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النـــــفـــط خـــــــام 

أقامت اإلدارة العامة للبيئة والسالمة يف الفرتة من )22-26( فرباير 2015 
دورة تدريبية بعنوان ) Waste segregation and Sampling( شارك فــي 

هذه الدورة عدد من املشاركني من قطاعات النفط املختلفة .....

تقييم التدريب هو العملية التي يتم بها التعرف عىل درجة فاعلية التدريب، 
مبعنــى هل حقق التدريب أهدافه أم ال ؟ وبعبــارة أخرى هو التعرف عىل 
مدى التأثري الذي أحدثه التدريب يف املشاركني يف الربنامج التدريبي من 

خالل عملية قياس موضوعية ملجموعة املهارات والقدرات واملعارف ....

العـــامل من حـــولـنا

يبدو أن أسواق الطاقة تواجه حدثاً جديداً يضاف إىل ثورة الغاز الصخري يف 
الواليات املتحدة األمريكية أال وهو هيدرات الغاز أو الثلج املشــتعل نسبة 

لغاز امليثان الذي يحتويه.....

هو جهاز يستخدم يف اآلبار األفقية لتقليل وتأخري إنتاج املاء والغاز ومن ثم 
زيادة إنتاج النفط الخام اعتامدا عىل اختالف اللزوجة بني املوائع.

وميكــن لهذا الجهاز أن يتم دمجه مــع مصايف الرمال )sand screen (وذلك 
لتقليل إنتاج الرمال وإعطاء برئ خالية من الرمال .....
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مـــرشوع صـــدارة أكـــرب مجمـــع 

ــامل  ــة يف العـ ــات الكيامويـ للصناعـ

ــدة،  ــة واحـ ــاؤه يف مرحلـ ــم بنـ يتـ

واملـــرشوع رشاكـــة بـــني رشكـــة 

أرامكـــو الســـعودية ورشكـــة داو 

كيميـــكال ُيَعـــد اســـتثامراً مبـــارشاً 

العربيـــة  اململكـــة  يف  ورئيســـاً 

املـــرشوع  ويعيـــش  الســـعودية 

مرحلتـــه مـــا قبـــل النهائيـــة، إذ 

ـــع أن يدشـــن أوىل شـــحناته يف  ُيتوق

ـــام 2015،  ـــن الع ـــاين م ـــف الث النص

وفضـــاًل عـــن اســـتخدامه الغـــاز 

ـــإن صـــدارة ســـتكون أول  ـــم، ف كلقي

ـــس  ـــات يف دول مجل ـــة كياموي رشك

تســـتخدم  الخليجـــي  التعـــاون 

النافتـــا كلقيـــم ســـائل، وهـــو مـــا 

ســـيمكن مـــن إنتـــاج جزيئـــات 

ـــا  ـــة، ســـينتج منه ـــدة يف املنطق جدي

عـــدد مـــن التطبيقـــات الجديـــدة 

يف التكريـــر واملعالجـــة. 

صـــدارة  مـــرشوع  ويتميـــز 

ــن  ــاًل مـ ــىل 26 معمـ ــه عـ باحتوائـ

املتكاملـــة  التصنيـــع  معامـــل 

ــاج  ــتقوم بإنتـ ــراز، سـ ــة الطـ عامليـ

أكـــر مـــن 3 ماليـــني طـــن ســـنوياً 

أرامكو: إنجاز 85% من مرشوع صدارة  للبرتوكيامويات

الكيامويـــة  املنتجـــات  مـــن 

ذات الجـــودة العاليـــة، بعضهـــا 

ــة،  ــرة األوىل يف اململكـ ــع للمـ ُتصنـ

ــه  ــا ُتنتجـ ــىل رأس مـ ــيكون عـ وسـ

ــويل  ــل البـ ــات مثـ ــدارة، منتجـ صـ

أوكســـايد  والربوبولـــني  إيثلـــني 

واألمينـــات  الجاليكـــول  وإيـــر 

ـــة  ـــز، إضاف ـــيانات والبوليول واأليزوس

أخـــرى. منتجـــات  إىل 

البـــرتول  مؤسســـة  كشـــفت 

الكويتيـــة نـــارص بـــدر املضـــف 

عـــن توصـــل املؤسســـة التفـــاق 

الكويت توقع اتفاقا لتوريد 

نحو 10% من إنتاجها النفطي 

إىل رشكة عاملية كربى 

ــة  ــرشكات العامليـ ــدى الـ ــع إحـ مـ

الكـــربى لتزويدهـــا بــــ 200 ألـــف 

ـــاً  ـــام يومي ـــط الخ ـــن النف ـــل م برمي

ملـــدة ثـــالث ســـنوات، موضحـــاً 

أن ذلـــك ميثـــل 10 % مـــن إنتـــاج 

النفـــط الكويتـــي.

مـــن  الكويـــت  إنتـــاج  ويصـــل 

ــو 2.9  ــاً نحـ ــام حاليـ ــط الخـ النفـ

ــكل  ــاً، وتشـ ــل يوميـ ــون برميـ مليـ

العائـــدات النفطيـــة 94 % مـــن 

يف  العامـــة  العائـــدات  إجـــاميل 

الكويـــت.

وإن مؤسســـة البـــرتول الوطنيـــة 

ـــة  ـــارة األوروبي ـــزود الق ـــة ت الكويتي

مبـــا يعـــادل 200 ألـــف برميـــل 

ــام  ــام كـ ــط الخـ ــن النفـ ــاً مـ يوميـ

أنهـــا تعتـــرب أكـــرب مـــزود للقـــارة 

ـــرات  ـــود الطائ ـــج وق ـــة ملنت األوروبي

ـــني  ـــادل 4 مالي ـــة تع ـــة إجاملي بكمي

طـــن ســـنوياً.

يذكـــر أن ســـعر برميـــل النفـــط 

الخـــام ارتفـــع يف نهايـــة تعامـــالت 

وألول مـــرة منـــذ بدايـــة العـــام 

الجـــاري ليصـــل إىل نحـــو 61 دوالراً.

ــع  ــد توقـ ــد قـ ــدوق النقـ كان صنـ

مؤخـــراً أن تســـجل الكويـــت فائضـــاً 

يف امليزانيـــة بنســـبة 11.1 % مـــن 

الناتـــج املحـــي اإلجـــاميل يف عـــام 

2015 وذلـــك مقارنـــة بفائـــض 22 

% يف العـــام املـــايض.

تســـجل  أن  الصنـــدوق  وتوقـــع 

الكويـــت منـــواً بــــ 1.7 % يف عـــام 

2015 يرتفـــع إىل 1.8 % يف عـــام 

ــو 1.3  ــة بنمـ ــك مقارنـ 2016، وذلـ

% فقـــط يف عـــام 2014.

مـــن  الكويـــت  إنتـــاج  ويصـــل 

ــو 2.9  ــاً نحـ ــام حاليـ ــط الخـ النفـ

ــكل  ــاً، وتشـ ــل يوميـ ــون برميـ مليـ

العائـــدات النفطيـــة 94 % مـــن 

يف  العامـــة  العائـــدات  إجـــاميل 

الكويـــت.
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كشف نفطي جديد جنوب مرص بـ 9.6 مليون برميل

قالـــت وزارة البـــرتول والـــروة املعدنيـــة 

ــوادي  ــة  إن رشكـــة جنـــوب الـ املرصيـ

القابضـــة للبـــرتول حققـــت كشـــفاً 

برتوليـــاً جديـــداً يف جنـــوب البـــالد 

ـــون  ـــو 9.6 ملي ـــدر بنح ـــات تق باحتياط

ـــف. ـــام الخفي ـــت الخ ـــن الزي ـــل م برمي

إن مـــن املخطـــط بـــدء اإلنتـــاج مـــن 

الكشـــف البـــرتويل الجديـــد يف الربـــع 

الثـــاين مـــن العـــام الحـــايل.

ــد  ــف الجديـ ــن الكشـ ــاج مـ وإن اإلنتـ

ـــق  ـــك« يتدف ـــم »مل ـــرف باس ـــذي يع ال

مبعـــدل 430 برميـــاًل يوميـــاً مـــن الزيـــت 

ـــن  ـــودة، وم ـــايل الج ـــف ع ـــام الخفي الخ

ـــادة معـــدالت  املقـــرر »العمـــل عـــىل زي

اإلنتـــاج حيـــث ســـيتم تنفيـــذ خطـــة 

ـــالل  ـــن خ ـــد م ـــف الجدي ـــة الكش لتنمي

ـــدة”. ـــار جدي ـــر 7 آب حف

امتيـــاز  مبنطقـــة  الكشـــف  ويقـــع 

غـــرب عـــش املالحـــة التابعـــة لرشكـــة 

ــد 30  ــة عـــىل بعـ أمنيكـــس اإلنجليزيـ

ــد  ــه يعـ ــة. إنـ ــن الغردقـ ــرتاً مـ كيلومـ

»رابـــع كشـــف بـــرتويل يتحقـــق يف 

منطقـــة جنـــوب مـــرص”.

ـــافات  ـــة اكتش ـــق ثالث ـــبق تحقي ـــه س إن

مـــرص  جنـــوب  مبنطقـــة  برتوليـــة 

هـــي الربكـــة وغـــرب الربكـــة مبنطقـــة 

نتـائـج مشـجـعـة للنـفـط 

املوريتاين وانضامم شيفرون

ـــتبدأ  ـــا س ـــيفرون أنه ـــة ش ـــت رشك أعلن

ـــن الســـاحل  ـــط م ـــاً اســـتخراج النف قريب

املوريتـــاين، وكانـــت شـــيفرون قـــد 

انضمـــت أخـــرياً لرشكـــة »كوســـموس« 

أجـــل  مـــن  للطاقـــة،  األمريكيـــة 

التنقيـــب عـــن النفـــط يف ثالثـــة مقاطـــع 

ـــر إىل  ـــة، تشـــري التقاري ـــاه املوريتاني باملي

أنهـــا تحتـــوي عـــىل مخـــزون نفطـــي 

كبـــري.

ـــا  ـــن رشائه ـــيفرون ع ـــة ش ـــت رشك وأعلن

ـــتغالل  ـــوق االس ـــن حق ـــة 30 % م حص

املوريتـــاين،  الســـاحي  الحـــوض  يف 

رشكـــة  مـــع  أبرمتهـــا  صفقـــة  يف 

األمريكيـــة  النفطيـــة  »كوســـموس« 

ـــوق  ـــن حق ـــك نســـبة 90 % م ـــي متل الت

يف  مقاطـــع  ثالثـــة  يف  االســـتغالل 

ــاحتها  ــدر مسـ ــة، تقـ ــاه املوريتانيـ امليـ

ـــع. ـــرت مرب ـــة بــــ 27200 كيلوم اإلجاملي

أن  شـــيفرون  رشكـــة  وأضافـــت 

ـــد  ـــذ بع ـــز التنفي ـــتدخل حّي ـــة س الصفق

ـــا.  ـــة عليه ـــة املوريتاني ـــة الحكوم مصادق

ومبوجـــب هـــذه الصفقـــة ســـتتوزع 

اســـتغالل  يف  املســـاهمني  حصـــص 

ـــة عـــىل ثـــالث  النفـــط يف املقاطـــع الثالث

نســـب، رشكـــة »كوســـموس« 60 %، 

ـــة  ـــيفرون« 30 %، والحكوم ـــة »ش ورشك

ــة  ــة يف الرشكـ ــة 10 % ممثلـ املوريتانيـ

املوريتانيـــة للمحروقـــات.

اكتشـــفت  »كوســـموس«  رشكـــة  أن 

امليـــاه  يف  هائـــاًل  نفطيـــاً  مخزونـــاً 

اإلقليميـــة املوريتانيـــة قـــد يكـــون 

بينـــام  إفريقيـــا،  غـــرب  يف  األكـــرب 

تشـــري تقاريـــر الخـــرباء إىل أن النتائـــج 

ـــة  ـــا رشك ـــت إليه ـــي توصل ـــجعة الت املش

التنقيـــب دفعتهـــا إىل حفـــر برئيـــن 

استكشـــافيتني بدايـــة عـــام 2015 يف 

الســـاحل الجنـــويب ملوريتانيـــا.
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الجزائر تسعى لحفر أول برئ 

نفط بحرية وتزيد التكرير

واملناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  قـــال 

الجزائـــري يوســـف يوســـفي إن بـــالده 

ـــة  ـــط بحري ـــرئ نف ـــر أول ب ـــط لحف تخط

ـــا زادت  ـــام 2015 بعدم ـــة الع ـــا بنهاي له

ـــون  ـــر الســـنوية إىل31 ملي ـــة التكري طاق

طـــن يف نهايـــة العـــام املـــايض.

ـــن  ـــون ط ـــايف 25 ملي ـــاج املص ـــغ إنت وبل

ـــر  ـــامل تطوي ـــة أع ـــدأت الدول ـــا ب عندم

ـــام 2012. ـــا الرئيســـية يف الع يف مصافيه

ـــر عـــدداً مـــن املنتجـــات  وتصـــدر الجزائ

النفطيـــة املكـــررة لكنهـــا تســـتورد 

بســـبب  والديـــزل  البنزيـــن  أيضـــاً 

ــي. ــب املحـ ــي الطلـ تنامـ

ســـوناطراك  برشكـــة  وأكـــدت 

ـــن  ـــزل والبنزي ـــاج الدي ـــة أن إنت الحكومي

ســـيتضاعف إىل 9 ماليـــني طـــن و8 

ماليـــني طـــن عـــىل الرتتيـــب يف العـــام 

.2018

إنتـــاج  لزيـــادة  الجزائـــر  وتســـعى 

الطاقـــة لتعزيـــز إيـــرادات الصـــادرات 

ـــدة  ـــة بش ـــا الحكوم ـــد عليه ـــي تعتم الت

لتنفيـــذ برامـــج اجتامعيـــة ومتويـــل 

ــة.  ــة االقتصاديـ ــط للتنميـ خطـ

نيجرييا تقلص ميزانية 2015 نتيجة انخفاض أسعار النفط

كـــوم أمبـــو وكشـــف ويـــم يف منطقـــة 

ـــة غـــرب عـــش املالحـــة  ـــدادات تنمي امت

ـــا  ـــة رشكت ـــا مناصف ـــاهم فيه ـــي تس والت

ـــية. ـــل الروس ـــوك أوي ـــة ول ـــروة املرصي ث

وتطمـــح مـــرص لزيـــادة إنتاجهـــا مـــن 

بالطلـــب  للوفـــاء  والغـــاز  النفـــط 

ــنوات  ــة يف السـ ــي عـــىل الطاقـ املتنامـ

ـــة  ـــرشكات األجنبي ـــيطر ال ـــرية. وتس األخ

عـــىل أنشـــطة استكشـــاف وإنتـــاج 

ومنهـــا  مـــرص،  يف  والغـــاز  النفـــط 

يب.يب ويب.جـــي الربيطانيتـــان واينـــي 

اإليطاليـــة.

ـــا  ـــة لنيجريي ـــة الكامل ـــرت امليزاني أظه

الربملـــان  عـــىل  عرضـــت  التـــي 

اإلنفـــاق  قلصـــت  الحكومـــة  أن 

النصـــف  مـــن  بأكـــر  الرأســـاميل 

ــن  ــة مـ ــرشة باملئـ ــن عـ ــل مـ إىل أقـ

حيـــث   2015 العـــام  يف  اإلنفـــاق 

ـــة  ـــة يف البني ـــتثامرات مهم ـــت اس ألغ

مثـــل تطويـــر موانـــئ  التحتيـــة  

أســـعار  انهيـــار  بســـبب  وطـــرق 

النفـــط املصـــدر الرئيـــي إليـــرادات 

الدولـــة.

اإلنفـــاق  أن  امليزانيـــة  وأظهـــرت 

ــرا  ــار نايـ ــغ 387 مليـ ــاميل يبلـ الرأسـ

باملئـــة   8.9 أو  دوالر(  )مليـــاري 

مـــن بـــني اإلنفـــاق اإلجـــاميل 4.357 

تريليـــون نايـــرا.

ـــن  ـــرياً م ـــاً كب ـــذا انخفاض ـــكل ه ويش

ـــام  ـــاميل يف الع ـــاق الرأس ـــط اإلنف خط

للنفـــط يف  منتـــج  أكـــرب  يف   2014

ــة  ــغ 23.7 باملئـ ــذي بلـ ــا والـ إفريقيـ

مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي املتوقـــع.

مبـــارشة  نتيجـــة  التخفيضـــات  إن 

النخفـــاض أســـعار النفـــط بأكـــر 

ـــن النصـــف خـــالل الشـــهور الســـتة  م

ــة. املاضيـ

وتشـــكل إيـــرادات النفـــط عـــادة 

ــات  ــن التدفقـ ــة مـ ــوايل 80 باملئـ حـ

ــة. ــن الدولـ ــىل خزائـ ــة عـ النقديـ
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ـــوض  ـــد ع ـــكاوى محم ـــدس م ـــا املهن دع

وزيـــر النفـــط الـــرشكات العاملـــة بالبـــالد 

ـــادة نســـبة االســـتخالص النفطـــي  إىل زي

الحديثـــة،  التقانـــات  أفضـــل  عـــرب 

جـــاء ذلـــك لـــدى مخاطبتـــه مبقـــر 

ـــبة  ـــادة نس ـــة زي ـــودابت ورش ـــة س رشك

االســـتخالص النفطـــي، وأكـــد مـــكاوي 

عـــىل أهميـــة الورشـــة التـــي جـــاءت 

متزامنـــة مـــع خطـــط الـــوزارة التـــي 

ــي  ــاج النفطـ ــادة اإلنتـ ــدف إىل زيـ تهـ

ــادة  ــافات وزيـ ــادة االستكشـ ــرب زيـ عـ

ـــي  ـــة والت ـــول املنتج ـــن الحق ـــاج م اإلنت

التقنيـــات  باســـتخدام  إال  تـــأيت  ال 

بـــني  الخـــربات  وتبـــادل  الحديثـــة 

الـــرشكات الرائـــدة يف مجـــال هـــذه 

التقنيـــات، مشـــرياً إىل الـــرشكات التـــي 

وزير النفط يدعو إلى زيادة اإلنتاج النفطي عبر إدخال التقنيات الحديثة 

طبقـــت التقنيـــات وأعطـــت مـــردوداً 

ــي. ــاج النفطـ ــراً يف اإلنتـ ــداً ومؤثـ جيـ

كـــام وجـــه ســـيادته كافـــة إدارات 

ـــود النجـــاح  ـــذل أقـــى الجه ـــوزارة بب ال

ــادة  ــة لزيـ ــات الحديثـ ــال التقنيـ ادخـ

اإلنتـــاج النفطـــي والســـعي الـــدؤوب 

ــودان . ــل السـ ــا داخـ لتوطينهـ

ــح  ــدس صالـ ــد املهنـ ــه أكـ ــن جانبـ مـ

جعفـــر رئيـــس رشكـــة ســـودابت أن 

ـــارب  ـــول لتج ـــدف إىل الوص ـــة ته الورش

علميـــة وعمليـــة تصـــب يف زيـــادة 

اإلنتـــاج النفطـــي بالســـودان مـــن خـــالل 

اســـتجالب أحـــدث التقنيـــات، مؤكـــداً 

ــاج النفطـــي  ــادة اإلنتـ ــات زيـ أن تقنيـ

ـــي  ـــم تطبيقهـــا يف بعـــض حقـــول رشكت ت

ـــات  ـــربى لعملي ـــل الك ـــي والني برتوانرج

مـــردوداً  أعطـــت  والتـــي  البـــرتول 

ـــة  ـــة لبقي ـــم التجرب ـــاً يعـــزز تعمي إيجابي

ــرشكات. ــول والـ الحقـ

الجديـــر بالذكـــر أن الورشـــةحرضها د. 

ــة  ــر الدولـ ــوض وزيـ ــد عـ ــد زايـ محمـ

بـــوزارة النفـــط وقيـــادات الـــوزارة 

ورشكات البـــرتول وجمـــع غفـــري مـــن 

ـــرتول. ـــاع الب ـــني بقط ـــني العامل املهندس
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وزير النفط  يشيد بالشراكة الصينية في مصفاة الخرطوم 
ويشكر مديرعام المصفاة بعد انتهاء فترة عمله بالسودان

املهنـــدس  النفـــط  وزيـــر  مثـــن 

مـــكاوي محمـــد عـــوض دور الصـــني 

اســـتخراج  يف  رئيـــي  كرشيـــك 

النفـــط الســـوداين وأشـــاد بـــدور 

الرشكـــة الوطنيـــة الصينيـــة للبـــرتول 

)CNPC( التـــي تعمـــل يف البـــالد 

ـــط  ـــتخراج النف ـــاف واس ـــىل استكش ع

يف عـــدد مـــن الحقـــول النفطيـــة 

ـــك  ـــل الرشي ـــا متث ـــام انه ـــودان ك بالس

األوحـــد مـــع وزارة النفـــط يف رشكـــة 

مصفـــاة الخرطـــوم بنســـبة 50 % 

لـــكل، جـــاء ذلـــك لـــدى تكرميـــه 

ـــاة الخرطـــوم  ـــة مصف ـــام رشك ـــر ع ملدي

الـــذي  ُجـــن  يـــو  الســـيد/ جـــاو 

ـــد  ـــاة بع ـــه باملصف ـــرتة عمل ـــت ف انته

ـــاً قضاهـــا بالســـودان اتســـم  )16( عام

ـــع وزارة  ـــة م ـــاون والصداق ـــا بالتع فيه

ـــك  ـــاة، وذل ـــون باملصف ـــط والعامل النف

ـــب  ـــط ونائ ـــل وزارة النف ـــور وكي بحض

مصفـــاة  لرشكـــة  العـــام  املديـــر 

قيـــادات  مـــن  وعـــدد  الخرطـــوم 

ــاة. ــوزارة واملصفـ ــل بالـ العمـ

وتـــم تعيـــني الســـيد/ جـــو جيقانـــق 

مصفـــاة  لرشكـــة  عامـــاً  مديـــراً 

الخرطـــوم وظـــل املهنـــدس عـــي 

نائبـــاً  موقعـــه  يف  عبدالرحمـــن 

العـــام. للمديـــر 
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تـــم بـــوزارة النفـــط التوقيـــع عـــىل 

ملربـــع  اإلنتـــاج  قســـمة  اتفاقيـــة 

)٢٥( جنـــوب كوســـتي بواليـــة النيـــل 

األبيـــض الستكشـــاف وإنتـــاج النفـــط، 

وتتيـــح االتفاقيـــة نســـبة 7٠٪ لرشكـــة 

ونســـبة ١٥٪  الســـودانية  ســـودابت 

لرشكـــة اكســـربيس النيجرييـــة و١٥٪ 

ـــع عـــن  ـــة، ووق لرشكـــة ميســـانا النيجريي

حكومـــة الســـودان املهنـــدس مـــكاوي 

ــام  ــط فيـ ــر النفـ ــوض وزيـ ــد عـ محمـ

ـــدس  ـــودابت املهن ـــة س ـــن رشك ـــع ع وق

الســـنجك   أحمـــد حســـن  محمـــد 

وعـــن رشكـــة اكســـربيس أبوبكـــر دان 

ـــركة ميســـانا   ـــاىت وشــــــــــــــــــــــ ت

نـــارص بايـــرو ،  وكشــــــــــــــف وكيـــل 

وزارة النفـــــــــــط م. عـــوض الكريـــم 

تعتـــرب  االتفاقيـــة  أن  محمـــد خـــري 

وزارة النفط توقع اتفاقية قسمة اإلنتاج 
لمربع )25( بوالية النيل األبيض  

بدايـــة العمـــل الحقيقـــى يف مربـــع 

)٢٥(  والـــذي توجـــد بـــه شـــواهد 

نفطيـــة تـــدل عـــىل وجـــود البـــرتول  

ـــه مـــن خطـــوط  ـــات مقـــدرة وقرب بكمي

ــل  ــع أن يدخـ ــذي يتوقـ ــب والـ األنابيـ

ــايل . ــام الحـ ــم العـ ــاج  يف خواتيـ اإلنتـ

مـــن جانبـــه أكـــد م. محمـــد أحمـــد  

حســـن الســـنجك نائـــب مديـــر عـــام 

رشكـــة ســـودابت الســـودانية أن دخـــول 

الرشكـــة يف املربـــع بنســـبة 7٠٪ يـــدل 

ـــي  ـــة الت ـــة العالي ـــات الفني ـــىل اإلمكان ع

متتلكهـــا الكـــوادر الوطنيـــة يف مجـــال 

صناعـــة النفـــط، وقـــال إنهـــم ســـوف 

ـــرشكاء الجـــدد  ـــع ال ـــم م ـــون بتناغ يعمل

مرحلـــة  إىل  الوصـــول  أجـــل  مـــن 

اإلنتـــاج يف أقـــرب وقـــت ممكـــن. 
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وزير النفط يبحث سير أعمال شركة القحطاني بالسودان

املهنـــدس/  النفـــط   وزيـــر  بحـــث 

مـــكاوي محمـــد عـــوض ســـري أعـــامل 

التـــي  القحطـــاين  مجموعـــة رشكـــة 

تعمـــل بالبـــالد يف مجـــال االستكشـــاف 

واإلنتـــاج النفطـــي، ودعـــا مـــكاوي 

ــف  ــل وتكثيـ ــرية العمـ ــع وتـ إىل ترسيـ

الجهـــود مؤكـــداً تقديـــم وزارة النفـــط 

العـــون الـــالزم للرشكـــة حتـــى تحقـــق 

اإلنتـــاج  إىل  بالوصـــول  أهدافهـــا 

النفطـــي، جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه 

وفـــد مجموعـــة القحطـــاين االســـتثامرية 

الســـعودية .

مـــن جانبـــه قـــدم طـــارق القحطـــاين 

الرشكـــة  ألنشـــطة  شـــاماًل  تنويـــراً 

أعاملـــه  أن  مؤكـــداً  بالســـودان 

طيبـــة،  بصـــورة  تســـري  بالســـودان 

وقـــال إن رشكـــة القحطـــاين لديهـــا 

ــدد  ــا عـ ــطة ولهـ ــن األنشـ ــد مـ العديـ

مـــن املصانـــع يف مجـــال الصناعـــة 

النفطيـــة والحفـــارات معربـــاً عـــن 

ـــا  ـــيع أعامله ـــىل توس ـــة ع ـــرص الرشك ح

مبـــا يحقـــق املصالـــح املشـــرتكة معـــرباً 

عـــن عمـــق العالقـــات  األخويـــة بـــني 

ـــدح القحطـــاين الســـودان  الشـــعبني وامت

والســـودانيني مشـــرياً إىل دور الكـــوادر 

العربيـــة  اململكـــة  يف  الســـودانية 

الســـعودية وغريهـــا.
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وزير الدولة بالنفط يرحب برغبة النمسا في االستثمار النفطي بالسودان

ــا يف االســـتثامر  ــا رغبتهـ أبـــدت النمسـ

االستكشـــاف  مجـــال  يف  بالســـودان 

واإلنتـــاج النفطـــي، جـــاء ذلـــك لـــدى 

ـــة بالنفـــط د. محمـــد  ـــر الدول ـــاء وزي لق

ـــذي  ـــاوي ال ـــد النمس ـــوض الوف ـــد ع زاي

رغبـــة  اللقـــاء  وبحـــث  البـــالد.  زار 

ـــالد  ـــي بالب ـــتثامر النفط ـــا يف االس النمس

وتطـــرق اللقـــاء إىل ســـبل التعـــاون يف 

مجـــال الصناعـــات النفطيـــة وتطويـــر 

العالقـــات بـــني البلديـــن.

وأكـــد الوفـــد النمســـاوي تطلعهـــم 

ـــن  ـــدد م ـــودان يف ع ـــع الس ـــاون م للتع

ـــل  ـــط والعم ـــا النف ـــن بينه ـــاالت م املج

عـــىل نقـــل التكنولوجيـــا األوربيـــة إىل 

الســـودان.

وقـــدم وزيـــر الدولـــة بالنفـــط رشحـــاً 

ــاً عـــن اإلمكانـــات التـــي يتمتـــع  كافيـ

ـــط مشـــرياً  ـــال النف ـــا الســـودان يف مج به

يف  لالســـتثامر  املتاحـــة  الفـــرص  إىل 

قطـــاع النفـــط بالبـــالد ورحـــب برغبـــة 

الوفـــد النمســـاوي يف الدخـــول يف مجـــال 

ــاً  ــالد موجهـ ــة بالبـ ــات النفطيـ الصناعـ

الجهـــات الفنيـــة بالـــوزارة لتقديـــم 

ــة للوفـــد.  العـــون واملعلومـــات الكافيـ
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وزير الدولة يتفقد سير العمل بحقول شركة النيل الكبرى لعمليات البترول

ـــط  ـــوزارة النف ـــة ب ـــر الدول شـــدد وزي

د. محمـــد زايـــد عـــوض عـــىل رضورة 

زيـــادة اإلنتـــاج النفطـــي والتوســـع 

يف العمليـــات االستكشـــافية جـــاء 

التفقديـــة  زيارتـــه  لـــدى  ذلـــك 

الكـــربى  النيـــل  رشكـــة  لحقـــول 

لعمليـــات البـــرتول وهنـــأ ســـيادته 

ــد  ــول عيـ ــة بحلـ ــني بالرشكـ العاملـ

ودعاهـــم  املجيـــد  االســـتقالل 

ملجابهـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 

أجـــل  مـــن  النفطيـــة  الصناعـــة 

ـــتقرار  ـــق االس ـــاج وتحقي ـــادة اإلنت زي

االقتصـــادي. وأعـــرب عـــن أملـــه 

بـــأن يقـــدم العاملـــون يف الصناعـــة 

ـــازات يف  ـــن اإلنج ـــداً م ـــة مزي النفطي

ـــيادته  ـــاد س ـــام أش ـــة ك ـــرتة املقبل الف

بنســـبة الســـودنة العاليـــة التـــي 

شـــهدتها الرشكـــة يف معظـــم أعاملهـــا 

الفنيـــة وقـــال إن الســـودان أصبـــح 

ـــة  ـــىل درج ـــة ع ـــوارد برشي ـــك م ميتل

ــل  ــب والتأهيـ ــن التدريـ ــة مـ عاليـ

ـــه  ـــتخراج ثروت ـــن اس ـــه م ـــام ميكن م

ــة . النفطيـ

ـــيادته  ـــن س ـــرى أعل ـــة أخ ـــن جه وم

بقـــرب افتتـــاح مطـــار هجليـــج 

ـــي  ـــة الت ـــج الصيان ـــامل برام بعـــد اكت

يجـــري تنفيذهـــا مشـــيداً مبســـتوى 

الخدمـــات االجتامعيـــة التـــي نفـــذت 

يف قريـــة فامـــا وقـــال إنهـــا تشـــكل 

ــرياً  ــني  مشـ ــة للمواطنـ ــة نوعيـ نقلـ

إىل أن مناطـــق اإلنتـــاج ستشـــهد 

تقديـــم مزيـــد مـــن الخدمـــات.   
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وزير الدولة يدشن المرحلة التجريبية الثانية الستخدام اإليثانول

ـــة بالنفـــط يف محطـــة  دشـــن وزيـــر الدول

بالطائـــف  للبـــرتول  النيـــل  رشكـــة 

املرحلـــة التجريبيـــة الثانيـــة اإلنتـــاج 

الوقـــود الحيـــوي )اإليثانـــول( برشاكـــة 

ـــل  ـــة، الني ـــكر كنان ـــة س ـــع رشك ـــة م ذكي

للبـــرتول، ورشكـــة جيـــاد للســـيارات 

الصناعـــة  وزيـــر  بحضـــور  وذلـــك 

الســـميح الصديـــق النـــور ووزيـــر الدولـــة 

ـــوض  ـــد ع ـــد زاي ـــط د. محم ـــوزارة النف ب

وعـــدد مـــن قيـــادات وزارة النفـــط 

ـــام  ـــر ع ـــت مدي ـــر آدم بخي ـــال د. عم وق

شـــؤون الطاقـــة بـــوزارة النفـــط إن هـــذه 

ــة  ــاح التجربـ ــد نجـ ــأيت بعـ ــة تـ التجربـ

األوىل التـــي تـــم  تنفيذهـــا يف ســـيارات 

رشكـــة ســـكر كنانـــة يف إبريـــل مـــن 

العـــام 2013 مبـــزج وقـــود اإليثانـــول 

بنســـبة 10 % مـــع البنزيـــن مشـــريأ 

ــار  ــأيت يف إطـ ــوة تـ ــذه الخطـ إىل أن هـ

إنتـــاج بدائـــل أخـــرى  للطاقـــة تكـــون 

صديقـــة للبيئـــة وتقلـــل مـــن مخاطـــر 

االحتبـــاس الحـــراري وتقليـــل االعتـــامد 

مؤكـــدأ  األحفوريـــة  الطاقـــة  عـــىل 

ــول يف  ــود اإليثانـ ــتخدام وقـ ــاح اسـ نجـ

ـــذه  ـــرياً إىل أن ه ـــدول مش ـــن ال ـــدد م ع

التجربـــة ستســـتمر ملـــدة ثالثـــة أشـــهر 

ليدخـــل بعدهـــا  االســـتهالك التجـــاري 

بالبـــالد. 
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مركز التدريب النفطي يبدأ في دورات تعليم اللغة الصينية
 للعاملين بقطاع النفط ألول مرة

بـــدأ مبركـــز التدريـــب النفطـــي 

بالخرطـــوم التابـــع لـــوزارة النفـــط 

التدريـــب عـــىل اللغـــة الصينيـــة ألول 

مـــرة وذلـــك بالتنســـيق مـــع كليـــة 

اإلداب جامعـــة الخرطـــوم ومعهـــد 

وذلـــك  الصينـــي  كونفشـــيوس 

لتدريـــب العاملـــني يف قطـــاع النفـــط 

بأساســـيات  اإلملـــام  أجـــل  مـــن 

اللغـــة الصينيـــة يف إطـــار العالقـــة 

االســـرتاتيجية مـــع الصـــني ســـيام 

يف قطـــاع النفـــط وتشـــمل الـــدورة 

ســـتة كورســـات تدريبيـــة يخضـــع 

ــاً يف كل دورة.  ــون دارسـ ــا أربعـ لهـ

وتـــأيت يف هـــذه الخطـــوة يف إطـــار 

ــة الـــوزارة لتمكـــني العاملـــني  خطـ

ــي  ــل النفطـ ــيات العمـ ــن أساسـ مـ

ـــة  ـــة الصيني ـــل اللغ ـــات. وتدخ واللغ

ألول مـــرة يف خطـــة التدريـــب مبركـــز 

ـــك بتنســـيق  ـــب النفطـــي وذل التدري

مـــع رشكـــة cnpc الصينيـــة ويســـمى 

الربنامـــج الـــذي يطبـــق مـــع عـــدد 

مـــن الـــدول ذات العالقـــة مـــع 

الصـــني بســـور الصـــني العظيـــم.
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النـــــفـــط خـــــــام 

بخـــواص  يتميـــز  الحقـــل  هـــذا 

ـــارة  ـــو عب ـــداً، فه ـــدة ج ـــة جي جيولوجي

ــع  ــة مـ ــة متقاطعـ ــة محدبـ ــن طيـ عـ

ــة  ــق )Faulted Anticline( مكونـ فالـ

.)Structural Trap( ـــة ـــدة تركيبي مصي

ــل  ــذا الحقـ ــة يف هـ ــات النفطيـ الطبقـ

ـــه،  ـــزال، زرق ـــة، غ ـــات برك ـــمل طبق تش

عرديبـــا وبانتيـــو.

حســـب آخـــر دراســـة معتمـــدة فـــإن 

النفـــط املوجـــود ابتـــداًء يف الرتاكيـــب 

 Original الجيولوجيـــة لهـــذا الحقـــل

مليـــون   70 حـــوايل   Oil in Place

برميـــل ســـطحي باحتياطـــي ميكـــن 

 Expected Ultimate( اســـتخالصه 

 24 حـــوايل   إىل  يصـــل   )Recovery

ــبة  ــطحي أي بنسـ ــل سـ ــون برميـ مليـ

اســـتخالص 34 %، وإنتـــاج تراكمـــي 

حـــوايل 10.6 مليـــون برميـــل ســـطحي 

ـــتخالص  ـــبة اس ـــو بنس ـــة بانتي ـــن طبق م

وصلـــت حتـــى 28.5 % مـــن أصـــل 

ـــودة  ـــطحي موج ـــل س ـــون برمي 37 ملي

ــط . ــو فقـ ــة بانتيـ ــداًء يف طبقـ ابتـ

والنفطيـــة  الصخريـــة  الخـــواص 

: للمكمـــن
ـــة  ـــل بخـــواص صخري ـــز هـــذا الحق يتمي

ـــازة عـــىل مســـتوى طبقـــة  ـــة ممت ونفطي

ـــو وهـــي: بانتي
عمق الطبقة: 2997 مرتاً

رطـــاًل   4159 االبتـــدايئ:  الضغـــط 

)Psi( املربعـــة  للبوصـــة 

درجة الحرارة: 120 درجة مئوية

املسامية: 23 %

النفاذية: 800 – 5000 مي داريس

اللزوجة: 2.75 سنتي بواز

اآلبار املحفورة وطريقة اإلنتاج:
ــل  ــذا الحقـ ــار بهـ ــكي لآلبـ ــدد الـ العـ

12 بـــرئاً، منهـــا بـــرئان غـــري منتجتـــني 

و10 آبـــار منتجـــة بواســـطة مضخـــات 

 Electrical    ESP ـــة ـــة غاطس كهربائي

حقل دفرا غرب
Case Study دراسة حالة

ـــات  ـــل الكـــربى لعملي ـــة الني ـــع 4 والخـــاص برشك ـــرا غـــرب،  يف مرب يقـــع حقـــل دف

البـــرتول، يف واليـــة غـــرب كردفـــان مبنطقـــة أبيـــي، وهـــو أكـــرب حقـــول دفـــرا 

ـــث  ـــوم( ، حي ـــوب، حـــامم وبل ـــرا جن ـــرا الرئيســـة، دف ـــول: دف الكـــربى )تشـــمل حق

ـــافه يف  ـــم اكتش ـــد ت ـــربى وق ـــرا الك ـــاج دف ـــي إنت ـــوايل ثلث ـــل ح ـــذا الحق ـــج ه ينت

ـــام 2004م.  ـــن ع ـــو م ماي

 م. عبدالقادر حسن سليامن

رشكة سودابت
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حـــــــوار

Submersible Pump بطــــريـقـــــة 

 Commingle Production تسمــــى

ـــر  ـــن أك ـــط م ـــاج النف ـــة إلنت وهـــي طريق

ـــد. ـــاج واح ـــوب إنت ـــرب أنب ـــة ع ـــن طبق م

تعريف املشكلة:
ــرية  ــات كبـ ــج كميـ ــار تنتـ ــذه اآلبـ هـ

مـــن امليـــاه املصاحبـــة للنفـــط حيـــث 

ــج إىل 93 %  ــاء املنتـ ــبة املـ ــل نسـ تصـ

وذلـــك بســـبب:

أواًل: اســـتخدام اســـمنت صنـــف ج 
غـــري  وهـــو   )Cement Class G(

ــة  ــرارة العاليـ ــات الحـ ــب لدرجـ مناسـ

مئويـــة(  درجـــة   100 مـــن  )أكـــر 

حســـب معهـــد البـــرتول األمريـــي    

American Petroleum Institute 

Standard )API(

وهـــذا أدي لتدمـــري األســـمنت خلـــف 

ـــاً  ـــف ) Casing(  مكون ـــري التغلي مواس

ــاه  ــل امليـ ــام جعـ ــرية مـ ــوات صغـ قنـ

ـــارشة إىل  ـــا مب تـــرسي مـــن خاللهـــا ومنه

ـــاع  ـــم إىل ق ـــوب )Perforations( ث الثق

ـــان  ـــه رسعـــة جري ـــة برسعت ـــرئ متعدي الب

النفـــط ألن امليـــاه ذات لزوجـــة أقـــل، 

ـــايئ  ـــاالخرتاق امل ـــرف بـ ـــا يع ـــة م محدث

)Water Breakthrough( مؤديـــاً إىل 

تشـــكيل مخـــروط مـــايئ حـــول اآلبـــار 

.)Local Water Coning(

ثانياً:اســـتخدام املضخـــات الكهربائيـــة 
ـــرية أدى  ـــعات الكب ـــة ذات الس الغاطس

إىل زيـــادة معـــدالت إنتـــاج امليـــاه 

الــــ  ــارب  يقـ ــا  ــت إىل مـ ــى وصلـ حتـ

18,000  برميـــل مـــاء يوميـــاً يف حـــني 

أن النفـــط ال يتعـــدى الــــ 1,400 برميـــل 

ـــايئ أدى إىل  ـــرتاق امل ـــذا اإلخ ـــاً. وه يومي

ضعـــف طاقـــة دفـــع املكمـــن، حيـــث 

كان هـــذا الحقـــل )يف طبقـــة بانتيـــو( 

يتمتـــع بطاقـــة دفـــع  قويـــة مـــن 

ـــرف بــــ  ـــا يع ـــة م ـــفل الطبق ـــاه أس املي

.)Strong Bottom Water Drive(

تواجـــه  أخـــرى  مشـــكلة  وهنالـــك 

ـــالح  ـــيب األم ـــي ترس ـــل وه ـــذا الحق ه

ـــاج  ـــة لإلنت ـــاه املصاحب الناتجـــة مـــن املي

ـــاج  ـــب اإلنت ـــداد أنابي ـــام أدى إىل انس م

بعـــد رأس البـــرئ.

إيقـــاف  إىل  أدت  املشـــكالت  هـــذه 

اإلنتـــاج للمعالجـــة، ولكنهـــا مل تعالـــج 

ــه  ــكلة مـــام ترتـــب عليـ ــذور املشـ جـ

ـــذا  ـــراراً، وه ـــكالت م ـــذه املش ـــور ه ظه

عمليـــات  تكاليـــف  زيـــادة  إىل  أدى 

التشـــغيل )ايجـــار الحفـــارة، إعـــادة 

 Squeeze( والتثقيـــب  الســـمنتة 

 ،)Cement and Re-perforation

مـــن  األمـــالح  ترســـبات  إزالـــة 

ـــة  ـــب )Scale removal(، معالج األنابي

امليـــاه املصاحبـــة لإلنتـــاج، صيانـــة 

ـــة  ـــواد الكيامئي ـــة، امل املضخـــات املتعطل

املســـتخدمة مـــن ســـوائل حفـــر وبوملـــر 

Chemical Water Shut off وغريهـــا(، 

ــذه  ــط، وكل هـ ــاج النفـ ــان إنتـ ونقصـ

تكاليـــف اضافيـــة. 

الخامتـــة والتوصيات:
مواســـري  خلـــف  األســـمنت  تـــآكل 

ــتخدام أســـمنت  التبطـــني وذلـــك السـ

غـــري مناســـب يف ظـــل درجـــة حـــرارة 

إنتـــاج  إىل  أدى  العاليـــة  املكمـــن 

كميـــات كبـــرية مـــن امليـــاه املصاحبـــة 

ـــت  ـــي تكون ـــوات الت للنفـــط خـــالل القن

مـــن  خـــالل هـــذا األســـمنت املتـــآكل 

الكهربائيـــة  املضخـــات  ومبســـاعدة 

الغاطســـة ذات الســـعات الكبـــرية.

ــاه املنتجـــة تحتـــوي عـــىل  هـــذه امليـ

كربونـــات  مـــن  كبـــرية  كميـــات 

ظـــروف  يف  املذابـــة  الكالســـيوم 

املكمـــن مـــن درجـــة حـــرارة وضغـــط 

رأس  إىل  وعنـــد صعودهـــا  عاليـــني، 

البـــرئ وبانخفـــاض الضغـــط تتحـــول 

ـــا  ـــبًة خلفه ـــاء مرس ـــار م ـــاً إىل بخ جزئي

إىل  املـــؤدي  الكالســـيوم  كربونـــات 

األنابيـــب. انســـداد 

آنفـــاً  املذكـــورة  املشـــكالت  هـــذه 

ــآكل  ــري والتـ ــي يف التدمـ ــبب رئيـ سـ

ـــري  ـــف مواس ـــمنت  خل ـــي لألس التدريج

ــاآليت:  ــويص بـ ــه نـ ــني، وعليـ التبطـ

ــف   ــن الصنـ ــمنت مـ ــتخدام أسـ  اسـ

الــــ  عمليـــات  عنـــد   )Class E(

يف  وكذلـــك    )Squeeze Cement(

الجديـــدة. اآلبـــار 

 عـــدم اســـتخدام املضخـــات الغاطســـة 

يف  الكبـــرية  الســـعات  ذات   )ESP(

عمليـــات اإلنتـــاج، فيمكـــن اســـتخدام 
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طـــرق الرفـــع بالغـــاز أو مضخـــات غاطســـة )ESP( صغـــرية أو مضخـــات )PCP/ BPU( خاصـــة تعمـــل يف األعـــامق الكبـــرية.

 دعم ضغط املكمن )طبقة بانتيو( بحقن الغاز مثل النيرتوجني أو غاز هيدروكربوين.

 Ultra Sonic Image([ التأكـــد مـــن جـــودة األســـمنت خلـــف مواســـري التبطـــني باســـتخدام األشـــعة املقطعيـــة مـــا يعـــرف بــــ

.])Test )USIT

ـــل  ـــاًل( أو تحوي ـــا مث ـــرى )عرديب ـــات األخ ـــن الطبق ـــاج م ـــة واإلنت ـــاه العالي ـــبة املي ـــار ذات نس ـــو يف اآلب ـــة بانتي ـــالق طبق  إغ

ـــاز. ـــن للغ ـــار حق ـــار إىل آب ـــذه اآلب ـــض ه بع

 إكامل اآلبار بطريقة اإلنتاج من طبقة واحدة بدالً عن اإلنتاج من أكر من طبقة وبأنبوب إنتاج واحد.

التأكـــــد مـــن درجـــــة تشـــــبع النفـــــط )Oil Saturation( باســـتخدام مجســـات تســـجيالت مقاومـــة الســـوائل يف الطبقـــات  مبـــا 

.)SWCTT( )Single Well Chemical Tracer Test( أو )CHFR( )Cased Hole Formation Resistivity( يعـــرف بــــ

ـــىل  ـــرت ع ـــل )500 م ـــي طوي ـــع أفق ـــة ذات مقط ـــار أفقي ـــدوى آب ـــن ج ـــد م ـــاكاه )Simulation Model( للتأك ـــوذج مح ـــل من  عم

ـــل هـــذه  ـــر مث ـــة لحف ـــة الكافي ـــا املقـــدرة التقني ـــر له ـــك باالســـتعانة بـــرشكات حف ـــل( Long Horizontal Section )وذل األق

 )Inflow Control Devices )ICDs( باســـــتخدام تقـــــنية )Smart completion( واســـتخدام طـــرق إكـــامل اآلبـــار الذكيـــة ،)اآلبـــار

   رسم بياين يوضح معدالت اإلنتاج اليومي حقل دفرا غرب
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Parameters Diffra
Reservoir Bentiu 1

 Top depth, mKB 2997

Initial Res. pressure, psi 4159

Temperature, degC 120

Porosity, fraction 0.23

 Permeability, mD 800-5000

Oil gravity, deg API 33

Viscosity, cp 2.75

رسم بياين يوضح معدالت اإلنتاج اليومي حقل دفرا غرب

جدول  يوضـح الخـواص الصخـرية والنـفـطية للمكمن

جدول  يوضـح اصناف األسمنت حسب معايري معهد البرتول األمرييك
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زيت الفرامل
Brake Fluid

تعتـرب الفرامـل مـن  أهـم الوحـدات يف السـيارات والشـاحنات واملواتـر ويجـب التأكـد مـن 

أنهـا تعمـل بصـورة جيـدة عنـد أي بداية  تشـغيل وذلك ألهميتها يف سـالمة املركبـة ومن بها 

وسـالمة الطريـق عمومـاً. وألهميتها وضع املصنع إشـارة إنـذار ضوئية لها أمام السـائق تضئ 

يف حـال حـدوث أي خلـل بها.
إعداد / م.  محمد عبدالله اسامعيل 

وزارة النفط

يعتـرب زيـت الفرامل )سـائل الفرامـل( أهم 

الفرامـل والـذي يجـب  العنـارص يف نظـام 

العنـرص  إنـه  بحـذر حيـث  التعامـل معـه 

الوحيـد يف املنظومة سـائل القـوام ومعرض 

أو  والتلـوث وىف حـال ترسيبـه  للترسيـب 

ثلوثـه تفشـل الفرامـل يف توقيـف العربـة 

مـام يـؤدى إىل عـدم التحكـم فيهـا.

وهنالـك أربعـة أنـواع مـن زيـوت الفرامـل 

)سـائل الفرامـل(:-

 1-DOT3 –Normal glycol Based

.brake fluid

2-DOT4- Also glycol based

وهو اقرب لسابقه يف الرتكيبه الكيميائيه 

ويزيد عنه مام يؤثر إيجاباً برفع درجة 

 borate esters.الغليان

 3-DOT5- Silicone based fluid. Not

 compatible with DOT3.DOT4 or

DOT5.1

 4-DOT5.1-Glycol based like DOT3

and DOT4

ولـه درجـة غليان أعىل منهـام بكثري وكذلك 

األخرى. مواصفاته 

 5-LHM-mineral based.synthetic

hydrocarbon and naphthenic based

ال يشـابه  زيوت الفرامل األخرى ويستعمل 

يف سـيارات رولسـورويس وغالبيـة سـيارات 

سـيرتوين واسـتعامالت أخـرى  يف الطائرات 

الرياضيـة  والسـيارات  الصغـرية.  املروحيـة 

يف  تعمـل  التـي  الثقيلـة  اآلليـات  وبعـض 

املناطـق البـارده.

نظام الفرامل

عنـد الضغـط بالرجـل عـىل بـدال الفرامـل )Brake Pedal( تنتقـل قـوة الضغط بواسـطة  

. )master cylinder( سـلك معدين لإلسـطوانة الرئيسـية للفرامـل
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وتفتح الصامم لنقل القوة بواسـطة السـائل 

املخصـص  الخـزان  مـن  الفرامـل(   )زيـت 

الفرامـل  بـدال  مـن  قريبـاً  واملوضـع   لـه 

انسـياب  لتسـهيل  عـاٍل  مسـتوى  وعـىل 

الخطـوط  عـرب  الفرامـل(  السـائل)زيت 

املصنعـة جـزء منهـا الحديد مقـاوم للصداء 

وجـزء   non corrosive seamless steel

تتحـرك  التـي  املناطـق  يف  مـرن  مطاطـي 

والتـي  األماميـة  االطـارات  عنـد  وخاصـة 

)Calipers( تنقـل قـوة الضغـط إىل املكابـح

)Wheel cylinders pistons( عـرب الصاممـات

لذلـك. املخصصـة 

قامشـات  عـىل   ضغـط  كقـوة  لتنقلهـا 

عـىل  تضغـط  والتـي   )Brake pads(الفرامـل

اإلسـطوانات )disk brake( التي بدورها توزع 

وتزيـد قـوة الضغـط عـىل القـرص املعـدين 

عكـس  اتجـاه  يف  بالتدريـج   )drum brake(

يتسـاوى  حتـى  بالتسـاوي  دورانهـا  حركـة 

توزيـع الضغـط عـىل العجـالت  والحفـاظ 

عـىل االتـزان قبـل وقـف حركتهـا متامـاً.

املبسـط  الـرشح  هـذا  يف  يهمنـا  ومـا 

لنظـام الفرامـل أن حركـة القـرص املعـدين 

الفرامـل  وقامشـات  واإلسـطوانات 

الناتـج عـن ذلـك يولـد طاقـة  واالحتـكاك 

حراريـة ويجـب أن تكـون درجـة الحـرارة 

الناتجـة عـن ذلـك أقـل مـن درجـة غليـان 

سـائل الفرامـل. )وإذا زادت درجـة الحرارة 

إىل أعـىل مـن درجـة غليـان سـائل الفرامل 

تنتـج فقاعـات غازية يف سـائل الفرامل مام 

يعيـق نقـل القـوة الضاغطة وبذلك يفشـل 

العمـل. يف  النظـام 

الخصــائص التـي يجــب توافــرها 

زيــت الفــرامل )ســائل الفـرامل(
 يجـب أال يكـون مسـبب للصـداء لنظـام 

الفرامـل وأال يتلـف األجـزاء وال يتفاعـل مـع 

املطاطيـة. األجـزاء 

 يجـب أال يكـون قابـاًل للضغـط حتى يكون 

ناقـاًل للقوة بدرجـه عالية.

كيميائيـه  خصائـص  ذا  يكـون  أال  يجـب   

وفيزيائيـة ال تتغـري بظـروف التخزين لفرتات 

طويلـة. وىف الظـروف  الحـارة أو البـاردة.

مـع  اللزوجـة  درجـة  تتغـري  أال  يجـب   

 )DOT3( ارتفـاع درجة الحرارة فبالنسـبة لــ

 )DOT4(و  )1500mm2/s( لزوجتـه  درجـة 

درجـة لزوجتـه )1800mm2/s( عند درجة 

40م حـراره 

 االسـتفادة مـن خاصيـه امتصاصـه العاليه 

يف  تجمـع   إذا  املـاء   ميتـص  حتـى  للـامء 

داخـل نظـام الفرامـل.

سـائل  غليـان  درجـة  تكـون  أن  يجـب   

عاليـة. الفرامـل 

مواصفـه  أهـم  الغليـان  درجـة  وتعتـرب 

بالنسـبة لسـائل الفرامـل نسـبة ألن املـادة 

األساسـية للسـائل شـديدة الجاذبيـة للـامء 

غليـان  بدرجـة  املواصفـه  تهتـم  ولذلـك 

السـائل الجـاف Dry Boiling Point وتحسـب 

للسـائل املأخـوذ حديثـاً مـن علبـه جديـدة 

السـائل  غليـان  ودرجـة  اإلغـالق.  محكمـة 

الرطـب Wet Boiling Point تحسـب للسـائل 

وتؤخـذ  مـاء   %  3.5 عـىل  يحتـوى  والـذي 

العينـة مـن سـائل مسـتعمل ملدة 24 شـهراً 

بحسـاب أن سـائل الفرامـل بعـد اسـتعامله 

مـاء   %  3.5 عـىل  يحتـوى  شـهراً   24 ملـدة 

بـأن  أدنـاه  املرفـق  الجـدول  مـن  ويالحـظ 

)DOT4( يف الحالتـني لـه درجـة غليـان أعـىل 

مـن  )DOT3( وذلـك نسـبة للمـواد املضافـة 

.)Borate  Ester( وأساسـها   لـه 
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DOT MINIMUM BOILING POINT SPECIFICATIONS 

Fluid Type
Glycol-based Fluids Silicone 

Fluid
DOT3 DOT4 DOT5.1 DOT5

Minimum 
Dry Boiling 
Point1

205   °C 230°  C 270   °C 230   °C

Minimum 
Wet Boiling 
Point2

140   °C 155°  C 190   °C 180   °C 

عنـد املقارنـة أيهـام أفضـل لالسـتعامل نجـد أن dot4 أفضـل لالسـتعامل مـنdot3 حيث إن درجـة غليانه أعـىل  وأقل جاذبيـة المتصاص 

املـاء  ولزوجتـه أيضـاً وكذلـك قابليته للصـداء أقل.

ونسـبة ألن سـائل الفرامـل عرضـة لجـذب الرطوبـه مـام يؤدي لزيادة نسـبة املـاء فيه ويؤثـر ذلك عىل مواصفاتـه وخاصة درجـة الغليان 

والتـآكل والصـداء فـإن صانعـي السـيارات أوصوا بتغيـريه بعد كل 24 شـهراً أو 60 ألف ميـل أو أيهام أوال .

وكذلـك التعامـل الخاطـئ مـع سـائل الفرامـك وخاصـة مـن السـائقني وامليكانيكيـة فـاذا صعـب عليهم فـك أي مسـامر أو صامولـة يقومون بغمـره يف خزان 

سـائل الفرامـل لـي يزيـل الرواسـب والصـداء عنه ويسـهل لـه الفك أو إذا أصيـب أحد بجرح أثنـاء العمل يفتح خزان سـائل الفرامل ويسـكب منه يف الجرح 

عـىل اعتقـاد أنـه يجفـف الجـرح مـام يجعله عرضـة للرطوبـة والتلوث ويسـبب ذلك يف تـدىن مواصفته وخاصـة درجة الغليـان واللزوجة.

وقـد سـبق التحـري يف أسـباب حـوادث املـرور بسـبب تعطـل الفرامـل يف أوروبـا  وتبـني أن  سـبب عـدم قيـام جهـاز الفرامل مبهمتـه وجود نسـبة عالية من 

املـاء مام تسـبب يف تـدين درجـة الغليان.

وبالرجـوع إىل  دليـل املسـتعمل امللحـق بالسـيارات  وحتـى السـيارات حديثـة الصنـع واألكـر شـيوعاً يف السـودان تويوتـا وهونـداي ومرسـيدس وهونـدا  

. ) DOT3( وميتسـوبييش غالبيتهـم يـوىص باسـتعامل

والقليل منهم يرتك الخيار بني )DOT 3(  أو ) DOT4( وعدم خلط االثنني معاً.

ونجد مكتوبا عىل غطاء سائل الفرامل امللحق مع املاكينة تنبيه )استعامل )DOT3( فقط . يف غالبية السيارات العاملة وحتى حديثة الصنع منها. 
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صناعة البرتوكيامويات
البرتوكيامويـات  صناعـة  أن  الدليـل  وأورد 

النهائيـة(  الوسـيطة،  )األساسـية،  بأقسـامها 

وصناعـة األسـمدة، وصناعـة تكريـر النفـط، 

مركـز  تشـكل  الصناعيـة  الغـازات  وصناعـة 

بنحـو  تسـتأثر  إذ  القطـاع،  هـذا  يف  الثقـل 

90.6 % مـن إجـاميل األمـوال املسـتثمرة يف 

 ،2013 لعـام  الكيامويـة  الصناعـات  قطـاع 

الصناعـة  هـذه  سـامت  أهـم  مـن  حيـث 

أن  كـام  املـال،  رأس  اسـتخدام  كثيفـة  أنهـا 

الطبيعـي(  والغـاز  )البـرتول  اللقيـم  مـواد 

تشـكل أهـم العوامـل املؤثـرة إلعطـاء هـذه 

الصناعـات أفضليـة تنافسـية عـىل مسـتوى 

التكاليـف بـدول مجلـس التعـاون. ولفتـت 

البيانـات الخاصـة باملنظمـة إىل توفـر مـادة 

تسـتخدم  والتـي  بكميـات ضخمـة،  امليثـان 

إلنتـاج األمونيـا واليوريـا وامليثانـول، كذلـك 

األمـر بالنسـبة ملـادة اإليثان والتي تسـتخدم 

املختلفـة.  ومشـتقاته  اإليثيلـني   إلنتـاج 

التصنيف الدويل
البرتوكيامويـة  الصناعـات  دليـل  ويصنـف 

األنشـطة حسـب التصنيف الدويل لألنشـطة 

الصناعيـة وهـي عـىل الشـكل التـايل: صناعة 

املنتجـات البرتوليـة املكـررة، صناعـة املـواد 

األسـمدة  صناعـة  الكيميائيـة،  واملنتجـات 

استثمارات الصناعات البتروكيماوية في دول 
الخليج   220 مليار دوالر

أعلنـت منظمـة الخليـج لالستشـارات الصناعية« »جويـك« أن صناعة البرتوكيامويات بدول مجلس التعاون الخليجي شـهدت خالل السـنوات 

املاضيـة نهضـة قويـة عـززت مكانتهـا كمـورد أسـايس يف العـامل، وبـات قطـاع الصناعـات البرتوكيامويـة الخليجيـة يشـكل أحـد أهم األنشـطة 

الصناعيـة التحويليـة، وهـو يسـتوعب حـوايل 59.6 % مـن مجمـوع األمـوال املسـتثمرة يف هذه الصناعـات أي ما يعـادل 220,3 مليـار دوالر، 

ويبلـغ عـدد الـرشكات العاملـة حاليـاً يف هـذا القطـاع 3184 رشكـة، يعمـل بها نحـو 271 ألف موظـف وعامل. 

اللدائـن  صناعـة  األزوتيـة،  واملركبـات 

صناعـة  املبيـدات،  صناعـة  )البالسـتيك(، 

املنظفـات  صناعـة  والورنيـش،  الدهانـات 

املنتجـات  التجميـل، صناعـة  ومسـتحرضات 

الكيميائيـة األخرى، صناعة األلياف والخيوط 

الصناعيـة، صناعة املسـتحرضات الصيدالنية، 

املطاطيـة،  واملنتجـات  اإلطـارات  صناعـة 

صناعـة األلـواح والرشائح والصفائـح، صناعة 

األنابيـب والخراطيـم ولوازمهـا، صناعة لوازم 

بالتعبئـة  خاصـة  منتجـات  صناعـة  البنـاء، 

الفايربجـالس،  منتجـات  صناعـة  والتغليـف، 

صناعـة إعـادة التدويـر والرخـام الصناعـي، 

أخـرى.  بالسـتيكية  منتجـات  صناعـة 

دول  يف  البرتوكيامويـة  الصناعـات  *دليـل 

الخليجـي.  التعـاون  مجلـس 

 بيانات املنشـآت الصناعيـة املرخصة
يتضمن الدليل البيانات األساسـية للمنشـآت 

الصناعيـة املرخصة مـن ِقبل وزارات الصناعة 

يف دول املجلـس مصنفـة حسـب التصنيـف 

الـدويل )األيسـك(، الترصيـف الرابـع شـامل 

الصناعيـة  للمنشـآت  األساسـية  البيانـات 

ينقسـم  وهـو  إنتاجهـا.  ونوعيـة  ومواقعهـا 

إىل جزأيـن رئيسـيني: األول حـول املعلومـات 

العامـة وتشـمل نبـذة مختـرصة عـن املالمح 

التحويليـة  الصناعـات  لقطـاع  األساسـية 

اإلجـاميل،  املحـي  بالناتـج  ومسـاهمتها 
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الكيامويـة  الصناعـات  تطـور  عـن  وملحـة 

والبرتوكيامويـة والبالسـتيكية يف دول مجلس 

التعـاون الخليجـي، وتشـتمل عـىل جـداول 

ورسـوم بيانيـة تبـني هيـكل هـذه الصناعـة، 

االسـتثامرات  وحجـم  املصانـع  عـدد  مثـل 

التعـاون.  مجلـس  دول  يف  العاملـني   وعـدد 

املعلومـات  فيتضمـن  الثـاين  الجـزء  وأمـا 

املنشـآت  يتضمـن  حيـث  الدليليـة 

مجلـس  دول  مـن  دولـة  كل  يف  الصناعيـة 

حسـب  األبجـدي  بالرتتيـب  التعـاون 

الصناعيـة. لألنشـطة  الـدويل   التصنيـف 

واقع الصناعات البرتوكياموية
وأورد الدليـل أن صناعـة املنتجـات البرتوليـة 

املكـررة يف دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

مـا  البرتوكيامويـة  الصناعـات  مـن  مثلــت 

 % و43.9  املصانـع  عـدد  مـن   %  9.7 نســبته 

مـن   % و20  االسـتثامرات،  إجـاميل  مـن 

بلـغ  حيـث   .2013 عـام  العاملـني  عـدد 

وحجـم  مصانـع   309 يف  املصانـع  عـدد 

دوالر،  مليـارات   96.8 االسـتثامرات 

عامـاًل.  54068 العاملـني  عـدد  كان   بينـام 

املـواد  صناعـة  نسـبة  مثلـت  بينـام 

يف  األساسـية  الكيميائيـة  واملنتجـات 

 2013 عـام  البرتوكيامويـة  الصناعـات 

حـوايل 5.9 % مـن عـدد املصانـع، و2.5 % 

مـن   % و4.8  االسـتثامرات،  إجـاميل  مـن 

 188 املصانـع  عـدد  فـكان  العاملـني.  عـدد 

مصانعـاً وحجـم االسـتثامرات 5.6 مليـارات 

عامـاًل.   13078 العاملـني  وعـدد   دوالر، 

صناعة األسمدة واملركبات األزوتية
األزوتيـة  واملركبـات  األسـمدة  صناعـة  أمـا 

فمثلـت نسـبة يف الصناعـات البرتوكيامويـة 

بلغـت حـوايل 2.9 % من عدد املصانع، و7.1 

% مـن إجـاميل االسـتثامرات، و4 % من عدد 

العاملـني. إذ بلـغ عـدد املصانـع 92 مصنعـاً 

وحجـم االسـتثامرات حـوايل 15.7 مليـارات 

عامـاًل.  10958 العاملـني  وعـدد   دوالر 

ويف صناعة اللدائن )البالسـتيك( مثلت نسـبة 

هـذه الصناعـة يف الصناعـات البرتوكيامويـة 

عـام 2013 حـوايل 4.3 % مـن إجـاميل عـدد 

املصانـع، و37 % مـن إجـاميل االسـتثامرات، 

و10.1 % مـن إجـاميل عـدد العاملـني، وذلك 

بعـدد 136 مصنعاً وحجم االسـتثامرات 81.6 

 مليـارات دوالر وعدد العاملني 27319 عاماًل. 

صناعة املبيدات
ضئيلـة  نسـبة  املبيـدات  صناعـة  وشـكلت 

بلغـت  البرتوكيامويـة، حيـث  الصناعـات  يف 

 % و0.02  املصانـع،  عـدد  مـن   %  0.2 حـوايل 

مـن   % و0.1  االسـتثامرات،  إجـاميل  مـن 

املصانـع  عـدد  وبلـغ  العاملـني،  عـدد 

 43 اسـتثامرات  بحجـم   2013 عـام   7

عامـاًل.   225 العـامل  وعـدد  دوالر   مليـون 

الدهانـات والورنيـش  بينـام مثلـت صناعـة 

يف  املصانـع  عـدد  مـن   %  6.8 حـوايل 

مـن   % و1.1  البرتوكيامويـة،  الصناعـات 

إجـاميل االسـتثامرات، و5.7 % مـن إجـاميل 

 218 املصانـع  عـدد  وبلـغ  العاملـني،  عـدد 

مصنعـاً عـام 2013، وحجم االسـتثامرات 2.5 

 مليـارات دوالر وعدد العاملني 15540 عاماًل.

ومسـتحرضات  املنظفـات  صناعـة 
لتجميـل ا

أما صناعة املنظفات ومستحرضات التجميل 

فشـكــلت يف الصنــاعــات البتــروكيمــاويـة 
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عاماًل.  8614 العاملني  وعدد  دوالر   مليار 

صناعة اإلطارات واملنتجات املطاطية
واملنتجـات  اإلطـارات  مثلـت صناعـة  بينـام 

املطاطيـة 3.4 % مـن عـدد املصانع، و0.1 % 

من إجاميل االسـتثامرات، و1.7 % من إجاميل 

عـدد العاملني، حيث سـجل 108 مصانع عام 

2013 وبلـغ حجـم االسـتثامرات 206 ماليـني 

 دوالر، أمـا عـدد العاملني فـكان 4480 عاماًل. 

صناعة األلواح والرشائح والصفائح
وكان لصناعـة األلـواح والرشائـح والصفائـح 

نسـبة مـن الصناعـات البرتوكيامويـة بلغـت 

 % و0.3  املصانـع،  عـدد  مـن   %  4 حـوايل 

مـن   % و2.5  االسـتثامرات،  إجـاميل  مـن 

إجـاميل عـدد العاملـني، إذ كان عـدد املصانع 

126، وحققـت حجـم اسـتثامرات بلـغ 671 

 مليـون دوالر وعـدد العاملـني 6891 عامـاًل.

صناعة األنابيب والخراطيم
والخراطيـم  األنابيـب  صناعـة  واسـتطاعت 

 %  8.2 نســــبة  عـىل  تحـوز  أن  ولوازمهـا 

إجـاميل  مـن   % و0.8  املصانـع،  عـدد  مـن 

إجمـــــايل  مـن   % و7.6  االسـتثامرات، 

املصانـع  عـدد  فبلـغ  العاملـني،  عـدد 

حجـم  وكان   ،2013 عـام  مصنــعاً   260

أمـا  دوالر  ملـــيارات   1.7 االستـــثامرات 

عامـاًل.   20697 فبلـغ  العامـــلني   عـدد 

املصانع،  عدد  من   %  9.7 حوايل   2013 عام 

 % و5.3  االستثامرات،  إجاميل  من   % و0.4 

من إجاميل عدد العاملني، إذ بلغ عدد املصانع 

308 مصانع بينام بلغ حجم االستثامرات 790 

عاماًل.  14348 العاملني  وعدد  دوالر   مليون 

الكيميائية املنتجات   صناعة 

األخرى  الكيميائية  املنتجات  صناعة  ومثلت 

من   % و1.4  املصانع  عدد  من   %  6.9 نسبة 

إجاميل  من   % و4.9  االستثامرات  إجاميل 

البرتوكياموية.  الصناعات  يف  العاملني  عدد 

 ،2013 عام  مصنعاً   221 املصانع  عدد  وبلغ 

مليارات   3.1 االستثامرات  حجم  بلغ  بينام 

عاماًل.  13191 فبلغ  العاملني  عدد  أما   دوالر، 

الصناعية والخيوط  األلياف   صناعة 

الصناعية فنالت  أما صناعة األلياف والخيوط 

املصانع، و1.4 % من  نسبة 0.7 % من عدد 

إجاميل االستثامرات، و1.6 % من إجاميل عدد 

العاملني يف الصناعات البرتوكياموية. حيث بلغ 

عدد املصانع 22 مصنعاً، بينام حجم االستثامرات 

 3 مليارات دوالر وعدد العاملني 4421 عاماًل.

يف حني شكلت صناعة املستحرضات الصيدالنية 

البرتوكياموية،  املصانع  عدد  من   %  1.3

و1.6  االستثامرات،  إجاميل  من   % و0.7 

عدد  بلغ  إذ  العاملني.  عدد  إجاميل  من   %

 1.5 االستثامرات  وحجم   41 املصانع 

صناعة لوازم البناء
بينام مثلت صناعة لوازم البناء نسـبة 3.4 % 

من عدد املصانع يف الصناعات البرتوكياموية، 

و0.3 % مـن إجاميل االسـتثامرات، و2 % من 

إجـاميل عـدد العاملـني، إذ بلغ عـدد املصانع 

 613 االسـتثامرات  وحجـم  مصانـع   107

 مليـون دوالر وعـدد العاملـني 5533 عامـاًل.

والتغليـف التعبئـة  منتجـات   صناعـة 

بالتعبئـة  خاصـة  منتجـات  صناعـة  ومثلـت 

والتغليـف نسـبة 20.6 % من عـدد املصانع، 

و2.3 % من إجاميل االسـتثامرات، و16.4 % من 

العاملني، مع 657 مصنعاً وحجم االستثامرات 

عامـاًل.  و44550  دوالر  مليـارات   5.2 

صناعة منتجات الفايربجالس
يف حني شـكلت صناعـة منتجات الفايربجالس 

مـن الصناعـات البرتوكيامويـة ما نسـبته 7.7 

% مـن عـدد املصانـع، و0.5 % مـن إجـاميل 

عـدد  إجـاميل  مـن   % و5.9  االسـتثامرات، 

العاملني، حيث بلغ عدد املصانع 245 مصنعاً 

االسـتثامرات  حجـم  كان  بينـام   2013 عـام 

 1.1 مليـارات دوالر وبحـوايل 16083 عامـاًل. 

والرخـام  التدويـر  إعـادة  صناعـة 
عـي لصنا ا

ومثلت نسـبة صناعة إعـادة التدوير والرخام 

عـام  البرتوكيامويـة  الصناعـات  يف  الصناعـي 

املصانـع،  عـدد  مـن   %  2.1 حـوايل   2013

و1.2  االسـتثامرات،  إجـاميل  مـن   % و0.1 

وذلـك  العاملـني.  عـدد  إجـاميل  مـن   %

اسـتثامرات 126  وحجـم  بعـدد 68 مصنعـاً 

 مليـون دوالر، وعـدد العاملـني 3255 عامـاًل.

األخـرى  البالسـتيكية  املنتجـات  صناعـة  أمـا 

املصانـع،  فمثلـت حـوايل 2.2 % مـن عـدد 

و0.1 % مـن إجـاميل االسـتثامرات، و2.8 % 

مـن إجـاميل عـدد العاملـني، حيـث بلـغ عدد 

املصانع 71 مصنعاً، وحجم االسـتثامرات 244 

مليـون دوالر، وعـدد العاملـني 7625 عامـاًل.
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أقامـت  النفـط  بـدار  بهيـج  احتفـال  ىف 

مجـال  يف  العاملـة  الوطنيـة  الـرشكات 

البـرتول حلقـة نقاش عمـل عـن دور القطاع 

بالبـالد  النفـط  الوطنـي يف صناعـة  الخـاص 

واألكادمييـني  الخـرباء  مـن  عـدد  بحضـور 

املهتمـني مبجـال الصناعـة النفطيـة، متناولـه 

دورهـا الوطنـي كـرشكات عاملـة يف مجـال 

النفـط  صناعـة  توطـني  أجـل  مـن  البـرتول 

بصـورة كاملـة بهـدف الوصـول إىل الفائـدة 

بأيـٍد  األرض  باطـن  ثـروات  مـن  القصـوى 

سـودانية خالصـة  تزامنـاً مـع سياسـة وزارة 

الشركات الوطنية العاملة في مجال 
البترول تكرم الرعيل األول 

اعداد : أحمد الطيب سعيد باترا

وزارة النفط

النفـط الراميـة إىل توطـني الصناعـة النفطية 

بالبـالد، وكان للـرشكات الوطنيـة العاملـة يف 

مجـال البـرتول  دوراً مهـاًم  يف مسـرية النفط 

السـوداين مـام أهلها أن تكـون رائدة يف هذه 

الصناعـة مبـا اكتسـبته مـن خربات هندسـية 

لتحريك طاقـة  وطنـي  مـال  ورأس  وفنيـة 

االقتصـاد السـوداين . 

وزير النفط م. مكاوي محمد عوض :

دعـا يف كلمتـه الـرشكات الوطنيـة إىل لبـس 

أكـرب  دور  لعـب  أجـل  مـن  التحـدي  قفـاز 

أعاملهـا حتـى  املقبلـة وتطويـر  املرحلـة  يف 

االستكشـاف  مجـال  يف  الدخـول  تسـتطيع 

واإلنتـاج النفطي وقال سـيادته إن السـودان 

خـالل  النفـط  إلنتـاج  األوىل  الحقبـة  إبـان 

كـوادر  خرجـت  املاضيـة  عامـاً  العرشيـن 

وعلـامء يف مجـال صناعـة النفـط قـادرة عىل 

مجابهـة التحديات مشـرياً إىل اهتـامم الدولة 

يسـهم يف  الوطنـي حتـى  للـكادر  ورعايتهـا 

بالبـالد  النفطيـة  الصناعـة  وتقـدم  تطويـر 

كاشـفاً عـن مسـاٍع كبـرية تبذلهـا وزارتـه من 

أجـل تطويـر عمـل الـرشكات الوطنيـة حتـى 

تقـدم املزيـد مـن الخدمـات التـي تسـهم يف 

إسـتخراج النفـط وزيـادة اإلنتـاج مشـرياً إىل 

الجهـود التـي بذلها أبنـاء السـودان يف الفرتة 

السـابقة وعىل راسـهم د. عـوض أحمد الجاز 

وزيـر النفط السـابق يف إنتاج النفط وإنشـاء 

بنيتـه التحتيـة وقال سـيادته نريد أن نحدث 

طفـرة كـربى يف هـذا القطـاع عـرب مزيـد من 

أحـدث  وإدخـال  البـالد  أبنـاء  مـن  الجهـد 

التقانـات التـي تسـاهم يف دفـع العمـل إىل 

يف  الوطنيـة  الـرشكات  عـىل  معـوالً  األمـام، 

منبهـاً  السـوداين  النفـط  بصناعـة  االرتقـاء 

سـاعدها  قـوى  قـد  الوطنيـة  الـرشكات  ان 

البـرتول  تخـرج  ان  تسـتطيع  وأصبحـت 

وزيـر النفـط م مـكاوي :يدعـو الشـركات الوطنيـة إلـى مزيـد مـن الجهـد 
حتـى تسـتطيع الدخـول فـي مجـال االستكشـاف واإلنتـاج النفطـي.

د. عـوض الجـاز : السـودانيون يعولـون كثيـرًا علـى خيـرات هـذه البـاد من 
النفـط الـذي تفجـر فـي زمـن قياسـي أدهـش الـدول الكبـرى مثمنـً دور 

الكـوادر الوطنيـة فـي تطويـر الصناعـة النفطيـة.

يوسـف أحمـد يوسف:الشـركات الوطنيـة شـاركت بـدور ريـادي في تلك 
الملحمـة مؤكـدُا اسـتعدادها لتولـي دورًا أكبـر فـي الصناعـة النفطية. 

Follow-up
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مـن ارض السـودان سـواء كان يف املربعـات 

تنتـج مشـرياً  التـي مل  املربعـات  أو  املنتجـة 

إىل ان السـودان امتلـك بنيـة تحتيـة كبـرية،  

تنظـر  الكـربى  حتـى  الـدول  كل  وأصبحـت 

قبـل  مـا  عـن  تختلـف  نظـرة  السـودان  إىل 

البـرتول. اسـتخراج 

د. عوض أحمد الجاز . 

أشـاد يف كلمتـه  بالـدور الـذي ظلـت تلعبـه 

النفـط  مسـرية  يف  السـودانية  الـرشكات 

السـوداين داعيـاً إىل املـي قدمـًا يف تطويـر 

السـودانيني  بـان  منوهـا  البـرتول  صناعـة 

البـالد  هـذه  خـريات  عـىل  كثـرياً  يعولـون 

اللـه  أنعـم  أن  بعـد  والباطنـة  الظاهـرة 

سـبحانه وتعـاىل عليهـا بخريات وفـرية مؤكداً 

أن البـالد ال تبنـى اال بسـواعد بنيهـا قائاًل إن 

أبنـاء السـودان  عرفناهـم أخوة كرامـاً وأبناء 

مخلصـني لوطنهم عملـوا يف كل زمان ومكان 

التكاليـف  منـا  انهـم  حملـوا  يقينـاً  واعلـم 

الزهـور  عمـر  يف  شـباب  وهـم  القاسـية 

اقتحمـوا  الواسـعة  السـودان  ارض  يجوبـون 

مجاالت ما كان يظن ان يحيوا فيها لسـاعات 

محـدودة ولكـن اقتحموا تلـك املجاهيل حباً 

لهـذا الوطـن وحباً لهـذا الشـعب ومل تخفهم 

وحيواناتهـا  ودوابهـا  ووحشـتها  الطبيعـة 

املفرتسـة، ظلـوا يعملون ليل نهـار يف ظروف 

واألصحـاب  األهـل  عـن  انقطعـوا  قاسـية 

ووضعـوا الوطـن يف حدقـات عيونهـم ليجنوا 

سـيادته   وأشـار  لوطنهـم،   مازرعـوه  مثـار 

برفـع  املرحلـة  تلـك  يف  القيـادات  دور  إىل 

الـروح املعنويـة للعاملـني يف حقـول البـرتول 

وحثهـم باالنقطـاع التـام لتلـك الصناعـة من 

أجـل رفعـة ونهضـة وعلـو السـودان وكانـت 

االسـتجابة مـن أولئـك الشـباب عاليـة جـدا 

حلـم  تحقيـق  يف  األكـرب  األثـر  لهـا  وكان 

يف  أسـود  ذهبـاً  اآلبـار  وتفجـرت  السـودان 

زمـن قيايس أدهـش كل املراقبـني مثمن دور 

الكـوادر الوطنية يف تطويـر الصناعة النفطية 

وقـال إن خـريات باطـن األرض كثـرية نريـد 

إىل  مشـرياً  لتفجريهـا  الطاقـات  مـن  مزيـداً 

التضحيـات التـي قدمهـا أبنـاء الوطن يف فرتة 

اسـتخراج النفـط األوىل داعيـاً إىل بـذل مزيد 

مـن الجهـد من أجـل رفعـة البـالد وتقدمها.   

يوسـف أحمـد يوسـف رئيـس اللجنـة العليا 

الحفل. لتنظيـم 

أفـاد يف كلمتـه أن البـرتول ملحمـة وطنيـة 

كـربى شـارك فيهـا جميع الشـعب السـوداين  

مهـاًم  فنيـاً  دوراً  الوطنيـة  للـرشكات  وكان 

فيهـا  امتزجـت  التـي   العطـاء  ملحمـة  يف 

السـوداين  الشـعب  مـن  الطيـف  ألـوان  كل 

معـززة بـاإلرادة الوطنيـة من أجـل  الوصول 

مسـرية  ان  ومؤكـداً  السـامي،  الهـدف  إىل 

النفـط كانـت عطـاًء امتـد 12  عامـاً أو يزيد 

بللتهـا ووثقتهـا دماء الشـهداء وتلـك االرواح 

باطـن  مـن  لتخـرج  السـامء  إىل  الصاعـدة 

األرض نفطـًا يتدفـق خـرياً ألهـل السـودان، 

والحمدللـه يف هـذه املناسـبة بعـد كل هـذه 

السـنني نجـرت هـذه الــذكريات لنقـف عـىل 

الـدور الوطنـي للفتيـة والشـباب املوجودين 

والذيـن  بدمائهـم  األرض  ارتـوت  الذيـن  أو 

كانـو معنـا يف كل شـرب وىف كل شـجرة أُحيـي 

مـن  أبـداً  ننسـاهم  لـن  الذيـن  شـهداءنا 

مهندسـني وعـامل وقوات نظامية. وأشـار إىل 

أن اسـتخراج النفـط كان بعـد رحلـة جـاب 
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الغابـات  وعـورة  السـوداين  املهنـدس  فيهـا 

بالجنـوب وفيـاىف الصحـاري ومشـقة الجبال 

يف ملحمـة ذات معـاٍن،  املشـقة فيهـا أقـرب 

الحيـاة  إىل  أقـرب  فيهـا  واملـوىت  الراحـة  إىل 

مـن أجـل شـق األرض وإخـراج خريهـا لهـذا 

للـرشكات  الريـادي  الـدور  مثمنـاً  البـالد، 

امللحمـة  تلـك  يف  شـاركت  التـي  الوطنيـة 

لتـوىل  الوطنيـة  الـرشكات  بإسـتعداد  مذكـراً 

إىل  مشـرياً  النفطيـة  الصناعـة  يف  أكـرب  دور 

االستكشـاف  مجـال  للولـوج يف  اسـتعدادها 

واإلنتـاج النفطـي وتطوير التقنيـات الحديثة 

عـرب الكـوادر الوطنية التـي تعمل اآلن داخل 

لسياسـة  إنفـاذاً  السـودانية،  النفـط  حقـول 

وزارة النفـط لتوطـني كافة مجـاالت الصناعة 

حتـى تحصـل الفائـدة القصـوى مـن خريات 

الوطـن. باطـن أرض 

الـرشكات  مبلتقـى   متصـل  صعيـد  وعـىل 

للبـرتول،  هجليـج  رشكـة  وهـي  الوطنيـة 

نابسـكو،  اكسـيكو،  للطاقـة،  رام   برتونيـد،  

الرشكة السـودانية لخطوط األنابيب، واسـتار 

كونرتاكـت، اسـاور ورشكـة PPS  والتي مثنت 

دور الرعيـل األول يف صناعـة النفـط قامـت 

بتكريـم رمـوز منهـم  هـم د. عـوض أحمـد 

د.  التـوم،  عـي  محمـد  حسـن  م.  الجـاز، 

عمـر محمـد خري، م. عـوض الفتـاح، م خرض 

عيســــاوي، السيد حمد النيل عبدالقادر، م. 

محمـد خليفـة  ويعـد تكريـم هـؤالء الذيـن 

عملـوا عـىل تطويـر صناعة النفـط   آملني أن 

تكـون صناعـة سـودانية كاملة غـري منقوصة 

يف كل املجـاالت.
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 لقـــد احتفظـــت الحكومـــات الســـودانية 

عامـــاً  وخمســـني  ســـتة  مـــدى  عـــىل 

مـــع الصـــني بعالقـــات ناعمـــة خاليـــة 

مـــن التوتـــر عـــىل مختلـــف املســـتويات 

كصديـــق دائـــم، وأصبـــح هـــم الصـــني 

ـــة  مـــن أي مصـــدر  ـــة االقتصادي هـــو التنمي

ـــول  ـــد ق ـــىل ح ـــج اقتصـــادي، وع ـــاً ملنه وفق

ـــج شـــياوبنج »ال يهـــم  فيلســـوف الصـــني دن

ــرئان«  ــاد الفـ ــا تصطـ ــة طاملـ ــون القطـ لـ

ــن  ــعي مـ ــة والسـ ــو التنميـ ــدف هـ فالهـ

ـــيلة .  ـــرب أي وس ـــني ع ـــوة الص ـــاء ق ـــل بن أج

ونشـــري إىل أن هـــذه العالقـــات عـــرب مدهـــا 

الطويـــل قـــد شـــكلت عمقـــاً اســـرتاتيجياً 

متجـــذراً دون توقـــف أو توتـــر ليـــس 

ــل  ــيايس فحســـب بـ ــتوى السـ عـــىل املسـ

عـــىل مســـتوى تواصـــل شـــعبي البلديـــن 

ـــذي  ـــم ال ـــامم املتعاظ ـــبة لالهت ـــك نس وذل

ـــان  ـــر الزم ـــىل م ـــن ع ـــادة البلدي ـــه قي أولت

باالحـــرتام املتبـــادل بينهـــام وعـــدم التدخـــل 

ـــاء  ـــد إلنش ـــام مه ـــة م ـــئون الداخلي يف الش

السودان يحتفل بعيد الربيع الصيني
وزير النفط يشيد بالعاقات السودانية الصينية

إعداد /الفاضل حسن محمد أحمد 

وزارة النفط

جـــرس قـــوي رغـــم البعـــد الجغـــرايف  الـــذي 

ســـاعد الصـــني يف أن  يكـــون الســـودان 

حلقـــة وصـــل يف متـــدد عالقاتهـــا مـــع 

ــة . ــرب واألفارقـ العـ

ـــداً  ـــاً متزاي ـــدي اهتامم ـــني تب ـــت الص أصبح

مشـــكالتها  وحـــل  اقتصادهـــا  بدعـــم 

املجالـــني  يف  واالنفتـــاح  اإلقليميـــة 

ــن  ــىل الوطـ ــادي عـ ــايس واالقتصـ الدبلومـ

ــا يف  ــاتها ودعمهـ ــة سياسـ ــريب لخدمـ العـ

ـــة،  ـــة العمالق ـــالت االقتصادي ـــة التكت مواجه

املصالـــح  إزاء  الحـــال  واقـــع  وأصبـــح 

ـــة والســـودانية عـــىل وجـــه  ـــة الصيني العربي

ــى أن يبحـــث الطرفـــان  الخصـــوص يقتـ

رفـــع  تحقـــق  ووســـائل  آليـــات  عـــن 

ــي  ــاون املصلحـ ــابك والتعـ ــتوى التشـ مسـ

ـــتويات  ـــف املس ـــىل مختل ـــني ع ـــني الطرف ب

ـــرة إنشـــاء  ـــف فك ـــا كان يقـــف خل وهـــو م

تعلـــم اللغـــة الصينيـــة والتبـــادل الثقـــايف 

ــة  ــح االقتصاديـ ــم املصالـ ــل دعـ ــن أجـ مـ

ـــا  ـــي تقيمه ـــربى الت ـــتثامرات الك ـــرب االس ع

النفـــط  مجـــال  يف  بالســـودان  الصـــني 

،الزراعـــة ،الكهربـــاء، الســـكة الحديـــد 

ــرى. ــة أخـ ــاالت اقتصاديـ ــادن ومجـ واملعـ

تعاون صيني سوداين يف مجال التعليم 

عـــىل  القامئـــة  العربيـــة  الحضـــارة  إن 

ـــن  ـــم م ـــرتاتيجي وكمعل ـــد اس ـــالم كبع اإلس

ـــن  ـــاء م ـــا بن ـــذت موقف ـــا أخ ـــامل هويته مع

الصـــني منـــذ البدايـــة يف شـــكل اعـــرتاف 

بطبيعـــة الصـــني وحضارتهـــا العريقـــة 

ــرتاف  ــذا االعـ ــل هـ ــىل مثـ وليـــس أدل عـ

ــي  ــوب للنبـ ــور واملنسـ ــول املأثـ ــن القـ مـ

ـــه وســـلم أال وهـــو  ـــه علي ـــد صـــىل الل محم

»اطلبـــوا العلـــم ولـــو يف الصـــني” وهـــذا 
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لـــه دالالت مهمـــة يف طبيعـــة  القـــول 

وهـــو  العربيـــة،  اإلســـالمية  الحضـــارة 

ـــذا  ـــن ه ـــىل العلم،.وم ـــايس ع ـــا األس تركيزه

ــن  ــرياً مـ ــودان كثـ ــتفاد السـ ــق اسـ املنطلـ

ــال  ــة يف مجـ ــربات الصينيـ ــارب والخـ التجـ

التعليـــم حيـــث ظـــل كثـــري مـــن الطلبـــه 

الجامعـــات  يف  يدرســـون  الســـودانيني 

املاجســـتري  مســـتوى  عـــىل  الصينيـــة 

والدكتـــوراه 

تواصل ثقايف عرب عيد الربيع الصيني:

احتفلـــت وزارة النفـــط بعيـــد الربيـــع 

الصينـــي بحضـــور وزيـــر النفـــط مـــكاوي 

محمـــد عـــوض وســـفري الصـــني لـــدى 

الســـودان ولفيـــف مـــن قيـــادات العمـــل 

التنفيـــذي بالســـودان وممثـــي الـــرشكات 

ـــوم يف  ـــة بالخرط ـــة الصيني ـــة والجالي الصيني

لوحـــة زاهيـــة عـــربت عـــن مـــدى عمـــق 

العالقـــة بـــني البلديـــن مـــن الناحيـــة 

الثقافيـــة عـــرب األنشـــطة التـــي قدمـــت مـــام 

ــه  ــة يف وجـ ــامة طيبـ ــم ابتسـ أدى إىل رسـ

الحضـــور ،ونشـــري إىل أن شـــعار هـــذا 

العـــام هـــو عـــام الغنـــم والـــذي يشـــكل 

للســـعادة  رمـــزاً  الصينيـــة  الثقافـــة  يف 

عيـــد  ويعتـــرب  واالســـتقرار  والنهضـــة 

ـــياً  ـــني ومتاش ـــاد الصيني ـــم أعي ـــع أضخ الربي

ـــات  ـــع تحـــوالت العصـــور تغـــريت محتوي م

ـــه غـــري  ـــع وأســـاليب االحتفـــال ب ـــد الربي عي

ـــة ال  ـــل مكان ـــا زال يحت ـــع م ـــد الربي أن عي

ــني  ــة الصينيـ ــتبدالها يف معيشـ ــن اسـ ميكـ

ووعيهـــم وعيـــد الربيـــع يرجـــع تاريخـــه 

ــنة. ــة آالف سـ ــل أربعـ ــا قبـ إىل مـ

ـــث  ـــراً حي ـــد مبك ـــال بالعي ـــدأ االحتف     يب

الثقافيـــة والجامعـــات  تعـــد األجهـــزة 

ــة  ــرية ومتنوعـ ــة كثـ ــج فنيـ ــة برامـ الفنيـ

وتتـــدرب املحطـــات التلفزيونيـــة عـــىل 

ــة   وتخصـــص  ــة مختلفـ ــات ليليـ مهرجانـ

املتاجـــر الكبـــرية ســـلعاً متنوعـــة مـــن 

مـــن  حتـــى  البـــالد  أنحـــاء  مختلـــف 

املحتفلـــني  حاجـــات  لســـد  الخـــارج 

ويف إحصـــاء رســـمي وجـــد أن  حجـــم 

ــد  ــرتة عيـ ــالل فـ ــني خـ ــتهالك الصينيـ اسـ

ـــتهالكهم  ـــث حجـــم اس ـــكل ثل الربيـــع يش

االحتفـــال  هـــذا  ويجـــيء  الســـنوي 

والعالقـــات بـــني البلديـــن تشـــهد عامهـــا 

الســـادس والخمســـني مـــن امليـــالد.

ارتقـــاء العمـــل الســـيايس عـــرب العالقـــات 

الدبلوماسية:ـ

الســـودان  لـــدى  الصـــني  أكـــد ســـفري 

الصينيـــة  العالقـــات  أن  خـــا  ليـــان  يل 

الســـودانية ســـتظل تحافـــظ عـــىل مزيـــد 

مـــن الرتابـــط ودفـــع العمـــل يف كثـــري 

مـــن املجـــاالت  خـــالل العـــام الحـــايل 

ـــد  ـــال عي ـــة احتف ـــدى مخاطب ـــك ل ـــاء ذل ج

الربيـــع الـــذي نظمتـــه وزارة النفـــط. وأشـــار 

ـــا  ـــر إىل عالقاته ـــالده تنظ ـــيادته إىل أن ب س

ـــد  ـــرتاتيجي بعي ـــق إس ـــودان بعم ـــع الس م

أولويـــة  يف  الســـودان  وتضـــع  املـــدى 

ـــة  ـــة واإلفريقي ـــدول العربي ـــع ال ـــا م عالقاته

ـــاون  ـــق التع ـــتعدادها إىل تعمي ـــداً اس مؤك

ـــتويات  ـــىل املس ـــاء إىل أع ـــل االرتق ـــن أج م

مشـــرياً إىل أن التعـــاون يف مجـــال النفـــط 

ــد  ــة يعـ ــاً املاضيـ ــن عامـ ــالل العرشيـ خـ

منوذجـــاً يف تطـــور العالقـــات االقتصاديـــة 

وقـــال إن الصـــني خـــالل تلـــك الفـــرتة 

قدمـــت خـــرية املختصـــني يف مجـــال النفـــط 

ـــط  ـــة النف ـــم صناع ـــاء دعائ ـــل إرس ـــن أج م

ــوادر  ــم للكـ ــم خرباتهـ ــودان وتقديـ بالسـ

ـــاد  ـــام ع ـــا م ـــا وتأهيله ـــودانية وتدريبه الس

بفوائـــد كثـــرية لشـــعبي البلديـــن مؤكـــداً 

ـــه  ـــل إلي ـــذي توص ـــري ال ـــاق األخ ـــأن االتف ب

ـــط  ـــاج النف ـــادة إنت ـــن أجـــل زي ـــان م الجانب

برعايـــة كرميـــة مـــن مســـاعد رئيـــس 

الجمهوريـــة بروفيســـور إبراهيـــم غنـــدور 

ــرب  ــني عـ ــرية إىل الصـ ــه االخـ ــان زيارتـ إبـ
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وفـــد رفيـــع املســـتوى يشـــكل نقطـــة 

ــني  ــط بـ ــاع النفـ ــدة يف قطـ ــول جديـ تحـ

البلديـــن وقـــال إن العاملـــني يف قطـــاع 

ــم  ــن ارتياحهـ ــربوا عـ ــني عـ ــط بالصـ النفـ

وجهـــاً  يرســـم  الـــذي  االتفـــاق  لهـــذا 

ــة.  ــات االقتصاديـ ــداً للعالقـ جديـ

وزير النفط يشيد مبوقف الصني الداعم 

للسودان يف جميع املجاالت 

أشـــاد وزيـــر النفـــط م. مـــكاوي محمـــد 

عـــوض مبوقـــف الصـــني الداعـــم  للســـودان 

يف جميـــع املجـــاالت وقـــال إن الســـودان 

ــني  ــات بـ ــع والعالقـ ــد الربيـ ــل بعيـ يحتفـ

يف  ملحوظـــاً  تطـــوراً  تشـــهد  البلديـــن 

ــذا  ــأن هـ ــداً بـ ــتوياتها مؤكـ ــع مسـ جميـ

ــار تجديـــد روح  االحتفـــال يجـــيء يف إطـ

ـــرياً  ـــعبني مش ـــني الش ـــة ب ـــوة والصداق األخ

إىل الزيـــارات املتبادلـــة التـــي شـــهدها 

العـــام املنـــرصم عـــىل املســـتوى الرســـمي 

ــر  ــث زار وزيـ ــن حيـ ــادة البلديـ ــن قيـ مـ

الخارجيـــة الصينـــي الخرطـــوم وأجـــرى 

ــة  ــادة الدولـ ــع قيـ ــة مـ ــات ثنائيـ مباحثـ

كـــام أجـــرى مســـاعد رئيـــس الجمهوريـــة 

ــارة إىل  ــدور زيـ ــم غنـ ــور إبراهيـ بروفيسـ

الصـــني عـــىل رأس وفـــد رفيـــع املســـتوى 

ــني  ــة بـ ــني العالقـ ــل متتـ ــن أجـ ــك مـ وذلـ

ــعبيهام. ــا شـ ــف مثارهـ ــن ليقطـ البلديـ

التعـــاون  عـــىل  ســـيادته  أثنـــى  كـــام 

ـــني  ـــة الص ـــت تقدم ـــذي ظل ـــدود ال الالمح

ــاً  ــني عامـ ــتة وخمسـ ــذ سـ ــودان منـ للسـ

إىل  مشـــرياً  املختلفـــة  املجـــاالت  كل  يف 

ــوري  ــرص الجمهـ ــاء القـ ــاعدتها يف بنـ مسـ

ـــاء  ـــالد وبن ـــيادة الب ـــزاً لس ـــرب رم ـــذي يعت ال

قاعـــة الصداقـــة التـــي تقـــام فيهـــا جـــل 

يف  الرســـمية  واملؤمتـــرات  االحتفـــاالت 

مجاالتهـــا املختلفـــة مشـــيداً بوقفهـــا مـــع 

الســـودان يف مجـــال الكهربـــاء وخطـــوط 
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الســـكة الحديـــد بخدماتهـــا املختلفـــة 

التـــي عملـــت عـــىل تقريـــب املســـافات 

بـــني الخرطـــوم وعطـــربة مـــن ثـــم إىل 

ـــب  ـــالد يف املســـتقبل القري ـــة أرجـــاء الب بقي

عـــرب قطـــار حديـــث يحـــوي بداخلـــه 

إىل أن  الرفاهيـــة مشـــرياً  كل مقومـــات 

التعـــاون يف مجـــال النفـــط يعـــد رأس 

ــاً  ــن مبينـ ــني البلديـ ــات بـ ــح للعالقـ الرمـ

ــني يف  ــه الصـ ــذي لعبتـ ــري الـ ــدور الكبـ الـ

ـــة  ـــه التحتي ـــاء بنيت ـــن إنش ـــاع م ـــذا القط ه

وجعـــل اســـم الســـودان يف قامئـــة الـــدول 

ــط . ــدرة للنفـ املصـ



ت بعــــــــــا متــــــا

36
العــدد الثالث واالربعـون أبـريـل / مـايـو ٢٠١٥م

تـــم بـــوزارة النفـــط التوقيـــع عـــىل 

محطـــات  حوســـبة  نظـــام  تطبيـــق 

ـــد  ـــال د. محم ـــرتول، وق ـــتودعات الب ومس

زايـــد عـــوض وزيـــر الدولـــة بالنفـــط أن 

ـــري الشـــفافية  ـــىل معاي ـــن أع ـــام يضم النظ

ــويق  ــال نقـــل وتسـ ــة يف مجـ واملصداقيـ

ـــرشوع  ـــن امل ـــث ميك ـــة حي ـــواد الربولي امل

عنـــد اكتاملـــه مـــن ربـــط املســـتودعات 

الـــرشكات والـــوزارة ومحطـــات  مـــع 

الرسعـــة  يحقـــق  حيـــث  الخدمـــة، 

وضـــامن ســـالمة اإلمـــداد، مشـــرياً إىل 

ــات  ــن مرشوعـ ــع ضمـ ــرشوع يقـ أن املـ

الـــوزارة الراميـــة إىل حوســـبة جميـــع 

ــا  ــا فيهـ ــط مبـ ــاع النفـ ــامل يف قطـ األعـ

التخزيـــن واالمـــداد كـــام يوفـــر النظـــام 

املعلومـــات الحقيقيـــة التـــي تســـاعد 

عـــىل اتخـــاذ القـــرارات ويحـــد مـــن 

تهريـــب املـــواد البرتوليـــة، مشـــرياً إىل 

وضـــع الضوابـــط والسياســـات التـــي 

ــام . ــاح النظـ ــن نجـ ــن مـ متكـ

حامـــد  الكريـــم   عـــوض  م.  وقـــال 

عبداللطيـــف رئيـــس لجنـــة مشـــاريع 

الحوســـبة يف البـــدء أرجـــو أن تســـمحوا 

ـــايس  ـــدف األس ـــىل اله ـــوء ع ـــليط الض بتس

ــع  ــم يف توزيـ ــو التحكـ ــرشوع:  وهـ للمـ

املنتجـــات البرتوليـــة، عـــرب محطـــات 

الخدمـــة املنتـــرشة يف كل أنحـــاء الســـودان، 

وذلـــك بربطهـــا يف شـــبكة معلومـــات 

موحـــدة، تربـــط كل رشكات التوزيـــع 

ــط، وذلـــك  ــودانية للنفـ ــة السـ باملؤسسـ

اآلخريـــن،  املســـاس بخصوصيـــة  دون 

املـــرشوع يهـــدف إىل تغيـــري   التشـــغيل 

ـــتودعات  ـــغيل اآليل مبس ـــدوي إىل التش الي

يف  وبورتســـودان  والشـــجرة  الجيـــي 

وزارة النفط توقع اتفاقية حوسبة محطات 
ومستودعات البترول 

أهـــداف  وللمـــرشوع  األوىل،  املرحلـــة 

تحقيـــق  منهـــا  كثـــرية،  تفصيليـــة 

الشـــفافية واملوثوقيـــة والعدالـــة، ومنـــع 

االحتـــكار والتهريـــب، وضـــامن وصـــول 

ـــة إىل  ـــليمة،  باإلضاف ـــه الس ـــج لقنوات املنت

تقليـــل الفاقـــد أثنـــاء عمليـــة الرتحيـــل 

والتشـــغيل، كـــام يوفـــر النظـــام مســـتودعاً 

ـــي  ـــرة الت ـــات الغزي ـــن املعلوم ـــاًم م ضخ

تدعـــم متخـــذي القـــرار التخـــاذ القـــرار 

املناســـب يف الوقـــت املناســـب، كـــام 

ـــاع  ـــر قط ـــة وتطوي ـــذا إىل ترقي ـــؤدي ه ي

التســـويق بالســـودان.

أيضـــاً مـــن أهـــداف املـــرشوع التوجـــه إىل 

املنافســـة الحـــرة وإلغـــاء نظـــام الكوتـــة.
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الثالـــث  الضلـــع  ميثـــل  املـــرشوع 

يعمـــل  وهـــو  التحكـــم،  عمليـــة  يف 

ـــم  ـــرشوع التحك ـــع م ـــة م ـــٍة متقن بتكاملي

ــروع  ــادا( ومشــ ــتودعات )اإلسكــ باملسـ

 Tracking( الناقـــالت  حركـــة  تتبـــع 

System(. وهـــذا يؤمـــن رحلـــة املنتـــج 

مـــن املصفـــاة مـــروراً باملســـتوعات ثـــم 

الناقـــالت وصـــوالً إىل املحطـــات، وللنظـــام 

ــوم  ــه أن يقـ ــة، فبإمكانـ ــدرات هائلـ مقـ

ـــع،  ـــن ١٠٠,٠٠٠ نقطـــة بي ـــر م ـــإدارة أك ب

وإدارة  أكـــر مـــن ١٠٠ مليـــون بطاقـــة 

ـــة  ـــوم ماكين ـــن أن تق ـــام ميك ـــة، ك ممغنط

ـــة  ـــن ٢٠٠٠ عملي ـــر م ـــظ أك ـــود بحف الوق

ـــدم  ـــع املخ ـــال م ـــاع االتص ـــة انقط يف حال

ــي.  الرئيـ

يســـع  ال  كبـــرية  إمكانـــات  للنظـــام   

ـــع  ـــرش الجمي ـــا نب ـــا، ولكنن ـــال لذكره املج

بـــأّّن هـــذا النظـــام ســـيوفر جهـــوداً 

وأمـــواالً كانـــت مهـــدرة.

قبل أن أختم حديثي....

أحـــب أن أرســـل تحيـــة خاصـــة لرشكـــة 

بشـــائر تلـــك الرشكـــة الرائـــدة التـــي 

ـــي  ـــا يف هـــذا املجـــال والت ـــا تجربته أهدتن

كان لهـــا األثـــر الكبـــري يف إنجـــاح هـــذا 

ــًة  ــًة داويـ ــل تحيـ ــام أرسـ ــرشوع، كـ املـ

ــذه  ــديس هـ ــن مهنـ ــة مـ ــك الكوكبـ لتلـ

ـــكل  املؤسســـة العمالقـــة الذيـــن عكفـــوا ب

تفـــاٍن وإخـــالص عـــىل الدراســـة الفنيـــة 

ـــوا  ـــد بذل ـــرشوع وق ـــذا امل ـــة له واإلحصائي

ـــة  ـــري الفني ـــع املعاي ـــاًم يف وض ـــداً عظي جه

ـــروض  ـــرز الع ـــها ف ـــىل أساس ـــم ع ـــي ت الت

ـــة بينهـــا.  املقدمـــة مـــن الـــرشكات واملقارن

ختاماً ...

أرجـــو مـــن الجميـــع التعـــاون التـــام 

إلمتـــام هـــذا املـــرشوع عـــىل الوجـــه 

املطلـــوب. 

ـــاني  ـــة س ـــس رشك ـــرب رئي ـــه ع ـــن جانب م

الصينيـــة بـــأن املـــرشوع يـــأيت يف إطـــار 

ـــني  ـــودان والص ـــني الس ـــى ب ـــاون الفن التع

مشـــرياً إىل أن املـــرشوع صمـــم عـــىل 

ـــي تســـهم  ـــة الت ـــات العاملي أعـــىل املواصف

ــتودعات  ــة يف إدارة املسـ ــة نوعيـ يف نقلـ

ـــالت إىل  ـــول الناق ـــة إىل وص ـــام إضاف بنظ

أهدافهـــا املحـــدودة يف محطـــات الخدمـــة 

مـــام يخـــدم قطـــاع املســـتهلكني.
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أسعار النفط وتاثيراتها

منظومـــة  يف  الســـودان  دخـــل 

إنتـــاج النفـــط الســـوداين حيـــث 

ـــن  ـــر م ـــل أك ـــعار الربمي ـــت أس وصل

مائـــة دوالر مقارنـــة مـــع بدايـــات 

ـــث  ـــط حي ـــال النف ـــتثامر يف مج االس

كانـــت األســـعار العامليـــة يف العـــام 

دوالراً   ١٥ ال  تتجـــاوز  مل  ١99٥م 

ــكل  ــط يشـ ــح النفـ ــل وأصبـ للربميـ

أكـــر مـــن ٥٥٪ مـــن اإليـــرادات 

ـــاً  ـــة حتـــى أن صندوق العامـــة للموازن

ـــز أســـعار  ـــدوق تركي كان يســـمى صن

ـــاض  ـــال انخف ـــل يف ح ـــط للتدخ النف

ــر  ــى ال تؤثـ ــة حتـ ــعار العامليـ األسـ

ـــة يأخـــذ  ـــدات املوازن ســـلباً عـــىل عائ

ــد النقـــص. يف الفائـــض لسـ

عـــام  وهـــو  ٢٠٠٥م  العـــام  أىت 

ــروة  ــمة الـ ــالم وقسـ ــة السـ اتفاقيـ

والتـــي أفضـــت إىل ذهـــاب ٥٠٪ مـــن 

ـــر  ـــوب مل تتأث ـــرتول للجن ـــدات الب عائ

املوازنـــة كثـــري اً لثالثـــة أســـباب األول 

كان أن زيـــد اإلنتـــاج حتـــى وصـــل إىل 

ـــادة  ـــوم وزي ـــل يف الي ـــف برمي ٥٠٠ أل

ـــى  ـــاين حت ـــة ســـبب ث األســـعار العاملي

ـــل النفـــط إىل ١٢٠  وصـــل ســـعر برمي

ــث  ــبب الثالـ ــل  والسـ دوالراً للربميـ

ـــايل  ـــدة وبالت ـــت واح ـــة كان أن الدول

ـــكي كان  ـــاد ال ـــتوى االقتص ـــىل مس ع

هنالـــك امتصـــاص آلثـــار أزمـــة كان 

ـــدث. ـــن أن تح ميك

جـــاء العـــام ٢٠٠٨م بدايـــة األزمـــة 

ـــذه  ـــن له ـــة وكان ميك ـــة العاملي املالي

باالقتصـــاد  تعصـــف  أن  األزمـــة 

الســـوداين إال أن مـــن حكمـــة اللـــه 

ــاط  ــدم ارتبـ ــة لعـ ــارة نافعـ رب ضـ

باملصـــارف  القـــوي  الســـودان 

العامليـــة  املاليـــة  واملؤسسســـات 

العقوبـــات  بســـبب  الكـــربى 

االقتصاديـــة عـــىل الســـودان األمـــر 

الـــذي خفـــف مـــن آثـــار األزمـــة .

ـــل  ـــذي انفص ـــام ٢٠١١م وال ـــأىت الع ي

فيـــه الجنـــوب كدولـــة مســـتقلة 

ــر  ــودان أكـ ــد السـ ــتقالله فقـ وباسـ

ـــذي  ـــر ال ـــط األم ـــن النف ـــن 7٠٪ م م

أدى إىل ارتفـــاع أســـعار الـــدوالر  

وارتفـــاع معـــدالت التضخـــم وأدخـــل 

البـــالد يف مـــأزق اقتصـــادي تـــم 

ــعايف  ــج اإلسـ ــه بالربنامـ ــب لـ الرتتيـ

الـــذي خطـــط لزيـــادة الصـــادرات 

ــاج  ــرب اإلنتـ ــواردات عـ ــالل الـ وإحـ

ــاد  ــودان االقتصـ ــىل وأدار السـ املحـ

ــذي  ــر الـ ــوة،  األمـ ــوداين بقسـ السـ

كان يحتـــاج فـــرتة حتـــى يعـــاود 

النهـــوض مـــره أخـــرى  بعـــد أن 

ـــط  ـــتورداً للنف ـــودان مس ـــح الس أصب

خاصـــة  مصـــدراً  كان  أن  بـــدالً 

يف  والغـــاز  الجازولـــني  ســـلعتي 

ظـــل  تنامـــي الطلـــب وارتفـــاع 

ـــدول  ـــتقات يف ال ـــذه املش ـــعار ه أس

املجـــاورة إىل الســـودان مـــام أدى إىل 

ــواد وأصبحـــت  ترسيـــب هـــذه املـ

ــب. ــة للتهريـ عرضـ

ظـــل دعـــم البـــرتول بشـــكل عبئـــاً 

فاتـــورة  املوازنـــة يف ظـــل  عـــىل 

ـــاين  ـــالد تع ـــة وأن الب ـــترياد خاص االس

الحـــرة  العمـــالت  مـــن شـــح يف 

فدعـــم الجازولـــني والغـــاز يف ظـــل 

إعداد / شادية عريب

وزارة النفط 
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تنامـــي االســـتهالك أصبـــح هـــاًم 

ـــام  ـــم الع ـــاًل يف خواتي ـــا متص اقتصادي

٢٠١4م بـــدأت األســـعار العامليـــة 

للنفـــط يف الهبـــوط ويجـــيء ذلـــك 

بـــرداً  الصـــدف  محاســـن  مـــن 

وســـالماً عـــىل االقتصـــاد الســـوداين  

عـــبء  يجعـــل  الرتاجـــع  فهـــذا 

املوازنـــة  عـــىل  يخـــف  الدعـــم 

مبقـــدار االنخفـــاض مـــام أدى إىل 

تزايـــد فـــرص التـــوازن االقتصـــادي 

ــم  ــورة دعـ ــت فاتـ ــك انخفضـ وبذلـ

ـــني....  ـــم الجازول ـــورة دع ـــاز وفات الغ

كانـــت  التـــي  الغـــاز  اســـطوانة 

ـــا  ـــاً حينه ـــة ١3٥ جنيه ـــف الدول تكل

ــرشكات  للـ ــاً  جنيهـ  ١7 بــــ  ــا  تبيعهـ

لتصـــل املواطـــن مببلـــغ ٢٥ جنيهـــاً 

حينهـــا اصبحـــت ال تتعـــدى   إىل 

6٠ جنيهـــاً وهـــذا يوضـــح حـــــــجم 

الدعـــم الـــذي انخفـــض بأكـــر مـــن 

مائـــة يف املائـــة وكذلـــك الجازولـــني، 

الســـالبة  اآلثـــار  مـــن  بالرغـــم 

لالنخفـــاض أســـعار النفـــط العامليـــة 

ـــطي ـــار النــفــــ ـــى االسـتــثـمــ عـلـ

إال أن املرحلـــة القادمـــة تتطلـــب 

تكاليـــف  خفـــض  عـــىل  العمـــل 

ـــا  ـــك بإدخـــال التكنولوجي ـــاج وذل اإلنت

الحديثـــة اضافـــة إىل إنتـــاج املزيـــد 

ـــرب  ـــعار ع ـــض األس ـــط لتعوي ـــن النف م

الكميـــات إضافـــة إىل الوصـــول إىل 

مكامـــن نفطيـــة جديـــدة ليعـــود 

ـــة  ـــرى  إىل منظوم ـــرة أخ ـــودان م الس

ـــتقرار  ـــق االس ـــدرة لتحقي ـــدول املص ال

ــادي.  االقتصـ

ــع  ــذي وضـ ــاميس الـ ــج الخـ الربنامـ

خارطـــة طريـــق النعـــاش الزراعـــة 

إىل  يحتـــاج  الزراعـــي  والتصنيـــع 

ـــاج  ـــات  اإلنت ـــر يف عالق ـــادة النظ إع

خاصـــة مـــرشوع الجزيـــرة وإعـــادة 

دور املفتـــش الزراعـــي الـــذي يراقـــب 

ـــى  ـــل حت ـــة والتموي ـــات الزراع عملي

الحصـــاد لتأخـــذ الدولـــة حقهـــا 

وكذلـــك املـــزارع واإلدارة الزراعيـــة.

ـــي  ـــك الزراع ـــل للبن ـــن تكام ـــد م الب

املصانـــع  الدخـــال  والصناعـــى 

املشـــاريع  كافـــة  يف  الصغـــرية 

ـــة  ـــة املضاف ـــاء القيم ـــة إلعط الزراعي

الربازيـــل  فعلـــت  كـــام  لإلنتـــاج 

والعمـــل عـــىل اســـتقرار املزارعـــني 

القومـــي  الصنـــدوق  بتوجيـــه 

لإلســـكان إىل الواليـــات لبنـــاء مســـاكن 

ـــتقرار  ـــن االس ـــم م ـــني متكنه للمزارع

للزراعـــة والتصنيـــع  خاصـــة وأن 

ـــا كفـــاءات  ـــة به ـــك ورش صناعي هنال

ــن  ــدد مـ ــع عـ ــن تصنيـ ــت مـ متكنـ

الزراعيـــة والصناعيـــة...  اآلليـــات 

مثـــال لذلـــك معـــارص الزيـــوت 

ـــام  ـــا م ـــول  وغريه ـــم  والف والطامط

ــة  ــة خاصـ ــرش بذهنيـ ــن أن تبـ ميكـ

ـــك  ـــن أن متل ـــات ميك ـــذه اآللي وأن ه

إىل أكـــرب عـــدد ممكـــن بتمويـــل 

ــن إلدارات  ــك األرسة  وميكـ ــن بنـ مـ

التمويـــل األصغـــر باملصـــارف التوجـــه 

ـــذي  ـــر ال ـــة األم ـــق الصناعي إىل املناط

ـــة   ـــن العامل ـــرب عـــدد م يســـتوعب أك

وينعكـــس ذلـــك  عـــىل زيـــادة  

معـــدل الدخـــل القومـــي  بالبـــالد.

ــط  ــعار النفـ ــع أسـ ــود إىل تراجـ نعـ

ــا  ــا تســـهم فيهـ وهـــى أســـعار رمبـ

ـــا  ـــة ورمب ـــية العاملي ـــل السياس العوام

ــوداين إذا  ــاد السـ ــظ االقتصـ كان حـ

ماعـــاد مجـــدداً إىل صـــادر النفـــط 

أن ترتفـــع األســـعار العامليـــة  مـــرة 

بعـــودة  يبـــرش  مـــام  أخـــرى  

الـــذي  االقتصـــادي  االســـتقرار 

ينعكـــس مبـــارشة عـــىل معيشـــة 

املواطـــن.
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ــة  ــدة ناتجـ ــاوف متصاعـ ــة مخـ مثـ
عـــن االنخفـــاض املتســـارع لســـعر 
النفـــط، ســـواء أكان ذلـــك لـــدى 
املنتجـــني أو املســـتهلكني . فالـــدول 
ـــت  ـــط عرف ـــدرة للنف ـــة واملص املنتج
انتعاشـــاً محسوســـاً يف اقتصادياتهـــا 
يف العرشيـــة األوىل مـــن القـــرن ٢١، 
ســـيام التـــي تعتمـــد يف دخلهـــا 
ــة  ــاح النفطيـ ــىل األربـ ــي عـ القومـ
وفينزويـــال  والجزائـــر  كروســـيا 

وغريهـــا…
فاالرتفـــاع الكبـــري للذهـــب األســـود 
إىل غايـــة ٢٠١4 كان لـــه آثـــار عـــىل 
ــواء  ــة، سـ ــدول املنتجـ ــات الـ سياسـ
عـــىل مســـتوى سياســـتها الخارجيـــة 
ـــة  ـــدول املنتج ـــض ال ـــة. بع أو الداخلي
املســـتوى  عـــىل  حضورهـــا  زاد 
الـــدويل بامتـــالء خزائنهـــا، ســـيام 
ــة  ــة األمريكيـ ــارض الهيمنـ التـــي تعـ
كـــام هـــو الشـــأن بالنســـبة لروســـيا 
ــي  ــيا التـ ــال. فروسـ ــران وفينزويـ وإيـ
كانـــت متلـــك نفـــوذاً اســـرتاتيجياً يف 
ـــرة  ـــا، قامـــت بضـــم شـــبه جزي أوكراني
القـــرم، كـــردة فعـــل منهـــا عـــىل 
الدعـــم الـــذي حـــى بـــه املوالـــون 

نتائج انخفاض أسعار النفط على 
الدول المصدرة والمستوردة

ـــأ  ـــا، ولج ـــا إىل أوروب ـــامم أوكراني النض
ــة  ــات االقتصاديـ ــرب إىل العقوبـ الغـ
ضـــد موســـكو، يك تتوقـــف عـــن 
ـــا.  ـــا يف رشق أوكراني ـــني له ـــم املوال دع
ــرتول  ــعر البـ ــاض سـ ــيزيد انخفـ وسـ
ـــن  ـــرويس م ـــف ال ـــف املوق ـــن ضع م
ـــىل  ـــى ع ـــل وحت ـــة، ب ـــة األوكراني األزم
سياســـتها الخارجيـــة بصفـــة عامـــة.

الـــدول  اســـتطاعت هـــذه  كـــام 
وغريهـــا كالجزائـــر ودول الخليـــج 
األزمـــات  عـــىل  االلتفـــاف  مـــن 
ــة  ــة، والحيلولـ ــة الداخليـ االجتامعيـ
إىل  وتصـــل  تتصاعـــد  أن  دون 
الشـــعبية  االنتفاضـــات  مســـتوى 
التـــي اجتاحـــت املنطقـــة العربيـــة 
ســـمي  فيـــام  الخصـــوص،  عـــىل 
العـــريب. فدولـــة مثـــل  بالربيـــع 
ظروفهـــا  أن  ورغـــم  الجزائـــر 
ـــي شـــهدت  ـــدول الت ـــف عـــن ال تختل
ريـــاح التغيـــري كتونـــس ومـــرص، إال 
ـــح  ـــت لصال ـــة كان ـــرة النفطي أن الطف
ـــذي اســـتطاع أن  ـــم، وال النظـــام القائ
ــب  ــن املطالـ ــري مـ ــتجيب للكثـ يسـ
الدنيـــا  للرشائـــح  االجتامعيـــة 
مـــن املجتمـــع ببنـــاء الكثـــري مـــن 

ـــادة يف  ـــة والزي ـــكنات االجتامعي الس
ـــاكل  ـــاء هي ـــن دون إرس األجـــور، ولك
قاعديـــة القتصـــاد منتـــج بإمكانـــه 
امتصـــاص البطالـــة والتقليـــل مـــن 
نســـبة االعتـــامد عـــىل النفـــط والتـــي 
ــام أن  ــة . كـ ــت إىل 9٨ يف املئـ وصلـ
النهـــب والفســـاد حـــاال دون إمتـــام 
ــعر  ــور سـ ــات. ومـــع تدهـ اإلصالحـ
النفـــط اعتمـــدت الحكومـــة سياســـة 
يخيـــف  األمـــر  لكـــن  تقشـــفية، 
ومختلـــف  السياســـية  الطبقـــة 
ـــة وأن  ــة، خاص ــات االجتامعيـ الفئـ
ــة ارتفعـــت إىل 6.١٠  ــبة البطالـ نسـ

.٢٠١4 يف 
أمـــا الـــدول املســـتهلكة للنفـــط 
كأوروبـــا، فهـــذه أنبـــاء مفرحـــة 
العمـــوم  اليـــورو عـــىل  ملنطقـــة 
التـــي عرفـــت أزمـــة اقتصاديـــة 
عاصفـــة منـــذ األزمـــة املاليـــة يف 
ــادي  ــل االقتصـ ــرى املحلـ ٢٠٠٨. ويـ
أفضـــل  أنهـــا  وايتـــرش  فيليـــب 
االنتعـــاش  إلعـــادة  وســـيلة 
ــة. ــدول األوروبيـ ــادي يف الـ  االقتصـ

ـــات املتحـــدة بدورهـــا حققـــت  الوالي
ـــت إىل  ـــية وصل ـــة قياس ـــرات مالي وف

monem_hakem@hotmail.com
إعداد: عبداملنعم حاكم
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ـــذا  ـــبب ه ـــوم بس ـــار دوالر يف الي ملي
االنخفـــاض، وهـــذا مـــا ســـيكون 
ـــتعادة  ـــري يف اس ـــايب كب ـــر إيج ـــه أث ل

االنتعـــاش لالقتصـــاد األمريـــي.
و لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا 
ــن  ــون عـ ــراه املدافعـ ــاض يـ االنخفـ
البيئـــة رضبـــة قويـــة لـــكل املحـــاوالت 
ـــتوردة  ـــدان املس ـــا البل ـــي اتخذته الت
ـــة،  ـــات البديل ـــر الطاق ـــط لتطوي للنف
األســـعار  ارتفـــاع  ســـاعد  وقـــد 
طـــوال بدايـــة القـــرن الــــ٢١، مـــن 
الســـري يف هـــذا املنهـــج. أمـــا العـــودة 
ــط  ــىل النفـ ــامد عـ ــادة االعتـ إىل زيـ
ـــي القومـــي  فهـــي تهـــدد األمـــن البيئ
لهـــذه البلـــدان، وتهـــدد السياســـة 
ــا  ــدان إذا مـ ــذه البلـ ــة لهـ الخارجيـ
زاد اعتامدهـــا عـــىل اســـترياد النفـــط، 
ـــات  ـــة متطلب ـــتبقى رهين ـــايل س وبالت

الـــدول املصـــدرة.
يف األخـــري، أصبـــح مـــن الـــرضوري 
بالنســـبة للـــدول املصـــدرة للنفـــط، 
ســـيام التـــي يعتمـــد اقتصادهـــا 
عـــىل النفـــط يك تفكـــر جديـــاً يف 
ــاء  ــا، وإرسـ ــادر دخلهـ ــد مصـ تعديـ
اقتصـــاد حقيقـــي، رأســـامله األســـايس 
ـــرد. ـــرد، أي االســـتثامر يف الف هـــو الف

ما الحل؟
ـــع  ـــة تراج ـــتمرار عاصف ـــل اس ويف ظ
الـــدول  تبقـــى  النفـــط  أســـعار 
ـــا  ـــد اقتصادياته ـــي تعتم ـــة الت العربي
ــات،  ــىل املحروقـ ــرية عـ ــة كبـ بدرجـ
حســـب الخـــرباء أمـــام خيـــارات 
ــدم  ــل عـ ــاً يف ظـ ــة، خصوصـ ضئيلـ
الراحـــة  اســـتغالل  مـــن  متكنهـــا 
ـــاع  ـــراء ارتف ـــا ج ـــي جنته ـــة الت املالي
ـــس  ـــنوات الخم ـــة الس ـــعار طيل األس

ــة. املاضيـ
إن هـــذه الـــدول متلـــك اآلن هوامـــش 
تحـــرك ملواجهـــة تـــدين األســـعار، 
ـــة  ـــة ومرتبط ـــى مؤقت ـــا تبق ـــري أنه غ
ـــه  ـــر علي ـــذي تتوف ـــايل ال ـــض امل بالفائ

ـــة. ـــات متفاوت ـــة بدرج كل دول
وإن اإلنفـــاق الحكومـــي يف الـــدول 
يتطـــور  أن  يجـــب  النفطيـــة 
ــتثامرات  ــىل اسـ ــر عـ ــامد أكـ لالعتـ
ـــرب  ـــذا أك ـــط، وه ـــة النف ـــارج تبعي خ
ـــة  ـــات العربي ـــىل االقتصادي ـــر ع خط

يف املســـتقبل.
ـــة  ـــت فرص ـــدان ضيع ـــذه البل وإن ه
فيهـــا  عرفـــت  التـــي  الســـنوات 
ــرية  ــرة كبـ ــات طفـ ــعار املحروقـ أسـ
دون أن »تبـــدأ الحكومـــات فـــرتة 

ــن  ــدال مـ ــا بـ ــة القتصاداتهـ إصالحيـ
ــط”. ــىل النفـ ــط عـ ــامد فقـ االعتـ

وكان عليهـــا أن تبـــدأ يف صناعـــة 
والبرتوكيمياويـــات  النفـــط 
الشمســـية  الطاقـــة  واســـتغالل 
والســـياحة والـــروة الزراعيـــة وصيـــد 
ـــات”. ـــن القطاع األســـامك وغريهـــا م

هـــل  النفـــط  أســـعار  انخفـــاض 
الـــدول  عـــىل  خطـــراً  أصبـــح 

؟  عيـــة لصنا ا
 حـــذر بنـــك إنجلـــرتا املركـــزي مـــن أن 
هبـــوط أســـعار النفـــط قـــد يغـــذي 
التوتـــرات الجيوسياســـية، ويـــؤدي 
ــط  ــاز والنفـ ــف رشكات الغـ إىل تخلـ
ـــن  ـــدة ع ـــات املتح ـــري يف الوالي الصخ
ســـداد الديـــون ويزعـــزع توقعـــات 
التضخـــم يف منطقـــة اليـــورو. ويف 
تقديراتـــه نصـــف الســـنوية للمخاطـــر 
املاليـــة العامليـــة قـــال بنـــك إنجلـــرتا 
»إن قلـــق الســـوق مـــن اســـتمرار 
تباطـــؤ النمـــو واملخاطـــر السياســـية 
األشـــهر  مـــدى  عـــىل  تزايـــد 
ــن أن  ــذر مـ ــرية«، وحـ ــتة األخـ السـ
ــن  ــون مـ ــد يتخلصـ ــتثمرين قـ املسـ
األصـــول عاليـــة املخاطـــر. وقـــال 
ـــط  ـــعار النف ـــوط أس ـــر »إن هب التقري
نحـــو 4٠ يف املائـــة منـــذ )يونيـــو( 
ـــد  ـــه ق ـــو، لكن ـــداً للنم ـــراً جي ـــد أم يع
يغـــذي مخاطـــر جيوسياســـية معينـــة، 
ــة”. ــعار منخفضـ ــتمرت األسـ إذا اسـ

عمومـــاً  التقلبـــات  أن  شـــك  ال 
مصالـــح  تخـــدم  ال  لألســـواق 
ــات  ــة، فاالرتفاعـ ــراف املختلفـ األطـ
الكبـــرية غـــري املـــربرة يف ظـــروف 
ــد  ــني، وقـ ــدم املنتجـ ــة ال تخـ معينـ
تكـــون هـــي ســـبب األزمـــة التـــي 
ـــوم  ـــة الي ـــعار املنخفض ـــها األس تعيش
الـــدول  جهـــود  رغـــم  للنفـــط، 
املصـــدرة للنفـــط وعـــىل رأســـها 
اململكـــة يف الســـعي إىل اســـتقرار 
األســـعار يف إطـــار مقبـــول، كـــام 
ميثـــل  الشـــديد  االنخفـــاض  أن 
ــة، فهـــي وإن  ــاً للـــدول املنتجـ قلقـ
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كانـــت تســـتفيد مؤقتـــاً مـــن هـــذا 
ـــا  ـــد يكلفه ـــك ق ـــاض إال أن ذل االنخف

الكثـــري يف املســـتقبل.
ــد  ــوم وبعـ ــة اليـ ــدول الصناعيـ فالـ
أســـعار  يف  الكبـــرية  االرتفاعـــات 
النفـــط اســـتثمرت كثـــرياً يف إنتـــاج 
الوســـائل  خـــالل  مـــن  الطاقـــة 
البديلـــة خصوصـــاً الغـــاز الصخـــري 
يف الواليـــات املتحـــدة ودول أخـــرى 
ــك  ــجع ذلـ ــام شـ ــامل، كـ ــول العـ حـ
والبحـــوث يف مجـــال  الدراســـات 
ــعى  ــي تسـ ــددة التـ ــة املتجـ الطاقـ
ـــامد  ـــامل إىل االعت ـــن دول الع ـــري م كث
ـــاً لتتمكـــن مـــن إحاللهـــا  عليهـــا جزئي
ــاً  ــس فعليـ ــل منافـ ــتقباًل كبديـ مسـ
ـــة التـــي ســـيطرت  للمصـــادر التقليدي
ـــود  ـــالل عق ـــة خ ـــوق الطاق ـــىل س ع
ماضيـــة، وال شـــك أن االنخفـــاض 
ـــر  ـــه أث الحـــايل لألســـعار قـــد يكـــون ل
كبـــري يف تأخـــري طمـــوح كثـــري مـــن 
الـــدول الصناعيـــة لترسيـــع نتائـــج 
ـــح  ـــن الواض ـــل م ـــاريع، ب ـــذه املش ه
ــد  ــه يوجـ ــر أنـ ــالل التقريـ ــن خـ مـ
قلـــق مـــن عـــدم قـــدرة رشكات 
ــىل  ــري عـ ــاز الصخـ ــتخراج الغـ اسـ
ــون،  ــن ديـ ــا مـ ــا عليهـ ــديد مـ تسـ
ــوق  ــة يف سـ ــدث أزمـ ــد يحـ ــا قـ مـ
االئتـــامن، خصوصـــاً أن العـــامل مل 
ـــاري  ـــن العق ـــة الره ـــد أزم ـــَس بع ين

التـــي مـــا زال يعـــاين آثارهـــا.
ــك  ــار البنـ ــابق أشـ ــر السـ يف التحذيـ
ـــة مهمـــة  ـــزي الربيطـــاين إىل قضي املرك
تتعلـــق باســـتقرار ســـوق النفـــط عـــىل 
املســـتوى الســـيايس، إذ إن القلـــق مـــن 
األزمـــة يف املنطقـــة العربيـــة قـــد 
يســـوء يف حـــال اســـتمر الهبـــوط يف 
ــض  ــث إن بعـ ــط، حيـ ــواق النفـ أسـ
االنخفـــاض  أن  يـــرى  املتابعـــني 
الحاصـــل يف أســـواق النفـــط هـــو 
بهـــدف  الـــدول،  لبعـــض  برغبـــة 
ـــك  ـــة، وذل ـــرض االســـتقرار يف املنطق ف
ــات  ــن إمكانـ ــد مـ مـــن خـــالل الحـ

ـــج  ـــم تأجي ـــي تدع ـــدول الت ـــض ال بع
ـــات  ـــم جه ـــة وتدع ـــرصاع يف املنطق ال
متـــرد وأنظمـــة قمعيـــة يف املنطقـــة، 
ورغـــم اســـتمرار وطـــول أمـــد األزمـــة 
ــاعد  ــعار سـ ــاع يف األسـ إال أن االرتفـ
ــك  ــدرات تلـ ــادة قـ ــىل زيـ ــك عـ ذلـ
الـــدول االقتصاديـــة رغـــم معاناتهـــا 
ـــاً بســـبب املبالغـــة  ـــة داخلي االقتصادي
يف اإلنفـــاق عـــىل دعـــم تلـــك األنظمـــة 
والحـــركات، مـــا زاد مـــن حـــدة 
ـــروف  ـــوء الظ ـــة وس ـــة يف املنطق األزم
ــض دول  ــة يف بعـ ــية واألمنيـ املعيشـ
ـــة  ـــتمرار حال ـــة، واس ـــة العربي املنطق
ـــق، إال  ـــك املناط ـــتقرار لتل ـــدم االس ع
ــف  ــزي خالـ ــرتا املركـ ــك إنجلـ أن بنـ
ـــتمرار  ـــرباً أن االس ـــرة، معت ـــذه النظ ه
التوتـــرات  يغـــذي  االنخفـــاض  يف 
ـــة،  ـــة النفطي ـــية يف املنطق الجيوسياس
ولعـــل الســـبب يف ذلـــك أن الـــدول 
التـــي تدعـــم االســـتقرار يف املنطقـــة 
اســـتمرار  يف  مشـــكلة  ســـتواجه 
التـــي  والـــدول  الدعـــم،  تقديـــم 
ـــركات  ـــة وح ـــة القمعي ـــم األنظم تدع
ـــا  التمـــرد يف املنطقـــة ســـتقلص دعمه
ـــر  ـــؤدي إىل رصاع أك ـــا ي ـــه مب أو تنهي
ســـوءا بســـبب أن الـــرصاع ســـيكون 
حالـــة  وشـــيوع  املـــوارد  عـــىل 
ـــىل  ـــول ع ـــل الحص ـــن أج ـــال م االقتت

الحـــد األدىن مـــن حاجـــات األفـــراد 
يف تلـــك املناطـــق، مـــا قـــد يـــؤدي 
ــدودة ال  ــوارد محـ ــىل مـ إىل رصاع عـ
ـــينتج  ـــذي س ـــار ال ـــم الدم ـــم حج ُيعل
عنـــه، ومـــن ثـــم قـــد يـــؤدي ذلـــك 
ـــة تشـــعل أســـعار  ـــة يف املنطق إىل أزم
قياســـية  مســـتويات  إىل  البـــرتول 
قـــد  الســـيناريو  هـــذا  جديـــدة. 
يكـــون محتمـــاًل، وهـــذا مـــا يجعـــل 
قلقـــاً،  أكـــر  الصناعيـــة  الـــدول 
ـــتويات  ـــد مس ـــعار عن ـــتقرار األس واس
معقولـــة ســـيكون لـــه أثـــر يف ميـــل 
ظروفـــاً  تعيـــش  أن  إىل  املنطقـــة 

سياســـية أفضـــل.
فالخالصـــة أن مســـألة االســـتقرار 
يف أســـعار النفـــط تحقـــق مصلحـــة 
ســـواء  الطرفـــني  لـــكال  مشـــرتكة 
أكانـــوا مســـتوردين أو مصدريـــن، 
إذ إن االنخفـــاض املؤقـــت ميكـــن 
أن تنتـــج عنـــه نتائـــج ســـلبية عـــىل 
خصوصـــاً  االقتصـــادي،  املســـتوى 
الدراســـات واألبحـــاث ومشـــاريع 
ــة،  ــة التقليديـ ــل الطاقـ ــاج بدائـ إنتـ
ــذي  ــيايس الـ ــتوى السـ ــىل املسـ وعـ
قـــد ينتـــج عنـــه أن تكـــون األزمـــة 
السياســـية أكـــر تعقيـــداً، ســـواء يف 
املنطقـــة العربيـــة أو أزمـــة روســـيا 

ــا. ــع أوكرانيـ مـ
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ــباب  ــدد اسـ ــن تعـ ــم مـ ــىل الرغـ عـ
انفصـــال جنـــوب الســـودان عـــن 
الســـودان الدولـــة األم اال ان النفـــط 
ـــبام  ـــباب حس ـــة االس ـــل يف مقدم يظ
ــني  ــني السياسـ ــض املحللـ ــار بعـ اشـ
ـــراد  ـــني يف االنف ـــة الجنوب ـــبة لرغب نس
بالبنيـــات التحيـــة وحقـــول النفـــط 
ــا يف  ــع معظمهـ ــي يقـ ــه والتـ املنتجـ
الواليـــات الجنوبيـــة ، اال ان النفـــط 
ـــس  ـــاًم يف نف ـــاًل مه ـــكل عام ـــل يش ظ
ـــني ببعضهـــام  ـــط الدولت الوقـــت يف رب
ــك الن  ــو وذلـ ــاءو أم أبـ ــض شـ البعـ
ــم  ــودان يف علـ ــوب السـ ــة جنـ دولـ
ـــة  ـــة حبيس ـــمى دول ـــك تس الجيبلوتي
ـــي  ـــري ل ـــذ بح ـــىل منف ـــل ع اي التط
ــة ،  ــارة العامليـ ــع التجـ ــل مـ تتواصـ
لذلـــك رأي بعـــض اصحـــاب الفكـــر 

السودان ودولة جنوب السودان 
يوقعان اتفاقيتان )بجوبا والخرطوم(

ملد محطة كهرباء كوستي ب)١٨( ألف برميل من خام عدارييل يومياً

جوبا توفر نفط عدارييل والخرطوم تنتج )٥٠٠( ميقاواط من كهرباء كوستى لصالح الدولتني

إعداد / حسب الرسول محمد سعد

وزارة النفط

االقتصـــادي مـــن الجنوبـــني حتميـــة 
التعـــاون يف مجـــال النفـــط وقـــد 
ـــوال  ـــر النفـــط االســـبق د.ل ـــادى وزي ن
اشـــويك دينـــق بالتعـــاون النفطـــي 
بـــني البلديـــن مـــراراً ، لذلـــك رغـــم 
ان العالقـــة بـــني البلديـــن شـــهدت 
تبـــادل  ان  اال  التوتـــرات  بعـــض 
املصالـــح بـــني الدولتـــني ظـــل هـــو 
النفـــط  مقدمتـــه  ويف  االرجـــح 

بعـــد ان اصبـــح جـــل املنشـــآت 
ـــول  ـــل الحق ـــودان وج ـــة بالس النفطي
املنتجـــه بجنـــوب الســـودان فـــكان 
ـــاون  ـــل والتع ـــوت العق ـــكام لص االحت
ــح ،  ــل املصالـ ــن لتكامـ ــني البلديـ بـ
ـــت  ـــات وقع ـــن االتفاقي ـــة م مجموع
ـــا  ـــال منه ـــذ االنفص ـــني من ـــني الدولت ب
ـــد  ـــو قي ـــا ماه ـــذه ومنه ـــم تنفي ـــا ت م
التنفيـــذ ويف مجـــال النفـــط ظـــل 
ـــويب يجـــري عـــرب االرايض  النفـــط الجن
الســـودانية ايل االســـواق العامليـــة 
ـــن . ويعـــود بالعمـــالت الحـــرة للبلدي

التوقيع األول بجوبا
وجنـــوب  الســـودان  وقـــع       
الســـودان بجوبـــا يف مطلـــع مـــارس 
املنـــرصم اتفاقيـــة يتـــم مبوجبهـــا 
ـــام  ـــتي بخ ـــاء كوس ـــة كهرب ـــد محط م
جنـــوب  مـــن  عدارييـــل  بـــرتول 
ــودان  ــد السـ ــىل ان ميـ ــودان عـ السـ
ــن  ــاء مـ ــودان بالكهربـ ــوب السـ جنـ
وزيـــر  وقـــال  كوســـتى  محطـــة 
ـــم  ـــوض ت ـــد ع ـــكاوي محم ـــط م النف
ـــه  ـــم مبوجب ـــاق يت ـــىل اتف ـــع ع التوقي
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مـــد محطـــة كوســـتى الحراريـــة 
ــويب  ــط الجنـ ــام النفـ ــاء بخـ للكهربـ
ــاً  ــل يوميـ ــف برميـ ــع )١٨( الـ بواقـ
عـــىل ان تخصـــم تكاليفهـــا مـــن 
ــرب االرايض  ــور النفـــط عـ ــوم عبـ رسـ
الســـودانية وذلـــك النتـــاج )٥٠٠( 
ميقـــاواط مـــن الكهربـــاء لصالـــح 
دولتـــي الســـودان وجنـــوب الســـودان 
. حيـــث التقـــي مـــكاوي برئيـــس 
دولـــة جنـــوب الســـودان الفريـــق أول 
ـــه  ـــار زيارت ـــت يف اط ـــلفاكري مياردي س
ــا برفقـــة وفـــد ضـــم ممثـــي  لجوبـ
وبنـــك  والكهربـــاء  املاليـــة  وزارة 

الســـودان املركـــزي .

التوقيع الثاني بالخرطوم
   كـــام وقـــع الســـودان ودولـــة 
ثانيـــة  مـــرة  الســـودان  جنـــوب 
بالخرطـــوم يف نهــــاية مــــارس املنـــرصم 
عـــىل  االوىل  باألحـــرف  اتفاقـــاً 
بـــني  الفنيـــة  اللجـــان  مســـتوى 
ـــة  ـــد محط ـــه م ـــم مبوجب ـــن يت البلدي
ـــتي )أم دباكـــر( بخـــام  ـــاء كوســ كهرب
مـــن  الســـودان  جنـــوب  نفـــط 
حقـــول عداريـــل النتـــاج الكهربـــاء 
ــة  ــتمرت لثالثـ ــات إسـ ــد مباحثـ بعـ
ايـــام بالخرطـــوم وكشـــف وكيـــل 
وزارة النفـــط املهندس/عـــوض الكريـــم 
ـــة  ـــه الفني ـــس اللجن ـــري رئي ـــد خ محم

ــت  ــات توصلـ ــودان ان املباحثـ بالسـ
إىل اتفـــاق شـــامل يف كافـــة التفاصيـــل 
الفنيـــة املتعلقـــة بامـــداد الخـــام 
ــوم  ــة رسـ ــة جدولـ ــة وكيفيـ للمحطـ
الدفـــع باالضافـــة اىل مـــد دولـــة 
ــة  ــن املحطـ ــاء مـ ــوب بالكهربـ الجنـ
مشـــيداً بالـــروح االيجابيـــة التـــي 
ســـادت املباحثـــات مؤكـــداً بـــان 
ـــادة  ـــاهم يف زي ـــة يس ـــغيل املحط تش
ـــة  ـــة املنتج ـــة الكهربائي ـــم الطاق حج
بالبـــالد ملقابلـــة احتياجـــات فصـــل 
بالفائـــدة  تعـــود  مـــام  الصيـــف 
ــرب  ــن واعتـ ــعبي البلديـ ــربى لشـ الكـ
ســـيادته بـــأن هـــذا االتفـــاق ميثـــل 
ـــني  ـــني الدولت ـــد ب ـــان وصـــل جدي رشي
مشـــريُا اىل أن اللجنـــة ســـوف ترفـــع 
تقريرهـــا فـــوراً للســـادة وزراء النفـــط 

ــايئ . ــع النهـ ــن للتوقيـ بالبلديـ
  مـــن جانبـــه أشـــاد مشـــار أشـــيك 
والتعديـــن  الطاقـــة  وزارة  وكيـــل 
ــس  ــودان رئيـ ــوب السـ ــة جنـ بدولـ
اللجنـــة الفنيـــة باالتفـــاق الـــذي 
توصـــل إليـــه مـــع الســـودان بشـــأن 
امـــداد محطـــة كهربـــاء كوســـتي 
اللجنـــة  أن  إىل  مشـــرياً  بالوقـــود 
ــة  ــل الفنيـ ــة التفاصيـ ــت كافـ ناقشـ
املتعلقـــة بكيفيـــة اإلمـــداد مـــن 
املشـــغل  بـــرتودار  رشكـــة  قبـــل 
ـــن  ـــد م ـــال نطمـــح اىل مزي للخـــط وق
التعـــاون مـــن أجـــل مصلحـــة شـــعبي 

البلديـــن .
   وعـــىل رشف االتفاقيـــة أقامـــت 
وزارة النفـــط مادبـــة عشـــاء للوفـــد 
نائـــب  ووفـــد  الجنـــويب  الفنـــي 
واين  جيمـــس  الجنـــويب  الرئيـــس 
الـــذي قـــاد وفـــداً مكونـــاً مـــن 
ــوب  ــن جنـ ــعة وزراء مـ ــوايل تسـ حـ
الســـودان جـــاءوا ليشـــهدوا توقيـــع 
حـــول  املبـــادئ  إعـــالن  اتفاقيـــة 
ـــا  ـــني اثيوبي ـــويب ب ـــة االثي ـــد النهض س
بالخرطـــوم  والســـودان  ومـــرص 
ـــد  ـــع وف ـــذي تزامـــن حضورهـــم م وال
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ــا  ــة ، حرضهـ ــة الجنوبيـ وزارة الطاقـ
نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة  حســـبو 
ـــط  ـــر النف ـــن ووزي ـــد عبدالرحم محم
ــرشكات  ــط والـ ــادات وزارة النفـ وقيـ
ــدد  ــط وعـ ــاع النفـ ــة يف قطـ العاملـ
الصحـــف  تحريـــر  رؤســـاء  مـــن 
ــي  ــل اإلعالمـ ــادة العمـ ــة وقـ اليوميـ

بالســـودان.
وسـتظل العالقـة بني دولتي السـودان 
وجنـوب السـودان يسـودها التعـاون 
وحسـن  املصالـح  وتبـادل  املسـتمر 
عـن  مبعـزل  كانـت  مـا  اذا  الجـوار 
كـام   ، السـالبة  الخارجيـة  التدخـالت 
أن العالقـة بـني شـعوب البلديـن أكر 
حميميـة ووداداً مـام يؤكد أن شـعبي 
البلديـن مل ينفصـال وجدانيـاً بعـد وان 

انفصـل القطـر جغرافيـاً.
لمحـــة تاريخيـــة عـــن إنشـــاء 

كوســـتي كهربـــاء  محطـــة 
تـــم االتفـــاق عـــىل إنشـــاء محطـــة 
كهربـــاء كوســـتي يف العـــام ٢٠٠6 
وقـــد وردت يف العـــدد التاســـع مـــن 
هـــذه املجلـــة » النفـــط والغـــاز« 

ــوان : ــت عنـ تحـ
والتعديـــن  الطاقـــة  وزيـــر 
يضـــع حجـــر األســـاس لمحطـــة 
كهربـــاء كوســـتي التجاريـــة

الطاقـــة  وزيـــر  وضـــع  فقـــد 
والتعديـــن الدكتـــور عـــوض أحمـــد 

األســـاس  حجـــر  وقتهـــا  الجـــاز 
ملحطـــة توليـــد كهربـــاء كوســـتي 
التجاريـــة بطاقـــة أوليـــة قدرهـــا 
ــة  ــنوياً وبتكلفـ ــاواط سـ )٥٠٠( ميقـ
دوالر  مليـــون   )4٥٠( إىل  تصـــل 
وتقـــع املحطـــة عـــىل بعـــد 6 كيلـــو 
ـــة  ـــك عاصم ـــة رب ـــرتات رشق مدين م
األبيـــض وجنـــوب  النيـــل  واليـــة 
ـــط  ـــث تتوس ـــنار حي ـــك س ـــارع رب ش
مـــرشوع ســـكر كنانـــة وعســـالية 
تطويـــر  يف  سيســـهم  واملـــرشوع 
ـــة  ـــة الكهربائي ـــري الطاق ـــة بتوف املنطق
ـــمنت ورشكات  ـــكر واألس ـــع الس ملصان
ـــة  البـــرتول وســـريبط بالشـــبكة القومي

ثالثـــة  طريـــق  عـــن  للكهربـــاء 
خطـــوط أحدهـــا ملدينـــة جبـــل 
ــر ملدينـــة  ــاء /الخرطـــوم واآلخـ أوليـ
الرنـــك لربـــط واليـــة أعـــايل النيـــل 
ــط  ــض لربـ ــة األبيـ ــث  ملدينـ والثالـ

واليـــات كردفـــان الكـــربى.
ــد  ــكاوي محمـ ــدس/ مـ ــال املهنـ وقـ
ـــة  ـــة القومي ـــام الهيئ ـــر ع ـــوض مدي ع
للكهربـــاء يف ذلـــك الوقـــت ووزيـــر 
النفـــط الحـــايل إن توقيـــع عقـــد 
ــاء كوســـتي  مـــرشوع محطـــة كهربـ
الخطـــة  ضمـــن  يـــأيت  التجاريـــة 
٢٠١٠م(  )٢٠٠٥م-  الخمســـية 
 )4( ســـتضاف  مبقتضاهـــا  التـــي 
آالف ميقـــاواط للشـــبكة القوميـــة 
الرشكـــة  بـــأن  علـــاًم  للكهربـــاء 
الهنديـــة ســـتقوم بتوفـــري متويـــل 
دوالر  مليـــون   )3٥٠( حـــدود  يف 
للمـــرشوع فيـــام تســـهم وزارة املاليـــة 
دوالر. مليـــون  بــــ)١٠٠(  ــة  اإلتحاديـ

جديـــراً بالذكـــر أن الحكومـــة الهنديـــة 
ـــة  ـــات الثقيل ـــر الصناع ـــة يف وزي ممثل
واملديـــر العـــام لرشكـــة بهـــارات 
الثقيلـــة  للصناعـــات  الهنديـــة 
اإلفتتـــاح  إحتفـــاالت  يف  شـــاركت 
باالضافـــة إىل عـــدد مـــن املســـئولني 

ــة. بالدولـ
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نالـــت رشكـــة النيـــل للبـــرتول املحـــدودة 
املســـؤولية  مجـــال  يف  األوىل  الجائـــزة 
االجتامعيـــة وذلـــك ضمـــن فعاليـــات 
ـــة  املؤمتـــر الخامـــس للمســـؤولية االجتامعي
ـــة  ـــض بوالي ـــة االبي ـــتضافته مدين ـــذي اس ال
ـــالح  ـــدس ص ـــدم املهن ـــان. وق ـــامل كردف ش
ـــل  ـــة وممث ـــر رئاســـة الجمهوري ـــى وزي ون
رئيـــس الجمهوريـــة جائـــزة املســـئولية 
تقديـــراً  للرشكـــة  األوىل  االجتامعيـــة 
ملســـاهمتها الفعالـــة يف املجتمـــع. ذلـــك 
ـــب  ـــرم نائ ـــىل ح ـــيدة/ الفض ـــور الس بحض
حـــرم  بجانـــب  الجمهوريـــة  رئيـــس 
مســـاعد رئيـــس الجمهوريـــة إبراهيـــم 
الدولـــب  غنـــدور ووصفـــت مشـــاعر 
وزيـــر الرعايـــة والضـــامن االجتامعـــى 
املســـئولية  املؤمتـــر  مخاطبتهـــا  لـــدى 
قيمـــة  اصبحـــت  بأنهـــا  االجتامعيـــة 
ـــح  ـــال إىل صال ـــو اىل إدارة امل ـــة تدع أخالقي
ـــن  ـــم لس ـــدم حاجته ـــة ع ـــاس معلن كل الن
ــام  ــاص للقيـ ــاع الخـ ــزم القطـ ــني تلـ قوانـ
ــة  ــؤولية االجتامعيـ ــاه املسـ ــدورة اتجـ بـ
ـــا لواقـــع  ـــة به مؤكـــدة عـــىل اهتـــامم الدول
ــئولية  ــىل للمسـ ــس االعـ ــائها للمجلـ انشـ
األول  النائـــب  برئاســـة  االجتامعيـــة 
ــا  ــل الـــرشكات وإعالئهـ ــرية إىل تفاعـ مشـ

ــة  ــئولية االجتامعيـ ــم املسـ لقيـ
ويجـــيء تكريـــم رشكـــة النيـــل للبـــرتول 
ـــدة يف  ـــا الرائ ـــاً بأدواره ـــة إميان ـــن الدول م

شركة النيل  للبترول المحدودة
تنال الجائزة األولى للمسؤولية االجتماعية

مجـــال املســـئولية االجتامعيـــة وحرصهـــا 
الفضيلـــة  قيـــم  ومتتـــني  نـــرش  عـــىل 
ـــراد املجتمـــع.  ـــني أف ـــل والرتاحـــم ب والتكاف
ـــر  ـــد مدث ـــدس حم ـــد املهن ـــه أك ـــن جانب م
بحـــريي املديـــر العـــام لرشكـــة النيـــل 
ــي  ــي الذهبـ ــدودة والراعـ ــرتول املحـ للبـ
للمؤمتـــر عنـــد دعمهـــم ومســـاندتهم 
لخارطـــة  االجتامعيـــة  للمشـــاريع 
املســـئولية االجتامعيـــة لواليـــة شـــامل 
ـــودان  ـــات الس ـــن والي ـــا م ـــان وغريه كردف
ــزة  ــلم الجائـ ــد تسـ ــذا وقـ ــة هـ املختلفـ
مديـــر عـــام شــــــــــركة النيـــل للبـــرتول 
بحـــارضة واليـــة شمــــال كردفـــان )االبيـــض( 
ــرتول  ــل للبـ ــة النيـ ــامم رشكـ ــاً اهتـ مبينـ

منهـــا  باملســـئولية االجتامعيـــة أميانـــاً 
ـــا  ـــىل عاتقه ـــاه ع ـــئولية امللق ـــم املس بحج

ــف. ــا الحنيـ ــا ديننـ ــى أوىص بهـ والتـ
إىل  التكريـــم  شـــهد  اإلطـــار  ذات  يف 
ـــر  ـــة وزي ـــس الجمهوري ـــل رئي ـــب ممث جان
الرعايـــة  والضـــامن االجتامعـــي ووايل 
ـــم  ـــة والتعلي ـــر الرتبي ـــان ووزي شـــامل كردف
ـــالم  ـــر اإلع ـــة ووزي ـــة البرشي ـــر التنمي ووزي
ورئيـــس املجلـــس االعـــىل للمســـئولية 
بالرعايـــة  الدولـــة  ووزراء  االجتامعيـــة 
ووزراء  والعمـــل  واملاليـــة  والنفـــط 
ـــدراء  ـــات وم ـــة بالوالي ـــؤون االجتامعي الش
ومنظـــامت  واملؤسســـات  الـــرشكات 

ــدين. ــع املـ املجتمـ
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ـــن  ـــاز وم ـــاء والغ ـــاج امل ـــري إنت ـــل وتأخ ـــة لتقلي ـــار األفقي ـــتخدم يف اآلب ـــاز يس ـــو جه ه

ـــع. ـــني املوائ ـــة ب ـــالف اللزوج ـــىل اخت ـــامدا ع ـــام اعت ـــط الخ ـــاج النف ـــادة إنت ـــم زي ث

ـــك  ـــال )sand screen (وذل ـــايف الرم ـــع مص ـــه م ـــم دمج ـــاز أن يت ـــذا الجه ـــن له وميك

ـــال. ـــن الرم ـــة م ـــرئ خالي ـــاء ب ـــال وإعط ـــاج الرم ـــل إنت لتقلي

جهاز التحكم في التدفق
Inflow Control Device (ICD)

كيـــف يعمـــل جهـــاز التحكـــم يف التدفـــق 

)ICD(  ؟

هـــذا الجهـــاز يتكـــون مـــن أكـــر مـــن 

ثـــالث قنـــوات حلزونيـــة كـــام موضـــح 

ـــوات  ـــذه القن ـــل ه ـــكل )١( وتعم يف الش

ـــول  ـــل دخ ـــري وتأجي ـــىل تأخ ـــة ع الحلزوني

الســـوائل إىل داخـــل أنبـــوب اإلنتـــاج 

وهـــذا يعمـــل عـــىل زيـــادة الضغـــط عـــىل 

ـــا  ـــن إنتاجه ـــل م ـــة فيقل ـــات املنتج الطبق

ـــم  ـــاز التحك ـــتخدام جه ـــل اس ـــاذا يفض مل

ـــوائل؟ يف الس

ـــرشت  ـــة انت ـــار األفقي ـــم أن اآلب ـــام نعل ك

ـــن  ـــىل ع ـــة األع ـــعتها اإلنتاجي ـــة لس نتيج

ـــار ولكـــن مـــن أكـــرب مشـــكالت  باقـــي اآلب

اآلبـــار األفقيـــة االخـــرتاق املبكـــر للـــامء 

ــع  ــن اختـــالف توزيـ ــج عـ ــاز الناتـ والغـ

 hetrogenty(  ـــرئ ـــل أي ب ـــة داخ النفاذي

in permeability(ونتيجـــة ألن رسعـــة 

ـــت يحـــدث  ـــن الزي ـــرب م ـــاز أك ـــاء والغ امل

ويف نفـــس الوقـــت يعمـــل عـــىل جعـــل 

الطبقـــات الغـــري منتجـــة تنتـــج بشـــكل 

ـــرب  ـــط اك ـــرق ضغ ـــري ف ـــك بتوف ـــرب وذل أك

مـــام يـــؤدي إىل  توزيـــع الضغـــط عـــىل 

ـــه  ـــذا كل ـــرئ وه ـــول الب ـــىل ط ـــات ع الطبق

يعمـــل عـــىل تأخـــري وتأجيـــل إنتـــاج 

املـــاء والغـــاز املبكـــر الـــذي غالـــب 

التجانســـية  لعـــدم  نتيجـــة  يحـــدث 

الطبقـــات. يف   )unconformaty(

ـــن  ـــل م ـــام يقل ـــذا م ـــر ه ـــرتاق املبك االخ

عمـــر البـــرئ ولكـــن جهـــاز التحكـــم يف 

ـــر الطـــرق  ـــن أك ـــرب م ـــق)ICD( يعت الدف

ــاز  ــاء والغـ ــاج املـ ــري إنتـ ــة لتأخـ فعاليـ

ـــر. املبك

مميزات وعيوب الجهاز

مميزات الجهاز:

١-ال توجـــد بـــه أي أجـــزاء متحركـــة أو 

أي احتيـــاج للتحكـــم مـــن الســـطح .

للـــامء  املبكـــر  االخـــرتاق  ٢-يؤخـــر 

الشكل رقم )١(

والغـــاز.

ــول  ــىل طـ ــاً عـ ــاً متزنـ ــي تدفقـ 3-يعطـ

ــة. ــرئ األفقيـ البـ

ـــازة للبـــرئ خاصـــة  4- يعطـــي نظافـــة ممت

ـــد دمجـــه مـــع مصفـــاة الرمـــال . عن

ــرئ  ــة يف البـ ــالف النفاذيـ ــل اختـ ٥- يقلـ

ــول  ــع الضغـــط عـــىل طـ ــة لتوزيـ نتيجـ

البـــرئ .

عيوب الجهاز:

ــه  ــن ألنـ ــط املكمـ ــن ضغـ ــل مـ ١-يقلـ

يتحكـــم يف التدفـــق .

بعـــض الحـــاالت التـــي متـــت دراســـتها 

يف  التحكـــم  جهـــاز  باســـتخدام 

: العـــامل  يف   )ICD(التدفـــق

يف دولـــة الســـعودية يف رشكـــة أرامكـــو 

ـــق  ـــم يف التدف ـــاز التحك ـــب جه ـــم تركي ت

وكانـــت النتيجـــة جيـــدة جـــداً حيـــث 

عمـــل الجهـــاز عـــىل توزيـــع اإلنتـــاج عـــىل 

طـــول البـــرئ بشـــكل أقـــرب للتســـاوي ألن 

مـــن األســـباب التـــي تســـبب االخـــرتاق 

املبكـــر للـــامء أو للغـــاز هـــو عـــدم 

التوزيـــع املتســـاوي للضغـــط داخـــل 

البـــرئ ألن فـــرق الضغـــط عنـــد بدايـــة 

ـــا  ـــة يكـــون أعـــىل مـــن نهايته ـــرئ األفقي الب

ـــرب  ـــاج بشـــكل أك ـــىل اإلنت ـــل ع هـــذا يعم

ـــي  ـــا باق ـــرئ أم ـــن الب ـــزء األول م ـــن الج م

ـــرق  ـــاً ألن ف ـــاج ضعيف ـــون اإلنت ـــرئ فيك الب

الضغـــط بـــني الطبقـــة وتجويـــف البـــرئ 

ـــه مســـجل  ـــا وضح ـــذا م ـــل وه ـــون أق يك

اعداد :محمود زهري

رشكة سودابت
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الشكل رقم )٢(

 PLT-( اإلنتـــاج  أثنـــاء  املجســـات 

هـــو  production loggn tool(كـــام 

ـــن الشـــكل     ـــوي م موضـــح يف الرســـم العل

بعـــد  ولكـــن  للتســـجيل   )١( رقـــم  

ـــم  ـــق ت ـــم يف التدف ـــاز التحك ـــب جه تركي

توزيـــع الضغـــط عـــىل الطبقـــات مـــام 

ـــىل أن  ـــة ع ـــري منتج ـــات الغ ـــرب الطبق أج

ــل  ــر  ويف نفـــس الوقـــت قلـ ــج أكـ تنتـ

ـــري  ـــكل كب ـــة بش ـــات املنتج ـــاج الطبق إنت

ــرتاق  ــة االخـ ــن إمكانيـ ــل مـ ــى يقلـ حتـ

ـــاين  ـــر وهـــذا موضـــح يف الرســـم البي املبك

الســـفي مـــن الشـــكل رقـــم  )٢( بعـــد 

تركيـــب الجهـــاز .

كـــام تـــم اســـتعامل جهـــاز التحكـــم يف 

التدفـــق)ICD( يف دول أخـــرى كثـــرية 

مـــن ضمنهـــا الســـودان ولكـــن كان 

ـــط  ـــرتاً فق ـــرئ ٢١3 م ـــي للب ـــق األفق العم

ــرئ( . ــي للبـ ــع األفقـ )للمقطـ

وكذلـــك تـــم  اســـتعامله يف الـــرشق 

ــع األفقـــي  ــول املقطـ األوســـط وكان طـ

جهـــاز  اســـتعامل  فيـــه  تـــم  الـــذي 

التحكـــم يف التدفـــق   )ICD(١١٥٨مـــرت .

ــل  ــا يف حقـ ــتعامله يف نيجرييـ ــم اسـ وتـ

الدلتـــا حيـــث تـــم دمجـــه مبصفـــاة 

الرمـــال لتقليـــل إنتـــاج الرمـــال وكان 

طـــول املقطـــع األفقـــي 67٠ مـــرتاً.

وهـــذه الخريطـــة  توضـــح بعـــض دول 

العـــامل التـــي تـــم اســـتعامل جهـــاز 

التحكـــم يف التدفـــق )ICD( بهـــا.

كـــام تـــم تطويـــر جهـــاز التحكـــم يف 

إىل جيـــل جديـــد ذي   )ICD( التدفـــق

فاعليـــة أعـــىل ولكـــن مل يتـــم تطبيـــق هـــذه 

التقنيـــة حتـــي اآلن يف الحقـــول  والجيـــل 

ــواع مختلفـــة وهـــي : ــة أنـ ــد لـ الجديـ

جهاز التحكم يف التدفق الذايت وهو :

)Autonomous Inflow Control Device )AICD

)Autonomous inflow control valve )AICV

ـــت يســـلك أقـــرص الطـــرق إىل داخـــل  الزي

ـــول  ـــلك أط ـــاء يس ـــه  وامل ـــاز للزوجت الجه

ـــي  ـــة )اع ـــة العالي ـــة للرسع ـــرق نتيج الط

ـــت(. ـــن الزي م

صامم التحكم يف التدفق الذايت وهو:

الصامم فتح مره أخرى عند رجوع الزيت

الصامم مغلق لعدم وجود الزيت

الصامم مفتوح  
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إعداد: عبدالله مالك صغريون

مركز التدريب النفطي

تواجـــه  الطاقـــة  أســـواق  أن  يبـــدو 

ثـــورة  إىل  يضـــاف  جديـــداً  حدثـــاً 

الغـــاز الصخـــري يف الواليـــات املتحـــدة 

ـــاز أو  ـــدرات الغ ـــو هي ـــة أال وه األمريكي

ــاز امليثـــان  الثلـــج املشـــتعل نســـبة لغـ

الـــذي يحتويـــه.

العاملـــي  املركـــز  تقريـــر  وبحســـب 

ـــة  ـــره العاصم ـــة ومق ـــات التنموي للدراس

الربيطانيـــة لنـــدن فـــإن بعـــض الـــدول 

ـــن  ـــاً م ـــتفادة تجاري ـــن االس ـــتتمكن، م س

الثلج المشتعل.. تحٍد جديد 
يواجه أسواق الطاقة

ــاز املوجـــودة يف أعـــامق  هيـــدرات الغـ

البحـــار لتوليـــد الطاقـــة وعـــىل رأســـها 

اليابـــان يف الســـنوات القادمـــة.

ـــط  ـــن خلي ـــاز م ـــدرات الغ ـــكل هي وتتش

امليثـــان  بلـــوري مكـــون مـــن غـــاز 

ــاء موجـــودة يف رواســـب الحـــواف  واملـ

ـــاٍل  ـــط ع ـــارات تحـــت ضغ ـــة للق الخارجي

ودرجـــات حـــرارة منخفضـــة، حيـــث 

يشـــكل مخزونهـــا مصـــدراً مســـتداماً 

ــة. للطاقـ

وترتكـــز الكميـــات النشـــيطة مـــن هـــذا 

ـــادئ عـــىل  ـــط اله ـــاز يف أطـــراف املحي الغ

طـــول القـــارة األمريكيـــة، وكذلـــك يف 

ــر  ــيا وبحـ ــوان وإندونيسـ ــان وتايـ اليابـ

العـــرب.

ويقـــدر املخـــزون العاملـــي مـــن هيـــدرات 

الغـــاز يف جميـــع أنحـــاء العـــامل مبعـــدل 

ـــث  ـــة حي ـــدم مكعب ـــون ق ـــف ترلي 7٠٠ أل

يحتـــوي كل قـــدم مكعبـــة واحـــد مـــن 

هيـــدرات امليثـــان عـــىل قرابـــة ١64 

ـــرب  ـــذي يعت ـــاز ال ـــن الغ ـــة م ـــاً مكعب قدم

مصـــدراً بديـــاًل للغـــاز الطبيعـــي.

تغري يف خارطة الطاقة
ــر يتحـــدث عـــن تغـــري جـــذري  التقريـ

يف خارطـــة الطاقـــة عامليـــاً يف الســـنوات 

ــيوية  ــدول اآلسـ ــة. فالـ ــة القادمـ القليلـ

املســـتوردة للطاقـــة وعـــىل رأســـها اليابـــان 

ــول إىل دول  ــد تتحـ ــد قـ ــني والهنـ والصـ

مصـــدرة للغـــاز يف حـــال متكنـــت تلـــك 

الـــدول مـــن االســـتفادة مـــن الكميـــات 

ــار. ــة املخزونـــة يف أعـــامق البحـ الهائلـ

وبحســـب التقريـــر ســـتكون الـــدول 

ــٍد  ــام تحـ ــاز أمـ ــط والغـ ــة للنفـ املنتجـ
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جديـــد ال يقـــل خطـــورة عـــن ثـــورة 

الغـــاز الصخـــري يف الواليـــات املتحـــدة 

األمريكيـــة.

فاليابـــان التـــي فقـــدت ثلـــث مصـــادر 

ـــة  الطاقـــة بعـــد إغـــالق مفاعالتهـــا النووي

ــا  ــيام، زاد اعتامدهـ ــة هريوشـ ــر كارثـ إثـ

مؤخـــراً عـــىل الغـــاز الطبيعـــي املســـال 

املســـتورد مـــن الـــرشق األوســـط إىل 

ــا ٢٠٪. ــادة قدرهـ ــك بزيـ 4٥٪، وذلـ

وتدفـــع اليابـــان قرابـــة ١٥ دوالراً لـــكل 

ــة يف  ــة بريطانيـ ــدة حراريـ ــون وحـ مليـ

حـــني أن الســـعر يف الواليـــات املتحـــدة 

ــا  ــن 4-٥ دوالرات ويف أوروبـ ــرتاوح مـ يـ

دوالرات.  ١٠

أبحاث تجارية
ــون  ــان 7٠٠ مليـ ــت اليابـ ــك أنفقـ ولذلـ

دوالر عـــىل برنامـــج أبحـــاث خـــاص 

بهيـــدرات امليثـــان وحـــددت جـــدوالً 

زمنيـــاً صارمـــاً لالســـتفادة تجاريـــاً مـــن 

هـــذا الغـــاز يف العـــام ٢٠١٨، حيـــث 

 ١٢٠ اســـتخراج  يف  بالفعـــل  نجحـــت 

ألـــف مـــرت مكعـــب مـــن غـــاز امليثـــان.

ويوضـــح التقريـــر أن دوالً أخـــرى تســـعى 

لالســـتفادة مـــن هيـــدرات امليثـــان تجاريـــاً 

كالصـــني والهنـــد وماليزيـــا. فالصـــني التـــي 

متتلـــك احتياطيـــاً كبـــرياً مـــن هيـــدرات 

ـــويب،  ـــني الجن ـــر الص ـــاميل بح ـــاز يف ش الغ

ســـوف تبـــدأ باختبـــار هيـــدرات الغـــاز 

يف العـــام ٢٠١7، واالســـتفادة تجاريـــاً 

منـــه بحلـــول عـــام ٢٠3٠ .

ــف  ــددت منتصـ ـــد حـ ــد فق ــا الهنـ أمـ

هـــذا العـــام ٢٠١٥، لالســـتفادة تجاريـــاً 

ـــل  ـــي تعم ـــذا فه ـــاز ل ـــدرات الغ ـــن هي م

عـــىل تطويـــر معـــدات متكنهـــا مـــن 

اســـتغالل ودائـــع هيـــدرات الغـــاز يف 

املحيـــط الهنـــدي والتـــي تعـــادل ١٥٠٠ 

ــي. ــا الطبيعـ ــي غازهـ ــرة احتياطـ مـ

إيـــران مـــن جهتهـــا ســـارعت للدخـــول 

ـــة  ـــن الطاق ـــد م ـــال الجدي ـــذا املج إىل ه

باإلعـــالن عـــن خطـــط لالســـتفادة مـــن 

هيـــدرات امليثـــان خاصـــة وأن بحـــر 

يحـــوي  الرشقـــي  جزئـــه  يف  العـــرب 

كميـــات تقـــدر بــــ 6.4 ترليونـــات طـــن 

مـــن غـــاز امليثـــان يف قـــاع البحـــر.

صعوبات ومخاوف بيئية
باســـتخراج  يرغـــب  مـــن  ويصطـــدم 

العاليـــة  بالكلفـــة  الغـــاز  هيـــدرات 

الســـتخراجه وبعـــض املخـــاوف البيئيـــة 

إذا مـــا قـــورن ذلـــك مـــع ســـهولة ورخـــص 

ــني  ــاز التقليديـ ــط والغـ ــتخراج النفـ اسـ

وأيضـــاً الغـــاز الصخـــري.

كـــام أن االهتـــامم املتزايـــد يف الغـــاز 

الصخـــري وانخفـــاض أســـعار الغـــاز 

الطبيعـــي أضعـــف القـــدرة التنافســـية 

ــذا  ــع هـ ــد دفـ ــان. وقـ ــدرات امليثـ لهيـ

األمـــر كنـــدا للتوقـــف عـــن تجـــارب 

ــد أن  ــان بعـ ــدرات امليثـ ــتخراج هيـ اسـ

مليـــون دوالر.  ١6 قرابـــة  أنفقـــت 

لكـــن هـــذا األمـــر ال ينطبـــق عـــىل كل 

الـــدول فالبعـــض يـــرى يف االســـتفادة مـــن 

ــتقبل  ــة للمسـ ــان فرصـ ــدرات امليثـ هيـ

ـــاز  ـــورة الغ ـــع ث ـــرى م ـــا ج ـــرار م ـــىل غ ع

ــر  ــدة تنظـ ــات املتحـ ــري. فالواليـ الصخـ

إىل هـــذا األمـــر عـــىل أنـــه مزيـــد مـــن 

التنويـــع يف مصـــادر إمـــدادات الطاقـــة. 

وكذلـــك األمـــر بالنســـبة لليايـــان التـــي 

تجـــد أنـــه أمـــر اســـرتاتيجي يوفـــر 
الطاقـــة لهـــا ملـــدة ١٠٠ عـــام مقبلـــة.

العاملـــي  املركـــز  تقريـــر  وبحســـب 

ــتفادة  ــإن االسـ ــة فـ ــات التنمويـ للدراسـ

مـــن هيـــدرات امليثـــان ســـتؤدي إىل 

تغـــريات جيوسياســـية واضحـــة، خاصـــة 

فيـــام يتعلـــق بالعالقـــة بـــني الـــدول 

املســـتوردة للطاقـــة واملصـــدرة لهـــا. 

فاليابـــان ســـيقل اعتامدهـــا عـــىل غـــاز 

الـــرشق األوســـط والغـــاز الـــرويس كـــام أن 

ـــتكون  ـــان س ـــني والياب ـــني الص ـــة ب العالق

أكـــر تنافســـية. هـــذا باإلضافـــة لعالقـــات 

ــني  ــأ بـ ــد تنشـ ــدة قـ ــية جديـ دبلوماسـ

ـــهم دول  ـــىل رأس ـــن وع ـــى املصدري قدام

ــد  ــدد قـ ــن جـ ــط وزبائـ ــرشق األوسـ الـ

ــة. ــواق الطاقـ ــم يف أسـ ــل عددهـ يقـ
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ـــة والســـالمة  أقامـــت اإلدارة العامـــة للبيئ

ــر ٢٠١٥  ــن )٢٢-٢6( فربايـ ــرتة مـ يف الفـ

 Waste  ( بعنـــوان  تدريبيـــة  دورة 

segregation and Sampling( شـــارك 

فـــــي هـــذه الـــدورة عـــدد مـــن املشـــاركني 

مـــن قطاعـــات النفـــط املختلفـــة: 

 اإلدارة العامة للبيئة والسالمة.

 اإلدارة العامة للمنشآت النفطية. 

 اإلدارة العامـــة لالستكشـــاف واإلنتـــاج 

ــي. النفطـ

 اإلدارة العامـــة للمعامـــل والبحـــوث 

والدراســـات النفطيـــة.

 رشكة مصفاة الخرطوم.

 رشكة برتودار.

 رشكة برتوانرجي.

 رشكة النيل الكربى لعمليات البرتول.

ـــامل  ـــب واألع ـــز لألنابي ـــة برتوالين  رشك

ـــة. ـــية القابض الهندس

.Star Oil 

.EPIQ Environment 

ـــات  ـــدى مخرج ـــدورة كإح ـــذه ال ـــأيت ه ت

الدراســـة التـــي قامـــت بهـــا رشكـــة 

ـــات  ـــة حـــول وضـــع النفاي SLR اإلنجليزي

تصنيف وتحليل النفايات

الناتجـــة عـــن صناعـــة النفـــط يف الســـودان 

ـــن  ـــرية م ـــات كب ـــك كمي ـــث إن هنال .حي

النفايـــات بعضهـــا متـــوارث منـــذ عهـــد 

ــات  ــن عمليـ ــج عـ ــا ناتـ ــد وبعضهـ بعيـ

الصناعـــات  يف  املســـتمرة  التشـــغيل 

النفطيـــة ولتـــاليف االثـــر الســـلبي عـــىل 

ـــذه  ـــد ه ـــم وتزاي ـــراء تراك ـــن ج ـــة م البيئ

النفايـــات وســـوء طريقـــة التخزيـــن 

الـــذي توجـــد فيـــه هـــذه النفايـــات لتـــاليف 

ـــد مـــن العمـــل عـــىل  ـــر كان الب ـــك األث ذل

ــود  ــكلة وجـ ــامل ملشـ ــل شـ ــاد حـ إيجـ

ـــا  ـــايل . ومب ـــكل الح ـــات بالش ـــذه النفاي ه

والســـالمة  للبيئـــة  العامـــة  اإلدارة  أن 

ـــة  ـــىل صناع ـــة ع ـــى ذراع الرقاب ـــرب ه تعت

فقـــد  الســـودان  يف  واثرهـــا  النفـــط 

ســـعت اإلدارة اليجـــاد الحلـــول منـــذ 

ــاء  ــاء التفكـــري يف إنشـ فـــرتة وأخـــرياً جـ

وحـــدة معالجـــة مركزيـــة لـــكل هـــذه 

النفايـــات واقـــرتح انشـــاءها يف منطقـــة 

شـــامل الخرطـــوم لتوســـطها للســـودان 

حيـــث ميكـــن جلـــب هـــذه النفايـــات 

مـــن جميـــع الجهـــات . ولالســـتفادة 

ــت اإلدارة  ــن قامـ ــارب اآلخريـ ــن تجـ مـ

ـــارة  ـــت زي ـــات ومت ـــدة جه ـــال بع باالتص

بعـــض الـــدول للتعـــرف عـــىل تجاربهـــا 

االســـتعانة  فكـــرة  جـــاءت  حتـــى 

ببيـــوت الخـــربة العامليـــة. تـــم إختيـــار 

وجـــد  حيـــث  الربيطانيـــة  التجـــارب 

ــم  ــا وتـ ــن غريهـ ــورا عـ ــر تطـ ــا أكـ أنهـ

ــدى  ــع إحـ ــم مـ ــرة  تفاهـ ــع مذكـ توقيـ

الـــرشكات اإلنجليزيـــة وهـــي رشكـــة 

ــا  ــة قضايـ ــة يف معالجـ SLR واملتخصصـ

البيئـــة حيـــث تـــم التوقيـــع عـــىل مذكـــرة 

تفاهـــم يتـــم عـــىل ضوئهـــا التعـــرف عـــىل 

ـــن  ـــودان وم ـــودة يف الس ـــات املوج النفاي

ثـــم تقييـــم وحـــدة املعالجــــــــــــــة. 

 SLR قـــام وفـــد مـــن خـــرباء رشكـــة

ــن  ــد كل مـ ــودان زار الوفـ ــارة للسـ بزيـ

منطقـــة هجليـــج _ ربـــك ـــــ مصفـــاة 

ــىل  عـ ــرف  للتعـ ــك  وذلـ ـــــ  ــوم  الخرطـ

ــد  ــات حيـــث أكـ ــذه النفايـ ــة هـ طبيعـ

ـــات  ـــذه الكمي ـــك أن ه ـــد ذل ـــرباء بع الخ

ــا  ــام كنـ ــف كـ ــم املخيـ ــت بالحجـ ليسـ

نعتقـــد نحـــن وأنهـــا ليـــس بالخطـــورة 

ضـــوء  عـــىل  البيئـــة  عـــىل  البالغـــة 

معالجـــة  ذلـــك أتـــت الرشكـــة مبقـــرتح 

إعداد: مصطفى عبدالّله أبو عاقلة

املؤسسة السودانية للنفط
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آخـــر ليتـــم التعديـــل يف فكـــرة إنشـــاء 

وحـــدة معالجـــة مركزيـــة إىل إنشـــاء 

ــرية  يف  ــة صغـ ــدات معالجـ ــالث وحـ ثـ

كل مـــن هجليـــج مصفـــاة الخرطـــوم 

وبورتســـودان أيضـــاً هنالـــك اقـــرتاح 

ـــات  ـــذه النفاي ـــض ه ـــن بع ـــتفادة م باالس

ــل  ــرى  مثـ ــات أخـ ــا يف صناعـ وإدخالهـ

ـــد  ـــذ كان الب ـــمنت. وللتنفي ـــة األس صناع

ــام   ــة للقيـ ــوادر مؤهلـ ــاد كـ ــن إيجـ مـ

ــاءت فكـــرة إقامـــة  بهـــذه املهمـــة فجـ

دورة تدريبيـــة ألفـــراد  مـــن قطاعـــات 

ــة  ــا عالقـ ــي لهـ ــة والتـ ــط املختلفـ النفـ

ــات. ــذه النفايـ ــارشة بهـ مبـ

الـــدورة إىل تدريـــب  تهـــدف هـــذه 

واإلدارات  الـــرشكات  مـــن  أفـــراد 

ـــة  ـــىل كيفي ـــط ع ـــاع النف ـــة يف قط املختلف

ـــذ  ـــرق أخ ـــث ط ـــن حي ـــات م إدارة النفاي

العينـــات والتخزيـــن والرتحيـــل والفـــرز 

وإمكانيـــة االســـتفادة مـــن النفايـــات 

ـــز  ـــد رك ـــي ميكـــن إعـــادة تدويرهـــا وق الت

برنامـــج الـــدورة عـــىل ثالثـــة  محـــاور 

أساســـية هـــي: 

 Waste segregation

 Obtaining representation 

samples both legacy and 

Production Wastes for analysis    

 Associated health and safety 

Issues  

ـــي  ـــب النفط ـــز التدري ـــار مرك ـــم اختي وت

مراكـــز  أميـــز  مـــن  يعتـــرب  والـــذي 

ـــه  ـــر في ـــا يتوف ـــودان مل ـــب يف الس التدري

ـــزة  ـــدث األجه ـــزودة بأح ـــات م ـــن قاع م

ـــق املؤسســـة  ـــة وهـــو أحـــد مراف التدريبي

ــراً  ــد فخـ ــام يعـ ــط كـ ــودانية للنفـ السـ

ــث  ــط حيـ ــودانية للنفـ ــة السـ للمؤسسـ

تفـــوق هـــذا املركـــز عـــىل نظرائـــه 

ـــرية  ـــب كث ـــه بحق ـــدم من ـــم أق ـــن ه الذي

إال أنـــه متيـــز عنهـــا وفـــاق كل التصـــور 

ونحـــن نذكـــر ذلـــك ملـــا أبـــداه خـــرباء 

ـــز. ـــذا املرك ـــاب به ـــن إعج ـــة SLR م رشك

اســـتمرت الـــدورة ملـــدة خمســـة أيـــام 

منهـــا ثالثـــة أيـــام دراســـة نظريـــة 

ويومـــان خصصـــاً للتطبيـــق العمـــي 

ــات  ــىل نفايـ ــي عـ ــق العمـ كان التطبيـ

مصفـــاة الخرطـــوم حيـــث متـــت زيـــارة 

مواقـــع تخزيـــن النفايـــات باملصفـــاة 

وتـــم تدريـــب املتدربـــني عـــىل كيفيـــة 

التعـــرف عـــىل طبيعـــة النفايـــات وكيفيـــة 

ــل  ــالها إىل املعمـ ــات وإرسـ ــذ العينـ اخـ

ـــات  ـــة لعملي ـــرق الصحيح ـــم رشح الط وت

تخزيـــن ونقـــل النفايـــات ومل يبخـــل 

الســـيد Ronan والســـيد Lan  وهـــام 

 SLR ـــة ـــن رشك ـــان م ـــريان الربيطاني الخب

ـــة  ـــادة التدريبي ـــع امل ـــا بوض ـــذان قام الل

وإجـــراء عمليـــة التدريـــب بالـــرد عـــىل 

ــع. ــني يف كل موقـ ــارات املتدربـ استفسـ

 بعـــد اكتـــامل الـــدورة فـــإن اإلدارة 

ــاعدة  ــالمة ومبسـ ــة والسـ ــة للبيئـ العامـ

ــم  ــم تدريبهـ ــن تـ ــراد الذيـ ــؤالء األفـ هـ

اآليت: إىل  تســـعى 

التعـــرف عـــىل جميـــع النفايـــات الناتجـــة 

ــودان  ــة يف السـ ــة النفطيـ ــن الصناعـ عـ

أصبحـــت   التـــي  أي  فيهـــا  املتوازنـــة 

ــك  ــد وكذلـ ــن بعيـ ــذ زمـ ــة  منـ مرتاكمـ

التشـــغيل  عـــن  الناتجـــة  النفايـــات 

املســـتمر يف الصناعـــة النفطيـــة والتـــي 

ــار التصاميـــم  ــا يتـــم اختيـ عـــىل ضوئهـ

ـــورة. ـــة املذك ـــدات املعالج ـــبة لوح املناس

ــي  ــات التـ ــن النفايـ ــات مـ ــذ العينـ أخـ

ــالها إىل  ــا وإرسـ ــرف عليهـ ــم التعـ مل يتـ

املعمـــل التابـــع للمؤسســـة الســـودانية 

للنفـــط للتعـــرف عـــىل نـــوع املـــادة أو 

ــات. ــذه النفايـ ــة لهـ ــواد املكونـ املـ

ـــات يف كل  ـــات ومواقـــع النفاي حـــرص كمي

مناطـــق الصناعـــة النفطيـــة يف الســـودان.

العمـــل عـــىل تحســـني طـــرق تخزيـــن 

هـــذه النفايـــات حتـــى ال تتأثـــر البيئـــة 

املحيطـــة ســـلباً مـــن جـــراء وجـــود هـــذه 

النفايـــات.

ـــات  ـــل هـــذه النفاي ـــج لرتحي ـــداد برنام إع

ـــع املعالجـــة املقرتحـــة. إىل مواق

وعليـــه فـــإن اإلدارة العامـــة للبيئـــة 

ــذ  ــدة يف تنفيـ ــعى جاهـ ــالمة تسـ والسـ

هـــذه الخطـــة بالتخلـــص مـــن تلـــك 

النفايـــات يف وقـــت وجيـــز كـــام نأمـــل أن 

يســـتمر برنامـــج التخلـــص مـــن النفايـــات 

ـــدات  ـــق وح ـــن طري ـــتمرة ع ـــورة مس بص

املعالجـــة املقرتحـــة لـــكل النفايـــات التـــي 

ـــات  ـــراء عملي ـــن ج ـــك م ـــد ذل ـــج بع تنت

ـــدث أي  ـــى ال يح ـــة حت ـــة النفطي الصناع

ـــات يف الســـودان  ـــوع مـــن تراكـــم النفاي ن

وصـــوالً إىل صناعـــة نفـــط نظيفـــة.
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ولفتــت الرشكــة اإلماراتيــة إىل أن حكــم 

هيئــة التحكيــم يشــري إىل الرشكــة الوطنيــة 

“ملزمــة   )NIOC( للنفــط  اإليرانيــة 

مبوجــب العقــد املذكــور بتوريــد الغــاز 

لرشكــة نفــط الهــالل منــذ ديســمرب ٢٠٠٥« 

عــن  الهــالل«  »نفــط  رشكــة  وأعربــت 

»أملهــا يف أن تتــم تســوية املســائل الخاصة 

بالعقــد وديــاً مــن خــالل مفاوضــات بنــاءة 

ــط” ــة للنف ــة اإليراني ــة الوطني ــع الرشك م

وكانــت الرشكــة اإليرانيــة قــد وقعــت مــع 

ــاز  ــد الغ ــداً لتوري ــة عق ــا اإلماراتي نظريته

عــام ٢٠٠١، وجــرى ربــط األســعار آنــذاك 

الجانــب  تــذرع  وقــد  النفــط،  بأســعار 

اإليــراين بذلــك ممتنعــا عــن توريــد الغــاز 

ــالل  ــت خ ــط ارتفع ــعار النف ــم أن أس رغ

الفــرتة الســابقة، وأعــاد مراقبــون الســبب 

غــري املعلــن آنــذاك إىل حاجــة الســوق 

اإليرانيــة للغــاز، إذ تســتهلك البــالد الكثــري 

ــاً. ــادة داخلي ــن امل م

ويعــاين االقتصــاد اإليــراين مــن ضغوطــات 

الدوليــة  العقوبــات  بســبب  عديــدة 

املفروضــة عــىل طهــران، وقد أدت ســنوات 

مــن تأخــر عمليــات التطويــر إىل تراجــع يف 

ــة. ــوارد الطاق ــن م ــالد م صــادرات الب

إرسائيــل وإيــران تتصارعــان بشــأن مرشوع 

شركة إماراتية تربح دعوى تحكيم دولي 
ضد إيران المتناعها

 عن تصدير الغاز

نفطــي قديــم يف الوقــت الــذي تنــدد فيــه 

إرسائيــل علنــاً بإيــران وبرنامجهــا النــووي؛ 

نــزاع  يف  هــدوء  يف  البلــدان  يتصــارع 

ــة  ــة رسي ــود بشــأن رشك ــذ عق مســتمر من

لخطــوط أنابيــب النفــط، وقــد تبلــغ قيمــة 

الــدوالرات  مليــارات  فيــه  التعويضــات 

ــران. لطه

ويف محكمــة ســويرسية يتصــارع محامــون 

عــن الجانبــني يف قضيــة تحكيــم بخصــوص 

رشكــة خــط أنابيــب إيالت-عســقالن وهــي 

ــام ١96٨  ــس يف الع ــرتك تأس ــرشوع مش م

بــني  العالقــات وديــة  كانــت  - عندمــا 

البلديــن - لنقــل النفــط اإليــراين إىل البحــر 

املتوســط.

وعــىل مــدى عقــد مــن الزمــن نقــل الخــط 

ــر إىل  ــر للتصدي ــر األحم ــن البح ــط م النف

ــام ١979  ــورة يف ع ــذ الث ــن من ــا. لك أوروب

ــلطة  ــن إىل الس ــال الدي ــت برج ــي أت والت

األربــاح  مــن  بنصيبهــا  إيــران  تطالــب 

ــل. ــت يف إرسائي ــي بقي ــول الت واألص

الرشكــة  منــت  املشــاركة  انهيــار  ومنــذ 

وتحولــت إىل مجمــع ألصــول يف الطاقــة 

يتعامــل حاليــاً يف الغالــب مــع النفــط 

القــادم مــن بلــدان االتحــاد الســوفيتي 

ســابقاً.

ــاح  ــن أرب ــت م ــم حقق ــد ك ــم أح وال يعل

أو كــم تبلــغ قيمتهــا فيــام يرجــع إىل حــد 

بعيــد إىل أنهــا محميــة بطريقــة تشــبه مــا 

ــة  ــرات اإلرسائيلي ــزة املخاب ــه أجه ــع ب تتمت

مــن حاميــة مبــا يف ذلــك عــن طريــق 

ـــة  ـــة الوطني ـــدويل املرفوعـــة ضـــد الرشك ـــم ال ـــة التحكي ـــازت يف قضي ـــة نفـــط الهـــالل ف ـــة إن رشك ـــة غـــاز اإلماراتي ـــة دان ـــت رشك قال

ـــة  ـــة، معرب ـــر بالقضي ـــن النظ ـــنوات م ـــس س ـــد خم ـــنة، بع ـــدة ٢٥ س ـــارات مل ـــاز إىل اإلم ـــد الغ ـــة بتوري ـــط، والخاص ـــة للنف اإليراني

ـــاز. ـــا يتمحـــور حـــول ســـعر الغ ـــي كان الخـــالف فيه ـــة الت ـــة للقضي ـــا يف تســـوية ودي ـــن أمله ع

ـــط  ـــة نف ـــني رشك ـــربم ب ـــاز امل ـــع ورشاء الغ ـــد بي ـــأن عق ـــاً ب ـــاًم نهائي ـــدرت حك ـــم »أص ـــة التحكي ـــاز إن هيئ ـــة غ ـــة دان ـــت رشك وقال

ـــة  ـــارات العربي ـــة اإلم ـــاز إىل دول ـــد الغ ـــاص بتوري ـــط )NIOC(، والخ ـــة للنف ـــة اإليراني ـــة الوطني ـــة( والرشك ـــة لدان ـــالل )التابع اله

ـــاٍر  ـــٌح وس ـــٌد صحي ـــو عق ـــو ٢٠٠9، ه ـــذ يوني ـــدويل من ـــم ال ـــل للتحكي ـــذي أُحي ـــاً(، وال ـــرشون عام ـــة وع ـــه خمس ـــدة )مدت املتح

ـــني.” ـــزم للطرف ومل
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أوامــر مبنــع النــرش تقيــد تغطيــة أنشــطة 

ــة. الرشك

رفضهــا  - منحيــة جانبــاً  لكــن طهــران 

ــل يف  ــق إرسائي ــرتاف بح ــود االع ــذ عق من

ــا  ــة عــىل اســتعادة نصيبه الوجــود - عازم

مــن رشكــة خــط أنابيــب إيالت-عســقالن 

وتتابــع قضيــة تحكيــم معقــدة منــذ العــام 

ــاً. ــويرساً حالي ــم س ــا أوال ث ١994 يف فرنس

ــرب  ــة أك ــت أصبحــت الرشك ــك الوق ويف ذل

وتطمــح  إرسائيــل  يف  للوقــود  مــوزع 

للتحــول إىل مركــز رئيــي لتجــارة الطاقــة 

املتوســط. وتواصــل إرسائيــل  البحــر  يف 

ــة لدرجــة  ــة عــىل الرشك ســيطرتها املحكم

أن املقــاالت التــي تكتــب بشــأنها - مبــا يف 

ــك هــذه القصــة - يجــب أن متــر عــرب  ذل

الرقيــب العســكري.

وترجــع جــذور تلــك الرشكــة إىل حــرب عام 

١967 عندمــا أغلقــت مــرص قناة الســويس 

وهــو مــا جعــل مــن املســتحيل عــىل إيران 

أوروبــا.  إىل  بالناقــالت  نفطهــا  تصديــر 

ومبوجــب اتفــاق إنشــاء الرشكــة تقــوم 

ــا يف  ــغ حموالته ــة بتفري ــالت اإليراني الناق

ــاء إيــالت املطــل عــىل البحــر األحمــر  مين

ــرتاً  ــافة ٢٥4 كيلوم ــط مس ــل النف ــم ينق ث

ــقالن. ــريب إىل عس ــامل الغ إىل الش

يف  واجهــة  رشكــة  البلــدان  وأســس 

هاليفاكــس يف كنــدا تحــت اســم ايــه.

يف  الرئيــي  املســاهم  هولدنجــز  يب.يس 

إيالت-عســقالن.  أنابيــب  خــط  رشكــة 

وبحلــول ديســمرب عــام ١969 كان خــط 

ــون طــن  ــة 6٠ ملي األنابيــب جاهــزاً ملناول

مــن الخــام ســنويا برغــم أنــه مل يصــل إىل 

هــذا املســتوى قــط.

ــران  ــح بشــاه إي وبعــد عــرش ســنوات أطي

وتحــول الــرشكاء إىل أعــداء بــني عشــية 

ــا. وضحاه

ترفــع قضايــا   عامليــة   برتوليــة  رشكات  

جمهوريــة  ضــد  البــرتول  قطــاع  يف 

مــرص العربيــة كشــف مصــدر مســئول 

اقــرتب  القطــاع  أن  البــرتول  بــوزارة 

التحكيــم  قضايــا  مــن   ٥ تســوية  مــن 

ــدويل املرفوعــة ضــد مــرص مــن جانــب  ال

األجنبيــة  الــرشكات  مــن  كبــري  عــدد 

مــرص. يف  البــرتول  مجــال  يف   العاملــة 

وقالــت وزارة البــرتول املرصيــة إن إجــاميل 

ــىل  ــة ع ــدويل املرفوع ــم ال ــا التحكي قضاي

مــرص بلغــت 4٠ قضيــة منــذ ثــورة ٢٥ 

يســعى  القطــاع  أن  إىل  مشــرياً  ينايــر، 

جاهــداً إىل التوصــل لحلــول ودية وتســوية 

 جميــع القضايــا خــالل الفــرتة القادمــة.

كــام أوضــح أن املوقــف املــرصي جيــد 

بشــكل عــام وأن هــذه الــرشكات حققــت 

عوائــد اقتصاديــة جيــدة خــالل فــرتة عملها 

مبــرص، التــي امتــدت لســنوات طويلــة، 

مشــرياً إىل أن القطــاع يســعى إىل اســتمرار 

العالقــات الطيبــة مــع الــرشكات األجنبيــة 

مــرص. داخــل  اســتثامراتهم   والســتمرار 

ــن  ــة م ــكيل لجن ــم تش ــه ت ــار إىل أن وأش

قبــل مجلــس الــوزراء، التــي اقرتبــت مــن 

اتفاقيــات تســوية مــع ٥ رشكات  إمتــام 

ــم  ــا التحكي ــحب قضاي ــة لس ــرتول أجنبي ب

ــدويل ضــد مــرص، رافضــاً الكشــف عــن  ال

 أســامء تلــك الــرشكات وبنــود التســويات.

وأن القطــاع يســعى جاهــداً إىل ســداد 

األجانــب  الــرشكاء  مســتحقات  باقــي 

6.4 مليــار دوالر خــالل  البالــغ قيمتهــا 

القادمــة، خاصــة عقــب ســداد  الفــرتة 

الجــزء األول، الــذي بلغــت قيمتــه ١.٥ 

القســط  أن  إىل  مشــرياً  دوالر،  مليــارات 

 الثــاين لــن تقــل قيمتــه عــن هــذه القيمــة.

االســتثنائية  الظــروف  مــن  بالرغــم 

التــي ميــر بهــا االقتصــاد املــرصي فــإن 

ــة  ــاً جاذب ــل فرص ــرتول الزال ميث ــاع الب قط

توقيــع  بدليــل  األجنبيــة  لالســتثامرات 

للبحــث  جديــدة  برتوليــة  اتفاقيــة   33

ــة. ــع رشكات عاملي ــاز م ــرتول والغ ــن الب  ع

والــروة  البــرتول  وزارة  وزيــر  وأشــار 

املعدنيــة لســداد مســتحقات األجانــب 

الذيــن  األجانــب،  الــرشكاء  طأمنــة  إىل 

يتباطــؤون يف عمليــات تنميــة الحقــول 

نتيجــة  واالستكشــاف  والبحــث 

مخــاوف  وســط  املســتحقات،  تراكــم 

الســتثامراتها  الــرشكات  خفــض  مــن 

املقبلــة الفــرتة  خــالل  القطــاع   يف 

األجانــب  الــرشكاء  مســتحقات  وكانــت 

لــدى الهيئــة العامــة للبــرتول قــد تراجعت 

ــو ٢٠٠  ــايض، بنح ــايل امل ــام امل ــة الع بنهاي

مليــارات   ٥.9 إىل  لتصــل  دوالر،  مليــون 

ــة  ــارات دوالر بنهاي ــل 6.١ ملي دوالر، مقاب

مايــو املــايض وفًقــا ملــا قالــه طــارق املــال، 

ــرتول. ــة الب ــذي لهيئ ــس التنفي الرئي
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 أهـــداف تقييـــم العائـــد عـــىل االســـتثامر يف 

التدريـــب :

ســـنتناول أهـــداف تقييـــم عائـــد االســـتثامر يف 

ـــا : ـــأة وأهمه ـــر املنش ـــة نظ ـــن وجه ـــب م التدري

التعـــرف عـــىل قـــدرة جهـــات التدريـــب التـــي 

تـــم التعـــاون معهـــا عـــىل تنفيـــذ نشـــاط 

التدريـــب.

ـــه  ـــرض من ـــب للغ ـــق التدري ـــدى تحقي ـــة م معرف

ومـــدى اســـتجابة الربنامـــج التدريبـــي لحاجـــة 

املتدربـــني .

تحديـــد مـــدى االســـتفادة التـــي عـــادت عـــىل 

ــا بالتدريـــب.  املنشـــأة مـــن إلحـــاق موظفيهـ

ـــون  ـــرزه املتدرب ـــذي أح ـــدم ال ـــدى التق ـــاس م قي

ــوا  ــارات التـــي حصلـ مـــن حيـــث تطبيـــق املهـ

عليهـــا خـــالل الربامـــج التدريبيـــة. 

يف  االســـتثامر  مـــن  العائـــد  عـــىل  التعـــرف 

التدريـــب ومقارنتـــه باملـــوارد املاليـــة التـــي 

رصفـــت مـــن أجلـــه. 

تكويـــن قاعـــدة معلومـــات تســـهم يف معاونـــة 

ـــق  ـــا يتعل ـــة م ـــا خاص ـــاذ قراراته ـــىل اتخ اإلدارة ع

ـــر  ـــة والتطوي ـــوارد البرشي ـــب وامل ـــة التدري بسياس

ـــأة.  ـــطة املنش ـــث يف أنش والتحدي

 مســـتويات تقييـــم العائـــد عـــىل االســـتثامر يف 

التدريـــب :

ـــد   ـــم العائ ـــامء اإلدارة عـــدة منـــاذج لتقيي قـــدم عل

ــا شـــيوعاً  عـــىل االســـتثامر يف التدريـــب، أكرهـ

وقبـــوالً يف التقييـــم منـــوذج دونالـــد كـــريك 

باتريـــك )Donald Kirkpatrick( ١  وتضمـــن 

أربعـــة مســـتويات لتقييـــم التدريـــب، وقـــد 

 ١

تقييم وقياس العائد على 
االستثمار من التدريب 

أضافـــت عليـــه الجمعيـــة األمريكيـــة للتدريـــب 

ـــل  ـــم  تتمث ـــن ث ـــر مســـتوًى خامســـاً , وم والتطوي

ـــام  ـــب في ـــن التدري ـــد م ـــم العائ ـــتويات تقيي مس

يـــي :

املســـتوى األول : درجـــة التفاعـــل بـــني أطـــراف 

العمليـــة التدريبيـــة :

 ويتـــم قيـــاس هـــذا املســـتوى مـــن قبـــل املتـــدرب 

ـــذي  ـــي ال ـــج التدريب ـــه إزاء الربنام ـــة رد فعل ملعرف

ـــدى  ـــول م ـــوء ح ـــي الض ـــام يلق ـــه م ـــل علي حص

ـــني  ـــل متدرب ـــن قب ـــه م ـــاق ب ـــتمرار يف االلتح االس

ـــأة.  ـــن يف املنش آخري

ـــرزه  ـــذي أح ـــم ال ـــة التعل ـــاين : درج ـــتوى الث املس

ـــدرب : املت

 وهـــو قيـــاس ماحصـــل عليـــه املتـــدرب خـــالل 

انتظامـــه يف الربنامـــج التدريبـــي مـــن علـــم 

ــات ــارف واالتجاهـ ــم واملعـ ــمل املفاهيـ يشـ

ـــع  ـــق يف واق ـــة التطبي ـــث : إمكاني ـــتوى الثال املس

ـــل : العم

 بنقـــل ماتـــم الحصـــول عليـــه يف الربنامـــج 

ــداث  ــارات إلحـ ــارف ومهـ ــن معـ ــي مـ التدريبـ

للمتـــدرب،  الفـــردي  الســـلوك  يف  التغيـــري 

ـــي  ـــي ينتم وإحـــداث التطـــور يف أداء املنشـــأة الت

ــا . إليهـ

ـــىل  ـــق ع ـــج التطبي ـــاس نتائ ـــع : قي ـــتوى الراب املس

األداء :

املســـتوى الخامـــس : قيـــاس العائـــد عـــىل 

: االســـتثامر 

مســـتويات  أهـــم  املســـتوى  هـــذا  ويعتـــرب 

تقييـــم التدريـــب حيـــث يظهـــر املحصلـــة 

ـــا  ـــب فيه ـــي يص ـــب الت ـــة التدري ـــة لتكلف النهائي

ـــة التدريـــب، مبعنـــى هـــل حقـــق التدريـــب أهدافـــه  ـــا التعـــرف عـــىل درجـــة فاعلي ـــم به ـــي يت ـــة الت ـــم التدريـــب هـــو العملي تقيي

ـــن  ـــي م ـــج التدريب ـــاركني يف الربنام ـــب يف املش ـــه التدري ـــذي أحدث ـــري ال ـــدى التأث ـــىل م ـــرف ع ـــو التع ـــرى ه ـــارة أخ أم ال ؟ وبعب

ـــك  ـــأثري ذل ـــدة، وتـ ـــات الجدي ـــادات واالتجاه ـــارف والع ـــدرات واملع ـــارات والق ـــة امله ـــة ملجموع ـــاس موضوعي ـــة قي ـــالل عملي خ

ـــة.  ـــاركني ويف أداء املنظم ـــلوك املش ـــب يف س ـــذا التدري ـــه ه ـــذي أحدث ـــر ال ـــك التطوي ـــل، وكذل ـــىل العم ع
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ـــدرب  ـــبة للمت ـــدواه بالنس ـــي وج ـــل التدريب العم

واملنشـــأة .

يف  االســـتثامر  عـــىل  العائـــد  تقييـــم  أدوات   

: التدريـــب 

ــي  ــرق التـ ــن األدوات والطـ ــد مـ ــاك العديـ هنـ

مـــن  العائـــد  تقييـــم  عنـــد  بهـــا  يســـتعان 

ــودة  ــد عـ ــرى بعـ ــب وتجـ ــتثامر يف التدريـ االسـ

املتـــدرب مـــن التدريـــب منهـــا:

اســـتقصاء آراء رؤســـاء املتـــدرب حـــول التغـــري 

الـــذي حـــدث يف أداء وســـلوك املوظـــف. 

تقاريـــر تقييـــم أداء املتدربـــني قبـــل وبعـــد 

ـــارات الســـلوكية  ـــم التغـــري يف امله ـــب لتقيي التدري

ــات . واالتجاهـ

اختبـــارات التعـــرف عـــىل امليـــول واملواقـــف 

قبـــل وبعـــد التدريـــب لقيـــاس مـــا أحـــرزه 

املتـــدرب مـــن تقـــدم .

ــه  ــاج وتكاليفـ ــم اإلنتـ ــة وحجـ ــر اإلنتاجيـ تقاريـ

الكفـــاءة  يف  الفعـــي  التحســـن  لقيـــاس 

للمنشـــأة.  االقتصاديـــة 

ـــب  ـــد التدري ـــم بع ـــي تت ـــة الت املســـوحات الدوري

ــن يف  ــة التحسـ ــدم ودرجـ ــدى التقـ ــاس مـ لقيـ

. األداء 

ـــم  ـــي ت ـــة الت ـــات التدريبي ـــني االحتياج ـــة ب املقارن

ـــا  ـــة لتلبيته ـــة املقابل ـــج التدريبي ـــا والربام وضعه

حســـاب التكاليـــف التـــي أنفقـــت عـــىل املتـــدرب 

طـــوال فـــرتة التدريـــب .

مســـتوى  تثبـــت  والتـــي  األداء  اختبـــارات 

املهـــارات والتحصيـــل العلمـــي والعمـــي الـــذي 

حصـــل عليـــه املتـــدرب.

معدالت الحوادث واإلصابات يف العمل. 

معدالت دوران العمل. 

معدالت الغياب عن العمل. 

ـــني وأيضـــاً  حجـــم الشـــكاوي املقدمـــة مـــن العامل

مـــن العمـــالء 

 طـــرق قيـــاس العائـــد عـــىل االســـتثامر يف 

  : التدريـــب 

هنـــاك عـــدة طـــرق لقيـــاس العائـــد عـــىل 

: أبرزهـــا  مـــن  التدريـــب  يف  االســـتثامر 

أ - استخدام املعادلة التالية :

ــتثامر مـــن التدريـــب يف أي  ــد عـــىل االسـ العائـ

  )Return On Investment )ROIبرنامج

 =     

تكاليفـــه٢  – الربنامـــج  فوائـــد 

 ٢

 تكاليف الربنامج

أو مبعنى آخر  : الوفورات املحققة

تكاليف الربنامج

ـــب مـــن خـــالل  ـــم االســـتثامر يف التدري ب -  تقيي

ــو  ــىل النحـ ــد عـ ــرتداد العائـ ــرتة اسـ ــاب فـ حسـ

التـــايل  :

إجاميل االستثامر يف التدريب  

 3 املدخرات السنوية

ـــد  ـــب والعائ ـــف التدري ـــني تكالي ـــة ب ج – املقارن

ـــه : من

ـــم  ـــب وأه ـــف التدري ـــاب تكالي ـــم حس ـــث يت حي

ـــب  ـــة بالتدري ـــدة املعني ـــف الوح ـــا  تكالي بنوده

التدريبـــي  الربنامـــج  وتكاليـــف  باملنشـــأة 

ـــة  ـــرص الضائع ـــف الف ـــدرب وتكالي ـــف املت وتكالي

نظـــري غيابـــه مـــن العمـــل لحضـــور التدريـــب 

ـــاج(،  ـــم اإلنت ـــل أو حج ـــم العم ـــص حج ـــل نق )مث

ومقارنـــة هـــذه التكلفـــة بالعائـــد الحـــادث 

واملتوقـــع مـــن التدريـــب عـــن طريـــق قيـــاس 

حجـــم  مثـــل  قياســـها  املمكـــن  املـــؤرشات 

ـــري  ـــاز والتوف ـــت اإلنج ـــة ووق ـــات واإلنتاجي املبيع

يف تكاليـــف التشـــغيل والصيانـــة والتوفـــري نتيجـــة 

ـــا  ـــاب وغريه ـــام الغي ـــوادث وأي ـــن الح ـــالل م اإلق

واألداء  التنظيمـــي  األداء  يف  املقارنـــات  د- 

: التدريـــب  وبعـــد  قبـــل  الوظيفـــي 

ويتـــم مـــن خـــالل هـــذه الطريقـــة ومـــن 

يف  املتاحـــة  والتقاريـــر  الســـجالت  واقـــع 

ـــادث  ـــري الح ـــدى التغ ـــىل م ـــرف ع ـــأة التع املنش

 3
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ــؤرشات األداء  ــأة )يف مـ ــبة للمنشـ ــواء بالنسـ سـ

ــم  ــم تدريبهـ ــن تـ ــراد الذيـ ــي( أو األفـ التنظيمـ

ــاً لتقاريـــر وســـجالت أدائهـــم وســـلوكهم  )وفقـ

ــذه  ــني هـ ــة بـ ــالل املقارنـ ــن خـ ــي( مـ الوظيفـ

املـــؤرشات قبـــل وبعـــد التدريـــب، عـــىل أن 

يؤخـــذ يف االعتبـــار أن تتـــم املقارنـــة أكـــر مـــن 

ــب.  ــن التدريـ ــة مـ ــرتات دوريـ ــد فـ ــرة وبعـ مـ

ــن مل  ــم الذيـ ــة املتدربـــني بنظرائهـ هــــ - مقارنـ

يتلقـــوا التدريـــب :

ويتـــم ذلـــك مبقارنـــة مســـتويات األداء ملـــن 

ـــابهة يف  ـــرى مش ـــة أخ ـــب ومجموع ـــوا التدري تلق

نفـــس الوظائـــف مل تتلـــق التدريـــب 

ــتثامر يف  ــىل االسـ ــد عـ ــاس العائـ ــات قيـ صعوبـ

التدريـــب :

ـــاك  ـــة، فهن ـــاس بعـــض جوانـــب املقارن ـــة قي صعوب

جوانـــب ملموســـة ميكـــن قياســـها مثـــل بعـــض 

بنـــود التكاليـــف ومنهـــا التكلفـــة املدفوعـــة 

ـــري  ـــل التغ ـــورات مث ـــض الوف ـــا بع ـــج وأيض للربنام

يف تكلفـــة الخدمـــة أو الســـلعة أو مســـتوى 

اإليـــراد العـــام، أمـــا الجوانـــب غـــري امللموســـة 

الظـــروف  مثـــل  قياســـها  الصعـــب  فمـــن 

املرتبطـــة بالتغـــري يف ســـلوكيات املوظـــف مثـــل 

ـــوالء  ـــع العمـــالء أو درجـــة ال ـــل م أســـلوب التعام

ــي . الوظيفـ

ـــىل  ـــد ع ـــاس العائ ـــهل قي ـــن الس ـــج م ـــاك برام هن

ـــات  ـــدويب املبيع ـــج من ـــل برام ـــا مث ـــتثامر فيه االس

املبيعـــات يف  قيـــاس حجـــم  ميكـــن  حيـــث 

ـــاك  ـــري أن هن ـــب، غ ـــد التدري ـــل وبع ـــأة قب املنش

برامـــج تحتـــاج إىل بحـــث أكـــر دقـــة للتوصـــل 

إىل عائدهـــا مثـــل برنامـــج إدارة املكاتـــب أو 

ــا . ــات وغريهـ إدارة االجتامعـ

غالبـــاً مـــا يتـــم وضـــع أهـــداف التدريـــب دون 

صياغتهـــا يف شـــكل وحـــدات ميكـــن قياســـها 

ـــق  ـــألداء تنطب ـــاس ل ـــدات قي ـــع وح ـــة وض صعوب

ـــالف طبيعـــة  ـــف  نتيجـــة الخت ـــة الوظائ عـــىل كاف

ـــرى  ـــة ألخ ـــن وظيف ـــامل م األع

ــد  ــب قـ ــض الجوانـ ــد يف بعـ ــاب العائـ إن حسـ

ـــه  ـــدى إدراك ـــرشي وم ـــر الب ـــر بالتقدي ـــط أك يرتب

للفائـــدة املتحصلـــة  وهـــذه قـــد تختلـــف مـــن 

شـــخص آلخـــر. 

ـــد عـــىل  ـــاس العائ ـــه ميكـــن قي ـــا كان األمـــر فإن وأي

ـــن  ـــه - م ـــم صعوبت ـــتثامر - رغ ـــتثامر يف االس االس

ـــي  ـــابها لتلق ـــن حس ـــل املمك ـــذ العوام ـــالل أخ خ

ـــد  ـــذا العائ ـــىل ه ـــبي ع ـــكل نس ـــو بش ـــوء ول الض

 دور جهات التدريب يف تعظيم العائد :

ـــام تقـــدم االســـتثامر يف التدريـــب مـــن  ـــا في تناولن

ـــاك  ـــأة، إال أن هن ـــي للمنش ـــور األداء التدريب منظ

ـــداف  ـــق أه ـــربى يف تحقي ـــه الك ـــه أهميت ـــاً ل جانب

التدريـــب وتعظيـــم عائـــده وهـــو جهـــات 

ـــث  ـــب حي ـــذ التدري ـــوىل تنفي ـــي تت ـــب الت التدري

تقـــوم بتلقـــي االحتياجـــات التدريبيـــة وتنفيـــذ 

ــا  ــت بتصميمهـ ــي قامـ ــة التـ ــج التدريبيـ الربامـ

ــن  ــراد مـ ــآت واألفـ ــات املنشـ ــاء باحتياجـ للوفـ

التدريـــب. 

ـــا  ـــات دوره ـــؤدى هـــذه الجه ـــن أن ت ـــى ميك وحت

يف تحقيـــق أهـــداف التدريـــب التـــي تتوخاهـــا 

املنشـــآت وتعظيـــم عائدهـــا االســـتثامري منـــه 

ـــي : ـــا ي ـــق م ـــة تحقي ـــن األهمي ـــه م فإن

أن يتـــم إنشـــاء وتصنيـــف مراكـــز ومعاهـــد 

التدريـــب ومتابعـــة أعاملهـــا وفقـــاً ملعايـــري 

ـــة  ـــا وفاعلي ـــن أدائه ـــن حس ـــة تضم ـــة دقيق علمي

وجـــودة املســـتويات التدريبيـــة التـــي تقدمهـــا 

أن يتـــم تصميـــم الربامـــج التدريبيـــة عـــىل 

ضـــوء دراســـة االحتياجـــات التدريبيـــة الفعليـــة 

ــدالً  ــل، بـ ــوق العمـ ــات سـ ــآت واحتياجـ للمنشـ

مـــن االعتـــامد عـــىل طـــرح برامـــج معـــدة مســـبقاً 

وتســـويقهاً. 

توفـــري معلومـــات واقعيـــة عـــن اإلمكانـــات 

واملراكـــز  باملعاهـــد  املتاحـــة  التدريبيـــة 

التدريبيـــة مـــع وضـــع ضوابـــط لاللتـــزام بهـــا، 

ــات  ــار الجهـ ــن اختيـ ــآت مـ ــن املنشـ ــا ميكـ مبـ

. للتدريـــب  املناســـبة 

قيـــام جهـــات التدريـــب بتوفـــري الكفـــاءات 

ـــارة  ـــاءة وامله ـــربة والكف ـــني ذوي الخ ـــن املتدرب م

ــن التخصـــص  ــاٍل مـ ــتوى عـ يف التدريـــب ومبسـ

ــج . ــال الربنامـ ــق يف مجـ الدقيـ

الحديثـــة يف  األســـاليب  اعتـــامد  التوســـع يف 

التدريـــب التـــي تعتـــد بشـــكل أكـــرب عـــىل 

املامرســـة التطبيقيـــة للمتـــدرب خـــالل تلقيـــه 

التدريـــب .

قيـــام جهـــات التدريـــب بالتنســـيق الفعـــال 

مـــع املنشـــآت قبـــل تصميـــم برامجهـــا وأخـــذ 

ــب  ــد التدريـ ــل وبعـ ــآت قبـ ــات املنشـ مالحظـ

موضـــع االهتـــامم مبـــا يحقـــق مزيـــداً مـــن 

الفاعليـــة يف تحقيـــق األهـــداف. 

عـــدم املغـــاالة مـــن قبـــل مراكـــز ومعاهـــد 

التدريـــب يف تحديـــد رســـوم التدريـــب مبـــا 

يشـــجع املنشـــآت عـــىل اإلقبـــال عـــىل ترشـــيح 

ــج.  ــن الربامـ ــدد مـ ــرب عـ ــا ألكـ موظفيهـ

ــم  ــأن يتـ ــاوين بـ ــب التعـ ــدأ التدريـ ــذ مببـ األخـ

التدريبـــي  الربنامـــج  مـــن  جانـــب  تنفيـــذ 

باملنشـــآت. 

ـــاالت  ـــب يف املج إنشـــاء رشكات مســـاهمة للتدري

لتوفـــري  كبـــرية  اســـتثامرات  تتطلـــب  التـــي 

ــتوى.  ــة املسـ ــة عاليـ ــات تدريبيـ إمكانـ

ــل  ــج قبـ ــم الربامـ ــة كـــربى لتقييـ ــاء أهميـ إعطـ

ــآت يف  ــب وإرشاك املنشـ ــد التدريـ ــاء وبعـ وأثنـ

عمليـــات التقييـــم مبـــا يتيـــح تعزيـــز األهـــداف 

ــرات ال  ــة ثغـ ــالج ايـ ــآت وعـ ــة للمنشـ التدريبيـ

تتناســـب معهـــا.

ـــج  ـــر الربام ـــال تطوي ـــتجدات يف مج ـــة املس متابع

ــات  ــتحدثة يف جهـ ــات املسـ ــن التقنيـ ــواء مـ سـ

التدريـــب بالـــدول املتقدمـــة التـــي تقـــدم 

ــابهة  ــج مشـ برامـ

املرتبطـــة  والبحـــوث  بالدراســـات  االهتـــامم 

بتطويـــر منهجيـــة التدريـــب وربطـــه باحتياجـــات 

ســـوق العمـــل. 

ـــح التيســـريات  ـــة يف من ـــن العناي ـــد م إعطـــاء املزي

وأشـــكال الدعـــم املناســـبة ملراكـــز ومعاهـــد 

ـــق  ـــا يف تحقي ـــزز إمكاناته ـــة لتع ـــب األهلي التدري

أهـــداف التدريـــب للمنشـــآت وتوفـــري العاملـــة 

الوطنيـــة املدربـــة .

ـــم  ـــة بتقدي ـــة املـــوارد البرشي ـــدوق تنمي ـــام صن قي

التدريبيـــة  الربامـــج  لتنفيـــذ  مبـــارش  دعـــم 

ــب.  ــز التدريـ ــاء مراكـ وإنشـ

ميزانيـــات  يف  مناســـب  جانـــب  تخصيـــص 

ـــم  ـــب لدع ـــة بالتدري ـــة املعني ـــات الحكومي الجه

برامـــج التدريـــب عـــىل رأس العمـــل باملنشـــآت 

ـــا يف  ـــا جدواه ـــة وله ـــة عالي ـــب تكلف ـــي تتطل الت

ــادي. ــاءة االقتصـ ــق الكفـ تحقيـ
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١/ تشييد عنرب مبركز صحى السقاي.

٢/ تشييد حاممات بلدية بقسم رشطة قري. 

3/ توزيـع براميـل مليـاه الـرشب لـكل مـدارس 

املنطقـة )عـدد ثالثـة ومثانـني مدرسـة (.

ميـاه  لتوزيـع  تانكـر  رحلـة   ٢٨٨ تسـيري   /4

الـرشب لقـرى الريـف رشق املصفـاة، وذلـك 

األهـل.   سـقيا  مـرشوع  برنامـج  عـرب 

٥/ تجديد بناء مسجد أوالد الطعام .

6/ دعـم ورعايـة قافلـة صحيـة بقـري الغـار 

بالتضامـن مـع منظمـة الرتقـي العـام .

7/ دعم شبكة مياه قلعة السليت .

٨/ تشييد خلوة بقرية خور كترية .

شــركة مصفــاة الخــرطوم
Khartoum Refinery Co

التنمية االجتماعية
إنجازات وحدة عالقات المجتمع لعام 2014

9/ تصنيـع 3٠٠ وحـدة إجالس لطـالب مرحلة 

مجـاورة  مدرسـة   37 عـىل  وزعـت  األسـاس 

للمصفـاة إلجـالس تسـعامئة طالـب .

لحـوادث  طبيـة  ومعـدات  أثـاث  توفـري   /١٠

بحـري. مستشـفى 

١١/ صيانـة شـبكة الرصف الصحى مبستشـفى 

الصداقة وتشـييد مسـجد النساء.

١٢/ دعـم عـدد مثاين مدارس أسـاس مبواد بناء 

واإلرشاف عـىل تنفيـذ الصيانة املتفق عليها.

١3/ توفـري وجبـة اإلفطـار لعـدد ١9٠٠ مـن 

خـالل  األسـاس  مبـدارس  املحتاجـني  الطـالب 

٢٠١4م. الـدرايس  العـام 

ود  مقابـر  إلنـارة  كهربـاىئ  مولـد  توفـري   /١4

رمـي.

١٥/ دعم مسجد قلعة ود مالك .

الطاقـة  محطـة  بطاريـات  تجديـد   /١6

. وأبوقيـدوم  ميكـح  أم  لقريتـي  الشمسـية 

جهـة  و3٥  فـرداً   ١6٠ لعـدد  التـربع   /١7

اعتباريـة لربـط املصفـاة باملجتمـع الخارجي .

١٨/ تـم تنفيـذ 44 زيـارة اجتامعيـة يف إطـار 

التواصـل االجتامعـي وتفقـد مشـاريع التنمية 

الـذي  الصحيـة  القوافـل  أسـبوع  إقامـة   /١9

العـالج  تقديـم  مركـزاً،  عـرش  ثالثـة  غطـى 

                      . بحـري شـامل  بريفـي  لعـدد٢٥٠٠ مواطـن 
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املعلومات  من  مزيد  عىل  للحصول 
متاح  أنه  إىل  نشري  الكتاب  حول 
النفطي  التدريب  مركز  مبكتبة 

بالخرطوم العمـــارات ش 61

ــاب  ــىل كتـ ــدد عـ ــذا العـ ــوء يف هـ ــي الضـ نلقـ

الرقابـــة الحكوميـــة عـــىل رشكات النفـــط : مدخـــل 

ـــاركة يف  ـــود املش ـــوء عق ـــارص يف ض ـــبي مع محاس

اإلنتـــاج مـــن تأليـــف د. فيـــاض حمـــزة رمـــي 

وهـــو متخصـــص يف رقابـــة ومحاســـبة النفـــط، 

جامعـــة الســـودان للعلـــوم والتكنولوجيـــا.

أهـــم  مـــن  الحكوميـــة  الرقابـــة  تعتـــرب 

املوضوعـــات يف مجـــال إنتـــاج النفـــط حيـــث 

ـــة  ـــة الحكومي ـــة الرقاب ـــا يحكـــم عملي نجـــد أن م

ـــني  ـــاج النفـــط هـــو ليـــس القوان عـــىل رشكات إنت

ــا  ــة إمنـ ــة املضيفـ ــبية للدولـ ــة املحاسـ واالنظمـ

ـــد  ـــث يع ـــاز حي ـــد االمتي ـــوص عق ـــا نص تحكمه

هـــذا العقـــد مبثابـــة البيئـــة أو اإلطـــار الـــذي 

ـــاج  ـــة عـــىل رشكات إنت ـــه أســـس الرقاب ـــق من تنبث

ـــاوض  ـــم التف ـــبقاً ت ـــاً مس ـــاره اتفاق ـــط باعتب النف

عـــىل فقراتـــه التـــي متثـــل أهـــداف ومعايـــري 

الرقابـــة مـــن قبـــل كل مـــن الدولـــة املضيفـــة 

ــط. ــاج النفـ ورشكات إنتـ

تنـــاول الكاتـــب أهميـــة الصناعـــة النفطيـــة يف 

الـــدول حديثـــة العهـــد بالنفـــط كالســـودان 

ــية  ــوارد األساسـ ــن املـ ــط مـ ــد النفـ ــث يعـ حيـ

ضمـــن امليزانيـــة العامـــة وبالتـــايل فـــإن املحافظـــة 

ــن  ــد مـ ــر ال بـ ــم أمـ ــورد املهـ ــذا املـ ــىل هـ عـ

ــه. ــه وتقنـــني الطـــرق إىل تحقيقـ ــات إليـ االلتفـ

ـــىل  ـــة ع ـــة املحافظ ـــن كيفي ـــب ع ـــدث الكات تح

هـــذا املـــورد مـــن جانـــب مـــايل بحـــت شـــاماًل يف 

ـــة  ـــة والقانوني ـــة واإلداري ـــب الفني ـــه الجوان معيت

واالجتامعيـــة والبيئيـــة وذلـــك مـــن خـــالل 

صياغـــة إطـــار مفاهيمـــي وتطبيقـــي للرقابـــة 

ــط  ــاج النفـ ــامل رشكات إنتـ ــىل أعـ الحكوميةعـ

يف ضـــوء عقـــود املشـــاركة يف اإلنتـــاج املربمـــة 

بـــني الجانـــب الحكومـــي  ورشكات االمتيـــاز 

ـــال  ـــذا املج ـــالد يف ه ـــة الب ـــي بحاج ـــة يف النفطي

الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط 
مدخل محاسبي معاصر في ضوء عقود المشاركة في اإلنتاج

ـــة  ـــام يف محاول ـــكل ع ـــهم بش ـــة ويس ـــن ناحي م

ـــاين  ـــذي تع ـــي ال ـــي واملهن ـــص األكادمي ـــد النق س

ـــد  ـــة العه ـــة وحديث ـــة النامي ـــدول املضيف ـــه ال من

بالنفـــط يف هـــذا املجـــال.

يقـــع الكتـــاب يف ثالمثائـــة واحـــد وســـتني 

صفحـــة قســـمت إىل ثالثـــة فصـــول تنـــاول 

ـــة لصناعـــة النفـــط  الفصـــل األول النواحـــي الفني

ــار الفكـــري  ــة واإلطـ ــاز النفطيـ ــود االمتيـ وعقـ

رشكات  يف  املحاســـبي  والنظـــام  للمحاســـبة 

ــاج النفـــط، الفصـــل الثـــاين تحـــدث عـــن  إنتـ

ـــط  ـــة وضواب ـــة الحكومي ـــري للرقاب ـــار الفك االط

وطبيعـــة ومقومـــات الرقابـــة الحكوميـــة عـــىل 

رشكات إنتـــاج النفـــط، الفصـــل الثالـــث وضـــح 

اإلطـــار التطبيقـــي للرقابـــة الحكوميـــة مبينـــاً 

ـــم  ـــة إىل تصمي ـــة باإلضاف ـــري الرقاب وســـائل ومعاي

ـــبة  ـــة املحوس ـــة الحكومي ـــات الرقاب نظـــم معلوم

ـــاً  ـــرد مبحث ـــام أف ـــط، ك ـــاج النف ـــىل رشكات إنت ع

عـــن أدبيـــات ورقابـــة النفـــط يف الســـودان.

ــداول  ــن الجـ ــري مـ ــاب عـــىل كثـ ــوى الكتـ احتـ

والرســـوم واملخططـــات التوضيحيـــة باإلضافـــة 

العربيـــة  املصطلحـــات  بأهـــم  قامئـــة  إىل 

ــة  ــم بقامئـ ــام اختتـ ــال كـ ــة يف املجـ واإلنجليزيـ

عليهـــا  اعتمـــد  التـــي  واملراجـــع  املصـــادر 

املؤلـــف.

عرض: عبدالعظيم عبدالّله

مركز التدريب النفطي
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Implement in Sudan:
  Used in Sudan in GNPOC BAMBOO-18 but the maximum depth is 312m .
  Used in Sudan in GNPOC Toma-South 26 with 213 m only.

Where (ICD) used?
1. Saudi Arabia – Aramco.
2. Offshore Norway , 900m with screens.
3. Sudan 
4. Offshore Holland.
5. Middle East ,1158 m with screens.
6. Middle East2 , 731m with screens.
7. Niger Delta field , 670m with screens.

Second  Generation of ICD
Autonomous Inflow Control Device (AICD).
Autonomous inflow control valve (AICV).

Science & Technology
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Advantages & disadvantages of (ICD)…
  Advantages

1. No movable parts or any need for surface control.
2. delays early gas/water breakthrough.
3. balances inflow profile.
4. Excellent well cleanup results.
5. Decrease Permeability Variations.

  Disadvantages
1. Decries reservoir pressure.

case steady..1
  UNIFORM-FLOW screen liner was run In Saudi Aramco, Z-253, and the result of PLT was 

as the follow :

Case steady ..2
  Offshore Norway
  Run 900m of screens successfully completed in January 2005.
  At Present no sand production & after 13Months water broke through ( 20% versus50-60 % 

on offset wells)

12
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How ICD work?
The regulator consists of up to three helical flow channels, as shown in the Figure.
spinning the flow prior to entry into the well bore.
 The objective of this regulator is to prevent highly productive zones from producing too much, 
hence allowing the pressure in the well bore to be lowered to pull harder on the more nonproductive 
zones.
 If the well path is closed to either water and/or gas, it will prevent any undesired coning effects that 
lead to premature water and / or gas break through.

Inflow Control Device for 
optimum production

Prepared by :Mahmoud Zohair 
SUDAPET 

What’s the ICD?

  Its device used in horizontal wells to increase 
production of oil and decrease water / gas breakthrough 
depend on viscosity of fluid

  This device can be integration with sand screen to 
control sand production

    Why (ICD)?
Horizontal wells have dominated the conventional wells due to their increased production rates, 
improved recovery efficiency, but non-uniform flow profiles can result in premature water / gas 
production, which will shorten the Life of well, and the ICD is the one of the effective method  
used to delay water /gas breakthrough.
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Field: Diffra West

such as PCP, Sucker 
Rod Pump, Gas 
Lift or using small 
ESP according to 
reservoir condition 
or control rate. 

3. P r e s s u r e 
maintenance (HC, 
Nitrogen Gas 
injection) is highly 
recommended in 
Bentiu.

4. More USIT and 
CHFR logs in high 
water production 
wells to confirm 
cement & casing 
quality.

5. Squeeze Bentiu 
formation wells - 
using cement Class 
E - that producing 
high water cut, 
and produce from 
upper formations 
or use them as 
injectors in Bentiu 
level.

6. Single layer 
production strategy 
should be adopted.

7. Run sophisticated 
tools to confirm 
Oil Saturation 
specially in Bentiu 
level such as Cased 

Hole Formation 
Resistivity (CHFR) 
or  Single Well 
Chemical Tracer 
Test (SWCTT).

8. Long Section 
Horizontal wells 
(more than 500m) 
in Diffra West 
structure to replace 
the existing 
vertical wells (Run 
Simulation Model), 
as well as using 
Smart Completion 
(ICDs).

Oil Industries
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remedial actions taken 
were not mitigate the rout 
of the problems, so again 
same problems come to 
existence (high water cut, 
scale removal, Chemical 
Water Shut off, pump 
repair …etc). 
All these workovers, cost 
a lot of money including 
production disturbance, 
Rig’s rent, chemicals, 
killing fluids, squeeze 
cement, re-perforation, 
produced water handling 
…etc.
 Conclusion and 
Recommendations:
Cement damage behind 
casing is due to using 
unsuitable cement i.e. 
Class G, so that high 
water is produced through 
those microchannels of 
damaged cement behind 
casing and also high 
pressure intake because of 
using big size Electrical 
Submersible Pump (ESP).
This huge amount of 
produced water contains 
high percent of dissolved 
salts in high pressure 
and high temperature 
conditions. When this 
produced water reached 
the wellhead, its pressure 
will drop and some salts 

– Calcium Carbonate – 
has been precipitating and 
after sometimes plugged 
flow lines. 
All these problems are 
due to cement damaged 
behind casing, so I do 
recommend the following:

1. Suitable Cement 

– Class E - for 
new vertical wells 
completed in 
Bentiu.

2. Look for alternative 
solution than using 
ESP for wells that 
producing from 
Bentiu Formation 

Oil Industries
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There are 12 wells, 10 
active producers and 2 
non-active wells; the 
production method is 
commingling by using 
Electrical Submersible 
Pump (ESP).
Problem Description:
Diffra West wells 
producing with high 
water cut about 93% that 
is because:
Firstly: Using Cement 
Class G which is 
not suitable for high 
temperature (Bentiu 
formation Temperature 
about 120 deg. C), this 
high temperature may 
lead to destroy the cement 
behind casing that could 
develop micro channels 
which will make formation 
water move very fast 
through those channels to 

the perforations and then 
to the wellbore because 
of its low viscosity as 
compare to oil, and so 
lead, eventually to Water 
Breakthrough as well as 
Local Water Coning.
Secondly: Using 
Electrical Submersible 
Pump (ESP) with big 
size leads to increase 
water production until 
reached 18,000 BWPD 

whereas oil production 
is not more than 1,400 
BOPD. This high water 
production leads to 
pressure depletion and 
destroy drive mechanism 
because this field - in 
Bentiu level - has very 
good drive mechanism 
which is Strong Bottom 
Water Drive.
There is another problem 
in this field which is Scale 
Precipitations in flow 
lines near the wellheads, 
this is due to CaCO3 salts 
dissolved in formation 
water. The formation 
water in the reservoir is 
in liquid phase despite 
of its high temperature 
(120 deg. C) because of 
high reservoir pressure 
but when it comes to 
the surface the pressure 
drops and so the water 
becomes in vapor phase, 
so the dissolved salts will 
precipitate forming scale 
deposition and eventually 
plugs the flow lines near 
wellheads and also a few 
salts may fall down and 
cause ESP damage. 
As a results frequent 
workover jobs have 
been carried out to solve 
those problems, but the 

Follow-upOil Industries
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Introduction:
Diffra West structure is 
located in Block 4 at Greater 
Nile Operating Company 
concession area, in West 
Kordofan State (Abyei Area). 
Diffra West is the biggest 
field in Greater Diffra which 
include (Diffra West, Diffra 
Main, Diffra South, Hamam 
& Balome). This field is 
producing about two third of 
G. Diffra field that discovered 
in May 2004.
Diffra West is a faulted 
anticline structural trap and 
the oil bearing zones are 
including: Barak, Ghazal, 
Zarqa, Aradieba and Bentiu 
formations.
According to last FDP study 
Diffra West has an Original 
Oil in Place (OOIP) about 
70 MMSTB with Expected 
Ultimate Recovery about 24 
MMSTB (34% RF) and 10.6 
MMSTB current cumulative 

Diffra West Case Study

oil production from Bentiu 
formation only (28.5 % RF) 
out of 37 MMSTB STOOIP in 
Bentiu.

Reservoir Rock and Fluid 
Properties:
The table below shows the 
reservoir properties

Oil Industries

Parameters Diffra
Reservoir Bentiu 1

 Top depth, mKB 2997

Initial Res. pressure, psi 4159

Temperature, degC 120

Porosity, fraction 0.23

 Permeability, mD 800-5000

Oil gravity, deg API 33

Viscosity, cp 2.75

:Well Inventory and Production Method

Eng. Abdel Gadir Hassan Sulieman
Sudapet Co. Ltd.
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NewsNews

Oil Training Centre starts Chinese Language Courses for the first 
time to Workers of Oil Sector

Oil Training Centre of the 
Ministry of Oil started in 
Khartoum Chinese language 
courses for the first time in 
accordance with the Faculty of 
Arts, University of Khartoum 
and Confucius Institute for 
Chinese Language to train 
workers in oil sector in order to 
learn the basics of the Chinese 
language in the framework 
of the strategic relations with 
China, particularly in oil sector. 
The training session includes 
six training courses for a forty 
learners in each session.

This step comes as part of the 
ministry’s plan to allow workers 
master the fundamentals of 
oil business and languages. 
Chinese language is intervened 
for the first time in the training 

plan of the Oil Training 
Centre, in coordination with 
the Chinese CNPC company 
within a program called China 
Great Wall, which is applied in a 
number of relevant countries.
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News

State Minister inspects workflow 
in Greater Nile Petroleum Operating Company Fields

State Minister of Oil, Dr. 
Mohammed Zayed Awad, 
stressed the need to increase 
oil production and expansion 
of the exploratory operations. 
That came during his inspection 
of the fields of the Greater Nile 
Petroleum Operating Company. 
State Minister congratulated 
the employees of the company 
by the anniversary of the 
Independence Day and called 
them to meet the challenges 
facing oil industry in order 

to increase production and 
achieve economic stability and 
expressed the hope that workers 
in oil industry will exert greater 
achievements in the coming 
period. State Minister also 
praised the high Sudanization 
ratio in most technical activities 
of the company and said 
that Sudan now has human 
resources on a high degree 
of training and qualification, 
enabling it to extract its oil 
wealth.

On the other hand, State 
Minister announced imminent 
inauguration of Heglig airport 
after the completion of 
maintenance programs that are 
being implemented praising the 
level of social services carried 
out in the village of Fama and 
said it constitutes a qualitative 
leap for the citizens, noting that 
production areas will witness 
the provision of more services.
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State Minister of Oil welcomes the willingness of Austria in oil 
investment in Sudan

Austria expressed willingness 
to invest in Sudan in the field of 
exploration and production of 
oil. That came at a meeting with 
State Minister of Oil Mohamed 
Zayed Awad with Austrian 
delegation that visited the 
country. The meeting discussed 
the desire of Austria in oil 
investment in the country and 
dealt with ways of cooperation 
in the oil industry and the 
development of relations 
between the two countries.
 
The Austrian delegation 
stressed that they are looking 

forward to cooperation with 
Sudan in a number of areas 
including oil and to work 
on the transfer of European 
technology to Sudan.
 
State Minister of Oil presented 
sufficient explanation about 
the potential of the Sudan in 
the field of oil, pointing to 

the opportunities available 
for investment in the oil 
sector in the country and 
welcomed the willingness of 
the Austrian delegation to 
engage in the oil industry in 
the country directing technical 
authorities of the Ministry to 
provide sufficient support and 
information for the delegation.
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Oil Minister calls for increasing Oil Production through the 
Introduction of Modern Technologies

Eng. Makkawi Mohamed 
Awad, Minister of Oil called 
the operating companies in 
the country to increase the 
percentage of oil extraction 
via modern technologies. That 
came when he addressed at 
Sudapet Company buildings 
the workshop on increasing the 
percentage of oil extraction. 
The Minister stressed the 
importance of the workshop, 
which coincided with Ministry’s 
plans which aim to increase oil 
production through increasing 
exploration and production 
from the producing fields, 
which will only be achieved 
by using modern technologies 
and exchange of experiences 
among the leading companies 

using these technologies; 
referring to companies that 
have implemented these 
technologies and resulted in a 
good and influential yield in oil 
production.
 
He also directed all 
departments of the Ministry 
to exert utmost efforts for the 
success of the introduction of 
new technologies to increase 
oil production and industrious 
striving to settle those 
technologies inside Sudan.
For his part, Eng. Salih Jaafar, 
Director of Sudapet Company, 
stressed that the workshop 
aims at reaching scientific 
and operational experiments 
that result in increasing oil 

production in Sudan through 
bringing the latest technology. 
He confirmed that certain 
technologies of increasing oil 
production have been applied 
in some fields of Petro-energy 
and Greater Nile Petroleum 
Operating companies and 
resulted in a positive payoff that 
enhances the dissemination of 
experience for the rest of the 
fields and companies. 
It is worth mentioning that 
the workshop was attended by 
Dr. Mohamed Zayed Awad, 
State Minister of Oil, the leader 
personnel of the Ministry and 
the oil companies and a large 
gathering of engineers working 
in the petroleum sector.
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Minister of Oil praises Chinese partnership in Khartoum Refinery 
and thanks the Director General of the Refinery after the end of his term in Sudan

Eng. Makkawi Mohamed 
Awad, Minister of Oil, valued 
China’s role as a key partner 
in the Sudanese oil extraction 
and praised the role of the 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC), which 
operates in the country on the 
exploration and extraction of 
oil in a number of oil fields 
in Sudan as it represents the 
sole partner with the Ministry 
of Oil in Khartoum Refinery 

Company by 50% each. That 
came with the honor of the 
Director General of the 
Khartoum Refinery Company 
Mr. Zhao Yu Jin, who ended 
his term in the refinery after 
16 years in Sudan which 
characterized by cooperation 
and friendship with the 
Ministry of Oil and refinery 
workers, in the presence of 
Undersecretary of the Minister 
of Oil and deputy director 

general of the Khartoum 
Refinery Company and a 
number of leader personnel of 
the Ministry and Refinery.
 
Mr. Joe Jikang was appointed 
as director general of the 
Khartoum Refinery company 
whereas Eng. Ali Abdul 
Rahman remained in his 
position as deputy director-
general.
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