
المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا 
الشمالية وآفاقها المستقبلية

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا

العربية

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

 

األبحاث

البيبليوغرافيا

مؤتمرات

اجلزء الأول

اجلزء الأول





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



اال�ستراك ال�سنوي :

البلـــدان العــربيـــة 

للأفراد :

للموؤ�س�سات :

البلدان الأخرى 

للأفراد :

للموؤ�س�سات :

 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

اأمريكياً دولراً   25 اأو  د. ك   8
اأمريكياً اأو 45 دولراً  12 د.ك 

30 دولراً اأمريكياً
50 دولراً اأمريكياً

اال�ستراكات با�سم : منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز القتبــا�س مع ذكر ا�صم المجلة!.
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عمــــاد مكـــــــي
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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة  ف�سلية محكمة تعني ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة حيث 

العلمي في  التعاون  وتعزيز  اأبحاثهم  لن�سر  واالأجانب  العرب  المتخ�س�سين  ت�ستقطب نخبة من 

المجاالت التي تغطيها المجلة، كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة 

على  والعمل  وتعميمها  بالطاقة  المتعلقة  وتلك  البترولية  والثقافة  المعرفة  ن�سر  في  واالأ�سهام 

متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.

االأبحاث

كافة البحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة 

في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.

مراجعة االأبحاث والكتب

حول  ن�صرها  تم  درا�صات  اأو  لكتب  تحليلية  مراجعة  تقدم  التي  المقالت  بن�صر  المجلة  تقوم 

�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً، بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم 

الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.

التقارير 

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب، �صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة 

بالنفط والغاز والطاقة، كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة 

عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا. وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن 10 �صفحات مع 

كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.

�شروط البحث

• ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها 	

دوليا ومكتوبة باللغة العربية.

• ان ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على 40 �صفحة، )متن البحث، الجداول وال�صكال( بدون 	

.word document قائمة المراجع، وير�صل اإلكترونيا كاماًل اإلى المجلة على �صكل

• 	.JPEG تر�صل ال�صكال، الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل

• الم�صافة بين 	 12، وان تكون  الكتابة وبحجم  Times New Roman في  ا�صتخدام خط 

.Justified ال�صطر 1.5. وان تكون تن�صيق الهوام�س الكلمات بطريقة

• ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات  بطريقة علمية وا�صحة.	
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• عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر )اذا كانت المعلومات رقميه او روؤية معينة او تحليل 	

ما( يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�صا�س الفكرة واعادة �صياغتها باأ�صلوب 

الباحث نف�صه، وال�صارة الى م�صدر الإقتبا�س. اأما في حالت الإقتبا�س الحرفي فت�صع المادة 

المقتب�صة بين عالمتي الإقتبا�س )“...‟(.

• يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية الواردة في �صياق 	

العربية. باللغة  تكتب  ول  النجليزية  باللغة  البحث 

• اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.	

• تعبر جميع الفكار المن�صورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر 	

جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة وفقاً لالعتبارات الفنية.

• البحوث المرفو�صة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.	

• يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.	

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير، مجلة النفط والتعاون العربي، اأوابك،

�س. ب: 20501 ال�سفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 -00965  اأو 00965-24959779

الفاك�س:   24959755 - 00965

oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت
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اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�سرورة عن راأي منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول - اأوابك المقاالت المن�سورة في هذه المجلة تعك�س 

األبحاث

البيبليوغرافيا

مؤتمرات

عربية

موؤتمر التطورات الحديثة في �شناعتي التكرير والبتروكيماويات

255

131

مجلة عربية تهتم بن�سر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية

�شناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج اأمريكا ال�شمالية 

واآفاقها الم�شتقبلية

7علي رجب

المحتويات

تطوير م�شادر زيت ال�شجيل عربيا وعالميا

63تركي الحم�س
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صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية 
خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية

 علي رجب *

* خبير اقت�صادي – الإدارة الإقت�صادية، اأوابك - الكويت

البحـــــث األول

الجزء الأول
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  

 i صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة. 
 

 
 

  لملخص التنفٌذي ا

بالدرجة األساس إلى إلقاء الضوء على صناعة النفط  الدراسة،  تهدف

 والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة فً دول خارج أمرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة. 

من الدراسة إلعطاء نبذة عامة حول مصادر النفط  الجزء األولخصص 

والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة وأهمٌتها فً العالم، حٌث تقدر مصادر النفط ؼٌر التقلٌدٌة 

القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة ما ٌعادل حوالً ضعؾ احتٌاطٌات النفط 

دٌة )فإنه وبإستثناء الوقود الحٌوي( التقلٌدٌة فً العالم. أما إنتاج النفوط ؼٌر التقلٌ

.  2014% من إجمالً إنتاج السوائل فً العالم كما فً عام 8الزال ٌشكل حوالً 

وبالنسبة لمصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فإن كمٌاتها القابلة لبلستخبلص من الناحٌة 

% من 18التقنٌة تفوق احتٌاطٌات الؽاز التقلٌدٌة فً العالم، وٌشكل انتاجها حوالً 

 . 2013إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم كما فً عام 

إلى احتٌاطٌات وإنتاج النفط والؽاز الصخري فً  الجزء الثانًوتطرق 

العالم، حٌث تستحوذ أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري 

 % من اإلجمالً العالمً. أما إنتاج النفط الصخري خارج أمرٌكا78على حوالً 

ألؾ ب/ي كما فً  20الشمالٌة فإنه ٌقتصر على األرجنتٌن وبكمٌات قلٌلة بحدود 

% 75. وبالنسبة للؽاز الصخري، تستحوذ أكبر عشرة دول على حوالً 2014عام 

من اإلجمالً العالمً، وتعتبر الصٌن الدولة الوحٌدة المنتجة للؽاز الصخري خارج 

ً كما  0.25ود امرٌكا الشمالٌة وبمستوى إنتاج متواضع بحد ملٌار قدم مكعب ٌومٌا

 .2014فً عام 

آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري فً العالم، حٌث  الجزء الثالثوٌتناول 

ملٌون  9إلى  5تتفاوت تقدٌرات المصادر المختلفة، لٌتراوح اإلنتاج ما بٌن حوالً 

. وتتوقع بعض المصادر استحواذ مجموعة دول خارج 2040ب/ي بحلول عام 

، بٌنما 2040% من اإلجمالً العالمً بحلول عام 20ٌكا الشمالٌة على أقل من امر
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% 50تشٌر مصادر أخرى إلى استحواذ دول المجموعة المذكورة على أكثر من 

من اإلجمالً العالمً. أما بالنسبة للؽاز الصخري، فإنه ٌتوقع زٌادة إنتاجه لٌستحوذ 

ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم بحلول عام % من إجمالً إنتاج الؽاز من المصادر 56على 

 .  2013% عام 52بالمقارنة مع  2040

على مستقبل صناعة النفط والؽاز الصخري فً بعض  الجزء الرابعوركز 

الدولة األكبر فً  ادول ومناطق العالم، فبالنسبة لدول االتحاد األوروبً، تعتبر بولند

ن سلسلة متتالٌة من الفشل. امتبلك مصادر الؽاز الصخري. لكن صناعتها عانت م

أما بالنسبة للصٌن، فهً مرشحة قوٌة لتصبح احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز 

الصخري خبلل العقدٌن القادمٌن.  وبقدر تعلق األمر بروسٌا، فإنه ٌجري حالٌاً 

التركٌز على تطور مصادر النفط الصخري.  لكن العقوبات المفروضة علٌها من 

تحدة وأوروبا تعتبر من أهم التحدٌات والمعوقات التً تواجهها تلك قبل الوالٌات الم

الصناعة.  وتتصدر األرجنتٌن دول أمرٌكا البلتٌنٌة لدرجة أن البعض اعتبرها 

الدولة األكثر واعدٌة فً مجال النفط والؽاز الصخري خارج أمرٌكا الشمالٌة. وبقدر 

كانٌة استؽبلل مصادرها من النفط تعلق األمر بالدول العربٌة، تدرس العدٌد منها إم

 والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة، إال أن تلك المساعً تواجه بتحدٌات ومعوقات متعددة. 

إلى النفوط الثقٌلة جداً فً فنزوٌبل التً  الجزء الخامسوتم التطرق فً  

% من احتٌاطٌات النفط الثقٌل جداً فً العالم.  ابتداء، اتبعت 98تمتلك ما ٌقارب من 

 الطرق التقلٌدٌة لمساعدتها فً استؽبلل احتٌاطٌاتها الضخمة من النفوط فنزوٌبل

الثقٌلة جداً،  لكن تلك الخٌارات تعانً من محددات ومشاكل ما جعل فنزوٌبل تلجؤ 

إلى خٌار تحوٌل النفط الثقٌل جداً فً الداخل إلى نفط اصطناعً، مع اضطرارها 

وطبقاً للخطط الفنزوٌلٌة، ٌصل انتاج النفط من  ."االنفتاح النفطً"إلى اتباع سٌاسة 

.  إال أنه ال ٌتوقع 2019ملٌون ب/ي بحلول عام  4حزام اورٌنوكو إلى حوالً 

إمكانٌة تحقٌق مثل تلك األرقام بضوء التحدٌات والمشاكل التً تعانً منها الشركة 

 الوطنٌة الفنزوٌلٌة. 
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زالت عملٌات لتناول السجٌل النفطً، حٌث ال الجزء السادسوخصص 

إنتاج السجٌل النفطً فً العالم على نطاق ضٌق جداً ومحصورة بدول قلٌلة خارج 

مرٌكا الشمالٌة. ولدى استونٌا تارٌخ طوٌل فً  إنتاج السجٌل النفطً حٌث اعتمدت أ

% من احتٌاجاتها من تولٌد 90ولعقود عدٌدة على نفط الكٌروجٌن لتلبٌة أكثر من 

صناعة السجٌل النفطً العالمٌة، بشكل عام، العدٌد من  الكهرباء. وٌواجه تطوٌر

التحدٌات والمعوقات وبخاصة من الجوانب البٌئٌة باإلضافة إلى تكالٌفها العالٌة 

 بحٌث أن مرحلة إنتاجه على نطاق تجاري واسع الزالت بعٌدة. 

، إلى تحوٌل الؽاز والفحم إلى سوائل.  وتؤتً الجزء السابعوتم التطرق فً 

ً مقدمة الدول المهتمة بصناعة تحوٌل الؽاز إلى سوائل. ومن المحددات التً قطر ف

تإثر فً ربحٌة مشارٌع تحوٌل الؽاز إلى سوائل هً أسعار النفط والؽاز والتكالٌؾ 

العالٌة باإلضافة إلى الجوانب البٌئٌة.  وٌتوقع وصول إنتاج تحوٌل الؽاز إلى سوائل 

واالستمرار بذات المستوى لؽاٌة عام  2035ملٌون ب/ي عام  0.6فً العالم إلى 

.  أما بالنسبة لتحوٌل الفحم إلى سوائل فإن من أهم المحددات التً تواجه تلك 2040

الصناعة هً االعتبارات البٌئٌة، وتشٌر التوقعات المستقبلٌة إلى وصول اإلنتاج إلى 

 . 2040حوالً ملٌون ب/ي بحلول عام 

اآلفاق المستقبلٌة للنفط والؽاز ؼٌر للتطرق إلى  الجزء الثامنوخصص 

التقلٌدي واالنعكاسات على الدول  األعضاء، حٌث تجمع التوقعات المختلفة على أن 

العالم سٌشهد مزٌداً من التنوع فً مزٌج امدادات النفط والؽاز مع زٌادة مساهمة 

لٌة المصادر ؼٌر التقلٌدٌة، وبخاصة النفط والؽاز الصخري.  وتشٌر المعطٌات الحا

مرٌكا الشمالٌة سٌكون أإلى أن تطوٌر مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج 

 على األؼلب بشكل تدرٌجً ولٌس على األمد القرٌب. 

تلخٌصها كما  فٌمكنوبخصوص االنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء 

 -ٌلً: 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  

 
 iv صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.

 
 

إن أٌة زٌادة فً امدادات النفط والؽاز ضمن ظروؾ السوق الحالٌة التً  -

تعانً باألصل من فائض ستزٌد من التخمة فً السوق والضؽط على 

 األسعار. 

بالنسبة لبعض الدول العربٌة التً تمتلك مصادر نفط وؼاز ؼٌر تقلٌدٌة، فإن  -

ة إلستؽبلل تلك تطور وتوسع صناعة النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة تمنحها فرص

 المصادر. 

عنً نمن ناحٌة الدول العربٌة المستوردة، فإن مزٌداً من انخفاض األسعار  -

 تخفٌض فً تكالٌؾ فاتورة وارداتها .

إن تمركز الجزء األكبر من مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج الشرق  -

بر فً ٌإدي إلى تؽٌٌر أكاألوسط ٌعنً بؤن تزاٌد استؽبلل تلك المصادر س

السٌاسٌة للنفط والؽاز وتؽٌٌر فً نمط خارطة تجارة النفط والؽاز  الجؽرافٌا

 العالمٌة . 

فً بعض الدول المستوردة من خارج إن نجاح استؽبلل مصادر النفط والؽاز  -

مرٌكا الشمالٌة ٌعنً بالضرورة تقلٌص استٌراداتها من النفط والؽاز من أ

 ٌادة فً حدة المنافسة فً السوق. الدول العربٌة وما قد ٌعنً ذلك من ز

تتؤثر بدرجة أكبر بإٌة زٌادة فً الطاقات  قد تعتبر قطر الدولة العربٌة التً -

االنتاجٌة لمصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم، وبخاصة من الؽاز 

 الصخري. 

إن مزٌداً من الطاقات االنتاجٌة اإلضافٌة للؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً  -

ً على صناعة البتروكٌمٌاوٌات العربٌة وزٌادة حدة دول  العالم قد ٌنعكس سلبا

ً وأن الؽاز ٌعتبر وقود ولقٌم  المنافسة التً تواجهها تلك الصناعة خصوصا

 رئٌسً لصناعة البتروكٌمٌاوٌات.

إن إحدى النتائج اإلٌجابٌة للتوسع فً استؽبلل مصادر النفط والؽاز ؼٌر  -

 لوقود الهٌدروكربونً فً العالم. التقلٌدٌة هً إطالة عمر ا
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 1 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

صؼاصة اغؼفط واغغاز اغطبيعي ضير اغتقغيدية خارج 
 أػريعا اغشػاغية وآطاظكا اغػستقبغية

 
 مقدمة عامة

ٌجري إنتاج النفط والؽاز الطبٌعً من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة، ومنذ سنوات     

عدٌدة، فً بعض دول العالم المختلفة مثل إنتاج رمال النفط فً كندا والنفط الثقٌل 

 جداً فً فنزوٌبل. 

إال أن النجاح التً حققته الوالٌات المتحدة، وإلى حد أقل كندا، فً إنتاج    

ز الصخري خبلل السنوات األخٌرة، زاد االهتمام العالمً النفط الصخري والؽا

بمصادر الطاقة ؼٌر التقلٌدٌة عامة ومصادر النفط والؽاز الصخري، بشكل خاص، 

وجعل بعض الدول التً تمتلك احتٌاطٌات من تلك المصادر تفكر فً الدخول فً تلك 

 الصناعة. 

حول صناعة النفط  وقد سبق لمنظمة أوابك أن قامت بإعداد دراسة مفصلة   

   .2015والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة فً أمرٌكا الشمالٌة خبلل عام 

وبضوء أهمٌة الموضوع بالنسبة للدول األعضاء وبهدؾ تؽطٌته بشكل 

أوسع، إرتؤت المنظمة إعداد دراسة حول صناعة النفط والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة 

 فاقها المستقبلٌة. فً دول العالم خارج امرٌكا الشمالٌة وآ

أجزاء  ثمانٌةتشمل الدراسة، كما تمت اإلشارة إلٌه فً الملخص التنفٌذي على 

ا فً ؼٌر التقلٌدٌة وأهمٌته النفط والؽازمصادر إلعطاء نبذة عامة حول أولها كرس 

احتٌاطٌات وإنتاج النفط والؽاز الصخري إلى مناقشة  الجزء الثانًوتطرق العالم، 

للتطرق إلى آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري فً  الجزء الثالثفً العالم وخصص 

فقد تطرق إلى مستقبل صناعة النفط والؽاز الصخري فً  الجزء الرابعالعالم.  أما 

للتطرق إلى النفوط الثقٌلة جداً  الجزء الخامسبعض دول ومناطق العالم.  وخصص 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 2 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

الجزء نفطً.  وتم فً السجٌل ال إلى مناقشة الجزء السادسوخصص فً فنزوٌبل. 
 إلى الجزء الثامنمناقشة تحوٌل الؽاز إلى سوائل والفحم إلى سوائل وتطرق  السابع

والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة اآلفاق المستقبلٌة لمصادر النفط 

واالنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء وتم االختتام ببعض المبلحظات الختامٌة 

 ت. واالستنتاجا

 
 أوالً: نبذة عامة حول مصادر النفط والغاز غير التق ليدية وأهميتها في العالم. 

بالرؼم من أنه، فً العادة، ٌتم التمٌٌز بٌن مصادر النفط والؽاز التقلٌدٌة  

وؼٌر التقلٌدٌة فً األدبٌات النفطٌة، إال أنه ال ٌوجد تعرٌؾ دقٌق، موحد ومتفق علٌه 

ل الفصٌسمح بالتفرقة ما بٌن النوعٌن من تلك المصادر بشكل واضح ودقٌق وان 

 . 1إلى الدقة مصطنع وٌفتقر ة العملٌة ٌعتبر أمربٌنهما من الناحٌ

الفاصل بٌن مفهوم المصادر التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة لٌس ثابتاً بل كما أن الحد 

ً للمستخدم ، ما ٌعنً بؤن ما هو ؼٌر تقلٌدي فً الوقت 2ٌتؽٌر بمرور الوقت وتبعا

 الحالً قد ٌوصؾ على أنه تقلٌدي فً  المستقبل. 

ٌة، أصبح ٌقصد بمصطلح "ؼٌر صناعة النفط والؽاز العالموفً نطاق 

تقلٌدي" على أنه تعبٌر شامل ٌمثل المصادر الهٌدروكربونٌة التً لٌس باإلمكان 

كونها  3استكشافها وتطوٌرها وإنتاجها بوساطة الطرق التقلٌدٌة المتعارؾ علٌها

ٌر التقلٌدٌة المتعذر تتطلب معالجات جدٌدة للتعامل مع خاصٌة تموضع المصادر ؼ

وتركٌبتها االستثنائٌة.  وٌرمز المصطلح المذكور إلى الطرق  إلٌهاالوصول 

 المستخدمة باإلضافة إلى أنواع الصخور التً ٌنتج منها النفط والؽاز. 

 

                                                           
1 IEA, World Energy Outlook, 2013. 
2 Prithiraj Chungkam, The Unconventional and IHS, The IHS Inc. edited July 2011, 
http://www.ihs.com/products/oil-gas-information/source-newsletter.  
3 2b Ist Consulting, Unconventional Oil and Gas, 11 September 2012, 
http://www.2bIstconsulting.com/unconventional-oil-and-gas.  



مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية

15

الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 3 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : مصادر النفوط غٌر التقلٌدٌة 1 – 1

 : أنواع النفوط غٌر التقلٌدٌة 1-1-1

  -ل النفوط ؼٌر التقلٌدٌة على األنواع الرئٌسٌة التالٌة: متش

 (. Shale Oilالنفط الصخري ) -1

 (. Bitumen( أو البتٌومٌن )Oil Sandsرمال النفط ) -2

 (. Extra Heavy Oilالنفط الثقٌل جداً ) -3

 (. Oil Shalesالسجٌل النفطً أو نفط الكٌروجٌن ) -4

( وتحوٌل الفحم إلى سوائل GTLتحوٌل الؽاز الطبٌعً إلى سوائل ) -5

(CTL .) 
 

( والذي Biofuelsالتقلٌدٌة الوقود الحٌوي )كما قد تشمل النفوط ؼٌر   

( والتً دأبت Renewablesٌصنؾ، عادة، من ضمن مصادر الطاقة المتجددة )

 .معظم المصادر على تناول الموضوع بصورة منفردة لخصوصٌتها ؼٌر الناضبة

ً النفوط المستخرجة من المٌاه الفائقة العمق  كما قد تشمل النفوط ؼٌر التقلٌدٌة أٌضا

(Ultra Deep Offshore وبخاصة فً مناطق خلٌج المكسٌك والبرازٌل وؼرب )

أفرٌقٌا، إال أنه لٌس هناك اتفاق عام حول تصنٌؾ تلك األنواع من النفوط من ضمن 

وفً كل األحوال فقد تم التطرق إلى موضوع الوقود المصادر ؼٌر التقلٌدٌة. 

منظمة أوابك عن البرازٌل الحٌوي والنفط من المٌاه العمٌقة ضمن دراسة أعدتها 

 .2015خبلل عام 

مناقشة موضوع النفط الصخري وسٌتم خبلل األجزاء البلحقة من الدراسة   

مرٌكا الشمالٌة باإلضافة إلى صناعة النفط الثقٌل جداً الفنزوٌلٌة.  كما سٌتم خارج أ

ً إلى السجٌل النفطً وموضوع تحوٌل الؽاز والفحم إلى سوائ ا ل.  أمالتطرق أٌضا

فقد تم تناوله بشكل مفصل ضمن الدراسة التً أعدتها  بالنسبة لموضوع رمال النفط

منظمة أوابك حول مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فً أمرٌكا الشمالٌة والتً 

 . إلٌهاسبق وأن تمت اإلشارة 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 4 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : احتٌاطٌات وإنتاج النفوط غٌر التقلٌدٌة1-1-2
 
النفط  نالتقلٌدٌة المكتشفة فً الموقع فً العالم متقدر مصادر النفوط ؼٌر   

.  4جداً والسجٌل النفطً بكمٌات ضخمة جداً الصخري ورمال النفط والنفط الثقٌل 

 3298أما الكمٌات القابلة لبلستخبلص فً نطاق التكنولوجٌا الحالٌة فتقدر بحدود 

حتٌاطٌات والتً تعادل ما ٌقارب ضعؾ ا 2014ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة عام 

ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة العام  1700النفط التقلٌدٌة فً العالم والتً تقدر بحدود 

 المذكور. 

 1878تهٌمن مصادر رمال النفط والنفط الثقٌل جداً والتً بلؽت حوالً و 

على مصادر النفط ؼٌر التقلٌدٌة مشكلة  2014ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة عام 

ٌات النفوط ؼٌر التقلٌدٌة فً %( من إجمالً احتٌاط57ر ) حوالً الجزء األكب

%( ثم النفط  32.5أي ملٌار برمٌل ) 1073العالم، ٌلٌها السجٌل النفطً بكمٌة 

 ، وكما موضح فً الشكل التالً:5(%10.5أيملٌار برمٌل ) 347الصخري بكمٌة 

 مصادر النفوط غٌر التقلٌدٌة 
 )رمال النفط والنفط الثقٌل جداً والسجٌل النفط والنفط الصخري( 

 2114القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة عام 

 
 . IEA, World Energy Outlook, 2015: المصدر

 للنفط الصخريملٌار برمٌل  41819هناك تقدٌرات أحدث تشٌر إلى  )*(
(EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Last Updated:September 24, 2015, 

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas                                                                                         
                                                           

        ملٌار برمٌل  0555بلػ بحدود تشٌر إحدى التقدٌرات إلى أن مصادر النفط الثقٌل جداً والبتٌومٌن فً الموقع فقط ت   4
IEA,World Energy Outlook, 2015).  .) 

5  IEA, World Energy Outlook, 2015. 

      1073     
 مليار برميل 

 )*(347   
 مليار برميل

   1878 
 مليار برميل

  السجيل النفطي
 

 رمال النفط والنفط الثقيل 
 

 النفط الصخري
 

 اإلجمالً العالمً :
ملٌار برمٌل 8943   
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 5 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

وبضوء ضخامة احتٌاطٌات تلك المصادر فإن حصص األنواع المختلفة من  

اإلجمالً تبدو مستقرة برؼم االنتاج المتزاٌد من بعض تلك المصادر، وبخاصة 

 .رمال النفط والنفط الصخري

أما بقدر تعلق األمر باإلنتاج، فإنه ولؽاٌة بداٌة القرن الحالً كان إنتاج  

ً وبحدود  ملٌون ب/ي  1.2النفوط ؼٌر التقلٌدٌة )باستثناء الوقود الحٌوي( متواضعا

% فقط من إجمالً إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً 1.5والذي ٌشكل حوالً 

قق معدالت نمو متزاٌدة خبلل السنوات العالم. لكن إنتاج تلك األنواع من النفوط ح

 7.6األخٌرة ما زاد من أهمٌتها من إجمالً مزٌج الطاقة العالمً، حٌث بلػ إنتاجها 

أضعاؾ بالمقارنة مع بداٌة  5، أي بزٌادة أكثر من 2014ملٌون ب/ي خبلل عام 

% من إجمالً إنتاج السوائل 8القرن الحالً.  وبالتالً أصبح ٌشكل أكثر من 

ملٌون ب/ي(، وكما  91)البالػ حوالً  2014روكربونٌة فً العالم خبلل عام الهٌد

 ٌتضح من  الشكل  التالً: 
 

 إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً العالم حسب األنواع الرئٌسٌة
 2114كما فً عام 

 
 . IEA, World Energy Outlook, 2015: المصدر

ملٌون ب/ي 49اإلجمالً:   
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 6 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

انخفضت نسبة النفوط التقلٌدٌة )بضمنها سوائل الؽاز الطبٌعً( من حوالً و   

من إجمالً  2014% عام 91.5% فً بداٌة القرن الحالً لتصل إلى حوالً 98

 إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً العالم. 

وتعزى الزٌادة فً حصة النفوط ؼٌر التقلٌدٌة، بدرجة رئٌسٌة، إلى الزٌادة   

ملٌون ب/ي عام  4ً تحققت فً إنتاج النفط الصخري لٌصل إلى حوالً الكبٌرة الت

ال ٌذكر فً بداٌة القرن الحالً.  وكما هو معلوم ٌتركز إنتاج  مقارنة بإنتاج 2014

النفط الصخري بدرجة رئٌسٌة فً امرٌكا الشمالٌة وبشكل خاص فً الوالٌات 

 المتحدة وبدرجة أقل فً كندا. 

 : مصادر الغاز غٌر التقلٌدٌة 2-1

 : أنواع الغاز غٌر التقلٌدٌة 1-2-1
  -ٌشمل الؽاز ؼٌر التقلٌدي على األنواع الرئٌسٌة التالٌة: 

 ( Shale Gasالؽاز الصخري ) .1
 ( Coalbed Methaneالفحم ) طبقاتؼاز  .2
 ( Tight Gasالكتٌمة ) المحكمة أو ؼاز الصخور .3
 ( Coal – to – Gas (CTG)تحوٌل الفحم إلى ؼاز ) .4
 ( Gas Hydratesهٌدرات الؽاز ) .5

وبضوء أهمٌة موضوع الؽاز الصخري، فإنه ستتم مناقشة صناعة الؽاز  

مرٌكا الشمالٌة فً جزء الحق من الدراسة مع اإلشارة إلى أالصخري خارج 

األنواع األخرى من الؽاز فً سٌاق الموضوع المذكور، وبخاصة ؼاز طبقات الفحم 

الصخور الكتٌمة أما موضوع هٌدرات الؽاز فهو ال ٌزال فً بداٌاته وفً وؼاز 

ة تحوٌل المراحل التجرٌبٌة وٌتمٌز بتكالٌفه العالٌة نسبٌاً.  وبقدر تعلق األمر بمسؤل

محدودة فً العالم بشكل عام وأقرب إلى معالجة  الفحم إلى ؼاز فهً الزالت

المٌثان ومنتجات ؼاز بخار إلى صناعٌة باستخدام طرق معٌنة لتحوٌل الفحم وال

 .6هٌدروكربونٌة أخرى

                                                           
6 IEA, World Energy Outlook, 2015.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 7 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 احتٌاطٌات وإنتاج الغاز غٌر التقلٌدي : 1-2-2

تتواجد مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة بشكل كبٌر فً الطبٌعة وفً قارات العالم 

ً بالمقارنة مع  المختلفة إال أن تطوٌر تلك المصادر ٌستلزم تكالٌؾ عالٌة نسبٌا

مصادر الؽاز التقلٌدٌة. وكما تمت اإلشارة، فإن بعض مصادر أنواع الؽاز ؼٌر 

لها التجرٌبٌة وٌصعب تقدٌر مصادرها التقلٌدٌة كهٌدرات المٌثان الزالت فً مراح

 فً العالم. 

وتقدر كمٌات الؽاز الصخري وؼاز الصخور الكتٌمة وؼاز طبقات الفحم 

ترلٌون متر مكعب كما  344القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً العالم بحدود 

ٌون ترل 216والتً تفوق احتٌاطٌات الؽاز التقلٌدٌة )البالؽة  2014فً نهاٌة عام 

 . 7%60متر مكعب( بحوالً 

% من إجمالً 62وٌهٌمن الؽاز الصخري على تلك الكمٌات وبنسبة حوالً 

كمٌات الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، تلٌها مصادر ؼاز 

%( وكما موضح فً 14.5%( ثم ؼاز طبقات الفحم )23.5الصخور الكتٌمة )

 الشكل التالً: 
 الغاز غٌر التقلٌدٌةمصادر 

 )الغاز الصخري وغاز الصخور الكتٌمة وغاز طبقات الفحم(
 2114القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة عام 

 
 . IEA, World Energy Outlook, 2015: المصدر

                                                           
7 IEA, World Energy Outlook, 2015.  

 غاز طبقات الفحم  

غاز الصخور 
 الكتيمة 

 الغاز الصخري  

61.9%  

14.5%  

23.5%  

 833اإلجمالً العالمً: 
 ترلٌون متر مكعب
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 8 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

سبقت صناعة الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة صناعة النفط ؼٌر  وكما هو معروؾ فقد  

 لكتٌمةالتقلٌدٌة، وبخاصة فً الوالٌات المتحدة، حٌث بدأت بإنتاج ؼاز الصخور ا

منذ فترة طوٌلة.  أما إنتاج ؼاز طبقات الفحم بصورة تجارٌة فقد بدأ فً ثمانٌنات 

القرن الماضً.  كما ٌعود إنتاج الؽاز الصخري وإن كان بكمٌات قلٌلة، لعقود 

خبلل منتصؾ العقد األول من القرن الحالً تحققت زٌادات  هعدٌدة سابقة إال أن

 خري. كبٌرة وؼٌر متوقعة فً إنتاج الؽاز الص

فً  ونتٌجة لتلك الزٌادات، أصبح إنتاج الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة

إنتاج ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة  وألول مرة ، ٌفوق2011عام 

% فقط من إجمالً إنتاج 1مجتمعة بٌنما كان الؽاز الصخري ٌستحوذ على حوالً 

 . 1990الؽاز فً الوالٌات المتحدة عام 

لى ظاهرة الزٌادات الكبٌرة وؼٌر المتوقعة فً إنتاج الؽاز الصخري ٌشار إو

ً النفط الصخري( فً الوالٌات المتحدة  ، 8 2005والتً بدأت فً نهاٌة عام )والحقا

الوالٌات المتحدة مة على واقع صناعة الؽاز والنفط فً وما نتج عن ذلك من آثار ها

 ثورة الطاقة الصخري(.  وخارجها بـ "ثورة" الؽاز )والنفط( الصخري )أو

ترٌلٌون متر  206تزاٌد إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي فً العالم من  وبشكل عام فقد

، أي بزٌادة أكثر من 2013رلٌون متر مكعب عام ت 632لٌصل إلى  2000مكعب عام 

% من 18خبلل تلك الفترة لٌستحوذ إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي على حوالً  ثبلثة أضعاؾ

 . 2000% عام 8.2مقارنة بنسبة  2013إجمالً انتاج الؽاز العالمً عام 

% من 52.4ترلٌون متر مكعب لٌشكل  331وقد بلػ إنتاج الؽاز الصخري 

العالم عام % من إجمالً إنتاج الؽاز فً 9.4حوالً و إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي

2013 . 

  

                                                           
8 Kentaka Arugas, The US Gas Revolution and its Effects on International Gas Markets, 28 May 2013, 
MPRA Paper No. 49545, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49545.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 8 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

سبقت صناعة الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة صناعة النفط ؼٌر  وكما هو معروؾ فقد  

 لكتٌمةالتقلٌدٌة، وبخاصة فً الوالٌات المتحدة، حٌث بدأت بإنتاج ؼاز الصخور ا

منذ فترة طوٌلة.  أما إنتاج ؼاز طبقات الفحم بصورة تجارٌة فقد بدأ فً ثمانٌنات 

القرن الماضً.  كما ٌعود إنتاج الؽاز الصخري وإن كان بكمٌات قلٌلة، لعقود 

خبلل منتصؾ العقد األول من القرن الحالً تحققت زٌادات  هعدٌدة سابقة إال أن

 خري. كبٌرة وؼٌر متوقعة فً إنتاج الؽاز الص

فً  ونتٌجة لتلك الزٌادات، أصبح إنتاج الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة

إنتاج ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة  وألول مرة ، ٌفوق2011عام 

% فقط من إجمالً إنتاج 1مجتمعة بٌنما كان الؽاز الصخري ٌستحوذ على حوالً 

 . 1990الؽاز فً الوالٌات المتحدة عام 

لى ظاهرة الزٌادات الكبٌرة وؼٌر المتوقعة فً إنتاج الؽاز الصخري ٌشار إو

ً النفط الصخري( فً الوالٌات المتحدة  ، 8 2005والتً بدأت فً نهاٌة عام )والحقا

الوالٌات المتحدة مة على واقع صناعة الؽاز والنفط فً وما نتج عن ذلك من آثار ها

 ثورة الطاقة الصخري(.  وخارجها بـ "ثورة" الؽاز )والنفط( الصخري )أو

ترٌلٌون متر  206تزاٌد إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي فً العالم من  وبشكل عام فقد

، أي بزٌادة أكثر من 2013رلٌون متر مكعب عام ت 632لٌصل إلى  2000مكعب عام 

% من 18خبلل تلك الفترة لٌستحوذ إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي على حوالً  ثبلثة أضعاؾ

 . 2000% عام 8.2مقارنة بنسبة  2013إجمالً انتاج الؽاز العالمً عام 

% من 52.4ترلٌون متر مكعب لٌشكل  331وقد بلػ إنتاج الؽاز الصخري 

العالم عام % من إجمالً إنتاج الؽاز فً 9.4حوالً و إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي

2013 . 

  

                                                           
8 Kentaka Arugas, The US Gas Revolution and its Effects on International Gas Markets, 28 May 2013, 
MPRA Paper No. 49545, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49545.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 9 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

لٌون متر مكعب عام ٌتر 232فقد بلػ  أما إنتاج ؼاز الصخور المحكمة

% من 6.6% من إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي و 36.7مستحوذا على نسبة  2013

متر مكعب ترلٌون  67إجمالً انتاج الؽاز العالمً.  وبلػ إنتاج ؼاز طبقات الفحم 

% من 2ؼٌر التقلٌدي وبنسبة أقل من  % من إنتاج الؽاز10.7مشكبلً حوالً 

فً العالم خبلل العام المذكور.  هذا باإلضافة إلى كمٌات  إنتاج الؽازإجمالً 

% من إنتاج  0.5متواضعة جداً من تحوٌل الفحم إلى ؼاز والتً شكلت أقل من 

% من إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم 0.1الؽاز ؼٌر التقلٌدي والتً تعادل أقل من 

  -، وكما ٌتضح من الشكل التالً: 2013ً عام كما ف
 

 2113إنتاج الغاز فً العالم حسب النوع كما فً عام 
 

  
 

 

سٌتم فً األجزاء التالٌة من الدراسة التطرق إلى بعض أنواع النفط والؽاز  

ؼٌر التقلٌدٌة بشًء من التفصٌل، كما سبق وأن تمت اإلشارة، لكن التركٌز األكبر 

سٌخصص لمناقشة موضوع النفط والؽاز الصخري نظراً ألهمٌته ولئلهتمام 

 ق الطاقة العالمٌة. العالمً الواسع به وانعكاساته على واقع وآفاق أسوا

ترٌلٌون متر مكعب 8198: العالمً  اإلجمالً  

 . IEA, World Energy Outlook, 2015: المصدر
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 10 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 النفط والغاز الصخري في العالم  احتياطيات وإنتاج  : ثانيا

 : احتٌاطٌات النفط الصخري 1 – 2

بشكل عام، تتؽٌر تقدٌرات مصادر النفط )والؽاز( الصخري فً العالم تبعاً    

لبلكتشافات الجدٌدة بشكل مستمر، وشمول دول أخرى فً التقدٌرات، إال أن أحدث 

عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمرٌكٌة  ةالتقدٌرات الصادر

خمة من ( تشٌر إلى وجود مخزونات ض2015انً تشرٌن الث 24)المحدثة بتارٌخ 

 النفط )والؽاز( الصخري فً العالم. 

ري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة على خصوتتوزع مصادر النفط ال   

فً قارات العالم المختلفة إال أنه ٌبلحظ تركز الجزء األكبر )حوالً دول عدٌدة 

%( من إجمالً مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة 66

(، بٌنما تشكل Non-OECDفً دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة )

ما فً نهاٌة عام %( وك34المنظمة المذكورة على الجزء المتبقً )حوالً دول 

2014 9 . 

مرٌكا الشمالٌة على أوعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة، تستحوذ    

% من اإلجمالً العالمً من مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص 24حوالً 

%( 17.2%( ثم آسٌا )22.6من الناحٌة التقنٌة.  تلٌها أوربا الشرقٌة/ بحر قزوٌن )

فرٌقٌا جنوب أ%( و14.2مرٌكا الجنوبٌة )أو  %(16األوسط/شمال افرٌقٌا )والشرق 

 %(، وكما ٌتضح من الشكل التالً:2.2با الؽربٌة )و%( وأخٌراً أور3.9الصحراء )

  

                                                           
9 IEA, World Energy outlook, 2015.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 10 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 النفط والغاز الصخري في العالم  احتياطيات وإنتاج  : ثانيا

 : احتٌاطٌات النفط الصخري 1 – 2

بشكل عام، تتؽٌر تقدٌرات مصادر النفط )والؽاز( الصخري فً العالم تبعاً    

لبلكتشافات الجدٌدة بشكل مستمر، وشمول دول أخرى فً التقدٌرات، إال أن أحدث 

عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمرٌكٌة  ةالتقدٌرات الصادر

خمة من ( تشٌر إلى وجود مخزونات ض2015انً تشرٌن الث 24)المحدثة بتارٌخ 

 النفط )والؽاز( الصخري فً العالم. 

ري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة على خصوتتوزع مصادر النفط ال   

فً قارات العالم المختلفة إال أنه ٌبلحظ تركز الجزء األكبر )حوالً دول عدٌدة 

%( من إجمالً مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة 66

(، بٌنما تشكل Non-OECDفً دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة )

ما فً نهاٌة عام %( وك34المنظمة المذكورة على الجزء المتبقً )حوالً دول 

2014 9 . 

مرٌكا الشمالٌة على أوعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة، تستحوذ    

% من اإلجمالً العالمً من مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص 24حوالً 

%( 17.2%( ثم آسٌا )22.6من الناحٌة التقنٌة.  تلٌها أوربا الشرقٌة/ بحر قزوٌن )

فرٌقٌا جنوب أ%( و14.2مرٌكا الجنوبٌة )أو  %(16األوسط/شمال افرٌقٌا )والشرق 

 %(، وكما ٌتضح من الشكل التالً:2.2با الؽربٌة )و%( وأخٌراً أور3.9الصحراء )

  

                                                           
9 IEA, World Energy outlook, 2015.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 11 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

توزع مصادر النفط الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب 
 )%( 2114المجموعات الدولٌة الجغرافٌة كما فً نهاٌة عام 
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أما بالنسبة لتوزع مصادر النفط الصخري حسب الدول، فإنه برؼم من    

تواجد تلك المصادر فً مناطق العالم المختلفة، فإن الجزء األكبر منها ٌتركز فً 

ً لتقدٌرات إدارة معلومات الطاقة، تستحوذ الوالٌات  عدد قلٌل من دول العالم. فطبقا

% من إجمالً العالم من مصادر النفط الصخري القابلة 19المتحدة على حوالً 

المتحدة وروسٌا مجتمعة على لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.  وتستحوذ الوالٌات 

دول فً العالم )الوالٌات % من اإلجمالً العالمً. وتمتلك أكبر خمسة 36أكثر من 

ملٌار برمٌل، أي ما ٌعادل  238المحدة وروسٌا والصٌن واألرجنتٌن ولٌبٌا( حوالً 

 320% من اإلجمالً العالمً، بٌنما تمتلك أكبر عشرة دول على حوالً 57حوالً 

% من اإلجمالً العالمً من مصادر النفط 76ملٌار برمٌل والتً تعادل أكثر من 

 لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة. الصخري القابلة 
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24

الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 12 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ً لتقدٌرات إدارة معلومات الطاقة األخٌرة )المحدثة فً و    تشرٌن  24طبقا

(، بلػ اإلجمالً العالمً من مصادر النفط الصخري القابلة 2015الثانً 

ملٌار برمٌل، وذلك بزٌادة أكثر من  419لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة حوالً 

. كما حصلت 2013تقدٌراتها السابقة الصادرة فً شهر حزٌران % بالمقارنة مع 21

بعض التؽٌٌرات فً سلم ترتٌب الدول العشرة األكبر فً امتبلك مصادر النفط 

الصخري فً العالم.  حٌث أصبحت الوالٌات المتحدة تتصدر القائمة بدالً من روسٌا 

 م استبدال بعض الدول بدول أخرى. تقدٌرات السابقة.  وتوفق ال

تبوأت المرتبة الخامسة وعلى مستوى الدول العربٌة، باإلضافة إلى لٌبٌا التً    

% من اإلجمالً العالمً، 5.4%، تمتلك اإلمارات العربٌة حوالً 6.2تمتلك و

لتصبح سادس أكبر دولة فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري القابلة 

على حوالً  ةعمان مستحوذ نةسلطلبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.  كما أضٌفت 

%.  وبالتالً، ارتفعت حصة دول الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا )باستثناء 1.5

% وفق التقدٌرات األخٌرة إلدارة معلومات الطاقة 16تركٌا( لتصل إلى حوالً 

% وفق التقدٌرات السابقة لذات المصدر( وكما ٌتضح من 11)بالمقارنة مع حوالً 

  -ٌٌن: ول والشكل التالجدال

الدول العشرة األكبر فً العالم فً امتالك مصادر النفط الصخري القابلة 
 2114لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة 

 انكًٍح )يهٍار تريٍم( انذونح
 78.2 انىالٌاخ انًتحذج 

 74.6 روسٍا 
 32.2 انصٍٍ

 27 األرجُتٍٍ
 26.1 نٍثٍا

 22.6 اإلياراخ 
 16.2 تشاد

 15.6 استرانٍا
 13.4 فُسوٌال

 13.1 انًكسٍك
 41819 اإلجًانً انعانًً
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 13 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 توزع مصادر النفط الصخري القابلة لالستخالص
 من الناجٌة التقنٌة حسب الدول  

  EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated: المصدر  
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 : انتاج النفط الصخري 2 – 2

رؼم امتبلك دول عدٌدة فً العالم مصادر نفط صخري، فإن انتاجه على  

نطاق تجاري واسع الزال محصوراً، وبدرجة رئٌسٌة، فً امرٌكا  الشمالٌة، 

الوالٌات المتحدة وإلى درجة أقل كندا.  بٌنما االنتاج خارج امرٌكا الشمالٌة وبخاصة 

التً  11، على األرجنتٌن2014واقتصر، كما فً عام  10الزال فً بداٌاته األولٌة

استطاعت دخول مجال إنتاج النفط الصخري،  وإن كان إنتاجها الٌزال بمستوٌات 

 متواضعة نسبٌاً.  

ألؾ ب/ي عام  20والً من النفط الصخري حن وقد بلػ إنتاج األرجنتٌ 

% من إجمالً إنتاج األرجنتٌن من النفط خبلل العام 3شكل حوالً والذي ٌ 2014

                                                           
10 Pricewaterhouse Coopers (PWC) UK, Shale Oil:  The Next Energy Revolution, February 2013, 
www.pwc.co.uk.  

نتاج برؼم استخدام تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً إلنتاج بعض الكمٌات من النفط )والؽاز( فً كل من روسٌا واسترالٌا، فإن اإل   11
 (.EIA, Today in Energy, February 13, 2015المذكور لم ٌكن مصدره مكامن سجٌل منخفضة النفاذٌة )

بقية دول العالم 
23.9% 

الواليات المتحدة  
%18.7 

 %17.8روسيا 

 %7.7الصين  

األرجنتين 
6.4% 

 %6.2ليبيا 

االمارات  
5.4% 

 %3.9تشاد 
 %3.7استراليا  

 %3.2فنزويال 

 %3.1المكسيك  
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26

الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 14 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

% فقط من 1)أي حوالً  2013آالؾ ب/ي فً عام  6المذكور، مرتفعاً من حوالً 

 إجمالً اإلنتاج األرجنتٌنً خبلل ذات العام(. 

لنفط الصخري فً الوالٌات المتحدة حوالً وألؼراض المقارنة، فقد شكل إنتاج ا

.  أما كندا فقد شكل إنتاجها من النفط 2014% من إنتاجها من النفط عام 45

% من إجمالً إنتاجها من النفط خبلل العام المذكور، وكما 10الصخري حوالً 

  -ٌتضح من الشكل التالً: 

Countries producing tight oil in 2014 

 
 Grant Nulle, US Tight Oil in Context: Overview of US Tight Oil Production and: المصدر

Trends, Region 5 and Region 7, Regional Response Teams Meeting, St. Charles, 
Missouri, April 22, 2015.                                                                                                

  
 : احتٌاطٌات الغاز الصخري  3 – 2

إلدارة معلومات  2015تشرٌن الثانً  24طبقاً للتقدٌرات الجدٌدة المحدثة فً  

الطاقة األمرٌكٌة، ارتفعت مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من 

، أي 2014ترلٌون قدم مكعب كما فً نهاٌة عام  7576.6الناحٌة التقنٌة لتصل إلى 

لسابقة لذات المصدر والصادرة خبلل شهر % بالمقارنة مع التقدٌرات  ا5.2بزٌادة 

 . 2013حزٌران 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 15 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

%( من تلك المصادر فً دول 65ٌتواجد الجزء األكبر )ما ٌقارب من  

خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة. بٌنما تستحوذ دول المنظمة المذكورة 

% من اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز الصخري القابلة 35على حوالً 

 . 12ص من الناحٌة التقنٌةلبلستخبل

% 23.8وعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة، تستحوذ آسٌا على  

من إجمالً مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، 

%( والشرق األوسط/ 18.9%( ثم أمرٌكا الجنوبٌة )23تلٌها امرٌكا الشمالٌة )

%( وافرٌقٌا جنوب 9با الشرقٌة / بحر قزوٌن )وم اور%( ث16.2شمال افرٌقٌا )

%(، وكما ٌتضح من 3.4با فً آخر السلسلة بنسبة )و%( وتؤتً اور5.7الصحراء )

  -الشكل التالً: 

توزع مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب 
 .2114المجموعات الدولٌة الجغرافٌة الرئٌسٌة وكما فً نهاٌة 
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12 IEA, World Energy Outlook, 2015.  

 %23أمريكا الشمالية  

امريكا الجنوبية 
18.9% 

 /  الشرق األوسط
 شمال افريقيا

 16.2% 

 /  اوربا الشرقية
 بحر قزوين

 9% 

افريقيا جنوب الصحراء  
5.7% 

 %3.4اوربا الغربية  

 %23.8اسيا  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 15 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

%( من تلك المصادر فً دول 65ٌتواجد الجزء األكبر )ما ٌقارب من  

خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة. بٌنما تستحوذ دول المنظمة المذكورة 

% من اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز الصخري القابلة 35على حوالً 

 . 12ص من الناحٌة التقنٌةلبلستخبل

% 23.8وعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة، تستحوذ آسٌا على  

من إجمالً مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، 

%( والشرق األوسط/ 18.9%( ثم أمرٌكا الجنوبٌة )23تلٌها امرٌكا الشمالٌة )

%( وافرٌقٌا جنوب 9با الشرقٌة / بحر قزوٌن )وم اور%( ث16.2شمال افرٌقٌا )

%(، وكما ٌتضح من 3.4با فً آخر السلسلة بنسبة )و%( وتؤتً اور5.7الصحراء )

  -الشكل التالً: 

توزع مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب 
 .2114المجموعات الدولٌة الجغرافٌة الرئٌسٌة وكما فً نهاٌة 
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 %23أمريكا الشمالية  

امريكا الجنوبية 
18.9% 

 /  الشرق األوسط
 شمال افريقيا

 16.2% 

 /  اوربا الشرقية
 بحر قزوين

 9% 

افريقيا جنوب الصحراء  
5.7% 

 %3.4اوربا الغربية  

 %23.8اسيا  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 16 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

وبقدر تعلق األمر بتوزع مصادر الؽاز الصخري حسب الدول، تؤتً الصٌن 

 ترلٌون قدم مكعب أي ما ٌعادل 1115.2فً المرتبة األولى فً العالم بامتبلكها 

% من اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز الصخري القابلة 14.7حوالً 

%(، ما ٌعنً بؤن الصٌن 10.6لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، تلٌها األرجنتٌن )

واألرجنتٌن مجتمعة تستحوذ على أكثر من ربع األجمالً العالمً.  وتؤتً الجزائر 

%(.  7.7%( وكندا )8.2متحدة )%( ثم الوالٌات ال9.3فً المرتبة الثالثة بنسبة )

من إجمالً  %50أكبر خمسة دول فً العالم تستحوذ على أكثر من  وبالتالً، فإن

 .  مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة

ترلٌون قدم  5712.6أما أكبر عشرة دول فً العالم، فإنها تمتلك ما مجموعه 

مكعب والتً تعادل أكثر من ثبلثة أرباع اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز 

الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، وكما ٌتضح من الجدول والشكل 

  -التالٌٌن: 

مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص  العالم فً امتالك أكبر عشرة دول فً
 2114من الناحٌة التقنٌة وكما فً نهاٌة 

 انكًٍح )ترنٍىٌ قذو يكعة( انذونح 

 1115.2 انصٍٍ 

 801.5 االرجُتٍٍ

 706.9 انجسائر

 622.5 انىالٌاخ انًتحذج

 572.9 كُذا

 545.2 انًكسٍك

 429.3 استرانٍا

 389.7 جُىب افرٌقٍا

 284.5 روسٍا

 244.9 انثرازٌم

 757616 اإلجًانً انعانًً
  EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated: المصدر

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/September 24, 2015.                
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 17 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

توزع مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب الدول 
 )%( 2114وكما فً نهاٌة 
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http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/September 24, 2015.                

 
 : إنتاج الغاز الصخري  4 – 2

ٌتركز إنتاج الؽاز الصخري العالمً، وبدرجة رئٌسٌة، فً الوالٌات المتحدة،  

والتً بدأت فٌها ما ٌسمى بـ "ثورة" الؽاز الصخري، وإلى حد أقل جارتها كندا.  

مرٌكا الشمالٌة التً تنتج أ، تعتبر الصٌن الدولة الوحٌدة خارج 2014وكما فً عام 

ً قدرت بحدود  الؽاز الصخري وإن كانت بكمٌات متواضعة ملٌار قدم  0.25نسبٌا

 ً   13بإنتاج كمٌات قلٌلة جداً( 2015)وبدأت المكسٌك فً عام  مكعب ٌومٌا

ولمزٌد من التوضٌح، شكل إنتاج الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة  

% 47بالمقارنة مع نسبة  2014% من إجمالً انتاجها من الؽاز فً عام 51حوالً 

% من إجمالً 20.  أما إنتاج كندا من الؽاز الصخري فقد شكل حوالً 2013عام 

السابق.  وبقدر تعلق  % خبلل العام18مقارنة بنسبة  2014انتاجها من الؽاز عام 

% فقط من 2األمر بالصٌن، فإن إنتاجها من الؽاز الصخري الزال ٌشكل حوالً 
                                                           
13 Mike Orcutt, Where is the Global Shale Gas Revolution? MIT Technology Review, July 20, 2015. 

 %14.7الصين  

 %10.6األرجنتين 

 %9.3الجزائر 

الواليات المتحدة   
8.2% 

 %7.7كندا   

المكسيك 
7.2% 

استراليا 
5.7% 

 %3.7روسيا  %5.1جنوب افريقيا  
 %3.2البرازيل 

بقية دول العالم 
24.6% 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 18 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

% من 1بٌنما كان ٌشكل أقل من  2014إجمالً انتاجها من الؽاز كما فً عام 

  -، وكما ٌتضح من الشكل التالً: 2013إنتاجها من الؽاز خبلل عام 

 2114عام إنتاج الغاز الصخري حسب الدول كما فً 

 
 John Staub, The Growth of U.S. Natural Gas: An Uncertain Outlook for U.S. and: المصدر

World Supply. 2015 EIA Energy Conference, June 15, 2015, Washington, D.C.         
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 19 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 آف اق إنتاج النفط والغاز الصخري في العالم  : ثالثا

ٌتضح مما سبق بؤنه بعد مرور حوالً عقد من الزمن على بدء ما سمً  

بـ"ثورة" الؽاز الصخري ومن بعدها النفط الصخري فً الوالٌات المتحدة، فإنه 

الزال إنتاج النفط والؽاز الصخري على نطاق واسع محصوراً بؤربعة دول فقط فً 

ء األكبر من إنتاج كل من العالم تتقدمها الوالٌات المتحدة التً تستحوذ على الجز

النفط والؽاز الصخري تلٌها، وبدرجة أقل، كندا.  أما بالنسبة لئلنتاج خارج أمرٌكا 

الشمالٌة، فإنه الزال ٌقتصر على األرجنتٌن التً تنتج كمٌات قلٌلة من النفط 

الصخري والصٌن التً تنتج كمٌات قلٌلة من الؽاز الصخري وذلك كما فً عام 

2014  . 

النسبة للمستقبل، فإنه وبشكل عام هنالك شحة فً البٌانات والتوقعات أما ب 

الخاصة بمستقبل إنتاج النفط والؽاز الصخري فً دول العالم، وبخاصة خارج 

مرٌكا الشمالٌة، خصوصاً وأن صناعة النفط والؽاز الصخري الزالت فً مراحلها أ

ذلك، فإنه وبضوء الطبٌعة  األولٌة جداً، وبخاصة خارج امرٌكا الشمالٌة. إضافة إلى

ت كبٌر فً توقعات النفط والؽاز الصخري، هنالك تفاوالمعقدة لجٌولوجٌة مكامن 

المصادر المختلفة إلنتاج النفط والؽاز الصخري فً المستقبل.  إضافة إلى ذلك فإن 

أٌة تقدٌرات بعٌدة األمد إلنتاج النفط والؽاز الصخري، وبخاصة من خارج امرٌكا 

 ٌجب أن ٌنظر إلٌها بحذر. الشمالٌة 

هذا الجزء فً فً  سٌتمقبل التطرق إلى آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري  

 رة" السجٌل خارج امرٌكا الشمالٌة."ثومناقشة مدى إمكانٌة تكرار أو انتشار البداٌة 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 20 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : مدى إمكانٌة انتشار "ثورة" السجٌل خارج امرٌكا الشمالٌة  1 – 3

الذي حققته الوالٌات المتحدة فً استؽبلل مصادرها من  بعد النجاح الكبٌر  

النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة، وبخاصة النفط والؽاز الصخري، تركز االهتمام العالمً 

ل اتخاذها كمرجع نت وراء التجربة األمرٌكٌة على أمباتجاه تحدٌد العوامل التً كا

، وبخاصة فً الدول 14مفً سبٌل تكرارها أو استنساخها فً أماكن أخرى من العال

 التً تمتلك مصادر هامة من النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة. 

وهكذا بدأت العدٌد من دول العالم وبخاصة بعض الدول المستهلكة الكبٌرة  

للطاقة مثل الصٌن بضخ مزٌد من االستثمارات الستؽبلل مصادرها المحلٌة من 

بؤنه لن ٌكون بإمكان دول  البعضالنفط والؽاز الصخري.  لكنه، وبرؼم ذلك، ٌعتقد 

على المدى القرٌب على أقل تقدٌر، أو  15األخرى تكرار  التجربة األمرٌكٌةالعالم 

. وبشكل عام، ٌتوقع البعض اآلخر بؤن 16أنه ٌصعب تكرارها على نطاق واسع

حركة تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري حول  العالم خارج امرٌكا الشمالٌة، 

، وذلك ٌعود لٌس 17كثر بطؤ مقارنة بما تحقق فً أمرٌكا الشمالٌةستكون بوتائر أ

للمصادر الضخمة من النفط والؽاز الصخري التً تمتلكها الوالٌات المتحدة، بل  فقط

 .18أٌضاً إلى الطبٌعة الخاصة لصناعة النفط والؽاز والسوق األمرٌكٌة بشكل عام

ابتداء، ٌعتبر كل حقل نفط أو ؼاز فرٌد من نوعه ومختلؾ عن بقٌة الحقول  

فً العالم، ما ٌعنً استحالة تكرار نفس الظروؾ حتى فً نفس المنطقة الجؽرافٌة 

التً تم فٌها اكتشاؾ وتطوٌر حقول النفط والؽاز الصخري والذي بدوره ٌعنً 

                                                           
14 Lozano-Maya, J.R. 2013. The United States Experience as a Reference of Success for Shale Gas 
Development: The Case of Mexico, Energy Policy, Vol. 62,pp.70-70. 
15  Robert A. Hofner III, The United States of Gas, Foreign Affairs, May/June 2014.  
16 The Hague Centre for Strategic Studies and TNO, The Geopolitics of Shale Gas, 2014, Paper No. 
2014*17, ISBN/EAN:978-94-91040-89-4.  
17 Ed Crooks, Shell Warns of Shale Delays Outside US, Financial Times, April 23, 2013.  
18 Leonardo Maugeri, Oil The Next Revolution, paper published by Belfer Centre for Science and 
International Affairs at Harvard Kennedy School, June 2012.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 20 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : مدى إمكانٌة انتشار "ثورة" السجٌل خارج امرٌكا الشمالٌة  1 – 3

الذي حققته الوالٌات المتحدة فً استؽبلل مصادرها من  بعد النجاح الكبٌر  

النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة، وبخاصة النفط والؽاز الصخري، تركز االهتمام العالمً 

ل اتخاذها كمرجع نت وراء التجربة األمرٌكٌة على أمباتجاه تحدٌد العوامل التً كا

، وبخاصة فً الدول 14مفً سبٌل تكرارها أو استنساخها فً أماكن أخرى من العال

 التً تمتلك مصادر هامة من النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة. 

وهكذا بدأت العدٌد من دول العالم وبخاصة بعض الدول المستهلكة الكبٌرة  

للطاقة مثل الصٌن بضخ مزٌد من االستثمارات الستؽبلل مصادرها المحلٌة من 

بؤنه لن ٌكون بإمكان دول  البعضالنفط والؽاز الصخري.  لكنه، وبرؼم ذلك، ٌعتقد 

على المدى القرٌب على أقل تقدٌر، أو  15األخرى تكرار  التجربة األمرٌكٌةالعالم 

. وبشكل عام، ٌتوقع البعض اآلخر بؤن 16أنه ٌصعب تكرارها على نطاق واسع

حركة تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري حول  العالم خارج امرٌكا الشمالٌة، 

، وذلك ٌعود لٌس 17كثر بطؤ مقارنة بما تحقق فً أمرٌكا الشمالٌةستكون بوتائر أ

للمصادر الضخمة من النفط والؽاز الصخري التً تمتلكها الوالٌات المتحدة، بل  فقط

 .18أٌضاً إلى الطبٌعة الخاصة لصناعة النفط والؽاز والسوق األمرٌكٌة بشكل عام

ابتداء، ٌعتبر كل حقل نفط أو ؼاز فرٌد من نوعه ومختلؾ عن بقٌة الحقول  

فً العالم، ما ٌعنً استحالة تكرار نفس الظروؾ حتى فً نفس المنطقة الجؽرافٌة 

التً تم فٌها اكتشاؾ وتطوٌر حقول النفط والؽاز الصخري والذي بدوره ٌعنً 

                                                           
14 Lozano-Maya, J.R. 2013. The United States Experience as a Reference of Success for Shale Gas 
Development: The Case of Mexico, Energy Policy, Vol. 62,pp.70-70. 
15  Robert A. Hofner III, The United States of Gas, Foreign Affairs, May/June 2014.  
16 The Hague Centre for Strategic Studies and TNO, The Geopolitics of Shale Gas, 2014, Paper No. 
2014*17, ISBN/EAN:978-94-91040-89-4.  
17 Ed Crooks, Shell Warns of Shale Delays Outside US, Financial Times, April 23, 2013.  
18 Leonardo Maugeri, Oil The Next Revolution, paper published by Belfer Centre for Science and 
International Affairs at Harvard Kennedy School, June 2012.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 21 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ً لل مقارنة حتى وإن كانت تشبه، صعوبة جعل حقول النفط والؽاز األمرٌكٌة مرجعا

 . 19فً بعض خصائصها الجٌولوجٌة بعض الحقول  األخرى فً العالم

مرٌكا أبشكل عام، ٌواجه تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري خارج  

الشمالٌة عوائق أكبر ألسباب عدٌدة منها الطبٌعة الجٌولوجٌة المعقدة لمكامنها، 

ٌة التحتٌة، معارضة ألسباب بٌئٌة، نظام نقٌصة فً معدات ووسائل الحفر وفً البن

التملك لؤلراضً، النظم الحكومٌة، تحدٌد أسعار الطاقة وندرة المٌاه البلزمة التً 

 . 20تتطلبها تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً

بالمقابل، تتمتع الوالٌات المتحدة بخصائص عدٌدة ٌصعب توفرها مجتمعة  

من النفط والؽاز الصخري وبدورها  فً أي بلد ترؼب حكومته استؽبلل مصادرها

ساعدت تلك الخصائص فً تطوٌر المصادر المحلٌة األمرٌكٌة من النفط والؽاز 

الصخري وباإلمكان تصنٌؾ تلك الخصائص أو العوامل إلى الجوانب الرئٌسٌة 

 : 21التالٌة

 جوانب فنٌة : والتً تشمل:  -1

 خصائص جٌولوجٌة مإاتٌة للمكامن بالمقارنة مع معظم مناطق العالم األخرى.  -

 وجود معلومات جٌولوجٌة دقٌقة.  -

ً فً  - ً لعبت دور رٌادٌا وجود آالؾ من شركات النفط المستقلة والتً تارٌخٌا

 22المجاالت والحقول الجدٌدة

وفرة شركات الخدمات وتوفر خبرة تكنولوجٌة طوٌلة فً عملٌات حفر آبار  -

 النفط والؽاز الصخري. 

                                                           
19 Slatt R.M.. Important Geological Properties of Unconventional Resource Shales. Central European 
Journal of Geoscience, 2011: 3(4):345-448. 
20 Thomas A. Watters etal, , Game Changer: How Shale is Transforming Global Energy.. And Affect 
Industries and Ratings, Standard and Poor’s Financial Services, Rating Direct, 7 Jan, 2014. 
1236927/301674531,  
www.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT. 
21 Lozano M.J.R.. The United States Experience as The Case of Mexico. Energy Policy 2013: (62): 70-78. 
22 Mamdouh G. Salameh, Impact of U.S. Shale Oil Revolution on the Global Oil Market, the Price of Oil 
and Peak Oil, International Association for Energy Economies, Third Quarter 2013.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 21 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ً لل مقارنة حتى وإن كانت تشبه، صعوبة جعل حقول النفط والؽاز األمرٌكٌة مرجعا

 . 19فً بعض خصائصها الجٌولوجٌة بعض الحقول  األخرى فً العالم

مرٌكا أبشكل عام، ٌواجه تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري خارج  

الشمالٌة عوائق أكبر ألسباب عدٌدة منها الطبٌعة الجٌولوجٌة المعقدة لمكامنها، 

ٌة التحتٌة، معارضة ألسباب بٌئٌة، نظام نقٌصة فً معدات ووسائل الحفر وفً البن

التملك لؤلراضً، النظم الحكومٌة، تحدٌد أسعار الطاقة وندرة المٌاه البلزمة التً 

 . 20تتطلبها تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً

بالمقابل، تتمتع الوالٌات المتحدة بخصائص عدٌدة ٌصعب توفرها مجتمعة  

من النفط والؽاز الصخري وبدورها  فً أي بلد ترؼب حكومته استؽبلل مصادرها

ساعدت تلك الخصائص فً تطوٌر المصادر المحلٌة األمرٌكٌة من النفط والؽاز 

الصخري وباإلمكان تصنٌؾ تلك الخصائص أو العوامل إلى الجوانب الرئٌسٌة 

 : 21التالٌة

 جوانب فنٌة : والتً تشمل:  -1

 خصائص جٌولوجٌة مإاتٌة للمكامن بالمقارنة مع معظم مناطق العالم األخرى.  -

 وجود معلومات جٌولوجٌة دقٌقة.  -

ً فً  - ً لعبت دور رٌادٌا وجود آالؾ من شركات النفط المستقلة والتً تارٌخٌا

 22المجاالت والحقول الجدٌدة

وفرة شركات الخدمات وتوفر خبرة تكنولوجٌة طوٌلة فً عملٌات حفر آبار  -

 النفط والؽاز الصخري. 

                                                           
19 Slatt R.M.. Important Geological Properties of Unconventional Resource Shales. Central European 
Journal of Geoscience, 2011: 3(4):345-448. 
20 Thomas A. Watters etal, , Game Changer: How Shale is Transforming Global Energy.. And Affect 
Industries and Ratings, Standard and Poor’s Financial Services, Rating Direct, 7 Jan, 2014. 
1236927/301674531,  
www.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT. 
21 Lozano M.J.R.. The United States Experience as The Case of Mexico. Energy Policy 2013: (62): 70-78. 
22 Mamdouh G. Salameh, Impact of U.S. Shale Oil Revolution on the Global Oil Market, the Price of Oil 
and Peak Oil, International Association for Energy Economies, Third Quarter 2013.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 22 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ود شبكة واسعة ومتطورة من خطوط أنابٌب ورة وبخاصة وجبنٌة تحتٌة متط -
 النفط والؽاز . 

 بها تقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً .وفرة المٌاه التً تتطل -
 

  -جوانب اقتصادٌة، والتً تشمل:  -2

 السوق األمرٌكٌة باالنفتاح والتنافسٌة ووجود قطاع خاص متطور. تمٌز -

 ة ومستقبلٌة متطورة. ٌنوجود أسواق نفط وؼاز آ -

 أسعار تنافسٌة للنفط والؽاز.  -

سهلت من تهٌئة التموٌل التً تتطلبها مشارٌع  23أسواق مالٌة متطورة -

 النفط والؽاز الصخري. 

تزامن بداٌة استؽبلل النفط والؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة مع  -

أجواء أسعار نفط وؼاز مرتفعة والذي ساعد الشركات العاملة فً سرعة 

 استرداد الجزء األكبر من تكالٌفها الرأسمالٌة. 

سهولة اٌصال إنتاج النفط والؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة إلى  -

 والقرٌبة من تلك المصادر. السوق المحلٌة الكبٌرة 
 

 جوانب تنظٌمٌة وقانونٌة والتً تشمل:  -3

حقوق المعادن فً باطن األرض إلى مالك  بمنحٌتمٌز القانون األمرٌكً  -

 األرض ولٌس للدولة. 

طر تنظٌمٌة مستقرة نتٌجة لعقود من تطور الصناعة البترولٌة أوجود  -

 النفط والؽاز الصخري.كان عامبلً فً تقلٌل عدم الٌقٌن المبلزمة لتطوٌر 

: اعتماد الحكومة األمرٌكٌة لسلسلة متنوعة من سٌاسات الدعم الحكومً -

الطاقة الهادفة إلى تروٌج تطوٌر مصادر طاقة بدٌلة ومن تلك السٌاسات 

التسعٌر المحفز واالئتمانات الضرٌبٌة وبرامج األبحاث والتطوٌر والتً 

 ساعدت فً االبتكارات التكنولوجٌة. 

                                                           
23  Zhongmin Wang and Alan Krupnick, A Retrospective Review of Shale Gas Development in the 
United States: What led to the Boom? April 2013,REF DP 13 – 12, RESOURCES FOR THE FUTURE. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 23 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : آفاق إنتاج النفط الصخري 2 – 3

بالرؼم من أن هنالك ثبلثة دول أعضاء فً منظمة أوبك )لٌبٌا واإلمارات  

وفنزوٌبل( ضمن قائمة أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلك مصادر النفط 

الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، تشٌر التوقعات الحالٌة إلى هٌمنة 

 . 24تاج النفط الصخري خبلل العقود القلٌلة القادمةدول خارج أوبك على إن

تتفاوت تقدٌرات المإسسات العالمٌة المختلفة المتخصصة باستشراؾ الطاقة،  

سواء كان ذلك بالنسبة إلجمالً اإلنتاج العالمً من النفط الصخري أو بالنسبة للدول 

 وانتاجها المتوقع.التً ٌتوقع دخولها تلك الصناعة 

ع إدارة معلومات الطاقة )الحالة المرجعٌة( وصول اإلنتاج فمثبلً، تتوق 

.  من 0505ملٌون ب/ي بحلول عام  9العالمً من النفط الصخري إلى حوالً 

ً لتوقعات وكالة الطاقة الدولٌة )الحالة المرجعٌة( ٌصل اإلنتاج  جهة أخرى، طبقا

( 0505م ملٌون ب/ي عا 0.5العالمً للنفط الصخري إلى مستوى الذروة )بواقع 

.  أما 0505ملٌون ب/ي عام  0.5لٌبدأ باإلنخفاض بعد ذلك لؽاٌة وصوله إلى 

تقدٌرات منظمة أوبك )فً حالتها المرجعٌة( فتشٌر إلى وصول إجمالً اإلنتاج 

ملٌون ب/ي عام  5..0العالمً من النفط الصخري إلى مستوى الذروة )بواقع 

 . 0505ام ع ملٌون ب/ي 0.55( لٌنخفض إلى أن ٌصل إلى 0505

)باإلضافة إلى ذلك تتوقع منظمة أوبك وصول إنتاج سوائل الؽاز الطبٌعً  

ملٌون ب/ي عام  0.05% منها الؽاز الصخري إلى 5.ؼٌر التقلٌدٌة والذي مصدر 

والتً لم ٌتم شمولها ضمن إنتاج النفط الصخري( وكما ٌتضح من الجدول  0505

  -التالً: 

  

                                                           
24 IEA, World Energy Outlook, 2015.  
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 23 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 : آفاق إنتاج النفط الصخري 2 – 3

بالرؼم من أن هنالك ثبلثة دول أعضاء فً منظمة أوبك )لٌبٌا واإلمارات  

وفنزوٌبل( ضمن قائمة أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلك مصادر النفط 

الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة، تشٌر التوقعات الحالٌة إلى هٌمنة 

 . 24تاج النفط الصخري خبلل العقود القلٌلة القادمةدول خارج أوبك على إن

تتفاوت تقدٌرات المإسسات العالمٌة المختلفة المتخصصة باستشراؾ الطاقة،  

سواء كان ذلك بالنسبة إلجمالً اإلنتاج العالمً من النفط الصخري أو بالنسبة للدول 

 وانتاجها المتوقع.التً ٌتوقع دخولها تلك الصناعة 

ع إدارة معلومات الطاقة )الحالة المرجعٌة( وصول اإلنتاج فمثبلً، تتوق 

.  من 0505ملٌون ب/ي بحلول عام  9العالمً من النفط الصخري إلى حوالً 

ً لتوقعات وكالة الطاقة الدولٌة )الحالة المرجعٌة( ٌصل اإلنتاج  جهة أخرى، طبقا

( 0505م ملٌون ب/ي عا 0.5العالمً للنفط الصخري إلى مستوى الذروة )بواقع 

.  أما 0505ملٌون ب/ي عام  0.5لٌبدأ باإلنخفاض بعد ذلك لؽاٌة وصوله إلى 

تقدٌرات منظمة أوبك )فً حالتها المرجعٌة( فتشٌر إلى وصول إجمالً اإلنتاج 

ملٌون ب/ي عام  5..0العالمً من النفط الصخري إلى مستوى الذروة )بواقع 

 . 0505ام ع ملٌون ب/ي 0.55( لٌنخفض إلى أن ٌصل إلى 0505

)باإلضافة إلى ذلك تتوقع منظمة أوبك وصول إنتاج سوائل الؽاز الطبٌعً  

ملٌون ب/ي عام  0.05% منها الؽاز الصخري إلى 5.ؼٌر التقلٌدٌة والذي مصدر 

والتً لم ٌتم شمولها ضمن إنتاج النفط الصخري( وكما ٌتضح من الجدول  0505

  -التالً: 

  

                                                           
24 IEA, World Energy Outlook, 2015.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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 حسب الجهات المختلفة 9232فً العالم لعام  توقعات إنتاج النفط الصخري
 )ملٌون ب/ي(

 4121 4102 انجهح 
 0.55 0.0 (0)يُظًح أوتك 

 0.5 0.5 (4) وكانح انطاقح انذونٍح
  .9.5 )*(0.5 (3) إدارج يعهىياخ انطاقح

 )*( الرقم تقدٌري.
(1) OPEC, World Oil Outlook, 2015.  
(2) IEA, World Enegy Outlook, 2015.  
(3) EIA, International Energy Outlook, 2014.  

 
)وكما موضح  0505أما بالنسبة لتوقعات توزٌع اإلنتاج حسب الدول لعام  

فً بٌانات كل من منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة(، فقد اقتصرت بٌانات 

ملٌون  ..5منظمة أوبك على شمول روسٌا التً ٌتوقع وصول إنتاجها إلى حوالً 

( واألرجنتٌن التً ٌصل إنتاجها إلى 0550)مقارنة ببل شًء عام  0505ب/ي عام 

حسب  0550آالؾ ب/ي عام  55)مقارنة بحوالً  0505ألؾ ب/ي عام  505

ملٌون ب/ي  .0.0المصدر المذكور(.  هذا باإلضافة إلى امرٌكا الشمالٌة بإنتاج 

 (. 5.00وكندا  0.50)منها الوالٌات المتحدة  0505عام 

سبة إلدارة معلومات الطاقة فقد شملت مجموعة خارج أمرٌكا أما بالن

ملٌون ب/ي عام  .0.5الشمالٌة كبلً من روسٌا التً ٌتوقع وصول إنتاجها إلى 

( وبقٌة دول العالم 5.50( والصٌن )5.00( والمكسٌك )5.50واألرجنتٌن ) 0505

  ملٌون ب/ي(.  5.50)

خارج امرٌكا الشمالٌة وبذلك، ٌتضح من تقدٌرات منظمة أوبك بؤن دول 

% من إجمالً اإلنتاج العالمً من 05تستحوذ على أقل من  )روسٌا واألرجنتٌن(

، ما ٌعنً استمرار استحواذ أمرٌكا الشمالٌة على 0505النفط الصخري بحلول عام 

خبلل  %55أي أكثر من ) أقلالجزء األكبر من اإلنتاج العالمً وإن كانت بنسبة 

وكما ٌتضح من  (0550% خبلل عام 95رنة مع أكثر من العام المذكور بالمقا

  -الشكل التالً: 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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 حسب تقدٌرات منظمة أوبك 9232توقعات إمدادات النفط الصخري لغاٌة عام 
 )الحالة المرجعٌة( )ملٌون ب/ي(

 
  .OPEC, World Oil Outlook 2015: المصدر    

  

وهذا ٌعنً بؤن منظمة أوبك ال تتوقع حدوث انتشار واسع "لثورة" النفط  

 . 0505الصخري خارج منطقة أمرٌكا الشمالٌة ولؽاٌة عام 

بالمقابل، تشٌر توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى استحواذ مجموعة دول  

 ريً إنتاج النفط الصخ% من إجمال05خارج أمرٌكا الشمالٌة على أكثر من 

% 00.  وتتقدم قائمة دول تلك المجموعة روسٌا بنسبة حوالً 0505بحلول عام 

من اإلجمالً العالمً، باإلضافة إلى األرجنتٌن والمكسٌك والصٌن ودول أخرى.  

% خبلل العام 05أما أمرٌكا الشمالٌة فٌتوقع أن تنخفض حصتها إلى أقل من 

توقع انتشاراً واسعاً نسبٌاً "لثورة" المذكور.  وهذا ٌعنً بؤن إدارة معلومات الطاقة ت

، وبخاصة روسٌا التً 0505النفط الصخري خارج امرٌكا الشمالٌة بحلول عام 

ٌتوقع المصدر المذكور تبإها المركز الثانً فً العالم بعد الوالٌات المتحدة 

 متجاوزة كندا. 

بؤنه بالرؼم من استمرار أمرٌكا  25(IHSمن جهة أخرى تتوقع شركة ) 

الٌة، وبخاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، باإلستحواذ على الجزء األكبر من الشم

                                                           
25 Jamie Webster (HIS) Going Global: Tight Oil Production, July 2014.  



ول
األ

ث 
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية

38

الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 26 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

، فإن حصتها ستنخفض بشكل 0505إنتاج النفط الصخري فً العالم لؽاٌة عام 

% من إجمالً 55تدرٌجً، لترتفع حصة دول خارج أمرٌكا الشمالٌة إلى حوالً 

حالً بالمقارنة مع نسبة حوالً إنتاج النفط الصخري فً العالم بحلول نهاٌة العقد ال

 . 0550% فقط فً عام 5.0

ٌن كدول والصواألرجنتٌن  26وطبقاً لتوقعات الشركة المذكورة، تبرز روسٌا  

منتجة مهمة للنفط الصخري فً المستقبل خارج أمرٌكا الشمالٌة، باإلضافة إلى دول 

أخرى مثل المكسٌك وكولومبٌا واسترالٌا وكمٌات إنتاج متواضعة من بعض الدول 

 العربٌة )لٌبٌا والجزائر وتونس(. 

 فً كل األحوال، إن التفاوت الكبٌر فً التوقعات المستقبلٌة إلنتاج النفط 

االفتراضات  الصخري من قبل المإسسات العالمٌة الرئٌسٌة المختلفة ربما ٌعود إلى

تلك التقدٌرات لم تصدر  المختلفة المعتمدة من قبل تلك الجهات. إضافة إلى ذلك فإن

ً بؤن األمور الخاصة بمستقبل النفط الصخري  ذلك وربما ٌعنً .فً ذات العام أٌضا

بعض الوقت لمعرفة مدى تؤثٌر االنحدار الكبٌر فً فً العالم قد تحتاج االنتظار ل

أسعار النفط العالمٌة، باإلضافة إلى عوامل أخرى منها العقوبات األوروبٌة 

 واألمرٌكٌة على روسٌا، على مستقبل النفط الصخري فً العالم. 

 : آفاق إنتاج الغاز الصخري 3 – 3

ادر ؼٌر التقلٌدٌة بشكل عام، ٌتوقع استمرار تزاٌد إنتاج الؽاز من المص 

ملٌار متر مكعب )ما ٌعادل  1667المختلفة، ولكن بوتائر متفاوتة، لٌصل إلى 

ملٌار متر  632، مقارنة بحوالً 2040ترلٌون قدم مكعب( عام  58.8حوالً 

.  وهذا ٌعنً زٌادة إنتاج 272013ترلٌون قدم مكعب( عام  22.3مكعب )ما ٌعادل 

 36.5ملٌار متر مكعب )أي  1035لفة بواقع تالمخالؽاز ؼٌر التقلٌدي من مصادره 

 . 2040 – 2013ترٌلٌون قدم مكعب(، خبلل الفترة 
                                                                                                                                                                      
https://www.eia.gov/conference/2014/pdf/.../webster.pdf.  

جة بتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً من مكامن سجٌل لٌست قد ٌشمل إنتاج روسٌا فً الشكل أعبله بعض كمٌات النفط الصخري المنت  26
 منخفضة النفاذٌة.

27 IEA, World Energy Outlook, 2015. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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وبالتالً ٌتوقع زٌادة مساهمة الؽاز ؼٌر التقلٌدي من إجمالً إنتاج الؽاز   

% عام 32لتصل إلى أكثر من  2013% عام 18الطبٌعً فً العالم من حوالً 

  - ، كما ٌتضح من الشكل التالً:2040

 إنتاج الغاز الطبٌعً فً العالم )ترلٌون قدم مكعب(

 
 John Staub, The Growth of US Natural Gas: An Uncertain Outlook for US and World  :المصدر

Supply, 2015 EIA Energy Conference, June 15, 2015, Washington,D.C.                           
  

الؽاز من  الصخري بالجزء األكبر من إجمالً الزٌادة فً انتاجوٌساهم الؽاز  

، حٌث ٌتوقع أن 2040 – 2013المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم خبلل الفترة 

ملٌار متر  941صل إلى لفترة لٌمكعب خبلل تلك ا مترملٌار  610ٌتزاٌد بحوالً 

وبالتالً، فإن .  2013ملٌار متر مكعب عام  331بالمقارنة مع  2040مكعب عام 

لتصل إلى أكثر  2013% عام 52حصة الؽاز الصخري ٌتوقع أن ترتفع من حوالً 

 . 2040% من إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم عام 56من 

ملٌار متر مكعب خبلل  275ٌؤتً ؼاز طبقات الفحم بالمرتبة الثانٌة بزٌادة و 

ملٌار متر مكعب باإلضافة إلى زٌادة حوالً  107الفترة أعبله والؽاز المحكم بكمٌة 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 28 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

إنتاج  الفحم إلى ؼاز وكمٌات متواضعة من ملٌار متر مكعب فً مجال تحوٌل 42

  -، كما ٌتضح من الجدول التالً: 2040هٌدرات المٌثان بحلول عام 

 2141 – 2113إنتاج الغاز غٌر التقلٌدي من المصادر المختلفة خالل الفترة 
 مكعب()ملٌار متر 

انسٌادج يا تٍٍ عايً  2141 2135 2131 2125 2121 2113 أَىاع انغاز غٍر انتقهٍذٌح
2113-2141 

 610 941 908 801 685 577 331 انغاز انصخري

 275 342 284 228 172 115 67 غاز طثقاخ انفحى 

 107 338 309 288 283 272 232 انغاز انكتٍى 

 42 45 40 33 23 13 3 تحىٌم انفحى إنى غاز

 1.0 1.0 0.7 0.3 0.0 - - هٍذراخ انًٍثاٌ 

 1135 1667 1541 1352 1163 976 632 اإلجًانً 

 .IEA, World Energy Outlook,2015: المصدر

 

باإلضافة إلى امرٌكا الشمالٌة، وبخاصة الوالٌات المتحدة، التً ٌتوقع أن  

تحافظ على المرتبة األولى فً إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم لؽاٌة 

لة مهمة فً مجال صناعة ودبرؼم انخفاض حصتها، تبرز الصٌن ك، 2040عام 

كندا لتحتل المرتبة الثانٌة فً إنتاج الؽاز التقلٌدي والتً ٌتوقع أن تتجاوز  ؼٌر الؽاز

 . 2030ؼٌر التقلٌدي فً العالم بحلول عام 

ً كمٌات متواضعة من الؽاز ؼٌر التقلٌدي، وبخاصة   ٌذكر، تنتج الصٌن حالٌا

ادة هامة فً إنتاج الؽاز ؼاز طبقات الفحم والؽاز المحكم وٌتوقع أن تشهد زٌ

لفحم والؽاز المحكم اجها من ؼاز طبقات إلى جانب استمرار تزاٌد انتاالصخري 

 باإلضافة إلى تحوٌل الفحم إلى ؼاز. 

وٌتوقع أن تشهد كل من األرجنتٌن والمكسٌك زٌادة هامة فً إنتاج الؽاز  

.  كما تشٌر التوقعات إلى دخول كل من المملكة  2025الصخري، وبخاصة بعد عام 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 29 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

، وكما 2025العربٌة السعودٌة والهند صناعة الؽاز الصخري، وبخاصة بعد عام 

  -ٌتضح من الشكل التالً: 

 التغٌٌر فً إنتاج الغاز الصخري فً بعض الدول المختارة
 ()ملٌار متر مكعب

 
 .IEA, World Energy Outlook,2015: المصدر
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 30 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 دول ومناطق العالم  مستقبل صناعة النفط والغاز  الصخري في بعض:رابعاً 

إلى مستقبل  وبشًء من التفصٌل سٌتم فً هذا الجزء من الدراسة التطرق 

مرٌكا الشمالٌة والتً أالنفط والؽاز الصخري فً بعض دول ومناطق العالم خارج 

 ستشمل كبلً من االتحاد األوروبً، الصٌن، روسٌا، أمرٌكا البلتٌنٌة والدول العربٌة. 

 روبً: االتحاد األو 1 – 4

ائمة أكبر عشرة قبرؼم عدم تواجد أٌة دولة من االتحاد األوروبً ضمن  

دول فً امتبلك مصادر الؽاز أو النفط الصخري، فإن دول االتحاد مجتمعة تمتلك 

ترلٌون متر مكعب من مصادر الؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص  13.3بحدود 

والتً تشكل حوالً  –والتً تفوق احتٌاطٌاتها من الؽاز التقلٌدي  -من الناحٌة التقنٌة 

وروبا كمٌات أ،  كما تمتلك 2013لمً كما فً عام % من اإلجمالً العا6.5

لٌون متر مكعب باإلضافة إلى ٌتر 4متواضعة من ؼاز الصخور الكتٌمة وبحدود 

.  أما بخصوص مصادر النفط 28ترلٌون متر مكعب من ؼاز طبقات الفحم 2حوالً 

، بضوء احتواء 29الصخري، فإن إمكانٌات الدول األوروبٌة تعتبر منخفضة جداً 

 السجٌل األوروبٌة على كمٌات قلٌلة من النفط.  مكامن

الؽاز الصخري، ارتفعت  األمرٌكٌة فً استؽبلل مصادر بعد نجاح التجربة 

اآلمال األوروبٌة فً امكانٌة تطوٌر مصادرها المحلٌة من الؽاز الصخري وتقلٌل 

ً وإن دول االتحاد  لتلبٌة تعتمد على االستٌراد األوروبً فاتورة االستٌراد، خصوصا

% من امدادات الؽاز 40% من احتٌاجاتها من الطاقة، بضمنها 50أكثر من 

إال أنه من ؼٌر المرجح إمكانٌة االتحاد األوروبً تكرار التجربة األمرٌكٌة  الطبٌعً

. وقد بدأت العملٌات االستكشافٌة للؽاز 30فٌما ٌخص إنتاج النفط والؽاز الصخري

ال أن المعارضة الشعبٌة الواسعة باإلضافة ، إ2007/2008الصخري فً اوروبا منذ

                                                           
28 IEA, World Energy Outlook, 2015. 
29 European Parliamentary Research Service (EPRS) Shale Gas and EU Energy Security, Briefing, 

December 2014, PE 542.167.  
30 Thomas Spencer etal, Unconventional Wisdom: An Economic Analysis of US Shale Gas and 
Implications for the EU, IDDRI Study No. 02/14 February 2014-Climate, www.iddri.org  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 31 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

حولت تلك الحكومات ت التً واجهتها تلك العملٌات قد صعوباإلى التحدٌات وال

انتهت بنتائج لم تكن و 31وبشكل تدرٌجً ضد مشارٌع النفط والؽاز الصخري

بمستوى التوقعات حتى فً تلك الدول األوروبٌة التً اعتبرت فً البداٌة واعدة فً 

 مجال الؽاز الصخري. 

تفاوت فً نمط توزٌع مصادر الؽاز الصخري فً دول االتحاد  وٌوجد  

األوروبً، حٌث تمتلك بولندة وفرنسا، بصورة مجتمعة، الجزء األكبر )حوالً 

الً مصادر الؽاز الصخري األوروبٌة القابلة لبلستخبلص من %( من إجم61

الناحٌة التقنٌة.  هذا باإلضافة إلى امتبلك بعض الدول األخرى مثل رومانٌا، 

كمٌات متواضعة من تلك ، ألمانٌا وبلؽارٌا، االدانمارك، المملكة المتحدة، هولند

 المصادر. 

الؽاز الصخري القابلة الدولة األكبر فً امتبلك مصادر  ابولندوتعتبر  

لٌون متر ٌتر 4.2لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً االتحاد األوروبً، حٌث تمتلك 

% من إجمالً مصادر الؽاز الصخري فً االتحاد.  31.6مكعب، أي ما ٌعادل 

أمل أوروبا األكبر  اوبضوء امتبلكها لتلك الكمٌات الكبٌرة، لطالما اعتبرت بولند

، وذلك 32محلٌة من الؽاز الصخري لكن النتٌجة كانت مختلفةلتطوٌر مصادرها ال

الفشل بعد حفر  من متتالٌة من سلسلة بعد أن عانت صناعة الؽاز الصخري البولندٌة

والتً أظهرت جمٌعها تقرٌباً نتائج  2010العدٌد من اآلبار االستكشافٌة منذ عام 

مخٌبة لآلمال، بضوء الطبٌعة الجٌولوجٌة الصعبة للمكامن التً اتضحت بؤنها أكثر 

العاملة تعقٌداً مما كان متوقعاً، والتً اعتبرت المشكلة األكبر التً واجهتها الشركات 

 من بٌنها:) ادى بالشركات النفطٌة العاملة فً بولند. وهذا ما ح33صناعةفً تلك ال

لوقؾ  (وكونوكو فٌلٌبس -وإٌنً -وماراثون-وتوتال -وشٌفرون -موبل -اكسون

برؼم بعض الشروط المؽرٌة التً عرضتها الحكومة  34عملٌاتها ومؽادرة الببلد

                                                           
31 Cedigaz, Natural Gas in the World, 2015 Edition.  
32  The Economist, Mad and Messy Regulations, July 10, 2013.  
33 Nick Cunningham, No Shale Revolution For Europe, 13 October 2014, Oil Price.com.  
34 IEA, Medium – Term Gas Market Report, 2015.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 32 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

بلص الؽاز الصخري البولندٌة على الشركات مثل األعفاء الضرٌبً لعملٌات استخ

 % بعد ذلك التارٌخ. 40تزٌد الضرائب عن  ال على أن 2020لؽاٌة عام 

، حٌث قامت ابولند منٌذكر، لم ٌقتصر وقؾ عملٌات بعض الشركات  

فرون بوقؾ عملٌاتها فً كل من اوكرانٌا ولٌتوانٌا ورومانٌا ألسباب اقتصادٌة ٌش

 وبسبب المعارضة الشعبٌة فً تلك الدول. 

مصادر الؽاز الصخري  لٌون متر مكعب منٌتر 3.9نها تمتلك فإ اــفرنسأما  

% من إجمالً دول  29.3القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة والتً تشكل 

االتحاد. لكنه بضوء المعارضة القوٌة من قبل المنظمات البٌئٌة والمجتمعات المحلٌة 

لتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً، فقد قامت الحكومة الفرنسٌة بمنع استخدام تلك التقنٌات 

وألؽت االمتٌازات الممنوحة فً هذا المجال.  ولم ٌقتصر ذلك على  2011منذ عام 

 افرنسا وحدها، فقد قامت دول أخرى بضمنها ألمانٌا ورومانٌا وبلؽارٌا وهولند

ووٌلز  ابتعلٌق العمل بتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً.  كما منعت كل من مقاطعة اسكتلند

 .35فً المملكة المتحدة تلك التقنٌات أٌضاً 

بشكل عام، ٌواجه تطوٌر الؽاز الصخري فً اوربا العدٌد من التحدٌات  

الوالٌات المتحدة من جوانب متعددة.   با تختلؾ عنوعوقات، خصوصاً وأن اوروالم

فمن الناحٌة الجٌولوجٌة، تعتبر مكامن الؽاز الصخري األوروبٌة أكثر تعقٌداً 

اق أبعد تحت سطح األرض كما بالمقارنة مع المكامن األمرٌكٌة.  فهً تقع على أعم

بالمقارنة  األحواض تتسم بصؽر الحجم والتشظً. باإلضافة إلى أن 36أنها أقل نفاذٌة

مادة الطٌن، .  كما أن طبقات السجٌل تحتوي على نسبة أعلى من مع أمرٌكا الشمالٌة

لٌصل إلى ضعؾ ما هو علٌه فً الوالٌات المتحدة  37زٌادة التكالٌؾ ما ٌزٌد من

                                                           
35 Cedigaz, Natural Gas in the World, 2015 Edition.  
36 Maximilian Kuhn and Frank Umbach, The Geoeconomic and Geopolitical Implications of 
Unconnentional Gas in Europe, August 8, 2011,  
http://www.ensec.org/index.php?view=articleandcatid-118%3Acontentandid=320%3Athe …  
37 Nadja Kogdenko, Shale Gas in Europe: Replication of American Success or Concealed Illusion? 
www.energydelta.org/.../a59903b6-O6f5-4lae-ad...  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 33 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ٌجعل تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً المستخدمة فً امرٌكا الشمالٌة ؼٌر وربما 

 . 38مناسبة

أما من الناحٌة الجؽرافٌة، فإن المشكلة تتمثل بالكثافة السكانٌة العالٌة للدول  

( أضعاؾ ما هو علٌه فً الوالٌات المتحدة فً 5األوروبٌة والتً قد تصل إلى )

لى المساحات الشاسعة التً تتطلبها عملٌات إ تفتقربعض األحٌان، وبالتالً فهً 

 استخراج الؽاز الصخري. 

وبقدر تعلق األمر بالبٌئة، فإن األوروبٌٌن، وبشكل عام، ٌمٌلون إلى أخذ  

، فً الؽالب، تعتبر القوانٌن هبشكل أكثر جدٌة، وبالتالً، فإن القضاٌا المتعلقة بالبٌئة

. وربما ٌفسر ذلك 39الوالٌات المتحدة ة بالمقارنة معمبا أكثر صراوالبٌئٌة فً اور

منع أو تعلٌق استخدام تقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً فً العدٌد من الدول األوروبٌة.  

تجدر اإلشارة إلى أنه بضوء االعتراضات األوروبٌة على تقنٌة التكسٌر 

ملٌون ٌورو إلعداد  12الهٌدرولٌكً قرر اإلتحاد األوروبً تقدٌم تموٌل بحدود 

من قبل بعض الجامعات حول اآلثار البٌئٌة لعملٌات استكشاؾ الؽاز دراسة 

 .40الصخري والتكسٌر الهٌدرولٌكً والتً قد تستؽرق حوالً ثبلثة سنوات

بضوء التحدٌات والصعوبات التً تواجه صناعة الؽاز الصخري و 

ً على األمد  األوروبٌة، ٌعتبر إنتاج الؽاز الصخري فً اوروبا ؼٌر اقتصادي حالٌا

اوروبا إلنتاج مهم  القرٌب.  ومن جانبها ال تتوقع شركة بً بً البرٌطانٌة تحقٌق 

القول بؤن اآلمال  بالتالً، فإنه ٌمكنو. 2035من الؽاز الصخري لؽاٌة عام 

  .األوروبٌة لتطوٌر مصادرها من الؽاز الصخري قد تبلشت قبل أن تبدأ

 : الصٌن 2 – 4
ً من مصادر النفط والؽاز ؼٌر   تتمٌز الصٌن بامتبلكها كمٌات كبٌرة نسبٌا

التقلٌدٌة بؤنواعها المختلفة. فهً باإلضافة إلى أنها الدولة األكبر فً العالم فً امتبلك 
                                                           
38 Neil Buckley, Eastern European Shale Exploration on ICE as Boom Turns to Bust, Financial Times, 
October 28, 2015.  
39 Thomas Spencer et al, Unconventional Wisdom: An Economic Analysis of US Shale Gas and 
Implications for the EU,2014. IDDRI Study no. 02/14 February 2014, www.iddri.org.  
40 Eanna Kelly, EU Announces E12 million in funding for Fracking Research, Science/Business 
Publishing Ltd., 25 February 2015, www.sciencebusiness.net.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 34 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

% من 15التقنٌة )وبحدود لؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة مصادر ا

، تمتلك أٌضاً كمٌات من مصادر ؼاز طبقات الفحم تقدر بحدود 41اإلجمالً العالمً(

ترلٌون متر  11)بٌنما ٌقدرها البعض اآلخر بحوالً  لٌون متر مكعبٌتر  9.2

لٌون متر مكعب من مصادر ٌتر 3وحوالً  42مكعب لتحتل المرتبة الثالثة فً العام(

.  وباإلضافة إلى ذلك تعتبر  الصٌن الدولة األكبر فً العالم 43خور الكتٌمةؼاز الص

 . 44فً عملٌات تحوٌل الفحم إلى ؼاز

النفط ؼٌر التقلٌدٌة، تتبوأ الصٌن المركز الثالث  وبقدر تعلق األمر بمصادر 

ستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري القابلة لبل

ملٌار برمٌل(، كما أنها تمتلك كمٌات كبٌرة من نفط الكٌروجٌن  32.2)بواقع 

ملٌار طن(  2.24ملٌار طن( ومن النفط الثقٌل والثقٌل جداً )حولً  11.98)حوالً 

عبرت الصٌن عن اهتمامها للمضً قدماً  . 45ملٌار طن( 2.26ورمال النفط )حوالً 

مصادرها الضخمة من طبقات الفحم باإلضافة إلى رؼبتها فً تطوٌر فً تطوٌر 

 . 46مصادر الؽاز الصخري

سبق للصٌن وأن بدأت باستؽبلل مصادرها من ؼاز الصخور الكتٌمة وقد  

منذ تسعٌنات القرن الماضً أما األنشطة الخاصة بتطوٌر الؽاز وؼاز طبقات الفحم 

بدء فعالٌات األبحاث والتقٌٌم منذ عام  حدٌثة العهد وأنه برؼم تزالفهً الصخري، 

،  فإن العملٌات االستكشافٌة الفعلٌة فً هذا المجال لم تبدأ إال فً نهاٌة عام 47 2005

2009 48 . 

                                                           
41 EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September 24, 2015, 
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas.  
42 Holly Morrow, The Geopolitics of Energy Project, Unconventional Gas: Lessons Learned from Around the 
World, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, October 2014.  
43 IEA, World Energy Outlook, 2015.  
44 Chi-Jeng Yang etal, China’s Fuel Gas Sector:History, Current Status, and Future Prospects, Utilities Policy 
Journal, 28 (2014) 12 – 21, EISEVIER.  
45 Jianpiang Wang etal, China’s Unconventional Oil: A Review of its Resources and Outlook for Long-Term 
Production, Energy 15 March 2015, Vol. 82, No.3, 31-42.  
46 Paul Stevens, The Shale Gas Revolution: Hype and Reality, A Chatham House Report, September 2010. 
47 Xinhua Ma etal, Unconventional Gas in China, World Petroleum Council Guide: Unconventional Gas, World 
Petroleum Council, 2012. www.world-petroleum.org.  
48 Kang WU, Energy Economy in China: Policy Imperatives, Market Dynamics and Regional Developments, 
Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 2013.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 35 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 44.5من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة حوالً  إنتاج الصٌنبشكل عام بلػ  

لؽاز % من إجمالً انتاجها من ا41ملٌار متر مكعب، أي ما ٌعادل أكثر من 

وشملت تلك الكمٌات على ؼاز الصخور الكتٌمة الذي .  49 2012الطبٌعً عام 

ملٌار متر مكعب )أي ما ٌعادل  32هٌمن على إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وبواقع 

.  تبله ؼاز (% من إنتاج الصٌن من الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة72حوالً 

%(.  علماً بؤن مناجم 28ما ٌعادل  ملٌار متر مكعب )أي 12.5طبقات الفحم بواقع 

. أما 50الفحم تحت  اإلنتاج تعتبر المصدر الرئٌسً لؽاز طبقات الفحم فً الصٌن

ملٌار متر  0.05بالنسبة للؽاز الصخري، الزالت كمٌاته متواضعة جداً )بحدود 

  -مكعب( خبلل العام المذكور، وكما ٌتضح من الشكل التالً: 

 
 2112الغاز غٌر التقلٌدٌة بؤنواعها المختلفة لعام إنتاج الصٌن من مصادر 

 )ملٌار متر مكعب(

 
  .China Energy Fund Committee (CEFC), China Energy Focus: Natural Gas 2013: المصدر

csis.org/files/…/131212_CEFC_China_Energy_Focus_Natural_Gas.pdf                  

 

  

                                                           
اج هناك تفاوت كبٌر فً تقدٌرات المصادر المختلفة إلنتاج الصٌن من مصادر الؽاز ؼٌر  التقلٌدٌة، خصوصاً وأنه ٌتم، فً العادة، تصنٌؾ إنت  49

  .(Cedigaz, Natural Gas in the World, 2012 Edition) ؼاز الصخور الكتٌمة ضمن إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز التقلٌدٌة.
50 Chi-Jeng Yang et al, China’s Fuel Gas Sector: History, Current Status and Future Prospects, Utilities 
Policy Journal, 28 (2014) 12 – 21 , EISEVIER.  

 الغاز الصخري
0.05 

غاز الصخور الكتيمة  
32 

غاز طبقات الفحم 
12.5 

 المجموع:
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(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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 44.5من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة حوالً  إنتاج الصٌنبشكل عام بلػ  

لؽاز % من إجمالً انتاجها من ا41ملٌار متر مكعب، أي ما ٌعادل أكثر من 

وشملت تلك الكمٌات على ؼاز الصخور الكتٌمة الذي .  49 2012الطبٌعً عام 

ملٌار متر مكعب )أي ما ٌعادل  32هٌمن على إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وبواقع 

.  تبله ؼاز (% من إنتاج الصٌن من الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة72حوالً 

%(.  علماً بؤن مناجم 28ما ٌعادل  ملٌار متر مكعب )أي 12.5طبقات الفحم بواقع 

. أما 50الفحم تحت  اإلنتاج تعتبر المصدر الرئٌسً لؽاز طبقات الفحم فً الصٌن

ملٌار متر  0.05بالنسبة للؽاز الصخري، الزالت كمٌاته متواضعة جداً )بحدود 

  -مكعب( خبلل العام المذكور، وكما ٌتضح من الشكل التالً: 

 
 2112الغاز غٌر التقلٌدٌة بؤنواعها المختلفة لعام إنتاج الصٌن من مصادر 

 )ملٌار متر مكعب(

 
  .China Energy Fund Committee (CEFC), China Energy Focus: Natural Gas 2013: المصدر

csis.org/files/…/131212_CEFC_China_Energy_Focus_Natural_Gas.pdf                  

 

  

                                                           
اج هناك تفاوت كبٌر فً تقدٌرات المصادر المختلفة إلنتاج الصٌن من مصادر الؽاز ؼٌر  التقلٌدٌة، خصوصاً وأنه ٌتم، فً العادة، تصنٌؾ إنت  49

  .(Cedigaz, Natural Gas in the World, 2012 Edition) ؼاز الصخور الكتٌمة ضمن إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز التقلٌدٌة.
50 Chi-Jeng Yang et al, China’s Fuel Gas Sector: History, Current Status and Future Prospects, Utilities 
Policy Journal, 28 (2014) 12 – 21 , EISEVIER.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 36 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

بعد نجاح "ثورة" الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة، أصبح و وبشكل عام 

هنالك اهتمام فعلً ومتزاٌد بالتجربة األمرٌكٌة من قبل الصٌن التً اعتبرت دولة 

خامة مصادرها من الؽاز ض نظراار تلك التجربة األمرٌكٌة، مرشحة قوٌة لتكر

الصخري التً تفوق الموارد األمرٌكٌة باإلضافة إلى طلب الصٌن المتنامً على 

. وتبحث 52.  وهكذا بدأ التركٌز على تطوٌر الؽاز الصخري كؤولوٌة51الؽاز

ز الشركات الوطنٌة الصٌنٌة عن التجارب التكنولوجٌة فً مجال صناعة الؽا

)والنفط( الصخري عن طرٌق استثماراتها المباشرة فً تلك الصناعة فً امرٌكا 

 الشمالٌة ومن خبلل مشاركتها مع شركات النفط العالمٌة فً الصٌن. 

ً جداً.  ٌوكما سبق ذكره،   زال إنتاج الصٌن من الؽاز الصخري متواضعا

تجعل االحتماالت  استكشافه وتطوٌره مإخراً باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج عملٌات 

باإلضافة إلى  53الخاصة بنمو الؽاز الصخري الصٌنً، وبدرجة كبٌرة، ؼٌر مإكدة

اعتبارها احدى عوامل عدم الٌقٌن الرئٌسٌة التً تواجه أسواق الطاقة العالمٌة على 

ً للخطة الخمسٌة الصٌنٌة للفترة              األمدٌن القرٌب والبعٌد. فمثبلً، طبقا

ٌتزاٌد إنتاج الصٌن من الؽاز ، 2014المنشورة فً مارس ( 2015 – 2011)

.  لكنه 54 2020بحلول عام ملٌار متر مكعب  100 – 60ٌتراوح ما بٌن لالصخري 

وبضوء التحدٌات والمعوقات التً تواجه الشركات العاملة فً تلك الصناعة، ومن 

والتكالٌؾ  ٌنٌةالمعقدة لمكامن الؽاز الصخري الص ةأهمها الطبٌعة الجٌولوجٌ

المتصاعدة )والتً تقدر بؤكثر من الضعؾ بالمقارنة مع الوالٌات المتحدة( باإلضافة 

إلى عوامل أخرى مثل شحة المٌاه التً تتطلبها عملٌات صناعة الؽازالصخري 

والكثافة العالٌة للسكان ومعدالت اإلنتاج المنخفضة عن المتوقع، فقد اضطرت 

ً فٌما ٌخص استنساخ التجربة الحكومة الصٌنٌة بوضع احبلمها  الطموحة جانبا

ملٌار متر  30وتخفٌضه إلى  2020األمرٌكٌة وإعادة النظر باإلنتاج المستهدؾ لعام 

                                                           
51 Fan Gao, Will There Be a Shale Gas Revolution in China By 2020? NG 61. April 2012, The Oxford 
Institute for Energy Studies.  
52 IEA, World Energy Outlook, 2014.  
53 China Energy Fund Committee (CEFC), China Energy Focus: Natural Gas 2013. 
54 Cedigaz, Natural Gas in the World, 2012 Edition.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 37 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

.  ونتٌجة لتلك الصعوبات قررت بعض الشركات العالمٌة مثل كونوكو 55مكعب

 . 56فٌلٌبس وقؾ عملٌاتها فً بعض المناطق فً الصٌن

قة الدولٌة وصول إنتاج الصٌن من الؽاز ، تتوقع وكالة الطامن جهتها 

.  أما بالنسبة إلنتاجها 2040ملٌار متر مكعب بحلول عام  90الصخري إلى حوالً 

من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة األخرى )ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة 

 65 – 40وتحوٌل الفحم إلى ؼاز(  فإنه ٌتوقع بلوغ كل منها بحدود تتراوح ما بٌن 

 المذكور، وكما ٌتضح من الشكل التالً:  عامملٌار متر مكعب بحلول ال

 الغاز من المصادر غٌر التقلٌدٌة حسب النوع الصٌن من توقعات إنتاج
 )ملٌار متر مكعب(

 
  .IEA, World Energy Outlook, 2015 المصدر:

 
اإلنتاج الت وفً كل األحوال، فإنه حتى فً حالة عدم إمكانٌة تحقٌق معد 

صبح الصٌن احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز الصخري المستهدفة ٌتوقع أن ت

 .57خبلل العقدٌن القادمٌن

                                                           
55Ann Chee, China’s Shale Gas Aspirations Face a Reality Check, Shale Gas International, Autumn/Fall 
2015.  
56 Shale Gas International, China: Good News for Tight Oil, Bad News for Shale Gas, 5st June, 2015.  
57 Cedigaz, Natural Gas in the World-2013 Edition.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 37 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

.  ونتٌجة لتلك الصعوبات قررت بعض الشركات العالمٌة مثل كونوكو 55مكعب

 . 56فٌلٌبس وقؾ عملٌاتها فً بعض المناطق فً الصٌن

قة الدولٌة وصول إنتاج الصٌن من الؽاز ، تتوقع وكالة الطامن جهتها 

.  أما بالنسبة إلنتاجها 2040ملٌار متر مكعب بحلول عام  90الصخري إلى حوالً 

من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة األخرى )ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة 

 65 – 40وتحوٌل الفحم إلى ؼاز(  فإنه ٌتوقع بلوغ كل منها بحدود تتراوح ما بٌن 

 المذكور، وكما ٌتضح من الشكل التالً:  عامملٌار متر مكعب بحلول ال

 الغاز من المصادر غٌر التقلٌدٌة حسب النوع الصٌن من توقعات إنتاج
 )ملٌار متر مكعب(

 
  .IEA, World Energy Outlook, 2015 المصدر:

 
اإلنتاج الت وفً كل األحوال، فإنه حتى فً حالة عدم إمكانٌة تحقٌق معد 

صبح الصٌن احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز الصخري المستهدفة ٌتوقع أن ت

 .57خبلل العقدٌن القادمٌن

                                                           
55Ann Chee, China’s Shale Gas Aspirations Face a Reality Check, Shale Gas International, Autumn/Fall 
2015.  
56 Shale Gas International, China: Good News for Tight Oil, Bad News for Shale Gas, 5st June, 2015.  
57 Cedigaz, Natural Gas in the World-2013 Edition.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 38 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

ٌذكر، أن تكنولوجٌا تحوٌل الفحم إلى ؼاز فً الصٌن تعتبر أكثر تقدماً  

بالمقارنة مع أنواع الوقود ؼٌر التقلٌدٌة األخرى، ما جعل البعض ٌتوقع بؤن نمو 

إلى ؼاز سٌكون بدرجة أسرع بالمقارنة مع الؽاز الصخري فً تحوٌل الفحم 

 .58الصٌن

 الصناعة بؤنه بإمكان إنتاج الؽازمن جهة أخرى ٌعتقد العدٌد من المحللٌن فً  

ً فً امدادات الؽاز الصٌنٌة بعد عام  بالصخري أن ٌلع   .59 2020دوراً مهما

طاق من الؽاز وتشٌر مصادر أخرى أمكانٌة تحقٌق الصٌن إلنتاج واسع الن

.  كما أن تلك 60و بعد ذلك 2020الصخري تبدو أكثر احتماالً بحلول عام 

التطورات ستكون بشكل متدرج ولٌس على هٌئة "ثورة"  كما حصل فً الوالٌات 

 .  61المتحدة

أما بقدر تعلق األمر بالنفط الصخري، فإنه وبرؼم بعض االكتشافات الهامة  

حٌث تم تحقٌق أكبر اكتشاؾ للنفط (التً تحققت خبلل السنوات األخٌرة فً الصٌن. 

الصخري . فإن تطوٌر مصادر النفط 62)2015الصخري فً الصٌن فً شهر ماٌو 

فً المستقبل فً حالة التؤكد من  الٌاً لكنها قد تصبح كذلكال تعتبر أولوٌة للحكومة ح

  .63نجاح تجربة الؽاز الصخري الصٌنٌة

 روسٌـــا:  3 – 4

  ً الطاقة التابعة لوزارة الطاقة  إدارة معلومات لبٌاناتكما سبق ذكره، طبقا

مرٌكٌة، تتبوأ روسٌا المركز الثانً فً قائمة الدول العشرة األكبر فً امتبلك األ

ملٌار برمٌل من مصادر  75مصادر النفط الصخري فً العالم بامتبلكها حوالً 
                                                           
58 China Energy Fund Committee (CEFC), China Energy Focus: Natural Gas 2013.  
59 EIA, China, International Energy Data Analysis,  
https/www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso14/5/2015.  
60 Mikkal Herberger, Asia and US Unconventional Oil and Gas, The National Bureau of Asian Research 
(CSIS), October 15,2014.  
61 Fan Gao, Will There be a Shale Gas Revolution in China By 2020? NG 61, April 2012, Oxford Institute 
for Energy Studies.  
62 Shale Gas International, China:Good News for Tight Oil, But Bad News for Shale Gas, 1st June 2015.  
63 IEA, World Energy Outlook, 2014.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 39 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة. أما بالنسبة للؽاز الصخري 

مصادر الؽاز  منترلٌون قدم مكعب  284.5فقد جاءت فً المركز التاسع بإمتبلكها 

 .  64الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة

ً التركٌز فً روسٌا على تطوٌر مصادر النفط الصخري الذي   ٌجري حالٌا

منها د من األسباب ٌعتبر أولوٌة بالمقارنة مع مصادر الؽاز الصخري وذلك لعد

الصخري نسبٌاً، واالستنزاؾ الذي تعانً منه حقولها  طضخامة مصادرها من النف

إنتاجها النفطً  ءالنفطٌة التقلٌدٌة وبخاصة حقول سٌبٌرٌا بسبب تقادم عمرها. وبضو

طاقات إنتاج جدٌدة  ملٌون ب/ي( فإنه ومن دون تطوٌر 11المرتفع )بمعدل حوالً 

الً،  ٌتوقع بدء النفط فً القطب الشم سواء من مكامن النفط الصخري أو من مكامن

 . 65االنتاج قرٌباً باإلنخفاض

كبٌرة من الؽاز  بالرؼم من امتبلك روسٌا لمصادرمن جهة أخرى،  

صرحت مإخراً شركة ؼازبروم بؤنه لٌس من المناسب تطوٌر تلك الصخري، 

ً وذلك بضوء ضخامة احتٌاطٌاتها من الؽاز التقلٌدي والتً تقدر  المصادر حالٌا

وانخفاض تكالٌؾ  201466مالً العالمً كما فً نهاٌة عام % من اإلج17بحوالً 

اإلنتاج بدرجة كبٌرة بالمقارنة مع مصادر الؽاز الصخري.  باإلضافة إلى ذلك فإنه 

وبعد بدء بعض حقول الؽاز التقلٌدي الجدٌدة فً اإلنتاج، أصبح لدى شركة 

المحلً لبلستهبلك   الحالٌةؼازبروم طاقة انتاجٌة فائضة عن حاجة أسواقها 

.  لكن قد تقوم روسٌا بتسرٌع التوسع التقنً بإتجاه اإلنتاج من مصادر 67والتصدٌر

 ً تؽطً على "عقبلنٌتها ما الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة لدوافع جٌوسٌاسٌة، والتً ؼالبا

اإلقتصادٌة". فبضوء تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة )السٌنارٌو المرجعً(، ٌتوقع 

                                                           
64 EIA, Analysis and Projections: World’s Shale Resource Assessments, Updated  September 00, 0550.  
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas.  
65 Jack Farchy, Russian Oil: Between a Rock and Hard Place, The Financial Times, October 29,2014. 
66 BP, BP Statistical Review of World Energy, 2015.  
67 Thomas A. Watters et al, Game Changer: How Shale is Transferring Global Energy- and Effecting 
Industries And Ratings, STANDARD AND POORS RATING SERVICES, RATING DIRECT, January 2014.  
1236927/30167453/  
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الجزء الأول
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.  68 2040 – 2013% ما بٌن عامً 46لؽاز بؤكثر من العالمً على اتزاٌد الطلب 

فً أسواق الؽاز العالمٌة  ى حصتهاوبالتالً،، فقد تجد روسٌا صعوبة فً الحفاظ عل

%( من دون اللجوء إلى استخدام تقنٌات جدٌدة تمكنها من 20)والتً تقدر بحدود 

 . 69تعزٌز إمداداتها من الؽاز بدرجة كبٌرة وفتح اتجاهات تصدٌرٌة جدٌدة

ً ٌذكر، ٌتركز   إنتاج روسٌا من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة، وبدرجة حالٌا

رئٌسٌة، على ؼاز طبقات الفحم وإن كانت مستوٌات إنتاجها قلٌلة نسبٌاً.  وتقلٌدٌاً، 

كان استخراج ؼاز طبقات الفحم ٌعتبر ناتج عرضً لمنظومات فصل الؽاز فً 

مشروع لئلنتاج التجاري  برومؼاز أطلقت شركة  2003مناجم الفحم.  وفً عام 

( فً سٌبٌرٌا والذي تقدر Kuzbassلؽاز طبقات الفحم فً حوض "كوزباز" )

ً بؤن   70ترلٌون متر مكعب 13.1احتٌاطٌاته من ؼاز طبقات الفحم بحدود  )علما

. 71بعد الصٌن فً امتبلك مصادر ؼاز طبقات الفحم( ثانً أكبر دولةروسٌا تعتبر 

والتً  72ملٌار متر مكعب 4از" بحدود السنوي "لحوض كوزب اإلنتاجوٌبلػ معدل 

 .73تستخدم لتولٌد الكهرباء وتجهٌز محطات تعبئة الؽاز

بقدر تعلق األمر بمصادر النفط الصخري، تتركز حصة األسد منها فً  

( الواقع فً ؼرب سٌبٌرٌا، والذي جذب االهتمام Bashenovتشكٌل "باشٌنوؾ" )

  .74الخبراء بؤنه ٌمثل أكبر تراكم للنفط الصخري فً العالماألكبر، حٌث ٌعتقد بعض 

( فً شمال سٌبٌرٌا وتشكٌل Achimov" )هذا باإلضافة إلى تشكٌل "أشٌموؾ

" ؾ.  وٌتمٌز تشكٌل "باشٌنو75فولؽا -( فً اقلٌم الٌورال Domanik"دومانك" )

                                                           
68 IEA, World Energy Outlook, 2015.  
69 Zuzanna Nowak and Sonia Boczek, Will Equals Way: Unconventional Gas in Russia, The Polish 
Institute of International Affairs (PISM), BuLLETN No.61(793) 17 June 2015.  
70 Cedigas, Natural Gas In the World, 2012 Edition.  
71 Ernst and Young Pvt. Ltd., Shale Gas and Coalbed Methane: Potential Sources of Sustained Sources 
in the Future, 2010, www.ey.com/India.  
72 Gas Prom, Prospects for CBM, Production in Russia,  
http://www.gazprom.com/about/production/extraction/metan/..  
73 V.T. Khryukin etal, Development of Coalbed Methane in Russia: First Results and Prospects, 25th 
World Gas Conference, Kuala Lampur, 2012.  
74 The American Interest, Russia Waking Up to the Shale Realities, October 6, 2013.  
http://www.the-american-inerest.com/2013/10/06/Russia-waking-up-to-shale...  
75 Arjan Sreekumar, Why the Next Oil Boom Could Be in Russia? January 19, 2014, The Motley-Fool.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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ل الواسع بواعدٌة عالٌة برؼم توقع إمكانٌة استؽبلل جزء صؽٌر فقط من ذلك التشكٌ

، وتفوق 76جداً الذي ٌؽطً مساحة حوالً ملٌون كٌلو متر مربع عبر ؼرب سٌبٌرٌا

الرئٌسً  الدافعمساحته، بعدة مرات، تشكٌل "باكن" فً الوالٌات المتحدة الذي كان 

 . 77وراء "ثورة" السجٌل األمرٌكٌة

وٌر لتطلقد أدركت روسٌا بؤنها منذ البداٌة بحاجة إلى التكنولوجٌا األجنبٌة  

ٌبٌة ت خبلل السنوات األخٌرة محفزات ضرمصادرها من النفط الصخري وعرض

صناعة النفط الصخري فً الببلد وحصل بعض  لجذب االستثمارات األجنبٌة إلى

بعد انضمام شركات مثل اكسون موبل وشل وتوتال للدخول  78التقدم فً هذا المجال

التً فرضتها الوالٌات المتحدة مع الشركات الروسٌة إال أن العقوبات بمشاركات 

األوكرانٌة  –على روسٌا بعد األزمة الروسٌة  2014والدول األوروبٌة فً سبتمبر 

والخدمات والتكنولوجٌا إلى المشارٌع فً األخٌرة وتم بموجبها منع تصدٌر السلع 

عن قٌام معظم تلك  نتجتالمٌاه العمٌقة ومكامن السجٌل قد  القطب الشمالً وفً

 . 79بتعلٌق أنشطتها االستكشافٌة فً مجال النفط الصخري الروسً الشركات

كما تعانً صناعة النفط الصخري الروسٌة من تحدٌات وصعوبات أخرى  

ن نوعٌة الصخور خصوصاً وأن نوعٌة ٌوتبا 80منها الظروؾ الجٌولوجٌة الصعبة

، 81بعض الصخور فً تلك المناطق قد تزٌد من صعوبة تدفق النفط بإتجاه األعلى

إلى ظروؾ الطقس الباردة والموقع الجؽرافً النائً للحقول والتً  هذا باإلضافة

وزٌادة التكالٌؾ وبخاصة بالنسبة للنقل.   إدي بمجملها إلى صعوبة عملٌات الحفرت

البطٌئة وؼٌر الكفوءة  كما تعانً أٌضاً من معارضة بٌئٌة ومن التعلٌمات الحكومٌة

مستوٌات أسعار النفط العالمٌة والتً أثرت سلباً  لى االنخفاض الحاد فًباإلضافة إ
                                                           
76 Arild Moe, Russian Oil-Challenges and Possibilities, Oxford Energy Forum, August 2014: Issue 97, 
The Oxford Instituts for Energy Studies.  
77 Jack Farchy, Russian Oil: Between a Rock and a Hard Place, The Financial  Times, October 29, 2014 
78 Dan Sharp, The Sleeping Shale play Giant of Russia, Bakken Breakout, February 19, 2014. 
79 Jack Farchy, Russia Oil:  Between a Rock and a Hard Place, The Financial Times, October 29, 2014. 
80 Ladka Bauerova, Russia was Right: Shale in Europe Has Proved a Dud, Bloomberg News, May 12, 
2015.  
81 Thomas A. Watters etal, Game Changer, :How Shale is Transferring Global Energy- And Effecting 
Industries and Ratings, STANDARD AND POORS RATING SERVICES, RATING DIRECT, January 2014, 
1236927/301674531. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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فً اقتصادٌات المشارٌع فً تلك الصناعة بضوء التكالٌؾ العالٌة نسبٌاً، حٌث قدرت 

 . 82ملٌون دوالر فً بعض األحٌان 10بعض المصادر تكالٌؾ البئر الواحد قد تفوق 

ً سبق وبضوء تلك التحدٌات والمعوقات، فإنه ٌصعب، تحقٌق التوقعات الت 

أشارت إلى وصول إنتاج روسٌا من النفط  ًتوأن اطلقتها الحكومة الروسٌة وال

ملٌون ب/ي بحلول  1.7إلى و 2025ى أكثر من ملٌون ب/ي بحلول الصخري إل

. من جانبها تشٌر تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة )الحالة المرجعٌة( إلى 83 2030عام 

ألؾ ب/ي بحلول عام  500حولً لنفط الصخري إلى اوصول إنتاج روسٌا من 

 . 204084ألؾ ب/ي بحلول عام  600وإلى حوالً  2030

 : أمرٌكا الالتٌنٌة 4 – 4

بشكل عام، تمتلك دول امرٌكا البلتٌنٌة كمٌات كبٌرة من مصادر النفط  

ملٌار  73والؽاز الصخري والتً قدرتها إدارة معلومات الطاقة األمركٌة بحدود 

القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة )ما ٌعادل حوالً  برمٌل من النفط الصخري

لٌون قدم مكعب من الؽاز ٌتر 1978% من اإلجمالً العالمً وحوالً 17.4

% من 26الصخري القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة )ما ٌعادل حوالً 

 . 85اإلجمالً العالمً(

تطوٌر تلك وبرؼم تلك االمكانٌات الكبٌرة الزالت وتائر استكشاؾ و 

بٌنها التكالٌؾ العالٌة  منالمصادر بطٌئة وتواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات 

وبخاصة للحفر والقلق من الجوانب البٌئٌة، باإلضافة إلى ذلك تمتلك بعض دول 

                                                           
82 Arjun Sreekumar, Why the Next Shale Oil Boom Could Be in Russia, The Motley-Fool, January 19, 
2014.  
83  James Henderson, Tight Oil Developments in Russia, WPM 52, October 2013, The Oxford Institute 
for Energy Studies.  
84 IEA, World Energy Outlook, 2014.  
85 EIA, Analysis and Projections, World Shale Resources Assessments.  Updated September 24, 2015. 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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فً اقتصادٌات المشارٌع فً تلك الصناعة بضوء التكالٌؾ العالٌة نسبٌاً، حٌث قدرت 

 . 82ملٌون دوالر فً بعض األحٌان 10بعض المصادر تكالٌؾ البئر الواحد قد تفوق 

ً سبق وبضوء تلك التحدٌات والمعوقات، فإنه ٌصعب، تحقٌق التوقعات الت 

أشارت إلى وصول إنتاج روسٌا من النفط  ًتوأن اطلقتها الحكومة الروسٌة وال

ملٌون ب/ي بحلول  1.7إلى و 2025ى أكثر من ملٌون ب/ي بحلول الصخري إل

. من جانبها تشٌر تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة )الحالة المرجعٌة( إلى 83 2030عام 

ألؾ ب/ي بحلول عام  500حولً لنفط الصخري إلى اوصول إنتاج روسٌا من 

 . 204084ألؾ ب/ي بحلول عام  600وإلى حوالً  2030

 : أمرٌكا الالتٌنٌة 4 – 4

بشكل عام، تمتلك دول امرٌكا البلتٌنٌة كمٌات كبٌرة من مصادر النفط  

ملٌار  73والؽاز الصخري والتً قدرتها إدارة معلومات الطاقة األمركٌة بحدود 

القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة )ما ٌعادل حوالً  برمٌل من النفط الصخري

لٌون قدم مكعب من الؽاز ٌتر 1978% من اإلجمالً العالمً وحوالً 17.4

% من 26الصخري القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة )ما ٌعادل حوالً 

 . 85اإلجمالً العالمً(

تطوٌر تلك وبرؼم تلك االمكانٌات الكبٌرة الزالت وتائر استكشاؾ و 

بٌنها التكالٌؾ العالٌة  منالمصادر بطٌئة وتواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات 

وبخاصة للحفر والقلق من الجوانب البٌئٌة، باإلضافة إلى ذلك تمتلك بعض دول 

                                                           
82 Arjun Sreekumar, Why the Next Shale Oil Boom Could Be in Russia, The Motley-Fool, January 19, 
2014.  
83  James Henderson, Tight Oil Developments in Russia, WPM 52, October 2013, The Oxford Institute 
for Energy Studies.  
84 IEA, World Energy Outlook, 2014.  
85 EIA, Analysis and Projections, World Shale Resources Assessments.  Updated September 24, 2015. 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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الجزء الأول
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مصادر هٌدروكربونٌة تقلٌدٌة والتً تكتسب  ،مثل البرازٌل والمكسٌك، المنطقة

 . 86نوات القلٌلة القادمةاألولوٌة فً التطوٌر خبلل الس

دولة فً امتبلكها لكل  كؤكبروتتصدر األرجنتٌن دول المجموعة المذكورة  

من مصادر النفط والؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة تلٌها 

فً مجال الؽاز الصخري والثالث فً مجال النفط المكسٌك فً المركز الثانً 

كز الثالث فً مجال الؽاز الصخري. أما فنزوٌبل، الصخري، والبرازٌل فً المر

ال الؽاز الصخري فتؤتً فً المركز الثانً فً مجال النفط الصخري والرابع فً مج

  -دول  التالً: وكما ٌتضح من الج

 مصادر النفط  والغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة 
  فً أمرٌكا الالتٌنٌة

 النفط الصخري الدولة 
 )ملٌار برمٌل(

 الغاز الصخري الرطب 
 )ترلٌون قدم مكعب(

 801.5 27 األرجنتٌن 

 545.2 13.1 المكسٌك 

 36.4 0.6 بولٌفٌا 

 244.9 5.3 البرازٌل 

 48.5 2.3 شٌلًت

 54.7 6.8 كولومبٌا

 75.3 3.7 البرغواي

 4.6 0.6 األروغواي

 167.3 13.4 فنزوٌال

 197814 7218 المجموع
 %2611 %1714 النسبة من اإلجمالً العالمً 

  EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September: المصدر
.                                                         http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshaleegas24,2015.  

 

وكما سبق وأن تمت اإلشارة، تقع األرجنتٌن والمكسٌك والبرازٌل فً قائمة  

أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلكها لمصادر النفط والؽاز الصخري القابلة 

                                                           
86 Thomas A. Watters etal, Game Changer: How Shale is Transforming Global Energy, And Affecting 
Industries and Ratings, STANDARD AND POORS TATING SERVICES. RATING DIRECT. January 2014, 
1236927/30/67453. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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التركٌز على  الجزئٌةبلص من الناحٌة التقنٌة.  وسٌتم االقتصار فً هذه لبلستخ

الؽاز األرجنتٌن كونها الدولة التً تمتلك الكمٌات األكبر من مصادر النفط و

ً إنتاج ا لنفط الصخري الصخري ضمن دول المجموعة المذكورة وٌجري فٌها حالٌا

 ات قلٌلة نسبٌاً.وإن كانت التزال بكمٌ

 األرجنتٌن 

كما سبق وأن تمت اإلشارة، تعتبر األرجنتٌن الدولة الوحٌدة المنتجة للنفط  

تمتلك إمكانٌات كبٌرة من النفط والؽاز الصخري فً العالم خارج أمرٌكا الشمالٌة. و

الصخري لدرجة أن البعض اعتبرها من الممكن أن تكون الدولة األكثر واعدٌة فً 

.  ٌقع الجزء األكبر من 87الشمالٌة مجال النفط والؽاز الصخري خارج أمرٌكا

أو أقلٌم "نٌكوٌن"  حوضمصادر األرجنتٌن من النفط والؽاز الصخري فً 

(Neuquenالواقع ) س آٌرس على طول المنطقة الحدودٌة نشرق مدٌنة بوٌ جنوب

 .88مع تشٌلً

( Vaca Muertaوٌتركز االهتمام بدرجة كبٌرة حول تشكٌل "فاكا مورتا" ) 

كٌلو متر مربع حٌث  30000ض المذكور وٌؽطً مساحة حوالً الواقع فً الحو

ترلٌون قدم  308قدرت إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة احتٌاطٌات التشكٌل بحدود 

ملٌار برمٌل من النفط القابلة لبلستخبلص  16مكعب من الؽاز الصخري وحوالً 

لتشكٌل إلى قطاعات من الناحٌة  التقنٌة.  وعملت الحكومة األرجنتٌنٌة على تقسٌم ا

ً فً المنطقة  استكشافٌة وتطوٌرٌة منحت بعضها لشركات عالمٌة تعمل حالٌا

المذكورة ضمن عقود امتٌاز منها شفرون واكسون موبل وتوتال ورٌبسول 

بئر فً  300أكثر من  حفر وبالتالً، فقد تموبتروناس المالٌزٌة.   89واباتشً

                                                           
87 Faouzi Aloulou, The Potential  of Shale Oil Development at Neuquen’s Vaca Muerta Formations in 
Argentina, Chattam House MENA Energy Conference, London, 27 January 2015.  
88 The Petroleum Economist, Bringing Vaca Muerta to Life, 2014/01/09, www.petroleum-
economist.com.  
89 David D. Mares, Shale Gas in Latin America: Opportunities and Challenges, Energy Policy Group, 
Working Paper, Inter-American Dialouge, July 2013.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 45 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

، واستهدؾ الجزء 2015 – 2013االرجنتٌن خبلل الفترة المحصورة ما بٌن عامً 

 األكبر من تلك األنشطة النفط والؽاز الصخري فً تشكٌل "فاكا مورتا" .  

" طبٌعته الجٌولوجٌة الممتازة وقربه من ومن ممٌزات تشكٌل "فاكا مورتا 

ً وأن لحوض "نٌكوٌن"  تارٌخ طوٌل فً مجال شبكة أنابٌب الؽاز القائمة خصوصا

التقلٌدٌة مما ٌقلل من تكالٌؾ نقل المنتج إلى  إنتاج النفط والؽاز من المصادر

فإن الضؽوطات البٌئٌة تعتبر أقل حدة فً األرجنتٌن .  إضافة إلى ذلك 90السوق

خصوصاً وأن المنطقة التً تتواجد فٌها مصادر النفط والؽاز الصخري مثل حوض 

نٌة قلٌلة. وهذا ما جعل باإلمكان استخدام ذات التقنٌات "نٌكوٌن" ذات كثافة سكا

 .91"األرجنتٌن وبخاصة فً "فاكا مورتا المستخدمة فً الوالٌات المتحدة فً

األرجنتٌن  فً لصخرياومن بٌن التحدٌات التً تواجه صناعة النفط والؽاز  

هً التكالٌؾ العالٌة نسبٌاً بالمقارنة مثبلً مع  الوالٌات المتحدة باإلضافة إلى ظروؾ 

الجو االستثماري ؼٌر المإاتٌة فً األرجنتٌن وبخاصة لبلستثمارات الكبٌرة بضوء 

 . 92ةؼٌر المستقر السٌاسات الحكومٌة

 : الدول العربٌة  5 – 4

كما هو معلوم، تمتلك الدول العربٌة احتٌاطٌات ضخمة من مصادر النفط  

ً أشارت  والؽاز التقلٌدٌة،  إال أن األنشطة االستكشافٌة والتقٌٌمٌة التً أجرٌت حدٌثا

 فً مجال النفط والؽاز الصخري.  93إلى أن المنطقة تعتبر واعدة أٌضاً 

 إلى استحواذ المنطقةلطاقة األمرٌكٌة وتشٌر تقدٌرات إدارة معلومات ا 

% من إجمالً مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص 16العربٌة على حوالً 

                                                           
90 Shale Gas International Magazine, Global Overview of Shale Gas Exploration and Production, 
Autumn/Fall 2015.  
91 Petroleum Economist / PE Unconventional, The Global Quest for Light Tight Oil, December 2012/ 
January 2013.  
92 David D. Mares, Shale Gas in Latin America: Opportunities and Challenges, Energy Policy Group, 
Working Paper, Inter-American Dialouge, July 2013.  
93 MEES, Gulf States Reveal Shale Gas Ambitions, April 19,2013.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 46 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

من الناحٌة التقنٌة وعلى نسبة مقاربة لذلك من إجمالً مصادر الؽاز الصخري 

 القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة. 

النفط  كمٌات كبٌرة منبؤنه من المرجع امتبلك المنطقة  وٌعتقد البعض 

والؽاز الصخري لكنها ال تزال، وإلى درجة كبٌرة، ؼٌر معروفة على وجه الدقة فً 

 .  94الوقت الحاضر

فمثبلً، لم ٌتم شمول المملكة العربٌة  السعودٌة فً التقدٌرات األخٌرة إلدارة  

معلومات الطاقة األمرٌكٌة، لكنه ٌعتقد بؤن المملكة تعتبر واعدة فً مجال الؽاز 

فٌها والتً تقدر  95تم اكتشاؾ كمٌات كبٌرة من الؽاز الصخري ٌثالصخري ح

 . 96ترلٌون قدم مكعب 600حوالً ب

الطاقة ثمانٌة دول عربٌة )الجزائر ومصر معلومات وشملت تقدٌرات إدارة  

لٌبٌا المرتبة األولى  تحتلولٌبٌا والمؽرب وتونس واألردن وعمان واإلمارات( حٌث 

ً فً مجال امتبلكها لمصادر النفط الصخري بواقع  ملٌار برمٌل تلٌها  26.1عربٌا

مجتمعة بصورة ملٌار برمٌل، ما ٌعنً استحواذ الدولتان  22.6اإلمارات بحدود 

% من مجموع مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من 73على حوالً 

 عربٌة وفق تقدٌرات المصدر المذكور.  الناحٌة التقنٌة فً الدول ال

بلكها حوالً بإمت المرتبة األولى الجزائر فتحتلأما من ناحٌة الؽاز الصخري،  

% من مجموع مصادر الؽاز 58لٌون قدم مكعب، أي ما ٌعادل حوالً ٌتر 707

ترلٌون قدم مكعب( ما ٌعنً  205.3الصخري فً الدول العربٌة تلٌها اإلمارات )

مجموع مصادر الؽاز الصخري القابلة من % 75امتبلك الدولتان ما ٌقارب من 

  -الجدول التالً:  لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً الدول العربٌة، وكما ٌتضح من

 
  

                                                           
94 IEA, World Energy Outlook, 2014.  

 .09/0/0550، 050الجرٌدة االقتصادٌة االلكترونٌة، عدد  95
96 MEES, Saudi Arabia Adds Projects to “Difficult” Gas Challenges, March 00, 0550.  

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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  -الجدول التالً:  لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً الدول العربٌة، وكما ٌتضح من

 
  

                                                           
94 IEA, World Energy Outlook, 2014.  

 .09/0/0550، 050الجرٌدة االقتصادٌة االلكترونٌة، عدد  95
96 MEES, Saudi Arabia Adds Projects to “Difficult” Gas Challenges, March 00, 0550.  
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 47 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

 تقدٌرات مصادر النفط والغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة 
 فً الدول العربٌة التً شملتها دراسة إدارة معلومات الطاقة 

 النفط الصخري الدولة 
 )ملٌار برمٌل(

 الغاز الصخري الرطب 
 لٌون قدم مكعب(ٌ)تر

 706.9 5.7 الجزائر 

 100 4.6 مصر

 121.6 26.1 لٌبٌا

 11.9 - المغرب

 22.7 1.5 تونس

 6.8 0.1 األردن

 48.3 6.2 عمان

 205.3 22.6 اإلمارات العربٌة المتحدة 

 122315 6618 المجموع
 %16 %16 النسبة من اإلجمالً العالمً 

  EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September: المصدر
           .                                              http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshaleegas24,2015.  

 

درس العدٌد من الدول العربٌة وبجدٌة امكانٌة استؽبلل مصادرها من تو 

النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ولدٌها خطط فً هذا المجال ودخل بعضها بعقود مع 

إال أنه تواجه تلك المساعً بتحدٌات بعض الشركات العالمٌة لهذا الؽرض. 

والحاجة إلى كمٌات كبٌرة من المٌاه باإلضافة ومعوقات متعددة منها التكالٌؾ العالٌة 

 . 97إلى أسعار الطاقة  المحلٌة المنخفضة

وقعت مصر عقد مع شركة أباتشً األمرٌكٌة وعقد مع فعلى سبٌل المثال  

شركة شل الستخراج الؽاز الصخري من ثبلثة مواقع فً الصحراء الؽربٌة، 

بؤن لدٌها  2015ً بداٌة عام لنفط والؽاز البحرٌنٌة فل القابضة شركةالوأعلنت 

عقداً  ًوكسأإلستكشاؾ الؽاز الصخري فً حقل البحرٌن ومنحت شركة برنامج 

  الستخراج الؽاز الصخري.

                                                           
97 MEES, 26 April, 2013. 

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 47 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
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درس العدٌد من الدول العربٌة وبجدٌة امكانٌة استؽبلل مصادرها من تو 
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والحاجة إلى كمٌات كبٌرة من المٌاه باإلضافة ومعوقات متعددة منها التكالٌؾ العالٌة 

 . 97إلى أسعار الطاقة  المحلٌة المنخفضة

وقعت مصر عقد مع شركة أباتشً األمرٌكٌة وعقد مع فعلى سبٌل المثال  

شركة شل الستخراج الؽاز الصخري من ثبلثة مواقع فً الصحراء الؽربٌة، 
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عقداً  ًوكسأإلستكشاؾ الؽاز الصخري فً حقل البحرٌن ومنحت شركة برنامج 

  الستخراج الؽاز الصخري.

                                                           
97 MEES, 26 April, 2013. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 48 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

زٌادة  2014من جهة أخرى، قررت شركة أرامكو السعودٌة فً بداٌة عام 

استثماراتها فً مجال عملٌات استؽبلل مصادر الؽاز الصخري فً صحراء الربع 

، 2014وفً المناطق الجنوبٌة والؽربٌة الشمالٌة فً المملكة.  وفً مارس  الخالً

سعودٌة وبدأت الشركة بدراسة احتٌاطٌات ال ساكوس مع شركة عقد وقعت األردن

. 2017النفط الصخري فً منطقة عطارات أم الؽدران وٌتوقع بدء اإلنتاج فً عام 

الصخري وقامت فً بداٌة  كما بدأت المؽرب باستكشاؾ احتٌاطٌات النفط والؽاز

بمنح بعض الشركات العالمٌة عقود استكشاؾ واستخراج لهذا الؽرض.   2013عام 

كما قامت شركة سونطراك الجزائرٌة ومنذ عدة سنوات بإجراء دراسات وتقٌٌم 

لمصادرها من الؽاز الصخري بحفر عدد من اآلبار االستكشافٌة، وبخاصة فً 

.  وأعلنت فً منتصؾ 98رها من الؽاز الصخريمنطقة عٌن صالح إلستؽبلل مصاد

بؤنها تتوقع بدء اإلنتاج من حقولها من الؽاز الصخري بحلول عام  2014عام 

 .99ملٌار متر مكعب كمرحلة أولى 30وبطاقة إنتاجٌة بحدود  2020

بوأ الجزائر مركز الصدارة فً العالم العربً فً مجال التنقٌب تتوبشكل عام 

ً كبٌراً من قبل  100عن الؽاز الصخري وجذبت تجربتها فً هذا المجال اهتماما

 المحلٌٌن ووسائل اإلعبلم. 

تعانً صناعة الؽاز الجزائرٌة خبلل السنوات األخٌرة من انخفاض فً و

، من 2005101الصادرات بسبب االنخفاض فً معدالت اإلنتاج،  وبخاصة بعد عام 

ى.  وقد كان ذلك أحد الدوافع جهة، واالستهبلك المحلً المتنامً للؽاز من جهة أخر

ز الصخري اطراك بإتجاه استؽبلل مصادر الؽاالرئٌسٌة وراء اندفاع شركة سون

تعدٌبلت على قانون المحروقات  2013أدخلت الحكومة فً فبراٌر المحلٌة.  وقد 

الهٌدروكربونٌة، وبخاصة بعض الحوافز الضرٌبٌة، لتشجٌع استكشاؾ وتطوٌر 

                                                           
98 The Regional Center for Strategic Studies (RCSS), Cairo, Shale Oil and the Middle East, 29/3/2015. 
http://www.rcssmideast.org/en/Article/213/shale-oil-and-the-middle-East.  
99 Sadalla Alfathi, Algeria Does Well to Show Less Haste on Shale, Gulf News, March 17, 2015.  
100 Carole Nakhle, Algeria’s Shale Gas Experiment, Carnegie Middle East Center, April 00, 2015. 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59851.   
101 BP Statistical Review of World Energy, 2015. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
 

 49 صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
 

وتم توقٌع اتفاقات تعاون مع بعض الشركات   .102المصادر ؼٌر التقلٌدٌة

وقؾ االتجاه االنخفاضً فً صادرات الؽاز إال أن لرض ، لهذا الؽ103العالمٌة

التجربة الجزائرٌة تواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات، والتً بدورها أثارت 

 جدالً داخلٌاً حول جدوى استؽبلل تلك المصادر. 

طرق أبواب مصادر الؽاز الصخري فً الببلد ابتداء، أثار قرار الحكومة ب

موجة من االحتجاجات من النقاد الذٌن ابدوا تخوفهم من أن كمٌات الماء الضخمة 

الضرورٌة للوصول إلى هذا النوع من الؽاز سٌقلص امدادات الماء، خاصة فً 

 .104المناطق التً تعتمد إلى حد كبٌر على الزراعة

ائرٌة وحسب تقرٌر إدارة معلومات فٌما ٌخص حقول الؽاز الصخري الجز

ؼاز جاؾ وعدد قلٌل منها ، فإن معظم تلك الحقول تحتوي على 105الطاقة األمرٌكٌة

فقط ٌحتوي على سوائل الؽاز الطبٌعً، ما ٌعنً صعوبة تكرار التجربة األمرٌكٌة 

إلختبلؾ الخصائص الجٌولوجٌة لحقول الؽاز الصخري بٌن البلدٌن وعدم إمكانٌة 

ى عوائد إضافٌة كان ٌمكن الحصول علٌها عن طرٌق تصدٌر هذا الحصول عل

 المورد المصاحب للؽاز. 

كما تعانً عملٌة استخراج الؽاز الصخري فً الجزائر من التكالٌؾ العالٌة 

دوالر/ ملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة  44.9 – 9.1التً قدرت بؤنها تتراوح ما بٌن 

 . 106والتً تفوق كثٌراً سعر البٌع للؽاز الجزائري

ملت أسعار النفط المنخفضة على تفاقم المشكلة والتؤثٌر سلباً على كما ع

اقتصادٌات مشارٌع استؽبلل الؽاز الصخري الجزائري. ومن العقبات الرئٌسٌة 

                                                           
102 Tim Boersma etal, Shale Gas in Algeria: No Quick Fix, Energy Security and Climate Initiative-
Brookings, November 2015, Policy Brief 15-01.  
103 Ahmed Maameri, Time to look for Unconventional Gas in the Middle East. 
http://www.rigzone.com/news/article_pf.asp?a_id=125078.  
104 Carole Nakhle, Algeria’s Shale Gas Experiment, Carnegie Middle East Center, April 00, 0550. 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59851 
105 EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale 
Formations in 41 Countries Outside the United States, June 2013.  
106 Medlock K. Barry III, Shale Gas, Emerging Fundamentals and Geopolitics, Paper Presented at the 
Curtin Institute of Minerals and Energy Seminar Series, Perth, Australia, June 14, 2012. 
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الجزء الأول

(أواتك) نهثترول انًصذرج انعرتٍح األقطار يُظًح  
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والؽاز الصخري فً  تً تحتوي على النفطال األخرى هً الموقع النائً للمنطقة

الببلد وؼٌاب البنٌة التحتٌة ومحدودٌة مصادر المٌاه والحاجة إلى المزٌد من 

 . 107الحفارات

 فنزويال   –خامساً: النفوط الثقيلة جداً  

بشكل عام، ٌمكن تعرٌؾ النفوط الثقٌلة على أنها تلك النوعٌات من النفوط  

)ولزوجة ما  APIدرجة  20 – 10بٌن تتدفق بسهولة وذات كثافة تتراوح التً ال 

(.  أما النفوط الثقٌلة جدا فهً ذات كثافة أقل CP– سنتٌبوٌز 5000 – 1000بٌن 

 .CP)108–سنتٌبوٌز 10000– 5000ولزوجة تتراوح ما بٌن ( APIدرجة  10من 

النفوط الثقٌلة جداً وباإلضافة إلى كثافتها المنخفضة ولزوجتها العالٌة، تتمٌز  

وباألخص النٌكل  تواها العالً من الكبرٌت والمعادنعن النفوط الثقٌلة كذلك بمح

 والفاندٌوم والشوائب األخرى. 

وتتوزع  كمٌات النفوط الثقٌلة جداً المكتشفة فً الموقع فً العالم على قارات 

الجنوبٌة وباألخص فً العالم المختلفة، إال أنها تتركز بالدرجة األساس فً أمرٌكا 

تدعى بعض  ( والتOrinoco Beltًفنزوٌبل، وبالتحدٌد فً منطقة حزام اورٌنوكو )

الواقعة وسط  –ألؾ مٌل مربع  05بمساحة حوالً  -109(Fajaاألحٌان "فاجا" )

% 95تحتوي على الجزء األعظم من تلك الكمٌات وبنسبة قدرت بحوالً الببلد، و

 من اإلجمالً العالمً. 

بنسبة ٌة من تلك الكمٌات فهً تتوزع على الصٌن لنسبة القلٌلة المتبقأما ا

اذربٌجان واٌطالٌا والمملكة ) دول العالم األخرى % توجد فً 5.9% وحوالً 5.0

 :(. كما فً الشكل التالً المتحدة وكوبا ومصر واألكوادور وكولومبٌا
                                                           
107 Carole Nakhle, Algeria’s Shale Gas Experiment, Carnegie Middle East Center, April 00, 0550. 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59851 
108 Abdul Hamid Majid, Exploration of Heavy Oil Resources in the OAPEC Region, OAPEC Conference, 
June 4-5, 2012, Abu Dhabi, United Arab Emirates.  
109 J.A. Veil and J.J.Quinn, Water Issues Associated with Heavy Oil Production, November 2008, 
Prepared for the US Department of Energy, National Energy Technology Library, ANL/EVS/R-08/4. 
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النفوط الثقٌلة جداً وباإلضافة إلى كثافتها المنخفضة ولزوجتها العالٌة، تتمٌز  

وباألخص النٌكل  تواها العالً من الكبرٌت والمعادنعن النفوط الثقٌلة كذلك بمح

 والفاندٌوم والشوائب األخرى. 

وتتوزع  كمٌات النفوط الثقٌلة جداً المكتشفة فً الموقع فً العالم على قارات 

الجنوبٌة وباألخص فً العالم المختلفة، إال أنها تتركز بالدرجة األساس فً أمرٌكا 

تدعى بعض  ( والتOrinoco Beltًفنزوٌبل، وبالتحدٌد فً منطقة حزام اورٌنوكو )

الواقعة وسط  –ألؾ مٌل مربع  05بمساحة حوالً  -109(Fajaاألحٌان "فاجا" )

% 95تحتوي على الجزء األعظم من تلك الكمٌات وبنسبة قدرت بحوالً الببلد، و

 من اإلجمالً العالمً. 

بنسبة ٌة من تلك الكمٌات فهً تتوزع على الصٌن لنسبة القلٌلة المتبقأما ا

اذربٌجان واٌطالٌا والمملكة ) دول العالم األخرى % توجد فً 5.9% وحوالً 5.0

 :(. كما فً الشكل التالً المتحدة وكوبا ومصر واألكوادور وكولومبٌا
                                                           
107 Carole Nakhle, Algeria’s Shale Gas Experiment, Carnegie Middle East Center, April 00, 0550. 
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59851 
108 Abdul Hamid Majid, Exploration of Heavy Oil Resources in the OAPEC Region, OAPEC Conference, 
June 4-5, 2012, Abu Dhabi, United Arab Emirates.  
109 J.A. Veil and J.J.Quinn, Water Issues Associated with Heavy Oil Production, November 2008, 
Prepared for the US Department of Energy, National Energy Technology Library, ANL/EVS/R-08/4. 
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الجزء الأول

مدخل

ال��م��وارد  اأن  ح��ول  البترولية  ال�شناعة  ف��ي  خ��اف  ي��وج��د  ي��ك��اد  ال 

في  هو  الخاف  لكن  يوم،  ذات  �شتن�شب  موارد محدودة  الهيدروكربونية 

التوقيت، اأو بمعنى اأو�شح هو في االتفاق على كون العالم قد و�شل اأم لم 

ي�شل بعد اإلى ذروة االإنتاج، وهل بداأ تراجع هذا االإنتاج اأم ال؟ 

هذا  في  مختلفتين  نظر  لوجهتي  موؤيدين  هناك  اأن  الطبيعي  وم��ن 

وال  موقفه.  بها  ويقوي  اإليها  ي�شتند  التي  �شواهده  فريق  ولكل  ال�شاأن، 

تنظر  لكنها  االإنتاج،  ذروة  مو�شوع  في  البحث  اإلى  الدرا�شة  هذه  تهدف 

اإلى هذا المو�شوع من زاوية اأنه كان من اأحد االأ�شباب التي دفعت بع�ض 

بالرغم  ال�شجيل  زيت  م�شادر  عن  التنقيب  نحو  التوجه  اإلى  العالم  دول 

من �شعوبة الو�شول اإليه فنياً ومالياً، ذلك اأن وفرة االحتياطيات المتاحة 

اأن هذه االحتياطيات  حالياً من النفط والغاز ال تعني بحال من االأحوال 

موزعة بالت�شاوي بين دول العالم. ولما كان ال�شجيل الزيتي وزيت ال�شجيل 

تعريف  باإر�شاء  الدرا�شة  هذه  مهدت  فقد  مختلفين،  اأمرين  اإلى  ي�شيران 

للم�شطلحات الم�شتخدمة فيها، ثم اأوردت لمحة عن تاريخ ال�شجيل الزيتي 

وجودته وت�شنيفه، لتنتقل بعدها اإلى زيت ال�شجيل وم�شادره المقدرة في 

الزيتي في  ال�شجيل  بو�شع  العربية، مع مرورها  الدول  بع�ض  العالم وفي 

االأردن والمغرب واإ�شتونيا. ثم ا�شتعر�شت الدرا�شة التجربة االأكثر و�شوحاً 

في العالم في اإنتاج زيت ال�شجيل وهي تجربة الواليات المتحدة االأمريكية 

ونظرت في اإمكانية نقل هذه التجربة اإلى الدول العربية بعد المرور على 

اأهم التحديات التي تواجه اإنتاج زيت ال�شجيل.

القليلة  االأع���وام  خ��ال  بقوة  االأن��ظ��ار  المتحدة  ال��والي��ات  جذبت  لقد 

 كما يحلو للبع�ض اأن يدعوها، و�شارعت 
(*)

الما�شية من خال ثورة ال�شجيل

العديد من مراكز االأبحاث لتب�شر بظهور عهد بترولي جديد يقف في وجه 

ما تراه الدول الم�شتهلكة احتكاراً الإنتاج النفط وتحكماً باأ�شعاره من قبل 

الدول المنتجة. وعملت و�شائل االإعام بدورها على ت�شليط ال�شوء على 

*  Shale Revolution 
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الجزء الأول

ال�شورة حتى ظهر االأمر وكاأن اإنتاج زيت وغاز ال�شجيل �شيغير �شكل ال�شناعة البترولية اإلى االأبد، 

و�شيوفر الطاقة ب�شعر زهيد.

لكن واقع الحال يبين اأن اإنتاج زيت ال�شجيل في الواليات المتحدة بقي محدود التاأثير على 

اأ�شواق الواليات المتحدة فقط دون اأن يظهر له انعكا�ض جليٌّ على اأ�شواق البترول العالمية، بل 

يمكن ماحظة اأن اأ�شعار خام برنت باتت اأعلى من اأ�شعار خام غرب تك�شا�ض، وهذا ال يعني اأن خام 

غرب تك�شا�ض قد انخف�ض �شعره، فالماحظ اأنه ي�شير بالتما�شي مع خام برنت، لكن الفرق بين 

ال�شعرين هو الذي ارتفع فقط، كما اأن االأثر الداخلي على اأ�شواق الواليات المتحدة لم يكن بذلك 

الحجم الذي ذهب البع�ض اإليه حتى اليوم على االأقل. 

ويمكن بالنظر اإلى مخطط تغير اأ�شعار الغازولين في الواليات المتحدة ال�شكل )1( تبّين اأن 

تغيرات اأ�شعار الغازولين تترافق بطبيعة الحال ومنذ فترة طويلة مع تغيرات اأ�شعار النفط، وال يبدو 

اأن �شيئاً تغير ب�شكل ملمو�ض في الواليات المتحدة خال ال�شنوات االأخيرة الما�شية، بل ياحظ 

متوالية، منذ  اأ�شهر  ب�شكل م�شتمر خال خم�شة  ارتفع  الغازولين  الأ�شعار  ال�شهري  المتو�شط  اأن 

�شهر ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2013، وحتى �شهر اآذار/ مار�ض 2014، كما يبدو وا�شحاً اأن اأ�شعار 

 بدورها ت�شير على منحى م�شابه لمنحى اأ�شعار النفط. 
(*)

الغاز

البيانات م�شتخل�شة من قاعدة بيانات االأ�شعار على موقع اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية.

*  االأ�شعار في ال�شكل هي للغاز االأمريكي الم�شّدر.

ال�سكل - 1 : �سعر الغازولين في الوليات المتحدة 

و�سعر الغاز الم�سدر، واأ�سعار خامي برنت وغرب تك�سا�ش
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الجزء الأول

ال�سكل- 2: اأ�سعار الغاز في الوليات المتحدة ح�سب ال�ستخدامات

اأما عند النظر اإلى تفا�شيل اأ�شعار الغاز �شمن الواليات المتحدة ال�شكل )2(، فيمكن ماحظة 

نف�ض منحى تغير اأ�شعار النفط، واإن كان من الوا�شح اأن هناك تراجعاً في اأ�شعار الغاز بعد ارتفاعه 

المفاجئ اأيام االأزمة االقت�شادية عام 2008، اإال اأنه من الماحظ اأي�شاً ح�شب البيانات المتوفرة 

اأن اأ�شعار الغاز لل�شيارات العاملة على الغاز بداأت باالرتفاع تدريجياً منذ عام 2010، كما بداأت 

توقف  بينما  الكهرباء،  توليد  لمحطات  اأو  ال�شناعية  لا�شتخدامات  بالن�شبة  ترتفع  الغاز  اأ�شعار 

تراجع ال�شعر عند محطات القيا�ض اأو ال�شعر لا�شتخدام التجاري، ولم تتوفر بيانات ر�شمية لعام 

اأنها ارتفعت   في الواليات المتحدة، لكن من المتوقع 
(*)

البئر 2013 عن اأ�شعار الغاز على راأ�ض 
الغاز  �شعر  تراجع  هو   2012 عام  بعد  المخطط  في  الملحوظ  الوحيد  اال�شتثناء  كون  بدورها 

لا�شتخدام المنزلي.

 البيانات م�شتخل�شة من قاعدة بيانات االأ�شعار على موقع اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية.

وبطبيعة الحال فاإن هناك اأ�شباباً مختلفة لهذه التغيرات ال تنح�شر فقط فيما تم ذكره هنا، 

لكن النظر في تفا�شيل االأ�شعار واأ�شباب تغيراتها يقع خارج اأهداف هذه الدرا�شة، واإنما كان البد 

من اإيراد هذه اللمحة قبل الخو�ض في المنظور الفني لزيت ال�شجيل، الإي�شاح اأن تاأثير اإنتاج زيت 

وغاز ال�شجيل ربما يكون له تاأثير على االأ�شواق على المدى البعيد، لكن ذلك يحتاج لت�شافر عدد 

كبير من العوامل مثل الطلب العالمي، ومعدالت اإنتاج دول اأوبك والطاقات االإنتاجية االحتياطية 

*  هو ال�شعر المح�شوب بتق�شيم القيمة االإجمالية للغاز المنتج على كامل الكمية المنتجة من البئر.
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الجزء الأول

لديها، ومعدالت اإنتاج الدول االأخرى، اإلى ما هنالك من عوامل، بينما تدل كل الموؤ�شرات المتاحة 

االأمريكية  ال�شوق  على  حكراً  ي��زال  وال  محدود  ال�شجيل  وغ��از  زيت  اإنتاج  تاأثير  اأن  على  حالياً 

الداخلية، واإن ذهبت بع�ض االآراء اإلى اأن زيت ال�شجيل االأمريكي �شاهم في الحفاظ على ا�شتقرار 

اأ�شعار النفط العالمية ب�شكل من االأ�شكال.

المتحدة  الواليات  اإنتاج  بلغ   ،
(*)

االأمريكية الطاقة  معلومات  اإدارة  تقديرات  اإل��ى  وا�شتناداً 

اإنتاج  رفع  مما  مليون ب/ي،   3.22 حوالي   2013 عام  من  الثالث  الربع  في  ال�شجيل  زيت  من 

الواليات المتحدة اإلى حدود 7.84 مليون ب/ي، اأي ما يقارب 10% من اإنتاج العالم من ال�شوائل 

. وفي �شهر �شباط/فبراير عام 2014 بلغ اإنتاج زيت ال�شجيل 1.21 مليون ب/ي 
(**)

الهيدروكربونية

من منظومة ال�شجيل في Eagle Ford، وبلغ نحو 0.9 مليون ب/ي من منظومة ال�شجيل في 

Bakken Shale، حيث ذكرت اإدارة معلومات الطاقة اأن اإنتاج هاتين المنظومتين �شكل 63% من 
اإجمالي اإنتاج زيت ال�شجيل في الواليات المتحدة في تلك الفترة، مما يعني اأن ذلك االإجمالي بلغ 

. اأما خارج الواليات المتحدة، فتعتبر كندا ورو�شيا الدولتان الوحيدتان اللتان 
1
3.35 مليون ب/ي

اأنتجتا زيت ال�شجيل بكميات تجارية، حيث بلغ معدل اإنتاج كندا 340 األف ب/ي في عام 2013، 

ينتج معظمها من االأقاليم الغربية في الباد. بينما اأنتجت رو�شيا بمعدل 120 األف ب/ي من زيت 

.
2
ال�شجيل من حو�ض غرب �شيبيريا في نف�ض العام

*  Energy Information Administration (EIA). 
**  اأ�شارت تقديرات منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول/ اأوابك في مطلع عام 2014 اإلى اأن العالم اأنتج بمعدل 83 مليون ب/ي 
من ال�شوائل الهيدروكربونية في عام 2013، وبالتالي فاإن اإجمالي اإنتاج زيت ال�شجيل من الواليات المتحدة وكندا ورو�شيا في ذلك 

العام بلغ نحو 4.6% من االإنتاج العالمي.
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الجزء الأول

الفصل األول

اإر�ساء الم�سطلحات

تعتبر ت�شمية ال�شجيل الزيتي اأو ال�شخر النفطي Oil Shale التي �شاع ا�شتخدامها م�شِللة 

بع�ض ال�شيء، اإذ اأن المادة التي يتم البحث عنها وا�شتخا�شها لي�شت النفط المعروف، كما اأن 

تعبير  ا�شتخدام  االأ�شح  من  وربما  العام.  بمفهومه  الغ�شاري  ال�شخر  لي�ض  لها  الحاوي  ال�شخر 

معينة،  موا�شفات  ذي  هيدروكربوني  مركب  على  الحاوي  ال�شخر  اإلى  لاإ�شارة  الزيتي  ال�شجيل 

الهيدروكربونية  الع�شوية  المادة  اإلى  لاإ�شارة   Shale Oil ال�شخري  الزيت  اأو  ال�شجيل  وزيت 

الم�شتخل�شة من ال�شخر، ذلك اأن ا�شتخدام كلمة Oil بمعنى نفط في هذه الحالة ال يعبر عن 

الواقع تماماً كما �شوف يتم بيانه، بل يميل بع�ض الباحثين اإلى ت�شنيف ال�شجيل الزيتي �شمن فئة 

فحم الليغنيت ذو  المحتوى الحراري المنخف�ض. 
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الجزء الأول

وال�شجيل  ال�شجيل  زيت  وبين  النفط  بين  يخلطون  الكثيرين  التعبير جعل  في  االلتبا�ض  هذا 

 Source الزيتي، بينما االأقرب لل�شواب هو النظر اإلى ال�شجيل الزيتي ك�شخٍر اأم اأو �شخر مّولد

Rock لم ي�شل اإلى مرحلة الن�شوج، فعلى عك�ض مكامن النفط والغاز التقليديين، تتميز مكامن 
ال�شجيل الزيتي ببنية �شخرية فائقة النعومة حيث تكون معظم الحبيبات الم�شكلة لل�شخر بقطر 

 بوحدات 
3
، وتبلغ الم�شامية 10% اأو اأقل، بينما تقدر النفاذية

(*)
ي�شاوي اأو يقل عن 62.5 ميكرون

. ولعل هذا هو ال�شبب للنظر اإلى هذه ال�شخور �شابقاً على اأنها مجرد �شخور 
(**)

من النانودار�شي

مولدة تحتوي على ن�شبة عالية من الكربون الع�شوي TOC تزيد عن 2% وزناً. 

ورغم اأن هذه الدرا�شة مخ�ش�شة لزيت ال�شجيل، اإال اأنه من المفيد اإيراد بع�ض التفا�شيل عن 

الم�شطلحات التي ال منا�ض من تمييزها:

• ال�سجيل	

 Shale من حبيبات دقيقة جداً تحتوي على كميات متفاوتة من 
(***)

تتكون �شخور ال�شجيل

الفلزات والمعادن الطينية  وحبيبات الكوارتز، وتكون عادة ذات لون رمادي اإلى رمادي غامق، بينما 

ي�شير وجود �شخور ال�شجيل االأ�شود اإلى محتوى مرتفع من الكربون اأو ينتج عن اأكا�شيد الحديد اأو 

عن وجود ن�شبة مرتفعة من فلزات الميكا. وينظر ل�شخور ال�شجيل من الناحية الجيولوجية البحتة 

 تحتوي على اأكثر من 67% من العنا�شر المكونة 
4
على اأنها �شخور �شفائحية متطبقة ال�شكل )3(

للطمي، واأهم هذه العنا�شر هي تلك التي تدعى مجموعة �شيليكات االألمنيوم المائية ال�شفائحية 

Hydrous Aluminium Phyllosilicates، وتتكون من:

  Al2Si2O5)OH(4  :)Halloysite( الهالو�شيت

 Al2Si2O5)OH(4  :)Kaolinite( الكاولينيت

)K,H3O()Al,Mg,Fe(2)Si,Al(4O10 {)OH(2,)H2O(}  :)Illite( االإّليت

)Na,Ca(0.33)Al,Mg(2Si4O10)OH(2·nH2O :)Montmorillonite( المونتموريلونيت

(MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O :(Vermiculite) الفيرميكوليت

 (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O) :(Palygorskite) الباليغور�شكيت

  Al2Si4O10(OH)2 :(Pyrophyllite) البيروفيليت

Mg3Si4O10(OH)2 :الذي ال يحتوي على االألمنيوم في تركيبه )Talc( اإ�شافة اإلى التالك

 متر.
6-10 X 1=الميكرون اأو الميكرومتر  *

 دار�شي
9-10   **

***   ورد في ل�شان العرب البن منظور: ال�شجيل: هو حجٌر من طين.
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الجزء الأول

تت�شكل �شخور ال�شجيل عبر تر�شب مكوناتها في بيئة مائية راكدة اأو في مياه بطيئة الحركة، 

وتوجد غالباً في البحيرات اأو الم�شتنقعات اأو ال�شبخات اأو على اأطراف دلتا االأنهار وفي ال�شهول 

الفي�شية Floodplains، كما توجد في الجروف القارية �شمن المياه العميقة الهادئة ن�شبياً. 

 Compaction يوؤدي تراكم هذه المكونات عبر مايين ال�شنين اإلى ان�شغاطها فوق بع�شها

م�شكلة ال�شخر الذي يتميز بم�شامية مرتفعة لكن نفاذيته �شبه معدومة. ولو تعر�شت هذه ال�شخور 

اإلى حرارة عالية و�شغط مرتفع فاإنها تمر بمرحلة من التحول Metamorphism تُغيرها اإلى 

مروراً   ،Phyllite الفيليت  من  تبداأ  البع�ض  بع�شها  عن  طبقاتها  ف�شل  ي�شهل  متطبقة  �شخور 

اإلى الني�ض Gneiss. هذه اله�شا�شة Brittleness التي تعود لوجود  بال�شي�شت Schist و�شوالً 

ال�شيليكات تحدد عملياً فعالية عمليات الت�شقيق الهيدروليكي في مكامن ال�شجيل.

• الكيروجين 	

ا�شتخدمت كلمة كيروجين في مطلع القرن الع�شرين لو�شف المحتوى الع�شوي لل�شجيل الزيتي 

. وبقي تعبير 
(*)

في منطقة Lothians في ا�شكتلندا، والذي اأعطى عند تقطيره زيتاً �شمعي القوام

*   كلمة Keros االإغريقية تعني ال�شمع.

West, Ian M. 2014. :الم�شدر

ال�سكل - 3: �سفائح ال�سجيل الزيتي
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الجزء الأول

كيروجين حتى يومنا الحا�شر يغطي عدة مفاهيم ن�شاأت من ا�شتغال ال�شجيل الزيتي، وترتبط 

.
5
ب�شكل وثيق بعمليات البحث عن من�شاأ البترول وخا�شة تلك المتعلقة بنظرية المن�شاأ الع�شوي

فالكيروجين  حوله،  ال�شجيل  زيت  ت�شمية  تتمحور  الذي  الزيت  هو  عملياً  الكيروجين 

Kerogen عبارة عن مواد ع�شوية ذات �شا�شل طويلة معقدة، توجد في ال�شخور الر�شوبية 
حرارة  ودرج��ة  عمق  اإل��ى  الع�شوية  المواد  دفن  عند  وتنتج  متناثرة،  ج�شيمات  �شكل  على 

منا�شبين. 

يتولد الكيروجين عن التف�شخ الميكروبي للمواد الع�شوية االأ�شا�شية الم�شكلة للكائنات الحية، 

 Humic Substances بالية وما يتبعه من تكاثف تلك النواتج متحولة اإلى ما ي�شمى بالمواد الدُّ

اأقل قابلية  بال. ومع زيادة درجة الحرارة وال�شغط، تزداد كثافة الدبال وي�شبح  الدُّ اأو اخت�شاراً 

 ،COOH مثل مجموعة الكربوك�شيل Hydrophilic لانحال حيث يخ�شر المواد المحبة للماء

المتاأخرة  بالن�شاأة  ي�شمى  ما  اأو  التحول  عملية  انتهاء  قرب  ومع   ،OH الهيدروك�شيل  ومجموعة 

Diagenesis تتحول معظم المواد الع�شوية اإلى الكيروجين الذي ال يذوب في المذيبات الع�شوية، 
وال يتبقى اإال القليل من البيتومين القابل للذوبان في المذيبات الع�شوية، والمكون من �شا�شل 

تتكون  خفيفة  ع�شوية  جزئيات  اإلى  اإ�شافة  الكيروجين،  في  الموجودة  تلك  من  اأق�شر  ع�شوية 

معظمها من المركبات الدهنية Lipids. ومع ا�شتمرار زيادة الحرارة وال�شغط يفقد الكيروجين 

ثباته ويبداأ بالتحول اإلى مركبات هيدروكربونية. يو�شح ال�شكل )4( درجات الحرارة واالأعماق التي 

يبداأ عندها ظهور المواد الهيدروكربونية المختلفة. 

التركيب  الحراري على  التحلل  الناتجة عن  الهيدروكربونية  المواد  ونوعية  تعتمد كمية 

االأ�شا�شي للمواد الع�شوية المدفونة، فالكيروجين الغني بالمواد الدهنية والفقير بالمكونات 

من  اأكبر  كميات  يولد  والنتروجين  والكبريت  االأك�شجين  على  الحاوية  والمكونات  العطرية 

النفط، بينما يميل الكيروجين الغني بالمركبات العطرية والمجموعات المحتوية على كميات 

كب�يرة من االأك�شج�ين اإلى توليد �شا�شل هيدروكربونية ق�ش�يرة ت�شكل الحقاً الغاز الطبيعي. 

كبير على محتوى  تاأثير  لها  بل  الكيروجين فح�شب،  تركيب  التر�شيبية على  البيئة  توؤثر  ال 

اأدت  المثال،  �شبيل  فعلى  الع�شوية،  غير  والمواد  المعدنية  العنا�شر  من  الزيتي  ال�شجيل 

الطويل  التر�شيبي  التاريخ  خال  المياه  كميات  في  والتغيرات  المتعاقبة،  التبخر  عمليات 

اإلى تراكم اأماح ال�شوديوم وكربونات ال�شوديوم واالألمنيوم في �شجيل Green River في 

.
6
الواليات المتحدة
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الجزء الأول

• ال�سجيل الزيتي	

بع�ض  اإي��راد  من  بد  فا  ال�شجيل،  زيت  وبين  )ك�شخر(  الزيتي  ال�شجيل  بين  لالتبا�ض  نظراً 

التفا�شيل التقنية التي ت�شاهم في تو�شيح هذا الفارق.

تتمحور معظم تعاريف ال�شجيل الزيتي حول اإمكانية ا�شتخا�ض الطاقة منه ب�شكل اقت�شادي 

�شواء على هيئة زيت اأو غاز، اأو منتجات ثانوية اأخرى، وهذا يعني اأن تراكمات ال�شجيل الزيتي 

االقت�شادية هي عادة تلك الموجودة قريباً من �شطح االأر�ض بحيث يمكن ا�شتخراجها بالتعدين 

المبا�شر، اأو بطرق الحرق في المو�شع. 

1980 B.Durand معدل عن

ال�سكل - 4: نافذة توليد المواد الهيدروكربونية
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الجزء الأول

حطامي  من�شاأ  ذات  الحبيبات  دقيقة  ر�شوبية  �شخرية  حبيبات  عن  عبارة  الزيتي  وال�شجيل 

Clastic تحتوي على كمية كبيرة من المواد الع�شوية البيتومينية )الكيروجين(، وكون هذه المواد 
من  ا�شتخا�شها  يجعل  ما  فهذا  المعرفة،  الع�شوية  المذيبات  في  للذوبان  قابلة  غير  الع�شوية 

ال�شخر مرهوناً با�شتخدام الحرارة حيث يمكنها اأن تحرر كمية من الزيت عند التقطير االإتافي 

اأو عند التحلل الحراري. وعادة ما تكون هذه ال�شخور قد تر�شبت في ظروف منعت تاأك�شد المواد 

الع�شوية، �شمن بيئة قليلة التهوية كالبحيرات الكبيرة ال�شحلة اأو الم�شتنقعات مثًا. 

 طيفاً متنوعاً من �شخور الغ�شار اأو 
(*)

 من الناحية الليثولوجية
7
يغطي تعبير ال�شجيل الزيتي

الطين ال�شفحي اأو ال�شل�شال، والمارل الغني بكربونات الكال�شيوم، والطمي، وال�شخر الجيري، 

والدولوميت. كما يتنوع محتوى هذه ال�شخور من المواد الع�شوية، فقد ي�شل اإلى 50% كما هو 

الحال في �شخور Kukersites في ا�شتونيا، بينما قد ال يزيد عن 5- 25% في اأماكن ثانية، اأما 

 .
8
الق�شم المتبقي فهو عبارة عن مكونات ال�شخر االأخرى

النظرية  الناحية  من  تكون  اأن  يمكن  الزيتي  ال�شجيل  في  الموجودة  الع�شوية  المواد  اأن  ومع 

ال�شكل )5( ال تحتوي على  الزيتي  ال�شجيل  اأن �شخور  اإال  الغاز،  اأو  النفط  لتوليد  هاماً  م�شدراً 

الر�شوبيات لم توجد في الظروف  اأن هذه  اإلى  ال�شبب في ذلك  المعروف، ويعود  النفط ب�شكله 

المنا�شبة من حيث الحرارة والعمق لتتحول المواد الع�شوية الممتزجة معها اإلى نفط.  

*  هي علم و�شف الخ�شائ�ض الفيزيائية الظاهرة لل�شخر.

West, Ian M. 2014. :الم�شدر

ال�سكل - 5: �سخور ال�سجيل الزيتي في كيمريدج، بريطانيا
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اأ�شا�شياً من التاريخ الجيولوجي، وتتراوح اأعمارها في  ت�شكل تر�شبات ال�شجيل الزيتي جزءاً 

اأغلب التو�شعات المعروفة بين ع�شري الكامبري والثاثي، وتتراوح اأحجامها بين تجمعات �شغيرة 

اأية قيمة اقت�شادية، وبين تراكمات هائلة الحجم تمتد على اآالف الكيلومترات، وت�شل  لي�ض لها 

�شماكتها اإلى ب�شع مئات من االأمتار.

العذبة،  كالمياه  مختلفة،  تر�شيبية  بيئات  في  تكونت  قد  الزيتي  ال�شجيل  �شخور  كانت  ولما 

في  اأو  القاري،  الر�شيف  اأطراف  في  اأو  ال�شاطئية،  البحرية  االأحوا�ض  اأو  المالحة،  والبحيرات 

بيئات  تر�شبت في  التراكمات  اإن هذه  القول  لذلك يمكن عموماً  للبحار،  المجاورة  الم�شتنقعات 

م�شابهة لبيئات تكّون الفحم، وعادة ما تكون قريبة من تو�شعات الفحم اأو مترافقة معها.

لكن اإمعان النظر في التركيب المعدني Mineralogy ل�شخور ال�شجيل الزيتي، يك�شف اأن 

تركيبها يختلف عن الفحم الحجري من عدة نواٍح، ذلك اأن �شخور ال�شجيل الزيتي تحتوي على 

كميات اأكبر من المواد الخامدة غير القابلة لا�شتعال تتراوح ن�شبتها بين 60- 90%، مقابل %40 

في الفحم الحجري. 

اأن المواد الع�شوية في ال�شجيل الزيتي تتميز بن�شب عالية من الهيدروجين ون�شب اأقل  كما 

من االأك�شجين، بالمقارنة مع الفحم الحجري. وربما يعود ال�شبب وراء ذلك اإلى اختاف المواد 

الع�شوية التي كونت الزيت في ال�شجيل الزيتي عن المواد الع�شوية التي اأنتجت الفحم الحجري، 

فاأغلب كميات الزيت في ال�شجيل الزيتي نتجت عن الطحالب واالأ�شنيات.

ولما كان الهيدروكربون الناتج عن ال�شخور االأم يهاجر نحو االأعلى عادة ب�شبب فارق ال�شغط، فمن 

الطبيعي اأن تكون ال�شخور المولدة )ال�شجيل الزيتي( على اأعماق اأكبر من ال�شخور الخازنة )المكامن(، 

ما لم تكن المنطقة قد تعر�شت الحقاً لحركات جيولوجية اأو تاأثيرات خارجية ك�شفت هذه ال�شخور.

• زيت ال�سجيل	

اأو ما يعرف با�شم الزيت ال�شخري اأو النفط ال�شخري، وهو يختلف عن ال�شجيل الزيتي كما هو 

وا�شح من اال�شم، وغالباً ما يتم ا�شتخدام تعبير زيت ال�شجيل Shale Oil كمرادف لتعبير النفط 

(*) Tight Oil، وهذا في الواقع تعبير اأ�شمل من م�شطلح زيت ال�شجيل، حيث يمكنه اأن 
الكتيم

ي�شير اإلى اإنتاج الزيت اأو النفط من �شخور ذات نفاذية منخف�شة جداً ولكنها غير غ�شارية المن�شاأ. 

وهنا البد من التنويه اإلى اأن اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية ت�شتخدم تعريف الم�شطلح االأخير 

)النفط الكتيم( في تقديرها للم�شادر غير التقليدية في الواليات المتحدة، مما يعني اأن تقديراتها 

لهذا النوع من الم�شادر لي�شت محدودة ب�شخور ال�شجيل اأي لي�شت محدودة بال�شخور الغ�شارية، 

بل تت�شمن ال�شخور الكربوناتية المن�شاأ اأي�شاً. 

* الواقع اأن ال�شخر الحامل للنفط هو �شبه كتيم اأي ذو نفاذية منخف�شة جداً، لكن تعبير النفط الكتيم بات �شائع اال�شتخدام.
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ال�ضجيل اأو ال�ضخر الغ�ضاري هو ال�ضخر المولد لمعظم تو�ضعات النفط والغاز المعروفة 

في العالم، وعادة يهاجر النفط اأو الغاز المتولد حتى الو�ضول اإلى م�ضيدة تحافظ عليه. 

الهيدروكربونية  ال��م��واد  تحتجز  الخا�ضة،  الجيولوجية  ال��ظ��روف  بع�ض  توفر  ح��ال  وف��ي 

وال�ضخر  الأم  ال�ضخر  هي  ال�ضخور  ه��ذه  لت�ضبح  تهاجر،  ول  ال�ضجيل  �ضمن  المتولدة 

الخازن بنف�ض الوقت.

لمحة تاريخية عن ال�سجيل الزيتي

كان ال�شجيل الزيتي ب�شكله الخام من �شم�ن اأول المواد التي ا�شتخدمها االإن�شان، وت�شير بع�ض 

الم�شادر اإلى اأنه ا�شتخدم في ح�شارات منطقة ما بين النهرين Mesopotamia قبل اأكثر من 

5000 عام لتعبيد الطرق وا�شتخدم كذلك كماط في اأعمال البناء، كما �شاع ا�شتخدامه في اأعمال 
التزيين الداخلي لاأر�شيات والجدران في الق�شور والقاع من عهد االإغريق و�شوالً اإلى الع�شر 

. �شهد القرن ال�شابع ع�شر ا�شتغال ال�شجيل الزيتي في عدة دول، ومنها ال�شويد التي 
9
العبا�شي

يتراوح عمر ال�شجيل الزيتي فيها بين ع�شري الكامبري واالأوردوفي�شي، ويحتوي على ن�شبة مرتفعة 

من المعادن كاليورانيوم والفاناديوم، ومن المعروف اأن وجود هذا النوع من المعادن يترافق عادة 

 .
10

مع النفوط الثقيلة القليلة الن�شج

وفي عام 1637 كان ال�شجيل الزيتي ي�شخن على نيران الخ�شب بهدف ا�شتخا�ض ملح كبريتات 

االألمنيوم والبوتا�شيوم، وهو ملح ي�شتخدم في الدباغة لتثبيت االألوان على الجلود، بينما لم يجر 

ا�شتخا�ض الزيت من ال�شجيل الزيتي في ال�شويد اإال في القرن التا�شع ع�شر وا�شتمر حتى عام 

1966 حيث توقف ب�شبب توفر النفط الخام الرخي�ض. 
 لل�شجيل الزيتي في فرن�شا، 

11
و�شهد القرن التا�شع ع�شر بدء اال�شتخدام الع�شري ال�شناعي

حيث جرى ا�شتخراجه من مناجم Autun �شرقي الباد في عام 1837 وبلغ اإنتاج ال�شجيل الزيتي 

حوالي 1 مليون طن في عام 1881. 

وفي ا�شكتلندا  تراوح معدل اإنتاج ال�شجيل الزيتي بين 1- 4 مليون طن خال الفترة الممتدة 

بين 1881- 1955 ثم بداأ االإنتاج يتراجع بالتدريج حتى توقف عام 1962. 

 New وفي كندا بداأ ا�شتغال ال�شجيل الزيتي في منت�شف القرن التا�شع ع�شر في مناطق

 ،Lamp Oil وكان يقطر ال�شتخراج الكيرو�شين، وزيت اال�شت�شباح ،Ontarioو ،Brunswick
الكيماوية  المواد  وبع�ض  والنفثا،  الت�شحيم،  ومواد   ،Fuel Oil الوقود  وزيت  البرافين،  و�شمع 

الم�شتخدمة في �شناعة االأ�شمدة. 
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ومع التو�شع في اإنتاج ال�شيارات في القرن التا�شع ع�شر وما رافق ذلك من التخوف من نق�ض 

 Green River الغازولين، عمدت العديد من ال�شركات اإلى ا�شتغال ال�شجيل الزيتي في ت�شكيلة

غربي الواليات المتحدة وخا�شة في والية Colorado، وهذا ما اأدى اإلى اإ�شدار قانون في عام 

 ،
(*)

الفيدرالية الحكومة  اإلى  الزيتي  ال�شجيل  على  الحاوية  االأرا�شي  1920 توؤول بموجبه ملكية 
بينما يمكن للقطاع الخا�ض ا�شتغال تلك الثروات بموجب عقود تاأجير، وجرى اإ�شدار عدد كبير 

من تلك العقود لاأرا�شي الفيدرالية في والية Colorado في ال�شبعينات من القرن الما�شي، كما 

�شهدت تلك الفترة تطوير من�شاآت كبيرة الختبار تقنية الحرق في المو�شع، اإال اأن كل االأعمال جرى 

التخلي عنها الحقاً للحكومة الفيدرالية، بينما تم تعديل قانون الملكية الحقاً.

اأكبر من�شاآت  التي كانت تدير   Unocal المجال �شركة  التي عملت في ذلك  ال�شركات  ومن 

االإ�شاح Retorting والتعدين غربي الواليات المتحدة، وما بين عامي 1980 وحتى اإغاقها 

عام 1991 اأنتجت ال�شركة 4.5 مليون برميل من الزيت الم�شتخل�ض من ال�شجيل الزيتي بمعدل 

بلغ 34 غالون من الزيت من كل 1 طن من ال�شخر، اأي ما يعادل 128.7 لتر/الطن. ثم مرت فترة 

من الركود تبعتها العودة لاهتمام بال�شجيل الزيتي في عام 2004.

 في �شٍت من دول العالم بين عامي 1880- 2000.
12

يبين ال�شكل )6( اإنتاج ال�شجيل الزيتي

*    ي�شير معهد البترول االأمريكي API على موقعه االإلكتروني اإلى اأن %70 من االأرا�شي الحاوية على تو�شعات ال�شجيل الزيتي غرب 
الواليات المتحدة ال تزال من �شمن اأماك الحكومة الفيدرالية حتى اليوم. 

http://www.api.org/~/media/Files/Oil-and-Natural-Gas/Oil_Shale/Oil_Shale_Factsheet_1.pdf 

ال�سكل 6: اإنتاج ال�سجيل الزيتي في بع�ش دول العالم 

2000  - 1880

World Energy Council, 2010 :الم�شدر
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وياحظ من ال�شكل )6( اأن اإنتاج فترة عقد الثاثينات من القرن الما�شي قد ناهز 5 مليون 

طن �شنوياً، ثم انخف�ض منذ نهاية ذلك العقد وحتى منت�شف العقد التالي، وهذه عملياً هي فترة 

الحرب العالمية الثانية التي امتدت حتى عام 1945، ثم ارتفع االإنتاج بعدها لمدة 35 عاماً لي�شل 

اإلى ذروته في عام 1979- 1980، حيث و�شل حجم االإنتاج اإلى ما يزيد عن 46 مليون طن �شنوياً، 

منها اأكثر من 31 مليون طن اأنتجتها اإ�شتونيا. كما ياحظ من ال�شكل اأن منطقة فو�شون الواقعة 

في جنوب �شرق ال�شين، اأنتجت بمعدل يقارب 24 مليون طن �شنوياً بين عامي 1958- 1960. 

15 مليون طن  اإلى قرابة  بالتراجع حتى و�شل  ال�شنوي  االإنتاج  بداأ معدل   1981 ومنذ عام 

�شنوياً في عام 1999، ويبدو جلياً اأن معظم هذا التراجع نتج عن تراجع معدل االإنتاج في اإ�شتونيا، 

وربما يتبادر اإلى االأذهان اأن ذلك ب�شبب تراجع االحتياطيات في الباد، لكن الواقع اأن ال�شبب 

الرئي�شي هو عدم قدرة ال�شجيل الزيتي على المناف�شة في �شوق النفط التقليدي االأقل كلفة.

جودة ال�سجيل الزيتي

تحدد جودة ال�شجيل الزيتي بعدة و�شائل تعطي نتائجها عبر واحدات مختلفة، وعادة ما يكون 

المحتوى الحراري اأحد هذه الطرق، ويقدر بواحدة الطاقة من�شوبة اإلى وزن ال�شخر الجاف، مثل 

تقدير  الحراري عند  المحتوى  اأو ميغا جول/كغ. وتظهر فائدة  كيلوكالوري/كغ،  اأو  الكالوري/غ، 

جودة ال�شجيل الزيتي الذي يحرق مبا�شرة في محطات توليد الكهرباء. لكن المحتوى الحراري ال 

يقدم عملياً اأية معلومات عن خ�شائ�ض ال�شخر نف�شه، فا يو�شح على �شبيل المثال كمية الزيت 

اأو الغاز التي �شتنتج عن التقطير االإتافي.

ت�سنيف ال�سجيل الزيتي

تت�شمن مكامن ال�شجيل الزيتي ن�شباً مختلفة من المواد الع�شوية، وهذا ي�شاهم في ت�شنيفها 

ح�شب كمية الزيت التي يمكن ا�شتخراجها من كتلة معينة من ال�شخر، والتي تقدر عادة باللتر/

الم�شاحة  هيئة  ترى  بينما  لتر/الطن.   200  -100 بين  الت�شنيفات  اأغلب  في  وتتراوح  الطن، 

اإليها  اأن ال�شخور التي يمكن ا�شتخراج 40 لتر/الطن منها، يمكن النظر  الجيولوجية االأمريكية 

كم�شدر اقت�شادي للزيت، وتذهب بع�ض الهيئات اإلى اأن 25 لتر/الطن كافية للنظر اإلى ال�شخر 

كم�شدر للزيت.

من  مخبرية  عينة  من  الم�شتخل�شة  الزيت  كمية  قيا�ض  عبر  الزيتي  ال�شجيل  ت�شنيف  يمكن 

�شخور  في  الزيت  واحتياطيات  م�شادر  تقدير  عند  �شيوعاً  االأكثر  الطريقة  هي  وهذه  ال�شخر، 

ال�شجيل الزيتي، وتعرف با�شم طريقة في�شر Fischer Assay. تعتمد طريقة في�شر على طحن 
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عينة بوزن 100 غ، ثم ت�شخينها بمعدل 12 درجة مئوية في الدقيقة حتى ت�شل اإلى حرارة 500 

درجة مئوية، وتترك على هذه الدرجة لمدة 40 دقيقة. بعدها تكثف الموائع الناتجة التي تت�شمن 

هذه  اأن  اإال  ال�شخر.  من  وزنية  كن�شبة  ت�شجل  ثم  كمياتها،  وتقا�ض  والغاز،  الماء  وبخار  الزيت 

التقنية بدورها ال تو�شح كمية الطاقة الموجودة في ال�شجيل الزيتي. يتراوح المحتوى الحراري 

لل�شجيل الزيتي بين 500 - 4000 كيلو كالوري/كغ. ويعتبر ال�شجيل الزيتي في اإ�شتونيا من اأجود 

2200 كيلو كالوري/كغ، ويمكن   -2000 يبلغ ما بين  االأنواع من حيث المحتوى الحراري الذي 

 4600  -3500 بين  يتراوح ما  والذي   
(*)

الليغنيت الحراري لفحم  المحتوى  اإلى  النظر  للمقارنة 

كيلو كالوري/كغ من الفحم الجاف.

فحم  با�شم  فعرف  ا�شتخدامه،  تاريخ  خ��ال  م��رات  ع��دة  الزيتي  ال�شجيل  ت�شمية  تغيرت 

الم�شتنقعات، و�شجيل حجر ال�شب Alum، و�شجيل الكيرو�شين، وفحم الغاز، وفحم الطحالب، 

وغيرها من الت�شميات. وقد ظهرت عدة محاوالت لت�شنيف ال�شجيل الزيتي ب�شكل مو�شوعي على 

اأ�ش�ا�ض بيئ�ته التر�شيب�ية اأو الموا�ش�فات البتروغ�رافية للمواد الع�شوية الموجودة فيه، اأو المواد 

التي �شاهمت في ت�شكيل المواد الع�شوية في ال�شخر.

اأ�شهر الت�شانيف في هذا المجال، ت�شنيف A.C. Hutton ، والذي ينظر في من�شاأ  ومن 

 Correlation ومقارنتها 
13

المادة الع�شوية، حيث ي�شاعد على ربط عدة اأنواع من ال�شجيل الزيتي

مع بع�شها البع�ض. وبح�شب Hutton، ينظر اإلى ال�شجيل الزيتي كاأحد ثاث مجموعات كبيرة 

ت�شتند اإلى المحتوى الع�شوي لل�شخور الر�شوبية، وهذه المجموعات هي:

1- الفحم الدبالي وال�شجيل الغني بالكربون.
2- ال�شخر الم�شبع بالبيتومين.

3- ال�شجيل الزيتي.

ويق�شم ال�شجيل الزيتي بدوره اإلى ثاث مجموعات ح�شب البيئة التر�شيبية، وهي:

اأ- البيئة البرية: تت�شمن البيئة البرية �شخور ال�شجيل الزيتي الغنية بالمواد الع�شوية الدهنية 

الناتجة عن االأبواغ Spores، واالأج�شام الغنية بال�شموع، واالأن�شجة الفلينية للجذور، و�شوق 

النباتات.

ب - بيئة البحيرات: يت�شمن ال�شجيل الزيت فيها المواد الع�شوية الدهنية الناتجة عن طحالب 

المياه العذبة، وطحالب المياه المالحة.

ج - البيئة البحرية: تت�شمن المواد الع�شوية الدهنية الناتجة عن الطحالب واالأ�شنيات البحرية، 

والبانكتون وبقايا ع�شوية مختلفة.

*  هو فحم بني مائل لل�شواد تتراوح ن�شبة الكربون فيه بين 25 - 35 %.
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الجزء الأول

يحتوي ال�شجيل الزيتي على ع�دة مك�ونات بتروغ�رافية مهمة من ناحية الكمية، ت�شابه تلك 

الموجودة في الفحم الحجري، ومنها:

• Telalginite: وهي مركبات ع�شوية نتجت عن وحيدات خلية �شميكة الغ�شاء، 	
وتوجد في الطحالب البحرية الكبيرة.

• Lamalginite: مركبات ع�شوية نتجت عن وحيدات خلية رقيقة الغ�شاء.	
• البيتومين: وهو ذو بنية بيولوجية غير متناظرة، ويكون عادة مختلطاً مع مواد 	

دقيقة اأخرى.

و�شمن المجموعات الثاث االأ�شا�شية لل�شجيل الزيتي، �شنف Hutton �شتة اأنواع 

لل�شجيل الزيتي:

• اأو 	 �شحلة  ب��رك  في  ن�شاأ  اللون  اأ�شود  اأو  بني  �شجيل  وه��و   :Cannel Coal
م�شتنقعات فقيرة باالأك�شجين.

• الرمادي 	 اإلى  ال�شاحب  الرمادي  البني  بين  لونه  يتراوح  �شجيل   :Lamosite
الع�شوية،  االأكبر من مكوناته  الن�شبة   Lamalginite الغامق، وت�شكل مركبات 

الواليات  في   Green River ت�شكيلة  في  الزيتي  ال�شجيل  تجمعات  وتعتبر 

المتحدة االأمريكية من هذا النوع.

• Marinite: �شجيل زيتي رمادي اأو رمادي غامق واأحياناً اأ�شود اللون، نتج عن 	
البانكتون النباتي �شمن بيئة بحرية. ومن اأهم تجمعاته المعروفة �شخور ال�شجيل 

الزيتي في الموجودة �شرقي الواليات المتحدة والعائدة للع�شر الديفوني اأو لدور 

Mississippian من الع�شر الكربوني. وتتميز هذه التجمعات بانت�شارها على 
م�شاحات وا�شعة، لكنها قليلة ال�شماكة.

• Torbanite: وهي ت�شمية من�شوبة اإلى ه�شبة Torbane في ا�شكتلندا، وهذا النوع من 	
 ،Botryococcus ال�شجيل اأ�شود اللون نتجت مواده الع�شوية من عوالق مجهرية تدعى

ومن طحالب توجد في المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة، وتجمعات هذا النوع قليلة 

االنت�شار لكنها ذات جودة عالية.

• اأ�شود 	 اإلى  بني  �شجيل  وهو   ،Tasmania اإلى  ن�شبة  اال�شم  بهذا  دعي   :Tasmanite
اللون، نتجت مواده الع�شوية ب�شكل رئي�شي من وحيدات خلية ذات اأ�شل بحري.

• بلون 	 �شجيل  وهو  اإ�شتوينا،  في   Kukruse Manor موقع  اإلى  ين�شب   :Kukersite  

بني فاتح وذو من�شاأ بحري نتجت مواده الع�شوية من الطحالب الخ�شراء. ومن االأمثلة 

عليه تو�شعات ال�شجيل الزيتي �شمال اإ�شتونيا، وعلى طول ال�شاحل الجنوبي لخليج فنلندا 

وامتدادها ال�شرقي نحو رو�شيا.
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الجزء الأول

.Hutton يبين ال�شكل )7( مخططاً يو�شح االأنواع اآنفة الذكر من ال�شجيل الزيتي، ا�شتناداً لت�شنيف

Hutton تم اإعداد ال�شكل ا�شتناداً لت�شنيف

ال�سكل - 7: ت�سنيف ال�سجيل الزيتي

تقدير م�سادر زيت ال�سجيل

ينظر اإلى تقديرات حجم م�شادر زيت ال�شجيل حول العالم بعين االرتياب ب�شبب عدم توفر 

المعلومات الدقيقة التي ت�شاهم في التقدير ال�شحيح لهذه الم�شادر، وال�شيء الموؤكد اأن م�شادر 

زيت ال�شجيل كبيرة جداً، لكن غياب االإح�شائيات والتقديرات الر�شمية يجعل من ال�شعب الو�شول 

اإلى تقديرات عالمية يعول عليها، خا�شة واأن اأي اكت�شاف جديد ي�شاهم في تغيير التقديرات ب�شكل 

ملحوظ ب�شبب الحجوم الكبيرة للم�شادر. 

وعند النظر اإلى تاأثير وفرة م�شادر زيت ال�شجيل في العالم، البد من التمييز بين الم�شادر 

القابلة لاإنتاج فنياً، وبين الم�شادر القابلة لاإنتاج اقت�شادياً:

بالتقنيات . 1 اإنتاجها  يمكن  التي  الهيدروكربون  القابلة للإنتاج فنيًا، هي كميات  الم�ضادر 

في  النفط  اأ�شعار  تغير  اأو  االإنتاج،  تكلفة  عن  النظر  بغ�ض  التقدير،  وقت  في  المتاحة 

االأ�شواق العالمية.

الم�ضادر القابلة للإنتاج اقت�ضاديًا، هي الكميات التي يمكن اإنتاجها وتحقيق ريع اقت�شادي . 2

منها في ظل ظروف اأ�شواق الطاقة في فترة التقدير، اأي اأن هذه الم�شادر تعتمد على 

عدة عوامل، منها:

كلفة حفر واإكمال االآبار. -

كمية النفط )اأو الغاز( التي يمكن اإنتاجها من بئر ما خال فترة حياة البئر. -
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الجزء الأول

اأ�شعار النفط عموماً، و�شعر مبيع الخام المنتج من بئر اأو حقل ما. -

- :
14

كما البد من التمييز بين الم�شادر المكت�شفة والم�شادر غير المكت�شفة

الم�ضادر المكت�ضفة: ي�شار اإلى الم�شادر المكت�شفة القابلة لاإنتاج باالحتياطي االأعظمي  . 1

Ultimate Reserves، وهي عبارة عن االحتياطي الموؤكد، م�شافاً اإليه االإنتاج التراكمي 
حتى تاريخ التقييم ، اإ�شافة اإلى ما يمكن اإ�شافته با�شتخدام التقنيات المتطورة.

الم�ضادر غير المكت�ضفة: ي�شار اإلى الم�شادر غير المكت�شفة، والتي يمكن اأن تكون قابلة . 2

اأن تكون  اكت�شافها  Prospective، والتي يحتمل عند  المنظورة  لاإنتاج باالحتياطيات 

قابلة لاإنتاج فنياً واقت�شادياً.

يبين ال�شكل )8( ت�شنيف الم�شادر الهيدروكربونية ب�شكل عام، وهذا الت�شنيف ينطبق بدوره 

الم�شادر  من  ي�شيراً  اإال جزءاً  اأن االحتياطيات ال ت�شكل  ال�شجيل، حيث يبدو بو�شوح  على زيت 

الهيدروكربونية المكت�شفة، وهي بالتالي ذلك الجزء الموؤكد من الم�شادر المكت�شفة والذي يمكن 

اإنتاجه فنياً واقت�شادياً.

الم�شدر: من اإعداد الكاتب

ال�سكل - 8: ت�سنيف الم�سادر والحتياطيات ح�سب قابليتها للإنتاج

من ناحية اأخرى، يتاأثر االإنتاج المجدي اقت�شادياً باالإ�شافة اإلى العوامل الجيولوجية، بعوامل 

اأخرى قد تتوفر في بلد ما وال تتوفر في بلد اآخر، ومنها على �شبيل المثال:
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الجزء الأول

اأمر  - كندا، وهو  اأو  المتحدة  الواليات  لاأفراد في  الباطنية  الثروات  امتاك  م�شاألة حق 

ي�شكل نوعاً من التحفيز على التطوير.

وجود عدد كبير من ال�شركات العاملة في القطاع الخا�ض والتي تمتلك خبرات متنوعة  -

في مختلف المجاالت.

وجود الت�شهيات ال�شطحية والبنى التحتية، اأو �شهولة اإن�شائها. -

وفرة م�شادر المياه الازمة للعمل عموماً، ولعمليات الت�شقيق الهيدروليكي ب�شكل خا�ض. -

قدرت اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية حجم م�شادر زيت ال�شجيل القابلة لاإنتاج فنياً في 

 بحوالي 335 مليار 
(**)

 ARI بينما قدرتها موؤ�ش�شة ،
(*)

العالم عام 2013 بنحو 345 مليار برميل

برميل، وهذا الفارق بين التقديرين نتج عن اختاف تقديرات م�شادر الواليات المتحدة االأمريكية، 

حيث ترى وكالة معلومات الطاقة اأنها تبلغ 58 مليار برميل، بينما ترى ARI اأنها ال تتجاوز 48 

مليار برميل فقط. ونتيجة االختافات في التعاريف والتباين في تقدير دور عامل عدم الموثوقية 

  UCL ياحظ اأن البع�ض قد يذهب اإلى اأرقام اأكبر من ذلك، حيث يذكر معهد ،Uncertainty
، اأن هذه الم�شادر قد ت�شل اإلى 1465 مليار برميل. 

15
للطاقة

.
16

يبين الجدول )1( تقديرات EIA الأكبر ع�شرة م�شادر لزيت ال�شجيل في العالم

الجدول 1: ترتيب الدول الع�سر الأكبر في العالم من حيث م�سادر زيت ال�سجيل

مليار برميلالدولةالترتيب

75رو�شيا1
58الواليات المتحدة2
32ال�شين3
27االأرجنتين4
26ليبيا5
13فنزويا6
13المك�شيك7
9الباك�شتان8
9كندا9

8اإندوني�شيا10
345اإجمالي العالم

وبالتالي   ،Estimation تقديراً  دوماً  ولي�شت   Assessment تكهن  اأو  تخمين  اإال  ما هي  المذكورة  االأرق��ام  اأن  التاأكيد  من  *  البد 
فالم�شادر الجيولوجية )In- Place(  هي اأرقام تحتوي على عامل مخاطرة  )Risk Factor(. و يتم الح�شول عليها عن طريق  

تقدير حجم الم�شادر لمنطقة اأو ت�شكيلة محتملة �شمن حو�ض ما، ثم  اأخذ معامل نجاح الت�شكيلة بعين االعتبار، وهو معامل يعبر 

عن اأرجحية اأو احتمالية وجود مواد هيدروكربونية قابلة لاإنتاج. ثم اأخذ معامل اال�شتخا�ض بعين االعتبار. وكون اإدارة معلومات 

الطاقة ال تمتلك معلومات تف�شيلية عن كل الدول لذلك ت�شتخدم معامل ا�شتخا�ض تقديري اعتماداً على بيانات ت�شكيات اأخرى 

م�شابهة في التركيب �شمن الواليات المتحدة االأمريكية.

**  Advanced Resources International.

EIA,2013 :الم�شدر
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الجزء الأول

ومن الماحظ اأن مجموع الم�شادر في الدول الواردة في الجدول يبلغ 270 مليار برميل، مما 

يعني ح�شب هذه التقديرات اأن م�شادر زيت ال�شجيل في باقي دول العالم مجتمعة ال تزيد عن 75 

مليار برميل، موزعة على 31 دولة على االأقل.

يو�شح ال�شكل )9( توزع ن�شب م�شادر زيت ال�شجيل في بع�ض دول العالم ا�شتناداً اإلى بيانات 

الجدول )1(.

.EIA الم�شدر: من اإعداد الكاتب ا�شتناداً اإلى بيانات

ال�سكل - 9: توزع م�سادر زيت ال�سجيل في العالم
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الجزء الأول

الفصل الثاين

ال�سجيل الزيتي / زيت ال�سجيل في الدول العربية

توجد تو�شعات ال�شجيل في العديد من الدول العربية، وفي اآخر تقدير لحجم هذه التو�شعات، 

ن�شرت اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية EIA في منت�شف عام 2013، نتائج درا�شة قامت بها 

في  تعمل  التي  اال�شت�شارية   Advanced Resources International �شركة  مع  بالتعاون 

مجال اأبحاث الهيدروكربونات غير التقليدية. وخل�شت اإلى اأن االحتياطي الجيولوجي من الزيت 

في �شخور ال�شجيل في الجزائر وتون�ض وليبيا وم�شر واالأردن يبلغ 882 مليار برميل، ويمكن اأن 

ي�شاف لهذا الرقم حوالي 37 مليار برميل من االحتياطي الجيولوجي المتوقع في المغرب. بينما 



ي
ثان

ث ال
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا

86

الجزء الأول

يبلغ االحتياطي القابل لاإنتاج فنياً ح�شب التقديرات نحو 37.8 مليار برميل. ويبين الجدول )2( 

موجزاً للنتائج التي تو�شلت لها تلك الدرا�شة.

ولم تت�شمن الدرا�شة اأية تقديرات الحتياطيات منظومات ال�شجيل في ال�شعودية، واإن كانت 

ال�شيلوري في  الع�شر  الع�شوية من  بالمواد  الغنية  ال�شجيلية  ت�شكيلة ق�شيبه  اأن  اإلى  اأ�شارت  قد 

ت�شكيلة  وتكافئ  االأردن،  �شرقي  ُم��ّدورة  ت�شكيلة  في  بترا  لعن�شر  مكافئة  ت�شكيلة  هي  ال�شعودية 

والبحرين،  االإم��ارات  في  تمتد  ق�شيبه  ت�شكيلة  اأن  المعروف  ومن  والجزائر.  ليبيا  في  تنيزوفت 

وتكافوؤها من حيث العمر ت�شكيلة التنف في �شورية وت�شكيلة �شراورة في قطر، وت�شكيلة �شفيق في 

عمان. كما تم تاأكيد وجود ت�شكيلة ق�شيبة المولدة للنفط في اأربع اآبار حفرت في حو�ض جنوب 

، وقدر محتواها من اإجمالي الكربون الع�شوي )TOC( بحوالي %1.25 
17

الربع الخالي في اليمن

.
18

في بئر حتحوت-2 

وقد �شرح معالي وزير النفط ال�شعودي في بدايات عام 2013 اأن المملكة تعتزم حفر �شبعة 

اآبار ا�شتك�شافية للتنقيب عن غاز ال�شجيل في مناطق قال اإنها معروفة، مبيناً اأن هناك تقديرات 

.
19

اأولية ت�شير اإلى وجود احتياطيات تقارب 17 تريليون متر مكعب من هذا النوع من الغاز
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الجزء الأول

الجدول 2: تقدير م�سادر زيت ال�سجيل في بع�ش الدول العربية

الت�ضكيلةاحلو�ضالدولة
امل�ضادر اجليولوجية 

مليار برميل

امل�ضادر القابلة للإنتاج فنيًا

مليار برميل

غدام�ضتون�ض

10تنزوفت
281.4فرا�شنيان

291.4املجموع

اجلزائر

غدام�ض/بريكني

783.9فرا�شنيان
90.5تنزوفت

130.5تنزوفتاإليزي
50.2فرا�شنياناأحنت

رقان

60.2فرا�شنيان
80.3تنزوفت

20.1تنزوفتتندوف
1215.7املجموع

ليبيا

غدام�ض

1045.2تنزوفت
261.3فرا�شنيان

�شرت

40616.2�شرت/ر�شمة
512اإيتل

271.3تنزوفتمرزق
61426املجموع

م�شر

�شو�شان/مطروح

خطاطبة

170.7
471.9اأبو الغراديق

140.6العلمني
361.4ناطور

1144.6املجموع

االأردن

حمد

برتا

00
40.1وادي ال�شرحان

40.1املجموع

الم�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.
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الجزء الأول

الجزائر

من  تنزوفت  �شجيل  ال�شجيل هما  وغاز  ال�شجيل  زيت  تحمان  ت�شكيلتان  الجزائر  في  توجد 

الع�شر ال�شيلوري، و�شجيل طابق الفرا�شنيان من الع�شر الديفوني، وتمتدان على عدة اأحوا�ض في 

الباد، منها ما هو مبين في ال�شكل )10(.  

الم�شدر: معدل عن درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

ال�سكل - 10: اأحوا�ش تم تقييم ال�سجيل الزيتي فيها
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الجزء الأول

تبين الجداول )من 3 اإلى 5( معلومات تف�شيلية عن اأهم االأحوا�ض والت�شكيات في الجزائر 

:
(*)

 فيها
20

والتي تم تقدير حجم م�شادر زيت ال�شجيل

الجدول 3: تقدير م�سادر زيت ال�سجيل في حو�ش غدام�ش/بيركن

ة
م
عا

ت 
نا
يا

ب

غدام�ض/بريكناحلو�ض

2
303,028امل�شاحة الكلية كم

تنزوفتفرا�شنيانا�شم الت�شكيلة

�شيلوريديفوين اأعلىالعمر اجليولوجي

بحريةبحريةالبيئة الرت�شيبية

ي
ائ

زي
في

ال
د 

دا
مت

ال
ا

2
7,0449,94515,669امل�شاحة املاأمولة كم

ال�شماكة )م(

الغنية باملواد 

الع�شوية
83.883.835

75.675.631.6ال�شافية

العمق )م(

3048 - 27434419 - 24383048 - 3048من - اإىل

2,6002,8953,200الو�شطي
ن
م
ك
مل
ا

%5.70%6.00%6.00حمتوى الكربون الكلي )% من الوزن(

)Ro %( 1.15%1.15%0.85الن�شج احلراري%

متو�شطمتو�شطمتو�شطحمتوى الطمي

ر
د
شا

�
مل
ا

متكثفاتمتكثفاتزيتالطور الزيتي

)
2
16.873.741.19تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل /كم

59.418.79.5امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

2.970.930.47امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

الم�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

*  قد تختلف بع�ض االأرقام في الجداول المذكورة عن الجداول االأ�شا�شية المعدة في درا�شة اإدارة الطاقة االأمريكية ب�شبب اإعادة ح�شاب 
البيانات من قبل الكاتب ا�شتناداً اإلى واحدات جملة المقايي�ض الدولية حيث جرى تغيير واحدات الم�شاحة والطول.
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الجزء الأول

الجدول 4: تقدير م�سادر زيت ال�سجيل في حو�سي اإليزي واأحنت

ة
م

عا
ت 

نا
يا

ب

اأحنتاإليزياحلو�ض

2
116,29052,317امل�شاحة الكلية كم

تنزوفتتنزوفتا�شم الت�شكيلة

ديفوين اأعلى�شيلوريالعمر اجليولوجي

بحريةبحريةالبيئة الرت�شيبية

ي
ئ
يا

ز
ي
ف

ل
 ا
د
دا

ت
م

ل
ا

2
25,4854,273امل�شاحة املاأمولة كم

54.883.8الغنية باملواد الع�شويةال�شماكة )م(

49.475.6ال�شافية

1005 - 10052011 - 2438من - اإىلالعمق )م(

1,5241,524الو�شطي

ن
م

ك
مل
ا
%4.00%5.70 حمتوى الكربون الكلي )% من الوزن(

)Ro %( 1.15%1.15الن�شج احلراري%

متو�شطمتو�شطحمتوى الطمي

در
ضا

�
مل
ا

متكثفاتمتكثفاتالطور الزيتي

)
2
2.55.56تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل /كم

12.84.8امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

0.510.19امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

الم�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.
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الجزء الأول

الجدول 5: تقدير م�سادر زيت ال�سجيل في حو�سي ريقان وتندوف

ة
م

عا
ت 

نا
يا

ب

تندوفريقاناحلو�ض

2
103,599199,429امل�شاحة الكلية كم

تنزوفتتنزوفتفرا�شنيانا�شم الت�شكيلة

�شيلوري�شيلوريديفوين اأعلىالعمر اجليولوجي

بحريةبحريةبحريةالبيئة الرت�شيبية

ي
ئ
يا

ز
ي
ف

ل
 ا
د
دا

ت
م

ل
ا

2
6,65626,28813,830امل�شاحة املاأمولة كم

ال�شماكة )م(

39.639.683.8الغنية باملواد الع�شوية

35.635.675.6ال�شافية

العمق )م(

1005 - 15242011 - 15242895 - 2895من - اإىل

2،4382،4381،524الو�شطي

ن
م

ك
مل
ا
%4.00%4.00%3.00حمتوى الكربون الكلي )% من الوزن(

)Ro %( 1.15%1.15%1.15الن�شج احلراري%

متو�شطمتو�شطمتو�شطحمتوى الطمي

در
ضا

�
مل
ا

متكثفاتمتكثفاتمتكثفاتالطور الزيتي

)
2
4.41.50.65تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل /كم

5.981.8امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

0.240.320.07امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

الم�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.
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الجزء الأول

ياحظ من الجداول ال�شابقة اأن الم�شادر الجيولوجية المتوقعة تقارب 121 مليار برميل، اإال 

اأن الم�شادر المتوقعة القابلة لاإنتاج ال يزيد مجموعها عن 5.7 مليار برميل، وهذا ي�شير اإلى اأن 

 منخف�ض جدًا ل يتعدى 4.71%. والبد من االإ�شارة هنا اإلى اأن الم�شادر 
(*)

معامل اال�شتخا�ض

المذكورة بنوعيها مقدرة مع عامل المخاطرة، اأي اأن الرقم الفعلي - اإن وجد- �شيكون اأقل من 

المقدر.

كما ياحظ اأن ال�شماكات تختلف من حو�ض الآخر، لتبلغ نحو 16.4 م فقط في حو�ض تندوف، 

وتتو�شع على عمق و�شطي يزيد عن 3000 م، بينما ت�شل اإلى 90.5 م في بع�ض مناطق حو�ض 

رقان، وتوجد على عمق 3200 م. ي�شار اإلى اأن حو�ض غدام�ض/بيركن هو حو�ض من فئة الروا�شخ 

Craton يمتد بين �شرقي الجزائر وجنوبي تون�ض وغربي ليبيا، ويحتوي على مجموعة من الفوالق 
العائدة  ال�شجيل  في �شخور  تولدت  التي  والغاز  النفط  لتجمعات  بنوية  م�شائد  ت�شكل  العك�شية 

لع�شور الديفوني وال�شيلوري. اأما حو�ض اإليزي جنوبي حو�ض غدام�ض /بيركن فيقع في منطقة 

ترتفع فيها القاعدة البللورية، مما يف�شر اأن �شخور ال�شجيل فيه اأقل عمقاً من حو�ض غدام�ض/

بيركن المجاور.

التقليدي عن  للغاز  بالن�شبة  التقليدية، ويزيد  النفط  في حقول   %30 نحو  يبلغ و�شطياً   Recovery Factor * معامل اال�شتخا�ض 
.%80-75
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الجزء الأول

تون�ش

توجد في تون�ض ت�شكيلتان تتمتعان باحتمال وجود زيت ال�شجيل فيهما، وهما تنزوفت )ال�شجيل 

الممتد  غدام�ض  حو�ض  في  وتوجدان  الديفوني،  الع�شر  من  الفرا�شنيان  طابق  و�شجيل  الحار( 

 Hot ال�شجيل الحار  ال�شكل )11(. يعود �شبب ت�شمية  الباد،  الليبية في جنوب  �شمن الحدود 

Shale اإلى احتوائه على ن�شبة عالية من اليورانيوم )اأكثر من API o150(، ويمتد هذا النوع من 
ال�شجيل في �شمال اأفريقيا وال�شرق االأو�شط، وتعتبر �شخور الع�شر الديفوني من ال�شخور المولدة 

للنفط والغاز في المنطقة، بينما تعتبر �شخور ال�شجيل الحار المماثلة والعائدة للع�شر ال�شيلوري، 

. ويبين الجدول )6( تقديرات 
21

ال�شخور المولدة الرئي�شية في غرب وجنوب غرب �شحراء العراق

م�شادر زيت ال�شجيل في حو�ض غدام�ض في تون�ض. 

الم�شدر: معدل عن درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

ال�سكل - 11: حو�ش غدام�ش في تون�ش
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الجزء الأول

الجدول 6: تقديرات م�سادر زيت ال�سجيل ح�سب الت�سكيلت في تون�ش

غدام�ضاحلو�ض

فرا�ضنيان*فرا�ضنيانتنزوفت*ا�شم الت�شكيلة

325454ال�شماكة الفعالة )م(

259025902896العمق الو�شطي )م(

5.766حمتوى الكربون الكلي )% من الوزن(

)Ro %( 1.150.851.15الن�شج احلراري

)
2
1.212.12.7تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل /كم

0.824.63.9امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

0.041.230.19امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

* متكثفات
امل�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

والذي  تون�ض  الممتد �شرق  االآمال في حو�ض بياجين  اإلى بع�ض   EIA ت�شير تقديرات  كما 

البحر  اإلى  ويمتد  الثالث،  الحقب  وحتى  الكريتا�شي  اإلى  الجورا�شي  بين  �شخوره  اأعمار  تتراوح 

االأبي�ض المتو�شط قبالة ال�شواحل التون�شية. 

يحتوي هذا الحو�ض على نظامين هيدروكربونيين:

الأول: هو نظام الجورا�شي- الكريتا�شي، وتحتوي ال�شخور الغ�شارية المولدة فيه على الكيروجين 

االألبيان. كما يوجد  االأدنى، وت�شكيلة فهدني من طابق  الكريتا�شي  ناره من  ت�شكيلة  �شمن 

والتورونيان(  ال�شينومانيان  )طابقي  االأعلى  الكريتا�شي  من  بهلول  ت�شكيلة  في  الكيروجين 

والتي تمتد ب�شكل محدود على بع�ض اأجزاء الحو�ض. وتتراوح درجة الن�شج في هذه ال�شخور 

بين  فيها  الكل���ي  الكربون  محتوى  يتراوح  كما  المتاأخر،  الن�شج  وحتى  المبكر  الن�شج  بين 

.API o33 0.5- 14%، وتبلغ قيمته الو�شطية 1- 3%. وقد ولدت نفطاً تبلغ درجة جودته
الثاني: هو نظام الحقب الثاثي، وال�شخور المولدة فيه هي ت�شكيلة بو دبو�ض من دور الميو�شين، 

ويتراوح محتوى الكربون الكلي فيها بين 0.4 - 4%، ويبدو اأنها ولدت نفوطاً تتراوح درجة 

.API o53 -
o18 جودتها بين

مناطق  اأن  بع�شها  واأعلن  الحو�ض،  هذا  في  التنقيب  على  ال�شركات  من  العديد  عملت  وقد 

اأياً من  ال�شجيل، لكن  اأو غاز  ال�شجيل  االمتياز الممنوحة لها ربما تحتوي على منظومات لزيت 

ال�شركات لم تقدم بيانات ر�شمية عن ذلك حتى تاريخ اإعداد هذه الدرا�شة.
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الجزء الأول

�سوريا

اأ�شارت �شوريا في عام 2009 اإلى كميات كبيرة من ال�شجيل الزيتي تم اكت�شافها وتمتد على 

م�شاحات كبيرة، وقريبة من �شطح االأر�ض. تقع التو�شعات الم�شار اإليها في منطقة خنا�شر- رجم 

ال�شوان، على بعد 103 كم جنوب �ش��رق مدين���ة حلب، وتبلغ م�شاحة الموقع المكت�شف حوالي 

اأعمال  تنفيذ  تم  كما  مربع، 
 
كم  11 لم�شاحة  جيولوجي  ا�شتطاع  اأعمال  تنفيذ  تم   .

2
كم  150

طبوغرافية، وو�شع �شبكة اآبار موؤلفة من 15 بئراً بتباعد 1 كم، وتبين نتيجة ذلك اأن �شماكة الغطاء 

فوق �شخور ال�شجيل الزيتي تتراوح ما بين 23-43 م، فيما تراوحت �شماكة طبقة ال�شجيل الزيتي 

الزيت كانت  اأن ن�شبة  الموقع  الماأخوذة من  العينات  نتائج تحليل  219 م. وبينت   -150 ما بين 

اأ�شارت  االأولية  الدرا�شات  اأن  11.9٪، وبلغت الطاقة الحرارية 6452 جول/غ. وذكر في حينها 
لكن هذا  ال�شخر،  مليار طن من   2.5 بحوالي  يقدر  الموؤكد  �شبه  المكت�شف  االحتياطي  اأن  اإلى 

االحتياطي يحتاج للمزيد من الدرا�شات اإذ اأنه قد يتجاوز 50 مليار طن. 

وفي عام 2010، قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية حجم كميات ال�شجيل الزيتي في منطقة 

خنا�شر بحلب بنحو 37 مليار طن، تتو�شع �شمن �شماكات ت�شل اإلى 240 متراً. واأعلنت في حينها 

اأنها تقوم با�شتكمال اأعمال الحفر للمرحلة االأولى من م�شروع ي�شم 48 بئراً، اأنجز منها 23 بئراً 

حتى عام 2010 وبتباعد 2 كم بين البئر واالآخر. كما اأعادت الموؤ�ش�شة العامة للجيولوجيا والثروة 

اأن محتوى الزيت  اإلى  المعدنية تقدير ن�شبة الزيت في ال�شجيل حول منطقة خنا�شر، واأ�شارت 

في العينات التي اأخذت من االآبار تراوح بين 9.6- 9.7%، بينما لم تغير نتيجة الطاقة الحرارية 

لل�شجيل المكت�شف وبقيت عند 6452 جول/غ. وبناء على تلك النتائج و�شعت الموؤ�ش�شة في حينها 

خطة اإ�شتراتيجية للو�شول اإلى تقييم هذه الخامات واإعداد ملف جدوى اقت�شادية بهدف طرحه 

  .
22
لا�شتثمار في منت�شف العام 2012 
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الجزء الأول

ليبيا

جرى تقييم م�شادر زيت ال�شجيل في ثاثة اأحوا�ض رئي�شية في ليبيا ال�شكل )12(، هي: حو�ض 

غدام�ض في الغرب، حو�ض �شرت الممتد من و�شط الباد وحتى �شاحل البحر االأبي�ض المتو�شط 

في ال�شمال، وحو�ض مرزق في الجنوب الغربي.

الم�شدر: معدل عن درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

ال�سكل - 12:الأحوا�ش الحاوية على ال�سجيل الزيتي في ليبيا

وقدر اأن حجم هذه الم�شادر الجيولوجية يبلغ 613 مليار برميل من الزيت والمتكثفات، بينما 

 )8 و   7( 26.1 مليار برميل. يبين الجدوالن  لاإنتاج نحو  القابلة  المتوقعة  الم�شادر  يبلغ حجم 

تقديرات الم�شادر الجيولوجية والم�شادر المتوقعة في هذه االأحوا�ض.
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الجزء الأول

الجدول 7: تقدير م�سادر ال�سجيل الزيتي في حو�ش غدام�ش/ بيركن في ليبيا

غدام�ض/بريكناحلو�ض

تنزوفت*تنزوفتفرا�شنيانفرا�شنيان*ا�شم الت�شكيلة

545431.7ال�شماكة الفعالة )م(

2743289632763353العمق الو�شطي )م(

665.75.7 حمتوى الكربون الكلي )%( من الوزن

 )% Ro( 0.851.150.81.15الن�شج احلراري

)
2
122.74.61.2تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل/ كم

24.61.398.85.1امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

1.230.064.940.26امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

* متكثفات
امل�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

الجدول 8: تقدير م�سادر ال�سجيل الزيتي في حو�سي �سرت ومرزق في ليبيا

مرزق�ضرتاحلو�ض

تنزوفتاإيتل*�شرت/ر�شمةا�شم الت�شكيلة

613718ال�شماكة الفعالة )م(

335241151981العمق الو�شطي )م(

2.83.67 حمتوى الكربون الكلي )%( من الوزن

 )% Ro( 0.851.150.9الن�شج احلراري

)
2
11.112.43.67تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل/ كم

405.950.526.9امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

16.242.021.34امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

* متكثفات
امل�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.
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الجزء الأول

ياحظ من الجدولين ال�شابقين اأن عمق ت�شكيات ال�شجيل المدرو�شة يتراوح بين 1981 م في 

حو�ض مرزق، وحتى 4115 م في حو�ض �شرت، كما اأن ن�شبة االحتياطي المتوقع القابل لاإنتاج 

اإلى االحتياطي الجيولوجي المتوقع ال تزيد عن 5% في اأح�شن االأحوال. وت�شير EIA اإلى اأنه 

من المحتمل اأن ت�شاهم عمليات التنقيب والدرا�شات المكثفة الأحوا�ض اأخرى في ليبيا، في اإيجاد 

تقديرات لم�شادر اإ�شافية من زيت ال�شجيل. لكنها في الوقت نف�شه اأ�شارت اإلى اأنه قد �شبق حفر 

ثاثة اآبار ا�شتك�شافية من قبل �شركة AGIP اثنان منها في نهاية ال�شبعينات ومطلع الثمانينات، 

والثالث في 1997، وذلك �شمال حو�ض الكفره الواقع جنوب �شرقي الباد، ولم يعثر في تلك االآبار 

على ال�شجيل الحار �شمن ت�شكيلة تنزوفت.
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الجزء الأول

م�سر

توجد تو�شعات ال�شجيل الزيتي في م�شر في عدة مناطق اأهمها منطقة الق�شير على �شاطئ 

المنتجة  طرطور  اأبو  منطقة  وفي  اأ�شوان،  �شمال  النيل  وادي  في  اإدفو  ومنطقة  االأحمر،  البحر 

اأبو زنيمة جنوب غرب �شيناء، وفي منطقة المغارة قرب  للفو�شفات في ال�شحراء الغربية، وفي 

مناجم الفحم في �شيناء. ال�شكل )13(. 

الم�شدر: معدل عن درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

ال�سكل - 13: تو�سعات ال�سجيل الزيتي المعروفة في م�سر
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الجزء الأول

اأما على م�شتوى االأحوا�ض، فقد تم تقييم اأربعة اأحوا�ض ذات اأهمية من ناحية احتوائها على 

م�شادر محتملة لزيت ال�شجيل، وهي اأحوا�ض: اأبو الغراديق، والعلمين، وناطور، و�شو�شان- مطروح، 

ال�شكل )14(.

الم�شدر: معدل عن درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

ال�سكل - 14: الأحوا�ش التي جرى تقييم م�سادرها من ال�سجيل الزيتي في م�سر

تقدر الم�شادر الجيولوجية المتوقعة في هذه االأحوا�ض مجتمعة بحوالي 114 مليار برميل، 

بينما ال تزيد الم�شادر المتوقعة القابلة لاإنتاج عن 4.56 مليار برميل، اأي اأن معامل اال�شتخا�ض 

الو�شطي يقارب 4% فقط. 

تعتبر ت�شكيلتا علم البويب واأبو رو�ض )الع�شر الكريتا�شي( من ال�شخور المولدة التي تمتد في 

معظم ال�شحراء الغربية، لكن هذه ال�شخور تم ت�شنيفها ك�شخور مولدة هام�شية ن�شبياً، وال يزيد 

محتواها من الكربون الع�شوي االإجمالي عن %2. 

بينما تعتبر ت�شكيلة خطاطبة من اأهم ال�شخور المولدة للنفط والغاز في ال�شحراء الغربية، 

ويتراوح محتوى الكربون الع�شوي فيها بين 3.6 - %4.2.

وياحظ من الجدول )9( اأن ت�شكيلة خطاطبة )من الع�شر الجورا�شي االأو�شط( تتو�شع على 

عمق يتراوح بين اأكثر من 3650 م في حو�ض اأبو الغراديق، بينما توجد على عمق يقارب 4270م 

في حو�شي العلمين والناطور.
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الجزء الأول

الجدول 9: تقدير م�سادر زيت ال�سجيل في بع�ش اأحوا�ش م�سر

ال�ضو�ضان - مطروح*الناطورالعلمنياأبو الغراديق*احلو�ض

خطاطبةا�شم الت�شكيلة

91.5617361ال�شماكة الفعالة

3658426742673962العمق الو�شطي )م(

4444 حمتوى الكربون الكلي )% من الوزن(

)Ro %( 1.150.850.851.15الن�شج احلراري

)
2
5.59.711.63تركيز امل�شادر اجليولوجية )مليون برميل/ كم

47.114.435.916.8امل�شادر اجليولوجية املتوقعة )مليار برميل(

1.880.581.430.67امل�شادر القابلة لاإنتاج املتوقعة )مليار برميل(

* متكثفات
امل�شدر: م�شتخل�ض من درا�شة من اإعداد اإدارة الطاقة االأمريكية، 2013.

اأو  الكريتا�شي  �شخور  الغربية  ال�شح�راء  في  ال�ش�ابقة  الحف�ر  عمليات  معظ�م  ا�شته�دفت 

ا�شتك�شافية اأعمق و�شلت اإلى  اآباراً  Apache حفرت بنجاح  �شركة  لكن  منها،  اأحدث  ر�شوبيات 

�شخور الجورا�شي مثل ت�شكيلة �شفا الرملية في حو�ض الفاغور، وذكرت في عام 2010 اأنها عثرت 

على طبقة من ال�شجيل غير المعروف في بئر �شرق بحرية، تحتوي على ما يتراوح بين 0.7 - 2.2 

مليار برميل من الزيت، واأكدت في حينها اأنها تخطط لحفر بئرين الختبار تلك الطبقة، لكنها لم 

. وذكرت بع�ض و�شائل االإعام في مطلع عام 2014 
23

توفر الحقاً اأية معلومات عن ذلك المو�شوع

اأن الهيئة العامة للبترول في م�شر ت�شتعد لطرح عطاء للتنقيب عن زيت ال�شجيل وغاز ال�شجيل 

في الباد، لكن �شيئاً ر�شمياً لم ي�شدر عن الهيئة العامة للبترول حتى تاريخ اإعداد هذه الدرا�شة.

ياحظ من متابعة البيانات الواردة في الجداول الخا�شة بالجزائر وليبيا وتون�ض وم�شر اأن 

ال�شخور الحاملة لزيت ال�شجيل تتو�شع غالباً على اأعماق كبيرة ت�شل اأحياناً اإلى اأكثر من 4000 م.

تعتبر االأردن والمغرب من اأكثر الدول العربية اهتماماً با�شتثمار تو�شعات ال�شجيل الزيتي فيها، 

وربما يعود ذلك لنق�ض الم�شادر الهيدروكربونية االأخرى فيهما، مقابل وفرة ال�شجيل الزيتي، وهذا 

ما يحدونا لتقديم بع�ض التفا�شيل عن هاتين الدولتين.
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الجزء الأول

الأردن

يعتمد االأردن ب�شكل �شبه كلي على اال�شتيراد لتلبية احتياجاته من البترول وم�شتقاته، ذلك اأن 

م�شادر النفط والغاز فيه محدودة جداً، فقد اكت�شفت �شلطة الم�شادر الطبيعية النفط في حقل 

حمزة في قاطع االأزرق عام 1984، وو�شع الحقل على االإنتاج عام 1985 لكن اإنتاجه لم يتجاوز 

ا�شتك�شاف  اتفاقية  على   2005 عام   Sonoran Energy �شركة  وقعت  وقد  40 ب/ي،   -35
وم�شاركة باالإنتاج لقاطع االأزرق الذي تبلغ م�شاحته 11205 كم مربع، تنفق بموجبها 13 مليون 

دوالر على عمليات اال�شتك�شاف خال �شت �شنوات، وتتولى ا�شتثمار االآبار الموجودة في الحقل، 

على اأن تدفع 15 األف دوالر �شنوياً عندما ي�شل معدل االإنتاج من الحقل اإلى 500 ب/ي. وبعد 

قيامها بالعديد من الدرا�شات في القاطع اأعلنت ال�شركة عن اكت�شاف نطاق حامل للنفط قدرت 

 SM اأن �شركة Sonoran االحتياطي فيه بحوالي 30 مليون برميل. وفي اأواخر عام 2007 ذكرت

Seven Holdings  قد ح�شلت منها على جزء من ح�ش�ض قاطع االأزرق واأنها قد وافقت على 
دفع بع�ض التكاليف التي اأنفقتها Sonoran حتى ذلك الوقت. كما اكت�شفت ال�شلطة حقل الري�شة 

الغازي في عام 1987 وقدرت احتياطياته من الغاز بنحو 6 مليار متر مكعب، لكن اإنتاجه يقل عن 

850 األف متر مكعب في اليوم. 

في عام 2005، دعت �شلطة الم�شادر الطبيعية ال�شركات المهتمة تقديم عرو�ض ال�شتك�شاف 

اإمكانية تطوير م�شادر ال�شجيل الزيتي في الباد، وكان من �شمن الت�شهيات التي قدمتها ال�شلطة 

مذكرة  توقيع  المبادرة  تلك  بنتيجة  تم  مجاناً.  لديها  المتاحة  المعلومات  بكل  ال�شركات  تزويد 

تفاهم مع �شركة Shell في عام 2006 للقيام بدرا�شة حول تو�شعات ال�شجيل الزيتي واإمكانية 

ا�شتخا�ض الزيت من تلك التو�شعات بكميات تجارية. 

ومنذ ذلك التاريخ تو�شلت �شلطة الم�شادر الطبيعية اإلى عدة اتفاقيات مع �شركات اأخرى 

ال�شتك�شاف وتقييم وتطوير تو�شعات ال�شجيل الزيتي في باقي اأنحاء الباد. فقد وقع االأردن 

عام 2009 على اتفاقية طويلة االأجل مع Jordan Oil Shale Company المملوكة من 

قبل �شركة Shell، وح�شلت ال�شركة بموجب االتفاقية على حقوق اال�شتك�شاف على م�شاحة 

2255 كم مربع في منطقة تمتد من غرب ال�شفاوي �شمال االأردن مروراً باالأزرق في الو�شط 
وحتى �شرحان وجابر في الجنوب، وتعتزم ال�شركة تطبيق تقنية الحرق في المو�شع ال�شتثمار 

تو�شعات ال�شجيل العميقة. وفي منت�شف عام 2013، اأعلنت ال�شركة المذكورة اأنها قد تعاقدت 

مع مركز الخدمات الجيوفيزيائية االأردني للقيام بم�شح زلزالي بهدف تحديد م�شائد ال�شجيل 

. وحتى ذلك التاريخ كانت قد جمعت وحللت قرابة 120 األف عينة من مناطق 
24

الزيتي العميقة

عملها.
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 ،Jordan Oil Shale Energy وفي عام 2010 وقع االأردن على اتفاقية مع �شركة

وهي �شركة م�شتركة تم اإن�شاوؤها بعد توقيع �شلطة الم�شادر الطبيعية على اتفاقية ا�شتك�شاف 

41 كم  على  ح�شلت  قد  ال�شركة  وكانت  االإ�شتونية.   Eesti Energia مع  �شنة   44 لمدة 

مربع في منطقة عطارات اأم الغدران قدرت الم�شادر فيها بحوالي 2 مليار طن، والتزمت 

بالقيام بدرا�شات جيولوجية لتو�شعات ال�شجيل الزيتي في المنطقة خال المرحلة االأولى 

التي تمتد الأربع �شنوات، كما تعهدت بتقييم االآثار البيئية الناتجة عن عملها. وتعمل ال�شركة 

على بناء محطة ال�شتخا�ض الزيت من ال�شجيل يتوقع لها اأن تنجز في عام 2015 وتنتج 

بمعدل 16 األف ب/ي، ترتفع الحقاً اإلى 40 األف ب/ي عام 2019. ومن المقرر حرق الزيت 

الم�شتخل�ض في محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل ال�شركة نف�شها على تطويرها 

للطاقة  الوطنية  ال�شركة  ومع  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  مع  توقيعه  جرى  اتفاق  عبر 

الكهربائية في منت�شف عام 2012. تبلغ ا�شتطاعة المحطة 500 ميغا واط، ومن المخطط 

اأن تنجز عام 2017.

 Karak International Oil �شركة  مع  اتفاقية  على  التوقيع  ج��رى   2011 ع��ام  وف��ي 

كم   35 م�شاحة  على  الزيتي  ال�شجيل  ا�شتغال  حق  على  بموجبها  ال�شركة  تح�شل  البريطانية، 

مربع في منطقة اللجون، وبلغت اال�شتثمارات المتفق عليها حوالي 1.8 مليار دوالر، حيث �شتقوم 

ال�شركة في عام 2015 باإن�شاء محطة ا�شتخا�ض للزيت بطاقة ت�شل اإلى 15 األف ب/ي، وبعد 

مرور 5-7 �شنوات على مبا�شرة العمل، يمكن لاإنتاج اأن ي�شل اإلى 30 األف ب/ي عام 2020، و60 

األف ب/ي عام 2026. واأ�شارت ال�شركة اإلى اأنها �شتدفع للحكومة االأردنية 1- 5% كحق ملكية 

من بيع الزيت الم�شتخل�ض، اإ�شافة اإلى 15- 65% على هيئة �شرائب ترتبط بمدى ريع العمل. 

وحتى عام 2013، كانت ال�شركة قد اأنجزت عدة اأبحاث تتعلق بمنطقة اللجون بتكلفة و�شلت اإلى 

30 مليون دوالر. 

لدرا�شة  الكندية   Global Oil Shale Holdings �شركة  مع   2012 عام  في  االتفاق  تم 

الجدوى االقت�شادية من تطوير تو�شعات ال�شجيل الزيتي في عطارات اأم الغدران و�شط الباد، 

وا�شفير المحطة في الجنوب وعلى م�شاحة اإجمالية تبلغ 250 كم مربع، وذلك عبر مذكرة تفاهم 

تمتد لفترة 24 �شهراً، وتق�شي بنودها االأولية بتنفيذ درا�شة الجدوى االقت�شادية لم�شروع التقطير 

ال�شطحي لل�شجيل الزيتي في منطقتي االهتمام بحيث يتم بعد ا�شتكمال الدرا�شة التفاو�ض مع 

الحكومة االأردنية حول اإبرام اتفاقية امتياز لاإنتاج. وقد بينت ال�شركة في حينها اأنها تنوي تطوير 

الم�شادر في المنطقتين للو�شول اإلى اإنتاج 8000 ب/ي في المرحلة االأولى، ثم رفع معدل االإنتاج 

اإلى 50 األف ب/ي الحقاً.
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الجزء الأول

  Whitehorn Resources كما وقع االأردن مذكرة تفاهم اأخرى في نهاية عام 2012 مع �شركة

تمتد لثاث �شنوات، وتق�شي بحفر اآبار ا�شتك�شافية والقيام بدرا�شة جدوى اقت�شادية ال�شتثمار 

ال�شجيل الزيتي على م�شاحة 283 كم مربع في منطقة وادي اأبو الحمام جنوب المملكة، با�شتخدام 

(*)EcoShale In-Capsule. وتعتقد ال�شركة باإمكانية اإنتاج 9500 ب/ي من الزيت في 
تقنية 

.
25

المرحلة االأولى، ترتفع الحقاً اإلى 50 األف ب/ي، وتقدر تكاليف الم�شروع بنحو 1 مليار دوالر

  Enefit وفي منت�شف عام 2013، منحت وزارة البيئة االأردنية موافقتها لل�شركة الم�شتركة

للم�شي قدماً بم�شروع اإن�شاء اأول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من ال�شجيل الزيتي في المملكة 

با�شتطاعة ت�شل اإلى 500 ميغاواط، وذلك في منطقة عطارات اأم الغدران. و�شوف تعمل المحطة 

المميع”  “الو�شط  تقنية  تعتمد  م�شاعفة  مراجل  �شمن  المطحون  الزيتي  ال�شجيل  حرق  على 

االأثر  بتخفي�ض  ت�شمح  تقنية  وهي  العنفات،  لتدوير  الازم  البخار  لتوليد   )Fluidized Bed(

حوالي  اإلى  تحتاج  المحطة  اأن  اإلى  الدرا�شات  وت�شير  الزيتي.  ال�شجيل  حرق  عن  الناتج  البيئي 

1200 طن من ال�شجيل الزيتي في ال�شاعة، يتم تاأمينها من موقع يبعد 11 كم عن مكانها ويقدر 
اأن تبداأ المحطة  اأربعين عاماً. ومن المخطط  اأن احتياطيات الموقع تكفي لعمل المحطة لمدة 

المنتجات  على  االأردن  اإنفاق  فاتورة  تخفي�ض  في  ي�شاهم  �شوف  مما   2017 عام  بحلول  عملها 

. كما وقع االأردن في نهاية عام 2013 
26ً

النفطية لتوليد الكهرباء بحوالي 490 مليون دوالر �شنويا

« واأقرت االتفاقية في �شهر اآذار/
(**)

على اتفاقية مع »ال�شركة العربية ال�شعودية لل�شخر الزيتي

الأربع  تمتد  والتي  العمل  من  االأول��ى  المرحلة  بتمويل  ال�شركة  تقوم  باأن  وتق�شي   ،2014 مار�ض 

11 كم مربع في  م�شاحة  على  واالقت�شادية  والبيئية  الفنية  الدرا�شات  اإجراء  وتت�شمن  �شنوات، 

منطقة عطارات اأم الغدران، بينما تت�شمن المرحلة الثانية البناء والتطوير واالإنتاج وتمتد لمدة 40 

عاماً، وتقدر قيمة االتفاقية بنحو ملياري دوالر، وتطمح اإلى اإنتاج نحو 30 األف ب/ي من الزيت 

.
27

با�شتخدام تقنية ت�شخين ال�شخر الم�شتخرج، وذلك خال 4- 8 �شنوات من بدء العمل

تو�ضعات ال�ضجيل الزيتي في الأردن

بداأ االهتمام بال�شجيل الزيتي �شرق نهر االأردن منذ الحرب العالمية االأولى، دون اأن يتم اإجراء 

درا�شات معمقة للمنطقة في ذلك الحين.

يمتلك االأردن ثروة من ال�شجيل الزيتي تتوزع على 24 منطقة في المملكة، منها ما هو قريب 

60% من  نحو  تمتد على  رئي�شية  نطاقات  ثاثة  وتتوزع على  ما هو عميق،  ومنها  ال�شطح  اإلى 

م�شاحة الباد، وهي:

*  تقوم هذه التقنية على ا�شتخا�ض الزيت عبر ت�شخين ال�شخر في حجرة )كب�شولة( با�شتخدام الغاز ال�شاخن المار في اأنابيب �شمن 
ال�شخر الم�شتخرج من المكمن.

**  Saudi Arabian Oil Shale Company
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1- في �شمال االأردن: في وادي اليرموك، والبوي�شة، وبيت را�ض، ومنطقة الري�شة روي�شد �شمال 
�شرق االأردن �شمن منطقة اإربد.

2- في و�شط االأردن: بين الح�شينية جنوباً، ودبا �شماالً، وفي اللجون وماأدبا في وادي الثمد 
�شمن منطقة الكرك.

3- في جنوب االأردن: في الجفر �شمن منطقة معان.

اأما المناطق الرئي�شية ذات الم�شادر االقت�شادية لل�شجيل الزيتي والمنا�شبة للتعدين ال�شطحي، 

فتوجد عملياً جنوب العا�شمة عمان في و�شط الباد ال�شكل )15(، وهي:

الغرب  اإل��ى  كم   20 بعد  وعلى  الجنوب من عمان،  اإل��ى  كم   100 بعد  على  وتقع  اللجون:   æ

من مدينة القطرانة. يعود عمر ال�شجيل الزيتي في هذه المنطقة اإلى طابقي الكامبانيان 

والما�شتريختيان، من ع�شر الكريتا�شي االأعلى، ويتو�شع �شمن مقعر ياأخذ منحى �شمال- 

جنوب، وتبلغ ال�شماكة الو�شطية لل�شجيل في المنطقة نحو 30 م.

æ ال�شلطاني: تقع على بعد 115 كم اإلى الجنوب من عمان، وتحاذي القطرانة من الجنوب. 

توجد تو�شعات ال�شجيل في مقعر طوله 8 كم وعر�شه بين 2- 5 كم، وياأخذ منحى �شمال 

�شمال غرب- جنوب جنوب �شرق، يعود عمر ال�شجيل الزيتي في هذه المنطقة اإلى طابقي 

الباليو�شين  دوري  من  اأح��دث  عمر  من  �شخور  اإلى  اإ�شافة  والما�شتريختيان  الكامبانيان 

والهولو�شين.

æ جرف الدراوي�ض: على بعد 145 كم اإلى الجنوب من عمان.

æ عطارات اأم الغدران: على بعد 34 كم �شرق القطرانة.

æ وادي المغر: على بعد 40 كم جنوب �شرق القطرانة.

æ �شواقة: على بعد 65 جنوب عمان.

æ خان الزبيب: على بعد 45 كم جنوب عمان، ويحاذي تو�شعات �شواقة من ال�شمال 

يبين الجدول )10( تقديرات �شابقة لم�شادر ال�شجيل الزيتي في الباد يبلغ مجموعها 53.2 

الطاقة  وزير  معالي  �شرح  بينما  االأردنية،  الطبيعية  الم�شادر  �شلطة  بيانات   ح�شب 
28

مليار طن

والثروة المعدنية االأردني في الربع االأول من عام 2014 اأن احتياطيات الباد من ال�شجيل الزيتي 

، ويو�شح الجدول )11( بع�ض الموا�شفات الفيزيائية والكيميائية لل�شجيل 
29

تبلغ نحو 70 مليار طن

الزيتي في االأردن.
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الجدول 10: تقديرات م�سادر ال�سجيل الزيتي في الأردن

املنطقة
امل�ضادر

مليار طن

الحتياطي املحتمل

مليار طن

امل�ضاحة

كم مربع

�ضماكة ال�ضجيل

مرت

1.21.220.429.6اللجون
1.10.982431.6ال�شلطاين

82.515063.8جرف الدراوي�ض
11.310.422645عطارات اأم الغدران

31.621.640وادي املغر

الم�شدر: Al Alai Jamal واآخرون، 2006.

.Arab Oil and Gas Directory, 2013 :الم�شدر

ال�سكل - 15: اأهم تو�سعات ال�سجيل الزيتي في الأردن
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الجدول 11: الخ�سائ�ش الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل الزيتي في الأردن

اللجونال�ضلطاينجرف الدراوي�ضعطارات اأم الغدرانوادي املغراملنطقة

6.8115.77.510.5حمتوى الزيت %

ن�شبة املواد الع�شوية

20.823.161821.522.1%من الوزن

املحتوى احلراري

كيلو كالوري/كغ
1270 -78086412101590

CaCO3
4852.269.1146.9654.3%من الوزن

SO3
4.24.94.34.44.8%من الوزن

الكثافة

3
غ/�شم

2.031.82.11.961.81

الرطوبة

2.91.712.82.62.43%من الوزن

الم�شدر: Al Alai Jamal واآخرون، 2006.
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المغرب

بداأ التنقيب عن ال�شجيل الزيتي في المغرب بين عامي 1939 و 1945 في مدينة طنجة حيث 

الزيت من  اأول محطة ال�شتخا�ض  بناء  «، على 
(*)

البيتوميني في طنجة ال�شجيل  عملت »جمعية 

ال�شجيل بطاقة بلغت 80 طن في اليوم، اأما تجمعات ال�شجيل الزيتي في طرفاية وتمح�شيت فلم 

تكت�شف اإال في ال�شتينات من القرن الما�شي. كما يوجد ال�شجيل الزيتي في العديد من المواقع 

االأخرى، لكنها اأقل اأهمية من حيث الحجم والم�شاحة، ال�شكل )16(.

*  Société des Schistes Bitumineux de Tanger

. 2006 ،USGS الم�شدر: معدل عن

ال�سكل - 16: تو�سعات ال�سجيل الزيتي في المغرب
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لمحة تاريخية

النفط  اأزم��ات  بعد  كبير  ب�شكل  الزيتي  ال�شجيل  من  الزيت  با�شتخا�ض  االهتمام   تزايد 

التي �شهدها العالم في عام 1973 و1979، وتم في تلك الفترة اإجراء العديد من الدرا�شات 

ودر�شت  وتمح�شيت،  طرفاية  في  الزيتي  ال�شجيل  تجمعات  على  والمخبرية  الجيولوجية 

 والحرق المبا�شر، كما جرى البحث في الجدوى االقت�شادية لتلك 
(*)

تقنيات التحليل الحراري

التجمعات. وما بين عامي 1975 و1985، �شمحت الدرا�شات الجيولوجية والمخبرية وعمليات 

وبينت  الزيتي في تمح�شيت وطرفاية،  ال�شجيل  الجيولوجي من  االحتياطي  بتحديد  التعدين 

اإمكانية ا�شتخدام تقنية التحليل الحراري ال�شتخا�ض الزيت، وهذا ما حدا بالمغرب اإلى العمل 

االحتياطيات في طنجة  تجريبية ال�شتغال  1983 كمحطة   عام 
(**)

 T3 اإن�شاء محطة  على 

وتمح�شيت وطرفاية، وتم تمويل الم�شروع عبر قر�ض من البنك الدولي. 

 للمحطة في مطلع عام 1985، بينما جرى ت�شغيلها فعلياً 
(***)

وقد تم اإجراء اختبار جاف

اختبار  وتم   ،1986 االأول/اأكتوبر  ت�شرين  �شهر  وحتى  العام  نف�ض  من  ني�شان/اأبريل  �شهر  في 

2500 من ال�شجيل الزيتي حيث تبين اأن تقنية التحليل الحراري تفوق تقنية Fisher بن�شبة 
70%. لكن تراجع اأ�شعار النفط في منت�شف الثمانينات والت�شعينات اأدى اإلى تراجع الدرا�شات 
والتجارب ثم توقفت االأبحاث في هذا المجال حتى عادت اأ�شعار النفط لل�شعود وعاد االهتمام 

بال�شجيل الزيتي.

التو�سعات الرئي�سية لل�سجيل الزيتي في المغرب

1- تمح�سيت
توجد تو�شعات ال�شجيل الزيتي في تمح�شيت في قناة �شمن جبال االأطل�ض المتو�شط على 

ارتفاع يتراوح بين 1700- 2300 م عن �شطح البحر، على بعد نحو 240 كم اإلى ال�شرق والجنوب 

ال�شرقي من مدينة الرباط، و35 كم اإلى الجنوب من مدينة اأزرو.

تنق�شم التتابعات البيتومينة في المنطقة اإلى اأربع طبقات ليثولوجية، وقد ا�شتخرجت من 

متو�شط  يبلغ  الزيتي  ال�شجيل  من  طن  مليار   42 وجود  بينت  اأ�شطوانية  عينة   76 المنطقة 

االحتياطي  من  برميل  مليار   15 حوالي  يعادل  ما  اأو  لتر/الطن،   61.5 الزيت  من  محتواها 

في  مقعرة  طّية  �شمن  مربع  كم   250 عن  تزيد  م�شاحة  على  التو�شعات  وتمتد  الجيولوجي. 

*  pyrolysis
.Tangier، Tarfaya، Timahdit، ،ن�شبة اإلى الحروف الاتينية االأولى من اأ�شماء مناطق وجود ال�شجيل الزيتي T3 شميت المحطة با�شم�  **

***  بدون وجود ال�شجيل الزيتي.
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حو�ض الكّبات، اإ�شافة اإلى 100 كم مربع �شمن مقعر اأنغوير ، وتبلغ �شماكتها الق�شوى 250م 

في �شخور الما�شتريختيان في مقر الكّبات. بينما بينت بع�ض الدرا�شات الحديثة اأن محتوى 

الزيت في �شخور ال�شجيل يتراوح بين 75- 80 لتر/الطن، مما يرفع االحتياطي الجيولوجي 

اإلى نحو 17 مليار برميل من الزيت.

2- طرفاية
تغطي تو�شعات ال�شجيل الزيتي في طرفاية م�شاحة تقارب 2500 كم مربع وتقع اإلى ال�شرق 

مدينة  من  الجنوب  اإلى  كم   1200 بعد  على  االأطل�شي  المحيط  �شاحل  على  مدينة طرفاية  من 

الرباط. وتتكون ر�شوبيات هذا الموقع من محدب يعود للع�شر الكريتا�شي االأعلى، ووجدت تتابعات 

العائدة  ال�شخور  طبقة  وتعتبر  الجيرية،  ال�شخور  من  تعاقبات  �شمن  فيه  البيتومينية  ال�شخور 

لطابق ال�شينونيان اأغنى هذه التعاقبات بالمواد الهيدروكربونية. 

اأربع طبقات ليثولوجية كما هو الحال في تو�شعات تمح�شيت، وقد  اإلى  التو�شعات  ق�شمت 

اأجريت 137 عملية فح�ض على تو�شعات طرفاية، وقدر االحتياطي الجيولوجي من الزيت بنحو 

22 مليار برميل توجد في 80 مليار طن من ال�شجيل الزيتي الذي يحتوي على الزيت بن�شبة 66- 
75 لتر/الطن.

تقوم ا�شتراتيجية المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن على ت�شجيع اإقامة �شراكات بهدف 

تطوير وا�شتغال تو�شعات ال�شجيل الزيتي، وقد تمخ�شت الجهود المبذولة في هذا المقام عن 

توقيع عدة اتفاقيات وعقود مع ال�شركات المهتمة بهذا النوع من الم�شاريع، منها اتفاقية مع �شركة 

Petrobras عام 2007، واتفاقية مع �شركة Total عام 2008. 

 San Leon Energy �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  2009 جرى  اآذار/مار�ض  �شهر  وفي 

للعمل في م�شروع جنوب طرفاية، تبعها في منت�شف عام 2010 توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة 

Eesti Energia ال�شتك�شاف تو�شعات ال�شجيل الزيتي في مختلف مناطق الباد.

وح�شلت San Leon Energy على حق اال�شتك�شاف في طرفاية عام 2010 حيث حفرت 

ثاثة اآبار ا�شتك�شافية حتى عام 2011، اكت�شف ال�شجيل الزيتي في اثنين منهما ب�شماكة 30 م، 

بينما ح�شلت ال�شركة على نتائج و�شفتها بالم�شجعة في البئر الثالث.

 وفي عام 2011 جرى منح �شركة East West Petroleum Corporation  حق 

التنقيب في امتياز تبلغ م�شاحتة حوالي 2000 كم مربع، على بعد 125 كم جنوب غرب الدار 

البي�شاء. 
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 San Leon Energy وفي �شهر اآب/اأغ�شط�ض عام 2013، تم توقيع مذكرة تفاهم اأخرى مع

للعمل في م�شروع �شمال طرفاية. 

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة IES Maroc في عام 2012 لم�شروع غرب طرفاية، 

بينما وقعت �شركة طاقة االإماراتية على مذكرة تفاهم لتطوير ال�شجيل الزيتي في منت�شف عام 

.Tassemakht 2013 في منطقة تا�شيماخت

وكانت �شركة San Leon Energ قد ح�شلت في اأواخر عام 2013 على ترخي�ض من المكتب 

الوطني للهيدروكربونات والمعادن لتقييم ال�شجيل الزيتي في قاطع تبلغ م�شاحته 36 كم مربع في 

تمح�شيت. يت�شمن الترخي�ض قيام ال�شركة بتقييم قابلية ا�شتخدام عمليات االإ�شاح ال�شطحية 

في الم�شروع، وهي عمليات تت�شمن التحليل الحراري لل�شجيل الزيتي وتكثيف االأبخرة الناتجة. 

وذكرت ال�شركة اأن المنطقة تحتوي على طبقات غنية بال�شجيل الذي يبلغ محتواه من الزيت 99 

لتر/ الطن، وهو ما يعتبر المحتوى االأعلى من نوعه في المغرب، كما يتميز ال�شجيل باأنه االأقل 

رطوبة بين معظم تو�شعات ال�شجيل الزيتي في العالم. 

اأن  بموجبها  اأكدت  مختلفة  تحاليل   Enefit Outotec Technology �شركة  اأجرت  كما 

االإ�شاح  تقنية  معالجته  في  ا�شتخدمت  لو  تجارية  قيمة  يمتلك  تمح�شيت  في  الزيتي  ال�شجيل 

ال�شطحية الخا�شة بها، حيث اأنجزت ال�شركة المذكورة درا�شة تقييمة اأولية م�شتخدمة البيانات 

المتاحة عن ال�شجيل الزيتي في المنطقة، وبينت اأن الم�شروع �شيكون تجارياً لو تم بناء محطة 

تعالج 280 طن من ال�شجيل الزيتي في ال�شاعة. واأو�شحت الدرا�شة اأن وحدة التحطيم والتقطير 

Retorting  �شوف تنتج 3600 برميل من الزيت في اليوم. كما يمكن اإ�شافة وحدتين لزيادة 
االإنتاج اإلى 11 األف برميل من الزيت في اليوم، وتت�شمن الوحدتان معدات لتطوير الزيت الم�شّنع 

.
30

ولتوليد الطاقة

الزيتي في تمح�شيت  لل�شجيل  والكيميائية  الفيزيائية  الخ�شائ�ض  الجدول )12( بع�ض  يبين 

23% من  اأعلى بحوالي  اأن المحتوى الحراري في تو�شعات تمح�شيت  وطرفاية، حيث ياحظ 

.
31

مثيله في طرفاية
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الجدول 12: بع�ش الخ�سائ�ش الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل الزيتي في تمح�سيت وطرفاية

طرفايةمتح�ضيت

717.5الرطوبة %
3
2.2432.276الكثافة كغ/م

14361100املحتوى احلراري كيلو كالوري/كغ

65.354.9اخلبث %

12.911.3الكربون الع�شوي%

4.68الكربون الاع�شوي%

17.519حمتوى الكربون الكلي%

1.61.7الكربيت الع�شوي%

0.70.3الكربيت الاع�شوي%

2.32حمتوى الكربيت الكلي%

الم�شدر: المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، 2014.
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الفصل الثالث
زيت ال�سجيل/ال�سجيل الزيتي في بع�ش دول العالم

اإ�ستونيا

فيها   الطاقة  كون قطاع  االأوروب��ي  االتحاد  دول  نوعها �شمن  فريدة من  اإ�شتونيا حالة  تعتبر 

يعتمد ب�شكل �شبه كلي على م�شدر وحيد هو ال�شجيل الزيتي، كما تعتبر من اأكبر منتجي ال�شجيل 

الزيتي في العالم رغم اأنها تمتلك احتياطياً متوا�شعاً منه مقارنة بالواليات المتحدة اأو رو�شيا اأو 

البرازيل، لكن قرابة قرن من ا�شتثمار هذا الم�شدر في الباد، جعل اإ�شتونيا ذات خبرة ال ي�شتهان 

وتقدر  برميل  مليار   16 بنحو  اإ�شتونيا  في   
32

ال�شجيل زيت  م�شادر  تقدر  المجال.  هذا  في  بها 

م�شادر ال�شجيل الزيتي بحوالي 4 مليار طن، مما يجعل احتياطياتها من ال�شجيل الزيتي معادلة 

لحوالي 17% من احتياطيات االتحاد االأوروبي مجتمعاً. 

اأكبر  نف�شه  الوقت  في  لكنها  بالطاقة  غن���ية  اإ�شت����ونيا  في  الزي����تي  ال�شج��يل  �شخور  تعتبر 

م�شدر لما ي�شمى بغازات الدفيئة في الباد، حيث تط���رح المحط����ة الحكومية لتوليد الطاقة 

Eesti Energia’s Narva  حوالي 80% من اإجمالي ما تنتجه الباد من هذه الغازات. 
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وقد �شكلت الطاقة المنتجة با�شتخدام ال�شجيل الزيتي نحو 70% من اإجمالي اإنتاج الطاقة 

في اإ�شتونيا عام 2012، وجرى ا�شتخدام 85% من �شخور ال�شجيل الزيتي التي تم تعدينها لتوليد 

الطاقة الكهربائية، بينما جرى ا�شتخا�ض زيت ال�شجيل والغاز وبع�ض العنا�شر االأخرى من %15 

. حيث بلغ االإنتاج ال�شنوي لمحطات التقطير في عام 2012 حوالي 1.3 مليون 
33

فقط من ال�شخور

برميل �شنوياً، وي�شتخدم نحو 1.9 مليون طن من ال�شجيل الزيتي الم�شتخرج ال�شتخا�ض الزيت. 

يتميز الزيت المنتج بالموا�شفات التالية:

محتوى منخف�ض من الماء يقل عن %0.3. -

ن�شبة ال�شوائب ال�شلبة: اأقل من %0.05. -

لزوجة منخف�شة تتراوح بين 15- 20 �شنتي �شتوك عند درجة حرارة 80 مئوية. -

محتوى منخف�ض من الكبريت يقل عن %0.7. -

 )ان�شكاب( منخف�شة تقل عن 0 درجة مئوية. -
(*)

درجة ان�شباب

ال يتوقع اأن ت�شل كمية الزيت الم�شتخل�ض من ال�شجيل الزيتي في اإ�شتونيا الأكثر من 22 األف 

 كميات الزيت الم�شتخل�ض من ال�شجيل الزيتي في 
34

ب/ي حتى عام 2016. ويبين ال�شكل )17( 

اإ�شتونيا خال الفترة الممتدة ما بين عامي 2002 و2012. 

*  Pour Point

Enift الم�شدر: الموقع االإلكتروني ل�شركة

ال�سكل - 17: كميات الزيت الم�ستخرج من ال�سجيل الزيتي في اإ�ستوينا

X 1000 برميل �سنويا
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بلغت كميات �شخور ال�شجيل الزيتي الم�شتخرجة في الباد عام 2012 حوالي 15.86 مليون 

ثاني  انبعاث غاز  ب�شيا�شات تخفي�ض  االأوروبي والتزامها  اإ�شتونيا في االتحاد  طن. لكن ع�شوية 

اأك�شيد الكربون، تفر�ض عليها نوعاً من العبء الذي يلزمها بتخفي�ض كبير النبعاثات هذا الغاز التي 

بلغت 15.7 مليون طن في عام 2007. 

ل�شخور  االأمثل  اال�شتثمار  من  تتمكن  اأن  اأمل  على  التقني  التقدم  على  حالياً  الباد  تعتمد 

ال�شجيل الزيتي �شواء في توليد الكهرباء، اأو في ا�شتخا�ض كميات اأكبر من الزيت. وقد بلغ اإنفاقها 

على البحث والتطوير في هذا المجال اأكثر من 4 مليار دوالر في عام 2011، وتو�شلت في هذا 

المجال اإلى تقنية دعتها با�شم تقنية ENEFIT280، تقوم من خالها با�شتغال كامل ال�شجيل 

العملية من ال�شخور �شوى رماد ال يحتوي تقريباً  الم�شتخرج، بحيث ال يتبقى في نهاية  الزيتي 

.
35

على اأية مواد ع�شوية ويمكن ا�شتخدامه في �شناعة االإ�شمنت وبع�ض المواد الإن�شائية االأخرى

زيت ال�سجيل في الوليات المتحدة الأمريكية

اإنتاج النفط والغاز فيها خال  �شهدت الواليات المتحدة االأمريكية ارتفاعاً كبيراً في معدل 

االأعوام القليلة الما�شية نتيجة ا�شتغال زيت ال�شجيل وغاز ال�شجيل، وت�شير التقارير اإلى وجود 6 

 خال عامي 
36

منظومات للنفط والغاز تعتبر الم�شوؤولة عن 90% من نمو اإنتاج النفط االأمريكي

2012 و2013، وهي:
1 .Bekken
2 .Neobrara
3 .Permian
4 .Eagle Ford
5 .Haynesville
6 .Marcellus

وكان من نتائج هذا التوجه اأن انعك�ض منحنى االإنتاج الذي كان في تناق�ض م�شتمر منذ عدة عقود. 

اإنتاج النفط في الواليات المتحدة منذ عام 1965،  حيث  يبين المخطط في ال�شكل )18( معدل 

يظهر اأن اأعلى معدل اإنتاج كان في عام 1970 وبلغ حوالي 11.3 مليون ب/ي، ثم بداأ تناق�ض االإنتاج 

مع ارتفاع اأ�شعار النفط في عام 1973، لي�شتقر ن�شبياً بعد عام 1978، ثم يرتفع بين 1983- 1985، 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2008، �شهد معدل اإنتاج النفط االأمريكي تراجعاً وا�شحاً بلغ نحو 3.8 

مليون ب/ي. وبعد عام 2008، �شاهم اإنتاج زيت ال�شجيل في تغيير م�شار التراجع نحو االرتفاع ثانية، 

.
(*)

ليبلغ في عام 2012 نف�ض م�شتوى اإنتاج عام 1990 تقريباً، م�شجًا نحو 9 مليون ب/ي

*  معدالت االإنتاج ا�شتناداً اإلى بيانات BP Statistical Review of World Energy، بينما ياحظ اأن اإح�شائيات OGJ ت�شجل 
معدالت اأقل من BP، اإنما يبقى الفرق المطلق واحداً تقريباً، كما يبقى منحى االإنتاج واحداً.



ي
ثان

ث ال
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا

116

الجزء الأول

تعتبر  حيث  االأمريكية،  المتحدة  الواليات  في  ال�شجيل  منظومات  موقع   )19( ال�شكل  يبين 

 ،
37

منظومتا Bakken Shale، وEagle Ford م�شدراً الأكثر من 63% من نمو االإنتاج الم�شار له

وقد �شاهمت زيادة عمليات الحفر وكفاءتها وطرق اإكمال االآبار وارتفاع معدالت اإنتاجيتها في هذا 

النمو. 

BP Statistical Review of World Energy الم�شدر: معدالت االإنتاج ا�شتناداً اإلى  

ال�سكل- 18: معدل اإنتاج النفط في الوليات المتحدة الأمريكية بين عامي 1965 - 2013

وتغير �سعر النفط خلل الفترة نف�سها
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Eagle Ford ت�سكيلة

تعود ت�شكيلة Eagle Ford ال�شكل )20( اإلى الع�شر الكريتا�شي حيث كانت تعتبر �شخراً مولداً 

، وهي الت�شكيلة التي غذت ت�شكيلة Austin Chalk الواقعة 
(*)

في جنوب و�شرق والية تك�شا�ض

 Edwards ت�شكيلة  اإلى  و�شوالً  الحفر  على  ال�شركات  بع�ض  وقد عملت  والغاز،  بالنفط  فوقها 

المكونة من ال�شخر الجيري والمتو�شعة اإلى االأ�شفل من Eagle Ford، وخال ذلك بداأ ال�شجيل 

في الواليات المتحدة يلفت االأنظار بقوة منذ عام 2008، عندما حفرت �شركة Petrohawk اأول 

بئر ناجح الإنتاج زيت ال�شجيل من ت�شكيلة Eagle Ford في جنوب والية تك�شا�ض. 

و�شرعان ما تداعت ال�شركات البترولية اإلى  المنطقة وبداأت م�شاحة العمل فيها بالتزايد لتمتد 

من الحدود مع المك�شيك باتجاه الداخل على طول نحو 640 كم باتجاه �شمال �شرق تك�شا�ض، 

*  الت�شكيلة Formation هي الطبقة ال�شخرية نف�شها، اأما المنظومة Play فتت�شمن معنى الت�شكيلة وتوليد الهيدروكربون وتجّمعه.

.2011 ،EIA :الم�شدر

ال�سكل - 19: منظومات ال�سجيل المعروفة والمتوقعة في الوليات المتحدة الأمريكية
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1200 ترخي�ض، مع منح  اإلى   2012 المنطقة في مطلع عام  العمل في  ولي�شل عدد تراخي�ض 

الت�شكيلة على طول  منذ ذلك الحين. تمتد  100 ترخي�ض �شهرياً  تراخي�ض جديدة بمعدل نحو 

حوالي 80 كم وت�شل �شماكتها اإلى 76 م عند عمق يتراوح بين 1220 م، و3657 م. بلغ معدل 

اإنتاج الت�شكيلة حوالي 599 األف ب/ي من الزيت والمتكثفات في الن�شف االأول من عام 2013 ، 

ويمثل الزيت المنتج زيادة تقارب 51% عن معدل عام 2012، بينما و�شل معدل االإنتاج اإلى نحو 

1 مليون ب/ي في اآخر عام 2013.

.2011 ،EIA :الم�شدر

ال�سكل -  20: منظومة Eagle Ford في جنوب تك�سا�ش

يبين المخطط في ال�شكل )21( عدد الحفارات العاملة في منظومة Eagle Ford، حيث كانت 

51 حفارة تعمل في المنطقة في �شهر كانون الثاني/يناير من عام 2007، بينما و�شل العدد اإلى 
315 حفارة في �شهر اأيار/مايو عام 2012، ليبداأ بعدها في التراجع الن�شبي م�شتقراً عند حوالي 

.
38

290 حفارة في ال�شهر حتى مطلع عام 2014 
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ويبين المخطط في ال�شكل )22( معدل اإنتاج البئر الواحد، حيث ياحظ اأنه منذ مطلع عام 

2007، وحتى كانون االأول/اأكتوبر 2009، كان و�شطي اإنتاج البئر ال يتعدى 36 ب/ي، بينما بلغ 
المعدل نحو 104 ب/ي عام 2010، وارتفع اإلى 196 ب/ي عام 2011، و274 ب/ي عام 2012، 

و�شوالً اإلى 369 ب/ي عام 2013، بينما زاد المعدل عن 400 ب/ي في ال�شهور الثاثة االأولى 

من عام 2014.

.2014 ،EIA الم�شدر: ا�شتناداً اإلى بيانات

ال�سكل - 21: تغير عدد الحفارات العاملة في منظومة Eagle Ford منذ عام 2007
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.2014 ،EIA الم�شدر: ا�شتناداً اإلى بيانات

Eagle Ford ال�سكل - 22: معدل اإنتاج البئر الجديد في منظومة

 Eagle منظومة  في  العاملة  الحفارات  تغير عدد  وا�شح  ب�شكل  يبين  فهو   )23( ال�شكل  اأما 

 ،2009 اإلى   2007 عامي  بين  الممتدة  الفترة  خال  النفط، خا�شة  اأ�شعار  تغيرات  مع   Ford
ويظهر جلياً تاأثير االأزمة االقت�شادية العالمية على اأ�شعار النفط وعدد الحفارات. 

اأن  اإال   ،2012 عام  منذ  بالتراجع  بداأ  �شنوياً  العاملة  الحفارات  عدد  معدل  اأن  ياحظ  كما 

هذا التراجع واإن كان متما�شياً مع تراجع اأ�شعار النفط وا�شتقرارها الن�شبي، لكن معدل االإنتاج 

االإجمالي من االآبار المحفورة في الت�شكيلة لم يتراجع مبا�شرة، غير اأن معدل نمو هذا االإنتاج قد 

تاأثر. 
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وت�شير بيانات Baker Hughs اإلى اأن عدد االآبار المحفورة في المنظومة بلغ حتى الربع االأول 

من عام 2014 نحو 1171 بئراً.

.2014 ،Backer Hugs2014، و ،EIA الم�شدر: ا�شتناداً اإلى بيانات

ال�سكل - 23: تغير عدد الحفارات العاملة في ت�سكيلة Eagle Ford مع تغيرات اأ�سعار النفط
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Bakken ت�سكيلة

يمتد عمر هذه الت�شكيلة من ع�شر الديفوني االأعلى وحتى المي�شي�شيبيان، وتمتد على م�شاحة 

تقارب 520 األف كم مربع في حو�ض Williston، وال تتك�شف هذه الت�شكيلة على ال�شطح في 

 Bakken تعتبر ت�شكيلة .Eagle Ford لت�شكيلة  بالن�شبة  الحال  هو  ما  على خاف  مكان  اأي 

من ال�شخور الغنية المولدة للنفط، وقد اكت�شف النفط فيها الأول مرة عام 1951، لكن التقنيات 

الم�شاحة  هيئة  قدرت   ،1999 عام  في  منها.  باالإنتاج  ت�شمح  تكن  لم  الوقت  ذلك  في  المتاحة 

الجيولوجية االأمريكية االحتياطيات الجيولوجية من الزيت في الت�شكيلة بما يتراوح بين 271- 

503 مليار برميل، وبقيمة و�شطية تبلغ 413 مليار برميل. وفي عام 2000، اكت�شف فيها حقل 
Elm Coulee  وتبلغ �شماكة الت�شكيلة المنتجة في الحقل نحو 15 م فقط، وتتو�شع على عمق 
الجذوع  وت��راوح طول  االأفقي  الحفر  بتقنية  الحقل  3200 م. جرى تطوير   -2600 بين  يتراوح 

االأفقية بين 900- 1500م، وقد اعتبر الحقل في عام 2009 من �شمن اأكبر ثاثين حقًا في 

 .
39

الواليات المتحدة االأمريكية

في عام 2008 قدرت هيئة الم�شاحة الجيولوجية االأمريكية احتياطيات الزيت القابلة لاإنتاج 

في ت�شكيلة Bakken بما يتراوح بين 3- 4.3 مليار برميل، بينما ن�شرت والية �شمال داكوتا تقريراً 

قدرت فيه االحتياطي القابل لاإنتاج فنياً من الت�شكيلة المذكورة بحوالي 2.1 مليار برميل. 

ومنذ ذلك الحين ن�شرت العديد من التقارير والدرا�شات عن تقديرات م�شادر واحتياطيات 

الزيت في ت�شكيلة Bakken، وفي �شهر ني�شان/اأبريل 2013 رفعت هيئة الم�شاحة الجيولوجية 

 ،
40

برميل مليار   7.4 اإلى  الت�شكيلة  في  المتوقع  االأعظمي  االحتياطي  لي�شل  تقديرها  االأمريكية 

مما يجعل معامل اال�شتخا�ض قريباً من 1% فقط. وفي �شهر ني�شان/اأبريل 2014، واعتماداً 

التراكمي  االإنتاج  اأن   Continental Resources �شركة  ذكرت   ،IHS ن�شرتها  معلومات  على 

من منظومة Bakken Shale تجاوز حد 1 مليار برميل من الخام الخفيف الحلو خال الربع 

. وكانت 
41

االأول من عام 2014، وقد تم اإنتاج نحو ثلثي هذه الكمية بين عامي 2011 و2013 

Continental Resources - وهي من �شمن اأكبر ع�شر �شركات منتجة للنفط في الواليات 
32 مليار  بنحو   Bakken Shale لاإنتاج من منظومة  القابل  المتحدة- قد قدرت االحتياطي 

برميل عند معامل ا�شتخا�ض 3.5%، و36 مليار برميل عند معامل ا�شتخا�ض 4%، و45 مليار 

برميل عند معامل ا�شتخا�ض %5.

ح�شب  المتحدة  الواليات  في  الت�شكيات  بع�ض  من  ال�شجيل  زيت  اإنتاج   )24( ال�شكل  يبين 

ت�شكان   Eagle Fordو  Bakken منظومتي  اأن  ال�شكل  من  وا�شحاً  ويبدو   ،EIA تقديرات 

الم�شدر االأهم لهذا النوع من الهيدروكربونات في الباد.
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الجزء الأول

.2014 ،EIA :الم�شدر

ال�سكل -  24: معدل اإنتاج زيت ال�سجيل من بع�ش الت�سكيلت في الوليات المتحدة

مليون ب/ي

: منذ عام 
42

يبين تتبع تاريخ اإنتاج الزيت من ت�شكيلة Bakken في والية �شمال داكوتا ما يلي

2000 وحتى نهاية عام 2013، بلغ عدد االآبار المنتجة من الت�شكيلة 6824 بئراً، وبلغ متو�شط 
اإنتاج البئر الواحد خال تلك الفترة حوالي 65 ب/ي فقط. لكن هذا الرقم ال يعبر بدقة عن 

اأو�شاع االإنتاج، اإذ لم يتجاوز و�شطي اإنتاج البئر الواحد 8 ب/ي في عامي 2003 و2004، بينما 

145 ب/ي. كما  2010 م�شجًا  له في منت�شف عام  اأعلى قيمة  الواحد  البئر  اإنتاج  بلغ معدل 

ياحظ ت�شاعف معدل اإنتاج البئر الواحد بين عامي 2007 و2008. يو�شح ال�شكل )25( مخططاً 

يظهر تغير و�شطي عدد االآبار المنتجة في الت�شكيلة، اإ�شافة اإلى تغير و�شطي معدل االإنتاج من 

.
(*)

البئر الواحد

*  تم الح�شول على البيانات لل�شكل 25 و 26عبر اأخذ القيم الو�شطية لعدد االآبار ال�شهرية المنتجة واالإنتاج ال�شهري لهذه االآبار ح�شب 
اإح�شائيات اللجنة ال�شناعية في والية �شمال داكوتا، والمن�شورة على الموقع الر�شمي الإدارة الموارد المعدنية للوالية.
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الجزء الأول

يبين ال�شكل )26( تغير عدد االآبار المنتجة ب�شكل �شهري في عام 2013، واإجمالي االإنتاج 

اليومي من الت�شكيلة، حيث يتبين بو�شوح اأنه قد تم اإ�شافة حوالي 1658 بئراً اإلى مجموع االآبار 

اأقل من  ونهايته  العام  بين مطلع  االإنتاج  الفارق في معدل  كان  بينما  العام،  المنتجة خال ذلك 

190 ب/ي فقط. وهذا ما ال يمكن تف�شيره اإال باأن معدل االإنتاج من االآبار المنتجة �شابقاً كان 
يتراجع ب�شرعة كبيرة، اإ�شافة اإلى اأن معدل االإنتاج من االآبار الجديدة ا�شتطاع بالكاد اأن يعو�ض 

ذلك التراجع.

الم�شدر: معالجة بيانات اللجنة ال�شناعية في والية �شمال داكوتا.

ال�سكل-  25: و�سطي عدد الآبار المنتجة �سنويًا، ومعدل الإنتاج اليومي من البئر الواحد

في ت�سكيلة Bakken في ولية �سمال داكوتا
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الجزء الأول

الم�شدر: معالجة بيانات اللجنة ال�شناعية في والية �شمال داكوتا.

ال�سكل 26: تغير عدد الآبار المنتجة �سهريًا وتغير معدل الإنتاج اليومي 

من ت�سكيلة Bakken في ولية �سمال داكوتا خلل عام 2013

اإجماالً، يعطي النظر اإلى اإنتاج زيت ال�شجيل في الواليات المتحدة انطباعاً اأولياً باأن هذا النوع 

من الهيدروكربونات قد غير وجه االإنتاج االأمريكي، وقد يكون ذلك �شحيحاً جزئياً عند النظر اإلى 

تغير منحى االإنتاج كما هو مبين في ال�شكل )18(، لكن ال�شوؤال االأهم الذي يطرح نف�شه دوماً ه��و:

هل يمكن اعتبار اإنتاج زيت ال�ضجيل ظاهرة �ضتوؤثر على اإنتاج النفط التقليدي على ال�ضعيد العالمي؟.

ترتبط اأهمية هذا ال�شوؤال باأ�شواق النفط التقليدي العالمية، فاإذا توفرت االحتياطيات المطلوبة 

وكانت هناك بالفعل اإمكانيات فنية واقت�شادية الإنتاج زيت ال�شجيل بكميات تجارية خارج الواليات 

المتحدة االأمريكية وخارج كندا )رمال القار(، فاإن هذه الكميات في حال اإنتاجها �شت�شكل مناف�شاً 

يوؤدي اإلى ا�شطراب في االأ�شواق من جهة، كما �شوف تقلل من الطلب العالمي على النفط التقليدي 

من جهة اأخرى. اأما اإذا لم تكن هذه الوفرة متاحة فعندئٍذ يمكن القول اإن ظاهرة اإنتاج هذا النوع 

من الهيدروكربونات لن تعدو اأن تكون زوبعة في فنجان، اأو �شتكون ظاهرة محلية في اأح�شن تقدير.

اإنما تبقى االإجابة على ال�شوؤال اأمراً لي�ض بتلك ال�شهولة، فالمو�شوع يمكن النظر له من عدة 

زوايا، حيث يرى البع�ُض اأن الظروف منا�شبة الزدهار اإنتاج زيت ال�شجيل، فاأ�شعار النفط العالية 
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الجزء الأول

ن�شبياً، وتنامي الطلب العالمي على الطاقة تعتبر من جملة الحوافز التي ت�شجع ال�شركات على 

متابعة ال�شير في هذا الم�شمار. ولعل هذا هو ال�شبب وراء تلك )الفورة( في االإنتاج، والتي اأطاحت 

ب�شبح تراجع االإنتاج االأمريكي، ففي عام 2000 كان معدل االإنتاج في �شمال داكوتا اأقل من 100 

األف ب/ي، لكن �شركات الحفر ا�شتفادت من فكرة الت�شقيق الهيدروليكي، فت�شاعف االإنتاج عام 

اأنه   2014 �شباط/فبراير  في   Petroleum Economist مجلة  ن�شرته  تقرير  وذكر   ،2009
اأما في والية تك�شا�ض فقد �شاهم   .

(*)
اإلى 1 مليون ب/ي اأن ي�شل في عام 2014   

43
ال ي�شتبعد

اإنتاج الوالية اإلى اأكثر من 2.7 مليون ب/ي. وتتوقع اإدارة  الت�شقيق الهيدروليكي في رفع معدل 

معلومات الطاقة اأن يرتفع االإنتاج االأمريكي اإجماالً لي�شل اإلى 9.3 مليون ب/ي عام 2015، وهو 

ما �شيكون في حال تحققه اأعلى معدل اإنتاج ت�شله الواليات المتحدة منذ عام 1972.

حجم  من  التقليل  على  االأمريكي  االقت�شاد  �شاعد  االإنتاج  في  النمو  هذا  اأن  الطبيعي  ومن 

الواردات النفطية التي �شكلت اأكثر من 60% من ا�شتهاك الواليات المتحدة عام 2005، بينما 

�شكلت الواردات في عام 2013 حوالي 70% من واردات عام 2005. يبين الجدول )13( وال�شكل 

 بين عامي 1973 و2013، والتي يتوقع لها اأن 
44

)27( الواردات االأمريكية من النفط والم�شتقات

ت�شكل 25% في الطلب االأمريكي عام 2015.

الجدول  13: واردات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط والم�ستقات البترولية

األف ب/ي

الواردات ال�ضنة الواردات ال�ضنة الواردات ال�ضنة الواردات ال�ضنة

13707 2006 8835 1995 5437 1984 6256 1973
13468 2007 9478 1996 5067 1985 6112 1974
12915 2008 10162 1997 6224 1986 6056 1975
11691 2009 10708 1998 6678 1987 7313 1976
11793 2010 10852 1999 7402 1988 8807 1977
11436 2011 11459 2000 8061 1989 8363 1978
10598 2012 11871 2001 8018 1990 8456 1979

9794 2013 11530 2002 7627 1991 6909 1980
12264 2003 7888 1992 5996 1981
13145 2004 8620 1993 5113 1982
13714 2005 8996 1994 5051 1983

.2014 ،EIA :الم�شدر

* ن�شرت اإدارة معلومات الطاقة بعده بفترة وجيزة تقديرات تبين اأن االإنتاج و�شل عملياً اإلى 1.2 مليون ب/ي في �شهر �شباط/فبراير 
.2014
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الجزء الأول

ال��واردات  اإجمالي  اإلى  العربي  الخليج  دول  من  االأمريكية  ال��واردات  ن�شبة  اإلى  النظر  وعند 

االأمريكية من النفط والم�شتقات ، يمكن ماحظة اأن حوالي 19% من الواردات االأمريكية النفطية 

تم ا�شتيرادها من دول منطقة الخليج العربي بين عامي 1973 و 2013 ال�شكل )28(، بينما بلغت 

ن�شبة الواردات من دول منظمة اأوبك حوالي 46% خال نف�ض الفترة الممتدة لخم�شة وثاثين 

عاماً ال�شكل )29(. 

.2014 ،EIA الم�شدر: معالجة بيانات

ال�سكل - 27: تغير المعدل اليومي للواردات الأمريكية من النفط والم�ستقات البترولية
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الجزء الأول

.2014 ،EIA الم�شدر: معالجة بيانات

.2014 ،EIA الم�شدر: معالجة بيانات

ال�سكل - 28: ن�سبة الواردات الأمريكية من دول الخليج العربي اإلى اإجمالي الواردات الأمريكية 

من النفط والم�ستقات

ال�سكل -  29: ن�سبة الواردات الأمريكية من دول اأوبك اإلى اإجمالي الواردات الأمريكية

من النفط والم�ستقات
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الجزء الأول

هذا التقل�ض في حجم الواردات االأمريكية �شاهم بدوره في تقلي�ض العجز التجاري االأمريكي 

والذي بلغ 34.3 مليار دوالر في �شهور ت�شرين الثاني/نوفمبر عام 2013، ويمكن النظر اإلى االأمر 

. وهنا 
45

على اأ�شا�ض اأن اإ�شافة 1 مليون ب/ي تعادل وفراً ي�شاوي نحو 100 مليار دوالر في ال�شنة

ترى اإدارة معلومات الطاقة اأن زيت ال�شجيل يمكن اأن ي�شكل حوالي ن�شف اإنتاج الباد من الخام 

بين عامي 2020 و2040، اأي ما يعادل 5 مليون ب/ي.

يتبع في العدد 158
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6201نيسان/ أبريل19-17مملكة البحرين، 
<

⁄{œ{{Ç⁄Ì<
الطاق���ة عب���د الحس���ين ب���ن عل���ي مي���رزا، وزي���ر /ال���دكتورمع���اليتح���ت رعاي���ة 

بالتع���اون ب���ين منظم���ة األقط���ار العربي���ة المص���درة للبت���رول وف���ي مملك���ة البح���رين، 

والهيئ����ة الوطني����ة لل����نفط ،)JCCP(ومرك����ز التع����اون الياب����اني للبت����رول ،)أواب����ك(

التط�����ورات الحديث�����ة ف�����ي ص�����ناعتي "انعق�����د م�����ؤتمر ح�����ول ،)NOGA(والغ�����از

19-17مملك����ة البح����رين، ف����ي الفت����رة –ف����ي المنام����ة"التكري����ر والبتروكيماوي����ات

.2016أبريل/نيسان

ه����دف الم����ؤتمر إل����ى خل����ق ف����رص لتب����ادل الخب����رات ب����ين المش����اركين ف����ي 

مج����ال تطبي����ق التقني����ات الحديث����ة والمتط����ورة الت����ي تس����اهم ف����ي تمك����ين ص����ناعتي 

التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات م�����ن مواجه�����ة التح�����ديات الت�����ي تعترض�����ها، وتحس�����ين 

.تصاديأدائها التشغيلي واالق

تكري���ر التيين ف���ي مج���ال ص���ناعص���صختش���ارك ف���ي الم���ؤتمر العدي���د م���ن الم

، )89(، مملك��ة البح��رين )2(، م��ن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة والبتروكيماوي��ات

، )2(، وجمهوري�ة الع�راق )2(، والمملك�ة العربي�ة الس�عودية )2(الجمهورية الجزائرية 

وم��ن مرك��ز ، )4(وجمهوري��ة مص��ر العربي��ة ، )4(ودول��ة ليبي��ا ، )4(ودول��ة الكوي��ت 

ركات ـوم���ن ش���،)23(والـش���ـركات الياباني���ـة )JCCP(اون الياب���اني للبت���رول ـالتع���

، ومعه��د )1(EPRIومعه��د بح��وث البت��رول المص��ري ،)1(خ��ـدمات نفطي��ة عالمي��ة

م�ن الجامع�ة البريطاني�ة ف�ي جمه�ـورية مص�ر و، )KISR)1ةالكويت لألبح�اث العلمي�

م��ن الش��ركات التابع��ة لل��دول األعض��اء ف��ي و، )1(جامع��ة الق��اهرةم��ن ، و)1(العربي��ة 
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.2016أبريل/نيسان

ه����دف الم����ؤتمر إل����ى خل����ق ف����رص لتب����ادل الخب����رات ب����ين المش����اركين ف����ي 

مج����ال تطبي����ق التقني����ات الحديث����ة والمتط����ورة الت����ي تس����اهم ف����ي تمك����ين ص����ناعتي 

التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات م�����ن مواجه�����ة التح�����ديات الت�����ي تعترض�����ها، وتحس�����ين 

.تصاديأدائها التشغيلي واالق

تكري���ر التيين ف���ي مج���ال ص���ناعص���صختش���ارك ف���ي الم���ؤتمر العدي���د م���ن الم

، )89(، مملك��ة البح��رين )2(، م��ن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة والبتروكيماوي��ات

، )2(، وجمهوري�ة الع�راق )2(، والمملك�ة العربي�ة الس�عودية )2(الجمهورية الجزائرية 

وم��ن مرك��ز ، )4(وجمهوري��ة مص��ر العربي��ة ، )4(ودول��ة ليبي��ا ، )4(ودول��ة الكوي��ت 

ركات ـوم���ن ش���،)23(والـش���ـركات الياباني���ـة )JCCP(اون الياب���اني للبت���رول ـالتع���

، ومعه��د )1(EPRIومعه��د بح��وث البت��رول المص��ري ،)1(خ��ـدمات نفطي��ة عالمي��ة

م�ن الجامع�ة البريطاني�ة ف�ي جمه�ـورية مص�ر و، )KISR)1ةالكويت لألبح�اث العلمي�

م��ن الش��ركات التابع��ة لل��دول األعض��اء ف��ي و، )1(جامع��ة الق��اهرةم��ن ، و)1(العربي��ة 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

20169أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

كما أشار إل�ى أن ه�ذا الم�ؤتمر . الواضح في أسعار المنتجات البتروكيماوية في المنطقة

يعتب��ر مناس��بة رائع��ة الس��تعراض تج��ارب ع��دد م��ن الش��ركات العامل��ة ف��ي المنطق��ة ف��ي 

.اإلنتاجيةالكفاءة التوافق مع األسعار المتدنية من خالل تقليص النفقات ورفع

الش��كر إل��ى األمان��ة العام��ة الش��ريان ل��دكتور س��عادة اه ـته وج��ـام كلم��ـوف��ي خت��

مرك��ز التع��اون الياب��انيوإل��ى ) أواب��ك(لمنظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة للبت��رول 

ود ـب�ذلوه م�ن جه�على م�ا)NOGA(ط والغازـوالهيئة الوطنية للنف)JCCP(للبترول 

للمش��اركين االس��تفادة م��ن األوراق العلمي��ة المطروح��ة خ��الل ، متمني��اً إلنج��اح الم��ؤتمر

.ب اإلقامة في ربوع مملكة البحرينـفترة انعقاد المؤتمر، وكذلك طي

كيووش���ي آس���اكو /بع���د ذل���ك تح���دث س���عادة الس���يد 

وأش����اد بالعالق����ة س����فير الياب����ان ل����دى مملك����ة البح����رين،

لمص��درة المتين��ة الت��ي تجم��ع الياب��ان م��ع ال��دول العربي��ة ا

للبت��رول، وإل��ى أهمي��ة التع��اون فيم��ا بينه��ا به��دف تط��وير 

الص���ناعة البترولي���ة، واالرتق���اء بأدائه���ا بم���ا يمكنه���ا م���ن 

.تحقيق أهدافها

هي����را أوك����ا، الم����دير إيج����ي / كم����ا تح����دث الس����يد

التنفي����ذي األول ف����ي مرك����ز التع����اون الياب����اني للبت����رول 

)JCCP( مش���يراً إل���ى النت���ائج الت���ي تحقق���ت م���ن خ���الل ،

منظم���ة األقط���ار العربي���ة التع���اون المثم���ر والمتمي���ز ب���ين 

ومرك����ز التع����اون الياب����اني )أواب����ك(لبت����روللالمص����درة 

، وأك���د عل���ى ض���رورة اس���تمرار ه���ذا )JCCP(للبت���رول 

وأع���رب ع���ن ش���كره للجه���ود الت���ي ب���ذلت م���ن . التع���اون لم���ا في���ه مص���لحة الط���رفين

والت����ي س����اهمت ف����ي عق����د ،لل����نفط والغ����ازالوطني����ةواب����ك والهيئ����ة أمنظم����ة قب����ل 

.المؤتمر، ونجاح فعالياته

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

20168أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ع��الوة عل��ى وف��د األمان��ة ، )1()أبيك��ورب(منظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة للبت��رول 

عل��ي الس��واد، ممث��ل دول��ة / كم��ا تج��در اإلش��ارة إل��ى مش��اركة س��عادة الس��يد). 8(العام��ة 

محم�د الزن�داح، ممث�ل دول�ة / البحرين ف�ي المكت�ب التنفي�ذي للمنظم�ة وس�عادة المهن�دس 

مرفق قائم�ة (. ليبيا في المكتب التنفيذي والذي ترأس وفد دولة ليبيا في فعاليات المؤتمر

)بأسماء المشاركين

<Ìä◊q|^jj ˜]<
ال���دكتور أحم���د عل���ي س���عادةافت���تح الم���ؤتمر 

الش��ريان األم��ين الع��ام للهيئ��ة الوطني��ة لل��نفط والغ��از 

)NOGA( ب�ن الدكتور عبد الحس�ين معالينيابة عن

علي مي�رزا وزي�ر الطاق�ة ف�ي مملك�ة البح�رين، حي�ث 

رحب في كلمته بالمشاركين، مؤك�داً عل�ى أهمي�ة عق�د 

تم���ر به���ا الم���ؤتمر ف���ي الظ���روف االس���تثنائية الت���ي 

ص���ناعتي التكري���ر والبتروكيماوي���ات بفع���ل التراج���ع 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

20169أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

كما أشار إل�ى أن ه�ذا الم�ؤتمر . الواضح في أسعار المنتجات البتروكيماوية في المنطقة

يعتب��ر مناس��بة رائع��ة الس��تعراض تج��ارب ع��دد م��ن الش��ركات العامل��ة ف��ي المنطق��ة ف��ي 

.اإلنتاجيةالكفاءة التوافق مع األسعار المتدنية من خالل تقليص النفقات ورفع

الش��كر إل��ى األمان��ة العام��ة الش��ريان ل��دكتور س��عادة اه ـته وج��ـام كلم��ـوف��ي خت��

مرك��ز التع��اون الياب��انيوإل��ى ) أواب��ك(لمنظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة للبت��رول 

ود ـب�ذلوه م�ن جه�على م�ا)NOGA(ط والغازـوالهيئة الوطنية للنف)JCCP(للبترول 

للمش��اركين االس��تفادة م��ن األوراق العلمي��ة المطروح��ة خ��الل ، متمني��اً إلنج��اح الم��ؤتمر

.ب اإلقامة في ربوع مملكة البحرينـفترة انعقاد المؤتمر، وكذلك طي

كيووش���ي آس���اكو /بع���د ذل���ك تح���دث س���عادة الس���يد 

وأش����اد بالعالق����ة س����فير الياب����ان ل����دى مملك����ة البح����رين،

لمص��درة المتين��ة الت��ي تجم��ع الياب��ان م��ع ال��دول العربي��ة ا

للبت��رول، وإل��ى أهمي��ة التع��اون فيم��ا بينه��ا به��دف تط��وير 

الص���ناعة البترولي���ة، واالرتق���اء بأدائه���ا بم���ا يمكنه���ا م���ن 

.تحقيق أهدافها

هي����را أوك����ا، الم����دير إيج����ي / كم����ا تح����دث الس����يد

التنفي����ذي األول ف����ي مرك����ز التع����اون الياب����اني للبت����رول 

)JCCP( مش���يراً إل���ى النت���ائج الت���ي تحقق���ت م���ن خ���الل ،

منظم���ة األقط���ار العربي���ة التع���اون المثم���ر والمتمي���ز ب���ين 

ومرك����ز التع����اون الياب����اني )أواب����ك(لبت����روللالمص����درة 

، وأك���د عل���ى ض���رورة اس���تمرار ه���ذا )JCCP(للبت���رول 

وأع���رب ع���ن ش���كره للجه���ود الت���ي ب���ذلت م���ن . التع���اون لم���ا في���ه مص���لحة الط���رفين

والت����ي س����اهمت ف����ي عق����د ،لل����نفط والغ����ازالوطني����ةواب����ك والهيئ����ة أمنظم����ة قب����ل 

.المؤتمر، ونجاح فعالياته

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

20168أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ع��الوة عل��ى وف��د األمان��ة ، )1()أبيك��ورب(منظم��ة األقط��ار العربي��ة المص��درة للبت��رول 

عل��ي الس��واد، ممث��ل دول��ة / كم��ا تج��در اإلش��ارة إل��ى مش��اركة س��عادة الس��يد). 8(العام��ة 

محم�د الزن�داح، ممث�ل دول�ة / البحرين ف�ي المكت�ب التنفي�ذي للمنظم�ة وس�عادة المهن�دس 

مرفق قائم�ة (. ليبيا في المكتب التنفيذي والذي ترأس وفد دولة ليبيا في فعاليات المؤتمر

)بأسماء المشاركين

<Ìä◊q|^jj ˜]<
ال���دكتور أحم���د عل���ي س���عادةافت���تح الم���ؤتمر 

الش��ريان األم��ين الع��ام للهيئ��ة الوطني��ة لل��نفط والغ��از 

)NOGA( ب�ن الدكتور عبد الحس�ين معالينيابة عن

علي مي�رزا وزي�ر الطاق�ة ف�ي مملك�ة البح�رين، حي�ث 

رحب في كلمته بالمشاركين، مؤك�داً عل�ى أهمي�ة عق�د 

تم���ر به���ا الم���ؤتمر ف���ي الظ���روف االس���تثنائية الت���ي 

ص���ناعتي التكري���ر والبتروكيماوي���ات بفع���ل التراج���ع 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201611أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

د أه���م ـبح أح���ـية لتص���ـدرتها التنافس���ـز ق���ـزي���ـناعة، وتعـ���ـف���ي النه���وض ب���أداء الص

ودة إل������ى ـوالبتروكيماوي������ة العالي������ة الج������دير المنتج������ات البترولي������ة ـمراك������ز تص������

الي الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ـجل إجم���ـواق العالمي���ة، حي���ث س���ـاألس���

6.9ف����ي أواب����ك ارتفاع����اً غي����ر مس����بوق خ����الل الع����امين الماض����يين م����ن ح����والي 

ت ـوم، بزي���ادة بلغ���ـي���ـملي���ون برمي���ل ف���ي ال8.52وم إل���ى ـي���ـل ف���ي الـون برمي���ـملي���

اءت ـج���. ريرية ل���دول أواب���كـاقة التك���ـالي الط���ـم���ن إجم���% 23.5والي ـسبتها ح���ـن���

عودية ـفاتين جدي���دتين ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���ـغيل مص���ـجة تش���ـه���ذه الزي���ادة نتي���

اقة ك����ل ـلغ ط����ـوتب����) رفـياس����(ع ـفاة ينب����ـومص����) س����اتورب(هم����ا مص����فاة الجبي����ل 

أل����ف برمي����ل ف����ي الي����وم، ع����الوة عل����ى تش����غيل مرحل����ة التوس����عة ف����ي 400منهم����ا 

417ف���ي دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة بطاق���ة ) 2-ال���رويس(ة ال���رويس مص���فا

رية ف���ي ال���دول ـة التكري���ـاق���ـمالي الطـع إج���ـع أن يرتف���ـويتوق���. أل���ف برمي���ل ف���ي الي���وم

، 2020لول ع���ام ـملي���ون برمي���ل ف���ي الي���وم بح���12.24ك إل���ى ـاء ف���ي أواب���ـاألعض���

يجة  ـية، وذل�����ك نت�����ـع�����ن الطاق�����ة التكريري�����ة الحال�����% 43.66بتها ـأي بزي�����ادة نس�����

مة، إض���افة ـذها حالي���ا للمص���افي القائ���ـر الج���اري تنفي���ـوي���ـعة والتطـمش���اريع التوس���

ود النظي���ف ف���ي دول���ة ـروع الوق���ـافي الجدي���دة، كمش���ـدد م���ن المص���ـإل���ى إنش���اء ع���

أل����ف 615ها التكريري����ة ـفاة جدي����دة طاقت����ـالكوي����ت ال����ذي يتك����ون م����ن إنش����اء مص����

مص����افي القائم����ة، به����دف تعزي����ز ق����درة برمي����ل ف����ي الي����وم إض����افة إل����ى تط����وير ال

ص���ناعة تكري���ر ال���نفط ف���ي دول���ة الكوي���ت عل���ى إنت���اج مش���تقات بترولي���ة بمواص���ـفات 

ة المعتم���دة، إض���ـافة إل���ى تمكينه���ا م���ن تكري���ر ـر العالمي���ـمتوافق���ة م���ع أكث���ر المعايي���

.وط الخام الثقيلة والحامضيةـالنف

كم��ا ش��هدت ص��ناعة البتروكيماوي��ات ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي أواب��ك تط��ورات 

2009ملي�ون ط�ن ف�ي الس�نة ع�ام 13.8مهمة، حيث ارتفعت طاقة إنت�اج اإليثيل�ين م�ن 

م��ن إجم��الي طاق��ات إنت��اج اإليثيل��ين ف��ي الع��الم لتص��ل إل��ى % 10.32والت��ي مثل��ت نح��و 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201610أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ه، تق���دم س���عادة األس���تاذ عب���اس عل���ي النق���ي، األم���ين الع���ام لمنظم���ة ـم���ن جانب���

ب����وافر الش����كر كلمت����همس����تهل ، ف����ي )أواب����ك(األقط����ار العربي����ة المص����درة للبت����رول 

والتق���دير لمع���الي ال���دكتور عب���د الحس���ين ب���ن 

عل�����ي مي�����رزا وزي�����ر الطاق�����ة ف�����ي مملك�����ة 

البح���رين، عل���ى دعوت���ه الكريم���ة لعق���د ه���ذا 

. حرين ورعايت���ه ل���هـالم��ؤتمر ف���ي مملك���ة الب��

كم��ا تق��دم بالش���كر إل��ى س���عادة س��فير الياب���ان 

ل����دى مملك����ة البح����رين وإل����ى الس����يد م����دير 

ول مرك���������ز التع���������اون الياب���������اني للبت���������ر

)JCCP( ،���������مد ـولس���������عادة ال���������دكتور أح

از ف����ي مملك����ة البح����رين، ـط والغ����ـية للنف����ـئة الوطن����ـام للهي����ـ����ـن العـريان األمي����ـالش����

رين ف���ي المكت���ب ـكة البح���ـمثل ممل���ـواد م���ـعل���ي عب���د الجب���ار الس���يدـالس���ولس���عادة

الي ـتشار مع�����ـف مس�����ـأن�����ور خل�����دس ـالمهن�����عادة األخ ـس�����لومة،ـيذي للمنظ�����ـالتنف�����

ودهم ـولكاف���ة الع���املين ف���ي الهيئ���ة الوطني���ة لل���نفط والغ���از عل���ى جه���،الطاق���ةوزي���ر 

كم����ا رح����ب بالمش����اركين م����ن . كمال الترتيب����ات الخاص����ة بعق����د الم����ؤتمرـف����ي است����

راء تكري���ر ع���رب وأجان���ب، متمني���اً ـمعاه���د أبح���اث ومراك���ز دراس���ات بترولي���ة وخب���

وة ـة المرج��ـالغاي��وذك��ر ب��أن. رـات المؤتم��ـالل جلس��ـله��م التوفي��ق ف��ي مناقش��اتهم خ��

ظر ح���ول ـثل ف���ي تب���ادل الخب���رات واآلراء ووجه���ات الن���ـر تتم���ـم���ـذا المؤتـم���ن ه���

أه����م وأش����ار إل����ى . رير والبتروكيماوي����اتـالحديث����ة ف����ي ص����ناعتي التك����ورات ـالتط����

اإلنج���ازات الت���ي قام���ت ال���دول األعض���اء بتنفي���ذها والمتوق���ع إنجازه���ا ف���ي الس���نوات 

.فيض النفقاتالخمس القادمة لتحسين األداء وتخ

وذل���ك م���ن خ���الل مش���اريع تط���وير المنش���آت القائم���ة، وبن���اء منش���آت جدي���دة 

تس��تخدم فيه��ا أح��دث م��ا توص��لت إلي��ه األبح��اث العلمي��ة م��ن تقني��ات متط��ورة تس��اهم 
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د أه���م ـبح أح���ـية لتص���ـدرتها التنافس���ـز ق���ـزي���ـناعة، وتعـ���ـف���ي النه���وض ب���أداء الص

ودة إل������ى ـوالبتروكيماوي������ة العالي������ة الج������دير المنتج������ات البترولي������ة ـمراك������ز تص������

الي الطاق���ة التكريري���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ـجل إجم���ـواق العالمي���ة، حي���ث س���ـاألس���

6.9ف����ي أواب����ك ارتفاع����اً غي����ر مس����بوق خ����الل الع����امين الماض����يين م����ن ح����والي 

ت ـوم، بزي���ادة بلغ���ـي���ـملي���ون برمي���ل ف���ي ال8.52وم إل���ى ـي���ـل ف���ي الـون برمي���ـملي���

اءت ـج���. ريرية ل���دول أواب���كـاقة التك���ـالي الط���ـم���ن إجم���% 23.5والي ـسبتها ح���ـن���

عودية ـفاتين جدي���دتين ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���ـغيل مص���ـجة تش���ـه���ذه الزي���ادة نتي���

اقة ك����ل ـلغ ط����ـوتب����) رفـياس����(ع ـفاة ينب����ـومص����) س����اتورب(هم����ا مص����فاة الجبي����ل 

أل����ف برمي����ل ف����ي الي����وم، ع����الوة عل����ى تش����غيل مرحل����ة التوس����عة ف����ي 400منهم����ا 

417ف���ي دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتح���دة بطاق���ة ) 2-ال���رويس(ة ال���رويس مص���فا

رية ف���ي ال���دول ـة التكري���ـاق���ـمالي الطـع إج���ـع أن يرتف���ـويتوق���. أل���ف برمي���ل ف���ي الي���وم

، 2020لول ع���ام ـملي���ون برمي���ل ف���ي الي���وم بح���12.24ك إل���ى ـاء ف���ي أواب���ـاألعض���

يجة  ـية، وذل�����ك نت�����ـع�����ن الطاق�����ة التكريري�����ة الحال�����% 43.66بتها ـأي بزي�����ادة نس�����

مة، إض���افة ـذها حالي���ا للمص���افي القائ���ـر الج���اري تنفي���ـوي���ـعة والتطـمش���اريع التوس���

ود النظي���ف ف���ي دول���ة ـروع الوق���ـافي الجدي���دة، كمش���ـدد م���ن المص���ـإل���ى إنش���اء ع���

أل����ف 615ها التكريري����ة ـفاة جدي����دة طاقت����ـالكوي����ت ال����ذي يتك����ون م����ن إنش����اء مص����

مص����افي القائم����ة، به����دف تعزي����ز ق����درة برمي����ل ف����ي الي����وم إض����افة إل����ى تط����وير ال

ص���ناعة تكري���ر ال���نفط ف���ي دول���ة الكوي���ت عل���ى إنت���اج مش���تقات بترولي���ة بمواص���ـفات 

ة المعتم���دة، إض���ـافة إل���ى تمكينه���ا م���ن تكري���ر ـر العالمي���ـمتوافق���ة م���ع أكث���ر المعايي���

.وط الخام الثقيلة والحامضيةـالنف

كم��ا ش��هدت ص��ناعة البتروكيماوي��ات ف��ي ال��دول األعض��اء ف��ي أواب��ك تط��ورات 

2009ملي�ون ط�ن ف�ي الس�نة ع�ام 13.8مهمة، حيث ارتفعت طاقة إنت�اج اإليثيل�ين م�ن 

م��ن إجم��الي طاق��ات إنت��اج اإليثيل��ين ف��ي الع��الم لتص��ل إل��ى % 10.32والت��ي مثل��ت نح��و 
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ه، تق���دم س���عادة األس���تاذ عب���اس عل���ي النق���ي، األم���ين الع���ام لمنظم���ة ـم���ن جانب���

ب����وافر الش����كر كلمت����همس����تهل ، ف����ي )أواب����ك(األقط����ار العربي����ة المص����درة للبت����رول 

والتق���دير لمع���الي ال���دكتور عب���د الحس���ين ب���ن 

عل�����ي مي�����رزا وزي�����ر الطاق�����ة ف�����ي مملك�����ة 

البح���رين، عل���ى دعوت���ه الكريم���ة لعق���د ه���ذا 

. حرين ورعايت���ه ل���هـالم��ؤتمر ف���ي مملك���ة الب��

كم��ا تق��دم بالش���كر إل��ى س���عادة س��فير الياب���ان 

ل����دى مملك����ة البح����رين وإل����ى الس����يد م����دير 

ول مرك���������ز التع���������اون الياب���������اني للبت���������ر

)JCCP( ،���������مد ـولس���������عادة ال���������دكتور أح

از ف����ي مملك����ة البح����رين، ـط والغ����ـية للنف����ـئة الوطن����ـام للهي����ـ����ـن العـريان األمي����ـالش����

رين ف���ي المكت���ب ـكة البح���ـمثل ممل���ـواد م���ـعل���ي عب���د الجب���ار الس���يدـالس���ولس���عادة

الي ـتشار مع�����ـف مس�����ـأن�����ور خل�����دس ـالمهن�����عادة األخ ـس�����لومة،ـيذي للمنظ�����ـالتنف�����

ودهم ـولكاف���ة الع���املين ف���ي الهيئ���ة الوطني���ة لل���نفط والغ���از عل���ى جه���،الطاق���ةوزي���ر 

كم����ا رح����ب بالمش����اركين م����ن . كمال الترتيب����ات الخاص����ة بعق����د الم����ؤتمرـف����ي است����

راء تكري���ر ع���رب وأجان���ب، متمني���اً ـمعاه���د أبح���اث ومراك���ز دراس���ات بترولي���ة وخب���

وة ـة المرج��ـالغاي��وذك��ر ب��أن. رـات المؤتم��ـالل جلس��ـله��م التوفي��ق ف��ي مناقش��اتهم خ��

ظر ح���ول ـثل ف���ي تب���ادل الخب���رات واآلراء ووجه���ات الن���ـر تتم���ـم���ـذا المؤتـم���ن ه���

أه����م وأش����ار إل����ى . رير والبتروكيماوي����اتـالحديث����ة ف����ي ص����ناعتي التك����ورات ـالتط����

اإلنج���ازات الت���ي قام���ت ال���دول األعض���اء بتنفي���ذها والمتوق���ع إنجازه���ا ف���ي الس���نوات 

.فيض النفقاتالخمس القادمة لتحسين األداء وتخ

وذل���ك م���ن خ���الل مش���اريع تط���وير المنش���آت القائم���ة، وبن���اء منش���آت جدي���دة 

تس��تخدم فيه��ا أح��دث م��ا توص��لت إلي��ه األبح��اث العلمي��ة م��ن تقني��ات متط��ورة تس��اهم 
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16:00 - 18:00 Registration 

DDAAYY OONNEE:: SSuunnddaayy,, 1177AApprriill 22001166
08:30 - 09:30 Registration 

09:30 -10 :10 Opening Ceremony
Statement of H.E. Dr. Ahmed Ali Al Sharyan, 
Secretary General of NOGA, Kingdom of Bahrain
on behalf of H.E. Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza
Minister of Energy, Kingdom of Bahrain
Statement of H.E. Mr. Kiyoshi ASAKO
Ambassador of Japan, Kingdom of Bahrain
Statement of Mr. Eiji HIRAOKA
Senior Executive Director of JCCP
Statement of H.E. Mr. Abbas Al-Naqi
Secretary General of OAPEC

10:10 - 10:30 Break
Session I: Importance of Latest Development in Petroleum Downstream Industry
Chairman Dr. Samir Elkareish, Director of Technical Affairs Dept., OAPEC

10:30 - 10:40 Opening Speech: Downstream Petroleum Industries; Challenges andOpportunities
Dr. Samir Elkareish
Director of Technical Affairs Department, OAPEC

10:40 - 11:10 Performance Improvement Programs in Arab Refining Industry 
Eng. Imad Nassif Makki
Refining Senior Expert, OAPEC

11:10 - 11:35 Integration of Refinery & Petrochemical Plant at Idemitsu Kosan
Mr. Kota ABE
Idemitsu Kosan Co. Ltd., Japan

11:35 - 12:00 MENA Refining in a More Competitive Landscape 
Mr. Mustafa Ansari
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)

12:00 - 12:30 Break
Session II: Latest Advancements in Petrochemical Industry, Technology Advancement and 

Integration with the Refining Industry
Chairman Mr. Hiroyuki YAGITA, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Japan

12:30 -1 2:55 Development of Petrochemical Industry in OAPEC Member Countries
Dr. Yasser Boghdadi
Oil Industries Expert, OAPEC

13:20 -1 3:45 Overview of the Petrochemical Sector in Algeria and its Future Development
Mr. Abdelhalim Mazouni
Sonatrach, Algeria

13:45 - 14:10 Product Stewardship in GPIC
Mr. Jamal Ali Al Shawoosh
Gulf Petrochemical Industries Co.

14:10 - 14:35 Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for Petrochemical Industry
Mr. Antti Tynys
Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge), UAE

14:35 - 15:00 Developments of South Refineries Company
Eng. Salman Haddar
South Refineries Co., Iraq

15:00 - 16:00 Lunch Hosted by OAPEC

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201612أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

اقات ـمالي ط��ـم��ن إج��% 15.2ثل نح��و ـلتم��2015نة ع��ام ـملي��ون ط��ن ف��ي الس��21.8

.مـن في العالـاج اإليثيليـإنت

وج������اءت ه������ذه الزي������ادات نتيج������ة تش������غيل العدي������د م������ن مجمع������ات إنت������اج 

ف���ي دول���ة اإلم����ارات 3-األوليفين���ات ف���ي ال���دول األعض����اء ويمث���ل مش���روع ب����روج

ملي���ون ط���ن 1.5العربي���ة المتح���دة أح���دث ه���ذه المش���روعات بطاق���ة إنتاجي���ة ح���والي 

.2015ن وذلك في عام سنوياً من اإليثيلي

الجهود الت���ي تب���ذلها وزارة الطاق���ة ف���ي مملك���ة البح���رين ب���كم���ا أش���اد س���عادته

لتط�����وير أداء ص�����ناعتي التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات، منه�����ا عل�����ى س�����بيل المث�����ال، 

مش��روع تط��وير مص��فاة س��ترة، ال��ذي يعتب��ر نموذج��اً يحت��ذى ب��ه ف��ي نج��اح توظي��ف 

لمع���دات القديم���ة ف���ي المص���فاة الت���ي يع���ود التقني���ات الحديث���ة لتعظ���يم االس���تفادة م���ن ا

ت���اريخ إنش����ائها إل����ى أكث����ر م����ن ثم����انين عام���اً، لتص����بح واح����دة م����ن أكث����ر مص����افي 

المنطق���ة العربي���ة تط���وراً م���ن حي���ث مس���توى األداء ال���ذي يُمّكنه���ا م���ن إنت���اج مش���تقات 

.بمواصفات عالمية متوافقة مع متطلبات أحدث المعايير العالمية

إل���ى أص���حاب المع���الي وزراء ال���نفط والبت���رول كم���ا توج���ه س���عادته بالش���كر

الجه���ات المنظم���ة دع���وةوالطاق���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي المنظم���ة، عل���ى تلبي���ة

بمش���اركة ه���ذا الع���دد م���ن الفني���ين والمختص���ين، وللش���ركات العامل���ة لموافقته���ا عل���ى 

مش����اركة ممثليه����ا ف����ي ه����ذا الم����ؤتمر إلغنائ����ه بالمس����تجدات وتب����ادل الخب����رات م����ع 

.من الدول األعضاءختصاصيينواالالفنيين 

أش���ار س���عادته إل���ى ح���رص ال���دول األعض���اء عل���ى بن���اء وف���ي خت���ام كلمت���ه

جس������ور التع������اون م������ع الش������ركات النفطي������ة العالمي������ة الت������ي تمتل������ك التكنولوجي������ا 

المتط��ورة، وذل��ك م��ن خ��الل إنش��اء المش��اريع المش��تركة، والتنس��يق ف��ي مج��ال دع��م 

.أنشطة البحث العلمي والتطوير
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08:30 - 09:30 Registration 

09:30 -10 :10 Opening Ceremony
Statement of H.E. Dr. Ahmed Ali Al Sharyan, 
Secretary General of NOGA, Kingdom of Bahrain
on behalf of H.E. Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza
Minister of Energy, Kingdom of Bahrain
Statement of H.E. Mr. Kiyoshi ASAKO
Ambassador of Japan, Kingdom of Bahrain
Statement of Mr. Eiji HIRAOKA
Senior Executive Director of JCCP
Statement of H.E. Mr. Abbas Al-Naqi
Secretary General of OAPEC

10:10 - 10:30 Break
Session I: Importance of Latest Development in Petroleum Downstream Industry
Chairman Dr. Samir Elkareish, Director of Technical Affairs Dept., OAPEC

10:30 - 10:40 Opening Speech: Downstream Petroleum Industries; Challenges andOpportunities
Dr. Samir Elkareish
Director of Technical Affairs Department, OAPEC

10:40 - 11:10 Performance Improvement Programs in Arab Refining Industry 
Eng. Imad Nassif Makki
Refining Senior Expert, OAPEC

11:10 - 11:35 Integration of Refinery & Petrochemical Plant at Idemitsu Kosan
Mr. Kota ABE
Idemitsu Kosan Co. Ltd., Japan

11:35 - 12:00 MENA Refining in a More Competitive Landscape 
Mr. Mustafa Ansari
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)

12:00 - 12:30 Break
Session II: Latest Advancements in Petrochemical Industry, Technology Advancement and 

Integration with the Refining Industry
Chairman Mr. Hiroyuki YAGITA, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Japan

12:30 -1 2:55 Development of Petrochemical Industry in OAPEC Member Countries
Dr. Yasser Boghdadi
Oil Industries Expert, OAPEC

13:20 -1 3:45 Overview of the Petrochemical Sector in Algeria and its Future Development
Mr. Abdelhalim Mazouni
Sonatrach, Algeria

13:45 - 14:10 Product Stewardship in GPIC
Mr. Jamal Ali Al Shawoosh
Gulf Petrochemical Industries Co.

14:10 - 14:35 Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for Petrochemical Industry
Mr. Antti Tynys
Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge), UAE

14:35 - 15:00 Developments of South Refineries Company
Eng. Salman Haddar
South Refineries Co., Iraq

15:00 - 16:00 Lunch Hosted by OAPEC
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اقات ـمالي ط��ـم��ن إج��% 15.2ثل نح��و ـلتم��2015نة ع��ام ـملي��ون ط��ن ف��ي الس��21.8

.مـن في العالـاج اإليثيليـإنت

وج������اءت ه������ذه الزي������ادات نتيج������ة تش������غيل العدي������د م������ن مجمع������ات إنت������اج 

ف���ي دول���ة اإلم����ارات 3-األوليفين���ات ف���ي ال���دول األعض����اء ويمث���ل مش���روع ب����روج

ملي���ون ط���ن 1.5العربي���ة المتح���دة أح���دث ه���ذه المش���روعات بطاق���ة إنتاجي���ة ح���والي 

.2015ن وذلك في عام سنوياً من اإليثيلي

الجهود الت���ي تب���ذلها وزارة الطاق���ة ف���ي مملك���ة البح���رين ب���كم���ا أش���اد س���عادته

لتط�����وير أداء ص�����ناعتي التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات، منه�����ا عل�����ى س�����بيل المث�����ال، 

مش��روع تط��وير مص��فاة س��ترة، ال��ذي يعتب��ر نموذج��اً يحت��ذى ب��ه ف��ي نج��اح توظي��ف 

لمع���دات القديم���ة ف���ي المص���فاة الت���ي يع���ود التقني���ات الحديث���ة لتعظ���يم االس���تفادة م���ن ا

ت���اريخ إنش����ائها إل����ى أكث����ر م����ن ثم����انين عام���اً، لتص����بح واح����دة م����ن أكث����ر مص����افي 

المنطق���ة العربي���ة تط���وراً م���ن حي���ث مس���توى األداء ال���ذي يُمّكنه���ا م���ن إنت���اج مش���تقات 

.بمواصفات عالمية متوافقة مع متطلبات أحدث المعايير العالمية

إل���ى أص���حاب المع���الي وزراء ال���نفط والبت���رول كم���ا توج���ه س���عادته بالش���كر

الجه���ات المنظم���ة دع���وةوالطاق���ة ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي المنظم���ة، عل���ى تلبي���ة

بمش���اركة ه���ذا الع���دد م���ن الفني���ين والمختص���ين، وللش���ركات العامل���ة لموافقته���ا عل���ى 

مش����اركة ممثليه����ا ف����ي ه����ذا الم����ؤتمر إلغنائ����ه بالمس����تجدات وتب����ادل الخب����رات م����ع 

.من الدول األعضاءختصاصيينواالالفنيين 

أش���ار س���عادته إل���ى ح���رص ال���دول األعض���اء عل���ى بن���اء وف���ي خت���ام كلمت���ه

جس������ور التع������اون م������ع الش������ركات النفطي������ة العالمي������ة الت������ي تمتل������ك التكنولوجي������ا 

المتط��ورة، وذل��ك م��ن خ��الل إنش��اء المش��اريع المش��تركة، والتنس��يق ف��ي مج��ال دع��م 

.أنشطة البحث العلمي والتطوير
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14:35 -15:00 An Economical/Environmental Potential Solution for Reusing the Flare Associated 
Gases in Eastern Desert Oilfields in Egypt
Dr. Fatma Ashour
Cairo University, Egypt

15:00-15:15 Closing Remarks
15:15-16:30 Lunch Hosted By National Oil and Gas Authority (NOGA)

DDAAYY TTHHRREEEE:: TTuueessddaayy,, 1199AApprriill 22001166
09:00 Departure from the Ramee Grand Hotel & Spa

14:00-10:00 Visit to Gulf Petrochemical Industries Co. (GPIC)
14:00 Lunch
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DDAAYY TTWWOO:: MMoonnddaayy,, 1188AApprriill 22001166
Session III: Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the Barrel to Higher Value 

Fuels
Chairman Mr. Jamal Ali Al Shawoosh,GulfPetrochemical Industries Co. (GPIC), 

09:00 - 09:25 Takreer Journey Towards Excellence
Dr. Hasan Karam
Abu Dhabi Oil Refining Co. (TAKREER), UAE

09:25 - 09:50 Catalytic Cracking of Gas Oil Spouted-Bed Reactor Using Radio Frequency Energy 
Dr. Salem M. Eldabah, Technical Consultant
National Oil Corporation (NOC), Libya

09:50 - 10:15 Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges For the Petroleum Industry
Dr. Wael El Moslimany
Arabian Gulf University, Bahrain

10:15 - 10:40 Petroleum-Coke Firing Boiler for Power Generation by MHPS Technology 
Mr. Hiroyuki YAGITA
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Japan

10:40- 11:10 Break
Session IV: Success Stories and Case Studies of Technology Advancement in Downstream 

Industry
Chairman Dr. Hasan Karam, Abu Dhabi Oil Refining Co. (TAKREER), UAE
11:10 - 11:35 Unlocking the Power of Commercial Excellence to Deliver Profit Improvement in a 

Volatile Environment 
Mr. Chung Chee Kong
Acceval International Pte, Singapore

11:35 - 11:50 The New Challenges for the Refining Industry in Algeria 
Mr. Hacène LAMA
Sonatrach, Algeria

11:50- 12:15 Pilot Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues from Kuwait Export and 
Lower Fars Crude Oils 
Eng. Adel Al-Mutairi
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)

12:15 - 12:40 Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the Barrel to Higher 
Value Fuels and Cleaner Refined Petroleum Products
Dr. Mohamed F. Menoufy
Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI), Egypt

12:40 - 13:10 Break

Session V: Success Stories and Case Studies of Performance Improvement in Downstream 
Industry 

Chairman Dr. Salem M. Eldabah, National Oil Corporation (NOC), Libya

13:10 -1 3:35 CT-HBT (Hybrid Titania) Catalyst for Hydrodesulfurization of Diesel Oil 
Mr. Akihiro MUTO
Chiyoda Corporation, Japan

13:25 -13:50 Egyptian Refining industry challenges
Chemist. Khalid Mansy
Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), Egypt

13:50 - 14:10 Increase the Energy Efficiency in Refining and Petrochemical Industries
Eng. Enas Albawi
Midland Refineries Co., Iraq

14:10 - 14:35 Process Integration in Leading/Key Tool for Refineries, Energy Saving and 
Development Projects 
Dr. Mamdouh Gadalla
British University, Egypt



مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

141

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201615أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

14:35 -15:00 An Economical/Environmental Potential Solution for Reusing the Flare Associated 
Gases in Eastern Desert Oilfields in Egypt
Dr. Fatma Ashour
Cairo University, Egypt

15:00-15:15 Closing Remarks
15:15-16:30 Lunch Hosted By National Oil and Gas Authority (NOGA)

DDAAYY TTHHRREEEE:: TTuueessddaayy,, 1199AApprriill 22001166
09:00 Departure from the Ramee Grand Hotel & Spa

14:00-10:00 Visit to Gulf Petrochemical Industries Co. (GPIC)
14:00 Lunch

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201614أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

DDAAYY TTWWOO:: MMoonnddaayy,, 1188AApprriill 22001166
Session III: Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the Barrel to Higher Value 

Fuels
Chairman Mr. Jamal Ali Al Shawoosh,GulfPetrochemical Industries Co. (GPIC), 

09:00 - 09:25 Takreer Journey Towards Excellence
Dr. Hasan Karam
Abu Dhabi Oil Refining Co. (TAKREER), UAE

09:25 - 09:50 Catalytic Cracking of Gas Oil Spouted-Bed Reactor Using Radio Frequency Energy 
Dr. Salem M. Eldabah, Technical Consultant
National Oil Corporation (NOC), Libya

09:50 - 10:15 Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges For the Petroleum Industry
Dr. Wael El Moslimany
Arabian Gulf University, Bahrain

10:15 - 10:40 Petroleum-Coke Firing Boiler for Power Generation by MHPS Technology 
Mr. Hiroyuki YAGITA
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Japan

10:40- 11:10 Break
Session IV: Success Stories and Case Studies of Technology Advancement in Downstream 

Industry
Chairman Dr. Hasan Karam, Abu Dhabi Oil Refining Co. (TAKREER), UAE
11:10 - 11:35 Unlocking the Power of Commercial Excellence to Deliver Profit Improvement in a 

Volatile Environment 
Mr. Chung Chee Kong
Acceval International Pte, Singapore

11:35 - 11:50 The New Challenges for the Refining Industry in Algeria 
Mr. Hacène LAMA
Sonatrach, Algeria

11:50- 12:15 Pilot Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues from Kuwait Export and 
Lower Fars Crude Oils 
Eng. Adel Al-Mutairi
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)

12:15 - 12:40 Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the Barrel to Higher 
Value Fuels and Cleaner Refined Petroleum Products
Dr. Mohamed F. Menoufy
Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI), Egypt

12:40 - 13:10 Break

Session V: Success Stories and Case Studies of Performance Improvement in Downstream 
Industry 

Chairman Dr. Salem M. Eldabah, National Oil Corporation (NOC), Libya

13:10 -1 3:35 CT-HBT (Hybrid Titania) Catalyst for Hydrodesulfurization of Diesel Oil 
Mr. Akihiro MUTO
Chiyoda Corporation, Japan

13:25 -13:50 Egyptian Refining industry challenges
Chemist. Khalid Mansy
Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), Egypt

13:50 - 14:10 Increase the Energy Efficiency in Refining and Petrochemical Industries
Eng. Enas Albawi
Midland Refineries Co., Iraq

14:10 - 14:35 Process Integration in Leading/Key Tool for Refineries, Energy Saving and 
Development Projects 
Dr. Mamdouh Gadalla
British University, Egypt



ت
مرا

ؤت
م

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

142

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201617أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

l^ÈëÁj÷]Ê<l^q^jfljâ˜]<

اس����تعرض المش����اركون ف����ي جلس����ة الخت����ام أه����م االس����تنتاجات والتوص����يات 

الت���ي توص���لت إليه���ا األوراق المعروض���ة، والنقاش���ات الت���ي تم���ت أثن���اء الجلس���ات،

:وهي كما يلي

التكنولوجي�����ا الحديث�����ة م�����ن أه�����م العوام�����ل المس�����اعدة عل�����ى تمك�����ين تعتب�����ر 

ص�������ناعتي التكري�������ر والبتروكيماوي�������ات م�������ن مواجه�������ة التح�������ديات الت�������ي 

.تعترضها، واالرتقاء بأدائها إلى المستويات المطلوبة

إن التخط����يط اإلس����تراتيجي م����ن أه����م عوام����ل نج����اح تنفي����ذ برن����امج تحس����ين 

.األداء التشغيلي

تحس���ين األداء أن المص���افي الت���ي تطب���ق ب���رامج إل���ىتش���ير التج���ارب العملي���ة

.تحسين قدرتها التنافسية في األسواق العالميةتحقق نتائج هامة في 

الص���ناعة البترولي���ةإن تطبي���ق ب���رامج الص���يانة الدوري���ة والوقائي���ة لمع���دات 

.التوقفات الطارئة التي تؤدي إلى خسارة اإلنتاجيساهم في خفض 

ف�����ي اإلنت�����اجالحديث�����ة ف�����ي تحس�����ين كف�����اءة واالبتك�����اراتاهم التقني�����ات تس�����

.والبتروكيماوياتالتكريرصناعتي 

تحس����ين ض����رورة تعزي����ز التع����اون والتنس����يق وتب����ادل الخب����رات ف����ي مج����ال 

ب����ين ك����ل م����ن مص����افي ال����نفط، ومراك����ز البح����ث العلم����ي األداء واإلنتاجي����ة 

. ، وشركات النفط العالمية والوطنيةالعربيةالدولية و

الطري�����ق إل�����ى التمي������ز يعن�����ي أن هن������اك عل�����ى ال������دوام فرص�����اً للتحس������ين 

.والوصول إلى األفضل
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تض���من الم���ؤتمر خم���س جلس���ات فني���ة خ���الل الي���ومين األول والث���اني، ق���دمت 

تناول���ت ق���دمتها األمان���ه العام���ه ث���الث أوراق متض���منةً ع���دد ورق���ة فني���ة، 22خالله���ا 

.المواضيع واألفكار الرئيسية للمؤتمرأهم 

:تناولت الجلسات الفنية المحاور الرئيسية التالية

مراجع��������ة ش��������املة للواق��������ع الح��������الي والمس��������تقبلي لص��������ناعتي التكري��������ر 

.في العالموالبتروكيماويات

.التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات

.التكرير والبتروكيماوياتتطورات العمليات التكنولوجية لصناعتي 

تكنولوجي���ا العملي���ات التحويلي���ة لتعظ���يم إنت���اج مص���افي ال���نفط م���ن المش���تقات 

البترولي����ة الخفيف����ة عالي����ة القيم����ة، وتعزي����ز ف����رص إنت����اج الوق����ود البترول����ي 

.األنظف

.التوجهات الحديثة في التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ف����ي ص����ناعتي التكري����ر والبتروكيماوي����ات، ب����رامج تحس����ين األداء والربحي����ة 

مث���ل ب���رامج ترش���يد وتحس���ين كف���اءة الطاق���ة، ب���رامج إدارة التآك���ل، تحس���ين 

عملي��������ات الص��������يانة، اس��������تراتيجيات خف��������ض التك��������اليف، إدارة الص��������حة 

.والسالمة والبيئة، التعامل مع تحديات النفوط الخام واللقائم األخرى

ي التكري����������ر دور البح����������ث والتط����������وير ف����������ي تحس����������ين أداء ص����������ناعت

.والبتروكيماويات

دراس��ات حال��ة ناجح��ة لمش��اريع تط��وير وتوس��يع جدي��دة ف��ي ص��ناعتي التكري��ر 

.والبتروكيماويات
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201623أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
<ÌŒÖÊÌÈflÀ÷]<l^ä◊¢]<|^jj ]<

Ìœu¯÷]<ÌÈ÷Ê3f÷]<l^¬^flí÷]<VîÜÀ÷]Ê<l^ËÇvj÷]<
Downstream Petroleum Industries; Challenges and Opportunities

ÖÁj“Ç÷]<KèÈ¬Üœ÷]<45<
<ÜËÇ⁄ÌÈflÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<

<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øfl⁄E‘e]Ê_D<
Dr. Samir Elkareish

Director of Technical Affairs Department
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)

م����دير إدارة الش����ؤون الفني����ة ف����ي منظم����ة / افت����تح ال����دكتور س����مير الق����رعيش

بتق����ديم نب����ذه الجلس����ة الفني����ة األول����ى ) أواب����ك(للبت����رول األقط����ار العربي����ة المص����درة

للجلس���ات الفني���ة، ث���م لخ���ص المح���اور الرئيس���ية و،ع���ن أه���داف الم���ؤتمر وأهميت���ه

:التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات في العالم، أهمها

ة بيئ���ة بانخف���اض الربحي���ة بس���بب ص���عو

تي التكري��ر األعم��ال الت��ي تح��يط بص��ناع

.والبتروكيماويات

ط واللق�����ائم ف�����ي ـبات أس�����عار النف�����ـتقل�����

وصاً ف����ي ـواق العالمي����ة، وخص����ـاألس����

الت�ي وص�لت فيه�ا أس�عار الفترة األخيرة 

)1(الشكل يبين. ةـالنفط إلى قيم منخفض

ك ـط أوب�ـ�ـعار نفـورات أس�ـطاً لتطـمخط

.2016-1990رة ـتـالل الفـخ

.المنافسة الشديدة في أسواق المنتجات البترولية

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201621أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

:وتضمنت  عرض األوراق التالية

Ìœu¯÷]<ÌÈ÷Ê3f÷]<l^¬^flí÷]<VîÜÀ÷]Ê<l^ËÇvj÷]<
Downstream Petroleum Industries; Challenges and 

Opportunities
ÖÁj“Ç÷]<KèÈ¬Üœ÷]<45

ÌÈeÜ√÷]<ŸÊÇ÷]<ª<ºÀfl÷]<ÜËÜ”i<<Ì¬^flë<]Å_<∞ä†<s⁄]Üe<

Performance Improvement Programs in Arab Refining 
Industry<

åÇfl„π]<KÍ”⁄<ÃÈë^fi<Å^€¬<

·^âÁ“<ÁäjÈ⁄ÇËc<Ì“Üç<ª<l^ËÊ^€È“Ê3f÷]Ê<ÜËÜ”j÷]<:¬^flë<∞e<ÿ⁄^”j÷]<

Integration of Refinery & Petrochemical at Idemitsu Kosan<
ÇÈä÷]<KÍea<^iÁ“<

^ÈœËÜ _<Ÿ^6Ê<ºâÊ˘]<—Üé÷]<Ìœ�fl⁄<ª<ºÀfl÷]<ÜËÜ”i<Ì¬^flë 
ÌÈä ^fli<Ün“_<Ç„é⁄<ª<

MENA Refining in a More Competitive Landscape<

ÇÈä÷]<KÎÖ^ífi˘]<ÓÀ�í⁄<
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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Downstream Petroleum Industries; Challenges and Opportunities
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<ÜËÇ⁄ÌÈflÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<

<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øfl⁄E‘e]Ê_D<
Dr. Samir Elkareish

Director of Technical Affairs Department
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)

م����دير إدارة الش����ؤون الفني����ة ف����ي منظم����ة / افت����تح ال����دكتور س����مير الق����رعيش

بتق����ديم نب����ذه الجلس����ة الفني����ة األول����ى ) أواب����ك(للبت����رول األقط����ار العربي����ة المص����درة

للجلس���ات الفني���ة، ث���م لخ���ص المح���اور الرئيس���ية و،ع���ن أه���داف الم���ؤتمر وأهميت���ه

:التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات في العالم، أهمها

ة بيئ���ة بانخف���اض الربحي���ة بس���بب ص���عو

تي التكري��ر األعم��ال الت��ي تح��يط بص��ناع

.والبتروكيماويات

ط واللق�����ائم ف�����ي ـبات أس�����عار النف�����ـتقل�����

وصاً ف����ي ـواق العالمي����ة، وخص����ـاألس����

الت�ي وص�لت فيه�ا أس�عار الفترة األخيرة 

)1(الشكل يبين. ةـالنفط إلى قيم منخفض

ك ـط أوب�ـ�ـعار نفـورات أس�ـطاً لتطـمخط

.2016-1990رة ـتـالل الفـخ

.المنافسة الشديدة في أسواق المنتجات البترولية
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201625أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

يس���تلزم اس���تثمارات ت���دني نوعي���ة النف���وط الخ���ام المنتج���ة ف���ي الع���الم، وه���ذا 

تكري����ر األن����واع الثقيل����ة باهظ����ة التك����اليف لتحس����ين مرون����ة مص����افي ال����نفط ل

تط���ور إنت���اج أن���واع النف���وط الخ���ام ف���ي الع���الم )3(الش���كل يب���ين . والحامض���ية

.حسب درجة الجودة ومحتوى الكبريت

بريتتطور إنتاج أنواع النفوط الخام في العالم حسب درجة الجودة ومحتوى الك: )3(الشكل 

تقلب���ات هيك���ل الطل���ب عل���ى المنتج���ات البترولي���ة ف���ي األس���واق العالمي���ة، مم���ا 

يس���توجب إج���راء تع���ديالت باهظ���ة التكلف���ة عل���ى بني���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي 

)4(الش�����كل يب�����ين . مص�����افي ال�����نفط بم�����ا يتناس�����ب م�����ع التغي�����رات الطارئ�����ة

توقع����ات تط�����ور هيك����ل الطل�����ب عل����ى المنتج�����ات البترولي����ة ف�����ي األس�����واق 

.2040العالمية حتى عام 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201624أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

األعب����اء الناتج����ة ع����ن تن����امي متطلب����ات التش����ريعات البيئي����ة الخاص����ة بإنت����اج 

تط���ور مواص���فات وق���ود النق���ل الغ���ازولين )2(الش���كل الوق���ود األنظ���ف، يب���ين 

.والديزل في المعايير األوروبية

2016-1990تطورات أسعار نفط أوبك خالل الفترة مخطط: )1(الشكل 

تطور مواصفات الغازولين والديزل في المعايير األوروبية: )2(الشكل 
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يس���تلزم اس���تثمارات ت���دني نوعي���ة النف���وط الخ���ام المنتج���ة ف���ي الع���الم، وه���ذا 

تكري����ر األن����واع الثقيل����ة باهظ����ة التك����اليف لتحس����ين مرون����ة مص����افي ال����نفط ل

تط���ور إنت���اج أن���واع النف���وط الخ���ام ف���ي الع���الم )3(الش���كل يب���ين . والحامض���ية

.حسب درجة الجودة ومحتوى الكبريت

بريتتطور إنتاج أنواع النفوط الخام في العالم حسب درجة الجودة ومحتوى الك: )3(الشكل 

تقلب���ات هيك���ل الطل���ب عل���ى المنتج���ات البترولي���ة ف���ي األس���واق العالمي���ة، مم���ا 

يس���توجب إج���راء تع���ديالت باهظ���ة التكلف���ة عل���ى بني���ة عملي���ات التكري���ر ف���ي 

)4(الش�����كل يب�����ين . مص�����افي ال�����نفط بم�����ا يتناس�����ب م�����ع التغي�����رات الطارئ�����ة

توقع����ات تط�����ور هيك����ل الطل�����ب عل����ى المنتج�����ات البترولي����ة ف�����ي األس�����واق 

.2040العالمية حتى عام 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201624أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

األعب����اء الناتج����ة ع����ن تن����امي متطلب����ات التش����ريعات البيئي����ة الخاص����ة بإنت����اج 

تط���ور مواص���فات وق���ود النق���ل الغ���ازولين )2(الش���كل الوق���ود األنظ���ف، يب���ين 

.والديزل في المعايير األوروبية

2016-1990تطورات أسعار نفط أوبك خالل الفترة مخطط: )1(الشكل 

تطور مواصفات الغازولين والديزل في المعايير األوروبية: )2(الشكل 



ت
مرا

ؤت
م

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

150

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201627أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

<ŸÊÇ÷]<ª<ºÀfl÷]<ÜËÜ”i<<Ì¬^flë<]Å_<∞ä†<s⁄]ÜeÌÈeÜ√÷]<
Performance Improvement Programs in Arab Refining Industry

åÇfl„π]<KÍ”⁄<ÃÈë^fi<Å^€¬<
ÜËÜ”i<ŸÊ_<4f}<

ÌÈflÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<H<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øfl⁄E‘e]Ê_D<
Eng. Imad Nassif Makki

Senior Refining Expert
Technical Affairs Department,(OAPEC)

:تضمنت الورقة المحاور الرئيسية التالية

نظرة شاملة على صناعة التكرير في الدول .1

.العربية

ص���ناعة تكري���ر العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي أداء.2

.العربيةفي الدول النفط 

تحس���ين أداءص���ناعة تكري���ر س���تراتيجيات ا.3

.العربيةالدول النفط في

ص�ناعة تكري�ر ال�نفط ف�ي انعكاسات ونتائج مشاريع تحسين األداء عل�ى مس�تقبل .4

.الدول العربية

أمثل���ة عملي���ة لتطبي���ق برن���امج تحس���ين أداء مص���افي ال���نفط ف���ي بع���ض ال���دول .5

.األعضاء

نظرة شاملة على صناعة التكرير في الدول العربية.1

ملي����ون 9.3لغ الطاق����ة التكريري����ة الحالي����ة ف����ي ال����دول العربي����ة ح����والي ـتب����

م����ن إجم����الي الطاق����ة التكريري����ة ف����ي الع����الم، البالغ����ة % 10، حي����ث تش����كل ي/ب

، كم���ا ف���ي الع���الممصفـ���ـاة639مص���فاة م���ن أص���ل65وتمتل���ك ي /ملي���ون ب91.62

، ي/ملي�����ون ب8.53تبل�����غ الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي ال�����دول األعض�����اء ف�����ي أواب�����ك 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201626أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

2040حتى عام توقعات تطور هيكل الطلب على المنتجات البترولية : )4(الشكل 

 

بع�����ض اإلج�����راءات المتبع�����ة لمواجه�����ة تل�����ك المتح�����دث اس�����تعرضكم�����ا 

:، أهمهاالتحديات

أن�����واع ال�����نفط الخ�����ام الثقيل�����ة تحس�����ين مرون�����ة مص�����افي ال�����نفط لتكري�����ر 

والحامض���ية، وتمكينه���ا م���ن إنت���اج الوق���ود األنظ���ف بمواص���فات متوافق���ة م���ع 

 .متطلبات المعايير الدولية

تعزي�����ز إج�����راءات خف�����ض االنبعاث�����ات الناتج�����ة ع�����ن عملي�����ات ص�����ناعتي 

 .التكرير والبتروكيماويات

،تحس������ين األداء التش������غيلي وكف������اءة إنت������اج منش������آت الص������ناعة البترولي������ة

 .وتعزيز التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات

 .تعزيز التعاون بين شركات النفط الوطنية والعالمية

 .االهتمام ببناء القدرات وتحسين كفاءة وخبرة العاملين في الصناعة البترولية

.دعم أنشطة البحث العلمي



مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

151

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201627أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

<ŸÊÇ÷]<ª<ºÀfl÷]<ÜËÜ”i<<Ì¬^flë<]Å_<∞ä†<s⁄]ÜeÌÈeÜ√÷]<
Performance Improvement Programs in Arab Refining Industry

åÇfl„π]<KÍ”⁄<ÃÈë^fi<Å^€¬<
ÜËÜ”i<ŸÊ_<4f}<

ÌÈflÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<H<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øfl⁄E‘e]Ê_D<
Eng. Imad Nassif Makki

Senior Refining Expert
Technical Affairs Department,(OAPEC)
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.العربية

ص���ناعة تكري���ر العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي أداء.2

.العربيةفي الدول النفط 

تحس���ين أداءص���ناعة تكري���ر س���تراتيجيات ا.3

.العربيةالدول النفط في

ص�ناعة تكري�ر ال�نفط ف�ي انعكاسات ونتائج مشاريع تحسين األداء عل�ى مس�تقبل .4

.الدول العربية

أمثل���ة عملي���ة لتطبي���ق برن���امج تحس���ين أداء مص���افي ال���نفط ف���ي بع���ض ال���دول .5

.األعضاء

نظرة شاملة على صناعة التكرير في الدول العربية.1

ملي����ون 9.3لغ الطاق����ة التكريري����ة الحالي����ة ف����ي ال����دول العربي����ة ح����والي ـتب����

م����ن إجم����الي الطاق����ة التكريري����ة ف����ي الع����الم، البالغ����ة % 10، حي����ث تش����كل ي/ب

، كم���ا ف���ي الع���الممصفـ���ـاة639مص���فاة م���ن أص���ل65وتمتل���ك ي /ملي���ون ب91.62

، ي/ملي�����ون ب8.53تبل�����غ الطاق�����ة التكريري�����ة ف�����ي ال�����دول األعض�����اء ف�����ي أواب�����ك 
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2040حتى عام توقعات تطور هيكل الطلب على المنتجات البترولية : )4(الشكل 

 

بع�����ض اإلج�����راءات المتبع�����ة لمواجه�����ة تل�����ك المتح�����دث اس�����تعرضكم�����ا 

:، أهمهاالتحديات

أن�����واع ال�����نفط الخ�����ام الثقيل�����ة تحس�����ين مرون�����ة مص�����افي ال�����نفط لتكري�����ر 

والحامض���ية، وتمكينه���ا م���ن إنت���اج الوق���ود األنظ���ف بمواص���فات متوافق���ة م���ع 

 .متطلبات المعايير الدولية

تعزي�����ز إج�����راءات خف�����ض االنبعاث�����ات الناتج�����ة ع�����ن عملي�����ات ص�����ناعتي 

 .التكرير والبتروكيماويات

،تحس������ين األداء التش������غيلي وكف������اءة إنت������اج منش������آت الص������ناعة البترولي������ة

 .وتعزيز التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات

 .تعزيز التعاون بين شركات النفط الوطنية والعالمية

 .االهتمام ببناء القدرات وتحسين كفاءة وخبرة العاملين في الصناعة البترولية

.دعم أنشطة البحث العلمي
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201629أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول األعضاء في أوابك: )6(الشكل

أم���ا ف���ي ال���دول العربي���ة غي���ر األعض���اء فت���أتي س���لطنة عم���ان ف���ي المرتب���ة 

غي���ر العربي���ة الطاق���ة التكريري���ة لل���دوليم���ن إجم���ال% 29األول���ى بحص���ة ق���درها 

أل����ف 222ف����ي أواب����ك، حي����ث تمتل����ك مص����فاتين بطاق����ة إجمالي����ة ق����درها األعض����اء

تكريري�����ة بطاق�����ةالت�����ي تمتل�����ك مص�����فاتين ي، ي�����أتي بع�����دها المملك�����ة المغربي�����ة /ب

ي، وف����ي المرتب����ة الثالث����ة ت����أتي الس����ودان ب����ثالث مص����اف /أل����ف ب155ق����درها 

الطاق����ات التكريري����ة وع����دد )7(الش����كل يب����ين .ي/أل����ف ب140طاقته����ا اإلجمالي����ة

.المصافي في الدول العربية غير األعضاء في أوابك

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201628أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

دولال����أم����ا . ةـرية ف����ي ال����دول العربي����ـالي الطاق����ة التكري����ـم����ن إجم����% 92بحص����ة 

الية ـرية إجم����ـاقة تكري����ـفاة بط����ـمص����11تلك ـفتم����أواب����كاألعض����اء فيرـغي����يةـالعرب

ة ف����ي ـرية الحالي����ـالطاق����ة التكري����)5(كلـالش����يب����ين . ي/ملي����ون ب0.772درها ـق����

. مـرية في العالـة التكريـالي الطاقـية ونسبتها من إجمـالدول العرب

الطاقات التكريرية الحالية في الدول العربية:)5(الشكل

اء ـة األول�ى ف�ي قائم�ة ال�دول األعض�ـة السعودية في المرتبـكة العربيـتأتي الممل

ة، ـي، وتس��ع مص��اف عامل��/ملي��ون ب2.9إجمالي��ة ق��درها تكريري��ة طاق��ة بف��ي أواب��ك، 

ضاء ف��ي ـم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي ال��دول األع��% 34تها ح��واليتبل��غ حص��و

1.1ق�درها إجمالي�ة اإلمارات العربية المتح�دة، بطاق�ة تكريري�ة تأتي بعدها دولة .أوابك

مص��فاة ) 12(الت��ي تمتل��ك ث��م جمهوري��ة الع��راقي وخم��س مص��اف عامل��ة، /ملي��ون ب

وف��ي المرتب��ة الرابع��ة ت��أتي دول��ة الكوي��ت الت��ي ،ي/أل��ف ب946بطاق��ة إجمالي��ة ق��درها 

)6(الش�كل يب�ين . ي/أل�ف ب936ق�درها إجمالي�ة تمتلك ثالث مصافي بطاق�ة تكريري�ة 

.الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول األعضاء في أوابك
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201629أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول األعضاء في أوابك: )6(الشكل

أم���ا ف���ي ال���دول العربي���ة غي���ر األعض���اء فت���أتي س���لطنة عم���ان ف���ي المرتب���ة 

غي���ر العربي���ة الطاق���ة التكريري���ة لل���دوليم���ن إجم���ال% 29األول���ى بحص���ة ق���درها 

أل����ف 222ف����ي أواب����ك، حي����ث تمتل����ك مص����فاتين بطاق����ة إجمالي����ة ق����درها األعض����اء

تكريري�����ة بطاق�����ةالت�����ي تمتل�����ك مص�����فاتين ي، ي�����أتي بع�����دها المملك�����ة المغربي�����ة /ب

ي، وف����ي المرتب����ة الثالث����ة ت����أتي الس����ودان ب����ثالث مص����اف /أل����ف ب155ق����درها 

الطاق����ات التكريري����ة وع����دد )7(الش����كل يب����ين .ي/أل����ف ب140طاقته����ا اإلجمالي����ة

.المصافي في الدول العربية غير األعضاء في أوابك

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201628أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

دولال����أم����ا . ةـرية ف����ي ال����دول العربي����ـالي الطاق����ة التكري����ـم����ن إجم����% 92بحص����ة 

الية ـرية إجم����ـاقة تكري����ـفاة بط����ـمص����11تلك ـفتم����أواب����كاألعض����اء فيرـغي����يةـالعرب

ة ف����ي ـرية الحالي����ـالطاق����ة التكري����)5(كلـالش����يب����ين . ي/ملي����ون ب0.772درها ـق����

. مـرية في العالـة التكريـالي الطاقـية ونسبتها من إجمـالدول العرب

الطاقات التكريرية الحالية في الدول العربية:)5(الشكل

اء ـة األول�ى ف�ي قائم�ة ال�دول األعض�ـة السعودية في المرتبـكة العربيـتأتي الممل

ة، ـي، وتس��ع مص��اف عامل��/ملي��ون ب2.9إجمالي��ة ق��درها تكريري��ة طاق��ة بف��ي أواب��ك، 

ضاء ف��ي ـم��ن إجم��الي الطاق��ة التكريري��ة ف��ي ال��دول األع��% 34تها ح��واليتبل��غ حص��و

1.1ق�درها إجمالي�ة اإلمارات العربية المتح�دة، بطاق�ة تكريري�ة تأتي بعدها دولة .أوابك

مص��فاة ) 12(الت��ي تمتل��ك ث��م جمهوري��ة الع��راقي وخم��س مص��اف عامل��ة، /ملي��ون ب

وف��ي المرتب��ة الرابع��ة ت��أتي دول��ة الكوي��ت الت��ي ،ي/أل��ف ب946بطاق��ة إجمالي��ة ق��درها 

)6(الش�كل يب�ين . ي/أل�ف ب936ق�درها إجمالي�ة تمتلك ثالث مصافي بطاق�ة تكريري�ة 

.الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول األعضاء في أوابك
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201631أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

العوامل المؤثرة في أداء وكفاءة المصافي العربية:)8(الشكل

لعوامل المتعلقة بخصائص المصفاةا: 2-1

ف���ي تحدي���د مس���توى أدائه���ا وكفاءته���ا هام���اً تلع���ب خص���ائص المص���فاة دوراً 

:وأهم هذه العوامل، واالقتصاديةالتشغيلية 

، يس���اهم حج���م المص���فاة وطاقته���ا التكريري���ة ف���ي الطاق���ة التكريري���ة للمص���فاة

تحدي����د مس����توى ربحيته����ا، حي����ث تتمي����ز المص����افي ذات الطاق����ة التكريري����ة 

االس���تفادةالكبي���رة بربحي���ة أعل���ى م���ن المص���افي الص���غيرة، وذل���ك م���ن خ���الل 

ال����دول وف����ي. قتص����اد الحج����م، وتخف����يض تك����اليف التش����غيل والص����يانةام����ن 

الت����ي تبل����غ األعض����اء ف����ي أواب����ك يص����ل ع����دد المص����افي الص����غيرة الحج����م

مص����فاة، أو م����ا يمث����ل ) 25(ي /أل����ف ب100طاقته����ا التكريري����ة أق����ل م����ن 

كم����ا يبل����غ . مص����فاة) 54(م����ن إجم����الي المص����افي العامل����ة وع����ددها % 46

ع���دد المص���افي المتوس���طة الحج���م الت���ي تت���راوح طاقته���ا التكريري���ة م���ا ب���ين 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201630أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول العربية غير األعضاء في أوابك:)7(الشكل

صناعة تكرير النفط العربيةالعوامل المؤثرة في أداء . 2

ي���ؤثر ف���ي مس���توى أداء وربحي���ة مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة العدي���د 

م����ن العوام����ل، منه����ا م����ا يتعل����ق بخص����ائص المص����فاة، ون����وع وتركي����ب عملياته����ا، 

ومنه������ا م������ا ي������رتبط بالوض������ع . وطاقته������ا التكريري������ة، والم������وارد الت������ي تمتلكه������ا

)8(الش���كليلخ���ص. ولبيئ���ة األعم���ال الت���ي تعم���ل به���ا المص���فاة،للدول���ةاالقتص���ادي

. أهم العوامل المؤثرة في مستوى أداء وكفاءة مصافي النفط العربية
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201631أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

العوامل المؤثرة في أداء وكفاءة المصافي العربية:)8(الشكل

لعوامل المتعلقة بخصائص المصفاةا: 2-1

ف���ي تحدي���د مس���توى أدائه���ا وكفاءته���ا هام���اً تلع���ب خص���ائص المص���فاة دوراً 

:وأهم هذه العوامل، واالقتصاديةالتشغيلية 

، يس���اهم حج���م المص���فاة وطاقته���ا التكريري���ة ف���ي الطاق���ة التكريري���ة للمص���فاة

تحدي����د مس����توى ربحيته����ا، حي����ث تتمي����ز المص����افي ذات الطاق����ة التكريري����ة 

االس���تفادةالكبي���رة بربحي���ة أعل���ى م���ن المص���افي الص���غيرة، وذل���ك م���ن خ���الل 

ال����دول وف����ي. قتص����اد الحج����م، وتخف����يض تك����اليف التش����غيل والص����يانةام����ن 

الت����ي تبل����غ األعض����اء ف����ي أواب����ك يص����ل ع����دد المص����افي الص����غيرة الحج����م

مص����فاة، أو م����ا يمث����ل ) 25(ي /أل����ف ب100طاقته����ا التكريري����ة أق����ل م����ن 

كم����ا يبل����غ . مص����فاة) 54(م����ن إجم����الي المص����افي العامل����ة وع����ددها % 46

ع���دد المص���افي المتوس���طة الحج���م الت���ي تت���راوح طاقته���ا التكريري���ة م���ا ب���ين 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201630أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الطاقات التكريرية وعدد المصافي في الدول العربية غير األعضاء في أوابك:)7(الشكل

صناعة تكرير النفط العربيةالعوامل المؤثرة في أداء . 2

ي���ؤثر ف���ي مس���توى أداء وربحي���ة مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة العدي���د 

م����ن العوام����ل، منه����ا م����ا يتعل����ق بخص����ائص المص����فاة، ون����وع وتركي����ب عملياته����ا، 

ومنه������ا م������ا ي������رتبط بالوض������ع . وطاقته������ا التكريري������ة، والم������وارد الت������ي تمتلكه������ا

)8(الش���كليلخ���ص. ولبيئ���ة األعم���ال الت���ي تعم���ل به���ا المص���فاة،للدول���ةاالقتص���ادي

. أهم العوامل المؤثرة في مستوى أداء وكفاءة مصافي النفط العربية
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201633أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

حسب الحجم،توزع مصافي النفط في الدول العربية غير األعضاء في أوابك: )10(الشكل 

 عمر المصفاة

، األداء والربحي���ةالت���ي ت���ؤثر ف���ي مهم���ةم���ن العوام���ل العم���ر المص���فاةيعتب���ر

المص���افي القديم���ة بارتف���اع تك���اليف التش���غيل والص���يانة، وذل���ك تتص���فحي���ث 

.نظراً العتمادها على تقنيات قديمة في عمليات التشغيل

للبت����رول ع����ام تش����ير دراس����ة نش����رتها منظم����ة األقط����ار العربي����ة المص����درة 

إل���ى أن معظ���م مص���افي ال���نفط العامل���ة ف���ي ال���دول العربي���ة ق���د أنش���ئت 2015

قب�����ل تس�����عينات الق�����رن الماض�����ي، وأن ع�����دد المص�����افي الت�����ي أنش�����ئت ف�����ي 

تط��ور الطاق��ة )11(الش��كل يب��ين . مص��اف فق��طتس��عالعق��دين الماض��يين بل��غ 

التكريري���ة، وع���دد المص���افي ف���ي ال���دول العربي���ة األعض���اء وغي���ر األعض���اء 

).2015-1950(في أوابك خالل الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201632أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

بينم�����ا يبل�����غ ع�����دد ،%22مص�����فاة بنس�����بة ) 12(ي، /أل�����ف ب)100-200(

ي /أل�����ف ب200المص�����افي الكبي�����رة ذات الطاق�����ة التكريري�����ة األعل�����ى م�����ن 

م���ن إجم���الي ع���دد المص���افي العامل���ة ف���ي % 32مص���فاة فق���ط بنس���بة ) 17(

ت���وزع مص���افي ال���نفط ف����ي )9(الش���كل يب����ين.األعض���اء ف���ي أواب���كال���دول 

 .الدول األعضاء في أوابك، حسب الحجم

توزع مصافي النفط في الدول األعضاء في أوابك، حسب الحجم:)9(الشكل

أم���ا ف����ي ال����دول العربي���ة غي����ر األعض����اء ف����ي أواب���ك فيبل����غ ع����دد المص����افي 

م����ن إجم����الي ع����دد المص����افي ف����ي % 55الص����غيرة س����ت مص����افي، بنس����بة 

األعض���اء ف���ي أواب���ك، ويبل���غ ع���دد المص���افي المتوس���طة ال���دول العربي���ة غي���ر 

، بينم�����ا ال يوج�����د أي مص�����فاة كبي�����رة %45الحج�����م خم�����س مص�����افي بنس�����بة 

ت���وزع مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة غي���ر )10(الش���كل يب���ين. الحج���م

.األعضاء في أوابك حسب الحجم
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201633أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

حسب الحجم،توزع مصافي النفط في الدول العربية غير األعضاء في أوابك: )10(الشكل 

 عمر المصفاة

، األداء والربحي���ةالت���ي ت���ؤثر ف���ي مهم���ةم���ن العوام���ل العم���ر المص���فاةيعتب���ر

المص���افي القديم���ة بارتف���اع تك���اليف التش���غيل والص���يانة، وذل���ك تتص���فحي���ث 

.نظراً العتمادها على تقنيات قديمة في عمليات التشغيل

للبت����رول ع����ام تش����ير دراس����ة نش����رتها منظم����ة األقط����ار العربي����ة المص����درة 

إل���ى أن معظ���م مص���افي ال���نفط العامل���ة ف���ي ال���دول العربي���ة ق���د أنش���ئت 2015

قب�����ل تس�����عينات الق�����رن الماض�����ي، وأن ع�����دد المص�����افي الت�����ي أنش�����ئت ف�����ي 

تط��ور الطاق��ة )11(الش��كل يب��ين . مص��اف فق��طتس��عالعق��دين الماض��يين بل��غ 

التكريري���ة، وع���دد المص���افي ف���ي ال���دول العربي���ة األعض���اء وغي���ر األعض���اء 

).2015-1950(في أوابك خالل الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201632أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

بينم�����ا يبل�����غ ع�����دد ،%22مص�����فاة بنس�����بة ) 12(ي، /أل�����ف ب)100-200(

ي /أل�����ف ب200المص�����افي الكبي�����رة ذات الطاق�����ة التكريري�����ة األعل�����ى م�����ن 

م���ن إجم���الي ع���دد المص���افي العامل���ة ف���ي % 32مص���فاة فق���ط بنس���بة ) 17(

ت���وزع مص���افي ال���نفط ف����ي )9(الش���كل يب����ين.األعض���اء ف���ي أواب���كال���دول 

 .الدول األعضاء في أوابك، حسب الحجم

توزع مصافي النفط في الدول األعضاء في أوابك، حسب الحجم:)9(الشكل

أم���ا ف����ي ال����دول العربي���ة غي����ر األعض����اء ف����ي أواب���ك فيبل����غ ع����دد المص����افي 

م����ن إجم����الي ع����دد المص����افي ف����ي % 55الص����غيرة س����ت مص����افي، بنس����بة 

األعض���اء ف���ي أواب���ك، ويبل���غ ع���دد المص���افي المتوس���طة ال���دول العربي���ة غي���ر 

، بينم�����ا ال يوج�����د أي مص�����فاة كبي�����رة %45الحج�����م خم�����س مص�����افي بنس�����بة 

ت���وزع مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة غي���ر )10(الش���كل يب���ين. الحج���م

.األعضاء في أوابك حسب الحجم
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201635أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الموقع الجغرافي

م���ن العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي تحس���ين أداء المص���فاة، الموق���ع الجغراف���ييعتب���ر 

ف��إن فعل��ى س��بيل المث��ال، عن��دما تك��ون المص��فاة قريب��ة م��ن الم��وانئ البحري��ة 

. االس����تهالكذل����ك يس����اهم ف����ي تخف����يض نفق����ات نق����ل المنتج����ات إل����ى أس����واق 

م���ن لكونه���ا قريب���ة وال���دول العربي���ة تمتل���ك موقع���اً جغرافي���اً متمي���زاً ل���يس فق���ط 

لقربه�����ا م�����ن أكث�����ر األس�����واق ذات الطل�����ب وأه�����م المم�����رات البحري�����ة ب�����ل 

.      المتنامي على المنتجات النفطية، كالصين والهند

الخام المكررنوعية النفط 

عن���دما تك���رر المص���فاة نفوط���اً ثقيل���ة وحامض���ية فإنه���ا تحت���اج إل���ى طاق���ة أكب���ر 

ة لتخل����يص المنتج����ات م����ن الكبري����ت، ي����م����ن عملي����ات المعالج����ة الهيدروجين

. إض���افة إل���ى عملي���ات تحوي���ل المخلف���ات الثقيل���ة إل���ى منتج���ات عالي���ة القيم���ة

معت�����دل وف�����ي ال�����دول العربي�����ة يغل�����ب الن�����وع المتوس�����ط درج�����ة الج�����ودة وال

الحموض����ة عل����ى بقي����ة أن����واع ال����نفط الخ����ام المنتج����ة، حي����ث وص����لت نس����بة

المتوس���ط درج���ة الج���ودة والمعت���دل الحامضي،وال���نفط الخ���ام الثقي���لمجم���وع

لي إنت���اج ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة م���ن إجم���ا% 63الحموض���ة إل���ى ح���والي 

إل���ى ويتوق���ع أن ترتف���ع2014ف���ي ع���ام % 68وارتفع���ت إل���ى ، 2000ع���ام 

تترك�����ز ه�����ذه األن�����واع ف�����ي ك�����ل م�����ن . 2020بحل�����ول ع�����ام % 71ح�����والي 

بينم���ا ال���نفط ،المملك���ة العربي���ة الس���عودية ودول���ة الكوي���ت وجمهوري���ة الع���راق

يب���ين .م���ن الن���وع الخفي���ف الحل���وه���والمن���تج ف���ي ك���ل م���ن ليبي���ا والجزائ���ر 

خ���الل األعض���اءتط���ور أن���واع ال���نفط الخ���ام المن���تج ف���ي ال���دول )12(الش���كل 

.2020-2000الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201634أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الموارد المتاحة

عل���ى م���نح المص���فاة مي���زة تنافس���ية تمكنه���ا م���ن إنت���اج ت���وفر الم���واردس���اعدي

بأس����عار منافس����ة ف����ي األس����واق العالمي����ة، فعن����دما تت����وفر بترولي����ة مش����تقات 

الم���واد الخ���ام ب���القرب م���ن موق���ع المص���فاة يس���اهم ذل���ك ف���ي خف���ض تك���اليف 

النق���ل والتخ���زين، وبالت���الي ي���نعكس ذل���ك عل���ى إجم���الي تك���اليف التش���غيل ف���ي 

. المصفاة

أه���م الم���وارد الت���ي تمتلكه���ا ال���دول أح���د يعتب���ر ال���نفط الخ���ام والغ���از الطبيع���ي 

م�����ن % 30ء، حي�����ث تبل�����غ نس�����بة إنت�����اج ال�����دول العربي�����ة ح�����والي األعض�����ا

إجم���الي إنت���اج الع���الم م���ن ال���نفط الخ���ام، كم���ا تبل���غ نس���بة ص���ادرات ال���دول 

م���ن إجم���الي ص���ادرات ال���نفط % 32العربي���ة إل���ى األس���واق العالمي���ة ح���والي

.في العالم

تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في الدول العربية األعضاء : )11(الشكل 
2015-1950وغير األعضاء في أوابك خالل الفترة 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201635أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الموقع الجغرافي

م���ن العوام���ل الم���ؤثرة ف���ي تحس���ين أداء المص���فاة، الموق���ع الجغراف���ييعتب���ر 

ف��إن فعل��ى س��بيل المث��ال، عن��دما تك��ون المص��فاة قريب��ة م��ن الم��وانئ البحري��ة 

. االس����تهالكذل����ك يس����اهم ف����ي تخف����يض نفق����ات نق����ل المنتج����ات إل����ى أس����واق 

م���ن لكونه���ا قريب���ة وال���دول العربي���ة تمتل���ك موقع���اً جغرافي���اً متمي���زاً ل���يس فق���ط 

لقربه�����ا م�����ن أكث�����ر األس�����واق ذات الطل�����ب وأه�����م المم�����رات البحري�����ة ب�����ل 

.      المتنامي على المنتجات النفطية، كالصين والهند

الخام المكررنوعية النفط 

عن���دما تك���رر المص���فاة نفوط���اً ثقيل���ة وحامض���ية فإنه���ا تحت���اج إل���ى طاق���ة أكب���ر 

ة لتخل����يص المنتج����ات م����ن الكبري����ت، ي����م����ن عملي����ات المعالج����ة الهيدروجين

. إض���افة إل���ى عملي���ات تحوي���ل المخلف���ات الثقيل���ة إل���ى منتج���ات عالي���ة القيم���ة

معت�����دل وف�����ي ال�����دول العربي�����ة يغل�����ب الن�����وع المتوس�����ط درج�����ة الج�����ودة وال

الحموض����ة عل����ى بقي����ة أن����واع ال����نفط الخ����ام المنتج����ة، حي����ث وص����لت نس����بة

المتوس���ط درج���ة الج���ودة والمعت���دل الحامضي،وال���نفط الخ���ام الثقي���لمجم���وع

لي إنت���اج ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة م���ن إجم���ا% 63الحموض���ة إل���ى ح���والي 

إل���ى ويتوق���ع أن ترتف���ع2014ف���ي ع���ام % 68وارتفع���ت إل���ى ، 2000ع���ام 

تترك�����ز ه�����ذه األن�����واع ف�����ي ك�����ل م�����ن . 2020بحل�����ول ع�����ام % 71ح�����والي 

بينم���ا ال���نفط ،المملك���ة العربي���ة الس���عودية ودول���ة الكوي���ت وجمهوري���ة الع���راق

يب���ين .م���ن الن���وع الخفي���ف الحل���وه���والمن���تج ف���ي ك���ل م���ن ليبي���ا والجزائ���ر 

خ���الل األعض���اءتط���ور أن���واع ال���نفط الخ���ام المن���تج ف���ي ال���دول )12(الش���كل 

.2020-2000الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201634أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الموارد المتاحة

عل���ى م���نح المص���فاة مي���زة تنافس���ية تمكنه���ا م���ن إنت���اج ت���وفر الم���واردس���اعدي

بأس����عار منافس����ة ف����ي األس����واق العالمي����ة، فعن����دما تت����وفر بترولي����ة مش����تقات 

الم���واد الخ���ام ب���القرب م���ن موق���ع المص���فاة يس���اهم ذل���ك ف���ي خف���ض تك���اليف 

النق���ل والتخ���زين، وبالت���الي ي���نعكس ذل���ك عل���ى إجم���الي تك���اليف التش���غيل ف���ي 

. المصفاة

أه���م الم���وارد الت���ي تمتلكه���ا ال���دول أح���د يعتب���ر ال���نفط الخ���ام والغ���از الطبيع���ي 

م�����ن % 30ء، حي�����ث تبل�����غ نس�����بة إنت�����اج ال�����دول العربي�����ة ح�����والي األعض�����ا

إجم���الي إنت���اج الع���الم م���ن ال���نفط الخ���ام، كم���ا تبل���غ نس���بة ص���ادرات ال���دول 

م���ن إجم���الي ص���ادرات ال���نفط % 32العربي���ة إل���ى األس���واق العالمي���ة ح���والي

.في العالم

تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في الدول العربية األعضاء : )11(الشكل 
2015-1950وغير األعضاء في أوابك خالل الفترة 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201637أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مصافي النفط في الدول األعضاء نيلسون لمتوسط مؤشر تعقيد :)13(الشكل 

 التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات 

يس�����اهم التكام�����ل ب�����ين ص�����ناعتي التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات ف�����ي تحس�����ين 

ربحي���ة المص���فاة، وذل���ك م���ن خ���الل االس���تفادة م���ن الخص���ائص الت���ي تحققه���ا 

أوالمش���اركة ف���ي الوح���دات الخدمي���ة، ،بتب���ادل اللق���يمعملي���ة التكام���ل، س���واء 

 .أو رفع مستوى جاهزية الوحدات اإلنتاجية

 القدرة على تحويل المنتجات الثانوية إلى منتجات عالية الجودة

تن���تج بع���ض مص���افي ال���نفط منتج���ات ثانوي���ة رخيص���ة ال���ثمن، فض���الً ع���ن أن 

الطل���ب عليه���ا ض���عيف لمحدودي���ة ف���رص اس���تخدامها مث���ل الفح���م البترول���ي 

حي��ث تلج��أ . المن��تج م��ن عملي��ة التفح��يم المؤج��ل للقطف��ات الثقيل��ة ف��ي المص��فاة

بع���ض المص���افي إل���ى تحوي���ل ه���ذا المن���تج إل���ى غ���از ص���ناعي يحت���وي عل���ى 

ل��������الزم لعملي��������ات المعالج��������ة الهيدروجيني��������ة والتكس��������ير الهي��������دروجين ا

الهي����دروجيني ون����وع آخ����ر م����ن الغ����از يس����تخدم لتولي����د الطاق����ة الكهربائي����ة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201636أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

2020-2000تطور أنواع النفط الخام المنتج في الدول العربية خالل الفترة : )12(الشكل 

توفر شبكات أنابيب نقل النفط الخام والمنتجات النفطية

دوراً هام����اً ف����ي تحس����ين مس����توى ش����بكات أنابي����ب نق����ل ال����نفط الخ����امتلع����ب

ربحي���ة وكف���اءة المص���فاة، فعل���ى س���بيل المث���ال، تمتل���ك ال���دول األعض���اء ف���ي 

نق���ل ال���نفط الخ���ام م���ن حق���ول اإلنت���اج إل���ى ش���بكة أنابي���ب 146أواب���ك ح���والي 

.ميل18827يبلغ إجمالي طولهامصافي النفط، 

درجة تعقيد المصفاة 

دور كبي���ر ف���ي تحدي���د قي���دهاف���ي المص���فاة ودرج���ة تعن���وع عملي���ات التكري���رل

مس����توٮاألداء، حي�����ث أن المص����افي الحاوي�����ة عل�����ى وح����دات تحويلي�����ة تن�����تج 

نس���بة أعل����ى م���ن المش����تقات الخفيف����ة عالي���ة القيم����ة عل���ى حس����اب المش����تقات 

مص����افي ال����نفط نيلس����ون لمتوس����ط مؤش����ر تعقي����د )13(الش����كل يب����ين .الثقيل����ة

.في الدول األعضاء ومقارنتها مع متوسط مصافي العالم
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201637أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مصافي النفط في الدول األعضاء نيلسون لمتوسط مؤشر تعقيد :)13(الشكل 

 التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات 

يس�����اهم التكام�����ل ب�����ين ص�����ناعتي التكري�����ر والبتروكيماوي�����ات ف�����ي تحس�����ين 

ربحي���ة المص���فاة، وذل���ك م���ن خ���الل االس���تفادة م���ن الخص���ائص الت���ي تحققه���ا 

أوالمش���اركة ف���ي الوح���دات الخدمي���ة، ،بتب���ادل اللق���يمعملي���ة التكام���ل، س���واء 

 .أو رفع مستوى جاهزية الوحدات اإلنتاجية

 القدرة على تحويل المنتجات الثانوية إلى منتجات عالية الجودة

تن���تج بع���ض مص���افي ال���نفط منتج���ات ثانوي���ة رخيص���ة ال���ثمن، فض���الً ع���ن أن 

الطل���ب عليه���ا ض���عيف لمحدودي���ة ف���رص اس���تخدامها مث���ل الفح���م البترول���ي 

حي��ث تلج��أ . المن��تج م��ن عملي��ة التفح��يم المؤج��ل للقطف��ات الثقيل��ة ف��ي المص��فاة

بع���ض المص���افي إل���ى تحوي���ل ه���ذا المن���تج إل���ى غ���از ص���ناعي يحت���وي عل���ى 

ل��������الزم لعملي��������ات المعالج��������ة الهيدروجيني��������ة والتكس��������ير الهي��������دروجين ا

الهي����دروجيني ون����وع آخ����ر م����ن الغ����از يس����تخدم لتولي����د الطاق����ة الكهربائي����ة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201636أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

2020-2000تطور أنواع النفط الخام المنتج في الدول العربية خالل الفترة : )12(الشكل 

توفر شبكات أنابيب نقل النفط الخام والمنتجات النفطية

دوراً هام����اً ف����ي تحس����ين مس����توى ش����بكات أنابي����ب نق����ل ال����نفط الخ����امتلع����ب

ربحي���ة وكف���اءة المص���فاة، فعل���ى س���بيل المث���ال، تمتل���ك ال���دول األعض���اء ف���ي 

نق���ل ال���نفط الخ���ام م���ن حق���ول اإلنت���اج إل���ى ش���بكة أنابي���ب 146أواب���ك ح���والي 

.ميل18827يبلغ إجمالي طولهامصافي النفط، 

درجة تعقيد المصفاة 

دور كبي���ر ف���ي تحدي���د قي���دهاف���ي المص���فاة ودرج���ة تعن���وع عملي���ات التكري���رل

مس����توٮاألداء، حي�����ث أن المص����افي الحاوي�����ة عل�����ى وح����دات تحويلي�����ة تن�����تج 

نس���بة أعل����ى م���ن المش����تقات الخفيف����ة عالي���ة القيم����ة عل���ى حس����اب المش����تقات 

مص����افي ال����نفط نيلس����ون لمتوس����ط مؤش����ر تعقي����د )13(الش����كل يب����ين .الثقيل����ة

.في الدول األعضاء ومقارنتها مع متوسط مصافي العالم
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201639أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

 تشريعات حماية البيئة ال

الت������ي تفرض������ها ت������نعكس ص������رامة ق������وانين وتش������ريعات حماي������ة البيئ������ة

على مق����دار التك����اليف الالزم����ة لتلبي����ة متطلب����ات الح����د م����ن ط����رح الحكوم����ات

، أو إنت���اج مش���تقات تحت���وي عل���ى نس���ب منخفض���ة م���ن الش���وائب االنبعاث���ات

 .ة بصحة اإلنسان والبيئةوالملوثات الضار

 الدعم الحكومي لصناعة التكرير

تق���ديم لل���دعم الحك���ومي دور كبي���ر ف���ي تحس���ين أداء مص���افي ال���نفط م���ن خ���الل

الق����روض والتموي����ل ال����الزم إلنش����اء مش����اريع التط����وير، ويك����ون ال����دعم ف����ي 

أعل���ى مس���توياته عن���دما تتب���ع المص���افي إل���ى ش���ركات نف���ط وطني���ة، مثلم���ا ه���و 

.  ول العربيةسائد في معظم الد

لتحسين أداء مصافي النفطالعربيةلدول استراتيجيات ا.3

أش���ارت الورق���ة ف���ي ه���ذا المح���ور إل���ى أه���م اإلج���راءات المتخ���ذة ف���ي ال���دول 

:العربية لتحسين األداء التشغيلي في مصافي النفط القائمة، أهمها

إع���داد خط���ط توس���يع الطاق���ة التكريري���ة م���ن خ���الل إنش���اء مص���اف جدي���دة أو 

والت���ي يتوق���ع أن ترف���ع إجم���الي الطاق���ة التكريري���ة المص���افي القائم���ةتط���وير 

ملي����ون 12.24ي إل����ى /ملي����ون ب8.53لل����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ن 

، كم���ا يتوق���ع أن ترف���ع إجم���الي الطاق���ة التكريري���ة 2020ي بحل���ول ع���ام /ب

ي إل����ى /ملي����ون ب0.771لل����دول العربي����ة غي����ر األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ن 

طاق����ة مص����افي )15(الش����كل يب����ين . 2020ل ع����ام ي بحل����و/ملي����ون ب1.26

ال���نفط المخط���ط أنش���اؤها، والت���ي ه���ي قي���د اإلنش���اء ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي 

طاق���ة مص���افي ال���نفط المخطط���ة ف���ي ال���دول )16(الش���كل كم���ا يب���ين . أواب���ك

 .العربية غير األعضاء في أوابك

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201638أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مخط�����ط )14(الش�����كل يب�����ين . وبخ�����ار الم�����اء الالزم�����ين لعملي�����ات التكري�����ر

.مبسط لعملية تحويل الفحم البترولي إلى منتجات عالية القيمة
حم البترولي إلى منتجات عالية القيمةمخطط عملية تحويل الف: )14(الشكل 

العوامل الخارجية العامة المؤثرة في أداء المصفاة: 2-2

أش�����ارت الورق�����ة إل�����ى العوام�����ل المتعلق�����ة بالوض�����ع االقتص�����ادي، وبيئ������ة 

: األعمال السائدة في الدولة التي تعمل فيها المصفاة، أهمها

 االقتصاديمعدل النمو 

ق����درة الحكوم����ة عل����ى تموي����ل مش�����اريع مع����دل النم����و االقتص����ادييعك����س

تط�����وير وتوس�����يع مص�����افي ال�����نفط القائم�����ة لتمكينه�����ا م�����ن تجدي�����د مع�����داتها 

وتح���ديث التقني���ات الت���ي تس���تخدمها ف���ي عملي���ات التكري���ر الت���ي ت���وفر مي���زة 

خف���ض تك���اليف اإلنت���اج، وتحس���ين كف���اءة اس���تخدام الطاق���ة، والح���د م���ن تش���كل 

س���توى الطل���ب المحل���ي عل���ى كم���ا ي���ؤثر النم���و االقتص���ادي عل���ى م.النفاي���ات

.المنتجات البترولية
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201639أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

 تشريعات حماية البيئة ال

الت������ي تفرض������ها ت������نعكس ص������رامة ق������وانين وتش������ريعات حماي������ة البيئ������ة

على مق����دار التك����اليف الالزم����ة لتلبي����ة متطلب����ات الح����د م����ن ط����رح الحكوم����ات

، أو إنت���اج مش���تقات تحت���وي عل���ى نس���ب منخفض���ة م���ن الش���وائب االنبعاث���ات

 .ة بصحة اإلنسان والبيئةوالملوثات الضار

 الدعم الحكومي لصناعة التكرير

تق���ديم لل���دعم الحك���ومي دور كبي���ر ف���ي تحس���ين أداء مص���افي ال���نفط م���ن خ���الل

الق����روض والتموي����ل ال����الزم إلنش����اء مش����اريع التط����وير، ويك����ون ال����دعم ف����ي 

أعل���ى مس���توياته عن���دما تتب���ع المص���افي إل���ى ش���ركات نف���ط وطني���ة، مثلم���ا ه���و 

.  ول العربيةسائد في معظم الد

لتحسين أداء مصافي النفطالعربيةلدول استراتيجيات ا.3

أش���ارت الورق���ة ف���ي ه���ذا المح���ور إل���ى أه���م اإلج���راءات المتخ���ذة ف���ي ال���دول 

:العربية لتحسين األداء التشغيلي في مصافي النفط القائمة، أهمها

إع���داد خط���ط توس���يع الطاق���ة التكريري���ة م���ن خ���الل إنش���اء مص���اف جدي���دة أو 

والت���ي يتوق���ع أن ترف���ع إجم���الي الطاق���ة التكريري���ة المص���افي القائم���ةتط���وير 

ملي����ون 12.24ي إل����ى /ملي����ون ب8.53لل����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ن 

، كم���ا يتوق���ع أن ترف���ع إجم���الي الطاق���ة التكريري���ة 2020ي بحل���ول ع���ام /ب

ي إل����ى /ملي����ون ب0.771لل����دول العربي����ة غي����ر األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ن 

طاق����ة مص����افي )15(الش����كل يب����ين . 2020ل ع����ام ي بحل����و/ملي����ون ب1.26

ال���نفط المخط���ط أنش���اؤها، والت���ي ه���ي قي���د اإلنش���اء ف���ي ال���دول األعض���اء ف���ي 

طاق���ة مص���افي ال���نفط المخطط���ة ف���ي ال���دول )16(الش���كل كم���ا يب���ين . أواب���ك

 .العربية غير األعضاء في أوابك

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201638أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مخط�����ط )14(الش�����كل يب�����ين . وبخ�����ار الم�����اء الالزم�����ين لعملي�����ات التكري�����ر

.مبسط لعملية تحويل الفحم البترولي إلى منتجات عالية القيمة
حم البترولي إلى منتجات عالية القيمةمخطط عملية تحويل الف: )14(الشكل 

العوامل الخارجية العامة المؤثرة في أداء المصفاة: 2-2

أش�����ارت الورق�����ة إل�����ى العوام�����ل المتعلق�����ة بالوض�����ع االقتص�����ادي، وبيئ������ة 

: األعمال السائدة في الدولة التي تعمل فيها المصفاة، أهمها

 االقتصاديمعدل النمو 

ق����درة الحكوم����ة عل����ى تموي����ل مش�����اريع مع����دل النم����و االقتص����ادييعك����س

تط�����وير وتوس�����يع مص�����افي ال�����نفط القائم�����ة لتمكينه�����ا م�����ن تجدي�����د مع�����داتها 

وتح���ديث التقني���ات الت���ي تس���تخدمها ف���ي عملي���ات التكري���ر الت���ي ت���وفر مي���زة 

خف���ض تك���اليف اإلنت���اج، وتحس���ين كف���اءة اس���تخدام الطاق���ة، والح���د م���ن تش���كل 

س���توى الطل���ب المحل���ي عل���ى كم���ا ي���ؤثر النم���و االقتص���ادي عل���ى م.النفاي���ات

.المنتجات البترولية
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201641أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

تعظ������يم األداء التش������غيلي لعملي������ات التكري������ر، وتطبي������ق ب������رامج تخف������يض  

 .استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها

 .التقنيات الحديثة المتطورة في تحسين كفاءة اإلنتاجاستخدام

ويله إلى منتج�ات ـالل تحـفط الخام الذي تنتجه من خـمة المضافة للنـين القيـتحس

ين ـيب��. ادة خ��امـكم��هعـنفطي��ة قابل��ة للتص��دير إل��ى األس��واق العالمي��ة ب��دالً م��ن بي��

النفط الخام وس�وائل إنتاج إلى الحاليةالطاقة التكريريةتطور نسبة)17(الشكل 

 .  2020-2000رة ـخالل الفتكـاء في أوابـيعي في الدول األعضـاز الطبـالغ

 .تعزيز التكامل بين مصافي النفط ووحدات صناعة البتروكيماويات

تش����جيع أنش����طة البح����ث والتط����وير للمس����اهمة ف����ي إيج����اد أفض����ل الحل����ول 

 .المناسبة للمشكالت التي تعاني منها صناعة تكرير النفط

 .تطبيق نظم إدارة الصيانة الدورية والوقائية

 .االهتمام بتحسين خبرات العاملين من خالل برامج التدريب المستمر

إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي الحالية إلى تطور نسبة الطاقة التكريرية: )17(الشكل 
2020-2000في الدول األعضاء في أوابك خالل الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201640أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

والتي هي قيد اإلنشاء في الدول األعضاء إنشاؤهاطاقة مصافي النفط المخطط : )15(الشكل 

طاقة مصافي النفط المخططة في الدول العربية غير األعضاء : )16(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201641أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

تعظ������يم األداء التش������غيلي لعملي������ات التكري������ر، وتطبي������ق ب������رامج تخف������يض  

 .استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها

 .التقنيات الحديثة المتطورة في تحسين كفاءة اإلنتاجاستخدام

ويله إلى منتج�ات ـالل تحـفط الخام الذي تنتجه من خـمة المضافة للنـين القيـتحس

ين ـيب��. ادة خ��امـكم��هعـنفطي��ة قابل��ة للتص��دير إل��ى األس��واق العالمي��ة ب��دالً م��ن بي��

النفط الخام وس�وائل إنتاج إلى الحاليةالطاقة التكريريةتطور نسبة)17(الشكل 

 .  2020-2000رة ـخالل الفتكـاء في أوابـيعي في الدول األعضـاز الطبـالغ

 .تعزيز التكامل بين مصافي النفط ووحدات صناعة البتروكيماويات

تش����جيع أنش����طة البح����ث والتط����وير للمس����اهمة ف����ي إيج����اد أفض����ل الحل����ول 

 .المناسبة للمشكالت التي تعاني منها صناعة تكرير النفط

 .تطبيق نظم إدارة الصيانة الدورية والوقائية

 .االهتمام بتحسين خبرات العاملين من خالل برامج التدريب المستمر

إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي الحالية إلى تطور نسبة الطاقة التكريرية: )17(الشكل 
2020-2000في الدول األعضاء في أوابك خالل الفترة 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201640أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

والتي هي قيد اإلنشاء في الدول األعضاء إنشاؤهاطاقة مصافي النفط المخطط : )15(الشكل 

طاقة مصافي النفط المخططة في الدول العربية غير األعضاء : )16(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201643أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

2014-2005تطور مواصفات الديزل في الدول األعضاء خالل الفترة :)19(الشكل 

العالمي���ة به���دف المش���اركة ف���ي المخ���اطر تعزي���ز التع���اون م���ع ش���ركات ال���نفط

، م����ن م����واطن الق����وة الت����ي يمتلكه����ا ك����ل ط����رفواالس����تفادة، االس����تثمارية

وتقاس����م المن����افع لمص����لحة الط����رفين، حي����ث ارتفع����ت نس����بة مص����افي ال����نفط 

المش����تركة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ع الش����ركات العالمي����ة م����ن 

ف����ي ع����ام % 25إل����ى 2000م����ن إجم����الي الطاق����ة التكريري����ة ع����ام % 17.5

تترك���ز مش���اريع ص���ناعة التكري���ر المحلي���ة المش���تركة ب���ين الش���ركات . 2015

فط العالمي���ة ف���ي دول مجل���س التع���اون ل���دول الخل���يج الوطني���ة وش���ركات ال���ن

العربي�����ة، وخاص�����ة ف�����ي المملك�����ة العربي�����ة الس�����عودية الت�����ي تمتل�����ك خم�����س 

أل����ف 400مص����اف مش����تركة عمالق����ة تبل����غ الطاق����ة التكريري����ة لك����ل منه����ا 

يب���ين . ي/أل���ف ب305تبل���غ طاقته���ا الت���ي ي باس���تثناء مص���فاة ساس���رف /ب

ركة ب����ين الش����ركات الوطني����ة مص����افي ال����نفط المحلي����ة المش����ت)20(الش����كل 

.النفط العالمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةركاتوش

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201642أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

تحس���ين ق����درة المص����افي عل���ى إنت����اج الوق����ود األنظ���ف، فق����د س����جلت ال����دول 

األعض����اء ف����ي أواب����ك تط����وراً ملموس����اً ف����ي العق����دين الماض����يين م����ن حي����ث 

، وخصوص����اً ف����ي ك����ل م����ن المملك����ة العربي����ة تحسينمواص����فات وق����ود النق����ل

الس����عودية ودول����ة اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة، وذل����ك نتيج����ة تش����غيل ث����الث 

درج����ة تعقي����د عالي����ة وتقني����ات متط����ورة وه����ي مص����فاتي  مص����افي نف����ط ذات 

، طاق����ة ك����ل العربي����ة الس����عوديةوياس����رف ف����ي المملك����ة) س����اتورب(الجبي����ل 

اإلم����ارات دول����ةي، وتوس����يع مص����فاة ال����رويس ف����ي/أل����ف ب400منهم����ا 

)19(و)18(الش�����كالن يب�����ين . )غ�����رب-روي�����س(ي/أل�����ف ب417بطاق�����ة 

غ�����ازولين ف�����ي ال�����دول ل�����ديزل واللالقياس�����ية الوطني�����ةمواص�����فاتالتط�����ور 

.2014-2005األعضاء خالل الفترة 

2014-2005تطور مواصفات الغازولين في الدول األعضاء خالل الفترة :)18(الشكل
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201643أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

2014-2005تطور مواصفات الديزل في الدول األعضاء خالل الفترة :)19(الشكل 

العالمي���ة به���دف المش���اركة ف���ي المخ���اطر تعزي���ز التع���اون م���ع ش���ركات ال���نفط

، م����ن م����واطن الق����وة الت����ي يمتلكه����ا ك����ل ط����رفواالس����تفادة، االس����تثمارية

وتقاس����م المن����افع لمص����لحة الط����رفين، حي����ث ارتفع����ت نس����بة مص����افي ال����نفط 

المش����تركة ف����ي ال����دول األعض����اء ف����ي أواب����ك م����ع الش����ركات العالمي����ة م����ن 

ف����ي ع����ام % 25إل����ى 2000م����ن إجم����الي الطاق����ة التكريري����ة ع����ام % 17.5

تترك���ز مش���اريع ص���ناعة التكري���ر المحلي���ة المش���تركة ب���ين الش���ركات . 2015

فط العالمي���ة ف���ي دول مجل���س التع���اون ل���دول الخل���يج الوطني���ة وش���ركات ال���ن

العربي�����ة، وخاص�����ة ف�����ي المملك�����ة العربي�����ة الس�����عودية الت�����ي تمتل�����ك خم�����س 

أل����ف 400مص����اف مش����تركة عمالق����ة تبل����غ الطاق����ة التكريري����ة لك����ل منه����ا 

يب���ين . ي/أل���ف ب305تبل���غ طاقته���ا الت���ي ي باس���تثناء مص���فاة ساس���رف /ب

ركة ب����ين الش����ركات الوطني����ة مص����افي ال����نفط المحلي����ة المش����ت)20(الش����كل 

.النفط العالمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةركاتوش

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201642أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

تحس���ين ق����درة المص����افي عل���ى إنت����اج الوق����ود األنظ���ف، فق����د س����جلت ال����دول 

األعض����اء ف����ي أواب����ك تط����وراً ملموس����اً ف����ي العق����دين الماض����يين م����ن حي����ث 

، وخصوص����اً ف����ي ك����ل م����ن المملك����ة العربي����ة تحسينمواص����فات وق����ود النق����ل

الس����عودية ودول����ة اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة، وذل����ك نتيج����ة تش����غيل ث����الث 

درج����ة تعقي����د عالي����ة وتقني����ات متط����ورة وه����ي مص����فاتي  مص����افي نف����ط ذات 

، طاق����ة ك����ل العربي����ة الس����عوديةوياس����رف ف����ي المملك����ة) س����اتورب(الجبي����ل 

اإلم����ارات دول����ةي، وتوس����يع مص����فاة ال����رويس ف����ي/أل����ف ب400منهم����ا 

)19(و)18(الش�����كالن يب�����ين . )غ�����رب-روي�����س(ي/أل�����ف ب417بطاق�����ة 

غ�����ازولين ف�����ي ال�����دول ل�����ديزل واللالقياس�����ية الوطني�����ةمواص�����فاتالتط�����ور 

.2014-2005األعضاء خالل الفترة 

2014-2005تطور مواصفات الغازولين في الدول األعضاء خالل الفترة :)18(الشكل
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201645أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

االستنتاجات والتوصيات.5

:استعرضت الورقة بعض االستنتاجات والتوصيات، أهمهافي الختام 

ي���ؤثر ف���ي مس���توى أداء وربحي���ة مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة العدي���د 

م����ن العوام����ل، منه����ا م����ا يتعل����ق بخص����ائص المص����فاة وتركي����ب عملياته����ا 

، ومنه����ا م����ا ي����رتبط بالوض����ع ة وطاقته����ا والم����وارد الت����ي تمتلكه����االتكريري����

 .ة ولبيئة األعمال التي تعمل بها المصفاةللدولاالقتصادي

الع���المال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة كغيره���ا م���ن دول ص���ناعة تكري���رتواج���ه 

تح���ديات عدي���دة ت���ؤدي إل���ى خف���ض ربحيته���ا، وه���ذا م���ا دف���ع الق���ائمين عل���ى 

ه���ذه الص���ناعة إل���ى تطبي���ق ب���رامج تحس���ين األداء لخف���ض الفاق���د وتحس���ين 

مواص���فات عالي���ة الج���ودة، بأق���ل ق���درة المص���افي عل���ى إنت���اج مش���تقات ذات 

 . تكاليف ممكنة مع المحافظة على سالمة وجاهزية المعدات

تش���هد ال����دول العربي����ة نش���اطاً ملحوظ����اً ف����ي مج���ال تطبي����ق ب����رامج تحس����ين 

 .األداء، بهدف تحسين القدرة التنافسية في األسواق العالمية

ل إن التع����اون ب����ين الش����ركات الوطني����ة وش����ركات ال����نفط العالمي����ة ف����ي مج����ا

تنفي�����ذ المش�����اريع المش�����تركة، يس�����اهم ف�����ي تعزي�����ز تب�����ادل الخب�����رات ب�����ين 

 .الشركاء وتقاسم المخاطر ونقل التكنولوجيا

عل��ى ال��رغم م��ن التق��دم الملح��وظ ال��ذي أح��رز ف��ي ال��دول العربي��ة ف��ي مج��ال 

تحس���ين األداء، ف���ي الس���نوات الماض���ية، إال أن���ه مازال���ت بحاج���ة إل���ى اتخ���اذ  

 .إلى المستويات العالميةالمزيد من اإلجراءات للوصول

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201644أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ات النفط العالمية كرالمشتركة بين الشركات الوطنية وشمصافي النفط المحلية :)20(الشكل 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في الدول األعضاءاء مصافي النفطأمثلة لتطبيق برنامج تحسين أد.4

عملي���ة لتطبي���ق المثل���ة األل���بعضتناول���ت الورق���ة ف���ي ه���ذا المح���ور عرض���اً 

ب����رامج تحس����ين األداء، م����ع اإلش����ارة إل����ى مراح����ل عملي����ة التنفي����ذ، والفوائ����د الت����ي 

برن��امج تحس��ين األداء ف���ي م��ن ه��ذه األمثل���ة . حص��لت عليه��ا نتيج��ة تطبي���ق البرن��امج

دى إل���ى تخف���يض المع���دل الس���نوي لع���دد ال���ذي أمص���فاة الش���عيبة ف���ي دول���ة الكوي���ت

الح����وادث الض����ارة بالبيئ����ة، وتخف����يض ع����دد أي����ام التوق����ف غي����ر المب����رمج ل����بعض 

ووح����دة إنت����اج ،الوح����دات الرئيس����ية ف����ي المص����فاة كوح����دة تكس����ير الزي����ت الثقي����ل

الهي����دروجين، ووح����دة اس����ترجاع الكبري����ت، فض����الً ع����ن تحس����ين ه����امش ربحي����ة 

.المصفاة
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201645أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

االستنتاجات والتوصيات.5

:استعرضت الورقة بعض االستنتاجات والتوصيات، أهمهافي الختام 

ي���ؤثر ف���ي مس���توى أداء وربحي���ة مص���افي ال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة العدي���د 

م����ن العوام����ل، منه����ا م����ا يتعل����ق بخص����ائص المص����فاة وتركي����ب عملياته����ا 

، ومنه����ا م����ا ي����رتبط بالوض����ع ة وطاقته����ا والم����وارد الت����ي تمتلكه����االتكريري����

 .ة ولبيئة األعمال التي تعمل بها المصفاةللدولاالقتصادي

الع���المال���نفط ف���ي ال���دول العربي���ة كغيره���ا م���ن دول ص���ناعة تكري���رتواج���ه 

تح���ديات عدي���دة ت���ؤدي إل���ى خف���ض ربحيته���ا، وه���ذا م���ا دف���ع الق���ائمين عل���ى 

ه���ذه الص���ناعة إل���ى تطبي���ق ب���رامج تحس���ين األداء لخف���ض الفاق���د وتحس���ين 

مواص���فات عالي���ة الج���ودة، بأق���ل ق���درة المص���افي عل���ى إنت���اج مش���تقات ذات 

 . تكاليف ممكنة مع المحافظة على سالمة وجاهزية المعدات

تش���هد ال����دول العربي����ة نش���اطاً ملحوظ����اً ف����ي مج���ال تطبي����ق ب����رامج تحس����ين 

 .األداء، بهدف تحسين القدرة التنافسية في األسواق العالمية

ل إن التع����اون ب����ين الش����ركات الوطني����ة وش����ركات ال����نفط العالمي����ة ف����ي مج����ا

تنفي�����ذ المش�����اريع المش�����تركة، يس�����اهم ف�����ي تعزي�����ز تب�����ادل الخب�����رات ب�����ين 

 .الشركاء وتقاسم المخاطر ونقل التكنولوجيا

عل��ى ال��رغم م��ن التق��دم الملح��وظ ال��ذي أح��رز ف��ي ال��دول العربي��ة ف��ي مج��ال 

تحس���ين األداء، ف���ي الس���نوات الماض���ية، إال أن���ه مازال���ت بحاج���ة إل���ى اتخ���اذ  

 .إلى المستويات العالميةالمزيد من اإلجراءات للوصول

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201644أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ات النفط العالمية كرالمشتركة بين الشركات الوطنية وشمصافي النفط المحلية :)20(الشكل 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في الدول األعضاءاء مصافي النفطأمثلة لتطبيق برنامج تحسين أد.4

عملي���ة لتطبي���ق المثل���ة األل���بعضتناول���ت الورق���ة ف���ي ه���ذا المح���ور عرض���اً 

ب����رامج تحس����ين األداء، م����ع اإلش����ارة إل����ى مراح����ل عملي����ة التنفي����ذ، والفوائ����د الت����ي 

برن��امج تحس��ين األداء ف���ي م��ن ه��ذه األمثل���ة . حص��لت عليه��ا نتيج��ة تطبي���ق البرن��امج

دى إل���ى تخف���يض المع���دل الس���نوي لع���دد ال���ذي أمص���فاة الش���عيبة ف���ي دول���ة الكوي���ت

الح����وادث الض����ارة بالبيئ����ة، وتخف����يض ع����دد أي����ام التوق����ف غي����ر المب����رمج ل����بعض 

ووح����دة إنت����اج ،الوح����دات الرئيس����ية ف����ي المص����فاة كوح����دة تكس����ير الزي����ت الثقي����ل

الهي����دروجين، ووح����دة اس����ترجاع الكبري����ت، فض����الً ع����ن تحس����ين ه����امش ربحي����ة 

.المصفاة
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201647أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ج���راءات الت���ي تتبعه���ا الش���ركة لمواجه���ة تل���ك ث���م اس���تعرض المتح���دث أه���م اإل

التح�����ديات وأهمه�����ا، تعظ�����يم القيم�����ة المض�����افة، وتعزي�����ز التكام�����ل والتع�����اون م�����ع 

ف����رص )21(الش����كل يب����ين . الش����ركات والمص����انع األخ����رى العامل����ة ف����ي الدول����ة

.تحسين القيمة المضافة والتكامل بين منشآت شركة إديميتسو كوسان

فرص تحسين القيمة المضافة والتكامل بين منشآت شركة إيدميتسو كوسان:)21(الشكل 

وف����ي الخت����ام ق����دم المتح����دث ش����رحاً لجوان����ب التكام����ل ب����ين مص����افي ال����نفط 

ومص���انع البتروكيماوي���ات ف���ي الش���ركة، مش���يراً إل���ى الفوائ���د الت���ي أمك���ن الحص���ول 

. عليها من خالل هذا اإلجراء

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201646أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
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<l^È◊€¬<<åÇfl„⁄<<

·^âÁ“<ÁäjÈµÅc<Ì“Üç-<·^e^È÷]<
Mr. Kota ABE

Process Engineer
Idemitsu Kosan, Japan

ب����دأ الس����يد كوت����ا آب����ي بتق����ديم لمح����ة م����وجزة ع����ن 

ش���ركة إديميتس���و كوس���ان ف���ي الياب���ان، والت���ي تمتل���ك ث���الث 

ي، /أل�������ف ب635مص�������افي نف�������ط طاقته�������ا اإلجمالي�������ة 

997ومجمع������ي بتروكيماوي������ات بطاق������ة إجمالي������ة ق������درها 

محط�����ة 5310الس�����نة إيثيل�����ين، إض�����افة إل�����ى /أل�����ف ط�����ن

.عامالً 8829العاملين في الشركة خدمة، ويبلغ عدد

ث���م اس���تعرض المتح���دث التح���ديات الت���ي تح���يط بأعم���ال الش���ركة م���ن حي���ث 

انكم���اش الطل���ب المحل���ي عل���ى المنتج���ات البترولي���ة، وال���ذي أدى إل���ى إغ���الق العدي���د 

28م���ن مص���افي ال���نفط، حي���ث انخف���ض ع���دد المص���افي العامل���ة ف���ي الياب���ان م���ن 

مص����فاة 23إل����ى 2008ي ف����ي ع����ام /ون بملي����5مص����فاة بطاق����ة تكريري����ة ق����درها 

كم����ا انخف����ض ع����دد مص����انع . 2016ي ع����ام /ملي����ون ب3بطاق����ة تكريري����ة ق����درها 

ملي�����ون 7.2بطاق�����ة إنتاجي����ة ق�����درها 2008مص����نع ع�����ام 15تكس����ير النافث�����ا م�����ن 

الس���نة ف���ي ع���ام /ملي���ون ط���ن6.1مص���نع وطاق���ة إنتاجي���ة ق���درها 12الس���نة إل���ى /ط��ن

2016.
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معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط والعالم العربي:)22(شكل ال

ف����ي منطق����ة ف����ي القط����اع النفط����ي س����تثماراتاالوأش����ار  المتح����دث إل����ى أن 

المنتج����ات المتزاي����د عل����ى المتن����امي والش����رق األوس����ط ته����دف إل����ى تلبي����ة الطل����ب 

دول المنطق���ة بض���خ م���ن خ���الل خط���ط طموح���ة، مم���ا أدى إل���ى الت���زام البترولي���ة 

ض���خمة حي���ث تص���درت دول���ة الكوي���ت المش���هد بتخص���يص أكث���ر م���ن اس���تثمارات

هوتش�������مل ه�������ذ،)23(بالش�������كل ريك�������ي وكم�������ا ه�������و مب�������ينأمملي�������ار دوالر20

.المشروعات توسعات في الطاقات التكريرية

إستثمارات دول الشرق األوسط في مشروعات توسعات الطاقات اإلنتاجية:)23(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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MENA Refining in a More Competitive Landscape
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<ÌÈ÷Ê3f÷]<l]Ö^€njâ¯÷<ÌÈeÜ√÷]<Ì“Üé÷]EhÖÁ”Èe_D<
Mr. Mustafa Ansari

Analyst/ Energy Research
Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)

أش���ار الس���يد األنص���اري ف���ي مقدم���ة الورق���ة إل���ى أن 

المش���������روعات الجدي���������دة إلنش���������اء مص���������افي التكري���������ر 

والتوس����عات المخط����ط له����ا ف����ي منطق����ة الش����رق األوس����ط، 

وف���ي مق���دمتها الطاق���ات التكريري���ة الجدي���دة ف���ي دول الخل���يج 

العربي���ة م���ن الممك���ن أن تس���اهم ف���ي جع���ل المنطق���ة مرك���زاً 

ي����ة، غي����ر أن التوس����عات ف����ي دولي����اً هام����اً للمنتج����ات البترول

الطاق���ات التكريري���ة عل���ي مس���توي الع���الم وص���عوبة ت���وفير التموي���ل ال���الزم لخط���ط 

التوس���ع بالمنطق���ة يف���رض عل���ي الحكوم���ات ض���رورة التأك���د م���ن أن خط���ط التوس���ع 

ف�����ي الطاق�����ات التكريري�����ة ل�����ديها الب�����د وأن تض�����يف زي�����ادة ف�����ي القيم�����ة المض�����افة 

.فحسبيرية للمنتجات وليس زيادة في الطاقات التكر

اقتص������اديات منطق������ة الش������رق األوس������ط  اس������تعرض المتح������دث نب������ذة ع������ن 

ويتوق���ع أن ،النم���و االقتص���ادي حالي���ا حال���ة م���ن الرك���ودوش���مال أفريقي���ا حي���ث يش���هد 

للع���ام الثال���ث عل���ى % 3يبل���غ مع���دل نم���و إجم���الي الن���اتج المحل���ي الكل���ي أق���ل م���ن 

. )22(بالشكل ، وكما هو مبين 2015لعام % 2.8أو نحو –التوالي 
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أش�����ار المتح�����دث إل�����ى أن  الزي�����ادات الرئيس�����ية  ف�����ي الطاق�����ات التكريري�����ة  

ملي���ون 1.2نتج���ت ع���ن زي���ادة المملك���ة العربي���ة الس���عودية طاقاته���ا التكريري���ة بنح���و 

س�����اتروب ومص�����فاة مص�����فاة برمي�����ل يومي�����اً وج�����اءت ه�����ذه الزي�����ادة  بع�����د تش�����غيل 

بع����د متح���دةم���ارات العربي����ة الإلول����ة اياس���رف، كم����ا ارتفع���ت الطاق����ة التكريري���ة لد

لتكري��ر ف��ي الع��الم، بطاق��ة افي اأكب��ر مص��والت��ي تعتب��ر م��نتش��غيل مص��فاة ال��رويس 

التوس�����عات ف�����ي الطاق�����ات )1(الج�����دول ، ه�����ذا ويب�����ين أل�����ف برمي�����ل يومي�����ا417

.اإلنتاجية لدول الخليج العربي

التوسعات في الطاقات اإلنتاجية لدول الخليج العربي: )1(الجدول 

الطاقاتالدولة
2015سبتمبر 

الطاقات اإلضافية 
2020+2020-20152016لعام 

26700100البحرينمملكة 

116082230عمانسلطنة 

14601460قطردولة 

290704000السعوديةالمملكة العربية 

7074172000دولة اإلمارات العربية المتحدة

93600649دولة الكويت

أن بع���ض بل���دان الش���رق األوس���ط والبل���دان إل���ى م���ا أش���ار الس���يد األنص���اري ك

س����عات ف����ي الطاق����ات التكريري����ة،ومنها س����بيل ل����ديها خط����ط توىالعربي����ة األخ����ر

-:المثال

.مصافي جديدة5دولة الجزائر والتي تخطط لبناء 

.ألردن تسعي إلي رفع الطاقات اإلنتاجيةا

ازولين غ�������أن تص�������بح مص�������در رئيس�������ي للىإل�������ىإي�������ران حي�������ث تس�������ع

.لمنطقة أوروبا

م��������ن ا اته��������دارتس��������عى إل��������ى خف��������ض وجمهوري��������ة مص��������ر العربي��������ة 

.ازولين والديزلغال
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أش�����ار المتح�����دث إل�����ى أن  الزي�����ادات الرئيس�����ية  ف�����ي الطاق�����ات التكريري�����ة  

ملي���ون 1.2نتج���ت ع���ن زي���ادة المملك���ة العربي���ة الس���عودية طاقاته���ا التكريري���ة بنح���و 

س�����اتروب ومص�����فاة مص�����فاة برمي�����ل يومي�����اً وج�����اءت ه�����ذه الزي�����ادة  بع�����د تش�����غيل 

بع����د متح���دةم���ارات العربي����ة الإلول����ة اياس���رف، كم����ا ارتفع���ت الطاق����ة التكريري���ة لد

لتكري��ر ف��ي الع��الم، بطاق��ة افي اأكب��ر مص��والت��ي تعتب��ر م��نتش��غيل مص��فاة ال��رويس 

التوس�����عات ف�����ي الطاق�����ات )1(الج�����دول ، ه�����ذا ويب�����ين أل�����ف برمي�����ل يومي�����ا417

.اإلنتاجية لدول الخليج العربي

التوسعات في الطاقات اإلنتاجية لدول الخليج العربي: )1(الجدول 

الطاقاتالدولة
2015سبتمبر 

الطاقات اإلضافية 
2020+2020-20152016لعام 

26700100البحرينمملكة 

116082230عمانسلطنة 

14601460قطردولة 

290704000السعوديةالمملكة العربية 

7074172000دولة اإلمارات العربية المتحدة

93600649دولة الكويت

أن بع���ض بل���دان الش���رق األوس���ط والبل���دان إل���ى م���ا أش���ار الس���يد األنص���اري ك

س����عات ف����ي الطاق����ات التكريري����ة،ومنها س����بيل ل����ديها خط����ط توىالعربي����ة األخ����ر

-:المثال

.مصافي جديدة5دولة الجزائر والتي تخطط لبناء 

.ألردن تسعي إلي رفع الطاقات اإلنتاجيةا

ازولين غ�������أن تص�������بح مص�������در رئيس�������ي للىإل�������ىإي�������ران حي�������ث تس�������ع

.لمنطقة أوروبا

م��������ن ا اته��������دارتس��������عى إل��������ى خف��������ض وجمهوري��������ة مص��������ر العربي��������ة 

.ازولين والديزلغال



ت
مرا

ؤت
م

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد الثاني و الأربعون 2016 - العدد 157

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

176

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201653أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

‘e]Ê_<Ì€øfl⁄<ª<^ñ¬˘]<ŸÊÇ÷]<ª<l^ËÊ^€È“Ê3f÷]<Ì¬^flë<ÖÁ�i<
Development of the Petrochemical Industry in OAPEC Member Countries

ÖÁj“Ç÷]<KÎÅ]Ç«e<Üâ^Ë<
<ÌÈ�Àfi<l^¬^flë<4f}<
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Dr. Yasser Boghdadi

Petroleum Industries Expert
Technical Affairs Department (OAPEC)

ر بغ��������دادي أه��������م ـياس��������/ تورـرض الدك��������ـستع��������ا

األعض����اءالبتروكيماوي����ات ف����ي ال����دول تط����ورات ص����ناعة 

ف���ي منظم���ة أواب���ك م���ن خ���الل ع���دة مح���اور وش���ملت نظ���رة 

عام����ة ع����ن ص����ناعة البتروكيماوي����ات العالمي����ة وتض����منت 

ت ح���والي ـحج���م س���وق منتج���ات البتروكيماوي���ات والت���ي بلغ���

ملي���ار دوالر 550ملي���ون ط���ن س���نوياً بقيم���ة إجمالي���ة 491

وم����ن المتوق����ع أن يص����ل حج����م الس����وق 2014م تقريب����اً لع����ا

ملي����ار دوالر 885ملي����ون ط����ن س����نوياً بقيم����ة أجمالي����ة 666ح����والي ىالع����المي إل����

%.6.5وبمعدل نمو تراكمي سنوي 2022تقريبا في العام 

ض ـاألمريكي�����ة وبع�����ـواق الوالي�����ات المتح�����دةأن أس�����لف�����ت المتح�����دث إل�����ى

تص��نف ف��ي المرات��ب األربع��ة األول��ي ال��دول األس��يوية مث��ل الص��ين والهن��د والياب��ان 

ف ع���ام ـبقاً لتصني���ـلكة للب���وليمرات وذل���ك ط���ـواق مسته���ـر أس���ـالت���والي كأكب���ىعل���

س�����يوية تمث�����ل عنص�����راً جاذب�����اً لص�����ناعات اآلن أن األس�����واقـبي�����ـوه�����و ماي2015

.ةـائية الالحقـاويات النهـالبتروكيم

ل كم�����ا ت�����م اس�����تعراض أه�����م تح�����ديات ص�����ناعة البتروكيماوي�����ات ف�����ي ال�����دو

، وش���ملت ث���ورة غ���از الس���جيل ف���ي الوالي���ات )أواب���ك( األعض���اء المص���درة للبت���رول

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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:وتضمنت الجلسة عرض األوراق التالية

تطور صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك
Development of the Petrochemical Industry in OAPEC 

Member Countries
ياسر بغدادي/ الدكتور

نظرة عامة عن قطاع البتروكيماويات في الجزائر والتطورات المستقبلية
Overview of the Petrochemical Sector in Algeria 

and its Future Developmentعبد الحليم مازوني/ المهندس

المسؤولةااللتزام بالرعاية : حماية مستقبلنا
Protecting Our Future: Commitment to Responsible Careجمال الشاووش/ المهندس

بحوث وتطوير البولي أوليفينات تحدد آفاق جديدة في صناعة البتروكيماويات
Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for 

Petrochemical Industryآنتي تاينز/ السيد

واقتصاديات تكرير النفوط الحامضيةتكلفة 
Acidic Crude Oil and the Economics Cost of Refineries 

Industry
سلما ن هدار/ المهندس
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Development of the Petrochemical Industry in OAPEC Member Countries

ÖÁj“Ç÷]<KÎÅ]Ç«e<Üâ^Ë<
<ÌÈ�Àfi<l^¬^flë<4f}<

ÌÈflÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<H<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øfl⁄E‘e]Ê_D<
Dr. Yasser Boghdadi

Petroleum Industries Expert
Technical Affairs Department (OAPEC)

ر بغ��������دادي أه��������م ـياس��������/ تورـرض الدك��������ـستع��������ا

األعض����اءالبتروكيماوي����ات ف����ي ال����دول تط����ورات ص����ناعة 

ف���ي منظم���ة أواب���ك م���ن خ���الل ع���دة مح���اور وش���ملت نظ���رة 

عام����ة ع����ن ص����ناعة البتروكيماوي����ات العالمي����ة وتض����منت 

ت ح���والي ـحج���م س���وق منتج���ات البتروكيماوي���ات والت���ي بلغ���

ملي���ار دوالر 550ملي���ون ط���ن س���نوياً بقيم���ة إجمالي���ة 491

وم����ن المتوق����ع أن يص����ل حج����م الس����وق 2014م تقريب����اً لع����ا

ملي����ار دوالر 885ملي����ون ط����ن س����نوياً بقيم����ة أجمالي����ة 666ح����والي ىالع����المي إل����

%.6.5وبمعدل نمو تراكمي سنوي 2022تقريبا في العام 

ض ـاألمريكي�����ة وبع�����ـواق الوالي�����ات المتح�����دةأن أس�����لف�����ت المتح�����دث إل�����ى

تص��نف ف��ي المرات��ب األربع��ة األول��ي ال��دول األس��يوية مث��ل الص��ين والهن��د والياب��ان 

ف ع���ام ـبقاً لتصني���ـلكة للب���وليمرات وذل���ك ط���ـواق مسته���ـر أس���ـالت���والي كأكب���ىعل���

س�����يوية تمث�����ل عنص�����راً جاذب�����اً لص�����ناعات اآلن أن األس�����واقـبي�����ـوه�����و ماي2015

.ةـائية الالحقـاويات النهـالبتروكيم

ل كم�����ا ت�����م اس�����تعراض أه�����م تح�����ديات ص�����ناعة البتروكيماوي�����ات ف�����ي ال�����دو

، وش���ملت ث���ورة غ���از الس���جيل ف���ي الوالي���ات )أواب���ك( األعض���اء المص���درة للبت���رول

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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:وتضمنت الجلسة عرض األوراق التالية

تطور صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك
Development of the Petrochemical Industry in OAPEC 

Member Countries
ياسر بغدادي/ الدكتور

نظرة عامة عن قطاع البتروكيماويات في الجزائر والتطورات المستقبلية
Overview of the Petrochemical Sector in Algeria 

and its Future Developmentعبد الحليم مازوني/ المهندس

المسؤولةااللتزام بالرعاية : حماية مستقبلنا
Protecting Our Future: Commitment to Responsible Careجمال الشاووش/ المهندس

بحوث وتطوير البولي أوليفينات تحدد آفاق جديدة في صناعة البتروكيماويات
Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for 

Petrochemical Industryآنتي تاينز/ السيد

واقتصاديات تكرير النفوط الحامضيةتكلفة 
Acidic Crude Oil and the Economics Cost of Refineries 

Industry
سلما ن هدار/ المهندس
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كم�������ا ش�������مل الع�������رض التق�������ديمي أيض�������اً استعراض�������اً لمش�������هد ص�������ناعة 

تب����ين من����ه أن منطق����ة الش����رق األوس����ط كيماوي����ات خ����الل الفت����رة األخي����رة، والبترو

ال���رغم م���ن قي���ام ىأق���ل من���اطق الع���الم كلف���ة ف���ي إنت���اج اإليثيل���ين وذل���ك عل���تعتب���ر 

حي���ث أص���بح % 133المملك���ة العربي���ة الس���عودية برف���ع س���عر غ���از اإليث���ان بنس���بة 

س���نت لك���ل ملي���ون 75دوالر لك���ل ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة ب���دالً م���ن 1.75

المتح���دة ح���والي وح���دة حراري���ة بريطاني���ة، بينم���ا يبل���غ س���عر غ���از اإليث���ان بالوالي���ات

، وه������ي ن التكلف������ة النقدي������ةأدوالر لك������ل ملي������ون وح������دة حراري������ة بريطاني������ة، و4

وال���ذي يعتم���د إليثيل���ين ف���ي ك���ل م���ن أوروب���ا والص���يناالمص���روفات الالزم���ة إلنت���اج 

م���رة م���ن تكلف���ة إنت���اج اإليثيل���ين ف���ي الوالي���ات 2.5بح���والي ىأعل���عل���ى لق���يم النافت���ا 

إنت����اج اإليثيل����ين ف����ي الش����رق م����رات م����ن 6بح����والي ىالمتح����دة األمريكي����ة وأعل����

.التكلفة النقدية إلنتاج اإليثيلين)25(الشكل ، ويبين األوسط

التكلفة النقدية إلنتاج اإليثيلين: )25(الشكل 

حتياطي���ات كبي���رة م���ن ض���ح الع���رض التق���ديمي ك���ذلك أن الص���ين تمتل���ك اأو

نت���اج  كمي���ات ض���خمة إوال���ذي مكنه���ا م���نص���ادية المنخفض���ة الفح���م ذو القيم���ة االقت

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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من�������ذ الع��������ام ى التج�������اريالمس��������توىالمتح�������دة حي�������ث أص��������بح اإلنت�������اج عل�������

س����اهم بش����كل وذل����ك نظ����راً لتط����ور تكنولوجي����ا اإلنت����اج وه����و م����ا،)2009/2010(

ويب����ين ،ية مقارن����ةً بأس����عار لق����يم النافث����ال����ين بأس����عار تنافس����يثكبي����ر ف����ي إنت����اج اإلي

ىل���م���ا أدى إوه���و ا،ث���يث���ان والنافم���ن لق���يم غ���از اإلف���رق األس���عار لك���ل)24(الش���كل 

ازده���ار ص���ناعة البتروكيماوي���ات ف���ي الوالي���ات المتح���دة واس���تعادة نهض���تها، حي���ث 

، ب�����أن (EIA)تش�����ير البيان�����ات ال�����واردة م�����ن إدارة معلوم�����ات الطاق�����ة األمريكي�����ة 

تريلي�����ون ق�����دم مكع�����ب 2.64ح�����والي بل�����غ2014لع�����ام غ�����از الس�����جيل اس�����تهالك

غ����از ح����والي الاس����تهالكحي����ث ك����ان حج����م ،2009ع����ن ع����ام % 17.3وبزي����ادة 

بلغ������ت قيم������ة االس������تثمارات ف������ي ص������ناعة بينم������ا تريلي������ون ق������دم مكع������ب، 2.25

ملي�����ار 120البتروكيماوي�����ات وإنت�����اج اإليثيل�����ين ف�����ي الوالي�����ات المتح�����دة ح�����والي 

10إنتاجي�����ة ح�����والي طاق�����ة والت�����ي م�����ن المتوق�����ع أن تض�����يف2014م دوالر لع�����ا

.2018يثيلين بحلول العام مليون طن من اإل

فرق األسعار لكل من لقيم غاز اإليثان والنافثا: )24(الشكل 
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كم�������ا ش�������مل الع�������رض التق�������ديمي أيض�������اً استعراض�������اً لمش�������هد ص�������ناعة 

تب����ين من����ه أن منطق����ة الش����رق األوس����ط كيماوي����ات خ����الل الفت����رة األخي����رة، والبترو

ال���رغم م���ن قي���ام ىأق���ل من���اطق الع���الم كلف���ة ف���ي إنت���اج اإليثيل���ين وذل���ك عل���تعتب���ر 

حي���ث أص���بح % 133المملك���ة العربي���ة الس���عودية برف���ع س���عر غ���از اإليث���ان بنس���بة 

س���نت لك���ل ملي���ون 75دوالر لك���ل ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة ب���دالً م���ن 1.75

المتح���دة ح���والي وح���دة حراري���ة بريطاني���ة، بينم���ا يبل���غ س���عر غ���از اإليث���ان بالوالي���ات

، وه������ي ن التكلف������ة النقدي������ةأدوالر لك������ل ملي������ون وح������دة حراري������ة بريطاني������ة، و4

وال���ذي يعتم���د إليثيل���ين ف���ي ك���ل م���ن أوروب���ا والص���يناالمص���روفات الالزم���ة إلنت���اج 

م���رة م���ن تكلف���ة إنت���اج اإليثيل���ين ف���ي الوالي���ات 2.5بح���والي ىأعل���عل���ى لق���يم النافت���ا 

إنت����اج اإليثيل����ين ف����ي الش����رق م����رات م����ن 6بح����والي ىالمتح����دة األمريكي����ة وأعل����

.التكلفة النقدية إلنتاج اإليثيلين)25(الشكل ، ويبين األوسط

التكلفة النقدية إلنتاج اإليثيلين: )25(الشكل 

حتياطي���ات كبي���رة م���ن ض���ح الع���رض التق���ديمي ك���ذلك أن الص���ين تمتل���ك اأو

نت���اج  كمي���ات ض���خمة إوال���ذي مكنه���ا م���نص���ادية المنخفض���ة الفح���م ذو القيم���ة االقت
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من�������ذ الع��������ام ى التج�������اريالمس��������توىالمتح�������دة حي�������ث أص��������بح اإلنت�������اج عل�������

س����اهم بش����كل وذل����ك نظ����راً لتط����ور تكنولوجي����ا اإلنت����اج وه����و م����ا،)2009/2010(

ويب����ين ،ية مقارن����ةً بأس����عار لق����يم النافث����ال����ين بأس����عار تنافس����يثكبي����ر ف����ي إنت����اج اإلي

ىل���م���ا أدى إوه���و ا،ث���يث���ان والنافم���ن لق���يم غ���از اإلف���رق األس���عار لك���ل)24(الش���كل 

ازده���ار ص���ناعة البتروكيماوي���ات ف���ي الوالي���ات المتح���دة واس���تعادة نهض���تها، حي���ث 

، ب�����أن (EIA)تش�����ير البيان�����ات ال�����واردة م�����ن إدارة معلوم�����ات الطاق�����ة األمريكي�����ة 

تريلي�����ون ق�����دم مكع�����ب 2.64ح�����والي بل�����غ2014لع�����ام غ�����از الس�����جيل اس�����تهالك

غ����از ح����والي الاس����تهالكحي����ث ك����ان حج����م ،2009ع����ن ع����ام % 17.3وبزي����ادة 

بلغ������ت قيم������ة االس������تثمارات ف������ي ص������ناعة بينم������ا تريلي������ون ق������دم مكع������ب، 2.25

ملي�����ار 120البتروكيماوي�����ات وإنت�����اج اإليثيل�����ين ف�����ي الوالي�����ات المتح�����دة ح�����والي 

10إنتاجي�����ة ح�����والي طاق�����ة والت�����ي م�����ن المتوق�����ع أن تض�����يف2014م دوالر لع�����ا

.2018يثيلين بحلول العام مليون طن من اإل

فرق األسعار لكل من لقيم غاز اإليثان والنافثا: )24(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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م�����ن منتج�����ات ف�����ي ال�����دول األعض�����اءنتاجي�����ة الكلي�����ةوبلغ�����ت الطاق�����ة اإل

م����ن % 6.3ملي����ون ط����ن وتمث����ل نس����بة145ح����والي 2015ات لع����ام البتروكيماوي����

ملي���ون ط���ن 38ح���والي 2000، بينم���ا كان���ت ف���ي الع���ام جي���ة العالمي���ةالطاق���ة اإلنتا

.العالميةاإلنتاجمن طاقة % 3.2سنوياً وبنسبة 

واختتم������ت الورق������ة باس������تعراض أه������م التح������ديات الت������ي تواج������ه ص������ناعة 

:البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة األوابك والتي تتمثل في

.بأسعار تنافسيةإنتاج غاز السجيل بالواليات المتحدة األمريكية -

المنخفض����ة االقتص����اديةإنت����اج الميث����انول ف����ي الص����ين م����ن الفح����م ذو القيم����ة -

.وبكميات كبيرة إلنتاج األوليفيانات

تط���ور تكنولوجي���ا البتروكيماوي���ات الحيوي���ة والت���ي س���وف يك���ون له���ا ت���أثير -

.على المدى البعيد

ل���ة تركي���ز ال���دول األعض���اء ف���ي منظم���ة أواب���ك عل���ى اس���تخدام الغ���ازات الثقي-

بيوت�����ان، المتكاثف�����ات / بروب�����ان، اإليث�����ان/ اإليث�����ان(والس�����وائل مث�����ل خل�����يط 

كلق�����يم لص�����ناعة البتروكيماوي�����ات، نظ�����راً لع�����دم إمكاني�����ة إقام�����ة ) والنافث�����ا

.توسعات جديدة اعتماداً علي غاز اإليثان فقط

توض���يح ممي���زات موق���ع ال���دول األعض���اء ف���ي منظم���ة أواب���ك واالس���تفادة ب���ه -

. ق العالميةفي التصدير إلى األسوا

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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-2009تط����ور إنت����اج الميث����انول خ����الل الفت����رة )26(الش����كل م����ن الميث����انول، يب����ين 

م�����ن خ�����الل تطبي�����ق ) و بروبيل�����يأ/إيثيل�����ين و(األوليفين�����ات ىإل�����هوتحويل�����2014

خ����ر آ، وه����و مايمث����ل تح����دياً (MTO)أوليفين����ات ىتكنولوجي����ا تحوي����ل الميث����انول إل����

.ت في الدول األعضاءلصناعة البتروكيماويا

في الصينالميثانول إلنتاج األوليفيناتتطور إنتاج: )26(الشكل 

تكنولوجي����ا إنت����اج البتروكيماوي����ات الحيوي����ة كم����ا أش����ارت الورق����ة إل����ى أن

مث���ل أيض���اً تعض���اء كم���ا ناعة البتروكيماوي���ات ف���ي ال���دول األتح���دي جدي���د لص���تمث���ل 

.البعيدىالمدىثيرها يظل علأ، إال أن تفرصة إلنتاج منتجات بتروكيماوية

ف�����ي ال�����دول بتروكيماوي�����ة المنتج�����ات الت�����م اس�����تعراض تط�����ور إنت�����اج أه�����م 

إيثيل���ين بمختل���ف درجات���ه الب���وليوش���ملت ك���ل م���ن ،أواب���كة منظم���ف���ي األعض���اء

م���نخفض الخط���ي يثيل���ين م���نخفض الكثاف���ة واإليثيل���ين اإل–ل���ين ع���الي الكثاف���ة ياإليث(

الب����ولي ب����روبيلين، األموني����ا، اليوري����ا، الميث����انول، الميثي����ل الب����روبلين، –) الكثاف����ة

.لين جاليكولي، واإليث(MTBE)رباعي البيوتيل إيثر 
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تكنولوجي����ا إنت����اج البتروكيماوي����ات الحيوي����ة كم����ا أش����ارت الورق����ة إل����ى أن
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.البعيدىالمدىثيرها يظل علأ، إال أن تفرصة إلنتاج منتجات بتروكيماوية

ف�����ي ال�����دول بتروكيماوي�����ة المنتج�����ات الت�����م اس�����تعراض تط�����ور إنت�����اج أه�����م 

إيثيل���ين بمختل���ف درجات���ه الب���وليوش���ملت ك���ل م���ن ،أواب���كة منظم���ف���ي األعض���اء

م���نخفض الخط���ي يثيل���ين م���نخفض الكثاف���ة واإليثيل���ين اإل–ل���ين ع���الي الكثاف���ة ياإليث(
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.لين جاليكولي، واإليث(MTBE)رباعي البيوتيل إيثر 
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إيثيلين

بولي إيثيلين عالي الكثافة

:ىاويات إلـية مشروعات البتروكيمـنمراك لتـركة سونطـج  شـدف برنامـويه

 .المنتجات البتروكيماويةتلبية الطلب المحلي المتزايد على 

المس����اهمة ف����ي تنوي����ع االقتص����اد ال����وطني م����ن خ����الل تط����وير الص����ناعات 

 .البتروكيماوية والتصدير

.زيادة القيمة المضافة لمصادر الهيدروكربون

م����ازوني ب����أن مش����روعات البتروكيماوي����ات القائم����ة حالي����اً ف����ي / أف����اد الس����يد 

.)2(الجدول الجزائر تشمل المشروعات المبينة في 

اء س���تعراض ع���دد م���ن المش���روعات المس���تقبلية بالتع���اون م���ع ش���ركاكم���ا ت���م 

ملي���ار دوالر والمخط���ط تنفي���ذها خ���الل الفت���رة 15س���تثمارات تبل���غ ح���واليادولي���ين ب

:)4(و)3(ينجدولالوشملت المشروعات التالية والمبينة في 2016/2020

(CP3K)مشروع إنتاج األوليفينات .1

الميثانول ومشتقاتهع مجمع إنتاج مشرو.2

(PDH/PP)لين يلين والبولي بروبيمشروع إنتاج البروب.3

مشروع مصنع إنتاج المطاط الصناعي.4

مشروع إنتاج اإلطارات.5

Maleicمشروع مجمع  إنتاج .6 Anhydride
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م�ازوني لمح�ة س�ريعة للتعري�ف / ستعرض المهندسا

طراك حي��ث أف��اد ب��أن الش��ركة تعتب��ر م��ن ابنش��اط ش��ركة س��ون

فريقي��ا، ف�ي مج��االت أأه�م الش��ركات البترولي�ة ف��ي الجزائ�ر و

وتس��ويق المنتج��ات اإلنت��اج والنق��ل عب��ر األنابي��ب، التنقي��ب، 

.مشتقاتهاالبترولية و

تحتّ����ل س����وناطراك المرتب����ة األول����ى ف����ي إفريقي����ا، 

يوالثاني���ة عش���ر ف���ي الع���الم، كم���ا تعتبرراب���ع مص���ّدرعالم

) البوتاج���از(ثال���ث مص���ّدر ع���المي لغ���از البت���رول المس���الللغ���از الطبيع���ي المس���ال و

.خامس مصّدرعالمي للغاز الطبيعيو

:تمتلك شركة سونطراك

مصانع للغاز الطبيعي المسال) 4(

مصنع غاز البترول المسال) 2(

معامل تكرير) 5(

:مجمعات بتروكيماويات وتشمل) 3(

ميثانول وفورمالدهيد
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م����ازوني ب����أن مش����روعات البتروكيماوي����ات القائم����ة حالي����اً ف����ي / أف����اد الس����يد 

.)2(الجدول الجزائر تشمل المشروعات المبينة في 

اء س���تعراض ع���دد م���ن المش���روعات المس���تقبلية بالتع���اون م���ع ش���ركاكم���ا ت���م 

ملي���ار دوالر والمخط���ط تنفي���ذها خ���الل الفت���رة 15س���تثمارات تبل���غ ح���واليادولي���ين ب

:)4(و)3(ينجدولالوشملت المشروعات التالية والمبينة في 2016/2020

(CP3K)مشروع إنتاج األوليفينات .1

الميثانول ومشتقاتهع مجمع إنتاج مشرو.2

(PDH/PP)لين يلين والبولي بروبيمشروع إنتاج البروب.3

مشروع مصنع إنتاج المطاط الصناعي.4

مشروع إنتاج اإلطارات.5

Maleicمشروع مجمع  إنتاج .6 Anhydride

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÌÈ◊fœjäπ]<l]ÖÁ�j÷]Ê<ÜÒ]à¢]<ª<l^ËÊ^€È“Ê3f÷]<≈^�Œ<‡¬<Ì⁄^¬<ÏÜøfi<
Overview of the Petrochemical Sector in Algeria 

and its Future Development

åÇfl„π]<KÍfiÊá^⁄<‹È◊£]<Çf¬<
ŸÁfi^nÈπ]<ƒ€•<ÜËÇ⁄<

fiÁâ<Ì“Üç^ÌËÜÒ]à¢]<ÌËÖÁ„€¢]<H’]Üõ<
Eng. Abdelhalim Mazouni

Methanol Complex Manager
Sonatrach, Algeria

م�ازوني لمح�ة س�ريعة للتعري�ف / ستعرض المهندسا

طراك حي��ث أف��اد ب��أن الش��ركة تعتب��ر م��ن ابنش��اط ش��ركة س��ون

فريقي��ا، ف�ي مج��االت أأه�م الش��ركات البترولي�ة ف��ي الجزائ�ر و

وتس��ويق المنتج��ات اإلنت��اج والنق��ل عب��ر األنابي��ب، التنقي��ب، 

.مشتقاتهاالبترولية و

تحتّ����ل س����وناطراك المرتب����ة األول����ى ف����ي إفريقي����ا، 

يوالثاني���ة عش���ر ف���ي الع���الم، كم���ا تعتبرراب���ع مص���ّدرعالم

) البوتاج���از(ثال���ث مص���ّدر ع���المي لغ���از البت���رول المس���الللغ���از الطبيع���ي المس���ال و

.خامس مصّدرعالمي للغاز الطبيعيو

:تمتلك شركة سونطراك

مصانع للغاز الطبيعي المسال) 4(

مصنع غاز البترول المسال) 2(

معامل تكرير) 5(

:مجمعات بتروكيماويات وتشمل) 3(

ميثانول وفورمالدهيد
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مشروعات بتروكيماوية مستقبلية خالل المرحلة الثانية:)4(جدول ال

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

^fl◊fœjä⁄<ÌË^∑<VÌ÷Êˆäπ]<ÌË^¬Ü÷^e<›]àj÷˜]<
Protecting Our Future: Commitment to Responsible Care

<åÇfl„π]<KêÊÊ^é÷]<Ÿ^∂<<
ŸÁfi^nÈπ]<ƒflí⁄<gŒ]Ü⁄<

<sÈ◊§]<Ì“Üç‡ËÜvf÷]<Ì”◊∫<Hl^ËÊ^€È“Ê3f÷]<Ì¬^flí÷<
Eng. Jamal Shawoosh

Methanol Plant Superintendent
Gulf  Petrochemical Industries (GPIC), Kingdom of Bahrain

جم��ال الش��اوش لمح��ة س��ريعة / س��تعرض المهن��دسا

للتعري���ف بنش���اط ش���ركة الخل���يج لص���ناعة البتروكيماوي���ات 

كمش��روع 1979ديس��مبر / ك��انون األولوالت��ي تأسس��ت ف��ي 

،وهم مملك����ة رك ب����ين دول مجل����س التع����اون الخليج����يمش����ت

البح��رين والش��ركة الس��عودية للص��ناعات األساس��ية وش��ركة 

ص���ناعة األس���مدة ص���ناعة الكيماوي���ات البترولي���ة، الكوي���ت ل

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

إنتاج األطارات بنظام المشاركة طبقاً 
%)49-%51(لقانون 

5سنه والتوسع /مليون إطار
سنه/مليون إطار 10ىحت

بولي بيوتادايين رابر.
بيوتاداين رابر-إستيرين
اسود الكربون

والية البويرة

تحت الدراسةتحت الدراسةتحت الدراسةإنتاج الماليك أنهيدريد

المنطقة الصناعية-أرزو بيوتان/ ميثانولسنه/طنMTBE200.000إنتاج رباعي ميثيل بيوتيل إيثر 

المنطقة الصناعية–ةكيكدسإيثانسنه /طن120.000إلنتاج اإليثيلين CPK1توسعات  مشروع  

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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مشروعات البتروكيماويات القائمة في الجزائر: )2(الجدول 

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

اليوريا واألسمدة/مونيامجمع إنتاج األ
يتم تشغيلية بمعرفة سونطراك

2X2000يوم أمونيا/طن
1X3.500المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعييوم يوريا/طن

اليوريا واألسمدة/مونيااألمجمع إنتاج
AOAبمعرفة شركة يتم تشغيله

2X2000يوم أمونيا/طن.
2X3.500المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعييوريايوم /طن

همجمع إنتاج الميثانول ومشتقات

سنة ميثانول/طن113.000
يويريا /نة فورمالدهيدس/طن12.000

فورمالدهيد
يوم يويريا فورمالدهيد سائلة/طن 30

)مواد الصقة(

المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعي

المنطقة الصناعية–ةكيكدسإيثيلينسنة/طن130.000الكثافةمشروع إنتاج بولي اإليثيلين عالي 

ىمشروعات بتروكيماوية مستقبلية خالل المرحلة األول:)3(جدول ال

 

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

إلنتاج )CP3K(مجمع  االوليفينات 
بنظام بولي إستيرين/ بي في سي

%)49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

سنة إيثيلين/ مليون طن
بولي إيثلين عالي -بولي بروبيلين

بولي إيثيلين منخفض الكثافة -الكثافة
بولي إيثيلين عالي الكثافة-الخطي

بولي إستيرين-بي في سي

 بولي بيوتادايين
إستيرين/رابر
بيوتاداين رابر
-اسود الكربون

المنطقة الصناعية-ةكيكدس

إنتاج الميثانول ومشتقاته

سنة ميثانول/ مليون طن
700.00سنة /طنMTBE
300.000 سنة فورمالدهيد /طن

ومشتقاته
600.000سنةحمض األسيتيك / طن

ومشتقاته
90.000سنة بولي ميثيل ميتا /طن

أكريالت
230.000سنة إيثيلين فاينيل /طن

أسيتات كوبوليمر

غاز طبيعي
 إيثان
بروبان
أمونيا

المنطقة الصناعية-أرزو 

إنتاج البولي بروبيلين  بنظام 
المنطقة الصناعية-أرزو بيوتان/ ميثانولسنة بولي بروبيلين/طن500.000%)49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

إنتاج المطاط الصناعي  بنظام 
%) 49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

 رابربولي بيوتادايين
بيوتاداين رابر-إستيرين

بيوتادايين
تحت الدراسةإستيرين
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مشروعات بتروكيماوية مستقبلية خالل المرحلة الثانية:)4(جدول ال

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

^fl◊fœjä⁄<ÌË^∑<VÌ÷Êˆäπ]<ÌË^¬Ü÷^e<›]àj÷˜]<
Protecting Our Future: Commitment to Responsible Care

<åÇfl„π]<KêÊÊ^é÷]<Ÿ^∂<<
ŸÁfi^nÈπ]<ƒflí⁄<gŒ]Ü⁄<

<sÈ◊§]<Ì“Üç‡ËÜvf÷]<Ì”◊∫<Hl^ËÊ^€È“Ê3f÷]<Ì¬^flí÷<
Eng. Jamal Shawoosh

Methanol Plant Superintendent
Gulf  Petrochemical Industries (GPIC), Kingdom of Bahrain

جم��ال الش��اوش لمح��ة س��ريعة / س��تعرض المهن��دسا

للتعري���ف بنش���اط ش���ركة الخل���يج لص���ناعة البتروكيماوي���ات 

كمش��روع 1979ديس��مبر / ك��انون األولوالت��ي تأسس��ت ف��ي 

،وهم مملك����ة رك ب����ين دول مجل����س التع����اون الخليج����يمش����ت

البح��رين والش��ركة الس��عودية للص��ناعات األساس��ية وش��ركة 

ص���ناعة األس���مدة ص���ناعة الكيماوي���ات البترولي���ة، الكوي���ت ل

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

إنتاج األطارات بنظام المشاركة طبقاً 
%)49-%51(لقانون 

5سنه والتوسع /مليون إطار
سنه/مليون إطار 10ىحت

بولي بيوتادايين رابر.
بيوتاداين رابر-إستيرين
اسود الكربون

والية البويرة

تحت الدراسةتحت الدراسةتحت الدراسةإنتاج الماليك أنهيدريد

المنطقة الصناعية-أرزو بيوتان/ ميثانولسنه/طنMTBE200.000إنتاج رباعي ميثيل بيوتيل إيثر 

المنطقة الصناعية–ةكيكدسإيثانسنه /طن120.000إلنتاج اإليثيلين CPK1توسعات  مشروع  

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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مشروعات البتروكيماويات القائمة في الجزائر: )2(الجدول 

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

اليوريا واألسمدة/مونيامجمع إنتاج األ
يتم تشغيلية بمعرفة سونطراك

2X2000يوم أمونيا/طن
1X3.500المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعييوم يوريا/طن

اليوريا واألسمدة/مونيااألمجمع إنتاج
AOAبمعرفة شركة يتم تشغيله

2X2000يوم أمونيا/طن.
2X3.500المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعييوريايوم /طن

همجمع إنتاج الميثانول ومشتقات

سنة ميثانول/طن113.000
يويريا /نة فورمالدهيدس/طن12.000

فورمالدهيد
يوم يويريا فورمالدهيد سائلة/طن 30

)مواد الصقة(

المنطقة الصناعية-أرزو غاز طبيعي

المنطقة الصناعية–ةكيكدسإيثيلينسنة/طن130.000الكثافةمشروع إنتاج بولي اإليثيلين عالي 

ىمشروعات بتروكيماوية مستقبلية خالل المرحلة األول:)3(جدول ال

 

الموقعاللقيم المستخدمالطاقة اإلنتاجيةالمشروع

إلنتاج )CP3K(مجمع  االوليفينات 
بنظام بولي إستيرين/ بي في سي

%)49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

سنة إيثيلين/ مليون طن
بولي إيثلين عالي -بولي بروبيلين

بولي إيثيلين منخفض الكثافة -الكثافة
بولي إيثيلين عالي الكثافة-الخطي

بولي إستيرين-بي في سي

 بولي بيوتادايين
إستيرين/رابر
بيوتاداين رابر
-اسود الكربون

المنطقة الصناعية-ةكيكدس

إنتاج الميثانول ومشتقاته

سنة ميثانول/ مليون طن
700.00سنة /طنMTBE
300.000 سنة فورمالدهيد /طن

ومشتقاته
600.000سنةحمض األسيتيك / طن

ومشتقاته
90.000سنة بولي ميثيل ميتا /طن

أكريالت
230.000سنة إيثيلين فاينيل /طن

أسيتات كوبوليمر

غاز طبيعي
 إيثان
بروبان
أمونيا

المنطقة الصناعية-أرزو 

إنتاج البولي بروبيلين  بنظام 
المنطقة الصناعية-أرزو بيوتان/ ميثانولسنة بولي بروبيلين/طن500.000%)49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

إنتاج المطاط الصناعي  بنظام 
%) 49-%51(المشاركة طبقاً لقانون 

 رابربولي بيوتادايين
بيوتاداين رابر-إستيرين

بيوتادايين
تحت الدراسةإستيرين
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اس���تخدام حل���ول مبتك���رة خ���الل مرحل���ة الهندس���ة وتص���ميم المش���اريع الجدي���دة .1

انع القائم�����ة لض�����مان الح�����د م�����ن األث�����ر البيئ�����ي أو التع����ديالت عل�����ى المص�����

.وانبعاثات الكربون

.تصدير منتجات عالية الجودة لضمان العمالء والمستخدمين النهائيين.2

المنتج���ات واإلج���راءات إص���دار كتيب���ات ومب���ادئ توجيهي���ة بش���أن مخ���اطر.3

والت�ي ت�م توزيعه��ا ،)MSDS(بم�ا ف�ي ذل��ك بيان�ات س�المة الم��واد االحترازي�ة

.نقل المنتجات، مثل السفن والشاحناتعلى جميع الموظفين العاملين في 

اجتماع����ات م����ع المش����ترين المحلي����ين وت����وعيتهم ف����ي مج����ال عق����د ترتي����ب .4

.إدارة األعمال من حيث السالمة والصحة والبيئة والتعامل مع المنتج

.عقد اجتماعات منتظمة مع المسوقين الدوليين مثل شركة سابك.5

سياس����ات الج����ودة أن تطبي����ق كاف����ة التعليم����ات طبق����اً لٮ����إلوانته����ت الورق����ة .6

والس����المة والص����حة المهني����ة تعم����ل عل����ي توثي����ق وتحس����ين مع����دالت األداء 

.رضاء العمالءإنتاجية وبهدف اإلو

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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ستخدام الغاز الطبيعي الذي يتوفر في البحرين كمادة وسيطة إلنت�اج اوالبتروكيماويات ب

.سنة/مليون طن1.5انول بطاقة إنتاجية األمونيا واليوريا والميث

س����تعراض أهمي����ة من����تج الميث����انول كم����ادة أساس����ية للعدي����د م����ن اكم����ا ت����م 

، هلفورمالديهي�������د ومش�������تقاتص�������ناعات البتروكيماوي�������ات وخاص�������ة ف�������ي انت�������اج ا

هيمك���ن اس���تخدامكم���ا ت، ص���ناعات األقمش���ة ، الم���واد الالص���قة، الراتنج���االم���ذيبات

المباش�����ر كوق�����ود للمحرك�����ات باالس����تخدامازولين أو غ�����كمحس����ن ل�����رقم األوكت�����ان لل

.وغيرها من الصناعات البتروكيماوية الهامة

م�ن الش�ركة مك�التزاة جيب�ك سياس�ة الرعاي�ة المس�ؤولة أن تبن�ي ش�ركىشارإلأو

ذلك وض�ع سياس�ات لمزي�د ك�صحة والسالمة واألداء البيئي، ون في مجال الينحو التحس

إنشاء نظ�ام إدارة ن�اجح يتض�من تص�ديق هيئ�ات منالشركة مّكنا تحسين، وهو ممن ال

الس��المة العالمي��ة مث��ل المنظم��ة العالمي��ة للج��ودة، وك��ذلك س��عي الش��ركة ال��دائم لتط��وير 

ISO9001)(أنشطتها والحصول على عدة شهادات عالمية في مجال سياسات الج�ودة 

هادة الص���������حة المهني���������ة وش���������) (ISO14001وش���������هادة نظ���������م اإلدارة البيئي���������ة 

اعت��راف وتق��دير ع��دد م��ن المؤسس��ات ىباإلض��افة إل��(OHSAS 18001)والس��المة

ويعد الحص�ول ). روسبا(لوقاية من الحوادث في بريطانيا العالمية مثل الجمعية الملكية ل

عل��ي ه��ذه الش��هادات الدولي��ة دل��يال قاطع��ا عل��ى الت��زام الش��ركة بترس��يخ مب��ادئ الس��المة 

ضمن ثقافة أعمال متكاملة، مما أدى إلى تحسين مردودي�ة الش�ركة ف�ي والصحة والبيئة

.مجال األعمال وإضافة قيمة للمجتمع وللموارد البشرية

جيب��ك ح��ازت عل��ي ش��هادة الحماي��ة أن ش��ركة ىوش إل��والش��ا/كم��ا أش��ار الس��يد

وك��ذلك ش��هادة التمي��ز ف��ي الع��امIFA)رابط��ة ص��ناعة األس��مدة الدولي��ة(س��تدامةواال

مم��ا ي��دل عل��ى األهمي��ة الت��ي توليه��ا إدارة ش��ركة الخل��يج عل��ي إتب��اع المب��ادئ ، 2014

) Underlying Principles of Product Stewardship(األساس��ية لرعاي��ة 

:المبادئ فيما يليهوتتمثل أهمية تطبيق هذ
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اس���تخدام حل���ول مبتك���رة خ���الل مرحل���ة الهندس���ة وتص���ميم المش���اريع الجدي���دة .1

انع القائم�����ة لض�����مان الح�����د م�����ن األث�����ر البيئ�����ي أو التع����ديالت عل�����ى المص�����

.وانبعاثات الكربون

.تصدير منتجات عالية الجودة لضمان العمالء والمستخدمين النهائيين.2

المنتج���ات واإلج���راءات إص���دار كتيب���ات ومب���ادئ توجيهي���ة بش���أن مخ���اطر.3

والت�ي ت�م توزيعه��ا ،)MSDS(بم�ا ف�ي ذل��ك بيان�ات س�المة الم��واد االحترازي�ة
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اجتماع����ات م����ع المش����ترين المحلي����ين وت����وعيتهم ف����ي مج����ال عق����د ترتي����ب .4
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مم��ا ي��دل عل��ى األهمي��ة الت��ي توليه��ا إدارة ش��ركة الخل��يج عل��ي إتب��اع المب��ادئ ، 2014

) Underlying Principles of Product Stewardship(األساس��ية لرعاي��ة 
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م�����ة م����ن خ�����الل أن مهم�����ة المرك����ز ه�����ي خل����ق القيالمتح�����دث إل����ى وأش����ار 

تش���كيل المس���تقبل عب���ر ص���ناعة المرك���ز تتمث���ل ف���ي رؤي���ة ، ع���الوة عل���ى أناإلب���داع

.البالستيك

ستعرض���ت الورق���ة تط���وير من���تج الب���ولي ب���روبيلين بتكنولوجي���ا ش���ركة اكم���ا 

ف���ي تط���وير ش���بكة هبوري���اليس وإنت���اج مواس���ير الض���غط الع���الي والم���نخفض وأهميت���

المنتج���ات تعتب���ر ب���ديالً ع���ن المواس���ير هوالص���رف وخاص���ة أن ه���ذهالمواس���ير للمي���ا

.األسمنتية والمصنعة من الحديد

(PP-R)وتض���منت الورق���ة ش���رح أله���م ممي���زات أنابي���ب الب���ولي ب���روبيلين 

:شملتالباردة والساخنة وهوالمستخدمة للميا

ي تمن����ع تك����وين الكل����س ، حي����ث أن نعوم����ة الج����دار ال����داخلمقاوم����ة األكس����دة

).أكسيد الكالسيوم(

 حي���ث تتميزاألنابي���ب بمقاوم���ة عالي���ة للم���واد عالي���ة للم���واد الكيماوي���ةمقاوم���ة ،

ي��ب الكيماوي��ة وتتض��من الم��واد الت��ي ع��ادة م��ا تك��ون بتم��اس مباش��ر م��ع األناب

).أكاسيد الكالسيوم(في خرسانة البناء مثل الكلس 

����ـم����ادة الPP-R تك����ون جي����دة المرون����ة المتص����اص ص����وت الض����جيج

.لماءواالهتزازات الناتجة عن مرور ا

��اوم للتجم��د، تجع��ل المرون��ة العالي��ة لم��ادةـمقPP-R م��ن الممك��ن لألنابي��ب أن

.يف نفسها بزيادة الحجم إذا تجمد السائل بداخلهاتك

مهم����ا تتمي����ز أنابي����ب الب����ولي ب����روبيلين بمقاوم����ة االحتك����اكك����ل،آمقاوم����ة للت

.كانت المياه الجارية في األنابيب عسرة

 يعم������ل عل������ى مقاوم������ة االحتك������اك، األنابي������ب بنظ������ام التقني������ة المتط������ورة

.الحتكاك ويسمح بالجريان بسرعة عالية بدون مشاكلةامقاوم
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Mr. Antti Tynys

Sr. Product Development Engineer
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge), UAE

نش���اط مرك���ز زنت���ي ت���اينآ/ س���تعرض المهن���دسا

يلع���ب دوراً حيوي���اً ف���ي هأن���إل���ى ب���روج لالبتك���ار وأش���ار 

تعزي�����ز الت�����زام الش�����ركة بت�����وفير خام�����ات بالس�����تيكية 

مبتك���رة ومس���تدامة تض���يف قيم���ة كبي���رة لعم���الء الش���ركة 

ح�����ول الع�����الم وخاص�����ة ف�����ي تطبيق�����ات البني�����ة التحتي�����ة 

.السيارات والتغليفوصناعة

ف����ي عمل����ه عل����ى تط����وير كم����ا أف����اد ب����أن مرك����ز ب����روج لالبتك����ار يعتم����د 

الب����وليمرات وتقني����ات التطبيق����ات، كم����ا يش����مل المرك����ز ع����دة مختب����رات متط����ورة 

م���زودة ب���أجهزة فح���ص دقيق���ة الختب���ار أن���واع عدي���دة م���ن الب���وليمرات والتأك���د م���ن 

أدائه�����ا الع�����الي للوص�����ول للمواص�����فات المثالي�����ة الخاص�����ة بالعملي�����ات التحويلي�����ة 

روج لالبتك����ار م����ع مراك����ز االبتك����ار ويتع����اون مرك����ز ب����. للب����وليمرات البالس����تيكية

األوروبي���ة التابع���ة لش���ركة بوري���اليس وك���ذلك م���ع مرك���ز التطبيق���ات الت���ابع لش���ركة 

إجم����الي م����ن % 15ب����روج ف����ي ش����نغهاي بالص����ين، ه����ذا وق����د ت����م تط����وير ح����والي 

. اإلنتاج الحالي لشركة بروج  في مركز بروج لالبتكار
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.كانت المياه الجارية في األنابيب عسرة
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أدائه�����ا الع�����الي للوص�����ول للمواص�����فات المثالي�����ة الخاص�����ة بالعملي�����ات التحويلي�����ة 
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Eng. Salman Haddar

Process Engineer
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اس����تهل الس����يد س����لمان ه����دار باإلش����ارة إل����ى أن 

وارتف����اع حامض����ية ال����نفط الخ����ام زي����ادة نس����بة الكبري����ت 

م�����ن العوام�����ل الهام�����ة والم�����ؤثرة ف�����ي اختي�����ار م�����واد 

وخام���ات تص���نيع المع���دات ف���ي مص���افي التكري���ر، حي���ث 

تت����أثر الس����بائك بش����دة نتيج����ة ارتف����اع نس����ب الكبري����ت، 

وحامض����ية ال����نفط مم����ا ي����ؤثر عل����ى تكلف����ة االس����تثمارات 

وزارة ال������نفط ى أنكم������ا أش������ار إل������الكلي������ة للمص������فاة،

، م���ع األخ���ذ الح���الي للمص���افيالنه���وض ب���الواقع ديها الرغب���ة األكي���دة ف���ي العراقي���ة ل���

اس����ترداد رأس م����ال فت����رةدراس����ات الج����دوى االقتص����ادية ونت����ائجف����ي االعتب����ار 

.التشريعات البيئيةخاصة االلتزام بالتشريعات الدولية، ووالمشروع، 

تس�����تهدف اس�����تعراض جه�����ود جمهوري�����ة أش�����ار المتح�����دث إل�����ى أن الورق�����ة 

جي����دة تماث����ل تس����ويقية منتج����ات بترولي����ة ذات مواص����فات عل����ى حص����ولللالع����راق

فق����اً ذل����ك وف����ي المص����افي الحديث����ة، وتل����ك المنتج����ات الت����ي ي����تم الحص����ول عليه����ا 

االقتص���ادية والمنافس���ة ظ���روف التش���غيل م���ا يض���من ب، تص���ميمات للمص���فاةألفض���ل 

حي�����ث ت�����م دراس�����ة ومقارن�����ة النف�����وط عالي�����ة ،ي�����ةمص�����افي العالمالالحقيقي�����ة م�����ع 

، باإلض�����افة إل�����ى الحس�����ابات الفني�����ة واالقتص�����ادية األق�����ل حامض�����يةوالحامض�����ية
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مقارن�����ة م�����ع األنابي�����ب % 50-30إل�����ىنخفض ت�����ق�����درة العم�����ل البس�����يطة

تقني���ة التركي���ب البس���يطة وال���وزن الخفي���ف لألنابي���ب بس���ببالمعدني���ة التقليدي���ة

.ةووقت التجميع والتهيئ

كم�����ا تض�����منت الورق�����ة ش�����رح لممي�����زات منتج�����ات الب�����ولي إيثيل�����ين ع�����الي 

دمات ـاوم الص������ـولي ب������روبيلين مق������ـات الب������ـخ، ومنتج������ـالكثاف������ة بالتش������كيل بالنف������

.ةيقات المختلفـوالتطب

أن تطبي���ق أح���دث التكنولوجي���ات يس���اهم ف���ي التط���وير ىالورق���ة إل���تـوانته���

ددة ـن متع����ـمنتج����ات ب����ولي بروبيلي����ددة وإنت����اج ـالمس����تدام لحل����ول متع����واالبتك����ار

ر الطاق���ة المس���تخدمة ف���ي ـإمكاني���ة توفي���ى، باإلض���افة إل���داماتـواالستخ���األغ���راض 

امات ـر الخ���ـتوفي���ىل عل���ـم���ـجات وه���و مايعـفات للمنت���ـين المواص���ـاإلنت���اج، وتحس���

.دـوتقليل الفاق
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ولض������مان تحالي������ل الخام������ات المص������فاةبمع������دات لالتص������ميمات المناس������بة ل

.المغذية للمصفاة

تتمي����ز بحقوله����ا الت����ي تن����تج الس����يد ه����دار إل����ى أن محافظ����ة ميس����ان أش����ار

م���ن النف���وط، والت���ي تنحص���ر غالبيته���ا ف���ي ال���نفط الخ���ام الثقي���ل ةمتنوع���ة مجموع���

، والت���ي تع���د مؤش���رات وغيره���االحامض���يةبمواص���فات مختلف���ة م���ن حي���ث الش���وائب 

وك���ان م���ن العوام���ل الهام���ة خ���الل مرحل���ة . فعال���ة وم���ؤثرة عل���ى وح���دات المص���افي

المش�����تقات كمي�����ات ، بحي�����ث يت�����يح زي�����ادة النم�����وذج المناس�����بالتص�����ميم اختي�����ار 

عمره���ا حماي���ة المع���دات وإطال���ة م���ع األخ���ذ ف���ي االعتب���اراإلمك���اني���ة بق���در البترول

ف����ي خ����ط التش����غيل للص����ناعات الالحق����ة إلنت����اج ، خاص����ةاإلنت����اجاالفتراض����ي ف����ي 

ال���نفط، باإلض���افة إل���ى التعام���ل م���ع المحت���وى الهي���دروكربوني الثقي���ل، م���ع تالف���ي 

ارتف���اع و،األحم���اضزات عالي���ة م���ن ي���أثره���ا عل���ى المع���دات الحتوائه���ا عل���ى ترك

نس���ب الكبري���ت، والمع���ادن وغيره���ا م���ن الش���وائب، حي���ث ي���ؤثر ذل���ك عل���ى مس���ار 

. من برج التقطير الرئيسيالسوالر إنتاج

اس����تعرض الس����يد س����لمان ه����دار ف����ي نهاي����ة الع����رض التق����ديمي ع����دد م����ن 

نم�����وذج يمث�����ل )27(الش�����كل النم�����اذج المختلف�����ة م�����ن التص�����ميمات حي�����ث ب�����ين أن

تعظ�����يم به�����دف ، وذل�����ك اتان�����ات والتص�����ميمالبيض�����بط المص�����فاة ال�����ذي يتض�����من 

م����ن العدي����د إض����افةت����م ، حي����ثالغ����ازولين وال����ديزلالحص����ول عل����ى كمي����ات م����ن

تحدي�����د وبالتش�����غيل تح�����ت ظ�����روف قاس�����يةيز ـي تتم�����ـالت�����عدةدات المس�����اـالوح�����

.النسب المقبولة من األحماض والتصميمات المناسبةف المالية، وـالتكالي
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وترك���ز الورق���ة عل���ى مص���فاة ميس���ان الجدي���دة الت���ي تبل���غ طاقته���ا اإلنتاجي���ة . للمص���فاة

.برميل يومياً من النفط الخام من حقلي برزكان والحلفايةألف150

: األخذ في االعتبار ما يليوفي هذا الصدد فقد تم 

إج���راء تقي���يم ش���امل لمواص���فات ال���نفط الخ���ام ف���ي حق���ول محافظ���ة ميس���ان، -1

س تل���ك الحس���ابات عل���ى افيم���ا يتعل���ق بالمزاي���ا والمس���اوئ لك���ل حق���ل، وانعك���

.التصميمات األولية للمصفاة الجديدة

عق��د مقارن��ة ب��ين حق���ول ال��نفط ف��ي ك��ل م���ن مح��افظتي البص��رة وميس��ان م���ن -2

المعالج���ة ف���ي وح���دات التص���نيع ط���رقالش���وائب وتكلف���ةالحامض���ية وحي���ث 

.بالمصفاة

ف����ي ال����نفط الخ����ام والمش����تقات لقي����اس نس����بة الحامض����يةالحس����ابات الفني����ة -3

للتص�����ميمات ف�����ي مقبول�����ة الغي�����ر ولبترولي�����ة، وتحدي�����د النس�����ب المقبول�����ةا

.وحدات المصافي

الن����اجم التل����وث ف����ي قي����اس المس����تخدمةمع����دات للالتكلف����ة اإلض����افية حس����اب-4

كبريتي��د  وغ��ازالكبري��تم��ن نس��بوج��ود زي��ادة نس��بة األحم��اض، وف��ي ع��ن

.الهيدروجين

العملي�����ات الحس�����ابية االقتص�����ادية للمص�����فاة ف�����ي حال�����ة زي�����ادة تل�����ك النس�����بة -5

ت���م التكلف���ة االس���تثمارية الت���يعم���ر المص���فاة، اس���ترداد (وتش���مل مض���ية االح

بتل����ك الق����يم ف����ي حال����ة مقارن����ة، )عل����ى المص����فاة، وص����افي ال����ربحاإنفاقه����

مواص���فات الف���ي ال���نفط، مم���ا ي���ؤثر إيجابي���اً عل���ى نس���بة األحم���اضانخف���اض 

تك����اليف خف����ض إل����ى باإلض����افةش����غيل المع����دات، تكلف����ة وتن����تج النهائي����ة للم

.العمر االفتراضي للمادة المحفزةالمستخدمة وزيادة الكيميائية المواد

مواص����فات ف����ي اتري����ح����ديث تحلي����ل ال����نفط الخ����ام إل����ى التغتع����ود أس����باب ت-6

به���دف الحص���ول عل���ى واإلنت���اجنتيج���ة مع���دالت الحق���ول النفطي���ة منتج���ات 
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نس���ب الكبري���ت، والمع���ادن وغيره���ا م���ن الش���وائب، حي���ث ي���ؤثر ذل���ك عل���ى مس���ار 

. من برج التقطير الرئيسيالسوالر إنتاج

اس����تعرض الس����يد س����لمان ه����دار ف����ي نهاي����ة الع����رض التق����ديمي ع����دد م����ن 

نم�����وذج يمث�����ل )27(الش�����كل النم�����اذج المختلف�����ة م�����ن التص�����ميمات حي�����ث ب�����ين أن

تعظ�����يم به�����دف ، وذل�����ك اتان�����ات والتص�����ميمالبيض�����بط المص�����فاة ال�����ذي يتض�����من 

م����ن العدي����د إض����افةت����م ، حي����ثالغ����ازولين وال����ديزلالحص����ول عل����ى كمي����ات م����ن

تحدي�����د وبالتش�����غيل تح�����ت ظ�����روف قاس�����يةيز ـي تتم�����ـالت�����عدةدات المس�����اـالوح�����

.النسب المقبولة من األحماض والتصميمات المناسبةف المالية، وـالتكالي
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وترك���ز الورق���ة عل���ى مص���فاة ميس���ان الجدي���دة الت���ي تبل���غ طاقته���ا اإلنتاجي���ة . للمص���فاة

.برميل يومياً من النفط الخام من حقلي برزكان والحلفايةألف150

: األخذ في االعتبار ما يليوفي هذا الصدد فقد تم 

إج���راء تقي���يم ش���امل لمواص���فات ال���نفط الخ���ام ف���ي حق���ول محافظ���ة ميس���ان، -1

س تل���ك الحس���ابات عل���ى افيم���ا يتعل���ق بالمزاي���ا والمس���اوئ لك���ل حق���ل، وانعك���

.التصميمات األولية للمصفاة الجديدة

عق��د مقارن��ة ب��ين حق���ول ال��نفط ف��ي ك��ل م���ن مح��افظتي البص��رة وميس��ان م���ن -2

المعالج���ة ف���ي وح���دات التص���نيع ط���رقالش���وائب وتكلف���ةالحامض���ية وحي���ث 

.بالمصفاة

ف����ي ال����نفط الخ����ام والمش����تقات لقي����اس نس����بة الحامض����يةالحس����ابات الفني����ة -3

للتص�����ميمات ف�����ي مقبول�����ة الغي�����ر ولبترولي�����ة، وتحدي�����د النس�����ب المقبول�����ةا

.وحدات المصافي

الن����اجم التل����وث ف����ي قي����اس المس����تخدمةمع����دات للالتكلف����ة اإلض����افية حس����اب-4

كبريتي��د  وغ��ازالكبري��تم��ن نس��بوج��ود زي��ادة نس��بة األحم��اض، وف��ي ع��ن

.الهيدروجين

العملي�����ات الحس�����ابية االقتص�����ادية للمص�����فاة ف�����ي حال�����ة زي�����ادة تل�����ك النس�����بة -5

ت���م التكلف���ة االس���تثمارية الت���يعم���ر المص���فاة، اس���ترداد (وتش���مل مض���ية االح

بتل����ك الق����يم ف����ي حال����ة مقارن����ة، )عل����ى المص����فاة، وص����افي ال����ربحاإنفاقه����

مواص���فات الف���ي ال���نفط، مم���ا ي���ؤثر إيجابي���اً عل���ى نس���بة األحم���اضانخف���اض 

تك����اليف خف����ض إل����ى باإلض����افةش����غيل المع����دات، تكلف����ة وتن����تج النهائي����ة للم

.العمر االفتراضي للمادة المحفزةالمستخدمة وزيادة الكيميائية المواد

مواص����فات ف����ي اتري����ح����ديث تحلي����ل ال����نفط الخ����ام إل����ى التغتع����ود أس����باب ت-6

به���دف الحص���ول عل���ى واإلنت���اجنتيج���ة مع���دالت الحق���ول النفطي���ة منتج���ات 
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نموذج مصفاة لتعظيم كميات الغازولين والديزل:)27(شكل ال

كم���ا اس���تعرض ع���دة نم���اذج أخ���رى للمص���فاة حي���ث ت���م األخ���ذ ف���ي االعتب���ار 

إل���ى ت���أثير باإلض���افةمواص���فات الخ���ام المس���تخدم ونس���ب األحم���اض الموج���ودة ب���ه 

يتطل����ب ذل����ك حي����ث . نس����ب الش����وائب مث����ل الكبري����ت وغ����از كبريتي����د الهي����دروجين

دات التش���غيللوح���مرتفع���ة التكلف���ةذات مواص���فات خاص���ة معدني���ة س���بائكاس���تخدام

الم�����واد الكيميائي�����ة والم�����واد تكلف�����ةزي�����ادة وتب�����ع ذل�����ك . ذات مواص�����فات خاص�����ة

المحف����زة المس����تخدمة للمف����اعالت، م����ع ض����رورة ت����وفير الظ����روف التش����غيلية الت����ي 

.يز بتحمل الظروف المناخية الصعبةتتم
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الم�����واد الكيميائي�����ة والم�����واد تكلف�����ةزي�����ادة وتب�����ع ذل�����ك . ذات مواص�����فات خاص�����ة

المحف����زة المس����تخدمة للمف����اعالت، م����ع ض����رورة ت����وفير الظ����روف التش����غيلية الت����ي 

.يز بتحمل الظروف المناخية الصعبةتتم
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Dr. Hassan Karam

Vice President, Ruwais Refinery
Abu Dhabi Oil Refining Co., UAE

ال�نفطبتقديم تعريف م�وجز ع�ن ش�ركة أب�و ظب�ي لتكري�ر الدكتور حسن كرمبدأ 

التي تمتلك ثالث مصاف للنفط بإجمالي طاق�ة تكريري�ة 

ي، األولى مصفاة الرويس القديم�ة /ألف ب927قدرها

ي، ومص���فاة ال���رويس /أل���ف ب420طاقته���ا ) ش���رق(

ي، ومصفاة أب�و /ألف ب417طاقتها ) غرب( الجديدة 

ي، إض��افة إل��ى العدي��د م��ن /أل��ف ب90ظب��ي طاقته��ا 

طاق���ة وع���دد ) 28(ل الش���كيب���ين . الوح���دات المس���اندة

مص���افي ال���نفط ف���ي ش���ركة أب���و ظب���ي لتكري���ر ال���نفط 

). تكرير(

)تكرير(طاقة وعدد مصافي النفط في شركة أبو ظبي لتكرير النفط :)28(الشكل 
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:التاليةوتضمنت الجلسة عرض األوراق 

رحلة شركة أبو ظبي لتكرير النفط نحو التميز
Takreer Journey Towards Excellenceحسن كرم/ الدكتور

في مفاعل يعمل بإستخدام ترددات ) السوالر( ز االتكسير بالعامل الحفاز لزيت الغ
الراديو

Catalytic Cracking of Gas Oil In Spouted-Bed Reactor 
Using Radio Frequency Energy

سالم الدباح/ الدكتور

والتحديات في االبتكارات : التكنولوجيا الحيوية في صناعة الهيدروكربونات
الصناعات البترولية

Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges

For the Petroleum Industry

وائل المسلماني/ الدكتور

تقنية نظام الطاقة ميتسوبيشي هيتاشيبالفحم البترولي لتوليد الطاقة ام داستخ

Petroleum-Coke Firing Boiler for Power Generation by
MHPS Technologyهيوروكي ياجيتا/ السيد
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الراديو

Catalytic Cracking of Gas Oil In Spouted-Bed Reactor 
Using Radio Frequency Energy
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Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges
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مرحل��ة انط��الق المش��روع الت��ي ته��دف إل��ى زي��ادة حص��ة منتج��ات الش��ركة ف��ي 

متطلب��ات المع��ايير البيئي��ة الخاص��ة بالح��د م��ن ط��رح األس��واق العالمي��ة، وتلبي��ة

.جودة مواصفات المنتجات البتروليةتحسين الملوثات إلى البيئة، و

مرحل�����ة تعظ�����يم قيم�����ة المنتج�����ات الخفيف�����ة العالي�����ة الج�����ودة عل�����ى حس�����اب 

المخلف���ات الثقيل���ة م���ن خ���الل وح���دة التكس���ير بالعام���ل الحف���از الم���ائع لمخلف���ات 

.2014لتي انطلقت في عام ، اRFCCالتقطير الفراغي 

مرحل���ة خف���ض إنت���اج ، وه���ي 2016لقت ف���ي ع���ام ـة الت���ي انط���ـالمرحل��ة الثالث���

المص��فاة م��ن زي��ت الوق��ود إل��ى الص��فر، م��ن خ��الل تحويل��ه إل��ى منتج��ات عالي��ة 

، Anode Cokeوفح���م األقط���اب الكهربائي���ة ،القيم���ة مث���ل أس���ود الكرب���ون

.البروبيلينو

إل���ى تعظ���يم ربحي���ة ، وته���دف 2019المرحل���ة األخي���رة والت���ي س���تبدأ ف���ي ع���ام 

الش���ركة م���ن خ���الل تحس���ين مرون���ة المص���افي عل���ى تكري���ر النف���وط الثقيل���ة 

والحامض����ية الرخيص����ة ال����ثمن، المنتج����ة م����ن حق����ول المغم����ورة ف����ي دول����ة 

.العربية المتحدةاإلمارات 

النفط نحو التميزمراحل خطة رحلة شركة أبو ظبي لتكرير : )30(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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ث����م اس����تعرض المتح����دث تط����ور نس����ب المنتج����ات البترولي����ة المنتج����ة ف����ي 

م ف���ي مص���فاة ال���رويس األخي���ر، وال���ذي س���اهةتوس���عمش���روع الش���ركة قب���ل وبع���د 

ووق����ود النفاث����ات ، %115، والغ����ازولين بمع����دل %81رف����ع نس����بة النافث����ا بمع����دل 

، م�����ع إض�����افة منتج�����ات جدي�����دة %100وزي�����ت ال�����ديزل بمع�����دل ،%78بمع�����دل 

الس����نة، وأس����ود /أل����ف ط����ن600بمع����دل Base Oilكزي����وت التزيي����ت األس����اس 

430فح����م األقط����اب الكهربائي����ة بمع����دل الس����نة، و/أل����ف ط����ن40الكرب����ون بمع����دل 

عةمقارن��ة ب��ين كمي��ة المنتج��ات قب��ل وبع��د توس��)29(الش��كل يب��ين . الس��نة/ط��نأل��ف

.مصفاة الرويس

مقارنة بين كمية المنتجات قبل وبعد توسعة مصفاة الرويس:)29(الشكل 

بع���د ذل���ك انتق���ل المتح���دث إل���ى ش���رح خط���ة ش���ركة أب���و ظب���ي لتكري���ر ال���نفط 

والوص����ول ب����أداء ،المض����افة، وتحس����ين القيم����ة تحقي����ق التمي����زالت����ي ته����دف إل����ى 

العالمي����ة، خ����الل األداءمس����توياتمتواف����ق م����ع أعل����ى الش����ركة إل����ى مجم����ع تكري����ر 

:وذل���ك م���ن خ���الل المراح���ل التالي���ة،2019ولغاي���ة 2010الفت���رة الواقع���ة م���ن ع���ام 

)30(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201675أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مرحل��ة انط��الق المش��روع الت��ي ته��دف إل��ى زي��ادة حص��ة منتج��ات الش��ركة ف��ي 

متطلب��ات المع��ايير البيئي��ة الخاص��ة بالح��د م��ن ط��رح األس��واق العالمي��ة، وتلبي��ة

.جودة مواصفات المنتجات البتروليةتحسين الملوثات إلى البيئة، و

مرحل�����ة تعظ�����يم قيم�����ة المنتج�����ات الخفيف�����ة العالي�����ة الج�����ودة عل�����ى حس�����اب 

المخلف���ات الثقيل���ة م���ن خ���الل وح���دة التكس���ير بالعام���ل الحف���از الم���ائع لمخلف���ات 

.2014لتي انطلقت في عام ، اRFCCالتقطير الفراغي 

مرحل���ة خف���ض إنت���اج ، وه���ي 2016لقت ف���ي ع���ام ـة الت���ي انط���ـالمرحل��ة الثالث���

المص��فاة م��ن زي��ت الوق��ود إل��ى الص��فر، م��ن خ��الل تحويل��ه إل��ى منتج��ات عالي��ة 

، Anode Cokeوفح���م األقط���اب الكهربائي���ة ،القيم���ة مث���ل أس���ود الكرب���ون

.البروبيلينو

إل���ى تعظ���يم ربحي���ة ، وته���دف 2019المرحل���ة األخي���رة والت���ي س���تبدأ ف���ي ع���ام 

الش���ركة م���ن خ���الل تحس���ين مرون���ة المص���افي عل���ى تكري���ر النف���وط الثقيل���ة 

والحامض����ية الرخيص����ة ال����ثمن، المنتج����ة م����ن حق����ول المغم����ورة ف����ي دول����ة 

.العربية المتحدةاإلمارات 

النفط نحو التميزمراحل خطة رحلة شركة أبو ظبي لتكرير : )30(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201674أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ث����م اس����تعرض المتح����دث تط����ور نس����ب المنتج����ات البترولي����ة المنتج����ة ف����ي 

م ف���ي مص���فاة ال���رويس األخي���ر، وال���ذي س���اهةتوس���عمش���روع الش���ركة قب���ل وبع���د 

ووق����ود النفاث����ات ، %115، والغ����ازولين بمع����دل %81رف����ع نس����بة النافث����ا بمع����دل 

، م�����ع إض�����افة منتج�����ات جدي�����دة %100وزي�����ت ال�����ديزل بمع�����دل ،%78بمع�����دل 

الس����نة، وأس����ود /أل����ف ط����ن600بمع����دل Base Oilكزي����وت التزيي����ت األس����اس 

430فح����م األقط����اب الكهربائي����ة بمع����دل الس����نة، و/أل����ف ط����ن40الكرب����ون بمع����دل 

عةمقارن��ة ب��ين كمي��ة المنتج��ات قب��ل وبع��د توس��)29(الش��كل يب��ين . الس��نة/ط��نأل��ف

.مصفاة الرويس

مقارنة بين كمية المنتجات قبل وبعد توسعة مصفاة الرويس:)29(الشكل 

بع���د ذل���ك انتق���ل المتح���دث إل���ى ش���رح خط���ة ش���ركة أب���و ظب���ي لتكري���ر ال���نفط 

والوص����ول ب����أداء ،المض����افة، وتحس����ين القيم����ة تحقي����ق التمي����زالت����ي ته����دف إل����ى 

العالمي����ة، خ����الل األداءمس����توياتمتواف����ق م����ع أعل����ى الش����ركة إل����ى مجم����ع تكري����ر 

:وذل���ك م���ن خ���الل المراح���ل التالي���ة،2019ولغاي���ة 2010الفت���رة الواقع���ة م���ن ع���ام 

)30(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201677أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

تعظ����يم كف����اءة اس����ترجاع الطاق����ة ف����ي سلس����لة المب����ادالت الحراري����ة األولي����ة 

.PINCH Technologyباستخدام التكنولوجيا الحديثة 

بعد ذلك قدم المتحدث معلومات مفصلة عن التكنولوجيا المتقدمة المس�تخدمة ف�ي 

، ومج���االت ، وأن��واع المنتج���ات"تكري���ر"إنت��اج زي���وت التزيي��ت األس���اس ف���ي ش��ركة 

.)32(الشكل ، حسب ماهو مبين في ومواصفاتها ودرجة جودتهاها،استخدام

ف�����رص التكام�����ل االس�����تراتيجي ب�����ين دورأش�����ار المتح�����دث بع�����د ذل�����ك إل�����ى

م���ة المض���افة، يف���ي تحس���ين الق"تكري���ر"أب���و ظب���ي لتكري���ر ال���نفط ش���ركة مجمع���ات 

:أهم هذه الفرص، )33(الشكل والمبينة في 

الحاوي��ة عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن البن��زين Reformateالنافث��ا المحس��نة تحوي��ل

إل��ى مص��فاة ال��رويس ) ش��رق(العط��ري والمنتج��ة ف��ي مص��فاة ال��رويس القديم��ة 

. Bensatلمعالجتها في وحدة إشباع العطريات) غرب(الجديدة 

م���ع البروب���ان ) ش���رق(تجمي���ع البروب���ان المن���تج ف���ي مص���فاة ال���رويس القديم���ة 

ونقله���ا GASCOمح���دودة المن���تج ف���ي ش���ركة أب���و ظب���ي لص���ناعات الغ���از ال

.إلى مجمع التفحيم واسود الكربون لتحويله إلى البروبيلين

رويس القديم���ة إل���ى تحوي���ل مخلف���ات التقطي���ر الفراغ���ي المن���تج ف���ي مص���فاة ال���

مجم�����ع التفح�����يم وإنت�����اج أس�����ود الكرب�����ون، لتحويل�����ه إل�����ى فح�����م بترول�����ي 

.قطرات بترولية خفيفةمو

س الجدي����دة ـالمن���تج ف���ي مص���فاة الروي���Slurry Oilيل ـت الثق���ـنق���ل الزي���

إل���ى مجم���ع التفح���يم المؤج���ل لتحويل���ه إل���ى منتج���ات عالي���ة الج���ودة ) غ���رب(

.كأسود الكربون وفحم األقطاب الكهربائية

مش���اركة كاف���ة خط���وط إنت���اج الهي���دروجين المنتج���ة ف���ي المجمع���ات ال���ثالث 

ى م���ن من���تج إح���داالس���تفادةلت���أمين ف���رص التب���ادل فيم���ا بينه���ا بحي���ث يمك���ن 

.المصافي في مصفاة أخرى

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201676أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

كم�����ا اس�����تعرض المتح�����دث اإلج�����راءات المتخ�����ذة لتحقي�����ق أه�����داف الخط�����ة 

ومش����روع وح����دة التفح����يم ،الم����ذكورة، أهمه����ا مش����روع توس����عة مص����فاة ال����رويس

.)31(الشكل حسب المخطط المبين في ،المؤجل ووحدة إنتاج أسود الكربون

لتكرير النفطمخطط توسعة مصفاة الرويس في شركة أبو ظبي : )31(الشكل 

كم���ا اس���تعرض المتح���دث إج���راءات ترش���يد اس���تهالك الطاق���ة وتحس���ين كف���اءة 

:، وأهمهاالنفطاستخدامها في المصافي العاملة في شركة أبو ظبي لتكرير 

م��ن الغ��ازات العادم��ة ف��ي ةميغ��اوات س��اع34ربائية بمع��دل ـاقة كه��ـد ط��ـتولي��

.RFCCراغي ـير الفـلفات التقطـع لمخـاز المائـل الحفـير بالعامـدة التكسـوح

منظوم����ة اس����ترجاع الغ����ازات الهيدروكربوني����ة الناتج����ة ع����ن األبخ����رة إنش����اء 

.المنطلقة إلى الجو أثناء تحميل ناقالت الغازولين والنافثا

استرجاع الهيدروجين من العديد من الغازات الفائضة لالستفادة منه في عمليات 

.وقودكهدروجيني بدالً من حرقالمعالجة الهيدروجينية والتكسير الهي

منظوم��ة اس��ترجاع غ��ازات الش��علة الت��ي تحق��ق خف��ض كمي��ة الغ��ازات إنش��اء 

.المحروقة في الشعلة أثناء التشغيل العادي لوحدات المصفاة إلى الصفر
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تعظ����يم كف����اءة اس����ترجاع الطاق����ة ف����ي سلس����لة المب����ادالت الحراري����ة األولي����ة 

.PINCH Technologyباستخدام التكنولوجيا الحديثة 

بعد ذلك قدم المتحدث معلومات مفصلة عن التكنولوجيا المتقدمة المس�تخدمة ف�ي 

، ومج���االت ، وأن��واع المنتج���ات"تكري���ر"إنت��اج زي���وت التزيي��ت األس���اس ف���ي ش��ركة 

.)32(الشكل ، حسب ماهو مبين في ومواصفاتها ودرجة جودتهاها،استخدام

ف�����رص التكام�����ل االس�����تراتيجي ب�����ين دورأش�����ار المتح�����دث بع�����د ذل�����ك إل�����ى

م���ة المض���افة، يف���ي تحس���ين الق"تكري���ر"أب���و ظب���ي لتكري���ر ال���نفط ش���ركة مجمع���ات 

:أهم هذه الفرص، )33(الشكل والمبينة في 

الحاوي��ة عل��ى نس��بة عالي��ة م��ن البن��زين Reformateالنافث��ا المحس��نة تحوي��ل

إل��ى مص��فاة ال��رويس ) ش��رق(العط��ري والمنتج��ة ف��ي مص��فاة ال��رويس القديم��ة 

. Bensatلمعالجتها في وحدة إشباع العطريات) غرب(الجديدة 

م���ع البروب���ان ) ش���رق(تجمي���ع البروب���ان المن���تج ف���ي مص���فاة ال���رويس القديم���ة 

ونقله���ا GASCOمح���دودة المن���تج ف���ي ش���ركة أب���و ظب���ي لص���ناعات الغ���از ال

.إلى مجمع التفحيم واسود الكربون لتحويله إلى البروبيلين

رويس القديم���ة إل���ى تحوي���ل مخلف���ات التقطي���ر الفراغ���ي المن���تج ف���ي مص���فاة ال���

مجم�����ع التفح�����يم وإنت�����اج أس�����ود الكرب�����ون، لتحويل�����ه إل�����ى فح�����م بترول�����ي 

.قطرات بترولية خفيفةمو

س الجدي����دة ـالمن���تج ف���ي مص���فاة الروي���Slurry Oilيل ـت الثق���ـنق���ل الزي���

إل���ى مجم���ع التفح���يم المؤج���ل لتحويل���ه إل���ى منتج���ات عالي���ة الج���ودة ) غ���رب(

.كأسود الكربون وفحم األقطاب الكهربائية

مش���اركة كاف���ة خط���وط إنت���اج الهي���دروجين المنتج���ة ف���ي المجمع���ات ال���ثالث 

ى م���ن من���تج إح���داالس���تفادةلت���أمين ف���رص التب���ادل فيم���ا بينه���ا بحي���ث يمك���ن 
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:، وأهمهاالنفطاستخدامها في المصافي العاملة في شركة أبو ظبي لتكرير 

م��ن الغ��ازات العادم��ة ف��ي ةميغ��اوات س��اع34ربائية بمع��دل ـاقة كه��ـد ط��ـتولي��
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منظوم����ة اس����ترجاع الغ����ازات الهيدروكربوني����ة الناتج����ة ع����ن األبخ����رة إنش����اء 

.المنطلقة إلى الجو أثناء تحميل ناقالت الغازولين والنافثا

استرجاع الهيدروجين من العديد من الغازات الفائضة لالستفادة منه في عمليات 

.وقودكهدروجيني بدالً من حرقالمعالجة الهيدروجينية والتكسير الهي

منظوم��ة اس��ترجاع غ��ازات الش��علة الت��ي تحق��ق خف��ض كمي��ة الغ��ازات إنش��اء 

.المحروقة في الشعلة أثناء التشغيل العادي لوحدات المصفاة إلى الصفر
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201679أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

أم��ا ف��رص التكام��ل االس��تراتيجي لتحس��ين القيم��ة المض��افة ب��ين مجمع��ات ش��ركة 

)34(الشكل :تكرير والمجمعات النفطية المجاورة فهي أيضاً عديدة، أهمها

.ADCOاستيراد النفط من شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة 

اس����تيراد غ����از النيت����روجين م����ن ش����ركة أدن����وك لين����دي للغ����ازات الص����ناعية 

ALEXIER"اإلكسير"المحدودة 

.TRANSCOاستيراد الطاقة الكهربائية من شركة أبو ظبي للنقل والتحكم 

"فرتيل"األسمدة بالرويس استيراد اليوريا من شركة صناعات 

أب����و ظب����ي للب����ولميرات اس����تيراد الهي����دروجين عن����د الض����رورة م����ن ش����ركة

.وتصدير البروبيلين واإليثان وأسود الكربون إليها" بروج"

اس����تيراد الغ����از الطبيع����ي والغ����از الغن����ي باإليث����ان م����ن ش����ركة أب����و ظب����ي 

وتص�������دير الكبري�������ت الس�������ائل " غ�������ازكو"لص�������ناعات الغ�������از المح�������دودة 

.، وغاز البترول المسال إليهاتانوالبيو

تص���دير الغ���ازولين ووق���ود النفاث���ات، وال���ديزل الح���اوي عل���ى نس���بة منخفض���ة 

، وفح���م األقط���اب الكهربائي���ة إل���ى ش���ركة بت���رول ULSDج���داً م���ن الكبري���ت 

"أدنوك"ةأبو ظبي الوطني
بين شركة تكرير والشركات العاملة األخرىالتكامل االستراتيجي : )34(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201678أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

المش���اركة ف���ي ش���بكة تخ���زين المقط���رات الوس���طى والغ���ازولين والنافث���ا ب���ين 

.المجمعات الثالث بهدف تحسين كفاءة المزج

مواصفات منتجات شركة أبو ظبي لتكرير النفط بعد التوسعة: )32(الشكل 

فرص التكامل االستراتيجي بين مجمعات شركة أبو ظبي لتكرير النفط:)33(الشكل
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خين الكهرومغناطيس����ي الت����ي تش����مل التس����خين باس����تخدام الموج����ات عملي����ات التس����

، وك���ذلك التس���خين بالح���ث، وأش���ار إل���ى )الم���ايكرويف وموج���ات الرادي���و(الترددي���ة 

: أن التسخين بهذه الطرق في التطبيقات الصناعية يتميز باآلتي

زيادة سرعة العمليات الصناعية

تسخين منتظم وموحد

كفاءة تحويل الطاقة

دة التحكم في العملياتسرعة وجو

تسخين اختياري

أش����ار المتح����دث إل����ى أن موض����وع الورق����ة يتن����اول تص����ميم عام����ل حف����از  

داخ���ل مفاع���ل يعتم���د ف���ي تس���خينه عل���ى المج���ال الكهرومغناطيس���ي يعم���ل بت���رددات 

الرادي�����و، ث�����م دراس�����ة تف�����اعالت التكس�����ير بالعام�����ل الحف�����از للس�����والر، كم�����ا هـ�����ـو 

. )35(الشكل موضــح في 

تصميم المفاعل المستخدم في الدراسة:)35(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201680أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ف���ي ش���ركة أب���و ةيم القيم���ـياسة تعظ���ـتام أش���ار المتح���دث إل���ى أن س���ـالخ���وف���ي

اءة ـا أن كف�����ـمب�����ادئ، أوله�����ةمد عل�����ى ثالث�����ـتعت�����" تكري�����ر"ط ـظب�����ي لتكري�����ر النف�����

اني ـركة، والث���ـالش���ب���ين مراف���قـالياالس���تراتيجي الع���ات تن���تج ع���ن التكام���لـالعملي���

المص���افي بكاف���ة ات ـمنتج���خ���الل تعظ���يم تب���ادل ة ي���أتي م���ن ـم الربحي���ـه���و أن تعظي���

الل ـهالك الطاق���ة ي���أتي م���ن خ���ـد است���ـ، أم���ا الثال���ث فيعتم���د عل���ى أن ترشي���أنواعه���ا

.جاتـف نقل المنتـض تكاليـخف

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

á^«÷]<kËà÷<á^À£]<ÿ⁄^√÷^e<4ä”j÷]<<EÖ˜Áä÷]<D<<ÿ€√Ë<ÿ¬^À⁄<ª<
ÁËÅ]Ü÷]<l]ÅÅÜi<ÌŒ^õ<›]Ç~jâ^e<

Catalytic Cracking of Gas Oil In Spouted-Bed Reactor 
Using Radio Frequency Energy

<ÖÁj“Ç÷]<K|^eÇ÷]<%^â<<
; <Ö^éjä⁄<
ºÀfl◊÷<ÌÈflõÁ÷]<Ìäâˆπ]^ÈfÈ÷<Ì÷ÊÅ<H<

Dr. Salem M. Eldabah
Technical Consultant

National Oil Corporation (NOC), Libya

ال���دكتور ال���دباح ورقت���ه بمقدم���ة ع���ن عملي���ات اس���تهل 

التكس����ير التقليدي����ة ف����ي ص����ناعة تكري����ر ال����نفط والت����ي تش����مل 

التكس������ير الح������راري والتكس������ير بالعام������ل الحف������از والتكس������ير 

بالهي���دروجين ولق���ائم ك���ل عملي���ة وظ���روف التش���غيل المختلف���ة 

واله����دف م����ن تل����ك العملي����ات والمش����تقات الناتج����ة منه����ا، ث����م 

بع���ض المش���اكل الت���ي تواج���ه التقني���ات انتق���ل إل���ى اس���تعراض

الحالي���ة التقليدي���ة لتل���ك العملي���ات، وم���ن أبرزه���ا انخف���اض الكف���اءة واالختياري���ة ف���ي 

بع��ض التف��اعالت الحفزي��ة، ث��م س��لط الض��وء عل��ى بع��ض المص��ادر الجدي��دة للطاق���ة 

المس���تخدمة ف���ي عملي���ات التكس���ير بالعام���ل الحف���از والتكس���ير  بالهي���دروجين ومنه���ا 
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: واختتم الدكتور الدباح ورقته باستخالص االستنتاجات التالية

تواج���ه عملي���ات التكس���ير التقليدي���ة  العدي���د م���ن المش���اكل وأهمه���ا انخف���اض .1

الكف���اءة واالنتقائي���ة ف���ي بع���ض التف���اعالت الحفزي���ة نظ���را النخف���اض درج���ة 

.الحرارة داخل المفاعل

التس���خين التقلي���دي بتج���انس يتمي���ز التس���خين باس���تخدام موج���ات الرادي���و ع���ن .2

.التسخين في عموم حجم المادة، وسرعة تسخين جسم المادة

الن���وع أنأثبت���ت التج���ارب عل���ى الن���وعين المس���تخدمين م���ن العام���ل الحف���از .3

لدي���ه ق���درة أكب���ر عل���ى امتص���اص طاق���ة موج���ات ) X13الزيولي���ت (األول  

).زيوليتYأمونيوم (الراديو  من النوع الثاني 

ام موج�����ات الرادي�����و كمص�����در للتس�����خين ف�����ي تف�����اعالت يعتق�����د أن اس�����تخد.4

التكس���ير م���ن الممك���ن أن تعم���ل عل���ى خف���ض تك���اليف رأس الم���ال والتش���غيل 

:في وحدة التكسير بالعامل الحفاز لألسباب التالية

 تفاع���ل وإع���ادة تنش���يط العام���ل الحف���از ي���تم ف���ي المفاع���ل نفس���ه مم���ا ي���ؤدي

.إلى خفض التكلفة الرأسمالية

يقل����ل م����ن ترس����ب الفح����م، وم����ن ث����م خف����ض تكلف����ة تك����ون ف����يلم البخ����ار

.التشغيل

 يمك�����ن االس�����تغناء ع�����ن التس�����خين األول�����ي باس�����تخدام ت�����رددات موج�����ات

.الراديو وبالتالي خفض تكلفة رأس المال
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وأش���ار إل���ى  بع���ض المش���اكل الت���ي واجه���ت  المفاع���ل أثن���اء إع���داده للتش���غيل 

:مثل

عدم انسجام توليف المفاعل مع مولد موجات الراديو.

سوء نفث الزيوليت.

حدوث رغاوي للزيت أدى إلى تكوين بقاع ساخنة.

كم�ا اس��تعرض المتح�دث الج��زء العمل��ي م�ن البح��ث، ونت��ائج تحلي�ل لق��يم التغذي��ة 

.)37(و)36(الشكلين المستخدم والمنتجات التي تم الحصول عليها كما هو موضح في 

نتائج تحليل الكروماتوجرافي للقيم التغذية:)36(شكل ال

للمنتجاتنتائج تحليل الكروماتوجرافي :)37(شكل ال
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.إلى خفض التكلفة الرأسمالية

يقل����ل م����ن ترس����ب الفح����م، وم����ن ث����م خف����ض تكلف����ة تك����ون ف����يلم البخ����ار

.التشغيل

 يمك�����ن االس�����تغناء ع�����ن التس�����خين األول�����ي باس�����تخدام ت�����رددات موج�����ات

.الراديو وبالتالي خفض تكلفة رأس المال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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وأش���ار إل���ى  بع���ض المش���اكل الت���ي واجه���ت  المفاع���ل أثن���اء إع���داده للتش���غيل 

:مثل

عدم انسجام توليف المفاعل مع مولد موجات الراديو.

سوء نفث الزيوليت.

حدوث رغاوي للزيت أدى إلى تكوين بقاع ساخنة.

كم�ا اس��تعرض المتح�دث الج��زء العمل��ي م�ن البح��ث، ونت��ائج تحلي�ل لق��يم التغذي��ة 

.)37(و)36(الشكلين المستخدم والمنتجات التي تم الحصول عليها كما هو موضح في 

نتائج تحليل الكروماتوجرافي للقيم التغذية:)36(شكل ال

للمنتجاتنتائج تحليل الكروماتوجرافي :)37(شكل ال
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التكنولوجي���ا الحيوي���ة ف���ي التنمي���ة دوره���ذا وق���د أك���د المتح���دث عل���ى أهمي���ة

، وم����ن أهمه����ا قض����ية االس����تخدام األمث����ل للخام����ات المتج����ددة إلنت����اج  ، المس����تدامة

التكري���ر مص���افيف���ي المنتج���ات والمش���تقاتالوق���ود النظي���ف المتج���دد، وك���ذلك ب���اقي 

البت������رول ومجمع������ات تكري������ر مص������افي، والت������ي س������وف تح������ل مح������ل الحي������وي

إض���افة إل���ى بع���ض الص���ناعات األخ���رى القائم���ة عل���ى الم���واد الخ���ام البتروكيماوي���ات

.)38(بالشكل ن ،وكما هو مبير المتجددةغي

دور التكنولوجيا الحيوية في معامل التكرير الحيوي:)38(شكلال

تطوي�����ع ه�����ذه الكائن�����ات الدقيق�����ة للمعالج�����ة البيولوجي�����ة وإزال�����ة كم�����ا أمك�����ن

ث���ة ب���النفط، تعتب���ر عملي���ة حي���ث،)39(بالش���كل كم���ا ه���و التل���وث ع���ن المواق���ع الملوَّ

ال���تخلص م���ن الملوث���ات النفطي���ة ف���ي مي���اه البح���ار والمحيط���ات أو م���ن الترب���ة، م���ن 

العملي���ات الش���اقة والمكلف���ة مالي���ا، وتن���تج عملي���ة التل���وث ف���ي الع���ادة بس���بب وق���وع 

بع���ض الح���وادث لن���اقالت ال���نفط الت���ي تج���وب بح���ار الع���الم، أو بس���بب ت���دفق ال���نفط 

.من األنابيب الناقلة له

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges
For the Petroleum Industry
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Dr. Wael El Moslimany
Arabian Gulf University, Bahrain

أش����ار ال����دكتور المس����لماني  إل����ى  التق����دم الكبي����ر 

من����ذ أواخ����ر الق����رن التكنولوجي����ا الحيوي����ةال����ذي ش����هدته 

الماض����ي، حي����ث اعتب����رت أح����د أه����م الث����ورات العلمي����ة 

توفره���االت��ي حققه���ا اإلنس���ان نظ���را لآلف���اق الواع���دة الت���ي 

حي�����اة اإلنس�����ان ىه�����ذه التكنولوجي�����ا ف�����ي كاف�����ة من�����اح

وتطبيقاته���ا ف���ي مج���االت كثي���رة ف���ي الص���ناعةاليومي���ة، 

ن أ، إذ ولمج�����ال البت�����روالط�����ب والزراع�����ة والتغذي�����ة و

، قادم����ةال���نفط وحس���ب كثي���ر م���ن التوقع���ات س���يبقى المص���در األول للطاق���ة لعق���ود 

وه���ذا عائ���د إل���ى استكش���اف مزي���د م���ن آب���ار ال���نفط وتق���دم تقني���ات الحف���ر والتنقي���ب، 

وتط�����وير أس�����اليب وط�����رق حديث�����ة لزي�����ادة اإلنتاجي�����ة النفطي�����ة، ومنه�����ا اس�����تخدام 

الع���الم بوص���فه مص���درا رئيس���يا التكنولوجي���ا الحيوي���ة الت���ي ع���ززت مكان���ة ال���نفط ف���ي

.للطاقة ومادة أولية في عدد كبير من الصناعات الكيميائية الهامة

كش����فت ع����ن كائن����ات دقيق����ة الدراس����اتلف����ت  ال����دكتور المس����لماني إل����ى أن

ن إنت����اج ال����نفط ف����ي اآلب����ار يتحس����ق����ادرة عل����ى تط����وير وإنت����اج م����واد تعم����ل عل����ى

ي�����ات كيميائي�����ة ض�����رورية وخط�����وط األنابي�����ب، ومص�����افي التكري�����ر، وتق�����وم بعمل

.  كإزالة الكبريت والنيتروجين والمعادن من النفط، إضافة إلى تقليل اللزوجة
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التكنولوجي���ا الحيوي���ة ف���ي التنمي���ة دوره���ذا وق���د أك���د المتح���دث عل���ى أهمي���ة

، وم����ن أهمه����ا قض����ية االس����تخدام األمث����ل للخام����ات المتج����ددة إلنت����اج  ، المس����تدامة

التكري���ر مص���افيف���ي المنتج���ات والمش���تقاتالوق���ود النظي���ف المتج���دد، وك���ذلك ب���اقي 

البت������رول ومجمع������ات تكري������ر مص������افي، والت������ي س������وف تح������ل مح������ل الحي������وي

إض���افة إل���ى بع���ض الص���ناعات األخ���رى القائم���ة عل���ى الم���واد الخ���ام البتروكيماوي���ات

.)38(بالشكل ن ،وكما هو مبير المتجددةغي

دور التكنولوجيا الحيوية في معامل التكرير الحيوي:)38(شكلال

تطوي�����ع ه�����ذه الكائن�����ات الدقيق�����ة للمعالج�����ة البيولوجي�����ة وإزال�����ة كم�����ا أمك�����ن

ث���ة ب���النفط، تعتب���ر عملي���ة حي���ث،)39(بالش���كل كم���ا ه���و التل���وث ع���ن المواق���ع الملوَّ

ال���تخلص م���ن الملوث���ات النفطي���ة ف���ي مي���اه البح���ار والمحيط���ات أو م���ن الترب���ة، م���ن 

العملي���ات الش���اقة والمكلف���ة مالي���ا، وتن���تج عملي���ة التل���وث ف���ي الع���ادة بس���بب وق���وع 

بع���ض الح���وادث لن���اقالت ال���نفط الت���ي تج���وب بح���ار الع���الم، أو بس���بب ت���دفق ال���نفط 

.من األنابيب الناقلة له
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Dr. Wael El Moslimany
Arabian Gulf University, Bahrain

أش����ار ال����دكتور المس����لماني  إل����ى  التق����دم الكبي����ر 

من����ذ أواخ����ر الق����رن التكنولوجي����ا الحيوي����ةال����ذي ش����هدته 

الماض����ي، حي����ث اعتب����رت أح����د أه����م الث����ورات العلمي����ة 

توفره���االت��ي حققه���ا اإلنس���ان نظ���را لآلف���اق الواع���دة الت���ي 

حي�����اة اإلنس�����ان ىه�����ذه التكنولوجي�����ا ف�����ي كاف�����ة من�����اح

وتطبيقاته���ا ف���ي مج���االت كثي���رة ف���ي الص���ناعةاليومي���ة، 

ن أ، إذ ولمج�����ال البت�����روالط�����ب والزراع�����ة والتغذي�����ة و

، قادم����ةال���نفط وحس���ب كثي���ر م���ن التوقع���ات س���يبقى المص���در األول للطاق���ة لعق���ود 

وه���ذا عائ���د إل���ى استكش���اف مزي���د م���ن آب���ار ال���نفط وتق���دم تقني���ات الحف���ر والتنقي���ب، 

وتط�����وير أس�����اليب وط�����رق حديث�����ة لزي�����ادة اإلنتاجي�����ة النفطي�����ة، ومنه�����ا اس�����تخدام 

الع���الم بوص���فه مص���درا رئيس���يا التكنولوجي���ا الحيوي���ة الت���ي ع���ززت مكان���ة ال���نفط ف���ي

.للطاقة ومادة أولية في عدد كبير من الصناعات الكيميائية الهامة

كش����فت ع����ن كائن����ات دقيق����ة الدراس����اتلف����ت  ال����دكتور المس����لماني إل����ى أن

ن إنت����اج ال����نفط ف����ي اآلب����ار يتحس����ق����ادرة عل����ى تط����وير وإنت����اج م����واد تعم����ل عل����ى

ي�����ات كيميائي�����ة ض�����رورية وخط�����وط األنابي�����ب، ومص�����افي التكري�����ر، وتق�����وم بعمل

.  كإزالة الكبريت والنيتروجين والمعادن من النفط، إضافة إلى تقليل اللزوجة
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الهيدروكربوني���ة كمص���در للكرب���ون ال���الزم لنموه���ا، حي���ث ي���تم تحدي���د بع���ض أن���واع 

البكتيري���ا الموج���ودة ف���ي المن���اطق النفطي���ة، وه���ذه البكتيري���ا تحت���وي عل���ى أن���واع م���ن 

سالس��ل ألحم��اض نووي��ة تميزه��ا ع��ن غيره��ا م��ن س��الالت البكتيري��ا الموج��ودة ف��ي 

طريق��ة ق��درتها عل��ى إعط��اء من��اطق أخ��رى ال تحت��وي عل��ى نف��ط، وق��د أثبت��ت ه��ذه ال

مؤش��رات قوي���ة عل���ى احتم���ال وج��ود احتياطي���ات جي���دة م���ن ال��نفط ف���ي تل���ك المن���اطق

.40بالشكل وتعزيز إنتاج النفط وكما هو 

دور التكنولوجيا الحيوية في تعزيز إنتاج النفط:)40(شكل ال

كم�������ا اس�������تعرض ال�������دكتور المس�������لماني دور التكنولوجي�������ا الحيوي�������ة ف�������ي 

ة وإزال�����ة الملوث�����ات م������ن وتحس�����ين البيئ������ج�����ودة ال�����نفط الخ������ام الثقي�����لتحس�����ين 

من�����اطق تخ�����زين المنتج�����ات البترولي�����ة وأيض�����اً إنت�����اج غ�����از الميث�����ان م�����ن ال�����نفط 

.42و41باألشكال ، كما الخام الثقيل
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ويمك�����ن اس�����تغالل بع�����ض الكائن�����ات الحي�����ة الدقيق�����ة لل�����تخلص م�����ن تل�����ك 

تكس��������يرالملوث��������ات الخطي��������رة، وذل��������ك نظ��������را لق��������درتها البيولوجي��������ة عل��������ى 

.  واستهالك المركبات الهيدروكربونية كغذاء لها

طرق المعالجة البيولوجية:)39(شكلال

األبح�������اث وعملي�������ات التط�������وير ف�������ي مج�������ال أش�������ار المتح�������دث إل�������ى أن

ت����زداد الي����وم زخم����اً بحك����م ع����دة عوام����لف����ي مج����ال ال����نفط التكنولوجي����ا الحيوي����ة 

الحاج��ة إل��ى تعزي��ز إنت��اج ال��نفط، والمخزون��ات المتزاي��دة م��ن الخ��ام الثقي��ل، وأهمه��ا 

والس���عي إل���ى ه���وامش رب���ح كافي���ة، وتطبي���ق األنظم���ة البيئي���ة الت���ي أص���بحت أكث���ر 

تس���اهم التكنولوجي���ا الحيوي���ة ف���ي ه���ذا المج���ال، ، حي���ث عل���ى البيئ���ةص���رامة للحف���اظ 

إذ تب���ين أن���ه يمك���ن الكش���ف ع���ن أبخ���رة بع���ض المركب���ات الهيدروكربوني���ة، كالميث���ان 

واإليث����ان وغيرهم����ا والموج����ودة ف����ي ترب����ة من����اطق المس����تودعات النفطي����ة، ع����ن 

ات طري���ق التع���رف عل���ى وج���ود بع���ض الكائن���ات الحي���ة الدقيق���ة الت���ي تس���تغل المركب���
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سالس��ل ألحم��اض نووي��ة تميزه��ا ع��ن غيره��ا م��ن س��الالت البكتيري��ا الموج��ودة ف��ي 

طريق��ة ق��درتها عل��ى إعط��اء من��اطق أخ��رى ال تحت��وي عل��ى نف��ط، وق��د أثبت��ت ه��ذه ال

مؤش��رات قوي���ة عل���ى احتم���ال وج��ود احتياطي���ات جي���دة م���ن ال��نفط ف���ي تل���ك المن���اطق

.40بالشكل وتعزيز إنتاج النفط وكما هو 

دور التكنولوجيا الحيوية في تعزيز إنتاج النفط:)40(شكل ال

كم�������ا اس�������تعرض ال�������دكتور المس�������لماني دور التكنولوجي�������ا الحيوي�������ة ف�������ي 

ة وإزال�����ة الملوث�����ات م������ن وتحس�����ين البيئ������ج�����ودة ال�����نفط الخ������ام الثقي�����لتحس�����ين 

من�����اطق تخ�����زين المنتج�����ات البترولي�����ة وأيض�����اً إنت�����اج غ�����از الميث�����ان م�����ن ال�����نفط 
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تس���اهم التكنولوجي���ا الحيوي���ة ف���ي ه���ذا المج���ال، ، حي���ث عل���ى البيئ���ةص���رامة للحف���اظ 
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واإليث����ان وغيرهم����ا والموج����ودة ف����ي ترب����ة من����اطق المس����تودعات النفطي����ة، ع����ن 

ات طري���ق التع���رف عل���ى وج���ود بع���ض الكائن���ات الحي���ة الدقيق���ة الت���ي تس���تغل المركب���
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Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Japan

الع��������رض التق��������ديمي ياجيت��������ا س��������تهل الس��������يد ا

2014ف����ي فبراي����ر ب����التعريف بالش����ركة والت����ي أنش����ئت 

أنظم���ة تص���ميم وتص���نيع  وبن���اء وتش���غيل  عم���لبغ���رض

تقني���ة نظ���ام ميتسوبيش���ي هيتاش���يباس���تخدامتولي���د الطاق���ة

MHPSمج����االت تحوي����ل لش����ركات الت����ي تعم����ل ف����ي ل

.الطاقة والخام البديل وبدائل الطاقة وحماية البيئة

إل�ى ثم تناول المتحدث موضوع الورق�ة حي�ث أش�ار

ود للغاليات نظراً ـالفحم البترولي كوقدامـاستخيمكن أنه ال

ية ـن��ـالتققـي��ـتطبد ـ، إال أن��ه عن��ومـم��ن الكبري��ت والفاندي��ةـعالي��بةـ��ـعل��ى نسوائهـالحت��

ئة ـالفح��م البترول��ي كوق��ود للغالي��ات م��ع الحف��اظ عل��ى البي��اس��تخدامالجدي��دة فإن��ه يمك��ن 

.مخطط لهذه التقنية)43(لشكلاويبينوإنتاج مواد ثانوية ذات قيمة مضافة مرتفعة، 

الفحم البترولي كوقود للغالياتاستخداممخطط :)43(شكل ال
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نتائج الغازات الناتجة:)5(جدولال

أن����ه يمك����ن تحوي����ل الوح����دات الموج����ودة عل����ىوف����ي الخت����ام أك����د المتح����دث

دون مش���اكل باس���تخدام التقني���ة الجدي���دةلتعم���ل بس���هولة ب���الفحم البترول���يبالمص���انع 

.تحسين البيئة بصورة كبيرةعالوة علىفي األداء 
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وح��دة عل��ى 25التقني��ة الجدي��دة ح��والي هوتبل��غ ع��دد الوح��دات الت��ي تعم��ل به��ذ

وتتمي��ز ه��ذه التقني��ة بوج��ود نظ��ام تحك��م عل��ى مس��توى ع��الي م��ن األداء .مس��توى الع��الم

xoSوأكس��يد الكبري��ت NOxأكاس��يد النيت��روجين انبعاث��ات غ��ازاتلل��تحكم ف��ي نس��ب 

طبق���اً للمع���ايير البيئي���ة غ���ازات الناتج���ة م���ن المدخن���ة نظيف���ة واألترب���ة، بحي���ث تك���ون ال

.)44(بالشكل لصارمة، وكما هو موضح ا

نبعاثات األكاسيد المختلفة واألتربةامخطط نظام التحكم في :)44(شكل ال

الت��ي تق��وم بتطبي��ق تل��ك ياجيت��ا دراس��ة حال��ة ألح��د المص��انعالس��يدث��م اس��تعرض

مخط��ط نم��وذج 45الش��كل ويب��ين، ودف��ي الياب��ان باس��تخدام الفح��م البترول��ي كوق��التقني��ة

، البيئيةللمعاييروكانت النتائج التي تم الحصول عليها مطابقة ، دراسة الحالة في اليابان

.5جدول 

في اليابانةمخطط نموذج دراسة الحال:)45(شكل ال
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:وتضمنت الجلسة عرض األوراق التالية

تحقيق ربحية متميزة من خالل التسعير والتميز التجاري
Unloking the Power of Commercial Excellence to Deliver 

Profit Improvement in aVolatile Environment شونجشي كونج/السيد

التحديات الجديدة لصناعة التكرير في الجزائر
The New Challenges for the Refining Industry in Algeriaحسن لعمي/ المهندس

والمعادن بالهيدروجين لنوعين من المتبقي بالتقطير الجوي من خام نزع الكبريت 
التصدير الكويتي وخام فارس السفلي

Poilt Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues 
from Kuwait Export and Lower Fars Crud Oils

عادل المطيري/ المهندس

بزيادة القيمة المضافة وإنتاج وقود نظيفالتقنيات الحديثة لتعظيم قاع البرميل 

Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of 
the Barrel to Higher Value Fuels and cleaner Refined 

Petroluem Products
محمد منوفي/الدكتور
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ث���م ألق���ى المتح���دث الض���وء عل���ى بع���ض الحق���ائق وتص���حيح ل���بعض المف���اهيم 

الخاطئ�����ة المرتبط�����ة بعملي�����ة تق�����دير الش�����ركات ألس�����عار منتجاته�����ا وارتب�����اط ذل�����ك 

بع����ض األمثل����ة ودراس����ات الحال����ة الخاص����ة بعملي����ة تس����عير اس����تعرض بالس����وق، و

ولي����ة والوق����ود والبتروكيماوي����ات ف����ي أح����د ش����ـركات البت����رول العام����ـلة رالم����واد البت

ماوي�����ات، ح�����د ش�����ركات البتروكيوأف�����ي مج�����ال الص�����ناعات البترولي�����ة الالحق�����ة، 

وأوض���ـح فيه���ا كيفي���ة وض���ـع إس���تراتيجية لتحس���ـين عمل���ـية التس���ـعير وم���ا يترت���ب 

.على ذلك من تحقيـق ربحـية متميـزة
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Delivering Significant Profitability Through Pricing and

Commercial Excellence – Case Studies
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Mr. Chee Kong Chung

Managing Director
Acceval International Pte.

بمقدم���ة أش���ار ش���ي ك���ونج / اس���تهل الس���يد

فيه���ا إل���ى أن عملي���ة التس���عير أو تق���دير الش���ركات 

ألس���عار منتجاته���ا تع���د م���ن ض���من التح���ديات الت���ي 

تواجهه�����ا الش�����ركات والمؤسس�����ات عن�����د القي�����ام 

بعملي�����ة تغطي�����ة تك�����اليف نق�����ل ملكي�����ة الس�����لعة أو 

أهمي������ة إدارة عملي�������ة الخ������دمات، وأك������د عل������ى 

رها الكبي�������ر عل�������ى تحس�������ين ـير وتأثي�������ـالتسع�������

أن أش���ار إل���ىحي���ث. حي���ة الش���ركاتإي���رادات ورب

أو التس���عير عل���ى أس���اس القيم���ةتس���عيريهن���اك أس���اليب متنوع���ة لعملي���ات التمي���ز ال

اسية ف���ي نظري���ة التس���عير الحديث���ة، والت���ي إذا ـم األس���ـالمفاهي���أه���م د ـد أح���ـع���يال���ذيو

كم���ا . طبق���ت بش���كل ص���حيح فإنه���ا تض���من للش���ركات تحقي���ق ربحي���ة كبي���رة ومتمي���زة

غلت عل���ى الوج���ه تُ س���ات إذا ان العناص���ر الت���ي تملكه���ا المؤسس���هن���اك العدي���د م���أن 

عل���ىالش���ركات والمؤسس���ات وق���درةلتس���عير، لاس���تراتيجية ف���ي ظ���ل وج���وداألمث���ل 

.وتحسـين ربحيتهاق ـتحقيفإنه يمكنهاةـة والداخليـمواجهة تحدياتها الخارجي
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201696أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ث���م ألق���ى المتح���دث الض���وء عل���ى بع���ض الحق���ائق وتص���حيح ل���بعض المف���اهيم 

الخاطئ�����ة المرتبط�����ة بعملي�����ة تق�����دير الش�����ركات ألس�����عار منتجاته�����ا وارتب�����اط ذل�����ك 

بع����ض األمثل����ة ودراس����ات الحال����ة الخاص����ة بعملي����ة تس����عير اس����تعرض بالس����وق، و

ولي����ة والوق����ود والبتروكيماوي����ات ف����ي أح����د ش����ـركات البت����رول العام����ـلة رالم����واد البت

ماوي�����ات، ح�����د ش�����ركات البتروكيوأف�����ي مج�����ال الص�����ناعات البترولي�����ة الالحق�����ة، 

وأوض���ـح فيه���ا كيفي���ة وض���ـع إس���تراتيجية لتحس���ـين عمل���ـية التس���ـعير وم���ا يترت���ب 

.على ذلك من تحقيـق ربحـية متميـزة

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÎÖ^rj÷]<àÈ€j÷]Ê<4√äj÷]<Ÿ¯}<‡⁄<ÏàÈ€j⁄<ÌÈùÖ<–Èœ†<
Delivering Significant Profitability Through Pricing and

Commercial Excellence – Case Studies

<sfiÁç<sfiÁ“<Íç<ÇÈä÷]<<
›^√÷]<ÜËÇπ]<

Ÿ^ÀÈ“_<Ì“Üç<
Mr. Chee Kong Chung

Managing Director
Acceval International Pte.

بمقدم���ة أش���ار ش���ي ك���ونج / اس���تهل الس���يد

فيه���ا إل���ى أن عملي���ة التس���عير أو تق���دير الش���ركات 

ألس���عار منتجاته���ا تع���د م���ن ض���من التح���ديات الت���ي 

تواجهه�����ا الش�����ركات والمؤسس�����ات عن�����د القي�����ام 

بعملي�����ة تغطي�����ة تك�����اليف نق�����ل ملكي�����ة الس�����لعة أو 

أهمي������ة إدارة عملي�������ة الخ������دمات، وأك������د عل������ى 

رها الكبي�������ر عل�������ى تحس�������ين ـير وتأثي�������ـالتسع�������

أن أش���ار إل���ىحي���ث. حي���ة الش���ركاتإي���رادات ورب

أو التس���عير عل���ى أس���اس القيم���ةتس���عيريهن���اك أس���اليب متنوع���ة لعملي���ات التمي���ز ال

اسية ف���ي نظري���ة التس���عير الحديث���ة، والت���ي إذا ـم األس���ـالمفاهي���أه���م د ـد أح���ـع���يال���ذيو

كم���ا . طبق���ت بش���كل ص���حيح فإنه���ا تض���من للش���ركات تحقي���ق ربحي���ة كبي���رة ومتمي���زة

غلت عل���ى الوج���ه تُ س���ات إذا ان العناص���ر الت���ي تملكه���ا المؤسس���هن���اك العدي���د م���أن 

عل���ىالش���ركات والمؤسس���ات وق���درةلتس���عير، لاس���تراتيجية ف���ي ظ���ل وج���وداألمث���ل 

.وتحسـين ربحيتهاق ـتحقيفإنه يمكنهاةـة والداخليـمواجهة تحدياتها الخارجي
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201698أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

إل����ى أن األس����واق الجزائري����ة تتمي���ز بتزاي����د الطل����ب المتن����امي المتحدث ش���ارأ

ملي���ون ط���ن 2.5، حي���ث ارتف���ع مع���دل اس���تهالك الغ���ازولين م���ن ح���والي الوق���ودعل���ى

بمع���دل نم���و ،2015ملي���ون ط���ن س���نوياً لع���ام 4.5ح���والي إل���ى 2000س���نوياً ع���ام 

رتف���اع مع���دالت النم���و خ���الل ه���ذه الفت���رة وم���ن المتوق���ع ا% 6س���نوي بل���غ ح���والي 

، بينم���ا ارتف���ع 2020ى ع���اموحت���2015ع���امخ���الل الفت���رة م���ن% 7إل���ى ح���والي

إل�����ى 2000ملي�����ون ط�����ن س�����نوياً ع�����ام 3مع�����دل اس�����تهالك ال�����ديزل م�����ن ح�����والي 

، وم�����ن %7وبمع�����دل نم�����و بل�����غ ح�����والي 2015لع�����ام ملي�����ون ط�����ن 10.5ح�����والي

ع����امخ����الل الفت����رة م����ن% 5ح����والي ىالمتوق����ع انخف����اض مع����دالت االس����تهالك إل����

.  )47(بالشكل كما ، 2020عام ىإل2015

2015عام ىوحت2000معدالت استهالك الوقود خالل الفترة :)47(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201697أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÜÒ]à¢]<ª<ÜËÜ”j÷]<Ì¬^flí÷<ÏÇËÇ¢]<l^ËÇvj÷]<
The New Challenges for the Refining Industry in Algeria

åÇfl„π]<KÓ€√÷<‡äu<
<ÏÖ]Åc<ÜËÇ⁄Ê<l^â]ÖÇ÷]ºÈ�~j÷]<

fiÁâ<Ì“Üç^ÌËÜÒ]à¢]<ÌËÖÁ„€¢]<H’]Üõ<
Eng. Hacène LAMA

                                                    Studies and Planning Director
Sonatrach, Algeria

اس����تعرض المهن����دس حس����ن لعم����ي لمح����ة س����ريعة 

ع�����ن ص�����ناعة التكري�����ر ف�����ي الجزائ�����ر، وأف�����اد أن طاق�����ة 

ملي�����ون ط�����ن م�����ن 25التكري�����ر الس�����نوية تبل�����غ ح�����والي 

ملي����ون ط����ن م����ن المتكثف����ات، 5البت����رول الخ����ام، وح����والي 

كم������ا اس������تعرض نش������أة ش������ركات التكري������ر ومنتجاته������ا 

ا المختلف����ة، وطاقاته����ا اإلنتاجي����ة وتوزيعه����ا الجغراف����ي كم����

. )46(الشكل هو مبين في 

الطاقات اإلنتاجية لمصافي التكرير بالجزائر وموقعها الجغرافي: )46(الشكل 
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رتف���اع مع���دالت النم���و خ���الل ه���ذه الفت���رة وم���ن المتوق���ع ا% 6س���نوي بل���غ ح���والي 

، بينم���ا ارتف���ع 2020ى ع���اموحت���2015ع���امخ���الل الفت���رة م���ن% 7إل���ى ح���والي

إل�����ى 2000ملي�����ون ط�����ن س�����نوياً ع�����ام 3مع�����دل اس�����تهالك ال�����ديزل م�����ن ح�����والي 

، وم�����ن %7وبمع�����دل نم�����و بل�����غ ح�����والي 2015لع�����ام ملي�����ون ط�����ن 10.5ح�����والي

ع����امخ����الل الفت����رة م����ن% 5ح����والي ىالمتوق����ع انخف����اض مع����دالت االس����تهالك إل����

.  )47(بالشكل كما ، 2020عام ىإل2015

2015عام ىوحت2000معدالت استهالك الوقود خالل الفترة :)47(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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The New Challenges for the Refining Industry in Algeria

åÇfl„π]<KÓ€√÷<‡äu<
<ÏÖ]Åc<ÜËÇ⁄Ê<l^â]ÖÇ÷]ºÈ�~j÷]<

fiÁâ<Ì“Üç^ÌËÜÒ]à¢]<ÌËÖÁ„€¢]<H’]Üõ<
Eng. Hacène LAMA

                                                    Studies and Planning Director
Sonatrach, Algeria

اس����تعرض المهن����دس حس����ن لعم����ي لمح����ة س����ريعة 

ع�����ن ص�����ناعة التكري�����ر ف�����ي الجزائ�����ر، وأف�����اد أن طاق�����ة 

ملي�����ون ط�����ن م�����ن 25التكري�����ر الس�����نوية تبل�����غ ح�����والي 

ملي����ون ط����ن م����ن المتكثف����ات، 5البت����رول الخ����ام، وح����والي 

كم������ا اس������تعرض نش������أة ش������ركات التكري������ر ومنتجاته������ا 

ا المختلف����ة، وطاقاته����ا اإلنتاجي����ة وتوزيعه����ا الجغراف����ي كم����

. )46(الشكل هو مبين في 

الطاقات اإلنتاجية لمصافي التكرير بالجزائر وموقعها الجغرافي: )46(الشكل 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016100أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وتتض����من ه����ذه المرحل����ة إع����ادة تأهي����ل المص����افي وإض����افة وح����دات جدي����دة 

:)50(و) 49(باألشكالكما هو مبين 

إعادة تاهيل المصافي: )49(شكل ال

إضافة وحدات إنتاج الغازولين: )50(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

201699أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

قب���ل 5-طبق���اً لمواص���فات ي���وروه���ذا وتخط���ط الجزائ���ر إل���ى إنت���اج الوق���ود 

، لتحقي����ق النس����ب المنص����وص عليه����ا  وخاص����ة نس����ب البن����زين ف����ي 2020الع����ام 

ب���دالً م���ن النس���ب الحالي���ة والت���ي تص���ل  إل���ى ب���الحجم% 1م���ن اق���لالغ���ازولين إل���ى

الرص����اص إل����ي محت����وى، باإلض����افة إل����ى خف����ض ب����الحجم%5ح����والي أق����ل م����ن 

وك���ذلك خف���ض نس���ب )أقص���ىلت���ر ح���د /ج���م0.4(م���ن النس���ب الحالي���ة ص���فر ب���دالً 

) ج�����زء ف�����ي الملي�����ون1500أق�����ل م�����ن (الكبري�����ت ف�����ي ال�����ديزل المن�����تج حالي�����اً  

وللوص���ول إل���ى ه���ذا اله���دف تخط���ط .  ج���زء ف���ي الملي���ون10والمس���تهدف أق���ل م���ن 

:شركة سوناطراك إلى تنمية عدد من المشروعات علي مرحلتين

لمص���افي الحالي���ة ف���ي ااالختناق���اتوتش���مل إع���ادة تأهي���ل وإزال���ة :ىالمرحل���ة األول���

ملي���ون ط���ن 4المرحل���ة عل���ي زي���ادة الطاق���ة اإلنتاجي���ة بح���والي هوس���وف تعم���ل ه���ذ

س���نوياً باإلض���افة إل���ى تحس���ين مواص���فات المنتج���ات لتتماش���ي م���ع مواص���فات ي���ورو 

.)48(الشكل المرحلة المصافي المبينة في ه، وتشمل هذ5-

المرحلة األولى لزيادة الطاقات اإلنتاجية للمصافي :)48(شكل ال
االختناقاتمن خالل إعادة التأهيل وإزالة 
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2016102أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

مخطط رفع الطاقات التكريرية في الجزائر مع انتهاء خطط التطوير: )52(الشكل 

: واختتم المتحدث باستعراض االستنتاجات التالية

ي���ة الطل���ب المتن���امي م���ن الوق���ود م���ع المص���افي ف���ي الجزائ���ر عل���ى تلبق���درة 

.نتهاء مراحل التطويرا

.5-إنتاج وقود يتماشي مع مواصفات يورو

ع���دم تص���دير المزي���د م���ن الوق���ود إل���ي الخ���ارج لتلبي���ة الطل���ب المتن���امي عل���ى 

.الطاقة في الجزائر

.ومتطلبات السالمة والصحة المهنيةةحماية البيئ

.نتهاء خطط التطويراشبكة نقل المنتجات في تحسين

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016101أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وأش�����ار المهن�����دس لعم�����ي إل�����ى أن ه�����ذه المرحل�����ة تتض�����من أيض�����اً إض�����افة 

ف برمي����ل يومي����اً ل����أ120بطاق����ة ح����والي ن����زع الكبري����ت م����ن ال����ديزلوح����دات ل

أل����ف برمي����ل يومي����اً بمص����فاة أرزو وذل����ك به����دف 37كدة وح����واليبمص����فاة س����كي

.)51(للشكلوطبقاً 5-ل بمواصفات يوروإنتاج الديز

وحدات نزع الكبريت بالهيدروجين:)51(شكل ال

وتش����مل إنش����اء مص����افي جدي���دة، وس����وف تعم����ل ه����ذه المص����افي :المرحل���ة الثاني����ة

، باإلض����افة ةملي����ون ط���ن س����نوياً م���ن الطاق����ات التكريري���20إض����افة ح���والي عل���ى

لترتف����ع الطاق���ات التكريري����ة ىملي����ون ط���ن خ����الل المرحل���ة األول���30إل���ى ح���والي 

ملي����ون ط����ن س����نوياً م����ع انته����اء مراح����ل 50اإلجمالي����ة ف����ي الجزائ����ر إل����ى ح����والي 

.52بالشكل ، كما خطط التطوير
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مخطط رفع الطاقات التكريرية في الجزائر مع انتهاء خطط التطوير: )52(الشكل 

: واختتم المتحدث باستعراض االستنتاجات التالية

ي���ة الطل���ب المتن���امي م���ن الوق���ود م���ع المص���افي ف���ي الجزائ���ر عل���ى تلبق���درة 

.نتهاء مراحل التطويرا

.5-إنتاج وقود يتماشي مع مواصفات يورو

ع���دم تص���دير المزي���د م���ن الوق���ود إل���ي الخ���ارج لتلبي���ة الطل���ب المتن���امي عل���ى 

.الطاقة في الجزائر

.ومتطلبات السالمة والصحة المهنيةةحماية البيئ

.نتهاء خطط التطويراشبكة نقل المنتجات في تحسين

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016101أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وأش�����ار المهن�����دس لعم�����ي إل�����ى أن ه�����ذه المرحل�����ة تتض�����من أيض�����اً إض�����افة 

ف برمي����ل يومي����اً ل����أ120بطاق����ة ح����والي ن����زع الكبري����ت م����ن ال����ديزلوح����دات ل

أل����ف برمي����ل يومي����اً بمص����فاة أرزو وذل����ك به����دف 37كدة وح����واليبمص����فاة س����كي

.)51(للشكلوطبقاً 5-ل بمواصفات يوروإنتاج الديز

وحدات نزع الكبريت بالهيدروجين:)51(شكل ال

وتش����مل إنش����اء مص����افي جدي���دة، وس����وف تعم����ل ه����ذه المص����افي :المرحل���ة الثاني����ة

، باإلض����افة ةملي����ون ط���ن س����نوياً م���ن الطاق����ات التكريري���20إض����افة ح���والي عل���ى

لترتف����ع الطاق���ات التكريري����ة ىملي����ون ط���ن خ����الل المرحل���ة األول���30إل���ى ح���والي 

ملي����ون ط����ن س����نوياً م����ع انته����اء مراح����ل 50اإلجمالي����ة ف����ي الجزائ����ر إل����ى ح����والي 

.52بالشكل ، كما خطط التطوير
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016104أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

المفاعل المستخدم لنزع المعادن والكبريت علي النطاق التجريبي: )53(الشكل 

(KEC-AR, LFC-AR )ة مواصفات الخامات المستخدم:)6(جدولال

أش����ار المهن����دس المطي����ري ب����أن نت����ائج التج����ارب المعملي����ة تب����ين أن ثاب����ت 

ف���ي مرحل���ة ن���زع الكبري���ت بالهي���دروجين للن���وعين المس���تخدمين م���ن مع���دل التفاع���ل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016103أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

<ÎÁ¢]<4�œj÷^e<Íœfjπ]<‡⁄<∞¬Áfl÷<∞qÊÖÇÈ7^e<·Å^√π]Ê<kË2”÷]<≈àfi<
Í◊Àä÷]<åÖ^ <›^}Ê<:ËÁ”÷]<ÜËÇíj÷]<›^}<‡⁄<

Pilot Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues
From Kuwait Export and Lower Fars Crude Oils

åÇfl„π]<KÎ4�π]<ŸÅ^¬<
∞nu^e<4f“–<ºÀfl÷]<ÜËÜ”i<‹äŒ<

ÌÈ€◊√÷]<p^ù˙÷<kËÁ”÷]<Ç„√⁄<
Eng. Adel Al-Mutairi

Senior Assistant Researcher- Pet.Refining Dept.
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)

ع����ادل المطي����ري باإلش����ارة /اس����تهل المهن����دس

إل���ى أن الموض���وع البحث���ي والخ���اص بتج���ارب ن���زع 

المع������ادن والكبري������ت بالهي������دروجين لن������وعين م������ن 

التص�����دير (المتبق�����ي ب�����التقطير الج�����وي م�����ن خ�����امي 

عل������ى النط������اق )الك������ويتي وخ������ام ف������ارس الس������فلى

التجريب�����ي ه�����و ثم�����رة التع�����اون العلم�����ي ب�����ين معه�����د 

ب الياب���اني متم���ثالً ف���ي مرك���ز التع���اون م���ع الجان���KISRالكوي���ت لألبح���اث العلمي���ة 

.وشركاؤهاKyushu، وجامعة كيوشو (JCCP)الياباني للبترول 

كم�����ا أش�����ار إل�����ى أن الجان�����ب العمل�����ي تمث�����ل ف�����ي اس�����تخدام مفاع�����ل ثن�����ائي 

) الفاني����دوم والنيك����ل(المراح����ل، حي����ث ي����تم ف����ي المرحل����ة األول����ي ن����زع المع����ادن 

جين تح����ت ون����زع الكبري����ت بالهي����دربالهي����دروجين بينم����ا ي����تم ف����ي المرحل����ة الثاني����ة 

ح م����ابين اوميجابكس����ل وف����ي درج����ات ح����رارة تت����ر18.5ض����غط م����ن الهي����دروجين 

، وأن مواص�������فات الخام�������ات )53(بالش�������كل م،وكم�������ا ه�������و موض�������ح 370-395°

كم����ادة تغذي����ة للمفاع����ل التجريب����ي م����ن ن����وعين م����ن المتبق����ي ب����التقطير ةالمس����تخدم

.)6(بالجدولوكما هو موضح(KEC-AR, LFC-AR)الجوي
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المفاعل المستخدم لنزع المعادن والكبريت علي النطاق التجريبي: )53(الشكل 

(KEC-AR, LFC-AR )ة مواصفات الخامات المستخدم:)6(جدولال

أش����ار المهن����دس المطي����ري ب����أن نت����ائج التج����ارب المعملي����ة تب����ين أن ثاب����ت 
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Pilot Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues
From Kuwait Export and Lower Fars Crude Oils
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ÌÈ€◊√÷]<p^ù˙÷<kËÁ”÷]<Ç„√⁄<
Eng. Adel Al-Mutairi

Senior Assistant Researcher- Pet.Refining Dept.
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR)

ع����ادل المطي����ري باإلش����ارة /اس����تهل المهن����دس

إل���ى أن الموض���وع البحث���ي والخ���اص بتج���ارب ن���زع 

المع������ادن والكبري������ت بالهي������دروجين لن������وعين م������ن 

التص�����دير (المتبق�����ي ب�����التقطير الج�����وي م�����ن خ�����امي 

عل������ى النط������اق )الك������ويتي وخ������ام ف������ارس الس������فلى

التجريب�����ي ه�����و ثم�����رة التع�����اون العلم�����ي ب�����ين معه�����د 

ب الياب���اني متم���ثالً ف���ي مرك���ز التع���اون م���ع الجان���KISRالكوي���ت لألبح���اث العلمي���ة 

.وشركاؤهاKyushu، وجامعة كيوشو (JCCP)الياباني للبترول 

كم�����ا أش�����ار إل�����ى أن الجان�����ب العمل�����ي تمث�����ل ف�����ي اس�����تخدام مفاع�����ل ثن�����ائي 

) الفاني����دوم والنيك����ل(المراح����ل، حي����ث ي����تم ف����ي المرحل����ة األول����ي ن����زع المع����ادن 

جين تح����ت ون����زع الكبري����ت بالهي����دربالهي����دروجين بينم����ا ي����تم ف����ي المرحل����ة الثاني����ة 

ح م����ابين اوميجابكس����ل وف����ي درج����ات ح����رارة تت����ر18.5ض����غط م����ن الهي����دروجين 

، وأن مواص�������فات الخام�������ات )53(بالش�������كل م،وكم�������ا ه�������و موض�������ح 370-395°

كم����ادة تغذي����ة للمفاع����ل التجريب����ي م����ن ن����وعين م����ن المتبق����ي ب����التقطير ةالمس����تخدم

.)6(بالجدولوكما هو موضح(KEC-AR, LFC-AR)الجوي
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

‹Èø√j÷<ÌnËÇ£]<l^Èflœj÷]<‡⁄<ÅÊÅÜπ]<<ÿÈ⁄2÷]<≈^ŒEÿÈœn÷]<Íœfjπ]<D<
<ÃÈøfi<ÅÁŒÊ<t^jficÊ<Ì ^ñπ]<Ì€Èœ÷]<ÏÅ^Ëàe<

Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the
Barrel to Higher Value Fuels and Cleaner Refined Petroleum Products

ÖÁj“Ç÷]<É^jâ˘]<K<Ívj <Ç€¶ªÁfl⁄<
ŸÊ3f÷]<pÁù<Ç„√⁄<ÎÜíπ]<

Dr. Mohamed F. Menoufy
Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI)

استعرض���ت الورق���ة جه���ود المراك���ز البحثي���ة 

واألكاديمي���ة ف���ي مص���ر لدراس���ة أفض���ل الس���بل ف���ي 

لتلبي����ة الطل����ب المتن����امي ةت����وفير مص����ادر مس����تدام

ش�����ركات 7عل�����ي الوق�����ود، حي�����ث تمتل�����ك مص�����ر 

ولك����ي ت����تمكن ه����ذه )مص����افي8(لتكري����ر البت����رول 

المص�����افي م�����ن تلبي�����ة الزي�����ادات المض�����طردة ف�����ي 

بالمواص����فات األوربي����ة،هالوق����ود وإنتاج����اس����تهالك

والثقيل����ةس����تبدال النف����وط المتوس����طة افيج����ب عليه����ا 

المص���افي، ثديح���الكبري���ت واألس���فلت باإلض���افة إل���ى تذات المحت���وي المرتف���ع م���ن 

ذو ) الثقي����لالمتبق����ي(م����ن وج����ود كمي����ات  م����ن زي����ت الوق����ود االس����تفادةودراس����ة 

قائم���ة المنتج���ات النهائي���ة االعتب���ارالمنخفض���ة، م���ع األخ���ذ ف���ي االقتص���اديةالقيم���ة 

، حي���ث أن ف���رق أس���عار النف���وط االقتص���اديةوالت���ي يمك���ن الحص���ول عليه���ا، وقيمته���ا 

الط����رق المناس����بة اختي����اروالم����ؤثرة ف����ي ةالثقيل����ة والخفيف����ة م����ن العوام����ل الهام����

.لتزامات والمتطلبات البيئيةاالىباإلضافة إل) التكرير(للتصنيع
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خ����الل المرحل����ة KEC-ARثاب����ت مع����دل التفاع����ل لعين����ة أم����االخام����ات متش����ابهة، 

عملي����ات ن����زع ، بينم����اLFC-ARالثاني����ة بالمفاع����ل أعل����ى م����ن العين����ة األخ����رى

لك����ال العينت����ين ت����تم ب����نفس الطريق����ة خ����الل م����رحلتين ) الفاني����دوم والنيك����ل(المع����ادن 

.أعلى في المفاعل الثانينشيطتالالمفاعل، غير أن طاقة 

أن����واع إع����ادة تنش����يطواخت����تم المهن����دس المطي����ري بالتأكي����د عل����ى أن عملي����ة 

ثاب����ت مع����دل التفاع����ل وطاق����ة وذل����ك فيم����ا يتعل����قالكبري����ت ف����ي العين����ات مختلف����ة

خ���تالف نس���ب مكون���ات الكبري���ت ف���ي العينت���ين، وبين���ت ازي ذل���ك إل���ىالتفعي���ل ويع���

النت���ائج أن كمي���ات الكبري���ت النش���ط ي���تم نزعه���ا ف���ي المرحل���ة األول���ى م���ن المفاع���ل، 

ي���تم نزعه���ا ف���ي المرحل���ة الثاني���ة م���ن المفاع���ل وه���ي بينم���ا أن���واع الكبري���ت األخ���رى

. مرحلة نزع الكبريت بالهيدروجين
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Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the
Barrel to Higher Value Fuels and Cleaner Refined Petroleum Products

ÖÁj“Ç÷]<É^jâ˘]<K<Ívj <Ç€¶ªÁfl⁄<
ŸÊ3f÷]<pÁù<Ç„√⁄<ÎÜíπ]<

Dr. Mohamed F. Menoufy
Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI)

استعرض���ت الورق���ة جه���ود المراك���ز البحثي���ة 

واألكاديمي���ة ف���ي مص���ر لدراس���ة أفض���ل الس���بل ف���ي 

لتلبي����ة الطل����ب المتن����امي ةت����وفير مص����ادر مس����تدام

ش�����ركات 7عل�����ي الوق�����ود، حي�����ث تمتل�����ك مص�����ر 

ولك����ي ت����تمكن ه����ذه )مص����افي8(لتكري����ر البت����رول 

المص�����افي م�����ن تلبي�����ة الزي�����ادات المض�����طردة ف�����ي 

بالمواص����فات األوربي����ة،هالوق����ود وإنتاج����اس����تهالك

والثقيل����ةس����تبدال النف����وط المتوس����طة افيج����ب عليه����ا 

المص���افي، ثديح���الكبري���ت واألس���فلت باإلض���افة إل���ى تذات المحت���وي المرتف���ع م���ن 

ذو ) الثقي����لالمتبق����ي(م����ن وج����ود كمي����ات  م����ن زي����ت الوق����ود االس����تفادةودراس����ة 

قائم���ة المنتج���ات النهائي���ة االعتب���ارالمنخفض���ة، م���ع األخ���ذ ف���ي االقتص���اديةالقيم���ة 

، حي���ث أن ف���رق أس���عار النف���وط االقتص���اديةوالت���ي يمك���ن الحص���ول عليه���ا، وقيمته���ا 

الط����رق المناس����بة اختي����اروالم����ؤثرة ف����ي ةالثقيل����ة والخفيف����ة م����ن العوام����ل الهام����

.لتزامات والمتطلبات البيئيةاالىباإلضافة إل) التكرير(للتصنيع

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016105أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

خ����الل المرحل����ة KEC-ARثاب����ت مع����دل التفاع����ل لعين����ة أم����االخام����ات متش����ابهة، 

عملي����ات ن����زع ، بينم����اLFC-ARالثاني����ة بالمفاع����ل أعل����ى م����ن العين����ة األخ����رى

لك����ال العينت����ين ت����تم ب����نفس الطريق����ة خ����الل م����رحلتين ) الفاني����دوم والنيك����ل(المع����ادن 

.أعلى في المفاعل الثانينشيطتالالمفاعل، غير أن طاقة 

أن����واع إع����ادة تنش����يطواخت����تم المهن����دس المطي����ري بالتأكي����د عل����ى أن عملي����ة 

ثاب����ت مع����دل التفاع����ل وطاق����ة وذل����ك فيم����ا يتعل����قالكبري����ت ف����ي العين����ات مختلف����ة

خ���تالف نس���ب مكون���ات الكبري���ت ف���ي العينت���ين، وبين���ت ازي ذل���ك إل���ىالتفعي���ل ويع���

النت���ائج أن كمي���ات الكبري���ت النش���ط ي���تم نزعه���ا ف���ي المرحل���ة األول���ى م���ن المفاع���ل، 

ي���تم نزعه���ا ف���ي المرحل���ة الثاني���ة م���ن المفاع���ل وه���ي بينم���ا أن���واع الكبري���ت األخ���رى

. مرحلة نزع الكبريت بالهيدروجين
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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أنس�����ب الختي�����اروذل�����ك  : دراس�����ة أن�����واع جدي�����دة م�����ن العوام�����ل الحف�����ازة

الكيروس�����ين (زي�����ادة نس�����ب المقط�����رات الوس�����طي س�����يناريو، يعم�����ل عل�����ى

).والسوالر

ت����م الحص����ول عليه����ا عن����د الت����يالنت����ائج وف����ي الخت����ام اس����تعرض المتح����دث

بالمص����فاة هش����ار إل����ى أن التص����ميم األنس����ب والمطل����وب تنفي����ذأتطبي����ق التقني����ات و

تع����ديالت عل����ي تقني����ات إج����راءالمت����وفرة، وأن����ه ت����م االس����تثماراتيعتم����د عل����ى 

.أو العامل الحفاز المستخدم/التكسير بالهيدروجين و

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016107أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ش����ار ال����دكتور من����وفي إل����ى أن اله����دف م����ن البح����ث ه����و دراس����ة التقني����ات أو

م���ن  المتبق���ي الن���اتج  م���ن خ���ام خل���يط خل���يج الس���ويس، وعم���ل لالس���تفادةالمناس���بة 

:العديد من التكنولوجيات المستخدمة وتشملبين مزج 

طبق��������اً لظ��������روف Hydrovisbreakingكس��������ر اللزوج��������ة بالهي��������دوجين 

:التشغيل التالية

HVRالتكسير بالهيدروجين للمتبقي الثقيل 

HVR/DAOمختلفة من مواد التغذية عمل خلطات من أنواع 
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أنس�����ب الختي�����اروذل�����ك  : دراس�����ة أن�����واع جدي�����دة م�����ن العوام�����ل الحف�����ازة

الكيروس�����ين (زي�����ادة نس�����ب المقط�����رات الوس�����طي س�����يناريو، يعم�����ل عل�����ى

).والسوالر

ت����م الحص����ول عليه����ا عن����د الت����يالنت����ائج وف����ي الخت����ام اس����تعرض المتح����دث

بالمص����فاة هش����ار إل����ى أن التص����ميم األنس����ب والمطل����وب تنفي����ذأتطبي����ق التقني����ات و

تع����ديالت عل����ي تقني����ات إج����راءالمت����وفرة، وأن����ه ت����م االس����تثماراتيعتم����د عل����ى 

.أو العامل الحفاز المستخدم/التكسير بالهيدروجين و

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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ش����ار ال����دكتور من����وفي إل����ى أن اله����دف م����ن البح����ث ه����و دراس����ة التقني����ات أو

م���ن  المتبق���ي الن���اتج  م���ن خ���ام خل���يط خل���يج الس���ويس، وعم���ل لالس���تفادةالمناس���بة 

:العديد من التكنولوجيات المستخدمة وتشملبين مزج 

طبق��������اً لظ��������روف Hydrovisbreakingكس��������ر اللزوج��������ة بالهي��������دوجين 

:التشغيل التالية

HVRالتكسير بالهيدروجين للمتبقي الثقيل 

HVR/DAOمختلفة من مواد التغذية عمل خلطات من أنواع 
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:وتضمنت الجلسة عرض األوراق التالية

استخدام عامل حفاز هجين لنزع الكبريت بالهيدروجين من السوالر

CT-HBT (Hybrid Titania) Catalyst for Hydrodesulfurization 
of Diesel Oil

أكيهيرو موتو/ السيد

التحديات التي تواجه صناعة التكرير في جمهورية مصر العربية
Egyptian Refining Industry Challengesخالد منسي/ كيميائي

استغالل الحرارة المهدرة من المعدات لرفع كفاءة الطاقة في مصافي التكرير

Exploit the Waste Heat Rejected from Equipment to 
Increase the Energy Efficiency in an Oil Refinery

إيناس الباوي/ المهندسة 

الطريق الرئيسي لتوفير الطاقة /مليات الصناعية في مصافي التكريرتكامل الع
وتنمية المشروعات

Process Integration is Leading/Key Tool for Refineries 
Energy Savings and Development Projects

ممدوح جاد هللا/الدكتور

مقترح اقتصادي وبيئي إلعادة استغالل غازات الشعلة المصاحبة بحقول رأس غار 
المصرية

An Economical/Environmental Proposed Solution for 
Reusing the Flare Associated Gasses in Ras-Gharib Oil 

Fields in Egypt

فاطمة عاشور/ةالدكتور

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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CT-HBTالعامل الحفز الهجين يبين خواص مخطط :)54(الشكل
ومميزاته مقارنةً باألنواع التقليدية

ق����ام الس����يد موت����و باس����تعراض النت����ائج الت����ي ت����م الحص����ول عليه����ا للعام����ل 

الحف����ازة الحف���از الهج���ين م����ن حي���ث المس����احة الس���طحية النوعي���ة مقارن����ةً العوام���ل 

العام����ل الحف����از الجدي����د حي����ث أش����ار إل����ى أنالتقليدي����ة م����ن األلومني����ا والتيت����انيوم، 

ح���والي ىتص���ل إل���ىن���زع الكبري���ت بالهي���دروجين بنس���بة أعل���ىبالمق���درة عل���يتمي���ز 

10م���رة للعوام���ل الحف���ازة التقليدي���ة، ويعم���ل ف���ي درج���ات ح���رارة أق���ل بح���والي 1.5

ين���ا مم���ا يعم���ل عل���ي زي���ادة ي���ة م���ن العام���ل الحف���از المص���نع م���ن األلومئودرج���ات م

5لم��دة ى النط��اق التجريب��يعم��ر العام��ل الحف��از، كم��ا تش��ير النت��ائج الت��ي تم��ت عل��

، وكم����ا ه����و المس����تمر يمك����ن أن يص����ل إل����ي ع����امينالف س����اعة أن زم����ن التش����غيلآ

.)55(بالشكل مبين 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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Mr. Akihiro MUTO
Chiyoda Corporation, Japan

الس������يد أكيهي������رو موت������و الموق������ف اس������تعرض

الح����الي لإلنت����اج الع����المي ف����ي المن����اطق الرئيس����ية م����ن 

وأش���ار إل���ى أنالع���الم للس���والر ونس���ب الكبري���ت ب���ه،

س����والر خ����الي م����ن الكبري����ت يل����زم اس����تخدام عوام����ل 

لن�����زع الكبري�����ت بالهي������دروجين، وأن حف�����ازة نش�����طة

الط���رق التقليدي���ة لن���زع الكبري���ت كان���ت ت���تم باس���تخدام 

م�������ن األلومين�������ا م�������دعم بالكوبل�������ت عام�������ل حف�������از

والموليب���دينوم، كم���ا يمك���ن أيض���اً اس���تخدام عام���ل حف���از 

م���ن التي���اتنيوم م���دعوماً بالكوبل���ت والمولبي���دينوم وال���ذي أثب���ت كف���اءةً ف���ي التش���غيل 

عل���ي النط���اق التج���اري مقارن���ةً بالعام���ل الحف���از التقلي���دي، إال أن���ه ل���م ي���تم تس���ويقه

مث���ل عوق���ات األخ���رىإلض���افة إل���ي بع���ض المباع التكلف���ة ف���ي إنتاج���هرتف���ابس���بب ا

.ارتفاع الكثافة

ه���ذا وق���د تمكن���ت ش���ركة ش���يودا الياباني���ة م���ن تط���وير عام���ل حف���از هج���ين 

س����تخدام تكنولوجي����ا الن����انو ويتمي����ز ب����المزج ب����ين باCT-HBTس����م ايطل����ق علي����ه

بالش���كل ز المص���نع م���ن الكوبل���ت والتيت���انيوم، كم���ا ممي���زات ك���ل م���ن العام���ل الحف���ا

)54(.
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10م���رة للعوام���ل الحف���ازة التقليدي���ة، ويعم���ل ف���ي درج���ات ح���رارة أق���ل بح���والي 1.5

ين���ا مم���ا يعم���ل عل���ي زي���ادة ي���ة م���ن العام���ل الحف���از المص���نع م���ن األلومئودرج���ات م

5لم��دة ى النط��اق التجريب��يعم��ر العام��ل الحف��از، كم��ا تش��ير النت��ائج الت��ي تم��ت عل��

، وكم����ا ه����و المس����تمر يمك����ن أن يص����ل إل����ي ع����امينالف س����اعة أن زم����ن التش����غيلآ
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Mr. Akihiro MUTO
Chiyoda Corporation, Japan

الس������يد أكيهي������رو موت������و الموق������ف اس������تعرض

الح����الي لإلنت����اج الع����المي ف����ي المن����اطق الرئيس����ية م����ن 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016114أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

:ىوفي الختام أكد المتحدث عل

إلنتاج السوالرالعامل الحفاز الهجينستخدام نجحت شركة شيودا في ا.

 يتمي�����ز العام�����ل الحف�����از الجدي�����د بط�����ول العم�����ر مقارن�����ة بالعام�����ل الحف�����از

.التقليدي

 الهج���ين بإنت���اج الس���والر بن���زع الكبري���ت م���ن أن���واع يتمي���ز العام���ل الحف���از

.مختلفة من مواد التغذية

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÌÈeÜ√÷]<Üí⁄<ÌËÖÁ„∂<ª<ÜËÜ”j÷]<Ì¬^flë<‰q]Ái<:÷]<l^ËÇvj÷]<
Egyptian Refining Industry Challenges

ÍÒ^È€È”÷]<KÍäfl⁄<ÅÁ€¶<Ç÷^}<
<›^¬<ÜËÇ⁄<

ŸÊ3f◊÷<ÌËÜíπ]<Ì⁄^√÷]<ÌÚÈ7]<HÜí⁄<ÌËÖÁ„∂<ÌÈeÜ√÷]<
Chemist /Khalid Mansy

General Manager 
Egyptian General Petroleum Corporation, Egypt

أش�����ار الكيمي�����ائي خال�����د منس�����ي ف�����ي مس�����تهل 

تواج�����ه جمهوري�����ة مص�����ر العربي�����ة حديث�����ه إل�����ى أن 

ف����ي ص����ناعة خ����الل الفت����رة الحالي����ة ةتح����ديات كبي����ر

:تكرير البترول نتيجة لعدد من العوامل أهمها

نتيج���ة البترولي���ة زي���ادة الطل���ب عل���ى المنتج���ات-1

حي�ث س�كانية الكبي�رة والتوس�ع العمران�يللزيادة ال

إل�ى ستهالك جمهورية مصر العربي�ة اتصل نسبة

وذل�ك طبق�اً إلحص�ائيات ش�ركة ب�ي ب�ي ق�ارة أفريقي�ااستهالكمن % 20حوالي 

.  2014لعام 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016113أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الرسم البياني لتجارب زمن التشغيل المستمر للعامل الحفاز الهجين:)55(شكل ال

ىس���تخدام العام���ل الحف���از الهج���ين عل���أن���ه ت���م اكم���ا أش���ار الس���يد موت���و إل���ى 

النط������اق التج������اري ف������ي مص������فاة ياماغوتش������ي بالياب������ان إلنت������اج ال������ديزل طبق������اً 

.)56(شكل ،للمواصفات المعمول بها في فصلي الصيف والشتاء

ياماغوتشي باليابانالتشغيل التجاري للعامل الحفاز الهجين بمصفاة مخطط يبين :)56(شكل ال
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016116أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

الس�����تقبالئ المخصص�����ة نرف�����ع كف�����اءة الم�����وانئ المص�����رية وزي�����ادة الم�����وا-4

ي في���ران وال���ذي يس���تقبل من���تج الس���والر مث���ل مين���اء واد(المنتج���ات البترولي���ة 

.)حتياجات جنوب البالدالتلبية 

زي����ادة محط����ات الوق����ود عل����ى مس����توى الجمهوري����ة ع����ن طري����ق تش����جيع -5

.ستثمارات القطاع الخاصا

:المدىالمتوسطةالخطط : ثانياً 

مص������فاةتفعي������ل المش�����روعات المجم������دة مث�����ل مش������روع تط�����وير تش�����ملو

وك����ذلك خط����ط تط����وير ERCتكري����رمس����طرد ع����ن طري����ق الش����ركة المص����رية لل

ع����ن الطاق����ة الحالي����ة وإض����افة وح����دات إنت����اج % 60مي����دور بزي����ادة ص����فاةطاق����ة م

ASORCوش����ركة أس����يوط للبت����رولأنرب����ك ازولين ع����الي األوكت����ان بش����ركة غ����ال

.وغيرها من المشروعات

:المدىالطويلةالخطط : ثالثاً 

ال����تخلص م����ن إنت����اج عل����ىت����تلخص ف����ي ع����زم ص����ناعة التكري����ر المص����رية 

، وذل���ك به���دف خف���ض واردات جمهوري���ة مص���ر العربي���ة م���ن نهائي���ازي���ت الوق���ود

عل����ى 2015-2014مقارن����ة بع����ام 2021-2020المنتج����ات البترولي����ة خ����الل ع����ام 

:النحو التالي

Product Production Consumption Import

LPG 2.1 4.1 2.2

Gasoline 4.4 6.3 2.1

Gas oil 7.7 13.6 6.1

Refining Capacity 26 MMT

Product Production Consumption Import

LPG 2.6 3.8 1.2

Gasoline 7.4 7.4 0.0

Gas oil 14.4 16.2 1.8

Refining Capacity 39 MMT

Target achieved through: Increasing the Refining Capacity by 10 MMT & implementing the New Projects. 

Egyptian Petroleum products balance (2014 - 2015)

Egyptian Petroleum products balance (2020 - 2021)

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016115أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

/ ملي����ون ط����ن24ح����والي ىالطل����ب عل����ى المقط����رات الخفيف����ة والوس����طبل����غ-2

.2015سنة خالل عام 

ف�ي س�تثماراتالاؤإنت�اج الخام�ات المحلي�ة نتيج�ة لفت�رة طويل�ة م�ن تب�اطتراج�ع-3

التكري���ر ص���افينخف���اض الخام���ات المك���ررة بماإل���ى ىقط���اع اإلنت���اج مم���ا أد

.2009بمقارنة بالعام 2015خالل عام % 16المصرية بحوالي 

س���نة / ملي���ون ط���ن38ح���والي لتكري���ر ف���ي مص���ر تبل���غ الطاق���ة اإلجمالي���ة ل-4

.سنة/ مليون طن26الفعلية ال تزيد عن بينما طاقة التكرير

مار ـستث�جة لع�دم االـي�ـالمص�رية نتمص�افي التكري�رد ـالت تعقي�ـاض معام�ـنخفا-5

م��ن الخام��ات المك��ررة % 50ف��ي مج��ال التكري��ر لفت��رة طويل��ة ون��تج عن��ه أن 

.مةـض القيـمنخف) مازوت(ق ـود حريـول إلى وقـرية تتحـل المصـبالمعام

منس���ي إل���ى أن وزارة البت���رول ف���ي جمهوري���ة مص���ر العربي���ة / لف���ت الس���يد

خط��ط قص��يرة قام��ت بإع��دادالتح��ديات بع��دة ط��رق حي��ث تل��ك مواجه��ة تعم��ل عل��ى 

. ىالمدى وأخرى متوسطة وطويلة المد

: المدىالخطط قصيرة : أوالً 

ة الوح����دات الحالي����ة وت����وفير كاف����ة أعم����ال الص����يانة والعم����رات ءرف����ع كف����ا-1

.القائمةالالزمة للوحدات 

س���تيراد االتكري���ر المص���رية ع���ن طري���ق بمص���افيزي���ادة الخام���ات المقط���رة -2

خام��ات مناس��بة وك��ذا مبادل��ة بع��ض الخام��ات المحلي��ة الغي��ر مناس��بة للتكري��ر 

ه����ا بخام����ات المص����رية أو الت����ي اليوج����د تس����هيالت مناس����بة لنقلص����افيبالم

.المصريةصافيفي التشغيل بالمةقتصادياأخرى أكثر مناسبة وجدوى 

وإض�����افة بع�����ض الخط�����وط والوص�����الت األنابي�����بتط�����وير ش�����بكة خط�����وط -3

.اإلضافية لرفع كفاءة النقل بخطوط األنابيب
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ة الوح����دات الحالي����ة وت����وفير كاف����ة أعم����ال الص����يانة والعم����رات ءرف����ع كف����ا-1

.القائمةالالزمة للوحدات 

س���تيراد االتكري���ر المص���رية ع���ن طري���ق بمص���افيزي���ادة الخام���ات المقط���رة -2

خام��ات مناس��بة وك��ذا مبادل��ة بع��ض الخام��ات المحلي��ة الغي��ر مناس��بة للتكري��ر 

ه����ا بخام����ات المص����رية أو الت����ي اليوج����د تس����هيالت مناس����بة لنقلص����افيبالم

.المصريةصافيفي التشغيل بالمةقتصادياأخرى أكثر مناسبة وجدوى 

وإض�����افة بع�����ض الخط�����وط والوص�����الت األنابي�����بتط�����وير ش�����بكة خط�����وط -3

.اإلضافية لرفع كفاءة النقل بخطوط األنابيب
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% 50م���ا ب���ينوتص���ل نس���بتها م، °300-80حرارته���ا منخفض���ة وتت���راوح م���ا ب���ين 

س���تغالل الح���رارة المه���درة الي���ة، ه���ذا ويمك���ن م���ن الح���رارة المه���درة الك%60إل���ى 

زي���ادة كف���اءة ة المطلوب���ة للتش���غيل مم���ا ي���ؤدي إل���ىحتياج���ات الطاق���التلبي���ة ج���زء م���ن 

.ستهالكات الوقوداالطاقة وبالتالي الحد من استخدام

تس�����تخدم ن�����اك العدي�����د م�����ن التقني�����ات الحديث�����ة كم�����ا ذك�����رت المتحدث�����ة أن ه

الس��ترجاع الح��رارة المه��درة م��ن المواق��ع الص��ناعية بكف��اءة إل��ى ع��دة أش��كال مفي��دة 

 Heat pump, Organic Rankine Cycleومنه���ا وعل���ي س���بيل المث���ال 

(ORC), absorption Refrigeration وتطب�����ق تقني�����ةORC ف�����ي ح�����ال

.الرغبة في إنتاج الطاقة الكهربائية

عض������وية ذات درج������ات غلي������ان باس������تخدام م������ادة ORCوتتمي������ز تقني������ة 

منخفض����ة ب����دال م����ن اس����تخدام المي����اه ذات درج����ات ح����رارة مرتفع����ة ف����ي تقني����ات 

أخ���رى، كم���ا تتمي���ز ه���ذه التقني���ة بالق���درة عل���ى اس���تعادة كمي���ات كبي���رة م���ن الح���رارة 

المه���درة ألنه���ا تبق���ى بدرج���ة التحم���يص بع���د الخ���روج م���ن الغالي���ات وتطب���ق ه���ذه 

.ثل بلجيكا وانجلترا وألمانياالتقنيات في العديد من دول العالم م

التص�ميمات ذا وقد أشارت المتحدثة إلى أن الهدف من البحث هو تحديدأنس�ب ـه

م����ن ةـض����ـرارة المنخفـات الح����ـذات درج����درةـالمه����رارةـالح����ترجاعـس����الط����رق

رارتها  م�اـة حـراوح درجـراق وتتـالعفيطـر النفـريـد مصافي تكـات من أحـالتوربين

ذا الص�دد ت�م دراس�ة ع�دد م�ن ـالطاق�ة، وف�ي ه�تحسين كفاءةبهدف ،م°228-122بين 

ASPENبرمجي���ات المحاك���اة باس���تخدامالتص���ميمات  HYSYS والمس���تخدمة ف���ي

رحة ـالمقت��������تللتكنولوجي��������امج��������االت ص��������ناعة التكري��������ر والبتروكيماوي��������ات،

، م�ع  Organic Rankine Cycle (ORC)  and Cascade Cycleىمـوتس�

كس���ـائل ج���ـريان الخت���ـيار أنس���ـبهم ف���ي )سانـزين والطول���وين والهك���ـالبن���(بار ـخت���ا

.اقةـن من الطـدر ممكـر قـبـترجاع أكـسا

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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ى ل���يه���دف إقط���اع البت���رول المص���ري واخت���تم الس���يد منس���ي بالتأكي���د عل���ى أن 

ليص���ل إنت���اج المتبق���ي الثقي���ل إل���ى ص���فرالتكري���ر مص���افيقتص���اديات ارف���ع كف���اءة و

التكري���ر الحالي���ة وأيض���ا مص���افيقتص���اديات اوزي���ادة كف���اءة و2030بحل���ول الع���ام 

س���تثمار ف���ي ص���ناعة التكري���ر خ���الل الفت���رة القادم���ة لمواجه���ة الزي���ادة ف���ي تنش���يط اال

تش���افات كي���ة خصوص���ا وق���ود النق���ل وم���ع دخ���ول االالطل���ب عل���ى المنتج���ات البترول

حتياج���ات قط���اع الكهرب���اء ايغط���ي الغ���از الطبيع���ي وف س���الغازي���ة الكبي���رة لإلنت���اج 

األعل����ى ف����ي التكلف����ة زي����ت الوق����ودالس����تخداموالص����ناعة وبالت����الي ع����دم الحاج����ة 

.واألسوأ تأثيرا على البيئة

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÜËÜ”j÷]<ª^í⁄<ª<ÌŒ^�÷]<Ï^À“<ƒ Ü÷<l]Ç√π]<‡⁄<ÏÖÇ„π]<ÏÖ]Ü£]<Ÿ¯«jâ]<
Exploit the Waste Heat Rejected from Equipment 

to Increase the Energy Efficiency in an Oil Refinery

ÌâÇfl„π]<KÎÊ^f÷]<å^flËc<
l^È◊€¬<åÇfl„⁄<

ÏÖÊÇ÷]<Ï^Àí⁄<H<HºâÁ÷]<ª^í⁄<Ì“Üç<ÌËÖÁ„∂—]Ü√÷]<
Eng. Enas Albawi

Operation Enginer
Midland Refineries Co., Iraq

أش���ارت المهندس���ة إين���اس الب���اوي ف���ي مس���تهل ورقته���ا 

إل�����ى أن العملي�����ات الص�����ناعية تتطل�����ب كمي�����ات كبي�����رة م�����ن 

هن����اك كمي����ات كبي����رة أنللتش����غيل، غي����ر ةالطاق����ة الحراري����

منه�����ا تفق�����د أثن�����اء تش�����غيل المع�����دات دون اس�����تغالل، وتق�����در 

وتس���مى ب���الحرارة % 50إل���ى % 20بنس���بة تت���راوح م���ا ب���ين  

المه�����درة، وأن غالبي�����ة الح�����رارة المه�����درة تك�����ون درج�����ات 
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ن الطاق���ة الكهربائي��ة الناتج��ة ع���ن تب��ين أ Cascade Cycleنت��ائج تص��ميم-

س���ترجاع الح���رارة المه���درة  تك���ون  أعل���ى ب���درجات كبي���رة ج���داً ع���ن تل���ك ا

التش����غيليةظروفه����اجمي����عف����يORC-Cycle 4الناتج����ة م����ن تص����ميم 

ف���إن كمي���ة الطاق���ة الكهربائي���ة )58(الش���كلف���يه���و موض���ح، وكم���اةالمتغي���ر

ميج���اوات، ويتمي���ز ه���ذا التص���ميم بأن���ه 2إل���ى1ب���ين م���ا تت���راوح المنتج���ة

. ORC-Cycle 4قل تعقيدا وتكلفة من أوأبسط

عن إسترجاع الحرارة المهدرةالناتجةكمية الطاقة :)58(الشكل 

ORC-Cycle 4من تصميم 

ب���ينم���نهواألمث��لCascade Cycleيمك��ن االس���تنتاج ب��أن  تص���ميم نظ��ام -

المه����درةالح����رارةاس����ترجاعف����يالبح����ثه����ذاف����يالمختب����رةاألنظم����ةك����ل

كهرب����اء، وحي����ث أن الطاق����ة الكلي����ة المس����تهلكة ف����ي المص����فاة تبل����غ لتولي����د

ميج����ا وات فإن����ه بتطبي����ق ه����ذا التص����ميم تك����ون كف����اءة الطاق����ة 12ح����والي 

، وه���و م���ا %17-%8ح م���ا ب���ين وابنس���بة تت���رف���ي تحس���ن ةللمص���فاالكلي���ة 

ملي���ون 1.75-0.87ي���وفر ف���ي تك���اليف مص���روفات التش���غيل بقيم���ة ح���والي 

. دوالر سنوياً 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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ستعرض����ت المهندس����ة الب����اوي النت����ائج الت����ي ت����م الوص����ول إليه����ا وأش����ارت ا

: يليماىإل

ار أنس���بها م���ن الختي���)البن���زين والطول���وين والهكس���ان(ار ك���ل م���ن ختب���ت���م ا-

س���ترجاع أكب���ر ق���در ممك���ن م���ن الطاق���ة وتب���ين أن حي���ث س���رعة الجري���ان وا

البن�����زين  يعتب�����ر أحس�����ن الس�����وائل المس�����تخدمة بس�����بب خواص�����ه الفيزيائي�����ة 

.)57(بالشكل والحرارية وكما هو مبين 

كسـائل جـريان الختـيار أنسـبهم سانـزين والطولوين والهكـبار البنـختا:)57(الشكل 
اقةـن من الطـدر ممكـر قـبـترجاع أكـسفي ا

ت��م تنفي��ذها ومقارن��ة والت��ياألربع��ة ORCsـال��نم��اذج تص��ميمتطبي��قعن��د-

الطاق����ة تولي���دالنت���ائج م���ن حي���ث االس���تغالل األمث����ل للح���رارة المه���درة ف���ي 

ف�����ي األفض�����له�����و  ORC-Cycle 4التص�����ميمأنيتب�����ين الكهربائي�����ة

، غي���ر أن ه���ذاالمتغي���رةالتش���غيلية ظروفه���اتح���ت درةاس���تغالل الطاق���ة المه���

تكلف����ة إل����ىيحت����اجالالزم����ة ومعق����د م����ن حي����ث كث����رة المع����داتالتص����ميم

.هلتنفيذمرتفعة
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2016120أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ن الطاق���ة الكهربائي��ة الناتج��ة ع���ن تب��ين أ Cascade Cycleنت��ائج تص��ميم-

س���ترجاع الح���رارة المه���درة  تك���ون  أعل���ى ب���درجات كبي���رة ج���داً ع���ن تل���ك ا

التش����غيليةظروفه����اجمي����عف����يORC-Cycle 4الناتج����ة م����ن تص����ميم 

ف���إن كمي���ة الطاق���ة الكهربائي���ة )58(الش���كلف���يه���و موض���ح، وكم���اةالمتغي���ر

ميج���اوات، ويتمي���ز ه���ذا التص���ميم بأن���ه 2إل���ى1ب���ين م���ا تت���راوح المنتج���ة

. ORC-Cycle 4قل تعقيدا وتكلفة من أوأبسط

عن إسترجاع الحرارة المهدرةالناتجةكمية الطاقة :)58(الشكل 

ORC-Cycle 4من تصميم 

ب���ينم���نهواألمث��لCascade Cycleيمك��ن االس���تنتاج ب��أن  تص���ميم نظ��ام -

المه����درةالح����رارةاس����ترجاعف����يالبح����ثه����ذاف����يالمختب����رةاألنظم����ةك����ل

كهرب����اء، وحي����ث أن الطاق����ة الكلي����ة المس����تهلكة ف����ي المص����فاة تبل����غ لتولي����د

ميج����ا وات فإن����ه بتطبي����ق ه����ذا التص����ميم تك����ون كف����اءة الطاق����ة 12ح����والي 

، وه���و م���ا %17-%8ح م���ا ب���ين وابنس���بة تت���رف���ي تحس���ن ةللمص���فاالكلي���ة 

ملي���ون 1.75-0.87ي���وفر ف���ي تك���اليف مص���روفات التش���غيل بقيم���ة ح���والي 

. دوالر سنوياً 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016119أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

ستعرض����ت المهندس����ة الب����اوي النت����ائج الت����ي ت����م الوص����ول إليه����ا وأش����ارت ا

: يليماىإل

ار أنس���بها م���ن الختي���)البن���زين والطول���وين والهكس���ان(ار ك���ل م���ن ختب���ت���م ا-

س���ترجاع أكب���ر ق���در ممك���ن م���ن الطاق���ة وتب���ين أن حي���ث س���رعة الجري���ان وا

البن�����زين  يعتب�����ر أحس�����ن الس�����وائل المس�����تخدمة بس�����بب خواص�����ه الفيزيائي�����ة 

.)57(بالشكل والحرارية وكما هو مبين 

كسـائل جـريان الختـيار أنسـبهم سانـزين والطولوين والهكـبار البنـختا:)57(الشكل 
اقةـن من الطـدر ممكـر قـبـترجاع أكـسفي ا

ت��م تنفي��ذها ومقارن��ة والت��ياألربع��ة ORCsـال��نم��اذج تص��ميمتطبي��قعن��د-

الطاق����ة تولي���دالنت���ائج م���ن حي���ث االس���تغالل األمث����ل للح���رارة المه���درة ف���ي 

ف�����ي األفض�����له�����و  ORC-Cycle 4التص�����ميمأنيتب�����ين الكهربائي�����ة

، غي���ر أن ه���ذاالمتغي���رةالتش���غيلية ظروفه���اتح���ت درةاس���تغالل الطاق���ة المه���

تكلف����ة إل����ىيحت����اجالالزم����ة ومعق����د م����ن حي����ث كث����رة المع����داتالتص����ميم

.هلتنفيذمرتفعة
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016122أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

طريق االستفادة من استرداد الحرارة وربط شبكة المبادالت الحرارية مخطط:)59(الشكل 
العمليات الساخنة والباردةودمج مصادر 

ه����ذا وق����د ش����مل الع����رض التق����ديمي ش����رح نت����ائج تنفي����ذ ب����رامج المحاك����اة 

Aspen-Hysys�������مص�������فاتين تكري�������ر ق�������ائمتينلدراس�������ات حال�������ةث�������الث ىعل

.في مصرهمشروع إنتاج اإلستيرين والمخطط إنشاؤو

85مص����فاة تكري����ر بطاق����ة إنتاجي����ة ح����والي ىالحال����ة األول����ش����ملت دراس����ة

ميج���اوات بتكلف���ة 80.1أل���ف برمي���ل يومي���اً وتس���تهلك طاق���ة حراري���ة تبل���غ ح���والي

لتبري����د تص����ل إل����ى ملي����ون دوالر س����نوياً، بينم����ا تس����تهلك طاق����ة ل12تق����در بح����والي 

.)60(بالشكل، كما هو مبين ميجاوات35حوالي 

األولي علي مصفاة تكريرالوضع المبدئي لدراسة الحالة : )60(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016121أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÜËÜ”j÷]<ª^í⁄<ª<ÌÈ¬^flí÷]<l^È◊€√÷]<ÿ⁄^”iK<<ÍäÈÒÜ÷]<–ËÜ�÷]<
l^¬ÊÜéπ]<ÌÈ€fliÊ<ÌŒ^�÷]<4 Áj÷<

Process Integration is Leading/Key Tool for Refineries
Energy Savings and Development Projects

ÖÁj“Ç÷]<K!]<Å^q<|ÊÇ∫<
e<ÜËÇ⁄Üs⁄^fi<

Üí⁄<ª<ÌÈfi^�Ë2÷]<Ì√⁄^¢]<
Dr. Mamdouh Gadalla

Programme Director
British University in Egypt

أش����ار ال����دكتور مم����دوح ج����اد هللا إل����ي أن ص����ناعة 

والغ���از تعتب���ر م���ن الص���ناعات كثيف���ة االس���تهالك البت���رول 

للطاق���ة، وأن  قيم���ة كمي���ات الطاق���ة المس���تهلكة يومي���ا ً ف���ي 

ةم����ن إجم����الي قيم����% 2وح����دات التكري����ر تمث����ل ح����والي 

الوح���دات يعتب���ر ش���ائعاً هبرمي���ل ال���نفط، ل���ذا ف���إن تجدي���د ه���ذ

وتحس����ين بغ����رض ع����دة أه����داف ومنه����ا، ت����وفير الطاق����ة

أن���واع مختلف���ة م���ن النف���وطالق���درة والمرون���ة عل���ي تكري���ر 

نبعاث��ات غ��از ث��اني اخف��ض وزي��ادة الطاق��ات التكريري��ة وتحس��ين البيئ��ة ع��ن طري��ق 

.أكسيد الكربون

كم��ا أف��اد ب��أن عملي��ات التكام��ل ف��ي مج��ال الطاق��ة يعتب��ر أح��د الحل��ول لزي��ادة 

م��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى وف��ر ف��ي كف��اءة اس��تخدام الطاق��ة والح��د م��ن اس��تهالك الوق��ود، وه��و

وذل����ك ع����ن طري����ق االس����تفادة م����ن ،%30الطاق����ة بنس����ب تص����ل إل����ي اس����تهالك

اس����ترداد الح����رارة ورب����ط ش����بكة المب����ادالت الحراري����ة ودم����ج مص����ادر العملي����ات 

.)59(بالشكلالساخنة والباردة وكما هو موضح 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016122أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

طريق االستفادة من استرداد الحرارة وربط شبكة المبادالت الحرارية مخطط:)59(الشكل 
العمليات الساخنة والباردةودمج مصادر 

ه����ذا وق����د ش����مل الع����رض التق����ديمي ش����رح نت����ائج تنفي����ذ ب����رامج المحاك����اة 

Aspen-Hysys�������مص�������فاتين تكري�������ر ق�������ائمتينلدراس�������ات حال�������ةث�������الث ىعل

.في مصرهمشروع إنتاج اإلستيرين والمخطط إنشاؤو

85مص����فاة تكري����ر بطاق����ة إنتاجي����ة ح����والي ىالحال����ة األول����ش����ملت دراس����ة

ميج���اوات بتكلف���ة 80.1أل���ف برمي���ل يومي���اً وتس���تهلك طاق���ة حراري���ة تبل���غ ح���والي

لتبري����د تص����ل إل����ى ملي����ون دوالر س����نوياً، بينم����ا تس����تهلك طاق����ة ل12تق����در بح����والي 

.)60(بالشكل، كما هو مبين ميجاوات35حوالي 

األولي علي مصفاة تكريرالوضع المبدئي لدراسة الحالة : )60(شكل ال

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016121أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

<
·]Áfl√e<ÌŒÖÊ<

ÜËÜ”j÷]<ª^í⁄<ª<ÌÈ¬^flí÷]<l^È◊€√÷]<ÿ⁄^”iK<<ÍäÈÒÜ÷]<–ËÜ�÷]<
l^¬ÊÜéπ]<ÌÈ€fliÊ<ÌŒ^�÷]<4 Áj÷<

Process Integration is Leading/Key Tool for Refineries
Energy Savings and Development Projects

ÖÁj“Ç÷]<K!]<Å^q<|ÊÇ∫<
e<ÜËÇ⁄Üs⁄^fi<

Üí⁄<ª<ÌÈfi^�Ë2÷]<Ì√⁄^¢]<
Dr. Mamdouh Gadalla

Programme Director
British University in Egypt

أش����ار ال����دكتور مم����دوح ج����اد هللا إل����ي أن ص����ناعة 

والغ���از تعتب���ر م���ن الص���ناعات كثيف���ة االس���تهالك البت���رول 

للطاق���ة، وأن  قيم���ة كمي���ات الطاق���ة المس���تهلكة يومي���ا ً ف���ي 

ةم����ن إجم����الي قيم����% 2وح����دات التكري����ر تمث����ل ح����والي 

الوح���دات يعتب���ر ش���ائعاً هبرمي���ل ال���نفط، ل���ذا ف���إن تجدي���د ه���ذ

وتحس����ين بغ����رض ع����دة أه����داف ومنه����ا، ت����وفير الطاق����ة

أن���واع مختلف���ة م���ن النف���وطالق���درة والمرون���ة عل���ي تكري���ر 

نبعاث��ات غ��از ث��اني اخف��ض وزي��ادة الطاق��ات التكريري��ة وتحس��ين البيئ��ة ع��ن طري��ق 

.أكسيد الكربون

كم��ا أف��اد ب��أن عملي��ات التكام��ل ف��ي مج��ال الطاق��ة يعتب��ر أح��د الحل��ول لزي��ادة 

م��ا ق��د ي��ؤدي إل��ى وف��ر ف��ي كف��اءة اس��تخدام الطاق��ة والح��د م��ن اس��تهالك الوق��ود، وه��و

وذل����ك ع����ن طري����ق االس����تفادة م����ن ،%30الطاق����ة بنس����ب تص����ل إل����ي اس����تهالك

اس����ترداد الح����رارة ورب����ط ش����بكة المب����ادالت الحراري����ة ودم����ج مص����ادر العملي����ات 

.)59(بالشكلالساخنة والباردة وكما هو موضح 
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016124أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وعن���د تطبي���ق ب���رامج المحاك���اة للتكام���ل ب���ين العملي���ات الص���ناعية المختلف���ة 

.)7(بالجدول حدث وفراً في الطاقة الكهربائية وكما هو مبين 

لدراسة الحالة الثانيةاالقتصاديةنتائج تحسين الطاقة والتكلفة :)7(جدول ال

بينم����ا ش����ملت دراس����ة الحال����ة الثالث����ة مقت����رح تكام����ل العملي����ات الص����ناعية 

نت���اج اإلس���تيرين والمخط���ط إنش���اؤه ف���ي جمهوري���ة مص���ر العربي���ة بطاق���ة إلمش���روع  

. 63بالشكل، كما ألف طن سنوياً 740إنتاجية 

مخطط مقترح تكامل العمليات الصناعية لمشروع إنتاج اإلستيرين في مصر: )63(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016123أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وعن����د تطبي����ق ب����رامج المحك����اة للتكام����ل ب����ين العملي����ات الص����ناعية المختلف����ة 

2ميج����ا وات بقيم����ة تبل����غ 13.6ح����دث وف����راً ف����ي الطاق����ة الكهربائي����ة بل����غ ح����والي 

.)61(بالشكلر سنوياً وكما هو مبين مليون دوالحوالي

دراسة الحالة األولي لمصفاة التكريرىنتائج تكامل العمليات الصناعية عل:)61(شكلال

بينم���ا ش���ملت دراس���ة الحال���ة الثاني���ة مص���فاة تكري���ر بطاق���ة تكريري���ة ح���والي 

ميج���اوات طاق���ة كهربائي���ة 65أل���ف برمي���ل يومياً،وتس���تهلك المص���فاة ح���والي 100

.)62(بالشكلمليون دوالر سنوياً وكما هو موضح 3.3تبلغ قيمتها حوالي 

تكريرمصفاةى علالثانيةالحالةلدراسةالمبدئيالوضع:)62(شكلال
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016124أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وعن���د تطبي���ق ب���رامج المحاك���اة للتكام���ل ب���ين العملي���ات الص���ناعية المختلف���ة 

.)7(بالجدول حدث وفراً في الطاقة الكهربائية وكما هو مبين 

لدراسة الحالة الثانيةاالقتصاديةنتائج تحسين الطاقة والتكلفة :)7(جدول ال

بينم����ا ش����ملت دراس����ة الحال����ة الثالث����ة مقت����رح تكام����ل العملي����ات الص����ناعية 

نت���اج اإلس���تيرين والمخط���ط إنش���اؤه ف���ي جمهوري���ة مص���ر العربي���ة بطاق���ة إلمش���روع  

. 63بالشكل، كما ألف طن سنوياً 740إنتاجية 

مخطط مقترح تكامل العمليات الصناعية لمشروع إنتاج اإلستيرين في مصر: )63(الشكل 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016123أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

وعن����د تطبي����ق ب����رامج المحك����اة للتكام����ل ب����ين العملي����ات الص����ناعية المختلف����ة 

2ميج����ا وات بقيم����ة تبل����غ 13.6ح����دث وف����راً ف����ي الطاق����ة الكهربائي����ة بل����غ ح����والي 

.)61(بالشكلر سنوياً وكما هو مبين مليون دوالحوالي

دراسة الحالة األولي لمصفاة التكريرىنتائج تكامل العمليات الصناعية عل:)61(شكلال

بينم���ا ش���ملت دراس���ة الحال���ة الثاني���ة مص���فاة تكري���ر بطاق���ة تكريري���ة ح���والي 

ميج���اوات طاق���ة كهربائي���ة 65أل���ف برمي���ل يومياً،وتس���تهلك المص���فاة ح���والي 100

.)62(بالشكلمليون دوالر سنوياً وكما هو موضح 3.3تبلغ قيمتها حوالي 

تكريرمصفاةى علالثانيةالحالةلدراسةالمبدئيالوضع:)62(شكلال
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)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016126أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

برمي�ل م�ن ال�نفط أل�ف 40تن�تج الش�ركة ح�والي وفي جمهورية مصر العربية الشرقية 

ملي�ون ق��دم مكع��ب م��ن الغ�ازات المص��احبة لكمي��ة ال��نفط 22،باإلض��افة إل��ىالخ�ام يوميا

مليون قدم مكعب يوميا من هذه الغ�ازات مباش�رة 7يتم حقن ما يقرب من ،المنتجة يوميا

ا ي�تم ح�رق ب�اقي ،بينم�إلى آب�ار الحق�ن للحف�اظ عل�ى ض�غط ه�ذه اآلب�ار وزي�ادة انتاجيتها

مليون قدم مكعب يوميا والمنتج�ة م�ن حق�ول الحم�د، 15حوالي تصل إلى الكمية والتي 

.64الشكلو، )8(للجدول ، طبقاً غارب وفنار

كميات الغازات المتبقية من بعض الحقول التابعة للشركة العامه للبترول : )8(الجدول 

حرق كميات الغازات المتبقية بالحقول: )64(الشكل 

الكمية  
)مليون قدم مكعب قياسي(

الحقول

غارب5.49
الحمد4.47
فنار5.05
المجموع15.00
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:التاليةواختتم المتحدث باستعراض االستنتاجات 

.الطاقةلتحليلجديدةتطويرطريقةتم•

.الحرارةاستردادنظمأداءتقييمإمكانية •

.والفرضياتاالستخدامطةاوبسلةوسه•

.أي تكاليف إضافية باهظة الثمن لتطبيقهاةبرامج المحاكاتطلبتال•

.الحرارةاستردادنظموتجديدلتصميمللتطبيققابلةجديدةطريقة•

عملي���ة لخف���ض تك���اليف اإلنت���اج ةوط���رق محاك���اىنت���ائج مثل���ىالحص���ول عل���•

.وإستهالكات الطاقة
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م�وجزا مختص�را ع�ن الدكتورة فاطمة عاشور قدمت

الش���ركة العام���ة موض���وع الورق���ة حي���ث أش���ارت إل���ى أن

للبت��رول ه��ي ش��ركة مص��رية تعم��ل ف��ي مج��ال إنت��اج ال��نفط 

غ�ارب بالص�حراء والغاز وتملك موقع انتاج في مدين�ة رأس
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2016128أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 

زال����ة الغ����ازات الحمض����ية إلنت����اج الغ����از المع����الج إالغ����ازات المص����احبة ف����ي وح����دة 

وكبريتي���د الهي���دروجين مم���ا ي���ؤدي إل���ى الوص���ول إل���ى الح���د األدن���ى م���ن االنبعاث���ات 

إلنت���اج الكبري���ت للح���د يمك���ن أيض���ا معالج���ة كبريتي���د الهي���دروجين ، كم���ا الكربوني���ة

بح����ث تناول����ت  الدراس����ة  أيض����اً . م����ن التل����وث تمام����ا وزي����ادة العائ����د االقتص����ادي

العدي����د م����ن المه����ام، مث����ل اختي����ار عملي����ة المعالج����ة المثل����ى والتقلي����ل م����ن محت����وى 

توج�����د قيم�����ة ، كم�����اوالوص�����ول ألفض�����ل ظ�����روف تش�����غيلكبريتي�����د الهي�����دروجين،

مباش���رة إل���ى الش���بكة القومي���ة اقتص���ادية مض���افة ع���ن طري���ق ض���خ الغ���از المع���الج

المس���ال م���ن الغ���از باإلض���افة ل���ذلك، يمك���ن الحص���ول عل���ى الغ���از. المص���رية للغ���از

.المعالج، بينما يمكن الحصول على الكبريت في وحدة استخالص الكبريت

وح���دة المعالج���ة أختتم���ت المتحدث���ة بس���رد نت���ائج الدراس���ة حي���ث أف���ادت ب���أن و

بكمي���ات م���ن الغ���ازات المعالج���ة الش���بكة القومي���ة المص���رية للغ���اززودالمقترح���ة ت���

يومي���ا /برمي���ل2000ملي���ون ق���دم مكع���ب يومي���ا، أي م���ا يع���ادل ح���والي 10أكث���ر م���ن 

20يص���ل إل���ى كم���ا ين���تج عائ���د اقتص���ادي م���ن وح���دة المعالج���ة. م���ن ال���نفط الخ���ام

40وتق����در التكلف����ة الكلي����ة للمش����روع المقت����رح ب����ـ . ملي����ون جني����ه مص����ري س����نويا

ملي���ون جني���ه مص���ري، بم���ا ف���ي ذل���ك التك���اليف األولي���ة لمحل���ول األم���ين المس���تخدم 

بينم��ا تك��ون % 46ف��ي ه��ذه الوح��دة حي��ث أن مع��دل عائ��د ه��ذا المش��روع يص��ل إل��ى 

. ينعامفترة االسترداد لهذا المشروع نحو 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   
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مدينة رأس غ�ارب حي�ث أنه�ا في ضخمة البيئية المشاكل التتناول الورقة دراسة

) CO2% 1.5و H2S% 10.5(٪ 12تحت�وي عل�ى غ�ازات حمض�ية تتج�اوز نس��بتها 

باإلض���افة إل���ى الغ���ازات جة ع���ن احت���راق ه���ذه الغ���ازاتـئة نات���ـية سي���ـار مجتمع���ـوآث���

أول أكس���يد الكرب���ون وث���اني أكس���يد تش���ملالكربوني���ة المنبعث���ة إل���ى الغ���الف الج���وي و

.ون مما يؤدي إلى أثر بيئي مضاعفالكرب

إلع���ادة اس���تخدام ) دراس���ة(وأش���ارت المتحدث���ة إل���ى أن الورق���ة تق���دم مقترح���اً 

الش���كلف���ي طبق���اً للمخط���ط المب���ين  رأس غ���ارب ف���ي ج���ة الغ���ازات المص���احبة المنت

إل����ى ىا مم����ا ي����ؤداس����تخراج م����واد له����ا قيم����ة اقتص����ادية منه����ذل����ك به����دف و، )65(

. معالجة اآلثار البيئية والمجتمعية المذكورة

مخطط النموذج المقترح للدراسة:)65(شكل 

ى معالج���ةتقي���يم ك���ال م���ن الج���دوى االقتص���ادية وم���دعل���ىتش���تمل الدراس���ة

اآلث����ار البيئي����ة عل����ى أس����اس احتس����اب الربحي����ة واإلي����رادات واقتص����اديات ع����الج 
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ش���������ركة الخل���������يج ميداني���������ة ل

لص����������ناعة البتروكيماوي����������ات 

، وه���������ي ش���������ركة )كيب���������ج(

بحص�����ص متس�����اوية مش�����تركة 

حي���ث ،العربي���ة الس���عودية ودول���ة الكويتمملك���ة البح���رين، والمملك���ةك���ل م���نب���ين

اطل�����ع المش�����اركون عل�����ى مراح�����ل تط�����وير العملي�����ات اإلنتاجي�����ة ف�����ي الش�����ركة، 

، والعوام����ل الت����ي س����اهمت ف����ي نج����اح الش����ركة ومس����توى التكنولوجي����ا المس����تخدمة

متمثل���ة ف���ي رؤيته���ا الواقعي���ة، ورس���التها القوي���ة وقيمه���ا المؤسس���ية الراس���خة الت���ي 

ل األط����ر تعتب����ر ال����دوافع الرئيس����ية خل����ف كاف����ة عملي����ات وأنش����طة الش����ركة، وتمث����

وم����ن ه����ذه الق����يم التمي����ز، والنزاه����ة واالحت����رام، . العام����ة لكيفي����ة تس����يير أعماله����ا

والش����فافية، والس����المة، واالحت����راف، والمس����ؤولية االجتماعي����ة، واإلب����داع، والعم����ل 

.بروح الفريق

تض�����منت الزي�����ارة الميداني�����ة جول�����ة ف�����ي قاع�����ات الت�����دريب الفن�����ي والمهن�����ي 

اس���تمع المش���اركون إل���ى ش���رح مفص���ل ع���ن واإلداري للع���املين ف���ي الش���ركة، حي���ث

نوعي���ة ال����دورات التدريبي����ة الت���ي تنظمه����ا الش����ركة وأه���دافها ودوره����ا ف����ي تحس����ين 

.مهارات العاملين وخبراتهم في مجال تشغيل الوحدات اإلنتاجية وصيانتها

كم���ا اطل���ع المش���اركون عل���ى إج���راءات حماي���ة البيئ���ة م���ن التل���وث الت���ي جعل���ت 

بتروكيماوي���ات إح���دى المؤسس���ات الرائ���دة ف���ي مج���ال م���ن ش���ركة الخل���يج لص���ناعة ال

حماي���ة البيئ���ة ل���يس عل���ى المس���توى المحل���ي فحس���ب، ب���ل وعل���ى المس���توى الع���المي 

تتن����اول إج����راءات حماي����ة البيئ����ة كاف����ة مراح����ل اإلنت����اج ب����دءاً م����ن مراع����اة . أيض����اً 

)أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول   

2016129أبريل /نيسان19-17البحرين مملكة " الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماوياتالتطورات "تقرير مؤتمر 
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<
ش م�����دير إدارةـرعي�����ـتام اس�����تعرض ال�����دكتور س�����مير القـة الخ�����ـف�����ي جلس�����

أه����م ) أواب����ك(الش����ؤون الفني����ة ف����ي منظم����ة األقط����ار العربي����ة المص����درة للبت����رول 

ض ـدم بع����ـر، وق����ـة للمؤتم����ـتها ف����ي الجلس����ات الفني����ـت مناقش����ـار الت����ي تم����ـاألفك����

ث����م . اتـالمالحظ���ات الختامي����ة والتوص���يات الت����ي توص����لت إليه���ا األوراق والمناقش����

لم���ؤتمر وإل���ى فري���ق العم���ل جمي���ع الجه���ات الراعي���ة والداعم���ة لكر إل���ى ـدم بالش���ـق���ـت

.رـات المؤتمـاح فعاليـعلى دورهم في نجمن داخل وخارج األمانة العامة

أن���ور خل���ف مستش���ار مع���الي وزي���ر الطاق���ة ف���ي المهن���دس كم���ا تق���دم س���عادة 

)أواب���ك(مملك���ة البح���رين بالش���كر إل���ى منظم���ة األقط���ار العربي���ة المص���درة للبت���رول 

وكاف�����ة المتح�����دثين ف�����ي الجلس�����ات )JCCP(ومرك�����ز التع�����اون الياب�����اني للبت�����رول 

الفني��ة عل��ى م��ا ب��ذلوه م��ن جه��ود ك��ان له��ا ال��دور الكبي��ر ف��ي نج��اح الم��ؤتمر وتحقي��ق 

كم����ا أش����اد س����عادته بمس����توى األوراق الفني����ة الت����ي ق����دمت ف����ي الم����ؤتمر، . أهداف����ه

وأع���رب ع���ن أمل���ه أن تك���ون ق���د ق���دمت الفائ���دة المرج���وة، وتمن���ى للمش���اركين طي���ب 

. مملكة البحرين والعودة إلى بلدانهم سالميناإلقامة في ربوع 
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ل وأح���دث المع���ايير ف���ي وض���ع التص���اميم األولي���ة للوح���دات اإلنتاجي���ة، وحت���ى الوص���

.ت وفق أكثر معايير الجودة تطوراً المنتجابمواصفات

كم���ا تض���منت الزي���ارة جول���ة عل���ى المش���اريع البيئي���ة الفري���دة والمتنوع���ة الت���ي 

ته���دف إل���ى توعي���ة أف���راد المجتم���ع ومؤسس���اته بأهمي���ة الحف���اظ عل���ى البيئ���ة ورعاي���ة 

وم����ن األمثل����ة عل����ى ه����ذه المش����اريع البيئي����ة مش����روع الحديق����ة الخيري����ة، . مكوناته����ا

أل���ف س���مكة م���ن الن���وع الس����بيطي 100ألس���ماك الت���ي تس���توعب حالي����اً ومزرع���ة ا

المه���دد ب���االنقراض، ف���ي بيئ���ة المملك���ة البحري���ة، مم���ا أس���هم بش���كل فع���ال ف���ي زي���ادة 

.المخزون السمكي لمملكة البحرين

وم����ن المش����اريع البيئي����ة األخ����رى الت����ي ق����ام المش����اركون بزيارته����ا محمي����ة 

الطيورالمه���اجرة والمحلي���ة، وتعتب���ر رس���الة الطي���ور الت���ي تعتب���ر م���الذاً آمن���ا آلالف

حي��ة إل��ى المجتم��ع ب��أن البيئ��ة المحيط��ة بالش��ركة عل��ى درج��ة عالي��ة م��ن النق��اء، مم��ا 

جعله������ا عنص������ر ج������ذب لكاف������ة 

كم�������ا عب�������ر . أن�������واع الطي�������ور

المش��������اركون ع��������ن إعج��������ابهم 

بحديق���ة األمي���رة س���بيكة للنبات���ات 

العطري��ة الت��ي تؤك��د عل��ى نج��اح 

ر الش�����ركة ف�����ي تطبي�����ق المع�����ايي

البيئي�������ة الخاص�������ة بالمحافظ�������ة 

.على البيئة الخضراء



اإعداد

عمر كرامة عطيفة

اإدارة الإعالم واملكتبة

التي  بالموا�ضيع  بيليوغرافيا  الق�ضم  ه��ذا  ي�ضمل 

وم��ق��الت  وال��وث��ائ��ق  الكتب  اأح���دث  اإل��ي��ه��ا  تطرقت 

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

البيبليوغرافيا
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Abstract
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The study aims at shedding the light on the unconventional oil and natural 
gas industry and its future prospects outside North America. It consists of 8 
sections highlighting: an overview of the unconventional oil and gas industry 
resources worldwide; the world’s shale oil and gas reserves and production; 
global shale oil and gas production prospects; the future of shale oil and natural 
gas industry in some countries and regions worldwide; extra heavy oils in 
Venezuela; oil shale;  gas-to-liquids (GTL) and coal-to-liquids (CTL); and 
unconventional oil and natural gas future prospects and their implications for 
OAPEC member countries. 

The study concludes by enlisting the possible implications of the 
unconventional oil and natural gas for OAPEC members; most important of 
which is having the majority of unconventional oil and natural gas resources 
outside the Middle East which means that the rise in relying on these resources 
would lead to a bigger change in the geopolitical map of the oil and gas and 
world trade. Also, the study conclusions state that additional gas production from 
unconventional resources and increasing competitiveness could have negative 
impacts on the petrochemicals industry since gas is the main feedstock for that 
industry. One positive outcome of expanding in the use of unconventional oil 
and gas resources would be extending the lifetime of hydrocarbon resources 
worldwide.

Unconventional Oil and Natural Gas Industry
and its Prospects outside North America

Ali Rajab *

* Senior Economic Expert, Economics Department ,OAPEC – Kuwait.
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More than a hundred years have elapsed since the fossil fuel energy has become 
the preeminent cornerstone of the civilized human society. 

Such a position has continuously evolved so that fossil fuel is currently meeting 
the lion’s share of the global energy demand. As the twentieth century was themed 
with environmental changes- considerations, global warming was linked -by some 
institutes- to increasing consumption of fossil fuel, Policies were established and 
pledges were made as to address the phenomena. However, extrapolating the current 
demand to the foreseen future shows that fossil fuel will remain the major source with 
75% share of the energy mix, energy demand in general is forecasted to increase by 
40% within the next two decades.

Conventional fossil fuel resources are abundant, but many factors need to be 
considered before simple- figure resources could be classified as reserves that could 
spin the wheel of development after passing through the world energy markets. 

The increase of conventional oil prices has participated in re-evaluating the 
resources that once were economically unavailing. Advanced technologies enabled 
the utilization of some reservoirs that used to be regarded as cap rocks or source rocks.

Following the success of some countries in the exploitation of their shale oil 
resources, the world began to reconsider the possibility of developing this type 
of hydrocarbons, some have even argued that the extracted oil might contribute 
to changing the shape of the world energy markets by impacting producers of 
conventional oil, especially those in the Middle East and North Africa.

Within the last few years, much attention was drawn  towards the so called Shale 
Revolution in USA, numerous research centers rushed to preach a new petroleum 
era that could pause what the consumers accept as the producers’ cartel to which oil 
production and prices are attributed. The media in turn enlarged the image as if shale 
oil and gas were going to reshape the petroleum industry for good, and provide energy 
for pennies.

This study sheds light on shale oil resources and production, and investigates the 
obstacles that faces its effective utilization. The study also outlooks current and future 
real reflection of shale oil production on the energy market.

The study concluded that there is a remarkable contrast in estimating shale oil 
resources and its future potential production around the world. It also noted the main 
reasons behind the success of USA in utilizing shale oil and gas of which are the 
availability of human resources, considerable investments,  governmental incentives, 
abundance of water resources, and the vast number of rigs.         Kuwait, 2014.
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* Torki Hemsh

*Petroleum Expert - Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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