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اال�شتراك ال�سنوي :

� 4أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك �أو  25دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 12د.ك �أو  45دوالراً �أمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 50دوالراً �أمريكياً

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز االقتبــا�س مع ذكر ا�سم المجلة!.
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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�صلية محكمة تعني ب�ش�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث
ت�ستقطب نخبة من المتخ�ص�صين العرب والأجانب لن�شر �أبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في
المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�شجيع الباحثين على �إنجاز بحوثهم المبتكرة
والأ�سهام في ن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية.
الأبحاث

كافة االبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف �إلى الح�صول على �إ�ضافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة الأبحاث والكتب

تقوم المجلة بن�شر المقاالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب �أو درا�سات تم ن�شرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقاالت مرجعاً للباحثين حول �أحدث و�أهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع م�ؤتمر �أو ندوة ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�شترط ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة
عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا .وان ال تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة اال�شكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�شروط البحث

•ن�شر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ال يتجاوز البحث العلمي المن�شور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول واال�شكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�سل �إلكترونيا كام ً
ال �إلى المجلة على �شكل .word document
•تر�سل اال�شكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�ضافي على �شكل .JPEG
•ا�ستخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�سافة بين
اال�سطر  .1.5وان تكون تن�سيق الهوام�ش الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم اال�شارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�ضحة.
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•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او ر�ؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ال يتم االقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�سا�س الفكرة واعادة �صياغتها ب�أ�سلوب
الباحث نف�سه ،واال�شارة الى م�صدر الإقتبا�س� .أما في حاالت الإقتبا�س الحرفي فت�ضع المادة
المقتب�سة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�ضل ان تذكر المدن ومراكز االبحاث وال�شركات والجامعات االجنبية الواردة في �سياق
البحث باللغة االنجليزية وال تكتب باللغة العربية.
•�أرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن �آراء كاتبيها وال تعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�ضع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفو�ضة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�سباب.
•يمنح لكل كاتب بحث خم�سة �أعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي� ،أوابك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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الملخص التنفٌذي
تهدف الدراسة ،بالدرجة األساس إلى إلقاء الضوء على صناعة النفط
والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة فً دول خارج أمرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
خصص الجزء األول من الدراسة إلعطاء نبذة عامة حول مصادر النفط
والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة وأهمٌتها فً العالم ،حٌث تقدر مصادر النفط ؼٌر التقلٌدٌة
القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة ما ٌعادل حوالً ضعؾ احتٌاطٌات النفط
التقلٌدٌة فً العالم .أما إنتاج النفوط ؼٌر التقلٌدٌة (فإنه وبإستثناء الوقود الحٌوي)
الزال ٌشكل حوالً  %8من إجمالً إنتاج السوائل فً العالم كما فً عام .2014
وبالنسبة لمصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فإن كمٌاتها القابلة لبلستخبلص من الناحٌة
التقنٌة تفوق احتٌاطٌات الؽاز التقلٌدٌة فً العالم ،وٌشكل انتاجها حوالً  %18من
إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم كما فً عام .2013
وتطرق الجزء الثانً إلى احتٌاطٌات وإنتاج النفط والؽاز الصخري فً
العالم ،حٌث تستحوذ أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري
على حوالً  %78من اإلجمالً العالمً .أما إنتاج النفط الصخري خارج أمرٌكا
الشمالٌة فإنه ٌقتصر على األرجنتٌن وبكمٌات قلٌلة بحدود  20ألؾ ب/ي كما فً
عام  .2014وبالنسبة للؽاز الصخري ،تستحوذ أكبر عشرة دول على حوالً %75
من اإلجمالً العالمً ،وتعتبر الصٌن الدولة الوحٌدة المنتجة للؽاز الصخري خارج
امرٌكا الشمالٌة وبمستوى إنتاج متواضع بحدود  0.25ملٌار قدم مكعب ٌومٌا ً كما
فً عام .2014
وٌتناول الجزء الثالث آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري فً العالم ،حٌث
تتفاوت تقدٌرات المصادر المختلفة ،لٌتراوح اإلنتاج ما بٌن حوالً  5إلى  9ملٌون
ب/ي بحلول عام  .2040وتتوقع بعض المصادر استحواذ مجموعة دول خارج
امرٌكا الشمالٌة على أقل من  %20من اإلجمالً العالمً بحلول عام  ،2040بٌنما

i

أمريكا
الشمالٌةخارج
التقليدية
الطبيعي غير
النفط والغاز
صناعة النفط والغازصناعة
الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول
المستقبلٌة.
وآفاقها
امرٌكا
التقلٌدٌة خارج
الطبٌعً غٌر
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يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

تشٌر مصادر أخرى إلى استحواذ دول المجموعة المذكورة على أكثر من %50
من اإلجمالً العالمً .أما بالنسبة للؽاز الصخري ،فإنه ٌتوقع زٌادة إنتاجه لٌستحوذ
البحـث األول

على  %56من إجمالً إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم بحلول عام
 2040بالمقارنة مع  %52عام .2013
وركز الجزء الرابع على مستقبل صناعة النفط والؽاز الصخري فً بعض
دول ومناطق العالم ،فبالنسبة لدول االتحاد األوروبً ،تعتبر بولندا الدولة األكبر فً
امتبلك مصادر الؽاز الصخري .لكن صناعتها عانت من سلسلة متتالٌة من الفشل.
أما بالنسبة للصٌن ،فهً مرشحة قوٌة لتصبح احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز
الصخري خبلل العقدٌن القادمٌن .وبقدر تعلق األمر بروسٌا ،فإنه ٌجري حالٌا ً
التركٌز على تطور مصادر النفط الصخري .لكن العقوبات المفروضة علٌها من
قبل الوالٌات المتحدة وأوروبا تعتبر من أهم التحدٌات والمعوقات التً تواجهها تلك
الصناعة .وتتصدر األرجنتٌن دول أمرٌكا البلتٌنٌة لدرجة أن البعض اعتبرها
الدولة األكثر واعدٌة فً مجال النفط والؽاز الصخري خارج أمرٌكا الشمالٌة .وبقدر
تعلق األمر بالدول العربٌة ،تدرس العدٌد منها إمكانٌة استؽبلل مصادرها من النفط
والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،إال أن تلك المساعً تواجه بتحدٌات ومعوقات متعددة.
وتم التطرق فً الجزء الخامس إلى النفوط الثقٌلة جداً فً فنزوٌبل التً
تمتلك ما ٌقارب من  %98من احتٌاطٌات النفط الثقٌل جداً فً العالم .ابتداء ،اتبعت
فنزوٌبل الطرق التقلٌدٌة لمساعدتها فً استؽبلل احتٌاطٌاتها الضخمة من النفوط
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
إلى اتباع سٌاسة "االنفتاح النفطً" .وطبقا ً للخطط الفنزوٌلٌةٌ ،صل انتاج النفط من
حزام اورٌنوكو إلى حوالً  4ملٌون ب/ي بحلول عام  .2019إال أنه ال ٌتوقع
إمكانٌة تحقٌق مثل تلك األرقام بضوء التحدٌات والمشاكل التً تعانً منها الشركة
الوطنٌة الفنزوٌلٌة.
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول
 iiصناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
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وخصص الجزء السادس لتناول السجٌل النفطً ،حٌث الزالت عملٌات
إنتاج السجٌل النفطً فً العالم على نطاق ضٌق جداً ومحصورة بدول قلٌلة خارج
أ مرٌكا الشمالٌة .ولدى استونٌا تارٌخ طوٌل فً إنتاج السجٌل النفطً حٌث اعتمدت
ولعقود عدٌدة على نفط الكٌروجٌن لتلبٌة أكثر من  %90من احتٌاجاتها من تولٌد
الكهرباء .وٌواجه تطوٌر صناعة السجٌل النفطً العالمٌة ،بشكل عام ،العدٌد من
التحدٌات والمعوقات وبخاصة من الجوانب البٌئٌة باإلضافة إلى تكالٌفها العالٌة
بحٌث أن مرحلة إنتاجه على نطاق تجاري واسع الزالت بعٌدة.
وتم التطرق فً الجزء السابع ،إلى تحوٌل الؽاز والفحم إلى سوائل .وتؤتً
قطر فً مقدمة الدول المهتمة بصناعة تحوٌل الؽاز إلى سوائل .ومن المحددات التً
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
فً العالم إلى  0.6ملٌون ب/ي عام  2035واالستمرار بذات المستوى لؽاٌة عام
 .2040أما بالنسبة لتحوٌل الفحم إلى سوائل فإن من أهم المحددات التً تواجه تلك
الصناعة هً االعتبارات البٌئٌة ،وتشٌر التوقعات المستقبلٌة إلى وصول اإلنتاج إلى
حوالً ملٌون ب/ي بحلول عام .2040
وخصص الجزء الثامن للتطرق إلى اآلفاق المستقبلٌة للنفط والؽاز ؼٌر
التقلٌدي واالنعكاسات على الدول األعضاء ،حٌث تجمع التوقعات المختلفة على أن
العالم سٌشهد مزٌداً من التنوع فً مزٌج امدادات النفط والؽاز مع زٌادة مساهمة
المصادر ؼٌر التقلٌدٌة ،وبخاصة النفط والؽاز الصخري .وتشٌر المعطٌات الحالٌة
إلى أن تطوٌر مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج أمرٌكا الشمالٌة سٌكون
على األؼلب بشكل تدرٌجً ولٌس على األمد القرٌب.
وبخصوص االنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء فٌمكن تلخٌصها كما
ٌلً- :
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول

iii

صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
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 إن أٌة زٌادة فً امدادات النفط والؽاز ضمن ظروؾ السوق الحالٌة التًتعانً باألصل من فائض ستزٌد من التخمة فً السوق والضؽط على
البحـث األول

األسعار.
 بالنسبة لبعض الدول العربٌة التً تمتلك مصادر نفط وؼاز ؼٌر تقلٌدٌة ،فإنتطور وتوسع صناعة النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة تمنحها فرصة إلستؽبلل تلك
المصادر.
 من ناحٌة الدول العربٌة المستوردة ،فإن مزٌداً من انخفاض األسعار نعنًتخفٌض فً تكالٌؾ فاتورة وارداتها .
 إن تمركز الجزء األكبر من مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج الشرقاألوسط ٌعنً بؤن تزاٌد استؽبلل تلك المصادر سٌإدي إلى تؽٌٌر أكبر فً
الجؽرافٌا السٌاسٌة للنفط والؽاز وتؽٌٌر فً نمط خارطة تجارة النفط والؽاز
العالمٌة .
 إن نجاح استؽبلل مصادر النفط والؽاز فً بعض الدول المستوردة من خارجأ مرٌكا الشمالٌة ٌعنً بالضرورة تقلٌص استٌراداتها من النفط والؽاز من
الدول العربٌة وما قد ٌعنً ذلك من زٌادة فً حدة المنافسة فً السوق.
 تعتبر قطر الدولة العربٌة التً قد تتؤثر بدرجة أكبر بإٌة زٌادة فً الطاقاتاالنتاجٌة لمصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم ،وبخاصة من الؽاز
الصخري.
 إن مزٌداً من الطاقات االنتاجٌة اإلضافٌة للؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فًدول العالم قد ٌنعكس سلبا ً على صناعة البتروكٌمٌاوٌات العربٌة وزٌادة حدة
المنافسة التً تواجهها تلك الصناعة خصوصا ً وأن الؽاز ٌعتبر وقود ولقٌم
رئٌسً لصناعة البتروكٌمٌاوٌات.
 إن إحدى النتائج اإلٌجابٌة للتوسع فً استؽبلل مصادر النفط والؽاز ؼٌرالتقلٌدٌة هً إطالة عمر الوقود الهٌدروكربونً فً العالم.
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول
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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
النفط الصخري والؽاز الصخري خبلل السنوات األخٌرة ،زاد االهتمام العالمً
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.
وقد سبق لمنظمة أوابك أن قامت بإعداد دراسة مفصلة حول صناعة النفط
والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة فً أمرٌكا الشمالٌة خبلل عام .2015
وبضوء أهمٌة الموضوع بالنسبة للدول األعضاء وبهدؾ تؽطٌته بشكل
أوسع ،إرتؤت المنظمة إعداد دراسة حول صناعة النفط والؽاز الطبٌعً ؼٌر التقلٌدٌة
فً دول العالم خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
تشمل الدراسة ،كما تمت اإلشارة إلٌه فً الملخص التنفٌذي على ثمانٌة أجزاء
كرس أولها إلعطاء نبذة عامة حول مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة وأهمٌتها فً
العالم ،وتطرق الجزء الثانً إلى مناقشة احتٌاطٌات وإنتاج النفط والؽاز الصخري
فً العالم وخصص الجزء الثالث للتطرق إلى آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري فً
العالم .أما الجزء الرابع فقد تطرق إلى مستقبل صناعة النفط والؽاز الصخري فً
بعض دول ومناطق العالم .وخصص الجزء الخامس للتطرق إلى النفوط الثقٌلة جداً
1

المستقبلٌة.
وآفاقها
التقلٌدٌة خارج
صناعةغٌر
صناعة النفط والغاز الطبٌعً
أمريكا
الشمالٌة خارج
امرٌكاالتقليدية
الطبيعي غير
النفط والغاز
الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول

13

14

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

فً فنزوٌبل .وخصص الجزء السادس إلى مناقشة السجٌل النفطً .وتم فً الجزء
السابع مناقشة تحوٌل الؽاز إلى سوائل والفحم إلى سوائل وتطرق الجزء الثامن إلى
البحـث األول

اآلفاق المستقبلٌة لمصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة
واالنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء وتم االختتام ببعض المبلحظات الختامٌة
واالستنتاجات.

أوالً :نبذة عامة حول مصادر النفط والغاز غير التق ليدية وأهميتها في العالم.
بالرؼم من أنه ،فً العادةٌ ،تم التمٌٌز بٌن مصادر النفط والؽاز التقلٌدٌة
وؼٌر التقلٌدٌة فً األدبٌات النفطٌة ،إال أنه ال ٌوجد تعرٌؾ دقٌق ،موحد ومتفق علٌه
ٌسمح بالتفرقة ما بٌن النوعٌن من تلك المصادر بشكل واضح ودقٌق وان الفصل
بٌنهما من الناحٌة العملٌة ٌعتبر أمر مصطنع وٌفتقر إلى الدقة.1
كما أن الحد الفاصل بٌن مفهوم المصادر التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة لٌس ثابتا ً بل
ٌتؽٌر بمرور الوقت وتبعا ً للمستخدم ،2ما ٌعنً بؤن ما هو ؼٌر تقلٌدي فً الوقت
الحالً قد ٌوصؾ على أنه تقلٌدي فً المستقبل.
وفً نطاق صناعة النفط والؽاز العالمٌة ،أصبح ٌقصد بمصطلح "ؼٌر
تقلٌدي" على أنه تعبٌر شامل ٌمثل المصادر الهٌدروكربونٌة التً لٌس باإلمكان
استكشافها وتطوٌرها وإنتاجها بوساطة الطرق التقلٌدٌة المتعارؾ علٌها 3كونها
تتطلب معالجات جدٌدة للتعامل مع خاصٌة تموضع المصادر ؼٌر التقلٌدٌة المتعذر
الوصول إلٌها وتركٌبتها االستثنائٌة.

وٌرمز المصطلح المذكور إلى الطرق

المستخدمة باإلضافة إلى أنواع الصخور التً ٌنتج منها النفط والؽاز.

1

2011,
2012,

July

edited

September

IEA, World Energy Outlook, 2013.
Prithiraj Chungkam, The Unconventional and IHS, The IHS Inc.
http://www.ihs.com/products/oil-gas-information/source-newsletter.
3
2b
Ist
Consulting,
Unconventional
Oil
and
Gas,
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 :1 – 1مصادر النفوط غٌر التقلٌدٌة
 :1-1-1أنواع النفوط غٌر التقلٌدٌة
تشمل النفوط ؼٌر التقلٌدٌة على األنواع الرئٌسٌة التالٌة- :
 -1النفط الصخري (.)Shale Oil
 -2رمال النفط ( )Oil Sandsأو البتٌومٌن (.)Bitumen
 -3النفط الثقٌل جداً (.)Extra Heavy Oil
 -4السجٌل النفطً أو نفط الكٌروجٌن (.)Oil Shales
 -5تحوٌل الؽاز الطبٌعً إلى سوائل ( )GTLوتحوٌل الفحم إلى سوائل
(.)CTL
كما قد تشمل النفوط ؼٌر التقلٌدٌة الوقود الحٌوي ( )Biofuelsوالذي
ٌصنؾ ،عادة ،من ضمن مصادر الطاقة المتجددة ( )Renewablesوالتً دأبت
معظم المصادر على تناول الموضوع بصورة منفردة لخصوصٌتها ؼٌر الناضبة.
كما قد تشمل النفوط ؼٌر التقلٌدٌة أٌضا ً النفوط المستخرجة من المٌاه الفائقة العمق
( )Ultra Deep Offshoreوبخاصة فً مناطق خلٌج المكسٌك والبرازٌل وؼرب
أفرٌقٌا ،إال أنه لٌس هناك اتفاق عام حول تصنٌؾ تلك األنواع من النفوط من ضمن
المصادر ؼٌر التقلٌدٌة .وفً كل األحوال فقد تم التطرق إلى موضوع الوقود
الحٌوي والنفط من المٌاه العمٌقة ضمن دراسة أعدتها منظمة أوابك عن البرازٌل
خبلل عام .2015
وسٌتم خبلل األجزاء البلحقة من الدراسة مناقشة موضوع النفط الصخري
خارج أمرٌكا الشمالٌة باإلضافة إلى صناعة النفط الثقٌل جداً الفنزوٌلٌة .كما سٌتم
التطرق أٌضا ً إلى السجٌل النفطً وموضوع تحوٌل الؽاز والفحم إلى سوائل .أما
بالنسبة لموضوع رمال النفط فقد تم تناوله بشكل مفصل ضمن الدراسة التً أعدتها
منظمة أوابك حول مصادر النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة فً أمرٌكا الشمالٌة والتً
سبق وأن تمت اإلشارة إلٌها.
3
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 :2-1-1احتٌاطٌات وإنتاج النفوط غٌر التقلٌدٌة
تقدر مصادر النفوط ؼٌر التقلٌدٌة المكتشفة فً الموقع فً العالم من النفط
البحـث األول

الصخري ورمال النفط والنفط الثقٌل جداً والسجٌل النفطً بكمٌات ضخمة جداً.4
أما الكمٌات القابلة لبلستخبلص فً نطاق التكنولوجٌا الحالٌة فتقدر بحدود 3298
ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة عام  2014والتً تعادل ما ٌقارب ضعؾ احتٌاطٌات
النفط التقلٌدٌة فً العالم والتً تقدر بحدود  1700ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة العام
المذكور.
وتهٌمن مصادر رمال النفط والنفط الثقٌل جداً والتً بلؽت حوالً 1878
ملٌار برمٌل كما فً نهاٌة عام  2014على مصادر النفط ؼٌر التقلٌدٌة مشكلة
الجزء األكبر ( حوالً  )%57من إجمالً احتٌاطٌات النفوط ؼٌر التقلٌدٌة فً
العالمٌ ،لٌها السجٌل النفطً بكمٌة  1073ملٌار برمٌل (أي  )% 32.5ثم النفط
الصخري بكمٌة  347ملٌار برمٌل (أي ،5)%10.5وكما موضح فً الشكل التالً:
مصادر النفوط غٌر التقلٌدٌة

(رمال النفط والنفط الثقٌل جداً والسجٌل النفط والنفط الصخري)
القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة عام 2114

اإلجمالً العالمً :

رمال النفط والنفط الثقيل

 8943ملٌار برمٌل
السجيل النفطي

النفط الصخري

1073
مليار برميل
1878
مليار برميل
(*) 347
مليار برميل

المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015 . :
(*) هناك تقدٌرات أحدث تشٌر إلى  41819ملٌار برمٌل للنفط الصخري

(EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Last Updated:September 24, 2015,
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas

4
تشٌر إحدى التقدٌرات إلى أن مصادر النفط الثقٌل جداً والبتٌومٌن فً الموقع فقط تبلػ بحدود  0555ملٌار برمٌل
.)IEA,World Energy Outlook, 2015).
IEA, World Energy Outlook, 2015.
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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
النفوط ؼٌر التقلٌدٌة (باستثناء الوقود الحٌوي) متواضعا ً وبحدود  1.2ملٌون ب/ي
والذي ٌشكل حوالً  %1.5فقط من إجمالً إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً
العالم .لكن إنتاج تلك األنواع من النفوط حقق معدالت نمو متزاٌدة خبلل السنوات
األخٌرة ما زاد من أهمٌتها من إجمالً مزٌج الطاقة العالمً ،حٌث بلػ إنتاجها 7.6
ملٌون ب/ي خبلل عام  ،2014أي بزٌادة أكثر من  5أضعاؾ بالمقارنة مع بداٌة
القرن الحالً .وبالتالً أصبح ٌشكل أكثر من  %8من إجمالً إنتاج السوائل
الهٌدروكربونٌة فً العالم خبلل عام ( 2014البالػ حوالً  91ملٌون ب/ي) ،وكما
ٌتضح من الشكل التالً:
إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً العالم حسب األنواع الرئٌسٌة
كما فً عام 2114
اإلجمالً 49 :ملٌون ب/ي

المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015 . :
5
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و انخفضت نسبة النفوط التقلٌدٌة (بضمنها سوائل الؽاز الطبٌعً) من حوالً
 %98فً بداٌة القرن الحالً لتصل إلى حوالً  %91.5عام  2014من إجمالً
البحـث األول

إنتاج السوائل الهٌدروكربونٌة فً العالم.
وتعزى الزٌادة فً حصة النفوط ؼٌر التقلٌدٌة ،بدرجة رئٌسٌة ،إلى الزٌادة
الكبٌرة التً تحققت فً إنتاج النفط الصخري لٌصل إلى حوالً  4ملٌون ب/ي عام
 2014مقارنة بإنتاج ال ٌذكر فً بداٌة القرن الحالً .وكما هو معلوم ٌتركز إنتاج
النفط الصخري بدرجة رئٌسٌة فً امرٌكا الشمالٌة وبشكل خاص فً الوالٌات
المتحدة وبدرجة أقل فً كندا.

 :1-2مصادر الغاز غٌر التقلٌدٌة
 :1-2-1أنواع الغاز غٌر التقلٌدٌة
ٌشمل الؽاز ؼٌر التقلٌدي على األنواع الرئٌسٌة التالٌة- :
 .1الؽاز الصخري ()Shale Gas

 .2ؼاز طبقات الفحم ()Coalbed Methane

 .3ؼاز الصخور المحكمة أو الكتٌمة ()Tight Gas

 .4تحوٌل الفحم إلى ؼاز ())Coal – to – Gas (CTG

 .5هٌدرات الؽاز ()Gas Hydrates

وبضوء أهمٌة موضوع الؽاز الصخري ،فإنه ستتم مناقشة صناعة الؽاز
الصخري خارج أمرٌكا الشمالٌة فً جزء الحق من الدراسة مع اإلشارة إلى
األنواع األخرى من الؽاز فً سٌاق الموضوع المذكور ،وبخاصة ؼاز طبقات الفحم
وؼاز الصخور الكتٌمة أما موضوع هٌدرات الؽاز فهو ال ٌزال فً بداٌاته وفً
المراحل التجرٌبٌة وٌتمٌز بتكالٌفه العالٌة نسبٌا ً .وبقدر تعلق األمر بمسؤلة تحوٌل
الفحم إلى ؼاز فهً الزالت محدودة فً العالم بشكل عام وأقرب إلى معالجة
صناعٌة باستخدام طرق معٌنة لتحوٌل الفحم والبخار إلى ؼاز المٌثان ومنتجات
هٌدروكربونٌة أخرى.6
IEA, World Energy Outlook, 2015.
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 :2-2-1احتٌاطٌات وإنتاج الغاز غٌر التقلٌدي
تتواجد مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة بشكل كبٌر فً الطبٌعة وفً قارات العالم
المختلفة إال أن تطوٌر تلك المصادر ٌستلزم تكالٌؾ عالٌة نسبٌا ً بالمقارنة مع
مصادر الؽاز التقلٌدٌة .وكما تمت اإلشارة ،فإن بعض مصادر أنواع الؽاز ؼٌر
التقلٌدٌة كهٌدرات المٌثان الزالت فً مراحلها التجرٌبٌة وٌصعب تقدٌر مصادرها
فً العالم.
وتقدر كمٌات الؽاز الصخري وؼاز الصخور الكتٌمة وؼاز طبقات الفحم
القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً العالم بحدود  344ترلٌون متر مكعب كما
فً نهاٌة عام  2014والتً تفوق احتٌاطٌات الؽاز التقلٌدٌة (البالؽة  216ترلٌون
متر مكعب) بحوالً .7%60
وٌهٌمن الؽاز الصخري على تلك الكمٌات وبنسبة حوالً  %62من إجمالً
كمٌات الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة ،تلٌها مصادر ؼاز
الصخور الكتٌمة ( )%23.5ثم ؼاز طبقات الفحم ( )%14.5وكما موضح فً
الشكل التالً:
مصادر الغاز غٌر التقلٌدٌة

(الغاز الصخري وغاز الصخور الكتٌمة وغاز طبقات الفحم)
القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة عام 2114
اإلجمالً العالمً833 :
ترلٌون متر مكعب

الغاز الصخري
%61.9

غاز طبقات الفحم

غاز الصخور
الكتيمة

%14.5

%23.5

المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015 . :
IEA, World Energy Outlook, 2015.

7
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وكما هو معروؾ فقد سبقت صناعة الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة صناعة النفط ؼٌر
يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)
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لٌشكل
لٌستحوذ 331
الصخري
الؽاز
ثبلثة وقد
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حوالً
مكعبعلى
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ترلٌونؼٌر
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%9.42013
عامحوالً
التقلٌدي و
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إجمالًالؽاز
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 .2013وقد بلػ إنتاج الؽاز الصخري  331ترلٌون متر مكعب لٌشكل  %52.4من
إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وحوالً  %9.4من إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم عام
.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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أما إنتاج ؼاز الصخور المحكمة فقد بلػ  232ترٌلٌون متر مكعب عام
 2013مستحوذا على نسبة  %36.7من إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي و  %6.6من
إجمالً انتاج الؽاز العالمً .وبلػ إنتاج ؼاز طبقات الفحم  67ترلٌون متر مكعب
مشكبلً حوالً  %10.7من إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وبنسبة أقل من  %2من
إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم خبلل العام المذكور .هذا باإلضافة إلى كمٌات
متواضعة جداً من تحوٌل الفحم إلى ؼاز والتً شكلت أقل من  %0.5من إنتاج
الؽاز ؼٌر التقلٌدي والتً تعادل أقل من  %0.1من إجمالً إنتاج الؽاز فً العالم
كما فً عام  ،2013وكما ٌتضح من الشكل التالً- :
إنتاج الغاز فً العالم حسب النوع كما فً عام 2113
اإلجمالً العالمً  8198 :ترٌلٌون متر مكعب

المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015 . :

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
العالمً الواسع به وانعكاساته على واقع وآفاق أسواق الطاقة العالمٌة.
9
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 :1 – 2احتٌاطٌات النفط الصخري

ثانيا :احتياطيات وإنتاج النفط والغاز الصخري في العالم

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

البحـث األول

وشمول دول أخرى فً التقدٌرات ،إال أن أحدث
النفطمستمر،
احتٌاطٌاتبشكل
لبلكتشافات الجدٌدة
الصخري
:1 – 2
التقدٌرات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمرٌكٌة

منا ً
خمة تبع
مخزوناتفًضالعالم
وجودالصخري
(والؽاز)
مصادر) النفط
تقدٌرات
24تتؽٌر
بتارٌخعام،
(المحدثةبشكل
تشٌر إلى
انً 2015
تشرٌن الث
العالم .وشمول دول أخرى فً التقدٌرات ،إال أن أحدث
بشكلفًمستمر،
الجدٌدة
لبلكتشافات
الصخري
(والؽاز)
النفط
األمرٌكٌة
الطاقة التابعة
الصادرة
الطاقةالتقنٌة على
لوزارةالناحٌة
لبلستخبلص من
معلوماتالقابلة
إدارةالصخري
عن النفط
مصادر
التقدٌراتوتتوزع
من
ضخمة
مخزونات
)2015أنهتشٌر
العالمالثانً
قاراتتشرٌن
بتارٌخ 24
(المحدثة
(حوالً
األكبر
وجود الجزء
إلى تركز
ٌبلحظ
المختلفة إال
عدٌدة فً
دول
الصخري فً
العالم .الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة
مصادر النفط
(والؽاز)إجمالً
النفط )%من
66
تشكل
الناحٌة بٌنما
،)Non-OECD
والتنمٌة (
االقتصادي
وتتوزع منظمة
فً دول خارج
التقنٌة على
لبلستخبلص من
القابلة
التعاونالصخري
مصادر النفط
عام
األكبرنهاٌة
الجزءما فً
 )%وك
ٌبلحظ 34
المتبقًأنه (حوالً
على الجزء
دول
(حوالً
تركز
المختلفة إال
المذكورة العالم
المنظمةفً قارات
دول عدٌدة
9
2014
. )%من إجمالً مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة
66

على
الجؽرافٌة (،تستحوذ أ
المجموعات الدولٌة
خارجمستوى
فً دولوعلى
الشمالٌةتشكل
مرٌكا) ،بٌنما
Non-OECD
االقتصادي والتنمٌة
منظمة التعاون
لبلستخبلص
مصادر النفط
علىالعالمً
اإلجمالً
 %من
حوالً 24
القابلةفً نهاٌة عام
الصخريوكما
(حوالً )%34
الجزءمنالمتبقً
المذكورة
المنظمة
دول
الناحٌة التقنٌة .تلٌها أوربا الشرقٌة /بحر قزوٌن ( )%22.6ثم آسٌا ()%17.2
من
.9 2014

والشرق األوسط/شمال افرٌقٌا ( )%16وأمرٌكا الجنوبٌة ( )%14.2وأفرٌقٌا جنوب
وعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة ،تستحوذ أمرٌكا الشمالٌة على
الصحراء ( )%3.9وأخٌراً أوروبا الؽربٌة ( ،)%2.2وكما ٌتضح من الشكل التالً:
حوالً  % 24من اإلجمالً العالمً من مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص

من الناحٌة التقنٌة .تلٌها أوربا الشرقٌة /بحر قزوٌن ( )%22.6ثم آسٌا ()%17.2
والشرق األوسط/شمال افرٌقٌا ( )%16وأمرٌكا الجنوبٌة ( )%14.2وأفرٌقٌا جنوب
الصحراء ( )%3.9وأخٌراً أوروبا الؽربٌة ( ،)%2.2وكما ٌتضح من الشكل التالً:
IEA, World Energy outlook, 2015.
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توزع مصادر النفط الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب
المجموعات الدولٌة الجغرافٌة كما فً نهاٌة عام )%( 2114

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

أما بالنسبة لتوزع مصادر النفط الصخري حسب الدول ،فإنه برؼم من
تواجد تلك المصادر فً مناطق العالم المختلفة ،فإن الجزء األكبر منها ٌتركز فً
عدد قلٌل من دول العالم .فطبقا ً لتقدٌرات إدارة معلومات الطاقة ،تستحوذ الوالٌات
المتحدة على حوالً  %19من إجمالً العالم من مصادر النفط الصخري القابلة
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة .وتستحوذ الوالٌات المتحدة وروسٌا مجتمعة على
أكثر من  %36من اإلجمالً العالمً .وتمتلك أكبر خمسة دول فً العالم (الوالٌات
المحدة وروسٌا والصٌن واألرجنتٌن ولٌبٌا) حوالً  238ملٌار برمٌل ،أي ما ٌعادل
حوالً  %57من اإلجمالً العالمً ،بٌنما تمتلك أكبر عشرة دول على حوالً 320
ملٌار برمٌل والتً تعادل أكثر من  %76من اإلجمالً العالمً من مصادر النفط
الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول
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وطبقا ً لتقدٌرات إدارة معلومات الطاقة األخٌرة (المحدثة فً  24تشرٌن
الثانً  ،)2015بلػ اإلجمالً العالمً من مصادر النفط الصخري القابلة
البحـث األول

لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة حوالً  419ملٌار برمٌل ،وذلك بزٌادة أكثر من
 %21بالمقارنة مع تقدٌراتها السابقة الصادرة فً شهر حزٌران  .2013كما حصلت
بعض التؽٌٌرات فً سلم ترتٌب الدول العشرة األكبر فً امتبلك مصادر النفط
الصخري فً العالم .حٌث أصبحت الوالٌات المتحدة تتصدر القائمة بدالً من روسٌا
وفق التقدٌرات السابقة .وتم استبدال بعض الدول بدول أخرى.
وعلى مستوى الدول العربٌة ،باإلضافة إلى لٌبٌا التً تبوأت المرتبة الخامسة
وتمتلك  ،%6.2تمتلك اإلمارات العربٌة حوالً  %5.4من اإلجمالً العالمً،
لتصبح سادس أكبر دولة فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري القابلة
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة .كما أضٌفت سلطنة عمان مستحوذة على حوالً
 .%1.5وبالتالً ،ارتفعت حصة دول الشرق األوسط وشمال افرٌقٌا (باستثناء
تركٌا) لتصل إلى حوالً  %16وفق التقدٌرات األخٌرة إلدارة معلومات الطاقة
(بالمقارنة مع حوالً  %11وفق التقدٌرات السابقة لذات المصدر) وكما ٌتضح من
الجدول والشكل التالٌٌن- :
الدول العشرة األكبر فً العالم فً امتالك مصادر النفط الصخري القابلة
لالستخالص من الناحٌة التقنٌة كما فً نهاٌة 2114
انذونح
انىالٌاخ انًتحذج
روسٍا
انصٍٍ
األرجُتٍٍ
نٍثٍا
اإلياراخ
تشاد
استرانٍا
فُسوٌال
انًكسٍك

اإلجًانً انعانًً

انكًٍح (يهٍار تريٍم)
78.2
74.6
32.2
27
26.1
22.6
16.2
15.6
13.4
13.1
41819

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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توزع مصادر النفط الصخري القابلة لالستخالص
من الناجٌة التقنٌة حسب الدول
بقية دول العالم
%23.9
المكسيك %3.1
فنزويال %3.2

الواليات المتحدة
18.7%

استراليا %3.7
تشاد %3.9
االمارات
%5.4

روسيا %17.8

ليبيا %6.2

الصين %7.7

األرجنتين
%6.4

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

 :2 – 2انتاج النفط الصخري
رؼم امتبلك دول عدٌدة فً العالم مصادر نفط صخري ،فإن انتاجه على
نطاق تجاري واسع الزال محصوراً ،وبدرجة رئٌسٌة ،فً امرٌكا

الشمالٌة،

وبخاصة الوالٌات المتحدة وإلى درجة أقل كندا .بٌنما االنتاج خارج امرٌكا الشمالٌة
الزال فً بداٌاته األولٌة

10

واقتصر ،كما فً عام  ،2014على األرجنتٌن

11

التً

استطاعت دخول مجال إنتاج النفط الصخري ،وإن كان إنتاجها الٌزال بمستوٌات
متواضعة نسبٌاً.
وقد بلػ إنتاج األرجنتٌن من النفط الصخري حوالً  20ألؾ ب/ي عام
 2014والذي ٌشكل حوالً  %3من إجمالً إنتاج األرجنتٌن من النفط خبلل العام
10

Pricewaterhouse Coopers (PWC) UK, Shale Oil: The Next Energy Revolution, February 2013,
www.pwc.co.uk.
11
برؼم استخدام تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً إلنتاج بعض الكمٌات من النفط (والؽاز) فً كل من روسٌا واسترالٌا ،فإن اإلنتاج
المذكور لم ٌكن مصدره مكامن سجٌل منخفضة النفاذٌة ( .)EIA, Today in Energy, February 13, 2015
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المذكور ،مرتفعا ً من حوالً  6آالؾ ب/ي فً عام ( 2013أي حوالً  %1فقط من
إجمالً اإلنتاج األرجنتٌنً خبلل ذات العام).
البحـث األول

وألؼراض المقارنة ،فقد شكل إنتاج النفط الصخري فً الوالٌات المتحدة حوالً
 %45من إنتاجها من النفط عام  .2014أما كندا فقد شكل إنتاجها من النفط
الصخري حوالً  % 10من إجمالً إنتاجها من النفط خبلل العام المذكور ،وكما
ٌتضح من الشكل التالً- :
Countries producing tight oil in 2014

المصدرGrant Nulle, US Tight Oil in Context: Overview of US Tight Oil Production and :
Trends, Region 5 and Region 7, Regional Response Teams Meeting, St. Charles,
Missouri, April 22, 2015.

 :3 – 2احتٌاطٌات الغاز الصخري
طبقا ً للتقدٌرات الجدٌدة المحدثة فً  24تشرٌن الثانً  2015إلدارة معلومات
الطاقة األمرٌكٌة ،ارتفعت مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من
الناحٌة التقنٌة لتصل إلى  7576.6ترلٌون قدم مكعب كما فً نهاٌة عام  ،2014أي
بزٌادة  %5.2بالمقارنة مع التقدٌرات السابقة لذات المصدر والصادرة خبلل شهر
حزٌران .2013
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)%أواتك)
نهثترول (
األقطار انعرتٍح
من تلك المصادر فً دول
انًصذرج65
ٌقارب من
يُظًح (ما
ٌتواجد الجزء األكبر

دول المنظمة المذكورة
تلك المصادر فً دول
الؽاز الصخري القابلة
دول المنظمة المذكورة

خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة .بٌنما تستحوذ
ٌتواجد الجزء األكبر (ما ٌقارب من  )%65من
على حوالً  %35من اإلجمالً العالمً من مصادر
خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة .بٌنما تستحوذ
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.12
على حوالً  %35من اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز الصخري القابلة

المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة ،تستحوذ آسٌا على %23.8
مستوى
وعلى من
لبلستخبلص
الناحٌة التقنٌة.12
من إجمالً مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة،
وعلى مستوى المجموعات الدولٌة الجؽرافٌة ،تستحوذ آسٌا على %23.8
تلٌها امرٌكا الشمالٌة ( )%23ثم أمرٌكا الجنوبٌة ( )%18.9والشرق األوسط/
من إجمالً مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة،
شمال افرٌقٌا ( )%16.2ثم اوروبا الشرقٌة  /بحر قزوٌن ( )%9وافرٌقٌا جنوب
تلٌها امرٌكا الشمالٌة ( )%23ثم أمرٌكا الجنوبٌة ( )%18.9والشرق األوسط/
الصحراء ( )%5.7وتؤتً اوروبا فً آخر السلسلة بنسبة ( ،)%3.4وكما ٌتضح من
شمال افرٌقٌا ( )%16.2ثم اوروبا الشرقٌة  /بحر قزوٌن ( )%9وافرٌقٌا جنوب
الشكل التالً- :
الصحراء ( )%5.7وتؤتً اوروبا فً آخر السلسلة بنسبة ( ،)%3.4وكما ٌتضح من
الشكل التالً- :
توزع مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب
المجموعات الدولٌة الجغرافٌة الرئٌسٌة وكما فً نهاٌة .2114
جنوب الصحراء
افريقيا
الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب
الغاز
توزع مصادر
%5.7
وكما فً نهاٌة .2114
المجموعات الدولٌة الجغرافٌة الرئٌسٌة
اوربا الغربية %3.4
اوربا الشرقية/
افريقيا جنوب الصحراء
%5.7
اوربا الغربية %3.4

اسيا %23.8
اسيا %23.8

بحر قزوين
%9
اوربا الشرقية/
بحر قزوين
الشرق األوسط/
%9
شمال افريقيا
%16.2
الشرق األوسط/
شمال افريقيا
%16.2
امريكا الجنوبية
%18.9

أمريكا الشمالية %23

امريكا الجنوبية
%18.9

أمريكا الشمالية %23

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
IEA, World Energy Outlook, 2015.
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المستقبلٌة.
وآفاقها
امرٌكا الشمالٌة
التقلٌدٌة خارج
صناعة غٌر
صناعة النفط والغاز الطبٌعً
أمريكا
التقليدية خارج
الطبيعي غير
النفط والغاز
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IEA, World Energy Outlook, 2015.
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وبقدر تعلق األمر بتوزع مصادر الؽاز الصخري حسب الدول ،تؤتً الصٌن
فً المرتبة األولى فً العالم بامتبلكها  1115.2ترلٌون قدم مكعب أي ما ٌعادل
البحـث األول

حوالً  %14.7من اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز الصخري القابلة
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة ،تلٌها األرجنتٌن ( ،)%10.6ما ٌعنً بؤن الصٌن
واألرجنتٌن مجتمعة تستحوذ على أكثر من ربع األجمالً العالمً .وتؤتً الجزائر
فً المرتبة الثالثة بنسبة ( )%9.3ثم الوالٌات المتحدة ( )%8.2وكندا (.)%7.7
وبالتالً ،فإن أكبر خمسة دول فً العالم تستحوذ على أكثر من  %50من إجمالً
مصادر الؽاز الصخري العالمٌة القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.
أما أكبر عشرة دول فً العالم ،فإنها تمتلك ما مجموعه  5712.6ترلٌون قدم
مكعب والتً تعادل أكثر من ثبلثة أرباع اإلجمالً العالمً من مصادر الؽاز
الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة ،وكما ٌتضح من الجدول والشكل
التالٌٌن- :
أكبر عشرة دول فً العالم فً امتالك مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص
من الناحٌة التقنٌة وكما فً نهاٌة 2114
انذونح

انكًٍح (ترنٍىٌ قذو يكعة)

انصٍٍ

1115.2

االرجُتٍٍ

801.5

انجسائر

706.9

انىالٌاخ انًتحذج

622.5

كُذا

572.9

انًكسٍك

545.2

استرانٍا

429.3

جُىب افرٌقٍا

389.7

روسٍا

284.5

انثرازٌم

244.9
اإلجًانً انعانًً

757616

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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توزع مصادر الغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة حسب الدول
وكما فً نهاٌة )%( 2114
البرازيل %3.2

روسيا %3.7

جنوب افريقيا %5.1
استراليا
%5.7
المكسيك
%7.2

بقية دول العالم
%24.6

كندا %7.7
الواليات المتحدة
%8.2

الصين %14.7

الجزائر %9.3
األرجنتين %10.6

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated :
September 24, 2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/

 :4 – 2إنتاج الغاز الصخري
ٌتركز إنتاج الؽاز الصخري العالمً ،وبدرجة رئٌسٌة ،فً الوالٌات المتحدة،
والتً بدأت فٌها ما ٌسمى بـ "ثورة" الؽاز الصخري ،وإلى حد أقل جارتها كندا.
وكما فً عام  ،2014تعتبر الصٌن الدولة الوحٌدة خارج أمرٌكا الشمالٌة التً تنتج
الؽاز الصخري وإن كانت بكمٌات متواضعة نسبٌا ً قدرت بحدود  0.25ملٌار قدم
مكعب ٌومٌا ً (وبدأت المكسٌك فً عام  2015بإنتاج كمٌات قلٌلة جداً)

13

ولمزٌد من التوضٌح ،شكل إنتاج الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة
حوالً  %51من إجمالً انتاجها من الؽاز فً عام  2014بالمقارنة مع نسبة %47
عام  .2013أما إنتاج كندا من الؽاز الصخري فقد شكل حوالً  %20من إجمالً
انتاجها من الؽاز عام  2014مقارنة بنسبة  %18خبلل العام السابق .وبقدر تعلق
األمر بالصٌن ،فإن إنتاجها من الؽاز الصخري الزال ٌشكل حوالً  %2فقط من
Mike Orcutt, Where is the Global Shale Gas Revolution? MIT Technology Review, July 20, 2015.

17
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إجمالً انتاجها من الؽاز كما فً عام  2014بٌنما كان ٌشكل أقل من  %1من
إنتاجها من الؽاز خبلل عام  ،2013وكما ٌتضح من الشكل التالً- :
البحـث األول

إنتاج الغاز الصخري حسب الدول كما فً عام 2114

المصدرJohn Staub, The Growth of U.S. Natural Gas: An Uncertain Outlook for U.S. and :
World Supply. 2015 EIA Energy Conference, June 15, 2015, Washington, D.C.
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ثالثا :آف اق إنتاج النفط والغاز الصخري في العالم
ٌ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
العالم تتقدمها الوالٌات المتحدة التً تستحوذ على الجزء األكبر من إنتاج كل من
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
أما بالنسبة للمستقبل ،فإنه وبشكل عام هنالك شحة فً البٌانات والتوقعات
الخاصة بمستقبل إنتاج النفط والؽاز الصخري فً دول العالم ،وبخاصة خارج
أمرٌكا الشمالٌة ،خصوصا ً وأن صناعة النفط والؽاز الصخري الزالت فً مراحلها
األولٌة جداً ،وبخاصة خارج امرٌكا الشمالٌة .إضافة إلى ذلك ،فإنه وبضوء الطبٌعة
المعقدة لجٌولوجٌة مكامن النفط والؽاز الصخري ،هنالك تفاوت كبٌر فً توقعات
المصادر المختلفة إلنتاج النفط والؽاز الصخري فً المستقبل .إضافة إلى ذلك فإن
أٌة تقدٌرات بعٌدة األمد إلنتاج النفط والؽاز الصخري ،وبخاصة من خارج امرٌكا
الشمالٌة ٌجب أن ٌنظر إلٌها بحذر.
قبل التطرق إلى آفاق إنتاج النفط والؽاز الصخري سٌتم فً هذا الجزء فً
البداٌة مناقشة مدى إمكانٌة تكرار أو انتشار "ثورة" السجٌل خارج امرٌكا الشمالٌة.
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امرٌكا الشمالٌة
خارج
السجٌل
"ثورة"
أواتك)
نهثترول (
انعرتٍح انًصذرج
انتشاراألقطار
 :1 – 3مدى إمكانٌة يُظًح
الشمالٌة
امرٌكا
الكبٌرانتشار
إمكانٌة
:1 – 3بعدمدى
مصادرها من
استؽبلل
خارج فً
السجٌلالمتحدة
"ثورة"الوالٌات
الذي حققته
النجاح
البحـث األول

النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،وبخاصة النفط والؽاز الصخري ،تركز االهتمام العالمً
بعد النجاح الكبٌر الذي حققته الوالٌات المتحدة فً استؽبلل مصادرها من
باتجاه تحدٌد العوامل التً كانت وراء التجربة األمرٌكٌة على أمل اتخاذها كمرجع
النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،وبخاصة النفط والؽاز الصخري ،تركز االهتمام العالمً
فً سبٌل تكرارها أو استنساخها فً أماكن أخرى من العالم ،14وبخاصة فً الدول
باتجاه تحدٌد العوامل التً كانت وراء التجربة األمرٌكٌة على أمل اتخاذها كمرجع
التً تمتلك مصادر هامة من النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة.
فً سبٌل تكرارها أو استنساخها فً أماكن أخرى من العالم ،14وبخاصة فً الدول
وهكذا بدأت العدٌد من دول العالم وبخاصة بعض الدول المستهلكة الكبٌرة
التً تمتلك مصادر هامة من النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة.
للطاقة مثل الصٌن بضخ مزٌد من االستثمارات الستؽبلل مصادرها المحلٌة من
وهكذا بدأت العدٌد من دول العالم وبخاصة بعض الدول المستهلكة الكبٌرة
النفط والؽاز الصخري .لكنه ،وبرؼم ذلكٌ ،عتقد البعض بؤنه لن ٌكون بإمكان دول
االستثمارات الستؽبلل مصادرها المحلٌة من
للطاقة مثل الصٌن بضخ مزٌد من
العالم األخرى تكرار التجربة األمرٌكٌة 15على المدى القرٌب على أقل تقدٌر ،أو
النفط والؽاز الصخري .لكنه ،وبرؼم ذلكٌ ،عتقد البعض بؤنه لن ٌكون بإمكان دول
أنه ٌصعب تكرارها على نطاق واسع .16وبشكل عامٌ ،توقع البعض اآلخر بؤن
العالم األخرى تكرار التجربة األمرٌكٌة 15على المدى القرٌب على أقل تقدٌر ،أو
حركة تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري حول العالم خارج امرٌكا الشمالٌة،
أنه ٌصعب تكرارها على نطاق واسع .16وبشكل عامٌ ،توقع17البعض اآلخر بؤن
ستكون بوتائر أكثر بطؤ مقارنة بما تحقق فً أمرٌكا الشمالٌة  ،وذلك ٌعود لٌس
حركة تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري حول العالم خارج امرٌكا الشمالٌة،
فقط للمصادر الضخمة من النفط والؽاز الصخري التً تمتلكها الوالٌات المتحدة ،بل
ستكون بوتائر أكثر بطؤ مقارنة بما تحقق فً أمرٌكا الشمالٌة ،17وذلك ٌعود 18لٌس
أٌضا ً إلى الطبٌعة الخاصة لصناعة النفط والؽاز والسوق األمرٌكٌة بشكل عام .
فقط للمصادر الضخمة من النفط والؽاز الصخري التً تمتلكها الوالٌات المتحدة ،بل
الحقول
ابتداءٌ ،عتبر كل حقل نفط أو ؼاز فرٌد من نوعه ومختلؾ عن بقٌة
أٌضا ً إلى الطبٌعة الخاصة لصناعة النفط والؽاز والسوق األمرٌكٌة بشكل عام.18
حتى فً نفس المنطقة الجؽرافٌة فً العالم ،ما ٌعنً استحالة تكرار نفس الظروؾ
ابتداءٌ ،عتبر كل حقل نفط أو ؼاز فرٌد من نوعه ومختلؾ عن بقٌة الحقول
التً تم فٌها اكتشاؾ وتطوٌر حقول النفط والؽاز الصخري والذي بدوره ٌعنً
حتى فً نفس المنطقة الجؽرافٌة فً العالم ،ما ٌعنً استحالة تكرار نفس الظروؾ
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
14 The Hague Centre for Strategic Studies and TNO, The Geopolitics of Shale Gas, 2014, Paper No.
Lozano-Maya,
J.R. 2013. The United States Experience as a Reference of Success for Shale Gas
2014*17, ISBN/EAN:978-94-91040-89-4.
17
Development: The Case of Mexico, Energy Policy, Vol. 62,pp.70-70.
15 Ed Crooks, Shell Warns of Shale Delays Outside US, Financial Times, April 23, 2013.
18 Robert A. Hofner III, The United States of Gas, Foreign Affairs, May/June 2014.
16 Leonardo Maugeri, Oil The Next Revolution, paper published by Belfer Centre for Science and
The Hague Centre for Strategic Studies and TNO, The Geopolitics of Shale Gas, 2014, Paper No.
International Affairs at Harvard Kennedy School, June 2012.
2014*17, ISBN/EAN:978-94-91040-89-4.
17
المستقبلٌة.
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مرجعا ً
نهثتروللل(أواتك)
انًصذرج
األقطار انعرتٍح
صعوبة جعل حقول النفطيُظًح
مقارنة حتى وإن كانت تشبه،
األمرٌكٌة
والؽاز
فً بعض خصائصها الجٌولوجٌة بعض الحقول األخرى فً العالم.19
صعوبة جعل حقول النفط والؽاز األمرٌكٌة مرجعا ً للمقارنة حتى وإن كانت تشبه،
 .19خارج أمرٌكا
الصخري
مصادر
خصائصهاٌواجه
بشكل عام،
والؽازفً العالم
النفطاألخرى
الحقول
تطوٌربعض
الجٌولوجٌة
فً بعض
الشمالٌة عوائق أكبر ألسباب عدٌدة منها الطبٌعة الجٌولوجٌة المعقدة لمكامنها،
بشكل عامٌ ،واجه تطوٌر مصادر النفط والؽاز الصخري خارج أمرٌكا
نقٌصة فً معدات ووسائل الحفر وفً البنٌة التحتٌة ،معارضة ألسباب بٌئٌة ،نظام
الشمالٌة عوائق أكبر ألسباب عدٌدة منها الطبٌعة الجٌولوجٌة المعقدة لمكامنها،
التملك لؤلراضً ،النظم الحكومٌة ،تحدٌد أسعار الطاقة وندرة المٌاه البلزمة التً
نقٌصة فً معدات ووسائل الحفر وفً البنٌة التحتٌة ،معارضة ألسباب بٌئٌة ،نظام
تتطلبها تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً.20
التملك لؤلراضً ،النظم الحكومٌة ،تحدٌد أسعار الطاقة وندرة المٌاه البلزمة التً
المتحدة بخصائص عدٌدة ٌصعب توفرها مجتمعة
التكسٌر الوالٌات
بالمقابل ،تتمتع
تتطلبها تقنٌات
الهٌدرولٌكً.20
فً أي بلد ترؼب حكومته استؽبلل مصادرها من النفط والؽاز الصخري وبدورها
بالمقابل ،تتمتع الوالٌات المتحدة بخصائص عدٌدة ٌصعب توفرها مجتمعة
ساعدت تلك الخصائص فً تطوٌر المصادر المحلٌة األمرٌكٌة من النفط والؽاز
فً أي بلد ترؼب حكومته استؽبلل مصادرها من النفط والؽاز الصخري وبدورها
الصخري وباإلمكان تصنٌؾ تلك الخصائص أو العوامل إلى الجوانب الرئٌسٌة
ساعدت تلك الخصائص فً تطوٌر المصادر المحلٌة األمرٌكٌة من النفط والؽاز
التالٌة:21
الصخري وباإلمكان تصنٌؾ تلك الخصائص أو العوامل إلى الجوانب الرئٌسٌة
جوانب فنٌة  :والتً تشمل:
-1
التالٌة:21
-1
-

خصائص جٌولوجٌة مإاتٌة للمكامن بالمقارنة مع معظم مناطق العالم األخرى.
جوانب فنٌة  :والتً تشمل:
وجود معلومات جٌولوجٌة دقٌقة.
خصائص جٌولوجٌة مإاتٌة للمكامن بالمقارنة مع معظم مناطق العالم األخرى.
وجود آالؾ من شركات النفط المستقلة والتً تارٌخٌا ً لعبت دور رٌادٌا ً فً
وجود معلومات جٌولوجٌة دقٌقة.
22
المجاالت والحقول الجدٌدة
ً
ً
وجود آالؾ من شركات النفط المستقلة والتً تارٌخٌا لعبت دور رٌادٌا فً
وتوفر خبرة تكنولوجٌة طوٌلة فً عملٌات حفر آبار
وفرة شركات الخدمات 22
المجاالت والحقول الجدٌدة
النفط والؽاز الصخري.
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
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البحـث األول

 بنٌة تحتٌة متطورة وبخاصة وجود شبكة واسعة ومتطورة من خطوط أنابٌبالنفط والؽاز .
 وفرة المٌاه التً تتطلبها تقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً . -2جوانب اقتصادٌة ،والتً تشمل- :
 تمٌز السوق األمرٌكٌة باالنفتاح والتنافسٌة ووجود قطاع خاص متطور. وجود أسواق نفط وؼاز آنٌة ومستقبلٌة متطورة. أسعار تنافسٌة للنفط والؽاز. -أسواق مالٌة متطورة

23

سهلت من تهٌئة التموٌل التً تتطلبها مشارٌع

النفط والؽاز الصخري.
 تزامن بداٌة استؽبلل النفط والؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة معأجواء 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 إلىالسوق المحلٌة الكبٌرة والقرٌبة من تلك المصادر.
 -3جوانب تنظٌمٌة وقانونٌة والتً تشمل:
 ٌتمٌز القانون األمرٌكً بمنح حقوق المعادن فً باطن األرض إلى مالكاألرض ولٌس للدولة.
 وجود أطر تنظٌمٌة مستقرة نتٌجة لعقود من تطور الصناعة البترولٌةكان عامبلً فً تقلٌل عدم الٌقٌن المبلزمة لتطوٌر النفط والؽاز الصخري.
 الدعم الحكومً :اعتماد الحكومة األمرٌكٌة لسلسلة متنوعة من سٌاساتالطاقة 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.
صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
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بالرؼم من أن هنالك ثبلثة دول أعضاء فً منظمة أوبك (لٌبٌا واإلمارات
يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

وفنزوٌبل) ضمن قائمة أكبر عشرة دول فً العالم فً امتبلك مصادر النفط
الناحٌة التقنٌة ،تشٌر التوقعات الحالٌة إلى هٌمنة
لبلستخبلص من
الصخري
القابلةإنتاج النفط
الصخري :آفاق
2–3

24
القادمة
القلٌلة
العقود
الصخري
هنالكالنفط
أن إنتاج
أوبكمنعلى
دول خارج
(لٌبٌا  .واإلمارات
أوبك
منظمة
خبللفً
أعضاء
ثبلثة دول
بالرؼم

مصادرالطاقة،
باستشراؾ
المتخصصة
المختلفة
العالمٌة
المإسسات
تقدٌرات
تتفاوت
النفط
امتبلك
العالم فً
دول فً
عشرة
قائمة أكبر
ضمن
وفنزوٌبل)
بالنسبة للدول
الصخري أو
العالمً
إلجمالًمناإلنتاج
القابلةبالنسبة
كان ذلك
سواء
هٌمنة
الحالٌة إلى
النفطالتوقعات
التقنٌة،منتشٌر
الناحٌة
لبلستخبلص
الصخري
النفطوانتاجها
الصناعة
التً ٌتوقع
الصخري خبلل
تلكإنتاج
دخولهاعلى
خارج أوبك
دول
المتوقع .العقود القلٌلة القادمة.24
باستشراؾ اإلنتاج
المرجعٌة) وصول
(الحالة
الطاقة
معلومات
تقدٌراتإدارة
تتفاوت تتوق ع
فمثبلً،
الطاقة،
المتخصصة
المختلفة
العالمٌة
المإسسات
بالنسبة .من
أو 0505
الصخريعام
ب/ي بحلول
ملٌون
حوالً 9
الصخري
النفط
للدول
من النفط
العالمً
إلجمالًإلىاإلنتاج
بالنسبة
العالمًكانمنذلك
سواء
وانتاجها
الصناعة
دخولهاا ً تلك
جهة ٌتوقع
التً
المتوقع( .الحالة المرجعٌة) ٌصل اإلنتاج
الطاقة الدولٌة
وكالة
لتوقعات
أخرى ،طبق
وصول )0505
المرجعٌة)ب/ي عام
(الحالة 0.5ملٌون
الطاقة(بواقع
معلوماتالذروة
إلى مستوى
الصخري
اإلنتاج
إدارة
للنفط تتوق ع
العالمًفمثبلً،
 ..0505أما
ملٌون ب/ي
الصخريلؽاٌة
النفطبعد ذلك
باإلنخفاض
لٌبدأ
من
عام 0505
بحلول عام
 0.5ب/ي
وصوله 9إلىملٌون
إلى حوالً
العالمً من
ٌصل اإلنتاج
المرجعٌة)إجمالً
إلى وصول
الدولٌةفتشٌر
المرجعٌة)
طبقا ًأوبك (فً
منظمة
تقدٌرات
اإلنتاج
(الحالة
حالتها الطاقة
لتوقعات وكالة
أخرى،
جهة
عام
ملٌونعامب/ي
الذروةالذروة
مستوى
الصخري إلى
للنفطالنفط
العالمً من
العالمً
)0505
 0..5ب/ي
(بواقع ملٌون
(بواقع 0.5
مستوى
الصخري إلى
ب/ي ع
ذلكٌصل
إلى أن
)0505
.0505عام  .0505أما
ملٌونام ب/ي
ملٌون0.5
 0.55إلى
لؽاٌةإلىوصوله
لٌنخفض بعد
باإلنخفاض
لٌبدأ
إجمالً اإلنتاج
إنتاجوصول
وصول إلى
المرجعٌة) فتشٌر
تقدٌرات منظمة
الطبٌعً
سوائل الؽاز
حالتهامنظمة أوبك
(فًتتوقع
أوبك ذلك
(باإلضافة إلى
ملٌون ب/ي
0.05ملٌون
(بواقعإلى0..5
الؽازالذروة
مستوى
الصخري.5إلى
التقلٌدٌة النفط
العالمً من
ب/ي عام
الصخري
 %منها
والذي مصدر
ؼٌر
ملٌون ب/ي ع
ٌصل إلى
إلى أن
ٌ.0505تضح من الجدول
ام وكما
الصخري)
 0.55النفط
ضمن إنتاج
شمولها
لٌنخفض ٌتم
 )0505والتً لم
التالً(- :باإلضافة إلى ذلك تتوقع منظمة أوبك وصول إنتاج سوائل الؽاز الطبٌعً
ؼٌر التقلٌدٌة والذي مصدر  %.5منها الؽاز الصخري إلى  0.05ملٌون ب/ي عام
 0505والتً لم ٌتم شمولها ضمن إنتاج النفط الصخري) وكما ٌتضح من الجدول
التالً- :
IEA, World Energy Outlook, 2015.
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يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

توقعات إنتاج النفط الصخري فً العالم لعام  9232حسب الجهات المختلفة
(ملٌون ب/ي)

البحـث األول

انجهح
()0
يُظًح أوتك
()4
وكانح انطاقح انذونٍح
()3
إدارج يعهىياخ انطاقح

(*) الرقم تقدٌري.

4102
0.0
0.5
(*)
0.5

4121
0.55
0.5
9.5.

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

أما بالنسبة لتوقعات توزٌع اإلنتاج حسب الدول لعام ( 0505وكما موضح
فً بٌانات كل من منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة) ،فقد اقتصرت بٌانات
منظمة أوبك على شمول روسٌا التً ٌتوقع وصول إنتاجها إلى حوالً  5..ملٌون
ب/ي عام ( 0505مقارنة ببل شًء عام  )0550واألرجنتٌن التً ٌصل إنتاجها إلى
 505ألؾ ب/ي عام ( 0505مقارنة بحوالً  55آالؾ ب/ي عام  0550حسب
المصدر المذكور) .هذا باإلضافة إلى امرٌكا الشمالٌة بإنتاج  0.0.ملٌون ب/ي
عام ( 0505منها الوالٌات المتحدة  0.50وكندا .)5.00
أما بالن سبة إلدارة معلومات الطاقة فقد شملت مجموعة خارج أمرٌكا
الشمالٌة كبلً من روسٌا التً ٌتوقع وصول إنتاجها إلى  0.5.ملٌون ب/ي عام
 0505واألرجنتٌن ( )5.50والمكسٌك ( )5.00والصٌن ( )5.50وبقٌة دول العالم
( 5.50ملٌون ب/ي).
وبذلكٌ ،تضح من تقدٌرات منظمة أوبك بؤن دول خارج امرٌكا الشمالٌة
(روسٌا واألرجنتٌن) تستحوذ على أقل من  %05من إجمالً اإلنتاج العالمً من
النفط الصخري بحلول عام  ،0505ما ٌعنً استمرار استحواذ أمرٌكا الشمالٌة على
الجزء األكبر من اإلنتاج العالمً وإن كانت بنسبة أقل (أي أكثر من  %55خبلل
العام المذكور بالمقارنة مع أكثر من  %95خبلل عام  )0550وكما ٌتضح من
الشكل التالً- :
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يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

توقعات إمدادات النفط الصخري لغاٌة عام  9232حسب تقدٌرات منظمة أوبك
(الحالة المرجعٌة) (ملٌون ب/ي)

المصدرOPEC, World Oil Outlook 2015. :

وهذا ٌعنً بؤن منظمة أوبك ال تتوقع حدوث انتشار واسع "لثورة" النفط
الصخري خارج منطقة أمرٌكا الشمالٌة ولؽاٌة عام .0505
بالمقابل ،تشٌر توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى استحواذ مجموعة دول
خارج أمرٌكا الشمالٌة على أكثر من  %05من إجمالً إنتاج النفط الصخري
بحلول عام  .0505وتتقدم قائمة دول تلك المجموعة روسٌا بنسبة حوالً %00
من اإلجمالً العالمً ،باإلضافة إلى األرجنتٌن والمكسٌك والصٌن ودول أخرى.
أما أمرٌكا الشمالٌة فٌتوقع أن تنخفض حصتها إلى أقل من  %05خبلل العام
المذكور .وهذا ٌعنً بؤن إدارة معلومات الطاقة تتوقع انتشاراً واسعا ً نسبٌا ً "لثورة"
النفط الصخري خارج امرٌكا الشمالٌة بحلول عام  ،0505وبخاصة روسٌا التً
ٌتوقع المصدر المذكور تبإها المركز الثانً فً العالم بعد الوالٌات المتحدة
متجاوزة كندا.
من جهة أخرى تتوقع شركة ()IHS

25

بؤنه بالرؼم من استمرار أمرٌكا

الشم الٌة ،وبخاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،باإلستحواذ على الجزء األكبر من
Jamie Webster (HIS) Going Global: Tight Oil Production, July 2014.

25

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

25

صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول

38

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

إنتاج النفط الصخري فً العالم لؽاٌة عام  ،0505فإن حصتها ستنخفض بشكل
تدرٌجً ،لترتفع حصة دول خارج أمرٌكا الشمالٌة إلى حوالً  %55من إجمالً
البحـث األول

إنتاج النفط الصخري فً العالم بحلول نهاٌة العقد الحالً بالمقارنة مع نسبة حوالً
 %5.0فقط فً عام .0550
وطبقا ً لتوقعات الشركة المذكورة ،تبرز روسٌا  26واألرجنتٌن والصٌن كدول
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
الصخري من قبل المإسسات العالمٌة الرئٌسٌة المختلفة ربما ٌعود إلى االفتراضات
المختلفة المعتمدة من قبل تلك الجهات .إضافة إلى ذلك فإن تلك التقدٌرات لم تصدر
فً ذات العام .وربما ٌعنً ذلك أٌضا ً بؤن األمور الخاصة بمستقبل النفط الصخري
فً العالم قد تحتاج االنتظار لبعض الوقت لمعرفة مدى تؤثٌر االنحدار الكبٌر فً
أسعار النفط العالمٌة ،باإلضافة إلى عوامل أخرى منها العقوبات األوروبٌة
واألمرٌكٌة على روسٌا ،على مستقبل النفط الصخري فً العالم.

 : 3 – 3آفاق إنتاج الغاز الصخري
بشكل عامٌ ،توقع استمرار تزاٌد إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة
المختلفة ،ولكن بوتائر متفاوتة ،لٌصل إلى  1667ملٌار متر مكعب (ما ٌعادل
حوالً  58.8ترلٌون قدم مكعب) عام  ،2040مقارنة بحوالً  632ملٌار متر
مكعب (ما ٌعادل  22.3ترلٌون قدم مكعب) عام  .201327وهذا ٌعنً زٌادة إنتاج
الؽاز ؼٌر التقلٌدي من مصادره المختلفة بواقع  1035ملٌار متر مكعب (أي 36.5
ترٌلٌون قدم مكعب) ،خبلل الفترة .2040 – 2013
https://www.eia.gov/conference/2014/pdf/.../webster.pdf.
26
قد ٌشمل إنتاج روسٌا فً الشكل أعبله بعض كمٌات النفط الصخري المنتجة بتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً من مكامن سجٌل لٌست
منخفضة النفاذٌة.
27
IEA, World Energy Outlook, 2015.
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يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

وبالتالً ٌتوقع زٌادة مساهمة الؽاز ؼٌر التقلٌدي من إجمالً إنتاج الؽاز
الطبٌعً فً العالم من حوالً  %18عام  2013لتصل إلى أكثر من  %32عام
 ،2040كما ٌتضح من الشكل التالً- :
إنتاج الغاز الطبٌعً فً العالم (ترلٌون قدم مكعب)

المصدرJohn Staub, The Growth of US Natural Gas: An Uncertain Outlook for US and World :
Supply, 2015 EIA Energy Conference, June 15, 2015, Washington,D.C.

وٌساهم الؽاز الصخري بالجزء األكبر من إجمالً الزٌادة فً انتاج الؽاز من
المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم خبلل الفترة  ،2040 – 2013حٌث ٌتوقع أن
ٌتزاٌد بحوالً  610ملٌار متر مكعب خبلل تلك الفترة لٌصل إلى  941ملٌار متر
مكعب عام  2040بالمقارنة مع  331ملٌار متر مكعب عام  .2013وبالتالً ،فإن
حصة الؽاز الصخري ٌتوقع أن ترتفع من حوالً  %52عام  2013لتصل إلى أكثر
من  %56من إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم عام .2040
وٌؤتً ؼاز طبقات الفحم بالمرتبة الثانٌة بزٌادة  275ملٌار متر مكعب خبلل
الفترة أعبله والؽاز المحكم بكمٌة  107ملٌار متر مكعب باإلضافة إلى زٌادة حوالً
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول
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يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

 42ملٌار متر مكعب فً مجال تحوٌل الفحم إلى ؼاز وكمٌات متواضعة من إنتاج
هٌدرات المٌثان بحلول عام  ،2040كما ٌتضح من الجدول التالً- :
البحـث األول

إنتاج الغاز غٌر التقلٌدي من المصادر المختلفة خالل الفترة 2141 – 2113
(ملٌار متر مكعب)
2131 2125 2121 2113

2141 2135

انغاز انصخري

331

577

685

801

908

941

610

غاز طثقاخ انفحى

67

115

172

228

284

342

275

انغاز انكتٍى

232

272

283

288

309

338

107

تحىٌم انفحى إنى غاز

3

13

23

33

40

45

42

هٍذراخ انًٍثاٌ

-

-

0.0

0.3

0.7

1.0

1.0

632

976

1541

1667

1135

أَىاع انغاز غٍر انتقهٍذٌح

اإلجًانً

1352 1163

انسٌادج يا تٍٍ عايً
2141-2113

المصدرIEA, World Energy Outlook,2015. :

باإلضافة إلى امرٌكا الشمالٌة ،وبخاصة الوالٌات المتحدة ،التً ٌتوقع أن
تحافظ على المرتبة األولى فً إنتاج الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً العالم لؽاٌة
عام  ،2040برؼم انخفاض حصتها ،تبرز الصٌن كدولة مهمة فً مجال صناعة
الؽاز ؼٌر التقلٌدي والتً ٌتوقع أن تتجاوز كندا لتحتل المرتبة الثانٌة فً إنتاج الؽاز
ؼٌر التقلٌدي فً العالم بحلول عام .2030
ٌذكر ،تنتج الصٌن حالٌا ً كمٌات متواضعة من الؽاز ؼٌر التقلٌدي ،وبخاصة
ؼاز طبقات الفحم والؽاز المحكم وٌتوقع أن تشهد زٌادة هامة فً إنتاج الؽاز
الصخري إلى جانب استمرار تزاٌد انتاجها من ؼاز طبقات الفحم والؽاز المحكم
باإلضافة إلى تحوٌل الفحم إلى ؼاز.
وٌتوقع أن تشهد كل من األرجنتٌن والمكسٌك زٌادة هامة فً إنتاج الؽاز
الصخري ،وبخاصة بعد عام  .2025كما تشٌر التوقعات إلى دخول كل من المملكة
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العربٌة السعودٌة والهند صناعة الؽاز الصخري ،وبخاصة بعد عام  ،2025وكما
ٌتضح من الشكل التالً- :
التغٌٌر فً إنتاج الغاز الصخري فً بعض الدول المختارة
(ملٌار متر مكعب)

المصدرIEA, World Energy Outlook,2015. :
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رابعاً:مستقبل صناعة النفط والغاز الصخري في بعض دول ومناطق العالم
البحـث األول

سٌتم فً هذا الجزء من الدراسة التطرق وبشًء من التفصٌل إلى مستقبل
النفط والؽاز الصخري فً بعض دول ومناطق العالم خارج أمرٌكا الشمالٌة والتً
ستشمل كبلً من االتحاد األوروبً ،الصٌن ،روسٌا ،أمرٌكا البلتٌنٌة والدول العربٌة.

 : 1 – 4االتحاد األوروبً
برؼم عدم تواجد أٌة دولة من االتحاد األوروبً ضمن قائمة أكبر عشرة
دول فً امتبلك مصادر الؽاز أو النفط الصخري ،فإن دول االتحاد مجتمعة تمتلك
بحدود  13.3ترلٌون متر مكعب من مصادر الؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص
من الناحٌة التقنٌة  -والتً تفوق احتٌاطٌاتها من الؽاز التقلٌدي – والتً تشكل حوالً
 %6.5من اإلجمالً العالمً كما فً عام ،2013

كما تمتلك أوروبا كمٌات

متواضعة من ؼاز الصخور الكتٌمة وبحدود  4ترٌلٌون متر مكعب باإلضافة إلى
حوالً  2ترلٌون متر مكعب من ؼاز طبقات الفحم .28أما بخصوص مصادر النفط
الصخري ،فإن إمكانٌات الدول األوروبٌة تعتبر منخفضة جداً ،29بضوء احتواء
مكامن السجٌل األوروبٌة على كمٌات قلٌلة من النفط.
بعد نجاح التجربة األمرٌكٌة فً استؽبلل مصادر الؽاز الصخري ،ارتفعت
اآلمال األوروبٌة فً امكانٌة تطوٌر مصادرها المحلٌة من الؽاز الصخري وتقلٌل
فاتورة االستٌراد ،خصوصا ً وإن دول االتحاد األوروبً تعتمد على االستٌراد لتلبٌة
أكثر من  %50من احتٌاجاتها من الطاقة ،بضمنها  %40من امدادات الؽاز
الطبٌعً إال أنه من ؼٌر المرجح إمكانٌة االتحاد األوروبً تكرار التجربة األمرٌكٌة
فٌما ٌخص إنتاج النفط والؽاز الصخري .30وقد بدأت العملٌات االستكشافٌة للؽاز
الصخري فً اوروبا منذ ،2008/2007إال أن المعارضة الشعبٌة الواسعة باإلضافة
28

IEA, World Energy Outlook, 2015.
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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إلى التحدٌات والصعوبات التً واجهتها تلك العملٌات قد حولت تلك الحكومات
وبشكل تدرٌجً ضد مشارٌع النفط والؽاز الصخري

31

وانتهت بنتائج لم تكن

بمستوى التوقعات حتى فً تلك الدول األوروبٌة التً اعتبرت فً البداٌة واعدة فً
مجال الؽاز الصخري.
وٌوجد تفاوت فً نمط توزٌع مصادر الؽاز الصخري فً دول االتحاد
األوروبً ،حٌث تمتلك بولندة وفرنسا ،بصورة مجتمعة ،الجزء األكبر (حوالً
 )%61من إجم الً مصادر الؽاز الصخري األوروبٌة القابلة لبلستخبلص من
الناحٌة التقنٌة.

هذا باإلضافة إلى امتبلك بعض الدول األخرى مثل رومانٌا،

الدانمارك ،المملكة المتحدة ،هولندا ،ألمانٌا وبلؽارٌا ،كمٌات متواضعة من تلك
المصادر.
وتعتبر بولندا الدولة األكبر فً امتبلك مصادر الؽاز الصخري القابلة
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً االتحاد األوروبً ،حٌث تمتلك  4.2ترٌلٌون متر
مكعب ،أي ما ٌعادل  %31.6من إجمالً مصادر الؽاز الصخري فً االتحاد.
وبضوء امتبلكها لتلك الكمٌات الكبٌرة ،لطالما اعتبرت بولندا أمل أوروبا األكبر
لتطوٌر مصادرها المحلٌة من الؽاز الصخري لكن النتٌجة كانت مختلفة ،32وذلك
بعد أن عانت صناعة الؽاز الصخري البولندٌة من سلسلة متتالٌة من الفشل بعد حفر
العدٌد من اآلبار االستكشافٌة منذ عام  2010والتً أظهرت جمٌعها تقرٌبا ً نتائج
مخٌبة لآلمال ،بضوء الطبٌعة الجٌولوجٌة الصعبة للمكامن التً اتضحت بؤنها أكثر
تعقٌداً مما كان متوقعاً ،والتً اعتبرت المشكلة األكبر التً واجهتها الشركات العاملة
فً تلك الصناعة .33وهذا ما حدى بالشركات النفطٌة العاملة فً بولندا (من بٌنها:
اكسون -موبل -وشٌفرون -وتوتال-وماراثون -وإٌنً -وكونوكو فٌلٌبس) لوقؾ
عملٌاتها ومؽادرة الببلد

34

برؼم بعض الشروط المؽرٌة التً عرضتها الحكومة
31

Cedigaz, Natural Gas in the World, 2015 Edition.
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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البولندٌة على الشركات مثل األعفاء الضرٌبً لعملٌات استخبلص الؽاز الصخري
لؽاٌة عام  2020على أن ال تزٌد الضرائب عن  %40بعد ذلك التارٌخ.
البحـث األول

ٌذكر ،لم ٌقتصر وقؾ عملٌات بعض الشركات من بولندا ،حٌث قامت
شٌ فرون بوقؾ عملٌاتها فً كل من اوكرانٌا ولٌتوانٌا ورومانٌا ألسباب اقتصادٌة
وبسبب المعارضة الشعبٌة فً تلك الدول.
أما فرنســا فإنها تمتلك  3.9ترٌلٌون متر مكعب من مصادر الؽاز الصخري
القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة والتً تشكل  %29.3من إجمالً دول
االتحاد .لكنه بضوء المعارضة القوٌة من قبل المنظمات البٌئٌة والمجتمعات المحلٌة
لتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً ،فقد قامت الحكومة الفرنسٌة بمنع استخدام تلك التقنٌات
منذ عام  2011وألؽت االمتٌازات الممنوحة فً هذا المجال .ولم ٌقتصر ذلك على
فرنسا وحدها ،فقد قامت دول أخرى بضمنها ألمانٌا ورومانٌا وبلؽارٌا وهولندا
بتعلٌق العمل بتقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً .كما منعت كل من مقاطعة اسكتلندا ووٌلز
فً المملكة المتحدة تلك التقنٌات أٌضا ً.35
بشكل عامٌ ،واجه تطوٌر الؽاز الصخري فً اوربا العدٌد من التحدٌات
والمعوقات ،خصوصا ً وأن اوروبا تختلؾ عن الوالٌات المتحدة من جوانب متعددة.
فمن الناحٌة الجٌولوجٌة ،تعتبر مكامن الؽاز الصخري األوروبٌة أكثر تعقٌداً
بالمقارنة مع المكامن األمرٌكٌة .فهً تقع على أعماق أبعد تحت سطح األرض كما
أنها أقل نفاذٌة .36باإلضافة إلى أن األحواض تتسم بصؽر الحجم والتشظً بالمقارنة
مع أمرٌكا الشمالٌة .كما أن طبقات السجٌل تحتوي على نسبة أعلى من مادة الطٌن،
ما ٌزٌد من زٌادة التكالٌؾ

37

لٌصل إلى ضعؾ ما هو علٌه فً الوالٌات المتحدة

35

Cedigaz, Natural Gas in the World, 2015 Edition.
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...
36
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وربما ٌجعل تقنٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً المستخدمة فً امرٌكا الشمالٌة ؼٌر
مناسبة.38
أما من الناحٌة الجؽرافٌة ،فإن المشكلة تتمثل بالكثافة السكانٌة العالٌة للدول
األوروبٌة والتً قد تصل إلى ( )5أضعاؾ ما هو علٌه فً الوالٌات المتحدة فً
بعض األحٌان ،وبالتالً فهً تفتقر إلى المساحات الشاسعة التً تتطلبها عملٌات
استخراج الؽاز الصخري.
وبقدر تعلق األمر بالبٌئة ،فإن األوروبٌٌن ،وبشكل عامٌ ،مٌلون إلى أخذ
القضاٌا المتعلقة بالبٌئة بشكل أكثر جدٌة ،وبالتالً ،فإنه ،فً الؽالب ،تعتبر القوانٌن
البٌئٌة فً اوروبا أكثر صرامة بالمقارنة مع الوالٌات المتحدة .39وربما ٌفسر ذلك
منع أو تعلٌق استخدام تقنٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً فً العدٌد من الدول األوروبٌة.
تجدر اإلشارة إلى أنه بضوء االعتراضات األوروبٌة على تقنٌة التكسٌر
الهٌدرولٌكً قرر اإلتحاد األوروبً تقدٌم تموٌل بحدود  12ملٌون ٌورو إلعداد
دراسة من قبل بعض الجامعات حول اآلثار البٌئٌة لعملٌات استكشاؾ الؽاز
الصخري والتكسٌر الهٌدرولٌكً والتً قد تستؽرق حوالً ثبلثة سنوات.40
و بضوء التحدٌات والصعوبات التً تواجه صناعة الؽاز الصخري
األوروبٌةٌ ،عتبر إنتاج الؽاز الصخري فً اوروبا ؼٌر اقتصادي حالٌا ً على األمد
القرٌب .ومن جانبها ال تتوقع شركة بً بً البرٌطانٌة تحقٌق اوروبا إلنتاج مهم
من الؽاز الصخري لؽاٌة عام  .2035وبالتالً ،فإنه ٌمكن القول بؤن اآلمال
األوروبٌة لتطوٌر مصادرها من الؽاز الصخري قد تبلشت قبل أن تبدأ.

 : 2 – 4الصٌن
تتمٌز الصٌن بامتبلكها كمٌات كبٌرة نسبٌا ً من مصادر النفط والؽاز ؼٌر
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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مصادر الؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة (وبحدود  %15من
اإلجمالً العالمً) ،41تمتلك أٌضا ً كمٌات من مصادر ؼاز طبقات الفحم تقدر بحدود
البحـث األول

 9.2ترٌلٌون متر مكعب (بٌنما ٌقدرها البعض اآلخر بحوالً  11ترلٌون متر
مكعب لتحتل المرتبة الثالثة فً العام)

42

وحوالً  3ترٌلٌون متر مكعب من مصادر

ؼاز الصخور الكتٌمة .43وباإلضافة إلى ذلك تعتبر الصٌن الدولة األكبر فً العالم
فً عملٌات تحوٌل الفحم إلى ؼاز.44
وبقدر تعلق األمر بمصادر النفط ؼٌر التقلٌدٌة ،تتبوأ الصٌن المركز الثالث
فً العالم فً امتبلك مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة
(بواقع  32.2ملٌار برمٌل) ،كما أنها تمتلك كمٌات كبٌرة من نفط الكٌروجٌن
(حوالً  11.98ملٌار طن) ومن النفط الثقٌل والثقٌل جداً (حولً  2.24ملٌار طن)
ورمال النفط (حوالً  2.26ملٌار طن) .45عبرت الصٌن عن اهتمامها للمضً قدما ً
فً تطوٌر مصادرها الضخمة من طبقات الفحم باإلضافة إلى رؼبتها فً تطوٌر
مصادر الؽاز الصخري.46
وقد سبق للصٌن وأن بدأت باستؽبلل مصادرها من ؼاز الصخور الكتٌمة
وؼاز طبقات الفحم منذ تسعٌنات القرن الماضً أما األنشطة الخاصة بتطوٌر الؽاز
الصخري ،فهً تزال حدٌثة العهد وأنه برؼم بدء فعالٌات األبحاث والتقٌٌم منذ عام
 ،47 2005فإن العملٌات االستكشافٌة الفعلٌة فً هذا المجال لم تبدأ إال فً نهاٌة عام
.48 2009

41

EIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September 24, 2015,
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas.
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
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ؼٌر التقلٌدٌة حوالً 44.5
بشكل عام بلػ إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز
يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)
ملٌار متر مكعب ،أي ما ٌعادل أكثر من  %41من إجمالً انتاجها من الؽاز
بشكل عام بلػ 49إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة حوالً 44.5
الطبٌعً عام  . 2012وشملت تلك الكمٌات على ؼاز الصخور الكتٌمة الذي
ملٌار متر مكعب ،أي ما ٌعادل أكثر من  %41من إجمالً انتاجها من الؽاز
هٌمن على إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وبواقع  32ملٌار متر مكعب (أي ما ٌعادل
الطبٌعً عام  .49 2012وشملت تلك الكمٌات على ؼاز الصخور الكتٌمة الذي
حوالً  % 72من إنتاج الصٌن من الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة) .تبله ؼاز
(أي ما ٌعادل
هٌمن على إنتاج الؽاز ؼٌر التقلٌدي وبواقع  32ملٌار متر مكعب
طبقات الفحم بواقع  12.5ملٌار متر مكعب (أي ما ٌعادل  .)%28علما ً بؤن مناجم
 50ؼاز
حوالً  % 72من إنتاج الصٌن من الؽاز من المصادر ؼٌر التقلٌدٌة) .تبله
الفحم تحت اإلنتاج تعتبر المصدر الرئٌسً لؽاز طبقات الفحم فً الصٌن  .أما
ٌعادل  .)%28علما ً بؤن مناجم
طبقات الفحم بواقع  12.5ملٌار متر مكعب (أي ما
بالنسبة للؽاز الصخري ،الزالت كمٌاته متواضعة جداً (بحدود  0.05ملٌار متر
الفحم تحت اإلنتاج تعتبر المصدر الرئٌسً لؽاز طبقات الفحم فً الصٌن .50أما
مكعب) خبلل العام المذكور ،وكما ٌتضح من الشكل التالً- :
بالنسبة للؽاز الصخري ،الزالت كمٌاته متواضعة جداً (بحدود  0.05ملٌار متر
التالً- :
الشكل
ٌتضح من
مصادر وكما
العاممنالمذكور،
إنتاجخبلل
مكعب)
المختلفة لعام 2112
بؤنواعها
التقلٌدٌة
الغاز غٌر
الصٌن
(ملٌار متر مكعب)

الغاز
الصخري غٌر التقلٌدٌة بؤنواعها المختلفة لعام 2112
الغاز
مصادر
إنتاج الصٌن من
0.05

المجموع:
 33.11ملٌار متر مكعب
المجموع:
 33.11ملٌار متر مكعب

(ملٌار متر مكعب)

الغاز الصخري
0.05

غاز طبقات الفحم
12.5
غاز طبقات الفحم
12.5

غاز الصخور الكتيمة
32
غاز الصخور الكتيمة
32
المصدر:

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

المصدر:

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

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

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

49
هناك تفاوت كبٌر فً تقدٌرات المصادر المختلفة إلنتاج الصٌن من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،خصوصا ً وأنه ٌتم ،فً العادة ،تصنٌؾ إنتاج
ؼاز الصخور الكتٌمة ضمن إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز التقلٌدٌة(Cedigaz, Natural Gas in the World, 2012 Edition). .

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.
49

هناك تفاوت كبٌر فً تقدٌرات المصادر المختلفة إلنتاج الصٌن من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،خصوصا ً وأنه ٌتم ،فً العادة ،تصنٌؾ إنتاج
 35صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.
ؼاز
الصخور الكتٌمة ضمن إنتاج الصٌن من مصادر الؽاز التقلٌدٌة(Cedigaz, Natural Gas in the World, 2012 Edition). .
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية
الجزء50الأول
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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وبشكل عام وبعد نجاح "ثورة" الؽاز الصخري فً الوالٌات المتحدة ،أصبح
هنالك اهتمام فعلً ومتزاٌد بالتجربة األمرٌكٌة من قبل الصٌن التً اعتبرت دولة
البحـث األول

مرشحة قوٌة لتكرار تلك التجربة األمرٌكٌة ،نظرا ضخامة مصادرها من الؽاز
الصخري التً تفوق الموارد األمرٌكٌة باإلضافة إلى طلب الصٌن المتنامً على
الؽاز.51

وهكذا بدأ التركٌز على تطوٌر الؽاز الصخري كؤولوٌة .52وتبحث

الشركات الوطنٌة الصٌنٌة عن التجارب التكنولوجٌة فً مجال صناعة الؽاز
(والنفط) الصخري عن طرٌق استثماراتها المباشرة فً تلك الصناعة فً امرٌكا
الشمالٌة ومن خبلل مشاركتها مع شركات النفط العالمٌة فً الصٌن.
وكما سبق ذكرهٌ ،زال إنتاج الصٌن من الؽاز الصخري متواضعا ً جداً.
باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج عملٌات استكشافه وتطوٌره مإخراً تجعل االحتماالت
الخاصة بنمو الؽاز الصخري الصٌنً ،وبدرجة كبٌرة ،ؼٌر مإكدة

53

باإلضافة إلى

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

القرٌب

والبعٌد.

فمثبلً،

طبقا ً للخطة

الخمسٌة

الصٌنٌة

للفترة

( )2015 – 2011المنشورة فً مارس ٌ ،2014تزاٌد إنتاج الصٌن من الؽاز
الصخري لٌتراوح ما بٌن  100 – 60ملٌار متر مكعب بحلول عام  .54 2020لكنه
وبضوء التحدٌات والمعوقات التً تواجه الشركات العاملة فً تلك الصناعة ،ومن
أهمها الطبٌعة الجٌولوجٌة المعقدة لمكامن الؽاز الصخري الصٌنٌة والتكالٌؾ
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
الحكومة الصٌنٌة بوضع احبلمها الطموحة جانبا ً فٌما ٌخص استنساخ التجربة
األمرٌكٌة وإعادة النظر باإلنتاج المستهدؾ لعام  2020وتخفٌضه إلى  30ملٌار متر
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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55
نهثترول (أواتك)
انًصذرج
الصعوباتانعرتٍح
مكعب  .ونتٌجة لتلك يُظًح األقطار
الشركات العالمٌة مثل كونوكو
بعض
قررت

فٌلٌبس55وقؾ عملٌاتها فً بعض المناطق فً الصٌن.56
مكعب  .ونتٌجة لتلك الصعوبات قررت بعض الشركات العالمٌة مثل كونوكو
وصول إنتاج الصٌن من الؽاز
المناطققة فًالدولٌة
وكالة الطا
وقؾجهتها،
فٌلٌبس من
الصٌن.56
تتوقعبعض
عملٌاتها فً
الصخري إلى حوالً  90ملٌار متر مكعب بحلول عام  .2040أما بالنسبة إلنتاجها
من جهتها ،تتوقع وكالة الطاقة الدولٌة وصول إنتاج الصٌن من الؽاز
من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة األخرى (ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة
الصخري إلى حوالً  90ملٌار متر مكعب بحلول عام  .2040أما بالنسبة إلنتاجها
وتحوٌل الفحم إلى ؼاز) فإنه ٌتوقع بلوغ كل منها بحدود تتراوح ما بٌن 65 – 40
من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة األخرى (ؼاز طبقات الفحم وؼاز الصخور الكتٌمة
ملٌار متر مكعب بحلول العام المذكور ،وكما ٌتضح من الشكل التالً:
وتحوٌل الفحم إلى ؼاز) فإنه ٌتوقع بلوغ كل منها بحدود تتراوح ما بٌن 65 – 40
حسب النوع
ٌتضحغٌر
المصادر
الصٌنعاممن الغاز
إنتاج
توقعات
التقلٌدٌةالتالً:
من الشكل
المذكور،منوكما
بحلول ال
مكعب
ملٌار متر
(ملٌار متر مكعب)
توقعات إنتاج الصٌن من الغاز من المصادر غٌر التقلٌدٌة حسب النوع
(ملٌار متر مكعب)

المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015. :
المصدرIEA, World Energy Outlook, 2015. :

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

المستهدفة ٌتوقع أن تصبح الصٌن احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز الصخري
األحوال ،فإنه حتى فً حالة عدم إمكانٌة تحقٌق معدالت اإلنتاج
وفً كل
خبلل العقدٌن القادمٌن.57
المستهدفة ٌتوقع أن تصبح الصٌن احدى الدول الكبرى المنتجة للؽاز الصخري
خبلل العقدٌن القادمٌن.57
55

Ann 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
55 Cedigaz, Natural Gas in the World-2013 Edition.
Ann Chee, China’s Shale Gas Aspirations Face a Reality Check, Shale Gas International, Autumn/Fall

2015.
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ٌذكر ،أن تكنولوجٌا تحوٌل الفحم إلى ؼاز فً الصٌن تعتبر أكثر تقدما ً
بالمقارنة مع أنواع الوقود ؼٌر التقلٌدٌة األخرى ،ما جعل البعض ٌتوقع بؤن نمو
البحـث األول

تحوٌل الفحم إلى ؼاز سٌكون بدرجة أسرع بالمقارنة مع الؽاز الصخري فً
الصٌن.58
من جهة أخرى ٌعتقد العدٌد من المحللٌن فً الصناعة بؤنه بإمكان إنتاج الؽاز
الصخري أن ٌلعب دوراً مهما ً فً امدادات الؽاز الصٌنٌة بعد عام .59 2020

وتشٌر مصادر أخرى أمكانٌة تحقٌق الصٌن إلنتاج واسع النطاق من الؽاز
الصخري تبدو أكثر احتماالً بحلول عام  2020و بعد ذلك .60كما أن تلك
التطورات ستكون بشكل متدرج ولٌس على هٌئة "ثورة" كما حصل فً الوالٌات
المتحدة. 61
أما بقدر تعلق األمر بالنفط الصخري ،فإنه وبرؼم بعض االكتشافات الهامة
التً تحققت خبلل السنوات األخٌرة فً الصٌن) .حٌث تم تحقٌق أكبر اكتشاؾ للنفط
الصخري فً الصٌن فً شهر ماٌو  .62(2015فإن تطوٌر مصادر النفط الصخري

ال تعتبر أولوٌة للحكومة حالٌا ً لكنها قد تصبح كذلك فً المستقبل فً حالة التؤكد من
نجاح تجربة الؽاز الصخري الصٌنٌة.63

 : 3 – 4روسٌـــا
كما سبق ذكره ،طبقا ً لبٌانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة
األمرٌكٌة ،تتبوأ روسٌا المركز الثانً فً قائمة الدول العشرة األكبر فً امتبلك
مصادر النفط الصخري فً العالم بامتبلكها حوالً  75ملٌار برمٌل من مصادر
58

China Energy Fund Committee (CEFC), China Energy Focus: Natural Gas 2013.
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
st
Shale Gas International, China:Good News for Tight Oil, But Bad News for Shale Gas, 1 June 2015.
63
IEA, World Energy Outlook, 2014.
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النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة .أما بالنسبة للؽاز الصخري
فقد جاءت فً المركز التاسع بإمتبلكها  284.5ترلٌون قدم مكعب من مصادر الؽاز
الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة. 64
ٌجري حالٌا ً التركٌز فً روسٌا على تطوٌر مصادر النفط الصخري الذي
ٌعتبر أولوٌة بالمقارنة مع مصادر الؽاز الصخري وذلك لعدد من األسباب منها
ضخامة مصادرها من النفط الصخري نسبٌاً ،واالستنزاؾ الذي تعانً منه حقولها
النفطٌة التقلٌدٌة وبخاصة حقول سٌبٌرٌا بسبب تقادم عمرها .وبضوء إنتاجها النفطً
المرتفع (بمعدل حوالً  11ملٌون ب/ي) فإنه ومن دون تطوٌر طاقات إنتاج جدٌدة
سواء من مكامن النفط الصخري أو من مكامن النفط فً القطب الشمالًٌ ،توقع بدء
االنتاج قرٌبا ً باإلنخفاض.65
من جهة أخرى ،بالرؼم من امتبلك روسٌا لمصادر كبٌرة من الؽاز
الصخري ،صرحت مإخراً شركة ؼازبروم بؤنه لٌس من المناسب تطوٌر تلك
المصادر حالٌا ً وذلك بضوء ضخامة احتٌاطٌاتها من الؽاز التقلٌدي والتً تقدر
بحوالً  %17من اإلجمالً العالمً كما فً نهاٌة عام 2014

66

وانخفاض تكالٌؾ

اإلنتاج بدرجة كبٌرة بالمقارنة مع مصادر الؽاز الصخري .باإلضافة إلى ذلك فإنه
وبعد بدء بعض حقول الؽاز التقلٌدي الجدٌدة فً اإلنتاج ،أصبح لدى شركة
ؼازبروم طاقة انتاجٌة فائضة عن حاجة أسواقها الحالٌة لبلستهبلك

المحلً

والتصدٌر .67لكن قد تقوم روسٌا بتسرٌع التوسع التقنً بإتجاه اإلنتاج من مصادر
الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة لدوافع جٌوسٌاسٌة ،والتً ؼالبا ً ما تؽطً على "عقبلنٌتها
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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تزاٌد الطلب العالمً على الؽاز بؤكثر من  %46ما بٌن عامً .68 2040 – 2013
وبالتالً ،،فقد تجد روسٌا صعوبة فً الحفاظ على حصتها فً أسواق الؽاز العالمٌة
البحـث األول

(والتً تقدر بحدود  )%20من دون اللجوء إلى استخدام تقنٌات جدٌدة تمكنها من
تعزٌز إمداداتها من الؽاز بدرجة كبٌرة وفتح اتجاهات تصدٌرٌة جدٌدة.69
ٌذكرٌ ،تركز حالٌا ً إنتاج روسٌا من مصادر الؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ،وبدرجة
رئٌسٌة ،على ؼاز طبقات الفحم وإن كانت مستوٌات إنتاجها قلٌلة نسبٌا ً .وتقلٌدٌاً،
كان استخراج ؼاز طبقات الفحم ٌعتبر ناتج عرضً لمنظومات فصل الؽاز فً
مناجم الفحم .وفً عام  2003أطلقت شركة ؼاز بروم مشروع لئلنتاج التجاري
لؽاز طبقات الفحم فً حوض "كوزباز" ( )Kuzbassفً سٌبٌرٌا والذي تقدر
احتٌاطٌاته من ؼاز طبقات الفحم بحدود  13.1ترلٌون متر مكعب

70

(علما ً بؤن

روسٌا تعتبر ثانً أكبر دولة بعد الصٌن فً امتبلك مصادر ؼاز طبقات الفحم).71
وٌبلػ معدل اإلنتاج السنوي "لحوض كوزباز" بحدود  4ملٌار متر مكعب

72

والتً

تستخدم لتولٌد الكهرباء وتجهٌز محطات تعبئة الؽاز.73
بقدر تعلق األمر بمصادر النفط الصخري ،تتركز حصة األسد منها فً
تشكٌل "باشٌنوؾ" ( )Bashenovالواقع فً ؼرب سٌبٌرٌا ،والذي جذب االهتمام
األكبر ،حٌث ٌعتقد بعض الخبراء بؤنه ٌمثل أكبر تراكم للنفط الصخري فً العالم.74

هذا باإلضافة إلى تشكٌل "أشٌموؾ" ( )Achimovفً شمال سٌبٌرٌا وتشكٌل

"دومانك" ( )Domanikفً اقلٌم الٌورال  -فولؽا .75وٌتمٌز تشكٌل "باشٌنوؾ"

68

IEA, World Energy Outlook, 2015.
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
th
V.T. Khryukin etal, Development of Coalbed Methane in Russia: First Results and Prospects, 25
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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بواعدٌة عالٌة برؼم توقع إمكانٌة استؽبلل جزء صؽٌر فقط من ذلك التشكٌل الواسع
جداً الذي ٌؽطً مساحة حوالً ملٌون كٌلو متر مربع عبر ؼرب سٌبٌرٌا ،76وتفوق
مساحته ،بعدة مرات ،تشكٌل "باكن" فً الوالٌات المتحدة الذي كان الدافع الرئٌسً
وراء "ثورة" السجٌل األمرٌكٌة.77
لقد أدركت روسٌا بؤنها منذ البداٌة بحاجة إلى التكنولوجٌا األجنبٌة لتطوٌر
مصادرها من النفط الصخري وعرضت خبلل السنوات األخٌرة محفزات ضرٌبٌة
لجذب االستثمارات األجنبٌة إلى صناعة النفط الصخري فً الببلد وحصل بعض
التقدم فً هذا المجال

78

بعد انضمام شركات مثل اكسون موبل وشل وتوتال للدخول

بمشاركات مع الشركات الروسٌة إال أن العقوبات التً فرضتها الوالٌات المتحدة
والدول األوروبٌة فً سبتمبر  2014على روسٌا بعد األزمة الروسٌة – األوكرانٌة
األخٌرة وتم بموجبها منع تصدٌر السلع والخدمات والتكنولوجٌا إلى المشارٌع فً
القطب الشمالً وفً المٌاه العمٌقة ومكامن السجٌل قد نتجت عن قٌام معظم تلك
الشركات بتعلٌق أنشطتها االستكشافٌة فً مجال النفط الصخري الروسً.79
كما تعانً صناعة النفط الصخري الروسٌة من تحدٌات وصعوبات أخرى
منها الظروؾ الجٌولوجٌة الصعبة

80

وتباٌن نوعٌة الصخور خصوصا ً وأن نوعٌة
81

بعض الصخور فً تلك المناطق قد تزٌد من صعوبة تدفق النفط بإتجاه األعلى ،
هذا باإلضافة إلى ظروؾ الطقس الباردة والموقع الجؽرافً النائً للحقول والتً
تإدي بمجملها إلى صعوبة عملٌات الحفر وزٌادة التكالٌؾ وبخاصة بالنسبة للنقل.
كما تعانً أٌضا ً من معارضة بٌئٌة ومن التعلٌمات الحكومٌة البطٌئة وؼٌر الكفوءة
باإلضافة إلى االنخفاض الحاد فً مستوٌات أسعار النفط العالمٌة والتً أثرت سلبا ً
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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فً اقتصادٌات المشارٌع فً تلك الصناعة بضوء التكالٌؾ العالٌة نسبٌاً ،حٌث قدرت
ملٌونأواتك)
10نهثترول (
انًصذرج
يُظًح األقطار
دوالر فً بعض األحٌان.82
انعرتٍحتفوق
الواحد قد
بعض المصادر تكالٌؾ البئر

البحـث األول

سبق
التوقعات الت
التكالٌؾتحقٌق
بضوءٌصعب،
والمعوقات ،فإنه
وبضوء تلك
حٌثًقدرت
العالٌة نسبٌاً،
التحدٌاتتلك الصناعة
المشارٌع فً
فً اقتصادٌات
النفط
روسٌا من
وصول
أشارت10إلى
الروسٌة وال
الحكومة
بعضاطلقتها
وأن
األحٌان.82
إنتاج بعض
دوالر فً
ملٌون
الواحدتًقد تفوق
تكالٌؾ البئر
المصادر
الصخري إلى أكثر من ملٌون ب/ي بحلول  2025وإلى  1.7ملٌون ب/ي بحلول
وبضوء تلك التحدٌات والمعوقات ،فإنه ٌصعب ،تحقٌق التوقعات التً سبق
عام  .83 2030من جانبها تشٌر تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة (الحالة المرجعٌة) إلى
وأن اطلقتها الحكومة الروسٌة والتً أشارت إلى وصول إنتاج روسٌا من النفط
وصول إنتاج روسٌا من النفط الصخري إلى حولً  500ألؾ ب/ي بحلول عام
الصخري إلى أكثر من ملٌون ب/ي بحلول  2025وإلى  1.7ملٌون ب/ي بحلول
 2030وإلى83حوالً  600ألؾ ب/ي بحلول عام .842040
عام  . 2030من جانبها تشٌر تقدٌرات وكالة الطاقة الدولٌة (الحالة المرجعٌة) إلى
وصول إنتاج روسٌا من النفط الصخري إلى حولً  500ألؾ ب/ي بحلول عام

 : 4 – 4أمرٌكا الالتٌنٌة

 2030وإلى حوالً  600ألؾ ب/ي بحلول عام .842040
بشكل عام ،تمتلك دول امرٌكا البلتٌنٌة كمٌات كبٌرة من مصادر النفط
الالتٌنٌةقدرتها إدارة معلومات الطاقة األمركٌة بحدود  73ملٌار
أمرٌكا والتً
الصخري
والؽاز: 4
–4
برمٌل من النفط الصخري القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة (ما ٌعادل حوالً
بشكل عام ،تمتلك دول امرٌكا البلتٌنٌة كمٌات كبٌرة من مصادر النفط
 %17.4من اإلجمالً العالمً وحوالً  1978ترٌلٌون قدم مكعب من الؽاز
والؽاز الصخري والتً قدرتها إدارة معلومات الطاقة األمركٌة بحدود  73ملٌار
الصخري القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة (ما ٌعادل حوالً  %26من
برمٌل من النفط الصخري القابل لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة (ما ٌعادل حوالً
اإلجمالً العالمً).85
 %17.4من اإلجمالً العالمً وحوالً  1978ترٌلٌون قدم مكعب من الؽاز
تلك
تطوٌر
استكشاؾ
الناحٌةالزالت
االمكانٌات منالكبٌرة
وبرؼم
 %من
حوالًو 26
وتائر ٌعادل
التقنٌة (ما
القابلتلكلبلستخبلص
الصخري
وتواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات من بٌنها التكالٌؾ العالٌة
المصادر بطٌئة
العالمً).85
اإلجمالً
وبخاصة للحفر والقلق من الجوانب البٌئٌة ،باإلضافة إلى ذلك تمتلك بعض دول
وبرؼم تلك االمكانٌات الكبٌرة الزالت وتائر استكشاؾ وتطوٌر تلك
المصادر بطٌئة وتواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات من بٌنها التكالٌؾ العالٌة
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,
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83
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84
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85
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المنطقة ،مثل البرازٌل والمكسٌك ،مصادر هٌدروكربونٌة تقلٌدٌة والتً تكتسب
األولوٌة فً التطوٌر خبلل السنوات القلٌلة القادمة.86
وتتصدر األرجنتٌن دول المجموعة المذكورة كؤكبر دولة فً امتبلكها لكل
من مصادر النفط والؽاز الصخري القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة تلٌها
المكسٌك فً المركز الثانً فً مجال الؽاز الصخري والثالث فً مجال النفط
الصخري ،والبرازٌل فً المركز الثالث فً مجال الؽاز الصخري .أما فنزوٌبل،
فتؤتً فً المركز الثانً فً مجال النفط الصخري والرابع فً مجال الؽاز الصخري
وكما ٌتضح من الجدول التالً- :
مصادر النفط والغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة
فً أمرٌكا الالتٌنٌة
األرجنتٌن

النفط الصخري
(ملٌار برمٌل)
27

الغاز الصخري الرطب
(ترلٌون قدم مكعب)
801.5

الدولة

المكسٌك

13.1

545.2

بولٌفٌا

0.6

36.4

البرازٌل

5.3

244.9

تشٌلً

2.3

48.5

كولومبٌا

6.8

54.7

البرغواي

3.7

75.3

األروغواي

0.6

4.6

فنزوٌال

13.4

167.3

المجموع

7218

197814

النسبة من اإلجمالً العالمً

%1714

%2611

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September :
24,2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshaleegas.

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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لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة .وسٌتم االقتصار فً هذه الجزئٌة التركٌز على
األرجنتٌن كونها الدولة التً تمتلك الكمٌات األكبر من مصادر النفط والؽاز
البحـث األول

الصخري ضمن دول المجموعة المذكورة وٌجري فٌها حالٌا ً إنتاج النفط الصخري
وإن كانت التزال بكمٌات قلٌلة نسبٌاً.

األرجنتٌن
كما سبق وأن تمت اإلشارة ،تعتبر األرجنتٌن الدولة الوحٌدة المنتجة للنفط
الصخري فً العالم خارج أمرٌكا الشمالٌة .وتمتلك إمكانٌات كبٌرة من النفط والؽاز
الصخري لدرجة أن البعض اعتبرها من الممكن أن تكون الدولة األكثر واعدٌة فً
مجال النفط والؽاز الصخري خارج أمرٌكا الشمالٌةٌ .87قع الجزء األكبر من
مصادر األرجنتٌن من النفط والؽاز الصخري فً حوض أو أقلٌم "نٌكوٌن"
( )Neuquenالواقع جنوب شرق مدٌنة بوٌنس آٌرس على طول المنطقة الحدودٌة
مع تشٌلً.88

وٌتركز االهتمام بدرجة كبٌرة حول تشكٌل "فاكا مورتا" ()Vaca Muerta
الواقع فً الحوض المذكور وٌؽطً مساحة حوالً  30000كٌلو متر مربع حٌث
قدرت إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة احتٌاطٌات التشكٌل بحدود  308ترلٌون قدم
مكعب من الؽاز الصخري وحوالً  16ملٌار برمٌل من النفط القابلة لبلستخبلص
من الناحٌة التقنٌة .وعملت الحكومة األرجنتٌنٌة على تقسٌم التشكٌل إلى قطاعات
استكشافٌة وتطوٌرٌة منحت بعضها لشركات عالمٌة تعمل حالٌا ً فً المنطقة
المذكورة ضمن عقود امتٌاز منها شفرون واكسون موبل وتوتال ورٌبسول
واباتشً

89

وبتروناس المالٌزٌة.

وبالتالً ،فقد تم حفر أكثر من  300بئر فً
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Argentina, Chattam House MENA Energy Conference, London, 27 January 2015.
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االرجنتٌن خبلل الفترة المحصورة ما بٌن عامً  ،2015 – 2013واستهدؾ الجزء
األكبر من تلك األنشطة النفط والؽاز الصخري فً تشكٌل "فاكا مورتا" .
ومن ممٌزات تشكٌل "فاكا مورتا" طبٌعته الجٌولوجٌة الممتازة وقربه من
شبكة أنابٌب الؽاز القائمة خصوصا ً وأن لحوض "نٌكوٌن" تارٌخ طوٌل فً مجال
إنتاج النفط والؽاز من المصادر التقلٌدٌة مما ٌقلل من تكالٌؾ نقل المنتج إلى
السوق .90إضافة إلى ذلك فإن الضؽوطات البٌئٌة تعتبر أقل حدة فً األرجنتٌن
خصوصا ً وأن المنطقة التً تتواجد فٌها مصادر النفط والؽاز الصخري مثل حوض
"نٌكوٌن" ذات كثافة سكانٌة قلٌلة .وهذا ما جعل باإلمكان استخدام ذات التقنٌات
المستخدمة فً الوالٌات المتحدة فً األرجنتٌن وبخاصة فً "فاكا مورتا".91
ومن بٌن التحدٌات التً تواجه صناعة النفط والؽاز الصخري فً األرجنتٌن
هً التكالٌؾ العالٌة نسبٌا ً بالمقارنة مثبلً مع الوالٌات المتحدة باإلضافة إلى ظروؾ
الجو االستثماري ؼٌر المإاتٌة فً األرجنتٌن وبخاصة لبلستثمارات الكبٌرة بضوء
السٌاسات الحكومٌة ؼٌر المستقرة.92

 : 5 – 4الدول العربٌة
كما هو معلوم ،تمتلك الدول العربٌة احتٌاطٌات ضخمة من مصادر النفط
والؽاز التقلٌدٌة ،إال أن األنشطة االستكشافٌة والتقٌٌمٌة التً أجرٌت حدٌثا ً أشارت
إلى أن المنطقة تعتبر واعدة أٌضا ً

93

فً مجال النفط والؽاز الصخري.

وتشٌر تقدٌرات إدارة معلومات الطاقة األمرٌكٌة إلى استحواذ المنطقة
العربٌة على حوالً  %16من إجمالً مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص
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January 2013.
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والتعاون العربي
من النفط
مجلة
التقنٌة وعلى نسبة مقاربة لذلك من إجمالً مصادر الؽاز الصخري
الناحٌة
58
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القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.

نهثترول (
المرجع انًصذرج
األقطار انعرتٍح
أواتك) كمٌات كبٌرة من النفط
المنطقة
امتبلك
يُظًحمن
وٌعتقد البعض بؤنه

البحـث األول

والؽاز الصخري لكنها ال تزال ،وإلى درجة كبٌرة ،ؼٌر معروفة على وجه الدقة فً
من الناحٌة التقنٌة وعلى نسبة مقاربة لذلك من إجمالً مصادر الؽاز الصخري
الوقت الحاضر.94
القابلة لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة.
فمثبلً ،لم ٌتم شمول المملكة العربٌة السعودٌة فً التقدٌرات األخٌرة إلدارة
وٌعتقد البعض بؤنه من المرجع امتبلك المنطقة كمٌات كبٌرة من النفط
معلومات الطاقة األمرٌكٌة ،لكنه ٌعتقد بؤن المملكة تعتبر واعدة فً مجال الؽاز
والؽاز الصخري لكنها ال تزال ،وإلى درجة كبٌرة ،ؼٌر معروفة على وجه الدقة فً
الصخري حٌث94تم اكتشاؾ كمٌات كبٌرة من الؽاز الصخري 95فٌها والتً تقدر
الوقت الحاضر .
96
بحوالً  600ترلٌون قدم مكعب .
فمثبلً ،لم ٌتم شمول المملكة العربٌة السعودٌة فً التقدٌرات األخٌرة إلدارة
ومصر
(الجزائر
تعتبر عربٌة
ثمانٌة دول
الطاقةتقدٌرات
وشملت
مجال الؽاز
واعدة فً
الطاقةالمملكة
معلومات بؤن
إدارةلكنه ٌعتقد
األمرٌكٌة،
معلومات
والتًاألولى
المرتبة
الؽازحٌث تحتل
واإلمارات)
وعمان
واألردن
وتونس
والمؽرب
ولٌبٌا
تقدر
الصخري95لٌبٌافٌها
كبٌرة من
كمٌات
اكتشاؾ
ٌث تم
الصخري ح
بعربٌا ً
لمصادر النفط الصخري بواقع  26.1ملٌار برمٌل تلٌها
مجال
امتبلكها مكعب.96
ترلٌون قدم
حوالًفً600
اإلمارات بحدود  22.6ملٌار برمٌل ،ما ٌعنً استحواذ الدولتان بصورة مجتمعة
وشملت تقدٌرات إدارة معلومات الطاقة ثمانٌة دول عربٌة (الجزائر ومصر
على حوالً  %73من مجموع مصادر النفط الصخري القابلة لبلستخبلص من
ولٌبٌا والمؽرب وتونس واألردن وعمان واإلمارات) حٌث تحتل لٌبٌا المرتبة األولى
الناحٌة التقنٌة فً الدول العربٌة وفق تقدٌرات المصدر المذكور.
عربٌا ً فً مجال امتبلكها لمصادر النفط الصخري بواقع  26.1ملٌار برمٌل تلٌها
حوالً
األولى بإمت
الجزائر
الصخري،
بحدودناحٌة
أما من
بلكهامجتمعة
بصورة
المرتبةالدولتان
استحواذ
فتحتلٌعنً
برمٌل ،ما
الؽازملٌار
22.6
اإلمارات
الؽاز
مجموع مصادر
حوالً %58
مجموعما ٌعادل
مكعب ،أي
 707ترٌ
لبلستخبلص من
الصخريمنالقابلة
مصادر النفط
لٌون73قدم %من
حوالً
على
المذكور.قدم مكعب) ما ٌعنً
المصدر ترلٌون
تقدٌرات (205.3
وفقاإلمارات
عربٌةتلٌها
العربٌة
الدول
الصخري
الدول ال
فً فً
التقنٌة
الناحٌة
امتبلك الدولتان ما ٌقارب من  %75من مجموع مصادر الؽاز الصخري القابلة
أما من ناحٌة الؽاز الصخري ،فتحتل الجزائر المرتبة األولى بإمتبلكها حوالً
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً الدول العربٌة ،وكما ٌتضح من الجدول التالً- :
 707ترٌلٌون قدم مكعب ،أي ما ٌعادل حوالً  %58من مجموع مصادر الؽاز
الصخري فً الدول العربٌة تلٌها اإلمارات ( 205.3ترلٌون قدم مكعب) ما ٌعنً
امتبلك الدولتان ما ٌقارب من  %75من مجموع مصادر الؽاز الصخري القابلة
لبلستخبلص من الناحٌة التقنٌة فً الدول العربٌة ،وكما ٌتضح من الجدول التالً- :
95

IEA, World Energy Outlook, 2014.
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تقدٌرات مصادر النفط والغاز الصخري القابلة لالستخالص من الناحٌة التقنٌة
يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)
فً الدول العربٌة التً شملتها دراسة إدارة معلومات الطاقة
الدولة

النفط الصخري

الغاز الصخري الرطب

الدولة
مصر

لٌبٌا
الجزائر
المغرب
مصر
تونس
لٌبٌا
األردن
المغرب
عمان
تونس
اإلمارات العربٌة المتحدة
األردن
المجموع
عمان
النسبة من اإلجمالً العالمً
اإلمارات العربٌة المتحدة

الصخري
النفط 4.6
(ملٌار برمٌل)
26.1
5.7
4.6
1.5
26.1
0.1
6.2
1.5
22.6
0.1
6618
6.2
%16
22.6

الصخري الرطب
الغاز 100
(ترٌلٌون قدم مكعب)
121.6
706.9
11.9
100
22.7
121.6
6.8
11.9
48.3
22.7
205.3
6.8
122315
48.3
%16
205.3

النسبة من اإلجمالً العالمً

%16

%16

الناحٌة مكعب)
(ترٌلٌون قدم
(ملٌار
التقنٌة
برمٌل)لالستخالص من
القابلة
تقدٌرات مصادر النفط والغاز الصخري
706.9
5.7
الجزائر
الدول العربٌة التً شملتها دراسة إدارة معلومات الطاقة
فً

المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September :
122315
6618
المجموع
24,2015. http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshaleegas
.
المصدرEIA, Analysis and Projections: World Shale Resource Assessments, Updated September :
24,2015.
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshaleegas
.
مصادرها من
الدول العربٌة وبجدٌة امكانٌة استؽبلل
وت درس العدٌد من

النفط والؽاز ؼٌر التقلٌدٌة ولدٌها خطط فً هذا المجال ودخل بعضها بعقود مع
من
مصادرها
استؽبلل
وبجدٌة
الشركاتالعدٌد
بعض وت درس
بتحدٌات
المساعً
امكانٌة تلك
أنه تواجه
العربٌة إال
الدولالؽرض.
من لهذا
العالمٌة
مع
المٌاه بعقود
بعضها
إلى المجال
والحاجةهذا
خطط فً
ولدٌها
التقلٌدٌة
والؽاز
النفط
باإلضافة
ودخل من
كمٌات كبٌرة
العالٌة
التكالٌؾ
ؼٌرمنها
متعددة
ومعوقات
الؽرض .إال أنه تواجه تلك المساعً بتحدٌات
المحلٌة لهذا
الطاقة العالمٌة
الشركات
بعضأسعار
إلى
المنخفضة.97
ومعوقات متعددة منها التكالٌؾ العالٌة والحاجة إلى كمٌات كبٌرة من المٌاه باإلضافة
مصر عقد مع شركة أباتشً األمرٌكٌة وعقد مع
فعلى سبٌل المثال وقعت
إلى أسعار الطاقة المحلٌة المنخفضة.97
شركة شل الستخراج الؽاز الصخري من ثبلثة مواقع فً الصحراء الؽربٌة،
مع
والؽاز عقد مع
وقعت مصر
سبٌل المثال
فعلى
وعقدلدٌها
األمرٌكٌة بؤن
أباتشًعام 2015
شركة بداٌة
البحرٌنٌة فً
القابضة للنفط
شركة
وأعلنت ال
الصحراء
البحرٌنمواقع
حقل ثبلثة
الصخري من
الؽازالؽاز
الستخراج
برنامج شل
شركة
الؽربٌةً،
وكسً عقدا
فً شركة أ
ومنحت
الصخري فً
إلستكشاؾ
الصخري.للنفط والؽاز البحرٌنٌة فً بداٌة عام  2015بؤن لدٌها
شركة القابضة
وأعلنت
الستخراجال الؽاز
برنامج إلستكشاؾ الؽاز الصخري فً حقل البحرٌن ومنحت شركة أوكسً عقداً
الستخراج الؽاز الصخري.
MEES, 26 April, 2013.
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من جهة أخرى ،قررت شركة أرامكو السعودٌة فً بداٌة عام  2014زٌادة
استثماراتها فً مجال عملٌات استؽبلل مصادر الؽاز الصخري فً صحراء الربع
البحـث األول

الخالً وفً المناطق الجنوبٌة والؽربٌة الشمالٌة فً المملكة .وفً مارس ،2014
وقعت األردن عقد مع شركة ساكوس السعودٌة وبدأت الشركة بدراسة احتٌاطٌات
النفط الصخري فً منطقة عطارات أم الؽدران وٌتوقع بدء اإلنتاج فً عام .2017
كما بدأت المؽرب باستكشاؾ احتٌاطٌات النفط والؽاز الصخري وقامت فً بداٌة
عام  2013بمنح بعض الشركات العالمٌة عقود استكشاؾ واستخراج لهذا الؽرض.
كما قامت شركة سونطراك الجزائرٌة ومنذ عدة سنوات بإجراء دراسات وتقٌٌم
لمصادرها من الؽاز الصخري بحفر عدد من اآلبار االستكشافٌة ،وبخاصة فً
منطقة عٌن صالح إلستؽبلل مصادرها من الؽاز الصخري .98وأعلنت فً منتصؾ
عام  2014بؤنها تتوقع بدء اإلنتاج من حقولها من الؽاز الصخري بحلول عام
 2020وبطاقة إنتاجٌة بحدود  30ملٌار متر مكعب كمرحلة أولى.99
وبشكل عام تت بوأ الجزائر مركز الصدارة فً العالم العربً فً مجال التنقٌب
عن الؽاز الصخري

100

وجذبت تجربتها فً هذا المجال اهتماما ً كبٌراً من قبل

المحلٌٌن ووسائل اإلعبلم.
و تعانً صناعة الؽاز الجزائرٌة خبلل السنوات األخٌرة من انخفاض فً
الصادرات بسبب االنخفاض فً معدالت اإلنتاج ،وبخاصة بعد عام  ،1012005من
جهة ،واالستهبلك المحلً المتنامً للؽاز من جهة أخرى .وقد كان ذلك أحد الدوافع
الرئٌسٌة وراء اندفاع شركة سوناطراك بإتجاه استؽبلل مصادر الؽاز الصخري
المحلٌة .وقد أدخلت الحكومة فً فبراٌر  2013تعدٌبلت على قانون المحروقات
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.
صناعة النفط والغاز الطبٌعً غٌر التقلٌدٌة خارج امرٌكا الشمالٌة وآفاقها المستقبلٌة.

48
صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية خارج أمريكا الشمالية وآفاقها المستقبلية الجزء الأول

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

يُظًح األقطار انعرتٍح انًصذرج نهثترول (أواتك)

المصادر ؼٌر التقلٌدٌة.102

وتم توقٌع اتفاقات تعاون مع بعض الشركات

العالمٌة ،103لهذا الؽرض لوقؾ االتجاه االنخفاضً فً صادرات الؽاز إال أن
التجربة الجزائرٌة تواجه العدٌد من التحدٌات والمعوقات ،والتً بدورها أثارت
جدالً داخلٌا ً حول جدوى استؽبلل تلك المصادر.
ابتداء ،أثار قرار الحكومة بطرق أبواب مصادر الؽاز الصخري فً الببلد
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
المناطق التً تعتمد إلى حد كبٌر على الزراعة.104
فٌما ٌخص حقول الؽاز الصخري الجزائرٌة وحسب تقرٌر إدارة معلومات
الطاقة األمرٌكٌة ،105فإن معظم تلك الحقول تحتوي على ؼاز جاؾ وعدد قلٌل منها
فقط ٌحتوي على سوائل الؽاز الطبٌعً ،ما ٌعنً صعوبة تكرار التجربة األمرٌكٌة
إلختبلؾ الخصائص الجٌولوجٌة لحقول الؽاز الصخري بٌن البلدٌن وعدم إمكانٌة
الحصول على عوائد إضافٌة كان ٌمكن الحصول علٌها عن طرٌق تصدٌر هذا
المورد المصاحب للؽاز.
كما تعانً عملٌة استخراج الؽاز الصخري فً الجزائر من التكالٌؾ العالٌة
التً قدرت بؤنها تتراوح ما بٌن  44.9 – 9.1دوالر /ملٌون وحدة حرارٌة برٌطانٌة
والتً تفوق كثٌراً سعر البٌع للؽاز الجزائري.106
كما عملت أسعار النفط المنخفضة على تفاقم المشكلة والتؤثٌر سلبا ً على
اقتصادٌات مشارٌع استؽبلل الؽاز الصخري الجزائري .ومن العقبات الرئٌسٌة
102

Tim Boersma etal, Shale Gas in Algeria: No Quick Fix, Energy Security and Climate InitiativeBrookings, 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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األخرى هً الموقع النائً للمنطقة التً تحتوي على النفط والؽاز الصخري فً
البحـث األول
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مدخل
ال ي��ك��اد ي��وج��د خ�لاف ف��ي ال�صناعة البترولية ح��ول �أن ال��م��وارد
الهيدروكربونية موارد محدودة �ستن�ضب ذات يوم ،لكن الخالف هو في
التوقيت� ،أو بمعنى �أو�ضح هو في االتفاق على كون العالم قد و�صل �أم لم
ي�صل بعد �إلى ذروة الإنتاج ،وهل بد�أ تراجع هذا الإنتاج �أم ال؟
وم��ن الطبيعي �أن هناك م�ؤيدين لوجهتي نظر مختلفتين في هذا
ال�ش�أن ،ولكل فريق �شواهده التي ي�ستند �إليها ويقوي بها موقفه .وال
تهدف هذه الدرا�سة �إلى البحث في مو�ضوع ذروة الإنتاج ،لكنها تنظر
�إلى هذا المو�ضوع من زاوية �أنه كان من �أحد الأ�سباب التي دفعت بع�ض
دول العالم �إلى التوجه نحو التنقيب عن م�صادر زيت ال�سجيل بالرغم
من �صعوبة الو�صول �إليه فنياً ومالياً ،ذلك �أن وفرة االحتياطيات المتاحة
حالياً من النفط والغاز ال تعني بحال من الأحوال �أن هذه االحتياطيات
موزعة بالت�ساوي بين دول العالم .ولما كان ال�سجيل الزيتي وزيت ال�سجيل
ي�شيران �إلى �أمرين مختلفين ،فقد مهدت هذه الدرا�سة ب�إر�ساء تعريف
للم�صطلحات الم�ستخدمة فيها ،ثم �أوردت لمحة عن تاريخ ال�سجيل الزيتي
وجودته وت�صنيفه ،لتنتقل بعدها �إلى زيت ال�سجيل وم�صادره المقدرة في
العالم وفي بع�ض الدول العربية ،مع مرورها بو�ضع ال�سجيل الزيتي في
الأردن والمغرب و�إ�ستونيا .ثم ا�ستعر�ضت الدرا�سة التجربة الأكثر و�ضوحاً
في العالم في �إنتاج زيت ال�سجيل وهي تجربة الواليات المتحدة الأمريكية
ونظرت في �إمكانية نقل هذه التجربة �إلى الدول العربية بعد المرور على
�أهم التحديات التي تواجه �إنتاج زيت ال�سجيل.
لقد جذبت ال��والي��ات المتحدة الأن��ظ��ار بقوة خ�لال الأع���وام القليلة
الما�ضية من خالل ثورة ال�سجيل)*( كما يحلو للبع�ض �أن يدعوها ،و�سارعت
العديد من مراكز الأبحاث لتب�شر بظهور عهد بترولي جديد يقف في وجه
ما تراه الدول الم�ستهلكة احتكاراً لإنتاج النفط وتحكماً ب�أ�سعاره من قبل
الدول المنتجة .وعملت و�سائل الإعالم بدورها على ت�سليط ال�ضوء على
Shale Revolution

*
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ال�صورة حتى ظهر الأمر وك�أن �إنتاج زيت وغاز ال�سجيل �سيغير �شكل ال�صناعة البترولية �إلى الأبد،
و�سيوفر الطاقة ب�سعر زهيد.
لكن واقع الحال يبين �أن �إنتاج زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة بقي محدود الت�أثير على
�أ�سواق الواليات المتحدة فقط دون �أن يظهر له انعكا�س جليٌّ على �أ�سواق البترول العالمية ،بل
يمكن مالحظة �أن �أ�سعار خام برنت باتت �أعلى من �أ�سعار خام غرب تك�سا�س ،وهذا ال يعني �أن خام
غرب تك�سا�س قد انخف�ض �سعره ،فالمالحظ �أنه ي�سير بالتما�شي مع خام برنت ،لكن الفرق بين
ال�سعرين هو الذي ارتفع فقط ،كما �أن الأثر الداخلي على �أ�سواق الواليات المتحدة لم يكن بذلك
الحجم الذي ذهب البع�ض �إليه حتى اليوم على الأقل.
ويمكن بالنظر �إلى مخطط تغير �أ�سعار الغازولين في الواليات المتحدة ال�شكل ( )1تبيّن �أن
تغيرات �أ�سعار الغازولين تترافق بطبيعة الحال ومنذ فترة طويلة مع تغيرات �أ�سعار النفط ،وال يبدو
�أن �شيئاً تغير ب�شكل ملمو�س في الواليات المتحدة خالل ال�سنوات الأخيرة الما�ضية ،بل يالحظ
�أن المتو�سط ال�شهري لأ�سعار الغازولين ارتفع ب�شكل م�ستمر خالل خم�سة �أ�شهر متوالية ،منذ
�شهر ت�شرين الثاني /نوفمبر  ،2013وحتى �شهر �آذار /مار�س  ،2014كما يبدو وا�ضحاً �أن �أ�سعار
الغاز)*( بدورها ت�سير على منحى م�شابه لمنحى �أ�سعار النفط.
ال�شكل � : 1 -سعر الغازولين في الواليات المتحدة
و�سعر الغاز الم�صدر ،و�أ�سعار خامي برنت وغرب تك�سا�س

البيانات م�ستخل�صة من قاعدة بيانات الأ�سعار على موقع �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
* الأ�سعار في ال�شكل هي للغاز الأمريكي الم�صدّر.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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�أما عند النظر �إلى تفا�صيل �أ�سعار الغاز �ضمن الواليات المتحدة ال�شكل ( ،)2فيمكن مالحظة
نف�س منحى تغير �أ�سعار النفط ،و�إن كان من الوا�ضح �أن هناك تراجعاً في �أ�سعار الغاز بعد ارتفاعه
المفاجئ �أيام الأزمة االقت�صادية عام � ،2008إال �أنه من المالحظ �أي�ضاً ح�سب البيانات المتوفرة
�أن �أ�سعار الغاز لل�سيارات العاملة على الغاز بد�أت باالرتفاع تدريجياً منذ عام  ،2010كما بد�أت
�أ�سعار الغاز ترتفع بالن�سبة لال�ستخدامات ال�صناعية �أو لمحطات توليد الكهرباء ،بينما توقف
تراجع ال�سعر عند محطات القيا�س �أو ال�سعر لال�ستخدام التجاري ،ولم تتوفر بيانات ر�سمية لعام
 2013عن �أ�سعار الغاز على ر�أ�س البئر)*( في الواليات المتحدة ،لكن من المتوقع �أنها ارتفعت
بدورها كون اال�ستثناء الوحيد الملحوظ في المخطط بعد عام  2012هو تراجع �سعر الغاز
لال�ستخدام المنزلي.
ال�شكل� :2 -أ�سعار الغاز في الواليات المتحدة ح�سب اال�ستخدامات

البيانات م�ستخل�صة من قاعدة بيانات الأ�سعار على موقع �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبطبيعة الحال ف�إن هناك �أ�سباباً مختلفة لهذه التغيرات ال تنح�صر فقط فيما تم ذكره هنا،
لكن النظر في تفا�صيل الأ�سعار و�أ�سباب تغيراتها يقع خارج �أهداف هذه الدرا�سة ،و�إنما كان البد
من �إيراد هذه اللمحة قبل الخو�ض في المنظور الفني لزيت ال�سجيل ،لإي�ضاح �أن ت�أثير �إنتاج زيت
وغاز ال�سجيل ربما يكون له ت�أثير على الأ�سواق على المدى البعيد ،لكن ذلك يحتاج لت�ضافر عدد
كبير من العوامل مثل الطلب العالمي ،ومعدالت �إنتاج دول �أوبك والطاقات الإنتاجية االحتياطية
* هو ال�سعر المح�سوب بتق�سيم القيمة الإجمالية للغاز المنتج على كامل الكمية المنتجة من البئر.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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لديها ،ومعدالت �إنتاج الدول الأخرى� ،إلى ما هنالك من عوامل ،بينما تدل كل الم�ؤ�شرات المتاحة
حالياً على �أن ت�أثير �إنتاج زيت وغ��از ال�سجيل محدود وال ي��زال حكراً على ال�سوق الأمريكية
الداخلية ،و�إن ذهبت بع�ض الآراء �إلى �أن زيت ال�سجيل الأمريكي �ساهم في الحفاظ على ا�ستقرار
�أ�سعار النفط العالمية ب�شكل من الأ�شكال.
وا�ستناداً �إل��ى تقديرات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)*( ،بلغ �إنتاج الواليات المتحدة
من زيت ال�سجيل في الربع الثالث من عام  2013حوالي  3.22مليون ب/ي ،مما رفع �إنتاج
الواليات المتحدة �إلى حدود  7.84مليون ب/ي� ،أي ما يقارب  %10من �إنتاج العالم من ال�سوائل
الهيدروكربونية)**( .وفي �شهر �شباط/فبراير عام  2014بلغ �إنتاج زيت ال�سجيل  1.21مليون ب/ي
من منظومة ال�سجيل في  ،Eagle Fordوبلغ نحو  0.9مليون ب/ي من منظومة ال�سجيل في
 ،Bakken Shaleحيث ذكرت �إدارة معلومات الطاقة �أن �إنتاج هاتين المنظومتين �شكل  %63من
�إجمالي �إنتاج زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة في تلك الفترة ،مما يعني �أن ذلك الإجمالي بلغ
 3.35مليون ب/ي� .1أما خارج الواليات المتحدة ،فتعتبر كندا ورو�سيا الدولتان الوحيدتان اللتان
�أنتجتا زيت ال�سجيل بكميات تجارية ،حيث بلغ معدل �إنتاج كندا � 340ألف ب/ي في عام ،2013
ينتج معظمها من الأقاليم الغربية في البالد .بينما �أنتجت رو�سيا بمعدل � 120ألف ب/ي من زيت
ال�سجيل من حو�ض غرب �سيبيريا في نف�س العام.2

* Energy Information Administration (EIA).
** �أ�شارت تقديرات منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول� /أوابك في مطلع عام � 2014إلى �أن العالم �أنتج بمعدل  83مليون ب/ي
من ال�سوائل الهيدروكربونية في عام  ،2013وبالتالي ف�إن �إجمالي �إنتاج زيت ال�سجيل من الواليات المتحدة وكندا ورو�سيا في ذلك
العام بلغ نحو  %4.6من الإنتاج العالمي.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الفصل األول
�إر�ساء الم�صطلحات
تعتبر ت�سمية ال�سجيل الزيتي �أو ال�صخر النفطي  Oil Shaleالتي �شاع ا�ستخدامها م�ضلِلة
بع�ض ال�شيء� ،إذ �أن المادة التي يتم البحث عنها وا�ستخال�صها لي�ست النفط المعروف ،كما �أن
ال�صخر الحاوي لها لي�س ال�صخر الغ�ضاري بمفهومه العام .وربما من الأ�صح ا�ستخدام تعبير
ال�سجيل الزيتي للإ�شارة �إلى ال�صخر الحاوي على مركب هيدروكربوني ذي موا�صفات معينة،
وزيت ال�سجيل �أو الزيت ال�صخري  Shale Oilللإ�شارة �إلى المادة الع�ضوية الهيدروكربونية
الم�ستخل�صة من ال�صخر ،ذلك �أن ا�ستخدام كلمة  Oilبمعنى نفط في هذه الحالة ال يعبر عن
الواقع تماماً كما �سوف يتم بيانه ،بل يميل بع�ض الباحثين �إلى ت�صنيف ال�سجيل الزيتي �ضمن فئة
فحم الليغنيت ذو المحتوى الحراري المنخف�ض.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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هذا االلتبا�س في التعبير جعل الكثيرين يخلطون بين النفط وبين زيت ال�سجيل وال�سجيل
ك�صخر �أم �أو �صخر موّلد Source
ٍ
الزيتي ،بينما الأقرب لل�صواب هو النظر �إلى ال�سجيل الزيتي
 Rockلم ي�صل �إلى مرحلة الن�ضوج ،فعلى عك�س مكامن النفط والغاز التقليديين ،تتميز مكامن
ال�سجيل الزيتي ببنية �صخرية فائقة النعومة حيث تكون معظم الحبيبات الم�شكلة لل�صخر بقطر
ي�ساوي �أو يقل عن  62.5ميكرون)*( ،وتبلغ الم�سامية � %10أو �أقل ،بينما تقدر النفاذية 3بوحدات
من النانودار�سي)**( .ولعل هذا هو ال�سبب للنظر �إلى هذه ال�صخور �سابقاً على �أنها مجرد �صخور
مولدة تحتوي على ن�سبة عالية من الكربون الع�ضوي  TOCتزيد عن  %2وزناً.
ورغم �أن هذه الدرا�سة مخ�ص�صة لزيت ال�سجيل� ،إال �أنه من المفيد �إيراد بع�ض التفا�صيل عن
الم�صطلحات التي ال منا�ص من تمييزها:

•ال�سجيل

تتكون �صخور ال�سجيل)***(  Shaleمن حبيبات دقيقة جداً تحتوي على كميات متفاوتة من
الفلزات والمعادن الطينية وحبيبات الكوارتز ،وتكون عادة ذات لون رمادي �إلى رمادي غامق ،بينما
ي�شير وجود �صخور ال�سجيل الأ�سود �إلى محتوى مرتفع من الكربون �أو ينتج عن �أكا�سيد الحديد �أو
عن وجود ن�سبة مرتفعة من فلزات الميكا .وينظر ل�صخور ال�سجيل من الناحية الجيولوجية البحتة
على �أنها �صخور �صفائحية متطبقة ال�شكل ( 4)3تحتوي على �أكثر من  %67من العنا�صر المكونة
للطمي ،و�أهم هذه العنا�صر هي تلك التي تدعى مجموعة �سيليكات الألمنيوم المائية ال�صفائحية
 ،Hydrous Aluminium Phyllosilicatesوتتكون من:
الهالو�سيت )Al2Si2O5(OH)4 :(Halloysite
الكاولينيت )Al2Si2O5(OH)4 :(Kaolinite

الإلّيت )(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10 {(OH)2,(H2O)} :(Illite

المونتموريلونيت )(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O :(Montmorillonite
الفيرميكوليت )(MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O :(Vermiculite

الباليغور�سكيت )(Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O) :(Palygorskite
البيروفيليت )Al2Si4O10(OH)2 :(Pyrophyllite

�إ�ضافة �إلى التالك ( )Talcالذي ال يحتوي على الألمنيوم في تركيبهMg3Si4O10(OH)2 :
* الميكرون �أو الميكرومتر= 6-10 X 1متر.
**  9-10دار�سي
*** ورد في ل�سان العرب البن منظور :ال�سجيل :هو حج ٌر من طين.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ال�شكل � :3 -صفائح ال�سجيل الزيتي

الم�صدرWest, Ian M. 2014. :

تت�شكل �صخور ال�سجيل عبر تر�سب مكوناتها في بيئة مائية راكدة �أو في مياه بطيئة الحركة،
وتوجد غالباً في البحيرات �أو الم�ستنقعات �أو ال�سبخات �أو على �أطراف دلتا الأنهار وفي ال�سهول
الفي�ضية  ،Floodplainsكما توجد في الجروف القارية �ضمن المياه العميقة الهادئة ن�سبياً.
ي�ؤدي تراكم هذه المكونات عبر ماليين ال�سنين �إلى ان�ضغاطها فوق بع�ضها Compaction
م�شكلة ال�صخر الذي يتميز بم�سامية مرتفعة لكن نفاذيته �شبه معدومة .ولو تعر�ضت هذه ال�صخور
�إلى حرارة عالية و�ضغط مرتفع ف�إنها تمر بمرحلة من التحول  Metamorphismتُغيرها �إلى
�صخور متطبقة ي�سهل ف�صل طبقاتها عن بع�ضها البع�ض تبد�أ من الفيليت  ،Phylliteمروراً
بال�شي�ست  Schistو�صوالً �إلى الني�س  .Gneissهذه اله�شا�شة  Brittlenessالتي تعود لوجود
ال�سيليكات تحدد عملياً فعالية عمليات الت�شقيق الهيدروليكي في مكامن ال�سجيل.

•الكيروجين
ا�ستخدمت كلمة كيروجين في مطلع القرن الع�شرين لو�صف المحتوى الع�ضوي لل�سجيل الزيتي
في منطقة  Lothiansفي ا�سكتلندا ،والذي �أعطى عند تقطيره زيتاً �شمعي القوام)*( .وبقي تعبير
* كلمة  Kerosالإغريقية تعني ال�شمع.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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كيروجين حتى يومنا الحا�ضر يغطي عدة مفاهيم ن�ش�أت من ا�ستغالل ال�سجيل الزيتي ،وترتبط
ب�شكل وثيق بعمليات البحث عن من�ش�أ البترول وخا�صة تلك المتعلقة بنظرية المن�ش�أ الع�ضوي.5
الكيروجين عملياً هو الزيت الذي تتمحور ت�سمية زيت ال�سجيل حوله ،فالكيروجين
 Kerogenعبارة عن مواد ع�ضوية ذات �سال�سل طويلة معقدة ،توجد في ال�صخور الر�سوبية
على �شكل ج�سيمات متناثرة ،وتنتج عند دفن المواد الع�ضوية �إل��ى عمق ودرج��ة حرارة
منا�سبين.
يتولد الكيروجين عن التف�سخ الميكروبي للمواد الع�ضوية الأ�سا�سية الم�شكلة للكائنات الحية،
وما يتبعه من تكاثف تلك النواتج متحولة �إلى ما ي�سمى بالمواد الدُّبالية Humic Substances
�أو اخت�صاراً الدُّبال .ومع زيادة درجة الحرارة وال�ضغط ،تزداد كثافة الدبال وي�صبح �أقل قابلية
لالنحالل حيث يخ�سر المواد المحبة للماء  Hydrophilicمثل مجموعة الكربوك�سيل ،COOH
ومجموعة الهيدروك�سيل  ،OHومع قرب انتهاء عملية التحول �أو ما ي�سمى بالن�ش�أة المت�أخرة
 Diagenesisتتحول معظم المواد الع�ضوية �إلى الكيروجين الذي ال يذوب في المذيبات الع�ضوية،
وال يتبقى �إال القليل من البيتومين القابل للذوبان في المذيبات الع�ضوية ،والمكون من �سال�سل
ع�ضوية �أق�صر من تلك الموجودة في الكيروجين� ،إ�ضافة �إلى جزئيات ع�ضوية خفيفة تتكون
معظمها من المركبات الدهنية  .Lipidsومع ا�ستمرار زيادة الحرارة وال�ضغط يفقد الكيروجين
ثباته ويبد�أ بالتحول �إلى مركبات هيدروكربونية .يو�ضح ال�شكل ( )4درجات الحرارة والأعماق التي
يبد�أ عندها ظهور المواد الهيدروكربونية المختلفة.
تعتمد كمية ونوعية المواد الهيدروكربونية الناتجة عن التحلل الحراري على التركيب
الأ�سا�سي للمواد الع�ضوية المدفونة ،فالكيروجين الغني بالمواد الدهنية والفقير بالمكونات
العطرية والمكونات الحاوية على الأك�سجين والكبريت والنتروجين يولد كميات �أكبر من
النفط ،بينما يميل الكيروجين الغني بالمركبات العطرية والمجموعات المحتوية على كميات
كبـيرة من الأك�سجـين �إلى توليد �سال�سل هيدروكربونية ق�صـيرة ت�شكل الحقاً الغاز الطبيعي.
ال ت�ؤثر البيئة التر�سيبية على تركيب الكيروجين فح�سب ،بل لها ت�أثير كبير على محتوى
ال�سجيل الزيتي من العنا�صر المعدنية والمواد غير الع�ضوية ،فعلى �سبيل المثال� ،أدت
عمليات التبخر المتعاقبة ،والتغيرات في كميات المياه خالل التاريخ التر�سيبي الطويل
�إلى تراكم �أمالح ال�صوديوم وكربونات ال�صوديوم والألمنيوم في �سجيل  Green Riverفي
الواليات المتحدة.6
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ال�شكل  :4 -نافذة توليد المواد الهيدروكربونية

معدل عن 1980 B.Durand

•ال�سجيل الزيتي
نظراً لاللتبا�س بين ال�سجيل الزيتي (ك�صخر) وبين زيت ال�سجيل ،فال بد من �إي��راد بع�ض
التفا�صيل التقنية التي ت�ساهم في تو�ضيح هذا الفارق.
تتمحور معظم تعاريف ال�سجيل الزيتي حول �إمكانية ا�ستخال�ص الطاقة منه ب�شكل اقت�صادي
�سواء على هيئة زيت �أو غاز� ،أو منتجات ثانوية �أخرى ،وهذا يعني �أن تراكمات ال�سجيل الزيتي
االقت�صادية هي عادة تلك الموجودة قريباً من �سطح الأر�ض بحيث يمكن ا�ستخراجها بالتعدين
المبا�شر� ،أو بطرق الحرق في المو�ضع.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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وال�سجيل الزيتي عبارة عن حبيبات �صخرية ر�سوبية دقيقة الحبيبات ذات من�ش�أ حطامي
 Clasticتحتوي على كمية كبيرة من المواد الع�ضوية البيتومينية (الكيروجين) ،وكون هذه المواد
الع�ضوية غير قابلة للذوبان في المذيبات الع�ضوية المعرفة ،فهذا ما يجعل ا�ستخال�صها من
ال�صخر مرهوناً با�ستخدام الحرارة حيث يمكنها �أن تحرر كمية من الزيت عند التقطير الإتالفي
�أو عند التحلل الحراري .وعادة ما تكون هذه ال�صخور قد تر�سبت في ظروف منعت ت�أك�سد المواد
الع�ضوية� ،ضمن بيئة قليلة التهوية كالبحيرات الكبيرة ال�ضحلة �أو الم�ستنقعات مثالً.
يغطي تعبير ال�سجيل الزيتي 7من الناحية الليثولوجية)*( طيفاً متنوعاً من �صخور الغ�ضار �أو
الطين ال�صفحي �أو ال�صل�صال ،والمارل الغني بكربونات الكال�سيوم ،والطمي ،وال�صخر الجيري،
والدولوميت .كما يتنوع محتوى هذه ال�صخور من المواد الع�ضوية ،فقد ي�صل �إلى  %50كما هو
الحال في �صخور  Kukersitesفي ا�ستونيا ،بينما قد ال يزيد عن  %25 -5في �أماكن ثانية� ،أما
الق�سم المتبقي فهو عبارة عن مكونات ال�صخر الأخرى.8
ومع �أن المواد الع�ضوية الموجودة في ال�سجيل الزيتي يمكن �أن تكون من الناحية النظرية
م�صدراً هاماً لتوليد النفط �أو الغاز� ،إال �أن �صخور ال�سجيل الزيتي ال�شكل ( )5ال تحتوي على
النفط ب�شكله المعروف ،ويعود ال�سبب في ذلك �إلى �أن هذه الر�سوبيات لم توجد في الظروف
المنا�سبة من حيث الحرارة والعمق لتتحول المواد الع�ضوية الممتزجة معها �إلى نفط.
ال�شكل � :5 -صخور ال�سجيل الزيتي في كيمريدج ،بريطانيا

الم�صدرWest, Ian M. 2014. :

* هي علم و�صف الخ�صائ�ص الفيزيائية الظاهرة لل�صخر.
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ت�شكل تر�سبات ال�سجيل الزيتي جزءاً �أ�سا�سياً من التاريخ الجيولوجي ،وتتراوح �أعمارها في
�أغلب التو�ضعات المعروفة بين ع�صري الكامبري والثالثي ،وتتراوح �أحجامها بين تجمعات �صغيرة
لي�س لها �أية قيمة اقت�صادية ،وبين تراكمات هائلة الحجم تمتد على �آالف الكيلومترات ،وت�صل
�سماكتها �إلى ب�ضع مئات من الأمتار.
ولما كانت �صخور ال�سجيل الزيتي قد تكونت في بيئات تر�سيبية مختلفة ،كالمياه العذبة،
والبحيرات المالحة� ،أو الأحوا�ض البحرية ال�شاطئية� ،أو في �أطراف الر�صيف القاري� ،أو في
الم�ستنقعات المجاورة للبحار ،لذلك يمكن عموماً القول �إن هذه التراكمات تر�سبت في بيئات
م�شابهة لبيئات تكوّن الفحم ،وعادة ما تكون قريبة من تو�ضعات الفحم �أو مترافقة معها.
لكن �إمعان النظر في التركيب المعدني  Mineralogyل�صخور ال�سجيل الزيتي ،يك�شف �أن
نواح ،ذلك �أن �صخور ال�سجيل الزيتي تحتوي على
تركيبها يختلف عن الفحم الحجري من عدة ٍ
كميات �أكبر من المواد الخامدة غير القابلة لال�شتعال تتراوح ن�سبتها بين  ،%90 -60مقابل %40
في الفحم الحجري.
كما �أن المواد الع�ضوية في ال�سجيل الزيتي تتميز بن�سب عالية من الهيدروجين ون�سب �أقل
من الأك�سجين ،بالمقارنة مع الفحم الحجري .وربما يعود ال�سبب وراء ذلك �إلى اختالف المواد
الع�ضوية التي كونت الزيت في ال�سجيل الزيتي عن المواد الع�ضوية التي �أنتجت الفحم الحجري،
ف�أغلب كميات الزيت في ال�سجيل الزيتي نتجت عن الطحالب والأ�شنيات.
ولما كان الهيدروكربون الناتج عن ال�صخور الأم يهاجر نحو الأعلى عادة ب�سبب فارق ال�ضغط ،فمن
الطبيعي �أن تكون ال�صخور المولدة (ال�سجيل الزيتي) على �أعماق �أكبر من ال�صخور الخازنة (المكامن)،
ما لم تكن المنطقة قد تعر�ضت الحقاً لحركات جيولوجية �أو ت�أثيرات خارجية ك�شفت هذه ال�صخور.

•زيت ال�سجيل
�أو ما يعرف با�سم الزيت ال�صخري �أو النفط ال�صخري ،وهو يختلف عن ال�سجيل الزيتي كما هو
وا�ضح من اال�سم ،وغالباً ما يتم ا�ستخدام تعبير زيت ال�سجيل  Shale Oilكمرادف لتعبير النفط
الكتيم)*(  ،Tight Oilوهذا في الواقع تعبير �أ�شمل من م�صطلح زيت ال�سجيل ،حيث يمكنه �أن
ي�شير �إلى �إنتاج الزيت �أو النفط من �صخور ذات نفاذية منخف�ضة جداً ولكنها غير غ�ضارية المن�ش�أ.
وهنا البد من التنويه �إلى �أن �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ت�ستخدم تعريف الم�صطلح الأخير
(النفط الكتيم) في تقديرها للم�صادر غير التقليدية في الواليات المتحدة ،مما يعني �أن تقديراتها
لهذا النوع من الم�صادر لي�ست محدودة ب�صخور ال�سجيل �أي لي�ست محدودة بال�صخور الغ�ضارية،
بل تت�ضمن ال�صخور الكربوناتية المن�ش�أ �أي�ضاً.
* الواقع �أن ال�صخر الحامل للنفط هو �شبه كتيم �أي ذو نفاذية منخف�ضة جداً ،لكن تعبير النفط الكتيم بات �شائع اال�ستخدام.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�سجيل �أو ال�صخر الغ�ضاري هو ال�صخر المولد لمعظم تو�ضعات النفط والغاز المعروفة
في العالم ،وعادة يهاجر النفط �أو الغاز المتولد حتى الو�صول �إلى م�صيدة تحافظ عليه.
وف��ي ح��ال توفر بع�ض ال�ظ��روف الجيولوجية الخا�صة ،تحتجز ال�م��واد الهيدروكربونية
المتولدة �ضمن ال�سجيل وال تهاجر ،لت�صبح ه��ذه ال�صخور هي ال�صخر الأم وال�صخر
الخازن بنف�س الوقت.

لمحة تاريخية عن ال�سجيل الزيتي
كان ال�سجيل الزيتي ب�شكله الخام من �ضمـن �أول المواد التي ا�ستخدمها الإن�سان ،وت�شير بع�ض
الم�صادر �إلى �أنه ا�ستخدم في ح�ضارات منطقة ما بين النهرين  Mesopotamiaقبل �أكثر من
 5000عام لتعبيد الطرق وا�ستخدم كذلك كمالط في �أعمال البناء ،كما �شاع ا�ستخدامه في �أعمال
التزيين الداخلي للأر�ضيات والجدران في الق�صور والقالع من عهد الإغريق و�صوالً �إلى الع�صر
العبا�سي� .9شهد القرن ال�سابع ع�شر ا�ستغالل ال�سجيل الزيتي في عدة دول ،ومنها ال�سويد التي
يتراوح عمر ال�سجيل الزيتي فيها بين ع�صري الكامبري والأوردوفي�شي ،ويحتوي على ن�سبة مرتفعة
من المعادن كاليورانيوم والفاناديوم ،ومن المعروف �أن وجود هذا النوع من المعادن يترافق عادة
مع النفوط الثقيلة القليلة الن�ضج.10
وفي عام  1637كان ال�سجيل الزيتي ي�سخن على نيران الخ�شب بهدف ا�ستخال�ص ملح كبريتات
الألمنيوم والبوتا�سيوم ،وهو ملح ي�ستخدم في الدباغة لتثبيت الألوان على الجلود ،بينما لم يجر
ا�ستخال�ص الزيت من ال�سجيل الزيتي في ال�سويد �إال في القرن التا�سع ع�شر وا�ستمر حتى عام
 1966حيث توقف ب�سبب توفر النفط الخام الرخي�ص.
و�شهد القرن التا�سع ع�شر بدء اال�ستخدام الع�صري ال�صناعي 11لل�سجيل الزيتي في فرن�سا،
حيث جرى ا�ستخراجه من مناجم � Autunشرقي البالد في عام  1837وبلغ �إنتاج ال�سجيل الزيتي
حوالي  1مليون طن في عام .1881
وفي ا�سكتلندا تراوح معدل �إنتاج ال�سجيل الزيتي بين  4 -1مليون طن خالل الفترة الممتدة
بين  1955 -1881ثم بد�أ الإنتاج يتراجع بالتدريج حتى توقف عام .1962
وفي كندا بد�أ ا�ستغالل ال�سجيل الزيتي في منت�صف القرن التا�سع ع�شر في مناطق New
 ،Brunswickو ،Ontarioوكان يقطر ال�ستخراج الكيرو�سين ،وزيت اال�ست�صباح ،Lamp Oil
و�شمع البرافين ،وزيت الوقود  ،Fuel Oilومواد الت�شحيم ،والنفثا ،وبع�ض المواد الكيماوية
الم�ستخدمة في �صناعة الأ�سمدة.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ومع التو�سع في �إنتاج ال�سيارات في القرن التا�سع ع�شر وما رافق ذلك من التخوف من نق�ص
الغازولين ،عمدت العديد من ال�شركات �إلى ا�ستغالل ال�سجيل الزيتي في ت�شكيلة Green River
غربي الواليات المتحدة وخا�صة في والية  ،Coloradoوهذا ما �أدى �إلى �إ�صدار قانون في عام
 1920ت�ؤول بموجبه ملكية الأرا�ضي الحاوية على ال�سجيل الزيتي �إلى الحكومة الفيدرالية)*(،
بينما يمكن للقطاع الخا�ص ا�ستغالل تلك الثروات بموجب عقود ت�أجير ،وجرى �إ�صدار عدد كبير
من تلك العقود للأرا�ضي الفيدرالية في والية  Coloradoفي ال�سبعينات من القرن الما�ضي ،كما
�شهدت تلك الفترة تطوير من�ش�آت كبيرة الختبار تقنية الحرق في المو�ضع� ،إال �أن كل الأعمال جرى
التخلي عنها الحقاً للحكومة الفيدرالية ،بينما تم تعديل قانون الملكية الحقاً.
ومن ال�شركات التي عملت في ذلك المجال �شركة  Unocalالتي كانت تدير �أكبر من�ش�آت
الإ�صالح  Retortingوالتعدين غربي الواليات المتحدة ،وما بين عامي  1980وحتى �إغالقها
عام � 1991أنتجت ال�شركة  4.5مليون برميل من الزيت الم�ستخل�ص من ال�سجيل الزيتي بمعدل
بلغ  34غالون من الزيت من كل  1طن من ال�صخر� ،أي ما يعادل  128.7لتر/الطن .ثم مرت فترة
من الركود تبعتها العودة لالهتمام بال�سجيل الزيتي في عام .2004
�ست من دول العالم بين عامي .2000 -1880
يبين ال�شكل (� )6إنتاج ال�سجيل الزيتي 12في ٍ
ال�شكل � :6إنتاج ال�سجيل الزيتي في بع�ض دول العالم
2000 - 1880

الم�صدرWorld Energy Council, 2010 :
* ي�شير معهد البترول الأمريكي  APIعلى موقعه الإلكتروني �إلى �أن  70%من الأرا�ضي الحاوية على تو�ضعات ال�سجيل الزيتي غرب
الواليات المتحدة ال تزال من �ضمن �أمالك الحكومة الفيدرالية حتى اليوم.
http://www.api.org/~/media/Files/Oil-and-Natural-Gas/Oil_Shale/Oil_Shale_Factsheet_1.pdf
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ويالحظ من ال�شكل (� )6أن �إنتاج فترة عقد الثالثينات من القرن الما�ضي قد ناهز  5مليون
طن �سنوياً ،ثم انخف�ض منذ نهاية ذلك العقد وحتى منت�صف العقد التالي ،وهذه عملياً هي فترة
الحرب العالمية الثانية التي امتدت حتى عام  ،1945ثم ارتفع الإنتاج بعدها لمدة  35عاماً لي�صل
�إلى ذروته في عام  ،1980 -1979حيث و�صل حجم الإنتاج �إلى ما يزيد عن  46مليون طن �سنوياً،
منها �أكثر من  31مليون طن �أنتجتها �إ�ستونيا .كما يالحظ من ال�شكل �أن منطقة فو�شون الواقعة
في جنوب �شرق ال�صين� ،أنتجت بمعدل يقارب  24مليون طن �سنوياً بين عامي .1960 -1958
ومنذ عام  1981بد�أ معدل الإنتاج ال�سنوي بالتراجع حتى و�صل �إلى قرابة  15مليون طن
�سنوياً في عام  ،1999ويبدو جلياً �أن معظم هذا التراجع نتج عن تراجع معدل الإنتاج في �إ�ستونيا،
وربما يتبادر �إلى الأذهان �أن ذلك ب�سبب تراجع االحتياطيات في البالد ،لكن الواقع �أن ال�سبب
الرئي�سي هو عدم قدرة ال�سجيل الزيتي على المناف�سة في �سوق النفط التقليدي الأقل كلفة.

جودة ال�سجيل الزيتي
تحدد جودة ال�سجيل الزيتي بعدة و�سائل تعطي نتائجها عبر واحدات مختلفة ،وعادة ما يكون
المحتوى الحراري �أحد هذه الطرق ،ويقدر بواحدة الطاقة من�سوبة �إلى وزن ال�صخر الجاف ،مثل
الكالوري/غ� ،أو كيلوكالوري/كغ� ،أو ميغا جول/كغ .وتظهر فائدة المحتوى الحراري عند تقدير
جودة ال�سجيل الزيتي الذي يحرق مبا�شرة في محطات توليد الكهرباء .لكن المحتوى الحراري ال
يقدم عملياً �أية معلومات عن خ�صائ�ص ال�صخر نف�سه ،فال يو�ضح على �سبيل المثال كمية الزيت
�أو الغاز التي �ستنتج عن التقطير الإتالفي.

ت�صنيف ال�سجيل الزيتي
تت�ضمن مكامن ال�سجيل الزيتي ن�سباً مختلفة من المواد الع�ضوية ،وهذا ي�ساهم في ت�صنيفها
ح�سب كمية الزيت التي يمكن ا�ستخراجها من كتلة معينة من ال�صخر ،والتي تقدر عادة باللتر/
الطن ،وتتراوح في �أغلب الت�صنيفات بين  200 -100لتر/الطن .بينما ترى هيئة الم�ساحة
الجيولوجية الأمريكية �أن ال�صخور التي يمكن ا�ستخراج  40لتر/الطن منها ،يمكن النظر �إليها
كم�صدر اقت�صادي للزيت ،وتذهب بع�ض الهيئات �إلى �أن  25لتر/الطن كافية للنظر �إلى ال�صخر
كم�صدر للزيت.
يمكن ت�صنيف ال�سجيل الزيتي عبر قيا�س كمية الزيت الم�ستخل�صة من عينة مخبرية من
ال�صخر ،وهذه هي الطريقة الأكثر �شيوعاً عند تقدير م�صادر واحتياطيات الزيت في �صخور
ال�سجيل الزيتي ،وتعرف با�سم طريقة في�شر  .Fischer Assayتعتمد طريقة في�شر على طحن
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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عينة بوزن  100غ ،ثم ت�سخينها بمعدل  12درجة مئوية في الدقيقة حتى ت�صل �إلى حرارة 500
درجة مئوية ،وتترك على هذه الدرجة لمدة  40دقيقة .بعدها تكثف الموائع الناتجة التي تت�ضمن
الزيت وبخار الماء والغاز ،وتقا�س كمياتها ،ثم ت�سجل كن�سبة وزنية من ال�صخر� .إال �أن هذه
التقنية بدورها ال تو�ضح كمية الطاقة الموجودة في ال�سجيل الزيتي .يتراوح المحتوى الحراري
لل�سجيل الزيتي بين  4000 - 500كيلو كالوري/كغ .ويعتبر ال�سجيل الزيتي في �إ�ستونيا من �أجود
الأنواع من حيث المحتوى الحراري الذي يبلغ ما بين  2200 -2000كيلو كالوري/كغ ،ويمكن
للمقارنة النظر �إلى المحتوى الحراري لفحم الليغنيت)*( والذي يتراوح ما بين 4600 -3500
كيلو كالوري/كغ من الفحم الجاف.
تغيرت ت�سمية ال�سجيل الزيتي ع��دة م��رات خ�لال تاريخ ا�ستخدامه ،فعرف با�سم فحم
الم�ستنقعات ،و�سجيل حجر ال�شب  ،Alumو�سجيل الكيرو�سين ،وفحم الغاز ،وفحم الطحالب،
وغيرها من الت�سميات .وقد ظهرت عدة محاوالت لت�صنيف ال�سجيل الزيتي ب�شكل مو�ضوعي على
�أ�سـا�س بيئـته التر�سيبـية �أو الموا�صـفات البتروغـرافية للمواد الع�ضوية الموجودة فيه� ،أو المواد
التي �ساهمت في ت�شكيل المواد الع�ضوية في ال�صخر.
ومن �أ�شهر الت�صانيف في هذا المجال ،ت�صنيف  ، A.C. Huttonوالذي ينظر في من�ش�أ
المادة الع�ضوية ،حيث ي�ساعد على ربط عدة �أنواع من ال�سجيل الزيتي 13ومقارنتها Correlation
مع بع�ضها البع�ض .وبح�سب  ،Huttonينظر �إلى ال�سجيل الزيتي ك�أحد ثالث مجموعات كبيرة
ت�ستند �إلى المحتوى الع�ضوي لل�صخور الر�سوبية ،وهذه المجموعات هي:
 -1الفحم الدبالي وال�سجيل الغني بالكربون.
 -2ال�صخر الم�شبع بالبيتومين.
 -3ال�سجيل الزيتي.
ويق�سم ال�سجيل الزيتي بدوره �إلى ثالث مجموعات ح�سب البيئة التر�سيبية ،وهي:
�أ -البيئة البرية :تت�ضمن البيئة البرية �صخور ال�سجيل الزيتي الغنية بالمواد الع�ضوية الدهنية
الناتجة عن الأبواغ  ،Sporesوالأج�سام الغنية بال�شموع ،والأن�سجة الفلينية للجذور ،و�سوق
النباتات.
ب  -بيئة البحيرات :يت�ضمن ال�سجيل الزيت فيها المواد الع�ضوية الدهنية الناتجة عن طحالب
المياه العذبة ،وطحالب المياه المالحة.
ج  -البيئة البحرية :تت�ضمن المواد الع�ضوية الدهنية الناتجة عن الطحالب والأ�شنيات البحرية،
والبالنكتون وبقايا ع�ضوية مختلفة.
* هو فحم بني مائل لل�سواد تتراوح ن�سبة الكربون فيه بين .% 35 - 25
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يحتوي ال�سجيل الزيتي على عـدة مكـونات بتروغـرافية مهمة من ناحية الكمية ،ت�شابه تلك
الموجودة في الفحم الحجري ،ومنها:

• :Telalginiteوهي مركبات ع�ضوية نتجت عن وحيدات خلية �سميكة الغ�شاء،
وتوجد في الطحالب البحرية الكبيرة.
• :Lamalginiteمركبات ع�ضوية نتجت عن وحيدات خلية رقيقة الغ�شاء.
•البيتومين :وهو ذو بنية بيولوجية غير متناظرة ،ويكون عادة مختلطاً مع مواد
دقيقة �أخرى.
و�ضمن المجموعات الثالث الأ�سا�سية لل�سجيل الزيتي� ،صنف � Huttonستة �أنواع
لل�سجيل الزيتي:
• :Cannel Coalوه��و �سجيل بني �أو �أ�سود اللون ن�ش�أ في ب��رك �ضحلة �أو
م�ستنقعات فقيرة بالأك�سجين.
•� :Lamositeسجيل يتراوح لونه بين البني الرمادي ال�شاحب �إلى الرمادي
الغامق ،وت�شكل مركبات  Lamalginiteالن�سبة الأكبر من مكوناته الع�ضوية،
وتعتبر تجمعات ال�سجيل الزيتي في ت�شكيلة  Green Riverفي الواليات
المتحدة الأمريكية من هذا النوع.
•� :Mariniteسجيل زيتي رمادي �أو رمادي غامق و�أحياناً �أ�سود اللون ،نتج عن
البالنكتون النباتي �ضمن بيئة بحرية .ومن �أهم تجمعاته المعروفة �صخور ال�سجيل
الزيتي في الموجودة �شرقي الواليات المتحدة والعائدة للع�صر الديفوني �أو لدور
 Mississippianمن الع�صر الكربوني .وتتميز هذه التجمعات بانت�شارها على
م�ساحات وا�سعة ،لكنها قليلة ال�سماكة.
• :Torbaniteوهي ت�سمية من�سوبة �إلى ه�ضبة  Torbaneفي ا�سكتلندا ،وهذا النوع من
ال�سجيل �أ�سود اللون نتجت مواده الع�ضوية من عوالق مجهرية تدعى ،Botryococcus
ومن طحالب توجد في المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة ،وتجمعات هذا النوع قليلة
االنت�شار لكنها ذات جودة عالية.
• :Tasmaniteدعي بهذا اال�سم ن�سبة �إلى  ،Tasmaniaوهو �سجيل بني �إلى �أ�سود
اللون ،نتجت مواده الع�ضوية ب�شكل رئي�سي من وحيدات خلية ذات �أ�صل بحري.
•  :Kukersiteين�سب �إلى موقع  Kukruse Manorفي �إ�ستوينا ،وهو �سجيل بلون
بني فاتح وذو من�ش�أ بحري نتجت مواده الع�ضوية من الطحالب الخ�ضراء .ومن الأمثلة
عليه تو�ضعات ال�سجيل الزيتي �شمال �إ�ستونيا ،وعلى طول ال�ساحل الجنوبي لخليج فنلندا
وامتدادها ال�شرقي نحو رو�سيا.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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يبين ال�شكل ( )7مخططاً يو�ضح الأنواع �آنفة الذكر من ال�سجيل الزيتي ،ا�ستناداً لت�صنيف .Hutton
ال�شكل  :7 -ت�صنيف ال�سجيل الزيتي

تم �إعداد ال�شكل ا�ستناداً لت�صنيف Hutton

تقدير م�صادر زيت ال�سجيل
ينظر �إلى تقديرات حجم م�صادر زيت ال�سجيل حول العالم بعين االرتياب ب�سبب عدم توفر
المعلومات الدقيقة التي ت�ساهم في التقدير ال�صحيح لهذه الم�صادر ،وال�شيء الم�ؤكد �أن م�صادر
زيت ال�سجيل كبيرة جداً ،لكن غياب الإح�صائيات والتقديرات الر�سمية يجعل من ال�صعب الو�صول
�إلى تقديرات عالمية يعول عليها ،خا�صة و�أن �أي اكت�شاف جديد ي�ساهم في تغيير التقديرات ب�شكل
ملحوظ ب�سبب الحجوم الكبيرة للم�صادر.
وعند النظر �إلى ت�أثير وفرة م�صادر زيت ال�سجيل في العالم ،البد من التمييز بين الم�صادر
القابلة للإنتاج فنياً ،وبين الم�صادر القابلة للإنتاج اقت�صادياً:
1 .1الم�صادر القابلة للإنتاج فنياً ،هي كميات الهيدروكربون التي يمكن �إنتاجها بالتقنيات
المتاحة في وقت التقدير ،بغ�ض النظر عن تكلفة الإنتاج� ،أو تغير �أ�سعار النفط في
الأ�سواق العالمية.
2 .2الم�صادر القابلة للإنتاج اقت�صادياً ،هي الكميات التي يمكن �إنتاجها وتحقيق ريع اقت�صادي
منها في ظل ظروف �أ�سواق الطاقة في فترة التقدير� ،أي �أن هذه الم�صادر تعتمد على
عدة عوامل ،منها:
- -كلفة حفر و�إكمال الآبار.

 -كمية النفط (�أو الغاز) التي يمكن �إنتاجها من بئر ما خالل فترة حياة البئر.تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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 �-أ�سعار النفط عموماً ،و�سعر مبيع الخام المنتج من بئر �أو حقل ما.البحـث الثاني

 -كما البد من التمييز بين الم�صادر المكت�شفة والم�صادر غير المكت�شفة :14

1 .1الم�صادر المكت�شفة :ي�شار �إلى الم�صادر المكت�شفة القابلة للإنتاج باالحتياطي الأعظمي
 ،Ultimate Reservesوهي عبارة عن االحتياطي الم�ؤكد ،م�ضافاً �إليه الإنتاج التراكمي
حتى تاريخ التقييم � ،إ�ضافة �إلى ما يمكن �إ�ضافته با�ستخدام التقنيات المتطورة.
2 .2الم�صادر غير المكت�شفة :ي�شار �إلى الم�صادر غير المكت�شفة ،والتي يمكن �أن تكون قابلة
للإنتاج باالحتياطيات المنظورة  ،Prospectiveوالتي يحتمل عند اكت�شافها �أن تكون
قابلة للإنتاج فنياً واقت�صادياً.
يبين ال�شكل ( )8ت�صنيف الم�صادر الهيدروكربونية ب�شكل عام ،وهذا الت�صنيف ينطبق بدوره
على زيت ال�سجيل ،حيث يبدو بو�ضوح �أن االحتياطيات ال ت�شكل �إال جزءاً ي�سيراً من الم�صادر
الهيدروكربونية المكت�شفة ،وهي بالتالي ذلك الجزء الم�ؤكد من الم�صادر المكت�شفة والذي يمكن
�إنتاجه فنياً واقت�صادياً.
ال�شكل  :8 -ت�صنيف الم�صادر واالحتياطيات ح�سب قابليتها للإنتاج

الم�صدر :من �إعداد الكاتب

من ناحية �أخرى ،يت�أثر الإنتاج المجدي اقت�صادياً بالإ�ضافة �إلى العوامل الجيولوجية ،بعوامل
�أخرى قد تتوفر في بلد ما وال تتوفر في بلد �آخر ،ومنها على �سبيل المثال:
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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-

م�س�ألة حق امتالك الثروات الباطنية للأفراد في الواليات المتحدة �أو كندا ،وهو �أمري�شكل نوعاً من التحفيز على التطوير.
وجود عدد كبير من ال�شركات العاملة في القطاع الخا�ص والتي تمتلك خبرات متنوعةفي مختلف المجاالت.
وجود الت�سهيالت ال�سطحية والبنى التحتية� ،أو �سهولة �إن�شائها.-وفرة م�صادر المياه الالزمة للعمل عموماً ،ولعمليات الت�شقيق الهيدروليكي ب�شكل خا�ص.

قدرت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حجم م�صادر زيت ال�سجيل القابلة للإنتاج فنياً في
العالم عام  2013بنحو  345مليار برميل)*( ،بينما قدرتها م�ؤ�س�سة  (**) ARIبحوالي  335مليار
برميل ،وهذا الفارق بين التقديرين نتج عن اختالف تقديرات م�صادر الواليات المتحدة الأمريكية،
حيث ترى وكالة معلومات الطاقة �أنها تبلغ  58مليار برميل ،بينما ترى � ARIأنها ال تتجاوز 48
مليار برميل فقط .ونتيجة االختالفات في التعاريف والتباين في تقدير دور عامل عدم الموثوقية
 ،Uncertaintyيالحظ �أن البع�ض قد يذهب �إلى �أرقام �أكبر من ذلك ،حيث يذكر معهد UCL
للطاقة� ،15أن هذه الم�صادر قد ت�صل �إلى  1465مليار برميل.
يبين الجدول ( )1تقديرات  EIAلأكبر ع�شرة م�صادر لزيت ال�سجيل في العالم.16

الجدول  :1ترتيب الدول الع�شر الأكبر في العالم من حيث م�صادر زيت ال�سجيل
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إجمالي العالم

الدولة
رو�سيا
الواليات المتحدة
ال�صين
الأرجنتين
ليبيا
فنزويال
المك�سيك
الباك�ستان
كندا
�إندوني�سيا

مليار برميل
75
58
32
27
26
13
13
9
9
8
345

الم�صدرEIA,2013 :
* البد من الت�أكيد �أن الأرق��ام المذكورة ما هي �إال تخمين �أو تكهن  Assessmentولي�ست دوماً تقديراً  ،Estimationوبالتالي
فالم�صادر الجيولوجية ( )In- Placeهي �أرقام تحتوي على عامل مخاطرة ( .)Risk Factorو يتم الح�صول عليها عن طريق
تقدير حجم الم�صادر لمنطقة �أو ت�شكيلة محتملة �ضمن حو�ض ما ،ثم �أخذ معامل نجاح الت�شكيلة بعين االعتبار ،وهو معامل يعبر
عن �أرجحية �أو احتمالية وجود مواد هيدروكربونية قابلة للإنتاج .ثم �أخذ معامل اال�ستخال�ص بعين االعتبار .وكون �إدارة معلومات
الطاقة ال تمتلك معلومات تف�صيلية عن كل الدول لذلك ت�ستخدم معامل ا�ستخال�ص تقديري اعتماداً على بيانات ت�شكيالت �أخرى
م�شابهة في التركيب �ضمن الواليات المتحدة الأمريكية.
** Advanced Resources International.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ومن المالحظ �أن مجموع الم�صادر في الدول الواردة في الجدول يبلغ  270مليار برميل ،مما
يعني ح�سب هذه التقديرات �أن م�صادر زيت ال�سجيل في باقي دول العالم مجتمعة ال تزيد عن 75
مليار برميل ،موزعة على  31دولة على الأقل.
يو�ضح ال�شكل ( )9توزع ن�سب م�صادر زيت ال�سجيل في بع�ض دول العالم ا�ستناداً �إلى بيانات
الجدول (.)1
ال�شكل  :9 -توزع م�صادر زيت ال�سجيل في العالم

الم�صدر :من �إعداد الكاتب ا�ستناداً �إلى بيانات .EIA

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الفصل الثاين

ال�سجيل الزيتي  /زيت ال�سجيل في الدول العربية
توجد تو�ضعات ال�سجيل في العديد من الدول العربية ،وفي �آخر تقدير لحجم هذه التو�ضعات،
ن�شرت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  EIAفي منت�صف عام  ،2013نتائج درا�سة قامت بها
بالتعاون مع �شركة  Advanced Resources Internationalاال�ست�شارية التي تعمل في
مجال �أبحاث الهيدروكربونات غير التقليدية .وخل�صت �إلى �أن االحتياطي الجيولوجي من الزيت
في �صخور ال�سجيل في الجزائر وتون�س وليبيا وم�صر والأردن يبلغ  882مليار برميل ،ويمكن �أن
ي�ضاف لهذا الرقم حوالي  37مليار برميل من االحتياطي الجيولوجي المتوقع في المغرب .بينما
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

يبلغ االحتياطي القابل للإنتاج فنياً ح�سب التقديرات نحو  37.8مليار برميل .ويبين الجدول ()2
موجزاً للنتائج التي تو�صلت لها تلك الدرا�سة.
ولم تت�ضمن الدرا�سة �أية تقديرات الحتياطيات منظومات ال�سجيل في ال�سعودية ،و�إن كانت
قد �أ�شارت �إلى �أن ت�شكيلة ق�صيبه ال�سجيلية الغنية بالمواد الع�ضوية من الع�صر ال�سيلوري في
ال�سعودية هي ت�شكيلة مكافئة لعن�صر بترا في ت�شكيلة ُم �دّورة �شرقي الأردن ،وتكافئ ت�شكيلة
تنيزوفت في ليبيا والجزائر .ومن المعروف �أن ت�شكيلة ق�صيبه تمتد في الإم��ارات والبحرين،
وتكاف�ؤها من حيث العمر ت�شكيلة التنف في �سورية وت�شكيلة �شراورة في قطر ،وت�شكيلة �صفيق في
عمان .كما تم ت�أكيد وجود ت�شكيلة ق�صيبة المولدة للنفط في �أربع �آبار حفرت في حو�ض جنوب
الربع الخالي في اليمن ،17وقدر محتواها من �إجمالي الكربون الع�ضوي ( )TOCبحوالي %1.25
في بئر حتحوت.18 2-
وقد �صرح معالي وزير النفط ال�سعودي في بدايات عام � 2013أن المملكة تعتزم حفر �سبعة
�آبار ا�ستك�شافية للتنقيب عن غاز ال�سجيل في مناطق قال �إنها معروفة ،مبيناً �أن هناك تقديرات
�أولية ت�شير �إلى وجود احتياطيات تقارب  17تريليون متر مكعب من هذا النوع من الغاز.19

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :2تقدير م�صادر زيت ال�سجيل في بع�ض الدول العربية
الدولة
تون�س

احلو�ض
غدام�س

امل�صادر اجليولوجية
مليار برميل

امل�صادر القابلة للإنتاج ً
فنيا
مليار برميل

1

0

فرا�سنيان

28
29

1.4
1.4

فرا�سنيان

78

3.9

9

0.5

13

0.5

5

0.2

6

0.2

8

0.3

2
121

0.1
5.7

104

5.2

26

1.3

406

16.2

51

2

27
614

1.3
26

17

0.7

47

1.9

14

0.6

36
114

1.4
4.6

0

0

4
4

0.1
0.1

الت�شكيلة
تنزوفت

املجموع
غدام�س/بريكني
اجلزائر

�إليزي
�أحنت

رقان
تندوف

تنزوفت
تنزوفت

فرا�سنيان
فرا�سنيان
تنزوفت
تنزوفت

املجموع
غدام�س
ليبيا

�سرت
مرزق

تنزوفت

فرا�سنيان

�سرت/ر�شمة
�إيتل

تنزوفت

املجموع
�شو�شان/مطروح
م�صر

�أبو الغراديق
العلمني

خطاطبة

ناطور

املجموع
الأردن
املجموع

حمد

وادي ال�سرحان

برتا

الم�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،
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الجزائر
البحـث الثاني

توجد في الجزائر ت�شكيلتان تحمالن زيت ال�سجيل وغاز ال�سجيل هما �سجيل تنزوفت من
الع�صر ال�سيلوري ،و�سجيل طابق الفرا�سنيان من الع�صر الديفوني ،وتمتدان على عدة �أحوا�ض في
البالد ،منها ما هو مبين في ال�شكل (.)10
ال�شكل � :10 -أحوا�ض تم تقييم ال�سجيل الزيتي فيها

الم�صدر :معدل عن درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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تبين الجداول (من � 3إلى  )5معلومات تف�صيلية عن �أهم الأحوا�ض والت�شكيالت في الجزائر
والتي تم تقدير حجم م�صادر زيت ال�سجيل 20فيها)*(:
الجدول  :3تقدير م�صادر زيت ال�سجيل في حو�ض غدام�س/بيركن
غدام�س/بريكن

احلو�ض
بيانات عامة

303,028

امل�ساحة الكلية كم

2

فرا�سنيان

تنزوفت

ا�سم الت�شكيلة
العمر اجليولوجي

ديفوين �أعلى

�سيلوري

البيئة الرت�سيبية

بحرية

بحرية

7,044

9,945

15,669

الغنية باملواد
الع�ضوية

83.8

83.8

35

ال�صافية

75.6

75.6

31.6

من � -إىل

3048 - 2438

3048 - 2743

4419 - 3048

الو�سطي

2,600

2,895

3,200

حمتوى الكربون الكلي ( %من الوزن)

6.00%

6.00%

5.70%

الن�ضج احلراري ()Ro %

0.85%

1.15%

1.15%

حمتوى الطمي

متو�سط

متو�سط

متو�سط

الطور الزيتي

زيت

متكثفات

متكثفات

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم)2

16.87

3.74

1.19

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

59.4

18.7

9.5

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

2.97

0.93

0.47

امل�ساحة امل�أمولة كم

2

االمتداد الفيزيائي

ال�سماكة (م)

العمق (م)

املكمن
امل�صادر

الم�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

* قد تختلف بع�ض الأرقام في الجداول المذكورة عن الجداول الأ�سا�سية المعدة في درا�سة �إدارة الطاقة الأمريكية ب�سبب �إعادة ح�ساب
البيانات من قبل الكاتب ا�ستناداً �إلى واحدات جملة المقايي�س الدولية حيث جرى تغيير واحدات الم�ساحة والطول.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :4تقدير م�صادر زيت ال�سجيل في حو�ضي �إليزي و�أحنت
�إليزي
116,290

52,317

ا�سم الت�شكيلة

تنزوفت

تنزوفت

العمر اجليولوجي

�سيلوري

ديفوين �أعلى

البيئة الرت�سيبية

بحرية

بحرية

2

25,485

4,273

الغنية باملواد الع�ضوية

54.8

83.8

ال�صافية

49.4

75.6

من � -إىل

2438 - 1005

2011 - 1005

الو�سطي

1,524

1,524

حمتوى الكربون الكلي ( %من الوزن)

5.70%

4.00%

الن�ضج احلراري ()Ro %

1.15%

1.15%

حمتوى الطمي

متو�سط

متو�سط

الطور الزيتي

متكثفات

متكثفات

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم)2

2.5

5.56

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

12.8

4.8

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

0.51

0.19

امل�ساحة الكلية كم

2

بيانات عامة

البحـث الثاني

احلو�ض

�أحنت

امل�ساحة امل�أمولة كم
االمتداد الفيزيائي

ال�سماكة (م)

العمق (م)

املكمن
امل�صادر

الم�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :5تقدير م�صادر زيت ال�سجيل في حو�ضي ريقان وتندوف
احلو�ض

ريقان
103,599

امل�ساحة الكلية كم

2

تندوف

بيانات عامة

199,429

ا�سم الت�شكيلة

فرا�سنيان

تنزوفت

تنزوفت

العمر اجليولوجي

ديفوين �أعلى

�سيلوري

�سيلوري

البيئة الرت�سيبية

بحرية

بحرية

بحرية

6,656

26,288

13,830

الغنية باملواد الع�ضوية

39.6

39.6

83.8

ال�صافية

35.6

35.6

75.6

من � -إىل

2895 - 1524

2895 - 1524

2011 - 1005

الو�سطي

2,438

2,438

1,524

حمتوى الكربون الكلي ( %من الوزن)

3.00%

4.00%

4.00%

الن�ضج احلراري ()Ro %

1.15%

1.15%

1.15%

حمتوى الطمي

متو�سط

متو�سط

متو�سط

الطور الزيتي

متكثفات

متكثفات

متكثفات

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم)2

4.4

1.5

0.65

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

5.9

8

1.8

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

0.24

0.32

0.07

امل�ساحة امل�أمولة كم

2

االمتداد الفيزيائي

ال�سماكة (م)

العمق (م)

املكمن
امل�صادر

الم�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

يالحظ من الجداول ال�سابقة �أن الم�صادر الجيولوجية المتوقعة تقارب  121مليار برميل� ،إال
�أن الم�صادر المتوقعة القابلة للإنتاج ال يزيد مجموعها عن  5.7مليار برميل ،وهذا ي�شير �إلى �أن
معامل اال�ستخال�ص)*( منخف�ض جد ًا ال يتعدى  .%4.71والبد من الإ�شارة هنا �إلى �أن الم�صادر
المذكورة بنوعيها مقدرة مع عامل المخاطرة� ،أي �أن الرقم الفعلي � -إن وجد� -سيكون �أقل من
المقدر.
كما يالحظ �أن ال�سماكات تختلف من حو�ض لآخر ،لتبلغ نحو  16.4م فقط في حو�ض تندوف،
وتتو�ضع على عمق و�سطي يزيد عن  3000م ،بينما ت�صل �إلى  90.5م في بع�ض مناطق حو�ض
رقان ،وتوجد على عمق  3200م .ي�شار �إلى �أن حو�ض غدام�س/بيركن هو حو�ض من فئة الروا�سخ
 Cratonيمتد بين �شرقي الجزائر وجنوبي تون�س وغربي ليبيا ،ويحتوي على مجموعة من الفوالق
العك�سية ت�شكل م�صائد بنوية لتجمعات النفط والغاز التي تولدت في �صخور ال�سجيل العائدة
لع�صور الديفوني وال�سيلوري� .أما حو�ض �إليزي جنوبي حو�ض غدام�س /بيركن فيقع في منطقة
ترتفع فيها القاعدة البللورية ،مما يف�سر �أن �صخور ال�سجيل فيه �أقل عمقاً من حو�ض غدام�س/
بيركن المجاور.

* معامل اال�ستخال�ص  Recovery Factorيبلغ و�سطياً نحو  %30في حقول النفط التقليدية ،ويزيد بالن�سبة للغاز التقليدي عن
.%80-75
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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تون�س
توجد في تون�س ت�شكيلتان تتمتعان باحتمال وجود زيت ال�سجيل فيهما ،وهما تنزوفت (ال�سجيل
الحار) و�سجيل طابق الفرا�سنيان من الع�صر الديفوني ،وتوجدان في حو�ض غدام�س الممتد
�ضمن الحدود الليبية في جنوب البالد ،ال�شكل ( .)11يعود �سبب ت�سمية ال�سجيل الحار Hot
� Shaleإلى احتوائه على ن�سبة عالية من اليورانيوم (�أكثر من  ،)API o150ويمتد هذا النوع من
ال�سجيل في �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وتعتبر �صخور الع�صر الديفوني من ال�صخور المولدة
للنفط والغاز في المنطقة ،بينما تعتبر �صخور ال�سجيل الحار المماثلة والعائدة للع�صر ال�سيلوري،
ال�صخور المولدة الرئي�سية في غرب وجنوب غرب �صحراء العراق .21ويبين الجدول ( )6تقديرات
م�صادر زيت ال�سجيل في حو�ض غدام�س في تون�س.
ال�شكل  :11 -حو�ض غدام�س في تون�س

الم�صدر :معدل عن درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :6تقديرات م�صادر زيت ال�سجيل ح�سب الت�شكيالت في تون�س
البحـث الثاني

غدام�س

احلو�ض

فرا�سنيان

فرا�سنيان*

تنزوفت*

ال�سماكة الفعالة (م)

32

54

54

العمق الو�سطي (م)

2590

2590

2896

حمتوى الكربون الكلي ( %من الوزن)

5.7

6

6

الن�ضج احلراري ()Ro %

1.15

0.85

1.15

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم )

1.2

12.1

2.7

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

0.8

24.6

3.9

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

0.04

1.23

0.19

ا�سم الت�شكيلة

2

* متكثفات
امل�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

كما ت�شير تقديرات � EIAإلى بع�ض الآمال في حو�ض بيالجين الممتد �شرق تون�س والذي
تتراوح �أعمار �صخوره بين الجورا�سي �إلى الكريتا�سي وحتى الحقب الثالث ،ويمتد �إلى البحر
الأبي�ض المتو�سط قبالة ال�سواحل التون�سية.
يحتوي هذا الحو�ض على نظامين هيدروكربونيين:
الأول :هو نظام الجورا�سي -الكريتا�سي ،وتحتوي ال�صخور الغ�ضارية المولدة فيه على الكيروجين
�ضمن ت�شكيلة ناره من الكريتا�سي الأدنى ،وت�شكيلة فهدني من طابق الألبيان .كما يوجد
الكيروجين في ت�شكيلة بهلول من الكريتا�سي الأعلى (طابقي ال�سينومانيان والتورونيان)
والتي تمتد ب�شكل محدود على بع�ض �أجزاء الحو�ض .وتتراوح درجة الن�ضج في هذه ال�صخور
بين الن�ضج المبكر وحتى الن�ضج المت�أخر ،كما يتراوح محتوى الكربون الكلـــي فيها بين
 ،%14 -0.5وتبلغ قيمته الو�سطية  .%3 -1وقد ولدت نفطاً تبلغ درجة جودته .API o33

الثاني :هو نظام الحقب الثالثي ،وال�صخور المولدة فيه هي ت�شكيلة بو دبو�س من دور الميو�سين،
ويتراوح محتوى الكربون الكلي فيها بين  ،%4 - 0.4ويبدو �أنها ولدت نفوطاً تتراوح درجة
جودتها بين .API o53 -o18
وقد عملت العديد من ال�شركات على التنقيب في هذا الحو�ض ،و�أعلن بع�ضها �أن مناطق
االمتياز الممنوحة لها ربما تحتوي على منظومات لزيت ال�سجيل �أو غاز ال�سجيل ،لكن �أياً من
ال�شركات لم تقدم بيانات ر�سمية عن ذلك حتى تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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�سوريا
�أ�شارت �سوريا في عام � 2009إلى كميات كبيرة من ال�سجيل الزيتي تم اكت�شافها وتمتد على
م�ساحات كبيرة ،وقريبة من �سطح الأر�ض .تقع التو�ضعات الم�شار �إليها في منطقة خنا�صر -رجم
ال�صوان ،على بعد  103كم جنوب �شــرق مدينـــة حلب ،وتبلغ م�ساحة الموقع المكت�شف حوالي
 150كم .2تم تنفيذ �أعمال ا�ستطالع جيولوجي لم�ساحة  11كم مربع ،كما تم تنفيذ �أعمال
طبوغرافية ،وو�ضع �شبكة �آبار م�ؤلفة من  15بئراً بتباعد  1كم ،وتبين نتيجة ذلك �أن �سماكة الغطاء
فوق �صخور ال�سجيل الزيتي تتراوح ما بين  43-23م ،فيما تراوحت �سماكة طبقة ال�سجيل الزيتي
ما بين  219 -150م .وبينت نتائج تحليل العينات الم�أخوذة من الموقع �أن ن�سبة الزيت كانت
 ،٪11.9وبلغت الطاقة الحرارية  6452جول/غ .وذكر في حينها �أن الدرا�سات الأولية �أ�شارت
�إلى �أن االحتياطي المكت�شف �شبه الم�ؤكد يقدر بحوالي  2.5مليار طن من ال�صخر ،لكن هذا
االحتياطي يحتاج للمزيد من الدرا�سات �إذ �أنه قد يتجاوز  50مليار طن.
وفي عام  ،2010قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية حجم كميات ال�سجيل الزيتي في منطقة
خنا�صر بحلب بنحو  37مليار طن ،تتو�ضع �ضمن �سماكات ت�صل �إلى  240متراً .و�أعلنت في حينها
�أنها تقوم با�ستكمال �أعمال الحفر للمرحلة الأولى من م�شروع ي�ضم  48بئراً� ،أنجز منها  23بئراً
حتى عام  2010وبتباعد  2كم بين البئر والآخر .كما �أعادت الم�ؤ�س�سة العامة للجيولوجيا والثروة
المعدنية تقدير ن�سبة الزيت في ال�سجيل حول منطقة خنا�صر ،و�أ�شارت �إلى �أن محتوى الزيت
في العينات التي �أخذت من الآبار تراوح بين  ،%9.7 -9.6بينما لم تغير نتيجة الطاقة الحرارية
لل�سجيل المكت�شف وبقيت عند  6452جول/غ .وبناء على تلك النتائج و�ضعت الم�ؤ�س�سة في حينها
خطة �إ�ستراتيجية للو�صول �إلى تقييم هذه الخامات و�إعداد ملف جدوى اقت�صادية بهدف طرحه
لال�ستثمار في منت�صف العام .22 2012

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ليبيا
البحـث الثاني

جرى تقييم م�صادر زيت ال�سجيل في ثالثة �أحوا�ض رئي�سية في ليبيا ال�شكل ( ،)12هي :حو�ض
غدام�س في الغرب ،حو�ض �سرت الممتد من و�سط البالد وحتى �ساحل البحر الأبي�ض المتو�سط
في ال�شمال ،وحو�ض مرزق في الجنوب الغربي.
ال�شكل :12 -الأحوا�ض الحاوية على ال�سجيل الزيتي في ليبيا

الم�صدر :معدل عن درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

وقدر �أن حجم هذه الم�صادر الجيولوجية يبلغ  613مليار برميل من الزيت والمتكثفات ،بينما
يبلغ حجم الم�صادر المتوقعة القابلة للإنتاج نحو  26.1مليار برميل .يبين الجدوالن ( 7و )8
تقديرات الم�صادر الجيولوجية والم�صادر المتوقعة في هذه الأحوا�ض.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :7تقدير م�صادر ال�سجيل الزيتي في حو�ض غدام�س /بيركن في ليبيا
غدام�س/بريكن

احلو�ض

تنزوفت*

ا�سم الت�شكيلة

فرا�سنيان*

فرا�سنيان

تنزوفت

ال�سماكة الفعالة (م)

54

54

31.7

العمق الو�سطي (م)

2743

2896

3276

3353

حمتوى الكربون الكلي ( )%من الوزن

6

6

5.7

5.7

الن�ضج احلراري )(% Ro

0.85

1.15

0.8

1.15

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم)2

12

2.7

4.6

1.2

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

24.6

1.3

98.8

5.1

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

1.23

0.06

4.94

0.26

* متكثفات
امل�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

الجدول  :8تقدير م�صادر ال�سجيل الزيتي في حو�ضي �سرت ومرزق في ليبيا
احلو�ض

مرزق

�سرت

ا�سم الت�شكيلة

�سرت/ر�شمة

�إيتل*

تنزوفت

ال�سماكة الفعالة (م)

61

37

18

العمق الو�سطي (م)

3352

4115

1981

حمتوى الكربون الكلي ( )%من الوزن

2.8

3.6

7

الن�ضج احلراري )(% Ro

0.85

1.15

0.9

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم)2

11.11

2.4

3.67

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

405.9

50.5

26.9

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

16.24

2.02

1.34

* متكثفات
امل�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

يالحظ من الجدولين ال�سابقين �أن عمق ت�شكيالت ال�سجيل المدرو�سة يتراوح بين  1981م في
حو�ض مرزق ،وحتى  4115م في حو�ض �سرت ،كما �أن ن�سبة االحتياطي المتوقع القابل للإنتاج
�إلى االحتياطي الجيولوجي المتوقع ال تزيد عن  %5في �أح�سن الأحوال .وت�شير � EIAإلى �أنه
من المحتمل �أن ت�ساهم عمليات التنقيب والدرا�سات المكثفة لأحوا�ض �أخرى في ليبيا ،في �إيجاد
تقديرات لم�صادر �إ�ضافية من زيت ال�سجيل .لكنها في الوقت نف�سه �أ�شارت �إلى �أنه قد �سبق حفر
ثالثة �آبار ا�ستك�شافية من قبل �شركة  AGIPاثنان منها في نهاية ال�سبعينات ومطلع الثمانينات،
والثالث في  ،1997وذلك �شمال حو�ض الكفره الواقع جنوب �شرقي البالد ،ولم يعثر في تلك الآبار
على ال�سجيل الحار �ضمن ت�شكيلة تنزوفت.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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م�صر
توجد تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في م�صر في عدة مناطق �أهمها منطقة الق�صير على �شاطئ
البحر الأحمر ،ومنطقة �إدفو في وادي النيل �شمال �أ�سوان ،وفي منطقة �أبو طرطور المنتجة
للفو�سفات في ال�صحراء الغربية ،وفي �أبو زنيمة جنوب غرب �سيناء ،وفي منطقة المغارة قرب
مناجم الفحم في �سيناء .ال�شكل (.)13
ال�شكل  :13 -تو�ضعات ال�سجيل الزيتي المعروفة في م�صر

الم�صدر :معدل عن درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

�أما على م�ستوى الأحوا�ض ،فقد تم تقييم �أربعة �أحوا�ض ذات �أهمية من ناحية احتوائها على
م�صادر محتملة لزيت ال�سجيل ،وهي �أحوا�ض� :أبو الغراديق ،والعلمين ،وناطور ،و�شو�شان -مطروح،
ال�شكل (.)14
ال�شكل  :14 -الأحوا�ض التي جرى تقييم م�صادرها من ال�سجيل الزيتي في م�صر

الم�صدر :معدل عن درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

تقدر الم�صادر الجيولوجية المتوقعة في هذه الأحوا�ض مجتمعة بحوالي  114مليار برميل،
بينما ال تزيد الم�صادر المتوقعة القابلة للإنتاج عن  4.56مليار برميل� ،أي �أن معامل اال�ستخال�ص
الو�سطي يقارب  %4فقط.
تعتبر ت�شكيلتا علم البويب و�أبو رو�ش (الع�صر الكريتا�سي) من ال�صخور المولدة التي تمتد في
معظم ال�صحراء الغربية ،لكن هذه ال�صخور تم ت�صنيفها ك�صخور مولدة هام�شية ن�سبياً ،وال يزيد
محتواها من الكربون الع�ضوي الإجمالي عن .%2
بينما تعتبر ت�شكيلة خطاطبة من �أهم ال�صخور المولدة للنفط والغاز في ال�صحراء الغربية،
ويتراوح محتوى الكربون الع�ضوي فيها بين .%4.2 - 3.6
ويالحظ من الجدول (� )9أن ت�شكيلة خطاطبة (من الع�صر الجورا�سي الأو�سط) تتو�ضع على
عمق يتراوح بين �أكثر من  3650م في حو�ض �أبو الغراديق ،بينما توجد على عمق يقارب 4270م
في حو�ضي العلمين والناطور.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الجدول  :9تقدير م�صادر زيت ال�سجيل في بع�ض �أحوا�ض م�صر
احلو�ض

�أبو الغراديق*

العلمني

ا�سم الت�شكيلة

ال�شو�شان  -مطروح*

الناطور
خطاطبة

ال�سماكة الفعالة

91.5

61

73

61

العمق الو�سطي (م)

3658

4267

4267

3962

حمتوى الكربون الكلي ( %من الوزن)

4

4

4

4

الن�ضج احلراري ()Ro %

1.15

0.85

0.85

1.15

9.7

11.6

3

امل�صادر اجليولوجية املتوقعة (مليار برميل)

47.1

14.4

35.9

16.8

امل�صادر القابلة للإنتاج املتوقعة (مليار برميل)

1.88

0.58

1.43

0.67

تركيز امل�صادر اجليولوجية (مليون برميل /كم5.5 )2

* متكثفات
امل�صدر :م�ستخل�ص من درا�سة من �إعداد �إدارة الطاقة الأمريكية.2013 ،

ا�ستهـدفت معظـم عمليات الحفـر ال�سـابقة في ال�صحـراء الغربية �صخور الكريتا�سي �أو
ر�سوبيات �أحدث منها ،لكن �شركة  Apacheحفرت بنجاح �آباراً ا�ستك�شافية �أعمق و�صلت �إلى
�صخور الجورا�سي مثل ت�شكيلة �صفا الرملية في حو�ض الفاغور ،وذكرت في عام � 2010أنها عثرت
على طبقة من ال�سجيل غير المعروف في بئر �شرق بحرية ،تحتوي على ما يتراوح بين 2.2 - 0.7
مليار برميل من الزيت ،و�أكدت في حينها �أنها تخطط لحفر بئرين الختبار تلك الطبقة ،لكنها لم
توفر الحقاً �أية معلومات عن ذلك المو�ضوع .23وذكرت بع�ض و�سائل الإعالم في مطلع عام 2014
�أن الهيئة العامة للبترول في م�صر ت�ستعد لطرح عطاء للتنقيب عن زيت ال�سجيل وغاز ال�سجيل
في البالد ،لكن �شيئاً ر�سمياً لم ي�صدر عن الهيئة العامة للبترول حتى تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة.
يالحظ من متابعة البيانات الواردة في الجداول الخا�صة بالجزائر وليبيا وتون�س وم�صر �أن
ال�صخور الحاملة لزيت ال�سجيل تتو�ضع غالباً على �أعماق كبيرة ت�صل �أحياناً �إلى �أكثر من  4000م.
تعتبر الأردن والمغرب من �أكثر الدول العربية اهتماماً با�ستثمار تو�ضعات ال�سجيل الزيتي فيها،
وربما يعود ذلك لنق�ص الم�صادر الهيدروكربونية الأخرى فيهما ،مقابل وفرة ال�سجيل الزيتي ،وهذا
ما يحدونا لتقديم بع�ض التفا�صيل عن هاتين الدولتين.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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الأردن
البحـث الثاني

يعتمد الأردن ب�شكل �شبه كلي على اال�ستيراد لتلبية احتياجاته من البترول وم�شتقاته ،ذلك �أن
م�صادر النفط والغاز فيه محدودة جداً ،فقد اكت�شفت �سلطة الم�صادر الطبيعية النفط في حقل
حمزة في قاطع الأزرق عام  ،1984وو�ضع الحقل على الإنتاج عام  1985لكن �إنتاجه لم يتجاوز
 40 -35ب/ي ،وقد وقعت �شركة  Sonoran Energyعام  2005على اتفاقية ا�ستك�شاف
وم�شاركة بالإنتاج لقاطع الأزرق الذي تبلغ م�ساحته  11205كم مربع ،تنفق بموجبها  13مليون
دوالر على عمليات اال�ستك�شاف خالل �ست �سنوات ،وتتولى ا�ستثمار الآبار الموجودة في الحقل،
على �أن تدفع � 15ألف دوالر �سنوياً عندما ي�صل معدل الإنتاج من الحقل �إلى  500ب/ي .وبعد
قيامها بالعديد من الدرا�سات في القاطع �أعلنت ال�شركة عن اكت�شاف نطاق حامل للنفط قدرت
االحتياطي فيه بحوالي  30مليون برميل .وفي �أواخر عام  2007ذكرت � Sonoranأن �شركة SM
 Seven Holdingsقد ح�صلت منها على جزء من ح�ص�ص قاطع الأزرق و�أنها قد وافقت على
دفع بع�ض التكاليف التي �أنفقتها  Sonoranحتى ذلك الوقت .كما اكت�شفت ال�سلطة حقل الري�شة
الغازي في عام  1987وقدرت احتياطياته من الغاز بنحو  6مليار متر مكعب ،لكن �إنتاجه يقل عن
� 850ألف متر مكعب في اليوم.
في عام  ،2005دعت �سلطة الم�صادر الطبيعية ال�شركات المهتمة تقديم عرو�ض ال�ستك�شاف
�إمكانية تطوير م�صادر ال�سجيل الزيتي في البالد ،وكان من �ضمن الت�سهيالت التي قدمتها ال�سلطة
تزويد ال�شركات بكل المعلومات المتاحة لديها مجاناً .تم بنتيجة تلك المبادرة توقيع مذكرة
تفاهم مع �شركة  Shellفي عام  2006للقيام بدرا�سة حول تو�ضعات ال�سجيل الزيتي و�إمكانية
ا�ستخال�ص الزيت من تلك التو�ضعات بكميات تجارية.
ومنذ ذلك التاريخ تو�صلت �سلطة الم�صادر الطبيعية �إلى عدة اتفاقيات مع �شركات �أخرى
ال�ستك�شاف وتقييم وتطوير تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في باقي �أنحاء البالد .فقد وقع الأردن
عام  2009على اتفاقية طويلة الأجل مع  Jordan Oil Shale Companyالمملوكة من
قبل �شركة  ،Shellوح�صلت ال�شركة بموجب االتفاقية على حقوق اال�ستك�شاف على م�ساحة
 2255كم مربع في منطقة تمتد من غرب ال�صفاوي �شمال الأردن مروراً بالأزرق في الو�سط
وحتى �سرحان وجابر في الجنوب ،وتعتزم ال�شركة تطبيق تقنية الحرق في المو�ضع ال�ستثمار
تو�ضعات ال�سجيل العميقة .وفي منت�صف عام � ،2013أعلنت ال�شركة المذكورة �أنها قد تعاقدت
مع مركز الخدمات الجيوفيزيائية الأردني للقيام بم�سح زلزالي بهدف تحديد م�صائد ال�سجيل
الزيتي العميقة .24وحتى ذلك التاريخ كانت قد جمعت وحللت قرابة � 120ألف عينة من مناطق
عملها.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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وفي عام  2010وقع الأردن على اتفاقية مع �شركة ،Jordan Oil Shale Energy
وهي �شركة م�شتركة تم �إن�شا�ؤها بعد توقيع �سلطة الم�صادر الطبيعية على اتفاقية ا�ستك�شاف
لمدة � 44سنة مع  Eesti Energiaالإ�ستونية .وكانت ال�شركة قد ح�صلت على  41كم
مربع في منطقة عطارات �أم الغدران قدرت الم�صادر فيها بحوالي  2مليار طن ،والتزمت
بالقيام بدرا�سات جيولوجية لتو�ضعات ال�سجيل الزيتي في المنطقة خالل المرحلة الأولى
التي تمتد لأربع �سنوات ،كما تعهدت بتقييم الآثار البيئية الناتجة عن عملها .وتعمل ال�شركة
على بناء محطة ال�ستخال�ص الزيت من ال�سجيل يتوقع لها �أن تنجز في عام  2015وتنتج
بمعدل � 16ألف ب/ي ،ترتفع الحقاً �إلى � 40ألف ب/ي عام  .2019ومن المقرر حرق الزيت
الم�ستخل�ص في محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل ال�شركة نف�سها على تطويرها
عبر اتفاق جرى توقيعه مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومع ال�شركة الوطنية للطاقة
الكهربائية في منت�صف عام  .2012تبلغ ا�ستطاعة المحطة  500ميغا واط ،ومن المخطط
�أن تنجز عام .2017
وف��ي ع��ام  2011ج��رى التوقيع على اتفاقية مع �شركة Karak International Oil
البريطانية ،تح�صل ال�شركة بموجبها على حق ا�ستغالل ال�سجيل الزيتي على م�ساحة  35كم
مربع في منطقة اللجون ،وبلغت اال�ستثمارات المتفق عليها حوالي  1.8مليار دوالر ،حيث �ستقوم
ال�شركة في عام  2015ب�إن�شاء محطة ا�ستخال�ص للزيت بطاقة ت�صل �إلى � 15ألف ب/ي ،وبعد
مرور � 7-5سنوات على مبا�شرة العمل ،يمكن للإنتاج �أن ي�صل �إلى � 30ألف ب/ي عام  ،2020و60
�ألف ب/ي عام  .2026و�أ�شارت ال�شركة �إلى �أنها �ستدفع للحكومة الأردنية  %5 -1كحق ملكية
من بيع الزيت الم�ستخل�ص� ،إ�ضافة �إلى  %65 -15على هيئة �ضرائب ترتبط بمدى ريع العمل.
وحتى عام  ،2013كانت ال�شركة قد �أنجزت عدة �أبحاث تتعلق بمنطقة اللجون بتكلفة و�صلت �إلى
 30مليون دوالر.
تم االتفاق في عام  2012مع �شركة  Global Oil Shale Holdingsالكندية لدرا�سة
الجدوى االقت�صادية من تطوير تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في عطارات �أم الغدران و�سط البالد،
وا�سفير المحطة في الجنوب وعلى م�ساحة �إجمالية تبلغ  250كم مربع ،وذلك عبر مذكرة تفاهم
تمتد لفترة � 24شهراً ،وتق�ضي بنودها الأولية بتنفيذ درا�سة الجدوى االقت�صادية لم�شروع التقطير
ال�سطحي لل�سجيل الزيتي في منطقتي االهتمام بحيث يتم بعد ا�ستكمال الدرا�سة التفاو�ض مع
الحكومة الأردنية حول �إبرام اتفاقية امتياز للإنتاج .وقد بينت ال�شركة في حينها �أنها تنوي تطوير
الم�صادر في المنطقتين للو�صول �إلى �إنتاج  8000ب/ي في المرحلة الأولى ،ثم رفع معدل الإنتاج
�إلى � 50ألف ب/ي الحقاً.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

كما وقع الأردن مذكرة تفاهم �أخرى في نهاية عام  2012مع �شركة Whitehorn Resources
تمتد لثالث �سنوات ،وتق�ضي بحفر �آبار ا�ستك�شافية والقيام بدرا�سة جدوى اقت�صادية ال�ستثمار
ال�سجيل الزيتي على م�ساحة  283كم مربع في منطقة وادي �أبو الحمام جنوب المملكة ،با�ستخدام
تقنية )*( .EcoShale In-Capsuleوتعتقد ال�شركة ب�إمكانية �إنتاج  9500ب/ي من الزيت في
المرحلة الأولى ،ترتفع الحقاً �إلى � 50ألف ب/ي ،وتقدر تكاليف الم�شروع بنحو  1مليار دوالر.25
وفي منت�صف عام  ،2013منحت وزارة البيئة الأردنية موافقتها لل�شركة الم�شتركة Enefit
للم�ضي قدماً بم�شروع �إن�شاء �أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من ال�سجيل الزيتي في المملكة
با�ستطاعة ت�صل �إلى  500ميغاواط ،وذلك في منطقة عطارات �أم الغدران .و�سوف تعمل المحطة
على حرق ال�سجيل الزيتي المطحون �ضمن مراجل م�ضاعفة تعتمد تقنية “الو�سط المميع”
( )Fluidized Bedلتوليد البخار الالزم لتدوير العنفات ،وهي تقنية ت�سمح بتخفي�ض الأثر
البيئي الناتج عن حرق ال�سجيل الزيتي .وت�شير الدرا�سات �إلى �أن المحطة تحتاج �إلى حوالي
 1200طن من ال�سجيل الزيتي في ال�ساعة ،يتم ت�أمينها من موقع يبعد  11كم عن مكانها ويقدر
�أن احتياطيات الموقع تكفي لعمل المحطة لمدة �أربعين عاماً .ومن المخطط �أن تبد�أ المحطة
عملها بحلول عام  2017مما �سوف ي�ساهم في تخفي�ض فاتورة �إنفاق الأردن على المنتجات
النفطية لتوليد الكهرباء بحوالي  490مليون دوالر �سنوياً .26كما وقع الأردن في نهاية عام 2013
على اتفاقية مع «ال�شركة العربية ال�سعودية لل�صخر الزيتي)**(» و�أقرت االتفاقية في �شهر �آذار/
مار�س  ،2014وتق�ضي ب�أن تقوم ال�شركة بتمويل المرحلة الأول��ى من العمل والتي تمتد لأربع
�سنوات ،وتت�ضمن �إجراء الدرا�سات الفنية والبيئية واالقت�صادية على م�ساحة  11كم مربع في
منطقة عطارات �أم الغدران ،بينما تت�ضمن المرحلة الثانية البناء والتطوير والإنتاج وتمتد لمدة 40
عاماً ،وتقدر قيمة االتفاقية بنحو ملياري دوالر ،وتطمح �إلى �إنتاج نحو � 30ألف ب/ي من الزيت
با�ستخدام تقنية ت�سخين ال�صخر الم�ستخرج ،وذلك خالل � 8 -4سنوات من بدء العمل.27
تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في الأردن
بد�أ االهتمام بال�سجيل الزيتي �شرق نهر الأردن منذ الحرب العالمية الأولى ،دون �أن يتم �إجراء
درا�سات معمقة للمنطقة في ذلك الحين.
يمتلك الأردن ثروة من ال�سجيل الزيتي تتوزع على  24منطقة في المملكة ،منها ما هو قريب
�إلى ال�سطح ومنها ما هو عميق ،وتتوزع على ثالثة نطاقات رئي�سية تمتد على نحو  %60من
م�ساحة البالد ،وهي:
* تقوم هذه التقنية على ا�ستخال�ص الزيت عبر ت�سخين ال�صخر في حجرة (كب�سولة) با�ستخدام الغاز ال�ساخن المار في �أنابيب �ضمن
ال�صخر الم�ستخرج من المكمن.
** Saudi Arabian Oil Shale Company
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

 -1في �شمال الأردن :في وادي اليرموك ،والبوي�ضة ،وبيت را�س ،ومنطقة الري�شة روي�شد �شمال
�شرق الأردن �ضمن منطقة �إربد.
 -2في و�سط الأردن :بين الح�سينية جنوباً ،ودبا �شماالً ،وفي اللجون وم�أدبا في وادي الثمد
�ضمن منطقة الكرك.
 -3في جنوب الأردن :في الجفر �ضمن منطقة معان.
�أما المناطق الرئي�سية ذات الم�صادر االقت�صادية لل�سجيل الزيتي والمنا�سبة للتعدين ال�سطحي،
فتوجد عملياً جنوب العا�صمة عمان في و�سط البالد ال�شكل ( ،)15وهي:
 æاللجون :وتقع على بعد  100كم �إل��ى الجنوب من عمان ،وعلى بعد  20كم �إل��ى الغرب
من مدينة القطرانة .يعود عمر ال�سجيل الزيتي في هذه المنطقة �إلى طابقي الكامبانيان
والما�ستريختيان ،من ع�صر الكريتا�سي الأعلى ،ويتو�ضع �ضمن مقعر ي�أخذ منحى �شمال-
جنوب ،وتبلغ ال�سماكة الو�سطية لل�سجيل في المنطقة نحو  30م.
 æال�سلطاني :تقع على بعد  115كم �إلى الجنوب من عمان ،وتحاذي القطرانة من الجنوب.
توجد تو�ضعات ال�سجيل في مقعر طوله  8كم وعر�ضه بين  5 -2كم ،وي�أخذ منحى �شمال
�شمال غرب -جنوب جنوب �شرق ،يعود عمر ال�سجيل الزيتي في هذه المنطقة �إلى طابقي
الكامبانيان والما�ستريختيان �إ�ضافة �إلى �صخور من عمر �أح��دث من دوري الباليو�سين
والهولو�سين.
 æجرف الدراوي�ش :على بعد  145كم �إلى الجنوب من عمان.
 æعطارات �أم الغدران :على بعد  34كم �شرق القطرانة.
 æوادي المغر :على بعد  40كم جنوب �شرق القطرانة.
� æسواقة :على بعد  65جنوب عمان.
 æخان الزبيب :على بعد  45كم جنوب عمان ،ويحاذي تو�ضعات �سواقة من ال�شمال
يبين الجدول ( )10تقديرات �سابقة لم�صادر ال�سجيل الزيتي في البالد يبلغ مجموعها 53.2
مليار طن 28ح�سب بيانات �سلطة الم�صادر الطبيعية الأردنية ،بينما �صرح معالي وزير الطاقة
والثروة المعدنية الأردني في الربع الأول من عام � 2014أن احتياطيات البالد من ال�سجيل الزيتي
تبلغ نحو  70مليار طن ،29ويو�ضح الجدول ( )11بع�ض الموا�صفات الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل
الزيتي في الأردن.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل � :15 -أهم تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في الأردن
البحـث الثاني

الم�صدر.Arab Oil and Gas Directory, 2013 :

الجدول  :10تقديرات م�صادر ال�سجيل الزيتي في الأردن
املنطقة
اللجون

ال�سلطاين

جرف الدراوي�ش

عطارات �أم الغدران
وادي املغر

امل�صادر
مليار طن

االحتياطي املحتمل
مليار طن

امل�ساحة
كم مربع

�سماكة ال�سجيل
مرت

1.2

1.2

20.4

29.6

1.1

0.98

24

31.6

8

2.5

150

63.8

11.3

10.4

226

45

31.6

21.6

الم�صدر Al Alai Jamal :و�آخرون.2006 ،
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الجدول  :11الخ�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل الزيتي في الأردن
املنطقة

وادي املغر

عطارات �أم الغدران

جرف الدراوي�ش

ال�سلطاين

اللجون

حمتوى الزيت %

6.8

11

5.7

7.5

10.5

ن�سبة املواد الع�ضوية
%من الوزن

20.8

23.16

18

21.5

22.1

املحتوى احلراري
كيلو كالوري/كغ

1270 -780

864

1210

1590

CaCO3
%من الوزن

48

52.2

69.11

46.96

54.3

SO3
%من الوزن

4.2

4.9

4.3

4.4

4.8

الكثافة
3
غ�/سم

2.03

1.8

2.1

1.96

1.81

الرطوبة
%من الوزن

2.9

1.71

2.8

2.6

2.43

الم�صدر Al Alai Jamal :و�آخرون.2006 ،
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المغرب
البحـث الثاني

بد�أ التنقيب عن ال�سجيل الزيتي في المغرب بين عامي  1939و  1945في مدينة طنجة حيث
عملت «جمعية ال�سجيل البيتوميني في طنجة)*(» ،على بناء �أول محطة ال�ستخال�ص الزيت من
ال�سجيل بطاقة بلغت  80طن في اليوم� ،أما تجمعات ال�سجيل الزيتي في طرفاية وتمح�ضيت فلم
تكت�شف �إال في ال�ستينات من القرن الما�ضي .كما يوجد ال�سجيل الزيتي في العديد من المواقع
الأخرى ،لكنها �أقل �أهمية من حيث الحجم والم�ساحة ،ال�شكل (.)16
ال�شكل  :16 -تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في المغرب

الم�صدر :معدل عن . 2006 ،USGS

Société des Schistes Bitumineux de Tanger
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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لمحة تاريخية
تزايد االهتمام با�ستخال�ص الزيت من ال�سجيل الزيتي ب�شكل كبير بعد �أزم��ات النفط
التي �شهدها العالم في عام  1973و ،1979وتم في تلك الفترة �إجراء العديد من الدرا�سات
الجيولوجية والمخبرية على تجمعات ال�سجيل الزيتي في طرفاية وتمح�ضيت ،ودر�ست
تقنيات التحليل الحراري)*( والحرق المبا�شر ،كما جرى البحث في الجدوى االقت�صادية لتلك
التجمعات .وما بين عامي  1975و� ،1985سمحت الدرا�سات الجيولوجية والمخبرية وعمليات
التعدين بتحديد االحتياطي الجيولوجي من ال�سجيل الزيتي في تمح�ضيت وطرفاية ،وبينت
�إمكانية ا�ستخدام تقنية التحليل الحراري ال�ستخال�ص الزيت ،وهذا ما حدا بالمغرب �إلى العمل
على �إن�شاء محطة  (**) T3عام  1983كمحطة تجريبية ال�ستغالل االحتياطيات في طنجة
وتمح�ضيت وطرفاية ،وتم تمويل الم�شروع عبر قر�ض من البنك الدولي.
وقد تم �إجراء اختبار جاف)***( للمحطة في مطلع عام  ،1985بينما جرى ت�شغيلها فعلياً
في �شهر ني�سان�/أبريل من نف�س العام وحتى �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1986وتم اختبار
 2500من ال�سجيل الزيتي حيث تبين �أن تقنية التحليل الحراري تفوق تقنية  Fisherبن�سبة
 .%70لكن تراجع �أ�سعار النفط في منت�صف الثمانينات والت�سعينات �أدى �إلى تراجع الدرا�سات
والتجارب ثم توقفت الأبحاث في هذا المجال حتى عادت �أ�سعار النفط لل�صعود وعاد االهتمام
بال�سجيل الزيتي.

التو�ضعات الرئي�سية لل�سجيل الزيتي في المغرب
 -1تمح�ضيت
توجد تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في تمح�ضيت في قناة �ضمن جبال الأطل�س المتو�سط على
ارتفاع يتراوح بين  2300 -1700م عن �سطح البحر ،على بعد نحو  240كم �إلى ال�شرق والجنوب
ال�شرقي من مدينة الرباط ،و 35كم �إلى الجنوب من مدينة �أزرو.
تنق�سم التتابعات البيتومينة في المنطقة �إلى �أربع طبقات ليثولوجية ،وقد ا�ستخرجت من
المنطقة  76عينة �أ�سطوانية بينت وجود  42مليار طن من ال�سجيل الزيتي يبلغ متو�سط
محتواها من الزيت  61.5لتر/الطن� ،أو ما يعادل حوالي  15مليار برميل من االحتياطي
الجيولوجي .وتمتد التو�ضعات على م�ساحة تزيد عن  250كم مربع �ضمن طيّة مقعرة في
* pyrolysis
** �سميت المحطة با�سم  T3ن�سبة �إلى الحروف الالتينية الأولى من �أ�سماء مناطق وجود ال�سجيل الزيتي.Tangier، Tarfaya، Timahdit، ،
*** بدون وجود ال�سجيل الزيتي.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

حو�ض الكبّات� ،إ�ضافة �إلى  100كم مربع �ضمن مقعر �أنغوير  ،وتبلغ �سماكتها الق�صوى 250م
في �صخور الما�ستريختيان في مقر الكبّات .بينما بينت بع�ض الدرا�سات الحديثة �أن محتوى
الزيت في �صخور ال�سجيل يتراوح بين  80 -75لتر/الطن ،مما يرفع االحتياطي الجيولوجي
�إلى نحو  17مليار برميل من الزيت.

 -2طرفاية
تغطي تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في طرفاية م�ساحة تقارب  2500كم مربع وتقع �إلى ال�شرق
من مدينة طرفاية على �ساحل المحيط الأطل�سي على بعد  1200كم �إلى الجنوب من مدينة
الرباط .وتتكون ر�سوبيات هذا الموقع من محدب يعود للع�صر الكريتا�سي الأعلى ،ووجدت تتابعات
ال�صخور البيتومينية فيه �ضمن تعاقبات من ال�صخور الجيرية ،وتعتبر طبقة ال�صخور العائدة
لطابق ال�سينونيان �أغنى هذه التعاقبات بالمواد الهيدروكربونية.
ق�سمت التو�ضعات �إلى �أربع طبقات ليثولوجية كما هو الحال في تو�ضعات تمح�ضيت ،وقد
�أجريت  137عملية فح�ص على تو�ضعات طرفاية ،وقدر االحتياطي الجيولوجي من الزيت بنحو
 22مليار برميل توجد في  80مليار طن من ال�سجيل الزيتي الذي يحتوي على الزيت بن�سبة -66
 75لتر/الطن.
تقوم ا�ستراتيجية المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن على ت�شجيع �إقامة �شراكات بهدف
تطوير وا�ستغالل تو�ضعات ال�سجيل الزيتي ،وقد تمخ�ضت الجهود المبذولة في هذا المقام عن
توقيع عدة اتفاقيات وعقود مع ال�شركات المهتمة بهذا النوع من الم�شاريع ،منها اتفاقية مع �شركة
 Petrobrasعام  ،2007واتفاقية مع �شركة  Totalعام .2008
وفي �شهر �آذار/مار�س  2009جرى توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة San Leon Energy
للعمل في م�شروع جنوب طرفاية ،تبعها في منت�صف عام  2010توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة
 Eesti Energiaال�ستك�شاف تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في مختلف مناطق البالد.
وح�صلت  San Leon Energyعلى حق اال�ستك�شاف في طرفاية عام  2010حيث حفرت
ثالثة �آبار ا�ستك�شافية حتى عام  ،2011اكت�شف ال�سجيل الزيتي في اثنين منهما ب�سماكة  30م،
بينما ح�صلت ال�شركة على نتائج و�صفتها بالم�شجعة في البئر الثالث.
وفي عام  2011جرى منح �شركة  East West Petroleum Corporationحق
التنقيب في امتياز تبلغ م�ساحتة حوالي  2000كم مربع ،على بعد  125كم جنوب غرب الدار
البي�ضاء.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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وفي �شهر �آب�/أغ�سط�س عام  ،2013تم توقيع مذكرة تفاهم �أخرى مع San Leon Energy
للعمل في م�شروع �شمال طرفاية.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة  IES Marocفي عام  2012لم�شروع غرب طرفاية،
بينما وقعت �شركة طاقة الإماراتية على مذكرة تفاهم لتطوير ال�سجيل الزيتي في منت�صف عام
 2013في منطقة تا�سيماخت .Tassemakht
وكانت �شركة  San Leon Energقد ح�صلت في �أواخر عام  2013على ترخي�ص من المكتب
الوطني للهيدروكربونات والمعادن لتقييم ال�سجيل الزيتي في قاطع تبلغ م�ساحته  36كم مربع في
تمح�ضيت .يت�ضمن الترخي�ص قيام ال�شركة بتقييم قابلية ا�ستخدام عمليات الإ�صالح ال�سطحية
في الم�شروع ،وهي عمليات تت�ضمن التحليل الحراري لل�سجيل الزيتي وتكثيف الأبخرة الناتجة.
وذكرت ال�شركة �أن المنطقة تحتوي على طبقات غنية بال�سجيل الذي يبلغ محتواه من الزيت 99
لتر /الطن ،وهو ما يعتبر المحتوى الأعلى من نوعه في المغرب ،كما يتميز ال�سجيل ب�أنه الأقل
رطوبة بين معظم تو�ضعات ال�سجيل الزيتي في العالم.
كما �أجرت �شركة  Enefit Outotec Technologyتحاليل مختلفة �أكدت بموجبها �أن
ال�سجيل الزيتي في تمح�ضيت يمتلك قيمة تجارية لو ا�ستخدمت في معالجته تقنية الإ�صالح
ال�سطحية الخا�صة بها ،حيث �أنجزت ال�شركة المذكورة درا�سة تقييمة �أولية م�ستخدمة البيانات
المتاحة عن ال�سجيل الزيتي في المنطقة ،وبينت �أن الم�شروع �سيكون تجارياً لو تم بناء محطة
تعالج  280طن من ال�سجيل الزيتي في ال�ساعة .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن وحدة التحطيم والتقطير
� Retortingسوف تنتج  3600برميل من الزيت في اليوم .كما يمكن �إ�ضافة وحدتين لزيادة
الإنتاج �إلى � 11ألف برميل من الزيت في اليوم ،وتت�ضمن الوحدتان معدات لتطوير الزيت الم�صنّع
ولتوليد الطاقة.30
يبين الجدول ( )12بع�ض الخ�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل الزيتي في تمح�ضيت
وطرفاية ،حيث يالحظ �أن المحتوى الحراري في تو�ضعات تمح�ضيت �أعلى بحوالي  %23من
مثيله في طرفاية.31
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الجدول  :12بع�ض الخ�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية لل�سجيل الزيتي في تمح�ضيت وطرفاية
البحـث الثاني

متح�ضيت

طرفاية

7

17.5

2.243

2.276

املحتوى احلراري كيلو كالوري/كغ

1436

1100

اخلبث %

65.3

54.9

الكربون الع�ضوي%

12.9

11.3

الكربون الالع�ضوي%

4.6

8

حمتوى الكربون الكلي%

17.5

19

الكربيت الع�ضوي%

1.6

1.7

الكربيت الالع�ضوي%

0.7

0.3

حمتوى الكربيت الكلي%

2.3

2

الرطوبة %
الكثافة كغ/م

3

الم�صدر :المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.2014 ،
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الفصل الثالث
زيت ال�سجيل/ال�سجيل الزيتي في بع�ض دول العالم
�إ�ستونيا
تعتبر �إ�ستونيا حالة فريدة من نوعها �ضمن دول االتحاد الأوروب��ي كون قطاع الطاقة فيها
يعتمد ب�شكل �شبه كلي على م�صدر وحيد هو ال�سجيل الزيتي ،كما تعتبر من �أكبر منتجي ال�سجيل
الزيتي في العالم رغم �أنها تمتلك احتياطياً متوا�ضعاً منه مقارنة بالواليات المتحدة �أو رو�سيا �أو
البرازيل ،لكن قرابة قرن من ا�ستثمار هذا الم�صدر في البالد ،جعل �إ�ستونيا ذات خبرة ال ي�ستهان
بها في هذا المجال .تقدر م�صادر زيت ال�سجيل 32في �إ�ستونيا بنحو  16مليار برميل وتقدر
م�صادر ال�سجيل الزيتي بحوالي  4مليار طن ،مما يجعل احتياطياتها من ال�سجيل الزيتي معادلة
لحوالي  %17من احتياطيات االتحاد الأوروبي مجتمعاً.
تعتبر �صخور ال�سجــيل الزيــــتي في �إ�ستــــونيا غنـــية بالطاقة لكنها في الوقت نف�سه �أكبر
م�صدر لما ي�سمى بغازات الدفيئة في البالد ،حيث تطـــرح المحطــــة الحكومية لتوليد الطاقة
 Eesti Energia’s Narvaحوالي  %80من �إجمالي ما تنتجه البالد من هذه الغازات.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول

113

114

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

البحـث الثاني

وقد �شكلت الطاقة المنتجة با�ستخدام ال�سجيل الزيتي نحو  %70من �إجمالي �إنتاج الطاقة
في �إ�ستونيا عام  ،2012وجرى ا�ستخدام  %85من �صخور ال�سجيل الزيتي التي تم تعدينها لتوليد
الطاقة الكهربائية ،بينما جرى ا�ستخال�ص زيت ال�سجيل والغاز وبع�ض العنا�صر الأخرى من %15
فقط من ال�صخور .33حيث بلغ الإنتاج ال�سنوي لمحطات التقطير في عام  2012حوالي  1.3مليون
برميل �سنوياً ،وي�ستخدم نحو  1.9مليون طن من ال�سجيل الزيتي الم�ستخرج ال�ستخال�ص الزيت.
يتميز الزيت المنتج بالموا�صفات التالية:
 -محتوى منخف�ض من الماء يقل عن .%0.3- -ن�سبة ال�شوائب ال�صلبة� :أقل من .%0.05

 -لزوجة منخف�ضة تتراوح بين � 20 -15سنتي �ستوك عند درجة حرارة  80مئوية.- -محتوى منخف�ض من الكبريت يقل عن .%0.7

 -درجة ان�صباب)*( (ان�سكاب) منخف�ضة تقل عن  0درجة مئوية.ال يتوقع �أن ت�صل كمية الزيت الم�ستخل�ص من ال�سجيل الزيتي في �إ�ستونيا لأكثر من � 22ألف
ب/ي حتى عام  .2016ويبين ال�شكل ( 34 )17كميات الزيت الم�ستخل�ص من ال�سجيل الزيتي في
�إ�ستونيا خالل الفترة الممتدة ما بين عامي  2002و.2012
ال�شكل  :17 -كميات الزيت الم�ستخرج من ال�سجيل الزيتي في �إ�ستوينا
 1000 Xبرميل �سنويا

الم�صدر :الموقع الإلكتروني ل�شركة Enift
Pour Point
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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بلغت كميات �صخور ال�سجيل الزيتي الم�ستخرجة في البالد عام  2012حوالي  15.86مليون
طن .لكن ع�ضوية �إ�ستونيا في االتحاد الأوروبي والتزامها ب�سيا�سات تخفي�ض انبعاث غاز ثاني
�أك�سيد الكربون ،تفر�ض عليها نوعاً من العبء الذي يلزمها بتخفي�ض كبير النبعاثات هذا الغاز التي
بلغت  15.7مليون طن في عام .2007
تعتمد البالد حالياً على التقدم التقني على �أمل �أن تتمكن من اال�ستثمار الأمثل ل�صخور
ال�سجيل الزيتي �سواء في توليد الكهرباء� ،أو في ا�ستخال�ص كميات �أكبر من الزيت .وقد بلغ �إنفاقها
على البحث والتطوير في هذا المجال �أكثر من  4مليار دوالر في عام  ،2011وتو�صلت في هذا
المجال �إلى تقنية دعتها با�سم تقنية  ،ENEFIT280تقوم من خاللها با�ستغالل كامل ال�سجيل
الزيتي الم�ستخرج ،بحيث ال يتبقى في نهاية العملية من ال�صخور �سوى رماد ال يحتوي تقريباً
على �أية مواد ع�ضوية ويمكن ا�ستخدامه في �صناعة الإ�سمنت وبع�ض المواد لإن�شائية الأخرى.35

زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة الأمريكية
�شهدت الواليات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً كبيراً في معدل �إنتاج النفط والغاز فيها خالل
الأعوام القليلة الما�ضية نتيجة ا�ستغالل زيت ال�سجيل وغاز ال�سجيل ،وت�شير التقارير �إلى وجود 6
منظومات للنفط والغاز تعتبر الم�س�ؤولة عن  %90من نمو �إنتاج النفط الأمريكي 36خالل عامي
 2012و ،2013وهي:
Bekken1 .1
Neobrara2 .2
Permian3 .3
Eagle Ford4 .4
Haynesville5 .5
Marcellus6 .6
وكان من نتائج هذا التوجه �أن انعك�س منحنى الإنتاج الذي كان في تناق�ص م�ستمر منذ عدة عقود.
يبين المخطط في ال�شكل ( )18معدل �إنتاج النفط في الواليات المتحدة منذ عام  ،1965حيث
يظهر �أن �أعلى معدل �إنتاج كان في عام  1970وبلغ حوالي  11.3مليون ب/ي ،ثم بد�أ تناق�ص الإنتاج
مع ارتفاع �أ�سعار النفط في عام  ،1973لي�ستقر ن�سبياً بعد عام  ،1978ثم يرتفع بين ،1985 -1983
ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام � ،2008شهد معدل �إنتاج النفط الأمريكي تراجعاً وا�ضحاً بلغ نحو 3.8
مليون ب/ي .وبعد عام � ،2008ساهم �إنتاج زيت ال�سجيل في تغيير م�سار التراجع نحو االرتفاع ثانية،
ال نحو  9مليون ب/ي)*(.
ليبلغ في عام  2012نف�س م�ستوى �إنتاج عام  1990تقريباً ،م�سج ً
* معدالت الإنتاج ا�ستناداً �إلى بيانات  ،BP Statistical Review of World Energyبينما يالحظ �أن �إح�صائيات  OGJت�سجل
معدالت �أقل من � ،BPإنما يبقى الفرق المطلق واحداً تقريباً ،كما يبقى منحى الإنتاج واحداً.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ال�شكل :18 -معدل �إنتاج النفط في الواليات المتحدة الأمريكية بين عامي 2013 - 1965
وتغير �سعر النفط خالل الفترة نف�سها

الم�صدر :معدالت الإنتاج ا�ستناداً �إلى BP Statistical Review of World Energy

يبين ال�شكل ( )19موقع منظومات ال�سجيل في الواليات المتحدة الأمريكية ،حيث تعتبر
منظومتا  ،Bakken Shaleو Eagle Fordم�صدراً لأكثر من  %63من نمو الإنتاج الم�شار له،37
وقد �ساهمت زيادة عمليات الحفر وكفاءتها وطرق �إكمال الآبار وارتفاع معدالت �إنتاجيتها في هذا
النمو.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :19 -منظومات ال�سجيل المعروفة والمتوقعة في الواليات المتحدة الأمريكية

الم�صدر.2011 ،EIA :

ت�شكيلة Eagle Ford
تعود ت�شكيلة  Eagle Fordال�شكل (� )20إلى الع�صر الكريتا�سي حيث كانت تعتبر �صخراً مولداً
في جنوب و�شرق والية تك�سا�س)*( ،وهي الت�شكيلة التي غذت ت�شكيلة  Austin Chalkالواقعة
فوقها بالنفط والغاز ،وقد عملت بع�ض ال�شركات على الحفر و�صوالً �إلى ت�شكيلة Edwards
المكونة من ال�صخر الجيري والمتو�ضعة �إلى الأ�سفل من  ،Eagle Fordوخالل ذلك بد�أ ال�سجيل
في الواليات المتحدة يلفت الأنظار بقوة منذ عام  ،2008عندما حفرت �شركة � Petrohawkأول
بئر ناجح لإنتاج زيت ال�سجيل من ت�شكيلة  Eagle Fordفي جنوب والية تك�سا�س.
و�سرعان ما تداعت ال�شركات البترولية �إلى المنطقة وبد�أت م�ساحة العمل فيها بالتزايد لتمتد
من الحدود مع المك�سيك باتجاه الداخل على طول نحو  640كم باتجاه �شمال �شرق تك�سا�س،
*

الت�شكيلة  Formationهي الطبقة ال�صخرية نف�سها� ،أما المنظومة  Playفتت�ضمن معنى الت�شكيلة وتوليد الهيدروكربون وتج ّمعه.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ولي�صل عدد تراخي�ص العمل في المنطقة في مطلع عام � 2012إلى  1200ترخي�ص ،مع منح
تراخي�ص جديدة بمعدل نحو  100ترخي�ص �شهرياً منذ ذلك الحين .تمتد الت�شكيلة على طول
حوالي  80كم وت�صل �سماكتها �إلى  76م عند عمق يتراوح بين  1220م ،و 3657م .بلغ معدل
�إنتاج الت�شكيلة حوالي � 599ألف ب/ي من الزيت والمتكثفات في الن�صف الأول من عام ، 2013
ويمثل الزيت المنتج زيادة تقارب  %51عن معدل عام  ،2012بينما و�صل معدل الإنتاج �إلى نحو
 1مليون ب/ي في �آخر عام .2013
ال�شكل  :20 -منظومة  Eagle Fordفي جنوب تك�سا�س

الم�صدر.2011 ،EIA :

يبين المخطط في ال�شكل ( )21عدد الحفارات العاملة في منظومة  ،Eagle Fordحيث كانت
 51حفارة تعمل في المنطقة في �شهر كانون الثاني/يناير من عام  ،2007بينما و�صل العدد �إلى
 315حفارة في �شهر �أيار/مايو عام  ،2012ليبد�أ بعدها في التراجع الن�سبي م�ستقراً عند حوالي
 290حفارة في ال�شهر حتى مطلع عام .38 2014
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :21 -تغير عدد الحفارات العاملة في منظومة  Eagle Fordمنذ عام 2007

الم�صدر :ا�ستناداً �إلى بيانات .2014 ،EIA

ويبين المخطط في ال�شكل ( )22معدل �إنتاج البئر الواحد ،حيث يالحظ �أنه منذ مطلع عام
 ،2007وحتى كانون الأول�/أكتوبر  ،2009كان و�سطي �إنتاج البئر ال يتعدى  36ب/ي ،بينما بلغ
المعدل نحو  104ب/ي عام  ،2010وارتفع �إلى  196ب/ي عام  ،2011و 274ب/ي عام ،2012
و�صوالً �إلى  369ب/ي عام  ،2013بينما زاد المعدل عن  400ب/ي في ال�شهور الثالثة الأولى
من عام .2014

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :22 -معدل �إنتاج البئر الجديد في منظومة Eagle Ford
البحـث الثاني
الم�صدر :ا�ستناداً �إلى بيانات .2014 ،EIA

�أما ال�شكل ( )23فهو يبين ب�شكل وا�ضح تغير عدد الحفارات العاملة في منظومة Eagle
 Fordمع تغيرات �أ�سعار النفط ،خا�صة خالل الفترة الممتدة بين عامي � 2007إلى ،2009
ويظهر جلياً ت�أثير الأزمة االقت�صادية العالمية على �أ�سعار النفط وعدد الحفارات.
كما يالحظ �أن معدل عدد الحفارات العاملة �سنوياً بد�أ بالتراجع منذ عام � ،2012إال �أن
هذا التراجع و�إن كان متما�شياً مع تراجع �أ�سعار النفط وا�ستقرارها الن�سبي ،لكن معدل الإنتاج
الإجمالي من الآبار المحفورة في الت�شكيلة لم يتراجع مبا�شرة ،غير �أن معدل نمو هذا الإنتاج قد
ت�أثر.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :23 -تغير عدد الحفارات العاملة في ت�شكيلة  Eagle Fordمع تغيرات �أ�سعار النفط

الم�صدر :ا�ستناداً �إلى بيانات  ،2014 ،EIAو.2014 ،Backer Hugs

وت�شير بيانات � Baker Hughsإلى �أن عدد الآبار المحفورة في المنظومة بلغ حتى الربع الأول
من عام  2014نحو  1171بئراً.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول

121

122

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ت�شكيلة Bakken
البحـث الثاني

يمتد عمر هذه الت�شكيلة من ع�صر الديفوني الأعلى وحتى المي�سي�سيبيان ،وتمتد على م�ساحة
تقارب � 520ألف كم مربع في حو�ض  ،Willistonوال تتك�شف هذه الت�شكيلة على ال�سطح في
�أي مكان على خالف ما هو الحال بالن�سبة لت�شكيلة  .Eagle Fordتعتبر ت�شكيلة Bakken
من ال�صخور الغنية المولدة للنفط ،وقد اكت�شف النفط فيها لأول مرة عام  ،1951لكن التقنيات
المتاحة في ذلك الوقت لم تكن ت�سمح بالإنتاج منها .في عام  ،1999قدرت هيئة الم�ساحة
الجيولوجية الأمريكية االحتياطيات الجيولوجية من الزيت في الت�شكيلة بما يتراوح بين -271
 503مليار برميل ،وبقيمة و�سطية تبلغ  413مليار برميل .وفي عام  ،2000اكت�شف فيها حقل
 Elm Couleeوتبلغ �سماكة الت�شكيلة المنتجة في الحقل نحو  15م فقط ،وتتو�ضع على عمق
يتراوح بين  3200 -2600م .جرى تطوير الحقل بتقنية الحفر الأفقي وت��راوح طول الجذوع
ال في
الأفقية بين 1500 -900م ،وقد اعتبر الحقل في عام  2009من �ضمن �أكبر ثالثين حق ً
الواليات المتحدة الأمريكية.39
في عام  2008قدرت هيئة الم�ساحة الجيولوجية الأمريكية احتياطيات الزيت القابلة للإنتاج
في ت�شكيلة  Bakkenبما يتراوح بين  4.3 -3مليار برميل ،بينما ن�شرت والية �شمال داكوتا تقريراً
قدرت فيه االحتياطي القابل للإنتاج فنياً من الت�شكيلة المذكورة بحوالي  2.1مليار برميل.
ومنذ ذلك الحين ن�شرت العديد من التقارير والدرا�سات عن تقديرات م�صادر واحتياطيات
الزيت في ت�شكيلة  ،Bakkenوفي �شهر ني�سان�/أبريل  2013رفعت هيئة الم�ساحة الجيولوجية
الأمريكية تقديرها لي�صل االحتياطي الأعظمي المتوقع في الت�شكيلة �إلى  7.4مليار برميل،40
مما يجعل معامل اال�ستخال�ص قريباً من  %1فقط .وفي �شهر ني�سان�/أبريل  ،2014واعتماداً
على معلومات ن�شرتها  ،IHSذكرت �شركة � Continental Resourcesأن الإنتاج التراكمي
من منظومة  Bakken Shaleتجاوز حد  1مليار برميل من الخام الخفيف الحلو خالل الربع
الأول من عام  ،2014وقد تم �إنتاج نحو ثلثي هذه الكمية بين عامي  2011و .41 2013وكانت
 - Continental Resourcesوهي من �ضمن �أكبر ع�شر �شركات منتجة للنفط في الواليات
المتحدة -قد قدرت االحتياطي القابل للإنتاج من منظومة  Bakken Shaleبنحو  32مليار
برميل عند معامل ا�ستخال�ص  ،%3.5و 36مليار برميل عند معامل ا�ستخال�ص  ،%4و 45مليار
برميل عند معامل ا�ستخال�ص .%5
يبين ال�شكل (� )24إنتاج زيت ال�سجيل من بع�ض الت�شكيالت في الواليات المتحدة ح�سب
تقديرات  ،EIAويبدو وا�ضحاً من ال�شكل �أن منظومتي  Bakkenو Eagle Fordت�شكالن
الم�صدر الأهم لهذا النوع من الهيدروكربونات في البالد.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :24 -معدل �إنتاج زيت ال�سجيل من بع�ض الت�شكيالت في الواليات المتحدة
مليون ب/ي

الم�صدر.2014 ،EIA :

يبين تتبع تاريخ �إنتاج الزيت من ت�شكيلة  Bakkenفي والية �شمال داكوتا ما يلي :42منذ عام
 2000وحتى نهاية عام  ،2013بلغ عدد الآبار المنتجة من الت�شكيلة  6824بئراً ،وبلغ متو�سط
�إنتاج البئر الواحد خالل تلك الفترة حوالي  65ب/ي فقط .لكن هذا الرقم ال يعبر بدقة عن
�أو�ضاع الإنتاج� ،إذ لم يتجاوز و�سطي �إنتاج البئر الواحد  8ب/ي في عامي  2003و ،2004بينما
ال  145ب/ي .كما
بلغ معدل �إنتاج البئر الواحد �أعلى قيمة له في منت�صف عام  2010م�سج ً
يالحظ ت�ضاعف معدل �إنتاج البئر الواحد بين عامي  2007و .2008يو�ضح ال�شكل ( )25مخططاً
يظهر تغير و�سطي عدد الآبار المنتجة في الت�شكيلة� ،إ�ضافة �إلى تغير و�سطي معدل الإنتاج من
البئر الواحد)*(.
* تم الح�صول على البيانات لل�شكل  25و 26عبر �أخذ القيم الو�سطية لعدد الآبار ال�شهرية المنتجة والإنتاج ال�شهري لهذه الآبار ح�سب
�إح�صائيات اللجنة ال�صناعية في والية �شمال داكوتا ،والمن�شورة على الموقع الر�سمي لإدارة الموارد المعدنية للوالية.
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ال�شكل :25 -و�سطي عدد الآبار المنتجة �سنوياً ،ومعدل الإنتاج اليومي من البئر الواحد
في ت�شكيلة  Bakkenفي والية �شمال داكوتا

الم�صدر :معالجة بيانات اللجنة ال�صناعية في والية �شمال داكوتا.

يبين ال�شكل ( )26تغير عدد الآبار المنتجة ب�شكل �شهري في عام  ،2013و�إجمالي الإنتاج
اليومي من الت�شكيلة ،حيث يتبين بو�ضوح �أنه قد تم �إ�ضافة حوالي  1658بئراً �إلى مجموع الآبار
المنتجة خالل ذلك العام ،بينما كان الفارق في معدل الإنتاج بين مطلع العام ونهايته �أقل من
 190ب/ي فقط .وهذا ما ال يمكن تف�سيره �إال ب�أن معدل الإنتاج من الآبار المنتجة �سابقاً كان
يتراجع ب�سرعة كبيرة� ،إ�ضافة �إلى �أن معدل الإنتاج من الآبار الجديدة ا�ستطاع بالكاد �أن يعو�ض
ذلك التراجع.

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :26تغير عدد الآبار المنتجة �شهري ًا وتغير معدل الإنتاج اليومي
من ت�شكيلة  Bakkenفي والية �شمال داكوتا خالل عام 2013

الم�صدر :معالجة بيانات اللجنة ال�صناعية في والية �شمال داكوتا.

�إجماالً ،يعطي النظر �إلى �إنتاج زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة انطباعاً �أولياً ب�أن هذا النوع
من الهيدروكربونات قد غير وجه الإنتاج الأمريكي ،وقد يكون ذلك �صحيحاً جزئياً عند النظر �إلى
تغير منحى الإنتاج كما هو مبين في ال�شكل ( ،)18لكن ال�س�ؤال الأهم الذي يطرح نف�سه دوماً هــو:
هل يمكن اعتبار �إنتاج زيت ال�سجيل ظاهرة �ست�ؤثر على �إنتاج النفط التقليدي على ال�صعيد العالمي؟.
ترتبط �أهمية هذا ال�س�ؤال ب�أ�سواق النفط التقليدي العالمية ،ف�إذا توفرت االحتياطيات المطلوبة
وكانت هناك بالفعل �إمكانيات فنية واقت�صادية لإنتاج زيت ال�سجيل بكميات تجارية خارج الواليات
المتحدة الأمريكية وخارج كندا (رمال القار) ،ف�إن هذه الكميات في حال �إنتاجها �ست�شكل مناف�ساً
ي�ؤدي �إلى ا�ضطراب في الأ�سواق من جهة ،كما �سوف تقلل من الطلب العالمي على النفط التقليدي
فعندئذ يمكن القول �إن ظاهرة �إنتاج هذا النوع
ٍ
من جهة �أخرى� .أما �إذا لم تكن هذه الوفرة متاحة
من الهيدروكربونات لن تعدو �أن تكون زوبعة في فنجان� ،أو �ستكون ظاهرة محلية في �أح�سن تقدير.
�إنما تبقى الإجابة على ال�س�ؤال �أمراً لي�س بتلك ال�سهولة ،فالمو�ضوع يمكن النظر له من عدة
البع�ض �أن الظروف منا�سبة الزدهار �إنتاج زيت ال�سجيل ،ف�أ�سعار النفط العالية
ُ
زوايا ،حيث يرى
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ن�سبياً ،وتنامي الطلب العالمي على الطاقة تعتبر من جملة الحوافز التي ت�شجع ال�شركات على
متابعة ال�سير في هذا الم�ضمار .ولعل هذا هو ال�سبب وراء تلك (الفورة) في الإنتاج ،والتي �أطاحت
ب�شبح تراجع الإنتاج الأمريكي ،ففي عام  2000كان معدل الإنتاج في �شمال داكوتا �أقل من 100
�ألف ب/ي ،لكن �شركات الحفر ا�ستفادت من فكرة الت�شقيق الهيدروليكي ،فت�ضاعف الإنتاج عام
 ،2009وذكر تقرير ن�شرته مجلة  Petroleum Economistفي �شباط/فبراير � 2014أنه
ال ي�ستبعد� 43أن ي�صل في عام � 2014إلى  1مليون ب/ي)*(� .أما في والية تك�سا�س فقد �ساهم
الت�شقيق الهيدروليكي في رفع معدل �إنتاج الوالية �إلى �أكثر من  2.7مليون ب/ي .وتتوقع �إدارة
معلومات الطاقة �أن يرتفع الإنتاج الأمريكي �إجماالً لي�صل �إلى  9.3مليون ب/ي عام  ،2015وهو
ما �سيكون في حال تحققه �أعلى معدل �إنتاج ت�صله الواليات المتحدة منذ عام .1972
ومن الطبيعي �أن هذا النمو في الإنتاج �ساعد االقت�صاد الأمريكي على التقليل من حجم
الواردات النفطية التي �شكلت �أكثر من  %60من ا�ستهالك الواليات المتحدة عام  ،2005بينما
�شكلت الواردات في عام  2013حوالي  %70من واردات عام  .2005يبين الجدول ( )13وال�شكل
( )27الواردات الأمريكية من النفط والم�شتقات 44بين عامي  1973و ،2013والتي يتوقع لها �أن
ت�شكل  %25في الطلب الأمريكي عام .2015
الجدول  :13واردات الواليات المتحدة الأمريكية من النفط والم�شتقات البترولية
�ألف ب/ي

ال�سنة

الواردات

ال�سنة

الواردات

ال�سنة

الواردات

ال�سنة

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

6256
6112
6056
7313
8807
8363
8456
6909
5996
5113
5051

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

5437
5067
6224
6678
7402
8061
8018
7627
7888
8620
8996

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

8835
9478
10162
10708
10852
11459
11871
11530
12264
13145
13714

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

الواردات
13707
13468
12915
11691
11793
11436
10598
9794

الم�صدر.2014 ،EIA :
* ن�شرت �إدارة معلومات الطاقة بعده بفترة وجيزة تقديرات تبين �أن الإنتاج و�صل عملياً �إلى  1.2مليون ب/ي في �شهر �شباط/فبراير
.2014
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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ال�شكل  :27 -تغير المعدل اليومي للواردات الأمريكية من النفط والم�شتقات البترولية

الم�صدر :معالجة بيانات .2014 ،EIA

وعند النظر �إلى ن�سبة ال��واردات الأمريكية من دول الخليج العربي �إلى �إجمالي ال��واردات
الأمريكية من النفط والم�شتقات  ،يمكن مالحظة �أن حوالي  %19من الواردات الأمريكية النفطية
تم ا�ستيرادها من دول منطقة الخليج العربي بين عامي  1973و  2013ال�شكل ( ،)28بينما بلغت
ن�سبة الواردات من دول منظمة �أوبك حوالي  %46خالل نف�س الفترة الممتدة لخم�سة وثالثين
عاماً ال�شكل (.)29

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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البحـث الثاني

ال�شكل  :28 -ن�سبة الواردات الأمريكية من دول الخليج العربي �إلى �إجمالي الواردات الأمريكية
من النفط والم�شتقات

الم�صدر :معالجة بيانات .2014 ،EIA

ال�شكل  :29 -ن�سبة الواردات الأمريكية من دول �أوبك �إلى �إجمالي الواردات الأمريكية
من النفط والم�شتقات

الم�صدر :معالجة بيانات .2014 ،EIA
تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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هذا التقل�ص في حجم الواردات الأمريكية �ساهم بدوره في تقلي�ص العجز التجاري الأمريكي
والذي بلغ  34.3مليار دوالر في �شهور ت�شرين الثاني/نوفمبر عام  ،2013ويمكن النظر �إلى الأمر
على �أ�سا�س �أن �إ�ضافة  1مليون ب/ي تعادل وفراً ي�ساوي نحو  100مليار دوالر في ال�سنة .45وهنا
ترى �إدارة معلومات الطاقة �أن زيت ال�سجيل يمكن �أن ي�شكل حوالي ن�صف �إنتاج البالد من الخام
بين عامي  2020و� ،2040أي ما يعادل  5مليون ب/ي.

يتبع في العدد 158

تطوير مصادر زيت السجيل عربيا وعالميا الجزء الأول
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مؤتمرات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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ﺗﺤ���ﺖ ﺭﻋﺎﻳ���ﺔ ﻣﻌ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟ���ﺪﻛﺘﻮﺭ/ﻋﺒ���ﺪ ﺍﻟﺤﺴ���ﻴﻦ ﺑ���ﻦ ﻋﻠ���ﻲ ﻣﻴ���ﺮﺯﺍ ،ﻭﺯﻳ���ﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ
ﻓ���ﻲ ﻣﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﺒﺤ���ﺮﻳﻦ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﺑ���ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺍﻷﻗﻄ���ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺼ���ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ���ﺮﻭﻝ
)ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ( ،ﻭﻣﺮﻛ����ﺰ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ����ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ) ،(JCCPﻭﺍﻟﻬﻴﺌ����ﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ����ﺔ ﻟﻠ����ﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐ�����ﺎﺯ ) ،(NOGAﺍﻧﻌﻘ�����ﺪ ﻣ�����ﺆﺗﻤﺮ ﺣ�����ﻮﻝ "ﺍﻟﺘﻄ�����ﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺻ�����ﻨﺎﻋﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ" ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣ����ﺔ – ﻣﻤﻠﻜ����ﺔ ﺍﻟﺒﺤ����ﺮﻳﻦ ،ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻔﺘ����ﺮﺓ 19-17
ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .2016
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
ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺷ���ﺎﺭﻙ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼ���ﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎﻝ ﺻ���ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺎﺕ ،ﻣ��ﻦ ﺩﻭﻟ��ﺔ ﺍﻹﻣ��ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ) ،(2ﻣﻤﻠﻜ��ﺔ ﺍﻟﺒﺤ��ﺮﻳﻦ )،(89
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ) ،(2ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜ�ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﺴ�ﻌﻮﺩﻳﺔ ) ،(2ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ�ﺔ ﺍﻟﻌ�ﺮﺍﻕ )،(2
ﻭﺩﻭﻟ��ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ��ﺖ ) ،(4ﻭﺩﻭﻟ��ﺔ ﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ) ،(4ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ��ﺔ ﻣﺼ��ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ) ،(4ﻭﻣ��ﻦ ﻣﺮﻛ��ﺰ
ﺍﻟﺘﻌ���ـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ���ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ) (JCCPﻭﺍﻟـﺸ���ـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ���ـﺔ ) ،(23ﻭﻣ���ﻦ ﺷ���ـﺮﻛﺎﺕ
ﺧ��ـﺪﻣﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴ��ﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ) ،(1ﻭﻣﻌﻬ��ﺪ ﺑﺤ��ﻮﺙ ﺍﻟﺒﺘ��ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼ��ﺮﻱ  ،(1) EPRIﻭﻣﻌﻬ��ﺪ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸﺑﺤ�ﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ�ﺔ  ،(1) KISRﻭﻣ�ﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ�ﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺟﻤﻬ�ـﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼ�ﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ) ،(1ﻭﻣ��ﻦ ﺟﺎﻣﻌ��ﺔ ﺍﻟﻘ��ﺎﻫﺮﺓ ) ،(1ﻭﻣ��ﻦ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ��ﺔ ﻟﻠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ��ﺎء ﻓ��ﻲ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﻨﻈﻤ��ﺔ ﺍﻷﻗﻄ��ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ��ﺮﻭﻝ )ﺃﺑﻴﻜ��ﻮﺭﺏ( ) ،(1ﻋ��ﻼﻭﺓ ﻋﻠ��ﻰ ﻭﻓ��ﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧ��ﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ) .(8ﻛﻤ��ﺎ ﺗﺠ��ﺪﺭ ﺍﻹﺷ��ﺎﺭﺓ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺳ��ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ��ﻴﺪ /ﻋﻠ��ﻲ ﺍﻟﺴ��ﻮﺍﺩ ،ﻣﻤﺜ��ﻞ ﺩﻭﻟ��ﺔ
مؤتمرات

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘ�ﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ�ﺬﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ�ﺔ ﻭﺳ�ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨ�ﺪﺱ  /ﻣﺤﻤ�ﺪ ﺍﻟﺰﻧ�ﺪﺍﺡ ،ﻣﻤﺜ�ﻞ ﺩﻭﻟ�ﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺱ ﻭﻓﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ) .ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ(

<|^jj ˜]<Ìä◊q
ﺍﻓﺘ���ﺘﺢ ﺍﻟﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﺳ���ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ���ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤ���ﺪ ﻋﻠ���ﻲ
ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺎﻥ ﺍﻷﻣ��ﻴﻦ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌ��ﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ��ﺔ ﻟﻠ��ﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐ��ﺎﺯ
) (NOGAﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺴ�ﻴﻦ ﺑ�ﻦ
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
ﺍﻟﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻈ���ﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤ���ﺮ ﺑﻬ���ﺎ
ﺻ���ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﺑﻔﻌ���ﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟ���ﻊ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟ�ﻰ ﺃﻥ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻤ�ﺆﺗﻤﺮ
ﻳﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺔ ﺭﺍﺋﻌ��ﺔ ﻻﺳ��ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﺠ��ﺎﺭﺏ ﻋ��ﺪﺩ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﻓ��ﻲ ﺧﺘ �ـﺎﻡ ﻛﻠﻤ �ـﺘﻪ ﻭﺟ �ـﻪ ﺳ��ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ��ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺸ��ﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺸ��ﻜﺮ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤ��ﺔ ﺍﻷﻗﻄ��ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ��ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ��ﻚ( ﻭﺇﻟ��ﻰ ﻣﺮﻛ��ﺰ ﺍﻟﺘﻌ��ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ) (JCCPﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔـﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ) (NOGAﻋﻠﻰ ﻣ�ﺎ ﺑ�ﺬﻟﻮﻩ ﻣ�ﻦ ﺟﻬ�ـﻮﺩ
ﻹﻧﺠ��ﺎﺡ ﺍﻟﻤ��ﺆﺗﻤﺮ ،ﻣﺘﻤﻨﻴ �ﺎ ً ﻟﻠﻤﺸ��ﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻻﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣ��ﺔ ﺧ��ﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻁﻴـﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﺑﻌ���ﺪ ﺫﻟ���ﻚ ﺗﺤ���ﺪﺙ ﺳ���ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ /ﻛﻴﻮﻭﺷ���ﻲ ﺁﺳ���ﺎﻛﻮ
ﺳ����ﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﺑ����ﺎﻥ ﻟ����ﺪﻯ ﻣﻤﻠﻜ����ﺔ ﺍﻟﺒﺤ����ﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﺷ����ﺎﺩ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ����ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻴﻨ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺠﻤ��ﻊ ﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻥ ﻣ��ﻊ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺒﺘ��ﺮﻭﻝ ،ﻭﺇﻟ��ﻰ ﺃﻫﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘﻌ��ﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﺑﻴﻨﻬ��ﺎ ﺑﻬ��ﺪﻑ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ،ﻭﺍﻻﺭﺗﻘ���ﺎء ﺑﺄﺩﺍﺋﻬ���ﺎ ﺑﻤ���ﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.
ﻛﻤ����ﺎ ﺗﺤ����ﺪﺙ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ /ﺇﻳﺠ����ﻲ ﻫﻴ����ﺮﺍ ﺃﻭﻛ����ﺎ ،ﺍﻟﻤ����ﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ����ﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻓ����ﻲ ﻣﺮﻛ����ﺰ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ����ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ
) ،(JCCPﻣﺸ���ﻴﺮﺍً ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﻨﺘ���ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺤﻘﻘ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ
ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤ���ﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴ���ﺰ ﺑ���ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺍﻷﻗﻄ���ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ( ﻭﻣﺮﻛ����ﺰ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ����ﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ) ،(JCCPﻭﺃﻛ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ ﺿ���ﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫ���ﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﻟﻤ���ﺎ ﻓﻴ���ﻪ ﻣﺼ���ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄ���ﺮﻓﻴﻦ .ﻭﺃﻋ���ﺮﺏ ﻋ���ﻦ ﺷ���ﻜﺮﻩ ﻟﻠﺠﻬ���ﻮﺩ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺑ���ﺬﻟﺖ ﻣ���ﻦ
ﻗﺒ����ﻞ ﻣﻨﻈﻤ����ﺔ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌ����ﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ����ﺔ ﻟﻠ����ﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺘ����ﻲ ﺳ����ﺎﻫﻤﺖ ﻓ����ﻲ ﻋﻘ����ﺪ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻭﻧﺠﺎﺡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣ���ﻦ ﺟﺎﻧﺒ���ـﻪ ،ﺗﻘ���ﺪﻡ ﺳ���ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳ���ﺘﺎﺫ ﻋﺒ���ﺎﺱ ﻋﻠ���ﻲ ﺍﻟﻨﻘ���ﻲ ،ﺍﻷﻣ���ﻴﻦ ﺍﻟﻌ���ﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤ���ﺔ
ﺍﻷﻗﻄ����ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ( ،ﻓ����ﻲ ﻣﺴ����ﺘﻬﻞ ﻛﻠﻤﺘ����ﻪ ﺑ����ﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸ����ﻜﺮ
مؤتمرات

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
ﺍﻟﻤ��ﺆﺗﻤﺮ ﻓ���ﻲ ﻣﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﺒ��ـﺤﺮﻳﻦ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘ���ﻪ ﻟ���ﻪ.
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
ﻣﺮﻛ���������ﺰ ﺍﻟﺘﻌ���������ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ���������ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘ���������ﺮﻭﻝ
) ،(JCCPﻭﻟﺴ���������ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ���������ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣ���������ـﻤﺪ
ﺍﻟﺸ����ـﺮﻳﺎﻥ ﺍﻷﻣﻴ����ـﻦ ﺍﻟﻌـ����ـﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴ����ـﺌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨ����ـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔ����ـﻂ ﻭﺍﻟﻐ����ـﺎﺯ ﻓ����ﻲ ﻣﻤﻠﻜ����ﺔ ﺍﻟﺒﺤ����ﺮﻳﻦ،
ﻭﻟﺴ���ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ���ـﻴﺪ ﻋﻠ���ﻲ ﻋﺒ���ﺪ ﺍﻟﺠﺒ���ﺎﺭ ﺍﻟﺴ���ـﻮﺍﺩ ﻣ���ـﻤﺜﻞ ﻣﻤﻠ���ـﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤ���ـﺮﻳﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘ���ﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔ�����ـﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈ�����ـﻤﺔ ،ﻭﻟﺴ�����ـﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﻬﻨ�����ـﺪﺱ ﺃﻧ�����ﻮﺭ ﺧﻠ�����ـﻒ ﻣﺴ�����ـﺘﺸﺎﺭ ﻣﻌ�����ـﺎﻟﻲ
ﻭﺯﻳ���ﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ،ﻭﻟﻜﺎﻓ���ﺔ ﺍﻟﻌ���ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌ���ﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ���ﺔ ﻟﻠ���ﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﻋﻠ���ﻰ ﺟﻬ���ـﻮﺩﻫﻢ
ﻓ����ﻲ ﺍﺳﺘ����ـﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒ����ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﻌﻘ����ﺪ ﺍﻟﻤ����ﺆﺗﻤﺮ .ﻛﻤ����ﺎ ﺭﺣ����ﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣ����ﻦ
ﻣﻌﺎﻫ���ﺪ ﺃﺑﺤ���ﺎﺙ ﻭﻣﺮﺍﻛ���ﺰ ﺩﺭﺍﺳ���ﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﻭﺧﺒ���ـﺮﺍء ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﻋ���ﺮﺏ ﻭﺃﺟﺎﻧ���ﺐ ،ﻣﺘﻤﻨﻴ���ﺎ ً
ﻟﻬ��ﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴ��ﻖ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸ��ﺎﺗﻬﻢ ﺧ��ـﻼﻝ ﺟﻠﺴ��ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ��ـﺮ .ﻭﺫﻛ��ﺮ ﺑ��ﺄﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳ��ـﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟ��ـﻮﺓ
ﻣ���ﻦ ﻫ���ـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗـﻤ���ـﺮ ﺗﺘﻤ���ـﺜﻞ ﻓ���ﻲ ﺗﺒ���ﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒ���ﺮﺍﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﻭﺟﻬ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨ���ـﻈﺮ ﺣ���ﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻄ����ـﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺻ����ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜ����ـﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ .ﻭﺃﺷ����ﺎﺭ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻫ����ﻢ
ﺍﻹﻧﺠ���ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻗﺎﻣ���ﺖ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﺑﺘﻨﻔﻴ���ﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗ���ﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺴ���ﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ 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 ﺍﻷﺑﺤ��ﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺗﻘﻨﻴ��ﺎﺕ ﻣﺘﻄ��ﻮﺭﺓ ﺗﺴ��ﺎﻫﻢ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻨﻬ���ﻮﺽ ﺑ���ﺄﺩﺍء ﺍﻟﺼـ���ـﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺗﻌـﺰﻳ���ـﺰ ﻗ���ـﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ���ـﻴﺔ ﻟﺘﺼ���ـﺒﺢ ﺃﺣ���ـﺪ ﺃﻫ���ﻢ
ﻣﺮﺍﻛ������ﺰ ﺗﺼ������ـﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ������ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ������ﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ������ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴ������ﺔ ﺍﻟﺠ������ـﻮﺩﺓ ﺇﻟ������ﻰ
ﺍﻷﺳ���ـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺳ���ـﺠﻞ ﺇﺟﻤ���ـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء
ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋ����ﺎ ً ﻏﻴ����ﺮ ﻣﺴ����ﺒﻮﻕ ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻌ����ﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ����ﻴﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ 6.9
ﻣﻠﻴ���ـﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴ���ـﻞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟـﻴ���ـﻮﻡ ﺇﻟ���ﻰ  8.52ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟـﻴ���ـﻮﻡ ،ﺑﺰﻳ���ﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐ���ـﺖ
ﻧ���ـﺴﺒﺘﻬﺎ ﺣ���ـﻮﺍﻟﻲ  %23.5ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄ���ـﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜ���ـﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟ���ﺪﻭﻝ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ .ﺟ���ـﺎءﺕ
ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ���ﺎﺩﺓ ﻧﺘﻴ���ـﺠﺔ ﺗﺸ���ـﻐﻴﻞ ﻣﺼ���ـﻔﺎﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳ���ﺪﺗﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ـﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻫﻤ����ﺎ ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﺍﻟﺠﺒﻴ����ﻞ )ﺳ����ﺎﺗﻮﺭﺏ( ﻭﻣﺼ����ـﻔﺎﺓ ﻳﻨﺒ����ـﻊ )ﻳﺎﺳ����ـﺮﻑ( ﻭﺗﺒ����ـﻠﻎ ﻁ����ـﺎﻗﺔ ﻛ����ﻞ
ﻣﻨﻬﻤ����ﺎ  400ﺃﻟ����ﻒ ﺑﺮﻣﻴ����ﻞ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻴ����ﻮﻡ ،ﻋ����ﻼﻭﺓ ﻋﻠ����ﻰ ﺗﺸ����ﻐﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠ����ﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳ����ﻌﺔ ﻓ����ﻲ
ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ )ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ (2-ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻹﻣ���ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ 417
ﺃﻟ���ﻒ ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻴ���ﻮﻡ .ﻭﻳﺘﻮﻗ���ـﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ���ـﻊ ﺇﺟ���ـﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄـﺎﻗ���ـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ـﺮﻳﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ���ـﺎء ﻓ���ﻲ ﺃﻭﺍﺑ���ـﻚ ﺇﻟ���ﻰ  12.24ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻴ���ﻮﻡ ﺑﺤ���ـﻠﻮﻝ ﻋ���ﺎﻡ ،2020
ﺃﻱ ﺑﺰﻳ�����ﺎﺩﺓ ﻧﺴ�����ـﺒﺘﻬﺎ  %43.66ﻋ�����ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ�����ـﻴﺔ ،ﻭﺫﻟ�����ﻚ ﻧﺘ�����ـﻴﺠﺔ
ﻣﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳ���ـﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳ���ـﺮ ﺍﻟﺠ���ﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴ���ـﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴ���ﺎ ﻟﻠﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋ���ـﻤﺔ ،ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ
ﺇﻟ���ﻰ ﺇﻧﺸ���ﺎء ﻋ���ـﺪﺩ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺼ���ـﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ���ﺪﺓ ،ﻛﻤﺸ���ـﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻗ���ـﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴ���ﻒ ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻟ���ﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳ����ﺖ ﺍﻟ����ﺬﻱ ﻳﺘﻜ����ﻮﻥ ﻣ����ﻦ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﺼ����ـﻔﺎﺓ ﺟﺪﻳ����ﺪﺓ ﻁﺎﻗﺘ����ـﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ  615ﺃﻟ����ﻒ
ﺑﺮﻣﻴ����ﻞ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻴ����ﻮﻡ ﺇﺿ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ����ﻰ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ����ﺔ ،ﺑﻬ����ﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳ����ﺰ ﻗ����ﺪﺭﺓ
ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﻋﻠ���ﻰ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﺸ���ﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﺑﻤﻮﺍﺻ���ـﻔﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ���ﺔ ﻣ���ﻊ ﺃﻛﺜ���ﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴ���ـﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ���ﺪﺓ ،ﺇﺿ���ـﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ
ﺍﻟﻨﻔـﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻴﺔ.
ﻛﻤ��ﺎ ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺎﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ��ﺎء ﻓ��ﻲ ﺃﻭﺍﺑ��ﻚ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ
ﻣﻬﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ�ﻴﻦ ﻣ�ﻦ  13.8ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﻁ�ﻦ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺴ�ﻨﺔ ﻋ�ﺎﻡ 2009
ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﻣﺜﻠ��ﺖ ﻧﺤ��ﻮ  %10.32ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ��ﺎﺕ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ��ﻴﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻟﺘﺼ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

11

137

138

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 21.8ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﻁ��ﻦ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺴ �ـﻨﺔ ﻋ��ﺎﻡ  2015ﻟﺘﻤ �ـﺜﻞ ﻧﺤ��ﻮ  %15.2ﻣ��ﻦ ﺇﺟ �ـﻤﺎﻟﻲ ﻁ �ـﺎﻗﺎﺕ
ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴـﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻢ.
مؤتمرات

ﻭﺟ������ﺎءﺕ ﻫ������ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ������ﺎﺩﺍﺕ ﻧﺘﻴﺠ������ﺔ ﺗﺸ������ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳ������ﺪ ﻣ������ﻦ ﻣﺠﻤﻌ������ﺎﺕ ﺇﻧﺘ������ﺎﺝ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﻨ���ﺎﺕ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻭﻳﻤﺜ���ﻞ ﻣﺸ���ﺮﻭﻉ ﺑ����ﺮﻭﺝ 3-ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻹﻣ����ﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﺃﺣ���ﺪﺙ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ���ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  1.5ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
ﻛﻤ���ﺎ ﺃﺷ���ﺎﺩ ﺳ���ﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑ���ﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺒ���ﺬﻟﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﺒﺤ���ﺮﻳﻦ
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��ﺎ ً ﻳﺤﺘ��ﺬﻯ ﺑ��ﻪ ﻓ��ﻲ ﻧﺠ��ﺎﺡ ﺗﻮﻅﻴ��ﻒ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ���ﺔ ﻟﺘﻌﻈ���ﻴﻢ ﺍﻻﺳ���ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﻌ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻳﻌ���ﻮﺩ
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 ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳُﻤ ّﻜﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﺸ���ﺘﻘﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻛﻤ���ﺎ ﺗﻮﺟ���ﻪ ﺳ���ﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﺮ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﺻ���ﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌ���ﺎﻟﻲ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤ���ﺔ ،ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻠﺒﻴ���ﺔ ﺩﻋ���ﻮﺓ ﺍﻟﺠﻬ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤ���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 ﻹﻏﻨﺎﺋ����ﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴ����ﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺗﺒ����ﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒ����ﺮﺍﺕ ﻣ����ﻊ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
ﻭﻓ���ﻲ ﺧﺘ���ﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘ���ﻪ ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺳ���ﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﺮﺹ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻋﻠ���ﻰ ﺑﻨ���ﺎء
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��ﻼﻝ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﺍﻟﻤﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ��ﻴﻖ ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻝ ﺩﻋ��ﻢ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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Saturday: 16April 2016
16:00 - 18:00

Registration

08:30 - 09:30

Registration

09:30 10-:10

Opening Ceremony

DAY ONE: Sunday, 17April 2016

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
Product Stewardship in GPIC
Mr. Jamal Ali Al Shawoosh
Gulf Petrochemical Industries Co.

13:45 - 14:10

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

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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DAY TWO: Monday, 18April 2016

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
Catalytic Cracking of Gas Oil Spouted-Bed Reactor Using Radio Frequency Energy
Dr. Salem M. Eldabah, Technical Consultant
National Oil Corporation (NOC), Libya
Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges For the Petroleum Industry
Dr. Wael El Moslimany
Arabian Gulf University, Bahrain

09:25 - 09:50

09:50 - 10:15

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
11:10 - 11:35

Dr. Hasan Karam, Abu Dhabi Oil Refining Co. (TAKREER), UAE
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

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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مؤتمرات

Session III: Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of the Barrel to Higher Value
Fuels
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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)

DAY THREE: Tuesday, 19April 2016
09:00
10:00 - 14:00
14:00

Departure from the Ramee Grand Hotel & Spa
Visit to Gulf Petrochemical Industries Co. (GPIC)
Lunch

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

15
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ﺗﻀ���ﻤﻦ ﺍﻟﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﺧﻤ���ﺲ ﺟﻠﺴ���ﺎﺕ ﻓﻨﻴ���ﺔ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻟﻴ���ﻮﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜ���ﺎﻧﻲ ،ﻗ���ﺪﻣﺖ
مؤتمرات

ﺧﻼﻟﻬ���ﺎ  22ﻭﺭﻗ���ﺔ ﻓﻨﻴ���ﺔ ،ﻣﺘﻀ���ﻤﻨﺔً ﻋ���ﺪﺩ ﺛ���ﻼﺙ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗ���ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧ���ﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻪ ﺗﻨﺎﻭﻟ���ﺖ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ.
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺮﺍﺟﻌ��������ﺔ ﺷ��������ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗ��������ﻊ ﺍﻟﺤ��������ﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴ��������ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺼ��������ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��������ﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ.
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
ﺍﻷﻧﻈﻒ.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ.
ﺑ����ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺻ����ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ،
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
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤ����������ﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄ����������ﻮﻳﺮ ﻓ����������ﻲ ﺗﺤﺴ����������ﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺻ����������ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����������ﺮ
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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]˜<l^ÈëÁj÷]Ê<l^q^jﬂjâ
ﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓ����ﻲ ﺟﻠﺴ����ﺔ ﺍﻟﺨﺘ����ﺎﻡ ﺃﻫ����ﻢ ﺍﻻﺳ����ﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻ����ﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻮﺻ���ﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬ���ﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿ���ﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤ���ﺖ ﺃﺛﻨ���ﺎء ﺍﻟﺠﻠﺴ���ﺎﺕ،
ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻌﺘﺒ�����ﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ�����ﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ ﺃﻫ�����ﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ�����ﻞ ﺍﻟﻤﺴ�����ﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠ�����ﻰ ﺗﻤﻜ�����ﻴﻦ
ﺻ�������ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�������ﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�������ﺎﺕ ﻣ�������ﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬ�������ﺔ ﺍﻟﺘﺤ�������ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ�������ﻲ
ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄ����ﻴﻂ ﺍﻹﺳ����ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣ����ﻦ ﺃﻫ����ﻢ ﻋﻮﺍﻣ����ﻞ ﻧﺠ����ﺎﺡ ﺗﻨﻔﻴ����ﺬ ﺑﺮﻧ����ﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.
ﺗﺸ���ﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠ���ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻄﺒ���ﻖ ﺑ���ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴ���ﻖ ﺑ���ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼ���ﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳ���ﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴ���ﺔ ﻟﻤﻌ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﺗﺴ�����ﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ�����ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜ�����ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺗﺤﺴ�����ﻴﻦ ﻛﻔ�����ﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺘ�����ﺎﺝ ﻓ�����ﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ.
ﺿ����ﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳ����ﺰ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ����ﻴﻖ ﻭﺗﺒ����ﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒ����ﺮﺍﺕ ﻓ����ﻲ ﻣﺠ����ﺎﻝ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ
ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ����ﺔ ﺑ����ﻴﻦ ﻛ����ﻞ ﻣ����ﻦ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ،ﻭﻣﺮﺍﻛ����ﺰ ﺍﻟﺒﺤ����ﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤ����ﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻄﺮﻳ�����ﻖ ﺇﻟ�����ﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴ������ﺰ ﻳﻌﻨ�����ﻲ ﺃﻥ ﻫﻨ������ﺎﻙ ﻋﻠ�����ﻰ ﺍﻟ������ﺪﻭﺍﻡ ﻓﺮﺻ�����ﺎ ً ﻟﻠﺘﺤﺴ������ﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ.
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èÈ¬Üœ÷]<45<KÖÁj“Ç÷]

<Í”⁄<ÃÈë^ﬁ<Å^€¬<KåÇﬂ„π]

<îÜÀ÷]Ê<l^ËÇvj÷]<VÌœu¯÷]<ÌÈ÷Ê3f÷]<l^¬^ﬂí÷]
Downstream Petroleum Industries; Challenges and
Opportunities
<ÌÈeÜ√÷]<ŸÊÇ÷]<ª<ºÀﬂ÷]<ÜËÜ”i<<Ì¬^ﬂë<]Å_<∞ä†<s⁄]Üe
Performance Improvement Programs in Arab Refining
<Industry
<·^âÁ“<ÁäjÈ⁄ÇËc<Ì“Üç<ª<l^ËÊ^€È“Ê3f÷]Ê<ÜËÜ”j÷]<:¬^ﬂë<∞e<ÿ⁄^”j÷]

<Íea<^iÁ“<KÇÈä÷]

<Integration of Refinery & Petrochemical at Idemitsu Kosan

<ÎÖ^íﬁ˘]<ÓÀ�í⁄<KÇÈä÷]

^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
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

<

<ÌÈﬂÀ÷]<l^ä◊¢]<|^jj ]<ÌŒÖÊ
]÷<îÜÀ÷]Ê<l^ËÇvj÷]<VÌœu¯÷]<ÌÈ÷Ê3f÷]<l^¬^ﬂí

Downstream Petroleum Industries; Challenges and Opportunities

]÷<èÈ¬Üœ÷]<45<KÖÁj“Ç
<ÌÈﬂÀ÷]<·Êˆé÷]<ÏÖ]Åc<ÜËÇ⁄

<D‘e]Ê_E<ŸÊ3f◊÷<ÏÖÇíπ]<ÌÈeÜ√÷]<Ö^�Œ˘]<Ì€øﬂ⁄
Dr. Samir Elkareish

Director of Technical Affairs Department
)Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC

ﺍﻓﺘ����ﺘﺢ ﺍﻟ����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳ����ﻤﻴﺮ ﺍﻟﻘ����ﺮﻋﻴﺶ /ﻣ����ﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ����ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻈﻤ����ﺔ
ﺍﻷﻗﻄ����ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ( ﺍﻟﺠﻠﺴ����ﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﺍﻷﻭﻟ����ﻰ ﺑﺘﻘ����ﺪﻳﻢ ﻧﺒ����ﺬﻩ
ﻋ���ﻦ ﺃﻫ���ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘ���ﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺤ���ﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ���ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴ���ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴ���ﺔ ،ﺛ���ﻢ ﻟﺨ���ﺺ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺍﻧﺨﻔ���ﺎﺽ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴ���ﺔ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺻ���ﻌﻮﺑﺔ ﺑﻴﺌ���ﺔ
ﺍﻷﻋﻤ��ﺎﻝ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺤ��ﻴﻂ ﺑﺼ��ﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ.
ﺗﻘﻠ�����ـﺒﺎﺕ ﺃﺳ�����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ�����ـﻂ ﻭﺍﻟﻠﻘ�����ﺎﺋﻢ ﻓ�����ﻲ
ﺍﻷﺳ����ـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ����ﺔ ،ﻭﺧﺼ����ـﻮﺻﺎ ً ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻭﺻ�ﻠﺖ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ )(1
ﻣﺨﻄـﻄﺎ ً ﻟﺘﻄـﻮﺭﺍﺕ ﺃﺳ�ـﻌﺎﺭ ﻧﻔـ�ـﻂ ﺃﻭﺑ�ـﻚ
ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻔـﺘـﺮﺓ .2016-1990
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻷﻋﺒ����ﺎء ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ����ﺔ ﻋ����ﻦ ﺗﻨ����ﺎﻣﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ����ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ����ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﺈﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈ���ﻒ ،ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (2ﺗﻄ���ﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻭﻗ���ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘ���ﻞ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
مؤتمرات

ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(1ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻂ ﺃﻭﺑﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2016-1990

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(2ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗ���ﺪﻧﻲ ﻧﻮﻋﻴ���ﺔ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،ﻭﻫ���ﺬﺍ ﻳﺴ���ﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻫﻈ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜ����ﺎﻟﻴﻒ ﻟﺘﺤﺴ����ﻴﻦ ﻣﺮﻭﻧ����ﺔ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﺍﻷﻧ����ﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ����ﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀ���ﻴﺔ .ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (3ﺗﻄ���ﻮﺭ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺃﻧ���ﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ
ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(3ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ

ﺗﻘﻠﺒ���ﺎﺕ ﻫﻴﻜ���ﻞ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻷﺳ���ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ،ﻣﻤ���ﺎ
ﻳﺴ���ﺘﻮﺟﺐ ﺇﺟ���ﺮﺍء ﺗﻌ���ﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﻫﻈ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺑﻨﻴ���ﺔ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻓ���ﻲ
ﻣﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�����ﻨﻔﻂ ﺑﻤ�����ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ�����ﺐ ﻣ�����ﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴ�����ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋ�����ﺔ .ﻳﺒ�����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�����ﻜﻞ )(4
ﺗﻮﻗﻌ����ﺎﺕ ﺗﻄ�����ﻮﺭ ﻫﻴﻜ����ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻷﺳ�����ﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2040

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(4ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040

مؤتمرات

ﻛﻣ�����ﺎ ﺍﺳ�����ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺣ�����ﺩﺙ ﺑﻌ�����ﺽ ﺍﻹﺟ�����ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌ�����ﺔ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬ�����ﺔ ﺗﻠ�����ﻙ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ،ﺃﻫﻣﻬﺎ:
ﺗﺣﺳ�����ﻳﻥ ﻣﺭﻭﻧ�����ﺔ ﻣﺻ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�����ﻧﻔﻁ ﻟﺗﻛﺭﻳ�����ﺭ ﺃﻧ�����ﻭﺍﻉ ﺍﻟ�����ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧ�����ﺎﻡ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠ�����ﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺎﻣﺿ���ﻳﺔ ،ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬ���ﺎ ﻣ���ﻥ ﺇﻧﺗ���ﺎﺝ ﺍﻟﻭﻗ���ﻭﺩ ﺍﻷﻧﻅ���ﻑ ﺑﻣﻭﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘ���ﺔ ﻣ���ﻊ
ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺗﻌﺯﻳ�����ﺯ ﺇﺟ�����ﺭﺍءﺍﺕ ﺧﻔ�����ﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛ�����ﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟ�����ﺔ ﻋ�����ﻥ ﻋﻣﻠﻳ�����ﺎﺕ ﺻ�����ﻧﺎﻋﺗﻲ
ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻛﻳﻣﺎﻭﻳﺎﺕ.
ﺗﺣﺳ������ﻳﻥ ﺍﻷﺩﺍء 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.
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ.
ﺩﻋﻡ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Eng. Imad Nassif Makki

Senior Refining Expert
)Technical Affairs Department,(OAPEC

ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .2ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﻤ���ﺆﺛﺮﺓ ﻓ���ﻲ ﺃﺩﺍء ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .3ﺍﺳ���ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺃﺩﺍءﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .4ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻞ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .5ﺃﻣﺜﻠ���ﺔ ﻋﻤﻠﻴ���ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ���ﻖ ﺑﺮﻧ���ﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء.
 .1ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺒ����ـﻠﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  9.3ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺗﺸ����ﻜﻞ  %10ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻌ����ﺎﻟﻢ ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻐ����ﺔ
 91.62ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﺗﻤﺘﻠ���ﻚ  65ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﻣ���ﻦ ﺃﺻ���ﻞ 639ﻣﺼﻔـ���ـﺎﺓ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،ﻛﻤ���ﺎ
ﺗﺒﻠ�����ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ�����ﺎء ﻓ�����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ�����ﻚ  8.53ﻣﻠﻴ�����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ،
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺑﺤﺼ����ﺔ  %92ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ـﺮﻳﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ـﺔ .ﺃﻣ����ﺎ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑـﻴﺔﻏﻴ����ـﺮ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓﻴﺄﻭﺍﺑ����ﻚ ﻓﺘﻤ����ـﺘﻠﻚ  11ﻣﺼ����ـﻔﺎﺓ ﺑﻄ����ـﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳ����ـﺮﻳﺔ ﺇﺟﻤ����ـﺎﻟﻴﺔ
مؤتمرات

ﻗ����ـﺪﺭﻫﺎ  0.772ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ـﻜﻞ ) (5ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ـﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ����ـﺔ ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳـﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻢ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(5ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ�ـﺎء
ﻓ��ﻲ ﺃﻭﺍﺑ��ﻚ ،ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ  2.9ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺗﺴ��ﻊ ﻣﺼ��ﺎﻑ ﻋﺎﻣﻠ �ـﺔ،
ﻭﺗﺒﻠ��ﻎ ﺣﺼ �ﺘﻬﺎ ﺣ��ﻮﺍﻟﻲ %34ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋ �ـﻀﺎء ﻓ��ﻲ
ﺃﻭﺍﺑﻚ .ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ،ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ 1.1
ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﺧﻤ��ﺲ ﻣﺼ��ﺎﻑ ﻋﺎﻣﻠ��ﺔ ،ﺛ��ﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ��ﺔ ﺍﻟﻌ��ﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻤﺘﻠ��ﻚ ) (12ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ
ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ  946ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ��ﺔ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺩﻭﻟ��ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ��ﺖ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﻼﺙ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ  936ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ .ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ )(6
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(6ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ

ﺃﻣ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴ���ﺮ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓﺘ���ﺄﺗﻲ ﺳ���ﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤ���ﺎﻥ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ���ﺔ
ﺍﻷﻭﻟ���ﻰ ﺑﺤﺼ���ﺔ ﻗ���ﺪﺭﻫﺎ  %29ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻟﻠ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴ���ﺮ
ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺗﻤﺘﻠ����ﻚ ﻣﺼ����ﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗ����ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ����ﺔ ﻗ����ﺪﺭﻫﺎ  222ﺃﻟ����ﻒ
ﺏ/ﻱ ،ﻳ�����ﺄﺗﻲ ﺑﻌ�����ﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ�����ﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺘ�����ﻲ ﺗﻤﺘﻠ�����ﻚ ﻣﺼ�����ﻔﺎﺗﻴﻦ ﺑﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ
ﻗ����ﺪﺭﻫﺎ  155ﺃﻟ����ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ����ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ����ﺔ ﺗ����ﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍﻥ ﺑ����ﺜﻼﺙ ﻣﺼ����ﺎﻑ
ﻁﺎﻗﺘﻬ����ﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ����ﺔ  140ﺃﻟ����ﻒ ﺏ/ﻱ.ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (7ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻭﻋ����ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ):(7ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ

مؤتمرات

 .2ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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،
ﻭﻁﺎﻗﺘﻬ������ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ������ﺔ ،ﻭﺍﻟﻤ������ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘ������ﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬ������ﺎ .ﻭﻣﻨﻬ������ﺎ ﻣ������ﺎ ﻳ������ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿ������ﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟ���ﺔ ،ﻭﻟﺒﻴﺌ���ﺔ ﺍﻷﻋﻤ���ﺎﻝ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﻤ���ﻞ ﺑﻬ���ﺎ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ .ﻳﻠﺨ���ﺺ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ )(8
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(8ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 :1-2ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
ﺗﻠﻌ���ﺐ ﺧﺼ���ﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﺩﻭﺭﺍً ﻫﺎﻣ���ﺎ ً ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺪﻳ���ﺪ ﻣﺴ���ﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋﻬ���ﺎ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬ���ﺎ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ:
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻟﻠﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ،ﻳﺴ���ﺎﻫﻢ ﺣﺠ���ﻢ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻭﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻓ���ﻲ
ﺗﺤﺪﻳ����ﺪ ﻣﺴ����ﺘﻮﻯ ﺭﺑﺤﻴﺘﻬ����ﺎ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺗﺘﻤﻴ����ﺰ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴ���ﺮﺓ ﺑﺮﺑﺤﻴ���ﺔ ﺃﻋﻠ���ﻰ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ���ﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻻﺳ���ﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣ����ﻦ ﺍﻗﺘﺼ����ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠ����ﻢ ،ﻭﺗﺨﻔ����ﻴﺾ ﺗﻜ����ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼ����ﻴﺎﻧﺔ .ﻭﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﻳﺼ����ﻞ ﻋ����ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ����ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ����ﻢ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﺒﻠ����ﻎ
ﻁﺎﻗﺘﻬ����ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﺃﻗ����ﻞ ﻣ����ﻦ  100ﺃﻟ����ﻒ ﺏ/ﻱ ) (25ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ،ﺃﻭ ﻣ����ﺎ ﻳﻤﺜ����ﻞ
 %46ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ����ﺔ ﻭﻋ����ﺪﺩﻫﺎ ) (54ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ .ﻛﻤ����ﺎ ﻳﺒﻠ����ﻎ
ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ���ﻢ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

) (200-100ﺃﻟ�����ﻒ ﺏ/ﻱ (12) ،ﻣﺼ�����ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�����ﺒﺔ  ،%22ﺑﻴﻨﻤ�����ﺎ ﻳﺒﻠ�����ﻎ ﻋ�����ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴ�����ﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ ﺍﻷﻋﻠ�����ﻰ ﻣ�����ﻦ  200ﺃﻟ�����ﻒ ﺏ/ﻱ
مؤتمرات

) (17ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﻓﻘ���ﻂ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  % 32ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ
ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ .ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (9ﺗ���ﻮﺯﻉ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(9ﺗﻮﺯﻉ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ

ﺃﻣ���ﺎ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴ����ﺮ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ﻓﻴﺒﻠ����ﻎ ﻋ����ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺼ����ﻐﻴﺮﺓ ﺳ����ﺖ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ،ﺑﻨﺴ����ﺒﺔ  %55ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﻋ����ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﻓ����ﻲ
ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴ���ﺮ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ،ﻭﻳﺒﻠ���ﻎ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻄﺔ
ﺍﻟﺤﺠ�����ﻢ ﺧﻤ�����ﺲ ﻣﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺑﻨﺴ�����ﺒﺔ  ،%45ﺑﻴﻨﻤ�����ﺎ ﻻ ﻳﻮﺟ�����ﺪ ﺃﻱ ﻣﺼ�����ﻔﺎﺓ ﻛﺒﻴ�����ﺮﺓ
ﺍﻟﺤﺠ���ﻢ .ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (10ﺗ���ﻮﺯﻉ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻏﻴ���ﺮ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(10ﺗﻮﺯﻉ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ

ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻣﺻﻔﺎﺓ
ﻳﻌﺘﺒ���ﺮ ﻋﻤ���ﺮ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤ���ﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﺆﺛﺮ ﻓ���ﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴ���ﺔ،
ﺣﻴ���ﺚ ﺗﺘﺼ���ﻒ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﺗﻜ���ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼ���ﻴﺎﻧﺔ ،ﻭﺫﻟ���ﻚ
ﻧﻈﺮﺍً ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺗﺸ����ﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﻧﺸ����ﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤ����ﺔ ﺍﻷﻗﻄ����ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ﻋ����ﺎﻡ
 2015ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈ���ﻢ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻗ���ﺪ ﺃﻧﺸ���ﺌﺖ
ﻗﺒ�����ﻞ ﺗﺴ�����ﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘ�����ﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿ�����ﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻋ�����ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ�����ﻲ ﺃﻧﺸ�����ﺌﺖ ﻓ�����ﻲ
ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﺑﻠ��ﻎ ﺗﺴ��ﻊ ﻣﺼ��ﺎﻑ ﻓﻘ��ﻂ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (11ﺗﻄ��ﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ،ﻭﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻭﻏﻴ���ﺮ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء
ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2015-1950

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻳﺴ���ﺎﻋﺪ ﺗ���ﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠ���ﻰ ﻣ���ﻨﺢ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻣﻴ���ﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴ���ﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ
مؤتمرات

ﻣﺸ����ﺘﻘﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﺑﺄﺳ����ﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﺴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻷﺳ����ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ����ﺔ ،ﻓﻌﻨ����ﺪﻣﺎ ﺗﺘ����ﻮﻓﺮ
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.
ﻳﻌﺘﺒ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ���ﻲ ﺃﺣ���ﺪ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬ���ﺎ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ�����ﺎء ،ﺣﻴ�����ﺚ ﺗﺒﻠ�����ﻎ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺇﻧﺘ�����ﺎﺝ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�����ﺔ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  %30ﻣ�����ﻦ
ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻣ���ﻦ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ،ﻛﻤ���ﺎ ﺗﺒﻠ���ﻎ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﺻ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻷﺳ���ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  %32ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺻ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(11ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2015-1950

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻳﻌﺘﺒ���ﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗ���ﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓ���ﻲ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﻤ���ﺆﺛﺮﺓ ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ،
ﻓﻌﻠ��ﻰ ﺳ��ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ��ﺎﻝ ،ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺗﻜ��ﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼ��ﻔﺎﺓ ﻗﺮﻳﺒ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﺈﻥ
ﺫﻟ����ﻚ ﻳﺴ����ﺎﻫﻢ ﻓ����ﻲ ﺗﺨﻔ����ﻴﺾ ﻧﻔﻘ����ﺎﺕ ﻧﻘ����ﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﺳ����ﻮﺍﻕ ﺍﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ.
ﻭﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺗﻤﺘﻠ���ﻚ ﻣﻮﻗﻌ���ﺎ ً ﺟﻐﺮﺍﻓﻴ���ﺎ ً ﻣﺘﻤﻴ���ﺰﺍً ﻟ���ﻴﺲ ﻓﻘ���ﻂ ﻟﻜﻮﻧﻬ���ﺎ ﻗﺮﻳﺒ���ﺔ ﻣ���ﻦ
ﺃﻫ�����ﻢ ﺍﻟﻤﻤ�����ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳ�����ﺔ ﺑ�����ﻞ ﻭﻟﻘﺮﺑﻬ�����ﺎ ﻣ�����ﻦ ﺃﻛﺜ�����ﺮ ﺍﻷﺳ�����ﻮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠ�����ﺐ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ.
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭ
ﻋﻨ���ﺪﻣﺎ ﺗﻜ���ﺮﺭ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻧﻔﻮﻁ���ﺎ ً ﺛﻘﻴﻠ���ﺔ ﻭﺣﺎﻣﻀ���ﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬ���ﺎ ﺗﺤﺘ���ﺎﺝ ﺇﻟ���ﻰ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﺃﻛﺒ���ﺮ
ﻣ����ﻦ ﻋﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ����ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ����ﺔ ﻟﺘﺨﻠ����ﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ،
ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳ���ﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ���ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﻣﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ.
ﻭﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�����ﺔ ﻳﻐﻠ�����ﺐ ﺍﻟﻨ�����ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�����ﻂ ﺩﺭﺟ�����ﺔ ﺍﻟﺠ�����ﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘ�����ﺪﻝ
ﺍﻟﺤﻤﻮﺿ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺑﻘﻴ����ﺔ ﺃﻧ����ﻮﺍﻉ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺔ ،ﺣﻴ����ﺚ ﻭﺻ����ﻠﺖ ﻧﺴ����ﺒﺔ
ﻣﺠﻤ���ﻮﻉ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴ���ﻞ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻲ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻂ ﺩﺭﺟ���ﺔ ﺍﻟﺠ���ﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘ���ﺪﻝ
ﺍﻟﺤﻤﻮﺿ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  %63ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﻋ���ﺎﻡ  ،2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻌ���ﺖ ﺇﻟ���ﻰ  %68ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻡ  2014ﻭﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔ���ﻊ ﺇﻟ���ﻰ
ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  %71ﺑﺤﻠ�����ﻮﻝ ﻋ�����ﺎﻡ  .2020ﺗﺘﺮﻛ�����ﺰ ﻫ�����ﺬﻩ ﺍﻷﻧ�����ﻮﺍﻉ ﻓ�����ﻲ ﻛ�����ﻞ ﻣ�����ﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳ���ﺔ ﺍﻟﻌ���ﺮﺍﻕ ،ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﻟﻴﺒﻴ���ﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋ���ﺮ ﻫ���ﻮ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨ���ﻮﻉ ﺍﻟﺨﻔﻴ���ﻒ ﺍﻟﺤﻠ���ﻮ .ﻳﺒ���ﻴﻦ
ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (12ﺗﻄ���ﻮﺭ ﺃﻧ���ﻮﺍﻉ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﺧ���ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2020-2000

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(12ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2020-2000

مؤتمرات

ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺗﻠﻌ����ﺐ ﺷ����ﺒﻜﺎﺕ ﺃﻧﺎﺑﻴ����ﺐ ﻧﻘ����ﻞ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍً ﻫﺎﻣ����ﺎ ً ﻓ����ﻲ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﻣﺴ����ﺘﻮﻯ
ﺭﺑﺤﻴ���ﺔ ﻭﻛﻔ���ﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ،ﻓﻌﻠ���ﻰ ﺳ���ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ���ﺎﻝ ،ﺗﻤﺘﻠ���ﻚ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ
ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  146ﺷ���ﺒﻜﺔ ﺃﻧﺎﺑﻴ���ﺐ ﻧﻘ���ﻞ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻣ���ﻦ ﺣﻘ���ﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﺇﻟ���ﻰ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﻮﻟﻬﺎ  18827ﻣﻴﻞ.
ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
ﻟﻨ���ﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻭﺩﺭﺟ���ﺔ ﺗﻌﻘﻴ���ﺪﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺪﻳ���ﺪ
ﻣﺴ����ﺘﻮٮﺎﻷﺩﺍء ،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
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ����ﺔ .ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (13ﻣﺘﻮﺳ����ﻂ ﻣﺆﺷ����ﺮ ﺗﻌﻘﻴ����ﺪ ﻧﻴﻠﺴ����ﻮﻥ ﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ):(13ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء

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���ﻼﻝ ﺍﻻﺳ���ﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣ���ﻥ ﺍﻟﺧﺻ���ﺎﺋﺹ ﺍﻟﺗ���ﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬ���ﺎ
ﻋﻣﻠﻳ���ﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣ���ﻝ ،ﺳ���ﻭﺍء ﺑﺗﺑ���ﺎﺩﻝ ﺍﻟﻠﻘ���ﻳﻡ ،ﺃﻭﺍﻟﻣﺷ���ﺎﺭﻛﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻭﺣ���ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﻳ���ﺔ،
ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ.
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���ﻼً ﻋ���ﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠﻴﻬ���ﺎ ﺿ���ﻌﻴﻒ ﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻳ���ﺔ ﻓ���ﺮﺹ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﺜ���ﻞ ﺍﻟﻔﺤ���ﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟ���ﻲ
ﺍﻟﻤﻨ��ﺘﺞ ﻣ��ﻦ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘﻔﺤ��ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟ��ﻞ ﻟﻠﻘﻄﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺼ��ﻔﺎﺓ .ﺣﻴ��ﺚ ﺗﻠﺠ��ﺄ
ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺤﻮﻳ���ﻞ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﺇﻟ���ﻰ ﻏ���ﺎﺯ ﺻ���ﻨﺎﻋﻲ ﻳﺤﺘ���ﻮﻱ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﻬﻴ��������ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟ��������ﻼﺯﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴ��������ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��������ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��������ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ��������ﻴﺮ
ﺍﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﻭﻧ����ﻮﻉ ﺁﺧ����ﺮ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ﻳﺴ����ﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻮﻟﻴ����ﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ����ﺔ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺑﺨ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻤ�����ﺎء ﺍﻟﻼﺯﻣ�����ﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�����ﺮ .ﻳﺒ�����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�����ﻜﻞ ) (14ﻣﺨﻄ�����ﻂ
ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
مؤتمرات

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(14ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

 :2-2ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
ﺃﺷ�����ﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗ�����ﺔ ﺇﻟ�����ﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ�����ﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�����ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿ�����ﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼ�����ﺎﺩﻱ ،ﻭﺑﻴﺌ������ﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻳﻌﻜ����ﺲ ﻣﻌ����ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ����ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻱ ﻗ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺗﻤﻮﻳ����ﻞ ﻣﺸ�����ﺎﺭﻳﻊ
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 ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ،ﻭﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﻛﻔ���ﺎءﺓ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ،ﻭﺍﻟﺤ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﺗﺸ���ﻜﻞ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳ���ﺎﺕ .ﻛﻤ���ﺎ ﻳ���ﺆﺛﺮ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺗ������ﻨﻌﻜﺲ ﺻ������ﺮﺍﻣﺔ ﻗ������ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺸ������ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳ������ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ������ﺔ ﺍﻟﺘ������ﻲ ﺗﻔﺮﺿ������ﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ����ﺎﺗﻌﻠﻰ ﻣﻘ����ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜ����ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻼﺯﻣ����ﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ����ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ����ﺎﺕ ﺍﻟﺤ����ﺪ ﻣ����ﻦ ﻁ����ﺮﺡ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ���ﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﺸ���ﺘﻘﺎﺕ ﺗﺤﺘ���ﻮﻱ ﻋﻠ���ﻰ ﻧﺴ���ﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺸ���ﻮﺍﺋﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻟﻠ���ﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜ���ﻮﻣﻲ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺗﻘ���ﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻘ����ﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳ����ﻞ ﺍﻟ����ﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸ����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
ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 .3ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺃﺷ���ﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤ���ﻮﺭ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻹﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨ���ﺬﺓ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺇﻋ���ﺪﺍﺩ ﺧﻄ���ﻂ ﺗﻮﺳ���ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺇﻧﺸ���ﺎء ﻣﺼ���ﺎﻑ ﺟﺪﻳ���ﺪﺓ ﺃﻭ
ﺗﻄ���ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ���ﺔ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻓ���ﻊ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ
ﻟﻠ����ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﻣ����ﻦ  8.53ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟ����ﻰ  12.24ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠ���ﻮﻝ ﻋ���ﺎﻡ  ،2020ﻛﻤ���ﺎ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻓ���ﻊ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ
ﻟﻠ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﻏﻴ����ﺮ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﻣ����ﻦ  0.771ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟ����ﻰ
 1.26ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠ����ﻮﻝ ﻋ����ﺎﻡ  .2020ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (15ﻁﺎﻗ����ﺔ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ
ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ﺃﻧﺸ���ﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﻫ���ﻲ ﻗﻴ���ﺪ ﺍﻹﻧﺸ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ
ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ .ﻛﻤ���ﺎ ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (16ﻁﺎﻗ���ﺔ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(15ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء

مؤتمرات

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(16ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﻌﻅ������ﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺗﺷ������ﻐﻳﻠﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳ������ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳ������ﺭ ،ﻭﺗﻁﺑﻳ������ﻕ ﺑ������ﺭﺍﻣﺞ ﺗﺧﻔ������ﻳﺽ
ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ.
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ.
ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴـﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨـﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﺤـﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﻧﻔﻄﻴ��ﺔ ﻗﺎﺑﻠ��ﺔ ﻟﻠﺘﺼ��ﺪﻳﺮ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﺑ��ﺪﻻً ﻣ��ﻦ ﺑﻴ �ـﻌﻪ ﻛﻤ �ـﺎﺩﺓ ﺧ��ﺎﻡ .ﻳﺒ �ـﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (17ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺳ�ﻮﺍﺋﻞ
ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒـﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀـﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑـﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ .2020-2000
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 ﻟﻠﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ.
ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻧﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ.
ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺗﺣﺳﻳﻥ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(17ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺳﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2020-2000

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

41

165

166

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﻗ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈ���ﻒ ،ﻓﻘ����ﺪ ﺳ����ﺠﻠﺖ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﺗﻄ����ﻮﺭﺍً ﻣﻠﻤﻮﺳ����ﺎ ً ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻌﻘ����ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ����ﻴﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺣﻴ����ﺚ
مؤتمرات

ﺗﺤﺴﻴﻨﻤﻮﺍﺻ����ﻔﺎﺕ ﻭﻗ����ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘ����ﻞ ،ﻭﺧﺼﻮﺻ����ﺎ ً ﻓ����ﻲ ﻛ����ﻞ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ����ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ
ﺍﻟﺴ����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟ����ﺔ ﺍﻹﻣ����ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺓ ،ﻭﺫﻟ����ﻚ ﻧﺘﻴﺠ����ﺔ ﺗﺸ����ﻐﻴﻞ ﺛ����ﻼﺙ
ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﻧﻔ����ﻂ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟ����ﺔ ﺗﻌﻘﻴ����ﺪ ﻋﺎﻟﻴ����ﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴ����ﺎﺕ ﻣﺘﻄ����ﻮﺭﺓ ﻭﻫ����ﻲ ﻣﺼ����ﻔﺎﺗﻲ
ﺍﻟﺠﺒﻴ����ﻞ )ﺳ����ﺎﺗﻮﺭﺏ( ﻭﻳﺎﺳ����ﺮﻑ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ����ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﺴ����ﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻁﺎﻗ����ﺔ ﻛ����ﻞ
ﻣﻨﻬﻤ����ﺎ  400ﺃﻟ����ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺗﻮﺳ����ﻴﻊ ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﺍﻟ����ﺮﻭﻳﺲ ﻓ����ﻲ ﺩﻭﻟ����ﺔ ﺍﻹﻣ����ﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻄﺎﻗ�����ﺔ  417ﺃﻟ�����ﻒ ﺏ/ﻱ )ﺭﻭﻳ�����ﺲ-ﻏ�����ﺮﺏ( .ﻳﺒ�����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�����ﻜﻼﻥ ) (18ﻭ)(19
ﺗﻄ�����ﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ�����ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ�����ﺔ ﻟﻠ�����ﺪﻳﺰﻝ ﻭﺍﻟﻐ�����ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2014-2005
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(18ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2014-2005

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(19ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2014-2005

ﺗﻌﺰﻳ���ﺰ ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﻣ���ﻊ ﺷ���ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ﺑﻬ���ﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻛﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺨ���ﺎﻁﺮ
ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺳ����ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ����ﻦ ﻣ����ﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﻘ����ﻮﺓ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ����ﺎ ﻛ����ﻞ ﻁ����ﺮﻑ،
ﻭﺗﻘﺎﺳ����ﻢ ﺍﻟﻤﻨ����ﺎﻓﻊ ﻟﻤﺼ����ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄ����ﺮﻓﻴﻦ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ����ﺖ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻤﺸ����ﺘﺮﻛﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء ﻓ����ﻲ ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ ﻣ����ﻊ ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ����ﺔ ﻣ����ﻦ
 %17.5ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻋ����ﺎﻡ  2000ﺇﻟ����ﻰ  %25ﻓ����ﻲ ﻋ����ﺎﻡ
 .2015ﺗﺘﺮﻛ���ﺰ ﻣﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺸ���ﺘﺮﻛﺔ ﺑ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ���ﺔ ﻭﺷ���ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠ���ﺲ ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠ���ﻴﺞ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�����ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ�����ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺴ�����ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘ�����ﻲ ﺗﻤﺘﻠ�����ﻚ ﺧﻤ�����ﺲ
ﻣﺼ����ﺎﻑ ﻣﺸ����ﺘﺮﻛﺔ ﻋﻤﻼﻗ����ﺔ ﺗﺒﻠ����ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻟﻜ����ﻞ ﻣﻨﻬ����ﺎ  400ﺃﻟ����ﻒ
ﺏ/ﻱ ﺑﺎﺳ���ﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺳﺎﺳ���ﺮﻑ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺒﻠ���ﻎ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ  305ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ .ﻳﺒ���ﻴﻦ
ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (20ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺸ����ﺘﺮﻛﺔ ﺑ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ����ﺔ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(20ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

مؤتمرات

 .4ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻨﺎﻭﻟ���ﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤ���ﻮﺭ ﻋﺮﺿ���ﺎ ً ﻟ���ﺒﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠ���ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ���ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ���ﻖ
ﺑ����ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ،ﻣ����ﻊ ﺍﻹﺷ����ﺎﺭﺓ ﺇﻟ����ﻰ ﻣﺮﺍﺣ����ﻞ ﻋﻤﻠﻴ����ﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ����ﺬ ،ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋ����ﺪ ﺍﻟﺘ����ﻲ
ﺣﺼ��ﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬ��ﺎ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺗﻄﺒﻴ���ﻖ ﺍﻟﺒﺮﻧ��ﺎﻣﺞ .ﻣ��ﻦ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠ���ﺔ ﺑﺮﻧ��ﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻓ���ﻲ
ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟﺸ���ﻌﻴﺒﺔ ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﺍﻟ���ﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺨﻔ���ﻴﺾ ﺍﻟﻤﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﺴ���ﻨﻮﻱ ﻟﻌ���ﺪﺩ
ﺍﻟﺤ����ﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻀ����ﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ����ﺔ ،ﻭﺗﺨﻔ����ﻴﺾ ﻋ����ﺪﺩ ﺃﻳ����ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗ����ﻒ ﻏﻴ����ﺮ ﺍﻟﻤﺒ����ﺮﻣﺞ ﻟ����ﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻮﺣ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ﻛﻮﺣ����ﺪﺓ ﺗﻜﺴ����ﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳ����ﺖ ﺍﻟﺜﻘﻴ����ﻞ ،ﻭﻭﺣ����ﺪﺓ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺍﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ،ﻭﻭﺣ����ﺪﺓ ﺍﺳ����ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ،ﻓﻀ����ﻼً ﻋ����ﻦ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﻫ����ﺎﻣﺶ ﺭﺑﺤﻴ����ﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 .5ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
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
ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭﻳ����ﺔ ﻭﻁﺎﻗﺗﻬ����ﺎ ﻭﺍﻟﻣ����ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗ����ﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬ����ﺎ ،ﻭﻣﻧﻬ����ﺎ ﻣ����ﺎ ﻳ����ﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻭﺿ����ﻊ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﻔﺎﺓ.
ﺗﻭﺍﺟ���ﻪ ﺻ���ﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﺭﻳ���ﺭ ﺍﻟ���ﻧﻔﻁ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ���ﺔ ﻛﻐﻳﺭﻫ���ﺎ ﻣ���ﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻡ
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 ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺧﻔ���ﺽ ﺍﻟﻔﺎﻗ���ﺩ ﻭﺗﺣﺳ���ﻳﻥ
ﻗ���ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻ���ﺎﻓﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺇﻧﺗ���ﺎﺝ ﻣﺷ���ﺗﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻭﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳ���ﺔ ﺍﻟﺟ���ﻭﺩﺓ ،ﺑﺄﻗ���ﻝ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺟﺎﻫﺯﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ.
ﺗﺷ���ﻬﺩ ﺍﻟ����ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ����ﺔ ﻧﺷ���ﺎﻁﺎ ً ﻣﻠﺣﻭﻅ����ﺎ ً ﻓ����ﻲ ﻣﺟ���ﺎﻝ ﺗﻁﺑﻳ����ﻕ ﺑ����ﺭﺍﻣﺞ ﺗﺣﺳ����ﻳﻥ
ﺍﻷﺩﺍء ،ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻌ����ﺎﻭﻥ ﺑ����ﻳﻥ ﺍﻟﺷ����ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳ����ﺔ ﻭﺷ����ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟ����ﻧﻔﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻣﺟ����ﺎﻝ
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 ﺍﻷﺩﺍء ،ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺳ���ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿ���ﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧ���ﻪ ﻣﺎﺯﺍﻟ���ﺕ ﺑﺣﺎﺟ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﺗﺧ���ﺎﺫ
ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
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Integration of Refinery & Petrochemical at Idemitsu Kosan
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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���ﻼﺙ
ﻣﺼ�������ﺎﻓﻲ ﻧﻔ�������ﻂ ﻁﺎﻗﺘﻬ�������ﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ�������ﺔ  635ﺃﻟ�������ﻒ ﺏ/ﻱ،
ﻭﻣﺠﻤﻌ������ﻲ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ������ﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗ������ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ������ﺔ ﻗ������ﺪﺭﻫﺎ 997
ﺃﻟ�����ﻒ ﻁ�����ﻦ/ﺍﻟﺴ�����ﻨﺔ ﺇﻳﺜﻴﻠ�����ﻴﻦ ،ﺇﺿ�����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ�����ﻰ  5310ﻣﺤﻄ�����ﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  8829ﻋﺎﻣﻼً.
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���ﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ���ﺪ
ﻣ���ﻦ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻧﺨﻔ���ﺾ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑ���ﺎﻥ ﻣ���ﻦ 28
ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﺑﻄﺎﻗ����ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻗ����ﺪﺭﻫﺎ  5ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓ����ﻲ ﻋ����ﺎﻡ  2008ﺇﻟ����ﻰ  23ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ
ﺑﻄﺎﻗ����ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ ﻗ����ﺪﺭﻫﺎ  3ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻋ����ﺎﻡ  .2016ﻛﻤ����ﺎ ﺍﻧﺨﻔ����ﺾ ﻋ����ﺪﺩ ﻣﺼ����ﺎﻧﻊ
ﺗﻜﺴ����ﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ�����ﺎ ﻣ�����ﻦ  15ﻣﺼ����ﻨﻊ ﻋ�����ﺎﻡ  2008ﺑﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴ����ﺔ ﻗ�����ﺪﺭﻫﺎ  7.2ﻣﻠﻴ�����ﻮﻥ
ﻁ��ﻦ/ﺍﻟﺴ���ﻨﺔ ﺇﻟ���ﻰ  12ﻣﺼ���ﻨﻊ ﻭﻁﺎﻗ���ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ ﻗ���ﺪﺭﻫﺎ  6.1ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ/ﺍﻟﺴ���ﻨﺔ ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻡ
.2016
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ﺛ���ﻢ ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺙ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻹﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ���ﺎ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬ���ﺔ ﺗﻠ���ﻚ
ﺍﻟﺘﺤ�����ﺪﻳﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬ�����ﺎ ،ﺗﻌﻈ�����ﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤ�����ﺔ ﺍﻟﻤﻀ�����ﺎﻓﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳ�����ﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ�����ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌ�����ﺎﻭﻥ ﻣ�����ﻊ
ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻧﻊ ﺍﻷﺧ����ﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟ����ﺔ .ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (21ﻓ����ﺮﺹ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﺩﻳﻤﻴﺘﺴﻮ ﻛﻮﺳﺎﻥ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(21ﻓﺮﺹ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻳﺪﻣﻴﺘﺴﻮ ﻛﻮﺳﺎﻥ

ﻭﻓ����ﻲ ﺍﻟﺨﺘ����ﺎﻡ ﻗ����ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺙ ﺷ����ﺮﺣﺎ ً 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 ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء.
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MENA Refining in a More Competitive Landscape
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Mr. Mustafa Ansari

Analyst/ Energy Research
)Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP

ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ ﺍﻷﻧﺼ���ﺎﺭﻱ ﻓ���ﻲ ﻣﻘﺪﻣ���ﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸ���������ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳ���������ﺪﺓ ﻹﻧﺸ���������ﺎء ﻣﺼ���������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���������ﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺳ����ﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻄ����ﻂ ﻟﻬ����ﺎ ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﺍﻟﺸ����ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ����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
ﺩﻭﻟﻴ����ﺎ ً ﻫﺎﻣ����ﺎ ً ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ،ﻏﻴ����ﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳ����ﻌﺎﺕ ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻋﻠ���ﻲ ﻣﺴ���ﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻭﺻ���ﻌﻮﺑﺔ ﺗ���ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ���ﻞ ﺍﻟ���ﻼﺯﻡ 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 ﻻﺑ�����ﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻀ�����ﻴﻒ ﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤ�����ﺔ ﺍﻟﻤﻀ�����ﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ.
ﺍﺳ������ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ������ﺪﺙ ﻧﺒ������ﺬﺓ ﻋ������ﻦ ﺍﻗﺘﺼ������ﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘ������ﺔ ﺍﻟﺸ������ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ������ﻂ
ﻭﺷ���ﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺎ ﺣﻴ���ﺚ ﻳﺸ���ﻬﺪ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﺣﺎﻟﻴ���ﺎ ﺣﺎﻟ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺮﻛ���ﻮﺩ ،ﻭﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ
ﻳﺒﻠ���ﻎ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﻧﻤ���ﻮ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨ���ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﺍﻟﻜﻠ���ﻲ ﺃﻗ���ﻞ ﻣ���ﻦ  %3ﻟﻠﻌ���ﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟ���ﺚ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ – ﺃﻭ ﻧﺤﻮ  %2.8ﻟﻌﺎﻡ  ،2015ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(22
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(22ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻭﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺙ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻘﻄ����ﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄ����ﻲ ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ
ﺍﻟﺸ����ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ����ﻂ ﺗﻬ����ﺪﻑ ﺇﻟ����ﻰ ﺗﻠﺒﻴ����ﺔ ﺍﻟﻄﻠ����ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ����ﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳ����ﺪ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺧﻄ���ﻂ ﻁﻤﻮﺣ���ﺔ ،ﻣﻤ���ﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﺘ���ﺰﺍﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ���ﺔ ﺑﻀ���ﺦ
ﺍﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿ���ﺨﻤﺔ ﺣﻴ���ﺚ ﺗﺼ���ﺪﺭﺕ ﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﺍﻟﻤﺸ���ﻬﺪ ﺑﺘﺨﺼ���ﻴﺺ ﺃﻛﺜ���ﺮ ﻣ���ﻦ
 20ﻣﻠﻴ�������ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜ�������ﻲ ﻭﻛﻤ�������ﺎ ﻫ�������ﻮ ﻣﺒ�������ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸ�������ﻜﻞ )،(23ﻭﺗﺸ�������ﻤﻞ ﻫ�������ﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(23ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳ�����ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�����ﻴﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ
ﻧﺘﺠ���ﺖ ﻋ���ﻦ ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﺑﻨﺤ���ﻮ  1.2ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ
مؤتمرات

ﺑﺮﻣﻴ�����ﻞ ﻳﻮﻣﻴ�����ﺎ ً ﻭﺟ�����ﺎءﺕ ﻫ�����ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ�����ﺎﺩﺓ ﺑﻌ�����ﺪ ﺗﺸ�����ﻐﻴﻞ ﻣﺼ�����ﻔﺎﺓ ﺳ�����ﺎﺗﺮﻭﺏ ﻭﻣﺼ�����ﻔﺎﺓ
ﻳﺎﺳ���ﺮﻑ ،ﻛﻤ����ﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌ���ﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻟﺪﻭﻟ����ﺔ ﺍﻹﻣ���ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﺑﻌ����ﺪ
ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺍﻟ��ﺮﻭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺃﻛﺒ��ﺮ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ
 417ﺃﻟ�����ﻒ ﺑﺮﻣﻴ�����ﻞ ﻳﻮﻣﻴ�����ﺎ ،ﻫ�����ﺬﺍ ﻭﻳﺒ�����ﻴﻦ ﺍﻟﺠ�����ﺪﻭﻝ ) (1ﺍﻟﺘﻮﺳ�����ﻌﺎﺕ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(1ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻌﺎﻡ 2015

2020-2016

2020+

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

267

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

116

0

0

100

ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

146

0
0

2907

0

936

0

707

417

82

146
400
200
0

230
0
0
0
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ﻛﻤ���ﺎ ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ ﺍﻷﻧﺼ���ﺎﺭﻱ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺑﻌ���ﺾ ﺑﻠ���ﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸ���ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ���ﻂ ﻭﺍﻟﺒﻠ���ﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻷﺧ����ﺮﻯ ﻟ����ﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄ����ﻂ ﺗﻮﺳ����ﻌﺎﺕ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺳ����ﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ-:
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺒﻨﺎء  5ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﺴﻌﻲ ﺇﻟﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺇﻳ�������ﺮﺍﻥ ﺣﻴ�������ﺚ ﺗﺴ�������ﻌﻰ ﺇﻟ�������ﻰ ﺃﻥ ﺗﺼ�������ﺒﺢ ﻣﺼ�������ﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴ�������ﻲ ﻟﻠﻐ�������ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ��������ﺔ ﻣﺼ��������ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��������ﺔ ﺗﺴ��������ﻌﻰ ﺇﻟ��������ﻰ ﺧﻔ��������ﺾ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬ��������ﺎ ﻣ��������ﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

مؤتمرات

ﺗﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺍﺑﻚ
Development of the Petrochemical Industry in OAPEC
Member Countries

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
Overview of the Petrochemical Sector in Algeria
and its Future Development

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻣﺎﺯﻭﻧﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ :ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
Protecting Our Future: Commitment to Responsible Care

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻭﻭﺵ

ﺑﺤﻮﺙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻨﺎﺕ ﺗﺤﺪﺩ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ
Polyolefin R&D Defining the New Frontiers for
Petrochemical Industry

ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺁﻧﺘﻲ ﺗﺎﻳﻨﺰ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻴﺔ
Acidic Crude Oil and the Economics Cost of Refineries
Industry

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﺳﻠﻤﺎ ﻥ ﻫﺪﺍﺭ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Dr. Yasser Boghdadi

Petroleum Industries Expert
)Technical Affairs Department (OAPEC

ﺍﺳﺘﻌ��������ـﺮﺽ ﺍﻟﺪﻛ��������ـﺘﻮﺭ /ﻳﺎﺳ��������ـﺮ ﺑﻐ��������ﺪﺍﺩﻱ ﺃﻫ��������ﻢ
ﺗﻄ����ﻮﺭﺍﺕ ﺻ����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ����ﺎء
ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﻋ���ﺪﺓ ﻣﺤ���ﺎﻭﺭ ﻭﺷ���ﻤﻠﺖ ﻧﻈ���ﺮﺓ
ﻋﺎﻣ����ﺔ ﻋ����ﻦ ﺻ����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ����ﺔ ﻭﺗﻀ����ﻤﻨﺖ
ﺣﺠ���ﻢ ﺳ���ﻮﻕ ﻣﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺑﻠﻐ���ـﺖ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ
 491ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً ﺑﻘﻴﻤ���ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ���ﺔ  550ﻣﻠﻴ���ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺗﻘﺮﻳﺒ����ﺎ ً ﻟﻌ����ﺎﻡ  2014ﻭﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ����ﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ����ﻞ ﺣﺠ����ﻢ ﺍﻟﺴ����ﻮﻕ
ﺍﻟﻌ����ﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟ����ﻰ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  666ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ����ﻦ ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ً ﺑﻘﻴﻤ����ﺔ ﺃﺟﻤﺎﻟﻴ����ﺔ  885ﻣﻠﻴ����ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2022ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﺳﻨﻮﻱ .%6.5
ﻟﻔ�����ﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﺃﺳ�����ـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻮﻻﻳ�����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�����ﺔ ﻭﺑﻌ�����ـﺾ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳ��ﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜ��ﻞ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻥ ﺗﺼ��ﻨﻒ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗ��ﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻲ
ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﺘ���ﻮﺍﻟﻲ ﻛﺄﻛﺒ���ـﺮ ﺃﺳ���ـﻮﺍﻕ ﻣﺴﺘﻬ���ـﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒ���ﻮﻟﻴﻤﺮﺍﺕ ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻁ���ـﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﺼﻨﻴ���ـﻒ ﻋ���ﺎﻡ
 2015ﻭﻫ�����ﻮ ﻣﺎﻳـﺒﻴ�����ـﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺳ�����ﻮﺍﻕ ﺍﻵﺳ�����ﻴﻮﻳﺔ ﺗﻤﺜ�����ﻞ ﻋﻨﺼ�����ﺮﺍً ﺟﺎﺫﺑ�����ﺎ ً ﻟﺼ�����ﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤـﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ.
ﻛﻤ�����ﺎ ﺗ�����ﻢ ﺍﺳ�����ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫ�����ﻢ ﺗﺤ�����ﺪﻳﺎﺕ ﺻ�����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�����ﺎﺕ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﺍﻟﻤﺼ���ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ���ﺮﻭﻝ) ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ( ،ﻭﺷ���ﻤﻠﺖ ﺛ���ﻮﺭﺓ ﻏ���ﺎﺯ ﺍﻟﺴ���ﺠﻴﻞ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ���ﺎﺕ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻤﺘﺤ�������ﺪﺓ ﺣﻴ�������ﺚ ﺃﺻ��������ﺒﺢ ﺍﻹﻧﺘ�������ﺎﺝ ﻋﻠ�������ﻰ ﺍﻟﻤﺴ��������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠ�������ﺎﺭﻱ ﻣﻨ�������ﺬ ﺍﻟﻌ��������ﺎﻡ
) ،(2010/2009ﻭﺫﻟ����ﻚ ﻧﻈ����ﺮﺍً ﻟﺘﻄ����ﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺍﻹﻧﺘ����ﺎﺝ ﻭﻫ����ﻮ ﻣ����ﺎ ﺳ����ﺎﻫﻢ ﺑﺸ����ﻜﻞ
مؤتمرات

ﻛﺒﻴ����ﺮ ﻓ����ﻲ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ����ﻴﻦ ﺑﺄﺳ����ﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴ����ﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ����ﺔً ﺑﺄﺳ����ﻌﺎﺭ ﻟﻘ����ﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ����ﺎ ،ﻭﻳﺒ����ﻴﻦ
ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (24ﻓ���ﺮﻕ ﺍﻷﺳ���ﻌﺎﺭ ﻟﻜ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﻟﻘ���ﻴﻢ ﻏ���ﺎﺯ ﺍﻹﻳﺜ���ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜ���ﺎ ،ﻭﻫ���ﻮ ﻣ���ﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ���ﻰ
ﺍﺯﺩﻫ���ﺎﺭ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﻭﺍﺳ���ﺘﻌﺎﺩﺓ ﻧﻬﻀ���ﺘﻬﺎ ،ﺣﻴ���ﺚ
ﺗﺸ�����ﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ�����ﺎﺕ ﺍﻟ�����ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣ�����ﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣ�����ﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�����ﺔ ) ،(EIAﺑ�����ﺄﻥ
ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﻏ�����ﺎﺯ ﺍﻟﺴ�����ﺠﻴﻞ ﻟﻌ�����ﺎﻡ  2014ﺑﻠ�����ﻎ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  2.64ﺗﺮﻳﻠﻴ�����ﻮﻥ ﻗ�����ﺪﻡ ﻣﻜﻌ�����ﺐ
ﻭﺑﺰﻳ����ﺎﺩﺓ  %17.3ﻋ����ﻦ ﻋ����ﺎﻡ  ،2009ﺣﻴ����ﺚ ﻛ����ﺎﻥ ﺣﺠ����ﻢ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ
 2.25ﺗﺮﻳﻠﻴ������ﻮﻥ ﻗ������ﺪﻡ ﻣﻜﻌ������ﺐ ،ﺑﻴﻨﻤ������ﺎ ﺑﻠﻐ������ﺖ ﻗﻴﻤ������ﺔ ﺍﻻﺳ������ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ������ﻲ ﺻ������ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�����ﺎﺕ ﻭﺇﻧﺘ�����ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ�����ﻴﻦ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ�����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺓ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  120ﻣﻠﻴ�����ﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌ�����ﺎﻡ  2014ﻭﺍﻟﺘ�����ﻲ ﻣ�����ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ�����ﻊ ﺃﻥ ﺗﻀ�����ﻴﻒ ﻁﺎﻗ�����ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴ�����ﺔ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ 10
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2018
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(24ﻓﺮﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻢ ﻏﺎﺯ ﺍﻹﻳﺜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻛﻤ�������ﺎ ﺷ�������ﻤﻞ ﺍﻟﻌ�������ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘ�������ﺪﻳﻤﻲ ﺃﻳﻀ�������ﺎ ً ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿ�������ﺎ ً ﻟﻤﺸ�������ﻬﺪ ﺻ�������ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ����ﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴ����ﺮﺓ ،ﻭﺗﺒ����ﻴﻦ ﻣﻨ����ﻪ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘ����ﺔ ﺍﻟﺸ����ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ����ﻂ
ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﺃﻗ���ﻞ ﻣﻨ���ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻛﻠﻔ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟ���ﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ ﻗﻴ���ﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺮﻓ���ﻊ ﺳ���ﻌﺮ ﻏ���ﺎﺯ ﺍﻹﻳﺜ���ﺎﻥ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  %133ﺣﻴ���ﺚ ﺃﺻ���ﺒﺢ
 1.75ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜ���ﻞ ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻭﺣ���ﺪﺓ ﺣﺮﺍﺭﻳ���ﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ���ﺔ ﺑ���ﺪﻻً ﻣ���ﻦ  75ﺳ���ﻨﺖ ﻟﻜ���ﻞ ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ
ﻭﺣ���ﺪﺓ ﺣﺮﺍﺭﻳ���ﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ���ﺔ ،ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﻳﺒﻠ���ﻎ ﺳ���ﻌﺮ ﻏ���ﺎﺯ ﺍﻹﻳﺜ���ﺎﻥ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺓ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ
 4ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜ������ﻞ ﻣﻠﻴ������ﻮﻥ ﻭﺣ������ﺪﺓ ﺣﺮﺍﺭﻳ������ﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ������ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ������ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳ������ﺔ ،ﻭﻫ������ﻲ
ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ���ﺔ ﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑ���ﺎ ﻭﺍﻟﺼ���ﻴﻦ ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤ���ﺪ
ﻋﻠ���ﻰ ﻟﻘ���ﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘ���ﺎ ﺃﻋﻠ���ﻰ ﺑﺤ���ﻮﺍﻟﻲ  2.5ﻣ���ﺮﺓ ﻣ���ﻦ ﺗﻜﻠﻔ���ﺔ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ����ﺔ ﻭﺃﻋﻠ����ﻰ ﺑﺤ����ﻮﺍﻟﻲ  6ﻣ����ﺮﺍﺕ ﻣ����ﻦ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ����ﻴﻦ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺸ����ﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (25ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(25ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ

ﺃﻭﺿ���ﺢ ﺍﻟﻌ���ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘ���ﺪﻳﻤﻲ ﻛ���ﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺼ���ﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠ���ﻚ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴ���ﺎﺕ ﻛﺒﻴ���ﺮﺓ ﻣ���ﻦ
ﺍﻟﻔﺤ���ﻢ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ���ﺔ ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﻣﻜﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻛﻤﻴ���ﺎﺕ ﺿ���ﺨﻤﺔ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

55

179

180

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ،ﻳﺒ����ﻴﻦ ﺍﻟﺸ����ﻜﻞ ) (26ﺗﻄ����ﻮﺭ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ����ﺮﺓ -2009
 2014ﻭﺗﺤﻮﻳﻠ�����ﻪ ﺇﻟ�����ﻰ ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﻨ�����ﺎﺕ )ﺇﻳﺜﻴﻠ�����ﻴﻦ ﻭ/ﺃﻭ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠ�����ﻲ( ﻣ�����ﻦ ﺧ�����ﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴ�����ﻖ
مؤتمرات

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺗﺤﻮﻳ����ﻞ ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻨ����ﺎﺕ ) ،(MTOﻭﻫ����ﻮ ﻣﺎﻳﻤﺜ����ﻞ ﺗﺤ����ﺪﻳﺎ ً ﺁﺧ����ﺮ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(26ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﻛﻤ����ﺎ ﺃﺷ����ﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗ����ﺔ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ����ﺔ
ﺗﻤﺜ���ﻞ ﺗﺤ���ﺪﻱ ﺟﺪﻳ���ﺪ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻛﻤ���ﺎ ﺗﻤﺜ���ﻞ ﺃﻳﻀ���ﺎ ً
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻳﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﺗ�����ﻢ ﺍﺳ�����ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻄ�����ﻮﺭ ﺇﻧﺘ�����ﺎﺝ ﺃﻫ�����ﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ،ﻭﺷ���ﻤﻠﺖ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺒ���ﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠ���ﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗ���ﻪ
)ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﻋ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓ���ﺔ – ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﻣ���ﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓ���ﺔ ﻭﺍﻹﻳﺜﻴﻠ���ﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄ���ﻲ ﻣ���ﻨﺨﻔﺾ
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓ����ﺔ( –ﺍﻟﺒ����ﺮﻭﺑﻠﻴﻦ ،ﺍﻟﺒ����ﻮﻟﻲ ﺑ����ﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ،ﺍﻷﻣﻮﻧﻴ����ﺎ ،ﺍﻟﻴﻮﺭﻳ����ﺎ ،ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ،ﺍﻟﻤﻴﺜﻴ����ﻞ
ﺭﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺗﻴﻞ ﺇﻳﺜﺮ ) ،(MTBEﻭﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺟﻼﻳﻜﻮﻝ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

56

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺑﻠﻐ�����ﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ�����ﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ�����ﺎء ﻣ�����ﻦ ﻣﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﻟﻌ����ﺎﻡ  2015ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  145ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ����ﻦ ﻭﺗﻤﺜ����ﻞ ﻧﺴ����ﺒﺔ  % 6.3ﻣ����ﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ���ﺔ ،ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻡ  2000ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  38ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.2ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤ������ﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ������ﺔ ﺑﺎﺳ������ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫ������ﻢ ﺍﻟﺘﺤ������ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ������ﻲ ﺗﻮﺍﺟ������ﻪ ﺻ������ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺍﺑﻚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺼ����ﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻔﺤ����ﻢ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤ����ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ����ﺔﻭﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﺎﻧﺎﺕ.
 ﺗﻄ���ﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ���ﺔ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺳ���ﻮﻑ ﻳﻜ���ﻮﻥ ﻟﻬ���ﺎ ﺗ���ﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
 ﺗﺮﻛﻴ���ﺰ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ���ﺔﻭﺍﻟﺴ�����ﻮﺍﺋﻞ ﻣﺜ�����ﻞ ﺧﻠ�����ﻴﻂ )ﺍﻹﻳﺜ�����ﺎﻥ /ﺑﺮﻭﺑ�����ﺎﻥ ،ﺍﻹﻳﺜ�����ﺎﻥ /ﺑﻴﻮﺗ�����ﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﻔ�����ﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜ�����ﺎ( ﻛﻠﻘ�����ﻴﻢ ﻟﺼ�����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�����ﺎﺕ ،ﻧﻈ�����ﺮﺍً ﻟﻌ�����ﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ�����ﺔ ﺇﻗﺎﻣ�����ﺔ
ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍً ﻋﻠﻲ ﻏﺎﺯ ﺍﻹﻳﺜﺎﻥ ﻓﻘﻂ.
 ﺗﻮﺿ���ﻴﺢ ﻣﻤﻴ���ﺰﺍﺕ ﻣﻮﻗ���ﻊ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ���ﺎء ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ ﻭﺍﻻﺳ���ﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑ���ﻪﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Overview of the Petrochemical Sector in Algeria
and its Future Development
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Eng. Abdelhalim Mazouni
Methanol Complex Manager
Sonatrach, Algeria

ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﻣ�ﺎﺯﻭﻧﻲ ﻟﻤﺤ�ﺔ ﺳ�ﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳ�ﻒ
ﺑﻨﺸ��ﺎﻁ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﻮﻧﺎﻁﺮﺍﻙ ﺣﻴ��ﺚ ﺃﻓ��ﺎﺩ ﺑ��ﺄﻥ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ
ﺃﻫ�ﻢ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ�ﺮ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ ،ﻓ�ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴ��ﺐ ،ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘ��ﻞ ﻋﺒ��ﺮ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ��ﺐ ،ﻭﺗﺴ��ﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﺤﺘّ����ﻞ ﺳ����ﻮﻧﺎﻁﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ����ﺔ ﺍﻷﻭﻟ����ﻰ ﻓ����ﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴ����ﺎ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ���ﺔ ﻋﺸ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،ﻛﻤ���ﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﺭﺍﺑ���ﻊ ﻣﺼ��� ّﺪﺭﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ���ﻲ ﺍﻟﻤﺴ���ﺎﻝ ﻭﺛﺎﻟ���ﺚ ﻣﺼ��� ّﺪﺭ ﻋ���ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ���ﺎﻝ )ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺟ���ﺎﺯ(
ﻭﺧﺎﻣﺲ ﻣﺼ ّﺪﺭﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮﺍﻙ:
) (4ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ
) (2ﻣﺼﻨﻊ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ
) (5ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮ
) (3ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
 ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﻭﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

58

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
 ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﻭﻳﻬـﺪﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ ﺷـﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻄـﺮﺍﻙ ﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤـﺎﻭﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ:
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺴ����ﺎﻫﻤﺔ ﻓ����ﻲ ﺗﻨﻮﻳ����ﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩ ﺍﻟ����ﻮﻁﻨﻲ ﻣ����ﻦ ﺧ����ﻼﻝ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.
ﺃﻓ����ﺎﺩ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ  /ﻣ����ﺎﺯﻭﻧﻲ ﺑ����ﺄﻥ ﻣﺸ����ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ����ﺔ ﺣﺎﻟﻴ����ﺎ ً ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(2
ﻛﻤ���ﺎ ﺗ���ﻢ ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋ���ﺪﺩ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺸ���ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ ﻣ���ﻊ ﺷ���ﺮﻛﺎء
ﺩﻭﻟﻴ���ﻴﻦ ﺑﺎﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﻠ���ﻎ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  15ﻣﻠﻴ���ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ﺗﻨﻔﻴ���ﺬﻫﺎ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ
 2020/2016ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﻴﻦ ) (3ﻭ):(4
 .1ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﻨﺎﺕ )(CP3K
 .2ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺠﻤﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
 .3ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ )(PDH/PP
 .4ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﻨﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 .5ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
 .6ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺠﻤﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ Maleic Anhydride

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(2ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

مؤتمرات

ﺍﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ/ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮﺍﻙ

 2000 X2 ﻁﻦ/ﻳﻮﻡ ﺃﻣﻮﻧﻴﺎ
 3.500X1 ﻁﻦ/ﻳﻮﻡ ﻳﻮﺭﻳﺎ

ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ/ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮﻛﺔ AOA

 2000 X2 ﻁﻦ/ﻳﻮﻡ ﺃﻣﻮﻧﻴﺎ.
 3.500X2 ﻁﻦ/ﻳﻮﻡ ﻳﻮﺭﻳﺎ

ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ

113.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ
 12.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ ﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ/ﻳﻮﻳﺮﻳﺎ
ﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ
30ﻁﻦ /ﻳﻮﻡ ﻳﻮﻳﺮﻳﺎ ﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ ﺳﺎﺋﻠﺔ
)ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺻﻘﺔ(

ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻲ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

 130.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ

ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ

ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ – ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(3ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻻﻭﻟﻴﻔﻴﻨﺎﺕ )(CP3Kﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻲ /ﺑﻮﻟﻲ ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )(%49-%51

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ /ﺳﻨﺔ ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ
 ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ -ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ -ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻲ -ﺑﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
 ﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻲ -ﺑﻮﻟﻲ ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ




ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ





ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ /ﺳﻨﺔ ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ
 700.00ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ MTBE
300.000ﻁﻦ /ﺳﻨﺔ ﻓﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
 600.000ﻁﻦ /ﺳﻨﺔﺣﻤﺾ ﺍﻷﺳﻴﺘﻴﻚ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
 90.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ ﺑﻮﻟﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﻣﻴﺘﺎ
ﺃﻛﺮﻳﻼﺕ
 230.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ ﺇﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﻓﺎﻳﻨﻴﻞ
ﺃﺳﻴﺘﺎﺕ ﻛﻮﺑﻮﻟﻴﻤﺮ

ﺍﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

 ﺑﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻴﻦ
ﺭﺍﺑﺮ/ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ
 ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ
 - ﺍﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ






ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺇﻳﺜﺎﻥ
ﺑﺮﻭﺑﺎﻥ
ﺃﻣﻮﻧﻴﺎ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )(%49-%51

 500.000ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ ﺑﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ

ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ /ﺑﻴﻮﺗﺎﻥ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )(%49-%51

 ﺑﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻴﻦ ﺭﺍﺑﺮ
 ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ -ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ

 ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻴﻦ
 ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ

ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(4ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

 ﺑﻮﻟﻲ ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻴﻦ ﺭﺍﺑﺮ.
 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻁﺎﺭ/ﺳﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
 ﺇﺳﺘﻴﺮﻳﻦ-ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ
ﺣﺘﻰ  10ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻁﺎﺭ /ﺳﻨﻪ
 ﺍﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﺎﺭﺍﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﺒﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )(%49-%51

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻚ ﺃﻧﻬﻴﺪﺭﻳﺪ

 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺭﺑﺎﻋﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺑﻴﻮﺗﻴﻞ ﺇﻳﺜﺮ MTBE

 200.000ﻁﻦ/ﺳﻨﻪ

ﻣﻴﺜﺎﻧﻮﻝ /ﺑﻴﻮﺗﺎﻥ

ﺃﺭﺯﻭ  -ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ  CPK1ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻦ

 120.000ﻁﻦ/ﺳﻨﻪ

ﺇﻳﺜﺎﻥ

ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ – ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

<

<·]Áﬂ√e<ÌŒÖÊ
∑^<Ì÷Êˆäπ]<ÌË^¬Ü÷^e<›]àj÷˜]<V^ﬂ◊fœjä⁄<ÌË

Protecting Our Future: Commitment to Responsible Care

<

]<<êÊÊ^é÷]<Ÿ^∂<KåÇﬂ„π

<ŸÁﬁ^nÈπ]<ƒﬂí⁄<gŒ]Ü⁄
<‡ËÜvf÷]<Ì”◊∫<Hl^ËÊ^€È“Ê3f÷]<Ì¬^ﬂí÷<sÈ◊§]<Ì“Üç
Eng. Jamal Shawoosh

Methanol Plant Superintendent
Gulf Petrochemical Industries (GPIC), Kingdom of Bahrain

ﺍﺳ��ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨ��ﺪﺱ /ﺟﻤ��ﺎﻝ ﺍﻟﺸ��ﺎﻭﺵ ﻟﻤﺤ��ﺔ ﺳ��ﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳ���ﻒ ﺑﻨﺸ���ﺎﻁ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻠ���ﻴﺞ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺄﺳﺴ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ /ﺩﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  1979ﻛﻤﺸ��ﺮﻭﻉ
ﻣﺸ����ﺘﺮﻙ ﺑ����ﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠ����ﺲ ﺍﻟﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠ����ﻲ،ﻭﻫﻢ ﻣﻤﻠﻜ����ﺔ
ﺍﻟﺒﺤ��ﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺼ��ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳ��ﻴﺔ ﻭﺷ��ﺮﻛﺔ
ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳ���ﻤﺪﺓ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻹﻧﺘ�ﺎﺝ
ﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻧﻮﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ/ﺳﻨﺔ.
مؤتمرات

ﻛﻤ����ﺎ ﺗ����ﻢ ﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻤﻴ����ﺔ ﻣﻨ����ﺘﺞ ﺍﻟﻤﻴﺜ����ﺎﻧﻮﻝ ﻛﻤ����ﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳ����ﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳ����ﺪ ﻣ����ﻦ
ﺻ�������ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�������ﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻ�������ﺔ ﻓ�������ﻲ ﺍﻧﺘ�������ﺎﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻣﺎﻟﺪﻳﻬﻴ�������ﺪ ﻭﻣﺸ�������ﺘﻘﺎﺗﻪ،
ﺍﻟﻤ���ﺬﻳﺒﺎﺕ ،ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺻ���ﻘﺔ ،ﺍﻟﺮﺍﺗﻨﺠ���ﺎﺕ ،ﺻ���ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺸ���ﺔ ﻛﻤ���ﺎ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﻛﻤﺤﺴ����ﻦ ﻟ�����ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�����ﺎﻥ ﻟﻠﻐ�����ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ�����ﺮ ﻛﻮﻗ�����ﻮﺩ ﻟﻠﻤﺤﺮﻛ�����ﺎﺕ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻨ�ﻲ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺟﻴﺒ�ﻚ ﺳﻴﺎﺳ�ﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﺆﻭﻟﺔ ﻛ�ﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻭﻛ�ﺬﻟﻚ ﻭﺿ�ﻊ ﺳﻴﺎﺳ�ﺎﺕ ﻟﻤﺰﻳ�ﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣ ّﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻈ�ﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧ�ﺎﺟﺢ ﻳﺘﻀ�ﻤﻦ ﺗﺼ�ﺪﻳﻖ ﻫﻴﺌ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺴ��ﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﻣﺜ��ﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﻟﻠﺠ��ﻮﺩﺓ ،ﻭﻛ��ﺬﻟﻚ ﺳ��ﻌﻲ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺍﻟ��ﺪﺍﺋﻢ ﻟﺘﻄ��ﻮﻳﺮ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠ�ﻮﺩﺓ )(ISO9001
ﻭﺷ���������ﻬﺎﺩﺓ ﻧﻈ���������ﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���������ﺔ ) (ISO14001ﻭﺷ���������ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼ���������ﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴ���������ﺔ
ﻭﺍﻟﺴ��ﻼﻣﺔ ) (OHSAS 18001ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻋﺘ��ﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘ��ﺪﻳﺮ ﻋ��ﺪﺩ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ )ﺭﻭﺳﺒﺎ( .ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼ�ﻮﻝ
ﻋﻠ��ﻲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺸ��ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ��ﺔ ﺩﻟ��ﻴﻼ ﻗﺎﻁﻌ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺘ��ﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﺳ��ﻴﺦ ﻣﺒ��ﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴ��ﻼﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﻓ�ﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻛﻤ��ﺎ ﺃﺷ��ﺎﺭ ﺍﻟﺴ��ﻴﺪ/ﺍﻟﺸ��ﺎﻭﻭﺵ ﺇﻟ �ﻰ ﺃﻥ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺟﻴﺒ��ﻚ ﺣ��ﺎﺯﺕ ﻋﻠ��ﻲ ﺷ��ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳ��ﺔ
ﻭﺍﻻﺳ��ﺘﺪﺍﻣﺔ )ﺭﺍﺑﻄ��ﺔ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳ��ﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ��ﺔ (IFAﻭﻛ��ﺬﻟﻚ ﺷ��ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴ��ﺰ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ
 ،2014ﻣﻤ��ﺎ ﻳ��ﺪﻝ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬ��ﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻠ��ﻴﺞ ﻋﻠ��ﻲ ﺇﺗﺒ��ﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒ��ﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺳﺎﺳ��ﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳ��ﺔ )(Underlying Principles of Product Stewardship
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 .1ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻠ���ﻮﻝ ﻣﺒﺘﻜ���ﺮﺓ ﺧ���ﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳ���ﺔ ﻭﺗﺼ���ﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳ���ﺪﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌ����ﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠ�����ﻰ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ�����ﺔ ﻟﻀ�����ﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤ�����ﺪ ﻣ�����ﻦ ﺍﻷﺛ�����ﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌ�����ﻲ
ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ.
 .2ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ.
 .3ﺇﺻ���ﺪﺍﺭ ﻛﺘﻴﺒ���ﺎﺕ ﻭﻣﺒ���ﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴ���ﺔ ﺑﺸ���ﺄﻥ ﻣﺨ���ﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳ�ﺔ ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺫﻟ��ﻚ ﺑﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﺳ�ﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ) ،(MSDSﻭﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬ��ﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ.
 .4ﺗﺮﺗﻴ����ﺐ ﻋﻘ����ﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ����ﺎﺕ ﻣ����ﻊ ﺍﻟﻤﺸ����ﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ����ﻴﻦ ﻭﺗ����ﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻓ����ﻲ ﻣﺠ����ﺎﻝ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
 .5ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ.
 .6ﻭﺍﻧﺘﻬ����ﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ����ﺔ ﺇﻟٮ����ﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴ����ﻖ ﻛﺎﻓ����ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ����ﺎﺕ ﻁﺒﻘ����ﺎ ً ﻟﺴﻴﺎﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺠ����ﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺴ����ﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼ����ﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴ����ﺔ ﺗﻌﻤ����ﻞ ﻋﻠ����ﻲ ﺗﻮﺛﻴ����ﻖ ﻭﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﻣﻌ����ﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺇﺭﺿﺎء ﺍﻟﻌﻤﻼء.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Mr. Antti Tynys

Sr. Product Development Engineer
Abu Dhabi Polymers Co. Ltd. (Borouge), UAE

ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨ���ﺪﺱ /ﺁﻧﺘ���ﻲ ﺗ���ﺎﻳﻨﺰ ﻧﺸ���ﺎﻁ ﻣﺮﻛ���ﺰ
ﺑ���ﺮﻭﺝ ﻟﻼﺑﺘﻜ���ﺎﺭ ﻭﺃﺷ���ﺎﺭ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻧ���ﻪ ﻳﻠﻌ���ﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﺣﻴﻮﻳ���ﺎ ً ﻓ���ﻲ
ﺗﻌﺰﻳ�����ﺰ ﺍﻟﺘ�����ﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸ�����ﺮﻛﺔ ﺑﺘ�����ﻮﻓﻴﺮ ﺧﺎﻣ�����ﺎﺕ ﺑﻼﺳ�����ﺘﻴﻜﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜ���ﺮﺓ ﻭﻣﺴ���ﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻀ���ﻴﻒ ﻗﻴﻤ���ﺔ ﻛﺒﻴ���ﺮﺓ ﻟﻌﻤ���ﻼء ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ
ﺣ�����ﻮﻝ ﺍﻟﻌ�����ﺎﻟﻢ ﻭﺧﺎﺻ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ�����ﺔ
ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﻛﻤ����ﺎ ﺃﻓ����ﺎﺩ ﺑ����ﺄﻥ ﻣﺮﻛ����ﺰ ﺑ����ﺮﻭﺝ ﻟﻼﺑﺘﻜ����ﺎﺭ ﻳﻌﺘﻤ����ﺪ ﻓ����ﻲ ﻋﻤﻠ����ﻪ ﻋﻠ����ﻰ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ
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 ﻻﺧﺘﺒ���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
ﻟﻠﺒ����ﻮﻟﻴﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳ����ﺘﻴﻜﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻌ����ﺎﻭﻥ ﻣﺮﻛ����ﺰ ﺑ����ﺮﻭﺝ ﻟﻼﺑﺘﻜ����ﺎﺭ ﻣ����ﻊ ﻣﺮﺍﻛ����ﺰ ﺍﻻﺑﺘﻜ����ﺎﺭ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ���ﺔ ﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﺑﻮﺭﻳ���ﺎﻟﻴﺲ ﻭﻛ���ﺬﻟﻚ ﻣ���ﻊ ﻣﺮﻛ���ﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘ���ﺎﺑﻊ ﻟﺸ���ﺮﻛﺔ
ﺑ����ﺮﻭﺝ ﻓ����ﻲ ﺷ����ﻨﻐﻬﺎﻱ ﺑﺎﻟﺼ����ﻴﻦ ،ﻫ����ﺬﺍ ﻭﻗ����ﺪ ﺗ����ﻢ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  %15ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻭﺝ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﻣﻬﻤ�����ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛ����ﺰ ﻫ�����ﻲ ﺧﻠ����ﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤ�����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺧ�����ﻼﻝ
ﺍﻹﺑ���ﺪﺍﻉ ،ﻋ���ﻼﻭﺓ ﻋﻠ���ﻰ ﺃﻥ ﺭﺅﻳ���ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛ���ﺰ ﺗﺘﻤﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻞ ﻋﺒ���ﺮ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
ﻛﻤ���ﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿ���ﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺗﻄ���ﻮﻳﺮ ﻣﻨ���ﺘﺞ ﺍﻟﺒ���ﻮﻟﻲ ﺑ���ﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎ ﺷ���ﺮﻛﺔ
ﺑﻮﺭﻳ���ﺎﻟﻴﺲ ﻭﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﻮﺍﺳ���ﻴﺮ ﺍﻟﻀ���ﻐﻂ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤ���ﻨﺨﻔﺾ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘ���ﻪ ﻓ���ﻲ ﺗﻄ���ﻮﻳﺮ ﺷ���ﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺳ���ﻴﺮ ﻟﻠﻤﻴ���ﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼ���ﺮﻑ ﻭﺧﺎﺻ���ﺔ ﺃﻥ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﺑ���ﺪﻳﻼً ﻋ���ﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳ���ﻴﺮ
ﺍﻷﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ.
ﻭﺗﻀ���ﻤﻨﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺷ���ﺮﺡ ﻷﻫ���ﻢ ﻣﻤﻴ���ﺰﺍﺕ ﺃﻧﺎﺑﻴ���ﺐ ﺍﻟﺒ���ﻮﻟﻲ ﺑ���ﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ )(PP-R
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭﺷﻤﻠﺖ:
 ﻣﻘﺎﻭﻣ����ﺔ ﺍﻷﻛﺴ����ﺪﺓ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﻣ����ﺔ ﺍﻟﺠ����ﺪﺍﺭ ﺍﻟ����ﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻤﻨ����ﻊ ﺗﻜ����ﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻠ����ﺲ
)ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ(.
 ﻣﻘﺎﻭﻣ���ﺔ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﻟﻠﻤ���ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺔ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰﺍﻷﻧﺎﺑﻴ���ﺐ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣ���ﺔ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﻟﻠﻤ���ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺔ ﻭﺗﺘﻀ��ﻤﻦ ﺍﻟﻤ��ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻋ��ﺎﺩﺓ ﻣ��ﺎ ﺗﻜ��ﻮﻥ ﺑﺘﻤ��ﺎﺱ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮ ﻣ��ﻊ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ��ﺐ
ﻓﻲ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻠﺲ )ﺃﻛﺎﺳﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ(.
 ﻣ����ﺎﺩﺓ ﺍﻟ����ـ

PP-R

ﺗﻜ����ﻮﻥ ﺟﻴ����ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ����ﺔ ﻻﻣﺘﺼ����ﺎﺹ ﺻ����ﻮﺕ ﺍﻟﻀ����ﺠﻴﺞ

ﻭﺍﻻﻫﺘﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎء.
 ﻣﻘ�ـﺎﻭﻡ ﻟﻠﺘﺠﻤ��ﺪ ،ﺗﺠﻌ��ﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻤ��ﺎﺩﺓ  PP-Rﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜ��ﻦ ﻟﻸﻧﺎﺑﻴ��ﺐ ﺃﻥ
ﺗﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ.
 ﻣﻘﺎﻭﻣ����ﺔ ﻟﻠﺘﺂﻛ����ﻞ ،ﺗﺘﻤﻴ����ﺰ ﺃﻧﺎﺑﻴ����ﺐ ﺍﻟﺒ����ﻮﻟﻲ ﺑ����ﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣ����ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜ����ﺎﻙ ﻣﻬﻤ����ﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﺴﺮﺓ.
 ﻣﻘﺎﻭﻣ������ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜ������ﺎﻙ ،ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ������ﺐ ﺑﻨﻈ������ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ������ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄ������ﻮﺭﺓ ﻳﻌﻤ������ﻞ ﻋﻠ������ﻰ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺎﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 ﻗ�����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤ�����ﻞ ﺍﻟﺒﺴ�����ﻴﻄﺔ ﺗ�����ﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟ�����ﻰ  %50-30ﻣﻘﺎﺭﻧ�����ﺔ ﻣ�����ﻊ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ�����ﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ���ﺔ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺗﻘﻨﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴ���ﺐ ﺍﻟﺒﺴ���ﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟ���ﻮﺯﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴ���ﻒ ﻟﻸﻧﺎﺑﻴ���ﺐ
مؤتمرات

ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.
ﻛﻤ�����ﺎ ﺗﻀ�����ﻤﻨﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ�����ﺔ ﺷ�����ﺮﺡ ﻟﻤﻤﻴ�����ﺰﺍﺕ ﻣﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺒ�����ﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠ�����ﻴﻦ ﻋ�����ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓ������ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸ������ﻜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔ������ـﺦ ،ﻭﻣﻨﺘﺠ������ـﺎﺕ ﺍﻟﺒ������ـﻮﻟﻲ ﺑ������ﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﻣﻘ������ـﺎﻭﻡ ﺍﻟﺼ������ـﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒـﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺍﻧﺘﻬ���ـﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴ���ﻖ ﺃﺣ���ﺪﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎﺕ ﻳﺴ���ﺎﻫﻢ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺘﻄ���ﻮﻳﺮ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜ����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺪﺍﻡ ﻟﺤﻠ����ﻮﻝ ﻣﺘﻌ����ـﺪﺩﺓ ﻭﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺑ����ﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﻴ����ـﻦ ﻣﺘﻌ����ـﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻏ���ﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨ���ـﺪﺍﻣﺎﺕ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ���ﺔ ﺗﻮﻓﻴ���ـﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ���ﻲ
ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ،ﻭﺗﺤﺴ���ـﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ���ـﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘ���ـﺠﺎﺕ ﻭﻫ���ﻮ ﻣﺎﻳﻌـﻤ���ـﻞ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻮﻓﻴ���ـﺮ ﺍﻟﺨ���ـﺎﻣﺎﺕ
ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﻗـﺪ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

66

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Process Engineer
South Refineries, IRAQ

ﺍﺳ����ﺘﻬﻞ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ ﺳ����ﻠﻤﺎﻥ ﻫ����ﺪﺍﺭ ﺑﺎﻹﺷ����ﺎﺭﺓ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ
ﺯﻳ����ﺎﺩﺓ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﻭﺍﺭﺗﻔ����ﺎﻉ ﺣﺎﻣﻀ����ﻴﺔ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ
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 ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻠﻴ������ﺔ ﻟﻠﻤﺼ������ﻔﺎﺓ ،ﻛﻤ������ﺎ ﺃﺷ������ﺎﺭ ﺇﻟ������ﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ������ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴ���ﺔ ﻟ���ﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒ���ﺔ ﺍﻷﻛﻴ���ﺪﺓ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻨﻬ���ﻮﺽ ﺑ���ﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤ���ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ،ﻣ���ﻊ ﺍﻷﺧ���ﺬ
ﻓ����ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒ����ﺎﺭ ﻧﺘ����ﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺠ����ﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﺘ����ﺮﺓ ﺍﺳ����ﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﻣ����ﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗ�����ﺔ ﺗﺴ�����ﺘﻬﺪﻑ ﺍﺳ�����ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺟﻬ�����ﻮﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ�����ﺔ
ﺍﻟﻌ����ﺮﺍﻕ ﻟﻠﺤﺼ����ﻮﻝ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻ����ﻔﺎﺕ ﺗﺴ����ﻮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻴ����ﺪﺓ ﺗﻤﺎﺛ����ﻞ
ﺗﻠ����ﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﻳ����ﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼ����ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ����ﺎ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ����ﺔ ،ﻭﺫﻟ����ﻚ ﻭﻓﻘ����ﺎ ً
ﻷﻓﻀ���ﻞ ﺗﺼ���ﻤﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ،ﺑﻤ���ﺎ ﻳﻀ���ﻤﻦ ﻅ���ﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ���ﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴ�����ﺔ ﻣ�����ﻊ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�����ﺔ ،ﺣﻴ�����ﺚ ﺗ�����ﻢ ﺩﺭﺍﺳ�����ﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ�����ﺔ ﺍﻟﻨﻔ�����ﻮﻁ ﻋﺎﻟﻴ�����ﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ�����ﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗ�����ﻞ ﺣﺎﻣﻀ�����ﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ�����ﻰ ﺍﻟﺤﺴ�����ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴ�����ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ�����ﺎﺩﻳﺔ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻟﻠﻤﺼ���ﻔﺎﺓ .ﻭﺗﺮﻛ���ﺰ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﻣﻴﺴ���ﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳ���ﺪﺓ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺒﻠ���ﻎ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ
 150ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻘﻠﻲ ﺑﺮﺯﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎﻳﺔ.
مؤتمرات

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺇﺟ���ﺮﺍء ﺗﻘﻴ���ﻴﻢ ﺷ���ﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻓ���ﻲ ﺣﻘ���ﻮﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈ���ﺔ ﻣﻴﺴ���ﺎﻥ،
ﻓﻴﻤ���ﺎ ﻳﺘﻌﻠ���ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳ���ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴ���ﺎﻭﺉ ﻟﻜ���ﻞ ﺣﻘ���ﻞ ،ﻭﺍﻧﻌﻜ���ﺎﺱ ﺗﻠ���ﻚ ﺍﻟﺤﺴ���ﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 -2ﻋﻘ��ﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﺣﻘ���ﻮﻝ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣ���ﻦ ﻣﺤ��ﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﺒﺼ��ﺮﺓ ﻭﻣﻴﺴ��ﺎﻥ ﻣ���ﻦ
ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ���ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ���ﻮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻜﻠﻔ���ﺔ ﻁ���ﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻭﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼ���ﻨﻴﻊ
ﺑﺎﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
 -3ﺍﻟﺤﺴ����ﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﻟﻘﻴ����ﺎﺱ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ����ﻴﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸ����ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�����ﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﻳ�����ﺪ ﺍﻟﻨﺴ�����ﺐ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟ�����ﺔ ﻭﻏﻴ�����ﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟ�����ﺔ ﻟﻠﺘﺼ�����ﻤﻴﻤﺎﺕ ﻓ�����ﻲ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
 -4ﺣﺴ����ﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ����ﺔ ﺍﻹﺿ����ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ����ﻲ ﻗﻴ����ﺎﺱ ﺍﻟﺘﻠ����ﻮﺙ ﺍﻟﻨ����ﺎﺟﻢ
ﻋ��ﻦ ﺯﻳ��ﺎﺩﺓ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻷﺣﻤ��ﺎﺽ ،ﻭﻓ��ﻲ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﻧﺴ��ﺐ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻭﻏ��ﺎﺯ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴ��ﺪ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ.
 -5ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴ�����ﺎﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ�����ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼ�����ﻔﺎﺓ ﻓ�����ﻲ ﺣﺎﻟ�����ﺔ ﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﺗﻠ�����ﻚ ﺍﻟﻨﺴ�����ﺒﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ���ﻴﺔ ﻭﺗﺸ���ﻤﻞ )ﻋﻤ���ﺮ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ،ﺍﺳ���ﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ���ﺔ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗ���ﻢ
ﺇﻧﻔﺎﻗﻬ����ﺎ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ،ﻭﺻ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﺮﺑﺢ( ،ﻣﻘﺎﺭﻧ����ﺔ ﺑﺘﻠ����ﻚ ﺍﻟﻘ����ﻴﻢ ﻓ����ﻲ ﺣﺎﻟ����ﺔ
ﺍﻧﺨﻔ���ﺎﺽ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﺍﻷﺣﻤ���ﺎﺽ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ،ﻣﻤ���ﺎ ﻳ���ﺆﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴ���ﺎ ً ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ����ﺔ ﻟﻠﻤﻨ����ﺘﺞ ﻭﺗﻜﻠﻔ����ﺔ ﺗﺸ����ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌ����ﺪﺍﺕ ،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ����ﻰ ﺧﻔ����ﺾ ﺗﻜ����ﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ.
 -6ﺗﻌ����ﻮﺩ ﺃﺳ����ﺒﺎﺏ ﺗﺤ����ﺪﻳﺚ ﺗﺤﻠﻴ����ﻞ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ ﺇﻟ����ﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴ����ﺮﺍﺕ ﻓ����ﻲ ﻣﻮﺍﺻ����ﻔﺎﺕ
ﻣﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘ���ﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ﻧﺘﻴﺠ���ﺔ ﻣﻌ���ﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﻭﺑﻬ���ﺪﻑ ﺍﻟﺤﺼ���ﻮﻝ ﻋﻠ���ﻰ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺘﺼ������ﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ������ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌ������ﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼ������ﻔﺎﺓ ﻭﻟﻀ������ﻤﺎﻥ ﺗﺤﺎﻟﻴ������ﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣ������ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎﺓ.
ﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ ﻫ����ﺪﺍﺭ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈ����ﺔ ﻣﻴﺴ����ﺎﻥ ﺗﺘﻤﻴ����ﺰ ﺑﺤﻘﻮﻟﻬ����ﺎ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﻨ����ﺘﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ ،ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻨﺤﺼ���ﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴ���ﻞ
ﺑﻤﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻟﺸ���ﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ���ﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫ���ﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌ���ﺪ ﻣﺆﺷ���ﺮﺍﺕ
ﻓﻌﺎﻟ���ﺔ ﻭﻣ���ﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠ���ﻰ ﻭﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ .ﻭﻛ���ﺎﻥ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣ���ﺔ ﺧ���ﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠ���ﺔ
ﺍﻟﺘﺼ�����ﻤﻴﻢ ﺍﺧﺘﻴ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤ�����ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ�����ﺐ ،ﺑﺤﻴ�����ﺚ ﻳﺘ�����ﻴﺢ ﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴ�����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ�����ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﺑﻘ���ﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜ���ﺎﻥ ﻣ���ﻊ ﺍﻷﺧ���ﺬ ﻓ���ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒ���ﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳ���ﺔ ﺍﻟﻤﻌ���ﺪﺍﺕ ﻭﺇﻁﺎﻟ���ﺔ ﻋﻤﺮﻫ���ﺎ
ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿ����ﻲ ﻓ����ﻲ ﺍﻹﻧﺘ����ﺎﺝ ،ﺧﺎﺻ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺧ����ﻂ ﺍﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻞ ﻟﻠﺼ����ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘ����ﺔ ﻹﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ،ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣ���ﻞ ﻣ���ﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘ���ﻮﻯ ﺍﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴ���ﻞ ،ﻣ���ﻊ ﺗﻼﻓ���ﻲ
ﺃﺛﺮﻫ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻌ���ﺪﺍﺕ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬ���ﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﺮﻛﻴ���ﺰﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻷﺣﻤ���ﺎﺽ ،ﻭﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ
ﻧﺴ���ﺐ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﻌ���ﺎﺩﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺸ���ﻮﺍﺋﺐ ،ﺣﻴ���ﺚ ﻳ���ﺆﺛﺮ ﺫﻟ���ﻚ ﻋﻠ���ﻰ ﻣﺴ���ﺎﺭ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺝ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ ﺳ����ﻠﻤﺎﻥ ﻫ����ﺪﺍﺭ ﻓ����ﻲ ﻧﻬﺎﻳ����ﺔ ﺍﻟﻌ����ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘ����ﺪﻳﻤﻲ ﻋ����ﺪﺩ ﻣ����ﻦ
ﺍﻟﻨﻤ�����ﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ�����ﺔ ﻣ�����ﻦ ﺍﻟﺘﺼ�����ﻤﻴﻤﺎﺕ ﺣﻴ�����ﺚ ﺑ�����ﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ�����ﻜﻞ ) (27ﻳﻤﺜ�����ﻞ ﻧﻤ�����ﻮﺫﺝ
ﺍﻟﻤﺼ�����ﻔﺎﺓ ﺍﻟ�����ﺬﻱ ﻳﺘﻀ�����ﻤﻦ ﺿ�����ﺒﻂ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ�����ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼ�����ﻤﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﺫﻟ�����ﻚ ﺑﻬ�����ﺪﻑ ﺗﻌﻈ�����ﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺼ����ﻮﻝ ﻋﻠ����ﻰ ﻛﻤﻴ����ﺎﺕ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟ����ﺪﻳﺰﻝ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺗ����ﻢ ﺇﺿ����ﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳ����ﺪ ﻣ����ﻦ
ﺍﻟﻮﺣ�����ـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ�����ﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘ�����ـﻲ ﺗﺘﻤ�����ـﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺸ�����ﻐﻴﻞ ﺗﺤ�����ﺖ ﻅ�����ﺮﻭﻑ ﻗﺎﺳ�����ﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳ�����ﺪ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(27ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ

مؤتمرات

ﻛﻤ���ﺎ ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺽ ﻋ���ﺪﺓ ﻧﻤ���ﺎﺫﺝ ﺃﺧ���ﺮﻯ ﻟﻠﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﺣﻴ���ﺚ ﺗ���ﻢ ﺍﻷﺧ���ﺬ ﻓ���ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒ���ﺎﺭ
ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻡ ﻭﻧﺴ���ﺐ ﺍﻷﺣﻤ���ﺎﺽ ﺍﻟﻤﻮﺟ���ﻮﺩﺓ ﺑ���ﻪ ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺗ���ﺄﺛﻴﺮ
ﻧﺴ����ﺐ ﺍﻟﺸ����ﻮﺍﺋﺐ ﻣﺜ����ﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﻭﻏ����ﺎﺯ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴ����ﺪ ﺍﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ .ﺣﻴ����ﺚ ﻳﺘﻄﻠ����ﺐ ﺫﻟ����ﻚ
ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳ���ﺒﺎﺋﻚ ﻣﻌﺪﻧﻴ���ﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻ���ﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ���ﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ���ﺔ ﻟﻮﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ
ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻ�����ﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻ�����ﺔ .ﻭﺗﺒ�����ﻊ ﺫﻟ�����ﻚ ﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠﻔ�����ﺔ ﺍﻟﻤ�����ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ�����ﺔ ﻭﺍﻟﻤ�����ﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻔ����ﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔ����ﺎﻋﻼﺕ ،ﻣ����ﻊ ﺿ����ﺮﻭﺭﺓ ﺗ����ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈ����ﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ����ﻲ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

<
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

مؤتمرات

ﺭﺣﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
Takreer Journey Towards Excellence

ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ) ﺍﻟﺴﻮﻻﺭ( ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺮﺩﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
Catalytic Cracking of Gas Oil In Spouted-Bed Reactor
Using Radio Frequency Energy
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﺎﺕ :ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ
Hydrocarbons Biotechnology: Frontiers and Challenges

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻡ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﺑﺎﺡ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﻧﻲ

For the Petroleum Industry
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻲ ﻫﻴﺘﺎﺷﻲ
Petroleum-Coke Firing Boiler for Power Generation by
MHPS Technology

ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻫﻴﻮﺭﻭﻛﻲ ﻳﺎﺟﻴﺘﺎ
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مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

72

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Dr. Hassan Karam

Vice President, Ruwais Refinery
Abu Dhabi Oil Refining Co., UAE

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﻛﺮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣ�ﻮﺟﺰ ﻋ�ﻦ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺃﺑ�ﻮ ﻅﺒ�ﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﻼﺙ ﻣﺼﺎﻑ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ 927ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ�ﺔ
)ﺷ���ﺮﻕ( ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ  420ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ) ﻏﺮﺏ( ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ  417ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺃﺑ�ﻮ
ﻅﺒ��ﻲ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ  90ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﻮﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ���ﺎﻧﺪﺓ .ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (28ﻁﺎﻗ���ﺔ ﻭﻋ���ﺪﺩ
ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺃﺑ���ﻮ ﻅﺒ���ﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ
)ﺗﻜﺮﻳﺮ(.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(28ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ )ﺗﻜﺮﻳﺮ(

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺛ����ﻢ ﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺙ ﺗﻄ����ﻮﺭ ﻧﺴ����ﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺔ ﻓ����ﻲ
ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻗﺒ���ﻞ ﻭﺑﻌ���ﺪ ﻣﺸ���ﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳ���ﻌﺔ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ ﺍﻷﺧﻴ���ﺮ ،ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﺳ���ﺎﻫﻢ ﻓ���ﻲ
مؤتمرات

ﺭﻓ����ﻊ ﻧﺴ����ﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ����ﺎ ﺑﻤﻌ����ﺪﻝ  ،%81ﻭﺍﻟﻐ����ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻤﻌ����ﺪﻝ  ،%115ﻭﻭﻗ����ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﺎﺛ����ﺎﺕ
ﺑﻤﻌ�����ﺪﻝ  ،%78ﻭﺯﻳ�����ﺖ ﺍﻟ�����ﺪﻳﺰﻝ ﺑﻤﻌ�����ﺪﻝ  ،%100ﻣ�����ﻊ ﺇﺿ�����ﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ ﺟﺪﻳ�����ﺪﺓ
ﻛﺰﻳ����ﻮﺕ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴ����ﺖ ﺍﻷﺳ����ﺎﺱ Oil

 Baseﺑﻤﻌ����ﺪﻝ  600ﺃﻟ����ﻒ ﻁ����ﻦ/ﺍﻟﺴ����ﻨﺔ ،ﻭﺃﺳ����ﻮﺩ

ﺍﻟﻜﺮﺑ����ﻮﻥ ﺑﻤﻌ����ﺪﻝ  40ﺃﻟ����ﻒ ﻁ����ﻦ/ﺍﻟﺴ����ﻨﺔ ،ﻭﻓﺤ����ﻢ ﺍﻷﻗﻄ����ﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ����ﺔ ﺑﻤﻌ����ﺪﻝ 430
ﺃﻟ��ﻒ ﻁ��ﻦ/ﺍﻟﺴ��ﻨﺔ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (29ﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﻛﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﻗﺒ��ﻞ ﻭﺑﻌ��ﺪ ﺗﻮﺳ��ﻌﺔ
ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(29ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ

ﺑﻌ���ﺪ ﺫﻟ���ﻚ ﺍﻧﺘﻘ���ﻞ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺙ ﺇﻟ���ﻰ ﺷ���ﺮﺡ ﺧﻄ���ﺔ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺃﺑ���ﻮ ﻅﺒ���ﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﻬ����ﺪﻑ ﺇﻟ����ﻰ ﺗﺤﻘﻴ����ﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴ����ﺰ ،ﻭﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤ����ﺔ ﺍﻟﻤﻀ����ﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻ����ﻮﻝ ﺑ����ﺄﺩﺍء
ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ﺇﻟ����ﻰ ﻣﺠﻤ����ﻊ ﺗﻜﺮﻳ����ﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓ����ﻖ ﻣ����ﻊ ﺃﻋﻠ����ﻰ ﻣﺴ����ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ����ﺔ ،ﺧ����ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﻋ���ﺎﻡ 2010ﻭﻟﻐﺎﻳ���ﺔ  ،2019ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣ���ﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ���ﺔ:
ﺍﻟﺸﻜﻞ )(30
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻧﻄ��ﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸ��ﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻬ��ﺪﻑ ﺇﻟ��ﻰ ﺯﻳ��ﺎﺩﺓ ﺣﺼ��ﺔ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺔ ﻓ��ﻲ
ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ،ﻭﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺎﻟﺤ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻁ��ﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ.
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���ﻼﻝ ﻭﺣ���ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺴ���ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤ���ﺎﺋﻊ ﻟﻤﺨﻠﻔ���ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻲ  ،RFCCﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ���ـﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺍﻧﻄ���ـﻠﻘﺖ ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻡ  ،2016ﻭﻫ���ﻲ ﻣﺮﺣﻠ���ﺔ ﺧﻔ���ﺾ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺼ��ﻔﺎﺓ ﻣ��ﻦ ﺯﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺼ��ﻔﺮ ،ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻠ��ﻪ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﻣﺜ���ﻞ ﺃﺳ���ﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑ���ﻮﻥ ،ﻭﻓﺤ���ﻢ ﺍﻷﻗﻄ���ﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ���ﺔ ،Anode Coke
ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻷﺧﻴ���ﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺳ���ﺘﺒﺪﺃ ﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻡ  ،2019ﻭﺗﻬ���ﺪﻑ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﻌﻈ���ﻴﻢ ﺭﺑﺤﻴ���ﺔ
ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ 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
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(30ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻄﺔ ﺭﺣﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻛﻤ�����ﺎ ﺍﺳ�����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺍﻹﺟ�����ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨ�����ﺬﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴ�����ﻖ ﺃﻫ�����ﺪﺍﻑ ﺍﻟﺨﻄ�����ﺔ
ﺍﻟﻤ����ﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺃﻫﻤﻬ����ﺎ ﻣﺸ����ﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳ����ﻌﺔ ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﺍﻟ����ﺮﻭﻳﺲ ،ﻭﻣﺸ����ﺮﻭﻉ ﻭﺣ����ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺤ����ﻴﻢ
مؤتمرات

ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ).(31
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(31ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﻛﻤ���ﺎ ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺙ ﺇﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺮﺷ���ﻴﺪ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻭﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﻛﻔ���ﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺗﻮﻟﻴ �ـﺪ ﻁ �ـﺎﻗﺔ ﻛﻬ �ـﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ  34ﻣﻴﻐ��ﺎﻭﺍﺕ ﺳ��ﺎﻋﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﻭﺣـﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺴـﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺍﻟﺤﻔـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﺋـﻊ ﻟﻤﺨـﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻄـﻴﺮ ﺍﻟﻔـﺮﺍﻏﻲ .RFCC
ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣ����ﺔ ﺍﺳ����ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ����ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ����ﺔ ﻋ����ﻦ ﺍﻷﺑﺨ����ﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ.
ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﺮﻗﻪ ﻛﻮﻗﻮﺩ.
ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣ��ﺔ ﺍﺳ��ﺘﺮﺟﺎﻉ ﻏ��ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸ��ﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺤﻘ��ﻖ ﺧﻔ��ﺾ ﻛﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺮ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﻌﻈ����ﻴﻢ ﻛﻔ����ﺎءﺓ ﺍﺳ����ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺳﻠﺴ����ﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒ����ﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳ����ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴ����ﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .PINCH Technology
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ�ﻲ
ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺯﻳ���ﻮﺕ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴ��ﺖ ﺍﻷﺳ���ﺎﺱ ﻓ���ﻲ ﺷ��ﺮﻛﺔ "ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ" ،ﻭﺃﻧ��ﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ،ﻭﻣﺠ���ﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ).(32
ﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺙ ﺑﻌ�����ﺪ ﺫﻟ�����ﻚ ﺇﻟ�����ﻰ ﺩﻭﺭ ﻓ�����ﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ�����ﻞ ﺍﻻﺳ�����ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ�����ﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻌ���ﺎﺕ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺃﺑ���ﻮ ﻅﺒ���ﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ "ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ" ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﺍﻟﻤﻀ���ﺎﻓﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) ،(33ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺹ:
ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ��ﺎ ﺍﻟﻤﺤﺴ��ﻨﺔ  Reformateﺍﻟﺤﺎﻭﻳ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺒﻨ��ﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻌﻄ��ﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺍﻟ��ﺮﻭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ��ﺔ )ﺷ��ﺮﻕ( ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺍﻟ��ﺮﻭﻳﺲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ )ﻏﺮﺏ( ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺎﺕ .Bensat
ﺗﺠﻤﻴ���ﻊ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑ���ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ )ﺷ���ﺮﻕ( ﻣ���ﻊ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑ���ﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺃﺑ���ﻮ ﻅﺒ���ﻲ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤ���ﺪﻭﺩﺓ  GASCOﻭﻧﻘﻠﻬ���ﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻔﺤﻴﻢ ﻭﺍﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ.
ﺗﺤﻮﻳ���ﻞ ﻣﺨﻠﻔ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ���ﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏ���ﻲ ﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟ���ﺮﻭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ
ﻣﺠﻤ�����ﻊ ﺍﻟﺘﻔﺤ�����ﻴﻢ ﻭﺇﻧﺘ�����ﺎﺝ ﺃﺳ�����ﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑ�����ﻮﻥ ،ﻟﺘﺤﻮﻳﻠ�����ﻪ ﺇﻟ�����ﻰ ﻓﺤ�����ﻢ ﺑﺘﺮﻭﻟ�����ﻲ
ﻭﻣﻘﻄﺮﺍﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ.
ﻧﻘ���ﻞ ﺍﻟﺰﻳ���ـﺖ ﺍﻟﺜﻘ���ـﻴﻞ  Slurry Oilﺍﻟﻤﻨ���ﺘﺞ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﻳ���ـﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳ����ﺪﺓ
)ﻏ���ﺮﺏ( ﺇﻟ���ﻰ ﻣﺠﻤ���ﻊ ﺍﻟﺘﻔﺤ���ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟ���ﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠ���ﻪ ﺇﻟ���ﻰ ﻣﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﺍﻟﺠ���ﻮﺩﺓ
ﻛﺄﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﻓﺤﻢ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﺸ���ﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻓ���ﺔ ﺧﻄ���ﻮﻁ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌ���ﺎﺕ ﺍﻟ���ﺜﻼﺙ
ﻟﺘ���ﺄﻣﻴﻦ ﻓ���ﺮﺹ ﺍﻟﺘﺒ���ﺎﺩﻝ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﺑﻴﻨﻬ���ﺎ ﺑﺤﻴ���ﺚ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﻻﺳ���ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ���ﻦ ﻣﻨ���ﺘﺞ ﺇﺣ���ﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻛﺔ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﺒﻜﺔ ﺗﺨ���ﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﻄ���ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ���ﻄﻰ ﻭﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺰﺝ.
مؤتمرات

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(32ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(33ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺃﻣ��ﺎ ﻓ��ﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ��ﻞ ﺍﻻﺳ��ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﻤﻀ��ﺎﻓﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﻣﺠﻤﻌ��ﺎﺕ ﺷ��ﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻟﺸﻜﻞ )(34
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .ADCO
ﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩ ﻏ����ﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺘ����ﺮﻭﺟﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺷ����ﺮﻛﺔ ﺃﺩﻧ����ﻮﻙ ﻟﻴﻨ����ﺪﻱ ﻟﻠﻐ����ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ "ﺍﻹﻛﺴﻴﺮ"ALEXIER
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ .TRANSCO
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺑﺎﻟﺮﻭﻳﺲ "ﻓﺮﺗﻴﻞ"
ﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻋﻨ����ﺪ ﺍﻟﻀ����ﺮﻭﺭﺓ ﻣ����ﻦ ﺷ����ﺮﻛﺔ ﺃﺑ����ﻮ ﻅﺒ����ﻲ ﻟﻠﺒ����ﻮﻟﻤﻴﺮﺍﺕ
"ﺑﺮﻭﺝ" ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﻴﻠﻴﻦ ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﻥ ﻭﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ����ﻲ ﻭﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ﺍﻟﻐﻨ����ﻲ ﺑﺎﻹﻳﺜ����ﺎﻥ ﻣ����ﻦ ﺷ����ﺮﻛﺔ ﺃﺑ����ﻮ ﻅﺒ����ﻲ
ﻟﺼ�������ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐ�������ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤ�������ﺪﻭﺩﺓ "ﻏ�������ﺎﺯﻛﻮ" ﻭﺗﺼ�������ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�������ﺖ ﺍﻟﺴ�������ﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺗﺎﻥ ،ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺗﺼ���ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﻭﻗ���ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﺎﺛ���ﺎﺕ ،ﻭﺍﻟ���ﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﺤ���ﺎﻭﻱ ﻋﻠ���ﻰ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ���ﺔ
ﺟ���ﺪﺍً ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ  ،ULSDﻭﻓﺤ���ﻢ ﺍﻷﻗﻄ���ﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺑﺘ���ﺮﻭﻝ
ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ "ﺃﺩﻧﻮﻙ"
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(34ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻓ���ﻲ ﺍﻟﺨ���ـﺘﺎﻡ ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺙ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺳ���ـﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻈ���ـﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺃﺑ���ﻮ
ﻅﺒ�����ﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳ�����ﺮ ﺍﻟﻨﻔ�����ـﻂ "ﺗﻜﺮﻳ�����ﺮ" ﺗﻌﺘ�����ـﻤﺪ ﻋﻠ�����ﻰ ﺛﻼﺛ�����ﺔ ﻣﺒ�����ﺎﺩﺉ ،ﺃﻭﻟﻬ�����ـﺎ ﺃﻥ ﻛﻔ�����ـﺎءﺓ
مؤتمرات

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ���ـﺎﺕ ﺗﻨ���ﺘﺞ ﻋ���ﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ���ﻞ ﺍﻻﺳ���ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌ���ـﺎﻟﻲ ﺑ���ﻴﻦ ﻣﺮﺍﻓ���ﻖ ﺍﻟﺸ���ـﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺜ���ـﺎﻧﻲ
ﻫ���ﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﻈﻴ���ـﻢ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴ���ـﺔ ﻳ���ﺄﺗﻲ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺗﻌﻈ���ﻴﻢ ﺗﺒ���ﺎﺩﻝ ﻣﻨﺘﺠ���ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺑﻜﺎﻓ���ﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬ���ﺎ ،ﺃﻣ���ﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟ���ﺚ ﻓﻴﻌﺘﻤ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺷﻴ���ـﺪ ﺍﺳﺘ���ـﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻳ���ﺄﺗﻲ ﻣ���ﻦ ﺧ���ـﻼﻝ
ﺧﻔـﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴـﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺠﺎﺕ.
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Catalytic Cracking of Gas Oil In Spouted-Bed Reactor
Using Radio Frequency Energy
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Dr. Salem M. Eldabah

Technical Consultant
National Oil Corporation (NOC), Libya

ﺍﺳ���ﺘﻬﻞ ﺍﻟ���ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟ���ﺪﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﺘ���ﻪ ﺑﻤﻘﺪﻣ���ﺔ ﻋ���ﻦ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ
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
ﺍﻧﺘﻘ���ﻞ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﺳ���ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻮﺍﺟ���ﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ���ﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ���ﺔ ﻟﺘﻠ���ﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ،ﻭﻣ���ﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫ���ﺎ ﺍﻧﺨﻔ���ﺎﺽ ﺍﻟﻜﻔ���ﺎءﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳ���ﺔ ﻓ���ﻲ
ﺑﻌ��ﺾ ﺍﻟﺘﻔ��ﺎﻋﻼﺕ 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
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻋﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴ����ﺨﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻁﻴﺴ����ﻲ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﺸ����ﻤﻞ ﺍﻟﺘﺴ����ﺨﻴﻦ ﺑﺎﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﻳ���ﺔ )ﺍﻟﻤ���ﺎﻳﻜﺮﻭﻳﻒ ﻭﻣﻮﺟ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳ���ﻮ( ،ﻭﻛ���ﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴ���ﺨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤ���ﺚ ،ﻭﺃﺷ���ﺎﺭ ﺇﻟ���ﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺗﺴﺨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻣﻮﺣﺪ
 ﻛﻔﺎءﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 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�����ﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻜﺴ�����ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�����ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�����ﺎﺯ ﻟﻠﺴ�����ﻮﻻﺭ ،ﻛﻤ�����ﺎ ﻫـ�����ـﻮ
ﻣﻮﺿــﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ).(35
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(35ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺃﺷ���ﺎﺭ ﺇﻟ���ﻰ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻭﺍﺟﻬ���ﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋ���ﻞ ﺃﺛﻨ���ﺎء ﺇﻋ���ﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘﺸ���ﻐﻴﻞ
ﻣﺜﻞ:
مؤتمرات

 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
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻦ )(36ﻭ).(37
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(36ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﻭﻣﺎﺗﻮﺟﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(37ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﻭﻣﺎﺗﻮﺟﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺑﺎﺡ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﺗﻮﺍﺟ���ﻪ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺴ���ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ���ﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﻛﻞ ﻭﺃﻫﻤﻬ���ﺎ ﺍﻧﺨﻔ���ﺎﺽ
ﺍﻟﻜﻔ���ﺎءﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﺘﻔ���ﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺤﻔﺰﻳ���ﺔ ﻧﻈ���ﺮﺍ ﻻﻧﺨﻔ���ﺎﺽ ﺩﺭﺟ���ﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ.
 .2ﻳﺘﻤﻴ���ﺰ ﺍﻟﺘﺴ���ﺨﻴﻦ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺟ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳ���ﻮ ﻋ���ﻦ ﺍﻟﺘﺴ���ﺨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ���ﺪﻱ ﺑﺘﺠ���ﺎﻧﺲ
ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﺨﻴﻦ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
 .3ﺃﺛﺒﺘ���ﺖ ﺍﻟﺘﺠ���ﺎﺭﺏ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻨ���ﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨ���ﻮﻉ
ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﺰﻳﻮﻟﻴ���ﺖ  (13Xﻟﺪﻳ���ﻪ ﻗ���ﺪﺭﺓ ﺃﻛﺒ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻣﺘﺼ���ﺎﺹ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﻣﻮﺟ���ﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺃﻣﻮﻧﻴﻮﻡ Yﺯﻳﻮﻟﻴﺖ(.
 .4ﻳﻌﺘﻘ�����ﺪ ﺃﻥ ﺍﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺟ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳ�����ﻮ ﻛﻤﺼ�����ﺪﺭ ﻟﻠﺘﺴ�����ﺨﻴﻦ ﻓ�����ﻲ ﺗﻔ�����ﺎﻋﻼﺕ
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 ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ 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.
 ﺗﻜ����ﻮﻥ ﻓ����ﻴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺨ����ﺎﺭ ﻳﻘﻠ����ﻞ ﻣ����ﻦ ﺗﺮﺳ����ﺐ ﺍﻟﻔﺤ����ﻢ ،ﻭﻣ����ﻦ ﺛ����ﻢ ﺧﻔ����ﺾ ﺗﻜﻠﻔ����ﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 ﻳﻤﻜ�����ﻦ ﺍﻻﺳ�����ﺘﻐﻨﺎء ﻋ�����ﻦ ﺍﻟﺘﺴ�����ﺨﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟ�����ﻲ ﺑﺎﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗ�����ﺮﺩﺩﺍﺕ ﻣﻮﺟ�����ﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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ﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟ����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴ����ﻠﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟ����ﻰ ﺍﻟﺘﻘ����ﺪﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴ����ﺮ
ﺍﻟ����ﺬﻱ ﺷ����ﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ����ﺔ ﻣﻨ����ﺬ ﺃﻭﺍﺧ����ﺮ ﺍﻟﻘ����ﺮﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺿ����ﻲ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺍﻋﺘﺒ����ﺮﺕ ﺃﺣ����ﺪ ﺃﻫ����ﻢ ﺍﻟﺜ����ﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ����ﺔ
ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺣﻘﻘﻬ���ﺎ ﺍﻹﻧﺴ���ﺎﻥ ﻧﻈ���ﺮﺍ ﻟﻶﻓ���ﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﻋ���ﺪﺓ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫ���ﺎ
ﻫ�����ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ�����ﺎ ﻓ�����ﻲ ﻛﺎﻓ�����ﺔ ﻣﻨ�����ﺎﺣﻰ ﺣﻴ�����ﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴ�����ﺎﻥ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴ���ﺔ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎﻻﺕ ﻛﺜﻴ���ﺮﺓ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻄ�����ﺐ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋ�����ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳ�����ﺔ ﻭﻣﺠ�����ﺎﻝ ﺍﻟﺒﺘ�����ﺮﻭﻝ ،ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻭﺣﺴ���ﺐ ﻛﺜﻴ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌ���ﺎﺕ ﺳ���ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺼ���ﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻄﺎﻗ���ﺔ ﻟﻌﻘ���ﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣ����ﺔ،
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 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ�����ﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�����ﺔ ،ﻭﻣﻨﻬ�����ﺎ ﺍﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ���ﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻋ���ﺰﺯﺕ ﻣﻜﺎﻧ���ﺔ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﺑﻮﺻ���ﻔﻪ ﻣﺼ���ﺪﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴ���ﻴﺎ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻟﻔ����ﺖ ﺍﻟ����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴ����ﻠﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ����ﺎﺕ ﻛﺸ����ﻔﺖ ﻋ����ﻦ ﻛﺎﺋﻨ����ﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘ����ﺔ
ﻗ����ﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ����ﻰ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﻣ����ﻮﺍﺩ ﺗﻌﻤ����ﻞ ﻋﻠ����ﻰ ﺗﺤﺴ����ﻴﻦ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﻓ����ﻲ ﺍﻵﺑ����ﺎﺭ
ﻭﺧﻄ�����ﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ�����ﺐ ،ﻭﻣﺼ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�����ﺮ ،ﻭﺗﻘ�����ﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴ�����ﺎﺕ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴ�����ﺔ ﺿ�����ﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻛﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﺰﻭﺟﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻫ���ﺬﺍ ﻭﻗ���ﺪ ﺃﻛ���ﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤ���ﺪﺙ ﻋﻠ���ﻰ ﺃﻫﻤﻴ���ﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺪﺍﻣﺔ ، ،ﻭﻣ����ﻦ ﺃﻫﻤﻬ����ﺎ ﻗﻀ����ﻴﺔ ﺍﻻﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜ����ﻞ ﻟﻠﺨﺎﻣ����ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ����ﺪﺩﺓ ﻹﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴ���ﻒ ﺍﻟﻤﺘﺠ���ﺪﺩ ،ﻭﻛ���ﺬﻟﻚ ﺑ���ﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸ���ﺘﻘﺎﺕ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ
ﺍﻟﺤﻴ������ﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﺘ������ﻲ ﺳ������ﻮﻑ ﺗﺤ������ﻞ ﻣﺤ������ﻞ ﻣﺼ������ﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳ������ﺮ ﺍﻟﺒﺘ������ﺮﻭﻝ ﻭﻣﺠﻤﻌ������ﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧ���ﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤ���ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ،ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(38
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(38ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ

ﻛﻤ�����ﺎ ﺃﻣﻜ�����ﻦ ﺗﻄﻮﻳ�����ﻊ ﻫ�����ﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘ�����ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠ�����ﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴ�����ﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟ�����ﺔ
ﺍﻟﺘﻠ���ﻮﺙ ﻋ���ﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗ���ﻊ ﺍﻟﻤﻠﻮﱠﺛ���ﺔ ﺑ���ﺎﻟﻨﻔﻂ ،ﻛﻤ���ﺎ ﻫ���ﻮ ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﻞ ) ،(39ﺣﻴ���ﺚ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﻋﻤﻠﻴ���ﺔ
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���ﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺠ���ﻮﺏ ﺑﺤ���ﺎﺭ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،ﺃﻭ ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺗ���ﺪﻓﻖ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ
ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻳﻤﻜ�����ﻦ ﺍﺳ�����ﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌ�����ﺾ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘ�����ﺔ ﻟﻠ�����ﺘﺨﻠﺺ ﻣ�����ﻦ ﺗﻠ�����ﻚ
ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ��������ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴ��������ﺮﺓ ،ﻭﺫﻟ��������ﻚ ﻧﻈ��������ﺮﺍ ﻟﻘ��������ﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴ��������ﺔ ﻋﻠ��������ﻰ ﺗﻜﺴ��������ﻴﺮ
مؤتمرات

ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻛﻐﺬﺍء ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(39ﻁﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺃﺷ�������ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤ�������ﺪﺙ ﺇﻟ�������ﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺑﺤ�������ﺎﺙ ﻭﻋﻤﻠﻴ�������ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄ�������ﻮﻳﺮ ﻓ�������ﻲ ﻣﺠ�������ﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻣﺠ����ﺎﻝ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﺗ����ﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻴ����ﻮﻡ ﺯﺧﻤ����ﺎ ً ﺑﺤﻜ����ﻢ ﻋ����ﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣ����ﻞ
ﻭﺃﻫﻤﻬ��ﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌﺰﻳ��ﺰ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳ��ﺪﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴ��ﻞ،
ﻭﺍﻟﺴ���ﻌﻲ ﺇﻟ���ﻰ ﻫ���ﻮﺍﻣﺶ ﺭﺑ���ﺢ ﻛﺎﻓﻴ���ﺔ ،ﻭﺗﻄﺒﻴ���ﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤ���ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺃﺻ���ﺒﺤﺖ ﺃﻛﺜ���ﺮ
ﺻ���ﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔ���ﺎﻅ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌ���ﺔ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺗﺴ���ﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ���ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠ���ﺎﻝ،
ﺇﺫ ﺗﺒ���ﻴﻦ ﺃﻧ���ﻪ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﻟﻜﺸ���ﻒ ﻋ���ﻦ ﺃﺑﺨ���ﺮﺓ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒ���ﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ���ﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﻴﺜ���ﺎﻥ
ﻭﺍﻹﻳﺜ����ﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤ����ﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟ����ﻮﺩﺓ ﻓ����ﻲ ﺗﺮﺑ����ﺔ ﻣﻨ����ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ����ﺔ ،ﻋ����ﻦ
ﻁﺮﻳ���ﻖ ﺍﻟﺘﻌ���ﺮﻑ ﻋﻠ���ﻰ ﻭﺟ���ﻮﺩ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨ���ﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴ���ﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘ���ﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺴ���ﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒ���ﺎﺕ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ���ﺔ ﻛﻤﺼ���ﺪﺭ ﻟﻠﻜﺮﺑ���ﻮﻥ ﺍﻟ���ﻼﺯﻡ 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
ﺳﻼﺳ��ﻞ ﻷﺣﻤ��ﺎﺽ ﻧﻮﻭﻳ��ﺔ ﺗﻤﻴﺰﻫ��ﺎ ﻋ��ﻦ ﻏﻴﺮﻫ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺳ��ﻼﻻﺕ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳ��ﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟ��ﻮﺩﺓ ﻓ��ﻲ
ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺃﺧ��ﺮﻯ ﻻ ﺗﺤﺘ��ﻮﻱ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﻔ��ﻂ ،ﻭﻗ��ﺪ ﺃﺛﺒﺘ��ﺖ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺇﻋﻄ��ﺎء
ﻣﺆﺷ��ﺮﺍﺕ ﻗﻮﻳ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﺣﺘﻤ���ﺎﻝ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴ���ﺎﺕ ﺟﻴ���ﺪﺓ ﻣ���ﻦ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﺗﻠ���ﻚ ﺍﻟﻤﻨ���ﺎﻁﻖ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ .40
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(40ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﻛﻤ�������ﺎ ﺍﺳ�������ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟ�������ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴ�������ﻠﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ�������ﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳ�������ﺔ ﻓ�������ﻲ
ﺗﺤﺴ�����ﻴﻦ ﺟ�����ﻮﺩﺓ ﺍﻟ�����ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ������ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴ�����ﻞ ﻭﺗﺤﺴ�����ﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌ������ﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟ�����ﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ�����ﺎﺕ ﻣ������ﻦ
ﻣﻨ�����ﺎﻁﻖ ﺗﺨ�����ﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�����ﺔ ﻭﺃﻳﻀ�����ﺎ ً ﺇﻧﺘ�����ﺎﺝ ﻏ�����ﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜ�����ﺎﻥ ﻣ�����ﻦ ﺍﻟ�����ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ  41ﻭ .42

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(41ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

مؤتمرات

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(42ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ
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Mr. Hiroyuki YAGITA

Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Japan

ﺍﺳ��������ﺘﻬﻞ ﺍﻟﺴ��������ﻴﺪ ﻳﺎﺟﻴﺘ��������ﺎ ﺍﻟﻌ��������ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘ��������ﺪﻳﻤﻲ
ﺑ����ﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘ����ﻲ ﺃﻧﺸ����ﺌﺖ ﻓ����ﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳ����ﺮ 2014
ﺑﻐ���ﺮﺽ ﻋﻤ���ﻞ ﺗﺼ���ﻤﻴﻢ ﻭﺗﺼ���ﻨﻴﻊ ﻭﺑﻨ���ﺎء ﻭﺗﺸ���ﻐﻴﻞ ﺃﻧﻈﻤ���ﺔ
ﺗﻮﻟﻴ���ﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴ���ﺔ ﻧﻈ���ﺎﻡ ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸ���ﻲ ﻫﻴﺘﺎﺷ���ﻲ
 MHPSﻟﻠﺸ����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﻌﻤ����ﻞ ﻓ����ﻲ ﻣﺠ����ﺎﻻﺕ ﺗﺤﻮﻳ����ﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺛﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﻗ�ﺔ ﺣﻴ�ﺚ ﺃﺷ�ﺎﺭ ﺇﻟ�ﻰ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﻛﻮﻗـﻮﺩ ﻟﻠﻐﻼﻳﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍً
ﻻﺣﺘ �ـﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴـ��ـﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴ �ـﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻭﺍﻟﻔﺎﻧﺪﻳ �ـﻮﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻧ��ﻪ ﻋﻨ �ـﺪ ﺗﻄﺒـﻴ �ـﻖ ﺍﻟﺘﻘـﻨ �ـﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪﺓ ﻓﺈﻧ��ﻪ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤ��ﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟ��ﻲ ﻛﻮﻗ��ﻮﺩ ﻟﻠﻐﻼﻳ��ﺎﺕ ﻣ��ﻊ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﻅ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﺒﻴ �ـﺌﺔ
ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (43ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(43ﻣﺨﻄﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﻟﻠﻐﻼﻳﺎﺕ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺗﺒﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣ��ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﺑﻬ��ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪﺓ ﺣ��ﻮﺍﻟﻲ  25ﻭﺣ��ﺪﺓ ﻋﻠ��ﻰ
ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ .ﻭﺗﺘﻤﻴ��ﺰ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺔ ﺑﻮﺟ��ﻮﺩ ﻧﻈ��ﺎﻡ ﺗﺤﻜ��ﻢ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﻋ��ﺎﻟﻲ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺩﺍء
ﻟﻠ��ﺘﺤﻜﻢ ﻓ��ﻲ ﻧﺴ��ﺐ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛ��ﺎﺕ ﻏ��ﺎﺯﺍﺕ ﺃﻛﺎﺳ��ﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘ��ﺮﻭﺟﻴﻦ  NOxﻭﺃﻛﺴ��ﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ Sox
مؤتمرات

ﻭﺍﻷﺗﺮﺑ���ﺔ ،ﺑﺤﻴ���ﺚ ﺗﻜ���ﻮﻥ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺪﺧﻨ���ﺔ ﻧﻈﻴﻔ���ﺔ ﻁﺒﻘ���ﺎ ً ﻟﻠﻤﻌ���ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���ﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(44
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(44ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺗﺮﺑﺔ

ﺛ��ﻢ ﺍﺳ��ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴ��ﻴﺪ ﻳﺎﺟﻴﺘ��ﺎ ﺩﺭﺍﺳ��ﺔ ﺣﺎﻟ��ﺔ ﻷﺣ��ﺪ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻘ��ﻮﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴ��ﻖ ﺗﻠ��ﻚ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻥ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤ��ﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟ��ﻲ ﻛﻮﻗ�ﻮﺩ ،ﻭﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ  45ﻣﺨﻄ��ﻂ ﻧﻤ��ﻮﺫﺝ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﺟﺪﻭﻝ .5
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(45ﻣﺨﻄﻂ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕفيﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "
والبتروكيماويات
ﻓﻲالتكرير
صناعتي
التطورات الحديثة
مؤتمر
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(5ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ

ﻭﻓ����ﻲ ﺍﻟﺨﺘ����ﺎﻡ ﺃﻛ����ﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺙ ﻋﻠ����ﻰ ﺃﻧ����ﻪ ﻳﻤﻜ����ﻦ ﺗﺤﻮﻳ����ﻞ ﺍﻟﻮﺣ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟ����ﻮﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺼ���ﺎﻧﻊ ﻟﺘﻌﻤ���ﻞ ﺑﺴ���ﻬﻮﻟﺔ ﺑ���ﺎﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟ���ﻲ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ���ﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳ���ﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﺸ���ﺎﻛﻞ
ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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مؤتمرات
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
Unloking the Power of Commercial Excellence to Deliver
Profit Improvement in aVolatile Environment

ﺍﻟﺴﻴﺪ  /ﺷﻲ ﻛﻮﻧﺞ ﺷﻮﻧﺞ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
The New Challenges for the Refining Industry in Algeria

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﺣﺴﻦ ﻟﻌﻤﻲ

ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ
Poilt Scaled HDS and HDM of Two Atmospheric Residues
from Kuwait Export and Lower Fars Crud Oils

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻄﻴﺮﻱ

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﻮﺩ ﻧﻈﻴﻒ
Advanced Process Technology for Upgrading the Bottom of
the Barrel to Higher Value Fuels and cleaner Refined
Petroluem Products

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ/ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻮﻓﻲ
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مؤتمرات

Delivering Significant Profitability Through Pricing and
Commercial Excellence – Case Studies
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Mr. Chee Kong Chung
Managing Director
Acceval International Pte.

ﺍﺳ���ﺘﻬﻞ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ /ﺷ���ﻲ ﻛ���ﻮﻧﺞ ﺑﻤﻘﺪﻣ���ﺔ ﺃﺷ���ﺎﺭ
ﻓﻴﻬ���ﺎ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴ���ﺔ ﺍﻟﺘﺴ���ﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻘ���ﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺎﺕ
ﻷﺳ���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
ﺍﻟﺨ������ﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺃﻛ������ﺪ ﻋﻠ������ﻰ ﺃﻫﻤﻴ������ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴ�������ﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻌ�������ـﻴﺮ ﻭﺗﺄﺛﻴ�������ـﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴ�������ﺮ ﻋﻠ�������ﻰ ﺗﺤﺴ�������ﻴﻦ
ﺇﻳ���ﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺭﺑﺤﻴ���ﺔ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺎﺕ .ﺣﻴ���ﺚ ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ
ﻫﻨ���ﺎﻙ ﺃﺳ���ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋ���ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴ���ﺰ ﺍﻟﺘﺴ���ﻌﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴ���ﻌﻴﺮ ﻋﻠ���ﻰ ﺃﺳ���ﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ
ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳﻌ���ـﺪ ﺃﺣ���ـﺪ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴ���ـﻢ ﺍﻷﺳ���ـﺎﺳﻴﺔ ﻓ���ﻲ ﻧﻈﺮﻳ���ﺔ ﺍﻟﺘﺴ���ﻌﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ���ﺔ ،ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺇﺫﺍ
ﻁﺒﻘ���ﺖ ﺑﺸ���ﻜﻞ ﺻ���ﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻬ���ﺎ ﺗﻀ���ﻤﻦ ﻟﻠﺸ���ﺮﻛﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴ���ﻖ ﺭﺑﺤﻴ���ﺔ ﻛﺒﻴ���ﺮﺓ ﻭﻣﺘﻤﻴ���ﺰﺓ .ﻛﻤ���ﺎ
ﺃﻥ ﻫﻨ���ﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳ���ﺪ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻ���ﺮ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬ���ﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﺳ���ﺘُﻐﻠﺖ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻮﺟ���ﻪ
ﺍﻷﻣﺜ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﻅ���ﻞ ﻭﺟ���ﻮﺩ ﺍﺳ���ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴ���ﻌﻴﺮ ،ﻭﻗ���ﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎﺕ ﻋﻠ���ﻰ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻭﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴﺘﻬﺎ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

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 ﻷﺳ�����ﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ�����ﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒ�����ﺎﻁ ﺫﻟ�����ﻚ
ﺑﺎﻟﺴ����ﻮﻕ ،ﻭﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺽ ﺑﻌ����ﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠ����ﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟ����ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ����ﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ����ﺔ ﺗﺴ����ﻌﻴﺮ
ﺍﻟﻤ����ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����ﺎﺕ ﻓ����ﻲ ﺃﺣ����ﺪ ﺷ����ـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣ����ـﻠﺔ
ﻓ�����ﻲ ﻣﺠ�����ﺎﻝ ﺍﻟﺼ�����ﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�����ﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘ�����ﺔ ،ﻭﺃﺣ�����ﺪ ﺷ�����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ�����ﺎﺕ،
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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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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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
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�����ﺮ ﺍﻟﺴ�����ﻨﻮﻳﺔ ﺗﺒﻠ�����ﻎ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  25ﻣﻠﻴ�����ﻮﻥ ﻁ�����ﻦ ﻣ�����ﻦ
ﺍﻟﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨ����ﺎﻡ ،ﻭﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  5ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ����ﻦ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﺜﻔ����ﺎﺕ،
ﻛﻤ������ﺎ ﺍﺳ������ﺘﻌﺮﺽ ﻧﺸ������ﺄﺓ ﺷ������ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ������ﺮ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ������ﺎ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ����ﺔ ،ﻭﻁﺎﻗﺎﺗﻬ����ﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ����ﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬ����ﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓ����ﻲ ﻛﻤ����ﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ).(46
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(46ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺃﺷ���ﺎﺭﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳ����ﻮﺍﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳ����ﺔ ﺗﺘﻤﻴ���ﺰ ﺑﺘﺰﺍﻳ����ﺪ ﺍﻟﻄﻠ����ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ����ﺎﻣﻲ
ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺍﺭﺗﻔ���ﻊ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻣ���ﻦ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  2.5ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ
ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً ﻋ���ﺎﻡ  2000ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  4.5ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً ﻟﻌ���ﺎﻡ  ،2015ﺑﻤﻌ���ﺪﻝ ﻧﻤ���ﻮ
ﺳ���ﻨﻮﻱ ﺑﻠ���ﻎ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  %6ﺧ���ﻼﻝ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ ﻭﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ���ﻊ ﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﻣﻌ���ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤ���ﻮ
ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  %7ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ ﻣ���ﻦ ﻋ���ﺎﻡ  2015ﻭﺣﺘ���ﻰ ﻋ���ﺎﻡ  ،2020ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺍﺭﺗﻔ���ﻊ
ﻣﻌ�����ﺪﻝ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟ�����ﺪﻳﺰﻝ ﻣ�����ﻦ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  3ﻣﻠﻴ�����ﻮﻥ ﻁ�����ﻦ ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ً ﻋ�����ﺎﻡ  2000ﺇﻟ�����ﻰ
ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ 10.5ﻣﻠﻴ�����ﻮﻥ ﻁ�����ﻦ ﻟﻌ�����ﺎﻡ  2015ﻭﺑﻤﻌ�����ﺪﻝ ﻧﻤ�����ﻮ ﺑﻠ�����ﻎ ﺣ�����ﻮﺍﻟﻲ  ،%7ﻭﻣ�����ﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ����ﻊ ﺍﻧﺨﻔ����ﺎﺽ ﻣﻌ����ﺪﻻﺕ ﺍﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺇﻟ����ﻰ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  %5ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ����ﺮﺓ ﻣ����ﻦ ﻋ����ﺎﻡ
 2015ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  ،2020ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(47
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(47ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2000ﻭﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2015
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻫ���ﺬﺍ ﻭﺗﺨﻄ���ﻂ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ���ﺮ ﺇﻟ���ﻰ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ﻁﺒﻘ���ﺎ ً ﻟﻤﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻳ���ﻮﺭﻭ 5-ﻗﺒ���ﻞ
ﺍﻟﻌ����ﺎﻡ  ،2020ﻟﺘﺤﻘﻴ����ﻖ ﺍﻟﻨﺴ����ﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼ����ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ����ﺎ ﻭﺧﺎﺻ����ﺔ ﻧﺴ����ﺐ ﺍﻟﺒﻨ����ﺰﻳﻦ ﻓ����ﻲ
مؤتمرات

ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻗ���ﻞ ﻣ���ﻦ  %1ﺑ���ﺎﻟﺤﺠﻢ ﺑ���ﺪﻻً ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨﺴ���ﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ���ﺔ ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺼ���ﻞ ﺇﻟ���ﻰ
ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ ﺃﻗ����ﻞ ﻣ����ﻦ  %5ﺑ����ﺎﻟﺤﺠﻢ ،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟ����ﻰ ﺧﻔ����ﺾ ﻣﺤﺘ����ﻮﻯ ﺍﻟﺮﺻ����ﺎﺹ ﺇﻟ����ﻲ
ﺻ���ﻔﺮ ﺑ���ﺪﻻً ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨﺴ���ﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ���ﺔ ) 0.4ﺟ���ﻢ/ﻟﺘ���ﺮ ﺣ���ﺪ ﺃﻗﺼ���ﻰ( ﻭﻛ���ﺬﻟﻚ ﺧﻔ���ﺾ ﻧﺴ���ﺐ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�����ﺖ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟ�����ﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨ�����ﺘﺞ ﺣﺎﻟﻴ�����ﺎ ً )ﺃﻗ�����ﻞ ﻣ�����ﻦ  1500ﺟ�����ﺰء ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴ�����ﻮﻥ(
ﻭﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻬﺪﻑ ﺃﻗ���ﻞ ﻣ���ﻦ  10ﺟ���ﺰء ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴ���ﻮﻥ .ﻭﻟﻠﻮﺻ���ﻮﻝ ﺇﻟ���ﻰ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﻬ���ﺪﻑ ﺗﺨﻄ���ﻂ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻁﺮﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ:
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻷﻭﻟ���ﻰ :ﻭﺗﺸ���ﻤﻞ ﺇﻋ���ﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴ���ﻞ ﻭﺇﺯﺍﻟ���ﺔ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗ���ﺎﺕ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ���ﺔ
ﻭﺳ���ﻮﻑ ﺗﻌﻤ���ﻞ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﻋﻠ���ﻲ ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ ﺑﺤ���ﻮﺍﻟﻲ  4ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ
ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷ���ﻲ ﻣ���ﻊ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﻳ���ﻮﺭﻭ
 ،5ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ).(48ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(48ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺗﺘﻀ����ﻤﻦ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ����ﺔ ﺇﻋ����ﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴ����ﻞ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﻭﺇﺿ����ﺎﻓﺔ ﻭﺣ����ﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳ����ﺪﺓ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ) (49ﻭ ):(50
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(49ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺎﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(50ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨ�����ﺪﺱ ﻟﻌﻤ�����ﻲ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﻫ�����ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ�����ﺔ ﺗﺘﻀ�����ﻤﻦ ﺃﻳﻀ�����ﺎ ً ﺇﺿ�����ﺎﻓﺔ
ﻭﺣ����ﺪﺍﺕ ﻟﻨ����ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﻣ����ﻦ ﺍﻟ����ﺪﻳﺰﻝ ﺑﻄﺎﻗ����ﺔ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  120ﺃﻟ����ﻒ ﺑﺮﻣﻴ����ﻞ ﻳﻮﻣﻴ����ﺎ ً
مؤتمرات

ﺑﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ﺳ����ﻜﻴﻜﺪﺓ ﻭﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  37ﺃﻟ����ﻒ ﺑﺮﻣﻴ����ﻞ ﻳﻮﻣﻴ����ﺎ ً ﺑﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ﺃﺭﺯﻭ ﻭﺫﻟ����ﻚ ﺑﻬ����ﺪﻑ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﻮﺭﻭ 5-ﻭﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﻜﻞ ).(51
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(51ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ����ﺔ :ﻭﺗﺸ����ﻤﻞ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳ���ﺪﺓ ،ﻭﺳ����ﻮﻑ ﺗﻌﻤ����ﻞ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ
ﻋﻠ���ﻰ ﺇﺿ����ﺎﻓﺔ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  20ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ���ﻦ ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ً ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ
ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  30ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ���ﻦ ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻷﻭﻟ���ﻰ ﻟﺘﺮﺗﻔ����ﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ����ﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ����ﺮ ﺇﻟ����ﻰ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  50ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ����ﻦ ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ً ﻣ����ﻊ ﺍﻧﺘﻬ����ﺎء ﻣﺮﺍﺣ����ﻞ
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ .52

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(52ﻣﺨﻄﻂ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗ���ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ���ﺮ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻠﺒﻴ���ﺔ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ���ﺎﻣﻲ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ﻣ���ﻊ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﻮﺩ ﻳﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻳﻮﺭﻭ.5-
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.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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مؤتمرات

<<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
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Eng. Adel Al-Mutairi

Senior Assistant Researcher- Pet.Refining Dept.
)Kuwait Institute for Scientific Research (KISR

ﺍﺳ����ﺘﻬﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨ����ﺪﺱ /ﻋ����ﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻄﻴ����ﺮﻱ ﺑﺎﻹﺷ����ﺎﺭﺓ
ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿ���ﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺜ���ﻲ ﻭﺍﻟﺨ���ﺎﺹ ﺑﺘﺠ���ﺎﺭﺏ ﻧ���ﺰﻉ
ﺍﻟﻤﻌ������ﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻳ������ﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴ������ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻟﻨ������ﻮﻋﻴﻦ ﻣ������ﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ�����ﻲ ﺑ�����ﺎﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺠ�����ﻮﻱ ﻣ�����ﻦ ﺧ�����ﺎﻣﻲ )ﺍﻟﺘﺼ�����ﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻜ������ﻮﻳﺘﻲ ﻭﺧ������ﺎﻡ ﻓ������ﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴ������ﻔﻠﻰ( ﻋﻠ������ﻰ ﺍﻟﻨﻄ������ﺎﻕ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒ�����ﻲ ﻫ�����ﻮ ﺛﻤ�����ﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌ�����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤ�����ﻲ ﺑ�����ﻴﻦ ﻣﻌﻬ�����ﺪ
ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ﻟﻸﺑﺤ���ﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ���ﺔ  KISRﻣ���ﻊ ﺍﻟﺠﺎﻧ���ﺐ ﺍﻟﻴﺎﺑ���ﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤ���ﺜﻼً ﻓ���ﻲ ﻣﺮﻛ���ﺰ ﺍﻟﺘﻌ���ﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ) ،(JCCPﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻮﺷﻮ  Kyushuﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻫﺎ.
ﻛﻤ�����ﺎ ﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧ�����ﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠ�����ﻲ ﺗﻤﺜ�����ﻞ ﻓ�����ﻲ ﺍﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻔﺎﻋ�����ﻞ ﺛﻨ�����ﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣ����ﻞ ،ﺣﻴ����ﺚ ﻳ����ﺘﻢ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ����ﺔ ﺍﻷﻭﻟ����ﻲ ﻧ����ﺰﻉ ﺍﻟﻤﻌ����ﺎﺩﻥ )ﺍﻟﻔﺎﻧﻴ����ﺪﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜ����ﻞ(
ﺑﺎﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤ����ﺎ ﻳ����ﺘﻢ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ����ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ����ﺔ ﻧ����ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺗﺤ����ﺖ
ﺿ����ﻐﻂ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻬﻴ����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ  18.5ﻣﻴﺠﺎﺑﻜﺴ����ﻞ ﻭﻓ����ﻲ ﺩﺭﺟ����ﺎﺕ ﺣ����ﺮﺍﺭﺓ ﺗﺘ����ﺮﺍﻭﺡ ﻣ����ﺎﺑﻴﻦ
°395-370ﻡ،ﻭﻛﻤ�������ﺎ ﻫ�������ﻮ ﻣﻮﺿ�������ﺢ ﺑﺎﻟﺸ�������ﻜﻞ ) ،(53ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺍﺻ�������ﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻣ�������ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤ����ﺎﺩﺓ ﺗﻐﺬﻳ����ﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋ����ﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒ����ﻲ ﻣ����ﻦ ﻧ����ﻮﻋﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ����ﻲ ﺑ����ﺎﻟﺘﻘﻄﻴﺮ
ﺍﻟﺠﻮﻱ) (KEC-AR, LFC-ARﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ).(6
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(53ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(6ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )( KEC-AR, LFC-AR

ﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨ����ﺪﺱ ﺍﻟﻤﻄﻴ����ﺮﻱ ﺑ����ﺄﻥ ﻧﺘ����ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠ����ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴ����ﺔ ﺗﺒ����ﻴﻦ ﺃﻥ ﺛﺎﺑ����ﺖ
ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﻣﺮﺣﻠ���ﺔ ﻧ���ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻟﻠﻨ���ﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣ���ﻦ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺨﺎﻣ����ﺎﺕ ﻣﺘﺸ����ﺎﺑﻬﺔ ،ﺃﻣ����ﺎ ﺛﺎﺑ����ﺖ ﻣﻌ����ﺪﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ����ﻞ ﻟﻌﻴﻨ����ﺔ  KEC-ARﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ����ﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ����ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻋ����ﻞ ﺃﻋﻠ����ﻰ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨ����ﺔ ﺍﻷﺧ����ﺮﻯ  ،LFC-ARﺑﻴﻨﻤ����ﺎ ﻋﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﻧ����ﺰﻉ
مؤتمرات

ﺍﻟﻤﻌ����ﺎﺩﻥ )ﺍﻟﻔﺎﻧﻴ����ﺪﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜ����ﻞ( ﻟﻜ����ﻼ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘ����ﻴﻦ ﺗ����ﺘﻢ ﺑ����ﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ����ﺔ ﺧ����ﻼﻝ ﻣ����ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻭﺍﺧﺘ����ﺘﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨ����ﺪﺱ ﺍﻟﻤﻄﻴ����ﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴ����ﺪ ﻋﻠ����ﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴ����ﺔ ﺇﻋ����ﺎﺩﺓ ﺗﻨﺸ����ﻴﻂ ﺃﻧ����ﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨ����ﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔ����ﺔ ﻭﺫﻟ����ﻚ ﻓﻴﻤ����ﺎ ﻳﺘﻌﻠ����ﻖ ﺛﺎﺑ����ﺖ ﻣﻌ����ﺪﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋ����ﻞ ﻭﻁﺎﻗ����ﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻌﻴ���ﻞ ﻭﻳﻌ���ﺰﻱ ﺫﻟ���ﻚ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﺧ���ﺘﻼﻑ ﻧﺴ���ﺐ ﻣﻜﻮﻧ���ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺘ���ﻴﻦ ،ﻭﺑﻴﻨ���ﺖ
ﺍﻟﻨﺘ���ﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﻛﻤﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﺍﻟﻨﺸ���ﻂ ﻳ���ﺘﻢ ﻧﺰﻋﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻷﻭﻟ���ﻰ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋ���ﻞ،
ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺃﻧ���ﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﺍﻷﺧ���ﺮﻯ ﻳ���ﺘﻢ ﻧﺰﻋﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ���ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋ���ﻞ ﻭﻫ���ﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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Dr. Mohamed F. Menoufy

)Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI

ﺍﺳﺘﻌﺮﺿ���ﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺟﻬ���ﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛ���ﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴ���ﺔ
ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﺮ ﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﺃﻓﻀ���ﻞ ﺍﻟﺴ���ﺒﻞ ﻓ���ﻲ
ﺗ����ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼ����ﺎﺩﺭ ﻣﺴ����ﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ����ﺔ ﺍﻟﻄﻠ����ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ����ﺎﻣﻲ
ﻋﻠ�����ﻲ ﺍﻟﻮﻗ�����ﻮﺩ ،ﺣﻴ�����ﺚ ﺗﻤﺘﻠ�����ﻚ ﻣﺼ�����ﺮ  7ﺷ�����ﺮﻛﺎﺕ
ﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﺍﻟﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ) 8ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ( ﻭﻟﻜ����ﻲ ﺗ����ﺘﻤﻜﻦ ﻫ����ﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻓﻲ ﻣ�����ﻦ ﺗﻠﺒﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺰﻳ�����ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀ�����ﻄﺮﺩﺓ ﻓ�����ﻲ
ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟ����ﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻ����ﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴ����ﺔ،
ﻓﻴﺠ����ﺐ ﻋﻠﻴﻬ����ﺎ ﺍﺳ����ﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔ����ﻮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ����ﻄﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠ����ﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘ���ﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔ���ﻊ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﻭﺍﻷﺳ���ﻔﻠﺖ ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺤ���ﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ،
ﻭﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻻﺳ����ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ����ﻦ ﻭﺟ����ﻮﺩ ﻛﻤﻴ����ﺎﺕ ﻣ����ﻦ ﺯﻳ����ﺖ ﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ )ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ����ﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴ����ﻞ( ﺫﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻤ���ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ���ﺔ ،ﻣ���ﻊ ﺍﻷﺧ���ﺬ ﻓ���ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒ���ﺎﺭ ﻗﺎﺋﻤ���ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ���ﺔ
ﻭﺍﻟﺘ���ﻲ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﻟﺤﺼ���ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ���ﺎ ،ﻭﻗﻴﻤﺘﻬ���ﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺃﻥ ﻓ���ﺮﻕ ﺃﺳ���ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ����ﺔ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻔ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ����ﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣ����ﺔ ﻭﺍﻟﻤ����ﺆﺛﺮﺓ ﻓ����ﻲ ﺍﺧﺘﻴ����ﺎﺭ ﺍﻟﻄ����ﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ����ﺒﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ )ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟ����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨ����ﻮﻓﻲ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬ����ﺪﻑ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﺒﺤ����ﺚ ﻫ����ﻮ ﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ����ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ���ﺒﺔ ﻟﻼﺳ���ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ���ﻲ ﺍﻟﻨ���ﺎﺗﺞ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﺎﻡ ﺧﻠ���ﻴﻂ ﺧﻠ���ﻴﺞ ﺍﻟﺴ���ﻮﻳﺲ ،ﻭﻋﻤ���ﻞ
مؤتمرات

ﻣﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
ﻛﺴ��������ﺮ ﺍﻟﻠﺰﻭﺟ��������ﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴ��������ﺪﻭﺟﻴﻦ  Hydrovisbreakingﻁﺒﻘ��������ﺎ ً ﻟﻈ��������ﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ HVR

ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ HVR/DAO
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺩﺭﺍﺳ�����ﺔ ﺃﻧ�����ﻮﺍﻉ ﺟﺪﻳ�����ﺪﺓ ﻣ�����ﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ�����ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�����ﺎﺯﺓ :ﻭﺫﻟ�����ﻚ ﻻﺧﺘﻴ�����ﺎﺭ ﺃﻧﺴ�����ﺐ
ﺳ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ،ﻳﻌﻤ�����ﻞ ﻋﻠ�����ﻰ ﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﻧﺴ�����ﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄ�����ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ�����ﻄﻲ )ﺍﻟﻜﻴﺮﻭﺳ�����ﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ(.
ﻭﻓ����ﻲ ﺍﻟﺨﺘ����ﺎﻡ ﺍﺳ����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤ����ﺪﺙ ﺍﻟﻨﺘ����ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗ����ﻢ ﺍﻟﺤﺼ����ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ����ﺎ ﻋﻨ����ﺪ
ﺗﻄﺒﻴ����ﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ����ﺎﺕ ﻭﺃﺷ����ﺎﺭ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼ����ﻤﻴﻢ ﺍﻷﻧﺴ����ﺐ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠ����ﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴ����ﺬﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼ����ﻔﺎﺓ
ﻳﻌﺘﻤ����ﺪ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘ����ﻮﻓﺮﺓ ،ﻭﺃﻧ����ﻪ ﺗ����ﻢ ﺇﺟ����ﺮﺍء ﺗﻌ����ﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠ����ﻲ ﺗﻘﻨﻴ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ ﻫﺠﻴﻦ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻻﺭ
CT-HBT (Hybrid Titania) Catalyst for Hydrodesulfurization
of Diesel Oil
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Egyptian Refining Industry Challenges

ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺃﻛﻴﻬﻴﺮﻭ ﻣﻮﺗﻮ

ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ /ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺴﻲ

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ 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

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ  /ﺇﻳﻨﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﻭﻱ

ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ/ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
Process Integration is Leading/Key Tool for Refineries
Energy Savings and Development Projects

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ/ﻣﻤﺪﻭﺡ ﺟﺎﺩ ﷲ

ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﻴﺌﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ 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

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ/ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺎﺷﻮﺭ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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مؤتمرات

CT-HBT (Hybrid Titania) Catalyst for Hydrodesulfurization of Diesel Oil
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Mr. Akihiro MUTO

Chiyoda Corporation, Japan

ﺍﺳ������ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴ������ﻴﺪ ﺃﻛﻴﻬﻴ������ﺮﻭ ﻣﻮﺗ������ﻮ ﺍﻟﻤﻮﻗ������ﻒ
ﺍﻟﺤ����ﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻌ����ﺎﻟﻤﻲ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﻨ����ﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﻣ����ﻦ
ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴ���ﻮﻻﺭ ﻭﻧﺴ���ﺐ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﺑ���ﻪ ،ﻭﺃﺷ���ﺎﺭ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ
ﺳ����ﻮﻻﺭ ﺧ����ﺎﻟﻲ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ����ﺖ ﻳﻠ����ﺰﻡ ﺍﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻮﺍﻣ����ﻞ
ﺣﻔ�����ﺎﺯﺓ ﻧﺸ�����ﻄﺔ ﻟﻨ�����ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�����ﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴ������ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻄ���ﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ���ﺔ ﻟﻨ���ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﻛﺎﻧ���ﺖ ﺗ���ﺘﻢ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﺎﻣ�������ﻞ ﺣﻔ�������ﺎﺯ ﻣ�������ﻦ ﺍﻷﻟﻮﻣﻴﻨ�������ﺎ ﻣ�������ﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻠ�������ﺖ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﻴﺒ���ﺪﻳﻨﻮﻡ ،ﻛﻤ���ﺎ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺃﻳﻀ���ﺎ ً ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﻣ���ﻞ ﺣﻔ���ﺎﺯ
ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺘﻴ���ﺎﺗﻨﻴﻮﻡ ﻣ���ﺪﻋﻮﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻠ���ﺖ ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﺒﻴ���ﺪﻳﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﺃﺛﺒ���ﺖ ﻛﻔ���ﺎءﺓً ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ
ﻣﻘﺎﺭﻧ���ﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ���ﺪﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻧ���ﻪ ﻟ���ﻢ ﻳ���ﺘﻢ ﺗﺴ���ﻮﻳﻘﻪ ﻋﻠ���ﻲ ﺍﻟﻨﻄ���ﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠ���ﺎﺭﻱ
ﺑﺴ���ﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔ���ﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟ���ﻪ ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻲ ﺑﻌ���ﺾ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗ���ﺎﺕ ﺍﻷﺧ���ﺮﻯ ﻣﺜ���ﻞ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ.
ﻫ���ﺬﺍ ﻭﻗ���ﺪ ﺗﻤﻜﻨ���ﺖ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺷ���ﻴﻮﺩﺍ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺗﻄ���ﻮﻳﺮ ﻋﺎﻣ���ﻞ ﺣﻔ���ﺎﺯ ﻫﺠ���ﻴﻦ
ﻳﻄﻠ����ﻖ ﻋﻠﻴ����ﻪ ﺍﺳ����ﻢ  CT-HBTﺑﺎﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺍﻟﻨ����ﺎﻧﻮ ﻭﻳﺘﻤﻴ����ﺰ ﺑ����ﺎﻟﻤﺰﺝ ﺑ����ﻴﻦ
ﻣﻤﻴ���ﺰﺍﺕ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ���ﻨﻊ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻜﻮﺑﻠ���ﺖ ﻭﺍﻟﺘﻴﺘ���ﺎﻧﻴﻮﻡ ،ﻛﻤ���ﺎ ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﻞ
).(54
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(54ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺒﻴﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺰ ﺍﻟﻬﺠﻴﻦ CT-HBT
ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﺎﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻗ����ﺎﻡ ﺍﻟﺴ����ﻴﺪ ﻣﻮﺗ����ﻮ ﺑﺎﺳ����ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺘ����ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗ����ﻢ ﺍﻟﺤﺼ����ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ����ﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣ����ﻞ
ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠ���ﻴﻦ ﻣ����ﻦ ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻟﻤﺴ����ﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴ���ﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴ���ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ����ﺔً ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ����ﺎﺯﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴ����ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻴﺘ����ﺎﻧﻴﻮﻡ ،ﺣﻴ����ﺚ ﺃﺷ����ﺎﺭ ﺇﻟ����ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣ����ﻞ ﺍﻟﺤﻔ����ﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﻳ����ﺪ
ﻳﺘﻤﻴ���ﺰ ﺑﺎﻟﻤﻘ���ﺪﺭﺓ ﻋﻠ���ﻰ ﻧ���ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﺑﺎﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ ﺃﻋﻠ���ﻰ ﺗﺼ���ﻞ ﺇﻟ���ﻰ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ
 1.5ﻣ���ﺮﺓ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ���ﺔ ،ﻭﻳﻌﻤ���ﻞ ﻓ���ﻲ ﺩﺭﺟ���ﺎﺕ ﺣ���ﺮﺍﺭﺓ ﺃﻗ���ﻞ ﺑﺤ���ﻮﺍﻟﻲ 10
ﺩﺭﺟ���ﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ���ﻨﻊ ﻣ���ﻦ ﺍﻷﻟﻮﻣﻴﻨ���ﺎ ﻣﻤ���ﺎ ﻳﻌﻤ���ﻞ ﻋﻠ���ﻲ ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ
ﻋﻤ��ﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺗﺸ��ﻴﺮ ﺍﻟﻨﺘ��ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻤ��ﺖ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﻄ��ﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒ��ﻲ ﻟﻤ��ﺪﺓ 5
ﺁﻻﻑ ﺳ����ﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺯﻣ����ﻦ ﺍﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﻤﺮ ﻳﻤﻜ����ﻦ ﺃﻥ ﻳﺼ����ﻞ ﺇﻟ����ﻲ ﻋ����ﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﻛﻤ����ﺎ ﻫ����ﻮ
ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(55

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(55ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠﻴﻦ

مؤتمرات

ﻛﻤ���ﺎ ﺃﺷ���ﺎﺭ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ ﻣﻮﺗ���ﻮ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻧ���ﻪ ﺗ���ﻢ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠ���ﻴﻦ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﻨﻄ������ﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠ������ﺎﺭﻱ ﻓ������ﻲ ﻣﺼ������ﻔﺎﺓ ﻳﺎﻣﺎﻏﻮﺗﺸ������ﻲ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑ������ﺎﻥ ﻹﻧﺘ������ﺎﺝ ﺍﻟ������ﺪﻳﺰﻝ ﻁﺒﻘ������ﺎ ً
ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺍﻟﺸﺘﺎء ،ﺷﻜﻞ ).(56
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(56ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠﻴﻦ ﺑﻤﺼﻔﺎﺓ ﻳﺎﻣﺎﻏﻮﺗﺸﻲ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ:
 ﻧﺠﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠﻴﻦ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻻﺭ.
 ﻳﺘﻤﻴ�����ﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣ�����ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�����ﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﻳ�����ﺪ ﺑﻄ�����ﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤ�����ﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧ�����ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�����ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�����ﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ.
 ﻳﺘﻤﻴ���ﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﻞ ﺍﻟﺤﻔ���ﺎﺯ ﺍﻟﻬﺠ���ﻴﻦ ﺑﺈﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﺴ���ﻮﻻﺭ ﺑﻨ���ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﻣ���ﻦ ﺃﻧ���ﻮﺍﻉ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
<

<·]Áﬂ√e<ÌŒÖÊ
]÷<ÌÈeÜ√÷]<Üí⁄<ÌËÖÁ„∂<ª<ÜËÜ”j÷]<Ì¬^ﬂë<‰q]Ái<:÷]<l^ËÇvj
Egyptian Refining Industry Challenges

]÷”<Íäﬂ⁄<ÅÁ€¶<Ç÷^}<KÍÒ^È€È

<<›^¬<ÜËÇ⁄
]<ÌÈeÜ√÷]<Üí⁄<ÌËÖÁ„∂<HŸÊ3f◊÷<ÌËÜíπ]<Ì⁄^√÷]<ÌÚÈ7
Chemist /Khalid Mansy

General Manager
Egyptian General Petroleum Corporation, Egypt

ﺃﺷ�����ﺎﺭ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳ�����ﺎﺋﻲ ﺧﺎﻟ�����ﺩ ﻣﻧﺳ�����ﻲ ﻓ�����ﻲ ﻣﺳ�����ﺗﻬﻝ
ﺣﺩﻳﺛ�����ﻪ ﺇﻟ�����ﻰ ﺃﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳ�����ﺔ ﻣﺻ�����ﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ�����ﺔ ﺗﻭﺍﺟ�����ﻪ
ﺗﺣ����ﺩﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳ����ﺭﺓ ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ����ﺭﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﺻ����ﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻛﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺃﻫﻣﻬﺎ:
 -1ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﻧﺘﻴﺠ���ﺔ
ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ�ﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧ�ﻲ ﺣﻴ�ﺚ
ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  %20ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻗ�ﺎﺭﺓ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻁﺒﻘ�ﺎ ً ﻹﺣﺼ�ﺎﺋﻴﺎﺕ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺑ�ﻲ ﺑ�ﻲ
ﻟﻌﺎﻡ .2014
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 -2ﺑﻠ����ﻎ ﺍﻟﻄﻠ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﻤﻘﻄ����ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ����ﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳ����ﻄﻰ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  24ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﻁ����ﻦ/
ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ .2015
مؤتمرات

 -3ﺗﺮﺍﺟ�ﻊ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﻣ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﻟﻔﺘ�ﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺗﺒ�ﺎﻁﺆ ﺍﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓ�ﻲ
ﻗﻄ���ﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﻤ���ﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻧﺨﻔ���ﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻣ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜ���ﺮﺭﺓ ﺑﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  %16ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ .2009
 -4ﺗﺒﻠ���ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ���ﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﺮ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  38ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻁ���ﻦ /ﺳ���ﻨﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  26ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ /ﺳﻨﺔ.
 -5ﺍﻧﺨﻔـﺎﺽ ﻣﻌﺎﻣ�ـﻼﺕ ﺗﻌﻘﻴ�ـﺪ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻤﺼ�ﺮﻳﺔ ﻧﺘـﻴ�ـﺠﺔ ﻟﻌ�ﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜ�ـﻤﺎﺭ
ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻟﻔﺘ��ﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠ��ﺔ ﻭﻧ��ﺘﺞ ﻋﻨ��ﻪ ﺃﻥ  %50ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜ��ﺮﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣـﻞ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺗﺘﺤـﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗـﻮﺩ ﺣﺮﻳـﻖ )ﻣﺎﺯﻭﺕ( ﻣﻨﺨﻔـﺾ ﺍﻟﻘﻴـﻤﺔ.
ﻟﻔ���ﺖ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ /ﻣﻨﺴ���ﻲ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ﻓ���ﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ���ﺔ ﻣﺼ���ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬ��ﺔ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺑﻌ��ﺪﺓ ﻁ��ﺮﻕ ﺣﻴ��ﺚ ﻗﺎﻣ��ﺖ ﺑﺈﻋ��ﺪﺍﺩ ﺧﻄ��ﻂ ﻗﺼ��ﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ.
ﺃﻭﻻً :ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ:
 -1ﺭﻓ����ﻊ ﻛﻔ����ﺎءﺓ ﺍﻟﻮﺣ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ����ﺔ ﻭﺗ����ﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓ����ﺔ ﺃﻋﻤ����ﺎﻝ ﺍﻟﺼ����ﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤ����ﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 -2ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻄ���ﺮﺓ ﺑﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻳﺔ ﻋ���ﻦ ﻁﺮﻳ���ﻖ ﺍﺳ���ﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺧﺎﻣ��ﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺔ ﻭﻛ��ﺬﺍ ﻣﺒﺎﺩﻟ��ﺔ ﺑﻌ��ﺾ ﺍﻟﺨﺎﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﻐﻴ��ﺮ ﻣﻨﺎﺳ��ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳ��ﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼ����ﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﻻﻳﻮﺟ����ﺪ ﺗﺴ����ﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳ����ﺒﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬ����ﺎ ﺑﺨﺎﻣ����ﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
 -3ﺗﻄ�����ﻮﻳﺮ ﺷ�����ﺒﻜﺔ ﺧﻄ�����ﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴ�����ﺐ ﻭﺇﺿ�����ﺎﻓﺔ ﺑﻌ�����ﺾ ﺍﻟﺨﻄ�����ﻮﻁ ﻭﺍﻟﻮﺻ�����ﻼﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 -4ﺭﻓ�����ﻊ ﻛﻔ�����ﺎءﺓ ﺍﻟﻤ�����ﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺮﻳﺔ ﻭﺯﻳ�����ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤ�����ﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ�����ﺔ ﻻﺳ�����ﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ )ﻣﺜ���ﻞ ﻣﻴﻨ���ﺎء ﻭﺍﺩﻱ ﻓﻴ���ﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳﺴ���ﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨ���ﺘﺞ ﺍﻟﺴ���ﻮﻻﺭ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ(.
 -5ﺯﻳ����ﺎﺩﺓ ﻣﺤﻄ����ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﺴ����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳ����ﺔ ﻋ����ﻦ ﻁﺮﻳ����ﻖ ﺗﺸ����ﺠﻴﻊ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ً :ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ:
ﻭﺗﺸ�����ﻤﻞ ﺗﻔﻌﻴ������ﻞ ﺍﻟﻤﺸ�����ﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤ������ﺪﺓ ﻣﺜ�����ﻞ ﻣﺸ������ﺮﻭﻉ ﺗﻄ�����ﻮﻳﺮ ﻣﺼ������ﻔﺎﺓ
ﻣﺴ����ﻄﺮﺩ ﻋ����ﻦ ﻁﺮﻳ����ﻖ ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ERCﻭﻛ����ﺬﻟﻚ ﺧﻄ����ﻂ ﺗﻄ����ﻮﻳﺮ
ﻁﺎﻗ����ﺔ ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﻣﻴ����ﺪﻭﺭ ﺑﺰﻳ����ﺎﺩﺓ  %60ﻋ����ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ����ﺔ ﻭﺇﺿ����ﺎﻓﺔ ﻭﺣ����ﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺍﻟﻐ����ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻋ����ﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻛﺘ����ﺎﻥ ﺑﺸ����ﺮﻛﺔ ﺃﻧﺮﺑ����ﻚ ﻭﺷ����ﺮﻛﺔ ﺃﺳ����ﻴﻮﻁ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ ASORC
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ:
ﺗ����ﺘﻠﺨﺺ ﻓ����ﻲ ﻋ����ﺰﻡ ﺻ����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﺍﻟﻤﺼ����ﺮﻳﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟ����ﺘﺨﻠﺺ ﻣ����ﻦ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ
ﺯﻳ���ﺖ ﺍﻟﻮﻗ���ﻮﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴ���ﺎ ،ﻭﺫﻟ���ﻚ ﺑﻬ���ﺪﻑ ﺧﻔ���ﺾ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ���ﺔ ﻣﺼ���ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﻣ���ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ����ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ����ﺔ ﺧ����ﻼﻝ ﻋ����ﺎﻡ  2021-2020ﻣﻘﺎﺭﻧ����ﺔ ﺑﻌ����ﺎﻡ  2015-2014ﻋﻠ����ﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
)Egyptian Petroleum products balance (2014 - 2015
Import

Consumption

Production

Product

2.2

4.1

2.1

LPG

2.1

6.3

4.4

Gasoline

6.1

13.6

7.7

Gas oil
Refining Capacity 26 MMT

)Egyptian Petroleum products balance (2020 - 2021
Consumption

Production

Product

1.2

3.8

2.6

LPG

0.0

7.4

7.4

Gasoline

1.8

16.2

14.4

Gas oil

Import

Refining Capacity 39 MMT
Target achieved through: Increasing the Refining Capacity by 10 MMT & implementing the New Projects.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺍﺧﺘ���ﺘﻢ ﺍﻟﺴ���ﻴﺪ ﻣﻨﺴ���ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴ���ﺪ ﻋﻠ���ﻰ ﺃﻥ ﻗﻄ���ﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻱ ﻳﻬ���ﺪﻑ ﺇﻟ���ﻰ
ﺭﻓ���ﻊ ﻛﻔ���ﺎءﺓ ﻭﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻟﻴﺼ���ﻞ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘ���ﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴ���ﻞ ﺇﻟ���ﻰ ﺻ���ﻔﺮ
مؤتمرات

ﺑﺤﻠ���ﻮﻝ ﺍﻟﻌ���ﺎﻡ  2030ﻭﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﻛﻔ���ﺎءﺓ ﻭﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ���ﺔ ﻭﺃﻳﻀ���ﺎ
ﺗﻨﺸ���ﻴﻂ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ���ﻲ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣ���ﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬ���ﺔ ﺍﻟﺰﻳ���ﺎﺩﺓ ﻓ���ﻲ
ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ���ﺔ ﺧﺼﻮﺻ���ﺎ ﻭﻗ���ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘ���ﻞ ﻭﻣ���ﻊ ﺩﺧ���ﻮﻝ ﺍﻻﻛﺘﺸ���ﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻳ���ﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴ���ﺮﺓ ﻟﻺﻧﺘ���ﺎﺝ ﺳ���ﻮﻑ ﻳﻐﻄ���ﻲ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ���ﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟ���ﺎﺕ ﻗﻄ���ﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ���ﺎء
ﻭﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘ����ﺎﻟﻲ ﻋ����ﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟ����ﺔ ﻻﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﻳ����ﺖ ﺍﻟﻮﻗ����ﻮﺩ ﺍﻷﻋﻠ����ﻰ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ����ﺔ
ﻭﺍﻷﺳﻮﺃ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

<

<·]Áﬂ√e<ÌŒÖÊ
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Exploit the Waste Heat Rejected from Equipment
to Increase the Energy Efficiency in an Oil Refinery

]<ÎÊ^f÷]<å^ﬂËc<KÌâÇﬂ„π

<l^È◊€¬<åÇﬂ„⁄
<—]Ü√÷]<ÌËÖÁ„∂<HºâÁ÷]<ª^í⁄<Ì“Üç<HÏÖÊÇ÷]<Ï^Àí⁄
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
ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳ����ﺔ ﻟﻠﺘﺸ����ﻐﻴﻞ ،ﻏﻴ����ﺮ ﺃﻥ ﻫﻨ����ﺎﻙ ﻛﻤﻴ����ﺎﺕ ﻛﺒﻴ����ﺮﺓ
ﻣﻨﻬ�����ﺎ ﺗﻔﻘ�����ﺪ ﺃﺛﻨ�����ﺎء ﺗﺸ�����ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌ�����ﺪﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺳ�����ﺘﻐﻼﻝ ،ﻭﺗﻘ�����ﺪﺭ
ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  %20ﺇﻟ���ﻰ  %50ﻭﺗﺴ���ﻤﻰ ﺑ���ﺎﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻬ�����ﺪﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴ�����ﺔ ﺍﻟﺤ�����ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ�����ﺪﺭﺓ ﺗﻜ�����ﻮﻥ ﺩﺭﺟ�����ﺎﺕ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺣﺮﺍﺭﺗﻬ���ﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀ���ﺔ ﻭﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ °300- 80ﻡ ،ﻭﺗﺼ���ﻞ ﻧﺴ���ﺒﺘﻬﺎ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ%50
ﺇﻟ���ﻰ  %60ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺤ���ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴ���ﺔ ،ﻫ���ﺬﺍ ﻭﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﺳ���ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺤ���ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺭﺓ
ﻟﺘﻠﺒﻴ���ﺔ ﺟ���ﺰء ﻣ���ﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟ���ﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ���ﺔ ﻟﻠﺘﺸ���ﻐﻴﻞ ﻣﻤ���ﺎ ﻳ���ﺆﺩﻱ ﺇﻟ���ﻰ ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﻛﻔ���ﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
ﻛﻤ�����ﺎ ﺫﻛ�����ﺮﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛ�����ﺔ ﺃﻥ ﻫﻨ�����ﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳ�����ﺪ ﻣ�����ﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�����ﺔ ﺗﺴ�����ﺘﺨﺪﻡ
ﻻﺳ��ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤ��ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ��ﺪﺭﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗ��ﻊ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻜﻔ��ﺎءﺓ ﺇﻟ��ﻰ ﻋ��ﺪﺓ ﺃﺷ��ﻜﺎﻝ ﻣﻔﻴ��ﺪﺓ
ﻭﻣﻨﻬ���ﺎ ﻭﻋﻠ���ﻲ ﺳ���ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ���ﺎﻝ
Refrigeration

Heat pump, Organic Rankine Cycle

absorption

 (ORC),ﻭﺗﻄﺒ�����ﻖ ﺗﻘﻨﻴ�����ﺔ  ORCﻓ�����ﻲ ﺣ�����ﺎﻝ

ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﻤﻴ������ﺰ ﺗﻘﻨﻴ������ﺔ  ORCﺑﺎﺳ������ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣ������ﺎﺩﺓ ﻋﻀ������ﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟ������ﺎﺕ ﻏﻠﻴ������ﺎﻥ
ﻣﻨﺨﻔﻀ����ﺔ ﺑ����ﺪﻻ 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 ﻷﻧﻬ���ﺎ ﺗﺒﻘ���ﻰ ﺑﺪﺭﺟ���ﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤ���ﻴﺺ ﺑﻌ���ﺪ ﺍﻟﺨ���ﺮﻭﺝ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻐﻼﻳ���ﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒ���ﻖ ﻫ���ﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻫـﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺃﻧﺴ�ﺐ ﺍﻟﺘﺼ�ﻤﻴﻤﺎﺕ
ﻟﻄ����ﺮﻕ ﺍﺳ����ـﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤ����ـﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ����ـﺪﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟ����ـﺎﺕ ﺍﻟﺤ����ـﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔـﻀ����ـﺔ ﻣ����ﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺭﺑﻴﻨـﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺣـﺪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜـﺮﻳـﺮ ﺍﻟﻨﻔـﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ ﻭﺗﺘـﺮﺍﻭﺡ ﺩﺭﺟـﺔ ﺣـﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣ�ﺎ
ﺑﻴﻦ ° 228-122ﻡ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ،ﻭﻓ�ﻲ ﻫ�ـﺬﺍ ﺍﻟﺼ�ﺪﺩ ﺗ�ﻢ ﺩﺭﺍﺳ�ﺔ ﻋ�ﺪﺩ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﺘﺼ���ﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻣﺠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛ���ﺎﺓ  ASPEN HYSYSﻭﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ���ﻲ
ﻣﺠ��������ﺎﻻﺕ ﺻ��������ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��������ﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ��������ﺎﺕ ،ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ��������ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘ��������ـﺮﺣﺔ
ﻭﺗﺴ�ـﻤﻰ  ،Organic Rankine Cycle (ORC) and Cascade Cycleﻣ�ﻊ
ﺍﺧﺘ���ـﺒﺎﺭ )ﺍﻟﺒﻨ���ـﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﻮﻟ���ﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻬﻜ���ـﺴﺎﻥ( ﻛﺴ���ـﺎﺋﻞ ﺟ���ـﺮﻳﺎﻥ ﻻﺧﺘ���ـﻴﺎﺭ ﺃﻧﺴ���ـﺒﻬﻢ ﻓ���ﻲ
ﺍﺳـﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﻛـﺒـﺮ ﻗـﺪﺭ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄـﺎﻗﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﺳﺘﻌﺮﺿ����ﺖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳ����ﺔ ﺍﻟﺒ����ﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺘ����ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗ����ﻢ ﺍﻟﻮﺻ����ﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬ����ﺎ ﻭﺃﺷ����ﺎﺭﺕ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
مؤتمرات

 ﺗ���ﻢ ﺍﺧﺘﺒ���ﺎﺭ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ )ﺍﻟﺒﻨ���ﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﻮﻟ���ﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻬﻜﺴ���ﺎﻥ( ﻻﺧﺘﻴ���ﺎﺭ ﺃﻧﺴ���ﺒﻬﺎ ﻣ���ﻦﺣﻴ���ﺚ ﺳ���ﺮﻋﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳ���ﺎﻥ ﻭﺍﺳ���ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﻛﺒ���ﺮ ﻗ���ﺪﺭ ﻣﻤﻜ���ﻦ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻭﺗﺒ���ﻴﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻨ�����ﺰﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒ�����ﺮ ﺃﺣﺴ�����ﻦ ﺍﻟﺴ�����ﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴ�����ﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴ�����ﺒﺐ ﺧﻮﺍﺻ�����ﻪ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴ�����ﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(57
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(57ﺍﺧﺘـﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨـﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﻮﻟﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻬﻜـﺴﺎﻥ ﻛﺴـﺎﺋﻞ ﺟـﺮﻳﺎﻥ ﻻﺧﺘـﻴﺎﺭ ﺃﻧﺴـﺒﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﺳـﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﻛـﺒـﺮ ﻗـﺪﺭ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄـﺎﻗﺔ

 ﻋﻨ��ﺪ ﺗﻄﺒﻴ��ﻖ ﺗﺼ��ﻤﻴﻢ ﻧﻤ��ﺎﺫﺝ ﺍﻟ �ـ  ORCsﺍﻷﺭﺑﻌ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ ﺗﻨﻔﻴ��ﺬﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔﺍﻟﻨﺘ���ﺎﺋﺞ ﻣ���ﻦ ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻻﺳ���ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜ����ﻞ ﻟﻠﺤ���ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺭﺓ ﻓ���ﻲ ﺗﻮﻟﻴ���ﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ�����ﺔ ﻳﺘﺒ�����ﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼ�����ﻤﻴﻢ

4

 ORC-Cycleﻫ�����ﻮ ﺍﻷﻓﻀ�����ﻞ ﻓ�����ﻲ

ﺍﺳ���ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺭﺓ ﺗﺤ���ﺖ ﻅﺮﻭﻓﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ���ﺮﺓ ،ﻏﻴ���ﺮ ﺃﻥ ﻫ���ﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺼ����ﻤﻴﻢ ﻣﻌﻘ����ﺪ ﻣ����ﻦ ﺣﻴ����ﺚ ﻛﺜ����ﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ����ﺔ ﻭﻳﺤﺘ����ﺎﺝ ﺇﻟ����ﻰ ﺗﻜﻠﻔ����ﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 ﻧﺘ��ﺎﺋﺞ ﺗﺼ��ﻤﻴﻢ  Cascade Cycleﺗﺒ��ﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ��ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ��ﺔ ﻋ���ﻦﺍﺳ���ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤ���ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺭﺓ ﺗﻜ���ﻮﻥ ﺃﻋﻠ���ﻰ ﺑ���ﺪﺭﺟﺎﺕ ﻛﺒﻴ���ﺮﺓ ﺟ���ﺪﺍً ﻋ���ﻦ ﺗﻠ���ﻚ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﺗﺼ����ﻤﻴﻢ 4

 ORC-Cycleﻓ����ﻲ ﺟﻤﻴ����ﻊ ﻅﺮﻭﻓﻬ����ﺎ ﺍﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ���ﺮﺓ ،ﻭﻛﻤ���ﺎ ﻫ���ﻮ ﻣﻮﺿ���ﺢ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (58ﻓ���ﺈﻥ ﻛﻤﻴ���ﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺔ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  1ﺇﻟ���ﻰ  2ﻣﻴﺠ���ﺎﻭﺍﺕ ،ﻭﻳﺘﻤﻴ���ﺰ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼ���ﻤﻴﻢ ﺑﺄﻧ���ﻪ
ﺃﺑﺴﻂ ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ .ORC-Cycle 4
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(58ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺪﺭﺓ

ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ORC-Cycle 4

 ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺍﻻﺳ���ﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑ��ﺄﻥ ﺗﺼ���ﻤﻴﻢ ﻧﻈ��ﺎﻡ  Cascade Cycleﻫﻮﺍﻷﻣﺜ��ﻞ ﻣ���ﻦ ﺑ���ﻴﻦﻛ����ﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤ����ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒ����ﺮﺓ ﻓ����ﻲ ﻫ����ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤ����ﺚ ﻓ����ﻲ ﺍﺳ����ﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤ����ﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ����ﺪﺭﺓ
ﻟﺘﻮﻟﻴ����ﺪ ﻛﻬﺮﺑ����ﺎء ،ﻭﺣﻴ����ﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ﺗﺒﻠ����ﻎ
ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  12ﻣﻴﺠ����ﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﺈﻧ����ﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴ����ﻖ ﻫ����ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼ����ﻤﻴﻢ ﺗﻜ����ﻮﻥ ﻛﻔ����ﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴ���ﺔ ﻟﻠﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻓ���ﻲ ﺗﺤﺴ���ﻦ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻣ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  ،%17-%8ﻭﻫ���ﻮ ﻣ���ﺎ
ﻳ���ﻮﻓﺮ ﻓ���ﻲ ﺗﻜ���ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺼ���ﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ ﺑﻘﻴﻤ���ﺔ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  1.75- 0.87ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
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ﺃﺷ����ﺎﺭ ﺍﻟ����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻤ����ﺪﻭﺡ ﺟ����ﺎﺩ ﷲ ﺇﻟ����ﻲ ﺃﻥ ﺻ����ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﺜﻴﻔ���ﺔ ﺍﻻﺳ���ﺘﻬﻼﻙ
ﻟﻠﻄﺎﻗ���ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤ���ﺔ ﻛﻤﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻳﻮﻣﻴ���ﺎ ً ﻓ���ﻲ
ﻭﺣ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ����ﺮ ﺗﻤﺜ����ﻞ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  %2ﻣ����ﻦ ﺇﺟﻤ����ﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤ����ﺔ
ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ،ﻟ���ﺬﺍ ﻓ���ﺈﻥ ﺗﺠﺪﻳ���ﺪ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣ���ﺪﺍﺕ ﻳﻌﺘﺒ���ﺮ ﺷ���ﺎﺋﻌﺎ ً
ﺑﻐ����ﺮﺽ ﻋ����ﺪﺓ ﺃﻫ����ﺪﺍﻑ ﻭﻣﻨﻬ����ﺎ ،ﺗ����ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﻭﺗﺤﺴ����ﻴﻦ
ﺍﻟﻘ���ﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧ���ﺔ ﻋﻠ���ﻲ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺃﻧ���ﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ
ﻭﺯﻳ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌ��ﺔ ﻋ��ﻦ ﻁﺮﻳ��ﻖ ﺧﻔ��ﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛ��ﺎﺕ ﻏ��ﺎﺯ ﺛ��ﺎﻧﻲ
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
ﻛﻔ��ﺎءﺓ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﻭﺍﻟﺤ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ،ﻭﻫ��ﻮ ﻣ��ﺎ ﻗ��ﺪ ﻳ��ﺆﺩﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﻭﻓ��ﺮ ﻓ��ﻲ
ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺑﻨﺴ����ﺐ ﺗﺼ����ﻞ ﺇﻟ����ﻲ  ،%30ﻭﺫﻟ����ﻚ ﻋ����ﻦ ﻁﺮﻳ����ﻖ ﺍﻻﺳ����ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ����ﻦ
ﺍﺳ����ﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤ����ﺮﺍﺭﺓ ﻭﺭﺑ����ﻂ ﺷ����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒ����ﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳ����ﺔ ﻭﺩﻣ����ﺞ ﻣﺼ����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(59

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(59ﻣﺨﻄﻂ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺭﺑﻂ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺩﻣﺞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ

ﻫ����ﺬﺍ ﻭﻗ����ﺪ ﺷ����ﻤﻞ ﺍﻟﻌ����ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘ����ﺪﻳﻤﻲ ﺷ����ﺮﺡ ﻧﺘ����ﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴ����ﺬ ﺑ����ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛ����ﺎﺓ
 Aspen-Hysysﻋﻠ�������ﻰ ﺛ�������ﻼﺙ ﺩﺭﺍﺳ�������ﺎﺕ ﺣﺎﻟ�������ﺔ ﻟﻤﺼ�������ﻔﺎﺗﻴﻦ ﺗﻜﺮﻳ�������ﺮ ﻗ�������ﺎﺋﻤﺘﻴﻦ
ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺳﺘﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺷ����ﻤﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ����ﺔ ﺍﻷﻭﻟ����ﻰ ﻣﺼ����ﻔﺎﺓ ﺗﻜﺮﻳ����ﺮ ﺑﻄﺎﻗ����ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴ����ﺔ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ 85
ﺃﻟ���ﻒ ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﻳﻮﻣﻴ���ﺎ ً ﻭﺗﺴ���ﺘﻬﻠﻚ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳ���ﺔ ﺗﺒﻠ���ﻎ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  80.1ﻣﻴﺠ���ﺎﻭﺍﺕ ﺑﺘﻜﻠﻔ���ﺔ
ﺗﻘ����ﺪﺭ ﺑﺤ����ﻮﺍﻟﻲ  12ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳ����ﻨﻮﻳﺎً ،ﺑﻴﻨﻤ����ﺎ ﺗﺴ����ﺘﻬﻠﻚ ﻁﺎﻗ����ﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳ����ﺪ ﺗﺼ����ﻞ ﺇﻟ����ﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  35ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(60
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(60ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺗﻜﺮﻳﺮ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻋﻨ����ﺪ ﺗﻄﺒﻴ����ﻖ ﺑ����ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﻜ����ﺎﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣ����ﻞ ﺑ����ﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ����ﺔ
ﺣ����ﺪﺙ ﻭﻓ����ﺮﺍً ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ����ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ����ﺔ ﺑﻠ����ﻎ ﺣ����ﻮﺍﻟﻲ  13.6ﻣﻴﺠ����ﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﻘﻴﻤ����ﺔ ﺗﺒﻠ����ﻎ 2
مؤتمرات

ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(61
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(61ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺷ���ﻤﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳ���ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ���ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ���ﺔ ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ
 100ﺃﻟ���ﻒ ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً،ﻭﺗﺴ���ﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  65ﻣﻴﺠ���ﺎﻭﺍﺕ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴ���ﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ).(62

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(62ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺗﻜﺮﻳﺮ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016

123

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 157

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻋﻨ���ﺪ ﺗﻄﺒﻴ���ﻖ ﺑ���ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛ���ﺎﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣ���ﻞ ﺑ���ﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔ���ﺔ
ﺣﺪﺙ ﻭﻓﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ).(7
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(7ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻴﻨﻤ����ﺎ ﺷ����ﻤﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ����ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ����ﺔ ﻣﻘﺘ����ﺮﺡ ﺗﻜﺎﻣ����ﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻤﺸ���ﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻹﺳ���ﺘﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄ���ﻂ ﺇﻧﺸ���ﺎﺅﻩ ﻓ���ﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳ���ﺔ ﻣﺼ���ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  740ﺃﻟﻒ ﻁﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ .63
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(63ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺳﺘﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻁﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
مؤتمرات

• ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﻧﻈﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
• ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺑﺴﺎﻁﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ.
• ﻻﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺃﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
• ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
• ﺍﻟﺤﺼ���ﻮﻝ ﻋﻠ���ﻰ ﻧﺘ���ﺎﺋﺞ ﻣﺜﻠ���ﻰ ﻭﻁ���ﺮﻕ ﻣﺤﺎﻛ���ﺎﺓ ﻋﻤﻠﻴ���ﺔ ﻟﺨﻔ���ﺾ ﺗﻜ���ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ
ﻭﺇﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
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ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻣ�ﻮﺟﺰﺍ ﻣﺨﺘﺼ�ﺮﺍ ﻋ�ﻦ
ﻣﻮﺿ���ﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺣﻴ���ﺚ ﺃﺷ���ﺎﺭﺕ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ���ﺔ
ﻟﻠﺒﺘ��ﺮﻭﻝ ﻫ��ﻲ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﻣﺼ��ﺮﻳﺔ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻝ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨ�ﺔ ﺭﺃﺱ ﻏ�ﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﺼ�ﺤﺮﺍء
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨ�ﺘﺞ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺣ�ﻮﺍﻟﻲ  40ﺃﻟ�ﻒ ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ،ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ  22ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﻗ��ﺪﻡ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ،ﻳﺘﻢ ﺣﻘﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ  7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷ�ﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺁﺑ�ﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘ�ﻦ ﻟﻠﺤﻔ�ﺎﻅ ﻋﻠ�ﻰ ﺿ�ﻐﻂ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻵﺑ�ﺎﺭ ﻭﺯﻳ�ﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﻳ�ﺘﻢ ﺣ�ﺮﻕ ﺑ�ﺎﻗﻲ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺣﻘ�ﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤ�ﺪ،
ﻏﺎﺭﺏ ﻭﻓﻨﺎﺭ ،ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ) ،(8ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ .64
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) :(8ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻲ(

5.49
4.47
5.05

15.00

ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﻏﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﻓﻨﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) :(64ﺣﺮﻕ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻝ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺃﺱ ﻏ�ﺎﺭﺏ ﺣﻴ�ﺚ ﺃﻧﻬ�ﺎ
ﺗﺤﺘ�ﻮﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻏ�ﺎﺯﺍﺕ ﺣﻤﻀ�ﻴﺔ ﺗﺘﺠ�ﺎﻭﺯ ﻧﺴ��ﺒﺘﻬﺎ  H2S %10.5) ٪12ﻭ (CO2 %1.5
مؤتمرات

ﻭﺁﺛ���ـﺎﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌ���ـﻴﺔ ﺳﻴ���ـﺌﺔ ﻧﺎﺗ���ـﺠﺔ ﻋ���ﻦ ﺍﺣﺘ���ﺮﺍﻕ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﻐ���ﻼﻑ ﺍﻟﺠ���ﻮﻱ ﻭﺗﺸ���ﻤﻞ ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺴ���ﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑ���ﻮﻥ ﻭﺛ���ﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴ���ﻴﺪ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ.
ﻭﺃﺷ���ﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗ���ﺔ ﺗﻘ���ﺪﻡ ﻣﻘﺘﺮﺣ���ﺎ ً )ﺩﺭﺍﺳ���ﺔ( ﻹﻋ���ﺎﺩﺓ ﺍﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺭﺃﺱ ﻏ���ﺎﺭﺏ ﻁﺒﻘ���ﺎ ً ﻟﻠﻤﺨﻄ���ﻂ ﺍﻟﻤﺒ���ﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ
) ،(65ﻭﺫﻟ����ﻚ ﺑﻬ����ﺪﻑ ﺍﺳ����ﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣ����ﻮﺍﺩ ﻟﻬ����ﺎ ﻗﻴﻤ����ﺔ ﺍﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬ����ﺎ ﻣﻤ����ﺎ ﻳ����ﺆﺩﻯ ﺇﻟ����ﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
ﺷﻜﻞ ) :(65ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺗﺸ���ﺘﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ ﺗﻘﻴ���ﻴﻢ ﻛ���ﻼ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺠ���ﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣ���ﺪﻯ ﻣﻌﺎﻟﺠ���ﺔ
ﺍﻵﺛ����ﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﺃﺳ����ﺎﺱ ﺍﺣﺘﺴ����ﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴ����ﺔ ﻭﺍﻹﻳ����ﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋ����ﻼﺝ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻐ����ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﺣﺒﺔ ﻓ����ﻲ ﻭﺣ����ﺪﺓ ﺇﺯﺍﻟ����ﺔ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﻀ����ﻴﺔ ﻹﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻐ����ﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌ����ﺎﻟﺞ
ﻭﻛﺒﺮﻳﺘﻴ���ﺪ ﺍﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻣﻤ���ﺎ ﻳ���ﺆﺩﻱ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﻮﺻ���ﻮﻝ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﺤ���ﺪ ﺍﻷﺩﻧ���ﻰ ﻣ���ﻦ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴ���ﺔ ،ﻛﻤ���ﺎ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺃﻳﻀ���ﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠ���ﺔ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴ���ﺪ ﺍﻟﻬﻴ���ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ���ﺖ ﻟﻠﺤ���ﺪ
ﻣ����ﻦ ﺍﻟﺘﻠ����ﻮﺙ ﺗﻤﺎﻣ����ﺎ ﻭﺯﻳ����ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋ����ﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻱ .ﺗﻨﺎﻭﻟ����ﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ����ﺔ ﺃﻳﻀ����ﺎ ً ﺑﺤ����ﺚ
ﺍﻟﻌﺪﻳ����ﺪ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﻤﻬ����ﺎﻡ ،ﻣﺜ����ﻞ ﺍﺧﺘﻴ����ﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ����ﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠ����ﻰ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴ����ﻞ ﻣ����ﻦ ﻣﺤﺘ����ﻮﻯ
ﻛﺒﺮﻳﺘﻴ�����ﺪ ﺍﻟﻬﻴ�����ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻮﺻ�����ﻮﻝ ﻷﻓﻀ�����ﻞ ﻅ�����ﺮﻭﻑ ﺗﺸ�����ﻐﻴﻞ ،ﻛﻤ�����ﺎ ﺗﻮﺟ�����ﺪ ﻗﻴﻤ�����ﺔ
ﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﻣﻀ���ﺎﻓﺔ ﻋ���ﻦ ﻁﺮﻳ���ﻖ ﺿ���ﺦ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌ���ﺎﻟﺞ ﻣﺒﺎﺷ���ﺮﺓ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐ���ﺎﺯ .ﺑﺎﻹﺿ���ﺎﻓﺔ ﻟ���ﺬﻟﻚ ،ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﻟﺤﺼ���ﻮﻝ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴ���ﺎﻝ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.
ﻭﺃﺧﺘﺘﻤ���ﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛ���ﺔ ﺑﺴ���ﺮﺩ ﻧﺘ���ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﺣﻴ���ﺚ ﺃﻓ���ﺎﺩﺕ ﺑ���ﺄﻥ ﻭﺣ���ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣ���ﺔ ﺗ���ﺰﻭﺩ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺼ���ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐ���ﺎﺯ ﺑﻜﻤﻴ���ﺎﺕ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ
ﺃﻛﺜ���ﺮ ﻣ���ﻦ  10ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﻗ���ﺪﻡ ﻣﻜﻌ���ﺐ ﻳﻮﻣﻴ���ﺎ ،ﺃﻱ ﻣ���ﺎ ﻳﻌ���ﺎﺩﻝ ﺣ���ﻮﺍﻟﻲ  2000ﺑﺮﻣﻴ���ﻞ/ﻳﻮﻣﻴ���ﺎ
ﻣ���ﻦ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ .ﻛﻤ���ﺎ ﻳﻨ���ﺘﺞ ﻋﺎﺋ���ﺪ ﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻱ ﻣ���ﻦ ﻭﺣ���ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ ﻳﺼ���ﻞ ﺇﻟ���ﻰ 20
ﻣﻠﻴ����ﻮﻥ ﺟﻨﻴ����ﻪ ﻣﺼ����ﺮﻱ ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ .ﻭﺗﻘ����ﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ����ﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴ����ﺔ ﻟﻠﻤﺸ����ﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘ����ﺮﺡ ﺑ����ـ 40
ﻣﻠﻴ���ﻮﻥ ﺟﻨﻴ���ﻪ ﻣﺼ���ﺮﻱ ،ﺑﻤ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺫﻟ���ﻚ ﺍﻟﺘﻜ���ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻭﻟﻴ���ﺔ ﻟﻤﺤﻠ���ﻮﻝ ﺍﻷﻣ���ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﺨﺪﻡ
ﻓ��ﻲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣ��ﺪﺓ ﺣﻴ��ﺚ ﺃﻥ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻋﺎﺋ��ﺪ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸ��ﺮﻭﻉ ﻳﺼ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ  %46ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺗﻜ��ﻮﻥ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

]<ÌÈ⁄^j§]<Ìä◊¢
مؤتمرات

<
ﻓ�����ﻲ ﺟﻠﺴ�����ـﺔ ﺍﻟﺨ�����ـﺘﺎﻡ ﺍﺳ�����ﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟ�����ﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳ�����ﻤﻴﺮ ﺍﻟﻘـﺮﻋﻴ�����ـﺶ ﻣ�����ﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸ����ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﻓ����ﻲ ﻣﻨﻈﻤ����ﺔ ﺍﻷﻗﻄ����ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ����ﺔ ﺍﻟﻤﺼ����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ����ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ����ﻚ( ﺃﻫ����ﻢ
ﺍﻷﻓﻜ����ـﺎﺭ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﻤ����ـﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸ����ـﺘﻬﺎ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴ����ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤ����ـﺮ ،ﻭﻗ����ـﺪﻡ ﺑﻌ����ـﺾ
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈ���ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴ����ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻ���ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺗﻮﺻ����ﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬ���ﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸ����ـﺎﺕ .ﺛ����ﻢ
ﺗـﻘ���ـﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸ���ـﻜﺮ ﺇﻟ���ﻰ ﺟﻤﻴ���ﻊ ﺍﻟﺠﻬ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴ���ﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤ���ﺔ ﻟﻠﻤ���ﺆﺗﻤﺮ ﻭﺇﻟ���ﻰ ﻓﺮﻳ���ﻖ ﺍﻟﻌﻤ���ﻞ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺠـﺎﺡ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤـﺮ.
ﻛﻤ���ﺎ ﺗﻘ���ﺪﻡ ﺳ���ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨ���ﺪﺱ ﺃﻧ���ﻮﺭ ﺧﻠ���ﻒ ﻣﺴﺘﺸ���ﺎﺭ ﻣﻌ���ﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳ���ﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﻓ���ﻲ
ﻣﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﺒﺤ���ﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸ���ﻜﺮ ﺇﻟ���ﻰ ﻣﻨﻈﻤ���ﺔ ﺍﻷﻗﻄ���ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺼ���ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ���ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ���ﻚ(
ﻭﻣﺮﻛ�����ﺰ ﺍﻟﺘﻌ�����ﺎﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑ�����ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺘ�����ﺮﻭﻝ ) (JCCPﻭﻛﺎﻓ�����ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ�����ﺪﺛﻴﻦ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴ�����ﺎﺕ
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
ﺃﻫﺪﺍﻓ����ﻪ .ﻛﻤ����ﺎ ﺃﺷ����ﺎﺩ ﺳ����ﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﻤﺴ����ﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴ����ﺔ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﻗ����ﺪﻣﺖ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤ����ﺆﺗﻤﺮ،
ﻭﺃﻋ���ﺮﺏ ﻋ���ﻦ ﺃﻣﻠ���ﻪ ﺃﻥ ﺗﻜ���ﻮﻥ ﻗ���ﺪ ﻗ���ﺪﻣﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋ���ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟ���ﻮﺓ ،ﻭﺗﻤﻨ���ﻰ ﻟﻠﻤﺸ���ﺎﺭﻛﻴﻦ ﻁﻴ���ﺐ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ.
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

]÷<ÌÈﬁ]ÇÈπ]<ÏÖ^Ëà
ﺗﻀ���ﻤﻦ ﺍﻟﻴ���ﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟ���ﺚ ﻣ���ﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴ��������ﺎﺕ ﺍﻟﻤ��������ﺆﺗﻤﺮ ﺯﻳ��������ﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻴ���������ﺔ ﻟﺸ���������ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻠ���������ﻴﺞ
ﻟﺼ����������ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ����������ﺎﺕ
)ﺟﻴﺒ���������ﻚ( ،ﻭﻫ���������ﻲ ﺷ���������ﺮﻛﺔ
ﻣﺸ�����ﺘﺮﻛﺔ ﺑﺤﺼ�����ﺺ ﻣﺘﺴ�����ﺎﻭﻳﺔ
ﺑ���ﻴﻦ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﻣﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﺒﺤ���ﺮﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜ���ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟ���ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،ﺣﻴ���ﺚ
ﺍﻁﻠ�����ﻊ ﺍﻟﻤﺸ�����ﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠ�����ﻰ ﻣﺮﺍﺣ�����ﻞ ﺗﻄ�����ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�����ﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﺸ�����ﺮﻛﺔ،
ﻭﻣﺴ����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ����ﺎ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣ����ﻞ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺳ����ﺎﻫﻤﺖ ﻓ����ﻲ ﻧﺠ����ﺎﺡ ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺭﺅﻳﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴ���ﺔ ،ﻭﺭﺳ���ﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳ���ﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬ���ﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳ���ﺨﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ
ﺗﻌﺘﺒ����ﺮ ﺍﻟ����ﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﺧﻠ����ﻒ ﻛﺎﻓ����ﺔ ﻋﻤﻠﻴ����ﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸ����ﻄﺔ ﺍﻟﺸ����ﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﻤﺜ����ﻞ ﺍﻷﻁ����ﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣ����ﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴ����ﺔ ﺗﺴ����ﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬ����ﺎ .ﻭﻣ����ﻦ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﻘ����ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴ����ﺰ ،ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫ����ﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘ����ﺮﺍﻡ،
ﻭﺍﻟﺸ����ﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴ����ﻼﻣﺔ ،ﻭﺍﻻﺣﺘ����ﺮﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﺴ����ﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ����ﺔ ،ﻭﺍﻹﺑ����ﺪﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻤ����ﻞ
ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﺗﻀ�����ﻤﻨﺖ ﺍﻟﺰﻳ�����ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴ�����ﺔ ﺟﻮﻟ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﻗﺎﻋ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺘ�����ﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨ�����ﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨ�����ﻲ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻌ���ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺸ���ﺮﻛﺔ ،ﺣﻴ���ﺚ ﺍﺳ���ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻛﻮﻥ ﺇﻟ���ﻰ ﺷ���ﺮﺡ ﻣﻔﺼ���ﻞ ﻋ���ﻦ
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 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
ﻛﻤ���ﺎ ﺍﻁﻠ���ﻊ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋﻠ���ﻰ ﺇﺟ���ﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳ���ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ���ﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﺘﻠ���ﻮﺙ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺟﻌﻠ���ﺖ
ﻣ���ﻦ ﺷ���ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﻠ���ﻴﺞ ﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ���ﺎﺕ ﺇﺣ���ﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋ���ﺪﺓ ﻓ���ﻲ ﻣﺠ���ﺎﻝ
ﺣﻤﺎﻳ���ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ���ﺔ ﻟ���ﻴﺲ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠ���ﻲ ﻓﺤﺴ���ﺐ ،ﺑ���ﻞ ﻭﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻤﻲ
ﺃﻳﻀ����ﺎ ً .ﺗﺘﻨ����ﺎﻭﻝ ﺇﺟ����ﺮﺍءﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳ����ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ����ﺔ ﻛﺎﻓ����ﺔ ﻣﺮﺍﺣ����ﻞ ﺍﻹﻧﺘ����ﺎﺝ ﺑ����ﺪءﺍً ﻣ����ﻦ ﻣﺮﺍﻋ����ﺎﺓ
مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺃﺣ���ﺪﺙ ﺍﻟﻤﻌ���ﺎﻳﻴﺮ ﻓ���ﻲ ﻭﺿ���ﻊ ﺍﻟﺘﺼ���ﺎﻣﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻴ���ﺔ ﻟﻠﻮﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ���ﺔ ،ﻭﺣﺘ���ﻰ ﺍﻟﻮﺻ���ﻮﻝ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍً.
مؤتمرات

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
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬ����ﺎ .ﻭﻣ����ﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠ����ﺔ ﻋﻠ����ﻰ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ����ﺔ ﻣﺸ����ﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘ����ﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳ����ﺔ،
ﻭﻣﺰﺭﻋ���ﺔ ﺍﻷﺳ���ﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺴ���ﺘﻮﻋﺐ ﺣﺎﻟﻴ����ﺎ ً  100ﺃﻟ���ﻒ ﺳ���ﻤﻜﺔ ﻣ���ﻦ ﺍﻟﻨ���ﻮﻉ ﺍﻟﺴ����ﺒﻴﻄﻲ
ﺍﻟﻤﻬ���ﺪﺩ ﺑ���ﺎﻻﻧﻘﺮﺍﺽ ،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 ﺍﻷﺧ����ﺮﻯ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﻗ����ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬ����ﺎ ﻣﺤﻤﻴ����ﺔ
ﺍﻟﻄﻴ���ﻮﺭ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﻣ���ﻼﺫﺍً ﺁﻣﻨ���ﺎ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭﺍﻟﻤﻬ���ﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴ���ﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒ���ﺮ ﺭﺳ���ﺎﻟﺔ
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
ﺃﻧ�������ﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﻴ�������ﻮﺭ .ﻛﻤ�������ﺎ ﻋﺒ�������ﺮ
ﺍﻟﻤﺸ��������ﺎﺭﻛﻮﻥ ﻋ��������ﻦ ﺇﻋﺠ��������ﺎﺑﻬﻢ
ﺑﺤﺪﻳﻘ���ﺔ ﺍﻷﻣﻴ���ﺮﺓ ﺳ���ﺒﻴﻜﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻄﺮﻳ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺆﻛ��ﺪ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺠ��ﺎﺡ
ﺍﻟﺸ�����ﺮﻛﺔ ﻓ�����ﻲ ﺗﻄﺒﻴ�����ﻖ ﺍﻟﻤﻌ�����ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�������ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ�������ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�������ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء.

مؤتمر التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ" ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  19-17ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016
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البيبليوغرافيا
�إعداد
عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم واملكتبة

ي�شمل ه��ذا الق�سم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي
تطرقت �إل��ي��ه��ا �أح���دث الكتب وال��وث��ائ��ق وم��ق��االت
الدوريات العربية الواردة �إلى مكتبة �أوابك ،مدرجة
تحت ر�ؤو�س المو�ضوعات التالية:
االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى
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�أوال :االقت�صاد والتنمية

البيبليوغرافيا

�إح�صاءات �سوق العمل في دولة الكويت كما في  30يونيو  --.2015االقت�صادي الكويتي --.ع4( 533 .
� --.)2016/ص.28-25 .
�آفاق االقت�صادات العربية عامي  --.2017-2016االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/3( 532 .ص-56 .
.61
اقت�صاد الإمارات يتجاوز حقبة النفط �إلى المعرفة واالبتكار --.التجارة --.مج ،45 .ع� --.)2016/3( 3 .ص.
.20-16
االقت�صاد الكويتي وما يجب فعله لتفادي تقوي�ض معدالت النمو االقت�صادي --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2016/3/9( 10ص.16-6 .
اقت�صاد المغرب وتوقعات العام  .. 2016متطلبات دعم النمو --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع10 .
(� --.)2016/3/9ص.30-23 .
اقت�صاد �إندوني�سيا وتوقعات تخفي�ض الت�صنيف الإنتمائي ..هل يتحول �إلى ك�ساد اقت�صادي؟؟ --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2016/3/15( 11 .ص.31-23 .
الأمن المائي والأمن الغذائي الخليجي --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.) 2016/ 4( 533 .ص.41-39 .
اندثار ال�شركات العائلية ال�سعودية.......الم�سببات والحلول --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2016/4/19(16ص.21-6 .
�أهمية التحول نحو الإنتاج ال�صناعي --.التجارة --.مج ،45 .ع� --.)2016/4( 4 .ص.34-32 .
الب�سام ،محمد .اال�ستهالك الم�ستدام من �أجل �إدارة �أف�ضل للموارد عربيا --.التقدم العلمي --.ع92 .
(� --.)2016/1ص.79-76 .
الح�سن ،محمد .تقرير التنمية الب�شرية  :2015التنمية في كل عمل --.التقدم العلمي --.ع-.)2016/1( 92 .
 �ص.63-60 .دور القطاع الخا�ص في تحقيق ر�ؤية المملكة العربية ال�سعودية  --.2030تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع18 .
(� --.)2016/5/3ص.16-6 .
دور المر�أة في التنمية --.التجارة --.مج ،45 .ع� --.)2016/3( 3 .ص.27-26 .
الرفاعي ،عروب و المطوع ،ندى .المر�أة والتنمية --.الكويت :مركز درا�سات الخليج والجزيرة العربية-.2015 ،
� 41ص.زكي ،قا�سم .يوم الغذاء العالمي والجوع القاتل في �إفريقيا --.التقدم العلمي --.ع� --.)2016/1( 92 .ص.
.53-50
زيارة الملك �سلمان لم�صر :قراءة في الجانب االقت�صادي --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع15 .
(� --.)2016/4/11ص.34-23 .
ال�سعودية-وم�صر :نقلة نوعية في التعاون الم�شترك بين الدول العربية� --.أوابك --.مج ،42 .ع-.2016/4( 4 .
 �ص.7-6 .ال�سيا�سات االقت�صادية لفنزويال وقيادتها النهيار االقت�صاد --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع19 .
(� --.)2016/5/11ص.34-25 .
ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص اقت�صاد قوي وتنمية م�ستدامة --.التجارة --.مج ،45 .ع-.)2016/4( 4 .
 �ص.25-22 .�صناعة الأ�سمدة في العالم العربي --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/ 4( 533 .ص.44-42 .
�صناعة مواد البناء الخليجية --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/2( 531 .ص.57-55 .
البيبليوغرافيا
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الطريق نحو تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/2 ( 531 .ص.
.61-60
العالقات االقت�صادية الإماراتية القطرية على �ضوء الملتقى االقت�صادي القطري الإماراتي --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --. )2016/5/15( 19 .ص42-30 .
العالقات االقت�صادية الخليجية-الهندية :الواقع والم�أمول --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع17 .
)� --.(2016/4/28ص.51-35 .
العليان ،حمد �صالح .التقاعد والتنمية --.الكويت :مركز درا�سات الخليج والجزيرة العربية� 28--.2015 ،ص.
فائ�ض قدرات ال�صناعة ال�صينية يهدد االقت�صاد العالمي --.االقت�صادي الكويتي --.ع--.)2016/3( 532 .
�ص.68-66 .
محو الأمية االقت�صادية --.التجارة --.مج ،45 .ع� --.)2016/4( 4 .ص.31-30 .
المع�صب ،هند و ال�ضويحي ،محمد .الرعاية االجتماعية والتنمية في دولة الكويت --.الكويت :مركز درا�سات
الخليج والجزيرة العربية� 32--.2015 ،ص.
المنتجات اال�ستهالكية في بع�ض الدول الإفريقية --.2016 ،الن�شرة االقت�صادية --.مج ،9 .ع140 .
(� --.)2016/2ص.5-4 .
موريتانيا� :إ�ستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخا�ص --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/2( 531 .ص.
.59-57
هل ترجح خطط التنويع االقت�صادي الخليجية رفع تقييم ت�صنيفها �أالنتمائي؟ --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
ع� --.)2016/3/17( 11 .ص.36-25 .
هل يدخل االقت�صاد البرازيلي نفق الركود االقت�صادي؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع-.)2016/4/26( 17 .
 �ص.37-27 .هل ي�ستعيد االقت�صاد ال�صيني التوازن في ....2016عوامل القوة وال�ضعف --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2016/5/3(18ص.32-25 .
هل ي�صبح القطاع الخا�ص الخليجي قادرا على حل مع�ضلة البطالة --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
(� --.)2016/3/31ص.50-36 .
ثانيا :البترول
تحوالت نفطية :من دول ثرية ومزدهرة :نيجيريا و�أنجوال يواجهات تحديات نفطية متزايدة --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2016/5/11( 19 .ص.47-40 .
التعليم المهني في المملكة العربية ال�سعودية وع�صر ما بعد النفط --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع15 .
(� --.)2016/4/11ص.15-6 .
ال�صالح� ،أن�س .الإ�صالحات الهيكلية �ستكون جذرية عبر تر�شيد الدعوم --.النفط --.ع� --.)2016/2( 43 .ص.4 .
ال�صباح ،طالل .التعاون العربي ال�سبيل لتجاوز الأزمات االقت�صادية --.النفط --.ع� --.(2016/2 )43 .ص.
.5
عثمان ،محا�سب خالد .االرتقاء بمنظومة تداول المنتجات البترولية...هدف ا�ستراتيجي --.البترول --.ع53 .
(� --.)2016/4-3ص.23-22 .
ع�صر ما بعد النفط في ال�سعودية .....الفر�ص والتحديات --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع18 .
(� --.)2016/5/3ص.45-38 .
كيف ي�ؤثر ف�شل الدول �سيا�سيا على القطاع النفطي؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع-.)2016/4/11( 15 .
 �ص.46-40 .البيبليوغرافيا
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المبادئ القانونية العامة التي تحكم اال�ستغالل المنفرد والم�شترك للثروة النفطية --.الكويتي --.ع1382 .
(� --.)2016/2ص.31-30 .
البيبليوغرافيا

معرفي ،عبدالعظيم .البترول �سي�سيطر بالعالم لفترة طويلة --.النفط --.ع� --.)2016/2( 43 .ص.37-34 .
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول .تطور خارطة �سوق النفط العالمية واالنعكا�سات المحتملة على الدول
الأع�ضاء في �أوابك --.الكويت :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول� 103 --.2016 ،ص.
م�ؤتمر م�صر الدولي ل�صناعة البترول --.البترول --.ع� --.)2016/4-3( 53 .ص.7-4 .
النفط الثقيل --.الكويتي --.ع� --.)2016/2( 1382 .ص.17-14 .
النفط الثقيل ...تحديات وفر�ص --.النفط --.ع� --.)2016/2( 43 .ص.47-42 .
البترول � -أ�سعار
اجتماع الدوحة :عثرات متكررة ونتائج كارثية على �أ�سعار النفط --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع16 .
(� --.)2016/4/19ص.41-34 .
ا�ستمرار تراجع �أ�سعار النفط...وحتمية تفعيل البور�صة الخليجية الموحدة --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع10 .
(� --.)2016/3/10ص.44-32 .
البدري ،عبداهلل .تدني �أ�سعار النفط لن ي�ستمر --.النفط --.ع� --.)2016/2( 43 .ص.13 .
تحوالت النفط العالمية :هل ي�صبح ارتفاع الأ�سعار م�ستداما خالل العام 2016؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2016/4/26( 17ص.53-47 .
خبرة التق�شف  ..هل تنقذ الخليج من ت�أثير هبوط �سعر النفط؟ --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع11 .
(� --.)2016/3/17ص.42-37 .
العد�ساني ،نزار .انخفا�ض �أ�سعار النفط يدعم التوجه نحو م�شاريع الطاقة المتجددة --.النفط --.ع-.)2016/2( 43 .
 �ص.7.ماذا يعني تخطي �سعر  40دوالرا لكل من �أوبك و�صناعة النفط ال�صخري؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع12 .
(� --.)2016/3/23ص.45-39 .
مذكرة ب�ش�أن الإ�صالح المالي والر�ؤية التنموية بدولة الكويت في �ضوء �أزمة االنخفا�ض ال�شديد في �أ�سعار النفط--.
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/2( 531 .ص.30-25.
الم�صري ،محمد .تحديات تذبذب الأ�سعار العالمية للبترول --.البترول --.ع� --.)2016/4 -3( 53 .ص.21-20 .
م�ؤ�شرات �صعودية :ت�سعير النفط نقطة الدعم لرفع �أ�سعار النفط --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع10 .
(� --.)2016/3/9ص.42-35 .
النقي ،عبا�س علي .ن�أمل �أن تعزز اجتماعات الطاولة الم�ستديرة �أ�سعار النفط وامن الطاقة --.النفط --.ع43 .
(� --.)2016/2ص.14 .
البترول � -إنتاج
ثالثة ماليين برميل من النفط الخام يوميا �إنتاج فعلي لنفط الكويت لأول مرة في تاريخها --.النفط --.ع43 .
(� --.)2016/2ص.8 .
العبدالجليل ،محمد� .أ�شاد بتميزه عن مراكز التجميع التقليدية 120 :الف برميل من النفط يوميا يوفرها مركز --.32
عالم الم�ؤ�س�سة --.ع� --.)2016 /1( 75 .ص.5-4 .
ليبيا و�إيران ..عقبتان في طريق نجاح اجتماع �أوبك لتثبيت الإنتاج --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع14 .
(� --.)2016/4/5ص.48-41 .
البيبليوغرافيا
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البترول  -تكرير
الجا�سم ،وائل ح�سين .م�شروع الوقود البيئي ي�سير وفق الخطة المو�ضوعة والجدول --.عالم الم�ؤ�س�سة --.ع75 .
(� --.)2016 /1ص.9-6 .
م�صفاة فيتنام :مجمع نغي �سون ..م�شروع نفطي متكامل يوفر منفذا �آمنا للنفط الخام الكويتي --.عالم الم�ؤ�س�سة--.
ع� --.)2016 /1( 75 .ص.13-10 .
المطيري ،محمد غازي .بن�سة � %42إنجاز م�شروع الوقود البيئي و  %73ن�سبة �إنجاز تجهيز �أر�ض الم�صفاة الجديد--.
النفط --.ع� --.)2016/2 ( 43 .ص.10 .
ثالثا :التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
�أبرز م�ؤ�شرات الأن�شطة التجارية في الكويت خالل عام  --.2015االقت�صادي الكويتي --.ع--.)2016/2( 531 .
�ص.46-36 .
اقت�صاد �أوروبا  :2016متاعب و�آمال --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/ 4( 533 .ص.61-59 .
تجارة �ألمانيا مع العالم العربي عام  --.2015االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2016/ 4( 533 .ص.58-51 .
مدينة دبي لتجارة الجملة.....خطوة جديدة بعيدا عن القطاع النفطي --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع11 .
(� --.)2016/3/15ص.16-6 .
رابعا :الطاقة
التعاون العربي في مجال الكهرباء�....آفاق واعدة للتكامل والتطوير� --.أوابك --.مج ،42 .ع� --.(2016/4) 4 .ص.
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Abstract
Unconventional Oil and Natural Gas Industry
and its Prospects outside North America
Ali Rajab *

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.

* Senior Economic Expert, Economics Department ,OAPEC – Kuwait.
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Developing Shale Oil Resources
* Torki Hemsh
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.
*Petroleum Expert - Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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