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سبتمبر 2020
ماجد السويلم

يصنف الغاز على أنه
الوقود المثالي للمساعدة
في التحول نحو الطاقة
النظيفة والمستدامة
والميسورة التكلفة

يصنف الغاز على أنه الوقود المثالي للمساعدة في التحول نحو الطاقة
النظيفة والمستدامة والميسورة التكلفة لدى العديد من الدول ،وعلى
الرغم من أهمية الغاز للعديد من القطاعات ،مثل قطاعات توليد الطاقة
الكهربائية وصناعة البتروكيماويات والنقل والتدفئة ،إال أننا نجد أن العديد
من الشركات النفطية تقوم بالتخلص من الغاز المصاحب إلنتاج النفط الخام
عند اآلبار النفطية أو محطات تجميع النفط والغاز عبر إحراقه وهذا يعرف
بعملية "اإلحراق" ،أو بإطالقه مباشرة في الهواء وهي العملية المعروفة
باسم "التنفيس" مما يتسبب في تراكم الغازات الدفيئة ( )GHGsفي
الغالف الجوي .تتخلص هذه الشركات من الغاز المصاحب دون االستفادة منه
ألسباب عديدة ،منها القيود المفروضة على البنى التحتية ،ونقص الحوافز
المالية اللتقاط الغاز ومعالجته ،وضعف األطر التنظيمية أو الحقوق التعاقدية
الملزمة.
قدر البنك الدولي كمية الغاز الطبيعي المشتعل في صناعة النفط والغاز في
عام 2018م بحوالي  5.1تريليون قدم مكعب ( ،)World Bank 2018التي
ً
فضل عن انبعاث أكثر
تعادل طاقة مهدرة بمقدار  770مليار كيلوواط /ساعة
من  310مليون طن من الكربون .وقد نجحت العديد من الدول والشركات
النفطية بسبب مثل هذه اإلحصائيات المثيرة للقلق والهدر للموارد الغازية في
التخفيف من عمليات إحراق وتنفيس الغاز في صناعاتها النفطية كالمملكة
العربية السعودية.

تعد المملكة العربية
السعودية أحد أبرز األمثلة
في هذا المجال؛ ألن
تدابير التخفيف من إحراق
الغازات التي اتخذت
نجاحا
في المملكة تمثل
ً
بارزا ،برز فيه التكامل
ً
بين الحكومة السعودية
والقطاع النفطي في الحد
من الحرق وتحويل الغاز
من منتج ثانوي إلى سلعة
ثمينة يعتمد عليها قطاعي
الطاقة والبتروكيماويات

تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز األمثلة في هذا المجال؛ ألن تدابير
بارزا ،برز
نجاحا ً
التخفيف من إحراق الغازات التي اتخذت في المملكة تمثل ً
فيه التكامل بين الحكومة السعودية والقطاع النفطي في الحد من الحرق
وتحويل الغاز من منتج ثانوي إلى سلعة ثمينة يعتمد عليها قطاعي الطاقة
والبتروكيماويات .تشير التقديرات في الفترة التي سبقت عام 1975م
إلى أنه تم حرق أو تنفيس أكثر من  4مليارات قدم مكعب قياسي من الغاز
المصاحب المنتج لعملية استخراج النفط ،وكان يمكن لهذه العملية أن تستمر
لوال بناء نظام شبكة الغاز الرئيسة في المملكة العربية السعودية (،)MGS
وهي عبارة عن شبكة من مرافق تجميع الغاز وخطوط األنابيب اللتقاط الغاز
ومعالجته واستخدامه كوقود ومواد أولية للصناعات البتروكيماوية المعتمدة
على الغاز المزمع إنشاؤها في كل من الجبيل وينبع (.)Al-Ghamdi 2018
سعت شركة أرامكو السعودية بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي على
الغاز في المملكة العربية السعودية -ال سيما خالل العقدين الماضيين -إلى
إيجاد حلول لتلبية هذا الطلب ،وقد نجحت في خفض حرق الغاز في أنشطة
االستكشاف واإلنتاج من خالل تحديث منشآتها واستخدام تقنيات مالئمة
ألغراض التقليل من عمليات إحراق الغازات ومنع تنفيسها .وفي عام 2018م
تم التخلص التدريجي من حرق الغاز عند رؤوس اآلبار ،وخفض حرق الغاز
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المعتاد في مرافق المعالجة إلى  80.9تريليون قدم مكعب ،وهو أمر جعل
المملكة العربية السعودية تتبوأ المرتبة الرابعة ألقل الدول كثافة إلحراق الغازات
من بين جميع دول مجموعة العشرين.
الشكل  .1كثافة إحراق الغاز في دول مجموعة العشرين.
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺸﺘﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺘﺞ
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المصدر :البنك الدولي
* لم يتم الحصول على إحصائيات بيانات حرق الغاز لجنوب أفريقيا وألمانيا واليابان.
* ال تنتج كوريا الجنوبية النفط الخام محل ًيا.

تطورت تدابير التخفيف من إحراق الغازات بشكل تدريجي وسلس عبر تاريخ
الصناعة النفطية السعودية .ويناقش هذا التقرير مدى تقدم المملكة العربية
السعودية في تخفيف إحراق الغاز في صناعتها النفطية واإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة حتى اآلن ،والكيفية التي تكيفت بها الشركات النفطية مع هذه
اإلجراءات .كما يبرز التقرير العديد من الدروس المستفادة والحلول التكنولوجية
التي يمكن تطويرها سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الشركات
بغية الحد من عمليات إحراق الغازات ،ال سيما في الحاالت التي تمتلك فيها
ً
أصول هيدروكربونية وتقوم بتأجيرها لشركات نفطية كما هو الحال في
الدولة
العديد من الدول المجاورة.

تطورت تدابير التخفيف
من إحراق الغازات بشكل
تدريجي وسلس عبر
تاريخ الصناعة النفطية
السعودية

يعد هذا التقرير جز ًءا من سلسلة من الدراسات التي تتناول الطلب على الغاز في
المملكة العربية السعودية وضمان إمدادات الغاز المحلية والتجارة في السياق
العالمي.
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تاريخ إحراق الغازات في المملكة:
كبيرا لدى الكثير من الشركات النفطية في أوائل القرن
اهتماما
لم يلق الغاز
ً
ً
العشرين؛ إذ انصب تركيز الشركات على استخراج النفط الخام كسلعة
رئيسة والتخلص من الغاز ،لذا كان من الرائج أن تقوم الشركات بإشعال
وتنفيس الغازات المنتجة في آبار النفط حول العالم .قامت شركة ستاندرد
امتيازا من
أويل أوف كاليفورنيا (- )Standard Oil of Californiaالتي منحت
ً
قبل الحكومة السعودية الستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في المملكة-
باألمر ذاته عبر إشعال الغازات في رؤوس اآلبار واستمرت على هذا المنوال
لعدة سنوات حتى بعد قيامها ببيع حصص في أعمالها السعودية لشركات
النفط األمريكية الكبرى األخرى ،وتسميتها بشركة النفط العربية األمريكية
"أرامكو".
الغ َّوار في عام 1948م
وقد زاد إنتاج النفط في المملكة بعد اكتشاف حقل َ
الذي يعد أكبر حقل نفط في المملكة العربية السعودية وبدأ تشغيله فيعام 1951م -ورافقه حرق المزيد من الغاز المصاحب .غير أن شركة أرامكو
لم تكن حينئذ مهتمة بالتقاط الغاز المنتج من عملياتها النفطية وكذلك
نظرا لعدم وجود أسواق محلية أو إقليمية
كان الحال مع شركة ستاندرد أويل ً
الستهالك الغاز .كما أن عملية تصدير الغاز إلى األسواق العالمية تتطلب
استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتي إن تمت ستؤثر سل ًبا على إيرادات
أرامكو على المدى القصير ،وهو أمر لم تحبذه الشركة آنذاك .باإلضافة إلى
ما سبق ،تزامنت هذه الفترة مع فترات زمنية تراجعت فيها أسعار النفط الخام
مما جعل مشاريع االلتقاط والنقل والتخزين غير مجدية من الناحية االقتصادية.
لم تكن الحكومة السعودية راضية عن حرق الغاز واستمر الخالف بينها وبين
الشفعة)
شركة أرامكو بشأن األحكام التعاقدية والحقوق االستباقية (حق ُ
للغاز المصاحب .ففي عام 1960م ،طالب المرحوم عبد الله الطريقي – أول
وزير للنفط والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية  -الشركة بوقف
إحراق الغاز المصاحب واستخدامه كمادة أولية في صناعة البتروكيماويات
المزمع إنشاؤها في المملكة (.)McMurray 2011
كما مارست وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية دورها الرقابي بمطالبة
الشركة بإعادة ضخ الغاز المنتج من عملياتها في المكامن النفطية في باطن
األرض لتوفير الدعم لضغط المكامن وتسهيل استخراج النفط الخام ،مما
أدى إلى إقامة محطتي بقيق وعين دار إلعادة تدوير الغاز اللتين بدأ تشغيلهما
في األعوام  1955و1959م على التوالي .استوعبت كل محطة منهما 200
مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب ( ،)McMurray 2011لكن سرعان
ما تم وقف العمل فيهما عندما بني نظام شبكة الغاز الرئيسة في المملكة
العربية السعودية ( )MGSفي منتصف حقبة السبعينيات.
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حاولت شركة أرامكو في منتصف السبعينيات تحويل الغاز المصاحب إلى منتج
تنافسي ،إما عن طريق بيع غاز البترول المسال ( )LPGالمنتج في مصفاة
رأس تنورة إلى األسواق المحلية والدولية وبخاصة في اليابان ( ،)IEA 2010أو
باستخدامه ألغراض توليد الطاقة الكهربائية لدعم عملياتها والمناطق السكنية
حولها ( .)Haghihara 2013ساهمت هذه المبادرات في الحد من عمليات
إحراق الغازات (الشكل  )2بنسبة تراوحت ما بين ( ٪85إلى  )٪95في حقبة
السبعينيات ،إال أن مثل هذه المبادرات كانت غير كافية من وجهة نظر الحكومة
السعودية.
هاما في تنويع
في تلك الحقبة أصبح ينظر إلى الغاز بصفة متزايدة بوصفه جز ًءا ً
االقتصاد السعودي واالبتعاد عن االعتماد الكلي على النفط الخام كمورد أوحد.
فتعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في أوائل السبعينيات مع
شركة تكساس الشرقية ( )Texas Eastern Corporationإلجراء دراسة جدوى
فنية واقتصادية .تطرقت الدراسة إلى فوائد إنشاء صناعة تكرير وبتروكيماويات
ضخمة في مدينة الجبيل على الخليج العربي ومدينة ينبع على البحر األحمر ،بيد
أن هذه الدراسة تطلبت توفير استثمارات رأسمالية كبيرة في البنية التحتية.
وعلى الطرف اآلخر ،قامت أرامكو بعرض دراسة على الوزارة اقترحت فيها
استغالل الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية ( ،)Taher 2011لكن اختيار
الحكومة السعودية وقع على الخيار االستراتيجي األول .غير أن شركة أرامكو لم
تضع الفرصة؛ إذ عرضت المساعدة شريطة مساهمة الحكومة برأسمال كبير
في العمليات المتوسطة ( ،)midstreamمما أدى إلى تحقيق مكاسب لكل من
أصحاب المصلحة والشركة.

في تلك الحقبة أصبح
ينظر إلى الغاز بصفة
متزايدة بوصفه جز ًءا
هاما في تنويع االقتصاد
ً
السعودي واالبتعاد عن
االعتماد الكلي على النفط
الخام كمورد أوحد

نظام شبكة الغاز الرئيسة:
عقدا إلنشاء نظام شبكة الغاز الرئيسة
منحت الحكومة شركة أرامكو السعودية ً
( )MGSالذي تبلغ تكلفته  12مليار دوالر اللتقاط ومعالجة واستخدام الغاز
كوقود ولقيام مصانع البتروكيماويات ،وقامت الحكومة السعودية بتمويل
معظم هذا المشروع.
كانت المكونات األساسية لـشبكة الغاز الرئيسة بحلول خريف عام 1982م
عبارة عن منشآت تجميع ومعالجة الغاز وخطوط األنابيب التي تعمل بكامل
طاقتها ( ،)Robins 2002وساهمت هذه الشبكة بالتقاط ووقف حرق حوالي
 4.2مليار قدم مكعب من الغاز ،وحالت دون انبعاث  80مليون طن من ثاني
أكسيد الكربون في الغالف الجوي سنو ًيا (الشكالن  2وAl-Ghamdi( )3
.)2018
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الشكالن 2و .3استخدام الغاز في المملكة العربية السعودية.
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المصادر :كابسارك ،بنا ًء على بيانات شركة بريتش بتروليوم ( )BPوبيانات شركة أرامكو
السعودية.

بمرور الوقت توسع نظام شبكة الغاز الرئيسة عقب تطوير المزيد من حقول
النفط والغاز غير المصاحب ،بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي
اعتبارا من عام 2018م ما
في قطاع الطاقة .جمعت شبكة الغاز الرئيسة
ً
يقرب من  3.5تريليون قدم مكعب سنو ًيا ،وتعد هذه الشبكة واحدة من
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أكبر الشبكات في العالم ،وتضم  4000كيلومتر من خطوط األنابيب ،و50
محطة لفصل الغاز ،باإلضافة إلى  7مصانع للغاز ووحدتين للغاز الطبيعي السائل
(.)NGL
اعتبارا من عام 2015م.
الشكل  .4نظام شبكة الغاز الرئيس
ً

المصدر :شركة أرامكو السعودية ()2014

تزايد الطلب المحلي على الغاز:
وفقا للنشرة اإلحصائية لمنظمة أوبك لعام
تعد المملكة العربية السعودية ً
2019م تاسع أكبر دولة منتجة للغاز في العالم ،ويبلغ إنتاجها للغاز القابل
للتسويق  11.5مليار قدم مكعب في اليوم .أدى استمرار االستثمارات في
الغاز إلى زيادة اإلنتاج بشكل مطرد على مر السنين ،مع زيادة كبيرة في اإلنتاج
على مدى العقد الماضي لتلبية الطلب المتنامي من قبل قطاعي الطاقة
والبتروكيماويات.
وعلى مدى العقود الماضية ،أنشئت العديد من شركات البتروكيماويات
كالشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) كشركة رائدة في مجال
البتروكيماويات ،إضافة إلى الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
ومؤخرا
(سبكيم )Sipchem /التي تعد من أكبر الشركات المصنعة ،وغيرهما.
ً
دخلت شركة أرامكو السعودية وبزخم كبير في قطاع البتروكيماويات عبر
مشاريع مشتركة مع شركة داو الكيميائية األمريكية (،)Dow Chemical
تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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دولة منتجة للغاز في
العالم ،ويبلغ إنتاجها للغاز
القابل للتسويق 11.5
مليار قدم مكعب في
اليوم
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وأنشأت شركة صدارة للكيميائيات التي تعد بمثابة الخطوة الرئيسة األولى
لشركة أرامكو في إطار مسعاها ألن تصبح شركة طاقة وكيماويات متكاملة
عالم ًيا .تال هذه الخطوة استحواذ أرامكو على حصة صندوق االستثمارات
العامة السعودي البالغة  ٪70في شركة سابك.
وللحصول على فهم أفضل لقرار المملكة العربية السعودية القاضي بتسخير
عوضا عن حرقه أو تنفيسه ،ينبغي فهم التطورات المذهلة
الغاز المصاحب ً
التي شهدها قطاع البتروكيماويات في المملكة ،باإلضافة إلى مراعاة أن عدد
السكان السعوديين قد نما من  25.8مليون إلى  33.7مليون خالل عقد واحد
فقط .وتزامن هذا النمو مع فترات ارتفاع أسعار النفط خاصة في الفترة ما بين
مكلفا
أمرا
ً
 2008و2014م ،مما جعل حرق النفط الخام والمنتجات األخرى ً
زخما متنام ًيا وأهمية
للغاية .وعلى هذا النحو ،اكتسب استخدام الغاز كوقود ً
كبيرة لتلبية الطلب المحلي بالدرجة األولى وإزاحة توليد الطاقة القائمة التي
تستند على حرق النفط الخام من مزيج الطاقة (الشكل .)5
الشكل  .5استهالك الوقود السنوي للطاقة في المملكة العربية السعودية بحسب
النوع.
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المصدر :تحليل كابسارك بنا ًء على بيانات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

ما كان سيتأتى للمملكة العربية السعودية أن تشهد صناعة مزدهرة
للبتروكيماويات لوال قرارها الذي اتخذته بالتنسيق مع شركة أرامكو لتسخير
الغاز المصاحب .ولم يكن في الحسبان أن يساهم الغاز بزخم كبير في توليد

تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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الطاقة؛ إذ ما يزال باإلمكان استخدام النفط الخام والوقود السائل لتوليدها.
لكن تكمن المعضلة في أن عدم تسخير الغاز المصاحب في الماضي كان
سيؤدي إلى تكبد الدولة في زماننا الراهن تكاليف إضافية وخفض في معدل
صادراتها النفطية ،ناهيك عن أن السعودية كانت ستصبح من بين أكبر ثالثة
دول تقوم بإحراق الغازات على مستوى العالم.
لنأخذ العراق على سبيل المقارنة للحصول على منظور أفضل ،تحتل
العراق المرتبة الثانية عالم ًيا من حيث إحراق الغاز بعد روسيا؛ إذ يتم إحراق
 ٪65من الغاز المنتج في صناعة النفط ومعظم هذا الغاز هو غاز مصاحب
إلنتاج النفط ،فيما يستخدم الباقي إما لتوليد الطاقة الكهربائية في
صناعة البتروكيماويات الهامشية ،أو يعاد تدويره في المكامن النفطية
كوسيلة لتعزيز استخراج النفط .وقد أدى عدم وجود بنية تحتية وسطية
اللتقاط الغاز ومعالجته ونقله إلى محطات توليد الطاقة وعدم وجود
صناعة واسعة النطاق للبتروكيماويات إلى تفاقم هذه المشكلة وهدر
كبير للغاز (.)Al Suwailem, Al Muhanna, and Shabaneh 2020
ال يوجد في العراق أي حوافز لشركات النفط العالمية العاملة في العراق اللتقاط هذا
الغاز؛ ألن إنتاج النفط الخام بالنسبة لهم هو األكثر ربحية ،كما أن عقود الخدمات
الموقعة مع هذه الشركات ال تلزمها بعدم حرق الغاز .كما يعاني قطاع الطاقة العراقي
من شيخوخة البنية التحتية ونقص الوقود ،مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بنحو
متكرر ال سيما خالل فصل الصيف عندما يكون الطلب على الطاقة الكهربائية ألغراض
التبريد في ذروته (.)Al Suwailem, Al Muhanna, and Shabaneh 2020
بنا ًء على ما سبق يتضح أنه لوال اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية
واالستثمارات المشتركة بين الحكومة وشركة أرامكو في بناء نظام شبكة الغاز
الرئيسة لربما كان سيتعين على المملكة في عام 2018م إنتاج  18مليار قدم مكعب
إضافية يوم ًيا لتلبية الطلب المحلي على الغاز ،إلى جانب إحراق  ٪65من إجمالي الغاز
المنتج ،هذا على افتراض أن تظل جميع العوامل األخرى ثابتة.
ال يمكن للمملكة العربية السعودية في واقع األمر إنتاج المزيد من الغاز؛ ألن
ذلك يتطلب إنتاج المزيد من النفط إلطالق الغاز المصاحب ،مما يتعارض مع
استراتيجية المملكة -بالتعاون مع شركائها داخل أوبك وخارجها -الرامية إلى
تحقيق االستقرار في أسواق النفط.
اهتماما أكبر للحد بقوة من عمليات إحراق
ولسد الطلب المتزايد أولت أرامكو
ً
الغازات عبر جميع مفاصل الصناعة وتطوير المزيد من حقول الغاز غير المصاحب،
بما فيها حقول الغاز غير التقليدية كحقل الجافورة.

تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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الشكل  .6إحراق افتراضي (قدره  ٪65من إجمالي الغاز) مقابل اإلنتاج الفعلي للغاز
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المصدر :تحليالت كابسارك بناء على االستعراض اإلحصائي لشركة بريتش بتروليوم
البريطانية ()BP

األنظمة البيئية والمنافع االقتصادية المشتركة:
ال توجد حال ًيا أنظمة محددة للقضاء على ممارسات إحراق وتنفيس الغازات
في مجالي التنقيب واإلنتاج في المملكة ،إال أنه توجد أنظمة ومعايير لرصد
تركيزا على األنشطة الدنيا (تكرير
وفرض قيود على أبخرة الغازات ،لكنها أكثر
ً
وتخزين النفط) في صناعة النفط والغاز .على سبيل المثال ،تفرض معايير
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ( )GAMEPأن تكون سفن تخزين النفط
التي تزيد سعتها عن  1000برميل مزودة بأجهزة للتحكم في انبعاثات األبخرة
(.)GAMEP 2001
وتعد مبادرة تحسين نوعية الهواء التي تبنتها الهيئة العامة لألرصاد وحماية
البيئة إحدى أهم المبادرات التي تعنى بقياس انبعاث الغاز وتقييم جودة
الهواء المحيط ( .)Goswami 2019على الرغم من أن هذه المبادرة تعتبر غير
ملزمة ،إال أن شركة أرامكو السعودية وشركاتها الفرعية -مثل شركة أرامكو
الخليج للعمليات -اتخذت إجراءات لتحسين جودة الهواء وأخذت هذه المبادرة
على محمل الجد بوصفها جز ًءا من إرشاداتها للصحة والسالمة والبيئة.
تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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ال حاجة للتدخل الحكومي في الحد من انبعاثات الغازات لشركات النفط طالما
أظهرت هذه الشركات اإلدارة الرشيدة لإلشراف البيئي كجزء من عملياتها
كما هو الحال في شركة أرامكو السعودية .ويمكن لشركات النفط الدولية أن
تأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد في الدول المضيفة لها كمساهمة مجتمعية
وبيئية.
إن تقرير مبادرات المملكة العربية السعودية المحددة الذي رفع إلى اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ ( )UNFCCCفي شهر
نوفمبر عام 2015م يبرز اإلجراءات التي اتخذتها المملكة في الحد من
انبعاثات الغاز؛ إذ كانت ثالث من أصل مساهماتها الخمس هي مبادرات
متعلقة بالغاز ،وأبرزت إحداها بوضوح النهج االستباقي للمملكة العربية
السعودية في استخالص غاز الميثان والتقليل من انبعاثات إحراق الغازات
واالنبعاثات المتسربة (.)UNFCCC 2015

ال حاجة للتدخل الحكومي
في الحد من انبعاثات
الغازات لشركات النفط
طالما أظهرت هذه
الشركات اإلدارة الرشيدة
لإلشراف البيئي كجزء من
عملياتها كما هو الحال في
شركة أرامكو السعودية

مبادرات الشركات للتخفيف من إحراق الغازات:
عملت شركة أرامكو السعودية على مدى العقدين الماضيين على تنفيذ برامج
على مستوى الشركة لزيادة خفض عمليات إحراق الغازات المعتادة عبر سلسلة
إمدادات النفط والغاز في عملياتها ،وقد تضمن ذلك إجراء مراجعات لمعاييرها
واستخدام التقنيات المبتكرة في عمليات تنظيف اآلبار قبل وصلها بالشبكة،
ً
فضل عن نشر أنظمة استخراج الغاز المشتعل في وحدات فصل الغاز عن النفط
( )GOSPsومجمعات معالجة النفط الخام والغاز (.)Al-Ghamdi 2018
تشير التقارير الهندسية المنشورة في المؤتمرات والمجالت الهندسية إلى نجاح
الشركة في التخلص التدريجي من عمليات إحراق الغازات في اآلبار ،وذلك من
خالل ضمان عدم توصيل آبار النفط بالشبكة حتى ضمان استخراج الغاز دون
حرقه أو تنفيسه .كما قامت أرامكو بنشر أفضل التقنيات والممارسات الرامية
إلى خفض حرق الغاز المصاحب على الرغم من مشقة تحقيق ذلك ،وكان أول
تطبيق فعلي لهذه العمليات ونشرها على نطاق واسع في مشروع حقل نفط
منيفة البحري.
يعتبر خليج منيفة موط ًنا لألعشاب البحرية والشعاب المرجانية التي تعد مصادر
غذاء لألنظمة البيئية المائية ،وتشكل موط ًنا للكثير من المخلوقات البحرية من
الروبيان والسرطان إلى األنواع المهددة باالنقراض مثل السالحف .تنشط بهذه
المنطقة مصايد األسماك ،إال أن تطوير النفط التقليدي -على سبيل المثال
مخلفات شعلة حرق الغاز -والعمليات الالحقة تجعل هذا الخليج عرضة للتسربات
النفطية العرضية ،مما يهدد النظام البيئي البحري (.)Saudi Aramco n.d.

تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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يحتوي خام منيفة الثقيل على تركيزات منخفضة للكبريت لكنها مثيرة
للقلق في حال تسربها .فأولت الشركة أهمية قصوى لفصل رواسب
كبريتيد الهيدروجين عن النفط والغاز خالل عملية تنظيف البئر بعد حفرها
أيضا ألجل
وتجهيزها لإلنتاج ،ليس من أجل البيئة البحرية فحسب ،وإنما ً
المجتمعات المحلية التي تعتمد على مصايد األسماك .كما أن نشر تقنيات
متقدمة باستخدام مشاعل إحراق الغاز "عديمة الدخان" وشفاطات كبريتيد
الهيدروجين أدى إلى الحد من هذه المخاطر وتمكين شركة أرامكو من التقاط
 4000برميل إضافي و 480ألف قدم مكعب لكل بئر ً
بدل من إحراق هذه
الكميات ،مما مهد الطريق لعصر جديد في مجال تطوير الحقول النفطية
البحرية.
من ناحية أخرى ،قامت أرامكو بنشر أنظمة منشآت إشعال الغاز في وحدات
فصل الغاز عن النفط ( ،)GOSPsإذ توفر هذه األجهزة اآلمنة أدا ًء مناس ًبا لسعة
التنفيس ،مما يخفف بالتالي من أي عمليات غير روتينية لحرق الغاز تحدث
أثناء االضطرابات التشغيلية أو الضغط العالي ألنابيب الغاز أو ألسباب تتعلق
بالسالمة .ومن أجل ضمان فعالية شعلة حرق الغاز ،أجريت تعديالت كبيرة
ً
فضل عن تدريب الموظفين على كيفية توقع
على معايير شركة أرامكو،
وحل المشكالت واإلدارة االستباقية لالضطرابات التشغيلية المتعلقة بإحراق
الغازات (.)Mashour, Smith, Palfreeman, and Seefeldt 2010
شرعت شركة أرامكو في عام 2008م بغرض الحد من عمليات حرق الغاز
المعتادة في ترقية معظم وحدات فصل الغاز عن النفط ( )GOSPsبتقنيات
حرق الغاز عديمة الدخان للتقليل من الدخان األسود ،باإلضافة إلى أنظمة
استرداد الغاز المشتعل التي تهدف إلى تقليل الغاز المهدور الموجه إلى
أنظمة الحرق (.)Mashour, Smith, Palfreeman, and Seefeldt 2010
ونتيجة لذلك انخفضت معدالت إحراق الغازات في منشآت شركة أرامكو
بشكل ملحوظ من  ٪2.3إلى  ٪0.5من إجمالي إنتاج الغاز الخام (الشكل )7
(.)Al-Ghamdi 2018
أيضا باسم المنطقة
المنطقة السعودية الكويتية المحايدة والمعروفة ً
المحايدة أو المقسومة:
تدير شركة أرامكو ألعمال الخليج (- )AGOCوهي شركة تابعة لشركة أرامكو
السعودية -حصة الحكومة السعودية من حقول النفط والغاز البحرية في
المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت ،وبدأت هذه
الشركة أنشطتها عندما انتهى عقد امتياز شركة الزيت العربية المملوكة
لليابان مع الحكومة السعودية في عام 2000م.

تجربة المملكة العربية السعودية في تدابير التخفيف من إحراق الغازات
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الشكل  .7إحراق الغازات في شركة أرامكو السعودية كنسبة مئوية من إجمالي إنتاج
الغاز.
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الشكل  .8المنطقة المحايدة.

حقل الخفجي
مدينة الخفجي

المصدرMeddaugh, Griest, and Barge (2009( :
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ال توجد أرقام رسمية مفصح عنها عن كميات الغاز المصاحب التي تم حرقها
أو تنفسيها قبل عام 2000م ،ولكن من المرجح أن تكون في حدود تتراوح ما
بين  30إلى  60مليون قدم مكعب يوم ًيا .وقد أعيد ضخ جزء من الغاز المنتج
إلى المكامن النفطية لتسهيل عملية استخراج النفط الخام الثقيل بشكل
مصطنع في العديد من اآلبار ،وذلك عبر تخفيف وزن عمود الزيت ورفع
النفط إلى السطح .في عام 1988م استفيد مما يقرب من  25مليون قدم
مكعب يوم ًيا من الغاز لصالح عمليات الرفع االصطناعي التي ازدادت تدريج ًيا
(.)Ghoniem, Samizo, and Al-Thuwainy 2005
قامت شركة أرامكو ألعمال الخليج ( )AGOCبتوسيع نطاق الدروس
المستفادة من شركة أرامكو السعودية من خالل تطبيق اإلدارة األفضل
للمستودعات والتميز التشغيلي في خطة التطوير الميداني ،كما أنها سعت
إلى استثمار الغاز المصاحب وتعاونت مع الشركة الكويتية لنفط الخليج
( )KGOCالتي تتولي إدارة المصالح الكويتية في حقل الخفجي النفطي.
استخدمت أرامكو نفوذها وخبرتها في خفض إحراق الغازات في المنطقة
المحايدة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت ،إذ تم في عام
2010م منح عقود لتوسيع هذا الحقل وتحديث منشآت معالجة الغاز وتشييد
مصنع جديد للغاز الطبيعي المسال في الخفجي (.)NS Energy 2020
وكانت هنالك حاجة إلى ترقية المرافق الصناعية الرئيسة ،مما تتطلب ضرورة
إيقاف إنتاج النفط حتى شهر مارس 2020م التوقيت الذي تم فيه االنتهاء
من عمليات الترقية.
الدروس المستفادة والقابلية للتطوير في الحالة السعودية:

ال تزال الشراكات
االستراتيجية بين
الحكومات والقطاع الخاص
تمثل الحافز الرئيس
لتسخير الغاز وتحقيق
التنمية ،ويمكنها أن
رئيسا ضمن
تشكل مكو ًنا
ً
إطار االقتصاد الدائري
للكربون

ال شك أنه باإلمكان االستفادة من تجربة السعودية في تخفيف معدالت
حرق الغاز في صناعتها النفطية ،والتي يمكن اعتمادها وتوسيع نطاقها
خصوصا تلك التي تعود ملكية الموارد النفطية والغازية
على مستوى الدول،
ً
فيها للدولة ،أو على مستوى الشركات النفطية المشغلة كما هو الحال في
العراق .إذ باستطاعة الحكومات في مثل هذه المواقف ممارسة الضغوط
على الشركات للتعاون في خفض عمليات إحراق الغازات ،مع توفير حوافز
مالية اللتقاط الغاز ومعالجته وضغطه ونقله إلى أسواق المستهلكين.
ال تزال الشراكات االستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص تمثل الحافز
رئيسا ضمن
الرئيس لتسخير الغاز وتحقيق التنمية ،ويمكنها أن تشكل مكو ًنا ً
إطار االقتصاد الدائري للكربون .لذلك فإن من األهمية بمكان تسليط الضوء
على أن خفض إحراق الغازات يعتبر عملية مستمرة وتطورية .قطعت المملكة
كبيرا في تسخير الغاز واستخدامه كمادة أولية في
شوطا
العربية السعودية
ً
ً
نظرا للعالقة التي تتسم بالفائدة المتبادلة
قطاعي الطاقة والبتروكيماويات ً
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التي تربطها بشركة أرامكو السعودية .ويمكن للحكومات في كافة أنحاء العالم
مساعدة قطاعاتها النفطية والغازية في دعم مبادرات تغير المناخ من خالل
تقديم تخفيضات ضريبية أو تصاريح أراض لتطوير خطوط األنابيب لنقل الغاز
لألسواق القريبة.
هنالك الكثير من التقنيات المعتمدة التي تساهم في تخفيف عملية إحراق
الغازات في اآلبار والمنشآت النفطية ،لكن مثل هذه الحلول تكبد الشركات
خصوصا إذا كان الغاز غير قابل
النفطية تكاليف إضافية وتقلل من أرباحها،
ً
ظروفا
للتسويق .توفر البنية التحتية والقرب الجغرافي من أسواق الغاز العاملة
ً
مواتية لتبرير االستثمارات اإلضافية للشركات النفطية في مجال تسخير الغاز.
يعد حرق الغاز "غير المعتاد" ميزة أمان مهمة لمنشآت إنتاج النفط ومعالجته،
كما يوفر وسيلة آمنة وفعالة لحرق الغاز في المعامل أثناء حاالت الطوارئ ،مثل
حاالت حدوث تسرب في الصمامات أو أثناء عمليات التطهير أو خالل الهجمات
اإلرهابية .أثبت الحرق غير المعتاد فعالية كبيرة خالل الهجمات السابقة في عام
2019م على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص ،إذ ساعدت هذه الميزة على
إزالة ضغط النظام والحيلولة دون انتشار األضرار.
وأدى الوعي المتزايد بتغير المناخ إلى ممارسة الضغوط على العديد من
الشركات النفطية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتأمين التراخيص االجتماعية
للعمل في المجتمعات أو الدول التي تعمل فيها هذه الشركات .والشاهد
أهدافا لخفض انبعاثات
أن العديد من شركات النفط العالمية وضعت اآلن
ً
الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها .فعلى سبيل المثال ،أعلنت شركتا بريتش
مؤخرا عن أهدافهما الرامية إلى
بتروليوم البريطانية ( )BPوتوتال الفرنسية
ً
خفض صافي االنبعاثات فيهما إلى الصفر بحلول عام 2050م .قد تكون هذه
األهداف بعيدة المدى ،ويعزى السبب الرئيس لتعقيد العمليات الخارجية لهاتين
الشركتين إضافة إلى الحاجة إلى التعاون مع الحكومات لتحقيق هذه األهداف.
أما في حالة المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت ،فإن
كبيرا لفترة وجيزة.
إغالقا
عمليات ترقية المنشأة اللتقاط الغازات تتطلب
ً
ً
لم تكن األنظمة البيئية المحرك األساسي الذي دفع المملكة العربية السعودية
نابعا بشكل رئيس من شركة أرامكو
لخفض إحراق الغازات فيها ،وإنما كان ً
السعودية التي استهدفت تسخير الغاز لتعويض الطلب المحلي المتزايد على
الغاز من قطاع توليد الطاقة .انضمت أرامكو السعودية في نوفمبر عام 2019م
بهدف تعزيز التزامها بخفض إحراق الغازات -إلى مبادرة البنك الدولي للوقفالتام إلحراق الغاز الروتيني بحلول عام 2030م .وحتى هذه اللحظة ،انضمت
 39شركة نفط عالمية إلى هذه المبادرة ،والقائمة آخذة في االزدياد .تثبت هذه
الشركات من خالل االنضمام إلى هذه المبادرة مسؤوليتها والتزامها بالقضاء
على إحراق الغازات وتسخيرها .وعلى عكس الشركات التي قد تنجح في الحد
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 فإن أرامكو السعودية ستحقق هذا،م2030 من الحرق في عملياتها بحلول
 تمثل تجربة.نظرا للتقدم الكبير الذي أحرزته حتى اآلن
ً الهدف قبيل ذلك؛
نموذجا يحتذى بشأن الكيفية التي يمكن للتدابير االستباقية
شركة أرامكو
ً
.أن تؤدي فيها إلى تحقيق فوائد اقتصادية طويلة المدى للجميع
المراجع

أرامكو السعودية ستحقق
هذا الهدف قبيل ذلك؛
نظرا للتقدم الكبير الذي
ً
أحرزته حتى اآلن
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حول المشروع
أدت الزيادة السريعة في الطلب على الغاز الطبيعي ألغراض توليد الطاقة
والتنمية الصناعية التي تعطلت في العقود الماضية إلى ممارسة الضغوط
على إمدادات المملكة العربية السعودية من الغاز الطبيعي .في حين أن
التطورات جارية لتكثيف إنتاج الغاز الطبيعي في البالد وتسخير إنتاج الغاز
المصاحب له ،إال أن استكمال اإلمداد المحلي بواردات الغاز الطبيعي المسال
يعد الخيار األمثل بالنسبة للمملكة .ويبحث هذا المشروع التحديات والفرص
المتاحة لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية.
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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .ال يجوز
استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك.
كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات
الواردة في هذا المستند أي ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه
دقتها أو اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة ،وال تعكس بالضرورة موقف
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
المركز ووجهة نظره.
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