائي ماأما . لغاز المدخل إليهامن اكمية الغاز النظيف التي تخرج من معامل المعالجة هي اقل  أناالعتبار 

  .ي/3مليون م 11.6 حوالي 2007فبلغ في عام وفي المعامل الصناعية ء المستخدم في إنتاج الكهربا
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ية ويساعد في تخفيف الضغط على مشتقات النفط بعد استكمال تحويل عدد من المحطات الحرارالقادمة 

 توازي مع بناء المحطاتشرط توفر األموال لتطوير الحقول المكتشفة بالهذا . وتعزيز دوره في الصناعة

 .ل على الغازوتحويل المعامل لتعم

إن تحديد حاجة سورية من الغاز يرتبط بعوامل عديدة أهمها تطور استهالك هذه المادة في قطاع الكهرباء 

والمسألة المركزية المطروحة في القطاع الغازي تتعلق بتمويل مشاريع تنمية . واستخدامها في الصناعة

، كون تنفيذ العديد من االحتياطيبتوافر  وتطوير الحقول الغازية وشبكات التوزيع والترحيل أكثر منها

ة سيسمح في حال تم تأمين االقتصاديالمشاريع المخطط لها والمتعلقة بالحقول المكتشفة والتي أثبتت جدواها 

 الجيولوجي غير المطور مستفيدةً االحتياطيالتمويل الالزم، باستغالل العديد من الحقول المكتشفة األخرى و

 القدرة المالية الذاتية نسبياًوز إن المشاريع المطلوب إقامتها تتطلب استثمارات تتجا. تيةبذلك من البنية التح

قد اتفاقات مع الشركات األجنبية حيث تسعى الحكومة لع ،شركة السورية للغازللو شركة السورية للنفطلل

 االنتهاء من بناءو من الصناديق العربية، واستخدام القروض والمساعدات الممكنة BOTتنفيذ عقود الـ و

إن نضوب االحتياطي المتوقع ألهم  ).األردن وسورية ولبنان نقل الغاز المصري إلى(عربي خط الغاز ال

الحقول النفطية يقود إلى معرفة المكانة التي يمكن للغاز أن يحتلها في السنوات القادمة لجهة العرض 

  .مكانية استيراد الغاز أو تصديرهالمتوفر والطلب عليه داخلياً مع األخذ بعين االعتبار إ
 

  )2007(المؤشرات الرئيسية : قطاع الغاز: 6جدول 

 الوحدة   الرقم المؤشر

 3ممليار  703.3 االحتياطي الجيولوجي المؤكد
 3ممليار   404.0 االحتياطي القابل لإلنتاج

 3ممليار   113.2 )إلى اآلنمن بداية اإلنتاج (اإلنتاج التراكمي 

 3ممليار   290.8 (R) لمتبقي والقابل لإلنتاجاالحتياطي ا

  ي/3م ونملي  21.9  (P)مستوى اإلنتاج الحالي 

R/P   36  سنة  

  ي/3م ونملي  11.6  مستوى االستهالك الداخلي 

  

  

  االحتياطي -1

يمثل احتياطي الغاز نقطة االرتكاز الصلبة في ميزان الطاقة السوري كونه يكفي في حال تطويره، ألكثر  

الحالية والمستقبلية، وذلك بمقارنته مع المصادر األخرى  نتاجين من الزمن حسب معدالت اإلمن عقد

  .المتاحة كالنفط، أو الطاقة الكهرمائية التي تبقى نسبياً محدودة الموارد
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أما . 3مليار م 703وبأشكاله الثالثة  8الجيولوجي للغاز االحتياطيوحسب تقديرات وزارة النفط يبلغ 

). التراكمي نتاجاإل( 2007حتى عام  3مليار م 113 إنتاج، وتم 3مليار م 404فيبلغ  نتاجالقابل لإل االحتياطي

يحتاج إلى  االحتياطيمن هذا  اًإن جزء .3مليار م 291والمتبقي بحدود  نتاجالقابل لإل االحتياطيويقدر 

استخراجها وبالتالي تحديد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية للمكامن حتى يتم التأكد من الكمية الممكن 

المؤكد  االحتياطين إ. ة، وهذا األمر ينطبق بشكل خاص على حقول المنطقة الوسطىاالقتصاديريعيتها 

لكن يتطلب هذا االستنتاج توفر التمويل الالزم . ي/3مليون م 30 إنتاجعاماً بمعدل  27حالياً يكفي بحدود 

ت الصناعية آل إلى المحطات الكهربائية والمنشز من الحقولتنمية الحقول الكامنة وإنشاء خطوط نقل الغا

  .المستهلكة للغاز الحالية والجديدة

  

  

  
  

  

                                                 
، وطبقة )Associated gas(غاز مرافق  ،)natural gas(غاز حر : ينقسم االحتياطي القابل لالستخالص إلى ثالثة أنواع) 8
 .)Gas Cap(ز التي تسمى أيضا غاز القبعات الغا



 129

  الحالي نتاجاإل -2

احتياطيات جيولوجية كبيرة وموزعة بين  الشركة السورية للنفطتمتلك : 9حقول الشركة السورية للنفط -أ

تنتج بحدود ، و)االرك( حقول المنطقة الوسطىو )الجبسةحقول  ،السويدية-حقول الحسكة(الشمال الشرقي 

شمال التدمرية حقل توينان (حقول شمال المنطقة الوسطى كما يتم حالياً تطوير  .ي/3ممليون  21.4

حقول جنوب المنطقة الوسطى ، وتطوير ي/3ممليون  3وإنشاء معمل معالجة لينتج حوالي  ...)واألكرم

 في السنوات القليلة القادمة نشاء معمل معالجة لينتجإو )حجنوب شرق وشمال شرق حمص، حقول أبو ربا(

  .ي/3ممليون  6بحدود 

 

  حقول الشركات العاملة - ب

، ومن المتوقع أن يتالشى ي/3مليون م 1.3 يحوال ابتداء من معمل غاز عمر تنتج: حقول شركة الفرات -  

  .2010إنتاج المعمل قبل عام 

ل عن اكتشاف غازي من قبسابقاً تم اإلعالن : )سابقاً ماراتونل حقو(بتروكندا حقول شركة اينا وشركة  -

 )حيان(وبناء معمل المعالجة، حيث تم تأسيس شركة مشتركة قيد التقييم التجاري  لكنه شركة إينا الكرواتية

يمكن الوصول إلى  ي، لكن ال /3مليون م 2.5ويزداد بعدها إلى  الجاريعام ال فيي /3مليون م نتجتقد والتي 

  .المكتشف االحتياطيقبل التأكد من ريعية  نتاجذا المستوى من اإله

بتروكندا لالحتياطيات المكتشفة من قبل شركة باإلضافة طبعاً إلى وجود إمكانية تطوير احتياطي شركة 

لكن من خاصة بعد متابعة أعمال التطوير مؤخراً، ، )الشاعر والشريفحقلي (منذ عقد الثمانينات  ماراتون

  .ي/3مليون م 1.5- 1بحدود  هذين الحقلينالمقدر أن ينتج  ومن 2010توقع أن ينتج قبل عام غير الم
  

  اإلنتاج المتوقع والسيناريو المرجح -3

  ):Concomitants variables( "متالزمة"يخضع عرض الغاز في سورية لمتغيرات أساسية 

 .نتاج بالشروط الحاليةاالحتياطي الجيولوجي المتوقع والمؤكد، واالحتياطي القابل لإل -

  .العامل التكنولوجي والتقاني -

 .العالمي والهامش النسبي بين أنواع المشتقات البترولية النفطسعر  -

إمكانية تأمين االستثمارات المطلوبة لتطوير الحقول التي أثبتت الدراسات جدواها والحقول المنتجة والتي  -

  .من المحتمل أن ينخفض مستوى اإلنتاج فيها

                                                 
  .ي/3م 11.6فهو المتاح لالستخدام واالستهالك النهائي ، أما الغاز ي/3مليون م 22نتاج األولي للغاز اإل )9
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  .10)مصر والعراق( ادية من الدول المجاورةالممكن استقدامه بالشروط االقتصالعرض الغازي  -

تضاعف إنتاج الغاز يإنتاج الغاز المعدة سابقاً من قبل وزارة النفط، فمن المتوقع بأن  إستراتيجيةوحسب 

على تخفيف  ، ليساعد بذلكي/3ممليون  31/32وى العرض إلى معدل تسنوات وذلك برفع مس 10خالل 

وقد . الضغط على المشتقات النفطية خاصة بعد استكمال تحويل كافة المحطات الحرارية لتعمل على الغاز

خط الغاز  إيصال الغاز المصري إلى سورية بكميات ليست تجريبة بل تجارية عن طريقلعام هذا افي يتم 

  .إلى تركيافيما بعد حقاً وقد يمتد العربي الذي يربط الغاز المصري بكل من األردن وسورية، ولبنان ال

ومتابعة تنمية وتطوير اآلبار المنتجة حالياً، مع  للشركة السورية للغاز من خالل مستويات اإلنتاج الحاليةو

والتي مازالت (عتبار انخفاض مستوى إنتاج بعض الحقول ودخول حقول جديدة في اإلنتاج األخذ بعين اال

حقول الشركة الكامنة الحتياطي غازي مؤكد في المنطقة الوسطى وشمال  ، ومشاريع تطوير)قيد االختبار

المتاح (مستوى اإلنتاج المستقبلي للغاز  يمكن توقعالتدمرية وشمال شرق حمص وجنوب شرق حمص، 

، مع األخذ بعين االعتبار عمليات تطوير حقول )بار لحقنهالالستخدام أي بدون الكميات التي تضخ في اآل

  .وبتروكنداشركتي اينا 

 ي/3ممليون  29.7، فإن إنتاج سورية من الغاز قد يصل إلى األول والذي يعتبر مرجحاًفبحسب السيناريو 

مليون  1.5كبيرة اذا ما تم استيراد الغاز المصري بحدود ، ومن الممكن أن يزيد بكميات 2010في عام 

لقادمة يبقى خالل السنوات العشر ا ي/3ممليون  40أما الحديث عن مستويات إنتاج تتجاوز مستوى . ي/3م

لذلك يوصف هذا  .ويتطلب ليصبح واقعياً جداً تحقق حالتي استيراد الغاز االيراني والعراقي معاً متفائالً

 ي/3ممليون  26مستوى قل من أفإن احتمال أن يكون اإلنتاج  بالمقابل .السيناريو الثاني بالسيناريو المتفاءل

المتاح لالستهالك سيقترب عملياً من مستوى ونعتقد بأن مستوى اإلنتاج الكلي . في عام  يبقى ضعيفاً جداً

  . 11ي/3ممليون  34و  32، وليتراوح بعدها بين 2013قبل عام  ي/3ممليون  30

 المدىومن وجهة نظر اقتصادية يمكن اعتبار الغاز الطبيعي المتوفر عامالً مغذياً للنمو االقتصادي في 

فيتوقع أن يصبح عامالً مسانداً لهذا النمو بسبب تواصل النمو السكاني  2010/2011م أما بعد عا. القصير

  .واستهالك الطاقة اإلنتاجي والخدمي

  

                                                 
و العراق قد ال أ، لكن استيراد الغاز من إيران الغاز المصري خالل العام الجاري بكميات تجارية قد يتم البدء باستيراد)  10

 .المنصرم اإليراني في العامالجانب الموقعة مع الجانب العراقي و المذكراتعلى الرغم من تفاؤل  2011يكون قبل عام 

يمكن تبريره باحتمال تحقيق اكتشافات جديدة من قبل الشركة السورية للنفط  ي/3مليون م 35ن تجاوز اإلنتاج لحدود إ )11
وبناء معامل المعالجة  كتشاف إلى اإلنتاج الفعلي، لكن االنتقال من مرحلة االدةوالشركات العاملة أو حتى من قبل شركات جدي

 .يةلنفطالكتشافات اسنوات وهي كبيرة نسبياً مقارنة با 6- 5قل يتطلب على األ
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  2015االستهالك ومشاهد الطلب على الغاز في عام  – 4

كما هو معروف فإن الطلب على الغاز يرتبط بتطور الكميات المستخدمة في كل قطاع من مجاالت 

 ).قطاع الكهرباء والصناعة والقطاع الخدمي والمنزلي(استخدامه 

، يستخدم )2007( ي/3مليون م 11.6من الغاز في قطاع الكهرباء والصناعة بحدود النهائي يقدر االستهالك 

علماً أن  .الجزء األكبر في المحطات الكهربائية وقسم آخر يستخدم في المعامل المستهلكة بكثافة للكهرباء

أما . ائية بوضعها الحالي يمكن أن تستهلك كميات من الغاز أعلى من المستوى الحاليالمحطات الكهرب

يفاً مقارنة بالدول من االستهالك الكلي للغاز فما زال ضع %15الطلب على الغاز للصناعة والمقدر بنسبة 

ت المطلوبة مازالت ياخرى وذلك كون البنية التحتية إليصال الغاز إلى هذه المعامل وتأمين الكماأل" الغازية"

ت متوسطة الحجم ومبعثرة آيعية استخدام الغاز كوقود في منشستكمال وألسباب تتعلق برفي مرحلة اال

  . مقارنة بالفيول أو الكهرباء

فسعر النفط . ، ال يمكن عزل الغاز كمصدر للطاقة دون األخذ بعين االعتبار النفط كمصدر منافسكذلك

إن أي توقع . مشروع غازي ويؤثر بشكل جوهري في الطلب على الغازيلعب دوراً هاماً في جدوى أي 

  :الستهالك الغاز في سورية يفترض أن ينطلق من المحددات التالية

استهالك الغاز في المحطات الكهربائية الذي يرتبط بشكل لصيق بالطلب على الكهرباء، حيث من   -

في ) %6(أو ينمو بنسب أقل ) سنوياً %7( سنوات القادمة 10الممكن أن يتضاعف هذا الطلب خالل الـ

 %.4أو  5لينخفض بعدها إلى  2012-2007الفترة 

المردود الفعلي للمحطات المستهلكة للغاز ودرجة كفاءتها، خاصة وأن بناء محطات جديدة تعتمد على   -

نسبياً في  مبدأ الدارة المركبة واكتمال تحويل المحطات القائمة لتعمل على الغاز يمكن أن يحقق وفراً

  .%25- 20بنسبة ) والغاز تحديداً(استهالك الوقود 

معدل دخول األدوات المنزلية الكهربائية الجديدة ولزوم التدفئة والتبريد، مع األخذ بعين االعتبار تحسين   -

 .الكفاءة ومستوى الترشيد في االستهالك

 .للكهرباءاستهالك الكهرباء في اإلنتاج الصناعي للمعامل المستهلكة بكثافة   -

 .استهالك الغاز في المعامل المستخدمة لهذه المادة كمادة أولية لإلنتاج أو كمادة احتراقية  -

 .االستهالك المنزلي من الغاز  -

 .سياسة التسعير بين مصادر الطاقة ومرونة اإلحالل الممكنة بينها  -

  

في بعض المحطات الكهربائية ف. من حيث الواقع فإن الطلب الحالي على الغاز يتجاوز الكميات المعروضة

تعمد وزارة الكهرباء إلى استخدام المشتقات النفطية في توليد الطاقة بدالً من الغاز كون مشاريع التطوير 
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لم تنفذ ) خاصة تطوير حقول شمال التدمرية وحقول جنوب المنطقة الوسطى(المخطط لها منذ عدة سنوات 

   .نبعد وبالكامل، وإن كان يجري تطويرها اآل

لكن استمرار ارتفاع الطلب على . تم تلبيته من خالل الغاز في حال توفرهتإن نمو الطلب على الكهرباء س

سنوات حيث يكون معدل دخول األجهزة المنزلية قد وصل  6- 4الكهرباء بنسب عالية لن يمتد ألكثر من 

 %6الكهرباء بمعدل وسطي  مهما يكن فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على. إلى حد النمو المستقر

  .على المدى الطويل %5على المدى المتوسط لينخفض إلى  2012-2007للفترة 

 هينللطلب، مقابل سيناريو ثالثة سيناريوهاتيمكن توقع استهالك الغاز في السنوات القادمة وذلك باعتماد 

  .سابقاًير إليه عرض الغازي المتوقع كما أشلل

لك بافتراض ذاءل فإن استهالك الغاز في المحطات الكهربائية سيكون مرتفعاً وفبحسب سيناريو الطلب المتف

تم التوسع في محطتي بانياس وتشرين واعتماد التوسع في محطة دير علي التي هي قيد البناء، ثم محطة 

، بحيث يتضاعف استهالك الغاز في )قية وطرطوسذدير الزور والال(جندر، وبناء ثالثة محطات جديدة 

مليون  30ليصل إلى  2010عام  ي/3مليون م 20إلى  2007عام  ي/3مليون م 10.2طات الكهربائية من المح

لك بفعل بروز ذلك يفترض نمو استهالك الغاز في القطاع الصناعي بشكل جوهري وذك.  2015عام  ي/3م

 5.8بحدود  2015، بحيث يصل استهالك الصناعة في عام 2010القطاع الخاص كمستهلك اساسي بعد العام 

  .ي/3مليون م

أما في حالة السيناريو المتوسط فيفترض أن يتم التوسع في محطتي بانياس وتشرين والتوسع في محطة دير 

، بحيث يرتفع استهالك الغاز في المحطات )قيةذدير الزور والال(علي واالكتفاء ببناء محطتين جديدتين فقط 

مليون  23.9ليصل إلى  2010عام  ي/3مليون م 17.7ى إل 2007عام  ي/3مليون م 10.2الكهربائية من 

لك يفترض نمو استهالك الغاز في القطاع الصناعي بشكل ملموس في القطاعين العام ذك. 2015عام  ي/3م

 ي/3مليون م 5.2إلى  2007عام  ي/3مليون م 1.9والخاص، بحيث يرتفع استهالك الغاز في الصناعة من 

  .2015عام 

  
   

  

  )ي/3مليون م(ثالثة سيناريوهات للطلب على الغاز ب مقابلةللعرض الغازي سيناريو معتدل 
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Gas supply (Moderate scenario) & Gas demand (3 scenarios)

  
أن يتم التوسع و في استهالك الغاز في المحطات القائمةضعيفاً  اًنموبالمقابل فإن السيناريو المتشائم يفترض 

ي فقط في محطتي بانياس وتشرين وبناء محطتين جديدتين فقط وباستطاعة مركبة اقل مما هي عليه ف

 2007عام  ي/3مليون م 10.2بحيث يرتفع استهالك الغاز في المحطات الكهربائية من  السيناريوهين السابقين

لك يفترض نمو استهالك ذك. 2015عام  ي/3مليون م 19.3ليصل إلى  2010عام  ي/3مليون م 15.9إلى 

ع استهالك الغاز في الغاز في القطاع الصناعي بشكل ملموس في القطاعين العام والخاص، بحيث يرتف

  .2015عام  ي/3مليون م 4.6إلى  2007عام  ي/3مليون م 1.9الصناعة من 

  

وبمقارنة سيناريوهي العرض مع سيناريوهات الطلب الثالثة يالحظ  أن العرض الكلي من الغاز ولكال 

بالمقابل فإن . فاءلالسيناريوهين لن يكون كافياً لتلبية الطلب على الغاز في حالة تحقق سيناريو الطلب المت

العرض الكلي من الغاز ولكال السناريوهين سيكون كافياً لتلبية الطلب على الغاز في حالة تحقق سيناريو 

و /أو(لكن في جميع االحوال سيتوجب على سورية اإلعتماد على استيراد الغاز المصري . الطلب المتشائم

لك لتأمين كامل حاجات قطاع الكهرباء ذت الطلب ووبدرجات مختلفة بحسب سيناريوها) العراقي وااليراني
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انتاج واستهالك الكهرباء باالضافة همية السيطرة على الفاقد والهدر في ومن هنا تبدو أ. والصناعة من الغاز

  .وحقول الشركات األجنبيةالشركة السورية للغاز المشاريع الغازية ضمن حقول  ذهمية االسراع في تنفيأإلى 

  

  )ي/3مليون م(ثالثة سيناريوهات للطلب على الغاز ب مقارنةئل للعرض الغازي سيناريو متفا
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Gas supply (Optimistic scenario) & Gas demand (3 scenarios)

  
والكميات القابلة لإلنتاج  ،احتياطي الغاز في سورية قد يكفي ألكثر من عقدين من الزمنوفي النهاية، فإن 

ير الحقول وذلك إذا ما تم اإلسراع في مشاريع تطو ،2015الطلب الداخلي لألفق معظم كافية لتلبية ستكون 

تم استثمار مبلغ ا ما ذإووبالتحديد شمال التدمرية وشرق حمص،  السورية للنفطالموجودة في مناطق عمل 

أما إذا كان الطلب على . مليار دوالر في سبيل تأمين تطوير وتنمية الحقول وإنشاء الشبكة الغازية 2-3

قد ال يكفي لتغذية المحطات الكهربائية ن الغاز المنتج إف) كمعدل نمو %7أكثر من (الكهرباء جوهرياً 

  :الجديدة، وقد تكون سورية أمام أحد الخيارات

  ى الفيول وبشكل متزايد بدل الغازاستيراد الفيول إلمداد المحطات الكهربائية وتشغيل المعامل عل  -1

هذا في ج الكهرباء قل كلفة من استيراد النفط إلنتاأاستيراد الغاز بدل الفيول خاصة وأن استيراد الغاز  -2

  از المصري في السنوات القادمةحال توفر الفائض من الغ

 )وربما العراق بعد عدة سنوات(ا استيراد الكهرباء من الدول المجاورة وتحديداً تركي -3
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  معدالت الطلب المرتفعة : قطاع الكهرباء -رابعاً

اإلضافة إلى مساهمته في تكوين الناتج المحلي يلعب قطاع الكهرباء أهمية بالغة بالنسبة لالقتصاد السوري، فب

وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يلبي هذا القطاع حاجة سورية من الكهرباء سواًء بالنسبة 

ما كان المكتسب إّن مثل هذا الدور . ، أو االستخدام المنزليي والخدمينتاجفي القطاع اإل االقتصاديللنشاط 

مع ذلك فإن توسيع قدرات المنظومة . قة المركبةالطموحة التي ساهمت في مضاعفة الطا ليتحقق لوال اإلرادة

والتوزيع واالستهالك  نتاجالكهربائية الضروري نتيجة للزيادة الحادة في الطلب على الكهرباء وزيادة كفاءة اإل

الطلب على الكهرباء ضمن يمثل تحدياً جوهرياً أمام تحقيق التوازن بين العرض و ،بتخفيض الفاقد الكهربائي

  .الموارد المالية المتاحة على مستوى االقتصاد ككل

  

  
 إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية:  3اطار رقم 

وتلعب وزارة الكهرباء الدور الرئيس في عملية . تتولى الجهات العامة في سورية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

من % 87حيث أنتجت المحطات التابعة لها ما نسبته ) عامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائيةمن خالل المؤسسة ال(اإلنتاج 

من خالل المؤسسة (حيث تنتج الكهرباء من السدود % 10، وتليها وزارة الري بنسبة 2006مجمل إنتاج الكهرباء لعام 

في الحقول  SPC( للوزارة ات التابعةحيث تنتج الكهرباء من المحط% 3، ثم وزارة النفط بنسبة )العامة لسد الفرات

العنفات المائية، والعنفات : ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من عدة أنواع من المحطات). وفي مصفاتي حمص وبانياس

% 43التي تستهلك الغاز بنسبة ) غازية، بخارية، ودارة مركبة والتي تعمل على الفيول أو الغاز الطبيعي(الكهرحرارية 

ورغم الفرص الكامنة إلنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة %. 1بينما يبقى المازوت دون % 56ويل بنسبة والفيول أ

كتسخين (، فإن استخدامها كمصدر للطاقة يبقى محدوداً جداً 12..)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (والمتجددة األخرى 

لغايات االستهالك الذاتي (كما تنتج الكهرباء ). طاقة الرياحالماء في االستخدام المنزلي وبدء تجربة إنتاج الكهرباء من 

 .التي يبقى انتاجها محدوداً نسبياً" المولدات الفردية"عن طريق ) من قبل القطاع الخاص

  

  مواءمة العرض والطلب على الكهرباء -1

لسنوات إن النظرة السريعة على أهم مؤشرات قطاع الكهرباء تدل على مدى التطور الحاصل خالل ا

عن  %7.4جيغا واط ساعي، بزيادة قدرها ألف  37.5ما مقداره  2006المنصرمة، حيث أنتجت سورية عام 

                                                 
 .من سطوع شمسي على متر مربع وعلى مدار العام تعادل برميل نفط مكافئ المستغلةعلماً أن الطاقة الشمسية ) 12
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متجاوزاً بذلك ، %6.8بلغ وسطي معدل النمو السنوي نسبة  2006-2000وخالل الفترة . 2005إنتاج عام 

  .13معدلي النمو السكاني واالقتصادي

  

حيث عمدت  1995-1992 في الفترةفترة العجز التي عرفتها سورية  إن النمو في إنتاج الكهرباء جاء بعد

إلى توزع ر نظوبال. ستطاعة المركبة وزيادة اإلنتاج إلى المستويات المذكورة أعالهالحكومة إلى مضاعفة اال

وخاصة الغاز على  مالحظة ارتفاع مساهمة المحطات الحرارية في اإلنتاج واضحفإنه من ال ،مصادر اإلنتاج

غم من وجود عوائق إلنتاج ونقل الغاز بالكميات المطلوبة للمحطات التي تعمل على الغاز وتلك التي تعمل الر

  ).الغاز والفيول(على االستخدام المزدوج 

  

 )2006-2000(المؤشرات الرئيسية لقطاع الكهرباء في سورية : 7جدول 
معدل النمو 

 (%)السنوي 
2006-2005 

معدل النمو 

 (%)السنوي 
2006-2000 

  المؤشر الوحدة 2000 2005 2006

 االستطاعة المركبة -1 و.م 7003 7159 7159 0.4% 0.0%

 ذروة الطلب -2 و.م 4128 6008 6739 8.5%  12.2%

7.4% 6.8% 37504 34935   المنتجة الطاقة الكهربائية -3 س.و.ج 25217

6.4% 6.7% 33503 31490  الكهر حراري - س.و.ج 22714

 الكهرمائي - س.و.ج 2503 3445 4001 8.1% 16.1%

3.2% 2.1% 18717 18138 ألف  16545

ة
 عدد السكان -4

 نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية -5 س.و.ك 1524 1880 1962 4.3% 4.4%

التقرير  اعتماداً على المعطيات المستقاة من وزارة الكهرباء، المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية،: المصدر
  .هيئة تخطيط الدولة، مديرية الطاقة. السنوي، عدة سنوات ياإلحصائ

  

  

وهـذا  منتصف التسعينات الحظ أن هناك مواءمة منذ ه من المرن العرض المتاح واالستهالك فإنوإذا ما ق

بيـة  المكتسب أصبح اآلن هشاً نتيجة الضغط المتزايد على المحطات الحالية بمختلف أنواعهـا لتل االكتفاء 

  . الطلب المتنامي

                                                 
من المستبعد أن يفوق الطلب في  وليس .، دون زيادة اإلستطاعة المركبةالف جيغا واط ساعي 40تم انتاج  2007 عامفي ) 13

 .الصيفهذا ، مع احتمال ارتفاع ذروة الطلب في س.و. ألف ج 43العام الحالي عتبة 
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احتمال استمرار نمـو   سيتالشى خاصةً واناالكتفاء الذاتي بنسب مرتفعة، يعني أن استمرار نمو الطلب إن 

أنجـزت   ، حتى في حالالطلب سيكون أكثر بكثير مقارنة بإمكانية تحقق نمو في العرض الداخلي المطلوب

  .ادمينعمليات التوسع في المحطات القائمة خالل العامين الق

فمن جهة سيكون من المتوقع جداً أن يستمر ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدالت عالية وقد يصل 

  :للعوامل التالية ، وذلك2015عام في  س.و. ألف ج 60إلى 

زيادة الطلب على الكهرباء بنسب تفوق نسب الزيادة السكانية نتيجة انتشار األنماط الجديدة من المعيشة  -1

  .خاصة المتعلقة بالتبريد والتكييف والتدفئة الكهربائيةوخدام األجهزة اإللكترونية واست

  .زيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الخدمات -2

كبير لجهة كيفية تأمينه ليس فقط من الناحية  من جهة أخرى فإن العرض من الكهرباء سيكون موضع تحٍد

  :المطلوب تجاوزها والمتمثلة باآلتيوذلك نتيجة القيود  التقنية بل المالية أيضاً

زيادتها بنسب كبيرة خاصة مع خضوعها لعوامل مناخية  يةاستقرار إنتاج الطاقة الكهرمائية وعدم إمكان -

  .الواردات المائيةتحكم 

  .و الغاز الطبيعي لتلبية الطلب/حتمية بناء محطات جديدة لتعمل على الفيول أو -

 . ة من الفيول أويل والغازمحدودية اإلمدادات الداخلي - 

  .استمرار وجود نسبة مرتفعة من الفاقد الفني والتجاري والذي يمثل استنزافاً مهماً للموارد -

  . تأمين االستثمارات الالزمة إلدخال الطاقات المتجددة -

رض وبدون شك، فإن التأخير في مشاريع توسيع المحطات القائمة وتنفيذ المحطات المخطط إقامتها سيّع

لن تتناسب مع تزايد ) وبالتالي الكهرباء المنتجة(التوازن الحالي إلى خلل كبير كون االستطاعة المركبة 

وحسب أي تقدير، فإن سورية ستحتاج إلى مضاعفة االستطاعة المركبة خالل الفترة . الطلب المتنامي أصالً

لعبت عوامل التمويل وبناء ميغاواط أو تزداد بنسب أقل إذا ما  12000لتصبح بحدود  2008-2015

المحطات وتوافر الوقود وسياسة التسعير باالتجاه المتشدد لجهة الطلب على الكهرباء المرتبط بدوره بمعدل 

  .  النمو االقتصادي

  :وسيبقى معدل نمو الطلب على الكهرباء كمصدر للطاقة محكوماً بالعوامل الرئيسية التالية

، حيث %)5(أو األقل تفاؤالً  )%7(لمتوقع في الحالة المتفائلة مستوى الدخل القومي ومعدل نموه ا -1

يحكم هذا المعدل مستوى الطلب على الكهرباء إن لجهة استهالك الطاقة الكهربائية في اإلنتاج 

كما يحكم معدل النمو االقتصادي معدل استهالك الطاقة الكهربائية . السلعي أو في القطاع الخدمي

ي، فأي ارتفاع في مستوى الدخل الفردي سيزيد من معدل اقتناء بحسب مستوى الدخل الفرد

  كميات أكبر من الطاقة الكهربائيةاألجهزة الكهربائية الجديدة واستهالكها ل

 زة الكهربائية ومعدالت استخدامهااألجه اقتناءمدى انتشار األنماط الجديدة من المعيشة و -2
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االستهالك بما فيها معدالت استهالك الكهرباء  سعر الكهرباء وأسعار المشتقات التي تحكم معدالت -3

للتدفئة المنزلية ) أو الفيول(خاصة في المجاالت التي يمكن فيها إحالل الكهرباء محل المازوت 

  وحتى في اإلنتاج الصناعي والخدميمثالً 

توليد المنظومة  بالمقابل فإن إنتاج الكهرباء سيكون مرتبطاً بمدى تنفيذ المشاريع المتوجهة إلى توسيع قدرات

الكهربائية ومرتبطاً كذلك بالقدرة المالية لبناء محطات جديدة وبإضافة استطاعات كبيرة للتوليد وتطوير 

  .استغالل الطاقة الكهرمائية، وتخفيض نسبة الفاقد أثناء عمليات النقل والتوزيع

القريب ل على تحقيقها في المدى التي تواجه قطاع الكهرباء والتي يجب العم ةبالتالي فإن التحديات الثالث

  :هيوالمتوسط 

  جبة والضرورية في البنية التحتيةتأمين التمويل الالزم لالستثمارات الوا -
  .كيني المحطات إلى المستهلاالستهالك من عملية اإلنتاج ف تحسين كفاءة استخدام ومردود -

  ادر الطاقة األولية من غاز وفيولتأمين مص -

  

  لقطاع الكهرباء ستقبليةاالتجاهات الم -2

التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء على التخصيص األمثل للموارد المتاحة سواًء  إستراتيجيةترتكز 

المالية منها لتمويل البنية التحتية في قطاع الكهرباء أو مصادر الطاقة األولية الالزمة إلنتاج الكهرباء وذلك 

رباء صول إلى كفاءة االستخدام والكثافة الطاقوية المثلى الستهالك الكهبالتالزم مع ترشيد االستهالك والو

يجب أن  المتوسط والبعيدمواءمة العرض والطلب على الكهرباء في األفق  إن. في كافة أوجه االستخدام

 :رتكز على األهداف التاليةت

، فمن عليا إستراتيجية أنواعه كأولوية تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الفاقد بجميع -1

 Nega-Watt“(المنطقي العمل على تخفيض الفاقد الفني والتجاري قبل إقرار زيادة الطاقة المركبة 

instead of Mega-Watt”(  

االستفادة المثلى من الطاقات المتجددة باستغالل كامل المصادر المائية المتاحة لتوليد الطاقة  -2

المناخ الطبيعي في سورية واستخدام الطاقات المتجددة  الكهربائية، وباالستفادة القصوى من

  )ة وطاقة الرياح والكتلة الحيويةالطاقة الشمسي(والجديدة 

تأمين الطاقة الكهربائية لتغطية النمو المتوقع لألحمال الكهربائية من خالل زيادة االستطاعة  -3

 2015ميغاواط في عام  12000ميغاواط إلى  7057من  الحالية المركبة

 ت الغاز المتاحة إلنتاج الكهرباءاالستفادة القصوى من كميا -4

 ي إنتاج وتوزيع التيار الكهربائيالوصول إلى أعلى درجة وثوقية ف -5
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تفعيل مفهوم التخطيط اإلقليمي في البنية التحتية لقطاع الكهرباء والتنمية المتوازنة وتعزيز مبدأ العدالة  -6

  ربائي بالوثوقية المطلوبة والتعرفة المطبقةاالجتماعية خاصة لجهة إيصال التيار الكه

  

  خاتمة

 االجتماعيةة واالقتصاديمات الطاقة يفرض من الناحية اإن مواءمة العرض والطلب على مصادر واستخد

 وذلك من) الطاقوية والمالية(للموارد المتاحة  األمثلستغالل االحقوق األجيال القادمة، لضمان والبيئية و

  :اليةخالل األولويات الت

 ستهالك الطاقةالسيطرة على الهدر والفاقد الطاقوي بجميع أنواعه وترشيد حقيقي ال 

ستفادة استكمال استغالل الموارد المائية في إنتاج الكهرباء واستغالل الطاقات الجديدة والمتجددة واال 

 )لطاقة الشمسية والريحية تحديداًا(القصوى منها 

عي الرشيد لمشتقات النفط والغاز والكهرباء ضمن متطلبات جتمااال-اعتماد التسعير االقتصادي 

 السوري تحديداً االقتصاد

ستخالص في الحقول النفطية المنتجة خاصة الهامشية منها ومراعاة زيادة معامالت المردود واال 

 صادية عند اعتماد مخططات اإلنتاجت الفنية واالقتاالمحدد

 .المتحققة منذ عدة سنوات واستكمال شبكة النقل فاتاالكتشاتنفيذ المشاريع الغازية في مناطق  

 قتصادبناء مصفاة تكرير النفط لوقف نزيف الموارد المالية، وتعزيز القيمة المضافة داخل اال 

المتوسط، بالتعاون مع إحدى الدول  ىإدخال الطاقة الكهرنووية في ميزان الطاقة السوري على المد 

 والمتقدمة تكنولوجياً اإلستراتيجية

 تعزيز جبهة استكشاف النفط والغاز  
  

االجتماعية والبيئية ة واالقتصادي تكامل المعايير الذكر يجب أن ينطلق من نفةأاألولويات  بينإن المفاضلة 

المقارنة فيما بينها، ويفرض بالنتيجة تكامل هذه المفاضلة وذلك بعد  لكل مصدر من مصادر الطاقة مجتمعةً

الكلية في سورية، ضمن الرؤية  االجتماعيةة واالقتصادي اتخرى والسياسمع األولويات القطاعية األ

وضمان حقوق  استدامة النمو االقتصادي ضمن عدالة توزيع الدخلالشمولية الهادفة إلى تحقيق  اإلستراتيجية

ر ، وذلك من خالل متابعة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي دون تردد، حتى لو لزم األماألجيال القادمة

تعديل المسار في ضوء األزمة االقتصادية العالمية والتي ستنعكس بتداعياتها على قطاعات عديدة بما فيها 

  .قطاع الطاقة


