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األبحاث

تطور استهالك الطاقة األوليّة
في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية
الطاهر الزيتوني

ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها
في صناعة تكرير النفط في الدول العربية
عماد مكي

مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
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اال�ستراك ال�سنوي :

 4اأعداد (وي�صمل اأجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك اأو  25دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 12د.ك اأو  45دولراً اأمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 50دولراً اأمريكياً

اال�ستراكات با�سم  :منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز القتبــا�س مع ذكر ا�صم المجلة!.
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رئي�س التحرير

علي �سبت بن �سبت

نائب رئي�س التحرير

عبد الكريم عايــد

هيئة التحرير
د� .سمير القرعي�س
عبد الفتاح دندي
د .ا�سامة الجمالي

د� .سع ـ ـ ــد عكا�س ـ ـ ـ ــة
د .احمـ ـ ــد الكـ ـ ـ ــواز
عمـ ــاد مك ـ ـ ــي
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قواعد الن�سر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�سلية محكمة تعنى ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة حيث
ت�ستقطب نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في
المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة
واالإ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.
االأبحاث

كافة الأبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة االأبحاث والكتب

تقوم المجلة بن�صر المقالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب اأو درا�صات تم ن�صرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب� ،صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة
عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا .واأن ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة الأ�صكال والخرائط والجداول اإن وجدت.
�سروط البحث

•ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دولياً ومكتوبة باللغة العربية.
•اأن ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول وال�صكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�صل اإلكترونيا كام ً
ال اإلى المجلة على �صكل .word document
•تر�صل الأ�صكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل .JPEG
•ا�صتخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12واأن تكون الم�صافة بين
الأ�صطر  .1.5واأن تكون تن�صيق الهوام�س الكلمات بطريقة .Justified
•اأن يتم الإ�صارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�صحة.
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•عند اقتبا�س اأي معلومات من اأي م�صدر (اإذا كانت المعلومات رقميه اأو روؤية معينة اأو تحليل
ما) يجب اأن ل يتم القتبا�س الحرفي واإنما يتم اأخذ اأ�صا�س الفكرة واإعادة �صياغتها باأ�صلوب
الباحث نف�صه ،والإ�صارة اإلى م�صدر الإقتبا�س .اأما في حالت الإقتبا�س الحرفي فت�صع المادة
المقتب�صة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�صل اأن تذكر المدن ومراكز الأبحاث وال�صركات والجامعات الجنبية الواردة في �صياق
البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.
•اإرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية للباحث مع البحث المر�صل.
•تعبر جميع الأفكار المن�صورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفو�صة يبلغ اأ�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي ،اأوابك،
�س .ب 20501 :ال�سفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف 00965- 24959000 :اأو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع االأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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البحـــــث األول

تطور استهالك الطاقة األول ّية في دولة الكويت
وآفاقه المستقبلية

الطاهر الزيتوين *

* محلل طاقة – االإدارة االقت�صادية ،اأوابك  -الكويت
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اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية 
البحـث األول

مقدمة
تهدف الدراسة أوالً إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة
الكويت ،وبيان سماته الرئيسية خالل الفترة ( ،)2018 –1995والعوامل الرئيسية المؤثرة على
مستويات االستهالك كالنمو االقتصادي والسكاني واألسعار المحلية للطاقة ،وثانيا ً إلى تقدير
االستهالك المتوقع على مصادر الطاقة األولية حتى عام .2040
تنقسم الدراسة الى جزئين رئيسيين ،يستعرض الجزء األول تطور استهالك مصادر
الطاقة األولية دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2018 – 1995ويقدم لمحة موجزة عن أهم السمات
الرئيسية لتطور االستهالك المحلي من مصادر الطاقة األولية ومعدالت نموه بدولة الكويت،
وتطور مزيج الطاقة األولية المستهلكة ،ومؤشر كثافة االستهالك ،كما يستعرض هذا الجزء
العوامل االقتصادية واالجتماعية الرئيسية المؤثرة على استهالك الطاقة في دولة الكويت كالنمو
االقتصادي والنمو السكاني واألسعار المحلية للطاقة لما لذلك من أهمية على دقة التوقعات
المستقبلية.
ويتناول الجزء الثاني توقعات استهالك الطاقة في دولة الكويت حتى عام  ،2040حيث
تم تقدير دالة استهالك المصادر األولية للطاقة على أسس منهجية تتالءم مع أوضاع الطاقة في
دولة الكويت ومع نوعية البيانات المتوفرة ،واستخدام النموذج الذي تم تقديره الستقراء التوقعات
المستقبلية إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية.
وتطرق الجزء الثاني إلى محورين رئيسيين ،أولهما يتعلق بمنهجية إعداد التوقعات
المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية ،ويشمل البيانات المستخدمة في الدراسة وطرق


ϭ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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معالجتها ،وأساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة والعالقات اإلحصائية والنماذج الرياضية
المعتمدة للتوقع ،ثم يستعرض الفرضيات األساسية الخاصة بالتوقعات المستقبلية حيث تتوخى
الدراسة استشراف اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت من خالل
أربعة سيناريوهات رئيسية ،وهي سيناريو اإلشارة وسيناريو النمو المرتفع ،وسيناريو النمو
المنخفض ،وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة .وفي المحور الثاني،
يتم استعراض النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية،
ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقات المتجددة ،حسب
السيناريوهات سالفة الذكر.

اجلزء األول :أمناط واجتاهات استهالك الطاقة األولية يف دولة الكويت
أوال :استعراض عام لتطور استهالك الطاقة األولية 
من العالمات البارزة لتطور استهالك الطاقة في دولة الكويت خالل الفترة ()2018-1995
هو التزايد في حصة دولة الكويت من اجمالي استهالك الدول األعضاء لمصادر الطاقة األولية،
نتيجة النمو في االستهالك المحلي لمصادر الطاقة بمعدالت عالية مقارنة مع معدالت النمو
بمجموعة الدول األعضاء ،وارتفاع معدالت استهالك الفرد من الطاقة نتيجة لتسارع النمو في
إجمالي استهالك الطاقة بدولة الكويت بوثيرة تجاوزت النمو السكاني ،وزيادة حصة االستهالك
المحلي لمصادر الطاقة األولية من إجمالي اإلنتاج.
ومن أهم السمات الرئيسية لالستهالك المحلي من الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة
( ،)2018-1995هو االعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستهلكة،
واستحواذ قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه على أكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة بسبب
الظروف المناخية في الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات الذروة،


Ϯ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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اإلدارة االقتصادية

ولضرورات تلبية الطلب المتنامي على المياه العذبة التي يشكل قطاع التحلية أهم مصادرها
البحـث األول

الرئيسية.
 .1تطور االستهالك المحلي من مصادر الطاقة األولية
شهد اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت ارتفاعا ً بأكثر من 430
ألف برميل مكافئ نفط في اليوم (ب م ن ي) خالل الفترة ( ،)2018 - 1995حيث ارتفع من
 278.5ألف ب م ن ي عام  1995إلى  711ألف ب م ن ي عام  ،2018أي بمعدل نمو سنوي
بلغ  ،%4.2كما يوضح الشكل (:)1
الشكل( )1



المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.
*بيانات تقديرية.

وتعتبر الفترة ( )2005-1995فترة استثنائية للنمو في استهالك مصادر الطاقة األولية
بدولة الكويت ،حيث شهد إجمالي االستهالك نموا ً بمعدل  %4.9خالل الفترة ()2000 – 1995
ليرتفع من  278.5ألف ب م ن ي عام  1995إلى  353.4ألف ب م ن ي عام  ،2000ثم تسارع
النمو بمعدالت مرتفعة بلغت  %9.2خالل الفترة ( )2005- 2000ليرتفع إجمالي االستهالك


ϯ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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إلى  547.6ألف ب م ن ي عام  ،2005نتيجة للنمو االقتصادي القوي عقب األحداث المؤسفة
التي مرت بها دولة الكويت خالل مطلع فترة التسعينيات ،كما أن التحسن الذي طرأ على أسعار
النفط خالل هذه الفترة قد انعكس على معدالت النمو االقتصادي وكان دافعا َ وراء تزايد اإلنفاق
االستثماري العام مدعوما بزيادة إنفاق القطاع الخاص والذي انعكس على االنطالقة القوية
للمشاريع االنشائية الضخمة.

ثم تباطأت معدالت النمو بصورة ملحوظة خالل الفترة

( )2010 – 2005لتصل إلى  %1.2وإلى  %2.9خالل الفترة ( )2018 – 2015ليبلغ إجمالي
استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت حوالي  711ألف ب م ن ي عام .2018
 .2تطور حصة دولة الكويت من اجمالي استهالك الدول األعضاء في منظمة أوابك
تسارع النمو في استهالك الطاقة بدولة الكويت بمعدل تجاوز المعدل العام لمجموعة
الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) خالل الفترة
( )2005 – 1995مما أدى إلى ارتفاع حصة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء
لمصادر الطاقة األولية من  %5عام  1995إلى  %6.4عام  ،2005ثم أدى تباطؤ النمو في
استهالك الطاقة بدولة الكويت عن المعدل العام للدول األعضاء خالل الفترة ()2015 – 2005
إلى تراجع حصة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء لمصادر الطاقة األولية إلى
 %5.1عام  ،2015لتعاود الحصة االرتفاع بشكل طفيف مجددا ً إلى  %5.2مع ارتفاع معدل
النمو بدولة الكويت عن المتوسط العام للمجوعة خالل الفترة ( ،)2018 – 2015كما هو موضح
بالشكل (:)2



ϰ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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اإلدارة االقتصادية

الشكل( )2
البحـث األول
المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.
*بيانات تقديرية.

 .3ارتفاع متوسط استهالك الفرد من مصادر الطاقة األولية
تجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة في دولة الكويت معدالت نموها السكاني
خالل الفترة ( ،)2005 – 1995مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهالك الفرد فيها من 51.9
برميل مكافئ نفط عام  1995إلى  66.8برميل مكافئ نفط عام  ،2005ثم أدى تباطؤ النمو في
استهالك الطاقة عن معدل النمو السكاني خالل الفترة ( )2015 – 2005إلى تراجع متوسط
استهالك الفرد إلى  57.9برميل مكافئ نفط عام  ،2015ليعود المتوسط إلى االرتفاع مجددا ً
إلى  58.2برميل مكافئ نفط مع ارتفاع معدل نمو استهالك الطاقة بدولة الكويت عن معدل النمو
السكاني مرة أخرى خالل الفترة ( ،)2018 – 2015كما هو موضح بالشكل (:)3



ϱ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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الشكل( )3

*بيانات تقديرية.
المصدر - :الجدول رقم ( )1في الملحق.
 -قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي -صندوق النقد الدولي أكتوبر .2018

 .4تزايد حصة االستهالك المحلي من إجمالي اإلنتاج
أدى تسارع النمو في إجمالي استهالك الطاقة في دولة الكويت بمعدالت أعلى من النمو
في اجمالي انتاجها خالل الفترة ( )2018-1995إلى ارتفاع مضطرد لحصة االستهالك المحلي
للطاقة من إجمالي اإلنتاج ،مما يعني تقييد القدرات التصديرية مستقبال إذا قُد َِر لهذا المسار
مواصلة االرتفاع بنفس الوثيرة السابقة ،حيث تجاوزت معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر
الطاقة معدالت النمو السنوية إلنتاجها بدولة الكويت لكامل الفترة باستثناء الفترة
( ،)2015-2005مما أدى إلى تزايد نسبة االستهالك المحلي للطاقة إلى إجمالي االنتاج في دولة
الكويت من  %12.1في عام  1995إلى  % 21في عام  ،2018كما يوضح الشكل (:)4



ϲ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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الشكل( )4
البحـث األول
*بيانات تقديرية.
المصدر - :الجدول رقم ( )1في الملحق.
 -بنك المعلومات ،منظمة أوابك.

وفيما يخص النفط فقد تسارعت معدالت النمو في استهالكه عن معدالت النمو في انتاجه،
وخاصة خالل الفترة ( ،)2005-1995مما أدى إلى تزايد نسبة االستهالك المحلي للنفط إلى
إجمالي انتاجه في دولة الكويت حتى بلغت أعلى مستوياتها عام  2010عندما وصلت إلى
 ،%14.3ثم انخفضت وثيرة النمو في االستهالك خالل الفترة الالحقة التي شهدت زيادة في
معدالت اإلنتاج ،فتراجعت حصة االستهالك المحلي من إجمالي انتاجه إلى  %11.6في عام
 ،2018كما يوضح الشكل (:)5



ϳ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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الشكل()5

*بيانات تقديرية.
**انتاج النفط يمثل انتاج النفط الخام وال يشمل سوائل الغاز الطبيعي.
المصدر - :الجدول رقم ( )1في الملحق.
 -بنك المعلومات ،منظمة أوابك.

.5كثافة استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت
على الرغم من إيالء دولة الكويت اهتماما ًمتزايدا ًلمجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد
استهالكها ،إالّ أن تسارع النمو في اجمالي استهالك الطاقة فيها خالل الفترة ()2018 - 1995
بوثيرة تجاوزت النمو في الناتج المحلى اإلجمالي ،المقاس بتعادل القوة الشرائية ،أدى إلى ارتفاع
ملحوظ في مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت ،حيث ارتفع هذا المؤشر من  0.8برميل
مكافئ نفط  /ألف دوالر في عام  1995إلى  1.0برميل مكافئ نفط  /ألف دوالر في عام ،2005
ثم تراجع إلى  0.9برميل مكافئ نفط  /ألف دوالر في عام  ،2017كما يوضح الجدول (:)1
الجدول ()1

تطور مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة ()2017 – 1995
برميل مكافئ نفط  /ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 2010
2017
2010
2005
2000
1995
0.9
1.0
1.0
0.9
0.8

المصدر :مشتق عن بيانات الجدول ( )1في الملحق وبيانات الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائيةمن قاعدة بيانات مؤشرات
التنمية العالمية ،البنك الدولي ،يناير .2018



ϴ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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وقد انخفض مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت عن المتوسط العالمي المقدر
البحـث األول

بنحو  0.95عام  ،2017وجاءت الكويت في مركزا ً وسطا ً بين المجموعات الدولية الرئيسية
في العالم من حيث مؤشر كثافة الطاقة األولية كما هو موضح بالشكل (:)6
الشكل()6

مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت وبعض الدول والمجموعات الرئيسية الدولية
خالل عام 2017
برميل مكافئ نفط /ألف دوالر (من الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية )2010

المصدر - :مشتق عن بيانات الجدول ( )1في الملحق.

-

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي ،يناير 2018بالنسبة للكويت.



./͕<ĞǇǁŽƌůĚĞŶĞƌŐǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ 2017

ثانيا :تطور مزيج الطاقة األولية املستهلكة يف دولة الكويت
يهيمن النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في دولة الكويت ،حيث شكل
هذان المصدران نسبة تراوح ما بين %99.7و %100من مزيج مصادر الطاقة األولية
المستهلكة خالل الفترة ( .)2018-1995
وقد ارتفع استهالك دولة الكويت من النفط (متضمنا استهالك المنتجات النفطية
واالستهالك المباشر للنفط الخام) من  118.6ألف ب ي عام  1995إلى  332.5ألف ب ي


ϵ

دراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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عام  ،2018أي بمعدل نمو سنوي بلغ  .%4.6وشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت
نموا ً سنويا ً بمعدل  %3.8خالل الفترة ( ،)2018 – 1995ليرتفع من  159.9ألف ب م ن ي
عام  1995إلى  376.4ألف ب م ن ي عام  .2018وشهد استهالك مصادر الطاقات المتجددة
في دولة الكويت أسرع معدالت النمو بين المصادر األخرى خالل الفترة (،)2018 – 2010
حيث نما استهالكها بمعدل  %62.4ليرتفع من  48ب م ن ي عام  1995إلى نحو  2.3ألف ب
م ن ي عام  ،2018كما يوضح الشكل (:)7
الشكل ()7
تطور مزيج استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة ()2018 – 1995
(ألف برميل مكافئ نفط/اليوم) 

*بيانات تقديرية.
المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.

وقد حصلت زيادة كبيرة في استهالك النفط خالل الفترة ( )2005-1995وخاصة في
منتصف الفترة ،عندما بلغ معدل النمو السنوي الستهالكه بدولة الكويت نحو  ،%9.6ثم تسارع
النمو إلى معدل  %12.3خالل النصف الثاني من الفترة ،ليرتفع بذلك اجمالي استهالك النفط
بدولة الكويت من  118.6ألف ب م ن ي عام  1995إلى نحو  335.6ألف ب م ن ي عام
.2005



 ϭϬدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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وشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نموا ً قويا بمعدل  %5.1خالل الفترة
البحـث األول

( )2005-2000ليرتفع من  165ألف ب م ن ي عام  2000إلى  212ألف ب م ن ي عام
 ،2005ومع تباطؤ النمو في استهالك النفط بعد عام  ،2005واصل استهالك الغاز الطبيعي
نموه بمعدل  %2.8خالل الفترة ( )2010 – 2005ليرتفع من  212ألف ب م ن ي عام 2005
إلى نحو  243ألف ب م ن ي عام  ،2010ثم تسارع معدل النمو في استهالكه إلى معدل سنوي
بلغ  %8خالل الفترة ( )2015 – 2010ليرتفع من  243ألف ب م ن ي عام  2010إلى 357.8
ألف ب م ن ي عام  ،2015بينما شهد استهالك النفط انكماشا ً بمعدل  %2.7ليتراجع اجمالي
االستهالك من  338ألف ب ي عام  2010إلى  294ألف ب ي عام  .2015
وخالل الفترة ( ،)2018-2015شهد استهالك الغاز الطبيعي بدولة الكويت تباطؤا ً في نموه
بالمقارنة مع الفترة السابقة ليصل معدله الى  ،%1.7ليرتفع اجمالي استهالكه بنحو  18.6ألف
ب م ن ي ،أي من  357.8ألف ب م ن ي عام  2015إلى  376.4ألف ب م ن ي عام ،2018
في حين عاود استهالك النفط نموه بمعدل قدره  %4.2ليرتفع استهالكه من  294ألف ب ي عام
 2015إلى  332.5ألف ب ي عام  ،2018كما هو موضح بالشكل ( )8والجدول (:)2
الشكل()8



 ϭϭدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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الجدول ()2
معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة في دولة الكويت2018-1995 ،
إجمالي المصادر األولية

النفط

الغاز الطبيعي

الطاقات المتجددة

2000 -1995

4.9%

9.6%

0.7%

---

2005 - 2000

9.2%

12.3%

5.1%

---

2010 - 2005

1.2%

0.1%

2.8%

---

2015 - 2010

2.3%

-2.7%

8.0%

8.4%

*2018 – 2015

2.9%

4.2%

1.7%

218.1%

*بيانات تقديرية.
المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.

يذكر أن النفط هو المصدر الذي يقود عجلة النمو في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة
الكويت خالل الفترة ( ،)2005-1995حيث ساهم النفط بأكثر من  %80من اجمالي الزيادة في
استهالك الطاقة األولية بدولة الكويت ،بينما لم تتجاوز مساهمة الغاز الطبيعي خمس الزيادة في
إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة الكويت خالل ذات الفترة ( .)2005-1995وبالمقابل جاءت
جل الزيادة في إجمالي استهالك الطاقة األولية بدولة الكويت خالل الفترة ( )2018-2005من
الغاز الطبيعي ،في حين ساهمت الطاقات المتجددة بحصة ضئيلة بلغت  %0.5من إجمالي هذه
الزيادة ،كما هو مبين بالشكل (:)9
الشكل()9

المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.


 ϭϮدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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وقد انعكست التطورات في استهالك مصادر الطاقة المختلفة بشكل جلي على تغير هيكل
البحـث األول

مزيج الطاقة المستهلكة بدولة الكويت ،فحصة النفط من إجمالي استهالك المصادر األولية للطاقة
ارتفعت من  %42.6عام  1995إلى أكثر من  %61عام  ،2005وذلك على حساب تراجع
حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المستهلكة من  %57.4عام  1995إلى أقل من %39
عام  ،2005ثم انعكس االتجاه مع ارتفاع وثيرة النمو في الغاز الطبيعي تزامنا ً مع تباطؤ النمو
في استهالك النفط لتتراجع حصة النفط من إجمالي استهالك المصادر األولية للطاقة تدريجيا
حتى وصلت إلى  %45.1عام  2015مقابل تزايد حصة الغاز الطبيعي ليح َل محل النفط
كمصدر أول من مصادر الطاقة األولية بعد عام  ،2015وتراجع النفط إلى المركز الثاني ،كما
هو موضح بالشكل (:)10
الشكل()10

*بيانات تقديرية.
المصدر :الجدول رقم ( )1في الملحق.


 ϭϯدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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ثالثا :التوزيع القطاعي الستهالك مصادر الطاقة األولية يف دولة الكويت
يتركز معظم االستهالك المحلى للطاقة بدولة الكويت في قطاع توليد الكهرباء وتحلية
المياه الذي يستأثر بأكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة ،حيث استحوذ قطاع الكهرباء
وتحلية المياه على حصة  %51.7من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام  2016مقارنة
بنحو  %55عام  ،2005في حين توزعت النسب المتبقية على القطاعات األخرى ،وهى القطاع
النفطي الذي بلغت حصته من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام  2016نسبة %32
مقارنة بحصة بلغت  %27.3عام  ،2005يليه قطاع المواصالت الذي استحوذ على حصة
 %15.3من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية عام  2016مقارنة بنحو  %16.7عام
 ،2005وأخيرا ً يأتي القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو  %1.1عام  2016مقارنة بنحو %1
عام  ،2005كما هو موضح بالشكل (:)11
الشكل()11

المصدر - :األوراق القطرية لدولة الكويت المقدمة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.
 كتاب اإلحصاء السنوي  -2017إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -وزارة الكهرباء والماء ،دولة الكويت.

 ϭϰدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "
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 .1قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه
البحـث األول

يشكل استهالك قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه الجزء األكبر من استهالك مصادر
الطاقة األولية بدولة الكويت ،حيث يستحوذ على أكثر من نصف إجمالي الطاقة المستهلكة .وتعود
أهمية قطاع الكهرباء وتحلية المياه بالنسبة لالستهالك المحلي للطاقة األولية بصورة أساسية إلى
العوامل والظروف المناخية في دولة الكويت التي تشكل فيها ساعات النهار في الصيف أوقات
الذروة ،ولضرورات تلبية الطلب المتنامي على المياه العذبة التي يشكل قطاع التحلية أهم
مصادرها الرئيسية ،فتوفير هذه المياه إضافة إلى الكهرباء يشكل المحرك الرئيسي للتنمية
العمرانية والسكانية التي تشهدها دولة الكويت في الوقت الحاضر.
ويشمل استهالك هذا القطاع على الغاز الطبيعي ،زيت الوقود ،النفط الخام ،وزيت الغاز
(الديزل) ،وقد حقق استهالك زيت الغاز أسرع معدالت النمو خالل الفترة ( )2016-2005من
بين مصادر الوقود المستهلكة بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بمعدل  %19.3ليرتفع
استهالكه من  2ألف ب م ن ي عام  2005إلى نحو  16ألف ب م ن ي عام  ،2016والتأثير
المهم نجم ع ن النمو القوي الستهالك الغاز الطبيعي الذي حقق ثاني أسرع معدالت النمو بين
مصادر الوقود المستهلكة بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت خالل الفترة
( )2016-2005مسجالً نمو قدره  ،%14ليرتفع حجم استهالك الغاز الطبيعي بقطاع توليد
الكهرباء وتحلية المياه من  46ألف ب م ن ي عام  2005إلى نحو  194ألف ب م ن ي عام
 ،2016وقد أدى ذلك التطور إلى عملية إحالل كبيرة للغاز الطبيعي محل النفط الخام بين مصادر
الطاقة الرئيسية بالقطاع الذي انكمش استهالكه خالل هذه الفترة بحوالي  %13.2ليتراجع من
 53ألف ب م ن ي عام  2005إلى نحو  11ألف ب م ن ي عام  .2016باإلضافة إلى ذلك ،فقد
كان الغاز الطبيعي مصدر الوقود الرئيسي الذي غ ّدى النمو المتزايد في استهالك مصادر الطاقة
األولية بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2016-2005حيث
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لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي استهالك زيت الوقود الثقيل بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه
نسبة  %0.4خالل الفترة ،ليشهد ارتفاعا ً طفيفا ً من  127ألف ب م ن ي عام  2005إلى 133
ألف ب م ن ي عام  2016كما هو موضح بالشكل (:)12
الشكل( )12
تطور استهالك الوقود بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت
خالل الفترة ()2016 – 2005

المصدر - :األوراق القطرية لدولة الكويت المقدمة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.
 -كتاب اإلحصاء السنوي  -2017إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -وزارة الكهرباء والماء  -دولة الكويت.

وقد انعكس ذلك على مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع خالل الفترة ()2016 – 2005
حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع توليد الكهرباء وتحلية
المياه من  %20عام  2005إلى نسبة  %55عام  ،2016ليحل الغاز الطبيعي في المرتبة األولى
من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع ،مقابل تراجع حصة زيت الوقود الثقيل من
 %56عام  2005إلى  %38عام  ، 2016كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود
المستهلك في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه من  %23عام  2005إلى  %3عام ،2016
كما هو موضح بالشكل (:)13
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البحـث األول

الشكل()13
مزيج الوقود المستهلك في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بدولة الكويت خالل
عامي  2005ة  % ،2016من اإلجمالي

المصدر - :األوراق القطرية لدولة الكويت المقدمة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.
 -كتاب اإلحصاء السنوي  -2017إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات ،وزارة الكهرباء والماء ،دولة الكويت.

 .2القطاع النفطي
يعتبر القطاع النفطي من القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة األولية بدولة الكويت ،ويعد
ثاني أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة بعد قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه إذ يستحوذ على
نحو ثلث إجمالي الطاقة المستهلكة .ويشمل استهالك هذا القطاع على استهالك عمليات إنتاج
النفط الخام والغاز الطبيعي ،والمصافي ،وإنتاج غاز البترول المسال ،والنشاطات البتروكيماوية
وشركة ايكويت .ويعتمد هذا القطاع على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة في كل نشاطاته
وتلبية احتياجاته نتيجة لسياسة دولة الكويت الرامية الستغالل أكبر قدر ممكن من الكميات
المتوفرة من الغاز الطبيعي ،ويالحظ أن قطاع التكرير (المصافي) هو أكبر النشاطات استهالكا
للطاقة في القطاع النفطي بدولة الكويت بحصة بلغت نحو  %29عام  ،2012يليه نشاطات
البتروكيماويات وشركة ايكويت والتي بلغت حصتها نحو  %27من إجمالي استهالك القطاع
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النفطي عام  ،2012بينما بلغت حصة أنشطة عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي نحو
 %15وحصة مصنع إنتاج غاز البترول المسال  ،%14كما هو موضح بالشكل (:)14
الشكل()14
حصص األنشطة الرئيسية المستهلكة من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بالقطاع
النفطي بدولة الكويت خالل عام )%( ،2012

المصدر :الورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي العاشر ،أبو ظبي ،دولة االمارات العربية المتحدة.2014 ،

 .3قطاع المواصالت
يعد قطاع المواصالت ثالث أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في دولة الكويت ،حيث
يستحوذ على نحو  %15من إجمالي الطاقة المستهلكة ،ويشمل استهالك هذا القطاع على الطاقة
المستخدمة في مختلف أنواع النقل سواء العام أو الخاص ،ومنها الغازولين بأنواعه المختلفة:
الخصوصي ( 95أوكتين) ،والممتاز ( 91أوكتين) ،والغازولين الترا سوبر ( 98أوكتين)،
والديزل.
وقد بلغت نسبة مساهمة استهالك الغازولين بأنواعه حوالي  %67من اجمالي االستهالك
في قطاع المواصالت عام  ،2017بعدما كانت تشكل حوالي  %71في عام  .2005وتمثل
حصة استهالك الديزل حوالي  %31من اجمالي االستهالك في هذا القطاع والبيتومين حوالي
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 %2عام  ،2017مقارنة بحصص  %26و %3للديزل والبيتومين على التوالي في عام
البحـث األول

 ،2005كما هو مبين بالشكل (:)15
الشكل()15

المصدر :األوراق القطرية لدولة الكويت ،المقدمة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.

وقد حقق استهالك الديزل أسرع معدالت النمو من بين مصادر الوقود المستهلكة بقطاع
المواصالت في دولة الكويت خالل الفترة ( )2017-2005أي بمعدل  %5.2ليرتفع استهالكه
من  18ألف ب م ن ي عام  2005إلى نحو  33ألف ب م ن ي عام  ،2017يليه الغازولين الذي
بلغ معدل نمو استهالكه خالل ذات الفترة  %3.2ليرتفع من  49ألف ب م ن ي عام  2005إلى
نحو  72ألف ب م ن ي عام  ،2017بينما بلغ معدل النمو في اجمالي استهالك البيتومين نحو
 %1.1خالل الفترة ( ،)2017-2005ليرتفع استهالكه من ألفي ب م ن ي عام  2005إلى
 3آالف ب م ن ي عام  ،2017كما هو مبين بالشكل (:)16
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الشكل()16

المصدر :األوراق القطرية لدولة الكويت المقدمة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.

وخالل الفترة ( ،)2016-2005مثل الغازولين الخصوصي ( 95أوكتين) الغالبية العظمى
من اجمالي استهالك الغازولين بدولة الكويت ،حيث تجاوزت حصته  %80من اجمالي استهالك
الغازولين عام  ،2015بينما لم تتجاوز حصتي الغازولين الممتاز ( 91أوكتين) والغازولين الترا
سوبر ( 98أوكتين) نسبة  %17.5و %2.2على التوالي من اجمالي استهالك الغازولين خالل
نفس العام.1

وقد كان حجم استهالك الغازولين الخصوصي ( 95أوكتين) والغازولين الترا سوبر
( 98أوكتين) يرتفع سنويا ً خالل الفترة ( ،)2015-2005بينما كان حجم استهالك الغازولين
الممتاز ( 91أوكتين) يتناقص خالل ذات الفترة ،إلى أن شهدت األسواق المحلية لدولة الكويت
زيادة في األسعار المحلية للغازولين خالل النصف الثاني من عام  ،2016أدت إلى تحول كبير
في الطلب بزيادة اإلقبال على الغازولين الممتاز ( 91أوكتين) الذي شهد أقل الزيادات في األسعار
ϭالورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر ،مراكش ،المملكة المغربية .2018
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بين األنواع األخرى ،بينما شهد الطلب المحلي تحوالً من استهالك الغازولين الخصوصي
البحـث األول

( 95أوكتين) والغازولين الترا سوبر ( 98أوكتين) اللذان شهدا زيادات أعلى في األسعار المحلية،
إلى استهالك الغازولين الممتاز ( 91أوكتين) ليصبح المنتج األكثر استهالكا بين أنواع الغازولين
بحصة تجاوزت  %59من اجمالي استهالك الغازولين عام  ،2017بينما انخفضت حصتي
الغازولين الخصوصي ( 95أوكتين) والغازولين الترا سوبر ( 98أوكتين) نسبة  %39.8و%1.2
على التوالي من اجمالي استهالك الغازولين خالل نفس العام .2ويوضح الشكل ( )17التطور في
استهالك الغازولين في دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2017-2005كما يوضح الجدول ( )3تطور
األسعار المحلية لوقود الغازولين بدولة الكويت خالل الفترة (:)2018-1999
الشكل()17



Ϯالورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر ،مراكش ،المملكة المغربية.2018 ،
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الجدول ()3
تطور األسعار المحلية لوقود الغازولين بدولة الكويت( ،فلس/لتر)
غازولين ممتاز ( 91أوكتين)

 - 1999النصف األول 2016

النصف الثاني 2018 - 2016

مقدار الزيادة

نسبة الزيادة

60

85

25

41.7%

غازولين خصوصي ( 95أوكتين)

65

105

40

61.5%

غازولين ألترا سوبر ( 98أوكتين)

90

165

75

83.3%

المصدر :الورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.

 .4القطاع المنزلي
تشمل بيانات استهالك الطاقة في القطاع المنزلي بدولة الكويت إجمالي استهالك غاز
البترول المسال و الكيروسين في المباني السكنية والحكومية باإلضافة إلى المؤسسات التجارية،
وهي بذلك ال تشتمل على استهالك القطاع المنزلي من الكهرباء والتي تعتبر من أكثر المصادر
شيوعا ً ألغراض االستخدام المنزلي ،ولذلك نالحظ تواضع حصة القطاع المنزلي والتي بلغت
نحو  %1.1عام  2016مقارنة بنحو  %1خالل عام  2005من إجمالي استهالك مصادر الطاقة
األولية بدولة الكويت ،هذه النسبة ال تعكس االستهالك الفعلي للقطاع المنزلي لعدم تضمنها
استهالك الكهرباء.
ويشكل غاز البترول المسال الغالبية العظمى من الوقود المستهلك في القطاع المنزلي
بحصة بلغت  %73من إجمالي استهالك الوقود بالقطاع المنزلي في دولة الكويت ،بينما بلغت
حصة وقود الكيروسين حوالي  %27عام  ،2017مقابل حصة بلغت نحو  %86لغاز البترول
المسال عام  2005وحصة بلغت حوالي  %14لوقود الكيروسين من إجمالي استهالك الوقود
بالقطاع المنزلي في دولة الكويت عام  ،2005كما هو موضح بالشكل (:)18
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الشكل( )18
البحـث األول
المصدر :الورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.

رابعا :العوامل الرئيسية املؤثرة على استهالك الطاقة األولية يف دولة الكويت
يتأثر استهالك الطاقة بكل دولة عموما ً بعدد من المتغيرات االقتصادية والسكانية
واالجتماعية ،باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه األسعار المحلية للوقود ومدى توافر مصادر الطاقة
في تلك الدولة ،كما أن الختالف الهياكل االقتصادية من دولة ألخرى دورا ً مهما ً في تحديد أنماط
استهالك الطاقة وتطورها .ويعد النمو السكاني والنمو االقتصادي وهيكل األسعار المحلية للوقود،
من العوامل الرئيسية المؤثرة على استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت ،وفيما يلي استعراض
لتأثير كل عامل من تلك العوامل على االستهالك الطاقة األولية:
 .1النمو السكاني
تعرف العالقة بين الزيادة السكانية واستهالك الطاقة بأنها عالقة طردية ،إذ تؤدى الزيادة
في عدد السكان في العادة إلى ارتفاع إستهالك الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.


 Ϯϯدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "




مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 173

اإلدارة االقتصادية

31

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

فمن ناحية ،يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الطاقة ألغراض مثل اإلنارة والتكييف
و التدفئة والنقل وال سيما مع التوسع العمراني وارتفاع معدالت النمو الحضري ،ومن ناحية
أخرى يعمل النمو السكاني على زيادة الطلب على السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها استخدام
مصادر مختلفة من الطاقة ،مثل السلع الزراعية والسلع المصنعة والكهرباء واالتصاالت وما
شابه ذلك .
وشهدت دولة الكويت نموا ً كبيرا ً في عدد السكان خالل الفترة ( )2018 - 1995بمعدل
سنوي بلغ  ،%3.6حيث ارتفع عدد السكان من  2مليون نسمة في عام  1995إلى حوالي 4.5
مليون نسمة في عام  ،2018لي ّ
شكل ارتفاعا ً بنسبة  .%125وفي المقابل شهد إجمالي استهالك
مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت نموا ً متسارعا ً بمعدل  %4.2خالل ذات الفترة ،ليرتفع بذلك
إجمالي االستهالك من  278.5ألف ب م ن ي في عام  1995إلى حوالي  711.2ألف ب م ن
ي في عام  ،2018مشكالً بذلك ارتفاعا ً بأكثر من  ،%155كما هو موضح بالجدول (:)4
الجدول ()4
إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان في دولة الكويت2018 - 1995 ،
إجمالي استهالك مصادر الطاقة
األولية (ألف ب م ن ي)
عدد السكان (مليون نسمة)
*بيانات تقديرية.
المصدر - :الجدول رقم ( )1في الملحق.

-

1995

2000

2005

2010

2015

*2018

معدل النمو ()2018 – 1995

278.5

353.4

547.6

581.0

651.9

711.2

4.2%

2.0

2.2

3.0

3.6

4.1

4.5

3.6%

قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،أبريل  ،2018صندوق النقد الدولي.

كما تشير البيانات إلى أن معدل النمو المركب إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية
بدولة الكويت والمقدر بنحو  %4.2خالل الفترة ( ،)2018 - 1995قد تجاوز معدل النمو
المركب إلجمالي السكان المقدر بنحو  %3.6خالل ذات الفترة ،أي أن مرونة الطلب على
مصادر الطاقة األولية إلى عدد السكان بدولة الكويت تبلغ نحو  ،%1.2وهو ما يعنى أن نمو
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السكان بمعدل  %1يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل  ،%1.2وهو
البحـث األول

ما يعكس العالقة الطردية (الموجبة) بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان
في دولة الكويت ويؤكد على وجودها ،كما يوضح الشكل (:)19
الشكل()19

المصدر - :مشتق من بيانات الجدول رقم ( )1في الملحق.
 -قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،أبريل  ،2018صندوق النقد الدولي.

 .2النمو االقتصادي
تعّرف العالقة بين النمو االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي من جهة ،واستهالك الطاقة
من جهة أخرى بأنها عالقة طردية ،فزيادة الناتج المحلي اإلجمالي تؤدي إلى زيادة استهالك
الطاقة بشكل عام وذلك في ظل عدم التغير في الهيكل االقتصادي ،وكثافة استهالك الطاقة،
ودرجة اإلشباع في استهالك القطاعات االقتصادية المختلفة ،واألسعار وسياسات ترشيد الطاقة.
وبالتالي فإن ارتفاع الناتج المحلى اإلجمالي يؤدى إلى ارتفاع استهالك الطاقة بافتراض ثبات
العوامل األخرى .
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وشهدت دولة الكويت نموا ً كبيرا ً في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
( )2018 - 1995بمعدل  ،%3.2حيث ارتفع ناتجها المحلي اإلجمالي ،المقاس بتعادل القوة
الشرائية بأسعار  ،2011من  129.6مليار دوالر في عام  1995إلى نحو  269.4مليار دوالر
في عام  ،2018ليشكل بذلك ارتفاعا ً بمقدار الضعف ،في حين شهد إجمالي استهالكها من مصادر
الطاقة األولية نموا ً متسارعا ً بمعدل  %4.2خالل ذات الفترة ،ليرتفع إجمالي االستهالك من
 278.5ألف ب م ن ي في عام  1995إلى حوالي  711.2ألف ب م ن ي في عام ،2018
ليشكل بذلك ارتفاعا ً بنحو الضعفين والنصف ،كما هو موضح بالجدول (:)5
الجدول ()5
إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي في دولة الكويت
خالل الفترة 2018 – 1995
1995

إجمالي استهالك مصادر الطاقة
األولية (ألف ب م ن ي)
الناتج المحلي اإلجمالي ،PPP
129.6
بأسعار  ،2011مليار دوالر
*بيانات تقديرية.
المصدر - :الجدول رقم ( )1في الملحق.
278.5

-

2000

2005

2010

2015

*2018

معدل النمو ()2018 – 1995

353.4

547.6

581.0

651.9

711.2

%4.2

142.4

210.3

222.8

274.8

269.4

%3.2

قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،أبريل  ،2018صندوق النقد الدولي.

كما تشير بيانات دولة الكويت إلى أن معدل النمو المركب في اجمالي استهالك مصادر
الطاقة األولية والمقدر بنحو  %4.2خالل الفترة ( ،)2018 - 1995قد تجاوز معدل النمو
المركب في الناتج المحلي اإلجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية بأسعار  2011والمقدر بنحو
 %3.2خالل ذات الفترة ،أي أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة األولية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي بدولة الكويت تبلغ نحو  ،%1.3وهو ما يعنى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل
 %1يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل  ،%1.3وهو ما يعكس
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العالقة الطردية (الموجبة) بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية و الناتج المحلي اإلجمالي
البحـث األول

في دولة الكويت ويؤكد على وجودها ،كما يوضح الشكل (:)20
الشكل()20

رسم اإلنتشار لتوضيح العالقة الطردية بين إجمالي إستهالك مصادر الطاقة األولية والناتج المحلي
اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بأسعار عام  2011بدولة الكويت
خالل الفترة () 2018 – 1995

المصدر - :مشتق من بيانات الجدول رقم ( )1في الملحق.
 -قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،أبريل  ،2018صندوق النقد الدولي.

 .3األسعار المحلية للوقود
تعرف العالقة بين األسعار المحلية لمصادر الطاقة واستهالكها بأنها عالقة عكسية وذلك
بافتراض ثبات العوامل األخرى (االقتصادية والسياسية واالجتماعية) التي ترتبط بسياسات
تسعير مصادر الطاقة .ويؤدي ارتفاع أسعار مصادر الطاقة إلى ارتفاع تكلفة استخدامها وبالتالي
انخفاض الطلب عليها.
ويتميز متغير السعر من الناحية النظرية بضعف تأثيره في المدى القصير ،نظراً
النخفاض مرونة الطلب السعرية للطاقة كونها من السلع الضرورية التي ال يمكن للمستهلك
االستغناء عنها أو تغيير نمط استهالكه لها ،وخاصة في المدى القصير لالعتماد الكبير عليها في
كل القطاعات الخدمية واإلنتاجية ،إال أن األسعار تؤثر حتما على نمط االستهالك في المدى
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الطويل .والجدير بالذكر أن أغلب الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا تقوم بدعم أسعار الطاقة بهدف مساعدة قطاعات المجتمع من ذوي الدخل المحدود بغرض
تحقيق التكافؤ االجتماعي ،والمساعدة في توسعة القطاع الصناعي لتحقيق معدالت أعلى من
النمو االقتصادي .فالوقود يباع بسعر أقل من السعر المرجعي في األسواق العالمية ،وهو ما
يضعف تأثير األسعار على االستهالك بالرغم من وجود العالقة العكسية بين متغير السعر وحجم
االستهالك.
وتتباين اتجاهات األسعار المحلية للطاقة من دولة ألخرى ومن مصدر ألخر وفقا ً
للسياسات االقتصادية وهيكل االقتصاد المحلى السائد إضافة إلى مدى توافر مصادر الطاقة ،مما
يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى تقييم عام موحد لسياسات تسعير الطاقة ،والذي يعد حاليا ً
األمر أكثر إلحاحا ً ضمن السياق العام لدعم الطاقة المنتشر في جميع انحاء العالم والذي يكلف
مبالغ طائلة ويعيق مبادرات رفع كفاءة استهالك الطاقة وترشيد استخدامها.
و تعد أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في األسواق المحلية في دولة الكويت
منخفضة بشكل كبير ،إذا ما قورنت بنظيراتها على المستوى العالمي ،حيث جاءت الكويت من
ضمن الدول العشر األقل أسعارا ً للغازولين في أسواقها المحلية ،وفي المرتبة الثالثة بين الدول
األعضاء األقل أسعارا ً للغازولين في أسواقها المحلية بعد دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية
كما يوضح الشكل (:)21
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الشكل()21
األسعار المحلية للغازولين في بعض بلدان العالم ومتوسط المجموعات الدولية لعام 2014
البحـث األول

(دوالر /لتر)

المصدر - :قاعدة بيانات مؤشرات التنمية ،البنك الدولي.
-

بنك المعلومات ،منظمة أوابك.

كما جاءت دولة الكويت من ضمن الدول العشر األقل أسعارا ً لوقود الديزل في أسواقها
المحلية ،وفي المرتبة الرابعة بين الدول األعضاء األقل أسعارا ً لوقود الديزل في أسواقها المحلية
بعد دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية والجزائر كما يوضح الشكل (:)22
الشكل()22
األسعار المحلية لوقود الديزل في بعض بلدان العالم ومتوسط المجموعات الدولية لعام،2014
دوالر /برميل

المصدر - :قاعدة بيانات مؤشرات التنمية ،البنك الدولي.

 -بنك المعلومات ،منظمة أوابك.
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وبالنسبة لألسعار المحلية للغاز الطبيعي ،جاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة بين
الدول األعضاء األقل أسعارا ً للغاز الطبيعي في أسواقها المحلية بعد دولة ليبيا والجزائر والمملكة
العربية السعودية ،كما انخفضت األسعار المحلية للغاز الطبيعي بدولة الكويت عن متوسط أسعار
الغاز المنقول بواسطة األنابيب في كندا وألمانيا والمملكة المتحدة السائدة عام  ،2016ولم يتجاوز
سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في الكويت ما نسبته  %21من نظيره
في ألمانيا ،و %22عن نظيره في المملكة المتحدة ،كما هو موضح بالشكل (:)23
الشكل()23
األسعار المحلية للغاز الطبيعي بدولة الكويت مقارنة بدول أخرى من العالم ،عام 2016
(دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

المصدر :التقرير اإلحصائي السنوي ألوابك  2017والورقة القطرية لدولة الكويت في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر -مراكش  2018والنشرة
اإلحصائية السنوية لشركة بريتش بتروليوم .2017

•
•

بيانات الجزائر آخر تحديث من عام  ،2015واإلمارات وليبيا من عام  ،2008والسعودية من عام  ،1998وتونس من عام ،1986
ولعدم وجود بيانات رسمية منشورة تم افتراض استمرار األسعار عند مستوياتها .
بيانات باقي الدول محدثة في عام .2016

ومما تجدر اإلشارة إليه ،هو أن دولة الكويت بدأت فعالً في التوجه نحو إصالح نظام
دعم األسعار المحلية للطاقة ،وترشيد استخدامها في خطط لخفض اإلنفاق في مواجهة تراجع
الدخل النفطي ،وقامت بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية خالل النصف الثاني من عام
 2016وللمرة األولى منذ عام  ،1999حيث ارتفع سعر لتر الغازولين ممتاز ( 91أوكتين) بنسبة
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 ،%41.7أي من  60فلسا ً إلى  85فلساً ،كما ارتفع سعر لتر الغازولين خصوصي ( 95أوكتين)
البحـث األول

بنسبة  ،%61.5أي من  65فلسا ً إلى  105فلساً ،في حين ارتفع سعر لتر الغازولين ألترا سوبر
( 98أوكتين) بنسبة  ،%83.3أي من  90فلسا ً إلى  165فلساً ،كما ارتفع سعر لتر الكيروسين
والديزل بنسبة  %23.6لكل منهما ،أي من  89فلسا ً إلى  110فلساً ،كما هو موضح بالجدول
(:)6
الجدول ()6
التغييرات في األسعار المحلية للوقود بدولة الكويت
(فلس/لتر)
 - 1999النصف األول 2016

النصف الثاني 2018 - 2016

مقدار الزيادة

نسبة الزيادة

غازولين ممتاز ( 91أوكتين)

60

85

25

41.7%

غازولين خصوصي ( 95أوكتين)

65

105

40

61.5%

غازولين ألترا سوبر ( 98أوكتين)

90

165

75

83.3%

كيروسين

89

110

21

23.6%

زيت الغاز  /الديزل

89

110

21

23.6%

المصدر :الورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر.

وكما يتبين من الجدول ( )6أعاله ،فقد استهدفت الزيادات تحديدا ً األسعار المحلية
للغازولين والديزل والكيروسين ،وبالرغم من أهمية هذه التعديالت إال أنه من األهمية بمكان
اإلشارة إلى أن الحصة المتواضعة لمساهمة هذه المنتجات من إجمالي استهالك المنتجات النفطية
والغاز الطبيعي ،حيث تشير البيانات 3إلى أن حصة الغازولين بكل أنواعه ال تتجاوز نسبة
 %10.5من اجمالي استهالك النفط والغاز الطبيعي بدولة الكويت ،وحصة الكيروسين ال تتجاوز
نسبة  ،% 0.3بينما ال تتجاوز حصة وقود الديزل ما نسبته  %4.5من اجمالي استهالك النفط
والغاز الطبيعي بدولة الكويت ،أي أن حصة إجمالي المنتجات الثالثة مجتمعة ال تتجاوز %15.3

ϯبيانات الورقة القطرية لدولة الكويت ،مؤتمر الطاقة العربي العاشر والحادي عشر ،وكتاب اإلحصاء السنوي  -2017إدارة اإلحصاء
ومركز المعلومات  -وزارة الكهرباء والماء  -دولة الكويت ،وبنك المعلومات (أوابك).
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من إجمالي استهالك النفط والغاز الطبيعي بدولة الكويت ،األمر الذي يضعف تأثير هذه
اإلصالحات في األسعار وانعكاسها على أهداف الترشيد المتوخاة ،ويفسر إلى حد ما تواضع
التأثيرات الفعلية لهذه الزيادات على إجمالي استهالك مصادر الطاقة بدولة الكويت.
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اجلزء الثاني توقعات استهالك الطاقة يف دولة الكويت حىت عام 2040
البحـث األول

تعد عمليات التنبؤ باستهالك مصادر الطاقة المختلفة بمثابة العين النافذة التي يطل منها
صناع القرار على أوضاع الطاقة المستقبلية في دولهم ،وتساعد على تحقيق األهداف المرسومة
للخطط االستراتيجية الوطنية للطاقة .فمن اجل وضع مخططات وبرامج مستقبلية وطنية فاعلة
لتحقيق االستخدام األمثل لمصادر الطاقة المختلفة في شتى القطاعات االقتصادية ،ثمة حاجة
ملحة لمتخذي القرار بأن يكونوا على دراية كاملة بالوضع المستقبلي الذي سيؤول إليه وضع
الطاقة في دولهم ليتسنى لهم وضع الخطط المالئمة والكفيلة بتسريع عجلة التنمية االقتصادية
واال جتماعية التي تعد مصادر الطاقة المختلفة المحرك الرئيسي لها .ومن الصعب التفكير بأي
نشاط اقتصادي ما لم تتوفر له مصادر الطاقة الالزمة لتسييره ،وفي حين ال يمكن أن تتم أي
عملية تنبؤ بالمستقبل بيقين تام ،إال أنها تظل أساسية في تقدير اآلفاق المستقبلية.
وكما هو معلوم بأنه من خالل عمليات التنبؤ ألي مؤشر يمكن تحديد التوقعات المستقبلية
والسيناريوهات المتعلقة به ،وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الجزء من الدراسة الذي
سيستعرض التوقعات المستقبلية وفق السيناريوهات المختلفة المتعلقة بكميات وأشكال الطاقة
المتوقع استهالكها في دولة الكويت خالل الفترة (.)2040-2018
أوال :منهجية اعداد التوقعات املستقبلية الستهالك مصادر الطاقة األولية
 .1البيانات المستخدمة في الدراسة
تتمثل البيانات المستخدمة في الدراسة في أربع سالسل زمنية لبيانات االستهالك الفعلي
إلجمالي الطاقة ،وبيانات االستهالك الفعلي للنفط ،وبيانات االستهالك الفعلي للغاز الطبيعي،
وبيانات االستهالك الفعلي لمصادر الطاقة المتجددة على أساس وحدة قياس موحدة وهي ألف
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برميل مكافئ نفط في اليوم (ب م ن ي) بدولة الكويت ،وهي بيانات سنوية للفترة الممتدة من
عام  1980إلى عام .2017
وتشمل بيانات استهالك النفط على اجمالي استهالك المنتجات النفطية (الغازولين ووقود
الديزل وغاز البترول المسال والكيروسين باإلضافة إلى المنتجات األخرى) مضافا ً إليها إجمالي
االستهالك المباشر للنفط الخام .في حين تقتصر أرقام استهالك الغاز الطبيعي المتضمنة في
إجمالي استهالك الطاقة على استعماالته كوقود في النشاطات االقتصادية المختلفة مع استبعاد
الكميات التي يتم حرقها أو يعاد حقنها في اآلبار ،كما تشمل بيانات استهالك مصادر الطاقة
المتجددة على استهالك الطاقة الشمسية وطاقات الرياح وغيرها من المصادر المتجددة المتوفرة
في دولة الكويت ،ويمثل إجمالي استهالك الطاقة وإجمالي استهالك النفط وإجمالي استهالك
الغاز

الطبيعي

وإجمالي

استهالك

مصادر

الطاقة

المتجددة

المتغيرات

التابعة

( )Dependent Variablesالمراد التنبؤ بقيمها المستقبلية حتى عام .2040
ومن جهة أخرى ،توجد المتغيرات المستقلة ( )Independent Variablesأو المتغيرات
التفسيرية ( )Explanatory Variablesوهي الناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان والمتوسط
الموزون لألسعار المحلية للوقود واستهالك السنة السابقة وهي سالسل زمنية لبيانات فعلية
للفترة الممتدة من عام  1980إلى عام  .2017واستنادا إلى النظرية االقتصادية ،فإن استهالك
سلوكه ،يأتي في مقدمتها الناتج
أي دولة من الطاقة يعتمد كمتغير تابع لمتغيرات تفسيرية تفسر ُ
المحلى اإلجمالي وعدد السكان وأسعار الطاقة ،إلى جانب عدة عوامل أخرى ،مثل كفاءة
استهالك الطاقة في الدولة التي يمكن التعبير عنها بمستويات االستهالك للسنوات السابقة.
واستنادا لنظرية الطلب تم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير.
 .2أساليب التنبؤ المستخدمة في الدراسة
تنقسم أساليب أو نماذج التنبؤ تبعا لمعيار المنهجية المعتمدة إلى نماذج كمية
( )Quantitative Modelsونماذج نوعية ) .(Qualitative Modelsوتعتمد النماذج النوعية
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على األساليب التي تستثمر الحكمة والتجربة والخبرة والحدس باستخدام أساليب التناظر
البحـث األول

والمقارنة وأراء المختصين للقيام بالتنبؤ ويتم اللجوء إليها عادة عندما ال تتوفر البيانات التاريخية
الالزمة في بناء النماذج الكمية ،ومنها أساليب تقديرات اإلدارة ولجان الخبراء وبحوث التسويق
وطريقة دلفي ( )Delphi methodوهي طريقة تنبؤ منهجية وتفاعلية تعتمد على لجنة من
الخبراء الذين يقومون باإلجابة على االستبيانات المتعلقة بالموضوع المطلوب استشرافه في
جولتين أو أكثر .وفي المقابل ،هناك أساليب النماذج الكمية أو الرياضية
( )Mathematical or Quantitative methodsوالتي تعتمد على طرق علمية وتتسم
بالموضوعية ،بحيث تعتمد نتائج التنبؤات على المعلومات المستخدمة وليس على آراء القائمين
بها ،وتنقسم إلى نماذج سببية وغير سببية (.)Causal and Non Causal Models

وتتضمن النماذج السببية ( )Causal Modelsنماذج االقتصاد القياسي ،وفي مقدمتها
نموذج االنحدار الخطي المتعدد ( ،)Multiple Linear Regressionوالذي يفترض انحدار
للمتغير التابع ( )Yعلى العديد من المتغيرات المستقلة  ،X1 , X2 , ...XKوحد عشوائي .Ei
ويعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية توضح سلوكه ،وباالعتماد على نظرية
معينة في تفسير الظاهرة يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير ،حيث يتم
تفسير استهالك الطاقة ( )Yاعتمادا ً على الناتج المحلي اإلجمالي ( ،)GDPومعدل النمو
السكاني ( ،)POPومتوسط األسعار المحلية للطاقة ( ،)Pواستهالك السنة السابقة
( .)YP-1واستنادا ً إلى نظرية الطلب تتم صياغة النموذج كما يلي:
y = d0 + d1 YP-1 + d2GDP + d3POP + d4P +E
تم بعد ذلك تقدير معامالت النموذج  diباستخدام الوسائل اإلحصائية المتوفرة ،وقد تم
اختيار طريقة المربعات الصغرى ( )Least Squares Method - LSMلتقدير نموذج
االنحدار الخطي المتعدد وقياس وتحليل هيكل العالقة التي تربط استهالك الطاقة أو أحد
مصادرها األولية كمتغير تابع مع المتغيرات المستقلة المتمثلة في أسعار الطاقة والناتج المحلى
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اإلجمالي وعدد السكان ،وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات المستقلة خالل الفترة
( .)2017 – 1980وتعتبر طريقة المربعات الصغرى من أبرز الطرق المستعملة في تقدير
معلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية والمقدرة وتحقق النهاية الصغرى لمجموع
مربعات األخطاء العشوائية ،وقد تم مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير
نموذج االنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى.
وبالمقابل ،تتضمن النماذج غير السببية ( )Non Causal Modelsوالمعروفة أيضا ً
بنماذج

السالسل

الزمنية

(Models

Series

)Time

أسلوب

التمهيد

األسي

( ،)Exponential Smoothingوأسلوب بوكس – جنكنز ( )Box-Jenkinsاإلحصائي الذي
يستخدم نماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتيا ً المتكاملة ( ،)ARIMA Modelsحيث تعد هذه
النماذج من أكثر األساليب دقة وشيوعا في توقعات الطلب على الطاقة.
ويعتمد أسلوب التمهيد األسي ( )Exponential Smoothingعلى ترجيح أو تمهيد القيم
التاريخية للسلسلة الزمنية من أجل التنبؤ بالمستقبل باستخدام معدل األخطاء الحسابية ،وقد تم
استخدام طريقة هولت األسي الخطي ذو المعلمتين ( )γ ،αحيث أن بيانات استهالك مصادر
الطاقة األولية هي سلسلة زمنية ذات نزعة اتجاهية ،أما االتجاه الموسمي فقد تم تجاهله كون
البيانات المستخدمة في الدراسة هي بيانات سنوية مما ال يظهر اثرا ً للموسمية.
وبالمقابل ،تطلق عادًة حزمة بوكس جينكز ( )Box-Jenkinsاإلحصائي على نماذج
األوساط المتحركة المنحدرة ذاتيا ً المتكاملة ( )ARIMA Modelsالتي تعرف اختصارا ً لمصطلح
( ،)Auto regressive Integrated Moving Averageوتعد من أهم الطرق كفاءة للتعامل مع
مختلف أنواع السالسل الزمنية ،وتشتمل نماذج ( )ARIMAعلى نماذج االنحدار الذاتي )AR(p

حيث تمثل  pدرجة االنحدار الذاتي ،و نماذج األوساط المتحركة ) MA(qحيث تمثل  qدرجة
المتوسطات المتحركة ،ويتم تكامل النموذج بالعامل  Iالذي يمثل درجة استقرار أو سكون السلسلة
الزمنية بعد أخد الفرق  dالذي يمثل درجة استقرار السلسلة الزمنية التي يتم تحديدها باستخدام
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االختبارات اإلحصائية المعروفة ،وبالتالي يمكن الوصول إلى تشخيص النموذج
).ARIMA(p,d,q
البحـث األول

ومن أجل توخي دقة النتائج ،اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبار النماذج الثالثة وهي
نموذج االنحدار الخطي المتعدد ضمن نماذج االقتصاد القياسي ،ونموذج هولت األسي الخطي
ذو المعلمتين ونماذج بوكس جينكز ضمن نماذج السالسل الزمنية لتقدير دالة استهالك مصادر
الطاقة األولية بدولة الكويت .وبعد ذلك تمت المفاضلة بين نتائج هذه النماذج لتعيين النموذج
األفضل باستخدام معيار متوسط مربعات الخطأ ( ،)Mean Square Error - MSEوهو اختبار
معروف لقياس دقة نموذج االنحدار الخطي ،ويحسب بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة
البيانـات  .كما تم المفاضلة بين نتائج التوقعات المستقبلية باستخدام مقياس جذر متوسط مربعات
الخطأ ( ،)Root Mean Squared Error-RMSEومقياس متوسط الخطأ المطلق
(Error-MAE

Absolute

،)Mean

ومقياس

متوسط

الخطأ

المئوي

المطلق

( .)Mean Absolute Percent Error-MAPEوقد تم استخدام برنامج ( )EViewsلالقتصاد
القياسي لتحليل البيانات وتقدير النموذج واستشراف التوقعات المستقبلية للدراسة.
ولمزيد من التفاصيل حول منهجية إعداد التنبؤات المستقبلية والنتائج الرئيسية لتقدير النموذج
والمؤشرات اإلحصائية لبرنامج  ،EViewsيمكن االطالع على الملحق ( )2و ( )3المرفقين.

 .3االفتراضات الخاصة بالتوقعات والسيناريوهات
فيما يخص الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة للفترة الممتدة
من عام  2018حتى عام  ،2040فقد تم اعداد أربعة سيناريوهات الستشراف اآلفاق المستقبلية
الستهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت في األجل المتوسط الذي يغطي الفترة
( ،)2025 - 2018واألجل البعيد والذي يغطي الفترة ( ،)2040 - 2025وقد تمثلت
السيناريوهات األربعة في االتي:
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أ .سيناريو اإلشارة
يفترض مسارا ً للنمو االقتصادي والسكاني في دولة الكويت يتماشى مع توقعات نمو
االقتصاد العالمي حتى عام  2022بحسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق
النقد الدولي في أبريل  ،2018من جهة ،ومع معدالت النمو التاريخية التي شهدتها دولة الكويت
خالل فترة الدراسة بالنسبة لتوقعات النمو لباقي الفترة حتى عام  ،2040من ناحية أخرى.
فالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ،يفترض سيناريو اإلشارة نمو الناتج المحلي لدولة الكويت
خالل الفترة ( )2040 – 2017بمعدل  %3.3سنويا ً مقارنة بمعدل نمو بلغ  %4.2خالل الفترة
( ،)2017-1980حيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو الناتج المحلي لدولة الكويت في األجل
المتوسط ( )2025 – 2017بمعدل  ،%5.3وعلى المدى البعيد ( )2040 – 2025بمعدل
%2.2
أما بالنسبة للنمو السكاني ،فيفترض سيناريو اإلشارة نمو السكان بدولة الكويت خالل
الفترة ( )2040 – 2017بمعدل  %1.7سنويا ً مقارنة بمعدل نمو بلغ  %3.2خالل الفترة
( ،)2017-1980حيث يفترض سيناريو اإلشارة نمو السكان بدولة الكويت في األجل المتوسط
( )2025 – 2017بمعدل  ،%2.5وعلى المدى البعيد ( )2040 – 2025بمعدل  ،%1.3كما
يوضح الشكل (.)24
الشكل()24
معدالت النمو المفترضة للناتح المحلي اإلجمالي والنمو السكاني بدولة الكويت% ،
سيناريو اإلشارة

المصدر :تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،أبريل  ،2018صندوق النقد الدولي وفرضيات الدراسة.
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وفيما يتعلق بمزيج الطاقة ،يأخذ سيناريو اإلشارة في اإلعتبار مشاريع الطاقات المتجددة
البحـث األول

تحت التنفيذ والمخطط لها في دولة الكويت حسب بيانات المصادر الوطنية والتقرير المشترك
للوكالة الدولية للطاقات المتجددة وجامعة الدول العربية والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة لعام  2016وذلك لبيان انعكاساتها المتوقعة على هيكل استهالك الطاقة بدولة الكويت
وفق المصدر .ومن أهم مشاريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها في دولة الكويت
مشروع محطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الدورة الكهربائية المدمجة بين الطاقة
الشمسية والدورة المزدوجة من التربينات الغازية والتربينات البخارية ،بقدرة توليد إجمالية تبلغ
 280ميجاوات ( 60ميجاوات من الطاقة الشمسية) ،والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول
عام  .2020ومشروع تركيب خاليا كهروضوئية  PVعلى أسطح خزانات المياه األرضية في
 19موقعا ً بقدرة توليد إجمالية تبلغ نحو  385ميجاوات ،والتي من المتوقع أن يتم توقيع العقد
األول من المشروع في فبراير  2021بموقع غرب الصبية بقدرة  25ميجاوات .وباإلضافة إلى
مشروع الشقايا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة توليد تبلغ  2000ميجاوات موزعة على
ثالث مراحل يتوقع اإلنتهاء منها في عام  ،2025فضالً عن العديد من المشاريع األخرى .ومن
المتوقع إجماالً أن تضيف مشاريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها في دولة الكويت
عند إنجازها أكثر من  4.62جيجاوات من القدرات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية ،تمثل
مشاريع الطاقة الشمسية منها نحو  4.61جيجاوات ،أي بنسبة  %99.8من إجمالي القدرات
المركبة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ،بينما تمثل مشاريع طاقات الرياح نحو
 10ميجاوات ،أي نسبة  %0.2من إجمالي القدرات المركبة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات
المتجددة ،كما هو مبين بالجدول (:)7
الجدول ()7

القدرات المركبة لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة تحت اإلنجاز والمخطط لها بدولة الكويت
ميجاوات
طاقات الرياح
10

الطاقة الشمسية
4610

الطاقة الكهرومائية
--

الطاقات المتجددة األخرى
--

اإلجمالي
4620

المصدر :كتاب اإلحصاء السنوي  -2016إدارة اإلحصاء ومركز المعلومات  -وزارة الكهرباء والماء  -دولة الكويت.
 ZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇŝŶƚŚĞƌĂďZĞŐŝŽŶ͗KǀĞƌǀŝĞǁŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕/ZEΘZZΘ>ĞĂŐƵĞŽĨƌĂď^ƚĂƚĞƐ͕ϮϬϭϲ
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ب .سيناريوهي النمو المنخفض والمرتفع
يفترض سيناريو النمو المنخفض نمو الناتج المحلي لدولة الكويت خالل الفترة
( )2040 – 2017بمعدل  %2.9سنويا ً مقارنة بمعدل نمو مفترض  %3.3حسب سيناريو
اإلشارة ،حيث يفترض سيناريو النمو المنخفض نمو الناتج المحلي لدولة الكويت في األجل
المتوسط بمعدل  ،%4.9وعلى المدى البعيد بمعدل  .%1.8وبالمقابل يفترض سيناريو النمو
المرتفع نمو الناتج المحلي لدولة الكويت بمعدل  %3.7سنوياً ،حيث يفترض نمو الناتج المحلي
لدولة الكويت في األجل المتوسط خالل الفترة ( )2025 – 2017بمعدل  ،%5.7وعلى المدى
البعيد ،بمعدل  ،%2.6كما هو مبين بالشكل (:)25
الشكل()25
معدالت النمو المفترضة للناتج المحلي اإلجمالي بدولة الكويت
(سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع)

المصدر :فرضيات الدراسة.

وبالنسبة للنمو السكاني ،يفترض سيناريو النمو المنخفض نمو السكان بدولة الكويت خالل
الفترة ( )2040 – 2017بمعدل  %1.3سنويا ً مقارنة بمعدل نمو مفترض  %1.7حسب سيناريو
اإلشارة ،حيث يفترض سيناريو النمو المنخفض نمو السكان بدولة الكويت في األجل المتوسط
بمعدل  ،%2.2وعلى المدى البعيد بمعدل  .%0.9وبالمقابل يفترض سيناريو النمو المرتفع
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نمو السكان بدولة الكويت خالل الفترة ( )2040 – 2017بمعدل  %2.1سنوياً ،حيث يفترض
البحـث األول

نمو السكان بدولة الكويت في األجل المتوسط بمعدل  ،%2.8وعلى المدى البعيد بمعدل ،%1.7
كما هو مبين بالشكل (:)26
الشكل()26
معدالت النمو المفترضة للنمو السكاني بدولة الكويت
(سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع)

المصدر :فرضيات الدراسة.

كما يفترض كل من سيناريو النمو المنخفض والنمو المرتفع ثبات األسعار عند مستوياتها
الحالية ،واستمرار العوامل األخرى مثل الهيكل االقتصادي دون تغير .وبالنسبة لمزيج الطاقة
يفترض سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع نجاح دولة الكويت في انجاز مشاريع
الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها في دولة الكويت حسب بيانات المصادر الوطنية
والتقرير المشترك للوكالة الدولية للطاقات المتجددة وجامعة الدول العربية والمركز اإلقليمي
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام  ،2016والتي يتوقع أن تضيف عند إنجازها أكثر من 4.62
جيجاوات من القدرات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية.
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ج .سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة
شهدت السنوات األخيرة منذ مطلع العقد السابق ،تنامي االهتمام المتزايد في العديد من
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بأهمية التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة ،إذ أثبتت الدراسات
الصادرة في هذا الخصوص أن المنطقة تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،لذلك برزت التوجهات نحو خيار العمل على استغالل مصادر الطاقة
المتجددة المتاحة ،ونقل التقنيات الخاصة بها كخيار استراتيجي لهذه الدول لتأمين وتنويع مصادر
الطاقة لديها ،وإرساء صناعتها محليا ً استرشادًا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها إقليميًا في
بادئ األمر فعالميًا في مرحلة الحقة.
وانطالقا ً من الرعاية التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح "حفظه هللا ورعاه" للجهود الوطنية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وتوجيهاته
السامية في هذا االتجاه ،وما تفضل سموه باإلعالن عنه في مؤتمر الدوحة للتغير المناخي المنعقد
في العاصمة القطرية الدوحة خالل شهر ديسمبر  2012بتوسع دولة الكويت في استخدام الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج  %15من حاجة دولة الكويت للطاقة الكهربائية بحلول
عام  ،2030فإن الجهات الحكومية المعنية تسعى لتطوير مزيج من مصادر الوقود األحفوري
والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الدولة الناضبة من النفط والغاز الطبيعي
ألجيال المستقبل ،وبإتمام هذه الرؤية فإن دولة الكويت تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة
عالمياً ،وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل الكويت واستدامته مصادر طاقتها.
وتحذو دولة الكويت حذو الدول البترولية الساعية إلى التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة
عن طريق استغالل مصادرها الوفيرة من الطاقة المتجددة ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
لتساهم في تنويع مصادر الطاقة لديها ،ولتشكل بذلك رافدا ً للمصادر البترولية وتساهم في تعزيز
مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير ،حيث أعلنت أهدافها
المستقبلية لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ،التي شملت عزمها على إضافة 700
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ميجاوات من طاقات الرياح وحوالي  10300ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام ،2030
البحـث األول

حسب التقرير المشترك للوكالة الدولية للطاقات المتجددة وجامعة الدول العربية والمركز اإلقليمي
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام  2016والمصادر الوطنية .لذلك تم تضمين الدراسة
السيناريو الرابع لبيان انعكاسات نجاح دولة الكويت في ترجمة األهداف الوطنية المعلنة لتنويع
مصادر الطاقة إلى مشاريع حقيقية على مزيج الطاقة المتوقع لدولة الكويت حتى عام .2040
وقد

اتبعت

الدراسة

في

هذا

السيناريو

منهجية

السيناريوهات

التراجعية

( ،)Backcasting Scenariosوهي منهجية تخطيط للسياسات ،حيث تمثل األهداف الوطنية
صورة لمزيج الطاقة في المستقبل ،ثم يتم إجراء تحليل الوضع الحالي وتحديد معدالت النمو
المستهدفة للوصول لهذه الغاية ،أي أن أسلوب السيناريوهات التراجعية يحدد مزيج الطاقة
المستهدف في المستقبل ،ويسعى لتحديد معدالت النمو والسياسات الالزمة لبلوغ هذا الهدف.
ثانيا :نتائج توقعات استهالك مصادر الطاقة األولية يف دولة الكويت حىت عام 2040
حبسب السيناريوهات األربع املختلفة

 .1سيناريو األساس (اإلشارة) 
 .1 .1توقعات إجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت حتى عام 2040
من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت وفق
سيناريو اإلشارة نموا ً بمعدل  %3.4خالل الفترة ( ،)2025 -2018ليبلغ حوالي  901ألف
ب م ن ي عام  .2025وعلى المدى البعيد ،يتوقع سيناريو اإلشارة أن تنخفض وتيرة النمو في
إجمالي استهالك الطاقة في دولة الكويت مقارنة بالمدى المتوسط ،حيث يتوقع أن يشهد االستهالك
نموا ً بنحو  %1.9خالل الفترة ( ،)2040 - 2025ليبلغ حوالي  1.2مليون ب م ن ي عام
 .2040وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة لإلستهالك خالل الفترة ( )2040 – 2018حوالي
 ،%2.4كما هو موضح بالجدولين ( 1و )2في الملحق والشكل (:)27
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الشكل()27

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.

.I

توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الدول األعضاء للطاقة حتى عام
2040
وفق سيناريو اإلشارة ،من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو في اجمالي استهالك مصادر

الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة ( )2040- 2018والبالغ  %2.4نظيره لمجموعة
الدول األعضاء في أوابك والمتوقع أن يبلغ  %2.1خالل ذات الفترة .ونتيجة لذلك ،يتوقع أن
ترتفع حصة دولة الكويت من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في الدول األعضاء في
أوابك من  %5.2عام  2018إلى حوالي  %5.5عام  ،2040كما هو موضح بالشكل (:)28
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الشكل()28
البحـث األول
المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 -منظمة أوابك ،دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،مارس .2018

.II

توقعات متوسط استهالك الفرد من الطاقة في دولة الكويت حتى 2040
وفق سيناريو اإلشارة ،من المتوقع أن يتجاوز تسارع النمو في إجمالي استهالك مصادر

الطاقة األولية النمو السكاني في دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2040 – 2018مما سيؤدي إلى
تزايد متوسط نصيب الفرد من استهالك مصادر الطاقة األولية خالل الفترة ذاتها ،حيث يتوقع
أن يبلغ معدل نمو السكان دولة الكويت حوالي  %2.4خالل الفترة  ،2025 – 2018بينما
يتوقع أن يبلغ معدل النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو  ،%3.4ليرتفع بذلك
متوسط استهالك الفرد في دولة الكويت من  58.2برميل مكافئ نفط عام  2018إلى 62.2
برميل مكافئ نفط عام  .2025ثم يتوقع أن يتباطأ النمو السكاني ليصل إلى  %1.6خالل الفترة
( ،)2030 – 2025بينما يتوقع أن تخف وثيرة النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة
األولية إلى  %2.4خالل نفس الفترة ،ليرتفع بذلك متوسط استهالك الفرد بشكل طفيف إلى
 64.7برميل مكافئ نفط عام  .2030ثم من المتوقع أن يشهد معدل النمو تباطؤا ً خالل باقي
الفترة حتى عام  ،2040على الرغم من أن النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية
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سيظل أعلى من النمو السكاني خالل هذه الفترة فيواصل بذلك متوسط استهالك الفرد ارتفاعه
حتى يصل إلى  68برميل مكافئ نفط عام  ،2040كما هو موضح بالشكل (:)29
الشكل()29

المصدر :الجدول رقم ( )3في الملحق.

.III

توقعات مزيج الطاقة المستهلكة في دولة الكويت حتى عام 2040
وفق سيناريو اإلشارة ،من المتوقع أن يلب النفط والغاز الطبيعي أكثر من  %86من

إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة
( )2040 – 2018والبالغة نحو  478ألف ب م ن ي .ويتوقع سيناريو اإلشارة أن تحقق
الطاقات المتجددة أسرع معدالت النمو في استهالكها مقارنة ببقية المصادر خالل الفترة (2018
–  ،)2040إال أنه نظرا ً لصغر قاعدتها ال يتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمتها في إجمالي الزيادة
في استهالك الطاقة خالل هذه الفترة نسبة  .%13.5وبالمقابل ،يتوقع أن يساهم الغاز الطبيعي
بحصة تبلغ  %61.4من إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة بدولة الكويت خالل الفترة (2018
–  ،)2040أي بمعدل نمو متوقع بنحو  ،%2.7في حين يتوقع أن تبلغ مساهمة النفط نحو ربع
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إجمالي الزيادة في استهالك الطاقة بدولة الكويت خالل الفترة ( )2040 – 2018بمعدل نمو
البحـث األول

متوقع بنحو  ،%1.4كما هو موضح بالشكل (:)30
الشكل()30

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.

بناء عليه ،من المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة
في دولة الكويت خالل الفترة ( )2040 – 2018بحسب سيناريو اإلشارة ،حيث يتوقع أن يشكل
هذان المصدران نسبة  %94.3من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة حتى عام ،2040
مقارنة بحصة بلغت نحو  %99.7من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام .2018
ويتوقع أن تتراجع حصة النفط من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة بحوالي  %8ما بين
عامي  2018و ،2025بينما ترتفع حصة الغاز الطبيعي بحوالي  ،%3.2في حين ترتفع
الطاقات المتجددة بحوالي  .%4.8ويتوقع سيناريو اإلشارة أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة
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عام  2040إلى نحو  ،%5.6في حين تتراجع حصة النفط إلى نحو  ،%38بينما ترتفع حصة
الغاز الطبيعي إلى نحو  ،%56.3كما هو موضح بالشكل (:)31
الشكل()31

التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة في دولة الكويت
(حصة المصادر من إجمالي الطاقة المستهلكة)

(سيناريو اإلشارة)

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.

وبالمقارنة مع توقعات مزيج الطاقة بمجموعة الدول األعضاء في أوابك والمزيج العالمي،
تشير توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى تراجع حصة النفط من مزيج الطاقة
األولية المستهلكة عالميا ً بنحو  ،%4.2أي من  %31.3عام  2015إلى نحو %27.1

عام

 ،2040بينما تشير توقعات منظمة أوابك إلى تراجع حصة النفط من مزيج الطاقة األولية
المستهلكة في الدول األعضاء بنحو  ،%3.8أي من  %48.8عام  2015إلى نحو %44.9
عام  ،2040في حين يتوقع أن تنخفض حصة النفط من مزيج الطاقة المستهلكة في دولة الكويت
بنحو  ،%7أي من  %45.1عام  2015إلى نحو  %38.1عام .2040
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وفي المقابل ،تشير توقعات أوبك إلى ارتفاع حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة األولية
البحـث األول

المستهلكة عالميا ً بنحو  ،%3.6أي من  %21.5عام  2015إلى نحو  %25.1عام ،2040
بينما يتوقع سيناريو اإلشارة لمنظمة أوابك أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة
األولية المستهلكة في الدول األعضاء بنحو  ،%0.3أي من  %49.3عام  2015إلى نحو
 %49.7عام  ،2040في حين يتوقع أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة المستهلكة
في دولة الكويت بنحو  ،%1.4أي من  %54.9عام  2015إلى نحو  %56.3عام .2040
وبالنسبة للطاقات المتجددة ،تشير التوقعات إلى التزايد الملحوظ في حصتها من مزيج
الطاقة األولية المستهلكة في دولة الكويت مقارنة بمجموعة الدول األعضاء والمزيج العالمي،
حيث يتوقع أن تقفز حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة األولية المستهلكة بدولة الكويت
بحوالي  ،%5.6لترتفع من  %0.01فقط عام  2015إلى نحو  %5.61عام  ،2040بينما
يتوقع أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة األولية المستهلكة عالميا ً بنحو %4.2
أي من  %14عام  2015إلى نحو  %18.2عام  2040بحسب توقعات أوبك ،في حين ترتفع
هذه الحصة في الدول األعضاء بنحو  %2.2أي من  %1.6عام  2015إلى نحو  %3.8عام
 2040بحسب توقعات منظمة أوابك ،كما هو موضح بالشكل (:)32
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الشكل()32
التوقعات المستقبلية لتطور مزيج الطاقة بدولة الكويت مقارنة بمجموعة الدول األعضاء في
أوابك والمزيج العالمي (حصة المصادر من إجمالي الطاقة المستهلكة)

المصدر - :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 منظمة أوابك ،دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،مارس .2018 -منظمة أوبك ،تقرير آفاق النفط العالمي .2017 ،2040

 .2.1توقعات استهالك النفط في دولة الكويت حتى عام 2040
من المتوقع أن يشهد استهالك النفط في دولة الكويت ،وفق سيناريو اإلشارة ،نمواً معدله
 %0.7خالل الفترة ( ،)2025 -2018ليبلغ حوالي  349.5ألف ب م ن ي عام ،2025
وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن يشهد االستهالك نموا ً بنحو  %1.7خالل الفترة
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( ،)2040 - 2025ليبلغ حوالي  453ألف ب م ن ي عام  ،2040وبذلك تكون حصيلة النمو
البحـث األول

المتوقعة خالل الفترة ( )2040 – 2018في إجمالي استهالك دولة الكويت من النفط نحو
 ،%1.4كما هو موضح بالجدولين ( 1و )2في الملحق والشكل (:)33
الشكل()33

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.

ونظرا ً لتسارع النمو في استهالك النفط بمجموعة الدول األعضاء في منظمة أوابك المتوقع
بمعدل  %1.8خالل الفترة ( )2040-2018عن نظيره في دولة الكويت المتوقع بمعدل %1.4
خالل ذات الفترة ،يتوقع سيناريو اإلشارة أن تنخفض حصة دولة الكويت من اجمالي استهالك
النفط في مجموعة الدول األعضاء في أوابك من  %5.1عام  2018إلى حوالي  %4.7عام
 ،2040كما هو موضح بالشكل (:)34
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الشكل()34
توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك النفط بالدول األعضاء حتى عام 2040
(سيناريو اإلشارة)

المصدر - :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 -منظمة أوابك ،دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،مارس .2018

وحيت أن توقعات سيناريو السياسات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية تشير إلى نمو انتاج
الكويت من النفط الخام بمعدل  %1.1خالل الفترة ( )2025-2018وحوالي  %0.4خالل الفترة
( ،)2040-2025مقابل توقع سيناريو اإلشارة ألوابك ارتفاع استهالك النفط في دولة الكويت
بمعدل  %0.7خالل الفترة ( ،)2025 -2018و %1.7خالل الفترة (،)2040 - 2025
وبذلك يتوقع أن نسبة االستهالك المحلي للنفط إلى إجمالي انتاجه في دولة الكويت في األجل
المتوسط ستشهد تراجعا ً طفيفا ً من  %11.6عام  2018إلى نحو  %11.3نتيجة التسارع المتوقع
في معدالت النمو في إنتاج النفط عن معدالت النمو في استهالكه خالل الفترة ()2025-2018
 ،لتبدأ بعد ذلك حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه في التزايد مجددا ً مع التسارع
المتوقع في نمو االستهالك مقارنة بالنمو في اإلنتاج خالل الفترة ( )2040-2025لتصل الحصة
المتوقعة نحو  %13.7عام  ،2040كما هو موضح بالشكل (:)35
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الشكل()35
البحـث األول
Ύانتاج النفط يمثل انتاج النفط الخام وال يشمل سوائل الغاز الطبيعي.
المصدر - :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 tŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϳ͕/ -

 .3.1توقعات استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت حتى عام 2040
وفق سيناريو اإلشارة ،من المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نموا ً
معدله  %4.3خالل الفترة ( ،)2025 -2018ليبلغ حوالي  506ألف ب م ن ي عام .2025
وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن تنخفض وتيرة النمو في استهالك الغاز الطبيعي مقارنة
بالمدى المتوسط ،حيث يتوقع أن يشهد االستهالك نموا ً بنحو  %1.9خالل الفترة
( ،)2040 - 2025ليبلغ حوالي  670ألف ب م ن ي عام  ،2040وبذلك تكون حصيلة النمو
المتوقعة خالل الفترة ( )2040 – 2018حوالي  ،%2.7كما هو موضح بالجدولين ( 1و)2
في الملحق والشكل (:)36
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الشكل()36
التوقعات المستقبلية إلستهالك الغاز الطبيعي بدولة الكويت حتى عام  ،2040سينايو اإلشارة

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.

ونظرا ً لتسارع النمو في استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت المتوقع بمعدل %2.7
خالل الفترة ( )2040-2018عن نظيره بمجموعة الدول األعضاء في منظمة أوابك المتوقع
بمعدل  %2.1خالل ذات الفترة ،يتوقع سيناريو اإلشارة أن ترتفع حصة دولة الكويت من اجمالي
استهالك الغاز الطبيعي في مجموعة الدول األعضاء في أوابك من  %5.6عام  2018إلى حوالي
 %6.3عام  ،2040كما هو بالشكل (:)37
الشكل( )37
توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي بالدول األعضاء حتى عام 2040
(سيناريو اإلشارة)

المصدر - :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 -منظمة أوابك ،دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،مارس .2018
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 .4.1توقعات استهالك الطاقة المتجددة في دولة الكويت حتى عام 2040
البحـث األول

وفق سيناريو اإلشارة ،من المتوقع أن يشهد استهالك الطاقة المتجددة في دولة الكويت
نموا بمعدل  %53.5سنويا ً خالل الفترة ( ،)2025 -2018ليبلغ حوالي  46ألف ب م ن ي
عام  ،2025ويعكس هذا التسارع الكبير المتوقع حجم مشاريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ
والمخطط لها في دولة الكويت والتي تمثل نسبتها نحو  %42من إجمالي قدرات التوليد التي
تهدف دولة الكويت الوصول إليها ضمن خططها الوطنية حسب أهدافها المعلنة لمساهمة الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة .وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن تنخفض وتيرة النمو في استهالك الطاقة
المتجددة بدولة الكويت مقارنة بالمدى المتوسط ،حيث يتوقع أن يشهد االستهالك نموا ً بنحو
 %2.5خالل الفترة ( ،)2040 - 2025ليبلغ حوالي  66.9ألف ب م ن ي عام  ،2040وبذلك
تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة ( )2040 – 2018في إجمالي استهالك دولة الكويت
من الطاقة المتجددة حوالي  ،%16.6كما هو موضح بالجدولين ( 1و )2في الملحق والشكل
(:)38
الشكل()38

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
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ونظرا ً لتسارع النمو في استهالك الطاقات المتجددة في دولة الكويت المتوقع بمعدل
 %16.6خالل الفترة ( )2040-2018مقارنة بنظيره لمجموعة الدول األعضاء في أوابك المتوقع
بمعدل  %5.4خالل ذات الفترة ،يتوقع سيناريو اإلشارة أن ترتفع حصة دولة الكويت من اجمالي
استهالك الطاقات المتجددة في مجموعة الدول األعضاء في أوابك من  %0.9عام  2018إلى
حوالي  %8.1عام .2040
والجدير باإلشارة أن توقعات سيناريو اإلشارة تشير إلى أن حصة دولة الكويت من اجمالي
استهالك الطاقات المتجددة في مجموعة الدول األعضاء في أوابك سوف تقفز من  %0.9عام
 2018إلى نحو  %10.1عام  ،2025بسبب المشروعات الكبيرة في مجال توليد الكهرباء من
الطاقة الشمسية المتوقع إنجازها بدولة الكويت خالل هذه الفترة ،ثم يتوقع أن تشهد الحصة
تراجعات طفيفة نتيجة العتدال النمو في دولة الكويت وتسارعه في مجموعة الدول األعضاء التي
تشهد انجاز الجزء األكبر من مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة بعد عام  ،2025ويوضح
الشكل ( )39توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة بالدول األعضاء
حتى عام  2040بحسب سيناريو اإلشارة:
الشكل()39
توقعات حصة دولة الكويت من إجمالي استهالك الطاقات المتجددة بالدول األعضاء
حتى عام ( 2040سيناريو اإلشارة)

المصدر - :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )2في الملحق.
 منظمة أوابك ،دراسة تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية ،مارس .2018
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 .Ϯسيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع 
البحـث األول

على المدى المتوسط ،من المتوقع أن يتراوح استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة
الكويت ما بين  875و 925ألف ب م ن ي عام  2025مقارنة بحوالي  711ألف ب م ن ي
عام  ،2018أي بمعدل نمو يتراوح ما بين  %3و %3.8بحسب سيناريوهي النمو المنخفض
والنمو المرتفع على التوالي .وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن تتراوح معدالت النمو في استهالك
الطاقة خالل الفترة  2040 – 2025ما بين  %1.4إلى  ،%2.3ليتراوح استهالك مصادر
الطاقة األولية بدولة الكويت ما بين  1.1و 1.3مليون ب م ن ي عام  2040بحسب سيناريوهي
النمو المنخفض والنمو المرتفع تباعا ً ،ولتتراوح حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة
( )2040 – 2018في استهالك الكويت من مصادر الطاقة األولية بين حدها األدنى البالغ
 %1.9وحدها األعلى البالغ  %2.8بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على
التوالي ،كما يوضح الجدولين ( 1و )4بالملحق والشكل (:)40
الشكل()40
توقعات إجمالي استهالك الطاقة في الكويت خالل الفترة 2040 – 2018
سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )4في الملحق.
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وعلى المدي البعيد ،تكتنف الضبابية مستقبل إستهالك الطاقة في دولة الكويت حيث
يتراوح التغير بين التوقعات المستقبلية الستهالك الطاقة األولية لسيناريوهي النمو المرتفع والنمو
المنخفض ،وتوقعات سيناريو اإلشارة خالل عام  2035ما بين 81.7ألف ب م ن ي انخفاضا
بحسب توقعات سيناريو النمو المنخفض ،وحوالي  81.6ألف ب م ن ي ارتفاعا بحسب توقعات
سيناريو النمو المرتفع ،أي بفارق قدره  163.3ألف ب م ن ي بين توقعات سيناريوهي النمو
المرتفع والنمو المنخفض .بينما يتراوح التغير بين توقعات سيناريوهي النمو المرتفع والنمو
المنخفض وتوقعات سيناريو اإلشارة في عام  ،2040ما بين  113.1ألف ب م ن ي انخفاضا
بحسب توقعات سيناريو النمو المنخفض ،وحوالي  116.9ألف ب م ن ي ارتفاعا بحسب
توقعات سيناريو النمو المرتفع ،أي بفارق قدره  230ألف ب م ن ي بين توقعات سيناريوهي
النمو المرتفع والنمو المنخفض ،كما هو موضح بالشكل (:)41
الشكل()41

المصدر :الجدول رقم ( )4في الملحق.



 ϱϴدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "




66

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 173

اإلدارة االقتصادية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

 .ϯسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة 
البحـث األول

 .1.3توقعات استهالك الطاقة المتجددة في دولة الكويت حتى عام 2040
بحسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،من المتوقع أن
يشهد استهالك مصادر الطاقة المتجددة في دولة الكويت نموا ً بنحو  %53.5خالل الفترة
( ،)2025 -2018ليبلغ االستهالك  46.2ألف ب م ن ي عام  ،2025ويعكس هذا التسارع
الكبير المتوقع حجم مشاريع الطاقات المتجددة تحت التنفيذ والمخطط لها في دولة الكويت والتي
تمثل نسبتها نحو  %42من إجمالي قدرات التوليد التي تهدف دولة الكويت الوصول إليها ضمن
خططها الوطنية حسب أهدافها المعلنة لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام
 .42030وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن تنخفض وتيرة النمو في استهالك مصادر الطاقة المتجددة
بدولة الكويت مقارنة بالمدى المتوسط ،حيث يتوقع أن يشهد استهالك مصادر الطاقة المتجددة
بالكويت نموا ً بنحو  %8.1خالل الفترة ( ،)2040 - 2025ليبلغ استهالك مصادر الطاقة
المتجددة  148ألف ب م ن ي عام  ،2040وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة
( )2040 - 2018في استهالك الكويت من مصادر الطاقة المتجددة حوالي .%20.8
ويتوقع سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أن تأتي أغلب الزيادة
المتوقعة في استهالك الكويت من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة (،)2040 - 2025
حيث يتوقع أن يرتفع االستهالك خالل هذه الفترة بما يزيد عن  101ألف ب م ن ي ،أي من
حوالي  46.2ألف ب م ن ي متوقعة عام  2025إلى نحو  148ألف ب م ن ي متوقعة عام
 ،2040لتمثل هذه الزيادة نحو  %70من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت
من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة ( )2040 - 2018والمتوقعة بنحو 145.5
ألف ب م ن ي ،بينما يتوقع أن يرتفع استهالك الكويت من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة
( )2025 -2018بحوالي  44ألف ب م ن ي لتمثل هذه الزيادة نحو  %30من إجمالي الزيادة
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المتوقعة في استهالكها من مصادر الطاقة المتجددة خالل الفترة ( ،)2040 - 2018كما هو
موضح بالجدول رقم ( )5في الملحق والشكل (:)42
الشكل()42
توقعات إجمالي استهالك مصادر الطاقة المتجددة في الكويت خالل الفترة 2040 – 2018
(سيناريو اإلشارة وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة)
(ألف ب م ن /ي)

المصدر :الجدول رقم ( )5في الملحق.

 .2.3توقعات استهالك النفط في دولة الكويت حتى عام 2040
بحسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،من المتوقع أن
يشهد استهالك النفط في دولة الكويت نموا ً بنحو  %0.7خالل الفترة ( ،)2025 - 2018ليبلغ
 349.5ألف ب ي عام  .2025وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن يتسارع النمو في استهالك النفط
إلى  %1.2خالل الفترة ( ،)2040 - 2025ليبلغ  420ألف ب ي عام  ،2040وبذلك تكون
حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة ( )2040 - 2018حوالي .%1.1


 ϲϬدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "




68

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 173

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اإلدارة االقتصادية

ويتوقع سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أن تأتي أغلب
البحـث األول

الزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت من النفط في المدى الطويل ،أي خالل الفترة
( )2040 - 2025التي يتوقع أن يرتفع استهالك النفط خاللها من حوالي  349.5ألف ب ي
عام  2025إلى نحو  420ألف ب ي عام  ،2040لتمثل هذه الزيادة نحو  %80.5من إجمالي
الزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت من النفط خالل الفترة ( ،)2040 - 2018والمتوقعة
بنحو  87.5ألف ب ي  ،كما هو موضح بالجدول ( 1و )6في الملحق والشكل (:)43
الشكل( )43
التوقعات المستقبلية السهالك النفط بدولة الكويت حتى عام ،2040
سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )6في الملحق.

ويتوقع أن تتباطأ معدالت النمو المتوقعة في استهالك النفط في دولة الكويت وفق سيناريو
سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة بالمقارنة بمثيالتها لسيناريو اإلشارة خالل
الفترة ( ،)2040-2025حيث يتوقع سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات
المتجددة أن ينمو استهالك النفط في دولة الكويت بحوالي  %1.2مقارنة بنحو  %1.7لسيناريو
اإلشارة خالل ذات الفترة ،لينخفض بذلك االستهالك المتوقع من النفط لعام  2040من
حوالي 453ألف ب ي حسب سيناريو اإلشارة إلى حوالي  420ألف ب ي حسب سيناريو
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سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،ولتنخفض توقعات معدل النمو لكامل الفترة
( )2040-2018إلى  %1.1بحسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات
المتجددة مقارنة بنحو  %1.4لسيناريو اإلشارة  ،كما هو موضح بالجدولين ( 1و )6في الملحق
والشكل (:)44
الشكل()44

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )6في الملحق.

 3.3توقعات استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت حتى عام 2040
بحسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،من المتوقع أن
يشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نموا ً بنحو  %4.3خالل الفترة
( ،)2025 - 2018ليبلغ  505.9ألف ب م ن ي عام  .2025وعلى المدى البعيد ،يتوقع أن
يتباطأ النمو في استهالك الغاز الطبيعي إلى  %1.4خالل الفترة ( ،)2040 - 2025ليبلغ
 621.8ألف ب م ن ي عام  ،2040وبذلك تكون حصيلة النمو المتوقعة خالل الفترة
( )2040 - 2018في استهالك دولة الكويت من الغاز الطبيعي حوالي .%2.3
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ويتوقع سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أن تأتي أغلب
البحـث األول

الزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت من الغاز الطبيعي في المدى المتوسط ،أي خالل
الفترة ( )2025 - 2018التي يتوقع أن يرتفع استهالك الغاز الطبيعي خاللها بحوالي 130
ألف ب م ن ي ،أي من حوالي  376.4ألف ب م ن ي عام  2018إلى نحو  506ألف ب م ن
ي عام  ،2040لتمثل هذه الزيادة نحو  %52.8من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك دولة
الكويت من الغاز الطبيعي خالل الفترة ( ،)2040 - 2018والمتوقعة بنحو  245.4ألف ب م
ن ي  ،كما هو موضح بالجدولين ( 1و )6في الملحق والشكل (:)45
الشكل()45

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )6في الملحق.

ويتوقع أن تتباطأ معدالت النمو المتوقعة في استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت
وفق سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة بالمقارنة بنظيرتها لسيناريو
اإلشارة خالل الفترة ( ،)2040-2025حيث يتوقع سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال
الطاقات المتجددة أن ينمو استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت بحوالي  %1.4مقارنة بنحو
 %1.9لسيناريو اإلشارة خالل ذات الفترة ،لينخفض االستهالك المتوقع من الغاز الطبيعي في
عام  2040من حوالي  670ألف ب من ن ي حسب سيناريو اإلشارة إلى حوالي  622ألف
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ب م ن ي حسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ،ولتنخفض توقعات
معدل النمو لكامل الفترة ( )2040-2018إلى  %2.3وفق سيناريو سياسة األهداف الوطنية
في مجال الطاقات المتجددة مقارنة بنحو  %2.7لسيناريو اإلشارة  ،كما هو موضح بالجدولين
( 1و )6في الملحق والشكل (:)46
الشكل()46

المصدر :الجدول رقم ( )1والجدول رقم ( )6في الملحق.

 ..4.3توقعات مزيج الطاقة في دولة الكويت حتى عام 2040
تشير توقعات سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة إلى تراجع
حصة النفط والغاز الطبيعي مقابل صعود حصة مصادر الطاقات المتجددة من مزيج الطاقة
األولية المستهلكة في دولة الكويت خالل الفترة الممتدة حتى عام  ،2040حيث يتوقع أن تتراجع
حصة النفط والغاز الطبيعي من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام  2040إلى نسبة
 ،%87.6مقارنة بحصة بلغت نحو  %94.3من مزيج مصادر الطاقة األولية المتوقعة حسب
سيناريو اإلشارة .مقابل ارتفاع حصة الطاقات المتجددة من مزيج مصادر الطاقة األولية
المستهلكة عام  2040إلى نسبة  ،%12.4مقارنة بحصة بلغت نحو  %5.6فقط من مزيج
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مصادر الطاقة األولية المتوقعة حسب سيناريو اإلشارة ،كما هو موضح بالجدول رقم ( )7في
البحـث األول

الملحق والشكل (:)47
الشكل()47

المصدر :الجدول رقم ( )7في الملحق.

 5.3الخفض المتوقع في إجمالي استهالك النفط والغاز الطبيعي
تشير التوقعات إلى أن األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة لدولة الكويت ،سوف
يكون لها تأثير واضح في كبح جماح النمو في حجم االستهالك المحلي من النفط والغاز الطبيعي،
وان انعكاسها سوف يبرز في األجل البعيد ( ،)2040 – 2025بحيث يبلغ االنخفاض في
توقعات استهالك النفط والغاز الطبيعي حوالي  57.7ألف ب م ن ي عام  ،2030ويصل إلى
حوالي  81ألف ب م ن ي عام  ،2040حيث يبلغ االنخفاض في توقعات استهالك النفط حوالي
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 33ألف ب م ن ي ،بينما يبلغ االنخفاض في توقعات استهالك الغاز الطبيعي حوالي  48ألف
ب م ن ي خالل عام  ،2040كما هو موضح بالجدول رقم ( )6في الملحق والشكل (:)48
الشكل()48

المصدر :الجدول رقم ( )6في الملحق.

 6.3حصة االستهالك المحلي للنفط من إجمالي انتاجه
أما فيما يتعلق بحصة االستهالك المحلي من النفط إلى اجمالي انتاجه بدولة الكويت ،فقد
بينت نتائج الدراسة أن نسبة االستهالك إلى إجمالي اإلنتاج سوف تنخفض بحسب سيناريو سياسة
األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة عن مستوياتها المتوقعة بحسب سيناريو اإلشارة ،إذ
يتوقع أن تنخفض هذه النسبة من  %12.4بحسب سيناريو اإلشارة إلى  %11.6بحسب سيناريو
سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة خالل عام  ،2030و من  %13.7بحسب
سيناريو اإلشارة إلى  %12.7بحسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة
خالل عام  ،2040كما هو موضح بالشكل (:)49
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الشكل()49
البحـث األول
المصدر - :مشتق من الجداول رقم ( )6 & 2في الملحق.
 /͕tŽƌůĚŶĞƌŐǇKƵƚůŽŽŬϮϬϭϳ -
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الخالصة والتوصيات:
تم من خالل المحاور الرئيسية للدراسة استعراض وتحليل أنماط استهالك مصادر الطاقة
األولية في دولة الكويت ،وبيان سماته الرئيسية والعوامل المؤثرة عليه خالل الفترة (-1995
 ،)2018وقدمت تصوراً لالستهالك المستقبلي من مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حتى
عام  .2040ويمكن إيجاز أهم ما خلصت إليه الدراسة في النقاط التالية:
أوال :تطور استهالك مصادر الطاقة والعوامل المؤثرة عليه خالل الفترة (.)2018-1995
.1

تطور استهالك مصادر الطاقة المختلفة

✓ شهد اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت ارتفاعا ً بأكثر من  430ألف ب
م ن ي خالل الفترة ( ،)2018 - 1995حيث ارتفع من  278.5ألف ب م ن ي عام 1995
إلى  711ألف ب م ن ي عام  ،2018أي بمعدل نمو سنوي بلغ .%4.2
✓ يعتبر التسارع القوي في وتيرة استهالك مصادر الطاقة األولية من جهة ،وزيادة الطلب
المحلي عليها بمعدالت نمو عالية من ناحية أخرى ،من السمات البارزة لتطور استهالك الطاقة
في دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2018-1995حيث تم مالحظة اآلتي:
 .1تجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت معدالت
النمو في الدول األعضاء بمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) خالل
الفترة ( ،)2018-1995مما أدى إلى ارتفاع طفيف في حصة دولة الكويت من اجمالي
استهالك مصادر الطاقة األولية في الدول األعضاء من  %5فقط عام  1995إلى
 %5.2عام .2018
 .2تجاوز معدل نمو إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت معدالت
نموها السكاني خالل الفترة ( ،)2018-1995مما أدى إلى ارتفاع متوسط استهالك
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الفرد فيها من  51.9برميل مكافئ نفط عام  1995إلى  58.2برميل مكافئ نفط عام
البحـث األول

.2018
 .3تجاوزت معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة األولية معدالت النمو السنوية
إلنتاجها ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة االستهالك المحلي للطاقة إلى إجمالي االنتاج في
دولة الكويت من  %12.1في عام  1995إلى  %21في عام .2018
 .4تجاوزت معدالت النمو السنوية الستهالك مصادر الطاقة األولية معدالت النمو في
الناتج المحلى اإلجمالي المقاس بتعادل القوة الشرائية خالل الفترة (،)2017-1995
مما أدى إلى ارتفاع طفيف في مؤشر كثافة الطاقة األولية في دولة الكويت من 0.8
برميل مكافئ نفط  /ألف دوالر في عام  1995إلى  0.9برميل مكافئ نفط  /ألف دوالر
في عام .2017
✓ يعتبر االعتماد شبه الكامل على النفط والغاز الطبيعي وتواضع مساهمة الطاقات األخرى ،من
السمات األساسية الستهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حيث شكل النفط والغاز
الطبيعي نسبة تراوحت ما بين  %99.7إلى  %100من مزيج مصادر الطاقة األولية
المستهلكة خالل الفترة (.)2018-1995
✓ يشكل الغاز الطبيعي المصدر األول للطاقة في دولة الكويت حيث تقدر حصته بنحو %52.9
من إجمالي الطاقة المستهلكة عام  ،2018بينما تقدر حصة النفط بنحو  %46.8من إجمالي
الطاقة المستهلكة في دولة الكويت خالل نفس العام.
✓ ارتفع استهالك دولة الكويت من النفط من  118.6ألف ب ي عام  1995إلى 332.5
ألف ب ي عام  ،2018أي بمعدل نمو سنوي بلغ .%4.6
✓ ارتفع استهالك دولة الكويت من الغاز الطبيعي من  159.9ألف ب م ن ي عام  1995إلى
 376.4ألف ب ي عام  ،2018أي بمعدل نمو سنوي بلغ .%3.8
✓ يتركز معظم االستهالك المحلى للطاقة بدولة الكويت في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه
الذي يستأثر بحصة  %51.7من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بدولة الكويت خالل
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عام  ،2016يليه القطاع النفطي والذي بلغت حصته  %32خالل نفس العام ،ثم قطاع
المواصالت الذي استحوذ على نحو  %15.3من إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية
بدولة الكويت عام  ،2016وأخيرا ً جاء القطاع المنزلي بحصة بلغت نحو  %1.1خالل نفس
العام.
✓ شهد استهالك الغاز الطبيعي بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت تسارعا ً كبيرا ً
بمعدل نمو سنوي بلغ  %14خالل الفترة ( ،)2016-2005مما أدى إلى عملية إحالل كبيرة
للغاز الطبيعي محل النفط الخام بين مصادر الطاقة الرئيسية بالقطاع والذي انكمش استهالكه
خالل هذه الفترة بحوالي  ،%13.2كما مثل الغاز الطبيعي مصدرا ً رئيسيا غدّى النمو المتزايد
في استهالك مصادر الطاقة األولية بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت.
✓ أدى التسارع الكبير في نمو استهالك الغاز الطبيعي بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في
الكويت إلى تغيير جدري في مزيج الوقود المستهلك بهذا القطاع خالل الفترة
( )2016 – 2005حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع
الكهرباء وتحلية المياه من  %20عام  2005إلى نسبة  %55عام  ،2016ليحل الغاز
الطبيعي في المرتبة األولى من مصادر الطاقة األولية المستهلكة في هذا القطاع ،مقابل تراجع
حصة زيت الوقود الثقيل الذي تراجعت مساهمته من  %56عام  2005إلى  %38عام
 ،2016كما تراجعت حصة النفط الخام من إجمالي الوقود المستهلك في قطاع توليد الكهرباء
وتحلية المياه من  %23عام  2005إلى  %3عام .2016
✓ شكل الغازولين الخصوصي ( 95أوكتين) الغالبية العظمى من اجمالي استهالك الغازولين
بدولة الكويت خالل الفترة التي سبقت إقرار الحكومة لزيادات محددة في األسعار المحلية
للغازولين ،حيث تجاوزت حصته  %80من اجمالي استهالك الغازولين عام  ،2015بينما
لم تتجاوز حصتي الغازولين الممتاز ( 91أوكتين) والغازولين الترا سوبر ( 98أوكتين)
نسبة  %17.5و %2.2على التوالي من اجمالي استهالك الغازولين خالل نفس العام.
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.2العوامل المؤثرة على استهالك الطاقة في دولة الكويت
البحـث األول

✓ بلغ معدل النمو المركب إلجمالي السكان في دولة الكويت خالل الفترة ( )2018-1995نحو
 ،%3.6بينما بلغ معدل النمو المركب إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو %4.2
خالل ذات الفترة ،أي أن مرونة الطلب على مصادر الطاقة األولية إلى عدد السكان بدولة
الكويت تبلغ نحو  ،%1.2وهو ما يعنى أن نمو السكان بمعدل  %1يؤدى إلى نمو اجمالي
استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل  ،%1.2وهو ما يعنى وجود عالقة طردية (موجبة)
بين إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية وعدد السكان في دولة الكويت.
✓ بلغ معدل النمو المركب في الناتج المحلي اإلجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بأسعار 2011
في دولة الكويت خالل الفترة ( )2018-1995نحو  ،%3.2بينما بلغ معدل النمو المركب
إلجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية نحو  %4.2خالل الفترة ذاتها ،أي أن نمو الناتج
المحلي اإلجمالي بمعدل  % 1يؤدى إلى نمو اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية بمعدل
 ،%1.3وهو ما يعنى أي ضا وجود عالقة طردية (موجبة) بين الناتج المحلي اإلجمالي
واستهالك الطاقة في دولة الكويت.
✓ تعد أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي في األسواق المحلية بدولة الكويت منخفضة بشكل
كبير ،إذا ما قورنت بنظيراتها على المستوى العالمي ،حيث جاءت الكويت ضمن الدول العشر
األقل أسعارا ً للغازولين ووقود الديزل في أسواقها المحلية ،كما جاءت في المرتبة الثالثة بين
الدول األعضاء في منظمة أوابك األقل أسعارا ً للغازولين وفي المرتبة الرابعة بين الدول
األعضاء األقل أسعارا ً لوقود الديزل في أسواقها المحلية .وبالنسبة للغاز الطبيعي ،جاءت
الكويت في المرتبة الرابعة بين الدول األعضاء األقل أسعارا ً للغاز الطبيعي في أسواقها
المحلية ،كما انخفضت األسعار المحلية للغاز الطبيعي بدولة الكويت عن متوسط أسعار الغاز
المنقول بواسطة األنابيب في كندا وألمانيا والمملكة المتحدة خالل عام  ،2016ولم يتجاوز
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سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي في الكويت ما نسبته حوالي %21
من نظيره في ألمانيا ،وحوالي  %22من نظيره في المملكة المتحدة.
ثانيا :اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة المختلفة في دولة الكويت حتى عام 2040
 .1توقعات استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت حسب سيناريو األساس
(اإلشارة)
✓ من المتوقع أن يشهد إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت نموا ً
معدله  %2.4خالل الفترة ( ،)2040-2018ليبلغ حوالي  1.2مليون ب م ن ي عام
.2040
✓ يتوقع أن يتجاوز تسارع النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت
نظيره لمجموعة الدول األعضاء في أوابك خالل الفترة الممتدة حتى عام ،2040
لترتفع بذلك حصة الكويت من اجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في الدول
األعضاء في أوابك من  %5.2عام  2018إلى حوالي  %5.5عام .2040
✓ من المتوقع أن يتجاوز النمو في استهالك مصادر الطاقة األولية النمو السكاني في
دولة الكويت خالل الفترة ( ،)2040-2018ليرتفع بذلك متوسط استهالك الفرد من
الطاقة في الكويت من  58.2برميل مكافئ نفط عام  2018إلى  68برميل مكافئ نفط
عام .2040
✓ من المتوقع أن يلب النفط والغاز الطبيعي نحو  %86.5من إجمالي الزيادة المتوقعة
في استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة الكويت خالل الفترة ()2040-2018
والمقدرة بنحو  478ألف ب م ن ي ،بينما يتوقع أن تساهم الطاقات المتجددة في تلبية
النسبة المتبقية وهي .%13.5
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✓ من المتوقع أن يساهم الغاز الطبيعي بالحصة األكبر من بين جميع المصادر األولية
البحـث األول

من الزيادة المتوقعة في استهالك الطاقة ما بين عامي  2018و ،2040بنسبة %61.4
إجمالي الزيادة المتوقعة ،يليه النفط الذي يتوقع أن تتجاوز حصته ربع الزيادة المتوقعة.
✓ من المتوقع أن تستمر هيمنة النفط والغاز الطبيعي على مزيج الطاقة المستهلكة في
دولة الكويت خالل الفترة الممتدة حتى عام  ،2040حيث يتوقع أن يشكل هذان
المصدران نسبة  %94.3من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام ،2040
مقارنة بحصة بلغت  %99.7عام .2018
✓ يتوقع أن تبلغ حصة الغاز الطبيعي نحو  %56.3من مزيج مصادر الطاقة األولية
المستهلكة عام  ،2040بينما تبلغ حصة النفط حوالي  ،%38والطاقات المتجددة نحو
.%5.6
✓ من المتوقع أن يشهد استهالك النفط في دولة الكويت نموا ً معدله  %1.4خالل الفترة
( ،)2040 -2018ليبلغ حوالي  453ألف ب ي عام .2040
✓ من المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نموا ً معدله  %2.7خالل
الفترة ( ،)2040 -2018ليبلغ حوالي  670ألف ب م ن ي عام .2040
✓ من المتوقع أن يحقق استهالك الطاقات المتجددة أسرع معدالت النمو بين المصادر
األولية في دولة الكويت بمعدل يصل إلى  %16.6خالل الفترة (،)2040 – 2018
ليبلغ االستهالك حوالي  70ألف ب م ن ي عام .2040
 .2توقعات سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع
✓ من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في إجمالي استهالك مصادر الطاقة األولية في دولة
الكويت بين  %1.9بحسب سيناريو النمو المنخفض ،و %2.8بحسب سيناريو النمو
المرتفع خالل الفترة ( ،)2040-2018ليتراوح إجمالي استهالك مصادر الطاقة
األولية بين حده األدنى البالغ  1.1مليون ب م ن ي ،وحده األعلى البالغ 1.3
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مليون ب م ن ي عام  2040بحسب سيناريوهي النمو المنخفض والنمو المرتفع على
التوالي.
 .3النتائج المتوقعة لسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.
✓ من المتوقع أن يشهد استهالك مصار الطاقة المتجددة في دولة الكويت نموا ً بمعدل %20.8
خالل الفترة ( ،)2040 -2018ليبلغ اجمالي استهالكها حوالي  148ألف ب م ن ي عام
 ،2040مرتفعا ً بنحو  81ألف ب م ن ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة.
✓ يتوقع أن تأتي أغلب الزيادة في استهالك دولة الكويت من مصادر الطاقة المتجددة في
المدى الطويل أي خالل الفترة ( ،)2040 - 2025حيث يتوقع أن تمثل الزيادة خالل تلك
الفترة نحو  %70من إجمالي الزيادة المتوقعة في استهالك دولة الكويت من مصادر الطاقة
المتجددة خالل الفترة ( )2040 - 2018المتوقعة بنحو  145.5ألف ب م ن ي.
✓ من المتوقع أن يشهد استهالك النفط في دولة الكويت نموا ً بمعدل  %1.1خالل الفترة
( ،)2040-2018ليبلغ استهالكه  420ألف ب ي عام  ،2040منخفضا ً بنحو
 32.7ألف ب /ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة.
✓ من المتوقع أن يشهد استهالك الغاز الطبيعي في دولة الكويت نمواً بمعدل  %2.3خالل
الفترة ( ،)2040 -2018ليبلغ استهالكه حوالي  622ألف ب م ن ي عام  ،2040منخفضا ً
بأكثر من  48ألف ب م ن ي عن مستوياته المتوقعة في سيناريو اإلشارة.
✓ ومن ناحية الهيكل العام لمزيج الطاقة المستهلكة خالل عام  ،2040فمن المتوقع أن يخفض
سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة توقعاته لحصة النفط بحوالي
 %2.7والغاز الطبيعي بنسبة  %4.1ويرفع توقعاته لحصة مصادر الطاقات المتجددة بنسبة
 %6.8من مزيج الطاقة األولية المستهلكة في دولة الكويت بالمقارنة مع مستوياتها المتوقعة
وفق سيناريو اإلشارة.
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✓ من المتوقع أن تتراجع حصة النفط والغاز الطبيعي من مزيج مصادر الطاقة األولية
البحـث األول

المستهلكة عام  2040حسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة
إلى نسبة  ،%87.6مقارنة بحصة بلغت نحو  %94.4حسب سيناريو اإلشارة.
✓ يتوقع أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة من مزيج مصادر الطاقة األولية المستهلكة عام
 2040حسب سيناريو سياسة األهداف الوطنية إلى نسبة  ،%12.4مقارنة بحصة بلغت
نحو  %5.6حسب سيناريو اإلشارة.
✓ تشير التوقعات إلى أن تأثير فرضيات سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات
المتجددة على التوقعات المستقبلية الستهالك النفط والغاز الطبيعي سوف يظهر بشكل
واضح خالل األجل البعيد ( ،)2040 – 2025بحيث يصل االنخفاض في توقعات استهالك
النفط والغاز الطبيعي في دولة الكويت مقارنة بتوقعات سيناريو اإلشارة إلى  81ألف ب م
ن ي عام .2040

وبناء على ما تم عرضه ،توصي الدراسة باآلتي:
ع لى الرغم من وفرة مصادر الطاقة األولية المتمثلة في النفط والغاز في دولة الكويت
وتمتعها بموقع متميز بين مصادر اإلمداد الرئيسية في العالم ،إال أن اعتماد االقتصاد
الكويتي على عوائد الصادرات البترولية التي تعتبر العمود الفقري القتصادها يدعو إلى
الحاجة الماسة لرفع كفاءة االستخدام األمثل لهذه الثروة الناضبة.
يمكن آلليات إدارة الطلب على الطاقة أن تساهم في الحد من االستهالك المفرط للطاقة
عن طريق ترشيد استهالك الطاقة وتعزيز كفاءة االستخدام النهائي مما يمكنها أن توفر
مصدرا ً غير مباشر من مصادر الطاقة التي تساهم في تعزيز النمو المستدام .ومن المتوقع
أن يؤدي التوسع في استغالل الموارد الوفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح في دولة الكويت إلى تأمين مصادر جديدة للطاقة تشكل رافدا ً قويا ً للمصادر
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البترولية وتساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من النفط والغاز من أجل
التصدير.
كما توصي الدراسة بأهمية إتخاذ الخطوات التالية:
 .1العمل على استغالل مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في دولة الكويت ،كطاقات مكملة
للطاقة التقليدية لمقابلة الزيادة المتوقعة للطلب على الطاقة مما سيؤدي حتما ً إلى خلق
رافد قوي للمصادر البترولية ليساهم في تعزيز مصادر الدخل عبر تحرير المزيد من
النفط والغاز من أجل التصدير ،كما سيؤدي إلى تغيرات مهمة على اآلفاق المستقبلية
لمزيج الطاقة وتوقعاته المستقبلية خالل الفترة الممتدة حتى عام .2040
 .2أهمية تطوير االستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام
الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات ،وذلك من خالل وضع الخطط وتنفيذ
البرامج الالزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة وتوفير قاعدة
بيانات عن أداءها ،ودعم اإلجراءات المتعلقة بوضع المواصفات والمعايير التي تساهم
في تحسين كفاءة الطاقة.
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البحـث األول

الملحق ()1
الجداول اإلحصائية
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منهجية إعداد التنبؤات المستقبلية الواردة في الدراسة
النماذج الكمية ()Quantitative Models
اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبار نوعين من النماذج الكمية أو الرياضية ( Mathematical
 )or Quantitative methodsوهي النماذج السببية والنماذج غير السببية ( Causal and Non
 .)Causal Modelsففيما يتعلق بالنماذج السببية ( )Causal Modelsتم استخدام نموذج االنحدار
الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regressionضمن نماذج االقتصاد القياسي ،وفيما يتعلق بالنماذج
غير السببية ( )Causal Models Nonوالمعروفة أيضا ً بنماذج السالسل الزمنية ( Time Series
 )Modelsتم استخدام نموذج التمهيد األسي ( )Exponential Smoothingونماذج بوكس – جنكنز
( )Box-Jenkinsاإلحصائية والذي يستخدم نماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتيا ً المتكاملة ( Auto
 ،)regressive Integrated Moving Average - ARIMA Modelsحيث تعد هذه النماذج من
أكثر األساليب دقة وشيوعا في توقعات الطلب على الطاقة.
ومن أجل توخي نتائج أدق ،اعتمدت منهجية اعداد الدراسة اختبار النماذج الثالثة المشار إليها أعاله
لتقدير دالة استهالك مصادر الطاقة األولية بكل دولة عضو في أوابك (ما أمكن ذلك) ومن تم المفاضلة بين
نتائج

هذه

النماذج

لتعيين

النموذج

األفضل

باستخدام

متوسط

معيار

مربعات

الخطأ

( ،)Mean Square Error - MSEوهو اختبار معروف لقياس دقة نموذج االنحدار الخطي يحسب بتربيع
الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة البيانـات .كما تم المفاضلة بين نتائج التوقعات المستقبلية باستخدام مقياس جذر
متوسط مربعات الخطأ ( )Root Mean Squared Error-RMSEومقياس متوسط الخطأ المطلق
(Error-MAE

Absolute

،)Mean

ومقياس

متوسط

الخطأ

المئوي

المطلق

(.)Mean Absolute Percent Error-MAPE

 .1نموذج االنحدار الخطي المتعدد ()Multiple Linear Regression
يفترض انحدار للمتغير التابع ( )Yعلى العديد من المتغيرات المستقلة  ،X1 , X2 , ...XKوحد
عشوائي  ،ŝحيث يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية توضح سلوكه ،وباالعتماد على نظرية
معينة في تفسير الظاهرة يتم صياغة العالقة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير ،وهو األسلوب الذي جرت
العادة على استخدامه في التنبؤ باستهالك مصادر الطاقة في الدراسات السابقة ،حيث يتم تفسير استهالك الطاقة
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( )Yاعتمادا ً على الناتج المحلي اإلجمالي ( ،)GDPومعدل النمو السكاني ( ،)POPومتوسط األسعار المحلية
للطاقة ( ،)Pواستهالك السنة السابقة ( .)Y-1واستنادا ً إلى نظرية الطلب تتم صياغة النموذج على النحو التالي:
البحـث األول

Y = d0 + d1 Y-1 + d2GDP + d3POP + d4P +E
حيث تشير رموز المعادلة إلى ما يلي:
 :إجمالي االستهالك

Y

 : GDPالناتج المحلي اإلجمالي
 : POPعدد السكان
P

 :متوسط األسعار المحلية

Y-1

 :استهالك السنة السابقة

E

 :عنصر الخطأ العشوائي ،تم إضافته مراعاة للصفة االحتمالية للنموذج ويمثل الفرق بين القيم
الفعلية والقيم النظرية ،وبالتالي قد تكون قيمته موجبه أو سالبة ويشترط أن تكون القيمة المتوقعة
تساوي صفر
معامالت المعادلة i=0,1,2,3,4 ،

di

ثم تقدير معامالت النموذج  diباستخدام الوسائل اإلحصائية المتوافرة وقد تم اختيار طريقة المربعات
الصغرى ( )Least Squares Method - LSMلتقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد و قياس و تحليل
هيكل العالقة التي تربط استهالك الطاقة أو أحد مصادرها األولية كمتغير تابع مع المتغيرات المستقلة المتمثلة
في أسعار الطاقة والناتج المحلى اإلجمالي وعدد السكان ،وتقدير المتغير التابع على هيئة دالة في المتغيرات
المستقلة خالل الفترة  ،2016 – 1980وتعتبر طريقة المربعات الصغرى من أبرز الطرق المستعملة في
تقدير معلمات النموذج حيث تقلل الفرق بين القيم الفعلية و المقدرة و تحقق النهاية الصغرى لمجموع مربعات
األخطاء العشوائية ،وقد تم مراعاة الشروط الواجب توافرها من حيث صحة تقدير نموذج االنحدار الخطي
المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى والمتمثلة فيما يلي:
• السلسلة الزمنية للخطأ العشوائي مستقلة خطيا ً ( )Linearly Independentوتتبع نمط التوزيع
الطبيعي ( )Normally Distributedبقيمة متوقعة تساوي صفر وتباين ثابت
•

تجانس التباين ()Homoscedasticity
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• عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية ()No Serial Autocorrelation
• عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة واألخطاء العشوائية ()No Multicollinearity

 .2أسلوب التمهيد األسي ()Exponential Smoothing
ويعتمد على ترجيح أو تمهيد القيم التاريخية للسلسلة الزمنية من أجل التنبؤ بالمستقبل باستخدام معدل
األخطاء الحسابية ،وهناك عدة أنواع من التمهيد األسي تستخدم حسب طبيعة بيانات السلسلة الزمنية ساكنة أم
غير ساكنة موسمية أم غير موسمية ومنها طريقة هولت األسي الخطي ذو المعلمتين التي تم استخدامها في هذه
الدراسة ،اذ تستخدم هذه الطريقة في حال كانت بيانات السلسلة الزمنية ذات نزعة اتجاهية وهي ما تتسم بها
بيانات استهالك الطاقة أما االتجاه الموسمي والمتمثل اعتماد االستهالك على درجات الحرارة فقد تم اهماله
كون البيانات المستخدمة في الدراسة سنوية وليست شهرية مما ال يظهر اثر للموسمية ،لذلك فان التنبؤ بواسطة
طريقة هولت األسي يتم إيجاده بواسطة استخدام ثابتي تمهيد  αو ( γتتراوح قيمة كل منهما بين الصفر والواحد)
وثالث معادالت هي كاالتي:
)st = α xt + (1 −α )( s(t −1) + b(t −1) ) ........... (1
)bt = γ (st − s(t −1) ) + (1 − γ )b(t −1) .............(2
)……….(3

Yt+m = st + bt .m

حيث إن:
m

المدة الزمنية المراد التنبؤ بها

St

القيمة الممهدة للسلسلة الزمنية

bt

مقدار االتجاه الخطي لبيانات السلسلة الزمنية

Yt +m

االستهالك المتوقع في الزمن ()t+m
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 .3نماذج بوكس جينكز ()Box-Jenkins
البحـث األول

وتعرف هذه النماذج بنماذج األوساط المتحركة المنحدرة ذاتيا ً المتكاملة ( )ARIMA Modelsالتي
تعتبر اختصارا ً لمصطلح ( ،)Auto regressive Integrated Moving Averageوتعد من أهم الطرق
كفاءة للتعامل مع مختلف أنواع السالسل الزمنية سواء كانت مستقرة أم غير مستقرة الموسمية منها أو غير
الموسمية .وتشتمل نماذج ( )ARIMAالالموسمية على نماذج االنحدار الذاتي ( ،)AR Modelsحيث تعتمد
قيمة المتغير الحالي على قيم المتغير نفسه في الفترات السابقة وبالتالي تكون معادلته:
Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + ……+ apXt-p + ε
حيث تمثل  Pدرجة اإلنحدار الذاتي ونرمز له )AR(p
كما تشتمل نماذج ( )ARIMAالالموسمية على نماذج األوساط المتحركة ( ،)MA Modelsحيث تعتمد قيمة
المتغير الحالي على قيم المتغيرات العشوائية الحالية والسابقة وبالتالي تكون معادلته:
Xt = εt +θ1εt-1 + θ 2εt-2 + ……+ θ qεt-q
حيث تمثل  qدرجة المتوسطات المتحركة ونرمز له )MA(q
ويتم تجميع النموذجين في نموذج مركب يسمى ( )ARMA Modelتكون معادلته على الصيغة:
Xt = a1Xt-1 + a2Xt-2 + …+ apXt-p + εt + θ1εt-1 + θ 2εt-2 + …+ θ qεt-q
ونرمز له )ARMA (p,q
ويتم تكامل النموذج بالعامل  Iالذي يمثل درجة استقرار أو سكون السلسلة الزمنية بعد أخد الفرق d
الذي يمثل درجة استقرار السلسلة الزمنية ويمكن أن يأخذ القيمة:
d = 0,1,2,3,………………..
ويتم تحديد درجة استقرار السلسلة الزمنية ( )dباستخدام االختبارات اإلحصائية المعروفة وبالتالي يمكن
الوصول إلى تشخيص النموذج )ARIMA(p,d,q
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 .4معايير المفاضلة بين النماذج الكمية:
• معيار متوسط مربعات الخطأ ()Mean Square Error - MSE
وهو اختبار معروف لقياس دقة نموذج االنحدار الخطي يحسب بتربيع الخطأ لكل مشاهدة في مجموعة البيانـات
حسب المعادلة التالية ،بحيث يتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط مربعات الخطأ :MSE

•

جذر متوسط مربعات الخطأ ()Root Mean Squared Error-RMSE

ويسمى أحيانا ً جذر متوسط مربعات االنحراف وهو أيضا ً من المعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم
للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية ،ويتم اختيار النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لجذر
متوسط مربعات الخطأ :RMSE

• متوسط الخطأ المطلق ()Mean Absolute Error-MAE
من المعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية ،ويتم اختيار
النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط الخطأ المطلق :MAE
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البحـث األول

• متوسط الخطأ المئوي المطلق ()Mean Absolute Percent Error-MAPE
من المعايير اإلحصائية المعروفة التي تستخدم للمفاضلة بين نماذج التقدير حسب المعادلة التالية ،ويتم اختيار
النموذج الذي يحقق القيمة األصغر لمتوسط الخطأ المئوي المطلق :MAPE

 .5السيناريوهات التراجعية ()Backcasting Scenarios
اتبعت الدراسة في سيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والنووية منهجية
السيناريوهات التراجعية ( ،)Backcasting Scenariosوهي منهجية تخطيط للسياسات ،حيث تمثل
األهداف الوطنية صورة مستهدفة لمزيج الطاقة في المستقبل ،ثم يتم إجراء تحليل الوضع الحالي وتحديد
معدالت النمو المستهدفة للوصول لهذه الغاية ،أي أن أسلوب السيناريوهات التراجعية يحدد مزيج الطاقة
المستهدف في المستقبل ،ويسعى لتحديد معدالت النمو والسياسات الالزمة لبلوغ هذا الهدف.
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الملحق ()3
المخرجات اإلحصائية لبرنامج E-Views
النتائج الرئيسية لتقدير النموذج ومؤشراته اإلحصائية
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Kuwait Energy Consumption
البحـث األول

ϭ͘ dŽƚĂůŶĞƌŐǇ

DŽĚĞůƐƚŝŵĂƚŝŽŶƋƵĂƚŝŽŶ͗

ENERGY_CONSUMPTION = C(1)*ENERGY_CONSUMPTION(-1) +
C(2)*POPULATION + C(3)*NGDPNCS + C(4)*ENERGY_RPRICESUSD + C(5)

DŽĚĞůƐƚŝŵĂƚŝŽŶZĞƐƵůƚƐ

Dependent Variable: ENERGY_CONSUMPTION
Method: Least Squares
Date: 12/17/17 Time: 11:25
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ENERGY_CONSUMPTION(-1)
POPULATION
NGDPNCS
ENERGY_RPRICESUSD
C

0.610265
77.52866
0.999851
-3.848749
-10.23083

0.182225
42.87548
1.592327
3.108713
44.50486

3.348960
2.808228
2.627918
-2.238052
-0.229881

0.0021
0.0403
0.0534
0.0225
0.0819

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.945068
0.937980
43.22145
57910.90
-183.9783
133.3338
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

389.5595
173.5537
10.49880
10.71873
10.57556
1.981024

ZĞƐŝĚƵĂůƐdĞƐƚƐ
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ĐƚƵĂů͕&ŝƚƚĞĚ͕ZĞƐŝĚƵĂůdĂďůĞ
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ĐƚƵĂů͕&ŝƚƚĞĚ͕ZĞƐŝĚƵĂů'ƌĂƉŚ
800

البحـث األول
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,ŝƐƚŽŐƌĂŵͲEŽƌŵĂůŝƚǇdĞƐƚ



^ĞƌŝĂůŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ>DdĞƐƚ
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.796001
5.819613

Prob. F(2,29)
Prob. Chi-Square(2)

0.0776
0.0545

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/14/19 Time: 09:42
Sample: 1981 2016
Included observations: 36
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ENERGY_CONSUMPTION(-1)
POPULATION
NGDPNCS
ENERGY_RPRICESUSD

-0.408186
53.66447
-0.175346
4.181774

0.249366
47.25284
1.511619
3.442080

-1.636893
1.135688
-0.115999
1.214897

0.1125
0.2654
0.9085
0.2342
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C
RESID(-1)
RESID(-2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

اإلدارة االقتصادية
-24.65825
0.490549
0.280942

43.40667
0.228589
0.216626

0.161656
-0.011795
40.91592
48549.26
-180.8045
0.932000
0.487112

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.389046
1.720799
5.057917

Prob. F(4,31)
Prob. Chi-Square(4)
Prob. Chi-Square(4)

-0.568075
2.145981
1.296899

0.5744
0.0404
0.2049
1.53E-14
40.67674
10.43358
10.74149
10.54105
1.969903

,ĞƚĞƌŽƐŬĞĚĂƐƚŝĐŝƚǇdĞƐƚ
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.8148
0.7869
0.2814

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 12:57
Sample: 1981 2016
Included observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ENERGY_CONSUMPTION(-1)
POPULATION
NGDPNCS
ENERGY_RPRICESUSD

1265.481
13.24970
-580.7578
-109.9099
-110.6388

4904.300
20.08065
4724.747
175.4696
342.5707

0.258035
0.659824
-0.122918
-0.626376
-0.322966

0.7981
0.5142
0.9030
0.5357
0.7489

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.047800
-0.075065
4762.872
7.03E+08
-353.2600
0.389046
0.814818

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1608.636
4593.583
19.90334
20.12327
19.98010
1.673903
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DŽĚĞů&ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐZĞƐƵůƚƐ
ϭ͘ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ^ĐĞŶĂƌŝŽ
^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ


^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ
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ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ
البحـث األول


ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ
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Ϯ͘ ,ŝŐŚ'ƌŽǁƚŚ^ĐĞŶĂƌŝŽ
^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ


^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ





 ϭϬϬدراسة" تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية "




108

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 173

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

اإلدارة االقتصادية

ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ
البحـث األول


ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ
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ϯ͘ >Žǁ'ƌŽǁƚŚ^ĐĞŶĂƌŝŽ
^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ


^ƚĂƚŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ
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ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚ'ƌĂƉŚĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ
البحـث األول


ǇŶĂŵŝĐ&ŽƌĞĐĂƐƚZĞƐƵůƚƐ
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1. BP, Statistical Review of World Energy 2017.
2. IMF, World Economic Outlook, October 2017 & January 2018.
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Energy in the Arab Region: Overview of developments, 2016
4. IRENA, Renewable Capacity Statistics 2017.
5. OPEC, Annual Statistical Bulletin, Various Issues.
6. OPEC, World Oil Outlook, 2017
7. World Bank, World Development Indicators 2017.
8. World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors &
Uranium Requirements, December 2017.
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 المراجع األجنبية:ً ثانيا

البحث الثاني

ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها
في صناعة تكرير النفط في الدول العربية

عماد مكي *

خبير اأول تكرير  -اإدارة ال�شوؤون الفنية  -اوابك  -الكويت
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 é¤ìÌà²NN ØÛ
 % ^f ^`X%{ }%n^x8  ^f h
h^y}f^1 n^hh %1 
νήѧѧѧϔΗϲѧѧѧΘϟΕΎϳΪѧѧѧΤΘϟϦѧѧѧϣΪѧѧѧϳΪόϟΔѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧϟϲѧѧѧϓήѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧλϪѧѧѧΟϮΗ
ϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧδϓΎϨϤϟϰѧѧѧѧϠϋΎϬΗέΪѧѧѧѧϗΰѧѧѧѧϳΰόΘϟΔѧѧѧѧϨϜϤϤϟ Ε˯ήѧѧѧѧΟϹΔѧѧѧѧϓΎϛΫΎѧѧѧѧΨΗΎѧѧѧѧϬϴϠϋ
ΕΎѧѧѧΒϠτΘϣΔѧѧѧϴΒϠΗϦѧѧѧϣΎѧѧѧϬϨϴϜϤΗϰѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧο·ˬΔѧѧѧϴΤΑήϟϦϴѧѧѧδΤΗϭϞϴϐѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧϜΗξϴѧѧѧϔΨΗ
ΔΌϴΒϠϟΔΛϮϠϤϟΕΎΛΎόΒϧϹξϔΨΑΔλΎΨϟΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟ
ΚѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧϗΎτϠϟΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΕΎϋΎϨѧѧѧμϟήѧѧѧΒϛϯΪѧѧѧΣ·ςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧλήѧѧѧΒΘόΗ
ΔѧѧѧѧϴϤϛϦѧѧѧѧϣ4-3ϲϟϮѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧϟ· ϢѧѧѧѧΠΤϟΔτѧѧѧѧγϮΘϣΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϹΔΒѧѧѧѧδϧ ϞѧѧѧѧμΗ
ΚѧѧѧΤΒϟϰѧѧѧϟ·ΔϋΎϨѧѧѧμϟϩάѧѧѧϫϰѧѧѧϠϋϦϴϤΎѧѧѧϘϟϊѧѧѧϓΩΎѧѧѧϤϣˬΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϖѧѧѧϴΒτΘϟΔѧѧѧϨϜϤϤϟϞΒѧѧѧδϟϞѧѧѧπϓϦѧѧѧϋ
ΔѧѧѧλΎΨϟΕΎόϳήѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧΒϠτΘϤΑϡΰѧѧѧΘϟϻϦϴѧѧѧδΤΘϟϲόѧѧѧδϟέΎѧѧѧρ·ϲѧѧѧϓϚѧѧѧϟΫϭˬΎϬϣΪΨΘѧѧѧγ
ΔѧѧѧѧδϓΎϨϤϟΔѧѧѧѧϬΟϮϣϭˬΔѧѧѧѧϴΤΑήϟζϣΎѧѧѧѧϫϦϴѧѧѧѧδΤΗϭˬΔѧѧѧѧΌϴΒϠϟΔѧѧѧѧΛϮϠϤϟΕΎѧѧѧѧΛΎόΒϧϹϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧΤϟΎΑ
ΔϴϤϟΎόϟϕϮγϷϲϓΓΪϳΪθϟ
ϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϲϓϢϫΎδΗϲΘϟιήѧѧѧѧѧѧѧ˰ϔϟ ϦϣΪϳΪόϟϖϴΒτΗϦϜϤϳ
ΕΎϴ˰ϨϘΗ ϰϠϋ ˱ ΩΎϤ˰Θϋˬΐ˰ϳήϘϟϯΪϤϟϰϠϋΎϫάϴϔϨΗϦϜϤϳΎϣιήϔϟϩάϫϦϣϭˬςϔϨϟήϳήϜΗ
ΕέΎϤΜΘγϰϟ·ΝΎΘΤΗϻϭ ˬΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟ˯ΩϦϴδΤΘϟΓήϤΘδϤϟΔΒϗήϤϟΞѧѧѧѧѧѧѧѧ˰ϣήΑϭ
ˬΔψϫΎΑΕέΎϤ˰ΜΘγϰϟ·ΝΎΘ˰ ΤΗΎϬϧΚϴΣˬΪϴ˰όΒϟϯΪϤϟϰϠϋ ϩάϴϔϨΗϦϜϤϳΎϣΎϬϨϣϭˬΓήϴΒϛ
ϙϼϬΘγΪϴηήΗήϴΑΪΗΎϬѧѧѧ˰ϴϓϰѧѧѧ˰ϋήϳˬΓέϮѧѧѧ˰τΘϣ ΓΪϳΪΟ ΔϴϣΪΧϭΔϴΟΎΘϧ·ΕΪѧѧѧ˰Σϭ˯Ύѧѧѧ˰θϧΈϛ
.ϥή˰ϓϷ Γ˯Ύ˰ϔϛ ΓΩΎϳίϭˬΔ˰ϴΟΎΘϧϹΕΪ˰ΣϮϟϦϴΑϱέή˰ΤϟϞϣΎϜΘϟΪΒϣϖϴΒτΗϭˬΔϗΎτϟ
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ϰѧѧѧѧѧϟ·ςϔϨѧѧѧѧѧϟ ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ΄ѧѧѧѧѧΠϠΗΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧѧѧτΒΗήϤϟΕΪѧѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧѧϬΟϮϤϟ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·άѧѧѧѧѧϴϔϨΗϞϴϬѧѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧѧδϳΔѧѧѧѧѧϗΎτϠϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗ
ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧΤΟΎϨϟϞΎѧѧѧѧγϮϟϢѧѧѧѧϫΪѧѧѧѧΣϪѧѧѧѧϧ΄ΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑϑήѧѧѧѧόϳ
ϖѧѧѧϠΧϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϛˬΔѧѧѧϨϜϤϤϟϒϴϟΎѧѧѧϜΘϟϞѧѧѧϗ΄ΑΔϴϋΎϨѧѧѧμϟΕѧѧѧθϨϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧγ
Γ΄θϨϤϟϖρΎϨϣϭ˯ΰΟΔϓΎϛϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗιήϔϟ
ϦϴѧѧѧΑϞѧѧѧϣΎϜΘϟιήѧѧѧϓΰѧѧѧϳΰόΗΔѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧϧήΑϖѧѧѧϴΒτΘϟϯήѧѧѧΧϷΪѧѧѧϮϔϟϦѧѧѧϣ
Δѧѧѧϳ΅έϦϴϣ΄ѧѧѧΗϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣˬΪѧѧѧΣϭϊѧѧѧϗϮϣϦϤѧѧѧοΔѧѧѧόϗϮϟΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧΣϮϟ
ΪѧѧѧѧϤΘόΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϳΪϴϠϘΘϟΔѧѧѧѧϘϳήτϟϦѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧΑˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟρϮѧѧѧѧτΧΔѧѧѧѧϓΎϜϟΔϠϣΎѧѧѧѧη
ϦϤѧѧѧѧѧοϭˬΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧѧѧϣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϞѧѧѧѧѧϛϲѧѧѧѧϓΓΩϮѧѧѧѧѧΟϮϤϟρϮѧѧѧѧѧτΨϟϰѧѧѧѧѧϠϋΰѧѧѧѧѧϴϛήΘϟϰѧѧѧѧϠϋ
έΎѧѧѧΨΒϟρϮѧѧѧτΨϛˬΔϛήΘѧѧѧθϣκΎѧѧѧμΨΑΎѧѧѧϬϨϴΑΎѧѧѧϤϴϓςΒΗήѧѧѧΗϲѧѧѧΘϟρϮѧѧѧτΨϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧϋϮϤΠϣ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟΕΎϜΒηϭΩϮϗϮϟϭ
ΪѧѧѧѧϴϋϮϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗΔѧѧѧѧϴϠϤϋϞϴϬѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧϴΒτΗϢϫΎѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧϤϛ
ϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϚѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧμϟϝΎѧѧѧϤϋ˯ήѧѧѧΟϹΕΪѧѧѧόϤϟξѧѧѧόΑϒѧѧѧϴϗϮΗϭϞϴϐѧѧѧθΗ
ΓϭέΫΕΎѧѧѧѧϗϭϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϰѧѧѧѧϠϋΐѧѧѧѧϠτϟϥΰѧѧѧѧϴϤΑΆѧѧѧѧΒϨΘϟΔѧѧѧѧϴϧΎϜϣ·ϦѧѧѧѧϣϢψϨѧѧѧѧϟϩάѧѧѧѧϫϪѧѧѧѧϣΪϘΗΎѧѧѧѧϣ
ΔϧΎϴѧѧѧѧѧλ˯ήѧѧѧѧѧΟϹΔΒѧѧѧѧѧγΎϨϤϟΪѧѧѧѧѧϴϋϮϤϟέΎѧѧѧѧѧϴΘΧϦѧѧѧѧѧϜϤϳϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬΝΎѧѧѧѧѧΘϧϹϭϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϻ
ΔΒγΎϨϤϟΕΎϗϭϷϲϓΕΪόϤϟξόΑ
ϢѧѧѧψόϣϡΪѧѧѧϗϰѧѧѧϟ· ΔѧѧѧϴΑήόϟςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓ ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧϔϛ ϲϧΪѧѧѧΗΏΎΒѧѧѧγΩϮѧѧѧόΗ
ϲѧѧѧѧϓΓέϮѧѧѧѧτΘϤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϖѧѧѧѧϴΒτΗΏΎѧѧѧѧϴϏϭˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧϬΘϗΎρνΎѧѧѧѧϔΨϧϭˬˬϲϓΎѧѧѧѧμϤϟ
ΏΎѧѧѧѧѧϴϏΐΒѧѧѧѧѧδΑϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧѧѧϜΗξϴѧѧѧѧѧϔΨΗϰѧѧѧѧѧϟ·ϊϓΪѧѧѧѧѧϟϒόѧѧѧѧѧοϭˬήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋ
ΕΎϛήѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϟ·ΩϮѧѧѧѧόΗϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϩάѧѧѧѧϫϢѧѧѧѧψόϣΔѧѧѧѧϴϜϠϣϥΚѧѧѧѧϴΣˬϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧδϓΎϨϤϟ
ΔϴϣϮϜΣ

البحـث الثاني

ϱΩΎѧѧѧηήΘγϹϞϴϟΪѧѧѧϟήϴϓϮѧѧѧΗϦѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧπϓˬϦϴѧѧѧδΤΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧϬϴϠϋΰѧѧѧϜΗήΗϲѧѧѧΘϟβѧѧѧγϷ
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άѧѧѧѧϨϣΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧϴΒτΘΑΔѧѧѧѧϴΑήόϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣΕΪѧѧѧѧΑ
ΔѧѧѧѧѧϤΎϘϟ ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧѧτΗ ϊϳέΎѧѧѧѧѧθϣέΎѧѧѧѧѧρ·ϲѧѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬϡήѧѧѧѧѧμϨϤϟϥήѧѧѧѧѧϘϟΕΎϴϨϴόѧѧѧѧѧδΗ
ΔϴΌϴΑϭΔϳΩΎμΘϗϭΔϴϨϓΕϼϜθϣϦϣϲϧΎόΗϲΘϟϭˬΎϬϨϣΔϤϳΪϘϟΔλΎΧϭ
Γ˯ΎϔϛϦϴδΤΘϟΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟϝΎΧΩ·ϭΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟήϳϮτΗϥΔγέΪϟΖϨϴΑΪϗϭ
ϦϣΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγξϔΧϲϓϢϫΎδϳϥϦϜϤϳΔϗΎτϟ
ˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ 636ϰϟ·ΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ ϥϮϴϠϳήΗ 986
ΊϓΎϜϳΎϣϭˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 350ϲϟϮΣήϴϓϮΘϟέΪϘϣώϠΒϳϭ
ϲϜϳήϣέϻϭΩέΎϴϠϣ 3.059ΎϫέΪϗΔϴϟΎϤΟ·ΔϤϴϘΑΔϨδϟϲϓςϔϧΊϓΎϜϣϞϴϣήΑϥϮϴϠϣ 61.19
ϲϜϳήϣέϻϭΩ 50ςϔϨϟϞϴϣήΑήόγαΎγϰϠϋΔϨδϟϲϓ
ϲϓϢϫΎδΗΔΜϳΪΣΕΎϴϨϘΗήϳϮτΘϟϲϤϠόϟΚΤΒϟϢϋΩΓέϭήοϰϠϋΔγέΪϟΕΪϛΎϤϛ
ιήϓΰϳΰόΗϰϠϋϞϤόϟϭˬΓΪϧΎδϤϟΕΪΣϮϟϭήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ
ΪϴηήΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ΕήΒΨϟ ϝΩΎΒΗϭ ˬΔϴΑήόϟ ϲϓΎμϤϟ ϦϴΑ ϙήΘθϤϟ ϥϭΎόΘϟϭ ϞϣΎϜΘϟ
ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
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Õåï ÖNN´Ì×
ºÌà× ¦ë¦ÔÃà³÷Ï¼× Ñôä« ¢ì¯¦ìÜã{

ϞΜϤϳϭήѧѧθΒϟϦϣϦϴϳϼϤϠϟΔѧѧθϴόϤϟϑϭήυϦϴѧѧδΤΗϭˬϲϤϟΎόϟΩΎѧѧμΘϗϻ έΎϫΩίΎΑ ˱ ΎϋϮϓΪϣ
ΩϮϗϮϟϰϘΒϳϥϊϗϮΘϳϭˬΔѧѧϣΪѧѧΨΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧϗΎѧѧτϟΞϳΰϣϦϣϰϤψόϟΔѧѧΒѧѧѧѧѧѧѧδϨϟίΎѧѧϐϟϭςϔϨϟ
ΫΎΨΗ Γέϭήѧѧѧѧѧѧѧο ϰϠϋΪϛΆϳΎϤϣˬΔϣΩΎϗΩϮϘόϟϰϠϋϷ ΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨϟ ϰϠϋ ˱ ΫϮΤΘѧѧѧѧѧѧѧδϣϱέϮϔΣϷ
ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟϩάϫϰϠϋυΎϔΤϠϟ ΔϣίϼϟΕ˯ήΟϹ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϻΔѧѧѧѧѧѧϔϴΜϜϟΕΎϋΎϨѧѧѧѧѧѧμϟ ϦѧѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧѧϬϧ΄ΑςϔϨѧѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧѧѧλϒϨѧѧѧѧѧѧμΗ
% 4-3ϰѧѧѧѧϟ· ˯ΎѧѧѧѧΑήϬϜϟϭ˯ΎѧѧѧѧϤϟέΎѧѧѧѧΨΑϭΩϮѧѧѧѧϗϮϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧγΔΒѧѧѧѧδϧϞѧѧѧѧμΗΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϗΎτϠϟ
%8-7ϰѧѧѧϟ·ϊѧѧѧϔΗήΗΪѧѧѧϗϭˬΔτϴѧѧѧδΒϟςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΔѧѧѧϴϤϛϦѧѧѧϣ
ϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϔϠϜΗϞѧѧѧѧΜϤΗΎѧѧѧѧϤϛϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟΪѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧϴϟΎόϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓ
(Nelson, R., 2013) .ϞϴϐθΘϟϒϴϟΎϜΗϲϟΎϤΟ·Ϧϣ60ϲϟϮΣ
ˬςϔϨѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΔϴѧѧѧѧδϴήϟΕΎѧѧѧѧϧϮϜϤϠϟΰΟϮѧѧѧѧϣΡήѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϠϋϞѧѧѧѧμϔϟάѧѧѧѧϫϱϮѧѧѧѧΘΤϳ
ϢѧѧѧϫϞѧѧѧμϔϟϝϭΎѧѧѧϨΘϳΎѧѧѧϤϛΎϬѧѧѧγΎϴϗϕήѧѧѧρϭ ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϊѧѧѧϗϮϣϢѧѧѧϫϰѧѧѧϟ·ΓέΎѧѧѧηϹϊѧѧѧϣ
ϦѧѧѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧѧѧΘϟΪѧѧѧѧѧϮϔϟϭˬςϔϨѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧϳήϜΗϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϊѧѧѧѧѧϓϭΩ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧΎѧѧѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧѧѧμΤϟ
ΎϬϣΪΨΘγ

البحـث الثاني
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ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϤϟΔϴδϴήϟΕΎϧϮϜϤϟ :1-1
ΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΑΕΎϘΘѧѧѧѧθϣϰѧѧѧѧϟ·ϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϞѧѧѧѧϳϮΤΗϰѧѧѧѧϟ· ςϔϨѧѧѧѧϟ ήѧѧѧѧϳήϜΗ ϲϓΎѧѧѧѧμϣϑΪѧѧѧѧϬΗ
ˬϝΰϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟϭˬϦϴѧѧѧѧѧѧѧγϭήϴϜϟϭˬϦϴϟϭίΎѧѧѧѧѧѧѧϐϟϭˬLPG ϝΎѧѧѧѧѧѧѧδϤϟϝϭήѧѧѧѧѧѧѧΘΒϟ ίΎѧѧѧѧѧѧѧϐϛˬΔѧѧѧѧѧѧѧϋϮϨΘϣ
ϯήΧΕΎΠΘϨϣϭ ˬϢΤϔϟϭ ˬΖϠϔγϷϭ ˬΖϴϳΰΘϟΕϮϳίϭ ˬΩϮϗϮϟΖϳίϭ
ΕΎѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϫˬΔϴѧѧѧδϴέωϮѧѧѧϧΔѧѧѧόΑέϦѧѧѧϣςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΓΎϔѧѧѧμϣΕΎѧѧѧϴϠϤϋϥϮѧѧѧϜΘΗ
ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϭˬΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭˬΔѧѧѧѧѧϴϠϳϮΤΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϭˬϲѧѧѧѧѧϏήϔϟϭϱϮѧѧѧѧѧΠϟήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟ
ωϮѧѧѧѧϨϟ ˱ ΎѧѧѧѧόΒΗˬϯήѧѧѧѧΧϷΓΎϔѧѧѧѧμϣϦѧѧѧѧϣήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϢѧѧѧѧΠΣϭωϮѧѧѧѧϧϒѧѧѧѧϠΘΨϳϭΓΪϧΎѧѧѧѧδϤϟ
1-1ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳΔѧѧѧѧѧΑϮϠτϤϟΔѧѧѧѧѧϴΎϬϨϟΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟκΎѧѧѧѧѧμΧϭˬέήѧѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧѧϟ
ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϣϲϓΕΎϴϠϤόϟήϴγςτΨϣ
ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϣϲϓΕΎϴϠϤόϟήϴγςτΨϣ :1-1ϞϜθϟ
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ςϔϨϟ ήϳήϜΗ ϲϓΎμϣϲϓ ΔϜϠϬΘδϤϟΔϗΎτϟέΩΎμϣ :2-1
ϞѧѧѧϘϧϭςϐѧѧѧοϭˬΪѧѧѧϳήΒΘϟϭϦϴΨѧѧѧδΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤόϟςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϚϠϬΘѧѧѧδΗ
ΩϮѧѧѧѧϤϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΪΑϝϮѧѧѧѧλϮϠϟϭΐѧѧѧѧϴΑΎϧϷήѧѧѧѧΒϋΔѧѧѧѧϳίΎϐϟϭΔϠΎѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΩϮѧѧѧѧϤϟ
Ϋ·Ύѧѧѧѧϣˬ ΡϮѧѧѧѧΘϔϣΐѧѧѧѧϬϠΑΩϮѧѧѧѧϗϮϟΎѧѧѧѧϬϴϓϕήѧѧѧѧΤϳϥήѧѧѧѧϓ ϡΪΨΘѧѧѧѧδΗϡq 250ϦѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϠϋϰѧѧѧѧϟ·
έΎѧѧѧѧѧѧѧѧΨΑΔτѧѧѧѧѧѧѧѧγϮΑϦϴΨѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟϢΘѧѧѧѧѧѧѧѧϴϓΔѧѧѧѧѧѧѧѧπϔΨϨϣΔѧѧѧѧѧѧѧѧΑϮϠτϤϟΓέήѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧΟέΩΖѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛ
ΔѧѧѧѧπΎϔϟΕίΎѧѧѧѧϐϟϦѧѧѧѧϣϥϮѧѧѧѧϜϣϱίΎѧѧѧѧϏΩϮѧѧѧѧϗϮϛΔѧѧѧѧϗΎτϟϰѧѧѧѧϠϋΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϞѧѧѧѧμΤΗ
ϭϞΎѧѧѧѧγΩϮѧѧѧѧϗϭϞϜѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϠϋϲϗΎѧѧѧѧΒϟϭ ˬ5HILQHU\ *DVHVήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧѧϋ
ωίϮѧѧѧѧΗ ΐѧѧѧѧδϧϒѧѧѧѧϠΘΨΗϭΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϛΔѧѧѧϗΎρϭˬϲѧѧѧѧόϴΒρίΎѧѧѧѧϏϭˬϲѧѧѧѧϟϭήΘΒϟϢΤϔϟΎѧѧѧѧϛΐϠѧѧѧλ
ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋωϮѧѧѧѧѧϧϭήϓϮѧѧѧѧѧΘϤϟΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟωϮѧѧѧѧѧϧΐѧѧѧѧѧδΣϯήѧѧѧѧѧΧϷΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϦѧѧѧѧѧϣ ωϮѧѧѧѧѧϧϷϩάѧѧѧѧѧϫ
ήϳήϜΘϟ
ˬΔϗΎτϟΪϴϟϮΘϟΎϬϣΪΨΘγϦϜϤϳΔϳϮϧΎΛΩϮϣΞΘϨΗΓΎϔμϤϟϲϓήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋξόΑ
ΔϔϴϔΧΕΎΠΘϨϣϰϟ·ΔϠϴϘΜϟΕΎϔτϘϟϝϮΤΗϲΘϟ FCC ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΔϴϠϤόϛ
έΎΨΑΪϴϟϮΗϲϓίΎϔΤϟϞϣΎόϟτγϰϠϋΐγήΘϤϟϢΤϔϟϕήΣϦϣΩΎϔΘδϳΚϴΣˬΔϤϴϘϟΔϴϟΎϋ
ΔϗΎτϟέΩΎμϣΐδϧωίϮΗ 2-1 ϞϜθϟϦϴΒϳϦϴΨδΘϠϟΔϣίϼϟΔϗΎτϟΎΑΓΪΣϮϟΪϳϭΰΗϭ˯ΎϤϟ
ΔϴϜϳήϣϷ ςϔϨϟϲϓΎμϣϯΪΣ·ϲϓΔϜϠϬΘδϤϟ
ΔϴϜϳήϣϷςϔϨϟϲϓΎμϣϯΪΣ·ϲϓΔϜϠϬΘδϤϟΔϗΎτϟέΩΎμϣΐδϧωίϮΗ :2-1 ϞϜθϟ
ϲϟϭήΘΑϢΤϓ
%17
ϲόϴΒρίΎϏ
%25

˯ΎΑήϬϛ
%5

ϯήΧ
%7

ΕίΎϏ
ΓΎϔμϤϟ
%46

%UDQGmR$έΪμϤϟ
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έΎѧѧѧΨΑϞϜѧѧѧηϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧϣΓήѧѧѧϴΒϛΕΎѧѧѧϴϤϛϰѧѧѧϟ·ςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣΔѧѧѧΟΎΤϟ ˱ ήѧѧѧψϧϭ
ΎѧѧѧϬϴϓϢΘѧѧѧϳϙήΘѧѧѧθϣΪѧѧѧϴϟϮΗΕΪѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧθϧ·ϰѧѧѧϟ·ϲϓΎѧѧѧμϤϟϢѧѧѧψόϣ΄ѧѧѧΠϠΗΪѧѧѧϗ˯ΎѧѧѧΑήϬϛϭ˯Ύѧѧѧϣ
ςϐѧѧѧπϟξϴѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧϣΩΎϔΘѧѧѧδϳϢѧѧѧΛˬΔѧѧѧΑϮϠτϤϟΔѧѧѧϤϴϘϟϦѧѧѧϣϰѧѧѧϠϋςϐѧѧѧπΑ ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑΪѧѧѧϴϟϮΗ
ϰѧѧѧѧϟ·ξΎѧѧѧѧϔϟέΪѧѧѧѧμϳΎѧѧѧѧϤϨϴΑˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϞϴϐѧѧѧѧθΘϟΔѧѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΪѧѧѧѧϴϟϮΗϲѧѧѧѧϓ
ΔϣΎόϟΔϜΒθϟ
ςϔϨϟ ήϳήϜΗ ϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛαΎϴϗ :3-1
ΔѧѧѧѧϣίϼϟΓέήѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϴϤϜΑςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓ ΔϜϠϬΘѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϴϤϛαΎѧѧѧѧϘΗ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛΎѧѧѧϣ ϞϴϣήΒϟ/ΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑ ΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭ ϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣΪѧѧѧΣϭϞѧѧѧϴϣήΑήѧѧѧϳήϜΘϟ
ϰѧѧѧϟ·ϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑήѧѧѧϳήϜΘϟΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΓέήѧѧѧΤϟΔѧѧѧϴϤϛΔΒѧѧѧδϨΑαΎѧѧѧϘΘϓΔѧѧѧϗΎτϟ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϠτѧѧѧμϣϒѧѧѧϠΘΨϳϭΔѧѧѧϳέΎϴόϤϟϲϓΎѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΓέήѧѧѧΤϟΔѧѧѧϴϤϛ
ξѧѧѧѧϔΧϮѧѧѧѧϫϭΪѧѧѧѧΣϭέϭΩΎѧѧѧѧϤϬϟϥϦѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϗΎτϟΪϴѧѧѧѧηήΗήѧѧѧѧϴΒόΗϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ΔѧѧѧѧѧϓΎΜϛξѧѧѧѧѧϔΨϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϠτѧѧѧѧѧμϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧδϳΚѧѧѧѧѧϴΣˬΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧѧϴϤϛ
ˬΔѧѧѧϣΪΨϟϭΞΘѧѧѧϨϤϟβѧѧѧϔϧϰѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧμΤϠϟ ˬΩΪѧѧѧΤϣρΎѧѧѧθϧϭΔѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ
ΎѧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϠϋΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛΕΫ ΕΪѧѧѧѧόϣϭˬΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϭˬΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΗϡΪΨΘѧѧѧѧγϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭ
ϱˬΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟάѧѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧѧϘϳήρϭϱήѧѧѧѧθΒϟϙϮϠѧѧѧδϟΎΑήѧѧѧѧΜϛϖѧѧѧѧϠόΘϴϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΪϴѧѧѧѧηήΗϠτѧѧѧμϣ
ήѧѧѧϴϏΕΪѧѧѧόϤϟξѧѧѧόΑϒѧѧѧϴϗϮΘϛˬϡΪΨΘѧѧѧγϻ ξѧѧѧϔΧϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγξѧѧѧϔΧ
 ,3,(&$ .ΔϤϬϤϟήϴϏΔτθϧϷξόΑ˯Ύϐϟ·ϭˬΔϳέϭήπϟ
αΎϴϗ ΕήηΆϣ Ϣϫ ΪΣ΄ϛ Energy Efficiency ΔϗΎτϟ Γ˯Ύϔϛ αΎϴϘϣ ϡΪΨΘδϳ
ΔϴΒϠΗϭϞϴϐθΘϟϒϴϟΎϜΗξϔΧϰϠϋΓΎϔμϤϟΓέΪϗϢϴϴϘΗϭˬςϔϨϟ ϲϓΎμϤϟϲϠϴϐθΘϟ˯ΩϷ
6RORPRQ ΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϯϮΘѧѧѧѧѧѧδϣ αΎѧѧѧѧѧѧϴϘϟϯήѧѧѧѧѧѧΧΕϭΩ ΕέϮѧѧѧѧѧѧρΎѧѧѧѧѧѧϤϛ
Ϯѧѧѧϫϭ Energy Intensity Index EII ΔѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧϓΎΜϛήѧѧѧηΆϣΎѧѧѧϬϨϣϲϓΎѧѧѧμϤϟ
ΔѧѧѧѧѧѧѧμμΨΘϤϟ Solomon

AssociatesϥϮϣϮϟϮѧѧѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧѧѧτΑέϪѧѧѧѧѧѧѧΗήϜΘΑ αΎѧѧѧѧѧѧѧϴϘϣ

ΔΒѧѧѧѧѧѧδϧ ϦѧѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧѧѧϓΎΜϛήѧѧѧѧѧѧηΆϣ ήѧѧѧѧѧѧΒόϳ . :(&

 ˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΕΎѧѧѧѧѧѧγέΪΑ
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ϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻςѧѧѧѧγϮΘϤΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϠϟϲѧѧѧѧϠόϔϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻ
ΚѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧϣϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϦϴѧѧѧѧΑϦϳΎѧѧѧѧΒΘϟ έΎѧѧѧѧΒΘϋϻϦϴѧѧѧѧόΑάѧѧѧѧΧϷϊѧѧѧѧϣ ˬϢϟΎѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧϴΟΫϮϤϨϟ
ˬΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϢѧѧѧѧѧΠΣϭ ˬήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋωϮѧѧѧѧѧϧϭ ˬϲΟϮѧѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟΪѧѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧѧΟέΩ
ΓέϮѧѧѧλϲѧѧѧτόϳϥϦѧѧѧϜϤϳ ϻέήѧѧѧϜϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϝΪѧѧѧόϣαΎѧѧѧϴϗϥΚѧѧѧϴΣ
ϝΪѧѧѧѧѧόϣϲѧѧѧѧѧϓΓήΛΆѧѧѧѧѧϤϟϯήѧѧѧѧѧΧϷϑϭήѧѧѧѧѧψϟΓΎѧѧѧѧѧϋήϣϥϭΪѧѧѧѧѧΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ˯ΩϦѧѧѧѧѧϋΔΤѧѧѧѧѧοϭ
ςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧρϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧόϣϊѧѧѧѧϔΗέ ˬϝΎѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠόϓ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻ
ϯϮΘѧѧѧѧδϤΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ 2010ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓ 90ϰѧѧѧѧϟ· 100ϦѧѧѧѧϣξѧѧѧѧϔΨϧΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϓΎΜϛήѧѧѧѧηΆϣ
ϦѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϲѧѧѧѧϓϦѧѧѧѧδΤΗ ϰѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧθϳΎѧѧѧѧϤϣˬ1992ϡΎѧѧѧѧϋ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγέϮѧѧѧѧτΗ 3-1 ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳϙϼϬΘѧѧѧѧγϻϝΪѧѧѧѧόϣωΎѧѧѧѧϔΗέ
.ΔϴΑϭέϭϷϲϓΎμϤϟϲϓΔϗΎτϟ
(2010-1992) ΔϴΑϭέϭϷϲϓΎμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγέϮτΗ :3-1ϞϜθϟ
110
105
100
95
90
85
80
1992

1994

1996

1998

ΔϗΎτϟϙϼϬΘγήηΆϣ

2000

2002

2004

2006

2008

2010

έήϜϤϟϢϴϘϠϟϦϣϦρ/ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣ
CONCAWE, 2012έΪμϤϟ

ϡΪΨΘѧѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣ αΎѧѧѧѧѧϴϘΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ˯ΩϯϮΘѧѧѧѧѧδϣ ΩΪѧѧѧѧѧΤϳΎѧѧѧѧѧϤϛ
ϡΪΨΘѧѧѧѧδϳϭˬBest

Technology

Energy

Performance

ΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϞѧѧѧѧπϓ

ωϮѧѧѧѧѧϧϲѧѧѧѧѧϓϑϼΘѧѧѧѧѧΧϻΓΎѧѧѧѧѧϋήϣϊѧѧѧѧѧϣϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟ ϲѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϤϟ
ΕΪѧѧѧѧϟϮϣΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϭˬϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟΓΩϮѧѧѧѧΟϭˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϢѧѧѧѧΠΣϭˬήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ

البحـث الثاني

ϥϻ·ˬ2010ϰѧѧѧѧѧϟ· 1992ϦѧѧѧѧѧϣΓήѧѧѧѧΘϔϟϝϼѧѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧϴΑήϐϟΎѧѧѧѧѧΑϭέϭϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓέήѧѧѧѧϜϤϟ
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ΎѧѧѧѧϬϧϲѧѧѧѧϨόϳάѧѧѧѧϬϓ 100ήѧѧѧѧηΆϤϟΔѧѧѧѧϤϴϗϥϮѧѧѧѧϜΗΎϣΪѧѧѧѧϨϋ˯ΎѧѧѧѧϤϟέΎѧѧѧѧΨΑϭΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ΫΈѧѧѧѧѧϓˬΓέϮѧѧѧѧѧτΘϤϟΓΪѧѧѧѧѧϳΪΠϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓϻ·ΔѧѧѧѧѧϤϴϘϟ ϩάѧѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧѧϘΤΘΗϻϭˬΔѧѧѧѧѧϴϟΎΜϣΓΎϔѧѧѧѧѧμϣ
ϰѧѧѧϠϋ80ϝΪѧѧѧόϤΑΔѧѧѧϗΎρϚϠϬΘѧѧѧδΗΓΎϔѧѧѧμϤϟϥϲѧѧѧϨόϳάѧѧѧϬϓ 180ήѧѧѧηΆϤϟΔѧѧѧϤϴϗΖѧѧѧϧΎϛ
ήѧѧѧηΆϣΔѧѧѧϤϴϗΐѧѧѧδΣ ϢϟΎѧѧѧόϟ ϲϓΎѧѧѧμϣϒϴϨѧѧѧμΗϢѧѧѧΗϚѧѧѧϟΫϰѧѧѧϠϋ˯ΎѧѧѧϨΑϭΔѧѧѧϴϟΎΜϤϟΔѧѧѧϤϴϘϟϦѧѧѧϣ
ΔѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧϔϛήѧѧηΆϣΐѧѧδΣςϔϨѧѧϟϲϓΎѧѧμϣϒϴϨѧѧμΗ 1-1 ϝϭΪѧѧΠϟϦϴѧѧΒϳ ΔѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧϔϛ
(Rikhtegar, F., 2015)
ΔϗΎτϟ Γ˯ΎϔϛήηΆϣΐδΣςϔϨϟϲϓΎμϣϒϴϨμΗ :1-1 ϝϭΪΠϟ
ΕΎψΣϼϣ ϢϴϴϘΘϟ
ΔΒδϨϟϩάϫϰϟ·ΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟϞμΗϥϦϜϤϳϻ ϲϟΎΜϣ
ΔϤϴϘϟϩάϫϖϘΤΗϢϟΎόϟϲϓΎμϣϦϣϞϴϠϘϟ ίΎΘϤϣ
ΔϗΎτϠϟΓΪϴΟΓέΩ·
ΪϴΟ
ϩΎΒΘϧϰϟ·ΔΟΎΤΑΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧ ςγϮΘϣ
ϒϴόοΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϖϴΒτΗ ϒϴόο
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΔϔϴΜϛΓΎϔμϤϟ ϒόοϷ

% ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ
100
149-130
179-150
199-180
250-200
250ϦϣϰϠϋ

ςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ ϲϓΓήΛΆϤϟϞϣϮόϟ :4-1
ϮϫΎϣ ΎϬϨϣˬΓΪϳΪϋ ϞϣϮϋ ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγΓ˯ΎϔϛϲϓήΛΆϳ
ΔϗΎτϟϰϟ·ΔϴϠόϔϟ ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΔΒδϧΔϴϠΧΪϟϞϣϮόϟϦϣϲΟέΎΧϮϫΎϣΎϬϨϣϭ ˬϲϠΧΩ
έϮτΗϯΪϣϭˬήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤόϟϲγΪϨϬϟϢϴϤμΘϟ ΓΩϮΟϭˬϯϮμϘϟΔϴϤϴϤμΘϟΔϳήϳήϜΘϟ
ςϤϧϲϬϓΔϴΟέΎΨϟϞϣϮόϟΎϣ .ϞϴϐθΘϟϑϭήψΑϢϜΤΘϟΓΰϬΟ έϮτΗϭˬΔόΒΘϤϟΕΎϴϨϘΘϟ
ΓέήΣΔΟέΪϛΔϳϮΠϟϞϣϮόϟϭˬϢϴϘϠϟκΎμΧϭˬΔϴϟϭήΘΒϟΕΎΠΘϨϤϟϰϠϋϲϠΤϤϟΐϠτϟ
ϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγΓ˯Ύϔϛϲϓ ΓήΛΆϤϟ ϞϣϮόϟϢϫϲϠϳΎϤϴϓϭΔΑϮρήϟϭ βϘτϟ
(Williams, R., 2008) .ςϔϨϟ
ΔϗΎτϟέΩΎμϣϰϠϋϝϮμΤϟΔϟϮϬγ x
ξϔΧϲϓ ΔϟϮΒϘϣέΎόγ΄ΑϭΓΎϔμϤϟϊϗϮϣϦϣΐϳήϗ ΔϗΎτϠϟϦϣέΪμϣήϓϮΗϢϫΎδϳ
ϝϮμΤϟ ΔϴϧΎϜϣ·ήϓϮΘΗϻ ΎϣΪϨϋˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠόϓˬϲϓΎμϤϟϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγϒϴϟΎϜΗ
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ΖϳΰϛϯήΧϞΪΑϡΪΨΘγϰϟ·ήτπΗΓΎϔμϤϟϥΈϓΐϳήϗέΪμϣϦϣ ϲόϴΒτϟίΎϐϟϰϠϋ
˱ ΎλϮμΧϭ ˬϲόϴΒτϟίΎϐϟΎΑΔϧέΎϘϣΔϔϠϜΘϟΔόϔΗήϣΕΎΠΘϨϣϲϫϭ ˬΎΜϓΎϨϟϭϢΤϔϟϭΩϮϗϮϟ
ΔϴΒϠΘϟ ΩϮϗϮϟ ϡΪΨΘγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ ΕΎΛΎόΒϧϻ ΔΠϟΎόϣ ϒϴϟΎϜΗ έΎΒΘϋϻ ϦϴόΑ άΧ Ύϣ Ϋ·
ΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣ
ΓΎϔμϤϠϟΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϢΠΣ x
ΔѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧϗΎτϟΔΒѧѧѧδϧΖѧѧѧόϔΗέΎѧѧѧϤϠϛϦѧѧѧδΤΘΘϓ ΔѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧϔϛΎѧѧѧϣˬΔѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
ϱˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟΔϴϤϴϤѧѧѧѧμΘϟΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϰѧѧѧѧϟ· Capacity

utilization ΔѧѧѧѧϴϠόϔϟ

ΔѧѧѧϗΎτϟ ΖѧѧѧΑήΘϗΎѧѧѧϤϠϛέήѧѧѧϜϣϡΎѧѧѧΧςѧѧѧϔϧϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΓέήѧѧѧΤϟΔѧѧѧϴϤϛξϔΨϨѧѧѧΗ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϦϴѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧϗϼόϟ 4-1ϞϜѧѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳΔϴϤϴϤѧѧѧѧѧμΘϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϴϠόϔϟΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
.ΓΎϔμϤϟϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣϭΔϴϠόϔϟΔϳήϳήϜΘϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣϭΔϴϠόϔϟΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϦϴΑΔϗϼόϟ:4-1ϞϜθϟ
ϭϬϬ

(ΔϳέήΣΓΪΣϭ)ΔϜϠϬΘδϤϟΔϗΎτϟ

ϭϮϬ

ϢϴϘϟϞϴϣήΑϞϜϟΔϜϠϬΘδϤϟΔϗΎτϟ

ϵϬ

ϭϬϬ

ϴϬ
ϳϬ

ϴϬ

ϲϬ
ϱϬ

ϲϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϯϬ
ϮϬ

ϮϬ

ϭϬ

Ϭ

Ϭ

ϱ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ

ϳϬ

ϴϬ

ϵϬ

ϭϬϬ

Ϭ

(ΔϴϤϴϤμΘϟΔϗΎτϟϦϣ %)ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ
Williams, R., 2008 έΪμϤϟ

ϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧϳνήѧѧѧѧϐϟβѧѧѧѧϔϧΎѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧϗήϔΘϣΓήϴϐѧѧѧѧλΕΪѧѧѧѧΣϭΓΪѧѧѧѧϋΩϮѧѧѧѧΟϭ ϥΎѧѧѧѧϤϛ
ΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧ·ΔѧѧѧѧϗΎρΕΫΓΪѧѧѧѧΣϭΩϮѧѧѧѧΟϭΔѧѧѧѧϟΎΣϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ ΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧόϣωΎѧѧѧѧϔΗέ
 ϞϗϒϴϟΎϜΘΑΓϮΟήϤϟΔϳΎϐϟϖϘΤΗΔϴϟΎϋ

البحـث الثاني

ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓΩΎѧѧѧѧϳίϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϴτΧΔѧѧѧѧϗϼόΑςϔϨѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΩΩΰѧѧѧѧϳ
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ΔϴϟϭήΘΒϟΕΎΠΘϨϤϟϰϠϋΐϠτϟ ςϤϧ x
ωϮѧѧѧѧѧϧϷϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϮѧѧѧѧѧΤϧΔѧѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟϰѧѧѧѧѧϠϋΐѧѧѧѧѧϠτϟςѧѧѧѧѧϤϧήѧѧѧѧѧϴϐΗ ΪѧѧѧѧѧϨϋ
ΖѧѧѧѧѧϳΰϛΔѧѧѧѧѧϠϴϘΜϟΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟΏΎѧѧѧѧѧδΣϰѧѧѧѧѧϠϋϰτѧѧѧѧѧγϮϟΕήѧѧѧѧѧτϘϤϟϭϦϴϟϭίΎѧѧѧѧѧϐϟΎϛΔѧѧѧѧѧϔϴϔΨϟ
ϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠϴϘΜϟήѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧϔϠΨϣϞѧѧѧϳϮΤΗΕΎѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧϗΎρϊѧѧѧϓέ ϰѧѧѧϟ·ϲϓΎѧѧѧμϤϟ ΝΎѧѧѧΘΤΗΩϮѧѧѧϗϮϟ
.ΔϗΎτϟϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛϚϠϬΘδΗΕΪΣϭϲϫϭˬΔϔϴϔΧΕΎΠΘϨϣ
ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋωϮϧ x
ΖϧΎϛΫΈϓˬήϳήϜΘϟ ΕΎϴϠϤϋ ωϮϨϟ ˱ ΎόΒΗ ΓΎϔμϤϟ ϲϓ ΔϗΎτϟ ϙϼϬΘγ ϝΪόϣ ϒϠΘΨϳ
ϰϠϋϥϮϜϳΔϗΎτϟϙϼϬΘγϥΈϓϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΕΎϴϠϤϋϰϠϋΪϤΘόΗΓΎϔμϤϟ
ΔϘϳήτΑίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΘϟΔϴϠϤϋϥΎϤϛ ϢϴΤϔΘϟΕΎϴϠϤϋϰϠϋΪϤΘόΗϲΘϟΓΎϔμϤϟϦϣ
ςϴθϨΘϟ ΔϘϳήτΑ ίΎϔΤϟ ϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΘϟ ΔϴϠϤϋ Ϧϣ Ϟϗ ΔϗΎρ ϚϠϬΘδΗ ήϤΘδϤϟ ςϴθϨΘϟ
ΔϴδϴήϟήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣ 2-1 ϝϭΪΠϟϦϴΒϳϊτϘΘϤϟ
ΔϴδϴήϟήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :2-1 ϝϭΪΠϟ
(ϢϴϘϟ ϞϴϣήΑΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ)
ϲϟΎϤΟϹ

˯ΎΑήϬϛ

˯ΎϣέΎΨΑ

ΩϮϗϭ

96
100
63.8
877
195
69-85
313
330
430
87
67

6
3
1.8
15
70
5750
100
50
75
14
12

10
22
62
162
45
177-35
13
0
0
34
23

80
75
0
700
80
510
200
280
355
39
32

ΔϴϠϤόϟ
ϱϮΟήϴτϘΗ
ϲϏήϓήϴτϘΗ
ΕίΎϐϟϞμϓ
ϱέήΣήϴδϜΗ
ϞΟΆϣϢϴΤϔΗ
*ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ
ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ
ήϤΘδϤϟςϴθϨΘϟΎΑίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ
ϊτϘΘϤϟςϴθϨΘϟΎΑίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ
ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ
Γήϣί

ΓέϮτΘϣΔϴϠϤϋϱέΎδϴϟϢϗήϟϭˬΔϤϳΪϗΔϴϠϤϋϝϭϷϢϗήϟ
Brandao, A., 2011έΪμϤϟ

ΔϣΪΨΘδϤϟήϳήϜΘϟΕΎϴϨϘΗ έϮτΗ x
ϥϦϜϤϳ ΔϧΎϴμϟϭϢϜΤΘϟϭήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤόϟΓέϮτΘϤϟΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟϡΪΨΘγϥ·
ΪϗήϳϮτΘϟϭ ΚΤΒϟΔτθ ϧϥΚϴΣ ˬΓΎϔμϤϟϲϓΔϜϠϬΘδϤϟΔϗΎτϟΔϴϤϛξϔΧϲϓϢϫΎδϳ
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ˬϝΎΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰϠόϓϞϗΔϗΎρϚϠϬΘѧѧѧѧδΗϭϰϠϋΔϴϟΎόϓΕΫΔΜϳΪΣΕΎϴϨϘΗέΎϜΘΑϲϓΖΤΠϧ
ΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 85ϲϟϮΣΔϤϳΪϘϟϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧѧѧδϜΘϟΔϴϠϤϋϚϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧδΗ
ϦϣΔϴ ϤϛΓέϮτΘϤϟΔϴϨϘΘϟΞΘϨΗΎϤϨϴΑˬΓΪΣϮϟϰϟ·ϞΧΪϟϢϴϘϠϟϦϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑ
ήϳϮτΗΔΠϴΘϧϚϟΫϭˬϢϴϘϠϟϦϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 69ΎϫέΪϗΓέήΤϟ
ϲϓίΎϔΤϟϞϣΎόϟςϴѧѧθϨΗΔϴϠϤϋϲϓϥϮΑήϜϟϕήΣϦϣΔΠΗΎϨϟΓέήΤϟϦϣΓΩΎϔΘѧѧγϻΔϴϨϘΗ

ΔΑϮϠτϤϟΕΎΠΘϨϤϟΕΎϔλϮϣ x
ΓΎϔѧѧѧμϤϟΎѧѧѧϬϴϓϞѧѧѧϤόΗϲѧѧѧΘϟΪѧѧѧϠΒϟϲѧѧѧϓΓΪΎѧѧѧδϟΔѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧθΘϟνήѧѧѧϔΗΎϣΪѧѧѧϨϋ
ΝΎѧѧѧѧΘΤΗάѧѧѧѧΪϨόϓΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟϲѧѧѧѧϓΖѧѧѧѧϳήΒϜϟϯϮѧѧѧѧΘΤϣ ξѧѧѧѧϔΨϛΔϣέΎѧѧѧѧλΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϣ
ΔѧѧѧѧѧϤϴϘϟϰѧѧѧѧѧϟ·ϝϮѧѧѧѧѧλϮϠϟΓΪѧѧѧѧѧϳΪΟΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣ ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋ ΔϓΎѧѧѧѧѧο·ϰѧѧѧѧѧϟ·ΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ
ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϝΪѧѧѧόϣϦѧѧѧϣϊѧѧѧϓήΗϭ ΔϴϓΎѧѧѧο·ΔѧѧѧϗΎρϚϠϬΘѧѧѧδΗΕΪѧѧѧΣϮϟϩάѧѧѧϫϭˬΔѧѧѧΑϮϠτϤϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓ
έήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟωϮϧ x
ΔѧѧѧѧѧϗΎρϚϠϬΘѧѧѧѧѧδΗΔѧѧѧѧѧπϔΨϨϤϟΓΩϮѧѧѧѧѧΠϟ ΕΫΔѧѧѧѧѧϠϴϘΜϟρϮѧѧѧѧѧϔϨϟέήѧѧѧѧѧϜΗϲѧѧѧѧѧΘϟΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ
ΓΪѧѧѧϳΪϋΏΎΒѧѧѧγϷϚѧѧѧϟΫϭˬΓΩϮѧѧѧΠϟ ΔѧѧѧϴϟΎόϟ ΔѧѧѧϔϴϔΨϟρϮѧѧѧϔϨϟέήѧѧѧϜΗϲѧѧѧΘϟΓΎϔѧѧѧμϤϟ ϦѧѧѧϣϰѧѧѧϠϋ
ΕΎѧѧѧѧѧϔτϘϟϞѧѧѧѧѧϳϮΤΘϟήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟϭˬΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧϗΎρϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧΟΎΤϟΎϛ
%HUJK& ΓΩϮΠϟΔϴϟΎϋΔϔϴϔΧΕΎΠΘϨϣ ϰϟ·ΔϠϴϘΜϟ
ςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϗϮόϣ :5-1
ϖѧѧѧϴόΗϲѧѧѧΘϟϞѧѧѧϣϮόϟξѧѧѧόΑϙΎѧѧѧϨϫϥϻ· ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧϔϛ ΔѧѧѧϴϤϫϦѧѧѧϣϢϏήѧѧѧϟϰѧѧѧϠϋ
ϚϟάѧѧѧѧϟˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟϙϮϠѧѧѧѧδΑΎѧѧѧѧϬϤψόϣςΒΗήѧѧѧѧϳ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧδΤΗΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϴΒτΗ
ΔѧѧѧѧѧϔΜϜϣΔѧѧѧѧϴΒϳέΪΗΕέϭΩϲѧѧѧѧѧϓϢѧѧѧѧϬΠϣΩϭϦϴϠϣΎѧѧѧѧѧόϟΐϳέΪѧѧѧѧΗϮѧѧѧѧѧΤϧϡΎѧѧѧѧϤΘϫϻϪѧѧѧѧѧϴΟϮΗΐѧѧѧѧΠϳ
ΔϴϣϮϴϟϢϬϟΎϤϋϝϭΪΟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ΒμΗϲϜϟ

البحـث الثاني

ΓΎϔμϤϟϲϓϡΪΨΘδϳϱάϟ˯ΎϣέΎΨΑΪϴϟϮΗ
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Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϊϳέΎѧѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟϡίϼѧѧѧѧѧϟϞѧѧѧѧѧϳϮϤΘϟϦϴϣ΄ѧѧѧѧѧΗϰѧѧѧѧѧϠϋΓέΪѧѧѧѧѧϘϟϡΪѧѧѧѧѧϋϥ·
ϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΓΩΎѧѧѧϳίΔϠϜѧѧѧθϣϢϗΎѧѧѧϔΗϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϳΩΆϤϟϞѧѧѧϣϮόϟήѧѧѧΜϛϦѧѧѧϣήѧѧѧΒΘόϳΔѧѧѧϗΎτϟ
βѧѧѧѧγϲѧѧѧѧϓΓήѧѧѧѧΒΨϟϒόѧѧѧѧοϦѧѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧѧπϓˬΔѧѧѧѧϴϣΎϨϟϝϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧλΎΧϭ ˬςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣ
ϞѧѧѧѧϳϮϤΘϟΔѧѧѧѧϴΟέΎΨϟϭΔѧѧѧѧϴϠΤϤϟΔѧѧѧѧϴϟΎϤϟΕΎѧѧѧѧδγΆϤϟϦѧѧѧѧϣϲϟΎѧѧѧѧϤϟϢϋΪѧѧѧѧϟΐѧѧѧѧϠρΔѧѧѧѧϴϔϴϛϭ
(Cagno, E., 2012)ωϭήθϤϟ
ϞѧѧѧѧѧϣϮϋϰѧѧѧѧѧϟ·ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛνΎѧѧѧѧѧϔΨϧ ΏΎΒѧѧѧѧѧγ Ϣѧѧѧѧѧψόϣ ΩϮѧѧѧѧѧόΗ
(Worrell, E., Corsten, M., & Galitisky, C., 2015) ΎϬϤϫˬΓΪϳΪϋ
ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛκѧѧѧϘϧΔϠϜѧѧѧθϣ ΔѧѧѧϴϤϫ΄ΑΓΎϔѧѧѧμϤϟ ΓέΩ·ϰѧѧѧϠϋϦϴϤΎѧѧѧϘϟϢѧѧѧψόϣϞѧѧѧϬΟ x
ΔϠϣΎόϟΕΪΣϮϟξόΑϲϓ
˯ΩϷϦϴδΤΘϟΔτΧϭˬΕΪόϤϟ˯ΩϷϢϴϴϘΗϭαΎϴϗϡΎψϧΩϮΟϭϡΪϋ x
ϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΕΪѧѧѧόϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΕΎϳϮΘѧѧѧδϤϟΕΎѧѧѧϧΎϴΑΓΪѧѧѧϋΎϗΩϮѧѧѧΟϭϡΪѧѧѧϋ x
.˯ΩϷϲϓϞϠΧΩϮΟϭϰϟ·ήϴθΗϲΘϟΕΎϣϮϠόϤϟΏΎϴϏ
ΕϻΪѧѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧψϓΎΤϤϟΎΑΔѧѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΎϳΎѧѧѧѧѧѧπϘϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋΓέΩϹϡΎѧѧѧѧѧѧϤΘϫΰѧѧѧѧѧѧϴϛήΗ x
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΔϴπϗϦϣήΜϛΝΎΘϧϹ
ΓήѧѧѧΘϔϟΎѧѧѧϬϴϠϋϥϮϠϐѧѧѧθϤϟΩϮѧѧѧόΗ ΔѧѧѧϤϳΪϗΕΎѧѧѧϴϨϘΗϝΪΒΘѧѧѧγΎΑΓήρΎѧѧѧΨϤϟϦѧѧѧϣϑϮѧѧѧΨϟ x
.ΔϓϮϟ΄ϣήϴϏΓΪϳΪΟϯήΧ΄ΑΔϠϳϮρΔϴϨϣί
ϲѧѧѧѧϓΓΪѧѧѧѧΎϔϟήѧѧѧѧμΣϭˬϞѧѧѧѧϴϫ΄ΘϟϭΐϳέΪѧѧѧѧΘϟΞϣήѧѧѧѧΑϦѧѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻΔѧѧѧѧϴΠϬϨϣΏΎѧѧѧѧϴϏ x
ΔδγΆϤϟϰϠϋΐϳέΪΘϟΞΎΘϨϟϢϴϴϘΗϥϭΪΑϦϴΑέΪΘϤϟΩήϓϷ
ΎѧѧѧѧѧϤϣˬϯήѧѧѧѧѧΧϊѧѧѧѧѧϗϮϣϰѧѧѧѧѧϟ·ϢѧѧѧѧѧϬϠϘϧϭˬϞѧѧѧѧѧϤόϟϊѧѧѧѧѧϗϮϤϟϦϴΑέΪѧѧѧѧѧϤϟΩήѧѧѧѧѧϓϷϙήѧѧѧѧѧΗ x
ΐϳέΪΘϟΞϣήΑϦϣΓϮΟήϤϟΓΪΎϔϟϒόπϳ
ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗΪϮϓ:6-1
ϰϟ·ΝΎΘΤϳΪϗΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγ Γ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗϥϦϣϢϏήϟϰϠϋ
ΎϬΗΎѧѧѧѧѧѧγΎϜόϧϻ ˱ ήψϧ ΎϳΩΎѧѧѧѧѧѧμΘϗΔϳΪΠϤϟϊϳέΎѧѧѧѧѧѧθϤϟϦϣήΒΘόΗΎϬϧϻ·ˬΓήϴΒϛΕέΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧγ
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ΔΠϴΘϧΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγϒϴϟΎϜΗϲϓήϴϓϮΘϟΔϤϴϗϞѧѧѧѧѧѧѧμΗϥϦϜϤϳΚϴΣˬΓΪϳΪόϟΔϴΑΎΠϳϹ
ϢΠΤϟ ˱ ΎόΒΗ ϚϟΫϭ ˬ˱ΎϳϮϨѧѧѧѧγΕέϻϭΪϟϦϴϳϼϣϰϟ· ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗ
ΓΪΎϔϟϕϮϔΗΓήηΎΒϣήϴϏϯήΧΪϮϓϙΎϨϫϭΞϣΎϧήΒϟϖϴΒτΗϞΒϗϢΎϘϟϊοϮϟϭΓΎϔμϤϟ
ΔΌϴΒϠϟΔΛϮϠϤϟΕΎΛΎόΒϧϹΔϴϤϛξϴϔΨΗϲϫϭˬΔϗΎτϟϒϴϟΎϜΗήϴϓϮΗϦϋΔΠΗΎϨϟ ΔϳΩΎѧѧѧμΘϗϻ
ΕΎόϳήѧѧѧθΘϟΕΎΒϠτΘϤΑ ϡΰΘϟϻϰϠϋΓΎϔѧѧѧμϤϟΓέΪϗϦϴѧѧѧδΤΗϲϟΎΘϟΎΑϭˬΓΎϔѧѧѧμϤϟΎϬϘϠτΗϲΘϟ
ΪϮϔϟϢϫϲϠϳ ΎϤϴϓϭ  :RUUHOO ( &RUVWHQ 0  *DOLWLVN\ &  Δϴ ΌϴΒϟ

ΔϴΤΑήϟζϣΎϫϦϴδΤΗ x
ˬςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλϲϓΔϗΎτϠϟήϴΒϜϟϙϼϬΘγϻϝΪόϣέΎΒΘϋϻ ϦϴόΑάѧ ˰ΧϷϊѧ ˰ϣ
ˬΔϴΤΑήϟζѧ ˰ϣΎϫϦϴѧ ˰δΤΗϲϓϙϼϬѧ ˰ΘγϻΪϴѧ ˰ηήΘϟΔϣίϼϟΕ˯ήΟϹΔϴϤϫϙέΩ·ϦϜϤϳ
ϱϥΈϓϲϟΎΘϟΎΑϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲϓϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎϜΗϦϣ-ϞΜϤΗΔϗΎτϟΔϔϠϜΗϥΚϴΣ
ήΛΪϳΪΤΘϟϭ Δѧ˰ϴΤΑήϟϦϴѧ˰δΤΗϲϓήϴѧ˰Βϛ ϞϜѧ˰θΑϢϫΎѧ˰δϳ ϙϼϬѧѧ˰ΘγϻϝΪѧ˰όϣϲϓξѧ˰ϴϔΨΗ
ζϣΎϫΏΎѧѧѧδΣϢΗςϔϨϟϲϓΎѧѧѧμϣΔϴΤΑέζϣΎϫϰϠϋΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗ
Γ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗΪόΑϭϞΒϗϱΏϒϟ ΔϳήϳήϜΘϟΎϬΘϗΎρ ΓΎϔѧѧѧμϣΔϴΤΑέ
ΔϴϟΎΘϟ ΔϟΩΎόϤϟ ϰϠϋ ˱ ΩΎϤΘϋ ϚϟΫϭ ˬΔϗΎτϟ
ΔΘΑΎΜϟϒϴϟΎϜΘϟ -ΓήϴϐΘϤϟϒϴϟΎϜΘϟ –ϢϴϘϠϟϒϴϟΎϜΗ –ΕΎΠΘϨϤϟΔϤϴϗ ΔϴΤΑήϟζϣΎϫ

ΕΎϴϠϤϋϒϴϟΎϜΗϭΕΎϳϭΎϤϴϜϟϭΓίΎϔΤϟϞϣϮόϟϭΩϮϗϮϟϦϣΔΘΑΎΜϟϒϴϟΎϜΘϟϥϮϜΘΗ
ΔϴΤΑήϟζϣΎϫϲϓΓΩΎϳίϪϨϋΞΘϨϳΩϮϗϮϟ ϙϼϬΘѧѧѧγϲϓξϔΧϱϥΈϓϲϟΎΘϟΎΑϭˬΔϧΎϴѧѧѧμϟ
Ϧϣ8ϲϟϮΤΑϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϯΪΣ· ϲϓΔϗΎτϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧγ ϒϴϟΎϜΗΕέΪϗ ˬϝΎΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰϠόϓ
ϥϱˬϦϴѧѧδΤΘϟωϭήѧѧθϣάϴϔϨΗΪόΑϰϟ·ΔΒѧ δϨϟΖѧѧπϔΨϧϢΛέήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟΔϤϴϗ
ˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲϓέϻϭΩϥϮϴϠϣ ϰϟ·ΔϨѧѧѧѧѧδϟϲϓέϻϭΩϥϮϴϠϣ ϦϣΖѧѧѧѧѧπϔΨϧΩϮϗϮϟΔϔϠϛ
ΔѧѧϨѧѧѧѧѧѧѧδϟϲϓέϻϭΩϥϮϴϠϣ έΪѧѧϘϤΑϊϔΗέΪѧѧϗ ΔѧѧϴΤΑήϟζϣΎѧѧϫϲϟΎѧѧϤΟ·ϥΈѧѧϓϲϟΎѧѧΘϟΎѧѧΑϭ
5LNKWHJDU)
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ΞΎѧѧѧѧΘϧϢϴѧѧѧѧϴϘΘΑ 2009ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓ UOPΔѧѧѧѧϴϜϳήϣϷϲѧѧѧѧΑϭϮѧѧѧѧϳΔϛήѧѧѧѧηΖѧѧѧѧϣΎϗΎѧѧѧѧϤϛ
ˬϱΏϒѧѧѧѧϟ 200ΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧϬΘϗΎρώѧѧѧѧϠΒΗΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧϴΒτΗ
ΓΪѧѧѧѧΣϭϭˬΕίΎѧѧѧѧϐϟωΎΟήΘѧѧѧѧγΓΪѧѧѧѧΣϭϭ ˬϲѧѧѧѧϏήϓϭϱϮѧѧѧѧΟήѧѧѧѧϴτϘΗΕΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣϥϮѧѧѧѧϜΘΗϭ
ΔѧѧѧѧѧѧϘϳήτΑ ίΎѧѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧѧѧϬΗΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭϭˬFCC ϊΎѧѧѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧѧδϜΗ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΪѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭϭˬϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧѧѧѧѧϴϫήϴѧѧѧѧѧѧѧѧδϜΗΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭϭˬCCR ήϤΘѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟςϴѧѧѧѧѧѧѧѧθϨΘϟ
ΕήѧѧѧѧѧϬυΪѧѧѧѧѧϗϭΓΪϧΎѧѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·ˬϰτѧѧѧѧѧγϮϟΕήѧѧѧѧѧτϘϤϠϟΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫ
400ϝΪѧѧѧόϤΑΓΎϔѧѧѧμϤϟ ϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγξϴѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧϜϣϪѧѧѧϧωϭήѧѧѧθϤϟϢϴѧѧѧϴϘΗΞΎѧѧѧΘϧ
ϲѧѧѧѧѧϓέϻϭΩϥϮѧѧѧѧѧϴϠϣ 20ϝΩΎѧѧѧѧѧόϳ ΎѧѧѧѧѧϣϭˬΔϋΎѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϣ
ΓήѧѧѧηΎΒϤϟήѧѧѧϴϏΓΪѧѧѧΎϔϟϦѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧπϓˬέϻϭΩ 55ςϔϨѧѧѧϟϞѧѧѧϴϣήΑήόѧѧѧγαΎѧѧѧγϰѧѧѧϠϋˬΔϨѧѧѧδϟ
ΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧѧѧϴϤϜϟΔѧѧѧѧѧϠΑΎϘϤϟ CO2ϥϮѧѧѧѧѧΑήϜϟΪϴѧѧѧѧѧδϛϲϧΎѧѧѧѧѧΛΙΎѧѧѧѧѧόΒϧξϴѧѧѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧΠΗΎϨϟ
αΎѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋΔϨѧѧѧѧδϟέϻϭΩϥϮѧѧѧѧϴϠϣ ΎѧѧѧѧϬΘϤϴϗΊϓΎѧѧѧѧϜΗϭϡϮѧѧѧѧϴϟϦρ 569ϝΩΎѧѧѧѧόΗϲѧѧѧѧΘϟϭ
(Wolschlag, et al, 2009) ϦτϠϟέϻϭΩ 30
ΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣΔϴΒϠΗ x
ΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟ ΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϣέϮѧѧѧѧτΗϊѧѧѧѧϣΓΪѧѧѧѧϳΰΘϣ ˱ ΎρϮϐѧѧѧѧοςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϪѧѧѧѧΟϮΗ
Ϣϗήѧѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧѧϓέϭ ˬΖѧѧѧѧѧϳήΒϜϟΔΒѧѧѧѧѧδϧξϴѧѧѧѧϔΨΘϛˬΔѧѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟ ΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟΕΎϔѧѧѧѧѧλϮϤΑΔѧѧѧѧλΎΨϟ
ϰѧѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧѧΘΤΗήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟϩάѧѧѧѧϫ ΔѧѧѧѧϴΒϠΗϦѧѧѧѧϣϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϦϜϤΘѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧϜϟϭϦϴϟϭίΎѧѧѧѧϐϠϟϲϧΎѧѧѧѧΘϛϭϷ
ˬϲϧΎѧѧѧѧΘϛϭϷϢϗήѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧϓήϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧϬΘϟΕΪѧѧѧѧΣϮϛΔϴϓΎѧѧѧѧο·ΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ˯Ύѧѧѧѧθϧ·
ΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟϩάѧѧѧѧѧѧϫϭΖѧѧѧѧѧѧϳήΒϜϟϯϮѧѧѧѧѧѧΘΤϣξϴѧѧѧѧѧѧϔΨΘϟΔѧѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭ
ΎѧѧѧѧϤΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧѧϣ ϰѧѧѧѧϠϋΕΎѧѧѧѧϴϤϛϚϠϬΘѧѧѧѧδΗˬΎѧѧѧѧϬϟΓΪϧΎѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟϭ ˬΓΪѧѧѧѧϳΪΠϟ
(IPIECA, 2013)ΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟ ΔϣήλΪϳΰΗϞΒϗϪϴϠϋΖϧΎϛ
ˬΔѧѧѧѧѧΌϴΒϠϟΔѧѧѧѧѧΛϮϠϤϟΕΎѧѧѧѧѧΛΎόΒϧϹϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϔϠΘΨϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧϋϮϧςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣΡήѧѧѧѧѧτΗΎѧѧѧѧѧϤϛ
ϦϴѧѧѧѧΒϳ ήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϭˬϡΪΨΘѧѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟωϮѧѧѧѧϨϟ ˱ ΎѧѧѧόΒΗϒѧѧѧѧϠΘΨΗΕϻΪѧѧѧόϤΑϭ
ξѧѧѧѧόΑϕήѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟ ϥϮѧѧѧѧΑήϜϟΪϴѧѧѧѧδϛϲϧΎѧѧѧѧΛίΎѧѧѧѧϏΕΎѧѧѧѧΛΎόΒϧ ΔѧѧѧѧϴϤϛ 3-1 ϝϭΪѧѧѧѧΠϟ
ΔѧѧѧΛϮϠϤϟΕΎѧѧѧΛΎόΒϧϹΔѧѧѧϴϤϛξѧѧѧϔΧϦѧѧѧϜϤϳϭςϔϨѧѧѧϟ ϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔϣΪΨΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟωϮѧѧѧϧ
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ϦϴѧѧѧδΤΗϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬϪѧѧѧϋϮϧήѧѧѧϴϴϐΗϭϡΪΨΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟϙϼϬΘѧѧѧγξѧѧѧϔΧϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣ ΔѧѧѧΌϴΒϠϟ
ΔΌϴΒϟΔϳΎϤΤΑΔλΎΨϟΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣΔϴΒϠΗϰϠϋΓΎϔμϤϟΓέΪϗ
ΩϮϗϮϟωϮϧΐδΣ CO2 ΕΎΛΎόΒϧ·ΔϴϤϛ :3-1ϝϭΪΠϟ
ΩϮϗϮϟωϮϧ

5.79

LPGϝΎδϣϲϟϭήΘΑίΎϏ

10.14

ϰτγϭΕήτϘϣ

8.14

ϦϴϟϭίΎϏ

9.75

Ϧϴγϭήϴϛ

10.29

ϡΎΧςϔϧ
ARB, 2008έΪμϤϟ

ΔϧΎϴμϟΞϣήΑϖϴΒτΗΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ x
ϞϴϐθΗ ΪϴϋϮϣΪϳΪΤΗΔϴϠϤϋϞϴϬδΗΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑϖϴΒτΘϟϯήΧϷΪϮϔϟϦϣ
ϩάϫϪϣΪϘΗΎϣϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬΔϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧѧμϟϝΎϤϋ˯ήΟϹΕΪόϤϟξόΑϒϴϗϮΗϭ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγϻΓϭέΫΕΎϗϭϭ ΔϴϟϭήΘΒϟΕΎΠΘϨϤϟϰϠϋΐϠτϟϥΰϴϤΑΆΒϨΘϟΔϴϧΎϜϣ·ϦϣϢψϨϟ
ΎϣΪϨϋ ΕΪόϤϟξόΑΔϧΎϴѧѧѧѧѧλ˯ήΟϹΔΒѧѧѧѧѧγΎϨϤϟΪϴϋϮϤϟέΎϴΘΧ ϦϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭˬΝΎΘϧϹϭ
(Bergh, C., 2012) .ΔϴϣΎψϨϟΩϭΪΤϟϦϋΔϗΎτϠϟΎϬϛϼϬΘγϝΪόϣΩΩΰϳ
έϮϬϤΠϟϯΪϟΔϛήθϟΓέϮλϦϴδΤΗ x
ΔϤΘϬϣ ΎϬϧ έϮϬϤΠϠϟ ϦϫήΒΗ ΎϬϧΈϓ ΔϗΎτϟ ΓέΩ· ϡΎψϧ ϖϴΒτΘΑ Δϛήθϟ ϡΰΘϠΗ ΎϣΪϨϋ
ϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗϝϼΧϦϣΔϴϨρϮϟΕϭήΜϟϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΎΑ
.ΙϮϠΘϟϦϣ ΔΌϴΒϟΔϳΎϤΣϰϠϋΎϬλήΣϰϠϋΓϭϼϋˬΎϬϣΪΨΘγΓ˯Ύϔϛ
ΓΪϳΪΟϞϤϋιήϓϖϠΧ x
ΓήηΎΒϣήϴϏϭΓήηΎΒϣ ϞϤϋ ιήϓ ϖϠΧ ϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ϢϫΎδΗ
ΕΪόϣΐϴϛήΗϭΕΪόϤϟήϳϮτΘϟΔϣίϼϟϝΎϤϋϷάϴϔϨΘϟΔϠϣΎϋΪϳϰϟ·ΔΟΎΤϟϦϋΔΠΗΎϧ
ΕΪόϣϊϴϨμΗϝΎϤϋϢϋΪϟΔϣίϼϟΕΎϣΪΨϟϦϋ΄θϨΘϓΓήηΎΒϤϟήϴϏϒΎυϮϟΎϣΓΪϳΪΟ
(Fawkes, S., Oung, K., & Thorpe, D., 2016) ΎϫήϴϏϭΔϗΎτϟήϴϓϮΗ
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êß× ÖNN´Ì×
ºÌà× ¦ë¦ÔÃà³÷Ï¼× 4ÌÓč¬ē±¦Ë
ΔѧѧѧѧѧϴϟΎΜϣΔѧѧѧѧѧϤϴϗϰѧѧѧѧѧϟ·ϝϮѧѧѧѧѧλϮϟϦѧѧѧѧѧϜϤϳϻˬϯήѧѧѧѧѧΧϷΕΎϋΎϨѧѧѧѧѧμϟϢѧѧѧѧѧψόϣϲѧѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧѧϤϛ
ΔѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧϫΎѧѧѧѧϤϧ·ˬΓΩΪѧѧѧѧΤϣΔѧѧѧѧϴϨϣί ΓήѧѧѧѧΘϓ ϝϼѧѧѧѧΧήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϜϟ
ΓέΩϹϭˬΔѧѧѧѧѧϳέΎϜΘΑϻΔѧѧѧѧѧγΪϨϬϟϦѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧϴϧΎϜϣϹΔѧѧѧѧѧϓΎϛήϓΎѧѧѧѧѧπΗϰѧѧѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧѧѧΘΤΗΓήϤΘѧѧѧѧѧδϣ
ΕέΎϤΜΘγϼϟϞΜϣϷϒϴυϮΘϟϭˬΔΣΎΘϤϟΩέϮϤϠϟΓΪϴΠϟ
ΎϤϧ·ˬΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϢϴψόΘϟΎϬϴϠϋΩΎϤΘϋϻϦϜϤϳΔϨϴόϣΔϴϨϘΗϭˬΓΪΣϭΔϘϳήρΪΟϮΗϻ
ΔϘΒτϤϟ ϝϮϠΤϟ Ϧϋ ˱ ΎϴΰΟ ϭ ˱ ΎϴϠϛ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ ˱ϻϮϠΣ νήϔΗ ϲΘϟ ΎϬΘϴѧѧѧλϮѧѧѧμΧΓ΄ѧѧѧθϨϣϞϜϟ
(Rossiter, P., Jones, P., 2015) .ϝΎϤϋϷΔόϴΒρϲϓΎϬϟ ΔϬΑΎθϣϯήΧΓ΄θϨϣϲϓ
ΔѧѧѧϋϮϤΠϣϰѧѧѧϠϋςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧλϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΔѧѧѧϴϠϤϋΰѧѧѧϜΗήΗ
ΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΗ ϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϑΪѧѧѧѧѧϬΑήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟ ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋήϳϮѧѧѧѧѧτΘϛˬΔϴѧѧѧѧѧγΎγϷΕΎϴΠϴΗήΘѧѧѧѧѧγϻϦѧѧѧѧѧϣ
ΔѧѧѧѧѧϴόΟήϣΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ˯ήѧѧѧѧΟ·ϰѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧο·ˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξѧѧѧѧϔΧϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗ ΔѧѧѧѧΜϳΪΣ
ΕϼѧѧѧϤΣϢϴѧѧѧψϨΗΐѧѧѧϧΎΟϰѧѧѧϟ·ˬΔΒѧѧѧγΎϨϤϟϝϮѧѧѧϠΤϟϦѧѧѧϋΚѧѧѧΤΒϟϭϒόѧѧѧπϟϦρϮѧѧѧϣΪѧѧѧϳΪΤΘϟ
(IPIECA, 2013)ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗΔϴϤϫ΄ΑϲϋϮϟΰϳΰόΘϟΔϴϋϮΗ
ΓέΩ·ΕϭΩϯΪѧѧѧѧѧΣ· Benchmarking

ΔѧѧѧѧѧϴόΟήϤϟΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϤϟΔѧѧѧѧѧϘϳήρήѧѧѧѧѧΒΘόΗ

ѧѧѧѧδϣ˯ήΟΈѧѧѧѧΑΙΎѧѧѧѧΤΑϷΰѧѧѧѧϛήϣξѧѧѧѧόΑ ϡϮѧѧѧѧϘΗΚѧѧѧѧϴΣˬΔϴϋΎϨѧѧѧѧμϟΕѧѧѧѧθϨϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟ
αΎѧѧѧѧѧϴϗΕήѧѧѧѧѧηΆϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧγΎΑˬΔѧѧѧѧѧϠΛΎϤΘϤϟΕѧѧѧѧѧθϨϤϟϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϋϮϨΘϣΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟϲΎѧѧѧѧѧμϘΘγ
ϑϭήѧѧѧѧѧѧψϟΔѧѧѧѧѧѧϴϟΎΜϤϟϢϴѧѧѧѧѧѧϘϟΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΘϟΞΎѧѧѧѧѧѧΘϨϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧδΗϭˬϱΩΎѧѧѧѧѧѧμΘϗϻϭϲϠϴϐѧѧѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷ
ϲѧѧѧϓϡΪΨΘѧѧѧδΗˬϝΎѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧγϰѧѧѧϠόϓ˯ΩϷϦϴѧѧѧδΤΘϟΔΒѧѧѧγΎϨϤϟϞΎѧѧѧγϮϟέΎѧѧѧϴΘΧϭϞϴϐѧѧѧθΘϟ
ΪѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧΟέΩϭˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϢѧѧѧѧΠΤϛΔѧѧѧѧϔϠΘΨϣαΎѧѧѧѧϴϗΕήѧѧѧѧηΆϣςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣ
ωϮѧѧѧѧϧϭˬNelson Complexity Index ϥϮѧѧѧѧδϠϴϧΪѧѧѧѧϴϘόΗήѧѧѧѧηΆϣ ϭϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟ
ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΕϻΪѧѧѧόϤϟΔѧѧѧϴόΟήϤϟϢϴѧѧѧϘϟΪѧѧѧϳΪΤΗϑΪѧѧѧϬΑϚѧѧѧϟΫϭˬέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟ
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ΔѧѧѧѧϧέΎϘϣϲϓΎѧѧѧѧμϤϟ˯ΩϢϴѧѧѧѧϴϘΗϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϬϨϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϼϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟ˯ΰѧѧѧѧΟϦѧѧѧѧϣ˯ΰѧѧѧѧΟϞѧѧѧѧϛϲѧѧѧѧϓ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξѧѧѧѧѧϔΧϰѧѧѧѧѧϠϋΓΪϋΎѧѧѧѧѧδϤϟϞѧѧѧѧѧϣϮόϟΪѧѧѧѧѧϳΪΤΗϭˬΔѧѧѧѧѧϠΛΎϤϤϟϯήѧѧѧѧѧΧϷϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟΎΑ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξѧѧѧѧѧϔΨϟΐѧѧѧѧδϧϷϊϳέΎѧѧѧѧѧθϤϟέΎѧѧѧѧϴΘΧϭˬϑΪѧѧѧѧѧϫϷΔϏΎϴѧѧѧѧλϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟ
(IPIECA, 2013) ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭ
ΙϼѧѧѧѧѧѧΛϰѧѧѧѧѧѧϟ·άѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟΔѧѧѧѧѧѧϘϳήτϟ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧόΒΗΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗιήѧѧѧѧѧѧϓϒϨѧѧѧѧѧѧμΗ
˱ ΎѧѧѧѧόΒΗιήѧѧѧѧϔϟωίϮѧѧѧѧΗΚѧѧѧѧϴΣ ˬήϭΪѧѧѧѧϟΐѧѧѧѧδΣϒϴϨѧѧѧѧμΘϟΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣϰѧѧѧѧϟϭϷΕΎѧѧѧѧϋϮϤΠϣ
ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟΎѧѧѧϣΪѧѧѧϴόΒϟϭςѧѧѧγϮΘϤϟϭΐѧѧѧϳήϘϟϯΪѧѧѧϤϟϰѧѧѧϠϋΎѧѧѧϣ·ϲѧѧѧϬϓˬάѧѧѧϴϔϨΘϠϟϲѧѧѧϨϣΰϟ
ˬΕΪѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧϟ·ΔτѧѧѧѧѧθϧϷΐѧѧѧѧѧδΣ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ίήѧѧѧѧѧϓϰѧѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧѧϤΘόΘϓΔѧѧѧѧѧΜϟΎΜϟ
ϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϒϴϨѧѧѧѧμΗ 1-2ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳΓΪϧΎѧѧѧѧδϣΕΪѧѧѧѧΣϮϟϭˬήѧѧѧѧϳήϜΗΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϭ
ςϔϨϟήϳήϜΗϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
ςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓ ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ϒϴϨμΗ :1-2ϞϜθϟ

Morrow, W., et al., 2013έΪμϤϟ

ϢѧѧѧѧѧѧψόϣϥΚѧѧѧѧѧѧϴΣˬΕΎϴΒϠѧѧѧѧѧѧγϭΕΰѧѧѧѧѧѧϴϣϒϴϨѧѧѧѧѧѧμΘϟϕήѧѧѧѧѧѧρϦѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϘϳήρϞѧѧѧѧѧѧϜϟ
ϰѧѧѧѧѧϟ· ˱ ΎѧѧѧѧѧϳέΩ·ϊѧѧѧѧѧΒΘΗΎѧѧѧѧѧϫέΎΒΘϋΎΑήϭΪѧѧѧѧѧϟΐѧѧѧѧѧδΣϲѧѧѧѧѧϓήϐΠϟϊѧѧѧѧѧϳίϮΘϟϞѧѧѧѧѧπϔΗΕΎϛήѧѧѧѧѧθϟ
ΐѧѧѧδΣάѧѧѧϴϔϨΘϟΕΎѧѧѧϴϟϭΐѧѧѧϴΗήΗϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳϲѧѧѧϨϣΰϟϒϴϨѧѧѧμΘϟϥΎѧѧѧϤϛˬΓΪѧѧѧΣϭΔѧѧѧϣϮψϨϣ
ΕϭΩϷϡΪΨΘѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧϧϭήϤΑΰѧѧѧѧѧϴϤΘϴϓΔτѧѧѧѧѧθϧϷΐѧѧѧѧѧδΣϒϴϨѧѧѧѧѧμΘϟΎѧѧѧѧѧϣιήѧѧѧѧѧϔϟΔѧѧѧѧѧϴϤϫ

البحـث الثاني

έΎѧѧѧѧѧρϹϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟΪѧѧѧѧѧϤΘόΗϭ .˱ ΎѧѧѧѧѧϴϓήϐΟΎϬѧѧѧѧѧπόΑ ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧΒϳήϘϟϊѧѧѧѧѧϗϮϤϠϟ
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ϰѧѧѧѧѧϟ·ΕΎѧѧѧѧѧϤψϨϤϟξѧѧѧѧѧόΑ΄ѧѧѧѧѧΠϠΗΪѧѧѧѧѧϗϭιήѧѧѧѧѧϔϟϖѧѧѧѧѧϴΒτΘϟΔѧѧѧѧѧϣίϼϟΞϣήѧѧѧѧѧΒϟϭΩέϮѧѧѧѧѧϤϟϭ
ΩέϮѧѧѧѧϤϟΪѧѧѧѧϳΪΤΗϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΞϣΎѧѧѧѧϧήΑάѧѧѧѧϴϔϨΗΪѧѧѧѧϨϋΙϼΜѧѧѧѧϟϕήѧѧѧѧτϟΩΎѧѧѧѧϤΘϋ
ϲѧѧѧѧΘϟΪѧѧѧѧϮϔϟϰѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϟϑΪѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧϟΫϭˬΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγϢΘϴѧѧѧѧγϲѧѧѧѧΘϟΔϳήѧѧѧѧθΒϟϭΔѧѧѧѧϳΩΎϤϟ
ΔϘϳήρϞϛΎϬΤϨϤΗ
ϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϦѧѧѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧѧѧϔϠΘΨϤϟΎѧѧѧѧѧѧѧϬϓϭήυϭΎϬѧѧѧѧѧѧѧμΎμΧΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϣϞѧѧѧѧѧѧѧϜϟϥΎѧѧѧѧѧѧѧϤΑϭ
ϊѧѧѧѧϗϮϟαΎѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗιήѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧϴΘΧϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧΑϻϪѧѧѧѧϧΈϓˬϯήѧѧѧѧΧϷ
ΔϴϋϮοϮϣϭΔϗΪΑ ΓΎϔμϤϟΎΑΔτϴΤϤϟϑϭήψϟΔγέΩϭˬϲϠόϔϟ
5RVVLWHU3 -RQHV3
ϦѧѧѧϣϡΎѧѧѧδϗϷϭήϭΪѧѧѧϟϒϴϨѧѧѧμΗΐѧѧѧδΣΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϦѧѧѧϜϤϳϡΎѧѧѧϋϞϜѧѧѧθΑ
ϭˬϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧυϦϴѧѧѧδΤΘϛˬΕ˯ήѧѧѧΟϹϦѧѧѧϣΔѧѧѧѧϔϠΘΨϣΕΎѧѧѧΌϓΔѧѧѧόΑέϖѧѧѧϴΒτΗϝϼѧѧѧΧ
ΎѧѧѧѧѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧγϭˬΔϴѧѧѧѧѧѧγΪϨϬϟϢϴϣΎѧѧѧѧѧμΘϟϞϳΪѧѧѧѧѧѧόΗϭˬΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧμϟΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ
ˬΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟΓέΩΈѧѧѧѧϛϒѧѧѧѧϠΘΨϣϢѧѧѧѧδϗϭΓήΪѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧΒΘΗΕΎѧѧѧѧΌϔϟϩάѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧΌϓϞѧѧѧѧϛϭΔѧѧѧѧΜϳΪΤϟ
ήϳϮτΘϟϭΚΤΒϟΓέΩ·ϭˬΔϧΎϴμϟΓέΩ·ϭ
ΚѧѧѧϴΣϦѧѧѧϣςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗιήѧѧѧϓΐѧѧѧδϧωίϮѧѧѧΘΗΎѧѧѧϤϛ
ΪѧѧѧѧϴϟϮΗΕΎѧѧѧѧτΤϣϭέΎѧѧѧѧΨΒϟΕΪѧѧѧѧϟϮϤϛΓΪϧΎѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϛϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠϤΘΤϤϟϊѧѧѧѧϗϮϤϟ
˯ΩϦϴѧѧѧѧδΤΗϭϞϴϐѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧυϢϴѧѧѧѧψόΗϭˬΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟϥήѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧϓϭˬΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ϊѧѧѧѧϗϮϤϟϩάѧѧѧѧϫϦϳΎѧѧѧѧΒΘΗ ΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϟϲѧѧѧѧϓϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗϭˬήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ
ˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗιήѧѧѧѧϓάѧѧѧѧϴϔϨΘϟΔѧѧѧѧϣίϼϟϒϴϟΎѧѧѧѧϜΘϟϢѧѧѧѧΠΣΚѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϨϴΑΎѧѧѧѧϤϴϓ
ϊѧѧѧѧϗϮϤϟΎѧѧѧѧϬϧ΄ΑΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟϥήѧѧѧѧϓϭΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϟϭΓΪϧΎѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟϒϨѧѧѧѧμΗϭ
ϊϗϮϤϟΎѧѧѧΑΔѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧπϔΨϨϣϒϴϟΎѧѧѧϜΗϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϴϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗιήѧѧѧϓΝΎѧѧѧΘΤΗϲѧѧѧΘϟ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϢѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧϠϳΎѧѧѧѧѧϤϴϓϭϯήѧѧѧѧѧΧϷ
ςϔϨϟήϳήϜΗ
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Crude Distillation ϡΎΨϟςϔϨϟήϴτϘΗ :1-2
ΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓήϟϥήѧѧѧѧϓϰѧѧѧѧϟ·ΡϼѧѧѧѧϣϷ ϞѧѧѧѧλΎϓϲѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧΘΠϟΎόϣΪѧѧѧѧόΑϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϞΧΪѧѧѧѧϳ
ΓΪѧѧѧѧϋϰѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧμϔϳΚѧѧѧѧϴΣˬήѧѧѧѧϴτϘΗΩϮѧѧѧѧϤϋϰѧѧѧѧϟ· ϚѧѧѧѧϟΫΪѧѧѧѧόΑϞΧΪѧѧѧѧϴϟ ϡ°350 ϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧΗέήΣ
ΔϓΎΜϜϟΔΟέΩΐδΣΕΎΠΘϨϣ
ΕίΎѧѧѧѧϏ Reflux

Drum ήѧѧѧѧϴτϘΘϟ ΩϮѧѧѧѧϤϋ ϰѧѧѧѧϠϋϊѧѧѧѧΟέ˯ΎѧѧѧѧϋϭϲѧѧѧѧϓϞϜѧѧѧѧθΘΗ

ϰѧѧѧѧѧϟ· ΕίΎѧѧѧѧѧϐϟϩάѧѧѧѧѧϫ ΐΤѧѧѧѧѧδΗ .ΎѧѧѧѧѧϴϧϮϣϷϭˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟΪѧѧѧѧѧϴΘϳήΒϛϭˬϥΎѧѧѧѧѧΜϳϹϭˬϥΎѧѧѧѧѧΜϴϤϟ
ΕΎѧѧѧΒϛήϤϟωΰѧѧѧϨϟˬSour Gas Treatment ΔϴѧѧѧπϣΎΤϟΕίΎѧѧѧϐϟ ΔѧѧѧΠϟΎόϣΓΪѧѧѧΣϭ
ϲѧѧѧϓΩϮѧѧѧϗϮϛϡΪΨΘѧѧѧδΘϟ ϱίΎѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧηϰѧѧѧϟ·ϚѧѧѧϟΫΪѧѧѧόΑϝϮѧѧѧΤΗϢѧѧѧΛˬΎѧѧѧϬϨϣΔѧѧѧϴΘϳήΒϜϟ
ϱϮΠϟήϴτϘΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ 2-2ϞϜθϟϦϴΒϳ .ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϥήϓ
ϱϮΠϟήϴτϘΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ :2-2ϞϜθϟ

ωΎѧѧѧѧѧϗϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧΠΗΎϨϟΕΎѧѧѧѧѧϔϠΨϤϟΔѧѧѧѧѧΰΠΘϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧδΘϓϲѧѧѧѧѧϏήϔϟήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΓΪѧѧѧѧѧΣϭΎѧѧѧѧѧϣ
ίΎѧѧѧѧϐϟΖѧѧѧѧϳίΕΎѧѧѧѧϔτϘϛ ϒѧѧѧѧΧΕΎѧѧѧѧΠΘϨϣϰѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϠϟϚѧѧѧѧϟΫϭˬϱϮѧѧѧѧΠϟήѧѧѧѧϴτϘΘϟ ΩϮѧѧѧѧϤϋ
ϲѧѧѧΘϟϭˬLight and Heavy Vacuum Gas Oil ϞѧѧѧϴϘΜϟϭϒѧѧѧϴϔΨϟϲѧѧѧϏήϔϟ

البحـث الثاني

ϦѧѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧѧδϴέϞϜѧѧѧѧѧθΑϥϮѧѧѧѧѧϜΘΗˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΩϮѧѧѧѧѧϗϭ ΕίΎѧѧѧѧѧϏϰϤѧѧѧѧѧδΗϒѧѧѧѧѧϴΜϜΘϠϟΔѧѧѧѧѧϠΑΎϗήѧѧѧѧѧϴϏ
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ϢϴѧѧѧϘϠϛϡΪΨΘѧѧѧδΗϭˬLube OilsΖѧѧѧϴϳΰΘϟΕϮѧѧѧϳίΝΎѧѧѧΘϧϹΔѧѧѧϘΣϻΕΎѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧϬϴϠϋϖѧѧѧΒτΗ
ΖѧѧѧѧΤΗϞѧѧѧѧμϔϟΔѧѧѧѧϳήψϧΪѧѧѧѧϤΘόΗϭFCCϊΎѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕΪѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧϓ
ΔѧѧѧѧѧϤϴϗϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧϠϴϘΜϟΕΎѧѧѧѧѧϔϠΨϤϟ ϥΎѧѧѧѧѧϴϠϏΔѧѧѧѧѧΟέΩξϴѧѧѧѧѧϔΨΗΪѧѧѧѧѧΒϣϰѧѧѧѧѧϠϋϲѧѧѧѧѧϏήϔϟςϐѧѧѧѧѧπϟ
ΕήѧѧѧѧѧѧϴϐΗΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓΙΪѧѧѧѧѧѧΤϳϻϲѧѧѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧѧѧΟέΪϟϲѧѧѧѧѧѧϫϭˬϡϩ405ϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϡϩ380ϦϴѧѧѧѧѧѧΑΡϭήѧѧѧѧѧѧΘΗ
ϢѧѧѧѧѧѧΤϔϟϞϜѧѧѧѧѧѧθΗϱΩΎѧѧѧѧѧѧϔΘϟϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΕΎѧѧѧѧѧѧΒϛήϤϠϟήϴѧѧѧѧѧѧδϜΗΕϼϋΎѧѧѧѧѧѧϔΗϭΔѧѧѧѧѧѧϴΎϴϤϴϛ
ΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟϭήѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧϤόϟΔѧѧѧϴϠΧΪϟ˯ΰѧѧѧΟϷϭϥήѧѧѧϔϟΐѧѧѧϴΑΎϧΩΪѧѧѧδϧϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳϱάѧѧѧϟ
ϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣϖѧѧѧѧϳήρϦѧѧѧѧϋ ϲѧѧѧѧϏήϔϟ ήѧѧѧѧϴτϘΘϟΝήѧѧѧѧΑςϐѧѧѧѧοξϴѧѧѧѧϔΨΗϢΘѧѧѧѧϳ ΔѧѧѧѧϳέήΤϟ
ΔϳήΘϣϭέΎΑΕΎϔΜϜϣϭ Steam EjectorsΔϳέΎΨΑΕΎϏήϔϣ
ήѧѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧѧϤϋ ωΎѧѧѧѧϗϦѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧϏήϔϟήѧѧѧѧϴτϘΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧϠϴϘΜϟΕΎѧѧѧѧϔϠΨϤϟ ΐΤѧѧѧѧδΗ
ϚѧѧѧѧѧѧϟΫϭΔѧѧѧѧѧѧΟϭΰϠϟήϴѧѧѧѧѧѧδϜΗϭϢϴΤϔΘϟΎѧѧѧѧѧѧϛΔѧѧѧѧѧѧϘΣϻΔѧѧѧѧѧѧϴϠϳϮΤΗΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧѧѧѧϬϴϠϋϯήѧѧѧѧѧѧΠΘϟ
ΔѧѧѧϠΑΎϘϟήѧѧѧϴϏΕίΎѧѧѧϐϟΐΤѧѧѧδΗΎѧѧѧϤϛΔѧѧѧϔϴϔΨϟΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟϦѧѧѧϣΔΒѧѧѧδϧϰѧѧѧϠϋϰѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧμΤϠϟ
ϲѧѧѧѧѧϓΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγϞѧѧѧѧΒϗΎѧѧѧѧϬΘΠϟΎόϤϟΔϴѧѧѧѧπϣΎΤϟΕίΎѧѧѧѧϐϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΪѧѧѧѧΣϭϰѧѧѧѧϟ·ϒѧѧѧѧϴΜϜΘϠϟ
ΔѧѧѧϠϴϠϗΎѧѧѧϬΘϴϤϛϥϮѧѧѧϜΗΎϣΪѧѧѧϨϋΔϠόѧѧѧθϟϲѧѧѧϓϕήѧѧѧΤΗΪѧѧѧϗϭΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓϱίΎѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧη
ϲϏήϔϟήϴτϘΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ 3-2ϞϜθϟ ϦϴΒϳ
ϲϏήϔϟήϴτϘΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ :3-2ϞϜθϟ
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ϲѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΰѧѧѧѧϛήϣήѧѧѧѧΒϛϦѧѧѧѧϣϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϴτϘΗΔѧѧѧѧϴϠϤϋήѧѧѧѧΒΘόΗ
ϲѧѧѧϓΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΔѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧϣ22ϲϟϮѧѧѧΣϞѧѧѧΜϤΗΚѧѧѧϴΣˬςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗϲϓΎѧѧѧμϣ
ήѧѧѧϴτϘΗΓΪѧѧѧΣϭϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧϨϜϤϤϟΕέΎѧѧѧϴΨϟϢѧѧѧϫϲѧѧѧϠϳΎѧѧѧϤϴϓϭ .ΓΎϔѧѧѧμϤϟ
.ϡΎΨϟςϔϨϟ
ΡϼϣϷϞλΎϓ˯ΩϦϴδΤΗ x
ϞѧѧѧΒϗςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣΐѧѧѧγϭήϟϭΡϼѧѧѧϣϷωΰѧѧѧϨϟήѧѧѧϴτϘΘϟΓΪѧѧѧΣϭϰѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟςѧѧѧΧ
Ϧѧѧѧϣ ϲΎѧѧѧΑήϬϜϟ ΡϼѧѧѧϣϷϞѧѧѧλΎϓ ςѧѧѧτΨϣ 4-2 ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳ .ΓΪѧѧѧΣϮϟΔѧѧѧϴϋϭϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϟϮΧΩ
.ϡΎΨϟςϔϨϟ
ϡΎΨϟςϔϨϟϦϣϲΎΑήϬϜϟΡϼϣϷϞλΎϓςτΨϣ:4-2ϞϜθϟ

Ε˯ήѧѧѧѧΟϹϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣΡϼѧѧѧѧϣϷϞѧѧѧѧλΎϓϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧѧϜϤϳϭ
ΔϴϟΎΘϟ

البحـث الثاني

ϰѧѧѧϠϋΐѧѧѧϛήϳΔѧѧѧϴΎΑήϬϛΏΎѧѧѧτϗϰѧѧѧϠϋϱϮѧѧѧΘΤϳ˯ΎѧѧѧϋϭϦѧѧѧϣΡϼѧѧѧϣϷϞѧѧѧλΎϓϥϮѧѧѧϜΘϳ
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ϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄ΘϠϟΎѧѧѧϬϴϠϋϱέϭΪѧѧѧϟϒѧѧѧθϜϟ˯ήΟΈѧѧѧΑΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΏΎѧѧѧτϗϷΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗ R
έΎѧѧѧϴΘϟ ΕϻϮѧѧѧΤϣϰѧѧѧϠϋϒѧѧѧθϜϟϰѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧο·ˬΕ˯ήѧѧѧΘϫϭΕΎϫϮѧѧѧθΗΩϮѧѧѧΟϭϡΪѧѧѧϋ
ΎϬΗΎϘΤϠϣϭ ϲΎΑήϬϜϟ
ΔѧѧѧѧϴϤϜϟΓΩΎѧѧѧѧϳΰϓˬΔѧѧѧѧϴϟΎΜϤϟΔѧѧѧѧϤϴϘϟΪѧѧѧѧϨϋΔѧѧѧѧϧϮϘΤϤϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟϩΎѧѧѧѧϴϤϟΔѧѧѧѧϴϤϛςΒѧѧѧѧο R

ςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣΡϼѧѧѧϣϷϞѧѧѧμϓΓ˯ΎѧѧѧϔϛϊѧѧѧΟήΗϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧΗΏϮѧѧѧϠτϤϟΪѧѧѧΤϟϦѧѧѧϋ ˱ ΎѧѧѧϧΎϴΣ
ϡΎΨϟ

ΕΎѧѧѧϧΰΨϟϲѧѧѧϓϦϣΰѧѧѧϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧϴϓΎϛΓΪѧѧѧϣ ϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΪѧѧѧϴϗήΗΓέϭήѧѧѧοϰѧѧѧϠϋΪѧѧѧϴϛ΄Θϟ R
ϪѧѧѧϟΎΧΩ·ϞѧѧѧΒϗϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϠϟΔѧѧѧϘϓήϤϟϩΎѧѧѧϴϤϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧϨϜϤϣΔΒѧѧѧδϧ ϞѧѧѧϗϥΎϤѧѧѧπϟ ΔѧѧѧϴϟϭϷ
ΡϼϣϷϞλΎϓϰϟ·
ΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧϷρϮѧѧѧѧѧτΧϭΡϼѧѧѧѧѧϣϷϞѧѧѧѧѧλΎϓ˯ΎѧѧѧѧѧϋϮϟϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝίΎѧѧѧѧѧόϟϰѧѧѧѧѧϠϋϒѧѧѧѧѧθϜϟ R
ϮΠϟϰϟ·ϡΎΨϟςϔϨϟΓέήΣωΎϴοϱΩΎϔΘϟϚϟΫϭˬϪΑ ΔτΒΗήϤϟ

ήϴτϘΘϟΝήΑϰϠϋϊΟέΔΒδϧϢϴψϨΗ x
ΩϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤόϟϱϮѧѧѧѧѧѧѧѧϠόϟϊѧѧѧѧѧѧѧѧΟήϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϤϛΖѧѧѧѧѧѧѧѧϴΒΜΗϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϦϴϠϐѧѧѧѧѧѧѧѧθϤϟ ξѧѧѧѧѧѧѧѧόΑ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧΠϠϳ
ϢϴѧѧѧϘϠϟϝΪѧѧѧόϣϦѧѧѧϋήѧѧѧψϨϟξѧѧѧϐΑˬΔѧѧѧϴϟΎϋΔѧѧѧϤϴϗΪѧѧѧϨϋ Overhead Reflux ήѧѧѧϴτϘΘϟ
ϥϭΩˬϊѧѧѧѧΟήϟΔѧѧѧѧϴϤϛΩΩΰѧѧѧѧΗΎϣΪѧѧѧѧϨόϓϯήѧѧѧѧΧϷϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧυϭ ΩϮѧѧѧѧϤόϟ ϰѧѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧѧϟ
ˬΝήѧѧѧѧѧΒϟϲѧѧѧѧѧϓϞѧѧѧѧѧμϔϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧѧѧδΤΘΗˬΔѧѧѧѧѧόΟήϟΓΩΎѧѧѧѧѧϤϟΕΎѧѧѧѧѧϧϮϜϣΐѧѧѧѧѧϴϛήΗϲѧѧѧѧѧϓήѧѧѧѧѧϴϴϐΗ
ΞΘѧѧѧѧѧϨϤϟΔѧѧѧѧѧϴϤϛΩΩΰѧѧѧѧѧΗϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬϱϮѧѧѧѧѧϠόϟΞΘѧѧѧѧѧϨϤϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϠϴϘΜϟΩϮѧѧѧѧѧϤϟΔΒѧѧѧѧѧδϧξϔΨϨѧѧѧѧѧΗϭ
ΚѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧϴτΧΖѧѧѧδϴϟΓΩΎѧѧѧϳΰϟϩάѧѧѧϫϥϻ·ˬΞΘѧѧѧϨϤϟΔѧѧѧϤϴϗϦѧѧѧδΤΘΗϚϟάѧѧѧϟΔѧѧѧΠϴΘϧϭˬϲϠϔѧѧѧδϟ
ΩϮѧѧѧѧѧϤϋϞϔѧѧѧѧγϦΨѧѧѧѧѧδϣήѧѧѧѧΒϋΓέΎѧѧѧѧѧϤϟΓΩΎѧѧѧѧϤϟΔѧѧѧѧϴϤϛ ϞѧѧѧѧѧμΗΎϣΪѧѧѧѧϨϋ κϗΎѧѧѧѧѧϨΘϟΎΑΪѧѧѧѧΒΗΎѧѧѧѧϬϧ
˱ έΪѧѧѧϫϞϜѧѧѧθϳΎѧѧѧϤϣˬϦϴΨѧѧѧδΘϠϟΔϴϓΎѧѧѧο·ΔѧѧѧϳέήΣΔѧѧѧϗΎρϩΪѧѧѧϨϋΐѧѧѧϠτΘϳϝΪѧѧѧόϣϰѧѧѧϟ· ήѧѧѧϴτϘΘϟ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧϔΨΗ ϥΎϤѧѧѧѧοϭΔϠϜѧѧѧѧθϤϟϩάѧѧѧѧϫϱΩΎѧѧѧѧϔΘϟϭ ΓΪѧѧѧѧΎϓϥϭΩΔѧѧѧѧϗΎτϠϟ
ˬΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟΕΎϔѧѧѧѧλϮϣΓΩϮѧѧѧѧΟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧψϓΎΤϤϟϊѧѧѧѧϣ ˬϰѧѧѧѧϧΩϷΪѧѧѧѧΤϟϰѧѧѧѧϟ·ήѧѧѧѧϴτϘΘϟ ΩϮѧѧѧѧϤϋ
ΓΰѧѧѧѧϬΟϡΪΨΘѧѧѧѧγΎΑϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴϟΎϋΔѧѧѧѧϗΪΑΔѧѧѧѧϴϟΎΜϤϟΔѧѧѧѧϤϴϘϟΪѧѧѧѧϨϋϊѧѧѧѧΟήϟΔѧѧѧѧϴϤϛϢϴѧѧѧѧψϨΗΐѧѧѧѧΠϳ
ήѧѧѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧѧѧѧϤϋΕΎѧѧѧѧѧѧѧϧϮϜϣςѧѧѧѧѧѧτΨϣ 5-2ϞϜѧѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ ΓέϮѧѧѧѧѧѧѧτΘϣϢѧѧѧѧѧѧϜΤΗϭαΎѧѧѧѧѧѧϴϗ
ϪΗΎϘΤϠϣϭ
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ϪΗΎϘΤϠϣϭήϴτϘΘϟΩϮϤϋΕΎϧϮϜϣςτΨϣ :5-2ϞϜθϟ

ΕΎΠΘϨϤϟ ϞμϔϟΏϮϠτϤϟΪΤϟΎΑ ϡΰΘϟϻ x
ΪѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϠϋϰѧѧѧѧϟ· Purity ΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟΓϭΎѧѧѧѧϘϧΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓέΏϮϠѧѧѧѧγϥϮѧѧѧѧϜϳΪѧѧѧѧϗ
ΓΩΎѧѧѧϳίϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳΓΪѧѧѧϳΪϋΕϻΎѧѧѧΣϲѧѧѧϓϪѧѧѧϧϻ·ˬΕϻΎѧѧѧΤϟξѧѧѧόΑϲѧѧѧϓ ˱ ΪѧѧѧϴΟ ˱ ήѧѧѧϣΏϮѧѧѧϠτϤϟ
ΎѧѧѧѧϬόϓήϳϭ95ΔѧѧѧѧΑϮϠτϤϟΓϭΎѧѧѧѧϘϨϟϥϮѧѧѧѧϜΗΎϣΪѧѧѧѧϨόϓˬΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲѧѧѧѧϓΓέήѧѧѧѧΒϣήѧѧѧѧϴϏ
Ϧѧѧѧѧϋ ήѧѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧѧϤϋϰѧѧѧѧϠϋϊѧѧѧѧΟέΔΒѧѧѧѧδϧΓΩΎѧѧѧѧϳίϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧϳάѧѧѧѧϬϓ98ϰѧѧѧѧϟ·ϞϐѧѧѧѧθϤϟ
ήѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧϤϋϞϔѧѧѧγϦΨѧѧѧδϣϰѧѧѧϠϋϱέήѧѧѧΤϟϞѧѧѧϤΤϟΓΩΎѧѧѧϳίϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭ ˬΔѧѧѧΑϮϠτϤϟΔѧѧѧϤϴϘϟ
ΓΪΎϓϥϭΩΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓωΎϔΗέϭ
ϱέήΤϟϞϣΎϜΘϟϦϴδΤΗ x
ϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧϴτϘΘϟ ΩϮѧѧѧѧϤϋϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧΟέΎΨϟΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϨϣΎϜϟΓέήѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣΩΎϔΘѧѧѧѧδϳ
ϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦϴѧѧѧΑ ϱέήѧѧѧΤϟ ϝΩΎѧѧѧΒΘϟΔτѧѧѧγϮΑϥήѧѧѧϔϟϰѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦϴΨѧѧѧδΗ
ΔϜϠϬΘѧѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧѧϴϤϛϚϟάѧѧѧѧΑξϔΨϨѧѧѧѧΘϓ ˬΎϫΪѧѧѧѧϳήΒΗΩήѧѧѧѧϤϟΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΩϮѧѧѧѧϤϟρϮѧѧѧѧτΧϭ
έΪѧѧѧϘϣϲѧѧѧϓήϴϓϮѧѧѧΘϟϦѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧπϓˬϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΓέήѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΩ ϊѧѧѧϓέϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϥήѧѧѧϔϟϲѧѧѧϓ
ήϴϓϮѧѧѧΗϲѧѧѧϓϞѧѧѧϣΎϜΘϟΔѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧϣΩΎϔΘѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϛϪѧѧѧϤΠΣξϴѧѧѧϔΨΗΔѧѧѧΠϴΘϧϥήѧѧѧϔϟ˯Ύѧѧѧθϧ·ΔѧѧѧϔϠϜΗ
ϝΪѧѧѧόϣήѧѧѧϴϐΘϳΪѧѧѧϗϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϠϘϧϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟΪѧѧѧϳήΒΘϟΔѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧϗΎτϟ
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ϡΎѧѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧѧϟωϮѧѧѧѧѧϧήѧѧѧѧѧϴϴϐΘϛΓΪѧѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧѧϓΕϼϳΪѧѧѧѧѧόΗΙϭΪѧѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧѧΒΘϟ
ϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 90ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρήѧѧѧѧѧϴτϘΗΓΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓφΣϮѧѧѧѧѧϟˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϠόϓˬέήѧѧѧѧѧϜϤϟ
Ύѧѧѧѧϣϭˬϡq10 έΪѧѧѧѧϘϤΑϥήѧѧѧѧϔϟϰѧѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧѧϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓέΔѧѧѧѧϴϧΎϜϣ·
ΕϼϳΪѧѧѧѧѧόΘϟ˯ήΟΈѧѧѧѧѧΑϚѧѧѧѧѧϟΫϭ ˬΔϋΎѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 14ϝΩΎѧѧѧѧѧόϳ
ΔϴϟΎΘϟ
ΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓήϟϡΪΨΘѧѧѧѧδϳϥΎѧѧѧѧϛϱάѧѧѧѧϟϖΑΎѧѧѧѧδϟϪѧѧѧѧόϗϮϣϦѧѧѧѧϣ ($%ϝΩΎѧѧѧѧΒϤϟϞѧѧѧѧϘϧ R
ϊѧѧѧѧΟήϟϊѧѧѧѧϣϝΩΎѧѧѧѧΒΘϟΎΑΡϼѧѧѧѧϣϷϞѧѧѧѧλΎϓϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϟϮΧΩϞѧѧѧѧΒϗϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟΓέήѧѧѧѧΣ
($%ϱέήΤϟϝΩΎΒϤϟΪόΑΎϣϰϟ·ˬϱϮΠϟήϴτϘΘϟΝήΒϟϲϠΧΪϟ
ϊѧѧѧѧѧΟήϟΓέήѧѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧѧγϼϟ (;$%ΪѧѧѧѧѧϳΪΟϱέήѧѧѧѧѧΣϝΩΎѧѧѧѧѧΒϣ ΔϓΎѧѧѧѧѧο· R

ϦѧѧѧϣΝέΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΓέήѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΩϊѧѧѧϓέϲѧѧѧϓ ϲѧѧѧϏήϔϟήѧѧѧϴτϘΘϟΝήѧѧѧΒϟ ϲΒϧΎѧѧѧΠϟ
($%ϝΩΎΒϤϟ

10.1έΪѧѧѧѧѧϘϤΑΔѧѧѧѧѧϳέήΤϟϪѧѧѧѧѧΘϗΎρϊѧѧѧѧѧϓήϟ E-10ϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧѧΒϤϟϢѧѧѧѧѧΠΣϞϳΪѧѧѧѧѧόΗ R
ΔϋΎδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΓΪΣϭϒϟ

ϲρΎѧѧѧѧѧѧϴΘΣϝΩΎѧѧѧѧѧѧΒϣϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧѧѧϠϳϮΤΗϭ E-16ϱέήѧѧѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧѧѧΒϤϟϦѧѧѧѧѧѧϋ˯ΎϨϐΘѧѧѧѧѧѧγϻ R
ΞΘѧѧѧѧϨϤϟϲѧѧѧѧϏήϔϟίΎѧѧѧѧϐϟΖѧѧѧѧϳίΪѧѧѧѧϳήΒΗϭΔѧѧѧѧϳέΎΨΒϟϞѧѧѧѧΟήϤϟΔѧѧѧѧϳάϐΗϩΎѧѧѧѧϴϣϦϴΨѧѧѧѧδΘϟ
.E-15ϰϟ·ϪϟϮΧΩϞΒϗ
ήϴϓϮѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧγϭˬϲѧѧѧѧϜϳήϣέϻϭΩϥϮѧѧѧѧϴϠϣ 3.3ϲϟϮѧѧѧѧΣϞϳΪѧѧѧѧόΘϟΔѧѧѧѧϔϠϜΗΖѧѧѧѧϐϠΑ
ϝΎѧѧѧѧѧϤϟαέΩΩήΘѧѧѧѧѧγϦѧѧѧѧѧϣίϥϱˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧѧϜϳήϣέϻϭΩϥϮѧѧѧѧѧϴϠϣ 1.06ϲϟϮѧѧѧѧѧΣ
6-2ϞϜѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧΒϳ (Rossiter, P., & Jones, P. 2015)ΔϨѧѧѧγ 3.1ϝΩΎѧѧѧόϳ
ϦϴѧѧѧΒϳΎѧѧѧϤϛ ϞϳΪѧѧѧόΘϟϞѧѧѧΒϗ ήѧѧѧϴτϘΘϟΓΪѧѧѧΣϭϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟϦϴΨѧѧѧδΘϟΔѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟΔϠѧѧѧδϠγ
ΪѧѧѧѧѧόΑήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΓΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϦϴΨѧѧѧѧѧδΘϟΔѧѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧѧΒϤϟΔϠѧѧѧѧѧδϠγ 7-2ϞϜѧѧѧѧѧθϟ
ϞϳΪόΘϟ
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ϞϳΪόΘϟϞΒϗήϴτϘΘϟΓΪΣϭϲϓ ϡΎΨϟςϔϨϟϦϴΨδΘϟΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟΔϠδϠγ :6-2 ϞϜθϟ

ϞϳΪόΘϟΪόΑήϴτϘΘϟΓΪΣϭϲϓϡΎΨϟςϔϨϟϦϴΨδΘϟΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟΔϠδϠγςτΨϣ 7-2ϞϜθϟ

ήϴτϘΘϟΩϮϤόϟΔϴϠΧΪϟ˯ΰΟϷϞϳΪόΗ x
.ΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧόϣ ϰѧѧѧѧϠϋήѧѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧϴϠΧΪϟ˯ΰѧѧѧѧΟϷΓΩϮѧѧѧѧΟήΛΆѧѧѧѧΗ
ΕΎѧѧѧѧѧόϤΠϤϟϭϲϧϮѧѧѧѧѧμϟϦѧѧѧѧѧϣ˯ΰѧѧѧѧѧΟξѧѧѧѧѧόΑϢτΤΘѧѧѧѧѧΗ ΎϣΪѧѧѧѧѧϨϋˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϠόϓ
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ϞϴϐѧѧѧѧθΗΐΟϮΘѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧϤϣˬΩϮѧѧѧѧϤόϟήѧѧѧѧΒϋςϐѧѧѧѧπϟϕήѧѧѧѧϓΩΩΰѧѧѧѧϳϭ ˬϞѧѧѧѧμϔϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛξϔΨϨѧѧѧѧΗ
ΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϒϴϟΎѧѧѧѧѧϜΗϊѧѧѧѧѧϔΗήΗ ϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬΔѧѧѧѧѧόϔΗήϣϱϮѧѧѧѧѧϠϋϊѧѧѧѧѧΟέΔΒѧѧѧѧѧδϨΑΩϮѧѧѧѧѧϤόϟ
ϝΎѧѧѧѧѧѧѧτϋϷϦѧѧѧѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧѧѧθϜϠϟϱέϭΩκѧѧѧѧѧѧѧΤϓ˯ήΟΈѧѧѧѧѧѧΑѧѧѧѧѧѧѧμϨϳΔϠϜѧѧѧѧѧѧθϤϟϩάѧѧѧѧѧѧѧϫϱΩΎѧѧѧѧѧѧϔΘϟϭ
˯ΩϷΔѧѧѧѧѧѧϴϟΎϋΓέϮѧѧѧѧѧѧτΘϣωϮϧ΄ѧѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧѧϤϳΪϘϟΔѧѧѧѧѧѧϴϠΧΪϟ˯ΰѧѧѧѧѧѧΟϷ ϝΪΒΘѧѧѧѧѧѧγϭˬΎϬΣϼѧѧѧѧѧѧλ·ϭ
ϕήѧѧѧѧϔΑϭ ˬϞѧѧѧѧϗϊѧѧѧѧΟέΔΒѧѧѧѧδϨΑΔѧѧѧѧϴϟΎϋϞѧѧѧѧμϓΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϰѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϟΎѧѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϜϤϳ
ϦϴѧѧѧΒϳϭΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϝΪѧѧѧόϣξϴѧѧѧϔΨΗϰѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϣˬϰѧѧѧϧΩΩϮѧѧѧϤόϟήѧѧѧΒϋςϐѧѧѧο
.ΓέϮτΘϣΕϮθΤΑ ήϴτϘΘϟΩϮϤόϟΔϴϠΧΪϟ˯ΰΟϷςτΨϣ 8-2 ϞϜθϟ
ΓέϮτΘϣΕϮθΤΑ ήϴτϘΘϟΩϮϤόϟΔϴϠΧΪϟ˯ΰΟϷςτΨϣ :8-2ϞϜθϟ
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StripperωΰϨϟΝήΑϲϓ˯ΎϤϟέΎΨΑϦϘΣϝΪόϣςΒο x
ΔϔϴϔΨϟΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΕΎΒϛήϤϟϞѧѧѧѧμϓΰϳΰόΘϟ ωΰϨϟΝήΑϲϓ˯ΎϤϟέΎΨΑϦϘΤϳ
ϥΎϴϠϐϟΔϳΪΑΔΟέΩϭ ϝΎόΘηϻΔΟέΪϛˬΞΘϨϤϟκΎμ ΧϞϳΪόΗϰϟ·ΔϓΎο·ˬΔϠΎδϟϦϋ
ˬ˱Ϊϴϔϣ ϥϮϜϳ ϻΪϗΔϴϟΎϋΔϤϴϗϰϟ·ϪΗέήΣΔΟέΩϊϓέϭέΎΨΒϟϦϣΓΪίΔϴϤϛϝΎϤόΘγϥ·
έΎΨΑΔϴϤϛϦϣήϴΒϛ˯ΰΟϦϋ ΔѧѧοΎόΘѧѧγϻϦϜϤϳϭΔϗΎτϟέΪϫϝΎϜѧѧη Ϧϣ ˱ϼϜѧѧηήΒΘόϳϞΑ
ΓέήΣΔΟέΩϞϳΪόΗϭΞΘϨϤϟΐΤѧѧѧѧѧγϝΪόϣήϴϴϐΘϛˬΝήΒϟϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϑϭήυϞϳΪόΘΑ ωΰϨϟ
ΔϗΎτϟϦϣϦϜϤϣϙϼϬΘγϞϗ΄ΑΔϴϟΎΜϤϟΔϤϴϘϟ
Delayed CokingϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟΔϴϠϤϋ2-2
ϲѧѧѧѧѧϏήϔϟήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧѧѧϔϠΨϣϞѧѧѧѧѧϳϮΤΗΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϯΪѧѧѧѧѧΣ·ϢϴѧѧѧѧѧΤϔΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋήѧѧѧѧѧΒΘόΗ
ΕΎѧѧѧτΤϣϲѧѧѧϓΩϮѧѧѧϗϮϛϡΪΨΘѧѧѧδϳϲѧѧѧϟϭήΘΑϢѧѧѧΤϓΎѧѧѧϬϨϋΞΘѧѧѧϨϳϭˬΔѧѧѧϔϴϔΧΕΎϘΘѧѧѧθϣϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠϴϘΜϟ
 .ΔϴΎΑήϬϜϟΏΎτϗϷΔϋΎϨμϟϭ ˬΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟΪϴϟϮΗ
ΐΤѧѧѧѧδΗϢѧѧѧѧΛˬϪѧѧѧѧϨϣΔѧѧѧѧϔϴϔΨϟΕΎѧѧѧѧΒϛήϤϟωΰѧѧѧѧϨϟήѧѧѧѧϴτϘΗΝήѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧϟ· ˱ϻϭ ϢϴѧѧѧѧϘϠϟϞΧΪѧѧѧѧϳ
ϝϮѧѧѧѧΤΗϢѧѧѧѧΛˬϡ°500ϲϟϮѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧϟ·ϥήѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧϓϦΨѧѧѧѧδΘϟΝήѧѧѧѧΒϟωΎѧѧѧѧϗϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϠϴϘΜϟΕΎѧѧѧѧΒϛήϤϟ
˯Ύѧѧѧϋϭϰѧѧѧϟ·ϢϴѧѧѧϘϠϟϝϮѧѧѧΤϳ˯ΎѧѧѧϋϮϟ ΊѧѧѧϠΘϤϳΎϣΪѧѧѧϨϋϭϢѧѧѧΤϔϟϪѧѧѧϴϓϞϜѧѧѧθΘϳϱάѧѧѧϟ˯ΎѧѧѧϋϮϟϰѧѧѧϟ·
ΓήѧѧѧѧѧΨΑϷΎѧѧѧѧѧϣϱέϭΩϞϜѧѧѧѧѧθΑΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϢΘѧѧѧѧѧΗϭˬϝϭϷ˯ΎѧѧѧѧѧϋϮϟύήѧѧѧѧѧϔϳϢѧѧѧѧѧΛˬύέΎѧѧѧѧѧϓήѧѧѧѧѧΧ
ϰѧѧѧѧϟ·ΎϬϠѧѧѧѧμϔϟήѧѧѧѧϴτϘΗΝήѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧϟ·ϝϮѧѧѧѧΤΘϓϢѧѧѧѧΤϔϟ˯ΎѧѧѧѧϋϭϰѧѧѧѧϠϋϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘϠτϨϤϟΔϨΧΎѧѧѧѧδϟ
ήϴѧѧѧѧѧγςѧѧѧѧѧτΨϣ 9-2 ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳΔѧѧѧѧѧϘΣϻΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧѧѧϬϴϠϋϖѧѧѧѧѧΒτΗΕήѧѧѧѧѧτϘϣ
ϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟΔϴϠϤϋ
ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹϝϼΧϦϣϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟΓΪΣϭϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϦϜϤϳ
ϦϴΨδΘϠϟΔϣίϼϟΓέήΤϟΔϴϤϛξϔΧ x
ϖϴΒτΗϝϼΧϦϣϢϴΤϔΘϟΔϴϠϤϋ ϲϓϦϴΨδΘϠϟΔϣίϼϟΓέήΤϟΔϴϤϛξϔΧϦϜϤϳ
ΎϬϤϫˬΕ˯ήΟϹϦϣΔϋϮϤΠϣ

البحـث الثاني

ΪϨϋ˯ΎϤϟ έΎΨΑΔϴϤϛςΒѧѧπϳϥϞϐѧѧθϤϠϟϦϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭˬΞΘϨϤϟΎϬϨϣΐΤѧѧδϳϲΘϟΔϴϨϴѧѧμϟ
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ϱέήΤϟϞϣΎϜΘϟϦϴδΤΗ R
ϰϟ·ΔϠΧΪϟΓΩΎϤϟΓέήΣΔΟέΩξϔΨϟήϴτϘΘϟ ΩϮϤϋϰϠϋΞΘϨϤϟΩήΒϣΐϴϛήΗ R
ϒΜϜϤϟ
ήϴτϘΘϟ ΩϮϤϋϲϓΔϴϟΎϋϞμϓΓ˯ΎϔϛΕΫΔϴϠΧΩ˯ΰΟϡΪΨΘγ R
ˬΓήηΎΒϣϲϏήϔϟήϴτϘΘϟΓΪΣϭϦϣϢϴΤϔΘϟΓΪΣϭϰϟ·ϡΩΎϘϟϢϴϘϠϟΔΒδϧϢϴψόΗ R
ϩΪϳήΒΗϞΒϗϢϴϘϠϟΓέήΣϦϣΓΩΎϔΘγϼϟˬΕΎϧΰΨϟϦϣϡΩΎϘϟϢϴϘϠϟΔΒδϧξϔΧϭ
.ΕΎϧΰΨϟϲϓ
ϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟΔϴϠϤϋ ήϴγςτΨϣ :9-2 ϞϜθϟ

ϥήϓϷΩϮϗϭϙϼϬΘγϝΪόϣξϔΧ x
ΩΩΰϳΪϗϭˬΩϮϗϮϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟΔϴϠϤϋϲϓϦϴΨδΘϟϥήϓϚϠϬΘδΗ
ϰϠϋϢΤϔϟΐγήΗΎϬϤϫˬΓΪϳΪϋϞϣϮϋήϴΛ΄ΘΑΔϴϤϴϤμΘϟϢϴϘϟϦϋϙϼϬΘγϻϝΪόϣ
ϝΎϘΘϧ ϖϴόΗΔϟίΎϋΔϘΒρ ϞϜθϴϓ ϥήϔϟ ήΒϋ ϢϴϘϠϟέϭήϣ ΐϴΑΎϧϷΔϴϠΧΪϟϥέΪΠϟ
ΓέήΤϟ ΔΟέΩ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ Δϣίϼϟ ΩϮϗϮϟ ΔϴϤϛ ΩΩΰΘϓ ˬΐϴΑΎϧϷ ήΒϋ ΓέήΤϟ
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τδϟϰϠϋΔΒγήΘϤϟϢΤϔϟΔϘΒρ 10-2ϞϜθϟϦϴΒϳϥήϔϟϦϣΝέΎΨϟϢϴϘϠϟΔΑϮϠτϤϟ
ϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟϥήϓΐϴΑΎϧϷϲϠΧΪϟ

البحـث الثاني

ϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟϥήϓΐϴΑΎϧϷϲϠΧΪϟτδϟϰϠϋΔΒγήΘϤϟ ϢΤϔϟ ΔϘΒρ :10-2ϞϜθϟ

5DPDVDP\0 'HVKDQQDYDU8έΪμϤϟ

ϖϴΒτΘΑ ϞΟΆϤϟ ϢϴΤϔΘϟ ΔϴϠϤϋ ϥήϓ ϲϓ ΩϮϗϮϟ ϙϼϬΘγ ξϔΧ ϦϜϤϳ ΎϤϛ
ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹ
Γ˯ΎϔϜϟΔϴϟΎϋ ΕΎϗήΣΐϴϛήΗ R
ϕήΘΣϻ˯ϮϫΔΒδϨΑϢϜΤΘϠϟΓέϮτΘϣΓΰϬΟΐϴϛήΗ R
ϥήϔϟΕΎϗήΣϰϟ·ϪϟϮΧΩϞΒϗϕήΘΣϻ˯ϮϬϟϲϟϭϦΨδϣΐϴϛήΗ R
ΪϘϓϱΩΎϔΘϟΔϠΧΪϟϭΔΟέΎΨϟΐϴΑΎϧϷϭϥήϔϟϥέΪΠϟϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ R
ϮΠϟϰϟ·ΓέήΤϟ
)OXLGL]HG&DWDO\WLF&UDFNLQJ)&& ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋ3-2
ϝϮѧѧ˰ΤΗϲΘϟΕΎϴѧѧ˰ϠϤόϟΔѧѧ˰Όϓϲϓ ϊΎϤϟίΎѧѧ˰ϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴѧ ˰δϜΘϟΔϴѧ ˰ϠϤϋϒϨѧ ˰μΗ
ήϴδϜΘϟΕϼϋΎϔΗϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬΔϤϴϘϟΔѧѧѧ˰ϴϟΎϋΔϔѧѧѧ˰ϴϔΧΕΎϘΘѧѧѧ˰θϣϰϟ·ΔϠϴѧѧѧ˰ϘΜϟΕΎѧѧѧ˰ΠΘϨϤϟ
ϞϋΎϔϣϞΧΩίΎϔΣϞϣΎϋΩϮΟϮΑΓήϴϐλΕΎΌϳΰΟϰϟ·ΔϠϴϘΜϟΕΎΌϳΰΠϠϟϱέήΤϟ
ϥϮѧѧѧѧϜϳϭˬϞѧѧѧѧϋΎϔϤϟϞѧѧѧѧΧΩίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟϭϦΧΎѧѧѧѧδϟϢϴѧѧѧѧϘϠϟϦϴѧѧѧѧΑβϣϼΘѧѧѧѧϟϱήѧѧѧѧΠϳ
ϊΎѧѧѧϤϟκΎѧѧѧμΧϦѧѧѧϣΪѧѧѧϳΪόϟΐѧѧѧδΘϜϳΚѧѧѧϴΤΑˬΔѧѧѧϘϴϗΩΕΎѧѧѧΒϴΒΣϞϜѧѧѧηϰѧѧѧϠϋίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟ
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ΓήѧѧѧѧѧѧѧѧΨΑϷϦѧѧѧѧѧѧѧϣίΎѧѧѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧѧѧϣΎόϟϚѧѧѧѧѧѧѧϟΫΪѧѧѧѧѧѧѧόΑϞѧѧѧѧѧѧѧμϔϳΓήΨΑϷΎѧѧѧѧѧѧѧΑϪѧѧѧѧѧѧѧρϼΘΧΪѧѧѧѧѧѧѧϨϋ
ϞѧѧѧѧϣΎόϟτѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋϲѧѧѧѧϘΒΘϤϟΖѧѧѧѧϳΰϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϴϤϛϱϝΰѧѧѧѧΗϭˬΔѧѧѧѧϠϋΎϔΘϤϟΔѧѧѧѧϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟ
ΞΗϮѧѧѧѧѧϧάѧѧѧѧΧΆΗϚѧѧѧѧϟΫΪѧѧѧѧόΑStripping

steam ωΰѧѧѧѧϨϟ˯ΎѧѧѧѧϣέΎѧѧѧѧΨΑΔτѧѧѧѧγϮΑίΎѧѧѧѧϔΤϟ

ΔѧѧѧΒϏήϟΐѧѧѧδΣ ΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟϦѧѧѧϣΩΪѧѧѧϋϰѧѧѧϟ·ΎϬϠѧѧѧμϓϢΘѧѧѧϳΚѧѧѧϴΣήѧѧѧϴτϘΗΝήѧѧѧΑϰѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧδϜΘϟ
ϰѧѧѧϠϋΐѧѧѧγήΘϤϟϢѧѧѧΤϔϟϕήѧѧѧΤΑϪτϴѧѧѧθϨΘϟϞѧѧѧμϔϨϣ˯Ύѧѧѧϋϭϰѧѧѧϟ·άѧѧѧΧΆϴϓίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟΎѧѧѧϣ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ 11-2 ϞϜθϟ ϦϴΒϳ ϪΤτγ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ11-2ϞϜθϟ

ϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧδϜΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗιήѧѧѧѧϓϢѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϠϳΎѧѧѧѧϤϴϓϭ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟ
ίΎϔΤϟϞϣΎόϟςϴθϨΗΕίΎϏϦϣΔϗΎτϟωΎΟήΘγΔϣϮψϨϣΐϴϛήΗ x
ΕίΎϏϲϓΔϨ ϣΎϜϟΔϗΎτϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛίΎϔΤϟϞϣΎόϟςϴѧѧѧѧѧѧѧθϨΗΔϴϠϤϋϦϋ ΞΘϨϳ
ϩάϫϦϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϦϜϤϳϭˬίΎϔΤϟϞϣΎόϟΕΎΒϴΒΣτѧѧѧѧγϰϠϋΐѧѧѧѧγήΘϤϟϥϮΑήϜϟϕήΘΣ
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ϲϓΔϗ ΎτϟΓ˯Ύϔ ϛϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΗϲϓ ϢϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧδΗΔϴΎΑήϬϛΔϗ Ύρ ϭ ˯Ύϣ έΎΨΑΪϴ ϟϮΗϲϓΓέήΤϟ
(Pellegrino, J., 2007) ΓΎϔμϤϟ
ˬHot Gas Expander ΔϨΧΎѧѧѧ˰δϟΕίΎѧѧѧ˰ϐϟΩΪѧѧѧ˰Ϥѧѧѧ˰ΗΔϟϦϣΔϣϮѧѧѧ˰ψϨϤϟϥϮѧѧѧ˰ϜΘΗ
Ϊ˰ ϟϮ˰ ϣϭˬΔϣϮψϨϤϟωϼϗ·ΓήΘϓ ˯ΎϨΛϡΪΨΘδΗΔϳέΎΨΑΔϔ˰ ϨϋϭˬAir Blower˯Ϯ˰ ϫΦ˰ ϓΎϧϭ
12- 2ϞϜθϟ ϦϴΒϳGear Box ΔϛήΤϟϞѧѧѧ˰Ϙѧѧѧ˰ϨϟΕΎϨϨδϣ Δѧѧѧ˰ΒϠϋϭˬΔϴΎΑήѧѧѧ˰ϬϜϟΔϗΎѧѧѧ˰τϠϟ
ϞϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧѧδϜΘϟΓΪΣϭϲϓίΎϔΤϟϞϣΎόϟςϴѧѧѧѧѧѧθϨΗΕίΎϏϦϣΔϗΎτϟωΎΟήΘѧѧѧѧѧѧγΔϣϮψϨϣ
ϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟ ΓΪΣϭϲϓίΎϔΤϟϞϣΎόϟςϴθϨΗΕίΎϏϦϣΔϗΎτϟωΎΟήΘγΔϣϮψϨϣ :12-2ϞϜθϟ
(FCC) ϊΎϤϟίΎϔΤϟ

Wolschlag, et al, 2009 :έΪμϤϟ

ϲѧѧѧѧѧϓ ίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟςϴѧѧѧѧѧθϨΗΕίΎѧѧѧѧѧϏϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟωΎΟήΘѧѧѧѧѧγΔѧѧѧѧѧϣϮψϨϣϢϫΎѧѧѧѧѧδΗ
ΕΪѧѧѧѧΣϭ ϞѧѧѧѧϤΣξϴѧѧѧѧϔΨΗϭˬΔѧѧѧѧϣΎόϟΔϜΒѧѧѧѧθϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΩήϴΘѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧϔΨΗ
˱ ΎѧѧѧѧόΒΗ ΔϋΎѧѧѧѧγΕϭΎѧѧѧѧΠϴϣ 3ϰѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧμϳϥϦѧѧѧѧϜϤϳϝΪѧѧѧѧόϤΑΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧϤΎϘϟΪѧѧѧѧϴϟϮΘϟ
(Santner, C., 2013) ΓΎϔμϤϟϲϓέήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟωϮϧϭΓΪΣϮϟΔϗΎτϟ
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(Wolschlag, et al., 2009) .ϊΎϤϟίΎϔΤϟ
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ίΎϔΤϟϞϣΎόϠϟΩήΒϣΐϴϛήΗ x
Ϊ˰ѧѧѧѧϴϟϮΗϲѧѧѧѧϓ ήϴ˰ѧѧѧѧδϜΘϟΕϼ˰ѧѧѧѧϋΎϔΗϦѧѧѧѧϋΔ˰ѧѧѧѧΠΗΎϨϟΓέήѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣ ΓΩΎϔ˰ѧѧѧѧΘγϻϦѧѧѧѧϜϤϳ
ϰϤ˰ѧѧѧδϳϱέή˰ѧѧѧΣϝΩΎ˰ѧѧѧΒϣΐ˰ѧѧѧϴϛήΘΑϚѧѧѧϟΫϭˬΔϣΎ˰ѧѧѧόϟΔϜΒ˰ѧѧѧθϟϰѧѧѧϟ·ϪϠϳϮ˰ѧѧѧΤΗϭ ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑ
ϝΎΒϘΘѧѧѧγϲѧѧѧϓΓΪѧѧѧΣϮϟΔѧѧѧϧϭήϣϦϴѧѧѧδΤΗϲѧѧѧϓ ΩήѧѧѧΒϤϟ άѧѧѧϫϢϫΎѧѧѧδϳϭ ίΎ˰ѧѧѧϔΤϟϞ˰ѧѧѧϣΎόϟΩή˰ѧѧѧΒ˰ϣ
ΓέήѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΪΑϢϜΤΘѧѧѧϟϦѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧϴΣˬϰѧѧѧϠϋϥϮѧѧѧΑήϛΐѧѧѧγέΔΒѧѧѧδϧϭΔѧѧѧϓΎΜϛΔѧѧѧΟέΪΑϢϴѧѧѧϘϟ
Ϣ˰ϴϘϠϟ ϲϓ ϥϮΑήϜϟ ΐγέ ΔΒδϨϟ ˱ ΎόΒΗ ήϴϐΘΗ ϲΘϟ ίΎϔΤϟ ϞϣΎόϟ
ϲѧѧѧϓ ίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟΩήѧѧѧΒϣΐѧѧѧϴϛήΗϦѧѧѧϣΓΪѧѧѧϟϮΘϤϟΔѧѧѧϳέήΤϟΔѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧϴϤϛΕέΪѧѧѧϗ
ϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧѧϴϠϣ 65ϲϟϮѧѧѧѧѧѧΤΑ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΒϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϤϟϯΪѧѧѧѧѧѧΣ·
ϒѧѧѧѧϟ 210 ˱ ΎѧѧѧѧπϳϝΩΎѧѧѧѧόΗϭˬ ˯ΎѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧΨΑϦѧѧѧѧϣΔϋΎѧѧѧѧδϟϦρ 25ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧϣϭˬΔϋΎѧѧѧѧδϟ
ΎѧѧѧѧϬΘϗΎρΓΪѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧϟΫϭˬ ςѧѧѧѧϘϓϦϴΘϨѧѧѧѧγϝΎѧѧѧѧϤϟαέΩΩήΘѧѧѧѧγϦѧѧѧѧϣίϭ ΔϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓέϻϭΩ
(Venkatesan, V., Iordanova, N., 2003)ϱΏϒϟ 70ΔϴΟΎΘϧϹ
ϦΧΎδϟϢϴϘϠϟϝΎΧΩ· x
ϢϴѧѧѧѧϘϠϟϞΒϘΘѧѧѧѧδΗϞϜѧѧѧѧθΑϊΎѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕΪѧѧѧѧΣϭ ϢѧѧѧѧψόϣϢϤѧѧѧѧμΗ
ΕΪѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧϓΉέΎѧѧѧρΙϭΪѧѧѧΣΪѧѧѧϨϋΓΪѧѧѧΣϮϟϒѧѧѧϗϮΗϱΩΎѧѧѧϔΘϟϚѧѧѧϟΫϭ ˬΔϴτѧѧѧγϭΕΎѧѧѧϧΰΧϦѧѧѧϣ
ϲτѧѧѧγϮϟϊѧѧѧΟήϟϦѧѧѧϣΓέήѧѧѧΤϟωΰѧѧѧϧϲѧѧѧϓϢϴѧѧѧϘϠϟΓΩϭήѧѧѧΑϦѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧγϻϭˬϢϴѧѧѧϘϠϟΔѧѧѧΠΘϨϤϟ
ΔϗΎτϠϟ ˱ ήϴΒϛ ˱ έΪϫΐΒδΗΔϘϳήτϟϩάϫϥϻ·ˬ Pump around reflux
ϥϭΩΓήηΎΒϣϦΧΎδϟϢϴϘϠϟϝΎΧΩ·ϥ ϲϓΎμϤϟϯΪΣ·ϲϓ ϦϴϠϐθϤϟϯΪϟΩΎϘΘϋϻϥΎϛ
ΓέήΤϟωΰϧϰϠϋϱέήΤϟϝΩΎΒϤϟΓέΪϗϑΎόο·ϰϟ·ϱΩΆϳϲτγϮϟϥΰΨϟήΒϋέϭήϤϟ
ΕΪϛϞϴϐθΘϟϑϭήυϭΔϴγΪϨϬϟϢϴϣΎμΘϠϟΔϘϴϗΪϟΔόΟήϤϟϥϻ·ˬϲτγϮϟϊΟήϟϦϣ
ΝήΑϞϤϋϑϭήυϭϱέήΤϟϝΩΎΒϤϟΔϗΎρήΛ΄ΘΗϥϥϭΩϢϴϘϠϟΓέήΣΔΟέΩϊϓέΔϴϧΎϜϣ·
ϒϟ 600ϝΩΎόϳΎϣήϴϓϮΗϰϟ·ϞϴϐθΘϟϑϭήυϲϓςϴδΒϟϞϳΪόΘϟάϫϯΩΪϗϭήϴτϘΘϟ
ΔϴϠϤόϟΐϠτΘΗϢϟΚϴΣˬΔϳέΎϤΜΘγϒϴϟΎϜΗΔϳϊϓΩϰϟ·ΔΟΎΤϟϥϭΩˬΔϨδϟϲϓϲϜϳήϣέϻϭΩ
ϱάϟϲΒϧΎΠϟςΨϟϰϠϋϡΎϤμϟΘϓϭΩήΒϤϟϭϢϴϘϠϟϥΰΧϰϟ·ϞΧΪϟϡΎϤμϟϕϼϏ·ϯϮγ
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ϝϮΧΩςτΨϣ 13-2 ϞϜθϟϦϴΒϳϱέήΤϟ ϝΩΎΒϤϟϰϟ·ΓήηΎΒϣϦΧΎδϟϢϴϘϠϟϝϮΧΪΑϤδϳ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋ ϰϟ· ϦΧΎδϟ ϢϴϘϠϟ

البحـث الثاني

FCC ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟ ΔϴϠϤϋϰϟ·ϢϴϘϠϟ ϝϮΧΩςτΨϣ : 13-2 ϞϜθϟ

Hydrocracking ϲϨϴΟϭέΪϴϬϟήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋ4-2
Fixed bed ΖѧѧѧѧΑΎΛήϳήѧѧѧѧγϱΫϞѧѧѧѧϋΎϔϣϲѧѧѧѧϓϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧѧδϜΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϢΘѧѧѧѧΗ
ΩϮѧѧѧѧѧѧѧΟϮΑ ϡ°400ϲϟϮѧѧѧѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧѧѧѧμΗΓέήѧѧѧѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧѧѧѧΟέΩϭϊѧѧѧѧѧѧѧϔΗήϣςϐѧѧѧѧѧѧѧοΖѧѧѧѧѧѧѧΤΗ
.ϦϴΟϭέΪϴϬϟ
-ςϐѧѧѧѧο ϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧυϢϴѧѧѧѧϗωΎѧѧѧѧϔΗέΎΑϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧѧδϜΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋΰѧѧѧѧϴϤΘΗ
ςΒΗήѧѧѧѧϳϚϟάѧѧѧѧϟˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟΩϮѧѧѧѧΟϮΑήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕϼϋΎѧѧѧѧϔΗΎѧѧѧѧϬϴϓϢΘѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧΘϟ ΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩ
ϊѧѧѧѧѧϓέϭ ˬΦѧѧѧѧѧοϭ ˬϦϴΨѧѧѧѧѧδΘΑΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϦѧѧѧѧѧϣ ϲѧѧѧѧѧδϴήϟ˯ΰѧѧѧѧѧΠϟ
ϚϠϬΘѧѧѧѧѧδΗΎѧѧѧѧϤϛϞѧѧѧѧѧϋΎϔϤϟϲѧѧѧѧϓήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕϼϋΎѧѧѧѧѧϔΘϟΔΒѧѧѧѧγΎϨϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟϰѧѧѧѧѧϟ·ϞΎѧѧѧѧδϟςϐѧѧѧѧο
ΞΘѧѧѧϨϳϱάѧѧѧϟϞѧѧѧϋΎϔϤϟήѧѧѧΒϋςϐѧѧѧπϟϕήѧѧѧϓϰѧѧѧϠϋΐѧѧѧϠϐΘϠϟΔѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧϣΓήѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧϴϤϛ ΓΪѧѧѧΣϮϟ
ˬϞѧѧѧϋΎϔϤϠϟΔѧѧѧϴϠΧΪϟ˯ΰѧѧѧΟϷϰѧѧѧϠϋϭˬίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟτѧѧѧγϰѧѧѧϠϋΐѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧϤΠΗϦѧѧѧϋ
ϞѧѧѧϋΎϔϤϟήѧѧѧΒϋΓέΎѧѧѧϤϟϞϮѧѧѧδϟςϐѧѧѧοϊѧѧѧϓήϟΔѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϊѧѧѧϔΗήϳϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭ
.ϲϨϴΟϭέΪϴϬϟήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋήϴγςτΨϣ 14-2ϞϜθϟ ϦϴΒϳ
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ϲϨϴΟϭέΪϴϬϟήϴδϜΘϟΔϴϠϤϋήϴγ ςτΨϣ :14-2ϞϜθϟ

ΩϮѧѧѧѧϬΠϟϪѧѧѧѧΟϮΘΗ ϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕΪѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧϔΨΘϟ
ΔϴϟΎΘϟ Ε˯ήΟϹ άϴϔϨΗϮΤϧ
ΓέϮτΘϣΓίΎϔΣϞϣϮϋέΎϴΘΧ x
ήѧѧѧѧѧΒϋςϐѧѧѧѧѧπϟϕήѧѧѧѧѧϓωΎѧѧѧѧѧϔΗέϦѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧΠΗΎϨϟ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξѧѧѧѧѧϔΧϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
ΐѧѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧѧοϮΘϟΔѧѧѧѧϣϭΎϘϣΓίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣϮόϟϦѧѧѧѧϣΓέϮѧѧѧѧτΘϣωϮѧѧѧѧϧέΎѧѧѧѧϴΘΧΎΑϞѧѧѧѧϋΎϔϤϟ
ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϠΧΪϟ˯ΰѧѧѧѧѧΟϸϟΓέϮѧѧѧѧѧτΘϣϢϴϣΎѧѧѧѧѧμΗϭωϮѧѧѧѧѧϧέΎѧѧѧѧѧϴΘΧϦѧѧѧѧѧϜϤϳΎѧѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧѧϴϧϮΑήϜϟ
ˬΩΪѧѧѧδϧϻΙϭΪѧѧѧΣϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧΗϖρΎѧѧѧϨϣϲѧѧѧϓΐѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧϤΠΗϊѧѧѧϨϣϰѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧδΗϞѧѧѧϋΎϔϤϟ
 %HDXELHQ5 ϞϮδϟέϭήϤϟϖϴόϤϟςϐπϟωΎϔΗέϲϟΎΘϟΎΑϭ
ϱέήΤϟϞϣΎϜΘϟϦϴδΤΗ x
ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳϪѧѧѧѧѧѧѧϧΈϓ Exothermic ΓέήѧѧѧѧѧѧѧΤϠϟ ΓήѧѧѧѧѧѧѧηΎϧ ήϴѧѧѧѧѧѧѧδϜΘϟΕϼϋΎѧѧѧѧѧѧѧϔΗϥΎѧѧѧѧѧѧѧϤΑ
ϰѧѧѧϠϋϞѧѧѧϤΤϟξϴѧѧѧϔΨΘϟΔѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟΔτѧѧѧγϮΑϢϴѧѧѧϘϠϟϦϴΨѧѧѧδΗϲѧѧѧϓΎѧѧѧϬϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻ
ϦϴѧѧѧδΤΗϥΔѧѧѧϴϠϤόϟΏέΎѧѧѧΠΘϟ ΕΪѧѧѧϛΪѧѧѧϗϭΩϮѧѧѧϗϮϟϦѧѧѧϣΓήѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧϴϤϛϚϠϬΘѧѧѧδϳϱάѧѧѧϟϥήѧѧѧϔϟ
ˬ-ϝΪѧѧѧѧόϤΑΓΪѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξѧѧѧѧϔΨϳϥϦѧѧѧѧϜϤϳϱέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟ
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ϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟτѧѧѧγϊϴѧѧѧγϮΗϭΓΪѧѧѧϳΪΟΔѧѧѧϳέήΣΕϻΩΎѧѧѧΒϣΔϓΎѧѧѧο·ϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϚѧѧѧϟΫϭ
ΔϠϣΎόϟΓΪΣϮϟϲϓΔϤΎϘϟΕϻΩΎΒϤϠϟ
ΔϴϜϴϟϭέΪϴϬϟΔϗΎτϟωΎΟήΘγΕΎϔϨϋϡΪΨΘγ x
ςϐѧѧѧѧѧѧπϟΔѧѧѧѧѧѧϴϟΎόϟρϮѧѧѧѧѧѧτΨϟξѧѧѧѧѧѧόΑϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϨϣΎϜϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟωΎΟήΘѧѧѧѧѧѧγϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ
ςϐѧѧѧπϟϦѧѧѧϣϞϮѧѧѧδϟΩΪѧѧѧϤΗΓϮѧѧѧϘΑΔѧѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣΕΪѧѧѧόϣήϳϭΪѧѧѧΘϟϡΪΨΘѧѧѧδΗΕΎѧѧѧϔϨϋϡΪΨΘѧѧѧγΎΑ
ϥϷ ˱ ήѧѧѧѧψϧϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧѧδϜΘϟΓΪѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧϓ ΎϳΩΎѧѧѧѧμΘϗΔѧѧѧѧϳΪΠϣΔѧѧѧѧϘϳήτϟϩάѧѧѧѧϫ ήѧѧѧѧΒΘόΗϭ
ΔϴϟΎϋςϐοϢϴϗΖΤΗϞϤόϳΓΪΣϮϟϩάϫϲϓϞϋΎϔϤϟ


HydrotreatingΔϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔΠϟΎόϤϟΔϴϠϤϋ:5-2

ΕΎϘΘѧѧѧθϤϟϦѧѧѧϣΖѧѧѧϳήΒϜϟωΰѧѧѧϧΪѧѧѧΒϣϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧΠϟΎόϤϟΔѧѧѧϴϠϤϋΪѧѧѧϤΘόΗ
ϞѧѧѧѧѧϋΎϔϣϞѧѧѧѧѧΧΩ Catalyst

ίΎѧѧѧѧѧϔΣϞѧѧѧѧѧϣΎϋΩϮѧѧѧѧѧΟϮΑϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟ

ΕήѧѧѧѧѧѧτϘϤϠϟΔѧѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋήϴѧѧѧѧѧѧγ 15-2 ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ ΔѧѧѧѧѧѧΟέΪϬϟ
.ϰτγϮϟ
ϰτγϮϟΕήτϘϤϠϟΔϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔΠϟΎόϤϟΔϴϠϤϋήϴγ:15-2ϞϜθϟ
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ΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϠϟΪѧѧѧѧϟϮϤΑΕΪѧѧѧѧόϤϟϩάѧѧѧѧϫϞѧѧѧѧλϮΗϭˬξϔΨϨѧѧѧѧϤϟςϐѧѧѧѧπϟϰѧѧѧѧϟ·ϲϟΎѧѧѧѧόϟ
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ΔѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϒόѧѧѧѧοΏΎΒѧѧѧѧγϢѧѧѧѧψόϣΩϮѧѧѧѧόΗ
ήѧѧѧΒϋΓέήѧѧѧΤϟϦѧѧѧϣΓήѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧϴϤϛωΎϴѧѧѧοϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳϱάѧѧѧϟϱέήѧѧѧΤϟϞѧѧѧϣΎϜΘϟκѧѧѧϘϧϰѧѧѧϟ·
ϢϴѧѧѧѧϘϠϟϦϴΨѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϬϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϦѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϴϮϬϟΡϭήѧѧѧѧϤϟϭΔѧѧѧѧϴΎϤϟΕΩήѧѧѧѧΒϤϟ
Ε˯ήѧѧѧѧѧΟϹϊѧѧѧѧѧΒΘΗΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟϭΓΪѧѧѧѧѧΣϮϟϰѧѧѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧѧѧϟ
:RUUHOO(&RUVWHQ0 *DOLWVN\&  ΔϴϟΎΘϟ
ϞϋΎϔϤϟϢϴϤμΗϞϳΪόΗ x
ϞѧѧѧѧϣΎΤϟήϳήѧѧѧѧδϟήѧѧѧѧΒϋϞϮѧѧѧѧδϟωίϮѧѧѧѧΗϢϴѧѧѧѧψϨΘϟϞѧѧѧѧϋΎϔϤϟϢϴϤѧѧѧѧμΗϞϳΪѧѧѧѧόΗϦѧѧѧѧϜϤϳ
ˬίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟϭΔѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΓΩΎѧѧѧϤϟϦϴѧѧѧΑαΎѧѧѧϤΘϟΡϮτѧѧѧγΩΩΰѧѧѧΗΚѧѧѧϴΤΑˬίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϠϟ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟϭΔϗΎτϠϟϞϗϙϼϬΘγϭΖϳήΒϜϟωΰϧΓ˯ΎϔϛϊϓέϲϓϢϫΎδϳΎϤϣ
ϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟτγΔΣΎδϣΓΩΎϳί x
ΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϟϲѧѧѧѧϓϱέήѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧΒΘϟτѧѧѧѧγΔΣΎѧѧѧѧδϣϭϢѧѧѧѧΠΣϞϳΪѧѧѧѧόΗϥ·
ήϴϓϮѧѧѧѧΗϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδϳˬϥήѧѧѧѧϔϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϟϮΧΩϞѧѧѧѧΒϗϢϴѧѧѧѧϘϠϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓήϟˬΔѧѧѧѧϴϟϭϷ
ϥήϔϟϲϓΩϮϗϮϟϙϼϬΘγ
ϞϋΎϔϤϟϦϣΝέΎΨϟίΎϐϟϦϣϞΎδϟϞμϔϟ˯ΎϋϭΐϴϛήΗ x
ϞѧѧѧѧѧΒϗϞѧѧѧѧѧϋΎϔϤϟϦѧѧѧѧѧϣ ΝέΎѧѧѧѧѧΨϟίΎѧѧѧѧѧϐϟϦѧѧѧѧѧϣϞΎѧѧѧѧѧδϟϞѧѧѧѧѧμϔϟ˯ΎѧѧѧѧѧϋϭΔϓΎѧѧѧѧѧο· ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
ϦΧΎѧѧѧѧѧѧδϟϞΎѧѧѧѧѧѧδϟΓέήѧѧѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧѧѧγϼϟϚѧѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴϮϬϟΕΩήѧѧѧѧѧѧΒϤϟϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧѧѧϟϮΧΩ
ϦΧΎѧѧѧѧѧδϟϞΎѧѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧѧϴϤϛξϴѧѧѧѧѧϔΨΗϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬωΰѧѧѧѧѧϨϟΝήѧѧѧѧѧΑϢϴѧѧѧѧѧϘϟϦϴΨѧѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧѧϓ ϡ°
ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϒѧѧѧѧѧѧϴϔΨΗϰѧѧѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧѧѧϤϣˬΔѧѧѧѧѧѧϴϮϬϟΕΩήѧѧѧѧѧѧΒϤϟϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧѧѧѧϟ
ϲѧѧѧϓΩϮѧѧѧϗϮϟϙϼϬΘѧѧѧγξѧѧѧϔΧϲѧѧѧϓϞϳΪѧѧѧόΘϟϢϫΎѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϛΕΩήѧѧѧΒϤϟϩάѧѧѧϫϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟ
ϊѧѧѧϓέϲѧѧѧϓϝΩΎѧѧѧΒϤϟϦѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧγϻϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϞѧѧѧϋΎϔϤϟϰѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧϟϢϴѧѧѧϘϠϟϦϴΨѧѧѧδΗϥήѧѧѧϓ
έΎѧѧѧѧδϣϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧϧέΎϘϣ -ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧΒϳϥήѧѧѧѧϔϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧϟϮΧΩϞѧѧѧѧΒϗϢϴѧѧѧϘϠϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΩ
ΪϳΪΟϞλΎϓΐϴϛήΗΪόΑϭϞΒϗϞϋΎϔϤϟϦϣΝέΎΨϟ
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ΪϳΪΟϞλΎϓΔϓΎο·ΪόΑϭϞΒϗϞϋΎϔϤϟϦϣΝέΎΨϟέΎδϣϦϴΑΔϧέΎϘϣ :16-2 ϞϜθϟ

ϦѧѧѧϣϪѧѧѧϴϠϋϝϮѧѧѧμΤϟϦѧѧѧϜϤϳϱάѧѧѧϟήѧѧѧϴΒϜϟϱέήѧѧѧΤϟΩϭΩήѧѧѧϤϟϦѧѧѧϣϢϏήѧѧѧϟϰѧѧѧϠϋϭ
ϞѧѧѧѧϣΎόϟ ήѧѧѧѧϤϋϰѧѧѧѧϠϋϲΒϠѧѧѧѧδϟαΎѧѧѧѧϜόϧϻΎѧѧѧѧϬϤϫˬΕΎϴΒϠѧѧѧѧδϟξѧѧѧѧόΑϪѧѧѧѧϟϥϻ·έΎѧѧѧѧϴΨϟάѧѧѧѧϫ
ˬCycle LengthςϴѧѧѧѧθϨΘϟϲѧѧѧѧΘϴϠϤϋϦϴѧѧѧѧΑΔϠѧѧѧѧλΎϔϟΔѧѧѧѧϴϨϣΰϟΓήѧѧѧѧΘϔϟήϴѧѧѧѧμϘΗϭ ˬίΎѧѧѧѧϔΤϟ
ΔѧѧѧϘϠτϨϤϟΕίΎѧѧѧϐϟΔΒѧѧѧδϧΓΩΎѧѧѧϳίϦѧѧѧϋΞΗΎѧѧѧϨϟϦϴΟϭέΪѧѧѧϴϬϟΓϭΎѧѧѧϘϧ νΎѧѧѧϔΨϧΐΒѧѧѧδΑϚѧѧѧϟΫϭ
ϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒηϰϟ·ϦΧΎδϟΪϳΪΠϟϞλΎϔϟϰϠϋϦϣ
ΓέϮτΘϣϢϜΤΗΓΰϬΟΔϣϮψϨϣΐϴϛήΗ x
ϲѧѧѧΘϟϢϴѧѧѧϘϟΪѧѧѧϨϋϞϴϐѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧυςΒѧѧѧοϲѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧϤϬϣ ˱ έϭΩ ϢϜΤΘѧѧѧϟΓΰѧѧѧϬΟΐѧѧѧόϠΗ
ΐѧѧѧѧѧϴϛήΗϢѧѧѧѧѧΗˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϠόϓˬΎϴϧΪѧѧѧѧѧϟΩϭΪѧѧѧѧѧΤϟϦϤѧѧѧѧѧοΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϦϤѧѧѧѧѧπΗ
SASOLΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓΓέϮѧѧѧѧѧτΘϣϢѧѧѧѧѧϜΤΗΔѧѧѧѧѧϣϮψϨϣ
ξѧѧѧѧѧϔΧϭˬΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟΔΒѧѧѧѧѧδϧϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ήѧѧѧѧѧϴΒϛ ˱ ΎϨѧѧѧѧѧδΤΗΞΎѧѧѧѧѧΘϨϟΕήѧѧѧѧѧϬυϭˬΎѧѧѧѧѧϴϘϳήϓΏϮѧѧѧѧѧϨΠΑ
ΓΪѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗ ϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋ.%12ϝΪѧѧѧѧόϤΑϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ
ΕίΎѧѧѧѧѧϐϟ ΔѧѧѧѧѧϴϤϛϊѧѧѧѧѧΟήΗϭˬϥήѧѧѧѧѧϔϟϲѧѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧѧόϣξѧѧѧѧѧϔΧϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣ
ςѧѧѧѧѧϘϓϦϳήϬѧѧѧѧѧηωϭήѧѧѧѧѧθϤϟϝΎѧѧѧѧѧϣαέΩΩήΘѧѧѧѧѧγϦѧѧѧѧѧϣίϥΎѧѧѧѧѧϛϭˬΔϠόѧѧѧѧѧθϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧϠΣήϤϟ
(Worrell, E., Corsten, M., & Galitsky, C., 2015)
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Catalytic reformingίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΘϟ ΔϴϠϤϋ :6-2
.ΎѧѧѧѧѧΜϓΎϨϠϟϲϧΎѧѧѧѧѧΘϛϭϷϢϗήѧѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧѧϓέϰѧѧѧѧѧϟ· ίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑ ΐϳάѧѧѧѧѧϬΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋϑΪѧѧѧѧѧϬΗ
ϮѧѧѧѧѧѧѧϫΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϠϟΔѧѧѧѧѧѧѧϐϟΎΑΔѧѧѧѧѧѧѧϴϤϫϭΫϲΒϧΎѧѧѧѧѧѧѧΟΞΘѧѧѧѧѧѧѧϨϣΐϳάѧѧѧѧѧѧѧϬΘϟΕϼϋΎѧѧѧѧѧѧѧϔΗϦѧѧѧѧѧѧѧϋ ΞΘѧѧѧѧѧѧѧϨϳϭ
ϞѧѧѧѧѧϋΎϔϤϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΎѧѧѧѧѧϬϟΎΧΩ·ϞѧѧѧѧѧΒϗΎѧѧѧѧѧΜϓΎϨϟΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣϲѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧϨϣ˯ΰѧѧѧѧѧΟϚϠϬΘѧѧѧѧѧδϳˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟ
ϰѧѧѧѧѧϟ·ϝϮѧѧѧѧѧΤϳϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟϦѧѧѧѧѧϣήѧѧѧѧѧΒϛϷ˯ΰѧѧѧѧѧΠϟϭˬϥΩΎѧѧѧѧѧόϤϟϭΖѧѧѧѧѧϳήΒϜϟϦѧѧѧѧѧϣΎϬѧѧѧѧѧμϴϠΨΘϟ
.ΓΎϔμϤϟϲϓΔϣΎόϟ ΔϜΒθϟ
ˬίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟςϴѧѧѧѧθϨΗΔѧѧѧѧϘϳήτϟ ˱ ΎѧѧѧѧόΒΗίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧϬΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϒϨѧѧѧѧμΗ
άѧѧѧѧΧΆϳΚѧѧѧѧϴΣˬContinuous

Catalytic ReformingήϤΘѧѧѧѧδϣςϴѧѧѧѧθϨΗΎѧѧѧѧϣ·ϲѧѧѧѧϬϓ

ΓήѧѧѧΩϲѧѧѧϓ ΓΪѧѧѧΣϮϟΩϮѧѧѧΟϭ˯ΎѧѧѧϨΛϪτϴѧѧѧθϨΗϢΘѧѧѧϳϭΕϼϋΎѧѧѧϔϤϟϦѧѧѧϣίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟϦѧѧѧϣ˯ΰѧѧѧΟ
ϒѧѧѧѧѧϴϗϮΗΎѧѧѧѧѧϬϴϓϢΘѧѧѧѧѧϴϓ Semi-regenerative ϊѧѧѧѧѧτϘΘϤϟςϴѧѧѧѧѧθϨΘϟΔѧѧѧѧѧϘϳήρΎѧѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧѧϤόϟ
ΔΘѧѧѧѧγϦϴѧѧѧѧΑΡϭήѧѧѧѧΘΗΔѧѧѧѧότϘΘϣΕήѧѧѧѧΘϓϝϼѧѧѧѧΧ ίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟςϴѧѧѧѧθϨΘϟϞѧѧѧѧϣΎϜϟΎΑΓΪѧѧѧѧΣϮϟ
ίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΎѧѧѧѧΜϓΎϨϟΐϳάѧѧѧѧϬΗΔѧѧѧѧϴϠϤϋ ςѧѧѧѧτΨϣ 17-2ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳ .ϦϴΘϨѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϟ·ήϬѧѧѧѧη
ϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧϬΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋςѧѧѧѧτΨϣ 18-2ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧϤϛήϤΘѧѧѧѧδϤϟςϴѧѧѧѧθϨΘϟΔѧѧѧѧϘϳήτΑ
.ϊτϘΘϤϟςϴθϨΘϟΎΑίΎϔΤϟ
ήϤΘδϤϟςϴθϨΘϟΔϘϳήτΑίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΘϟΔϴϠϤϋςτΨϣ :17-2ϞϜθϟ
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ϊτϘΘϤϟςϴθϨΘϟΎΑ ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΎΜϓΎϨϟΐϳάϬΗΔϴϠϤϋςτΨϣ :18-2 ϞϜθϟ

ΔγέΩϝϼΧϦϣίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΎΜϓΎϨϟΐϳάϬΗΓΪΣϭΕΎΠΘϨϣϞμϓΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϦϜϤϳ
˯ήΟ·ϭΔϗΎτϟέΪϫΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟϦϛΎϣϷϦϋϒθϜϟϭˬϞμϔϟ ΩϮϤόϟΔϳέήΤϟΔϧίϮϤϟ
ΎϬϤϫˬΔΒγΎϨϤϟΔϴΤϴΤμΘϟΕϼϳΪόΘϟξόΑ
ΕίΎϐϟϞμϓΩϮϤϋϦϣΝέΎΨϠϟϲϓΎο·ϒΜϜϣΐϴϛήΗ x
ΐϳάϬΘϟΓΪΣϭϲϓΕίΎϐϟϞμϓΩϮϤϋϦϣΝέΎΨϠϟϲϓΎο·ϒΜϜϣΐϴϛήΗΪϋΎδϳ
ΎϬϠϴΣήΗϭˬΔϔΛΎϜΘϤϟήϴϏΔπΎϔϟΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΕίΎϐϟέΪϫξϔ ΧϲϓίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ
ˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠόϓ .ΔϠόθϟ ϲϓ ΎϬϗήΣ Ϧϣ ˱ϻΪΑΩϮϗϮϛΎϬϨϣΓΩΎϔΘγϼϟΕίΎϐϟϞμϓΓΪΣϭϰϟ·
ϲΘϟΔπΎϔϟΕίΎϐϟΝΎΘϧ·ΔΒδϧϲϓωΎϔΗέΙϭΪΣΔϴϜϳήϣϷϲϓΎμϤϟϯΪΣ·ϲϓφΣϮϟ
ϦϣΔΠΘϨϤϟ LPGϝΎδϤϟϝϭήΘΒϟίΎϏΔϴϤϛΏΎδΣϰϠϋϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒηϰϟ·ϝϮΤΗ
ΓέήΣΔΟέΩωΎϔΗέϰϟ·ΩϮόϳΔϠϜθϤϟΐΒγϥϞϴϠΤΘϟΞΎΘϧΕήϬυΪϗϭϞμϔϟ˯Ύϋϭ
ϞΣϦϜϣΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟϰϠϋΐγΎϨϤϟϞϳΪόΘϟ˯ήΟΈΑϭˬΩϮϤόϟϰϠϋϰϟ·ϊΟήϟ
ϝϭήΘΒϟίΎϏΔϴϤϛΓΩΎϳίϰϟ·ϯΩΎϤϣˬήϴτϘΘϟ ΩϮϤϋϲϓϞμϔϟΩϭΩήϣϦϴδΤΗϭˬΔϠϜθϤϟ
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ϲϓ ΔϗΎ˰τϟ Γ˯Ύ˰˰ϔϛ ϊ˰˰ϓέ Ϧϋ ˱ϼ˰πϓ ˬΔϨδϟ ϲϓ ϞϴϣήΑ 65000 έΪϘϤΑ ΞΘϨϤϟ ϝΎδϤϟ
ΓΪ˰˰ΣϮϟ
ΔϴϟΎϋϞμϓΓ˯ΎϔϜΑΰϴϤΘΗΕΎΠΘϨϤϟϞμϓΩϮϤϋϲϓ ΓέϮτΘϣϲϧϮλΐϴϛήΗ x
ϞΧΪϟϕήΘΣϻ˯ϮϬϟϲϟϭϦΨδϣΐϴϛήΗϭˬϥήϔϟϥέΪΠϟϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ x
ϲΘϟΔϤϴϘϟΎΑϦϴΠδϛϷΔΒδϧςΒπϟ ϕήΘΣϻ˯ϮϬΑϢϜΤΘϟϡΎψϧϞϳΪόΗϭˬϥήϔϟϰϟ·
ΩϮϗϮϠϟϞϣΎϛϕήΘΣϦϤπΗ
ςΧϝϼΧ Ϧϣ ϦΧΎγϢϴϘϠΑΎϬϟΪΒΘγϭΕΎϧΰΨϟϦϣϢϴϘϟϝΎΒϘΘγϦϣϦϜϣΎϣΪΤϟ x
ήϴϓϮΗ ϦϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭˬΕΎϧΰΨϟϰϟ·ΎϬϠϴΣήΗϞΒϗ ΕΪΣϮϟ ϦϣΔΠΘϨϤϟΎΜϓΎϨϠϟήηΎΒϣ
ϞϋΎϔϤϟϰϟ·ϪϟϮΧΩϞΒϗϢϴϘϠϟΓέήΣΔΟέΩϊϓήϟϥήϔϟϲϓϡίϼϟΩϮϗϮϟ
ΔϴϟΎϋΔϴϧΪόϣςϼΧϦϣΔϋϮϨμϣΎϔλϰϠϋϱϮΘΤϳ έϮτΘϣϱέήΣϝΩΎΒϣϡΪΨΘγ x
ϞϋΎϔϤϟϦϣΝέΎΨϟϭϢϴϘϠϟϦϴΑϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟΔϗΎρϊϓέϲϓϢϫΎδϳϥϦϜϤϳˬΓΩϮΠϟ
ˬϢψΘϨϤϟΓΪΣϮϟϞϤϋΓήΘϓ˯ΎϨΛϢϴϘϠϟϦϴΨδΗϥήϓϦϋ˯ΎϨϐΘγϻΎΑϤδϳϱάϟΪΤϟϰϟ·
(Barnes, P., et al., 2005)ΔϗΎτϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛήϴϓϮΗϲϟΎΘϟΎΑϭ
ϦѧѧѧѧϣϝΩΎѧѧѧѧΒϣΐѧѧѧѧϴϛήΘΑˬΔϴѧѧѧѧδϧήϔϟϝΎѧѧѧѧΗϮΗ"Δϛήѧѧѧѧη ΖѧѧѧѧϣΎϗˬϝΎѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠόϓ
-ϱΪѧѧѧϧΎϣέϮϧΓΎϔѧѧѧμϣϲѧѧѧϓίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧϬΘϟΓΪѧѧѧΣϭϲѧѧѧϓΔѧѧѧϣϮΤϠϤϟΎϔѧѧѧμϟωϮѧѧѧϧ
ˬΎѧѧѧѧϬϜϠϤΗϲѧѧѧѧΘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΞϣΎѧѧѧѧϧήΑέΎѧѧѧѧρ·ϲѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧϟΫϭˬΎѧѧѧѧδϧήϓ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧϣ50ϲϟϮѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧϬϴϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϞѧѧѧѧΜϤϳϲѧѧѧѧΘϟϭ
ςѧѧѧѧϔϧϦѧѧѧѧρϥϮѧѧѧѧϴϠϣ 8ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧϣϭˬΔϛήѧѧѧθϟΎѧѧѧѧϬϜϠϤΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟ ΕѧѧѧѧθϨϤϟΔѧѧѧϋϮϤΠϣ
ςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗωϭήѧѧѧθϣϞѧѧѧόΠϳΎѧѧѧϣάѧѧѧϫϭΔϨѧѧѧδϟϲѧѧѧϓΊϓΎѧѧѧϜϣ
ΔϳέϭήѧѧѧѧοϭΔѧѧѧѧϣΎϫΔѧѧѧѧλήϓϩέΎѧѧѧѧΒΘϋΎΑΓέΩϹϡΎѧѧѧѧϤΘϫΔѧѧѧѧϣΪϘϣϲѧѧѧѧϓΔϛήѧѧѧѧθϟϩάѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧόΑΎΘϟ
ΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϤΑΔϛήѧѧѧѧѧθϟϡΰѧѧѧѧѧΘϟϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧѧѧϜΗξϴѧѧѧѧѧϔΨΘϟ
19-2ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳ(Coppin, D., et al., 2011) .ΕΎѧѧѧΛΎόΒϧϻξѧѧѧϔΨΑΔѧѧѧλΎΨϟ
ΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓ έϮѧѧѧѧѧτΘϣϱέή˰ѧѧѧѧѧΣϝΩΎѧѧѧѧѧΒϣΔϓΎѧѧѧѧѧο·ΪѧѧѧѧѧόΑϭϞѧѧѧѧѧΒϗΐϳάѧѧѧѧѧϬΘϟΓΪѧѧѧѧѧΣϭςѧѧѧѧѧτΨϣ
ϱΪϧΎϣέϮϧ
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ϱΪϧΎϣέϮϧΓΎϔμϣϲϓ έϮτΘϣϱέή˰ΣϝΩΎΒϣΔϓΎο·ΪόΑϭϞΒϗΐϳάϬΘϟΓΪΣϭςτΨϣ :19-2ϞϜθϟ

Coppin, D., et al., 2011έΪμϤϟ

ΓΪϧΎδϤϟΕΪΣϮϟ :7-2
ΕΎϣΪѧѧѧѧΧϭΩϮѧѧѧѧϣήϓϮѧѧѧѧΗΓΪϧΎѧѧѧѧδϣΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϰѧѧѧѧϠϋςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗ ϲϓΎѧѧѧѧμϣϱϮѧѧѧѧΘΤΗ
ΔѧѧѧѧѧϓΎϜΑΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧϣΎϫ ˱ ˯ΰѧѧѧѧѧΟϚϠϬΘѧѧѧѧѧδΗϭˬΝΎѧѧѧѧѧΘϧϹΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋέήϤΘѧѧѧѧѧγϻΔϳέϭήѧѧѧѧѧο
ΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧϣ50ϦѧѧѧѧѧϣήѧѧѧѧѧΜϛϰѧѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧѧμϳϥϦѧѧѧѧѧϜϤϳ ΎϬϟΎϜѧѧѧѧѧη
ΕΎϜΒѧѧѧηϭˬΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧϗΎτϟϭέΎѧѧѧΨΒϟΕΪѧѧѧϟϮϣϭˬϥήѧѧѧϓϷΩϮѧѧѧϗϭΕΎϜΒѧѧѧη Ϧѧѧѧϣ ϥϮѧѧѧϜΘΗϭ
ΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟϭϡΎѧѧѧѧΨϟ ςϔϨѧѧѧѧϟΕΎѧѧѧѧϧΰΧϭˬΔϠόѧѧѧѧθϟΔѧѧѧѧϣϮψϨϣϭˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟϊѧѧѧѧϳίϮΗϭΝΎѧѧѧѧΘϧ·
ΔϴτϔϨϟ
ϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΎϫάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧѧΘϟιήѧѧѧѧϔϟϢѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϠϳΎѧѧѧѧϤϴϓϭ
ΕΪΣϮϟ
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ϦϴΟϭέΪϴϬϟΝΎΘϧ·ΔϣϮψϨϣ1-7-2
ΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϡίϼѧѧѧѧѧѧϟϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧѧϴϬϟϦѧѧѧѧѧѧϣΓήѧѧѧѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧѧѧѧϴϤϛςϔϨѧѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣϚϠϬΘѧѧѧѧѧѧδΗ
ϦϴѧѧѧΒϳ

(Bressan, L., 2011) .ϲϨϴΟϭέΪѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧδϜΘϟϭΔѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧΠϟΎόϤϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓΔϜϠϬΘδϤϟΕΪΣϮϟϰϠϋϦϴΟϭέΪϴϬϟΔϜΒηωίϮΗ 20-2ϞϜθϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓΔϜϠϬΘδϤϟΕΪΣϮϟϰϠϋϦϴΟϭέΪϴϬϟΔϜΒηωίϮΗ 20-2ϞϜθϟ

ίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΎѧѧѧѧΜϓΎϨϟΐϳάѧѧѧѧϬΗΓΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣ ϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟϰѧѧѧѧϠϋΓΎϔѧѧѧѧμϤϟ ϞѧѧѧѧμΤΗ
ϻ·ˬϲϧΎѧѧѧΘϛϭϷϢϗήѧѧѧϟϊѧѧѧϓήϟΎѧѧѧΜϓΎϨϟΕΎѧѧѧΌϳΰΟϞϴϜѧѧѧθΗΓΩΎѧѧѧϋ·ΕϼϋΎѧѧѧϔΗϦѧѧѧϣϲΒϧΎѧѧѧΟΞΘѧѧѧϨϤϛ
ΔѧѧѧѧϴΒϠΘϟϲѧѧѧѧϔϜϳ ϻΕϻΎѧѧѧѧΤϟϢѧѧѧѧψόϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϣΞΘѧѧѧѧϨϤϟϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟΔѧѧѧѧϴϤϛϥ
ϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟΝΎѧѧѧѧѧΘϧ·ΕΪѧѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧѧϣκϘϨѧѧѧѧѧϟξϳϮѧѧѧѧѧόΗϢΘѧѧѧѧѧϳϭ ˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΕΪѧѧѧѧѧΣϭ ΔѧѧѧѧѧΟΎΣ
ςѧѧѧѧѧτΨϣ 21-2ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ . Steam

ReformingϱέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΐϳάѧѧѧѧѧϬΘϟΔѧѧѧѧѧϘϳήτΑ

ϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΔϘϳήτΑϦϴΟϭέΪϴϬϟΝΎΘϧ·ΔϴϠϤϋ
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البحـث الثاني

ϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΔϘϳήτΑ ϦϴΟϭέΪϴϬϟΝΎΘϧ·ΔϴϠϤϋςτΨϣ :21-2 ϞϜθϟ

Jechura, J., 2015 έΪμϤϟ

ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟΝΎѧѧѧѧѧΘϧϹΔѧѧѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξѧѧѧѧѧϔΧϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
ΐѧѧѧѧϴϛήΗϭˬΔѧѧѧѧπΎϔϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΕίΎѧѧѧѧϏϦѧѧѧѧϣϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟωΎΟήΘѧѧѧѧγϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣςϔϨѧѧѧѧϟ
ϞѧѧѧѧϳϮΤΘϟΰϳϮѧѧѧѧϐΗΓΪѧѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧѧθϧ·ϭˬϱέΎѧѧѧѧΨΒϟΐϳάѧѧѧѧϬΘϟΓΪѧѧѧѧΣϭϞѧѧѧѧΒϗΔѧѧѧѧϴϟϭΐϳάѧѧѧѧϬΗΓΪѧѧѧѧΣϭ
ϰѧѧѧѧѧϠϋϱϮѧѧѧѧѧΘΤϳϱάѧѧѧѧѧϟ SyngasϲϋΎϨτѧѧѧѧѧλίΎѧѧѧѧѧϏϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧμϴΧήϟΔѧѧѧѧѧϳϮϧΎΜϟΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛ
ΔπΎϔϟΓΎϔμϤϟΕίΎϏϦϣϦϴΟϭέΪϴϬϟωΎΟήΘγ x
ΕίΎѧѧѧѧϏϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϧϮϜϤϟϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϟ·ΓΩέϮѧѧѧѧϟρϮѧѧѧѧτΨϟϱϮѧѧѧѧΘΤΗ
ΪѧѧѧϗϦϴΟϭέΪѧѧѧϴϬϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧΗϭΎϔΘϣΐѧѧѧδϧϰѧѧѧϠϋ Refinery off-gasesΔѧѧѧπΎϔϟΓΎϔѧѧѧμϤϟ
ϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧѧηϲѧѧѧѧϓϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟΔΒѧѧѧѧδϧ ήΛ΄ѧѧѧѧΘΗ50ϦѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϠϋϰѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧμΗ
(Rossiter, P., & Jones, P., 2015) ΎϬϨϣˬϞϣϮόϟϦϣΪϳΪόϟΎΑ
Ϫѧѧѧѧϴϟ·΄ѧѧѧѧΠϠΗϱάѧѧѧѧϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧϬΘϟΓΪѧѧѧѧΣϭϞϴϐѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧυΓΪѧѧѧѧηϊѧѧѧѧϓέ R
ΰѧѧѧѧѧѧϳΰόΗϪѧѧѧѧѧѧϨϋΞΘѧѧѧѧѧѧϨϳάѧѧѧѧѧѧϫϭˬϦϴϟϭίΎѧѧѧѧѧѧϐϠϟϲϧΎѧѧѧѧѧѧΘϛϭϷϢϗήѧѧѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧѧѧϓήϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϤϟ
ΔѧѧѧϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΕίΎѧѧѧϐϟΔѧѧѧϴϤϛϲѧѧѧϓΓΩΎѧѧѧϳίΎѧѧѧϬϨϋΞΘѧѧѧϨϳϲѧѧѧΘϟήϴѧѧѧδϜΘϟΕϼϋΎѧѧѧϔΗ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟΔΒδϧ ωΎϔΗέ Ϧϋ ˱ϼπϓ ΔΠΘϨϤϟ
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FCCϊΎѧѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧѧυΓΪѧѧѧѧѧηϊѧѧѧѧѧϓέ R
ϰϠϋϲϧΎΘϛϭϢϗέΕΫΐϳάϬΘϟΓΪΣϮϟϢϴϘϟΎΜϓΎϧϰϠϋϝϮμΤϠϟ
ΎѧѧѧϤϣˬήѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϓϞѧѧѧμϔϟΩϮѧѧѧϤϋϰѧѧѧϠϋΞΘѧѧѧϨϣΕΎѧѧѧϔΜϜϣΓ˯Ύѧѧѧϔϛϒόѧѧѧο R
ϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒηϰϟ·ΔϔΛΎϜΘϤϟήϴϏΕίΎϐϟΏήδΗϪϨϋΞΘϨϳ
ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧόϔΗήϤϟΔѧѧѧѧѧϤϴϘϟϱΫϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟωΎΟήΘѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϟ·ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟ΄ѧѧѧѧѧΠϠΗΪѧѧѧѧѧϗ
ΩϮѧѧѧϗϮϛϪѧѧѧϗήΤϟϱίΎѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧηϰѧѧѧϟ·ϪѧѧѧϠϳϮΤΗϦѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧΑΓΎϔѧѧѧμϤϟΕίΎѧѧѧϏρϮѧѧѧτΧ
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟίΎѧѧѧѧϏρϮѧѧѧѧτΧϦѧѧѧѧϣϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟωΎΟήΘѧѧѧѧγΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϒϨѧѧѧѧμΗϭϥήѧѧѧѧϓϷϲѧѧѧѧϓ
Δѧѧѧϴϋϭ΄ΑιΎѧѧѧμϣΩϹΔѧѧѧϘϳήρϰѧѧѧϟϭϷˬΔϴѧѧѧδϴέΕΎѧѧѧϴϨϘΗΙϼѧѧѧΛϰѧѧѧϟ·ϦϴΟϭέΪѧѧѧϴϬϟΎΑΔѧѧѧϴϨϐϟ
ˬMembraneΔϴѧѧѧѧѧѧθϏϷΎΑ ιΎѧѧѧѧѧѧμΘϣϻΔѧѧѧѧѧѧϘϳήρΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟϭˬPSAΟέ΄ѧѧѧѧѧѧΘϤϟςϐѧѧѧѧѧѧπϟ
(2011ˬϚѧѧѧѧѧΑϭ) .Cryogenic

unitsϖѧѧѧѧѧϴϤόϟΪѧѧѧѧѧϳήΒΘϟΎΑϞѧѧѧѧѧμϔϟΔѧѧѧѧѧϘϳήρΔѧѧѧѧѧΜϟΎΜϟϭ

ΓΎϔμϤϟ ΕίΎϏϦϣϦϴΟϭέΪϴϬϟωΎΟήΘγ ΔϜΒηΕΎϧϮϜϣ 22-2ϞϜθϟϦϴΒϳ
ΓΎϔμϤϟΕίΎϏϦϣϦϴΟϭέΪϴϬϟ ωΎΟήΘγΔϜΒη ΕΎϧϮϜϣ :22-2 ϞϜθϟ
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 ϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΓΪΣϭϞΒϗΐϳάϬΗΔϣϮψϨϣΐϴϛήΗ x
ΓΪΣϭϦϣΔόΎѧѧѧπϟΓέήΤϟϦϣΓΩΎϔΘѧѧѧγϻϰϠϋΔϴϟϭϷΐϳάϬΘϟΔϣϮψϨϣΪΒϣΪϤΘόϳ
ϱέΎѧѧΨΒϟ ΐѧѧϳάѧѧϬΘϟΔѧѧϴϠϤϋϲϓˬΔѧѧϤΎѧѧϘϟ ϱέΎѧѧΨΒϟ ΐѧѧϳάѧѧϬΘϟ ΔѧѧϘϳήτΑϦϴΟϭέΪѧѧϴϬϟΝΎѧѧΘϧ·
ΔѧϴϟΎѧόϔϟΔϴ ϟΎϋ ΓίΎϔ ΣϞϣ ϮϋΩϮΟϮΑϢϴϘϠϛΔϠ ΧΪϟ Ζϳ ήΒϜϟΔϋ ϭΰϨϤϟΕΎѧϧϮΑήϛϭέΪϴϬϠϟ
ξϔΨϳϥϦϜϤϳΔϣϮψϨϤϟϩάϫΐϴϛήΗϥΔϴϠϤόϟΔΑήΠΘϟΖΘΒΛΪϗϭϞϜϴϨϟϦϣΔϋϮϨѧμϣ
ϰϠϋΓϭϼϋ4ϰϟ·ϞѧѧѧѧѧѧѧμΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑΔϤΎϘϟϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΓΪΣϭϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγ
0XQFK%(OKROP3 6WHQVHQJ0 ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓΓΩΎϳί
ϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΓΪΣϭϲϓΔϴϟϭϱέΎΨΑΐϳάϬΗΔϣϮψϨϣΐϴϛήΗςτΨϣ 23-2ϞϜθϟϦϴΒϳ
ΔϤΎϘϟ


ΔϤΎϘϟϱέΎΨΒϟΐϳάϬΘϟΓΪΣϭϲϓΔϴϟϭϱέΎΨΑΐϳάϬΗΔϣϮψϨϣΐϴϛήΗςτΨϣ23-2ϞϜθϟ

0XQFK%(OKROP3 6WHQVHQ0έΪμϤϟ

 ΰϳϮϐΗΓΪΣϭ˯Ύθϧ· x
ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧѧϣΎϬϟιήѧѧѧѧѧϔϟϯΪѧѧѧѧѧΣ·ΰϳϮѧѧѧѧѧϐΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋήѧѧѧѧѧΒΘόΗ
ϦϤΜѧѧѧѧѧѧϟκϴѧѧѧѧѧѧΧέέΪѧѧѧѧѧѧμϣϰѧѧѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧѧѧμΤϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋΎϬΗέΪѧѧѧѧѧѧϗΰѧѧѧѧѧѧϳΰόΗϭςϔϨѧѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣ
κϠΨΘѧѧѧѧϟϭˬΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΕΪѧѧѧѧϟϮϣϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϡίϼѧѧѧѧϟ ϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟϭϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϠϟ

البحـث الثاني

ϥϭΩΞΘϨϤϟϦϴΟϭέΪϴϬϟϲϟΎϤΟ·Ϧϣ20-10ϝΪόϤΑϦϴΟϭέΪϴϬϟΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϧϊϓέΔϴϧΎϜϣ·
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έΩΎѧѧѧѧμϣϦѧѧѧѧϣϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟΩήϴΘѧѧѧѧγ ϭˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϫΝΎѧѧѧѧΘϧ·ΓΪѧѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧѧθϧ· ϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗϦѧѧѧѧϣ
ϢΤϔϟΎѧѧѧѧѧϛˬϦϤΜѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧμϴΧήϟΔѧѧѧѧѧϳϮϧΎΜϟΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟϞѧѧѧѧѧϳϮΤΗϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧѧϴΟέΎΧ
ϲϋΎϨτѧѧѧѧѧѧλίΎѧѧѧѧѧѧϏ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ˬΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧπΎϔϟΕίΎѧѧѧѧѧѧϐϟϭϦϴϣϮѧѧѧѧѧѧΘϴΒϟϭϲѧѧѧѧѧѧϟϭήΘΒϟ
24-2ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ (2018ˬϚѧѧѧѧѧΑϭ ϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴϟΎϋΔΒѧѧѧѧѧδϧϰѧѧѧѧѧϠϋϱϮѧѧѧѧѧΘΤϳ
ϱίΎϏΩϮϗϭϭϦϴΟϭέΪϴϫϰϟ·ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋΕΎϔϠΨϣϞϳϮΤΗΔϴϠϤϋήϴγ
ϱίΎϏΩϮϗϭϭϦϴΟϭέΪϴϫϰϟ·ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋΕΎϔϠΨϣϞϳϮΤΗΔϴϠϤϋήϴγ :24-2ϞϜθϟ

ΕΎϴϠϤόϟϥήϓ2-7-2
Ϧϣ60ϦϋΪϳΰϳΎϣ ReboilersΕΎϳϼϐϟϭήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϥήϓϚϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧδΗ
ϝΎΠϤϟϦϤѧѧοϥήϓϸϟΔϳέήΤϟΓ˯ΎϔϜϟέΪϘΗϭςϔϨϟΓΎϔѧѧμϣϲϓϚϠϬΘѧѧδϤϟΩϮϗϮϟϲϟΎϤΟ·
ϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϦϜϤϳϪϧ΄ΑΔѧѧѧѧѧμѧѧѧѧѧμΨΘϤϟΙΎΤΑϷΪϴϔΗϭϱέήΤϟΪϗΎϔϟήϴΛ΄ΘΑϚϟΫϭ90-75
ˬΔϴϟΎϋΓ˯ΎϔϛΕΫΓέϮτΘϣΕΎϗήΣϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϭ ˬΎϬϤϴϤѧѧѧѧѧμΗϞϳΪόΗϝϼΧϦϣϥήϓϷΓ˯Ύϔϛ
ϢϜΤΘϟΔϣϮψϨϣϞϳΪόΗϭˬϕήΘΣϻ˯ϮϫϭΩϮϗϮϟϦϴΑΝΰϤϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΪΒϣϰϠϋΪϤΘόΗ
ΕΎϗήΤϟϰϟ·ϞΧΪϟ˯ϮϬϟΔϴϤϛϭΩϮϗϮϟΔϜΒθΑ
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ϥήϔϟΔϨΧΪϣΕίΎϐϟΔϗϮΛϮϣ ϞϴϠΤΗΓΰϬΟϝΎϤόΘγ x
ΔϴϟΎΜϤϟΔΒѧѧδϨϟΪϳΪΤΗϦϣΪϛ΄ΘϟϲϓΔϨΧΪϤϟΕίΎϐϟΔϗϮΛϮϤϟ ϞϴϠΤΘϟΓΰϬΟΪϋΎѧѧδΗ
ˬϚϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟΩϮϗϮϟΔϴϤϛϦϣϰϠΜϤϟΓΩΎϔΘѧѧѧѧѧѧѧγϻΎϫΪϨϋϢΘΗϲΘϟϭˬϕήΘΣϼϟϡίϼϟ˯ϮϬϠϟ
ΕίΎϏϲϓΔϗήΘΤϤϟήϴϏΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΩϮϤϟ˯ΎϘΑϦϋΞΘϨϳϥϦϜϤϳϱάϟέΪϬϟϊϨϣϭ
ΔϨΧΪϤϟ

ϝΩΎѧѧѧѧΒϣΐѧѧѧѧϴϛήΘΑΔѧѧѧѧϨΧΪϤϟΕίΎѧѧѧѧϏϲѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧϣΩΎόϟΓέήѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϦѧѧѧѧϜϤϳ
ϰѧѧѧѧϟ·ϞΧΪѧѧѧѧϟ˯ϮѧѧѧѧϬϟϰѧѧѧѧϟ·ΕίΎѧѧѧѧϐϟϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϨϣΎϜϟΓέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϘϧϪѧѧѧѧϴϓϢΘѧѧѧѧϳϱέήѧѧѧѧΣ
ϙϼϬΘѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧόϣϞѧѧѧѧϴϠϘΗϦѧѧѧѧϜϤϳϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬϪѧѧѧѧΗέήΣΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϓήϟ BurnersΕΎѧѧѧѧϗήΤϟ
ϦѧѧѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻςѧѧѧѧτΨϣ 25-2ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳϕήѧѧѧѧΤϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϭϡίϼѧѧѧѧϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟ
ϕήΘΣϻ˯ϮϫϦϴΨδΗϲϓΔϨΧΪϤϟΓέήΣ
ϕήΘΣϻ˯ϮϫϦϴΨδΗϲϓΔϨΧΪϤϟΓέήΣϦϣ ΓΩΎϔΘγϻςτΨϣ :25-2 ϞϜθϟ

البحـث الثاني

ΔϨΧΪϤϟΕίΎϏΓέήΣωΎΟήΘγ x
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ΔϴΎϗϮϟΔϧΎϴμϟΞϣήΑϖϴΒτΗ x
ϥήѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧϘΒτϤϟϯήѧѧѧѧΧϷΕ˯ήѧѧѧѧΟϹϦѧѧѧѧϣ
ˬϕήѧѧѧѧѧΘΣϻ˯ϮѧѧѧѧѧϬϟϲѧѧѧѧѧϟϭϷϦϴΨѧѧѧѧѧδΘϟΕΪѧѧѧѧѧόϣΔϧΎϴѧѧѧѧѧλϭϒѧѧѧѧѧϴψϨΘΑϡΎѧѧѧѧѧϤΘϫϻΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϘΒΘϤϟΔѧѧѧѧϳέήΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟιϼΨΘѧѧѧѧγϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟΕΪѧѧѧѧόϤϟϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϫέΎΒΘϋΎΑ
ϱέϭΪѧѧѧѧϟϒѧѧѧѧθϜϟΕ˯ήΟΈѧѧѧѧΑ ϡΎѧѧѧѧϤΘϫϻϰѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧο·ˬΔѧѧѧѧϨΧΪϤϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘϠτϨϤϟΕίΎѧѧѧѧϐϟ
ϱΩΎѧѧѧѧϔΘϟϞѧѧѧѧϠΨϟΡϼѧѧѧѧλ·ϭˬϕήѧѧѧѧΘΣϻϑήѧѧѧѧϏϥέΪѧѧѧѧΠϟϱέήѧѧѧѧΤϟϝΰѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧϧΎτΑϰѧѧѧѧϠϋ
ςϴΤϤϟϮΠϟϰϟ·ΓέήΤϟωΎϴο
ΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟ372
ϲѧѧѧѧѧѧϓϭϦϴϠΎѧѧѧѧѧѧγϦϴѧѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧѧϳέήΤϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϞѧѧѧѧѧѧϘϨϟΔѧѧѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧѧѧΒϤϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧδΗ
ϰѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧο·ˬϦϴΨѧѧѧѧδΘϠϟϱέήѧѧѧѧΣέΪѧѧѧѧμϤϛέΎѧѧѧѧΨΒϟϡΪΨΘѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧΒϟΎϏςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣ
ϭϲΑϮѧѧѧѧΒϧϷΎѧѧѧѧϬϨϣΓΪѧѧѧѧϳΪϋϝΎϜѧѧѧѧηΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϠϟϭϯήѧѧѧѧΧϷΔϠΎѧѧѧѧδϟΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟ
ϲΑϮѧѧѧѧΒϧϷωϮѧѧѧѧϨϟϮѧѧѧѧϫςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓ ˱ ΎϣΪΨΘѧѧѧѧγΎѧѧѧѧϫήΜϛϥϻ·ϲϗϭΪϨѧѧѧѧμϟ
.ϲΑϮΒϧ ϱέήΣ ϝΩΎΒϤϟ ˱ ΎΟΫϮϤϧ26-2 ϞϜθϟϦϴΒϳ
ϲΑϮΒϧϱέήΣϝΩΎΒϣ262ϞϜθϟ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

164

ΔϋΎϨλϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣήΑϲϓΓήϴΒϛΔϴϤϫΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟΐδΘϜΗ
ϙϼϬΘγήϴϓϮΗϲϓΔόΎπϟΓέήΤϟϦϣ ΓΩΎϔΘγϻϲϓϪΑϡϮϘΗ ϱάϟ έϭΪϠϟ ˱ ήψϧ ήϳήϜΘϟ
ΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ϢϫϲϠϳΎϤϴϓϭˬΔϗΎτϟ
ΥΎδΗϻΔϠϜθϣΔΠϟΎόϣ x
ϰѧѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧѧΘϟΕϼϜѧѧѧѧѧθϤϟϢѧѧѧѧѧϫϯΪѧѧѧѧѧΣ· Fouling ΥΎѧѧѧѧѧδΗϻΓήϫΎѧѧѧѧѧυήѧѧѧѧѧΒΘόΗ
ϰѧѧѧϠϋΐѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧοϮΗΔѧѧѧΠϴΘϧˬΔѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϝΎѧѧѧϘΘϧΓ˯ΎѧѧѧϔϛξϴѧѧѧϔΨΗ
ΎѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϨϣˬΓΪѧѧѧѧϳΪϋϞѧѧѧѧϣϮϋ ήϴΛ΄ѧѧѧѧΘΑήΎѧѧѧѧδΨϟϩάѧѧѧѧϫΩΩΰѧѧѧѧΗϭˬΔѧѧѧѧψϫΎΑήΎѧѧѧѧδΧϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧΗϭ
ΩϮѧѧѧόϳΎѧѧѧϣΎѧѧѧϬϨϣϭˬϪѧѧѧϴϓΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟΐϮѧѧѧθϟΔΒѧѧѧδϧϭ έήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΔѧѧѧϴϋϮϧϰѧѧѧϟ·ΩϮѧѧѧόϳ
ϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧѧυϲѧѧѧѧѧϓΏήτѧѧѧѧѧοϭˬϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧѧΒϤϟϢϴϤѧѧѧѧѧμΗϲѧѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧѧτΧϰѧѧѧѧѧϟ·
ΪѧѧѧѧѧόΑϭϞѧѧѧѧѧΒϗϱέήѧѧѧѧѧΣϝΩΎѧѧѧѧѧΒϣΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧΔѧѧѧѧѧϣΰΣ 27-2ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ ΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟ
ΐγϭήϟϊοϮΗ
ΐγϭήϟϊοϮΗΪόΑϭϞΒϗϱέήΣϝΩΎΒϣΐϴΑΎϧΔϣΰΣ :27-2ϞϜθϟ

Ramasamy, M., & Deshannavar, U., 2016έΪμϤϟ

ΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟ˯ΩϷΔΒϗήϣΞϣήΑϖΒτΗΥΎδΗϻΔϠϜθϣΕΎγΎϜόϧϦϣΪΤϠϟϭ
ϰϟ·ϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟΓ˯ΎϔϛΓΩΎϋ·ϭΐѧѧѧѧѧѧѧγϭήϟΔϟίϹϒϴψϨΘϟΕΎϴϠϤϋϰϟ·ΔΟΎΤϟϢϴϴϘΘϟ
ΩϮϣϦϘΣϝϼΧϦϣΐѧѧѧѧγϭήϟϢϛήΗϦϣΔϳΎϗϮϠϟϯήΧϕήρϖΒτΗΎϤϛ ΔΑϮϠτϤϟΔϤϴϘϟ

البحـث الثاني

ˬΓΩέΎѧѧѧѧΒϟϭΔϨΧΎѧѧѧѧδϟϦϴΗΩΎѧѧѧѧϤϟϦϴѧѧѧѧΑΓέήѧѧѧѧΤϟϝΎѧѧѧѧϘΘϧ ϖѧѧѧѧϴόϳΎѧѧѧѧϤϣϝΩΎѧѧѧѧΒϤϟΐѧѧѧѧϴΑΎϧΡϮτѧѧѧѧγ
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ΔϠϗΎϨϟΐϴΑΎϧϷΡϮτѧѧѧѧѧѧγϰϠϋϊѧѧѧѧѧѧοϮΘΗΪϗΐѧѧѧѧѧѧγϭέϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΓΩΎϤϟϲϓΔϴΎϴϤϴϛ
ΓέήΤϠϟ
ϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒη4-7-2
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟέΩΎѧѧѧѧѧμϣΪѧѧѧѧѧΣ ήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋ ϦѧѧѧѧѧϣΞΘѧѧѧѧѧϨϤϟ ϱίΎѧѧѧѧѧϐϟ ΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟϞѧѧѧѧѧΜϤϳ
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋωϮѧѧѧѧϧΎѧѧѧѧϬϨϣϞѧѧѧѧϣϮϋΓΪѧѧѧѧόϟ ˱ ΎѧѧѧѧόΒΗΎѧѧѧѧϬΘϴϤϛϒѧѧѧѧϠΘΨΗϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓ ΔϜϠϬΘѧѧѧѧδϤϟ
ˬFCCϊΎѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧδϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϛΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΓΩϮѧѧѧѧΟϮϤϟήѧѧѧѧϳήϜΘϟ
ϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧѧϴϤϛΩΩΰѧѧѧѧΗΎѧѧѧѧϤϛϲϧΎѧѧѧѧΘϛϭϷϢϗήѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧϓήϟίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧϬΘϟϭ
ϢѧѧѧѧϗέϰѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϠϟϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧυΓΪѧѧѧѧηϊѧѧѧѧϓέΔѧѧѧѧΠϴΘϧΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϣΞΘѧѧѧѧϨϤϟ
ΎѧѧѧϬΘΟΎΣΔѧѧѧϴΒϠΘϟΓΎϔѧѧѧμϤϟίΎѧѧѧϏΔѧѧѧϳΎϔϛϡΪѧѧѧϋϝΎѧѧѧΣϲѧѧѧϓϭΞΘѧѧѧϨϤϟϦϴϟϭίΎѧѧѧϐϠϟϰѧѧѧϠϋϥΎѧѧѧΘϛϭ
ϝϮѧѧѧѧϘΣϦѧѧѧѧϣ ϲѧѧѧѧόϴΒτϟίΎѧѧѧѧϐϟΩήϴΘѧѧѧѧγϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣκϘϨѧѧѧѧϟξϳϮѧѧѧѧόΗϢΘѧѧѧѧϳΩϮѧѧѧѧϗϮϟϦѧѧѧѧϣ
ξΎѧѧѧѧϔϟϦϴΟϭέΪѧѧѧѧϴϬϟϭˬΓέϭΎѧѧѧѧΠϤϟΕΎѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΔϋΎϨѧѧѧѧλΕΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣϭΝΎѧѧѧѧΘϧϹ
ΔΟέΪϬϟΕΎϴϠϤϋϦϋ
ΕΎϴѧѧ˰ϨϘΗϡΪΨѧѧ˰Θγϰϟ·ϱίΎѧѧ˰ϐϟΩϮѧѧ˰ϗϮϟΔϜΒѧѧ˰ѧѧ˰ηϞϴϐθΗΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΔϴϠϤϋΝΎΘΤΗ
ΔϳάϐΗέΩΎμϣΩΪό˰Θϛ ˬΎϬϴϓΓήΛΆϤϟΕήϴ˰ϐΘϤϟΓή˰ΜϛΐΒ˰δΑϚϟΫϭˬΎϬΩϢϴ˰ψϨΘϟΓέϮ˰τΘϣ
ϱϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰ΘΤΗΎϤϛΔϳέήΤϟΎϬϤϴϗϑϼΘΧϭ ΎϬΗΎϧϮϜϣήϴϐΗϭˬΔϨϳΎΒΘϣΕϻΪόϤΑϭ ΔϜΒѧѧѧѧѧѧѧθϟ
ϦϣϥϮѧѧ˰ϜΘΗˬΔϜΒθϟϰϟ·ΔϠѧѧ˰ΧΪϟΔϳάѧѧ˰ϐΘϟρϮѧѧ˰τΨΑϢϜѧ ˰ΤΘϠϟ ΓΰϬΟΓΪѧ ˰ϋϰϠϋΔϣϮѧ ˰ψϨϤϟ
(White, C., 2005) .ίΎϐϟϖϓΪΗΔϴ˰Ϥϛϭς˰ϐπϠϟΕΎϤ˰ψϨϣ
ήΛ ϒϴϔΨΗ έϭΪѧѧѧΑ Advanced Coordinator ϡΪѧѧѧϘΘϤϟ ΔѧѧѧϧίϮϤϟ ίΎѧѧѧϬΟ ϡϮϘϳ
ϚϟΫϭˬΔϣϮψϨϤϟςϐѧѧѧѧοϭϱίΎϐϟΩϮϗϮϠϟΔϳέήΤϟΔϤϴϘϟϦϣϞϛϲϓΙΪΤΗϲΘϟΕήϴϐΘϟ
ΓΩϮΟϰϠϋΔѧѧψϓΎѧѧΤϤϠϟ ΔѧѧϜΒѧѧѧѧѧѧѧθϟϦϣΔѧѧΟέΎѧѧΨϟϭΔѧѧϠΧΪѧѧϟίΎѧѧϐϟΕΎѧѧϴϤϜΑϢϜΤΘϟϝϼΧϦϣ
28-2 ϞѧѧϜѧѧѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳ .ΔѧѧϗΎѧѧτϟέΪѧѧϫϱΩΎѧѧϔΗϭ˯ΎѧѧϤϟέΎѧѧΨΑΕΪѧѧϟϮϣϭϥήϓϷϲϓϕήΘΣϻ
ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓϱίΎϐϟΩϮϗϮϟ ΔϜΒθΑϢϜΤΘϟ ΔϣϮ˰ψϨϣ
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ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒθΑϢϜΤΘϟΔϣϮψϨϣ :28-2 ϞϜθϟ

White, C., 2005 :έΪμϤϟ

ϱίΎѧѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧѧѧϧίϮϣΩΪѧѧѧѧѧϋ·ΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋϪѧѧѧѧѧΟϮΗϲѧѧѧѧѧΘϟΕΎϳΪѧѧѧѧѧΤΘϟήѧѧѧѧѧΜϛϦѧѧѧѧѧϣ
ήϓϮѧѧѧΗϡΪѧѧѧϋϭˬΝΎѧѧѧΘϧϹρϮѧѧѧτΧϰѧѧѧϠϋίΎѧѧѧϐϟΔѧѧѧϴϤϛαΎѧѧѧϴϗΓΰѧѧѧϬΟΔѧѧѧϗΩϡΪѧѧѧϋ ϲѧѧѧϫΓΎϔѧѧѧμϤϠϟ
1-2ϝϭΪѧѧѧѧΠϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳϭρϮѧѧѧѧτΨϟϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓίΎѧѧѧѧϐϟΕΎѧѧѧѧϧϮϜϣϞѧѧѧѧϴϠΤΘϟΔѧѧѧѧϳήΒΨϤϟΓΰѧѧѧѧϬΟϷ
ϢϴѧѧѧѧѧϴϘΘϟΎѧѧѧѧѧϫ΅ήΟ·ΐѧѧѧѧΠϳϲѧѧѧѧѧΘϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧѧηΔѧѧѧѧѧϧίϮϤϟ ˱ ΎѧѧѧѧΟΫϮϤϧ
ςϔϨѧѧѧϟΔѧѧѧϴϋϮϧήѧѧѧϴϐΘΑήѧѧѧϴϐΘΗΔѧѧѧϧίϮϤϟϩάѧѧѧϫϥΎѧѧѧϤΑϭˬΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϻϦϫήѧѧѧϟϊѧѧѧοϮϟ
ϰѧѧѧϠϋϭϱέϭΩϞϜѧѧѧθΑ ΔѧѧѧϴϠϤόϟ ϩάѧѧѧϫ ˯ήѧѧѧΟ·ΐѧѧѧΠϴϓΔϨѧѧѧδϟϝϮѧѧѧμϓήѧѧѧϴϐΘΑϭέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟ
ΔΑέΎϘΘϣΔϴϨϣίΕήΘϓ
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ΓΎϔμϤϟϲϓϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΔϜΒηΔϧίϮϣΝΫϮϤϧ :1-2ϝϭΪΠϟ
ΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϣ
ΔϋΎδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑ
00%78K

ΔϳέήΤϟΔϤϴϘϟ
ϡΪϗΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
%786&) ϲγΎϴϗΐόϜϣ

ΐόϜϣϡΪϗϒϟ
ϡϮϴϟϲγΎϴϗ
06&)'

1254
39
336
141
67
1117
61
51
19
342
0.1

976
1,023
811
434
786
971
781
434
781
622
781

30835
914
9940
7770
2053
27603
1880
2831
573
13205
15

ϲόϴΒρίΎϏ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟΓΪΣϭ
ΕίΎϐϟϞμϓ
ϱϮΟήϴτϘΗ
2ίΎϐϟΓΪΣϭ
ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΘϟ
1ϦϴΟϭέΪϴϬϟΔϴϘϨΗΓΪΣϭ
2ϦϴΟϭέΪϴϬϟΔϴϘϨΗΓΪΣϭ
ϦϳΰϨΒϟΓΪΣϭ
ϦϴϠϴΜϳϹΓΪΣϭ
ϡΎΨϟςϔϨϟήϴτϘΗΓΪΣϭ

3,428

843

97,620

ΝΎΘϧϹωϮϤΠϣ

ΝΎΘϧϹ

ϙϼϬΘγϻ
30
455
423
115
36
13
488
578
466
112
402
210
0.28
0.1

781
781
781
781
781
781
969
747
781
971
971
781
781
781

915
13972
12995
3530
1109
396
12093
18569
14326
2775
9938
6439
8
16

ίΎϐϟϞμϓΓΪΣϭ
1ϱϮΟήϴτϘΗ
2ϱϮΟήϴτϘΗ
ΔϠϜϟϷΓΪΣϭ
1ίΎϐϟ ΓΪΣϭ
2ίΎϐϟΓΪΣϭ
1ϞΟήϤϟ
2ϞΟήϤϟ
3ϞΟήϤϟ
ϲϨϴΟϭέΪϴϬϟήϴδϜΘϟ
ϞΟΆϤϟϢϴΤϔΘϟ
ϦϴΟϭέΪϴϬϟΝΎΘϧ·ΓΪΣϭ
ϦϳΰϨΒϟΓΪΣϭ
Εϼόθϟ

3,328

823

97,082

ϙϼϬΘγϻωϮϤΠϣ

99

538

%2.9

%0.6

ϕήϔϟ
ϕήϔϠϟΔϳϮΌϤϟΔΒδϨϟ
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ϰѧѧѧѧϟ·ςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΔϘΑΎѧѧѧѧδϟΕήѧѧѧѧΒΨϟϰѧѧѧѧϠϋΓΪѧѧѧѧϤΘόϤϟΔѧѧѧѧϴϟϭΪϟήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟήϴѧѧѧѧθΗ
ΩϮѧѧѧѧϗϮϟϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·

ϚϠϬΘѧѧѧѧδϤϟϭΞΘѧѧѧѧϨϤϟϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϛΔѧѧѧѧϴϤϛϦϴѧѧѧѧΑϕήѧѧѧѧϔϟϥ

ΔѧѧѧϴϤϛϲϟΎѧѧѧϤΟ·ϞѧѧѧΑΎϘϣΓΎϔѧѧѧμϤϟΝέΎѧѧѧΧϦѧѧѧϣΩέϮΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧϴϤϛϪѧѧѧϴϟ· ˱ ΎϓΎѧѧѧπϣΞΘѧѧѧϨϤϟ
ΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟαΎѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϠϋ10-5ϝΎѧѧѧѧѧΠϤϟϦѧѧѧѧѧϋΪѧѧѧѧѧϳΰϳϻϥΐѧѧѧѧѧΠϳ ϚϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟ
ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗΎΑμϨϴϓΔϤϴϘϟϩάϫϦϋϕήϔϟϊϔΗέΫ·ϭΔϳέήΤϟ
ξѧѧѧѧѧόΑϥΚѧѧѧѧѧϴΣˬΎϬѧѧѧѧѧγΎϴϗϱήѧѧѧѧѧΠϳίΎѧѧѧѧѧϐϟΝΎѧѧѧѧѧΘϧ·ρϮѧѧѧѧѧτΧΔѧѧѧѧѧϓΎϛϥϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϛ΄Θϟ R
˯ΎѧѧѧѧѧϋϮϟήѧѧѧѧѧΒϋήѧѧѧѧѧϤΗϥϥϭΩΓΪѧѧѧѧѧΣϮϟϥήѧѧѧѧѧϓϰѧѧѧѧѧϟ·ΓήѧѧѧѧѧηΎΒϣΎѧѧѧѧѧϬϠϳϮΤΗ ϢΘѧѧѧѧѧϳϡΎѧѧѧѧѧΨϟ
ϲѧѧѧѧϓΎϬѧѧѧѧγΎϴϗϢΘѧѧѧѧϳ ϻϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϱίΎѧѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟϊѧѧѧѧϴϤΠΘϟϲѧѧѧѧδϴήϟ
ΔϜΒθϠϟϲδϴήϟςΨϟϰϠϋΐϛήϤϟϚϠϬΘδϤϟϱίΎϐϟΩϮϗϮϟΩΪϋ
ΔϜΒѧѧѧѧѧηρϮѧѧѧѧѧτΧϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧΒϛήϤϟαΎѧѧѧѧѧϴϘϟΓΰѧѧѧѧѧϬΟΔѧѧѧѧѧϓΎϛΓήϳΎѧѧѧѧѧόϣΓΩΎѧѧѧѧѧϋ·ϭκѧѧѧѧѧΤϓ R
ΪϴόΑ Ϧϣί άϨϣ ΎϬμΤϓ ϢΘϳ Ϣϟ ϲΘϟ ϚϠΗ ˱ ΎλϮμΧϭ ˬϱίΎϐϟ ΩϮϗϮϟ

ΔѧѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧѧϬϴϠϋΖѧѧѧѧϳήΟΪѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧϴϤϜϟαΎѧѧѧѧϴϗΓΰѧѧѧѧϬΟΓήϳΎѧѧѧѧόϣΔѧѧѧѧϴϠϤϋϥϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄Θϟ R
ΔϓΎΜϜϟϭςϐπϟϭΓέήΤϟΕΎΟέΩϖϓϭΔΒγΎϨϤϟϴΤμΘϟ

έΎѧѧѧѧѧѧѧΒΘΧϻΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋϥϭˬίΎѧѧѧѧѧѧѧϐϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϨϴϋάѧѧѧѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔΤѧѧѧѧѧѧѧλϦѧѧѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧѧѧϛ΄Θϟ R

ϞѧѧѧѧѧϴϠΤΗ ήѧѧѧѧѧΒΘΨϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϞѧѧѧѧѧπϔϳϭˬϴΤѧѧѧѧѧλϞϜѧѧѧѧѧθΑ ϱήѧѧѧѧѧΠΗ ϲϓήϏϮΗΎѧѧѧѧѧϣϭήϜϟ
ΎϬΘΤλϦϣΪϛ΄ΘϟϭΞΎΘϨϟΔϘΑΎτϤϟΪϳΎΤϣ

˯ΎϤϟ έΎΨΑϊϳίϮΗϭΪϴϟϮΗΔϣϮψϨϣ :5-7-2
έΎΨΑ ΔϜΒηϲϓΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟ ϙϼϬΘγ ΪϴηήΗΔϴѧѧѧѧѧѧѧ˰ϠϤϋήΒѧѧѧѧѧѧѧ˰ΘόΗ
˯ΰΟΔϓΎϛ ϲϓ˯ΎϤϟέΎΨΑΐϴΑΎϧρϮτΧωίϮΘϟ ˱ ή˰˰ ψ˰ ϧϚϟΫϭˬΓΪϘόϤϟΕΎϴϠϤόϟϦϣ˯ΎϤϟ
ΩΪ˰˰ όΑς˰˰ ΒΗήΗϭˬΔ˰ ϔϠ˰ ΘΨϣρϮ˰ ϐοΖ˰ ΤΗϞ˰ ϤόΗΔϴ˰ δϴέΕΎ˰ ϜΒηΙϼ˰˰ Λ ή˰ ΒϋΓΎϔμϤϟ
έΎѧ ˰ѧѧ˰ΨΒϠϟΔΠѧ ˰ΘϨϤϟΕΪѧ ˰όϤϟϦϣΪѧ ˰ϳΪѧ ˰όϟϙΎϨѧ ˰ϬϓϦѧ ˰ϴϜѧ ˰ϠϬΘδϤϟϭϦѧ ˰ϴѧ ˰ΠΘϨϤϟϦϣήѧ ˰ϴѧ ˰Βϛ
Steam ΔϳέΎΨΒѧѧ˰ϟΕΎϔѧѧ˰ϨόϟϭˬSteam boiler ΔϳέΎѧѧ˰ΨΒϟΕΎϳϼϐϟϞѧѧ˰Μϣˬ˯ΎΑήѧѧѧ˰Ϭѧѧ˰Ϝϟϭ
ΪϴϟϮΘϟΕΪ˰ΣϭϭΔϗήϔΘϣϦϛΎϣϲϓΔϋίϮϣ Gas turbineΔϳίΎϐϟΕΎϔ˰Ϩόϟϭˬturbine

البحـث الثاني

ςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϴτϘΗΕΪѧѧѧѧΣϮϛΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧѧϣΞΘѧѧѧѧϨΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧπΎϔϟΕίΎѧѧѧѧϐϟ
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.Δѧѧѧѧѧ˰ϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧ˰ΣϮϟϲϓΔϣΩΎόϟΓέήΤϟωΎΟήΘγ ϦϣϭˬCogenerationϙήΘθϤϟ
. ςϔϨϟ ϲϓΎμϣϲϓ˯ΎϤϟέΎΨΑϊϳίϮΗϭΪϴϟϮΗΔϜΒηςτΨϣ 29-2ϞϜ˰θϟ ϦϴΒϳ
ςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓ˯ΎϤϟ έΎΨΑϊϳίϮΗϭΪϴϟϮΗΔϜΒηςτΨϣ :29-2 ϞϜθϟ

Marton, S., et al., 2017έΪμϤϟ

ΎѧѧѧϬϧϦѧѧѧϣΎѧѧѧϬΘϴϤϫ ςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑΔѧѧѧϧίϮϣΩΪѧѧѧϋ·ΔѧѧѧϴϠϤϋΐѧѧѧδΘϜΗ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΪϳΪ˰ѧѧѧѧѧΤΗϭˬξ˰ѧѧѧѧѧΎϔϟϭ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟ έΎ˰ѧѧѧѧѧΨΑρϮѧѧѧѧѧτΧϲѧѧѧѧѧϓέΪѧѧѧѧѧϬϟϦϛΎѧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧΜϳΪΤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟΪϋΎѧѧѧѧδΗΔϠϤ˰ѧѧѧѧΘΤϤϟϦϴ˰ѧѧѧѧδΤΘϟιή˰ѧѧѧѧϓίήѧѧѧѧΑ·ϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬΔϜΒ˰ѧѧѧѧθϟ
ϲѧѧѧϫϭˬΓΰϫΎѧѧѧΠϟήΗϮѧѧѧϴΒϣϮϜϟΞϣήѧѧѧΑϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣήϴѧѧѧμϗϦѧѧѧϣίϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴϠϤόϟίΎѧѧѧΠϧ·ϞϴϬѧѧѧδΗ
ΕϻΎѧѧѧΣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧϔϛΏΎѧѧѧδΣΎѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧϣϦѧѧѧϜϤϳϭˬϕϮѧѧѧγϷϲѧѧѧϓΓήϓϮѧѧѧΘϣ
έήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟωϮϧήϴϐΗΕϻΎΣϲϓϭˬϡΪΨΘδϤϟΩϮϗϮϟωϮϧϦϣΔϔϠΘΨϣ
˯ΎϤϟ έΎΨΑΕΪϟϮϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ϢϫϲϠϳΎϤϴϓϭ
˯ΎϤϟ έΎΨΑΕΪϟϮϣ ΔϳάϐΗϩΎϴϣΔΠϟΎόϣϦϴδΤΗ x
˯ΎѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧΨΑΕΪѧѧѧѧϟϮϣϲѧѧѧѧϓΔϣΪΨΘѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧϳάϐΘϟϩΎѧѧѧѧϴϣΔѧѧѧѧΠϟΎόϣΔѧѧѧѧϴϠϤϋςΒѧѧѧѧοϥ·
ϝϮѧѧѧѧλϭϖѧѧѧѧϴόΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϴΤϠϤϟΐѧѧѧѧγϭήϟΎΑΪѧѧѧѧϟϮϤϟΐѧѧѧѧϴΑΎϧΩΪѧѧѧѧδϧϱΩΎѧѧѧѧϔΗϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδϳ
ϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳΔѧѧѧϴϘϨϟϩΎѧѧѧϴϤϟϡΪΨΘѧѧѧγϥΎѧѧѧϤϛΐѧѧѧϴΑΎϧϷήѧѧѧΒϋΔѧѧѧϳέΎΠϟϩΎѧѧѧϴϤϟϰѧѧѧϟ·ΓέήѧѧѧΤϟ
ΐѧѧѧѧѧѧѧγϭήϟΔѧѧѧѧѧѧѧϟίϹ ϖѧѧѧѧѧѧѧΒτΗ ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ BlowdownϒϳήѧѧѧѧѧѧѧμΘϟϩΎѧѧѧѧѧѧѧϴϣΔѧѧѧѧѧѧѧϴϤϛξϴѧѧѧѧѧѧѧϔΨΗ
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ϦѧѧѧѧϜϣΪѧѧѧѧϗϭέΎѧѧѧѧΨΒϟϒΛΎѧѧѧѧϜΗϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟ ϩΎѧѧѧѧϴϤϟϊѧѧѧѧϴϤΠΗΔѧѧѧѧϴϋϭϞϔѧѧѧѧγϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧόϤΠΘϤϟ
Ϧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϟ·ϦѧѧѧѧϣέΎѧѧѧѧΨΒϟΕΪѧѧѧѧϟϮϣΪѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧϓϒϳήѧѧѧѧμΘϟΔΒѧѧѧѧδϧξϴѧѧѧѧϔΨΗ
ΓΪѧѧѧѧΣϭΐѧѧѧѧϴϛήΗΔѧѧѧѧΠϴΘϧΔѧѧѧѧϴϜϳήϣϷςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϯΪѧѧѧѧΣ·ϲѧѧѧѧϓΞΘѧѧѧѧϨϤϟ ˯ΎѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧΨΑΔѧѧѧѧϴϤϛ
ΪϟϮϤϟϰϟ·ΔϠΧΪϟϩΎϴϤϠϟΓέϮτΘϣΔΠϟΎόϣ
ϦϴΠδϛϭϷΔΒδϧ ςΒπϟ ΓέϮτΘϣΓΰϬΟϡΪΨΘγ x
ΪϤΘόΗϲΘϟΔϤϳΪϘϟ ΔϘϳήτϟ Ϧϣ ˱ϻΪΑ ˬ˱Ύϴϟ ϞϤόΗ ΓέϮτΘϣϢϜΤΗΓΰϬΟϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧγΎΑ ˯ΎϤϟέΎΨΑ
Δϣίϼϟ ϒϴϟΎϜΘϟ ωΎϔΗέ Ϧϣ ϢϏήϟ ϰϠϋϭ ˱ΎϳϭΪϳ ΔϨΧΪϤϟ ΔΑϮΑ ΔΤΘϓ έΪϘϣ ϞϳΪόΗ ϰϠϋ
ˬΎϬϣΪϘϳ ϲΘϟ ΓήϴΒϜϟ ΪϮϔϠϟ ˱ήψϧ ΎϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧμΘϗϩήϳήΒΗϦϜϤϤϟϦϣϪϧϻ·ϞϳΪόΘϟάϫάϴϔϨΘϟ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎϤΟ·Ϧϣ 4-2 ΔΒѧѧѧѧѧδϨΑϥήϔϟϲϓΩϮϗϮϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϝΪόϣξϴϔΨΗΎϬϤϫϭ
ΩϮϗϮϟϰϟ·˯ϮϬϟΔΒѧѧδϧϦϴΑΔϗϼόϟ 30-2 ϞϜѧѧθϟϦϴΒϳΔϳΩΎόϟϞϴϐѧѧθΘϟϑϭήυϲϓϥήϔϟ
˯ΎϤϟέΎΨΑΕΪϟϮϣϲϓ ϕήΘΣϻΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϲϓΔΒγΎϨϤϟ
˯ΎϤϟέΎΨΑΪϟϮϣϲϓϕήΤϟΓ˯ΎϔϛϭΩϮϗϮϟϰϟ·˯ϮϬϟΔΒδϧϦϴΑΔϗϼόϟ:30-2ϞϜθϟ

ΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟΞϣήΒΑϡΎϤΘϫϻ x
˯ήѧѧѧѧѧѧΟ· ˯ΎѧѧѧѧѧѧϤϟέΎѧѧѧѧѧѧΨΑΪѧѧѧѧѧѧϴϟϮΗΔѧѧѧѧѧѧϣϮψϨϤϟ ΔѧѧѧѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧѧѧѧμϟΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋϞϤѧѧѧѧѧѧθΗ
ΰѧѧѧѧϴϛήΘϟϊѧѧѧѧϣˬΎѧѧѧѧϬΘϗΎρϰѧѧѧѧμϗ΄ΑϞѧѧѧѧϤόΗ˯ΰѧѧѧѧΟϷΔѧѧѧѧϓΎϛϥϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄ΘϠϟΔϠϣΎѧѧѧѧηΕέΎѧѧѧѧΒΘΧ
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ϊѧѧѧѧѧϨϤϟέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΪѧѧѧѧѧϟϮϣϥέΪѧѧѧѧѧΠϟϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΰѧѧѧѧѧόϟΩϮѧѧѧѧѧϣΡϼѧѧѧѧѧλ·ϰѧѧѧѧѧϠϋιΎѧѧѧѧѧΧϞϜѧѧѧѧѧθΑ
.ϕήΘΣϻΔϓήϏϰϟ·ϱϮΠϟ˯ϮϬϟϝϮΧΩϭˬϮΠϟϰϟ·ΓέήΤϟΏήδΗ
ΔϴϠΧΪϟΐγϭήϟϦϣΐϴΑΎϧϷϒϴψϨΗΕΎϴϠϤϋΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟΞϣήΑϦϤπΘΗΎϤϛ
ΔϘΒρϞϜηϰϠϋ ϕήΘΣϻΔϓήϏϲϓΐϴΑΎϧϷϰϠϋ ΐγήΘΗϲΘϟΔϴΟέΎΨϟϭˬ ˯ΎϤϟΔϬΟ
ˬϢΤϔϟΎϛ ˱ ΎΒϠλ ϭ ˬΩϮϗϮϟ Ζϳΰϛ ˱ϼϴϘΛ ϡΪΨΘδϤϟ ΩϮϗϮϟ ϥΎϛ ΎϤϠϛ ΎϬΘΒδϧ ΩΩΰΗϭ ˬΔϴϧϮΑήϛ
ϊοϮΗϥΕΎγέΪϟϯΪΣ·ΕήϬυΪϗϭϲόϴΒτϟίΎϐϟϡΪΨΘγΎΑϪΗϻΪόϣϞϗϰϟ·ξϔΨϨϳϭ
ϞμΗΎϣΪϨϋΎϣˬ9.5ΔΒδϨΑΓέήΤϟϝΎϘΘϧϝΪόϣξϔΨΗ ϢϠϣ 0.8ΎϬΘϛΎϤγϥϮΑήϛΔϘΒρ
ϊϔΗήϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ69 ϝΪόϤΑ ξϔΨϨϳ ΓέήΤϟ ϝΎϘΘϧ ϥΈϓ ϢϠϣ 4.5 ϰϟ· ΔϘΒτϟ ΔϛΎϤγ
 5RVVLWHU3 -RQHV3  .ΩϮϗϮϟϙϼϬΘγ
ϞΟήϤϟϭϥήϓϷϥέΪΠϟϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ x
ϲϓϱίΎϐϟϭϞΎδϟΩϮϗϮϟϕήΣΪΒϣϰϠϋϞϤόΗ˯ΎϤϟέΎΨΑΪϴϟϮΗϞΟήϣϥΎϤΑ
ΩήϤϟ ΓΩΎϤϟ ΎϬϠΧΩ ήϤΗ ΐϴΑΎϧϰϠϋ ϱϮΘΤΗϝΎόΘη·ΔϓήϏ ϞΧΩΡϮΘϔϣΐϬϠΑΕΎϗήΣ
ςϴΤϤϟϰϟ·ΎϬΑήδΗϊϨϣϭϝΎόΘηϹΔϓήϏϞΧΩΐϬϠϟΓέήΣϰϠϋΔψϓΎΤϤϠϟϭΎϬϨϴΨδΗ
ϝΰόϟϒόο ϥΚϴΣˬΓέήΤϠϟϝΰόϟϦϣΔϴϟΎϋΔΟέΪΑΰϴϤΘΗ˯ΎϨΑΩϮϣϡΪΨΘδΗˬϲΟέΎΨϟ
ϦϴΒϳϲϟϮΣϰϟ·ϞμΗΔϳέήΤϟΓ˯ΎϔϜϟϲϓκϘϧϰϟ·ϱΩΆϳϥϦϜϤϳϱέήΤϟ
ϥήϔϠϟΔϳέήΤϟΓ˯ΎϔϜϟϰϠϋϱΪϴϣήϘϟέΪΠϟήΒϋϱέήΤϟΪϘϔϟήϴΛ΄Η -ϞϜθϟ
ϥήϔϠϟΔϳέήΤϟΓ˯ΎϔϜϟϰϠϋϱΪϴϣήϘϟέΪΠϟήΒϋϱέήΤϟΪϘϔϟήϴΛ΄Η31-2ϞϜθϟ
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ϞѧѧѧѧѧΟήϤϟϭϥήѧѧѧѧѧϓϷϥέΪѧѧѧѧѧΟϦѧѧѧѧѧϣϱέήѧѧѧѧѧΤϟΪѧѧѧѧѧϘϔϟΙϭΪѧѧѧѧѧΣΏΎΒѧѧѧѧѧγήѧѧѧѧѧΜϛϦѧѧѧѧѧϣ
ΔϳέΎΨΒϟ
ΔϴϤϴϤμΘϟϪΘϗΎρϦϣϰϠϋΔϗΎτΑϞΟήϤϟϭϥήϔϟϞϴϐθΗ R
ΔϳέϭΪϟΕΎϧΎϴμϟ˯ήΟϹϒϗϮΘϟΓήΘϓ˯ΎϨΛΔϧΎϴμϟϭϒθϜϟΕΎϴϠϤϋ έϮμϗ R
ϩϮθΗϪϨϋΞΘϨϳ ϱάϟϭˬΕΎϗήΤϟϒϴψϨΗϭΔϧΎϴλΞϣήΑϖϴΒτΘΑϡΰΘϟϻϒόο R
ΐγϭήϟΎΑΕΎϗήΤϟΕΎϫϮϓΩΪδϧΔΠϴΘϧˬΰϛήϤϟϦϋϪϓήΤϧϭϕήΤϟΐϬϟϞϜη
ϰϟ· ϱΩΆϳ ϥ ϦϜϤϳ ΪϴϣήϘϟ ΕΎϣΪϬΗ ϭ ˬΏϮϘΜϟ ήΒϋ ϥήϔϟ ϰϟ· ˯ϮϬϟ ΏήδΗ R
ΔϴϤϛςΒοϦϜϤϳ ϝΎόΘηϻΔϓήϏϞΧΩςϐπϟΔϤϴϗϭϦϴΠδϛϭϷΔΒδϧΏήτο
ϰϟ·ϱΩΆΗϲΘϟΕΎϘϘθΘϟϢϴϣήΗϝϼΧϦϣϰϧΩϷΪΤϟϰϟ·ΎϬϠϴϠϘΗϭΔϨΧΪϤϟΕίΎϏ
ϊϨϤϟϭ ΩϮϗϮϟ ϙϼϬΘγΓΩΎϳί ΐΒδΗϭ ˬϕήΘΣϻ ΔϓήϏϞΧΩ ϰϟ· ˯ϮϬϟ ΏήδΗ
ϝίΎϏϡΪΨΘδϳϥήϔϟϰϟ·ΐϴΑΎϧϷϝϮΧΩΕΎΤΘϔϛϝΎόΘηϻΔϓήϏϰϟ·˯ϮϬϟΏήδΗ
ϞϜθϟϦϴΒϳϥήϔϟϰϟ·ϞΧΪϟΏϮΒϧϷϭϱΪϴϣήϘϟέΪΠϟϦϴΑΕΎϏήϔϟΪδϟϥήϣ
ϥήϔϟϰϟ·ΐϴΑΎϧϷϝϮΧΩΕΎϫϮϓήΒϋ˯ϮϬϟϝϮΧΩϊϨϣϝίϮϋΝΫϮϤϧ 32-2
ϥήϔϟϰϟ·ΐϴΑΎϧϷϝϮΧΩΕΎϫϮϓ ήΒϋ˯ϮϬϟϝϮΧΩϊϨϣϝίϮϋΝΫϮϤϧ :32-2ϞϜθϟ

ϰѧѧѧϠϋϒѧѧѧθϜϟΕΎѧѧѧϫϮϓϦѧѧѧϣϝΎόΘѧѧѧηϻΔѧѧѧϓήϏϰѧѧѧϟ·˯ϮѧѧѧϬϟΏήѧѧѧδΘϳϥϦѧѧѧϜϤϳΎѧѧѧϤϛ
ϭΔѧѧѧѧΣϮΘϔϣϙήѧѧѧѧΘΗΎϣΪѧѧѧѧϨϋ ˱ ΎѧѧѧѧλϮμΧϭˬϥήѧѧѧѧϔϟϢѧѧѧѧδΟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϋίϮϤϟΕΎѧѧѧѧϗήΤϟΐѧѧѧѧϬϟ
ϢϜΤϣϞϜθΑΎϬϗϼϏ·ϊϨϤϳήδϜϟνήόΘΗ
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˯ΎϤϟέΎΨΑΪϟϮϣΔϨΧΪϣΕίΎϏϦϣΓέήΤϟωΎΟήΘγ x
ΎѧѧѧѧϬϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϼϟΔѧѧѧѧϨΧΪϤϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘϠτϨϤϟΕίΎѧѧѧϐϟϦѧѧѧѧϣΓέήѧѧѧΤϟωΎΟήΘѧѧѧѧγϦѧѧѧϜϤϳ
ϚϠϬΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟήϴϓϮѧѧѧΗϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϣέΎѧѧѧΨΒϟΪѧѧѧϟϮϣϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠΧΪϟϩΎѧѧѧϴϤϟϦϴΨѧѧѧδΗϲѧѧѧϓ
ϞѧѧѧΒϗΔѧѧѧϨΧΪϤϟήѧѧѧΒϋέΎѧѧѧΨΒϟΝΎѧѧѧΘϧϹϡΪΨΘѧѧѧδϤϟ˯ΎѧѧѧϤϟήѧѧѧϳήϤΘΑΔѧѧѧϴϠϤόϟϢΘѧѧѧΗϭ ήѧѧѧϴΒϛϞϜѧѧѧθΑ
ΕίΎѧѧѧѧϏϦѧѧѧѧϣΓέήѧѧѧѧΤϟωΎΟήΘѧѧѧѧγςѧѧѧѧτΨϣ 33-2 ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳϞѧѧѧѧΟήϤϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϟΎΧΩ·
.ϱέΎΨΒϟϞΟήϤϟΔϨΧΪϣ
ϱέΎΨΒϟϞΟήϤϟΔϨΧΪϣΕίΎϏϦϣΓέήΤϟωΎΟήΘγ:33-2ϞϜθϟ

ϞϤΤϟΔϘτϨϣΐϴΑΎϧϒϴψϨΗ x
ϥήϓϷϲϓϞϤΤϟΔϘτϨϣϲϓΩϮϗϮϟϕήΘΣϦϋΔΠΗΎϨϟΔϴϧϮΑήϜϟΐγϭήϟϊοϮΘΗ
ωΎΟήΘγ ΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟΐϴΑΎϧϷήΒϋΓέήΤϟϝΎϘΘϧ ϊϨϤϳ ˱ ΰΟΎΣ ϞϜθΘϓ ΔϳέΎΨΒϟ ϞΟήϤϟϭ
ΪϟϮϣϰϟ·ΔϠΧΪϟϩΎϴϤϟϦϴΨδΗϲϓΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϼϟΔϨΧΪϤϟϦϣΔϘϠτϨϤϟΕίΎϐϟϦϣΓέήΤϟ
ΔϘτϨϣϦϣΔόΎπϟΓέήΤϟωΎΟήΘγΓ˯ΎϔϛξϔΨϨΗΐγϭήϟΔϛΎϤγΕΩίΎϤϠϛϭέΎΨΒϟ
Γ˯ΎϔϛϭΐγϭήϟΔϛΎϤγϦϴΑΔϗϼόϟ 34-2ϞϜθϟϦϴΒϳϥήϓϷϭέΎΨΒϟϞΟήϣϲϓϞϤΤϟ
ΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϞϤΣΔϘτϨϣϲϓΓέήΤϟϝΎϘΘϧ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

174

البحـث الثاني

ΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϞϤΣΔϘτϨϣϲϓΓέήΤϟϝΎϘΘϧΓ˯ΎϔϛϭΐγϭήϟΔϛΎϤγϦϴΑΔϗϼόϟ 34-2ϞϜθϟ

˯ΎϨΛϪότϘΘϣΔϴϨϣίΕήΘϓϰϠϋϒϴψϨΗΕΎϴϠϤϋ˯ήΟ·ΐΠϳΔϠϜθϤϟϩάϫϱΩΎϔΘϟϭ
ΔϤϴϗ ήϴϐΘϟ ˱ ΎόΒΗ ϞϴδϏ ϲΘϴϠϤϋ ϦϴΑ ΔϴϨϣΰϟ ΓήΘϔϟ ϝϮρ ΩΪΤΗϭϞϤόϟΓήΩϲϓϥήϔϟΩϮΟϭ
35-2ϞϜθϟϦϴΒϳΔϨΧΪϤϟϦϣΔΟέΎΨϟΕίΎϐϟΓέήΣΔΟέΩϭˬDraft ςϔθϟςϐο
ϞϴδϐϟΔϴϠϤϋΪόΑϭϞΒϗΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϭϥήϓϷϞϤΣΔϘτϨϣ
ϞϴδϐϟΔϴϠϤϋΪόΑϭϞΒϗΔϳέΎΨΒϟϞΟήϤϟϭϥήϓϷϞϤΣΔϘτϨϣ35-2ϞϜθϟ

:DWVRQ0έΪμϤϟ

ΔϳάϐΘϟϩΎϴϣΔϴϔμΗρϮτΧϦϣ ˯ΎϤϟ έΎΨΑ ϡΪΨΘγΓΩΎϋ·x
ΪѧѧѧϟϮϣϲѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧόϟςϐѧѧѧπϟϥΰѧѧѧΧΔϴϔѧѧѧμΗρϮѧѧѧτΧϦѧѧѧϣΔѧѧѧΟέΎΨϟϩΎѧѧѧϴϤϟϱϮѧѧѧΘΤΗ
ϦѧѧѧѧϜϤϳϱάѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧπϔΨϨϤϟΓΩϮѧѧѧѧΠϟϱΫ˯ΎѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧΨΑϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬΑα΄ѧѧѧѧΑ ϻΔѧѧѧѧϴϤϛϰѧѧѧѧϠϋέΎѧѧѧѧΨΒϟ
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ΪѧѧѧϟϮϤϟϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠΧΪϟϩΎѧѧѧϴϤϟϦϴΨѧѧѧδΗϭ ˬΔѧѧѧΣϮΘϔϤϟϦϴΨѧѧѧδΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϓϪѧѧѧϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻ
ϲѧѧѧѧϓϚϠϬΘѧѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧѧϴϤϛϦѧѧѧѧϣ1.3ϝΩΎѧѧѧѧόϳ ΎѧѧѧѧϣήϴϓϮѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧѧϫϢϫΎѧѧѧѧδΗ
ϞΟήϤϟ
έΎѧѧѧΨΑΕΪѧѧѧϟϮϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧΟ·Ϣѧѧѧϫ 2-2 ϝϭΪѧѧѧΠϟκѧѧѧΨϠϳ
ϦѧѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧѧΘϟϯήѧѧѧѧΧϷΪѧѧѧѧϮϔϟϭΔѧѧѧѧϔϠϜΘϟΩΩήΘѧѧѧѧγϦѧѧѧѧϣίϭΩϮѧѧѧѧϗϮϟήϴϓϮѧѧѧѧΗΔΒѧѧѧѧδϧϭˬ˯ΎѧѧѧѧϤϟ
Ε˯ήΟϹϩάϫϦϣ˯ήΟ·ϞϛϖϴΒτΗϦϣΎϬϴϠϋϝϮμΤϟ
˯ΎϤϟ έΎΨΑΕΪϟϮϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ· :2-2 ϝϭΪΠϟ
ϯήΧΪϮϓ
ΕΎΛΎόΒϧϹξϴϔΨΗ
ΕΎΛΎόΒϧϹξϴϔΨΗ

ΩΩήΘγϦϣί
ΔϨγ ΔϔϠϜϟ
0.6
ˮ
2
2.7-1

3
5-2
15ϞϜϟ1
ξΎϔϟ˯ϮϬϟϦϣ
 26-6
1
1.3

-

ήϴϐΘϣ

ωϼϗϹϦϣίήϴμϘΗ
ΔΒϠμϟ ΕΎϔϠΨϤϟξϴϔΨΗ
ϱΪϴϠϘΘϟΩϮϗϮϟϦϋΔΠΗΎϨϟ

ΩϮϗϮϟήϴϓϮΗΔΒδϧ

Ε˯ήΟϹ
ϢϜΤΘϟϭαΎϴϘϟΓΰϬΟϦϴδΤΗ
ΔϨΧΪϤϟΕίΎϏΔϴϤϛξϴϔΨΗ
ξΎϔϟ ϕήΘΣϻ˯ϮϫξϴϔΨΗ
ϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ
ΔϨΧΪϤϟΕίΎϏΓέήΣωΎΟήΘγ
ΔϴϔμΘϟ ˯Ύϣ έΎΨΑωΎΟήΘγ
ϞϳΪΒϟΩϮϗϮϟϡΪΨΘγ

έΎѧѧѧѧΨΒϟϊѧѧѧѧϳίϮΗ ρϮѧѧѧτΧ ΔϜΒѧѧѧѧηϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϢѧѧѧѧϫΎѧѧѧϣ
ϲϟΎΘϟϮΤϨϟϰϠϋϲϬϓ
ϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ x
Ϧѧѧѧϣ ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑϊѧѧѧϳίϮΗΔϜΒѧѧѧηΐѧѧѧϴΑΎϧρϮѧѧѧτΧϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟέΪѧѧѧϫξϴѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧϜϤϳ
ιΎѧѧѧμΘϣϻΎѧѧѧϬΘϣϭΎϘϣΚѧѧѧϴΣϦѧѧѧϣˬΓΩϮѧѧѧΠϟΔѧѧѧϴϟΎϋϭΓέϮѧѧѧτΘϣϝΰѧѧѧϋΩϮѧѧѧϣϡΪΨΘѧѧѧγϝϼѧѧѧΧ
ΓΩϮѧѧѧΠΑϡΎѧѧѧϤΘϫϻΐѧѧѧΠϳΎѧѧѧϤϛϖѧѧѧϳήΤϠϟΎѧѧѧϬΘϣϭΎϘϣϭˬΔѧѧѧϳέήΤϟΎѧѧѧϬΘϴϠϗΎϧνΎѧѧѧϔΨϧϭˬ˯ΎѧѧѧϤϟ
ΎѧѧѧϬΗΩΎϋ·ϢѧѧѧΗΪѧѧѧϗϱέήѧѧѧΤϟ ϝΰѧѧѧόϟΩϮѧѧѧϣϥϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄ΘϠϟΔѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧμϟΞϣήѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΗ
ΔϜΒθϟρϮτΧΔϧΎϴλΕΎϴϠϤϋ˯ήΟ·ΪόΑϴΤλϞϜθΑ
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˯ΎϤϟέΎΨΑΪΎμϣϰϠϋΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟΞϣήΑϖϴΒτΗ x
ϊϳίϮΗΔϜΒηΕΎϧϮϜϣϦϴΑ ΔλΎΧΔϴϤϫ Steam trap˯ΎϤϟ έΎΨΑΪΎѧ˰μϣΐѧ˰δΘϜΗ
˯ΎϤϟ έΎΨΑΪΎѧѧѧμϣέϭΩΰϛήΘϳΔϜΒѧѧѧθϟ ϲϓ ΔϗΎτϟ Γ˯Ύϔϛ ϊϓέ ϲϓ ΎϫέϭΪϟ ˱ ήψϧ ˯ΎϤϟ έΎΨΑ
ϮΤϧΎϬϬϴΟϮΗϭΔϜΒθϟρϮτΧϲϓϱέΎΠϟ˯ΎϤϟέΎΨΒϟΔϘϓήϤϟΔϔΛΎϜΘϤϟϩΎѧѧѧѧѧѧ˰ϴϤϟϞμϓϲϓ
ˬρϮτΨϟϲϓέΎΨΒϟϥΎϳήΟΔϟϮϬѧѧѧѧγϰϠϋΔψϓΎΤϤϟϑΪϬΑΔϔΛΎϜΘϤϟϩΎϴϤϟωΎΟήΘѧѧѧѧγϡΎψϧ
ΓΪϴμϤϟϞτόΗΪϨόϓ ϞϛΘϟϭ˯ή˰ ΘϫϼϟΔϣϭΎ˰ ϘϣκΎ˰ μΧΕΫέΎΨΒϟ ΪΎ˰ μϣϦϣΓΪ˰ ϴΟ
ϥΎѧ ϳήΠϟϖϴόϳϱάѧѧϟΪѧѧΤϟϰϟ· ϢϛήΘΗϭςΨϟϲϓΔѧѧϔΛΎѧѧϜΘϤϟϩΎѧѧϴϤϟϊϤΠΘΗΎѧѧϬϠϤϋ˯ΩϦϋ
ΔϜΒθϟρϮτΧϢτΤΗΕϻΎΤϟξόΑϲϓΎϬϨϋΞΘϨϳϲΘϟ HammerϕήτϟΓήϫΎυΙΪΤΘϓ
έΎΨΑΓΪϴμϣϞϤϋΪΒϣ 36-2ϞϜθϟϦϴΒϳ ϮΠϟϰϟ·˯ΎϤϟέΎΨΑϦϣΓήϴΒϛΕΎϴϤϛΏήδΗϭ
˯ΎϤϟ
˯ΎϤϟέΎΨΑΓΪϴμϣϞϤϋΪΒϣ:36-2ϞϜθϟ

-DPHV5έΪμϤϟ

ΔѧѧѧѧѧѧѧΒϗήϣΞϣήѧѧѧѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧѧѧѧϴΒτΗϥϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧѧѧμμΨΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧγέΪϟϯΪѧѧѧѧѧѧѧΣ·ΕέΎѧѧѧѧѧѧѧη
ΪϋΎѧѧѧδΗΔѧѧѧΜϳΪΣΔѧѧѧϴϨϘΗϲѧѧѧϫϭ ˬΔѧѧѧϗΎτϟϲѧѧѧϓ ήϴϓϮѧѧѧΗϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳ˯ΎѧѧѧϤϟέΎѧѧѧΨΑ ΪΎѧѧѧμϣΔϧΎϴѧѧѧλϭ
ϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϯΪѧѧѧѧΣ·ϲѧѧѧѧϓϭϪѧѧѧѧΛϭΪΣέϮѧѧѧѧϓΓΪϴѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϔϴυϭϞѧѧѧѧϠΧϰѧѧѧѧϟ·ϞϐѧѧѧѧθϤϟϪѧѧѧѧϴΒϨΗϰѧѧѧѧϠϋ
ΔѧѧѧѧΠϴΘϧέϻϭΩϒѧѧѧѧϟ ϩέΪѧѧѧѧϗϱϮϨѧѧѧѧγήѧѧѧѧϓϭϖѧѧѧѧϴϘΤΗϢѧѧѧѧΗϢѧѧѧѧΠΤϟΔτѧѧѧѧγϮΘϤϟΔѧѧѧѧϴϜϳήϣϷ
1LSSRQ ΞϣΎϧήΒϟάϫϞΜϣϖϴΒτΗ

البحـث الثاني

ωϮѧѧ˰ϧέΎϴѧѧ˰ΘΧ ϰϠϋϞμϔϟΔϴϠϤϋ˯ΩΓΩϮΟΪϤΘόΗΎϤϛϱέήΤϟΪѧѧ˰ϗΎϔϟϒϴϔΨΗϲϟΎΘϟΎΑϭ
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ϒΛΎϜΘϤϟϊϴϤΠΗ˯ΎϋϭϦϣ˯ΎϤϟέΎΨΑωΎΟήΘγ x
Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧΟέΎΨϟ ΔѧѧѧѧѧϔΛΎϜΘϤϟϩΎѧѧѧѧѧϴϤϟϊѧѧѧѧѧϴϤΠΗ˯ΎѧѧѧѧѧϋϭϞѧѧѧѧѧϤϋϑϭήѧѧѧѧѧυΏήτѧѧѧѧѧοϥ·
ςΒѧѧѧοϮѧѧѧΤϧ ϡΎѧѧѧϤΘϫϻϪѧѧѧΟϮΘϳϚϟάѧѧѧϟˬΔѧѧѧϗΎτϟϲѧѧѧϓήѧѧѧϴΒϛέΪѧѧѧϫϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳέΎѧѧѧΨΒϟΪΎѧѧѧμϣ
ςϐѧѧѧπϟϞѧѧѧϳϮΤΗϦѧѧѧϋΞΗΎѧѧѧϨϟ˯ΎѧѧѧϤϟέΎѧѧѧΨΑωΎΟήΘѧѧѧγϰѧѧѧϠϋϞѧѧѧϤόϟϭ˯ΎѧѧѧϋϮϟάѧѧѧϫϑϭήѧѧѧυ
ϭˬΡϮѧѧѧѧΘϔϤϟϦϴΨѧѧѧѧδΘϟϝΎѧѧѧѧϤϋϲѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϭϱϮѧѧѧѧΠϟςϐѧѧѧѧπϟϰѧѧѧѧϟ·˯ΎѧѧѧѧϋϮϟϲѧѧѧѧϓ
ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϯΪѧѧѧѧϣϒѧѧѧѧϗϮΘϳϭέΎѧѧѧѧΨΒϟΪѧѧѧѧϟϮϣϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϳάϐΘϛΔѧѧѧѧϠΧΪϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟϩΎѧѧѧѧϴϤϟϦϴΨѧѧѧѧδΗ
άѧѧѧϫϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧΟΎΤϟϯΪѧѧѧϣϰѧѧѧϠϋϭˬϊѧѧѧϳίϮΘϟ ρϮѧѧѧτΧ ΔϜΒѧѧѧηϑϭήѧѧѧυϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧϫϦѧѧѧϣ
ϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϔΛΎϜΘϤϟϩΎѧѧѧѧϴϤϟωΎΟήΘѧѧѧѧγϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄ΘϟΐѧѧѧѧΠϳΎѧѧѧѧϤϛϦϴΨѧѧѧѧδΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧΨΒϟ
έΎΨΒϟΕΪϟϮϤϟΔϳάϐΘϛΎϬϨϣ ΓΩΎϔΘγϼϟϩΎϴϤϟΔΠϟΎόϣΓΪΣϭ
ϊѧѧѧѧѧϳίϮΗΔϜΒѧѧѧѧѧηϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ· 3-2ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟκѧѧѧѧѧΨϠϳ
ΔϔϠϜΘϟΩΩήΘγϦϣίϭΩϮϗϮϟήϴϓϮΗέΪϘϣϭˬςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓέΎΨΒϟ
έΎΨΒϟϊϳίϮΗΔϜΒηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·3-2ϝϭΪΠϟ
ϯήΧΪϮϓ
ωϼϗϹϦϣίήϴμϘΗ
ϞπϓΔϳΩΎϤΘϋ
ΓήϴΒϛϝΎτϋϱΩΎϔΗ
ϩΎϴϤϟΔΠϟΎόϣΔϔϠϛξϴϔΨΗ
ϩΎϴϤϟΔΠϟΎόϣΔϔϠϛξϴϔΨΗ

ΩΩήΘγϦϣί
ΩϮϗϮϟήϴϓϮΗΔΒδϧ
 ΔϨγ ΔϔϠϜϟ

%13-3
ϑϭήόϣήϴϏ
ϑϭήόϣήϴϏ

%15-10
1
%5

%5-3
ϑϭήόϣήϴϏ
%18


%10

˯ήΟϹ
ϱέήΤϟϝΰόϟϦϴδΤΗ
έΎΨΒϟΪΎμϣωϮϧϦϴδΤΗ
έΎΨΒϟΪΎμϣΔϧΎϴλ
έΎΨΒϟΪΎμϤϟΔϴϟΔΒϗήϣ
έΎΨΒϟΕΎΑήδΗΡϼλ·
ϊϴϤΠΗ˯ΎϋϭϦϣέΎΨΒϟωΎΟήΘγ
ϒΎϜΘϤϟΓΩΎϋ·ϒΛΎϜΘϤϟ
ςϘϓϒΛΎϜΘϤϟΓΩΎϋ·

ϦϴϠϣΎόϟϞΒϗϦϣΔοέΎόϣ˯ΎϤϟέΎΨΑΔϜΒηΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗϪΟϮϳΪϗ
 5RVVLWHU3 -RQHV3 ΔϴϟΎΘϟΏΎΒγϸϟϚϟΫϭˬΓΎϔμϤϟϲϓ
ΩέϮϤϟκϘϧ R
ξϔΧϲϓ ΎϫέϭΩϭ ϊϳίϮΘϟΕΎϜΒηϭ έΎΨΒϟ ΪΎμϣ ΔϧΎϴλ ΪϮϓϙέΩ·  ϒόο R
 ΔϗΎτϟϒϴϟΎϜΗ

 ΎϬϟΔόΑΎΘϟΕΎϜΒθϟϭέΎΨΒϟΪΎμϣΔϧΎϴλΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗΔϴϔϴϜΑϞϬΠϟ R
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ΔϟϮϬγήΜϛΔϤψϧϰϠϋΰϴϛήΘϟ R
.ΞϣΎϧήΒϟάϴϔϨΗϦϣέΎϤΜΘγϹϰϠϋΪΎόϟΏΎδΣΔΑϮόλ R
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϭ ˯ΎϤϟ έΎΨΑ ΕΎϜΒηϦϴΑϞϣΎϜΘϟΰϳΰόΗ x
ΝΎѧѧѧΘϧ·ϦϴѧѧѧΑϞѧѧѧϣΎϜΘϟΰѧѧѧϳΰόΗϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣ ΔѧѧѧϗΎτϟΪѧѧѧϴϟϮΗΝΎѧѧѧΘϧ·ϒϴϟΎѧѧѧϜΗξѧѧѧϔΧϦѧѧѧϜϤϳ
ΝΎѧѧѧѧѧѧΘϧϹΎΑϰϤѧѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧѧϣϭˬ˯ΎѧѧѧѧѧΑήϬϜϟΪѧѧѧѧѧϴϟϮΗϭήѧѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϡίϼѧѧѧѧѧϟ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧѧΨΑ
Combined Heat and Power Production-ΔѧѧѧϗΎτϟϭΓέήѧѧѧΤϠϟϙήΘѧѧѧθϤϟ
ΔѧѧѧϴΒϠΗϦѧѧѧϣϚϟάѧѧѧΑϦϜϤΘѧѧѧΘϓˬΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧϗΎτϟΪѧѧѧϴϟϮΗϲѧѧѧϓΖѧѧѧϗϮϟβѧѧѧϔϧϲѧѧѧϓϭέΎѧѧѧΨΒϟΝΎѧѧѧΘϧ·
ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳϭΔѧѧѧѧϣΎόϟΔϜΒѧѧѧѧθϟϰѧѧѧѧϟ·ξΎѧѧѧϔϟέΪѧѧѧѧμΗϭˬΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧϬΘΟΎΣ
ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓ˯ΎΑήϬϜϟϭέΎΨΒϟϭΩϮϗϮϟΕΎϜΒηϦϴΑϞϣΎϜΘϟςτΨϣ 37-2
ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓ˯ΎΑήϬϜϟϭ ˯ΎϤϟ έΎΨΑϭΩϮϗϮϟΕΎϜΒηϦϴΑϞϣΎϜΘϟςτΨϣ :37-2 ϞϜθϟ

البحـث الثاني

ϲѧѧѧϓΓΎϔѧѧѧμϤϟϪѧѧѧΠΘϨΗϱάѧѧѧϟΩϮѧѧѧϗϮϟϦѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·ΔѧѧѧλήϔϟϩάѧѧѧϫήϓϮѧѧѧΗϭ .CHP
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ϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧΑήϬϜϟϭ ˯ΎѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧΨΑϭΩϮѧѧѧѧϗϮϟΕΎϜΒѧѧѧѧηϦϴѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋ ΪѧѧѧѧϮϓΩϮѧѧѧѧόΗ
ΔϴϟΎΘϟΏΎΒγϷϰϟ·ςϔϨϟΓΎϔμϣ
ϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧϗΎτϟ ΪѧѧѧϴϟϮΗϲѧѧѧϓϡΪΨΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟ ϞѧѧѧϘϧ ϒϴϟΎѧѧѧϜΗήϴϓϮѧѧѧΗ 9
ΓΎϔμϤϟϦϣΞΘϨϤϟΩϮϗϮϟϡΪΨΘγ
ΔѧѧѧѧτΤϣϦϴѧѧѧѧΑΔϓΎѧѧѧѧδϤϟΐѧѧѧѧϳήϘΗΔѧѧѧѧΠϴΘϧΔѧѧѧѧϗΎτϟέΪѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟήΎѧѧѧѧδΨϟΐѧѧѧѧϨΠΗ 9
ΓΎϔμϤϟϊϗϮϣϭ˯ΎΑήϬϜϟΪϴϟϮΗ
ΪѧѧѧϴϟϮΗΕΎѧѧѧϔϨϋ ήϳϭΪѧѧѧΗϲѧѧѧϓέΎѧѧѧΨΒϟΕΪѧѧѧϟϮϣϦѧѧѧϣΔόΎѧѧѧπϟΓέήѧѧѧΤϟϦѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻ 9
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟ
˯ΎΑήϬϜϟΪϴϟϮΗϲϓΓΎϔμϤϟΔΟΎΣϦϋξΎϔϟέΎΨΒϟϦϣ ΓΩΎϔΘγϻ 9
ΪѧѧѧѧϴϟϮΘϟΔϛήΘѧѧѧѧθϣΔϛήѧѧѧѧηβϴѧѧѧѧγ΄Ηϰѧѧѧѧϟ· ΓέϭΎѧѧѧѧΠΘϤϟ ΔѧѧѧѧϗΎτϟΕΎϛήѧѧѧѧηξѧѧѧѧόΑ΄ѧѧѧѧΠϠΗ
ϦѧѧѧѧѧϣΐѧѧѧѧѧϳήϗϊѧѧѧѧѧϗϮϣϲѧѧѧѧѧϓ ϙήΘѧѧѧѧѧθϣΪѧѧѧѧѧϴϟϮΗΓΪѧѧѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧѧѧθϧ·ϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ
έΎѧѧѧѧѧѧΨΑϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧΑήϬϜϟ ϊѧѧѧѧѧϳίϮΗϭˬΕΎѧѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΝΎѧѧѧѧѧѧΘϧ·ΕΪѧѧѧѧѧΣϭϭϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣ
ˬϢѧѧѧΠΤϟΩΎѧѧѧμΘϗϦѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻϪѧѧѧϟϼΧϦѧѧѧϣϦѧѧѧϜϤϳˬϚϠϬΘѧѧѧδϣϦѧѧѧϣήѧѧѧΜϛ ϰѧѧѧϟ· ΞΘѧѧѧϨϤϟ˯ΎѧѧѧϤϟ
ΔѧѧѧѧΠϴΘϧΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗξѧѧѧѧϔΧΔѧѧѧѧϴϧΎϜϣ·Ϧѧѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧѧπϓˬΝΎѧѧѧѧΘϧϹΔѧѧѧѧϔϠϜΗήϴϓϮѧѧѧѧΗϭ
ΔѧѧѧѧѧπϔΨϨϤϟ ϭϢѧѧѧѧѧΠΤϟ Γήϴϐѧѧѧѧѧμϟ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟέΎѧѧѧѧѧΨΑϭ˯ΎѧѧѧѧѧΑήϬϜϟΕΪѧѧѧѧѧϟϮϣϦѧѧѧѧѧϋ˯ΎϨϐΘѧѧѧѧѧγϻ
ϡΪΨΘѧѧѧγϻ ˱ ΎѧѧѧΟΫϮϤϧ 38-2ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳ (Hoong, C., et al., 2016) Γ˯ΎѧѧѧϔϜϟ
ΓΎϔѧѧѧμϣΖѧѧѧϨϜϤΗΚѧѧѧϴΣˬΓέϮϓΎϐϨѧѧѧγϲѧѧѧϓϦϴΑέΎѧѧѧϘΘϣϦϴόϗϮѧѧѧϣϲѧѧѧϓϙήΘѧѧѧθϤϟΪѧѧѧϴϟϮΘϟΓΪѧѧѧΣϭ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϜϟϱΫΔѧѧѧѧѧϤϳΪϘϟέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΪѧѧѧѧѧϴϟϮΗϞѧѧѧѧѧΟήϣΪѧѧѧѧѧΣϝΪΒΘѧѧѧѧѧδΗϥ AϊѧѧѧѧѧϗϮϤϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟ
έϭΎѧѧѧѧΠϤϟΕΎѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟϊѧѧѧѧϤΠϣϦѧѧѧѧϣςϐѧѧѧѧπϟϲϟΎѧѧѧѧϋ˯ΎѧѧѧѧϣέΎѧѧѧѧΨΑΩήϴΘѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧѧπϔΨϨϤϟ
ΐѧѧѧѧϳήϗϊѧѧѧѧϗϮϣϲѧѧѧѧϓΖΌѧѧѧѧθϧϙήΘѧѧѧѧθϣΪѧѧѧѧϴϟϮΗΓΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣϭˬ ϊѧѧѧѧτϘΘϤϟςѧѧѧѧΨϟ  BϊѧѧѧѧϗϮϤϟ
ϝΪΒΘѧѧѧѧδΗϥ BϊѧѧѧѧϗϮϤϟϲѧѧѧѧϓΕΎѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΓΪѧѧѧѧΣϭΖѧѧѧѧϨϜϤΗΎѧѧѧѧϤϛBϭ AϦϴόϗϮѧѧѧѧϤϟϦѧѧѧѧϣ
ΔѧѧѧѧϴϓΎϜϟ˯ΎѧѧѧѧΑήϬϜϟϰѧѧѧѧϠϋΖϠѧѧѧѧμΣϥΪѧѧѧѧόΑϲΎѧѧѧѧΑήϬϛϙήѧѧѧѧΤϤΑΔѧѧѧѧϤϳΪϘϟΕΎѧѧѧѧϨϴΑέϮΘϟΪѧѧѧѧΣ
 ϊτϘΘϤϟςΨϟ ϙήΘθϤϟΪϴϟϮΘϟΓΪΣϭϦϣ
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ϙήΘθϤϟΪϴϟϮΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΝΫϮϤϧ 38:-2ϞϜθϟ

Hoong, C., et al., 2016έΪμϤϟ

Blowdown SystemΓήτΨϟϞϮδϟϭΕίΎϐϟϒϳήμΗΔϣϮψϨϣ :6-7-2
ΕΎϣΎϤѧѧѧѧλήѧѧѧѧΒϋ ϊѧѧѧѧϴϤΠΗΔϜΒѧѧѧѧθΑΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧϓΕΪѧѧѧѧόϤϟΔѧѧѧѧϓΎϛϞѧѧѧѧμΘΗ
ϲѧѧѧѧΘϟΓήѧѧѧѧτΨϟϞϮѧѧѧѧδϟϭΕίΎѧѧѧѧϐϠϟϦѧѧѧѧϣϵϒϳήѧѧѧѧμΘϠϟϡΪΨΘѧѧѧѧδΗˬΐѧѧѧѧϴΑΎϧρϮѧѧѧѧτΧϭϥΎѧѧѧѧϣ
ΪѧѧѧѧѧϨϋϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧѧϴϟϭΔѧѧѧѧѧϳϭΪϳΔѧѧѧѧѧϘϳήτΑ˯ϮѧѧѧѧѧγˬΓΪѧѧѧѧѧΣϮϟΝέΎѧѧѧѧѧΧϰѧѧѧѧѧϟ·ΎѧѧѧѧѧϫήϳήΤΗΐѧѧѧѧѧϠτΘϳ
ΕϻΎѧѧѧѧѧΤϟϲѧѧѧѧѧϓϭˬΔϧΎϴѧѧѧѧѧμϟϝΎѧѧѧѧѧϤϋ˯ήѧѧѧѧѧΟϹΎѧѧѧѧѧϬϐϳήϔΗϭΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϒѧѧѧѧѧϴϗϮΗ
ΔѧѧѧѧѧϴϋϭϷϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣϦѧѧѧѧѧϣΕίΎѧѧѧѧѧϐϟϭϞϮѧѧѧѧѧδϟϒϳήѧѧѧѧѧμΗΓΪѧѧѧѧѧΣϭ ϥϮѧѧѧѧѧϜΘΗΔѧѧѧѧѧέΎτϟ
ΔѧѧѧϔϴϔΨϟΕίΎѧѧѧϐϟΎѧѧѧϣˬΎѧѧѧϫήϳήϜΗΩΎѧѧѧόϴϟΔѧѧѧλΎΧΕΎѧѧѧϧΰΧϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϠϴΣήΗϭϞϮѧѧѧδϟϞѧѧѧμϔϟ
39-2ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳ(Emam,

A.,

2015)ΔϠόѧѧѧѧθϟΩϮѧѧѧѧϤϋϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϬϗήΤϟϞѧѧѧѧΣήΘϓ

.ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϣϲϓϞϮδϟϭΕίΎϐϟϒϳήμΗΔϣϮψϨϣ
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ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϣϲϓϞϮδϟϭΕίΎϐϟϒϳήμΗΔϣϮψϨϣ :39-2 ϞϜθϟ

ϲϓΔϤΪϟΐϬϠϟΔόϤη˯ΎϘΑϹήϤΘδϣϞϜθΑϱίΎϐϟΩϮϗϮϟϦϣΔϴϤϛΔϠόθϟϚϠϬΘδΗ
ϲΘϟ έΎΨΒϟ ΔϴϤϛ Ϧϋ ˱ϼπϓˬΔέΎτϟΕϻΎΤϟϲϓΓΩέϮϟΕίΎϐϟϕήΤϟΔϠόθϟαέ
ϕήΤϟΔϣίϼϟϦϴΠδϛϭϷΔϴϤϛϦϴϣ΄ΗϭΐϬϠϟΓέήΣϦϣϪΘϳΎϤΤϟΔϠόθϟαέϲϓϦϘΤΗ
ΔϫϮϓϰϠϋ ΔϤΪϟ ϕήΘΣϻ ΔόϤη Ϧϣ ήϤΘδϤϟ ίΎϐϟέΪϫξϔΨϟϭ ϞϣΎϛϞϜθΑίΎϐϟ
ΪϤΘόΗΔϴϧϭήΘϜϟΔόϤηέΎϜΘΑϢΗˬΔϋΎδϟϲϓϲγΎϴϗΐόϜϣϡΪϗ 45ϲϟϮΤΑέΪϘϤϟˬΔϠόθϟ
ϭ ΘϔϴϟίΎϐϟϡΎϤλϰϟ·ΓέΎη·˯Ύτϋ·ϭˬΔϠόθϟϰϟ·ΔϠΧΪϟΕίΎϐϟΔϴϤϛαΎϴϗΪΒϣϰϠϋ
(Coppin, D., et al., 2011) ΐγΎϨϤϟΖϗϮϟϲϓ ϖϠϐϳ
ΎϬϣΪΨΘγϻ ΓΎϔμϤϟΕΪΣϭϒϠΘΨϣϦϣΔϠόθϟϰϟ·ΔϠΧΪϟΕίΎϐϟωΎΟήΘγ ϦϜϤϳ
ΕίΎϏωΎΟήΘγΓΪΣϭςτΨϣ 40-2 ϞϜθϟ ϦϴΒϳ .ΎϬϗήΣ Ϧϣ ˱ϻΪΑ ΓΎϔμϤϟ ϥήϓ ϲϓ ΩϮϗϮϛ
ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓΔϠόθϟ
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ςϔϨϟΓΎϔμϣϲϓ ΔϠόθϟΕίΎϏωΎΟήΘγΓΪΣϭςτΨϣ :40-2 ϞϜθϟ

Kafrudi, E., et al., 2017 :έΪμϤϟ

ΪϳήΒΘϟϩΎϴϣΔϣϮψϨϣ :7-7-2
ˬϩΎѧѧѧϴϤϟΎΑΪѧѧѧϳήΒΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧϣΓήѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧϴϤϛςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϚϠϬΘѧѧѧδΗ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϰѧѧѧѧϠϋβϜόϨѧѧѧѧϳΪѧѧѧѧϳήΒΘϟϩΎѧѧѧѧϴϣΔѧѧѧѧϣϮψϨϣ˯ΩϥΈѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭ
ωΎѧѧѧϔΗέϰѧѧѧϟ·ΪѧѧѧϳήΒΘϟϩΎѧѧѧϴϣΓέήѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΩωΎѧѧѧϔΗέϱΩΆѧѧѧϳˬϝΎѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧγϰѧѧѧϠόϓΓΎϔѧѧѧμϤϟ
ϲѧѧѧѧϓΓΩΎѧѧѧѧϳίϪѧѧѧѧϨϋΞΘѧѧѧѧϨϳΎѧѧѧѧϤϣˬήѧѧѧѧϴτϘΘϟΩϮѧѧѧѧϤϋϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϣϮψϨϣςϐѧѧѧѧοϭΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩ
ΕΎΠΘϨϤϠϟΔΑϮϠτϤϟ ΕΎϔλϮϤϟϖϴϘΤΘϟΩϮϤόϟΔϳϼϏϰϠϋϱέήΤϟϞϤΤϟ
ρϮѧѧѧѧѧτΧϭΪѧѧѧѧѧϳήΒΘϟΝήѧѧѧѧѧΑˬϦϴϴѧѧѧѧѧδϴέϦϴΰѧѧѧѧѧΟϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϳήΒΘϟΔѧѧѧѧѧϣϮψϨϣϥϮѧѧѧѧѧϜΘΗ
ϦϴΰѧѧѧΠϟϦϳάѧѧѧϫϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗιήѧѧѧϓϢѧѧѧϫϲѧѧѧϠϳ ΎѧѧѧϤϴϓϭΪѧѧѧϳήΒΘϟϩΎѧѧѧϴϣϊѧѧѧϳίϮΗ
(Morrison, F., 2014) ΔϣϮψϨϤϟϦϣ
ˬϰѧѧѧѧϠϋΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛΕΫΓέϮѧѧѧѧτΘϣϯήΧ΄ѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧϤϳΪϘϟΪѧѧѧѧϳήΒΘϟΝήѧѧѧѧΑΕϮѧѧѧѧθΣϝΪΒΘѧѧѧѧγ x
ϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠΧΪϟΔϨΧΎѧѧѧδϟϩΎѧѧѧϴϤϟβѧѧѧϣϼΗίΰѧѧѧόϳϱάѧѧѧϟΪѧѧѧϳΪΠϟΎϬϤϴϤѧѧѧμΗΐΒѧѧѧδΑϚѧѧѧϟΫϭ
ϱϮΠϟ˯ϮϬϟϊϣΪϳήΒΘϟΝήΑ
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ξϔΨϨѧѧѧϤϟϖϓΪѧѧѧΘϟϝΪѧѧѧόϣϥΚѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧϴϟΎΜϤϟΔѧѧѧϤϴϘϟΎΑϩΎѧѧѧϴϤϟϥΎѧѧѧϳήΟϝΪѧѧѧόϣςΒѧѧѧο x
ϞѧѧѧѧѧѧΑΎϘϤϟΎΑϲϟΎѧѧѧѧѧόϟϖϓΪѧѧѧѧѧΘϟϝΪѧѧѧѧѧόϣϥϻ· ˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγήϴϓϮѧѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧѧδϳ
ξѧѧѧϔΧϰѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧϳΎѧѧѧϤϣΔѧѧѧϴϮϬϟΡϭήѧѧѧϤϟΩΪѧѧѧϋϞϴϐѧѧѧθΗϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧΟΎΤϟϦѧѧѧϣξѧѧѧϔΨϳ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ΝήѧѧѧѧΑϷϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧϤϟϥΎѧѧѧѧϳήΟϩΎѧѧѧѧΠΗϥϮѧѧѧѧϜϳΎϣΪѧѧѧѧϨόϓˬϩΎѧѧѧѧϴϤϟϥΎѧѧѧѧϳήΟΝΫϮѧѧѧѧϤϧϞϳΪѧѧѧѧόΗ x
ϦѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧϠϋϥϮѧѧѧѧϜΗΪѧѧѧѧϳήΒΘϟΔѧѧѧѧϗΎρϥΈѧѧѧѧϓ Counter-flow

˯ϮѧѧѧѧϬϟϊѧѧѧѧϣβϛΎѧѧѧѧόΘϣ

ϥΎѧѧѧѧѧϳήΠϟϥϮѧѧѧѧѧϜϳΕϻΎѧѧѧѧѧΤϟξѧѧѧѧѧόΑϲѧѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧѧϧϻ·Cross-flowήΑΎѧѧѧѧѧόϟϥΎѧѧѧѧѧϳήΠϟ
ΔѧѧѧѧΟέΩωΎѧѧѧѧϔΗέϭˬΔϧΎϴѧѧѧѧμϟΔϟϮϬѧѧѧѧδϛϯήѧѧѧѧΧϞѧѧѧѧϣϮϋήϴΛ΄ѧѧѧѧΘΑΔѧѧѧѧϣ˯ϼϣήѧѧѧѧΜϛήΑΎѧѧѧѧόϟ
ϖϓΪѧѧѧѧΗΕΫΝήѧѧѧѧΑ˯ΎѧѧѧѧθϧϹΔѧѧѧѧϴϓΎϜϟΔΣΎѧѧѧѧδϤϟήϓϮѧѧѧѧΗ ϡΪѧѧѧѧϋϭˬΔѧѧѧѧϠΧΪϟϩΎѧѧѧѧϴϤϟΓέήѧѧѧѧΣ
˯ϮѧѧѧѧϬϟϭ˯ΎѧѧѧѧϤϟϱέΎѧѧѧϴΗϥΎѧѧѧѧϳήΟϲϋϮѧѧѧϧϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ 41-2ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳβϛΎѧѧѧόΘϣ
ΪϳήΒΘϟϩΎϴϣΝήΑϲϓ
 ΪϳήΒΘϟϩΎϴϣΝήΑϲϓ˯ϮϬϟϭ˯ΎϤϟϱέΎϴΗϥΎϳήΟϲϋϮϧϦϴΑΔϧέΎϘϣ:41-2ϞϜθϟ

Morrison, F., 2014έΪμϤϟ

ΕήϔѧѧѧѧѧѧθϟϥέϭΩΔϋήѧѧѧѧѧѧγϥϮѧѧѧѧѧѧϜΗΚѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ΔѧѧѧѧѧѧϴϮϬϟΡϭήѧѧѧѧѧѧϤϟϢѧѧѧѧѧѧΠΣέΎѧѧѧѧѧѧϴΘΧ x
ΔѧѧѧѧѧѧѧέΎτϟϝΎѧѧѧѧѧѧѧτϋϷΙϭΪѧѧѧѧѧѧѧΣϱΩΎѧѧѧѧѧѧѧϔΘϟΔѧѧѧѧѧѧѧϘϴϗΪϟϡΪѧѧѧѧѧѧѧϗ 12000ϦѧѧѧѧѧѧѧϣξѧѧѧѧѧѧѧϔΧ
ϥϰѧѧѧϠϋˬΔѧѧѧϨϜϤϣΔѧѧѧϴϨϣίΓΪѧѧѧϣϝϮѧѧѧρΔѧѧѧΣϭήϤϟϞϴϐѧѧѧθΗϦѧѧѧϣίϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧψϓΎΤϤϟϭ
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ΔѧѧѧѧѧϘϴϗΪϟϡΪϗ 12000Ϧѧѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧѧΣϭήϤϟϦѧѧѧѧѧϣΝέΎѧѧѧѧѧΨϟ˯ϮѧѧѧѧѧϬϟΔϋήѧѧѧѧѧγξϔΨϨѧѧѧѧѧΗϻ
ϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΩέΎѧѧѧѧѧѧΒϟ˯ϮѧѧѧѧѧѧϬϟϞΧΪѧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΝέΎѧѧѧѧѧѧΨϟϦΧΎѧѧѧѧѧδϟ˯ϮѧѧѧѧѧѧϬϟΐѧѧѧѧѧѧϴϠϘΗϱΩΎѧѧѧѧѧϔΘϟ
ΔΣϭήϤϟ
ΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΞϣΎѧѧѧѧϧήΑςΒѧѧѧѧπΑΔѧѧѧѧϳΎϨόϟϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣˬΪѧѧѧѧϳήΒΘϟϩΎѧѧѧѧϴϣΓΩϮѧѧѧѧΠΑϡΎѧѧѧѧϤΘϫϻ x
ϦѧѧѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧѧѧϫϮϠΧϥΎϤѧѧѧѧѧѧѧπϟϚѧѧѧѧѧѧѧϟΫϭˬΓήϤΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟΔϴϔѧѧѧѧѧѧѧμΘϟϭˬΓήѧѧѧѧѧѧѧΘϠϔϟϭΔѧѧѧѧѧѧѧϴΎϴϤϴϜϟ
ΓϭϼѧѧѧѧϋˬΕΩήѧѧѧѧΒϤϟϭΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϟΩΪѧѧѧѧδϧϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧΘϟΐѧѧѧѧγϭήϟ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγωΎϔΗέ ϲϟΎΘϟΎΑϭˬΪϳήΒΘϟ˯ϮϫέΎϴΗϭϦΧΎδϟ˯ΎϤϟϦϴΑ
ΔϜΒѧѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϠϋ ΔϳέϭήѧѧѧѧѧοήѧѧѧѧϴϏΕϼϴѧѧѧѧλϮΗϭΕΎϣΎϤѧѧѧѧѧλΩϮѧѧѧѧΟϭϡΪѧѧѧѧѧϋϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄Θϟ x
ϊѧѧѧϓήϟήѧѧѧΒϛΔѧѧѧϗΎρϑήѧѧѧλϰѧѧѧϟ· ϱΩΆѧѧѧϳϖΎѧѧѧϋΙϭΪѧѧѧΣ ϱΩΎѧѧѧϔΘϟΪѧѧѧϳήΒΘϟϩΎѧѧѧϴϣϊѧѧѧϳίϮΗ
ςϐπϟ
ΔѧѧѧѧϴϮϬϟΡϭήѧѧѧѧϤϟϞѧѧѧѧϤϋΔѧѧѧѧϗΎτΑϢϜΤΘѧѧѧѧϠϟ ΕΎϋήѧѧѧѧδϟΓΩΪѧѧѧѧόΘϣΕΎѧѧѧѧϛήΤϣΐѧѧѧѧϴϛήΗ x
ΔϗΎτϟέΪϫϱΩΎϔΘϟΔϴϟΎΜϤϟΔϤϴϘϟΪϨϋΪϳήΒΘϟϩΎϴϣ ΕΎΨπϣϭ
Storage TanksΔϴτϔϨϟΕΎϘΘθϤϟήϴπΤΗϭϦϳΰΨΗΔϣϮψϨϣ872
ΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟϭϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟΕΎѧѧѧϧΰΧϦѧѧѧϣήѧѧѧϴΒϛΩΪѧѧѧϋϰѧѧѧϠϋςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϱϮѧѧѧΘΤΗ
ϱΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϔΘϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϓΎϛΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϣίΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϔϜΗΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨϳΰΨΗΕΎόѧѧѧѧѧѧѧѧδΑϭˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴΎϬϨϟϭΔϴτѧѧѧѧѧѧѧѧγϮϟ
ήΧϰϟ·ϥΎϜϣϦϣΩϮϤϟϞϘϧ˯ΎϨΛΔϠϤΘΤϤϟ ΕΎΑήτοϻ
ΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϡϮѧѧѧѧѧϘΗΕΎѧѧѧѧѧϧϮϜϣΓΪѧѧѧѧѧϋϦѧѧѧѧѧϣΞϳΰѧѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴΎϬϨϟ ΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟϞϜѧѧѧѧѧθΘΗ
ΓΩΪѧѧѧΤϣΐѧѧѧδϧΐΤѧѧѧδΑήϴѧѧѧπΤΘϟΔѧѧѧϴϠϤϋϢΘѧѧѧΗϭΔѧѧѧϔϠΘΨϤϟήѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧϣΎѧѧѧϬΟΎΘϧΈΑ
ϢѧѧѧΛˬϲΎѧѧѧϬϨϟ ΞΘѧѧѧϨϤϟϥΰѧѧѧΧϲѧѧѧϓΎϬόѧѧѧοϭϭΕΎѧѧѧϧΰΨϟϲѧѧѧϓΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟΕΎѧѧѧϧϮϜϤϟϚѧѧѧϠΗϦѧѧѧϣ
ΰѧѧѧϛήϣϰѧѧѧϟ· ΞΘѧѧѧϨϤϟ ϦΤѧѧѧηϞѧѧѧΒϗϲΎѧѧѧϴϤϴϜϟήѧѧѧΒΘΨϤϟϰѧѧѧϟ·ϥΰѧѧѧΨϟάѧѧѧϫϦѧѧѧϣΔѧѧѧϨϴϋάѧѧѧΧΆΗ
.ΔѧѧѧѧΑϮϠτϤϟΕΎϔѧѧѧѧλϮϤϠϟΞΘѧѧѧѧϨϤϟΔѧѧѧѧϘΑΎτϣϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄ΘϠϟΔѧѧѧѧϣίϼϟϞѧѧѧѧϴϟΎΤΘϟ˯ήѧѧѧѧΟϹϊѧѧѧѧϳίϮΘϟ
ΓΎϔμϤϟΕΎΠΘϨϣήϴπΤΗϭϦϳΰΨΗΔϣϮψϨϣϲϓϞϤόϟήϴγ 42-2ϞϜθϟϦϴΒϳ

البحـث الثاني

αΎѧѧѧѧϤΘϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛξѧѧѧѧϔΧΐΒѧѧѧѧδΗ ϲѧѧѧѧΘϟϭˬΝήѧѧѧѧΑϷΕϮѧѧѧѧθΣΕΎѧѧѧѧϫϮϓΩΪѧѧѧѧδϧϰѧѧѧѧϠϋ

185

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

ΓΎϔμϤϟ ΕΎΠΘϨϣήϴπΤΗϭϦϳΰΨΗΔϣϮψϨϣϲϓϞϤόϟήϴγ :42-2 ϞϜθϟ

ΔѧѧѧѧѧΟέΩϥϮѧѧѧѧѧϜΗΎϣΪѧѧѧѧѧϨϋΎѧѧѧѧѧϬϨϳΰΨΗ˯ΎѧѧѧѧѧϨΛϦϴΨѧѧѧѧѧδΗϰѧѧѧѧѧϟ·ΕΎѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟξѧѧѧѧѧόΑΝΎѧѧѧѧѧΘΤΗ
ΔτѧѧѧγϮΑϦϴΨѧѧѧδΘϟΔѧѧѧϴϠϤϋϢΘѧѧѧΗϭˬΔѧѧѧϳΩΎόϟ βѧѧѧϘτϟ ΓέήѧѧѧΣΕΎѧѧѧΟέΩϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴϟΎϋΎѧѧѧϬΘΟϭΰϟ
ΔѧѧѧѧѧϴΎΑήϬϛϦϴΨѧѧѧѧѧδΗ ΕΎѧѧѧѧѧϔϠϣΔτѧѧѧѧѧγϮΑϭˬϥΰѧѧѧѧѧΨϟϞѧѧѧѧѧΧΩέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΎѧѧѧѧѧϬϴϓέήѧѧѧѧѧϤϳΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧ
ΔѧѧѧѧΟέΩϥϮѧѧѧѧϜΗΎϣΪѧѧѧѧϨϋΪѧѧѧѧϳήΒΗϰѧѧѧѧϟ·ϯήѧѧѧѧΧΕΎѧѧѧѧΠΘϨϣΝΎѧѧѧѧΘΤΗΎѧѧѧѧϤϛElectrical

Coils

ˬϮѧѧѧѧΠϟϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϔϴϔΨϟ ΕΎϧϮΑήϛϭέΪѧѧѧѧϴϬϟήѧѧѧѧΨΒΗΔΒѧѧѧѧδϧξϴѧѧѧѧϔΨΘϟϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧπϔΨϨϣΎѧѧѧѧϬΘϓΎΜϛ
ΔϴΎΑήϬϛΪϳήΒΗΓΰϬΟΔτγϮΑΪϳήΒΘϟΔϴϠϤϋϢΘΗϭ
ωΎѧѧѧѧѧΒΗΈΑΕΎѧѧѧѧѧϧΰΨϟΕΩήѧѧѧѧѧΒϣϭΕΎϨΨѧѧѧѧѧδϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
(IPIECA, 2013) :ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹ
ϦϜϤϣΖϗϭωήγϲϓΕΎΠΘϨϤϟϞϴΣήΘϟϲϨϣίΞϣΎϧήΑΩΪϋΈΑϦϳΰΨΘϟϦϣίξϴϔΨΗ x
ΔΒγΎϨϤϟΔϴϟΎΜϤϟΔϤϴϘϟΪϨϋΓέήΤϟΔΟέΩςΒο x
ϝΎѧѧѧѧѧτϋϷϦѧѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧѧθϜϠϟΪѧѧѧѧѧϳήΒΘϟϭϦϴΨѧѧѧѧѧδΘϟΓΰѧѧѧѧѧϬΟϷΔѧѧѧѧѧϳέϭΩΔϧΎϴѧѧѧѧѧλ˯ήѧѧѧѧѧΟ· x
ΎϬΛϭΪΣέϮϓΎϬΣϼλ·ϭ
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Rotating EquipmentΓέϭΪϟΕΪόϤϟ :9-7-2
ϦϣϲδϴέϞϜθΑϥϮϜΘΗϭˬςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋϢψόϣϲϓΓέϭΪϟΕΪόϤϟ ϡΪΨΘδΗ
ΕΎϛήΤϤϟ ϚϠϬΘδΗϭ ˬΦϓϮϨϟϭ ΡϭήϤϟϭ ςϏϮπϟϭ ΕΎΨπϤϟϭΔϴΎΑήϬϜϟ ΕΎϛήΤϤϟ
ωίϮΘΗΓΎϔμϤϟϲϓΔϜϠϬΘδϤϟΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϲϟΎϤΟ·Ϧϣ80ϦϣήΜϛϲϓΔϴΎΑήϬϜϟ
60ϲϟϮΣϰϟ·ϞμΗΔΒδϨΑ ΕΎΨπϤϟήϳϭΪΗ ϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϛήΤϤϟ ϡΪΨΘγΐδϧ
ΡϭήϤϟϢΛˬ15ϲϟϮΣϞΜϤΗϲΘϟ˯ϮϬϟςϏϮοϭˬΔϣΪΨΘδϤϟΕΎϛήΤϤϟϲϟΎϤΟ·Ϧϣ
ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹ ωΎΒΗΈΑΡϭήϤϟϭςϏϮπϟϭΕΎΨπϤϟϭΕΎϛήΤϤϟϲϓ
ςϏϮπϟϭΕΎΨπϤϟϭΕΎϛήΤϤϟ ϢΠΣςΒο x
ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧϴΒϛέϭΩΕΎѧѧѧѧϛήΤϤϠϟΐѧѧѧѧγΎϨϤϟϢѧѧѧѧΠΤϟέΎѧѧѧѧϴΘΧϻϥ·
ϚѧѧѧϟΫϱΩΆѧѧѧϳϡίϼѧѧѧϟϦѧѧѧϣήѧѧѧΒϛςϏΎѧѧѧπϟϭϙήѧѧѧΤϤϟϥϮѧѧѧϜϳΎϣΪѧѧѧϨόϓˬςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓ
ΓΪΎϓϥϭΩΔϗΎτϠϟήϴΒϛ ϙϼϬΘγϰϟ·
ΕΎϛήΤϤϟϦϣΓέϮτΘϣωϮϧέΎϴΘΧ x
ΔѧѧѧѧѧϴϟΎϋΩϮѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϣΔϋϮϨѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧϴϟΎϋΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΕΫΕΎѧѧѧѧϛήΤϤϟϦѧѧѧѧϣωϮѧѧѧѧϧΪѧѧѧѧΟϮΗ
ΔѧѧѧѧΟέΪΑϞѧѧѧѧϤόΗΎѧѧѧѧϬϧΕΎѧѧѧѧϛήΤϤϟϩάѧѧѧѧϫΎѧѧѧѧϳΰϣϦѧѧѧѧϣϭˬΓέϮѧѧѧѧτΘϣϕήѧѧѧѧτΑΔόϨѧѧѧѧμϣϭˬΓΩϮѧѧѧѧΠϟ
ϚϠϬΘѧѧѧδΗΎѧѧѧϬϧϦѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧπϓˬϝϮѧѧѧρϲѧѧѧϨϣίήѧѧѧϤϋϭˬξϔΨϨѧѧѧϣίΰѧѧѧΘϫϭˬΔѧѧѧπϔΨϨϣΓέήѧѧѧΣ
ΔϳΪϴϠϘΘϟΕΎϛήΤϤϟϦϣϞϗΕϻΪόϤΑΔϗΎρ
ΔѧѧѧѧѧϴϟΎϋΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϱΫήΧѧѧѧѧѧΑϢϳΪѧѧѧѧѧϘϟϙήѧѧѧѧѧΤϤϟϝΪΒΘѧѧѧѧѧγϥΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧѧΑήΠΘϟΖѧѧѧѧѧΘΒΛ
ˬRewindingϢϳΪѧѧѧϘϟϙήѧѧѧΤϤϟϙϼѧѧѧγϒѧѧѧϟΓΩΎѧѧѧϋ·ΔѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧϣ ΎϳΩΎѧѧѧμΘϗϞѧѧѧπϓήѧѧѧΒΘόϳ
ΔϴϠѧѧѧλϷϙήѧѧѧΤϤϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦѧѧѧϣξѧѧѧϔΨΗϝϮѧѧѧΣϷϢѧѧѧψόϣϲѧѧѧϓϒѧѧѧϠϟΓΩΎѧѧѧϋ·ΔѧѧѧϴϠϤϋϥΚѧѧѧϴΣ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓΓΩΎϳίϰϟ·ϱΩΆΗϭ
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ΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϛήΤϤϟΓέήΣΔΟέΩΔΒϗήϣ x
ΕΪѧѧѧѧόϣΔϣϼѧѧѧѧγϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄ΘϟϭϙήѧѧѧѧΤϤϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΪϟΓήϤΘѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧΒϗήϤϟϥ·
ΪѧѧѧѧϳήΒΘϟϒόѧѧѧѧοϥ ΚѧѧѧѧϴΣˬϒѧѧѧѧϠΘϟϦѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧϔϠϤϟΔѧѧѧѧϳΎϤΣϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗΔѧѧѧѧϳϮϬΘϟϭΪѧѧѧѧϳήΒΘϟ
ϙήΤϤϟϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγΓΩΎϳίϰϟ·ϱΩΆϳ
ΕΎΨπϤϟϭςϏϮπϟΖϴϳΰΗΖϳίκΎμΧέΎΒΘΧ x
ϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΕΎΨѧѧѧѧѧπϤϟϭςϏϮѧѧѧѧѧπϟΖѧѧѧѧѧϴϳΰΗΖѧѧѧѧѧϳΰϟϱέϭΩέΎѧѧѧѧѧΒΘΧ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ΐѧѧѧѧѧΠϳ
ΞΘѧѧѧϨϳΔѧѧѧϛήΤΘϤϟ˯ΰѧѧѧΟϷϲѧѧѧϓ˯ήѧѧѧΘϫΙϭΪѧѧѧΣϡΪѧѧѧϋϥΎϤѧѧѧπϟ ϪѧѧѧμΎμΧΕΎѧѧѧΒΛϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄ΘϠϟ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓΓΩΎϳίϪϨϋ
Adjustable Speed ϞϳΪόΘϠϟΔϠΑΎϗΕΎϋήγΕΫΕΎϛήΤϣϡΪΨΘγ x
ϲѧѧѧѧѧϓϞϳΪѧѧѧѧѧόΘϠϟΔѧѧѧѧѧϠΑΎϗΕΎϋήѧѧѧѧѧγΕΫΕΎѧѧѧѧѧϛήΤϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϟ·ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟ΄ѧѧѧѧѧΠϠΗ
ΩήѧѧѧѧѧτϟΕΎΨѧѧѧѧѧπϣή˰ѧѧѧѧѧΒϋϞΎ˰ѧѧѧѧѧδϟϥΎϳή˰ѧѧѧѧѧΟ ϝΪ˰ѧѧѧѧѧόϣήϴ˰ѧѧѧѧѧϴϐΗΐϠ˰ѧѧѧѧѧτΘΗϲѧѧѧѧѧΘϟΕϻΎѧѧѧѧѧΤϟ
˯ϮѧѧѧϫΔϴ˰ѧѧѧϤϛϲѧѧѧϓϞϳΪ˰ѧѧѧόΗΪѧѧѧϨϋϭˬςϏϮѧѧѧπϟϭCentrifugal pumps

ϱΰѧѧѧϛήϤϟ

ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲѧѧѧѧѧϓήϴ˰ѧѧѧѧѧΒϛή˰ѧѧѧѧѧϴϓϮΗϲѧѧѧѧѧϓΔϴ˰ѧѧѧѧѧϠϤόϟϩά˰ѧѧѧѧѧϫϢϫΎ˰ѧѧѧѧѧδΗϥϦѧѧѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧѧѧϴΣ ˬΡϭήѧѧѧѧѧϤϟ
ϦѧѧѧϋΞΗΎѧѧѧϨϟήϴϓϮѧѧѧΘϟϦѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧπϓˬΔѧѧѧΘΑΎΛΔϋή˰ѧѧѧγΪѧѧѧϨϋϙήѧѧѧΤϤϟ˯Ύ˰ѧѧѧϘΑ·Ϧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧΑΔѧѧѧϗΎτϟ
ϪΘϧΎϴ˰μϟΔϣίϼϟΔϴ˰ϨϣΰϟΓή˰ΘϔϟΔϟΎ˰ρ·ϭϙή˰ΤϤϟ˯ΰ˰Ο˯ή˰Θϫϒϴ˰ϔΨΗ
ΔϤϳΪϘϟΕΎΨπϤϟΪϳΪΠΗϭϝΪΒΘγ x
ΎѧѧѧѧѧϬΗ˯ΎϔϛϦѧѧѧѧѧϣ % 25-10ϲϟϮѧѧѧѧѧΣΪѧѧѧѧѧϘϔΗΔΨѧѧѧѧѧπϤϟϥΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧѧΑήΠΘϟΖѧѧѧѧѧΘΒΛ
ϡΪѧѧѧѧѧϗϰѧѧѧѧѧϟ·ςѧѧѧѧѧϘϓ Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϜϟνΎѧѧѧѧѧϔΨϧΐΒѧѧѧѧѧγΩϮѧѧѧѧѧόϳ ϻΪѧѧѧѧѧϗϭˬϲѧѧѧѧѧοήΘϓϻΎѧѧѧѧѧϫήϤϋϝϼѧѧѧѧѧΧ
ϞϳΪѧѧѧѧόΗΓΎѧѧѧѧϋήϣϥϭΩϦϣΰѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧϣΓΪѧѧѧѧΣϮϟϞϴϐѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧυήѧѧѧѧϴϐΗΐΒѧѧѧѧδΑΎѧѧѧѧϤϧ·ΔΨѧѧѧѧπϤϟ
ήϴϴϐΘϟϚϟΫϊϣΐγΎϨΘϳΎϤΑΔΨπϤϠϟΔϴϤϴϤμΘϟκΎμΨϟ
ϱίϮΘϟϰϠϋΕΎΨπϣΓΪϋϡΪΨΘγ x
ΔΨѧѧѧѧѧπϣϦѧѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧѧΑϱίϮѧѧѧѧѧΘϟϰѧѧѧѧѧϠϋΕΎΨѧѧѧѧѧπϣΓΪѧѧѧѧѧϋϡΪΨΘѧѧѧѧѧγΏϮϠѧѧѧѧѧγήѧѧѧѧѧΒΘόϳ
ϦѧѧѧϣˬέήѧѧѧϜΘϣϞϜѧѧѧθΑϥΎѧѧѧϳήΠϟΕϻΪѧѧѧόϣΎѧѧѧϬϴϓήѧѧѧϴϐΘΗϲѧѧѧΘϟϞϴϐѧѧѧθΘϟΕϻΎѧѧѧΣϲѧѧѧϓˬΓΪѧѧѧΣϭ
ϯΪѧѧѧѧΣ·ϒѧѧѧѧϴϗϮΗϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟήϴϓϮѧѧѧѧΘϟ ˱ ΪѧѧѧѧΟΔѧѧѧѧϟΎόϔϟΕ˯ήѧѧѧѧΟϹ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

188

ςѧѧѧѧΧϰѧѧѧѧϠϋϡΎϤѧѧѧѧμϟϕϼѧѧѧѧϏ·Ϧѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧΑςѧѧѧѧΨϟϲѧѧѧѧϓϥΎѧѧѧѧϳήΠϟνΎѧѧѧѧϔΨϧΪѧѧѧѧϨϋΕΎΨѧѧѧѧπϤϟ
ΓΪΣϭΓήϴΒϛΔΨπϣΩϮΟϭϝΎΣϲϓ ΔΨπϤϟϦϣΔΟέΎΨϟΓΩΎϤϟ
ΎϬΗΎϘΤϠϣϭΕΎΨπϤϠϟΔϴΎϗϮϟϭΔϳέϭΪϟΔϧΎϴμϟΞϣήΑϦϴδΤΗ x
ϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧέΎτϟϝΎѧѧѧѧτϋϷϱΩΎѧѧѧѧϔΗϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧѧμϟΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϴΒτΗϢϫΎѧѧѧѧδϳ
ρϮѧѧѧѧτΧϰѧѧѧϠϋϱέϭΪѧѧѧϟϒѧѧѧθϜϟΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϢϫΎѧѧѧδΗΎѧѧѧϤϛΔѧѧѧϗΎτϠϟήѧѧѧѧϴΒϛέΪѧѧѧϫ ΎѧѧѧϬϨϋΞΘѧѧѧϨϳ
ϭΐѧѧѧѧѧѧγϭήϠϟϊѧѧѧѧѧѧϤΠΗΩϮѧѧѧѧѧѧΟϭΕϻΎѧѧѧѧѧѧϤΘΣϦѧѧѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧѧѧθϜϟϲѧѧѧѧѧѧϓςϏϮѧѧѧѧѧѧπϟϭΕΎΨѧѧѧѧѧѧπϤϟ

ΔϛήΤϟϞϘϧέϮϴγΓΩϮΟϦϴδΤΗ x
ΔѧѧѧѧϴϟϭΪϟήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘϓϮΘϣκΎѧѧѧѧμΧΕΫΔѧѧѧѧϛήΤϟϞѧѧѧѧϘϧέϮϴѧѧѧѧγϡΪΨΘѧѧѧѧγϥ·
ΎϬΗ˯ΎϔϛϑΎόο·ϭΦϓϮϨϟϭΡϭήϤϟΩΎϬΟ·ϱΩΎϔΗϰϠϋΪϋΎδϳ
ΓέϮτΘϣϢϜΤΗΔϤψϧϡΪΨΘγ x
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧѧϣΎϫ ˱ έϭΩ ϢϜΤΘѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧϤψϧϷ ΔѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟΐѧѧѧѧѧόϠΗ
ΐѧѧѧѧϴϛήΗϦѧѧѧѧϜϤϳˬϝΎѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠόϓˬςϏϮѧѧѧѧπϟϭΕΎΨѧѧѧѧπϤϟϲѧѧѧѧϓΔϜϠϬΘѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟ
˱ϻΪѧѧѧΑϞѧѧѧϣΎϛϞϜѧѧѧθΑΔΨѧѧѧπϤϟϲѧѧѧϓϥΎѧѧѧϳήΠϟϒѧѧѧϗϮΘϳΎϣΪѧѧѧϨϋΔΨѧѧѧπϤϟ ϙήѧѧѧΤϣϒѧѧѧϴϗϮΗΓέΩ
ϖѧѧѧϴΒτΗϦѧѧϋΞΘѧѧѧϧΪѧѧϗϭϡϭΰѧѧѧϠϟΪѧѧϨϋϙήѧѧѧΤϤϟϞϴϐѧѧθΗΪѧѧѧϴόϳϢѧѧΛˬϢϜΤΘѧѧѧϟϡΎϤѧѧλϕϼѧѧѧϏ·Ϧѧѧϣ
έϻϭΩϒѧѧѧѧϟ 32ϩέΪѧѧѧѧϗώѧѧѧѧϠΒϣήϴϓϮѧѧѧѧΗϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϴϜϳήϣϷϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϯΪѧѧѧѧΣ·ϲѧѧѧѧϓΝΫϮѧѧѧѧϤϨϟάѧѧѧѧϫ
(EPA, 2010) .˱ ΎϳϮϨγ ˯ΎΑήϬϜϟ Ϧϣ ΔϋΎγΕϭϮϠϴϛϒϟ 400 ϭ ˱ ΎϳϮϨγ
ΓέΎϧϹΕΎϜΒη10-7-2
ϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧϣ2ίϭΎѧѧѧѧѧΠΘϳϻΓέΎѧѧѧѧѧϧϹϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΔΒѧѧѧѧѧδϧ ϥ ϦѧѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧϠϋ
ϖѧѧѧϴΒτΗϢϫΎѧѧѧδϳϥϦѧѧѧϜϤϤϟϦѧѧѧϣϪѧѧѧϧϻ·ˬςϔϨѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ
ϩάѧѧѧѧϫϢѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϣ ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϡΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧϓΕ˯ήѧѧѧѧΟϹξѧѧѧѧόΑ
(Narsimha Rao, G., 2015)ϲϠϳ ΎϣΕ˯ήΟϹ
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ΓέϭήѧѧѧѧѧπϟΪѧѧѧѧϨϋΓέΎѧѧѧѧϧϹϴΑΎѧѧѧѧμϣϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϢϴѧѧѧѧψϨΘϟ ΔϴϮѧѧѧѧοΕΎѧѧѧѧγΎδΣΐѧѧѧѧϴϛήΗ x
ϞѧѧѧѧϤϋϢψϨѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧγΎδΤϟϩάѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϴϟ·ΔѧѧѧѧΟΎΤϟϡΪѧѧѧѧϋΪѧѧѧѧϨϋ ˱ ΎѧѧѧѧϴϟΎѧѧѧѧϬϗϼϏ·ϭ
ΪѧѧѧѧѧѧϨϋ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϴϟϒѧѧѧѧѧѧϗϮΘΗϭιΎΨѧѧѧѧѧѧηϷΎΑΔϟϮϐѧѧѧѧѧѧθϤϟϦϛΎѧѧѧѧѧѧϣϷϲѧѧѧѧѧѧϓΓέΎѧѧѧѧѧѧϧϹϴΑΎѧѧѧѧѧѧμϣ
ϥΎϜϤϟϦϣϢϬΟϭήΧ
ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϔϛΕΫΔѧѧѧѧѧѧѧϳίΎϏϯήΧ΄ѧѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΪϴϠϘΘϟΓέΎѧѧѧѧѧѧѧϧϹϴΑΎѧѧѧѧѧѧѧμϣϝΪΒΘѧѧѧѧѧѧѧγ x
ϞϗΔϗΎρϚϠϬΘδΗϭ
ϭˬϞϔѧѧѧѧγϷϰѧѧѧѧϟ·ϴΑΎѧѧѧѧμϤϟ˯ϮѧѧѧѧοϪѧѧѧѧϴΟϮΗϲѧѧѧѧϓΪϋΎѧѧѧѧδΗΔѧѧѧѧδϛΎϋΎѧѧѧѧϳήϣϡΪΨΘѧѧѧѧγ x
ξϴѧѧѧϔΨΗϦѧѧѧϜϤϳϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΎѧѧѧϬϴϠϋΓέΎѧѧѧϧϹϒѧѧѧϴΜϜΗϰѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧΘΤΗϲѧѧѧΘϟϦϛΎѧѧѧϣϷϰѧѧѧϟ·
ΓΩΪΤϣΔϘτϨϣΓέΎϧϹΔϣίϼϟϴΑΎμϤϟΩΪϋ
ξϴѧѧѧѧϔΨΗϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδϳάѧѧѧѧϫϭˬΓέΎѧѧѧѧϧϹΕΎϜΒѧѧѧѧθϟϱάѧѧѧѧϐϤϟ έΎѧѧѧѧϴΘϟήΗϮѧѧѧѧΗξϴѧѧѧѧϔΨΗ x
30ϰϟ·ϞμϳϥϦϜϤϳϝΪόϤΑ ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϲϓΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟέϭΩ8-2
ϦϴѧѧѧδΤΗϲϓϢϫΎѧѧѧδΗΓΪϳΪΟΕΎϴϨϘΗέΎϜΘΑϲϓήϴΒϛέϭΪΑΔϴϤϠόϟΙΎΤΑϷΰϛήϣϡϮϘΗ
:ΔϠΜϣϷξόΑϲϠϳΎϤϴϓϭ ˬΓΪϧΎδϤϟϭΔϴγΎγϷήϳή˰ϜΘϟΕΎ˰ϴϠϤϋϦϣϞϛϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
Advanced Control System ΓέϮτΘϤϟϢϜΤΘϟΕΎϴϨϘΗϡΪΨΘγ1-8-2
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΓέΩ·ϲѧѧѧѧѧϓΓήѧѧѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧѧѧϴϤϫϢϜΤΘѧѧѧѧѧϟϭΔѧѧѧѧѧΒϗήϤϟϭαΎѧѧѧѧѧϴϘϟΔѧѧѧѧѧϣϮψϨϣΐѧѧѧѧѧδΘϜΗ
ΓΩϮѧѧѧѧΟϭΔѧѧѧѧϗΩϦϴѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧϓϡΎѧѧѧѧϬϟΎѧѧѧѧϫέϭΩϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΪϴѧѧѧѧηήΗϭΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ϡίϼѧѧѧѧѧϟϦϣΰѧѧѧѧѧϟέΎѧѧѧѧѧμΘΧϲѧѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧѧδΗΚѧѧѧѧѧϴΣˬϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧѧψΑΔѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧϧΎϴΒϟ
ξϴѧѧѧϔΨΗϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΓΎϔѧѧѧμϤϟΕΪѧѧѧΣϭϞѧѧѧϤϋέήϘΘѧѧѧγϦϴѧѧѧδΤΗϭˬΓΪѧѧѧϘόϤϟϡΎѧѧѧϬϤϟίΎѧѧѧΠϧϹ
ΔϗΎτϟϲϓήϴΒϛέΪϫΎϬϨϋΞΘϨϳϲΘϟΔέΎτϟΕΎϔϗϮΘϟϝΪόϣ
ήϳϮѧѧѧ˰τΗϲϓϢѧѧѧ˰ϜΤΘϟϭαΎϴϘϟϢѧѧѧ˰ψϧϰϠϋΖϠΧΩϲΘϟΔΜϳΪΤϟΕέϮτΘϟΖѧѧѧ˰ϤϫΎγ
ϙϼϬ˰ ΘγΕΎϳϮΘ˰ δϤϟΓέϮ˰ τΘϣΔΒ˰ ϗήϣΓΰ˰ ϬΟέΎϜ˰ ΘΑϝϼ˰ ΧϦϣς˰ ϔϨϟϲϓΎ˰ μϣϞ˰ Ϥ˰ ϋ
Γ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϝϭΎϨΘϳΎϣΎϬϨϣϭˬΓΎϔμϤϟΕΪΣϭΔϓΎϛϯϮΘδϣϰϠϋϖΒτϳΎϣΎϬϨϣˬΔϗΎѧѧѧѧѧ˰τϟ
ϦϴѧѧѧѧδΤΗιήϓϒϴϨѧѧѧѧμΗϦϜϤϳϭˬΔѧѧѧѧλΎΨϟΕΪόϤϟϭΓΰϬΟϷξόΑϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ
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ΕϻΎѧѧΠϤϟϝϼΧϦϣ ΓέϮτΘϤϟ ϢϜΤΘϟΓΰϬΟ ϡΪѧѧΨΘѧѧѧѧѧѧѧγΎѧ ΑΓΎѧѧϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϲϓΔѧѧϗΎѧѧτϟΓ˯Ύѧѧϔϛ
(white, C., 2005) ΔϴϟΎΘϟ
ΔϴϠϘΤϟαΎϴϘϟΓΰϬΟΔϗΩήϳϮτΗ x
ΕΎѧѧѧѧѧϛήΤϤϟϭΕΎϣΎϤѧѧѧѧѧμϟΎϛΔѧѧѧѧѧϴΎϬϨϟϢϜΤΘѧѧѧѧѧϟΕΪѧѧѧѧѧόϣΏϭΎѧѧѧѧѧΠΗΔϋήѧѧѧѧѧγϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ x
ΔϋήδϟΓΩΪόΘϣ
ˬΔϠϘΘѧѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧѧόϤϟξόΒѧѧѧѧѧΑ Control

LoopsϢϜΤΘѧѧѧѧѧϟΕέΩ˯ΩϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ x

ϙϼϬΘѧѧѧѧγΕϻΪѧѧѧѧόϣϭΓΎϔѧѧѧμϤϟϞϴϐѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧψϟΔϠϣΎѧѧѧѧθϟΔѧѧѧΒϗήϤϟΔѧѧѧѧϴϟΎόϓ ΰѧѧѧϳΰόΗ x
ΓΎϔμϤϟΕΪόϣϲϓΔϗΎτϟ
ΓέϮτΘϣ ΓίΎϔΣϞϣϮϋϡΪΨΘγ :2-8-2
ωϮѧѧѧѧϧήϳϮѧѧѧѧτΗϰѧѧѧѧϟ· CatalystsΓίΎѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧϣϮόϠϟΔόϨѧѧѧѧμϤϟΕΎϛήѧѧѧѧθϟϰόѧѧѧѧδΗ
ΔѧѧѧѧϴϤϛξϴѧѧѧѧϔΨΗϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧϤϣˬξѧѧѧѧϔΧΓέήѧѧѧѧΣΕΎΟέΪѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧϠϋ Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛΕΫ ΓΪѧѧѧѧϳΪΟ
ϞϋΎϔΘϟΓέήΣΔΟέΩϊϓήϟ ΔϣίϼϟΔϗΎτϟ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗΔϴϤϫ΄ΑϲϋϮϟΰϳΰόΗ9-2
ϝϮѧѧѧѧΣΕήѧѧѧѧΒΨϟϝΩΎѧѧѧѧΒΘΑΔѧѧѧѧϴϤϟΎόϟςϔϨѧѧѧѧϟΕΎϛήѧѧѧѧηϭΙΎѧѧѧѧΤΑϷΰѧѧѧѧϛήϣξѧѧѧѧόΑϡϮѧѧѧѧϘΗ
ˬΔѧѧѧϴτϔϨϟΎϬΗѧѧѧθϨϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΘϟΎѧѧѧϬϴϟ·ΖϠѧѧѧλϮΗϲѧѧѧΘϟΕΎѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧπϓ
ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϖѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧϴϤϫ΄ΑΔѧѧѧϴϋϮΗΕϼѧѧѧϤΣϢϴѧѧѧψϨΗϰѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧϋ
ΙϮϠΘϟϦϣΔΌϴΒϟΔϳΎϤΣϭΕΎΛΎόΒϧϻξϔΧϲϓϩέϭΩϭ
ϡΎδϗϷϭήϭΪϟϦϴΑϞλϮΘϟΔϴϠϤϋϦϴδΤΗ x
ϪѧѧѧѧѧѧϴΒϨΗϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϤϬϣ ˱ έϭΩ ϡΎѧѧѧѧѧδϗϷϲѧѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧѧѧόϟϦϴѧѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧѧѧλϮΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋΐѧѧѧѧѧόϠΗ
ΔѧѧѧѧѧλήϔϟΔѧѧѧѧѧΣΎΗ·ϰѧѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧѧϋˬΔϳέϭήѧѧѧѧѧπϟϝΎѧѧѧѧѧϤϋϷάѧѧѧѧѧϴϔϨΗΪѧѧѧѧѧϴϋϮϣϰѧѧѧѧѧϟ·ϦϴϠϐѧѧѧѧѧθϤϟ
ϞϴΒѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠόϓˬΔѧѧѧѧϗΎτϟϲѧѧѧѧϓ ˱ έΪѧѧѧѧϫΐΒѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟΕϼϜѧѧѧѧθϤϟϝϮѧѧѧѧΣ˯έϵϭέΎѧѧѧѧϜϓϷϝΩΎѧѧѧΒΘϟ
ΕϻΩΎѧѧѧѧѧΒϤϟΪѧѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧѧϓΩΪѧѧѧѧѧδϧΩϮѧѧѧѧѧΟϭήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΪѧѧѧѧѧΣϭϯΪѧѧѧѧѧΣ·ϲѧѧѧѧѧϓφΣϮѧѧѧѧѧϟˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟ

البحـث الثاني
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ϒѧѧѧϴψϨΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋ˯ήѧѧѧΟϹϞѧѧѧϤόϟΓήѧѧѧΩϦѧѧѧϣϪѧѧѧΟήΧ·ϰѧѧѧϟ·ϯΩΎѧѧѧϤϣΔѧѧѧϴϟϭϷΔѧѧѧϳέήΤϟ
ϡϼϋΈѧѧѧѧΑΔϧΎϴѧѧѧѧμϟϦѧѧѧѧϋϝϭΆѧѧѧѧδϤϟϡΎѧѧѧѧϗϒѧѧѧѧϴψϨΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϦѧѧѧѧϣ ˯ΎѧѧѧѧϬΘϧϹΪѧѧѧѧόΑϭˬΔѧѧѧѧϳΩΎϴΘϋϹ
ϲѧѧѧϓέϮѧѧѧτΘϣΕΎѧѧѧψΣϼϣϞϴΠѧѧѧδΗϡΎѧѧѧψϧΩϮѧѧѧΟϭϡΪѧѧѧόϟ ˱ ήѧѧѧψϧϭˬϦϴϠϐѧѧѧθϤϟΔѧѧѧϋϮϤΠϣβϴѧѧѧέ
ϰѧѧѧϟ·ϪѧѧѧΗΩΎϋ·ϭϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒϤϟΔѧѧѧϳΰϫΎΟϦѧѧѧϋΔѧѧѧϣΩΎϘϟΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟϡϼѧѧѧϋ·ϢΘѧѧѧϳϢѧѧѧϟˬϢѧѧѧδϘϟ
ΓΩΎѧѧѧϋ· ϕήϐΘѧѧѧδϳϢѧѧѧϟΎѧѧѧϤϨϴΑ ήϬѧѧѧηΔѧѧѧΛϼΛϦѧѧѧϣήѧѧѧΜϛϊѧѧѧοϮϟάѧѧѧϫϰѧѧѧϠϋϲѧѧѧϘΒϓˬϞѧѧѧϤόϟΓήѧѧѧΩ
ϲѧѧѧϓέΪѧѧѧϫ΄ѧѧѧτΨϟάѧѧѧϫϦѧѧѧϋΞΘѧѧѧϧΪѧѧѧϗϭˬΓΩϭΪѧѧѧόϣΕΎϋΎѧѧѧγϯϮѧѧѧγϞѧѧѧϤόϟΓήѧѧѧΩϰѧѧѧϟ·ϝΩΎѧѧѧΒϤϟ
(Rossiter, P., & Jones, P., 2015) ϲϜϳήϣέϻϭΩϒϟΔΎϣ ΔϤϴϘΑΔϗΎτϟ
ϥϼѧѧѧϋϹϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϊϳέΎѧѧѧθϣϲѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧόϟΔϛέΎѧѧѧθϣΰѧѧѧϳΰόΗ x
ΔϘΑΎγΔϴϨϣίΕήΘϔΑΔϧέΎϘϣΎϬϴϠϋϝϮμΤϟϦϜϣϲΘϟΞΎΘϨϟϦϋ
ϚѧѧѧѧϟΫϭˬϞѧѧѧѧϤόϟϊѧѧѧѧϗϮϣϲѧѧѧѧϓϭΔѧѧѧѧϴΟέΎΧΔѧѧѧѧϳέϭΩˬΔѧѧѧѧϴΒϳέΪΗΕέϭΩϲѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟΞѧѧѧѧϣΩ x
ϲѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧλϮμΧϭΕΪѧѧѧѧΣϮϟϞϴϐѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧψΑϢϜΤΘѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋϢϬΗέΪѧѧѧѧϗϊѧѧѧѧϓέϑΪѧѧѧѧϬΑ
ΔϗΎτϟϲϓΓήϴΒϛήΎδΧϰϟ·ϱΩΆΗΪϗϲΘϟΔέΎτϟΕϻΎΤϟ
ϝΎΗϮΗΔϛήηςϔϧϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗιήϓϖϴΒτΗΔϟΎΣΔγέΩ10-2
ϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧϣ50ϲϟϮѧѧѧѧѧΣςϔϨѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧϳήϜΗϢѧѧѧѧѧδϗϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϞѧѧѧѧѧΜϤϳ
8ϝΩΎѧѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧѧϣϭˬΔϴѧѧѧѧѧδϧήϔϟϝΎѧѧѧѧѧΗϮΗΔϛήѧѧѧѧѧηΕѧѧѧѧѧθϨϣΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ
ϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗωϭήѧѧѧθϣϞѧѧѧόΠϳΎѧѧѧϣάѧѧѧϫϭΔϨѧѧѧδϟϲѧѧѧϓΊϓΎѧѧѧϜϣςѧѧѧϔϧϦѧѧѧρϥϮѧѧѧϴϠϣ
ΔϳέϭήѧѧѧοΔѧѧѧλήϓϩέΎѧѧѧΒΘϋΎΑΓέΩϹϡΎѧѧѧϤΘϫΔѧѧѧϣΪϘϣϲѧѧѧϓΔϛήѧѧѧθϟϩάѧѧѧϬϟΔѧѧѧόΑΎΘϟϲϓΎѧѧѧμϤϟ
ΔѧѧѧѧλΎΨϟΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϤΑΔϛήѧѧѧѧθϟϡΰѧѧѧѧΘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗϭ ˬϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗξϴѧѧѧѧϔΨΘϟ
(Coppin, D., et al., 2011)ΔΌϴϓΪϟΕίΎϏΙΎόΒϧξϔΨΑ
ϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΓέΩΎѧѧѧѧΒϣΔϛήѧѧѧѧθϟΖѧѧѧѧϘϠρ 2010ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓ
ΖϨϤѧѧѧѧѧπΗΔѧѧѧѧѧϴϜϳήϣϷΓΪѧѧѧѧѧΤΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧϳϻϮϟϭΎѧѧѧѧѧΑϭέϭϦѧѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧѧϛϲѧѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧѧόΑΎΘϟςϔϨѧѧѧѧѧϟ
ϲϠϳΎϤϛϲϫˬΔϴδϴέΕϻΎΠϣΙϼΛϰϠϋΰϴϛήΘϟΓέΩΎΒϤϟ
ΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟξόΑήϳϮτΘϟϊϳέΎθϣάϴϔϨΗ x
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ΔϴΑϭέϭϷϲϓΎμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΓέΩ·ΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗ x
ΪϳΪΟϲϨϓϢϋΩΰϛήϣβϴγ΄Η x
ΔϴΟΎΘϧϹ ΕΪΣϮϟ ξόΑ ήϳϮτΘϟ ϊϳέΎθϣ άϴϔϨΗ :˱ϻϭ
ξѧѧѧѧѧѧόΑήϳϮѧѧѧѧѧѧτΗϭ˯ΎѧѧѧѧѧѧϨΑΓΩΎѧѧѧѧѧѧϋϹϦϴϴѧѧѧѧѧδϴέϦϴϋϭήѧѧѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘΑΔϛήѧѧѧѧѧѧθϟΖѧѧѧѧѧϣΎϗ
ˬϱΪѧѧѧѧϧΎϣέϮϧΓΎϔѧѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧθϣΎѧѧѧѧϤϫϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϑΪѧѧѧѧϬΑΕѧѧѧѧθϨϤϟ
ϦϴϋϭήθϤϟϦϳάϫϦϋϩάΒϧϲϠϳΎϤϴϓϭˬήΛέΕέϮΑΓΎϔμϣήϳϮτΗωϭήθϣϭ

ΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟ ξѧѧѧѧѧόΑϞѧѧѧѧѧϴϫ΄ΗΓΩΎѧѧѧѧѧϋ·ϱΪѧѧѧѧѧϧΎϣέϮϧΓΎϔѧѧѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧѧθϣ ϦϤѧѧѧѧπΘϳ
ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρϊѧѧѧѧѧϓέϭΎѧѧѧѧѧϬϴϠϋΔѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟΔѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟΕέϮѧѧѧѧѧτΘϟξѧѧѧѧѧόΑϝΎѧѧѧѧѧΧΩ·ϭΔѧѧѧѧѧϤϳΪϘϟΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹ
ϲѧѧѧѧΘϟϡΪѧѧѧѧϗϷΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧѧϣΩΪѧѧѧѧϋϑΎѧѧѧѧϘϳΈΑέήѧѧѧѧϘϟάѧѧѧѧΨΗΖѧѧѧѧϗϮϟβѧѧѧѧϔϧϲѧѧѧѧϓϭˬΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹ
ΔѧѧѧѧϴϨϘΘϟϡΪѧѧѧѧϗϭˬΎϬΗΪѧѧѧѧόϣϚѧѧѧѧϟΎϬΘϟ ˱ ήѧѧѧѧψϧˬΎϬϠϴϐѧѧѧѧθΘΑέήϤΘѧѧѧѧγϻϱΪѧѧѧѧΠϤϟήѧѧѧѧϴϏϦѧѧѧѧϣΒѧѧѧѧλ
ϯΪѧѧѧѧѧΣ·ˬΎѧѧѧѧѧϬϔϴϗϮΗϢΘϴѧѧѧѧѧγϲѧѧѧѧѧΘϟΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϩάѧѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧѧϬΗΎϴϠϤϋϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧόΒΘϤϟ
ΕΪѧѧѧѧѧΣϭϯΪѧѧѧѧѧΣ·ϭˬίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟΓΪѧѧѧѧѧΣϭϭˬϡΎѧѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧϴτϘΗΕΪѧѧѧѧѧΣϭ
έΎΨΒϟΪϴϟϮΗϞΟήϣΪΣϭˬίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΓήϤϠΑΓΪΣϭϭˬΎΜϓΎϨϟΓήϣί
ΔϓΎѧѧѧѧο·ϭϯήѧѧѧѧΧϷΕΪѧѧѧѧΣϮϟήϳϮѧѧѧѧτΗωϭή˰ѧѧѧѧθϤϟϦѧѧѧѧϣϲϧΎѧѧѧѧΜϟ˯ΰ˰ѧѧѧѧΠϟϦϤ˰ѧѧѧѧπΘϳ
ωϮ˰ѧѧѧϧϦѧѧѧϣΪϳΪ˰ѧѧѧΟϱέή˰ѧѧѧΣϝΩΎѧѧѧΒϣΐ˰ѧѧѧϴϛήΗˬϝΎѧѧѧΜϤϟϞ˰ѧѧѧϴΒγ ϰѧѧѧϠϋΎϬ˰ѧѧѧϨϣˬΓΪ˰ѧѧѧϳΪΟΕΪѧѧѧόϣ
ϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟϢϴ˰ѧѧѧѧψόΗϑΪ˰ѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴϟΎϋϱέήѧѧѧѧΣϞѧѧѧѧϘϧΓ˯ΎѧѧѧѧϔϜΑΰѧѧѧѧϴϤΘϳϱάѧѧѧѧϟ Packinox
ΎѧѧѧѧѧϤϣ Catalytic

ReformingίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑ ΐϳάѧѧѧѧѧϬΘϟ ΓΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓϱέήѧѧѧѧѧΤϟ
.ΓΪΣϮϟϩάϫϲϓΔϠϣΎόϟϥή˰ϓϷ ΪΣ Ϧϋ ˱ ΎϴϠϛ ˯ΎϨϐΘγϻΔϴ˰ϧΎϜϣΈΑϤ˰δϳ

ΔѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧѧѧѧθϧ·ϦϤѧѧѧѧѧѧπΘϴϓωϭήѧѧѧѧѧѧθϤϟάѧѧѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧѧѧϣΚѧѧѧѧѧѧϟΎΜϟ˯ΰѧѧѧѧѧѧΠϟΎѧѧѧѧѧѧϣ
ΝΎѧѧѧѧΘϧ·ϰѧѧѧѧϠϋΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΓέΪѧѧѧѧϗΰѧѧѧѧϳΰόΗϰѧѧѧѧϟ·ϑΪѧѧѧѧϬΗˬςϐѧѧѧѧπϟΔѧѧѧѧϴϟΎϋΓΪѧѧѧѧϳΪΟΔѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫ
Ϧѧѧѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧѧѧπϓˬULSDΖѧѧѧѧѧϳήΒϜϟϦѧѧѧѧѧϣ ˱ ΪѧѧѧѧѧΟΔѧѧѧѧѧπϔΨϨϣΔΒѧѧѧѧѧδϧϰѧѧѧѧѧϠϋϱϭΎѧѧѧѧѧΤϟ ϝΰϳΪѧѧѧѧѧϟ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ

البحـث الثاني

ϱΪϧΎϣέϮϧΓΎϔμϣήϳϮτΗωϭήθϣ x
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ήηΆϣϦϴδΤΗϲϓϢϫΎδϳϥϊϗϮΘϳϭˬϭέϮϳϥϮϴϠϣ 740ϲϟϮΣωϭήθϤϟΔϔϠϛΖϐϠΑ
ϦϣϢϏήϟϰϠϋˬ6έΪѧѧϘϤΑΓΎѧѧϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϠϟ Energy Efficiency Index ΔѧѧϗΎѧѧτϟΓ˯Ύѧѧϔϛ
ϲϧΎΛίΎϏΙΎόΒϧϝΪόϣξϴϔΨΗϰϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·ˬ20ΔΒѧѧѧѧѧδϨΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΪϴϘόΗΔΟέΩωΎϔΗέ
.2008ϡΎϋϲϓϪϴϠϋϥΎϛϱάϟϯϮΘδϤϟϦϋ30ΔΒδϨΑϥϮΑήϜϟΪϴδϛ
Port ArthurήΛέΕέϮΑΓΎϔμϣωϭήθϣ x
ϦѧѧѧϣϥϮѧѧѧϜΘϳΪѧѧѧϳΪΟϊѧѧѧϤΠϣ˯Ύѧѧѧθϧ·ήѧѧѧΛέΕέϮѧѧѧΑΓΎϔѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧτΗωϭήѧѧѧθϣϦϤѧѧѧπΘϳ
ΔϴϟΎΘϟΕΪΣϮϟ
.(Delayed Coker)ϞΟΆϣϢϴΤϔΗΓΪΣϭ 9
ϲϏήϓήϴτϘΗΓΪΣϭ 9
ίΎϐϟΖϳΰϟΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣΓΪΣϭ 9
.ΖϳήΒϛωΎΟήΘγΓΪΣϭ 9
ΓΪϧΎδϣϭΔϴϣΪΧΕΪΣϭ 9
˯Ύѧѧѧϐϟ·ϭˬϞѧѧѧϴϘΜϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗϦѧѧѧϣΓΎϔѧѧѧμϤϟϦϴѧѧѧϜϤΗϰѧѧѧϟ·ωϭήѧѧѧθϤϟϑΪѧѧѧϬϳ
ϦѧѧѧѧϣΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΝΎѧѧѧѧΘϧ·ϝΪѧѧѧѧόϣϊѧѧѧѧϓέϭˬΔѧѧѧѧϔϴϔΧΕΎϘΘѧѧѧѧθϣϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϠϳϮΤΘΑΩϮѧѧѧѧϗϮϟΖѧѧѧѧϳίΝΎѧѧѧѧΘϧ·
3έΪѧѧѧѧϘϤΑ (ULSD)ΖѧѧѧѧϳήΒϜϟϦѧѧѧѧϣ ˱ΪѧѧѧѧΟΔѧѧѧѧπϔΨϨϣΔΒѧѧѧѧδϧϰѧѧѧѧϠϋϱϭΎѧѧѧѧΤϟϝΰϳΪѧѧѧѧϟΩϮѧѧѧѧϗϭ
ΔϨδϟϲϓϦρϥϮϴϠϣ
ϥϮѧѧѧѧϴϠϣ 425ϲϟϮѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧϬϨϣκѧѧѧѧμΧˬέϻϭΩέΎѧѧѧѧϴϠϣ 2.2ωϭήѧѧѧѧθϤϟΔѧѧѧѧϔϠϛΖѧѧѧѧϐϠΑ
ΓΩΎѧѧѧѧϳίϦѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕ˯ήѧѧѧѧΟϹάѧѧѧѧϴϔϨΘϟέϻϭΩ
ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϯϮΘѧѧѧѧѧδϣϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧψϓΎΤϤϟϦѧѧѧѧѧϜϣ30ΔΒѧѧѧѧѧδϨΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΪѧѧѧѧѧϴϘόΗ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΓέΩ·ΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗϞπϔΑΓΎϔμϤϟ
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ΔϴΑϭέϭϷϲϓΎμϤϟϲϓΔϗΎτϟ Γ˯Ύϔϛ ΓέΩ· ΞϣΎϧήΑ ϖϴΒτΗ :˱ ΎϴϧΎΛ
ϲϫϭˬAMPERE ϢѧѧѧγΔϴΑϭέϭϷϲϓΎѧѧѧμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑϰϠϋϖϠρ
Act and Manage our Performance in Energy for Refining  Ϧϋ ήΒόΗ
ΔϴϟΎ˰ΘϟΕ˯ή˰˰ΟϹϦϣϥϮϜ˰Θϳϭˬ2010ϡΎ˰ϋϪΑϞ˰Ϥ˰όϟΪΑϱάϟϭ Europe
ΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϯϮΘѧѧѧѧδϣϢϴѧѧѧѧϴϘΗϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧόΒΘϤϟήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟϞѧѧѧѧπϓΪѧѧѧѧϳΪΤΗ x
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟΓέΩ·ΰѧѧѧѧϳΰόΗϝΎѧѧѧѧΠϣϲѧѧѧѧϓΕΎѧѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧѧπϓϖѧѧѧѧϴΒτΗϭˬςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗ
ˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγΓΩΎѧѧѧѧѧѧϳίϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟΕήѧѧѧѧѧѧϐΜϟϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗΎϨΘΧϻΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ x
ΓΩΪΤϤϟϊϗϮϤϟϦϣ ϊϗϮϣϞϜϟΔΒγΎϨϤϟϝϮϠΤϟϦϋΚΤΒϟϭ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϝΎѧѧѧΠϣϲѧѧѧϓ˯ΩϷέϮѧѧѧτΗϯϮΘѧѧѧδϤϟΔѧѧѧΒϗήϣϭΔѧѧѧϳάϴϔϨΗΔѧѧѧτΧϖѧѧѧϴΒτΗ x
ΔϗΎτϟ
ΕΎϛήѧѧѧѧѧηΔѧѧѧѧѧϴΑϭέϭϷϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑάѧѧѧѧѧϴϔϨΗϲѧѧѧѧѧϓΖϛέΎѧѧѧѧѧη
ϒϴϨѧѧѧѧμΗϢѧѧѧѧΗΎѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϝΎѧѧѧѧΠϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧμμΨΘϣΔѧѧѧѧϴΟέΎΧΔϳέΎѧѧѧѧθΘγ
ΔѧѧѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟΖϨϤѧѧѧѧѧѧπΗˬϦϴΘϋϮѧѧѧѧѧѧϤΠϣ ϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϞѧѧѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧѧѧτΧΎϬΘϨϤѧѧѧѧѧѧπΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹ
ΕΪѧѧѧѧѧѧόϤϟϭΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϠϟϲϠϴϐѧѧѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷ ϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΘΑϖѧѧѧѧѧѧϠόΘΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹϰѧѧѧѧѧѧϟϭϷ
ΕέΎϤΜΘѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧѧΘΤΗϲѧѧѧѧΘϟΕ˯ήѧѧѧѧΟϹΔѧѧѧѧϴϧΎΜϟΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟΖѧѧѧѧϟϭΎϨΗΎѧѧѧѧϤϨϴΑˬΔѧѧѧѧϤΎϘϟ
ΎϫίΎΠϧϹΔϠϳϮρΔϴϨϣίΓΪϣϰϟ·ΝΎΘΤΗΔϳάϴϔϨΗςτΧϭΓήϴΒϛ
ΔѧѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣϞѧѧѧѧѧѧΜϤΗϭˬϞѧѧѧѧѧѧΟϷΔѧѧѧѧѧΒϳήϘϟϝϮѧѧѧѧѧѧϠΤϟΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣ x
ΔѧѧѧѧѧϴϤϫϭΉΩΎѧѧѧѧѧΒϤΑϲϋϮѧѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧѧϓέϝϼѧѧѧѧѧΧ ϦѧѧѧѧѧϣˬΔѧѧѧѧѧϤΎϘϟΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟ˯ΩϦϴѧѧѧѧѧδΤΘΑ
ϊѧѧѧѧϗϮϣΔѧѧѧѧϓΎψϧϭΐѧѧѧѧϴΗήΘΑΔѧѧѧѧϳΎϨόϟϭˬϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟΐϳέΪѧѧѧѧΗϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗ
Ε˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϲѧѧѧѧѧϫϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΕϻΪѧѧѧѧѧόϤϟΓήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧΒϗήϤϟϭˬϞѧѧѧѧѧϤόϟ
ϲѧѧѧѧϠϳΎѧѧѧѧϤϴϓϭˬΔѧѧѧѧψϫΎΑΔѧѧѧѧϴϟΎϣϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗϥϭΪѧѧѧѧΑΐѧѧѧѧϳήϘϟϯΪѧѧѧѧϤϟϰѧѧѧѧϠϋΎϫάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϜϤϳ
Ε˯ήΟϹϩάϫϰϠϋΔϠΜϣϷξόΑ
ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓϥήϓϷϞϴϐθΗϑϭήυϦϴδΤΗ 9
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ΔϴϟΎόϓήΜϛϞϜθΑ ˯ΎΑήϬϜϟϭΩϮϗϮϟϭέΎΨΒϟ ΔϗΎτϟΕΎϜΒηΓέΩ· 9
ϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧϴΒτΗϝΎѧѧѧѧΠϣϲѧѧѧѧϓΕήѧѧѧѧΒΨϟϝΩΎѧѧѧѧΒΗ 9
ΔϴΑϭέϭϷςϔϨϟϲϓΎμϣ
ΞϣήѧѧѧѧΑϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήΟΈѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧλΎΨϟΕήϘϔϟΎѧѧѧѧΑ ϡΎѧѧѧѧϤΘϫϻ 9
ϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗ
ΕΎϴ ϠϤόϟ ΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧμΘϗϻΓ˯ΎϔϜϟΪΒϤΑΓΎϔ ѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϲϓϦϴϠϣΎόϟϯΪϟϲϋϮϟ˯ΎϨΑ 9
ϡϮϬϔϣϰϠϋΰϴϛήΘϟϭˬΎϬϘϴϘΤΗΏϮϠτϤϟϑΪϫϷήѧѧѧѧѧѧѧθϧϝϼΧϦϣˬϞϴϐѧѧѧѧѧѧѧθΘϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓ˯ΩϷέϮτΗΔΒϗήϤϟΎϫΩΪϋ·ϢΘϳϲΘϟΔϴδϴήϟ˯ΩϷΕήηΆϣ
ΝΎΘϧϹϢϴψόΗϞΎγϭϭ ModellingΔΟάϤϨϟΕΎϴϠϤϋήϳϮτΗ 9
ϥήϓϷΎѧѧѧѧϛˬΔϴѧѧѧѧδϴήϟΕΪѧѧѧѧόϤϠϟϱέϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧϨϔϟκѧѧѧѧΤϔϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤόΑ ϡΎѧѧѧѧϤΘϫϻ 9
ϞѧѧѧѧѧΒϗϝΎѧѧѧѧѧτϋϷϦѧѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧѧθϜϟϑΪѧѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΕΎѧѧѧѧѧϔϨόϟϭέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΪΎѧѧѧѧѧμϣϭ
ΎϬϤϗΎϔΗ
ΓέΩϲѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧϫΩϮΟϭ˯ΎѧѧѧѧϨΛΕΪѧѧѧѧόϤϟϞϴѧѧѧѧδϏΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ˯ήѧѧѧѧΟϹςѧѧѧѧτΧΩΪѧѧѧѧϋ· 9
ϝΎѧѧѧѧϘΘϧΡϮτѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋΐѧѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧѧϤΠΗϭΥΎѧѧѧѧδΗϼϟνήѧѧѧѧόΘΗϲѧѧѧѧΘϟϭˬϞѧѧѧѧϤόϟ
ΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϟϭϥήϓϷΎϛˬΓέήΤϟ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣϒϴϨѧѧѧѧѧμΗϊѧѧѧѧѧϔΗέ
ΔϛήѧѧѧѧθϠϟΔΒѧѧѧѧδϨϟΎΑϞѧѧѧѧΜϤϳάѧѧѧѧϫϭˬϝΎѧѧѧѧΗϮΗΔϛήѧѧѧѧηςѧѧѧѧϔϧϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓ2ϲϟϮѧѧѧѧΤΑΔѧѧѧѧϗΎτϟ
.ϞϴϐθΘϟ ϒϴϟΎϜΗ Ϧϣ ˱ ΎϳϮϨγ ϭέϮϳ ϥϮϴϠϣ 50ϝΩΎόϳ ΎϣήϴϓϮΗ
ήϳϮѧѧѧѧѧѧτΗϦϤѧѧѧѧѧѧπΘΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟ ϝϮѧѧѧѧѧѧϠΤϟϲѧѧѧѧѧѧϫϭˬϞѧѧѧѧѧѧΟϷΓΪѧѧѧѧѧѧϴόΒϟϝϮѧѧѧѧѧѧϠΤϟΔѧѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣ x
ςѧѧѧѧτΧΩΪѧѧѧѧϋ·ϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϴϠϋΔѧѧѧѧϴϠϜϴϫΕήѧѧѧѧϴϴϐΗϝΎѧѧѧѧΧΩ·ϭΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟ
ˬΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟΔѧѧѧѧόΑΎΘϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϊѧѧѧѧϗϮϣϦѧѧѧѧϣϊѧѧѧѧѧϗϮϣϞѧѧѧѧϛΐѧѧѧѧγΎϨΗΔϴΠϴΗήΘѧѧѧѧγ·
ΔϴϟΎΘϟϑΪϫϷϖϴϘΤΘϟϚϟΫϭ
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ΪϴѧѧѧѧѧδϛϲϧΎѧѧѧѧѧΛίΎѧѧѧѧѧϐϟΙΎѧѧѧѧѧόΒϧϦѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧϘϓήϳΎѧѧѧѧѧϣϭΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧѧϔΨΗ 9
ϥϮΑήϜϟ
ΓέήѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϜϣΎѧѧѧѧϣξϴѧѧѧѧϔΨΗϭΔѧѧѧѧϣΩΎόϟΔѧѧѧѧϗΎτϟωΎΟήΘѧѧѧѧγΔΒѧѧѧѧδϧϊѧѧѧѧϓέ 9
ϮΠϟϰϟ·ΔόΎπϟ
ΓΎϔμϤϟϊϗϮϣϲϓέΎΨΒϟϡΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ 9

ϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϤΎϘϟΕΪѧѧѧѧόϤϟϭΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦϴѧѧѧѧΑΎѧѧѧѧϤϴϓϱέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗ 9
ΕΪΣϮϟ
300ϲϟϮѧѧѧѧѧѧΤΑΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟΔѧѧѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹ ΔϳέΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧγϻϒϴϟΎѧѧѧѧѧѧϜΘϟΕέΪѧѧѧѧѧѧϗ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣϒϴϨѧѧѧѧѧμΗϊѧѧѧѧѧϓέϲѧѧѧѧѧϓΖϤϫΎѧѧѧѧѧγΚѧѧѧѧѧϴΣˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟϭέϮѧѧѧѧѧϳϥϮѧѧѧѧѧϴϠϣ
ήϳϮτΘϠϟ ΔϴΠϴΗήΘγϹΔτΨϟΩΪϋ·ϦϣΕϮϨγβϤΧΪόΑ3ϲϟϮΤΑ
ΔϴϨϓ ΕέΎθΘγϭ ϢϋΩ ΰϛήϣ βϴγ΄Η :˱ ΎΜϟΎΛ
ΔϛήѧѧѧѧηςѧѧѧѧϔϧϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϴϨϔϟΕέΎѧѧѧѧθΘγϻϭϢϋΪѧѧѧѧϟϢϳΪѧѧѧѧϘΘϟΰѧѧѧѧϛήϤϟάѧѧѧѧϫβѧѧѧѧγ
ΔѧѧѧѧѧϴΑϭέϭϷϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗωϭήѧѧѧѧѧθϣϲѧѧѧѧѧϓϝΎѧѧѧѧѧΗϮΗ
ΔϴϟΎΘϟΕΎρΎθϨϟάϴϔϨΘΑϖϠόΘϳΎϤϴϓϚϟΫϭˬAMPERE
ΔѧѧѧѧѧѧϳάϴϔϨΗςѧѧѧѧѧѧτΧΩΪѧѧѧѧѧѧϋ·ϰѧѧѧѧѧѧϠϋϞѧѧѧѧѧѧϤόϟϭˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ˯ΩϯϮΘѧѧѧѧѧѧδϣϢϴѧѧѧѧѧѧϴϘΗ˯ήѧѧѧѧѧѧΟ· x
ϦϴδΤΘϠϟ
.ΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ ϦϴδΤΘϟΔϳάϴϔϨΘϟςτΨϟ ϖϴΒτΗϲϓΓΪϋΎδϤϟ x
ϲϓΎμϤϟϊϗϮϣϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·ϢψϨϟΔϳέϭΩΕΎόΟήϣ˯ήΟ· x
ΕΪѧѧѧѧΣϮϟϊѧѧѧѧϗϮϣϲѧѧѧѧϓΔϴϠϴϐѧѧѧѧθΘϟϝΎѧѧѧѧτϋϷϲѧѧѧѧμϘΗΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧϓΓΪϋΎѧѧѧѧδϣϢϳΪѧѧѧѧϘΗ x
ΐϠτϟΪϨϋΔΒγΎϨϤϟϝϮϠΤϟΡήΘϗϭˬΔϴΟΎΘϧϹ
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ίΎϐϟΖϳΰϟΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣΓΪΣϭϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ ΔϟΎΣΔγέΩ :11-2
ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛ ϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧѧϠτϧ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣαΎѧѧѧѧϴϗϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϦϫήѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧοϮϟϢϴѧѧѧѧϴϘΘΑΔѧѧѧѧϴΑϭέϭϷϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϯΪѧѧѧѧΣ·
ϝΪѧѧѧόϣϭΓΪѧѧѧΣϮϠϟϲѧѧѧϠόϔϟΔѧѧѧϗΎτϟ ϙϼϬΘѧѧѧγϝΪѧѧѧόϣϦϴѧѧѧΑΔΒѧѧѧδϨϟϞѧѧѧΜϤϳήѧѧѧηΆϣϮѧѧѧϫϭˬΔѧѧѧϗΎτϟ
ϲѧѧѧϓϭˬΔѧѧѧϠΛΎϤΘϣΔϴϠϴϐѧѧѧθΗϢϴѧѧѧϗΪѧѧѧϨϋˬΓΪѧѧѧΣϮϟϢϴϤѧѧѧμΗϲѧѧѧϓϑΪϬΘѧѧѧδϤϟϲϟΎѧѧѧΜϤϟ ϙϼϬΘѧѧѧγϻ
ΔѧѧѧѧϤϴϗϥ˯ΩϷ έΎѧѧѧѧΒΘΧΔѧѧѧѧΑήΠΗΞΎѧѧѧѧΘϧΕέΎѧѧѧѧηΪѧѧѧѧϗϭΔѧѧѧѧϠΛΎϤϣΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟ
ϲѧѧѧѧϠόϔϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧόϣϥϱˬ250ϝΩΎѧѧѧѧόϳΓΪѧѧѧѧΣϮϠϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣ
ΔΑϮϠτϤϟ ΔϤϴϘϟ Ϧϣ ˱ Ύϔόο ϲϟϮΤΑϰϠϋώϠΒϳ
ˬίΎѧѧѧѧϐϟΖѧѧѧѧϳΰϟΔѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋήϴѧѧѧѧγςѧѧѧѧτΨϣ 43-2ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳ
ϡ°313ϰѧѧѧѧϟ·ϡ°160ϦѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧΗέήΣΔѧѧѧѧΟέΩϊѧѧѧѧϔΗήΘϟ (ίΎѧѧѧѧϐϟΖѧѧѧѧϳί)ϢϴѧѧѧѧϘϠϟϦΨѧѧѧѧδϳΚѧѧѧѧϴΣ
ΝέΎѧѧѧѧΨϟΓέήѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻΎΑ E-1ϱέήѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧΒϤϟϲѧѧѧѧϓϥήѧѧѧѧϔϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϟϮΧΩϞѧѧѧѧΒϗ
ϞΧΪѧѧѧϟϢϴѧѧѧϘϠϟΓέήѧѧѧΣΔѧѧѧΟέΩϊѧѧѧϓήϴϟ E-3ϝΩΎѧѧѧΒϤϟϰѧѧѧϟ·ϚѧѧѧϟΫΪѧѧѧόΑήѧѧѧϤϳϱάѧѧѧϟϞѧѧѧϋΎϔϤϟϦѧѧѧϣ
ϞΎѧѧѧѧδϟϞѧѧѧѧλΎϓϰѧѧѧѧϟ·ϢѧѧѧѧΛ ˬΔѧѧѧѧϴϮϬϟΕΩήѧѧѧѧΒϤϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϨϣϭ ˬStripper ωΰѧѧѧѧϨϟΝήѧѧѧѧΑϰѧѧѧѧϟ·
 :RUUHOO(&RUVWHQ0 *DOLWVN\& ίΎϐϟϦϋ
ίΎϐϟΖϳΰϟΔϴϨϴΟϭέΪϴϬϟ ΔΠϟΎόϤϟΓΪΣϭςτΨϣ :43-2ϞϜθϟ
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ΡήѧѧѧΘϗϢѧѧѧΗΓΪѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣϯϮΘѧѧѧδϣϲϧΪѧѧѧΗΏΎΒѧѧѧγΪѧѧѧϳΪΤΗΪѧѧѧόΑ
ϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟτѧѧѧγΔΣΎѧѧѧδϣΓΩΎѧѧѧϳίΎϬϠѧѧѧπϓϥΎѧѧѧϛϭˬΔϠϜѧѧѧθϤϟΔѧѧѧΠϟΎόϤϟ ϝϮѧѧѧϠΣΓΪѧѧѧϋ
ˬϞѧѧѧѧϋΎϔϤϟϦѧѧѧѧϣΝέΎѧѧѧѧΨϟΓέήѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϦϴѧѧѧѧδΤΗϑΪѧѧѧѧϬΑ E-3 ϭ E-1ϦϴϟΩΎѧѧѧѧΒϤϠϟ
 ϞѧѧѧѧϋΎϔϤϟϦѧѧѧѧϣΝέΎѧѧѧѧΨϟ ϦΧΎѧѧѧѧδϟέΎѧѧѧѧϴΘϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩϦϴѧѧѧѧΑϕήѧѧѧѧϔϟξѧѧѧѧϔΧϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭ
έΪѧѧѧѧϘϤΑϥήѧѧѧѧϔϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧϟϮΧΩϞѧѧѧѧΒϗ ϢϴѧѧѧѧϘϠϟ ΩέΎѧѧѧѧΒϟέΎѧѧѧѧϴΘϟΓέήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧΟέΩϦϴѧѧѧѧΑϭ ϡ°385
ΎѧѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϜϤϳΕέΎѧѧѧѧϴΧϊѧѧѧѧΑέϢϴѧѧѧѧϴϘΗϢѧѧѧѧΗΪѧѧѧѧϗϭ ϡ°72 ϰѧѧѧѧϟ· ϡ°40ϦϴѧѧѧѧΑΡϭήѧѧѧѧΘϳ
ϮѧѧѧΤϨϟϰѧѧѧϠϋϚѧѧѧϟΫϭ ˬϥήѧѧѧϔϠϟΔѧѧѧϳέήΤϟΔѧѧѧϗΎτϟϲѧѧѧϓήϴϓϮѧѧѧΘϟϯΪѧѧѧϣϭˬϝΎѧѧѧϤϟαέΩΩήΘѧѧѧγ
ϲϟΎΘϟ
ˬςѧѧѧѧѧѧѧδΑϷέΎѧѧϴΨϟϮϫϭˬE-3ϭ E-1ϦϴϟΩΎѧѧΒϤϟϡΰΣϲϓΔѧѧϳϮΘϠϣΐѧѧϴΑΎѧѧϧΐѧѧϴϛήΗ x
ΔΣήΘϘϤϟΕέΎϴΨϟϦϴΑϦϣϝΎϤϟαέΩΩήΘγϦϣίΚϴΣϦϣϞΜϣϷϭ
ϞѧѧѧϜϴϫϊѧѧѧϣΐѧѧѧϴΑΎϧΔѧѧѧϣΰΣΐѧѧѧϴϛήΘΑ %33έΪѧѧѧϘϤΑϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟτѧѧѧγΓΩΎѧѧѧϳί x
ϝΩΎΒϣϞϛϲϓΪϳΪΟ
ϲѧѧѧѧϓϦϴΗΪѧѧѧѧϳΪΟϦϴΘϣΰѧѧѧѧΣΐѧѧѧѧϴϛήΘΑ %67έΪѧѧѧѧϘϤΑϱέήѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧΒΘϟτѧѧѧѧγΓΩΎѧѧѧѧϳί x
ϦѧѧѧϣίωΎѧѧѧϔΗέϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬϩάѧѧѧϴϔϨΗϒϴϟΎѧѧѧϜΗωΎѧѧѧϔΗέΎΑέΎѧѧѧϴΨϟάѧѧѧϫΰѧѧѧϴϤΘϳϭˬϝΩΎѧѧѧΒϣϞѧѧѧϛ
ϝΎϤϟαέΩΩήΘγ
ϲѧѧѧϓΓΪѧѧѧϳΪΟϡΰѧѧѧΣΙϼѧѧѧΛΐѧѧѧϴϛήΘΑ %100έΪѧѧѧϘϤΑϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟτѧѧѧγΓΩΎѧѧѧϳί x
ϝΩΎΒϣϞϛ
ϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧѧΒΘϟτѧѧѧѧѧγΓΩΎѧѧѧѧѧϳίΕέΎѧѧѧѧѧϴΧϦϴѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϣ 4 -2 ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳ
ϝΰϳΪϟΔΟέΪϫΓΪΣϭϲϓΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϠϟ

البحـث الثاني
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ϝΰϳΪϟΔΟέΪϫΓΪΣϭϲϓΔϳέήΤϟΕϻΩΎΒϤϠϟ ϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟτγΓΩΎϳί ΕέΎϴΧ :4-2ϝϭΪΠϟ
ϥήϔϟϞϤΣ
ΎΠϴΟ
ΔϋΎγϝϮΟ

Ϧϣί
ΩΩήΘγ
ϝΎϤϟαέ

ΕέΎϤΜΘγϻ
ϭέϮϳϥϮϴϠϣ

ήϴϓϮΘϟΔϤϴϗ
1000
ΔϨδϟϭέϮϳ

ήϴϓϮΘϟ
ΎΠϴΟ
ΔϋΎγϝϮΟ

24.7

0

0

0

0

18.8

4.5

1.7

380

5.2

E3ϭ E1ϲϓΔϳϮΘϠϣΐϴΑΎϧΔϣΰΣΐϴϛήΗ

18.8

4.8

1.6

335

5.2

%33έΪϘϤΑϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟτγΓΩΎϳί

16.3

4.6

2.3

490

7.9

%67έΪϘϤΑϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟτγΓΩΎϳί

15.5

5.5

2.9

537

9.2

έΪϘϤΑϱέήΤϟϝΩΎΒΘϟτγΓΩΎϳί
%100

έΎϴΨϟ
αΎγϷΔϟΎΤϟ

ΞϣΎϧήΒϟάϴϔϨΗΞΎΘϧ
ϰѧѧѧѧϠϋΖѧѧѧѧϠΧΩϲѧѧѧѧΘϟΕϼϳΪѧѧѧѧόΘϟϥωϭήѧѧѧѧθϤϟ άѧѧѧѧϴϔϨΗΞΎѧѧѧѧΘϧϢϴѧѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧѧϴϠϤϋΕήѧѧѧѧϬυ
ˬ140ϰѧѧѧѧѧϟ·250ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ ϲѧѧѧѧѧϓ ΖϤϫΎѧѧѧѧѧγΪѧѧѧѧѧϗΓΪѧѧѧѧѧΣϮϟ
ϰѧѧѧѧѧϠϋϱέήѧѧѧѧѧΤϟ˯ΐѧѧѧѧѧόϟϒѧѧѧѧѧϴϔΨΗϦѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧΠΗΎϨϟΓήѧѧѧѧѧηΎΒϤϟήѧѧѧѧѧϴϏΪѧѧѧѧѧϮϔϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·
ϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϦѧѧѧѧϋ ˱ϼѧѧѧѧπϓˬΓΪѧѧѧѧΣϮϠϟΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϊѧѧѧѧϓέϰѧѧѧѧϠϋΕΪϋΎѧѧѧѧγϲѧѧѧѧΘϟϭˬϥήѧѧѧѧϔϟ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϭΩϮϗϮϟϙϼϬΘγϒϴϟΎϜΗξϴϔΨΗΔΠϴΘϧΔϴΤΑήϟ
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×× Ö´Ì×
ºÌà× ¦ë¦ÔÃà³÷Ï¼× ¥ ¡ÙÀß
ΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣΔϴΒϠΗϰϠϋήμΘϘΗΔϗΎτϟΩέϮϣϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΔϴπϗΪόΗϢϟ
ΖΤΒλ ϞΑˬΔϴϋΎϨμϟ ΕθϨϤϟ ϞϴϐθΗ κϴΧήΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ έϮϓϒϗϮΘΗϢΛˬΔϴΌϴΒϟ
(Rossiter, P., Jones, P., 2015)ΔϨϜϤϤϟΰϴϤΘϟΕΎΟέΩϰϠϋϖϴϘΤΗϭ ˬΔϗΎτϠϟ
ΓΪѧѧѧѧѧϋΎϘϟ Energy

Management

SystemΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϧϞѧѧѧѧѧΜϤϳ

ϲѧѧѧϓϩέϭΩϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϚѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΞϣήѧѧѧΑΎѧѧѧϬϨϣϖѧѧѧϠτϨΗϲѧѧѧΘϟΔϴѧѧѧγΎγϷ
ϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗξѧѧѧѧϔΧϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξѧѧѧѧϔΧιήѧѧѧѧϓϭϦϛΎѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗ
ΕΎϛήѧѧѧѧθϠϟΔϴѧѧѧѧδϓΎϨΘϟΓέΪѧѧѧѧϘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗϰѧѧѧѧϠϋΓΪϋΎѧѧѧѧδϤϟϞѧѧѧѧϣϮόϟήѧѧѧѧΜϛϦѧѧѧѧϣήѧѧѧѧΒΘόΗϲѧѧѧѧΘϟ
ΔϴϋΎϨμϟΕθϨϤϟϭ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ήϴϳΎόϣ1-3
ΕΎϛήѧѧѧѧθϟΪϋΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟϞΎѧѧѧѧγϮϟϢѧѧѧѧϫΪѧѧѧѧΣϪѧѧѧѧϧ΄ΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧϴόϣϑήѧѧѧѧόϳ
ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΔϴѧѧѧѧδϴήϟϦϛΎѧѧѧѧϣϷΪѧѧѧѧϳΪΤΗϭˬΕΎѧѧѧѧγΎϴδϟΩΪѧѧѧѧϋ·ϰѧѧѧѧϠϋΔϴϋΎϨѧѧѧѧμϟΕѧѧѧѧθϨϤϟϭ
ΔϗΎτϟΓέΩϹϡΎψϧβϴγ΄ΗϝϼΧϦϣΔϨϜϤϤϟξϴϔΨΘϟΕϻΪόϣϢϴϴϘΗϭˬΔϗΎτϟ
ˬϦϳήѧѧѧѧѧθόϟϥήѧѧѧѧѧϘϟΕΎϴϨϴόΒѧѧѧѧѧγϲѧѧѧѧѧϓΓέΩϹϢψϨѧѧѧѧѧϟήϴϳΎѧѧѧѧѧόϣΩΪѧѧѧѧѧϋ·ΓήѧѧѧѧѧϜϓΖѧѧѧѧѧϘϠτϧ
ϞѧѧѧѧΒϗϦѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧϴϨϴϧΎϤΜϟϊѧѧѧѧϠτϣϲѧѧѧѧϓΓΩϮѧѧѧѧΠϟΓέΩϹΔѧѧѧѧϴϟϭΩήϴϳΎѧѧѧѧόϣΔϠѧѧѧѧδϠγϝϭΕήѧѧѧѧθϧϭ
International Standardisation Organisation βϴѧѧѧϴϘΘϠϟΔѧѧѧϴϟϭΪϟΔѧѧѧϤψϨϤϟ
ήϴϳΎѧѧѧѧѧόϤϟϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϳΪόϟ ΕέΪѧѧѧѧѧλΕΎϴϨϴόѧѧѧѧѧδΘϟϊѧѧѧѧѧϠτϣϲѧѧѧѧѧϓϭ .ISO:9000ΔϠѧѧѧѧѧδϠγϲѧѧѧѧѧϫϭ
ιΎѧѧѧѧѧѧѧΨϟˬBS:8800ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧτϳήΒϟέΎѧѧѧѧѧѧѧϴόϤϟΎϛˬΓέΩϹϢѧѧѧѧѧѧѧψϧϒѧѧѧѧѧѧѧϠΘΨϤϟΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧηήΘγϻ
ΔѧѧѧѧѧѧϴϨϬϤϟΔϣϼѧѧѧѧѧδϟϭΔΤѧѧѧѧѧѧμϟϢϴѧѧѧѧѧϴϘΗΔϠѧѧѧѧѧѧδϠγέΎѧѧѧѧѧϴόϣϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴϨϬϤϟΔϣϼѧѧѧѧѧδϟϭΔΤѧѧѧѧѧμϟΎΑ
ΔϣϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϟήϴϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϣϭˬISO:14001ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΓέΩϹέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴόϣϭˬ OHSAS:18001

البحـث الثاني

ϞΜϣϷϡΪΨΘγϻϥΎϤπϟΔΣΎΘϤϟΕΎϴϧΎϜϣϹΔϓΎϛϒϴυϮΗϭˬΓήϤΘδϤϟήϴΑΪΘϟϦϣΔϋϮϤΠϣ
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ˬAPI:9100AϲѧѧѧѧѧϜϳήϣϷϝϭήѧѧѧѧѧΘΒϟΪѧѧѧѧѧϬόϣΎϫέΪѧѧѧѧѧλϲѧѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧѧΌϴΒϟΔѧѧѧѧѧϳΎϤΣϭΔѧѧѧѧѧϴϨϬϤϟ
(EMAS, 2012) API:9100 Bϭ
,62ΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣ2-3
˱ ΎѧѧѧѧλΎΧ ˱έΎѧѧѧѧϴόϣ 2011ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓ ISO

βϴѧѧѧѧϴϘΘϠϟΔѧѧѧѧϴϟϭΪϟΔѧѧѧѧϤψϨϤϟΕέΪѧѧѧѧλ

ΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧϴόϣϦѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧϠϳΪΑϭΔѧѧѧѧѧϟΪόϣΔΨѧѧѧѧѧδϧϮѧѧѧѧѧϫϭ .ISO:50001:2011ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩϹ
ϰѧѧѧϠϋΔϴϋΎϨѧѧѧμϟΕѧѧѧθϨϤϟΓΪϋΎѧѧѧδϤϟϚѧѧѧϟΫϭ ˬ EN 16001:2010ϲѧѧѧΑϭέϭϷΔѧѧѧϗΎτϟ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ ΪϴѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧΟ·άѧѧѧϴϔϨΗϞϴϬѧѧѧδΗϭ ˬΕΪѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧϬΟϮϣ
ΎѧѧѧѧϬϠόΟϭϦϴѧѧѧѧδΤΘϟ Ε˯ήѧѧѧѧΟ·ϢϴѧѧѧѧψϨΗϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋˬΔѧѧѧѧϨϜϤϤϟϒϴϟΎѧѧѧѧϜΘϟϞѧѧѧѧϗ΄Α ΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγ
Γ΄θϨϤϟϲϓΔϳΩΎϴΘϋϻϝΎϤϋϷϦϣ ˱ ˯ΰΟ
(Rossiter, P., Jones, P., 2015)
ήϴϳΎѧѧѧѧѧѧόϤϟϊѧѧѧѧѧѧϣ ISO:50001ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧѧϴόϣϪΑΎѧѧѧѧѧѧθΗϦѧѧѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧλΎϨόϟϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘϋϻΚѧѧѧѧѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧѧѧѧѧϣˬISO:14001ϭ ISO:9001ϯήѧѧѧѧѧѧѧѧΧϷ
ϦѧѧѧѧϣϒѧѧѧѧϠΘΨϳϪѧѧѧѧϧϻ· ϴΤѧѧѧѧμΘϟϭ -ΔѧѧѧѧΑΎϗήϟ -άѧѧѧѧϴϔϨΘϟ –ςϴѧѧѧѧτΨΘϟ ΔѧѧѧѧόΑέϷΔϴѧѧѧѧγΎγϷ
ΎѧѧѧѧϬϛήΘϳϞѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξѧѧѧѧϔΧϭˬ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ· ΪѧѧѧѧϳΪΤΗϡΪѧѧѧѧϋΚѧѧѧѧϴΣ
(EMAS, 2012) .ΎϬϴϓ ΓΪΎδϟ ϑϭήψϟϭ ΎϬΘϴλϮμΨϟ ˱ ΎόΒΗ Γ΄θϨϤϠϟ
ˬάѧѧѧѧѧϴϔϨΗϭˬβϴѧѧѧѧѧγ΄ΗΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϣϰѧѧѧѧѧϠϋ ISO:50001ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧϴόϣϱϮѧѧѧѧѧΘΤϳ
ΕѧѧѧѧѧѧθϨϤϟϲѧѧѧѧѧѧϓΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧѧψϧήϳϮѧѧѧѧѧѧτΗϭˬφѧѧѧѧѧѧϔΣϭ
ήϴϓϮѧѧѧΗ ϰѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧϋˬϦϴѧѧѧδΤΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧϬϴϠϋΰѧѧѧϜΗήΗϲѧѧѧΘϟβѧѧѧγϷϖѧѧѧϠΧϭˬΔϴϋΎϨѧѧѧμϟ
ϖρΎѧѧѧѧϨϣϭ˯ΰѧѧѧѧΟΔѧѧѧѧϓΎϛϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗ Ε˯ήѧѧѧѧΟϹ ϱΩΎѧѧѧѧηήΘγϻϞϴϟΪѧѧѧѧϟ
.ISO:50001ΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϤϟΔϴγΎγϷήλΎϨόϟ 1-3ϞϜθϟϦϴΒϳΓ΄θϨϤϟ
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ISO:50001ΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϤϟΔϴγΎγϷήλΎϨόϟ :1-3ϞϜθϟ

EMAS, 2012έΪμϤϟ

ΔϳέϭήѧѧѧѧοΔϴѧѧѧѧδϴέϢϴϫΎѧѧѧѧϔϣϰѧѧѧѧϠϋ ISO:50001

ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧϴόϣϱϮѧѧѧѧΘΤϳ

ήϴϳΎѧѧѧόϣΎѧѧѧϬϳϮΘΤΗϲѧѧѧΘϟϢϴϫΎѧѧѧϔϤϟϦѧѧѧϋΔѧѧѧΒϳήϏΖѧѧѧδϴϟϢϴϫΎѧѧѧϔϤϟϩάѧѧѧϫϭˬέΎѧѧѧϴόϤϟΎΑϒѧѧѧϳήόΘϠϟ
ϲϠϳΎϣϢϴϫΎϔϤϟϩάϫϢϫϭˬΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϤΑΔλΎΧΎϬϨϜϟϭˬϯήΧϷΓέΩϹ
Significant Energy UseΔϗΎτϠϟϢϬϤϟϡΪΨΘγϻ x
ϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧϴόϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϠϟϢѧѧѧѧϬϤϟϡΪΨΘѧѧѧѧγϻϠτѧѧѧѧμϣϑήѧѧѧѧόϳ
˱ ΎѧѧѧѧλήϓϞϜѧѧѧѧθΗϭ ˱ ήѧѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΎѧѧѧѧϬϴϓϥϮѧѧѧѧϜϳϲѧѧѧѧΘϟϦϛΎѧѧѧѧϣϷϰѧѧѧѧϟ·ήѧѧѧѧηΆϳϪѧѧѧѧϧ
ϒѧѧѧѧѧϗϮΘϳϭΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭˬϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϻξѧѧѧѧѧϔΧΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧѧϴΒτΘϟΔѧѧѧѧѧϠϤΘΤϣ
ΎϬϠϤϋΔόϴΒρϭΓ΄θϨϤϟϑϭήυϰϠϋϊϗϮϤϟΔϴϤϫϯΪϣΪϳΪΤΗ
Energy Baseline ΔϗΎτϠϟϲόΟήϤϟ˯ΩϷ x
ϲѧѧѧѧΘϟΕήѧѧѧѧϴϐΘϤϟϦѧѧѧϋήѧѧѧѧΒόϳϭˬΔѧѧѧϤψϨϤϟϞѧѧѧѧΒϗϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧϗΎτϠϟϲѧѧѧѧόΟήϤϟ˯ΩϷΩΪѧѧѧΤϳ
ΓέήѧѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧѧΟέΪϛˬΓΩΪѧѧѧѧѧΤϣΔѧѧѧѧѧϴϨϣίΓήѧѧѧѧѧΘϓϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΕϻΪѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧϠϋήΛΆѧѧѧѧѧΗ
ϡϮѧѧѧѧѧϘΗϯήѧѧѧѧѧΧϑϭήѧѧѧѧѧυΔѧѧѧѧѧϳϭˬϝΎѧѧѧѧѧϤϋϷρΎѧѧѧѧѧθϧΓέϭΩϭˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϝϮѧѧѧѧѧμϓϭˬβѧѧѧѧѧϘτϟ
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ϢѧѧѧΗϲѧѧѧΘϟϢϴѧѧѧϘϟϚѧѧѧϠΘΑΔѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗϝΎѧѧѧΠϣϲѧѧѧϓΎѧѧѧϬΩϢϴѧѧѧϴϘΘΑΔѧѧѧϤψϨϤϟ
ϲόΟήϤϟ˯ΩϷΓήΘϓ˯ΎϨΛΎϬϴϠϋϝϮμΤϟ
Energy Performance Indicators ΔϗΎτϟ˯ΩΕήηΆϣ x
ϯϮΘѧѧѧѧδϤΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧѧϗΎτϟ˯ΩΕήѧѧѧѧηΆϣϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧϴϐΘϟΔѧѧѧѧΒϗήϤΑΕΎѧѧѧѧϤψϨϤϟϡϮѧѧѧѧϘΗ
ϲѧѧѧѧѧϓήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋϡΪѧѧѧѧѧϘΗϯΪѧѧѧѧѧϣαΎѧѧѧѧϴϗϭΪѧѧѧѧѧλέϑΪѧѧѧѧѧϬΑˬϲѧѧѧѧόΟήϤϟ˯ΩϷ
αΎѧѧѧϴϗΕήѧѧѧηΆϣωϮѧѧѧϧϦѧѧѧϣωϮѧѧѧϧϦѧѧѧϣήѧѧѧΜϛϡΪΨΘѧѧѧδΗϥΔѧѧѧϤψϨϤϠϟϦѧѧѧϜϤϳϭΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧϔϛ
ϭˬΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϑϭήѧѧѧѧѧυϭˬΝΎѧѧѧѧѧΘϧϹΕήѧѧѧѧѧηΆϣϞѧѧѧѧѧΜϣˬΔѧѧѧѧѧλΎΨϟΎѧѧѧѧѧϬϓϭήψϟ ˱ ΎѧѧѧѧѧόΒΗˬ˯ΩϷ
ϝΎϤϋϷρΎθϧΓέϭΩ
ϯήΧϷΓέΩϹϢψϧϊϣΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣϞϣΎϜΗ3-3
ήϴϳΎѧѧѧѧόϣϊѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟϞϬѧѧѧѧδΗΔѧѧѧѧϴϠϜϴϬΑ ISO:50001ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧϴόϣϢϤѧѧѧѧλ
ΓέΩϹϡΎѧѧѧѧѧѧψϧέΎѧѧѧѧѧѧϴόϣϭˬISO:9001ΓΩϮѧѧѧѧѧѧΠϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧѧψϧέΎѧѧѧѧѧѧϴόϤϛ ˬϯήѧѧѧѧѧѧΧϷΓέΩϹ
ˬςϴѧѧѧѧѧτΨΘϟΪѧѧѧѧѧΒϣϰѧѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧѧϤΘόΗήϴϳΎѧѧѧѧѧόϤϟϩάѧѧѧѧѧϫΔѧѧѧѧѧϓΎϛϥΚѧѧѧѧѧϴΣˬISO:14001ΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟ
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϧΎϴΒϟήϴѧѧѧѧѧѧѧθΗΎѧѧѧѧѧѧѧϤϛήϤΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΘϟϢѧѧѧѧѧѧѧΛˬΔѧѧѧѧѧѧѧΒϗήϤϟΎϓˬέΎѧѧѧѧѧѧѧΒΘΧϹϭˬάѧѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟϭ
ΓΩΎϬѧѧѧηϰѧѧѧϠϋΖϠѧѧѧμΣϲѧѧѧΘϟΔϴϋΎϨѧѧѧμϟΕѧѧѧθϨϤϟϭΕΎϛήѧѧѧθϟϢѧѧѧψόϣϥϰѧѧѧϟ·ΔϴΎѧѧѧμΣϹ
ΓέΩϹέΎѧѧѧѧѧѧϴόϣΕΎѧѧѧѧѧѧΒϠτΘϤΑΖѧѧѧѧѧѧϣΰΘϟΪѧѧѧѧѧѧϗΖѧѧѧѧѧѧϧΎϛ ISO:50001ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϖѧѧѧѧѧѧϴΒτΗ
(Marimo, F., & Casadesus, M., 2017) ISO:14001ΔϴΌϴΒϟ
ΕΎδγΆϤϟϲϓϞϬγϥϮϜϳΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϖϴΒτΗϥϰϟ·ΔϴϠϤόϟΓήΒΨϟήϴθΗ
ϢψϨϟϖϴΒτΗϥΎϤϛˬϯήΧϷΓέΩϹϢψϧΖϘΒρϥΎϬϟϖΒγϲΘϟΓήϴΒϜϟϭΎϬϨϣΓήϴϐμϟ
άϴϔϨΘϠϟϦϴϣίϼϟΖϗϮϟϭΪϬΠϟήϴϓϮΗϭˬϒϴϟΎϜΘϟξϔΧϲϓϢϫΎδϳΪΣϭϥϲϓϞϣΎϜΘϣϞϜθΑ
ήλΎϨόϟϭΕΎϴϟϭΆδϤϟϭϑΪϫϷΪϳΪΤΗϲϓΓέΩϹϢψϧϦϴΑϞϣΎϜΘϟΕϻΎΠϣΰϛήΘΗ
ϢψϧάϴϔϨΗϲϓϙήΘθϳΎϤϛΓέΩϹϡΎψϧήλΎϨϋάϴϔϨΗΕΎϴϠϤϋϭϝΎϤϋϷϒλϮϛΔϴϠϴϐθΘϟ
ΓέΩ·έΎϴόϣϞϣΎϜΗ 2-3ϞϜθϟϦϴΒϳΎϴϠόϟΓέΩϹϑήηΈΑΔδγΆϤϟΕέΩ·ΔϓΎϛΓέΩϹ
ϯήΧϷΓέΩϹήϴϳΎόϣϊϣΔϗΎτϟ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

204

البحـث الثاني

ϯήΧϷΓέΩϹήϴϳΎόϣϊϣΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣϞϣΎϜΗ :2-3ϞϜθϟ

EMAS, 2012έΪμϤϟ

ΔϗΎτϟΓέΩ· ϡΎψϧϖϴΒτΗϞΣήϣ :4-3
ϲѧѧѧѧѧΘϟΕ˯ήѧѧѧѧѧΟϹΔѧѧѧѧѧϓΎϛΫΎѧѧѧѧѧΨΗΎΑΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧѧϴΒτΗωϭήѧѧѧѧѧθϣϖѧѧѧѧѧϠτϨϳ
ˬήϤΘѧѧѧδϤϟϦϴ˰ѧѧѧδΤΘϟΔϴ˰ѧѧѧϠϤόΑΓΎϔ˰ѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧόϟ ϡΰΘ˰ѧѧѧϟΓέϮ˰ѧѧѧϠΑ ΎѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧϣϦѧѧѧϜϤϳ
ϢϴѧѧѧѧϴϘΘΑΪѧѧѧѧΒΗΕϮѧѧѧѧτΧΓΪѧѧѧѧϋϦѧѧѧѧϣϥϮѧѧѧѧϜΘΗ ΔϴΠϴΗήΘѧѧѧѧγ·ΔѧѧѧѧτΧΩΪ˰ѧѧѧѧϋ·ΔѧѧѧѧϴϠϤϋΎѧѧѧѧϬόΒΘΗϢѧѧѧѧΛ
ϲѧѧѧѧѧΘϟϭˬΔϗΎ˰ѧѧѧѧѧτϟϙϼϬ˰ѧѧѧѧѧΘγΓ˯Ύ˰ѧѧѧѧѧϔϛϦϴδ˰ѧѧѧѧѧΤΗιήѧѧѧѧѧϓΪϳΪ˰ѧѧѧѧѧΤΗϭϦϫήѧѧѧѧѧϟ˯ΩϷϯϮΘѧѧѧѧѧδϣ
ϲΗ΄ѧѧѧѧΗϢѧѧѧѧΛˬϞѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧτΧάѧѧѧѧϴϔϨΗϭΩΪѧѧѧѧϋ·ΔѧѧѧѧϠΣήϣΎѧѧѧѧϬϨϣϖѧѧѧѧϠτϨΗϲѧѧѧѧΘϟΔμ˰ѧѧѧѧϨϤϟή˰ѧѧѧѧΒ˰ΘόΗ
˯ΩϷϡΪ˰ѧѧѧѧѧϘ˰ΗΞ˰ѧѧѧѧѧΎΘϧϢ˰ѧѧѧѧѧϴϴϘΗΔѧѧѧѧѧόΑΎΘϤϟϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬάѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤόϟήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟϢϴѧѧѧѧѧϴϘΘϟΔѧѧѧѧѧϠΣήϣ
ϒόѧѧѧѧπϟ ϦρϮѧѧѧѧϣ ϦѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧθϜϟϭˬάѧѧѧѧϴϔϨΘϟ˯ΪѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧΒϗϪѧѧѧѧϴϠϋΖѧѧѧѧϧΎϛϲѧѧѧѧΘϟϢϴϘϟΎѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ
ΔΒѧѧѧѧγΎϨϤϟϝϮѧѧѧѧϠΤϟΩΪѧѧѧѧϋ·ϭˬΎϬΑΎΒѧѧѧѧγϞѧѧѧѧϴϠΤΗϭ ΔϣϮѧѧѧѧγήϤϟ ΔѧѧѧѧτΨϟϦѧѧѧѧϋ ϑήѧѧѧѧΤϧϻρΎѧѧѧѧϘϧϭ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϖϴΒτΗϞΣήϣ 3-3ϞϜθϟϦϴΒϳ ΎϫέήϜΗΐϨΠΘϟ
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ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧάϴϔϨΗϞΣήϣ :3-3ϞϜθϟ

Rossiter, P., & Jones, P., 2015έΪμϤϟ 

ΕΎγΎϴδϟϭΕΎϴϟϭΆδϤϟΪϳΪΤΗ :1-4-3
ΔѧѧѧѧѧѧϓΎϛϪѧѧѧѧѧѧϴϓϞѧѧѧѧѧѧΜϤΗϞѧѧѧѧѧѧϤϋϖѧѧѧѧѧѧϳήϓΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ ΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧѧψϧϰѧѧѧѧѧѧϠϋϑήѧѧѧѧѧѧηϹϰϟϮѧѧѧѧѧѧΘϳ
ωϭήѧѧѧθϣΔѧѧѧϴϤϫϊѧѧѧϴϤΠϟϙέΪѧѧѧϳϰѧѧѧΘΣϚѧѧѧϟΫϭˬΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴϨόϤϟΔѧѧѧϳέΩϹΕΎϳϮΘѧѧѧδϤϟ
ϞѧѧѧѧϤϛϷϪѧѧѧѧΟϮϟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϳΎϐϟϩάѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧϴϘΤΘϟϭ .ΔѧѧѧѧϴΑΎΠϳϹϪѧѧѧѧΠΎΘϧϭΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗ
ΕέϭΪѧѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧѧόϟωΎѧѧѧѧѧπΧ·ΓέϭήѧѧѧѧѧοϰѧѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧѧϴϛ΄ΘϟΐѧѧѧѧѧΠϳ
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟ˯ΩϦϴѧѧѧѧδΤΗΕΎѧѧѧѧγέΎϤϤΑϢѧѧѧѧϬϛέΩ·ίΰѧѧѧѧόΗϲѧѧѧѧΘϟΕέΎѧѧѧѧϬϤϟ ϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧϴΒϳέΪΗ
ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗϝΎΠϣϲϓ
ˬϑήѧѧѧηϹΔϴϟϭΆѧѧѧδϤΑϡϮѧѧѧϘϳβϴѧѧѧέϦѧѧѧϣϞѧѧѧϤόϟϖѧѧѧϳήϔϟϲѧѧѧϤϴψϨΘϟϞѧѧѧϜϴϬϟϥϮѧѧѧϜΘϳ
ΔϴϟΎΘϟΕΎϋϮϤΠϤϟϰϟ·ΔϓΎο·
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ΎѧѧѧѧѧϬϨϣϲϧΎѧѧѧѧѧόΗϲѧѧѧѧѧΘϟΕϼϜѧѧѧѧѧθϤϟΪѧѧѧѧѧϳΪΤΘΑϡϮѧѧѧѧѧϘΗˬϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϲѧѧѧѧѧγΪϨϬϣΔѧѧѧѧѧϋϮϤΠϣ9
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΔΒѧѧѧѧѧγΎϨϤϟιήѧѧѧѧѧϔϟέΎѧѧѧѧѧϴΘΧϭΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟ
ΔϗΎτϟ
ήѧѧѧѧτΗϲѧѧѧѧΘϟΕΎϨϴѧѧѧѧδΤΘϟϞѧѧѧѧϳϮΤΗϥϮѧѧѧѧϟϮΘϳϦϴѧѧѧѧϴϨϔϟϭϦϴѧѧѧѧγΪϨϬϤϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣ9
ΔϳΩΎμΘϗΐγΎϜϣϰϟ·ΓΎϔμϤϟΕΎϴϠϤϋϰϠϋ
ϡϮѧѧѧϘΗˬΔѧѧѧϴΘΤΘϟϰѧѧѧϨΒϟϭήΗϮѧѧѧϴΒϤϜϟϭϢϜΤΘѧѧѧϟΓΰϬΟ΄ѧѧѧΑϦϴѧѧѧμΘΨϤϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧϋϮϤΠϣ9
ϱέϭΩήѧѧѧѧϳήϘΗΩΪѧѧѧѧϋ·ϭΞΎѧѧѧѧΘϨϟϖϳΪѧѧѧѧμΗϡΎѧѧѧѧϬϣϰϟϮѧѧѧѧΘϳϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΓέΩ·ϞѧѧѧѧΜϤϣ9
ΎϴϠόϟΓέΩϹϰϟ·ωϭήθϤϟϞΣήϣϲϓϞϤόϟϡΪϘΗϦϋ
ΔѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕέϮѧѧѧѧѧτΘϟήѧѧѧѧѧΧϝϮѧѧѧѧѧΣΎѧѧѧѧѧμϧϢϳΪѧѧѧѧѧϘΘϟˬϥϮϴΟέΎѧѧѧѧѧΧϥϭέΎѧѧѧѧѧθΘδϣ9
ςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟϢψϧ˯ΩϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΘΑ
ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ· ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑϰѧѧѧѧϠϋϑήѧѧѧѧηϹϞѧѧѧѧϤϋϖѧѧѧѧϳήϔϟϲѧѧѧѧϤϴψϨΘϟϞѧѧѧѧϜϴϬϟϒѧѧѧѧϠΘΨϳ
ΪѧѧѧϴϘόΗϭϢѧѧѧΠΤΑϖѧѧѧϠόΘΗΓΪѧѧѧϳΪϋϞѧѧѧϣϮόϟ ˱ ΎѧѧѧόΒΗϯήѧѧѧΧϷΔѧѧѧϘτϨϣϦѧѧѧϣςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΓΎϔѧѧѧμϣϲѧѧѧϓ
ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϼόϟΔѧѧѧѧѧѧϴϠϜϴϫϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧѧο·ˬΔѧѧѧѧѧѧϴϣΪΨϟϭΔѧѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟωϮѧѧѧѧѧѧϧϭΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϤϟ
ϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΕΎѧѧѧѧѧϧΎϴΑΔѧѧѧѧѧϓΎϛϰѧѧѧѧѧϟ·ϝϮΧΪѧѧѧѧѧϟΔϴΣϼѧѧѧѧѧλϖѧѧѧѧѧϳήϔϟήϳΪѧѧѧѧѧϣϨѧѧѧѧѧϤϳϭ ΔѧѧѧѧѧϳέΩϹ
ΓΎϔμϤϟ
ϡΎѧѧѧѧѧϴϘϟˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϧάѧѧѧѧѧϴϔϨΗέΎѧѧѧѧѧρ·ϲѧѧѧѧѧϓˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟΎѧѧѧѧѧϴϠόϟΓέΩϹϰϟϮѧѧѧѧѧΘΗ
ΔϴϟΎΘϟΕΎϴϟϭΆδϤϟΎΑ
ϰѧѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧѧψϓΎΤϤϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋϞѧѧѧѧѧѧϤόϟϭΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗΕΎѧѧѧѧѧѧγΎϴγΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ 9
ΓΎϔμϤϟϊϗϮϣΔϓΎϛϲϓΕΎγΎϴδϟϩάϫϖϴΒτΗέήϤΘγ
ϡΎѧѧѧѧψϧάѧѧѧѧϴϔϨΗΞΎѧѧѧѧΘϧέήϤΘѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧψϓΎΤϤϠϟΔѧѧѧѧϣίϼϟΩέϮѧѧѧѧϤϟήϓϮѧѧѧѧΗϥΎϤѧѧѧѧο 9
ΔϗΎτϟΓέΩ·

البحـث الثاني

ΔϴϠΒϘΘδϤϟςτΨϟϭϲϟΎΤϟϊοϮϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΕΎϣϮϠόϤϟϦϴϣ΄ΘΑ
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ϪѧѧѧѧѧѧΤϨϣϭΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧѧψϧάѧѧѧѧѧѧϴϔϨΗϞѧѧѧѧѧѧϤϋϖѧѧѧѧѧѧϳήϓϲѧѧѧѧѧѧϓΓέΩϹϞѧѧѧѧѧѧΜϤϣϦϴѧѧѧѧѧѧϴόΗ 9
άѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟΔѧѧѧѧѧѧϣίϼϟΕέήѧѧѧѧѧѧϘϟΫΎѧѧѧѧѧѧΨΗϦѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧϨϜϤΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧѧѧϴϓΎϜϟΕΎϴΣϼѧѧѧѧѧѧμϟ
ωϭήθϤϟ
ΓέΩϹϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϳέϭΩήϳέΎѧѧѧѧϘΗϊѧѧѧѧϓέϲѧѧѧѧϓΰѧѧѧѧϛήΘΘϓΓέΩϹϞѧѧѧѧΜϤϣΕΎϴϟϭΆѧѧѧѧδϣΎѧѧѧѧϣ
ΓΎѧѧѧϋήϣϊѧѧѧϣˬΎѧѧѧϬϘϴϘΤΗϢѧѧѧΗϲѧѧѧΘϟΕίΎѧѧѧΠϧϹϭΞΎѧѧѧΘϨϟϭϞѧѧѧϤόϟϡΪѧѧѧϘΗϰѧѧѧϠϋΎѧѧѧϬϋϼρϹΎѧѧѧϴϠόϟ
(Rossiter, P., & Jones, P., 2015)ϲϠϳΎϣ

ϥ΄ѧѧѧѧϛˬ˯ΩϷαΎѧѧѧѧϴϗΎѧѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϜϤϳˬΓ˯ήѧѧѧѧϘϟϭϡΪΨΘѧѧѧѧγϻΔϠϬѧѧѧѧγβϴϳΎѧѧѧѧϘϣΩΪѧѧѧѧϋ· 9
Ϧѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟΎΑΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγήϴϓϮѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧϓϡΪѧѧѧѧϘΘϟϝΪѧѧѧѧόϣΐѧѧѧѧδΤϳ
ΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϴϤϛΎѧѧѧѧϤϨϴΑˬϢѧѧѧѧΩϞϜѧѧѧѧθΑΓήѧѧѧѧϴϐΘϣΔѧѧѧѧϗΎτϟέΎόѧѧѧѧγϥΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϴϟΎϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟ
ΔΘΑΎΛ
ϝΎѧѧѧѧμϳ·ϭˬΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟΎΑϦϴѧѧѧѧϴϨόϤϟΔѧѧѧѧϓΎϛϰѧѧѧѧϟ·βϴϳΎѧѧѧѧϘϤϟϩάѧѧѧѧϫήѧѧѧѧθϧΔѧѧѧѧϴϤϫϰѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧϴϛ΄Θϟ 9
ϑΪѧѧѧѧѧѧϫϷϖѧѧѧѧѧѧϴϘΤΗϲѧѧѧѧѧѧϓΓάѧѧѧѧѧѧΨΘϤϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹΔѧѧѧѧѧѧϴϤϫ΄Α ϢϬϴѧѧѧѧѧѧϟ·ΔΤѧѧѧѧѧѧοϭϞΎѧѧѧѧѧѧγέ
ΔϣϮγήϤϟ
ϊϴϤΠϟϞΒϗϦϣΎϬϤϬϓϞϬδϳΚϴΤΑήϴϓϮΘϟέΪϘϣΏΎδΣΕΎϴϠϤϋΡϮοϭ 9
ΔѧѧѧѧΣϮΘϔϤϟΕϭΪѧѧѧѧϨϟϭΕ˯ΎѧѧѧѧϘϠϟΪѧѧѧѧϘϋϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣ ΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟϲѧѧѧѧϓέϮѧѧѧѧϬϤΠϟΔϛέΎѧѧѧѧθϣ 9
ΞϣΎϧήΒϟϖϴΒτΗϦϣΔόϗϮΘϤϟΪϮϔϟϭϑΪϫϷΡήθϟ
.ΕΎόϗϮΘϟϢϴΨπΗϦϋΩΎόΘΑϻϭˬΞΎΘϨϟϢϴϴϘΗϲϓϕΪμϟϭΔϴόϗϮϟ 9
ΔϗΎτϟΔγΎϴγΔϏΎϴλ x
ϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϳΪΒϟΔѧѧѧѧѧτϘϧϥϰѧѧѧѧѧϟ· ISO:50001ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧϴόϣήϴѧѧѧѧѧθϳ
ΎϬόΒΘΘѧѧѧѧγϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧγΎϴδϟΔϏΎϴѧѧѧѧλϦѧѧѧѧϣϖѧѧѧѧϠτϨΗϥΐѧѧѧѧΠϳ ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧψϧωϭήѧѧѧѧθϣ
ΎѧѧѧѧѧѧϴϠόϟΓέΩϹϰόѧѧѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟϑΪѧѧѧѧѧѧϫϷϦϤѧѧѧѧѧѧπΘΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟϭˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϲѧѧѧѧѧѧϓΔϛήѧѧѧѧѧѧθϟ
ΔѧѧѧѧγΎϴδϟϩάѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧΛϮΗϥΐѧѧѧѧΠϳϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϘϘΤΗϥΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟ
ϡΎѧѧѧδϗϷϭιΎΨѧѧѧηϷΔѧѧѧϓΎϛϰѧѧѧϠϋωίϮѧѧѧϳϭΔѧѧѧϴϗέϭΔΨѧѧѧδϧϰѧѧѧϠϋ ωϮѧѧѧΒτϣϥΎѧѧѧϴΑϞϜѧѧѧηϰѧѧѧϠϋ
(EMAS, 2012)ΔϗΎτϟΓέΩ·ωϭήθϤΑΔϗϼόϟΕΫήϭΪϟϭ
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ΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕΩΎѧѧѧѧηέϹϭΕΎѧѧѧѧϤϴϠόΘϟϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧγΎϴγϥΎѧѧѧѧϴΑϱϮѧѧѧѧΘΤϳϥΐѧѧѧѧΠϳ
ˬΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟϯΪѧѧѧѧѧϤϟΓΪѧѧѧѧѧϴόΒϟϑΪѧѧѧѧѧϫϷϭˬϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋΉΩΎѧѧѧѧѧΒϤϛˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΎΑ
ϥΎѧѧѧѧϴΒϟϦϤѧѧѧѧπΘϳϥΐѧѧѧѧΠϳΎѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΡΎѧѧѧѧΠϧϯΪѧѧѧѧϤϟαΎѧѧѧѧϴϘϤϛϡΪΨΘѧѧѧѧδΘγϲѧѧѧѧΘϟϭ
ΔѧѧѧѧψϓΎΤϤϟϭˬΔϛήѧѧѧѧθϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘΑΎѧѧѧѧϴϠόϟΓέΩϹϡΰѧѧѧѧΘϟϰѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧϴϛ΄Θϟ
ΔѧѧѧѧϣίϼϟΕΎѧѧѧѧϣϮϠόϤϟϭΩέϮѧѧѧѧϤϟΔѧѧѧѧϓΎϛϦϴϣ΄ѧѧѧѧΗϰѧѧѧѧϠϋΎѧѧѧѧϬϣΰϋϭˬϞѧѧѧѧλϮΘϣϞϜѧѧѧѧθΑΎѧѧѧѧϬϴϠϋ
ΓέΩϹϡΰΘϟΎѧѧѧѧѧΑ ˱ ΎΤѧѧѧѧѧοϭ ˱ έήѧѧѧѧѧϗ·ϥΎѧѧѧѧѧϴΒϟϦϤѧѧѧѧπΘϳϥΐѧѧѧѧѧΠϳΎѧѧѧѧѧϤϛˬΔѧѧѧѧѧϳΎϐϟϩάѧѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧϴϘΤΘϟ
˱ ΎѧѧѧѧΟΫϮϤϧ 4-3 ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳϭΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΎϛΔϛήѧѧѧѧθϟρΎѧѧѧѧθϨΑΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟϯήѧѧѧѧΧϷ
ΕΎϛήθϟϯΪΣϹΔϗΎτϟΔγΎϴγϥΎϴΒϟ
ΕΎϛήθϟϯΪΣϹΔϗΎτϟΔγΎϴγϥΎϴΑΝΫϮϤϧ :4-3ϞϜθϟ

ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϻ ϲϟΎΤϟ˯ΩϷϢϴϴϘΗ :2-4-3
ΔѧѧѧѧѧόΟήϣϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟϦϫήѧѧѧѧѧϟ˯ΩϷϢϴѧѧѧѧѧϴϘΗ ΔѧѧѧѧѧϠΣήϤϟϩάѧѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧѧϓϢΘѧѧѧѧѧϳ
ϰѧѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧѧϤΘόΗϲѧѧѧѧѧΘϟ BenchmarkingΔѧѧѧѧѧϴόΟήϤϟΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϤϟ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΕΎѧѧѧѧѧϧΎϴΑ
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Ϧϴϣ΄ѧѧѧѧΗϑΪѧѧѧϬΑϚѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϠΛΎϤϤϟΔѧѧѧϴϤϟΎόϟϲϓΎѧѧѧμϤϟΎΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣ ϙϼϬΘѧѧѧγϻΕΎϳϮΘѧѧѧδϣϢϴѧѧѧϴϘΗ
ϦϴδΤΘϟΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗϦϣΓϮΟήϤϟϑΪϫϷΔϏΎϴλΔϴϠϤόϟΔϣίϼϟΕΎϧΎϴΒϟ
Ϧϣ ΓϮΟήϤϟ ΔϣΎόϟ ϑΪϫϷ ΪϳΪΤΗϭ ΔγέΪΑ ΔϠΣήϤϟ ϩάϫ ϲϓ ϞϤόϟ ϖϳήϓ ϡϮϘϳ
ΎϬϤϫϭˬΔϠΌγϷξόΑϰϠϋΔΑΎΟϹϝϼΧϦϣΞϣΎϧήΒϟϖϴΒτΗ
ΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΪϴѧѧѧѧѧηήΗΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϲѧѧѧѧѧϓΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ˯ΩϯϮΘѧѧѧѧѧδϣϮѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧϣ9
ˮΔϠΛΎϤϤϟϯήΧϷϲϓΎμϤϟΎΑ
ˮΓΎϔμϤϟϑϭήυϭϊϗϮϟΔϣ˯ϼϣήΜϛϷιήϔϟϲϫ Ύϣ9
ˮΔϳϮϟϭϷΐδΣΎϬΒϴΗήΗϭιήϔϟϚϠΗϢϴϴϘΗϦϜϤϳϒϴϛ9
ˮΎϫάϴϔϨΗϦϜϤϳϲΘϟΕΎϨϴδΤΘϟϭΎϬϘϴϘΤΗϦϜϤϳϲΘϟϑΪϫϷϲϫ Ύϣ9
ϦϤѧѧѧοˬΔϜѧѧѧγΎϤΘϣΔϴΠϴΗήΘѧѧѧγ·ϲѧѧѧϓιήѧѧѧϔϟΔѧѧѧϓΎϛϊѧѧѧϴϤΠΗϭϒϴϨѧѧѧμΗϦѧѧѧϜϤϳϒѧѧѧϴϛ9
ˮάϴϔϨΘϠϟΐγΎϨϣϲϨϣίϝϭΪΟϲϓˬΔΒγΎϨϣΔτΧ
ˮιήϔϟάϴϔϨΘϟΔϣίϼϟΩέϮϤϟϲϫ Ύϣ9
ϦѧѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧѧθϜϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟϦϫήѧѧѧѧѧϟ˯ΩϷϯϮΘѧѧѧѧѧδϣϒϴѧѧѧѧѧλϮΗ ΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋ ϑΪѧѧѧѧѧϬΗ
ϦѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧΘϟιήѧѧѧϔϟϦѧѧѧϋΚѧѧѧΤΒϟϭˬΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΓΩΎѧѧѧϳίΐΒѧѧѧδΗϲѧѧѧΘϟϒόѧѧѧπϟρΎѧѧѧϘϧ
ˬΎϫάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϣϊѧѧѧѧϗϮΘϤϟήϴϓϮѧѧѧѧΘϟέΪѧѧѧѧϘϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗϭˬϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΎѧѧѧѧϬϣΎϨΘϏ
ϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧΎѧѧѧѧѧϬϘϴϘΤΗϰѧѧѧѧѧϟ·ϰόѧѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧѧΘϟϑΪѧѧѧѧѧϫϷΪѧѧѧѧѧϳΪΤΗϭΔѧѧѧѧѧγέΩϰѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·
:ΔϴϟΎΘϟ ΕϮτΨϟϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬΞϣΎϧήΒϟ
ϲϟΎΤϟϲϠϴϐθΘϟϊοϮϟϭΔϤΎϘϟϢψϨϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ ΕΎϧΎϴΒϟϊϴϤΠΗ9
ϲѧѧѧѧΘϟϊѧѧѧѧϗϮϤϟϭρΎѧѧѧѧϘϨϟΔѧѧѧѧθϗΎϨϤϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϦϴϠϐѧѧѧѧθϤϟϊѧѧѧѧϣΕϼΑΎѧѧѧѧϘϣ˯ήѧѧѧѧΟ·9
ΔϗΎτϟϡΪΨΘγϲϓΕϼϜθϣϦϣϲϧΎόΗ
ΕΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟΔѧѧѧѧѧѧϓήόϣϑΪѧѧѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧѧѧϟΫϭˬΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΕΎϳΩΎѧѧѧѧѧѧμΘϗϢϴѧѧѧѧѧѧϴϘΗ9
ΎϬϠϴϐθΗϒϴϟΎϜΗϭΔϴδϴήϟΔϜϠϬΘδϤϟ
ϱΩΆΗϲΘϟϒόπϟρΎϘϧ˯ήϘΘγϭΓΎϔμϤϟΕΪΣϮϟϲϠ˰ όϔϟ˯ΩϷϯϮΘ˰ δϣϢϴ˰ ϴϘΘϟ
ϖϳήϓϡϮϘϳΔϴϤϟΎόϟήϴϳΎόϤϟϲϓΓΪϤΘόϤϟΔϴϣΎψϨϟϢϴϘϟϦϋΔϗΎѧѧѧѧ˰τϟϙϼϬѧѧѧѧ˰ΘγΓΩΎѧѧѧѧ˰ϳίϰϟ·
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ˬTest runϞѧѧϴϐѧѧѧѧѧѧѧθΘϟϑϭήψϟέΎѧѧΒΘΧΏέΎѧѧΠΗ˯ήΟΈѧѧΑΞϣΎѧѧϧήΒϟΓέΩΈѧѧΑϒϠϜϤϟϞѧѧϤόϟ
ϥϮѧѧ˰ϜΘΗϲΘϟ Refinery Energy Balance ΓΎϔѧ ˰μϤϟϲϓΔϗΎѧ ˰τϟΔϧίϮѧ ˰ϣΔѧ ˰ѧѧ˰γέΩϭ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϭΩϮϗϮϟϭ ˯ΎϤϟ έΎΨΑΕΎϜΒθϟΔΟέΎΨϟϭΔϠΧΪϟΕΎϴϤϜϟΏΎδΣϦ˰ϣ
ΪѧѧѧѧϳΪΤΗϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϧίϮϣΔѧѧѧѧγέΩϭϞϴϐѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧυέΎѧѧѧѧΒΘΧΏέΎѧѧѧѧΠΗϢϫΎѧѧѧѧδΗ
ˬΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΕΪѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧϓΔϴϤϴϤѧѧѧѧѧμΘϟϢϴѧѧѧѧѧϘϟϦѧѧѧѧѧϋϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϑϭήѧѧѧѧѧυϑήѧѧѧѧѧΤϧϊѧѧѧѧѧϗϮϣ
ΔΒѧѧѧѧѧѧγΎϨϤϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟϹΫΎѧѧѧѧѧѧΨΗϭΎϬΑΎΒѧѧѧѧѧѧγϭϞѧѧѧѧѧѧϠΨϟϦρϮѧѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ
ήѧѧѧѧμΣϢΘѧѧѧѧϳϢѧѧѧѧϟΫ·ˬϝΎѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠόϓˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟϯήѧѧѧѧΧϷ˯ΰѧѧѧѧΟϷϰѧѧѧѧϠϋΓάѧѧѧѧΨΘϤϟ
ˬϞѧѧѧѧѧϣΎϛϞϜѧѧѧѧѧθΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧѧѧΨΑΔϜΒѧѧѧѧѧθΑΔѧѧѧѧѧτΒΗήϤϟωϭήѧѧѧѧѧϔϟΔѧѧѧѧѧϓΎϛΪѧѧѧѧѧϳΪΤΗϭ
έΎѧѧѧΨΒϟΝΎѧѧѧΘϧ·ΓΩΎѧѧѧϳΰϟϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟϦϴѧѧѧδΤΗϞϳΪѧѧѧόΗωϭήѧѧѧθϣϥϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄ΘϟϦѧѧѧϜϤϳϻ
ΙϭΪѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧϳϦѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΕΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘτϨϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϣΩΎόϟΓέήѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧϣ
ϞѧѧѧѧόΠϳΎѧѧѧѧϤϣˬϮѧѧѧѧΠϟϰѧѧѧѧϟ·ϪѧѧѧѧΣήρΐΟϮΘѧѧѧѧδΗΪѧѧѧѧϗϯήѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧϘτϨϣϲѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧΨΒϟϲѧѧѧѧϓξΎѧѧѧѧϓ
ΩϮѧѧѧϗϮϟΔϜΒѧѧѧηήΛ΄ѧѧѧΗ ϯΪѧѧѧϣΔѧѧѧϓήόϣϦѧѧѧϜϤϳ ϻϪѧѧѧϧΎѧѧѧϤϛΔѧѧѧϣϭΪόϣϞϳΪѧѧѧόΘϟ˯ήѧѧѧΟ·ϦѧѧѧϣΓΪѧѧѧΎϔϟ
ϙϼϬΘѧѧѧγήϴϓϮѧѧѧΗ ΔѧѧѧϴϐΑϞѧѧѧϤόϟϦѧѧѧϋέΎѧѧѧΨΒϟΝΎѧѧѧΘϧ·ϞѧѧѧΟήϣΪѧѧѧΣϒѧѧѧϴϗϮΗΪѧѧѧϨϋΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓ
Δϴѧѧѧδϴήϟ ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑΕΎϜΒѧѧѧηρϮѧѧѧτΨΑΔѧѧѧϘϴϗΩϭΔϠϣΎѧѧѧηΔѧѧѧϓήόϣΎϨϳΪѧѧѧϟϦѧѧѧϜϳϢѧѧѧϟΫ·ΩϮѧѧѧϗϮϟ
ΓΎϔμϤϟϲϓΎϬΗΎϋήϔΗϭ
ΔѧѧѧѧϴϠϤϋΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϧίϮϣΔѧѧѧѧγέΩΪѧѧѧѧϮϓѧѧѧѧοϮΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϠΜϣϷϦѧѧѧѧϣ
ϡΪΨΘѧѧѧѧѧδΘγϲѧѧѧѧѧΘϟ ˬΦϓϮѧѧѧѧѧϧϭˬΕΎΨѧѧѧѧѧπϣϭˬςϏϮѧѧѧѧѧο ΓέϭΪѧѧѧѧѧϟΕϻϵωϮѧѧѧѧѧϧέΎѧѧѧѧѧϴΘΧ
Ϋ·ΎѧѧѧѧϤϴϓΪѧѧѧѧϳΪΤΗϦѧѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϊϴѧѧѧѧγϮΘϟΔϴϠΒϘΘѧѧѧѧδϤϟϊϳέΎѧѧѧѧθϤϟϲѧѧѧѧϓ
ΔѧѧѧѧϓήόϣϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭˬϲΎѧѧѧѧΑήϬϛϙήѧѧѧѧΤϤΑ ϭΔѧѧѧѧϳέΎΨΑΔѧѧѧѧϔϨϋΔτѧѧѧѧγϮΑέΪΘѧѧѧѧγΖѧѧѧѧϧΎϛ
ΓΎϔμϤϟΕΎϜΒηϲϓΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϭ ˯ΎϤϟ έΎΨΑϦϣξΎϔϟήϓϮΗϯΪϣ
ϰѧѧѧϠϋΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟΕΎѧѧѧϴϤϛΔѧѧѧϓΎϛαΎѧѧѧϘΗΓΎϔѧѧѧμϤϟΩϮѧѧѧϗϭΔѧѧѧϧίϮϣΩΪѧѧѧϋ·ΪѧѧѧϨϋ
ϦѧѧѧϣΔѧѧѧΠΘϨϤϟΩϮѧѧѧϗϮϟΔѧѧѧϴϤϛαΎѧѧѧϘΗΎѧѧѧϤϛˬϥήѧѧѧϓϞѧѧѧϛϞΧΪѧѧѧϣ ϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧΒϛήϤϟαΎѧѧѧϴϘϟΕΩΪѧѧѧϋ
ˬΝΎѧѧѧΘϧϹέΩΎ˰ѧѧѧμϣϦѧѧѧϣέΪ˰ѧѧѧμϣϞѧѧѧϛϦѧѧѧϣΔѧѧѧΟέΎΨϟρϮ˰ѧѧѧτΨϟϰѧѧѧϠϋΔѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧΣϮϟ
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ϭ ˱ ΎϳϮϳΪѧѧѧϳΕΎѧѧѧϨϴόϟϞѧѧѧϴϠΤΗΞΎѧѧѧΘϧϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϱίΎѧѧѧϐϟΩϮѧѧѧϗϮϟΕΎѧѧѧϧϮϜϣΐѧѧѧδϧΩΪѧѧѧΤΗΎѧѧѧϤϛ
.Online Analysers ρϮτΨϟϰϠϋΔΒϛήϤϟήϤΘδϤϟϞϴϠΤΘϟΓΰϬΟ ϡΪΨΘγΎΑ
ϲΘϟήϴϓϮΘϟΐδϧϭϙϼϬΘγϻΕϻΪόϤΑϖϠόΘϳΎϣϞϛϰϠϋΕΎϧΎϴΒϟϞϤΘθΗϥΐΠϳ
ΕέϮτΗΔόΑΎΘϣΔϴϠϤϋϞϴϬѧѧδΘϟϭϙϼϬΘѧѧγϻΪϴѧѧηήΘϟΔϘΑΎѧѧδϟϊϳέΎѧѧθϤϟϖϴΒτΗϦϋΖΠΘϧ
˯ΎϤϟέΎΨΒϛˬΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟ ΔϗΎτϟ ωϮϨϟ ˱ ΎόΒΗ ΕΎϧΎϴΒϟ ϞѧѧѧѧѧμϓϞѧѧѧѧѧπϔϳΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ˯Ω
ΎϬόϴϤΠΗ ΐΠϳ ϲΘϟ ΕΎϧΎϴΒϟ ϢϫϷ ˱ ΎΟΫϮϤϧ 5-3ϞϜѧѧѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟϭΩϮϗϮϟϭ
(Rossiter, P., & Jones, P., 2015) ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗωϭήθϤϟ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗωϭήθϤϟΔΑϮϠτϤϟΕΎϧΎϴΒϟΝΫϮϤϧ :5-3ϞϜθϟ

ϡΪΨΘѧѧγΐΠϳϝϭΪΠϟΩΪϋ·ϲϓΖϗϮϟέΎѧѧμΘΧϭˬΕΎϧΎϴΒϟϦϣΓΩΎϔΘѧѧγϻϢϴψόΘϟϭ
ϥΎϬϤϴϤѧѧμΗϲϓϰϋήϳϭˬΓέϮτΘϤϟΔϴΑϮѧѧγΎΤϟΕΎϴϨϘΘϟΙΪΣϰϠϋΪϤΘόΗΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ
(Hooke, J., et al., 2005) ΔϴϟΎΘϟρϭήθϟϖϘΤΗ
ΕΪΣϮϟϦϣΎϬϴϠϋϝϮμΤϟϢΘϳϲΘϟΕΎϧΎϴΒϟϊϓέΔϟϮϬγ 9
ϦϜϣΎϣΕΎϧΎϴΒϟΕϼΧΪϣϞϜηΡϮοϭ 9
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ϥΚϴΣˬΔΒѧѧѧѧγΎϨϤϟαΎϴϘϟΓΪΣϮΑѧѧѧѧοϮϣΕΎϧΎϴΒϟΓΪϋΎϗϲϓϢϗέϞϛϥϦϣΪϛ΄Θϟ 9
ϪϨϣΓΪΎϓϻαΎϴϗΓΪΣϭϥϭΪΑϢϗήϟ
ϦϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟϦϜϤΘϳϰΘΣωϮϧϦϣήΜϛϰϟ·αΎϴϘϟΕΪΣϭϞϳϮΤΗΔϴϧΎϜϣ·Ϧϴϣ΄Η 9
ϪΒγΎϨϳΎϣέΎϴΘΧ
ήϳέΎϘΘϟΩΪϋ·ΔϴϠϤϋϞϴϬδΘϟΓΪϋΎδϣΕϭΩΕΎϧΎϴΒϟΓΪϋΎϗϦϴϤπΗ 9
ΔϳήϬηϭΔϴϋϮΒγϭΔϴϣϮϳϲϫϞϫήϳέΎϘΘϟΩΪϋ·ϭΕΎϧΎϴΒϟϊϴϤΠΗΪϴϋϮϣΪϳΪΤΗ 9
ΕϻΪόϣϲϓΕήϴϐΘϟϦϋΞΗΎϨϟήϴϓϮΘϟέΪϘϣϭϒϴϟΎϜΘϟϴѧѧѧѧѧѧѧοϮΘϟϪϴϟΔϓΎѧѧѧѧѧѧѧο· 9
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗιήϓΪϳΪΤΗ :3-4-3
ΔϗΎτϟΔϧίϮϤϟϦϫήϟϊοϮϟήϬψΗϲΘϟΕΎϧΎϴΒϟϭΕΎττΨϤϟϰϠϋϝϮμΤϟΪόΑ
ήѧѧѧѧ˰ϴϳΎόϤϟϲϓΔϨѧѧѧѧ˰ϴΒϤϟϢѧѧѧѧ˰ϴϘϟϭϲϟΎΤϟϊѧѧѧѧ˰ϗϮϟϦϴΑΓϮѧѧѧѧ˰ΠϔϟΪϳΪΤΗϢΘϳΓΎϔμϤϟΕΪΣϭϲϓ
ˬBenchmarkingΔϴόΟήϤϟΔϧέΎϘϤϟΎΑϰϤѧѧѧѧѧѧδϳΎϣϭ ˬΔϠΛΎϤϣϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϤϟΎϴϤϟΎϋΓΪϤΘόϤϟ
ϢϴϘϟϦϋΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧ˰γΕϻΪѧѧѧ˰όϣΎϬϴϓΪϳΰѧѧѧ˰ΗϲΘϟρΎϘϨϟϭ ΕΎϗΎϨΘΧϻΪϳΪΤΗΔϴϐΑϚϟΫϭ
ϡΪΨѧѧѧ˰ΘγΓ˯Ύѧѧѧ˰ϔϛϦϴѧѧѧ˰δΤΘϟΎϫάϴϔϨΗϦϜϤϳ ˱ ΎλήϓϲϟΎΘϟΎΑήΒѧѧѧ˰ΘόΗ ΕΎϗΎϨΘΧϻϩάϫϭΔϟϮΒѧѧѧ˰ϘϤϟ
ϱΩΎμΘϗϻΪΎόϟΚϴΣϦϣΎϬѧѧѧѧѧѧѧ˰Θϴѧѧѧѧѧѧѧ˰ϤϫϷ ˱ ΎόΒΗ ιήϔϟ ϩάϫ ϒϨμΗ ϢΛ .ΓΎϔμϤϟϲϓΔϗΎτϟ
ΪϴϬϤΘϟέΎρ·ϲϓϚϟΫϭˬϯΪ˰ ϤϟΓΪ˰ ϴόΑϯήΧϭϯΪ˰ ϤϟΔΒ˰ ϳήϗιή˰ ϓϰϟ·άϴϔ˰ ϨΘϟϒ˰ ϴϟΎϜΗϭ
ςϔϨϟήϳήϜΗΓΎϔμϣϲϓΎϫάϴ˰ϔϨΗϦϜϤϳϲΘϟιήϔϠϟΔϠΜϣϷξόΑϲϠϳΎϤϴϓϭάϴϔϨΘϟΔϠΣήϤϟ
Ϊ˰ϴόΒϟϭΐ˰ϳήϘϟϦ˰ϴϳΪϤϟϰϠϋ
ΐϳήϘϟϯΪϤϟιήϓ x
ΔѧѧѧϗΎτϟέΪѧѧѧϫϦѧѧѧϣΪѧѧѧΤϠϟΔѧѧѧϳέϮϓΕ˯ή˰ѧѧѧΟ·ΎϬ˰ѧѧѧϧ΄Αΐϳή˰ѧѧѧϘϟϯΪ˰ѧѧѧϤϟιή˰ѧѧѧϓϑή˰ѧѧѧόΗ
Γή˰ѧѧѧΒΨϟΖ˰ѧѧѧΘΒΛΪѧѧѧϗϭΓΩϭΪѧѧѧΤϣΕέΎϤΜΘѧѧѧγΎΑϭΓήϴѧѧѧμϗΔѧѧѧϴϨϣίΓΪѧѧѧϣϝϼѧѧѧΧ ΎϫάѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧϜϤϳ
ϝΩΎѧѧѧόϳΎѧѧѧϣξϴѧѧѧϔΨΗΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·ςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣξ˰ѧѧѧόΑϲѧѧѧϓΔϬΑΎѧѧѧθϣϊϳέΎѧѧѧθϣάѧѧѧϴϔϨΘϟΔ˰ѧѧѧϴϠϤόϟ

البحـث الثاني

ΔϴϧΎϴΒϟΕΎττΨϤϟϭϝϭΪΠϟΎϛ ˬΕΎϧΎϴΒϟϞϴϠΤΗΕϭΩϦϴϣ΄Η 9
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ϩά˰ѧѧѧѧѧѧѧϫϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋΔϠ˰ѧѧѧѧѧѧѧΜϣϷϢ˰ѧѧѧѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧѧѧѧϣϭˬΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟΔϗΎ˰ѧѧѧѧѧѧѧτϟΔϴ˰ѧѧѧѧѧѧѧϤϛϦѧѧѧѧѧѧѧϣ15-10
Ε˯ή˰ΟϹ
ˬΔϗΎτϠϟΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ ΕΪόϤϟϞϤϋϑϭήψϟΓήϤΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟΔΒϗήϤϟΞϣΎϧήΑΩΪϋ· 9
Δѧѧѧ˰ϴΤϴΤμΘϟΕ˯ήѧѧѧ˰ΟϹΫΎѧѧѧ˰ΨΗϭˬϲϧϞϜθΑέΪѧѧѧ˰ϬϠϟΔΒΒѧѧѧ˰δϤϟϞϣϮόϟΪϳΪΤΗϭ
ΔϳέϮϔϟ
ϱϦϋϱέϮϔϟϒθϜϟϰϠϋϞϐθϤϟΪϋΎδΗϲΘϟΔϠϣΎθϟΔΘϤΗϷΕΎϴϨϘΗϡΪΨΘγ 9
ϦϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭˬϪϤϗΎϔΗϞΒϗϪΤϴΤѧѧѧѧѧѧѧμΘΑϡϮϘϴϟˬϞϴϐѧѧѧѧѧѧѧθΘϟϑϭήυϲϓΙΪΤϳϞϠΧ
έΪϫΐΒѧѧѧѧѧδΗϲΘϟΔέΎτϟΕΎϔϗϮΘϟξϴϔΨΗϭˬΕΪΣϮϟϞϤϋέήϘΘѧѧѧѧѧγϥΎϤѧѧѧѧѧο
ˬΕΎϳΎϔϨϟϊϴϤΠΗΕΎϜΒηϰϟ·ΔϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΩϮϤϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛΡήρϭΔϗΎτϟ
Ϧϋ ˱ϼπϓ ˬΔΌϴΒϟ ΚϳϮϠΗ ΐΒδΗ ϲΘϟϭ ˬΔϠόθ ϟ ϲϓ ϕήΤϟ ϭ ˬϱϮΠϟ ˯ϮϬϟ ϰϟ·ϭ
ΝΎΘΤΗ ΚϴΣˬΔϴϣΎψϨϟϢϴϘϟϦϋΕΎΠΘϨϤϟΕΎϔλϮϣΝϭήΧϦϋΔΠΗΎϨϟΓέΎδΨϟ
ΎϫήϳήϜΗΓΩΎϋϹΔϗΎτϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛϰϟ·ΎϫΪόΑ
ˬΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϠϟΔѧѧѧѧѧϴΎϗϮϟϭΔѧѧѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧѧѧμϟΞϣήѧѧѧѧѧΑάѧѧѧѧѧϴϔϨΘΑϡΎѧѧѧѧѧϤΘϫϻ 9
ΎϬΘϣϼγϭΕΪόϤϟϞϤϋέήϤΘγϦϤπϳϱάϟϞϜθϟΎΑ
ΓέήѧѧѧѧѧΤϟϦѧѧѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧѧγϼϟΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧѧϓϱέήѧѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ 9
ΓήѧѧѧηΎΒϣΔϴѧѧѧδϴήϟΕΪѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧϣϢϴѧѧѧϘϠϟϞѧѧѧϳϮΤΗΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·ϦѧѧѧϋΚѧѧѧΤΒϟϭˬΔόΎѧѧѧπϟ
ϚϟάѧѧѧѧΑϦϜϤϴѧѧѧѧϓˬΔϴτѧѧѧѧγϭΕΎѧѧѧѧϧΰΧϲѧѧѧѧϓϪѧѧѧѧόϴϤΠΗϥϭΩΔѧѧѧѧϘΣϼϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟϰѧѧѧѧϟ·
ϢѧѧѧѧΗϥΪѧѧѧѧόΑϯήѧѧѧѧΧΓήѧѧѧѧϣϢϴѧѧѧѧϘϠϟϦϴΨѧѧѧѧδΗΓΩΎѧѧѧѧϋϹΔѧѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧϴϤϛήϴϓϮѧѧѧѧΗ
.ϦϳΰΨΘϠϟ ˱ϼΑΎϗ Βμϴϟ Δϴδϴήϟ ΕΪΣϮϟ Ϧϣ ϪΟϭήΧ ΪόΑ ϩΪϳήΒΗ
ˬΔѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟϲѧѧѧϓ Fouling ΥΎѧѧѧδΗϻ ΓήϫΎѧѧѧυΔѧѧѧΒϗήϣΞϣήѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΗ 9
ˬΓέήѧѧѧѧΤϟϝΎѧѧѧѧϘΘϧϝΪѧѧѧѧόϣϲѧѧѧѧϓϲϧΪѧѧѧѧΗΙϭΪѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧϋϒѧѧѧѧθϜϟϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟ
ΔϠϜθϤϟϢϗΎϔΗϞΒϗΔϴΤϴΤμΘϟΕ˯ήΟϹΫΎΨΗϻΔλήϔϟΔΣΎΗ·ϲϟΎΘϟΎΑϭ
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ΩϮѧѧѧѧѧϣϢϴϣήѧѧѧѧѧΘϛϥήѧѧѧѧѧϓϷϭΔѧѧѧѧѧϴϋϭϷϭΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧϷϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ ΪѧѧѧѧѧϘϓρΎѧѧѧѧѧϘϧΡϼѧѧѧѧѧλ· 9
ΎѧѧѧϳϭΰϟΔѧѧѧϟίϹϦϜ˰ѧѧѧϣΎѧѧѧϣΐѧѧѧϴΑΎϧϷΕέΎѧѧѧδϣϞϳΪѧѧѧόΗϭˬΔѧѧѧϔϟΎΘϟϱέήѧѧѧΤϟϝΰѧѧѧόϟ
ΔϗΎ˰ѧѧѧѧτϟΔϴ˰ѧѧѧѧϤϛωΎ˰ѧѧѧѧϔΗέΐ˰ѧѧѧѧΒδΗϲϟΎѧѧѧѧΘϟΎΑϭϞΎ˰ѧѧѧѧδϟϥΎϳή˰ѧѧѧѧΟϖ˰ѧѧѧѧϴ˰όΗϲѧѧѧѧΘϟΓΩΎѧѧѧѧΤϟ
ϪΨ˰πϟΔϣίϼϟ
ϱέήѧѧѧѧΣϝΩΎѧѧѧѧΒΗτѧѧѧѧγϦϣΆѧѧѧѧϳέϮѧѧѧѧτΘϣϢϴϤѧѧѧѧμΗΕΫΔѧѧѧѧϳέήΣΕϻΩΎѧѧѧѧΒϣϝΎϤόΘѧѧѧѧγ 9
Process

ΔѧѧѧѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧѧΟάϤϧ ϢѧѧѧѧѧψϧϰѧѧѧѧѧϠϋϦϴѧѧѧѧѧγΪϨϬϤϟΐϳέΪѧѧѧѧѧΗ 9

ϞѧѧѧѧѧѧѧπϓέΎѧѧѧѧѧѧѧϴΘΧϻΔѧѧѧѧѧѧѧλΎΧΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴΠϣήΑϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧѧγΎΑ Modeling

Systems

ΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟ˯ΩϭΩϭΩήϣϦϴδΤΘϟ ΔΒγΎϨϤϟϑϭήψϟ
ϚѧѧѧϠΘϛˬΓίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣϮόϟϡΪΨΘѧѧѧγϝΎѧѧѧΠϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧΜϳΪΤϟΕέϮѧѧѧτΘϟϦѧѧѧϣΓΩΎϔΘѧѧѧγϻ 9
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧΠΘϨϤϟϦѧѧѧѧѧѧѧѧϣΖѧѧѧѧѧѧѧѧϳήΒϜϟωΰѧѧѧѧѧѧѧѧϧΕΪѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓΔϣΪΨΘѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ
ΪѧѧѧѧѧϨϋϰѧѧѧѧѧϠϋΩϭΩήѧѧѧѧѧϣϰѧѧѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧѧѧμΤϟΎϬΘτѧѧѧѧѧγϮΑϦѧѧѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧѧѧΘϟϭˬϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟΎΑ
ΔϠΛΎϤϣϞϋΎϔΗΓέήΣΔΟέΩ
ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋ ΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧρϮѧѧѧѧѧτΧϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧΒϛήϤϟήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟϞ˰ѧѧѧѧѧϴϠΤΘϟΓΰѧѧѧѧѧϬΟϡΪΨΘѧѧѧѧѧγ 9
ϦѧѧѧѧϣϞϐѧѧѧѧθϤϟϦѧѧѧѧϜϤΗ On

stream

continuous

analyzer

ΝΎѧѧѧѧΘϧϹ

ϴΤѧѧѧμΗΔѧѧѧϴϧΎϜϣ·ΔѧѧѧΣΎΗ·ϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟϞѧѧѧϴϟΎΤΘϟΔѧѧѧϴϧϢϴѧѧѧϗϰѧѧѧϠϋϝϮѧѧѧμΤϟ
ήΒΨϤϟϦϣϞϴϠΤΘϟΞΎΘϧ έΎψΘϧϦϣίέΎμΘΧϭˬϪΛϭΪΣέϮϓ ϞϠΨϟ
ϞѧѧѧѧѧѧϴϠΤΗϭˬϱέϭΩϞϜѧѧѧѧѧѧθΑέΎѧѧѧѧѧѧΨΒϟΕΪѧѧѧѧѧѧϟϮϣϭϥήѧѧѧѧѧѧϓϷ˯ΩϷΔѧѧѧѧѧѧϤΪϟΔѧѧѧѧѧѧΒϗήϤϟ  9
ΔϨϜϤϤϟϝϮϠΤϟϦϋΚΤΒϟϭ ϑήΤϧϻΏΎΒγ
ΪϴόΒϟϯΪϤϟιήϓ x
ΓήѧѧѧϴΒϛΕέΎϤΜΘѧѧѧγϰѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧΘΤϳΎϫάѧѧѧϴϔϨΗϥϲѧѧѧϓΪѧѧѧϴόΒϟϯΪѧѧѧϤϟιήѧѧѧϓϒѧѧѧϠΘΨΗ
ΔϴѧѧѧѧγΎγϷΔѧѧѧѧϴϨΒϟϰѧѧѧѧϠϋΔϠϣΎѧѧѧѧηΕϼϳΪѧѧѧѧόΗ˯ήΟΈѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϠόΘΗΎѧѧѧѧϬϧϷˬΔѧѧѧѧϠϳϮρ ΔѧѧѧѧϴϨϣίΓΪѧѧѧѧϣϭ
Ε˯ήΟϹϩάϫϰϠϋΔϠΜϣϷϢϫϦϣϭˬΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟϭΓΎϔμϤϟΕΪόϤϟ
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ϞѧѧѧѧѧѧϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧѧѧϤΎϘϟΕϻΩΎѧѧѧѧѧѧΒϤϟϞϳΪѧѧѧѧѧѧΒΗϭΔѧѧѧѧѧѧϳέήΣΕϻΩΎѧѧѧѧѧѧΒϣΐѧѧѧѧѧѧϴϛήΗ 9
ΓέήѧѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧѧϣΩΎϔΘѧѧѧѧѧδϳΚѧѧѧѧѧϴΤΑˬΔѧѧѧѧѧϴϣΪΨϟϭΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϦϴѧѧѧѧѧΑϱέήѧѧѧѧѧΤϟ
ϯήΧΕΪΣϭρϮτΧϦϴΨδΗϲϓΎϫΪϳήΒΗΏϮϠτϤϟρϮτΨϟξόΑ
Bottom

of

the

BarrelΔѧѧѧѧϴϠϳϮΤΘϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϰѧѧѧѧϠϋΩΎѧѧѧѧϤΘϋϻ 9

ήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΪѧѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧѧϗΎρϚϠϬΘѧѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧѧΘϟˬΔѧѧѧѧѧϔϴϔΨϟΕΎϘΘѧѧѧѧѧθϤϟΝΎѧѧѧѧѧΘϧϹ
ΝΎѧѧѧѧΘϧ·ΔΒѧѧѧѧδϧϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΰΗΖѧѧѧѧϗϮϟβѧѧѧѧϔϧϲѧѧѧѧϓϭˬϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟέήѧѧѧѧϜΗϲѧѧѧѧΘϟϱϮѧѧѧѧΠϟ
ΔΑϮϏήϤϟΔϔϴϔΨϟΕΎϘΘθϤϟ
ΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΪѧѧѧѧϴϟϮΘϟ Co-generation

ϙήΘѧѧѧѧθϤϟΪѧѧѧѧϴϟϮΘϟΔѧѧѧѧϴϨϘΗΩΎѧѧѧѧϤΘϋ 9

ΔѧѧѧπΎϔϟΔѧѧѧϴΒϧΎΠϟΕΎѧѧѧΠΘϨϤϟϒϳήѧѧѧμΗ ϦѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧϴΣˬΓΎϔѧѧѧμϤϟ ϲѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧϤϟ έΎѧѧѧΨΑϭ
ΔѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΪѧѧѧѧϴϟϮΗϲѧѧѧѧϓˬέΎѧѧѧѧϘϟϭϙϮѧѧѧѧϜϟϢѧѧѧѧΤϓϞѧѧѧѧΜϣˬϦϤΜѧѧѧѧϟΔѧѧѧѧμϴΧήϟϭ
ΔϣΎόϟΔϜΒθϟϰϟ·ξΎϔϟϊϴΑϭΓΎϔμϤϟΔΟΎΣΔϴΒϠΘϟΔϣίϼϟ
ΝΎѧѧѧѧѧΘΤΗ ˱ϼΜѧѧѧѧѧϤϓˬΔѧѧѧѧѧϳέήΣΔѧѧѧѧѧϗΎρϰѧѧѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧѧѧΘΤΗϻϲѧѧѧѧѧΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟϰѧѧѧѧѧϠϋΩΎѧѧѧѧѧϤΘϋϻ 9
ϩΎѧѧѧѧϴϤϟΔѧѧѧѧΠϟΎόϣΓΪѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟ Incineration

ΕΎѧѧѧѧϔϠΨϤϟϕήѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧϴϠϤϋ

ΔѧѧѧѧΠϟΎόϤϟϕήѧѧѧѧτΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧѧϣΓήѧѧѧѧϴΒϛΔѧѧѧѧϴϤϛϰѧѧѧѧϟ·ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧΛϮϠϤϟ
ΔΑήΘϟϲϓϦϓΪϟϭϲΎϴϤϴϜϟΖϴΒΜΘϟΔϘϳήτϛˬϯήΧϷ
ήѧѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧѧϣίϼϟΔѧѧѧѧѧѧϧϭήϤϟΎΑΎϫΪѧѧѧѧѧѧϳϭΰΘϟΔѧѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟϢϴϤѧѧѧѧѧѧμΗΓΩΎѧѧѧѧѧѧϋ· 9
ϰѧѧѧѧѧѧϠϋΐѧѧѧѧѧѧγϭήϟϊѧѧѧѧѧѧοϮΗΎѧѧѧѧѧѧϬϨϋΞΘѧѧѧѧѧѧϨϳϥϥϭΩˬκΎѧѧѧѧѧѧμΨϟΔѧѧѧѧѧѧϔϠΘΨϣΕΎѧѧѧѧѧѧϣΎΧ
.ΔϗΎτϠϟ ˱ ήϴΒϛ ˱ έΪϫ ΐΒδΗ ϲΘϟϭ ΔϳέήΤϟ ΕϻΩΎΒϤϟϭ ΔϴϋϭϷ ΡϮτγ
Δϴδϴήϟ˯ΩϷΕήηΆϣΩΪϋ·4-4-3
ˬΔϴϋΎϨѧѧѧѧѧμϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛαΎѧѧѧѧѧϴϘϟ˯ΩϷΕήѧѧѧѧѧηΆϣϡΪΨΘѧѧѧѧѧδΗ
ΔΒѧѧѧѧγΎϨϤϟϝϮѧѧѧѧϠΤϟΡήѧѧѧѧΘϗϭήѧѧѧѧϴϐΘϟΏΎΒѧѧѧѧγϞѧѧѧѧϴϠΤΗϰѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧδΗϭΎѧѧѧѧϫέϮτΗΔѧѧѧѧΒϗήϣϭ
ϢϴѧѧѧϴϘΗϭ ˬΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΞϣήѧѧѧΑίΎѧѧѧΠϧ·ϲѧѧѧϓϡΪѧѧѧϘΘϟϯΪѧѧѧϣαΎѧѧѧϴϗϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδΗΎѧѧѧϤϛ
.άϴϔϨΘϟΔΠϴΘϧϪϴϠϋϝϮμΤϟϦϜϤϳϱάϟϲϨϘΘϟϭ ϱΩΎμΘϗϻΩϭΩήϤϟ
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ΔΒόѧѧѧѧλΔѧѧѧѧϴϠϤϋήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛαΎѧѧѧѧϴϗΕήѧѧѧѧηΆϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗϥ·
ˬςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣϞѧѧѧϤϋϑϭήѧѧѧυϭκΎѧѧѧμΧϦϴѧѧѧΑήѧѧѧϴΒϜϟϦϳΎѧѧѧΒΘϠϟ ˱ ήѧѧѧψϧϚѧѧѧϟΫϭˬΓΪѧѧѧϘόϣϭ
ΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϤϛˬΎѧѧѧѧѧϬΩΔѧѧѧѧѧΟέΩϰѧѧѧѧѧϠϋΓήΛΆѧѧѧѧѧϤϟΔѧѧѧѧѧλΎΨϟΎѧѧѧѧѧϬϓϭήυΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϞѧѧѧѧѧϜϟϥΚѧѧѧѧѧϴΣ
ΔѧѧѧѧϘτϨϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟ ΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΔϣήѧѧѧѧλϯΪѧѧѧѧϣϭˬΎѧѧѧѧϬΗΎΠΘϨϣϪѧѧѧѧϟέΪѧѧѧѧμΗϱάѧѧѧѧϟϕϮѧѧѧѧδϟ
ˬΔϣΪΨΘѧѧѧѧѧѧδϤϟϯήѧѧѧѧѧѧΧϷϢΎѧѧѧѧѧѧϘϠϟϭέήѧѧѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧѧѧϟωϮѧѧѧѧѧѧϧϭˬΎѧѧѧѧѧѧϬΑϞѧѧѧѧѧѧϤόΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟ
ΔϴΎϬϨϟΕΎΠΘϨϤϟΓΩϮΟΔΟέΩϭκΎμΧϭ
ΐѧѧѧΠϳΎѧѧѧϤϛˬαΎѧѧѧϴϘϟΞΎѧѧѧΘϧΎѧѧѧϬϴϟ·ϞѧѧѧγήΘγϲѧѧѧΘϟΔѧѧѧϬΠϟϲѧѧѧϫΎѧѧѧϣϭ ˬβϴϳΎѧѧѧϘϤϟϚѧѧѧϠΗ ϡΪΨΘѧѧѧγ
ϚѧѧѧѧϟΫϭˬΎѧѧѧѧϬΗ˯ΎϔϛΐѧѧѧѧδΣΕΪѧѧѧѧόϤϟϭΝΎѧѧѧѧΘϧϹΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϭΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟ˯ΩϒϴϨѧѧѧѧμΗ
(Talati, M., 2016) ΔϴϟΎΘϟΔϠΌγϷϰϠϋΔΑΎΟϹϝϼΧϦϣ
ˮΓ˯ΎϔϛήΜϛΔϘϳήτΑΔϗΎτϟϚϠϬΘδΗϲΘϟΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟϲϫΎϣ .1
ˮΔϗΎτϟϡΪΨΘγϲϓΓ˯ΎϔϛήΜϛϷΝΎΘϧϹΕΎϴϠϤϋϲϫΎϣ .2
ϰϠϋΔϗΎρΓ˯ΎϔϜΑΰϴϤΘΗϲΘϟϞϴϐθΘϟϑϭήυ ϞπϓϲϫΎϣ .3
ˬΔѧѧѧѧϤϳΪϘϟΕϻΪѧѧѧѧόϤϟ ϝΪΒΘѧѧѧѧγΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϭˬΔϧΎϴѧѧѧѧμϟϭˬΝΎѧѧѧѧΘϧϹΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ˯ΩϞѧѧѧѧϫ .4
ήϤΘδϣϦδΤΗϡϊΟήΗϲϓˬϦϴϠϣΎόϟΐϳέΪΗΞϣήΑϭ
ΔϳΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧμΘϗΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳήτΑΔϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϴήϟ˯ΩϷΕήѧѧѧѧѧѧѧѧηΆϣΩΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋ·ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋάѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟϭ
ΖѧѧѧѧѧϧΎϛϲѧѧѧѧѧΘϟαΎѧѧѧѧѧϴϘϟΕήѧѧѧѧѧηΆϣΔѧѧѧѧѧόΟήϣΐѧѧѧѧѧΠϳΔѧѧѧѧѧϨϜϤϤϟϒϴϟΎѧѧѧѧѧϜΘϟϞѧѧѧѧѧϗ΄ΑΔϧϮϤѧѧѧѧѧπϣϭ
ϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΎѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧμΤϟϢѧѧѧΗϲѧѧѧΘϟΕΎѧѧѧϧΎϴΒϟΔѧѧѧϴϗϮΛϮϣϯΪѧѧѧϣϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄Θϟϭ ˱ ΎϘΑΎѧѧѧγϡΪΨΘѧѧѧδΗ
ΎϬϴϠϋ˯ΎϨΒϟϭΎϬϨϣΓΩΎϔΘγϻϦϜϤϳ
ΞϣΎϧήΒϟάϴϔϨΗϦϣΔόϗϮΘϤϟϑΪϫϷΪϳΪΤΗ5-4-3
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑϖѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧόϗϮΘϤϟϑΪѧѧѧѧϫϷΪѧѧѧѧϳΪΤΗΔѧѧѧѧϴϠϤϋϢϫΎѧѧѧѧδΗ
ΔѧѧѧϴϠϤόΑΔϛήѧѧѧθϟϡΎѧѧѧϤΘϫϯΪѧѧѧϣβѧѧѧϜόΗΎѧѧѧϬϧΎѧѧѧϤϛˬϦϴѧѧѧδΤΘϟϦρϮѧѧѧϣϰѧѧѧϠϋ˯ϮѧѧѧπϟςϴϠѧѧѧδΗ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗ

البحـث الثاني

ΔѧѧѧѧѧѧϴϔϴϛΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ ΐѧѧѧѧѧѧΠϳ Δϴѧѧѧѧѧѧδϴήϟ˯ΩϷΕήѧѧѧѧѧѧηΆϣΩΪѧѧѧѧѧѧϋ·ΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόΑ˯ΪѧѧѧѧѧѧΒϟΪѧѧѧѧѧѧϨϋ
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ˬΔѧѧѧѧѧΣΎΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϧΎϜϣϺϟ ˱ ΎѧѧѧѧѧϘϓϭάѧѧѧѧѧϴϔϨΘϠϟΔѧѧѧѧѧϠΑΎϗϭΔѧѧѧѧѧϴϘτϨϣϑΪѧѧѧѧѧϫϷϥϮѧѧѧѧѧϜΗϥΐѧѧѧѧѧΠϳ
ΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟΡΎѧѧѧѧΠϧϰѧѧѧѧϠϋϢϬѧѧѧѧλήΣΰѧѧѧѧϳΰόΗϭˬΔϛήѧѧѧѧθϟϲѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧϘΛϥΎϤѧѧѧѧπϟϚѧѧѧѧϟΫϭ
ϲѧѧѧѧϓϙήΘѧѧѧѧθϳϥϑΪѧѧѧѧϫϷΪѧѧѧѧϳΪΤΗϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϬΗΎϋήϣΐѧѧѧѧΠϳϲѧѧѧѧΘϟϯήѧѧѧѧΧϷρϭήѧѧѧѧθϟϦѧѧѧѧϣϭ
ϦѧѧѧϣϥϭΪόΒΘѧѧѧδϣϢϬϧ΄ѧѧѧΑϢϬϳΪѧѧѧϟΩΎѧѧѧϘΘϋΩϮѧѧѧδϳϻϰѧѧѧΘΣΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧόϟΔѧѧѧϓΎϛΎϫΩΪѧѧѧϋ·
(Rossiter, P., & Jones, P., 2015) ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗωϭήθϣ
ϑϭήѧѧѧѧυϑϼΘΧΎѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧόϗϮΘϤϟϑΪѧѧѧѧϫϷϒѧѧѧѧϠΘΨΗ
ϰѧѧѧϠόϓΎѧѧѧϬϨϣϲϧΎѧѧѧόΗϲѧѧѧΘϟΕϼϜѧѧѧθϤϟΔѧѧѧόϴΒρϭˬΎϬѧѧѧοήΘόΗϲѧѧѧΘϟΕΎϳΪѧѧѧΤΘϟϭˬΓΎϔѧѧѧμϣϞѧѧѧϛ
άѧѧѧѧѧΪϨόϓΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟϲѧѧѧѧѧδϓΎϨΘϟϊѧѧѧѧѧοϮϟϦϴѧѧѧѧѧδΤΘΑ ˱ ήѧѧѧѧѧϴΒϛϡΎѧѧѧѧѧϤΘϫϻϥΎѧѧѧѧѧϛΫ·ˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧѧγ
ΔϛήѧѧѧθϠϟϲϟΎѧѧѧΤϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧΑΓϮѧѧѧϬϟϡΩέϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδΗϲѧѧѧΘϟϑΪѧѧѧϫϷϰѧѧѧϠϋΰѧѧѧϴϛήΘϟΐѧѧѧΠϳ
ΔδϓΎϨϤϟΕΎϛήθϟ˯ΩΕΎϳϮΘδϣϦϴΑϭ
ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑάѧѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧόϗϮΘϤϟϑΪѧѧѧѧѧϫϷΔѧѧѧѧѧϤΎϘϟ ˱ ΎѧѧѧѧѧΟΫϮϤϧ 1-3ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ
ΕΎѧѧѧϳϻϮϟϲѧѧѧϓΎѧѧѧϴϧέϮϔϴϟΎϛΔѧѧѧϳϻϭϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗϲϓΎѧѧѧμϣΔѧѧѧϋϮϤΠϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·
ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗϖѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϋΎΒΗ·ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϮϟΕΎϴΠϴΗήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϹϭˬΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϳήϣϷΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤΘϤϟ
(CEC, 2004) ϑΪϫϷ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑάϴϔϨΗϦϣΔόϗϮΘϤϟϑΪϫϷΔϤΎϘϟΝΫϮϤϧ :1-3 ϝϭΪΠϟ
ΕΎϴΠϴΗήΘγϹ
Γ˯ΎϔϛήΜϛϷΔϗΎτϟέΩΎμϣέΎϴΘΧϖϮϋΔϟί·
ΕΎϜΒηϦϣ ΓΩΎϔΘγϻϢϴψόΘϟΓέϭΎΠϤϟϲϓΎμϤϟϦϴΑΔϛήηΕΎϗϼϋΪϘϋ
έΎΨΒϟϭΩϮϗϮϟϭΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟ
ΰϳϮϐΗΕΪΣϭ˯Ύθϧ·
 ΩϮϗϮϟΎϳϼΧ ΔϠϳΪΒϟΔϗΎτϟέΩΎμϣϦϋΚΤΒϟ
ΕΎϳΎϔϨϟϦϓΩήϔΣϦϣΞΘϨϤϟίΎϐϟϦϣ ΓΩΎϔΘγϻ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΪϴηήΗϲϓΓ˯ΎϔϛήΜϛϷΕΎϴϨϘΘϟΪϳΪΤΗ
ΓΎϔμϤϟΔόϴΒτϟΐδϧϷΕΎϴϨϘΘϟέΎϴΘΧ
ΓέϮτΘϤϟΕΎϴϨϘΘϟϰϠϋϝϮμΤϠϟΙΎΤΑϷΰϛήϣϊϣϖϴδϨΘϟ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕέΎϴΨϟϱΰϛήϣΕΎϧΎϴΑέΪμϣβϴγ΄Η
ϞϴϜθΘϟΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟΪϴϟϮΗΰϛήϣϭϲϓΎμϤϠϟΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗβϴγ΄Η
ϥϭΎόΘϟιήϓΚΤΒϟϝΎμΗρϮτΧ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϝϮΣΓήϓϮΘϤϟΕΎϧΎϴΒϟϰϟ·ΝϮϟϮϟΔϴϧΎϜϣ·ΰϳΰόΗ

ϑΪϫϷ
ΓήϘΘδϣϭΔϤΩΔϗΎρΕΩΪϣ·Ϧϴϣ΄Η

ΔϗΎτϠϟΓΪϳΪΟέΩΎμϣέΎϜΘΑ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΗϖϴΒτΗ

ΔϗΎτϟΕΎϧΎϴΑΔϜΒηήϳϮτΗ
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άϴϔϨΘϟΔϠΣήϣ :6-4-3
ΔѧѧѧѧτΧΩΪѧѧѧѧϋΈΑΪѧѧѧѧΒΗΕϮѧѧѧѧτΧΓΪѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑάѧѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧѧϠΣήϣϦϤѧѧѧѧπΘΗ
ΔѧѧѧѧѧϠΣήϣϲѧѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧѧϫέΎϴΘΧϢѧѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧѧΘϟιήѧѧѧѧѧϔϟάѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟϲѧѧѧѧѧϨϣίϝϭΪѧѧѧѧѧΟϊѧѧѧѧѧϣΔϴϠϴѧѧѧѧѧμϔΗϞѧѧѧѧѧϤϋ
ϢϴѧѧѧѧϴϘΗΕϮѧѧѧѧτΧϲΗ΄ѧѧѧѧΗϚѧѧѧѧϟΫΪѧѧѧѧόΑ ΔϣϮѧѧѧѧγήϤϟϑΪѧѧѧѧϫϷϖѧѧѧѧϴϘΤΗϦѧѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧѧϴΤΑ ςϴѧѧѧѧτΨΘϟ
ΐѧѧѧѧγΎϜϤϟΔϣΪΘѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧψϓΎΤϤϠϟΔѧѧѧѧϣίϼϟΕ˯ήѧѧѧѧΟϹΫΎѧѧѧѧΨΗϭϞѧѧѧѧϤόϟάѧѧѧѧϴϔϨΗ ΞΎѧѧѧѧΘϧ
ΔѧѧѧϠΣήϣΕϮѧѧѧτΧϢѧѧѧϫϲѧѧѧϠϳΎѧѧѧϤϴϓϭΞϣΎѧѧѧϧήΒϟάѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧΠϴΘϧΎѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧμΤϟϦѧѧѧϜϣϲѧѧѧΘϟ

ϞϤόϟΔτΧΩΪϋ· x
ˬΔѧѧѧΣήΘϘϤϟΕέΎѧѧѧϴΨϟϦϴѧѧѧΑϦѧѧѧϣΐѧѧѧδϧϷιήѧѧѧϔϟΩΎѧѧѧϤΘϋ ΪѧѧѧόΑΓϮѧѧѧτΨϟϩάѧѧѧϫϲΗ΄ѧѧѧΗ
ΔϛέΎѧѧѧθϤΑϚѧѧѧϟΫϭˬιήѧѧѧϔϟϩάѧѧѧϫϦѧѧѧϣΔѧѧѧλήϓϞѧѧѧϛάѧѧѧϴϔϨΘϟϲѧѧѧϨϣίϝϭΪѧѧѧΟΩΪѧѧѧϋ·ϦϤѧѧѧπΘΗϭ
ϲѧѧѧѧѧϨϣΰϟΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΒϟΩΪѧѧѧѧѧϋ·˯ΎѧѧѧѧѧϨΛϭΔϴѧѧѧѧѧγΪϨϬϟϝΎѧѧѧѧѧϤϋϷάѧѧѧѧѧϴϔϨΘΑϦϴѧѧѧѧѧμμΨΘϣϦϴѧѧѧѧѧγΪϨϬϣ
ϲѧѧѧѧΘϟιήϔϟΎѧѧѧѧΑ˯ΪѧѧѧѧΒϟϞѧѧѧѧπϔϳΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϴϤϫϷΐѧѧѧѧδΣιήѧѧѧѧϔϟάѧѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧѧϳϮϟϭϒϨѧѧѧѧμΗ
ϞϳΪѧѧѧόΘϛˬΔѧѧѧψϫΎΑΕέΎϤΜΘѧѧѧγϰѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧΘΤΗϻϲѧѧѧΘϟϭΐѧѧѧϳήϘϟϯΪѧѧѧϤϟϰѧѧѧϠϋΎϫάѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧϜϤϳ
ΕΪѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧϠϋΔτϴѧѧѧѧѧδΑΔѧѧѧѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣΕϼϳΪѧѧѧѧѧόΗϝΎѧѧѧѧѧΧΩ·ϭˬΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧѧυ
ΕΎѧѧѧϧΎϜϣϹϰѧѧѧϠϋ ˱ ΩΎѧѧѧϤΘϋΎϫάѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧΘϟϡΎѧѧѧϬϤϟΪѧѧѧϳΪΤΗϢΘѧѧѧϳΎѧѧѧϤϛϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟ
άϴϔϨΘϟϝΎϤϋ΄ΑΔμμΨΘϣΔϴΟέΎΧΔϴΎθϧ·ΕΎϛήθϟΎϬϤϴϠδΗϭΔϴΗάϟ
ϞϤόϟΔτΧάϴϔϨΗ x
ΔѧѧѧѧѧτΧϊѧѧѧѧѧοϮϟΔѧѧѧѧѧϣίϼϟΕ˯ήѧѧѧѧѧΟϹΩΪѧѧѧѧѧϋ·ΎѧѧѧѧѧϬϟϼΧϢΘѧѧѧѧѧϳϲѧѧѧѧѧΘϟΓϮѧѧѧѧѧτΨϟϲѧѧѧѧѧϫϭ
ϑήѧѧѧѧηϹϰϟϮѧѧѧѧΘΗϦϴѧѧѧѧμμΨΘϤϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣΓέΩϹϒѧѧѧѧϠϜΗϭˬάѧѧѧѧϴϔϨΘϟϊѧѧѧѧοϮϣϞѧѧѧѧϤόϟ
ΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΓέΩ·ϦϴѧѧѧѧѧΑϖϴѧѧѧѧѧδϨΘϟϭ ˬϞѧѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧѧτΧϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧΟέΪϤϟϝΎѧѧѧѧѧϤϋϷάѧѧѧѧѧϴϔϨΗϰѧѧѧѧѧϠϋ
ΔϴΟέΎΨϟΓάϔϨϤϟΕΎϬΠϟϭ
ϞϤόϟήϴγϡΪϘΗ ΔόΑΎΘϣ x
ϖѧѧѧϓϭήϴѧѧѧδΗϞѧѧѧϤόϟΔѧѧѧτΧάѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧϴϠϤϋϥϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄Θϟϰѧѧѧϟ·ΓϮѧѧѧτΨϟϩάѧѧѧϫϑΪѧѧѧϬΗ
ϲѧѧѧϓΎѧѧѧϬϴϠϋϖѧѧѧϔΘϤϟρϭήѧѧѧθϠϟ ˱ ΎѧѧѧϘϓϭΎϫάѧѧѧϴϔϨΗϢΘѧѧѧϳϝΎѧѧѧϤϋϷϥϭˬςѧѧѧτΨϤϟϲѧѧѧϨϣΰϟϝϭΪѧѧѧΠϟ

البحـث الثاني

άϴϔϨΘϟ

219

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

ΞϣΎѧѧѧѧѧѧϧήΑΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗΐѧѧѧѧѧѧΠϳϭˬϞѧѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧѧѧτΧϲѧѧѧѧѧѧϓΓΩέϮѧѧѧѧѧϟΕΎѧѧѧѧѧѧϤϴϠόΘϟϭϢϴϤѧѧѧѧѧѧμΘϟϖΎѧѧѧѧѧΛϭ
ϝϭΪѧѧѧѧѧѧΟ 6-3ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳΔϳϮϨѧѧѧѧѧѧδϟϭΔϳήϬѧѧѧѧѧѧθϟϭΔϴϋϮΒѧѧѧѧѧѧγϷϭΔѧѧѧѧѧѧϴϣϮϴϟΔѧѧѧѧѧѧόΟήϤϠϟ
ΔϳΪϨϬϟ βϧΎϴϠϳέΔϛήηϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑΔΒϗήϣ
βϧΎϴϠϳέΔϛήηϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑΔΒϗήϣϝ ϭΪΟ :6-3ϞϜθϟ

7DODWL0 έΪμϤϟ

ΞΎΘϨϟϢϴϴϘΗ x
Ϫѧѧѧϴϟ·ΖϠѧѧѧλϭϱάѧѧѧϟ˯ΩϷϯϮΘѧѧѧδϣΔѧѧѧϧέΎϘϣϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣ ΞΎѧѧѧΘϨϟϢϴѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧϴϠϤϋϢΘѧѧѧΗ
άѧѧѧѧѧϴϔϨΗ˯ΪѧѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧѧΒϗϪѧѧѧѧѧϴϠϋΖѧѧѧѧѧϧΎϛϱάѧѧѧѧѧϟϯϮΘѧѧѧѧѧδϤϟΎΑϞѧѧѧѧѧϤόϟΔѧѧѧѧѧτΧάѧѧѧѧѧϴϔϨΗΪѧѧѧѧѧόΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ
ϦѧѧѧѧϜϣϲѧѧѧѧΘϟΞΎѧѧѧѧΘϨϟϦϤѧѧѧѧπΘΗΔϳήϬѧѧѧѧηϭΔϴϋϮΒѧѧѧѧγϭΔѧѧѧѧϴϣϮϳήϳέΎѧѧѧѧϘΗΩΪѧѧѧѧϋ·ϭˬωϭήѧѧѧѧθϤϟ
ΪѧѧѧϮϔϟ ϢϴѧѧѧϴϘΗϰѧѧѧϟ·ΓϮѧѧѧτΨϟϩάѧѧѧϫϑΪѧѧѧϬΗΔϣϮѧѧѧγήϤϟϑΪѧѧѧϫϷΎΑΔѧѧѧϧέΎϘϣΎѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧμΤϟ
ΔѧѧѧѧϨϜϤϤϟϝϮѧѧѧѧϠΤϟϦѧѧѧѧϋΚѧѧѧѧΤΒϟϭˬϞѧѧѧѧϠΨϟϦρϮѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗϭ ˬΎѧѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϟϦѧѧѧѧϜϣ ϲѧѧѧѧΘϟ
άϴϔϨΘϟΔϴϠϤϋΖϬΟϭϲΘϟΕΎΑϮόμϟϭΕήϐΜϟϱΩΎϔΘϟ
ΔϘΑΎѧѧѧѧγϢϴѧѧѧѧϗϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϧέΎϘϣϦѧѧѧѧδΤΘϠϟΔѧѧѧѧϳϮΌϤϟΔΒѧѧѧѧδϨϟέΪѧѧѧѧϘϤΑΓΩΎѧѧѧѧϋΞΎѧѧѧѧΘϨϟαΎѧѧѧѧϘΗ
Γ˯ΎѧѧѧϔϛέϮѧѧѧτΗ 7-3ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳϊѧѧѧϗϮϤϟϦѧѧѧϣϊѧѧѧϗϮϣϞѧѧѧϜϟϭΓΩΪѧѧѧΤϣΔѧѧѧϴϨϣίΓήѧѧѧΘϓϝϼѧѧѧΧ
ΓΩΪΤϣΔϴϨϣίΕήΘϓϝϼΧϊϗϮϣΙϼΛϲϓΔϗΎτϟ
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ΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗΞΎΘϧϢϴϴϘΗ :7-3ϞϜθϟ
B

C

ϑΪϬϟ

ϯ͘Ϭй
Ϯ͘ϱй
Ϯ͘Ϭй
ϭ͘ϱй
ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй

ϡΎϋϝϭϷϊΑέϟ


ϡΎϋϲϧΎΛϟϊΑέϟ


ϡΎϋΙϟΎΛϟϊΑέϟ


ϡΎϋϊΑέϟϊΑέϟ


ϡΎϋϝϭϷϊΑέϟ


ΞΎΘϨϟϖϴΛϮΗ x
ϲϓΓΎϔμϤϟ˯ΩέϮτΗΔόΑΎΘϤϟΔΒδϨϟΎΑΔϐϟΎΑ ΔϴϤϫΞΎΘϨϟϖϴΛϮΗΔϴϠϤϋΐδΘϜΗ
ϥϦϣΪϛ΄ΘϠϟϭˬϞΒϘΘδϤϟϲϓΎϬϴϟ·ΓΩϮόϟϭΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣήΑϖϴΒτΗϝΎΠϣ
ΔϴϟΎΘϟΔϠΌγϷϰϠϋΔΑΎΟϹΐΠϳϴΤμϟϞϜθϟΎΑϱήΠΗϖϴΛϮΘϟΔϴϠϤϋ
ˮΔϘϴΛϮϟωϮοϮϣϮϫΎϣ9
ˮΔϘϴΛϮϟωϮοϮϣΎϬΑϖϠόΘϳϲΘϟΓήΪϟ ϭϢδϘϟϮϫΎϣ9
ˮΎϬϘϴΛϮΗΐΠϳϲΘϟΔτθϧϷϲϫΎϣ 9
ˮΔϘϴΛϮϟϢϬϟϞγήΘγϦϳάϟιΎΨηϷϢϫϦϣ 9
ήϤΘδϤϟϦϴδΤΘϟ7-4-3
˯ΩϰϠϋΕΎϨϴѧѧѧδΤΘϟξόΑάϴϔϨΗΩήΠϣϥξόΒϟϯΪϟΊρΎΧ ΩΎϘΘϋ ˱ ΎϧΎϴΣ ΩϮѧѧѧδϳ
ϥΖΘΒΛΔϴϠϤόϟΔΑήΠΘϟϥϻ·ˬΩϮѧѧθϨϤϟϑΪϬϟϖϘΤϳΔϘΑΎѧѧγΕϮϨѧѧγϲϓήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋ
ΔόΟήϣ˯ήΟ·ΓέϭήѧѧѧѧѧѧѧοϰϠϋΪϛΆϳΎϤϣˬϦϣΰϟϊϣήϴϐΘϳϥϦϜϤϳΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧѧѧѧηΆϣ
ϩάϫϑΪϬΗΎϤϛϴΤѧѧѧѧѧѧѧμϟϞϜѧѧѧѧѧѧѧθϟΎΑϖΒτϳϪϧϦϣΪϛ΄ΘϠϟΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΒϟΓήϤΘѧѧѧѧѧѧѧδϣ
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ΪϴѧѧѧѧηήΗΞϣΎϧήΑάϴϔϨΗΔΠϴΘϧΎϬϘϴϘΤΗϢΗϲΘϟΐѧѧѧѧγΎϜϤϟϭΪϮϔϟϰϠϋΔψϓΎΤϤϟϰϟ·ΔϠΣήϤϟ
ΔϴϟΎΘϟΕ˯ήΟϹάϴϔϨΗϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϭΝΎѧѧѧѧѧΘϧ·ΕΪѧѧѧѧѧόϣϞϴϐѧѧѧѧѧθΗϑϭήѧѧѧѧѧυΔѧѧѧѧѧϓΎϜϟΔѧѧѧѧѧϳέϭΩΔѧѧѧѧѧόΟήϣ˯ήѧѧѧѧѧΟ· x
ϑΪѧѧѧѧѧѧϫϷΎΑΔѧѧѧѧѧѧϧέΎϘϣ ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϻϲѧѧѧѧѧѧϓήϴϓϮѧѧѧѧѧѧΘϟέΪѧѧѧѧѧѧϘϣϢϴѧѧѧѧѧѧϴϘΘϟϚѧѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ
˱ ΎѧѧѧѧΠΎΘϧΖѧѧѧѧϘϘΣΪѧѧѧѧϗϊѧѧѧѧϗϮϤϟϢѧѧѧѧψόϣΖѧѧѧѧϧΎϛΫΈѧѧѧѧϓˬΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟΔѧѧѧѧτΧϲѧѧѧѧϓΔϣϮѧѧѧѧγήϤϟ
ϑΪѧѧѧϫϷϥϰѧѧѧϟ·ήѧѧѧηΆϳϥ ϦѧѧѧϜϤϳάѧѧѧϬϓϑΪѧѧѧϫϷϲѧѧѧϓΓΩΪѧѧѧΤϤϟϢϴѧѧѧϘϟϦѧѧѧϣϰѧѧѧϠϋ
ϴΤλβϜόϟϭϊϗϮϟϦϣϰϧΩϢϴϘΑΖόοϭΪϗ
ΔότϘΘϣΔϴϨϣίΕήΘϓϝϼΧΔϗΎτϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧѧѧηήΗΞϣΎϧήΑϞΣήϣάϴϔϨΗΓΩΎϋ· x
ϰϟϭϷΓήϤϠϟωϭήѧѧθϤϟάϴϔϨΗϥΚϴΣˬϙϼϬΘѧѧγϻξϔΨϟΓΪϳΪΟιήϓϦϋΚΤΒϠϟ
ΓΪϳ ΪΟ ιήϓ ˱ ΎϘΣϻ ήϬψΗ Ύϣ ˱ ΎΒ ϟΎϏ ϞΑ ˬΎϬ ϣΎϨ ΘϏ ϢΗ Ϊϗ ιήϔϟ ΔϓΎϛ ϥ ϲϨόϳ ϻ
ΓήϴΒϛΓΪΎϓΕΫϭΔϳήϫϮΟϥϮϜΗϥϦϜϤϳΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΘϟ
ΐδϧϷϞϜθϟΎΑΎϫέΎϤΜΘγϢΗΪϗΔΣΎΘϤϟΩέϮϤϟΖϧΎϛΫ·ΎϤϴϓΚΤΒϟ x
ΓήѧѧѧѧΘϓϝϼѧѧѧѧΧϊѧѧѧѧϗϮϤϟΔѧѧѧѧϓΎϛϲѧѧѧѧϓιήѧѧѧѧϔϟϖѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟΡΎѧѧѧѧΑέϷΏΎѧѧѧѧδΣ x
ΓΩΪΤϣΔϴϨϣί
άѧѧѧѧѧϴϔϨΗϲѧѧѧѧѧϓϦϴϛέΎѧѧѧѧѧθϤϟΔѧѧѧѧѧϓΎϜϟϦѧѧѧѧѧϜϤϳΚѧѧѧѧѧϴΤΑ ˱ ΎѧѧѧѧѧϴϧϭήΘϜϟ· ϭ ˱ Ύѧѧѧѧѧϴϗέϭ ΞΎѧѧѧѧѧΘϨϟήѧѧѧѧѧθϧ x
˱ ΪѧѧѧΟΔϳέϭήѧѧѧοΓϮѧѧѧτΧϲѧѧѧϫϭˬϢϬΗΎѧѧѧψΣϼϣϮϣΪѧѧѧϘϳϭΎѧѧѧϬϴϠϋϮѧѧѧόϠτϳϥΞϣΎѧѧѧϧήΒϟ
ΞΎΘϨϟΔϣΪΘγϥΎϤπϟ
ΔѧѧѧѧѧϤψϨϣΕέΪѧѧѧѧѧλΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϨϟΔѧѧѧѧѧϳέϭΪϟΔѧѧѧѧѧόΟήϤϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋϞϴϬѧѧѧѧѧδΘϟϭ
ϢѧѧѧѧѧѧϫϦϤѧѧѧѧѧѧπΘΗΔѧѧѧѧѧѧϤΎϗ ISO:50001:2011ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧѧϴόϤϟΔѧѧѧѧѧѧϴϟϭΪϟβϴѧѧѧѧѧѧϴϘΘϟ
ΡΎѧѧѧΠϧϯΪѧѧѧϣϦѧѧѧϣΪѧѧѧϛ΄ΘϠϟΔѧѧѧόΟήϤϟ˯ήѧѧѧΟ·˯ΎѧѧѧϨΛΎѧѧѧϬϴϠϋΔѧѧѧΑΎΟϹϥΐѧѧѧΠϳϲѧѧѧΘϟΔϠΌѧѧѧγϷ
ΔѧѧѧѧόΟήϣΔϠΌѧѧѧѧγΔѧѧѧѧϤΎϗ 2-3ϝϭΪѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧΒϳΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧϣΓ΄ѧѧѧѧθϨϤϟ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧ
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ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΔόΟήϣΔϠΌγΔϤΎϗ :2-3ϝϭΪΠϟ
ϻϢόϧ

ΔϠΌγϷ
ΓέΩϹΔϴϟϭΆδϣ
ΎϴϠόϟΓέΩϹ
ˮΔϗΎτϟΔγΎϴγάϴϔϨΗϭΔϏΎϴμΑΎϴϠόϟΓέΩϹΖϣΎϗϞϫ
ˮΔϗΎρήϳΪϣΔϴϤδΘΑΎϴϠόϟΓέΩϹΖϣΎϗϞϫ
ˮΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΪϳϮΠΗϭάϴϔϨΘϟΔϣίϼϟΩέϮϤϟϦϴϣ΄ΗϢΗϞϫ
ˮΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΩϭΪΣϭϕΎτϧΪϳΪΤΗϢΗϞϫ
ˮϑΎϛϞϜθΑϦϴϠϣΎόϠϟΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΔϴϤϫϴοϮΗϢΗϞϫ
ˮΔϴϠϴϐθΘϟϭΔϴΠϴΗήΘγϻϑΪϫϷΔϏΎϴλϢΗϞϫ
ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ˯ΩαΎѧѧѧѧѧѧϴϗΪѧѧѧѧѧѧϴόΒϟϯΪѧѧѧѧѧѧϤϟϰѧѧѧѧѧѧϠϋςϴѧѧѧѧѧѧτΨΘϟϲѧѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧѧΒΘϋϻΎΑάѧѧѧѧѧѧΧϞѧѧѧѧѧѧϫ
ˮ ϡΪΨΘγϻΓ˯ΎϔϛϭϙϼϬΘγϻ
ΓέΩϹϞΜϤϣ
ˮΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϭΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϝϮΣΎϴϠόϟΓέΩϹϰϟ·ήϳέΎϘΗϊϓέϢΘϳϞϫ
ˮϦϴϴϨόϤϟΔϓΎϜϟΎϬϏϼΑ·ϭΕΎϴϟϭΆδϤϟΪϳΪΤΗϢΗϞϫ
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋήϴѧѧѧѧγϦѧѧѧѧδΣϭΔѧѧѧѧΒϗήϤϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋΓΩϮѧѧѧΟϦѧѧѧϣΪѧѧѧѧϛ΄ΘϟϕήѧѧѧѧρΪѧѧѧѧϳΪΤΗϢѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧϫ
ˮΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧάϴϔϨΗ
ΔϗΎτϟΔγΎϴγ
ˮΔϗΎτϟ˯ΩϷήϤΘδϤϟϦϴδΤΘϟΎΑϡΰΘϟϻΔϗΎτϟΔγΎϴγϦϤπΘΗϞϫ
ϑΪѧѧѧѧѧϫϷϖѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟΔѧѧѧѧѧϣίϼϟΩέϮѧѧѧѧѧϤϟϭΕΎѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟϦϴϣ΄ѧѧѧѧѧΘΑϡΰѧѧѧѧѧΘϟϻϦϤѧѧѧѧѧπΘΗϞѧѧѧѧѧϫ
ˮΔϴϠϴϐθΘϟϭΔϴΠϴΗήΘγϻ
ˮΔϗϼόϟΕΫϦϴϧϮϘϟϭΕΎόϳήθΘϟΕΎΒϠτΘϣΔϴΒϠΘΑϡΰΘϟϻϦϤπΘΗϞϫ
ρϭήѧѧѧηϊѧѧѧϣΔѧѧѧϘϓϮΘϣΕΎϣΪѧѧѧΧϭΕΎѧѧѧΠΘϨϣ˯ήѧѧѧηΕΎѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧγΎϴγϢϋΪѧѧѧΗϞѧѧѧϫ
ΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
ˮϦϴϴϨόϤϟΔϓΎϛϰϟ·ΎϬϠϴλϮΗϭΔϗΎτϟΔγΎϴγϖϴΛϮΗϢΗϞϫ
ˮϱέϭΩϞϜθΑΚϳΪΤΘϟϭΔόΟήϤϠϟΔϗΎτϟΔγΎϴγϊπΨΗϞϫ
ΔϗΎτϟςϴτΨΗ
ϡΎϋ
ˮΎϬΘϘΛϭϭΔϗΎτϠϟςϴτΨΘϟΔϴϠϤϋΔϛήθϟΕΰΠϧϞϫ
ϯήΧϭΔϴϧϮϧΎϗΕΎΒϠτΘϣ
ˮΎϬΗΎΒϠτΘϤΑΖϣΰΘϟϭΔϗϼόϟΕΫϦϴϧϮϘϟΔϛήθϟΕΩΪΣϞϫ
ˮϢψΘϨϣϭϱέϭΩϞϜθΑϦϴϧϮϘϟΕΎΒϠτΘϣΔόΟήϣϢΘΗϞϫ
ΔϗΎτϟΔόΟήϣ
ˮΔόΒΘϤϟϕήτϟϭΞΎΘϨϟϖΛϮΗϭΔϗΎτϠϟΔϳέϭΩΔόΟήϣϱήΠΗϞϫ
ˮΔϗΎτϟΔόΟήϣΔϴϠϤϋϲϓΔϴϟΎΘϟϲΣϮϨϟέΎΒΘϋϻΎΑάΧΆΗϞϫ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϭϡΪΨΘγϢϴϴϘΗ ˬΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϭˬΔѧѧѧѧѧϤϬϤϟΕΪѧѧѧѧѧόϤϟϭˬΔѧѧѧѧѧϤϬϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧ γϖρΎѧѧѧѧѧϨϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗ ΔϗΎτϟϡΪΨΘγϲϓΓήΛΆϤϟϞϣϮόϟϭˬιΎΨηϷϭ
ΔϗΎτϟ˯ΩϷΔόϗϮΘϤϟϭΔϴϟΎΤϟϢϴϘϟΪϳΪΤΗ ˮΔϗΎτϟ˯ΩϦϴδΤΗιήϓΪϳΪΤΗϢΗϞϫ
ΔϴόΟήϤϟϢϴϘϟ

ΪϨΒϟ
A
A1
1
2
3
4
5
6
7
A2
8
9
10
B
11
12
13
14
15
16
C
C1
17
C2
18
19
C3
20
21
22
23
24
C4
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ΕΎψΣϼϣ

ϻϢόϧ

ΔϠΌγϷ
ΪϨΒϟ
ϦѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϟϢѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧΘϟΞΎѧѧѧѧΘϨϟϡΪΨΘѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧϴόΟήϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟΪѧѧѧѧϳΪΤΗϢѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧϫ
25
ˮΓέϭήπϟΪϨϋΎϬΜϳΪΤΗϢΗϞϫϭˬΔϗΎτϠϟΔϴϟϭϷΔόΟήϤϟ
ΔϗΎτϟ˯ΩΕήηΆϣ
C5
ˮ˱ΎϳέϭΩ ΎϬΘόΟήϣ ϢΘΗ Ϟϫϭ ˬΔϗΎτϟ ˯Ω ΕήηΆϣ ΪϳΪΤΗ ϢΗ Ϟϫ
26
ˮΔϗΎτϟΓέΩ·άϴϔϨΗςτΧˬΔϗΎτϟϑΪϫ
C6
ϰѧѧѧϠϋ˯ΎѧѧѧϨΑΓΩΪѧѧѧΤϣΔѧѧѧϴϨϣίΓήѧѧѧΘϔϟΔϴϠϴϐѧѧѧθΘϟϭΔϴΠϴΗήΘѧѧѧγϻϑΪѧѧѧϫϷΪѧѧѧϳΪΤΗϢѧѧѧΗϞѧѧѧϫ
27
ˮϲϟϭϷϞϤόϟ
ΔѧѧѧѧϴϨϣΰϟΓήѧѧѧѧΘϔϟϭˬΔѧѧѧѧϣίϼϟΩέϮѧѧѧѧϤϟϊѧѧѧѧϣϖϓϮΘϟΎѧѧѧΑΔѧѧѧѧϳάϴϔϨΘϟςѧѧѧѧτΨϟΩΪѧѧѧϋ·ϢѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧϫ
28
ˮΔόΟήϤϟϕήρϭΕΎϴϟϭΆδϤϟΪϳΪΤΗϭˬϑΪϫϷϖϴϘΤΘϟΔοήΘϔϤϟ
ˮϱέϭΩϞϜθΑΎϬΜϳΪΤΗϭˬάϴϔϨΘϟςτΧϭϑΪϫϷϖϴΛϮΗϢΘϳϞϫ
29
ΕΎϴϠϤόϟϭάϴϔϨΘϟ
D
ϲϋϮϟϭˬΐϳέΪΘϟˬΕέΪϘϟ
D1
ϴΤѧѧѧѧμϟϡΪΨΘѧѧѧ γϻϕήѧѧѧѧτϟϰѧѧѧѧϠϋΔϛήѧѧѧѧθϟϲѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧϓΎϛΐϳέΪѧѧѧѧΗϢѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧϫ
30
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ϻϢόϧ

ΔϠΌγϷ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϨΑΔϘϠόΘϤϟΔϴΟέΎΨϟϖΎΛϮϟϊϳίϮΗϭΪϳΪΤΗ ϢϳΪϘϟΝΫϮϤϨϟΕΫϖΎΛϮϟϝΎϤόΘγϊϨϣ ΓέϭήπϟΐδΣΔϤϳΪϘϟϖΎΛϮϟΎΑυΎϔΘΣϻ ϲϠϴϐθΘϟϢϜΤΘϟ
ˮΕΎϴϠϤόϟςϴτΨΗϭέήϗ·ΪϨϋΔϴϟΎΘϟέϮϣϷέΎΒΘϋϻΎΑάΧΆϳϞϫ
ϖρΎѧѧѧѧѧϨϤϟΔѧѧѧѧѧϓΎϛϲѧѧѧѧѧϓΔϧΎϴѧѧѧѧѧμϟϭϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟΓΩϮѧѧѧѧΠΑΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟϲΣϮѧѧѧѧѧϨϟΪѧѧѧѧѧϳΪΤΗ ΔϗϼόϟΕΫ
ήϴϳΎόϤϟ ΐδΣΕΪόϤϟΔϧΎϴλϭϞϴϐθΗ ΕΎѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟΔѧѧѧѧ ϓΎϜΑϢѧѧѧѧ ϬόϣϦϴτΒΗήѧѧѧѧѧϤϟιΎΨѧѧѧѧ ηϷϭϦϴϠϣΎѧѧѧѧ όϟΔѧѧѧѧ ϓΎϛΪѧѧѧѧѧϳϭΰΗ ΔΒγΎϨϤϟ
ϢϴϤμΘϟ
ΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟϢϴϤѧѧѧѧѧμΗϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗιήѧѧѧѧѧϓέΎѧѧѧѧѧΒΘϋϻΎΑάѧѧѧѧѧΧΆΗϞѧѧѧѧѧϫ
ˮΔϟΪόϤϟϭΓΪϳΪΠϟΕΪόϤϟϭ
ˮιήϔϟϩάϫϖΛϮΗϒϴϛ
ΔϗΎτϟΕΎϣΪΧϭˬΕΪόϤϟϭˬΕΎΠΘϨϤϟ˯ήη
Γ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϭϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϭϡΪΨΘѧѧѧѧѧѧγΎΑΔѧѧѧѧѧѧλΎΨϟήϴϳΎѧѧѧѧѧѧόϤϟΎΑϦϳΩέϮѧѧѧѧѧѧϤϟϡϼѧѧѧѧѧѧϋ·ϢѧѧѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧѧѧϫ
ˮΔϗΎτϟ
ˮ˯ήθϟΕΎϴϠϤόΑΔϘϠόΘϤϟΔϗΎτϟήϴϳΎόϣήϳϮτΗϢΗϞϫ
ˮΕέϮτΘϟϩάϫϖϴΛϮΗϢΗϞϫ
κΤϔϟ
ϞϴϠΤΘϟϭαΎϴϘϟϭΔΒϗήϤϟ
ˮΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧέΎρ·ϲϓΔΒϗήϤϟ˯ΎϨΛΔϴϟΎΘϟέϮϣϷέΎΒΘϋϻΎΑάΧΆΗϞϫ
ΔϗΎτϠϟϢϬϤϟϝΎϤόΘγϻΕΫϖρΎϨϤϟϭΔϗΎτϟΔόΟήϣΞΎΘϧ ΓήΛΆϤϟϞϣϮόϟ ΔϴϠόϔϟΔϗΎτϟ˯ΩΕήηΆϣ ΔϣϮγήϤϟϑΪϫϸϟΔΒδϨϟΎΑϞϤόϟςτΧ ΕΎόϗϮΘϟΎΑΔϧέΎϘϣΔϗΎτϠϟϲϠόϔϟϙϼϬΘγϻϢϴϴϘΗ ˮςτΨϟϩάϫΕάϔϧϞϫϭˬαΎϴϘϠϟΔτΧΩΪϋ·ϢΗϞϫ
ΓΰѧѧѧѧѧϬΟΓήϳΎѧѧѧѧѧόϣϭϴΤѧѧѧѧѧμΗΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭαΎѧѧѧѧѧϴϘϟΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϣϰѧѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧѧϴϛ΄ΘϟϢѧѧѧѧѧΗϞѧѧѧѧѧϫ
ˮαΎϴϘϟ
ˮΎϬΘΠϟΎόϣΖϤΗϞϫϭˬΔϗΎτϟ˯ΩϲϓΕΎϓήΤϧϻΏΎΒγϲϓϖϴϘΤΘϟ ϢΗϞϫ
ˮϚϟΫϖϴΛϮΗϢΗϞϫ
ϯήΧϷΕΎΒϠτΘϤϟϭΕΎόϳήθΘϟϢϴϴϘΗ
ˬΎѧѧѧѧѧϬΑΔѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟϦϴϧϮѧѧѧѧѧϘϟϭΕΎόϳήѧѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϤΑϡΰѧѧѧѧѧΘϟϻϯΪѧѧѧѧϣϢϴѧѧѧѧϴϘΗϢΘѧѧѧѧϳϞѧѧѧѧϫ
ˮϚϟΫϖϴΛϮΗϭ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϨϟϲϠΧΪϟϖϴϗΪΘϟ
ˮϢψΘϨϣϭϱέϭΩϞϜθΑϲϠΧΪϟϖϴϗΪΘϟΔϴϠϤϋϯήΠΗϞϫ
ˮϖϴϗΪΗΔτΧΪΟϮΗϮϫ
ˮϦϴϘϗΪϤϟέΎϴΘΧϲϓϖϴϗΪΘϟΔϴϠϤϋΔϴϋϮοϮϣϥΎϤοϢΗϞϫ
ˮΎϴϠόϟΓέΩϹϰϟ·ΎϬόϓέϭϖϴϗΪΘϟΞΎΘϧϖϴΛϮΗϢΗϞϫ
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ΕΎψΣϼϣ

ϻϢόϧ

ΔϠΌγϷ
ΔϴΎϗϮϟ Ε˯ήΟϹϭˬϴΤμΘϟΕ˯ήΟ·ϭˬϴΤμΘϟϭ ˬΕΎϔϟΎΨϤϟ
ˮΔϣϮγήϤϟϑΪϫϷϦϋΕΎϓήΤϧϻϴΤμΗϢΗϞϫ
ˮΕΎϓήΤϧϻϴΤμΗ˯ΎϨΛΔϴϟΎΘϟϲΣϮϨϟέΎΒΘϋϻΎΑάΧΆΗϞϫ
ΎϬΑΎΒγϭΕΎϓήΤϧϻΪϳΪΤΗ ϝΎѧѧѧѧѧѧΧΩ·ϚѧѧѧѧѧѧϟΫϲѧѧѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧѧѧϤΑˬΔѧѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟ·ΫΎѧѧѧѧѧѧΨΗϰѧѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧѧΟΎΤϟΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ ΎϬΘϴϟΎόϓϯΪϣ ΔόΟήϣϭˬΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϰϠϋΕήϴϴϐΘϟ
ΩϮϨΒϟϩάϫϖϴΛϮΗ ΕϼΠδϟΎΑϢϜΤΘϟ
ˮέΎϴόϤϟΐδΣϭΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧϊϣϖϓϮΘϣϞϜθΑΕϼΠδϟΩΪϋ·ϢΗϞϫ
ˮΕϼΠδϟΔϗΩϭˬΔϴϧϮϧΎϗϦϣΪϛ΄ΘϟϢΘϳϞϫ
ΓέΩϹΔόΟήϣ
ΕΎϴϣϮϤϋ
ˮΎϴϠόϟ ΓέΩϹ ϞΒϗ Ϧϣ ˱ ΎϳέϭΩΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΔόΟήϣϢΘΗϞϫ
ˮΔόΟήϤϟϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣϲϓΓΩέϮϟΕΎϤϴϠόΘϟϊΒΘΗϞϫ
ΓέΩϹΔόΟήϣΕΎΟήΨϣ
άѧѧѧѧѧϨϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϭΕέήѧѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧѧϓΎϛέΎѧѧѧѧѧΒΘϋϻΎΑΕάѧѧѧѧѧΧϞѧѧѧѧѧϫ
ˮΓήϴΧϷΔόΟήϤϟ
ˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧѧѧγΎϴδΑΔѧѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕ˯ήѧѧѧѧѧΟϹϭΕέήѧѧѧѧ ϘϟΔѧѧѧѧѧϓΎϛέΎѧѧѧѧ ΒΘϋϻΎΑΕάѧѧѧѧ ΧϞѧѧѧѧѧϫ
ˮΩέϮϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΕήϘϔϟϭˬΔϴϠϴϐθΘϟϭΔϴΠϴΗήΘγϻϑΪϫϷϭ

ΪϨΒϟ
E4
74
75
76
77
E5
78
79
F
F1
80
81
F2
82
83

EMAS, 2012έΪμϤϟ

ΔϗΎτϟΓέΩ· έΎϴόϣάϴϔϨΗΡΎΠϧϞϣϮϋ5-3
ϢѧѧѧѧѧϋΩϰѧѧѧѧѧϠϋήѧѧѧѧѧϴΒϛϞϜѧѧѧѧѧθΑΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ· έΎѧѧѧѧѧϴόϣϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋΡΎѧѧѧѧѧΠϧΪѧѧѧѧѧϤΘόϳ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗωϭήѧѧѧѧѧθϣΔѧѧѧѧѧϴϤϫ΄ΑϦϴϠϣΎѧѧѧѧѧόϟϭ ˯έΪѧѧѧѧѧϤϟϡΎѧѧѧѧѧϤΘϫϯΪѧѧѧѧѧϣϭ ˬΎѧѧѧѧѧϴϠόϟΓέΩϹ
έΎѧѧѧϴόϣάѧѧѧϴϔϨΗΡΎѧѧѧΠϧΐѧѧѧϠτΘϳΎѧѧѧϤϛΎѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧμΤϟϦѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧΘϟΐѧѧѧγΎϜϤϟ ϢѧѧѧΠΣϭˬΔѧѧѧϗΎτϟ
ΔѧѧѧѧϳέΩ·ϢѧѧѧѧψϧϭΕΎόϳήѧѧѧѧθΗΩΎѧѧѧѧΠϳ·ϦѧѧѧѧϣΝέΪѧѧѧѧΘΗˬΔѧѧѧϣΎϫϞѧѧѧѧϣϮϋΓΪѧѧѧѧϋήϓΎѧѧѧѧπΗΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·
ˬήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ΫΎѧѧѧѧѧΨΗϰѧѧѧѧѧΘΣϭˬΔѧѧѧѧѧϤϴϘϟϢϴѧѧѧѧѧψόΗϰѧѧѧѧѧϠϋΪϋΎѧѧѧѧѧδΗ
5RVVLWHU3 -RQHV3 ϲϠϳΎϤΑϞϣϮόϟϩάϫκΨϠΘΗϭ
ΓέΩϹϢψϧϖϴΒτΗϲϓΔϘΑΎγΓήΒΧήϓϮΗ x
ήϓϮѧѧѧѧѧΘΗϥΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΡΎѧѧѧѧѧΠϧϰѧѧѧѧѧϠϋΓΪϋΎѧѧѧѧѧδϤϟϞѧѧѧѧѧϣϮόϟϦѧѧѧѧѧϣ
ϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΝΎѧѧѧѧΘΤΗϻΚѧѧѧѧϴΣˬϯήѧѧѧѧΧϷΓέΩϹϢѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧϴΒτΗϲѧѧѧѧϓΔϘΑΎѧѧѧѧγΓήѧѧѧѧΒΧΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟ
ϞϴΒѧѧѧγϰѧѧѧϠόϓΔϘΑΎѧѧѧδϟϢψϨѧѧѧϟϰѧѧѧϠϋΔϴϓΎѧѧѧοϹΕϮѧѧѧτΨϟξѧѧѧόΑάѧѧѧϴϔϨΗϰѧѧѧϟ·ϯϮѧѧѧγΔѧѧѧϟΎΤϟ
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ΩϮѧѧѧѧѧϨΒϟϦѧѧѧѧѧϣήѧѧѧѧѧϴΜϛϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎѧѧѧѧѧψϧϊѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧѧψϧϪΑΎѧѧѧѧѧθΘϳϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟ
ϰѧѧѧѧϟ·ϯϮѧѧѧѧγΔѧѧѧѧϟΎΤϟϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ϡΎѧѧѧѧψϧϖѧѧѧѧϴΒτΗΝΎѧѧѧѧΘΤϳϻϭˬάѧѧѧѧϴϔϨΘϟΕϮѧѧѧѧτΧϭ
3-3ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳ

ΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎѧѧѧѧѧψϧϰѧѧѧѧѧϟ·ΔτϴѧѧѧѧѧδΒϟΐѧѧѧѧѧϧϮΠϟξѧѧѧѧѧόΑΔϓΎѧѧѧѧѧο·
ΔϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎψϧϰϟ·ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΕΎϓΎο·

ΔϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎψϧϰϟ·ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΕΎϓΎο· 3-3ϝϭΪΠϟ
ΔϗΎτϟΓέΩ·ϡΎψϧΕΎϓΎο·

ΔϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎψϧ
ΔϴΌϴΒϟΔγΎϴδϟ : A.2

ΔϗΎτϟ˯Ω΄ΑΔλΎΧΔϴόΟήϣΔϓΎο· -

ϲΌϴΒϟ˯ΩϷήϤΘδϤϟϦϴδΤΘϟΎΑϡΰΘϟϻ : A.2b/B.3

ΔϴϟΎΘϟΔϴϋήϔϟήλΎϨόϟϦϣϥϮϜΘΗϭˬϑΪϫϷςϴτΨΗϭΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛέΎΒΘϋϻΎΑάΧϷϦϤπΘΗςϴτΨΘϟA.3
ΔϤϴϫϷ ϢϴϴϘΗ˯ΎϨΛΔϗΎτϟϙϼϬΘγέΎΒΘϋϻΎΑάΧϷ ΔϴΌϴΒϟΔόΟήϤϟΔϴΌϴΒϟΐϧϮΠϟA3.1/B.1
˯ήΟ· ΐϴΠϳήϣϷϡΰϟΫ·ϭˬαΎϴϘϤϟϭϢϗήϟΐδΣ
ΔϗΎτϠϟΔϠμϔϨϣΔόΟήϣ
ΔϗΎτϠϟϊϗϮΘϤϟϙϼϬΘγϻήϳΪϘΗ  ϢϬϣήΛϢϬϣΎϬϤϟϥϮϜϳϥϞϤΘΤϤϟΩήϓϷΔϓΎϛΪϳΪΤΗ ΔϗΎτϟϙϼϬΘγήϴϐΗϰϠϋ
ϞϴϐθΘϟϭάϴϔϨΘϟA.4
ϦϜϤϳ ΔϗΎτϟήϳΪϣΕέΪϗϭΕϼϫΆϣϰϠϋΕΎΒΛ·ϢϳΪϘΗ ΔΌϴΒϟήϳΪϣΕϼϫΆϣϊϣΔϘΑΎτΘϣϥϮϜΗϥ

ϲϋϮϟΰϳΰόΗϭΐϳέΪΘϟˬΕέΪϘϟA.4.2/B.4
ϦϴϠϣΎόϟΞϣΩ
ϖϴΛϮΘϟA.4
αΎϴϘϟϭˬΔΒϗήϤϟ ϖϘΤΘϟA.5

ΔϘϠόΘϤϟΔϗΎτϟΕϼϣΎόϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΕϻΪόϣΪϳΪΤΗ
ϝϼΧϊϗϮΘϤϟϙϼϬΘγϻϞΑΎϘϣϲϠόϔϟϙϼϬΘγϻΪϳΪΤΗΎϬΑ
.˱ ΎϘΒδϣ ΓΩΪΤϣ ΔϴϨϣί ΕήΘϓ
ϙϼϬΘγΕϻΪόϣϦϋΔϤϬϤϟΕΎϓήΤϧϻΕϼΠγφϔΣ
ΔόϗϮΘϤϟΔϗΎτϟ
ΕϼϣΎόϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϴΑΔϗϼόϟϴΤμΗϭΔόΟήϣ
ΓΩΪΤϣΕήΘϓϝϼΧΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ΔϠΛΎϤϤϟΕΎδγΆϤϟϢϴϗϊϣΔϗΎτϟ˯ΩΕήηΆϣϢϴϗΔϧέΎϘϣ

-

ΔϗΎτϟΐϧϮΟΔόΟήϣΪϨϋΔΌϴΒϟΎΑΔλΎΧΕήϘϓΔϓΎο·
ΔϗΎτϟΔγΎϴγϭ
ΓέΩϹΔόΟήϣϲϓΔϗΎτϟΎΑΔλΎΧΕήϘϓΔϓΎο·

-

ΕΎγΎϴϘϟϭΔΒϗήϤϟA5.1

-

ΓέΩϹΔόΟήϣA.6
-

(IVϖΤϠϤϟˬIIIΔϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎψϧ ΔϴΌϴΒϟήϳέΎϘΘϟΩΪϋ·
˯ΩαΎϴϘϟήΧήηΆϤϛΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣΔϓΎο· ΕΫ ϯήΧ ϲΌϴΑ ˯Ω ΕήηΆϣ IV C.3ϖΤϠϤϟ
Δϗϼϋ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ ϲϣΰϟϹήηΆϤϟϊϣΔϗΎτϟ
Weiss, D., and Penderock, C., 2013 :έΪμϤϟ
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ϢψϨϣϱέΩ·ϞϜϴϫΩΪϋ· x
ΞΎѧѧѧѧѧΘϨϟΔϣΪΘѧѧѧѧѧγ ϦϤѧѧѧѧѧπϳϱάѧѧѧѧѧϟϞϜѧѧѧѧѧθϟΎΑΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧϴόϣάѧѧѧѧѧϴϔϨΗΡΎѧѧѧѧѧΠϧϥ·
ϦϴѧѧѧѧϴϨόϤϟΩήѧѧѧѧϓϸϟΔΒѧѧѧѧγΎΤϣϭˬϲѧѧѧѧϤϴψϨΗϡΰѧѧѧѧΘϟϭˬΓΪϴѧѧѧѧηέΔѧѧѧѧϳέΩ·ΓΩΎѧѧѧѧϴϗΩϮѧѧѧѧΟϭΐΟϮΘѧѧѧѧδϳ
ωϭήѧѧѧѧθϣΡΎѧѧѧѧΠϧϲѧѧѧѧϓϢѧѧѧѧϬϣέϭΩΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΑήϳΪѧѧѧѧϤϟϥΎѧѧѧѧϤϛΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟάѧѧѧѧϴϔϨΘΑ
ωϭήѧѧѧѧѧθϤϟϲѧѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧѧόϟϊѧѧѧѧѧϣήѧѧѧѧѧηΎΒϤϟϪϠѧѧѧѧѧλϮΗϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ
ϢϫΎѧѧѧѧδΗϥϦѧѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧѧΘϟέΎѧѧѧѧϜϓϷϲѧѧѧѧϓΔϛέΎѧѧѧѧθϤϟϭΕέΩΎѧѧѧѧΒϤϟϕϼѧѧѧѧρ·ϰѧѧѧѧϠϋϢϬόϴΠѧѧѧѧθΗϭ
˯ΎτΧϷϰϠϋΔΒγΎΤϤϟϦϣήΜϛΕίΎΠϧϹϰϠϋΰϴϛήΘϟϭˬϞϤόϟήϳϮτΗϲϓ
ΔѧѧѧѧϋϮϤΠϤϟΓΩΎѧѧѧѧϴϗϰϟϮѧѧѧѧΘϳ ΔϠϘΘѧѧѧѧδϣϞѧѧѧѧϤϋΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣϞѧѧѧѧϜϟϲϧΪѧѧѧѧϴϣβϴѧѧѧѧέΔϴϤѧѧѧѧδΗ x
ϊϗϮϤϟήϳΪϣϰϟ·ΔϳέϭΩήϳέΎϘΗϊϓήΑϡϮϘϳϭˬϡΎϬϤϟάϴϔϨΗϰϠϋϑήηϹϭ
ΔψϓΎΤϤϟϑΪϬΑˬΕΎρΎθϨϟάϴϔϨΗϦδΣϦϤπΗϲΘϟϭˬΔϴγΎγϷΉΩΎΒϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ x
ΕΎϴϠϤϋΪϳϮΠΗϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬϢΩϞϜѧѧѧѧθΑϊϔΗήϤϟϲϠϴϐѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϯϮΘѧѧѧѧδϣϰϠϋ
ΕΪ˰όϤϠϟΔϳέϭΪϟΔϧΎϴ˰μϟΞ˰ϣήΑά˰ϴ˰ϔϨΗϭˬΓΎϔ˰μϤϟΕΪ˰ΣϭϞ˰ϴϐθΗ
ϢѧѧѧΩϞϜѧѧѧθΑΕΪѧѧѧΣϮϟ˯ΩϢϴѧѧѧϴϘΗϰѧѧѧϠϋϞѧѧѧϤόϟϭ ˬήϤΘѧѧѧδϤϟϦϴѧѧѧδΤΘϠϟςѧѧѧτΧΩΪѧѧѧϋ· x
ΓέϮѧѧѧѧѧѧτΘϣϯήΧ΄ѧѧѧѧѧѧΑϒϴόѧѧѧѧѧѧπϟ˯ΩϷΕΫΓΰѧѧѧѧѧѧϬΟϷϝΪΒΘѧѧѧѧѧѧγΡήѧѧѧѧѧѧΘϗϭˬϱέϭΩϭ
Γ˯ΎϔϜϟϭΔϗΪϟΚϴΣϦϣϰϠϋΕΰϴϣΕΫ
ωϼѧѧѧρϺϟϦϴϠϣΎѧѧѧόϟϰѧѧѧϠϋΎϫήѧѧѧθϧϭ ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϊϳέΎѧѧѧθϣΞΎѧѧѧΘϧϖѧѧѧϴΛϮΗ x
ϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϠϟΔΒѧѧѧѧѧγΎϨϤϟϝϮѧѧѧѧѧϠΤϟΡήѧѧѧѧѧΘϗϭϢϴѧѧѧѧѧϴϘΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧѧѧϓϢϬΘϛέΎѧѧѧѧѧθϣϭΎѧѧѧѧѧϬϴϠϋ
ήϤΘδϤϟ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·άѧѧѧϴϔϨΗϰѧѧѧѧϠϋϢϬΗέΪѧѧѧϗϊѧѧѧѧϓήϟˬϦϴϠϣΎѧѧѧόϟΐϳέΪѧѧѧѧΘΑϡΎѧѧѧϤΘϫϻ x
˯ΎτΧϥϭΪΑΔϗΎτϟ
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϦϴϠϣΎѧѧѧѧόϟϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧѧϴϤϫ΄Α ϲϋϮѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧϓέ x
ϊѧѧѧϗϮϣϲѧѧѧϓϒΤѧѧѧμϟϭΕήѧѧѧθϨϟϊѧѧѧϳίϮΗϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣϚѧѧѧϟΫϭˬΓΪϧΎѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧΣϮϟϭ
ϲΣϮѧѧѧѧϨϟϰѧѧѧѧϠϋΕήѧѧѧѧθϨϟϩάѧѧѧѧϫΰѧѧѧѧϛήΗϥΐѧѧѧѧΠϳϭΖѧѧѧѧϧήΘϧϹΔϜΒѧѧѧѧηϰѧѧѧѧϠϋΔϛήѧѧѧѧθϟ
ΔϴϟΎΘϟ
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228

ΔϛήθϟϭΔΌϴΒϟϰϠϋΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΪϮϓ R
ΔϛήθϟΎϬΠϬΘϨΗϲΘϟΔϗΎτϟΔγΎϴδΑϡΰΘϟϻΔϴϤϫ R
ΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣϢϴϫΎϔϣϭΕΎΒϠτΘϣ R
ϝΪѧѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧѧϠϋϥϮϠϣΎѧѧѧѧѧѧόϟΎϫάѧѧѧѧѧѧϔϨϳϲѧѧѧѧѧѧΘϟΔτѧѧѧѧѧѧθϧϸϟΔѧѧѧѧѧѧϠϤΘΤϤϟΕΎѧѧѧѧѧѧδϜόϧϻ R
ΔϣϮγήϤϟϑΪϫϷϖϴϘΤΗϯΪϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ΔϗΎτϟΓέΩ·έΎϴόϣϖϴΒτΗΪϮϓ6-3
ϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋ ˬ˱ΎѧѧѧѧϴϓήϐΟΔѧѧѧѧΑέΎϘΘϤϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϦϴѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟιήѧѧѧѧϓΰѧѧѧѧϳΰόΗϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδϳ
Ϧϴϣ΄ѧѧѧѧΗϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭˬΓΪѧѧѧѧΣϮϟΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϦϤѧѧѧѧοΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦϴѧѧѧѧΑϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟ
ϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϳΪϴϠϘΘϟΔѧѧѧѧϘϳήτϟϦѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧΑˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟρϮѧѧѧѧτΧΔѧѧѧѧϓΎϜϟΔϠϣΎѧѧѧѧηΔѧѧѧѧϳ΅έ
ϦϤѧѧѧοϭˬΕΪѧѧѧΣϮϟϦѧѧѧϣΓΪѧѧѧΣϭϞѧѧѧϛϲѧѧѧϓΓΩϮѧѧѧΟϮϤϟρϮѧѧѧτΨϟϰѧѧѧϠϋΰѧѧѧϴϛήΘϟϰѧѧѧϠϋΪѧѧѧϤΘόΗ
έΎѧѧѧΨΑρϮѧѧѧτΨϛˬΔϛήΘѧѧѧθϣκΎѧѧѧμΨΑΎѧѧѧϬϨϴΑΎѧѧѧϤϴϓςΒΗήѧѧѧΗϲѧѧѧΘϟρϮѧѧѧτΨϟϦѧѧѧϣΔѧѧѧϋϮϤΠϣ
ΔϴΎΑήϬϜϟΔϗΎτϟΕΎϜΒηϭΩϮϗϮϟϭ˯ΎϤϟ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·έΎѧѧѧѧѧϴόϣϖѧѧѧѧѧϴΒτΗΓΩΎϬѧѧѧѧѧηϰѧѧѧѧѧϠϋΔϴϋΎϨѧѧѧѧѧμϟΕΎѧѧѧѧѧδγΆϤϟϝϮѧѧѧѧѧμΣϥ·
ξϴѧѧѧѧϔΨΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϞϴϬѧѧѧѧδΗΔѧѧѧѧΠϴΘϧϱΩΎѧѧѧѧμΘϗϻϭϲϠϴϐѧѧѧѧθΘϟΎѧѧѧѧϬΩϦϴѧѧѧѧδΤΗ ϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδϳ
ϢΘѧѧѧѧѧϬΗΎѧѧѧѧѧϬϧ΄ΑέϮѧѧѧѧѧϬϤΠϟϯΪѧѧѧѧѧϟΎϬΗέϮѧѧѧѧѧλϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧѧδϳΎѧѧѧѧѧϤϛ ˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴϨρϮϟΕϭήѧѧѧѧѧΜϟϰѧѧѧѧѧϠϋΔѧѧѧѧѧψϓΎΤϤϟΎΑ
ΔΌϴΒϟΔϳΎϤΣϰϠϋΎϬλήΣϰϠϋΓϭϼϋˬΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗ ΔϟΎΣΔγέΩ7-3
Γ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧ˰δΤΗΞϣΎϧήΑάѧѧѧѧ˰ϴϔϨΗΔѧѧѧѧ˰ϴϠϤϋΎϬΑΕήϣϲΘϟϞΣήϤϟ Ϣϫ ΔϟΎΤϟϩάϫ ϦϴΒΗ
ΕѧѧѧѧѧѧѧθϨϤϟϭςϔϨϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϣϰϠϋΔϴϜϳήϣϷϞϴΑϮϣϥϮѧѧѧѧѧѧѧδϛ·ΔϛήѧѧѧѧѧѧѧηϪΘϘΒρϱάϟΔϗΎτϟ
(Eidt, B., 2011)ΎϬϴϠϋϝϮ˰μΤϟϦ˰ϜϣϲΘϟΞΎ˰ΘϨϟϭˬΎϬϟΔ˰όΑΎΘϟΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ
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ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϑΪ˰ϫ :1-7-3
ϦϴѧѧѧδΤΗϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϴϜϳήϣϷϞѧѧѧϴΑϮϣϥϮѧѧѧδϛ·ΔϛήѧѧѧηϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧϧήΑϑΪѧѧѧϬϳ
ˬΔϛήѧѧѧѧѧѧθϠϟΔѧѧѧѧѧѧόΑΎΘϟΔѧѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟϊϧΎѧѧѧѧѧѧμϤϟϭςϔϨѧѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧѧϔϛ
ϢϟΎόϟϦϣΔϔϠΘΨϣϖρΎϨϣϲϓΔϋίϮϤϟϭ
ΔѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟϊϧΎѧѧѧѧѧμϤϟϭςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΔΒѧѧѧѧѧδϧώѧѧѧѧѧϠΒΗ
ϲѧѧѧѧѧϓ ΔϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧϣ75ϲϟϮѧѧѧѧѧΣϞѧѧѧѧѧϴΑϮϣϥϮѧѧѧѧѧδϛ·ΔϛήѧѧѧѧѧθϟΔѧѧѧѧѧόΑΎΘϟ
ϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧϣ55ϩέΪѧѧѧѧϘϣΎѧѧѧѧϣΕΪѧѧѧѧΣϮϟϩάѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧϠτΗΎѧѧѧѧϤϛˬΔѧѧѧѧϴϟϭήΘΒϟΔϛήѧѧѧѧθϟΕѧѧѧѧθϨϣ
ωίϮѧѧѧѧѧΗ 8-3ϞϜѧѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳ .ΔϛήѧѧѧѧѧθϟΕѧѧѧѧѧθϨϣ ΎѧѧѧѧѧϬϘϠτΗϲѧѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧѧΌϴϓΪϟΕίΎѧѧѧѧѧϏΕΎѧѧѧѧѧΛΎόΒϧ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήθϟΔϴϟϭήΘΒϟΕθϨϤϟ ϲϓΕΎΛΎόΒϧϻϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΐδϧ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήθϟΔϴϟϭήΘΒϟ ΕθϨϤϟϲϓΕΎΛΎόΒϧϹϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΐδϧωίϮΗ :8-3ϞϜθϟ






















ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ςϔϨϟήϳήϜΗ
ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ
ΝΎΘϧϹϭήϔΤϟ



ΔΌϴϓΪϟΕίΎϏΙΎόΒϧ

ΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑάϴϔϨΗϞΣήϣ2-7-3
ΔѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟϊϧΎѧѧѧѧѧμϤϟϭςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑϥϮѧѧѧѧѧϜΘϳ
ϞΣήϣΙϼΛϦϣϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήθϟΔόΑΎΘϟ
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ϞϴϐѧѧѧѧθΗΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϒόѧѧѧѧοΏΎΒѧѧѧѧγϦѧѧѧѧϋΚѧѧѧѧΤΒϟϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟϦϫήѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧοϮϟϢϴѧѧѧѧϴϘΗ x
ΔѧѧѧѧόΒΘϤϟΕΎѧѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧѧπϓ΄ΑΔѧѧѧѧϧέΎϘϣˬΔѧѧѧѧϨϜϤϣΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϰϠϋ΄ѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϤΎϘϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟ
ϝΎΠϤϟάϫϲϓ
ϯϭΪѧѧѧѧѧѧΠϟϢϴѧѧѧѧѧѧϴϘΗϭˬΎѧѧѧѧѧѧϬϘϴΒτΗϦѧѧѧѧѧѧϜϤϤϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗ ιήѧѧѧѧѧѧϓΪѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ x
ΔΣΎΘϤϟιήϔϟϦϣΔλήϓϞϛάϴϔϨΗϦϣ ΔϳΩΎμΘϗϻ
ϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϲѧѧѧϓϡΪѧѧѧϘΘϟΔϣΪΘѧѧѧγϥΎϤѧѧѧοϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδΗΔѧѧѧϳέΩ·Ϣѧѧѧψϧβϴѧѧѧγ΄Η x
ϦϫήϟϊοϮϟϢϴϴϘΗϰϟϭϷΔϠΣήϤϟ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΕϻΪόϤϟϞϣΎѧѧѧѧѧηϢϴϴϘΗ˯ήΟΈΑΞϣΎϧήΒϟϖϴΒτΗϦϣϰϟϭϷΔϠΣήϤϟΕΪΑ
ϊϣˬϢϟΎόϟϖρΎϨϣ ϒϠΘΨϣϲϓΔϋίϮϤϟϭˬΔϛήθϠϟΔόΑΎΘϟΔϤΎϘϟΕθϨϤϟϲϓΔϴϠόϔϟΔϗΎτϟ
ϞϴϐѧѧθΘϟΕΎϴϠϤϋϦϣϞϛϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧδΤΗΓέΩ·έΎρ·ϲϓΓάΨΘϤϟΕ˯ήΟϺϟϢϴϴϘΗ
ΕΪΣϮϟ˯Ύѧѧθϧ·ϊϳέΎѧѧθϣϢϴϣΎѧѧμΗϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϯϮΘѧѧδϣΔόΟήϣϰϟ·ΔϓΎѧѧο·ˬΔϧΎϴѧѧμϟϭ
ϒλϭϰϠϋϱϮΘΤϳˬΔΤϔλ 1200ϦϣϒϟΆϣήϳήϘΗέΪλΔϠΣήϤϟϩάϫΔϳΎϬϧϲϓΓΪϳΪΠϟ
ϊϣΕΪΣϮϟΔϓΎϛϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΕϻΪόϣΔϧέΎϘϣϭˬΕѧѧѧѧθϨϤϠϟΔϨϫήϟΔϟΎΤϠϟϞϣΎѧѧѧѧη
ˬΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϝΎΠϣϲϓΔόΒΘϤϟΕΎѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧπϓϰϠϋΓΪϤΘόϤϟΔϴϟϭΪϟήϴϳΎόϤϟ
ΔϴϟΎΘϟΔϴγΎγϷΩϮϨΒϟϴοϮΗϰϠϋΪϴϛ΄ΘϟϢΗ ΚϴΣ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΎϬϴϓϢΘϳϲΘϟρΎϘϨϟΪϳΪΤΗ x
ϊϗϮϣ Ϧϣ ϊϗϮϣϞѧѧѧϛϲϓ ΔѧѧѧϗΎѧѧѧτϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγ ΕϻΪѧѧѧόϤϟ ΔѧѧѧϴϠόϔϟ ΔѧѧѧϤϴϘϟ ΪѧѧѧϳΪѧѧѧΤΗ x
ϊϗϮϤϟϩάϫϲϓ ΎϬϴϠϋϥϮϜΗϥΐΠϳϲΘϟΔϴϟΎΜϤϟΔϤϴϘϟΎΑΎϬΘϧέΎϘϣϭˬϙϼϬΘγϻ
ΎϬΘΤλϦϣΪϛ΄ΘϠϟρΎϘϨϟ ΔϓΎϛϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣαΎϴϗΓΩΎϋ· x
ϲѧѧѧѧΘϟΕΎѧѧѧѧγΎϴϘϟΪѧѧѧѧϳΪΤΗϢѧѧѧѧΗϦϫήѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧοϮϟϢϴѧѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧѧϠΣήϣάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧδΣϥΎϤѧѧѧѧπϟ
ΪѧѧѧѧϳΪΤΗϊѧѧѧѧϣˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΕΪѧѧѧѧΣϭϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϯϮΘѧѧѧѧδϣΪѧѧѧѧϳΪΤΗΎѧѧѧѧϬϟϼΧϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϜϤϳ
ΕήѧѧѧѧηΆϣϭαΎѧѧѧѧϴϘϟωϮѧѧѧѧϧϦѧѧѧѧϣωϮѧѧѧѧϧϞѧѧѧѧϛάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϋΔϟϭΆѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧϳέΩϹΕΎϳϮΘѧѧѧѧδϤϟ
.ΔΑϮϠτϤϟαΎϴϘϟ

البحـث الثاني

ΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
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ϡήѧѧѧϫΓΪѧѧѧϋΎϗ Key Energy VariablesΔϴѧѧѧδϴήϟΔѧѧѧϗΎτϟΕήѧѧѧϴϐΘϣϞϜѧѧѧθΗ
ϦѧѧѧϣϲϟΎѧѧѧΜϤϟϪόѧѧѧοϭϲѧѧѧϓΎϫΪѧѧѧϨϋϞϴϐѧѧѧθΘϟϥϮѧѧѧϜϳϲѧѧѧΘϟϢϴѧѧѧϘϟϦѧѧѧϋήѧѧѧΒόΗϲѧѧѧϫϭˬΕΎѧѧѧγΎϴϘϟ
ΕΎѧѧѧѧѧγΎϴϘϟϩάѧѧѧѧѧϫάѧѧѧѧѧϴϔϨΘΑϡϮѧѧѧѧѧϘϳΔѧѧѧѧѧϳΩΎϤΘϋϻϭΔϣϼѧѧѧѧѧδϟϭΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΚѧѧѧѧѧϴΣ
ΕΪΣϮϟϊϗϮϣϲϓϥϮϠϐθϤϟϭϞϴϐθΘϟϮΒϗήϣ
Diagnostic IndicatorsΔϴμϴΨθΘϟΕήηΆϤϟϮϫΕΎγΎϴϘϟϦϣϲϧΎΜϟωϮϨϟ
ϦϴѧѧδΤΘϟΕΎϴϠϤϋάϴϔϨΗςτΧϰϠϋΰϛήΗϲΘϟϭˬΕΎѧѧγΎϴϘϟϡήϫϦϣςѧѧγϭϷ˯ΰΠϟϞΜϤΗϭ
Ϧ˰ ϴΑΓϮΠ˰ ϔϠϟ ΔϳΩΎ˰μΘϗϻΔϤ˰ ϴϘϟαΎ˰ ϴϗϲϫΓϮ˰ τΨϟϩάϫϲϓΔϴ˰ δϴήϟΕΎ˰ γΎϴ˰ ϘϟϯΪ˰ Σ·
ιήϓϒϴϨμΗϲϓϢѧѧ˰ϴϘϟϩάϫϦϣΩΎϔΘδϳΔϓΪϬΘδϤϟΎϬѧ ˰ϤϴϗϭΔϴѧѧ˰δϴήϟΔϗΎѧ ˰τϟΕήѧ ˰ϴϐΘϣ
ΞϣΎϧήΒϟϲϓϞϤόϟΕΎϳϮϟϭΪ˰ϳΪ˰ΤΗϭˬΔϗΎ˰τϟΓ˯Ύ˰ϔϛϦϴ˰δΤΗ
ϞѧѧѧѧΜϤΗϭ ˬGlobal

MeasuresΔѧѧѧѧϴϟϭΪϟΕΎѧѧѧѧγΎϴϘϟϲΗ΄ѧѧѧѧΘϓϡήѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧϤϗϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϣ

ϊѧѧѧѧϣΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟϲѧѧѧѧϠόϔϟ˯ΩϷΔѧѧѧѧϧέΎϘϤϟϡΪΨΘѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟϭ ˬ˱ΎѧѧѧѧϴϟϭΩΓΪѧѧѧѧϤΘόϤϟΔѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟ
ΕΎѧѧѧγΎϴϗϡήѧѧѧϫ 9-3ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳ ΔѧѧѧϴϤϟΎόϟϲϓΎѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΓΪѧѧѧϤΘόϤϟΕΎѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧπϓ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηΕθϨϣϲϓΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηΕθϨϣϲϓ ΔϗΎτϟΓέΩ·ΞϣΎϧήΑΕΎγΎϴϗϡήϫ :9-3ϞϜθϟ

(LGW%έΪμϤϟ
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Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϯϮΘѧѧѧѧѧδϤϟϦϫήѧѧѧѧѧϟϊѧѧѧѧοϮϟϢϴѧѧѧѧѧϴϘΗϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϠΣήϤϟϩάѧѧѧѧѧϫΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϑΪѧѧѧѧϬΗ
ϊϨѧѧѧѧμϣϦϳήѧѧѧѧθϋϭ ˬςѧѧѧѧϔϧΓΎϔѧѧѧѧμϣϦϴѧѧѧѧΛϼΛϲѧѧѧѧϓΔϴѧѧѧѧοΎϤϟήѧѧѧѧθόϟΕϮϨѧѧѧѧδϟϝϼѧѧѧѧΧΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήθϟϊΑΎΗ ΕΎϳϭΎϤϴϛϭήΘΑ
ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛΓέΩ·ΞϣΎѧѧѧѧѧѧϧήΑϢϴѧѧѧѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟήϴѧѧѧѧѧѧπΤΘϟΕ˯ήѧѧѧѧѧѧΟ·ΖϗήϐΘѧѧѧѧѧѧγ
ΔѧѧѧϋϮϤΠϣϦѧѧѧϣϥϮѧѧѧϜϣϞѧѧѧϤϋϖѧѧѧϳήϓέΎѧѧѧϴΘΧϲѧѧѧϫϰѧѧѧϟϭϷΓϮѧѧѧτΨϟΖѧѧѧϧΎϛϭˬΓΪѧѧѧϳΪϋ ˱ έϮϬѧѧѧη
ΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤόΑΓήѧѧѧѧѧѧΒΧϱϭΫιΎΨѧѧѧѧѧѧηϦѧѧѧѧѧѧϣϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴϟϭΩΕΎѧѧѧѧѧѧϤψϨϣϦѧѧѧѧѧѧϣϦϴѧѧѧѧѧѧϴϨϘΗϦϴѧѧѧѧѧѧμμΨΘϣ
ΕΎϴλϮΘϟϭΞΎΘϨϟέΪλ·ϭϲϠόϔϟΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗιήϓΪϳΪΤΗΔϴϧΎΜϟΔϠΣήϤϟ
˱ ΎѧѧѧόΒΗϚѧѧѧϟΫϭˬϦϳήϬѧѧѧηϰѧѧѧϟ·ϦϴϋϮΒѧѧѧγϦѧѧѧϣΔѧѧѧϴϠϤόϟϩάѧѧѧϬϟΔѧѧѧϣίϼϟΓΪѧѧѧϤϟΖѧѧѧΣϭήΗ
ϦϳέΎѧѧѧѧѧδϣϲѧѧѧѧѧϓΩΪѧѧѧѧѧϋϹΔѧѧѧѧѧϴϠϤϋΕήѧѧѧѧѧϣΚѧѧѧѧѧϴΣˬϪѧѧѧѧѧϤϴϴϘΗΩήѧѧѧѧѧϤϟϊѧѧѧѧѧϗϮϤϟϢѧѧѧѧѧΠΣϭΪѧѧѧѧѧϴϘόΘϟ
ϲϟΎΘϟϮΤϨϟϰϠϋΎϤϫϦϴϳίϮΘϣ
ϢѧѧѧѧΗϲѧѧѧѧΘϟΕήѧѧѧѧϐΜϟϰѧѧѧѧϠϋ ˱ ΩΎѧѧѧѧϤΘϋϚѧѧѧѧϟΫϭˬΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ΪѧѧѧѧϳΪΤΗ x
ήϴϳΎѧѧѧόϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧόΒΘϤϟΔѧѧѧϴϟΎΜϤϟϢϴѧѧѧϘϟϭΔѧѧѧϴϠόϔϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϢϴѧѧѧϗϦϴѧѧѧΑΎϫΪѧѧѧϳΪΤΗ
ΓΪϤΘόϤϟΔϴϟϭΪϟ
ϝΎѧѧѧѧѧѧѧΧΩ·ϭϞϴϐѧѧѧѧѧѧѧθΘϟϢѧѧѧѧѧѧѧψϧϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΘϛˬΕΪѧѧѧѧѧѧѧΣϮϟήϳϮѧѧѧѧѧѧѧτΗΕ˯ήѧѧѧѧѧѧѧΟ·ΪѧѧѧѧѧѧѧϳΪΤΗ x
ΓΪϳΪΟΓΰϬΟϭΕΪόϣΔϓΎο·ϭˬΕϼϳΪόΘϟ
ΔѧѧѧѧϣίϼϟΕ˯ήѧѧѧѧΟϹϦϤѧѧѧѧπΘΗϲѧѧѧѧΘϟΔϴѧѧѧѧδϴήϟΕΎѧѧѧѧΟήΨϤϟΪѧѧѧѧϳΪΤΗϚѧѧѧѧϟΫΪѧѧѧѧόΑϢѧѧѧѧΗ
ˬΔѧѧѧѧΣήΘϘϤϟΕέΎѧѧѧѧϴΨϟϦѧѧѧѧϣέΎѧѧѧϴΧϞѧѧѧѧϜϟΔϳΩΎѧѧѧѧμΘϗϹϒϴϟΎѧѧѧϜΘϟϞѧѧѧѧϴϠΤΗϭˬΕήѧѧѧѧϐΜϟϢϴϣήѧѧѧΘϟ
ˬΔϳέΎϤΜΘѧѧѧѧγϒϴϟΎѧѧѧѧϜΗϥϭΪѧѧѧѧΑΎϫάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϜϤϳΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϰѧѧѧѧϟ·ΕέΎѧѧѧѧϴΨϟϩάѧѧѧѧϫϒϴϨѧѧѧѧμΗϢѧѧѧѧΛ
ΓΪѧѧѧѧϋϰѧѧѧѧϟ·ΎϫάѧѧѧѧϴϔϨΗΝΎѧѧѧѧΘΤϳΪѧѧѧѧϗϒϴϟΎѧѧѧѧϜΘϟΔѧѧѧѧϴϟΎϋϯήѧѧѧѧΧϭˬϒϴϟΎѧѧѧѧϜΘϟΔτѧѧѧѧγϮΘϣϯήѧѧѧѧΧϭ
ΕϮϨγ

البحـث الثاني

ϯϮΘѧѧѧδϣϢϴѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧϴϠϤϋ˯ήΟΈѧѧѧΑϞѧѧѧϤόϟϖѧѧѧϳήϓΔѧѧѧϤϬϣΰѧѧѧϛήΘΗΕΪѧѧѧΣϮϟϊѧѧѧϗϮϣϦѧѧѧϣϞϴϐѧѧѧθΘϟ

233

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

ΞϣΎѧѧѧѧѧϧήΑήϴѧѧѧѧѧπΤΗΔѧѧѧѧѧϠΣήϣΕΎѧѧѧѧѧΟήΨϣϭϑΪѧѧѧѧѧϫϭΕΎѧѧѧѧѧϧϮϜϣ 10-3 ϞϜѧѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳ
ϥϮѧѧѧѧѧδϛ·ΔϛήѧѧѧѧѧηϲѧѧѧѧѧϓΕΎѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟϭήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕѧѧѧѧѧθϨϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗ
ϞΣήϤϟϦϣΔϠΣήϣϞϜϟάϴϔϨΘϟΔϴϠϤϋΎϬΑΕήϣϲΘϟΔϴϨϣΰϟΓΪϤϟϭˬϞϴΑϮϣ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΞϣΎϧήΑήϴπΤΗΔϠΣήϣΕΎϧϮϜϣ :10-3ϞϜθϟ

ΞϣΎϧήΒϟΞΎΘϧϢϴϴϘΘϟΔϳέΩ·Ϣψϧβϴγ΄ΗΔΜϟΎΜϟΔϠΣήϤϟ
άѧѧѧѧϴϔϨΗΔѧѧѧѧΠϴΘϧΎѧѧѧѧϬϴϠϋϝϮѧѧѧѧμΤϟϦѧѧѧѧϜϣϲѧѧѧѧΘϟΞΎѧѧѧѧΘϨϟϢϴѧѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧѧϠΣήϤϟϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓϢѧѧѧѧΗ
άѧѧѧѧϴϔϨΘϟΔѧѧѧѧϴϠϤϋΖѧѧѧѧϬΟϭϲѧѧѧѧΘϟΕΎΑϮόѧѧѧѧμϟΪѧѧѧѧϳΪΤΗϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΞϣΎѧѧѧѧϧήΑ
ΎϬΘΠϟΎόϣ ϞΒγϭ
ϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗϥϦѧѧѧѧϜϤϳΎϳΩΎѧѧѧѧμΘϗΔѧѧѧѧϳΪΠϤϟΕέΎѧѧѧѧϴΨϟϥϢϴѧѧѧѧϴϘΘϟΞΎѧѧѧѧΘϧΕήѧѧѧѧϬυ
ΔѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϜϟϭΔѧѧѧѧϴϠόϔϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧϤΎϘϟΓϮѧѧѧѧΠϔϟϦѧѧѧѧϣ80ϲϟϮѧѧѧѧΣϡΩέ
ΡϼτѧѧѧѧѧλΎΑϪѧѧѧѧѧϴϠϋϖѧѧѧѧѧϠτϳ ΎѧѧѧѧѧϣϭˬΔѧѧѧѧѧόΒΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧγέΎϤϤϟϞѧѧѧѧѧπϓϖѧѧѧѧѧϓϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧϴϟϭΩΓΪѧѧѧѧѧϤΘόϤϟ
ϞΎѧѧѧѧѧγϮϟΎΑΎϫάѧѧѧѧѧϴϔϨΗϥ ϦϴѧѧѧѧѧΒΗΪѧѧѧѧѧϘϓ20ΔѧѧѧѧѧϴϗΎΒϟΔΒѧѧѧѧѧδϨϟΎѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣ
.ΎϳΩΎμΘϗ ΪΠϣ ήϴϏ ΔϗΎτϠϟ ΔϴϟΎΤϟ έΎόγϷΎΑϭ ˱ ΎϴϟΎΣ ΔΣΎΘϤϟ ΔϴϨϘΘϟ
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟϦϴѧѧѧѧΑωίϮѧѧѧѧΘΗϡΎѧѧѧѧδϗΔѧѧѧѧΛϼΛϰѧѧѧѧϟ·ΞϣΎѧѧѧѧϧήΒϟϖѧѧѧѧϴΒτΗΪѧѧѧѧϮϓϒϴϨѧѧѧѧμΗϢѧѧѧѧΗ
ϥωϭήѧѧѧѧѧѧθϤϟΞΎѧѧѧѧѧѧΘϧϢϴѧѧѧѧѧϴϘΗΔѧѧѧѧѧѧγέΩΕήѧѧѧѧѧѧϬυΎѧѧѧѧѧϤϛΓΪϧΎѧѧѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟϭΕΪѧѧѧѧѧόϤϟϭ
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ήѧѧѧѧΧϵ ϒѧѧѧѧμϨϟάѧѧѧѧϴϔϨΗϦѧѧѧѧϜϣΎѧѧѧѧϤϨϴΑˬΔѧѧѧѧόϔΗήϣΕέΎϤΜΘѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϟ·ΝΎѧѧѧѧΘΤϳιήѧѧѧѧϔϟϒѧѧѧѧμϧ
ΪѧѧѧѧѧѧϮϓϒϴϨѧѧѧѧѧѧμΗ 11-3ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳΔѧѧѧѧѧѧπϔΨϨϣΕέΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧγΎΑϭΕέΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧγϥϭΪѧѧѧѧѧѧΑ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑ

البحـث الثاني

ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑΪϮϓϒϴϨμΗ :11-3 ϞϜθϟ

ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧΌϴϓΪϟΕίΎѧѧѧѧϏΙΎѧѧѧѧόΒϧξϴѧѧѧѧϔΨΗϝΪѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧϟ· 12-3 ϞϜ˰ѧѧѧѧθϟήϴ˰ѧѧѧѧθϳΎѧѧѧѧϤϛ
ϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔϛήѧѧѧѧѧθϠϟΔѧѧѧѧѧόΑΎΘϟ ΔѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΔϋΎϨѧѧѧѧѧμϟΕΪѧѧѧѧѧΣϭϭςϔϨѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧϳήϜΗΕѧѧѧѧѧθϨϣ
.(2010-2006) ΓήΘ˰ϔϟϝϼΧΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗΔΠϴΘϧ
ϞϴΑϮϣϥϮδϛ·ΔϛήηϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΞϣΎϧήΑϖϴΒτΗΕΎγΎϜόϧ :12-3ϞϜθϟ
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Â ¦× ÖNN´Ì×
ì¦Ä× ºÌà× ÷´Û÷Ï¼× 4ÌÓ
ΪϴѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΘΑ ˱ ήѧѧѧϴΒϛ ΎѧѧѧϣΎϤΘϫΔѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧϟϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣΪϬѧѧѧθΗ
ϞѧѧѧѧϤόϟΎѧѧѧѧϬϤϫˬΓΪѧѧѧѧϳΪϋϞѧѧѧѧϣϮόΑΔѧѧѧѧϋϮϓΪϣΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ
˱ ˯ΰѧѧѧΟΔѧѧѧϗΎτϟϞϜѧѧѧθΗϲѧѧѧΘϟϞϴϐѧѧѧθΘϟϒϴϟΎѧѧѧϜΗξϴѧѧѧϔΨΗϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣΔѧѧѧϴΤΑήϟϦϴѧѧѧδΤΗϰѧѧѧϠϋ
ϥήѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧϗϮϟϕήѧѧѧѧΣϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟΕΎѧѧѧѧΛΎόΒϧϹϒѧѧѧѧϴϔΨΗϰѧѧѧѧϟ·ϲόѧѧѧѧδϟϭˬΎѧѧѧѧϬϨϣ ˱ ήѧѧѧѧϴΒϛ
ΕΎѧѧѧѧΌϴϫΎϬѧѧѧѧοήϔΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϣΔѧѧѧѧϴΒϠΗϑΪѧѧѧѧϬΑˬήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ
ΔΌϴΒϟΔϳΎϤΣ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴΑήόϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗ ΕέΩΎѧѧѧѧΒϣ ΖѧѧѧѧϘϠτϧ
ΔѧѧѧѧѧλΎΧϭΔѧѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧѧτΗέΎѧѧѧѧѧρ·ϲѧѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬϲѧѧѧѧѧοΎϤϟϥήѧѧѧѧѧϘϟ ΕΎѧѧѧѧѧϴϨϴϧΎϤΛ
ΔϴΌϴΑϭ ΔϳΩΎμΘϗϭΔϴϨϓΕϼϜθϣϦϣϲϧΎόΗϲΘϟϭˬΎϬϨϣΔϤϳΪϘϟ
ϝϭΪѧѧѧϟϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗϲϓΎѧѧѧμϣϊѧѧѧϗϭϦѧѧѧϋΓΰΟϮѧѧѧϣΔѧѧѧΤϤϟϞѧѧѧμϔϟάѧѧѧϫϝϭΎѧѧѧϨΘϳ
ΔѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧϟϭ ϚѧѧѧѧΑϭ ϝϭήѧѧѧѧΘΒϠϟΓέΪѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟέΎѧѧѧѧτϗϷΔѧѧѧѧϤψϨϣϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧπϋϷ
ϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΘϟΔѧѧѧѧόϓΪϟΔϴѧѧѧδϴήϟϞѧѧѧѧϣϮόϟϭˬϯήѧѧѧΧϷ
.ϞΒϘΘδϤϟϲϓΎϫάϴϔϨΗςτΨϤϟϭ ΎϫίΎΠϧ·ϢΗϲΘϟϊϳέΎθϤϟϢϫϭˬϲϓΎμϤϟ
ΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓ ςϔϨϟ ήϳήϜΗΔϋΎϨλϦϋΔΤϤϟ1-4
έΎѧѧѧѧѧτϗϷΔѧѧѧѧѧϤψϨϣϲѧѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧѧπϋϷϝϭΪѧѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧѧλΖѧѧѧѧѧϘϠτϧ
ˬ1913ϡΎѧѧѧѧϋήѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΓΎϔѧѧѧѧμϣϝϭ˯Ύѧѧѧѧθϧ·ϊѧѧѧѧϣ "ϚѧѧѧѧΑϭ"ϝϭήѧѧѧѧΘΒϠϟΓέΪѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟ
ˬ1936ϡΎѧѧѧѧϋϦϳήѧѧѧѧΤΒϟϲѧѧѧϓϢѧѧѧѧΛˬ1927ϡΎѧѧѧϋϕήѧѧѧѧόϟϝΎϤѧѧѧηϲѧѧѧѧϓϯήѧѧѧΧΓΎϔѧѧѧѧμϣΎѧѧѧϬΘόΒΗ
ϩάѧѧѧѧϫ˯ΎѧѧѧѧϨΑϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧγΪѧѧѧѧϗϭˬ1949ϡΎѧѧѧѧϋΖѧѧѧѧϳϮϜϟϭˬ1945ϡΎѧѧѧѧϋΔϳΩϮόѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΎϫΪѧѧѧѧόΑϭ
ΔϴϤϟΎϋΔϴτϔϧΕΎϛήηϲϓΎμϤϟ
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ΕΎϴϨϴόΒѧѧѧѧѧδϟϭΕΎϴϨϴΘѧѧѧѧѧδϟΪѧѧѧѧѧϘϋϝϼѧѧѧѧѧΧϮѧѧѧѧѧϤϨϟϲѧѧѧѧѧϓήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧѧλΕήϤΘѧѧѧѧѧγ
ΓήѧѧѧΘϔϟϚѧѧѧϠΗϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧϟΎϬΗΪϬѧѧѧηϲѧѧѧΘϟΔόϳήѧѧѧδϟΔϳΩΎѧѧѧμΘϗϻΕέϮѧѧѧτΘϟΐѧѧѧϛϮΘϟ
ϲѧѧѧϓΓΩΎѧѧѧϳΰϟϝΪѧѧѧόϣϞѧѧѧλϭΚѧѧѧϴΣˬϝϭήѧѧѧΘΒϠϟΓέΪѧѧѧμϤϟϲѧѧѧΑήόϟΞϴѧѧѧϠΨϟϝϭΩϲѧѧѧϓΔѧѧѧλΎΧϭ
ϲϟϮѧѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧѧϟ·ΕΎϴϨϴΘѧѧѧѧδϟΪѧѧѧѧѧϘϋϝϼѧѧѧѧΧ ΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟ ϝϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·
ˬ71.1ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ·ΕΎϴϨϴόΒѧѧѧѧѧѧѧδϟΪѧѧѧѧѧѧѧϘϋϝϼѧѧѧѧѧѧѧΧΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧϳΰϟΓήѧѧѧѧѧѧѧϴΗϭΖѧѧѧѧѧѧѧπϔΨϧϢѧѧѧѧѧѧѧΛˬ196
ΕΎϴϨϴόѧѧѧѧδΘϟϝϼѧѧѧѧΧϊѧѧѧѧϔΗήΗϢѧѧѧѧϟΎѧѧѧѧϬϧϻ·ˬ64.4ΔΒѧѧѧѧδϨΑΕΎѧѧѧѧϴϨϴϧΎϤΜϟϝϼѧѧѧѧΧΕήϤΘѧѧѧѧγϭ
ΖѧѧѧѧϧΎϛΎѧѧѧѧϤϋ15.5ϲϟϮѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧϟ· 2010ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓΓΩΎѧѧѧѧϳΰϟΔΒѧѧѧѧδϧΖϠѧѧѧѧλϮϓϦϳήѧѧѧѧθόϟϭ
ϝϭΪѧѧѧѧϟϭϚѧѧѧѧΑϭ ϝϭΩ ϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎρέϮѧѧѧѧτΗ 1-4ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳ2000ϡΎѧѧѧѧϋϪѧѧѧѧϴϠϋ
.(2018-1950 ΓήΘϔϟϝϼΧϯήΧϷΔϴΑήόϟ
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˱ Ύ ϴϤϟΎϋϭ ˱ ΎϴΑήϋ ςϔϨϟ ήϳήϜΗ ΔϋΎϨλ (2018ˬϚΑϭ έΪμϤϟ

Ϧѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧϴϋϮϧ ˱ έϮѧѧѧѧѧτΗΕΎѧѧѧѧѧϴϨϴϧΎϤΜϟΓήѧѧѧѧѧΘϓϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧѧλΕΪϬѧѧѧѧѧη
ϦѧѧѧϣˬΔѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧμϤϠϟ ϲΟϮѧѧѧϟϮϨϜΘϟ ΪѧѧѧϴϘόΘϟΰѧѧѧϳΰόΗ ϑΪѧѧѧϬΑΔѧѧѧϗϼϤϋϑΎѧѧѧμϣ˯ΎѧѧѧϨΑΚѧѧѧϴΣ
ϊѧѧѧѧϓήϟϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϭˬΓΪѧѧѧѧϳΪΟΔѧѧѧѧϴϠϳϮΤΗΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋ˯Ύѧѧѧѧθϧ·ϝϼѧѧѧѧΧ
ϖѧѧѧѧϠρΪѧѧѧѧϗϭΔѧѧѧѧϴΎϬϨϟΕΎѧѧѧѧΠΘϨϤϟκΎѧѧѧѧμΧϦϴѧѧѧѧδΤΗϭˬΔѧѧѧѧϔϴϔΨϟΕΎϘΘѧѧѧѧθϤϟΝΎѧѧѧѧΘϧ·ϝΪѧѧѧѧόϣ
ϪѧѧѧϟϼΧϢѧѧѧΗΚѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧϴΑήόϟήѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧλΝϮѧѧѧπϧΪѧѧѧϘϋϪѧѧѧϧ΄ΑΪѧѧѧϘόϟάѧѧѧϫϰѧѧѧϠϋϥϮѧѧѧϠϠΤϤϟ

البحـث الثاني

ϱΩΎѧѧѧѧѧΤϟϥήѧѧѧѧѧϘϟϦѧѧѧѧѧϣϝϭϷΪѧѧѧѧѧϘόϟϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧδΤΘϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΕΩΎѧѧѧѧѧϋϢѧѧѧѧѧΛˬ4ϲϟϮѧѧѧѧѧΣϻ·
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49ϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϴΑήόϟϲϓΎѧѧѧμϤϟΩΪѧѧѧϋϊѧѧѧϔΗέϭˬΔѧѧѧϴϨϘΗΎϬΛΪѧѧѧΣϭςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣήѧѧѧΒϛ˯Ύѧѧѧθϧ·
ϒѧѧѧѧѧϴϗϮΗΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧ 1980ϡΎѧѧѧѧѧϋΓΎϔѧѧѧѧѧμϣ 40ϰѧѧѧѧѧϟ·ξѧѧѧѧѧϔΨϧϥΪѧѧѧѧѧόΑ 1990ϡΎѧѧѧѧѧϋΓΎϔѧѧѧѧѧμϣ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟξѧѧѧѧѧόΑΖѧѧѧѧѧϨϜϤΗΪѧѧѧѧϗϭΕΎϴϨϴόΒѧѧѧѧѧδϟήѧѧѧѧѧΧϭ ϲѧѧѧѧϓΓήϴϐѧѧѧѧѧμϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟξѧѧѧѧόΑ
ΎѧѧѧϫέϮτΗϭΰѧѧѧϴϤΘϤϟΎѧѧѧϬΩΐΒѧѧѧδΑϢϟΎѧѧѧόϟϲϓΎѧѧѧμϣΔѧѧѧδϓΎϨϣϦѧѧѧϣΓήѧѧѧΘϔϟϚѧѧѧϠΗϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΑήόϟ
ϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ ΪϴѧѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϴΒτΗϮѧѧѧѧΤϧΎѧѧѧѧϬϬΟϮΗϭˬΔϴϠϴϐѧѧѧѧθΘϟΎѧѧѧѧϬΘϧϭήϣϭ
ΕΪѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧϓϱέήѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧΒΘϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗϭˬΔϠόѧѧѧθϟΕίΎѧѧѧϏϝϼϐΘѧѧѧγϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣ
ΕΎѧѧѧѧΛΎόΒϧϹξѧѧѧѧϔΨΑΔѧѧѧѧλΎΨϟΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΎΑϡΰѧѧѧѧΘϟϻϦϴѧѧѧѧδΤΗϰѧѧѧѧϠϋϞѧѧѧѧϤόϟϭˬΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹ
ˬϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΎѧѧѧѧϬΠΘϨΗϲѧѧѧѧΘϟΕΎϘΘѧѧѧѧθϤϟΕΎϔѧѧѧѧλϮϣϦϴѧѧѧѧδΤΗϮѧѧѧѧΤϧϪѧѧѧѧΟϮΘϟϭˬΔѧѧѧѧΌϴΒϠϟΔѧѧѧѧΛϮϠϤϟ
ϲѧѧѧϓΖѧѧѧϳήΒϜϟΔΒѧѧѧδϧξϴѧѧѧϔΨΘϟΔѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΪѧѧѧΣϭϲѧѧѧϓϊѧѧѧγϮΘϟϝϼѧѧѧΧϦѧѧѧϣ
ΕέΎϴδϟΩϮϗϭ
ήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧλΖѧѧѧѧϬΟϭΪѧѧѧѧϘϓϡήѧѧѧѧμϨϤϟ ϥήѧѧѧѧϘϟϦѧѧѧѧϣΕΎϴϨϴόѧѧѧѧδΘϟΪѧѧѧѧϘϋϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϣ
ϰѧѧѧѧѧϠϋΐѧѧѧѧѧϠτϟέΪѧѧѧѧѧΤϧϦѧѧѧѧѧϋΖѧѧѧѧѧΠΘϧϲѧѧѧѧѧΘϟΔΒόѧѧѧѧѧμϟϑϭήѧѧѧѧѧψϟϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϳΪόϟΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϮѧѧѧѧѧϤϧϝΪѧѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧѧϠϋβѧѧѧѧѧϜόϧΎѧѧѧѧѧϤϣˬΔѧѧѧѧѧϴϤϟΎόϟϕϮѧѧѧѧѧγϷϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧѧѧθϤϟ
ϞϜѧѧѧѧθΑήѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧϗΎρϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·ϲѧѧѧѧϓΓήѧѧѧѧϴΒϛΕΎѧѧѧѧϋΎϔΗέϞΠѧѧѧѧδΗϢѧѧѧѧϟΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
ϝϭΪѧѧѧѧϟξѧѧѧѧόΑϲѧѧѧѧϓϞΠѧѧѧѧγΎѧѧѧѧϤϨϴΑˬΔϘΑΎѧѧѧѧδϟΩϮѧѧѧѧϘόϟϲѧѧѧѧϓΖΛΪѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧΘϟΕΩΎѧѧѧѧϳΰϠϟϞѧѧѧѧΛΎϤϣ
ΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϞѧѧѧѧѧΜϣˬξϔΨϨѧѧѧѧѧϤϟ˯ΩϷΕΫΓήϴϐѧѧѧѧѧμϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϦѧѧѧѧѧϣΩΪѧѧѧѧѧϋϕϼѧѧѧѧѧϏ·ΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟ
ˬΔϳΩϮόѧѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧѧϓΩϮόѧѧѧѧѧγ˯ΎѧѧѧѧѧϨϴϣϭϲѧѧѧѧѧΠϔΨϟϭˬήѧѧѧѧѧΰΠϟϲѧѧѧѧѧϓαΎѧѧѧѧѧϨϴϣ
ϪѧѧѧѧΟϮΘϟΎΑΓήѧѧѧѧΘϔϟϩάѧѧѧѧϫΕΰѧѧѧϴϤΗΎѧѧѧѧϤϛϕήѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧϓΓϭΎϤѧѧѧѧδϟϭΔѧѧѧѧϴϧΎΒΤϟϭΪѧѧѧϧϮϟϭ
ϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴϠϳϮΤΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟήϳϮѧѧѧѧτΗϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΪѧѧѧѧϴϘόΗΔѧѧѧѧΟέΩΰѧѧѧѧϳΰόΗϮѧѧѧѧΤϧ
ϞѧѧѧϛϲѧѧѧϓΐѧѧѧϠτϟϞѧѧѧϜϴϫϲѧѧѧϓήѧѧѧϴϐΘϟϊѧѧѧϣϖѧѧѧϓϮΘϳΎѧѧѧϤΑΕΎϘΘѧѧѧθϤϟΝΎѧѧѧΘϧ·ϞѧѧѧϜϴϫϞϳΪѧѧѧόΗϑΪѧѧѧϬΑ
ΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϤΑϡΰѧѧѧѧѧΘϟϻϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭˬΔѧѧѧѧѧϴϤϟΎόϟϭΔѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟϕϮѧѧѧѧѧγϷϦѧѧѧѧѧϣ
ϲѧѧѧѧѧϓΐϮѧѧѧѧѧθϟΐѧѧѧѧѧδϧξϴѧѧѧѧѧϔΨΗϭˬΔѧѧѧѧѧΌϴΒϟϰѧѧѧѧѧϟ·ΕΎѧѧѧѧѧΛϮϠϤϟΡήѧѧѧѧѧρϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧΤϟΎΑΔѧѧѧѧѧλΎΨϟ
ϪѧѧѧѧΟϮΘϟϭˬΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗϭˬΔѧѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧѧθϤϟ
ΎϬϗήΣϦϣϻΪΑΩϮϗϮϛΎϬϣΪΨΘγϻ ΔϠόθϟΕίΎϏωΎΟήΘγϊϳέΎθϣϖϴΒτΗϮΤϧ
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ϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧπϋϷϝϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϟѧѧѧѧλϭ
ΔΒѧѧѧѧδϨΑˬϱΏϥϮѧѧѧѧϴϠϣ 8.28ϰѧѧѧѧϟ·ΓΎϔѧѧѧѧμϣ 52ΎϫΩΪѧѧѧѧϋώϟΎѧѧѧѧΒϟ 2018ϡΎѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧϳΎϬϧϚѧѧѧѧΑϭ
ΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧϣ91.66
ϲ˰ѧѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲ˰ѧѧѧѧѧϓΎμϤϟΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΖѧѧѧѧѧϐϠΑΎѧѧѧѧѧϤϛϱΏϥϮѧѧѧѧѧϴϠϣ 9.133ώϟΎѧѧѧѧѧΒϟ
ˬΓΎ˰ѧѧѧѧϔμϣ 11ΎϫΩΪ˰ѧѧѧѧϋώ˰ѧѧѧѧϟΎΒϟˬϚѧѧѧѧΑϭϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧπϋϷήѧѧѧѧϴϏϯή˰ѧѧѧѧΧϷΔ˰ѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪ˰ѧѧѧѧϟ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ϞϜѧѧѧѧѧθϳ9.34ΔΒѧѧѧѧѧδϨΑˬϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 853
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΔΒѧѧѧѧδϧ 2-4ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳ 2018ϡΎѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧϳΎϬϧϲѧѧѧѧϓˬϱΏϥϮѧѧѧѧϴϠϣ
ϢϟΎόϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϲϟΎϤΟ·ϰϟ·ΔϴΑήόϟϝϭΪϟ
ϢϟΎόϟ ϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΔΒδϧ :2-4 ϞϜθϟ
ϱΏϥϮϴϠϣ 2018ϡΎϋ

ΔϴΑήόϟϝϭΪϟ
9.13
10
ϢϟΎόϟϝϭΩϲϗΎΑ
83.76
90

ΔϗΎτϟϲϟΎϤΟ·Ϧϣ35ΔΒѧѧѧѧѧѧδϨΑˬϰϟϭϷΔΒΗήϤϟΔϳΩϮόѧѧѧѧѧѧδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϞΘΤΗ
ΔΒδϨΑˬΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩΎϫΪόΑϲΗ΄ΗϚΑϭϲϓ˯ΎπϋϷϝϭΪϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟ
ΐδϧωίϮΗ 3-4ϞϜθϟϦϴΒϳ10ΔΒδϨΑˬΔΜϟΎΜϟΔΒΗήϤϟϲϓ ϕήόϟ ΔϳέϮϬϤΟϢΛˬ14
.2018ϡΎϋϚΑϭϲϓ˯ΎπϋϷϝϭΪϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ

البحـث الثاني

92.89ώϟΎѧѧѧѧΒϟϢϟΎѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧϣ9.8ΔΒѧѧѧѧδϧΔѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧϟ
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2018ϡΎϋϚΑϭϲϓ˯ΎπϋϷϝϭΪϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΐδϧωίϮΗ :3-4ϞϜθϟ

ΔѧѧѧѧѧΒΗήϤϟϥΎѧѧѧѧѧϤϋΔϨτϠѧѧѧѧѧγϞѧѧѧѧѧΘΤΘϓ˯ΎѧѧѧѧѧπϋϷήѧѧѧѧѧϴϏΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧѧϠϟΔΒѧѧѧѧѧδϨϟΎΑΎѧѧѧѧѧϣ
ϲѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧπϋϷήѧѧѧѧϴϏϝϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧϣ36ΔΒѧѧѧѧδϨΑϰѧѧѧѧϟϭϷ
4-4ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳ18ΔΒѧѧѧѧδϨΑΔѧѧѧѧϴΑήϐϤϟΔѧѧѧѧϜϠϤϤϟΎϫΪѧѧѧѧόΑϲΗ΄ѧѧѧѧΗˬ2018ϡΎѧѧѧѧϋϚѧѧѧѧΑϭ
2018ϡΎϋ˯ΎπϋϷήϴϏΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΐδϧωίϮΗ
2018ϡΎϋ˯ΎπϋϷήϴϏΔϴΑήόϟϝϭΪϟ ϲϓΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΐδϧωίϮΗ :4-4ϞϜθϟ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

240

ΔϴΑήόϟςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΕΎϳΪΤΗ2-4
ϰϟ·ΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓςϔϨϟϲϓΎѧѧѧμϣϢψόϣϲϓ ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛνΎϔΨϧΏΎΒѧѧѧγΩϮόΗ
ΎϬΘϗΎρνΎϔΨϧϭˬήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓ ΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟΔΒϛϮϣϡΪϋ ϭˬϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϡΪϗ
ϦϴΑΔѧѧѧѧѧѧѧδϓΎϨϤϟΏΎϴϏΐΒѧѧѧѧѧѧѧδΑϞϴϐѧѧѧѧѧѧѧθΘϟϒϴϟΎϜΗξϴϔΨΗϰϟ·ϊϓΪϟϒόѧѧѧѧѧѧѧοϭˬΔϳήϳήϜΘϟ
ϢϫϲϠϳΎϤϴϓϭΔϴϣϮϜΣΕΎδγΆϣϰϟ·ΩϮόΗϲϓΎμϤϟϩάϫϢψόϣΔϴϜϠϣϥΚϴΣˬϲϓΎμϤϟ

ΕΪόϤϟϚϟΎϬΗϭϡΪϗ x
ΔѧѧѧѧΜϳΪΤϟ ΕέϮѧѧѧѧτΘϠϟΎѧѧѧѧϬΘΒϛϮϣϡΪѧѧѧѧϋϭΔѧѧѧѧϴΑήόϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟ ϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪόϟ ϡΪѧѧѧѧϗϲΗ΄ѧѧѧѧϳ
ΦϳέΎѧѧѧѧΗΩϮѧѧѧѧόϳΚѧѧѧѧϴΣˬϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϩάѧѧѧѧϫϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛνΎѧѧѧѧϔΨϧΏΎΒѧѧѧѧγΔѧѧѧѧϣΪϘϣϲѧѧѧѧϓ
ΐѧѧѧϠτϟϲϣΎѧѧѧϨΗϊѧѧѧϣϭϲѧѧѧοΎϤϟϥήѧѧѧϘϟΕΎϴϨϴΘѧѧѧγϭΕΎϴϨϴѧѧѧδϤΧΓήѧѧѧΘϓϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϤψόϣ˯Ύѧѧѧθϧ·
άѧѧѧѧΧϷϥϭΩΎѧѧѧѧϬϴϠϋΔѧѧѧѧϴϟΎΘΘϤϟΕΎόѧѧѧѧγϮΘϟϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪόϟϝΎѧѧѧѧΧΩ·ϢѧѧѧѧΗΔѧѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧѧθϤϟϰѧѧѧѧϠϋ
ΔϴΟΎΘϧϹΕΪΣϮϟϦϴΑΎϤϴϓϱέήΤϟϞϣΎϜΘϟ έΎΒΘϋϻΎΑ
ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϢΠΣ νΎϔΨϧx
ξѧѧѧѧόΑϲѧѧѧѧϓϭ ˬΔѧѧѧѧϴϠΤϤϟϕϮѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧΟΎΣΔѧѧѧѧϴΒϠΘϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϢѧѧѧѧψόϣΖΌѧѧѧѧθϧ
ˬΔѧѧѧѧϴΎϨϟϖρΎѧѧѧѧϨϤϟϦϴѧѧѧѧΑΎѧѧѧѧϴϓήϐΟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϊѧѧѧѧϳίϮΗϰѧѧѧѧϟ·΄ѧѧѧѧΠϠΗΔѧѧѧѧϣϮϜΤϟΖѧѧѧѧϧΎϛΕϻΎѧѧѧѧΤϟ
ϞѧѧѧϘϧϒϴϟΎѧѧѧϜΗήϴϓϮѧѧѧΗϭˬΔѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧθϤϟϦѧѧѧϣϖρΎѧѧѧϨϤϟϚѧѧѧϠΗΔѧѧѧΟΎΣΔѧѧѧϴΒϠΗϑΪѧѧѧϬΑϚѧѧѧϟΫϭ
ˬΎϬΎѧѧѧθϧ·ϒϴϟΎѧѧѧϜΗωΎѧѧѧϔΗέϭΕΎϘΘѧѧѧθϤϟϞѧѧѧϘϧΐѧѧѧϴΑΎϧρϮѧѧѧτΧήϓϮѧѧѧΗϡΪѧѧѧόϟ ˱ ήѧѧѧψϧˬΕΎϘΘѧѧѧθϤϟ
ξѧѧѧѧόΑ ϱϮѧѧѧѧΘΤΗΪѧѧѧѧϗϭ .ϢѧѧѧѧΠΤϟΓήϴϐѧѧѧѧλϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϦѧѧѧѧϣήѧѧѧѧϴΒϛΩΪѧѧѧѧϋ˯Ϯѧѧѧѧθϧϰѧѧѧѧϟ·ϯΩΎѧѧѧѧϤϣ
άѧѧѧϫϭ ˬϱΏϒѧѧѧϟ 20-10ϦѧѧѧϋΎѧѧѧϬΘϗΎρΪѧѧѧϳΰΗϻˬήѧѧѧϴτϘΗΕΪѧѧѧΣϭΓΪѧѧѧϋϰѧѧѧϠϋϲϓΎѧѧѧμϤϟ
ϲϓΎѧѧѧμϤϟ ˱ ήѧѧѧϴΜϛϕϮѧѧѧϔΗΕϻΪѧѧѧόϤΑΔѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧϗΎτϟϭΩϮѧѧѧϗϮϠϟϙϼϬΘѧѧѧγΐѧѧѧϠτΘϳϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑ
ΓήϴΒϛΔϳήϳήϜΗΔϗΎρΕΫΓΪΣϭήϴτϘΗΓΪΣϭϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟ
 ϚΑϭ ϝϭήΘΒϠϟΓέΪμϤϟΔϴΑήόϟέΎτϗϷΔϤψϨϣΎϬΗΪ˰ ϋΔ˰ γέΩΞΎ˰ ΘϧΕή˰ Ϭυ
ΕΫˬΓΎϔμϣ 63ΎϫΩΪϋώϟΎΒϟ ˬΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓςϔϨϟϲϓΎѧ ˰μϣϦϣ48ϥ 2018ϡΎϋ
Δτ˰ γϮΘϤϟϲϓΎ˰ μϤϟΔΒδϧώϠ˰ ΒΗΎϤϨϴΑˬ ϱΏϒϟ 100ϦϣϞϗ ΔπϔΨϨϣΔϳήϳήϜΗΔϗΎρ

البحـث الثاني

.ΔϴΑήόϟςϔϨϟήϳήϜΗϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛνΎϔΨϧΏΎΒγ
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ΎϣϲϓΎѧѧѧ˰μѧѧѧ˰ϤϟΩΪѧѧѧ˰ϋϲϟΎѧѧѧ˰Ϥѧѧѧ˰Ο·Ϧϣ26ϲϟϮѧѧѧ˰ѧѧѧ˰Σ ϱΏϒϟ 200-100 Ϣѧѧѧ˰ѧѧѧ˰ΠΤϟ
ϞΜ˰Ϥ˰Θϓ ϱΏϒϟ 200 ϦϋΔϳή˰ϳή˰ϜΘϟΎϬ˰Θ˰ϗΎρΪ˰ϳΰ˰ΗϲΘϟϢ˰˰ΠΤϟΓή˰ϴ˰ΒϜϟϲϓΎ˰μϤϟ
ϲϓΎμϣϒϴϨμΗ 5-4 ϞϜѧ˰θϟ ϦϴΒϳ˯ΎπϋϷϝϭΪϟςϔϧϲϓΎѧ˰μϣϲϟΎѧ˰ϤΟ·Ϧϣ26 ςϘϓ
ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ ϢΠΣΐδΣ ΔϴΑήόϟϝϭΪϟ
ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ ϢΠΣΐδΣ ΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓΎμϣϒϴϨμΗ :5-4 ϞϜθϟ

ΓήϴΒϛ
26 Γήϴϐλ
48
ΔτγϮΘϣ
26

ΔϧΎϴμϟΕΎϴϠϤϋΓέΩ·ΞϣήΑϒόο x
ΔѧѧѧѧѧϳέϭΪϟΔϧΎϴѧѧѧѧѧμϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋΓέΩ·ΞϣήѧѧѧѧѧΑ ϒόѧѧѧѧѧοΕϻΎѧѧѧѧѧΣξѧѧѧѧѧόΑϦѧѧѧѧѧϋΞΘѧѧѧѧѧϨϳ
ϰѧѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧѧϤϣˬΔѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϠϟ ΔѧѧѧѧѧέΎτϟΕΎѧѧѧѧѧϔϗϮΘϟΙϭΪѧѧѧѧѧΣέήѧѧѧѧѧϜΗˬΔѧѧѧѧϴΎϗϮϟϭ
ΩϮѧѧѧѧѧϤϟήѧѧѧѧѧϳήϜΗΓΩΎѧѧѧѧѧϋ·ϭˬϞϴϐѧѧѧѧѧθΘϟϭϒѧѧѧѧѧϴϗϮΘϟΕήѧѧѧѧѧΘϓ˯ΎѧѧѧѧѧϨΛΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγωΎѧѧѧѧѧϔΗέ
ϒϴϗϮΘϟϭωϼϗϹ˯ΎϨΛΞΘϨΗϲΘϟ ΔϴγΎϴϘϟΕΎϔλϮϤϟϦϋΔΟέΎΨϟ
ΔϴϠϳϮΤΘϟΕΎϴϠϤόϟΔϗΎρκϘϧ x
ϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϴϠϳϮΤΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧϗΎρκѧѧѧѧϘϧϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϴΑήόϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟ Ϣѧѧѧѧψόϣ ϲϧΎѧѧѧѧόΗ
ϰѧѧѧѧϠϋΎѧѧѧѧϬϤψόϣΪѧѧѧѧϤΘόϳϭˬΔѧѧѧѧϨϴϤΛΔѧѧѧѧϔϴϔΧΕΎϘΘѧѧѧѧθϣϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϠϴϘΜϟήѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧѧϔϠΨϣϝϮѧѧѧѧΤΗ
ϦѧѧѧѧѧϣΩΪѧѧѧѧѧϋ˯ΎϨΜΘѧѧѧѧѧγΎΑˬΔτϴѧѧѧѧѧδΒϟΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟϭϲΪѧѧѧѧѧΘΑϻήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋ
ΔѧѧѧѧѧϟϭΩϭˬϦϳήѧѧѧѧѧΤΒϟΔѧѧѧѧѧϜϠϤϣϭˬΖѧѧѧѧѧϳϮϜϟΔѧѧѧѧѧϟϭΩϭˬΔϳΩϮόѧѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟ ΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ
ΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟϭ ˬΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϭˬήτϗ
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ΔϴΑήόϟςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗ Ε˯ήΟ· :3-4
ϦѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧϳΪόϟϦѧѧѧѧѧϋϥϼѧѧѧѧѧϋϹΓήѧѧѧѧѧϴΧϷΕϮϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧѧλΕΪϬѧѧѧѧѧη
ˬϩίΎѧѧѧΠϧ·ϢѧѧѧΗΎѧѧѧϣΎѧѧѧϬϨϣˬΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϦϤѧѧѧπΘΗϲѧѧѧΘϟήϳϮѧѧѧτΘϟϊϳέΎѧѧѧθϣ
ςϴτΨΘϟϭΔγέΪϟΔϠΣήϣϲϓϭˬάϴϔϨΘϟέϮρϲϓϮϫΎϣΎϬϨϣϭ
ήϳϮѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧϴϔϨΗ˯έϭϒѧѧѧѧϘΗϲѧѧѧѧΘϟϑΪѧѧѧѧϫϷϑϼΘѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋ

ΕέϮѧѧѧѧτΘϟϝΎѧѧѧѧΧΩ·ϊѧѧѧѧϣϖѧѧѧѧϓϮΘϳΎѧѧѧѧϤΑˬΔѧѧѧѧϤΎϘϟΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϞѧѧѧѧϴϫ΄ΗΓΩΎѧѧѧѧϋ· x
ΕΰѧѧѧѧѧѧϴϬΠΘϟΐѧѧѧѧѧѧϴϛήΗϭˬΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗΚѧѧѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧѧѧϣˬΔѧѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟΔѧѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟ
ΔΌϴΒϟϰϟ·ΕΎΛϮϠϤϟΡήρϒϴϔΨΗϰϠϋΓΪϋΎδϤϟ
ωΎΟήΘѧѧѧѧѧѧγϥΎϤѧѧѧѧѧѧοϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟϦϴѧѧѧѧѧѧΑϱέήѧѧѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧѧѧϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗ x
.ΎϬϗήΣ Ϧϣ ˱ϻΪΑϥήϓϷϲϓΩϮϗϮϛΎϬϨϣΓΩΎϔΘγϼϟΔϠόθϟΕίΎϏ
ΕΎϘΘѧѧѧθϣϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϠϴϘΜϟήѧѧѧϴτϘΘϟΕΎѧѧѧϔϠΨϣϞѧѧѧϳϮΤΗΕΎѧѧѧϴϠϤόϛΓΪѧѧѧϳΪΟΕΪѧѧѧΣϭΔϓΎѧѧѧο· x
ίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑΐϳάѧѧѧѧѧϬΗΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭˬΔѧѧѧѧѧϔϴϔΧ
ϒϴψϨϟΩϮϗϮϟΝΎΘϧ·ϦϣΓΎϔμϤϟϦϴϜϤΘϟˬΔϠϜϟϭΓήϣίϭ
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧϗΎρϊѧѧѧѧϣΐѧѧѧѧγΎϨΘϳΎѧѧѧѧϤΑˬΓΪϧΎѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧΣϮϟϞѧѧѧѧϴϫ΄ΗΓΩΎѧѧѧѧϋ·ϭϊϴѧѧѧѧγϮΗ x
ΝΰѧѧѧѧѧѧϣΕΎѧѧѧѧѧѧτΤϣϭˬΔѧѧѧѧѧѧϴΎΑήϬϜϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϭέΎѧѧѧѧѧѧΨΒϟΪѧѧѧѧѧѧϴϟϮΗΕΪѧѧѧѧѧѧΣϮϛˬΓΪѧѧѧѧѧѧϳΪΠϟ
ΩϮѧѧѧѧϗϮϟϊѧѧѧѧϳίϮΗΕΎϜΒѧѧѧѧηϭˬϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϭΔѧѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧѧθϤϟϦϳΰѧѧѧѧΨΗϭήϴѧѧѧѧπΤΗϭ
ΎϫήϴϏϭˬΔϠόθϟΕίΎϏϒϳήμΗϭϊϴϤΠΗΕΎϣϮψϨϣϭˬ˯ΎϤϟϭ˯ϮϬϟϭ
ΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϡΰѧѧѧѧΘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧΜϳΪΤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϖѧѧѧѧϴΒτΗ x
.ΔΌϴΒϟΔϣϼγΩΪϬΗϲΘϟέΎτΧϷϦϣΪΤϟϭˬΔϣϼδϟϭΔΤμϟήϴϳΎόϤΑ
ϙϼϬΘѧѧѧѧγξϴѧѧѧѧϔΨΗϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟΓέϮѧѧѧѧτΘϤϟΔϧΎϴѧѧѧѧμϟΓέΩ·ΞϣήѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧϴΒτΗ x
ΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠϣΎόϟΕΪѧѧѧѧόϤϟΔѧѧѧѧϳΰϫΎΟϦϴѧѧѧѧδΤΗϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣˬΔѧѧѧѧϗΎτϟ
.ΔϗΎτϟέΪϫΐΒδΗϲΘϟΔέΎτϟΕΎϔϗϮΘϟϦϣΪΤϟϭˬΓΪϧΎδϤϟϭ
ΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΔϋΎϨμϟϭήϳήϜΘϟϲϓΎμϣϦϴΑϞϣΎϜΘϟΰϳΰόΗ x

البحـث الثاني

:ΔϴϟΎΘϟΔϴγΎγϷΕΎϬΟϮΘϟϲϓκΨϠΘΗΎϬϧϻ·ˬΔϴΑήόϟϲϓΎμϤϟ
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ΔϴΑήόϟςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ4-4
˱ ΎѧѧѧѧѧόΒΗΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΚѧѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϒѧѧѧѧѧϠΘΨΗ
ˬ˱ΎϴϤϟΎϋΓΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϤϟΔѧѧѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟϢϴѧѧѧѧѧѧϘϟϞѧѧѧѧѧѧπϓϦѧѧѧѧѧѧϣΏήѧѧѧѧѧѧΘϘϳΎϬѧѧѧѧѧѧπόΒϓˬΓΪѧѧѧѧѧѧϳΪϋϞѧѧѧѧѧѧϣϮόϟ
ϰѧѧѧѧѧϟ· ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ ϝΪѧѧѧѧѧόϣωΎѧѧѧѧѧϔΗέϰѧѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧѧΗΕϼϜѧѧѧѧѧθϣϦѧѧѧѧѧϣϲϧΎѧѧѧѧѧόϳΎϬѧѧѧѧѧπόΑϭ
ΔϳΩΎμΘϗ·ήϴϏΕΎϳϮΘδϣ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϭΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϻϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟϊѧѧѧѧѧοϮϟϢϴѧѧѧѧѧϴϘΘϟϭ
ΔϜϠϬΘѧѧѧδϤϟΔѧѧѧϗΎτϟΔѧѧѧϴϤϛΏΎѧѧѧδΣϢѧѧѧΗΔѧѧѧϳέΎϴόϤϟϢϴϘϟΎѧѧѧΑΔѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧϟϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟ
ΓΎϔѧѧѧμϣϞѧѧѧϛϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣΏΎѧѧѧδΣϢѧѧѧΗΎѧѧѧϤϛˬϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑήѧѧѧϳήϜΘϟ
:ΔϴϟΎΘϟ ΕΎϴοήϔϟ ϰϠϋ ˱ ΩΎϤΘϋ ϚϟΫϭ ˬϲϓΎμϤϟ ϩάϫ Ϧϣ
ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγ x
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠΛΎϤϤϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΔѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟΩΎѧѧѧѧϤΘϋϢѧѧѧѧΗ
ήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟϭˬϲѧѧѧѧѧϏήϔϟϭϱϮѧѧѧѧѧΠϟήѧѧѧѧѧϴτϘΘϟˬΔϴѧѧѧѧѧγΎγϷήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤόϟΔΒѧѧѧѧѧδϨϟΎΑϢϟΎѧѧѧѧѧόϟ
ΐϳάѧѧѧѧѧϬΘϟϭˬϲϨϴΟϭέΪѧѧѧѧѧϴϬϟήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟϭˬϊΎѧѧѧѧѧϤϟίΎѧѧѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧѧѧϣΎόϟΎΑήϴѧѧѧѧѧδϜΘϟϭˬϱέήѧѧѧѧѧΤϟ
ΓήϣίϷϭˬΔϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔΠϟΎόϤϟϭˬϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ
 ήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟϖϴΒτΗέϭΩ x
ϲѧѧѧϨϣΰϟήѧѧѧϤόϠϟ ˱ ΎѧѧѧόΒΗήѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϝΪѧѧѧόϣνήѧѧѧΘϓϢѧѧѧΗ
ΔѧѧѧѧϤϳΪϘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΎϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϖѧѧѧѧϴΒτΗϯΪѧѧѧѧϣϭˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϠϟ
ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγνήѧѧѧΘϓϢѧѧѧΗΪѧѧѧϘϓ˯ΩϷϦϴѧѧѧδΤΗϭήϳϮѧѧѧτΗωϭήѧѧѧθϤϟϊѧѧѧπΨΗϢѧѧѧϟϲѧѧѧΘϟ
ΎѧѧѧѧϣϢϟΎѧѧѧѧόϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΪѧѧѧѧϤΘόϤϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγςѧѧѧѧγϮΘϤϟϰѧѧѧѧμϗϷΪѧѧѧѧΤϟΪѧѧѧѧϨϋΎѧѧѧϬϴϓ
ΎѧѧѧѧϬϧνήѧѧѧѧΘϓΪѧѧѧѧϘϓΔϴѧѧѧѧοΎϤϟβѧѧѧѧϤΨϟΕϮϨѧѧѧѧδϟϝϼѧѧѧѧΧΖΌѧѧѧѧθϧϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧΜϳΪΤϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟ
ΔτѧѧѧѧγϮΘϤϟϢϴѧѧѧѧϘϟνήѧѧѧѧΘϓϢѧѧѧѧΗΎѧѧѧѧϤϨϴΑΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγςѧѧѧѧγϮΘϤϟϰѧѧѧѧϧΩϷΪѧѧѧѧΤϟϚϠϬΘѧѧѧѧδΗ
ΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϖѧѧѧѧϴΒτΗϭήϳϮѧѧѧѧτΗϊϳέΎѧѧѧѧθϤϟΖόѧѧѧѧπΧϲѧѧѧѧΘϟΔѧѧѧѧϤϳΪϘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϙϼϬΘѧѧѧѧγϼϟ
ςѧѧѧѧγϮΘϣ 1-4ϝϭΪѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧΒϳΔϴѧѧѧѧοΎϤϟβѧѧѧѧϤΨϟΕϮϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΗέϮτΗΐδΣήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
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ΔϗΎτϟ Γ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΗέϮτΗΐδΣήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγςγϮΘϣ :1-4ϝϭΪΠϟ
ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ
ΔτγϮΘϣ
114
92
166
269
168
170
175
88

ΓέϮτΘϣ
82
51
114
213
159
110
102
61

ΕΎϴϠϤόϟ

ϱϮΟήϴτϘΗ
ϲϏήϓήϴτϘΗ
ϱέήΣήϴδϜΗ
ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ
ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ
Γήϣί
ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ
Brandão, A., 2011έΪμϤϟ

ΓΪϧΎδϤϟΕΪΣϮϟϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγ x
Ϧѧѧѧѧѧϣ %15 ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑΓΪϧΎѧѧѧѧѧδϤϟΕΪѧѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγνήѧѧѧѧѧΘϓϢѧѧѧѧѧΗ
ΓΎϔμϤϟϲϓϡΎΨϟςϔϨϟϦϣϞϴϣήΑήϳήϜΘϟΔϣίϼϟΔϗΎτϟϲϟΎϤΟ·
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣΏΎδΣ x
ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠϳϮΤΘϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟΎϛˬΔѧѧѧѧѧѧѧϘΣϼϟήѧѧѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧѧѧѧϗΎρΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧϳίϥΎѧѧѧѧѧѧѧϤΑ
ϞѧѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ϊѧѧѧѧѧϓέϰѧѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧѧΗˬΔѧѧѧѧѧϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭ
ϦѧѧѧѧϋήѧѧѧѧΒόϳϻϙϼϬΘѧѧѧѧγϻϝΪѧѧѧѧόϣϥΈѧѧѧѧϓˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣέήѧѧѧѧϜϣϞѧѧѧѧϴϣήΑ
ˬΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΕΎѧѧѧϴϨϘΗϖѧѧѧϴΒτΗϯΪѧѧѧϣϭˬΓΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΓ˯Ύѧѧѧϔϛ
ΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧϔϛϦѧѧѧϋήѧѧѧΒόϳϱάѧѧѧϟ EEIΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣΏΎѧѧѧδΣϢѧѧѧΗάѧѧѧϬϟϭ
ήѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧϗΎρέΎѧѧѧΒΘϋϻΎΑάѧѧѧΧϷϊѧѧѧϣˬΔѧѧѧϴΟΫϮϤϨϟΔѧѧѧϳέΎϴόϤϟϲϓΎѧѧѧμϤϟΎΑΔѧѧѧϧέΎϘϣ
ΔϴϟΎΘϟΔϟΩΎόϤϟΐδΣ NCI1 ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣϡΪΨΘγΎΑΔϘΣϼϟ
100* ϱέΎϴόϤϟϙϼϬΘγϻ ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣϲϠόϔϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ  ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣΔϤϴϗΐδΣςϔϨϟϲϓΎμϣϒϴϨμΗ 2-4 ϝϭΪΠϟϦϴΒϳ

1

Nelson Complexity Index

البحـث الثاني

ΔϤϳΪϗ
186
113
230
342
321
209
236
164
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ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣΐδΣςϔϨϟϲϓΎμϣϒϴϨμΗ2-4ϝϭΪΠϟ
ΕΎψΣϼϣ

ϢϴϴϘΘϟ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΕΎϴϨϘΘϟΙΪΣΎϬϴϓϖΒτϳΓΪϳΪΟΔϴΟΫϮϤϧΓΎϔμϣ

ϲϟΎΜϣ

100

ΓέϮτΘϣΕΎϴϨϘΗΎϬϴϓϖΒτϳΓΪϳΪΟΔϴΟΫϮϤϧΓΎϔμϣ

ίΎΘϤϣ

149-100

ΕϼϳΪόΗΎϬϴϠϋϞΧΩΔϤϳΪϗΓΎϔμϣ

ΪϴΟ

200-150

ΔϴϓΎο·ΕϼϳΪόΗϰϟ·ΔΟΎΤΑΓΎϔμϤϟ

ςγϮΘϣ

250-200

ήϳϮτΗϊϳέΎθϣΎϬϴϠϋϖΒτϳϢϟΓΎϔμϤϟ

ϒϴόο

300-250

ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΔϔϴΜϛΓΎϔμϤϟ

ϒόοϷ

300ϦϣϰϠϋ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΗϖϴΒτΘΑΎϬϴϠϋϝϮμΤϟϦϜϤϳϲΘϟΓΪΎϔϟέΪϘϣϢϴϴϘΘϟϭ
ήϳϮτΘϟΪόΑϊϗϮΘϤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓήϴϓϮΘϟϝΪόϣήϳΪϘΗϢΗΔϤΎϘϟΔϴΑήόϟϲϓΎμϤϟϲϓ
ϢϴϗνήΘϓΎΑˬϡΎΨϟςϔϨϟϦϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΘϟΓέϮτΘϤϟΕΎϴϨϘΘϟϖϴΒτΗϭ
ΔϤϴϗ ϊϣ ΞΗΎϨϟ ΔϧέΎϘϣϭ ˬΔϴΟΫϮϤϨϟ ΔϴϤϟΎόϟ ϲϓΎμϤϟ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ΔϗΎτϟ ϙϼϬΘγϻ
ΔϴϟΎΘϟΔϟΩΎόϤϟΐδΣϚϟΫϭήϳϮτΘϟϞΒϗϙϼϬΘγϻ
ήϳϮτΘϟΪόΑϙϼϬΘγϻ -ήϳϮτΘϟϞΒϗϙϼϬΘγϻ  ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ ϊϗϮ ΘϤϟήϴϓϮΘϟ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ϖϴΒτΗΔΠϴΘϧΎϫήϴϓϮΗϊϗϮΘϤϟΔϗΎτϟΔϴϤϛϲϟΎϤΟ·Ύϣ
ΔϴϟΎΘϟΔϟΩΎόϤϟΐδΣΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣϦϣΓΎϔμϣϞϜϟΎϬΑΎδΣϢΗΪϘϓ
έήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγϲϓϊϗϮΘϤϟήϴϓϮΘϟ ΓΎϔμϤϠϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ ϲϓήϴϓϮΘϟϲϟΎϤΟ·
ΔϨδϟϲϓϞϴϐθΘϟϡΎϳΩΪϋ  ϱΏ ΓΎϔμϤϠϟΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ ϡΎΨϟςϔϨϟϦϣ

Γ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΔϴϤϛΏΎδΣϢΗϩϼϋΓέϮϛάϤϟΕΎϴοήϔϟϖϴΒτΘΑϭ
ΓΎϔμϤϟ Ϣϴϗ ϊϣ ΎϬΘϧέΎϘϣϭ ΔϴΑήόϟ ϝϭΪϟ ϲϓΎμϣ Ϧϣ ΓΎϔμϣ Ϟϛ ϲϓ ΔϗΎτϟ ϙϼϬΘγ
ΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟ ϝΎΧΩ·ϭΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟ ήϳϮτΗϥΏΎδΤϟΞΎΘϧΖϨϴΑΪϗϭΔϳέΎϴόϤϟ
ϝϭΪϟϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘγξϔΧϲϓϢϫΎδϳϥϦϜϤϳΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴ δΤΘϟ
ϥϮϴϠϳήΗ 898ϲϟϮΣϦϣϚΑϭϝϭήΘΒϠϟΓέΪμϤϟΔϴΑήόϟέΎτϗϷΔϤψϨϣϲϓ˯ΎπϋϷ
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ˬΔϨδϟ ϲϓ ΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣ ΓΪΣϭ ϥϮϴϠϳήΗ 582ϰϟ·ΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
55.43ϝΩΎόϳΎϣϭˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 316ϲϟϮΣήϴϓϮΗϲϟΎΘϟΎΑϭ
ϰϠϋϲϜϳήϣέϻϭΩέΎϴϠϣ 2.77ΎϫέΪϗΔϴϟΎϤΟ·ΔϔϠϜΑˬΔϨδϟϲϓςϔϧΊϓΎϜϣϞϴϣήΑϥϮϴϠϣ
ϲϜϳήϣέϻϭΩ 50ϞϴϣήΒϟήόγαΎγ
ήϴϏ ΔϴΑήόϟ ϝϭΪϟ ϲϓ ςϔϨϟ ϲϓΎμϣ ϲϓ ΔϗΎτϟ ϙϼϬΘγ ξϔΧ ϲϟΎϤΟ· ώϠΒϳϭ
ϥϮϴϠϳήΗ 54.7ϰϟ·ΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 87.6 ϲϟϮΣϦϣ˯ΎπϋϷ
ΔϴϟΎϤΟ·ΔϔϠϜΑˬΔϨδϟϲϓςϔϧΊϓΎϜϣϞϴϣήΑϥϮϴϠϣ 5.76ϝΩΎόϳΎϣϭˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑ
ϲϜϳήϣέϻϭΩ 50ϞϴϣήΒϟήόγαΎγϰϠϋϲϜϳήϣέϻϭΩϥϮϴϠϣ 288ΎϫέΪϗ
ΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 986ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘγξϔΧέΪϘϣώϠΒϴϓΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϟΎϤΟ·Ύϣ
ώϠΒϳϭ ˬΔϨδϟ ϲϓ ΔϴϧΎτϳήΑ ΔϳέήΣ ΓΪΣϭ ϥϮϴϠϳήΗ 636ϰϟ· ΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣ
61.19ΊϓΎϜϳ ΎϣϭˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 350ϲϟϮΣήϴϓϮΘϟέΪϘϣ
ϲϓϲϜϳήϣέϻϭΩέΎϴϠϣ 3.059ΎϫέΪϗΔϴϟΎϤΟ·ΔϤϴϘΑΔϨδϟϲϓςϔϧΊϓΎϜϣϞϴϣήΑϥϮϴϠϣ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ 3-4ϝϭΪΠϟϦϴΒϳϲϜϳήϣέϻϭΩ 50ςϔϨϟϞϴϣήΑήόγαΎγϰϠϋΔϨδϟ
ΔϴΑήόϟϝϭΪϟϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭΔϴϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΕήηΆϣϭ
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ΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 32.91ϲϟϮΣήϴϓϮΗϲϟΎΘϟΎΑϭˬΔϨδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
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2
2
5
8
52
1
3
2
2
1
2
11

الدول العربية 63 9131.40
*و.ح.ب= وحدة حرارية بريطانية
*ب.م.ن= برميل مكافئ نفط

قطر
الكويت
ليبيا
مصر
إجمالي أوابك
اﻷردن
السودان
ﻋمان
المغرب
موريتانيا
اليمن
ﻋربية أخرى
429
736
380
769
8279
90.4
140
303
154
25
140
852.4

1119
260
34
651
2859
240
802

5
1
1
6
8
2
12

ﻋدد المصافي

اﻹمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق

الدولة

الطاقة التكريرية
ألف ب/ي

323.14

312
466
294
359
349
362
292
321
346
364
285
328

314
372
322
296
338
400
364

ألف
و.ح.ب/البرميل*

986.07

40.97
110.01
33.2
90.3
898.45
10.8
13.69
31.54
16.48
3
12.11
87.62

107.27
31.94
3.61
63.35
296.5
31.38
89.92

تريليون
و.ح.ب/السنة

الحالي

172.56

7.17
19.25
5.81
15.80
157.23
1.89
2.40
5.52
2.88
0.53
2.12
15.33

18.77
5.59
0.63
11.09
51.89
5.49
15.74

مليون
ب.م.ن/السنة*

197

173
204
139
181
190
168
126
230
195
175
138
172

192
256
151
138
255
232
170

151

ألف
و.ح.ب/البرميل

636.40

35.49
48.22
15.07
45.68
581.69
5.02
6.11
25.2
11.28
1.44
5.66
54.71

81.85
21.93
1.69
29.7
241.72
18.72
41.62

تريليون
و.ح.ب/السنة

استهﻼك الطاقة
بعد التطوير

111.37

6.21
8.44
2.64
7.99
101.80
0.88
1.07
4.41
1.97
0.25
0.99
9.57

14.32
3.84
0.30
5.20
42.30
3.28
7.28

مليون
ب.م.ن/السنة

61.19

0.96
10.81
3.17
7.81
55.43
1.01
1.33
1.11
0.91
0.27
1.13
5.76

4.45
1.75
0.34
5.89
9.59
2.22
8.45

مليون
ب.م.ن/السنة

222.42
87.59
16.80
294.44
479.33
110.78
422.63

مليون
دوﻻر/السنة

3059.60

47.95
540.66
158.64
390.43
2771.64
50.58
66.33
55.48
45.50
13.65
56.44
287.96

التوفير

الجدول  :3-4استهﻼك الطاقة ومؤشرات كفاءة الطاقة الحالية وبعد التطوير في الدول العربية

347

173
237
496
352
315
274
586
286
252
433
439
378

317
169
447
420
178
249
426

الحالي

175

134
110
232
174
164
127
245
168
153
208
210
185

166
116
210
194
132
138
198

بعد التطوير

مؤشر كفاءة الطاقة %
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ΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩ1-4-4
ΎϫέΪϗΔϳήϳήϜΗΔϗΎρϲϟΎϤΟΈΑϑΎμϣβϤΧΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩ ϚϠΘϤΗ
ΔϴΑήόϟΕέΎϣϹ ΔϟϭΩϲϓϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 4-4ϝϭΪΠϟ ϦϴΒϳϱΏϒϟ 1119
2018ϡΎϋϲϓΓΪΤΘϤϟ
ΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ4-4ϝϭΪΠϟ

 40


60



400

85

80

140
 125  678.6  148.85  142.2  1119

ϕήη βϳϭήϟ
ΏήϏ βϳϭήϟ
ϲΒυϮΑ
ΓήϴΠϔϟ
ϲΑΩ
 ωϮϤΠϤϟ

ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗˬϚΑϭέΪμϤϟ

ΓΪѧѧѧϋΔϴѧѧѧοΎϤϟβѧѧѧϤΨϟΕϮϨѧѧѧδϟϲѧѧѧϓ ΓΪѧѧѧΤΘϤϟΔѧѧѧϴΑήόϟΕέΎѧѧѧϣϹΔѧѧѧϟϭΩ ΕΰѧѧѧΠϧ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧѧѧΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϭ ˬΔѧѧѧѧѧϤΎϘϟςϔϨѧѧѧѧѧϟ ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ ˯Ω ήϳϮѧѧѧѧѧτΘϟϊϳέΎѧѧѧѧѧθϣ
ΰѧѧѧѧѧϳΰόΗϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΓέϮѧѧѧѧѧτΘϤϟΔѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ
ϡΰѧѧѧѧΘϟΰѧѧѧѧϳΰόΗϭˬϲϠϴϐѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧδΤΗΔѧѧѧѧτΧέΎѧѧѧѧρ·ϲѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧϟΫϭˬϱέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟ
ˬϝΎѧѧѧѧѧΜϤϟϞϴΒѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϠϋϊϳέΎѧѧѧѧѧθϤϟϩάѧѧѧѧѧϫϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧѧΒϠτΘϤΑϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟ
ωΎΟήΘѧѧѧѧѧγΓΪѧѧѧѧѧΣϭϭˬΔϋΎѧѧѧѧѧδϟ ϡ ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρϦ˰ѧѧѧѧѧϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧϴϘϨΗΓΪѧѧѧѧѧΣϭ˯Ύѧѧѧѧѧθϧ·
ϑΪѧѧѧѧѧϬΑ ADNOCΔѧѧѧѧϴϨρϮϟϲѧѧѧѧΒυϮѧѧѧѧΑ ϝϭήѧѧѧѧΘΑ ΔϛήѧѧѧѧηΎϬΗάѧѧѧѧϔϧϲѧѧѧѧΘϟ ΔϠόѧѧѧѧθϟΕίΎѧѧѧѧϏ
ΪΣϭϥϲϓΔϗΎτϟ Γ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭˬΓΎϔμϤϟΎϬΣήτΗϲΘϟ ΕΎΛΎόΒϧϻξϔΧ
ΔѧѧѧѧϴΑήόϟΕέΎѧѧѧѧϣϹΔѧѧѧѧϟϭΩϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧϠΒϳ
ϝΪѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧϴϠϳήΗ ϲϟϮѧѧѧѧΣΓΪѧѧѧѧΤΘϤϟ

البحـث الثاني


80


 ΓΎϔμϤϟϢγ



41

 ϱϮΟήϴτϘΗ

 ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

68


 ϲϏήϓήϴτϘΗ

 ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

40

 ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ




 



 6.22  50.6  127

 ϢϴΤϔΗ

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

 Γήϣί

 ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ
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ήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣώѧѧѧϠΒϳϭˬέήѧѧѧϜϤϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭϒѧѧѧϟ
˱ ήѧѧѧѧψϧϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧϓΎϛΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦѧѧѧѧϋήѧѧѧѧΒόΗϻϢϴѧѧѧѧϘϟϩάѧѧѧѧϫϥϻ·ˬ317ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧϔϛ
ΏήѧѧѧѧϏ βϳϭήѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟήѧѧѧѧηΆϣώѧѧѧѧϠΒϳΚѧѧѧѧϴΣˬϲϠϴϐѧѧѧѧθΘϟΎѧѧѧѧϬΩΕϭΎѧѧѧѧϔΘϟ
ήѧѧѧηΆϤϟώѧѧѧϠΒϳΎѧѧѧϤϛˬΔѧѧѧϴϟΎΜϤϟΓΎϔѧѧѧμϤϟϯϮΘѧѧѧδϣϦѧѧѧϣΏήѧѧѧΘϘΗΔѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧϫϭ104ΓΪѧѧѧϳΪΠϟ
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟήѧѧѧѧηΆϣΔѧѧѧѧϤϴϗϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧΒϳήϗΔѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧϫϭ147ϕήѧѧѧѧηβϳϭήѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓ
ϰѧѧѧѧϠϋήϳϮѧѧѧѧτΘϟϊϳέΎѧѧѧѧθϣϦѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪόϟϝΎѧѧѧѧΧΩ·ΔѧѧѧѧΠϴΘϧϚѧѧѧϟΫϭˬΓίΎѧѧѧѧΘϤϤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛΕΫ
ϰѧѧѧϟ·ϯήѧѧѧΧϷϲϓΎѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧΤϟΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣϞѧѧѧμϳΎѧѧѧϤϨϴΑˬΓΎϔѧѧѧμϤϟϩάѧѧѧϫ
ˬ354ϲѧѧѧѧѧѧΒυϮѧѧѧѧѧѧΑϭ355ϲѧѧѧѧѧѧΑΩϭ627ΓήѧѧѧѧѧѧϴΠϔϟϞѧѧѧѧѧѧΜϣˬΔѧѧѧѧѧѧόϔΗήϣϢϴѧѧѧѧѧѧϗ
ΓΪѧѧѧѧѧϳΪΠϟΓέϮѧѧѧѧѧτΘϤϟΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟΎΑΔѧѧѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛϒόѧѧѧѧѧοϰѧѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗϢϴѧѧѧѧѧϗϲѧѧѧѧѧϫϭ
ΏήϏβϳϭέ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ΔϤΎϘϟϯήΧϷϲϓΎѧѧμϤϟήϳϮτΗϊϳέΎѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγςѧѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϴϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴѧѧѧѧδΤΘϟϝΎΧΩ·ϭ
25.42ϝΩΎѧѧόϳΎѧѧϣϭˬέήϜϣϞѧѧϴϣήΑϞѧѧϜϟ ΔѧѧϴϧΎѧѧτϳήΑΔѧѧϳέήΣΓΪѧѧΣϭϒϟ 192ϰϟ· 314
ϲϟΎϤ Ο·Ϧϣ23.70ΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒ ѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔѧϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴ ϧΎτ ϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ
ϦδΤΘϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻ
166ϰϟ·317ϦϣϲϓΎμϤϠϟϲϟΎϤΟϹΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣςγϮΘϣ
ΔѧѧѧѧϟϭΩϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧτΘϟΪѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ 6-4ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳ
ΪѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧΤϟΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣ 7-4ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳΎѧѧѧϤϛΓΪѧѧѧΤΘϤϟ ΔѧѧѧϴΑήόϟΕέΎѧѧѧϣϹ
ΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟ
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البحـث الثاني

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

ΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :6-4ϞϜθϟ

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ΓΪΤΘϤϟΔϴΑήόϟΕέΎϣϹΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :7-4ϞϜθϟ
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ϲΑΩ

166

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ϦϳήΤΒϟΔϜϠϤϣ2-4-4
ΎѧѧѧѧѧѧϬΘϗΎρΓήΘѧѧѧѧѧѧγΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧѧϫϭ ΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣϦϳήѧѧѧѧѧѧΤΒϟΔѧѧѧѧѧѧϜϠϤϣϚѧѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ςϔϨѧѧѧѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧѧѧϗΎρ 5-4ϝϭΪѧѧѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ ϱΏϒѧѧѧѧѧѧϟ 260 ΔѧѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
ϦϳήΤΒϟΔϜϠϤϣϲϓΔϠϣΎόϟ
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ΔϠϜϟ

ΔΟϭΰϠϟήδϛ

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

ϱΏϒϟ 2018 ϡΎϋ ϦϳήΤΒϟΔϜϠϤϣϲϓ ΔϠϣΎόϟςϔϨϟΓΎϔμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :5-4ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

251

7.34

1.3

20

36

60

163

18

168.17

260

ΓήΘγ

ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ – ϚΑϭέΪμϤϟ

ˬ7.34ϥϮѧѧѧδϠϴϧΪϴϘόΗήѧѧѧηΆϣώϠΒϳΚϴΣˬΓΪϴΟΪϴϘόΗΔΟέΪΑ "ΓήΘѧѧѧγ"ΓΎϔѧѧѧμϣΰϴϤΘΗ
ΓΪϋάϴϔϨΗΓήΘѧѧѧѧѧѧѧγΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϣΕΪϬѧѧѧѧѧѧѧηΎϤϛΔϴϠϳϮΤΘϟΕΎϴϠϤόϟΔϗΎρωΎϔΗέϻ ˱ ήψϧ ϚϟΫϭ
ΕΪΣϮϟϭΕΪόϤϟϝΪΒΘѧѧγϝϼΧϦϣ ˬϲϠϴϐѧѧθΘϟΎϬΩϦϴѧѧδΤΗϰϟ·ϑΪϬΗήϳϮτΗϊϳέΎѧθϣ
ΔϠόѧѧθϟΕίΎϏωΎΟήΘѧѧγϭˬΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγξϴϔΨΘϟϱέήΤϟϞϣΎϜΘϟϢϴψόΗϭˬΔϤϳΪϘϟ
.(2017ˬϚΑϭ)
ΎѧѧѧѧѧѧϬϣΰΘϟΪѧѧѧѧѧѧϛΆΗΔѧѧѧѧѧѧϴϤϟΎϋήϳΪѧѧѧѧѧѧϘΗΕΩΎϬѧѧѧѧѧѧηϰѧѧѧѧѧѧϠϋ "ΓήΘѧѧѧѧѧѧγ"ΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣΖϠѧѧѧѧѧѧμΣ
ϡΰѧѧѧѧΘϟϻΚѧѧѧѧϴΣϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϣΪϘΘϣΔѧѧѧѧΒΗήϣϮѧѧѧѧΒΘΗΎѧѧѧѧϬϠόΟΎѧѧѧѧϤϣˬΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϤΑ
ΓΎϔѧѧѧѧμϣΖϠѧѧѧѧμΣ 2009ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓϭ ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϭ ΔѧѧѧѧΌϴΒϟΔѧѧѧѧϳΎϤΣΕ˯ήΟΈѧѧѧѧΑ
.ISO-14001ΔϴΌϴΒϟΓέΩϹϡΎψϨϟΔϴϟϭΪϟΓΩΎϬθϟϰϠϋΓήΘγ
260 Ϧϣ ΔϳήϳήϜΘϟ ΔϗΎτϟ ϊϓέϭ ήϳϮτΗ ωϭήθϣ άϴϔϨΗ ˱ ΎϴϟΎΣ "ΓήΘγ" ΓΎϔμϣ ΪϬθΗ
ˬϲϜϳήϣέϻϭΩέΎѧѧϴϠϣ 6.5ΎѧѧϫέΪѧѧϗΔѧѧϳέΎѧѧϤΜΘѧѧѧѧѧѧѧγΔѧѧϔϠϜΘΑˬϱΏϒϟ 360ϰϟ·ϱΏϒϟ
ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴѧѧδϜΗ ΕΪΣϭ˯Ύѧѧθϧ·ωϭήѧѧθϤϟϦϤѧѧπΘϳΎϤϛ2020ϡΎϋϲϓϪϠϴϐѧѧθΗϊϗϮΘϳϭ
ˬϱΏϒϟ 70ϰϟ·ϱΏϒϟ 54ϦϣΔϤΎϘϟϲϨϴΟϭέΪϴϬϟήϴѧѧѧѧѧѧѧδϜΘϟΓΪΣϭΔϗΎρϊϓέϭ
ϰϠϋΓϭϼϋˬΓέϮτΘϣΓΪϳΪΟϯήΧ΄ΑΔϤΎϘϟϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴѧѧδϜΘϟΓΪΣϭϝΪΒΘѧѧγϭ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγΓ˯ΎϔϛΰϳΰόΗϭϲϠϴϐθΘϟ˯ΩϷϦϴδΤΗΕ˯ήΟ·ξόΑϖϴΒτΗ
ϥϮϴϠϳήΗ 31.94ϲϟϮΣΓήΘѧѧѧγΓΎϔѧѧѧμϣϲϓϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϲϟΎϤΟ·ώϠΒϳ
ϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 372ϝΪόϤΑΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
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ϰϟ·ήϴѧѧѧѧθΗΔϤϴϗϲϫϭˬ169ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣΔϤϴϗώϠΒΗΎϤϛˬέήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟϦϣ
8-4ϞϜθϟϦϴΒϳΓίΎΘϤϤϟϲϓΎμϤϟήηΆϣϦϣΔΒϳήϗϭΓΪϴΟΓΎϔμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛϥ
ΔϜϠϤϣ -ΓήΘѧѧѧγΓΎϔѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ
ϦϳήΤΒϟ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ˬ˱ΎϴϟΎΣ ϩάϴϔϨΗ ϱέΎΠϟ ήϳϮτΘϟ ωϭήѧѧѧѧѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧѧѧѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ΎϣϭˬΓΪϳΪΟήϳήϜΗΕΎϴϠϤϋΔϓΎѧѧѧѧѧѧѧο·ϭΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟωΎϔΗέϦϣ ϢϏήϟϰϠϋˬΔϴϧΎτϳήΑ
ϦϣΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ ϝΩΎόϳ
ΓΎϔѧѧμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧηΆϣϦѧѧδΤΘϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛˬΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘѧѧγϻϲϟΎϤΟ·
116ϰϟ·169Ϧϣ
ΔϜϠϤϣΓήΘγΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ:8-4ϞϜθϟ
ϦϳήΤΒϟ

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
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ΔϴδϧϮΘϟΔϳέϮϬϤΠϟ3-4-4
ΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧϬΘϗΎρώѧѧѧѧϠΒΗ "ΕέΰѧѧѧѧϨΑ"ΓΪѧѧѧѧΣϭΓΎϔѧѧѧѧμϣΔϴѧѧѧѧδϧϮΘϟΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϚѧѧѧѧϠΘϤΗ
ΔѧѧѧѧϴϠϳϮΤΗΕΪѧѧѧѧΣϭϰѧѧѧѧϠϋϱϮѧѧѧѧΘΤΗϻΚѧѧѧѧϴΣˬςϴѧѧѧѧδΒϟωϮѧѧѧѧϨϟϦѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧϫϭˬϱΏϒѧѧѧѧϟ 34

البحـث الثاني

ΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 256ϰϟ· 372ϦϣέήϜϣςϔϧϞϴϣήΑϞϜϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγξϔΨϨϴϟ
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ϡΎѧѧѧѧѧѧϋΔϴѧѧѧѧѧѧδϧϮΘϟΔѧѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟ -ΕέΰѧѧѧѧѧѧϨΑΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧѧѧϗΎρ 6-4ϝϭΪѧѧѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ
.2018

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

7.67

5.67

34

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

2.4

ϱέήΣήϴδϜΗ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ ϲϓ ΔϴδϧϮΘϟΔϳέϮϬϤΠϟ-ΕέΰϨΑΓΎϔμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :6-4 ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

253

ΕέΰϨΑ
ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭ :έΪμϤϟ

ϥϮϴϠϳήΗ 3.61ϲϟϮΣΕέΰϨΑΓΎϔѧѧѧѧμϣϲϓϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎϤΟ·ώϠΒϳ
ϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 322ϝΪόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
˱ΪΟ ΔόϔΗήϣ ΔϤϴϗ ϲϫϭ ˬ%447ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣΔϤϴϗώϠΒΗΎϤϛˬέήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟϦϣ
ΩϮΟϭϡΪϋϭΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟ ϡΪϘϟ ˱ ήψϧ ˱ ΪΟ ΔϔϴόѧѧѧѧѧοΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛϥϰϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗ
ΔϴϠϳϮΤΗΕΎϴϠϤϋ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϦϋΔΠΗΎϧΓΪϳΪϋ ΕΎΑϮόѧѧѧѧѧѧѧλΔϴѧѧѧѧѧѧѧδϧϮΘϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓήϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧѧѧѧλϪΟϮΗ
ϭΎϬόϴγϮΘϟΓΪϳΪόϟΕϻϭΎΤϤϟϞθϓϭˬΔϠϣΎόϟΓΪϴΣϮϟΓΎϔμϤϠϟΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟνΎϔΨϧ
ΓΪϳΪΟΓΎϔμϣ˯Ύθϧ·ϭΎϫήϳϮτΗ
ΎϬϛϼϬΘѧѧѧѧγϞѧѧѧѧόΟΎѧѧѧѧϫήϳϮτΗϡΪѧѧѧѧϋϭΎѧѧѧѧϬϤΠΣήϐѧѧѧѧλϭ ΕέΰѧѧѧѧϨΑ ΓΎϔѧѧѧѧμϣϡΪѧѧѧѧϗϥ·
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧθϣΡΎѧѧѧѧΠϧϝΎѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧϓϭϱΩΎѧѧѧѧμΘϗήѧѧѧѧϴϏϭ ˱ ΪѧѧѧѧΟϒѧѧѧѧϴΜϛΔѧѧѧѧϗΎτϠϟ
ϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϔΨϨѧѧѧѧϳϥϊѧѧѧѧϗϮΘϳΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗϖѧѧѧѧϴΒτΗϭ
ήϴϓϮѧѧѧΗΔΒѧѧѧδϨΑˬέήѧѧѧϜϣςѧѧѧϔϧϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭϒѧѧѧϟ 151ϰѧѧѧϟ· 322
ϥϊѧѧѧѧѧѧϗϮΘϳΎѧѧѧѧѧѧϤϛΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧѧϣ53.12
.%210ϰϟ·447ϦϣΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣξϔΨϨϳ
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ΪѧѧѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧѧηΆϣϭΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγ 9-4ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ
ΔϴδϧϮΘϟΔϳέϮϬϤΠϟ -ΕέΰϨΑΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟ
ΕέΰϨΑΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :9-4ϞϜθϟ
ΔϴδϧϮΘϟΔϳέϮϬϤΠϟ
500

447

400
350

322

300
250
200
150

210
151

البحـث الثاني

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

450

100
50
0

ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
ϲϟΎΤϟ

%ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ
ήϳϮτΘϟΪόΑ

ΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟ4-4-4
ΎϫέΪѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧϴϟΎϤΟ· ΔѧѧѧѧϳήϳήϜΗΔѧѧѧѧϗΎτΑϑΎѧѧѧѧμϣΖѧѧѧѧγΔѧѧѧѧϳήΰΠϟΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟ ϚѧѧѧѧϠΘϤΗ
ΕΎѧѧѧϴϠϤϋϭήѧѧѧϴτϘΗΕΪѧѧѧΣϭϦѧѧѧϣϥϮѧѧѧϜΘΗϭˬςϴѧѧѧδΒϟωϮѧѧѧϨϟϦѧѧѧϣΎѧѧѧϬόϴϤΟ ˬϱΏϒѧѧѧϟ 651
ΔѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔѧѧѧΠϟΎόϤϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧϗΎρϥϰѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧο·ˬΎѧѧѧΜϓΎϨϠϟ ίΎѧѧѧϔΤϟϞѧѧѧϣΎόϟΎΑ ΐϳάѧѧѧϬΗ
ΕΎѧѧѧѧѧϔϠΨϣϞѧѧѧѧѧϳϮΤΘϟΔѧѧѧѧѧϘΣϻΔѧѧѧѧѧϴϠϳϮΤΗΕΪѧѧѧѧѧΣϭϰѧѧѧѧѧϠϋϱϮѧѧѧѧѧΘΤΗϻΎѧѧѧѧѧϬϧΎѧѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧѧπϔΨϨϣ
ϲѧѧѧѧΘϟέέΩΓΎϔѧѧѧѧμϣ˯ΎϨΜΘѧѧѧѧγΎΑˬΓΩϮѧѧѧѧΠϟΔѧѧѧѧϴϟΎϋΔѧѧѧѧϔϴϔΧΕΎѧѧѧѧΠΘϨϣϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϠϴϘΜϟήѧѧѧѧϴτϘΘϟ
ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗΓΪΣϭΎϬϴϓΪΟϮϳ
ΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠϣΎόϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧϗΎρ 7-4ϝϭΪѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧΒϳ
.2018ϡΎϋϲϓΔϳήΰΠϟ
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6

2

2

6

82.6

90.9

ΓΎϔμϤϟϢγ

15
2.4
11.5
60

ϱϮΟήϴτϘΗ

14.4
2.7
9.5
54

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

2.41

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

2.91
1.85
4.61
2.25
1
4.92

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋϲϓΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΔϠϣΎόϟϲϓΎμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :7-4ϝϭΪΠϟ
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5.5
5.5

58
22
81
355
122
13

ήΰΠϟ
ΩϮόδϣϲγΎΣ
Ϯϳίέ
ΓΪϜϴϜγ
ΕΎϔΜϜΘϣΓΪϜϴϜγ
έέΩ

11

651

ϲϟΎϤΟϹ

ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗˬϚΑϭέΪμϤϟ

ϊϴѧѧѧѧѧγϮΗϊϳέΎѧѧѧѧѧθϣΓΪѧѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧѧϳήΰΠϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧѧѧϓ ςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣΕΪϬѧѧѧѧѧη
ΕΎόϳήѧѧѧѧθΘϟΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϤΑΎѧѧѧѧϬϣΰΘϟϦϴѧѧѧѧδΤΗ ϑΪѧѧѧѧϬΑˬϦϴϴѧѧѧѧοΎϤϟϦϳΪѧѧѧѧϘόϟϝϼѧѧѧѧΧήϳϮѧѧѧѧτΗϭ
ϻ· ΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧϴΒτΗϭˬϱέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟΰѧѧѧѧϳΰόΗϭˬΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟ
ΔϴϓΎϛϦϜΗϢϟΎϬϧ
ΔѧѧѧϳήΰΠϟΔѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧϓςϔϨѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧτΗωϭήѧѧѧθϣάѧѧѧϴϔϨΗ ˱ ΎѧѧѧϴϟΎΣϱήѧѧѧΠϳ
ϲѧѧѧѧѧγΎΣϭΔѧѧѧѧѧϳΩέϮϏϭΓήϜѧѧѧѧѧδϴΑϲѧѧѧѧѧϓΓΪѧѧѧѧѧϳΪΟϑΎѧѧѧѧѧμϣΙϼѧѧѧѧѧΛ˯Ύѧѧѧѧѧθϧ·ϰѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·
ϱΏϒϟ 100ΎϬϨϣϞϛΔϗΎρΩϮόδϣ
ΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭ ϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 63.35ϲϟϮѧѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧѧϳήΰΠϟ
ϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋϭˬέήѧѧѧѧϜϤϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧϟ 296
ϰѧѧѧϟ·ήψϨϟΎѧѧѧΑ ˱ ΪѧѧѧΟΔѧѧѧόϔΗήϣήѧѧѧΒΘόΗΎѧѧѧϬϧϻ·ϱέΎѧѧѧϴόϤϟςѧѧѧγϮΘϤϟϦѧѧѧϣϰѧѧѧϧΩΔѧѧѧϤϴϘϟϥϦѧѧѧϣ
ώѧѧѧѧϠΒϳϱάѧѧѧѧϟϥϮѧѧѧѧδϠϴϧΪѧѧѧѧϴϘόΗήѧѧѧѧηΆϣϲϓΎѧѧѧѧμϤϠϟϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟΪѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧΟέΩνΎѧѧѧѧϔΨϧ
ΔѧѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧѧϫϭˬ420ϪѧѧѧѧѧΘϤϴϗώѧѧѧѧѧϠΒΗΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧγϮΘϣϥΚѧѧѧѧѧϴΣ ˬ 2.41
ΔϳέΎϴόϤϟ ϲϓΎμϤϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ˱ ΪΟ ΔπϔΨϨϣ ΔϗΎτϟ Γ˯Ύϔϛ ϥ ϰϟ· ήϴθΗ
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ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϲϓΎѧѧѧμϤϠϟΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟϢΠΣνΎϔΨϧϰϟ·ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϒόѧѧѧοΏΎΒѧѧѧγΩϮόΗ
ΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟήϳϮτΗωϭήθϣάϴϔϨΗήΧ΄ΗϭΕΪόϤϟϡΪϗϭ
ΕΎϴϨϘΘϟϖϴΒτΗϭ ΔϤΎϘϟϲϓΎѧѧμϤϟήϳϮτΗϭΓΪϳΪΠϟϲϓΎѧѧμϤϟ˯Ύѧѧθϧ·ΔτΧϢϫΎѧѧδΘѧѧγ
ϥϦϜϤϳϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛΰϳΰόΗϲϓ ΔΜϳΪΤϟ
ϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ138ϰϟ· 296ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγςѧѧѧѧѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϳ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲϓϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎϤΟ·Ϧϣ53.11ΔΒѧѧѧѧѧδϧϝΩΎόϳΎϣϱˬΔϨѧѧѧѧѧδϟ
194ϰϟ·420ϦϣΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛήη ΆϣϦδ ΤΘϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛ ΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟ
Δϳ έϮϬϤΠϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγ 10-4ϞϜѧѧѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳ
ϲϓΎѧѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣ 11-4ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴΒϳΎϤϛΔϳήΰΠϟ
ΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟ
ΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :10-4ϞϜθϟ
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ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ



ϒΛΎϜΘϣΓΪϜϴϜγ

ήϳϮτΘϟΪόΑϙϼϬΘγϻ

έέΩ

ςγϮΘϤϟ

البحـث الثاني

ϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 33.64ήϴϓϮΘϟϲϟΎϤΟ·ώϠΒϴѧѧѧѧѧѧѧγΎϤϛέήϜϣϞϴϣήΑ
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ΔϳήΰΠϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :11-4ϞϜθϟ
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ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΓΪϜϴϜγ

ϒΛΎϜΘϣΓΪϜϴϜγ

έέΩ

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟ5-4-4
Δϳήѧѧ˰ϳήϜΘϟΔϗΎѧ ˰τϟϲϟΎѧ ˰ϤΟ· ώϠΒϳϭˬϑΎμϣϥΎϤΛΔϳΩϮѧ ˰όδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟ ϚϠΘϤΗ
ΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϣΔϗΎρ 8-4ϝϭΪΠϟϦϴΒϳˬϱΏϒϟ 2,859
.2018ϡΎϋΔϳΩϮόδϟ
Ϧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧϴϤϟΎϋΔѧѧѧѧϴϧΎΜϟΔѧѧѧѧΒΗήϤϟϲѧѧѧѧϓΔϳΩϮόѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϒϨѧѧѧѧμΗ
ΔϴΎѧѧѧѧѧμϘΘγΔѧѧѧѧѧγέΩϲѧѧѧѧѧϓϚѧѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟϹ ΎѧѧѧѧѧϬϘϴΒτΗΚѧѧѧѧѧϴΣ
ϲѧѧѧѧϓΓΎϔѧѧѧѧμϣ 300ϦѧѧѧѧϣήѧѧѧѧΜϛϞϤѧѧѧѧθΗ ˬ˱ΎѧѧѧѧϳέϭΩΔѧѧѧѧϴϜϳήϣϷϥϮϣϮϟϮѧѧѧѧγΔѧѧѧѧδγΆϣΎѧѧѧѧϬϳήΠΗ
(Solomon, 2016) ϢϟΎόϟϦϣΔϔϠΘΨϣϖρΎϨϣ
ΔѧѧѧѧϤϬϣΕέϮѧѧѧѧτΗΔϳΩϮόѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧλΕΪϬѧѧѧѧη
ΓΎϔѧѧѧμϣΎѧѧѧϤϫϦϴΗέϮѧѧѧτΘϣϦϴΗΎϔѧѧѧμϣϞϴϐѧѧѧθΗϢѧѧѧΗΚѧѧѧϴΣˬΔϴѧѧѧοΎϤϟβѧѧѧϤΨϟΕϮϨѧѧѧδϟϲѧѧѧϓ
ΕΎѧѧѧѧϴϠϤόΑΔѧѧѧѧϘϠόΘϤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟΙΪѧѧѧѧΣϖѧѧѧѧϴΒτΘΑϥΰѧѧѧѧϴϤΘΗϑήѧѧѧѧγΎϳΓΎϔѧѧѧѧμϣϭΏέϮΗΎѧѧѧѧγ
ϞѧѧѧѧΜϣΔѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧτΗ ˱ ΎѧѧѧѧϴϟΎΣϱήѧѧѧѧΠϳΎѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗϭήѧѧѧѧϳήϜΘϟ
ΓέϮϨΗαέϭνΎϳήϟΓΎϔμϣ
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ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :8-4ϝϭΪΠϟ

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

ΓΎϔμϤϟϢγ

60

110

100

150

50

140

550

ΓέϮϨΗαέ

8.46
3.86

15

7.45

22

55

8.24

85

36

61

124

νΎϳήϟ

50

40

235

ϲϠΤϣ ϊΒϨϳ

146.5

27

160

400

ήϳΪμΗ ϊΒϨϳ

275

18.8

100

310

ϞϴΒΠϟ

160

400

ώΑέ

95

45

2.19

42

46
25

47

10.03

16

96

32

116

270

61.7

170

440

ΏέϮΗΎγ

10.40

20

117

32

124

247

84

170

400

ϑήγΎϳ

6.99

73

213

293

490

1315.5

362.7

961

2859

ϲϟΎϤΟϹ

160

ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ –ϚΑϭέΪμϤϟ

ΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 296.5ϲϟϮѧѧѧѧѧΣΔϳΩϮόѧѧѧѧѧδϟ
ώѧѧѧϠΒϳΎѧѧѧϤϛέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭϒѧѧѧϟ 338
ΔϳΩϮόѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠϣΎόϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛςѧѧѧѧγϮΘϣ
ˬΓίΎѧѧѧѧΘϤϤϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϜϟΕΫϲϓΎѧѧѧѧμϤϠϟΔѧѧѧѧϳέΎϴόϤϟΔѧѧѧѧϤϴϘϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧΒϳήϗΔѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧϫϭˬ178
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕΎѧѧѧѧϴϨϘΗΙΪѧѧѧѧΣ΄ΑΓΰѧѧѧѧϬΠϣϭΓέϮѧѧѧѧτΘϣΔѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϢѧѧѧѧψόϣϥΚѧѧѧѧϴΣ
ˬήϳΪѧѧѧѧѧμΗϊѧѧѧѧΒϨϳΓΎϔѧѧѧѧμϣϭˬϑήѧѧѧѧγΎϳΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϭΏέϮΗΎѧѧѧѧγΓΎϔѧѧѧѧμϣϞѧѧѧѧΜϣˬΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ΐΒѧѧѧδΑˬ300ϰѧѧѧϟ·ΎѧѧѧϬϴϓΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣϞѧѧѧμϳϲѧѧѧΘϟώѧѧѧΑέΓΎϔѧѧѧμϣ˯ΎϨΜΘѧѧѧγΎΑ
ΕΎѧѧѧѧѧѧόϤΠϤϟϢΎѧѧѧѧѧѧϘϟΝΎѧѧѧѧѧѧΘϧϹΔѧѧѧѧѧѧμμΨϣΎѧѧѧѧѧѧϬϧΚѧѧѧѧѧѧϴΣˬΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓήѧѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧѧѧόϴΒρ
ϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣΎѧѧѧѧϬϴϓϞѧѧѧѧμϳϲѧѧѧѧΘϟνΎѧѧѧѧϳήϟΓΎϔѧѧѧѧμϣϭΕΎѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟ
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5.55
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Γήϣί

ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ
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ϝΎѧѧѧѧѧΧΩ·ϭϲϠϴϐѧѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟήϳϮѧѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧѧθϤϟ ˱ ΎѧѧѧѧѧϴϟΎΣϊѧѧѧѧѧπΨΗΚѧѧѧѧѧϴΣ255
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΘϟΔΜϳΪΤϟΕΎϴϨϘΘϟ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ΔϤΎϘϟϯήΧϷϲϓΎѧѧμϤϟήϳϮτΗϊϳέΎѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϴϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴѧѧѧѧδΤΘϟϝΎΧΩ·ϭ
ξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛ132ϰϟ·178ϦϣΔϳΩϮόѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓϲϟΎϤΟϹ
ˬέήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 225ϰϟ· 338ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγ ϝΪόϣ
ΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 54.77ϝΩΎόϳΎϣϭ
ϦϴΒϳ ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻϲϟΎϤΟ·Ϧϣ18.5
ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ 12-4ϞϜθϟ
ΔϜϠϤϤϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧѧѧηΆϣ 13-4ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳΎϤϛ
ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟ
ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ:12-4ϞϜθϟ
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ΔϳΩϮόδϟΔϴΑήόϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :13-4ϞϜθϟ
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νΎϳήϟ

ϲϠΤϣϊΒϨϳ ήϳΪμΗϊΒϨϳ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ϞϴΒΠϟ

ώΑέ

ΏέϮΗΎγ

ϑήγΎϳ

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΔϳέϮδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟ6-4-4
κѧѧѧѧѧϤΣΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϰѧѧѧѧѧϟϭϷˬϥΎΗΎϔѧѧѧѧѧμϣΔϳέϮѧѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϚѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ξϴѧѧѧѧΑϷήѧѧѧѧΤΒϟϞΣΎѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϠϋ "αΎѧѧѧѧϴϧΎΑΔѧѧѧѧϴϧΎΜϟϭˬϱΏϒѧѧѧѧϟ 107ΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧϬΘϗΎρ
ςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧϗΎρ 9-4ϝϭΪѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧΒϳϱΏϒѧѧѧѧϟ 133ΔѧѧѧѧϗΎτΑςѧѧѧѧγϮΘϤϟ
2018ϡΎϋΔϳέϮδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΔϠϣΎόϟ
ΔϳέϮδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :9-4ϝϭΪΠϟ

18.2

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

10.4

ϱϮΟήϴτϘΗ

5.72

ϲϏήϓήϴτϘΗ

7.5

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

6.60

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

18.2

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

ϢϴΤϔΗ

2.9

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

Γήϣί

4.63

ΔΟϭΰϠϟήδϛ

ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ

59.6

13.2

12.2

107

κϤΣ

26

26

40

45.7

21.46

54.1

133

αΎϴϧΎΑ

26

26

40

105.3

34.66

66.3

240

ϲϟΎϤΟϹ
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ϖѧѧѧѧϴΒτΗϑΪѧѧѧѧϬΑϦϴΘϤΎѧѧѧѧϘϟϦϴΗΎϔѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧϓΕϼϳΪѧѧѧѧόΘϟϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϋϮϤΠϣάѧѧѧѧϴϔϨΗϢѧѧѧѧΗ
ΔϠόѧѧѧѧθϟΕίΎѧѧѧѧϏωΎΟήΘѧѧѧγΎϛˬΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγΓ˯ΎѧѧѧϔϛϊѧѧѧѧϓέϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧΑ
ΕϻΩΎѧѧѧѧѧΒϣΔϓΎѧѧѧѧѧο·ϭˬΎѧѧѧѧѧϬϗήΣϦѧѧѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧѧѧΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϥήѧѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧѧϗϮϛΎѧѧѧѧѧϬϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧѧγϼϟ
ξϴѧѧѧѧϔΨΗϭ ˬϱέήѧѧѧѧΤϟϝΩΎѧѧѧѧΒΘϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹΕΪѧѧѧѧΣϮϟϲѧѧѧѧϓΓΪѧѧѧѧϳΪΟΔѧѧѧѧϳέήΣ
ϥήϓϷϲϓΩϮϗϮϟϙϼϬΘγ
ςϔϨѧѧѧѧѧϟϲΗΎϔѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗΞϣήѧѧѧѧѧΑξѧѧѧѧѧόΑϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϢѧѧѧѧѧΗΎѧѧѧѧѧϤϛ
ΔϧΎϴѧѧѧѧѧλ˯ήѧѧѧѧѧΟ·ϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣ ϚѧѧѧѧѧϟΫϭ ˬΔϤΨѧѧѧѧѧοΕέΎϤΜΘѧѧѧѧѧγϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧΟΎΤϟϥϭΩϦϴΘϤΎѧѧѧѧѧϘϟ
ˬΔϠόѧѧѧѧѧθϟΔѧѧѧѧѧϣϮψϨϣϲѧѧѧѧѧϓΪѧѧѧѧѧϗΎϔϟξѧѧѧѧѧϔΧϭˬέΎѧѧѧѧѧΨΒϟΝΎѧѧѧѧѧΘϧ·ϭˬϦϴΨѧѧѧѧѧδΘϟΔѧѧѧѧѧϤψϧϷΔϠϣΎѧѧѧѧѧη
ϩάѧѧѧѧѧϫϖѧѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧѧϋΞΘѧѧѧѧѧϧΪѧѧѧѧѧϗϭΔѧѧѧѧѧϴϋϭϷϭΐѧѧѧѧѧϴΑΎϧϸϟϱέήѧѧѧѧѧΤϟϝΰѧѧѧѧѧόϟΩϮѧѧѧѧѧϣϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭ
2000έΪѧѧѧѧϘϤΑΔϠόѧѧѧѧθϟΕίΎѧѧѧѧϏϦѧѧѧѧϣΔΒѧѧѧѧδϧωΎΟήΘѧѧѧѧγκѧѧѧѧϤΣΓΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΕ˯ήѧѧѧѧΟϹ
ϖѧѧѧѧϴϘΤΗϰѧѧѧѧϟ·ϯΩΎѧѧѧѧϤϛˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟϥήѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧϗϮϛΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγϭˬΔϋΎѧѧѧѧγΐόϜϣήѧѧѧѧΘϣ
ϰѧѧѧϟ·ΔѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧΒϤϟξѧѧѧόΑΔϓΎѧѧѧο·ΔѧѧѧΠϴΘϧΔϨѧѧѧγϦρ 7670ϩέΪѧѧѧϗΩϮѧѧѧϗϮϟϲѧѧѧϓήѧѧѧϓϭ
ΔϨѧѧѧѧγϦρ 8168 έΪѧѧѧѧϘϤΑΩϮѧѧѧѧϗϮϟϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧΧήѧѧѧѧϓϭϖѧѧѧѧϴϘΤΗϭˬϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϴτϘΗΓΪѧѧѧѧΣϭ
ήѧѧѧѧѧѧϴτϘΘϟΕΪѧѧѧѧѧѧΣϭ ϥήѧѧѧѧѧѧϓϲѧѧѧѧѧѧϓϕήѧѧѧѧѧѧΘΣϻ˯ϮѧѧѧѧѧѧϬϟϲΪѧѧѧѧѧѧΒϣϦΨѧѧѧѧѧѧδϣΐѧѧѧѧѧѧϴϛήΗΔѧѧѧѧѧѧΠϴΘϧ
(Johra, 2010)
ΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ ϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧϣϭˬΔϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧϴϠϳήΗ 31.38ΔϳέϮѧѧѧѧδϟΔѧѧѧϴΑήόϟ
ώѧѧѧϠΒϳΎѧѧѧϤϛˬέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭϒѧѧѧϟ 400
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛϥϰѧѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗΔѧѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧѧϫϭˬ249ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧγϮΘϣ
ΔτγϮΘϤϟΓ˯ΎϔϜϟΕΫϲϓΎμϤϟΔϤϴϗϦϣΏήΘϘΗ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϲϓϦϴϴѧѧѧѧѧѧѧοΎϤϟϦϳΪϘόϟϝϼΧΖϘΒρϲΘϟΕ˯ήΟϹέϭΩΔϴϤϫϦϣϢϏήϟϰϠϋ
ξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳϭΔϴϓΎϛήϴϏΎϬϧϻ·ϦϴΘϤΎϘϟϦϴΗΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΗ
έήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 232ϰϟ· 400ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘγςγϮΘϣ
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ϥϮϴϠϳήΗ 12.66ϝΩΎόϳΎϣϭˬΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΘϟΓέϮτΘϤϟΕΎϴϨϘΘϟϖϴΒτΗϝΎΣϲϓ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϻϲϟΎϤΟ·Ϧϣ40.34ΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
ήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϴѧѧѧγΎϤϛΔϳέϮѧѧѧδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟϲΗΎϔѧѧѧμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟ
ΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ 14-4ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴΒϳ138ϰϟ·249ϦϣΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
Γ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣ 15-4ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴΒϳΎϤϛΔϳέϮѧѧѧѧδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟ
ΔϳέϮδϟΔϴΑήόϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϞΒϗΔϗΎτϟ

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ
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ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟ7-4-4
ϒϟ 802ΔϳήϳήϜΗΔϗΎρϲϟΎϤΟΈΑˬΓΎϔμϣήθϋΎΘϨΛϕήѧѧѧѧ˰όѧѧѧѧ˰ϟΔϳέϮѧѧѧѧ˰ϬϤΟϚϠΘϤΗ
ΎϬϠϴϐθΗϒϴϟΎϜΗϦϣϊϓήϳΎϤϣˬϢΠΤϟήϴϐλςϴδ ΒϟωϮϨϟϦϣ ϲϓΎμϤϟϩάϫ ϢψόϣϱΏ
ϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 10-4ϝϭΪΠϟϦϴΒϳΔϗΎτϠϟΎϬϛϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγϝΪόϣϭ
.2018ϡΎϋΔϳΎϬϧϕήόϟΔϳέϮϬϤΟ
ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ10-4ϝϭΪΠϟ
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ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

 ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ
18.2

 ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ
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 ϱΏϒϟ)2018ϡΎϋ
 ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ
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ϙϮϛήϛ
ϥΎϳίΎΑ
ϞϴΑέ
ΓέϭΪϟ
ϲΠϴΑ
ΓήμΒϟ
ΓϭΎϤδϟ
ΔϴϨϴμϟ
ΔϳήλΎϨϟ
ϒΠϨϟ
ΓέΎϴϘϟ
ΔΜϳΪΣ
ϲϟΎϤΟϹ

ϲΘϟΙΪΣϷΔΠϴΘϧΓΪϳΪϋΕΎΑϮόλϦϣϕήόϟΔϳέϮϬϤΟ ϲϓςϔϨϟϲϓΎμϣϲϧΎόΗ
ΎϤϣˬϢΠΤϟήϴϐѧѧλςϴѧѧδΒϟ ωϮϨϟ Ϧϣ ΎϬϤψόϣ ϥ Ϧϋ ˱ϼѧπϓˬΔϴѧѧοΎϤϟΩϮϘόϟϲϓ ΎϬΗΪϬѧѧη
ΔόϔΗήϣ ϞϴϐθΘϟϒϴϟΎϜΗϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΕϻΪόϣ ϞόΠϳ
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ϕήѧѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
ϒѧѧѧѧѧϟ 364ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 89.92ϲϟϮѧѧѧѧѧΣ
ϥϦѧѧѧϣϢϏήѧѧѧϟϰѧѧѧϠϋϭέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭ
ϰѧѧѧϟ·ήψϨϟΎѧѧѧΑ ˱ ΪѧѧѧΟΔѧѧѧόϔΗήϣήѧѧѧΒΘόΗΎѧѧѧϬϧϻ·ΔѧѧѧϳέΎϴόϤϟΓΎϔѧѧѧμϤϟϙϼϬΘѧѧѧγϦѧѧѧϣϰѧѧѧϧΩΔѧѧѧϤϴϘϟ
ˬ2.8ΔѧѧѧѧπϔΨϨϤϟ ϥϮѧѧѧѧδϠϴϧΪѧѧѧѧϴϘόΗήѧѧѧѧηΆϣ ϲϓΎѧѧѧѧμϤϠϟϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟΪѧѧѧѧϴϘόΘϟήѧѧѧѧηΆϣΔѧѧѧѧϤϴϗ
Γ˯Ύѧѧѧϔϛϥϰѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧθΗΔѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧϫϭ426ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣΔѧѧѧϤϴϗώѧѧѧϠΒΗΚѧѧѧϴΣ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ΔϗΎτϟΕΫΔλΎΧϭΔϠϣΎόϟϲϓΎμϤϠϟήϳϮτΗωϭήθϣάϴϔϨΘΑϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϡϮϘΗ
ΕΎϴϠϤϋΔϗΎρϊϴѧѧѧѧѧγϮΗϝϼΧϦϣϲϠϴϐѧѧѧѧѧθΘϟΎϬΩϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϑΪϬΑϚϟΫϭˬΔϴϟΎόϟΔϳήϳήϜΘϟ
ιΎѧѧλήϟΔϓΎѧѧο·ϦϋϒϗϮΘϟϦϣϲϓΎѧѧμϤϟϦϴϜϤΘϟΓήϣίΕΪΣϭΔϓΎѧѧο·ϭΎΜϓΎϨϟΐϳάϬΗ
ϦϴϟϭίΎϐϠϟϲϧΎΘϛϭϷϢϗήϟϊϓήϟ
ϦϜϤΘΗϰΘΣϒϴϟΎϜΘϟΔψϫΎΑήϳϮτΗϭΔϧΎϴѧѧѧѧλΕΎϴϠϤϋϰϟ·ΓήϴΒϜϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΝΎΘΤΗ
.ΔΌϴΒϟΔϳΎϤΤΑΔλΎΨϟΔϴΌϴΒϟΕΎόϳήθΘϟ ΕΎΒϠτΘϣϲΒϠΗϲΘϟΕΎϔλϮϤϟΎΑΩϮϗϮϟΝΎΘϧ·Ϧϣ
ϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϕϼϏ·ΔϴϧΎϜϣ·Ϧϴϣ΄ΗϲϓΎϫ΅Ύѧѧѧѧθϧ·ϊϣΰϤϟΓΪϳΪΠϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϢϫΎѧѧѧѧδΘѧѧѧѧγ
ΔϗΎτϟϦϣΓήϴΒϛΔϴϤϛϚϠϬΘδΗϭ ΔϳΩΎμΘϗ ήϴϏήΒΘόΗϲΘϟΔϠϘϨΘϤϟΓήϴϐμϟ
ϝΎΧΩ·ϭΔϤΎϘϟϲϓΎѧѧμϤϟήϳϮτΗϊϳέΎѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ϲϟΎϤΟϹΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϴϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴѧѧѧδΤΘϟ
ςѧѧѧѧѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳΎѧѧϤϛ198ϰϟ·426ϦϣϕήόϟΔѧѧϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧѧμϤϟ
ΎϣϭˬέήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ170ϰϟ· 364ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγ
Ϧϣ53.7ΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟ/ΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 48.3ϝΩΎόϳ
ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻϲϟΎϤΟ·

البحـث الثاني

.˱ ΪΟ ΔπϔΨϨϣ ϲϓΎμϤϟ ϲϓ ΔϗΎτϟ
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ϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓ ήϳϮѧѧѧѧѧτΘϟΪѧѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ 16-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧѧΒϳ
ΪѧѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣ 17-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧѧϤϛϕήѧѧѧѧѧόϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟ
ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟ
ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :16-4ϞϜθϟ

ϞϴϣήΒϟ/ΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

600

563

500
384

400

333

317

200

144

380

371

297

300
156

295

135

180

340

354

394
334

364

280

184

171

132

153

182

173

151

170

100
0

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ϕήόϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :2-4ϞϜθϟ
600
500

547

536
476

468

400

%

265

348

300
200

256
212

382

406

399

428

163

185

179

187

192

197

192
134

100
0

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

426

290

267
217

435

394

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ
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266

ήτϗΔϟϭΩ8-4-4
ˬϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 137ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρ ΪϴόϴѧѧѧѧѧδϣϰѧѧѧѧѧϟϭϷˬϥΎΗΎϔѧѧѧѧѧμϣήѧѧѧѧѧτϗΔѧѧѧѧѧϟϭΩϚѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ΔѧѧѧѧѧϗΎρ 11-4ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 292ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρώѧѧѧѧѧϠΒΗˬϥΎѧѧѧѧѧϔϟαέΔѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟϭ
2018ϡΎϋϲϓήτϗΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋ

 6.87

 59.7

 92

16

90

137

 Ϊϴόϴδϣ

40

170

40

40

292

 ϥΎϔϟαέ

 40

 230

 56

 130

429

ϲϟΎϤΟϹ

البحـث الثاني

64

60

 ΓΎϔμϤϟϢγ

50

 ϱϮΟήϴτϘΗ

7.62

 ϲϏήϓήϴτϘΗ

28

 ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

 ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

9.7

 ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

 ΓήϣίϷ

5.29

 ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

 ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋϲϓήτϗΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ11-4ϝϭΪΠϟ

ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ΔϔϋΎѧѧѧѧπϣϦϤѧѧѧѧπΗ 2017ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧϤϬϣ ˱ έϮѧѧѧѧτΗϥΎѧѧѧѧϔϟαέΓΎϔѧѧѧѧμϣΕΪϬѧѧѧѧη
ΕΪѧѧѧѧΣϮϟήϳϮѧѧѧѧτΗϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋˬΔѧѧѧѧϘΣϼϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧѧϗΎρϊѧѧѧѧϓέϭˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΔѧѧѧѧϗΎτϟ
ϢϟΎόϟϲϓ ΔϘΒτϤϟΕΎϴϨϘΘϟΙΪΣϖϓϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγΓ˯ΎϔϛΰϳΰόΗϭˬΓΪϧΎδϤϟ
ϲϟϮѧѧѧѧѧΣήѧѧѧѧτϗΔѧѧѧѧϟϭΩϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧϠΒϳ
ΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 312ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 40.97
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧγϮΘϣΎѧѧѧѧϣέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛΕΫϲϓΎѧѧѧѧѧμϣήѧѧѧѧѧηΆϣΔѧѧѧѧѧϤϴϗϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧΒϳήϗϲѧѧѧѧѧϫϭ173ϪѧѧѧѧѧΘϤϴϗώѧѧѧѧѧϠΒΘϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ
ΓίΎΘϤϤϟΔϗΎτϟ
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ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϲϓΎμ ϤϟϯϮΘδϣϦϣήτϗΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟ ϲΗΎϔμϣϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ ΏήΘϘΗ
ϡΎϋϲϓϞϣΎѧѧηήϳϮτΗωϭήѧѧθϤϟΖόѧѧπΧϲΘϟϥΎϔϟαέΓΎϔѧѧμϣ ˱ ΎѧλϮѧѧμΧϭˬΓίΎΘϤϤϟ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗΕΎϴϨϘΗΙΪΣϖϴΒτΗϭΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟΔϔϋΎπϣέΎρ·ϲϓ 2018
ΔϤΎϘϟϯήΧϷϲϓΎѧѧμϤϟήϳϮτΗϊϳέΎѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ςѧѧγϮΘϣξϔΨϨϴϟΪϴόϴѧѧδϣΓΎϔѧѧμϣϲϓΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴѧѧδΤΘϟϝΎΧΩ·ϭ
ϥϊϗϮΘϳΎϤϛ134ϰϟ·173ϦϣήτϗΔϟϭΩϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲϟΎϤΟϹΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣ
ϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 173ϰϟ· 312ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγςѧѧѧѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨϳ
ήϴϓϮΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 5.47ϝΩΎόϳΎϣϭˬέήϜϣ ϞϴϣήΑ
ήτϗΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻϲϟΎϤΟ·Ϧϣ13.37ΎϫέΪϗ
ήτϗΔϟϭΩϲϓΎѧѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ 18-4ϞϜѧѧѧθϟϦϴΒϳ
ήτϗΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϞΒϗΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ 19-4ϞϜθϟ ϦϴΒϳΎϤϛ
ήτϗΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ18-4ϞϜθϟ
400

374

350

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

267

300
250

312
253

250

250

251

200
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Ϊϴόϴδϣ

ϥΎϔϟαέ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
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ήτϗΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :19-4ϞϜθϟ
236

250
200

173

159
150

%

134
109

109

100

0

Ϊϴόϴδϣ

ϥΎϔϟαέ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

البحـث الثاني

50

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ΖϳϮϜϟΔϟϭΩ9-4-4
ϱΏϒϟ 736 ΎϫέΪϗ ΔϴϟΎϤΟ· ΔϳήϳήϜΗ ΔϗΎτΑ ϥΎΗΎϔμϣ ˱ ΎϴϟΎΣ ΖϳϮϜϟ ΔϟϭΩ ϚϠΘϤΗ
ϡΎϋΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 12-4ϝϭΪΠϟϦϴΒϳ
2018

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

ΓΎϔμϤϟϢγ

6.03

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

6.79

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

1.3

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

Γήϣί

5.59

ϢϴΤϔΗ

ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :12-4ϝϭΪΠϟ

40

37

318

32.4

80

466

ϱΪϤΣϷ˯ΎϨϴϣ

37

188

14

142.5

270

ௌΪΒϋ˯ΎϨϴϣ

74

506

46.4

222.5

736

ϲϟΎϤΟϹ

30
1.3

30
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ϕήѧѧѧѧѧѧΣϝΪѧѧѧѧѧόϣξϴѧѧѧѧѧϔΨΗωϭήѧѧѧѧѧѧθϣΔѧѧѧѧѧϴΘϳϮϜϟΔѧѧѧѧѧϴϨρϮϟϝϭήѧѧѧѧѧѧΘΒϟΔϛήѧѧѧѧѧηΕάѧѧѧѧѧϔϧ
8ϲϟϮѧѧѧѧΣωΎΟήΘѧѧѧѧγϰѧѧѧѧϟ·ωϭήѧѧѧѧθϤϟϯΩ ΪѧѧѧѧϗϭΕϼόѧѧѧѧθϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧϮΑήϛϭέΪϴϬϟΩϮѧѧѧѧϤϟ
ΎѧѧѧѧϬΘϤϴϗέΪѧѧѧѧϘΗˬΔϠόѧѧѧѧθϟϲѧѧѧѧϓϕήѧѧѧѧΤΗΖѧѧѧѧϧΎϛˬϡϮѧѧѧѧϴϟϲѧѧѧѧϓίΎѧѧѧѧϐϟϦѧѧѧѧϣΐѧѧѧѧόϜϣϡΪѧѧѧѧϗϥϮѧѧѧѧϴϠϣ
˱ΎϳϮϨγ έϻϭΩ ϥϮϴϠϣ 10ϲϟϮΤΑ
˯Ύѧѧѧѧθϧ· ωϭήѧѧѧѧθϣ 2018ϡΎѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴΘϳϮϜϟΔѧѧѧѧϴϨρϮϟϝϭήѧѧѧѧΘΒϟΔϛήѧѧѧѧηΕάѧѧѧѧϔϧΎѧѧѧѧϤϛ
ΕΎϨΨѧѧѧѧδϤϟϭϥήѧѧѧѧϓϷϲѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧϗϮϛΎѧѧѧѧϬϨϣΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϻϭΔϠόѧѧѧѧθϟΕίΎѧѧѧѧϏωΎΟήΘѧѧѧѧγΓΪѧѧѧѧΣϭ
ϦѧѧѧϣΔѧѧѧΒόϜϣϡΪѧѧѧϗϥϮѧѧѧϴϠϣ 10ϝΩΎѧѧѧόϳΎѧѧѧϣήϴϓϮѧѧѧΗϲѧѧѧϓωϭήѧѧѧθϤϟϢϫΎѧѧѧγΪѧѧѧϗϭΎѧѧѧϬϗήΣϦѧѧѧϣ ˱ϻΪѧѧѧΑ
ΕΎѧѧѧѧѧΛΎόΒϧξѧѧѧѧѧϔΧϭˬέΪѧѧѧѧѧϘϤΑΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϠϟϲѧѧѧѧѧϠϜϟΪѧѧѧѧѧϗΎϔϟξѧѧѧѧѧϔΧϭ ˬ˱ΎѧѧѧѧѧϴϣϮϳίΎѧѧѧѧѧϐϟ
ΔϳϮϨѧѧѧѧγΪѧѧѧѧϮϋϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋ ˬ˱ΎϳϮϨѧѧѧѧγϦѧѧѧѧρ 91736έΪѧѧѧѧϘϤΑϥϮѧѧѧѧΑήϜϟΪϴѧѧѧѧδϛϲϧΎѧѧѧѧΛίΎѧѧѧѧϏ
έϻϭΩϥϮϴϠϣ ϲϟϮΤΑέΪϘΗ
ΔѧѧѧѧϟϭΩϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϤΎϘϟςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧϠΒϳ
ϒѧѧѧѧѧϟ 466ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ ϲϟϮѧѧѧѧѧΣΖѧѧѧѧѧϳϮϜϟ
ήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣώѧѧѧϠΒϳϭˬέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧΣϭ
ϦϴΗΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛϥϰѧѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗΔѧѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧѧϫϭ237ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛ
ΔτγϮΘϣ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛΎΘτѧѧѧѧγϮΘϣΎѧѧѧѧϤϬϧ΄ΑΖѧѧѧѧϳϮϜϟΔѧѧѧѧϟϭΩϲѧѧѧѧϓϦϴΘϠϣΎѧѧѧѧόϟςϔϨѧѧѧѧϟΎΗΎϔѧѧѧѧμϣϒϨѧѧѧѧμΗ
ωϭήѧѧѧθϣ˯έϭΖѧѧѧϧΎϛϲѧѧѧΘϟΏΎΒѧѧѧγϷΪѧѧѧΣϮѧѧѧϫάѧѧѧϫϭˬΔѧѧѧϳέΎϴόϤϟΔѧѧѧϤϴϘϟΎΑΔѧѧѧϧέΎϘϣΔѧѧѧϗΎτϟ
ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΘϗΎρΓέϮѧѧѧѧѧѧѧτΘϣέϭΰѧѧѧѧѧѧѧϟΓΪѧѧѧѧѧѧѧϳΪΟΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϣ˯Ύѧѧѧѧѧѧѧθϧ·ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧѧѧѧτΗ
ωϭήѧѧѧѧθϤϟίΎѧѧѧѧΠϧΪѧѧѧѧόΑΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦѧѧѧѧδΤΘΗϥϊѧѧѧѧϗϮΘϳϭˬϱΏϒѧѧѧѧϟ ΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
Ϧѧѧѧϣ ΔѧѧѧϤΎϘϟ ΖѧѧѧϳϮϜϟΔѧѧѧϟϭΩϲϓΎѧѧѧμϤϟϲϟΎѧѧѧϤΟϹΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣςѧѧѧγϮΘϣξϔΨϨѧѧѧϴϟ
204ϰѧѧѧѧϟ· 466ϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϔΨϨѧѧѧѧϳϥϊѧѧѧѧϗϮΘϳΎѧѧѧѧϤϛ110ϰѧѧѧѧϟ·237
ϥϮѧѧѧѧϴϠϳήΗ ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧϣϭˬέήѧѧѧѧϜϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧϟ
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ϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ56.17ΎϫέΪѧѧѧѧѧѧѧϗήϴϓϮѧѧѧѧѧѧѧΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧѧѧΣϭ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻ
ΔѧѧѧϟϭΩϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓήϳϮѧѧѧτΘϟΪѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧΤϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγ 20-4ϞϜѧѧѧθϟϦϴѧѧѧΒϳ
ϲѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧτΘϟΪѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣ 21-4ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧϤϛΖѧѧѧѧϳϮϜϟ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΎμϣ
ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :20-4ϞϜθϟ
600
466
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ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ
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500
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400
300

226
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200
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100
0

ϱΪϤΣϷ˯ΎϨϴϣ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ௌΪΒϋ˯ΎϨϴϣ

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ΖϳϮϜϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :21-4ϞϜθϟ
300
250

249
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225



200
150

109

111

ϱΪϤΣϷ˯ΎϨϴϣ

ௌΪΒϋ˯ΎϨϴϣ

110

100
50
0

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ςγϮΘϤϟ
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ΎϴΒϴϟΔϟϭΩ10-4-4
ϝϭΪΠϟϦϴΒϳ ˬϱΏϒϟ 380ΎϫέΪϗΔϴϟΎϤΟ·ΔϗΎτΑϑΎμϣβϤΧΎϴΒϴϟΔϟϭΩϚϠΘϤΗ
.2018ϡΎϋϲϓΎϴΒϴϟΔϟϭΩϲϓ ΔϠϣΎόϟ ςϔϨϟ ϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 13-4

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΘϟ

ΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ

2.9
2.8
1.14
1.8
1.8
1.77

2.6
36.5
5.6

2.6
15.7
3.3
3.2
1.6
26.45

10
120
220
20
10
380

44.7

ΓΎϔμϤϟϢγ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϬϟΔΠϟΎόϤϟ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ ΎϴΒϴϟΔϟϭΩϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 13-4ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

271

ΔϘϳήΒϟϰγήϣ
Δϳϭΰϟ
ϑϮϧϻαέ
ϕήΒρ
ήϳήγ
ϲϟΎϤΟϹ
ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ϲϟϮѧѧΣΎѧѧϴΒϴϟΔѧѧϟϭΩϲѧѧϓςϔϨѧѧϟϲϓΎѧѧμϣϲѧѧϓϲϟΎѧѧΤϟΔѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγϲϟΎѧѧϤΟ ώѧѧϠΒϳ
ΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧѧϟ 294ϝΪѧѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 33.2
ΔѧѧѧѧϤϴϘϟϦѧѧѧѧϣϢϏήѧѧѧѧϟϰѧѧѧѧϠϋϭέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣ
ΪѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧΟέΩϰѧѧѧϟ· ήψϨϟΎѧѧѧΑ ˱ ΪѧѧѧΟΔѧѧѧόϔΗήϣήѧѧѧΒΘόΗΎѧѧѧϬϧϻ·ϱέΎѧѧѧϴόϤϟςѧѧѧγϮΘϤϟϦѧѧѧϣϰѧѧѧϧΩ
ςѧѧѧѧγϮΘϣϥΚѧѧѧѧϴΣˬ1.7ώѧѧѧѧϠΒϳϱάѧѧѧѧϟ ϥϮѧѧѧѧδϠϴϧΪѧѧѧѧϴϘόΗήѧѧѧѧηΆϣ ϲϓΎѧѧѧѧμϤϠϟϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟ
ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧϔϛϥϰѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧθΗΔѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧϫϭ496ϪѧѧѧѧΘϤϴϗώѧѧѧѧϠΒΗΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣ
.ΎϴΒϴϟ ΔϟϭΩ ϲϓ ςϔϨϟ ϲϓΎμϣ ΔϓΎϛ ϲϓ ˱ ΪΟ ΔπϔΨϨϣ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧθϤϟΔѧѧѧѧτΧϦѧѧѧѧϋΔѧѧѧѧϴΒϴϠϟϝϭήѧѧѧѧΘΒϟΔѧѧѧѧδγΆϣΖѧѧѧѧϨϠϋ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΓέϮѧѧѧѧτΘϤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϖѧѧѧѧϴΒτΗϭϲϠϴϐѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧδΤΗϑΪѧѧѧѧϬΑˬΔѧѧѧѧϴΒϴϠϟ
.ΔϟϭΪϟΎϬΑΕήϣϲϠϟϑϭήψϟΐΒδΑϩάϴϔϨΗήΧ΄ΗωϭήθϤϟϥϻ· ΔϗΎτϟ
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ΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 139ϰѧѧѧѧѧϟ· 294ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγξѧѧѧѧѧϔΧϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
ΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϖѧѧѧѧϴΒτΗϭΔѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧτΗϝΎѧѧѧѧΣϲѧѧѧѧϓέήѧѧѧѧϜϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑ
ΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 16.13ϝΩΎѧѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧѧϣϱˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟΔѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟ
ϊѧѧѧϗϮΘϳΎѧѧѧϤϛϲϟΎѧѧѧΤϟΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϲϟΎѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧϣ54.61ΔΒѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧδϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑ
22-4ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧѧΒϳ .232ϰѧѧѧѧѧѧϟ·496ϦѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧѧηΆϣϦѧѧѧѧѧѧδΤΘϳϥ
ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧϤϛ ΎѧѧѧѧϴΒϴϟΔѧѧѧѧϟϭΩϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧτΘϟΪѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ
البحـث الثاني

ΎϴΒϴϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ 23-4
ΎϴΒϴϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϞΒϗΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :22-4ϞϜθϟ

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ
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ϕήΒρ
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ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑϙϼϬΘγϻ

ΎϴΒϴϟΔϟϭΩϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :23-4ϞϜθϟ
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ΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟ11-4-4
ϱ/Ώϒϟ 769ΎϫέΪϗΔϳήϳήϜΗΔϗΎτΑϑΎμϣ ϥΎϤΛΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟ ϚϠΘϤΗ
ήμϣΔϳέϮϬϤΟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣϲϓήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 14-2ϝϭΪΠϟ ϦϴΒϳ
2018ϡΎϋ ΔϴΑήόϟ
ΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ14-4 ϝϭΪΠϟ

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

ΓΎϔμϤϟϢγ

ϢϴΤϔΗ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

10.7
18.7

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

3
3
2

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

4.15
5.98
1.66
1.78
1
6.08
10.35
4.60
4.37

Γήϣί

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ
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35

22.4
37.5
10
26.1

14
12
7
10

22.5
15

32
81
32.7
241.8

16
21.7
16.5
97.2

7
48.2
14
106.7

97
80.5
90.5
160
52
58
100
131
769

ΔϳέΪϨϜγϻ
ΔϳήϣΎόϟ
ρϮϴγ
Ωήτδϣ
ΎτϨρ
βϳϮδϟ
έϭΪϴϣ
ήμϨϟ
ϲϟΎϤΟϹ

16.4
22.8
39.2

34
69

ήѧѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
359ϝΪѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧϴϠϳήΗ 90.3ϲϟϮѧѧѧѧΣΔѧѧѧѧϴΑήόϟ
ΔѧѧѧѧϤϴϗώѧѧѧѧϠΒΗϭέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣ ϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧϟ
ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧϔϛϒόѧѧѧѧοϰѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧθΗΔѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧϫϭˬ352ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧγϮΘϣ
ΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟϢψόϣϲϓ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ΔѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟήϳϮѧѧѧѧτΗϊϳέΎѧѧѧѧθϣϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΪόϟ ΔѧѧѧѧϴΑήόϟήѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΟάѧѧѧѧϔϨΗ
ϦѧѧѧѧѧδΤΘϳϥϊѧѧѧѧѧϗϮΘϳϭ .ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϦѧѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧѧϬϨϴϜϤΗϭϲϠϴϐѧѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧѧδΤΘϟ
ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟήѧѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟϹΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧγϮΘϣ
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181ϰѧѧѧѧѧϟ· 359ϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγξϔΨϨѧѧѧѧѧϳϥϊѧѧѧѧϗϮΘϳΎѧѧѧѧѧϤϛ174ϰѧѧѧѧϟ·352
ϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧѧϣϭˬέήѧѧѧѧϜϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧϟ
ϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧϤΟ·ϦѧѧѧѧѧѧѧϣΎϫέΪѧѧѧѧѧѧѧϗήϴϓϮѧѧѧѧѧѧѧΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧѧѧΣϭ
ϲѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧτΘϟΪѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ 24-4ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴѧѧѧѧΒϳϲϟΎѧѧѧѧΤϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧγϻ
ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣ 25-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟήѧѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ
ΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟ

ϝϳϣέΑϟΔϳϧΎρϳέΑΔϳέέΣΓΩΣϭϑϟ
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ΔϴΑήόϟήμϣΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :25-4ϞϜθϟ
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ΔϴϤηΎϬϟΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟ12-4-4
ΕΪ˰ϬηΪϗϭˬ˯ΎϗέΰϟΔϨ˰ϳΪϣϲϓΓΪ˰Σϭς˰ϔϧΓΎϔ˰μϣΔϴ˰ϤηΎϬϟΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟϚϠΘϤΗ
15-4ϝϭΪΠϟ ϦϴΒϳ .ϱΏϒϟ 90ϰϟ·ΔϳήϳήϜΘϟΎϬ˰ΘϗΎρΖϠλϭϥϰϟ·ΕΎό˰γϮΗΓΪϋ
2018ϡΎϋ ΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟ ΓΎϔμϣϲϓήϳήϜΘϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ


 ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

 ϲϏήϓήϴτϘΗ

 ϱϮΟήϴτϘΗ

5.5

4.35

17.3

10.9

21.5

90.4

ΓΎϔμϤϟϢγ

 ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

4.41

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟΓΎϔμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ15-4ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

275

˯Ύϗέΰϟ

ςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ϊѧѧѧѧϓέϑΪѧѧѧѧϬΑ˯ΎѧѧѧѧϗέΰϟΓΎϔѧѧѧѧμϣήϳϮѧѧѧѧτΗωϭήѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧϴϔϨΘϟήϴѧѧѧѧπΤΘϟ ˱ ΎѧѧѧѧϴϟΎΣϱήѧѧѧѧΠϳ
ΎϬΗέΪѧѧѧѧѧϗϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭϲϠϴϐѧѧѧѧѧθΘϟΎѧѧѧѧѧϬΩϊѧѧѧѧѧϓέϭˬϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 130ϰѧѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρ
ϝϼѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧϣϚѧѧѧѧϟΫϭˬΔѧѧѧѧϴϤϟΎόϟήϴϳΎѧѧѧѧόϤϟϊѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϘϓϮΘϣΕΎϔѧѧѧѧλϮϤΑΕΎϘΘѧѧѧѧθϣΝΎѧѧѧѧΘϧ·ϰѧѧѧѧϠϋ
ΔϤΎϘϟΕΪΣϮϟ ϲϓήϳήϜΘϟ ΕΎϴϨϘΗ ήϳϮτΗϭΓΪϳΪΟΕΪΣϭ˯Ύθϧ·
ΔѧѧѧѧѧϴϧΩέϷΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧѧϠΒϳ
ΓΪѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧϟ 362ϝΪѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧδϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧϴϠϳήΗ 10.8ϲϟϮѧѧѧΣ
ΔѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣώѧѧѧϠΒϳϭˬέήѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧϟϦѧѧѧϣϞѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧϜϟΔѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧϳέήΣ
ΔτγϮΘϤϟϲϓΎμϤϟΓ˯ΎϔϛϦϣΏήΘϘΗΔϤϴϗϲϫϭ274
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϝΎΧΩ·ϭΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϟήϳϮτΗ ωϭήѧѧѧѧѧѧѧθϣίΎΠϧΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧѧѧѧѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳ
ϰϟ·274ϦϣΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣξϔΨϨϴϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴѧѧѧѧѧδΤΘϟ
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ΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 168ϰϟ· 362ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛ127
ˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ ϝΩΎόϳΎϣϭˬέήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑ
ϲϓ˯ΎϗέΰϟΓΎϔμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘγϻϲϟΎϤΟ·ϦϣΎϫέΪϗήϴϓϮΗ ΔΒδϨΑ
ΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ 26-ϞϜѧѧѧѧθϟ ϦϴΒϳ ΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟ
ΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟ-˯ΎϗέΰϟΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟ
-˯ΎϗέΰϟΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ : 26-4ϞϜθϟ
ΔϴϧΩέϷΔϜϠϤϤϟ
362
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ήϳϮτΘϟΪόΑ

ϥΩϮδϟΔϳέϮϬϤΟ13-4-4
ΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΗΔѧѧѧѧѧϗΎρϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟΈΑˬςѧѧѧѧѧϔϧϲϓΎѧѧѧѧѧμϣ ΙϼѧѧѧѧѧΛϥΩϮѧѧѧѧѧδϟ ΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟ ϚѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ΎѧѧѧѧѧϤϫ ΔѧѧѧѧѧϴϨϴΟϭέΪϴϫΔѧѧѧѧѧΠϟΎόϣΕΪѧѧѧѧѧΣϭϰѧѧѧѧѧϠϋϥΎѧѧѧѧѧϳϮΘΤΗΎѧѧѧѧѧϬϨϣ ϥΎѧѧѧѧѧΘϨΛˬϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 
ήϴ˰ѧѧѧѧτϘΗ ΓΪ˰ѧѧѧѧΣϭϦѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧϧϮϜϣϢ˰ѧѧѧѧΠΤϟΓή˰ѧѧѧѧϴϐλ Δ˰ѧѧѧѧΜϟΎΜϟϭˬ"ϥΩϮѧѧѧѧγ έϮѧѧѧѧΑ"ϭ "ϡϮѧѧѧѧρήΨϟ"
ΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϠϣΎόϟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧϗΎρϭΩΪѧѧѧѧϋ 16-ϝϭΪѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧΒϳ ς˰ѧѧѧѧϘϓ
2018ϡΎϋϲϓϥΩϮδϟ
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ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ

2.56

10.5

1.9

25

1

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

ϱΏϒϟ 2018 ϥΩϮδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟϲϓΎμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :16-4ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ
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ϥΩϮγ έϮΑ

0

15

ξϴΑϷ

1.96

12

8

100

ϡϮρήΨϟ

1.96

22.5

9.9

140

ϲϟΎϤΟϹ

ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΘϗΎρϊѧѧѧѧѧѧѧϓήϟϡϮѧѧѧѧѧѧѧρήΨϟΓΎϔѧѧѧѧѧѧѧμϣϊϴѧѧѧѧѧѧѧγϮΗωϭήѧѧѧѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧѧѧѧϴϔϨΗ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϴϟΎΣϱήѧѧѧѧѧѧѧΠϳ
ΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΪϋΎѧѧѧѧδΘϟϱΏϒѧѧѧѧϟ 20ΎѧѧѧѧϬΘϗΎρΓΪѧѧѧѧϳΪΟϢϴѧѧѧѧΤϔΗΓΪѧѧѧѧΣϭΔϓΎѧѧѧѧο·ϊѧѧѧѧϣˬΔѧѧѧѧϳήϳήϜΘϟ
ϦϴѧѧѧѧδΤΗϲѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧτΘϟωϭήѧѧѧѧθϣϢϫΎѧѧѧѧδϳϥϊѧѧѧѧϗϮΘϳϭϞѧѧѧѧϴϘΜϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗϰѧѧѧѧϠϋ
ˬΔѧѧѧѧѧϤϳΪϘϟΕΪѧѧѧѧѧόϤϟϝΪΒΘѧѧѧѧѧγϭΓέϮѧѧѧѧѧτΘϤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟϝΎѧѧѧѧѧΧΩ·ϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧѧϔϛ
ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟϕϮѧѧѧѧѧδϠϟΔѧѧѧѧѧϴϣΎϨΘϤϟΔѧѧѧѧѧΟΎΤϟΔѧѧѧѧѧϴΒϠΗϦѧѧѧѧѧϣΓΎϔѧѧѧѧѧμϤϟϦϴѧѧѧѧѧϜϤΗϰѧѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧο·
ήѧѧѧϳήϜΘϟΓΪѧѧѧϳΪΟΓΎϔѧѧѧμϣ˯Ύѧѧѧθϧ·ϰѧѧѧϠϋΔϴϧΩϮѧѧѧδϟΔѧѧѧϣϮϜΤϟϞѧѧѧϤόΗΎѧѧѧϤϛΔѧѧѧϴτϔϨϟΕΎϘΘѧѧѧθϤϟ
.ϱΏϒϟ 150ΔϗΎτΑϥΩϮγέϮΑΔϨϳΪϣϲϓςϔϨϟ
ϥΩϮѧѧѧѧѧδϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧϠΒϳ
ΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 292ϝΪѧѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 13.69
ϻ·ΔѧѧѧѧπϔΨϨϣΔѧѧѧѧϤϴϗ ϲѧѧѧѧϫϭˬέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣ
ήѧѧѧѧηΆϣ ϲϓΎѧѧѧѧμϤϠϟϲΟϮѧѧѧѧϟϮϨϜΘϟΪѧѧѧѧϴϘόΘϟΔѧѧѧѧΟέΩϰѧѧѧѧϟ·ήψϨϟΎѧѧѧѧΑ ˱ ΪѧѧѧѧΟΔѧѧѧѧόϔΗήϣήѧѧѧѧΒΘόΗΎѧѧѧѧϬϧ
ϪѧѧѧѧΘϤϴϗώѧѧѧϠΒΗΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧϔϛήѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧγϮΘϣϥΚѧѧѧϴΣˬ1.96ώѧѧѧϠΒϳϱάѧѧѧѧϟ ϥϮѧѧѧδϠϴϧΪѧѧѧϴϘόΗ
.ϲϓΎμϤϟ ϲϓ ˱ ΪΟ Δϔϴόο ΔϗΎτϟ Γ˯Ύϔϛ ϥ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϤϴϗ ϲϫϭ %586
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϊϔΗήϣϭςϴѧѧѧѧδΒϟωϮϨϟϦϣΎϬϧ΄ΑϥΩϮѧѧѧѧδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓςϔϨϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϒϨѧѧѧѧμΗ
ήϳϮτΗϝΎΣϲϓΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦѧѧδΤΘΗϥϊϗϮΘϳϭˬΔϳέΎϴόϤϟΔϤϴϘϟΎΑΔϧέΎϘϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγ
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278

ήηΆϣςγϮΘϣξϔΨϨϴϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγΕΪόϣϰϠϋΕΎϨϴδΤΘϟϝΎΧΩ·ϭΔϤΎϘϟϲϓΎμϤϟ
ϊϗϮΘϳΎϤϛ245ϰϟ·586ϦϣϥΩϮѧѧѧѧδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧμϤϟϲϟΎϤΟϹΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
ϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 126ϰϟ· 292ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγξϔΨϨϳϥ
ΎϫέΪϗήϴϓϮΗΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ ϝΩΎόϳΎϣϭˬέήϜϣ
ϦϴΒϳ ϥΩϮѧѧѧѧѧѧδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧѧѧμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϻϲϟΎϤΟ·Ϧϣ
ϥΩϮδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγΔϧέΎϘϣ 27-4ϞϜθϟ
ϥΩϮδϟ
ϥΩϮδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϞΒϗΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :27-4ϞϜθϟ

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭ
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ϥΩϮγέϮΑ

ξϴΑϷ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ϡϮρήΨϟ

ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑϙϼϬΘγϻ

ϥΩϮδϟΔϳέϮϬϤΟϲϓΎμϣϲϓϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :28-4ϞϜθϟ
900

820

800
700

586



600
500

500



400

200


228



245

100
0

ϥΩϮγέϮΑ
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ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ςγϮΘϤϟ

البحـث الثاني

ΔϳέϮϬϤΟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲϓ ήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧηΆϣ 28-4ϞϜѧѧѧѧθϟϦϴΒϳΎϤϛ
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ϥΎϤ˵ϋ ΔϨτϠγ :14-4-4
ϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴϧΎΜϟϭ "ϞѧѧѧΤϔϟΎѧѧѧϨϴϣ"ΔѧѧѧϘτϨϣϲѧѧѧϓϰѧѧѧϟϭϷˬϥΎΗΎϔѧѧѧμϣϥΎѧѧѧϤϋΔϨτϠѧѧѧγϚѧѧѧϠΘϤΗ
17-4ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ ϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 303ΎϫέΪѧѧѧѧѧϗΔѧѧѧѧѧϳήϳήϜΗΔѧѧѧѧѧϗΎρϲϟΎѧѧѧѧѧϤΟΈΑ "έΎΤѧѧѧѧѧλ"
.2018ϡΎϋϲϓϥΎϤϋΔϨτϠγϲϓΔϠϣΎόϟϲϓΎμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ
ϥΎϤϋΔϨτϠγϲϓΔϠϣΎόϟϲϓΎμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :17-4ϝϭΪΠϟ

5.9

15

42

75

66.4

28

18

66.4

50

34

ΓΎϔμϤϟϢγ

75

16

ϱϮΟήϴτϘΗ

42

22

ϲϏήϓήϴτϘΗ

17

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

7.69

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫ ΔΠϟΎόϣ

10

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

2.56

ϢϴΤϔΗ

Γήϣί

ϊΎϤϟίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

ϱΏϒϟ 2018 ϡΎϋϲϓ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

279

106

ϞΤϔϟΎϨϴϣ

96.8

197

έΎΤλ

96.8

303

ϲϟΎϤΟϹ

ϊϓέϢΗΚϴΣ 2017ϡΎϋΎϫήΧϥΎϛήϳϮτΗϊϳέΎθϣΓΪϋ "έΎΤλ "ΓΎϔμϣ ΕΪϬη
ϞϣΎϜΘϟϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΗϰϟ·ΔϓΎѧѧѧѧѧѧο·ˬϱΏϒϟ 197ϰϟ·ϱΏϒϟ 116ϦϣΔϳήϳήϜΘϟΔϗΎτϟ
.ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϊϓέϭϱέήΤϟ
31.54ϲϟϮѧѧѧѧΣϥΎѧѧѧѧϤϋΔϨτϠѧѧѧѧγϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγώѧѧѧѧϠΒϳ
ΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 321ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧγϮΘϣώѧѧѧѧϠΒϳΎѧѧѧѧϤϛˬέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑ
ΐΒѧѧѧѧѧѧѧδΑΓ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϔϜϟΔτѧѧѧѧѧѧѧγϮΘϤϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϦѧѧѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧѧѧΒϳήϗΔѧѧѧѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧѧѧѧϫϭ %286ΔѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ
έΎΤλΓΎϔμϣϰϠϋΖϠΧΩϲΘϟΓήϴΧϷΕϼϳΪόΘϟ
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280

ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϥϊϗϮΘϳϭˬΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗϲϓέΎΤѧѧѧѧλΓΎϔѧѧѧѧμϣήϳϮτΗωϭήѧѧѧѧθϣϢϫΎѧѧѧѧγ
ΎϤϛ168ϰϟ·286ϦϣϥΎϤϋΔϨτϠγϲΗΎϔμϤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣςγϮΘϣϦδΤΘϳ
ϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣ ϭϒϟ 230ϰϟ· 321ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧγ ξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳ
ΔΒδϨΑˬΔϨδϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ ϝΩΎόϳΎϣϭˬέήϜϣϞϴϣήΑ
29-4ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳ ϥΎϤϋΔϨτϠѧѧѧѧѧѧγϲΗΎϔѧѧѧѧѧѧμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγϻϲϟΎϤΟ·Ϧϣ
ϥΎϤϋΔϨτϠγϲΗΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ ήηΆϣ
ϥΎϤϋΔϨτϠγϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ29-4ϞϜθϟ
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 ϥΎϤϋΔϨτϠγϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ30-4ϞϜθϟ
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ςγϮΘϤϟ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ
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30-4ϞϜѧѧθϟϦϴΒϳΎϤϛϥΎϤϋΔϨτϠѧѧγϲΗΎϔѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγ

مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟ :15-4-4
"ϢѧѧѧѧѧγΎϗϱΪ˰ѧѧѧѧѧϴγ"ΔѧѧѧѧѧϘτϨϣϲѧѧѧѧѧϓϰѧѧѧѧѧϟϭϷˬϦϴΗΎϔѧѧѧѧѧμϣΔѧѧѧѧѧϴΑήϐϤϟΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϚѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 128ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρ "ΔѧѧѧѧѧϳΪϤΤϤϟ"ΔѧѧѧѧѧϘτϨϣϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎΜϟϭˬϱΏϒѧѧѧѧѧϟ 27ΎѧѧѧѧѧϬΘϗΎρ
ϡΎѧѧѧϋϲѧѧѧϓΔѧѧѧϴΑήϐϤϟΔѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϠϣΎόϟϲϓΎѧѧѧμϤϟΕΎѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧϗΎρ 18-4 ϝϭΪѧѧѧΠϟϦϴѧѧѧΒϳ
2018

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

5

ϱϮΟήϴτϘΗ

6.22

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

5

6.75

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

3.62

ϲϨϴΟϭέΪϴϫήϴδϜΗ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑήϴδϜΗ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋ ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲϓϦϴΘϠϣΎόϟ ϦϴΗΎϔμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :18-4 ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

281

5.6

2.8

7.4

26

ϢγΎϗϱΪϴγ

36

55

21.8

37.4

128.7

ΔϳΪϤΤϤϟ

36

60.6

24.6

155

155

ϲϟΎϤΟϹ

ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

˯ΩϷήϳϮѧѧѧѧѧτΘϟωϭήѧѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧѧϴϔϨΗ ΔѧѧѧѧѧϴΑήϐϤϟΔѧѧѧѧѧϜϠϤϤϟϲѧѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧѧϟΎΗΎϔѧѧѧѧѧμϣΕΪϬѧѧѧѧѧη
ˬΎϬϛϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗϭΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗϭˬΔѧѧѧѧϴΤΑήϟϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧϴΒτΗϭ
Γ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΘϟΓέϮѧѧѧѧτΘϤϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟϖѧѧѧѧϴΒτΗϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧϳΰϤϟϰѧѧѧѧϟ·ΔѧѧѧѧΟΎΤΑϝΰѧѧѧѧΗϻΎѧѧѧѧϬϧϻ·
ΓΪѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧϴϠϳήΗ 16.48ϦϴΗΎϔѧѧѧμϤϟϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγϲϟΎѧѧѧϤΟ· ώѧѧѧϠΒϳΚѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧϗΎτϟ
ϞѧѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 346ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣ
ϲϓΎѧѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧγϮΘϣ ώѧѧѧѧѧϠΒϳϭˬέήѧѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧѧϴϣήΑ
.Γ˯ΎϔϜϟΔτγϮΘϤϟϲϓΎμϤϟΔϤϴϗϦϣΔΒϳήϗϲϫϭ252ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕΎόϗϮΘϟ
ΪϴΟϞϜѧѧθΑΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧδΤΗϲϓΔϳΪϤΤϤϟΓΎϔѧѧμϣήϳϮτΗΕ˯ήΟ·ΖϤϫΎѧѧγ
ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧѧѧγϮΘϣϦѧѧѧѧѧѧѧδΤΘϳϥϊϗϮΘϳϭˬΔϳέΎϴόϤϟΔϤϴϘϟϦϣΖΑήΘϗϥϰϟ·
ϝΪѧѧόϣξϔΨϨϳϥ ϊϗϮΘϳΎѧѧϤϛ 153ϰϟ·252Ϧϣ ΔѧѧϴΑήϐϤϟ ΔѧѧϜϠϤϤϟϲΗΎѧѧϔѧѧѧѧѧѧѧμϤϟ
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ΎϣϭˬέήϜϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 195 ϰϟ· 346ϦϣΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγ
ϲϟΎϤΟ·Ϧϣ31.53ΔΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 5.20ϝΩΎόϳ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ 31-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴΒϳ ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲΗΎϔѧѧѧѧѧμϣϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϻ
ήѧѧηΆϣ 32-4ϞϜѧѧθϟϦϴΒϳΎϤϛΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲΗΎϔѧѧμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟ
ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲΗΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ

380

ϞϴϣήΒϟ/ΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ
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ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ :32-4ϞϜθϟ
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البحـث الثاني

ΔϴΑήϐϤϟΔϜϠϤϤϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :31-4ϞϜθϟ
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ΎϴϧΎΘϳέϮϣΔϳέϮϬϤΟ16-4-4
ΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧѧϫςϔϨѧѧѧѧѧѧϟήѧѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΓΪѧѧѧѧѧѧΣϭΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣΎѧѧѧѧѧѧϴϧΎΘϳέϮϣΔѧѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϚѧѧѧѧѧѧϠΘϤΗ
ϦϴѧѧѧѧΒϳςϴѧѧѧѧδΒϟωϮѧѧѧѧϨϟϦѧѧѧѧϣϦѧѧѧѧϣϲѧѧѧѧϫϭˬϱΏϒѧѧѧѧϟ 25ΔϴϤϴϤѧѧѧѧμΘϟΎѧѧѧѧϬΘϗΎρˬ"ϮѧѧѧѧΒϳΫϮϧ"
ΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϠϣΎόϟςϔϨѧѧѧѧѧϟ ΓΎϔѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓήѧѧѧѧѧϳήϜΘϟΕΎѧѧѧѧѧϴϠϤϋΔѧѧѧѧѧϗΎρ 19 -4 ϝϭΪѧѧѧѧѧΠϟ
2018ϡΎϋΎϴϧΎΘϳέϮϣ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑ ΐϳάϬΗ

ϲϏήϓήϴτϘΗ

ϱϮΟήϴτϘΗ



6

6

2

25

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋΎϴϧΎΘϳέϮϣΔϳέϮϬϤΟϲϓΔϠϣΎόϟςϔϨϟ  ΓΎϔμϣΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ19-4ϝϭΪΠϟ
ϥϮδϠϴϧΪϴϘόΗήηΆϣ

283

ϮΒϳΫϮϧ
ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ΓΪΣϭϥϮϴϠϳήΗ 3ϲϟϮΣϮΒϳΫϮϧΓΎϔѧѧμϣϲϓϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγϲϟΎϤΟ·ώϠΒϳ
ϦϣϞϴϣήΑϞϜϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ 364ϝΪόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧѧѧδϟϲϓΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣ
ϥϰϟ·ήϴѧѧѧѧѧθΗΔϤϴϗϲϫϭˬ433ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣΔϤϴϗώϠΒΗΎϤϛˬέήϜϤϟϡΎΨϟςϔϨϟ
˱ΪΟ ΔϔϴόοΓΎϔμϤϟϲϓΔϗΎτϟΓ˯Ύϔϛ
ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
ϖϴΒτΗϭϲϠϴϐѧѧѧѧѧѧθΘϟ˯ΩϷϦϴѧѧѧѧѧѧδΤΘϟϞϣΎѧѧѧѧѧѧηήϳϮτΗϰϟ·ϮΒϳΫϮϧΓΎϔѧѧѧѧѧѧμϣ ΝΎΘΤΗ
ξϔΨϨϳϥήϳϮτΘϟωϭήѧѧѧѧѧѧѧθϣϖϴΒτΗϝΎΣϲϓϊϗϮΘϳϭˬΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛϦϴѧѧѧѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήΟ·
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϝΪόϣξϔΨϨϳϥϊϗϮΘϳΎϤϛ208ϰϟ·433ϦϣΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ
ϝΩΎόϳΎϣ ϭˬέήϜϣϞϴϣήΑ ϞϜ ϟΔѧϴϧΎτ ϳήΑΔϳ έήΣΓΪΣ ϭϒϟ 175ϰϟ· 364Ϧϣ
ϲϟΎѧѧϤΟ·ϦϣΎѧѧϫέΪѧѧϗήϴϓϮΗΔѧѧΒѧѧѧѧѧѧѧδϨΑˬΔѧѧϨѧѧѧѧѧѧѧδϟΔѧѧϴϧΎѧѧτϳήΑΔѧѧϳέήΣΓΪѧѧΣϭϥϮϴϠϳήΗ
Γ˯ΎϔϛήѧѧηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘѧѧγ 33-4ϞϜѧѧθϟ ϦϴΒϳ ΓΎϔѧѧμϤϟϲϓΔϗΎτϠϟϲϟΎΤϟϙϼϬΘѧѧγϻ
ΎϴϧΎΘϳέϮϣΔϳέϮϬϤΟ -ϮΒϳΫϮϧΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟ
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ϮΒϳΫϮϧΓΎϔμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ :33-4ϞϜθϟ
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ΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ϲϟΎΤϟ

ΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ

ήϳϮτΘϟΪόΑ

ΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟ16-4-4
ΔϴϧΎΜϟϭˬϱΏϒϟ 130ΎϬΘϗΎρϥΪϋϲϓϰϟϭϷˬϥΎΗΎϔμϣΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϚϠΘϤΗ
ϦϴΘϠϣΎόϟϦϴΗΎϔμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ 20-4ϝϭΪΠϟϦϴΒϳ ϱΏϒϟ 10ΎϬΘϗΎρΏέ΄ϣϲϓ
.2018ϡΎϋϲϓΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓ

1.65
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ϥΪϋ

10

Ώέ΄ϣ

140

ϲϟΎϤΟϹ

10.5

ΓΎϔμϤϟ Ϣγ

2.5

ϱϮΟήϴτϘΗ

2.25

ϲϏήϓήϴτϘΗ

12

ΔϴϨϴΟϭέΪϴϫΔΠϟΎόϣ

1.60

ϥϮδϠϴϧ ΪϴϘόΗ ήηΆϣ

ίΎϔΤϟϞϣΎόϟΎΑΐϳάϬΗ

ϱΏϒϟ 2018ϡΎϋΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓϦϴΘϠϣΎόϟϦϴΗΎϔμϤϟΕΎϴϠϤϋΔϗΎρ :20-4ϝϭΪΠϟ

ήϳήϜΘϟΔϋΎϨλΕΎϧΎϴΑΓΪϋΎϗ -ϚΑϭέΪμϤϟ

ΔѧѧѧѧϴϨϤϴϟΔѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲΗΎϔѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·ώѧѧѧѧϠΒϳ
ϒѧѧѧѧѧϟ 285ϝΪѧѧѧѧѧόϤΑˬΔϨѧѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧѧϴϠϳήΗ 12.11ϲϟϮѧѧѧѧѧΣ
ςѧѧѧѧγϮΘϣώѧѧѧѧϠΒϳΎѧѧѧѧϤϛέήѧѧѧѧϜϤϟϡΎѧѧѧѧΨϟςϔϨѧѧѧѧϟϦѧѧѧѧϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯Ύѧѧѧѧϔϛϥϰѧѧѧѧϟ·ήϴѧѧѧѧθΗΔѧѧѧѧόϔΗήϣΔѧѧѧѧϤϴϗϲѧѧѧѧϫϭ439ΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧηΆϣ
.˱ ΪΟ Δϔϴόο ϦϴΗΎϔμϤϟ

البحـث الثاني

ϞϴϣήΒϟΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

500
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ΔϴϠΒϘΘδϤϟΕέϮτΘϟ
210ϰѧѧѧѧѧϟ·439ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣςѧѧѧѧѧγϮΘϣϦѧѧѧѧѧδΤΘϳϥϦѧѧѧѧѧϜϤϳ
ΓΪѧѧѧѧѧΣϭϒѧѧѧѧѧϟ 138ϰѧѧѧѧѧϟ· 285ϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγϝΪѧѧѧѧѧόϣξϔΨϨѧѧѧѧѧϳϥϊѧѧѧѧѧϗϮΘϳΎѧѧѧѧѧϤϛ
ΔѧѧѧѧϳέήΣΓΪѧѧѧѧΣϭϥϮѧѧѧѧϴϠϳήΗ 6.45ϝΩΎѧѧѧѧόϳΎѧѧѧѧϣϭˬέήѧѧѧѧϜϣϞѧѧѧѧϴϣήΑϞѧѧѧѧϜϟΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑΔѧѧѧѧϳέήΣ
ϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϠϟϲϟΎѧѧѧѧΤϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϻϲϟΎѧѧѧѧϤΟ·Ϧѧѧѧѧϣ53.29ΔΒѧѧѧѧδϨΑˬΔϨѧѧѧѧδϟϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϴϧΎτϳήΑ
ΪѧѧѧѧѧόΑϭϲϟΎѧѧѧѧѧΤϟΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγ 34-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳ ΔѧѧѧѧѧϴϨϤϴϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲΗΎϔѧѧѧѧѧμϣ
Γ˯ΎѧѧѧѧѧϔϛήѧѧѧѧѧηΆϣ 35-4ϞϜѧѧѧѧѧθϟϦϴѧѧѧѧѧΒϳΎѧѧѧѧѧϤϛΔѧѧѧѧѧϴϨϤϴϟΔѧѧѧѧѧϳέϮϬϤΠϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϲѧѧѧѧѧϓήϳϮѧѧѧѧѧτΘϟ
ΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟ
ΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ:34-4ϞϜθϟ
ϞϴϣήΒϟ/ΔϴϧΎτϳήΑΔϳέήΣΓΪΣϭϒϟ

350
300
250

312

285

258

200
150

156

120

138

100
50
0

ϥΪϋ

Ώέ΄ϣ

ςγϮΘϤϟ

ϲϟΎΤϟΔϗΎτϟϙϼϬΘγ

ήϳϮτΘϟΪόΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγ


ΔϴϨϤϴϟΔϳέϮϬϤΠϟϲϓΎμϣϲϓήϳϮτΘϟΪόΑϭϲϟΎΤϟΔϗΎτϟΓ˯ΎϔϛήηΆϣ35-4ϞϜθϟ
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ì³æ× åà«ó
ςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧλϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΗΔѧѧѧϴϤϫ ϲΗ΄ѧѧѧΗ
ΔѧѧѧѧΒΗήϤϟϲѧѧѧѧϓϲΗ΄ѧѧѧѧΗΚѧѧѧѧϴΣˬΔѧѧѧѧϗΎτϠϟϙϼϬΘѧѧѧѧγϻΓΪϳΪѧѧѧѧθϟΕΎϋΎϨѧѧѧѧμϟϯΪѧѧѧѧΣ·ΎѧѧѧѧϬϧϮϛϦѧѧѧѧϣ
ΔѧѧѧѧγέΪϟΖѧѧѧѧϨϴΑΪѧѧѧѧϗϭˬΕΎѧѧѧѧϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΔϋΎϨѧѧѧѧλϭΐϠѧѧѧѧμϟϭΪѧѧѧѧϳΪΤϟΔϋΎϨѧѧѧѧλΪѧѧѧѧόΑΔѧѧѧѧΜϟΎΜϟ
ΕΎΟΎΘϨΘѧѧѧѧѧγϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧγέΪϟϪѧѧѧѧѧϴϟ·ΖϠѧѧѧѧѧλϮΗΎѧѧѧѧѧϣκϴѧѧѧѧѧΨϠΗϦѧѧѧѧѧϜϤϳϭˬΔѧѧѧѧѧϗΎτϠϟΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧѧγ
ϲϟΎΘϟϮΤϨϟϰϠϋΕΎϴλϮΗϭ
ϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧμϣϦϴѧѧѧѧΑΔϛήΘѧѧѧѧθϣΕΎѧѧѧѧϧΎϴΑΓΪѧѧѧѧϋΎϗ˯Ύѧѧѧѧθϧ·ΓέϭήѧѧѧѧοϰѧѧѧѧϠϋΪѧѧѧѧϴϛ΄Θϟ x
ΪѧѧѧѧѧλέϑΪѧѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧѧϟΫϭϯήѧѧѧѧѧΧϷΔѧѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧѧϟϭˬϚѧѧѧѧѧΑϭϲѧѧѧѧѧϓ˯ΎѧѧѧѧѧπϋϷϝϭΪѧѧѧѧѧϟ
ΕϼϳΪѧѧѧѧѧѧόΘϟϝΎѧѧѧѧѧѧΧΩ·ϭΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧγΕϻΪѧѧѧѧѧѧόϣ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋήѧѧѧѧѧѧτΗϲѧѧѧѧѧѧΘϟΕήѧѧѧѧѧѧϴϐΘϟ
ϥϭΎѧѧѧѧόΘϟϭϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟιήѧѧѧѧϓΰѧѧѧѧϳΰόΗϰѧѧѧѧϠϋΓϭϼѧѧѧѧϋˬΐѧѧѧѧγΎϨϤϟΖѧѧѧѧϗϮϟϲѧѧѧѧϓΔΒѧѧѧѧγΎϨϤϟ
ϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗϝΎѧѧѧѧѧΠϣϲѧѧѧѧѧϓΕήѧѧѧѧѧΒΨϟϝΩΎѧѧѧѧѧΒΗϭςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣϦϴѧѧѧѧѧΑϙήΘѧѧѧѧѧθϤϟ
ΎϬϣΪΨΘγΓ˯ΎϔϛϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟ
ϲѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗϲϓΎѧѧѧμϣϲѧѧѧϓΔѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΞϣήѧѧѧΑϖѧѧѧϴΒτΗϥ· x
ΙΎѧѧѧѧόΒϧϦѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧΤϟϰѧѧѧѧϟ·ϭˬΔѧѧѧѧϨϜϤϣΓήѧѧѧѧΘϓϝϮѧѧѧѧρϷΔѧѧѧѧϴόϴΒτϟ ΩέϮѧѧѧѧϤϟϰѧѧѧѧϠϋυΎѧѧѧѧϔΤϟ
ΔτϴΤϤϟΔΌϴΒϟϰϟ·ΕΎΛϮϠϤϟ
ϖѧѧѧѧϴΒτΘϟΓήѧѧѧѧϴΒϛΩϮѧѧѧѧϬΟΔѧѧѧѧϴΑήόϟϝϭΪѧѧѧѧϟϲѧѧѧѧϓϭϢϟΎѧѧѧѧόϟϲѧѧѧѧϓήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧλϝάѧѧѧѧΒΗ x
ήϳϮѧѧѧѧѧτΗϊϳέΎѧѧѧѧѧθϣάѧѧѧѧѧϴϔϨΗςѧѧѧѧѧτΧϝϼѧѧѧѧѧΧϦѧѧѧѧѧϣΔѧѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧѧѧΟ·
ιήѧѧѧѧѧѧѧϔϟϦѧѧѧѧѧѧѧϣΪѧѧѧѧѧѧѧϳΰϤϟϙΎѧѧѧѧѧѧѧϨϫϝΰѧѧѧѧѧѧѧϳϻϭ ˬΔѧѧѧѧѧѧѧϤΎϘϟϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧμϤϟϞѧѧѧѧѧѧѧϴϫ΄ΗΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧϋ·ϭ
ΎϬϘϴΒτΗϦϜϤϤϟΕ˯ήΟϹϭ
ϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧδϳΔѧѧѧϗΎτϟ ϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧηήΗΕ˯ήѧѧѧΟ·ϖѧѧѧѧϴΒτΗϥΔѧѧѧϴϠϤόϟΔѧѧѧΑήΠΘϟΖѧѧѧΘΒΛ x
ΕΎѧѧѧѧΒϠτΘϤϟΎΑ ϡΰѧѧѧΘϟϻϰѧѧѧѧϠϋΎϬΗέΪѧѧѧϗϦϴѧѧѧδΤΗϰѧѧѧѧϟ·ΔϓΎѧѧѧο·ˬΓΎϔѧѧѧѧμϤϟΔѧѧѧϴΤΑέϦϴѧѧѧδΤΗ
ΙϮϠΘϟϦϣΔΌϴΒϟΔϳΎϤΤΑΔλΎΨϟ

البحـث الثاني

Γ˯ΎѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧδΤΗΔѧѧѧϴϐΑ ςϔϨѧѧѧϟήѧѧѧϳήϜΗΕΎѧѧѧϴϠϤϋϰѧѧѧϠϋΎѧѧѧϬϘϴΒτΗϦѧѧѧϜϤϳϲѧѧѧΘϟΕ˯ήѧѧѧΟϹϢѧѧѧϫ
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ˬΕϻΎѧѧѧѧΠϣΓΪѧѧѧѧϋϲѧѧѧѧϓςϔϨѧѧѧѧϟήѧѧѧѧϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟϙϼϬΘѧѧѧѧγΪϴѧѧѧѧηήΗϦѧѧѧѧϜϤϳ x
ˬϱέήѧѧѧѧΤϟϝΰѧѧѧѧόϟϦϴѧѧѧѧδΤΗϭˬΕΪѧѧѧѧΣϮϟϦϴѧѧѧΑϱέήѧѧѧѧΤϟϞѧѧѧѧϣΎϜΘϟΕΎѧѧѧѧϴϠϤϋϦϴѧѧѧδΤΘϛ
ΓέήѧѧѧѧѧΤϟωΎΟήΘѧѧѧѧѧγϦϴѧѧѧѧѧδΤΗϭˬΕΎѧѧѧѧѧϳϼϐϟϭϥήѧѧѧѧѧϓϷϲѧѧѧѧѧϓΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟϕήѧѧѧѧѧΣςΒѧѧѧѧѧοϭ
ϕήѧѧѧѧΘΣϻ˯ϮѧѧѧѧϫϦϴΨѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧϓΎѧѧѧѧϬϨϣ ΓΩΎϔΘѧѧѧѧγϼϟΔѧѧѧѧϨΧΪϤϟΕίΎѧѧѧѧϏϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧπΎϔϟ
ΎϫήϴϏϭ
ΔѧѧѧѧѧϓΎϜϟΓήϤΘѧѧѧѧѧδϤϟΔѧѧѧѧѧΒϗήϤϟϭϢϜΤΘѧѧѧѧѧϟΓΰѧѧѧѧѧϬΟϷΔѧѧѧѧѧΜϳΪΤϟΕΎѧѧѧѧѧϴϨϘΘϟϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϱΩΆѧѧѧѧѧϳ x
ξѧѧѧѧϔΧϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭˬΔѧѧѧϗΎτϟϦѧѧѧϣΎϬϛϼϬΘѧѧѧγϢѧѧѧΠΣξѧѧѧϔΧϰѧѧѧϟ·ςϔϨѧѧѧϟΓΎϔѧѧѧμϣϊѧѧѧϗϮϣ
ΔѧѧѧѧϔϠϛξѧѧѧѧϔΧϭΎѧѧѧѧϬΘϴΤΑέϦϴѧѧѧѧδΤΗϰѧѧѧѧϟ·ϱΩΆѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧϤϛΎѧѧѧѧϬϨϋΔѧѧѧѧΠΗΎϨϟΕΎѧѧѧѧΛϮϠϤϟϢѧѧѧѧΠΣ
ϞϴϐθΘϟ
ΎϫέΎѧѧѧѧδϣϊѧѧѧѧϳίϮΗΓΩΎѧѧѧѧϋ·ϭˬΔѧѧѧѧϳέήΤϟΕϻΩΎѧѧѧѧΒϤϟξѧѧѧѧόΑΔϓΎѧѧѧѧο·ϖѧѧѧѧϳήρϦѧѧѧѧϋϦѧѧѧѧϜϤϳ x
ΔѧѧѧѧѧϔϠϜΑϭˬϚϠϬΘѧѧѧѧѧδϤϟΩϮѧѧѧѧѧϗϮϟϢѧѧѧѧѧΠΣξѧѧѧѧѧϔΧ ˬςϔϨѧѧѧѧѧϟϲϓΎѧѧѧѧѧμϣΕΪѧѧѧѧѧΣϭξѧѧѧѧѧόΑϲѧѧѧѧѧϓ
ϦϴѧѧѧѧΑΡϭήѧѧѧѧΘΗΓήϴѧѧѧѧμϗΓήѧѧѧѧΘϓϲѧѧѧѧϓϝΎѧѧѧѧϤϟαέωΎΟήΘѧѧѧѧγϊѧѧѧѧϣˬΔѧѧѧѧϟϮΒϘϣΔϳέΎϤΜΘѧѧѧѧγ
ϦϴϣΎόϟϭϡΎόϟ
ˬΓήϤΘѧѧѧѧδϣήѧѧѧѧϳήϜΘϟΔϋΎϨѧѧѧѧλϲѧѧѧѧϓΔѧѧѧѧϗΎτϟΓ˯ΎѧѧѧѧϔϛϦϴѧѧѧѧδΤΗΕ˯ήѧѧѧѧΟ·ϥϮѧѧѧѧϜΗϥΐѧѧѧѧΠϳ x
ΕϻΪѧѧѧѧόϣϰѧѧѧѧϠϋήѧѧѧѧτΗϲѧѧѧѧΘϟΕήѧѧѧѧϴϐΘϟΪѧѧѧѧλέϑΪѧѧѧѧϬΑϚѧѧѧѧϟΫϭˬΪѧѧѧѧϴόΒϟϯΪѧѧѧѧϤϟϰѧѧѧѧϠϋϭ
ΐγΎϨϤϟΖϗϮϟϲϓΔΒγΎϨϤϟ ΕϼϳΪόΘϟϝΎΧΩ·ϭϦϣΰϟϊϣ ϙϼϬΘγϻ
ΪϴѧѧѧѧηήΗϝΎѧѧѧѧΠϣϲѧѧѧѧϓϢϫΎѧѧѧѧδΗϲѧѧѧѧΘϟΕΎѧѧѧѧϴϨϘΘϟήϳϮѧѧѧѧτΗϑΪѧѧѧѧϬΑϲѧѧѧѧϤϠόϟΚѧѧѧѧΤΒϟϊϴΠѧѧѧѧθΗ x
ΎϬϣΪΨΘγϦϴδΤΗϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγ
.ΔϳϭΎϤϴϛϭήΘΒϟΔϋΎϨμϟΕΪΣϭϭςϔϨϟήϳήϜΗϲϓΎμϣϦϴΑϞϣΎϜΘϟ ΰϳΰόΗ x




مجلة النفط والتعاون العربي
173  العدد- 2020 المجلد ال�ساد�س و الأربعون

288

ÂNNN ¦Ğ
ì¦Ä× ÈØ×Â ¦Ğ
ΔϤψϨϣςϔϨϟήϳήϜΗΔϋΎϨѧѧѧѧѧѧ λϰϠϋΎϬΗΎѧѧѧѧѧѧ γΎϜόϧϭϞϮѧѧѧѧѧѧѧγϰϟ·ϢΤϔϟϞϳϮΤΗΔϴϨϘΗ 2018ϚΑϭ
.ϚΑϭˬϝϭήΘΒϠϟΓέΪμϤϟΔϴΑήόϟέΎτϗϷ

ϚΑϭˬϝϭήΘΒϠϟ
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team. Steps and procedures are then put in place to assess performance through
regular reviews of energy data, technical assessments, and benchmarking.
This study includes case studies from Arab refineries and around the world
with specific energy and cost savings data. The actual payback period and
energy savings for individual refineries will vary, depending on plant
configuration, size, location, and operating characteristics. Hence, the values
presented in this study are offered as guidelines.
The study concludes that the introduction of modern technologies to improve
energy efficiency in the Arab petroleum refineries could contribute to reducing
energy consumption from 986 trillion BTU per year to 636 BTU per year. The
savings amount to about 350 trillion BTU per year, equivalent to 61.19 million
barrels of oil equivalent per year at a total value of US $ 3.059 billion per year
based on the price of US $ 50 per barrel.
The study also offers some recommendations for improving energy efficiency
in Arab petroleum refineries, such as, establishing an improved energy
information database for communication between refineries and energy
specialists, is an important goal to improving energy efficiency in refineries.
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Improving Energy Eficiency in the Petroleum
Refineries in Arab Countries

ABSTRACT

IMPROVING ENERGY EFICIENCY IN THE
Imad Makki
*
PETROLEUM
REFINERIES IN ARAB COUNTRIES
Interest in improving energy efficiency in the industrial sector is increasing
around the world, especially in petroleum refining, which is known as one of
the most energy intensive industry, because large quantities of petroleum
refined products, natural gas, refinery gases and electric power are used as
energy input in various equipment and processes.
The objective of this study is to examine the energy efficiency potential in
petroleum refining industry. This is done through trying to understand what
drives energy efficiency and to recognize barriers which challenge
improvement. To meet this objective, the study answers the following
questions:
x Where is energy used in the petroleum refinery?
x What are the main opportunities for improving energy efficiency in the
petroleum refineries?
x What is the current status of energy efficiency in Arab petroleum
refineries?
x What are the barriers and drivers to energy efficiency improvement?
x What is the potential for energy efficiency improvement in Arab
refineries and where do Arab refineries stand in comparison to refineries
worldwide?
The study highlights the importance and the opportunities of energy
conservation in the refining industry which include heat integrations, process
optimizations, furnace upgrading and maximization of the efficiency of power
generation and cogeneration, optimization of fuel systems, reduction of flaring,
minimizing steam and fuel leaks, improvement in insulation material and
thickness. Energy efficiency can also be improved through the application of
new technology that yields a lower input/output ratio, using the same fuel,
improving maintenance programs, and using advanced process control.
An energy management standard creates a foundation for improvement and
provides guidance for managing energy throughout an organization. A
successful program in energy management begins with a strong organizational
commitment to continuous improvement of energy efficiency. This typically
involves establishing an energy policy, and creating a cross-functional energy
* Senior Refining Expert, Technical Affairs Dept. OAPEC – Kuwait.
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Abstract
Development of Primary Energy Consumption
in Kuwait and its Future Outlook
Eltaher ElZetoni
The study aims to analyze the trends and patterns of consumption of primary
energy sources in the State of Kuwait and explain its main features during the
period (1995 - 2018), and reviews the main factors affecting consumption such
as economic and population growth and local energy prices. The study also
aims to estimate the expected total consumption of primary energy until 2040.
The study is divided into two main parts. The first part reviews the patterns
and trends of consumption of primary energy sources in Kuwait during the
period (1995 - 2018). This part also provides a brief overview of the most
important features of the development of domestic consumption of primary
energy and growth rates in the State of Kuwait, and the development of the
primary energy mix and the intensity of energy consumption. This part also
reviews the main economic and social factors affecting energy consumption
in Kuwait due to their importance on the accuracy of future expectations. The
second part deals with expectations of energy consumption in Kuwait until
the year 2040, where the function of consumption of primary energy sources
is estimated on a systematic basis compatible with the energy conditions in
Kuwait and the quality of available data, and the use of the model that was
estimated to extrapolate future expectations of total consumption of primary
energy until 2040.
The second part also deals with the methodology for preparing future
projections for the consumption of primary energy that includes data used in the
study and methods of processing it, and prediction methods used in the study
and statistical relationships and mathematical models approved for forecasting,
then it reviews the assumptions for future predictions where the study envisages
anticipation Future prospects for the consumption of primary energy sources in
Kuwait through five main scenarios. The first scenario is the reference scenario,
the second is the high growth scenario, the third is the low growth scenario,
the fourth one is the scenario of gradually raising the domestic energy prices,
and the fifth and last scenario is the scenario which consider the national goals
of utilizing renewables. Also, in the second part, the final results of the future
projections of total primary energy consumption will be reviewed, according to
the above-mentioned scenarios.
*Energy Analyst, Economics Department, OAPEC - Kuwait
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