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املقّدمة

الإن�صان  اإليها  ت��صل  التي  الكت�صافات  اأهم  من  البرتول  اكت�صاف  يعّد 

الإنتاج  حماور  من  وحم�ر  للطاقة  اأ�صا�صي  م�صدر  فه�   ،1859 العام  منذ 

ن رئي�صي يف اإنتاج الكثري من  ال�صناعي والزراعي يف العامل املعا�رص، ومكِ�ّ

ال�صلع ال�صناعية يف العامل، اإذ ُي�صكل البرتول وفقًا لتقديرات منظمة التجارة 

 ما ن�صبته 17% من حجم ال�صادرات العاملية.  
1
العاملية

وقد دخلت منطقة البحر املت��صط مدار الهتمام الإقليمي والعاملي يف 

احل��ض  يف  الطبيعي  للغاز  الأخرية  الكت�صافات  ظه�ر  بعد  الطاقة  جمال 

اجلي�-�صيا�صي  م�قعه  من  املكت�صف  الطبيعي  الغاز  اأهمية  وتاأتي  ال�رصقي. 

واجلي�-اقت�صادي بني م�رص، ولبنان، وفل�صطني املحتلة، وقرب�ض، وتركيا، 

ول�صّيما اأن هذه الدول بحاجة كغريها مل�صادر للطاقة. 

يف ال�صن�ات الأخرية مّت الإعالن عن اكت�صاف عّدة حق�ل للغاز الطبيعي 

حتت مياه البحر املت��صط، وت�صمل حقل اأفروديت، ومتار، وليفيان وحقل 

ُظهر يف م�رص. 

1- WTO. «International Trade Statistics 2015.» 2016.
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جدول 1 : اأبرز حقول الغاز املكت�صفة يف منطقة �رشق املتو�صط

�صنة االكت�صاف
االحتياطيات املتوقعة ) مليار مرت 

مكعب (
ا�صم احلقل

2009 280 متار – “ فل�صطني املحتلة”

2010 620 ليفياثان- " فل�صطني املحتلة"

2011 128 اأفروديت - قرب�ض

2015 845 ُظهر - م�رص

Ellinas , Charles, et al. "Hydrocarbon Developments in the Eastern Mediterranean The Case for Pragmatism." 2016.

ويف لبنان ت�صري الدرا�صات وامل�ص�ح التي اأجريت اإىل وج�د نح� 25 تريلي�ن قدم مكّعب من الغاز الطبيعي 

. وهي ثروة واعدة خ�ص��صًا اأن 0.2 تريلي�ن قدم مرّبع فقط كفيلة 
2
ة به يف املنطقة القت�صاديّة اخلال�صة اخلا�صّ

اإىل  ال��ص�ل  اأن  اإل  لبنان.  النفط يف  اإدارة قطاع  الطاقة 24/24 �صاعة ملدة ع�رصين �صنة بح�صب هيئة  بت�فري 

ا�صتثمار هذه الرثوة ل يزال معلقًا على ا�صتكمال اخلط�ات القان�نية والتنفيذية الالزمة لذلك.

ومع ازدياد الهتمام على ال�صعيدين املحلي والإقليمي مب��ص�ع ا�صتخراج النفط والغاز يف لبنان اأ�صبح من 

ال�رصوري حت�صري الأر�صية ال�صليمة لالأن�صطة البرتولية يف كافة مراحلها، خ�ص��صا اأن الأن�صطة البرتولية يف املياه 

البحرية اللبنانية �صت�صكل عامل جذب لال�صتثمارات الأجنبية ما ي�صاهم يف تط�ير القت�صاد وخلق فر�ض عمل. 

اأكادميي - مهني  تاأهيل قطاع  اأهمية  ال�صليمة لقطاع نفطي مثمر وم�صتقر تربز  اإطار حت�صري الأر�صية  ويف 

متطّ�ر و�صامل قادر على م�اكبة عمليات ال�صناعة النفطية مبراحلها كافة. وهذا الأمر يجب اأن يحظى باأول�ية 

يف لبنان حيث تغيب ال�صيا�صات احلك�مية الناظمة جلميع القطاعات ومنها قطاع التعليم بكافة م�صت�ياته، اإذ 

تقاع�صت احلك�مات املتعاقبة عن و�صع ا�صرتاتيجية ت�صرت�صد بها وزارة الرتبية والتعليم العايل وكذلك اجلامعات 

واملعاهد وكافة امل�ؤ�ص�صات الأكادميية والفنية املهنية. وت�صمل ا�صتيعاب الطالب وت�جيههم نح� اخت�صا�صات 

مهملة او م�صتجدة تنفيذاً ل�صيا�صة ا�صرتاتيجية وا�صحة لدعم قطاع معنّي اأو ا�صتنها�ض اآخر وتن�صيطه. اإذ ت�صري 

اللبنانيني وتركزهم يف اخت�صا�صات جامعية حمددة،  الطالب  اإىل ت�جه  املتخ�ص�صة  الإح�صاءات والدرا�صات 

حملة  من  كبرية  �رصيحة  لدى  البطالة  ن�صبة  زيادة  يف  ي�صاهم  ما  فيها،  الت�ظيف  �ص�ق  حاجة  تف�ق  باأعداد 

ال�صهادات اجلامعية. 

هذه  خ�ص�صنا  فقد  عم�مًا،  البرتول  قطاع  تطّ�ر  م�اكبة  يف  التعليمي  القطاع  م�صاهمة  اأهمية  اإىل  ونظراً 

اإىل  له  املرافقة  والأن�صطة  البرتول  قطاع  حاجة  اإىل  كثب  عن  للتعّرف  املهتمني  اأمام  الفر�صة  لإتاحة  الدرا�صة 

2- IMF. «2014 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for 
Lebanon.» IMF Country Report No. 14/237. 2014.
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اخت�صا�صات اأ�صيلة ورديفة بت�صنيفاتها املختلفة الأكادميية واملهنية والفنية. 

وت�صمل هذه الدرا�صة املحاور الآتية:

املحور االأول: طبيعة ال�صناعة النفطية ومراحلها.

املحور الثاين: االخت�صا�صات االأكادميية واملهنية والفنية املطلوبة يف قطاع البرتول.

املحور الثالث: القطاع االأكادميي اللبناين: واقع واحتياجات.

ت�صري كلمة برتول Petroleum اإىل الزيت اخلام Crude Oil والغاز الطبيعي Natural   Gas  وهي كلمة 

لتينية الأ�صل تتك�ن من مقطعني Petr ويعني ال�صخر و Oleum ويعني الزيت، وبهذا تعنى العبارة  “زيت 

 Crude ال�صخر«. وي�جد النفط عادة عند �صطح الأر�ض اأو يف باطنها متخذاً اأحد �صكلني، اإما ال�صكل ال�صائل

Natural Gas . والبرتول يف الأ�صا�ض ه� عبارة عن خليط معّقد وغري  اأو ال�صكل الغازي  Oil الزيت اخلام 
متن�عة وخ�ا�ض طبيعية كيميائية خمتلفة،  تركيبات جزئية  متجان�ض من مركبات ع�ص�ية هيدروكرب�نية ذي 

ويالحظ اأن اأهم العنا�رص يف حمت�ى البرتول من ناحية ال�زن هما عن�رصا الكرب�ن والهيدروجني.

من  على غريها  الع�ص�ي  الأ�صل  نظرية  فقد رجحت   
3
النفط من�صاأ  ب�صاأن  النظريات  اختالف  عن  وبعيداً 

ل امل�اد الع�ص�ية حتت تاأثري ال�صغط واحلرارة  النظريات، وم�ؤداها اأن الع�امل الطبيعية من زلزل وبراكني حُتِ�ّ

النفطية  باملكامن  ي�صمى  فيما  وت�صتقر  تتجمع  طبيعي(،  وغاز  )زيت خام  هيدروكرب�نية  م�اد  اإىل  ال�صديدين 

Petroleum Reservoirs  اأو م�صائد النفط Oil Petroleum Traps يف باطن الأر�ض.

اإىل  لت�رّصبه  واملانعة  النفط  مادة  على  املحت�ية  ال�صخرية  اجلي�ل�جية  الرتكيبات  عن  عبارة  هي  واملكامن   

خارجها، وي�جد الزيت اخلام يف املكمن خمل�طًا باملاء وه� عادة ما يك�ن حتت مادة الزيت لأن كثافته اأعلى 

من كثافة الزيت، كما يتجّمع الغاز يف ف�هة املكمن حمت�يًا على الكثري من ال�ص�ائب املختلفة. 

وُيعّرف القان�ن اللبناين للم�ارد البرتولية يف البحر يف مادته الأوىل املكمن باأنه “ تراكم للبرتول يف وحدة 

جي�ل�جية حمددة مبزايا خا�صة ذات طبيعة �صخرية اأو تراكيبية اأو ا�صرتاتيغرافية بحيث يك�ن ال�صغط يف النفط 

3-  اإختلف العلماء ح�ل اأ�صل من�صاأ النفط وظهرت نظريات عديدة حتاول تف�صري ذلك، ومن اأهم هذه النظريات:

)اأ( نظرية الأ�صل املعدين:

وهي تفرت�ض اأن الفح�م الهيدروجينية قد ت�صكلت نتيجة لتاأثري بخار املاء على كربيدات املعادن القل�ية الرتابية يف اأعماق الأر�ض، ومع 

مرور الزمن تكاثف نتاج ذلك م�صكاًل املادة املعروفة بالنفط.

)ب( نظرية الأ�صل الع�ص�ي:

تعد هذه النظرية خال�صة الفكر يف جمال تف�صري اأ�صل من�صاأ النفط وي�ؤيدها الراأي الغالب من العلماء. وتفرت�ض هذه النظرية اأن الأ�صل يف 

من�صاأ النفط يرجع اإىل حتلل امل�اد الع�ص�ية من بقايا احلي�انات والنباتات خالل ماليني ال�صنني، حيث اختلطت امل�اد الع�ص�ية التي كانت 

جترفها الأنهار والرياح اإىل قاع البحريات والبحار واملحيطات مب�اد ع�ص�ية اأخرى داخل هذه البحريات والبحار واملحيطات، ثم تك�نت 

طبقات الطمي والرمل التي حملتها الأنهار والرياح ف�ق هذه امل�اد الع�ص�ية املتحللة. 
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او الغاز داخل ال�حدة اجلي�ل�جية بات�صال غري مقيد .

ويتطلب تكّ�ن حقل النفط عادة ت�افر �رصوط عدة اأهمها:

 اأ-وج�د امل�اد الع�ص�ية )النباتية واحلي�انية( املطم�رة يف قاع البحار واملغطاة بالأتربة والرمال امل�صاعدة 

يف تك�ين النفط.

 ب-وج�د الطبقات ال�صخرية امل�صامية الر�ص�بية التي ت�صمح للنفط بالتحرك اأو الهجرة عرب م�صاماتها.

ج- وج�د م�صائد النفط التي يتجّمع عندها النفط اخلام خمتلطًا باملاء.

-  تكّون الغاز الطبيعّي:

 من م�صادر الطاقة الأولّية ال�رصورّية لل�صناعة الكيماويّة، وه� من اأبرز م�صادر الطاقة ذات 
ّ
يعترب الغاز الطبيعي

الطبيعة الأحف�رّية، ويتكّ�ن من عدٍد من الغازات وبقايا الكائنات احلّية التي حتّللت يف املحيطات، ثّم تعّر�صت 

لل�صغط واحلرارة اللذين امتّدا لآلف ال�صنني، ويتمّيز بتكلفته القليلة و�صه�لة ا�صتخراجه وفعاليته العالية، كما 

اأّنه غاٌز ل ل�ن له ول رائحة ، بالإ�صافة اإىل قّلة امللّ�ثات البيئية التي تنبعث منه، كما  ُيعد الغاز الطبيعي بدياًل 

نظيفًا عن الفحم. ويف وقتنا احلا�رص بات من م�صادر الطاقة  الأهّم على نطاق العامل. وت�صبه طريقة تكّ�ن الغاز 

 
ّ
. ومن اجلدير بالذكر اأّن الظروف املحيطة بتكّ�ن الغاز الطبيعي

4
الطبيعي ون�صاأته مبداأ تكّ�ن ال�ق�د الأحف�رّي

هي ذاتها املحيطة بالبرتول، ويت�صابهان اأي�صًا بك�نهما مركَبني ينتميان اإىل عائلة الهيدروكرب�ن. وتّتم عملّية 

 عن امل�اد ال�صائلة بتعري�صه لدرجة حرارة عالية جداً يتبّخر معها ليتكاثف عند حرارة معينة، 
ّ
ف�صل الغاز الطبيعي

ومن ثم يتم ف�صلها وت�صفيتها بني اأن�اع الغاز املتعددة كامليثان والإيثان والب�تان والربوبان .

- كيفية ا�ستخراجه:

 يكرث ت�اجد الغاز الطبيعي يف الأماكن البعيدة عن ال�ص�اطئ ويتم ا�صتخراجه با�صتخدام الآبار، حيث تق�م 

ات الإنتاج ب�ا�صطة اأنابيب، يتّم جتميعها على ال�صاطئ  �رصكات التنقيب بنقل كمّيات الغاز امل�صتخرجة من من�صّ

ومن ثّم ي�صار اإىل تكريرها يف معامل التكرير وتنقيتها. وي�صتلزم احل�ص�ل على الغاز القيام بعملية مركبة تنق�صم 

 بفعل اجلاذبّية، ومن 
ّ
اإىل مراحل عّدة، تبداأ مبرحلة التنقية، اأي ف�صل املاء وال�ص�ائل الأخرى عن الغاز الطبيعي

، عرب مرّبد حيث يتم ت�صييل الربوبان وجتميعه، لي�صار اإىل بيعه وت�ص�يقه 
5
ثّم يتم مترير الغاز امل�صتخل�ض اجلاّف

ة   عرب �صبكة اإمداد خا�صّ
ّ
 م�صال، اأو معباأ بق�ارير ك�ق�د. ومن ثم ُي�صّخ ما تّبقى من الغاز الطبيعي

ّ
كغاز طبيعي

4 -Demirbas, Ayhan. Methane Gas Hydrate. 2010.

-Devold, Håvard. Oil and gas production handbook :An introduction to oil and gas production,transport, refining and 
petrochemical industry. 2013.
5- Jones, David et Peter Pujadó. Handbook of Petroleum Processing. Springer, 2006.
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 نظراً لك�نه ثروًة 
6
 اأهمّية اقت�صادّية بالغة

ّ
. وللغاز الطبيعي

ّ
اأو اإ�صالته بالتربيد وال�صغط، ومن ثم بيعه كغاز طبيعي

طبيعّيًة قّيمة، كما اأّنه من اأهّم م�صادر الطاقة، اإىل جانب دخ�له يف �صناعات برتوكميائية كمادة اأولّية، اإ�صافة 

اإىل اأّنه يدخل يف �صناعة الأ�صمدة، ومعج�ن الأ�صنان، والأدوات البال�صتيكّية، وبع�ض امل�اد الغذائّية.

- مكّونات الغاز الطبيعي: 

ي�صكل  الذي  امليثان  هي:  متفاوتة،  بن�صب  رئي�صة  هيدروكرب�نية  غازات  ثالتة  من  الطبيعي  الغاز  يتكّ�ن 

الق�صم الأكرب من وزن الغاز بن�صبٍة ت�صل اإىل �صبعني باملئة. والإيثان الذي ت�صّكل ن�صبته واحداً اإىل ع�رصٍة باملئة من 

 .
7
وزن الغاز. والربوبان الذي ي�صكل ن�صبًة �صئيلًة من وزن الغاز

جدول 2 :  خوا�ّس الغاز الطبيعي

خواّص الغاز الطبيعي 

ميثل امليثان املكّون األساس للغاز الطبيعي مع 
نسب قليلة من اإليثان والبروبان والبيوتان والبنتان 

والهكان

غاز قابل لالحتراق مكّون من مزيج من 
الهايدروكاربونات البسيطة

يحتوي الغاز الطبيعي على غاز ثاني أوكسيد 
الكربون وال يحتوي أي نسبة من غاز أول أوكسيد 

الكريون السام لإلنسان

غاز عدمي اللون والطعم والرائحة وتضاف إليه مادة 
كبريتية ذات رائحة تكشف الغاز عند التسّرب

يعتبر الغاز الطبيعي من أقل أنواع الوقود كلفة 
إلنتاج الطاقة

احتراق نظيف يجعل من الغاز الطبيعي وقوداً 
مثالياُ لالستخدام املنزلي وتوليد الكهرباء 

والصناعات

يحتوي الغاز الطبيعي بعض الشوائب مثل بخار 
املاء وغاز كبريتيد الهايدروجني التي يجب التخلص 

منها لتكييف الغاز

الغاز الطبيعي أخف من الهواء بنسبة 40 % 
ويتصاعد ليتالشى في اجلو عند التسّرب

Demirbas, Ayhan. Methane Gas Hydrate. 2010.

6-  Demirbas, Ayhan. Methane Gas Hydrate. 2010.
7- امل�صدر ال�صابق 
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جدول 3 :  م�صتّقات الغاز الطبيعي

االستخدام المكّونات الحالة المنتج

توليد الكهرباء- 
التدفئة – وقود منزلي 
وصناعي – مادة اولية

الميثان ونسبة قليلة من 
اإليثان

غاز الغاز الجاف
Dry Gas

توليد الكهرباء- 
التدفئة – وقود منزلي 
وصناعي –وسائل 

النقل

الميثان ونسبة قليلة من 
اإليثان

سائل في درجو 162 
مئوي تحت الصفر

الغاز الطبيعي المسال
LNG

التدفئة – وقود منزلي 
وصناعي – وسائل 
النقل – مادة أولية

البروبان والبيوتان غاز سائل الغاز البترولي السائل
LPG

وقود صناعي – وسائل 
النقل

الميثان ونسبة قليلة من 
اإليثان

غاز تحت ضغط يصل 
إلى أكثر من 200 بار

الغاز الطبيعي المضغوط
CNG

إنتاج البنزين –مادة 
أولية

الهبتان واألثقل
C5H12+

سائل الغازولين الطبيعي
Natural Gasoline

إنتاج األسمدة CH4 غاز الميثان
إنتاج البتروكيمياويات C2H6 غاز اإليثان

وقود – مادة أولية C3H8 غاز سائل البروبان
وقود- صناعة 

الّوالعات والمشاعل
C4H10 غاز سائل البيوتان

Demirbas, Ayhan. Methane Gas Hydrate. 2010.
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املحور الأول: طبيعة ال�سناعة البرتولية ومراحلها

متعددة  مراحل  من  تتاألف  والتح�يلية  ال�صتخراجية  بن�عّيها  البرتولية  ال�صناعة  اأن  على  املخت�ص�ن  اأجمع 

جتعل  بخ�صائ�ض  تت�صم  اأنها  كما  والت�ص�يق،  بالت�صنيع  وتنتهي  بالتنقيب  تبداأ  العملية،  الناحية  من  ومت�صل�صلة 

منها �صناعة مميزة ول�صيما اأنها تعتمد على م�رد نا�صب غري متجدد، فما ه� م�صم�ن تلك ال�صناعة، وماهي 

مراحلها واأبرز خ�صائ�صها؟، كل ذلك �صنحاول الإجابة عنه يف فقرات ثالث على ال�صكل الآتي:

فقرة اأوىل: طبيعة ال�صناعة النفطية.

فقرة ثانية: خ�صائ�ض ال�صناعة النفطية.

فقرة ثالثة: مراحل ال�صناعة النفطية.     

فقرة اأوىل: طبيعة ال�سناعة النفطية

با�صتغالل  املتعلقة  ال�صناعية  العمليات  اأو  "جمم�عة الأن�صطة والأعمال  اأنها:  النفطية على  ال�صناعة   تعّرف 

الرثوة النفطية، من حيث اكت�صافها خامًا وحت�يلها اإىل منتجات �صلعية �صاحلة لال�صتعمال وال�صتهالك املبا�رص 

اأو غري املبا�رص من قبل الإن�صان". ولقد اأ�صبح �صائعًا لدى املعنيني بال�ص�ؤون القت�صادية النفطية التمييز والتفريق 

بني اأن�صطة ال�صناعات النفطية املختلفة وب�ص�رة خا�صة بني مراحل ال�صناعة ال�صتخراجية وال�صناعة التح�يلية. 

والت�ص�يق  والتكرير،  والنقل  والنتاج،  ال�صتخراج  منها  خمتلفة  مراحل  عدة  البرتولية  ال�صناعة  وتت�صمن 

عليها  يطلق  ما  اأو  النفطية  املنتجات  على  القائمة  ال�صناعات  اأي  املرافقة  ال�صناعات  وكذلك  والت�زيع، 

البرتوكيمياوية.

واإذا كانت ال�صناعة النفطية هي �صناعة ا�صتخراجية وحت�يلية يف اآن واحد، ويتج�ّصد فيها التكامل العم�دي 

بني  التنا�صب  اأن  ال�اقعية  الناحية  من  يعني  ل  ذلك  فاإن  عدمه،  اأو  بينهما  التالزم  عن  النظر  ب�رصف  والأفقي 

ال�صناعتني يق�م ب�ص�رة متماثلة اأو مت�صاوية اأو كاملة ومتكاملة يف منطقة اأو بلد نفطي واحد. فعلى �صبيل املثال 

قد تق�م يف بع�ض الدول النفطية املتقدمة كال�ليات املتحدة الأمريكية اأو بريطانيا �صناعة نفطية متكاملة )اإنتاج 

للخام، والتح�يل، والتكرير واإنتاج البرتوكيمياويات(، ويف بع�ض الدول النفطية النامية اأو ال�صعيفة اقت�صاديًا، 

تق�م على الأغلب �صناعة ا�صتخراجية للنفط اخلام يرافقها بع�ض ال�صناعة البرتوكيميائية، وهناك اأي�صًا دول غري 

نفطية تن�صط فيها �صناعة نفطية تكريرية اأو برتوكيميائية اأو كلتاهما معا كاليابان واإيطاليا.  

فقرة ثانية: خ�سائ�ص ال�سناعة النفطية

 اإن تن�ع الن�صاط ال�صناعي النفطي وتعدد مراحله يفرت�صان متتعه عم�مًا بخ�صائ�ض متمّيزة عن بقية الأن�صطة 

القت�صادية ال�صناعية الأخرى. ومن اأبرز هذه اخل�صائ�ض:

النفطية. فعلى  الرثوة  ا�صتغالل  اأجل  من  اأم�ال كبرية  بل �صخمة جداً  النفطية روؤو�ض  ال�صناعة  - تتطلب 



8

�صبيل املثال ترتاوح كلفة حفر بئر برتول واحدة يف الأر�ض ما يقارب امللي�ن دولر، وتختلف الكلفة باختالف 

.
8
�صع�بة و�صه�لة ا�صتخراج النفط ومكان ت�اجده يف الرب اأو البحر

- تق�م ال�صناعة النفطية على و�صائل ومعّدات عمل واإنتاج متط�رة ومعقدة ومتقدمة فنيًا وتكن�ل�جيًا، اإل 

اأن ال��صائل واملعدات تت�صم بالتط�ر ال�رصيع ما يعني تغرّي عنا�رص الإنتاج امل�صتخدمة يف اإنتاج الكميات املختلفة 

التقني يف و�صائل  ا�صتهالكها والتقدم  ب�صبب  اأو  الإنتاج  الآلت طيلة مدة  ا�صتبدال  ن�صبة بدل  ارتفاع  ب�صبب 

الإنتاج، ما يعني تغرّي حجم النفقات بتغرّي وقت بدء الإنتاج.

- تتميز ال�صناعة النفطية بالتكامل الراأ�صي، حيث تتداخل مراحل اإنتاج النفط ب�ص�رة ي�صعب معها اأحيانًا 

الف�صل بني نفقات بع�ض املراحل عن بع�صها الآخر. وميكن تلخي�ض هذه املراحل يف البحث وال�صتك�صاف، 

والتكرير،  والتنقية،  والتقطري،  والتخزين،  والنقل،  والتجميع،  والإنتاج،  وال�صتخراج  والتنقيب،  واحلفر 

والت�صنيع، والت�زيع والت�ص�يق.

ملهارات  املتطلب  العمل  اأي  املرّكب  العمل  ب�ص�رة كبرية وغالبة على  النفطي  ال�صناعي  الن�صاط  يعتمد   -

وتقنيات عالية وتدريب خا�ض وحت�صيل علمي متقدم وعال، ما ي�ؤدي اإىل �صخامة حجم ال�صتثمارات الالزمة 

يف مراحل ال�صناعة النفطية وخا�صة املرحلة الأولية، اي �صخامة حجم النفقات الثابتة والقابلة لال�صرتداد. 

مرحلة  يف  وخا�صة  الإنتاجية،  املراحل  معظم  يف  املخاطرة  ه�ام�ض  بارتفاع  النفطية  ال�صناعة  تت�صم   -

دون  من  بالق�صرية  لي�صت  زمنية  وملدة  كبري  ا�صتثماري  باإنفاق  القيام  ب�صبب  وذلك  والتنقيب،  ال�صتك�صاف 

التحقق من وج�د الرثوة النفطية اأم ل، وهل فر�ض وج�دها واعدة اأم ل ما يربر ا�صتغاللها اقت�صاديًا لأغرا�ض 

جتارية؟

- تتميز ال�صناعة النفطية بط�ل زمن الإنتاج، ما يزيد من اآثار �رصعة تغرّي التكن�ل�جيا وتغرّي طبيعة �ص�ق كل 

عن�رص من عنا�رص الإنتاج، كما تتمّيز بتغري طبيعة �ص�ق النفط واختالف ه�ية امللكية اأو الحتكارات، وبعدم 

ثبات القدرات الإنتاجية، و�صع�بة ح�صاب تغرّيات اأ�صعار �رصف العمالت امل�صتخدمة يف ح�صاب النفقات.

- تعتمد هذه ال�صناعة على البرتول وه� مادة نا�صبة وغري متجددة بطبيعتها، اأي اأن عمر ال�صناعة النفطية 

حمدود زمنيًا ويت�قف على مدى تطّ�ر ن�صبة خمزون الحتياط النفطي. ويف هذا ال�صياق نذكر اأن منظمة اأوبك 

برميل يف عام 2015،  مليار  بلغت 1492  النفط  العاملي من  الحتياطي  اأن معّدلت   
9
تقريرها اأوردت يف 

منها 1211 مليار برميل هي ح�صة الدول الأع�صاء يف منظمة الأوبك اأي ما يقارب 81.2 % من الحتياطي 

 وبح�صب درا�صات اخلرباء يف اقت�صاد الطاقة فاإن ا�صتمرار ال�صغط على الدول املنتجة لزيادة اإنتاجها 
10

العاملي.

ال�صن�ي من النفط اخلام بهذه ال�ترية، من اأجل �صد احلاجات يف ال�ص�ق العاملي اإىل ما يزيد عن 93 ملي�ن برميل 

ي�ميًا يف العام 2020، �صي�ؤدي اإىل ن�ص�ب املخزون الحتياطي يف غ�ص�ن ثالثني عامًا. 

8- Hilyard, Joseph F. The oil and gas industry: a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012.P. 49.
9- OPEC. «OPEC: Annual Statistical Bulletin 2016. » 2016.

10-   راجع امللحق رقم )1( يف اآخر الدرا�صة، �ض66.
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فقرة ثالثة: مراحل ال�سناعة النفطية

ق�ّصم املخت�ص�ن ال�صناعة النفطية اإىل مراحل متعددة وخمتلفة من اأبرزها التق�صيم الثنائي اأو الثالثي، وجميعها 

على جانب كبري من الهمية، اإل اأننا �صنعتمد التق�صيم الذي يتنا�صب مع هدف هذه الدرا�صة، والذي يراعي 

خ�ص��صية كل مرحلة بالن�صبة لالخت�صا�ض الأكادميي املطل�ب اأو اخلربة الفنية الأكرث حاجة.

 تت�صّمن ال�صناعة النفطية جمم�ع الأن�صطة القت�صادية املتعلقة باكت�صاف وا�صتخراج واإنتاج وت�زيع وا�صتهالك 

للم�ارد البرتولية، �ص�اءاأ كانت ب�ص�رتها اخلام ام ب�ص�رة �صلع متن�عة من منتجات نفطية اأو برتوكيماوية.

وقد انتهجت الدرا�صات منذ اأواخر القرن الع�رصين منهجًا يق�م على تق�صيم مراحل الن�صاط ال�صناعي النفطي 

 )Midstream( واملرحلة ال��صطى )Upstream (  وهي مرحلة املنبع 
11

تق�صيمًا ثنائيًا اأو ثالثيًا للمراحل

ومرحلة امل�صّب )Downstream(، و�صنعر�ض لكل منها كالآتي: 

على  وت�صتمل  والتط�ير  والإنتاج  ال�صتك�صاف   مرحلة  املنبع وهي  مرحلة   Upstream الأوىل  املرحلة 

التنقيب وعمليات الإنتاج.

املرحلة الثانية اأي املرحلة ال��صطى ) Midstream( وت�صمل نقل النفط اخلام والغاز الطبيعي من م�صادرهما 

وجتميعهما قبل املعاجلة والتكرير. 

مكّملة  عملية  وهي  والتكرير  املعاجلة  وت�صمل   )Downstream( امل�صب  مرحلة  اأي  الثالثة  املرحلة 

للعمليات الإنتاجية، وتت�صمن معاجلة امل�اد اخلام وتكريرها وتهيئتها للت�زيع والت�ص�يق وفقًا لآليات ال�ص�ق 

العاملية وحت�صريها للمعاجلة والتكرير، وتليها مرحلة ت�زيع وت�ص�يق امل�صتقات النفطية وبيعها.

)Upstream(، وتدعى هذه املرحلة كذلك “املرحلة العليا”، وت�صم جمم�ع 
12

املرحلة االأوىل: مرحلة املنبع: 

الأن�صطة املختلفة واملتعددة التي ت�صمل الدرا�صات النظرية املعرفية والعلمية، وكذلك التحليلية والتطبيقية يف 

ت�اجد  وحتديد  معرفة  اإىل  الهادفة  والقت�صادية  التكن�ل�جية  اجلي�ل�جية  والإدارية  والتنظيمية  الفنية  ج�انبها 

امل�ارد النفطية وجتمعها واأن�اعها وم�قعها اجلغرايف واجلي�ل�جي وكذلك اجلدوى القت�صادية ل�صتثماره.

على الرغم من اأن هذه املرحلة هي جماز ملرحلة واحدة اإل اأنها فعليًا تت�صمن اأربع مراحل )حمطات( اأ�صا�صية 

متداخلة ومتكاملة فيما بينها هدفها واحد وه� حتديد اأماكن وج�د البرتول وطبيعته، وحتديد خ�صائ�صه ومميزاته 

املمهدة ل�صتثماره القت�صادي نظريًا وعمليًا. ويف ما يلي نعر�ض تلك املراحل الأربع على النح� الآتي:

البحث وال�صتك�صاف  Survey and Exploration: ظهرت مرحلة  البحث واال�صتك�صاف  1 -مرحلة 

منذ اكت�صاف عالقة النفط باأن�اع ال�صخ�ر املكّ�نة لالأر�ض حيث ثبت اأنه ي�جد غالبًا يف ال�صخ�ر الر�ص�بية.

11- ShaleNET. «A GUIDE TO CAREERS IN THE OIL AND NATURAL GAS INDUSTRY.» 2013..P: 8
12- Devold, Håvard. Oil and gas production handbook :An introduction to oil and gas production,transport, refining 
and petrochemical industry. 2013.Page: 12
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واجلي�ل�جية  الفنية  اجل�انب  يف  التطبيقية  والأعمال  التحليلية  الدرا�صات  خمتلف  املرحلة  هذه  ت�صمل 

والقت�صادية والتكن�ل�جية الهادفة اإىل معرفة وحتديد ت�اجد الرثوة النفطية وميزاتها كمًا ون�عًا.

روؤو�ض  اإنفاق  يجري  املخاطرة، حيث  بارتفاع عن�رص  النفطي  القت�صادي  الن�صاط  من  املرحلة  تتميز هذه 

ام�ال كبرية وملدة زمنية لي�صت بالق�صرية مع احتمال عدم حتقيق نتائج اإيجابية مر�صية. ويتم يف هذه املرحلة 

حتديد املكمن النفطي ومن ثم البحث ب�ا�صطة احلفر داخل املكمن عن م�قع البئر الأكرث وفرة �صمن حدود 

املكمن، ويهدف هذا احلفر اإىل ال�صتك�صاف وي�صّمى احلفر ال�صتك�صايف.

 واحلفر ال�صتك�صايف – The Exploratory Drilling13 ه� الآلية ال�حيدة التي يتم مب�جبها التحقق من 

وج�د النفط اأو من عدمه، حيث يجب ت�ّخي الدقة يف اختيار م�اقع الآبار ول�صّيما ال�صتك�صافية منها، لأنها 

ت��صح مدى �صحة املعل�مات التي مت احل�ص�ل عليها. والدقة يف اختيار م�اقع الآبار حتتمها الن�احي العلمية 

والقت�صادية وهي م�صاألة مرتبطة مبا�رصة مب��ص�ع �صبط برتول الكلفة وحتقيق اأوفر ربح للدولة املنتجة. 

التجارية  بالكميات  الأر�ض  باطن  للنفط يف  الفعلي  ال�ج�د  تاأكيد  اإىل  الإ�صتك�صايف  احلفر  اأعمال  تهدف 

املطل�بة، وي�صمل هذا احلفر اأعمال عدة اأبرزها التالية:

 اأ. ت�ص�ية م�قع الأر�ض امل�صتهدفة وتنظيفها وتهيئتها للحفر و�صق الطرق املنا�صبة.

  ب. اإقامة هيكل احلفر وتثبيت اأجهزة احلفر الالزمة.

 ج. تنفيذ عملية احلفر.

  :
14

ومن اأجل القيام بذلك يتم احلفر بطرق عديدة منها

Cable-tool Drilling Method – طريقة احلفر بالدق -

Rotary Drilling Method طريقة احلفر بالدوران -

Turbine Drilling Method – طريقة احلفر الت�ربيني - 

د-اإجراء امل�ص�حات باأن�اعها املختلفة، ومنها على �صبيل الذكر ل احل�رص:

:The Geological Survey Method 15اأ( طريقة امل�صح اجليولوجي( 

تعّد هذه الطريقة نقطة البدء يف عمليات ال�صتك�صاف النفطية، حيث يتعّرف ب�ا�صطتها على طبيعة املنطقة 

ب�صكل  حتدد،  لالأر�ض  ال�صطحية  للطبقات  جي�ل�جية  خرائط  اإعداد  خالل  من  وذلك  بالتنقيب،  امل�صتهدفة 

مبدئي، ن�عية الطبقات الأر�صية وطبيعتها وم�ا�صفات ال�صخ�ر وفح�صها يف املختربات. 

13- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry: a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012..Page:57
14- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry : a nontechnical guide., 2012.op.cit.Page:69-86
15- Assaad, Fakhry A. Field Methods for Petroleum Geologists :A Guide to Computerized Lithostratigraphic 
Correlation Charts Case Study: Northern Africa. 2009.Page :21
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 The Geochemical اجلي�كيميائي  التنقيب  طريقة  اجلي�ل�جي  امل�صح  لعمليات  لة  املكِمّ الطرق  ومن 

Excavation Method، وت�صتعمل هذه الطريقة يف حالة وج�د منطقة مغطاة باأتربة كثيفة اأو نباتات من 
ن�ع معنّي، حيث تت�رّصب الغازات امل�ج�دة يف عمق الأر�ض اإىل �صطح الرتبة وتظهر يف املياه ال�صطحية اأو الرتبة 

الكثيفة. و تعّد يف ال�قت احلا�رص ذات اأهمية خا�صة لأنها ت�صمح بالتعّرف على الأم�ر الآتية:

- درجة ت�رّصب النفط والغاز اإىل �صطح الأر�ض.

- ن�عية العّينات ال�صخرية وم�صدرها.

- �صل�ك هجرة النفط من مكان اإىل اآخر.

- تق�مي وحتديد كمية النفط املكت�صف.

:16The Geophysical Survey Method ب( طريقة امل�صح اجليوفيزيائي( 

ُيعّد امل�صح اجلي�فيزيائي من التقنيات العملية الأدق ل�صتكمال وتدقيق املعل�مات املفيدة عن بنية الطبقات 

وال�صحاري،  البحرية،  كاملناطق  الت�صاري�ض  �صعبة  املناطق  يف  عليها  احل�ص�ل  وكيفية  البرتولية،  املكامن 

وال�صحارى اجلليدية القطبية، ومناطق الرباكني. وي�صتخدم امل�صح اجلي�فيزيائي يف املناطق التي ل تظهر فيها 

ودلتا  البحار،  مثل  العادية  اجلي�ل�جية  امل�صح  بعمليات  عنها  الك�صف  ميكن  ول  ال�صطح  على  نفطية  �ص�اهد 

الأنهار، واملناطق ال�صحراوية.

ت�صمل الطرق اجلي�فيزيائية ال�صائعة ال�صتخدام امل�صح ال�صيزمي اأو الزلزايل، والطرق الكهربائية واجلاذبية، 

واإذا  اجل�.  اأو يف  الأر�ض  �صطح  بالقرب من  الإ�صعاع واحلرارة  قيا�ض  ا�صتخدامًا وهي  الأقل  الطرق  وكذلك 

كانت الطرق ال�صيزمية واجلاذبية هي اأ�صا�صا اأدوات للبحث عن البرتول فاإن الطرق الكهربائية ت�صتخدم عادة 

اأن بع�ض اخلرباء كالرو�ض والفرن�صيني ي�صتخدم�ن الطرق الكهربائية واملغناطي�صية  للك�صف عن املعادن، غري 

معًا يف البحث عن البرتول واملعادن.

ويرتكز امل�صح اجلي�فيزيائي على و�صيلتني اأ�صا�صيتني هما:

:The Seismographic Survey Method  17و�سيلة امل�سح ال�سيزموجرايف

تهدف هذه ال��صيلة اإىل قيا�ض درجة ت��صيل الطبقات الأر�صية لالهتزازات من حيث �رصعتها وزمن ع�دتها 

اإىل �صطح الأر�ض. ويتم امل�صح ال�صيزم�جرايف من خالل اإعداد حفرة يف باطن الأر�ض وو�صع ديناميت فيها 

زمن  حتدد  خا�صة  قيا�ض  اأجهزة  ب�ا�صطة  الهزات  هذه  �رصعة  قيا�ض  ويتم  اأر�صية،  هزات  لإحداث  وتفجريها 

الكلفة  وذات  الناجحة  ال��صائل  من  عم�مًا  ال�صيزم�جرايف  امل�صح  و�صيلة  وتعترب  الأر�ض.  �صطح  اإىل  ع�دتها 

املرتفعة.

16- Devold, Håvard. 2013.op.cit.Page: 52
17- Devold, Håvard. 2013.op.cit op.cit.Page: 52
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:The Magnetic Survy Method  18و�سيلة امل�سح املغناطي�سي

باطن  ال�صخرية يف  الطبقات  تركيبات  ب�صبب اختالف  املغناطي�صي من مكان لآخر  تتباين درجة اجلذب 

الأر�ض، ويف القباب والطّيات املحت�ية على النفط، وبالتايل يتم قيا�ض ق�ة اجلذب املغناطي�صي لل�صخ�ر ملعرفة 

طبيعة الرتكيبات التي ي�صرت�صد بها يف حتديد احت�ائها على النفط اأو عدمه. وتتم عملية القيا�ض ب�ا�صطة جهاز 

مغناطي�صي Magnetometer يقي�ض درجة واجتاه اجلاذبية املغناطي�صية للمكامن الأر�صية الناجتة عن تركيبة 

باطن الأر�ض، وتتم هذه العملية على �صطح الأر�ض اأو با�صتخدام الطائرات.

2-مرحلة ال�ستخراج والإنتاج19: 

وهي املرحلة الهادفة اإىل ا�صتخراج النفط اأو الغاز  اخلام من باطن الأر�ض ورفعه اإىل �صطح الأر�ض ليك�ن 

جاهزاً اأو �صاحلًا للنقل والت�صدير والت�صنيع يف الأماكن القريبة اأو البعيدة، ويف داخل املنطقة اأو البلد اأو اخلارج. 

وتت�صمن هذه املرحلة الن�صاط املتعلق بتهيئة املنطقة النفطية لال�صتغالل القت�صادي �ص�اء كان من اجل�انب الفنية 

اأو التكن�ل�جية اأو الإن�صائية.

Development:)3 -مرحلة التطوير )اأو التنمية

عندما يتم التاأكد من وج�د النفط يف اأحد احلق�ل املكت�صفة بكميات ا�صتثمارية، يلزم قبل البدء يف الإنتاج 

تعيني حدود احلقل وتقدير الحتياطي امل�ج�د فيه، ثم العمل على تط�يره )اأو تنميته(.

نتائج  املثال  �صبيل  اأو عدمه منها على  بتط�ير حقل  القرار  اتخاذ  ت�ؤثر يف  التي  الع�امل  العديد من  وهناك 

على  التنمية  اأو  التط�ير  عمليات  وت�صتمل  اأخرى.  معل�مات  اإىل  بالإ�صافة  ومعدلته،  النفط  وتدفق  ال�صغط 

الأعمال التالية:

)اأ( حفر الآبار التطويرية20:

وهي كناية عن اآبار اإ�صافية يتم حفرها يف احلقل للم�صاعدة يف حت�صني ال�صتثمار الأمثل للنفط املكت�صف، 

وذلك بالإنتاج منها اأو ا�صتخدام املعل�مات الناجتة عنها يف تقدير الحتياطيات امل�ج�دة باحلقل، ول فرق بني 

عمليات احلفر التط�يري واحلفر ال�صتك�صايف لالآبار من الناحية الفنية والأدوات والآليات امل�صتخدمة اإل من 

حيث الغر�ض املق�ص�د بعملية احلفر نف�صها. 

)ب( اإعداد الآبار اأو احلقل للإنتاج21:

مبجرد الإنتهاء من حفر وجتهيز الآبار التط�يرية يتم اإجناز الرتتيبات الالزمة جلعل الآبار �صاحلة لالإنتاج، ومن 

هذه الرتتيبات امل�صائل التالية: 

18- Assaad, Fakhry .2009.op.cit.  Page :21
19- OGAP. Oil and Gas at Your Door? A Landowner’s Guide to Oil and Gas Development. Oil & Gas Accountability 
Project, 2005..Page:I-16
20- OGAP. 2005. op.cit Page : I-17
21- OGAP. 2005. op.cit Page : I-23
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.Gathering System 1. تاأمني اأجهزة جتميع النفط والغاز املنتج من خالل نظام للتجميع ي�صّمى

2. و�صع اأجهزة الت��صيل لربط الآبار بع�صها ببع�ض من خالل اأنابيب خا�صة Flow Lines ت�صمح بتدفق 

النفط.

 Well Head 3. اإعداد معّدات جتميع النفط يف حمطات التجميع التي يتم من خاللها ربط روؤو�ض الآبار

باأنابيب التدفق.

4. و�صع اأجهزة املعاجلة من اأجل ف�صل ال�ص�ائب عن النفط والغاز وتقدميه للت�صدير يف اأج�د ن�عية، وه� 

.Treating System ما يتم من خالل اأجهزة نظام املعاجلة

5. و�صع الرتتيبات الالزمة لأجهزة تخزين الغاز والنفط يف �صهاريج اأو خزانات خا�صة متهيداً لت�صديره اأو 

.Refinery اإر�صاله اإىل حمطات التكرير

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأنه يف حالة ا�صتمال النفط املنتج على كمية كبرية من الغاز يتم ربط اخلزانات مبحطات 

جتميع الغاز وبيعه من خالل ما ي�صّمى نظام ا�صتعادة البخار Vapor Recovery System، اأما اإذا كانت 

.
22

كميات الغاز قليلة فيتم التخل�ض منها بحرقها يف اله�اء

6. معّدات ال�صّخ Pumping Equipments، التي يتم تركيب بع�صها على الآبار ل�صتخراج النفط اأي 

رفعه لأعلى يف حالة انخفا�ض ال�صغط يف الآبار، والبع�ض الآخر يتم ا�صتخدامه ل�صخ النفط اإىل مراكز ال�صحن.

:Production – 4 -مرحلة الإنتاج

بعد النتهاء من حفر الآبار وتط�يرها تبداأ مرحلة اإنتاج النفط، اأي ا�صتخراجه من باطن الأر�ض برفعه من 

املكمن اإىل ال�صطح وحتقيق ذلك يجري بالطرق التالية:

 The Natural Flow Method اأ( طريقة التدفق الطبيعي(

يتم الإنتاج ب�ا�صطة هذه الطريقة من خالل العتماد على ق�ة الدفع الطبيعية التي ترفع النفط اإىل ال�صطح، 

وذلك عندما يك�ن ال�صغط يف باطن املكمن كافيًا لدفع النفط اخلام اإىل اأعلى. 

23
 Gas Injection Method  ب( طريقة احلقن بالغاز(

تعتمد هذه الطريقة على حقن كّميات من الغاز حتت �صغط مرتفع يف املكمن، ما ي�ؤدى اإىل اإحداث �صغط 

عاٍل داخل البئر ومن ثم رفع خام النفط اإىل اأعلى ف�هة البئر. وت�صتخدم هذه الطريقة يف حالة وج�د كميات 

كبرية من الغاز امل�صتخرج من اآبار جماورة بحالة ميكن ا�صتخدامها عن�رصاً اأ�صا�صيًا يف هذه الطريقة وبتكلفة مادية 

متدنية .

22- Jones, David et Peter Pujadó. Handbook of Petroleum Processing. Springer, 2006.
23- Lyons, William. Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering. Vol. 2. Gulf Publishing Company, 
1996.Page : 260
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 Water Injection Method 
24

)ج( طريقة احلقن باملاء 

يف هذه الطريقة يتم حقن كميات كبرية من املاء يف البئر مبا يكفل رفع النفط اخلام اإىل اأعلى ف�هة البئر، وقد 

ي�صتخدم يف ذلك مياه البحر العادية اأو املياه امل�صتخرجة من اآبار جماورة. 

:Crude Oil Pumping 
25

)د( طريقة الرفع بوا�صطة امل�صّخات 

يجري ا�صتخدام هذه الطريقة عند تعّذر ا�صتعمال اأّي من الطرائق ال�صابقة بتكاليف معق�لة، بالإ�صافة اإىل 

انخفا�ض معدل ال�صغط يف  البئر اإىل حد كبري، حيث يجري تركيب م�صّخات على البئر ل�صخ مادة النفط اخلام 

اإىل اأعلى ف�هتها وفقًا لطريقة ميكانيكية بحتة.

ثانياً: املرحلة الو�صطى Midstream: وتت�صّمن عمليتي نقل النفط وتكريره على النح� الآتي: 

مناطق  اإىل  اإنتاجه  مناطق  اأو  مراكز  من  اخلام  النفط  نقل  عملية  املرحلة  هذه  ت�صمل  النفط:  نقل  1-مرحلة 

ت�صديره اأو تكريره اأو ت�صنيعه اأو ا�صتهالكه، وجتري ب�ا�صطة بناء املن�صاآت مع ت�فري خمتلف ال��صائل واملعدات 

العمالقة. قد تك�ن  البحرية كال�صفن  اأو  الربية كالأنابيب وال�صاحنات و�صكك احلديد،  باأن�اعها  النفط  لنقل 

مناطق ت�صدير النفط وت�صنيعه قريبة اأو بعيدة وعلى النطاق الداخلي اأو اخلارجي ويجري ذلك بال��صائل التالية:

- النقل بخطوط الأنابيب: 

الغاز  لنقل  اأمانًا  واأكرثها  ال�صيانة،  حيث  من  كلفة  واأقلها  واأهمها  ال��صائل  اأ�رصع  من  ال��صيلة  هذه  تعترب 

والبرتول، ب�صبب عدم وج�د اأّي ح�اجز اأو ع�ائق تعيق �رصعة و�ص�ل الغاز والبرتول، اإىل امل�انئ اأو م�صايف 

التكرير. وتعتمُد الأنابيب يف عملّية نقل الغاز والبرتول على تفعيل �صغط عاٍل، حيث ت�جد نقاط تق�ية لل�صغط 

يف بداية خّط الأنابيب، ويف كل 50 اإىل 250 كيل�مرتاً لتجّنب تقليل �رصعة النقل الناجت عن احتكاك امل�اّد يف 

جدران الأنابيب ومتتّد هذه الأنابيب يف كاّفة الت�صاري�ض اجلغرافّية، مع مراعاة و�صائل ال�صالمة البيئّية، حيث 

اأعايل قمم اجلبال، ويف ال�صه�ل، ويتّم حتديدها  اأو حتت �صطح املاء، ويف  اأو حتتها،  متتّد على �صطح الأر�ض، 

بعالمات تعريفّية لتجنب وق�ع احل�ادث. وي�صل ط�ل هذه الأنابيب اإىل اآلف الكيل�مرتات، وتتم �صناعتها 

باأقطار خمتلفة. ويعترُب خّط اأنابيب ال�صداقة الرو�صي، اأط�ل خّط اأنابيب لنقل الغاز والبرتول عاملّيًا، اإذ يبلغ ط�له 

اأربعة اآلف كيل�مرت، وي�صل اإىل جمه�رية الت�صيك، واملجر، واأملانيا، وب�لندا، و�صل�فاكيا، وبيالرو�صيا.

 - النقل البحرّي بوا�صطة الناقالت البحريّة: تعترب هذه ال��صيلة مكّملًة ل��صيلة النقل با�صتخدام الأنابيب. ويبداأ 

الت�صدير؛ ب�صبب  اإىل مرافئ  الإنتاج  الغاز والبرتول عند و�ص�لهما من مناطق  البحريّة يف نقل  الناقالت  دور 

الناقالت  ُت�صتخدُم  مّدها. حيث  من  عملّية  لعدم وج�د جدوى  اأو  ط�يلة جداً  مل�صافات  اأنابيب  مّد  �صع�بة 

البحرّية العمالقة والتي تزيد حم�لتها عن 300 األف طن ل�صتكمال عملية النقل، كما ت�صتخدم بع�ض الدول 

الناقالت يف عملّية تخزين الغاز والبرتول يف حال انخفا�ض اأ�صعار البرتول والغاز. 

- النقل بوا�صطة ال�صهاريج، حيث يتم نقل الغاز والبرتول با�صتخدام خط�ط ال�صكك احلديديّة، اأو عن طريق 

ك�صمان  النقل،  عملّية  امل�صتخدمة يف  لل�صهاريج  ة  خا�صّ م�ا�صفات  مراعاة وج�د  مع  العمالقة،  ال�صاحنات 

24- Lyons, W. 1996.op.cit. Page : 262
25- Chaudhuri, Uttam Ray. Fundamentals of Petroleum and Petrochemical Engineering. 2011..Page:49
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معايري ال�صالمة، و�صمان تهدئة حركة ال�ص�ائل خالل عملّية النقل وتعترُب ال�صاحنات العمالقة من اأهّم ال��صائل 

يف عملّية نقل الغاز والبرتول لنقاط ال�صتهالك النهائّية.

: من غري املمكن ا�صتخدام النفط يف 
26Refining and Manufacturing 2 –مرحلة التكرير والت�صنيع  

�ص�رته اخلام، ول بّد من تكريره وت�صنيعه للح�ص�ل على امل�صتقات النفطية املتعددة التي حتتاج اليها دورة احلياة 

املعا�رصة. وتهدف هذه املرحلة اإىل ت�صنيع النفط يف م�صايف التكرير بتح�يله من �ص�رته اخلام اإىل اأ�صكال من 

املنتجات ال�صلعية النفطية املتن�عة واملعاجلة ل�صّد وتلبية احلاجات الإن�صانية اإليها مبا�رصة اأو للعمليات الت�صنيعية 

ملراحل �صناعية لحقة متعددة.

وتتنّ�ع املنتجات النفطية بني ما ه� اأ�صا�صي اأو رئي�صي وثان�ي، ومنها ما ه� خفيف كالبنزين والكريو�صني، 

اأو ال�صمع. ويطلق على هذه املرحلة ال�صناعية مرحلة ال�صناعة التح�يلية لأنها  ومنها ما ه� ثقيل كالإ�صفلت 

تت�صمن ن�صاطًا �صناعيًا معتمداً على املادة اخلام النفطية لتح�يله اإىل منتجات م�صّنعة.

لت�صكيل  والكرب�ن  الهيدروجني  من  املكّ�نة  اجلزئيات  ترتيب  اإعادة  والت�صنيع  التكرير  بعملية  ويق�صد 

جمم�عات تختلف عن تلك امل�ج�دة يف النفط اخلام. وجتري هذه العملية من خالل ت�صخني الزيت ومعاجلته 

بخار  اإىل  النفط  خالله  من  يحّ�ل  )التكرير(  بالتقطري  خا�ض  جهاز  يف  الت�صخني  يتم  حيث  خمتلفة،  بطرائق 

اأ�صفل برج ي�صبه �ص�امع الغالل وي�صّمى برج التقطري. و يتم  ترتيب امل�صتقات  يدخل بطريقة ميكانيكية اإىل 

ال�ص�لر  الت�صحيم،  زي�ت  الكريو�صني،  البنزين،  التايل:  النح�  على  اأ�صفله  اإىل  التقطري  برج  اأعلى  من  النفطية 

)الديزل(، ال�صم�ع، املازوت الثقيل )زيت ال�ق�د(، واأخرياً الأ�صفلت.وتربز يف هذه املرحلة عمليات ت�صنيع 

�صلعية  منتجات  اإىل  النفطية  ال�صلعية  املنتجات  وت�صنيع  حت�يل  اإىل  الهادفة  املرحلة  وهي   ،
27

البرتوكيمياوية

برتوكيماوية خمتلفة ومتن�عة، كالأ�صمدة الزراعية واملنظفات واملبيدات والأ�صباغ وامل�اد البال�صتيكية والأن�صجة 

ال�صطناعية وغريها،  وت�صم هذه املرحلة عدداً وا�صعًا وغري حمدود من الن�صاطات القت�صادية وال�صناعية املهمة 

واحلي�ية يف الدورة القت�صادية.

ثالثاً: مرحلة امل�صّب Down stream: تاأتي هذه املرحلة يف نهاية �صل�صلة ال�صناعة النفطية، وتدعى كذلك 

ا�صتخراجه  بعد  النفط  مادة  با�صتغالل  تق�م  التي  واملتعددة  املختلفة  الأن�صطة  جمم�عة  وت�صمل  الدنيا،  املرحلة 

وتكريره.  وترتكز هذه املرحلة على اجلانب القت�صادي والتجاري اأكرث مما ترتكز على اجلانب النظري واملعريف.

وتق�م مرحلة امل�صّب ك�صابقتيها على جمم�عة من مراحل اأخرى مت�صل�صلة ومرتابطة ومتكاملة عم�ديًا فيما 

بينها تدخل حتت عملية وا�صعة ت�صّمى مرحلة الت�ص�يق والت�زيع.

 تهدف هذه املرحلة اإىل ت�ص�يق وت�زيع البرتول ب�ص�رته اخلام اأو ب�ص�رة منتجات نفطية اأو غازية اإىل مناطق 

واأماكن ا�صتعماله وا�صتهالكه القريبة والبعيدة وعلى النطاق املحلي اأو الإقليمي اأو العاملي. تك�ن مراكز الت�زيع 

اأو املنتجات  اأو فرعية وتت�فر فيها املعدات والأدوات واأماكن ال�صتالم والتخزين للنفط اخلام  مراكز رئي�صية 

النفطية وما ت�صتلزمه من �صبكات وتقنيات اإعادة الت�زيع.

26- Speight, James G. et Baki Ozum. Petroleum Refining Processes. CRC Press, 2001..Page: 310.
27- Speight, J., & Ozum, B. 2001. Op.cit.Page: 590.
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املحور الثاين: خريطة الخت�سا�سات الأكادميية – الفنية املطلوبة يف قطاع البرتول 

نعر�ض يف هذا املح�ر لأبرز الخت�صا�صات الأكادميية والفنية يف املرحلة اجلامعية وما قبلها التي ت�ؤدي دوراً 

الب�رصية الالزمة لقيام قطاع برتويل �صليم ومثمر على امل�صت�يات كافة بدءاً من املهام  اإعداد امل�ارد  رئي�صيًا يف 

ال�صت�صارية مروراً بالإدارية و�ص�ًل اإىل الأعمال العمالنية يف ميدان احلقل النفطي.

ولذلك �صنق�ّصم تلك الخت�صا�صات اإىل م�صت�يات ثالثة حماولني ربطها ب�صكل مت�صل�صل مبراحل ال�صناعة 

البرتولية وفقًا للتق�صيم ال�ارد اآنفًا. نبداأ باخت�صا�صات العل�م والهند�صة بكافة فروعها مع الرتكيز على هند�صة 

التخ�ص�صات  ال�ص�ء على فروع  ن�صّلط  يتفّرع عنها من اخت�صا�صات هند�صية م�صاعدة، ومن ثم  البرتول وما 

املهنية والفنية واأبرز ال�صهادات الفنية التخ�ص�صية التي ينبغي حت�صيلها بهدف رفع امل�صت�ى املعريف واخلربات 

التدريبية يف كل اخت�صا�ض، كما ن�صري اإىل بع�ض ال�ظائف التي ل حتتاج اإىل حت�صيل �صهادة اكادميية بل تعتمد 

ب�صكل اأ�صا�صي على اخلربة املكت�صبة من املمار�صة العملية.

والهند�صة،  العل�م،  اخت�صا�صات  وهي:  اأربع  فقرات  اإىل  الخت�صا�ض  بح�صب  الثاين  املح�ر  ق�ّصمنا  وقد 

والخت�صا�ض الفني، واخت�صا�صات اإدارية واأخرى متن�عة، والتي �صنعر�صها فيما يلي تباعا.

فقرة اأوىل: اإخت�سا�سات العلوم

�صلب  اأ�صا�ض  بتك�ين  ت�صمح  ق�ية  معرفية  خلفية  وت�صّكل  اأ�صا�صية  اخت�صا�صات  هي  العل�م  اإخت�صا�صات 

ل�رصيحة وا�صعة من العاملني املتخ�ص�صني مبجال البرتول. وت�ؤدي تلك الخت�صا�صات دورها ب�صكل بارز يف 

يف  معرفية  اأ�ص�صًا  العل�م  تلك  ت�صّكل  حيث  املنبع،  مرحلة  اأي  البرتولية،  ال�صناعة  مراحل  من  الأوىل  املرحلة 

مرحلتي ال�صتك�صاف والإنتاج، ف�صاًل عن دورها يف بقية املراحل وخا�صة املرحلة ال��صطى حيث تتم عملية 

التكرير. وت�صم هذه الفقرة ثالثة اخت�صا�صات رئي�صية من الخت�صا�صات العلمية هي اجلي�ل�جيا، واجلي�فيزياء، 

وامل�صّمى  الخت�صا�ض،  ن�ع  يت�صمن  جدول  خالل  من  املعل�مات  نعر�ض  لالطالع  وت�صهياًل  واجلي�كيمياء. 

ال�ظيفي، واحلد الأدنى للتح�صيل العلمي، مع خانة خم�ص�صة لأهمية الخت�صا�ض يف مرحلة معّينة من مراحل 

ال�صناعة النفطية وعالقته بها، بالإ�صافة اإىل عر�ض لأهم ال�صهادات الدولية املعتمدة يف هذا الخت�صا�ض. اأما 

فيما يخ�ض مرحلة ال�صناعة البرتولية وعالقتها بالخت�صا�ض فنعتمد امل�ؤ�رص التايل املرتكز على ا�صتعمال الأل�ان 

ب�صكل متدرج للدللة على اأهمية الخت�صا�ض بالن�صبة ملرحلة معينة من ال�صناعة البرتولية.
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ر�صم تو�صيحي 1: موؤ�رش اأهمية االخت�صا�س يف كل مرحلة من املراحل النفطية

 

امل�صدر : من اإعداد فريق البحث

جدول  4:  اإخت�صا�صات العلوم وارتباطها بال�صناعة النفطية

�صهادات 

دولية 

معتمدة يف 

االخت�صا�س

مرحلة ال�صناعة 

النفطية1

احلد االأدنى 

للتح�صيل 

العلمي

تفا�صيل الوظيفة
املهام 

الوظيفية

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

ال�صخ�ر  طبيعة  بتحديد  اجلي�ل�جي  يق�م 

الآبار  من  البيانات  وا�صتخدام  ودرا�صتها، 

يجمعها  التي  املعل�مات  ودرا�صة  امل�ج�دة، 

ب�ا�صطة  بعد  عن  ال�صت�صعار  اأجهزة  من 

امل�ص�حات  واإجراء  ال�صناعية،  الأقمار 

اجلي�ل�جية، وحتليل املعل�مات التي مت جمعها 

اخلرائط  وو�صع  الزلزالية،  الدرا�صات  من 

احتياطيات  لتحديد  والداخلية  ال�صطحية 

النفط والغاز.

جي�ل�جي 

1- OGAP. Oil and Gas at Your Door? A Landowner’s Guide to Oil and Gas Development. Oil & Gas Accountability 
Project, 2005.
2- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry : a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012.
3- Assaad, Fakhry A. Field Methods for Petroleum Geologists :A Guide to Computerized Lithostratigraphic 
Correlation Charts Case Study: Northern Africa. 2009.
4- Devold, Håvard. Oil and gas production handbook :An introduction to oil and gas production,transport, refining 
and petrochemical industry. 2013.
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Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة

عن  الأر�ض  باطن  بدرا�صة  اجلي�فيزيائي  يهتم 

الفيزيائية  اخل�صائ�ض  يف  التباين  درا�صة  طريق 

بني  كالختالفات  ال�صخ�ر  طبقات  بني 

املغناطي�صية  واخل�صائ�ض  ال�صالبة  درجات 

الت��صيل  وقدرة  الكهربائية  واملقاومة 

احلراري و�صدة اجلاذبية وغريها من اخل�صائ�ض 

البيانات  حتليل  وكذلك  الأر�صية،  الفيزيائية 

ال�صادرة عن امل�ص�حات ال�صيزمية )الزلزالية( 

الأر�ض  لطبقات  عر�صيًا  قطاعًا  تغطي  التي 

امل�جات  �رصعة  وحتليل  ال�صطحية،  حتت 

الأولية يف الطبقات للتمكن من حتديد اأماكن 

وج�د البرتول والغاز الطبيعي.

جي�فزيائي 

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة

الك�صف  اإىل  اجلي�كيميائية  درا�صة  تهدف 

وامل�ج�دة  املفيدة،  اخلامات  مكامن  عن 

ي�صتحيل  اأو  ي�صعب  بحيث  كبري  عمق  على 

الك�صف عنها بال��صائل اجلي�ل�جية الأخرى، 

وخا�صة بعد اأن نفاذ معظم املكامن ال�صطحية 

يف  اجلي�كيمياء  ت�صاعد  كما  العمق.  قليلة 

كتحديد  اجلي�ل�جية  امل�صائل  من  كثري  حل 

والفلزات  ال�صخ�ر  ومن�صاأ  املطلق،  العمر 

من  وغريها  ت�صكلها  و�رصوط  واخلامات، 

اأعمال  ت�جيه  يف  ت�صاعد  التي  الهامة  الأم�ر 

التنقيب عن اخلامات املفيدة.

جي�كيمائي 

1- ShaleNET. «A GUIDE TO CAREERS IN THE OIL AND NATURAL GAS INDUSTRY.» 2013.
2- ShaleTEC. «Oil & Gas/Energy Career Directory :Center for Workforce Information & Analysis.» 2012.
3-API. «Career : Opportunities in the Oil and Gas Industry .» 2015.
4-PetroLMI. 2016. Petroleum Labour Market Information. <http://www.careersinoilandgas.com/>.

فقرة ثانية: اخت�سا�سات الهند�سة

مراحلها.  بجميع  البرتول  �صناعة  يف  واأ�صا�صية  بارزة  مكانة  املتعددة  باخت�صا�صاتها  الهند�صة  عل�م  حتتل 

وعلى الرغم من ت�صعب جمالت قطاع البرتول و�صناعاته. تبقى هند�صة البرتول وحدها غري قادرة على اإنتاج 

ال�صناعة  ملحطات  نة  املك�ِّ املتن�عة  الأن�صطة  تغطي  التي  ال�رصورية  املتخ�ص�صة  الب�رصية  الك�ادر  من  يكفي  ما 

البرتولية، فتطّ�ر ال�صناعة البرتولية حّتم دخ�ل فروع من علم الهند�صة، بلغ عددها اثني ع�رص اخت�صا�صًا اإىل 

الهند�صة  اخت�صا�صات  وباتت  البرتول.  هند�صة  وه�  الأ�صا�ض  الخت�صا�ض  جانب  اإىل  والعمل  اخلربة  ميدان 

الأخرى ت�ؤدي دوراً م�صاعداً مهمًا اإىل جانب هند�صة البرتول، واأ�صبح جناح ال�صناعة البرتولية م�رصوطًا بت�صافر 

جميع الخت�صا�صات الهند�صة الأ�صا�صية منها وامل�صاعدة. فماهي تلك الخت�صا�صات وما مدى م�صاهمتها يف 

ال�صناعة البرتولية؟ هذا ما ن��صحه يف اجلدول التايل.  
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جدول 5: االخت�صا�صات الهند�صية و م�صاهمتها يف ال�صناعة النفطية

�صهادات دولية 

معتمدة يف 

االخت�صا�س

مرحلة ال�صناعة 

النفطية

احلد 

االأدنى 

للتح�صيل 

العلمي

تفا�صيل الوظيفة املهام الوظيفية

�صهادة مهند�ض 

حمرتف معتمد

 Certified
 Professional

Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

ال�ص��خ�ر  اجلي�ل�جي��ة  الهند�ص��ة  تدر���ض 

الت��ي  اجلي�ل�جي��ة  والعملي��ات  والظ�اه��ر 

حتدد اأ�ص�ض بناء املن�ص��اأة الهند�صية، وظروف 

ال�اج��ب  والحتياط��ات  ا�ص��تثمارها 

اتخاذها ل�ص��مان ا�ص��تقرار الكتل والطبقات 

ال�ص��خرية، كما تهتم بدرا�ص��ة التغريات التي 

تط��راأ عل��ى ال�ص��خ�ر وطبقاته��ا، الناجمة 

ع��ن اإقام��ة املن�ص��اآت املختلف��ة، وتدخل يف 

هذا الخت�ص��ا�ض اأي�ص��ًا درا�ص��ة اخل�صائ�ض 

الكيميائية والفيزيائية وامليكانيكية لل�صخ�ر، 

املختلفة،  وحتديد �صالحيتها لال�صتخدامات 

الزين��ة  البن��اء واأحج��ار  وخ�ص��ائ�ض م���اد 

وغريها.

مهند�ض 

جي�ل�جي

 Engineering
Geology

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

يعم��ل مهند�ض البرتول يف ت�ص��ميم واختبار 

وتنفي��ذ ط��رق اإنت��اج الب��رتول م��ن باط��ن 

الأر�ض والبحر. وي�ص��ارك يف تاأكيد ال�ج�د 

التج��اري للنف��ط اأو الغ��از، وحتدي��د م�اقع 

احلف��ر، وت�ص��ميم املنتج��ات، م��ن خ��الل 

ت�ص��افر جه�دهم م��ع جه�د التخ�ص�ص��ات 

الهند�ص��ية الأخرى، كما ي�صاهم املهند�ض يف 

تط�ي��ر الربجمي��ات ملراقبة وت�ص��غيل املعدات 

وحم��اكاة تدف��ق النف��ط والغاز ع��رب املكمن، 

وتخطي��ط تط�ير احلق��ل، والإ���رصاف على 

ا�ص��تخراج ومعاجلة النفط. وين�ص��ّب اهتمام 

الهند�ص��ة البرتولية على اأربعة جمالت وهي: 

العث�ر على النفط والغ��از، وتق�مي اإمكانات 

اإنتاجهما، وزيادة حجم املادة امل�ص��تخرجة، 

والنق��ل والتخزين. وت�ص��مل التخ�ص�ص��ات 

الرئي�صة: الت�ص��ميم والإ�رصاف واإدارة اأعمال 

احلفر والإنت��اج، واأداء الختبارات املعملية، 

املكم��ن  لفه��م  والتج��ارب  والدرا�ص��ات، 

واأ�ص��اليب ال�ص��تخال�ض املع��زز، وتط�ي��ر 

من��اذج املح��اكاة احلا�ص���بية لتحدي��د عملية 

ال�صتخراج الر�صيد.

مهند�ض البرتول

 Petroleum
 Engineer
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- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

 يخت�ض مهند�ض اإمتام الآبار مبالحظة ومتابعة 

عملي��ة اإمت��ام بن��اء بئر الب��رتول مب��ا يف ذلك 

الهيدروليكي  الأنابيب، والتك�صري  ا�صتخدام 

اأو تقني��ات التحك��م بال�ص��غط.  كما يحدد 

الطريق��ة الف�ص��لى لإمتام بناء البئر مبا ي�ص��مح 

بتدف��ق النف��ط اأو الغ��از ال�ص��ل�ض م��ن باطن 

الأر�ض.

مهند�ض 

اإمتام اآبار 

 Completion
Engineer

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة

يقرر اأف�ص��ل طريقة حلفر بئ��ر النفط اأو الغاز، 

اآخ��ذاً يف العتبار العديد م��ن الع�امل ومنها 

التكلف��ة. كما اأن��ه يعمل عل��ى التاأكد من اأن 

عملي��ة احلفر جت��ري ب�ص���رة اآمن��ة وفعالة، 

وبالطريقة الأقل �رصراً للبيئة.

مهند�ض احلفر

 Drilling
Engineer

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

يت�ىل مهند�ض الإنتاج مراقب��ة اإنتاج البئر من 

النفط والغ��از الطبيعي، وياأتي دوره بعد اإمتام 

بناء بئر النفط، ويك�ن م�ص�ؤوًل ب�صكل اأ�صا�صي 

عن م�ص��األة زيادة الإنتاج، ومراقبة الكميات 

امل�صتخرجة وفقًا لتحليل امل�ص�حات، ويق�م 

اأي�صًا مبحاولة ال��ص�ل اإىل  طرق اأخرى تزيد 

من الكمية امل�صتخرجة. 

مهند�ض الإنتاج 

 Production
Engineer

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

يق�م مهند�ض اإدارة املكامن بتقدير كمية النفط 

اأو الغاز التي ميكن ا�ص��رتدادها من املكامن اأو 

م�ص��ائد النفط بباطن الأر�ض. كذلك يدر�ض 

خ�صائ�ض تلك املكامن وحتديد اأف�صل الطرق 

لتحديد ال�ص��تخراج الأمثل للنف��ط اأو الغاز 

منه��ا، كما يراق��ب العملي��ات للتاأكد من اأن 

امل�ص��ت�يات املثل��ى م��ن تلك امل�ص��ادر ميكن 

ا�صرتدادها. 

مهند�ض اإدارة 

املكامن

  Reservoir
Engineer

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

ه� امل�ص���ؤول ع��ن ت�ص��ميم وبناء وت�ص��غيل 

ومراقبة ج���دة و�ص��يانة خط���ط الأنابيب 

واأنظمة خط�ط اأنابيب نقل البرتول والغاز.

مهند�ض خط�ط 

الأنانيب

 Pipeline
Engineer

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

درا�ص��ة  يف  البح��ري  املهند���ض  يتخ�ص���ض 

ت�صاميم ال�ص��فن وكيفي��ة ت�ص��نيعها وبنائها، 

وط��رق اتزانها، وعلم الإبح��ار واملحركات 

البحرية، وغريها من الدرا�ص��ات الهند�ص��ية 

ذات ال�صلة مبجال ال�صفن واحلاويات والنقل 

البحري. كما يدر�ض جمالت ت�صميم واإن�صاء 

��ات ا�ص��تخراج  ��ات البحرية مثل من�صّ املن�صّ

النفط والغاز يف البحار واملحيطات.

وميك��ن اي�ص��ًا ان يعم��ل عل��ى منت ال�ص��فن 

البحري��ة كمهند�ض ملراقب��ة حجم احلم�لت 

وت�ص��غيل ال�ص��فن ومتابعة املحركات خالل 

الرحالت املختلفة، وغريه��ا من املهام ذات 

ال�صلة.

مهند�ض بحري
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- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

-PMP
 Project

 Management
 Professional
Certification

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة

والر�ص���م  اخلرائ��ط  امل��دين  املهند���ض  ُيع��ّد 

والبيانات الط�ب�غرافي��ة واجلغرافية الالزمة 

لتخطيط اأي م�رصوع. وي�صع الت�صاميم ح�ل 

اآلي��ة تنفي��ذ الطرقات واجل�ص���ر وال�ص��دود 

والأنف��اق وغريه��ا من املن�ص��اآت. كما يق�م 

مبه��ام اإ�رصافي��ة ب�ص��كل م�ص��تمر ليتحقق من 

مطابقة اآلية التنفيذ للمعايري امل��ص���عة جلهة 

كمية امل�اد امل�صتعملة ون�عها وطريقة خلطها 

اأثناء عملية البناء. 

مهند�ض مدين

CPE -

 Certified
 Professional

Engineer
PMP-

 Project
 Management
 Professional
Certification

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة

ي�ص��ّمم مهند���ض الكهرب��اء ويط��ّ�ر الآلت 

�ص��احلة  لت�ص��بح  واأنظمته��ا  الكهربائي��ة 

لال�صتعمال ال�صناعي، والتجاري، والعلمي، 

ويخت��رب الن�ص��اطات الت�ص��نيعية وال�ظيفي��ة 

ل��الآلت الكهربائي��ة، ويتاأكد م��ن مطابقتها 

للم�ا�صفات واملعايري، كما يعّد برامج خا�صة 

ت�ص��من ال�ص��المة العامة و�رصوط الأمان عند 

ا�صتعمال الآلت الكهربائية، ويجري اأحيانًا 

الأبحاث التف�صيلية ح�ل �صبل ال�صتفادة من 

الطاقة الكهربائي��ة وكيفية تر�ص��يد الإنفاق، 

وي���رصف على اأعمال ال�ص��يانة التي تق�م بها 

�رصكات الطاقة والكهرباء.

مهند�ض 

الكهرباء 

- CPE
 Certified

 Professional
Engineer

-PMP
 Project

 Management
 Professional
Certification

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة

يت�ىل مهند�ض امليكاني��ك مهام عديدة منها، 

وت�ص��غيل،  وتركي��ب،  وتقيي��م،  ت�ص��ميم، 

و�ص��يانة املنتج��ات واملع��دات امليكانيكية، 

وفح���ض املع��ّدات املنج��زة للتاأكد م��ن اأنها 

مطابقة للم�ا�صفات ولق�اعد ال�صالمة.

مهند�ض 

امليكانيك 

امل�صدر : 
1- OGAP. Oil and Gas at Your Door? A Landowner’s Guide to Oil and Gas Development Oil & Gas Accountability 
Project, 2005.
2- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry : a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012.
3- Assaad, Fakhry A. Field Methods for Petroleum Geologists :A Guide to Computerized Lithostratigraphic 
Correlation Charts Case Study: Northern Africa. 2009.
4- Devold, Håvard. Oil and gas production handbook :An introduction to oil and gas production,transport, refining 
and petrochemical industry. 2013.
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فقرة ثالثة : اخت�سا�سات الإدارة

اإىل حتقيق   امل�ؤدية  القرارات والقيام باخلط�ات الالزمة  اإىل تدريب الأفراد على اتخاذ  يهدف علم الإدارة 

الأهداف املر�ص�مة با�صتغالل امل�ارد املتاحة ، وفق منهج حمدد و�صمن بيئة معّينة هذا ب�صكل عام، اأما بالن�صبة 

لتخ�ص�ض الإدارة يف النفط والغاز فه� يهدف اإىل تزويد املتخ�ص�ض باملهارات الالزمة لإدارة العمليات واملراحل 

املتعددة يف ال�صناعة البرتولية، ول �صيما يف امل�صائل املتعلقة باإدارة العمليات واتخاذ القرارت الإدارية احلا�صمة 

اأجل احل�ص�ل على  املتن�عة من  تن�صيق الأن�صطة  الر�صيد والأمثل ، والعمل على  البرتويل  وال�صحيحة لالإنتاج 

اأعلى اإنتاج ممكن مع احلفاظ على ج�دة عالية وخماطر حمدودة بتكلفة مدرو�صة ومعق�لة.

وبالإجمال فاإن اخت�صا�ض علم الإدارة العامة ُيدّر�ض لكافة طالب هذا الخت�صا�ض مع الرتكيز على املميزات 

اخلا�صة للقطاع الذي يتجه الطالب للتخ�ص�ض فيه .

جدول  6: االخت�صا�صات االإدارية ومدى ارتباطها بال�صناعة النفطية

�صهادات دولية 

معتمدة يف 

الخت�صا�ض

مرحلة ال�صناعة 

النفطية

احلد الأدنى 

للتح�صيل 

العلمي

تفا�صيل ال�ظيفة املهام ال�ظيفية

Upstream
Midstream

Downstream
 ما�صرت

املعرفة  بني  الخت�صا�ض  هذا  يجمع 

التقنية يف جمال �صناعة النفط والغاز 

هذا  وُيغطي  الإدارة.  مبادئ  وبني 

يف  اأ�صا�صية  ج�انب  الخت�صا�ض 

كاجلي�ل�جيا  والغاز  النفط  �صناعة 

والهند�صة البرتولية، اإ�صافة اإىل ق�انني 

ونتيجة  التجارة.  ومبادئ  الأعمال 

ل�صع�بة اأخذ القرار يف هذه ال�صناعة 

الجتماعية  امل�صالح  لتداخل  نظراً 

والقت�صادية وال�صيا�صية لهذا القطاع 

واأثره القت�صادي امل�ؤثر على الدولة 

اأن  القطاع  هذا  خريج  على  ينبغي 

التقنية  واملعارف  املهارات  ميتلك 

معرفة  اإىل  اإ�صافة  البرتول،  جمال  يف 

تتحكم  التي  القت�صادية  الق�اعد 

املعارف  عن  ف�صاًل  ال�صناعة،  بهذه 

بهذه  املتخ�ص�صة  واملالية  املحا�صبية 

والت�رصيعات  وال�صيا�صات  ال�صناعة، 

العاملية الراعية لها.

تخ�ص�ض ادارة 

عامة يف ادارة  

النفط والغاز 

 Oil and Gas
Management
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 -APA
 Accredited
 Petroleum
Accountant

- CPA
 Certified

 Public
Accountant

 -CMA
 Certified

 Management
Accountant

-CIA
 Certified
 Internal
Auditor

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة اأو اإجازة 

فنية او امتياز 

فني

يت�ىل املحا�صب اأو املدقق املايل تنفيذ 

الإجراءات املالية واملحا�صبية املعتمدة 

ويرتافق  النفطية.  ال�رصكات  يف 

و�صع�بة  املخاطر  عن�رص  مع  ذلك 

تطابق الت�قعات مع ال�اقع ما يخلق 

معاجلتها  جتعل  حما�صبية  م�صاكل 

لأي  املحا�صبية  املعاجلة  عن  خمتلفة 

التاأكد  عدم  فعامل  اآخر.  م�رصوع 

غريها،  دون  ال�صناعة  هذه  به  تتميز 

اأ�صف اإىل ذلك م�صائل ال�رصائب وما 

تتطلبه ق�انينها وتعليماتها من تدقيق 

ح�صابات �رصكة النفط املعنية يف ظل 

امتداد تلك ال�رصكات ال�ا�صع وتعقيد 

يتبع  منها  الكثري  يجعل  مما  عملياتها 

النظم املحا�صبية التي ت�ص�دها ال�صمة 

العملية وال�صه�لة دون التعقيد.

حما�صبة يف جمال 

البرتول 

Petroleum
Accountant

- CFA
 Chartered
 Financial

Analyst
- DipIFR

 Diploma in
 International

 Financial
Reporting

-FP&A
 Certified

 Corporate
 Financial

 Planning &
 Analysis

Upstream
Midstream

Downstream

اإجازة اأو 

اإجازة فنية او 

امتياز فني

املعّقدة  البرتولية  ال�صناعة  طبيعة  اإن 

خمتلفة  وح�صابات  حتليالت  تتطلب 

ال�صناعات  يف  نظرياتها  عن  ن�صبيًا 

الأخرى وخا�صة اأن الع�امل امل�ؤثرة 

يف الطلب والعر�ض حمف�فة مبخاطر 

عدم اليقني ما يجعل عملية الت�قعات 

املايل  املحلل  فاإن  وبالتايل  اأ�صعب، 

من  له  بّد  ل  البرتولية  ال�رصكات  يف 

متخ�ص�صة  وخربة  معرفة  امتالك 

على  تعتمد  البرتولية  ال�صناعة  يف  

بطبيعتها  تختلف  مالية  م�ؤ�رصات 

ال�رصكات  يف  امل�صتخدمة  تلك  عن 

التجارية الأخرى.

املحلل املايل  يف 

جمال البرتول

-PRM
 Professional
Risk Manager
- PMI-RMP

 PMI Risk
 Management
Professional

- FRM
 Financial Risk

Manager

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة 

يف  اأ�صا�صي  جزء  هي  املخاطر  اإدارة 

النفط  لقطاع  الإ�صرتاتيجية  الإدارة 

ت�اجه  البرتول  ف�رصكات  والغاز. 

املتعلق  منها  املخاطر  من  العديد 

ت�ؤثر  التي  للنفط  املتقلبة  بالأ�صعار 

على م�صاألة العر�ض والطلب، اإ�صافة 

اإىل املخاطر املرتبطة بال�صالمة العامة، 

ويق�م  وغريها.  البيئية  واملخاطر 

اخلّريج يف هذا الخت�صا�ض بدرا�صة 

تتبعها  اأن  يجب  التي  الإجراءات 

الأخطار  مل�اجهة  النفطية  ال�رصكات 

حتقيق  بهدف  لأن�صطتها،  امل�صاحبة 

املزايا امل�صتدامة من ن�صاطاتها. 

ادارة املخاطر يف 

قطاع البرتول  
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- SHRM-CP
 SHRM

 Certified
Professional

- SHRM-SCP
 SHRM Senior

 Certified
Professional

-PHR
 Professional

 in Human
Resources 

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة 

يف  الب�رصية  امل�راد  اإدارة  تختلف 

يف  غريها  عن  والغاز  النفط  قطاع 

نتيجة  وذلك  الأخرى،  القطاعات 

كرب حجم العمليات وتعقدها داخل 

وخارج حدود الدولة مالكة امل�ارد 

ال�رصكات  فاإن  وبالتايل  البرتولية. 

تغطية  اإىل  دومًا  ت�صعى  البرتولية 

فج�ة الكفاءات عرب ا�صتخدام برامج 

 ،apprenticeship التمهن 

الكفاءات  على  احلفاظ  اإىل  اإ�صافة 

الق�ية يف  املناف�صة  امل�ج�دة يف ظل 

عرب  القطاع  هذا  يف  املهارات  جمال 

برامج تدريبية مت�ا�صلة.

املتخ�ص�ض يف 

امل�ارد الب�رصية

 Human
 Resources in
 Oil and Gas

Industry

- CSCP
 Certified

 Supply Chain
Professional

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة 

من  يتاألف  والغاز  النفط  قطاع  اإن   

من  تبداأ  متداخلة  عمليات  �صل�صلة 

عملية املنبع وتنتهي مبرحلة امل�صّب، 

وهي بحاجة اإىل مدير لهذه ال�صل�صلة 

التي  العمليات  ت�جيه  اأجل  من  

على  ال�صتح�اذ  مرحلة  من  تبداأ 

التنقيب  وعمليات  والغاز  النفط 

النفط  لنقل  الل�ج�صتية  والأعمال 

اإىل متابعة  اإ�صافة  اإىل امل�صايف،  اخلام 

اإىل  ونقله  النفط  ت�صفية  عملية 

امل�صتهلك النهائي ح�ل العامل، كما 

النماذج  با�صتخدام  حتليالت  ُيجري 

الريا�صي،  والتحليل  التحليلية 

اجل  من  التحليل  نتائج  وي�صتخدام 

الت�ريد،  �صل�صلة  عمليات  حت�صني 

والأداء وخف�ض التكاليف. 

مدير �صل�صلة 

المداد والت�ريد

- CBAP
 Certified
 Business
 Analysis

Professional

Upstream
Midstream

Downstream
ماج�صرت 

التي  واأهميتها  املعل�مات  طبيعة  اإن 

يف  والغاز  النفط  قطاع  ت�صاحب 

اأهمية  من  تزيد  املتعددة  مراحله 

بتحليل  يق�م  الذي  الأعمال  حملل 

وت�صميم النظم، مبا يف ذلك الأعمال 

التجارية  والتنظيمات  والإدارات 

مناذج  بتقييم  يق�م  كما  وغريها، 

الأعمال وتكاملها مع التقنية وذلك 

اأداء  وحت�صني  الإنتاج  رفع  اأجل  من 

ال�رصكات النفطية. 

حملل العمال

امل�صدر:  
1-OGAP. Oil and Gas at Your Door? A Landowner’s Guide to Oil and Gas Development. Oil & Gas Accountability 
Project, 2005.
2- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry: a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012.
3- Assaad, Fakhry A. Field Methods for Petroleum Geologists: A Guide to Computerized Lithostratigraphic 
Correlation Charts Case Study: Northern Africa. 2009.
4- Devold, Håvard. Oil and gas production handbook: An introduction to oil and gas production,transport, refining 
and petrochemical industry. 2013.
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فقرة رابعة : الخت�سا�سات القانونية

جدول  7: االخت�صا�صات القانونية

�صهادات دولية 

معتمدة يف 

الخت�صا�ض

مرحلة ال�صناعة 

النفطية

احلد الأدنى 

للتح�صيل 

العلمي

تفا�صيل ال�ظيفة
املهام

ال�ظيفية

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة 

عن  البرتول  �رصكات  يف  املحامي  عمل  يختلف  ل 

املختلفة،  التجارية  ال�رصكات  يف  املحامني  عمل 

جتاه  ال�رصكة  حق�ق  عن  الدفاع  مهام  يت�ىل  حيث 

اإعداد  م�صائل  ويت�ىل  الق�صاء  امام  وميثلها  الغري، 

العمل  العق�د واإبرامها وجتديدها، ول �صيما عق�د 

والتاأمينات كافة.

حمام

- دورات 

متخ�ص�صة يف 

حتكيم عق�د 

النقل البحري 

والربي وعق�د 

التاأمينات 

باأن�اعها. 

Upstream
Midstream

Downstream
اإجازة 

على  التحكيم  اإىل خبري يف  البرتول  �رصكات  حتتاج 

الأن�صطة  اأن  والدويل، خ�ص��صًا  ال�طني  امل�صت�يني 

البرتولية متتد اإىل خارج اإقليم الدولة مالكة امل�ارد ما 

ي�صتلزم وج�د خبري يف التحكيم يت�ىل متثيل ال�رصكة 

اأن  �صيما  الغري.ول  جتاه  التحكيمية  املنازعات  يف 

تت�صمن  ما  غالبًا  والنتاج  ال�صتك�صاف  اتفاقية 

والدولة  ال�رصكة  بني  النزاعات  حّل  على  ين�ض  بنداً 

ب�ا�صطة التحكيم.

خبري يف 

التحكيم

امل�صدر:

1- OGAP. Oil and Gas at Your Door? A Landowner’s Guide to Oil and Gas Development. Oil & Gas Accountability 
Project, 2005.
2- HILYARD, JOSEPH F. The oil and gas industry :a nontechnical guide. PennWell Corporation, 2012.
3- Assaad, Fakhry A. Field Methods for Petroleum Geologists :A Guide to Computerized Lithostratigraphic 
Correlation Charts Case Study: Northern Africa. 2009.
4- Devold, Håvard. Oil and gas production handbook :An introduction to oil and gas production,transport, refining 
and petrochemical industry. 2013.

فقرة خام�سة : الخت�سا�سات املهنية والفنية

والأو�صاط  اجلامعات  بع�ض  �صارعت  لبنان  وا�صتخراجه يف  البرتول  اكت�صاف  فر�ض  احلديث عن  بدء  منذ 

الرئي�ض والأبرز يف جمال ال�صناعة  البرتول باعتباره الخت�صا�ض  اإىل الرتكيز على اخت�صا�ض هند�صة  الأكادميية 

البرتولية، اإل اأن هذا الأمر واإن كان �صحيحًا، ل يقلل من اأهمية الخت�صا�صات الفنية ودورها البارز ب�صفتها 

فهذه  ال�صناعة،  ميدان  يف  املكت�صبة  العملية  اخلربة  وبني  املهند�ض  معرفة  بني  املح�رية  الرابطة  اأو  ال��صيط 

اأفردنا لها مكانًة  الخت�صا�صات ت�صكل حلقة و�صطى تتكامل فيها العل�م الهند�صية مع اخلربة العملية. لذلك 

خا�صة يف هذا الق�صم من اجلدول على النح� الآتي:



26

جدول  8: االخت�صا�صات املهنية والفنية وم�صاهمتها يف ال�صناعة النفطية

�صهادات دولية 

معتمدة يف 

الخت�صا�ض

مرحلة ال�صناعة 

النفطية

احلد 

الأدنى 

للتح�صيل 

العلمي

تفا�صيل ال�ظيفة
املهام

ال�ظيفية

دورات 

متخ�ص�صة: 

راجع ق�صم 

الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

�صري  بمراقبة  الق�صم  هذا  يف  اخلريج  يق�م 

من  اخلام  البرتول  اأثناء حركة  الإنتاجية  العمليات 

مبا  التخزين  م�صت�دعات  وحتى  اجل�فية  املكامن 

يف ذلك من اإجراء قيا�ض ال�صغط ودرجات حرارة 

روؤو�ض الآبار. كما ُيجري اختبارات لالآبار ب�صفة 

للنفط  واملعاجلة  الف�صل  عمليات  ويراقب  دورية. 

للم�ا�صفات  مطابقتها  مدى  من  والتاأكد  اخلام 

واملعايري القيا�صية العاملية.

الإنتاج 

والقيا�صات 

احلقلية

دورات 

متخ�ص�صة: 

راجع ق�صم 

الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

يكت�صب خّريج هذا الخت�صا�ض الكفاءة والقدرة 

على التعامل مع اأن�اع واأحجام  خمتلفة من اأنابيب 

اإ�صافة  ا�صتخدامها،  وطرق  والأ�صالك  احلفر 

خ�صائ�صها  ومقايي�ض  احلفر  �ص�ائل  حت�صري  اإىل 

الفيزيائية .واإعداد تقرير متابعة ي�مي جلهاز احلفر 

ب�صكل م�صتمر ومتتابع.

حفر الآبار 

النفطية 

والغازية

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

منظ�مات  وت�صليح كافة  ب�صيانة  اخلّريج  يق�م 

ومعدات العمليات  احلفر  ومعدات اأجهزة 

اختيار  اأ�ص�ض  مبعرفة  ملمًا  ويك�ن  امل�صاحبة، 

املعدات مثل )امل�صخات، ال�ص�اغط، املحركات(. 

الدوارة  للمعدات  ال�صيانة  اأعمال  ُيجري   كما 

املحاور  و�صبط  التجميع،  واإعادة  كالفك 

بع�ض  اإىل  ت�صنيع  الغيار،اإ�صافة  قطع  وا�صتبدال 

والتفريز  اخلراطة  معدات  با�صتخدام  الغيار  قطع 

واجللخ، ومراقبة اأداء الت�ربينات.

�صيانة 

وت�صليح 

اأجهزة احلفر

دورات 

متخ�ص�صة راجع 

ق�صم الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

للعمل  وال�صيطرة اخلريجني   الت�صغيل  ق�صم  ي�ؤّهل 

اخلام  النفط  لإنتاج  الإنتاج  ت�صغيل وحدات  على 

من  ابتداًء  اخلام،  النفط  من  النفطية  وامل�صتقات 

اخلام  للنفط  والتكرير  والكب�ض  العزل  وحدات 

املزج  وحدات  يف  التزييت  زي�ت  اإنتاج  ولغاية 

مبراقبة  يق�م  الطاقة. كما  خدمات  ووحدات 

وك�صف  وال�صيطرة  والتكرير  الإنتاج  عمليات 

اأعطال الت�صغيل وحلها اأو تاليف حدوثها، اإ�صافة 

ي�صمن  مبا  الت�صغيل  يف  ال�صالمة  ق�اعد  تطبيق  اإىل 

�صالمة الأفراد واملعدات.

الت�صغيل 

وال�صيطرة
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Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

ت�صغيل  على  العمل  على  قادراً  اخلريج  يك�ن 

وحدات الإنتاج لإنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي 

اختالف  على  الغاز  وانتاج  فح�ض  وعمليات 

للغاز  والكب�ض  العزل  من وحدات  ابتداًء  اأن�اعه، 

واملكّ�نات  ال�صائل  الغاز  اإنتاج  ولغاية  الطبيعي 

املرافقة لالإنتاج ووحدات خدمات الطاقة.

تقنية الغاز

دورات 

متخ�ص�صة: 

راجع ق�صم 

الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

خمتلف  حلام  على  الق�صم  هذا  خريج�  يتدرب   

املختلفة  احلديدية  وغري  احلديدية  املعادن  اأن�اع 

الغازي  اللحام  طرق  وح�صب  الأو�صاع  وبكافة 

واللحام  اليدوي  الكهربائي  بالق��ض  واللحام 

اخلاملة.  بالغازات  املحمي  الكهربائي  بالق��ض 

العاملية  للم�ا�صفات  طبقًا  اللحام  اأعمال  وُينفذ 

اللحام  و�صالت  وُيهيئ  ُيح�رصّ  كما   ،)ASME(

ا�صتعمال  اإىل  اللحام، اإ�صافة  م�اد  واحتياجات 

خمتلف اأجهزة ومكائن القطع. 

للتاأكد  الهند�صي  الفح�ض  اأجهزة  اأي�صًا  وي�صتخدم 

والت�ص�هات  العي�ب  وك�صف  اللحام  ج�دة  من 

الداخلية واخلارجية ومعاجلتها. 

ومكائن  معدات  اجزاء  معرفة  على  ويتدرب 

اللحام وحتديد اأعطالها وكيفية �صيانتها.

اللحام 

الغازي 

والكهربائي

دورات 

متخ�ص�صة راجع 

ق�صم الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

ن�صب  على  بالعمل  الفرع  هذا  خريج�  يق�م 

والكاب�صات  امل�صخات  و�صيانة  وت�صغيل 

والت�ربينات الغازية والبخارية.

النفط  �صخ  حمطات  و�صيانة  تركيب  اإىل  اإ�صافة 

الطاقة  ت�ليد  �صخ  وحمطات  الغاز،  وكب�ض 

�صخ  وحمطات  واحلرارية(،  )الغازية  الكهربائية 

املاء.

م�صّخات 

والت�ربينات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

الأنابيب   خط�ط  ق�صم  خّريج  يت�ىل 

الأنابيب  خط�ط  و�صيانة  مّد  عمليات 

النفطية، واملنتجات  اخلام  للنفط   الناقلة 

واملنتجات  اخلام  النفط  خزانات  وت�صييد 

و�صيانتها.  النابيب  خط�ط  وت�صغيل   النفطية، 

الأنابيب  ملحقات  بع�ض  ت�صنيع  اإىل   اإ�صافة 

وتركيب الأنابيب يف وحدات الإنتاج ووحدات 

وتبديل  ال�صّمامات  �صيانة  الت�صفية، وكذلك 

�صّخ  حمطات  يف  والعمل  امل�صتهلكة  احل�ص�ات 

املياه.

خط�ط 

النابيب

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

�صيانة  على  الخت�صا�ض  هذا  خّريج  يعمل 

البخارية، والفران،  النفطية، واملراجل  اخلزانات 

و�صيانة  ون�صب  ال�صغط  واأوعية  الت�صفية،  اأبراج 

احلرارية واملداخن  كاملبادلت  املختلفة   املعدات 

واملر�صحات والعازلت، وكذلك ن�صب وتفكيك 

للمعدات  الهند�صي  الفح�ض  ال�صقالت ومعدات 

النفطية.

�صيانة 

املعدات 

نفطية
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Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

ومتابعة  تنفيذ  على  الق�صم  هذا  خّريج  يعمل 

اإجراءات ال�صالمة ال�صناعية التي تهدف اإىل حماية 

ال�صناعية،  املخاطر  من  النفطية  واملن�صاآت  الأفراد 

ومكافحة احلرائق النفطية بكافة اأن�اعها.

كما يق�م بتقدمي الإ�صعافات ال�صحية الأولية.

ال�صالمة 

ال�صناعية

دورات 

متخ�ص�صة راجع 

ق�صم الدورات

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

اأجهزة  وفح�ض  �صيانة  الق�صم  هذا  خّريج  يت�ىل 

اله�ائية والإلكرتونية، و�صيانة  القيا�ض وال�صيطرة 

اأن�اع املعدات امل�صتخدمة يف منظ�مات،  خمتلف 

وحمطات  وامل�صايف،  والإطفاء  واحلماية  ال�صيطرة 

يف  الكهربائة  الطاقة  ت�ليد  وحمطات  الغاز،  عزل 

امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية امل�ج�دة يف احلق�ل النفطية. 

اخت�صا�ض 

القيا�ض 

وال�صيطرة

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

�صيانة  على  الخت�صا�ض  هذا  خّريج  يعمل 

الأجهزة واملعدات الكهربائية، واملعدات النفطية 

التيار  مكائن  على  ويعمل  باأن�اعها،  الكهربائية 

اإىل  اإ�صافة  املتناوب،  التيار  وحمركات  امل�صتمر 

مراقبة نظام ال�صيطرة و�صيانته.

كهرباء 

معدات 

نفطية

- MCSD
 Microsoft
 Certified
 Solutions
Developer

- MCP
 Microsoft
 Certified

Professional

Upstream
Midstream

Downstream

بكال�ريا 

فنية اأو 

امتياز فني

يعمل خّريج هذا الخت�صا�ض يف تقنية املعل�مات 

الربجمية  والتطبيقات  احل�ا�صيب  با�صتخدام 

واملعاجلة،  واحلماية،  التخزين،  للتح�يل، 

والإر�صال، والإ�صرتجاع، والأمن املعل�ماتي.

 ويهتم اأي�صًا بتقنيات الت�صبيك وال�صيانة، وكذلك 

ي�ؤّهل هذا الخت�صا�ض اخلّريجني لتلبية املتطلبات 

التقنية للعمل يف القطاع العام وال�رصكات النفطية 

املعرفة  من  متخ�ص�صة  برامج  اإعداد  خالل  من 

واملهارات التي تخّ�لهم تلبية املتطلبات الأ�صا�صية 

لهذه امل�ؤ�ص�صات.

تقنية 

املعل�مات

امل�صدر: 

http://www.spsp.edu.sa/arabic/index.php  ) 1. املعهد التقني ال�صع�دي خلدمات البرتول ) ال�صع�دية

https://ptqi.edu.ly/online/home.php  )2. معهد النفط للتاأهيل والتدريب )ليبيا

http://www.boti.oil.gov.iq/ar_home.htm )3. معهد التدريب النفطي )بغداد/ العراق

/http://bsroti.oil.gov.iq  ) 4. معهد التدريب النفطي )الب�رصة / العراق
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فقرة �ساد�سة: ال�سهادات املتخ�س�سة املعتمدة يف قطاع النفط والغاز

Specialized Certificates in Oil and Gas Indusrty Accredited 

املتخ�ص�صني  الأكادمييني  اخلرباء  من  جمم�عة  وتنفيذه  بت�صميمه  يق�م  نظام  هي  املعتمدة  ال�صهادات  اإن 

وال�صت�صاريني واخلرباء املهنيني العاملني يف جمال ما بهدف التعرف على الخت�صا�ض من الناحية العملية و�صمان 

واخلربات  املعرفية  والعل�م  املهارات  من  ال�رصوري  امل�صت�ى  ميلك  ال�صهادة  هذه  على  احلا�صل  اأن  من  التاأكد 

التدريبية ال�ظيفية ال�رصورية للعمل بكفاءة يف تلك املجالت.

وقد اكت�صبت ال�صهادات املعتمدة اأهمية بالغة يف خمتلف حق�ل العلم حيث باتت ال�رصكات العاملية الكربى 

ت�صرتط حت�صيلها من قبل امل�ظفني يف ا�صتحقاقهم الرتقية اأو تعيّينهم يف منا�صب هامة وح�صا�صة. وكذلك ُتعّد 

هذه ال�صهادة مبثابة اإثبات على ا�صتيفاء �رصوط التاأهيل امليداين وامتالك اخلربة العملية يف اأي حقل من احلق�ل.

-CareerOneStop. «COMPETENCY MODELS –COMMUNICATING INDUSTRY’S EDUCATION AND 
TRAINING NEEDS.» 2015.

-ILO. «Skills for improved productivity, employment growth and development.» International Labour Conference, 
97th Session. 2008.
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- الدورات التدريبية يف جمال القطاع النفطي 

لكافة   ”Petroskills“ معهد  يجريها  التي  ال�صاملة  التخ�ص�صية  للدورات  من�ذجًا  يلي  فيما  نعر�ض 

الخت�صا�صات النفطية من العل�م والهند�صة والإدارة والت�ص�يق امل�اكبة لل�صناعة البرتولية.

تاأ�ص�ض معهد “برتو�صكلز” من قبل ال�رصكات النفطية   “Shell«و »  BP« و »OGCI«    يف عام 2001 

لتط�ير  اأ�صبحت �رصورية  التي  التدريبية  الربامج  املتعددة وتقدمي  النفطية  املراحل  التدريب يف  اأجل ت�فري  من 

الأيدي العاملة يف القطاع النفطي وزيادة مهاراتها. ويتاألف الي�م هذا املعهد من 30 ع�ص�اً ميثل�ن ح�ايل %40 

من ال�رصكات النفطية املنتجة للبرتول يف العامل. ويقّدم املعهد دورات من م�صت�ى اأ�صا�ض للمبتدئني اإىل بل�غ 

م�صت�ى الحرتاف املهني.

دورات متخ�ص�صة يف احلفر واإدارة االآبار

عملية اإجناز 

و�صيانة االآبار

ت�صميم البئر- 

التخطيط

عمليات البئر - 

اال�رشاف
اإدارة بناء البئر

اختيار االآت 

احلفر، امل�صرتيات 

اللوج�صتيات

امل�صتويات

اأ�صا�صيات تكنولوجيا النفط

االأ�صا�صيات

اأ�صا�صيات اال�صتك�صاف واالإنتاج

اأ�صا�صيات هند�صة النفط

الت�صميت 

وتدعيم االآبار
اأ�صا�صيات تكنولوجيا احلفر

اأ�صا�صيات احلفر و�صيانة االآبار

ت�صميم 

وهند�صة االآبار
اإدارة االأنابيب العالقة

امل�صتوى 

االأول

اأ�صا�صيات ت�صميم الغالف

ال�صمنتة االأولية

تكنولوجيا �صوائل احلفر

تقنيات احلفر
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هند�صة االآبار يف املياه العميقة

امل�صتوى 

املتو�صط

احلفر االجتاهي واالأفقي واملتعدد 

االأطراف

مهارات احلفر العملية

اإدارة موقع عمليات االآبار

تقنيات ال�صمنتة املتقدمة

ت�صميم �صل�صلة احلفر وحت�صينها

ا�صتكمال 

وحتفيز االآبار 

االأفقية واملتعددة 

االأطراف

اأنظمة التحكم واال�رشاف
امل�صتوى 

املتخ�ص�س

امل�صدر:
 https://www.petroskills.com/progression-map/well-construction-drilling
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دورات متخ�ص�صة يف جمال الهند�صة امليكانيكية والقيا�س وال�صيطرة والكهربائيات

الهند�صة الكهربائية الهند�صة امليكانيكية امل�صت�يات

الإ�صتخدام الأمثل لالآلت الدوارة الأ�صا�صيات

اأ�صا�صيات الهند�صة الكهربائية ملهند�صي املرافق

امل�صت�ى الأول
اأجهزة التحكم وال�صيطرة والأنظمة الكهربائية 

ملهند�صي املرافق 

اأ�صا�صيات اأجهزة التحكم وال�صيطرة التي 

يحاجتها مهند�صي املرافق *

 PLC التحكم التنا�صبي التكاملي التفا�صلي

 Loop وعملية م�الفة احللقة Controllers 
Tuning

�صيانة الآلت الدوارة

امل�صت�ى املت��صط

اأجهزة قيا�ض التدفق وم�صت�يات نقل الأج�صام 

املادية
اأ�صا�صيات امل�صخة واأنظمة ال�صغط

تكن�ل�جيا ال�صمامات واملحركات
امل�ا�صفات امليكانيكية لأوعية ال�صغط 

واملبادلت احلرارية

** PLCو SCADA  تكن�ل�جيا
اأنظمة الأنابيب – الت�صميم امليكانيكي 

وامل�ا�صفات

ال�رصاف و�صيانة املحركات الت�ربينية

امل�صت�ى املتخ�ص�ض

الأنظمة ال�صاغطة - ميكانيك

امل�صدر :

 https://www.petroskills.com/progression-map/instrumentation-controls-electrical

https://www.petroskills.com/progression-map/mechanical

* مهند�ض املرافق: الإ�رصاف على تخطيط وتنظيم وت�جيه ومراقبة ق�صم هند�صة املرافق من خالل متابعة الدرا�صات والت�صاميم واملخططات 
والر�ص�مات والأعمال الهند�صية بكافة تخ�ص�صاتهان املتعلقة بامل�صاريع والإ�رصاف على تنفيذ وا�صتالم هذه امل�صاريع.

** نظام الأ�صكادا: ه� نظام للتحكم واملراقبة والإ�رصاف وي�صتخدم غالبًا يف امل�صاريع ال�صخمة فقط، نظراً لرتفاع التكاليف يف هذا 
النظام، وي�صتخدم يف حمطات الت�ليد وحق�ل البرتول، فهذه امل�صاريع حتتاج اإىل التحكم يف جمم�عة كبرية جدا من العنا�رص العاملة بدقة 

�صمن منظ�مة عمل معقدة.
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دورات متخ�ص�صة يف اخت�صا�صات االدارة

اقت�صاد النفط املالية واملحا�صبة اإدارة املخاطر االإدارة امل�صتويات

اأ�صا�صيات االإ�صتك�صاف واالإنتاج

االأ�صا�صيات

اأ�صا�صيات تكنولوجيا النفط

مقدمة اإىل االأعمال التجارية البرتولية

اقت�صاد النفط املو�صع

اأ�صا�صيات اقت�صاد النفط

اكت�صاف النفط والغاز

امل�صتوى االأول
االقت�صاد العاملي الإنتاج 

النفط

املبادئ املالية واملحا�صبية 

للنفط

خماطر النفط ومرحلة 

اإتخاذ القرار
العقود النفطية الدولية

اإعداد امليزانية النفطية 

واالأداء

اإدارة التكاليف امل�صتوى املتو�صط

حافظة النفط واإعداد 

املوديالت للم�رشوع
التفكري االإ�صرتاتيجي

امل�صتوى املتخ�ص�س
اأ�صا�صيات قانون النفط 

والغاز العاملية

امل�صدر:

 https://www.petroskills.com/progression-map/petroleum-business
يف الر�صم البياين اأدناه، ُيعرّب حجم الدائرة عن اأهمية الخت�صا�ض بالن�صبة ملرحلة البحث وال�صتك�صاف، لذا جند اأن الخت�صا�صات الأكرث 

يتنا�صب  مبا  فاأ�صغر  اأ�صغر  بدوائر  اإليها  امل�صار  امل�صاعدة  الخت�صا�صات  تليها  ثم  ومن  الكربى،  الدوائر  ذات  الخت�صا�صات  هي  اأهمية 

ودورها بالن�صبة ملرحلة حمددة من ال�صناعة البرتولية.
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 ر�صم تو�صيحي 2:  االخت�صا�صات املتعلقة مبرحلة البحث والتنقيب

امل�صدر: من اإعداد فريق البحث
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ر�صم تو�صيحي 3:  االخت�صا�صات املتعلقة مبرحلة اال�صتخراج واالإنتاج

كما يف الر�صم ال�صابق، يبنّي هذا الر�صم اأنه يف مرحلة ال�صتخراج والإنتاج حتتل هند�صة الإنتاج وهند�صة 

خط�ط الأنابيب الأهمية الكربى، يف حني تتقّل�ض اأهمية الخت�صا�صات املتعلقة باملحا�صبة اأو التحليل املايل اأو 

اجلانب القان�ين على �صبيل املثال.

 

�ا������� 
 �ا������������

�ا������� 
 �ا��������

�ا������� 
 �ا������������

�ا������� 
 �ا�������������

�ا������� 
 �ا�������

���ھ���� 
 �ا����ا�د

���� ���ھ
 �ا����������

���ھ���� ����ط 
 �ا��������

�ا������� 
 �ا������ر���

 �ا��د�ا�ر�ة
 �ا�������

�ا�د�ا�ر�ة 
 �ا�����ط�

�ا�����د 
 �ا�����

�ا������� 
 �ا�������

�ا������� 
 �ا����� 

���ھ���� 
 �ا������

���ھ���� 
 �ا����

 ���ھ���� �ا�����ج

 ���ھ���� �ا�����و�ل 

�ا������� 
 �ا������� 

 
 �ا������� 



36

ر�صم تو�صيحي 4: االخت�صا�صات املتعلقة مبرحلة الت�صويق والتوزيع

اأهمية  تت�صاءل  حني  يف  والإنتاج،  الت�ص�يق  ملرحلة  بالن�صبة  الخت�صا�صات  بع�ض  اأهمية  الر�صم  هذا  يظهر 

اخت�صا�صات اأخرى، ففي مرحلة الت�ص�يق والت�زيع من املنطقي اأن تتعاظم اأهمية الخت�صا�صات العملية اخلا�صة 

بالت�ص�يق والتجارة الدولية على ح�صاب اخت�صا�صات اأخرى ت�ؤدي دوراً ثان�يًا يف تلك املرحلة، لذلك ميكن اأن 

ن�صتنتج من الر�صم اأن الخت�صا�ض الأهم يحتل الدائرة الأكرب حجمًا، والعك�ض �صحيح، فاخت�صا�صا الت�ص�يق 

واملحا�صبة على �صبيل املثال هما الأكرث اأهمية يف مرحلة الت�ص�يق والت�زيع.
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املحور الثالث: �سوق العمل، والبطالة، واملوارد الب�سرية اللزمة لقطاع البرتول يف لبنان 

فقرة اأوىل : ملحة عامة عن  البرتول يف لبنان ،الواقع والتقديرات

دو  الفرن�صي هرني  ال�صامي  املفّ��ض  اإ�صدار  الفرن�صي عقب  النتداب  اأيام  اللبناين  النفط  التنقيب عن  بداأ 

ج�فنيل يف العام 1926 ت�رصيعًا اأجاز فيه التنقيب عن مناجم النفط واملعادن وا�صتثمارها وا�صتخراجها. ويف 

الن�صف الثاين من  القرن املا�صي جرت حماولت عديدة ملعرفة جدية وج�د الرثوات املعدنية والغازية يف لبنان، 

و�ص�ًل  اإىل العام 2002  حني تعاقدت احلك�مة اللبنانية مع �رصكة »�صبكرتوم« الإنكليزية التي قامت باإجراء 

م�صح ثنائي الأبعاد غّطى معظم ال�صاحل اللبناين ت��صلت بنتيجته اإىل وج�د حمتمل للنفط والغاز يف باطن هذا 

.
28

ال�صاحل، وكان اآخر تلك امل�ص�حات  امل�صح الثالثي الأبعاد يف العام  2013 

ر�صم بياين  3 : امل�صح الزلزايل لل�صاحل اللبناين

ُي�صكل ا�صتك�صاف امل�ارد البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية خط�ة واعدة نح� حتقيق البحب�حة والنه��ض 

القت�صادي، اإذا ما ت�فرت اإرادة �صيا�صية وطنية مقرونة باإدارة �صفافة ونزيهة،  وخ�ص��صًا اأن لبنان من الدول 

التي تعتمد ب�صكل كبري على ا�صترياد م�ارد الطاقة، اإذ اأنه ينفق اأكرث من 15 % من ناجته املحلي الإجمايل على 

واردات الطاقة، لذا من املت�ّقع اأن ت�صاهم �صناعة النفط والغاز يف بل�غ الكتفاء الذاتي من خالل تلبية حاجات 

ال�ص�ق املحلي، الأمر الذي من �صاأنه اأن ينعك�ض اإيجابيًا على الناجت املحلي الجمايل، كما ان ا�صتخراج الرثوة 

النفطية والأن�صطة امل�صاحبة لها �صتخلق فر�ض عمل جديدة ، وخ�ص��صًا يف بع�ض املناطق اللبنانية  املحرومة 

اقت�صاديًا ال�اقعة خارج العا�صمة بريوت. 

اأجريت  التي  الأبعاد،  والثالثية  الثنائية  الزلزالية  امل�ص�حات  حتاليل  نتائج  اإىل  امل�صتندة  التقديرات  وت�صري 

28-  نا�رص، حطيط:  قطاع البرتول يف لبنان : تاريخ ، فر�ض وحتديات، ال�صاد�صة ، 2014. 
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للمنطقة القت�صادية اللبنانية اخلال�صة، اإىل اأن امل�ارد املحتملة والإجمالية، مبدئيًا، من الغاز على مدى 15 األف 

. وهذه التقديرات مر�صحة لالزدياد ل �صيما 
29

كيل�مرت مربع يف املياه اللبنانية، هي 25 تريلي�ن قدم مكّعب غاز

مع اكت�صاف حق�ل غازية جديدة كحقل “ ليفياتان Leviathan” الذي يح�ي ما ل يقل عن 16 تريلي�ن 

البحرية  فل�صطني  تقع بني حدود  اللبنانية يف منطقة بحرية  ال�ص�اطئ  قبالة  تقع  قدم مكّعب وذلك يف منطقة 

وقرب�ض، وحق�ل متار وكاري�ض وتانني. اإل اأن تلك التقديرات لي�صت م�ؤكدة، مبعنى اأنها ت�صتند فقط اإىل حتاليل 

داتا امل�ص�حات، ولكن التقديرات الفعلية الأكيدة ل تظهر اإل بعد اإجراء عملية احلفر ال�صتك�صايف.

فقرة ثانية: �سوق العمل واأزمة البطالة يف لبنان

يف ظل تعاظم احلديث عن ملف النفط يف لبنان وال�صع�بات التي تعرت�صه تظهر حتديات عدة تقنية واقت�صادية 

البرتول.  للعمل يف قطاع  الالزمة  الب�رصية  امل�ارد  اإعداد  ال�صع�بات  اإىل الأمام، ومن تلك  لتزيد �صع�بة دفعه 

ل حتديًا �صعبًا، اإذا مل ت��صع  فتاأهيل الق�ى الب�رصية اللبنانية واملهارات الالزمة للعمل يف القطاع النفطي ي�صكِّ

خطة وطنية لإعداد الكفاءات الالزمة يف ال�قت املنا�صب ما �صيدفع اإىل ا�صترياد اأيٍد عاملة اأجنبية وبالتايل الت�صبب 

يف حالة من الإغراق الجتماعي. 

 وللبطالة اأ�صبابها املعروفة عم�مًا، ويف  لبنان ينبغي زيادة عاملني اإ�صافيني للبطالة: الأول غياب �صيا�صات 

حك�مية مدرو�صة ووا�صحة ل�ص�ق العمل ما جعل اأزمة البطالة ُمزمنة على مر ال�صنني؛ والثاين غياب التن�صيق 

بني متطلبات �ص�ق العمل وبرامج اإعداد الك�ادر املهنية والتقنية يف اجلامعات واملعاهد اجلامعية، عالوة على 

الإغراق الجتماعي وارتفاع  زيادة حالة  اإىل  اأدت  اقت�صادية  تداعيات  تركه من  ال�ص�ري وما  النزوح  م�صاألة 

معدل البطالة لدى الق�ى العاملة اللبنانية من 11 % عام 2011 قبل الأزمة ال�ص�رية اإىل ما يناهز 20-18 % 

.30
بعد الأزمة 

من املعل�م اأن ال�صناعة البرتولية هي على درجة عالية من التقنية وتعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على تقدم التكن�ل�جيا 

واملهارات التخ�ص�صية، لذلك كان من الطبيعي اأن يحتل املهند�ض مركزا متقدمًا يف العمليات التقنية املرافقة 

ملراحل ال�صناعة النفطية، اإ�صافة اإىل حاجة �رصكات البرتول اإىل �رصيحة كبرية من التقنيني والفنيني الذين يتمتع�ن 

مبهارة عالية وي�صتطيع�ن العمل مبا�رصة او بعد اخل�ص�ع لربامج تدريب مكثفة.

بفئة  تبداأ  التخ�ص�ض واخلربة،  اإىل ثالثة م�صت�يات من  النفطي  القطاع   ، يحتاج 
31

وفقًا لآراء بع�ض اخلرباء

املهند�صني يف كافة الخت�صا�صات واأهمها هند�صة البرتول، وتليها فئة حملة ال�صهادات اجلامعية التقنية والفنية، 

العاملة يف قطاع البرتول، من عمال احلق�ل الذين ل يحتاج  الب�رصية  اأ�صفل الهرم ال�ظيفي امل�ارد  وتليها يف 

معظمهم اإىل �صهادات اكادميية، بل اإىل دورات تخ�ص�صية ميدانية ك�صائقي احلافالت والآلت ال�صخمة.

29-   IMF. «2014 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for 
Lebanon.» IMF Country Report No. 14/237. 2014.
30- IMF. 2014. 2014 Article IV Consultation –ibid.

31-  نا�رص حطيط، ع�ص� هيئة اإدارة قطاع البرتول يف لبنان، من حما�رصة األقاها يف املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق، 2016.
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الذين  وفنيني  تقنيني  املتخ�ص�صني من  فئة  القطاع هي  الركيزة يف هذا  اأن  الدكت�ر »حطيط« على  وي�ؤكد 

يعمل�ن اإىل جانب املهند�صني املخت�صني، حيث من املت�قع اأن ي�صت�عب قطاع البرتول يف مراحله الأوىل ح�ايل  

مئتي مهند�ض يف حني قد يرتاوح عدد ما يحتاجه القطاع من يد فنية وتقنية وخربة عملية ما بني األفني )2000( 

واأربعة اآلف)4000( م�ظف وعامل، فقد يحتاج كل مهند�ض باحلد الأدنى اإىل �صبعة تقنيني وفنيني مل�اكبته 

ومعاونته يف اجناز مهامه. 

اإن�صاء  لذلك، ومن اأجل التخفيف من ظاهرة تنامي ن�صبة البطالة بني ال�صباب اجلامعي، ينبغي العمل على 

حاجات  نح�  �صليم  ب�صكل  وت�جيهها  مراحلها،  بكافة  والتقنية  الفنية  اجلامعية  املعاهد  وتط�ير  وا�صتحداث 

القطاع النفطي والأن�صطة املرافقة له كافة. وهذا الأمر ه� يف غاية الأهمية وي�صكل حتديًا ل �صيما اإذا ما التزمنا 

اتفاقية  من   (20( املادة  ن�ض  وخ�ص��صًا  له  التطبيقية  واملرا�صيم   2010/132 رقم  البرتول  قان�ن  باأحكام 

جمم�ع  من   %80 بن�صبة  اللبنانية  العاملة  اليد  وت�صغيل  بت�ظيف  املتعهد  األزمت  التي  والإنتاج  ال�صتك�صاف 

العاملني يف هذا القطاع .

يف حني ن�صت املادة )75( من القان�ن 2010/132 على التدريب مب�جب قرارات �صادرة عن ال�زير 

تفر�ض على اأ�صحاب احلق�ق تنظيم ومت�يل دورات تدريب مل�ظفي القطاع العام الذين ترتبط طبيعة عملهم 

بالأن�صطة البرتولية.

كما ت�صمنت املادة 83 من املر�ص�م رقم 10289 -�صادر يف 2013/4/30 )الأنظمة والق�اعد املتعلقة 

بالأن�صطة البرتولية 2010(، اإلزام �صاحب احلق بامل�صاهمة يف التكاليف وذلك بن�صها الآتي:

اتفاقية ال�صتك�صاف والإنتاج، م�صاهمته يف  اأن يدفع للدولة، حني تن�ض على ذلك  احلق  �صاحب  “على 
التكاليف املن�ي اإنفاقها على التدريب وبرامج الدعم املتعلقة بتدريب العاملني يف القطاع العام وكذلك الدعم 

التزام �صاحب احلق ب�صمان  العاملني، وعلى  تاأهيل وتدريب  اأهمية  امل�ؤ�ص�صاتي”، و�صددت املادة 155 على 

ت�فري امل�ؤهالت والتدريب الكافيني لتنفيذ اأعمالهم على نح� فاعل و�صليم لدى جميع العاملني املنخرطني يف 

الأن�صطة البرتولية، وعلى التزامه املماثل بتدريب الأجراء على التعامل مع حالت الط�ارئ.

والهم من ذلك ه� الن�ض ال�رصيح على التزام �صاحب احلق واملتعاقد معه اإعطاء اأول�ية لتدريب اللبنانيني 

من اأجل ت�ظيف اللبنانيني يف جميع امل�صت�يات التنظيمية، كما األزمته بالت�صاور مع ال�زير ب�صاأن اقرتاح و�صع 

وتنفيذ برنامج فاعل لت�ظيف وتدريب اللبنانيني لكل مرحلة من مراحل الأن�صطة البرتولية ويف جميع م�صت�يات 

الإدارة، مع مراعاة متطلبات ال�صالمة واحلاجة اإىل املحافظة على معايري معق�لة ب�صاأن الفاعلية يف تنفيذ تلك 

التدريب  برامج  تتطلبه  ح�صبما  خارجها  اأو  اللبنانية  اجلمه�رية  داخل  التدريب  يك�ن  اأن  وميكن  الأن�صطة، 

.
32

املعدة

32-  ومب�صم�ن مماثل ن�صت املادة 156. تدريب العاملني يف القطاع العام ودعم الدولة:
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اإ�صافة اإىل ما تقدم، فقد ن�ض القان�ن رقم 2010/132 على اإلزام �صاحب احلق بر�صد ميزانية للتدريب 

تنفق �صن�يًا من اأجل اإعداد ك�ادر وطنية قادرة على ا�صتالم زمام الأم�ر وال�صتمرار يف ت�صيري القطاع البرتويل 

والنه��ض ب�صناعة النفط مبختلف ج�انبها.

ونخل�ض اإىل الق�ل، اإن القطاع النفطي وما يرافقه من اأن�صطة مالزمة له، �صيحّرك عجلة القت�صاد ال�طني 

و�صيخلق �ص�قًا للعمل ينبغي ا�صتثماره بال�صكل ال�صحيح لتحقيق نقلة ن�عية يف النم� وتقلي�ض ن�صبة البطالة اإىل 

م�صت�ى اأدنى.

التقنية )مهند�ض، تقني، عامل( واإدارة  ويتطلب قطاع البرتول جمم�عة وا�صعة من املهن ترتاوح بني املهن 

الأعمال )اإدارة، ت�ص�يق، بيع...( ما يعني احلاجة اإىل اإن�صاء وتط�ير معاهد جامعية متخ�ص�صة يف قطاع البرتول، 

�صية للطالب من اأجل الإنخراط يف هذا القطاع. بالإ�صافة اإىل و�صع مناهج تدري�صية ومقررات تخ�صّ

ويف هذا املجال يطرح الت�صاوؤل ح�ل جه�زية قطاع التعليم اللبناين من جامعات وبرامج تدري�ض واأ�صاتذة 

ل يف الق�صم الأخري من الدرا�صة،  التدري�ض. وهذا ما �صنحاول الإجابة عنه ب�صكل مف�صّ ذوي خربة يف جمال 

البطالة ترتفع تدريجيًا مع ارتفاع  اأن معدلت  اإذا ما علمنا  اأمر يف غاية الأهمية  نتائج دقيقة  واحل�ص�ل على 

حملة  وبني  اإىل%14،  اجلامعية  ال�صهادات  حملة  بني  البطالة  معدل  اأرتفع  فقد  للعاملني.  التعليمي  امل�صت�ى 

�صهادات امل�صت�ى الثان�ي اإىل 15% ولكنه انخف�ض مع انخفا�ض امل�صت�ى التعليمي ليبلغ عند م�صت�ى التعليم 

البتدائي )7 %( وعند غري املتعلمني )10 %(. انظر الر�صم البياين اأدناه.

 ومن ال�ا�صح اأن ارتفاع معدلت البطالة لدى حملة ال�صهادات اجلامعية يع�د اإىل طبيعة الخت�صا�صات 

التعليمية لدى �رصيحة العاملني منهم وعدم تطابقها مع احتياجات �ص�ق العمل. حيث ترتكز اأعداد اخلريجني 

وطالب اجلامعات يف اخت�صا�صات جامعية ومهنية حمددة وتقليدية ومت�فرة ب�صكل فائ�ض عن الطلب، بينما 

تنح�رص ن�صبتها يف اخت�صا�صات اأخرى على الرغم من اأهميتها وحاجة �ص�ق العمل اإليها، وعلى �صبيل املثال 

نذكر  اأن ح�ايل ثلث الطالب يف اجلامعات اخلا�صة اللبنانية يدر�ص�ن اإدارة الأعمال بح�صب اإح�صاءات وزارة 

الرتبية والتعليم العايل. 

على �صاحب احلق وامل�صغل ت�فري التدريب مل�ظفي الدولة املنخرطني يف اإدارة امل�ارد البرتولية ور�صد الأن�صطة البرتولية والأن�صطة املرتبطة 

بها. وينطبق نف�ض هذا اللتزام التدريبي املطل�ب من �صاحب احلق وامل�صغل على املعلمني واملدربني العاملني اأو املرتبطني مب�ؤ�ص�صات لبنانية 

مم�لة من القطاع العام.

على كل �صاحب حق التعاون مع ال�زير يف منح الفر�صة لعدد متفق عليه بينهما من م�ظفي الدولة املدنيني والعاملني املرتبطني بهيئات 

لعمال  ت�فريها  يتم  التي  التدريبية  الأن�صطة  يف  للم�صاركة  ومراقبتها،  البرتولية  الأن�صطة  ور�صد  البرتولية  امل�ارد  باإدارة  تعنى  حك�مية 

وم�صتخدمي �صاحب احلق اأو اأي من ال�رصكات املرتبطة.
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ر�صم بياين  4 : ن�صب البطالة ح�صب امل�صتوى التعليمي

Robalino, David and Haneed Sayed. «The Role of Macro, Investment, Education, Labor and Social Protection 
Policies («Miles»).» 2012.

ُتقّدر حاجة ال�ص�ق اللبناين من املهارات يف املجالت املذك�رة �صابقًا مبا ُيقارب ال� 30 األف يد عاملة لالأربع 

�صنني الأوىل من البداية الفعلية للتنقيب عن النفط. على اأن يرتفع هذا العدد اإىل 50 األفا بح�صب حجم التلزميات 

وال�صيا�صة التي �صُتعتمد من ناحية ن�صبة العمالة الأجنبية.

اإذا مل يرتافق مع عدد من اخلط�ات القت�صادية والأكادميية  العمل هذه لن يك�ن فعاًل  ولكن خلق فر�ض 

كفر�ض ن�صبة حمددة لعدد العمال الأجانب، ودعم القرو�ض للقطاع اخلا�ض بهدف ال�صتثمار يف كل القطاعات 

مما ي�صمح باإن�صاء حركة اقت�صادية نا�صطة وداعمة لنم� فر�ض العمل، واإعادة النظر يف اأنظمة التعليم وت�جيهها 

بح�صب حاجة ال�ص�ق والت�قف عن ال�صماح للجامعات بت�زيع ال�صهادات التي مل تعد ت�ؤَمن لل�صباب اللبناين 

فر�ض عمل، وكذلك و�صع برامج تاأهيلية لالأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وتخفي�ض ال�رصائب على ال�رصكات 

التي تخلق فر�ض عمل جديدة. 

فقرة ثالثة: مدى جهوزية قطاع التعليم يف لبنان لتلبية حاجات قطاع البرتول

يف ظل احلراك ب�صاأن ملف النفط يف لبنان وال�صع�بات التي تعرت�صه تظهر حتديات تقنية واقت�صادية عديدة 

لتزيد من �صع�بة دفع هذا القطاع اإىل الأمام، ل �صيما تلك املتعلقة بالطاقات الب�رصية، ومدى اجلاهزية للعمل يف 

هذا القطاع الذي ميثل اأماًل كبرياً على خمتلف ال�صعد جلهة خلق فر�ض عمل لل�صباب اللبناين. واأبرز املكا�صب 

التي �صتحققها الأن�صطة البرتولية تكمن يف تعزيز مكانة لبنان على خريطة النفط يف ال�رصق الأو�صط وتكري�ض 

النفطية خلق فر�ض عمل جديدة وزيادة  الرثوة  ا�صتخراج  �صيتيح  الطاقة. عالوة على ذلك  ا�صتقالله يف جمال 

عائدات الدولة.
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ولغاية الي�م ل ت�جد تقديرات ر�صمية ح�ل حاجة ال�ص�ق اللبنانية لليد العاملة اإل اأن هذه احلاجة بح�صب 

درا�صة لع�ص� هيئة اإدارة قطاع البرتول نا�رص حطيط قّدر اأنها ترتاوح بني 100 و 200 عامل بني مهند�ض وتقني 

لكل بئر برتول، اإ�صافة اإىل متكن ال�رصكات املت��صط وال�صغرية اللبنانية من ال�صتفادة بن�صبة 50 % من الأم�ال 

امل�صتثمرة يف كل بئر. و�صتت�فر مئات فر�ض العمل لأن الإ�صتثمار املرتبط بتط�ير حق�ل النفط والغاز يف قاع 

البحر وبناء املن�صاآت ف�ق �صطح البحر �صي�صهد ارتفاعًا كبرياً يبلغ مليارات الدولرات. و�ص�ف ت�صمل الهند�صة 

حفر عدة اآبار اإنتاج وتركيب الأنابيب يف قاع البحر و�صيتيح ذلك ل�رصكات الهند�صة والبناء اللبنانية و�رصكات 

اخلدمات ال�صغرية واملت��صطة ال�صتفادة من هذه الأم�ال بن�صبة 50 %-60 % مما �صي�ؤدي اإىل خلق اآلف فر�ض 

العمل للتقنيني واملهند�صني.

وبالتايل فاإن تط�ير ال�صناعة البرتوكيمائية وال�صناعة عم�مًا يف لبنان ي�صاهم يف خلق اآلف الفر�ض الدائمة 

لأكرث من ع�رصين �صنة. ومن ال�صناعات القابلة للتط�ر يف لبنان على �صبيل املثال �صناعة الغاز الطبيعي امل�صال، 

وت�صييل الغاز، وحمطات وت�ليد الطاقة، وامليثان�ل واليثلني والأ�صمدة، والي�ريا والأملني�م..

امل�صتحدثة  ال�ظائف  وطبيعة  عدد  لتحديد  اأ�صا�صيًا  عاماًل  الغاز  ا�صتهالك  ي�صّكل  الت�ظيف  �صعيد  وعلى 

وامل�صنفة ح�صب املعدل ال�صن�ي للت�ظيف املبا�رص وغري املبا�رص، ف�صاًل عن الت�ظيف الط�يل الأمد املبا�رص وغري 

احلديثة  النامية  الدول  ال�صادرة عن  تقديرات  اإىل  وبالإ�صتناد  الأمد.  الط�يل  الت�ظيف  على  والت�صجيع  املبا�رص 

التقنية والهند�صية 40 % وال�ظائف  ال�ظائف  الإدارية 25 % من  ال�ظائف  ن�صبة  ُت�صكل  الغاز  باإنتاج  العهد 

الأخرى 35 %.

جدول 9: ال�صناعة الربتوكيمائية: التوقعات بح�صب امل�رشوع  - درا�صة اأولية

امليثان�ل /

اليثلني

الغاز الطبيعي 

امل�صال
اأملني�م اأ�صمدةت�صييل الغاز

الغاز امل�صتهلك )ملي�ن 

قدم مكعب(
162251301560

م�صاحة اأرا�صي 

امل�صانع)هكتار(
2020020200

مت��صط ال�ظائف 

املبا�رصة
10045050080300

مت��صط ال�ظائف الغري 

مبا�رصة 
20004000400010002000

حطيط، نا�رص. »قطاع البرتول يف لبنان : تاريخ ، فر�ض وحتديات.« ال�صاد�صة )2014(.
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بناًء على ما تقدم  جند اأن حاجة القطاع البرتويل اإىل مهارات عالية ويد عاملة متخ�ص�صة تقنيًا وفنيًا، وعلى 

اختالف م�صت�ياتها، تفر�ض على املعنيني اإدخال مقررات ومناهج تخ�ص�صية يف اجلامعات واملعاهد، من اأجل 

الن�صبة الأعلى من طالب اجلامعات  اأن  اللبناين جند  ت�صهيل انخراط الطالب يف هذا القطاع. وعلى ال�صعيد 

الر�صمية واخلا�صة ُت�صّجل يف املجالت الهند�صية والتقنية، حيث حتتل فروع الهند�صة املدنية واملعمارية راأ�ض 

القائمة، وعلى م�صت�ى اجلامعات اخلا�صة، ي�صّكل طالب اإدارة العمال والقان�ن الن�صبة الأعلى، اأما يف اجلامعة 

اللبنانية فتاأتي فروع الإن�صانيات والفن�ن يف املقدمة يليها اإدارة الأعمال والقان�ن.

ر�صم بياين  5 : توزع اخت�صا�صات طالب اجلامعات اخلا�صة يف لبنان 2012-2011

امل�صدر : من اإعداد فريق البحث بناًء على الن�رصة الح�صائية لعام 2011-2012 ال�صادرة عن مركز البح�ث والإمناء  و الت�صنيف الدويل 

امل�حد للتعليم.

ر�صم بياين  6 : توزع اخت�صا�صات طالب اجلامعة اللبنانية  يف لبنان 2012-2011

امل�صدر: من اإعداد فريق البحث بناًء على الن�رصة الإح�صائية لعام 2011-2012 ال�صادرة عن املركز الرتب�ي  )CRDP( لبح�ث والإمناء 

والت�صنيف الدويل امل�ّحد للتعليم.
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وقد ا�صتحدثت بع�ض اجلامعات يف لبنان اخت�صا�صات جديدة مرتبطة بالطاقة والبرتول والكيمياء: »جي�ل�جيا 

نفطية« و»هند�صة كيميائية« و»هند�صة برتولية« و»ماج�صتري يف الغاز والبرتول«. وهذه اخت�صا�صات متعلقة 

الخت�صا�صات  اإىل خمتلف  �صتحتاج  التنقيب  امل�ص�ؤولة عن  ال�رصكات  لأن   ، بالنفط  مبا�رص  مبا�رص وغري  ب�صكل 

النفطية يف مراحل التنقيب وال�صتخراج كافة، عماًل بالأحكام القان�نية الناظمة لليد اللبنانية والأجنبية العاملة 

يف قطاع البرتول ال�اردة يف كافة الأنظمة والق�انني ذات ال�صلة.

وعدد  الدخ�ل  وامتحان  النت�صاب  �رصوط  من  انطالًقا  واأخرى  جامعة  بني  النفط  اخت�صا�ض  ويختلف 

الطالب املحدد لكل �صنة درا�صية، وعدد �صن�ات الدرا�صة ون�عّية ال�صهادة التي يح�صل عليها املتخ�ص�ض، فاإّما 

اأن تك�ن �صهادة هند�صة اأو دبل�م ماج�صتري.

المريكية وجامعة  اجلامعة  فهي:  النفطية  الخت�صا�صات  الدرا�صية  براجمها  اأدخلت يف  التي  اجلامعات  اأّما 

البلمند، وجامعة بريوت العربية، وجامعة الروح القد�ض الك�صليك، واجلامعة اللبنانية-الفرع الأول، وجامعة 

الل�يزة وجامعة مار ي��صف، و املعهد العايل للعل�م التطبيقية والقت�صادية  Cnam، ونعر�ض لها ب�صكل م�جز 

على النح� الآتي :

يف  اإجازة  الول  الفرع  يف  والهند�صة  العل�م  كليتي  يف  اللبنانية  اجلامعة  ا�صتحدثت   2015 العام  يف   -

“اجلي�ل�جيا البرتولية” على اأن ت�صتتبع باملاج�صتري.

- اأطلقت اجلامعة الأمريكية يف بريوت برنامج “الهند�صة البرتولية” الذي يختلف عن اخت�صا�ض “الدرا�صات 

النفطية”، فالأول معني باملرحلة ال�صتك�صافية حلق�ل النفط والغاز فيما يرتكز الثاين على و�صع الأ�ص�ض العملية 

ملعاجلة النفط اخلام للمنتجات، والهتمام بتخزين هذه املنتجات ب�صكل يحافظ على ج�دتها، ف�صاًل عن الدور 

العملي اإىل جانب املهند�صني الإلكرتونيني وامليكانيكيني.

�صهادة ”  مينح  الذي   الهند�صة  اخت�صا�ض   ،Cnam والقت�صادية   التطبيقية  للعل�م  العايل  املعهد  افتتح   -

Génie des Procédés” ُتخّ�ل حاملها القيام بدور بارز يف و�صع ا�صرتاتيجية التنقيب عن النفط ومراقبته، 
ف�صاًل عن دوره يف و�صع ا�صرتاتيجية ت�صنيع املنتجات ومراقبة عملية الت�صنيع يف اأي �رصكة �صناعية. ويحق لكل 

Cnam ل�صتكمال ثالث  اإىل  النت�صاب  البي�ل�جيا  اأو  والكيمياء  البي�كيمياء  �صنتني جامعيتني يف  اأمت  طالب 

�صن�ات درا�صية يح�صل بعدها على �صهادة الهند�صة. وبالتايل يتمّكن حامل اإجازة الكيمياء والبي�ل�جيا من تغيري 

م�صار حياته عرب ا�صتكمالها ب�صهادة هند�صية تفتح اأامه اآفاًقا جديدة. 

اإىل  البرتول” ومتتد فرتة الدرا�صة  “هند�صة  الهند�صة اخت�صا�ض  العربية يف كلية  -ا�صتحدثت جامعة بريوت 

خم�ض �صن�ات، وهي تخّ�ل املهند�ض القيام بهند�صة احلفر والتنقيب ل�صتخراج النفط والغاز واإنتاجهما.

-  اأطلقت جامعة القدي�ض ي��صف ماج�صتري ا�صتك�صاف النفط والغاز واإنتاجهما واإدارتهما، ويت�صّمن هذا 

الخت�صا�ض امل�اد العلمية الأ�صا�صية وتقنيات ال�صتك�صاف وامل�صح الزلزايل، وتقنيات تط�ير الآبار واحلق�ل 

النفطية، وتقنيات اإدارة القطاع من الناحية القت�صادية واملالية والت�ص�يقية والبيئية. 

ويف جامعة البلمند هناك اخت�صا�ض الهند�صة الكيميائية و�صهادة البرتول يف حني تدّر�ض يف جامعة روح 

القد�ض –الك�صليك هند�صة الكيمياء.
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فيما يلي جدول ُيبنّي وج�د بع�ض الخت�صا�صات يف جامعات لبنان وخريطة ت�زعها:

جدول 10 : وجود بع�س االخت�صا�صات يف جامعات لبنان وخريطة توزعها

املراحل العلمية ا�صم اجلامعة ا�صم االخت�صا�س

توفر 

االخت�صا�س 

يف لبنان

االخت�صا�س الفرع

اإجازة اجلامعة اللبنانية /كلية العلوم  جيولوجيا نفطية
متوفر  جيولوجي 

العلوم
بكالوري�س /ما�صرت اجلامعة االأمريكية  جيولوجيا

غري متوفر جيوفزيائي 

غري متوفر  جيوكيميائي 

غري متوفر  مهند�س جيولوجي

الهند�صة 

بكالوري�س  جامعة بريوت العربية هند�صة برتول

متوفر  مهند�س البرتول
بكالوري�س / ما�صرت اجلامعة اللبنانية االأمريكية هند�صة برتول

بكالوري�س جامعة فين�صيا الهند�صة النفطية

ما�صرت  جامعة القدي�س يو�صف برتول وغاز

غري متوفر  مهند�س اإمتام اآبار 

غري متوفر مهند�س احلفر

غري متوفر مهند�س االإنتاج 

غري متوفر  مهند�س اإدارة املكامن 

غري متوفر  مهند�س خطوط االأنانيب

بكالوري�س  اجلامعة اللبنانية / كلية الهند�صة
هند�صة كيمياء �صناعية 

والبرتوكيمائية

متوفر بكالوري�سهن�صة كيميائية  اجلامعة االأمريكية هند�صة كيميائية 

بكالوري�س / ما�صرت  جامعة البلمند هند�صة كيميائية

بكالوري�س/ ما�صرت  جامعة الروح القد�س  هند�صة كيميائية

بكالوري�س جامعة املنار / طرابل�س  هند�صة بحرية متوفر 
مهند�س بحري

بكالوري�س وما�صرت 

يقدم برامج الهند�صة املدنية عدد كبري 

اخت�صا�س  لكنه  لبنان  جامعات  من 

متخ�ص�صة  مواد  فيه  يوجد  وال  عام 

بال�صناعة النفطية 

هند�صة مدنية  متوفر  مهند�س مدين

بكالوري�س وما�صرت 

يقدم برامج الهند�صة املدنية عدد كبري 

اخت�صا�س  لكنه  لبنان  جامعات  من 

متخ�ص�صة  مواد  فيه  يوجد  وال  عام 

بال�صناعة النفطية 

هند�صة كهربائية متوفر مهند�س الكهرباء 

بكالوري�س وما�صرت 

يقدم برامج الهند�صة املدنية عدد كبري 

اخت�صا�س  لكنه  لبنان  جامعات  من 

ممتخ�ص�صة  مواد  فيه  يوجد  وال  عام 

بال�صناعة النفطية  

هند�صة ميكانيك 
متوفر مهند�س امليكانيك 

CNAM دبلوم جامعي هند�صة  ميكانيك وطاقة
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ما�صرت جامعة الروح القد�س اإدارة الطاقة 
متوفر  اإدارة عامة 

االدارة 

ما�صرت  اجلامعة االأمريكية درا�صات الطاقة

بكالوري�س وما�صرت 

برامج  �صمن  الربامج  هذه  تُقدم 

من  كبري  عدد  قبل  من  االأعمال  اإدارة 

جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام وال 

يوجد فيه مواد خا�صة بالنفط 

متوفر  املحا�صب اأو املدقق 

برامج  �صمن  الربامج  هذه  تُقدم 

من  كبري  عدد  قبل  من  االأعمال  اإدارة 

جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام وال 

يوجد فيه مواد خم�ص�صة بالنفط

متوفر  املحلل املايل

برامج  �صمن  الربامج  هذه  تُقدم 

من  كبري  عدد  قبل  من  االعمال  ادارة 

جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام وال 

يوجد فيه مواد متخ�ص�صة بالنفط

متوفر  مدير املخاطر

برامج  �صمن  الربامج  هذه  تُقدم 

من  كبري  عدد  قبل  من  االعمال  ادارة 

جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام وال 

يوجد فيه مواد متعلقة بالنفط

متوفر
املتخ�ص�س يف املوارد 

الب�رشية

برامج  �صمن  الربامج  هذه  تُقدم 

من  كبري  عدد  قبل  من  االأعمال  اإدارة 

جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام وال 

يوجد فيه مواد متخ�ص�صة بالنفط

متوفر
املتخ�ص�س يف الت�صويق 

واالأبحاث

�صهادات دولية 

معتمدة خا�صة 

عرب  املجال  هذا  يف  التخ�ص�س  يتم 

ال�صهادات الدولية املعتمدة 
غري متوفر

مدير �صل�صلة اإالمداد 

والتوريد

�صهادات دولية 

معتمدة خا�صة 

عرب  املجال  هذا  يف  التخ�ص�س  يتم 

ال�صهادات الدولية املعتمدة 
غري متوفر اإدارة امل�صاريع

�صهادات دولية 

معتمدة خا�صة 

عرب  املجال  هذا  يف  التخ�ص�س  يتم 

ال�صهادات الدولية املعتمدة 
غري متوفر حملل االأعمال

بكالوري�س /ما�صرت 

كبري  عدد  قبل  من  الربامج  هذه  تُقدم 

من جامعات لبنان لكنه اخت�صا�س عام 

وال يوجد فيه مواد خا�صة بالنفط

متوفر حمام

القانون 
دبلوم الدرا�صات 

املعمقة 12 �صهراً بعد 

االإجازة

جامعة القدي�س يو�صف  قانون التحكيم  متوفر خبري يف التحكيم

امل�صدر: من اإعداد فريق البحث بناًء على دليل اجلامعات 2016 ال�صادر عن املركز الإ�صالمي للت�جيه والتعليم العايل

التعليم عم�مًا،  لقطاع  ا�صرتاتيجية  غياب خطة  لبنان  فيعاين  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  �صعيد  على  اأما 

ونق�صًا حاداً يف عدد املعاهد الفنية والتقنية وخا�صة املعاهد اجلامعية، ومن الطبيعي ان ين�صحب هذا النق�ض 

على املعاهد املتخ�ص�صة يف العل�م التقنية البرتولية. فاإذا ما راأينا تركيبة الخت�صا�صات يف التعليم املهني والتقني 

يف مراحله الثالث البكال�ريا الفنية والمتياز الفني والإجازة الفنية نرى �صيطرة لخت�صا�صي املحا�صبة والعناية 

التمري�صية يف حني اأن الخت�صا�صات ذات الطابع الهند�صي حتتل مراتب متدنية.
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جدول 11: االخت�صا�صات املهنية والفنية يف لبنان

الن�صبة % االخت�صا�س الن�صبة % TS/ االخت�صا�س الن�صبة % / االخت�صا�س  BT

28 العناية التمري�صية 18 املراجعة واخلربة يف 

املحا�صبة
31 املحا�صبة واملعل�ماتية

12 العل�م املخربية الطبية 15 العناية التمري�صية 12 العناية التمري�صية

12 املراجعة واخلربة يف 

املحا�صبة
13 الرتبية احل�صانية والبتدائية 9 الرتبية احل�صانية

7 املعل�ماتية: فرع الربجميات 10 املعل�ماتية الإدارية 7 الفن�ن الفندقية-الإنتاج

6 امل�صاحة 5 البناء والأ�صغال العامة 

وامل�صاحة
7 البيع والعالقات التجارية

65
الخت�صا�صات اخلم�صة 

الأوىل
4 العل�م املخربية الطبية 5 التجميل الداخلي

35 باقي الخت�صا�صات 4 الإدارة الفندقية 5 تكن�ل�جيا املعل�ماتية

4 الإدارة والتنظيم 66
جمم�ع الخت�صا�صات 

اخلم�صة الأوىل

4 الفن�ن العالنية 

والغرافيكية
34 جمم�ع باقي الخت�صا�صات

3 الإدارة والت�ص�يق

81
جمم�ع الخت�صا�صات 

الع�رصة الأوىل

19 جمم�ع باقي الخت�صا�صات

امل�صدر: من اإعداد فريق البحث بناًء على الن�رصة الح�صائية لعام 2011-2012 ال�صادرة عن املركز  الرتب�ي للبح�ث والإمناء  والت�صنيف 

الدويل امل�حد للتعليم.

بالرغم من اإدخال عدد من اجلامعات يف لبنان اإىل مناهجها التعليمية اخت�صا�صات يف جمال البرتول اإل اأن 

هذه الربامج ل ُتغطي كل املهن املطل�بة لهذا القطاع، مثل مهند�ض احلفر، مهند�ض املن�صاآت النفطية، مهند�ض 

مدقق  الربح،  احت�صاب  بكيفية  متخ�ص�صة  مالية  حما�صبة  اخت�صا�ض  الطاقة،  اقت�صاد  يف  درا�صات  اخلزانات، 

النفقات، عل�م جي�كيميائية اأو جي�فيزيائية، م�ص�ؤول املخزون النفطي، عامل تلحيم متخ�ص�ض، وغريها من 

املهن.
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جدول 12:  خارطة االخت�صا�صات املهنية والفنية املتوفرة يف لبنان

املراحل العلمية ا�صم املعهد ا�صم االخت�صا�س
توفر االخت�صا�س يف 

لبنان
االخت�صا�س

غري مت�فر الإنتاج والقيا�صات احلقلية

غري مت�فر حفر الآبار النفطية والغازية

غري مت�فر �صيانة وت�صليح اأجهزة احلفر

غري مت�فر اللحام الغازي والكهربائي

غري مت�فر م�صخات و الت�ربينات

غري مت�فر خط�ط النابيب

غري مت�فر معدات نفطية

غري مت�فر  ال�صالمة ال�صناعية

غري مت�فر اخت�صا�ض القيا�ض وال�صيطرة

غري مت�فر كهرباء معدات نفطية

مت�فر تقنية املعل�مات 

يحتاج لبنان اإىل اليد العاملة ل�ظائف مطل�بة من مراحل الكت�صاف والإنتاج كافة مبا يف ذلك اإن�صاء البنى 

التحتية والتعدين وا�صتخراج وجتهيز الآبار على املن�صات، اإ�صافة اإىل التخزين والنقل والت�زيع، اإل اأن قطاع 

النفط يف لبنان يفتقد اإىل برامج تدري�ض يف اجلامعات ُتعنى بتاأهيل يد عاملة متخ�ص�صة يف املجالت كافة.

 يف هذا ال�صياق على لبنان القتداء بتجارب دولية ناجحة يف هذا املجال مثل )النم�ذج التعليمي الرنويجي(، 

النفط  املرتّهل وبني حتديات قطاع  اللبناين  ت�ائم بني واقع القت�صاد  �صيا�صة  انتهاج  وذلك لال�صتفادة منها يف 

املُ�صتِجد، بحيث يك�ن يف اأول �صّلم الأول�يات اإن�صاء وا�صتحداث وتط�ير املعاهد التقنية املتخ�ص�صة يف اإعداد 

وتاأهيل الك�ادر الب�رصية الالزمة للنه��ض يف قطاع البرتول، وجتنيبه ما تعانيه القطاعات القت�صادية الأخرى 

من ق�ص�ر وف�صل.

فقرة رابعة: جتارب رائدة: النموذج التعليمي الذي اعتمدته دولة الرنويج

اأدركت الرنويج اأهمية تط�ير املناهج املهنية والتقنية نظراً لدورها الكبري يف رفد القطاع بال�ظائف التقنية 

ال�رصكات  وبني  الأكادميية  امل�ؤ�ص�صات  بني  التعاون  على  تق�م  �صيا�صة  انتهجت  لذلك  كبري،  ب�صكل  واملهنية 

البرتولية، وقد اأتت هذه ال�صيا�صة ثمارها املرجّ�ة.  وفيما يلي عر�ض للنم�ذج الذي اعتمدته دولة الرنويج:
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Andrews, Phil et Jim Playfoot. Education and Training for the Oil and Gas Industry: Building A Technically Competent 
Workforce. 2014.

- القا�صم، فاروق. النم�ذج الرنويجي : اإدارة امل�صادر البرتولية. �صل�صلة عامل املعرفة. 2010.

يبنّي النظام الرنويجي مدى التعاون ما بني الدولة وامل�ؤ�ص�صات التعليمية التابعة لها وال�رصكات النفطية. وقد 

اإىل  اإ�صافة  املطل�بة،  وامل�ؤهالت  الرنويج،  النفطي يف  للقطاع  التعليمية  احلاجات  اإىل حتديد  النظام  �صعى هذا 

و�صع اأ�ص�ض لربامج تق�مي الربامج.

يبداأ الطالب الذين يرغب�ن يف تعلم املهن النفطية من �صن ال�صاد�صة ع�رصة، ويخ�صع�ن لربنامج مزدوج ما 

.”apprenticeship“ بني التعليم الأكادميي والتعليم �صمن املهنة عرب عملية التمهن

وينخرط الطالب يف برنامج التعليم على ال�صكل الآتي:

 يدر�ض الطالب الراغب�ن يف التخ�ص�ض يف اإدارة الآبار يف ال�صنة الأوىل برناجمني للتعليم هما برنامج النتاج 

البرتويل  الخت�صا�ض  يف  يتابع�ن  تليها  التي  ال�صنة  ويف  والإلكرتونيك،  الكهرباء  وبرنامج  وال�صناعي  التقني 

�صن�ات  ال�صحة والأمان والبيئة خالل  التدريبية يف جمال  الربامج  ت�صتمر  الذي وقع عليه اختيارهم، يف حني 

تدري�ض الخت�صا�ض كافة.
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بعد م�صي �صنتني من الدرا�صة على الطالب اأن يختار تخ�ص�صه من اأجل اأن يبداأ يف برنامج التدريب املهني 

“برنامج  على  تعمل  التي  ال�رصكات  جميع  على  وي�صرتط  اختاره،  الذي  الخت�صا�ض  يف  ال�رصكة  مع  امليداين 

املهن” او التدريب املهني الحرتايف اأن تك�ن حا�صلة على م�افقة من اجلهات الر�صمية ك�زارة الرتبية او التعليم 

العايل. 

وتخ�صع الربامج التي تقدمها ال�رصكات للتق�مي من قبل اأجهزة احلك�مية الر�صمية، وذلك بغية احلفاظ على 

العام  اأي مرحلة من  براجمها يف  لتق�مي  ا�صتعداد  باأن تك�ن دومًا على  ال�رصكات  م�صت�ى مهني عال، وتتعهد 

وخا�صعة  ومتقنة  مدرو�صة  تك�ن  اأن  ينبغي  النفطية  ال�رصكات  تقدمها  التي  التعليمية  املادة  اأن  كما  الدرا�صي، 

للمراقبة.

تخرجهم،  ف�ر  العمل  فر�ض  اإىل  بالإ�صافة  متقدمة  تخ�ص�ض  �صهادة  على  الربنامج  هذا  خريج�  يح�صل   

مع تقدمي الت�صهيالت لهم عند متابعتهم للدرا�صة يف املراحل العليا.  كما ي�صمح هذا النظام للعاملني يف جمال 

ال�صناعة، وللراغبني يف تط�ير مهاراتهم يف جمال ال�صناعة البرتولية، باأن يخ�صع�ا لربنامج تاأهيلي ملدة خم�ض 

�صن�ات ويح�صل�ا على �صهادة تقنية تعزز فر�ض تقدمهم يف ذلك املجال.
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ملحق رقم )1(

 ر�صم بياين )1( يظهر ن�صب املخزون االحتياطي من النفط يف الدول االأع�صاء يف منظمة اأوبك ويف الدول غري االأع�صاء

.عام 2015

OPEC. «OPEC : Annual Statistical Bulletin 2016.» 2016.

ر�صم بياين )2( يظهر ن�صب املخزون االحتياطي من النفط لكل الدول االأع�صاء يف منظمة اأوبك لعام 2015

OPEC. «OPEC : Annual Statistical Bulletin 2016.» 2016.
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ر�صم بياين )2( يظهر ن�صب املخزون االحتياطي من النفط لكل الدول االأع�صاء يف منظمة اأوبك لعام 2015

الن�صبة )%(  ملي�ن برميل  الدولة  الن�صبة )%(  ملي�ن برميل  الدولة 

4.0 48363 ليبيا   24.9 300878 فنزويال   

3.1 37062 نيجرييا   22.1 266455 ال�صع�دية  

2.1 25244 قطر   13.1 158400 اإيران  

1.0 12200 11.8 اجلزائر   142503 العراق  

0.8 9524 اأنغ�ل   8.4 101500 الك�يت  

0.7 8273 الك�ادور   8.1 97800  الإمارات  

OPEC. «OPEC : Annual Statistical Bulletin 2016.» 2016.
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املعاهد التقنية: 

http://www.spsp.edu.sa/arabic/index.php        ) 1. املعهد التقني ال�صع�دي خلدمات البرتول ) ال�صع�دية

https://ptqi.edu.ly/online/home.php                 )2. معهد النفط للتاأهيل والتدريب )ليبيا

http://www.boti.oil.gov.iq/ar_home.htm         )3. معهد التدريب النفطي )بغداد/ العراق

/http://bsroti.oil.gov.iq                       ) 4. معهد التدريب النفطي )الب�رصة / العراق

 PetroSkills  5. معهد

https://www.petroskills.com/

املرا�سيم والقوانني اللبنانية 

 1. قان�ن رقم 2010/132 املتعلق بالأن�صطة البرتولية.

2. مر�ص�م رقم 10289 - �صادر يف 2013/4/30 )الأنظمة والق�اعد املتعلقة بالأن�صطة البرتولية 2010(.

3.  اتفاقية ال�صتك�صاف والنتاج املقدمة ملجل�ض ال�زراء.
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