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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز عالمي غير ربحي يجري بحوثًا
مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات البيئية
المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه العالم
اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح المجتمع،
ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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أعلنت شركة أرامكو السعودية في اليوم  22من شهر فبراير من عام 2020م حصولها على موافقة الجهات التنظيمية
لتطوير حقل الجافورة ،وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي غير التقليدي في المملكة العربية السعودية (الشكل " )"1يقع
الغ َّوار العمالق ،ويحتوي على  200تريليون قدم مكعب من الغاز .سيتم تطوير حقل الجافورة على عدة
شرق حقل َ
مراحل ،حيث سيبدأ إنتاج الغاز في عام 2024م ،وسيصل إلى ذروة إنتاجه في عام 2036م فينتج ما يعادل  2.2مليار
قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي ،وحوالي  425مليون قدم مكعب في اليوم من اإليثان ،و 550ألف برميل
يومي ًا من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات األخرى الالزمة للصناعات البتروكيماوية.
سيتم استهداف تشكيل جبل طويق الجوراسي في هذا الحقل الستخراج الغاز الطبيعي .فيضم التشكيل محتوى
عال من الحجر السجيل ،ونسبة تشبع مياه منخفضة ،إضافة إلى نسبة عالية من تشبع
عضوي إجمالي مرتفع ،ومحتوى ٍ
الغاز ( .)Hakami et al. 2016وتشير األوراق التقنية الصادرة من شركة أرامكو السعودية إلى أن خصائص الجافورة
التكوينية والجيولوجية والمحتوى مقاربة إلى حد كبير لخصائص حقل إيجل فورد الصخري  Eagle Fordفي جنوب
تكساس ( ،)Al-Mubarak et al. 2017كما أن معدالت اإلنتاج األولية من الجافورة مقاربة لنظيرتها من حقل إيجل
فورد األمريكي (.)Hakami et al. 2016
تباعا ،وهو
يعتبر حقل الجافوره واحد ًا من ثالثة حقول للغاز الطبيعي غير التقليدي التي تقوم الشركة بتطويرها ً
التحول االستراتيجي السريع ( )ATPالذي استحدثته في عام 2010م ،وذلك بهدف توسيع أنشطة
امتداد لبرنامج
ّ
أن
االستكشاف واإلنتاج في أرامكو إلى أقصى الحدود ،متضمن ًا االستكشاف في المياه العميقة للبحر األحمر .كما ّ
الط ْفلية وتشكيالت الصخر الزيتي
هذا البرنامج سيسهل تطوير أرامكو لموارد الغاز الطبيعي غير التقليدي في الرمال َ
(.)Al-Falih 2011
الشكل  .1موقع حقل الجافورة.

المصدرHakami et al. (2016( :
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برز برنامج تحول أرامكو االستراتيجي السريع بعد محاوالت عديدة باءت بالفشل ومشاريع مشتركة بين شركة أرامكو
وشركات النفط الدولية ( )IOCsالستغالل موارد الغاز الطبيعي في المملكة حينما وقعت الحكومة السعودية في
شهر أبريل من عام 2001م اتفاقية مع سبع ( )7شركات نفط دولية ،ومنحت بموجبه شركات النفط العالمية حصة في
أي غاز يتم العثور عليه في مناطق متفق عليها من المملكة ،وذلك مقابل استثمار هذه الشركات في مشاريع تتراوح
ّ
بين التنقيب وإنتاج المياه والبتروكيماويات .وبذريعة التحديات التقنية الستخراج الغاز والحاجة إلى المزيد من الحوافز
المالية ،تم إلغاء االتفاقيات وغادرت شركات النفط العالمية الواحدة تلو األخرى ( .)MEED 2003وخالل تلك الفترة،
كانت الطفرة في الغاز الصخري جارية على قدم وساق في الواليات المتحدة األمريكية بقيادة المنتجين المستقلين،
الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط والغاز لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة الستخراج وإنتاج الغاز غير التقليدي.

تحديات انتاج الغاز الطبيعي في المملكة
تمتلك المملكة العربية السعودية وفق ًا ألحدث نشرة إحصائية سنوية لمنظمة األوبك ،سادس ( )6أكبر احتياطيات
الغاز المؤكدة في العالم والتي يبلغ إجمالها  320.3تريليون قدم مكعب ،كما أن لدي المملكة تاسع ( )9أكبر إنتاج
للغاز القابل للتسويق في العالم ( 11.5مليار قدم مكعب في اليوم).
تاريخ ًيا ،كان معظم إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي ُمصاحب ًا للنفط وينفصل مع إنتاج النفط في المرافق النفطية،
ويعد حقل الغوار الحقل األكبر في إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط .وبسبب التسارع في تطوير حقول الغاز
المصاحب الذي بلغت
الطبيعي تصدرت حقول الغاز الطبيعي نسبة  %60من إنتاج الغاز في المملكة بالمقارنة مع الغاز ُ
نسبة إنتاجه  %40من مجمل إنتاج المملكة في عام 2019م.
يمكن للمملكة العربية الســعودية اســتبدال اعتمادها الشــديد على الوقود الســائل األقل كفاءة في توليد الطاقة
وأقل كثافة للكربون .كما تتوقع أرامكو الســعودية أن يســتمر الطلب على الغاز
وتحليــة ميــاه البحــر بغــا ٍز أكثــر كفاءة
ّ
الطبيعــي فــي النمــو فــي الفتــرة اعتبار ًا من عام 2017م إلى عام 2030م بمعدل نمو ســنوي مركب يبلغ ٪3.7
(أرامكــو الســعودية 2019م) .ومــن ناحيــة أخرى ،نمــا إنتاج الغاز بمقدار  4مليار قدم مكعــب يومي ًا خالل العقد الماضي.
كحل إلزالة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي حينما أعلن معالي وزير النفط السعودي السابق
برز الغاز غير التقليدي
ٍ
أن لدى المملكة العربية السعودية أكثر من  600تريليون قدم
أ .علي النعيمي في شهر مارس من عام 2013مّ ،
مكعب من موارد الغاز غير التقليدي ( ،)Fineren and Shamseddine 2013وهي تمثل ضعف احتياطي الغاز المؤكد
سابقا .وفي حال كانت هذه الكميات المعلنة قابلة لالستخراج من الناحية الفنية ،فإن لدى
الحالي التي تطرقنا إليها
ً
المملكة خامس ( )5أكبر موارد الغاز الطبيعي الغني بالمكثفات القابلة لالستخراج (الشكل  .)2إال أن تطوير هذه
الموارد ليس باألمر الهين ،إذ أن تكاليف الحفر واإلنجاز والدراية الفنية والوصول إلى المياه تشكل تحدياتٍ كبيرة تحول
دون االستفادة الفورية من هذه الموارد وتسويقها.
الدراية الفن ّية:استفادت شركة أرامكو السعودية من العديد من الدراسات والتطبيقات التي قامت بها الشركات األمريكية في
استخراج وتطوير حقول الغاز غير التقليدي في أمريكا ،وقد أنشأت أرامكو قسم ًا خاص ًا فيها للغاز غير التقليدي
لإلشراف على تطوير الموارد غير التقليدية في جميع أنحاء المملكة ،باإلضافة إلى قيامها بتوظيف عدد كبير من خبراء
تطوير المصادر غير التقليدية لسد الفجوة المعرفية في هذا المجال.
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الشكل  .2مصادر غير قابلة لالستخراج من الناحية الفنية (الغاز الغني بالمكثفات).
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المصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية (.)EIA

المتبع لتطوير مشاريعها العمالقة مع
يماثل النهج الذي اتبعته شركة أرامكو السعودية في تطوير حقل الجافورة نهجها ُ
وضع استثمارات رأسمالية كبيرة ،وقد تعهدت الشركة باستثمار مبلغ  110مليار دوالر لتطوير حقل الجافورة.
دخل حقل كاران البحري للغاز الطبيعي حيز اإلنتاج في منتصف عام 2011م ،وتبلغ طاقته اإلنتاجية  1.8مليار قدم
أن االستثمار الكبير في رأس المال في حقل الجافورة
مكعب في اليوم ،بنفقاتٍ رأسمالية بلغت  8مليار دوالر .بيد ّ
أن معظم تكاليف التطوير من المرجح أن تكون مدفوعة بارتفاع تكاليف الحفر واإلكمال.
يشير إلى ّ
الحفر واإلكمال:تخطط شركة أرامكو السعودية الستخدام تقنيات التكسير األفقي متعدد المراحل وحفر اآلبار األفقية والمتعددة في
استخراج الغاز الطبيعي من حقل الجافورة ( .)Al-Mubarak et al. 2017وبهدف سد الفجوة المعرفية وتحسين تكاليف
التطوير ،قامت الشركة بمنح عقود كبيرة لشركة ( )Halliburtonكي يتم تطوير الحقل باستخدام عمليات التكسير
الهيدروليكي الرئيسة وعمليات التدخل في اآلبار (أرامكو السعودية .)2018
يتطلب إنتاج الغاز غير التقليدي حفر الكثير من اآلبار ووضعها حيز اإلنتاج على عكس نظيرتها من اآلبار التقليدية;
وذلك بسبب انخفاض معدالت اإلنتاج فيها .وقد ساهمت التحسينات التكنولوجية التي أدخلت على تقنيات الحفر
األفقي والتكسير على تحسين إنتاجية البئر في السنوات العديدة الماضية ،وسيكون من المثير لالهتمام مالحظة
الكيفية التي ستقوم بها أرامكو لضبط عملياتها المتعلقة بتطوير حقل الجافورة وتحقيق معدالت االنتاج المستهدفة.
حقق أول مشروع لتطوير الرمال الطفلية الحاوية للغاز في شمال البالد -شمال شبه الجزيرة العربية -نجاح ًا ملحوظاً.
وقد بدأ اإلنتاج التجاري له في عام 2017م ،حيث أنتج المشروع  55مليون قدم مكعب في اليوم ويغذي حالي ًا المدينة
ب آخر ،يعد حجم احتياطيات الغاز في حقل الجافورة ومحتوى السوائل داخل حقل الغاز
الصناعية وعد الشمال .ومن جان ٍ
فريد ًا من نوعه ،كما يعتبر محتوى السوائل فيه جزء ًا ال يتجزأ من اقتصاديات المشروع ،وهو مادة خام وسيطة مطلوبة
بشدة لصناعة البتروكيماويات المزدهرة في المملكة العربية السعودية.
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توافر المياه:أي مشروع لتطوير الغاز الصخري أو الرملي -كميات كبيرة
ستتطلب عمليات االستخراج في حقل الجافورة -مثلها مثل ّ
أن
من المياه التي من المرجح أن يتم استمدادها من طبقات المياه الجوفية الضحلة القريبة من مواقع إنتاجه.
ويقدر ّ
ّ
الحفر والتكسير الهيدروليكي لبئر الغاز صخري األفقي النموذجي في حقل إيجل فورد األمريكي يستهلك حوالي 4.3
كبيرا من
عددا
ً
مليون جالون ( .)Arnett et al. 2014ويشكل هذا األمر تحدي ًا لتطوير حقل الجافورة ،حيث سيتطلب ً
اآلبار والتي بدورها ستتطلب كميات أكبر من المياه.
تقوم شركة أرامكو السعودية وفق ًا ألحدث األبحاث بإجراء تجربة الستخدام مياه البحر ألغراض التكسير ،وربما تحتاج
بعض هذه اآلبار إلى ما يصل إلى  40مرحلة من مراحل التكسير ،ويتم في الوقت الراهن استخدام حوالي 125000
للحد من استخدام المياه
جالون من المياه الجوفية لكل مرحلة من هذه المراحل .تولي شركة أرامكو السعودية األولوية ّ
الجوفية أثناء معالجات التكسير وتدرس حال ًيا استخدام مياه البحر كبديل للمياه الجوفية ()Abdul Majid et al. 2017
بدال من استخدام الرمل المستورد (.)Alabbad et al. 2016
واستخدام الرمل المحلي في معالجات تكسير الغاز ً
والذي بدوره يعكس مدى التقدم البحثي و التقني في عملية التكسير الهيدروليكي في الشركة (.)CNBC 2020
حال ثوري ًا يمكن اتباعه في العديد
وفي حال نجاح الشركة في استخدام مياه البحر على وجه الخصوص ّ
فإن ذلك سيكون ً
من المناطق ذات الموارد الصخرية ولكن يعوزها توفر المياه.

الفرص المتاحة لتطوير موارد الغاز الصخري في المملكة العربية السعودية
يتم حجز الغاز المستخرج من حقل الجافورة في المقام األول لالستخدام المحلي لتلبية الطلب المستقبلي على
خزان للغاز
الطاقة وإنتاج المياه والبتروكيماويات ،ويماثل هذا النهج القرار الذي اتخذته الحكومة العمانية بتطوير حقل ّ
من الصخور السجيلة ،الذي يعد أحد أكبر مشاريع الغاز غير التقليدي خارج أمريكا الشمالية .وقد بدأ اإلنتاج فيه في
عام 2017م ،وينتج اآلن كمية تبلغ  1مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي ،ويجري حالي ًا توسيعه مع
تطوير المرحلة الثانية التي ستضيف كمية  0.5مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي بحلول عام 2021م
خزان ألغراض االستخدام المحلي
( .)BP 2018وقد كان من المقرر في البداية استخدام الغاز المستخرج من حقل ّ
أن هذا الغاز تمكن من تلبية احتياجات سلطنة عمان المحلية ،تارك ًا بعض من الكميات
لمعالجة عجز الغاز في البالد ،إال ّ
متاحة للتصدير.
يتمثل أحد أسباب هذا العرض الفائض في تباطؤ نمو الطلب على الغاز في سلطنة عمان بعد أن اتخذت الحكومة
عامي 2012م و2015م تدريجي ًا
خطوات كبيرة إلصالح أسعار الغاز والطاقة المحلية ،وزادت الحكومة العمانية بين
ّ
أسعار الغاز المحلي من  1.50إلى  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( )MMBtuلكبار المستخدمين النهائيين
الصناعيين ( .)Corbeau, Shabaneh and Six 2016ومن ثم قامت الحكومة في عام 2015م بمضاعفة أسعار الغاز
أن من المحتمل أن تلعب
بالنسبة لمرافق انتاج الطاقة الكهربائية إلى  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .إال ّ
الزيادة في أسعار الغاز المحلية دور ًا هام ًا في تحسين األنظمة المالية للعقود المبرمة بين الحكومة العمانية وشركات
خزان.
النفط الدولية وتحفيز إنتاج الغاز في حقول الغاز التي يصعب تطويرها ،مثل حقل ّ
يمكن للمملكة العربية السعودية أن تشهد تكشف سيناريو مماثل ،حيث شرعت الدولة في عام 2016م في إجراء
إصالحات على أسعار الغاز المحلية ،وارتفعت األسعار من  0.75إلى  1.25دوالر ًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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ورغم ذلك ،ال تزال المملكة تشهد وجود واحد من أدنى أسعار الغاز المحلي في العالم ،بما في ذلك بين أقرانها في دول
مجلس التعاون الخليجي .وتهدف الحكومة إلى اإللغاء التدريجي لدعم الطاقة و"الوصول إلى األسعار المرجعية بحلول
عام 2025م" (المملكة العربية السعودية 2019م).
قطاعي توليد
وال تزال المملكة -في غضون ذلك -تقوم بحرق كمية كبيرة من النفط الخام والمنتجات النفطية في
ّ
الطاقة وتحلية مياه البحر ،والتي تحاول استبدالهما بالغاز والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها .وقد بلغ
متوسط حجم النفط والمنتجات النفطية المستخدمة في هذه القطاعات في عام 2018م حوالي  760مليون برميل
في اليوم ( .)ECRA 2020ومن المؤكد أن تحويل كميات النفط المستخدمة في توليد الطاقة للصادرات سيؤخذ
فضال عن تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال وتطوير الغاز
في االعتبار عند تطوير الغاز السجيل عالي التكلفة.
ً
أن هنالك العديد من
الطفلي عالي التكلفة مقارنة باألسعار طويلة األجل للغاز الطبيعي المسال وأسعار النفط .إال ّ
الفوائد الكبيرة األخرى جراء تطوير الغاز المنزلي ،بما فيها أن عمليات تطوير الغاز غير التقليدي تعد مشاريع صناعية
رئيسة يمكنها تمكين نمو المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة ،وتعزيز خلق فرص العمل وزيادة الدراية التقنية
في المملكة .ولعل هذا يتناسب بدرجة كبيرة مع أهداف الرؤية السعودية  2030الهادفة إلى تطوير الصناعات المحلية
وزيادة المحتوى المحلي ،مما سيوفر قيمة مضافة للمملكة.
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