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مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول 



ال�صتراك ال�صنوي : 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

البلدان العربية 

للأفراد : 8 د.ك اأو 25 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 12 د.ك اأو 45 دولراً اأمريكيًا

البلدان الأخرى 

للأفراد : 30 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 50 دولراً اأمريكيًا

* نموذج ال�صتراك في هذا العدد

ال�صتراكات با�صم : منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يجـــوز اإعــادة النــ�شر اأو االقتبــا�س مــن  دون 

للبترول. الم�شدرة  العربية  االأقــطــار  لمنظمة  العامة  االأمــانــة  مــن  م�شبق  اإذن 
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اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــي

مـــــــــــاأمـــــــــــون عـــــبـــــ�ـــــشـــــي حــــلــــبــــي

عـــــــــــــــاطـــــــــــــــف الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــلــــــــي

�ــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــد عــــــــــــكــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــة

اأحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــواز

�ـــــــــشـــــــــمـــــــــيـــــــــر الــــــــقــــــــرعــــــــيــــــــ�ــــــــس

عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح دنـــــــــــــــدي

جميع المرا�شالت توجه با�شم رئي�س التحرير - �شندوق بريد 20501 ال�شفاة- دولة الكويت 13066
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تعريف بالمجلة واأهدافها

اإن الهدف الرئي�شي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�شاهمة في ن�شر الوعي، وتنمية الفكر 

العربي الم�شترك، حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية االقت�شادية واالجتماعية في الوطن العربي. 

ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ش�شة في �شوؤون واأخبار النفط، فقد راأينا 

اأن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�شمون، وذلك تفادياً 

لق�شية  والتحليل،  الدرا�شة  اأ�شلوب  تنمية  في  الم�شاهمة  على  حر�شاً  وذلك  والتكرار.  لالزدواجية 

وكاأمة  منفردة  كاأقطار  بالدنا،  في  والتنمية  الطبيعية،  االأ�شا�شية  الموارد  كاأحد  النفط  بين  العالقة 

عربية واحدة تتطلع اإلى خلق وبناء اقت�شاد عربي متكامل في قطاعات ال�شلع والخدمات، يتمتع بحرية 

التنقل في عنا�شر االإنتاج بين اأقطاره المختلفة، وفقاً لم�شالح المجتمع والفرد في اآن واحد.

وتاأكيدا لفل�شفة المجلة �شمن هذا االإطار، ووعياً منها ب�شرورة تعميق وتنمية اأ�شلوب الدرا�شة 

والتحليل، فاإنها تقوم بن�شر االأبحاث االأ�شيلة والمبتكرة في مجال ال�شناعة البترولية، التي تهدف اإلى 

اإحداث اإ�شافات جديدة في حقل الفكر االقت�شادي العربي.

موا�صيع البحث 

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على اأ�ش�س علمية �شليمة ومو�شوعية 

المجلة.  وفل�شفة  اأهداف  اإطار  في  العربي  االقت�شاد  تطوير  في  ت�شاهم  اأن  يمكن  والتي  ومبدعة، 

لم�شاركتنا  واالإنمائية  البترولية  بالم�شائل  يهتمون  الذين  والكتاب  الباحثين  لكل  بالدعوة  ونتوجه 

بمقاالتهم وبحوثهم لن�شرها في مجلتنا تعميما للفائدة. 

ولتحقيق ذلك يتعين االلتزام بقواعد الن�شر التالية:-

1 - تن�شر المجلة االأبحاث العلمية االأ�شيلة في مجاالت النفط والغاز والطاقة والتنمية االقت�شادية 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

2 - ينبغي اأن ي�شتمل البحث على ما بين 15 اإلى 40 �شفحة مع طبعها على الكمبيوتر، ويقدم 
اال�شل مطبوعا على ورق A4 بخط )Simpelified Arabic( على ان ترقم ال�شفحات 

ترقيما مت�شل�شاًل.

3 -  ينبغي تقديم ملخ�س و�شفي باللغة االنكليزية، يوجز الغر�س ومجال واأ�شاليب البحث، واأهم 
االأفكار الواردة فيه واال�شتنتاجات، على اأن يكون في حدود 2 اإلى 3 �شفحات،  ويجب اأن يكتب 

ب�شيغة الغائب، واأن يكون وا�شحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�شي، 

4 - اأن تحتوى ال�شفحة االأولى من البحث على عنوان وا�شم الباحث اأو الباحثين وجهة العمل، والعنوان، 
ورقم الهاتف والبريد االإلكتروني ، مع مراعاة عدم ذكر ا�شم الباحث في متن البحث الرئي�شي.

5- ي�شار اإلى الم�شادر جميعها باأرقام الهوام�س التي تن�شر في اأواخر البحث وتراعى االأ�شول العلمية 
المتعارفة في التوثيق واالإ�شارة بان تت�شمن:

اأ�شم الكتاب/ اأ�شم الموؤلف/ اأ�شم النا�شر /  مكان الن�شر/ رقم الطبعة / �شنة الن�شر/ رقم ال�شفحة.

هذا عند ذكر الم�شدر اأول مرة، ويذكر ا�شم الكتاب ورقم ال�شفحة عند تكرر ا�شتعماله.

قواعد الن�شر في المجلة



ود البحث بقائمة الم�شادر منف�شلة عن الهوام�س وفي حالة وجود م�شادر اأجنبية ت�شاف  6 - يزَّ
قائمة بها منف�شلة عن قائمة الم�شادر العربية ويراعى في اإعدادها الترتيب االأبجدي الأ�شماء 

الكتب اأو البحوث في المجالت.

7-  اأرفاق ن�شخة من ال�شيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة االأولى.
8- اأن ال يكون البحث م�شتاًل اأو مقتب�شاً من ر�شالة اأو اطروحه جامعية، ولم ي�شبق ن�شره، ولي�س 

مقدما اإلى اأية و�شيلة ن�شر اأخرى، وعلى الباحث تقديم تعهد م�شتقل بذلك.

9- تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن اآراء كاتبيها وال تعبر بال�شرورة عن وجهة نظر 
جهة االإ�شدار ويخ�شع ترتيب االأبحاث المن�شورة لموجبات فنية.

10- تخ�شع البحوث لتقويم �شري لبيان �شالحيتها للن�شر وال تعاد البحوث اإلى ا�شحابها �شواء 
قبلت للن�شر اأم لم تقبل وفق االآلية التالية:

- يبلغ الباحث بت�شلم المادة المر�شلة للن�شر خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شابيع من تاريخ الت�شلم.

- يخطر اأ�شحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هيئة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع.

- البحوث التي يرى المقومون وجوب اجراء تعديالت اأو اإ�شافات عليها قبل ن�شرها تعاد اإلى 

ا�شحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا على اعدادها.

- البحوث المرفو�شة يبلغ ا�شحابها من دون �شرورة ابداء االأ�شباب.

- ي�شبح البحث ملكاً للمجلة بعد الن�شر.

- يمنح لكل كاتب للبحث خم�شة اأعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه

التقارير

ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمر اأو ندوة بترولية اأو اقت�شادية 

ح�شرها الكاتب، �شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة بالبترول اأو االقت�شاد والتنمية، كما ي�شترط 

ا�شتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة عليه لكي ت�شمح له بن�شرها في مجلتنا.
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مجلة عربية تهتم بـــدرا�شـــة دور النـفـط والغاز الطبيعي 

في التنمية والتعاون العربي

المقاالت المن�شورة في هذه المجلة تعك�س اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�شرورة عن راأي 

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول - اأوابك

التقاريـــر

البيبليوغرافيا

11

موؤمتر “اأ�صبوع  ال�صناعات البرتولية اللحقة 2013 - اأبو ظبي”

113الفر�س والتحديات

137 عربية

انكليزية



من إصدارات المنظمة



األبحـــــــــاث

واقع وآفاق تنمية صناعة البتروكيماويات 
في الدول العربية

امل�ستقبل،  �سناعات  ركائز  من  وركيزة  الهامة،  العاملي  االقت�ساد  دعائم  من  البرتوكيماويات  �سناعة  تعد 

وحمورا رئي�سيا يف التنمية ال�سناعية. وتعترب �سناعة البرتوكيماويات حاليا جزءا ال يتجزاأ من قطاعات 

واملطاط  الطالء  م��واد   من  وا�سعا  طيفا  ت�سمل  متعددة  ومنتجات  واال�ستهالكية،  التحويلية  ال�سناعة 

والبال�ستيك، واملنظفات، واالأ�سباغ، واالأ�سمدة، واملبيدات، واملن�سوجات، واملذيبات، وم�ستح�سرات التجميل 

اأخ��رى. وقد �ساهمت ال�سناعات البرتوكيماوية خالل العقود االأربعة املا�سية يف نه�سة  واالأدوي��ة، وم��واد 

وتنمية جميع مرافق احلياة يف معظم الدول ال�سناعية التي ا�ستطاعت ت�سخري هذه ال�سناعات خلدمة 

النمو االقت�سادي.

سمير القرعيش ٭

٭  مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية، اأوابك - الكويت
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تعد �شناعة البرتوكيماويات من دعائم االقت�شاد العاملي الهامة، وركيزة من ركائز �شناعات 

امل�شتقبل، وحمورا رئي�شيا يف التنمية ال�شناعية. وتعترب �شناعة البرتوكيماويات حاليا جزءا ال 

يتجزاأ من قطاعات ال�شناعة التحويلية واال�شتهالكية، ومنتجات متعددة ت�شمل طيفا وا�شعا من 

مواد  الطالء واملطاط والبال�شتيك، واملنظفات، واالأ�شباغ، واالأ�شمدة، واملبيدات، واملن�شوجات، 

واملذيبات، وم�شتح�شرات التجميل واالأدوية، ومواد اأخرى. وقد �شاهمت ال�شناعات البرتوكيماوية 

خالل العقود االأربعة املا�شية يف نه�شة وتنمية جميع مرافق احلياة يف معظم الدول ال�شناعية 

التي ا�شتطاعت ت�شخري هذه ال�شناعات خلدمة النمو االقت�شادي.

وتعترب �شناعة البرتوكيماويات من ال�شناعات الرئي�شية الكربى التي حتتاج اإىل ا�شتثمارات 

وم�شتقات  الطبيعي،  الغاز  على  االأول  املقام  يف  وتعتمد  متقدمة،  تقنيات  وت�شتخدم  �شخمة، 

النفط كمواد اأولية، يتم تك�شريها ال�شتخال�ص مواد برتوكيماوية ت�شتخدم يف �شناعات عديدة. 

وتتميز مبردود اقت�شادي عال، حيث اأن اأ�شعار البرتوكيماويات تفوق اأ�شعار النفط بقدر يزيد 

بالن�شبة  �شعف   100-10 يبلغ  بينما  االأ�شا�شية،  للبرتوكيماويات  بالن�شبة  اأ�شعاف  �شبعة  عن 

للبرتوكيماويات الو�شيطة، و30-500 �شعف بالن�شبة للبرتوكيماويات النهائية.

ي�شهد القرن احلادي والع�شرون تغريات هيكلية جذرية يف �شناعة البرتوكيماويات، حيث اأن 

العامل ي�شهد نقلة نوعية وحتوال جوهريا فيما يتعلق باملواد اخلام )اللقائم(، والنواحي اجلغرافية 

وال�شكانية، وذلك مع بروز منطقة ال�شرق االأو�شط كمركز عاملي لالإنتاج مبا متتلكه من املوارد 

الطبيعية منخف�شة التكلفة، وكذلك حتول مراكز اال�شتهالك الكربي جتاه دول �شرق اآ�شيا نتيجة 

للنمو ال�شريع يف الطلب يف الهند وال�شني مما يتطلب العمل والتخطيط ملقابلة الطلب العاملي 

على املنتجات الكيماوية.

على  اجلديدة  واالأ�شواق  التغذية  خامات  تكاليف  تاأثري  البرتوكيماويات  منتجو  ويدرك 

اإىل  امل�شتثمرين  كبار  وي�شعى  العاملي.  الطلب  تلبية  بهدف  م�شتقبال  امل�شانع  مواقع  حتديد 

اآ�شيا يف الهند وال�شني  اأن النمو الذي ت�شهده دول �شرق  اال�شتثمار يف هذه ال�شناعة. كما 

مما  الدول  هذه  من  جغرافيا  القريبة  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اال�شتثمار  على  ي�شجع 

اإمكانيات �شخمة يف  اإىل وجود  اإ�شافة  واأمريكا،  اأوروبا  اأف�شلية على مناف�شيها يف  يعطيها 

ن�شبة  اأن ترتكز  والغاز  النفط  يتوقع اخلرباء يف قطاع  ال�شناعات الالحقة.  ولذلك  جمال 

يف  العامل  يف  البرتوكيماويات  �شناعة  يف  التو�شع  وعمليات  اجلديدة  الطاقات  من   %50
منطقة ال�شرق االأو�شط خالل هذا العقد. 

لذلك فمن املتوقع اأن تتبواأ �شناعة البرتوكيماويات العربية مكانة عاملية متقدمة يف العقد 

امل�شجعة  الطبيعية  والثثروات  واملقومات  املزايا  من  العربية   الدول  به  تتمتع  ملا  نظرا  القادم 

الإقامة �شناعات برتوكيماوية متطورة من اأهمها: توفر املواد االأولية، املتمثلة يف الغاز الطبيعي، 

وامل�شتقات النفطية باأ�شعار تناف�شية، و�شوق يتميز بارتفاع معدالت اال�شتهالك، واملوقع اجلغرايف 

املتميز بني ال�شرق والغرب، عالوة على اجلهود الهائلة التي تبذلها هذه الدول لتطوير البنى 

بع�ص  حتقيق  اإىل  و�شعيها  البرتوكيماويات،  ل�شناعات  �شلبة  قاعدة  لتكون  املتكاملة  التحتية 

االأهداف اال�شرتاتيجية البارزة، مثل:

تنويع ايرادات ت�شدير النفط م�شتقبال، وال�شعي نحو ا�شتقرارها. -

اال�شتثمار االأمثل ملواردها باإ�شافة القيمة لها. -

نقل التقنيات احلديثة، وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية. -
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بناء التجهيزات االأ�شا�شية الكاملة الالزمة لربط االأعمال القائمة باملواد اخلام وا�شت�شراف  -

امل�شتقبل بت�شكيلة وا�شعة من ال�شناعات الثانوية.

توفري املواد الرتكيبية البديلة للخامات التقليدية مثل االأخ�شاب والقطن واملطاط واملعادن 

وجميعها خامات ال تتوفر بالقدر الكايف يف الدول العربية، وخا�شة خامات البال�شتيك واالألياف 

الرتكيبية واملطاط ال�شناعي والدهانات واملنظفات.

مما �شيتيح وجود فر�ص عمل جديدة يف جمال البرتوكيماويات يف الدول العربية، وخا�شة 

دول اخلليج، وعلى نحو يجعل املنطقة اأر�ص الفر�ص الواعدة.

اململكة  دولة، حيث حتتل  ع�شرة  ثالث  العربية يف  الدول  البرتوكيماويات يف  اإنتاج  يرتكز 

العربية ال�شعودية مقدمتها بن�شبة حوايل 60% من اإجمايل طاقة االإنتاج القائمة، تليها ليبيا 

 %2.9 4.4% والعراق  5.5% واجلزائر  6.8% وم�شر  7% فالكويت  11% ثم قطر  بن�شبة 

2% وتتوزع الطاقات املتبقية على كل من االإمارات وعمان واملغرب و�شوريا  بن�شبة  والبحرين 

واالأردن.

التكامل بني �صناعة تكرير النفط والبرتوكيماويات

حتتاج �شناعة البرتوكيماويات ال�شتثمارات �شخمة، كما حتتاج اإىل كميات كبرية من الطاقة 

واملياه والقوى العاملة، ومن اأهم العوامل التي يجب مراعاتها توفر اللقيم، وانخفا�ص كلف نقله. 

وهذا يتطلب التدقيق يف اختيار املوقع، حيث يف�شل اختيار موقع جممع البرتوكيماويات قرب 

م�شفاة التكرير. نظرا الأن بع�ص املنتجات امل�شاحبة الإنتاج االإثيلني من وحدة التك�شري البخاري 

مثل الربوبيلني، والبيوتادايني، والربوبان، والبيوتان غالبا ما يتم معاجلتها وتخزينها باال�شرتاك 

البرتوكيماويات  جممع  بني  م�شرتك  فالعمل  العطريات  اإنتاج  حالة  يف  وكذلك  امل�شفاة.  مع 

كما ميكن  منتجات.  العملية من  يتبقى من هذه  ما  با�شتخدام  امل�شفاة  تقوم  وامل�شفاة، حيث 

يف  البرتوكيماويات  جممع  يف  املنتجة  الكبرية  الهيدروجني  كميات  من  ت�شتفيد  اأن  للم�شفاة 

معاجلة منتجاتها خلف�ص ن�شبة الكربيت فيها. وبذلك ميكن الرتابط والتالحم بني امل�شروعني 

توفريا يف كلفة الكثري من املرافق امل�شرتكة كتوليد البخار والكهرباء والتخزين.

تعريف البرتوكيماويات

تعرف البرتوكيماويات باأنها الكيماويات اأو املنتجات امل�شنعة من م�شتقات النفط اأو الغاز 

الطبيعى، وهى متثل القاعدة االأ�شا�شية لل�شناعات الكيماوية الع�شوية الثقيلة مع ا�شهام حمدود 

للغاية من الفحم، وم�شادر الكتلة احليوية يف الوقت احلا�شر. وتتم معاجلة هذه املواد وت�شنيعها 

وباأ�شكال خمتلفة  ا�شتهالكية،  اأو  �شناعية  نهائية  منتجات  اإىل  لتتحول  متعددة  مراحل  �شمن 

وذات ا�شتخدامات وا�شعة، وميكن من هذا التعريف اأن نطلق لفظ البرتوكيماويات على جميع 

االأطفال.  األعاب  وحتى  النايلون  واملن�شوجات  باملالب�ص،  ومرورا  االأ�شربين،  من  بدءاً  املنتجات 

وميكن تعريفها وتق�شيمها على نحو اأ�شمل كاالآتى:

 Basic Petrochemicals   )1( برتوكيماويات اأ�شا�شية )اأولية
Intermediate Petrochemicals           2( منتجات و�شيطة

          End )Final( Petrochemicals       منتجات نهائية )3
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ويبني ال�شكل-1 خمطط اإنتاج البرتوكيماويات من تك�شري الهيدروكربونات الغازية وال�شائلة.

ال�سكل-1 

خمطط اإنتاج البرتوكيماويات من تك�سري الهيدروكربونات الغازية وال�سائلة

مراحل �صناعة البرتوكيماويات:

1- اختيار وجتهيز اللقيم اأو مادة التغذية feedstock من منتجات تكرير النفط اخلام، و/اأو 
الغاز الطبيعى، و�شوائل الغاز الطبيعي، اأو خماليط منها.

2- اإنتاج البرتكيماويات االأ�سا�سية: وتنق�شم اإىل ثالث جمموعات رئي�شية هي:
2-1 جمموعة االأوليفينات.

2-2 العطريات.
2-3 الغاز ال�شناعي.

التي  االأوليفينات  الغالبة من جمموعة  الن�شبة  والبيوتادايني  والربوبيلني،  االإيثيلني،  وميثل 

تدخل يف �شناعة البرتوكيماويات، بينما ميثل البنزول، والتولوين، والزايلينات اأهم البرتوكيماويات 

االأ�شا�شية من جمموعة العطريات.

اأما الغاز ال�شناعي فيتكون من الهيدروجني واأول اأك�شيد الكربون ويدخل يف �شناعة امليثانول 

واالأ�شمدة االآزوتية، والعديد من الكيماويات الع�شوية. 
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3– ت�سنيع البرتكيماويات الو�سيطة من البرتوكيماويات االأ�سا�سية، وت�شمل قائمة كبرية من 
واالأمونيا، وحام�ص  وامليثانول،   ،EG واالإيثيلني جليكول   ،EO االإيثيلني  اأك�شيد  مثل  املواد 

الرتيفوثاليك TPA، واأ�شود الكربون، واالإ�شتايرين، والفينيل كلوريد ..... الخ .

4- اإنتاج البرتوكيماويات النهائية با�ستخدام واحد اأو اأكرث من البرتوكيماويات االأ�سا�سية و/اأو 
الو�سيطة ومن اأمثلة البرتوكيماويات النهائية فى جمال �شناعة مواد البال�شتيك البوىل اإيثيلني 

بنوعياته املختلفة، والبوىل بروبيلني. كما ميثل االإ�شتايرين بيوتادايني املكون االأ�شا�شى الأكر 

اإ�شتهالكاً فى الوقت احلا�شر، بينما ت�شتمل االألياف التخليقية  نوعيات املطاط ال�شناعى 

على ثالث جمموعات تركيبية متباينة هى جمموعة البوىل اإ�شرت، وجمموعة البوىل اأميدات، 

وجمموعة البوىل اأكريلونرتيل. اأما فى جمال املواد ذات الن�شاط ال�شطحى فيمثل االألكيل 

بنزين اخلطى اأحد البرتوكيماويات النهائية، وي�شتخدم فى �شناعة املنظفات ال�شناعية. كما 

تعترب اليوريا واالأ�شمدة االآزوتية من املنتجات البرتوكيماوية النهائية.

1- اللقيم )التغذية(:
1-1 الغازات البرتولية الناجتة مبا�شرة من حقول الغاز، اأو من الغازات البرتولية امل�شاحبة 
الإنتاج النفط، اأو التي يتم احل�شول عليها من عمليات الف�شل يف م�شايف تكرير النفط، 

وت�شمل امليثان واالإيثان، والربوبان، والبيوتان.

1-2 امل�شتقات البرتولية ال�شائلة اخلفيفة )النافثا، وزيت الغاز(. ويتم احل�شول عليها اأي�شا 
من عمليات تكرير النفط. 

ومن الطبيعي اأن تختلف املنتجات باختالف اللقيم، حيث ينتج من تك�شري غاز االإيثان نحو 

84% من االإثيلني، اأما من تك�شري النافثا فينتج 34.4% من االإيثيلني، باالإ�شافة اإىل الربوبيلني 
والبيوتادايني والعطريات، يف حني اأن ن�شب هذه املنتجات من تك�شري االإيثان ال تذكر.  

النافثا ال�شاحلة الإنتاج  النافثا التي ت�شلح الإنتاج االإثيلني تختلف عن  اأن  اإىل  وجتدر االإ�شارة 

العطريات، فاالأخرية يجب اأن حتتوي على ن�شبة عالية من النافثينات، قد ت�شل اإىل 40%، ولكن 

وجود هذه النافثينات غري منا�شب الإنتاج االأوليفينات، ويف�شل يف اإنتاجها النافثا الغنية باملركبات 

البارافينية، ويبني اجلدول-1 ن�شب املنتجات من التك�شري البخارى للهيدروكربونات الغازية وال�شائلة.

زيت الغازنافثابيوتانبروباناإيثانالبتروكيماويات االأ�سا�سية

84.054.044.534.428.7اإثيلين
14.014.017.314.414.8بروبيلين
1.42.03.04.904.8بيوتادايين
0.43.53.414.010.6عطريات

0.2026.531.832.341.1مواد اأخرى

اجلدول-1

ن�سب املنتجات من التك�سري البخاري للهيدروكربونات الغازية والبرتولية 

)% وزنا(

ولتحقيق الفعالية الق�شوى يف اإنتاج االأوليفينات والعطريات تق�شم النافثا اإىل ق�شمني:

1-2-1 ق�شم خفيف غني بالبارافينات ي�شتخدم يف اإنتاج االأوليفينات بعمليات التك�شري البخاري.
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1-2-2 ق�شم ثقيل غني بالنافثينات ي�شتخدم يف اإنتاج العطريات بعملية التهذيب بالعامل 
احلفاز. ويبني اجلدول-2 ن�شب املنتجات من التك�شري البخارى لقطفات خمتلفة 

من النافتا )خفيفة وثقيلة(.

نافثا ثقيلةنافثا خفيفةالمنتج

31.529.3اإثيلين
17.015.4بروبيلين
3.55.8بيوتادايين
0.80.8هيدروجين

19.216.4ميثان
7.56.1غاز بترول م�شال

17.821.7بنزين
2.74.5زيت وقود
100100االإجمالي

اجلدول-2 

ن�سب منتجات التك�سري البخاري من قطفات خمتلفة من النافثا

1-1 اإنتاج البرتوكيماويات من الغاز الطبيعي 
يتوقف ا�شتخدام الغاز الطبيعي يف �شناعة البرتوكيماويات على تركيبه الكيماوي، فاإذا كان 

الغاز يحتوي على االإيثان، والربوبان، والبيوتان، فاإنه يكون م�شدرا ثمينا الإنتاج االأوليفينات التي 

تعترب من اأهم الوحدات البنائية االأ�شا�شية يف �شناعة البرتوكيماويات، حيث تنخف�ص الكلفة 

كثريا عما لو اأنتجت من امل�شتقات البرتولية.

اأما اإذا كان الغاز جافا اأي يحتوي اأ�شا�شا على غاز امليثان، فاإنه ي�شتخدم عادة يف اإنتاج الغاز 

ال�شناعي )التخليقيSynGas( Synthesis Gas )( والذي ي�شتخدم يف اإنتاج االأمونيا واليوريا 

وامليثانول والكحوالت، ويبني اجلدول-3 مكونات الغاز الطبيعي.

الحجم%الوزن%المادة

0.11- 0.180.62- 0.80نيتروجين
79.35- 63.3194.50- 88.67ميثان

0.72- 1.841.7- 3.72ثانى اأك�شيد الكربون
3.5- 6.1512.51- 18.71اإيثان
0.89- 2.295.14- 11.27بروبان

0.11- 0.380.19- 0.55اأيزوبيوتان
0.07- 0.250.25- 0.72نورمال بيوتان

0.02- 0.070.14- 0.5اأيزوبنتان
0.01- 0.040.1- 0.36نورمال بنتان

�شفر – 0.02�شفر – 0.12الهك�شان فما اأعلى 

الكثافة الن�شبية ) الهواء = 1( = 0.596- 0.693 

 ف  1 جو = 0.730-0.8449 
الكثافة المطلقة جم/ لتر عند 560

 1176 – 1044 = 
3
القيمة الحرارية الكلية  وحدة بريطانية/ قدم

الحدود المذكورة لمكونات الغاز تمثل البيانات النمطية من واقع التحاليل الفعلية لبع�ص 

حقول الغاز الطبيعي  الم�شرية – وال تمثل حد اأق�شى اأو حد اأدنى اإال حيث ذكر ذلك.

اجلدول-3 

مكونات الغاز الطبيعي
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1-1-1 اإنتاج البرتوكيماويات من امليثان
اأو  اأك�شيد الكربون + هيدروجني( باالأك�شدة اجلزئية  اإنتاج الغاز ال�شناعي )اأول  حيث يتم 

التك�شري البخاري للميثان:

2 CH4 + O2                         2 CO + 4 H2
CH4 + H2O                         CO + 3 H2
CO + H2O   CO2 + H2

1-1-2 اإنتاج البرتوكيماويات من الهيدروكربونات االأثقل
بعد ف�شل امليثان من الغاز الطبيعي يتبقى االإيثان، والربوبان، والبيوتان، واملتكثفات )الغازولني 

الطبيعي( والتي ميكن اأن نح�شل منها على االأوليفينات والعطريات بالتك�شري البخاري. بالن�شب 

املبينة يف اجلدول-1 .

1-2 اإنتاج البرتوكيماويات من امل�ستقات البرتولية
بداأ اإنتاج االأوليفينات كمادة متخلفة من مقطرات برتولية لزيادة اإنتاج غازولني ال�شيارات 

اإىل  تطورت  ثم  للنافثا،  احلثثراري  بالتهذيب  التك�شري  عمليات  بثثداأت  وقثثد   .1920 عثثام  يف 

 Catalytic احلفاز  بالعامل  والتهذيب   ،Catalytic Crackingاحلفاز بالعامل  التك�شري 

الكحوالت  الإنتاج  خام  كمادة  اأ�شا�شا  ت�شتخدم  املنتجة  االأوليفينات  وكانت   .Reforming
واالألدهيدات والكيتونات، ويبني ال�شكل-2 خمطط اإنتاج البرتوكيماويات من م�شتقات النفط.

ال�سكل- 2

خمطط اإنتاج البرتوكيماويات من م�ستقات النفط
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2 - اإنتاج البرتوكيماويات االأ�سا�سية 

2-1 االأوليفينات ومنتجاتها
متثل االأوليفينات Olefins اإحدى املجموعات الهيدروكربونية غري امل�شبعة وحتتوي على 

لهذه  الكيميائي  الن�شاط  يف  ال�شبب  هي  الرابطة  وهذه  الكربون.   ذرتي  بني  مزدوجة  رابطة 

املنتجات  معظم  منهما  تنتج  حيث  والربوبيلني،  االإيثيلني  االأوليفينات  اأهثثم  ومن  املركبات.  

البرتوكيماوية.  باالإ�شافة اإىل البيوتادايني والذي يعترب اأي�شا من االأوليفينات الهامة وهو املادة 

اخلام الإنتاج املطاط ال�شناعي.

2-1-1 االإيثيلني
  

غاز عدمي اللون، درجة غليانه 104 درجة مئوية حتت ال�شفر، وهو 

ذرات  واأربع  كربون  ذرتي  من  يتكون  )االأوليفينات(.  االآلكينات  اأب�شط 

هيدروجني، وتوجد رابطة مزدوجة بني ذرتي الكربون. ويعترب االإيثيلني 

من اأهم املواد البرتوكيماوية االأ�شا�شية واأكرها اإنتاجا يف العامل.  وينتج 

من عمليات التك�شري البخاري للمواد الهيدروكربونية واأهمها الغاز الطبيعي، والنافثا، وال�شوالر، 

اأحادى كلوريد الفينيل، وثنائي كلوريد   و�شوائل الغاز الطبيعي. وي�شتخدم االإيثيلني يف ت�شنيع 

االإيثيلني، واأك�شيد  االيثيلني، وااليثانول، والبويل اإيثيلني، والبويل فينيل كلوريد، والبويل فينيل 

اأ�شيتات، وجليكول االإيثيلني.

2-1-2 الربوبيلني

غاز عدمي اللون، ودرجة غليانه 48 درجة مئوية حتت ال�شفر، وهو ثاين اأ�شغر ع�شو يف 

االإيثيلني، ويتكون من ثالث ذرات كربون، و�شت ذرات هيدروجني،  بعد  االأوليفينات  جمموعة 

التك�شري  عمليات  من  الربوبيلني  على  احل�شول  ويتم  واحثثدة.   مزدوجة  رابطة  على  ويحتوي 

بالعامل احلفاز املائع، ومن عمليات التفحيم يف م�شايف التكرير.

كما اأمكن اإنتاجه حديثا عن طريق نزع الهيدروجني من غاز الربوبان بوا�شطة عامل حفاز 

عنا�شر  اأهم  من  اأي�شا  الربوبيلني  ويعترب   .Catalytic Propane dehydrogenation
البويل  �شناعة  يف  )مونومر(  اأويل  كيميائي  كمنتج  ي�شتخدم  حيث  البرتوكيماويات،  �شناعة 

بروبيلني.

2-1-3 البيوتادايني
املنتجات  واأحثثد  م�شبعتني،  غري  رابطتني  على  حتتوي  التي  الثنائية  االأوليفينات  من  وهو 

البرتول،  ملقطرات  البخاري  بالتك�شري  االإيثيلني  اإنتاج  عملية  من  عليها  نح�شل  التي  الثانوية 

H CH3

H H
C C====
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وي�شتخدم اأ�شا�شا يف اإنتاج املطاط ال�شناعي الالزم الإنتاج اإطارات ال�شيارات.

Aromatics 2-2 العطريات
االأ�شا�شية،  البرتوكيماوية  املجموعات  اأهم  االأروماتية  الهيدروكربونات  اأو  العطريات  متثل 

وت�شمل هذه املجموعة الهيدروكربونات احللقية غري امل�شبعة، ومن اأهمها: البنزول، والتولوين، 

والزايلني، )االأرثو، امليتا، والبارازايلني(، وااليثيل بنزين.

وهناك ثالثة طرق الإنتاج العطريات:

2-2-1 اإنتاج العطريات من قطران الفحم: ولكن هذا امل�شدر اأ�شبح قليل اال�شتخدام جدا بعد 
جناح اإنتاجها من البرتول.

2-2-2 اإنتاج العطريات بتهذيب النافثا بالعامل احلفاز: وهي الطريقة الرئي�شية امل�شتخدمة 
�شناعيا وهي اإحدى طرق اإنتاج غازولني ال�شيارات ذى االأوكتان العاىل اأى اأنها احدى طرق 

تكرير النفط، وقد ا�شتفادت منها �شناعة البرتوكيماويات عندما ظهرت احلاجة املتزايدة 

للعطريات. حيث يتم تغذية النافثا  الناجتة من التقطرياإىل وحدة املعاجلة الهريوجينية 

الإزالة مركبات الكربيت حتى ال توؤدي اإىل ت�شمم العامل احلفاز ثم تغذى اإىل وحدة التهذيب 

بالعامل احلفاز )البالتني( حيث تتحول املركبات النافثينية اإىل مركبات عطرية عن طريق 

اإزالة الهيدروجني الزائد، كما تتحول بع�ص املركبات البارافينية اإىل مركبات عطرية وذلك 

حتت ظروف معينة من احلرارة وال�شغط. ثم تتم جتزئة اخلليط يف وحدة جتزئة خا�شة، 

ومنها اإىل وحدة اال�شتخال�ص ثم يف النهاية وحدة ف�شل خليط العطريات.

2-2-3 اإنتاج العطريات من عمليات التك�سري البخاري للنافثا: حيث ي�شاحب اإنتاج االإثيلني 
غازولني  مع  يتم خلطه  وكان  بالعطريات،  الغني  املتك�شر  البنزين  تخلف  النافثا،  بتك�شري 

ال�شيارات الناجت من عمليات التهذيب بالعامل احلفاز، ثم وجد اأنه يعترب م�شدرا هاما من 

م�شادر العطريات.

CH3

CH3

CH3

بنزولتولوينزايلني
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2-3 اإنتاج الغاز ال�سناعي 
ينتج الغاز ال�شناعي بالتك�شري البخاري للغاز الطبيعي اأو اأحد مكوناته مثل االإيثان

  C3H8 + 3 H2O     3 CO + 7 H2

          الغاز ال�شناعي    

  3 CO + 3 H2O    3 CO3 + 2 H2

وي�شتخدم الغاز ال�شناعى فى ت�شنيع امليثانول واالأ�شمدة االآزوتية، والعديد من الكيماويات 

الع�شوية .

2-4 تقنيات اإنتاج البرتوكيماويات االأ�سا�سية
يتم ت�شنيع البرتوكيماويات االأ�شا�شية بتقنيات متعددة اأهمها.

2-4-1 التك�سري البخاري
عملية يتم فيها تك�شري الهيدروكربونات امل�شبعة اإىل جزيئات اأ�شغر، وغالبا تكون غري م�شبعة. 

وهي الطريقة ال�شناعية الرئي�شية الإنتاج االأوليفينات االأخف وت�شم  االإثيلني، والربوبيلني.

االإيثان  مثل  ال�شائلة  اأو  الغازية  )الهيدروكربونات  التغذية  خلط  العملية  هذه  يف  ويتم 

900 درجة  اأفران، وعند درجة حرارة  اأوال وقبل عملية التك�شري يف  اأو النافثا( مع البخار 

تتم يف زمن ق�شري جدا )ك�شر من  التك�شري على تفاعالت كيميائية  مئوية، وت�شتمل عملية 

الثانية(.

Catalytic Reforming 2-4-2 عمليات التهذيب احلفزي
عملية كيميائية تتم يف وجود عوامل حفازة، وحرارة و�شغوط مرتفعة وفيها يتم اإعادة ت�شكيل 

بع�ص اجلزيئات اإىل جزيئات ذات خوا�ص اأف�شل، وت�شتخدم لتحويل النافثا الناجتة من معامل 

التكرير برقم اأوكتاين منخف�ص اإىل منتجات �شائلة ذات رقم اأوكتاين عايل، ت�شمى الريفورمات. 

ويتم خالل هذه العملية اإعادة ترتيب، اأو اإعادة هيكلة جلزيئات الهيدروكربونات املوجودة يف 

لقيم النافثا، عالوة على تك�شري بع�ص اجلزيئات اإىل جزيئات اأ�شغر.

3- املنتجات البرتوكيماوية الو�سيطة والنهائية
Monomers & Polymers املونومرات والبوليمرات

Macromolecule الأي  ال�شخم  الكيمياء على اجلزيء  اأطلقها علماء  كلمة  البوليمرات 

مادة من املواد. ومثل هذا اجلزيء معروف لالإن�شان منذ زمن بعيد ممثال يف جزيئات اخل�شب، 

واللحوم، والن�شا، وال�شوف، واحلرير، واملطاط.

واملونومرات هي املنتجات الكيميائية االأولية التي نح�شل من احتادها على البوليمرات، ومن 

هذه املواد االإثيلني والربوبيلني والبيوتادايني والبنزول والتولوين والزايلينات. ويتم احتاد هذه 

اجلزيئات بهذه الطريقة من �شال�شل طويلة يف وجود عامل حفاز.
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Intermediate Petrochemicals 3-1 املنتجات البرتوكيماوية الو�سيطة
البرتوكيماويات االأ�شا�شية وت�شتخدم  اإنتاجها من  يتم  التي  البرتوكيماويات  وهي جمموعة 

بدورها يف اإنتاج البرتوكيماويات النهائية، كما ميكن اأي�شا ا�شتخدامها كمنتجات نهائية مبا�شرة، 

ومن اأمثلة البرتوكيماويات الو�شيطة امليثانول، واالأمونيا، واأك�شيد االإيثيلني، وجليكول االإيثيلني، 

واالإ�شتايرين، وثنائي كلوريد االإيثيلني واأحادى كلوريد الفينيل )الفينيل كلوريد مونومر(.

3-1-1 اإنتاج امليثانول )الكحول امليثيلي(
ينتج امليثانول من الغاز ال�شناعي وذلك بتفاعل اأول اأك�شيد الكربون مع الهيدروجني:

  CO + 2 H2                      CH3 - OH
كما اأن هناك وحدات قليلة تنتجه من تفاعل ثاين اأك�شيد الكربون مع الهيدروجني:

  CO3 + 2 H2                      CH3 OH + H2O
لذلك ميكن اإنتاج امليثانول مع االأ�شمدة يف نف�ص املجمع اإذا توفر غاز ثاين اأك�شيد الكربون 

باأ�شعار منخف�شة كما يف حالة اإنتاج االأمونيا، ومن االأف�شل اإنتاجه يف جممع واحد مع االأمونيا، 

حيث ميكن ا�شتخدام ثاين اأك�شيد الكربون الناجت من ت�شنيع الهيدروجني يف اإنتاج كل من اليوريا 

وامليثانول.

3-1-2  اإنتاج االأمونيا
يعترب الغاز الطبيعي اأن�شب املواد اخلام الإنتاج االأمونيا حيث ينتج 90% من االإنتاج العاملي 

االإنتاج  ويت�شمن  والغاز(.  البرتول)النفط  امل�شنع من  الهيدروجني  باالعتماد على  االأمونيا  من 

العمليات التالية:

• التهذيب البخاري للغاز الطبيعي الإنتاج الهيدروجني.	

• اإزالة ثاين اأك�شيد الكربون واالحتفاظ به لت�شنيع اليوريا.	

• التخل�ص من اأكا�شيد الكربون بتحويلها اإىل امليثان بالهدرجة.	

• �شغط الغاز ال�شناعي وحتويله اإىل اأمونيا.	
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ويبني ال�شكل-3 خمطط عملية ت�شنيع االأمونيا:

 ال�سكل- 3 

خمطط عملية ت�سنيع االأمونيا

:Ethylene Oxide 3-1-3 اأك�سيد االإيثيلني
ويتم ت�شنيع اأك�شيد االإيثيلني باإمرار خليط من االإيثيلني تركيز 95%، واالأك�شجني اجلاف 

فوق عامل حفاز من الف�شة يف مفاعل متعدد االأنابيب وي�شل �شغط التفاعل اإىل حوايل 3-1 

مللي ب�شكال، ودرجة احلرارة حوايل 200-300 درجة مئوية. ويتم امت�شا�ص االأك�شجني على 

�شطح الف�شة حيث يثار التفاعل بال�شقوق احلرة.

Ethylene                             Ethylene Oxide
ثم يتم اإزالة احلرارة الزائدة ل�شبط التفاعل، ولذلك يتم اإعادة تدوير التفاعل عدة مرات. 

ومن ال�شائع اإ�شافة وحدة الإنتاج جليكول االإيثيلني اإىل �شناعة اأك�شيد االإيثيلني.

:Ethylene Glycol 3-1-4  جليكول االإيثيلني
عند  املاء  االإيثيلني يف  اأك�شيد  بتحلل  االإيثيلني  وثالثى جليكول  وثنائي  اأحادي  �شناعة  تتم 

درجة حرارة 70 درجة مئوية، وحتت ال�شغط اجلوي وطبقاً لن�شب املاء كاالآتي: 

2CH2=CH2 + O2 2 CH2--CH2  )+CO2 + H2O(
Ag O
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:Styrene 3-1-5  اال�ستايرين
ي�شتخدم االإيثيل بنزين كمادة و�شيطة لتح�شري اال�شتايرين، حيث يتم اإزالة الهيدروجني من 

اإيثيل البنزين با�شتخدام عامل حفاز مكون من اأك�شيد الزنك والكروم واحلديد واملاغن�شيوم فوق 

فحم من�شط اأو األومينا حيث يتم ت�شخني االإيثيل بنزين يف حرارة 520 درجة مئوية، ويخلط مع 

بخار عايل ال�شخونة حرارته 710 درجة مئوية داخل مفاعل ثم ميرر املخلوط اإيل مفاعل اآخر 

يحتوي على العامل احلفاز ويحتفظ بدرجة حرارة املفاعل عند درجة 630 درجة مئوية حيث 

يتكون اال�شتايرين بن�شبة 35-40% طبقا للتفاعالت التالية:

CH2-CH2 +  H2O                      OHCH2CH2OH

O مثثثاءجاليكول االإيثيلني

مثثثاء

اأك�شيد االإيثيلني

2CH2-CH2 +  H2O                      HOCH2CH2OCH2CH2OH

O ثنائي جاليكول االإيثيلني

اأك�شيد االإيثيلني
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:Vinyl Chloride 3-1-6  الفينيل كلوريد
با�شتثبدال  الكلور  يقوم  مئوية  درجثثة   400 فوق  حثثرارة  درجثثة  عند  االإيثيلني  كلورة  عند 

فينيل  اأحادى  اإىل  يتحول   1  :5 بن�شثبة جزيئيثة  الكثلور  مع  االإيثيثلني  اأن  ونثجثد  الهيدروجيثن، 

كلوريد )فينيل كلوريد مونومر(.

3-1-7  ثنائي كلوريد االإيثيلني:
مذيب  وهو  االإيثيلني  كلوريد  ثنائي  ويعطي  االإ�شافة  بتفاعل  الكلور  مع  االإيثيلني  يتفاعل 

معروف، وي�شتخدم كمادة و�شيطة الإنتاج اأحادى فينيل كلوريد.

3-2  املنتجات البرتوكيماوية النهائية:

:)-CH2- CH2-( 3-2-1 البويل اإيثيلني
 LDPE الكثافة  منخف�ص  اإيثيلني  بالبويل  و�شمي   1932 عام  البوليمر  هذا  اكت�شاف  مت 

اأوالبويل اإيثيلني عايل ال�شغط الأنه يح�شر يف �شغوط يف حدود 1500�شغط جوي، وعند درجة 

  Cross Linked حرارة 200 درجة مئوية ويتكون من �شال�شل متوازية تقطعها و�شالت عر�شية

لذلك ي�شمى منخف�ص الكثافة حيث تبعد الو�شالت العر�شية ال�شال�شل عن بع�شها. 

يتم يف عملية اإنتاج البويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة رفع �شغط االإيثيلني اإىل �شغط التفاعل 

بوا�شطة عدة مكاب�ص )�شواغط( تتطلب فيما بينها عمليات تربيد، ثم يدفع االإيثيلني امل�شغوط 

مع العامل احلفاز اإىل مفاعل ترفع فيه درجة احلرارة وال�شغط لتتم عملية البلمرة. ي�شحب 

يتم فيه ف�شل  الذي  الوقت  ثم يربد ويحول حلبيبات جافة يف  بانتظام  الناجت  اإيثيلني  البويل 

االإيثيلني الذي مل يتبلمر ويعاد تدويره يف ال�شواغط.

اأما البويل اإيثيلني عايل الكثافة HDPE اأو منخف�ص ال�شغط فقد مت اكت�شافه عام 1945، 

ويخلو من الو�شالت العر�شية. ويتم حت�شريه عند �شغط يف حدود 2 �شغط جوى مما يجعل 

هذه العملية اقت�شادية للغاية، وت�شتخدم درجات حرارة بني 50-70 درجة مئوية اأي اأقل من 

درجة ان�شهار البوليمر نف�شه، وميكن التحكم يف الوزن اجلزيئي للبوليمر بالتحكم يف ظروف 

حيث    Zeigler زيجلر  بعملية  الكثافة  عايل  ايثيلني  البويل  اإنتاج  عملية  وت�شمى  التفاعل. 

التيتانيوم  اأحد مركبات فلز انتقايل مثل رابع كلوريد  ي�شتعمل حفاز زيجلر املكون من تفاعل 

4Ticl مع مركب ع�شوي – فلزي Organometallic  مثل داي اإيثيل األومنيوم مونوكلوريد.
اإنتاجه با�شتمرار. ويتميز مبقاومة  اإيثيلني اأحد اأهم البوليمرات الذي يزداد  يعترب البويل 

عالية للكيماويات، وقوة ميكانيكية، ومقاومته للتجمد، وللن�شاط االإ�شعاعي، ولنفاذية الغازات 

والرطوبة. وميتاز بوزنه اخلفيف، كما اأنه ال يحتوي على اأي �شمية.

:)PP( 3-2-2 البويل بروبيلني
ت�شبه م�شانع اإنتاج البويل بروبيلني اإىل حد كبري م�شانع اإنتاج البويل اإيثيلني عايل الكثافة، 

بل اإنه ميكن ا�شتخدام نف�ص امل�شانع يف االإنتاج، وتتم التغذية بوا�شطة بروبيلني عايل النقاوة، 

وتزود م�شانع اإنتاج البويل الربوبيلني بوحدات اإ�شافية الإزالة البويل بروبيلني منخف�ص الوزن 

اجلزيئي والع�شوائي )Atactic( من البويل بروبيلني مرتفع الوزن اجلزيئي واملنتظم امل�شتوى 
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)Isotactic(. وتتوا�شل البحوث لتطوير �شناعة البويل بروبيلني خا�شة يف جمال املحفزات 

للو�شول اإىل بوليمر منتظم Isotactic بن�شبة 100% نظراً الأن املحفزات امل�شتخدمة حالياً 

تنتج 60-70% من هذا النوع.

:)PVC( 3-2-3 البويل فينيل كلوريد
اأحد البوليمرات القليلة ذات التطبيقات الوا�شعة جتارياً، نتيجة لتميزه بدرجة مقاومة عالية 

للكيماويات، وقدرة فريدة على اخللط مع اإ�شافات اأخرى ليعطي اأنواعاً كثرية من بوليمرات 

ذات خ�شائ�ص طبيعية وكيماوية وبيولوجية متعددة اأكر من اأي بوليمرات اأخرى.

كما يتميز البويل فينيل كلوريد بقدرته على الت�شكل حرارياً Thermoplastic، مبعنى اأنه 

يزداد طواعية ويت�شكل يف احلرارة العالية، وعند تربيده يحتفظ بخوا�شه االأ�شلية.

والكتلة،  وامل�شتحلب،  املعلق،  اأربع طرق:  بوا�شطة   VCM كلوريد  فينيل  اأحادى  بلمرة  يتم 

واملحلول، ولكن ي�شنع اأغلب البويل فينيل كلوريد بوا�شطة طريقة املعلق Suspension  حيث 

ي�شهل ت�شكيله ودفعه وحتويله اإىل رقائق.

3-2-4 البويل ا�ستايرين:
اإنتاجية متزايدة ب�شرعة خالل  1930م بطاقة  ا�شتايرين عام  للبويل  التجاري  االإنتاج  بداأ 

احلرب العاملية الثانية لتلبية الطلب على املطاط ال�شناعي. بالرغم من اأن اال�شتايرين يتبلمر 

ذاتياً باحلرارة يف جو خال من االأك�شجني اإال اأن املحفزات ت�شاف اإليه للبلمرة الكاملة يف حرارة 

اأو  مائي  اأو معلق  بلمرة م�شتحلب  ا�شتايرين عمليات  البويل  وي�شتخدم يف �شناعة  منخف�شة. 

حملول اأو كتلة وكل عملية تنتج اأنواعاً خمتلفة من البوليمرات وتعترب عمليات بلمرة املعلق اأكر 

العمليات �شيوعاً يف اإنتاج البويل ا�شتايرين.

:Synthetic Fibers 3-2-5 االألياف ال�سناعية
ت�شكل املونومرات امل�شتقة من البرتوكيماويات م�شدراً هاماً يف �شناعة االألياف ال�شناعية. 

وقد اأخذ ا�شتهالك هذه االألياف ال�شناعية يف االرتفاع يف كثري من دول العامل، وتطور منو هذه 

ال�شناعة يف وقت �شريع.

اإنتاجها  ال�شتينات من القرن املا�شي، وو�شل  النايلون مكان ال�شدارة خالل  األياف  احتلت 

اإىل حوايل 60% من جميع االألياف ال�شناعية، وبعد عام 1970 انخف�ص اإنتاج األياف النايلون 

األياف  اإنتاج  بلغ  50% كما  ا�شرت حوايل  البويل  األياف  اإنتاج  بلغ  30%، يف حني  اإىل حوايل 

االإكريالت، واالألياف االأخرى حوايل 20%. بحلول عام 2000 و�شل اإنتاج االألياف ال�شناعية يف 

العامل حوايل 20 مليون طن، وت�شكل كمية هذه االألياف حوايل 50% من باقي االألياف االأخرى 

التي ي�شنعها االإن�شان.

:Polyester Fibers 3-2-6  األياف البويل ا�سرت
 %85 من  مركبثثثثة  ال�شل�شلثثثة  طويلثثثثثة  �شناعيثثثة  لدائن  من  ا�شتثثثر  البويل  األياف  تتكون 

تريفيثاليثثك  وحام�ص   ،HO-R-OH الهثثثيدروك�شيل  ثنائي  كحول  ا�شرت  من  االأقثثل  على 

من  امل�شنوعة  تلك  ا�شتخداماً  ا�شرت  البويل  األياف  واأكر   )P-HOOC-C6H4-COOH(

.)PET( لدائن بويل اإيثيلني ترفيثاالت اخلطية
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مع  اال�شرت  ميثيل  ثنائي  مع  التريفيثاليك  حام�ص  بتفاعل  ا�شرت  البويل  األياف  اإنتاج  ويتم 

جليكول االإيثيلني لتكوين مونومر الثنائي ا�شرت والذي يتبلمر اإىل بوليمر البويل ا�شرت املتجان�ص 

.PET

:Polyamide 3-2-7 األياف البويل اآميد
حتتوي األياف البويل اآميد على وحدات مونومر مت�شلة مبجموعة اآميدية ويتم حت�شريها 

من تفاعل ثنائي االأمينات مع ثنائي االأحما�ص الكربوك�شيلية، اأو مع الالكتامات. ويطلق على 

البويل اأميدات ا�شم نايلون )Nylon( اإذا كانت جمموعة االألكيل األيفاتية اأما اإذا كانت اأروماتية 

.Aramids فاإنه يطلق على هذه االألياف اأراميدات

:Acrylic Fibers 3-2-8 األياف االأكريلك
األياف االأكريلك من لدائن �شناعية طويلة ال�شل�شلة مكونة على االأقل من 85% وزناً  تتكون 

وحدات اأكريلونيرتيل. اأما االألياف من نوع مود اأكريلك Modacrylic فهي مركبة من وحدات 

اكريلونيرتيل ن�شبتها اأقل من 85% وزناً ولكنها حتتوي على اأقل من 35% وزناً من هذه الوحدات.   

3-2-9 املنظفات ال�سناعية
وهي املنتجات البرتوكيماوية التي ا�شتطاعت بقدرتها على التنظيف اأن حتل حمل ال�شابون. 

واأن  خا�شة  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ال�شابون  ال�شناعية حمل  املنظفات  اإحالل  بداأ  وقد 

املنظفات لها القدرة على التنظيف يف املياه الع�شرة، وقد خ�شعت املنظفات لتطورات عديدة 

املياه اجلوفية.   تلوث  اإىل  توؤدي  البيولوجي، حتى ال  للتحلل  قابلة  اأجيال جديدة  حتى ظهرت 

اإنتاج املنظفات ال�شناعية من البرتول،   الفعالة امل�شتخدمة يف  وهناك عدة طرق الإنتاج املادة 

من اأهمها:

من . 1 وهي   Alkyl benzene sulphonate )ABS( �شلفونات  بنزين  األكيل  اإنتاج 

اأقدم املواد املنظفة الفعالة التي انت�شر ا�شتخدامها يف العامل وتعترب اجليل االأول من 

املنظفات وتنتج من تفاعل الربوبيلني، والبنزول الإنتاج الدودي�شيل بنزين والذي يعالج 

بحام�ص الكربيتيك ثم يعادل املنتج بال�شودا الكاوية للح�شول على ال�شوديوم دودي�شيل 

بنزين �شلفونات وهي املادة الفعالة التي ت�شتخدم يف املنظفات ال�شناعية.

االألكيل بنزين اخلطي )Linear alkyl benzene )LAB ومتتاز هذه املركبات باأنها . 2

اأ�شهل يف التحلل البيولوجي اإذا ما قورنت مع ABS وتنتج من تكاثف البارافني العادي 

)قطفة من الكريو�شني( بعد معاجلتها بالكلور مع البنزول، وتعالج بحام�ص الكربيتيك 

ثم تعادل بهيدروك�شيد ال�شوديوم الإنتاج االألكيل بنزين �شلفونات اخلطى ال�شائع حاليا 

واالأكر ا�شتخداما.

3-2-10  اإنتاج اليوريا
وذلك  الكربون  اأك�شيد  وثاين  االأمونيا  با�شتخدام  اإنتاجها  ويتم  االآزوتية  االأ�شمدة  اأهم  من 

بتمرير اخلليط على عامل حفاز يف مفاعالت ترتاوح حرارتها بني 340–420 درجة فهرنهيتية، 

ويرتاوح ال�شغط بني 1400-1700 رطل/البو�شة املربعة، ونح�شل يف املرحلة االأوىل على مادة 
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الكربامات التي تتحلل بعد ذلك اإىل اليوريا واملاء ويبني ال�شكل-4 خمطط عملية اإنتاج اليوريا.

NH3 + CO2           NH2 COONH4           NH2 CONH +2H2O
Ammonia            Carbamate             Urea

 ال�سكل- 4 

خمطط عملية اإنتاج اليوريا

3-2-11 اإنتاج االأ�سمدة املركبة )املختلطة(
والفو�شفور  النيرتوجني  على  حتتوي  التي  املختلطة  االأ�ثثشثثمثثدة  على  احل�شول  وميكن 

والبوتا�شيوم )NPK(، بخلط االأ�شمدة املختلفة مثل نيرتات االأمونيوم AN/ كربيتات االأمونيوم 

  .DAP وثنائي فو�شفات االأمونيوم ،MAP واأحادي فو�شفات االأمونيوم ،AS

3-2-12 املبيدات والكيماويات الزراعية 
3-2-13 مواد متخ�س�سة

Paintsالدهانات	 
Solventsاملذيبات	 
Varnishesالورني�شات	 
Carbon blackاأ�شود الكربون	 
Petroleum sulphurالكربيت البرتويل	 
Cosmeticsم�شتح�شرات التجميل	 
Pharmaceuticalاالأدوية	 
Explosivesاملفرقعات	 
Dyesاالأ�شباغ	 
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4- ا�ستخدامات البرتوكيماويات

4-1 البويل اإثيلني
4-1-1 جمال التعبئة والتغليف

• اإنتاج االأكيا�ص باأنواعها املختلفة	

• القناين الالزمة لتعبئة الزيوت واملواد الغذائية	

• �شناعة �شناديق تعبئة املياه الغازية	

4-1-2 جمال االأدوات املنزلية
• اإنتاج االأكيا�ص باأنواعها املختلفة	

• لعب االأطفال	

• خراطيم املياه	

• االأحذية	

4-1-3 جمال الزراعة
• تبطني الرتع والقنوات لتقليل فاقد املياه	

• �شواين ال�شتالت الزراعية	

• موا�شري الري بالتنقيط والر�ص	

• الفيلم )الرقائق( امل�شتخدم يف ال�شوبات الزراعية	

ويبني ال�شكل-5  بع�ص ا�شتخدامات البوىل اإيثيلني

 ال�سكل- 5 

بع�ض ا�ستخدامات البوىل اإيثيلني

4-2 البويل بروبيلني
ي�شتخدم البوىل بروبيلني يف �شناعة

4-2-1 ال�سكائر املن�سوجة لتعبئة اخل�سروات
• ال�شيلوفان	
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• تبطني رقائق االألومنيوم لتعبئة املواد الغذائية	

• عبوات م�شتح�شرات التجميل والكيماويات	

• �شناديق تعبئة قناين املياه الغازية	

4-2-2 جمال البطاريات وقطع الغيار
• �شناديق بطاريات ال�شيارات	

• قطع غيار ال�شيارات	

4-2-3 جمال �سناعة ال�سجاد واملوكيت من األياف وخيوط البويل بروبيلني
• ال�شناعات الن�شيجية	

• األياف وخطوط البويل بروبيلني	

• األياف االأكريليك	

• األياف النايلون	

ويبني ال�شكل-6  بع�ص ا�شتخدامات البوىل بروبيلني

 ال�سكل- 6 

بع�ض ا�ستخدامات البوىل بروبيلني

4-2-4 جمال �سناعة االأدوات املكتبية واالأدوات املنزلية واأدوات النظافة
4-2-5 جمال احلقن الطبية البال�ستيكية باأحجامها املختلفة

4-2-6 الراتنجات
• راتنجات االيبوك�ص	

• راتنجات �شتايرين اأكريلك	

• راتنجات �شتايرين بويل اأكريلك	
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وفيما يلي بع�ص املواد البرتوكيماوية امل�شتقة وجماالت اال�شتخدام:

- ترتاهيدروفيوران THT مادة مذيبة للراتنجات

- بويل ا�شرت غري م�شبع منتجات الفيربجال�ص 

- اأيز بروبان االأ�شيتون �شناعة املذيبات الكيماوية )الإذابة الزيوت –الراتنجات – الدهانات(

- بويل اأكريلونيرتيل األياف االأكريلك )االأقم�شة – الرتيكو – البطانيات – ال�شجاد(

- اأكريلك ا�شرت-الدهانات – املواد الال�شقة – �شناعة الن�شيج 

- اأكريل اأميد البويل اأكريل اأميد )معاجلة املياه( وطينة حفر االآبار

- جليكول الربوبيلني  راتنجات البويل ا�شرت غري امل�شبع – مانعة للتجمد – االأحبار  – �شوائل الفرامل

- بويل اإثيلني بويل يول البويل يوريثان )اال�شفنج االألكيد – املتفجرات – العقاقري(

4-3 البويل فينيل كلوريد 
4-3-1 �سناعة املوا�سري امل�ستخدمة يف جماالت:

• �شبكات ال�شرف الزراعي املغطى	

• �شبكات التو�شيالت الهاتفية	

• �شبكات التو�شيات الكهربائية يف االإن�شاءات املدنية	

• ال�شرف ال�شحي	

• �شبكات الغاز الطبيعي للمنازل	

الكهربائية  االأجهزة  و�سناعة  التو�سيالت،  واأ�سالك  الكهربائية،  الكابالت  �سناعة   2-3-4
والبطاريات ال�سائلة واجلافة

الكاملة،  واالأحذية  الفينيل،  واأر�سيات  االأطفال،  ولعب  واالأحذية  اجللود  �سناعة   3-3-4
والنعال

4-3-4 قطاع النقل واملوا�سالت
يدخل يف ت�شنيع عبوات الزيوت، وم�شتح�شرات التجميل

4-3-5 املباين واالإن�ساءات
االأثاث  �شناعة  يف  امل�شتخدمة  واالألثثواح  والقواطع  الداخلية  واالأبثثواب  ال�شبابيك  ت�شنيع 

والديكور – مفرو�شات احلمامات– املفار�ص البال�شتيكية

4-4 املطاط ال�سناعي
4-4-1 جمال النقل والهند�سة

• اإنتاج اإطارات ال�شيارات واجلرارات	

• ال�شيور الناقلة	

• اأر�شيات ال�شيارات الداخلية	

4-4-2 جمال االأحذية
• �شناعة نعال االأحذية	

• �شناعة االأحذية املطاط	
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4-4-3 جمال االأدوات املنزلية
• االأثاث املنزيل	

• امل�شايات املطاطية	

• خراطيم احلرائق	

ويبني ال�شكل-7 بع�ص ا�شتخدامات البوىل فينيل كلوريد

 ال�سكل- 7 

بع�ض ا�ستخدامات البوىل فينيل كلوريد

وفيما يلي بع�ص املواد البرتوكيماوية امل�شتقة وجمال اال�شتخدام:

- مطاط �شتايرين بيوتادايني SBR االإطارات واملنتجات املطاطية وال�شجاد

البال�شتيك لالأغرا�ص ال�شناعية  ABS اأكريلونيرتيل �شتايرين بيوتادايني -

- مطاط بيوتادايني BRاالإطارات واملنتجات املطاطية 

- مطاط كلوروبرين االإطارات واملنتجات املطاطية

- مطاط نيرتيل االإطارات واملنتجات املطاطية

- مطاط اأيزوبرين االإطارات واملنتجات املطاطية

- مطاط بيوتيل االإطارات واملنتجات املطاطية

- ثالثي ميثيل بيوتيل االإير MTBEرفع الرقم االأوكتيني للغازولني – مادة مذيبة مزيلة للدهانات

- ميثيل اإيثيل كيتون MEK مادة مذيبة )الدهانات –رقائق البويل فينيل كلوريد(

�شناعة  يف  خثثام  مثثادة   – الكابالت  تغليف   – باالن�شهار  الال�شقة  املثثواد  - بويل بيوتني 

املنظفات واملواد امللينة

- ميثيل اإيزوبيوتيل كيتون مادة مذيبة )الدهانات – الال�شقة– املبيدات(
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- بويل ميثيل ميتااأكريلك PMMA منتجات بال�شتيكية بديلة لتلك امل�شنعة من الزجاج – 

األواح االأكريلك

- بويل �شتايرينالتعبئة والتغليف – منتجات ذات اال�شتخدام الواحد – العزل احلراري

  

4-5 األياف وخيوط البويل اإ�سرت

وتعترب مادة البويل اإيثلني تريفثاالت ذات اأهمية كربى لتنمية بع�ص القطاعات ويف مقدمتها 

قطاعي الغزل والن�شيج والتعبئة والتغليف، واأهم املنتجات امل�شنعة منها:

4-5-1 اخليوط امل�ستخدمة يف �سناعة االأقم�سة
4-5-2 اخليوط امل�ستخدمة يف �سناعة ال�سجاد

4-5-3 اخليوط عالية املتانة
4-5-4  خرز وحبيبات البويل اإ�سرت

• خيوط البويل اإ�شرت	

• قوارير وعبوات البويل اإ�شرت )التعبئة والتغليف(	

• 	Photographic film اأفالم الت�شوير

• 	X-Ray film اأفالم اأ�شعة اأك�ص

• 	)Magnetic Tape( شرئط الت�شجيل والفيديو والكمبيوتر�

ومن  التجارية،  االأ�شماء  من  العديد  العامل حتت  يف  اإ�شرت  البويل  وخيوط  األياف  وت�شوق 

 ،Trevira والرتيفريا ،Terylene والتريلني ،Diolen الدايولني ،Dacron اأهمها: الداكرون

.Terton والرتتون ،Tergal والرتجال
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5– التطورات العاملية فى �سناعة البرتوكيماويات

منخف�شة  االإنتاج  مواقع  نحو  وهجرتها  حتولها  العاملية  البرتوكيماويات  �شناعة  توا�شل 

الناحية  فمن  عاملي.  اإمداد  وم�شدر  كمركز  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  بروز  وي�شتمر  التكاليف، 

التاريخية تبواأت منطقة اأمريكا ال�شمالية املرتبة االأوىل عامليا  يف اإنتاج وت�شدير البرتوكيماويات، 

وقد اأدى التباطوؤ االأخري يف �شناعة البرتوكيماويات يف اأمريكا ال�شمالية اإىل زيادة املناف�شة مع 

فر�ص  وانخف�شت  البا�شفيك.  واآ�شيا  االأو�شط  ال�شرق  منطقتي  يف  تناف�شية  باأ�شعار  املنتجني 

ت�شدير ال�شلع البال�شتيكية االأمريكية، نتيجة لزيادة القدرة الت�شديرية للمواد البال�شتيكية من 

منطقة ال�شرق االأو�شط مبيزات �شعرية معقولة، لتزيح ُم�شدرين اآخرين يف ال�شني، والواليات 

املتحدة، وكوريا، واليابان. وهناك �شبب رئي�شي اآخر وهو قلة املوارد وارتفاع اأ�شعار املواد اخلام 

يف اأمريكا ال�شمالية، مما اأجرب العديد من منتجي البرتوكيماويات على اإعادة تقييم هوام�ص 

اأرباحهم باملقارنة مع املنتجني العامليني.

تتجه االإ�شافات يف الطاقات االإنتاجية يف �شناعة البرتوكيماويات العاملية على نحو متزايد 

ل�شالح منطقتي اآ�شيا البا�شفيك، وال�شرق االأو�شط، ب�شبب اقت�شاديات االإنتاج يف تلك املناطق. 

العاملة بكلفة  االأيدي  تتوفر  املواد اخلام، يف حني  بتوفر  االأو�شط  ال�شرق  تتميز منطقة  حيث 

منخف�شة جدا يف دول اآ�شيا البا�شفيك مثل ال�شني والهند مقارنة مع اأمريكا ال�شمالية والبلدان 

االأوروبية.

الغاز ال�سخري قد يغري اأمناط اللقيم

والغاز  الفحم  طبقات  وغاز  ال�شخري  )الغاز  التقليدية  غري  الغاز  موارد  ا�شتغالل  اأ�شبح 

)مثل  والغاز  النفط  ا�شتخراج  تكنولوجيات  الكبري يف  للتقدم  نتيجة  اقت�شاديا  الكتيم( جمدي 

احلفر االأفقي والت�شقيق الهيدروليكي(، اإىل جانب ارتفاع اأ�شعار النفط والغاز. ت�شري التقديرات 

االأخرية اإىل وجود كميات كبرية من احتياطيات الغاز ال�شخري يف جميع اأنحاء العامل عرب 33 

الناحية الفنية.  بلدا رئي�شية، تبلغ حوايل 6600 تريليون قدم مكعب قابلة لال�شتخال�ص من 

متتلك الواليات املتحدة وكندا كميات �شخمة من تلك االحتياطيات ويجري حاليا ا�شتغاللها، 

وكان لها بالفعل تاأثري حم�شو�ص على اأ�شعار الغاز يف الواليات املتحدة. وقد يوؤدي هذا التطور 

اإىل اأن تكون لدى الواليات املتحدة فر�شة هائلة لتطوير �شناعتها البرتوكيماوية العريقة من 

خالل توفر لقائم حملية من االإيثان باأ�شعار رخي�شة ن�شبيا. 

منو ا�ستخدام الفحم كمادة و�سيطة رئي�سية الإنتاج البرتوكيماويات 

اأ�شبح ا�شتخدام الفحم كمادة و�شيطة لت�شنيع البرتوكيماويات اأكر انت�شارا ب�شرعة ا�شتثنائية 

يف ال�شني، ب�شبب اثنني من العوامل الرئي�شية التي تدفع اإىل زيادة م�شاريع حتويل الفحم اإىل 

غاز وهما:

 الطلب املتزايد على الغاز ب�شبب زيادة املناطق احل�شرية، واملخاوف البيئية. -

 امتالك ال�شني الحتياطيات هائلة من الفحم. -

وبينما تعاين ال�شني من �شح يف اإمدادات النفط والغاز، فهي تعترب اأكر املنتجني للعديد 

من البرتوكيماويات على م�شتوى العامل، ويوؤدى اال�شتخدام املتزايد للفحم كمادة خام لت�شنيع 
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على  الفحم  من  البرتوكيماويات  اإنتاج  ح�شة  زيادة  ا�شتمرار  اإىل  ال�شني  يف  البرتوكيماويات 

م�شتوى العامل. وقد ركزت ال�شني يف ال�شنوات القليلة املا�شية على تطوير الوقود ال�شائل املنتج 

من الفحم كمواد خام من اأجل خف�ص اعتمادها على النفط امل�شتورد. ومع ارتفاع اأ�شعار النفط 

اخلام حر�شت احلكومة ال�شينية على البحث عن �شبل للحد من واردات النفط. ونظراً لتوفر 

الفحم بكلفة خمف�شة فاإن معظم امل�شنعني يف ال�شني قد تبنوا اإنتاج البرتوكيماويات من الفحم.

ال�سني تقود منو الطلب العاملي على البرتوكيماويات

على  الطلب  منو  ويرتبط  للبرتوكيماويات.  العامل  يف  �شوق  اأكرب  باعتبارها  ال�شني  برزت 

البرتوكيماويات ب�شكل وثيق مع النمو االقت�شادي لل�شني، وتعد ال�شني اأ�شرع االقت�شادات منوا يف 

العامل. حيث ينمو الناجت املحلى االإجمايل يف ال�شني مبعدل اأعلى بكثري من معظم االقت�شادات 

االأخرى يف العامل، وقد حافظت ال�شني بنجاح على معدل منو 8% على الرغم من تاأثري االأزمة 

املالية العاملية، يف حني اأن معظم االقت�شادات الكبرية يف العامل قد �شهدت تراجعا. ومع منو 

االقت�شاد، وزيادة دخل الفرد يف ال�شني فاإن ذلك ي�شاعد على منو �شوق البرتوكيماويات. كما 

و�شناعة  والبناء،  التحتية،  البنية  منو  مع  ال�شني  يف  البرتوكيماويات  على  اأي�شا  الطلب  ينمو 

الن�شيج، وال�شيارات، وال�شلع اال�شتهالكية وااللكرتونيات، والعديد  التعبئة والتغليف، و�شناعة 

من ال�شناعات االأخرى التي تعترب اأ�شواقا رئي�شية للبرتوكيماويات.

 

6 - التطورات العربية فى �سناعة البرتوكيماويات
2004 ازدهارا مل ت�شهده منذ  ت�شهد �شناعة البرتوكيماويات يف الدول العربية منذ عام 

اأواخر �شبعينات القرن املا�شي، وذلك بتاأثري العوامل التالية:

توفر املواد االأولية، املتمثلة يف الغاز الطبيعي، وامل�شتقات النفطية  باأ�شعار تناف�شية،. 1

�شوق يتميز بارتفاع معدالت اال�شتهالك. 2

املوقع اجلغرايف املتميز بني ال�شرق والغرب، . 3

اجلهود الهائلة التي تبذلها هذه الدول لتطوير البنية التحتية املتكاملة لتكون قاعدة �شلبة . 4

ل�شناعات البرتوكيماويات، و�شعيها اإىل حتقيق بع�ص االأهداف اال�شرتاتيجية البارزة، مثل:

تنويع ايرادات ت�شدير النفط م�شتقبال، وال�شعي نحو ا�شتقرارها. -

اال�شتثمار االأمثل ملواردها باإ�شافة القيمة لها. -

نقل التقنيات احلديثة، وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية. -

اخلام  - باملواد  القائمة  االأعمال  لربط  الالزمة  الكاملة  االأ�شا�شية  التجهيزات  بناء 

وا�شت�شراف امل�شتقبل بت�شكيلة وا�شعة من ال�شناعات الثانوية.

7 - �سناعة البرتوكيماويات  يف الدول العربية
الو�سع احلايل وال�سناعات القائمة يف الدول العربية وامل�ساريع امل�ستقبلية:

بداأت �شناعة البرتوكيماويات يف بع�ص الدول العربية خالل االأربعينات واخلم�شينات من 

القرن املا�شي، متمثلة يف �شناعة االأ�شمدة، والتي بداأت يف كل من م�شر واجلزائر والكويت، 

وبعد ذلك يف العراق وال�شعودية و�شوريا وقطر وليبيا. 
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ثم اجتهت الدول العربية خالل عقد ال�شبعينات نحو االهتمام باإقامة  م�شروعات برتوكيماوية 

كبرية وخ�شو�شا يف الدول العربية املنتجة للنفط، نتيجة لزيادة العائدات النفطية الناجتة من  

جهة  من  القومي  الدخل  م�شادر  تنويع  اأجل  من  وذلك   ،1973 عام  النفط يف  اأ�شعار  ارتفاع 

واال�شتفادة الق�شوى من املوارد الطبيعية من جهة اأخرى مثل الغاز الطبيعي امل�شاحب الإنتاج 

الالزمة  االأ�شا�شية  البرتوكيماويات  اإنتاج  با�شتعماله يف  �شابقا،  يتم حرقه  كان  والذي  النفط، 

الإنتاج البرتوكيماويات النهائية.

اململكة االأردنية الها�سمية

�سناعة االأ�سمدة 

امل�ساريع القائمة: 

1 - جممع االأ�سمدة ال�سناعي بالعقبة:
والقطاع  االأردنية،  الفو�شفات  مناجم  و�شركة  االأردنية،  احلكومة  بني  م�شرتكة  �شركة  وهو 

اخلا�ص االأردين وم�شتثمرين عرب. ويعمل منذ عام 1982 بطاقة اإنتاجية تبلغ 600 األف طن 

�شنويا من ثنائي فو�شفات االأمونيوم، و1.3 مليون طن من حام�ص الكربيتيك، و 415 األف طن 

من حام�ص الفو�شفوريك.  

ومت  األف طن/�شنة.    20 بطاقة  االألومنيوم  فلوريد  الإنتاج  وحدة  اأن�شئت   1984 عام  ويف 

تطوير املجمع يف عام 1992 لرفع الطاقة االإنتاجية لوحدة حام�ص الفو�شفوريك اإىل اأكر من 

الت�شعينات رفعت طاقة  اأخرى يف منت�شف  اإىل تو�شعات  ال�شنة، باالإ�شافة  األف طن يف   600
اإنتاج حام�ص الفو�شفوريك اإىل 750 األف طن يف ال�شنة، وحام�ص الكربيتيك اإىل 1.64 مليون 

طن يف ال�شنة.

3 - ال�سركة الهندية االأردنية للكيماويات بال�سيدية:
وهي م�شروع م�شرتك بني موؤ�ش�شة جنوب الهند لل�شناعات البرتوكيماوية )�شبيك(، و�شركة 

 ،1995 عام  واأن�شئت  ال�شعودية.  لالإ�شتثمارات  العربية  وال�شركة  االأردنية،  الفو�شفات  مناجم 

ودخلت اخلدمة عام 1997 الإنتاج حام�ص الفو�شفوريك بطاقة 225 األف طن/ال�شنة، وتقوم 

بت�شدير كامل اإنتاجها اإىل الهند.

2 - ال�سركة اليابانية االأردنية لالأ�سمدة املركبة:
العربية،  البوتا�ص  و�شركة  االأردنثثيثثة،  الفو�شفات  مناجم  �شركة  بني  م�شرتكة  �شركة  وهي 

الإنتاج   1997 عام  اخلدمة يف  ودخلت    ،1992 عام  اأن�شئت  فرن�شي   – ياباين  وكون�شورتيوم 

اأ�شمدة مركبة بطاقة اإنتاجية 300 األف طن يف ال�شنة، ويتم ت�شدير كامل اإنتاجها اإىل اليابان.

4 - �سركة هيدرو اأجرى – االأردن:
وهي �شركة م�شرتكة بني �شركة مناجم الفو�شفات االأردنية )40%(، و�شركة هيدرو اأجرى 

الرنويجية )فرع من �شركة نور�شك هيدرو الرنويجية(، واأن�شئت يف عام 1998 لبناء م�شنعني 

لالأ�شمدة بكلفة 500 مليون دوالر، االأول يف منطقة ال�شيدية بطاقة 440 األف طن من حام�ص 
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 ،NPK الفو�شفوريك يف ال�شنة، والثاين يف العقبة، وبطاقة 1.2 مليون طن من االأ�شمدة املركبة

.DAP وثنائي فو�شفات االأمونيوم

دولة االإمارات العربية املتحدة

اأ-  االأ�سمدة والبرتوكيماويات

الثمانينيات من القرن  اأبو ظبي مرحلة االإنتاج يف منت�شف  اأول م�شنع لالأ�شمدة يف  دخل 

املا�شي، بينما بداأ ت�شغيل اأول جممع للبرتوكيماويات يف عام 2001 وهو املجمع الذي اأن�شاأته 

اأبو ظبي الوطنية  للبوليمرات )بروغ(، وهي �شركة م�شرتكة بني �شركة برتول  اأبو ظبي  �شركة 

)اأدنوك( )60%( و�شركة بوريالي�ص اإيه اإ�ص )%40(. 

متت  اإيثيلني،  البويل  من  ال�شنة  يف  طن  األف   450 بروغ  ملجمع  املبدئية  الطاقة  بلغت 

 .2005 اإزالة االختناقات يف عام  ال�شنة من خالل م�شروع  األف طن يف   580 اإىل  زيادتها 

البويل  الإنتاج  م�شنع جديد  االإنتاج  اإىل  دخل  2010، حيث  عام  املجمع يف  تو�شعة  اأجريت 

األف   800 بطاقة  بروبيلني  البويل  الإنتاج  واآخر  ال�شنة،  يف  طن  األف   540 بطاقة  اإيثيلني 

3( والتي �شيتم خاللها   – التطوير )بروغ  الثالثة من  ال�شنة. وجتري حالياً املرحلة  طن يف 

4.5 مليون طن يف ال�شنة من البويل اإيثيلني  2.5 مليون طن يف ال�شنة اإىل  رفع االإنتاج من 

كذلك ملرحلة التطوير الرابعة، كما  “بروغ”  وتخطثط   2013 عام  بنهثاية  بروبيلني  والبثويل 

اأن هنثاك �شثراكات جثديثدة، منها اإن�شثاء مدينة �شناعة الكيماويات بوا�شطة �شركة اأبوظبي 

�شركة  بني  مث�شرتكة  �شركة  وهي   ،ChemaWEyaat )كيماويات(  للكيماويات  الوطنية 

 ADIC لال�شتثمارات  اأبوظبي  وجمل�ص   ،)%40( للبرتوكيماويات  العاملية  اال�شتثمارات 

)40%(، و�شركة اأدنوك )%20(. 

 Polymers بارك  بوليمرز  ت�شمى  �شناعية  منطقة  اإن�شاء  اأخرى  �شراكات  ت�شتهدف  كما 

.ADBIC )والذي يلقى ت�شجيعاً من موؤ�ش�شة اأبوظبي لل�شناعات االأ�شا�شية )اأدبيك ،Park
من  بالقرب  ال�شناعية  خليفة  منطقة  يف  )كيماويات(  ال�شناعية  املدينة  بناء  �شيتم 

و�شيطلق  املرتبطة  واملرافق  تخزين  وميناء  ت�شدير،  ميناء  اإن�شاء  على  وت�شتمل  الطويلة، 

على  تهذيب  وحثثدة  اأكثثرب  و�شتكون  اإن�شاءه  يتم  م�شنع  اأول  على   )Iمرحلة )تكامل–  ا�شم 

الإنتاج  وحثثدات  و�شت�شم  اليوم  يف  برميل  األثثف   70 طاقتها  �شتبلغ  حيث  العامل.  م�شتوى 

باإن�شائها �شركة  باأنواعه الثالثة )بارا، واأرثو، وميتا( و�شتقوم  )البنزين والتولوين والزايلني( 

و�شركة  كيماويات  �شركة  بني   )%49:%51( م�شرتكة  �شركة  وهي   Tacaamol تكامل 

بوليمرز  )اأبوظبي  البوليمرات  بارك  و�شيكون   ،IPIC للبرتوكيماويات  العاملية  اال�شتثمارات 

اأدبيك  وتتوقع  البال�شتيك.  لتحويل  ح�شرياً  خم�ش�شة  �شناعية  منطقة  عن  عبارة  بارك( 

التحتية. و�شيغطي  البنية  تكلفة  ناهيك عن  4 مليار دوالر  باأكر من  ا�شتثمارات  اأن جتذب 

و�شتبلغ  امل�شفح.  يف  الثالثة  ال�شناعية  ظبي  اأبو  مدينة  داخل  مربع  كم   4.5 م�شاحة  بارك 

ذات  منتجات  اإىل  البال�شتيك  من  ال�شنة  يف  طن  مليون  من  اأكر  حتويل  االإنتاجية  الطاقة 

قيمة م�شافة عالية مثل القناين، االأنابيب )املوا�شري(، واحلقائب واحلاويات. وقد مت اإن�شاء 

.2012 البنية التحتية، كما اأن املرافق بداأ اإن�شاوؤها يف عام 
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ب- امل�ساريع القائمة:

1 - �سركة �سناعات االأ�سمدة يف الروي�ض )فرتيل(:
وهي �شركة م�شرتكة بني �شركة اأدنوك، و�شركة توتال، تاأ�ش�شت يف عام 1980 الإن�شاء جممع 

اإنتاجها من  لت�شنيع االأمونيا، واليوريا من الغاز الطبيعي، وخ�شعت اإىل عدة تو�شعات، ويبلغ 

لتوفري  ال�شنة  اليوريا يف  األف طن من   610 ال�شنة، وحوايل  األف طن يف   442 االأمونيا نحو 

الكميات الالزمة منها ل�شناعة امليالمني يف اأبوظبي، وت�شدير الباقي.

وتقوم فرتيل حاليا بتو�شعة جممعها من خالل م�شنعها الثاين بطاقة 2000 طن يف اليوم 

من االأمونيا، و3500 طن يف اليوم من اليوريا. وتعتزم ال�شركة م�شاعفة اإنتاجها ومن املخطط 

اإن�شاء م�شنعا للميالمني بطاقة  االنتهاء من ذلك يف يناير 2013. باالإ�شافة اإىل ذلك يجري 

80 األف طن يف اليوم، حيث مت تد�شني امل�شنع عام 2006 بوا�شطة �شركة اأبو ظبي ل�شناعة 
)60%(، واإيه اإم اأي اأجرولينز العاملية  اأدنوك  �شركة م�شرتكة بني  )Admic( وهي  امليالمني 

للميالمني AMI )40%(. ولكن �شركة بورغ تولت امل�شروع يف عام 2007 على اأن يتم دجمه مع 

جممع بروغ-2. وقد كان من املتوقع اأن يتم االنتهاء منه عام 2011.

2 - �سركة اأبوظبي ل�سناعات االأ�سمدة )اأدفرت(:
 SQM وهي �شركة م�شرتكة بني ال�شركة العاملية للتجارة الفنية )64%(، وال�شركة الت�شيلية

)36%(، ويقع امل�شنع يف منطقة امل�شفح، وبداأ االإنتاج يف عام 1998، وتبلغ طاقته االإنتاجية 

200 األف طن يف ال�شنة من االأ�شمدة املركبة  احلبيبية، واالأ�شمدة القابلة للذوبان يف املاء، كما 
ينتج اأي�شا االأ�شمدة ال�شائلة، واملعلقة، باالإ�شافة اإىل املواد اخلام مثل اأحادي فو�شفات االأمونيوم، 

فو�شفات اليوريا، واآحادي البوتا�شيم.

3- م�سنع دبي لالأ�سمدة:
اأول م�شنع لالأ�شمدة يف دبي ومت ت�شغيله  يف عام 1990، وتبلغ طاقته االإنتاجية ال�شنوية 6 

اأالف طن من االأ�شمدة املركبة  القابلة للذوبان يف املاء، واأن�شاأته �شركة كمريا دبي وهى �شركة 

وال�شركة   ،Kemira Agro Oy  )%49( اأوى  اآجرو  كمريا  الفنلندية  ال�شركة  بني  م�شرتكة 

املحلية  املجموعة الزراعية املتحدة  )%51(. 

4- م�سنع جبل علي لالأ�سمدة ) كفكو(:
االأ�شمدة  من  طن  األثثف   60 ال�شنوية  االإنتاجية  طاقته  وتبلغ   ،2001 عام  اخلدمة  دخل 

الفو�شفاتية واالآزوتية من خالل وحدتني، بطاقة 30 األف طن لكل وحدة، واأن�شاأته �شركة كمريا 

االإمارات لالأ�شمدة ) كفكو(Kefco . توجه 15% من اإنتاج امل�شنع لل�شوق املحلي، و15% تباع 

يف دول اخلليج، بينما يتم ت�شدير باقي الكمية اإىل اأماكن اأخرى.

5- م�سنع �سبيك لالأ�سمدة:
دخل اخلدمة عام 2005، وتبلغ طاقته االإنتاجية ال�شنوية 600 األف طن من االأمونيا، و440 

األف طن من اليوريا احلبيبية، واأن�شاأته �شركة �شبيك امل�شرتكة بني املوؤ�ش�شة اجلنوبية ل�شناعة 

  ETA. ووكالة التجارة االإماراتية ، SPICالبرتوكيماويات الهندية
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ج- البرتوكيماويات

1 - �سركة بروغ للبرتوكيماويات بالروي�ض:
تاأ�ش�شت عام 1998 كم�شروع م�شرتك بني �شركة برتول اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك( و�شركة 

بوريالي�ص اإيه اإ�ص، والتي تعترب واحدة من اأكرب ال�شركات املنتجة للبويل اأوليفينات يف اأوروبا. 

وي�شم جممع بروغ للبرتوكيماويات وحدة لتك�شري االإيثان الإنتاج االإيثيلني بطاقة 600 األف طن 

يف ال�شنة، ووحدتني الإنتاج البويل اإيثيلني بطاقة 225 األف طن يف ال�شنة لكل وحدة، با�شتخدام 

تكنولوجيا بور�شتار Borstar ودخل اخلدمة يف كانون االأول/ دي�شمرب 2001. بداأت عمليات 

التو�شعة واإزالة االختناقات يف �شركة بروج يف اآذار/ مار�ص 2004 لزيادة طاقتها االإنتاجية، وقد 

انتهت املرحلة الثانية يف الربع الثاين من عام 2005 برفع الطاقة االإنتاجية اإىل 580 األف طن 

يف ال�شنة لوحدتي البويل اإيثيلني. وتقوم بروج حاليا باإن�شاء امل�شنع الثاين بروغ-2 ويتكون من 

وحدة لتك�شري االإيثان الإنتاج االإيثيلني بطاقة 1.5 مليون طن، ووحدة حتويل االأوليفينات بطاقة 

752 األف طن يف ال�شنة، وم�شنع ي�شم خطني الإنتاج البويل بروبيلني بطاقة 800 األف طن يف 
ال�شنة، ووحدة اأخرى الإنتاج البويل اإثيلني بطاقة 540 األف طن يف ال�شنة. من املتوقع اأن يتكلف 

امل�شروع نحو 2.5 مليار دوالر، ومن املخطط اأن ينتهي العمل يف منت�شف عام 2010.

وت�شارك بروغ حاليا يف تو�شعة اأخرى يف جممعها بروغ-3، ت�شتمل على اإن�شاء 9 وحدات 

جديدة �شتزيد طاقتها االإجمالية من 2.5 مليون طن يف ال�شنة اإىل 4.5 مليون طن يف ال�شنة 

بنهاية عام 2013.

اإيثيلني، والبويل بروبيلني، واالإيثيلني، والراتنجات  األف طن من البويل  اأنتجت بروغ 966 

يف عام 2010، منها 5500 طن من الراتنجات مت اإنتاجها يف م�شانعها يف �شنغهاي يف ال�شني 

والباقي يف جممع ال�شركة يف الروي�ص، وتقوم ال�شركة بت�شدير ثالثة اأرباع اإنتاجها، حيث يتم 

ت�شدير اإنتاجها عن طريق فرع بروغ يف �شنغافورة وهو �شركة م�شرتكة بني اأدنوك وبوريالي�ص 

.%50 :%50

2 - م�سنع دبي الإنتاج امليثيل ثالثي بيوتيل االإيثري:
 Dogas and دخل اخلدمة عام 1995 واأن�شئ ب�شراكة بني �شركتي دوغا�ص، و�شكميتار

لتحويل  ال�شنة،  يف  طن  األف   500 وبطاقة  اإماراتي،   درهم  مليون   920 بكلفة    Scimitar
البيوتان اإىل ميثيل ثالثي بيوتيل االإيثري.  

مملكة البحرين

التنمية ال�شناعية مبملكة  اأولويات  تبواأت �شناعة البرتوكيماويات مكان ال�شدارة يف �شلم 

تنميتها  بهدف  املعنية  االأجهزة  من  وامل�شاندة  الرعاية  من  الكثري  تلقى  ومازالت  البحرين، 

وتطويرها، وعلى �شوء ذلك مت تاأ�شي�ص جممعني للبرتوكيماويات:

1 - جممع االأ�سمدة االآزوتية وامليثانول:
يقع بالقرب من منطقة �شرتا وتقوم بت�شغيله �شركة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات )جيبك( 

GPIC والتي تعترب من اأهم واأجنح امل�شروعات امل�شرتكة )�شركة بحرينية/ �شعودية/ كويتية(، 
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تاأ�ش�شت عام 1979 وبداأ االإنتاج الفعلي عام 1985، حيث ت�شتخدم لقيم من  الغاز احلر من 

حقل اخلف  الإنتاج مادتي االأمونيا وامليثانول بطاقة قدرها 1200 طن يف اليوم لكال املنتجني. 

قررت �شركة جيبك يف اأوائل عام 1993  اإ�شافة م�شنعا الإنتاج اليوريا بطاقة 1700  طن 

يف اليوم. وبداأ املجمع يف اإنتاج اليوريا يف عام 1998 با�شتخدام 80 % من االأمونيا كلقيم، بينما 

مت ت�شدير كل املنتجات النهائية اإىل دول جنوب �شرق اآ�شيا. اأنتجت جيبك 1.34 مليون طن من 

االأمونيا واليوريا وامليثانول يف عام 2005، ا�شتخدمت منها 314.99 األف طن من االأمونيا يف 

اإنتاج اليوريا، وت�شدير 1.01 مليون طن من املنتجات.

Nacic )2 - ال�سركة الوطنية لل�سناعات الكيماوية )نا�سك
تاأ�ش�شت يف يناير 1993 يف منطقة �شرتا، وتقوم بت�شغيل م�شنع م�شتقات الكربيت بطاقة 

ال�شنة من ميتا بيكربيتيت  اآالف طن يف   9 ال�شنة من كربيتيت ال�شوديوم، و  اآالف طن يف   9
ال�شوديوم. ودخل م�شنع كربيتيت ال�شودمي اخلدمة يف عام 1995، بينما بداأ اإنتاج مادة ميتا 

بيكربيتيت ال�شوديوم يف يناير 1996. ويح�شل امل�شنع على اللقيم من م�شفاة �شرتا القريبة.

اجلمهورية التون�سية

االأ�سمدة 

تعترب تون�ص من اأكرب منتجي الفو�شفات على م�شتوى العامل.  وحتتكر احلكومة التون�شية 

 Group التون�شية  الكيماوية  املجموعة  بوا�شطة  تون�ص  يف  الكيماوية  االأ�شمدة  �شناعة 

Chimique Tunisien من خالل 12 �شركة ت�شغيل.  وتنتج 700 األف طن يف ال�شنة من 
حام�ص الفو�شفوريك، ومليون طن من ثالثي �شوبر فو�شفات يف ال�شنة، و600 األف طن يف ال�شنة 

من ثنائي فو�شفات االأمونيوم، و300 األف طن يف ال�شنة من االأ�شمدة املركبة  NPK، و100 األف 

طن يف ال�شنة من اأحادي فو�شفات االأمونيوم.

وت�شارك �شركة �شناعات الكيماويات البرتولية الكويتية بح�شة يف 5 فروع من املجموعة 

الكيماوية التون�شية ومنها: 

)SIAPE( 1 - �سركة �سياب
الفو�شفات  �شوبر  الإنتاج حبيبات ثالثي  ي�شم م�شنعني  بت�شغيل جممع يف �شفاق�ص  وتقوم 

بطاقة 530 األف طن يف ال�شنة، وم�شنع الإنتاج حام�ص الفو�شفوريك يف ال�شخرية بطاقة 330 

األف طن يف ال�شنة.

)SAEPA( 2 -�سركة قاب�ض لالأ�سمدة �سيبا
وتقوم بت�شغيل جممع لالأ�شمدة يف قاب�ص، ي�شم م�شنعني الإنتاج حام�ص الفو�شفوريك بطاقة 

300 األف طن يف ال�شنة، و300 األف طن يف ال�شنة من ثنائي فو�شفات االأمونيوم، و300 األف 
طن يف ال�شنة من نرتات االأمونيوم.

ICM 3 - ال�سركة املغربية لل�سناعات الكيماوية
وتقوم بت�شغيل ثالثة م�شانع اأخرى يف قاب�ص، بطاقة 430 األف طن يف ال�شنة من حام�ص 
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الفو�شفوريك، و100 األف طن يف ال�شنة من ثالثي �شوبر الفو�شفات، و60 األف طن يف ال�شنة 

من ثنائي فو�شفات االأمونيوم.

كما ت�شارك تون�ص اأي�شا يف م�شاريع م�شرتكة يف دول عربية يف جمال االأ�شمدة، ويف دول 

لالأ�شمدة  اآراب   – �شينو  �شركة  يف  وال�شني  الكويت  مع  وت�شارك  وال�شني.  الهند  مثل  اأخثثرى 

الكيماوية Sino-Arab Fertilizers Co.، والتي اأن�شاأت جممعا للبرتوكيماويات يف ال�شني 

دخل اخلدمة عام 1991 ويقع يف �شنج هواجن داو �شمال بكني وينتج 600 األف طن يف ال�شنة 

من االأ�شمدة املركبة NPK، و480 األف طن من ثنائي فو�شفات االأمونيوم. وتقوم تون�ص التي 

متتلك تقنية الت�شغيل باإمداد التغذية من حام�ص الفو�شفوريك بينما ياأتي الغاز اللقيم من اأحد 

حقول الغاز ال�شينية القريبة. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

امل�ساريع القائمة:

ترتكز �شناعة البرتوكيماويات يف اجلزائر على جممعني:

1 - جممع اأرزيو للبرتوكيماويات:
وتبلغ طاقته االإنتاجية 100 األف طن يف ال�شنة من امليثانول، و23 األف طن يف ال�شنة من 

الراتنجات ال�شناعية.

Polymed )2 - جممع �سكيكدة للبرتوكيماويات )بوليميد
االإثيلني  والبويل  ال�شنة،  يف  طن  األف   130 بطاقة  االإيثيلني  النتاج  وحدات  على  ويحتوي 

بطاقة 130 األف طن يف ال�شنة، والبويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة بطاقة 48 األف طن يف ال�شنة، 

والبويل فينيل كلوريد بطاقة 35 األف طن يف ال�شنة.

امل�ساريع قيد االإن�ساء اأو املخطط لها:

مت و�شع برنامج لتطوير �شناعة البرتوكيماويات يف اجلزائر يعتمد على ال�شراكة الدولية 

وتبادل اخلربة، وهناك عدة م�شاريع يف طور الت�شغيل تتمثل يف:

• جتديد وحدة اإنتاج الكلور/االأمونيا ب�شكيكدة لزيادة الطاقة االإنتاجية اإىل 35 األف طن 	

يف ال�شنة.

• BASF اال�شبانية وحدة الإنتاج 	 با�شف  بال�شراكة مع �شركة  متتلك �شركة �شوناطراك 

الربوبيلني يف ترياغون باإ�شبانيا بطاقة اإنتاجية 350 األف طن يف ال�شنة.

• االأجنبية 	 ال�شراكة  عن  والبحث  والت�شاور  الدرا�شة  قيد  اأخرى  م�شاريع  هناك  اأن  كما 

وتتمثل فيما يلي:

• وحدة نزع الهيدروجني عن الربوبان، واإنتاج البويل بروبيلني.	

• م�شنع التك�شري احلفزي لزيت الوقود ب�شكيكدة.	

• تريفيثاالت 	 االإيثيلني  والبويل   ،)TPA( التريفثاليك  حام�ص  الإنتاج  متكامل  جممع 

)PET( ب�شكيكدة.
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• جممع متكامل لنزع الربافينات العادية واإنتاج االألكيل بنزين اخلطي )LAB( ب�شكيكدة.	

• جممع متكامل للتك�شري البخاري للنافثا، ووحدات بويل اإيثيلني جليكول، واإثيلني جليكول 	

وبويل بروبيلني ب�شكيكدة.

• ال�شعودية 	 �شابك  �شركة  اأبدت  وقد  باأرزيو،  االإيثيلني  الإنتاج  البخاري  التك�شري  جممع 

رغبتها يف امل�شاركة مع �شركة �شوناطراك يف تطبيق هذه ال�شل�شلة من امل�شروعات.

اململكة العربية ال�سعودية

حققت اململكة العربية ال�شعودية جناحا باهرا يف جمال االأ�شمدة والبرتوكيماويات، بداأته يف 

عقد ال�شبعينات من القرن املا�شي، حيث ا�شتثمرت مواردها املتاحة من الغاز الطبيعي يف دفع 

برنامج ت�شنيع جريء قادته ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات االأ�شا�شية )�شابك( والتي تاأ�ش�شت عام 

1976 براأ�شمال حكومي قدره 2.67 مليار دوالر، وال تزال �شابك هي الالعب املهيمن على هذه 
ال�شناعة، كما اأنها تنتج اأي�شاً املعادن والغازات ال�شناعية. يبلغ اإنتاج اململكة العربية ال�شعودية 

من البرتوكيماويات حوايل 75-80 مليون طن يف ال�شنة ومن املتوقع اأن يرتفع اإىل 100 مليون 

طن يف ال�شنة بحلول عام 2015، واإىل 130 مليون طن يف ال�شنة بحلول عام 2020 عندما 

ت�شتمل على اإنتاج 20 مليون طن يف ال�شنة من البوليمرات.

تنتج اململكة بالفعل نحو 20% من اإنتاج العامل من امليثانول، ومن املتوقع اأن ت�شل هذه الن�شبة 

اإىل 30% يف عام 2015. كما اأنها اأي�شاً ثالث منتج على م�شتوى العامل للبويل اإيثيلني، ورابع 

اأكرب منتج للبويل بروبيلني وثاين اأكرب منتج لغليكول االإيثيلني. وعالوة على ذلك فاإن اململكة هي 

ثالث اأكرب م�شدر لليوريا على م�شتوى العامل )اأكر من 2.5 مليون طن يف ال�شنة(، وتذهب اأكر 

من 70 % من �شادراتها اإىل اآ�شيا وال�شرق االأو�شط.

�شدارة  �شركة  تاأ�شي�ص  مع   ،2011 نوفمرب  يف  الوجود  حيز  جديد  رئي�شي  م�شروع  دخل 

للكيماويات ك�شركة م�شرتكة بني اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو للكيماويات. تقوم �شركة �شدارة 

بتطوير جممعا للبرتوكيماويات يف اجلبيل من املتوقع اأن تبلغ طاقته االإنتاجية حوايل 3 مليون 

طن يف ال�شنة وبتكلفة ت�شل اإىل 20 مليار دوالر. و�شتكون واحدة من اأكرب املجمعات املتكاملة 

اإىل اخلدمة يف  االأوىل  الوحدات  تدخل  اأن  املتوقع  ومن  واحدة.  اإن�شاوؤه يف مرحلة  يتم  الذي 

الن�شف الثاين من عام 2015، بينما �شيتم ت�شغيل املجمع بالكامل يف عام 2016.

ت�شتفيد اأرامكو من دورها كمنتج رئي�شي للقائم البرتوكيماويات يف اململكة لكي ت�شبح منتجا 

وتقوم  النافثا،  من  اليوم  برميل يف  األف   400 بالفعل  تنتج  فهي  اأي�شاً،  للبرتوكيماويات  هاما 

بتو�شعة طاقتها االإنتاجية من البرتوكيماويات من خالل �شراكات مع �شركاء اأجانب. وقد طورت 

كيميكال  �شوميتومو  باال�شرتاك مع  رابغ  والبرتوكيماويات يف  للتكرير  بالفعل جممعا متكامال 

االإنتاجية  البرتولية، فاإن الطاقة  األف برميل من املنتجات   480 اإنتاج  )برتورابغ(. ف�شاًل عن 

ال�شنوية للمجمع �شت�شمل اإنتاج 1.3 مليون طن من االإيثيلني، و700 األف طن من البويل بروبيلني، 

و600 األف طن من مونو اإيثيلني غليكول، و 200 األف طن من اأك�شيد الربوبيلني.

تخطط برتورابغ حالياً للمرحلة الثانية من التطوير، والتي من املتوقع اأن تبلغ كلفتها 8-6 

مليار دوالر، وت�شمى برتورابغ-2، و�شت�شمل تو�شعة وحدة تك�شري االإيثيلني، واإ�شافة جممع الإنتاج 

3 مليون طن يف ال�شنة من العطريات، ووحدات ت�شنيعية متعددة.
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ويف الوقت نف�شه توا�شل �شابك تو�شعة العديد من م�شانع االأ�شمدة وجممعات البرتوكيماويات 

ال�شتة ع�شر املوجودة داخل اململكة، ف�شاًل عن تطوير اأعمالها الدولية.

البرتوكيماويات، خا�شة يف  القطاع اخلا�ص يف قطاع  ا�شتثمارات  ت�شجيع  اإىل  وباالإ�شافة 

م�شانع اإنتاج البرتوكيماويات الو�شيطة والنهائية، فقد اأولت ال�شلطات ال�شعودية القطاع اخلا�ص 

اأولوية كبرية. ي�شمل العديد من �شراكات القطاع اخلا�ص �شركاء اأجانب، ينتجون حاليا 9-8 

مليون طن يف ال�شنة من خمتلف املنتجات، ومن املتوقع اأن يت�شاعف اإنتاجها اإىل 18 مليون طن 

يف ال�شنة بحلول عام 2015.

ويبني اجلدول-4 اأ�شماء جممعات االأ�شمدة ال�شعودية، وطاقاتها االإنتاجية واأنواعها.

اجلدول-4

م�سانع االأ�سمدة ال�سعودية، وطاقاتها االإنتاجية واأنواعها

املوقعال�سركة
تاريخ 

الت�سغيل
املنتج

الطاقة االإنتاجية 

)األف طن/ ال�سنة(

1. االأ�سمدة العربية ال�سعودية
)�سافكو(

100/200/330اليوريا/االأمونيا/حم�ص الكربيتيك1970الدمام

اجلبيل

20امليالمني1985

1993
500االأمونيا

600اليوريا )حبيبات(

2000
600اليوريا
500االأمونيا

2.  اجلبيل لالأ�سمدة 
    )�سماد(

اجلبيل

1983
632اليوريا
300االأمونيا

150الهك�شانول االإيثيليني1995
50فيثاالت ثنائي االأوكتيل1996
50مبيدات ح�شرية2000

3. الوطنية لالأ�سمدة  الكيماوية 
    )اإبن البيطار(

اجلبيل

1987
500االأمونيا ال�شائلة

500اليوريا

1991

500يوريا )حبيبات(
500االأ�شمدة املركبة

200ثالثي �شوبر فو�شفات
100فو�شفات ثنائي االأمني

10�شماد �شائل

2000
887حم�ص الكربيتيك

265حم�ص الفو�شفوريك
16فلوريد االألومنيوم

540االأمونيا2003اجلبيل4. اجلبيل املتحدة لالأ�سمدة
2920ثنائي فو�شفات االأمونيوم2011راأ�ص الزور5.  معادن فو�سفات
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االإنتاجية  وطاقاتها  ال�شعودية،  البرتوكيماويات  جممعات  اأ�شماء  اجلدول-5  يبني  كما 

واأنواعها.

اجلدول- 5

جممعات البرتوكيماويات ال�سعودية، وطاقاتها االإنتاجية واأنواعها

طاقة االإنتاج

 األف طن يف 

ال�سنة

املنتجات تاريخ الت�سغيل
املوقع وتاريخ 

التاأ�سي�ض
امل�سروع

5000 ميثانول)لال�شتخدامات الكيميائية( 2008/99/92/1983 اجلبيل )الرازي(

1- ال�شركة ال�شعودية للميثانول
900
700

ميثانول)لال�شتخدامات الكيميائية(

 مثيل ثالثي بوتيل االثري

1984
1994

اجلبيل )اإبن �سينا(

2- ال�شركة الوطنية للميثانول
864
840
960
300
680
700

اإيثلني

ثنائي كلوريد االإيثلني

اإ�شتايرين

 اإيثانول

�شودا كاوية

ميثل ثالثي بوتيل االإيثري/ اثيل ثالثي 

بوتيل االإيثري

97/1984
96/1984

2000/94/1984
1987

96/1984
1997

اجلبيل )�سدف(

3- ال�شركة ال�شعودية للبرتوكيماويات

1450
100
115
575
150
113
800

اإيثلني

بيوتني-1

بويل اإ�شتايرين

 بروبيلني

بيوتادايني

بنزين

بويل اإيثيلني

2000/94/1985
95/1987
94/1988

2000/1994
2000/1994
2000/1994

2004

اجلبيل )برتوكيميا(

4- ال�شركة العربية للبرتوكيماويات

660
1280
400
400
700

بويل ايثلني منخف�ص الكثافة اخلطي

جليكول االيثيلني

بويل اإيثيلني عايل الكثافة

بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة اخلطي

جليكول االإيثيلني

2000/94/1985
2000/93/1985

2008 اجلبيل
)�سرق(

5- ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات

780
300
500
800
535
410
260
125
500

اإيثلني

جليكول االإيثيلني

بويل اإيثيلني

 اإيثيلني

بويل اإيثيلني

جليكول االإيثيلني

بويل بروبيلني

غازولني حرارى

اإيثيلني

)ينبت-1( 1985

)ينبت-2( 2001

2004

ينبع )ينبت(

6- �شركة ينبع ال�شعودية للبرتوكيماويات

400
700
218

بويل اإيثيلني

اإيثلني

بويل اإيثيلني

1986
2001 اجلبيل )كيميا(

7- �شركة اجلبيل للبرتوكيماويات

390
300
24

مونومثر كلوريد الفينيل  بويل كلوريد 

الفنيل، م�شتحلب بويل كلوريد الفنيل

1986
96/1986

1995
اجلبيل )اإبن حيان(

8- ال�شركة الوطنية للبال�شتيك
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تابع/ اجلدول- 5 جممعات البرتوكيماويات ال�سعودية، وطاقاتها االإنتاجية واأنواعها

طاقة االإنتاج

 األف طن يف ال�شنة
املنتجات تاريخ الت�سغيل

املوقع وتاريخ 

التاأ�سي�ض
امل�سروع

1400
640
500

ميثيل ثالثي بوتيل االثري  

بويل بروبيلني

بويل بروبيلني

1995/93/1988
2000/1993

2008
اجلبيل

)اإبن زهر(

9- ال�شركة ال�شعودية 
االأوروبية للبرتوكيماويات

140
350
730
70
30

230

األياف البولي�شرت 

حم�ص تريفيثالك نقي

عطريات

بويل اإيثيلني تريفيثالت

حم�ص اخلليك

بويل اإيثيلني تريفيثالت

1995
2000

2004
2008

ينبع
)ابن ر�سد(

10- ال�شركة العربية 
لالألياف ال�شناعية

1000
630
150
625

اإيثلني

جليكول االإيثيلني/اأك�شيد  االإيثيلني

اأوليفينات

جليكول االإيثيلني

2004
2005

اجلبيل
)املتحدة(

11- �شركة برتوكيماويات 
اجلبيل املتحدة 

1300
700
500
400
400
250

اإيثلني

جليكول االإيثيلني

بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة

بويل اإيثيلني عايل الكثافة

بويل بروبيلني

عطريات

2009
ينبع

)ين�ساب(

12- �شركة برتوكيماويات  
ينبع  املتحدة

2000
700
300
350
530

اإيثلني

بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة

بويل اإيثيلني عايل الكثافة

بويل بروبيلني

جليكول االإيثيلني/ اأك�شيد 

االيثيلني

2010

اجلبيل
 

13- �شركة كيان ال�شعودية 
للبرتوكيماويات

اجلمهورية العربية ال�سورية

�سناعة االأ�سمدة

امل�ساريع القائمة:

1- ال�سركة العامة لالأ�سمدة
ومتتلك م�شنعني الإنتاج االأ�شمدة االآزوتية مبدينة حم�ص، تبلغ الطاقة االإنتاجية لكل منهما 

100 األف طن يف ال�شنة من االأمونيا واليوريا، وم�شنع �شغري الإنتاج نرتات االأمونيوم.
وقد اعتمدت م�شانع االأ�شمدة االآزوتية يف بداية ت�شغيلها عام 1970 على ا�شتخدام النافثا 

كلقيم، ثم حتولت اإىل ا�شتخدام الغاز الطبيعي يف عام 1988.
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2- جممع االأ�سمدة الفو�سفاتية
من  �شوريا  اإنتاج  لزيادة   2005 عام  يف  تطويره  ومت  الفو�شفاتية،  االأ�شمدة  باإنتاج  ويقوم 

االأ�شمدة الفو�شفاتية اإىل 3.8 مليون طن يف ال�شنة.

3- م�سنع االألكيل بنزين اخلطي
بنزين  االألكيل  مادة  من  ال�شنة  األف طن يف   40 اإنتاجية  بطاقة   ،2004 عام  االإنتاج  وبداأ 

اخلطي.

جمهورية العراق

�سناعة االأ�سمدة

توقفت  حينما  البرتوكيماويات  �شناعة  من  تقدما  اأكر  العراق  االأ�شمدة يف  �شناعة  كانت 

�شركتان  هناك  الدولية.  والعقوبات  للحروب  نتيجة  وال�شناعية  االقت�شادية  التطورات  متاما 

حكوميتان تديران 6 م�شانع لالأ�شمدة يف خم�شة مواقع داخل العراق.

وقد بداأت �شناعة االأ�شمدة فى العراق فى ال�شبعينات من القرن املا�شى باإن�شاء م�شنعني 

لالأ�شمدة االأزوتية يف الب�شرة، وم�شنع ثالث فى منت�شف الثمانينات يف حمافظة �شالح الدين 

االإنتاجية  الطاقة  اجلدول-6  ويبني  كلقيم  اجلاف  الغاز  على  رئي�شي  ب�شكل  تعتمد  وجميعها 

مل�شانع االأ�شمدة يف العراق. 

اجلدول- 6 

الطاقة االإنتاجية مل�سانع االأ�سمدة يف العراق

املادة املنتجة )األف طن يف ال�شنة(املوقع

يوريا                             خور الزبري

اأمونيا                             

حام�ص كربيتيك                 

كربيتات االأمونيوم              

  1050
     660

115
  153

يوريا                             اأبو اخل�شيب

اأمونيا                             

  475
 292

يوريا                             بيجى

اأمونيا                            

  500
     330

الب�شرة

ثالثي �شوبرالفو�شفات         القائم

اأحادى فو�شفات االأمونيوم    

اأ�شمدة مركبة                   

حام�ص كربيتيك               

حام�ص كربيتيك 

فو�شفوريك 

780
   350

      440
4500 

  400

حام�ص كربيتيك                م�شرق

كربيت 

60
  153

يوريا                             املجموع

اأمونيا                      

  1550
         990
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البرتوكيماويات

لي�شبح  املا�شي  القرن  الثمانينات من  البرتوكيماويات يف  العراق يف تطوير �شناعة  بداأت 

لديها عدد من امل�شانع املنتجة يف نهاية العقد ولكن تبددت هذه اجلهود ب�شكل كبري نتيجة الأزمة 

وحرب اخلليج عام 1991/1990.  وال تزال هناك من�شاأة �شخمة تعرف مبجمع البرتوكيماويات 

رقم -1 يف منطقة خور الزبري بالقرب من الب�شرة، وقد تعر�شت لتدمري كبري يف عام 1991 

ولكن اأعيد ت�شغيلها يف عام 1992.

لكيماويات  العربية  ال�شركة  بت�شغيله  تقوم  بيجي،  يف  للبرتوكيماويات  اآخر  جممع  يوجد 

اأعيد  ولكن  االأوىل،  اأثناء حرب اخلليج  بالغة  الأ�شرار  اأي�شا  تعر�ص  والذي  »اأرادت«  املنظفات 

ت�شغيله يف اأبريل 1992.  وتبلغ الطاقة االإنتاجية للم�شنع 50 األف طن يف ال�شنة من االألكيل 

بنزين اخلطي، و8 اآالف طن يف ال�شنة من التولوين. وعالوة على ذلك فاإن لدى العراق عدد من 

م�شانع البرتوكيماويات املتخ�ش�شة الإنتاج البويل اإثيلني، وبويل كلوريد الفينيل، واالألكيل بنزين 

اخلطي، واملنظفات.

اأ. جممع خور الزبري

نهاية  يف  الب�شرة  قثثرب  الزبري،  خثثور  يف   )PC1( رقم-1  البرتوكيماويات  جممع  اأن�شئ 

ال�شبعينات من القرن املا�شي بكلفة 1 مليار دوالر. وبعد اكتمال اإن�شائه يف عام 1980 تعر�ص 

لتدمري جزئي اأثناء احلرب مع اإيران، واأجريت االإ�شالحات ودخل اخلدمة عام 1989، وكانت 

الطاقة االإنتاجية كاالآتي:

130 األف طن من االإيثيلني
110 األف طن من ثنائي كلوريد االإيثيلني يف ال�شنة

66   األف طن من مونومر كلوريد الفينيل
60   األف طن من بويل كلوريد الفينيل

60   األف طن من بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة
30   األف طن بويل اإيثيلني عايل الكثافة

ب- �سركة اآرادت

العراقية  �شركة م�شرتكة بني احلكومة  )اآرادت( هي  املنظفات  لكيماويات  العربية  ال�شركة 

)32%(، وال�شركة العربية لالإ�شتثمارات البرتولية “اأبيكورب” )32%(، و�شركة �شابك ال�شعودية 

)10%(، و�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية الكويتية )10%(، و�شركة املناجم العربية االأردنية 

)10%(، و�شركة العرب لال�شتثمارات )%6(.

وقد دخل م�شنع بيجي التابع ل�شركة اآرادت اخلدمة يف عام 1987 بطاقة اإنتاجية 50 األف 

طن يف ال�شنة من االألكيل بنزين اخلطي، و 8 اآالف طن يف ال�شنة من التولوين، وقد تعر�ص 

للتدمري يف حرب اخلليج، ثم اأعيد اإىل اخلدمة يف اأبريل 1992.

وفى عام 1981 بداأ ت�شغيل اأول جممع ل�شناعة البرتوكيماويات يف الب�شرة، ويف عام 1987 

مت ت�شغيل جممع املنظفات يف بيجى.
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1 - جممع البرتوكيمياويات بالب�سرة
وتبلغ  املجمع،  موقع  من  القريب  اجلنوب  غاز  من  املنتج  اجلاف  الغاز  على  اأي�شا  ويعتمد 

وكوقود  كلقيم  اجلاف  الغاز  من  مكعب/�شنة  مرت  مليون   )900( حوايل  الت�شميمية  الطاقة 

لوحدات املجمع. ويبني اجلدول-7 الطاقة االإنتاجية ملجمع البرتوكيماويات بالب�شرة:

اللقيم

مليون م3/ ال�شنة

املادة املنتجة

األف طن/ �شنة

30بويل اثيلني عايل الكثافة900غاز جاف
60بويل اثيلني واطئ الكثافة

60بويل فينيل كلوريد
66احادي فنيل كلورايد

اجلدول- 7 

الطاقة االإنتاجية ملجمع البرتوكيماويات بالب�سرة

اجلدول - 7

منتجات جممع بيجى للمنظفات

2 - جممع اإنتاج املنظفات يف بيجي 
املواد  اجلدول-8  ويبني  املنظفات  اإنتاج  يف  كلقيم  والريفورمات  الكريو�شني  على  ويعتمد 

املنتجة يف جممع بيجى للمنظفات.

املادة املنتجة )األف طن(اللقيم

50األكيل بنزين م�شتقيم ال�شل�شلةالكريو�شني
8التولوينريفورمات
3األكيل بنزين ثقيلهيدروجني

خطط تطوير ال�سناعة البرتوكيمياوية: 

يتوا�شل العمل حاليا الإعادة تاأهيل جممعات البرتوكيمياويات بعد االأحداث االأخرية وذلك 

لرفع طاقتها اإىل الطاقات القريبة من الطاقات  الت�شميمية، كما يتم العمل على درا�شة اإن�شاء 

جممعات جديدة وتوفري التمويل اأو امل�شاركة مع �شركات عاملية.

�سلطنة عمان

بداأت �شلطنة عمان يف اأواخر الت�شعينات من القرن املا�شي يف التخطيط لتطوير �شناعة 

االأ�شمدة والبرتوكيماويات لتعظيم اال�شتفادة من تنامي توفر الغاز الطبيعي املنتج حمليا.
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اأ- �سناعة االأ�سمدة:

1- م�سنع ال�سماد العماين الهندي:
يقع يف والية �شور )150 كم من م�شقط( وي�شم وحدتني الإنتاج االأمونيا بطاقة 1750 طن 

يف اليوم، ووحدتني الإنتاج اليوريا بطاقة 2350 طن يف اليوم، ووحدتي حتبيب باالإ�شافة اإىل 

اإن�شائه 1 مليار دوالر وبداأ االإنتاج يف الربع  املرافق امل�شاعدة، ومرفاأ بحري. وقد بلغت كلفة 

الثالث من عام 2005. 

2- جممع �سحار لالأ�سمدة:
وتبلغ  الكيماوية  وال�شناعات  لليوريا  العاملية  �شحار  �شركة  اأ�ش�شته  �شحار،  مدينة  يقع يف 

بت�شييده  وقامت  اليوريا،  من  و3500 طن  االأمونيا،  من  2000 طن  اليومية  االإنتاجية  طاقته 

وي�شتخدم    Sojitzشوجيتز� وموؤ�ش�شة  الثقيلة،  لل�شناعات  ميت�شوبي�شي  اليابانية  ال�شركة 

تكنولوجيا هالدور توب�شو، و�شنام بروجيتي، ويارا  Yara البلجيكية لالأ�شمدة. وبداأ االإنتاج يف 

الربع االأول من عام 2008. 

ب- ت�سنيع البرتوكيماويات:

1- م�سنع �سحار للميثانول:
يقع يف �شحار واأ�ش�شته �شركة ُعمان للميثانول وهي �شركة م�شرتكة بني القاب�شة املحدودة 

)50%(، و�شركة نفط ُعمان )30%(، و�شركة مان فريو�شتال  وتوباجو  ترينداد  للميثانول من 

االأملانية )20%(. وتبلغ طاقته االإنتاجية املبدئية 3 اآالف طن يف اليوم و�شيتم م�شاعفتها اإىل 6 

اآالف طن يف امل�شتقبل.

2- �سركة �ساللة للميثانول:
للتنمية  مبادلة  و�شركة  ٌعمان،  نفط  �شركة  بني  م�شرتكة  ك�شركة   2005 عام  يف  تاأ�ش�شت 

باأبوظبي، و�شيتم اإقامة امل�شروع يف املنطقة احلرة يف �شاللة، وقد مت ت�شميم امل�شروع الإنتاج 

3 اآالف طن يف اليوم. و�شتقوم وزارة النفط والغاز بتزويد لقيم الغاز من خالل خط االأنابيب 
القائم الذي متلكه وتقوم بت�شغيله �شركة غاز ُعمان. و�شيوفر امل�شروع فر�شا الإقامة �شناعات 

م�شاحبة با�شتخدام امليثانول، منها: الفورمالدهيد، وحم�ص اخلليك، ومادة ثالثي بيوتيل االأثري، 

واملواد البال�شتيكية. 

دولة قطر

ال�سناعات البرتوكيماوية

امل�ساريع القائمة:

اأ- �سناعة االأ�سمدة:

)QAFCO(  1- �سركة قطر لالأ�سمدة الكيماوية - قافكو
تاأ�ش�شت عام 1969، وتعتمد على ا�شتخدام الغاز الطبيعي الإنتاج االأمونيا واليوريا. بداأ اإنتاج 

املرحلة االأوىل من امل�شنع عام 1973، ثم خ�شعت ال�شركة لعدة تو�شعات متتابعة خالل الفرتة 
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من 1973 حتى 2011 جعلت امل�شنع من اأكرب م�شانع االأ�شمدة يف ال�شرق االأو�شط. وكان اآخر 

تلك املراحل عام 2011، حيث دخلت الوحدة قافكو-5 اإىل االإنتاج، بينما من املتوقع اأن تدخل 

قافكو-6 يف الربع الثالث من عام 2012، لريتفع اإجمايل اإنتاج قافكو اإىل 3.6 مليون طن يف 

ال�شنة من االأمونيا، و 5.6 مليون طن من اليوريا.

امليالمني  اإنتاج  بداأت يف  ولكنها  االأ�شمدة فح�شب  �شناعة  على  قافكو  اأن�شطة  تقت�شر  مل 

يف الن�شف الثاين من عام 2010، خالل اأحد ال�شركات التابعة لها “�شركة قطر للميالمني” 

QMC وتبلغ طاقتها االإنتاجية 60 األف طن يف ال�شنة من امليالمني. 

ب- �سناعة البرتوكيماويات:

)QAPCO( 1 - �سركة قطر للبرتوكيماويات-  قابكو
الطبيعي  الغاز  �شوائل  معاجلة  م�شانع  من  واملنتج  باالإيثان  الغني  الغاز  با�شتخدام  وتقوم 

)NGL( يف اأم�شيعيد الإنتاج االإيثيلني والبويل اإيثيلني عايل الكثافة، ومنخف�ص الكثافة، وغريها.

وقد بداأ االإنتاج من املرحلة االأوىل للمجمع بنهاية عام 1981 ومن املرحلة الثانية يف عام 

1996 ومن املرحلة الثالثة عام 2007. وتبلغ الطاقة االإنتاجية احلالية للمجمع ما يلي:
• االإيثيلني: 720 األف طن/�شنة	

• بويل االإيثيلني منخف�ص الكثافة )LDPE(: 405 األف طن/�شنة	

وتقوم ال�شركة حاليا بتنفيذ م�شروع تو�شعة لبناء الوحدة الثالثة الإنتاج البويل اإيثيلني منخف�ص 

الكثافة لزيادة اإنتاجها اإىل 720 األف طن يف ال�شنة. باالإ�شافة اإىل م�شروع تو�شعة اآخر �شيتم من 

خالله رفع الطاقة االإنتاجية ل�شركة قابكو وال�شركات التابعة لها اإىل 1.13 مليون طن يف ال�شنة 

اأخرى لزيادة الطاقة االإنتاجية  اإجراء تو�شعة  اأي�شا قابكو يف  اإيثيلني، كما �شرعت  من البويل 

لوحدة تك�شري االإيثيلني اإىل 900 األف طن يف ال�شنة.

)QAFAC( 2 -  �سركة قطر لالإ�سافات البرتولية كفاك
 ،MTBE تقوم هذه ال�شركة با�شتخدام البيوتان والغاز الغني بامليثان الإنتاج امليثانول، ومادة

وبداأ االإنتاج يف عام 1999. وتبلغ الطاقة االإنتاجية لل�شركة ما يلي:

• امليثانول: 832 األف طن/�شنة.	

• مادة MTBE  : 610 األف طن/�شنة.	

اأجريت تو�شعة �شركة كفاك يف عام 2009 الإنتاج مليون طن يف ال�شنة من امليثانول و625 

 .MTBE طن يف ال�شنة من مادة

)QVC( 3-  �سركة قطر للفينيل
وتتوىل اإنتاج ثنائي كلوريد االإيثيلني واأحادي كلوريد الفينيل اإ�شافة اإىل ال�شودا الكاوية. وقد 

بداأ االإنتاج يف عام 2000. 

ويف عام 2010 بلغ االإنتاج ال�شنوي ما يلي:

• ثنائي كلوريد االإيثيلني: 500 األف طن	

• اأحادي كلوريد الفينيل: 350 األف طن	
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• ال�شودا الكاوية: 350 األف طن	

• الكلور: 275 األف طن	

)Q-Chem-I( 1-4-  �سركة قطر للكيماويات
 4 الغاز الطبيعي رقم  املنتج من م�شنع �شوائل  االإيثان  ا�شتخدام  اإىل  امل�شروع  يهدف هذا 

الإنتاج املنتجات التالية ح�شب الطاقة الت�شميمية:

• االإيثيلني:  550 األف طن/�شنة	

• بويل االإيثيلني مرتفع الكثافة: 520 األف طن يف ال�شنة	

• الهك�شان-1:  37 األف طن يف ال�شنة	

5-  �سركة ال�سيف املحدودة الإنتاج االألكيل البنزين اخلطي 
)80%(، و�شركة املتحدة للتنمية  للبرتول  بني قطر  م�شرتكة  ك�شركة   2001 عام  تاأ�ش�شت 

)20%( واأن�شاأت جممعا يف اأم�شيعيد الإنتاج االألكيل البنزين اخلطي با�شتخدام تكنولوجيا �شركة

UOP   ودخل اخلدمة يف مار�ص 2006، بينما مت افتتاحه ر�شميا يف فرباير 2007، وتبلغ 
الطاقة االإنتاجية للم�شنع:

• 100 األف طن يف ال�شنة من االألكيل البنزين اخلطي	
• 80 األف طن يف ال�شنة من البارافني العادي امل�شتخل�ص من الكريو�شني	
• 36 األف طن يف ال�شنة من البنزين امل�شتخل�ص من الغازولني احلرارى	
• 3600 طن يف ال�شنة من االألكيل البنزين الثقيل 	

 )Qatofin( 6-  قاتوفني
2003 ك�شركة م�شرتكة بني قابكو )63%(، توتال للبرتوكيماويات )%36(،  تاأ�ش�شت عام 

منخف�ص  اخلطى  اإيثيلني  البويل  الإنتاج  اأم�شيعيد  يف  م�شنعا  واأن�شاأت   )%1( للبرتول  وقطر 

الكثافة من معاجلة 422 األف طن من االإيثيلني، و38 األف طن من البيوتان يف ال�شنة.  يهدف 

امل�شروع اإىل ا�شتغالل االيثيلني املنتج من م�شنع را�ص لفان لتك�شري االإيثان وتوفري منتجات ذات 

قيمة م�شافة من اأجل الت�شدير. وبداأ العمل يف نهاية عام 2009.

)Q-Chem II( 2- 7-  م�سروع �سركة قطر للكيماويات كيوكيم
تاأ�ش�شت يف عام 2002 ك�شركة م�شرتكة بني قطر للبرتول)51%( و�شركة �شيفرون فيليب�ص 

كيميكال )49%( الإقامة م�شنع جديد )Q-Chem II( مل�شتقات االيثيلني يف اأم�شيعيد ملحق 

مب�شنع Q-Chem I(( تبلغ طاقته الت�شميمية 350 األف طن مرتي يف ال�شنة من مادة البويل 

اإثيلني عايل الكثافة و 350 األف طن مرتي يف ال�شنة من مادة األفا اأولفني العادي وقد دخل 

اخلدمة يف نهاية عام 2009.

8-  �سركة را�ض لفان لالأوليفينات 
قاتوفني  و�شركة   )%53.85( كيوكيم-2  بني  م�شرتكة  ك�شركة   2005 عثثام  يف  تاأ�ش�شت 

)45.15%(، وقطر للبرتول)1%( الإن�شاء وحدة تك�شري الإنتاج االإيثيلني.
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يقع امل�شنع يف مدينة را�ص لفان مبوا�شفات عاملية وبطاقة اإنتاجية قدرها 1.3 مليون طن 

مرتي يف ال�شنة من االإثيلني اعتمادا على لقيم االإيثان من م�شروعي الدولفني واخلليج للغاز. 

اإىل  لفان  را�ص  كم من   120 اأنابيب جديد بطول  بوا�شطة خط  املنتج  االإيثيلني  توريد  و�شيتم 

 )HDPE( والبويل ايثيلني عايل الكثافة )NAO( اأم�شيعيد لتغذية م�شنعي األفا اأولفني العادي

يف كيوكم وم�شنع البويل اإيثيلني اخلطي منخف�ص الكثافة )LLDPE( يف قاتوفني. وقد دخل 

اخلدمة يف يناير 2010.

دولة الكويت

امل�ساريع القائمة

اأ- االأ�سمدة 

قامت  حيث  البرتوكيماويات،  ب�شناعة  املهتمة  اخلليجية  الثثدول  اأوائثثل  من  الكويت  كانت 

ببناء م�شانع الإنتاج االأمونيا واالأ�شمدة النيرتوجينية. ولهذا تاأ�ش�شت �شركة �شناعة الكيماويات 

�شناعات  الإقامة  الطبيعية  البالد  مثثوارد  من  اال�شتفادة  بغر�ص   1963 يف   )PIC( البرتولية 

برتوكيماوية متنوعة يف الكويت واالنتفاع بالغاز الطبيعي امل�شاحب ال�شتخراج النفط.

1- �سركة االأ�سمدة الكيماوية:
تاأ�ش�شت يف عام 1964 ومت اإن�شاء اأول جممع �شخم لالأ�شمدة الكيماوية يتكون من اأربعة 

م�شانع اأحدهما لالأمونيا ال�شائلة والثاين ل�شماد �شلفات االأمونيوم والثالث حلام�ص الكربيتيك 

املركز، واالأخري ل�شماد اليوريا. 

بداأ االإنتاج من امل�شانع الثالثة االأوىل يف عام 1966، اأما االإنتاج من م�شنع اليوريا االأول 

فقد بداأ يف عام 1967. كما مت اإقامة م�شنعني اأخرين الإنتاج االأمونيا وم�شنعني الإنتاج اليوريا، 

وقد بداأ االإنتاج يف م�شنع االأمونيا الثاين وم�شنعي اليوريا خالل عام 1971، وم�شنع االأمونيا 

البرتولية  الكيماويات  اأ�شبحت �شركة �شناعة  1984، حيث   ،1972 الثالث والرابع يف عامى 

�شاحبة اأكرب جممع الإنتاج االأمونيا واليوريا يف ال�شرق االأو�شط. يعمل اثنان من م�شانع االأمونيا 

2004، وثالثة  نهاية  األف طن �شنويا يف  اإجمالية بلغت620  الوقت احلايل بطاقة �شنوية  يف 

م�شانع الإنتاج اليوريا بطاقة اإجمالية قدرها 1.4 مليون طن يف ال�شنة.

البرتوكيماويات

1- م�سنع البوىل بروبيلني
100األف  قدرها  اإنتاجية  بطاقة  بروبيلني  البويل  الإنتاج  م�شنع  اإن�شاء   1997 عام  يف  مت 

طن يف ال�شنة. ويتم تغذيته من غاز الربوبيلني الناجت من وحدة التك�شري بالعامل احلفاز املائع 

)FCC( يف م�شفاة ال�شعيبة.

2- م�سنع االأوليفينات االأول )ايكويت(
وبلغت تكاليفه 2 مليار دوالر وبداأ ت�شغيله يف عام 1997 وي�شم وحدة الإنتاج االإيثيلني بطاقة 

اإجمالية 650 األف طن يف ال�شنة، ووحدة الإنتاج جليكول االإيثيلني بطاقة اإجمالية تعادل 350 
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األف طن يف   450 تعادل  اإجمالية  اإيثيلني بطاقة  البويل  الإنتاج  ال�شنة، ووحدتان  األف طن يف 

ال�شنة. ويف عام 2009 مت تو�شعة وحدة البويل اإيثيلني لزيادة طاقتها االإنتاجية اإىل 825 األف 

طن يف ال�شنة.

امل�ساريع قيد االإن�ساء اأو املخطط لها:

1-  م�سروع االأوليفينات الثاين:
يتكون امل�شروع من وحدة تك�شري اللقيم )Unit Cracker( طاقتها االإنتاجية 850 األف طن 

يف ال�شنة من مادة االإيثيلني، كما �شيتم اإقامة م�شنع الإنتاج البويل ايثيلني اخلطى ذو الكثافة 

االيثيلني  جليكول  الإنتاج  وم�شنع  ال�شنة،  األف طن يف   400 قدرها  اإنتاجية  بطاقة  املنخف�شة 

االأحادي بطاقة اإنتاجية قدرها 600 األف طن �شنويا، وم�شنع للبويل بروبيلني بطاقة اإنتاجية 

قدرها 30 األف طن �شنويا. 

2-  م�سروع العطريات:
وي�شتمل امل�شروع على اإن�شاء وحدات الإنتاج وا�شتخال�ص البارازايلني )Paraxylene( بطاقة 

اإنتاجية قدرها 270   األف طن يف ال�شنة والبنزين ))Benzene بطاقة  اإنتاجية قدرها 770 

األف طن �شنويا وذلك با�شتخدام لقيم النافثا الناجت من م�شفاة ميناء عبد اهلل مبقدار 250 األف 

طن يف ال�شنة والغازولني املتوقع اإنتاجه من م�شروع االأوليفينات الثاين.

3- م�سروع االإ�ستايرين:
يجرى حاليا اإن�شاء وحدة الإنتاج مادة االإ�شتايرين بتكلفة بلغت 270 مليون دوالر. و�شتقوم 

االأولية  املواد  اأما  ال�شنة،  األف طن يف   450 اإنتاجية قدرها  االإ�شتايرين بطاقة  باإنتاج  ال�شركة 

من  واالإيثيلني  �شنويا  طن  األف   250 مبقدار  العطريات  م�شروع  من  البنزين  فهى  للم�شروع  

م�شروع االأوليفينات الثاين مبقدار 130 األف طن يف ال�شنة.  

امل�ساركات اخلارجية اجلديدة:

اأ- �سركة اأم اإي جلوبال )املقر الرئي�سي- اململكة املتحدة(:

تاأ�ش�شت �شركة اأم اإي جلوبال يف يوليو 2004،وهي �شركة م�شاهمة بني داو كميكال و �شركة 

ثالث  جلوبال  اإي  اأم  �شركة  منهما.  متتلك  لكل   %  50 بن�شبة  البرتولية  الكيماويات  �شناعة 

م�شانع الإنتاج االإيثيلني جاليكول يف كندا. 

تبلغ الطاقة االإنتاجية ل�شركة اأم اإي جلوبال حوايل مليون طن يف ال�شنة من مادة جليكول 

االإيثيلني. 

ب - �سركة اإكويبوليمرز )املقر الرئي�سي – �سوي�سرا(:

الكيماويات  �شناعة  �شركة  فيها  ت�شاهم  و   ،2004 يوليو  اإيكويبوليمرز يف  �شركة  تاأ�ش�شت 

البرتولية مع �شركة داو كميكال بن�شة 50% لكل منهما، ومتلك �شركة اإيكويبوليمرز ثالث م�شانع 

الإنتاج حم�ص الرتفثليك النقي )PTA( والبوىل اإيثيلني ترفثليت )PET( يف ايطاليا واأملانيا. 

وتبلغ الطاقة االإنتاجية االإجمالية للم�شانع 620 األف طن يف ال�شنة.
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دولة ليبيا

امل�ساريع القائمة:

1- االأ�سمدة وامليثانول:
تعتمد �شناعة البرتوكيماويات القائمة على الغاز الطبيعي حاليا لت�شنيع امليثانول بطاقة 

اإنتاج اإجمالية 2000 طن فى اليوم، ومعملني لت�شنيع االأمونيا بطاقة اإنتاج اإجمالية 2200 طن 

فى اليوم، ومعملني لت�شنيع اليوريا بطاقة اإنتاج اإجمالية 2750 طن فى اليوم وجميعها م�شيدة 

مبدينة مر�شى الربيقة. 

2- م�سنع اأبوكما�ض:
دخل اخلدمة عام 1982، وتبلغ طاقته االإنتاجية ال�شنوية 104 األف طن من ثنائي كلوريد 

االإيثيلني، و60 األف طن من البويل فينيل كلوريد، و60 األف طن من اأحادي كلوريد الفينيل.

3- جممع را�ض النوف للبرتوكيماويات 
املا�شي،  القرن  من  الثمانينات  بداية  مع  اجلماهريية  البرتوكيماويات يف  �شناعة  تطورت 

حيث اأن�شئ م�شنع االإيثيلني والوحدات الالحقة له مبجمع را�ص النوف البرتوكيماوي، والذي 

بداأ يف االإنتاج عام 1987.

وي�شم وحدة لتك�شري النافثا بطاقة 1.2 مليون طن يف ال�شنة الإنتاج املواد التالية:

-  االإيثيلني بطاقة اإنتاجية 330 األف طن يف ال�شنة

-  الربوبيلني بطاقة اإنتاجية 170 األف طن يف ال�شنة

-  خليط رباعي الكربون بطاقة اإنتاجية 130 األف طن يف ال�شنة

-  الغازولني حراري بطاقة اإنتاجية 334 األف طن يف ال�شنة

-  زيت الوقود احلراري بطاقة اإنتاجية 45 األف طن يف ال�شنة

كما دخل مرحلة الت�شغيل يف منت�شف عام 1998 م�شنع البويل اإيثيلني عايل الكثافة بطاقة 

اإنتاجية 80 األف طن يف ال�شنة، وم�شنع البويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة بطاقة اإنتاجية 80 األف 

طن يف ال�شنة.

جمهورية م�سر العربية

تطور �سناعة البرتوكيماويات

وبداية  االأربعينيات  نهاية  يف  متوا�شعة  بداية  م�شر  يف  البرتوكيماويات  �شناعة  بثثداأت 

اخلم�شينيات من القرن املا�شي، باإنتاج غاز االأمونيا من فائ�ص غازات م�شايف التكرير، وذلك 

مب�شانع ال�شماد يف منطقة عتاقة مبدينة ال�شوي�ص.

البرتوكيماويات  �شناعة  يف  جمال  من  اأكثثر  اإىل  الدخول  الثمانينات  يف  بثثداأت  ثم 

النواة  يعد  والثثذي   1981 عام  باالإ�شكندرية  البرتوكيماويات  جممع  تنفيذ  يف  وبثثداأت 

امل�شرية  البرتوكيماويات  �شركة  تاأ�ش�شت  حيث  م�شر  يف  البرتوكيماويات  ل�شناعة  االأوىل 
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واملواد  البرتوكيماويات  وا�شترياد  و�شراء  وبيع  ومعاجلة  وت�شنيع  وت�شغيل  الإنتاج  وذلك 

الو�شيطة. الكيماوية 

لتطوير �شناعة  برناجماً طموحا   2000 العربية فى عام  و�شعت حكومة جمهورية م�شر 

اإن�شاء  وي�شمل  البرتوكيماويات«،  �شناعة  لتطوير  القومية  »اخلطة  والبرتوكيماويات  االأ�شمدة 

اأربعة ع�شر جممعا ت�شم نحو اأربعة وع�شرون م�شنعا على االأقل بطاقة اإنتاج اإجمالية 15 مليون 

له  اأن الربنامج قد خطط  الرغم من  2020. وعلى  اإن�شاوؤها بحلول عام  ال�شنة ويتم  طن يف 

لتقوم بتنفيذه ال�شركة امل�شرية القاب�شة للبرتوكيماويات )اإيكيم( اململوكة بالكامل لهيئة البرتول 

امل�شرية، والتي تاأ�ش�شت يف نوفمرب 2001، فاإنه من املتوقع اأن ي�شارك القطاع اخلا�ص يف اإن�شاء 

بع�ص م�شانع االأ�شمدة والبرتوكيماويات.

اأوال: �سناعة االأ�سمدة

امل�ساريع القائمة

االآزوتية،  االأ�شمدة  تنتج  اخلدمة  7 جممعات يف  العربية  م�شر  جمهورية  حاليا يف  يوجد 

وم�شنعا لالأ�شمدة الفو�شفاتية، باالإ�شافة اإىل اأن هناك م�شنعني اآخرين الإنتاج االأ�شمدة االآزوتية 

قيد االإن�شاء.

1- �سركة اأبوقري لالأ�سمدة وال�سناعات الكيماوية
تعد اأكرب منتج لالأ�شمدة يف م�شر حاليا، وت�شم اأربعة م�شانع، وقد دخل م�شنعها االأول اإىل 

اخلدمة يف عام 1979، تاله ثالث م�شانع اأخرى يف عام 1991، و1998 و2006. وتبلغ طاقتها 

االإنتاجية االإجمالية 8 مليون طن يف ال�شنة من االأ�شمدة املختلفة، ت�شمل: 

- 1.56 مليون طن من نرتات االأمونيا

- 1.1 مليون طن من اليوريا 

-  مليون طن من االأمونيا

-  600 األف طن من حام�ص النيرتيك.

2- �سركة الن�سر لالأ�سمدة وال�سناعات الكيماوية )�سمادكو( 
تدير جممع �شمادكو بال�شوي�ص الذي دخل اخلدمة يف عام 1964، وينتج حاليا:

- 300 األف طن يف ال�شنة من حام�ص الكربيتيك. 

- 450 األف طن يف ال�شنة من حام�ص النيرتيك. 

- 365 األف طن يف ال�شنة من نرتات االأمونيوم.

- 146 األف طن يف ال�شنة من االأمونيا.

3- �سركة ال�سناعات الكيماوية امل�سرية ) كيما (
تاأ�ش�شت عام 1956 وتدير جممع كيما لل�شناعات الكيماوية بالقرب من اأ�شوان وتنتج:  

- 330 األف طن يف ال�شنة من االأمونيا.

- 600 األف طن يف ال�شنة من حام�ص النيرتيك.

- 800 األف طن يف ال�شنة مننرتات االأمونيوم.
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4- �سركة الدلتا لالأ�سمدة وال�سناعات الكيماوية
تقوم بت�شغيل جممع طلخا لالأ�شمدة بطاقة اإنتاجية: 

- 330 األف طن يف ال�شنة من نرتات االأمونيوم.

- 570 األف طن يف ال�شنة من اليوريا واالأمونيا.

5- �سركة العامرية لالأ�سمدة وال�سناعات الكيماوية
تقوم بت�شغيل جممع برج العرب لالأ�شمدة وتنتج مليون طن يف ال�شنة من اأ�شمدة اليوريا.

6- �سركة االأ�سمدة امل�سرية
تاأ�ش�شت عام 1997 واأن�شاأت م�شنعا لالأ�شمدة االآزوتية بال�شخنة دخل اخلدمة عام 2007  

بطاقة اإنتاجية:

- 1200 طن يف اليوم من اليوريا. 

- 1925 طن يف اليوم من االأمونيا.

 كما اأنها تدير بالفعل جممعا مماثال بال�شوي�ص بنف�ص الطاقة االإنتاجية.

7- - �سركة االإ�سكندرية لالأ�سمدة
اأن�شاأت م�شنع اأبو قري لالأ�شمدة االآزوتية، دخل اخلدمة عام 2007 بطاقة اإنتاجية:

- 1200 طن يف اليوم من اليوريا. 

- 1925 طن يف اليوم من االأمونيا.

8-  �سركة اأبو زعبل لالأ�سمدة واملنتجات الكيماوية
�شركة م�شرية من القطاع اخلا�ص تدير وتقوم بت�شغيل م�شنع الفو�شفات الوحيد يف جمهورية 

م�شر العربية، وتنتج اأحادي وثالثي �شوبر فو�شفات، باالإ�شافة اإىل حام�ص الفو�شفوريك.

9-  �سركة م�سر لالأ�سمدة املتخ�س�سة
اأ�ش�شتها �شركة م�شرتكة بني �شركة هيدرو الرنويجية، وال�شركة الت�شيلية املتحدة لالأ�شمدة 

الكيماوية يف فرباير 2003 وذلك بهدف اإن�شاء م�شنع الإنتاج 85 األف طن يف ال�شنة من ال�شماد 

يف منطقة النوبارية، ويتم ت�شويق اإنتاجه بوا�شطة �شركة هيدرو اأجري م�شر للتجارة. 

كما توجد �شركتني م�شتقلتني اأخرتني هما:

10- ال�سركة املالية وال�سناعية امل�سرية
تقوم باإنتاج 150 األف طن يف ال�شنة من حام�ص الكربيتيك، واأحادي �شوبر فو�شفات.

11-  �سركة الن�سر للكوك والكيماويات االأ�سا�سية
تنتج كربيتات االأمونيوم، ونرتات االأمونيوم، باالإ�شافة اإىل منتجات تقطري فحم الكوك.

امل�شاريع قيد االإن�شاء اأو املخطط لها.
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تقوم �شركة Uhde بت�شييد ثالثة م�شانع جديدة لالأ�شمدة االآزوتية:

1- �سركة حلوان لالأ�سمدة 
 وتقوم باإن�شاء م�شنع حلوان، و�شتبلغ طاقته 1200 طن يف اليوم من االأمونيا، و1925 طن 

من اليوريا يف اليوم، وبا�شتخدام نف�ص تكنولوجيا االإنتاج التي ا�شتخدمت يف امل�شنعني االآخرين 

.Uhde اللذين اأن�شاأتهما �شركة

2- �سركة م�سر لت�سنيع البرتول “موبوكو”. 
االأمونيا،  من  اليوم  يف  طن   1200 طاقته  �شتبلغ  بدمياط.  لالأ�شمدة  م�شنع  باإن�شاء  تقوم 

و1925 طن من اليوريا يف اليوم. وتبلغ كلفة امل�شروع 392 مليون دوالر.

3- �سركة اإياأجريوم 
�شتقوم باإن�شاء م�شنعا لالأ�شمدة �شمن برنامج احلكومة )10 �شنوات( ل�شناعة البرتوكيماويات 

واالأ�شمدة. و�شيتكون من خطي اإنتاج طاقة كل منهما 1200 طن من االأمونيا يف اليوم، وخطني 

اآخرين الإنتاج اليوريا بطاقة 1925 طن يف اليوم، وتقوم باإن�شائه �شركة اإياأجريوم وهي �شركة 

اأجريوم الكندية )60%(، و�شركة اإيكيم، واإيجا�ص )24% موزعة بينهما(،  م�شرتكة بني �شركة 

و�شركة جا�شكو )9%(، و�شركة اأبيكورب )7%(، ومن املتوقع اأن تبلغ كلفة امل�شروع 1.5 مليار 

دوالر. وقد كان من املخطط اإن�شائه فى دمياط ولكن مت تاأجيل تنفيذه حاليا.

كما ي�شمل الربنامج احلكومي اإن�شاء م�شنعا لليوريا داخل جممع دمياط وتبلغ طاقته 3500 

طن يف اليوم، و�شتقوم باإن�شائه �شركة م�شرتكة ت�شتحوذ �شركة اأجريوم الكندية على 60% من 

اأ�شهمها، و 40% ل�شركة اإيكيم وم�شاهمني م�شريني اآخرين. ومن املتوقع اأن تبلغ كلفة امل�شنع 

700 مليون دوالر.

4- ال�سركة العربية لالأ�سمدة والكيماويات
هي فرع من موؤ�ش�شة اال�شتثمار العربية ومقرها اأبوظبي وتقوم باإن�شاء جممع كبري لالأ�شمدة 

ثالث  على  تنفيذه  ويتم  دوالر  مليار   1.1 املجمع  ويتكلف  ال�شوي�ص،  جنوب  احلرة  املنطقة  يف 

مراحل، اكتمل اإن�شاء املرحلة االأوىل يف عام 2006، وت�شم وحدتني الإنتاج مليون طن يف ال�شنة 

من االأ�شمدة املركبة NPK، و600 األف طن يف ال�شنة من نرتات الكال�شيوم، و�شيتم يف املرحلة 

اليوريا  الإنتاج  ووحدة  ال�شنة،  مليون طن يف   1.5 بطاقة  االأمونيا  الإنتاج  وحدة  اإ�شافة  الثانية 

بطاقة 1.3 مليون طن يف ال�شنة بكلفة تقدر بث 500 مليون طن، بينما يف املرحلة النهائية �شيتم 

اإن�شاء م�شنع الإنتاج ال�شماد املركب بطاقة 1.6 مليون طن يف ال�شنة وبكلفة 250 مليون دوالر.

5- �سركة م�سر لل�سناعات االأ�سا�سية
هى �شركة م�شرتكة بني اأورا�شكوم لل�شناعات االإن�شائية، و�شركة البرتوكيماويات امل�شرية، و 

بي اإ�ص كيه القاب�شة، وجمموعة اأمريال، و�شتقوم باإن�شاء م�شنع لالأمونيا الالمائية بطاقة 2000 

طن يف اليوم يف ميناء العني ال�شخنة. ومن املتوقع اأن يتكلف امل�شنع 540 مليون دوالر.
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ثانيا: البرتوكيماويات

امل�ساريع القائمة

 LAB 1- وحدة االألكيل بنزين اخلطى
متثل باكورة �شناعة البرتوكيماويات يف جمهورية م�شر العربية، وبداأ ت�شغيلها عام 1984 

ب�شركة العامرية لتكرير البرتول باالأ�شكندرية وتبلغ طاقتها االإنتاجية  50 األف طن/ال�شنة.

2- �سركة البرتوكيماويات امل�سرية – اال�سكندرية
يعترب جممع العامرية للبرتوكيماويات هو االأكرب يف جمهورية م�شر العربية، واأن�شاأته �شركة 

البرتوكيماويات امل�شرية، ودخل اخلدمة عام 1986، وي�شم:

• وحدة اإنتاج البويل فينيل كلوريد	

تنتج مادة راتنجات البويل فينيل كلوريد بطاقة اإنتاجية 80 األف طن �شنويا.

•  جممع اأحادى الفينيل كلوريد 	

وي�شم الوحدات االآتية: 

باإنتاج الكلور باعتباره املادة االأولية الالزمة الإنتاج  اأ( وحدة الكلور وال�سودا الكاوية: تقوم 

اإنتاجية  بطاقة  ثانوي  كمنتج  الكاوية  ال�شودا  اإنتاج  اإىل  اإ�شافة  مومنر  كلوريد  الفينيل 

قدرها 68 األف طن كلور �شنويا، و75 األف طن �شودا كاوية/�شنويا .

ب( وحدة اأحادى كلوريد الفينيل: تقوم باإنتاج مادة اأحادى كلوريد الفينيل باعتبارها املادة 

االأولية االأ�شا�شية الإنتاج البويل فينيل كلوريد بطاقة اإنتاجية 100 األف  طن/�شنويا.

وتعمل  كلوريد:  فينيل  البويل  ومركبات  املت�سابك  اإثيلني  البوىل  مركبات  اإن��ت��اج  وح��دة  ج( 

بطاقة اإنتاجية 30 األف طن مركبات البويل فينيل كلوريد و10 اآالف طن بويل اإيثيلني 

مت�شابك �شنويا.

3- �سركة ال�سرقيون للبرتوكيماويات
البويل بروبيلني يف  للبويل بروبيلني، وتقوم بت�شغيل م�شنع  ال�شركة امل�شرية  وهي �شريك يف 

املنطقة ال�شناعية بال�شوي�ص، وقد دخل اخلدمة يف يناير 2001، بطاقة 20 األف طن يف ال�شنة، 

وقد قامت بت�شميمه �شركة UOP، وي�شتخدم تكنولوجيا �شركة يونيون كربيد يف اإنتاج الربوبيلني.

4- �سركة االإ�سكندرية الأ�سود الكربون
)49%( باال�شرتاك  الكيماوية  لل�شناعات  القاب�شة  ال�شركة  بوا�شطة   1992 تاأ�ش�شت عام 

 Grasim 36%(، وجرازمي اإند�شرتيز( Indo Bharat مع ال�شركتني الهنديتني اإندو بهارات

Industries )15%(. وتبلغ طاقتها االإنتاجية 20 األف طن يف ال�شنة من اأ�شود الكربون، وقد 
.Witco Process ”دخلت اخلدمة عام 1995، وت�شتخدم تكنولوجيا “ويتكو

5- �سركة �سيدى كرير للبرتوكيماويات )�سيدبك(
االإيثيلني  الإنتاج  الإنتاج   تك�شري  وحدة  بت�شغيل  لتقوم   1997 عام  منف�شل  ككيان  تاأ�ش�شت 

بطاقة 300 األف طن/ال�شنة، واإنتاج البويل اإيثيلني بطاقثة 225 األف طن/ال�شنة، وقد مت ت�شغيل 

امل�شروع عام 2000. 
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6- ال�سركة امل�سرية الألكيل البنزين اخلطي “اإيالب”
 وهي �شركة م�شرتكة تاأ�ش�شت يف نوفمرب 2003 بني �شركة اإيكيم )40%( وهيئة البرتول 

بور�شعيد  و�شركة   ،)%22.5( املالية  ووزارة   ،)%22.5( لالإ�شتثمار  الوطني  والبنك   ،)%10(

للمنظفات والكيماويات ال�شناعية )5%(. واأن�شاأت امل�شنع يف االإ�شكندرية الإنتاج 100 األف طن 

.UOP يف ال�شنة من منتج االألكيل بنزين اخلطي بتكنولوجيا من �شركة

حت�شل »اإيالب« على اللقائم 263.200 األف طن يف ال�شنة من الكريو�شني، و27.400 األف 

»اأنربك«.  طن يف ال�شنة من البنزين من �شركة اال�شكندرية الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات 

وبداأ الت�شغيل التجريبى للم�شروع منت�شف عام 2008.

7- م�سنع امليثانول
يقع امل�شنع يف جممع مبارك بدمياط و�شيعمل بطاقة اإنتاجية 1.26 مليون طن يف ال�شنة 

وتقوم باإن�شائه �شركة ميثانك�ص للميثانول امل�شرية »اإمييثانك�ص« وهي �شركة م�شرتكة بني �شركة 

ميثانك�ص الكندية )60%( ، و�شركة اإيكيم )%40(.

مت منح عقد االأعمال الهند�شية والت�شاميم االأولية يف دي�شمرب 2005 اإىل ال�شركة االإجنليزية 

دايف برو�شي�ص تكنولوجي التي ح�شلت اأي�شا باالإ�شرتاك مع �شركة جون�شون ماثاي كتال�شت�ص 

على تكنولوجيا وحدتي التهذيب، وعمليات الت�شنيع املتقدمة.

كما مت منح االأعمال الهند�شية والتوريدات واالإن�شاءات اإىل �شركة تكنيب يف مايو 2007. 

ومن املتوقع اأن تبلغ كلفة امل�شروع 810 مليون دوالر، و�شيتم متويله جزئيا بنحو 170 مليون يورو 

كقر�ص من بنك اال�شتثمار االأوروبي، وقد دخل اخلدمة يف عام 2010.

8- جممع الربوبيلني والبويل بروبيلني
األف   400 بروبيلني بطاقة  البويل  الإنتاج  و�شي�شتمل على م�شنع  بور�شعيد  املجمع يف  يقع 

طن يف ال�شنة، واآخر بطاقة 400 األف طن يف ال�شنة لنزع الهيدروجني من الربوبان الإنتاج لقيم 

للربوبيلني  امل�شرية  ال�شركة  باإن�شائه  وتقوم  بروبيلني.  البويل  م�شنع  اإىل  وتزويده  الربوبيلني 

والبويل بروبيلني وهي �شركة م�شرتكة بني �شركة اإيكيم، و�شركة اأجا�شكو 26% منا�شفة فيما 

)26%(، وجمموعة من امل�شتثمرين العرب %48.  للبرتوكيماويات  ال�شرقية  وال�شركة  بينهما، 

املتحدة  ال�شركة  من  الربوبان  بلقيم  املجمع  تزويد  ويتم   .2009 عام  يف  اخلدمة  دخل  وقد 

مل�شتقات الغاز التي تقوم بت�شغيل م�شنع ا�شتخال�ص �شوائل الغاز الطبيعي يف نف�ص املنطقة.

9- تو�سعة م�سنع البويل فينيل كلوريد
البرتوكيماويات امل�شرية يف �شبتمرب  التابع ل�شركة  البويل فينيل كلوريد  مت تو�شعة م�شنع 

2006 ومت حتديثه لتبلغ طاقته احلالية 70 األف طن يف ال�شنة، ومت اإ�شافة خط اإنتاج جديد 
دخل اخلدمة يف الربع االأول من عام 2009 وتبلغ كلفة امل�شروع 260 مليون دوالر.

م�ساريع قيد االإن�ساء اأو خمطط لها:

1- جممع االأوليفينات
�شيتم اإن�شاء جممع حتويل الغاز اإىل اأوليفينات ك�شركة م�شرتكة مع �شركة �شيفرون فيليب�ص 

للكيماويات، ومن املنتظر اأن تبلغ طاقة املجمع 900 األف طن يف ال�شنة.
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2- تو�سعة م�سنع البويل اإيثيلني
“�شيدبك”  التابع ل�شركة �شيدي كرير للبرتوكيماويات  اإيثيلني  يخ�شع حاليا م�شنع البويل 

األف طن يف ال�شنة لعملية تو�شعة كبرية تتكلف 1.1 مليار  والذي تبلغ طاقته االإنتاجية 225 

2008. وجتدر  العام  نهاية هذا  اإىل اخلدمة  املن�شاآت اجلديدة  اأن تدخل  املتوقع  دوالر، ومن 

التي مت  البرتوكيماويات واالأ�شمدة  اأوائل �شركات  كانت من  “�شيدبك”  اأن �شركة  اإىل  االإ�شارة 

خ�شخ�شتها جزئيا حيث مت طرح 20% من اأ�شهمها للبيع اإىل العامة يف عام 2005. حيث كانت 

مملوكة قبل ذلك بن�شبة 70% لبنوك حكومية و�شركات تاأمني، و30% �شركات برتول حكومية.

3- م�سنع البويل اإيثيلني - دمياط
ال�شركة  وهي �شركة م�شرتكة بني   ”Eatoc“ للبرتوكيماويات  اإيتكو  باإن�شائه �شركة  �شتقوم 

امل�شرية العربية للتجارة “اإيتكو” و�شركة فينمار Vinmar االأمريكية، و�شركة لورجي االأملانية، 

و�شركة كفارنر الرنويجية، و�شتبلغ طاقته االإنتاجية 300 األف طن يف ال�شنة من البويل اإيثيلني، 

و 250 األف طن من الربوبيلني. ومن املتوقع اأن تبلغ كلفة امل�شروع 1.4 مليار دوالر.

4- م�سنع األياف االأكريليك - العامرية
�شتقوم باإن�شائه �شركة االإ�شكندرية الألياف االإكريلك وهي �شركة م�شرتكة بني �شركات: اإيكيم، 

لال�شتثمارات  ال�شعودية  امل�شرية  وال�شركة  واأبيكورب،  الكربون،  الأ�شود  وا�شكندرية  و�شيدبك، 

ال�شناعية، وجمموعة اأديتا بريا Aditya Biria الهندية. �شتبلغ طاقة املرحلة االأوىل 18 األف 

طن من االألياف يف ال�شنة.

5- م�سنع راتنجات البويل اإيثيلني برتوفثاالت PET - دمياط
اإيكيم  بني  م�شرتكة  �شركة  وهي  اإ�شرت  للبويل  الهندية  امل�شرية  ال�شركة  باإن�شائه  و�شتقوم 

اآ�شيا  للبرتوكيماويات املحدودة “�شابل”( )70%( و�شركة  )23%(، وال�شركة الهندية )جنوب 

األف طن يف ال�شنة من راتنجات البويل  اإيني )7%(. و�شتبلغ الطاقة االإنتاجية للم�شنع 315 

اإيثيلني برتوفثاالت، و�شيتم ت�شدير معظم االإنتاج اإىل اأوروبا واأمريكا وال�شرق االأو�شط، و�شمال 

اأفريقيا. ومن املتوقع اأن تبلغ كلفة امل�شروع 135 مليون دوالر، وميكن اأن ميول جزئيا من موؤ�ش�شة 

التمويل الدولية، وهي جزء من البنك الدويل.

اململكة املغربية

االأ�سمدة:

امل�ساريع القائمة:

كما  الفو�شفوريك،  وحام�ص  الفو�شفاتية،  االأ�شمدة  ت�شدير  العامل يف  دول  املغرب  تت�شدر 

تعترب ثالث دولة يف العامل يف اإنتاج الفو�شفات حيث تنتج 24.7 مليون طن من الفو�شفات، كما 

تنتج حوايل مليون طن يف ال�شنة من ثنائي فو�شفات االأمونيوم، و400 األف طن يف ال�شنة من 

ثالثي �شوبر فو�شفات، و200األف طن يف ال�شنة من فو�شفات كربيتات االأمونيوم، وتعتمد على 

لقيم من 4.5 مليون طن يف ال�شنة من الفو�شفات، و1.32مليون طن يف ال�شنة من الكربيت. 
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و180األف طن يف ال�شنة من االأمونيا. كما تنتج املغرب اأي�شاً االأ�شمدة املركبة.

األف طن يف ال�شنة من ثنائي  ومتتلك املغرب �شركة م�شرتكة يف ال�شني تقوم باإنتاج 475 

م�شرتكة  �شركة  اإيل  باالإ�شافة   املغربي.  الفو�شفوريك  حام�ص  با�شتخدام  االأمونيوم  فو�شفات 

اأخرى يف املك�شيك الإنتاج حام�ص الفو�شفوريك واالأ�شمدة من خامات الفو�شفات املغربية. كما 

متتلك اأي�شا �شركة م�شرتكة اأخرى مع فرن�شا الإنتاج حام�ص الفو�شفوريك يف فرن�شا من خامات 

مغربية. وقامت بتوقيع اتفاقية مع باك�شتان الإن�شاء م�شنع لال�شمدة االآزوتية يف كرات�شى بطاقة 

1200طن يف اليوم من اليوريا، و955 طن يف اليوم من االأمونيا. 
م�سروعات البرتوكيماويات يف الدول العربية

املوقعال�سركةاملنتجالدولة
الطاقة االإنتاجية

طن/ال�سنة

تاريخ 

الت�سغيل

9902013 األفاآرزيواآملت/�شوناطراكميثانولاجلزائر
غري حمدد1.1 مليوناآرزيواآملت/�شوناطراكاإيثانول

م�شر

3002013 األفدمياطاإيتاكوبويل اإيثيلني
250 األفدمياطاإيتاكوبروبيلني

2002012 األفدمياطامل�شرية للداى ميثيل اإيرداى ميثيل اإير
غري حمدد1.35 مليونالعني ال�شخنةم�شر للهيدروكربونبويل اإيثيلني

راتنجات البويل اإيثيلني 

تريفيثاالت

املنطقة االقت�شادية امل�شرية الهندية للبويل اإ�شرت

�شمال غرب خليج 

ال�شوي�ص

4202012 األف

2002013 األفاالإ�شكندريةامل�شرية الإنتاج االإ�شتايرينبويل ا�شتايرين

عمان

8142012 األف�ُشحارعمان للعطرياتبارازايلني
210 األفبنزين

5002012 األف�شاللةاأوكتال للبرتوكيماوياتبويل اإيثيلني برتفيثالت
9902012 األف�شاللة�شاللة للميثانولميثانول

قطر

1.62012 مليوناإيثيلني
1.3 مليونرا�ص الفانقطر للبرتول/�شلبويل اإيثيلني

700 األفاإيثيلني جليكول

ال�شعودية

2013-2014اإيثيلني
اجلبيلالبوليمريات الدوليةبويل اإيثيلني

بويل بروبيلني

بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة/ 

بويل اإيثيلني خطي منخف�ص 

الكثافة 

2016اجلبيل�شدارة للكيماويات

اأمينات

اإيال�شتومر

بويل اأوول

اأيزو�شيانات

االإمارات

2.52013 مليونالروي�صبروغ-3بويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة
منطقة خليفة كيماوياتبارازايلني

ال�شناعية

1.372013 مليون

950 األفاملدينة ال�شناعيةبويل بروبيلني
900 األفمونواإيثيلني غليكول

420 األفبويل بروبيلني
400 األفكيومني
340 األفبنزين

200 األفبيوتادايني
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البرتوكيماويات وتلوث البيئة

ونظرا  واالإن�شان.  للبيئة  بالن�شبة  التلوث  م�شادر  اأكرب  البرتوكيماويات  ا�شتخدام  ي�شكل 

تدخل يف  عنها حيث  اال�شتغناء  امل�شتحيل  من  فاإنه  حياتنا،  االنت�شار يف  وا�شعة  ال�شتعماالتها 

�شتى مناحي واأن�شطة االإن�شان اليومية. وت�شمل املواد البال�شتيكية ومواد التنظيف، وال�شباغة، 

والدهانات، واملالب�ص، واملفرو�شات، وال�شجاد، واالأثاث، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ولعب 

واملبيدات  والعطور،  التجميل،  وم�شتح�شرات  ال�شيارات،  وت�شنيع  واالأدوات،  والعدد  االأطفال، 

احل�شرية، وغريها.

بع�ص  على  حتتوي  عديدة  كيماوية  تفاعالت  على  البرتوكيماويات  ت�شنيع  عملية  ت�شتمل 

وميتد  ملوثة،  ونفايات  �شامة  انبعاثات  عنها  وينتج  الكلور،  مثل  اخلطورة  �شديدة  الكيماويات 

تاأثريها امللوث للبيئة حتى اأثناء التخل�ص منها، حيث تنفث نفايات ملوثة للغالف اجلوي واملياه 

والفالن�شات  وال�شمامات  امل�شخات،  املت�شربة من  الغازية  االنبعاثات  اإىل  باالإ�شافة  والرتبة.  

و�شهاريج التخزين، وعمليات ال�شحن والتفريغ ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شناعي. 

كما ميكن اأن توؤدي انبعاثات االإيثيلني والربوبيلني اإىل تكوين اأكا�شيد بالغة ال�شمية، وقد حتتوي 

املواد املت�شربة اإىل الهواء على مركبات م�شرطنة مثل  البنزين وكلوريد الفينيل، والبيوتادايني، 

وثنائي كلوريد االإيثيلني.  وتقدر كمية االنبعاثات من وحدة لتك�شري النافثا بطاقة 500 األف طن 

من االإيثيلني داخل جممع البرتوكيماويات بنحو 2500 طن يف ال�شنة من الربوبيلني واالإيثيلني.

قد  والتي  االأخثثرى  االإنتاج  ووحثثدات  وال�شعالت  الت�شخني،  واأجهزة  الغاليات  تت�شبب  كما 

ت�شتمل على وحدات تن�شيط العامل احلفاز اإىل اإطالق نحو 200 طن يف ال�شنة من اأول اأك�شيد 

الكربون، واأكا�شيد النيرتوجني ونحو 600 طن يف ال�شنة من الكربيت، من نف�ص الوحدة ال�شابقة.

يعتمد ت�شرب املركبات الع�شوية املتطايرة اإىل الهواء على املنتجات التي يتم تداولها داخل 

امل�شنع، والتي قد ت�شتمل على االأ�شيتالدهيد، واالأ�شيتون، والبنزين، والتولوين، والزايلني وثالثي 

املتداولة،  واملواد  االإنتاج،  على عمليات  يعتمد  كما  التولوين،  كلوريد  وثالثي  االإيثيلني،  كلوريد 

واإجراءات معاجلة ال�شرف والنفايات، و�شيانة املعدات والظروف اجلوية.  وتقدر كمية انبعاثات 

من  طن  لكل  كجم   10  –  0.6 بنحو  النافثا  تك�شري  وحثثدة  من  املتطايرة  الع�شوية  املركبات 

االإيثيلني املنتج. وتتكون انبعاثات املركبات الع�شوية املتطايرة من 75% من االألكانات، و%20 

من الهيدروكربونات غري امل�شبعة ن�شفها من االإيثيلني، و5% من العطريات.

ويتولد من نف�ص وحدة تك�شري النافثا مياه ملوثة من عمليات املعاجلة مثل تكثيف البخار، 

واأبراج التربيد ومياه �شرف الوحدات تقدر بنحو 15 مرت مكعب يف ال�شاعة باالإ�شافة اإىل مواد 

�شلبة عالقة تقدر بنحو 100-400 ملجم/لرت، وزيوت و�شحوم بنحو 30-40 ملجم/لرت، وتبلغ 

م�شتويات الفينول اأعلى من 200 ملجم/لرت، والبنزين اأعلى من 100 ملجم/لرت.

كما يتولد عنها اأي�شا حماأة ونفايات �شلبة يعترب بع�شها من املواد اخلطرة الحتوائها على 

مواد ع�شوية �شامة، ومعادن ثقيلة باالإ�شافة اإىل بع�ص املواد اخلطرة االأخرى التي قد تتواجد 

بن�شب موؤثرة مثل بقايا التقطري امل�شاحبة للوحدات التي تتداول االأ�شيتالدهيد، واالأكريلونيرتيل، 

والبنزيل كلوريد، ورباعي كلوريد الكربون، والكيومني، واأنهيدريد حام�ص الفيثاليك، النيرتوبنزين، 

وخالفه. باالإ�شافة اإىل االإطالقات العر�شية الناجتة عن خلل يف الت�شغيل وخ�شو�شا م�شانع 

البويل اإيثيلني، واأك�شيد االإيثيلني، واجلليكول يف جممع البرتوكيماويات والتي من املمكن اأن متثل 
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خطرا بيئيا كبريا يطلق كميات من امللوثات واملنتجات اإىل البيئة، لذا يجب اأن تطبق اإجراءات 

مراقبة االآمان ومنع احلرائق.

مراقبة التلوث واحلد منه

يتم ت�شنيع املواد البرتوكيماوية من خالل �شل�شلة من العمليات املعقدة ح�شب املواد امل�شنعة، 

ويقوم فريق من الفنيني باإعداد وو�شع تدابري خف�ص، ومنع التلوث من م�شدره، وهناك جماالت 

وا�شعة للتح�شينات ويجب اأن ت�شمم  اإجراءات خلف�ص االنبعاثات يف امل�شنع وتكون هدفاً الإدارة 

امل�شنع.

خف�ض  انبعاثات الهواء

•  ميكن خف�ص انبعاثات املواد الع�شوية املتطايرة من ال�شمامات وامل�شخات من خالل 	

ا�شتخدام و�شائل منع ت�شرب حمكمة واتباع تدريبات جيدة لت�شميم و�شيانة االأجهزة.

•  ا�شتخدام و�شائل اإغالق ميكانيكية مالئمة.	

•  تبني طرق اأنظمة ا�شرتجاع البخار، ومانع ت�شرب مزدوج لل�شهاريج ذات ال�شقف العائم 	

خلف�ص الفاقد من �شهاريج التخزين، ومناطق نقل املنتجات، ومناطق الت�شغيل االأخرى. 

•  ا�شرتجاع العوامل احلفازة وخف�ص االنبعاثات اجلزيئية.	

•  خف�ص انبعاثات اأكا�شيد النيرتوجني با�شتخدام م�شاعل خا�شة.	

•  ح�شن ا�شتعمال الوقود.	

اإزالة اأو تخفي�ض امللوثات

•  ا�شتخدام اإ�شافات خالية من الكروم يف مياه التربيد.	

•  ا�شتخدام عوامل حفازة طويلة االأجل واإعادة تن�شيطها وا�شرتجاعها لتمديد دورتها.	

التدوير واإعادة اال�ستخدام

•  تدوير مياه التربيد ومعاجلة مياه ال�شرف اإىل احلدود املقبولة.	

حت�سني اإجراءات الت�سغيل

• عزل مياه �شرف عمليات املعاجلة من اأنظمة املياه االأخرى.	

• حت�شني وتكرار تنظيف ال�شهاريج واالأجهزة.	

• منع دخول النفايات ال�شلبة والزيتية اإىل نظام ال�شرف.	

• و�شع ومداومة خطط ا�شتعداد وطوارئ وجمابهة.	
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اخلال�صـــــة

تعد �شناعة البرتوكيماويات من دعائم االقت�شاد العاملي الهامة وحمورا اأ�شا�شيا يف التنمية 

من  اال�شتفادة  املا�شية  االأربعة  العقود  خالل  ال�شناعية  الثثدول  ا�شتطاعت  ولقد  ال�شناعية، 

ال�شناعة  توا�شل هذه  و�شوف  فيها.  مرافق احلياة  تنمية جميع  البرتوكيماوية يف  ال�شناعات 

م�شرية النمو على م�شتوى الطاقة االإنتاجية، وكذلك التنوع يف املنتجات، وعلى م�شتوى التوجه 

نحو تنمية ال�شناعات التحويلية النهائية التي حتقق قيمة م�شافة اأعلى.

حتتاج �شناعة البرتوكيماويات اإىل ا�شتثمارات �شخمة، وا�شتخدام تقنيات متقدمة، وتعتمد 

يف املقام االأول على الغاز الطبيعي، وم�شتقات النفط كمواد اأولية، يتم تك�شريها ال�شتخال�ص 

مواد برتوكيماوية ت�شتخدم يف �شناعات عديدة. وتتميز مبردود اقت�شادي عال.

تتمتع الدول العربية بعدد من املزايا واملقومات والروات الطبيعية امل�شجعة الإقامة �شناعات 

وامل�شتقات  الطبيعي،  الغاز  يف  املتمثلة  االأولية،  املواد  توفر  اأهمها:  من  متطورة  برتوكيماوية 

النفطية باأ�شعار تناف�شية، و�شوق يتميز بارتفاع معدالت اال�شتهالك، واملوقع اجلغرايف املتميز 

بني ال�شرق والغرب، عالوة على اجلهود الهائلة التي تبذلها هذه الدول لتطوير البنية التحتية 

االأهداف  بع�ص  اإىل حتقيق  و�شعيها  البرتوكيماويات،  ل�شناعات  لتكون قاعدة �شلبة  املتكاملة 

اال�شرتاتيجية البارزة، مثل:

• تنويع ايرادات ت�شدير النفط م�شتقبال، وال�شعي نحو ا�شتقرارها.	

• اال�شتثمار االأمثل ملواردها باإ�شافة القيمة لها.	

• نقل التقنيات احلديثة، وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية.	

• اخلام 	 باملواد  القائمة  االأعثثمثثال  لربط  الالزمة  الكاملة  االأ�شا�شية  التجهيزات  بناء 

وا�شت�شراف امل�شتقبل بت�شكيلة وا�شعة من ال�شناعات الثانوية.

منطقة  يف  للمنتجني  مغرية  البرتوكيماويات  �شناعة  جمال  يف  اال�شتثمار  مالمح  وتبدو 

ال�شرق االأو�شط، مما جعل �شركات البرتوكيماويات العمالقة تتجه نحو تركيز اأعمالها ب�شكل 

اأ�شا�شي على منطقة ال�شرق االأو�شط، حيث اأثبتت الدرا�شات اأن العديد من �شركات الت�شنيع 

االأكر جناحا يف العامل قامت بنقل مرافقها ال�شناعية اإىل املناطق االأف�شل عن طريق توطني 

ال�شناعات قرب موارد خاماتها.

لذلك فمن املتوقع اأن تلعب منطقة ال�شرق االأو�شط دورا فاعال على املدى البعيد يف اأ�شواق 

البرتوكيماويات العاملية.

ومن ال�شروري التن�شيق والتعاون بني الدول العربية االأع�شاء يف اأوابك يف جمال �شناعة 

البرتوكيماويات وخا�شة يف جمال البحث والتطوير، مما يدعم و�شعها على خريطة الالعبني 

الرئي�شيني يف العامل.

بع�ص  على  حتتوي  عديدة  كيماوية  تفاعالت  على  البرتوكيماويات  ت�شنيع  عملية  ت�شتمل 

وميتد  ملوثة،  ونفايات  �شامة  انبعاثات  عنها  وينتج  الكلور،  مثل  اخلطورة  �شديدة  الكيماويات 
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تاأثريها امللوث للبيئة حتى اأثناء التخل�ص منها، حيث تنفث نفايات ملوثة للغالف اجلوي واملياه 

والفالن�شات  وال�شمامات  امل�شخات،  املت�شربة من  الغازية  االنبعاثات  اإىل  باالإ�شافة  والرتبة.  

وميكن  ال�شناعي.  ال�شرف  مياه  ومعاجلة  والتفريغ  ال�شحن  وعمليات  التخزين،  و�شهاريج 

ال�شيطرة على التلوث واحلد منه عن طريق: 

• تطبيق برنامج �شيانة لالأجهزة خلف�ص ت�شرب املركبات الع�شوية املتطايرة.	

• تركيب اأنظمة ا�شرتجاع البخار خلف�ص انبعاثات املركبات الع�شوية املتطايرة.	

• ا�شتخدام م�شاعل قليلة نفث اأكا�شيد النيرتوجني.	

• حت�شني ا�شتعمال الوقود.	

• تن�شيط واإعادة ا�شتخدام العوامل احلفازة امل�شتعملة، واملذيبات واملحاليل االأخرى.	

• تدوير مياه التربيد واإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف.	

• عزل مياه �شرف عمليات املعاجلة عن املياه االأخرى.	

• ا�شتخدام اإ�شافات خالية من الكروم يف مياه التربيد.	

• ت�شميم وتطبيق تدابري لال�شتعداد والطوارئ واملنع.	



سمير القرعيش

63

املـراجـــــع

• امللتقي احلادي والع�شرون الأ�شا�شيات �شناعة النفط والغاز 	 �شناعة البرتوكيماويات– 

– مار�ص 2011 - د. �شمري حممود القرعي�ص، اإدارة ال�شوؤون الفنية ، منظمة االأقطار 
العربية امل�شدرة للبرتول.

• درا�شة �شناعة االأ�شمدة والبرتوكيماويات يف الدول العربية: الو�شع احلايل وامل�شاريع 	

 ، الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  القرعي�ص،  2009 -   د. �شمري حممود  مار�ص   – امل�شتقبلية 

منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول.

• عّمان –االأردن - مايو 	 االأوراق القطرية املقدمة اإىل موؤمتر الطاقة العربي الثامن – 

.2006
• تكنولوجيا الغاز الطبيعي – م. علي فرج، جمال عبد ال�شالم، ه�شام حممود �شعيب – 	

يوليو 2004.

• امل�شدرة 	 العربية  االأقطار  منظمة   ، الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  داخلية،  ودرا�شات  تقارير 

للبرتول.

• تقرير االأمني العام ال�شنوي، منظمة االأقطار العربية امل�شدرة للبرتول، اأعداد متفرقة.	

• �شناعة البرتوكيماويات يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية – منظمة اخلليج 	

لال�شت�شارات ال�شناعة 1994.

• املنظمة 	  –  2000 العربي حتى عام  الوطن  الكيماوية وخاماتها يف  االأ�شمدة  �شناعة 

العربية للتنمية ال�شناعية - جامعة الدول العربية – دي�شمرب 1984.

• �شناعة البرتوكيماويات واالأ�شمدة يف منطقة اخلليج العربي. درا�شة جاكوب2006.	

• �شناعة النفط والكيماويات يف العراق – منظمة العمل العربية – بغداد 1979.	

• عبد الوهاب ال�شعدون، �شناعة البرتوكيماويات فى اخلليج العربى، جملة النفط والغاز، 	

اأعداد متفرقة.

• �شليمان 	 العزيز  عبد  د.   – العربي  الوطن  يف  البرتوكيماوية  ال�شناعات  واآفثثاق  واقع 

العبيدي – اأبيكورب2001.

• واقع �شناعة املنتجات البال�شتيكية يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية – من 	

	• Global Petrochemicals – Who is really benefitting from the growth 

in the new world? – Dr. Jaap Kalkman، Dr. Alexander Keller، 
Roland Berger Strategy Consultants، 2012.

	• Arab Oil & Gas Directory، 2012.

	• Chemical & Engineering News، Washington، D.C. )2000-1998(.

	• Chemicals from Natural Gas.
	• Chemicals Technology، Ethylene and Propylene Image Gallery.

	• D. Burdick et al.، Petrochemicals in Non-technical language ، 

Pennwell Books، Oklahoma )1990(. 



النفط والتعاون العربي  -  146

64

	• Eng. Sanaa El-Banna. Paper submitted to the 8th Energy 

Conference، Amman-Jordan، May 2006 ،17-14.

	• Fundamentals of Polymers Engineering
	• Global & Arab Petrochemicals Industries )A Future Vision(، 

	• Industrial Chemicals Technology Handbook.

	• Publishing Corporation، New York )1956(.

	• Petrochemicals and Fertilizers Industries in Arab Gulf Area- Jacob 

Consultancy، www.jacobconsultancy.com
	• Petrochemicals – www.bytocom.com
	• The Chemistry of Petrochemicals، Melvin J. Astle، Reinhold
	• Pollution prevention and abatement handbook، World Bank 

Group، Effective July 1998.



األبحـــــــــاث
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ترجمة المهندس تركي الحمش ٭ ٭

تغير السرعات السيزمية في مكامن الرمال النفطية 
الثقيلة خالل عملية االستخالص الحراري

ينطوي احلقن امل�ستمر للبخار يف عمليات ال�ستخال�ص املعزز حراريا )التحفيز الدوري بالبخار اأو الإنتاج 

باجلاذبية املعززة بالبخار( على تغريات تطراأ على ال�سوائل، ترافقها تغريات يف ال�سغط واحلرارة �سمن 

م�سام ال�سخور التي غالبًا ما تكون �سخورًا رملية غري مرتا�سة اأو �سعيفة الرتابط، وهذا بدوره قد يعزز 

اأو يقلل من الإجهادات الفعالة ويغري من خ�سائ�ص مرونة ال�سخر.

تقود عمليات ال�ستخال�ص املعزز حراريًا اإىل ارتباطات معقدة، وجتري عمليات امل�سح ال�سيزمي))) رباعي 

الأبعاد 4D لتحديد املناطق املتاأثرة البخار، ومع اأن تف�سري نتائج هذه امل�سوحات اأمر بالغ ال�سعوبة، اإل 

اأن اإجراءها اأمر �سروري لتعظيم ال�ستفادة من تطوير املكامن.

))(  Seismic Survey ترتجم اأحياناً اإىل امل�شح الزلزايل اأو االهتزازي، واآثرنا تركها كما هي ل�شيوع اللفظ )املرتجم(.

متت ترجمة هذه الدرا�سة باإذن من اأ�سحابها الذين نقدم لهم �سكرنا وتقديرنا. وقد ن�سرت الدرا�سة الأ�سلية باللغة النكليزية يف جملة
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 على حاالت درا�شية وذلك للح�شول على تقدير 
(((

مت اإجراء عمليات املحاكاة الرقمية

لتغري ال�شغط، ودرجة احلرارة، وت�شبع امل�شام بال�شوائل، واالإجهاد والتوتر يف اأي منطقة 

تقع حول اآبار احلقن واالإنتاج.

وقد ا�شتخدم نهج Ciz و Shapiro )2007( )اجليوفيزياء A75-A79،72( لنموذج ت�شتت 

ال�شرعة يف كتلة الرمال النفطية يف ظل ظروف خمتلفة من درجات احلرارة وال�شغط. 

ومت احل�شول على توافق جيد بني ال�شرعات املتوقعة وال�شرعات املخربية املقا�شة �شمن 

عينات من رمال النفط الكندية، ويبدو اأن النتائج مفيدة لتقدمي تف�شري اأف�شل للم�شح 
(((

ال�شيزمي رباعي االأبعاد عند حتديد منطقة تاأثري البخار.

حتتوي الرمال غري املرتابطة وال�شخور الرملية يف اأحوا�ض غرب كندا و�شرق فنزويال 

البيتومني(.  الثقيل جداً،  النفط  الثقيل،  الثقيلة )النفط  النفوط  على كميات هائلة من 

وعند تطبيق تقنيات اال�شتخال�ض املعزز حراريا مثل التحفيز الدوري بالبخار )CSS( اأو 

االإنتاج باجلاذبية املعززة بالبخار )SAGD(، فاإن حقن البخار يف مكامن الرمال النفطية 

يوؤدي اإىل ظهور تغريات يف درجات احلرارة وال�شغوط وحمتوى امل�شام من ال�شوائل. ومن 

اجللي اأن هذه التغريات توؤثر على خوا�ض املرونة واخلوا�ض ال�شيزمية لطبقات الرتبة.

اإن ا�شتخدام امل�شح ال�شيزمي رباعي االأبعاد )اإ�شافة الوقت للم�شح ال�شيزمي ثالثي 

االأبعاد( ميكن اأن ي�شاهم يف ر�شد تاأثري هذه التغريات يف مكامن الرمال غري املرتابطة 

.
(((

اأو �شعيفة الرتابط

ميكن ب�شكل تقريبي حتديد النطاقات ال�شاخنة يف املكمن من خالل مقارنة خرائط 

املراقبة  تعنى  اأوقات خمتلفة.  الخ( يف  التخامد،  ال�شعة،  )ال�شرعة،  ال�شيزمية  ال�شمات 

وميكن  احلرارية،  التغريات  خالل  ال�شيزمية  ال�شمات  يف  املرئية  بالتغريات  ال�شزمية 

الفيزيائية مرتافقة مع   
(((

النمذجة ا�شتخدام  اأف�شل عند  نحو  التغريات على  فهم هذه 

القيا�شات املخربية املبا�شرة.

ال�شيزمية   اخلوا�ض  قيا�شات  من  العديد  املا�شية  الثالثة  العقود  مدى  على  ن�شرت 

يف  نق�ٌض  هنالك  بقي  ذلك  ورغ��م   ،
(((
الثقيل النفط  لرمال  والتخامد(  املوجة  )�شرعة 

املتجلية  جيداً  املعروفة  ال�شعوبات  هناك  جهة  فمن  اأ�شباب،  لعدة  النقاط  بع�ض  فهم 

(1) Numerical simulation.
))( جرى يف الغالب اإدراج م�شادر االقتبا�ض يف الهام�ض ال�شفلي لل�شفحة بدل تركها �شمن الن�ض العربي )املرتجم(.

(3) Zhang et al., 2005; Nakayama et al., 2008; Tanaka et al., 2009
(4)  Modeling. 
(5)  Mraz et al., 1982; Nur et al., 1984; Tosaya et al., 1987; Wang and Nur, 1988, 1990; Wang et al., 

1990; Eastwood, 1993; Kato et al., 2008.
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يف احل�شول على عينات متثل فعلياً الرمال النفطية، ومن اجلهة االأخرى هناك حدود 

الإمكانيات اأنظمة االختبار التي ت�شمم عادة لل�شخور ال�شلبة ولي�ض للرمال النفطية غري 

املرتابطة. اإ�شافة اإىل ما تقدم، فاإن التطبيقات احلقلية ا�شتناداً اإىل القيا�شات املخربية 

التي يتم احل�شول عليها من الرتددات فوق ال�شوتية لي�ض وا�شحة املعامل ب�شبب الت�شتت 

املوجي الذي يح�شل يف الرمال غري املرتابطة.

وترتبط   ،
(((
الثقيل بالنفط  امل�شبعة  ال�شخور  خوا�ض  لنمذجة  عدة  حماوالت  جرت 

�شعوبات هذه املحاوالت اإىل حد كبري ب�شلوك اللزوجة املرنة �شمن النفوط الثقيلة، حيث 

ت�شلك هذه النفوط �شلوك االأج�شام ال�شلبة عند الرتددات العالية و/اأو درجات احلرارة 

احل��رارة  درج��ات  و/اأو  املنخف�شة  ال��رتددات  عند  ك�شوائل  تت�شرف  بينما  املنخف�شة، 

 .
(((
املرتفعة

تتمتع النفوط الثقيلة بتجمعات اإجهاد منوذجية غري مهملة تعتمد على الرتدد ودرجة 

احلرارة، وهذا ما ي�شمح بانت�شار االإجهاد املوجي فيها، لذلك فاإن اخل�شائ�ض الفيزيائية 

 
(((
باملوائع امل�شبع  بال�شخر  اخلا�شة  تلك  عن  تختلف  الثقيل  بالنفط  امل�شبع  لل�شخر 

نهج  تطبيق  ما مينع من  ، وهذا 
(((
النموذجية االإجهاد  توجد جتمعات  اخلفيفة حيث ال 

 Biot-Gassmann معادالت  تعميم  اإن   .
(((
امل�شامات اخلا�ض مبرونة     Biot-Gassmann

التي و�شعت يف االأ�شا�ض لل�شخور امل�شامية امل�شبعة مبواد لدنة ميكن اعتباره اأول حماولة 

. تنظر هذه الورقة 
(((
لنمذجة اال�شتجابات ال�شيزمية يف ال�شخور امل�شبعة بالنفط الثقيل

يف جدوى االأخذ بهذا النهج للتنبوؤ بال�شرعات يف رمال النفط الثقيل.

1- تقدم ال�سغط واحلرارة وت�سبع امل�سام باملوائع خالل تطبيق تقنية الإنتاج باجلاذبية 
املعززة بالبخار

كيفية  )))IFPEN تظهر 
بالبخار يف  املعززة  باجلاذبية  اإنتاج  لعملية  اإجراء منذجة  مت 

. وقد مت احل�شول 
(((
تغري االإجهاد وال�شغط واحلرارة والبخار بالعالقة مع تغري الزمن

على النتائج التي ي�شتعر�شها هذا الق�شم من خالل عمليتي حماكاة متزاوجتني اأجريتا 

(1)  Das and Batzle, 2008; Ciz et al., 2009.
(2)  Batzle et al., 2006b; Hinkle, 2008.

))(  املوائع Fluids ت�شمل ال�شوائل والغازات، وهذه عملياً هي احلال يف مكامن النفط )املرتجم(.

(4) Ciz and Shapiro, 2007; Gurevich et al., 2008; Ciz et al., 2009.
)(( Biot 1941؛ Gassmann، 1951.

(6) Ciz and Shapiro, 2007.
(7) IFP Energies nouvelles (املترجم).
(8) Lerat et al., 2010; Zandi, 2011.
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با�شتخدام البيانات الهند�شية والعوامل املتغرية التي قدمها )Zandi  )2011. ترتكز هذه 

املحاكاة على بناء اقرتان بني حماكي املكامن PumaFlowTM  واملحاكي اجليوميكانيكي 

على حجم  املوؤثرة  اجليوميكانيكية  االآث��ار  االعتبار  تاأخذ يف  لكي  وذلك   ،ABAQUSTM

امل�شامات وعلى تغريات نفاذية املكمن.

اأجري االقرتان التكراري مع اأخذ الت�شحيح ال�شمني حلجم امل�شام الذي مت احل�شول 

. يعتمد معيار التقارب على حتليل حجم امل�شام 
(((
عليه من حماكي املكامن بعني االعتبار

يف كال املحاكيني والذي تظهر احلاجة له به����دف التو�ش���ل اإىل ف���رق ن�ش���بي اأق���ل من 

3-10. اأما النفاذية املاأخوذة يف حماكي املكامن فرتتبط مع التوتر اجليوميكانيكي مع اأخذ 

العالقة التجريبية التي اقرتحها )Touhidi-Bagigni، 1998(، والتي تن�ض على:

حيث k1 حيث النفاذية املطلقة احلالية، k0 هي النفاذية املطلقة االأولية، εv هي التوتر 

احلجمي، وC ثابت.

مت اأخذ القيم C =2، وC =5 ملطابقة التطورات االأفقية والعمودية يف النفاذية. ومت 

يف هذه املحاكاة منذجة مكمن يقع على عمق 250 م، وتبلغ �شماكته 20 م على املحور 

العمودي Z. اجلزء املدرو�ض من املكمن كان عبارة عن مثلث ب�شماكة 147 م )على املحور 

 .Y وطول 500 م على املحور ،)X

يبني ال�شكل 1aال�شبكة امل�شتخدمة يف املحاكي على امل�شتوى X-Z وحتتوي على قالب 

واحد على املحور Y. تقرتن االآبار يف مركز اجلزء املدرو�ض ويرتفع بئر احلقن 3.5 م عن 

 .
(((
بئر االإنتاج )ال�شكل 1a حيث تعربرّ النقاط I وP عن موقع اآبار احلقن واالإنتاج بالرتتيب(

مت بناء النطاق املدرو�ض يف النموذج اجليوميكانيكي من ال�شطح اإىل عمق 280 م، ويت�شمن 

طبقة منخف�شة االإجهاد ب�شماكة 10م. من ال�شروري مالحظة اأن االإزاحات على طول 

التوتر.  �شروط  تفر�شه  ما  وهذا  اجليوميكانيكي  النموذج  يف  حتجيمها  مت   Y املحور 

 Zandi وبهدف التب�شيط، تعترب ا�شتجابة ال�شخر ذات مرونة خطية متناظرة. وقد قدم

)2010( املزيد من املعلومات عن ال�شروط املاأخوذة بعني االعتبار.

منها حالة ما قبل الت�شخني  اأول 120 يوماً  اإجراء املحاكاة ملدة 1500 يوم، متثل  مت 

للنطاقات املحيطة باالآبار من خالل تدوير البخار لتخفي�ض لزوجة النفط وخلق ات�شال 

ديناميكي بني هذه النطاقات. بعد انتهاء تلك املرحلة، يبداأ حقن البخار بدرجة حرارة 

(1) Settari and Mourits, 1998; Longuemare et al., 2002.
))(  I= Injection احلقن، وP=Production االإنتاج )املرتجم(.
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260 درجة مئوية، ويبداأ االإنتاج بحيث يتم التحكم مبعدالته ب�شكل اأوتوماتيكي عند �شغط 
اأعظمي يبلغ 5 ميغابا�شكال يف بئر احلقن، و�شغط اأ�شغري يبلغ 0.5 ميغابا�شكال يف بئر 

االإنتاج. يجري التحكم االأوتوماتيكي مبعدالت االإنتاج ا�شتناداً اإىل حتاليل احلرارة يف كل 

بئر، وت�شبط املعدالت بحيث تكون حرارة بئر االإنتاج اأقل بع�شرين اأو ثالثني درجة مئوية 

من حرارة بئر احلقن.

ال ميكن لل�شوائل اأن جتري خارج حدود املكمن يف النموذج الذي ا�شتخدم للمحاكاة، 

واأخذ بعني االعتبار �شياع احلرارة بالتو�شيل عرب الطبقات العليا وال�شفلى با�شتخدام 

منوذج مب�شط اأحادي البعد لفرط االإجهاد اأو انخفا�شه يف االجتاه العمودي، كما جرى 

النموذج  يف  ال�شفلى  للحدود  واالإزاح���ات  اجلانبية  للحدود  االأفقية  االإزاح��ات  اإيقاف 

اجليوميكانيكي.

اأيام،  واملحاكي اجليوميكانيكي يف خم�شة  املكمني  املحاكي  املتكرر بني  االقرتان  مت 

املحاكاة.  600 مرة خالل  ت�شحيحها  امل�شام قد مت  املكمن وحجم  نفاذية  اأن  يعني  مما 

وجرت درا�شة تطور املتغريات الرئي�شية يف ثالث خاليا خمتلفة ميكنها اأن متثل ثالث 

نطاقات يف املكمن )ال�شكل 2-4(. تقع هذه اخلاليا يف نف�ض امل�شتوى X-Z وعند نف�ض 

 A اخللية .Cو ،Bو ،A 1 مو�شع هذه اخلالياa يو�شح ال�شكل .Z االرتفاع على املحور

ال�شكل ))(
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املكمن على  و�شعت يف منت�شف 

بئر احلقن.  ف��وق  م   5.5 ارت��ف��اع 

 C و اخللية B مت اختيار اخللية

الحقاً من االآبار، على بعد 18.5 

على   A اخللية  م��ن  م  و60   ، م 

الرتتيب. ميكن مالحظة و�شول 

اجلبهات املختلفة بو�شوح �شمن 

 ،)B املكمن )وتبدو جلية متاماً يف

حيث جبهة االإجهاد تتبعها جبهة 

�شغط امل�شام، ثم جبهة احلرارة، 

واأخرياً التغري يف الت�شبع. 

من  )امل��ك��ون  البخار  يتحرك 

و30% من  امل��اء  بخار  من   %70
تتجاوز  عندما  ال�شائل(  الطور 

70 درجة مئوية،  درجة احل��رارة 

اأوالً  باملاء  النفط  ي�شتبدل  حيث 

ثم بالبخار عندما ت�شل احلرارة 

ي�شبب  مئوية.  درج��ة   260 اإىل 

البخار تغريات يف  ت�شكل حجرة 

الكلي  واالإجهاد  الفعال،  االإجهاد 

مما  املكمن  �شخور  يف  والتوتر 

 .
(((
يوؤدي اإىل تغري النفاذية

و4  و3،   ،2 االأ���ش��ك��ال  تو�شح 

املركبة  االإجهاد يف  تغريات  هذه 

االأفقية  واملركبة   σzz العمودية 

 Bو A شمن اخلاليا� )y و σzz(
وC على التوايل )اعترب االإجهاد 

االن�شغاطي موجباً(.

ت��غ��ريت ح��ال��ة االإج���ه���اد يف 

امل�شبق(،  الت�شخني  من  يوماً   120 )بعد  البخار  بداأ حقن  عندما  كبري  ب�شكل   A اخللية 

(1) Touhidi-Bagigni, 1998; Dusseault, 2008.

ال�شكل ))(
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فالبخار يوؤدي اإىل زيادة احلرارة 

و�شغط امل�شام حول البئر.

يبداأ االإجهاد العمودي الكلي 

بينما   A اخل��ل��ي��ة  يف  ب��ال��ت��زاي��د 

 .Cو  B ال�شبكتني  يف  يتناق�ض 

ميكن ربط هذه الظاهرة بالتاأثري 

فال�شخور  املعكو�ض،  القو�شي 

ب�شبب  عملياً  تتمدد  البئر  حول 

ال�شغط مما  وتغريات  احل��رارة 

الكلي  العمودي  باالإجهاد  ي��وؤدي 

اإىل االزدي����اد ح��ول االآب���ار ويف 

جبهة  ت�شل  وعندما   .A اخللية 

)بعد   B اخللية  اإىل  ال�شغط 

حوايل 400 يوم كما هو مبني يف 

ال�شكل 3، يبداأ االإجهاد الكلي يف 

B باالإزدياد. وتتعزز هذه الزيادة 
الحقاً مع و�شول جبهة احلرارة 

بعد حوايل 600 يوم، ويف نهاية 

جبهتا  ت�شل  مل  املحاكاة  عملية 

ب�شكل وا�شح  ال�شغط واحلرارة 

اإىل اخللية C، وهذا هو ال�شبب 

وراء انخفا�ض االإجهاد العمودي 

الكلي فهي هذه اخللية فقط.

ي��ت��زاي��د االإج���ه���اد االأف��ق��ي 

الكلي z يف املكمن ب�شكل وا�شح 

خ����الل ع��م��ل��ي��ة ح��ق��ن ال��ب��خ��ار 

ب��ال��ع��الق��ة م��ع ظ���روف احل���دود 

اجلانبية امل�شتخدمة يف النموذج 

بالتايل  ويتغري  اجليوميكانيكي، 

االإجهاد االأفقي الكلي ما عدا ذاك يف اخللية A )اأي قرب االآبار( يف بداية عملية احلقن 

عر�ض  مع  باملقارنة  �شغرياً  البخار  حلجرة  اجلانبي  االمتداد  يكون  حيث   )2 )ال�شكل 

املكمن. يرتبط تقدم االإجهادات االأفقية االأخرى yمب�شتوى التوتر االفرتا�شي املعتمد يف 

ال�شكل ))(
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النموذج اجليوميكانيكي، فيزداد 

عند كل مرحلة من االإنتاج يف كل 

.Cو ،Bو ،A اخلاليا

يظهر املخطط p'- q يف ال�شكل 

النموذج اجليوميكانيكي  نتائج   5
)االإج���ه���اد ال��و���ش��ط��ي ال��ف��ع��ال، 

للخاليا  االإج����ه����اد(  ان���ح���راف 

املكمن  اأن  اإىل  وبالنظر  الثالث. 

اإىل  االإ����ش���ارة  فيمكن  حم���دود، 

لل�شخر  اأوالً وبالن�شبة  اجتاهني: 

زيادة  اإىل  احل��رارة  ارتفاع  يوؤدي 

)))q عن حالة 
 وزيادة يف 

(((
 p' يف

اخلوا�ض،  املوحد  االأويل  التوتر 

امل�شام مما  �شغط  �شيزداد  ثانياً 

يوؤدي اإىل انخفا�ض p بينما ترفع 

قيمة q عن احلالة االأولية.

ال�شكل  يف  م��ب��ني  ه��و  وك��م��ا 

لكل  االإج��ه��اد  م�شار  يختلف   ،5
عن  االبتعاد  عند  خا�شة  خلية، 

 .)C ح��ج��رة ال��ب��خ��ار )اخل��ل��ي��ة

االجت��اه  نف�ض  مالحظة  وميكن 

من  فانطالقاً   ،B و   A للخاليا 

اخلوا�ض  موحد  االإج��ه��اد  حالة 

تتناق�ض 'p وتزداد q عند و�شول 

جبهة �شغط امل�شام. بينما تزداد 

'p و q الحقاً عندما ت�شل جبهة 
 ،C للخلية  وبالن�شبة  احل���رارة. 

و�شلت جبهة ال�شغط بالكاد بعد 

مرور 1500 يوم، بينما مل ت�شل جبهة احلرارة.

))(  االإجهاد الفعال الو�شطي هو ال�شغط الذي ينتقل مبا�شرة من حبيبة اإىل اأخرى �شمن ال�شخر )املرتجم(.

كل  مت�شاوية يف  ما غري  ج�شم  من  نقطة  على  فيها  املوؤثر  االإجهادات  تكون  حالة  وهي  االنحراف،  اإجهاد  اأو  التفا�شلي  االإجهاد    )((

االجتاهات )املرتجم(.

ال�شكل )4(
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ح��داً   5 ال�شكل  يظهر  كما 

القيمة  تعك�شه  منوذجياً  مرناً 

 q/ p' = 1.4- 1.5 )Doan،

من  قريب  املرن  احلد   .)2011
الو�شول  ميكن  ورمب��ا  املتناول 

اأولية  اإجهاد  من حالة  بدءاً  له 

 p = خمتلفة )على �شبيل املثال

وq = 1 ميغا  با�شكال،  ميغا   2
كل  التغري يف  ويبدو  با�شكال(. 

من p و q كبرياً جداً باملقارنة 

احلد املرن، لذلك يجب التنويه 

يف  االإج����ه����اد  ح��ال��ة  اأن  اإىل 

اخلاليا A وB تكون اأقرب اإىل 

احلد املرن بعد مرور جبهة ال�شغط واقرتاب جبهة احلرارة.

2- منوذج اللزوجة املرنة لرمال النفط الكندية

تعتمد خ�شائ�ض مرونة الرمال النفطية على خ�شائ�ض البنية الرملية، وعلى طبيعة 

اإ�شافة اإىل قيم االإجهادات املكانية املوقع و�شغط  موائع امل�شام )بيتومني، ماء، بخار(، 

امل�شام، كما  تعتمد هذه اخل�شائ�ض على تردد االأمواج املرنة كون الرمال النفطية من 

املواد ذات اللزوجة املرنة.

مت تطوير نهج Ciz وShapiro )2007(  اأ�شا�شاً لل�شخور امل�شامية امل�شبعة مبواد مرنة، 

وا�شتخدم حل�شاب خ�شائ�ض املرونة الفعالة لل�شخور امل�شامية امل�شبعة مبختلف املوائع 

ومن �شمنها النفط الثقيل. هذا النهج يحد من احلاجة لنهج Biot-Gassmann التقليدي 

اإذا كانت موائع امل�شام غري لزجة يف حالة كون هيكل ال�شخر مكوناً من معادن متجان�شة 

ت�شفان  التاليتني  املعادلتني  اإن   Shapiroو  Ciz نهج  اإىل  ا�شتناداً  القول  اخلوا�ض. ميكن 

النموذج الفعال للرمال امل�شبعة مبائع لزج:

ال�شكل ))(
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حيث:

• امل�شامية املوزعة ب�شكل منتظم.	

Gdr، Kdr متثل كتلة اال�شتنزاف ومنوذج الق�ض )Kdr = Kdry، Gdr = Gdry( للرمل  •

النظيف )بدون نفط(.

Gsat، Ksat متثل الكتلة الفعالة ومناذج الق�ض للنظام امل�شبع غري امل�شتنزف. •

Gf ، Kf متثل الكتلة ومنوذج الق�ض للمائع املوجود يف امل�شام. •

Ks، Gs متثل مناذج الطور اجلاف. •
يبني ال�سكل 6 الر�شم التخطيطي لعملية النمذجة.

ال�شكل )6(

1 -2 مناذج الهياكل الرملية

ركزت الكثري من الدرا�شات على النماذج امل�شتنزفة للت�شكيالت املكمنية غري املرتابطة 

اأو �شعيفة ال�شمنتة، وهي مناذج م�شتقلة عن الرتدد احلراري))) بينما تعتمد كثرياً على 

النماذج املرنة للهياكل الرملية املذكورة يف هذه الدرا�شة با�شتخدام  االإجهاد))). من بناء 

 Mavko( ال�شائع اال�شتخدام يف االأو�شاط احلبيبية اجلافة. ن�شر Hertz-Mindlin منوذج

et al.، 1998( املعادالت التي متثل النماذج الفعالة املرنة حلزم ع�شوائية من االأو�شاط 
املرنة النموذجية اجلافة والكثيفة:

(1)  Spencer et al., 1994; Batzle et al., 2006a.
(2)  Wang and Nur, 1990; Eastwood, 1993; Batzle et al., 2006a; Doan, 2011.



مجموعة من الباحثين

75

حيث C هي الرقم الو�شطي للثابت يف احلبة )رقم التنا�شق(، و Rgهو القطر الو�شطي 

للحبة، وj هي امل�شامية.

مت تقدير قيمة C با�شتخدام املعادلة التجريبية التالية))): 

  C = 20 – 34j + 142

Sn، St متثل ال�شالبة الطبيعية واملما�شية بالرتتيب. 

ال�شالبة الطبيعية بني حبتني كرويتني مثاليتني يف كومة من الرمل يف �شروط ال�شغط 

املحدود P تعطى بالعالقة))):

اأم��������ا ال�������ش���الب���ة 

 P املحدود  ال�شغط  �شروط  الرمل يف  من  كومة  مثاليتني يف  كرويتني  املما�شية حلبتني 

فيجب اأن تكون �شفراً لو انزلقت احلبيبتان بالن�شبة لبع�شهما، اأما اإذا مل يحدث انزالق 

على �شطح التما�ض )احتكاك حمدود( فاإن هذه ال�شالبة متثل باملعادلة التالية))): 

Gs و vs متثالن منوذج الق�ض ون�شبة Poisson للحبيبات ال�شلبة على التوايل، بينما 
متثل a قطر منطقة التما�ض، وميكن احل�شول عليها من املعادلة التالية:

(1)  Avseth et al., 2010.
(2)  Mavko et al., 1998; Bachrach et al., 2000.
(3)  Walton, 1987; Mavko et al., 1998.
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حيث ترتبط Rc ب�شعاع انحناء كل من احلبيبتني R1 و R2((( ، F هي قوة الف�شل املوؤثرة 

بني احلبيبتني، ويتم احل�شول عليها من املعادلة:

هناك بع�ض النقاط الهامة التي يجب االنتباه لها:

اأوالً: ي�شمح اعتماد املعيار Rc )املعادلة 8( باأخذ ال�شطوح الزاويرّة للحبيبة بعني االعتبار، 

وهي ميزة تظهر بو�شوح من �شور microtomography))) لرمال النفط الكندية))). 

وكما قال Zimmer واآخرون )2007( فاإن ال�شكل غري الكروي حلبة الرمل هو اأحد 

االأ�شباب التي توؤدي لالختالف بني القيم التجريبية والقيم النظرية. وقد افرت�شنا 

.Rc = 0.1xRg  يف هذه الدرا�شة اأن

ثانياً: بني Zimmer واآخرون )2007( اأن االحتكاك بني حبتني متما�شتني لي�ض مطلقاً ولي�ض 

معدوماً، وال�شالبة املما�شية))) تعتمد على حالة احلدود بني احلبيبتني وعلى م�شار 

احلركة))). لذلك مت يف هذه الدرا�شة افرتا�ض وجود حالة ع�شوائية تتحرك فيها 

50% من حبات الرمل، بينما تكون باقي احلبات ثابتة. ومت الحقاً ا�شتخدام احلد 
الو�شطي  Hashin-Strikman حل�شاب ال�شالبة املما�شية  St للمزيج.

2 -2 مناذج موائع الإ�سباع

اأخذت هذه الدرا�شة مائعاً فيه ثالثة مكونات هي النفط الثقيل )الت�شبع Soil(، واملاء 

يف  غازي  طور  على  ال حتتوي  النفط  رمال  اأن  ومبا   .)Sg )الت�شبع  والغاز   ،)Sw )الت�شبع 

تظهر  املحقون.  للبخار  كنتيجة  الغاز يف هذه احلالة  اإدخال  املكمنية))) فقد مت  ال�شروط 

النفوط الثقيلة �شلوك لزوجة مرنة مع مناذج معقدة تعتمد على الرتدد ودرجة احلرارة))). 

:Goil لتمثيل مناذج اإجهاد الق�ض املعقدة Cole-Cole (((مت يف هذه الدرا�شة ا�شتخدام منوذج

(1)  Bachrach et al., 2000
))(   تقنية ت�شتخدم الت�شوير باالأ�شعة ال�شينية لر�شم �شورة ثالثية االأبعاد )املرتجم(.

(3)  Doan, 2011.
)4(  عبارة عن م�شفوفة ح�شابية ت�شتخدم لتو�شيف �شالبة نظام ما بالعالقة مع التغريات املحدودة يف الرتتيب )املرتجم(.

(5)  Bachrach and Avseth, 2008.
(6)  Dusseault, 1980.
(7)  Batzle et al., 2006b; Hinkle, 2008.
(8)  Gurevich et al., 2008.
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حيث:

G0  و ∞G متثل مناذج الق�ض عند الرتدد �شفر )حتول بطيء جداً(، وعند تردد كبري 

جداً )حتول �شريع(. االأ�ض b اأ�شغر من الواحد، وهو عامل متغري. 

t =h/G   هو زمن الرتاخي، و h هي اللزوجة.

اأخذت العالقة التجريبية بني اللزوجة ودرجة احلرارة من املعادلة))):

حيث t∞ = h∞ G∞1 ، وT هي درجة احلرارة املئوية، وA و T0 عوامل متغرية، ويفرت�ض 

h∞. فح�ض تغريات منحنى لزوجة  اأن درجة احلرارة ال تنخف�ض حتت قيمة  النموذج 

النفط الثقيل بالعالقة مع تغري درجة احلرارة يظهر لزوجة اأ�شغرية h∞ = 10-3 با�شكال 

ثانية. وقد جرى بناء مناذج الكتلة املعقدة للنفط الثقيل با�شتخدام العالقة التالية))): 

حيث:

)Koil = 2.22 GPa( متثل مناذج الكتلة ملائع حر غري لزج Koil

وباإهمال تاأثري التبلل لطور املائع املختلط )ماء، نفط، غاز(، فاإن النماذج الكلية لكتلة 

 :Ruess((( املائع ميكن احت�شابها با�شتخدام تقريب

حيث Koil، و Kw، وKg، متثل مناذج الكتلة للطور املنف�شل لكل من النفط واملاء والغاز 

.Soil، Sw، Sg بالعالقة مع الت�شبع بالنفط واملاء والغاز

مت متثيل النموذج الكلي للق�ض با�شتخدام املعادالت:

(1)  Gurevich et al. 2008.
(2)  Ciz et al., 2009.
(3)  Mavko et al., 1998.
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ومت متثيل الكثافة الكلية للمائع با�شتخدام املعادلة:

حيث:

roil، rw، rgas، متثل كثافة النفط، واملاء، والغاز.

3-2 معايرة النموذج على التجارب املخربية

 McMurray خمربياً با�شتخدام عينة من رمال نفط Sو P مت قيا�ض �شرعة وتخامد اأمواج

التي ا�شتخل�شت من عينة اأ�شطوانية لبية تر�شبت يف بيئة نهرية، ومت اقتطاعها من عمق 

75 م من منطقة الر�شوبيات ال�شحلة يف Athabasca. قدرت م�شامية العينة يف ال�شروط 
31-35% وذلك با�شتخدام القيا�شات البرتوفيزيائية.  بني  يرتاوح  املكمنية �شمن مدى 

تتكون رمال النفط غالباً من الكوارتز، وتتمتع باخلوا�ض التالية:

 .Ks=38 GPa, Gs=44 GPa, 2.65 Mg/m3 كثافتها احلبيبية

مت اإجراء قيا�شات ال�شرعة يف خلية �شغط عند تردد 0.5 ميغاهرتز، ويف خلية ثالثية 

اأق�شاها  بلغ  حرارة خمتلفة  درجات  با�شتخدام  وذلك  ميغاهرتز،   1 تردد  عند  املحاور 

60 درجة مئوية، وبوجود اإجهاد منتظم))). وقد توفرت اأي�شاً ال�شرعات املكمنية التي مت 
احل�شول عليها من القيا�شات ال�شوتية البئرية عند تردد 10 كيلو هرتز.

وفيما يلي �شرد لبع�ض النتائج التجريبية الرئي�شية:

�شرعات اأمواج P وS تناق�شت با�شطراد مع ارتفاع درجة احلرارة. وظهر التناق�ض 

ال�شرعات مع  تزداد  ال�شتني درجة مئوية. وعموماً  تقل عن  ب�شكل وا�شح عند درجات 

ازدياد احتبا�ض ال�شغط، وهو اأمر يالحظ بجالء يف ال�شخور.

ارتفعت �شرعات اأمواج P وS يف العينة امل�شبعة مبائع لزج، وهذا لي�ض نتيجة مبا�شرة 

لتاأثري اللزوجة فح�شب، لكنه نتيجة تاأثري اللزوجة على النموذج الكتلي يف �شروط االإ�شباع.

اإ�شافة اإىل ما �شبق، اأظهرت قيا�شات قيم التخامد العالية يف الرمال النفطية وجود 

�شياع كبري للطاقة يف رمال النفط الثقيل خالل تقدم املوجة ال�شوتية. وبني تخامد اأمواج 

P وS وجود ذروة تابعة لدرجة احلرارة اأو للزوجة مائع االإ�شباع.

هذه التغريات يف ال�شرعة والتخامد تعك�ض حقيقة اأن رمال النفط عبارة عن و�شط 

واهٍن وم�شِتٍت، وبالتايل تعتمد �شرعة االأمواج والتخامد على الرتدد. وهذا اأمر يف غاية 

. Doan )(0(((و ، Doan et al. )(0(0(ميكن احل�شول على املزيد من التفا�شيل فيما كتبه  )((
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االأهمية الأن القيا�شات املخربية 

 1 اأو   0.5 ت���ردد  عند  اأج��ري��ت 

ت��ردد  يكون  بينما  ميغاهرتز، 

املكمن  يف  ال�شيزمية  االأم���واج 

اأقل بكثري يف حدود 100 هرتز.

هذه  يف  النموذج  ا�شتخدم 

ت�شتت  حل�����ش��اب  ال���درا����ش���ة 

ال�شرعة يف ثالث حاالت نظرية 

)ال�سكل 7(:

م��ع  ت���ت���واف���ق   :1 احل������ال������ة 

للمكمن  االأول����ي����ة  ال���ظ���روف 

 )Athabasca �شحل يف  )مكمن 

 10 فيه  احل����رارة  درج���ة  تبلغ 

درجات مئوية واالإجهاد حوايل 

1.35 ميغا با�شكال )هذا ما يقابل عمق 75 م(.

احلالة 2: احلرارة 80 درجة مئوية، واالإجهاد 0.8 ميغا با�شكال.

احلالة 3: احلرارة 150 درجة مئوية، واالإجهاد 0.4 ميغا با�شكال.

احلالة 2 واحلالة 3 تقابل و�شع حقن البخار مما يرفع من درجة احلرارة و�شغط مل�شام.

ظهر ت�شابه جيد بني النتائج املخربية واملتوقعة )ال�شرعة احلقلية وال�شرعة املقا�شة 

يف املخرب(. ويبني ال�شكل 7 توافقاً جيداً خا�شة فيما يتعلق ب�شرعة موجة P. والبد من 

التنويه اإىل اأن �شرعة املوجة S عند تردد 10 كيلوهرتز بدت منخف�شة جداً باملقارنة مع 

النتائج املح�شوبة، لكن الن�شبة املرتفعة املتمثلة يف Vp/Vs )حوايل 3.9( األقت بظالل من 

.Vs ال�شك حول القيمة احلقيقية لل�شرعة

اأظهرت نتائج النمذجة بع�ض اأمناط اأخرى مثرية لالهتمام:

• احل��رارة 	 ظ��روف  كل  يف  بال�شرعة(  ال��رتدد  )عالقة  ال�شرعة  ت�شتت  متييز  يتم 

وال�شغط املدرو�شة.

• تنزاح خمططات ت�شتت ال�شرعة اإىل ترددات اأعلى مع ارتفاع درجة احلرارة.	

• تتغري ال�شرعة املتوقعة ب�شكل كبري عند الرتددات الثابتة عند املرور من احلالة 1 	

(10) درجات مئوية، 1.35 ميغا با�شكال اإىل احلالة (150) 3 درجة مئوية، 0.4 ميغا 

ال�شكل )7(
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با�شكال. وميكن التنبوؤ بانخفا�ض Vp بن�شبة 10%، وVs بن�شبة 30% عند تردد 

104 هرتز، تنخف�ض �شرعة  10 هرتز. وعند تردد �شوتي حول  �شيزمي يقارب 

املوجة P بحوايل 18%، بينما تنخف�ض �شرعة املوجة Vs بحوايل 44%. ويحتاج 

.V االأمر اإىل املزيد من القيا�شات للتاأكد من ح�شاب �شرعة املوجة

3 التطبيق ملراقبة فجوات الوقت

ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل  ا����ش���ت���ن���اداً 

التجريبية واملخربية ال�شابقة، 

التقدم  يبني   8 ال�����س��ك��ل  ف���اإن 

و  P اأم��واج  ل�شرعات  املحتمل 

S يف مكمن لرمال النفط عند 
 100( �شيزمي  ت���ردد  م��ط��ال 

)اأن��ظ��ر   B اخللية  يف  ه��رت��ز( 

ال�سكل 1( بالعالقة مع و�شول 

عد ة جبهات مرتافقة مع حقن 

ال�شرعات  البخار. مت ح�شاب 

نهج  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال�شيزمية 

ا���ش��ت��ن��اداً   Shapiro و    Ciz
على البيانات املتعلقة ب�شغط 

امل�����ش��ام واحل�������رارة و���ش��ائ��ل 

االإنتاج  عن  النا�شئ  االإ�شباع 

 ، بالبخار  امل��ع��ززة  باجلاذبية 

بالتزامن مع النموذج احلراري 

الهيدروميكانيكي. 

اجلبهة  و����ش���ول  ي��رت��ب��ط 

)االإج���ه���اد(  امل�����ش��م��اة  االأوىل 

ب��ال��ت��اأث��ريات ال��ب��ن��ي��وي��ة. وم��ع 

الو�شطي  الكلي  االإجهاد  بقاء 

تغري  عدم  افرتا�ض  مت  ثابتاً، 

بعني  اأخ��ذ  ما  الأن  ال�شرعات 

ال�شرعة  اعتماد  هو  االعتبار 

ع��ل��ى االإج����ه����اد ال��و���ش��ط��ي. 

اأن  اف��رتا���ض  مت  النتيجة  يف 

ال�شكل )8(



مجموعة من الباحثين

81

ال�شرعة متماثلة اخلوا�ض، والبد من بذل املزيد من اجلهد لت�شمني تاأثري تغري حتييد 

االإجهاد على ال�شرعات، فلرمبا تزداد ال�شرعات يف اجتاه االإجهاد االأعظمي.

عند و�شول جبهة �شغط امل�شام، تنخف�ض ال�شرعتان Vp وVs ب�شكل طفيف مع تناق�ض 

لالأمواج   %10 مبعدل  ال�شرعة  تتناق�ض  احل��رارة  جبهة  و�شول  وعند  الفعال.  االإجهاد 

عند  و�شوحاً  اأكرث  ب�شكل  التناق�ض  ية، ويظهر هذا  و30% لالأمواج الق�شرّ االن�شغاطية، 

درجات حرارة تقل عن 60 درجة مئوية،بينما ت�شتقر نوعاً ما بعد هذه الدرجة.

تتما�شى نتائج النمذجة املذكورة مع الدرا�شات التجريبية التي ت�شري اإىل تغري كبري يف 

كال ال�شرعتني عند درجات حرارة تقل عن 60 درجة مئوية، وكون مقدار تناق�ض �شرعة 

موجة S اأكرب من نظريه ملوجة P، فاإن الن�شبة Vp/Vs تزداد ب�شكل كبري.

درجة   260 تقارب  حرارة  درجة  )عند  بالبخار  واملاء  الثقيل  النفط  ا�شتبدال  يوؤدي 

مئوية( اإىل انخفا�ض كبري يف ال�شرعات االن�شغاطية Vp مع تاأثري ب�شيط على �شرعات 

الق�ض Vs، وعند وجود ن�شبة منخف�شة من فقاعات الغاز يف املائع �شيتاأثر النموذج الكتلي 

12، و15(.  )املعادالت  التاأثري على كثافته �شيكون هام�شياً  للمزيج ب�شكل ملحوظ، لكن 

اأما ظهور الغاز ب�شكل مفاجئ ف�شيكون له تاأثري ب�شيط على Vs ب�شبب انخفا�ض الكثافة، 

وبالتايل فاإن الن�شبة Vp/Vs �شوف تنخف�ض كثرياً.

يف النتيجة، لوحظ اأن ال�شرعات تتناق�ض مع و�شول البخار، وهذه التغريات املتعاقبة 

 .4D ميكن حتديدها با�شتخدام تقنية امل�شح ال�شيزمي رباعي االأبعاد

يعترب ظهور الغاز ب�شكل مفاجئ العامل االأكرث تاأثرياً على تغري ال�شرعات.

يجب التاأكيد على اأن تغري �شرعات موجة الق�ض بالعالقة مع درجة احلرارة اأهم من 

تقدم �شرعات املوجة االن�شغاطية، وميكن بالتايل اال�شتعانة مبوجة الق�ض كموؤ�شر على 

تغري درجات احلرارة.

اأنه عند تردد �شيزمي حتى 100 هرتز، حتدث معظم التغريات  يجب التاأكيد اأي�شاً 

عند درجات حرارة منخف�شة )اأقل من 60 درجة مئوية( مع تغريات هام�شية يف ال�شرعة 

فوق هذه الدرجة. 

وبكلمات اأخرى، ميكن عملياً حتديد النطاقات التي �شخنت يف املكمن لكن من غري 

املمكن تتبع درجات احلرارة الدقيقة يف تلك النطاقات. كما البد من توقع ظهور تزايد يف 

التخامد االأويل للرتددات ال�شيزمية )خا�شة يف املكامن العميقة(، متبوعاً بزيادة التخامد 

التي  التجريبية  البيانات  البخار، لكن البد من االعرتاف بوجود نق�ض يف  خالل حقن 

تثبت هذا الكالم.



النفط والتعاون العربي  -  146

82

اال�ستنتاجات

بالبخار كيفية  املعززة  الهيدروميكانيكية لالإنتاج باجلاذبية  النمذجة احلرارية  بينت 

تطور اجلبهات املختلفة )التو�شع، وال�شغط، واحلرارة، والبخار( وحتركها بالعالقة مع 

ال�شيزمي رباعي االأبعاد  يوؤثر على مراقبة امل�شح  الزمن. وحترك هذه اجلبهات �شوف 

ب�شبب تغري املطاالت ال�شيزمية )ال�شرعة، والتخامد، الخ(.

مت اختبار نهج Ciz و Shapiro والذي يعترب تعميماً لنهج Biot-Gassmann ياأخذ بعني 

االعتبار �شلوك اللزوجة اللدنة للنفط الثقيل، وذلك لبناء منوذج لت�شتت ال�شرعة يف رمال 

اإىل ال�شرعات املقا�شة يف املخرب ويف املوقع قبل  النفط. متت معايرة النموذج ا�شتناداً 

تردد  املكمن عند  والق�ض يف  ال�شغط  اأمواج  �شرعات  ا�شتخدامه حل�شاب  احلقن، ومت 

�شيزمي يعادل 100 هرتز. وتبني اأن احلرارة كانت العامل االأكرث تاأثرياً على اخل�شائ�ض 

املوجية قبل حقن البخار، من خالل تاأثريها على اللزوجة وعلى خ�شائ�ض النفط الثقيل. 

يعترب الظهور اأو االختفاء املفاجئ للغاز يف حال حدوثه، اأهم العوامل التي تت�شبب بتغري 

ال�شرعات.

كلمة �سكر

على   M. G. Renard و   ،M. P. Rasolofosaon من  لكل  بال�شكر  الباحثون  يتوجه 

مالحظاتهم وتوجيهاتهم القيرّمة.
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األبحـــــــــاث

نقل النفط والغاز...  ال بديل عن السفن

بكل ب�ساطة لي�س هناك بديٌل لل�سفن عندما يتعلق الأمر بنقل النفط ومنتجات املناجم كالفحم 

نقله عن طريق  يتم  العامل  النفط يف  اإنتاج  % من   60 ال�سلع، فحوايل  واحلديد وغريها من 

البحر، والن�سبة املتبقية 40 % يتم نقلها عن طريق خطوط الأنابيب. 

ياسين الصياد*

٭  املدير  التجاري، ال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول، )�شركة منبثقة عن اأوابك(، الكويت، والقاهرة
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النقل البحري  .1

1.1 ال�سفن، وخطوط اأنابيب البرتول، والأمن 
املناجم  ومنتجات  النفط  بنقل  الأم��ر  يتعلق  عندما  لل�شفن  بديٌل  هناك  لي�س  ب�شاطة  بكل 

كالفحم واحلديد وغريها من ال�شلع، فحوايل 60% من اإنتاج النفط يف العامل يتم نقله عن طريق 

البحر، والن�شبة املتبقية 40% يتم نقلها عن طريق خطوط الأنابيب. 

ومع ذلك، يف اأماكن جغرافية معينة كما هو احلال بني رو�شيا واأوروبا، اأو من بحر ال�شمال، 

ميكن نقل الإنتاج عرب خطوط اأنابيب، واإن كانت هذه العمليات متيل لأن تكون مل�شافات ق�شرية. 

اأما عندما تكون عمليات النقل بالأنابيب مل�شافات كبرية فعندها تن�شاأ امل�شاكل والتهديدات من 

ا�شطرابات النقل ل�شيما يف �شبه اجلزيرة العربية واملناطق ال�شعبة الأخرى والتي تكون فيها 

م�شافات طويلة بني جهتي التكرير وال�شتهالك. وعلى الرغم من تناول هذا الأمر عند النظر 

لتطوير مواقع �شناعة البرتوكيماويات والتكرير، لكن بالن�شبة لبع�س البلدان كما ذكر من قبل 

فلي�س هناك خيار اآخر غري اأن يتم النقل عن طريق البحر، كما هو احلال يف اأنغول.

اإن اأهمية ناقالت النفط والغاز بالن�شبة لالأقطار الأع�شاء يف اأوابك اأمر ل ميكن ال�شتهانة 

به، فحرية الو�شول اإىل اأ�شواق الناقالت اأو ال�شفن اخلا�شعة ل�شيطرة ال�شركات الوطنية يعد 

بلدان املنطقة. كما  الرئي�شي لقت�شاديات  الداعم  التي هي  النفطية  ال�شادرات  �شمانة لأمن 

ت�شمن ناقالت البرتول للبلدان املنتجة اأن تكون مبناأى عن ال�شغوط اخلارجية، وهو ما ي�شمح 

للحكومات العربية بالتحكم يف �شادراتها، ويوفر لها املرونة الكاملة فيما يتعلق بتحديد وجهة  

تلك ال�شادرات. فعندما يتغري الطلب يف مكان ما، ميكن حتويل وجهة ال�شفن وفقا لذلك. ولكن 

الأمر الذي ل ميكن جتاهله هو اأن ناقالت النفط وخطوط الأنابيب تعترب من اأكرث الأهداف 

عر�شة للعمليات التخريبية. اإن التغريات املثرية التي �شهدتها املنقطة خالل الأ�شهر 14-12 

املا�شية، اأعادت ت�شليط ال�شوء على اأهمية احلفاظ على اأمن الإمدادات واأن تكون قادرة على 

املثال لو مت  ال�شفن مبرونة كافية فيها. فعلى �شبيل  التي ل ت�شمح  ال�شادرات  ال�شيطرة على 

اإغالق قناة ال�شوي�س، فاإن ال�شادرات ال�شعودية �شوف تتوا�شل عن طريق البحر، ولكن اعتماداً 

على خط اأنابيب �شوميد والذي �شيكون هدفا مغريا وخطرياً. اإن العامل يف اآخر �شنة اأو �شنتني 

مل ي�شبح اأكرث اأمنا، بل بات اأكرث خطورة وتقلباً من عدة نواحي بالتزامن مع التغيريات اخلطرية 

يف العامل ال�شيا�شي والتي تتو�شع لتم�س املزيد من البلدان.

ومع اأن بع�س التهديدات قد تال�شت، اإل اأنها ا�شتبدلت بتهديدات من نوع اآخر، ومما ل �شك 

فيه اأن هناك تنظيمات تبيت النية لقطع تدفق النفط اإىل الأ�شواق الغربية والآ�شيوية، ومثل تلك 

الهجمات اإن حدثت ف�شوف لن توؤدي اإىل تعطيل احلياة يف الغرب فح�شب، بل �شتوؤدي كذلك اإىل 

اإ�شعاف وتقوي�س ا�شتقرار البلدان العربية املنتجة للنفط التي تعتمد ب�شكل كبري على عائداته 

لتح�شني ظروف معي�شة مواطنيها.

النفط يف  اإم��دادات  من  والكثري  ن�شبيا  بطيئة  تعترب  الناقالت  اأن حركة  من  الرغم  وعلى 

العامل ل جمال اأمامها �شوى املرور عرب واحد من امل�شائق الثالثة التي تعد حممية بدرجة كبرية 

م�شيق باب املندب وهو مدخل للبحر الأحمر، وم�شيق هرمز وهو مدخل اخلليج العربي،   –
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وم�شيق ملقا بني اندوني�شيا وماليزيا – اإل اأنه لي�س من ال�شهل تاأمني احلماية التامة خلطوط 

الأنابيب، وقد �شهدنا يف اآخر �شنتني املزيد من قوافل مرافقة ال�شفن  حلمايتها، ومد يد العون 

لل�شفن التي تتعر�س للقر�شنة وهو ما مل ي�شاهم يف التخل�س متاماً من هذه الظاهرة لكنه �شاهم 

يف احلد منها ب�شكل ملحوظ.

من ال�شعب حماية خطوط الأنابيب وهي اأكرث عر�شة للخطر، وخا�شة عندما تكون هناك 

�شغوط وطني بوجود دول غري ودودة ت�شعى لفر�س ال�شغوط على ال�شادرات، مثلما تفعله رو�شيا 

اأو ال�شركات الرو�شية عادة خالل ف�شل ال�شتاء. وبالطبع فاإن هبوط اأ�شعار الغاز يف الوليات 

املتحدة والثورة التي ترافقت مع غاز ال�شجيل �شمح بفتح م�شادر اإمداد بديلة للم�شرتين واأمن 

بع�س احلماية يف الأ�شهر القليلة املا�شية. لكن ال�شورة العامة ل تزال واحدة حيث ميكن اأن 

يكون ي�شاهم املوردون يف م�شاعدة احلكومات لتحقيق اأهداف �شيا�شية اإ�شافة اإىل التو�شع يف 

الأ�شواق. وهناك اأي�شا تطور امل�شالح ال�شينية يف خطوط الأنابيب لأنها ت�شعى اإىل اإيجاد طرق 

بديلة لإعادة توجيه كميات كبرية من ال�شحنات بعيدا عن بع�س الطرق البحرية التقليدية عرب 

اآلف الأميال من خطوط الأنابيب  اأخرى للتخل�س من  اإىل ال�شني. وهناك تطورات  امل�شائق 

التي متر عرب بع�س من اأكرث املناطق تقلبا يف العامل، حيث ميكن جلهاز تفجري ب�شيط اإتالف 

اأي خط اأنابيب واإيقافه عن العمل. وتبقى خطوط الأنابيب �شعبة احلماية وت�شكل هدفاً لأية 

اأعمال اإرهابية حمتملة.

• �سمان مراقبة ال�سفن يعد اأمر اأ�سا�سي لأمن لل�سادرات. 	  

• تقدم ال�سفن مرونة كاملة، حيث من املمكن حتويل وجهتها ب�سهولة لتلبية الطلب يف 	  

اأي مكان. 

2.1 النق�س يف الطواقم امل�سرية لل�سفن
اإن التو�شع الذي �شهده الأ�شطول العاملي خالل ال�شنوات الع�شر الأخرية ك�شف النقاب عن 

العالية  املعايري  بتنفيذ  التقيد  على  القادرة  املدربة  والأطقم  ال�شباط  يف  �شديد  نق�س  وجود 

املطلوبة للعمل يف �شوق ناقالت النفط والغاز الطبيعي احلالية، من حيث اأن ال�شرتاطات البيئية 

باتت من �شمن اأهم الأولويات. ونتيجة لذلك اأ�شبح جميع مالك ال�شفن والناقالت يواجهون 

نق�شا حادا يف الأطقم املدربة. ولعل هذه الو�شعية تعد فر�شة ممتازة ملالك الناقالت العرب 

والبلدان الأع�شاء امل�شدرة للنفط لالإ�شراع يف توفري فر�س العمل ملواطنيها يف هذا املجال.

ومن جانبها، تعد ال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول )AMPTC( من بني القالئل من 

مالك الناقالت العرب الذين لديهم اأطقما عربية كاملة تقريبا، وال�شركة تقوم بتنفيذ وتطبيق 

الربامج التدريبية اخلا�شة بها. ولعل منهجها هذا قد ي�شكل منوذجا منا�شبا ميكن ملالك ال�شفن 

والناقالت العرب اأفرادا و بلدانا اأن يتخذوه حمتذى ومقتدى، حتى يكون �شوق العمل يف هذا 

اجلانب يتوفر على �شباط بحريني وبحارة من ذوي التاأهيل العايل. 

• ل�سمان اأمن الإمدادات ينبغي على مالك ال�سركات العربية العمل بجد لتدريب مزيد 	  

من ال�سباط واأفراد الأطقم العربية. 
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2. النقل البحري واالقت�صاد العاملي
اإن ما ميكن اأن يجذب النتباه يف هذا املجال، هو اأن هناك مقدارا من اأوجه الت�شابه بني 

فرتة ال�شتينيات التي �شهدت منوا اقت�شاديا �شريعا، بدخول كل من اأوروبا واليابان يف ما ي�شبه 

نوعا من »العوملة« قبل اأوان بروز هذا امل�شطلح، وبني الفرتة املمتدة من الت�شعينيات حتى الآن، 

اآ�شيا، والقوى الأخرى مثل كوريا واآ�شيا  والتي �شهدت الطفرة يف اقت�شاد والهند وبع�س دول 

وتايالند واأجزاء اأخرى من اآ�شيا، و�شاهمت يف النمو ال�شريع يف الطلب على النقل البحري بحيث 

ميكن اأن تو�شف تلك الفرتة ب�الع�شر الذهبي لل�شحن. 

لكن هذا النمو ال�شريع �شرعان ما اأ�شبح ي�شكل �شغطا على القت�شاد العاملي وعلى البنوك. 

فقد انتهت دورة ال�شتينات بو�شول اأ�شعار ال�شلع اإىل م�شتويات خارج ال�شيطرة وذلك اإثر ت�شافر 

»�شدمة  يدعى  اأ�شبح  ما  ذلك حدوث  القت�شاد، حيث جنم عن  ق�شايا  مع  ال�شيا�شة  ق�شايا 

النفط« ال�شهرية يف اأكتوبر 1973 والتي كانت ناجمة عن قيام البلدان العربية بوقف �شادراتها 

من النفط نحو اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.

اإنه ملن النادر اأن يعيد التاريخ نف�شه بالتفا�شيل، لكن هناك ت�شابهاً فيما بني تلك الفرتة وما 

بني الأحداث التي وقعت موؤخرا. فخالل مطلع هذا القرن منا الناجت املحلي الإجمايل العاملي 

مبا يزيد على 5% �شنويا، وهو اأ�شرع معدل منو مطرد منذ فرتة ال�شتينيات. وارتفعت بذلك 

اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية، ل �شيما اأ�شعار النفط، التي انطلقت يف مطلع عام 2008 ب 60 دولر 

للربميل ثم راحت ترتفع باطراد لتبلغ اأزيد من 140 دولر للربميل خالل �شيف عام 2008. 

ولكن اأحداث عام 2009 اأدت اإىل تراجع الطلب على الكثري من ال�شلع، كما ت�شبب انهيار بع�س 

البنوك يف تراجع اأ�شعار النفط اإىل م�شتوى 76 دولراً للربميل، ومنذ ذلك الوقت بقي الطلب 

الأو�شاع وخا�شة يف  اأول مالمح حت�شن  2011 �شهد  الأول من عام  الربع  اأن  اإل  ثابت.  �شبه 

ال�شرق. لكن ومنذ عام 2011 ظهر انتعا�س مل يكن قويا كما هو متوقع نظرا لأزمة اليورو عام 

2012 وارتفاع البطالة التي اأ�شرت بال�شادرات خا�شة من ال�شني العام املا�شي. ولكن هناك 
اأن ال�شادرات ال�شينية تتماثل لل�شفاء مع احلكومة اجلديدة يف بكني. ومنذ �شهر  دلئل على 

فرباير عام 2013 جتاوزت ال�شني الوليات املتحدة الأمريكية لتحتل موقعها كاأكرب م�شتورد 

للنفط اخلام يف العامل.

وقد �شمدت الوليات املتحدة اأمام التخفي�شات املالية التي بداأت يف مطلع مار�س، اإل اأن 

اأ�شواق الأ�شهم التي ظهرت فيها العديد من املخاوف ب�شاأن التخفي�شات خالل �شهر دي�شمرب من 

العام املا�شي، قد ارتفعت اإىل اآفاق جديدة غري م�شبوقة منذ اأكتوبر 2007.

الطلب على النفط اخلام واملنتجات النفطية  1-2
• العربي 	 الربيع  ب�شبب  املا�شي  العام  من  اأعلى  م�شتويات  اإىل  النفط  اأ�شعار  ارتفعت   

والأحداث التي �شهدتها م�شر، كما كان للم�شاكل التي ظهرت يف بحر ال�شمال دور يف 

ذلك اأي�شاً، وتوقف الت�شدير اأحياناً ب�شبب م�شاكل يف خطوط الأنابيب اأو تراجع اإنتاج 

احلقول القدمية، وبقي �شعر خام برنت اأعلى من 110 دولر/الربميل ومن املتوقع اأن 
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يحافظ على هذه ال�شوية خالل العام احلايل.

• اإن الفارق بني خام برنت وخام غرب تك�شا�س املتو�شط قد يتغري مع ظهور خطوط 	  

اأنابيب جديدة يف الوليات املتحدة �شوف ت�شمح بنقل خام غرب تك�شا�س اإىل اأجزاء 

غرب  وخام  برنت  اأ�شعار  بني  الفارق  على  ذلك  تاأثري  كيفية  اأما  البالد.  من  خمتلفة 

تك�شا�س فال يزال اأمراً مبهماً، ولكن يبدو عموماً اأن الفارق بينهما �شيتقل�س اإىل 8 -6 

دولر/الربميل خالل الربع الثاين والثالث من العام احلايل.

• عموماً ترى الوكالة الدولية للطاقة اأن منو الطلب العاملي على النفط �شيبلغ 840 األف 	  

ب/ي عام 2013، مقارنة مع توقعات �شابقة بلغت 907 اآلف ب/ي.

• الطلب العاملي على املنتجات النفطية.	  

• يتوقع اأن تتناق�س �شادرات خام اأوبك ال�شرق اأو�شطية من 19 مليون ب/ي عام 2012 	  

اإىل 18.6 مليون ب/ي عام 2013، مع اأن واردات ال�شني من ال�شرق الأو�شط كما ذكر 

ال�شرق  اأن منو الطلب يف  الوليات املتحدة الأمريكية. ويبدو  �شابقاً جتاوزت واردات 

الوليات  �شهدت  وقد  التجاري.  بالنمو  مدفوعاً  التزايد  �شي�شتمر يف  واآ�شيا  الق�شى 

املتحدة منوا يف الإنتاج و�شل اإىل حدود 7 ماليني ب/ي، وهو رقم مل ت�شهده منذ اأمد 

بعيد، كما اأن غاز ال�شجيل الأمريكي بداأ يف تغيري ال�شورة العامة لالأ�شواق.

• يف اآخر تقرير لها عن �شوق النفط، راجعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب 	  

العاملي على النفط عام 2013، لكن الرقم النهائي ل يزال حمل نقا�س يف �شوء الديون 

املالية الأمريكية، ويبدو اأنه قد مت تعديل ال�شادرات ال�شينية وهناك تفاوؤل يف اأن تعود 

اإىل زيادة مقدار الطلب  الوليات املتحدة اأقوى من قبل، وهذا ما �شوف يوؤدي عملياً 

على النقل )الطن/امليل( وهو ما ي�شكل موؤ�شراً اإيجابياً ملعدلت النقل البحري.
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الربع الأول 2013الربع الرابع 2012الربع الثالث 2012

18.418.217.8الأمريكتين
12.61211.8اأوروبا

6.76.87.1اآ�شيا، اأوقيانو�شيا
37.73736.6اإجمالي مجموعة الدول ال�شناعية

2.2 الطاقة التكريرية للم�سايف

مع  ا�شتثناءاً   2013 عام  يكون  ولن  التكرير  خطط  يف  املتميز  تو�شعها  ال�شني  توا�شل 

)�شنويا( يف عام  مليون طن   39 بن�شبة  التكرير  ارتفعت طاقة  امل�شايف.  بدء عمل عدد من 

2012، ومن املتوقع حدوث زيادة اأخرى لهذه الطاقة مبقدار 32 مليون طن يف عام 2013. 
13 مليون طن  اإ�شافة  2014 حيث من املتوقع  اإ�شافية �شيتناق�س عام  لكن دخول طاقات 

اإىل طاقة امل�شايف. ويبق ال�شرق الأو�شط الرائد يف اإ�شافة الطاقات اجلديدة اإىل �شناعة 

لتاأخذ  املتحدة  الوليات  يف  الطاقات  هذه  تتقل�س  بينما  البرتوكيماويات  و�شناعة  التكرير 

جديدة. اأ�شكالً 

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية اأن يبلغ النمو يف طاقة التكرير يف اأمريكا ال�شمالية نحو 1.28 

مليون ب/ي خالل الأعوام اخلم�شة القادمة. وتتوقع زيادة يف طاقة التكرير يف البلدان الأوروبية 

الأع�شاء يف منظمة التعاون القت�شادي والتنمية بنحو 0.18 مليون ب/ي يف عام 2009، وزيادة 

اأخرى مبقدار 0.31 مليون برميل يوميا يف عام 2010. ومن املوؤكد اأن هذه التطورات �شوف 

اإنتاج غاز ال�شجيل الأمريكي حالياً  يوؤثر تطور  توؤثر على جتارة املنتجات عرب الأطلنطي كما 

وم�شتقباًل. جتاوز الطلب الأمريكي على الربوبان كلقيم 500 األف ب/ي، وهو رقم مل يكن اأحد 

يتوقعه �شابقاً.

اأعمال  بدء  مع  ب/ي  مليون   75 اإىل   2013 عام  من  الأول  الربع  يف  الإنتاجية  تراجعت 

ال�شيانة يف م�شايف �شاحل اخلليج يف الوليات املتحدة، والذي �شوف تتبعه اأعمال �شيانة يف 

م�شايف ريليان�س يف الهند وال�شني بدءاً من مار�س واأبريل.

اإنتاجية م�سايف التكرير يف العامل )مليون ب/ي(

اإ�شافة لتجارة غاز البرتول امل�شال، فهناك خطط لبناء عدد من حمطات نزع الهيدروجني 

من الربوبان، وهذا يتطلب وجود الربوبان كلقيم. ال�شني بدورها تبني خم�شاً من هذه امل�شايف 

حالياً، مع احتمال بناء 3-5 م�شاف اأخرى لحقاً. اإ�شافة اإىل وجود خطط يف اأمريكا وتركيا 

وال�شرق الأو�شط لبناء حمطات �شخمة لنزع الهيدروجني من الربوبان وجميعها حتتاج الربوبان 

كلقيم.
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3. �صوق بناء ال�صفن 

1.3 اخلطط املتعلقة بالطاقة ال�ستيعابية لأحوا�س ال�سفن 
اأ�شعار ال�شحن انتعا�شا يف عام 2003 كانت الطاقة ال�شتيعابية الإ�شافية  عندما �شهدت 

لالأحوا�س �شعيفة، ومع الرتفاع يف الطلب اأدى ذلك اإىل م�شاعفة اأ�شعار بناء ال�شفن اجلديدة. 

وجعل الرتفاع يف الأ�شعار من عمليات بناء ال�شفن �شناعة مربحة للغاية، و�شاد العتقاد باأن 

هذا الرتفاع �شي�شتمر لفرتة طويلة، وبناء على ذلك مت ال�شروع يف تو�شيع املرافق القائمة وبناء 

اأحوا�س جديدة. وبداأت عمليات ت�شويق الطاقة اجلديدة يف عام 2006، واأول عمليات الت�شليم 

لها كانت يف عام 2008. 

وامل�شكلة هنا اأن خطط التو�شع تلك مت و�شعها على عجل، فلي�س من الوا�شح ما اإذا كانت 

وهياكل  امل��راوح،  يف  املتمثلة  الأ�شا�شية  العنا�شر  وتوفري  املاهرة،  العاملة  واليد  الإنتاج،  اإدارة 

موؤخرة ال�شفينة، واأعمدة الإدارة واملحركات �شتتوفر بكميات كافية لتلبية هذا الرتفاع الكبري 

يف الإنتاج. 

وال�سوؤال املطروح هو اإىل اأي مدى يتوقع اأن تنخف�س الطلبات التجارية املتعلقة ببناء �سفن 

جديدة؟ 

نحو341 عقدا  تنفذها  امل�شتبعد جدا  من  اأو  امللغاة  العقود  بلغ عدد  الآن  انه حتى  يذكر 

م�شجال نتيجة لف�شل الأحوا�س يف اإ�شدار �شمانات ال�شرتداد. وكان هذا هو اجلزء الب�شيط 

من التخفي�س يف عدد الطلبات التجارية. 

املتعلقة  الطلبات  عدد  عن  تت�شاءل  التقارير  من  العديد  هناك  كانت  �شبتمرب  �شهر  ومنذ 

بعمليات البن����اء اجلديد التي �شتلغى اأو يتعذر تنفيذها. و بناء على الو�شع احلايل نعتقد اأن 

20 % الطلبات التجارية �شيتعذر اإجنازها. ويقرتح اآخرون باأنه �شيتم اإلغاء اأو يتعذر ت�شليم  ما 
ي�شل اإىل 40 % من الطلبات املتعلقة بالب�شائع ال�شب. و�شيكون و�شع الناقالت اأف�شل ن�شبيا 

لكننا �شرنى بع�س الإخفاقات يف ن�شاط الأحوا�س واملالك على حد �شواء.

2.3 امل�سارف ومتويل ال�سفن
بالنظر اإىل ناحية القيمة، فاإن الطلبات التجارية هائلة:

• 86 مليار دولر ل�سفن احلاويات	  

• 70 مليار دولر للناقالت ال�سهريجية	  

• 	Panamax 34 مليار دولر للناقالت ال�سهريجية من نوع  

• 	Handymax 36 مليار دولر للناقالت ال�سهريجية من نوع  

• 106 مليار دولر للناقالت	  

وهذا يعني اأن ما يقرب من 332 مليار دولر من قيمة الطلبات هي بحاجة اإىل متويل، ومن 

غري املمكن العتقاد باأن امل�شارف واأحوا�س بناء ال�شفن �شتكون قادرة على تلبية ذلك الطلب 
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ال�شخم على راأ�س املال. ويذكر اأن ٪30 من الطلبات احلالية قد توفرت لها �شبل التمويل. وملزيد 

من التو�شيح، ميكن القول اإن قيمة الطلبات التجارية تتجاوز قيمة حمافظ القرو�س لدى 25 

م�شرف �شحن جمتمعة.

م�شوؤوليات  لكن  اأموالها،  روؤو���س  زي��ادة  البنوك على  الأخ��رية   Basle قواعد  اأج��ربت  وقد 

ال�شحن التي حتملها ل تزال �شاأناً كبرياً يجب اأخذه بعني العتبار. فعلى �شبيل املثال تبلغ القيمة 

ال�شوقية مل�شرف رويال بنك اأوف �شكوتالند RBS حوايل 130 مليار دولر، بينما تبلغ قيمة 

قرو�شه اخلا�شة بال�شفن حوايل 25 مليار دولر، ومعظمها ذات قيمة �شوقية اأقل من القيمة 

الدفرتية. وقد جتنب م�شرف RBS مع عدة م�شارف اأخرى اأمر عدم ت�شفية قرو�شه برغم 

املالكني الفرتا�شيني، لأن قوة املبيعات املتعرثة من �شاأنها اأن توؤدي اإىل انهيار كامل يف القيمة، 

وتقو�س بالتايل كامل حمفظة القرو�س. 

املزيد من  تقدمي  راغب يف  يزال غري  امل�شارف يف موقف �شعب، ومعظمها ل  باتت  لقد 

القرو�س، ولكنها غري قادرة على بيع حمافظ قرو�شها، وهذا ما يعترب بدوره م�شكلة للمالكني 

الراغبني يف ال�شتثمار يف �شفن جديدة.

وال�شوؤال الذي يطرح هو: من اأين �شيتم الإتيان بكل هذه الأموال؟ هل �شيكون لدي مالك 

اأ�شاطيل الناقالت الرغبة اأو القدرة على طرح اأ�شهم اإ�شافية مطلوبة مللء الفراغ الذي تركته 

امل�شارف؟ 

من الأكيد اأن املالك �شيحتاجون اإىل �شخ مزيد من روؤو�س الأموال، لكن اإذا انخف�شت القيمة 

ال�شوقية اإىل م�شتوى اأقل بكثري من اأ�شعار العقد، وهذا ما �شيحدث فعال، فعندها �شيلجاأ املالك 

اإىل التقليل من خ�شائرهم. وهذا هو املرجح حدوثه ل�شيما عندما يتوفر لدى العديد من املالك 

�شروط دفع مالئمة على اأ�شا�س 10 اأو ٪20 من املبالغ املدفوعة مقدما، وقد يرى املالك اأنه من 

الأف�شل التخلي عن مزيد من الأق�شاط بدل من مواجهة خ�شائر اأكرث يف حال اإكمال الطلبات. 

وخال�شة القول اأنه:

• ل متلك امل�سارف راأ�س املال كايف لتلبية الطلبات على ال�سفن.	  

• على املالك زيادة اأ�سهم ال�سفن التي حتت الطلب اأو التخلف عن القيام بالواجب.	  

• �سوف تتخلف العديد من الأحوا�س عن تنفيذ اأعمالها لأنها غري قادرة على تقدمي 	  

�سمانات ا�سرتداد. 

• �ستقوم العديد من الأحوا�س بتقلي�س طاقتها وبالتايل �ستنخف�س اأ�سعار البناء. 	  

4.3 الطلبات التجارية بح�سب النوع
يف عام 2008، يف اأعقاب انهيار بنك ليمان برو�س، انخف�س الت�سليم مبعدل 12 %  ✓

اأقل من التوقعات. وكان الإنتاج ل يزال عند معدلت عام 2007 وهو اأقل بكثري من 

التوقعات باأن الت�سليم �سي�سل اإىل 104 مليون طن من الوزن ال�ساكن.

اأ�سا�سي بعد تزايد الطلب  ✓ 2009 يف قطاع احلاويات ب�سكل  تاأخري كبري يف عام  ظهر 

 2009 عــام  يف  للت�ســــليم  كالرك�ســـون  توقعــــات  وبلغــــت   ،2008 عام  يف  كثيـــــف  ب�سكل 
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154 مليون طن من الوزن ال�ساكن. لكن الذي مت ت�سليمه مل يتجاوز 117 مليون طن 
من الوزن ال�ساكن، وهو يعترب %25 اقل من التوقعات. ولوحظ اأن كوريا كانت الأكرث 

معاناة مع اأزمة احلاويات.

الــوزن  ✓ مــن  طــن  مليون   130 الت�سليم  توقعات  وبلغت   ،2012 عــام  الــنــمــوذج يف  تغري 

ال�ساكن، وهي اأعلى بـ 11 % مما مت ت�سليمه عام 2009، والذي بلغ 117 مليون طن 

من الوزن ال�ساكن. ولكن الأحوا�س بالرغم من الأزمة قامت بت�سليم 147 مليون طن 

من الوزن ال�ساكن، وهذا يعرب عن 13 % زيادة عما كان متوقعًا.

ومع اأن توقعات عام 2012 هي 144 مليون طن من الوزن ال�شاكن وهو ما يقل مبعدل 3 % 

عنها يف عام 2010، لكن الر�شالة التي تو�شحها ال�شنوات ال�شابقة هي اأن هذا امل�شتوى من زيادة 

الإنتاج بالرتابط مع انخفا�س ن�شبة ال�شرائب/العتمادات �شوف ت�شبب انخفا�س الطلب ثانية، 

وميكن اأن يكون عام 2011 عاماً �شعباً على اأحوا�س بناء ال�شفن.

اعتاد اأكرب حو�س لبناء ال�شفن يف كوريا اجلنوبية احل�شول على طلبات ت�شل اإىل 100 طلب 

�شنويا، لكن الرتاكم الكبري خالل يف الطلبات جعل من �شركات مثل اإت�س اإت�س اآي، و دايو، تدير 

اأعمالها ب�شكل اأف�شل من ال�شركات ال�شينية، وجنحت يف ذلك خالل ال�شنتني اإىل الثالث �شنوات 

الأخرية، لكن ال�شركات الكورية عموماً �شعرت بال�شغط.

ما مت  فاإذا  ذلك،  م�شكلة يف  لديها  الأحوا�س  لكن   ،%  30-25 الأ�شعار مبعدل  انخف�شت 

خف�س الأ�شعار ب�شكل كبري، هي خف�س م�شتوى اأ�شعار وقيم الطلبات القائمة يف الوقت احلا�شر، 

وبالتايل زيادة فر�س املالك يف عرقلة وتعرث العقود القائمة. والبديل املتوفر هو مواجهة اأحوا�س 

خالية من نهاية عام 2011 ف�شاعدا. فو�شع الأحوا�س الآن بني املطرقة وال�شندان، وكذلك و�شع 

املالك. ومن املثري لالهتمام اأن نالحظ اأن اأف�شل الأحوا�س الكورية اأوقفت تلقى الطلبات اجلديدة 

خالل معظم عام 2010، ومرد ذلك جزئيا يعود لعدم وجود �شمانات بنكية للتمويل وال�شداد، 

الكوريني.  على  �شعوبتها  من  اأكرث  ال�شينيني  على  �شعبة  الفرتة  هذه  اأن  اإدراكها  اإىل  اإ�شافة 

وكانت البنوك الغربية مرتددة يف متويل طلبات ال�شينية ب�شبب خماوف ب�شاأن ال�شمانات البنكية 

ال�شينية، كما كانت جودة ال�شناعات الكورية مقابل ال�شينية م�شدراً اآخراً للقلق.

وت�شري التجارب ال�شابقة اإىل اأن اأحوا�س بناء ال�شفن تن�شط ب�شكل حمموم يف ا�شرتاتيجية 

الت�شويق، عندما تخف�س الفرتة الواقعة بني توقيع العقد والت�شليم اإىل 24 �شهرا. وهذا ما �شوف 

تتم مالحظته بحلول منت�شف عام 2013، و�شوف ت�شهد بع�س اأحوا�س ال�شفن ن�شاطا حمموما، 

خا�شة يف ال�شني.

اإن الأحوا�س واملالك ينا�شلون ملجابهة نف�س امل�شكلة، األ وهي النق�س يف التمويل. فامل�شارف 

اأكرب  فيه  تعاين  الذي  الوقت  وذلك يف  للتعاقدات اجلديدة،  التمويل  لتقدمي  م�شتعدة  تعد  مل 

الأحوا�س من تراكم يف الطلبات. واإذا ما مت النجاح يف اإدارة هذه املرحلة من الدورة ال�شتثمارية 

بعناية فان الأ�شطول العاملي �شي�شتمر يف النمو مبقدار الثلث خالل 2011.

يبدو اأن الكوريني كانوا اأكرث املناف�شني مبو�شوع حمولت ناقالت الغاز الكبرية جداً، لكن 

ذلك تقو�س يف العام املا�شي عندما طلبت �شركة فرونتالين اأول ناقلة لغاز البرتول امل�شال من 
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ال�شني بقيمة تقارب 65 مليون دولر لكل �شفينة، وهذا اأقل من التكلفة الكورية التي قاربت 

يف ذلك الوقت حدود 70 مليون دولر لكل �شفينة. ويبدو اأنه قد مت التغلب على معوقات بناء 

حمولت كبرية لناقالت غاز البرتول امل�شال يف ال�شني، اإ�شافة اإىل اأن املالكني ميكن اأن يقدموا 

خربة تقنية مالئمة يف موقع البناء بحيث يتاأكدون اأن الناقالت تبنى ا�شتناداً اإىل اأعلى املعايري.

ومنذ بدء الطلبات على الناقالت يف ال�شني، كانت هناك تقارير تفيد باأن �شركة اأورينتال 

اإنرجي طلب �شفناً لنقل الغاز، ولكن هذا يبدو �شابقا لأوانه وحتى الآن مل يتم تاأكيد ذلك. ولكن 

ومع بدء ال�شني با�شترياد غاز الربوبان، مل�شاريع نزع الهيدروجني والتي تهتم بها �شركة اأورينتال 

ولي�س لأغرا�س  لنف�شها  ناقالت  ببناء  ال�شني  تقوم  اأن  احتمال كبري يف  اأي�شاً، فهناك  اإنرجي 

جتارية.

طلبات بناء الناقالت ال�سنوية

اأكرث من 25 األف طن �ساكن

الياباين من  اليابانية كمناف�س حيث تراجع الني  ومن التطورات املفاجئة ظهور الأحوا�س 

89/88 ين للدولر اإىل 95 ين للدولر الواحد، ويبدو اأن الأحوا�س اليابانية قادرة حالياً على 
بناء ناقالت كبرية جدا للغاز بقيمة ل تتجاوز 70 مليون دولر، مما ي�شكل مناف�شة لل�شركات 

الكورية. ومع اأن الأحوا�س ال�شينية هي الأرخ�س، لكن هناك 2-3 مليون دولر يجب اأخذها 

باحل�شبان، وهي متثل قيمة امل�شاعدة التقنية املطلوبة. بلغت تكلفة بناء ناقالت كبرية جدا للغاز 

بني عامي 2008/2007 وحتى عام 2012 حوايل 83/82 مليون دولر للناقلة.
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4. �صوق الناقالت  

الطلب على الناقالت 

بالنظر اإىل و�شع ال�شوق اإجمالً، يبدو اأنه من ال�شعب ال�شعور بالتفاوؤل اإزاء جانب الطلب 

يف �شوق الناقالت، فانخفا�س الطلب على النفط والوفرة يف احلمولة الطنية اأديا اإىل انخفا�س 

يف معدلت وقيم الناقالت. فتحويل ناقالت اأحادية البدن اإىل ناقالت �شهريجية و�شفن بحرية، 

بالإ�شافة اإىل تفكيك وتخريد نحو 3.6 مليون طن �شاكن، اأدى اإىل انخفا�س النمو يف اأ�شطول 

اأن  2010 ميكن  اأواخر عام  الطلبات يف  ال�شابقة وازدياد  الطلبات  تراكم  اإىل، لكن  الناقالت 

ينتج عنه وفرة يف احلمولة الطنية، وبالتايل و�شع املعدلت حتت ال�شغط لبع�س من الوقت يف 

امل�شتقبل.

وكما هو مبني اأدناه، فهناك بع�س التفاوؤل ب�شبب التغريات البنيوية يف الأ�شواق ولي�س ب�شبب 

العر�س والطلب الإجمايل 

الآفاق امل�ستقبلية 

توا�شل وكالة الطاقة الدولية - كما هو مبني يف الفقرة -1.2 توقعها بانخفا�س منو الطلب 

على النفط ما بني 2011 وحتى نهاية عام 2013، ومن املثري لالهتمام اأن نتذكر اأن التنبوؤات 

ال�شناعية،  املجموعة  )دول  املتقدمة  املناطق  راكدا يف  كانت  ال�شابق  النمو يف  توقعات  ب�شاأن 

بال�شني والهند  الوليات املتحدة، املفو�شية الأوربية( بينما كان النمو مبجمله تقريبا مرتبطاً 

اأن ينمو بن�شبة 2.7 مليون برميل  وال�شرق الأو�شط. ومن املتوقع للطلب ال�شيني على النفط 

يوميا خالل تلك الفرتة. ول يزال ذلك الفرتا�س هو نف�شه بالن�شبة لالحتاد الأوربي، ولكنه مل 

يعد ينطبق على الوليات املتحدة حيث هناك عالمات متزايدة من النمو والنتعا�س امل�شتدام.

هناك نقطة هامة جداً، الطلب على الناقالت ل يرتبط باأمر حم النفط الذي �شينقل، بل 

يتعلق ب�شكل رئي�شي بالعالقات اجلغرافية بني مناطق الإنتاج ومناطق الطلب، وهذا ما يعرف 

مبعادلة الطن/امليل.

بب�شاطة �شديدة، فاإن عدد الناقالت الالزمة لتلبية الطلب التقليدي بني اخلليج العربي/ 

املناطق  وبع�س  والربازيل  اأنغول  اإنتاج  النمو يف  بينما  تقريباً،  ثابت  الأق�شى هو عدد  ال�شرق 

النائية الأخرى قد زاد عدد املناطق املطلوبة النقل اإليها، اأو زاد من الطلب على احلمولة الطنية. 

ويرتفع با�شتمرار عدد خطوط النقل مع ازدياد مناطق الإنتاج ومع ازدياد عدد امل�شايف يف 

اآ�شيا ويف الدول العربية املنتجة مما يوؤدي اإىل زيادة الأرباح، وعلى وجه اخل�شو�س فاإن الزيادات 

توؤثر  �شوف  و2013   2011 عامي  بني  الأو�شط  وال�شرق  الهند  يف  التكريرية  الطاقة  الكبرية 

اإيجاباً على طلبات النقل. ومن املرجح اأن تتجاوز الحتياجات املحلية املتزايدة يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط متطلبات املنطقة، اإ�شافة اإىل الزيادة يف الت�شدير وهذا ما قد يجعل ال�شرق الأو�شط 

م�شدراً رئي�شياً للمنتجات النفطية. اإن موقع املنطقة كمزود رئي�س للناقالت طويلة البدن �شيمثل 

اإ�شافة كبرية للطلب على الطن امليلي، وميكن من املحافظة على املعدلت التاأجري.
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ا�ستعرا�س �سوق الناقالت العمالقة

تطورات الأ�سطول ح�سب اآخر عر�س تقدميي

التغير بين 2010/2009 20092010

11.1%5440الت�شليم
910الهدم

136%1930التعاقد
98%2533مبيعات الم�شتعمل

• الأ�سطول احلايل: 523	  

• قيد الطلب: 165	  

• 51 طلب جديد عام 2010	  

• الناقالت العمالقة )2013(: قيد الطلب 86 ناقلة عمالقة، التغري 14 %، الأ�سطول 	  

الكلي 623
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تت�شمن التكاليف الراأ�شمالية ونفقات الت�شغيل الثابتة.  )a(

التكاليف الراأ�شمالية بناء على فرتة ا�شرتداد تبلغ 10 �شنوات عند معدل فائدة %5 مع قيمة 

متبقية مرتبطة ب�شعر اخلردة احلايل.
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�سوق الغاز

• املدى 	 على  الطاقة  على  العاملي  الطلب  تلبية  يف  رئي�سيًا  دورا  الغاز  يلعب  اأن  يتوقع   

الطويل، وقد ارتفع الطلب بن�سبة %55 خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية نتيجة منو 

الطلب يف ال�سني وال�سرق الأو�سط.

• الطلب على الغاز غري التقليدي )غاز ال�سجيل( �سيمثل %35 من الزيادة يف العر�س 	  

العاملي حتى عام 2035.

• اأن توؤدي 	 اأدت زيــادة عر�س الغاز احلالية اإىل انهيار الأ�سعار، ولكنها يف املقابل ميكن   

اإىل زيادة الطلب على الغاز، والنتقال بامل�سرتين بعيدا عن ا�ستخدام الطـاقة املتجددة 

والفحم يف توليد الطاقة.

�سوق غاز البرتول امل�سال

تقل�شت جتارة غاز البرتول امل�شال مبقدار 0.8 مليون طن عام 2009، وهي اأول مرة ترتاجع 

فيها منذ عام 2001 مما اأثر على الأ�شواق، التي توقعت دخول حمطات جديدة يف الإنتاج لتعزز 

التجارة وت�شاعد على امت�شا�س التوريد يف الطلبات امل�شجلة. لكن ذلك مل يحدث، ودخل الإنتاج 

اجلديد بخطى بطيئة مما عنى اأن احلمولة الطنية ا�شتفادت ب�شكل �شئيل من زيادة ال�شادرات. 

�شهد عاما 2009 و2010 زيادة يف �شادرات غاز البرتول امل�شال دارت عموماً حول 1 مليون 

برميل يف ال�شنة. وكان عام 2011 خمتلفاً حيث منت �شادرات ال�شرق الأو�شط باأكرث من 2 

مليون طن يف �شنة واحدة، ويف ال�شرق الأق�شى كانت النمو وبلغت ال�شحنات نحو الغرب ح�دود 

1 مليون طن، وكانت اأكرب حركة عربية �شجلت يف هذا الجتاه. منت ال�شادرات عام 2012 
لكنها قوبلت بخ�شارة بع�س احلمولت الإيرانية على الأقل يف الربع الرابع من 2012 و تواجه 

يف 2013 اآفاق انخفا�س ال�شادرات بنحو 1 مليون طن اإذا مل يكن اأكرث ما دامت ال�شادرات 

الإيرانية تتاأثر بالعقوبات القت�شادية.

يتوقع لأول مرة اأن يتجاوز اإنتاج غاز البرتول امل�شال يف الغرب اإنتاج ال�شرق الأو�شط،  ب�شبب 

اإ�شافة طاقة ت�شديرية عرب اإنرتبراي�س ولحقاً خالل ال�شنة يف تارجا، وميكن اأن ترتفع الطاقة 

يف خليج الوليات املتحدة مبقدار -1.5 2 مليون طن �شنويا. لكن قن�اة بنما تبقى متعرثة ورمبا 

يتم فتحها للنق�الت الكبرية خالل عام 2015 ولي��س يف عام 2014. ول يوج�د حالياً �شوى 4 

ناقالت ميكنها املرور عرب قناة بنما بينما تذهب البقية عرب الروؤو�س البحرية.

كما انخف�شت التجارة الأمونيا يف عام 2009 بنحو0.6  مليون طن، اأي مبا يعادل %3 من 

اأوكرانيا  ارتفاع تكلفة امل�شادر يف  الإنتاج ب�شبب  اإيقاف  نتيجة  املنقولة بحرا،  العاملية  التجارة 

واأوروبا بعد انخفا�س اأ�شعار الأمونيا العاملية.

التكلفة  لنخفا�س  نظرا  تاأثراً  اأقل  فكان  الكاريبي  البحر  ومنطقة  اأمريكا  يف  الإنتاج  اأما 

تاأثري  فاإن  ذلك،  ومع  ال�شجيل(.   غاز  تطوير  ب�شبب  ب�شكل جذري  الأمريكية  ال�شوق  )تغريت 

امل�شافة الطنية على �شحن غاز البرتول امل�شال عرب الطرق التي تت�شل مع �شاحل الكاريبي كان 

اأقل و�شوحاً بكثري من م�شافات اأطول للرحالت من اأوكرانيا. وقد تاأثرت ناقالت الغاز الكبرية 

واملتو�شطة ب�شكل عك�شي مع م�شادر التمويل ذات الكلفة الأقل مناف�شة يف �شوريا واأوكرانيا. 
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على  عالمات  اأظهرت  قد  العاملية  الأ�شعار  اأن  فهي   2011 عام  يف  اجليدة  الأخبار  اأم��ا 

اأنه بحلول نهاية العام  فاإن التجارة  اأكرب اي�شاً، ومن املتوقع حاليا  النتعا�س وكانت الكميات 

�شوف تتعافى مبا فيه الكفاية بحيث تتجاوز كميات عام 2011 كميات عام 2009، وت�شتعيد 

بع�س ما فقدته اإىل م�شتويات قريبة من م�شتويات عام 2008.

ناقالت الغاز الكبرية جدا ال�سوق

كان تاأثري التباطوؤ القت�شادي على �شوق ناقالت الغاز الكبرية جدا �شريعاً وحا�شماً. فقد 

اأثرت امل�شاكل القت�شادية على الطلب، وتاأخر اإقالع م�شاريع الت�شييل. وهذا ما عنى اإجمالً 

نق�شان منو املعرو�س من غاز البرتول امل�شال كمنتج ثانوي لإنتاج الغاز الطبيعي امل�شال.

 عانت مراكب الغاز البرتويل امل�شال بكل اأحجامها من الأزمة القت�شادية العاملية، وانخف�شت 

من  اأكرث  العميقة  للبحار  املنا�شبة  الكبرية  الناقالت  وتاأثرت  وحاد،  �شريع  ب�شكل  بها  التجارة 

غريها. ومن �شوء حظ املالكني، فاإن معدلت تاأجري ناقالت الغاز الكبرية جداً كان اأقل من نقطة 

التعادل خالل معظم الربع الأول من عام 2010، لكن امل�شتويات حت�شنت عام 2011 و2012 

الرحلة.  يف  املرتي  للطن  دولرا   55 الو�شطية  الكلفة  بلغت  البلطيق  بحر  ويف  اأ�شباب.  لعدة 

�شهدت كال ال�شنتني حت�شنا يف حجم ال�شادرات من ال�شرق الأو�شط و�شاعدها يف عام 2011 

ارتفاع حجم الواردات اإىل الهند التي �شهدت لفرتة 3-4 اأ�شهر عوائق اأمام تفريغ ال�شحنات 

من قبل امل�شتوردين. لكن هذا الو�شع حت�شن مع دخول حمطتي تفريغ يف اخلدمة. حتى الآن 

كانت الأ�شعار يف البلطيق اأقل خالل 2013  ب�شبب نق�س حجم ال�شادرات وم�شتقبل �شادرات 

اإيران املتوقع اأن تنخف�س بحوايل 1.5-2 مليون طن يف هذا العام مما �شوف يوؤثر كثريا على 

اأما  العام.  هذا  ودخولها اخلدمة  كبرية  ناقلة   13-12 توريد  توقع  مع  البحري خا�شة  النقل 

من الناحية الأخرى ف�شوف يبقى �شوق الناقالت الكبرية جدا قويا ن�شبيا مع املبيعات احلالية 

الأ�سعار الفورية لناقالت الغاز الكبرية جدا

مقابل اأ�سعار النقل ال�سوقية 2009 - 2013
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لل�شفن القدمية التي �شجلت اأ�شعاراً بني منت�شف وحتى اأعلى الع�شرينات من ماليني الدولرات. 

بينما ميكن للمالكني الو�شول لنف�س الأمر ومع بقاء اأ�شعار التخريد منخف�شة فهناك توقعات 

اأقل يف اأن يتم هدم ال�شفن حالياً.

بعد الت�شغيل الكثيف يف منت�شف عام 2008 حيث بلغت معدلت املكافئ الزمني لل�شحن 

للخليج العربي/اليابان م�شتوى 1.175 مليون دولر/ال�شهر، تبع ذلك ركود لفرتة طويلة هبطت 

فيه الأ�شعار مل�شتويات متدنية جداً، متذبذبة حول 200 األف دولر/ال�شهر، ويف اإحدى املراحل 

خالل 2009 هبطت اإىل 35 األف دولر/ال�شهر، وهذا يعني اأن الدخل ل يتجاوز 1100 دولر/

اليوم وهذا مل ي�شتمر و�شهد مقاومة من املالكني بغر�س تثبيت املعدلت.

الأول  الربع  خالل  دولر/ال�شهر   األ��ف   300 من  اأق��ل  الدخل  معدل  كانت  ذل��ك،  ومع 

العقد  الطويل خالل  املدى  على  الدخل  متو�شط  اأن  ن�شبياً حيث  منخف�شة  تعترب   201 من 

يف  الأرب��اح  م�شتويات  بداأت  عندما  لذلك،  ونتيجة  دولر/ال�شهر،  األف   757 بلغ  املن�شرم 

الرتفاع يف �شهر مايو اإىل ما ل يقل عن 400 األف دولر/ال�شهر، كانت هذه نقطة اإيجابية. 

ثبت اأن التباطوؤ يف الت�شليم، جنبا اإىل جنب مع عمليات الإزالة عدة اأ�شاطيل، كان لها تاأثري 

عند ظهور الطلب امل�شتدام على ال�شحن وكان ال�شبب يف ذلك ت�شعري املراجحة التي حثت 

�شهر  منت�شف  خالل  الأطل�شي  املحيط  من  �شرقا  النقل  اإ�شالح  يف  الإ�شراع  على  التجار 

وحت�شنت  جدا  الكبرية  الغاز  ناقالت  توفر  يف  النق�س  امت�شا�س  مت  لذلك  ونتيجة  مايو. 

قوي.  ب�شكل  الأ�شعار 

كانت امل�شكلة احلقيقية التي يواجهها �شوق ناقالت الغاز الكبرية جدا يف عام 2010 التاأخري 

يف التو�شع يف م�شادر جديدة للمنتجات. ويقدر حاليا اأن التجارة البحرية لغاز البرتول امل�شال 

تقل�شت بالفعل بن�شبة ٪1 خالل عام 2009 لت�شل اإىل 54.7 مليون طن يف مطلع العام احلايل، 

القت�شادية  التوقعات  من  الرغم  وعلى  مليون طن،    1.3 بنحو  التو�شع  لها  املتوقع  من  وكان 

التوقع  هذا  بكثري  اأ�شواأ  التجارة  انخفا�س  نتيجة  كان  لذلك،  املرحلة.  تلك  للعامل يف  القامتة 

الأويل، وكان ذلك جزئيا نتيجة لنخفا�س الطلب خالل فرتة الركود، ولكن تراجع منو العر�س 

لعب دورا كبريا. ومع ذلك بداأ الو�شع اإىل حد ما بالتح�شن هذا العام وعادت �شوق غاز البرتول 

امل�شال لل�شعود مرة اأخرى نحو معدلت م�شتدامة.

قد منت ال�شادرات من ال�شرق الأو�شط يف ال�شنوات القليلة املا�شية، ويوجد حاليا حوايل 

34/33 مليون طن �شنويا. كما اأن ال�شادرات من الوليات املتحدة بف�شل زيادة القدرة على 
الغاز  ناقالت  ت�شغيل  تغري يف  كما ظهر  �شفن،   10-6 من  ال�شهرية  الناقالت  رفع حمولت 

الكبرية جدا يف الغرب رمبا عن طريق نقل 6-8 �شفن من التجارة يف اخلليج العربي- ال�شرق، 

بال�شبط  و�شيعرف  التغيري  2013 هو عام  فاإن عام  وبالطبع  التو�شع.  نتيجة  الغرب  باجتاه 

تاأثريه  على التجارة يف نهاية هذا العام. لكن التجارة البحرية يتوقع لها اأن تتو�شع وتنمو ثانية 

بحدود 2-4 % اعتماداً على احلجوم يف غرب اأفريقيا واجلزائر يف عام 2013.
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الطلبات التجارية احلالية لناقالت الغاز الكبرية جدًا
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ملخ�س تنفيذي حول الأ�سواق

• �ــســهــدت اأ�ـــســـواق الــنــاقــالت انــخــفــا�ــســا كــبــريا خـــالل 24 �ــســهــرًا، و�ــســتــظــل تــلــك ال�سوق 	  

حتت ال�سغط، يف ظل العر�س الزائد من احلمولة الذي ي�ستمر يف تقوي�س التعايف 

التدريجي.

• تراجعت الزيادة احلادة التي ظهرت يف ال�سيف املا�سي، وانخف�ست الأرباح الفورية، 	  

ومقارنة مب�ستويات يناير 2010 فاإن اأرباح يناير 2011 اأقل بن�سبة 23.2 %.

• يتوقع منو الطلب على الوزن ال�ساكن لناقالت النفط بن�سبة 2.2 % خالل عام 2011، 	  

وهو ما يعرب عن انخفا�س عن ن�سبة 4.2 % امل�سجلة يف عام 2010. اأما على �سعيد 

التوريد، فاإن اأ�سطول نقل اخلام قد ينمو بن�سبة 7.1 % خالل عام 2011، وهو معدل 

اأعلى مما ظهر عام 2010.

• نطاق 	 تو�سيع  ب�ساأن  قائمة  تــزال  ل  بالت�سخم  املرتبطة  املــخــاوف  اأن  من  الرغم  على   

فاإن  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  غري  الــدول  يف  القت�سادات 

التو�سع يف طاقة التكرير يف تلك الدول غري الأع�ساء قد يدعم منو الطلب على الوزن 

ال�ساكن لناقالت النفط اخلام يف 2011.

• من املتوقع منو اأ�سطول ناقالت النفط العمالقة بن�سبة 6.8 % خالل 2011، ومن 	  

املتوقع اأي�سا اأن ي�سهد الطلب على الوزن ال�ساكن منوًا بن�سبة 2.2 % يف عام 2011.

• يتوقع لأ�سطول Suezmax  لنقل اخلام اأن يرزح حتت ال�سغط من معدل منو �سنوي 	  

بن�سبة 10 %.

• يتوقع للطلب على الوزن ال�ساكن ناقالت املنتجات اأن ينمو بن�سبة 3.4 % خالل عام 	  

2011، حيث ت�ساهم زيادة الإنتاج ال�سناع يف دعم منو الطلب العاملي على املنتجات 
النفطية.

• تراجعت اأ�سعار بناء ال�سفن التي ارتفعت من قيمة منخف�سة �سابقًا يف عام 2009.	  

• مبيزانيات 	 يتميزون  الذين  املالكني  البنوك  و�ستدعم  �سائكًا،  اأمــرًا  التمويل  �سيبقى   

ممتازة، لذلك فهناك فر�سة رائعة لال�ستثمار بالن�سبة للمالكني الذين يحوزون على 

روؤو�س الأموال املنا�سبة.

مالحظة: كل الأ�شكال ماأخوذة من: A GIBSON SHIPBROKERS، لندن، اململكة املتحدة
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�صاركت �لأمانة �لعامة يف �أ�صبوع �ل�صناعات �لبرتولية �لالحقة �لذي عقد يف �أبو ظبي، 

»تكرير« خالل  �لبرتول  �أبو ظبي لتكرير  �ملتحدة، حتت رعاية �صركة  �لعربية  �لأمار�ت  دولة 

�لفرتة 12-15 �أيار/ مايو 2013. وت�صمن �لأ�صبوع �لفعاليات �لتالية:

�صركة ✍✍ قدمتها  �أف�صل،  تناف�صية  كفاءة  حتقيق  �أجل  من  �ملبتكرة  �لتقنيات  حلول  ندوة 

Axens �لفرن�صية يف 2013/5/12. 

يومي ✍✍ يف  �لأو�صط،  �ل�صرق  يف  �لتكرير  ل�صناعة  ع�صر  �لر�بع  �ل�صنوي  �لإجتماع 

موؤمتر  بالتو�زي مع  و�أخرى  �مل�صرتكة  �لرئي�صية  �جلل�صات  عدد من  ت�صمن  13و2013/5/14، 
بتكيم �أر�بيا 2013.

ور�صة عمل حول حت�صني كفاءة �ملو�رد �لب�صرية يف 2013/5/15 .✍✍

و�صارك يف هذه �لفعاليات خرب�ء من �لدول �لأع�صاء )دولة �لأمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومملكة 

�لبحرين، و�ململكة �لعربية �ل�صعودية، ودولة قطر، ودولة �لكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية �لعر�ق، 

�إىل  �إ�صافة  وجمهورية م�صر �لعربية(. كما �صارك ممثلون من �صلطنة عمان، و�ململكة �ملغربية، 

�صناعة  وم�صتلزمات  �لنفطية  �خلدمات  تقدمي  و�صركات  �لدولية،  �لنفطية  �ل�صركات  من  عدد 

�لتكرير و�لبرتوكيماويات. 

اأ�صبوع ال�صناعات البرتولية الالحقة...

الفر�ص والتحديات

12 - 15 �أيار/ مايو 2013 
�أبو ظبي – دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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�ساركت الأمانة العامة يف فعاليات الأ�سبوع بتقدمي ورقة بعنوان 

منظور �لنفط �خلام �لثقيل يف �لدول �لعربية – �لتحديات و�لفر�ص

ال�سوؤون  اإدارة  القرعي�ش، مدير  الدكتور �سمري حممود  الأ�سبوع  ومثلها يف ح�سور فعاليات 

الفنية، واملهند�ش عماد نا�سيف مكي، خبري اأول تكرير يف اإدارة ال�سوؤون الفنية. 

�ملو��صيع �لتي تناولتها �جلل�صات وحلقات �لنقا�ص

فيها  ا�ستعر�ش  نقا�ش  جل�سات  ثالث  وعقدت  الأوراق،  من  العديد  الأ�سبوع  خالل  قدمت 

املحاور الرئي�سية التالية: 

تقنيات �إنتاج �لوقود �لنظيف.✍❑

�لتقنيات �حلديثة يف جمال �لعو�مل �حلفازة �مل�صتخدمة لإنتاج �لديزل �حلاوي على ن�صبة ✍❑

.)ULSD( منخف�صة جدً� من �لكربيت

منا�صب ✍❑ لقيم  لإن��ت��اج  �ملائع  �حلفاز  بالعامل  �لتك�صري  عملية  جم��ال  يف  �حلديثة  �لتطور�ت 

ل�صناعة �لبرتوكيماويات.

تنويع م�صادر �لطاقة يف �لعامل و�نعكا�صاته على منطقة �ل�صرق �لأو�صط.✍❑

�إنتاج �لغاز �ل�صخري )Shale Gas( يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ✍❑ �لآث��ار �ملتوقعة لزيادة 

على �لطلب على لقائم �صناعة �لبرتوكيماويات.

�صبل �لتعامل مع فائ�ص �إمد�د�ت منتجات �لتكرير و�لبرتوكيماويات نتيجة دخول �لعديد من ✍❑

�مل�صاريع �جلديدة على �لإنتاج يف �ل�صنو�ت �خلم�ص �لقادمة.

در��صة حالت عملية مل�صاريع تطوير م�صايف �لنفط يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط.✍❑

دور �لبحث و�لتطوير يف حت�صني ربحية �صناعة تكرير �لنفط.✍❑

ت��ط��وي��ر �مل��ع��اي��ري و�ل��ت�����ص��ري��ع��ات �ل��ن��اظ��م��ة ل�����ص��ن��اع��ة �ل��ت��ك��ري��ر و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف �ملنطقة ✍❑

�لعربية. 

ك��ي��ف ���ص��ي��وؤث��ر ت���وف���ر �ل��ل��ق��ائ��م يف م��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق �لأو�����ص����ط ع��ل��ى �ل��ن��م��و �مل��ت��وق��ع لأ����ص���و�ق ✍❑

�لبرتوكيماويات.

تقنيات حتفيز �ملو�رد �لب�صرية و�إطالق  قدر�تهم لتوظيفها يف تنمية �ملنظمة .✍❑
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ملخ�ص بع�ص �لأور�ق �لتي قدمت يف �جلل�صات وحلقات �لنقا�ص

اأواًل: ندوة التقنيات املبتكرة من اأجل حتقيق كفاءة تناف�صية اأف�صل

 Axens اأك�سن�ش  �سركة  قدمتها  بندوة  الأول  اليوم  يف  الأ�سبوع  فعاليات  بداأت 

الفرن�سية، يف 2013/5/12 وت�سمنت جل�ستني نوق�ست فيهما املوا�سيع الرئي�سية التالية:

اجلل�صة االأوىل: التحديات امل�صتقبلية التي تواجه وقود و�صائل النقل

وت�سمنت الأوراق التالية:

فر�ص وتقنيات �إنتاج �لغازولني �لنظيف

  Christian Dupraz  ا�ستعر�ش فيها املتحدث ال�سيد كري�ستيان دوبراز 

اآك�سن�ش  �سركة  يف  والتكنولوجيا  الت�سويق  ل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ش  نائب 

الغازولني  اإنتاج  يف  النفط  م�سايف  تواجه  التي  التحديات  اأهم  الفرن�سية 

النظيف وفقاً ملتطلبات املعايري الأوروبية املبينة يف ال�سكل التايل:

�ل�صكل - 1: تطور مو��صفات �لغازولني وفقًا للمعايري �لأوروبية
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الغازولني  باإنتاج  التقنيات اخلا�سة  اأدخلت على  التي  التطورات  اأحدث  املتحدث  �سرح  ثم   

لتمكني امل�سايف من تلبية متطلبات املعايري الأوروبية، وذلك من خالل العمليات التالية:

v �لتعامل مع منتجات عملية �لتك�صري بالعامل �حلفاز �ملائع.

v خيار�ت حت�صني خ�صائ�ص �لأوليفينات �خلفيفة و�لثقيلة.

v تكنولوجيا �أزمرة �لنافثا �خلفيفة ودورها يف رفع �لرقم �لأوكتاين ملنتج �مل�صفاة من �لغازولني.

   )CCR Reforming( عملية �لتهذيب بالعامل �حلفاز للنافثا بطريقة �لتن�صيط �مل�صتمر v

تقنية Impulse- جيل جديد من �لعو�مل �حلفازة �مل�صتخدمة

 يف عمليات �ملعاجلة �لهيدروجينية.

 قدم الورقة ال�سيد فريدريك جيرارديي، مدير ت�سويق المواد الحفازة Catalyst  والمدم�سة 

Adsorbents ا�ستعر�ش فيها اأهم اخل�سائ�ش املميزة للعوامل احلفازة املبتكرة امل�ستخدمة يف 
عمليات املعاجلة الهيدروجينية للمنتجات النفطية، والفوائد التي ميكن احل�سول عليها مقارنة 

بالعوامل احلفازة التقليدية.

�إنتاج �لديزل �حلاوي على ن�صبة منخف�صة جد� من �لكربيت با�صتخد�م �لعامل �حلفاز �جلديد   

) Impulse HR1246( يف �مل�صايف �لأوروبية.

 تناولت الورقة اأهمية اإنتاج الديزل احلاوي على ن�سبة منخف�سة 

املتحدث  قدم  اأن  وبعد  الأوروبية.  للم�سايف  بالن�سبة  الكربيت  من 

اخل�سائ�ش الأ�سا�سية لعملية املعاجلة الهيدروجينية، ا�ستعر�ش اأهم 

العوامل احلفازة اجلديدة التي ابتكرتها �سركة اأك�سنز مع الإ�سارة 
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التي  احلفازة  بالعوامل  مقارنة  الت�سغيل،  دخولها يف  من  الأوىل  الأ�سهر  اأدائها يف  م�ستوى  اإىل 

اأنتجتها ال�سركة �سابقاً. 

م�صار�ت �إنتاج وقود �لناقالت

تقدمها  اأن  التي ميكن  الفوائد  فيها على  اأكد  دوبريز،  كري�ستيان  ال�سيد  الورقة   قدم هذه 

 .)H-Oil( وتقنية ،)Hyvahl( تقنيات اإنتاج وقود الناقالت، التي ابتكرتها �سركة اأك�سنز، مثل تقنية

كما ا�ستعر�ش املتحدث التوقعات امل�ستقبلية لنمو الطلب على  وقود الناقالت يف الأ�سواق العاملية، 

وتطورات املعايري اخلا�سة مبوا�سفات هذا الوقود ، وتاأثري ذلك على م�سايف النفط.

تطور�ت حديثة يف �لعو�مل �حلفازة �مل�صتخدمة يف عملية �لتك�صري �لهيدروجيني

التقنية  امل�سالح  مدير  اإبراهيم،  جوزيف  ال�سيد  املتحدث  ا�ستعر�ش   

عمليات  يف  امل�ستخدمة  اجلديدة  احلفازة  العوامل  اأهم  اآك�سن�ش،  ب�سركة 

اأك�سن�ش،  مع مقارنة م�ستوى  ابتكرتها �سركة  التي  الهيدروجيني  التك�سري 

اأدائها بالعوامل احلفازة التي اأنتجتها ال�سركة �سابقاً، كما ا�ستعر�ش بع�ش 

م�سايف  يف  احلفازة  العوامل  هذه  فيها  ا�ستخدمت  التي  العملية  النماذج 

العامل، مع الإ�سارة اإىل النتائج التي اأمكن احل�سول عليها. 
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اجلل�صة الثانية:  اإنتاج جزيئات الأ�صواق البرتوكيماويات

وت�سمنت اأربعة اأوراق ناق�ست املوا�سيع التالية:

  HSFCC تقنية �لتك�صري بالعامل �حلفاز �ملائع يف ظروف ت�صغيل عالية �ل�صدة

تناولت الورقة املحاور الرئي�سية التالية:

.)FCC( ت�صنيف �أنو�ع عمليات �لتك�صري بالعامل �حلفاز �ملائع v

.)HSFCC( خل�صائ�ص �ملميزة لعملية �لتك�صري بالعامل �حلفاز ذ�ت ظروف �لت�صغيل �لعالية �ل�صدة� v

v مقارنة بني تقنيات تك�صري �لقطفات �لثقيلة من حيث �لأد�ء وظروف �لت�صغيل، و�ملو��صفات �ملنتجات 
�لتي ميكن �حل�صول عليها من كل تقنية.

�للقيم  �ل�صدة يف تعزيز كمية  ت�صغيل عالية  �ملائع يف ظروف  بالعامل �حلفاز  �لتك�صري  دور تقنية   v
�لالزم ملجمع �لبرتوكيماويات.

طرق تنقية �ملونومري�ت و�أ�صباه �ملونومري�ت

 تناولت الورقة املحاور الرئي�سية التالية:

يتعلق  ما  وخا�صة  �ل�صو�ئب  هذه  ن�صبة  �رتفاع  و�أ�صباب   ، �لبوملري�ت  يف  �ملوجودة  �ل�صو�ئب  �أنو�ع   v
با�صتخد�م �مل�صايف للقائم رخي�صة حاوية على ن�صب عالية من �ل�صو�ئب. 

v �أنو�ع عمليات حت�صني خ�صائ�ص �لأوليفينات و�نعكا�صات نقاوة �للقيم على �أد�ء وكفاءة �لعملية.

v �لتطور�ت �حلديثة يف تقنيات عمليات �لبلمرة، مع �لإ�صارة �إىل مدى �حلاجة �إىل �ملونومري�ت عالية �لنقاوة.

v مو��صفات �ملونومري�ت �لتي تلبي متطلبات �لأ�صو�ق �لعاملية.  

وحدة معاجلة �لغاز�ت �لفائ�صة يف م�صفاة بر��صكيم:

 در��صة حالة لعملية تنقية و��صرتجاع �لأوليفينات 

واملعدات  املفاعالت  وخ�سائ�ش  للوحدة  الرئي�سية  املكونات  ا�ستعرا�ش  الورقة  هذه  يف  مت 

يف  الفائ�سة  الغازات  معاجلة  مل�سروع  الرئي�سية  الأهداف  اإىل  الإ�سارة  مع  الأخرى،  الرئي�سية 

امل�سفاة، والفوائد التي حتققت بعد تنفيذ امل�سروع، من خالل التكامل مع وحدة التك�سري البخاري.  

ورقة بعنو�ن: �أحدت �لتطور�ت يف عملية �إنتاج �لبار�ز�يلني 

ParamaX بتقنيات �لبار�ماك�ص

 تناولت املحاور الرئي�سية التالية:

v تطور�ت �لطلب على مادة �لز�يلني يف �لأ�صو�ق �لعاملية.

v �لتطور�ت �حلديثة يف تقنيات �إنتاج �لز�يلني، وطرق حت�صني �لأد�ء.

v �لتحديات �لتي تعرت�ص ت�صغيل وحد�ت �إنتاج �لز�يلني و�صبل مو�جهتها.
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ثانيًا: املوؤمتـر ال�صـنوي الرابع ع�صـر لل�صـناعات البرتولية

 الالحقة  يف ال�صـرق االأو�صـط

الأو�سط، يف  ال�سرق  البرتولية الالحقة يف  لل�سناعات  الرابع ع�سر  ال�سنوي  الإجتماع  عقد 

يومي 13-2013/5/14، وت�سمن عدة جل�سات رئي�سية م�سرتكة وذلك بالتوازي مع موؤمتر بيتكيم 

.Petchem Arabia  2013 اأرابيا

األقـاها  افتـتاحيـة  بكلـمة  الإجتماع  فعاليـات  بداأت 

ال�ســيد جا�ص�م علي �ل�صاي�غ، مديـر عام �سركة اأبو ظـبي 

كما  بامل�ساركني،  فـيـها  رحـب  )تك��ري�ر(  الـبتـرول  لتكـريـر 

ال�سابقـة،  املوؤمتـرات  حقـقـته  الذي  النجاح  على  اأكد 

ودورها يف تعـزيز تبـادل اخلبـرات والآراء بيـن املخت�سيـن 

يف �سـناعة تكـرير النفـط.

 ويف ختام كلمته، �سكر ال�سيد ال�سايغ كافة اجلهات 

التي �ساركت يف تنظيم واإعداد فعاليات الأ�سبوع، ومتنى 

للم�ساركني طيب الإقامة يف اإمارة اأبو ظبي.

جل�سات  وثمان  رئي�سيتني  جل�ستني  املوؤمتر  ت�سمن 

 Petchem اأرابيا   بيتكيم  موؤمتر  مع  بالتوازي  عقدت 

 .Arabia

وفيما يلي تلخي�ساً لبع�ش الأوراق التي قدمت اإىل املوؤمتر
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 تنويع م�صادر �لطاقة يف �لعامل، �نعكا�صاتها على منطقة �ل�صرق �لأو�صط، 

بي  اأو  يو  ل�سركة  التنفيذي  املدير  غوتام،  راجيف  ال�سيد  وقدمها 

الأمريكية ، ناق�ست الورقة املحاور الرئي�سية التالية:

v كيف �صيوؤثر منو �إنتاج �لغاز �ل�صخري يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية على �لطلب 
�لعامل على �لوقود ولقائم �صناعة �لبرتوكيماويات؟

v كيف �صيتعامل �ملنتجون مع فائ�ص عر�ص �ملنتجات مع دخول �لعديد من �مل�صاريع 
�جلديدة على خط �لإنتاج يف �ل�صنو�ت �لثالث �أو �خلم�ص �لقادمة؟

v كيف �صيتطور دور منطقة �ل�صرق �لأو�صط كم�صدر رئي�صي للطاقة �إىل �لعامل؟ وهل 
ميكنها �أن تعتمد على �لنمو �لكبري لالأ�صو�ق �ل�صاعدة �لرئي�صية كال�صوق �لأ�صيوي؟

�إىل  و�حلاجة  �لالحقة  �لبرتولية  �ل�صناعات  تعرت�ص  �لتي  �جلديدة  �لتحديات   v
�لتكنولوجيا �ملتطورة.

�لتوجهات �حلديثة ومناذج �لأعمال لتطوير م�صاريع

 �صناعة �لتكرير �لإقليمية

 قدمها ال�سيد �سريغي لكوكوفليف )Sergey Lakokovlev( وال�سيد 

بيرت بيوتروف�سكي )Peter Piotrowski(، من �سركة يو اأو بي الأمريكية. 

تناولت الورقة املحاور التالية:

v نظرة �صاملة حول �لنماذج �لتقليدية لتطوير �مل�صايف

v �إد�رة م�صروع �لتعاقد مع مالكي بر�ء�ت �لخرت�ع.

v فو�ئد عقود �مل�صاركة بني حاملي �لأ�صهم يف ��صتثمار�ت م�صاريع �صناعة �لتكرير 
و�لبرتوكيماويات.

�صناعة �لبرتوكيماويات – �لك�صف عن �صبل تطويرها، و�لتوجهات �لتي 

متكنها من �لنجاح 

قدم الورقة ال�سيدان عمر بن �سامل باحبيل، رئي�ش �سركة برتوكيماويات 

املحاور  وتناولت  الأمريكية،  بي  اأو  يو  �سركة  من  ميالرد  ومايكل  الواحة، 

الرئي�سية التالية:

v م�صتقبل منطقة �ل�صرق �لأو�صط كالعب رئي�صي يف عامل �إنتاج �لأوليفينات.

v �لتقنيات �حلديثة �لتي ت�صاعد على تعظيم �إنتاج �لأوليفينات.

v دور �مل�صتثمرين و�لتوجهات �جلديدة يف �ملنطقة، وكيف ميكن لأن�صطة �لبحث و�لتطوير 
�أن تعزز هذه �ملبادرة.
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دور �لتكنولوجيا يف حتقيق �أق�صى درجة من �لتكامل  بني �صناعتي �لتكرير 

و�لبرتوكيماويات 

قدمها ال�سيد كيث اأ�سربي، مدير عام ونائب رئي�ش �سركة يو اأو بي الأمريكية 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وتناولت املحاور التالية:

v �لعو�مل �لد�فعة للتوجه نحو عملية �لتكامل بني �صناعتي �لتكرير و�لبرتوكيماويات.
v تنامي �لطلب على �ملنتجات �لبرتوكيماوية ودوره يف �لتاأكيد على �أهمية �لبحث عن فر�ص �لتكامل وحت�صني �لربحية.
v در��صة حالت عملية ت�صري �إىل �لفو�ئد و�جلدوى �لإقت�صادية لعملية �لتكامل بني �صناعتي �لتكرير و�لبرتوكيماويات. 

نظرة �إقليمية �صاملة على �ل�صركات �مل�صرتكة 

العربية  اململكة  كيميكالز-  داو  �سركة  رئي�ش  عالوي  زهري  ال�سيد  الورقة  قدم 

ال�سعودية، وتناول فيها – الدوافع التي تقف وراء اإن�ساء ال�سركات امل�سرتكة بني �سركات 

النفط الوطنية و�سركات النفط العاملية يف جمال م�ساريع ال�سناعات البرتولية الالحقة 

يف الدول الأع�ساء يف جمل�ش التعاون اخلليجي.  وتناولت الورقة املحاور التالية:

v حتليل �ل�صتثمار�ت و�لتمويل و�للتز�مات �ملطلوبة لتحقيق �أف�صل منوذج للتعاون بني 
�ل�صركات �لوطنية و�ل�صركات �لنفطية �لعاملية. 

v �ل�صتفادة من خربة �ل�صركاء �ملحليني و�خلارجيني.
v �لبحث عن �ل�صريك �ملنا�صب لإن�صاء �ل�صركة �مل�صرتكة.

يف اخلتام خل�ش املتحدث اأهم العنا�سر التي يجب اأن تت�سمنها خطة طريق �سناع القرار 

الالزمة لتطوير عملية ت�سنيع البتوكيماويات، وهي حت�سني ا�ستخدام الطاقة ، والهتمام بالبنية 

الأ�سا�سية، وتعزيز جهود البحث العلمي والبتكار، وت�سجيع التجارة بني الدول الإقليمية املجاورة، 

ويبني )�ل�صكل - 2( خمططاً مب�سطاً خلطة طريق تطوير �سناعة البرتوكيماويات.

�ل�صكل - 2: خمطًط مب�صط خلطة 

طريق تطوير �صناعة �لبرتوكيماويات
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در��صة حالة: حتديات وفر�ص �صناعة �لتكرير، 

KNPC حتديد دو�فع �لنمو يف موؤ�ص�صة �لبرتول �لوطنية �لكويتية

 قدم الورقة ال�سيد بخيت الر�سيدي، مدير التخطيط ال�سامل يف 

التي  واملعامل  الأحداث  البداية  وا�ستعر�ش يف  الوطنية  البرتول  �سركة 

�سيطرت على حركة العر�ش والطلب على املنتجات النفطية يف الأ�سواق 

العاملية يف عام 2012 مقارنة بالعام الذي قبله، واأهمها:

v معدل منو �لطلب �لعاملي على �ملنتجات �لنفطية كان معتدًل حيث �رتفع بقيمة 
0.91 �ألف ب/ي �أو مايعادل  1% مقارنة مب�صتو�ه يف عام 2011، بينما �نخف�ص 

مبعدل 4% يف منطقة �لإحتاد �لأوروبي ب�صبب �لأزمة �لإقت�صادية.

v �إغالق �لعديد من م�صايف �لنفط يف �لدول �ملتقدمة، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�أوروبا و�أ�صرت�ليا نتج عنها 
� �لطاقة مبقد�ر 2.6 �ألف ب/ي خالل �لفرتة )2011-2008(.

v تاأثري �لإ�صر�بات �ل�صيا�صية �لتي حدثت يف بع�ص �لدول �مل�صدرة كان �صعيفًا  على �إمد�د�ت 
�لنفط يف �لأ�صو�ق �لعاملية.

v تاأثر �أ�صعار �لغازولني ب�صكل �أ�صا�صي مب�صتويات �لعر�ص و�لطلب.

v �إرتفاع معدل �لطلب على �لديزل ، وزيت �لوقود.

v بدء تطبيق خف�ص ن�صبة �لكربيت من 4.5% �إىل 3.5% يف مو��صفة وقود �لناقالت )Bunker Fuel(  �عتبارً� 
من يناير/كانون �لثاين 2012. 

الرئي�سية، مع  العامل  التكريرية يف مناطق  ا�ستعرا�ش الطاقة  اإىل  انتقل املتحدث  بعد ذلك 

الإ�سارة اإىل طاقة عمليات التكرير التحويلية يف كل منطقة على النحو املبني يف �ل�صكل - 3.

  ثم اأ�سار املتحدث اإىل التغري الذي طراأ على الطاقة التكريرية يف العامل يف ال�سنوات اخلم�ش 

املا�سية من حيث اإغالق العديد من امل�سايف ال�سغري بهدف ال�ستفادة من اقت�ساد احلجم، مما 

اأدى اإىل انخفا�ش عدد امل�سايف العاملة من 750 م�سفاة عام 2000 اإىل 677 م�سفاة عام 2011، 

بينما ارتفعت الطاقة التكريرية من 82 مليون ب/ي اإىل 93 مليون ب/ي، وذلك على النحو املبني 

يف �ل�صكل - 4.

كما ا�ستعر�ش املتحدث التوقعات امل�ستقبلية لتغري الطلب على املنتجات والطاقة التكريرية 

اإىل الرتفاع املتوقع لكمية النفط اخلام الثقيل على ح�ساب  يف العامل حتى عام 2030، م�سرياً 

التحويلية  وعمليات  الهيدروجينية  املعاجلة  عمليات  طاقة  رفع  ي�ستوجب  اخلفيف، مما  النفط 

لنزع الكربيت من املنتجات وتعوي�ش النق�ش يف املنتجات اخلفيفة. ويبني �ل�صكل - 5 التوقعات 

امل�ستقبلية لتغري الطاقة التكريرية ومعدل الطلب على املنتجات النفطية خالل الفرتة )2010-

2030(، كما يبني �ل�صكل  -6  تغري هيكل الطلب على املنتجات يف الأ�سواق العاملية خالل الفرتة 

)2010-2030(، حيث يتوقع ارتفاع ن�سبة الديزل من 29% من اإجمايل الطلب العاملي على املنتجات 

يف عام 2010 لي�سل اإىل 34% يف عام 2030، بينما �ستنخف�ش ن�سبة الغازولني من 26% عام 2010 

اإىل 23% عام 2030، كما �ستنخف�ش ن�سبة زيت الوقود من 11% عام 2010 اإىل 8% يف عام 2030 . 
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�صكل - 3: طاقة تكرير �لنفط و�لعمليات �لتحويلية يف خمتلف مناطق �لعامل

�صكل - 4: تطور �لطاقة �لتكريرية وعدد �مل�صايف �لعاملة يف �لعامل ) 2012-1998(
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�صكل - 5: توقعات تغري �لطاقة �لتكريرية ومعدل �لطلب على �ملنتجات )2030-2010(

�صكل - 6: تغري هيكل �لطلب على �ملنتجات يف �لأ�صو�ق �لعاملية خالل �لفرتة )2030-2010(
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بعد ذلك انتقل املتحدث اإىل مناق�سة مو�سوع ربحية �سناعة تكرير النفط، م�سرياً اإىل اأنها 

مرت يف فرتات حرجة، حيث انخف�ست يف عامي 2008 و2009 اإىل قيم �سلبية، يف حني يتوقع اأن 

حتقق م�ستويات اإيجابية مقبولة حتى عام 2030، وذلك على النحو املبني يف �ل�صكل - 7.

العامل  يف  التكرير  �سناعة  تعرت�ش  التي  التحديات  اأهم  املتحدث  خل�ش  كما 

وانعكا�ساتها على اإمدادات املنتجات النفطية اإىل الأ�سواق العاملية، وذلك على النحو 

املبني يف �ل�صكل - 8 وهي:

v تغري نوعية �لنفط �خلام نحو �لأنو�ع �لثقيلة و�حلام�صية.

v تغري هيكل �لطلب على �ملنتجات �لنفطية.

�لبيئة �ل�صارمة �خلا�صة مبو��صفات �ملنتجات، وتخفي�ص �لإنبعاثات  �لت�صريعات  تلبية متطلبات   v
�لناجتة عن عمليات �مل�صايف.

v �ملناف�صة �ل�صديدة �لتي ت�صتدعي �لإهتمام بتح�صني �لأد�ء �لت�صغيلي للمحافظة على ربحية عالية. 

�لغاز  مثل  �لنقل،  و�صائل  كوقود يف  ت�صتخدم  �لنفطية  للمنتجات  مناف�صة  بديلة  منتجات  ظهور   v
�لطبيعي �مل�صيل و�لوقود �حليوي.  

ثم انتقل اإىل ا�ستعرا�ش الإجراءات املتخذة يف منطقة ال�سرق الأو�سط ملواجهة هذه التحديات 

يف  املبني  النحو  على  جديدة  م�ساف  واإن�ساء  القائمة  امل�سايف  يف  التحويلية  العمليات  كتطوير 

�ل�صكل - 9.

�صكل - 7: تطور ربحية �صناعة تكرير �لنفط  )2030-2002(
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�صكل - 8: حتديات �صناعة �لتكرير يف �لعامل و�نعكا�صاتها على �إمد�د�ت �ملنتجات �لنفطية

�صكل - 9: م�صاريع �إن�صاء �مل�صايف �جلديدة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط )2015-2010(
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ويف اخلتام ا�ستعر�ش املتحدث اخلطة الإ�سرتاتيجية لتطوير �سناعة التكرير يف دولة الكويت 

لل�سنوات الع�سر القادمة، اأو ماي�سمى مب�سروع الوقود النظيف، مع الإ�سارة اإىل مكنات اخلطة 

واأهدافها التي ترتكز فيما يلي:

v رفع �لطاقة �لتكريرية من 963 �ألف ب/ي �إىل 1415 �ألف ب/ي.

v تلبية �لطلب �ملحلي و�خلارجي على �ملنتجات �لنفطية. 

v تعظيم قدرة دولة �لكويت على تكرير �لنفط �خلام �حلام�صي �لثقيل �ملنتج حمليًا.

v حت�صني �لأد�ء �لت�صغيلي للم�صايف �لقائمة من خالل رفع درجة تعقيدها �لتكنولوجي.

v تعزيز �لتكامل بني �صناعة تكرير �لنفط و�صناعة �لبرتوكيماويات.

تطور معايري �أن�صطة �ل�صناعات �لبرتولية �لالحقة 

يف �لدول �لأع�صاء يف جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  تقيي�ش  منظمة  يف  اأول  باحث  الغامدي  علي  ال�سيد  قدمها 

العربية، وا�ستعر�ش فيها الو�سع احلايل للمعايري املطبقة يف اأ�سواق منتجات ال�سناعات البرتولية 

الالحقة، واجلهود املبذولة لإ�سدار معايري جديدة تالئم املتطلبات املحلية مع الأخذ بعني الإعتبار 

املعايري العاملية. كما ناق�ش يف ختام ورقته املراحل التي متر بها عملية اإ�سدار املوا�سفة القيا�سية، 

على النحو املبني يف ال�سكل  - 10. 

�صكل - 10: مر�حل �إ�صد�ر �ملو��صفة �لقيا�صية يف هيئة �لتقيي�ص ملجل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية
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  ثالثا: حلقات النقا�ص

ت�سمنت فعاليات اأ�سبوع ال�سناعات البرتولية الالحقة ثالث حلقات نقا�ش تناولت املوا�سيع 

التالية:

م�صروع تطوير م�صفاة الروي�ص اجلديدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة

امل�ساريع  ق�سم  رئي�ش  نائب  اليبهوين  ال�سيد حممد  احللقة  اأدار   

الرئي�سية يف �سركة )تكرير(. تناولت حلقة النقا�ش  تطورات امل�سروع 

اإن�ساء  م�سروع  وهو  حالياً  باإجنازه  )تكرير(  �سركة  تقوم  الذي  الواعد 

م�سفاة الروي�ش اجلديدة، البالغة طاقتها الإنتاجية 417 األف برميل/

اليوم، موؤكداً على اأهمية امل�سروع القت�سادية ودوره يف متكني ال�سركة 

من حت�سني موا�سفات امل�ستقات النفطية التي تنتجها لتتوافق مع اأكرث 

املعايري الدولية �سرامة، وذلك من خالل م�ستوى التعقيد التكنولوجي 

املرتفع للم�سفاة املبني يف �ل�صكل - 11.

عمل  فر�ش  كتوفري  للم�سروع  الأخرى  القت�سادية  الفوائد  اإىل  املتحدث  اأ�سار  كما 

جديدة، وتنويع م�سادر الدخل القومي. كما �سدد على حر�ش �سركة )تكرير( على تعزيز 

قدرة امل�سايف القائمة على اإنتاج م�ستقات مبوا�سفات متوافقة مع متطلبات اأحدث املعايري 

كم�سروع  الروي�ش،  م�سفاة  يف  حالياً  تنفيذها  اجلاري  امل�ساريع  اأهم  وا�ستعر�ش  الدولية، 

�ل�صكل - 11: خمطط عمليات �لتكرير يف م�صفاة �لروي�ص �جلديدة
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الديزل الأخ�سر )Green Diesel Project(، والذي يت�سمن تطوير الوحدات القائمة 

واإ�سافة عمليات جديدة، ف�ساًل عن تو�سيع وتطوير الوحدات امل�ساندة واخلدمية.

  اإدارة املوارد الب�صرية يف �صناعة تكرير النفط والبرتوكيماويات 

اأدار احللقة الدكتور بيرت ميدلربوك. املدير التنفيذي ل�سركة جيبولي�سيتي. 

الإقت�سادي  الركود  املنا�سبة ملواجهة م�سكلة  اأهم احللول  النقا�ش  تناولت حلقة 

ودور اإدارة املوارد الب�سرية يف حت�سني اأداء ال�سركات ال�سناعية.  

البحث والتطوير

دور  امل�ساركون  فيها  ناق�ش  )تكرير(.  �سركة  اأبحاث  مركز  بك،  ح�سن  هيثم  الدكتور  اأدارها 

البحث العلمي يف تطوير �سناعة التكرير والبرتوكيماويات ، ومدى حاجة هذه ال�سناعة اإىل تفعيل 

الأبحاث العلمية نظراً ملا تتميز به من تعقيد تكنولوجي وما تواجهه من م�سكالت عديدة تهدد 

ربحيتها وموقعها التناف�سي.

رابعًا:  ورقة االأمانة العامة الأوابك

�ساركت الأمانة العامة لأوابك يف فعاليات الأ�سبوع بتقدمي ورقة بعنوان 

نظرة �صاملة على النفط اخلام الثقيل يف الدول العربية 

                                    التحديات والفر�ص

 قدمها الدكتور �سمري القرعي�ش، مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية يف 

املنظمة. 

لتقييم جودة  ت�ستخدم  التي  املوا�سفات  لأهم  تعريفاً  الورقة  ت�سمنت 

ون�سبة  واملعادن  الكربيت  وحمتوى  واللزوجة  كالكثافة  اخلام  النفوط 

والديزل،  والكيربو�سني  كالنافثا  املرغوبة  اخلفيفة  املنتجات  ا�ستح�سال 

املتو�سطة  بالأنواع  ومقارنتها  الثقيل  النفط  خ�سائ�ش  اإىل  الإ�سارة  مع 

اإنتاج  ن�سبة  النفوط اخلام من حيث  اأنواع  بني  مقارنة  �ل�صكالن - 12 و13   ويبني  واخلفيفة. 

امل�ستقات اخلفيفة والثقيلة والعالقة بني درجة الكثافة وحمتوى الكربيت. 

كما بينت الورقة تطور اإنتاج النفط اخلام يف العامل ح�سب النوعية خالل العقدين املا�سيني 

مع الإ�سارة اإىل ارتفاع معدل اإنتاج الأنواع الثقيلة واملعتدلة، �ل�صكل - 14، ويتوقع يف العقدين 

33.4 درجة  العامل من  النفط اخلام يف  اإنتاج  اإجمايل  اأن ينخف�ش متو�سط كثافة  القادمني 

اأن يرتفع متو�سط  API يف عام 2010 اإىل 33.0 درجة API  يف عام 2035، كما يتوقع 
اإجمايل حمتوى الكربيت من 1.18 % وزناُ اإىل 1.3 % وزنا خالل هذه الفرتة.
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�ل�صكل - 12: مقارنة بني �أنو�ع �لنفوط �خلام من حيث ن�صبة �إنتاج �مل�صتقات 

�ل�صكل - 13: �لعالقة بني كثافة �لنفط �خلام وحمتوى �لكربيت
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خل�ست الورقة اأهم التحديات التي تواجه م�سايف النفط عند تكرير النفط الثقيل مبايلي:

�إن�صاء وحد�ت حتويلية باهظة �لتكلفة لتحويل  v زيادة �لتكاليف �لإ�صتثمارية �لناجتة عن �صرورة 
�ملخلفات �لثقيلة �إىل م�صتقات خفيفة تو�كب معدلت �لطلب يف �لأ�صو�ق �ملحلية و�لعاملية.

v �رتفاع تكاليف �لت�صغيل نتيجة زيادة معدل ��صتهالك �لهيدروجني �لالزم لنزع �لكربيت من �مل�صتقات 
مقاومة  خ�صائ�ص  ذ�ت  بخالئط  �ملعد�ت  ت�صنيع  يف  �مل�صتخدمة  �ملعادن  ��صتبد�ل  و�صرورة  �لنهائية، 

للحمو�ص، ف�صاًل عن �لتكاليف �لإ�صافية �لنا�صئة عن تنظيف �لأوعية و�ملبادلت �حلر�رية من �لرو��صب 

�لتي تن�صاأ عن تكرير �لنفط �لثقيل �حلاوي على ن�صبة �أعلى من �لأ�صفلتينات..

�لتحويلية  �لوحد�ت  يف  �لطاقة  ��صتهالك  زيادة  عن  �لناجتة  �لنبعاثات  كزيادة  بيئية  م�صكالت   v
�لإ�صافية �لالزمة لتحويل �ملخلفات �لثقيلة �إىل م�صتقات خفيفة، وت�صكل كميات كبرية من �لنفايات 

�ل�صلبة كالعو�مل �حلفازة �لتالفة، و�حلماأة �لناجتة عن وحدة معاجلة �ملياه �مللوثة ورو��صب تنظيف 

�خلز�نات و�ملبادلت �حلر�رية و�ملفاعالت و�لأوعية �لأخرى.

الثقيل  النفط  لتح�سني خ�سائ�ش  املحتملة  اخليارات  لأهم  ا�ستعرا�ساً  الورقة  ت�سمنت  كما 

واأنواع التقنيات املتبعة واخل�سائ�ش املميزة لكل تقنية من هذه التقنيات واآخر التطورات التي 

اأدخلت عليها لتحقيق الأهداف التالية:

v حت�صني �أد�ء عمليات حت�صني خ�صائ�ص �لنفط �خلام �لثقيل وتطوير �لعو�مل �حلفازة.

�ل�صكل - 14: تطور �إنتاج �لنفط �خلام يف �لعامل ح�صب �لنوعية )�ألف ب/ي(
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v تخفي�ص تكاليف ر�أ�ص �ملال �لالزمة لإن�صاء وحد�ت تكرير وحت�صني �لنفط �خلام �لثقيل.

v معاجلة �مل�صكالت �لبيئية وق�صايا �ل�صحة و�ل�صالمة �ملهنية �ملحتمل حدوثها عند تكرير �لنفوط 
�لثقيلة.

وبينت الورقة اأهم الدوافع التي تقف وراء حت�سني خ�سائ�ش النفط اخلام الثقيل قبل تكريره 

يف امل�سايف، وهي كمايلي:

v زيادة �لطاقة �لتكريرية للم�صفاة كنتيجة لتخفي�ص لزوجة �لنفط �خلام.

�ملبادلت  �ن�صد�د  ت�صبب  �لتي  �ل�صو�ئب  ن�صب  تخفي�ص  نتيجة  �مل�صفاة  ت�صغيل  �صاعات  عدد  زيادة   v
�حلر�رية وتوقفها عن �لعمل لإجر�ء عمليات �لتنظيف.

v تخفي�ص كمية �ملخلفات �لثقيلة �ملنتجة يف وحد�ت �لتقطري �لفر�غي.

v تخفي�ص ��صتهالك �لطاقة �لالزمة لنقل �لنفط �خلام نتيجة تخفي�ص �للزوجة.

اأهم امل�ساريع ال�ستثمارية اجلاري تنفيذها يف الدول الأع�ساء يف  تناولت الورقة بعد ذلك 

اأوابك، والتي تهدف اإىل تطوير �سناعة التكرير وحت�سني مرونتها يف تكرير النفط اخلام الثقيل، 

�ل�صكل  - 15  مع الإ�سارة اإىل اأماكن هذه امل�ساريع مع التاأكيد على الأ�سباب التي دفعت الدول 

الأع�ساء اإىل تكرير مثل هذه الأنواع وهي على النحو التايل:

v حتويل �لنفوط �خلام �ملنخف�صة �جلودة �إىل منتجات عالية �لقيمة.

v تفادي تقدمي تخفي�صات يف �صعر �لنفط �خلام �مل�صدر �إىل �لأ�صو�ق �لعاملية.

v �إنتاج م�صتقات ثمينة مالئمة كلقيم ل�صناعة �لبرتوكيماويات.

v حت�صني ربحية �صناعة �لتكرير من خالل تكرير نفوط رخي�صة �لثمن.

الدول  يف  التكرير  �سناعة  تطوير  مل�ساريع  العملية  الأمثلة  بع�ش  الورقة  ا�ستعر�ست  ثم 

للتكرير  الفرن�سية  ال�سعودية وتوتال  اأرامكو  الأع�ساء كم�سروع )�ساتورب( امل�سرتك بني �سركتي 

والبرتوكيماويات يف مدينة اجلبيل يف اململكة العربية ال�سعودية. 

 ويف اخلتام ا�ستعر�ست الورقة بع�ش الإ�ستنتاجات والتو�سيات، اأهمها:

v ت�صعى معظم م�صايف �لعامل �إىل حت�صني قدرتها على تكرير �لنفط �خلام �لثقيل.

v تو�جه م�صايف �لنفط �لثقيل حتديات عديدة  عند تكرير �لنفط �لثقيل.

v ت�صاهم �لتكنولوجيا �ملتقدمة يف م�صاعدة م�صايف �لنفط على تذليل �ل�صعوبات �لتي تعرت�صها عند تكرير 
�لنفط �خلام �لثقيل، وحت�صني قدرتها على حتويل �لنفوط �لرخي�صة �إىل منتجات ذ�ت قيمة عالية.

v تتميز م�صايف �لنفط �لتي متتلك مرونة يف �إمكانية تكرير �لنفوط �لثقيلة و�حلام�صية بح�صولها 
على ربحية عالية.

v ت�صعى �لدول �لعربية �إىل تطوير م�صايف �لنفط �لقائمة وتو�صيع �لطاقة �لتكريرية لتعظيم قدرتها 
على تكرير �لأنو�ع �لثقيلة من �لنفط �خلام.  
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خام�صا: ور�صة عمل حول حت�صني كفاءة املوارد الب�صرية 

فر�ش  تناولت  عمل  ور�سة  الالحقة  البرتولية  ال�سناعات  اأ�سبوع  من  الرابع  اليوم  يف  عقد 

املنظمات  اأداء  على  ذلك  وانعكا�سات  ال�سناعية  املنظمات  يف  الب�سرية  املوارد  كفاءة  حت�سني 

اأداء  يف  التاأثري  طرق  على  عملية  تدريبات  الور�سة  يف  واأجريت  ور�سالتها.  لروؤيتها  وحتقيقها 

العاملني وحتفيزهم على التعاون وبذل اأق�سى ما لديهم من طاقات واإمكانيات يف �سبيل حتقيق 

امل�ساركون يف  وتو�سل  والعاملية.  املحلية  الأ�سواق  التناف�سية يف  وتعزيز قدرتها  املنظمة  اأهداف 

ور�سة العمل اإىل التو�سيات وال�ستنتاجات التالية: 

v تقع على م�صوؤولية �لإد�رة يف �ملنظمات �ل�صناعية م�صوؤولية �لهتمام باحلالة �ملعنوية للعاملني لأن 
ذلك ينعك�ص ب�صكل مبا�صر على �أد�ء �ملنظمة وموقعها �لتناف�صي.

v تعترب �ملو�رد �لب�صرية من �أهم �لأ�صول �لتي يجب �أن حتافظ عليها �ملنظمة و�إن �أي جتاهل مل�صالح 
�لعاملني ورغباتهم ومعاناتهم يوؤدي على �ملدى �لبعيد �نهيار �ملنظمة وفقد�ن تو�زنها.

v تقع على قادة �ملنظمات يف �ل�صناعة �لبرتولية م�صوؤولية �لتطوير �مل�صتمر و�لتفكري غري �لتقليدي 
لتح�صني كفاءة �ملو�رد �لب�صرية.

v يعي�ص �لعامل يف ع�صر يتميز ب �رتفاع وترية �لتغيري، وهذ� يتطلب �إعادة ت�صكيل منوذج �لأعمال 
لتحقيق �لنمو �مل�صتد�م.

�ل�صكل  - 15: م�صاريع �إن�صاء م�صايف �لنفط �جلديدة لتكرير �لنفط �لثقيل يف �لدول �لأع�صاء يف �أو�بك
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اال�صتنتاجات والتو�صيات

وحلقات  الفنية  الأوراق  تناولتها  التي  النقاط  اأهم   امل�ساركون  ا�ستعر�ش  املوؤمتر  ختام  يف 

النقا�ش، وكان اأبرزها ما يتعلق بالتحديات التي تواجه �سناعة التكرير يف العامل ب�سكل عام، ويف 

منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سكل خا�ش، كما مت ا�ستعرا�ش احللول املمكنة ملواجهة هذه التحديات. 

وفيما يلي اأهم ال�ستنتاجات والتو�سيات التي تو�سل اإليها امل�ساركون:

f �أكد �مل�صاركون على �صرورة تطوير �صناعة �لتكرير يف بلد�ن �ل�صرق �لأو�صط حتى تتمكن من مو�جهة 

�لتحديات �لتي تعاين منها، وحت�صني مو��صفات �مل�صتقات �لنفطية مبا يتالءم مع متطلبات �لت�صريعات 

�خلا�صة بحماية �لبيئة من �لتلوث، وذلك من خالل تطوير �مل�صايف �لقائمة �أو �إن�صاء م�صاف جديدة 

متطورة.

يف  �لنفطية  �مل�صتقات  على  �لطلب  �رتفاع  عودة  توؤكد  �إيجابية  موؤ�صر�ت  ظهور  مع   f

�ل�صنتني  يف  بها  مر  �لتي  �لأزمة  من  �لعاملي  �لقت�صاد  تعايف  نتيجة  �لعاملية  �لأ�صو�ق 

�ملا�صيتني، لوحظ عودة �لن�صاط يف تنفيذ م�صاريع تطوير وتو�صيع م�صايف �لنفط �لتي 

كانت متوقفة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط.

�لربحية  و�لبرتوكيماويات يف حت�صني  �لتكرير  �لتكامل بني �صناعتي  ت�صاهم عملية   f

��صتهالك  تر�صيد  �إىل  �إ�صافة  �لنفط،  م�صايف  منها  تعاين  �لتي  �لتحديات  ومو�جهة 

�لطاقة، وتلبية متطلبات قو�نني حماية �لبيئة من �لتلوث.   

f �لتاأكيد على �أهمية دور �حلكومات يف تقدمي �لدعم �ملنا�صب مل�صايف �لنفط مل�صاعدتها 

�لبيئية،  �لت�صريعات  متطلبات  تلبية  من  تتمكن  لكي  �لإنتاجية،  عملياتها  تطوير  يف 

و�إنتاج �لوقود �لنظيف، وفقًا للمو��صفات و�ملعايري �خلا�صة بحماية �لبيئة من �لتلوث.

ت�صاهم �لتقنيات �ملتطورة يف تعديل ن�صب منتجات �مل�صايف مبا يلبي متطلبات �لأ�صو�ق 

�لعاملية وتاأمني لقيم منا�صب لل�صناعة �لبرتوكيماوية، مع �ملحافظة على �أعلى ربحية 

ممكنة للم�صفاة. 

�لأعمال  بيئة  و�أن  �إثارة  �لتاريخية  فرت�تها  �أكرث  من  و�حدة  �لبرتول  �صناعة  تعي�ص   f

�حلالية غري معتادة، وحتتاج �إىل و�صائل جديدة لتنفيذ �لأعمال.

�إىل  بدورها  حتتاج  عامة  حتديات  �لعاملية  و�ل�صركات  �لوطنية  �لبرتول  �صركات  تو�جه 

ح�صد كامل للطاقات و�ملهار�ت.

f ت�صتطيع �ل�صركات �لوطنية و�ل�صركات �لعاملية �أن ت�صنع مقومات خمتلفة وذ�ت قيمة 

�أكرب على �ملدى �لبعيد للطرفني من خالل م�صاركة  لل�صركاء، وحتقيق منو� �قت�صاديًا 

�ملخاطر، و�لقت�صام �لعادل للمكا�صب.

)�ل�صركات  و�مل�صتهلكني  �ملنتجني  بني  بالتعاون  �لنفط  �أ�صو�ق  تذبذب  خف�ص  ميكن   f

�لالحقة  �ل�صناعات  م�صروعات  يف  �ل�صتثمار  و�صرورة  �لعاملية(،  و�ل�صركات  �لوطنية، 

د�خل وخارج حدودها.

f ميكن ل�صركات �لبرتول �لعاملية بقدر�تها �ملتميزة و�ملتكاملة �أن ت�صاهم يف �إ�صافة قيمة 

�إىل �ل�صركات �لوطنية يف مناطق عديدة.

f �مل�صاريع �مل�صرتكة �لناجحة بني �صركات �لبرتول �لوطنية و�صركات �لبرتول �لعاملية هي 

نتاج لرتكيز �جلهود �مل�صرتكة للطرفني لتحقيق م�صالح م�صرتكة على �ملدى �لبعيد.



 تقارير

135

FULL 

PROGRAM
M

E
A

b
u

 D
h

ab
i U

A
E · 25-28 M

arch
 2012

w
w

w
.w

ra-m
ed

w
.co

m

Th
e fu

tu
re o

f refin
in

g
 b

elo
n

g
s to

 th
e M

id
d

le East

25 M
arch 2012: A

X
EN

S SEM
IN

A
R: innovative solutions in refining and 

petrochem
icals for challenging tim

es

26 M
arch 2012: TEC

H
N

O
LO

G
Y A

D
V

A
N

C
EM

EN
T D

A
Y: tow

ards a w
orld of 

sm
art refineries

27 M
arch 2012: STRA

TEG
Y IN

SIG
H

T D
A

Y: answ
ers from

 the industry to 
the industry

28 M
arch 2012: TA

K
REER RREP Site V

isit

K
ey sp

eakers at M
ED

W
 2012 in

clu
d

e

Jasem
 A

li A
l Sayegh

Chief Executive O
fficer 

A
B

U
 D

H
A

B
I O

IL R
EFIN

IN
G

 C
O

M
PA

N
Y (TA

K
R

EER
)

D
r G

ab
or K

enessey
G

eneral M
anager, Supply Chain M

anagem
ent 

O
M

A
N

 O
IL R

EFIN
ER

IES A
N

D
 PETR

O
LEU

M
 IN

D
U

STR
IES 

C
O

M
PA

N
Y (O

R
PIC

)

Jam
al M

oham
m

ed
 Ba-A

m
er

G
eneral D

irector 
SA

M
IR

 R
EFIN

ER
Y

Saad
 O

m
ani 

Business D
evelopm

ent Specialist, Com
m

ercial and Joint 
Im

plem
entation, Supply Chain and Logistics, D

ow
nstream

 
SA

U
D

I A
R

A
M

C
O

O
livier A

lexand
re

VP, M
EN

A
, Refining and Petrochem

icals Eastern H
em

isphere
TO

TA
L

Board M
em

ber, SA
S A

IC
hE

SA
S A

IC
hE

SA
S A

IC
hE

C
O

-H
O

S
T

M
E

D
W

 2
0

1
2

 S
P

O
N

S
O

R
S

C
O

-LO
C

A
TE

D
 W

ITH
IN

D
U

S
TR

Y 
K

N
O

W
LE

D
G

E
 P

A
R

TN
E

R

S
U

P
P

O
R

TIN
G

 
A

S
S

O
C

IA
TIO

N

G
O

LD
 S

P
O

N
S

O
R

C
O

-H
O

S
T

S
U

P
P

O
R

TIN
G

 

LU
N

C
H

 S
P

O
N

S
O

R



 النفط والتعاون العربي  -  146

136
من إصدارات المنظمة



بيبليوغرافيا

النفط والتعاون العربي- المجلد 36 العدد 136 �صيف  1372010

البيبليوغرافيا
اعداد: عمر كرامة عطيفة
اإدارة الإعالم والمكتبة

ي�ضمل هذا الق�ضم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي تطرقت اإليها اأحدث 

الكتب والوثائق ومقالت الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك، 

مدرجة تحت روؤو�س المو�ضوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية

البتروكيماويات

البترول )النفط والغاز(

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

ق�صايا حماية البيئة

الطاقة  

المالية والمالية العامة

نقل التكنولوجيا

مو�صوعات اأخرى
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االقت�صاد والتنمية

اأبوعم�ضة، حممد كمال. تعزيز وتدعيم قواعد حوكمة ال�ضركات واآثارها القت�ضادية 

املختلفة يف دولة الكويت.-- جملة درا�صات اخلليج واجلزيرة العربية.-- مج. 39، 

ع. 149 )4 /2013(.-- �س. 378-297. 

روؤية   :2013 العام  خالل  ال�ضعودي  القت�ضاد  يف  الت�ضخمية  ال�ضغوط  اجتاهات 

االقت�صاد  تقرير  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  الدبلوما�صي  املركز  ا�ضت�ضرافية.-- 

واالأعمال.--  ع. 35 )14 7/ 2013(.--  �س. 15-5.  

دول جمل�س  واملتو�ضطة يف  ال�ضغرية  امل�ضاريع  م�ضتقبل  عبداملطلب.  ح�ضني  الأ�ضرج، 

التعاون.-- التعاون.-- مج. 23، ع. 29 )4/ 2013(.-- �س. 116-91.  

اقت�ضاد البحرين عودة اإىل النمو املرتفع.-- االقت�صادي الكويتي.--  ع.  505 )6/ 

2013(.-- �س. 44-41 . 
اأهم موؤ�ضرات حركة ال�ضفن والب�ضائع يف موانئ الكويت عام 2012.-- االقت�صادي 

الكويتي.-- ع. 505  ) 6/ 2013(.-- �س. 34-29.  

احلكومة الكويتية ومتطلبات ال�ضالح األقت�ضادي روؤية حتليلية.-- املركز الدبلوما�صي للدرا�صات 

اال�صرتاتيجية، تقرير االقت�صاد واالأعمال.-- ع. 36 )25 7/ 2013(.-- �س. 22-5.  

اخلياط، حممد م�ضطفى حممد. اأبعاد التنمية امل�ضتدامة.-- كهرباء العرب.-- ع. 19 

)2013(.-- �س. 103-100.  

روؤية حتليلية للتحديات القت�ضادية التي تواجه احلكومة امل�ضرية اجلديدة.-- املركز 

الدبلوما�صي للدرا�صات اال�صرتاتيجية، تقرير االقت�صاد واالأعمال.--  ع. 35 )14 

7/ 2013(.-- �س. 38-25.  
املركز  امل��ع��ريف.--  القت�ضاد  نحو  ال�ضعودي  التوجه  اإجن��اح  ملتطلبات  حتليلية  روؤي��ة 

 38 ع.  واالأع���م���ال.--  االقت�صاد  تقرير  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  الدبلوما�صي 

)2013/8/6(.-- �س. 18-5.  

امل��رك��ز  الإثيوبية.--  امل�ضرية  العالقات  يف  حقيقية  ..اأزم���ة  الإثيوبي  النه�ضة  �ضد 

  34 ع.  واالأع���م���ال.--  االقت�صاد  تقرير  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  الدبلوما�صي 

)30/ 7/ 2013(.-- �س. 47-46.  

املركز  واملاأمول.--  الواقع  ال�ضعودي...بني  القت�ضاد  يف  وال�ضندات  ال�ضكوك  �ضوق   

 39 ع.  واالأع���م���ال.--  االقت�صاد  تقرير  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  الدبلوما�صي 

)2013/8/15(.-- �س. 17-5  

العربية:  واالقت�صادات  الدولية  االقت�صادية  البيئة  يف  التغري  العربي.  النقد  �ضندوق 

 .D 5638 --.الفر�ص والتحديات.-- ابوظبي: �ضندوق النقد العربي، .17-- �س

العبد الرزاق، فاطمة. توجهات قوة العمل النا�ضئة بني القطاعني احلكومي واخلا�س: 

  2 ع.   ،41 م��ج.  االجتماعية.--  ال��ع��ل��وم  جم��ل��ة  حتليلية.--  جغرافية  درا���ض��ة 
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)2013(.-- �س. 70-51.

العلوان، اأمري بن حممد. مدى توافر املعايري التخطيطية يف مراكز النقل العام وحمطاته 

داخل املدن باململكة العربية ال�ضعودية.-- جملة العلوم االجتماعية.-- مج. 41، 

ع. 2 )2013(.-- �س. -71 121.  

دول  يف  الدميوغرافية  للتغريات  والجتماعية  القت�ضادية  للدللت  حتليلية  ق��راءة 

 /7  /30(  34 ع.  واالأع���م���ال.--  االقت�صاد  تقرير  اخلليجي.--  التعاون  جمل�س 
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Petrochemical Industry and its Development
 in The Arab Countries

Petrochemical industry is considered as one of the important 
pillars of the global economy, and a pillar of the industries 
of the future, and a key focus of industrial development. 
Petrochemicals are chemical products derived from petroleum. 
Some chemical compounds made from petroleum are also 
obtained from other fossil fuels, such as coal or natural gas, or 
renewable sources e.g. corn or sugar cane. 

The petrochemical industry is an integral part of the manufacturing 
sector with multiple products include a broad spectrum of paints, 
rubber, plastics, detergents, dyes, fertilizers, pesticides, textiles, 
solvents, cosmetics, medicines, and other materials.

 The petrochemical industry is witnessing a structural 
changes in The twenty-first century, as the world is witnessing 
a paradigm shift with respect to raw materials, geography and 
population, with the emergence of the Middle East as a global 
hub for the production, as well as turning major consumption 
centers towards East Asia as a result of the rapid growth in 
demand in India and China. 

The paper aims to familiarize the middle management 
workers in the oil industry in OAPEC Member Countries with 
the principles and development of the petrochemical industry.

ABSTRACT

Samir El kareish *

* Director of the Technical affairs Department, OAPEC, Kuwait.
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English Summaries & Abstracts

Abstract

Evolution of Seismic Velocities in Heavy Oil Sand 
Reservoirs during Thermal Recovery Process*

J.-F. Nauroy1, D.H. Doan1, N. Guy1, 
A. Baroni1, P. Delage2 and M. Mainguy3

In thermally enhanced recovery processes like Cyclic Steam 
Stimulation (CSS) or Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), 
continuous steam injection entails changes in pore fluid, pore 
pressure and temperature in the rock reservoir, that are most often 
unconsolidated or weakly consolidated sandstones. This in turn 
increases or decreases the effective stresses and changes the elastic 
properties of the rocks. Thermally enhanced recovery processes give 
rise to complex couplings. 4D seismic surveys are currently conducted 
to delineate the steam-affected areas but the interpretation is difficult. 
However, it is essential for optimization of reservoir development.

Numerical simulations have been carried out on a case study so 
as to provide an estimation of the evolution of pressure, temperature, 
pore fluid saturation, stress and strain in any zone located around 
the injector and producer wells.The approach of Ciz and Shapiro 
(2007) (Geophysics 72, A75-A79) has been used to model the 
velocity dispersion in the oil sand mass under different conditions of 
temperature and stress. A good agreement has been found between 
these predictions and some laboratory velocity measurements carried 
out on samples of Canadian oil sand. Results appear to be useful to 
better interpret 4D seismic data in order to locate the steam chamber.

1  IFP Energies nouvelles, 14- avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex – France
2  École des Ponts ParisTech, UMR Navier/CERMES, 68- Av. Blaise Pascal, 77455 Marne-la-
Vallée Cedex 2 – France
 3  TOTAL Office EB-181 CSTJF, Av. Larribau, 64018 Pau Cedex - France

* Translated with the kind authorization of authors.
Pulished in English in “Oil & Gas Science and Technology” Rev. 
IFP Energies nouvelles, Vol. 67 (2012), No. 6, pp. 1029-1039  
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Abstract

The Oil and Gas Transportation Markets

Yassin El Sayyad *

There remain no alternatives to shipping when considering 
movement of oil and bulk commodities such as Coal and Iron Ore 
and approximately •60% of the World’s Oil production is moved 
by sea. • 40% by pipeline.

However, in certain geographical places, as between Russia 
and Europe, or from the North Sea, production can be moved by 
pipeline, but these tend to be over shorter distances. But the longer 
the distance to be piped the greater the problems and threats of 
disruptions arise, especially in the Arabian Peninsula and other 
difficult area which have always been at long distance from the 
point of refining and consumption. Though this is being addressed 
by development of petchem and refining operations. But for some 
countries, as mentioned before and, Angola is a good example, 
there is no other option but transportation by sea.

Though times change and some alternatives emerge, the 
importance of shipping for Arab producing members of OAPEC 
remains a necessity that cannot be evaded or ignored. The control 
of tonnage under the command of National Companies still 
guarantees the only security of Oil Exports which are essential 
to the economy of the region.  By the proportion of tonnage 
controlled to level of export made, exporting countries remain 
independent from external pressures and allow Arab Governments 
more control and say over their own exports and, it allows total 
flexibility in terms of where these exports are sold: as well as when 
the demand changes, so ships can be directed accordingly.

*   Commercial Manager , Arab Maritime Petroleum Transport Company (AMPTC)
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English Summaries & Abstracts

The article provides an overview of the oil and gas transport sector 
around the world and in the Arab countries, as following:

• The tanker market has fallen sharply over the last 24 months 
and will continue to be under pressure as the oversupply of tonnage 
continues to undermine the slow recovery.

• The sharp increase in rates seen last summer have fallen back 
and overall average tanker spot earnings are down. Compared to 
levels in January 2010, earnings in 2011 are 23.2% lower. 

• Crude tanker dwt demand is projected to grow by 2.2% over 
2011, a slowdown from the 4.2% year-on-year growth seen in 2010. 
On the supply side, the total active crude fleet is projected to grow 
by 7.1% over 2011, a stronger growth rate than that experienced in 
2010.

• Although inflationary fears remain over expanding non-OECD 
economies, expansion of non-OECD refinery capacity should 
support crude tanker deadweight tonne demand growth in 2011.

• The VLCC active crude fleet is projected to grow by 6.8% 
over 2011 but is also expected to experience a 2.2% growth in dwt 
demand over 2011. 

• The active Suezmax crude fleet is projected to come under 
pressure from a growth rate of 10.0% year on year. 

•  Product tanker deadweight tonne demand is projected to grow 
by 3.4% over full year 2011, as increasing industrial production 
helps to support global demand growth for oil products.

• Shipbuilding prices, which increased from the 2009 low point, 
have softened again.

• Finance will remain very difficult, and Banks will only support 
those owners with excellent Balance Sheets, it is therefore an 
excellent time to invest for those owners with available capital.
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