Rehabilitation of oil
refineries in Lebanon

Author: Maryam EL-REZ
Last Update: 27.03.2020

1

الفهرس
 .1منشؤة تكرٌر النفط

4......................................................................................................

 .1.1عملٌة التكرٌر 4 ...................................................................................................................................
0.1.1.

إعداد النفط الخام للتكرٌر ]5 ......................................................................................... [20] [19

 .1.1.1العملٌات الفٌزٌائٌة – الفصل 5 .........................................................................................................
 .1.1.1العملٌات الكٌمٌائٌة  -التحوٌل01 .......................................................................................................
 .1.1.1التنمٌة المعالجة 00 .......................................................................................................................
 .1.1المنتجات األساسٌة لمصافً النفط 06 ........................................................................................................
 .1.1وحدات العملٌات الشائعة الموجودة فً مصفاة البترول 07 ..............................................................................
 .1.1رسم تخطٌطً لسٌر العملٌات المعتادة فً المصفاة ]07 ............................................................................ [18
 2.منشآت النفط فً طرابلس)[1] (TOIL

08

 .2.1مكونات منشآت طرابلس النفطٌة 08 ..........................................................................................................
 .1.1التفاصٌل الفنٌة وحالة المرافك 09 ............................................................................................................
 .1.1المصافً المحلٌة 09 .............................................................................................................................
 .1.1محطات تولٌد الطالة الحرارٌة 01 .............................................................................................................
 .2.1محطة تولٌد كهرباء دٌر عمار 00 .............................................................................................................
 .3.1التحدٌات المائمة فً لطاع الطالة 00 .........................................................................................................
 .4.1مساحة حرم منشؤة النفط دٌر عمار]00 ................................................................................................ [11
 .5.1محطات التحوٌل الرئٌسٌة فً الشمال ]02 ........................................................................................... [12
 .6.1خرٌطة مصافً النفط لبنان 02 ...................................................... [13] Lebanon Oil Refinery Map
 3.دراسة جدوى لمصفاة نفط جدٌدة فً لبنان [15] Feasibility study for a new oil refinery in Lebanon

04

 .1.1الممدمة 04 .........................................................................................................................................
 .1.1.1الغرض من الدراسة 04 ..................................................................................................................
 .1.1.1نطاق الدراسة05 ..........................................................................................................................
 .1.1المراجعة التمنٌة للمصفى 05 ...................................................................................................................
 .1.1.1أنواع المصفاة 05 .........................................................................................................................
 .1.1.1ممدمة عن النفط الخام 05 ...............................................................................................................
 .1.1.1تشغٌل وتكوٌن المصفاة06 ..............................................................................................................
 .1.1مصافً النفط فً لبنان – لطاع التكرٌر 07 .................................................................................................
 .1.1.1مصفاة الزهرانً (مدركو)07 ...........................................................................................................
 .1.1.1مصفاة طرابلس (منشآت نفط طرابلس) 08 ..........................................................................................
 .1.1.1االستراتٌجٌة البترولٌة الحالٌة فً لبنان 09 .........................................................................................
 .1.1الطلب على منتجات البترول21 ...............................................................................................................
2

 .1.1.1محرن البنزٌن 21 .........................................................................................................................
 .1.1.1ولود الطائرات 20 .........................................................................................................................
 .1.1.1زٌت الولود الممطر 22 ...................................................................................................................
 .1.1.1زٌت الولود المتبمً 24 ..................................................................................................................
 .2.1.1غاز البترول المسال (25 ...................................................................................................... )LPG
 .3.1.1اتجاه إجمالً استهالن الطالة 26 ......................................................................................................
 .2.1الطلب التنبئً لمنتجات البترول 26 ............................................................................................................
 .1.2.1البنزٌن للسٌارات27 ......................................................................................................................
 .1.2.1ولود الطائرات 28 .........................................................................................................................
 .1.2.1زٌت الولود الممطر 29 ...................................................................................................................
 .1.2.1زٌت الولود المتبمً 41 ..................................................................................................................
 .2.2.1غاز البترول المسال (40 ...................................................................................................... )LPG
 .3.1ممترح لمصفاة نفط جدٌدة وتصمٌم وتكالٌف 40 ...........................................................................................
 .1.3.1إستراتٌجٌة اإلنتاج المطلوبة 40 ........................................................................................................
 .1.3.1التكلفة الرأسمالٌة 45 .....................................................................................................................
 .1.3.1التكالٌف الثابتة 45 ........................................................................................................................
 .1.3.1تكالٌف التشغٌل المتغٌرة 46 .............................................................................................................
 .2.3.1رأس المال العامل 46 .....................................................................................................................
 .4.1عوائد المشروع 46 ..............................................................................................................................
 .1.4.1تسعٌر المنتجات البترولٌة 46 ...........................................................................................................
 .1.4.1مستوٌات إنتاج المنتجات البترولٌة47 ................................................................................................
 .5.1تمٌٌم المشروع 49 ................................................................................................................................
 .2.8.1إطار التمٌٌم – التموٌل 49 ................................................................................................................
 .1.8.1طرق التمٌٌم51 .............................................................................................................................
 .1.8.1تحلٌل الحساسٌة 50 .......................................................................................................................
 .3.8.1النتائج52 ....................................................................................................................................
 .3.1أثر احتٌاطٌات النفط الوطنٌة المتولعة 54 ....................................................................................................
 .2..1الخالصة والتوصٌات 54 .......................................................................................................................
 4.تطبٌك نهج دٌنامٌكٌات النظام ()System Dynamics Approach

55

 5.الخالصة

55..............................................................................................................................

المراجع

57..............................................................................................................................

3

 .1منشؤة تكرٌر النفط
 .1.1عملٌة التكرٌر
ٌمر النفط أثناء تكرٌره فً مصفاة النفط بالمراحل الرئٌسٌة التالٌة :
 -1الفصل :تفصل المواد المختلفة بالحرارة ،فالمركبات ذات درجة غلٌان عالٌة تبمى أسفل البرج والمركبات ذات
درجة غلٌان منخفضة ترتفع إلى أعلى البرج وتُسحب منه.
 -2التحوٌل :إجراء بعض العملٌات الكٌمٌائٌة لتحوٌل بعض المركبات الناتجة من البرج إلى منتجات مرغوبة
كالبولٌمرات (البالستٌن واللدائن).
 -3المعالجة :تنمٌة المنتجات النفطٌة من الشوائب وإعدادها لالستهالن وأٌضا ٌتم استخراج الغازات لالستفادة منها فً
بمٌة عملٌات اإلنتاج ،مثل إنتاج غاز الهٌدروجٌن من النمثا الثمٌلة لالستفادة منه فً وحدات التكسٌر بالهٌدروجٌن
حٌث ٌتم االستفادة من آخر لطرة من النفط الخام.و منشؤة مصفاة النفط منشؤة كبٌرة تمدر بمساحة عشرات المالعب
الكروٌة ،وهً تعمل  24ساعة فً الٌوم على مدار السنة كما ٌعمل برج الفصل الحراري على مدار الساعة حٌث
ٌزود باستمرار بالنفط الخام وتسحب منه النواتج على ارتفاعات مختلفة أوال بؤول.
تحتاج المصفاة لتشغٌلها إلى مئات العاملٌن ،كما أن تكالٌف إنشائها وتشغٌلها تمدر بملٌارات الدوالرات وأٌضا ال ٌمكن
تشغٌل هذه المعدات من دون الوحدات المساندة كاإلمداد بالطالة والصٌانة والمعدات الثمٌلة.
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 .1.1.1إعداد النفط الخام للتكرٌر ][20] [19

ٌتم اإلعداد كما ٌلً :
 -1طرد الغازات  :إن الغاز الذي ٌصاحب النفط أثناء خروجه من البئرٌ ،جب فصله عن النفط ،وذلن بواسطة
خفض سرعة حركة مخلوط النفط والغاز ،وتستخدم طرٌمة فصل الغاز على عدة مراحل فً حالة وجود ضغط
عالً فً البئر .
 -2نزع الماء واألمالح  :إن الماء ،األمالح ،الرمل والطٌن تصاحب النفط دائما أثناء استخراجه.وٌفصل الماء عن
النفط فً بعض األحٌان بسهولة ،ولكنه ٌكون مستحلبات ثابتة مع النفط فً البعض اآلخر هذه الحالة ٌجب أن
ٌخضع النفط لمعالجة خاصة معمدة نسبٌا لفصله .إن تكرٌر النفط ذو الشوائب ٌعمد تشغٌل الوحدات الصناعٌة إلى
حد كبٌر ،فإذا سخن مثال نفط ٌحتوي على الشوائب فً مبادل حراري فإنها تترسب على سطح التسخٌن مما ٌإدي
إلى خفض كفاءة المبادل الحراري  ،وتحتن الشوائب باألجهزة فتبلٌها لبل األوان ،وٌإدي تواجدها فً المتبمٌات
النفطٌة بعد التمطٌر إلى خفض جودة هذه األخٌرة وزٌادة نسبة الرماد فٌها .
وٌحتوي الماء الموجود فً النفط على كمٌة كبٌرة من األمالح التً تتوفر بصورة أساسٌة على هٌئة كلورٌدات
 MgCl , CaCl2و  . NaClوٌتكون حمض الهٌدروكلورٌن من تحلل كلورٌد الكالسٌوم وخاصة كلورٌد المغنسٌوم
أثناء عملٌة التمطٌر ،وٌحن هذا الحمض األجهزة (تتآكل تلن األجهزة بسبب الحمض).

 .1.1.1العملٌات الفٌزٌائٌة – الفصل
 -0التمطٌر:
فٌها تفصل الجزٌئات األخف ذات درجات الغلٌان المنخفضة بواسطة الغلٌان والتكثٌف كما ٌلً :
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مبدأ وحدة تمطٌر النفط الخام

-
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التمطٌر االبتدائً أو الجوي  :تجزئة النفط الخام إلى لطفات تكون كل منها مجموعة مكونات هٌدروكربونٌة وذلن
بتسخٌنه بحٌث :

ٌرفع النفط الخام بالمضخات من مستودعاته إلى فرن "ولكن عادة ٌجري له عملٌة تسخٌن تدرٌجً باستعمال مبادالت
حرارٌة تتبادل بٌن النفط الخام البارد والمادم من الخزانات وبٌن منتجات برج التكرٌر الساخنة والتً بحاجة إلى تبرٌد.
وحٌث ان هذا العمل ٌساعد فً تخفٌف تكالٌف التبرٌد فانه أٌضا ٌمنع تفحم النفط الذي ٌحدث عندما ٌتم تسخٌن النفط
بشكل مفاجئ ثم ٌدخل إلى الفرن فٌتبخر تبخرا جزئٌا .وٌمر البخار إلى برج التجزئة .وترتفع المكونات الغازٌة تدرٌجٌا
خالل صوانً البرج .وكلما ارتفع بخار المكونات انخفضت درجة حرارته ،وتكثف جزء منه على كل "صٌنٌة" من "
الصوانً " التً ٌتكون منها برج التجزئة .فإذا ما امتألت إحدى الصوانً ،فاض ما علٌها من السائل زائد ،وسمط على
الصٌنٌة التً تلٌها.و تكون عادة كل صٌنٌة ألل حرارة من التً تحتها ،أي أنه كلما كان مولع الصٌنٌة مرتفعا كانت المواد
المتجمعة علٌها ألل كثافة وكلما اخترلت فماعات البخار سائال على إحدى هذه الصوانً من خالل حاجز الفمالٌع ،تكثف
من البخار ذلن الذي له مدى غلٌان السائل الموجود على هذه الصٌنٌة نفسه ،أما المواد المواد الخفٌفة التً لد تكون
مختلطة بالسائل فإنها تنفصل على شكل مرة أخرى وتنتمل إلى الصٌنٌة التً تعلوها.
وٌمكن التحكم فً درجة حرارة برج التجزئة بتمرٌر السائل الموجود فً أسفل البرج ،فً فرن لغلٌه من جدٌد كما
ٌمكن التحكم فً درجة الحرارة أعلى البرج بإعادة دفع جزء معٌن من المنتج الذي ٌخرج من هذه المنطمة بعد تكثٌفه
وتسمى هذه العملٌة " االرتداد" .ومع أنه ٌتجمع على كل صٌنٌة من صوانً برج التجزئة سائل له نمطة غلٌان ٌختلف
للٌال ،فإن جزءا معٌنا من المنتج سوف ٌتكثف ،رغم أن نمطة غلٌانه ألل من نماط غلٌان معظم السائل المتجمع على
الصٌنٌة؟ وعندئذ ٌتم سحب السائل من صوانً خاصة إلى أعلى أبراج جانبٌة .وفً هذه األبراج ٌفٌض السائل مجتازا
عددا للٌال من الصوانً ،بٌنما تطرد األبخرة المتصاعدة المواد ألل كثافة وبذلن تتحدد نمطة غلٌان السائل المنتج ،وتعود
الهٌدروكربونات التً تطرد بالغلٌان إلى البرج الرئٌسً.
المنتجات الرئٌسٌة التً تؤخذ من برج التمطٌر تحت الضغط الجوي هً:الغازات النفطٌة الخفٌفة التً تستخدم فً
صناعة األسمدة ،البوتاجاز ،الجازولٌن الذي ٌستخدم فً إنتاج بنزٌن السٌارات ،و الكٌروسٌن ،و السوالر ،و الدٌزل
والمازوت.
-
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التمطٌر تحت الضغط المخلخل "التفرٌغً"  :تستخدم هذه الطرٌمة لتجزئة زٌت الولود الثمٌل "المازوت" الناتج من
عملٌة التمطٌر االبتدائً إلى بٌتومٌن "أسفلت" و"لار "ومواد أخرى "سوالر" و"ممطرات شمعٌة" وتستخدم أساسا
فً إنتاج الزٌوت والشحوم .كما ٌمكن استخدامها فً عملٌات التكسٌر الحراري أو بالعوامل المساعدة
(المحفزات).
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ونشٌر إلى أنه ٌجب خفض درجة الحرارة الالزمة لتبخٌر أكبر جزء من زٌت الولود الثمٌل للحصول على األسفلت
ألنه ٌمكن تخفٌض نمطة غلٌان السائل بتخفٌض الضغط الوالع علٌه .وفً هذه الطرٌمة تستخدم أجهزة أو مضخات التفرٌغ
لالحتفاظ بضغط منخفض ،كما تستخدم مضخات لرفع الزٌت خالل الفرن إلى برج التمطٌر تحت الضغط المنخفض .إذ أن
التفرٌغ ٌحول دون سحب الزٌت بالتدفك الطبٌعً وٌتحول الزٌت إلى بخار الزٌت وٌنساب األسفلت إلى الماع حٌث ٌمابله
بخار ماء ذو درجة عالٌةٌ ،تسبب فً دفع ما لد ٌكون عالما باإلسفلت من مواد زٌتٌة للٌلة الكثافة إلى أعلى البرج .
وتخرج األجزاء ذات الكثافة المنخفضة من أعلى البرج على شكل بخار السوائل مختلطا ببخار الماء ،لٌمر على مكثف
ٌكثفهما معا.ثم ٌدخل المزٌج من السوالر والبخار المتكثفٌن إلى برج االسترجاع ،فترد األبخرة بسحبها بالمضخات إلى
أعلى الصٌنٌة من صوانً برج التجزئة .وٌسحب البالً باعتباره أحد المنتجات النهائٌة ،وٌتم سحب الغاز غٌر المكثف
من أعلى البرج بواسطة مضخات التفرٌغ .
وتسحب السوائل من برج التمطٌر على أبعاد مختلفة فٌمرر كل سائل ببرج تثبٌت لفصل المواد الخفٌفة باالستعانة ببخار
الماء وإعادتها إلى البرج .أما البالً فٌبرد على حده ،وهو أساسا السوالر والممطرات الشمعٌة التً تصبح المادة الخام
لصناعة زٌوت التزٌٌت والشحومات ،كما ٌمكن استخدامها فً عملٌات التكسٌر بالعوامل المساعدة وٌتبمى "االسفلت" فً
لاع البرج .
تتمثل نتائج التمطٌر تحت التفرٌغ فً :زٌوت التزٌٌت ،األسفلت .
 -2االستخالص بالمذٌبات:
ٌتم الفصل فٌها حسب النوع الكٌمٌائً للجزٌئات ،مثل بارافٌنات ،عطرٌات أو نافثٌنات ٌ.دخل فً نطاق هذه العملٌة
إنتاج زٌوت التزٌٌت ،إذ أن الممطرات الشمعٌة الناتجة من عملٌات التمطٌر تحت الضغط المخلخل "التفرٌغً" التً ٌمكن
الحصول علٌها من مستوٌات مختلفة من البرجٌ ،مكن معالجتها إلنتاج زٌوت التزٌٌت .وكذلن بالنسبة للمتبمً فً لاع
البرج ،وكل ذلن ٌتم فً حالة معالجة الخامات البارافٌنٌة .فهذه الممطرات تشكل المواد األولٌة الالزمة إلنتاج زٌوت
التزٌٌت الخفٌفة والمتوسطة والثمٌلة .كما ٌعد المتبمً فً لاع البرج المادة األولٌة إلنتاج الزٌوت المتبمٌة .ومن الضروري
إن تكون هذه الزٌوت على درجة عالٌة من النماء .وأن تتوفر فٌها المواصفات المٌاسٌة العالمٌة نظرا لدورها الخطٌر فً
كافة االستخدامات .ولتحمٌك ذلن ٌلزم معالجة الممطرات الشمعٌة والمتبمً باستخدام مذٌبات خاصة الستخالص الشوائب
من زٌوت التزٌٌت .
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 -3التبرٌد:
تشمل عملٌات التبرٌد ماٌلً :
-

فصل "فرز"الغازاتٌ :دخل فً نطاق عملٌات التبرٌدالتً تعد واحدة من عملٌات الفصل المستخدمة فً صناعة
التكرٌر –عملٌة "فرز" الغازات الناتجة من عملٌتً التكسٌر الحراري والتكسٌر بالعوامل المساعدة فً معامل
التكرٌر.و تعد هذه الغازات من أهم المصادر والمواد األولٌة الالزمة للصناعة البتروكٌمٌاوٌة ،والمصدر اآلخر
هو الغاز الطبٌعً الذي ٌستخرج من بعض اآلبار.

-

تثبٌت البنزٌن ٌ :إدي تخزٌن البنزٌن فً األجواء الحارة إلى تبخر البروبان والبٌوتان الذٌن ٌحتوٌهما البنزٌن،
وذلن النخفاض درجة حرارتهماٌ.تم فصل هاذٌن الغازٌن وتعبئتهما فً أسطوانات تحت ضغط مرتفع بحٌث ٌتم
االحتفاظ بهما فً شكل سائل ،وٌستخدم البٌوتان ولودا فً األجهزة المنزلٌة ،تتم هذه العملٌة فً أبراج تعمل
بطرٌمة تشبه تماما أي برج آخر للتجزئة ،إال أنها تعمل تحت ضغوط عالٌة لكً ٌبمى السائل المرتد فً حالة
السٌولة دائما.

-

العدد األكتانً للبنزٌن"الجازولٌن"  :تعد الخواص المانعة للثبات التفجٌري أحد البارامترات األساسٌة التً تحدد
جودة الولود الناتج من النفط ،والمخصص لمحركات االحتراق الداخلً للشرارة الكهربائٌة .وٌطلك اسم العدد
األكتانً للولود على دلٌل ثباته التفجٌري وٌجري تمدٌر الخواص التفجٌرٌة للولود فً المحرن بواسطة ممارنة
الولود المطلوب دراسته مع ولود آخر لٌاسً ،والولودان المٌاسٌان هما :



األٌزوأوكتان(-4-2-2ثالثً مثٌل بنتان):عدده األكتانً ٌساوي ،100وذلن ألنه للٌل التفجٌر.
الهبتان العادي:سهل التفجروعدده األكتانً معدوم ،أما العدد األكتانً لمخالٌط األٌزوأوكتان والهبتان العادي
ٌكون مداه من الصفر إلى .100

-

العدد األوكتانً للولود ٌ :ساوي عددٌا النسبة المئوٌة"بالحجم "لألٌزوأكتان فً مخلوطه مع الهبتان العادي التً
ٌكون عندها الثبات التفجٌري لهذا المخلوط مساوٌا للثبات التفجٌري للولود الجاري اختباره.

-

العدد السٌتانً لولود الدٌزل ٌ :شتعل الولود فً ماكٌنات الدٌزل باالنضغاط ،وٌستخدم لها لطفات من ولود
الدٌزل مدى غلٌانه من 180-360°م ،وٌعد العدد السٌتانً الدلٌل الذي ٌبٌن مٌل ولود الدٌزل إلى االشتعال
العفوي باالنضغاط عن طرٌك ممارنة اشتعالٌة الولود المختبر باشتعالٌة مخلوط من ولودٌن لٌاسٌٌنهما :



السٌتان:عدده السٌتانً ٌساي.100
هٌدروكربون أروماتً:عدده السٌتانً معدوم.

 .1.1.1العملٌات الكٌمٌائٌة  -التحوٌل
هً عملٌة كٌمٌائٌة تجري تحت تؤثٌر الحرارة والضغط أو بالعوامل المساعدة والهدف منها زٌادة كمٌة ولود السٌارات
والنفاثات وجودته حٌث ٌتم فٌها تغٌر جزٌئات الهٌدروكربونات الموجودة فً النفط وتشمل هذه العملٌات ما ٌلً :
-
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العملٌات التحوٌلٌة الحرارٌة.
عملٌة التكسٌر بالعامل المساعد.
اإلصالح الحفزي للبنزٌن.
عملٌات استخدام الغازات النفطٌة.

 .1.1.1التنمٌة المعالجة

11

هً العملٌات النهائٌة للمنتجات النفطٌة ،وتكون إما فٌزٌائٌة أو كٌمٌائٌة ،والكٌمٌاوٌات المستخدمة فً عملٌات التنمٌة
كثٌرة ،منها محلول الصودا الكاوٌة الذي ٌستخدم فً تنمٌة البوتاجاز والبنزٌن من كبرٌتٌد الهٌدروجٌن ،وحمض الكبرٌتٌن
المركزالذي ٌستخدم فً تنمٌة الكٌروسٌن من المواد الكبرٌتٌة والعطرٌة التً تسبب تصاعد الدخان األسود ،كما ٌستخدم
فً تنمٌة ولود النفاثات وغٌره ،كذلن ٌستخدم غاز الهٌدروجٌن فً إزالة العدٌد من الشوائب .

12

-

إزالة كبرٌتٌد الهٌدروجٌن  : H2Sموجود أساسا فً الخام أو تكون نتٌجة تحلل المركبات الكبرٌتٌة خالل
العملٌات المختلفة ،وهو ذو رائحة كرٌهةٌ ،تحول بسرعة إلى كبرٌتٌت مما ٌسبب تآكل اآلالت والمعدات وهنان
طرٌمتٌن إلزالته :
 إذا كانت نسبته ضئٌلة ٌستخدم محلول الصودا الكاوٌة.
 إذا كانت نسبته عالٌة ٌستخدم سائل المتصاص H2S

-

التنمٌة بالهٌدروجٌن  :تستخدم اآلن تجارٌا على نطاق واسع ألنها تزٌل المواد الكبرٌتٌة المحدثة للتآكل ،وتإدي
إلى إزالة المواد النٌتروجٌنٌة واألكسوجٌنٌة والهالوجٌنٌة ،وإزالة الشوائب المعدنٌة الموجودة فً الزٌت.

13
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 .1.1المنتجات األساسٌة لمصافً النفط
16

غاز النفط المسال)(LPG
جازولٌن (وٌعرف أٌضا باسم نفط)
Naphtha
كٌروسٌن وولود الطائرات النفاثة
ولود الدٌزل
زٌت الولود
زٌوت التشحٌم
شمع البرافٌن
أسفلت ولطران
فحم الكون

 .1.1وحدات العملٌات الشائعة الموجودة فً مصفاة البترول
تتكون المصفاة بشكل عام من :
 أبراج الفصل. مبادالت حرارٌة. مضخات كهربائٌة أو بخارٌة. مفاعالت كٌمٌاوٌة. اوعٌة وخزانات للفصل والتخزٌن. صمامات ومسٌطرات آلٌه وٌدوٌة. باإلضافة إلى آالف االطنان من االسالن الكهربائٌة واألجهزة الدلٌمة. .1.1رسم تخطٌطً لسٌر العملٌات المعتادة فً المصفاة ][18
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 .1منشآت النفط فً طرابلس

)[1] (TOIL

 .2.1مكونات منشآت طرابلس النفطٌة
تتؤلف المنشآت من مولعٌن :المصب ومصفاة
وفما لإلمتٌاز المصادق علٌه فً المانون الذي صدر بتارٌخ  ،0920/5/02لامت شركة نفط العراق ) ( IPCبنمل النفط
الخام المنتج فً كركون  -العراق وذلن من خالل خطوط أنابٌب النفط الممتدة من العراق عبر سورٌا ،إلى المصب فً
طرابلس لبنان لتصدٌره وتصفٌته.

]The IPC pipeline route [2

فً عام  0941تم إنشاء المصفاة لتصفٌة النفط الخام المستورد عبر خطوط أنابٌب من حمول كركون فً العراق  ،بسعة
 00111برمٌل فً الٌوم .وفً عام  ،0972تولت الحكومة اللبنانٌة إدارة هذه المنشآت .غٌر أن الحرب اللبنانٌة وعدم
تشغٌل المصفاة ،أدى إلى إٌمافها فً عام .0990
األنشطة الحالٌة :تعمل المنشآت على أساس استٌراد الفٌول اوٌل والغاز اوٌل من خالل المصب وتخزٌنه فً خزانات
ّ
وتوزع هذه المشتمات فً السوق المحلٌة من خالل شركات التوزٌع .
المنشآت لٌتم بعد ذلن معالجته.
المصب :
بدأ العمل على مصب طرابلس فً أوائل الثالثٌنات واكتمل مع إنشاء خط أنابٌب "12الذي تم افتتاحه فً عام  .0924وفً عام  0946أنشا ْ خط أنابٌب آخر بطول 16".وتم االنتهاء من خطً األنابٌب  "20 /" 21فً عام .0960
فً عام  ،0970وبعد أن تم تؤمٌم شركة  IPCفً العراق وسورٌا ،تولف ضخ النفط الخام ،ثم استإنف لفترة لصٌرة بٌنعامً  0980و  .0980وفً ولت الحك ،تم استٌراد النفط الخام بواسطة الصهارٌج.
المولعٌ :مع المصب على بعد ثالثة أمٌال شمال شرق طرابلس .مساحته اإلجمالٌة هً واحد ملٌون م. 0وظائفه :إستمبال النفط الخام من آبار كركون من خالل ثالثة خطوط أنابٌب ،"06 ،"00 :و ". 20/21لدرة الضخ  :لدرة الضخ المصوى هً  900,000برمٌل ٌومٌا ( 001.111طن(18

المصفاة:
أظهرت الدراسات فً هذا الصدد من وجهة نظر إلتصادٌة أنه من الغٌر المجدي إعادة تؤهٌل مصفاة طرابلس ضمن
لدرتها الحالٌة  00111 -برمٌل ٌومٌا  -ألن حاجة السوق المحلٌة تتجاوز  041111برمٌل فً الٌوم

مكونات منشآت طرابلس النفطٌة (أصفر) ومحطة دٌر عمار ][3

تتكون منشآت طرابلس للنفط ( )TOIمن محطة ومصفاة مغلمة ومتصلة بخط أنابٌب IPC
تتمثل األنشطة الحالٌة لـ  TOIفً استٌراد زٌت الولود وزٌت الغاز من خالل المحطة وتخزٌنه فً خزانات المنشآت ،
ثم معالجة وتوزٌع هذه المشتمات إلى الـ  EDLوفً السوق المحلٌة من خالل شركات التوزٌع  ،كما ٌوجد مختبر بالمرب
من المصفاة التً تستخدم لفحص جمٌع عٌنات المشتمات النفطٌة للتؤكد من أنها تتماشى مع المواصفات اللبنانٌة كما حددتها
شركة LIBNOR
 .1.1التفاصٌل الفنٌة وحالة المرافك
ٌغطً المبنى مساحة  1,000,000متر مربع وٌتضمن:
.0خمسة ( )5أرصفة تحمٌل فً محطة طرابلس على بعد  0.5كم تمرٌبا من الخط الساحلً  ،وتمع األرصفة فً أعماق
الكفاف ما بٌن  01و  01مترا .الحجم األلصى للسفٌنة الممبولة هو ما ٌمرب من  250,000 DWTو  /أو فً حدود 61
لدما ( 08.2م) غاطس و  0001لدما ( 228م) طول السفٌنة.
تم حجز رصٌف  TOIرلم  5مإخرا من لبل وزارة الكهرباء والمٌاه الستخدامه فً إرساء  [4] FSRUالمخطط لها ؛ و
ٌ -0وجد أحد عشر ( )00خزان بسعة تخزٌن  011.111طن من زٌت الولود و  011.111طن من زٌت الغاز
 .1.1المصافً المحلٌة
كان لبنان من بٌن البلدان األولى فً الشرق األوسط التً شٌدت مصافً النفط فً أربعٌنٌات وخمسٌنٌات المرن الماضً
 ،ولكن كان ٌجب إغالق كل من المصافً الساحلٌة فً طرابلس وزهرانً فً  0989و  0990على التوالً  ،بسبب
األضرار وعدم االستمرار العام الناجم عن الحرب األهلٌة اللبنانٌة.
ٌعتبر لبنان حالٌا من البلدان الوحٌدة فً المنطمة التً ال تمتلن طالة تكرٌر  ،وٌعتمد بشكل كامل على مصادر الولود
المستوردة منذ عام  ، 0989بدأ المطاع الخاص فً تحسٌن احتٌاجات السوق المحلٌة من مشتمات النفط بموجب تراخٌص
االستٌراد المسبك تمنحها وزارة الصناعة والبترول للشركات المستوردة .ومع ذلن  ،استؤنفت وزارة الصناعة والبترول
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فً أوائل عام  0992استٌراد البنزٌن وزٌت الغاز  ،دون المساس بحرٌة استٌراد المطاع الخاص .أدى هذا التدخل إلى
السٌطرة على أسعار مشتمات النفط فً السوق المحلٌة.
فً عام  ، 0997تم تمسٌم وزارة الصناعة والبترول إلى وزارتٌن :وزارة الصناعة ووزارة البترول (المانون رلم 640
بتارٌخ  .)0997/16/10كانت وزارة البترول متؤخرة عن اإللغاء وتم تسلٌم مسإولٌاتها لوزارة الطالة والمٌاه بصفتها
المدٌرٌة العامة للبترول (المانون رلم  047بتارٌخ .)0111/18/17


مصفاة طرابلس

تم إنشاء المصفاة التً ال تعمل حالٌا فً منشآت طرابلس النفطٌة فً عام  1940لتنمٌة النفط الخام المستورد عبر
أنابٌب  IPCمن حمول كركون  -العراق  ،ولد استولت شركة نفط العراق على المصفاة من السلطات الفرنسٌة وسٌطرت
علٌها حتى عام  ، 1973عندما تولت الحكومة اللبنانٌة المسإولٌة إدارتها والمنشآت النفطٌة ذات الصلة.
وتبلغ طالة التخزٌن المصوى للمصفاة  34500برمٌل ٌومٌا من النفط الخام لكنها ال تتجاوز  30ألف برمٌل ٌومٌا.
كانت طالة التكرٌر لبل انهٌارها  21000برمٌل فً الٌوم تمرٌبا  ،وكانت المنتجات المكررة الرئٌسٌة هً زٌت الولود
( )٪50وزٌت الغاز ( )٪22والبنزٌن ( ، )٪21وٌبلغ إجمالً مساحة المصفاة  114،875متر مربع.
تتجاوز حاجة السوق المحلٌة اللبنانٌة  140.000برمٌل فً الٌوم .أوضحت الدراسات أنه من وجهة نظر بٌئٌة  ،لٌس
من المجدي التصادٌا إعادة تؤهٌل مصفاة طرابلس بطالتها الحالٌة ( 21000برمٌل ٌومٌا) [ ، ]5ومع ذلن  ،خلصت
دراسة أجرتها وزارة الطالة والمٌاه إلى أنه لد ٌكون من الممكن تجدٌد المصفاة .فً طرابلس فً ظل بعض سٌنارٌو
انخفاض أسعار النفط وزٌادة العجز .وسٌتطلب ذلن إجراء فحص ودراسات هندسٌة شاملة لتمٌٌم جدواها التمنٌة
وااللتصادٌة [.]6
 .1.1محطات تولٌد الطالة الحرارٌة
هنان سبع ( )7محطات للطالة الحرارٌة فً لبنان  ،تمع جمٌعها على الساحل باستثناء محطة بعلبن للكهرباء الوالعة شرق
البالد  ،على بعد حوالً  70كم من بٌروت (الجدول والخرٌطة أدناه).
إجماال  ،تمتلن محطات الطالة الحرارٌة السبع ( )7فً لبنان سعة تركٌبٌة إجمالٌة تبلغ  2.038مٌجاوات ( )2010منها
حوالً  ٪78متوفرة.

Thermal power plants in Lebanon
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]Location of the power plants in Lebanon [7,8,9

 .2.1محطة تولٌد كهرباء دٌر عمار
تمع محطة تولٌد كهرباء دٌر عمار على بعد حوالً  90كم شمال بٌروت .بدأ تشغٌل المحطة عام  1998وانتهت عام
 2002بطالة إجمالٌة  435مٌجاوات.

Deir Ammar power plant

ٌتم تولٌد الطالة الحرارٌة فً محطة دٌر عمار لتولٌد الطالة من خالل التوربٌنات الغازٌة المشتركة التً تعمل بالدٌزل
( )CCGTوالتً تكون مناسبة وجاهزة للتشغٌل بالغاز الطبٌعًٌ .تكون المصنع من توربٌنٌن غازٌٌن وتوربٌن بخاري
21

ٌستخدم الحرارة المتبمٌة كمدخل حراري .ومع ذلن ٌ ،ستمر تشغٌل المحطة بالدٌزل بدال من الغاز الطبٌعًٌ .ستخدم خط
البحر للتزود بالولود.
تبلغ الطالة االستٌعابٌة الحالٌة للمحطة  410مٌجاوات .المصنع متصل بخط األنابٌب  GASYLEالذي ال ٌعمل حالٌا.
 .3.1التحدٌات المائمة فً لطاع الطالة
تم تجسٌد المبادرات التالٌة ذات الصلة الموضحة أدناه فً اإلطار الزمنً  .2015-2010أما اإلضافات المتبمٌة من
المدرات المخطط لها فال تزال لٌد التنفٌذٌ .وجد حالٌا ثالث ( )3محطات طالة لٌد اإلنشاء نذكر منها دٌر عمار  ، 2وهو
عبارة عن مصنع للدورة المركبة بسعة  538مٌجاوات على الغاز الطبٌعً  /الغاز الثمٌل ( 535مٌجاوات) .هذا
المشروع "معلك" بسبب مشكلة مع المماول.
تم تصمٌم المحطة فً دٌر عمار الثانً لتعمل على أساس الولود المزدوج وٌجب أن تطلك  HFOبسعة منخفضة تبلغ
 525مٌجاوات حتى ٌتوفر الغاز الطبٌعً للمصنع .وكان من المتولع أن ٌتم تشغٌل هذه السعة اإلضافٌة بحلول نهاٌة عام
.2018
عالوة على ذلن  ،وكجزء من عمد التشغٌل والصٌانة  ،تم تحدٌث توربٌنات الغاز فً محطتً الكهرباء فً الزهرانً
ودٌر عمار بحلول نهاٌة  .2013نتج عن األعمال إضافة لدرة تبلغ  63مٌجاوات باإلضافة إلى تحسٌنات فً الكفاءة
وتمدٌد محطات الطالة مدى الحٌاة]10[ .
 .4.1مساحة حرم منشؤة النفط دٌر عمار
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][11

 .5.1محطات التحويل الرئيسية في الشمال

][12

 .6.1خرٌطة مصافً النفط لبنان Lebanon Oil Refinery Map
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][13

 .1دراسة جدوى لمصفاة نفط جدٌدة فً لبنان Feasibility study for a new oil refinery in
[15] Lebanon
فً دراسة لجدوى تؤهٌل مصفاة طرابلس ألٌمت سنة  1996جاءت نتٌجتها بإمكانٌة تؤهٌل المصفاة لٌس للمردود
اإللتصادي  ,فمد كانت األسعار أعلى من المتسورد  ,إال أن المشروع ٌحمك أٌضا إٌجابٌة على الصعٌد اإلجتماعً من
حٌث تشغٌل الٌد العاملة الوطنٌة وحرٌن العجلة اإللتصادٌة ]. [16
وفً عام  2003تم دراسة جدوى لتؤهٌل وتوسٌع مصافً النفط الموجودة فً لبنان وتناولت الدراسة مصفاة طرابلس
والزهرانً .وجاء فٌها بؤفضلٌة تجدٌد المصفاة عوضا عن صٌانتها وذلن لما فٌها من تكالٌف عالٌة  ,فٌكون بذلن شراء
معدات وآالالت جدٌدة أوفر وذات كفاءة وفعالٌة أكثر ]. [17
 .1.1الممدمة
 .1.1.1الغرض من الدراسة
منذ الثورة الصناعٌة واختراع محرن االحتراق الداخلً  ،أثبتت الطالة المشتمة من النفط الخام أنها عنصر حاسم
لاللتصادات الوطنٌة .فً الوالع  ،نما إجمالً استهالن الولود السائل فً العالم بنسبة  ٪0.4من  84ملٌون برمٌل فً
الٌوم فً عام ( 0115ملٌون برمٌل ٌومٌا) إلى  86ملٌون برمٌل فً الٌوم فً عام  ، 0101ومن المتولع أن ٌصل إلى
 012ملٌون برمٌل فً الٌوم فً عام  ، 0105بزٌادة أخرى بنسبة  ٪01تمرٌبا .الوضع فً لبنان أشد بكثٌر  ،حٌث بلغ
التغٌر فً االستهالن  ٪9.2خالل نفس الفترة  ،من  97111برمٌل فً الٌوم إلى  016111برمٌل فً الٌوم  ،فً حٌن
انخفض إجمالً تولٌد الطالة المتجددة لألسف من  0.0ملٌار كٌلوواط  /ساعة فً عام  0115إلى  1.27ملٌار كٌلوواط
ساعة فً عام  ، 0118متولعا مرة أخرى اعتمادا كبٌرا على الطالات البترولٌة فً المستمبل المرٌب (.)2013 ،EIA
سنة
إجمالي إستهالك
الوقود السائل
(برميل/يوم)

2005

2010

في العالم

84 000000

86000000

في لبنان

97000

103000

اعتاد لبنان على تكرٌر النفط الخام فً مصفاتٌن فً الزهرانً وطرابلس  ،اللتٌن تبلغ طالتهما المصوى النظرٌة
مجتمعة  50ألف برمٌل فً الٌوم .بسبب الحرب األهلٌة  ،تم إغالق كل من المصافً فً  0989و  0990على التوالً
 ،مما جعل البالد تعتمد كلٌا على المنتجات النهائٌة المستوردة مثل البنزٌن والكٌروسٌن وزٌت الدٌزل وغاز البترول
المسال (حمدان  .)0112 ،منذ ذلن الحٌن ٌ ،تم استخدام المصافً كمنشآت تخزٌن  ،مشٌرة إلى أن الحكومة خصصت
ما مجموعه  27.5ملٌار لٌرة لبنانٌة  ،أو ما ٌمرب من  05ملٌون دوالر  ،لمٌزانٌة عام  0100من أجل إعادة تؤهٌل
خزانات التخزٌن فً مصفاة طرابلس (تعمٌم وزارة المالٌة .)0100 ،
ولد أجرٌت العدٌد من الدراسات لتمٌٌم إعادة تؤهٌل مصافً التكرٌر  ،وآخرها فً عام  ، 0112والتً خلصت إلى
أنه فً حٌن أن المشروع مجدي التصادٌا  ،فإن تكلفة استٌراد المنتجات النهائٌة ستظل ألل .وعلى الرغم من ذلن ،
اختارت الدراسة إعادة تؤهٌل المصفاة بسبب الفوائد غٌر المباشرة اإلضافٌة مثل األمن االلتصادي وخلك فرص العمل
(حمدان  .)0112 ،فً دراسة ألل حداثة  ،ثبت أن مصفاة الزهرانً مربحة للغاٌة فً عام  ، 0951عندما تم ضخ
النفط الخام من المملكة العربٌة السعودٌة (أنور .)0992 ،
لذلن من المفٌد دراسة جدوى إعادة فتح مصفاة نفط فً لبنان فً الولت الحاضر  ،خاصة مع االكتشاف األخٌر
لموارد النفط والغاز لبالة السواحل اللبنانٌة  ،حٌث وفما للمسح الجٌولوجً األمرٌكً (مارس  ، )0101هنان ما ٌمدر
 0.7ملٌار برمٌل من النفط المابل لالستخراج فً منطمة حوض الشام  ،أو شرق البحر األبٌض المتوسط :عندما ٌبدأ
استخراج النفط الخام  ،ستكون مصفاة النفط حتمٌة إلفادة البالد من مواردها الطبٌعٌة.
بدال من دراسة إعادة تؤهٌل المصافً الحالٌة  ،سوف نفحص إنشاء مصفاة جدٌدة بالكامل  ،على نفس المنطمة من
مصفاة طرابلس  ،مع االستفادة فً نفس الولت من خزانات التخزٌن العاملة حالٌا .لد ٌكون األمر كذلن أن تكالٌف
إصالح وإعادة تؤهٌل معدات المصفاة مثل المضخات والتوربٌنات والضواغط أعلى بكثٌر من تكالٌف شراء المعدات
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الجدٌدة .عالوة على ذلن  ،فإن عمر المصنع الممدر المتعلك بالهندسة والتصمٌم ال ٌزٌد عن  01عاما ( & Jones
 ، )2006 ،Pujadoمما ٌجعل المنشؤة الحالٌة غٌر فعالة من الناحٌة التشغٌلٌة منذ إغاللها بالكامل فً عام .0990
 .1.1.1نطاق الدراسة
فً الفصل األول سنسلط الضوء على الغرض والمحفز الكامن وراء هذه الدراسة  ،إلى جانب المنهجٌة المعتمدة فً
اإلجابة على أسئلتها .سٌمدم الفصل الثانً نظرة عامة فنٌة لمصفاة النفط لفهم أفضل لعملها واستخدام النفط الخام فً
المنتجات النهائٌة .فً الفصل الثالث  ،سنغطً تارٌخ تطوٌر مصفاة النفط بشكل عام  ،وبشكل خاص فً لبنان .كما
سنتناول االستراتٌجٌة البترولٌة الحالٌة فً الدولة .فً الفمرة الرابعة والخامسة  ،سنصور الوضع فً لبنان فٌما ٌتعلك
باستٌراد واستهالن المنتجات البترولٌة المختلفة كمٌا  ،مما ٌمكننا من تولع هذا الطلب فً المستمبل .بناء على هذه
النتائج  ،سوف نتوصل إلى التراح لمصفاة النفط الجدٌدة من حٌث استراتٌجٌة اإلنتاج  ،واآلثار المترتبة على رأس
المال والتكالٌف التشغٌلٌة .فً الفصل السابع  ،سوف نمدر التسعٌر المستمبلً للمنتجات البترولٌة المعنٌة ونمدم تصنٌفا
إلٌرادات المشروع بناء على مستوٌات إنتاج المنتجات المختلفة.
 .1.1المراجعة التمنٌة للمصفى
بعبارات بسٌطة  ،فإن مصفاة النفط هً مصنع ٌؤخذ النفط الخام كمدخل  ،وٌنتج نتٌجتٌن رئٌسٌتٌن :المنتجات
البترولٌة المكررة المفٌدة والنفاٌاتٌ .تم تحمٌك ذلن من خالل تمنٌات المعالجة الكٌمٌائٌة والحرارٌة المتعالبة التً سٌتم
شرحها بإٌجاز فً هذا المسم.
 .1.1.1أنواع المصفاة
فً حٌن أن بمٌة هذه الدراسة ستفحص فً الغالب "مصفاة الطالة"  ،تجدر اإلشارة إلى النوعٌن اآلخرٌن من
"المصافً غٌر الطالة" التً تإثر منتجاتها النهائٌة بشكل كبٌر على حٌاتنا الٌومٌة أٌضا .هذه هً مصفاة زٌوت
التشحٌم ومصفاة البتروكٌماوٌات .تماما كما هو ضمنً  ،تنتج هذه المصافً منتجات غٌر الطالة من النفط الخام.
تنتج مصافً زٌوت التشحٌم ثالثة منتجات رئٌسٌة :زٌوت التشحٌم والبٌتومٌن (األسفلت) والشمع .جمٌع المئات من
درجات زٌت التشحٌم الموجودة فً السوق  ،سواء لألغراض المنزلٌة مثل الدراجات  ،أو للصناعات الثمٌلة مثل
المحركات والتوربٌنات  ،هً مزٌج فرٌد من تسعة زٌوت تشحٌم أساسٌة فمط تم إنتاجها من مصفاة زٌت التشحٌمٌ .تم
إنتاج نوعٌن من البٌتومٌن من الخام الثمٌل المناسب  ،األسفلت "الرصف والسائل" واألسفلت "األسمف"  ،والتً تختلف
باختالف الخصائص الفٌزٌائٌة مثل االختراق والمعالجة واللزوجة .وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج زٌوت التشحٌم والمار
غالبا ما ٌتم فً أجزاء مخصصة من مصافً الطالة  ،حٌث أنها تستخدم على التوالً منتجات ثانوٌة ومنتجات متبمٌة
من مصفاة الطالة (داونً  0119 ،؛ جونز وبوجادو .) .)0116 ،
تموم مصفاة البتروكٌماوٌات بمعالجة النفط الخام إلى منتجات الستخدامها كمضافات ولود  ،أو المشاركة فً تصنٌع
البالستٌن والمطاط واألسمدة والمواد األخرى من أصول البتروكٌماوٌات .تمثل هذه حوالً  ٪ 6من إجمالً استخدام
النفط الخام العالمًٌ .تم تصنٌف المنتجات النهائٌة إلى األولٌفٌنات والعطرٌات .األولٌفٌنات هً المنتجات النهائٌة
الخفٌفة  ،والتً تشمل اإلٌثٌلٌن والبروبٌلٌن  ،وتستخدم لتصنٌع مجموعة متنوعة من المواد البالستٌكٌة  ،البوتادٌن
والبوتٌلٌن  ،والتً هً إضافات ومحسنات البنزٌن .تشمل المنتجات النهائٌة األثمل  ،العطرٌات  ،البنزٌن والتولوٌن
والزٌلٌن المختلط  ،والتً تستخدم فً تصنٌع العدٌد من المواد  ،مثل البولٌسترٌن والناٌلون  ،باإلضافة إلى مكونات
مزج البنزٌن .كما هو الحال مع مصفاة زٌت لوب ٌ ،مكن أٌضا دمج مصفاة البتروكٌماوٌات داخل مصفاة طالة عن
طرٌك تغٌٌر معاٌٌر عملٌاتها (داونً  0119 ،؛ هسو وروبنسون  0116 ،؛ جونز وبوجادو .)0116 ،
 .1.1.1ممدمة عن النفط الخام
فً صناعة النفط  ،وحدة المٌاس التملٌدٌة للنفط الخام هً البرمٌل  ،الذي ٌتكون من  059لتراٌ .شار إلى المدخالت
الخام فً عملٌة التكرٌر بـ "المواد األولٌة"  ،وفً الوالع  ،غالبا ما تستخدم المصافً كمادة أولٌة تشتمل على مزٌج
محدد من الزٌوت الخام المختلفة  ،والتً ٌُشار إلٌها بواسطة لائمة المصفاة الخام .تتمٌز الزٌوت الخام المستخرجة من
منطمتٌن مختلفتٌن بخصائص مختلفة بكمٌات مختلفة من المكونات الكٌمٌائٌة األساسٌة  ،واألمر مترون لمشغلً
المصفاة الختٌار أفضل لائمة خام تنتج  ،وتحسٌن متطلبات مزٌج اإلنتاج .إذا كانت المصفاة ال تزال فً مرحلة
التصمٌم  ،فٌمكن تهٌئتها الستخدام الئحة خام خام محددة للحصول على مزاٌا مالٌة أو جغرافٌة (داونً  0119 ،؛
جونز وبوجادو .)0116 ،
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 .1.1.1تشغٌل وتكوٌن المصفاة
فً حٌن أن كل مصفاة ٌتم تكوٌنها بشكل فرٌد إلنتاج المزٌج المطلوب من المنتجات النهائٌة من الئحة خام محددة ،
فإن أربع عملٌات رئٌسٌة عادة ما تكون مشتركة بٌن جمٌع المصافً :الفصل والتحوٌل والمعالجة والمزج.
 .0االنفصال Separation
كما ٌوحً اسمه ٌ ،تضمن الفصل العملٌات المطلوبة لفصل اللوح إلى أجزاء من المنتجات الفردٌةٌ .مكن تمسٌم
الفصل إلى  2عملٌات فرعٌة:
• التحلٌة ونزح المٌاه ٌ : Desalting and dewateringتآكل الملح لمعدات المصفاة وٌجب إزالته من الخام لبل
نمله إلى خزانات الترسٌب حٌث ٌتم التخلص من المٌاه.
• التمطٌر الجوي  : Atmospheric Distillationتتكون العملٌة الثانٌة فً الفصل من تمطٌر الخام المطهرٌ .تم
تعرٌفها على أنها الغالف الجوي لتمٌٌزها عن مرحلة التمطٌر الثانٌة التً ٌتم إجراإها عند الضغط تحت الغالف
الجوي .تتكون وحدة التمطٌر الجوي ( )ADUمن عمود كبٌر  ،أو وعاء رأسً  ،مع صوانً على طول ارتفاعهٌ .تم
تغذٌة الخام إلى  ADUمن األسفل وتسخٌنه حتى تغلً مكوناته النمٌة فً الغاز  ،كل منها عند درجة حرارة المطع  ،ثم
ٌتكثف على ارتفاعات مختلفة داخل الوعاء .أخف المنتجات " ،النفتا الكامل المدى" (المٌثان  ،واإلٌثان  ،والبروبان ،
والبنزٌن ٌ )...خرج عبر الجزء العلوي لجامعة أبوظبً  ،بٌنما تستمر أثمل المنتجات  ،مثل البٌتومٌن فً األسفل.
وبٌنهما الكٌروسٌن  ،وولود الطائرات  ،والدٌزل  ،وزٌت التدفئة  ،وزٌوت الولود المتبمٌة الثمٌلة.
• التمطٌر الفراغً ٌ : Vacuum Distillationتم تنفٌذ المرحلة الثانٌة من التمطٌر  ،المطابمة للمرحلة األولى ،
ولكن عند الضغط الجوي الفرعً فً وحدة التمطٌر الفراغً ( ، )VDUوفمط للولود المتبمً الثمٌل الذي ٌنشؤ من وحدة
معالجة المٌاه .تتكون المنتجات المنفصلة من زٌت الغاز الخوائً الخفٌف وزٌت الغاز الخوائً الثمٌل وبٌتومٌن (داونً
 0119 ،؛ جونز وبوجادو .)0116 ،
 .0التحوٌل Conversion
ٌتكون التحوٌل من العملٌات التً تتشمك أو تجمع أو تعدل الجزٌئات .هذه العملٌات الكٌمٌائٌة ضرورٌة للمصفاة
إلنتاج الكمٌات المطلوبة من المنتجات النهائٌة المربحة  ،مثل البنزٌن  ،والتً ال ٌمكن الحصول علٌها بشكل كاف من
خالل عملٌات الفصل فمط.
• التكسٌر  : Crackingالهدف من التكسٌر هو تكسٌر جزٌئات الهٌدروكربونات الكبٌرة إلى جزٌئات أصغر .بٌنما
ٌستخدم التكسٌر الحراري الحرارة والضغط فمط ٌ ،ستخدم التكسٌر التحفٌزي محفز كٌمٌائً إضافً لتفاعل أكثر فعالٌة.
• الجمع  : Combiningالجمع هو عكس التكسٌر  ،حٌث ٌتم ربط جزٌئات الهٌدروكربونات الصغٌرة إلنتاج
جزٌئات أكبر لٌمة  ،مثل البنزٌن والممطرات المتوسطة .الطرق المستخدمة حالٌا هً البلمرة واأللكلة  ،حٌث ٌتم الجمع
بٌن المنتجات الثانوٌة للتكسٌر أو نواتج التمطٌر الخفٌفة  ،فً وجود حرارة أو محفز  ،إلنتاج مخزون مزج للبنزٌن.
• التعدٌل  : Modifyingالتعدٌل هو إعادة ترتٌب الهٌدروكربونات إلنتاج كٌانات أكثر لٌمة .إعادة التشكٌل الحفاز
هً الطرٌمة األولى  ،التً تستخدم الحرارة والضغط والمحفز لتحوٌل المدى النهائً للضوء لوحدة التمطٌر الجوي أو
وحدة التمطٌر الفراغً (نطاق  )Naphtaإلى مكونات مزج البنزٌن .هذه النفتة لٌس لها أي استخدام مباشر .تعد
األٌزومرٌزٌن وتصنٌع األثٌر من األسالٌب المعدلة األخرى التً تنتج أٌضا مخزونات مزج البنزٌن (داونً  0119 ،؛
جونز وبوجادو .)0116 ،
 .2العالج Treatment
ٌشمل العالج العملٌات التً ٌتم من خاللها تحسٌن المنتجات النهائٌة لالستخدام النهائً األكثر مالءمة .تشمل األمثلة
المعالجة المائٌة إلزالة العناصر غٌر المرغوب فٌها مثل الكبرٌت أو النٌتروجٌن  ،ومعالجة األمٌن إلزالة الغازات
شدٌدة السمٌة وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن (2009 ،Downey؛ .)2006 ،Jones & Pujado
 .4المزج Blending
المنتجات النهائٌة التً تخرج من المصفاة وتذهب مباشرة إلى المستخدم النهائً هً فً الوالع مزٌج من جزٌئات
الهٌدروكربون المختلفة التً ٌتم إنتاجها أثناء العملٌة .تحدد خصائص المنتج النهائً المطلوبة وصفات المزج الدلٌمة.
البنزٌن هو مثال جٌد  ،وٌتكون من مزٌج من حوالً  05مكونا فرعٌا مثل البنزٌن ( FCCالتكسٌر التحفٌزي السائل) ،
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 ، Benzene ،Butylene ،Isobutane ،Butane ،Naphtaوالمزٌد .ستحكم خصائص البنزٌن مثل تصنٌف
األوكتان وضغط البخار ومحتوى الكبرٌت وصفة مزج المكونات المختلفة.
التوزٌع النهائً للمنتجات النهائٌة  ،من الخفٌفة إلى الثمٌلة  ،جنبا إلى جنب مع استخدامها الرئٌسً  ،وفما للجدول
أدناه:

المنتجات المكررة بالكثافة ][14

 .1.1مصافً النفط فً لبنان – لطاع التكرٌر
فً عام  ، 0980بلغت طالة التكرٌر فً لبنان  47511برمٌل فً الٌوم من خالل مصفاتٌن  ،واحدة فً الزهرانً ،
صٌدا  ،تدعى  Medrecoنسبة إلى شركة التكرٌر المتوسطٌة  ،واألخرى فً طرابلس  ،منشآت طرابلس للنفط ()TOI
 ،التً تلمت اسمها من لرار وزاري .فً ٌولٌو .0977
 .1.1.1مصفاة الزهرانً (مدركو)
تم بناء  Medrecoفً عام  ، 0955وتم إطعامه من خالل خط أنابٌب ترانس أرابٌان العربً (Tapline) 30-31
بوصة  ،وهو أكبر خط أنابٌب فً ذلن الولت ٌ ،متد من المٌصومة فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى الزهرانً  .مع
توزٌع  6محطات ضخ بطول  0701كٌلومترا  ،كان لدى شركة تابالٌن إنتاجٌة لصوى تبلغ  211ألف برمٌل فً الٌوم
من النفط الخام السعودي  ،مما استوعب بسهولة لدرة تكرٌر شركة مدرٌكو التً تبلغ  07511برمٌل فً الٌوم
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(  )1984 ،Iskandar & Baroudiوسمح بتصدٌر البالً إلى أوروبا فً الغالب والعالم الغربً بشكل عام
( :Taplineلصة أكبر خط أنابٌب نفط فً العالم  .)0950 ،على الرغم من تلمً لبنان حوالً  0ملٌون دوالر سنوٌا فً
العبور فً أوائل السبعٌنٌات  ،فمد وجدت البالد مدٌونة لشركة تابالٌن عدة مرات .تم إٌماف الضخ تباعا فً  0975و
 0980بسبب عدم لدرة البالد على سداد دٌونها  ،األمر الذي دعا إلى تدخل الحكومة السعودٌة .تعرضت المصفاة
نفسها ألضرار جسٌمة فً ٌونٌو  0980و  0980من الهجمات اإلسرائٌلٌة .لم ٌتم استئناف الضخ عبر  Taplineأبدا
بعد ذلن واضطر  Medrecoإلى تلبٌة متطلباته من الخام من خالل شحنات نالالت من المملكة العربٌة السعودٌة
وتركٌا اعتبارا من عام  0986فصاعدا .فً نوفمبر  ، 0989أولفت المصفاة عملٌاتها وتحولت إلى مزرعة صهارٌج
للمنتجات البترولٌة (اسكندر وبارودي .)0984 ،
 .1.1.1مصفاة طرابلس (منشآت نفط طرابلس)
فً عام  ، 0920لررت شركة نفط العراق ( )IPCبناء خط أنابٌب من حمولها النفطٌة فً كركون إلى طرابلس من
أجل تصدٌر نفطها الخام إلى أوروبا والعالم الغربً بشكل عام .بدأ البناء فً عام  0920واكتمل فً عام  0924بطول
 844كم و  00بوصة  ،وبحد ألصى  45111برمٌل فً الٌوم  ،ومعدل تدفك ألصى ٌبلغ ( 06111حمدان  0112 ،؛
نجار  .)0987 ،مطلوب أربع محطات ضخ فً العراق وثالث محطات أخرى فً سورٌا للحفاظ على التدفك .تولف
الضخ فً عام  0941مع استسالم الحكومة الفرنسٌة لأللمان .لررت الموات الفرنسٌة فً لبنان بناء مصفاة لالستفادة
من النفط الخام الموجود تحت تصرفها .تم االنتهاء من المصفاة فً عام  ، 0940وكانت مجرد وحدة تمطٌر مصممة
لمعالجة النفط الخام كركون  26درجة  APIلخدمة لوات "فرنسا الحرة" (أنور  .)0987 ،فً عام  ، 0940سٌطرت
شركة  ، IPCالتً كانت تسٌطر علٌها المصالح البرٌطانٌة والهولندٌة واألمرٌكٌة والفرنسٌة  ،على المصفاة وأعطتها
اسم مصفاة طرابلس .شهد عام  0951توسعة المصفاة لتنتج  511ألف طن فً السنة (نجار  .)0987تم إنشاء أنبوبً
تغذٌة متوازٌٌن إضافٌٌن بمطر  06و  21بوصة فً عام  0949و  0961على التوالً  ،تبلغ سعة كل منهما 58111
برمٌل فً الٌوم و  201.111برمٌل فً الٌوم على التوالً (حمدان  .)0112 ،كانت مصفاة طرابلس تفً باحتٌاجات
كل من لبنان وسورٌا حتى عام  ، 0952عندما لامت شركة نفط العراق ببناء مصفاة أخرى فً بانٌاس  -سورٌا ،
متصلة بكركون بـ  20خط أنابٌب  ،مما سمح للمصفاة اللبنانٌة ببدء تصدٌر بعض منتجاتها .على خطى العراق مع
شركة النفط العرالٌة  ،أممت الحكومة اللبنانٌة المصفاة عام  ، 0972وأعادت تسمٌتها إلى منشآت طرابلس النفطٌة
(اسكندر وبارودي  .)0984 ،فً ذلن الولت  ،كانت المصفاة  ،بسعة  25ألف برمٌل فً الٌوم  ،تعمل بسرعة  21ألف
برمٌل فً الٌوم مع وحدتً تمطٌر جوي  ،ووحدة تمطٌر فراغٌة  ،ووحدة إصالح واحدة  ،ووحدة تكسٌر  ،ووحدة
معالجة الكٌروسٌن  ،ووحدة األسفلت .أدت الخالفات بٌن العراق وسورٌا فً مارس  0976إلى ولف تدفك الخام إلى
كل من بانٌاس وتوي  ،األمر الذي استلزم استخدام الخام من الزهرانً تابلٌن وكذلن من خالل الشحنات من المملكة
العربٌة السعودٌة (اسكند وبارودي  .)0984 ،تم استئناف الضخ فً عام  0980لفترة لصٌرة عندما لامت سورٌا فً
عام  0980بإغالله مرة أخرى  ،مما تطلب هذه المرة شحنات النفط الخام العرالً من مٌناء اسكندرون فً تركٌا ،
بمعدل  22751برمٌل فً الٌوم .فً عام  ، 0982عانت المصفاة من أضرار جسٌمة فً الحرب  ،مما أدى إلى
انخفاض طالتها لتصل إلى  07111برمٌل فً الٌوم فً عام ( 0989حمدان  .)0112 ،فً العام نفسه  ،تولفت
العملٌات لمدة عام ونصف  ،وبعد ذلن استؤنفت المصفاة عملٌاتها عند  00111برمٌل فً الٌوم حتى ٌونٌو 0990
عندما تم إغاللها إلى األبد .منذ ذلن الحٌن ٌ ،تم استخدام المصفاة ألغراض التخزٌن فمط .لبل إغالق المصفاة  ،كان
لدٌها مزٌج اإلنتاج األمثل على النحو التالً:

مزٌج إنتاج مصفاة TOI
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مزٌج إنتاج مصفاة TOI
5.8%

Motor Gasoline

1.2%

0.5%
Jet Fuel

21.8%

Distillate Fuel Oil
Residual Fuel Oil

20.7%

50%

Liquified Petroleum
Gas
& Refinery Fuel
Losses
 .1.1.1االستراتٌجٌة البترولٌة الحالٌة فً لبنان
حتى عام  ، 0988حافظت الحكومة اللبنانٌة على احتكار المطاع النفطً  ،لالستٌراد والتخزٌن .ومنذ ذلن الحٌن ،
لامت بترخٌص  00شركة خاصة الستٌراد وتخزٌن وتوزٌع المنتجات البترولٌة (طنوس ٌ .)0101 ،وجد حالٌا 04
شركة خاصة مسجلة مرخصة الستٌراد وتخزٌن المنتجات البترولٌة  ،والتً شكلت فً عام  0117رابطة الشركات
المستوردة للنفط ( .)APICكما أوضح الشٌخ بهٌج أبو حمزة الرئٌس الحالً ألٌبن  ،خالل ممابلة أجرٌت فً  04أكتوبر
 ، 0100فإن الشركات الـ  04المسجلة إلى جانب وزارة الطالة والمٌاه هً الكٌان الوحٌد الذي ٌستورد وٌخزن
المنتجات البترولٌة .المنتجات المستوردة من لبل الوزارة تفً باحتٌاجات شركة كهرباء لبنان وكذلن بعض متطلبات
السوق المحلٌة .فً هذا الصدد  ،تحتكر الوزارة استٌراد الدٌزل عالً الكبرٌت  ،المعروف أٌضا بالدٌزل األحمر ،
والذي ٌستخدم لتموٌل األجور فً منشآتً طرابلس والزهرانً الحالٌٌن  ،على الرغم من أن المنتجات البترولٌة عالٌة
الكبرٌت غٌر لانونٌة رسمٌا فً لبنان .وتجدر اإلشارة أٌضا إلى أن معظم المنتجات المكررة ٌتم استٌرادها عن طرٌك
البحر من أوروبا  ،ومعظمها مصافً فً إٌطالٌا وفرنسا.
من حٌث التسعٌر  ،تموم وزارة الطالة والمٌاه بتنظٌم األسعار وتحدٌد التكلفة األساسٌة للمنتجات المكررة على أساس
أسبوعً لتساوي متوسط أسعار األسابٌع األربعة السابمة كما تم نشره رسمٌا من لبل بالتس  ،وهً منظمة خاصة
لمٌاس منتجات الطالة فً جمٌع أنحاء العالمٌ .شمل سعر التجزئة النهائً التكلفة األساسٌة واإلعانة (أحٌانا) والرسوم
الجمركٌة وحصة الشركة الموزعة والنمل وعمولة تجار التجزئة وضرٌبة المٌمة المضافة .كانت المعدالت هً نفسها
منذ عام  .0111فٌما ٌلً تفصٌل لعٌنة تسعٌر منتجات الولود السائل:
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تفاصٌل أسعار المنتجات البترولٌة (باللٌرة اللبنانٌة بتارٌخ )0100-00-9
لمطاع النفط فً لبنان نصٌبه فً النفمات الحكومٌة أٌضا  ،حٌث خصصت الحكومة  27.5ملٌار لٌرة لبنانٌة (حوالً
 05ملٌون دوالر) لعام  0100إلعادة تؤهٌل خزانات التخزٌن فً منشآت طرابلس (تعمٌم وزارة المالٌة .)0100 ،
تشكل آفاق النفط والغاز األخٌرة فً حوض شرق البحر المتوسط نمطة تحول رئٌسٌة فً لطاع البترول .تتنبؤ التمدٌرات
األولٌة بـ  0.7ملٌون برمٌل من النفط المابل لالستخراج و  278،000ملٌار لدم مكعب من الغاز الطبٌعً (شٌنن ،
كٌرشباوم  ،تشاربنتٌر  ،كلٌت  ،براونفٌلد  ،بٌتمان  ،كون  ،وتٌنٌسون  .)0101 ،فً  7تشرٌن الثانً  ، 0100عٌّنت
الحكومة اللبنانٌة  6أعضاء فً إدارة لطاع النفط (صحٌفة السفٌر  8 ،تشرٌن الثانً  ، )0100وبذلن أكملت الخطوة
النهائٌة فً بناء اإلطار المانونً لبل مرحلة المنالصة لالستكشاف .وحفر موارد النفط والغاز  ،كما أوضح الوزٌر
جبران باسٌل خالل معرض ( LIPE 2012معرض النفط اللبنانً الدولً  .)0100 ،مع األخذ فً االعتبار أن وجود
احتٌاطٌات بترولٌة بكمٌات وصفات مربحة التصادٌا لن ٌتم تؤكٌده حتى ٌتم حفر بئر االستكشاف األول ٌ ،عتمد الخبراء
فً الصناعة أنه فً أفضل السٌنارٌوهات ٌ ،لزم حوالً  01سنوات حتى ٌنتج لبنان أول برمٌل نفط (بو عزٌز .)0100

 .1.1الطلب على منتجات البترول
سٌتم عرض الطلب على المنتجات البترولٌة فً لبنان فً هذا المسم  ،ممسما إلى أنواع الولود الرئٌسٌة الخمسة ،
والتً تشكل معا ما ٌمرب من  ٪ 99من إجمالً االستهالن .وهً بنزٌن المحركات  ،والولود النفاث  ،وزٌت الولود
الممطر  ،وزٌت الولود المتبمً  ،والغازات البترولٌة المسالة ( .)LPGتم جمع البٌانات الواردة هنا من البٌانات
المسترجعة من إدارة معلومات الطالة األمرٌكٌة ( ، )EIAواإلدارة المركزٌة لإلحصاء ( - )CASلبنان  ،والمدٌرٌة
العامة للبترول.
 .1.1.1محرن البنزٌن
موتور البنزٌن هو مزٌج معمد من الهٌدروكربونات المتطاٌرة الممزوجة لتكوٌن ولود مناسب لمحركات اإلشعال
بالشرر ( .)2013 ،EIAإنه الولود رلم واحد لمعظم مركبات النمل فً لبنان  ،وعادة ما ٌتوفر فً تصنٌف  0أوكتان ،
 98أوكتان و  95أوكتانٌ .بلغ عدد سكانها  4.06مالٌٌن (البنن الدولً  )0102 ،و  0.85ملٌون مركبة على الطرٌك
(كتاب حمائك وكالة المخابرات المركزٌة .)0102 ،
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الطلب على البنزٌن

الطلب على البنزٌن
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Quantity in thousand bpd

فً حٌن ال ٌوجد بدٌل حمٌمً للبنزٌن فً لبنان خاصة عن السٌارات الخاصة  ،ومن المتولع أن ٌزداد الطلب مع عدد
السٌارات  ،إال أنه ٌتسم بالمرونة السعرٌة  ،حٌث تإثر الزٌادة فً سعر البنزٌن سلبا على االستهالن .إلى جانب
التملبات الشدٌدة فً أسعار النفط العالمٌة ٌ ،مكن أن ٌفسر هذا االتجاه غٌر المستمر فً استهالن البنزٌن  ،والذي ٌبلغ
فً المتوسط حوالً  20.5ألف برمٌل فً الٌوم من األعوام  0999حتى .0100
 .1.1.1ولود الطائرات
ٌستخدم ولود الطائرات فً صناعة الطٌران  ،وخاصة الطائرات التً تنتمً إلى شركات الطٌران أو الطائرات
الخاصة .نظرا ألن المكون الرئٌسً هو الكٌروسٌن ٌ ،تم استخدام كال المصطلحٌن لوصف نفس المنتج .مع عدم وجود
منتج بدٌل آخر ٌ ،بدو أن استهالن الولود النفاث أو الكٌروسٌن ٌنمو بثبات كما هو متولع  ،باستثناء عام .0116
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الطلب على ولود الطائرات

الطلب على ولود الطائرات
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd

لفهم هذا السلون بشكل أفضل  ،تظهر مإامرة كل من االستهالن وحركات الطائرات السنوٌة فً مطار رفٌك
الحرٌري الدولً فً الرسم البٌانً أدناه  ،حٌث ٌتبٌن أن عامل االرتباط بٌن المتغٌرٌن مرتفع بنسبة ٌ .٪95وضح
االنخفاض فً حركة الطائرات فً عام  0116استهالن الولود النفاث فً نفس العام .التفسٌر الواضح لذلن هو حرب
صٌف  0116ضد إسرائٌل عندما تم إغالق المطار بموة.
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الطلب على الولود النفاث (باأللف برمٌل فً الٌوم) ممابل حركة النمل الجوي السنوٌة فً ٌ RHIAظهر عامل ارتباط بنسبة  ٪95بٌن
المتغٌرٌن

 .1.1.1زٌت الولود الممطر
زٌت الولود الممطر هو تصنٌف عام لواحد من األجزاء البترولٌة المنتجة فً عملٌات التمطٌر التملٌدٌة  ،وٌنمسم أٌضا
إلى  2أنواع (رلم  )4 ، 0 ، 0من ولود الدٌزل وزٌوت الولود لكل منهما ( ٌ .)2013 ،EIAحتوي زٌت الولود رلم 0
 ،المعروف بالدٌزل األحمر  ،على نسبة عالٌة من الكبرٌت وٌستخدم ألغراض التدفئةٌ .ستخدم زٌت الدٌزل رلم  0فً
الغالب كولود لمحركات الدٌزل فً المركبات والمالحة ومولدات الطالة الصغٌرة .المكونان المذكوران أعاله هما أكثر
المنتجات صلة بالسوق اللبنانٌة  ،والمعروفة معا باسم ( Gasoilالتسمٌة األوروبٌة واآلسٌوٌة).

الطلب على زٌت الولود الممطر
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الطلب على زٌت الولود الممطر
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Quantity in thousand bpd

 .1.1.1زٌت الولود المتبمً
زٌت الولود المتبمً هو التصنٌف العام للزٌوت الثمٌلة  ،والمعروفة باسم زٌوت الولود رلم  5ورلم  ، 6والتً
تستخدم فً الغالب إلنتاج الطالة الكهربائٌة مثل محطات تولٌد الطالة وكذلن التطبٌمات الصناعٌة األخرى ( ،EIA
 . )2013فً لبنان  ،تُعرف زٌوت الولود المتبمٌة ببساطة باسم زٌت الولود  ،وتستخدمه شركة كهرباء لبنان لتولٌد
الكهرباء  ،ولطاع النمل البحري كولود للسفن  ،وفً صناعات البناء والتصنٌع.

الطلب على زٌت الولود المتبمً
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الطلب على زٌت الولود المتبمً
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Quantity in thousand bpd

 .2.1.1غاز البترول المسال ()LPG
غاز البترول المسال  ،أو غاز البترول المسال  ،عبارة عن غازات مجزأة من المصفاة  ،وتشمل غازات مثل اإلٌثان
والبروبان والبٌوتان وغٌرها (  .)2013 ،EIAفً لبنان ٌ ،ستخدم المطاع السكنً أكثر من  ٪75من استهالن غاز
البترول المسال  ،وبالتالً ٌرتبط ارتباطا وثٌما بعدد األسر (سلٌمان .)0970 ،

الطلب على غاز البترول المسال
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الطلب على غاز البترول المسال
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd

 .3.1.1اتجاه إجمالً استهالن الطالة
وجد أن إجمالً الطالة المستهلكة ٌرتبط ارتباطا وثٌما بإجمالً الناتج المحلً للفرد ( .2006 ،Ramashandraتم
رسم النتائج ممابل الناتج المحلً اإلجمالً الحمٌمً للفرد فً لبنان (البنن الدولً  )0102 ،كما هو موضح فً الشكل
أدناه:

إجمالً استهالن الطالة ممابل نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً  ،مع إظهار ارتباط ٌساوي ٪66

 .2.1الطلب التنبئً لمنتجات البترول
ٌتم استخدام تحلٌل السالسل الزمنٌة فً دراستنا للتنبإ بالطلب على المنتجات البترولٌة المختلفة للسنوات المادمة من
عام  0102إلى عام  .0125وهً الفترة المطلوبة لبناء مصفاة جدٌدة من بداٌة التصمٌم إلى إنتاج ٌمدر أول برمٌل من
المنتج البترولً بـ  2سنوات  ،وٌعتبر عمر النبات  01عاما.
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 .1.2.1البنزٌن للسٌارات
ٌتم احتساب الطلب المتولع للسنوات  0102حتى  0125وتظهر النتائج فً الجدول أدناه:

تولعات الطلب على البنزٌن

تولعات الطلب على البنزٌن
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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 .1.2.1ولود الطائرات
ٌرتبط استهالن الولود النفاث  ،أو الكٌروسٌن  ،بشكل مباشر بالنشاط فً مطار رفٌك الحرٌري الدولً ألنه ٌستخدم
بشكل أساسً كولود للطائرات.
ٌتم احتساب الطلب المتولع للسنوات  0102حتى  0125وتظهر النتائج فً الجدول أدناه:

تولعات الطلب على ولود الطائرات

تولعات الطلب على ولود الطائرات
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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 .1.2.1زٌت الولود الممطر
ٌتم احتساب الطلب المتولع على زٌت الولود الممطر  ،أو  Gasoilللسنوات  0102حتى  0125وتظهر النتائج فً
الجدول أدناه:

تولعات الطلب على زٌت الولود الممطر

تولعات الطلب على زٌت الولود الممطر
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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 .1.2.1زٌت الولود المتبمً
ٌتم احتساب الطلب المتولع للسنوات  0102حتى  0125وتظهر النتائج فً الجدول أدناه:

تولعات الطلب على زٌت الولود المتبمً

تولعات الطلب على زٌت الولود المتبمً
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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 .2.2.1غاز البترول المسال ()LPG

تولعات الطلب على غاز البترول المسال

تولعات الطلب على غاز البترول المسال
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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 .3.1ممترح لمصفاة نفط جدٌدة وتصمٌم وتكالٌف
فً تصمٌم مصفاة النفط الجدٌدة  ،فإن العامل الرئٌسً الذي سنؤخذه فً االعتبار هو معدل اإلنتاج والمزٌج المطلوب
الذي سٌحدد الحجم المطلوب من النفط الخام المدخل  ،وحجم المصفاة  ،وأخٌرا التكالٌف واإلٌرادات المتضمنة
المرتبطة بهذه مشروع .بالطبع تلعب العدٌد من العوامل األخرى دورا رئٌسٌا فً تصمٌم مصفاة جدٌدة  ،مثل تعمٌد
المصفاة  ،والمواد األولٌة المتاحة  ،وخصائص المزج  ،والمرافك الجانبٌة  ،وطرق التحسٌن المطبمة فً التكرٌر ،
والعوامل الخارجٌة مثل الطمس .ومع ذلن  ،سٌكون تحلٌلنا من النوع العام الذي سٌحاول بطبٌعته دمج كل هذه العوامل
من أجل البساطة.
فً هذه الفمرة  ،سننالش متطلبات التصمٌم الرئٌسٌة المذكورة أعاله  ،والتكالٌف المرتبطة بها  ،وبشكل رئٌسً تكلفة
رأس المال وتكالٌف التشغٌل ورأس المال العامل .لن ٌتم النظر فً تكلفة األرض فً دراستنا ألن األرض مملوكة
بالفعل للحكومة ونعمل من منظور تدرٌجً إلى الوضع الحالً .وبعبارة أخرى  ،سٌتم اعتبار تكلفة األرض على أنها
تكلفة غارلة .سٌحدد الطلب المتولع متطلبات التصمٌم من حٌث طالة التكرٌر .سٌتم استخدام هذا بدوره لتمدٌر التكالٌف
الرأسمالٌة وكذلن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة .كما هو موضح فً الممدمة ٌ ،نظر مشروعنا فً بناء مصفاة جدٌدة كاملة
بدال من إعادة تؤهٌل وتوسٌع المرفك الحالً .لمد اعتبرنا أن هذا هو الحل األكثر التصادا منذ أن كانت  TOIخارج
الخدمة ألكثر من  01عاما  ،وهو متوسط عمر المصفاة (جونز وبوجادو  .)0116 ،إن محاولة إصالح السفن الحالٌة ،
ستكون اآلالت الدوارة وخطوط األنابٌب أكثر تكلفة خاصة أنها تشكل تمنٌة لدٌمة عمرها  51عاما.
 .1.3.1إستراتٌجٌة اإلنتاج المطلوبة
نظرا ألن عمر المشروع ٌعتبر عشرٌن عاما وٌعتبر بناء المنشؤة لمدة  2سنوات  ،فسٌتم تصمٌم المصفاة بمدرة على
تلبٌة الطلب للسنوات الثالث والعشرٌن المادمة حتى عام  .0125وفما لتحلٌل التولعات أجرى الفصل الخامس الطلب
على المنتجات البترولٌة الرئٌسٌة الخمس فً لبنان لعام  0125على النحو التالً:

انهٌار الطلب الفعلً فً عام  0100ممابل الطلب المتولع للمنتجات البترولٌة فً عام 0125
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انهٌار الطلب الفعلً فً عام  1111ممابل الطلب المتولع للمنتجات البترولٌة فً عام 1112
)Forecasted Demand in 2035 (thousand Barrels/days
)Demand in 2012 (thousand Barrels/days
7,67
5,88

Liquified Petroleum Gas

51,28

Residual Fuel Oil

23,38
107,77

Distillate fuel Oil

65,9
9,47
5,26

Jet Fuel

65,85

Motor Gasoline

39,81

انهٌار الطلب الفعلً فً عام  1111ممابل الطلب المتولع للمنتجات البترولٌة
فً عام 1112
3.17%

Motor Gasoline
Jet Fuel
Distillate Fuel Oil
Residual Fuel Oil

27.21%

21.19%

3.91%
44.53%

Liquified
Petroleum Gas

ٌبلغ إجمالً الطلب المجمع على المنتجات الرئٌسٌة الخمسة لعام  040.14 0125ألف برمٌل ٌومٌا  ،مما ٌدل على
زٌادة سنوٌة بنسبة  ٪2.6فً إجمالً االستهالن فٌما ٌتعلك بسنة األساس  .0100عند حساب حجم النفط الخام المطلوب
لتنمٌة هذا المبلغ من المنتجات ٌ ،جب أن تإخذ فً االعتبار ثالثة عوامل :مكاسب المصفاة  ،وخسائر المصفاة
واستهالن الطالة  ،ومزٌج المنتج الفعلً للمصفاة.
 .0تعدٌل مكاسب المصفاة
مكسب المصفاة هو النسبة المئوٌة للزٌادة فً حجم المنتج المكرر فٌما ٌتعلك بحجم المواد الخام الناتجة عن التغٌرات
فً الكثافة طوال عملٌة التكرٌرٌ .عتبر هذا  ٪ 4فً المتوسط ( .)2009 ،Downery
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 .0تعدٌل خسائر المصافً واستهالن الطالة
فً مصافً النفط الٌوم  ،تبلغ حصة النفط الخام المستخدم لتولٌد الطالة والخسارة فً حدود  ٪4إلى  ، ٪8اعتمادا
على مستوى تعمٌد المصفاة (  .)2005 ،Ocicفً دراستنا  ،سننظر فً  ، ٪ 5.8والتً كانت خاصٌة  TOIفً ولت
التشغٌل.
 .2مزٌج منتجات المصفاة
ٌملً مزٌج منتجات المصافً أجزاء من المنتجات المكررة لكل نوع .وهً من خصائص المصفاة التً تعتمد على
تكوٌن المصفاة  ،ونوع المواد األولٌة أو مماٌسة النفط الخام  ،والعوامل الخارجٌة التً ٌمكن أن تإثر على العملٌات
الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة  ،مثل درجة الحرارة والرطوبة .فً دراستنا  ،سنستخدم مزٌج المنتج من  TOIفً ولت التشغٌل.
المبرر الرئٌسً وراء هذا االفتراض هو أن النفط الخام فً المصفاة الجدٌدة سٌؤتً على األرجح من نفس آبار النفط فً
العراق أو المملكة العربٌة السعودٌة.
بعد تعدٌل مكاسب المصفاة واستهالن وخسائر الولود  ،نحصل على تحلٌل الطلب التالً وتصمٌم مزٌج اإلنتاج:

تحلٌل الطلب ومزٌج اإلنتاج بعد تعدٌل مكاسب المصفاة والولود والخسائر

بالنظر إلى التفصٌل أعاله  ،نالحظ أوال أن الطلب هو األعلى من حٌث الحجم بالنسبة لزٌت الولود الممطر بنسبة
 ، ٪40.9وأدنى غاز البترول المسال بنسبة  .٪2.1نظرا ألن معدل المزٌج المطلوب الذي ٌملٌه الطلب ومزٌج منتج
تصمٌم المصفاة مختلفان  ،فإن استراتٌجٌة إنتاج المصفاة هً التً ستحدد ما إذا كان لدٌنا فائض أو نمص فً منتجات
بترولٌة محددة  ،فٌما ٌتعلك بالطلب المحلً .فً هذا الجانب  ،بالنظر إلى "نسبة مخرجات التصمٌم إلى المخرجات
المطلوبة"  ،نجد أن عنك الزجاجة فً هذه المصفاة سوف ٌلبً الطلب على ولود الطائرات الذي ٌبلغ أدنى مستوى له
عند  ، 1.04فً حٌن أن الطلب على زٌت الولود المتبمً سٌكون تلمائٌا راضٌة بنسبة  .0.50لمد اخترنا تلبٌة الطلب
على المنتج الذي ٌحتوي على أكبر حجم للطلب وهو زٌت الولود الممطر .فً هذه الحالة  ،سٌتعٌن على المصفاة
معالجة  046.66ألف برمٌل فً الٌوم ممسومة على  ، 1.50وهً نسبة "التصمٌم إلى المطلوب" لزٌت الولود الممطر
 ،مما ٌنتج عنه  474.6ألف برمٌل من النفط الخام ٌومٌا .ستستلزم استراتٌجٌة اإلنتاج هذه وجود فائض فً بنزٌن
السٌارات وزٌت الولود المتبمً لٌتم بٌعه إلى السوق الخارجً  ،ونمص فً ولود الطائرات وغاز البترول المسال الذي
ٌجب تغطٌته من خالل االستٌراد المباشر  ،على النحو التالً:
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إستراتٌجٌة إنتاج مصفاة النفط الجدٌدة والفوائض والنمص الناتج فً المنتجات البترولٌة المختلفة

 .1.3.1التكلفة الرأسمالٌة
فً عام  ، 0117لدر وزٌر الطالة المطري الشٌخ عبد هللا بن حمد العطٌة تكلفة مصفاة  011ألف برمٌل فً الٌوم فً
لبنان بحد ألصى  0ملٌار دوالر أمرٌكً (بٌزنس إنتلٌجنس الشرق األوسط  8 ،أكتوبر  .)0117من خالل تطبٌك
صٌغة تمدٌر عامل السعة  ،نحصل على تكلفة رأسمالٌة تبلغ  2.259ملٌار دوالر أمرٌكً لمصفاة جدٌدة بسعة
 474.611برمٌل فً الٌوم
 .1.3.1التكالٌف الثابتة
 .0تكالٌف اإلهالن
سٌتم تطبٌك اإلهالن على التكلفة األولٌة لجمٌع اآلالت والمعدات  ،الممدرة بـ  ٪67من التكلفة اإلجمالٌة لرأس المال
للمصفاة (جونز وبوجادو  )0116 ،أو  0.05ملٌار دوالر أمرٌكً .مع عمر نباتً ٌبلغ  01عاما  ،سٌتم اعتبار
االستهالن السنوي للخط المستمٌم بنسبة  ٪ 5عند  000.52ملٌون دوالر أمرٌكً سنوٌا.
 .0تكالٌف الصٌانة
تمدر تكالٌف الصٌانة بنسبة  ٪7من تكلفة رأس المال سنوٌا (  ، )1996 ،Keoseoghliأو  057.54ملٌون دوالر
أمرٌكً سنوٌا.
 .2األجور والتكالٌف اإلدارٌة
توظف المصفاة النموذجٌة  511إلى  751شخصا  ٪05 ،منهم من المهندسٌن  ،و  ٪51من العاملٌن  ،والبالً من
العمالة ( .)2006 ،Hsu & Robinsonبالنسبة لمصفاة  611،474برمٌل فً الٌوم  ،والتً نعتبرها سعة متوسطة
الحجم  ،فسوف نفترض  605موظفا براتب شهري ٌبلغ  0511دوالر و  0111دوالر و  811دوالر للمهندسٌن
والمشغلٌن والعمال على التوالً .وبالتالً ستبلغ تكلفة األجر السنوي  02.69ملٌون دوالر أمرٌكًٌ .ذكر أن المصفاة
المدٌمة كانت توظف  295عامال ولت التشغٌل (حمدان .)0112
 .4تكالٌف التؤمٌن
سٌتم احتساب تكلفة تؤمٌن ثابتة بنسبة  ٪5من تكلفة رأس المال على أنها تمثل مخاطر سٌاسٌة  ،تصل إلى 067.9
ملٌون دوالر أمرٌكً سنوٌا طوال فترة المشروع.
تصل التكالٌف الثابتة المذكورة أعاله  ،بما فً ذلن االستهالن والصٌانة واألجور والتؤمٌن إلى  450.7ملٌون دوالر
أمرٌكً سنوٌا.
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 .1.3.1تكالٌف التشغٌل المتغٌرة
تملبت أسعار النفط الخام بشكل كبٌر خالل العمد الماضً  ،مما أظهر حساسٌة عالٌة للظروف االلتصادٌة العالمٌة
وكذلن الصراعات فً مناطك اإلنتاج مثل العراق ولٌبٌا .فً دراستنا  ،سننظر فً  .F.O.Bتكلفة خام البصرة الخفٌف
فً سبتمبر  0100بسعر  97.96دوالر أمرٌكً ( .)2013 ،EIAتمدر تكلفة الشحن بما فً ذلن تكالٌف التؤمٌن حول
العالم بمبلغ  0دوالر أمرٌكً للبرمٌل أو ألل ( .)2010 ،Van Vactorتكالٌف المعالجة  ،التً تتكون من تكالٌف
المواد الكٌمٌائٌة والمواد االستهالكٌة األخرى الالزمة لعملٌات التكرٌر  ،سٌتم اعتبارها بسعر  2دوالرات للبرمٌل ،
وهو رلم متحفظ للغاٌة (حمدان ٌ .)0112 ،إدي الجمع بٌن  .F.O.Bوالشحن وتكالٌف المعالجة إلى تكلفة المصفاة
 010.96دوالرا أمرٌكٌا للبرمٌل والتً سٌتم استخدامها فً تحلٌلنا.
 .2.3.1رأس المال العامل
ٌمثل رأس المال العامل مبلغ الرصٌد النمدي المتاح  ،والذي سٌكون مطلوبا فً بداٌة العملٌات بسبب عدم التوافك بٌن
التدفمات النمدٌة الداخلة والتدفمات النمدٌة الخارجة (روس  ،وٌسترفٌلد  ،جافً  ،واألردن  .)0119 ،سنفترض أن رأس
المال العامل سٌتعٌن علٌه تغطٌة األجور ونفمات المعالجة للشهر األول من تشغٌل المصفاة على النحو التالً:
 أجور شهر واحد تمدر بـ  0.04ملٌون دوالر. مصارٌف معالجة بمٌمة  20ملٌون دوالر أمرٌكً تتعلك بمعالجة حوالً  281.111برمٌل فً الٌوم.فً ولت الحك  ،سننظر فً رأس المال العامل المطلوب  22ملٌون دوالر أمرٌكً للسنة األولى.

 .4.1عوائد المشروع
ستنشؤ عائدات المشروع من بٌع المنتجات البترولٌة المكررة .ومن ثم فهً تساوي ناتج المنتجات بالبرمٌل سنوٌا
مضروبا فً سعر كل منتج  ،على افتراض أن أي فائض ٌباع للسوق الخارجً.
 .1.4.1تسعٌر المنتجات البترولٌة
سوف تفترض دراستنا أسعارا ثابتة لكل من اإلٌرادات والتكالٌف  ،مما ٌلغً الحاجة إلى مراعاة آثار التضخم
وتملبات األسعار .استخدمنا فً الفصل السادس أسعار النفط الخام لشهر سبتمبر أثناء حساب التكالٌف المتغٌرة .نظرا
لطبٌعة سلسلة التورٌد  ،فإن أسعار المنتجات البترولٌة متخلفة عموما عن أسعار النفط الخام .على هذا النحو  ،سوف
نستخدم أسعار نوفمبر للمنتجات المكررةٌ .وضح الجدول أدناه أسعار المنتجات البترولٌة المختلفة كما حددتها وزارة
الطالة والمٌاه  ،المدٌرٌة العامة للبترول  ،فً  6نوفمبر ( 0100المراسٌم  414و  415و  .)416تم استخدام سعر
صرف لدره  515،0لٌرة لبنانٌة لكل دوالر أمرٌكً.

التكلفة األساسٌة للمنتجات البترولٌة بالدوالر األمرٌكً اعتبارا من  6نوفمبر 0100

تمثل األسعار المذكورة أعاله التكلفة المادٌة للمنتج  ،والتً ال تشمل الرسوم والنمل والبدالت والعموالت والضرائب.
فً دراستنا  ،لمنا بدمج نوعً البنزٌن  95و  98أوكتان معا .وبالتالً  ،فإن سعر بنزٌن المحرن المذكور أعاله هو
متوسط مرجح للسعرٌن الفردٌٌن استنادا إلى نسب واردات الولودٌن  ،حٌث ٌبلغ حجم واردات  95أوكتان تمرٌبا ست
مرات تمرٌبا من  98أوكتان.
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 .1.4.1مستوٌات إنتاج المنتجات البترولٌة
كما هو محسوب فً الفصل السابك  ،ستكون المصفاة الجدٌدة لادرة على معالجة  474.6ألف برمٌل فً الٌوم  ،مع
توزٌع الناتج كما هو موضح فً الجدول أدناه
عند حساب المخرجات السنوٌة  ،سنفترض أن ٌ 221وم تشغٌل سنوٌا إلغالق الصٌانة الدورٌة باإلضافة إلى
اإلغالق المسري غٌر المتولع .خالل السنوات الثالث األولى من التصمٌم والبناء ٌ ،كون الناتج صفرا .عالوة على ذلن
 ،سننظر فً كفاءة التكرٌر بنسبة  ٪ 81خالل السنة األولى من التشغٌل  ،و  ٪ 91للسنة الثانٌة  ،والمدرة الكاملة من
السنة الثالثة فصاعدا .مع أخذ كل ما سبك فً االعتبار  ،نحصل على جدول اإلنتاج التالً:

اإلنتاج السنوي للمصفاة لكل منتج بترولً بآالف البرامٌل
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وتجدر اإلشارة إلى أن المصفاة ستكون لادرة على إنتاج المزٌد من المنتجات البترولٌة مثل األسفلت والبالستٌن
والشمع ومواد التشحٌم والبتروكٌماوٌات األخرى  ،ولكن تركٌزنا الرئٌسً على المنتجات الرئٌسٌة الخمسة المذكورة
أعاله.
 .1.4.1تٌارات اإلٌرادات
ٌمكن اآلن حساب تدفك اإلٌرادات من بٌع المنتجات البترولٌة عن طرٌك ضرب اإلنتاج السنوي لكل منتج فً سعره.
ٌوضح الجدول التالً اإلٌرادات طوال فترة المشروع:

تدفك اإلٌرادات فً السنة (بالملٌون دوالر أمرٌكً)

 .5.1تمٌٌم المشروع
 .2.8.1إطار التمٌٌم – التموٌل
فً تمٌٌمنا المالً للمشروع  ،ومن وجهة نظر المستثمر  ،سننظر فً حالة نظرٌة ٌكتمل فٌها التموٌل بالكامل من
خالل لرض مباشر من البنن الدولً .فً حٌن أنه من غٌر المحتمل أن ٌكون ذلن ممكنا نظرا لحجم المرض  ،إال أنه
نهج بسٌط ومعمول لتمٌٌم المشروع .اعتبارا من ٌ 21ونٌو  ، 0100تراوحت معدالت الفائدة التً ٌمدمها البنن الدولً
بٌن  ٪0.19و  ٪7.06على المروض بالدوالر األمرٌكً  ،مع  ٪81من المروض التً تحمل متوسط فائدة مرجح بنسبة
 .٪0.2تراوح استحماق المرض بٌن  1.45إلى  9.6سنة (الكشوف المالٌة للبنن الدولً ٌ 21 ،ونٌو  .)0100نظرا
لحجم المرض وبغٌة البماء على الجانب المحافظ  ،سننظر فً معدل فائدة أعلى بكثٌر ٌبلغ  ٪00مدفوعا طوال فترة
المشروع .وبالنظر إلى أن السنة األولى ستركز بشكل رئٌسً على الجانب المانونً وعملٌة تمدٌم العطاءات لشركات
التصمٌم والمماوالت  ،سٌتم تحصٌل مبلغ المرض فً السنة الثانٌة من المشروع  ،مع فترة سماح مدتها سنتان  ،مما
ٌعنً أن سٌتم دفع الدفعة األولى فً عام ( 0106سنتان من بدأ المشروع) عندما تصبح المصفاة جاهزة للعمل .جدول
السداد سٌكون على النحو التالً:
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جدول سداد المرض (ملٌون دوالر أمرٌكً)

 .1.8.1طرق التمٌٌم
سٌتم استخدام الجدول الزمنً غٌر المخصوم لإلٌرادات والتكالٌف الواردة فً الملحك  4فً طرق التمٌٌم الثالثة
التالٌة :صافً المٌمة الحالٌة ومعدل العائد الداخلً وفترة االسترداد.
 .0صافً المٌمة الحالٌة
تعد  NPVثانً أكثر تمنٌات التمٌٌم استخداما بٌن  ، Jaffe ،Westerfield ،CFOs (Rossو .)2009 ،Jordan
إنه بسٌط وٌمكن االعتماد علٌه دائما .من خالل خصم التدفمات النمدٌة للمشروع إلى الحاضر بتكلفة رأس المال  ،فإنه
ٌؤخذ فً االعتبار المٌمة الزمنٌة للنمود بٌنما تتجاهلها مناهج أخرى .بموجب هذه الطرٌمة ٌ ،عتبر المشروع مجدٌا
التصادٌا إذا كان صافً المٌمة الحالٌة له إٌجابٌا .تكلفة رأس المال التً سنستخدمها هً تكلفة الدٌن بنسبة  ٪00حٌث ال
ٌتم استخدام حموق الملكٌة فً تموٌل المشروع .بعد تطبٌك صافً المٌمة الحالٌة على التدفك المخصوم لإلٌرادات
والتكالٌف  ،نحمك صافً المٌمة الحالٌة الذي ٌساوي  94ملٌون دوالر أمرٌكً .نظرا ألن صافً المٌمة الحالٌة إٌجابً ،
ٌعتبر المشروع مجدٌا التصادٌا.
 .0معدل العائد الداخلً ()IRR
 IRRهو أسلوب التمٌٌم األكثر استخداما  ،حٌث ٌوفر معدل العائد الداخلً للمشروع .هو المعدل الذي ٌتسبب فً
صافً المٌمة الحالٌة للمشروع ٌساوي الصفر (روس  ،وٌسترفٌلد  ،جافً  ،واألردن ٌ .)0119 ،عتبر المشروع مجدٌا
إذا كان  IRRأكبر من تكلفة رأس المال وغٌر لابل للتنفٌذ بخالف ذلن .بعد تطبٌك طرٌمة  IRRعلى تدفك اإلٌرادات
والتكالٌف  ،نحصل على ٌ IRRساوي  .٪00.4نظرا ألن  IRRأكبر من تكلفة رأس المال للمشروع ( ، )٪ 00فإن هذا
ٌعزز أٌضا نتٌجة طرٌمة صافً المٌمة الحالٌة حٌث ٌكون المشروع مجدٌا التصادٌا.
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 .2فترة االسترداد
فترة االسترداد لالستثمار هً المدة الالزمة لبدء إٌرادات المشروع فً تغطٌة تكالٌفه .إنها طرٌمة بسٌطة ومستخدمة
على نطاق واسع حٌث ٌحدد المستثمر تارٌخا محددا السترداد استثماراته (روس ووٌسترفٌلد وجافً واألردن ،
ٌ .)0119تمثل الضعف الرئٌسً لهذه الطرٌمة فً أنها تتجاهل تولٌت التدفمات النمدٌة خالل فترة االسترداد وكذلن
لٌمتها الزمنٌة.

حساب فترة االسترداد Payback Period Calculation

وفما للجدول أعاله لتدفمات اإلٌرادات الصافٌة التراكمٌة ٌ ،نمطع المشروع حتى فً عام  ، 0102أي بعد  01سنوات
من بدء المشروع .مع عمر نباتً ٌبلغ  01عاما  ،سننظر فً هذه النتٌجة كعامل إٌجابً فً لبول المشروع.
 .1.8.1تحلٌل الحساسٌة
فً هذا المسم  ،سنموم بتمٌٌم آثار التكلفة األولٌة للمشروع  ،وتكالٌف النفط الخام  ،وحجم المصفاة على صافً المٌمة
الحالٌة للمشروع و .IRR
 .0أفضل سٌنارٌو
فً هذا السٌنارٌو  ،سنفترض أن تكالٌف رأس المال للمشروع لد انخفضت بنسبة  ٪01لتصبح  2.102ملٌار دوالر
أمرٌكً  ،وتكلفة الدٌن  ٪9بدال من  .٪00والنتٌجة هً ٌ NPVساوي  0.90ملٌار دوالر أمرٌكً و ٌ IRRساوي
 .٪05.8من الواضح أن هذا السٌنارٌو ٌحسن الوضع المالً للمشروع بؤكمله.
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 .0سٌنارٌو أسوأ حالة
فً هذا السٌنارٌو  ،سنفترض أن التكالٌف الرأسمالٌة للمشروع لد زادت بنسبة  ٪01لتصبح  2.694ملٌار دوالر
أمرٌكً  ،وتكلفة الدٌن  ٪00بدال من  .٪00والنتٌجة هً  NPVسلبً بمٌمة  0ملٌار دوالر أمرٌكً و ٌ IRRساوي .٪8
مع صافً المٌمة الحالٌة السلبٌة ومعدل عائد داخلً ألل من تكلفة الدٌن  ،لم ٌعد المشروع مربحا فً ظل هذا السٌنارٌو.
 .2تؤثٌر حجم المصفاة
من المفٌد فهم تؤثٌر حجم المصفاة على ربحٌة المشروع  ،حٌث إنه ٌملً التكلفة الرأسمالٌة للمشروع  ،وإٌراداته ،
وكذلن تكالٌفه الثابتة والمتغٌرةٌ .مدم الجدول أدناه صافً المٌمة الحالٌة للمشروع لمدرات المصافً المختلفة فً إطار
السٌنارٌو األساسً:
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تؤثٌر حجم المصفاة على ربحٌة المشروع

نالحظ أن أي حجم مصفاة ألل من  474ألف برمٌل فً الٌوم ٌجعل المشروع غٌر مربح  ،كما أن زٌادة الطالة
اإلنتاجٌة تحسن من ربحٌة المشروع .تفسر هذه النتٌجة فً الوالع لماذا ٌتم إغالق معظم المصافً ذات المدرات
المنخفضة (.)1996 ،Keoseoghli
 .3.8.1النتائج
على الرغم من النتائج السلبٌة فً أسوأ السٌنارٌوهات  ،ال ٌزال بإمكاننا أن نستنتج أن مصفاة نفط جدٌدة فً لبنان
هً مشروع مربح  ،خاصة عند النظر فً العوامل المحافظة للغاٌة التً تم استخدامها فً التمٌٌم  ،من حٌث سعر فائدة
المرض  ،الخام تكالٌف النفط  ،وهامش المخاطر السٌاسٌة .ومع ذلن  ،لبل المفز إلى أي استنتاج  ،من الضروري أٌضا
ممارنة التكلفة النهائٌة لمعالجة برمٌل واحد من النفط فً مصفاتنا الجدٌدة بتكلفة برمٌل مستورد من النفط الخام المعالج.
وهذا سٌمكننا من ممارنة المدرة التنافسٌة للمصفاة المحلٌة الجدٌدة مع السوق.
نظرا العتبار خام البصرة الخفٌف بمثابة المادة األولٌة لمصفاة جدٌدة  ،والتً حسبت التكلفة المتغٌرة للخام  ،سننظر
فً سعر الخام الخام كؤساس للممارنة .تنشر  Plattsأسعار  Netbackللخامات المختلفة من مصافً مختلفة حول
العالم  ،والتً تتضمن منصة نمذجة المصفاة  ،وتكالٌف المعالجة  ،باإلضافة إلى عوامل أخرى  ،وبالتالً توفٌر تمدٌر
لمٌمة برمٌل واحد من الخام المعالج .ولد وجد أن متوسط سعر صافً ضوء البصرة الخفٌف للفترة نفسها 015.95
دوالر أمرٌكً للبرمٌل ( .)2012 ،Crude Oil Marketwireلتحمٌك االتساق  ،سنضٌف نفس تكلفة الشحن التً تبلغ
 0دوالرا أمرٌكٌا للبرمٌل والتً تم استخدامها فً الفمرة  ، 5.2مما أدى إلى تكلفة استٌراد  017.95دوالرا أمرٌكٌا
لكل برمٌل من النفط الخام المعالج.
لتمدٌر تكلفة معالجة الخام المحلً  ،نحتاج إلى حساب إجمالً تكلفة التشغٌل السنوٌة وتمسٌمها على إجمالً اإلنتاج
السنويٌ .بلغ إجمالً تكالٌف التشغٌل السنوٌة  ،بما فً ذلن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة (باستثناء تكالٌف التؤمٌن)
 419،06ملٌون دوالر أمرٌكً  ،عندما تعمل المصفاة بؤلصى طالتها فً ظل السٌنارٌو األساسً .من ناحٌة أخرى ،
فإن التكلفة السنوٌة بالنسبة إلى تكلفة رأس المال هً التكلفة السنوٌة للمصفاة البالغة  2.259ملٌار دوالر أمرٌكً لمدة
 01عاما بسعر فائدة  ، ٪00والذي ٌبلغ  400.8ملٌون دوالر أمرٌكً سنوٌاٌ .بلغ اإلنتاج السنوي للمصفاة 056.6
ملٌون برمٌل (مع مراعاة ٌ 221وم عمل فً السنة) .مع أخذ كل ما سبك فً االعتبار ٌ ،نتهً بنا األمر بالتكلفة التالٌة
لمعالجة برمٌل واحد من النفط الخام 017.47 = 056.6 / )400.8 + 419،06( :دوالر أمرٌكً
ٌإكد هذا التحلٌل أوال صحة نموذجنا  ،حٌث إن تكلفة شحن برمٌل معالج واحد من خام البصرة إلى لبنان (017.95
دوالر أمرٌكً) والتكلفة المحلٌة ( 017.47دوالر أمرٌكً) لابلة للممارنة تماما .وثانٌا ٌ ،ظهر أن المصفاة الجدٌدة لن
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تكون مربحة فحسب  ،بل ستنافس أٌضا فٌما ٌتعلك بالسوق الخارجً  ،الذي ٌضمن أٌضا بٌع فائض اإلنتاجٌ .مكن أن
تعزى هذه الحافة إلى المدرة التجهٌزٌة الكبٌرة للمصفاة الجدٌدة.
 .3.1أثر احتٌاطٌات النفط الوطنٌة المتولعة
فً عام  ، 0101لدرت هٌئة المسح الجٌولوجً األمرٌكٌة أن حوض بالد الشام بؤكمله  ،الذي ٌشمل أجزاء من
فلسطٌن المحتلة ولبنان وسورٌا ولبرص ٌ ،مكن أن ٌحتوي على ما ٌصل إلى  0.7ملٌار برمٌل من النفط المابل
لالستخراج و  000ترٌلٌون لدم مكعب من الغاز الطبٌعً المابل لالسترداد .للممارنة  ،تمتلن لٌبٌا احتٌاطٌات من الغاز
تبلغ  52ترٌلٌون متر مكعب .لدم واحتٌاطٌات النفط  61ملٌار برمٌل .فً تموز ٌ /ولٌو وتشرٌن األول  /أكتوبر 0101
 ،لدم لبنان إلى األمم المتحدة خرائط ولوائم اإلحداثٌات الجغرافٌة لتحدٌد منطمته االلتصادٌة الخالصة .فً آب /
أغسطس  ، 0101أصدر لبنان لانونا ٌسمح باستكشاف والتنمٌب عن النفط والغاز البحري [مالن تمً الدٌن LIPE ،
 ، ]2012وفً  7تشرٌن الثانً  /نوفمبر  ، 0100عٌّنت الحكومة اللبنانٌة  6أعضاء فً إدارة لطاع النفط [ جرٌدة
السفٌر  8تشرٌن الثانً  ، ]0100وهً الخطوة األخٌرة فً بناء اإلطار المانونً لبل مرحلة تمدٌم العطاءات للتنمٌب
عن موارد النفط والغاز وحفرها الكمٌة الكبٌرة من البٌانات التً تم إنتاجها وتفسٌرها لوزارة الطالة والمٌاه اللبنانٌة من
لبل الشركات الخاصة  ،مثل المسح الزلزالً ثنائً األبعاد وثالثً األبعاد  ،تثبت آفالا أكثر جاذبٌة لالحتٌاطٌات البحرٌة
فً لبنان [ .]LIPE 2012 ،Naderفً هذا الصدد ٌ ،جب أخذ نمطتٌن بعٌن االعتبار .النمطة األولى هً أنه على الرغم
من جمٌع الدراسات الواعدة بشكل متزاٌد من لبل المصادر المختلفة  ،ال ٌزال استخراج النفط والغاز من لبنان على
الشاطئ مجرد تمدٌر حتى ٌتم حفر آبار االختبار األولى  ،والتً ستثبت بعد ذلن كمٌات وكمٌات االحتٌاطٌات  ،وبالتالً
سواء كانت بالفعل جدٌرة التصادٌا باالنتعاش واالستخراج أم ال .والنمطة الثانٌة هً أن المسوحات األولٌة تظهر أن
الغاز الطبٌعً هو المورد األهم بـ 000ترٌلٌون لدم مكعب  ،فً حٌن ٌمدر احتٌاطً النفط بـ  0.7ملٌار برمٌل فمط ،
وذلن لحوض بالد الشام بؤكمله.
ٌعتمد خبراء الصناعة أنه فً أفضل السٌنارٌوهات  ،هنان حاجة إلى حوالً  01سنوات حتى ٌنتج لبنان أول برمٌل
من النفط  ،وذلن بسبب طبٌعة عملٌة االستكشاف والتنمٌب  ،باإلضافة إلى الفساد السٌاسً وعدم الكفاءة فً لبنان. .
فً ضوء كل ما سبك  ،سنتصور سٌنارٌو تتمكن المصفاة من تلبٌة نصف احتٌاجاتها من النفط الخام من االحتٌاطٌات
البحرٌة المإكدة  ،وذلن اعتبارا من عام  .0102سنفترض أن التؤثٌر الرئٌسً سٌكون على التكلفة من النفط الخام ،
والتخلص من تكالٌف الشحن والتؤمٌن  ،باإلضافة إلى التدفك الثابت والمضمون للمواد الخام  ،وبالتالً اإلنتاج .مع
تكالٌف الشحن التً تبلغ لٌمتها  0دوالرا للبرمٌل  ،سنفترض أن تكلفة النفط الخام الناتجة ستكون  010.96دوالرا
أمرٌكٌا للبرمٌل بدال من  010.96دوالرا أمرٌكٌا للبرمٌل  ،حٌث ال ٌزال ٌتم توفٌر نصف المدخالت بواسطة النالالت.
بعد تنفٌذ طرق تمٌٌم  NPVو  IRRبموجب هذا السٌنارٌو ٌ ،نتهً بنا األمر إلى  NPVبمٌمة  466.2ملٌون دوالر
أمرٌكً و  IRRبنسبة  .٪00.7للممارنة  ،كانت  NPVو  IRRتساوي  94ملٌون دوالر أمرٌكً و  ٪00.4على التوالً
 ،فً تمٌٌمنا األصلً للمصفاة.
 .2..1الخالصة والتوصٌات
عند النظر فٌما إذا كان ٌجب تنفٌذ مشروع بناء مصفاة نفط جدٌدة فً لبنان أم ال ٌ ،جب تمٌٌم وفحص عدة عوامل
لبل أي توصٌة.
أثبتت الدراسة أن المشروع مربح فً ظل السٌنارٌو األساسً  ،ولكن لٌس بدون مخاطر عالٌة  ،حٌث اتضح أنه
ضار فً أسوأ السٌنارٌوهات .ومع ذلن  ،من المهم تسلٌط الضوء على حمٌمة أنه تم اعتماد نهج محافظ طوال الدراسة
 ،بشكل رئٌسً فً تمدٌر تكالٌف معالجة النفط الخام وشحنه  ،وتكالٌف الصٌانة والتؤمٌن  ،واستخدام تكلفة دٌن مرتفعة
بنسبة  ٪00فً حٌن أن فائدة البنن الدولً معدالت المروض بالدوالر األمرٌكً ألل من  ، ٪7.06وفما لبٌاناتها المالٌة
لشهر ٌونٌو  .0100واستندت الدراسة أٌضا إلى بٌانات تارٌخٌة لوٌة الستهالن المنتجات البترولٌة فً لبنان تم جمعها
من لاعدة بٌانات إدارة معلومات الطالة األمرٌكٌة باإلضافة إلى وثائك من العام مدٌرٌة النفط فً لبنان .وكانت النتٌجة
انحدارا جٌدا وتولعا لجمٌع المنتجات (باستثناء زٌت الولود المتبمً)  ،وزٌادة سنوٌة بنسبة  ٪2.6فً إجمالً االستهالن
طوال فترة المشروع .زادت ربحٌة المصفاة أكثر عندما تم دمج احتٌاطٌات النفط المتولعة فً لبنان فً حساب تكالٌف
النفط الخام  ،مما رفع صافً المٌمة الحالٌة للمشروع و  IRRمن  94ملٌون دوالر و  ٪00.4إلى  466.2ملٌون و
 ٪00.7على التوالً.
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كما تم تناول منظور مختلف لجدوى المصفاة فً الدراسة  ،حٌث تم ممارنة التكلفة المحلٌة لمعالجة برمٌل واحد من
النفط الخام بتكلفة استٌراد برمٌل واحد من النفط الخام المعالج .وأفضت النتائج مرة أخرى إلى تفضٌل اإلنتاج المحلً ،
مإكدة المدرة التنافسٌة للمصفاة الجدٌدة فٌما ٌتعلك بالسوق الخارجً  ،والتؤكد من إمكانٌة بٌع الفائض بسهولة إلى
الخارج.
لبل اتخاذ أي لرار بناء على التحلٌل الكمً أعاله  ،من األهمٌة بمكان أن ننظر إلى الفوائد غٌر المباشرة والعوائك
التً تواجه المصفاة .العامل األكثر أهمٌة لصالح المصفاة هو زٌادة األمن االلتصادي من خالل إنشاء حاجز ضد
التملبات الخارجٌة العالمٌة فً أسعار النفط .فً هذا الجانب  ،ستم ّكن المصفاة الحكومة فً نهاٌة المطاف من إدارة
أفضل لتورٌد وتسعٌر المنتجات المكررة وتحسٌن االستمرار االلتصادي .فائدة أخرى غٌر مباشرة لتشغٌل مصفاة جدٌدة
هً خلك فرص عمل وتطوٌر المنطمة المحٌطة بالمصفاة  ،وخاصة مدٌنة طرابلس.
على الجانب السٌاسً  ،لد ٌفٌد الفساد وانعدام الشفافٌة فً نظامنا بعض المجموعات السٌاسٌة على حساب ربحٌة
المشروع .لد ٌواجه المشروع كذلن مماومة من الجماعات السٌاسٌة األخرى التً تستفٌد من الوضع واالستراتٌجٌة
الحالٌة .فً هذا الصدد  ،لد ٌكون تموٌل المشروع بموجب عمد  BOTحال جٌدا ألنه ٌملل من المخاطر  ،وٌضمن
اإلدارة السلٌمة للمنشؤة  ،وٌضمن نمل الدراٌة والخبرة إلى الموظفٌن المحلٌٌن بحلول نهاٌة فترة االمتٌاز .
فً الختام  ،نمٌل إلى التوصٌة ببناء مصفاة نفط جدٌدة  ،خاصة بموجب عمد  .BOTعلى الرغم من التحدٌات
السٌاسٌة الشدٌدة التً لد تواجهها طوال حٌاتها  ،إال أن الزٌادة فً االستمرار االلتصادي والتنمٌة إلى جانب االعتماد
األلل على السوق الخارجٌة  ،ستبرر جدوى المشروع فً رأًٌ الشخصً.

 .1تطبٌك نهج دٌنامٌكٌات النظام ()System Dynamics Approach

 .2الخالصة
فً العام  1996كان باإلمكان إعادة تؤهٌل مصفاة طرابلس لٌس للجانب اإللتصادي فمط وإنما للجانب اإلجتماعً
الناجح .وفً عام  2003جاءت دراسة مفادها بؤهمٌة تجدٌد المصفاة بدل من صٌانتها لتجنب تكالٌف مرتفعة وفعالٌة
منخفضة.
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وخلصت الدراسة أعاله (ألٌمت عام  )2013بؤهمٌة تجدٌد آالالت والمعدات وبهذا كانت الدراسة مفصلة لحاجة السوق
الحالٌة والمتولعة فً العشرٌن سنة المادمة مرفمة بجدوى إلتصادٌة .وأظهرت الدراسة ربحٌة المشروع وإسترداد تكالٌفه
بعد عشر سنوات من بدءه ,علما أنه لن ٌصل إلى منافسة المستورد من الخارج.
إال أن وجود كمٌات وافرة من النفط والغاز فً المٌاه اإلللٌمٌة اللبنانٌة سٌكون له تؤثٌر ومردود إٌجابً على هذا
المشروع  ,مراعٌن بذلن تغٌرات الطلب واإلستهالن على النفط مع تغٌر الظروف اإلللٌمٌة ومرور األعوام.

56

المراجع

[1] http://wikimapia.org/6036088/Tripoli-Oil-Installations-TOIL
[2] www.geoexpro.com
[3] Lebanese Oil Installations. 2016. www.leboilinst.com
[4] Personal communication with Mr. Karim Osseiran at the Ministry of Energy and Water on 10 September
2015.
[5] Lebanese Oil Installations. 2016. http://www.leboilinst.com
[6] Personal communication with Mr. Karim Osseiran at the Ministry of Energy and Water on 10 September
2015
[7] Sources: Bassil, Gebran. “Policy Paper for the Electricity Sector”. June 2010
[8] MoE, 2010, State of the Environment Report
[9] EDL website, www.edl.gov.lb, Personal communication with Mr. Karim Osseiran at the MoEW on 10
September 2015
[10] Personal communication with Mr. Karim Osseiran at the Ministry of Energy and Water on 10 September
2015
[11] http://www.databank.com.lb/docs/tripoli%20oil%20installations%201998.pdf
 منشآت المإسسة-[ مإسسة كهرباء لبنان12]
[13] https://www.refinerymaps.com/Lebanon.html
[14] Downey, 2009
[15] Feasibility study for a new oil refinery in Lebanon, by Ahmad Akram Sinno, January 2013
[16] Feasibility study of the rehabilitation of the Tripoli refinery, Hratch Antoine Keoseoghli, Septembre 1996
[17] Feasibility study of the rehabilitation and expansion of existing oil refineries in Lebanon, Melhem Riad
Hamdan, June 2003
[18] https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%B7
[19] http://www.aiosh.org/PublicFiles/File/gaz-oil.pdf
[20]https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%
D9%86%D9%81%D8%B7

57

