
ن
ثو

ال
لث

وا
س 

د�
سا

ل�
د ا

جل
م

ال

134

ي
رب

لع
ن ا

او
تع

ال
 و

ط
ف

لن
ا

13
4 

د
د

ع
ل
ا

20
10

ف 
ي
�ص

Refereed Journal Published Quarterly By The Organization 
Of Arab Petroleum Exporting Countries (Oapec)

الأبحاث

اآفاق ال�ستثمار يف قطاع الطاقة العربي يف منظور متحول:

 تقييم اأبيكورب

  علي عي�صاوي

 

التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي  

 جميل طاهر

خيارات م�سايف النفط لتكرير  النفوط اخلام الثقيلة

عماد مكي

البيبليوغرافيا :      العــــربيــة - الإنكليزية   

ملخ�سات اإنكليزية

Articles

The Arab Energy Investment Outlook in a 
Changing Landscape : An APICORP Assessment

Ali Aissaoui

Arab Cooperation in the Fields of Petroleum               
and Natural Gas

Jamil Tahir

Options for Refineries to Process Heavy
Crude Oil

 Imad Makki 

Report
1st Arab Conference on Nuclear Energy for Power and Desalination

Prepared by:  Samir Elkareish  & Taher Elzitoni 
Book Review
Smart Solutions to Climate Change 

Reviewed by: Torki Hemsh
Bibliography: Arabic - English

 التقارير: املوؤمتر العربي الأول حول اآفاق توليد الكهرباء 

واإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

مراجعات  الكتب : - حلول ذكية للتغري املناخي: مقارنة التكاليف و الفوائد    

جملة ف�سلية حمكمة ت�سدر عن الأمانة العامة

ملنظمة القطار العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك(

Volume           36 Issue              134134            سيف            2010العدد� Summer         2010المجلد ال�ساد�س والثالثون

اإعداد:  �صمري القرعي�ش والطاهر الزيتوين

مراجعة : تركي حم�ش



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



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

البلدان العربية 

للأفراد : 8 د.ك اأو 25 دولراً اأمريكيًا

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

البلدان الأخرى 

للأفراد : 30 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 50 دولراً اأمريكيًا

* نموذج ال�صتراك في هذا العدد

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

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

اإذن م�شبق من االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول.
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تعريف بالمجلة واأهدافها

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

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

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

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

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

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

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

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

واحد.

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

والتحليل، فاإنها تقوم بن�شر االأبحاث الجيدة والمبتكرة، التي تهدف اإلى اإحداث اإ�شافات جديدة في 

حقل الفكر االقت�شادي العربي.

موا�صيع البحث 

اأ�ش�س �شليمة وخالقة ومبدعة، والتي  المبنية على  البحوث  النفط والتعاون العربي بكل  ترحب مجلة 

لكل  بالدعوة  ونتوجه  المجلة.  وفل�شفة  اأه��داف  اإط��ار  في  العربي  االقت�شاد  تطوير  على  ت�شاعد 

اهتمامنا  ي�شاركوننا  والذين  واالإنمائية  البترولية  الم�شائل  في  بالبحث  يقومون  الذين  االأ�شخا�س 

للم�شاركة بالمقاالت البحثية لمجلتنا ومراعاة النقاط التالية عند الكتابة.

1 - اأال يكون البحث قد ن�شر من قبل باللغة العربية.
2 - يجب اأن ي�شتمل البحث على حوالي 20 اإلى 40 �شفحة )واأكثر اإذا تطلب االأمر( مع طبعها 

على الكمبيوتر. ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.

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

اأن يكتب الملخ�س ب�شيغة الغائب، واأن يكون  المعلومات المحددة ل�شفحة العنوان، ويجب 

وا�شحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�شي، كما يطلب اإعداد تعريف للبحث باللغة 

العربية ال يتجاوز اأربعين كلمة.

5 - �شفحة العنوان: ينبغي اأن يكون العنوان دقيقاً ومفيداً ومخت�شراً بقدر الم�شتطاع، كما يجب تزويد 
المجلة با�شم الموؤلف مع �شيرة ذاتية مخت�شرة، وعناوين اأربعة من اأبحاثه المن�شورة.

اإذا �شبق وتم تقديم البحث في موؤتمر، اأو ن�شر بلغة اأخرى، ينبغي كتابة مذكرة تو�شح ذلك، وتبين 

ا�شم الموؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده، وا�شم المجلة التي ن�شر فيها وتاريخ الن�شر، ورقم العدد 

اإر�صادات حول �صروط الن�صر في المجلة



والمجلد: وعنوان البحث باللغة االإنكليزية اأو غيرها من اللغات االأجنبية.

6 - يتعين على الموؤلف اأن يقدم قائمة بالمراجع التي ا�شتخدمها في اإنجاز بحثه.

التقارير

ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمرات اأو ندوات ح�شرها الكاتب، 

�شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة بالبترول اأو االقت�شاد والتنمية، كما ي�شترط ا�شتئذان الجهة التي 

اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة عليه.

مراجعات الكتب

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بمراجعات الكتب الجديدة )ال يتعدى تاريخ �شدورها �شنة 

واحدة(  وي�شترط فيها اأن تكون ذات نف�س اأكاديمي علمي، وتتناول بالدرا�شة والتحليل مختلف ق�شايا 

النفط والتنمية، وت�شاهم في تطوير الفكر االقت�شادي. وينبغي اأن تكون المراجعة في حدود 15 اإلى 

25  �شفحة تطبع على الكمبيوتر.  ويفتر�س اأن ت�شتمل المراجعات على عر�س لمحتوى الكتاب، اإ�شافة 
اإلى نقد وتحليل يعالج مو�شوعه. كما ينبغي اأن يذكر المراجع وعنوان الكتاب باللغة االأ�شلية التي كتب 

بها، وا�شم الموؤلف والنا�شر، ومكان وتاريخ الن�شر.

الن�صر

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.

1 - هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �شالحية البحث اأو المراجعة للن�شر قبل عر�شه 
للتحكيم.

2 - ي�شبح البحث اأو المراجعة ملكاً للمجلة بعد الن�شر.
3 - تمنح مكافاأة رمزية لكل بحث اأو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي موؤلف البحث 5 اأعداد من العدد الذي يظهر فيه.

اأواب���ك، العربي،  وال���ت���ع���اون  ال��ن��ف��ط  مجلة  التحرير،  رئي�س  با�شم  وال��م��راج��ع��ات  المقاالت  تر�شل 

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

E-mail: oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت
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علي عي�ساوي

9

يبحث هذا التقرير الظروف الراهنة الأ�سواق االئتمان والنفط العاملية، وتاأثريهما على اال�ستثمارات 

يف قطاع الطاقة بالوطن العربي. وهو ينق�سم اإىل ثالثة اأق�سام، ي�ستعر�ض االأول منها االأبعاد املختلفة 

الأزمتي االئتمان والنفط، ثم يقدم الق�سم الثاين تقييما الآثار هاتني االأزمتني على االقت�ساد العاملي 

واالإقليمي، اأما الق�سم الثالث فيتناول مبزيد من التعمق اأثر االأزمتني على اال�ستثمارات املتوقعة يف 

قطاع الطاقة يف املنطقة العربية للفرتة القادمة. وياأتي هذا التقييم بعد م�سى اأكرث من �سنتني منذ 

ن�سوب االأزمة االئتمانية يف اأغ�سط�ض 2007، حيث ال تزال االأ�سواق املالية متاأثرة بذلك، وال تزال 

اال�ستثمارات يف تراجع م�ستمر، وال يتوقع اأن يتعافى االقت�ساد العاملي متاما من تلك التاأثريات قبل 

وقت طويل. 

لقد �ساد االعتقاد يف ذلك الوقت باأن املنطقة العربية �ستكون مبناأي عن عواقب تلك االأزمة، وذلك 

ب�سبب ا�ستمرار اأ�سعار النفط يف االرتفاع حتى منت�سف عام 2008، اإال اأن االنخفا�ض احلاد التي 

تعر�ست له اأ�سعار النفط بعد ذلك، اإ�سافة اإىل ا�ستمرار فر�ض القيود على االإقرا�ض امل�سريف، �سرعان 

اأثرت �سلبًا على التطلعات االقت�سادية واال�ستثمارية يف جمال الطاقة باملنطقة. وللتكيف مع  ما 

تلك االأزمة مل يكن اأمام امل�سوؤولني عن �سيا�سيات الطاقة يف البلدان العربية ومتعهدي امل�سروعات 

وامل�ستثمرين فيها من خيار �سوى اإعادة تقييم ا�سرتاتيجياتهم اال�ستثمارية، وتقلي�ض حجم حمافظ 

امل�سروعات، وبذلك انعك�ض اجتاه امل�سار الت�ساعدي الذي حتقق خالل ال�سنوات ال�سابقة.

وتقدم  القادمة.  للفرتة  الرئي�سية  التحديات  على  ال�سوء  ب�سكل خمت�سر  ولو  الدرا�سة  هذه  تلقي 

خطوطا عري�سة الأهم التو�سيات .

*  م�ست�سار اقدم Senior Consultant - اأبيكورب، اخلرب اململكة العربية ال�سعودية

9 -  النفط والتعاون العربي- المجلد 36 العدد 134 �سيف  2010

ما قبل البدء

ت�سعى هذه الورقة اإىل درا�سة وحتليل تراجع حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة 

لفرتة ال�سنوات اخلم�ض املقبلة )2010 - 2014(، وت�ستعر�ض اأهم اأ�سباب ذلك االنخفا�ض 

نظراً  االأموال،  لروؤو�ض  الفعلية  احلاجة  انخفا�ض  وا�ستمرار  امل�سروعات،  كلفة  يف  املرتقب 

لتاأجيل واإلغاء امل�سروعات التي اأ�سبحت غري جمدية اأو اأ�سحى متويلها غري متاح. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، فقد بات من الوا�سح اأن هيكلة متويل امل�سروعات املتبقية قد اجتهت، يف جمملها، 

مل�سروعات  بالن�سبة  اال�ستدانة  ن�سبة  بقيت  حني  يف  الذاتي،  التمويل  من  اأكرب  ن�سبة  نحو 

ال�سناعات الالحقة مرتفعة. واإذا اأخذنا بعني االعتبار ما �سلف، باالإ�سافة اإىل ازدياد جلوء 

البنوك اإىل اتخاذ مزيد من احليطة لتجنب املخاطر، وت�سددها امللحوظ يف �سروط االإقرا�ض، 

من  الكثري  تواجه  املطلوبة  القرو�ض  على  احل�سول  عن  الباحثة  امل�سروعات  اأ�سبحت  فقد 

التحديات، وذلك اأكرث من اأي وقت م�سى.

علي عي�ساوي* 

اآفاق اال�ستثمار يف قطاع الطاقة العربي يف 

منظور متحول: تقييم �أبيكورب

----------------------------------

  1 - قدمت هذه الورقة يف حلقة النقا�ض الثانية ، موؤمتر الطاقة العربي التا�سع )9 - 12 مايو / اأيار 2010 الدوحة - دولة قطر .
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لفرتة  املحتملة  الراأ�سمالية  اال�ستثمارات  حجم  تراجع  وحتليل  درا�سة  اإىل  الورقة  هذه  ت�سعى 

ال�سنوات اخلم�ض املقبلة )2010 - 2014(، وت�ستعر�ض اأهم اأ�سباب ذلك االنخفا�ض املرتقب يف كلفة 

امل�سروعات، وا�ستمرار انخفا�ض احلاجة الفعلية لروؤو�ض االأموال، نظراً لتاأجيل واإلغاء امل�سروعات التي 

اأ�سبحت غري جمدية اأو اأ�سحى متويلها غري متاح. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فقد بات من الوا�سح اأن هيكلة 

متويل امل�سروعات املتبقية قد اجتهت، يف جمملها، نحو ن�سبة اأكرب من التمويل الذاتي، يف حني بقيت 

ن�سبة اال�ستدانة بالن�سبة مل�سروعات ال�سناعات الالحقة مرتفعة. واإذا اأخذنا بعني االعتبار ما �سلف، 

باالإ�سافة اإىل ازدياد جلوء البنوك اإىل اتخاذ مزيد من احليطة لتجنب املخاطر، وت�سددها امللحوظ يف 

�سروط االإقرا�ض، فقد اأ�سبحت امل�سروعات الباحثة عن احل�سول على القرو�ض املطلوبة تواجه الكثري 

من التحديات، وذلك اأكرث من اأي وقت م�سى.

اإحياء  اإعادة  اأن  اإال  والنفطية،  االئتمانية  االأ�سواق  اإىل  اال�ستقرار  عودة  بدء  من  الرغم  وعلى 

قطاع  يف  واال�ستثمار  االقت�ساد  انتعا�ض  اأن  حيث  موؤكدة،  غري  تزال  ال  تاأجيلها  مت  التي  امل�سروعات 

الطاقة �سيظل معتمدا يف نهاية املطاف على درجة النمو االقت�سادي العاملي، وقد تظل البنوك حمجمة 

اأثارتها  عن ا�ستئناف االإقرا�ض بالقدر املطلوب، وذلك حتى وان مت �سرف النظر عن املخاوف التي 

م�ساعب اإمارة دبي املالية.

اأن  لها  اال�ستثمارية ميكن  بال�سيا�سة  ال�سلة  ذات  املقرتحة  التو�سيات  فاإن  تقدم،  وانطالقا مما 

تندرج يف املحاور االأربعة الرئي�سية: 

اأوال: ا�ستمرار احلكومات العربية يف تعوي�ض الرتاجع يف تدفق اال�ستثمارات اخلارجية للمنطقة باإعادة توظيف 

اأ�سولها امل�ستثمرة يف اخلارج وذلك عرب ال�سناديق ال�سيادية.

ثانيا: توفري ال�سيولة وتعزيز ر�سملة املوؤ�س�سات املالية االإقليمية العاملة يف املنطقة العربية وتوجيه هذه االأموال 

رافعة قوية للنمو االقت�سادي واالجتماعي يف  البرتول والطاقة لكونها  املعنّية بتطوير �سناعات  املوؤ�س�سات  نحو 

املنطقة.

ثالثا، يتوجب على الدول العربية، وهي ب�سدد مراجعة اإ�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية، اأن ت�ستثني م�سروعات قطاعات 

الطاقة الكهربائية والكهرومائية، العامة منها اأو اخلا�سة، من خيارات االإرجاء والتاأجيل. 

رابعا:  يف ظل ازدياد جتنب املخاطر، وتاأثري ذلك �سلبًا على مدى توفر التمويل وارتفاع تكاليفه ، فاإن ال�سيا�سة 

 »»perceptual mapping املف�سلة ملجابهة ذلك هي العمل على تقليل املخاطر. وتوؤكد »اخلريطة االإدراكية

التي مت ا�ستخدامها، باأهمية  حت�سني املناخ اال�ستثماري ليحظى باالأولوية من قبل �سناع ال�سيا�سات االقت�سادية 

لدول املنطقة.

1 - البداية
منذ انعقاد موؤمتر الطاقة العربي الثامن يف عمان، اململكة االأردنية الها�سمية، يف مايو 2006، 

�سهد العامل ما ميكن اأن تو�سف بكونها اأكرث االأزمات املالية حدة منذ الك�ساد العظيم يف بداية ثالثينات 

القرن املا�سي. وقد �ساقت تلك االأزمة االقت�ساد العاملي اىل ركود عميق وطويل االأمد، وكان من اآثارها 

كذلك اأنها عجلت بانهيار اأ�سعار النفط، واألقت بظاللها القامتة على توقعات النمو يف البلدان العربية. 

وحيث اأن االقت�سادات الرئي�سية يف املنطقة ال تزال  تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سادرات النفطية، 

فقد اأتت تلك االأزمة يف اأعقاب اأزمات اأخرى، حيث ترافق خاللها كال من تفاقم االنكما�ض احلاد يف 

االعتمادات مع انخفا�ض مماثل يف حدته يف التدفقات النقدية لل�سركات، وتراجع كبري يف االإيرادات 

املالية احلكومية املتاأتية من العوائد النفطية. وحتى ولو اأن كل من �سوق االئتمان و�سوق النفط قد 

باأن متاعب  االعتقاد  املعقول  �سيكون من غري  فاإنه  االأخرية،  االأ�سهر  اال�ستقرار يف  بع�سا من  �سهدا 

املنطقة قد ولت. فهناك تاأثريات جدية ال تزال تتفاعل، مثل تلك التي �سهدتها اإماراة دبي. كما اأنه من 
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غري امل�ستبعد اأال تظل تلك التاأثريات تعتمل حتت ال�سطح فقط، بل �سوف تربز فوقه. وعليه، فاإنه ينبعي 

اأن ينظر اإىل هذا الو�سع بنف�ض التب�سر الذي اأبداه ال�سيد حممد العريان الذي اأ�سار اإىل »اأن االأزمة 

املوؤجلة  اآثارها  تربز  a consequential phenomenon مل  تبعات  ذات  كانت ظاهرة  )العاملية(  املالية 

.
1
الكاملة بعد على كافة االأ�سعدة االقت�سادية واملالية واملوؤ�س�سية وال�سيا�سية«

 اإن مركز هذه التحديات اجلديدة التي تواجهها بلدان العامل العربي، ويف اإطار �سعيها احلثيث 

اأن  لتخفيف ال�سدمات والهزات االرتدادية الناجمة عن تلك االأزمات، هو الكيفية التي يتعني عليها 

تت�سرف بها حتى تتمكن من احلفاظ على قدرتها على تقدمي احل�سة الرئي�سية من اإمدادات الطاقة 

من  يف العامل، خا�سة واأن منوها ال يزال بعيدا عن التحقق. اإن ما تختزنه املنطقة يربو عن 54 % 

اأن ح�سة م�ساهمتها يف اإجمايل حجم النفط  اإال  االحتياطيات املوؤكدة من النفط اخلام واملتكثفات، 

املنطقة  احتياطي  اأن  ففي حني  الطبيعي،  الغاز  على  االأمر  وي�سدق   .%  33 تتعدى  ال  عامليا  املنتج 

يناهز الـ 30 % من جمموع االحتياطيات العاملية املوؤكدة منه، اإال اأنها ال ت�ساهم �سوى بن�سبة 13 % 

من اإجمايل الغاز امل�سوق عامليا. ومع ذلك، ويف اأوقات االأزمات، تغدو م�ساألة اللجوء اإىل اتخاذ بع�ض 

االإجراءات غري املعهودة اأمرا ال مفر منه، ومن بينها تقلي�ض خطط اال�ستثمار يف الطاقة واعتبارها 

مرحليا م�ساريع زائدة عن احلاجة.

اأجزاء ثالثة، الو�سع احلايل ل�سوق االئتمان العاملية و�سوق النفط،  ي�ستعر�ض هذا التقرير ، يف 

ومدى تاأثريه على م�ستقبل اال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة العربية. ويربز اجلزء االأول اخلطوط العري�سة 

للمالمح التي اتخذتها االأزمة ؛ فيما يقيم اجلزء الثاين تاأثرياتها على �سعيد االقت�ساد الكلي؛ وينكب 

اجلزء الثالث وب�سيء من التعمق على ا�ستقراء تاأثري هذه االأزمة على اأفاق ا�ستثمارات الطاقة وي�سلط 

ال�سوء على املخاطر والتحديات التي تواجه �سناع القرار على �سعيد الق�سايا ذات ال�سلة ب�سيا�سة 

الطاقة يف العامل العربي وكذلك رعاة امل�ساريع ومتعهديها.

اجلزء الأول : اأزمة تلد اأخرى

اأزمة الئتمان بعيدة املدى   - 2

بعد اأكرث من عامني من بداية اأزمة االئتمان يف �سيف عام 2007، ال تزال ال�سغوط على 

االأ�سواق املالية قوية، حيث اال�ستثمارات تعاين الركود، والتوقعات ذات ال�سلة باالأداء االقت�ساد 

العاملي ي�سوبها ال�سعف. وتعيد معظم التحليالت والتف�سريات لالأزمة اأ�سول هذا الو�سع اإىل 

انفجار فقاعة اأ�سعار العقار يف الواليات املتحدة يف �سيف عام 2007، التي تر�سخت جذورها 

يف �سوق توريق قرو�ض الرهن العقاري. والتوريق هو تلك العملية املالية التي يتم من خاللها 

حتويل االأ�سول غري ال�سائلة اإىل قرو�ض مدعومة باأ�سول قابلة للتداول يف �سوق االأوراق املالية 

من  املن�ساأة  القرو�ض  تلك  ب�سراء  اال�ستثمارية  وال�سناديق  البنوك  تقوم  وهناك  )البور�سة(، 

االئتمان املحلي بكميات كبرية ثم تقوم بجمعها ثم ت�ستق منها اأ�سوال م�سنودة بالتزامات منظمة 

ومكفولة. وقبل اأن يتم حتويل تلك االلتزامات من امليزانية العمومية  يتم ت�سنيفها ائتمانيا ليتم 

تداولها يف �سوق راأ�ض املال العاملي. 

عملت هذه العملية ب�سكل جيد، ودرت على مالكيها اأرباحا وعوائد ثابتة لفرتة من الزمن اإىل 

اأن بداأت الرهون العقارية الثانوية يف تعطيل التدفقات النقدية للم�ستثمرين، ويف نهاية املطاف 

1 Mohamed El-Erian, “Dubai: what the immediate future holds”, Daily Telegraph, dated 29 November 2009.
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انفك االرتباط بني املقرت�سني يف 

راأ�ض  واأ�سواق  املتحدة  الواليات 

املال العاملية )ال�سكل -1(.

الرهن  عدوى  انت�سار  ومع 

هيئة  باتخاذها  الثانوي  العقاري 

 اأ�سكال اأخرى من االئتمانات، اأ�سيبت

الكربى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك 

اأجل  من  ت�سارع  وراحت  مقتل،  يف 

متوقع  غري  االنهيار  وكان  البقاء. 

منت�سف  يف  براذرز  ليمان  لبنك 

بتاآكل  املوؤذن  هو   ،2008 �سبتمرب 

النظام  يف  اأ�سال  املتدنية  الثقة 

املايل.

اأزاحت اأزمة االئتمان النقاب عن ق�سايا هيكلية كبرية ووا�سعة الت�سعب، ومن �سمنها التقييم 

 )Leverage( املتدين للمخاطر، والتو�سع الكبري يف االئتمان، واال�ستخدام املفرط ملبداأ اال�ستفادة

اال�ستثمارية و�سناديق  البنوك  قبل  املمار�ض من  راأ�سماله  امل�سروع اىل  دين �ساحب  ن�سبة  اأي 

املن�سبط  غري  والنمو  التحوط، 

املالية  للم�ستقات  املنظم  وغري 

املالية  املنتجات  من  وغريها 

االأزمة  ك�سفت  كما  املعقدة. 

ال�سعف  نقاط  اأي�سا  احلالية 

الكبرية  يف اإدارة املخاطر ونقاط 

امل�سريف.  القطاع  يف  ال�سعف 

جذرية  اإجراءات  اتخذت  وقد 

التي  البنوك  اإخفاقات  حلل 

ت�سكل خماطر نظامية وا�ستعادة 

وقد  املايل.  النظام  يف  الثقة 

بتو�سيع  املركزية  البنوك  قامت 

بذلك  متجاوزة  ال�سيولة  اأحكام 

االتفاقيات وخففت ب�سكل كبري من ال�سيا�سات النقدية )ال�سكل 2(.

بالثقة، اجلديرة  غري  املالية  املوؤ�س�سات  باإنقاذ  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  التزمت   وقد 

 وقامت ب�سراء االأ�سول امل�سرفية املتعرثة و�سمان االإقرا�ض بني البنوك. ويف نهاية املطاف، مت 

دعوة �سناديق الرثوة ال�سيادية للم�ساعدة يف جهود االإنقاذ، على الرغم من ال�سعف اخلطري يف 

االأ�سول اخلا�سة بتلك ال�سناديق.

وقد كان لهذه التدابري وا�سعة النطاق لل�سيا�سة العامة بع�ض التاأثري، اأقله جتنب انهيار و�سيك 

للنظام املايل العاملي. اإال اأنه وب�سبب انت�سار االأزمة يف اأ�سواق املال وراأ�ض املال، فقد �ساعدت تلك 

ال�شكل - 1:  ت�شريح للأزمة االئتمانية

ال�سكل - 2:  �سيا�سات البنوك املركزية العدائية، واأ�سعار الفائدة الأ�سا�سية
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ا�ستعادة  على  االإجراءات 

االأداء ال�سليم واجليد لهذه 

االأ�سواق. ويت�سح ذلك على 

اىل  بالنظر  وجه  اأف�سل 

الـ  بني  الفروقات  تطور 

)Libor Dollar US(  و الـ 

)OIS( وهو مقيا�ض رئي�سي 

للمخاطر وتوتر ال�سيولة يف 

االرتفاع  فبعد  املال.  �سوق 

القيا�سي اإىل اأكرث من 370 

نقطة اأ�سا�ض )3.7 %( يف 

ليمان  بنك  انهيار  اأعقاب 

موؤ�سر  انخف�ض  براذرز، 

قبل  ما  م�ستويات  اإىل  اأخرى  مرة  تدريجيا   )OIS( و   )US Dollar Libor( الـ  بني  الفروقات 

االأزمة اأي عند 10 نقط اأ�سا�ض )ال�سكل - 3(.

بع�سها  الإقرا�ض  املتزايدة  الكربى  البنوك  رغبة  اإىل  اإ�سارةوا�سحة  ذلك  يف  اأن  �سك  وال 

البع�ض، ولي�ض اىل حت�سن بالغ االأهمية يف �سوق االئتمان حتى االآن، حيث ال تزال العديد من 

ال�سركات تواجه م�ساعب جمة، خا�سة يف احل�سول على االئتمان والتمويل.

والأ�سباب �سناأتي على ذكرها الحقا، حت�سنت الدول العربية يف بداية االأمر من االأزمة 

من خالل انتعا�ض ال�سوق النفطية والرتاكم الذي �سهده �سجل �سايف االأ�سول النفطية 

يف البلدان املنتجة. ويف وقت الحق، ت�سرفت ال�سلطات النقدية واملالية ب�سرعة الحتواء 

االآثار الالحقة لالزمة. ومع ذلك، اأثرت االأزمة يف نهاية املطاف على االقت�ساد احلقيقي 

من خالل اأ�سعار االأ�سول وت�سديد �سروط االئتمان،  ال�سيما يف املجال التي ين�سط فيها 

الكبري الذي �سجل يف  الكبري لالأزمة برز يف االنكما�ض  التاأثري  القطاع اخلا�ض. لكن 

تدفقات راأ�ض املال. 

يف  مبني  هو  وكما 

ال�سكل - 4، فقد انخف�ست 

اإ�سدارات االأ�سهم وال�سندات 

يف  املنطقة  يف  والقرو�ض 

بلغت  قد  )وكانت   2009
اإىل   )  2007 يف  ذروتها 

عام  يف  امل�سجل  م�ستواها 

ومل  حدث  واإذا   .2005
املال  راأ�ض  تدفقات  ت�ستاأنف 

وما   2010 عام   يف  منوها 

بعده، فمن �ساأن ذلك اأن يعوق 

ال�شكل - 3:  م�ؤ�شر الفروقات بني )US Dollar Libor( و )OIS( منذ بداية الأزمة اىل ما بعدها

ال�شكل - 4:  تطور تدفقات روؤو�س الأموال اإىل العامل العربي

 
  2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010
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اال�ستثمار واالنتعا�ض يف املنطقة. ويف هذا ال�سدد، ت�سري توقعاتنا املبدئية باأن تدفقات راأ�ض 

املال لعام 2010 قد تكون متفائلة اىل حد ما. ويخ�سى يف الواقع اأن توؤثر م�سكلة ديون اإمارة 

دبي على اإ�سدار �سندات الدين وحدوث ما يرجتى من التطورات االإيجابية يف �سوق ال�سندات 

يف املنطقة، وهو ما قد يوؤدي اإىل انخفا�ض يف تدفق القرو�ض وارتفاع يف تكاليف االقرتا�ض.

اأ�سعار النفط 3 - التقلبات يف 

حملت اأزمة �سوق االئتمان يف طياتها اأزمة اأخرى م�ست ال�سوق النفطية. فقد ت�سكلت يف 

�سيف عام 2008 فقاعة اأ�سعار النفط، عندما بلغت اأ�سعار النفط اأعلى معدل يومي لها على 

امل�ساركة  اأن  يعتقد  وكان  للربميل.  دوالر   147 وهو  )ناميك�ض(  نيويورك  بور�سة  يف  االإطالق 

ال�سلع  اأ�سولها يف  تنويع حمافظ  اإىل  �سعت  التي  اال�ستثمارية،  للموؤ�س�سات  واملتزايدة  الكبرية 

يف  خطرية  اختالالت  اإحداث  اإىل  اأدت  قد  الدوالر،  و�سعف  الت�سخم  �سد  للتحوط  االأولية 

ال�سوق. وقد منت مواقع تلك املوؤ�س�سات واأ�سبحت على درجة كبرية من ال�سخامة بحيث اأنها 

اأدت اإىل حدوث ت�سوه يف االأ�سعار يف اأ�سواق العقود االآجلة. ويف هذا ال�سياق، امتنعت كل من 

 )CFTC( وهيئة تداول عقود ال�سلع االآجلة االأمريكية )منظمة البلدان امل�سدرة للنفط )اوبك

عن ر�سم حدود مقبولة ل�سلوك ال�سوق. وعو�سا عن ذلك، ظل املحللون منغم�سني يف جدل عقيم 

حول اأي من هذين العاملني هو الذي يقود االرتفاع يف اأ�سعار النفط، اأهو عامل امل�ساربات اأم 

هو اأ�سا�سيات ال�سوق. ومع ت�ساعد ال�سغوط الدولية، قامت اململكة العربية ال�سعودية بتقلي�ض 

طاقتها االنتاجية الفائ�سة - التي كانت ب�سيطة اأ�سال- لتهدئة ال�سوق، و�سخ كميات اإ�سافية 

من النفط يف ال�سوق حتى ولو مل يكن هناك طلب عليها اأ�سال. وعلى �سعيد اآخر، قامت هيئة 

 swap( املبادلة  على جتار  املركز  بالتدقيق   )  CFTC  ( االمريكية  االآجلة  ال�سلع  عقود  تداول 

dealers( وموؤ�سر جتار ال�سلع االأ�سا�سية، وذلك يف خطوة تهدف اىل ت�سليط ال�سوء على ن�ساط 
ذلك  من  وقد حتقق  االآجلة.  العقود  �سوق  والتحكم يف  ال�سفافية  ولتح�سني  اال�ستثمار،  بنوك 

بع�ض النجاح، حيث انفجرت الفقاعة، مما اأدى اإىل انخفا�ض االأ�سعار اإىل ما دون الـ 35 دوالرا 

للربميل يف ف�سل ال�ستاء التايل. وكان ذلك االنخفا�ض اأكرث حدة مما توقعه الكثري من املحللني 

يف ال�سوق النفطية، واأقل بكثري مما كان يتوقعه منتجو النفط .

االأزمات، حيث قامت بخف�ض  باإدارة  يقوم  اأوبك يف موقف من  النفط منظمة  اأ�سعار  انهيار  و�سع 

االإنتاج ثالث مرات بني �سهر �سبتمرب 2008 و�سهر فرباير 2009، ومتكنت املنظمة من و�سع �سقف حرج 

الأ�سعار �سلة خامات اأوبك عند 40 دوالرا للربميل )ال�سكل - 5(. ومل تقم املنظمة باقرار خف�ض رابع 

عندما ا�ستقرت االأ�سعار عند م�ستوى يقارب الـ 75 دوالرا للربميل، وهو “ال�سعر العادل” للربميل كما 

 .
2
تراه اململكة العربية ال�سعودية 

تلعب ال�سعودية دورا حا�سما يف حتقيق التوازن بني العر�ض والطلب العامليني، وذلك ب�سفتها 

اأكرب منتج للنفط يف العامل و�ساحبة اأكرب طاقة اإنتاجية فائ�سة. ولذلك فهي متار�ض تاأثريا كبريا 

اأ�سواق النفط العاملية، مبا يف ذلك القدرة على التعامل مع  توقعات ال�سوق طاملا ظلت  على 

الطاقة االإنتاجية الفائ�سة لديها عند م�ستوى كاف. 

2 - قام د. علي عي�ساوي بتحليل مفهوم “ ال�سعر العادل للنفط” يف مقال  حتت عنوان “ ما الذي يعنيه ال�سعر العادل بالن�سبة للنفط، وهل يبدو 
�سعر 75 دوالر للربميل �سعرا عادال” ومت ن�سرة يف ن�سرة مي�ض بتاريخ 6 ابريل 2009 )باللغة االنكليزية( .
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�سيف  مطلع  ومنذ 

عام 2009  اجتهت اأ�سعار 

النفط لتكون �سمن النطاق 

 60 بني  ما  يرتاوح  الذي 

للربميل،  دوالرا   80 اإىل 

وهو النطاق الذي و�سعناه  

التعادل  �سعر  ليكون 

البرتولية  للم�سروعات 

ل�سمان  املطلوب  وال�سعر 

على  املالية  اال�ستدامة 

.
3
املدى الطويل للمنتجني 

اجلزء الثاين : التاأثري على القت�سادي الكلي

4. النتعا�ش  القت�سادي العاملي، هل هو باٍد يف الأفق؟

على الرغم من تخفيف حدة قب�سة الركود، اإال اأن الغمو�ض ال يزال يكتنف م�ستقبل 

االقت�ساد العاملي. ويف ذلك نوع من حتدي النماذج االقت�سادية التقليدية ب�سبب االأزمة 

املالية، حيث واجه خرباء االقت�ساد الكلي �سعوبة يف تقدمي توقعات موثوق بها. فالغالبية 

العظمى منهم كانت يف بداية االأمر”خلف املنحنى” كما يقال، اأي اأنهم مل يكونوا قادرين 

على ا�ستباق االأحداث، ثم �سرعان ما قفزوا اإىل “ مقدم املنحنى”، وذلك بانغما�سهم يف 

التفاوؤل الطوعي. ومن ذلك مثال اأن خرباء االقت�ساد الكلي يف �سندوق النقد الدويل، 

على �سبيل املثال، قد اأدخلوا ثالثة تنقيحات لتوقعاتهم يف اأكتوبر 2008 قبل اعرتافهم 

اأخريا بعمق الركود العاملي )اأبريل 2009(. ويف وقت الحق، اأي يف يوليو 2009، ثم يف 

اأكتوبر 2009، اأعلنوا اأن بوادر االنتعا�ض قد بداأت تلوح يف االأفق.

اإن افرتا�ساتهم الكامنة وراء الركود العاملي املتخذ “�سكل V“و) a V -Shaped  (  وهو 

ما ينعك�ض ب�سكل جيد يف ال�سكل - 6 )املنطقة الرمادية(، تنبع من االعتقاد باأن ردود 

الفعل واال�ستجابات القوية واملن�سقة لل�سيا�سة النقدية وال�سريبية واملالية يف خمتلف 

هذه  دعمت   ،2009 اأكتوبر  �سهر  يف  لتحليالتهم  وفقا  فعالة.  �ستكون  العامل  اأنحاء 

اال�ستجابات الطلب، واأدت اىل انخفا�ض حالة عدم اليقني، واإىل التقليل من املخاطر 

النظامية يف االأ�سواق املالية. وبناء عليه، مت تعديل  التوقعات لعام 2010 نحو االرتفاع، 

ومثيلتها   ،%  1.3 معدل  عند  املتقدمة  البلدان  اقت�ساديات  النمو يف  ن�سبة  وو�سعت 

يف البلدان النا�سئة والبلدان النامية عند معدل 5.1 %، وكالهما اأدى اىل منو قوي 

لالقت�ساد لعاملي ككل مبعدل 3.1 %.

3 - قام د. علي عي�ساوي بتقدمي  ت�سور لهذا النطاق ال�سعري وبتو�سيع مفهومه يف ورقته “اأمن الطاقة يف اخلليج : التحديات واالآفاق” التي قدمها  
يف  “ندوة اأمن الطاقة العاملي واال�ستدامة املالية املحلية ، )مركز االإمارات للدرا�سات  والبحوث اال�سرتاتيجية( والتي من املقرر اأن تن�سر خالل عام 

2010 �سمن “وقائع املوؤمتر ال�سنوي للطاقة”  الذي عقد يف اأبو ظبي ، يف الفرتة ما بني  16 و18 نوفمرب  2009.

 

 

ال�سكل - 5:  خف�ص احل�س�ص الإنتاجية لوبك لو�سع حد ادين لأ�سعار النفط
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5. خماطر الهبوط يف النمو العربي

انكم�ض النمو يف اقت�سادات الدول العربية بحدة، والذي بلغ متو�سطه امل�سجل خالل فرتة 

يف عام  ال�سنوات اخلم�ض ال�سابقة لالأزمة املالية حوايل 5.2 %، حيث انخف�ض اإىل 2.1 % 

2009 )ال�سكل 6(. ويف وقت كتابة هذا التقرير، رفع �سندوق النقد الدويل توقعاته للمنطقة  
اإىل 3.5 % لعام 2010 )ال�سكل - 6(.

ا�ستعادة  اأن  كما   

التو�سل  الذي مت  النمو 

االأزمة،  قبل  ما  اإليه 

معدالت  اإىل  والو�سول 

�سيعتمد  عالية،  منو 

احلفاظ  م�ستوى  على 

من  معني  م�ستوى  على 

للبلدان  العامة  النفقات 

وحدود  الرئي�سية 

ويف  املالية.  ا�ستدامتها 

ميكن  ال�سدد،  هذا 

اخلطر  باأن  القول 

اآفاق  على  الرئي�سي 

التوقعات  لالقت�سادات العربية على املدى املتو�سط هو االنتعا�ض العاملي ال�سعيف، الذي من 

�ساأنه اأن يبقي ال�سغط النزويل على اأ�سعار النفط وعلى االإيرادات املالية احلكومية. وت�سمل 

املخاطر االأخرى على اآفاق التوقعات، االآثار الالحقة املحتملة لالأزمة مثل م�سكلة ديون دبي. 

وال ينبغي جتاهل م�ستوى التهديدات اجليو�سيا�سية املتزايدة. واأي كانت �سيناريوهات النمو يف 

العامل العربي، فالت�سخم والبطالة يظال يف قمة جدول ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�سادية يف 

املنطقة.

اجلزء 3 : التاأثري على اآفاق ال�ستثمارات العربية يف قطاع الطاقة

6. الإطار املنهجي

تعتمد مراجعة ابيكورب لال�ستثمارات على منهج امل�ساريع العاملية احلقيقية، الذي تدعمه 

قاعدة بيانات للم�ساريع املخطط لها )وامل�ساريع املعلنة( العامة واخلا�سة على طول اإمدادات 

ال�سل�سلة النفطية. كما تاأخذ مراجعة ابيكورب يف االعتبار امل�ساريع التي اأمنت وب�سكل نهائي 

قرار اال�ستثمار.

 واالإطار الزمني للمراجعة املتداول هو فرتة 5 �سنوات، الذي يتزامن مع اإطار التخطيط ملعظم 

وكالء امل�ساريع. ويتم ت�سنيف م�ساريع البنية التحتية للطاقة على طول حلقتي اإمدادات النفط والغاز 

 ،upstream الطبيعي، ولكل حلقة منهما ثالث و�سالت )قطاع اال�ستك�ساف واالنتاج اأو قطاع املنبع

ال�شكل - 6:  ت�أثري الأزمة املزدوجة على النمو
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والقطاع الو�سيط اأو midstream ثم قطاع ال�سناعات الالحقة اأو امل�سب downstream(. وت�سمل 

توليد  وكذلك قطاع  النفط،  املعتمدة على  البرتوكيماويات  ال�سناعة  الالحقة كال من  ال�سناعات 

الكهرباء وحتلية املياه، وكالهما متعدد اللقائم اأو الوقود )ال�سكل - 7(. 

وتقع معظم م�ساريع الطاقة �سمن واحدة من احللقات امل�سار اإليها اأعاله. ومع ذلك، فاإن 

احلدود الفا�سلة بني هذه الفئات لي�ض وا�سحا دائما، فبع�ض امل�ساريع قد تكون لها ميزات اأكرث 

من فئة واحدة. ويف هذه احلاالت �سيتم ت�سنيفها بناء على مدخالتها. فعلى �سبيل املثال  فاإن 

النفط  للتكرير ووحدات �سناعة برتوكيماوية وي�ستخدم  الذي ي�سم م�سفاة  املتكامل  امل�سروع 

اخلام واملنتجات املكررة كلقيم اأ�سا�سي �سيتم ت�سنيفه �سمن حلقة النفط. وال�سمة االأ�سا�سية 

ويف  �سمنية.  تكون  واالأ�سعار-  الطلب   - ال�سريحة  اال�ستثمار  حمددات  اأن  هو  االإطار  لهذا 

املقابل، يتم التعامل مع تكاليف امل�سروع وتوافر التمويل كمدخالت �سريحة.

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه مت تعديل االإطار ليعك�ض حاالت عدم التيقن التي تكتنف التوقعات، وذلك 

منذ ن�سوب اأزمة االئتمان. ونتيجة لذلك، فقد مت اإخ�ساع امل�ساريع التي مت التخلي عنها لرقابة بالغة 

لذلك  نهائيا.  التخلي عنها  التي مت  تلك  اأو  املوؤجلة  الوكالء عن م�ساريعهم  يعلن  ما  ونادرا  التدقيق. 

ن�ستنتج االختالف بني البيانات الواردة يف التقارير الواردة يف ال�سحافة وتلك التي تبدي وجهة نظرنا 

اخلا�سة لل�سناعة. وميكن تلخي�ض النتائج التي تو�سلنا اإليها يف الوقت احلا�سر يف فئتني: ا�ستثمار 

روؤو�ض االأموال املحتملة، التي تاأخذ يف االعتبار كل امل�ساريع التي تدعمها قرارات ا�ستثمارية نهائية 

)مطروحا منها امل�ساريع املوؤجلة اأو امللغاة(، واالحتياجات اال�ستثمارية الراأ�سمالية الفعلية.

التكرير

البرتوكيماويات واالأ�سمدة

املتكثفات وغاز 

البرتول امل�سال

نفط خام

غازات م�ساحبة

اإيثان

ميثان

غازات غري م�ساحبة )حرة(

ت�سييل الغاز

حتويل الغاز اإىل �سوائل
هياكل غاز

ط
ف

 ن
ل

ك
يا

ه

توليد الكهرباء وحتلية املياه

اال�ستك�ساف واالنتاج واحللقة الو�سيطة �سناعات الحقة مو�سعة

ال�شكل - 7:  حلقات اإمدادات النفط والغاز – االإطار اال�شتثماري امل�شروع
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اأ�سا�سي عن تاأجيل امل�ساريع ذات التكاليف  فانخفا�ض اال�ستثمارات املحتملة ناجم ب�سكل 

املنخف�سة، يف حني انخفا�ض االحتياجات اال�ستثمارية الراأ�سمالية الفعلية املتوقعة  يعود اإىل 

االنخفا�ض املتوقع  يف الطلب واالأ�سعار، واىل افرتا�ض انخفا�ض اأن تكاليف امل�ساريع  قد ال 

يكون قابل ال�ستمرارية من الناحية االقت�سادية واملالية.

7. تقل�ش الآفاق امل�ستقبلية لال�ستثمارات 

يو�سح ال�سكل - 8 النتائج الرئي�سية لتقرير املراجعة ال�سنوية التي تغطي فرتة خم�ض �سنوات، 

كما يبني االجتاه الت�ساعدي احلاد لال�ستثمارات الراأ�سمالية يف قطاع الطاقة يف البلدان العربية 

الذي اتخذ منحى مغايرا خالل تقارير املراجعة ال�ست املا�سية. ويف حقيقة االأمر، فاإن املراجعة 

احلالية )ال�سابعة( التي تغطي الفرتة 2010 - 2014 ت�سري اإىل تراجع يف حجم اال�ستثمارات 

الراأ�سمالية املحتملة، كما يوؤكد على مزيد من االنخفا�ض يف متطلبات راأ�ض املال الفعلي. ويف 

الوقت احلا�سر، نتوقع اأن تنخف�ض اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة بن�سبة تقرب من 15 % 

لت�سل اإىل 470 مليار دوالر، واأن تنخف�ض متطلبات راأ�ض املال الفعلي اأي�سا بن�سبة 29 % لتبلغ 

335 مليار دوالر.

8. التوزيع اجلغرايف

ال تزال ن�سبة 70 % من حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة يف قطاع الطاقة موجودة 

يف خم�ض دول عربية وهي ال�سعودية، قطر واالإمارات واجلزائر والكويت، وهو ما يعك�ض منط 

توزيع احتياطيات النفط اخلام والغاز الطبيعي يف املنطقة، يذكر ان نحو اأكرث من ن�سف حجم 

اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة تقع يف البلدان الثالثة االأوىل )اجلدول - 1(. 

ال�سكل - 8:  اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة العربي، مقارنة بني املراجعات ال�سابقة
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ففي اململكة العربية ال�سعودية، 

اال�ستثمارات  حجم  تراجع 

 139 اإىل  املحتملة  الراأ�سمالية 

امل�ساريع  وت�سكل  دوالر.  مليار 

 %  21 نحو  املوؤجلة  اأو  امللغاة 

من تلك االإمكانات، ومعظمها يف 

يقدر  قطر  ويف  الالحق.  القطاع 

الراأ�سمالية  اال�ستثمارات  حجم 

مليار   62 بنحو  االآن  املحتملة 

دوالر، بافرتا�ض اأن وقف تطوير 

ال�سمال  حقل  الغاز  احتياطيات 

�سي�ستمر خالل الفرتة قيد اال�ستعرا�ض. ونتيجة لذلك، ت�سكل امل�ساريع املوؤجلة وامللغاة معدل عال ي�سل 

اإىل 42 % من تلك االإمكانات املحتملة. وي�سل حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة املنقحة يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة اىل 51 مليار دوالر، وت�سكل امل�ساريع الزائدة عن احلاجة ما ن�سبته 16 %. 

ويف اجلزائر متثل امل�ساريع املوؤجلة نحو 18 % من حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة الذي بلغ 38 

مليار دوالر. واأخريا تعترب الكويت، التي متتلك نف�ض حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة يف اجلزائر، 

�ساحبة اأعلى ن�سبة من امل�ساريع املوؤجلة وامللغاة  حتى االآن. ولهذا االأمر عالقة بديناميكيات ال�سيا�سة 

الداخلية وال�سيا�سات االأخرى ولي�ض له عالقة بتاأثري اأزمات �سوق االئتمان وال�سوق النفطية. ويف هذا 

ال�سياق، فاإنه ملن ال�سعب تقدير احتياجات البلد الفعلية طاملا اأن م�ساريع اال�ستك�ساف واالإنتاج الكربى 

مثل “م�سروع الكويت” – الذي ي�سل برناجمه اال�ستثماري اإىل 55 مليار دوالر - ال تزال الطريق م�سدودة 

اأمامها، كما اأن  م�ساريع ال�سناعات الالحقة الكويتية، مثل م�سروع م�سفاة الزور املقدرة تكاليفها بنحو 

15 مليار دوالر، وذات الطاقة التكريرية التي ت�سل اىل 615 األف برميل يوميا، مل يتم اتخاذ اأي قرار 
.

4
ب�ساأنه حتى اللحظة 

كما يالحظ اأن هناك معوقات تواجهها بلدان عربية اأخرى مثل �سلطنة عمان وليبيا وم�سر 

كاملة  تطوير  لتحقيق عمليات  فيه من جديد  الطموحات  اإحياء  العراق، حيث مت  وباالأخ�ض 

احلكومة  قدرة  مدى  على  �ستتوقف  االأجانب  امل�ستثمرين  م�ساهمة  اأن  وحيث  النفط،  لقطاع 

العراقية على معاجلة ما تبقى من املخاطر املحتملة. وبالنظر اىل كل البلدان امل�ستثمرة يف 

ال�سوء عليه  ت�سليط  يتم  اأن  ينبغي  اآخر  9(، فاإن هناك جانبا مهما  )ال�سكل -  الطاقة  قطاع 

اأال وهو تاأثر توقعات اال�ستثمار يف جميع املجاالت. ففي البلدان غري املنتجة للنفط، ترتكز 

اإجراء  عدم  من  مزمن  ب�سكل  يعاين  الذي  الكهربائية  الطاقة  توليد  قطاع  يف  اال�ستثمارات 

عمليات تطوير �سرورية.

يف   متمثال  يظل  �سوف  الرئي�سي  التحدي  فاإن  الحقا،  تفا�سيلها  على  �سنتاأتي  والأ�سباب 

التمويل ومدى عبء التمويل لطاقات توليد جديدة ال تزال حتول اإىل القطاع اخلا�ض يف ظل 

احلالة االقت�سادية واملالية القامتة.

حجم اال�ستثمارات 

املحتملة )منقحة(

املتطلبات اال�ستثمارية

 الفعلية

ن�سبة امل�ساريع 

امللغاة )%(

13911021ال�سعودية

623642قطر
514316الإمارات العربية

383118اجلزائر
371365الكويت

37227127اإجمايل الدول العربية اخلم�س

47033529اإجمايل الدول العربية

اجلدول - 1: ا�ستثمارات الطاقة يف الدول العربية الرئي�سية )مليار دوالر(

امل�سدر : وحدة اأبحاث اأبيكورب.

4 - حتى اإىل وقت كتابة هذه الورقة )نهاية دي�سمرب 2009(، ك�سفت �سركة البرتول الكويتية KPC خمططات الإنفاق مبلغ 78 مليار دوالر  خالل 
الفرتة املمتدة حتى عام 2015. ويف نف�ض الوقت مت االإعالن على اأن م�سروع م�سفاة الزور ميكن اأن يطرح من جديد للمناق�سة.   
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9. التوزيع القطاعي

وعلى امل�ستوى القطاعي، بلغت ح�سة امل�ساريع النفطية يف خمتلف مراحل �سل�سلة االإمدادات 

حوايل 47 % من اإجمايل اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة مل�ساريع الطاقة يف اخلطة اخلما�سية 

الغاز  م�ساريع  بلغت ح�سة  بينما  اأمريكي،  دوالر  مليار   470 البالغة حوايل   2014  –  2010
الطبيعي حوايل 36 %،، وحمطات توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه امل�ستخدمة للنفط اأو 

الغاز كوقود ن�سبة 17 %، كما يت�سح من ال�سكل - 10. وباملقارنة مع االجتاهات ال�سابقة، يتبني 

باأن امل�ساريع النفطية قد ا�ستاأثرت بالن�سيب االأكرب بف�سل امل�ساريع البرتوكيماوية املتكاملة التي 

تتم اإقامتها يف اململكة العربية ال�سعودية.

قطاع  يف  املحتملة  الراأ�سمالية  اال�ستثمارات  حجم  ي�سل  النفط،  �سل�سلة  اإمتداد  وعلى 

اال�ستك�ساف واالإنتاج والقطاع الو�سطي اإىل 80 مليار دوالر، وهو ما ميثل 17 % من اإجمايل 

تطوير  عمليات  نحو  اال�ستثمارات  تلك  توجيه  و�سيتم  الطاقة.  لقطاع  املحتملة  اال�ستثمارات 

االإنتاجية  الطاقة  على  للحفاظ  وكذلك  جديدة  نقل  طاقات  وا�ستحداث  االإنتاجية  الطاقات 

احلالية من خالل برامج تعزيز عمليات ا�ستخراج النفط. ويف نف�ض ال�سياق، بلغت املخ�س�سات 

اال�ستثمارية لقطاع ال�سناعات الالحقة نحو 140 مليار دوالر اأمريكي اأي ما ن�سبته  30 % 

ال�سكل - 9:  التوزيع اجلغرايف الإجمايل اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة 

ال�سعودية

قطر

االإمارات

اجلزائر

الكويت

م�سر

ُعمان

ليبيا

العراق

�سورية

البحرين

اليمن

تون�ض

املغرب

ال�سودان

االأردن

لبنان

موريتانيا

م�ساريع قيد االجناز م�ساريع موؤجلة على ما يبدو

مليار دوالر اأمريكي
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من اإجمايل اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة مل�ساريع الطاقة يف اخلطة اخلما�سية 2010– 

2014، و�سيتم توجيهها نحو م�ساريع تو�سيع طاقات التكرير  يف امل�سايف وكذلك للتو�سع يف 
قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية. وقد بلغت قيمة امل�ساريع التي مت اإلغاوؤها اأو تاأجيلها يف قطاع 

ال�سناعات الالحقة نحو 45 مليار دوالر، مقارنة بحوايل 20 مليار دوالر بالن�سبة لكل من قطاع 

املنبع )اال�ستك�ساف واالنتاج( والقطاع الو�سيط.

وعلى اإمتداد �سل�سلة الغاز، بلغت املخ�س�سات اال�ستثمارية لقطاعي املنبع والو�سيط نحو 60 

مليار دوالر، اأي ما ميثل 13 % اإجمايل اال�ستثمارات املحتملة لقطاع الطاقة، و�سوف تخ�س�ض 

و�سوائل  الطبيعي  الغاز  من  لكل  جديدة  نقل  طاقات  وا�ستحداث  االإنتاجية  الطاقات  لتطوير 

 110 والبالغة  املتبقية  اال�ستثمارية  املخ�س�سات  �ستخ�س�ض  بينما  امل�ساحبة.  الطبيعي  الغاز 

مليار دوالر اأي ما ن�سبته  23 % من اإجمايل اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة مل�ساريع تو�سيع 

 ،GTL وم�ساريع حتويل الغاز اإىل �سوائل ،LNG طاقات وم�ساريع جديدة للغاز الطبيعي امل�سيل

اال�ستثمارية  املخ�س�سات  بلغت  كما  كلقيم.  الغاز  على  تعتمد  التي  البرتوكيماويات  وم�ساريع 

مل�ساريع البرتوكيماويات التي مت اإلغاوؤها اأو تاأجيلها نحو 30 مليار دوالر اأمريكي، مقارنة بنحو 

20 مليار دوالر لقطاع الغاز الطبيعي امل�سيل وحتويل الغاز اإىل �سوائل، ونحو 10 مليارات دوالر 
لقطاع امل�سب وللقطاع الو�سيط.

وفيما يتعلق بقطاع توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه امل�ستخدمة للنفط اأو الغاز، 

اإليه  التطرق  �سيتم  والذي  بالتمويل،  املتعلق  الكبري  التحدي  مواجهة  من  الرغم  فعلى 

لالأولوية  تاأخري نظرا  دون  لها من  املخطط  امل�ساريع  تنفيذ  يتم  اأن  ينبغي  فاإنه  الحقا، 

املعطاة لتح�سني اإمدادات الكهرباء واملاء.

ال�سكل - 10:  توزيع املخ�س�سات اال�ستثمارية يف جمال الطاقة على القطاعات يف البلدان العربية خالل الفرتة 2010 – 2014

الكهرباء

موؤجلة على ما يبدو
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 والواقع اأن العديد من البلدان العربية تبذل جهودا م�سنية لتلبية الطلب املتزايد بوترية 

�سريعة على الكهرباء واملاء، الناجم عن ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين والتو�سع ال�سريع للقطاعات 

احل�سرية وال�سناعية. ومع ذلك، باملقارنة مع االجتاهات االأخرية، فمن املتوقع اأن يتم كبح جماح 

الطلب املتوقع قليال نتيجة لالنكما�ض االقت�سادي احلايل. وتبعا لذلك، من املتوقع اأن تنمو قدرة 

توليد الطاقة مبعدل هادئا ن�سبيا اأي 7.7 % خالل الفرتة 2010 - 2014، مما اأ�سفر عن 

قدرة اإ�سافية تقدر بنحو 70 جيغاواط خالل تلك الفرتة. وهذه االإ�سافة، التي متثل 45 % 

من القدرة االإجمالية لعام 2009 واملقدرة بحوايل 155 جيغاواط، تربر �سخامة اال�ستثمارات 

. 
5
الراأ�سمالية البالغة 80 مليار دوالر 

ويبني التوزيع االإقليمي لتلك امل�ساريع يف اجلدول - 2 اأن ما يقرب من 60 % من التو�سعة 

املتوقعة �ستكون يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، التي ال تزال متثل  املنطقة االأ�سرع منوا. 

وهذا اأمر ال يدعو لال�ستغراب، اإذا مت االأخذ يف احل�سبان معدالت التو�سع احل�سري واملتطلبات 

ال�سخمة املتعلقة بتحلية املياه وتكييف الهواء.

* تقديري.
)1( ت�سم كل من اجلزائر، ليبيا، موريتانيا، املغرب، وتون�ض.

)2( ت�سم كل من م�سر، العراق،االأردن، لبنان �سورية، وفل�سيطن.

)3( ت�سم كل من البحرين، الكويت،عمان،قطر، ال�سعودية، واالإمارات.

)4( ت�سم كل من ال�سودان، اليمن، والت�ستمل على جزر القمر وجيبوتي وال�سومال لعدم توفر البيانات.

6 10. حالت عد اليقني املتعلقة بالتكلفة 

ارتفعت تكلفة “ م�سروع للطاقة بحجم متو�سط “، مبا يقرب من ثالثة اأ�سعاف خالل فرتة 

5 �سنوات حيث ارتفعت من 720 مليون دوالر يف التقرير الذي يغطي الفرتة 2008-2004 اإىل 
2040 مليون دوالر للفرتة 2009 - 2013، ومن املتوقع  ان تنخف�ض اىل 1710 مليون دوالر 
يف التقرير احلايل الذي يغطي الفرتة 2010 - 2014. كما يتوقع ان ينخف�ض الرقم القيا�سي 

للتكلفة املو�سح يف ال�سكل - 11  بن�سبة 15 % يف التقرير احلايل. 

اجلدول - 2:  التو�سعات املتوقعة يف طاقات توليد الطاقة الكهربائية يف الدول العربية، 2010 - 2014

معدل النمو 2009*2009*

على املدى 

املتو�سط )%(

املتطلبات 2010 - 2014

الراأ�سمالية 

الالزمة )  مليار 

دوالر(

طاقة التوليد

)جيغاواط(

اإنتاج الكهرباء

)ترياواط.�ساعة(

الطاقة امل�سافة

)جيغاواط(

)1(
25.0110.06.59.211.1املغرب الغربي

)2(
45.0230.06.717.321.2امل�شرق العربي

)3(
82.0400.08.642.246.5دول جمل�س التعاون

)4(
2.510.07.01.01.3بقية البلدان العربية

54.5750.07.769.780.1اإجمايل البلدان العربية
امل�سدر : وحدة اأبحاث اأبيكورب.

5 - The potential capital investment of $80 billion is limited to generation capacity. It excludes intra- 
and inter-region interconnection projects.
6 - This section has been adapted from APICORP’s Economic Commentary Vol 4, No 5. The commentary 
was first published in the May 2009 issue of the Oxford Energy Forum, under the Editors’ title: “Ali 
Aissaoui assesses the shrinking MENA energy investment outlook”.
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اإن العن�سر االأكرث اأهمية يف تكاليف امل�سروع هو تكاليف العمليات الهند�سية وامل�سرتيات،  اإذ ميثل 

نحو 70 اإىل 80 % من التكلفة االإجمالية مل�سروع منوذجي �سخم للطاقة. وبا�ستخدام املعايري امل�ستقلة 

، فاإن من عوامل التكلفة الرئي�سية التي ت�سهم يف تكاليف العمليات الهند�سية وامل�سرتيات 
7
لتحليل امل�سروع 

هو عامل اأ�سعار املدخالت، وهوام�ض املقاولني، وهام�ض خماطر امل�سروع. وقد اأ�سفنا لهذه العوامل الثالثة 

تكلفة “احلجم ال�سخم للم�سروع”. وملواجهة التكاليف املت�ساعدة ب�سكل مفرط يف االآونة االأخرية، ي�سعى 

وكالء امل�ساريع يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا لزيادة نطاق و / اأو حجم م�ساريعهم كو�سيلة 

خلف�ض تكاليف الوحدة واحلفاظ على كفاية العائد على راأ�ض املال امل�ستثمر.

املدخالت  فاأ�سعار  للطاقة،   منوذجي  م�سروع  تكلفة  هيكل  مكونات  اأعاله   11  - ال�سكل  ويو�سح 

من تكلفة امل�سروع النموذجي،  ومن املتوقع اأن  )ال�سلب، النحا�ض، واالأ�سمنت، الخ( متثل حوايل 45 % 

ت�سهد انخفا�سا ولكن مبعدل اأكرث ان�سجاما مع اأ�سعار املواد واملعدات ال�سناعية الكربى. ومن املحتمل 

اأي�سا اأن ت�سهد هوام�ض املقاولني انخفا�سا طفيفا اإال اإذا اأدى طول اأمد االأزمة اإىل توطيد اأكرث ل�سناعة 

 . كما اأدت اأزمة االئتمان العاملية اىل رفع تكلفة املخاطرة، ومن املتوقع اأن 
8
االن�ساءات الهند�سية واملقاوالت 

تظل عالوات خماطر امل�سروع مرتفعة ن�سبيا. وتعتمد االأهمية الن�سبية لتكلفة الكرب املفرط على م�ستقبل 

امل�ساريع امللغية يف الوقت احلا�سر. وي�سري البع�ض اإىل عوامل تكاليف اأخرى متنوعة تعك�ض االرتفاع يف 

معدل الت�سخم العام لالأ�سعار يف املنطقة. وبالتايل، وعلى الرغم من انخفا�ض امللحوظ يف تكلفة املدخالت 

التي هي االأكرب اأهمية، فمن من ال�سعب اأن ن�ستنتج اىل اأي مدى وكم �ستطول الفرتة الزمنية التي �ستنحو 

فيها التكلفة االإجمالية نحو االنخفا�ض عندما يتم جتميع مكونات التكاليف.

ال�ضكل - 11: مكونات هيكل تكلفة م�ضروع منوذجي �ضخم للطاقة

      امل�سدر : وحدة اأبحاث اأبيكورب.

عامل املدخالت

هوام�ض املقاولني

خماطر تغري االأ�سعار 

واخلدمات

ال�سخامة املفرطة 

اأخرى

7 - A thorough and insightful analysis of the pricing of project risks is given in E.W. Merrow, ‘The Cost of 
Project Risks: Contracting for Large International Projects in the New Era’, Independent Project Analysis 
(IPA), Inc., 2006.

8 -  According to IPA, in a direct communication to the author, although it is not unreasonable to expect 
consolidation, this is unlikely to affect Tier-1 companies. These ten top EPC companies already control 
three-quarters of the process industry market and a greater share of the market for large-scale projects.
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11. وفرة املواد اخلام 9

على الرغم من اأن عدد كبري من البلدان العربية متتلك احتياطيات كبرية من الغاز الطبيعي، 

اال اأن و�سع اإمداداتها ي�سعب قيا�سه. وميكن اإجراء حماولة مبدئية من خالل حتديد مواقع “منط 

وا�ستخدام  هيكل  يعك�ض  االأمثل”، الذي  العر�ض  “منط  ويعرف  العربية.  للبلدان  االأمثل”  العر�ض 

املوارد، باأنه جمموعة واحدة من احللول التي تعادل ح�سة اإنتاج الغاز من اإجمايل اإنتاج البرتول مع 

ح�سة احتياطيات الغاز من اإجمايل االحتياطيات البرتولية. وامل�سافة االإقليدية الب�سيطة تبني مدى 

اختالف البلدان العربية من النقطة االأمثل. فالبلدان التي تقع اأعلى خط “منط العر�ض االأمثل” 

اأنها تقوم با�ستخدام املزيد من الغاز  املنقط )كما هو مو�سح يف ال�سكل - 12(، كالبحرين، يعني 

ب�سكل ال ميكنها حتمله. وعلى العك�ض من ذلك، فاإن البلدان التي تقع حتت هذا اخلط، كما هو 

احلال بالن�سبة جلميع البلدان العربية االأخرى، تتمتع باملقدرة على ا�ستخدام مزيد من الغاز. وينبغي 

ت�سجيع االجتاه نحو خط “منط العر�ض االأمثل” املنقط، ما مل يتم النظر اإىل مثل هذه اخلطوة 

باعتبارها نتيجة لتزايد الطلب مبعدل اأ�سرع من االإ�سافات اإىل االحتياطيات. ويبدو هذا يف حالة 

اململكة العربية ال�سعودية، واالإمارات العربية املتحدة والكويت و�سلطنة عمان.

 ال�سكل - 12: توزع موقع البلدان العربية الرئي�سية املنتجة للغاز حول خط منط العر�ض االمثل

البحرين

قطر

م�سر

اجلزائر

الغاز يف جممل االحتياطيات البرتولية

الكويت

ال�سعودية

ليبيا

االإمارات

�سورية
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9 This section has been adapted from APICORP’s Economic Commentary Vol 4, No 11-12. The 
commentary was concurrently published in MEES dated 25 January 2010, under the title: “Powering 
the Arab Economies in a New, More Challenging Environment”.
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ولو اأخذنا نظرة ديناميكية طويلة املدى عو�سا عن التو�سيف اأعاله، للجاأت اململكة العربية ال�سعودية 

لتقنني اإمدادات الغاز للم�سروعات ال�سناعية اجلديدة. ومع ذلك، فهي تعلق اآماال كبرية على اكت�سافات 

جديدة للغاز الطبيعي يف حو�ض الربع اخلايل الذي ي�سهد حاليا ن�ساطا ا�ستك�سافيا كبريا.

ومل يكن اأمام البلدان االأخرى من خيار اآخر �سوى التفكري يف الواردات. ويف هذا ال�سدد، 

تقع  دولة االإمارات العربية املتحدة يف املركز الثاين يف ال�سكل اأدناه، مما يعك�ض التحول الكبري 

اأنابيب دولفني.  الغاز القطري عرب خط  الواردات الكبرية من  اأعقاب  اإمداداتها يف  يف و�سع 

والكويت التي مل تقبل خيار مماثل العتبارات العبور، فقد ا�سطرت اإىل اختيار واردات الغاز 

الطبيعي امل�سال من مناطق بعيدة جدا ) تلقت  الكويت اأول �سحنة من الغاز الطبيعي امل�سيل يف 

املرفاأ العائم مبيناء االأحمدي  يف اأغ�سط�ض 2009، حيث مت �سحن الغاز الطبيعي امل�سيل من 

. 
10

قبل �سركة �سل للغاز الطبيعي امل�سال من م�سنع �سخالني الثاين(

12. حتديات التمويل

ت�سافرت ال�سكوك املكتنفة للتكاليف والقيود املفرو�سة على توافر املواد اخلام مع التحديات 

احلقيقية املتعلق بعمليات التمويل. ففي ظل اأزمة االئتمان وا�سطراب ال�سوق النفطية، �سهدت 

هيكلة روؤو�ض اأموال امل�سروعات حتوال ملحوظا.

يذكر اأن متطلبات راأ�ض املال وهيكلته واملخاطر املتعلقة به تعترب ق�سايا معقدة وهي تقع خارج 

نطاق هذا التقرير. وهناك طريقة ب�سيطة لو�سف ذلك وهي ن�سبة التمويل الذاتي اإىل القرو�ض. 

ومن املالحظ  اأن هيكلة متويل امل�سروعات قد اجتهت نحو اأ�سلوب التمويل الذاتي ب�سكل كبري. 

وعادة ما ت�ستخدم ال�سناعة االأرباح املحتجزة لتمويل م�سروعات القطاع ال�ساعد ذات املخاطر 

املال  وراأ�ض  القرو�ض  ا�ستخدام  اإىل  الغالب  فاإنه مييل يف  املقابل،  املرتفع. ويف  والعائد  العالية 

اخلارجي لتمويل م�سروعات ال�سناعات الالحقة ذات املخاطر املنخف�سة، والعائد املنخف�ض.

 وبناء على عقود امل�ساريع االأخرية، فاإن ن�سبة التمويل الذاتي اإىل القرو�ض يف قطاعات 

التكرير والبرتوكيماويات املعتمدة على النفط  كانت 35:65. وكانت الن�سبة يف القطاع الالحق 

املعتمد على الغاز 40:60 نظرا الرتفاع خماطر توافر املواد اخلام. ويف قطاع توليد الطاقة 

امل�ستقلة  امل�ساريع  نفوذ  انخفا�ض  يعك�ض  30:70 مما  الن�سبة  كانت  املياه،  وحتلية  الكهربائية 

لتوليد الطاقة وحتلية املياه.ومن اجل تعزيز العائد على التمويل، عادة ما ي�ستهدف امل�ستثمرون 

من القطاع اخلا�ض ن�سبة التمويل الذاتي اإىل االقرتا�ض التي ت�سل اإىل 10:90. وبعد االأزمة 

املالية قد ال يكون القطاع اخلا�ض قادر على حتمل ح�سة اأعلى لالأ�سهم وال لالرتفاع يف تكلفة 

اأن تكون م�ساهمة  م�ساريع توليد الطاقة امل�ستقلة  التمويل طويل االأجل. ولذلك، من املتوقع 

وم�ساريع حتلية املياه والتوليد امل�ستقلة  يف اال�ستثمارات املحتملة اأقل بكثري من 40 % وهي 

الن�سبة امل�سجلة يف التقرير املا�سي.وعلى هذا االأ�سا�ض، فمن املتوقع اأن يكون املتو�سط املرجح 

لهيكل التمويل لكامل �سل�سلة اإمدادات النفط والغاز عند م�ستوى 55 % للتمويل الذاتي و45 % 

لالقرتا�ض للفرتة 2010 - 2014 )اجلدول - 3(، مقارنة مع ن�سبة 50:50 الواردة يف التقرير 

ال�سادر قبل االأزمة للفرتة  2008 - 2012.

10 Kuwait received a first cargo of LNG at its floating regasification terminal at Mina Al-Ahmadi in 
August 2009. LNG was shipped by Shell from Sakhalin II LNG plant.
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امل�سدر : وحدة اأبحاث اأبيكورب.

ومهما كان االجتاه يف هيكل التمويل، فاإن حتقيق املتطلبات الراأ�سمالية املطلوبة من جهة 

واملزج املطلوب بني التمويل الذاتي واالقرتا�ض �سيمثل عملية حتد كبرية.

 فمن جهة اأوىل، فاإن انخفا�ض اأ�سعار النفط دون 60 دوالرا للربميل لفرتة طويلة �سوف 

واالإنتاج  اال�ستك�ساف  بقطاع  ال�سلة  ذات  امل�سروعات  لوكالء  الذاتي  التمويل  قدرة  على  يوؤثر 

)املنبع(. وكما لوحظ يف وقت �سابق، فقد كان �سعر  60 دوالر للربميل هو احلد االأدنى من 

النطاق ال�سعري الذي يقع يف نقطة االلتقاء بني ال�سعر االقت�سادي لتطوير م�ساريع يف املنطقة 

وال�سعر النقدي الالزم لتلبية متطلبات البلدان املنتجة للنفط من العائدات. ومثل ذلك امل�ستوى 

ال�سعري �سيحد من حجم االأرباح املحتجزة لل�سركات، وينتهي االأمر بالتايل اإىل تقييد التمويل 

الذاتي. اأما من اجلهة الثانية، فاإن اآفاق متويل م�سروعات ال�سناعات الالحقة ال تزال م�سوبة 

بعدم الو�سوح، حيث �ستكون اال�ستدانة بالن�سبة اإليها اأكرث �سعوبة، وحيث �سيرتاوح حجم الديون 

ال�سنوية ما بني 30 اإىل 42 مليار دوالر اأمريكي على مدى ال�سنوات اخلم�ض املقبلة. واحلد 

االأدنى ناجت عن متطلبات راأ�ض املال الفعلية الذي مت التو�سل اإليه يف التقرير احلايل وهيكلة 

راأ�ض املال امل�سار اإليها اأعالها. اأما احلد االأعلى فيعود اإىل املتطلبات املحتملة واىل مدى �سرعة 

عودة امل�ساريع التي اأ�سبحت غري جمدية، عندما يتح�سن املناخ التجاري. ويعترب م�ستوى 38 

مليار دوالر اأعلى معدل �سنوي يتحقق يف �سوق القرو�ض بالن�سبة لقيمة الو�سيط، وقد حتقق 

هذا امل�ستوى قبل بداية اأزمة االئتمان العاملية )ال�سكل - 13(.

 ويكاد يكون من ال�سعوبة مبكان يف الوقت احلا�سر اأن يتم توفري مثل تلك املبالغ من الديون 

نظرا ملحدودية توافر االئتمان، وارتفاع تكاليف االقرتا�ض والت�سدد يف �سروط االإقرا�ض، وذلك 

اجلدول 3: املتطلبات الراأ�سمالية املحتملة وهياكل التمويل املتوقعة مل�سروعات �سل�سلة النفط والغاز الطبيعي 

يف املنطقة العربية خالل الفرتة 2010-2014

هيكل التمويل املتوقع )%(املتطلبات اال�ستثمارية

قرو�ضمتويل ذاتياحل�صة )%(مليار دوالر

 النفط�سل�سلة

70151000املنبع
10210065الو�سطى
1403035الالحقة

الغاز�سل�سلة

45101000اأمامية
1531000و�سطى
110234060الحقة

80173070توليد الكهرباء وحتلية املياه

4705545اإجمايل اال�صتثمارات
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على الرغم من حترك بع�ض �سناديق اال�ستثمار العربية لال�ستفادة من الوفورات العامة وزيادة 

�سايف االإقرا�ض وم�ساركتها يف �سوق الدين املحلي، كما كان احلال يف اململكة العربية ال�سعودية 

على وجه اخل�سو�ض.

13. مناخ ال�ستثمار

لل�سركات  االئتمانية  الت�سنيفات  اإن 

قيود  تكتنفها  ما  دائما  هي  والتي  وامل�ساريع، 

املخاطر ال�سيادية، �سيتم التدقيق عنها اأكرث من 

اأي وقت م�سى. واجلدير بالذكر، ال يتمتع كل 

بلد عربي بت�سنيف ائثماين. فمن بني 15 دولة 

عربية منتجة للبرتول، جند ثمانية دول فقط 

الت�سنيف  وكاالت  قبل  من  للت�سنيف  تخ�سع 

جمل�ض  بلدان  ظلت  فقد  املعروفة.  االئتماين 

واململكة  وقطر  الكويت   ( اخلليجي  التعاون 

العربية ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة ( 

حمافظة على م�ستوى التقييم AA- من قبل 

�ستاندرد اند بورز - اأو ما يعادل هذا امل�ستوى 

االئتماين  الت�سنيف  وكاالت  تقييمات  من 

لذلك �ستكون بلدان هذه املجموعة  االأخرى – 

قادرة على خف�ض تكلفة االقرتا�ض ن�سبيا والتمتع 

باأف�سل �سروط االإقرا�ض )اجلدول - 4(.

ال�شكل - 13: قرو�ض متويل امل�شاريع يف قطاع الطاقة العربي

�ستاندرد 

�آند بورز
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ت

AAAa2AA-الكويت
AAAa2nr-قطر

AAA1-AA-ال�سعودية
nr*.Aa2**nrالإمارات
AA2Aالبحرين
AA2.a.nعمان
nrnr+BBBليبيا
BBBBaa2BBBتون�س
BBBa1-BBB+املغرب

ي
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BBBa1+BB+م�سر
BBBa2nrالأردن
BB2-Bلبنان

اجلدول - 4: الت�صنيف االئتماين لبع�ض البلدان العربية

.)A( را�ض اخليمة ** .)A( ورا�ض اخليمة ) AA( اأبوظبي*
nr   : غري م�سنفه. 

 امل�سدر:  �سي.اأر.اأيه،  دي�سمرب 2009
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خارطة  اأبيكورب االإدراكية

ال�ستكمال العدد املحدود اأعاله من الت�سنيفات االئتمانية، و�سعت اأبيكورب خريطة اإدراكية  

للمناخ اال�ستثماري يف قطاع الطاقة لت�سمل اخلم�سة ع�سر دولة عربية منتجة للبرتول. وياأخذ 

هذا الت�سنيف يف االعتبار الثالث �سمات الرئي�سية التالية، اإمكانات اال�ستثمار، ودرجة املخاطرة 

القطرية، واملناخ اجلاذب لال�ستثمار.

يكون  فعادة  اال�ستثمار،  وامكانات  اال�ستثمار  بني  فرق  هناك  اال�ستثمارية:  االإمكانات 

اال�ستثمار عبارة عن دالة ريا�سية ذات عالقة بالطلب امل�ستقبلي الذي يدهم وي�سكل جزء من 

منو ال�سناعة املتوقع وحجم الطاقة االنتاجية اال�سافية الالزمة التي تالئم ذلك النمو. ومثل 

القطرية،  املخاطرة  درجة  منها حتديدا  والتي  العوامل  من  بعدد  مقيدا  يظل  اال�ستثمار  هذا 

واملناخ اجلاذب لال�ستثمار.

ويف املقابل من ذلك يجب ان تكون اإمكانات اال�ستثمار دالة غري مقيدة باالأ�سول. ومن هذا 

املفهوم، فاإن موؤ�سر اإمكانات اال�ستثمار معرف بو�سوح وقابل للقيا�ض وهو حجم االحتياطيات 

النفطية والغازية لكل دولة من الدول اخلم�سة ع�سر املختارة. وقد اأخذ التمو�سع الن�سبي على 

امتداد هذا البعد على اأ�سا�ض اأن موقع ال�سعودية هو املرجع حيث اأنها �سجلت اأعلى نتيجة.

اأواملدرو�ض يف  درجة املخاطرة القطرية: تعرف درجة املخاطرة القطرية بالتغري املدرك/ 

االآفاق االجتماعية وال�سيا�سية، ويف اآفاق موؤ�سرات االقت�ساد الكلي التي قد تكون عوامل م�سجعة 

على تدفق التعاقدات اال�ستثمارية نحو البلد اأو تقف حجر عرثة يف وجهها.

وتركز االآفاق االجتماعية وال�سيا�سية على درجة اال�ستقرار احلكومي �سواء حمليا اأو اإقليميا، 

ومدى قدرة احلكومة على حت�سيل ت�سديق الربملان اأو اأي كيان �سيا�سي متثيلي اآخر على برامج 

االإ�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي والت�سريعات ذات ال�سلة وكذلك االأجندة املالية وغريها.

وحتلل موؤ�سرات االقت�ساد الكلي اجتاهات النمو االقت�سادي، والبطالة، والت�سخم، وميزان 

املدفوعات، واأ�سعار ال�سرف، ومدى ترابط �سيا�سة احلكومة املالية مع ال�سيا�سة النقدية التي 

يخطها وينتهجها البنك املركزي يف الدولة.

ومن خالل االإطار التحليلي لتقييم ودمج االآفاق ال�سيا�سية واالجتماعية وموؤ�سرات االقت�ساد 

ا�ستنباطه  للمخاطر مت  لدينا ت�سنيف مركب  ينتج  القطرية  الكلي مع عوامل درجة املخاطرة 

با�ستخدام منهجية اأبيكورب لتحديد درجة املخاطرة القطرية الداخلية.

املناخ اجلاذب لال�ستثمار: اإن املناخ اجلاذب لال�ستثمار الذي يدعم بوا�سطة ال�سيا�سة املنتهجة 

يف جمال الطاقة الهيدروكربونية، والبيئة املالية، مت تقييمه من خالل طرح االأ�سئلة التالية:

- �سيا�سات الطاقة: كيف يتم فهم واإدراك كل روؤية حكومية على حدة؟ وهل هي مت�سقة متاما مع املبادئ والقواعد 

واالأهداف واال�سرتاتيجيات؟

- االإطار القانوين واملوؤ�س�سي واملايل: هل تتم ترجمة اأي �سيا�سة حكومية ب�سكل جيد اإىل قوانني وت�سريعات وا�سحة؟

11 Project finance is based on a non-recourse or limited-recourse structure where equity and debt 
-typically 30percent and 70percent of total project costs respectively - are paid back from the revenues 
generated by the project. Generally, the project assets being financed are used as collateral.
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- الهياكل املالية والبيئة: هل البيئة التجارية يف البالد م�ستعدة وقادرة على متويل امل�ساريع املختلفة؟ وما مدى التطور 

احلا�سل يف ال�سوق املالية للبالد؟

اأن مثل هذه االأ�سئلة  ال ميكن طرحها بطرق حتليلية وا�سحة، فقد مت ا�ستخدام  وحيث 

اجلاذب  املناخ  وتقدير  حل�ساب    Technique  Delphi  Step  Two لدلفي  اخلطوتني  طريقة  

لال�ستثمار يف كل دولة من الدول اخلم�سة ع�سر املختارة. يذكر اأن جمموعة دلفي تهدف من 

خالل طريقتها اىل اأن تكون عملية احل�سول على املعلومات من خالل جمموعة خرباء. ووفق 

هذه العملية ي�سارك اخلرباء �سواء فرادى اأو كمجموعة للح�سول على اأف�سل راأي يف الق�سية 

املطروحة للت�ساوؤل.

بعدين  التي اختزلت  يف  االأبعاد  االإدراكية ثالثية  ابيكورب  14 خارطة  ال�سكل -  ويو�سح 

لغر�ض الت�سهيل واالإي�ساح موقع كل الدول اخلم�سة ع�سر املختارة بحيث متثل كل نقطة دولة. 

وهذه النقط مت�ساوية البعد من النتائج امل�سجلة لكل دولة باعتبار ال�سمات الثالث املختارة وهي 

اإمكانات اال�ستثمار، ودرجة املخاطرة القطرية، واملناخ اجلاذب لال�ستثمار.

ال�سخمة،  اال�ستثمارية  االمكانات  تعك�ض  التي  املثالية  النقطة  ال�سابقة  اخلارطة  وتو�سح 

وانعدام وجود املخاطرة القطرية، واملناخ اجلاذب لال�ستثمار ب�سكل كبري. وتبدو الدول منت�سرة 

على اأجزاء خمتلفة وعلى م�سافات متباينة من النقطة املثالية فهي، اأي الدول اخلم�سة ع�سر، 

قد تكون منعزلة او قريبة من بع�سها البع�ض.

ال�سكل - 14: خارطة اأبيكورب الإدراكية للمناخ اجلاذب لال�ستثمار
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هناك دولة واحدة تتمتع مبوارد هيدروكربونية هائلة وبالتايل بامكانات ا�ستثمارية �سخمة 

حيث  من  امثل   ( االأمثل  اجلزء  يف  متمركزة  جندها  لذلك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وهي 

االإمكانات اال�ستثمارية الهائلة، واملناخ اجلاذب لال�ستثمار( . 

ويف اجلزء الذي يتمتع بامكانات ا�ستثمارية �سخمة، ومناخ جاذب لال�ستثمار ب�سكل جيد، 

هذه  ان  الوا�سح  ومن  والكويت.  وقطر  االإمارات  جند  قليلة،  فيه  القطرية  املخاطرة  ودرجة 

لكن  لال�ستثمار،  جاذب  مبناخ  وتتمتع  القطرية،  املخاطر  فيها  تنخف�ض  الدول  من  املجموعة 

االإمكانات اال�ستثمارية فيها تعد اأقل من نظريتها يف ال�سعودية. وتعد هذه البلدان قريبة من 

النقطة االأمثل.

اأما بقية الدول العربية االأخرى فقد كانت مواقعها موزعة قريبة ن�سبيا من بع�سها البع�ض 

كما هو مو�سح باخلارطة االإدراكية، وجند العراق بعيد جدا عن النقطة االأمثل، ولكن موقعه 

على اخلارطة �سهد حت�سنا ملحوظا مقارنة مبا ورد يف التقارير ال�سابقة.

ال�ستنتاجات والتو�سيات

 نتيجة لالجتاه ال�سعودي يف ال�سوق النفطية، �ساد االعتقاد يف ذلك الوقت باأن املنطقة 

اأ�سعار  له  تعر�ست  التي  احلاد  االنخفا�ض  اأن  اإال  االأزمة،  هذه  لعواقب  معر�سة  العربية غري 

النفط بعد ذلك اإ�سافة اإىل ا�ستمرار القيود على االإقرا�ض امل�سريف اأثرت �سلباً على التطلعات 

اأمام  يكن  مل  االأزمة  تلك  مع  وللتكيف  باملنطقة.  الطاقة  واال�ستثمارية يف جمال  االقت�سادية 

امل�سئولني عن �سيا�سيات الطاقة بالدول العربية ومرّو جي وم�ستثمري امل�سروعات خيار �سوى 

انعك�ض  وبذلك  امل�سروعات،  وتقلي�ض حجم حمافظ  اال�ستثمارية  ا�سرتاتيجياتهم  تقييم  اإعادة 

اجتاه امل�سار الت�ساعدي الذي حتقق خالل ال�سنوات ال�سابقة. 

 يبني التقرير تراجع حجم اال�ستثمارات الراأ�سمالية املحتملة لفرتة اخلم�ض �سنوات املقبلة 

اأكد  كما  امل�سروعات.  كلفة  يف  املرتقب  االنخفا�ض  ذلك  اأ�سباب   - اأهم  ومن   ،2010-2014
امل�سروعات  واإلغاء  لتاأجيل  نظراً  االأموال  لروؤو�ض  الفعلية  احلاجة  انخفا�ض  ا�ستمرار  التقرير 

التي اأ�سبحت غري جمدية اأو متويلها غري متاح. اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هيكلة متويل امل�سروعات 

ن�سبة  بقيت  حني  يف  الذاتي،  التمويل  من  اأكرب  ن�سبة  نحو  يف جمملها،  اجتهت،  قد  املتبقية 

اال�ستدانة مل�سروعات ال�سناعات الالحقة مرتفعة. واإذا اأخذنا بعني االعتبار ما �سلف باالإ�سافة 

اإىل ازدياد جتنب املخاطر من قبل البنوك والت�سدد امللحوظ يف �سروط االإقرا�ض، فاإن احل�سول 

على القرو�ض املطلوبة اأ�سبح اأكرث حتديا من اأي وقت م�سى. برغم بدء عودة اال�ستقرار يف 

غري  �سابقاً  اأجلت  التي  امل�سروعات  قيام  اإعادة  �سرعة  اأن  اإال  والنفطية،  االئتمانية  االأ�سواق 

موؤكدة. علما باأن انتعا�ض االقت�ساد واال�ستثمار يف قطاع الطاقة �سيعتمد يف نهاية املطاف على 

درجة النمو االقت�سادي العاملي. يف حني اأن البنوك

قد ال ت�ستاأنف االإقرا�ض بالقدر املطلوب، حتى وان �سرفنا النظر عن املخاوف الناجمة عن 

م�ساعب دبي املالية. ووفقاً ملا تقدم، فاإن تو�سياتنا املقرتحة واملتعلقة بال�سيا�سة اال�ستثمارية 

تندرج يف اأربعة حماور رئي�سية: اأوال، ا�ستمرار احلكومات العربية يف تعوي�ض الرتاجع يف تدفق 

اال�ستثمارات اخلارجية للمنطقة باإعادة توظيف  اأ�سولها امل�ستثمرة خارجيا عن طريق ال�سناديق 
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ال�سيادية .ثانيا، توفري ال�سيولة وتعزيز ر�سملة املوؤ�س�سات املالية االإقليمية العاملة يف املنطقة 

العربية وتوجيه هذه االأموال نحو املوؤ�س�سات املعنّية بتطوير �سناعات البرتول والطاقة لكونها 

رافعة قوية للنمو االقت�سادي واالجتماعي يف املنطقة. ثالثا، يتوجب على الدول العربية، وهي 

ب�سدد مراجعة اإ�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية، اأن ت�ستثني م�سروعات قطاعات الطاقة الكهربائية 

والكهرومائية، العامة منها اأو اخلا�سة، من خيارات االإرجاء والتاأجيل. واأخرياً، يف ظل ازدياد 

جتنب املخاطر، وتاأثري ذلك �سلباً على مدى توفر التمويل وارتفاع تكاليفه، فاإن ال�سيا�سة املف�سلة 

اأت�ستخدمنها،  التي  االإدراكية”  “اخلريطة  وتاأكد  املخاطر.  تقليل  العمل على  ملجابهة ذلك هو 

وتعرف ب اأهمية،”mapping perceptual” حت�سني املناخ اال�ستثماري ليحظى باالأولوية من 

قبل �سناع ال�سيا�سات االقت�سادية لدول املنطقة.
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----------------------------------

  1 - قدمت هذه الورقة يف حلقة النقا�ش الرابعة , موؤمتر الطاقة العربي التا�صع )9 - 12 مايو / اأيار 2010 الدوحة - دولة قطر .
  *  مدير االإدارة االقت�صادية - اأوابك .    

التنمية  عملية  حتريك  يف  حيويًا  دورًا  )البرتول(  والغاز  النفط  قطاع  يلعب 

االقت�صادية يف الوطن العربي, �صيما واأن عائداته ت�صكل العمود الفقري القت�صادات 

اأغلب البلدان العربية. كما �صاهمت �صناعة البرتول يف حدوث حتوالت اقت�صادية 

امل�صدرة  خا�ش  وب�صكل  العربية  البلدان  اقت�صادات  يف  م�صبوقة  غري  واجتماعية 

الرئي�صية للنفط منها خالل العقود الثالثة االأخرية.

اأن ت�صاهم يف تعزيز  اأهم االأن�صطة التي ميكن  وتعد �صناعة النفط والغاز من 

طويلة  �صل�صلة  على  ت�صتمل  واأنها  خ�صو�صًا  العربية  البلدان  بني  التعاون  وزيادة 

اأو  االإقليمي  اأو  الثنائي  ال�صعيد  على  �صواء  للتعاون  فر�صًا  يتيح  ما  املراحل,  من 

الدويل.

وبهدف تنويع م�صادر دخلها وح�صولها على القيمة امل�صافة للنفط والغاز املنتج 

البرتولية  ال�صناعة  العربية با�صتثمارات يف كل مرحلة من مراحل  البلدان  دخلت 

واأ�صبحت متتلك ن�صاطات �صناعية من خالل م�صاهمتها يف ميادين اال�صت�صكاف 

واالإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع باالإ�صافة اإىل ال�صناعات الالحقة, وب�صكل خا�ش 

حمليًا  املنتجة  والغاز  النفط  م�صادر  على  تعتمد  التي  البرتوكيماوية  ال�صناعات 

عن  ببع�ش  بع�صها  االقت�صادية  القطاعات  ربط  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  اأولية.  كمواد 

طريق �صبكة من ال�صناعات املتكاملة والذي اأدى بدوره اإىل خلق فر�ش اأكرب للتعاون 

العربي يف تلك املجاالت.

مقدمة

التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي 1  

جميل طاهر * 

�سكل النفط والغاز امل�سدر الأ�سا�س للرثوة والدخل يف معظم البلدان العربية طيلة 

يف  البلدان  هذه  يف  البرتولية  ال�سناعات  وتطور  قيام  �ساهم  وقد  الأخرية،  ال�ستة  العقود 

تطوير امل�ستوى املعا�سي ل�سكانها، وغدا قطب جذب للمواطنني العرب من الدول التي تفتقر 

اإىل الرثوة النفطية، وبذلك حدث نوع من تقا�سم الرثوة النفطية، عم خمتلف مناطق الوطن 

تعاون عربي يزداد  العاملني، بل ظهر هناك  الأمر هنا على حتويالت  العربي، ومل يقت�سر 

قوة ومتانة يف جمالت الطاقة املختلفة، ومنها �سناعات النفط والغاز الطبيعي، حيث �سهد 

هذا املجال تنام مطرد للتعاون والتن�سيق الثنائي ومتعدد الأطراف، وبرزت م�ساريع عربية 

م�سرتكة، ومدت خطوط اإمداد ونقل للنفط والغاز عابرة للحدود بني الدول العربية. ت�سعى 

هذه الدرا�سة اإىل ر�سم ما اأجنز يف هذا ال�سدد، والآفاق املب�سرة مبزيد من التكامل.
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وعلى الرغم من حداثة �سناعة الغاز الطبيعي يف الوطن العربي باملقارنة مع �سناعة النفط، فقد 

تزايد  ب�سوء  الأخرية،  ال�سنوات  وب�سكل خا�س خالل  العربي  التعاون  زيادة  كبري يف  ب�سكل  �ساهمت 

الطلب على الغاز الطبيعي لعتبارات بيئية ب�سبب قلة امللوثات املرتتبة على ا�ستخدامه. وقد تعززت 

هذه الفوائد يف ظل التقدم التقني لتوليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام نظام الدورة املركبة، مما زاد 

من اجلدوى القت�سادية ل�ستخدامه و�سجع على عمليات الربط بني الدول العربية. وقد ا�ستفادت 

م�سروعات الغاز الطبيعي بني الدول العربية من عاملني رئي�سيني، اأولهما احلر�س على تنمية وتطوير 

البنى التحتية لقطاع النفط والغاز يف الدول البرتولية، خا�سة خطوط الأنابيب، وبالتايل فاإن تو�سعة 

الإرادة  توفر  وثانيهما  املجالت،  ن�سبيا يف هذه  ي�سرياً  املجاورة ي�سبح  الدول  لت�سمل  الأنابيب  �سبكة 

ال�سيا�سية يف الدول العربية لت�ساند املخت�سني يف توجههم لإقامة م�سروعات حمددة للتعاون يف جمال 

الغاز الطبيعي، وامل�ساعدة على بلورة امل�سروعات القائمة اأو قيد الإن�ساء والدرا�سة. 

ال�سعيد  �سواء على  العربية،  الدول  قيام جمموعات من  ب�سكل عام يف  العربي  التعاون  وجت�سد 

اخلام  للنفط  �سوميد  اأنبوب  مثل  والغاز  للنفط  الأنابيب  م�ساريع  بع�س  بتنفيذ  الإقليمي،  اأو  الثنائي 

و�سبكة الغاز بني م�سر والأردن و�سوريا ولبنان، وبني دول جمل�س التعاون، ويف �سمال افريقيا. كما اأن 

هناك م�سروعات للتعاون قيد الإن�ساء اأو خمطط لها. 

كما مت اإن�ساء �سركات م�سرتكة منبثقة عن منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك( وذلك 

جت�سيداً ملا ن�ست عليه اتفاقية اإن�ساء املنظمة ب�ساأن »الإفادة من موارد الأع�ساء واإمكانياتهم امل�سرتكة 

اإن�ساء م�سروعات م�سرتكة يف خمتلف اأوجه الن�ساطات يف �سناعة البرتول التي يقوم بها جميع  من 

الأع�ساء اأو من يرغب منهم يف ذلك«. واأثبتت ال�سنوات املا�سية متانة الأ�س�س التي ا�ستندت اإليها اأوابك 

الدول  البرتولية يف معظم  ال�سناعة  لن�ساطات  مكمال  اأ�سبحت جزءاً  التي  ال�سركات  اإن�ساء هذه  يف 

العربية.  

اأعداد  تزايد  ب�سوء  املا�سية  ال�سنوات  العربية خالل  البينية  ال�ستثمارات  تدفق  وترية  وتزايدت 

�سركات القطاع اخلا�س العربي التي �ساهمت يف جمالت التعاون العربي املختلفة لت�سبح �سريكاً اأ�سا�سياً 

اإىل جانب �سركات النفط الوطنية التقليدية. ويرجع ذلك لإ�سباب عديدة من اأهمها توفر ال�سيولة اإثر 

 2008 عام  من  الأول  الن�سف  لغاية  قيا�سية  م�ستويات  اإىل  وو�سولها  العاملية  النفط  اأ�سعار  ت�ساعد 

القت�سادي  النفتاح  باجتاه مزيد من  العربية  البلدان  بع�س  اتخذتها  التي  الإجراءات  اإىل  بالإ�سافة 

وجذب وت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية والعربية من خالل تقدمي حوافز مالية للم�ساريع ال�ستثمارية 

اجلديدة بالإ�سافة اإىل ت�سهيل وت�سريع الإجراءات الإدارية املرتبطة باإن�ساء تلك امل�ساريع.

اإل اأن الأزمة املالية العاملية التي ع�سفت بالقت�ساد العاملي خالل الن�سف الثاين من عام 2008 

وما اأدت اإليه من تداعيات من انخفا�س يف الطلب وهبوط حاد يف اأ�سعار النفط واأزمة ائتمانية عاملية 

خانقة اأدت مبجملها اإىل تاأجيل اأو اإلغاء بع�س امل�ساريع. علماً باأن �سركات القطاع اخلا�س هي املت�سرر 

الأكرب ب�سوء اإمكانياتها املالية املتوا�سعة ن�سبياً.

تهدف الدرا�سة اإىل ا�ستعرا�س دور النفط والغاز الطبيعي يف تعزيز التعاون يف جمال الطاقة بني 

الدول العربية من خالل ا�ستعرا�س امل�ساريع العربية امل�سرتكة �سواء القائمة حالياً يف الدول العربية يف 

جمال البرتول، اأو امل�ساريع امل�سرتكة قيد الدرا�سة.  كما ت�ستعر�س الدرا�سة واقع ال�سركات امل�سرتكة 

الدول  التعاون بني  تعزيز  ودورها يف  )اأوابك(  للبرتول  امل�سدرة  العربية  الأقطار  املنبثقة عن منظمة 

العربية يف هذا املجال واآفاق التعاون العربي يف جمال الطاقة.  

يتناول اجلزء الأول من الدرا�سة اأهمية التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي. وي�ستعر�س 
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اأو قيد الدرا�سة اأو املخططة بني  اجلزء الثاين م�ساريع اأنابيب النفط والغاز امل�سرتكة القائمة حالياً 

الدول العربية. ويبحث اجلزء الثالث يف اأوجه التعاون الأخرى يف جمال الطاقة، مثل تاأ�سي�س �سركات 

والتعاون يف جمال ال�ستك�ساف ويف جتارة  الطبيعي،  والغاز  النفط  للعمل يف جمال  عربية م�سرتكة 

النفط اخلام واملنتجات النفطية، والتكرير والتوزيع وقطاع اخلدمات والإن�ساءات. وير�سد اجلزء الرابع 

دور ال�سركات املنبثقة عن منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك( يف تعزيز التعاون البرتويل 

بني الدول العربية، يف �سوء عوامل متعددة �ساهمت يف زيادة اأهميتها �سمن هذا الإطار. اأما اجلزء 

اخلام�س فيتناول باإيجاز اآفاق التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي والعوامل التي قد ت�ساعد 

على زيادة وتائر هذا التعاون يف امل�ستقبل. ويلي ذلك اخلال�سة وال�ستنتاجات.

تت�سح اأهمية التعاون العربي يف جمال الطاقة من جوانب عديدة منها م�ساهمته اجلادة بالدفع 

باجتاه التكامل القت�سادي العربي الذي يقود بدوره اإىل ال�ستغالل الأمثل للم�سادر الطبيعية للبلدان 

العربية ويف مقدمتها النفط والغاز التي تت�سم باأهمية بالغة بالن�سبة لقت�سادات البلدان العربية وب�سكل 

خا�س، لالأقطار الأع�ساء كونها بلدان منتجة وم�سدرة رئي�سية وتلعب دوراً حيوياً يف جتهيز ال�سوق 

العاملي باإمدادات من النفط والغاز لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة. 

من  وذلك  العربية  املنطقة  يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  والغاز  النفط  قطاع  يرتبط 

خالل ا�ستهالك النفط وم�ستقاته )الغازولني وزيت الغاز والنافتا وغاز البرتول امل�سال وزيت الوقود 

والكريو�سني ووقود الطائرات واملنتجات الأخرى( والغاز الطبيعي وا�ستخدامها كم�سادر للطاقة، وكمادة 

اأولية يف القطاعات القت�سادية املختلفة، خ�سو�ساً واأن البرتول ي�سكل امل�سدر الأ�سا�س )بحدود 98%( 

من اإجمايل مزيج الطاقة الأولية يف البلدان العربية. حيث اأنه با�ستثناء الكميات املحدودة من الفحم 

والطاقة الكهرومائية يعترب البرتول امل�سدر الوحيد الذي تعتمد عليه بالكامل كم�سدر للطاقة العديد 

من البلدان العربية، وب�سكل خا�س يف اخلليج العربي.

من جهة اأخرى، يعترب النفط والغاز الطبيعي من اأهم م�سادر الدخل يف الدول العربية امل�سدرة 

يعك�س  مما  العربية،  البلدان  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  ن�سبة  باأكرب  وي�ساهمان  والغاز،  للنفط 

دورهما واأهميتهما يف القت�سادات العربية.  كما ي�ساهمان يف التنمية العربية �سواء يف  القت�سادات 

النفطية اأو القت�سادات العربية الأخرى. كما �ساهمت عائدات النفط يف حدوث حتولت اقت�سادية 

واجتماعية غري م�سبوقة بالأخ�س يف الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول خالل العقود الأخرية. ولعبت 

دوراً رئي�سياً يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل وت�سكيل املوارد الأ�سا�سية ملوازناتها حيث مت ا�ستخدام 

لتلك  العامة  واملرافق  لالقت�سادات  التحتية  الأ�سا�سية  والبنية  الهياكل  وبناء  لتحديث  العائدات  تلك 

البلدان وخلق فر�س العمل وحت�سني موؤ�سرات التنمية الب�سرية ورفع متو�سطات دخول الأفراد فيها 

بن�سب ملحوظة. كما  متكنت من زيادة م�ستويات احتياطياتها الر�سمية واحلفاظ على م�ستوى دين عام 

خارجي منخف�س ن�سبياً وذلك يف �سوء التايل:

a ميثل الناجت املحلي االإجمايل لالأقطار االأع�صاء حوايل 84.6 % من جمموع الناجت املحلي االإجمايل للدول 

: اأهمية التعاون العربي في مجال النفط والغاز الطبيعي
ً
اأوال

1 - 1 اأهمية قطاع النفط والغاز في اقت�صادات البلدان العربية
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)ال�صعودية,  االأع�صاء  االأقطار  من  دول  الأربعة  االإجمايل  املحلي  الناجت  وي�صكل    .2008 عام  يف  كما  العربية, 

.
1 
واالإمارات, واجلزائر, والكويت( حوايل 54.6 % من الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية خالل ذات الفرتة

a يلعب قطاع النفط والغاز دورًا هامًا يف اقت�صادات البلدان العربية االأخرى غري النفطية عن طريق 

حترك روؤو�ش االأموال العربية من الدول النفطية اإىل الدول العربية االأخرى وال �صيما منذ بداية �صبعينات 

وحتويالت  م�صرتكة  وم�صاريع  مي�صرة  وقرو�ش  منح   - اإمنائي  عون  من  متعددة  وباأ�صكال  املا�صي,  القرن 

العاملني اإىل بلدانهم االأ�صلية وا�صتثمارات لروؤو�ش اأموال عربية يف دول عربية اأخرى غري دولها وحترك 

�صياحي, والتي تاأثر هي االأخرى بحركة اأ�صعار النفط وعائدات �صادراته.

139مليار دوالر, جاء  – 2008 حوايل   1970 a بلغ حجم امل�صاعدات االمنائية العربية خالل الفرتة 

حوايل 95 % منها اأو 132 مليار دوالر من دول جمل�ش التعاون اخلليجي. 

a بلغ املجموع الرتاكمي اللتزامات العمليات التنموية ملوؤ�ص�صات التنمية العربية )الوطنية واالإقليمية( 

حتى 2008/12/31 حوايل 90 مليار دوالر.

a بلغت تقديرات اال�صتثمارات العربية البينية املبا�صرة  يف عام 2008 حوايل 34 مليار دوالر مقابل 20.7 

مليار عام 2007. وبلغ ر�صيدها الرتاكمي يف الفرتة 1985– 2008 حوايل 141 مليار دوالر *. علمًا باأن 

ثالثة اأقطار )االإمارات وال�صعودية والكويت(  �صاهمت باجلزء االأكرب )74 %( من هذه اال�صتثمارات وذهب 

جزء كبري منها اإىل الدول العربية االأخرى مثل ال�صودان و�صوريا وم�صر ولبنان واملغرب. 

a بلغت حتويالت العاملني يف الدول العربية النفطية اإىل بع�ش الدول العربية امل�صتقبلية كاالأردن ولبنان 

وتون�ش وم�صر واملغرب يف عام 2008 اإىل 27 مليار دوالر.

a �صكلت ال�صادرات النفطية ما ي�صل اإىل 70 % من اإجمايل ال�صادرات العربية عرب الفرتة املمتدة من 

بداية �صبعينات القرن املا�صي اإىل عام 2008 وحوايل 20 % من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل للدول 

العربية وت�صل اإىل 30 % من اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل للعديد من الدول النفطية .

النفط ت�صاعدًا م�صتمرًا بلغت م�صتويات قيا�صية وعربت حواجز غري م�صبوقة وب�صكل  اأ�صعار  a �صهدت 

متتايل منذ بداية القرن احلايل, وباالأخ�ش خالل الفرتة 2004-2008 )الن�صف االأول(. وقد انعك�ش 

ذلك اإيجابًا على ارتفاع حجم العائدات النفطية لالأقطار االأع�صاء باالأ�صعار اجلارية من 159.5 مليار 

618.2 مليار دوالر )تقديرية( يف عام 2008, اأي بزيادة 458.7 مليار  دوالر يف عام 2003 لي�صل اإىل 

دوالر والتي تعادل حوايل 288 % باملقارنة مع عام 2003.

a كما ارتفع الناجت املحلي االإجمايل )باالأ�صعار اجلارية( لالأقطار االأع�صاء بن�صبة اأكرث من 150 % ما بني 

اأ�صعار النفط والغاز منذ عام 2004 اأ�صبحت عوائد �صادرات النفط  عامي 2003 و2008. فمع ارتفاع 

ت�صكل حوايل 34.6 % من الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية كما يف عام 2008 وحوايل 50 % من 

.
2
الناجت املحلي االإجمايل لدول جمل�ش التعاون )كما يف عام 2007(

 ويبني ال�صكل - 1 العالقة بني التغيري ال�سنوي لأ�سعار النفط )معدل �سلة اأوبك( ومعدلت النمو 

ال�سنوية لكل من عائدات �سادرات النفط والناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية لالأقطار الأع�ساء 

*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. التقرير االقت�صادي العربي املوحد 2009

*املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار وائتمان ال�صادرات, مناخ اال�صتثمار يف الدول العربية - 2008
2. التقرير االقت�صادي العربي املوحد 2009 والتقرير ال�صنوي لبنك الكويت الوطني, 2008.
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النفطية  العائدات  باأن هناك عالقة مبا�سرة طردية بني  ويت�سح منه   .2009-2000 الفرتة  خالل 

والناجت املحلي الإجمايل مع اأ�سعار النفط، حيث اأن اأي تغيري يطراأ على اأ�سعار النفط �سلباً اأو اإيجاباً، 

ل بد واأن ينعك�س مبا�سرة وبنف�س الجتاه على العوائد النفطية وبالتايل على الناجت املحلي الإجمايل 

لالأقطار الأع�ساء. 

كما مت اإي�ساح مدى قوة تلك العالقة حيث بلغ معدل التغيري ذروته اإيجاباً يف عام 2008 عندما 

�سجلت اأ�سعار �سلة اأوبك اأعلى معدل زيادة �سنوية بلغت 25.37 دولر/برميل باملقارنة مع عام 2007 

)على رغم النخفا�س الكبري يف الأ�سعار خالل الن�سف الثاين من ال�سنة ذاتها(، ما نتج عن ذلك من 

ارتفاع يف اإجمايل عائدات �سادرات النفط بالأ�سعار اجلارية لالأقطار الأع�ساء، مبعدل 45.6 % خالل 

2008 باملقارنة مع عام 2007 والناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية لالأقطار الأع�ساء الذي �سجل 
هو الآخر اأعلى معدل زيادة �سنوية خالل الفرتة املذكورة بلغت 31 % يف عام 2008 باملقارنة مع العام 

ال�سابق. ويف عام 2009 كان الجتاه �سلبياً. حيث اأدى النخفا�س يف �سعر ال�سلة بواقع 34 دولر/برميل 

)بالإ�سافة اإىل التخفي�س الذي طراأ على اإنتاج الأقطار الأع�ساء( اإىل انخفا�س يف عائداتها بحوايل 50 

% وانخفا�س يف الناجت املحلي الإجمايل بواقع 14.3 % باملقارنة مع عام 2008.

كما يتاأثر حجم تدفق روؤو�س الأموال من الأقطار الأع�ساء اإىل البلدان العربية الأخرى غري النفطية 

بالتغيري يف عوائد �سادراتها النفطية والتي تعتمد بدورها على م�ستويات اأ�سعار النفط. فمثاًل، نتيجة 

لزيادة الأ�سعار والعوائد يف عام 2008 و�سل حجم اإجمايل امل�ساعدات التنموية العربية لبلدان العامل 

ال�سادرة من البلدان النفطية اإىل 5.5 مليار دولر يف عام 2008 باملقارنة مع 3.3 مليار دولر و 3.5 

مليار دولر يف كل من عامي 2006 و 2007 على التوايل، علماً باأن اجلزء الأكرب من تلك امل�ساعدات 

. وعلى 
 1
تتجه للبلدان العربية الأخرى، حيث بلغت تلك الن�سبة 62 % خالل الفرتة 1970 - 2008 

ال�صكل - 1 : التغيري ال�صنوي ل�صعر النفط ) �صلة اأوبك( واملعدل ال�صنوي لعائدات �صادرات النفط والناجت 

املحلي الإجمايل للأقطار الأع�صاء بالأ�صعار اجلارية للفرتة 2000 - 2009

امل�صدر: تقرير االأمني العام ال�صنوي )اأوابك(, اأعداد خمتلفة بيانات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Mees, 29 June 2009.
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�سوء النخفا�س احلا�سل يف الأ�سعار والعوائد يف عام 2009 فاإن م�ستويات تلك امل�ساعدات يتوقع اأن 

تكون اأقل من م�ستويات عامي 2006 و2007. 

مبا اأن تطور �سناعة النفط والغاز وات�ساع ن�ساطاتها يعترب �سرورياً لزيادة وترية التعاون بني الدول 

العربية، فهناك العديد من املوؤ�سرات التي تعزز هذا التطور ومن اأهمها: 

والغاز.  النفط  ل�صناعة  املتعددة  املراحل  من  مرحلة  كل  يف  وا�صعة  ن�صاطات  العربية  الدول  متلك   a

العربية يف ال�صناعة البرتولية يف قطاع  امل�صاهمة  حيث �صهدت العقود االأخرية جهودًا متوا�صلة لزيادة 

اال�صتك�صاف واالإنتاج وقطاع ال�صناعـات الالحقة, ما اأدى اإىل زيادة يف الن�صاطات اخلا�صة بت�صنيع النفط 

والغاز بهدف تنويع م�صادر الدخل وزيادة ن�صبة البرتول امل�صنع يف اأرا�صيها, ما يعني احل�صول على جزء 

اأكرب من القيمة امل�صافة للربميل املنتج. وقد انعك�ش ذلك يف اإقامة �صناعات �صخمة يف جماالت التكرير 

والبرتوكيماويات. 

a �صهد اإنتاج النفط والغاز يف البلدان العربية زيادة كبرية خالل العقدين االأخريين لي�صل اإنتاج النفط 

اإنتاج عام  اأكرث من �صعفني باملقارنة مع م�صتويات  اأي ما يعادل   ,2008 23.7 مليون ب/ي يف عام  اإىل 

1985. بينما بلغت كميات الغاز الطبيعي التي مت ت�صويقها حوايل 392.6 مليار مرت مكعب عام 2007 
مقارنة بحوايل 66 مليار مرت مكعب يف عام 1985, اأي لتت�صاعف بنحو 6 اأ�صعاف مما كانت عليه يف 

زيادة   )NGL( الطبيعي  الغاز  �صوائل  املنتجة من  الكميات  �صهدت  ذاته  الوقت  الثمانينات. يف  منت�صف 

متوا�صلة و�صلت اإىل اأكرث من ثالثة اأ�صعاف. اأما بالن�صبة الإنتاج امل�صايف من امل�صتقات النفطية فقد كانت 

ن�صبة الزيادة 158 % خالل الفرتة ذاتها.  كما يبني ال�صكل - 2.

a نتيجة لتنامي عمليات ت�صنيع النفط والغاز وجناح الدول العربية يف اإقامة �صبكة وا�صعة من مرافق 

النقل والتوزيع داخل كل دولة,  توفرت البنية التحتية االأ�صا�صية يف املجاالت البرتولية يف الدول العربية 

ومتكنت تلك الدول من اإن�صاء �صبكة وا�صعة من خطوط االأنابيب لنقل الغاز الطبيعي وامل�صتقات البرتولية 

�ل�سكل - 2: م�ؤ�سر�ت �لنفط و�لغاز يف �لدول �لعربية، عام 2007 باملقارنة مع عام 1985 ك�سنة �أ�سا�س)100 %(

1-2. تطور �صناعة النفط والغاز في البلدان العربية 

 * 

امل�صدر:  منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول, التقرير االإح�صائي ال�صنوي, اأعداد خمتلفة. 

* اأرقام 2008.
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باالإ�صافة اإىل اأنابيب النفط اخلام.  وقد �صاعد توفر البنية التحتية للنفط والغاز داخل كل دولة على 

املن�صاآت  اإقامة  التكاليف يف هذه احلالة على  املجاورة, حيث تقت�صر  البلدان  النقل مع  تخفي�ش تكلفة 

االإ�صافية للربط بني ال�صبكات القائمة. 

a يعترب تطور �صادرات النفط والغاز اأحد مظاهر التعاون بني الدول العربية, كما هي احلال يف م�صروعات تطوير 

اإقامة خطوط لنقل الغاز عرب تون�ش واملغرب, ما  الغاز اجلزائري وت�صديره اليطاليا واإ�صبانيا, وما �صاحبها من 

اأدى اإىل ا�صتفادة البلدين من الغاز الذي مير عرب اأرا�صيهما. كما يعترب التعاون بني جمهورية م�صر العربية ودول 

اخلليج العربي يف اإن�صاء خط �صوميد بطاقة حوايل 2.5 مليون برميل يوميًا مثااًل على هذا التطور. 

a تطورت وتعززت حركة التجارة البينية للغاز ما بني البلدان العربية,  ب�صوء توفر االإرادة ال�صيا�صية مل�صاندة 

املخت�صني يف الدول العربية يف توجيههم الإقامة م�صروعات حمددة للتعاون يف جمال الغاز الطبيعي كما هو 

احلال يف م�صروع خط الغاز العربي الذي يربط بني م�صر, وكل من االأردن و�صوريا ولبنان, عالوة على توفر 

االإرادة ال�صيا�صية للربط بني دول اخلليج العربي, الذي بداأ مب�صروع دولفني للغاز لتزويد دولة االإمارات العربية 

املتحدة و�صلطنة عمان بالغاز القطري. و�صوف يتيح امل�صروعان اأنفا الذكر اإمكانية اإيجاد �صبكة غاز اإقليمية 

للربط الداخلي بني دول املنطقة متهيدًا ل�صبكة غاز على م�صتوى البلدان العربية.

الذي  الطبيعي  الغاز  توفر  املحلية, ب�صوء  االأ�صواق  الطبيعي يف  الغاز  الفوائد االقت�صادية من  تزايدت   a

على  انعك�ش  والذي  واالجتماعية,  االقت�صادية  التنمية  عملية  تدفع  التي  الرئي�صية  العنا�صر  من  يعترب 

االإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لتنمية �صناعة البرتوكيماويات و�صناعات اال�صمنت واالأملنيوم.  وقد 

جاء هذا االإجناز عقب الفرتة التي كان فيها معظم اإنتاج الغاز الطبيعي يف الدول العربية يتم حرقه ومل 

زيادة  تتطلب  كانت  الت�صنيع  اأن  عملية  اإال   ,1970 عام   % تزيد عن10  امل�صتخدمة  الكميات  ن�صبة  تكن 

متوا�صلة يف ا�صتخدام الغاز الطبيعي يف كافة الن�صاطات حيث و�صلت الن�صبة امل�صتخدمة اإىل حوايل 50 % 

من منت�صف الثمانينات واإىل اأكرث من 95 % خالل ال�صنوات االأخرية, كما يبني ال�صكل - 3.

    

ال�صلعة, مما مينحها طابعا  لهذه  رئي�صية  �صمة  الطبيعي  الغاز  نقل  تكلفة  امللمو�ش يف  التفاوت  يعترب   a

اإمكانية التعاون يف جمال الغاز بني الدول العربية. ففي الوقت الذي يتم فيه  حمليا واإقليميا ويعزز من 

فاإن حوايل  الدولية,  التجارة  للنفط يف  العاملي  االإنتاج  اإجمايل  %( من   67 االأكرب )حوايل  تبادل اجلزء 

26.5 % من االإنتاج العاملي للغاز فقط  يدخل يف التجارة الدولية واأن معظم تلك الكمية يتم تبادلها �صمن 
املناطق املحلية واالإقليمية وكما يف عام 2008.  

ال�سكل - 3: ت�ساعد ن�سبـــة الكميات امل�ستخدمــــة من الغاز الطبيعي بعد التوقف عن حرقه )%(
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a �صاهم ازدياد ا�صتخدام الدول العربية للغاز الطبيعي يف تعزيز التعاون يف جمال �صناعة البرتول, اإذ 

ازداد ا�صتخدام الدول العربية من الغاز الطبيعي باأكرث ثالثة اأ�صعاف خالل العقدين املا�صيني حيث ارتفع 

من 1.096 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا عام 1985 اإىل حوايل 4.5 مليون ب ن م /ي يف عام 2008,  

الزيادة  ن�صب  تقليل  يف  �صاهم  ما 

النفطية  امل�صتقات  ا�صتهالك  يف 

اإجمايل  من  ح�صتها  وانخفا�ش 

من  العربية  البلدان  يف  الطاقة 

67.8 % يف عام 1985 اإىل 53.9 
ازدادت  بينما   .2008 عام  يف   %
 28.8 من  الطبيعي  الغاز  ح�صة 

% اإىل 44.5 % خالل ذات الفرتة. 
كما يبني ال�صكل - 4 : 

امل�صدرة  العربية  البلدان  �صهدت   a

)اجلزائر  الطبيعي  للغاز  الرئي�صية 

يف  م�صتمرة  زيادة  وم�صر(  وقطر 

اإنتاجها  اإجمايل  لريتفع  االإنتاج 

مليار   222 اإىل  امل�صوق  الغاز  من 

باملقارنة   ,2008 عام  مكعب  مرت 

يف  مكعب  مرت  مليار   129.1 مع 

مليار   92.9 بزيادة  اأي   ,2000 عام 

 .%  72 نحو  يعادل  ما  مكعب,  مرت 

لكنه ويف نف�ش الوقت ارتفع اإجمايل 

ا�صتهالكها من الغاز من 49.5 مليار 

مرت مكعب يف عام 2000 اإىل 86.1 

, اأي 
1
مليار مرت مكعب يف عام 2008 

ما  مكعب,  مرت  مليار   36.6 بزيادة 

يعادل 74 % كما يف ال�صكل - 5:

وخالل الفرتة اأعاله )2000 - 2008( بلغ ال�ستهالك الرتاكمي للبلدان الثالثة امل�سار اإليها يف 

اأعاله 617.1 مليار مرت مكعب والذي ميثل 41.5 % من اإجمايل اإنتاجها الرتاكمي من الغاز امل�سوق 

خالل ذات الفرتة )ووفق نف�س امل�سدر(، وهي ن�سبة ل ي�ستهان بها توؤثر ب�سكل وا�سح على كميات الغاز 

الطبيعي املتوفرة للت�سدير.

ازداد  قد  اأعاله  الثالثة  للبلدان  الغاز  من  ال�ستهالك(  منه  مطروح  )الإنتاج  الفائ�س  اأن  يذكر 

من 79.6 مليار مرت مكعب يف عام 2000 لي�سل اإىل 135.9 مليار مرت مكعب يف عام 2008، اأي 

بزيادة حوايل 71 % خالل الفرتة املذكورة. اإ�سافة اإىل ذلك ا�ستطاعت البلدان الثالثة زيادة اإجمايل 

احتياطياتها من الغاز من 17051 مليار مرت مكعب يف عام 2000 لي�سل اإىل 31804 مليار مرت مكعب 

ال�صكل - 4: تطور ح�صة الغاز الطبيعي واملنتجات النفطية من اإجمايل الطاقة )%(

ال�سكل - 5: اإجمايل اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي يف البلدان العربية امل�سدرة الرئي�سية للغاز)اجلزائر 

وقطر وم�سر( لعامي 2000 و2008 )مليار مرت مكعب(

 BP Statistical Review of World Energy, 2009  :املصدر

1. BP Statistical Review of World Energy, 2009
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يف عام 2008، اأي بزيادة 86.5 % خالل تلك الفرتة. ومثل هذه الزيادة يف فائ�س الكميات القابلة 

للت�سدير �سينعك�س، يف �سوء تزايد ا�ستخدام الغاز الطبيعي يف الدول العربية الأخرى، على التعاون يف 

جتارة الغاز الطبيعي بني هذه الدول كما �سرنى يف جزء لحق. 

 وعلى العموم، فقد اأدى التطور يف �سناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية وما رافقه من 

تو�سع يف البنية التحتية لهذه ال�سناعة، وتوفر الإرادة ال�سيا�سية، وتزايد ا�ستخدام النفط والغاز حملياً 

واإقليميا، اإىل متهيد الطريق لزيادة التعاون بني الدول العربية. وانعك�س ذلك على الأوجه التي اتخذها 

ذلك التعاون والذي ي�ستمل على: 

1 - امل�صاريع العربية امل�صرتكة القائمة وتلك قيد الدرا�صة و/اأو قيد التنفيذ بني الدول العربية يف جمال النفط والغاز . 
2 - اأوجه تعاون اأخرى.

3 - التعاون البرتويل يف اإطار ال�صركات املنبثقة عن منظمة اأوابك, والتي �صنتعر�ش لها يف االأجزاء القادمة من الدرا�صة. 

الدول  لتعاون  الأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  والغاز  النفط  ت�سدير  ب�سبكات  املتعلقة  امل�ساريع  تعترب 

العربية، اإذ اأن هناك نوعني من م�سروعات التعاون العربي يف هذا املجال، اأولهما خطوط اأنابيب النفط 

اخلام التي �سهدت عملياتها مزيجا من النجاح والإخفاق، اأما النوع الثاين فيتكون من �سبكات اأنابيب 

الغاز الطبيعي الأكرث حداثة وجناحاً ن�سبياً على النحو التايل: 

2-1-1. النفط اخلام 

يتمثل التعاون يف جمال �سبكات ت�سدير النفط اخلام بني الدول العربية فيما يلي:

 1. ال�سركة العربية لأنابيب البرتول )�سوميد(

العني  ميناء  ربط  عملية  لتتوىل   1974 عام  )�سوميد(  البرتول  لأنابيب  العربية  ال�سركة  اأن�سئت 

ال�سخنة على خليج ال�سوي�س مبيناء �سيدي كرير على البحر املتو�سط بخط اأنابيب مزدوج بطول 320 

كيلومرتا وبقطر 42 بو�سة،  بهدف خلق طريق خمت�سر لنقل نفط اخلليج العربي اإىل اأ�سواق اأوروبا 

والوليات املتحدة كبديل لطريق راأ�س الرجاء ال�سالح.  وال�سركة ثمرة تعاون عربي م�سرتك يدار من 

خالل منظومة اقت�سادية موؤثرة يف هذا املجال. 

ح�سة  متثل  حيث  الأع�ساء،  الأقطار  من  خم�سة  امل�سروع  يف  وي�ساهم 

جمهورية م�سر العربية ن�سف راأ�س مال امل�سروع بينما ت�ساهم اأربع دول من 

جمل�س التعاون اخلليجي بالن�سف الثاين كما هو مبني يف اجلدول املقابل : 

يتكون امل�سروع من موقع ا�ستقبال النفط اخلام يف العني ال�سخنة الذي 

ي�ستطيع ا�ستقبال ناقالت بحمولت ترتاوح بني 150 – 500 األف طن تقوم 

ب�سخ النفط اخلام اإىل م�ستودعات التخزين ومن ثم اإىل خطي اأنابيب يبلغ قطر كل منهما 42 بو�سة 

بطول 320 كيلومرتا اإىل م�ستودعات التخزين يف حمطة النهاية ب�سيدي كرير. حيث يتم �سحن ناقالت 

ترتاوح حمولتها بني 150 – 350 األف طن، كما تبينه اخلارطة التالية:

ثانيا: التعاون العربي في مجال م�شاريع اأنابيب النفط والغاز الطبيعي 

2-1: م�شاريع الأنابيب القائمة بين الدول العربية
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ولي�س  التكامل،  يوؤكد  ومما 

التناف�س، بني خط �سوميد وقناة 

ال�سوي�س، هو التفاق الذي عقد 

عام 1997 ويتم مبقت�ساه تفريغ 

الناقالت  بع�س  جزء من �سحنة 

ت�ستطيع  ل  التي   – العمالقة 

حمولتها-  بكامل  القناة  عبور 

املرور  ثم  ال�سخنة  العني  يف 

عرب  التخفيف  بعد  باحلمولة 

القناة باجتاه �سيدي كرير حيث 

الذي  اجلزء  �سحن  اإعادة  يتم 

ال�سخنة  العني  يف  تفريغه  �سبق 

اإىل  كاملة  باحلمولة  الجتاه  ثم 

العاملية، ما يح�ّسن من  الأ�سواق 

ال�ساحل  �سوق  خا�س  وب�سكل  اأوروبا  خارج  اأخرى  اأ�سواق  ا�ستهداف  يف  وي�ساعد  النقل  اقت�ساديات 

ال�سرقي الأمريكي. 

وقد بلغ عدد الناقالت العمالقة التي ا�ستقبلها 

 2008 عام  يف  ناقلة   165 النظام  بهذا  اخلط 

باإجمايل كميات بلغ حوايل 47 مليون طن مت تفريغ 

19 مليون طن منها يف العني ال�سخنة وعربت بقية 
وا�ستطاع خط  الناقالت.  ظهر  على  القناة  الكمية 

ب�سبب  النقل  تكاليف  يف  وفر  حتقيق  من  �سوميد 

النفط  نقل  باملقارنة مع  والوقت  امل�سافة  اخت�ساره 

عرب راأ�س الرجاء ال�سالح، كما يبينه كال من اجلدول - 1 وال�صكل - 6: 

الت�سميمية  �سوميد  طاقة  تبلغ 

117 مليون طن/ �سنة )2.35 مليون( 
و عادة ما تتاأثر الكميات املنقولة عرب 

اخلط بعوامل عديدة من اأهمها حركة 

اخلليج  دول  العاملية يف  النفط  جتارة 

العربي واجتاهاتها لالأ�سواق املختلفة، 

الأوروبية،  ال�سوق  منها  وبالأخ�س 

بالإ�سافة اإىل م�ستويات اأجور ال�سحن 

بالتقلبات  املت�سمة  العمالقة  للناقالت 

والتغري ال�سريع.

اأن الكميات املنقولة  ومما يذكر 

عرب اخلط قد تزايدت من حوايل 80 مليون طن/ �سنة )1.6 مليون ب/ ي( يف بداية ت�سغيله يف 

اجلدول - 1: عدد الأيام الالزمة لنقل النفط 

من اخلليج العربي اإىل الأ�سواق الرئي�سية

�خلارطة - 1: خط �أنابيب �سوميد

1.  الهيئة العامة للبرتول, جملة البرتول, يونيو 2009. 

امريكا 
ال�شمالية

�شمال
 اوروبا

غرب  
املتو�شط

�شرق
 املتو�شط

طريق
 الت�شدير

�ل�سكل - 6: �لوفر بالأيام نتيجة لنقل �لنفط عرب خط �سوميد يف �خلليج �لعربي �إىل 

�لأ�سو�ق �لرئي�سية

يوم
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عام 1977 لت�سل اإىل 90 مليون طن/ �سنة )1.8 مليون ب/ ي( يف عام 1990 واإىل 120 مليون 

طن / �سنة )2.4 مليون ب/ ي( يف عام 1996، اأي بن�سبة ت�سغيل بلغت 103 %. وعلى الرغم 

خالل  املنقولة  الكميات  اأن  من 

تلك  من  اأقل  كانت   2008 عام 

الأرقام العالية التي حتققت خالل 

ال�سنوات ال�سابقة، حيث بلغت 92 

مليون طن )1.84 مليون ب/ ي( ، 

اأي بن�سبة ت�سغيل 78.6 % فقط، 

فاإن اإجمايل الإيرادات لتلك ال�سنة 

بدء  منذ  قيا�سي  رقم  اإىل  و�سلت 

الت�سغيل. ويرجع ذلك لعدة عوامل 

من اأهمها رفع تعريفة النقل مبقدار 

25 % يف عام 2008 و10 % يف 
)ال�صكل - 7( .

  1
عام 2009 

ومما يذكر، مل تعتمد ال�سركة امل�سغلة ل�سوميد على ن�ساط النقل فقط بل حر�ست على تنويع 

م�سادر الدخل واأ�سبحت تقدم حزمة من اخلدمات الت�سويقية التي تلبي حاجة العمالء باجتاه جعلها 

مركز عاملي لتقدمي خدمات الطاقة. ومن اأهم تلك اخلدمات هي خدمة التخزين التجاري يف ميناء 

 (  2008 عام  نهاية  يف  كما  برميل  مليون  اإىل20.1  التخزينية  الطاقة  و�سلت  حيث  كرير،  �سيدي 

بالإ�سافة اإىل طاقة خزن حوايل 10 مليون برميل يف ميناء العني ال�سخنة(. ويجري العمل على اإ�سافة 

خزانات اأخرى يف �سيدي كرير لزيادة الطاقة التخزينية اإىل 22.1 مليون برميل يف عام 2010، ما 

، كما مت خالل عام 
2
يجعل اإجمايل الطاقة التخزينية يف �سوميد 32.7 مليون برميل يف ذلك العام

2004 حتويل ميناء �سيدي كرير من ميناء �سحن فقط اإىل ميناء تفريغ واإعادة �سحن ل�ستالم اخلامات 
القادمة من البحر املتو�سط وبحر قزوين والبحر الأ�سود.

 )A-B Pipeline (اأنبوب النفط ما بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين  .2

مت اإن�ساء اخلط الذي يربط ما بني ال�سعودية والبحرين يف اأربعينيات القرن 

املا�سي ويتاألف من اأنبوبني طول اجلزء البحري منهما 65 كيلومرتا. ي�ستخدم 

لتغذية م�سفاة البحرين بالنفط اخلام والذي ي�سكل اجلزء الأ�سا�سي منه )اأي 

87.4 % كما يف عام 2008( النفط ال�سعودي امل�ستورد، حيث ارتفعت كمية 
األف ب/ي عام  النفط اخلام ال�سعودي املكررة يف م�سفاة البحرين من 137 

1995 لت�سل اإىل حوايل 230 األف ب/ي يف عام 2008 كما يف اجلدول - 2.
ومت التفاق بني ال�سعودية والبحرين على م�سروع لتجديد خط اأنبوب النفط 

الذي يربط بني البلدين بهدف ا�ستبداله وتغيري م�ساره لتفادي املرور باملناطق 

ال�سكانية بطول 115 كيلومرت وقطر 30 اجن وزيادة طاقة اخلط من 235 األف 

ب/ي اإىل 350 األف ب/ي من النفط العربي ال�سعودي اخلفيف. تقدر تكاليف 

امل�سروع بــ350 مليون دولر ويوؤمل اإكماله يف عام 2011. 

1.  الهيئة العامة للبرتول, جملة البرتول, يونيو  2009.
2 . Mees, August, 2008.

ال�سكل - 7:  النفط املنقول بو�ساطة خط �سوميد )مليون طن( 

2005 ,Directory Gas and Oil Arab  :امل�صدر   

  الهيئة العامة للبرتول, جملة البرتول, يونيو 2009.  
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2-1-2. الغاز الطبيعي 
يف �سوء توافر الإرادة ال�سيا�سية لدعم التعاون العربي يف جمال الطاقة متت اإقامة بع�س �سبكات 

�سواء  الدرا�سة،  قيد  اأو  مقرتحة  اأخرى  م�ساريع  اإىل  بالإ�سافة  الطبيعي،  الغاز  نقل  اأنابيب  خطوط 

على ال�سعيد الثنائي اأو ال�سعيد الإقليمي. وقد ا�ستفادت م�ساريع الغاز الطبيعي بني الدول العربية 

الهيدروكربونية يف الدول  التحتية للموارد  البنى  من عامل رئي�سي وهو احلر�س على تنمية وتطوير 

البرتولية، وخ�سو�سا خطوط اأنابيب نقل الغاز من مناطق اإنتاجه اإىل امل�ستهلكني يف الأ�سواق املحلية، 

وبالتايل فاإن تو�سعة �سبكة الأنابيب لت�سمل الدول املجاورة اأ�سبح ي�سرياً ن�سبياً يف هذه احلالت. 

يتطرق هذا اجلزء من الدرا�سة مل�ساريع �سبكات الغاز الطبيعي املقامة حالياً يف الدول العربية 

الطبيعي  الغاز  ا�ستخدام  تزايد  التعاون يف هذا املجال، وذلك يف �سوء  والتي متثل درجة عالية من 

واحلاجة اإليه ل�سيما يف قطاع توليد الكهرباء. 

1. م�سروع خط الغاز العربي
يعترب هذا امل�سروع اأحد اأهم م�سروعات التعاون العربي يف جمال الغاز الطبيعي يربط اأربع دول 

العراق. وبعد اإكتمال مراحله �سريبط امل�سروع بني  عربية هي م�سر والأردن و�سوريا ولبنان، ولحقاً 

ثالث قارات، وهي اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا. يهدف امل�سروع يف البداية اإىل ت�سدير الغاز امل�سري اإىل كل 

من الأردن و�سوريا ولبنان وال�ستفادة منه يف تغطية ا�ستهالك الغاز يف هذه الدول. ويف مرحلة لحقة، 

وبعد ان�سمام العراق، ت�سدير الغاز امل�سري والعراقي اإىل تركيا وعربها اإىل اأوروبا.

ويحقق امل�سروع فوائد متبادلة لالأطراف امل�سرتكة فيه.  فعلى اجلانب امل�سري مثاًل ي�سمن امل�سروع 

مل�سر حتقيق عوائد مالية جّراء ت�سدير الغاز الذي �سهد طفرة يف اإنتاجه وت�سييله وت�سديره، وما يرتتب 

على ذلك من تعظيم لتلك العائدات، كما ي�سهم هذا امل�سروع يف تقدمي فوائد عديدة لل�سركات امل�سرية 

الوطنية التي �ساركت يف تنفيذ امل�سروع مبراحله املختلفة، ما يوؤدي بالتايل اإىل تو�سيع نطاق اأعمالها. 

اأما الدول العربية امل�ستوردة )الأردن و�سورية ولبنان( فاإنها �ستتمكن من احل�سول على احتياجاتها 

من الغاز الطبيعي ب�سعر اقت�سادي جيد. ف�ساًل عن اأن تلك الدول �سوف تتقا�سى ر�سوم مرور عندما 

يكتمل امل�سروع ويبداأ ت�سدير الغاز اإىل الأ�سواق خارج املنطقة العربية. 

ويعترب امل�سروع مبثابة بداية لأول �سبكة غاز عربية ودمج لأ�سواق الغاز للبلدان امل�ساركة لتكوين 

�سوق غاز اإقليمية مع توفري م�سادر غاز اآمنة وم�ستقرة للبلدان امل�ساركة خا�سة بعد ان�سمام العراق 

اإىل خط الغاز العربي، حيث ميكن ت�سغيل �سبكات اخلط بطريقة عك�سية تبادلية للغاز بني الدول التي 

يربطها. وي�ستمل امل�سروع على ثالث مراحل رئي�سية كما يف اخلارطة - 2: 

اأ. املرحلة االأوىل ) العري�ش – طابا- العقبة(: مت االفتتاح يف متوز/يوليو 2003:

ت�سمنت املرحلة الأوىل اإن�ساء خط اأنابيب قطره 36 بو�سة بطول كلي يبلغ 264 كيلومرتا، وميتد اخلط 

من مدينة العري�س اإىل طابا بطول 248 كيلومرت داخل الأرا�سي امل�سرية، ثم ميتد حتت مياه خليج العقبة 

حتى ميناء العقبة الأردين بطول 16 كيلومرتا حتت عمق مياه ي�سل اإىل 850 مرتا. وكان هدف امل�سروع يف 

 عام 2008. 
3
مرحلته الأوىل هو نقل مليار مرت مكعب �سنويا عام 2003  ترتفع بعدها اإىل 2 مليار م

وبلغت تكاليف املرحلة الأوىل نحو 220 مليون دولر. وتعزيزاً للتعاون العربي يف هذا ال�سياق فقد 

1.  Arab Oil and Gas Directory, 2008.
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منها   %  75 متويل  مت 

عن  مي�سرة  ب�سروط 

طريق ال�سندوق الكويتي 

.
1
للتنمية القت�سادية

�سركات  وتولت 

امل�سري  البرتول  قطاع 

و»انبي«  »برتوجيت« 

م�سر«  غاز  و»�سركة 

امل�سرية  للهيئة  التابعة 

اإن�ساء  للبرتول،  العامة 

من  امل�سري  اجلزء 

النتهاء  مت  وقد  اخلط، 

الأوىل،  املرحلة  من 

 27 يف  امل�سروع  ود�سن 

وبداأ   .2003 يوليو 

لالأردن  الغاز  توريد 

مرت  مليار   1.1 مبعدل 

لي�سل  تزايد  ثم  مكعب 

مرت  مليار   2.3 اإىل 

 2007 عام  يف  مكعب 

مرت  مليار   2.72 واإىل 

 .2008 عام  يف  مكعب 

امل�سري  الغاز  واأ�سبح 

 %  80 حوايل  ي�سغل 

الكهرباء  حمطات  من 

 2009 عام  يف  الأردنية 

اإىل  بالإ�سافة  وذلك 

 .
2
ال�ستخدامات الأخرى للغاز

املرحلة الثانية: العقبة - الرحاب

تتاألف املرحلة الثانية من امل�سروع من خط اأنابيب بطول 395 كيلومرتا وبقطر 36 بو�سة ميتد عرب 

الأرا�سي الأردنية من العقبة جنوب الأردن حتى مدينة الرحاب �سمال الأردن، على بعد 24 كيلومرتا 

الأردن  )مب�ساهمة  الأردنية  امل�سرية  فجر«  »�سركة  الثانية  املرحلة  نفذت  وقد  ال�سورية.  احلدود  من 

وم�سر والإمارات( بنظام »بوت« )BOOT( من خالل ائتالف ال�سركات التابعة لقطاع البرتول امل�سري، 

وبكلفة حوايل 300 مليون دولر. وقد مت التوقيع على اتفاقية تدبري التمويل الالزم للم�سروع بقيمة 

160 مليون دولر من خالل جتمع حلوايل 20 بنكاً وموؤ�س�سة مالية م�سرية واأردنية. وقد مت النتهاء 
من امل�سروع يف نهاية عام 2005 وذلك يف زمن قيا�سي بلغ 18 �سهراً.

Abu Dhabi 

اخلارطة - 2: املراحل املختلفة مل�شروع خط الغاز العربي

خط الغاز العربي

- الطول الكلي: 1500 كم 

/ �س
3
- الطاقة: 10 مليار م

املرحلة الثالثة
- �أنبوب قطره 36 بو�صة 

: 645  كم 

اجلزء الأول:

 من �حلدود �لأردنية �ل�صورية 

�إىل حمطة  غاز �لريان:  

320 كم
�أنبوب 24قطره  بو�صة :

 80 كم �إىل �حلدود �للبنانية.

اجلزء الثاين: 

من حم�س �إىل “كل�س” 

على �حلدود �لرتكية : نحو 

245 كم

املرحلة الثانية 

- �أنبوب قطره 36 بو�صة:

 395 كم

ا�ستكمل ودخل اخلدمة

 يف نهاية عام 2005

املرحلة الأوىل 
- �أنبوب 36 بو�صة : 248 كم  

على �لياب�صة و16كم بحري.

- مت �إكماله يف  يوليو 2003

- �أنبوب 36 بو�صة : 395 كم 

- مت �إكماله وت�صغيله يف 

نهاية عام 2005.

امل�صدر: الورقة ال�صورية اإىل االجتماع التا�صع لفريق العمل لبحث اإمكانيات التعاون يف جمال 

الغاز الطبيعي يف االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(, القاهرة 17-18 اأكتوبر 2009.

1. املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية, الكويت, عامل االقت�صاد واالأعمال يف الكويت واخلليج العربية- عدد 24, 2009.
2 . الهيئة امل�صرية العامة للبرتول, جملة البرتول, عدد يوليو 2009.
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املرحلة الثالثة: رحاب– حم�ش – احلدود ال�صورية اللبنانية/ احلدود ال�صورية الرتكية. 

تركيا  اإىل  وبعدها  لبنان  اإىل  �سوريا وعربها  اإىل  الطبيعي  الغاز  تو�سيل  الثالثة  املرحلة  تت�سمن 

 :
1
وتتاألف من جزاأين رئي�سني وهما

اجلزء االأول: ميتد من الرحاب اإىل احلدود ال�سورية الأردنية حتى منطقة الريان بالقرب من مدينة 

حم�س بطول حوايل 310 كم. مت اإكمال التنفيذ يف بداية عام 2008. ومت تنفيذ اجلزء داخل �سوريا 

»غازبروم«  ل�سركة  التابعة  ترانزغاز«  »�سركة �سرتوي  بالتعاون مع  ال�سورية«  البرتول  »�سركة  قبل  من 

الرو�سية. علماً باأن املقطع ما بني رحاب واحلدود الأردنية ال�سورية )30 كيلومرت( مت تنفيذه من قبل 

»�سركة فجر« الأردنية امل�سرية. 

اإىل �سورية يف مطلع يوليو 2008 بكميات تتدرج من 2.5 مليون مرت  بداأ الغاز امل�سري يتدفق 

مكعب يومياً لت�سل اإىل 6 مليون مرت مكعب يومياً )2.19 مليار مرت مكعب/�سنة يف عام 2013(. ويقوم 

. ومما يذكر اأن معدل تدفق 
2
الغاز امل�سري باإمداد كل من حمطتي »ت�سرين« و»دير علي« لتوليد الطاقة

/ يوم يف منت�سف عام 2009 وغطى حوايل 20 % 
3
واردات الغاز امل�سري قد بلغ نحو 2.55 مليون م

.
2
من جمموع ا�ستهالك �سورية من الغاز

وميتد هذا اخلط بعد ذلك من منطقة الريان اإىل احلدود ال�سورية اللبنانية، بطول 78 كم يف الأرا�سي 

ال�سورية، بالإ�سافة اإىل 30 كم يف الأرا�سي اللبنانية، ومت تنفيذه. وقد مت توقيع عقد ما بني م�سر ولبنان 

يف يونيو 2009 تقوم م�سر مبوجبه بتزويد لبنان بكمية اأولية تقدر بنحو 300 مليون مرت مكعب من الغاز 

�سنوياً، ومن املخطط زيادتها لت�سل اإىل ال�سعف، مل�ساعدة لبنان يف تلبية احتياجاته املتزايدة من الطاقة، 

علماً باأن اتفاقية نقل الغاز امل�سري اإىل لبنان قد وقعت يف �سبتمرب2009. وقد �سملت التفاقية �سورية 

كونها ت�ستلم تلك الكميات وتقوم بت�سليم لبنان كميات غاز م�ساوية لها مع ح�سولها على اأجور مرور متفق 

عليها، وقد و�سل الغاز اإىل اخلزانات يف �سمال لبنان يف �سبتمرب 2009.

اجلزء الثاين: وميتد من حم�س وحتى مدينة »كل�س« على احلدود ال�سورية الرتكية بطول حوايل 

300 كيلومرت، حيث اتفقت كل من م�سر و�سورية والأردن ولبنان ورومانيا وتركيا خالل �سهر مار�س 
2006 ملد الأنبوب من �سورية اإىل احلدود الرتكية لريتبط من هناك بال�سبكة الرتكية متهيداً لت�سدير  
الغاز امل�سري اإىل اأوروبا. ويف يناير 2008 وقعت كل من �سورية وتركيا اتفاقا ملد اأنبوب بطول 63 كم 

لربط خط الغاز العربي ب�سبكة الغاز الرتكية يف مدينة  »كل�س«. ويف اأكتوبر 2008 وقعت �سركة �سرتوي 

ترانزغاز الرو�سية عقدا لتنفيذ هذا اجلزء من امل�سروع بكلفة تبلغ 71 مليون دولر ويتوقع اإكماله يف 

بحر عام 2011. وجتري املباحثات حول تنفيذ اجلزء الثاين من املرحلة الثالثة التي ترتبط بتوقيع 

اتفاقيات لت�سدير الغاز اإىل تركيا ومن ثم اإىل اأوروبا. 

ول �سك اأن م�سروع الغاز العربي يعترب جتربة جديدة ك�سكل من اأ�سكال التعاون ال�سرتاتيجي بني 

الدول العربية، فهو لي�س خطوة بارزة يف م�سرية التعاون العربي فح�سب، واإمنا خطوة ملمو�سة على 

اأر�س الواقع، وخطوة حمددة  الأهداف والو�سائل وتعرف من هو امل�ستفيد النهائي. 

1 . امل�صادر: 
امل�صدرة  العربية  االأقطار  الطبيعي يف  الغاز  التعاون يف جمال  اإمكانيات  العمل لبحث  التا�صع لفريق  ال�صورية يف االجتماع  -.الورقة 

للبرتول )اأوابك (القاهرة 17-18 اأكتوبر 2009.

- .الهيئة امل�صرية العامة للبرتول, جملة البرتول, عدد مايو 2009.

2 - . املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية, الكويت, عامل االقت�صاد واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي, عدد )4( 2009.

3.  AOG, 16 June, 2009.
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الفوائد القت�سادية مل�سروع خط الغاز العربي 1

يوفر م�سروع خط الغاز العربي جمموعة هائلة من الوفورات والعوائد القت�سادية للدول امل�سرتكة 

يف امل�سروع �سواء كانت دول م�سدرة اأو دول م�ستوردة للغاز الطبيعي، وعليه، فالأمر ل يتوقف فقط 

على اإيرادات ت�سدير الغاز بالن�سبة للدول امل�سدرة اأو احل�سول على اإمدادات الطاقة بالن�سبة للدول 

امل�ستهلكة فح�سب، واإمنا ميتد لي�سمل فوائد اأخرى تتمثل اأهمها فيما يلي:

a يرتبط اإن�صاء مثل هذا امل�صروع ال�صخم باإن�صاء �صناعات مرتبطة بالغاز الطبيعي مثل �صناعة 
املوا�صري واالأ�صمدة والبرتوكيماويات وغريها من ال�صناعات املتطورة.

a يتيح امل�صروع فر�صة وا�صعة للعمالة و�صركات الت�صميم الهند�صية واملقاوالت والبناء وت�صغيل 
اخلطوط, خا�صة اأن املرحلة االأوىل من هذا امل�صروع قد متت بتنفيذ �صركات م�صرية واملرحلة 

اإن�صاء امل�صروع بهذا احلجم  الثانية والثالثة متت بتنفيذ �صركات م�صرية واأردنية و�صورية. واإن 

وبتنفيذ �صركات وطنية يتيح اكت�صاب خربات متطورة ومتعلقة بهذا املجال والتعرف على اأحدث 

التكنولوجيات امل�صتخدمة.

a خلق امل�صروع اأن�صطة اقت�صادية متنوعة مثل اإن�صاء �صركات لتوزيع الغاز الطبيعي على امل�صانع 
واملنازل وال�صيارات وت�صغيل �صركات ال�صيانة لعمليات �صيانة خطوط الغاز.

a ي�صاعد يف التو�صع يف ا�صتخدام الغاز الطبيعي كبديل مل�صتقات النفط كم�صدر نظيف للطاقة, 
اإىل جانب تاأمني اإمدادات منتظمة ملحطات الكهرباء نظرًا الأن عقود الغاز الطبيعي تتميز بطول 

فرتات تعاقداتها, مما يوؤدي اإىل اال�صتغالل االأمثل ملوارد الطاقة.

a ي�صاهم جناح م�صروع خط الغاز العربي يف تكري�ش جماالت التعاون العربي امل�صرتك وجعله 
منوذجًا لالتفاق على م�صروعات اأخرى ملواجهة العوملة والنظام االقت�صادي اجلديد الذي يعتمد 

على التكتالت االقت�صادية.

اأول م�صروع  باأنه  امل�صرتكة االأخرى  العربية  النفط  العربي عن م�صروعات  الغاز  a يتميز خط 
م�صرتك يركز على اال�صتهالك املحلي بالدرجة االأ�صا�ش. 

a وتزداد اأهمية امل�صروع يف ظل تنامي االحتياطيات املوؤكدة من الغاز الطبيعي يف كل من م�صر 
وزيادة  م�صر  يف  الطبيعي  الغاز  قطاع  يف  ال�صريع  والنمو  احلديثة  االكت�صافات  ب�صبب  والعراق 

انخفا�ش حجم  وبرغم   ,2007-1999 الفرتة بني عامي  يف   %  30 تزيد على  بن�صبة  االإنتاج 

االكت�صافات اجلديدة يف العراق, نظرًا النخفا�ش حجم اال�صتثمارات يف ظل الظروف االأمنية 

للبلد, اإال اأن العراق ميتلك حجمًا هائاًل من االحتياطيات املوؤكدة من الغاز الطبيعي.

ازدياد  اأهمية كربى يف ظل  العربي ميثل  الغاز  بالن�سبة لدول الحتاد الأوروبي فاإن م�سروع  اأما 

املخاوف ب�ساأن اأمن اإمدادات الغاز الطبيعي اإىل تلك الدول، خا�سة واأن الق�سية اكت�سبت اأبعاداً جديدة 

بتنامي اخلالفات بني رو�سيا واأوكرانيا وانقطاع اإمدادات الغاز املار عرب تلك الدولة اإىل اأوروبا لأكرث 

من اأ�سبوعني يف بداية عام 2009. 

اأنابيب الغاز بني دول جمل�س التعاون 2. م�ساريع خطوط 
ت�ستمل م�ساريع خطوط  اأنابيب الغاز بني دول جمل�س التعاون، ب�سكل عام، على م�ساريع لتزويد كل من 

دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين بالغاز الطبيعي الذي تنتجه دولة 

قطر. وتبني اخلارطة - 3 امل�سار املفرت�س ل�سبكة خطوط اأنابيب الغاز الطبيعي يف دول جمل�س التعاون.

1  . املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية, الكويت, عامل االقت�صاد واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي, عدد )24( 2009.
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م�سروع دولفني للغاز

1 - خط اأنبوب الغاز بني دولة قطر والإمارات العربية:
يعترب م�سروع دولفني للغاز اأهم ما حتقق يف جمال جتارة الغاز البينية يف بلدان جمل�س التعاون العربي، 

ويهدف امل�سروع اإىل توفري كميات كبرية من الغاز امل�ستخرج من حقل ال�سمال القطري ونقله عرب خط 

لأنابيب الغاز حتت مياه اخلليج العربي اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة برغم اأن الأخرية هي دولة 

م�سدرة للغاز. كما مت تو�سيع نطاق امل�سروع لت�سدير بع�س الكميات من الغاز القطري اإىل عمان والتي 

هي الأخرى دولة م�سدرة اأي�ساً.

ويعترب امل�سروع من اأهم امل�ساريع الإقليمية يف املنطقة يف جمال الغاز الطبيعي وميثل تتويجاً لروؤية 

م�سرتكة لكل من الإمارات وقطر وعمان وميكن اعتباره مبثابة اللبنة الأوىل ملد �سبكة خطوط غاز يف 

دول اخلليج. ويت�سمن اإن�ساء خط اأنابيب بحري بطول 440 كيلومرتا وبقطر 48 بو�سة. 

وتاأ�س�ست �سركة دولفني للطاقة يف مار�س 1999. ويف عام 2000 ان�سمت �سركة “توتال فينا” 

ال�سراكة  لت�سبح  الأمريكية  “اأوك�سيدنتال برتوليوم”  بها �سركة  للطاقة، ثم حلقت  اإىل �سركة دولفني 

الإ�سرتاتيجية يف دولفني للطاقة على النحو التايل: 51 % حلكومة اأبو ظبي، و24.5 % لكل من �سركة 

الإماراتي  اجلانبني  بني  التوقيع  ومت   .
1
الأمريكية برتوليوم  اأوك�سيدنتال  و�سركة  الفرن�سية  فينا  توتال 

والقطري على اتفاقية الربوتوكول القانوين مل�سار خط الأنبوب امل�سرتك واعتبار �سركة دولفني للطاقة 

كمالك وم�سغل خلط اأنابيب ت�سدير الغاز الطبيعي من قطر اإىل الإمارات. 

اأنبوب الغاز الذي يربط عمان باإمارة الفجرية : 2 - خط 
وجرى  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  عمان  �سلطنة  بني  الطبيعي  للغاز  اأنابيب  خط  تنفيذ  مت 

 يومياً اإىل حمطة 
3
ا�ستخدامه منذ بداية عام 2004 لت�سدير الغـــــاز الطبيعي العماين بكمية 3.4 مليون م

الكهرباء وحتلية املياه يف اإمارة الفجرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وبعد ا�ستكمال م�سروع دولفني 

اخلارطة - 3: امل�شار املفرت�س ل�شبكة خطوط اأنابيب الغاز الطبيعي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي

1.  ورقة دولة االإمارات العربية املتحدة املقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي, القاهرة,  اأكتوبر 2003.
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املذكور  اخلط  ا�ستخدام  مت 

الغاز  لت�سدير  معاك�س  ب�سكل 

وبالتايل  عمان،  اإىل  القطري 

عمان  بني  ما  الأنبوب  اأ�سبح 

مل�سروع  مكماًل  جزءاً  والإمارات 

 )اخلارطة - 4(.
1
دولفني

القطري  الغاز  ت�سدير  بداأ 

عرب خط اأنابيب دولفني من راأ�س 

لفان يف قطر اإىل حمطة الطويلة 

يف  ظبي  اأبو  يف  الغاز  ل�ستقبال 

  3
يوليو 2007 مبعدل 10 مليار م

/ �سنة يف نهاية ال�سنة املذكورة. وتزايدت الكميات تدريجياً لت�سل اإىل ما يقارب 

22 مليار مرت مكعب/ �سنة يف مار�س 8002 2
كما تو�سعت م�ساحة التزود بالغاز القطري لت�سمل كاًل من اإمارة دبي ثم 

اإمارة ال�سارقة التي بداأت ت�ستورد الغاز القطري يف  اأبريل 2008. كما بداأ 

امل�سروع بتزويد عمان بكميات من الغاز القطري منذ  نوفمرب 2008 ويجري 

توريد الغاز لكل من الإمارات وعمان على اأ�سا�س عقود طويلة الأمد لفرتة 25 

�سنة )اجلدول - 3 (.

3. جمموعة دول املغرب العربي 
الأنابيب  اأوروبا عرب خطوط  اإىل  الطبيعي من اجلزائر  الغاز  ت�سدير  اأدى 

عرب  اجلزائري  الغاز  �سادرات  متر  حيث  واملغرب  تون�س  من  كل  ا�ستفادة  اإىل 

اأرا�سيهما.  وت�ستفيد تون�س من ر�سوم العبور خلط الغاز الذي يربط بني اجلزائر 

واإيطاليا حيث بلغت طاقته 13 مليار م3 يف بداية ت�سغيله عام 1981، ثم زادت 

اأخرى،  تو�سعات  على  العمل  ويجري   .2008 عام  يف  كما  م3  مليار   27 اإىل 

وتتقا�سى تون�س ر�سوماً عينية بن�سبة 5 % على الغاز الذي ينقله اخلط، والتي 

ارتفعت كمياتها من 0.11 مليار مرت مكعب عام 1983، لت�سل اإىل حوايل 1.5 

مليار مرت مكعب يف عام 1994، انخف�ست بعدها اإىل 1.25 مليار مرت مكعب 

عام 2008، كما يبني اجلدول - 4:

كما ي�ستفيد املغرب كذلك من خط اأنابيب الغاز اجلزائري- الأوروبي 

الذي مير عرب اأرا�سيه لنقل 9.5 مليار مرت مكعب من الغاز اإىل اإ�سبانيا 

مليون مرت مكعب   600 كمية  املغرب  ا�ستلم   2007 عام  والربتغال. ويف 

 وتبني اخلارطة 
3
كر�سوم عن الكميات التي ت�سدر عرب اأرا�سيها اإىل اأ�سبانيا

- 5 خطوط اأنابيب الغاز اجلزائرية القائمة والتي متر عرب كل من تون�س 

واملغرب اإىل اأوروبا.

1. بلغت �صادرات عمان من الغاز عرب اخلط املذكور اإىل االإمارات 0.95 مليار مرت مكعب خالل عام 2007 .
2.  Arab Oil and Gas Directory, 2008.
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بالإ�سافة اإىل امل�ساريع القائمة، هناك م�ساريع اأخرى ل تزال قيد الدرا�سة اأو هي قيد التنفيذ، 

رغم اأنه مت التفاق على اإقامة بع�سها منذ فرتة طويلة، ومل يتبلور �سيء باجتاه التنفيذ، وقد يكون ذلك 

بانتظار ظروف اأكرث موؤاتية. وبالإ�سافة اإىل ذلك، هنالك م�ساريع كانت قائمة ومت طرح اإعادة اإحيائها. 

وبالإمكان تناول امل�ساريع املذكورة بالإجمال على اأنها ل تزال قيد الدرا�سة اأو هي قيد التنفيذ. 

وتهدف هذه امل�ساريع اإىل تفعيل اإمكانيات التعاون بني الدول  العربية منها : 

2-2-1. النفط 
اأنبوب النفط  بني العراق و�سوريا  .1

اتفق العراق و�سورية يف نهاية عام 2007 على اإعادة فتح اأنبوب النفط القدمي الذي كان يربط مدينة 

كركوك يف العراق مبدينة بانيا�س يف �سورية على البحر الأبي�س املتو�سط وتبلغ طاقته 250 األف ب/ي.

اأنبوب النفط بني العراق والأردن  .2
يعاد طرح م�سروع مد اأنبوب نفط من مدينة حديثة يف العراق اإىل م�سفاة الزرقاء يف الأردن يف 

مرحلة اأوىل، ثم ميتد يف مرحلة ثانية اإىل ميناء العقبة الأردين على البحر الأحمر يف اأق�سى جنوب 

البالد وللت�سدير من هناك بالناقالت اإىل الأ�سواق اخلارجية.

2-2-2. الغــــاز الطبيعي
1. ربط العراق  مبنظومة خط الغاز العربي .

الغاز  لت�سدير  ال�سورية متهيداً  الغاز  اأنابيب  ب�سبكة  العراقي  الغاز  اإي�سال  على  امل�سروع  يهدف 

اخلارطة - 5:  خطوط اأنابيب الغاز يف دول املغرب العربي

2-2. م�ساريع �لأنابيب �لم�ستركة قيد �لدر��سة �أو �لمخطط �إقامتها �أو �إعادة �إحيائها. 
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امل�سروع على مرحلتني  تنفيذ  يتم  اأخرى( بحيث  اإىل دول عربية  )اأو  اإىل تركيا عرب �سورية  العراقي 

 يف املرحلة الثانية، مع العلم اأن الدرا�سات ت�سري اإىل 
3
 يف ال�سنة تزداد اإىل 15 مليار م

3
بطاقة 8 مليار م

 .
1
جدوى امل�سروع، ويف الإمكان تنفيذه بتكلفة ت�سل اإىل 968 مليون دولر 

وكان وزراء البرتول يف م�سر والأردن و�سورية ولبنان قد وافقوا خالل اجتماعهم يف القاهرة يف 

25 دي�سمرب 2004 على ان�سمام العراق مل�سروع خط الغاز العربي، بحيث يكون العراق رديفاً لت�سدير 
الغاز امل�سري،  كما تبينه اخلارطة - 6: 

2. خط الغاز بني قطر والبحرين.

وقعت مملكة البحرين ودولة قطر يف  �سبتمرب2001 بروتوكول لت�سكيل جلنة فنية لدرا�سة 

 / �سنة من الغاز القطري. ت�ستمل مهام اللجنة 
3
تزويد البحرين مبا يرتاوح بني 5.2 - 8.3 مليار م

على درا�سة امل�سروع من النواحي املالية والفنية، والبحث عن الفر�س ال�ستثمارية بني الطرفني. 

ثم قامت مملكة البحرين لحقاً بتوقيع مذكرة تفاهم يف يناير 2002 مع قطر للبرتول و�سركة 

 / �سنة كما مت حتديد مهام اللجنة امل�سرتكة لدرا�سة 
3
اإك�سون موبيل لتزويدها بحوايل 5.2 مليار م

نقل الغاز عن طريق خط اأنابيب خم�س�س لذلك. امل�سروع املقرتح بانتظار ا�ستكمال دولة قطر 

لدرا�سة ومراجعة اإنتاجية احلقل. 

3 . خط الغاز بني العراق والكويت 

ت�سدير  م�سروع  اإحياء  اإعادة  اإمكانية  يف  والكويت  العراق  من  كل  بحث   ،2003 عام  بعد 

الغاز بني البلدين بحيث ي�ستمل امل�سروع املقرتح على مرحلتني رئي�سيتني، تبداأ املرحلة الأوىل 

من امل�سروع با�سترياد الكويت لـكمية 35 مليون قدم مكعب من الغاز العراقي يف اليوم، على اأن 

اإعادة  بعد  وذلك  البلدين  بني  �سابقاً  املوجودة  القدمية  الأنابيب  التجهيزات وخطوط  ت�ستخدم 

البحر املتو�صط
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اخلارطة - 6:  م�سروع اأنبوب الغاز العراقي – الرتكي عرب �سوريا )م�سار الأنبوب(

1.  الورقة املقدمة من العراق اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي, القاهرة,  اأكتوبر 2004.
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تاأهيلها و�سيانتها والتاأكد من قدرتها الت�سغيلية. ثم تتزايد الكمية يف املرحلة الثانية اإىل 200 

بو�سة   36 بقطر  اأنابيب جديدة  بناء خدمات وخطوط  اليوم عن طريق  مليون قدم مكعب يف 

 .
1
وبطول حوايل 57 كيلومرتا يف العراق و38 كيلومرتا يف الكويت 

4 . خط الغاز بني ليبيا وم�سر 
 

واجلماهريية  العربية  2001 بني جمهورية م�سر  اآب/اأغ�سط�س  اتفاق يف  واأن عقد  �سبق 

العربية الليبية لإن�ساء خط اأنابيب مزدوج يقوم اأحدها بنقل الغاز الطبيعي من جمهورية م�سر 

العربية اإىل ليبيا، بينما يقوم الثاين بنقل النفط اخلام الليبي اإىل امل�سايف يف م�سر. 

التكرير يف  معامل  اإىل  من طربق  وميتد  كيلومرتا   625 النفط  اإجمايل طول خط  ويبلغ 

الأرا�سي  يف  كيلومرتا   125 و  امل�سرية  الأرا�سي  يف  كيلومرت   500 حوايل  منها  الإ�سكندرية، 

العامرية  كيلومرت وميتد من منطقة   1000 اإىل حوايل  الغاز  بينما ي�سل طول خط  الليبية.  

بالإ�سكندرية اإىل منطقة الزويتينة الواقعة جنوب مدينة بنغازي. 

اخت�سا�ساتها  �سملت  والتي  والغاز  النفط  خلطوط  العربية  ال�سركة  واإن�ساء  تاأ�سي�س  ومت 

القيام بالدرا�سات الفنية والقت�سادية لتحديد جدوى تزويد املنطقة ال�سرقية يف ليبيا بالغاز 

امل�سري عرب خط اأنابيب يربط احلقول امل�سرية الواقعة غربي م�سر باملنطقة ال�سرقية يف ليبيا، 

 .
 2 

وت�سدير الفائ�س عرب �سبكة الغاز الليبية اإىل اأوروبا

5 . خط الغاز بني ليبيا وتون�س.  

�سبق واأن مت التفاق على مد اأنبوب غاز من منطقة مليتة بغرب ليبيا اإىل مدينة قاب�س 

باجلمهورية التون�سية بطول 275 كيلومرتا وقطر 32 بو�سة لتزويد تون�س بالغاز الطبيعي 

 ،
مبعدل مليار مرت مكعب �سنوياً وكان من املفرت�س بدء التجهيز اعتباراً من عام 2005 3

مع العلم اأن تون�س ت�ستهلك حوايل 75 % من الغاز الطبيعي يف حمطات توليد الكهرباء. 

ومن املتوقع مد هذا اخلط الذي تتوىل تنفيذه وت�سغيله و�سيانته �سركة ليبية – تون�سية، 

اإىل اأوروبا يف مرحلة لحقة. 

6 . خط الغاز بني تون�س واجلزائر

تزويد  يتم  بحيث  الطبيعي  الغاز  للتعاون يف جمال  تنفيذية  برامج  على  واجلزائر  تون�س  اتفقت 

املوؤ�س�سات  تكليف  على  اجلانبان  واتفق  الطبيعي.  الغاز  من  بحاجاتها  امل�سرتكة  احلدودية  املناطق 

املتخ�س�سة للقيام بالدرا�سات الالزمة لدعم التعاون يف هذا املجال من خالل اإر�ساء �سراكة يف جمال 

اإن�ساء مراكز لتخزين الغاز ال�سائل باملناطق احلدودية ودرا�سة اإمكانية اإمداد الغاز الطبيعي اإىل بع�س 

 .
4  

هذه املناطق

1.  الورقة املقدمة من الكويت اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي, القاهرة,  اأكتوبر 2007.
2.  ورقة ليبيا املقدمة يف اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي, القاهرة,  اأكتوبر 2003.
3.  ورقة ليبيا املقدمة يف اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي, القاهرة,  اأكتوبر 2003.

4. املركز الدبلوما�صي للدرا�صات االإ�صرتاتيجية, »الطاقة يف اخلليج العربي والعامل«, ال�صنة ال�صاد�صة, العدد )1(, الكويت 2005/1/8.
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بالإ�سافة اإىل التعاون يف جمال نقل النفط والغاز الطبيعي، �سواء القائم اأو قيد الإن�ساء، هناك 

جمالت اأخرى للتعاون بني الدول العربية يف جمال الطاقة من اأهمها: 

اإطار التعاون العربي امل�سرتك يف جمال الغاز الطبيعي فقد مت تاأ�سي�س عدد من ال�سركات العربية  يف 

امل�سرتكة لتنفيذ وت�سغيل خطوط الغاز الطبيعي بهدف نقل الغاز الطبيعي وت�سديره. ومن هذه ال�سركات : 

لنقل وت�سويق الغاز  الطبيعي : مت توقيع اتفاقية تاأ�سي�س ال�سركة  العربية  ال�سركة   -  1
العربية لنقل وت�سويق الغاز الطبيعي يف  يناير 2003 بحيث يتم اإن�ساء ال�سركة مب�ساهمة م�سرتكة بني كل 

من الأردن وم�سر و�سوريا ولبنان، على اأن يكون مقرها دم�سق. 

تتوىل ال�سركة نقل وت�سويق الغاز املعد للت�سدير واإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة خطوط اأنابيب الغاز 

الطبيعي بدءاً مبنطقة الرحاب بالأردن وحتى احلدود ال�سورية الأردنية واحلدود ال�سورية اللبنانية. 

وذلك بالتن�سيق مع ال�سركات املعنية يف الدول العربية الأربع ومع الهيئة العربية للغاز. 

ال�سركات  بني  العمل  تن�سيق  اإىل  للغاز  العربية  الهيئة  تهدف    : للغاز  العربية  الهيئة   -  2
امل�سوؤولة عن اإن�ساء ومتلك وت�سغيل خط اأنابيب الغاز العربي ومراقبة عمليات الت�سغيل والإطالع على 

برامج ال�سيانة، واإجراء الدرا�سات الفنية لزيادة طاقة الت�سدير وكذلك املراجعة الدورية لتعريفة نقل 

الغاز املار للت�سدير على اأن يكون مقرها بريوت. 

 

2001 وهي �سركة  يونيو  ال�سركة يف   تاأ�س�ست  املوا�سري:   ل�سناعة  العاملية  ال�سركة   -  3
م�سرية كويتية م�سرتكة تهدف اإىل ت�سنيع املوا�سري اخلا�سة مب�ساريع نقل الغاز العربي. تبلغ قيمة 

ال�ستثمارات يف هذا امل�سروع حوايل 200 مليون جنيه م�سري يف منطقة بور�سعيد. 

ت�سرتك يف امل�سروع �سركتان كويتيتان هما: ال�سركة الكويتية ل�سناعة الأنابيب واخلدمات النفطية، 

وال�سركة امل�سرية الكويتية القاب�سة ومتثالن 60 % من راأ�سمال امل�سروع، اإىل جانب 4 �سركات م�سرية 

)اإنبي(، و�سركة  الهند�سية لل�سناعات البرتولية والكيماوية  ال�سركة  متخ�س�سة يف هذا املجال وهي: 

امل�سروعات البرتولية وال�ستثمارات الفنية )برتوجيت(، وال�سركة امل�سرية للغازات الطبيعية )جا�سكو(، 

و�سركة اأبو زعبل لل�سناعات الهند�سية التابعة لوزارة الإنتاج احلربي، ومتتلك هذه ال�سركات 40 % 

. ومت يف عام 2008 �سراء ال�سركة الكويتية ل�سناعة الأنابيب واخلدمات النفطية 
1 
من راأ�سمال امل�سروع

.
2
كامل ح�سة ال�سركة امل�سرية الكويتية القاب�سة

وهي �سركة م�ساركة ما بني ال�سركة الوطنية للغاز ) ناجتا�س(  للغاز:  الوطنية  ال�سركة   -  4
التابعة لقطاع البرتول امل�سري )بن�سبة 35 %( واجلانب الكويتي )بن�سبة 65 %(. 

5 - ال�سركة امل�سرية لناقالت البرتول:  وت�ساهم فيها ال�سركة القاب�سة امل�سرية الكويتية 
بن�سبة 30 %.

: اأوجه التعاون الأخرى. 
ً
ثالثا

3-1. تاأ�شي�س �شركات عربية م�شتركة للعمل في مجال الغاز الطبيعي:

1.املركز الدبلوما�صي للدرا�صات اال�صرتاتيجية, الطاقة يف اخلليج العربي والعامل, ال�صنة ال�صاد�صة, العدد )1(, الكويت  2005/1/8.
2  . جريدة القب�ش 2008/11/19.
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6 -  ال�سركة العربية خلطوط النفط والغاز )التيوب(: وهي �سركة م�سرية ليبية 
املوؤ�س�سة  ت�ساهم  وليبيا.  م�سر  بني  والغاز  النفط  وت�سغيل خطوط  اإن�ساء  اإىل  تهدف  م�سرتكة 

الوطنية للنفط بليبيا بن�سبة 50 % من راأ�سمال ال�سركة، بينما ت�ساهم الهيئة امل�سرية العامة 

للبرتول بن�سبة 20 % و�سركتا جا�سكو وبرتوجيت بن�سبة 15 % لكل منهما. 

ال�سركة امل�سرية البحرينية مل�ستقات الغاز الطبيعي : وتن�سط ال�سركة يف منطقة خليج 

ال�سوي�س. يبلغ  راأ�سمال ال�سركة 80 مليون دولر وت�ساهم فيها �سركة دانا غاز البحرينية بن�سبة 40 % 

وال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب( بـ 20 % وال�سركة امل�سرية القاب�سة للغاز الطبيعي 

)اإيجا�س( بـ 40 %. ويهدف امل�سروع اإىل ا�ستخال�س الربوبان والبيوتان من غازات منطقة �سقري عن 

طريق اإن�ساء حمطة معاجلة بالقرب من راأ�س �سقري. علماً باأن اإنتاج غاز الربوبان قد بلغ 120 األف طن 

1
بالإ�سافة اإىل 12 األف طن/�سنة غاز البيوتان

ال�سركة ال�سورية امل�سرية للخدمات النفطية  : وتهدف اإىل حفر الآبار الربية والبحرية 

للبرتول والغاز بالإ�سافة اإىل تنفيذ الأعمال املتعلقة بامل�سح اجليوفيزيائي.

ال�سنوات  خالل  العربي  اخلليج  بلدان  بع�س  يف  بالأخ�س  اخلا�س  القطاع  �سركات  عدد  تزايد 

الأخرية، اإىل جانب بع�س ال�سركات الوطنية العربية، التي دخلت يف جمال ال�ستثمار يف ال�ستك�ساف 

خارج حدود بلدانها. اإل اأن دورها ل يزال ب�سكل عام، حمدوداً، �سواء داخل البلدان العربية اأو خارجها، 

وينح�سر يف معظم الأحيان يف م�ساركات مع �سركات النفط العاملية. وتعمل �سركات القطاع اخلا�س يف 

هذا املجال الذي يت�سم بدرجة من املجازفة واخلطورة حتت ظروف �سعبة. 

فمن ناحية، متتلك �سركات النفط الوطنية احتياطيات النفط والغاز وبالتايل ي�سعب مناف�ستها. 

اأما من الناحية الأخرى، ل ت�ستطيع �سركات القطاع اخلا�س مناف�سة �سركات النفط العاملية الكربى 

التي تتميز مب�ستوى عاٍل من التكنولوجيا واملالءة املالية و�سهولة الو�سول اإىل الأ�سواق ن�سبياً. 

لال�صتك�صافات  الكويتية  ال�صركة  باأن   2009 عام  نهاية  يف  ال�صادرة  النفطية  االأدبيات  اأ�صارت   a
البرتولية اخلارجية )كوفبيك( تعمل يف جمال اال�صتك�صاف واالإنتاج يف العديد من دول العامل ومنها 

.
2
بع�ش البلدان العربية مثل اليمن, وم�صر و�صوريا, وتون�ش, واجلزائر وال�صودان وموريتانيا 

a تعمل �صركة �صوناطراك اجلزائرية يف جمال اال�صتك�صاف واالإنتاج يف بع�ش البلدان العربية 
ويف  الرنويجية(,  اأويل  �صتات  �صركة  مع  )بامل�صاركة  م�صر  النيل يف  دلتا  ويف منطقة  ليبيا  مثل 

موريتانيا بامل�صاركة مع �صركات اأخرى منها �صركة قطر للبرتول احلكومية. كما عملت �صوناطراك 

 . 
3
يف كل من اليمن وال�صودان

a ا�صرتت �صركة »ليوا للطاقة« مملوكة ل�صركة مبادلة االإماراتية  )اأبو ظبي( يف مار�ش 2008 
 .

4
ح�ص�ش من �صركة �صل يف قطاعني لال�صتك�صاف واالإنتاج يف اجلزائر

1 . الورقة امل�صرية يف االجتماع التا�صع حول اإمكانيات التعاون يف جمال الغاز الطبيعي يف االأقطار االأع�صاء يف اأوابك, القاهرة 

17-18 اأكتوبر 2009.

2 . AOG, November 16,2009.
3 . Business Intelligence, Middle East, April 13, 2009.

4 .  منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول, اأوابك, الن�صرة ال�صهرية , عدد مايو 2008.

3-2. التعاون في مجال اال�شتك�شاف 
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a تعمل بع�ش �صركات القطاع اخلا�ش الكويتي مثل �صركة كويت انريجي يف جمال اال�صتك�صاف 
واالإنتاج يف اخلارج ومنها بع�ش البلدان العربية مثل م�صر واليمن وعمان. وكما وقعت ال�صركة 

مذكرة تفاهم لتطوير عدة م�صروعات يف العراق منها حقل �صيبا ال�صغري للغاز, ووقعت اتفاق 

يف  وطنية  نفط  �صركة  لتاأ�صي�ش  االأندوني�صية  ميدكو  و�صركة  ال�صومالية  احلكومة  مع  �صراكة 

ال�صومال.

 .
1
a متتلك �صركة ال�صفاة الكويتية ح�صة %60 من ال�صركة الوطنية للحفر ومقرها م�صر 

a تعمل ال�صركة امل�صرية االأمريكية يف جمال اال�صتك�صاف يف �صوريا.

a تعمل �صركة اآل ثاين االإماراتية يف اأعمال اال�صتك�صاف واالإنتاج يف كل من م�صر وتون�ش.

والتنفيذ  لال�صتثمار  اجلزائرية  �صوناطراك  و�صركة  االإماراتية  ثاين  األ  �صركة  بني  ما  اتفاق  توقيع   a
امل�صرتك مل�صاريع اال�صتك�صاف عن النفط والغاز داخل اجلزائر وخارجها.

 . 
2 
a تعمل �صركة اإماراتية » راأ�ش اخليمة للبرتول« يف جمال اال�صتك�صاف واالإنتاج يف عمان

االأمريكية  اأوك�صدنتال  �صركة  من  كل  مع  بامل�صاركة  االإماراتية,  مبادلة  �صركة  بني  ما  التوقيع  مت   a
وال�صركة القاب�صة للنفط والغاز البحرينية, من جهة, وحكومة البحرين, من جهة اأخرى, يف ني�صان/ 

 
3
اأبريل 2009 على اتفاقية التطوير وامل�صاركة يف اإنتاج حقل البحرين بهدف زيادة اإنتاجه 

a وقعت �صركة دانا غاز ) ال�صارقة( يف �صهر ني�صان/ اأبريل 2007 مع �صركة الكويت الدولية للنفط 
.
4
والبيئة يتعلق بامل�صاركة بن�صبة 50 % يف امتياز كومومبو يف ال�صحراء الغربية مب�صر 

a دخلت �صركة دانا للغاز با�صتثمارات كبرية يف جمال اال�صتك�صاف واالإنتاج يف العراق )اإقليم 
كرد�صتان(.

وامل�ستقات  للنفط  البينية  التجارة  العربية يف جمال  البلدان  بع�س  بني  ما  ملحوظ  تعاون  هناك 

البرتولية. اإل اأن �سحة البيانات يف هذا اجلانب جتعل من ال�سعوبة مبكان اإعطاء بيانات دقيقة وحديثة 

عن حركة تلك التجارة وكمياتها. وي�سود العتقاد باأن التجارة البينية للم�ستقات البرتولية هي الأكرث 

ات�ساعاً ما بني البلدان العربية باملقارنة مع النفط اخلام وذلك لأ�سباب منها تنوع امل�ستقات البرتولية 

بالإ�سافة اإىل اأن بع�س البلدان املنتجة ذاتها قد تكون م�ستوردة لبع�س امل�ستقات التي ل تنتج حملياً 

بكميات ت�سد الحتياجات، حيث اأن منط اإنتاج م�سايف التكرير من امل�ستقات قد ل يتواءم ومنط الطلب 

املحلي عليها من ناحية الكمية والنوعية.

3-3-1. جتارة النفط اخلام 
a  ا�صترياد البحرين للنفط ال�صعودي عرب خط االأنابيب الذي يربط بني البلدين, كما متت 

االإ�صارة اإىل ذلك اأعاله.

1.  جريدة القب�ش عدد 14 يونيو / حزيران 2009. 
2 . Mees, 16 April, 2009. 

3.  رقة مملكة البحرين اإىل االجتماع التا�صع لفريق العمل لبحث اإمكانيات التعاون يف جمال الغاز الطبيعي يف االأقطار االأع�صاء, 
القاهرة 17-18 اأكتوبر 2009.

4. منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول, اأوابك, الن�صرة ال�صهرية , عدد حزيران / يونيو 2008.

3-3. التعاون في مجال تجارة النفط والم�شتقات البترولية
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2008 على اتفاق لتجديد التفاهم املوقع بني  اآب/اأغ�صط�ش  a  وقع العراق واالأردن يف �صهر 
من  األف ب/ي   10 بكمية  االأردن  لتجهيز  اأخرى  �صنوات  ثالثة  لفرتة   ,2006 عام  البلدين يف 

النفط العراقي ب�صورة اأولية تتزايد تدريجيًا لت�صل اإىل 30 األف ب/ي وباأ�صعار تف�صيلية. ويتم 

النقل بال�صاحنات الربية.

a  جتهيز ال�صعودية لالأردن بالنفط اخلام ال�صعودي بكمية 3 مليون برميل �صهريًا كما يف عام 
وذلك بالناقالت اإىل ميناء العقبة.

  1
 2008

a ا�صتوردت م�صر من الكويت كمية 2.4 مليون طن )48 األف ب/ي( من النفط الكويتي اخلام 
.
2
خالل ال�صنة املالية 2007/ 2008 

.
3
a ا�صتوردت �صورية 8.6 األف ب/ي من النفط اخلام العراقي خالل عام 2007 

3-3-2. جتارة امل�ستقات البرتولية 

a   ا�صتوردت م�صر م�صتقات برتولية من بع�ش البلدان العربية خالل ال�صنة املالية 2008/2007 
�صملت ال�صعودية )2379 األف طن( واجلزائر )518 األف طن( وليبيا )156 األف طن( والبحرين 

)153 األف طن(. 

العربية خالل  البلدان  اإىل بع�ش  البرتولية  امل�صتقات  الكميات من     كما �صدرت م�صر بع�ش 

اإىل دول  األف طن( وكميات قليلة  األف طن( وال�صودان )24  الفرتة ذاتها �صملت االإمارات )27 

عربية اأخرى منها فل�صطني واالأردن واجلزائر واملغرب وعمان.

a اتفقت لبنان مع كل من الكويت واجلزائر يف عام 2005 
لتجهيزها بكميات من امل�صتقات البرتولية لفرتة 3 �صنوات 

وهو ما يبينه اجلدول املقابل:

a  ي�صتورد العراق بع�ش امل�صتقات البرتولية وب�صكل خا�ش الغازولني من بع�ش البلدان املجاورة ومنها 
بع�ش البلدان العربية كما ي�صدر اإليها زيت الوقود. فمثاًل بلغت �صادرات زيت 

الوقود العراقي اإىل �صوريا معدل 10 األف ب/ي يف بداية عام 2008 علمًا باأن 

. كما ي�صتورد العراق غاز البرتول 
4
�صوريا دولة م�صدرة للغازولني اإىل العراق 

.
5
امل�صال من الكويت 

a  بلغت �صادرات البحرين حوايل 223 األف ب/ي من امل�صتقات البرتولية لعام 
2008 )باملقارنة مع 237 األف ب/ي خالل عام 2007(. مت ت�صدير اجلزء االأكرب 
ا�صتحوذت  التي  العربي  العربية وب�صكل خا�ش بلدان اخلليج  البلدان  اإىل  منها 

على حوايل ن�صف اإجمايل ال�صادرات تتقدمها االإمارات وهو ما يبينه اجلدول 

املقابل:

1 . Mees, 16 September 2008.
2 . خطاب ممثل جمهورية م�صر العربية يف املكتب التنفيذي لالأوابك اإىل اأمانة املنظمة بتاريخ 17 فرباير 2009. 

3.  خطاب من وزارة النفط يف �صورية اإىل االأمانة العامة للمنظمة بتاريخ 30 يونيو 2009. القاهرة 17-18 اأكتوبر 2009.
4. Entrepreneur, March 17, 2008, APS Review Downstream Trends.

5 ورقة الكويت, االجتماع ال�صابع لفريق العمل لبحث اإمكانيات التعاون يف جمال الغاز الطبيعي , منظمة االأوابك, 
20-22 اأكتوبر 2007.

الدولة 

امل�ستوردة

% من اإجمايل 
ال�سادرات

 - الكويت : 600 األف طن/ �سنة زيت الوقود.

- اجلزائر: 1.1 مليون طن/�سنة زيت الوقود.

               1.0 : مليون طن/ �سنة زيت الغاز.

البحرين  نفط  �صركة  امل�صدر: 

)بابكو( التقرير ال�صنوي 2008.
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a   قامت �صركة قطر للبرتول )حكومية( خالل �صهر مايو 2007 بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة 
2 مليار دوالر  األف ب/ي بتكاليف قدرت بحوايل   120 الطاقة التون�صية لبناء م�صفاة بطاقة 

.
1
الإكمالها يف عام 2011 

a   اأعلنت �صركة »كي جي اإل« الكويتية يف متوز 2007 عن خمطط ال�صتثمار 500 مليون دوالر 
يف م�صاريع اأردنية تتعلق اإحداها بال�صركة االأردنية لتكرير النفط. 

a   اأكملت �صركة نور الكويتية درا�صة اجلدوى االقت�صادية يف منت�صف عام 2008 لبناء م�صفاة 
املحروقات  لبيع  اإن�صاء حمطات  اإىل  باالإ�صافة  �صوريا  الزور يف  دير  األف ب/ي يف   140 بطاقة 

وم�صتقات النفط يف �صوريا. 

a   قامت �صركة النفط الوطنية الليبية وائتالف »�صتار« االإماراتي بالتوقيع على اتفاقية االإطار 
العام يف بداية عام 2008 للم�صاركة بتاأ�صي�ش �صركة بن�صبة 50 % لكل طرف وذلك لتح�صني اأداء 

.
2
وتطوير م�صفاة را�ش النوف 

a   متثل �صركة اإمارات - م�صر ومقرها يف م�صر جت�صيدًا ناجحًا لال�صتثمارات العربية امل�صرتكة 
يف جمال توزيع املنتجات البرتولية.  والغر�ش الرئي�صي من ال�صركة هو توزيع وت�صويق وت�صدير 

وت�صغيل  وامتالك  الطبيعي  الغاز  نقل  اإىل  باالإ�صافة  وم�صتقاتها,  البرتولية  املنتجات  ونقل 

500 مليون جنيه ت�صاهم  حمطات خدمة و�صيانة ومتوين ال�صيارات. ويبلغ راأ�ش مال ال�صركة 

االأنابيب  وخطوط  لل�صهاريج  االأو�صط  ال�صرق  �صركة  وت�صاهم   ,%  50 بن�صبة  اإمارات  موؤ�ص�صة 

ال�صركة  وقامت   ,%  2 بن�صبة  )ميدور(  البرتول  لتكرير  االأو�صط  ال�صرق  و�صركة   ,%  48 بن�صبة 

ال�صيارات يف م�صر وت�صعى لتتو�صع يف تقدمي خدمات متوين  بافتتاح حمطات خدمة ومتوين 

ال�صفن والطائرات.

a   تعمل �صركة »وردية القاب�صة« ال�صعودية يف �صوق توزيع املنتجات النفطية اللبناين من خالل 
.
3
�صرائها �صبكة التوزيع التي متلكها موبل والتي ت�صتحوذ على 14 % من تلك ال�صوق 

تعمل بع�س ال�سركات من القطاع العام اأو اخلا�س يف بع�س البلدان العربية يف م�ساريع خدمات اأو 

اأعمال اإن�ساءات يف جمال الطاقة يف بلدان عربية اأخرى. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

 %  97 �صاهمت �صركات قطاع البرتول امل�صرية وب�صكل خا�ش«اإنبي« و«برتوجيت« اململوكتني بن�صبة    a
للهيئة امل�صرية العامة للبرتول يف التعاقد والتنفيذ للعديد من امل�صاريع يف بلدان عربية عديدة يف جمال 

النفط والغاز ومن تلك امل�صاريع ما يلي وكما يف عام 2008.

3-4. التعاون في مجال التكرير 

3-5. التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية 

3-6. التعاون في مجال الخدمات والإن�شاءات 

1 . منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول, اأوابك, الن�صرة ال�صهرية , عدد متوز/ اآب 2007.
2 . منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول, اأوابك, الن�صرة ال�صهرية , عدد اآذار/ مار�ش  2008

3. Arab Oil and Gas Directory, 2008. 
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- �سركة اإنبــــي:

r  تو�صعات معامل معاجلة وحقن املياه بال�صفانية ل�صركة اأرامكو ال�صعودية.

r  تو�صعات حمطة غازات ينبع مبيناء ينبع الت�صديري ل�صركة اأرامكو ال�صعودية.

r  تنمية حقول اخلفجي البحرية – املرحلة االأوىل ل�صركة عمليات اخلفجي امل�صرتكة.

r  تو�صعات حمطة » احلوت« الربية ل�صركات عمليات اخلفجي امل�صرتكة.

r  تنمية حقل خرير ل�صركة توتال باليمن.

- �سركة برتوجيت 

r  البنية االأ�صا�صية وت�صهيالت االإنتاج ملحطة اإ�صالة الغاز باليمن.

r  تنمية حقل خرير باليمن.

r  ت�صهيالت االإنتاج مب�صنع االأولفني مبنطقة راأ�ش الفان بقطر.

r  حمطة غازات ينبع بال�صعودية.

r  تو�صعات حقل » احلوت« ل�صركة عمليات اخلفجي امل�صرتكة.

r  ت�صليم م�صروع خطّي خام حو�ش احلمرا/�صكيكدة ل�صركة �صوناطراك باجلزائر. 

r  خطوط تنمية حقل النعيم بال�صعودية.

r  خطوط الغاز ب�صلطنة عمان.

a  �صاهمت بنوك و�صركات ا�صتثمارية عربية باالأخ�ش من دول اخلليج بتمويل بع�ش امل�صاريع التي لها 
عالقة باخلدمات والبنية التحتية التي ت�صاعد يف دعم �صناعة الطاقة من خالل توفري اأحدث املرافق ومن 

بع�ش امل�صاريع التي اأطلقها بيت التمويل اخلليجي يف هذا املجال.

مدينة الطاقة يف قطر

مدينة الطاقة يف ليبيا

املرفاأ املايل يف البحرين

املرفاأ املايل يف تون�ش

a  تعمل �صركة طاقة عربية ب�صفتها جمموعة كبرية يف جمال اخلدمات املتكاملة يف قطاع توزيع الطاقة 
على امل�صتوى االإقليمي وهي تابعة ل�صركة القلعة لال�صتثمارات املالية امل�صرية )قطاع خا�ش م�صري( يف 

كل من ليبيا واالإمارات وقطر واالأردن و�صورية.

اإجنازات  اأبرز  من  للبرتول  امل�سدرة  العربية  الأقطار  منظمة  عن  انبثقت  التي  ال�سركات  تعترب 

ال�سركات جت�سيداً  اإن�ساء هذه  وياأتي  امل�سرتك.  العربي  للعمل  اأ�سبحت متثل منوذجاً  املنظمة، حيث 

اإن�صاء  » االإفادة من موارد االأع�صاء واإمكانياتهم امل�صرتكة يف  ب�ساأن  املنظمة  اإن�ساء  اتفاقية  ملا ن�ست عليه 

م�صروعات م�صرتكة يف خمتلف اأوجه الن�صاط يف �صناعة البرتول التي تقوم بها جميع االأع�صاء اأو من يرغب 

منهم يف ذلك« )الفقرة هـ من املادة الثانية من اتفاقية اإن�ساء املنظمة(. 

وتعززت اأهمية هذه ال�سركات، مع مرور الوقت بف�سل ال�سمانات التي حت�سل عليها من 

الأقطار الأع�ساء ملوا�سلة ن�ساطاتها، وتعددت لت�سبح منظومة ت�سم عدداً من ال�سركات التي 

تعمل يف خمتلف الأن�سطة البرتولية.  كما �ساهمت العوامل التالية يف زيادة اأهميتها �سمن اإطار 

التعاون يف جمال البرتول: 

: التعاون البترولي في اإطار ال�شركات المنبثقة عن )اأوابك(
ً
رابعا
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اإذ وفقت اتفاقيات االإن�صاء بني مفاهيم القطاع العام واخلا�ش, وذلك بالن�ش على اأن هذه  l  املرونة والفاعلية, 

ال�صركات تعمل على اأ�صا�ش جتاري بهدف الربح, ما ي�صفي عليها طابع القطاع اخلا�ش الذي ي�صعى اإىل التوفيق 

بني االأهداف االإ�صرتاتيجية والطابع التجاري. 

l  اال�صتمرارية, حيث التزمت االأقطار االأع�صاء مبجموعة من االمتيازات واحل�صانات واالإعفاءات جتاه ال�صركات 

امل�صرتكة بهدف �صمان ا�صتمراريتها. كما تلتزم االأقطار االأع�صاء بعدم اال�صتيالء على اأموال ال�صركات واأ�صولها اأو 

تاأميمها.  وتتعهد باأن متنحها االأف�صلية املمنوحة لل�صركات الوطنية. 

l  اال�صتقالل يف االإدارة والن�صاط , اإذ تتمتع كل �صركة بكيان قانوين م�صتقل عن املنظمة وعن االأقطار االأع�صاء, ما 

يناأى بال�صركات عن العوامل ال�صيا�صية التي قد توؤثر على العالقات بني االأقطار االأع�صاء. 

كما ي�صرى مبداأ اال�صتقاللية على االأجهزة املناط بها اإن�صاء ال�صركات.  اإذ اأن كل �صركة تخ�صع اإىل اأحكام اتفاقية 

اإن�صائها, وتكون االأحكام نافذة حتى لو تعار�صت مع القوانني الداخلية الأي من االأقطار االأع�صاء. 

وفيما يلي ا�ستعرا�س موجز لكل من هذه ال�سركات. 

1. ال�سركة العربية البحرية لنقل البرتول.

تقوم ال�سركة بجميع عمليات قطاع النقل البحري للمواد الهيدروكربونية،  وا�ستطاعت هذه ال�سركة 

 1972 مايو   6 بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست  ال�سبعينيات.  بداية  القطاع يف  لهذا  الأجنبي  الحتكار  ك�سر 

ومقرها الدائم يف دولة الكويت، براأ�س مال يبلغ 200 مليون دولر يف حني بلغ راأ�س املال املدفوع 150 

مليون دولر . وي�ساهم بال�سركة ت�سعة اأقطار على النحو التايل:

ن�سبة امل�ساهمة )%( امل�ساهمون

14.175دولة االإمارات العربية املتحدة
3.830مملكة البحرين 

8.017اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
15.595اململكة العربية ال�صعودية

13.657جمهورية العراق
14.776دولة قطر

15.484دولة الكويت
14.362اجلماهريية العربية الليبية ال�صعبية اال�صرتاكية العظمى

0.104جمهورية م�صر العربية 

ويف  يونيو 2008 اأ�سدرت اجلمعية العمومية لل�سركة قراراً بزيادة ن�سبة م�ساهمة الدول الأع�ساء 

يف راأ�سمال ال�سركة لي�سبح راأ�س املال امل�سدر واملدفوع 250 مليون دولر وراأ�س املال امل�سرح به 500 

مليون دولر، ويتم توزيع الأ�سهم على الدول الأع�ساء بن�سب م�ساهمة دولهم يف راأ�سمال ال�سركة.  ويقوم 

بت�سغيل ناقالت ال�سركة اأطقم عربية بالكامل تقريباً. وقد حققت ال�سركة نتائج ت�سغيلية ومالية جيدة 

منذ بداية الت�سعينات من القرن املا�سي،  وذلك نظراً لإتباعها �سيا�سات ت�سغيلية مرنة تتمثل يف تنويع 

وحدات الأ�سطول من حيث الأحجام والأنواع،  عالوة على حتديث وتطوير اأ�سطولها واإحالل ناقالت 

جديدة مكان القدمية. 

بني  ال�سركة  اأ�سطول  ويتوزع    .2008 عام  بنهاية  ناقلة   16 ال�سركة  اأ�سطول  ناقالت  عدد  بلغ 

ناقلتي  بناء  على  تعاقدت  قد  ال�سركة  باأن  علماً  التالية،  ال�سفحة  يف  اجلدول  يو�سح  كما  الناقالت 
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ا�ستالمها يف  ومت  نفطية  منتجات  وناقلتي  م�سيل  طبيعي  غاز 

الربع الأخري من عام 2008  )2 للغاز امل�سال حمولة كل منهما 

82 األف مرت مكعب، و2 للمنتجات النفطية حمولة كل منهما 
�سافية تعدت  اأرباحاً  ال�سركة  األف طن مرتي(. وحققت   112
30 مليون دولر، خالل عام 2008 وو�سلت اأرباحها ال�سافية 

للن�سف الأول من عام 2009 اإىل حوايل 6 ماليني دولر.

2. ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن ) اأ�سري( 

البحرين. وت�ساهم يف  املنامة مبملكة  1973 ومقرها يف مدينة  8 دي�سمرب  ال�سركة يف  تاأ�س�ست 

ال�سركة �سبعة من الأقطار الأع�ساء وهي: دولة الإمارات، مملكة البحرين، اململكة العربية ال�سعودية، دولة 

قطر، دولة الكويت بح�سة 18.836 % لكل منها، وجمهورية العراق بح�سة 4.718 %، واجلماهريية 

العربية الليبية بح�سة 1.102 % وبلغ راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 170 مليون دولر اأمريكي. 

ال�سفن  اأنواع  وال�سيانة جلميع  والإ�سالح  البناء  بعمليات  القيام  هو  ال�سركة  اإن�ساء  من  الغر�س 

والناقالت وو�سائل النقل البحري الأخرى ذات العالقة بنقل املواد الهيدروكربونية . 

متتلك ال�سركة حو�ساً جافاً �سخماً يف مملكة البحرين ي�ستوعب �سفناً ت�سل حمولتها اإىل 500 األف 

طن، وحو�سني عائمني ي�ستوعبان �سفناً ت�سل حمولتها اإىل 120 األف طن و 80 األف طن على التوايل. 

تاأ�سي�سها عام  الأعلى منذ  قيا�سية هي  نتائج  اأن حتقق   2008 ال�سركة يف عام  ا�ستطاعت  وقد 

العام  عن   %26 بزيادة  208 مليون دولر  ال�سافية حوايل  الت�سغيلية  الإيرادات  اإذ جتاوزت   ،1973
ال�سابق. كما بلغت الأرباح ال�سافية 68.7 مليون دولر باملقارنة مع ربح �سايف مقداره 39.3 مليون 

دولر عام 2007. 

وقامت اأ�سري عام 2008 باإ�سالح 133 �سفينة وقطعة بحرية.  ومما يعزز التعاون العربي يف هذا 

املجال ح�سول ال�سركة على دعم قوي من ال�سركات العربية مثل �سركة ناقالت النفط الكويتية، و�سركة 

احلفر الوطنية و�سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية، وكالهما من اأبو ظبي، و�سركة اأرامكو ال�سعودية 

و�سركة يوكومارين البحرينية.

وقد تاأثر �سوق اإ�سالح ال�سفن بالظروف القت�سادية العاملية خالل الن�سف الأول من عام 2009 

حيث بلغت الإيرادات الت�سغيلية ال�سافية خالل هذه الفرتة 80.2 مليون دولر مقارنة مع 105.7 مليون 

دولر لنف�س الفرتة من عام 2008. 

3. ال�سركة العربية لالإ�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب(
تعترب ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب( مثالً وا�سحاً على النجاح الذي حققته 

 14 بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست  وقد  للبرتول.  امل�سدرة  العربية  الأقطار  منظمة  عن  املنبثقة  ال�سركات 

�سبتمرب 1974، براأ�سمال مدفوع بلغ 550 مليون دولر، ت�ساهم فيه ع�سرة اأقطار عربية على النحو 

التايل: الإمارات )17 %(، وال�سعودية )17 %(، والكويت )17 %(، وليبيا )15 %(، والعراق )10 %(، 

وقطر )%10(، واجلزائر )5 %(، و)3 %( لكل من البحرين و�سورية وم�سر. 

الرئي�سي هو الإ�سهام يف توفري روؤو�س الأموال، ومتويل ال�سناعات البرتولية، والتي ت�سمل  ال�سركة  غر�س 

جميع اأوجه الن�ساطات ذات العالقة بتنمية، ومعاجلة، ونقل منتجات البرتول والغاز، و�سناعاتها املتفرعة. وتعتمد 

العددنوع الناقلة

امل�صدر: تقرير موجز عن ن�صاطات ال�صركة العربية البحرية 

لنقل البرتول اأكتوبر 2009. 
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ال�سناعية  وامل�سروعات  البرتولية  امل�سروعات  اأموال  روؤو�س  امل�ساركة يف  ال�ستثمارية على  اأبيكورب  اإ�سرتاتيجية 

ذات ال�سلة. كما ت�سعى اإىل امل�ساهمة املبا�سرة يف بلورة الفر�س ال�ستثمارية املنا�سبة واملجدية اقت�سادياً يف قطاع 

البرتول وم�ستقاته. �ساهمت �سركة اأبيكورب يف روؤو�س اأموال 14 م�سروعاً عربياً مقاماً يف: ال�سعودية، والبحرين، 

وليبيا، والعراق، وم�سر، وتون�س والأردن. وي�سري اجلدول - 5 اإىل م�ساهمات اأبيكورب كما يف 30 يونيو 2009:

�شركـات عاملـة
راأ�س املال
املدفوع

ح�شة
اأبيكورب

ن�شاطـات امل�شـروعم�شاهمـون اآخـرون

* م�سروع ال�سركة قيد الت�سييد       ** م�سروع تو�سعة ال�سركة قيد الت�سييد

�جلدول- 5: م�شاهمات �أبيكورب يف 14 م�شروعا عربيا
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حققت اأبيكورب ربحاً �سافياً بقيمة 27.6 مليون دولر عام 2008 مقارنة بـ 79.7 مليون دولر 

عام 2007. ويعزى هذا النخفا�س ب�سكل رئي�سي اإىل الأزمة املالية العاملية. وقد ا�ستطاعت ال�سركة 

املحافظة على م�ستوى الأرباح املحققة خالل الن�سف الأول من عام 2009 والتي بلغت 14 مليون دولر 

والتي ت�ساوي تقريباً نف�س الأرباح لنف�س الفرتة من العام املا�سي.

متويل امل�سروعات والتجارة:

�ساركت اأبيكورب خالل عام 2008 يف ترتيب 15 عملية متويل م�سروعات وجتارة وبلغ اإجمايل 

ح�سة اكتتاب ال�سركة والتزامها النهائي فيها نحو 807 مليون دولر، مقارنة بعدد 28 عملية خالل عام 

2007 وبقيمة 9.1 مليار دولر، واأن �سايف دخل ال�سركة املحقق من ن�ساط متويل امل�سروعات والتجارة 
قد بلغ نحو 30 مليون دولر مقارنة مببلغ 23.9 مليون دولر يف عام 2007. ويعود ذلك لنخفا�س 

ن�ساط متويل امل�سروعات التجارية ب�سكل كبري نتيجة لالأزمة املالية العاملية التي بداأت اآثارها ال�سلبية 

يف الظهور خالل الن�سف الثاين من عام 2008. 

متويل امل�سروعات

�ساركت اأبيكورب خالل عام 2008 يف متويل 9 م�ساريع يف الدول العربية �سواء مع القطاع اخلا�س 

اأو مع اجلهات احلكومية بقيمة جتاوزت 22 مليار دولر كما ي�سري اجلدول - 6:

ا�شم امل�شروع
امل�شاهمون 

الرئي�شيون

قيمة ونوعية 

القر�ض

تاريخ 

التوقيع

الغر�ض من 

القر�ض
دور ابيكورب

اجلدول- 6: م�شاهمات اأبيكورب يف متويل 9 م�شاريع يف الدول العربية يف عام 2008
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متويل التجارة 

اأما فيما بخ�س ن�ساط متويل التجارة خالل عام 2008، فاإن م�ساعي ال�سركة، والتي بداأت 

منذ عام 2005 والهادفة اإىل تفعيل ن�ساط ومتويل �سادرات النفط العربية قد وا�سلت م�سريتها 

بها  ا�سطلعت  التي  الرئي�سية  الأدوار  بع�س  اإىل  اإ�سافة  العمليات  زيادة يف حجم  اأثمر عن  مما 

ال�سركة اإذ بلغ حجم متويلها لتجارة املنتجات البرتولية ب�سكل اأ�سا�سي حوايل 607 مليون دولر 

وحوايل 900 مليون دولر لتكرير ومعاجلة النفط اخلام ولال�ستحواذ على حقل نفطي ،كما هو 

مبني يف اجلدول - 7:  

ومبا اأنه مل يطراأ حت�سن يذكر على ظروف الأ�سواق املالية العاملية خالل الن�سف الأول من عام 

2009، فاإن اأن�سطة متويل امل�سروعات مل تتو�سع خالل تلك الفرتة نظراً لغياب عدد من املوؤ�س�سات 
العاملية القادرة على التمويل.

ن�ساط ال�ست�سارات املالية

املتخ�س�سة يف جمال  املالية  ال�ست�سارات  خدمات  بتقدمي  التزامها  عند  اأبيكورب  تظل 

هياكل التمويل املت�سلة بقطاع ال�سناعات الهيدروكربونية داخل املنطقة العربية واإن كانت على 

اأ�س�س انتقائية. حيث اأنهت ال�سركة بنجاح يف هذا ال�سدد  عمليتي ا�ست�سارات مالية متثلت يف 

قر�سي )مناء( و)ابن زهر( ، كما مت احل�سول على تفوي�س جديد اآخر لتقدمي ا�ست�سارة مالية 

للموؤ�س�سة التون�سية الوطنية للبرتول )اإيتاب( فيما يخ�س ح�ستها يف حقل الغاز البحري يف 

املياه الإقليمية لتون�س واملعروف با�سم حقل ها�سدروبال والذي يتم تطويره م�ساركة بني ايتاب 

وال�سركة الربيطانية للغاز )بريت�س غاز(.

ول �سك اأن هذا الن�ساط لل�سركة يف متويل امل�سروعات والتجارة يف الدول العربية 

يعك�س حجم التعاون العربي يف هذا املجال �سمن ال�سركات املنبثقة عن منظمة الأقطار 

العربية امل�سدرة للبرتول.   

اجلدول- 6: م�ساهمات اأبيكورب يف متويل  جتارة املنتجات البرتولية يف عام 2008

ا�شم امل�شروع
امل�شاهمون 
الرئي�شيون

قيمة ونوعية 
التمويل

تاريخ
التوقيع

الغر�ض من 
القر�ض

دور ابيكورب
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4. ال�سركة العربية للخدمات البرتولية

تهدف ال�سركة العربية للخدمات البرتولية التي تاأ�س�ست يف مدينة طرابل�س/ اجلماهريية الليبية 

بتاريخ 23 ت�سرين ثاين/ نوفمرب 1975 لإقامة �سركات متخ�س�سة يف اخلدمات البرتولية، التي كانت 

حكراً على �سركات النفط العاملية والتي ت�سمل جمالت من اأهمها:

l  عمليات حفر االآبار و�صيانتها. 

l  عمليات معاجلة وتن�صيط الطبقات واختبارها. 

l  حتليل عينات اللباب ال�صخرية واملواد الهيدروكربونية. 

l  درا�صة هند�صة املكامن وجيولوجيا البرتول. 

l  االإن�صاءات الربية والبحرية ملرافق البرتول. 

l  االأعمال اجليوفيزيائية املختلفة. 

 وبلغ راأ�س مال  ال�سركة امل�سرح به مائة مليون دينار ليبي، بينما بلغ راأ�س مال ال�سركة املكتتب 44 

مليون دينار ليبي مت دفعه كامال من قبل الأقطار العربية الأع�ساء على النحو التايل: ليبيا )17 %(، 

ال�سعودية )14 %(، الإمارات )14 %(، الكويت )14 %(، اجلزائر )10 %(، �سورية )10 %(، قطر 

)10 %(، م�سر )%(، العراق والبحرين )%( لكل منهما.   

ولأجل حتقيق اأهداف ال�سركة فقد مت اإن�ساء �سركات فرعية على النحو التايل:

اأ. ال�صركة العربية للحفر و�صيانة االآبار )اأدووك(

تاأ�س�ست ال�سركة يف فرباير عام 1980 مبدينة طرابل�س/ ليبيا براأ�سمال م�سرح به ومدفوع قدره 

12 مليون دينار ليبي )40 مليون دولر( ومتت زيادة راأ�س املال لتمويل احتياطيات التو�سع وا�ستبدال 
الأ�سول الثابتة يف امليزانية ليكون راأ�س مال ال�سركة اجلديد 60 مليون دينار ليبي وذلك ا�ستناداً اإىل 

للخدمات  العربية  ال�سركة  وت�ساهم   .2008 يونيو  �سهر  خالل  للم�ساهمني  العمومية  اجلمعية  قرار 

البرتولية بن�سبة 40 % من راأ�س مالها، يف حني متتلك كل من �سركة �سانتايف للخدمات البرتولية 40 % 

وال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب( 20 %. وتهدف ال�سركة اإىل القيام بجميع اأعمال 

املتعلقة بذلك داخل  والن�ساطات  بالأعمال  والقيام  وبحراً  براً  واملاء  والغاز  النفط  اآبار  حفر و�سيانة 

الأقطار الأع�ساء ويف املناطق الأخرى من الوطن العربي على اأ�سا�س  جتاري. 

الثقيل وبع�س  للنقل  اأ�سطول  اإىل  بالإ�سافة  الآبار،  17 حفارة حلفر و�سيانة  ال�سركة وت�سغل  متتلك 

املعدات الأخرى. ويف خميمها الرئي�سي يف ال�سحراء الليبية تدير ال�سركة جممع متكامل من ور�س ال�سيانة 

وخدمات احلفر امل�ساعدة الأخرى والتي ت�سمل اأعمال اخلراطة والك�سف و�سيانة اأنابيب احلفر.

وبلغت الإرباح ال�سافية لل�سركة يف عام 2008 حوايل 27.3 مليون دولر، مقارنة بـ 16.7 مليون دولر 

عام 2007 ، وحققت ال�سركة ربحاً يف الن�سف الأول من عام 2009 بلغ حوايل 9.9 مليون دولر. 

ب. ال�صركة العربية جل�ش االآبار )اأولكو(

تاأ�س�ست ال�سركة يف 1983/3/24 ومقرها يف مدينة بغداد، وهي مملوكة لل�سركة العربية للخدمات 

البرتولية، بهدف تنفيذ عمليات ج�س وتثقيب الآبار براأ�س مال قدره 7 ماليني دينار عراقي )باأ�سعار 

تلك الأيام اأي نحو 24 اأو 25 مليون دولر ( موزع على النحو التايل: 17 % للجماهريية العربية الليبية، 

و14 % لكل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت، و10 % لكل 

من اجلزائر و�سورية وقطر، و%5 مل�سر، و3 % لكل من العراق والبحرين. 
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وقد عاودت ال�سركة ن�ساطها يف بداية عام 2004 بعد توقف عملياتها يف الفرتة 2003/3/20 وحتى 

نهاية عام 2003. وخالل عام 2008 اجنزت ال�سركة 381 عملية ج�س وتثقيب، وحققت اأرباح ت�سل اإىل 

1.7 مليون دولر. ويف الن�سف الأول من عام 2009  حققت اأرباح ت�سل اإىل 2.3 مليون دولر.

جـ. ال�صركة العربية خلدمات اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي )اأجي�صكو( 

تاأ�س�ست ال�سركة عام 1984 يف مدينة طرابل�س باجلماهريية الليبية، براأ�س مال م�سرح به قدره 

9 مليون دينار ليبي موزع على النحو التايل، وكما يف الربع الأول 2009: ال�سركة العربية للخدمات 
البرتولية 66.66 %، ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية 16.67 %، واملوؤ�س�سة الوطنية للنفط 

16.67 %. وتقوم ال�سركة باأعمال امل�سح اجليوفيزيائي با�ستخدام تقنيات حديثة ولديها ثالثة فرق 
م�سح �سيزمي. حققت ال�سركة خالل عام 2008 اأرباحاً بلغت 7.7 مليون دينار ليبي مقارنة مع 15.4 

مليون دينار ليبي عام 2007. ويف الن�سف الأول من عام 2009 و�سل ربحها ال�سايف اإىل 7.7 مليون 

دينار ليبي.

د. ال�صركة العربية لكيماويات املنظفات )اأرادت( 

تاأ�س�ست ال�سركة عام 1981 ومقرها يف مدينة بغداد براأ�س مال م�سرح به بلغ 72 مليون دينار 

عراقي، ومكتتب به بقيمة 36 مليون دينار.  وي�ساهم بال�سركة كل من العراق و�سركة اأبيكورب بن�سبة 

32 % لكل منهما، وال�سعودية، والكويت وال�سركة العربية للتعدين – الأردن – بن�سبة 10 % لكل منهما، 
وال�سركة العربية لال�ستثمار بن�سبة 6 %. 

اإنتاج  وتوقف  العراق  بها  مر  التي  املعروفة  والظروف  الت�سغيلية  بامل�ساكل  ال�سركة  ن�ساط  تاأثر 

امل�سايف لفرتات متعددة. ولدى ال�سركة ثالثة خطوط اإنتاجية يف جممع الألكيل بنزين امل�ستقيم. وبرغم 

الدعم الذي تقدمه وزارة النفط العراقية لل�سركة فقد اأظهرت بياناتها خ�سارة قدرها 1.65 مليون 

دولر خالل عام 2008 مقارنة بخ�سارة 1.4 مليون دولر عام 2007.  وقد حققت ال�سركة يف الن�سف 

الأول من عام 2009 اأرباحاً بلغت 0.65 مليون دولر.  ويبني ال�سكل - 8 اأدناه امل�سروعات املنبثقة عن 

املنظمة وال�سركات التي اأ�س�ستها اأو ت�ساهم بها هذه ال�سركات.

%
 32

اأوابك  عن  املنبثقة  امل�سرتكة  امل�سروعات   :8  - ال�سكل 

وال�سركات التي اأ�س�ستها اأو ت�ساهم فيها تلك ال�سركات  

ال�سركة العربية 

البحرية لنقل البرتول 

)1973(

ال�سركة العربية لبناء 

واإ�سالح ال�سفن )اأ�سري(  

)1974(

ال�سركة العربية 

لال�ستثمارات البرتولية  - 

أبيكورب-  )1974(

ال�سركة العربية 

للخدمات  البرتولية 

)1977(

معهد النفط العربي 

للتدريب  )1978(

ال�سركة العربية 
لكيماويات املنظفات- 

)اأرادت(

ال�سركة العربية

 جل�س الآبار  )اأولكو(

ال�سركة العربية

 للحفر و�سيانة الآبار

)اأدووك(

ال�سركة العربية  خلدمات 

ال�ستك�ساف اجليوفيزيائي

)اأجي�سكو(

% 10

%
 100

%
 40%

 40

% 20
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الطبيعي يف  النفط والغاز  العربي يف جمال  التعاون  هناك عدة عوامل ت�سجع على زيادة وتائر 

امل�ستقبل ومن اأهمها:

a توفر النفط والغاز الطبيعي: يلعب توفر النفط والغاز الطبيعي بكميات وفرية وباأ�سعار منخف�سة 
يف املنطقة العربية �سواء كان ذلك بالن�سبة لالأ�سعار املحلية اأو التجارة البينية، دوراً اإيجابيا يف حت�سني 

اقت�ساديات م�ساريع العمل العربي امل�سرتك يف هذا املجال. 

 ومتتلك البلدان العربية حوايل 58 % 

من اإجمايل احتياطيات النفط يف العامل 

اإجمايل  من   27.5% بن�سبة  وت�ساهم 

اإجمايل  من   %  38 وحوايل  الإنتاج 

اأما بالن�سبة  �سادرات النفط يف العامل. 

للغاز الطبيعي فتمثل احتياطياتها 30.3 

% من  الإجمايل العاملي وميثل اإنتاجها 
و�سادراتها من الغاز امل�سوق 13.4 % و 

حوايل 20 % من الإجمايل العاملي على 

التوايل كما يف ال�صكل - 9:

اإىل تزايد  واأدى توفر هذه امل�سادر 

للت�سدير  القابلة  الطبيعي  الغاز  كميات 

واجلزائر  قطر  مثل  دول  يف  بالأخ�س 

من  احتياطياتها  واأن  خ�سو�ساً  وم�سر، 

لع�سرات  اإنتاجها  ملوا�سلة  تكفي  الغاز 

ال�سنني يف امل�ستقبل. ففي �سوء معدلت 

اإنتاج عام 2007 فاإن هذه الحتياطيات 

اأكرث من 45 �سنة  �ستكون كافية  لفرتة 

و54.3  عمان  يف  �سنة  و38  م�سر،  يف 

ال�سنني  عدد  ويزداد  اجلزائر.  يف  �سنة 

اإىل اأكرث من 100 �سنة يف كل من دولة 

قطر والإمارات، كما يبني ال�صكل - 10: 

 ويف �سوء توفر الغاز الطبيعي، تزايد 

الهتمام ب�سبكات الغاز الطبيعي بني الدول العربية انعكا�ساً لرتفاع قيمته وتوقع زيادة الطلب عليه يف 

الأ�سواق العربية،  وذلك لعدة اأ�سباب من اأهمها: العتبارات البيئية كونه م�سدر طاقة نظيف وتزايد 

الطلب عليه يف توليد الطاقة الكهربائية.  فالتقدم التقني يف املحطات العاملة بالدورة املركبة ميثل 

زيادة  اإىل  و�سيوؤدي  اأدى  الذي  الأمر  الكهربائية،  الطاقة  توليد  امللمو�سة يف جمالت  التطورات  اأحد 

الإقبال على الغاز الطبيعي كوقود، من ناحية، واإىل ارتفاع قيمته، من ناحية ثانية.  

وميتاز هذا النوع من املحطات بارتفاع الكفاءة اإىل اأكرث من 60 %، اأي ما يقارب �سعفي كفاءة الأ�ساليب 

البديلة لتوليد الكهرباء التي ي�سل اأق�ساها اإىل 35 % ، وتعترب الفرتة الالزمة لإن�سائها، وانخفا�س التكلفة 

 : اآفاق التعاون العربي في مجال النفط والغاز الطبيعي
ً
خام�سا

ال�صكل - 9:  ح�صة البلدان العربية من الإجمايل العاملي كما يف عام 2008 )%(

امل�صدر: تقرير االأمني العام ملنظمة اأوابك, اأعداد متفرقة

ال�صكل - 10:  �صنوات االحتياطي اإىل اإنتاج عام 2007 يف الدول العربية امل�صدرة للغاز
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امل�صدر: تقرير االأمني العام ملنظمة اأوابك, اأعداد متفرقة
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الراأ�سمالية للوحدات العاملة بهذا النظام من ميزات هذه الطريقة، بالإ�سافة اإىل تخفي�س عنا�سر التلوث 

حيث يقل ثاين اأك�سيد الكربون يف عوادم حرق الغاز الطبيعي امل�ستخدم يف توليد الكهرباء. 

اإن التفاوت امللمو�س يف تكلفة النقل يعترب واقعاً رئي�سياً  لإ�سفاء الطابع املحلي والإقليمي على 

الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط كما تقدم ذكر ذلك.  فبينما يتم تبادل اأغلب النفط اخلام يف التجارة 

مليار   144.5 نحو  بلغت  بت�سديرها  العربية  الدول  قامت  التي  الطبيعي  الغاز  كميات  فاإن  الدولية، 

، ومل متثل �سوى 36.8 % من اإجمايل اإنتاجها من الغاز امل�سوق خالل ال�سنة 
1
مرت مكعب عام2007 

املذكورة، اأي اأن حوايل 63.2 % من الغاز يتم ا�ستهالكه داخل الدول العربية.  يف الوقت نف�سه، فاإن  

كمية التجارة النفطية للدول العربية بلغت حوايل 20.5 مليون ب/ ي، وهي تعادل 82 % من اإجمايل 

اإنتاج الدول العربية املنتجة ذاتها لعام 2007. وعليه، فهناك توقع باأن تزدهر جتارة الغاز البينية يف 

�سوء تزايد الطلب عليه يف الدول العربية من ناحية، وتزايد الكميات القابلة للت�سدير من جهة اأخرى، 

حيث اأن اأ�سواق الغاز الطبيعي تت�سف بالإقليمية بعك�س اأ�سواق النفط العاملية. 

a الطبيعة اخلا�سة ل�سناعة النفط والغاز : وميكن لهذه امليزة اخلا�سة اأن ت�ساهم بفعالية يف زيادة 
وتعزيز التعاون بني البلدان العربية، حيث ت�ستمل على �سل�سلة طويلة من املراحل من ا�ستك�ساف وتطوير 

واإعادة  �سائل  اإىل  الغاز  مراحل حتويل  اإىل  بالإ�سافة  وت�سويق،  وتوزيع  وت�سنيع  وتكرير  ونقل  واإنتاج 

حتويله اإىل غاز يف حالة �سناعة الغاز الطبيعي امل�سيل.  وميكن اعتبار كل من تلك املراحل �سناعة 

مبفردها تتيح فر�ساً للتعاون على ال�سعيد الثنائي اأو اجلماعي العربي.

a التقارب اجلغرايف بني الدول العربية: ي�سمح هذا العامل املهم بتحقيق وفورات يف تكاليف النقل 
للمواد الأولية واملنتجات النهائية كعامل م�سجع لزيادة التعاون العربي يف جمال الطاقة. 

a وجود تفاوت يف اإنتاج وا�ستهالك املنتجات النفطية يف الدول العربية: وحول هذا املو�سوع، 
العربية  اململكة  مثل  للنفط،  املنتجة  العربية  الدول  بع�س  فائ�س يف  وجود  اإىل  البيانات  ت�سري  

العربية  الدول  يف  املنتجات  يف  وا�سح  عجز  مقابل  واجلزائر،  والبحرين،  والكويت،  ال�سعودية، 

وتون�س  الأردن  مثل  الأخرى 

واملغرب، اأو حتى بع�س الأقطار 

عدم  ب�سبب  للنفط  املنتجة 

الطلب  لنمط  اإنتاجها  مواءمة 

وهو  النفطية،  املنتجات  على 

التجارة  زيادة  على  ي�سجع  اأمر 

البينية بني الدول العربية. ويبني 

ال�سايف  امليزان   11  - ال�صكل 

املنتجات  وا�ستهالك  لإنتاج 

العربية.   الدول  يف  النفطية 

اإنتاج  يف  التفاوت  هذا  ويوؤثر 

البرتولية يف  املنتجات  وا�ستهالك 

فر�س التبادل التجاري بني الدول 

العربية يف هذا املجال.

الفرتة  اأ�سعار النفط العاملية وزيادة دخل الدول العربية امل�سدرة للبرتول بالأخ�س خالل  ارتفاع   a

�ل�سكل - 11: �مليز�ن �ل�سايف لإنتاج و��ستهالك �ملنتجات �لنفطية يف �لدول �لعربية عام 2008، �ألف ب/ ي

 امل�صدر: التقرير االإح�صائي لعام 2008, منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(. 

1 . من �صمنها �صادرات الغاز البيئية بني البلدان العربية لعام 2007.
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لغاية الن�سف الأول من عام 2008، وقبل انهيارها يف الن�سف الثاين من العام املذكور، مما يتيح فر�ساً 

ال�سركات  عمل  تعزيز  اأو  م�سرتكة جديدة  عربية  �سركات  تاأ�سي�س  من خالل  العربي  للتعاون  جديدة 

امل�سرتكة احلالية بعد اإجراء تقييم �سامل لعملها. بالإ�سافة اإىل بروز عدد من �سركات القطاع اخلا�س 

يف بع�س البلدان العربية امل�سدرة لال�ستثمار يف بلدان عربية اأخرى. 

الغاز  ل�سبكات  وبهدف حتقيق قدر اأكرب من التعاون بني الدول العربية يف جمال الطاقة، ميكن   a
الطبيعي و�سبكات الربط الكهربائية اأن ت�سبح م�ساريع متكاملة ولي�ست متناف�سة، �سيما واأن كلتيهما 

�سروري لتحقيق متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية. 

فاملرحلة املتقدمة التي و�سلتها م�ساعي الدول العربية يف الربط الكهربائي، من ناحية، يف الوقت الذي 

تتزايد فيه فر�س التبادل التجاري يف جمالت الغاز الطبيعي بني الدول العربية ، من  ناحية ثانية، تثري 

ت�ساوؤلت حول اقت�ساديات نقل الغاز باملقارنة مع نقل الكهرباء. وميكن يف هذا ال�سياق اإما اإن�ساء حمطات 

كهرباء يف املناطق الغنية بالغاز الطبيعي، ونقل ما يتولد من طاقة كهربائية اإىل امل�ستهلكني بو�ساطة الربط 

توليد  ثم  الغاز،  اأنابيب  ربط خطوط  بو�ساطة  ال�ستهالك  مناطق  اإىل  الطبيعي  الغاز  نقل  اأو  الكهربائي، 

الكهرباء. ومن املتوقع يف احلالتني اأن تزداد فر�س التعاون بني الدول العربية يف جمال الطاقة يف امل�ستقبل 

يف �سوء تزايد الطلب على الكهرباء، نظراً للمكانة الهامة التي يحتلها هذا القطاع يف التنمية. 

a ولتطوير �سيا�سات التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي، ميكن اللجوء اإىل تعزيز دور 
القطاع اخلا�س يف م�ساريع النفط والغاز يف �سياق التوجهات العاملية لتحرير القت�ساد والتجارة. ومن 

الأهمية مبكان اأن يكون ملوؤ�س�سات التمويل العربية دورها الكبري يف هذا املجال يف �سوء زيادة العائدات 

النفطية وانعكا�س ذلك على موؤ�س�سات التمويل العربية.

a اإعطاء البلدان العربية مبداأ التعاون العربي اأهمية اأكرب متثلت بعقد القمة العربية القت�سادية 
لبحث  كانت خم�س�سة  والتي   2008 يناير   19-20 الفرتة  الكويت خالل  يف  والجتماعية  التنموية 

اجلوانب القت�سادية ب�سكل اأ�سا�سي، بالإ�سافة اإىل الأمور الأخرى.

ا�ستهدفت الدرا�سة ا�ستعرا�س وحتليل دور النفط والغاز الطبيعي يف تعزيز التعاون العربي، من 

خالل تناول بع�س املوؤ�سرات ذات ال�سلة بهذا املو�سوع،  وخل�ست اإىل التايل: 

r  تتمثل اأهمية الدرو�ش امل�صتفادة عرب العقود املا�صية يف الدور االأ�صا�صي الذي لعبه قطاع النفط والغاز 
يف دفع عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الدول العربية من جهة, ويف تعزيز التعاون بني الدول 

العربية يف جمال الطاقة من جهة اأخرى, عن طريق امل�صاريع امل�صرتكة للنفط والغاز, الثنائية اأو املتعددة 

اأو التي يجري العمل على تنفيذها يف الوقت احلا�صر, اأو عن طريق القرو�ش  االأطراف, القائمة منها 

واال�صتثمارات وحتويالت العاملني.

r تعترب �صناعة النفط والغاز الطبيعي من الن�صاطات املهمة التي ميكن اأن ت�صاهم بفعالية يف زيادة التعاون 
من  طويلة  �صل�صلة  على  ت�صتمل  والغاز  النفط  �صناعة  اأن  اأهمها  من  اأ�صباب  لعدة  وذلك  العربية,  الدول  بني 

املراحل, ميثل كل منها �صناعة مبفردها, وتتيح هذه ال�صمة فر�صًا للتعاون على ال�صعيد الثنائي اأو اجلماعي, 

ويف املجاالت املختلفة كاال�صتك�صاف, واالإنتاج, والتكرير,  والت�صنيع, والنقل, والتوزيع, والت�صويق. 

r اإن التطور يف �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية وما رافقها من تو�صع يف البنية التحتية 
اأدى اإىل  لهذه ال�صناعة يف �صوء توفر االإرادة ال�صيا�صية وتزايد ا�صتخدام النفط والغاز حمليًا واإقليميا,  

خال�سة وا�ستنتاجات
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متهيد الطريق اإىل زيادة التعاون بني الدول العربية.  وانعك�ش ذلك على االأوجه التي اتخذها ذلك التعاون 

والذي ي�صتمل على: امل�صاريع العربية امل�صرتكة القائمة يف الدول العربية يف جمال النفط والغاز , امل�صاريع 

امل�صرتكة قيد الدرا�صة وقيد التنفيذ, التعاون البرتويل يف اإطار ال�صركات املنبثقة عن منظمة اأوابك.  

االأبي�ش  والبحر  ال�صوي�ش  خليج  بني  ما  �صوميد  خط  اإقامة  عن  العربية  الدول  بني  التعاون  اأ�صفر   r
املتو�صط لنقل النفط واخلام وخط الغاز العربي بني م�صر واالأردن �صوريا ولبنان.  اأما يف دول جمل�ش 

التعاون اخلليجي فقد مت تنفيذ م�صروع دولفني للغاز بني قطر واالإمارات وعمان.  ويف �صمال اأفريقيا 

هناك خطوط اأنابيب بني اجلزائر وكل من تون�ش واملغرب عابرة حتت �صطح البحر اإىل اأوروبا. 

باالإ�صافة اإىل م�صاريع النقل القائمة اأو قيد التنفيذ, هناك م�صاريع اأخرى مازالت قيد الدرا�صة اأو يجري 

التخطيط لها, وتهدف هذه امل�صاريع اإىل تفعيل اإمكانيات التعاون بني الدول  العربية, ومن ذلك اإعادة 

اإحياء اأنبوب النفط ما بني العراق و�صورية وربط العراق يف منظومة وخط الغاز العربي, وخط الغاز بني 

الغاز بني ليبيا  الغاز بني ليبيا وم�صر, وخط  العراق والكويت, وخط  الغاز بني  قطر والبحرين, وخط 

وتون�ش, وخط الغاز بني تون�ش واجلزائر.

r هناك جماالت اأخرى للتعاون بني الدول العربية يف جمال الطاقة كتاأ�صي�ش �صركات عربية م�صرتكة 
جمال  ويف  النفطية,  واملنتجات  النفط  جتارة  جمال  يف  والتعاون  الطبيعي,  الغاز  جمال  يف  للعمل 

اال�صتك�صاف والتكرير وتوزيع املنتجات النفطية. باالإ�صافة اإىل اخلدمات واالإن�صاءات.

اإجنازات  اأبرز  للبرتول من  امل�صدرة  العربية  االأقطار  انبثقت عن منظمة  التي  امل�صرتكة  ال�صركات  تعترب 

االأع�صاء  موارد  من  االإفادة   « على  حر�صت  التي  املنظمة  اإن�صاء  اتفاقية  لن�صو�ش  وجت�صيدًا  املنظمة 

التي  البرتول  الن�صاط يف �صناعة  اأوجه  اإن�صاء م�صروعات م�صرتكة يف خمتلف  امل�صرتكة يف  واإمكانياتهم 

تقوم بها جميع االأع�صاء اأو من يرغب منهم يف ذلك« وقد حتقق الكثري من ذلك ب�صبب مرونة ال�صركات 

وفاعليتها, وا�صتمراريتها, واال�صتقالل يف االإدارة والن�صاط .

والغاز الطبيعي يف  النفط  العربي يف جمال  التعاون  زيادة وتائر  r هناك عدة عوامل قد ت�صجع على 
امل�صتقبل ومن اأهم هذه العوامل توفر النفط والغاز الطبيعي يف املنطقة العربية بكميات وفرية وباأ�صعار 

منخف�صة, مما ي�صهم يف حت�صني اقت�صاديات م�صاريع العمل العربي امل�صرتك يف هذا املجال. 

يعترب االهتمام ب�صبكات الغاز الطبيعي بني الدول العربية انعكا�صًا الرتفاع قيمته وتوقع زيادة الطلب عليه 

يف االأ�صواق العربية  لعدة اأ�صباب من اأهمها تزايد الطلب عليه يف توليد الطاقة الكهربائية والعتبارات 

بيئية كونه م�صدر طاقة نظيف ن�صبيًا. كما اإن التفاوت امللمو�ش يف تكلفة نقل الغاز الطبيعي ي�صفي طابعا 

حمليا واإقليميا عليه مقارنة بالنفط مما يعزز فر�ش التعاون العربي يف جمال الغاز يف امل�صتقبل.   

دورًا يف  تلعب  اأن  املتناف�صة  ولي�صت  املتكاملة  الكهربائية  الربط  و�صبكات  الطبيعي  الغاز  ل�صبكات  ميكن 

حتقيق قدر اأكرب من التعاون بني الدول العربية يف جمال الطاقة, �صيما واأن كلتيهما �صروري لتحقيق 

متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية. 

r تتطلب عملية تطوير �صيا�صات التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي اللجوء اإىل تعزيز دور القطاع 
اخلا�ش يف م�صاريع النفط والغاز متا�صيًا مع التوجهات العاملية لتحرير االقت�صاد والتجارة.  ومن االأهمية مبكان 

اأن تو�صع موؤ�ص�صات التمويل العربية اإ�صهاماتها يف هذا املجال يف �صوء زيادة العائدات النفطية .

r يعترب التعاون العربي يف جمال البرتول مبثابة ال�صرورة ولي�ش اخليار يف حتقيق التنمية التكاملية 
املن�صودة التي تتيح اال�صتغالل االأمثل للم�صادر الطبيعية ل�صالح كامل البلدان العربية ب�صوء التحوالت 

الكبرية والهامة احلا�صلة يف االقت�صاد العاملي وملواجهة العوملة والنظام االقت�صادي اجلديد الذي يعتمد  

الرئي�صي يف  املركز  �صتظل حتتل  اإ�صرتاتيجية  البرتول كمادة  واأن  االقت�صادية, خ�صو�صًا  التكتالت  على 

توليد الطاقة لعقود عديدة قادمة.
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البلدان  اإعطاء  هو  الطاقة  جمال  يف  العربي  التعاون  م�صتقبل  بخ�صو�ش  التفاوؤل  اإىل  ي�صري  ومما   r
العربية مبداأ التعاون العربي اأهمية خا�صة متثلت بو�صوح بعقد قمة عربية خ�ص�صت بالدرجة االأ�صا�ش 

ملناق�صة اجلوانب االقت�صادية, والتنموية واالجتماعية يف الكويت خالل الفرتة 19-20 يناير 2008.

- Arab Oil & Gas Directory، 2008 

- Arab Oil and Gas )AOG( various Issues.
- )ال�سكوا( اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا، ال�ستعرا�س ال�سنوي للتطورات يف جمال العوملة والتكامل الإقليمي 

يف دول منطقة ال�سكوا، 2008. 

- الإمارات العربية املتحدة، ورقة مقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي، القاهرة،  اأكتوبر 2003. 

- )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، تقرير الأمني العام ال�سنوي، اأعداد خمتلفة.

- )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، التقرير الإح�سائي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة.

- )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، الن�سرة ال�سهرية، اأعداد خمتلفة، اأعداد خمتلفة.

- )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، » �سبكات الغاز الطبيعي بني الدول العربية »، ورقة مقدمة اإىل اجتماع 

»بناء القدرات والتكامل الإقليمي فيما يتعلق بتطوير قطاع م�ستدام للطاقة«، الإ�سكوا، بريوت، 15 – 17 اأكتوبر 2002.

- البحرين، �سركة نفط البحرين )بابكو( التقرير ال�سنوي 2008.

- د. جميل طاهر، )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، دور النفط والغاز يف التنمية العربية، امللتقى الع�سرون 

لأ�سا�سيات �سناعة النفط والغاز، الكويت 22 – 26 اآذار/ مار�س 2009. 

- د. جميل طاهر، )الأوابك( منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول، التعاون العربي يف جمال النفط والغاز الطبيعي، ورقة 

مقدمة من موؤمتر الطاقة العربي الثامن، عمان، اململكة الأردنية الها�سمية، اآيار/ مايو 2006

- �سيديغاز- املراجعة ال�سنوية للغاز 2008.

- �سورية – خطاب من وزارة النفط اإىل الأمانة العامة للمنظمة بتاريخ 30 يونيو 2009.

- ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية تقرير موجز عن ن�ساطات ال�سركة خالل عام 2007 ، والن�سف الأول لعام 2008 .

- �سركة بريت�س برتوليوم، املراجعة الإح�سائية للطاقة العاملية، ، اأعداد خمتلفة. 

- قطر، ورقة مقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي، القاهرة اأكتوبر 2008.

- الكويت، ورقة مقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي، القاهرة ، اأكتوبر 2007. 

- ليبيا، ورقة مقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز الطبيعي، القاهرة ، اأكتوبر 2003.

- م�سر- خطاب ممثل جمهورية م�سر العربية يف املكتب التنفيذي لالأوابك اإىل اأمانة املنظمة بتاريخ 17 فرباير 2009.

- م�سر، ورقة مقدمة اإىل اجتماع فريق العمل حول الغاز، القاهرة، اأكتوبر 2007.

الكويت  العدد )1(،  ال�ساد�سة،  ال�سنة  العربي والعامل«،  »الطاقة يف اخلليج  الإ�سرتاتيجية،  للدرا�سات  الدبلوما�سي  املركز   -

.2005/1/8
- املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية. » عامل القت�ساد والأعمال يف الكويت واخلليج العربي« العدد 24- 2009.

- ن�سرة ميـ�س، اأعداد خمتلفة.

- الهيئة العامة للبرتول، جملة البرتول، اأعداد خمتلفة.

المراجـــع
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خيارات م�صايف النفط لتكرير
 النفوط اخلام الثقيلة

الكثافة  عالية  اخلفيفة  النفوط  من  العاملي  االنتاج  بداأ  الزمان  من  عقد  عن  يزيد  ما  منذ 

ومنخف�ضة امل�ضتوى الكربيتي يتقل�ص ن�ضبة اإىل غريه من النفوط االأخرى. وقد كان هذا الو�ضع 

االحتياجات  تلبية  على  القدرة  عدم  من  تعاين  النفط  م�ضايف  جعلت  التي  العوامل  بني  من 

يف  البيئية  املعايري  على  الت�ضديد  االأمر  وفاقم  املختلفة،  النقل  و�ضائط  وقود  على  املتزايدة 

تطور جتهيزاتها  اأن  النفط  م�ضايف  على  لزاما  بات  ثم  ومن  العامل.  عرب  النفطية  ال�ضناعة 

التكنولوجية حتى تتمكن من التعامل مع النفوط اخلام الثقيلة، لتنتج وقودا اأنظف  وم�ضتقات 

برتولية متوافقة مع املعايري الدولية. وهذا التحدي يطرح كذلك على �ضناعة التكرير العربية 

بكل مفاعيله وحدته. ت�ضعى هذه الدرا�ضة لطرح خمتلف اخليارات يف هذا املجال، وتقدم اإىل 

جانب الطرح الفني للمو�ضوع مناذج درا�ضية جديرة باالهتمام.

ظهرت احلاجة اإىل تكرير النف�ط الثقيلة مع تنامي الطلب العاملي على امل�شتقات 

نتج عن  الذي  واخلفيفة  الثقيلة  النف�ط  اأن�اع  ال�شعر بني  فرق  وازدياد  البرتولية، 

املتعلقة  البيئية  الت�شريعات  متطلبات  لتلبية  اخلفيفة  الأن�اع  على  الطلب  ارتفاع 

الثقيلة يف  الأن�اع  ت�فر كميات كبرية من  ال�قت  النظيف، ويف نف�س  ال�ق�د  باإنتاج 

امل�شدرة  العربية  الأقطار  الأع�شاء يف منظمة  الأقطار  ومنها  العامل،  بلدان  معظم 

للبرتول )اأوابك(. 

العربية  الأقطار  منظمة  الأع�شاء يف  الأقطار  اإنتاج  معظم  اأن  من  الرغم  على 

امل�شدرة للبرتول ه� من الن�ع املت��شط احلام�شي، اإل اأن هناك العديد من امل�ؤ�شرات 

التي ت�ؤكد تنامي اإنتاج النف�ط الثقيلة، وخا�شة يف الأقطار التي متتلك اإحتياطيات 

ال�شع�دية، ودولة الك�يت، وجمه�رية العراق،  الن�ع كاململكة العربية  كبرية من هذا 

واجلمه�رية العربية ال�ش�رية. 

ت�اجه امل�شايف عند تكرير النف�ط الثقيلة احلام�شية م�شكالت عديدة ناجتة عن 

ارتفاع ن�شبة اإنتاج خملفات التقطري اجل�ي والفراغي مبعدل يف�ق طاقة ال�حدات 

التح�يلية القائمة، اإ�شافة اإىل امل�شكالت الناجتة عن احت�اء تلك النف�ط على ن�شب 

اأعلى من ال�ش�ائب الكربيتية واملعدنية. 

مقدمة

عماد مكي* 
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وللتغلب على الإنعكا�صات ال�صلبية لتكرير النفوط الثقيلة لبد من اإختيار التقنيات الأن�صب لتح�صني خ�صائ�ص 

الكربون  نزع  فئة  فئتني:  اإىل  التقنيات  هذه  وت�صنف  لالإ�صتهالك.  قابلة  م�صتقات  اإىل  وحتويلها  النفوط  هذه 

 ،Visbreaking اللزوجة   Coking وتك�صري  كالتفحيم  التك�صري احلراري  Carbon rejection، وهي عمليات 
ونزع الأ�صفلتينات باملذيـب De- asphalting Solvent والتك�صري بالعامل احلفاز املائع FCC. اأما الفئة الثانية فهي 

فئة اإ�صافة الهيدروجني Hydrogen Addition، كاملعاجلة الهيدروجينيةHydrotreating ، والتك�صري الهيدروجيني 

Hydrocracking. ولكل تقنية من هذه التقنيات خ�صائ�صها الإيجابية وال�صلبية بالن�صبة لتكرير النفوط الثقيلة. 
ح�صا�صيتها  نتيجة  احلفازة  العوامل  من  الزائد  ال�صتهالك  م�صكالت  من  تعاين  الهيدروجني  اإ�صافة  فعمليات 

ال�صديدة لل�صوائب واملعادن املوجودة يف النفط اخلام الثقيل، ف�صاًل عن ارتفاع تكاليف ا�صتهالك الهيدروجني. كما 

اأنه باملقابل لميكن من خالل تطبيق تقنيات نزع الكربون منفردة اإنتاج م�صتقات ذات موا�صفات مقبولة، مما جعل 

العديد من امل�صايف تتجه نحو تطبيق التقنيتني معاً للو�صول اإىل احلل الأمثل. 

من امل�صكالت الأخرى التي تواجه امل�صايف عند تكرير النفوط الثقيلة �صعوبة ت�صريف املنتجات الثانوية ال�صلبة 

والثقيلة، مثل الفحم البرتويل والقار، التي تنتج عن عمليات حتويل خملفات التقطري الثقيلة اإىل م�صتقات خفيفة.  

اإل اأنه اأ�صبح من املمكن التخل�ص من هذه املنتجات الثانوية بطريقة اإقت�صادية واآمنة بيئياً، وحتويلها اإىل منتجات 

عالية القيمة، وذلك من خالل اإ�صافة وحدة تغويز لتحويلها اإىل غاز ا�صطناعي Syngas ي�صتخدم كوقود يف حمطات 

التوليد امل�صرتك Cogeneration لإنتاج بالبخار والطاقة الكهربائية، اأو اإنتاج الهيدروجني الالزم لوحدات املعاجلة 

الهيدروجينية لنزع الكربيت من املنتجات الو�صطى، اأو لعمليات التك�صري الهيدروجيني بتكاليف قليلة ن�صبياً.

ونظراً لرتفاع ن�صبة ال�صوائب يف النفوط اخلام الثقيلة واحلام�صية، وخا�صة املركبات  الكربيتية والنرتوجينية 

واملعادن التي توؤدي اإىل زيادة فر�ص طرح امل�صفاة للملوثات بكافة اأ�صكالها الغازية وال�صائلة وال�صلبة اإىل البيئة 

لبد من تقييم الأثر البيئي لتكرير هذه النفوط، والبحث عن اخليارات املتاحة لتخفيف تلك الآثار املحتملة على 

الهواء والرتبة واملوارد املائية ال�صطحية واجلوفية.

�صنفت النفوط اخلام يف البداية اعتماداً على درجة الكثافة ºAPI اإىل خفيفة وثقيلة. ومع تطور عملية 

القيا�ص اأ�صيفت ت�صنيفات اأخرى تعتمد على اخل�صائ�ص الكيميائية والفيزيائية، كن�صبة املركبات الكربيتية، ثم 

اأدخل عامل اللزوجة للتفريق بني النفوط الثقيلة والثقيلة جداً، والتي ت�صنف عادة على اأنها غري تقليدية. وفيما 

يلي اأهم طرق الت�صنيف املتبعة:

اأ�شا�س  ت�شنيف النف�ط اخلام على 

امل�شدر الهيدروكرب�ين

اإىل  تق�صم م�صادر الطاقة الأحفورية 

الأ�صناف الثالثة التالية: )ال�شكل - 1(

v الغاز: وهو الغاز الطبيعي.

v ال�شائل: ويت�صمن جمموعتني: 

التي  التقليدية،  النف�ط  جمم�عة   m

تتكون من الغاز امل�صاحب، والنفط اخلام، 

والنفط الثقيل.

m جمم�عة النف�ط غري التقليدية، تتكون 

م�صادر الطاقة الأحفورية

�صلب�سائلغاز

غاز طبيعي
تقليدينفط 

غاز م�شاحب

نفط خام

نفط ثقيل

نفط غري تقليدي

بيت�مني

Butumen

فحم

Coal
زيت �شجيل

Oil Shale

ال�صكل - 1:  خمطط ت�صنيف النفط على اأ�صا�س امل�صدر الهيدروكربوين 

ت�صنيف النفوط اخلام
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. Sand Tar امل�صتخرج من رمال القار )Bitumen من النفط الثقيل جداً اأو )البيتومني

 Shale Oil وزيت ال�صجيل ،  Coal  ال�شلب: ويت�صمن الفحم  v

 ت�شنيف النف�ط اخلام على اأ�شا�س الرتكيب الكيميائي

ت�صنف النفوط اخلام اعتماداً على مزيج املركبات الكيميائية التي يتكون منها النفط اإىل الأنواع الرئي�صية 

) Wauquier, 1995( :التالية

l نف�ط ذات اأ�شا�س بارافيني )Paraffin-Base Crude Oils(،  وتتكون بالدرجة الأوىل من هيدروكربونات 

�صناعة  ويف  العالية،  اجلودة  ذات  التزييت  زيوت  �صناعة  يف  الأنواع  هذه  ا�صتخدام  ويف�صل  بارافينية. 

البرتوكيماويات. 

l نف�ط ذات اأ�شا�س نافثيني )Naphthene-Base Crude Oils( ، حتتوي هذه النفوط على ن�صبة عالية من 

املواد الإ�صفلتية، وهي منا�صبة لإنتاج الغازولني.  

.)Mixed-Base Crude Oils( نف�ط مت��شطة ذات اأ�صا�ص يتكون من مزيج النوعني ال�صابقني l

 API الت�شنيف على اأ�شا�س درجة الكثافة

البرتول  معهد  الذي حدده  للمعيار  وفقاً  الكثافة،  درجة  على  يعتمد  مقيا�ص  اخلام ح�صب  النفوط  ت�صنف 

وثقيلة،  ومتو�صطة  خفيفة  رئي�صية  �صكل جمموعات 
 
على

  
)American Petroleum Institute- API( الأمريكي 

وتعيني حدود معينة على املقيا�ص املذكور لكل جمموعة من هذه املجموعات. وقد يختلف الت�صنيف من جهة اإىل 

اأخرى، فبينما ت�صنف النفوط الثقيلة يف بع�ص البلدان الأوروبية �صمن املجال API 10 - 20 º ت�صنفها دول الأوبك 

باأنها جميع النفوط التي تقل درجة كثافتها عن API 32 º، )اجلدول - 1( )اأوابك، 2006(

تلك  من  اإنتاجها  التي ميكن  النفطية  املنتجات  ونوعية  كمية  على  للنفوط  الكيميائي  الرتكيب  ينعك�ص 

النفوط، وطريقة تكريرها. وتعترب النفوط البارافينية الأ�صهل والأقل كلفة يف عملية التكرير، تاأتي بعدها 

معظم  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  النافثينية،  ثم  املتو�صطة،  النفوط 

نفوط املنطقة العربية تنتمي اإىل النوع املتو�صط.

النفط  حمتوى  الكثافة  اأ�صا�ص  على  النفوط  ت�صنيف  يعك�ص 

النفط  كثافة  ارتفعت  فكلما  القيمة.  عالية  النفطية  املنتجات  من 

وفقاً ملعيار API، كلما كانت ن�صبة املنتجات اخلفيفة اأعلى، بينما 

تزداد ن�صبة املنتجات الثقيلة وتنخف�ص ن�صبة املنتجات اخلفيفة كلما 

انخف�صت الكثافة. )ال�شكل - 2(. 

كما متت اإ�صافة جمموعة اأخرى من النفوط ملقيا�ص الكثافة، 

اأطلق عليها اإ�صم النفوط اخلفيفة جداً، حيث تزيد اأو ت�صاوي كثافتها 

 )Arab super light – ًكالنفط العربي اخلفيف جدا( API 50 º عن

 )OPEC, 2007( 
الذي ينتج يف اململكة العربية ال�صعودية.

ثقيلمتو�سطخفيفاجلهة

اجلدول - 1:  ت�سنيف النفوط اخلام على اأ�سا�س الكثافة 

ال�سكل - 2 :  تباين ن�سب امل�ستقات الرئي�سية يف اأنواع النفط اخلام
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الت�شنيف على اأ�شا�س الكثافة واملحت�ى الكربيتي

ت�صري بع�ص الدرا�صات اإىل اأنه كلما ارتفعت درجة كثافة النفط ºAPI ينخف�ص حمتواه من املركبات الكربيتية. 

وعلى الرغم من اأن طبيعة العالقة بني الكثافة API واملحتوى الكربيتي تختلف من منطقة جغرافية اإىل اأخرى، 

اإل اأنه ل توجد يف العامل نفوط عالية الكثافة API )فوق اخلفيفة( ويف الوقت نف�صه عالية املحتوى الكربيتي، 

بينما توجد باملقابل، ولكن ب�صورة قليلة ن�صبياً، نفوط منخف�صة الكثافة ومنخف�صة املحتوى الكربيتي يف اآن واحد. 

فمثاًل، يبلغ املحتوى الكربيتي للنفط العربي اخلفيف 1.78 % والإيراين اخلفيف 1.5 %، بينما املحتوى الكربيتي 

لنفط بوين اخلفيف النيجريي 0.14 % والأذري اخلفيف الأذربيجاين 1.16 % ، لهذا  اأ�صافت بع�ص امل�صادر 

عاماًل اآخر اإىل مقيا�ص الكثافة للدللة على اخل�صائ�ص النوعية، هو م�صتوى املحتوى الكربيتي للنفوط ، وذلك 

)ENI, 2007(  .2 - ح�صب الت�صنيف املبني يف اجلدول

الت�شنيف على اأ�شا�س الكثافة واللزوجة

كافياً  معيارا  لي�صت  الكثافة  اأن  مبا 

اخلام،  النفط  لزوجة  درجة  على  للدللة 

الكثافة  متو�صطة  اأنواع  بع�ص  توجد  حيث 

نفوط  من  اأعلى  لزوجة  بدرجات  تتميز 

اإىل  التو�صل  مت  فقد  اأقل،  كثافتها  اأخرى 

ت�صنيف يعتمد على درجة الكثافة واللزوجة 

معا، وذلك على النحو التايل )ال�شكل - 3(

النف�ط  وهي  اخلفيفة:  النفوط   f

 API  20° من  الأعلى  الكثافة  ذات 

�شنتيب�از   100 اأدنى من  لزوجتها  ودرجة 

)cp اأو Centipoise(

)cp( وبدرجة لزوجة حدها الأعلى 10000 �شنتيب�از API 10 - 20° النفوط الثقيلة: وهي النف�ط ذات الكثافة بني  f

)cp( ولكن بدرجة لزوجة حدها الأعلى 10000 �شنتيب�از API 10° تقل كثافتها عن :)النفوط الثقيلة جداً )البيتومني  f

حدود املحتوى الكربيتيحدود كثافة °APIاأنواع النفوط اخلام

ال�سكل - 3:  ت�سنيف النفوط اخلام ح�سب درجتي الكثافة واللزوجة

)CP  اللزوجة )�صنتيبواز

نفط خام ثقيل جدا 

)بيتومني 

)API( الكثافة

نفط خام خفيفنفط خام ثقيل 

اجلدول  - 2:  ت�سنيف النفوط اخلام على اأ�سا�س الكثافة ° API   واملحتوى الكربيتي
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اأما يف اأ�صواق املنطقة العربية فت�صنف النفوط اخلام على النحو التايل:

  )  API 40° اأعلى من ( Arab Supper Light  عربي خفيف ممتاز f

)API  36  - 40° (  Arab Extra Light  ًعربي خفيف جدا  f

)API  32  - 36° (  Arab Light  عربي خفيف  f

)API  29  - 32° (  Arab Medium عربي متو�صط  f

) API  29° اأقل من( Arab Heavy   عربي ثقيل f

ومع مرور الزمن اأطلقت ت�صميات على اأنواع حمددة اأ�صبحت ماألوفة يف اأ�صواق النفط العاملية مثل النفط 

العربي اخلفيف ال�صعودي )API  34.0°(، ونفط الب�صرة اخلفيف العراقي )API  33.7°(، والنفط الإيراين 

اخلفيف ))API  33.1°( (، ونفط بوين اخلفيف النيجريي )API  35.4°( ونفط تياخوانا اخلفيف الفنزويلي 

ال�صعودي  املتو�صط  العربي  والنفط   )API   35.1°( الأذربيجاين  اخلفيف  الأذري  والنفط   ،)API   31.9°(
 ،)API  30.2°( والنفط الإيراين الثقيل ،)API  28.7°( والنفط العربي الثقيل ال�صعودي .)API  31.8°(

)Energy Intelligence, 2006( .)API  11.0°( ونفط تياخوانا الثقيل الفنزويلي

ت�صري درا�صة اإح�صائية اأجريت عام 2006 اإىل اإرتفاع ن�صبة اإنتاج النفوط الثقيلة ) API  10  - 26°( من 10.8 

مزيج  تركيبة  اإجمايل  �صمن   %  13.8 اإىل   %
الفرتة  خالل  العامل  يف  املنتجة  اخلام  النفوط 

1994-2005، بينما طراأ انخفا�ص طفيف على 
النفوط املتو�صطة ) API  26  - 35°(  من 58.2 % 

اإىل 58 %، كما تراجعت الأنواع اخلفيفة )اأعلى 

API(  من 31.0 % يف عام 1994 اإىل  من 35° 

28.2 % عام 2005. )ال�شكل - 4(
اأما من حيث املحتوى الكربيتي فقد حافظت 

على  كربيت(   % من1  )اأعلى  احلام�صية  النفوط 

مزيج  تركيبة  اإجمايل  من   %  56 البالغة  ن�صبتها 

النفوط  ارتفعت  بينما  العامل،  يف  اخلام  النفوط 

املعتدلة )0.5 %-1 % كربيت(  من 8.8 % عام 

على  وذلك   ،2005 عام   %  10.0 اإىل   1994
ح�صاب الأنواع احللوة )اأقل من 0.5 % كربيت( 

التي تراجعت من 35.2 % عام 1994 اإىل 34 

% عام 2005. )ال�شكل - 5(. )اأوابك، 2006(
كما  اأ�صارت الدرا�صة اإىل توقع ازدياد معدل 

ال�صنوات  خالل  احلام�صية  الثقيلة  النفوط  اإنتاج 

النوع الأكرث ازدياداً هو  الع�صر الالحقة، و�صيكون 

بينما  وال�صديد احلمو�صة،  الكثافة  املتو�صط  النوع 

�صيرتاجع اإنتاج النوع اخلفيف احللو )ال�شكل - 6(.

اإجمايل  متو�صط  يتجه  اأن  يتوقع  كما 

الإنتاج العاملي من النفوط اخلام نحو اإنخفا�ص 

تطور اإنتاج النفوط اخلام يف مناطق العامل 

ال�شكل 4-:  تطور اأنواع النفوط اخلام يف العامل خالل الفرتة )1994 - 2005( 

ح�شب الكثافة

ال�سكل 5-:  تطور ن�سب اإنتاج اأنواع النفوط اخلام يف العامل خالل الفرتة )1994 - 2005( 

ح�سب املحتوى الكربيتي
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درجة الكثافة API، مع ارتفاع متو�صط ن�صبة 

اأخرى  جهة  ومن   .2020 عام  حتى  الكربيت 

هناك م�صادر تعتقد باأن اإنتاج النفوط اخلفيفة 

قد و�صل فعاًل اإىل ذروته )Peak(، واأن النفوط 

الزيادات  معظم  �صت�صكل  والثقيلة  املتو�صطة 

اإنتاج النفط يف العامل، وبالتايل  امل�صتقبلية من 

فاإن اجتاه مزيج اإنتاج النفط العاملي مييل نحو 

الإنخفا�ص يف النوعية، )اجلدول - 3(. 

 )James & Hadwerk, 2001( 

 

النفوط  اإنتاج  من  الأكرب  اجلزء  يتميز 

الأقطار  ملنظمة  الأع�صاء  الأقطار  يف  اخلام 

الأنواع  من  )اأوابك(  للبرتول  امل�صدرة  العربية 

الكربيتي  املحتوى  وذات  الكثافة،  متو�صطة 

توزع   7  - ال�شكل  ويبني  )حام�صية(.  العايل 

كمية الإنتاج على الأقطار الأع�صاء والتي بلغت 

 2005 عام  يف  ب/ي  مليون   22.172 حوايل 

الكثافة  متو�صط  النوع  من   %  61.4 بن�صبة  

و36.7 % من النوع اخلفيف و1.8 % من النوع 

ن�صب  تطور  اإىل   4  - اجلدول  وي�صري   . الثقيل 

اأنواع النفوط اخلام املنتجة يف الأقطار الأع�صاء 

خالل الفرتة 2005-1994.

 اأما بالن�صبة لتوزيع الإنتاج ح�صب املحتوى 

احلام�صي  اخلام  النفط  �صكل  فقد  الكربيتي 

الذي يزيد حمتواه الكربيتي عن اأو ي�صاوي 1% 

النفط  الثاين  باملركز  جاء  ثم   ،74.2% ن�صبة 

احللو )اأقل من %0.5 كربيت( بن�صبة 18.7% 

، واأخرياً النوعية املتو�صطة احلمو�صة )اأعلى / 

اأو ي�صاوي %0.5 واأقل من %1( بن�صبة 7.1% 

خالل عام 2005، )ال�شكل - 8(.

اخلام  النفوط  نوعيات  توزيع  وبخ�صو�ص 

اجلزء  كان  فقد  الأع�صاء  الأقطار  يف  املنتجة 

منطقة  يف  الأع�صاء  الأقطار  اإنتاج  من  الأكرب 

ال�صرق الأو�صط من النوعية املتو�صطة احلام�صية، حيث و�صلت ن�صبتها اإىل 82 % يف اململكة العربية ال�صعودية، 

دولة  يف   % و52  العراق  جمهورية  يف   % و100  البحرين،  مملكة  يف   % و100  الكويت،  دولة  يف   % و97.6 

الإمارات العربية املتحدة، و82 % يف جمهورية م�صر العربية، من اإجمايل اإنتاج هذه الأقطار يف عام 2005. 

ال�شكل - 6:  توقعات تطور اإنتاج اأنواع النفوط اخلام يف العامل خالل الفرتة 

)2015 - 2005(

2005201020152020

اجلدول - 3:   توقعات تغري متو�صط موا�صفات النفوط اخلام املنتجة يف العامل

اأنواع النفوط اخلام يف الأقطار 

الأع�صاء يف منظمة اأوابك

) API  35° نفط خفيف  ) اأعلى من  

) API 26- 35° (  نفط مت��شط

) API  10- 26° (  نفط ثقيل

ال�سكل - 7:    توزع اإنتاج النفط يف الأقطار الأع�ساء ح�سب الكثافة يف عام 2005 

% لعام 2005% لعام 1994نوع النفط
اجلدول - 4:   تطور ن�ضب اأنواع النفط املنتجة يف الأقطار الأع�ضاء 1994 - 2005 )%(
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اأما بالن�صبة للجمهورية العربية ال�صورية فقد 

كان معظم اإنتاجها، حوايل 71 %، من النوع 

ذلك،  على  عالوة  العام.  ذلك  يف  اخلفيف 

فاإن الن�صبة العظمى من اإنتاج اأقطار املنطقة 

املذكورة من النفوط اخلفيفة هي من النوع 

�صكلت  فمثاًل  الكربيت.  العايل  احلام�صي 

النفوط اخلفيفة من اإنتاج دولة قطر حوايل 

80 % بينما و�صلت ن�صبة النفوط احلام�صية 
ذلك  اإنتاجها يف  اإجمايل  من   % 75.5 اإىل 

املتحدة  الإمارات  لدولة  بالن�صبة  اأما  العام. 

 % 19 ن�صبة  اخلفيفة  النوعية  �صكلت  التي 

من اإجمايل اإنتاجها فقد كان جممل الإنتاج 

لديها من النوع احلام�صي الذي يزيد حمتواه 

الكربيتي عن/ اأو ي�صاوي 0.5 %. كما كان كامل الإنتاج يف اجلمهورية العربية ال�صورية من النوع احلام�صي. وكان 

اجلزء الأكرب من اإنتاج اململكة العربية ال�صعودية من النفوط اخلفيفة من النوع احلام�صي اأي�صاً، باإ�صتثناء النفط 

.)Arab Super light( ًال�صعودي اخلفيف جدا

اأما بالن�صبة لالأقطار الأع�صاء يف �صمال اأفريقيا، فاإن اجلزء الأكرب من الإنتاج هو من النوع اخلفيف واحللو، 

حيث �صكلت تلك النوعية ن�صبة 100 % من اإنتاج اجلزائر ون�صبة 95 % من اإنتاج ليبيا خالل عام 2005. بينما 

تنتج تون�ص كميات قليلة من النوع احلام�صي. 

يتفاوت اإنتاج الأقطار الأع�صاء من حيث درجة الكثافة، فمنها ما ت�صكل النفوط اخلفيفة كامل اإنتاجها مثل 

اجلزائر، ومنها ما ت�صكل النفوط املتو�صطة / الثقيلة كامل اإنتاجها مثل الكويت، بينما هناك اأقطاراً اأخرى تنتج 

من النوعني وبن�صب خمتلفة، كال�صعودية و�صورية والعراق، اأما الدول العربية الأخرى املنتجة للنفط، مثل عمان 

واليمن، فت�صكل النوعية املتو�صطة احلام�صية الن�صبة العظمى من اإنتاجها. بينما ي�صكل جممل اإنتاج ال�صودان من 

النفط املتو�صط الكثافة احللو. )اجلدول - 4(

ت�صري الدرا�صات الإ�صت�صرافية اإىل اأن م�صدر اجلزء الأكرب من اأية زيادة م�صتقبلية يف اإنتاج النفوط الثقيلة 

واحلام�صية �صيكون من الأقطار الأع�صاء ذات الحتياطيات العالية، وب�صورة خا�صة ال�صعودية، والعراق، والكويت، 

والإمارات، والتي ت�صكل النوعية الثقيلة واملتو�صطة/ احلام�صية ن�صبة %78.3 من اإجمايل اإنتاجها احلايل. وعلى 

الرغم من الكت�صافات اجلديدة التي يعلن عنها بني احلني والآخر من النفوط اخلفيفة يف بع�ص دول املنطقة، اإل 

اأنها ما زالت حمدودة مقارنة باحتياطياتها الهائلة من النفوط املتو�صطة /احلام�صية. 

من خالل ا�صتقراء تغريات معدل اإنتاج النفوط اخلام التي طراأت يف الأعوام ال�صابقة، يتوقع املحللون اأن يزداد 

الطلب م�صتقباًل على اأنواع النفوط اخلام اخلفيفة واحللوة مبعدل اأعلى من الأنواع الثقيلة احلام�صية، مما �صيوؤدي 

اإىل ارتفاع فارق ال�صعر بني النوعني، وذلك ب�صبب النمو املتزايد يف معدل الطلب العاملي على امل�صتقات الأنظف، 

ف�صاًل عن اأن معظم م�صايف العامل م�صمة لتكرير النفوط اخلفيفة احللوة، نظراً ل�صهولة تكريرها واحتوائها على 

  نفط خام حل�  

  نفط خام حام�شي  

  نفط خام مت��شط احلم��شة  

ال�سكل - 8:  توزيع اإنتاج النفط يف الأقطار الأع�ساء ح�سب املحتوى الكربيتي عام 2005

 التوقعات امل�صتقبلية لإنتاج النفوط اخلام يف الأقطار الأع�صاء 

العوامل الدافعة لتكرير النفوط الثقيلة يف الأقطار الأع�صاء يف اأوابك  



 النفط والتعاون العربي  - 134

78

لة
دو

ال
دا

ج
ف 

في
خ

لو
ح

ف 
في

خ
ط 

�س
تو

م
ف 

في
خ

سة
�

مو
حل

ا
ي

�س
م

حا
ف 

في
خ

لو
ح

ط 
�س

تو
م

ل 
د

عت
م

ط 
�س

تو
م

سة
�

مو
حل

ا
ي

�س
م

حا
ط 

�س
تو

م
لو

ح
ل 

قي
ث

ل 
د

عت
م

ل 
قي

ث

سة
�

مو
حل

ا
ي

�س
م

حا
ل 

قي
ث

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

19
94

20
05

ى
خر

ة اأ
بي

عر
ل 

دو

اجلدول - 5:   تطور اإنتاج النفوط اخلام يف البلدان العربية خالل الفرتة )1994 - 2005(
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ن�صبة اأعلى من امل�صتقات اخلفيفة املرغوبة يف الأ�صواق العاملية. وعلى الرغم من وجود م�صاريع ا�صتثمارية هامة يف 

�صناعة التكرير لتكرير النفوط الثقيلة واحلام�صية، اإل اأن معظمها يحتاج اإىل مدة زمنية طويلة حتى تبداأ الإنتاج، 

تزيد عن خم�ص �صنوات، مما �صيعزز الطلب يف هذه الفرتة على النفوط اخلفيفة احللوة التي لحتتاج منتجاتها 

اإىل عمليات معاجلة هيدروجينية عميقة، وبالتايل �صينخف�ص الطلب على النفوط الثقيلة. ويتوقع اأن ينخف�ص 

معدل الطلب على اخلام اخلفيف بعد و�صع امل�صاريع اجلديدة على الإنتاج، لكنه لن يعود اإىل امل�صتوى الذي كان 

.)Speight, 2007( ،عليه

اأوابك حمفزات عديدة لتكرير النفوط الثقيلة واملتو�صطة  اأن لدى الأقطار الأع�صاء يف  ن�صتنتج مما تقدم 

احلام�صية من خالل تطوير امل�صايف القائمة فيها اأو اإن�صاء م�صاف جديدة، واأهم هذه املحفزات ما يلي:

f ت�فر النف�ط اخلام الثقيلة حمليًا يف معظم الأقطار الأع�شاء )ال�شع�دية ، الك�يت، العراق، �ش�رية(.

f الإ�شتفادة من ارتفاع فارق ال�شعر بني النف�ط الثقيلة واخلفيفة يف الأ�ش�اق العاملية، وت�شدير اخلفيف بدًل من 

تكريره حمليًا.

f تلبية الطلب املتنامي على امل�شتقات النفطية اخلفيفة، ويف نف�س ال�قت انخفا�س الطلب على امل�شتقات الثقيلة، 

اإنتاج هذه امل�شتقات  اإقامة وحدات حت�شني خ�شائ�س خملفات التقطري الثقيلة ت�شاهم يف  اأن  كزيت ال�ق�د، حيث 

مب�ا�شفات عالية اجل�دة.

f ت�فر تقنيات متط�رة متكن من تكرير هذه النف�ط ال�شعبة بطريقة ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ربحية عالية للم�شايف. 

اجتهت معظم م�صايف النفط يف العامل خالل العقود املا�صية نحو ت�صميم عملياتها لتكرير النفوط اخلفيفة 

احللوة نظراً لتوفرها يف الأ�صواق العاملية وجودة امل�صتقات الناجتة عنها. وازداد هذا التوجه مع ظهور الت�صريعات 

البيئية التي تطالب بتخفي�ص ن�صب املركبات امللوثة للبيئة يف امل�صتقات النفطية. اإل اأنه مع ارتفاع اأ�صعار النفط 

منا�صبة  فر�صة  امل�صايف  وجدت  والثقيلة،  اخلفيفة  النفوط  بني  ال�صعر  فرق  وزيادة  العاملية،  الأ�صواق  يف  اخلام 

لتح�صني ربحيتها من خالل تكرير النفوط الثقيلة، وخا�صة يف البلدان التي تتوفر فيها مثل هذه النفوط. وحيث 

اأن الم�صايف ت�صمم عادة لتكرير نوع حمدد من النفط اخلام، اأي اأن يكون اإجمايل الطاقة التكريرية للم�صفاة من 

النفط اخلفيف اأو من النفط الثقيل اأو بن�صبة حمددة من مزيج الإثنني معاً، فاإن جتاوز هذه الن�صبة عن املجال 

امل�صموح يوؤدي اإىل حدوث اإ�صطرابات �صديدة يف ظروف ت�صغيل الوحدات الإنتاجية والوحدات امل�صاندة املرتبطة 

بها، ميكن اأن تهدد ربحية امل�صفاة و�صالمتها. 

امل�صكلة الرئي�صة التي تواجه امل�صفاة عند التحول اإىل تكرير النفوط الثقيلة احلام�صية هي ارتفاع ن�صبة اإنتاج 

خملفات التقطري اجلوي والفراغي مبعدل يفوق طاقة الوحدات التحويلية القائمة، اإ�صافة اإىل امل�صكالت الناجتة 

الإنعكا�صات  اأهم  تلخي�ص  واملعدنية.  وميكن  الكربيتية  ال�صوائب  من  اأعلى  ن�صب  على  النفوط  تلك  احتواء  عن 

الثقيلة، وحتويل خملفات  النفوط  نتيجة تكرير  القائمة  توؤثر على ظروف عمل امل�صايف  اأن  التي ميكن  ال�صلبية 

التقطري الناجتة عن تكريرها اإىل م�صتقات خفيفة قابلة لال�صتخدام كوقود يف و�صائل النقل، على النحو التايل: 

)Wauquier, 1995(  )9 - ال�شكل(

f تاآكل معادن املعدات وات�شاخ املبادلت احلرارية.

f انحراف م�ا�شفات املنتجات عن القيم النظامية.

f تغري معدل اإنتاج امل�شفاة من امل�شتقات.

f نق�س طاقة وحدات املعاجلة الالحقة وعمليات حت�يل خملفات التقطري الثقيلة.

f ا�شطراب ظروف عمل ال�حدات الإنتاجية.

انعكا�صات تكرير النفط الثقيل على امل�صايف
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للمل�ثات  امل�شفاة  طرح  معدلت  ارتفاع   f

ال�شامة اإىل البيئة.

f اختناقات يف طاقة ال�حدات امل�شاندة.

اخلام  النفوط  حتتوي  ما  عادة 

من  عالية  ن�صبة  على  واحلام�صية،  الثقيلة 

تنتج  اأن  BS & W، ميكن  والروا�صب  املياه 

وحدات  عمل  على  �صلبية  انعكا�صات  عنها 

امل�صفاة، اأهمها:

لفا�شل  الكهربائية  ال�شبكة  اأقطاب  تلف   r

انخفا�س  وبالتايل   ،)10  - )ال�شكل  الأمالح، 

كفاءة الف�شل، مما ي�ؤدي اإىل دخ�ل الأمالح اإىل 

معدات واأوعية ال�حدات الإنتاجية.

p تخفي�س معدل اإنتقال احلرارة يف املبادلت 
احلرارية، نتيجة تر�شب الأمالح على �شط�ح 

الأنابيب. . فعلى �شبيل املثال،  ي�شخن النفط 

اخلام قبل دخ�له اإىل الفرن يف وحدة التقطري 

اجل�ي من درجة حرارة اجل� اإىل قيمة ترتاوح 

مابني 200 - 280 ° م، ب�ا�شطة �شل�شلة من 

من  احلرارة  تكت�شب  التي  احلرارية  املبادلت 

اإىل تربيد.  ال�حدة حتتاج  اأخرى يف  خط�ط 

احل�ش�ل  ميكن  التي  احلرارة  ن�شبة  وتبلغ 

عليها من هذه العملية ما يعادل 60- 70 % 

التقطري،  لعملية  الالزمة  احلرارة  كمية  من 

)ال�شكل - 11( . اإل اأن هذه الن�شبة تنخف�س 

تدريجيًا عندما تت��شع الروا�شب على �شط�ح 

اإىل  ت�شل  اأن  اإىل  احلرارية  املبادلت  اأنابيب 

دارة  املبادل من  اإخراج  ي�شت�جب  الذي  احلد 

ويزداد  التنظيف.   عملية  لإجراء  العمل 

تفاقم امل�شكلة كلما زاد حمت�ى النفط اخلام 

وال�ش�ائب  واملعادن  الأ�شفلتينات  من  املكرر 

الأخرى، وقد جترى عملية غ�شيل كيميائية 

ل�شل�شلة املبادلت احلرارية يف وحدة التقطري 

ت�شتغرق ح�ايل ع�شر �شاعات بكلفة تقريبية 

اأن  اإل  اأمريكي،  دولر  اآلف  ع�شرة  مقدارها 

حيث  اأي�شًا،  كبرية  خماطر  العملية  لهذه 

ميكن اأن  تتعر�س اأنابيب املبادلت اإىل تاآكل 

ينتج عنه اختالط امل�اد الهيدروكرب�نية  من 

وهذا  العك�س،  اأو  البارد  اإىل  ال�شاخن  املمر 

ت�شل  قد  لل�حدة  ف�ريًا  ت�قيفًا  ي�شت�جب 

اخل�شارة الناجمة عنه اإىل ما يزيد عن 0.5 

ال�صكل - 9:  انعكا�صات تكرير النفوط الثقيلة واحلام�صية على م�صايف النفط القائمة

�ل�صكل - 10:  خمطط فا�صل �أمالح كهربائي

ال�شكل - 11:   خمطط وحدة تقطري النفط اخلام 

تاآكل املعدات وات�صاخ املبادلت 

 Fouling احلرارية
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ملي�ن دولر يف الي�م، ح�شب الطاقة الإنتاجية لل�حدة.

p حتفيز ت�شكل الفحم على �شط�ح اأنابيب اأفران عمليات التكرير، وت�شكل النقاط امللتهبــــــــة Hot spot  التي ت�ؤدي اإىل اإحماء 
معدن الأنب�ب وت�شققه.

p تثبيط فعالية الع�امل احلفازة امل�شتخدمة يف وحدات الهدرجة، والتهذيب، والتك�شري، وغريها.

p ارتفاع ن�شبة امل�اد الهيدروكرب�نية يف املياه اخلارجة من فا�شل الأمالح، التي ترحل اإىل وحدة معاجلة املياه املل�ثة، في�ؤدي 
ذلك اإىل ا�شطراب عملها، وبالتايل عجزها عن ال��ش�ل مب�ا�شفات املياه املعاجلة اإىل القيم التي حتددها متطلبات املعايري 

والت�شريعات البيئية.

p زيادة معدل تاآكل املعادن يف املعدات الالحقة لفا�شل الأمالح، نتيجة ارتفاع ن�شبة املياه والأمالح يف النفط اخلام الداخل 
اإىل برج التقطري Fractionator، مما ي�ؤدي اإىل ت�شرب امل�اد الهيدروكرب�نية اخلطرة من اأماكن الإهرتاء، ميكن اأن تت�شبب يف 

حدوث حرائق اأو ت�قفات غري مربجمة.

p ارتفاع ال�شغط يف اأنابيب فرن وحدة تقطري النفط اخلام، عند ارتفاع ن�شبة املياه يف النفط اخلام اخلارج من فا�شل الأمالح، 
نتيجة �شع�بة ف�شل املياه من النفط اخلام الثقيل، مما ي�ؤدي اإىل اإعاقة دخ�ل اللقيم اإىل الفرن، وبالتايل انخفا�س الطاقة 

التكريرية للم�شفاة.

p ارتفاع فرق ال�شغط عرب املبادلت احلرارية التي تقع بعد فا�شل الأمالح، )ال�شكل - 11(، نتيجة تر�شب ال�شفلتينات ال�شهلة 
التفكك على �شط�ح اأنابيب املبادلت، مما ي�شبب انخفا�س الطاقة الإنتاجية لل�حدة.

حتتاج منتجات عملية التقطري الإبتدائي للنفط اخلام اإىل عمليات معاجلة لحقة لتح�صني موا�صفاتها، 

كاملعاجلة الهيدروجينية لنزع الكربيت وال�صوائب الأخرى، وعمليات التهذيب بالعامل احلفاز والأزمرة لرفع 

الرقم الأوكتاين للنافثا، ويبني ال�شكل - 12 خمطط عام لعمليات تكرير النفط يف امل�صفاة،  لذلك ت�صمم الطاقة 

الإنتاجية للوحدات الالحقة تبعاً لن�صب هذه املنتجات، والتي تختلف ح�صب نوع النفط اخلام املكرر. فعلى 

�صبيل املثال، عند تكرير نفط ثقيل يحتوي على كمية اأقل من النافثا )التي تتاألف من نافثا خفيفة ت�صتخدم لقيم 

لوحدة الأزمرة، ونافتا ثقيلة ت�صتخدم لقيم لوحدة التهذيب بالعامل احلفاز(، ون�صبة اأعلى من املخلفات الثقيلة 

)خملفات التقطري اجلوي والفراغي( التي ت�صتخدم كلقيم للوحدات التحويلية، مثل التفحيم املوؤجل ووحدة ك�صر 

 ،   Visbreaking اللزوجة 

فاإن ذلك يوؤدي اإىل حدوث 

حتميل  طاقة  يف  خلل 

الإنتاجية.  الوحدات 

وحدات  طاقة  كانت  فاإذا 

بالعامل  والتهذيب  الأزمرة 

كبرية،  امل�صفاة  يف  احلفاز 

وطاقة الوحدات التحويلية 

هذا  تكرير  فاإن  �صغرية 

الثقيل  النفط  من  النوع 

�صيوؤدي اإىل حدوث اإختناق 

يف وحدات حتويل املخلفات 

الوقت  نف�ص  ويف  الثقيلة، 

وحدات  طاقة  يف  فائ�ص 

 Iqbal et( الغازولني.  اإنتاج 

)al, 2008

ال�صكل - 12:   خمطط عمليات تكرير النفط اخلام يف امل�صفاة

التباين بني طاقة الوحدات الإنتاجية ون�صب امل�صتقات يف النفط الثقيل  
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 مبا اأن املركبات الكربيتية واملعدنية وال�صوائب الأخرى املوجودة يف النفط اخلام املكرر تتوزع يف امل�صتقات 

الناجتة عن عمليات التكرير، فاإن ارتفاع ن�صبة تلك ال�صوائب يف النفوط الثقيلة يوؤدي اإىل ارتفاعها يف كافة املنتجات، 

 Atmospheric and وخا�صة  املقطرات الو�صــطى  كالديــزل والكريو�صـني وخملفات التقطيــر اجلــوي والفـــراغي

Vacuum Residue م�صببة ابتعادها عن املوا�صفات املعيارية املطلوبة.

املثال، عند تكرير  للنفط اخلام املكرر، فعلى �صبيل  الكيميائية  تتاأثر موا�صفات املنتجات باخل�صائ�ص  كما 

خام  نفوط  تكرير  حالة  من  اأخف�ص  التقطري  عملية  عن  الناجت  للديزل  ال�صيتاين  الرقم  يكون  بارافينية  نفوط 

امل�صتقات،  بع�ص  موا�صفات  تعديل  عملية  فاإن  وبالتايل  اأعلى،  تكون  الإن�صباب  درجة  اأن  اإىل  اإ�صافة  نافثينية، 

كالديزل والكريو�صني لتوافق املعايري املطلوبة، حتتاج اإىل تكاليف عالية وعمليات معاجلة مكلفة.

املادي  التوازن  يختلف 

عند  امل�صفاة  ملنتجات 

الثقيل،  النفط  تكرير 

الثقيلة  املخلفات  فتزداد 

وتنق�ص  املرغوبة،  غري 

عالية  اخلفيفة  القطفات 

ينتج  عن  وبالتايل  القيمة، 

عن  امل�صفاة  عجز  ذلك 

تلبية  يف  بالتزاماتها  الوفاء 

عقود  اأو  الزبائن  طلبات 

قد  كانت  التي  الت�صدير 

اإ�صافة  �صابقاً،  اأبرمتها 

على  قدرتها  انخفا�ص  اإىل 

تلبية متطلبات الأ�صواق من 

ويبني  النفطية،  امل�صتقات 

ال�شكل  13-  حمتوى بع�ص النفوط اخلام من امل�صتقات اخلفيفة والثقيلة ومقارنتها مع معدلت الطلب احلايل 

)Wood, 2007(  .وامل�صتقبلي لهذه امل�صتقات يف العامل

الناجتة عن عمليات حتويل  ال�صلبة  الثانوية  املنتجات  كمية  زيادة  على  الثقيلة  النفوط  تكرير  ينعك�ص  كما 

اأو التخل�ص منها، مثل  خملفات التقطري الثقيلة، والتي ت�صكل عبئاً كبرياً على امل�صفاة ب�صبب �صعوبة ت�صويقها 

الفحم البرتويل، والقار الناجت عن عمليات نزع الأ�صفلتينات باملذيب. 

النفوط  تكرير  امل�صفاة عند  التفحيم يف  املنتج من وحدات  البرتويل  الفحم  ت�صريف  اأ�صباب �صعوبة  تعود 

الثقيلة اإىل ارتفاع ن�صبة الكربيت وال�صوائب الأخرى كاملعادن واملركبات النرتوجينية، مما يجعل جمالت ا�صتخدامه 

�صارة  ملوثات  على  احلاوي  الثقيل  الوقود  ا�صتخدام  التي حتظر  البيئية  الت�صريعات  وخا�صة يف ظل  حمدودة، 

بالبيئة. ويبني اجلدول - 6 العالقة بني ن�صبة الكربيت يف لقيم عملية التفحيم ون�صبته يف الفحم البرتويل املنتج 

)Speight, 2006( .مع اختالف اأنواع النفوط اخلام املكررة يف امل�صفاة

جتدر الإ�صارة اإىل اأنه اأ�صبح من املمكن التخل�ص من هذه املنتجات الثانوية بطريقة اإقت�صادية واآمنة بيئياً 

غاز  اإىل  املخلفات  هذه  لتحويل  تغويز  وحدة  اإ�صافة  خالل  من  وذلك  القيمة،  عالية  منتجات  اإىل   وحتويلها 

ا�صطناعي Syngas  ميكن اأن ي�صتخدم كوقود ملحطات اإنتاج البخار وتوليد الطاقة الكهربائية يف موقع امل�صفاة. 

تغري معدل اإنتاج امل�صفاة من امل�صتقات وانحراف موا�صفاتها عن القيم النظامية

ال�سكل - 13:    ن�سب امل�ستقات يف النفوط اخلام ومقارنتها مع معدالت الطلب احلايل وامل�ستقبلي
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نتيجة  ت�صغيلها  ا�صطراب يف ظروف  الثقيلة، من  النفطية  للقطفات  الهيدروجينية  املعاجلة  تعاين وحدات 

لدور هذه ال�صوائب يف تثبيط فعالية العامل  احتواء هذه القطفات على ن�صبة عالية من ال�صوائب، وذلك نظراً 

احلفاز، وبالتايل تخفي�ص  كفاءة العملية. 

وعلى الرغم من التطورات الأخرية التي اأدخلت على تقنيات ت�صنيع العوامل احلفازة، والتي �صاهمت يف توفري 

اإمكانية هدرجة لقائم ثقيلة حتتوي على ن�صب عالية من ال�صوائب، اإل اأنها مازالت تعترب من اأكرث العوامل التي 

توؤخذ بعني الإعتبار عند درا�صة اأداء عمليات الهدرجة. وفيما يلي بع�ص الأمثلة على الإنعكا�صات ال�صلبية التي 

تن�صاأ نتيجة وجود ال�صوائب يف لقيم وحدات الهدرجة:

p املركبات النرتوجينية، ي�ؤدي وج�د املركبات النرتوجينية يف لقيم وحدات الهدرجة اإىل اإ�شعاف فعالية العامل احلفاز، اأو حتى 
ت�شميمه اإىل الدرجة لتي ت�شبح عملية تن�شيطه غري جمدية.

 p املركبات الأوك�شجينية، )خا�شة احلم��س النافثينية( التي تتميز بتاأثريها الأكال للمعادن، كما اأنها تعزز من ت�شكل ال�شم�غ 

يف املنتجات النفطية.

p املعادن، تق�م املعادن بدور اإف�شاد اخلا�شة الإنتقائية للعامل احلفاز. 

p املركبات ذات ال�زن اجلزيئي املرتفع، اإن احت�اء النفط اخلام الثقيل على املركبات ذات ال�زن اجلزيئي املرتفع ) كالأ�شفلتينات( 
التي ترتكز يف خملفات التقطري ينتج عنه م�شكالت خطرية يف عمليات الهدرجة، حيث تعترب ال�شبب الرئي�س مل�شكلة ت�شكل 

الفحم يف املفاعالت، مما ي�ؤدي اإىل اإن�شداد مداخل ال�شط�ح الفعالة يف حبيبات العامل احلفاز وبالتايل تخفي�س فعاليته. 

p املركبات الكربيتية، يعترب ارتفاع ن�شبة الكربيت من اأكرث امل�شكالت التي تعيق امل�شايف عن تكرير النف�ط اخلام الثقيلة، يف 
ظل تنامي متطلبات الت�شريعات البيئية لإنتاج وق�د منخف�س الكربيت، حيث يعتمد ذلك على مدى ت�فر طاقة فائ�شة ل�حدات 

نزع الكربيت من املقطرات بالهدرجة، وعلى ت�فر الهيدروجني الالزم لهذه العملية. 

ينتج عن ارتفاع ن�صبة  املركبات الكربيتية وال�صوائب يف  النفط اخلام الثقيل اإىل ارتفاع ن�صبتها اأي�صاً يف 

املنتجات النهائية، وهذا ي�صتلزم اإن�صاء وحدات هدرجة اإ�صافية لنزع الكربيت من امل�صتقات النهائية للو�صول بها 

اإ�صافة اإىل التو�صع يف وحدات حتويل املخلفات الثقيلة لتحويلها اإىل  اإىل املوا�صفات املطابقة للمعايري املتبعة، 

م�صتقات خفيفة قابلة للت�صويق، وهذه الوحدات الإ�صافية حتتاج اإىل طاقة ووقود لت�صغيلها، مما ي�صاهم يف رفع 

اإجمايل كمية انبعاثات امل�صفاة من الغازات امللوثة للهواء، اإ�صافة اإىل ارتفاع ن�صبة امللوثات يف املياه اخلارجة من 

وحدات امل�صفاة، وزيادة النفايات ال�صلبة الناجتة عن تكرير املخلفات الثقيلة، كالعوامل احلفازة امل�صتخدمة يف 

وحدات االتك�صري بالعامل احلفاز املائع، اأو وحدات التك�صري الهيدروجيني. 

نظراً  وذلك  الأنابيب،  الهيدروكربونية من خطوط  املواد  ت�صرب  تزداد فر�ص  كما 

نوع اللقيم
ºAPI كربيت يفالكثافة

ً
 اللقيم، % وزنا

كربيت يف 

ً
الفحم، % وزنا

كربيت الفحم %

كربيت اللقيم %

اجلدول - 6: تغري ن�سبة الكربيت يف الفحم البرتويل املنتج مع اختالف اأنواع النفوط اخلام

ا�صطراب ظروف ت�صغيل عمليات املعاجلة الهيدروجينية

زيادة طرح امل�صفاة للملوثات ال�صامة اإىل البيئة 
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لتعر�صها اإىل اإجهادات �صديدة ناجتة عن وجود ن�صبة عالية من املواد الأكالة، توؤدي اإىل 

تلويث الرتبة واملجاري املائية، وانطالق الأبخرة اإىل اجلو، ف�صاًل عن الأعباء واخل�صائر 

التي ترتتب عن العمليات املعقدة ملعاجلة الرتبة امللوثة باملواد النفطية الثقيلة، لتخلي�صها 

  )Alfke, et al, 1999(  .من امللوثات

اإن اأي تغيري يف خ�صائ�ص النفط اخلام املكرر ي�صتوجب اإعادة النظر يف الطاقة الإنتاجية لكافة الوحدات 

اأهم  يلي  وفيما  املنا�صبة.  الإجراءات  واتخاذ  املحتملة،  والتغريات  النعكا�صات  لتقييم  امل�صفاة،  يف  امل�صاندة 

الإنعكا�صات املتوقعة على الوحدات اخلدمية:

p  وحدات ا�شرتجاع الكربيت، Sulphur Recovery Units :  وهي ال�حدات التي حت�ل املركبات الكربيتية التي يتم نزعها 
من املنتجات يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية، حيث تتعر�س هذه ال�حدات اإىل زيادة يف كمية اللقيم الداخل اإليها، وذلك 

نتيجة ارتفاع ن�شبة الكربيت يف النف�ط اخلام الثقيلة واحلام�شية، واحلاجة اإىل اإ�شافة وحدات معاجلة جديدة لل��ش�ل اإىل 

م�ا�شفات امل�شتقات النهائية اإىل القيم النظامية.

p وحدات معاجلة املياه املل�ثة،Waste Water Treatment plants  وهي ال�حدات التي تعالج املياه الناجتة عن عمليات 
احت�ائها على  النفط اخلام، من حيث  بتغري خ�شائ�س  تتغري م�ا�شفاتها  والتي   ، امل�شفاة  قبل طرحها خارج  التكرير يف 

املركبات الكربيتية، والأمالح وغريها من املل�ثات اإىل الزيادة املحتملة يف كمية املياه الداخلة اإىل ال�حدة، نتيجة الت��شع يف 

عدد وطاقة وحدات التكرير واملعاجلة مبا يتنا�شب مع متطلبات تكرير النف�ط الثقيلة احلام�شية.

p وحدات اإنتاج الهيدروجني، حيث اأن ا�شتهالك امل�شفاة من الهيدروجني يزداد نتيجة لزيادة ن�شبة املركبات الكربيتية يف 
النفط اخلام.  

p خزانات النفط اخلام وامل�شتقات Storage Tanks  اإن تغيري ن�ع النفط اخلام الداخل اإىل امل�شفاة ي�ؤدي اإىل اختالف 
ذلك حدوث خلل يف  ينتج عن  وبالتايل  املكرر،  اخلام  النفط  تركيب  والثقيلة ح�شب  امل�شتقات اخلفيفة  كمية  بني  الت�ازن 

معدلت الطاقة التخزينية لكل ن�ع من اأن�اع امل�شتقات مبا يتنا�شب مع التغري املحتمل.

البخار  اإىل  امل�شفاة  بازدياد حاجة  تتاأثر   Steam & Power Generators البخار  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  حمطات   p
والطاقة الكهربائية نتيجة اإدخال ال�حدات الإنتاجية اجلديدة الالزمة ملعاجلة امل�شتقات وتخلي�شها من ال�ش�ائب الكربيتية 

ك�حدات الهدرجة، اإ�شافة اإىل وحدات حت�يل خملفات التقطري الثقيلة اإىل م�شتقات خفيفة.

p منظ�مة جتميع وحرق الغازات الفائ�شة  Flare System اإن اختالف تركيب النفط اخلام املكرر ي�ؤدي اإىل تغري ن�شبة 
املركبات الغازية التي �شتحرق يف منظ�مة ال�شعلة، ف�شاًل عن الزيادة الناجتة عن ال�حدات اجلديدة.

Cooling Water System  وذلك مبا يت�افق مع الزيادة املت�قعة لل�حدات  منظ�مة مياه التربيد   p
الإنتاجية يف امل�شفاة.

p حمطات حتميل وتفريغ امل�شتقات Loading/Uploading System وذلك مبا يتنا�شب مع تغريات حمت�ى النفط اخلام 

الثقيل من امل�شتقات، وطبيعة ال�حدات التح�يلية اجلديدة وطاقتها الإنتاجية. 

التي  الثقيلة )Upgrading( لتغيري املوا�صفات  النفوط اخلام  اإىل عمليات حت�صني خ�صائ�ص  تلجاأ امل�صايف 

تتميز بها هذه النفوط، كارتفاع كل من درجة كثافتها النوعية ولزوجتها، واحتوائها على ن�صبة عالية من ذرات 

الكربون اإىل الهيدروجني، ف�صاًل عن ارتفاع ن�صبة ال�صوائب التي يرتكز معظمها يف خملفات التقطري الإبتدائي 

 .Atmospheric& Vacuum  Residue  الثقيلة

ميكن اإجراء عمليات حت�صني خ�صائ�ص النفط الثقيل وحتويله اإىل نفط ا�صطناعي يف موقع حقول الإنتاج، اأو 

يف م�صايف التكرير. ويعتمد اختيار املوقع املنا�صب لإجراء عملية حت�صني النفوط الثقيلة على عدة عوامل، اأهمها 

خ�صائ�ص النفط كالكثافة ودرجة اللزوجة، وبعد امل�صافة عن م�صايف التكرير. 

اختناقات يف طاقة الوحدات امل�صاندة

تقنيات حت�صني خ�صائ�ص النفوط اخلام الثقيلة
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تقام وحدات حت�صني خ�صائ�ص النفط الثقيل يف موقع حقول النفط عندما تتوفر اخلدمات الالزمة لعملية 

التح�صني، اأو عندما تكون لزوجة النفط اخلام عالية لدرجة ي�صعب فيها نقله بالأنابيب، )ال�شكل  - 14(. ويف 

جتميع  يتم  احلالة  هذه 

من  املنتج  الثقيل  النفط 

مبا�صرة  و�صخه  الآبار 

اإىل  اأمالح، ثم  اإىل فا�صل 

ينتج  التي  التح�صني  وحدة 

حم�صن  خام  نفط  عنها 

 ،)Syncrude( اإ�صطناعي 

ذو خ�صائ�ص منا�صبة لنقله 

خطوط  بوا�صطة  ب�صهولة 

الأنابيب اأو ال�صهاريج اإىل 

املنتجات  اأما  امل�صايف. 

الثانوية الثقيلة كالفحم اأو 

الطريقة  الأ�صفلت، ح�صب 

املتبعة يف عملية التح�صني، 

اأ�صواق  اإىل  فرتحل 

الت�صدير.  اأو  الإ�صتهالك 

)Sabbag, 2007(

عندما تتوفر اإمكانية 

اإىل  الثقيل  النفط  نقل 

يتوفر  امل�صفاة  موقع 

لتكريره،  خياران  عندئذ 

التايل،  النحو  على  هما 

)ال�شكل  - 15(:

الثقيل  النفط  اإدخال   p
التقطري  وحدات  اإىل 

الأولية لتكريره مبا�شرة يف 

وحدات امل�شفاة القائمة. 

p اإجراء عمليات حت�شني 
قبل  النفط  خل�شائ�س 

عمليات  اإىل  اإدخاله 

امل�شفاة الأ�شا�شية، وحت�يل 

ن�اجت عملية التح�شني اإىل 

ال�حدات القائمة.

تقنيات حت�صني خ�صائ�ص النفوط اخلام الثقيلة

ال�صكل - 14: خيارات حت�صني خ�صائ�ص النفوط اخلام الثقيلة يف موقع حقول الإنتاج

خيارات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة يف موقع امل�صايف

ال�صكل - 15: خيارات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة يف موقع امل�صفاة
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ميكن تلخي�ص العوامل املوؤثرة يف اختيار املوقع الأن�صب لإن�صاء م�صفاة لتكرير اأو حت�صني خ�صائ�ص النفوط 

الثقيلة على النحو التايل:

p البعد عن م�شدر النفط الذي ي�ؤثر على تكاليف النقل، فتجرى عندئذ مقارنة بني تكاليف نقل كل من 
النفط اخلام الثقيل والنفط الإ�شطناعي واملنتجات الثان�ية الثقيلة.

اإذا مزجت مب�اد  اإل  نقلها،  الثقيلة جدًا لميكن  فالأن�اع  املنتج،  الثقيل  النفط  كثافة  ودرجة  لزوجة   p
مذيبة، اأو بنف�ط خفيفة لتخفي�س لزوجتها، وهذه العمليات تك�ن يف الغالب مكلفة.

p ن�شبة ال�ش�ائب امل�ج�دة يف النفط اخلام الثقيل، والقيمة امل�شافة التي ميكن احل�ش�ل عليها من خالل 
التح�شني يف كال احلالتني.

وال�حدات  الإنتاجية  ال�حدات  لإن�شاء  الالزمة  الإ�شتثمارية  والتكاليف  الت�شغيل،  تكاليف  مقدار   p

)Amira et al, 1998( .امل�شاندة لها، يف كل من امل�قعني

حت�صني  عمليات  تت�صابه 

خ�صائ�ص النفوط الثقيلة مع عمليات 

اجلوي  التقطري  خملفات  حتويل 

يف  خفيفة،  منتجات  اإىل  والفراغي 

التقليدية،  النفط  تكرير  م�صايف 

وتق�صم اإىل طريقتني رئي�صتني، على 

النحو التايل: )ال�شكل  - 16(:

الكرب�ن     نزع  عمليات   p
.Carbon-  rejection

الهيدروجني  اإ�شافة  عمليات   p
.Hydrogen- addition

 Carbon-rejection عمليات نزع الكرب�ن

تعتمد عمليات نزع الكربون على مبداأ اإزالة اجلزيئات الكبرية كالأ�صفلتينات من النفط، اإما بف�صلها با�صتخدام 

مذيب، كطريقة نزع الأ�صفلتينات باملذيب، اأو بتحويلها اإىل فحم بعملية التك�صري احلراري، كعملية التفحيم، اأو 

 . FCC عملية التك�صري بالعامل احلفاز املائع

تتاألف عملية التك�صري احلراري من ت�صخني الهيدروكربونات الثقيلة حتت ال�صغط يف اأوعية كبرية احلجم 

اإىل اأن تتك�صر اجلزيئات الكبرية حرارياً اإىل منتجات ذات جزيئات �صغرية ذات درجة غليان منخف�صة. ويف نف�ص 

الوقت تتفاعل بع�ص اجلزيئات الناجتة عن التفاعل فيما بينها لت�صكل منتجات ثقيلة، ميكن اأن تكون اأثقل من املادة 

)Furimsky, 2004( :الأ�صلية التي ت�صكلت منها، مثل الفحم. ومن اأهم اأنواع عمليات التك�صري احلراري

p عمليات تك�شري حراري  بدون عامل حفاز، وت�شنف اإىل الأن�اع التالية: 

 Coking التفحيم f

 Visbreakingك�شر اللزوجة f

.Solvent De-Asphalting نزع الأ�شفلتينات باملذيب f

عمليات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة

ال�صكل - 16: خيارات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة يف موقع امل�صفاة
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p عمليات تك�شري ب�ج�د عامل حفاز ، وت�شنف اإىل الن�عني التاليني: 

Catalytic Cracking   التك�شري بالعامل احلفاز f

)Fluidized Catalytic Cracking )FCC    التك�شري بالعامل احلفاز املائع f

 Hydrogen -addition  عمليات اإ�شافة الهيدروجني

تعتمد عمليات اإ�صافة الهيدروجني على حتويل القطفات الثقيلة اإىل منتجات خفيفة ذات وزن جزيئي اأقل، 

وحمتوى هيدروجني اأعلى. وهي تقنيات مناف�صة لعمليات نزع الكربون، وتتميز باأنها تنتج م�صتقات ثمينة حتتوي 

على ن�صب منخف�صة من الكربيت وال�صوائب، اإل اأن من اأهم م�صاوئها ارتفاع تكاليفها الإ�صتثمارية والت�صغيلية، 

نظراً حلاجتها اإىل معدات خا�صة تتحمل ال�صغوط العالية، واإىل كميات كبرية من الهيدروجني الباهظ التكلفة.

تت�صابه عمليات اإ�صافة الهيدروجني، كعملية  التك�صري الهيدروجيني مع عملية التك�صري بالعامل احلفاز من 

حيث املبداأ، با�صتثناء وجود الهيدروجني، الذي يقوم بدور تثبيط عملية ت�صكل الفحم على �صطح العامل احلفاز، 

وبالتايل ميكن املحافظة على ا�صتمرار عمل الوحدة ملدة زمنية اأطول، دون احلاجة اإىل توقيف الوحدة لإجراء 

Catalyst Regeneration   عملية تن�صيط العامل احلفاز

ت�صنف عمليات اإ�صافة الهيدروجني اإىل فئتني، الأوىل بوجود عامل حفاز، والثانية بدون عامل حفاز: 

p عمليات اإ�شافة الهيدروجني ب�ج�د عامل حفاز: ت�شنف اإىل فئتني تت�شابهان من حيث مراحل ت�شل�شل 
العملية، وبنية املعدات امل�شتخدمة فيها:

الأخرى، وتطبق لتح�شري لقائم مالئمة  وال�ش�ائب  واملعادن  الكربيت  معاجلة هيدروجينية، لنزع   f

. FCC لعمليات لحقة، ك�حدات التفحيم والتك�شري بالعامل احلفاز املائع

ب�ج�د  خفيفة  م�شتقات  اإىل  الثقيلة  اللقيم  جزيئات  حت�يل  فيها  يتم  هيدروجيني،  تك�شري   f

الهيدروجني. 

p عمليات اإ�شافة الهيدروجني بدون عامل حفاز: يتم فيها اإ�شافة الهيدروجني فقط دون وج�د عامل حفاز، 
وميكن اأن تك�ن م�شرتكة مع عمليات اأخرى، وفيما يلي بع�س الأمثلة:

 Hydrovisbreaking  عملية ك�شر اللزوجة الهيدروجينية f

Donor Solvent Visbreaking )DSV( f : وهي عملية م�شرتكة بني اإ�شافة الهيدروجني 

ونزع الأ�شفلتينات باملذيب وك�شر اللزوجة. 

واملردود  الت�صغيل،  ظروف  حيث  من  التقطري  وخملفات  الثقيل  النفط  خ�صائ�ص  عمليات حت�صني  تختلف 

الإقت�صادي وتكاليف الإن�صاء والت�صغيل.

p ظروف الت�شغيل: جتري عمليات نزع الكرب�ن يف درجات حرارة عالية، و�شغ�ط منخف�شة ن�شبيًا، بينما 

املعاجلة  حالة  املنخف�شة يف  بني  ترتاوح  و�شغ�ط  اأخف�س،  بدرجات حرارة  الهيدروجني  اإ�شافة  عمليات  تتم 

الهيدروجينية، واملرتفعة جدًا يف عمليات التك�شري الهيدروجيني، ويبني ال�شكل - 17 مقارنة بني ظروف ت�شغيل 

)Speight, 2006( .عمليات التك�شري املختلفة

p املردود الإقت�شادي: يختلف املردود الإقت�شادي لعمليتي نزع الكرب�ن واإ�شافة الكرب�ن باختالف الظروف 
املحيطة بامل�شروع، مثل خ�شائ�س النفط الثقيل املراد حت�شني خ�شائ�شه، والفرق بني �شعر كل من النفط 

اأن املردود الإقت�شادي لتكرير  الثقيل واخلفيف. وت�شري العديد من الدرا�شات التي اأجريت يف هذا املجال 

مقارنة بني عمليات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة
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كلما  يرتفع  الثقيلة  النف�ط    p
وازدياد  اخلام،  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 

اخلفيف  الن�عني  �شعري  بني  الفرق 

الفرق  معدل  يعتمد  كما  والثقيل، 

بني ربحية امل�شروع على ن�ع الطريقة 

املتبعة. 

تتميز  املنتجات:  م�ا�شفات   p
منتجات عمليات اإ�شافة الهيدروجني 

لنخفا�س  اأف�شل  ج�دة  ذات  باأنها 

الأخرى،  وال�ش�ائب  الكربيت  ن�شبة 

مقارنة مبنتجات عمليات نزع الكرب�ن 

لحقة،  معاجلة  اإىل  حتتاج  التي 

ح�شب ماه� مبني يف اجلدول - 7.

والت�شغيل:  الإن�شاء  تكاليف   p
الهيدروجني  اإ�شافة  عمليات  حتتاج 

نظرًا  باهظة،  اإ�شتثمارات  اإىل 

ل�شتخدامها معدات خا�شة تعمل يف 

ظروف قا�شية من ال�شغط ودرجات 

الت�شغيل  تكاليف  اأن  كما  احلرارة، 

الكرب�ن  نزع  عمليات  من  اأعلى 

كبرية  لكميات  ا�شتخدامها  ب�شبب 

والهيدروجني  احلفازة  الع�امل  من 

عمليات  اإىل  اإنتاجه  يحتاج  الذي 

عالية الكلفة. 

على الرغم من اأن لكل طريقة 

من طريقتي نزع الكربون واإ�صافة 

الهيدروجني اإيجابياتها و�صلبياتها، 

اإل اأن كالهما ي�صاهم يف حت�صني 

وقد  الثقيل.  النفط  كثافة  درجة 

اأنه ميكن  اأثبتت التجربة العملية 

اأف�صل  مردود  على  احل�صول 

النفوط  خ�صائ�ص  لتح�صني 

الثقيلة والثقيلة جداً )البيتومني( 

اأو خملفات التقطري الثقيلة التي 

من  عالية  ن�صب  على  حتتوي 

ال�صوائب بتطبيق الطريقتني معاً، 

ح�صب املخطط املبني يف ال�شكل 

لعملية  مثالً  يو�صح  الذي   18  -

الثقيل  النفط  حت�صني خ�صائ�ص 

جداً وحتويله اإىل نفط اإ�صطناعي 

با�صتخدام طريقتي نزع الكربون 

واإ�صافة الهيدروجني.

موا�صفات اللقيم
نزع الكربون/ 

التفحيم

اإ�صافة الهيدروجني/ 

الهدرجة

ال�صكل - 17:  مقارنة ظروف ت�صغيل عمليات حت�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة

اجلدول - 7:  مقارنة بني موا�صفات منتجات تقنيتي حت�صني خ�صائ�ص النفط الثقيل جدًا 

ال�سكل - 18:  منوذج تطبيق طريقتي نزع الكربون واإ�سافة الهيدروجني لتح�سني النفط الثقيل جدًا
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لتحديد العملية الأن�صب لنوع حمدد من النفط اخلام لبد من اإعداد درا�صة جدوى فنية واقت�صادية لكافة 

مع  املمكنة،  الإ�صتثمارات  باأقل  عالية  قيمة  ذات  منتجات  وتعطي  ربحية،  اأعلى  التي حتقق  املتاحة،  اخليارات 

املحافظة على الإلتزام بالت�صريعات البيئية اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث.  وفيما يلي اأهم العوامل املوؤثرة يف 

)Lifschultz, 2006( :اختيار العملية الأن�صب للم�صفاة

p ن�شبة ال�ش�ائب امل�ج�دة يف النفط الثقيل ودرجة التح�شني املطل�بة، حيث ميكن اأن تبلغ كفاءة 
نزع ال�ش�ائب اإىل %95 يف تقنية اإ�شافة الهيدروجني، بينما لتتجاوز %37 يف تقنية التفحيم.

اأو اخلارجية لن�ع حمدد من  p ن�ع املنتجات النهائية املطل�بة، وذلك تبعًا حلاجة الأ�ش�اق املحلية 
عن  تقنية  كل  تختلف  املختارة، حيث  التقنية  ن�ع  اختيار  يف  القرار  اتخاذ  على  ذلك  ي�ؤثر  و  املنتجات، 

الأخرى يف ن�ع امل�شتقات النهائية التي تنتج عنها، فمثاًل تزيد ن�شبة اإنتاج امل�شتقات اخلفيفة كزيت الغاز 

اخلفيف يف تقنية الهدرجة مقارنة بتقنية التفحيم.

معاجلة  عمليات  اإىل  التفحيم  تقنية  منتجات  حتتاج  النهائية،  للمنتجات  املطل�بة  امل�ا�شفات   p
هيدروجينية لحقة لل��ش�ل مب�ا�شفاتها اإىل القيم املطل�بة، بينما ينتج عن تقنية الهدرجة منتجات 

حتت�ي على ن�شبة منخف�شة من الكربيت وال�ش�ائب الأخرى.

p مدى �شرامة الت�شريعات البيئية، وتعقيد املعايري املطل�ب مراعاتها يف احلد من طرح املل�ثات اإىل 
البيئة، حيث اأن تقنية نزع الكرب�ن ينتج عنها مل�ثات للبيئة بن�شبة اأعلى من تقنية اإ�شافة الهيدروجني.

التفحيم  لتقنية  الالزمة  ال�شتثمارات  مقدار  اأن  للم�شروع، حيث  املخ�ش�شة  الإ�شتثمارات  p حجم 
تكاليف  ارتفاع  عن  ف�شاًل  الثمن،  باهظة  معدات  اإىل  حتتاج  التي  الهدرجة  بتقنية  مقارنة  منخف�شة، 

الت�شغيل نتيجة ا�شتخدام ع�امل حفازة وكميات كبرية من الهيدروجني. 

p �شع�بة ت�ش�يق املخلفات الثان�ية ال�شلبة كالفحم البرتويل اأو القار، من م�شاوئ تقنية نزع الكرب�ن 
% من النفط اخلام الثقيل يتح�ل اإىل فحم �شلب كمنتج ثان�ي )الفحم البرتويل(، وه�   30-20 اأن 

منتج منخف�س القيمة، وا�شتخداماته حمدودة، ويف حال عدم وج�د فر�س لت�ش�يقه اأو ا�شتهالكه ي�شكل 

عائقًا كبريًا اأمام اختيار تقنية التفحيم.

p درجة كثافة النفط الثقيل، ففي حالة ارتفاع كثافة ولزوجة النفط اخلام الثقيل ون�شبة ال�ش�ائب اإىل 
معدلت عالية فاإن عملية الهدرجة ت�شبح غري اإقت�شادية، ب�شبب امل�شكالت املت�قع حدوثها نتيجة تاأثري 

تلك ال�ش�ائب على فعالية الع�امل احلفازة.

تنتج دولة الكويت اأنواعاً من النفوط اخلام الثقيلة احلام�صية منخف�صة درجة الكثافه API وحتتوي على 

ونظراً  الكويت.   دولة  تنتجها  التي  النفوط  بع�ص  موا�صفات   8   - اجلدول  ويبني  الكربيت،  ن�صبة عالية من 

اأو تكرير هذه النفوط قامت �صركة نفط الكويت الوطنية )KNPC( بالتعاون مع معهد الكويت  ل�صعوبة ت�صويق 

لالأبحاث العلمية )KISR(، وبالتن�صيق مع كل من مركز التعاون البرتويل الياباين )JCCP( و�صركة اإيدميت�صو كو�صان 

موا�صفاتها.  اأو حت�صني  الثقيلة  الأنواع  هذه  لتكرير  املمكنة  التقنيات  اأف�صل  عن  للبحث  درا�صة  باإعداد   )IKC(

)Marafi, 2006(

خطة واأهداف البحث:

 تتلخ�ص خطة البحث يف اإجراء تق�صي لأف�صل التقنيات املالئمة لتكرير اأو حت�صني خ�صائ�ص نفط 

خام كويتي ثقيل تبلغ درجة كثافته ° API 23، وحمتواه من الكربيت 3.9 % وزنا، ون�صبة خملفات 

 عوامل اختيار العملية الأن�صب لتح�صني خ�صائ�ص النفوط الثقيلة يف امل�صفاة 

درا�سة حالة  - 1

 جتربة دولة الكويت يف البحث عن اأف�صل تقنيات تكرير النفط اخلام الثقيل 
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الكربون )كونراد�صون(  Conradson Carbon Ratio 9.1 % وزناً، وحمتواه من النيكل 21 جزء 

باملليون وزناً، والفاناديوم 48 جزء باملليون وزناً. ولهذه الغاية اأجريت عليه عملية اختبار يف الوحدة 

التجريبية  امل�صغرة  )Pilot Plant(، وذلك للح�صول على البيانات التالية:

l حتديد ظروف الت�شغيل املنا�شبة للتغلب على ظاهرة تر�شب الأ�شفلتينات على �شطح العامل احلفاز 
وداخل اأنابيب املبادلت احلرارية.

عمره  اإطالة  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  التي  الظروف  واأن�شب  احلفاز،  العامل  من  منا�شب  ن�ع  اختيار   l

الت�شغيلي، وتخفف الع�امل امل�شاعدة على تثبيط فعاليته.

الثقيل يف  النفط  التي ميكن احل�ش�ل عليها من تكرير  امل�شتقات  حتديد م�ا�شفات وخ�شائ�س   l

ال�حدة التجريبية، مقارنة مب�ا�شفات امل�شتقات الناجتة من النفط اخلام اخلفيف.

l اإعداد درا�شة اجلدوى القت�شادية للعملية.

نتائج البحث:

اأظهرت النتائج التي تو�صل اإليها الباحثون اإمكانية تطبيق عملية حت�صني نفط الكويت الثقيل من خالل تطبيق 

املراحل الرئي�صة التالية، ح�صب ماهو مبني يف ال�شكل  - 19:

 Pre-Flash Tower مرحلة نزع املركبات اخلفيفة b

b مرحلة املعاجلة الهيدروجينية.

b مرحلة الف�شل اإىل نفط ا�شطناعي ووق�د ثقيل يحت�ي على ن�شبة منخف�شة من الكربيت.

كما اأظهرت النتائج اأن موا�صفات النفط بعد املعاجلة اأف�صل من موا�صفات النفط اخلام اخلفيف الذي تنتجه 

دولة الكويت، واأن تكلفة حت�صني موا�صفات النفط الثقيل ل تتجاوز 2.5 دولر للربميل. ويبني ال�شكل - 20  

موا�صفات النفط الثقيل قبل عملية التح�صني وبعدها، ومقارنتها مع موا�صفات نفط الكويت اخلفيف.

الإختبار
وحدة

القيا�س
اإيو�سنيبرقان

نفط

ال�سمال

 النفط

اخلفيف

املعادن 

اجلدول - 8:  موا�صفات اأنواع النفوط اخلام يف دولة الكويت 
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ال�صكل - 19:   مراحل عملية حت�صني خ�صائ�ص نفط الكويت الثقيل

ال�سكل - 20:    مقارنة بني ن�سب م�ستقات نفط الكويت الثقيل قبل وبعد التح�سني مع النفط اخلفيف
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اأجرى معهد البرتول الفرن�صي درا�صة لتحديد التقنية الأن�صب لتح�صني خ�صائ�ص النفط العربي الثقيل الذي 

)Gragnani, 2006(  .% 2.85 وحمتواه من الكربيت API 27.9 ° تبلغ درجة كثافته

الهدف من الدرا�صة

اإىل نفط  الثقيل  العربي  النفط  اإقت�صادية بني حالتني، الأوىل حالة حتويل  اإجراء مقارنة  اإىل   تهدف الدرا�صة 

ا�صطناعي للت�صدير دون منتجات نهائية، والثانية حالة حتويله اإىل منتجات نهائية يف م�صفاة طاقتها 400 األف 

ب/ي، حتتوي اإ�صافة اإىل وحدة التح�صني على الوحدات التالية:

b وحدات التقطري اجل�ي والفراغي

b وحدة ا�شرتجاع الكربيت ووحدة الغ�شيل مبحل�ل الأمني.

 Steam Methane Reforming وحدة اإنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري b

ت�صمنت الدرا�صة �صتة خيارات لتحويل خملفات التقطري الفراغي، على النحو التايل:

 )Delayed Coking -DC ( تفحيم م�ؤجل فقط l

 )Mild Hydrocracking - MHC ( تفحيم مع تك�شري هيدروجيني خمفف l

 )Atmospheric Residue Desulfurization )ARDS  هدرجة خملفات التقطري اجل�ي l

)Residue Hydrocracking )RHCK  تك�شري هيدروجيني ملخلفات التقطري اجل�ي l

MHC و RHCK  + تك�شري هيدروجيني ملخلفات التقطري اجل�ي مع تك�شري هيدروجيني خمفف l

)MHT( معاجلة هيدروجينية خفيفة ملخلفات التقطري اجل�ي واملقطرات ال��شطى l

كما تناولت الدرا�صة حتديد التقنية الأن�صب لهذا النوع من النفط اخلام بناء على الأ�ص�ص التالية:

b التغري يف درجة الكثافة.

b مقدار انخفا�س ن�شبة الكربيت.

b ن�شبة التح�يل، اأي ن�شبة النفط اخلام ال�شطناعي املنتج اإىل اللقيم.

b تركيب النفط اخلام ال�شطناعي الناجت )حمت�ى امل�شتقات اخلفيفة والثقيلة(.  

نتائج الدرا�صة

النفط  �صعر  بني  مقارنة  باإجراء   

عن  الناجت  الإ�صطناعي  اخلام 

عملية التح�صني و�صعر مايقابله من 

نفط خام يف الأ�صواق العاملية، مع 

املال  وراأ�ص  الت�صغيل  تكاليف  اأخذ 

يف الإعتبار، تبني اأن كافة احلالت 

با�صتثناء احلالة الثانية تعترب غري 

جمدية من حيث معدل ا�صرتداد راأ�ص املال، مما يدل على اأن عملية تكرير النفط العربي الثقيل مبا�صرة لتحويله 

اإىل منتجات خفيفة اأف�صل من عملية حتويله اإىل نفط خام اإ�صطناعي. )اجلدول  - 9(

 1   ا�شتقيت البيانات من ورقة قدمت يف ندوة تقنيات الإنتاج البرتويل املح�شن، باري�س 2007، ومل يعر�س فيها ا�شم احلقل..

درا�سة حالة  - 2

اختيار التقنية الأن�صب لتح�صني خ�صائ�ص النفط العربي الثقيل 

التقنية
درجة الكثافة 

API
ن�سبة الكربيت 

% وزنًا

ن�سبة 

التحويل %

تكاليف الت�سغيل 

دوالر/الربميل

اجلدول - 9:   مقارنة نتائج عمليات حت�صني خ�صائ�ص النفط العربي الثقيل
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اأثبتت التجربة العملية اأن اخليارات املنا�صبة لتهيئة م�صفاة لتكرير النفوط الثقيلة تختلف تبعاً لطبيعة 

اأنواع  اأحد  يكون  قد  املثال  �صبيل  فعلى  تكريره،  املراد  الثقيل  النفط  ونوع  امل�صفاة،  القائمة يف  الوحدات 

ين�صاأ عنه م�صكالت  بينما قد  الهيدروجيني لنفط خام حمدد،  التك�صري  العوامل احلفازة فعالً يف عملية 

خطرية لنفط خام اآخر، وهذا بالتايل يوؤكد على �صرورة اإجراء عملية اختبار للحلول املختارة يف الوحدات 

التجريبية امل�صغرة Pilot plant قبل تطبيقها عملياً يف الوحدات الإنتاجية. وعلى الرغم من مالحظة 

قليلة  كانت  انعكا�صاتها   اأن  اإل  التجريبية  النتائج  نتائج خمتلفة عن  اأظهرت  التي  العملية  بع�ص احلالت 

)Furimsky, 2004( .التاأثري، وميكن تداركها ب�صهولة

وفيما يلي اأهم الإجراءات الالزمة لتاأهيل م�صفاة النفط القائمة لتكرير النفوط الثقيلة. )ال�شكل - 21(

تعديل وحدات التقطري ونزع الأمالح     

تزداد �صعوبة تقطري النفط اخلام كلما ارتفعت درجة لزوجته وزادت ن�صبة احتوائه على الأمالح  

وال�صوائب الأخرى التي ت�صاحب النفوط الثقيلة. حيث تزداد فر�صة ان�صداد اأنابيب املبادلت احلرارية، 

وتنخف�ص كفاءة التبادل احلراري، وبالتايل يزداد معدل ا�صتهالك الطاقة الالزمة لت�صخني النفط اخلام 

يف الفرن قبل اإدخاله اإىل برج التقطري.

النفط اخلام، وميكن  الأمالح من  نزع  كفاءة وحدة  النظر يف  اإعادة  امل�صكلة يجب  وللتغلب على هذه 

اأن تتخذ بع�ص الإجراءات الب�صيطة التي لحتتاج اإىل ا�صتثمارات كبرية، كتنظيم ظروف الت�صغيل كدرجة 

احلرارة، وال�صغط داخل فا�صل الأمالح، ون�صبة حقن مياه الغ�صيل، و كا�صر الإ�صتحالب، وقيمة فرق ال�صغط 

عرب �صمام املزج املركب على خط دخول النفط اخلام اإىل فا�صل الأمالح. اإل اأنه يف بع�ص احلالت عندما 

تكون ن�صبة الأمالح يف النفط اخلام الثقيل عالية جداً فيجب البحث يف اإمكانية تركيب فا�صل اأمالح اآخر 

تهيئة امل�صفاة لتكرير النفوط اخلام الثقيلة

ال�صكل - 21:    متطلبات م�صروع تاأهيل امل�صفاة لتكرير النفوط الثقيلة
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على الت�صل�صل، اأو تعديل الفا�صل املوجود برتكيب �صبكات كهربائية اإ�صافية، وذلك تبعاً  للظروف القائمة 

وتوفر امل�صاحات الكافية لإن�صاء فا�صل جديد. )ال�شكل - 22(

)Golden & White, 2006( 
وفيما يلي اأهم الإجراءات املمكنة لتح�صني عملية نزع الأمالح:

l زيادة زمن ترقيد النفط اخلام يف اخلزانات، لإتاحة الفر�شة لف�شل املياه قبل اإدخاله اإىل ال�حدة.

اأكرث من ن�ع  الثقيل، ت�شتخدم  يف حالت تكرير  النفط اخلام اخلفيف مع  اإن�شاء منظ�مة حتكم بن�شبة مزيج   l

من النف�ط اخلام، وذلك ل�شمان جتان�س اللقيم الداخل اإىل امل�شفاة، وبالتايل تفادي ا�شطراب ظروف عمل فا�شل 

الأمالح ووحدة لتقطري،  وتتك�ن هذه املنظ�مة من الأجزاء التالية: )ال�شكل  - 23(

b خزان النفط اخلام اخلفيف

b خزان النفط اخلام الثقيل

b خزان املزيج النهائي 

b خط�ط ال�شحب واأجهزة التحكم 

اخلزانات  من  امل�شح�بة  بالكميات 

الأولية لتحديد الن�شبة املطل�بة.

منا�شب،  ا�شتحالب  كا�شر  ا�شتخدام   l

يحقن قبل دخ�ل النفط اخلام اإىل فا�شل 

الأمالح.

اأجهزة متط�رة لقيا�س م�شت�ى  تركيب   l

الطبقة الفا�شلة بني النفط اخلام واملياه 

ب�شكل  امل�شغل  تنبه  الأمالح  فا�شل  داخل 

ليتمكن  اخللل،  حدوث  بدء  اإىل  م�شتمر 

من معاجلة احلالة قبل تفاقمها.

l حقن مثبت لالأ�شفلتينات قبل فا�شل الأمالح، اأو يف خزانات النفط اخلام الرئي�شية ملنع تر�شبها على �شط�ح اأنابيب 

املبادلت احلرارية.

ال�شكل - 22:     خمطط عملية اإزالة الأمالح من النفط اخلام 

نفط خفيف

نفط ثقيل

خزان املزيج يف 

وحدة التقطري

مقيا�س 

كثافة

ال�سكل - 23:  خمطط منظومة التحكم بن�سبة مزج النفوط اخلام اإىل وحدات التقطري
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تعديل وحدات التقطري

 ينتج عن اختالف الرتكيب الكيميائي للنفوط اخلام الثقيلة واحتوائها على ن�صبة اأعلى من املخلفات اختالل 

التوازن املادي على �صواين اأبراج التقطري، ال�صكل )24( لهذا يجب تعديل معدات وحدة التقطري مبا يتنا�صب مع 

 
    )Schneider& Musumeci, 1997( :الظروف اجلديدة، واأهم هذه التعديالت

تعديل ت�شميم �شل�شلة املبادلت احلرارية الأولية لت�شخني النفط اخلام مبا يتنا�شب مع   l

لزوجة النفط الثقيل، وذلك لتفادي م�شكلة انخفا�س كفاءة التبادل احلراري، والتي ت�ؤدي اإىل 

ان�شداد اأنابيب املبادلت، وانخفا�س درجة حرارة النفط اخلام الداخل اإىل الفرن.

تعديل ت�شميم الأجزاء الداخلية لربج التقطري مبا يتنا�شب مع تغري ن�شبة امل�شتقات يف   l

.Trays النفط اخلام الثقيل، كتغيري ن�ع ال�ش�اين

l تعديل املاآخذ اجلانبية ل�شحب املنتجات اخلفيفة كالنافثا والكريو�شن وزيت الغاز يف برج 

التقطري مبايتنا�شب مع ن�شب هذه امل�اد يف النفط اخلام.

l تعديل طاقة وحدة التقطري الفراغي مبا يتنا�شب مع الزيادة يف كمية خملفات التقطري 

احلرارية،  واملبادلت  اجلانبية،  املنتجات  �شحب  وماآخذ  ال�ش�اين  تعديل  اإىل  اإ�شافة  اجل�ي، 

.Ejector ومنظ�مة تفريغ ال�شغط

l ميكن اختيار حل�ل بديلة لإزالة اختناق وحدات التقطري الفراغي القائمة الناجت عن زيادة 

خملفات التقطري اجل�ي يف اخلام الثقيل، وذلك بتح�يل جزء  من هذه املخلفات اإىل وحدة 

)Iqbal, et al, 2008( .25 - نزع الأ�شفلتينات ح�شب املخطط املبني يف ال�شكل

ال�شكل - 24:    خمطط عملية التقطري اجلوي والفراغي للنفط اخلام
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  تعديل وحدات اإنتاج الغازولني

 ينتج عن زيادة طاقة وحدات حتويل املخلفات عند تكرير النفوط الثقيلة ارتفاع يف معدل اإنتاج 

امل�صفاة من النافثا بنوعيها الثقيلة واخلفيفة. ويف هذه احلالة يجب النظر يف تنفيذ خيار اأو اأكرث من 

 )Lapenski, et al, 2008( :اخليارت التالية لت�صريف النافثا الفائ�صة

l رفع طاقة وحدات اإنتاج الغازولني القائمة، التي تتاألف من وحدات هدرجة النافثا، وتهذيب 

النفثا بالعامل احلفاز، ووحدات الأزمرة لرفع الرقم الأوكتاين للنافثا اخلفيفة ومزجها مع 

الغازولني املنتج. 

l اإن�شاء وحدات جديدة لتهذيب النافثا بالعامل احلفاز، اأو تط�ير ال�حدة القائمة با�شتخدام 

ع�امل حفازة متط�رة ميكن من خاللها رفع طاقة ال�حدة وحت�شني كفاءتها الإنتاجية دون 

تعديل يف ت�شميم املعدات. 

l اإن�شاء جممع برتوكيماوي يعتمد على ا�شتخدام النافثا  كلقيم. 

l درا�شة اإمكانية ت�شدير النافثا اخلام اإىل الأ�ش�اق املحلية اأو اخلارجية.

تعديل وحدات املعاجلة الهيدروجينية للمقطرات الو�صطى 

عندما تكرر امل�صفاة نفوطاً حام�صية وثقيلة يتوزع  الكربيت وال�صوائب الأخرى يف  منتجات وحدة 

القيام  امل�صفاة عن  القائمة يف  الهيدروجينية  املعاجلة  اإىل عجز طاقة وحدات  يوؤدي  التقطري، مما 

بدورها يف الو�صول اإىل القيم املطلوبة يف موا�صفات املنتج النهائي. ولكي تتمكن امل�صفاة من الإلتزام 

مبتطلبات الت�صريعات البيئية اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث، والتي تفر�ص وجود ن�صبة منخف�صة 

جداً من الكربيت يف امل�صتقات البرتولية النهائية، يجب اإعادة النظر يف اإمكانية تعديل وحدات املعاجلة 

الهيدروجينية القائمة لرفع طاقتها اأو اإن�صاء وحدات جديدة.

ال�سكل - 25:   تطبيق عملية نزع الأ�سفلتينات لإزالة اإختناق وحدات التقطري الفراغي
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تتوفر خيارات عديدة ميكن من خاللها حت�صني كفاءة  القائمة  الهيدروجينية  املعاجلة  لرفع طاقة وحدات 

اأهم هذه  اإن�صاء وحدات جديدة، ومن  الإ�صتغناء عن  اإمكانية  ت�صاهم يف  ن�صبياً، وقد  قليلة  با�صتثمارات  العملية 

)Styles & Ohmes, 2004(   :اخليارات مايلي

l اإ�شافة مفاعل اآخر اإىل وحدة الهدرجة.

ا�شتخدام ع�امل حفازة متط�رة، تتميز بقدرتها على حتمل ن�شب اأعلى من ال�ش�ائب يف اللقيم.

الغازات  من  لتخلي�شه  تنقية  عمليات  باإجراء  ال�حدة،  يف  امل�شتخدم  الهيدروجني  نقاوة  حت�شني   l

الهيدروكرب�نية الأخرى.

l حت�شني كفاءة وحدة ف�شل غاز كربيتيد الهيدروجني H2S يف غاز التقليب.

اإىل وحدة الهدرجة بدون خزانات و�شطية لتفادي مغبة ت�شكل  حت�يل منتج وحدة التقطري مبا�شرة   l

الب�ملريات التي ترت�شب على �شطح العامل احلفاز وت�شبب تدين فعاليته. 

 Residue Conversion Units تعديل وحدات حتويل خملفات التقطري الثقيلة

 اإن من اأهم اإنعكا�صات تكرير النفوط الثقيلة على م�صايف النفط هي تخفي�ص ن�صبة اإنتاج املقطرات اخلفيفة 

وازدياد املخلفات الثقيلة الناجتة عن عملية التقطري، لهذا يجب تركيز الإهتمام على حتويل هذه املخلفات اإىل 

م�صتقات خفيفة ثمينة ميكن ت�صويقها ب�صهوله وت�صاهم يف حت�صني ربحية امل�صفاة.

 اإن اتخاذ قرار اختيار التقنية الأكرث اقت�صادية لتح�صني خ�صائ�ص القطفة الثقيلة من النفط اخلام التي 

تزيد درجة غليانها عن )º 566م( اأمر معقد جداً، وذلك لأنه ليرتبط باملبادئ الإقت�صادية املتعلقة بقوانني 

ال�صوق فقط، بل هناك ق�صايا اأخرى فنية وبيئية يجب اأخذها بعني الإعتبار، فاخليار الأمثل الذي ينا�صب 

م�صفاة ما قد يكون الأ�صواأ بالن�صبة مل�صفاة اأخرى قريبة منها. وفيما يلي اأمثلة موجزة لإيجابيات و�صلبيات 

)James & Glenn,  2004( .بع�ص العمليات، والتي تو�صح مدى تعقيد املو�صوع

l من اإيجابيات عمليات التك�شري احلراري ) التفحيم وك�شر اللزوجة(، اأنها متكن امل�شفاة من التخل�س من 

معظم خملفات التقطري الفراغي من خالل حت�يلها اإىل قطفات ذات درجات غليان منخف�شة ت�شلح ك�ق�د 

�شلبيات تظهر عند تكرير نف�ط خام حام�شية  العمليات  اأن لهذه  اإل  النقل،  قابل لالإ�شتخدام يف و�شائل 

حتت�ي على ن�شبة عالية من الكربيت، من اأهمها اإنتاج كمية كبرية من الفحم البرتويل الذي لي�شلح اإل 

لالإ�شتخدام ك�ق�د، ف�شاًل عن �شع�بة ت�ش�يقه لحت�ائه على ن�شبة عالية من الكربيت واملعادن. 

l من اخليارات املمكنة لإنتاج فحم برتويل منخف�س الكربيت، هدرجة اللقيم الداخل اإىل وحدة التفحيم 

امل�ؤجل، اإل اأن هذا اخليار مكلف جدًا، وقد يك�ن اخليار الأن�شب حت�يل الفحم اإىل غاز لالإ�شتفادة منه يف 

وحدات ت�ليد البخار والطاقة الكهربائية يف م�قع امل�شفاة.

على الرغم من ارتفاع التكاليف الإن�شائية والت�شغيلية لعملية التفحيم التغ�يزي Flexicoking مقارنة 

بعملية التفحيم امل�ؤجل، اإل اأن لها اإيجابية حت�يل الفحم البرتويل اإىل غاز ميكن ا�شتخدامه ك�ق�د يف 

امل�شفاة، وكربيت �شلب ميكن بيعه ب�شه�لة. ولكن لهذه العملية اأي�شًا م�شاوئ، حيث اأن الغاز الناجت لميكن 

ترحيله خارج امل�شفاة اإىل مناطق بعيدة، ب�شبب ارتفاع تكاليف رفع �شغطه، ولبد من ا�شتهالكه يف م�قع 

امل�شفاة اأو املن�شاآت املجاورة كمحطات ت�ليد الطاقة الكهربائية.  

l ت�شاهم عملية هدرجة خملفات التقطري الفراغي يف تخفي�س حمت�اها من الكربيت واملعادن، اإ�شافة 

اإىل حت�شني ن�شبة الهيدروجني اإىل الكرب�ن يف املنتجات، من خالل اإ�شافة الهيدروجني، اإل اأن منتجات 

العملية حتت�ي على ن�شبة عالية من املركبات العطرية، مما يجعلها بحاجة اإىل معاجلة هيدروجينية 
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عميقة لحقة لكي ت�شبح قابلة للمزج مع منتج امل�شفاة من املقطرات ال��شطى، ف�شاًل عن  ارتفاع تكاليف 

ا�شتبدال الع�امل احلفازة نتيجة احت�اء  النف�ط اخلام الثقيلة على ن�شب عالية من الكربيت واملعادن. 

لذلك فاإن اأحد الإعتبارات التي يجب اأخذها بعني الإعتبار، للح�ش�ل على مردود اإقت�شادي اأف�شل، عند 

اختيار العمليات الأن�شب لتح�شني خ�شائ�س خملفات التقطري الثقيلة احلاوية على ن�شبة كربيت عالية، 

على  للح�ش�ل  وذلك  احلفاز،  بالعامل  التك�شري  وحدة  لقيم  هدرجة  يتم  اأن  الأن�شب  من  يك�ن  قد  اأنه 

)Runyan, 2007( :الف�ائد التالية

b تخفي�س تكاليف معاجلة املنتجات النهائية.

b تخفي�س معدلت التاآكل يف معدات وحدة التك�شري بالعامل احلفاز من خالل نزع الكربيت من اللقيم.

b تخفي�س معدل ت�شكل الفحم على �شطح العامل احلفاز.

b رفع معدل حت�يل اللقيم اإىل منتجات خفيفة ثمينة ذات ج�دة اأف�شل. 

اإىل  الفراغي  التقطري  باملذيب يف حت�يل ح�ايل 55-70% من خملفات  الإ�شتخال�س  ت�شاهم عملية   l

لقائم منا�شبة ل�حدات التك�شري بالعامل احلفاز املائع اأو التك�شري الهيدروجيني لتح�يلها اإىل م�اد  قابلة 

اأو  ت�ش�يق  العملية �شع�بة  اأن من م�شاوئ هذه  اإل  النقل،  و�شائل  وق�د  امل�شفاة من  للمزج مع منتجات 

ت�شريف القطفة الأ�شفلتينية )القار( املنتجة منها.

يتوقف اختيار التقنية الأن�صب لتحويل خملفات التقطري الثقيلة على نوع الوحدات الإنتاجية القائمة ودرجة 

تعقيد امل�صفاة، واملوا�صفات املطلوبة للمنتجات النهائية. وهي اإما اأن تكون عملية واحدة كالتفحيم اأو التك�صري 

الهيدروجيني، اأو اأن تكون اأكرث من عملية لتحقيق الهدف النهائي يف تعظيم معدل اإنتاج امل�صتقات اخلفيفة على 

التالية بع�ص اخليارات املمكن تطبيقها يف امل�صايف لتح�صني خ�صائ�ص  الأمثلة  الثقيلة. وتبني  ح�صاب املخلفات 

خملفات تقطري النفوط الثقيلة، وحتويلها اإىل م�صتقات خفيفة ثمينة:

 FCC التكامل بني التفحيم و التك�صري بالعامل احلفاز املائع

تطبق تقنية التكامل بني عمليتي 

بالعامل  والتك�صري  التفحيم 

احلفاز املائع عند الرغبة بعدم 

 - )ال�شكل   وقود،  زيت  اإنتاج 

عملية  ت�صتخدم  حيث   ،)26
املقطرات  لإنتاج  التفحيم 

مقطرات  )نافثا،  اخلفيفة 

ثقيل  غاز  وزيت  و�صطى(، 

HCGO الذي ي�صتخدم كلقيم 
لوحدة التك�صري بالعامل احلفاز 

الفحم  اإىل  اإ�صافة  املائع، 

امل�صتخدم  النوع  من  البرتويل 

حمطات  يف  كوقود  للحرق 

توليد الطاقة الكهربائية، اأو يف 

 )Sieli & Shimoda, 2007( .معامل الإ�صمنت، اأو للت�صدير، اأو يف وحدات التغويز لتحويله اإىل غاز اإ�صطناعي

خيارات حت�صني خ�صائ�ص خملفات تقطري النفوط الثقيلة

ال�سكل - 26:   التكامل بني التفحيم والتك�سري بالعامل احلفاز املائع.
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 التكامل بني التفحيم ونزع الأ�صفلتينات والتك�صري بالعامل احلفاز املائع  

يف  املائع  احلفاز  بالعامل  والتك�صري  باملذيب  الأ�صفلتينات  ونزع  التفحيم  تقنيات  بني   التكامل  من  ي�صتفاد 

املجالت التالية: )ال�شكل - 27(

امل�شفاة  اإنتاج  معدل  زيادة   l

من امل�شتقات اخلفيفة .

الطاقة،  ا�شتهالك  تر�شيد   l

ويعزى ال�شبب الرئي�شي لذلك 

الزيت  ا�شتخال�س  فكرة  اإىل 

  DAO الأ�شفلتينات  منزوع 

اإىل  اإدخاله  قبل  اللقيم  من 

وحدة التفحيم. 

اإنتاج  معدل  تخفي�س   l

ت�شل  بن�شبة  البرتويل  الفحم 

اإىل 20 % وزنًا.

ال�ق�د  زيت  ن�شبة  تخفي�س   l

كمنتج جانبي.

تطبق تقنية التكامل بني عمليتي هدرجة خملفات التقطري اجلوي ووحدة التفحيم يف امل�صفاة عندما تتوفر 

الظروف التالية: )ال�شكل  - 28(.

الفحم  ت�ش�يق  اإمكانية   l

يحت�ي  الذي  البرتويل، 

من  منخف�شة  ن�شبة  على 

يف  ل�شتخدامه  الكربيت 

الكهربائية،  الأقطاب  �شناعة 

وحدة  لقيم  ملرور  نظرًا  وذلك 

معاجلة  عملية  على  التفحيم 

بالهيدروجني.

من  الإ�شتفادة  اإمكانية   l

ل�حدات  الفائ�شة  الطاقة 

ال��شطى  املقطرات  هدرجة 

منتجات  هدرجة  يف  القائمة 

وحدة التفحيم.

l اإمكانية الإ�شتغناء عن وحدة 

ل�ج�د  الفراغي،  التقطري 

نق�س يف طاقتها، وبذلك ميكن ت�فري تكاليف تعديل ال�حدة.

اإل اأن من م�صاوئ هذا اخليار مواجهة بع�ص ال�صعوبات الناجمة عن تطبيق عملية هدرجة خملفات التقطري 

اجلوي، وخا�صة عندما يحتوي اللقيم على ن�صب عالية من املعادن.

على العك�ص من املعاجلة الهيدروجينية، لتزيل تقنية  تك�صري خملفات التقطري اجلوي بالعامل احلفاز املائع 

تتاأثر جودة  لذلك   املنتجات،  توزعه بني  بل  الكربيت   Residue Fluidized Catalytic Cracking )RFCC(

ال�سكل - 27:   التكامل بني التفحيم ونزع الأ�سفلتينات والتك�سري بالعامل احلفاز املائع

ال�سكل - 28:   التكامل بني عمليتي هدرجة خملفات التقطري اجلوي والتك�سري بالعامل احلفاز املائع
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 )Speight, 2007( .)29 - املنتجات مبوا�صفات اللقيم، )ال�شكل

بني  التكامل  تقنية  تطبق 

عملية هدرجة خملفات التقطري 

اجلوي وعملية  تك�صري املخلفات 

 RFCC املائع  احلفاز  بالعامل 

عندما يحتوي النفط اخلام على 

ويف  املعادن،  من  عالية  ن�صبة 

هذه احلالة ت�صاف عملية وحدة 

للقيم،  هيدروجينية  معاجلة 

موا�صفات  بهدف حت�صني  وذلك 

فائدة  اإىل  اإ�صافة  املنتجات، 

منتجات  موا�صفات  حت�صني 

احلفاز  بالعامل  التك�صري  وحدة 

عن  والإ�صتغناء   RFCC املائع 

كما  الفراغي.  التقطري  وحدة 

ت�صتفيد امل�صفاة من هذا التكامل يف احل�صول على الفر�ص التالية:

l مرونة يف حتقيق الهدف النهائي من العملية، كاحل�ش�ل على اأعلى مردود نزع للمعادن اأو زيادة ن�شبة 

احل�ش�ل على املقطرات ال��شطى الثمينة.

l تاأمني اإمكانية ت�شميم وحدة الهدرجة بكفاءة عالية بحيث ميكن الإ�شتغناء عن وحدات هدرجة منتجات 

. RFCC وحدة تك�شري املخلفات بالعامل احلفاز املائع

l احل�ش�ل على املرونة التي ت�فرها عملية هدرجة خملفات التقطري اجل�ي يف اإمكانية تعديل ظروف 

الت�شغيل لتغيري ن�شبة اإنتاج الغازولني والديزل مبا يت�افق مع املتطلبات  امل��شمية لالأ�ش�اق.

تعديل منظومة ا�صرتجاع الكربيت 

 )NH3( واأمونياك  )H2S( يتحول الكربيت والنرتوجني املوجود يف النفط اخلام  اإىل غاز كربيتيد الهيدروجني

وبن�صبة قليلة اإىل كربيت ع�صوي )COS و CS2(  ومركبتانات )RSH(. وعند تهيئة امل�صفاة لتكرير النفوط 

اخلام الثقيلة واحلام�صية تلقى عمليات ا�صرتجاع املركبات الكربيتية اإىل كربيت �صلب اأهمية بالغة من خالل 

تطبيق اإجراءات ت�صمى اإدارة الكربيت يف امل�صفاة Sulphur Management in Refinery ، نظراً لأهميتها يف 

)Robert, 2003(.حتويل الكربيت من مادة ملوثة للبيئة اإىل منتج قابل لال�صتهالك يف ال�صناعة الكيماوية

 تتكون منظومة ا�صرتجاع الكربيت من الوحدات الرئي�صة التالية: )ال�شكل - 30(

l وحدات املعاجلة بالأمني Amine Treating Units  جتري فيها عملية نزع غاز كربيتيد الهيدروجني 

H2S من املزيج الغازي املت�شكل يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية، ومن وحدات معاجلة الغازات البرتولية 
امل�شالة )LPG(، وذلك ب�ا�شطة الإمت�شا�س مبحل�ل الأمني.

l وحدات تن�شيط الأمني Amine Regeneration Units  ، حيث ين�شط املحل�ل امل�شبع لينزع منه غاز 

.Acid Gas كربيتيد الهيدروجني على �شكل غاز حام�شي مركز

 )H
2
S( الهيدروجني  كربيتيد  غاز  لنزع   ،  Sour Water Stripper احلام�شية  املياه  معاجلة  وحدات   l

NH( من املياه احلام�شية الناجتة عن عمليات امل�شفاة.
3
والأم�نياك )

l وحدات ا�شرتجاع الكربيت  Sulphur Recovery Units، لتح�يل الغاز احلام�شي املركز املنزوع من وحدات 

كالو�س  تفاعل  ي�شمى  بتفاعل  وماء  حر  كربيت  اإىل  احلام�شية   املياه  معاجلة  ووحدات  بالأمني  املعاجلة 

ال�سكل - 29:   التكامل بني هدرجة خملفات التقطري اجلوي وعملية التك�سري بالعامل احلفاز املائع 
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مبعدل   ،Claus Reaction
ثم يف   %  96 - يرتاوح بني 92 

النهائي  الغاز  تنظيف  وحدة 

Tail Gas Cleanup Unit لرفع 
هذه الن�شبة اإىل %99.9 .

يجب  التي  الإجراءات  تتلخ�ص 

لتعديل  امل�صفاة  بها  تقوم  اأن 

يف  الكربيت  ا�صرتجاع  وحدات 

اإطار حت�صني قدرتها على  تكرير 

النحو  على  الثقيلة  النفوط 

  )Mehta, 2007( :التايل

اإن�شاء  اأهمية  على  التاأكيد   l

اأكرث من وحدة ا�شرتجاع كربيت 

)وحدة كالو�س( ل�شمان ا�شتمرار 

عمل امل�شفاة يف حالت الت�قف الطارئ لإحدى ال�حدات اأو اأثناء اإجراء عمليات ال�شيانة الدورية عليها، 

وخا�شة يف اإطار الت�شريعات البيئية اجلديدة التي حتظر حرق الغازات الكربيتية يف ال�شعلة، وتلزم امل�شفاة 

بت�قيف ف�ري ل�حدات امل�شفاة يف حالة الت�قف الطارئ ل�حدات ا�شرتجاع الكربيت.

l تركيب مرحلة اإ�شافية من املح�لت يف وحدة كالو�س، اإذا دعت ال�شرورة، وهذا ي�شاعد على رفع الطاقة 

الإنتاجية لل�حدة بتكلفة منخف�شة ن�شبيًا، )ال�شكل - 31(.

l تعديل ت�شميم معدات وحدة 

)كالو�س(  الكربيت  ا�شرتجاع 

تقنية  تطبيق  ميكن  بحيث 

اأو  الأوك�شجني  ا�شتخدام 

بدًل  بالأك�شجني  الغني  اله�اء 

التي  التقليدية  الطريقة  من 

العادي، وذلك  اله�اء  ت�شتخدم 

الإنتاجية  الطاقة  رفع  بهدف 

حتى  ت�شل  قيمة  اإىل  لل�حدة 

الت�شميمية  الطاقة  من   %70

كما  جدًا.  ب�شيطة  بتكلفة 

بت�فري  العملية  هذه  ت�شاهم 

ميكن  بحيث  ت�شغيلية  مرونة 

ل�حدة  الإنتاجية  الطاقة  رفع 

وحدة  ت�قيف  اأثناء  كالو�س 

اأخرى لإجراء ال�شيانة دون اأن ت�شطر امل�شفاة اإىل تخفي�س طاقة ال�حدات الإنتاجية.

l تعديل ت�شميم وحدة معاجلة املياه احلام�شية Sour Water Stripper  بحيث حتت�ي على مرحلتني 

بدًل من مرحلة واحدة، وذلك بهدف نزع غاز الأم�نياك من الغاز احلام�شي املنتج من هذه ال�احدة، وهذا 

بالتايل ي�شاعد على تخفيف العبء عن طاقة وحدات ا�شرتجاع الكربيت ) كالو�س( وحت�شني اأدائها.

l ا�شتخدام اأن�اع متط�رة من حماليل الأمني مثل، ميثيل ثنائي اإيثان�ل اأمني، بدًل من اأحادي اأو ثنائي 

 ،Degradation  اإيثان�ل اأمني، حيث اأنها تتميز بقدرة عالية على الإمت�شا�س ومقاومة عالية للتف�شخ

منظومة ا�صرتجاع الكربيت يف م�صفاة تكرير النفط ال�صكل - 30:   

خمطط وحدة ا�سرتجاع الكربيت ال�سكل - 31:   
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وبالتايل ميكن من خاللها رفع كفاءة نزع غاز كربيتيد الهيدروجني، وتخفي�س ا�شتهالك الطاقة، بدون 

اإجراء تعديالت ميكانيكية مكلفة على وحدات الأمني.  

حت�صل امل�صفاة على الهيدروجني 

الالزم لت�صغيل كافة وحدات هدرجة 

ووحدات  التقطري  وحدات  منتجات 

امل�صادر  من  الهيدروجيني  التك�صري 

التالية: )ال�شكل - 32(

l وحدات اإنتاج الهيدروجني التي 

البخاري  التك�شري  على  تعتمد 

للنافثا اأو الغاز الطبيعي.

بالعامل  النافثا  تهذيب  وحدات   l

 Naphtha Reforming احلفاز 

كمنتج جانبي.

خط�ط  من  الف�شل  عمليات   l

على  حتت�ي  التي  الغازية  الإنتاج 

ن�شبة عالية من الهيدروجني.

الإ�شترياد  من م�شادر خارجية. 

تزداد حاجة امل�صفاة اإىل الهيدروجني كلما ارتفعت ن�صبة الكربيت يف النفط اخلام املكرر، لذلك عند تهيئة 

امل�صفاة لتكرير النفوط اخلام الثقيلة يجب اإعادة النظر يف كمية الهيدروجني املنتجة ومدى تغريها بتاأثري 

  )Vauk, et al. 2008(  .تكرير النفوط الثقيلة

من الإجراءات ال�صرورية لتاأمني حاجة امل�صفاة من الهيدروجني اإجراء درا�صة لإدارة �صبكة الهيدروجني يف 

امل�صفاة  )Refinery Hydrogen Management(  ت�صاهم يف تخفي�ص التكاليف الإ�صتثمارية الكبرية الالزمة لإن�صاء 

الغاز لتحديد ن�صبة احتوائها  اإنتاج  اإنتاج هيدروجني جديدة، حيث يتم من خاللها تقييم كافة خطوط  وحدات 

على الهيدروجني، وبالتايل ميكن حتديد اجلدوى القت�صادية من اإن�صاء جتهيزات تنقية لف�صل الهيدروجني من 

اإنتاج  اإىل تعديل وتطوير وحدات  الدرا�صة مدى احلاجة  تتناول  اإىل �صبكة امل�صفاة. كما  الغازات وترحيله  هذه 

الهيدروجني القائمة لرفع طاقتها الإنتاجية، اأو اإن�صاء وحدات جديدة. 

 انت�صرت يف عقد الثمانينات من القرن املا�صي تقنية حتويل املنتجات الثانوية ال�صلبة كالفحم البرتويل والقار 

الناجت من عملية نزع الأ�صفلتينات باملذيب، اإىل غاز ا�صطناعي Syngas  يتكون من هيدروجني ووقود غازي ي�صتفاد 

منه يف اإنتاج البخار وتوليد الطاقة الكهربائية يف موقع امل�صفاة، وبالتايل اأمكن احل�صول على فوائد عديدة من 

اأهمها تاأمني الهيدروجني الالزم لوحدات الهدرجة، واإيجاد قنوات ت�صريف لهذه النفايات، والتي تعترب عائقاً كبرياً 

.)Robert, 2003(  .Gasification  اأمام تكرير النفوط الثقيلة، اأطلق عليها اإ�صم تقنية التغويز

نظراً لختالف ن�صب احتواء كل من النفط اخلام الثقيل واخلفيف من امل�صتقات اخلفيفة، حتتاج امل�صفاة 

اإىل اإن�صاء خزانات جديدة للم�صتقات النهائية والو�صطية، مبا يتالءم مع الزيادة املتوقعة لكل منتج. اإ�صافة اإىل 

خزانات النفط الثقيل حتتاج امل�صفاة اإىل خزانات جديدة لتخزين املنتجات التي تختلف ن�صبة اإنتاجها باختالف 

تركيب النفط املكرر، ويتوقف حجم الطاقة التخزينية املطلوبة على نوعية النفط اخلام املكرر، ونوع التقنية املتبعة 

تهيئة وحدات اإنتاج الهيدروجني    

تعديل طاقة خزانات النفط اخلام وامل�صتقات

ال�صكل - 32:    م�صادر الهيدروجني يف م�صفاة النفط
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لعمليات حتويل  املخلفات الثقيلة اإىل قطفات خفيفة.

تعديل الوحدات امل�صاندة

 اإن زيادة عدد الوحدات الإنتاجية وامل�صاندة، وخا�صة وحدات حتويل خملفات التقطري الثقيلة، ينتج عنه 

زيادة يف ا�صتهالك املرافق العامة واخلدمية، وهذا يتطلب اإعادة النظر يف كافة الوحدات امل�صاندة للتاأكد من اأنها 

تتوافق مع التغريات املحتملة الناجتة عن تغري نوع النفط املكرر، واأهم هذه الوحدات هي كما يلي:

l �شبكات ت�ليد الطاقة الكهربائية، حيث ميكن تلبية حاجة امل�شفاة من الطاقة الكهربائية.

وحدات معاجلة املياه املل�ثة.

l �شبكات ال�ق�د ال�شائل والغازي الالزم لت�شغيل الأفران يف ال�حدات الإنتاجية اجلديدة، اإ�شافة اإىل تاأمني 

ال�ق�د الالزم ملحطة ت�ليد الطاقة الكهربائية.

l �شبكات املياه اخلام الداخلة اإىل امل�شفاة ودارات اأبراج مياه التربيد.

l منظ�مة ت�شريف ال�ش�ائل والغازات وعم�د ال�شعلة.

l خمابر حتليل املنتجات. 

l حمطات حتميل امل�شتقات النهائية.

l ور�شات ال�شيانة الدورية والطارئة.

l حمطات الإطفاء وال�قاية من احلريق.

تعترب �صناعة تكرير النفط اإحدى 

ال�صناعات امللوثة للبيئة نظراً ملا 

تطرحه من ملوثات �صامة و�صارة 

ب�صحة الإن�صان والبيئة. وتزداد 

كمية هذه امللوثات كلما ارتفعت 

ن�صبة ال�صوائب يف النفط اخلام 

املكرر، واأهمها الكربيت واملعادن 

الثقيلة. لهذا فمن الأهمية مبكان 

اإعداد درا�صة لتقييم الأثر الذي 

تهيئة  م�صروع  ي�صببه  اأن  ميكن 

الثقيل  النفط  لتكرير  امل�صفاة 

بامل�صفاة  املحيطة  البيئة  على 

قبل البدء بالتنفيذ، والبحث عن 

اأهم اخليارات املتاحة للتخفيف 

من الآثار ال�صلبية املتوقعة على 

املائية  واملوارد  والرتبة  الهواء 

ويبني  واجلوفية.  ال�صطحية 

م�صادر  اأهم   10  - اجلدول  

التي  والغازية  املائية  امللوثات 

  )Jones & Pujado, 2006(   .تطلقها م�صايف النفط

اجلدول - 10:   م�صادر امللوثات املائية والغازية من عمليات م�صايف النفط

خيارات تخفيف الإنعكا�صات البيئية لتكرير النفوط الثقيلة

امللوثات الغازيةاملياه امللوثةالعملية
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التلوث الهوائي

لتحديد الآثار املحتملة لنبعاث امللوثات الناجتة عن تهيئة امل�صفاة لتكرير النفط اخلام الثقيل يجب درا�صة 

الوحدات  تنطلق من  التي  الإنبعاثات  امل�صروع، وذلك من خالل قيا�ص كمية  تنفيذ  للم�صفاة قبل  القائم  الو�صع 

العاملة يف فرتات خمتلفة من اأيام ال�صنة ح�صب قراءة حمطات املراقبة املركبة يف مناطق خمتلفة داخل حميط 

امل�صفاة وخارجه، وبيان انحراف م�صتويات امللوثات يف الهواء عن القيم املحددة يف املعايري الوطنية والعاملية.

ترتبط �صدة تاأثري امللوثات الغازية التي تطرحها امل�صفاة على عدة عوامل، اأهمها:

l الظروف املناخية املحيطة بامل�شفاة، ك�شرعة الرياح ودرجة حرارة الطق�س، وارتفاع امل�قع عن �شطح البحر.

l كمية املل�ثات التي تطرحها امل�شفاة وتركيزها.

l الإجراءات ال�قائية املتبعة للحد من الإنبعاثات ال�شامة املل�ثة لله�اء.

م�صادر التلوث الهوائي يف م�صايف النفط

مع ارتفاع ن�صبة الكربيت يف النفط اخلام املكرر يف امل�صفاة تزداد احلاجة اإىل وحدات معاجلة هيدروجينية 

اإنبعاث الغازات  لإنتاج م�صتقات مبوا�صفات متوافقة مع املعايري املحلية والعاملية. كما تزداد بالتايل ن�صبة 

 )Thomas, 2004( .وفيما يلي اأهم هذه الإنبعاثات ،)ال�صامة امللوثة للبيئة، )ال�شكل  - 33

حرق  عن  الناجتة  الإنبعاثات   l

ال�ق�د يف اأفران: ت�شنف الإنبعاثات 

الناجتة عن حرق ال�ق�د يف اأفران 

البخار  ت�ليد  العمليات وحمطات 

اأكا�شيد  اإىل  الكهربائية  والطاقة 

الكرب�ن )COx(، واأكا�شيد الكربيت 

النرتوجني  واأكا�شيد   ،)SOx(

ال�شلبة  واجلزيئات    ،)NOx(

يت�قع  حيث   ،  )PM( الدقيقة 

ازدياد معدل هذه الإنبعاثات نتيجة 

احلاجة اإىل اإ�شافة وحدات جديدة 

لتح�يل خملفات التقطري اجل�ي 

م�شتقات  اإىل  الثقيلة  والفراغي 

اإ�شافة  لال�شتهالك،  قابلة  خفيفة 

اإىل ال�حدات الأخرى امل�شاندة. 

l املركبات الع�ش�ية الطيارة  VOC ة-  Volatile Organic Compounds : وهي انبعاثات هيدروكرب�نية تنطلق 

من تبخر النفط اخلام وامل�شتقات من اأوعية و�شمامات ال�حدات الإنتاجية  وخزانات النفط اخلام وامل�شتقات ومن 

اأح�ا�س ف�شل الزيت يف وحدات معاجلة املياه املل�ثة. ومع زيادة عدد ال�حدات يف امل�شفاة وال�حدات امللحقة بها تزداد 

بتاأثري ع�امل عديدة ك�ج�د خلل يف ت�شميم  الإنبعاثات  تزداد كمية  الطيارة. كما  الع�ش�ية  املركبات  ت�شكل  فر�شة 

املعدات، اأو اختيار ن�عية معادن �شيئة مل�انع الت�شرب، اأو عند وج�د نق�س يف برامج ال�شيانة ال�قائية والدورية.

l غاز كربيتيد الهيدروجني وغاز الأم�نياك: اإن ارتفاع ن�شبة ال�ش�ائب الكربيتية والنرتوجينية ي�ؤدي اإىل زيادة انت�شار 

NH(. واأثناء 
3
H( والأم�نياك )

2
S( الروائح املزعجة يف وحدات امل�شفاة، وذلك نتيجة ت�شكل غاز كربيتيد الهيدروجني

معاجلة املنتجات يف وحدات الهدرجة لنزع الكربيت اإىل القيمة املطل�بة يف امل�ا�شفات املعيارية، ثم يف�شل من هذه 

H يف وحدة امت�شا�س مبحل�ل الأمني، ومنها  اإىل وحدة ا�شرتجاع 
2
S ال�حدات على �شكل غاز كربيتيد الهيدروجني

الكربيت لتح�يله اإىل كربيت �شلب. وحيث اأن لهذا الغاز رائحة كريهة، يت�قع اأن تزداد �شدة الروائح املزعجة املنطلقة 

ال�شكل - 33:    الأثر البيئي لتكرير النفط الثقيل
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امل�شفاة، ومن  اأوعية و�شمامات وحماور م�شخات وحدات  )Fugitive Emissions ( من  املتناثرة   الإنبعاثات  بتاأثري 

تبخر خزانات النفط اخلام واملنتجات ال��شطى.

طرق تخفي�ص الإنبعاثات الغازية

الإجراءات  من  العديد  يوجد 

تخفي�ص  خاللها  من  ميكن  التي 

الإنبعاثات الغازية الناجتة عن تكرير 

امل�صفاة،  وحدات  يف  الثقيل  النفط 

اأهمها: 

نظيف  وق�د  ا�شتخدام   l

كالغاز  امل�شفاة  اأفران  يف 

زيت  من  بدًل  الطبيعي 

ن�شب  على  احلاوي  ال�ق�د 

مرتفعة من الكربيت.

اإلتقاط  اأجهزة  تركيب   l

للمل�ثات الغازية على غازات 

منظ�مة  مثل  املداخن، 

معاجلة الغازات الناجتة عن 

حرق الفحم املرت�شب على �شطح العامل احلفاز يف اأوعية التن�شيط  يف وحدة التك�شري بالعامل 

)Sadeghbeigi, 2000(  .)34 -  احلفاز املائع. )ال�شكل

اجل�، من خالل  اإىل  الهيدروكرب�نية  الأبخرة  ت�شرب  من  للحد  املعدات  ب�شيانة  الإهتمام   l

 Leak Detection And Repair )LDAR( واإ�شالحها  الت�شربات  الك�شف عن  برنامج  تطبيق 

للحد من ت�شربات املعدات كال�شمامات والفلنجات ...

من  �شبكة  ب�ا�شطة  وال�شمامات  وال�ش�اغط  امل�شخات  من  املت�شربة  الإنبعاثات  جتميع   l

الأنابيب وحت�يلها اإىل ال�شعلة حلرقها.

l الأخذ بعني الإعتبار بع�س الق�شايا الهامة اأثناء عملية ت�شميم ال�حدات اأو درا�شة اإمكانية 

تعديل ت�شميم ال�حدات القائمة، اأهمها:

b الإقالل ما اأمكن من نقاط ال��شل بني اخلط�ط.

b اختيار اأن�اع �شمامات ذات ن�عية جيدة �ش�اء من حيث الت�شميم اأم من حيث ن�عية املعدن واحل�ش�ة املانعة 

للت�شرب على الذراع املتحرك لل�شمام. 

�ش�ائل مانعة  دارات  تركيب  ويف�شل  الن�ع اجليد  للت�شرب من  باأجهزة مانعة  وال�ش�اغط  امل�شخات  جتهيز   b

للت�شرب على املحاور اأينما كان ذلك ممكنًا .

b تزويد امل�شخات باأح�ا�س جتميع للم�اد املت�شربة بحيث ميكن التقاطها واإعادة ا�شتخدامها.

b تركيب نظام مغلق لأخذ العينات مع اإن�شاء ح��س جتميع خا�س للعينات.

b حتديد نقاط مراقبة يف الأماكن التي يحتمل فيها حدوث الت�شرب.

b تركيب نظام ال�شقف امل�شاعف يف خزانات النفط اخلام وامل�شتقات. 

انفالت  ومينع  الحرتاق  ج�دة  ي�شمن  الذي  بال�شكل  ال�شعلة  راأ�س  يف  البخار  حقن  بنظام  الهتمام   b

الهيدروكرب�نات اإىل اجل� قبل احرتاقها.

ال�شكل - 33:    منظومة غ�شيل الغازات الناجتة عن تن�شيط العامل احلفاز 
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وغريها.  والغ�صيل  البخار  واإنتاج  التربيد  عمليات  يف  املياه  من  كبرية  كميات  امل�صايف  ت�صتهلك 

يتم تدوير جزء من املياه امل�صتخدمة والباقي يطرح اإىل املجاري املائية خارج امل�صفاة بعد معاجلتها 

لتخلي�صها من ال�صوائب ال�صارة بالبيئة. 

م�شادر املياه املل�ثة يف م�شايف النفط

تتكون املياه امللوثة التي تنتج من م�صايف تكرير النفط اخلام من خطوط ت�صفية مياه دارة اأبراج التربيد، ومياه 

عمليات التكرير، ومياه الأمطار واملياه ال�صحية. وت�صكل مياه دارة اأبراج التربيد اجلزء الأكرب، حيث يتم تدويرها 

يف دارة مغلقة، اإل اأنه كثرياً ما تتعر�ص هذه الدارة اإىل التلوث بالزيوت نتيجة حدوث ت�صرب من اأحد املربدات 

املائية، مما ي�صتدعي حتويل جزء منها اإىل املياه امللوثة.

تزداد ن�صبة املعادن ال�صامة واملواد الكيماوية يف املياه امللوثة اخلارجة من وحدات امل�صفاة نتيجة اإرتفاع ن�صبة 

هذه ال�صوائب يف املياه املرافقة للنفط اخلام الثقيل، والتي يتم ف�صل اجلزء الأكرب منها يف وحدة نزع الأمالح 

هذه  تدخل  وعندما  امل�صفاة.  اإىل  اإدخاله  قبل  الثقيل  اخلام  النفط  ترقيد  خزانات  ويف  الكهربائية،  بالطريقة 

ال�صوائب  ن�صبة  ترتفع  وبالتايل  اإ�صطراب ظروف عملها،  ت�صبب  فاإنها  امللوثة  املياه  اإىل وحدة معاجلة  ال�صوائب 

يف املياه اخلارجة من امل�صفاة م�صببة �صرراً كبرياً على البيئة املائية، حيث اأن املعادن الثقيلة ترت�صب يف الن�صيج 

الع�صلي لالأ�صماك واحليوانات البحرية، ومنها تنتقل اإىل الإن�صان.

خيارات تخفي�س املل�ثات املائية

للحد من الآثار اجلانبية لرتفاع 

ن�صبة ال�صوائب يف املياه الداخلة 

امللوثة  املياه  معاجلة  وحدة  اإىل 

تتخذ الإجراءات الوقائية التالية: 

)Cheremisionoff, 2002(

l اإن�صاء وحدة جديدة ملعاجلة املياه 

 Sour Water Stripper احلام�شية

الهيدروجني  كربيتيد  غازات  لنزع   ،

الأخرى  وال�ش�ائب  الأم�نياك  وغاز 

من  اخلارجة  املياه  يف  املنحلة 

اإدخالها  قبل  الإنتاجية  ال�حدات 

املل�ثة.  املياه  معاجلة  وحدة  اإىل 

)ال�شكل  - 35(

l جتميع املياه املطرية واملياه التي 

تنتج عن احلالت الطارئة يف ح��س جتميع ي�شمى ح��س ال�شدمة،  بهدف التحكم يف الكميات الداخلة اإىل ال�حدة 

وتفادي  ا�شطراب ظروف عملها.

l تركيب اأجهزة قيا�س ومراقبة م�شتمرة على خمارج املربدات املائية يف نقاط متعددة من ال�حدات الإنتاجية، للتنبيه 

عن حدوث ت�شرب الزي�ت اإىل دارة اأبراج التربيد املغلقة اأو من خط�ط الت�شفية اإىل وحدة معاجلة املياه املل�ثة.

l مراجعة ظروف عمل وحدة معاجلة املياه املل�ثة والنظر يف اإمكانية رفع طاقتها الت�شميمية ل�شتيعاب كميات املياه 

املل�ثة الإ�شافية وزيادة تركيز الأمالح واملعادن ال�شامة.

l درا�شة فر�س تدوير بع�س خط�ط املياه اخلارجة من ال�حدات يف عمليات اأخرى �شمن امل�شفاة كاإعادة اإ�شتخدام املياه 

ال�صكل - 35:   خمطط وحدة معاجلة املياه امللوثة يف م�صايف النفط
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احلام�شية الناجتة من وعاء الراجع العل�ي لربج التقطري الرئي�شي وحقنها يف فا�شل الأمالح من النفط اخلام.

l اإن�شاء وحدة معاجلة ثان�ية ملعاجلة املياه اخلارجة من وحدة معاجلة املياه املل�ثة قبل طرحها اإىل البيئة، بحيث 

يتم �شمان ال��ش�ل مب�ا�شفاتها اإىل القيم التي تتطلبها الت�شريعات البيئية، وي�شتخدم يف  هذه املعاجلة الكرب�ن 

اأو املر�شحات الرملية ) Sand Filters(، وذلك   ،  Antracite Coal اأو فحم الأنرتا�شيت  Activated Carbon الفعال

للتاأكد من التقاط الآثار املتبقية من املعادن وامل�اد الع�ش�ية وبع�س امل�اد الكيماوية الع�ش�ية والالع�ش�ية.

l تعترب وحدة معاجلة املياه املل�ثة م�شدرًا لالإنبعاثات الغازية نتيجة تبخر الزي�ت العائمة على �شطح فا�شل الزيت 

عن املاء يف املرحلة الأولية، وخا�شة يف اأيام ال�شيف احلارة، لذلك ت�شتخدم يف هذه احلالة اأنظمة الأح�ا�س املغلقة، 

ملنع متا�س الزي�ت مع الع�امل اجل�ية.

تلوث الرتبة 

مع ارتفاع ن�صبة الكربيت يف النفط اخلام املكرر تزداد فر�ص تلوث تربة امل�صفاة و املناطق املحيطة بها  باملواد 

اخلطوط  من  امللوثات  هذه  على  احلاوية  النفطية  املواد  ت�صرب  حدوث  احتمالت  زيادة  نتيجة  الهيدروكربونية 

واملعدات واخلزانات التي حتتوي على النفط اخلام الثقيل واملنتجات احلام�صية بتاأثري ظاهرة تاآكل املعادن.

ل يقت�صر الأثر ال�صلبي لتاآكل املعادن على تلوث البيئة بل ميتد اإىل اإحتمال حدوث حرائق خطرية تهدد �صالمة 

الوحدات الإنتاجية، عندما تت�صرب املواد النفطية ال�صاخنة من املعدات لت�صتعل ذاتياً عند مالم�صتها للهواء، ف�صاًل 

عن اخل�صائر املحتملة من توقف امل�صفاة عن الإنتاج. وميكن التغلب على هذه الظاهرة باإتباع الإجراءات التالية:

l تطبيق برامج احلماية من التاآكل يت�شمن تركيب اأجهزة ملراقبة ظاهرة التاآكل، ودرا�شة ن�شب حقن ون�ع مانع التاآكل 

امل�شتخدم.

l اإجراء عمليات تفتي�س دورية للك�شف عن ب�ؤر التاآكل، واتخاذ الإجراءات ال�قائية املنا�شبة.

l ا�شتخدام تقنية تبطني اخلط�ط واخلزانات التي تتعر�س لظروف قا�شية مب�اد مقاومة للتاآكل.

التلوث ال�صوتي )ال�صجيج(

حتتاج وحدات امل�صفاة اإىل عدد كبري من املعدات التي ت�صدر اأ�صواتاً مرتفعة كامل�صخات وال�صواغط ومراوح 

  )Jones &Pujado ,2006( .التربيد الهوائية

وللتخفيف من الآثار ال�صلبية للتلوث ال�صوتي تتخذ جمموعة من الإجراءات، منها ما يتم اأثناء املراحل الأوىل 

لفرتة اإعداد الت�صاميم الهند�صية لوحدات امل�صفاة قبل �صراء املعدات، وهذا ي�صاعد على حتديد املواقع املحتمل 

يتوافق  املعدات اجلديدة مبا  بتو�صيف  امل�صمم  يقوم  وبالتايل  امل�صموحة،  ال�صجيج عن احلدود  فيها  يرتفع  اأن 

الفا�صلة  امل�صافات  بعد  الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  املعدات،  تلك  لتو�صع  املقرتح  املكان  املحتملة يف  الظروف  مع 

فيما بينها، ومدى بعدها عن التجمعات ال�صكنية والأماكن احل�صا�صة الأخرى. وهناك اإجراءات اأخرى تتخذ بعد 

فيها  يرتفع  التي  املواقع  املراقبة يف  عمال  لتواجد  الزمنية  املدة  ال�صمع، وحتديد  واقيات  كا�صتخدام  الت�صغيل، 

م�صتوى ال�صجيج عن القيم امل�صموح بها.

النفايات ال�صلبة

مع زيادة ن�صبة تكرير النفط الثقيل تزداد كمية النفايات ال�صلبة التي تنتج عن م�صادر عديدة اأهمها:

l الع�امل احلفازة امل�شتنفدة.

l حماأة خزانات النفط وامل�شتقات.

l حماأة فا�شل الأمالح.

l حماأة وحدة معاجلة املياه املل�ثة.
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اإنتاج وحدات الهدرجة والتك�صري الهيدروجيني يف امل�صفاة نتيجة ارتفاع ن�صبة الكربيت يف  اإن زيادة طاقة 

للبيئة،  امللوثة  ال�صلبة  النفايات  من  تعترب  التي  امل�صتنفدة  احلفازة  العوامل  ن�صبة  زيادة  اإىل  توؤدي  اخلام  النفط 

ب�صبب احتوائها على معادن كالر�صا�ص والنيكل والفاناديوم ومواد اأخرى كالكربيت والكربون، اإ�صافة اإىل  كمية 

من الهيدروكربونات والروا�صب الثقيلة. وقد تكون املعادن ثمينة كالبالتني والرينيوم كتلك امل�صتخدمة يف وحدات 

تهذيب النافثا، عندئذ  تعاد اإىل ال�صركة ال�صانعة ل�صرتجاع املعادن منها. 

اأما العوامل احلفازة الأخرى فيتم اإتالفها يف اأفران �صناعة ال�صرياميك اأو �صناعة الإ�صمنت، اأو متزج مع 

خليط اأ�صفلت الطرقات. اأما العوامل احلفازة امل�صتنفدة التي حتتوي على فحم اأو كمية كبرية من الهيدروكربونات 

الثقيلة ذات القيمة احلرارية العالية فاأف�صل طريقة للتخل�ص منها اأن ت�صتخدم كوقود يف �صناعة الإ�صمنت، اأو اأن 

تدفن يف حفر اأر�صية  بعد اتخاذ الإجراءات الحتياطية املنا�صبة.

ومع تنامي الإهتمام بحماية البيئة من التلوث و�صدور الإتفاقيات التي حتظر دفن النفايات 

العوامل احلفازة  اآمنة ملعاجلة  البحث عن طرق  ال�صروري  اأ�صبح من   ، اأر�صية  اخلطرة يف حفر 

امل�صتنفدة تتوافق مع الت�صريعات البيئية.

تعترب طريقة ا�صرتجاع املعادن من اأف�صل الطرق بيئياً واقت�صادياً، فمن وجهة النظر البيئية ت�صاهم العملية 

يف منع انت�صار العنا�صر ال�صامة يف البيئة، كما هو احلال يف الطريقتني الأوىل والثالثة، اأما من الناحية الإقت�صادية 

فتعترب عملية ا�صرتجاع املعادن مربحة وخا�صة عند ارتفاع اأ�صعارها. حيث اأن املواد الثمينة املوجودة يف العوامل 

احلفازة امل�صتنفدة ميكن اأن ت�صل اإىل حوايل  10 %  موليبدنيوم و/اأو فاناديوم، و3 % نيكل اأو كوبالت. 

حماأة خزانات النفط وامل�صتقات

كلما  والنهائية  الو�صطى  واملنتجات  النفط اخلام  اأ�صفل خزانات  تتجمع  التي  الثقيلة  الروا�صب  كمية  تزداد 

اأ�صفل خزانات  املت�صكلة  كمية احلماأة  تخفيف  ال�صلبة. وميكن  واجلزيئات  وال�صموع  الأ�صفلتينات  ن�صبة  ارتفعت 

 
النفط اخلام الثقيل باتباع الإجراءات التالية:

l العمل على تفادي تخزين املنتجات ال��شطية ما اأمكن، من خالل ترحيل املنتج الأويل اإىل ال�حدات 

الالحقة مبا�شرة دون املرور عرب خزان و�شطي.

l تخفيف فر�شة متا�س النفط اخلام مع اله�اء با�شتخدام غطاء من الغاز اخلامل على اخلزان، اأو ا�شتخدام خزان 

. )Flouting roof( من ن�ع ال�شطح العائم

.)centrifuge( ف�شل املياه املتجمعة اأ�شفل اخلزان عن الزيت با�شتخدام مر�شحات اأو اأجهزة طرد مركزي l

اإ�شافة م�اد كيميائية حمفزة لال�شتحالب )Emulsifiers( ملنع ترقيد الروا�شب اأ�شفل اخلزان.

l تقليب املياه ال�شاخنة احلاوية على مادة مبعرثة )Dispersant ( داخل منطقة اأ�شفل اخلزان 

لنزع احلماأة املرت�شبة يف القاع.

l مزج احلماأة الناجتة من تنظيف اأ�شفل اخلزانات مع لقيم وحدة التفحيم اأو ا�شتخدامها 

ك�ق�د يف م�شانع الإ�شمنت، وهي طريقة غري �شارة بالبيئة حيث اأن املعادن ال�شامة متتزج مع 

الإ�شمنت املنتج دون اأن ت�ؤثر على ج�دة م�ا�شفاته.

حماأة فا�صل الأمالح

تنف�صل احلماأة من النفط اخلام ب�صكل م�صتمر وترت�صب يف قاع فا�صل الأمالح مع مياه الغ�صيل، حيث يرحل 

اجلزء الأكرب منها مع املياه املرحلة اإىل وحدة املياه امللوثة، وت�صبح بعد ذلك جزءاً من حماأة وحدة معاجلة املياه يف 

امل�صفاة. اأما اجلزء املتبقي يف قاع فا�صل الأمالح فيرتاكم اإىل احلد الذي ي�صتوجب عزل فا�صل الأمالح لإجراء 

الغ�صيل اليدوي اأو با�صتخدام م�صخة �صفط. بعد ذلك تنقل احلماأة لف�صل املياه والزيوت منها يف جهاز يعمل بالقوة 

Spent Catalysts العوامل احلفازة امل�صتنفدة
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النابذة، ثم تعباأ املواد ال�صلبة يف حاويات حمكمة الإغالق وترحل خارج امل�صفاة لتدفن يف حفر خا�صة.

ولتخفي�ص كمية احلماأة املرتاكمة يف قاع فا�صل الأمالح، ميكن اإجراء عملية تنظيف دورية اأثناء وجود الفا�صل 

يف العمل، وذلك بقذف كميات من املياه من فوهات خا�صة لتحريك احلماأة وتعليقها يف املياه املرحلة اإىل وحدة 

معاجلة املياه امللوثة، وبالتايل ميكن اإطالة الفرتة الزمنية الفا�صلة بني عمليتي التنظيف اليدوي.

حماأة معاجلة املياه امللوثة 

الثقيلة يف  الناجتة من وحدة معاجلة املياه امللوثة كنتيجة لرتفاع ن�صبة املعادن واملواد  تزداد كمية احلماأة 

النفط اخلام الثقيل املكرر، وبنف�ص الطريقة التي وردت عن احلماأة املرتاكمة يف قاع فا�صل الأمالح تزداد 

)Chevron, 2007( .ن�صبة الروا�صب وال�صوائب يف املياه الواردة من عمليات التكرير

وللتخل�ص من احلماأة الناجتة عن معاجلة املياه امللوثة تتوفر عدة خيارات، منها:

l تدويرها مع اللقيم يف وحدات التفحيم.

l معاجلتها بي�ل�جيًا لتثبيط فعالية ال�ش�ائب ال�شامة فيها ثم دفنها يف حفر اأر�شية.

. Incineration احلرق يف مرمدات خا�شة l

اأن�صئت م�صفاة وود ريفر)Wood River(  لتلبية حاجة ولية اإيلينوي )Illinois( الأمريكية والوليات الأخرى 

املجاورة لها من امل�صتقات النفطية. وقد رفعت �صركة كونوكو فيليب�ص )ConocoPhillips( طلباً اإىل وكالة حماية 

البيئة يف الولية للح�صول على موافقة لتنفيذ م�صروع تعديل امل�صفاة، بحيث يتم زيادة ن�صبة تكرير النفط اخلام 

الثقيل اإ�صافة اإىل رفع الطاقة التكريرية. 

الهدف من تنفيذ امل�شروع:  يهدف م�صروع تعديل امل�صفاة اإىل حتقيق الغايات التالية:

l رفع ن�شبة تكرير النفط الثقيل.

l زيادة الطاقة التكريرية.

l زيادة كمية امل�شتقات النفطية لتلبية الطلب املتنامي لالأ�ش�اق املحلية يف ال�ليات املجاورة.

l حت�شني اإلتزام امل�شفاة مبتطلبات الت�شريعات البيئية، وتخفي�س املل�ثات الناجتة عن عمليات التكرير القائمة.

و�شف امل�شروع: يتكون م�صروع تعديل امل�صفاة من الأجزاء الرئي�صة التالية:

l اإن�شاء وحدة تفحيم م�ؤجل جديدة وملحقاتها لتح�يل خملفات التقطري الفراغي للنفط الثقيل اإىل م�شتقات 

خفيفة، تتك�ن من اأربعة اأوعية فحم.

واإ�شافة برج نزع للم�اد  امل�شن�عة منها املعدات والأوعية،  تعديل وحدة التقطري اجل�ي لتح�شني ن�عية املعادن   l

اخلفيفة بطريقة التفريغ Vacuum Flasher مل�اجهة التغريات يف خ�شائ�س النفط اخلام الثقيل املتعلقة بارتفاع 

الرقم احلام�شي ون�شبة الكربيت.

l تعديل وحدتي التك�شري بالعامل احلفاز املائع  FCC1 وFCC2   لإجراء مايلي:

b  م�اجهة خ�شائ�س اللقيم احلام�شية وتغري ن�شب املنتجات.

. Wet Gas Scrubbers تركيب وحدة معاجلة غازات  b

b  اإعادة ت�شغيل برج تقطري وحدة التك�شري بالعامل احلفاز ل�شتيعاب كمية اإ�شافية من زيت الغاز. 

درا�سة حالة  - 1

تقييم الأثر البيئي مل�صروع رفع ن�صبة تكرير النفط اخلام الثقيل يف  م�صفاة وودريفر يف 

)EPA, 2007( .ولية اإيلينويز الأمريكية
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l اإن�شاء وحدة اإنتاج هيدروجني جديدة، لتلبية حاجة امل�شفاة من الهيدروجني الالزم ل�حدات املعاجلة الهيدروجينية 

والتك�شري الهيدروجيني اجلديدة، مل�اجهة متطلبات ارتفاع ن�شبة الكربيت يف النفط اخلام املكرر.

l اإعادة ت�شغيل برج التقطري الفراغي لالإ�شتفادة منه لتقطري منتجات وحدة التك�شري الهيدروجيني.

l اإعادة ت�شغيل وحدة املعاجلة الهيدروجينية لتعمل ك�حدة معاجلة هيدروجينية لزيت الديزل احلاوي على ن�شبة 

.  Ultra Low Sulphur Diesel )ULSD( منخف�شة جدًا من الكربيت

l اإن�شاء وحدات ا�شرتجاع كربيت جديدة.

 .Sour water Stripper ومعاجلة املياه احلام�شية Amine Treatment اإن�شاء وحدات جديدة للمعاجلة بالأمني l

l تعديل وحدة معاجلة املياه املل�ثة.

l ت��شيع الطاقة التخزينية للم�شتقات والنفط اخلام، وذلك من خالل اإجراء مايلي:

b اإن�شاء خزاين نفط خام جديدين.

b اإن�شاء خزان غازولني جديد.

b اإن�شاء خزاين اإيثان�ل جديدين.

b اإن�شاء خزاين مقطرات و�شطى جديدين.

b ت��شيع حمطة حتميل امل�شتقات القائمة.

l ال�حدات امل�شاندة: يت�شمن امل�شروع تعديل ال�حدات امل�شاندة القائمة واإن�شاء وحدات جديدة، وذلك على النح� التايل:

b اإن�شاء اأبراج مياه تربيد Cooling Water Tower جديدة.

b اإعادة ت�شغيل برج تربيد قدمي تابع ل�حدة التك�شري بالعامل احلفاز املائع.

 .Elevated Flare اإن�شاء �شعالت جديدة b

الإجراءات ال�قائية املتخذة لتخفي�س الإنبعاثات املل�ثة للبيئة: يت�صمن م�صروع تطوير امل�صفاة 

جمموعة من الإجراءات التي تهدف اإىل حت�صني اإلتزام امل�صفاة مبتطلبات الت�صريعات البيئية، وذلك على النحو 

التايل:

 Flue gas Selective Catalytic Reduction Systems احلفاز  بالعامل  اإنتقائية  اإختزال  منظ�مات  تركيب   l

لتنظيم انبعاثات اأكا�شيد النرتوجني NOx  من اأوعية تن�شيط العامل احلفاز يف وحدات التك�شري بالعامل احلفاز 

املائع اجلديدة والقائمة.

l ا�شتخدام ال�ق�د الغازي املعالج اخلايل من املركبات الكربيتية يف اأفران العمليات بدًل من ال�ق�د 

ال�شائل ) زيت ال�ق�د(.

l ا�شتخدام حراقات متط�رة يف الأفران اجلديدة والقائمة تتميز بدرجة عالية من تخفي�س اأكا�شيد 

. Burners Ultra Low NOx النرتوجني

l تركيب منظ�مات مراقبة م�شتمرة Continuous Emission Monitoring System  ملراقبة انبعاثات مداخن عمليات 

ال�حدات الإنتاجية للتاأكد من ج�دة احلرق ون�شب املل�ثات مبا يت�افق مع متطلبات الت�شريعات ذات ال�شلة.

وق�د  �شبكة  اإىل  الغازات  اإعادة  ت�شاهم يف   Flare Gas Recovery System ال�شعلة  ا�شرتجاع غازات  تركيب منظ�مة   l

 من حرقها يف عم�د ال�شعلة.
ً
الأفران يف امل�شفاة بعد معاجلتها، بدل

الرطبة  الغازات  الكاوية يف وحدة معاجلة  ال�ش�دا  تن�شيط  ال�شادرة عن منظ�مة   Off gas العادمة  الغازات  معاجلة   l

الناجتة عن وحدات التفحيم مبحل�ل الأمني وال�ش�دا الكاوية، وحت�يلها اإىل فرن وحدة تقطري النفط اخلام حلرقها.

l تركيب م�انع ت�شرب م�شاعفة لل�شط�ح العائمة خلزانات النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية واملياه احلام�شية لتخفي�س 

انبعاثات الغازات الهيدروكرب�نية وغاز كربيتيد الهيدروجني اإىل اجل�.

املركبات   انبعاث  كمية  تخف�س  بحيث  اجل�دة  عالية  ن�عيات  ذات  وال�شمامات  للم�شخات  ت�شرب  م�انع  اإختيار   l

الهيدروكرب�نية الطيارة  VOC اإىل احلد الأدنى. 
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 درا�شة تقييم الأثر البيئي للم�شروع: كلفت  اإحدى ال�صركات الإ�صت�صارية املتخ�ص�صة باإعداد درا�صة 

ال�صلبية على املنطقة املحيطة بامل�صفاة، وهي منطقة �صناعية  انعكا�صاته  البيئي للم�صروع وحتديد  تقييم الأثر 

وجتارية وزراعية وماأهولة بال�صكان قطرها ثالثة كيلومرتات. 

 Hazardous Air Pollutants )HAPs( اأ�صارت الدرا�صة اإىل احتمال انطالق بع�ص امللوثات الهوائية اخلطرة

واملنغنيز،  والزرنيخ  والكروم  الر�صا�ص  مثل   ،

اأ�صارت   كما  والهك�صان.  العطري  والبنزين 

بع�ص  اأن  اإىل  املراقبة  نقاط  حتليل  مناذج 

امللوثات التي �صيطرحها امل�صروع �صتكون �صمن 

�صلبية  اإنعكا�صات  عنها  لينتج  التي  احلدود 

اأو  اجلوي،  الغالف  يف  الأوزون  م�صتوى  على 

على �صحة الإن�صان، اأو على احلياة الطبيعية 

النباتية واحليوانية، وذلك ح�صب املعايري التي 

حددتها وكالة حماية البيئة. ويبني اجلدول - 

�صتنتج عن  التي  الإ�صافية  امللوثات  كمية   11
اجلديدة  الوحدات  كافة  ت�صغيل  بعد  امل�صفاة 

منظومات  وتركيب  القائمة  الوحدات  وتعديل 

التخفيف.

ي�صتفاد من درا�صة هذه احلالة اأنه ميكن تطوير امل�صايف القدمية لتح�صني اإلتزامها مبتطلبات حماية البيئة 

من التلوث وبالتايل تخفيف الإنعكا�صات ال�صلبية للملوثات التي تطرحها اإىل البيئة.

من خالل ا�صتعرا�ص اخليارات تكرير النفوط الثقيلة، والدرو�ص امل�صتفادة التي اأمكن ا�صتقراوؤها من احلالت 

العملية، ن�صتخل�ص الإ�صتنتاجات التالية: 

- يتك�ن اجلزء الأكرب من اإنتاج الأقطار الأع�شاء يف منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك( من 
الن�عية املت��شطة احلام�شية، كما اأن الن�شبة العظمى من اإنتاج النف�ط اخلفيفة هي من الن�ع احلام�شي 

عايل املحت�ى الكربيتي. وت�شري الدرا�شات الإ�شت�شرافية اإىل تزايد ن�شبة اإنتاج النف�ط الثقيلة م�شتقباًل، 

وهذا ما يف�شر �شبب الت�جه نح� حت�شني مرونة امل�شايف لتكرير هذه الأن�اع حمليًا.

نتائج  دورها يف حتديد  من  اخلام  للنف�ط  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�شائ�س  تقييم  اأهمية  تاأتي   -
وانعكا�شات تكريرها على ظروف عمل امل�شفاة ومردودها الإقت�شادي، ويف اختيار امل�شار الأن�شب لعمليات 

تكرير النف�ط وحت�يل خملفات التقطري اإىل م�شتقات خفيفة ذات قيمة عالية.

- تكت�شب النف�ط اخلام الثقيلة اأهمية متنامية يف كافة مناطق العامل، بتاأثري ع�امل عديدة نا�شئة عن 
الت�جه نح� اإيجاد م�ارد جديدة للطاقة تلبي الطلب املتنامي عليها يف الأ�ش�اق العاملية، اإ�شافة اإىل ع�امل 

اأخرى عديدة متعلقة بارتفاع اأ�شعار النفط اخلام، والرغبة يف حت�شني ربحية �شناعة التكرير.

- تختلف النف�ط الثقيلة واحلام�شية عن الأن�اع الأخرى اخلفيفة من حيث احت�ائها على ن�شبة 
اأعلى من الهيدروكرب�نات ذات ال�زن اجلزيئي املرتفع وال�ش�ائب الكربيتية والنرتوجينية واملعادن التي 

ميكن اأن ت�شبب اإ�شطرابات �شديدة يف ظروف ت�شغيل امل�شفاة اإذا مل تتخذ الإجراءات املنا�شبة  لتهيئة 

اجلدول - 10:   كمية امللوثات الإ�صافية الناجتة عن م�صروع تطوير م�صفاة وودريفر

الكمية )طن/ال�سنة(امللوثات

الإ�صتنتاجات والتو�صيات
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ال�حدات الإنتاجية مبا يتالءم مع خ�شائ�س هذه النف�ط.

وذلك  التكرير،  �شناعة  وربحية  اأداء  حت�شني  نح�  ملح�ظًا  ت�جهًا  الأع�شاء  الأقطار  معظم  ت�شهد   -
اأن الهدف  اإن�شاء م�شاف جديدة. وعلى الرغم من  اأو  من خالل تنفيذ م�شاريع تط�ير للم�شايف القائمة 

الرئي�شي لهذه امل�شاريع ه� اإنتاج م�شتقات عالية اجل�دة تلبي متطلبات الأ�ش�اق املحلية واخلارجية، اإل اأن 

معظمها يت�شمن اإتاحة الفر�شة لتكرير النف�ط الثقيلة، وذلك بتاأثري الدوافع التالية:

b ت�فر النف�ط اخلام حمليًا يف معظم الأقطار الأع�شاء )ال�شع�دية ، الك�يت، العراق، �ش�رية(.
وت�شدير  العاملية،  الأ�ش�اق  واخلفيفة يف  الثقيلة  النف�ط  بني  ال�شعر  فارق  ارتفاع  من  الإ�شتفادة   b

اخلفيف بدًل من تكريره حمليًا، واحل�ش�ل على قيمة م�شافة للنفط اخلام املنتج.

ال�قت انخفا�س الطلب على  امل�شتقات النفطية اخلفيفة، ويف نف�س  املتنامي على  تلبية الطلب   b

امل�شتقات الثقيلة، كزيت ال�ق�د،  حيث اأن اإقامة وحدات حت�شني خ�شائ�س خملفات التقطري الثقيلة 

ت�شاهم يف اإنتاج هذه امل�شتقات مب�ا�شفات عالية اجل�دة.

b ت�فر تقنيات متط�رة متكن من تكرير هذه النف�ط ال�شعبة بطريقة ميكن اأن ت�ؤدي اإىل 

ربحية عالية للم�شايف.

 - ل ي�جد خيار مثايل وحيد ميكن تطبيقه على كافة امل�شايف لتح�شني قدرتها على تكرير النف�ط 

الثقيلة، حيث يعتمد اختيار احلل الأن�شب على ع�امل عديدة تتعلق بالظروف املحيطة بامل�شفاة، ومدى 

ت�فر النفط اخلام الثقيل وخ�شائ�شه، وطبيعة العمليات القائمة، ون�شب وم�ا�شفات امل�شتقات املطل�ب 

اإنتاجها، وحجم ال�شتثمارات املخ�ش�شة للم�شروع.

- �شهدت �شناعة التكرير يف العقدين املا�شيني تط�رات هامة، �شاهمت يف تط�ير العمليات بحيث ميكنها 
التخفيف من النعكا�شات ال�شلبية التي ميكن اأن ت�اجه امل�شايف عند تكرير الأن�اع  الثقيلة واحلام�شية، 

الهيدروجيني  التك�شري  عمليات  يف  ت�شتخدم  التي  احلفازة  الع�امل  من  اأن�اع  ابتكار  جمال  يف  وخا�شة 

واملعاجلة الهيدروجينية لنزع املركبات الكربيتية وال�ش�ائب الأخرى من القطفات النفطية الثقيلة.

من  امل�شفاة  متكن  اأنها  اللزوجة(،  وك�شر  التفحيم   ( احلراري  التك�شري  عمليات  اإيجابيات  من   -
التخل�س من معظم خملفات التقطري من خالل حت�يلها اإىل م�شتقات خفيفة، اإل اأن لهذه العمليات 

�شلبيات تظهر عند تكرير نف�ط خام حام�شية حتت�ي على ن�شبة عالية من الكربيت، من اأهمها اإنتاج 

ت�ش�يقه  ك�ق�د، ف�شاًل عن �شع�بة  لالإ�شتخدام  اإل  الذي لي�شلح  البرتويل  الفحم  كبرية من  كمية 

لحت�ائه على ن�شبة عالية من الكربيت واملعادن.

الت�شريعات  متطلبات  مع  يت�افق  وديزل  غازولني  اإنتاج  نح�  النفط  م�شايف  ت�جه  اإطار  يف   -
اأو  املائع  التك�شري بالعامل احلفاز  اأ�شبح من الأهمية مبكان معاجلة لقيم عملية  البيئية  واملعايري 

اللقيم،  اأن معاجلة  العملية  التجربة  اأثبتت  وقد  والنرتوجني.  الكربيت  ن�شبة  لتخفي�س  منتجاتها 

بنزع الأ�شفلتينات اأو بعملية املعاجلة الهيدروجينية، اأو بالعمليتني معًا، تقدم ف�ائد عديدة اإ�شافة 

النافثا  اإنتاج  زيادة معدل  املنتجات، حيث ت�شاعد على  اإىل تخفي�س ن�شبة الكربيت والنرتوجني يف 

وزيت الدورة Cycle oil دون تخفي�س ن�شبة الأوليفينات.

ال�شلبة  الثان�ية  املنتجات  حت�يل  تقنية  املا�شي  القرن  من  الثمانينات  عقد  يف  انت�شرت   -
  Syngas كالفحم البرتويل والقار الناجت من عملية نزع الأ�شفلتينات باملذيب، اإىل غاز ا�شطناعي

اإنتاج البخار وت�ليد الطاقة الكهربائية يف  يتك�ن من هيدروجني ووق�د غازي ي�شتفاد منه يف 

م�قع امل�شفاة، وبالتايل ميكن احل�ش�ل على ف�ائد عديدة من اأهمها تاأمني الهيدروجني الالزم 

ل�حدات الهدرجة، واإيجاد قن�ات ت�شريف لهذه املنتجات، والتي تعترب عائقًا كبريًا اأمام تكرير 
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.Gasification النف�ط الثقيلة، اأطلق عليها اإ�شم تقنية التغ�يز

ارتفعت ن�شبة  البيئة كلما  اإىل  امل�شفاة  التكرير يف  التي تطرحها عمليات  املل�ثات  تزداد كمية   -
ال�ش�ائب يف النفط اخلام املكرر، واأهمها املركبات الكربيتية وال�ش�ائب املعدنية، اإل اأن بف�شل التقنيات 

احلديثة لتخفي�س الإنبعاثات اأ�شبح بالإمكان حت�شني قدرة امل�شايف على تكرير النف�ط الثقيلة، 

ويف نف�س ال�قت املحافظة على التزامها مبتطلبات ت�شريعات حماية البيئة من التل�ث.

ويف اخلتام لبد من الإ�صارة اإىل تكرير النفوط الثقيلة ي�صكل فر�صة ثمينة لتح�صني القيمة امل�صافة يف �صناعة 

التكرير بالن�صبة ملعظم الأقطار الأع�صاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، ولتح�صني الإ�صتفادة 

من هذه الفر�صة لبد من تنفيذ التو�صيات التالية:

الأع�شاء لتح�شني مرونتها يف تكرير  الأقطار  القائمة يف  امل�شايف  العمل يف م�شاريع تط�ير  متابعة   -
النف�ط الثقيلة واحلام�شية، بهدف اغتنام فر�شة ت�فر هذه الأن�اع وم�اجهة التغريات امل�شتقبلية التي 

ت�شري اإىل ت�قع زيادة اإنتاج هذه النف�ط على ح�شاب الأن�اع اخلفيفة.

- �شرورة اإعداد درا�شة لتقييم الأثر الذي ميكن اأن ي�شببه م�شروع تهيئة امل�شفاة لتكرير النفط الثقيل 
على البيئة املحيطة بامل�شفاة قبل البدء بالتنفيذ.

- التاأكيد على اأهمية تعزيز التعاون بني الأقطار الأع�شاء، ودعم مراكز البح�ث العلمية للم�شاهمة يف 
اإيجاد احلل�ل املنا�شبة لتذليل ال�شع�بات وم�اجهة  تط�ير تقنيات تكرير النف�ط الثقيلة، والعمل على 

النعكا�شات ال�شلبية على ظروف عمل امل�شايف، وذلك يف املجالت التالية:

الثقيلة، وحتديد اخليارات  النف�ط اخلام  اأن�اع  العاملية على  الأ�ش�اق  حتليل ت�قعات الطلب يف   b

الأف�شل بني ت�ش�يق النف�ط اخلام اإىل الأ�ش�اق اخلارجية، اأو تكريرها حمليًا وت�شدير م�شتقاتها.

b حت�شني مرونة امل�شفاة لتكرير طيف وا�شع من اأن�اع النف�ط الثقيلة.

b تخفي�س انعكا�شات تكرير الأن�اع الثقيلة على ت�شغيل امل�شايف.

b تخفيف الآثار البيئية لتكرير النف�ط الثقيلة اإىل احلدود الدنيا.

النف�ط  الناجتة عن تكرير  ال�شلبة  الثان�ية  املنتجات  املمكنة لت�شريف  اأف�شل اخليارات  حتديد   b

الثقيلة، كالفحم البرتويل و القار والكربيت. 
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*  مدير اإدارة ال�صوؤون الفنية - اأوابك - الكويت 

يـر
ــار

تق

املوؤمتر العربي الأول حول اآفاق توليد الكهرباء

واإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

اإعداد: �صمري القرعي�ش*

احلمامات، اجلمهورية التون�صية :  23 - 25  يونيو 2010

الهيئة العربية للطاقة الذرية وبالتعاون مع الأمانة العامة جلامعة الدول 

ال�صركة  من  وبدعم  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  الطاقة(  )اإدارة  العربية 

الكهرباء  توليد  اآفاق  حول  الأول  العربي  »املوؤمتر  والغاز  للكهرباء  التون�صية 

التون�صية  باجلمهورية  وذلك مبدينة احلمامات  النووية«  بالطاقة  البحر  مياه  ملوحة  واإزالة 

خالل الفرتة : 23 – 2010/6/25.

�صارك يف املوؤمتر 111 باحثا ومتخ�ص�صًا من اخلرباء العرب والأجانب من 27 دولة وعدد من 

املنظمات العربية والدولية.ومثل الأمانة العامة يف املوؤمتر الدكتور �صمري حممود القرعي�ش / 

مدير اإدارة ال�صوؤون الفنية، وال�صيد الطاهر عبد ال�صالم الزيتوين / باحث اقت�صادي اأول.

اأ - الـدول العربيـة : الأردن – البحرين – تون�ش – اجلزائر – ال�صعودية – ال�صودان – �صورية 

– العراق - ُعمان - فل�صطني - الكويت – ليبيا – م�صر – املغرب – اليمن.
ب – الدول الأجنبية : - كندا – ال�صني – فرن�صا – اإيطاليا – رو�صيا – اليابان – ماليزيا – 

كوريا اجلنوبية – �صوي�صرا – اململكة املتحدة – الوليات املتحدة الأمريكية – الربازيل.

– منظمة الأقطار  : الأمانة العامة جلامعة الدول العربية  ج -  املنظمات العربية والدولية 

العربية امل�صدرة للبرتول – املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والقاحلة – الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية – اجلمعية التون�صية لالأمم املتحدة.

نظمت
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الذرية  للطاقة  العربية  للهيئة  العام  املدير  املحجوب  املجيد  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  افتتح 

املوؤمتر بكلمة رّحب فيها بال�سادة امل�ساركني موؤكداً على اأهمية هذا املوؤمتر الذي جاء م�ساندة 

لتوّجه الدول العربية نحو اإدخال خيار الطاقة النووية �سمن براجمها الوطنية لتوليد الكهرباء 

ول�ستعرا�ض ومناق�سة الربامج الوطنية العربية وبع�ض التجارب العاملية وق�سايا ومو�سوعات 

اأن التفاعل الإيجابي الذي يتوّقعه  تاأ�سي�ض حمطات القدرات النووية. واأكد املدير العام على 

يف هذا املوؤمتر �سيفتح اآفاقا جديدة للتعاون وتبادل اخلربات والدرو�ض امل�ستفادة واملمار�سات 

اجليدة يف جمال بناء حمطات الطاقة النووية. ولذلك ياأتي هذا املوؤمتر م�ساهمة من الهيئة 

العربية للطاقة الذرية لدعم جهود الدول العربية وتوفري الفر�سة لدرا�سة اإمكانية اإقامة برنامج 

عربي م�سرتك لبناء حمطات قدرة نووية وكذلك برنامج عربي م�سرتك لإدارة النفايات امل�سّعة 

والتخلّ�ض منها.

ثم األقى ال�سيد امل�ست�سار عماد اأبو النعاج كلمة اأمانة املجل�ض الوزاري العربي للكهرباء – 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية - التي رّحب فيها بال�سادة امل�ساركني م�سرياً اإىل الأهمية 

التي توليها الدول العربية لتنويع م�سادر اإنتاج الطاقة الكهربائية واأن خيار توليدها بالطاقة 

النووية �سيحقق العديد من الفوائد اأهمها : حماية البيئة – ا�ستدامة اإمداد الكهرباء للم�ستهلك 

وتوفري فر�ض عمل جديدة – توفري فر�ض مل�ساركة القطاع اخلا�ض يف نقل وتوزيع الكهرباء - 

احلفاظ  على املخزون ال�سرتاتيجي من النفط والغاز.

كما األقى الدكتور يوري �سوكولوف، نائب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة 

بنّي من خاللها الو�سع احلايل وامل�ستقبلي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية يف العامل. واأ�سار 

اإىل النمو امل�سطرد يف بناء املحطات النووية. واأبرز خ�سائ�ض برامج بناء املحطات النووية التي 

تتميز بالفائدة وال�ستدامة وامل�سوؤولية، واأن العتبار الأ�سا�سي يف ال�ستخدام امل�سوؤول للطاقة 

النووية هو التعهد احلكومي بالإلتزام مبتطلبات معاهدة حظر الإنت�سار النووي وقبول املتطلبات 

الت�سريعية الدولية. وحدد مهام الربامج النووية الناجحة ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يف تقدمي الدعم لهذه الربامج. ومتنى الدكتور �سوكولوف النجاح للموؤمتر والإقامة الطيبة يف 

اجلمهورية التون�سية.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  لدى  الدولة  كاتب  ال�سعبوين  رفعت  الدكتور  األقى معايل  ثم 

العلمي املكلف بالبحث العلمي كلمة ا�ستهلها بالرتحيب بامل�ساركني م�سريا اإىل اأن الطاقة النووية 

تعد اأحد اأهم البدائل للطاقة الحفورية ويراهن عليها العامل لإدامة توفري الطاقة الكهربائية 

خا�سة باعتبار الكلفة. واأ�سار اإىل اأن خيار الطاقة النووية يتطلب قاعدة علمية �سلبة وكفاءات 

اإر�ساء منظومة  اإطار قانوين وت�سريعي و�سناعي لذلك بادرت تون�ض اإىل  تقنية وفنية وكذلك 

اإ�سرتاتيجية  اأعدت  اأنها  كما  والتجديد.  التكنولوجيا  وتطوير  العلمي  للبحث  متكاملة  وطنية 

اإعداد  و�سرعت يف  النووية،  الخت�سا�سات  العاملة يف خمتلف  الب�سرية  املوارد  لتنمية  وطنية 

لتكثيف  وتتطلع  اجلمهورية،  رئي�ض  من  بقرار  وذلك  النووية  بالطاقة  الكهرباء  لإنتاج  درا�سة 

التعاون العربي والدويل يف هذا املجال.

اجلل�سة االفتتــاحية
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املحاور الرئي�سية التي تناولتها جل�سات امل�ؤمتـر

ت�سمن املوؤمتر �سبع جل�سات على امتداد ثالثة اأيام، األقيت خاللها 41 حما�سرة ومداخلة 

�سمن خم�سة حماور رئي�سية وهي كالتايل:

- املحور الأول: الربامج العربية للقدرة النووية

-  املحور الثاين: التعاون العربي يف بناء حمطات القوى

- املحور الثالث: التجارب العاملية للقدرة النووية

- املحور الرابع : مو�صوعـات تاأ�صي�ش برامج القدرة النوويــة

- املحور اخلام�ش: الأمـان والأمـن وال�صمـانـات

اجلل�سة الأوىل: 

اأ.د. كمال الأعرج من الأردن، وت�سمنت اجلل�سة حما�سرتني كانت  تراأ�ض اجلل�سة الأوىل 

الأوىل بعنوان �صيا�صة الوكالة الدولية وتو�صياتها للدول التي ت�صرع يف برنامج القدرة النووية 

للدكتور يوري �سوكولوف، نائب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعر�ض خاللها لتزايد 

الهتمام العاملي بالطاقة النووية والإقبال املتزايد ملا اأ�سماهم بالقادمني اجلدد للنادي النووي، 

وامل�سورة يف  الدعم  تقدمي  و�سيا�ساتها يف  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  نظر  وجهة  وعر�ض 

اجلوانب الرئي�سية املتعلقة بالبني التحتية واملعامل الرئي�سية الالزمة ملحطات الطاقة والتن�سيق 

والتعاون الدويل. وخل�ض اإىل جملة من التو�سيات كان اأهمها:

- التاأكيد على تنمية املوارد الب�صرية ال�صاملة وتخطيط الربامج النووية، 

- تعزيز ال�صبكة العربية للعلوم النووية من خالل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

- درا�صة التعاون الإقليمي وال�صراكة العربية من اأجل امل�صاركة يف البني التحتية الالزمة ملحطات 

الطاقة النووية 

اإيجاد نهج �صامل يف تقييم البني التحتية القائمة وحتديثا وبناء بني جديدة ودعم اجلهود   -

املت�صافرة للقادمني اجلدد

الوكالة  العربية: مقاربة  بالدول  النووية  القوى  حمطات  بعنوان  الثانية  املحا�سرة  وكانت 

الدولية للطاقة الذرية للدكتور فنن نكونغ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا�ستهلها بالتعريف 

مبجموعة الدول العربية الأع�ساء احلاليني يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي متثل ثالثة 

ع�سر دولة عربية هي )الأردن والبحرين والعراق والكويت وال�سعودية وال�سودان واليمن وليبيا 

وم�سر و�سورية ولبنان وفل�سطني وتون�ض(. مت قدم نبده خمت�سرة عن توقعات الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية عن احتياجات الدول العربية من الكهرباء واملياه واأ�سار اإىل اأن حوايل 60 % من مياه 

التحلية يف العامل يتم اإنتاجها بالدول العربية، ثم ا�ستعر�ض التحديات التي تواجه الدول العربية 

املحور الأول: الربامج العربية للقدرة النووية
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التخطيط  واأدوات 

م�ساريع  لإدارة  ال�سليم 

اإن�ساء وت�سغيل حمطات 

النووية،  الطاقة 

الطرق  اأن  اإىل  وخل�ض 

الت�سرع  اأو  املخت�سرة 

املحطات  بناء  يف 

اأن  �ساأنه  من  النووية 

التنمية  م�ساكل  يخلق 

عدم  واأن  املتوازنة  غري 

الأ�سا�سية  البني  كفاية 

الالزمة لت�سغيل وتنظيم 

حمطات الطاقة النووية اجلديدة ميكن اأن يوؤدي اإىل عدم كفاءة ت�سغيل هذه املحطات م�ستقباًل 

واأو�سى باحلاجة اإىل نهج قوي جدا لتطوير البنية التحتية خطوة بخطوة ، وو�سع برامج تعليمية 

وتدريبية مهنية منا�سبة يف جمال الأن�سطة املت�سلة بتخطيط الطاقة النووية والإ�سعاع وال�سالمة 

النووية خالل مهلة زمنية كافية

كما قدم ممثلو الدول العربية امل�ساركة عرو�ض مرئية تناولت ملخ�سات عن برامج دولهم 

لإنتاج الكهرباء واإزالة ملوحة مياه البحر بوا�سطة الطاقة النووية.

• الربنامج امل�صـري:الدكتور يا�صني اإبراهيم، هيئة املحطات النووية.
• الربنامج الأردنـي: الدكتور كمال الأعرج، هيئة الطاقة الذرية.

• الربنامج الليبي: الدكتور املختار عا�صور، موؤ�ص�صة الطاقة الذرية.
• الربنامج البحريني: د. مريزا �صلمان خلف، مدير هيئة رقابة التلوث الكيميائي واملهني مبملكة البحرين.

• الربنامج املغربي: الدكتور تاج الدين كرمي، الديوان الوطني للكهرباء.

• الربنامج العراقي: الدكتور حامد الباهلي، وزارة العلوم والتكنولوجيا.
• الربنامج التون�صي: الدكتور م�صطفى الفقيه، �صركة الكهرباء والغاز.

• الربنامج ال�صوداين: الدكتور اأمني �صربي اأحمد عبد العال، وزارة الطاقة والتعدين.

وقد ا�ستعر�ست الأوراق املُقَدمة الو�سع احلايل مل�ساريع الطاقة النووية وتطوراتها يف الدول 

يف  وتفاوتاً  تنوعاً  الأوراق  واأظهرت  النووية،  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  حمطات  لبناء  العربية 

تطور برامج الدول العربية وتوجهها نحو ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية يعود بع�سه اإىل 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي، وكان ذلك كما يلي:

 

ا�ستعر�ست ورقة جمهورية م�سر العربية الربنامج امل�سري للطاقة النووية منذ انطالقته قبل نحو 

ن�سف قرن واأبرزت اآخر تطوراته مربزة مبادرة الرئي�ض مبارك يف العام 2006 والتي ا�ستهدفت  

تطوير الإ�سرتاتيجية الوطنية للطاقة بحيث حتقق التايل:

الربنامج امل�صري

2 

Population ~ 320 Million 
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م�صادر  يف  القادمة  الأجيال  حق  �صمان   -

النفط والغاز الطبيعي.

- ت�صهيل ا�صتخدام م�صاردها املتجددة.

للطاقة  ال�صلمية  ال�صتخدامات  ت�صهيل   -

النووية.

التي  النووي  اخليار  درا�صة جميع مفاهيم   -

مب�صتقبل  ترتبط  ا�صرتاتيجية  ق�صية  متثل 

م�صر و�صعبها. واأعقب مبادرة رئي�ش اجلمهورية 

مراحل خمتلفة �صملت:

• اختيار وتقييم املواقع املنا�صبة مل�صاريع الطاقة النووية.
لإدخال  الالزمة  الأ�صا�صية  الدرا�صات  اإجراء   •

الطاقة النووية.

• مراجعة الدرا�صات اجلارية املتعلقة با�صرتاتيجيات 
وتخطيط الطاقة.

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  م�صاعدة   •
لزيادة قدرات الأجهزة الرقابية امل�صرية.

• م�صاعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 
و�صع م�صودة القانون النووي.

• تكوين جلان عليا لدرا�صة ومراقبة وتن�صيق الأن�صطة املختلفة للربنامج ت�صم:
الوزراء  وع�صوية  اجلمهورية  رئي�ش  برئا�صة  النووية  للطاقة  ال�صلمية  لال�صتخدامات  الأعلى  املجل�ش   •

اأ�صحاب العالقة.

• املجل�ش الأعلى للطاقة برئا�صة رئي�ش الوزراء، وع�صوية الوزراء اأ�صحاب العالقة.
ثم جاء قرار رئي�ض اجلمهورية يف اأكتوبر 2007 لإحياء برنامج الطاقة النووية وامل�سي قدماً 

بالبدء يف و�سع برنامج لإن�ساء عدد من املحطات النووية لتوليد الكهرباء، والبدء يف تطبيق 

والت�سريعات  الهياكل  الكهرباء، وو�سع  لتوليد  نووية  اأول حمطة  لإن�ساء  ال�سرورية  اخلطوات 

املرتبطة بقطاع الطاقة ب�سفة عامة، والآليات والكيانات املتخ�س�سة بالطاقة النووية ب�سفة 

خا�سة.

ال��سع احلايل للربنامج امل�سري للطاقة الن�وية

- اإ�صدار القانون النووي امل�صري لتنظيم الأن�صطة النووية والإ�صعاعية. 

و�سعت م�سودة القانون اعتماداً على جتارب 24 دولة، وم�ستندات الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، و�سدق عليه  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأطراف م�سرية، وخرباء من  الذرية، وراجعتها 

على  القانون  وا�ستمل   .2010 مار�ض   29 يف  اجلمهورية  رئي�ض  واأ�سدره  امل�سري  الربملان 

مو�سوعات تراخي�ض الإن�ساءات النووية والإ�سعاعية، والآمان والأمن وال�سمانات، والطوارىء 

النووية، وامل�سوؤولية املدنية، واإدارة النفايات امل�سعة والوقود امل�ستنفد.

التطـــور العام 
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وت�سمن القانون اإن�ساء كيان رقابي م�ستقل يتبع رئي�ض الوزراء، ويعمل على تنظيم ومراقبة 

جميع الأن�سطة النووية والإ�سعاعية. 

- مت توقيع عقد مع خبري ا�صت�صاري دويل لدعم اإن�صاء حمطات نووية، ي�صمل:

 • ا�صتعرا�ش الدرا�صات ال�صابقة بهدف تاأهيل موقع ال�صبعة.

 • درا�صة مواقع اإ�صافية لإن�صاء حمطات نووية اأخرى.

 • اإعداد املوا�صفات الفنية للمحطة النووية.

 • تقييم العطاءات ودرا�صة عرو�ش املوردين.

 • اإبرام العقود مع املورد الفائز لإن�صاء اأول حمطة نووية حيت متتد فرتة الإن�صاء  من 2013 اإىل 2019. 

• جاري تطوير الكوادر الب�صرية امل�صرية لتنفيذ حمطات الطاقة النووية عن طريق التعاون مع الوكالة   

امل�صروعات،  اإدارة  جمال  يف  خرباء  واإيفاد  عمل  وور�صات  تدريبية  برامج  خالل  من  الذرية  للطاقة  الدولية 

واإعداد فريق امل�صروع وكذلك اإعداد ا�صرتاتيجية م�صرية لتطوير الكوادر الب�صرية.

 • التعاون مع الحتاد الأوروبي عن طريق م�صروع للتعاون الفني يهدف لزيادة القدرة على تنفيذ املهام.

)الوليات  مثل  النووية  بالتكنولوجيا  املزودة  الدول  مع  التفاقيات  عن طريق  الثنائي  التعاون  تفعيل   •  

املتحدة، وفرن�صا، ورو�صيا، وكندا، وال�صني وكوريا، واأملانيا(.

قدم الدكتور حامد الباهلي، وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، عر�ساً مرئياً عن جتربة العراق، 

ا�ستهله ب�سرد تاريخي عن البداية امل�سجعة لال�ستخدام ال�سلمي للطاقة الذرية ثم الإخفاقات التي 

اعرت�ست م�سريته،ا وركز على حادثتي ت�سرنوبيل وثري مايل اآيالند التي قال باأنها اأوقفت التفاوؤل 

يف هذه ال�سناعة اإىل جانب م�ساألة الختناقات يف اإنتاج الوقود املخ�سب الالزم لت�سغيل حمطات 

الطاقة النووية )حتتاج املفاعالت النووية العادية لوقود خم�سب بن�سبة 1.5-3.0 % بينما حتتاج 

( والذي حتتكر انتاجه  اإىل 20 %  املفاعالت ال�سريعة لوقود عايل التخ�سيب بن�سب قد ت�سل 

الدول الكربى لأ�سباب اأمنية ا�سرتاتيجيه

مت تطرق اإىل التجربة العراقية حيث انت�سرت عملية اإنتاج النظائر امل�سعة ل�ستخدامها يف 

الأغرا�ض الطبية يف اأربعينيات القرن املا�سي، وكان اخلرباء العراقيون �سباقني يف هذه العملية 

يف املنطقة، اإذ اأقاموا خمتربات �سغرية لإنتاج  النظائر امل�سعة التي كانت احلكومة العراقية 

ت�ستوردها من بريطانيا وتر�سلها اإىل امل�ست�سفى امللكي يف بغداد، و�ساهمت عام 1952 يف عالج 

اأكرث من 350 مري�سا. وعندما ت�سكلت جلنة الطاقة الذرية العراقية عام 1956 حتولت تلك 

املختربات اإىل مركز للتدريب توافدت عليه الكوادر ال�سابة من دول عديدة منها تركيا وباك�ستان 

واإيران وغريها للتدريب على التقانات الطبية ومعاجلة املر�سى. وكان العراق عن�سرا فاعال 

يف تاأ�سي�ض الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وانتخب ع�سوا يف جمل�ض املحافظني يف 

الدورة الرابعة . 

وملا كانت عملية نقل النظائر امل�سعة من بريطانيا اإىل العراق ت�ستغرق وقتا من الزمن يطول 

اأحيانا تبعا للظروف الدولية، واأن عمر تلك النظائر وخا�سة اليود 131 هو ب�سعة اأيام لذلك فان 

الربنامج العراقي
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النظائر �ست�سل اإىل املري�ض فاقدة جزءا من كفاءتها يف العالج، لذلك بادرت جلنة الطاقة الذرية 

باإقامة  ال�سوفيتية تق�سي  الذرية  ثنائية مع هيئة الطاقة  اتفاقية  بتوقيع   1959 العراقية يف يوليو 

مركز للمفاعل النووي وتدريب عدد من الكوادر العراقية على عملية ت�سغيله وا�ستغالله و�سيانته . 

ا�ستغرقت عملية ت�سييد املفاعل فرتة طويلة من الزمن لأ�سباب عديدة حتى عام 1968. 

من  �سحنة  اأول  واأنتج  عراقية  بكوادر  مرة  لأول  املفاعل  ت�سغيل  العام مت  نف�ض  من  اأيلول  ويف 

النظائر امل�سعة ومت اإر�سالها اإىل امل�ست�سفيات ملعاجلة املر�سى. وبعد اأقل من �سنة كانت النظائر 

امل�سعة تر�سل جمانا اإىل م�ست�سفيات عدد من الدول املجاورة ومنها م�سر، و�سورية .

الطبية.  املجالت  عن  ف�سال  والنفط  وال�سناعة  الزراعة  يف  امل�سعة  النظائر  ا�ستخدمت 

ب�سعة مرات  الزراعية  الأرا�سي  الواحد من  الدومن  زيادة غلة  العراقيون من  ومتكن اخلرباء 

وحيث اأن امل�ساحات التي ي�سمح مفاعل IRT-2000  با�ستغاللها كانت حمدودة جدا، ول تلبي 

وال�سناعية  الزراعية  املجالت  والدرا�سات يف  البحوث  باإجراء  العراقيني  الباحثني  طموحات 

اإىل  كيلوواط   2000 املفاعل مب�ساعفة قدرته من  لذا مت تطوير  والطبية وغريها،  والنفطية 

5000 كيلوواط، ومب�ساعدة الحتاد ال�سوفيتي كخطوة اأوىل عام 1975. 
الكهرونووية  املحطة  اإن�ساء  فكرة  ن�ساأت 

مطلع عام 1980، وقدمت �سركات من خم�ض 

دول خمتلفة، ويف عام 1984 مت اختيار �سركة 

�سوفيتية وفق معايري �سملت املحاور الأ�سا�سية 

نوع  من  الكهرونووية  املحطة  موقع  لدرا�سة 

مفاعلني.  اأو  واحد  مبفاعل   PWR-440
مناطق  يف  منتخبا  موقعا   50 درا�سة  وجرت 

ثم  موقعا،   17 واختري  العراق،  من  خمتلفة 

الدرا�سة  من  الثالثة  املرحلة  يف  مواقع  ثالث 

التي نفذت بكوادر عراقية مبوجب اأ�سلوب خا�ض 

رفع اإىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عممته على الدول الأع�ساء.

وا�ستعر�ض الدكتور الباهلي مطول وبال�سور 

العراقي،  النووي  بالربنامج  حل  ما  والبيانات 

منذ مطلع الثمانينات من تدمري )قيام الطريان 

عام  يف   2 متوز  مفاعل  بتدمري  الإ�سرائيلي 

عقوبات،  من  العراق  على  فر�ض  وما   )1982
ذلك  بتفكيك  املطاف  نهاية  يف  الأمر  لينتهي 

الربنامج ب�سكل يكاد اأن يكون تاما، وذلك لأ�سباب 

جيو�سيا�سية جنمت عما �سهدته منطقة اخلليج 

فيها يف  للخو�ض  اأزمات وحروب، ل جمال  من 

هذا ال�سياق. 

ويف جمال املوارد الب�سرية اأوىل العراق عملية املوارد الب�سرية اهتماما خا�سا ونفذت درا�سة 

 

 

اأطالل مفاعل متوز 2 العراقي بعد تدمريه

 PWR - 440 املبنى الإداري للمحطة الكهرونووية
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عديدة متخ�ض عنها حتديد الكادر الذي حتتاجه املحطة الكهرونووية بجميع اأق�سامها واملنهاج 

التعليم العايل والبحث العلمي لفتح �سفوف درا�سية  التن�سيق مع وزارة  الزمني لتدريبه. ومت 

تخ�س�سية مب�ستويات خمتلفة ) دبلوم- دكتوراه( وباخت�سا�سات خمتلفة منها الفيزياء ال�سحية، 

كما  ... وغريها.  التطبيقية  الفيزياء  النووية،  الهند�سة  املفاعالت،  تكنولوجيا  البيئي،  التلوث 

اأدخلت مفردات للدرو�ض يف مراحل حمدده من الدرا�سة اجلامعية يف كليات العلوم والزراعة 

والطب وال�سيدلة والهند�سة . ومت تاأ�سي�ض معهد لإعداد وتدريب الكوادر.

قدم الدكتور املختار حممد رم�سان عا�سور، موؤ�س�سة الطاقة الذرية – ليبيا، عر�ساً مرئياً 

التطورات  ب�سرد  ا�ستهله  ليبيا  جتربة  عن 

ح�سب  النووي،  ليبيا  م�سروع  يف  التاريخية 

مراحله الرئي�سية املبينة يف اجلدول املقابل:

احلديث  اإىل  املختار،  الدكتور  انتقل   مت 

معلاًل  احلاجة ل�ستخدام الطاقة النووية اإىل 

اأن النمو احل�سري ال�سريع يف ليبيا زاد الطلب 

 – ال�سروري  واأ�سبح من  واملاء  الكهرباء  على 

على حد قوله– اإيجاد بدائل مل�سادر الكهرباء 

البحر تعترب احد  اأن حتليه مياه  واملاء، حيث 

اأهم اخليارات ل�سد العجز يف امليزان املائي 

وب�ساأن اخلطوات التي اتخذتها ليبيا �سمن 

متطلبات ال�سروع يف برنامج نووي، قامت ليبيا يف اجلانب الت�سريعي باإ�سدار القانون رقم )2( 

عام  منذ  التنفيذية  ولئحته  اأخطارها  من  واحلماية  املوؤينة  الإ�سعاعات  من  بالوقاية  اخلا�ض 

1982، �سدر القانون رقم )4( اخلا�ض بنقل املواد اخلطرية عام 1987م ، ويف عام 2007 
باإعداد  م �سدر القانون رقم )15( املتعلق بحماية البيئة وتقوم موؤ�س�سة الطاقة الذرية حالياً 

القانون النووي الليبي. اأما ب�ساأن الإجراءات الرقابية ففي بداية التجربة الليبية مت اإ�سناد مهام 

تنفيذ القانون رقم )2( يف �ساأن تنظيم ا�ستعمالت الإ�سعاعات املوؤينة والوقاية من اأخطارها 

اإىل اإدارة الوقاية والفيزياء ال�سحية التابعة ملركز البحوث النووية ملتابعة كل امل�سادر امل�سعة يف 

امل�ست�سفيات وال�سركات امل�ستخدمة مل�سادر اإ�سعاعية ومراقبة م�ستوي الإ�سعاع يف جميع املواد 

امل�ستوردة من اخلارج.

ويف عام 2000م مت اإن�ساء مكتب الرقابة الإ�سعاعية والآمان النووي بالهيئة القومية للبحث 

العلمي، ثم اأعيد ت�سميته با�سم مكتب الرقابة النووية خالل عام 2009م واآلت تبعيته ملوؤ�س�سة 

الطاقة الذرية واأ�سندت له املهام التالية:

�صياغة متطلبات وت�صريعات ال�صالمة ) الآمان ( النووية . 

-  �صياغة املعايري والرموز .  

التطـــور العام 

الربنامج الليبي
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لآمان  امل�صتقبلي  التقييم   -  

تقارير  ومراجعة  النووية  املن�صاآت 

الآمان النووي . 

-  العتماد والرتاخي�ش للمن�صاآت 

النووية . 

-  التفتي�ش عن املن�صاآت النووية . 

القوانني  تطبيق  من  التاأكد   -

والت�صريعات النووية . 

- التن�صيق مع الهياكل الوطنية والدولية املعنية بالن�صاطات الرقابية     

وقد ان�سمت ليبيا اإيل العديد من املعاهدات والتفاقيات الدولية ذات العالقة بالأن�سطة 

النووية مثل معاهدة عدم انت�سار الأ�سلحة النووية وقامت بامل�سادقة علي اتفاقية احلماية املادية 

للمواد النووية واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي اأو طارئ اأ�سعاعي، كما وقعت اأي�ساً 

على اتفاقية تقدمي امل�ساعدة يف حالة وقوع حادث نووي اأو طارئ اإ�سعاعي. ويف جمال التعاون 

للطاقة  ال�سلمية  ال�ستخدامات  للتعاون يف جمال  التفاقيات  العديد من  ليبيا موؤخرا  اأبرمت 

الذرية مع كل من الحتاد الرو�سي وفرن�سا والأرجنتني واأوكرانيا ومذكرة تفاهم مع كندا.

اأ�سار الدكتور مريزا �سلمان خلف اإىل اأن م�سروع دول جمل�ض التعاون اخلليجي قد انطلق 

يف �سبتمرب 2005 وذلك بهدف ربط دول جمل�ض التعاون اخلليجي عرب �سبكة كهرباء متكاملة، 

وخف�ض كلفة توليد الطاقة الكهربائية يف جميع دول جمل�ض التعاون اخلليجي. 

خططت مملكة البحرين لإن�ساء م�سروعات حمطات كهرونووية، مما تطلب �سرورة اإجراء 

لالأن�سطة  القانوين  والإطار  الت�سريعات  وكذلك  التحتية،  للبنية  الراهنة  للحالة  دقيق  تقييم 

النووية، والقيام ببع�ض الإجراءات ا�ستملت على الآتى: 

القرار رقم  النووية مبوجب  ال�صلمي للطاقة  العليا لال�صتخدام  القومية  اللجنة  اإن�صاء   -

يف  لكهرباء  لتوليد  النووية  الطاقة  لتطوير  �صروري  هو  ما  بكل  للقيام   2009 ل�صنة   )29(

مملكة البحرين وذلك باتباع تو�صيات وكالة الطاقة الذرية.

- تعيني الفريق الفني من قبل مكتب رئي�ش الوزراء يف اأكتوبر2009 لتقدمي امل�صورة للجنة 

الوطنية، والقيام مبا يلي:

اأ( جمل�ش التعاون اخلليجي

-  امل�صاركة مع فريق اخلرباء بدول جمل�ش التعاون اخلليجي.

 - التعاون التقني مل�صاريع اإقليمية مع وكالة الطاقة الذرية.

ب( الهيئة العربية للطاقة الذرية

-  ح�صور التدريب وبرامج التنمية

الربنامج البحريني
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-  امل�صاركة يف ال�صبكة العربية للتنظيمات النووية

   ج( الربنامج الوطني

- اعتماد نظام قانوين دويل.

- �صياغة القانون الوطني النووي.

-  �صياغة ومراجعة مقرتح درا�صة اجلدوى للموقع.

-  اإعداد ميزانية للربنامج الوطني النووي

-  اإعداد برامج لزيادة الوعي العام حول الطاقة النووية وتطوير املوارد الب�صرية

د( النظام القانوين الدويل

�سعت مملكة البحرين  لنيل ع�سوية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة 

الذرية. وح�سلت على  ع�سوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف اأيلول / �سبتمرب 2007. كما 

ان�سمت اإىل التفاقية املعدلة للتعاون العربي يف ا�ستخدام الطاقة الذرية لالأغرا�ض ال�سلمية 

مبوجب القانون رقم )17( ل�سنة 2008.

اجلل�سة الثانية: 

تراأ�ض اجلل�سة الثانية امل�ست�سار عماد اأبو النعاج، من اأمانة املجل�ض الوزاري العربي للكهرباء 

- الأمانة العامة جلامعة الدول العربية - وت�سمنت اجلل�سة خم�ض حما�سرات كانت اأولها:

للطاقة  اليمنية  الوطنية  الوكالة  من  بهران،  م�سطفى  الدكتور  املحا�سرة  هذه  وقدم 

التوقعات  ا�ستعر�ض خاللها   ،NATEC النووية 

امل�ستقبلية للنمو ال�سكاين والطلب على م�سادر 

الطاقة  من  املتوقع  وال�ستهالك  الطاقة 

بعدها  وانتقل   2030 عام  حتى  الكهربائية 

النووية  الطاقة  اقت�ساديات  عن  ملحة  لتقدمي 

ملحطات  وال�سيانة  الت�سغيل  تكاليف  وتطور 

توليد الطاقة با�ستخدام الوقود النووي، وقدم 

ل�سناعة توليد الطاقة النووية بالدول  منوذجاً 

العربية يتوقع خالله اأن تتوىل جمموعة �سركات 

)اأجنبية يف معظمها( �سوف تتوىل م�ساألة تطوير الإنتاج يف حمطات للطاقة النووية على م�ستوى 

الدول العربية يف حالة �سمان الدولة للطلب على الطاقة الكهربائية وتنفيذها للوائح التنظيمية 

امل�سغلة  وال�سركات  الدولة  النووية م�سئولية م�سرتكة بني  النفايات  واأن تكون معاجلة  الالزمة 

النماذج املالية املمكنة لبناء محطات قدرة نووية في الدول النامية 

املحور الثاين: التعاون العربي يف بناء حمطات القوى

Nuclear 
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بالتعاون، كما ي�سرتط النموذج الذي قدمه الدكتور بهران يف حما�سرته توفري احلوافز ال�سريبية 

اإعفاءات  ومنح  امل�ستثمر  املال  راأ�ض  ا�سرتداد  وحتى  الت�سغيل  تاريخ  من  املمتدة  الفرتة  خالل 

�سريبية حمفزة للم�ستثمرين والق�ساء على خطر ال�سيطرة التنظيمية املطلقة من جانب الدولة 

باأن تتمتع اجلهات امل�سرعة بنوع من ال�ستقاللية واأن يتم منح تراخي�ض الإ�ستثمار بدون مقابل 

اأي اأن تتمتع امل�ساريع ال�ستثمارية يف جمال الطاقة النووية بتاأييد عام من قبل الدول.

وقدم املحا�سرة الثانية املذكور عنوانها اأعاله الدكتور اأحمد عبد احلليم، من موؤ�س�سة 

الهتمام  تزايد  اإىل  بالإ�سارة  ا�ستهلها  النووية،  والهند�سة  لال�ست�سارة  املتحدة  دور�ست 

العاملي بالطاقة النووية ومزايا ا�ستخدامها يف توليد الكهرباء وقال اأن التعليم الأكادميي 

يف جمال الطاقة النووية غري كافئ حيث يعترب جمال الهند�سة النووية وتقنياتها من العلوم 

التطبيقية، كما اأن مهند�سي الطاقة النووية يجب انخراطهم يف برامج تدريبية عملية حتى 

يتمكنوا من ا�ستيعاب خ�سو�سية هذه ال�سناعة واأن تكاليف تاأهيل القوى العاملة يف املجال 

النووي تعترب �سئيلة باملقارنة مع تكاليف اإن�ساءاتها الباهظة، واأن اأغلب دول العامل كانت 

قد تخلت عن اهتمامها بهذا املجال منذ تالحق الكوارث النووية وخ�سو�ساً حادثي مايل 

ايالند يف بن�سلفانيا وت�سرنوبل ال�سهريتني، وخف�ست ميزانيات التدريب والتاأهيل يف هذا 

املجال، واأخرياً قدم الدكتور بن حليم مقرتحاً  لتدريب اأكرث فعالية يف الدول التي تقوم  

بتطوير القدرة النووية ين�ض على زيادة الدعم احلكومي للمختربات الوطنية، ومفاعالت 

البحوث، واجلامعات، ودعم التدريب يف جمالت التنقيب عن اليورانيوم والتعدين والتحويل 

مقترح لتدريب أكثر فعالية في الدول التي تقوم  بتطوير القدرة النووية
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والت�سنيع، ومعاجلة النفايات، والتدريب من اأجل وظائف الرقابة الأ�سا�سية مثل ال�سالمة 

ال�سناعية وال�سالمة النووية وال�سمانات النووية، والأمن، وال�سيانة با�ستخدام كبار اخلرباء 

من قطاع ال�سناعة، واخلدمات ال�ست�سارية، واملنظمات الدولية على نطاق اأو�سع ورعاية 

طالب اجلامعات واملتدربني يف ال�سناعة النووية.

قدم املهند�ض/ خالد ح�سن، اإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، املحا�سرة الثالثة املذكور 

عنوانها اأعاله،، حيث ا�ستعر�ض الو�سع احلايل ل�سبكات الربط الكهربائي العربي والتوقعات 

على  الطلب  تعزيز  يف  ودورها  العربية  الدول  يف  الكهربائية  الطاقة  على  للطلب  امل�ستقبلية 

الكهرباء يف الوطن العربي وانعكا�ض ذلك على دعم م�ساريع حمطات توليد الكهرباء بالطاقة 

النووية، ثم قدم الدكتور علي حينون من هيئة الطاقة الذرية ال�سورية وم�ست�سار الطاقة بجامعة 

الدول العربية، املحا�سرة الرابعة بعنوان دور اخليار النووي يف ال�سرتاتيجيات العربية امل�ستقبلية 

التخطيط  ا�ستهلها مبقدمة عن  اإقليمية،  التحتية: مقاربة  البنى  الطاقة ومتطلبات  لإمدادات 

املتكامل للطاقة اأكد فيه على اأن تخطيط الطاقة النووية ل ميكن عزله عن التخطيط ال�سامل 

مل�سادر الطاقة الأخرى حالة كون الطاقة النووية م�سدراً مكماًل ولي�ض بديال عن م�سادر الطاقة 

الأخرى واأن تخطيط الطاقة النووية يحتاج اإىل ا�ستثمارات �سخمة وفرتة طويلة من الإعداد 

وينطوي على خماطر عالية. وبعد اأن تعر�ض الدكتور حينون ملتطلبات تعزيز البنية الأ�سا�سية 

 شبكات الربط الكهربائية العربية ودورها في دعم مشاريع
محطات القدرة النووية في الدول العربية
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لإن�ساء حمطة نووية مركزاً على �سرورة مراعاة متطلبات ال�ستثمارات التمويلية العالية وعبئها 

على القت�ساد الوطني يف ر�سد مبالغ كبرية خالل فرتة وجيزة لتمويل تكاليف الإن�ساء املرتفعة 

الأ�سا�سية الالزمة لإن�ساء  البنية  اإقليمي عربي لتحديد  مل�سروع  نووية، قدم مقرتحاً  للمحطة 

حمطات نووية يف الدول العربية واعتماد اآلية وخمطط عمل لتطويرها، تتطلب مدة العمل به 

حوايل ال�سنتني،

الطاقة  مفهوم خمطط  مدخلها  ا�ستعر�ض يف  التي  املحا�سرة  هذه  حينون  الدكتور  قدم   

ملنظومة  الأعظمي  التو�سع  �سي�سهده  الذي  واملدى   ،Integrated Energy Planning املتكامل 

ذات  والف�سليات  الكهربائي،  الربط  �سبكة  ودور  العربية  الدول  الكهربائية يف  الطاقة  توليد 

النووية ل يتم مبعزل عن  اأن خمطط الطاقة  اإىل  واأ�سار  النووي.  ال�سلة بالدخول يف اخليار 

اأنه واحد من خيارات التزود بالطاقة الكهربائية، وهو عايل  خمطط الطاقة املتكامل، حيث 

املخاطر  عايل  وهو  والتنفيذ،  الإعداد  طويال يف  ووقتا  �سخمة،  ا�ستثمارات  ويتطلب  الكلفة، 

كذلك. ويبني ال�سكل التايل العنا�سر التي يتم ال�ستناد اإليها لو�سع خمطط الطاقة املتكامل، 

ومنها اآماده الزمنية .

 دور الطاقة النووية يف اال�سرتاتيجية العربية امل�ستقبلية لتوفري الطاقة الكهربائية 

ومتطلبات بناها القاعدية: مقاربة اإقليمية  

التحليل القت�صادي حتليل الطلب على الطاقة

اأدوات التحليل

ميزان العر�ش/ الطلب

املوا�صفات تكنولوجيا 
الطاقة

تقديرات م�صادر 
الطاقة

�صيا�صة الطاقة

تقديرات الأثر 
املايل والبيئي

ا�صرتاتيجية اإمدادات 
الطاقة امل�صتدامة

التكرار

املدى الق�سري  املدى املتو�سط املدى الطويل

3 �سنوات 10 �سنوات 50 �سنة

خمطط الطاقة املتكامل
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وقدم املحا�سر يف ال�سورة التو�سيحية التالية خمتلف العنا�سر التي ت�سكل ذلك الرتباط 

والعتماد املتبادل بني الطاقة واملاء وا�ستخدام الأر�ض واملناخ.  

التحتية  البنية  لتطوير  واعدة  النووي ميثل فر�سة  اأن دخول اخليار  اإىل  املحا�سر  واأ�سار 

ال�سناعية والعلمية، حيث اأن النخراط يف املجال النووي وبناء حمطات طاقة نووية ي�ساهم يف 

بناء قدرات علمية متميزة يف واحدة من املجالت العلمية بالغة الدقة وعالية التكنولوجيا ويحتم 

املجالت  العميقة على  الآثار  وال�سناعية ذات  الهند�سية  الفعاليات  الكثري من  تفعيل وتطوير 

التنموية الأخرى. وميكن حتقيق الأمن الطاقي من خالل تنوع امل�سادر وتقليل العتماد على 

امل�سادر الأحفورية املهددة بالن�سوب. لكن حتقيق ذلك مير بالعديد من املراحل والتح�سريات 

وال�ستعدادات ذات ال�سلة بالقت�ساد وتوافر الكادر العلمي والتقني املدرب، وينتهي عند القيام 

بت�سييد مفاعالت نووية �سغرية للتدريب والتجريب، ليتم النتقال بعدها اإىل بناء حمطات توليد 

القدرة الكهربائية بالطاقة النووية، ودون ذلك �سروط وتهيئة ظروف بالغة التعقيد، تدخل �سمنها 

متطلبات املوقع، وال�سروط اجليولوجية واملناخية ذات ال�سلة به، والبنية التحتية املتوافرة من 

طرقات و�سبكات كهرباء، و�سائل الت�سال. كما تتم درا�سة من�سوب الطرح الإ�سعاعي امل�سموح 

املائية  املنابع  على  ذلك  لتاأثري  اإ�سافًة  الرياح  واجتاه  املجاورة  ال�سكانية  للكثافة  بالنظر  به: 

املجاورة كالأنهار والبحريات. 

وتاأتي بعد ذلك متطلبات التنظيم النووي،  حيث ينبغي اأن يخ�سع الأمر اإىل جملة من القواعد 

على  املعمق  والطالع  النووية،  للمن�ساآت  بالرتخي�ض  اخلا�سة  الوطنية  والتنظيمات  القانونية 

منهجية الرتخي�ض يف بلد املن�ساأ، والطالع على الوثائق الفنية والإر�سادات العاملية لال�ستئنا�ض 

بها اأثناء عملية الرتخي�ض. ويف خ�سم ذلك يجب اأن تراعى متطلبات تعزيز البنية الأ�سا�سية 

لإن�ساء حمطة نووية، وتدخل �سمن ذلك املتطلبات الفنية من قبيل مراعاة ب�ساطة الت�سميم 
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الإن�سان  بني  والرتابط  الإن�ساين  العامل  وال�سهر على  الت�سميمية(،  )مراعاة احلدود  وجودته 

والآلة، وتوحيد املوا�سفات و اعتماد التكنولوجيا ذات الكفاءة املثبتة، ومراعاة م�ساألة الإق�ساء 

من اخلدمة عند نهاية عمر املحطة، وحماية ال�ستثمار بالتن�سيق مع املمول واملورد. كما يتعني 

كذلك اأن تراعى قابلية الإن�ساء وال�سيانة، والقواعد والنظم واملعايري الفنية النافذة عاملياً ومنها 

معايري الأمان ال�سادرة عن الوكالة  الدولية للطاقة الذرية، ومعايري الـISO، والقواعد والنظم 

.ASME والكود الهند�سي ،).. ،US NRC، AECB، IPSN، DIN( واملعايري للبلد امل�سمم

كما ينبغي اأن يعمل ح�ساب دقيق للمتطلبات القت�سادية، ومراعاة متطلبات ال�ستثمارات 

التمويلية العالية وعبئها على القت�ساد الوطني يف ر�سد مبالغ كبرية خالل فرتة وجيزة لتمويل 

تكاليف  يف  الوطنية  امل�ساركة  لن�سبة  الكبري  ؛والتاأثري  نووية  ملحطة  املرتفعة  الإن�ساء  تكاليف 

الإن�ساء؛ ويتعني اأي�سا اأن توؤخذ يف احل�سبان متطلبات الأداء، ومتطلبات الأمان، كال�سمود �سد 

احلوادث، وحماية وتخفيف ال�سرر عن قلب املفاعل، واحلماية �سد التخريب، واأخريا متطلبات 

اإدارة الوقود والنفايات  وغريها.

للعمل  املر�سحة  الكهربائية  الطاقة  توليد  بني حمطات  مقارنة  ذلك  بعد  املحا�سر  وعقد 

م�ستقباًل اأبرزت اأن حمطات املولدات الغازية بحجم 100-200 ميغاواط التي ت�ستخدم وقود 

النفط اخلفيف والغاز الطبيعي هي الأقل تكلفة للكيلوواط، و�سمن جمموعة املحطات التي 

اأقل فرتة زمنية لإن�سائها، بينما متركزت حمطات الدورة املركبة  بحجم 750-300  تتطلب 

ناحية  من  الأوىل  املرتبة  يف  الطبيعي  والغاز  اخلفيف  النفط  وقود  ت�ستخدم  التي  ميغاواط  

الكفاءة كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:

Unit Size 

[MW] 

Overnight 

cost 

[$/kW] 

Economic life 

[y] 

Const-

time 

[y] 

Plant factor 

[%] 
Fuel 

Efficiency 

[%] 

CC_PP 300-750 825 30 3 90 NG+LO 45 

GT_PP 100-200 480 25 2 92 NG+LO 32 

ST_PP 300-700  920 35 4 93 NG+HF 41 

Nuc-PP  1000 1800-2500 50 6 82 NF 34 

Coal_PP 500 1500 35 5 75 Coal 40 

PV_PP 5-10 4480 30 2 50 - - 

Solar_PP 100 3150 30 2 50 - - 

Wind_PP - 1200 20 2 33 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, NG: natural gas, HF: heavy fuel, LO: light oil, NF: 

nuclear fuel 
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وكان ذلك هو عنوان املحا�سرة اخلام�سة التي قدمها الدكتور �سوء م�سباح من الهيئة العربية 

للطاقة الذرية، وا�ستهلها با�ستعرا�ض الو�سع احلايل لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية يف العامل، 

حيث ذكر اأن عدد املفاعالت النووية يف العامل قد بلغ الآن  439 مفاعل نووي عامل يف 31 بلداً 

بقدرة توليد كهربية اإجمالية تبلغ 374,000 ميغاواط كهربائي وهناك 57 مفاعال حتت الإن�ساء 

و151 مفاعل خمطط لإن�سائها اأما عدد املفاعالت التي يزمع اإن�ساوؤها يف امل�ستقبل فيبلغ 345 

مفاعل،. ويدر�ض نحو 43 بلدا ا�ستخدام اخليار النووي لتوليد الطاقة، ومن بينها اأغلب البلدان 

العربية وبع�ض بلدان اأمريكا اجلنوبية واأ�سيا، واأبدى نحو 25 بلدا اهتماما باخليار النووي وهو 

ما يو�سحه ال�سكل التايل:

وبني الدكتور م�سباح اأن الإرادة ال�سيا�سية متوفرة لدى الدول العربية باعتبار اخليار النووي 

يف توليد الطاقة قد بات م�ساألة مقبولة لديها، وخيارا مطروحا وقابال للتنفيذ، حيث اأ�سدر 

جمل�ض اجلامعة العربية على م�ستوى القمة يف كل من اخلرطوم، الريا�ض، دم�سق قرارات تتعلق 

والتو�سع يف  ال�سروع  اإىل  العربية  الدول  تن�ض على دعوة  الذرية  للطاقة  ال�سلمي  بال�ستخدام 

ا�ستخدام التقنيات النووية ال�سلمية يف كافة املجالت التي تخدم التنمية امل�ستدامة واأن توؤخذ 

يف العتبار احلاجات املتنوعة ملختلف الدول العربية، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الالزمة، 

العلوم  بامتالك  خا�سة  عربية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  من  وطلبت 

والتقنيات النووية لالأغرا�ض ال�سلمية حّتى العام 2020، ومت تكليف الأمانة العامة وبالتعاون 

مع الهيئة العربية للطاقة الذرية باتخاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ هذا القرار مبا فيها عقد 

الجتماعات واللجان الالزمة لتنفيذ هذا القرار.

نحو برنامج عربي متكامل لبناء حمطات قدرة نووية:

 روؤية �لهيئة �لعربية للطاقة �لذرية لربنامج �إقليمي
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كما ن�ست قرارات جمل�ض اجلامعة العربية على م�ستوى القمة يف اخلرطوم والريا�ض ودم�سق على 

اإقامة تعاون عربي م�سرتك يف جمالت تطوير ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية والتكنولوجية املتعلّقة 

بها، وتنفيذ برنامج عملي ي�سمل م�سروعات م�سرتكة لتطوير ا�ستخدام هذه التكنولوجيا خلدمة خمتلف 

جمالت التنمية يف املنطقة العربية وخا�سة يف جمالت الطاقة واملياه والطب والزراعة وال�سناعة، وطلبت 

من الأمني العام للجامعة العربية ت�سكيل فرق من اخلرباء واملتخ�س�سني، مب�ساركة الهيئة العربية للطاقة 

الذرية لدرا�سة �سبل ومتطلبات اإقامة هذا التعاون من خالل برنامج عربي متكامل.

ون�ست قرارات قمة الدوحة 2009 على اعتماد الإ�سرتاتيجية العربية لال�ستخدامات للطاقة الذرية 

حتى العام 2020 والطلب من اجلهات املخت�سة يف الدول العربية و�سع خطط وبرامج تف�سيلية ملا ورد 

بها، كما ن�ست اأي�ساً على الطلب من الهيئة العربية للطاقة الذرية تقدمي امل�ساعدة الفنية للدول العربية يف 

تنمية البنية التحتية لربامج ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة والتن�سيق بني الدول العربية لتبادل اخلربات 

للهيئة  اإ�سافية  ميزانية  اعتماد  بدرا�سة  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  وتكليف  اخل�سو�ض،  هذا  يف 

لتنفيذ هذه اخلطط، وجاءت قرارات قمة �سرت 2010 موؤكدة على قرارات القمم ال�سابقة باخل�سو�ض 

و�سرورة متابعة تنفيذها.

اأن  على  م�سباح  الدكتور  اأكد  العربية،  الدول  يف  الذرية  الطاقة  ل�ستخدام  احلايل  الو�سع  وحول 

النووية،  الطاقة  ا�ستخدام  يف  والتطور  الإمكانيات  من  الدرجة  نف�ض  على  لي�ست  العربية  الدول 

اإىل  وا�سحة  حاجة  يف  وهي  ومتفاوتة  حمدودة  نووية  واإمكانيات  اأن�سطة  لديها  العربية  فالدول 

وا�ستدامة  بداية  اأجل  من  والتقني  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على  للقدرات  وبناء  قوية  نووية  حتتية  بنية 

اإن�ساء  اإىل  احلاجة  على  واأكد  والأمن،  الأمان  من  عال  م�ستوى  على  القوى  ملحطات  نووي  برنامج 

النوويني،  والأمن  الأمان  والرقابية،  الت�سريعية  بالأطر  املتعلقة  التحتية  البنية  وا�ستدامة  تطوير  و 

نظام  وا�ستدامة  وتطوير  تاأ�سي�ض  خالل  من  امل�سعة،  النفايات  واإدارة  للطوارئ  وال�ستجابة  ال�ستعداد 

الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأر�ستها  التي  العاملية  والأدلة  املعايري  ورقابي وطني مبني على  ت�سريعي 

وج�سم رقابي م�ستقل، �سّفاف، فّعال، قوي وذو �سالحيات وجمهز ب�سرّياً  باملهارات الالزمة ومالياً.

الب�سرية املوؤهلة  اإىل توفري املوارد  اأكد على احلاجة اإىل وجود نظام تعليم وطني كفء يهدف  كما 

وتقاناتها وتدربوا عليها  النووية  العلوم  ا�ستوعبوا  اأخ�سائيني ومهند�سني وعلميني ذوي مهارة عالية  من 

واأ�سبح لديهم اخلربة الكافية لت�سغيل املحطة النووية ب�سكل كفوؤ واآمن، و�سرورة تاأ�سي�ض ثقافة ال�سرامة 

والن�سباط لإدارة تقنية حمطات القوى النووية بفعالية تامة ون�سر ثقافة الأمان والأمن.
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اجلل�سـة الثالثـة:

تراأ�ض اجلل�سة الثالثة الدكتور ت�سول هو يون من كوريا اجلنوبية، وت�سمنت اجلل�سة �ست 

حما�سرات وهي:

املعهد  بارك،  ون  يون  الكورية.  النووية  التجربة   

الكوري لالأمان النووي.

 مزاوجة توليد الطاقة وحتليه املياه يف حمطات القدرة 

النووية يف ال�صني. واجن ينج، اإدارة الطاقة الوطنية. 

 توليد الكهرباء بالطاقة النووية يف القت�صاديات 

العزيز،  اأهاب عبد  النا�صئة، التحديات واحللول. 

هينان باليكي.

بن  نورملي  املاليزي.  النووية  القدرة  برنامج   

م�صلم، جامعة ماليزيا.

 تطوير البنية التحتية من خالل التعاون النووي 

الوليات  وزارة اخلارجية،  املدين. مارك همفري، 

املتحدة الأمريكية

اإزالة   مزاوجة حمطة القدرة النووية مع حمطة 

امللوحة. �صني تيامنن، �صركة ال�صني الوطنية النووية.

املحور الثالث: التجارب العاملية للقدرة النووية
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جتربة كوريا اجلنوبية جديرة بالهتمام من حيث جناح هذه الدولة 

يف التخطيط ال�سليم والذي يربز وا�سحاً من خالل النجاح الذي حققته مقارنة بق�سر الفرتة 

الزمنية مل�سروعها النووي، فلقد بداأ الكوريون اجلنوبيون التفكري يف دخول النادي النووي عام 

الذرية و�سراء مفاعل  العاملية للطاقة  الوكالة  التحقت كوريا اجلنوبية بع�سوية  1960 عندما 
الأبحاث الأول، وخالل عقد ال�سبعينات مت بناء اأول حمطة طاقة نووية بكوريا اجلنوبية، ثم بداأ 

الكوريون اجلنوبيون جهودهم يف البحث والتطوير لتوطني التكنولوجيا النووية يف كوريا ، وخالل 

عقد الت�سعينات متكنوا من توطني التكنولوجيا النووية والعتماد على الذات يف اإنتاجها حملياً، 

ودخلت كوريا اجلنوبية الألفية الثالثة وهي يف م�ساف الدول املتقدمة يف جمال اإنتاج وت�سدير 

التكنولوجيا النووية ويوجد الآن يف كوريا اجلنوبية 20 حمطة طاقة نووية عاملة حالياً.

القيا�سي،  زمنه  املحقق خالل  النجاح  الكورية اجلنوبية يف  بالتجربة  الهتمام  اإن جاذبية 

حكيمة  اإدارة  وتبنتها  طموحة  اأهداف  يف  انعك�ست  املعامل  وا�سحة  روؤية  وجود  من  ينبع  اإمنا 

بالتخطيط ال�سليم واملثابرة والعمل، فاإذا كان تعريف الإدارة باأنها علم ال�ستغالل الأمثل للموارد 

الب�سرية وهذا هو عن�سر  ملواردها  اإدارتها  بنجاح  لكوريا اجلنوبية  الإقرار  بد من  املتاحة، ل 

النجاح الأ�سا�سي يف م�سروعها النووي، فكوريا اجلنوبية خالل فرتة ال�ستينات بلد نام كان قد 

خرج لتوه من حرب ال�ستنزاف الكورية ول ميتلك احتياطيات من اليورانيوم، فال وجود للمادة 

اخلام لبناء ال�سناعة عليها، ولكنه ا�ستند على راأ�ض ماله الب�سري، فا�ستثمره ال�ستثمار الأمثل، 

ويقر الكوريون اجلنوبيون باأن جناحهم يف الربنامج النووي مبعثه النجاح يف ا�ستثمار مواردهم 

برناجماً  بداأت  النووي  النادي  التفكري يف دخول  اجلنوبية  كوريا  بداأت  اأن  فبمجرد  الب�سرية، 

الإقرار  من  ولبد  تخ�س�ساته،  املجال مبختلف  هذا  العاملة يف  قوتها  وتاأهيل  لتدريب  مكثفاً 

بنجاحها يف ذلك. 

اجلل�سـة الرابعـة: 

�ست  اجلل�سة  وت�سمنت  العراق  من  الباهلي  معيدي  حامد  اأ.د.  الرابعة  اجلل�سة  تراأ�ض 

حما�سرات هي:

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  دعم   

للتخطيط للقدرة النووية وتطويرها: 

نطاق خدمات الوكالة واأمناط التعاون 

الفني. علي بو�صاحـة، الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

اليورانيوم.  وتعدين  ا�صتك�صاف  عقود   

كري�ش براون، نورتون روز، �صركة القانون 

الدويل، اململكة املتحدة.

ال�صراء لبناء نووي جديد.   متطلبات 

�صركة  روز،  نورتون  بوي�صون،  اأندرو 

املحور الرابع: مو�سوع�ت ت�أ�سي�س برامج القدرة النووية

موقع لهاغ الفرن�صي حيث تتم اإعادة معاجلة الوقود النووي



 النفط والتعاون العربي  - 134

134

القانون الدويل.

النووي،  والأمن  الإ�صعاع  من  احلماية  معهد  غاريل،  كري�صتوف  جان   IRSN. خربة  البيئي:  امل�صح  اأمثلة   

فرن�صـا.

فري�صفيلدز  هيوز،  جوزيف  النووية.  القدرة  برامج  اأجل  من  للمنطقة  املتوافقة  القانونية  التحتية  البنية   

بروكهاو�ش ديرجنر.

 خ�صائ�ش الت�صميم والأ�صاليب الراقية لتنفيذ اأنظمة ر�صد الإ�صعاع. فران�صي�صكو في�صينانزا، مياتك�ش.

اجلل�صـة اخلام�صة:  

وتراأ�سها  اأ.د. عـادل الطـرابل�سي من تون�ض والدكتور اأهاب عبد العزيز من كندا و ت�سمنت 

اجلل�سة �ست حما�سرات تلتها جل�سة نقا�ض:

 املبادرات الرقابية لتعزيز الأمان النووي يف كوريا. يون ون بارك، معهد الأمان النووي الكوري، كوريـا اجلنوبية.

ال�صغرية  النووية  للربامج  مثالية  اإ�صرتاتيجية  والت�صريف:  التخزين  ب�صاأن  الإقليمي  التعاون   

واجلديدة. ت�صارلز ماكومبي. جمعية اأريو�ش، �صوي�صـرا.

 مفـاعالت EPR: املحاكي يف قلب الت�صميم. عبا�ش جاليل جعفري، اأريفا، فرن�صـا.

�صركة  بالليل،  عبا�ش  البيئي.  والتقييم  اجلديدة  النووية  املواقع  لختيار  الرئي�صة  العنا�صر   

ال�صت�صارة الهند�صية النووية، جينيفـار، كنـدا.

 تخفيف احلوادث ال�صديدة يف حمطات القدرة النووية احلديثة. نيل هارمان، �صريكو للخدمات 

الفنية، اململكة املتحدة.

 مفاعل القوى النووي ال�صغري )FBNR( للدول النامية. فرهانغ �صفيدفا�ش، جامعة ريو غراند دو 

�صول، الربازيـل.

املحور اخلام�س: الأمـان والأمـن وال�ضمانات

3 

الأمان النووي م�صوؤولية اجلميع
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اجلل�سـة ال�سـاد�سة: 

 تراأ�سها اأ.د. حممـود ن�سر الديـن 

خم�ض  اجلل�سة  وت�سمنت  لبنان،  من 

حما�سرات وهي:

ميدان  يف  العربي  التعاون  برامج   

لإنتاج  النووية  الطاقة  ا�صتعمال 

الكهرباء واإزالة ملوحة مياه البحر. 

 ، الدين  ن�صر  حممود  الدكتور 

م�صت�صار بجامعة الدول العربية.

 النظام النووي العاملي لالأمن والأمان وال�صمانات. ممدوح ال�صنواين، قطاع اأمان املن�صاآت النووية، 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النم�صـا.

 معهد اخلليج للبنية التحتية للطاقة النووية: مقاربة متكاملة لالأمان والأمن وال�صمانات. اآدم 

ديفيد ويليام، خمترب �صانديا الوطني، الوليات املتحدة الأمريكية.

 م�صاكل الأمن وال�صمانات لأنظمة اجليل الرابع للطاقة النووية. ما�صيمو زوكيتي. املجمع التقني 

يف تورينو باإيطاليا.

 الدور احليوي للعامل الب�صري وثقافة ال�صـالمة يف اأمان حمطات القدرة النووية حول العامل. جنم 

الدين م�صكاتي، جامعة جنوب كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية.

اجلل�سـة ال�سابعـة: 

تراأ�ض اجلل�سة ال�سابعة اأ.د. يا�سني اإبراهيم من م�سر، وت�سمنت اجلل�سة اأربع حما�سرات 

تلتها جل�سة نقا�ض:

معهد  اأحمد،  علي  ال�صيخ  اأوروبا.  يف   )TSO( الفني  الدعم  منظمات  �صبكات  خربة  الفنية:  الأمان  �صبكات   

احلماية من الإ�صعاع والأمن النووي، فرن�صـا.

ريزو،  بول  والتوجيهات.  التحديات  الدولية:  للمواقع  املحتملة  الزلزالية  املخاطر  حتليل  تطوير   

جمعية PCR املتحدة، الوليات املتحدة الأمريكية.

الوطني،  �صانديا  خمترب  اأبيتا،  هرني  العاملية.  الأمن  وبرامج  الوطنية  �صانديا  خمتربات  تقدمي   

الوليات املتحدة الأمريكية.

 الأمن والأمان النوويني: مقرتح ل�صبكة عربية، �صو م�صباح، الهيئة العربية للطاقة الذرية، تـون�ش.

يف نهاية املوؤمتر عقدت اجلل�سة اخلتامية وا�ستهلت بتالوة التو�سيات حيث اأ�سري اإىل اأن 

املحا�سرات واملناق�سات التي متت اأثناء املوؤمتر تناولت عدة ق�سايا رئي�سية لربامج بناء حمطات 

اجلل�صة اخلتامية والتو�صيــات 
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قوى نووية يف الدول العربية، وبعد ا�ستعرا�ض الربامج الوطنية يف الدول العربية وا�ستعداداتها 

والدرو�ض  اخلربات  لتبادل  العاملية  التجارب  على  الإطالع  وبعد  نووية.  قوى  حمطات  لبناء 

امل�ستفادة اأثناء تنفيذ هذه الربامج ومن خالل النقا�ض الذي مت حول اإمكانية تنفيذ برامج عربية 

م�سرتكة لبناء حمطات نووية من حيث اجلدوى واليجابيات وال�سعوبات فقد �سدر عن املوؤمتر 

التو�سيات التالية للمتابعة والتنفيذ وهي:

اأ - تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية واإعداد درا�صات حول :

- اإدارة وقيادة امل�صاريع النووية.

- تخطيط الطاقة.

-  درا�صة املواقع.

- الرتتيبات املالية لتمويل م�صاريع مفاعالت القوى.

- و�صع درا�صة اإقليمية حول تركيز املفاعالت النووية يف الوطن العربي.

- درا�صة لتلبية حاجيات الدول العربية من القدرات الب�صرية املتخ�ص�صة.

- الو�صع احلايل لهيئات الرقابة النووية والإ�صعاعية يف الدول العربية.

- اإمكانية تنفيذ م�صاريع عربية م�صرتكة لبناء حمطات القوى وكذلك �صيا�صة عربية واحدة 

للتزود بالوقود والتخل�ش من الوقود امل�صتنفد.

تنفيذ  يف  الوا�صحة  جهودها  يف  الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  دعم  �صرورة   - ب 

على  والتاأكيد   2020 العام  حّتى  ال�صلمية  لال�صتخدامات  العربية  الإ�صرتاتيجية 

متويل م�صاريع التعاون العربي امل�صرتك التي �صاغتها الهيئة العربية للطاقة الذرية 

يف جمال ال�صتعداد لبناء حمطات قوى نووية.

ج – زيادة الإهتمام بالتعاون العربي والإقليمي والعاملي يف الق�صايا الأ�صا�صية لبناء 

املحطات النووية.

اإىل �صرورة  نووية  بناء حمطات  رغبتها يف  التي عرّبت عن  العربية  الدول  دعوة   - د 

وجود مقاربة وطنية متكاملة لتعزيز بناها التحتية من اأجل بناء وت�صغيل وتفكيك 

املحطات النووية بكفاءة عالية واأمان واأمن عاليني.

هـ - الهتمام بنقل املعرفة واإدارتها مع التاأكيد على تطوير الإمكانيات الوطنية يف 

جمال الأمان النووي.

و - �صرورة اإيالء تطوير القوى الب�صرية يف املجال النووي والهتمام بها كونها اأ�صا�صية 

يف التح�صري للمحطة النووية الأوىل.

ز – الدعوة اإىل اعتماد اآلية عمل م�صرتكة لتقييم الإمكانيات الوطنية احلالية للدول العربية 

)البنية ال�صناعية – الإمكانات الب�صرية( وحتديد حجم امل�صاركة الوطنية املتوّقعة.

التحتية  البنية  اآلية عمل م�صرتكة لتطوير وتعزيز متطلبات  تبّني  اإىل  الدعوة   – ح 

مع التن�صيق والتعاون اجلاد يف هذا الإطار من خالل م�صروع تعاون تقني بني الدول 

العربية )باإ�صراف الهيئة العربية للطاقة الذرية(.

اإن�صاء جمموعة عمل )لدى اجلامعة العربية وهيئة الطاقة الذرية( حول  ط - دعم 

�صياغة وتقييم عرو�ش املحطات النووية مع بلورة اإ�صرتاتيجية م�صرتكة للتفاو�ش مع 

املوردين ملا لذلك من اأهمية ق�صوى يف هذه املرحلة يف املجالني التقني والتمويلي.
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ي – الدعوة اإىل اإن�صاء حماكي ملفاعل قوى لتدريب الكوادر بخ�صو�ش ت�صغيل املحطات.

واختتم املوؤمتر بتوجيه ال�سكر للم�ساركني على جهودهم التي بذلوها وما اأبدوه من حر�ض 

على اإجناح املوؤمتر واخلروج بهذه النتائج الإيجابية.

ل تزال الأن�سطة والإمكانيات النووية للدول العربية حمدودة ومتفاوتة، فالربامج النووية 

بنية  اإىل  وا�سحة  وهي يف حاجة  والتطور  الإمكانيات  من  الدرجة  نف�ض  على  لي�ست  العربية 

حتتية نووية قوية وبناء للقدرات على امل�ستوى املوؤ�س�سي والتقني اإذا اأرادت الدول العربية بداية 

وا�ستدامة برنامج نووي ملحطات كهرونووية على م�ستوى عال من الأمان والأمن، كما اأن الدول 

العربية بحاجة اإىل اإن�ساء وتطوير وا�ستدامة البنية التحتية املتعلقة بالأطر الت�سريعية والرقابية 

امل�سعة،  النفايات  واإدارة  للطوارئ،  وال�ستجابة  وال�ستعداد  النوويني  والأمن  الأمان  يف جمال 

من خالل تاأ�سي�ض وتطوير وا�ستدامة نظام ت�سريعي ورقابي وطني مبني على املعايري والأدلة 

العاملية التي اأر�ستها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيان رقابي م�ستقل، �ّسفاف، فّعال، قوي 

وذو �سالحيات وجمهز بالكوادر الب�سرية الالزمة ومالياً.

وحيث اأن الإرادة ال�سيا�سية متوفرة كما ورد يف قرارات القمم العربية املتعاقبة منذ موؤمتر 

اأن تتبعه لتحقيق  اخلرطوم عام 2006، فاإن الطريق الطويل الذي يجب على الدول العربية 

الب�سرية  املوارد  توفري  اإىل  يهدف  كفء  وطني  تعليم  نظام  با�ستحداث  يبداأ  النووية  اأهدافها 

املوؤهلة من اأخ�سائيني ومهند�سني وعلميني ذوي مهارة عالية لي�ستوعبوا العلوم النووية وتقاناتها 

كما  واآمن،  كفوؤ  ب�سكل  النووية  املحطة  لت�سغيل  الكافية  لديهم اخلربة  لي�سبح  عليها  ويتدربوا 

تاأ�سي�ض ثقافة ال�سرامة والن�سباط لإدارة تقنية املحطات الكهرونووية بفعالية  يتطلب الأمر 

تامة ون�سر ثقافة الأمان والأمن النووين

وتعترب مبادرة الهيئة العربية للطاقة الذرية يف تنظيمها للموؤمتر العربي الأول حول اآفاق 

الطريق  بداية  على  اأوىل  خطوة  النووية،  بالطاقة  البحر  مياه  ملوحة  واإزالة  الكهرباء  توليد 

الطويل، ولكنها فاعلة خللق منرب يتم من خالله ا�ستعرا�ض الأو�ساع احلالية واخلطط والآفاق 

امل�ستقبلية للتوجهات العربية نحو ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة الذرية

اخلال�صة
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مــــراجـعات الكــتــب

               مراجعة :  تركي حم�ش*

حمرر الكتاب: بيورن لونبورغ  Bjørn Lomborg، مدر�شة الأعمال يف كوبنهاغن. 

Cambridge University Press النا�شر: مطبوعات جامعة كمربيدج

 تاريخ  الن�شر: �شبتمرب 2010

يبدو اأن النتائج غري امل�شجعة ملوؤمتر املناخ الذي عقد يف كوبنهاغن يف كانون 

طريق  يف  تقف  التي  الرئي�شية  العقبات  عن  ك�شفت  قد   ،2009 دي�شمرب  الأول/ 

احلرارة  درجات  يف  الكبرية  للتغريات  حد  و�شع  اإىل  الرامية  اخليارات  خمتلف 

العاملية. وقد ركز اخلرباء الذين �شاهموا يف هذا الكتاب على التكاليف و الفوائد 

ملجموعة من اخليارات التي تت�شمن الهند�شة اجليولوجية، احلد من انبعاثات غاز 

ثاين اأك�شيد الكربون و امليثان و هباب الفحم، و التو�شع يف زراعة الغابات، و البحث 

يف �شبل تطوير طاقات ذات اإ�شدار منخف�ش من غازات الكربون، وت�شجيع نقل و 

تبادل التقنيات اخل�شراء، حيث در�ش الكّتاب اخلطوط العري�شة جلميع التكاليف 

والفوائد والنتائج املحتملة لكل خيار. ولتحفيز النقا�ش اأكرث فاأكرث، قامت جمموعة 

من القت�شاديني تت�شمن بينها ثالثة من احلائزين على جائزة نوبل، قامت بتقييم 

و ت�شنيف هذه اخليارات، مما ترك م�شاحة وا�شعة اأمام القّراء لت�شكيل منظورهم 

اخلا�ش حول اأف�شل ال�شبل للرد على ظاهرة الحتبا�ش احلراري.

حلول ذكية للتغري املناخي

مقارنة التكاليف و الفوائد
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يحمل  رئي�سيني،  ق�سمني  يف  الكتاب  يقع 

الق�شم الأول منهما عنوان “احللول”، و يت�سمن 

ثمانية ف�سول، كانت كما يلي:

1 - هند�شة املناخ.
اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  احلد   -  2

الكربون.

الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  ا�شطياد   -  3
بوا�شطة الغابات.

4 - التخفيف من انت�شار هباب الفحم.
5 - التخفيف من انبعاث غاز امليثان.

ال�شيا�شات  مع  التكيف  و  الأ�شواق   -  6
املحركة لها.

7 - التقنية التي تقودها ال�شيا�شة املناخية.
8 - نقل التقنية.

اأما الق�شم الثاين من الكتاب، فاأتى حتت عنوان “ت�شنيف الفر�ش” وت�سمن راأي اخلرباء 

القت�ساديني حول اخليارات واحللول التي قدمها الق�سم الأول.

الق�سم الأول

ت�سمن الف�سل الأول درا�ستني، قدمت الأوىل منهما تقييماً للفوائد املحتملة و التكاليف اخلا�سة 

 ،)SRM( ال�سم�سي  الإ�سعاع  اإدارة  عن  الأوىل  التقنيات،  من  فئتني  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  املناخ،  بهند�سة 

والثانية عن ا�سطياد غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف الهواء )AC(، وتو�سلت هذه الدرا�سة اإىل العديد من 

النتائج التي كان من بينها اأن الفوائد الكبرية ال�سافية واملحتملة من اإدارة الإ�سعاع ال�سم�سي تعني اأن 

هناك اأدلة قوية تدفع قدماً للبحث ب�سكل اأعمق يف تفا�سيل هذه التقنية على املدى الق�سري. 

اأما الدرا�سة الثانية يف هذا الف�سل فقد ناق�ست نتائج الدرا�سة الأوىل، م�ستندة اإىل اأن الأ�س�س 

والفرتا�سات التي طرحت حول اإدارة الإ�سعاع ال�سم�سي ل تندرج �سمن واقع الكيفية التي يعمل بها 

ال�سم�سي،  الإ�سعاع  اإدارة  تقنية  البحث يف  الكوين، وقد وافقت على وجود مربر ملتابعة  الأر�س  نظام 

لكنها حتفظت على اأن الفرتا�سات املطروحة يف الدرا�سة الأوىل ل تتبع بال�سرورة �سبل حتاليل الكلفة 

 .)CBA( والفائدة

ا�سطياد غاز الكربون

كما قدمت الدرا�سة ملخ�ساً لتحليل الدور املحتمل لتقنيات نزع ذرات الكربون يف 

عملية ا�سطياد غاز ثاين اأك�سيد الكربون، وناق�ست كلفة ا�سطياد ذلك الغاز مقارنة 

مع التقديرات العاملية لتكاليف اخليارات التقليدية الرامية اإىل احلد من النبعاثات، 

مع التاأكيد على اأن تقنية ال�سطياد تلك ت�ستحق بذل املزيد من اجلهد لدرا�ستها. 

Smart Solutions to Climate Change
Comparing Costs and Benefits

املوؤلفون امل�شاهمون يف الكتاب:

Contributors :Bjørn Lomborg, Eric Bickel, Lee 
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Christopher Green, Valentina Bosetti, Gregory Nemet, 
Zili Yang, David Popp, Nancy L. Stokey, Vernon L. 
Smith, Thomas C. Schelling, Finn E. Kydland, Jagdish 

N. Bhagwati



مراجعات الكتب

141

كما نظرت هذه الدرا�سة للعواقب املحتملة و غري املق�سودة من الهند�سة املناخية، 

وقدمت ح�سابات لقيمة املعلومات )VOI( التي قد تنتج عن عمليات البحث و التطوير 

)R&D(، وذهبت اإىل اأبعد من ذلك لتقدم نظرة نقدية عن الفرتا�سات النظرية التي 

تقوم عليها معايري قيمة املعلومات. 

تكاليف وفوائد  بينها عن  الأوىل من  الثاين ثالث درا�سات، دارت  الف�سل  قدم 

اأن  اإىل  وخل�ست  خمتلفة،  �سيناريوهات  اإطار  يف  الكربونية  النبعاثات  من  احلد 

ال�سيا�سات التدريجية امل�سممة ب�سكل جيد للحد من النبعاثات، ميكنها اأن ت�ساهم 

ب�سكل كبري يف تخفي�س النبعاثات وبتكلفة اجتماعية ب�سيطة. اأما ال�سيا�سات غري 

اإىل  الكثري يف وقت ق�سري، فقد حتتاج  اإىل فعل  التي تنحو  اأو اخليارات  الدقيقة 

تكاليف كبرية. ولحظت هذه الدرا�سة اأن البحث الأكادميي يركز عموماً على النوع 

الأول من ال�سيا�سات، بينما مييل �سانعو القرار اإىل النمط الثاين منها. 

الغابات ... رئة العامل

وقد �سعت هذه الدرا�سة اإىل انتهاج خم�س �سيا�سات لتخفي�س انبعاثات غاز ثاين 

اأك�سيد الكربون، واأ�سارت اإىل اأن نقطاً �سارمة للغاية مثل الهدف الذي و�سعه الحتاد 

الأوربي والرامي حلفظ ارتفاع درجات احلرارة عند معدل اأقل من درجتني مئويتني 

)2o C(، قد تكون ذات كلفة باهظة جداً، بل وغري قابلة للتطبيق. ولكنها اأكدت يف 

نف�س الوقت على اأن ت�سميم �سيا�سات غري مثالية قد يكون بدوره ذي كلفة كبرية.

 اأما الدرا�سة الثانية يف هذا الف�سل فقد متا�ست اآراء كاتبها مع معظم ما ورد 

يف الدرا�سة الأوىل فيما يخ�س اآخر ما تو�سلت له الأبحاث القت�سادية يف جمال 
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على  ال�سوء  و�سلطت  و�سيا�ساتها،  املناخية  التغريات 

لأولويات  املبا�سر  ال�ستنباط  على  يقوم  متكامل  نهج 

تغري املناخ. بينما راأى كاتب الدرا�سة الثالثة اأن الف�سل 

عدم  منوذج  ي�سمل  مناخي  اإطار  على  ا�ستند  برّمته 

اليقني- املفاو�سات- التوزع )FUND(، ونتائج جمموعة 

من درا�سات املحاكاة التي يتم من خاللها بحث عدد 

من اخليارات وتقييمها. وحتفظت هذه الدرا�سة على 

العديد من النقاط يف هذا النموذج، وخل�ست اإىل اأنه 

عند درا�سة �سيناريوهات املحاكاة، فمن املمكن الو�سول 

اإىل نف�س النتائج با�ستخدام اأي منوذج اآخر. 

ويف الف�سل الثالث، نظرت اإحدى الدرا�سات اإىل اأهمية الغابات يف ا�سطياد غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون، واأ�سارت اإىل اأنه يف حالة تكاتف املجتمع لتباع �سيا�سة مثالية 

للحد من انبعاثات هذا الغاز، فاإن الغابات ميكنها اأن ت�ساهم يف احتجاز 30 % منه 

خالل هذا القرن، بينما لو اأ�سر املجتمع على اتباع ال�سيا�سة ال�سارمة التي تهدف 

فاإن هذه  مئويتني،  اأقل من درجتني  ارتفاع درجات احلرارة عند معدل  اإىل حفظ 

الغابات ميكن اأن ت�ساهم يف تخفي�س كلفة هذه ال�سيا�سة مبقدار 50 %. وقد ت�سمن 

هذا الف�سل درا�سة ثانية تتوافق من حيث اخلطوط العري�سة مع الدرا�سة الأوىل، 

املناخي،  التغري  ا�سرتاتيجية مكافحة  الغابات كجزء من  اأ�سجار  اأهمية  وتوؤكد على 

حيث اأن الغطاء النباتي الغابي يعد مبثابة الرئة التي جتدد وت�سفي هواء العامل.
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�سبل التحكم يف ال�سخام الفحمي

الفحمي  ال�سخام  اأن  على  منهما  الأوىل  اأكدت  درا�ستني،  على  الرابع  الف�سل  احتوى 

ذلك  وينتج  العاملي.  احلراري  الحتبا�س  ظاهرة  يف  كبرياً  دوراً  يلعب   )Black Carbon(

ال�سخام من احرتاق الديزل، وحرق املواد الع�سوية لأغرا�س الطبخ و التدفئة، خا�سة يف 

البلدان النامية، وميكن التخل�س منه باللجوء اإىل ا�ستعمال الوقود النظيف، وا�ستعمال طرق 

طهي اأكرث تقدماً. وجتدر الإ�سارة 

الفحم  )اأو هباب(  اأن �سخام  اإىل 

من  كبري  عدد  يت�سبب يف ح�سد 

الأرواح كل عام نتيجة انت�ساره يف 

ولذلك  الفقرية،  الطبقات  بيوت 

فاإن احلد منه قد يكون فيه اإنقاذا 

لأرواح كثري من �سحاياه. 

واإنه ملن املمكن بالإ�سافة اإىل 

ال�سخام  بكميات  التحكم  ذلك 

الفحمي يف البلدان النامية بنف�س 

تغيري  مراعاة  مع  ال�سيا�سات، 

املحا�سيل  اإدارة  اأ�ساليب  وتطوير 

الع�سوية.  وخملفاتها  الزراعية 

ا�ستعر�ست  الأمر،  هذا  وحول 

الدرا�سة عدة طرق لتطبيق تلك ال�سيا�سات، وقدمت تقديراتها للتكاليف و الفوائد، حيث 

بينت باأن تخفي�س كميات �سخام الفحم بن�سبة 19 %، �سيحتاج اإىل اإنفاق ما ل يقل 359 

مليون دولر. 

 ال�سكل- 2 : معدل منو امل�سادر البرتولية يف ال�ساحل القاري الرنويجي )1967 - 2004(
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اأما الدرا�سة الثانية يف هذا الف�سل فقد اأكدت على �سرورة عدم النظر اإىل تخفي�س 

كميات هباب الفحم كبديل عن تخفي�س انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون، بل لبد من ابتاع 

�سيا�سة هجينة تطبق النهجني معاً.

غاز امليثان واأخواته 

من  احلد  لطرق  منهما  الأوىل  نظرت  درا�سات،  ثالث  على  اخلام�س  الف�سل  ا�ستمل 

انبعاثات غاز امليثان CH4 الذي يعترب من غازات الدفيئة )GHG(، ويلي غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون يف تاأثريه على املناخ. واقرتحت اإيجاد حمفظة عاملية يف عام 2020 تت�سمن البحث 

يف �سوؤون قطاعات الرثوة احليوانية، و الأ�سمدة، و اإدارة حما�سيل الأرّز، و املخلفات ال�سلبة، 

و غاز امليثان الناجت عن املناجم، و الغاز الطبيعي. 

لنبعاث  امل�سرتك  التخفي�س  اأن  فكرة  فناق�ست  الف�سل  هذا  يف  الثانية  الدرا�سة  اأما 

CO2، و CH4، يعرب عن ال�سيا�سة املثلى و يقود اإىل اأف�سل النتائج، و �سددت على اأن البحث 
بينما  الفوائد.  العديد من  �سي�سيع فر�سة احل�سول على  الغازين فقط،  اأحد  يف تخفي�س 

الناجمة عن  املتاحة للحد من النبعاثات  التقنية  التدابري  الثالثة يف �ساأن  الدرا�سة  نظرت 

الرثوة احليوانية، والتي تعترب من اأهم م�سادر انبعاثات غاز امليثان، و اأكدت �سرورة اعتماد 

�سيا�سات احلد من انبعاثات غاز امليثان على جمموعة موؤتلفة من املعايري تاأخذ بعني العتبار 

كل اخليارات التقنية املتاحة.

ت�سمن الف�سل ال�ساد�س بدوره ثالث درا�سات، دارت الأوىل حول اإجراء حتليل متكامل 

لتخفيف انبعاث الكربون والتكيف الأمثل على ال�سعيد العاملي والإقليمي، وبينت اأنه باملقارنة 

مع تخفيف النبعاثات )الذي يقلل عملياً من الآثار امل�ستقبلية(، فاإن التكيف يعترب ذا فاعلية 

اأعلى ملعاجلة الأ�سرار امل�ستقبلية واحلالية معاً. ويف 

عامل مت�سرر ب�سكل كبري )لكن من دون كوارث بيئية(، 

التكيف يكون ال�سرتاتيجية املف�سلة، وهذا ما  فاإن 

التكاليف  مقابل  الفوائد  معدل  زيادة  يف  ينعك�س 

 .)BCR(

�سرورة الهتمام بالبلدان النامية

ولحظت الدرا�سة اأن معظم تكاليف التكيف يجب 

التكاليف تكون يف  النامية، لكن  البلدان  اأن تنفق يف 

غالب الأحيان بعيدة عن متناول تلك البلدان، وعليه، 

اإليها  وامل�سادر  التقنيات  لنقل  العاملي  التعاون  فاإن 

يكون بالغ ال�سرورة. وراأت الدرا�سة الثانية اأنه مل يعد 

من املمكن تفادي التكيف ب�سبب عدم وجود �سيا�سات 
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تخفيف واقعية حتد من الحرتار العاملي اإىل امل�ستوى الذي ل يحتاج العامل معه اإىل التكيف، 

واأكدت على عدم اليقني فيما يخ�س الطبيعة الدقيقة للتغريات املتوقعة، وهذا ما يزيد العبء 

اأنظمة التفاعل مع التغريات غري  اأو يزيد من مرونة  على التكيف الذي يحقق فوائد مبكرة 

�ستظل  للتكيف  القت�سادية  التحاليل  اأن  الف�سل  الثالثة يف هذا  الدرا�سة  املتوقعة. ولحظت 

عر�سة لنف�س التعقيدات والعوائق املحدقة بالتحاليل القت�سادية الكمية اخلا�سة بالتخفيف 

من التغري املناخي، وهناك بالتايل طريق طويل اأمام حت�سني الأدوات الالزمة لو�سع النماذج 

القت�سادية للتكيف، وتبيان العالقة بني التخفيف والتكيف. ويبقى ال�سوؤال الهام الذي يتعني 

على وا�سعي ال�سيا�سات املناخية اأن يجدوا له الإجابة املعقولة، متى واأين يكون التكيف مفيداً، 

وما هي ال�سيا�سات اجلديدة الالزمة لدعم العمل على التكيف، وما هي ال�سيا�سات القائمة 

التي ينبغي تعديلها اأو اإلغاوؤها؟ 

وذهبت الدرا�سة الأوىل يف الف�سل ال�سابع اإىل البحث يف التقنيات التي تقود ال�سيا�سة 

املناخية، حيث راأت اأن العالقات التي تنظم هذه التقنيات تت�سمن مواجهة حتديات طاقّية 

كبرية يف �سبيل تثبيت املناخ، منها: نق�س ال�ستعدادات اأو القابلية لوجود تقنيات طاقية خالية 

من انبعاثات الكربون، والنمو املرتبط بال�ستهالك الكثيف للطاقة يف البلدان النامية ذات 

الكثافة ال�سكانية الكبرية وخا�سة الآ�سيوية منها، وكذلك امل�ساعب القت�سادية و ال�سيا�سية 

القت�سادية  والكلفة  الكربون،  ت�سعري  ترتكز على  �سيا�سات  تبني  تقف عائقاً يف وجه  التي 

اأن  اأما الدرا�سة الثانية من هذا الف�سل فقد وجدت  العالية ل�سيا�سات التخفيف القا�سية. 

دمج البحث و التطوير مع ال�سيا�سات املناخية، ميكنه اأن ي�ساهم يف اإيجاد فعاليات مربحة، 

وهو ما قد ي�ساعد على احتواء تكاليف ال�سيا�سات املناخية. وركزت هذه الدرا�سة على حتليل 

التكاليف و الفوائد على �سعيد الأبحاث والتطوير ذات ال�سلة بتقنيات ا�سطياد واحتجاز 

غاز ثاين اأك�سيد الكربون )CCS(، وهو ما ي�سمح مبتابعة ا�ستخدام الوقود الأحفوري وي�ساهم 
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يف الوقت نف�سه يف تخفي�س انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون، مما يجعله ذا فائدة ق�سوى 

وخا�سة يف بلدان مثل الهند اأو ال�سني حيث يتم العتماد ب�سكل رئي�سي على الفحم لتوليد 

الكهرباء.

 ... التكنولوجيا  ونقل  ال�ستثمار 

والاليقني 

عدم  اأن  على  الدرا�سة  هذه  اأكدت 

ال�ستثمارات  يف  حتى  يوجد  اليقني 

والتطوير،  البحث  ب�سوؤون  اخلا�سة 

وعليه، فقد باتت نتائج الدرا�سات التي 

ت�ستهدف تقليل تكاليف ا�سطياد اأو زيادة 

معدل احتجاز غاز ثاين اأك�سيد الكربون، 

اأكرث  تكون  ما  غالبا  الكلفة  باأن  تبني 

بكثري من الفوائد املرجوة. وت�سمن هذا 

الف�سل درا�سة ثالثة توافق على ما ذهبت اإليه �سابقاتها ب�ساأن حجم الثورة التقنية 

املطلوبة ملعاجلة تغري املناخ، وعدم قدرة التقنيات املتاحة يف الأ�سواق على حتقيق 

التغيري املطلوب على نحو كاف. كما نوهت هذه الدرا�سة باأهمية الرتكيز على موؤ�سر 

�سعر الكربون الذي بات غري كاف لتحفيز ال�ستثمارات وتطوير التقنيات الالزمة 

تقودها  التي  املناخية  ال�سيا�سة  فاإن  وبالنتيجة،  العاملي.  احلرارة  ارتفاع  من  للحد 

التقنية �سوف حتول اجلزء الأكرب من �سنع القرار املناخي من القطاع اخلا�س باجتاه 

القطاع العام.

ت�سمن  فقد  الكتاب،  هذا  من  الأول  الق�سم  من  الأخري  و  الثامن  الف�سل  اأما 

املهارات،  يف  امل�ساركة  “عملية  باأنها:  التكنولوجيا  نقل  اأولهما  عّرفت  درا�ستني، 

ت�سبح  اأن  الأخرى و�سمان  واملعاهد  والبتكارات احلديثة بني احلكومات  واملعرفة 

امل�ستخدمني”.  من  وا�سعة  جمموعة  متناول  يف  والتقنية  العملية  التطورات  تلك 

واأكدت الدرا�سة على اأن عمليات نقل التكنولوجيا تغدو بالغة الأهمية عند التعامل 

مع التغريات املناخية، وذلك لأن التعاون الدويل على �سعيدي التخفيف من غازات 

الدفيئة، والتكيف، ينبغي اأن تت�سمن نقل التقنيات و ن�سر املعرفة. 

تقديرات  اإليه  تو�سلت  ما  انتقدت  فقد  الف�سل  هذا  من  الثانية  الدرا�سة  اأما 

الدرا�سة الأوىل عن اأهمية نقل التكنولوجيا كخيار لل�سيا�سات املناخية، ولحظت اأنه 

قد مت الرتكيز على الفوائد املبا�سرة التي تقدمها البلدان املتطورة لتمويل تخفيف 

النبعاثات يف البلدان النامية. وخل�ست اإىل نقل التكنولوجيا ون�سر املعرفة قد ل 

يقدم اإل فوائد ثانوية فقط، وقيمت الدور املحتمل الذي قد تلعبه الآثار غري املبا�سرة، 

وعر�ست تقديرات �ساملة لدور نقل التقنية كحل يف ال�سيا�سة املناخية.
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الق�سم الثاين

القت�ساد وحلول احرتار  املناخ العاملي

ت�سمن هذا الق�سم - وكما تقدم ذكره - راأي اخلرباء القت�ساديني ب�ساأن احللول التي 

بها  التي خرج  الإمكانيات  كل  ومناق�سة  ا�ستعرا�س  الأول، حيث مت  الق�سم  اقرتاحها يف  مت 

الباحثون يف درا�ساتهم، ومت تقييم كل تلك احللول ومقارنتها مع بع�سها، كما قدمت الإجابة 

اإنفاق 250 مليار دولر �سنوياً على  اإذا كان املجتمع الدويل يعتزم  على �سوؤال هام، مفاده: 

اآثار التغري املناخي، فما هو احلل  �سبيل املثال خالل ال�سنوات الع�سر القادمة للتغلب على 

الأمثل الذي يقدم الفائدة الأعلى للب�سرية؟

مناق�ستهم  من  القت�ساديون  اخلرباء  به  خرج  ما  بع�س  اإىل  الإ�سارة  الواقع  يف  ميكن 

للدرا�سات التي ت�سمنها هذا الكتاب، حيث تبني لهم اأن التخفي�س ال�سارم يف انبعاث غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون، ميكن اعتباره اأ�سواأ طريقة ملوجهة الحرتار املناخي العاملي، حيث اأن 

هناك الكثري من املعوقات اأمام �سانعي ال�سيا�سات يف هذا املقام، فمع اأن فر�س �سريبة على 

النتائج  نف�س  لها  يكون  اأن  الكربون، ميكن  لتجارة  �سعر  وحتديد  الدفيئة،  غازات  انبعاثات 

نظرياً، اإل اأن هذه الأخرية قد ت�سكل دعماً للدوافع النتخابية اأكرث من الأوىل. ولذلك فاإن 

جتارة الكربون �ستكون اأقل نفعاً رمبا بع�سر مرات مقارنة مع فر�س �سريبة على النبعاثات. 

كما اأكد اخلرباء على اأهمية وجود ا�ستثمارات كبرية يف جمال البحث و التطوير حول الهند�سة 

املناخية ل�ستك�ساف اإمكانية وجود ا�ستجابات على املدى القريب، مع �سرورة توظيف اأبحاث 

تدر�س الطاقات البديلة كا�ستجابة بعيدة املدى للتغريات احلرارية.
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االقت�صاد والتنمية

الأ�ضرم، حممود. التنوع احليوي والتنمية امل�ضتدامة والغذاء.--  امل�ستقبل العربي.--  مج. 32، ع. 373  

)2010/3(.--  �س. 75-62.

القت�ضاد ال�ضوري: منو بخطى ثابتة رغم التحديات.--  االقت�سادي الكويتي.--  ع. 473 )2010/4(.--  

�س.  59-55.

القت�ضاديات النا�ضئة عمالقة جدد يف اأفق القت�ضاد العاملي.--  االقت�سادي الكويتي.--  ع. 471  

)2010(.--  �س. 71-64.

بدر، ح�ضن عبداهلل؛ و ر�ضيد، عبدالوهاب. اقت�ضاد القرن احلادي والع�ضرين: اآفاق اقت�ضادية-اجتماعية 

لعامل متغري.--  امل�ستقبل العربي.-- مج. 32، ع. 371   )1/2 010(.--  �س. 11-31.

البور�ضة العقارية، بني النظرية والتطبيق.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  ع. 11  )15 

/3/ 2010(.--  �س. 6 - 13.

بوقري، فاأيده كامل يو�ضف. اخل�ضوبة يف مدينة جدة: م�ضتوياتها وبع�س حمدداتها الدميوغرافية 

والجتماعية والقت�ضادية.--  جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية.-- مج. 36، ع. 136  )2010/1( 

.--  �س. 69-17.

تداعيات �ضفقة بيع زين: اأفريقيا على القت�ضاد الكويتي.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.--  ع. 10  )8/ 3/ 2010(.--  �س. 6-17.

التنمية ال�ضناعية و�ضبكة النقل اخلليجية.--  التجارة.--  مج. 39، ع. 3  )3/2010(.--  �س. 24 - 25.

جامعة الكويت. درا�ضة مواءمة خمرجات جامعة الكويت مع احتياجات �ضوق العمل الكويتي.--  الكويت: 

جامعة الكويت، 2010.-- 238  �ص.--  د ر ا )536.8( 331.024.  

حيا�ضات، قا�ضم حممود. �ضهادة اجلودة لي�ضت هي الغاية.- اأخبار النفط وال�سناعة.-- مج. 41، ع. 473  

)2/ 2010(.--  �س. 20 - 21.

روؤية تقييميه لالقت�ضاد ال�ضوري يف �ضوء اخلطة اخلم�ضية العا�ضرة.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.-- ع. 12  )22/ 3/ 2010(.--  �س. 39 - 47.

رزاق، و�ساح.  حلقة نقا�ضية حول ال�ضرائب هبة املوارد الطبيعية وعر�س العمل يف الدول العربية ودول 

جمل�س التعاون.--  28  �ص.--  وثيقة 5569. 

�ضتيغلتز، جوزف اأ.  التحول الكبري: الأ�ضول ال�ضيا�ضية والقت�ضادية لزمننا املعا�ضر.-- امل�ستقبل 

العربي.--مج. 32، ع. 370 )12/ 2009(.--  �س. 7-15.

ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف �ضوء موؤمتر ال T.O.B.  .--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.--ع. 14  )5/ 4/ 2010(.--  �س. 7 - 16.

�ضما�س، البري. �ضنع يف الكويت.--  االقت�سادي الكويتي.--  ع. 471  )2010(.--  �س.  37-36.

العالقات القت�ضادية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�ضني يف �ضوء املنتدى اخلليجي ال�ضيني.--  

ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  ع. 14  ) 5/   4/ 2010(.--  �س. 19 - 28.
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قانون اخل�ضخ�ضة يف الكويت، هل يرقى مل�ضتوى التطبيق .--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.--  ع. 12  )22 /3/ 2010(.--  �س. 6 - 18.

قراءة يف تقرير �ضندوق النقد الدويل حول الأداء املتوقع لالقت�ضاد القطري يف عام 2010.--  ق�سايا 

املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  ع. 13  )29 /3/ 2010(.--  �س. 19 - 31.

قطاع الزراعة اخلليجي: بني حمدودية الإنتاج والتوجه نحو ال�ضتثمار الزراعي يف اخلارج.--  ق�سايا 

املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  ع. 12  )22/ 3/ 2010(.--  �س. 19 - 27.

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف عقده الثالث : التكامل 

والوحدة.-- الريا�ص: جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، 2009.--  249  �ص.--  م ج ل )535(  338. 

م�ضروعات البنية التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.--  ع. 10  )8/ 3/ 2010(.--  �س. 18 - 27.

املع�ضلة الأمريكية بني حماربة البطالة وعجز املوازنة.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  

ع. 11  )15 /3/ 2010(.--  �س. 37 - 44.

النتائج القت�ضادية للقمة العربية الثانية والع�ضرون مار�س 2010.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت 

واخلليج.--  ع. 14   )5/  4/ 2010(.--  �س. 40 - 49.

البرتوكيماويات

ال�ضعودية: “ارامكو” تعتزم ا�ضتثمار 120 مليار دولر يف م�ضاريع نفطية وبرتوكيماوية.-- جملة البرتول 

والغاز العربي.-- مج. 37  )2010/3(.--  �س. 2.

القرعي�س، �ضمري. �ضناعة الأ�ضمدة والبرتوكيماويات يف الأقطار العربية: الو�ضع احلايل وامل�ضاريع 

امل�ضتقبلية.--  النفط والتعاون العربي.--  مج. 36 ، ع. 132  )2010(.--  �س. 134-71.

الكويت: افتتاح اأكرب جممع ل�ضناعة البرتوكيماويات.--  االقت�سادي الكويتي.--  ع. 473   )2010/4(. 

--  �س. 43-42.

منتدى اخلليج للبرتوكيماويات يناق�س حتديات ال�ضناعة يف ال�ضنوات املقبلة.-- اأخبار النفط وال�سناعة.-- 

مج. 40، ع. 471  )1 /2009(.--  �س. 20 - 23.

البرتول

اأحمد، دينا علي. الثقافة النفطية.... اإىل اأين؟.-- اأخبار النفط وال�سناعة.-- مج. 41، ع. 473  

)2/2010( . --  �س.  22 - 23.

بدران، عبداهلل. الإعالم البرتويل يف الوطن العربي.-- دار املكتبي،.--  199 �ص.-- ا ع ل 

   .659.8:665.6
حنظل، فالح. النفط يف بلدان اخلليج العربي .-- اأخبار النفط وال�سناعة.--  مج. 40، ع. 471  )1/  

2009( . --  �س. 17 - 19.
علم، ا�سماعيل العي�سى. نفط الدول الإ�ضالمية ودوره يف التنمية: تطبيق على دول جمل�س التعاون 
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اخلليجي؛ ر�ضالة مقدمة لنيل �ضهادة املاج�ضتري يف الدرا�ضات الإ�ضالمية.-- بريوت: كلية االإمام 

االأوزاعي، 1995.--   298 �ص.--  ن ف ط 665.6:338.

معهد النفط العربي للتدريب. معهد النفط العربي للتدريب: دليل ن�ضاطات املعهد 2010.-- بغداد: 

معهد النفط العربي للتدريب، 2010.--  238 �ص.-- م ع هـ 665.5:331.86.  

منظمة اأوبك: املا�ضي.. احلا�ضر وامل�ضتقبل.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج.--  ع. 13  )29 

/3/ 2010(.--  �س.57 - 66.

البرتول - اإحتياطيات

و�ضط تقديرات بارتفاعها اإىل ثمانية تريليونات برميل:  2،1 تريليون برميل احتياطيات النفط املوؤكد يف 

العامل.--  اأخبار النفط وال�سناعة.--  مج. 40، ع. 471  )1/ 2009(.--  �س. 30 - 31 .

البرتول - اأ�صعار

التوجه ال�ضعودي- الكويتي نحو فك ارتباط ت�ضعري النفط بخام غرب تك�ضا�س: الأ�ضباب والآثار 

املحتملة.--  الطاقة يف الكويت واخلليج والعامل.--  ع. 1  )5/1/ 2010(.--  �س. 5 - 15.

الزيتوين، الطاهر. التطورات يف اأ�ضعار النفط العاملية وانعكا�ضاتها على القت�ضاد العاملي.--  النفط 

والتعاون العربي.--  مج. 36 ، ع. 132  )2010(.--  �س. 9 - 70.

البرتول - اإنتاج

الكت�ضافات يف الكويت �ضمحت بتعوي�س الإنتاج ال�ضنوي من النفط بالكامل .--  جملة البرتول والغاز 

العربي.-- مج. 37  )2010/3(.--  �س. 7-6.

الإمارات: احلقل النفطي املكت�ضف يف دبي يعزز احتياطي الإمارة املقدر ب4 مليارات برميل.-- جملة 

البرتول والغاز العربي.-- مج. 37  )2010/3(.--  �س.4-3.

اأو�ضاع اأوبك يف ظل �ضعي اأع�ضائها لتجاوز احل�ض�س الإنتاجية.--  الطاقة يف الكويت واخلليج 

والعامل.--  ع. 3  )7/3/ 2010(.--  �س. 19-28.

بالل، عنربة بنت خمي�س.  اإنتاج الزيت اخلام يف اململكة العربية ال�ضعودية خالل الفرتة من 1962-

2006م: درا�ضة يف جغرافية الطاقة.--  جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية.-- مج. 36، ع. 136  
)2010/1(.--  �س. 162-111.

زغلول، ماجدة. اأوبك وحتدي احلفاظ على م�ضتويات الإنتاج.--  البرتول.--  مج. 47، ع.  2 و 3   )2 - 

3/  2010(.--  �س. 12-13.
قراءة يف قرار الأوبك بالإبقاء على ح�ض�س الإنتاج دون تغيري وتوقعاتها لعام 2010.-- الطاقة يف 

الكويت واخلليج والعامل.-- ع. 1  )5/ 1/ 2010(.--  �س.  29-40.

قطاع �ضناعة التكرير العاملية: الواقع.. وحتديات امل�ضتقبل.--  ق�سايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج. 

--  ع. 14   )5 /4/ 2010(.--  �س. 58-66.
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ليبيا: رفع الطاقة الإنتاجية اىل 2،5  مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.--  جملة 

البرتول والغاز العربي.-- مج. 37  )2010/3(.--  �س.8-7.

البرتول -- اجلوانب االقت�صادية

القت�ضاديات اخلليجية وتطورات اأ�ضواق النفط العاملية.--  التجارة.--  مج. 39، ع. 1  

)2010/1(.--  �س. 27-26.

ت�ضان، كاليتون. هل تغذي �ضادرات النفط الإنفاق الدفاعي؟.--  الطاقة يف الكويت 

واخلليج والعامل.--  ع. 3  )7/ 3/ 2010(.--  �س. 40-51.

�ضليمان، عاطف. الرثوة النفطية ودورها العربي: الدور ال�ضيا�ضي والقت�ضادي للنفط 

العربي.--  امل�ستقبل العربي.-- مج. 32، ع. 370   )12/2009(.--  �س. 57-72.

الكواري، علي خليفة. الطفرة النفطية الثالثة وانعكا�ضات الأزمة املالية العاملية: حالة 

اأقطار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.--  امل�ستقبل العربي.-- مج. 32، ع. 371   

)1/ 2010(.--  �س.54-75.
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The Arab Energy Investment Outlook in a Chang-
ing Landscape : An APICORP Assessment

Ali Aissaoui *

APICORP’s report to the 9th Arab Energy Conference (Doha, 
9-12 May 2010) examines the current state of the global credit and 
oil markets and their effect on the Arab energy investment outlook. 
The report is in three parts: the first outlines the dimensions of a twin 
crisis; the second assesses its macroeconomic impact; the third delves 
more deeply into the impact on the energy investment outlook. This 
Summary condenses the report’s findings and highlights the main 
challenges ahead. It further outlines key policy recommendations.

More than two years after the onset of the credit crisis in August 
2007, financial markets have remained stressed, investments sluggish 
and the outlook for the global economy weak. As long as the oil 
market was uptrend, up to mid-2008, the Arab world was thought to 
be spared from the turmoil. However, the subsequent steep fall in oil 
prices and the tightening of credits have combined to take a toll on 
the region’s macroeconomic and energy investment outlook.

To cope with these far-reaching crises, Arab energy policy 
makers and project sponsors have had little option but to reassess 
their investment strategies and scale down projects portfolios. As a 
result, the uptrend momentum achieved in recent years has reversed. 
Our current review for the five- year period 2010–14 has revealed 
1) Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010. 
* Senior Consultant at APICORP. El Khobar, Kingdom of Saudi Arabia

ABSTRACT

(1)



7

English Abstracts

a lower potential capital investment, which stems largely from the 
postulation of subdued project costs. The review has also confirmed 
a further drop in actual capital requirements as a consequence of 
the continuing shelving and postponement of projects that are no 
longer viable and fundable. Furthermore, although the combined 
capital structure of the remaining projects has slightly shifted to 
equity, the downstream industry remains highly leveraged. In this 
context, and with due regard to higher risk aversion and tightening 
credit conditions, securing the appropriate amount and mix of debt 
is likely to be considerably more challenging than any time before. 
Although the credit and oil markets are stabilizing, the speed at which 
redundant projects are likely to be brought back is still uncertain. 
Economic and energy investment recovery, will ultimately depend 
on the pace of global growth. Meanwhile, banks may not resume 
significant lending yet, even putting aside concerns about the impact 
of Dubai’s debt troubles.

Accordingly, our main policy recommendations fall within 
four areas. Firstly, Arab governments should continue making up 
for shrinking foreign capital inflows to the region by reallocating 
internally more of the assets invested abroad by their sovereign 
wealth funds. Secondly, in providing liquidity and enhancing 
capitalization of pan- Arab financing institutions, they should target 
those contributing to the development of the petroleum and energy 
industries, which remain a powerful lever for economic and social 
development. Thirdly, in reviewing their investment strategies, 
public and private project sponsors should exclude from any “option 
to wait” power and power/water projects. Finally, in the context of 
heightened risk aversion, and the resulting pressure on the availability 
and cost of capital, the best policy response is to continue reducing 
perceived risks. In this regard, our “perceptual mapping” highlights 
the importance of improving the investment climate, which should 
remain the prime concern of Arab policy-makers.
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Arab Cooperation in the Fields 
of Petroleum and Natural Gas

Jamil Tahir*

The study examines the role of oil and natural gas in the promotion 
of energy cooperation among Arab countries by reviewing Arab 
joint projects, both existing or under consideration. It also examines 
the reality of the joint ventures established by the Organization of 
Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) and their role in 
promoting such cooperation and its prospects.

The first part of the study focuses on the importance of Arab 
cooperation in the field of oil and natural gas. Part II reviews the 
oil and gas pipeline projects, current or planned. Part III focuses 
on other aspects of cooperation along the whole chain of supply  
Part IV gives an overview of the current position of the OAPEC 
joint ventures. Part V briefly examines prospects of  future Arab 
cooperation in the field of oil and natural gas and factors that may 
contribute to increasing its pace. This is followed by a summary and 
conclusions

Oil and gas play an important role in stimulating economic progress 
in the Arab world. Revenues derived from their export constitute 
the backbone of the economies of most Arab countries. Indeed, the 
oil industry has contributed in recent decades to an unprecedented 
economic and social change in the region. Activity related to the 

ABSTRACT

1)  Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010. 
* Director of the Economics Department, OAPEC - Kuwait

(1)
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the industry is also the basis of growing cooperation between Arab 
countries. The oil industry encorporates a series of stages that provide 
multiple possibilities for cooperation at the bilateral, regional and 
even international levels.

To diversify their sources of income and maximize the value added 
of their energy resources, the Arab oil and gas exporters have not 
hesitated to inject huge amounts of money into each stage of this 
industry. As a result, they became the owners and managers of large 
projects at each stage of the supply chain: upstream, midstream and 
downstream. 

Most facilities are under the control of national oil companies 
(NOCs), that manage large reserves of oil and natural gas. The 
NOCs have become the main contractors of all upstream activities 
(exploration, and production), the midstream (transport by pipeline, 
and tankers), the downstream, ie, refining and petrochemical industries 
that use local oil and gas as feedstock and providing distribution 
facilities that are at the end of each stage. This has helped to connect 
multiple economic sectors by an extensive network of integrated 
industries, which led, in turn, to the creation of  opportunities for 
cooperation among Arab countries.

 Despite its recent history in the Arab world, compared with the oil, 
natural gas, has contributed significantly to the impetus for cooperation 
among Arab countries in recent years. Associated gas was previously 
a neglected by-product of oil extraction. This changed due mainly 
to the soaring of the oil prices and the measures taken by some Arab 
countries to deregulate their economies.

However, the 2008 financial crisis shoke the global economy and 
led to a consequent decline in demand for oil and gas, consequent  
the drop of oil prices resulted in the postponement or cancellation of 
several projects. Most effected were private sector companies due to 
their relatively modest financial situation.
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Options for Refineries to Process 
Heavy Crude Oil

 Imad Makki  *

Petroleum refineries are more than ever motivated  to refine heavy crude 
oils, as a result of the growing demand for petroleum refined product, and the 
increase in the price difference between heavy and light crudes in the world.

Although most of crude oil produced in the member countries of the 
organization of Arab petroleum exporting countries (OAPEC) are medium 
sour type, there are many indications  refers  that the production of heavy 
crudes will increased dramatically, especially in the countries have a huge 
reserve of this type of crude, such as Saudi Arabia, Kuwait , Iraq and Syria.

Refineries are usually designed to process a certain types of crude oils. 
Processing different type of crude without modifying the equipment of the process 
plant to accept different type of crudes, will affect the stability of the operating 
conditions, and may resulted in unscheduled shutdown of the refinery.

The purpose of this paper is to highlight the measures that can make the 
units in refineries compatible to the variations in feed composition. 

Attempts have also been made to explore the various options for upgrading 
heavy crude oils, that can be classified as hydrogen addition (Hydrocracking) 
and carbon rejection ,through well established thermal conversion processes 
such as visbreaking, delayed or fluid coking, etc. 

At present, hydrogen addition techniques are relatively more expensive 
and most of them are proprietary in nature though the products are clean and 
environmentally satisfactory. However, selection of any of the technology, 
alone or in combination, is mainly dependent on many factors such as the 
location, crude availability, and the economic viability. 

A different case studies have also been given in this paper for reference.

ABSTRACT

 * Senior Refining Expert  - Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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