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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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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�سلية محكمة تعني 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
واالأ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.
االأبحاث

كافة البحاث 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 .وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�شروط البحث

•ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان 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 ال�صكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل .JPEG
•ا�صتخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�صافة بين
ال�صطر  .1.5وان تكون تن�صيق الهوام�س الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�صحة.

المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او روؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�صا�س الفكرة واعادة �صياغتها باأ�صلوب
الباحث نف�صه ،وال�صارة الى م�صدر الإقتبا�س .اأما في حالت الإقتبا�س الحرفي فت�صع المادة
المقتب�صة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية الواردة في �صياق
البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.
•اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع الفكار 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 ا�صحابها من دون ابداء الأ�صباب.
•يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.

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

تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي
لمشروعات البتروكيماويات
الجزء الثاني

د .يا�سر حممد زكي بغدادي*

* خبير �شناعات نفطية – اإدارة ال�شوؤون الفنية  ،اأوابك  -الكويت
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منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

 .1.1.9.2.الحمأة المنشطة
الحمـــأة المنشـــطة عبـــارة عـــن خلـــيط مـــن الكائنـــات الدقيقـــة مـــن البكتيريـــا ،والطحالـــب
البحـث األول

والفطريات ،والكائنات األولية ،والجراثيم ،والخاليا ،كما في الشكل ( ،)48التي يتم االحتفاع بهـا
في صورة معلقة عن طريق التهوية والخلط (.)74
الشكل ( :)48بعض أشكال من مكونات الحمأة المنشطة من الكائنات الدقيقة

المصدرChart of Common Activated Sludge Microorganisms :

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا في الوقت الحاضر بسبب فاعليتهـا العاليـة فـي
المعالجــة وســميت بهــذا االســم ألنــه يــتم إعــادة جــزء مــن الحمــأة المترســبة فــي أحــواض الترســيب

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϭϭϵ
ˇ
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منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

الثانويـة إلـى حـوض التهويـة وذلـك بشـكل مســتمر ،وهـذا يسـاعد علـى تسـريع العمليـة البيولوجيــة
وزيــادة كفاءتهــا بســبب زيــادة كثافــة الكتلــة الحيويــة فــي حــوض التهويــة وبالتــالي زيــادة معــدل
االكسدة ،وتفكيك المواد العضوية إلـى مكوناتهـا األساسـية ،وتـدخل الميـاه المعالجـة إلـى أحـواض
التهوية بعد مرورها على أحواض الترسيب األولية.
يوصف نظام الحمأة المنشطة بأنه نظام يقوم على خلط المياه العادمة المنسـابة إلـى خـزان
التهوية مـع الحمـأة المنشـطة المتواجـدة فيـه بصـورة عالقـة .يطلـق علـى السـائل النـات مـن عمليـة
الخلط هذه بالسائل المختلط أو ما يطلق عليه مصطلح " ." Mixed Liquorيمتاز هذا السائل في
حالة المعالجة السليمة بلون يميل إلى اللون البني.
هذا وقد تطورت أنظمة الحماة المنشطة ،من أسـلوب التشـغيل الكتلـي ""Batch System
فـي بدايــة األمــر إلــى أســلوب التشــغيل المســتمر" ،"Continuous Flow Reactorوالــذي أصــبح
األسلوب السائد في السنوات الالحقة وذلك لسهولة تشغيله مقارنة بالنوع األول (.)79
تلعب الجراثيم الهوائية في هذا النظام مهمـة تحطـيم المـادة العضـوية الموجـودة فـي الميـاه
العادمة ،وتحويلها هوائيا إلى مـاء ،وثـاني أكسـيد الكربـون ،وخاليـا بكتيريـة جديـدة .وتتهيـأ البيئـة
الهوائية داخل الخزان بواسطة أنابيب نفـث الهـواء أو الهوايـات " المهويـات" الميكانيكيـة ،والتـي
تقوم باإلضافة إلى ذلك باإلبقاء على استمرارية عملية الخلط.
بعــد انقضــاء فتــرة وجيــزة مــن الخلــط ( ٨-٤ســاعات تقريبــا) ينتقــل الســائل المخــتلط إلــى
حــوض الترســيب الثــانوي بهــدف فصــل الجــراثيم عنــه عــن طريــق ترســبها .ثــم يُعــاد جــزء مــن
الجراثيم المترسبة "ويطلق عليهـا عـادة بالحمـأة المنشـطة المسـترجعة" إلـى حـوض التهويـة مـره
أخــرى للمحافظــة علــى أعــداد ثابتــة منهــا داخلــه ،ويلقــى البــاقي خــارج النظــام ليُعــاد معالجتــه قبــل
الــتخلص النهــائي منــه .ويتوقــف مســتوى الجــراثيم داخــل خــزان التهويــة علــى كفــاءة المعالجــة
المطلوبة وعوامل أخرى تتعلق بمعدالت نمو الجراثيم نفسها.

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϭϮϬ
ˇ
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منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

ال تقتصر مهمة المعالجة على قيام الجراثيم بهضم المادة العضوية فقط ،بل تتعداها إلى
كيفية التخلص من هذه الجراثيم الناتجة عن عمليات المعالجة ،أو بعبارة أدق كيفية فصل
البحـث األول

الجراثيم من المياه الخارجة من خزان التهوية ،ونظـرا لكـون الوزن النوعي للجراثيم أكثر قليال
من الماء ،ف ن إمكانية ترسبها بصورة فردية يكون بطيئا ،لذا ف ن إعطاء الجراثيم فترة مكوث
" "Residence Timeكافية يتيح لها التالحم والتجمع مـع بعضها البعض مكونة ما يطلق عليه
ندف (شوائب) كبيرة كما في الشكل ( ،)49وهذا بدوره يُحسن كثيرا من خصائصها الترسيبية.
يعزى سبب هـذا الـتالحم إلى البولـيمرات المخاطية التي تفرزها الجراثيم حول خالياها
عند إعطائها الوقت الكافي لـلمكوث .وتـتراوح فـترة مكوث الجراثيم المتوسطة والتي تضمن
الترسيب الفعنال حوالي  3إلى  4أيام (.)75
تكون تصميمات أشكال خزانات الترسيب في نظام الحمأة المنشطة إما مستطيلة أو
دائرية ،وفي جميع الحاالت يتم التخلص من الحمأة من قاع الخزان ميكانيكيا ،إما عن طريق
كشط الحمأة إلى حوض مركزي كما في خزانات الترسيب األولية ،أو بواسطة شفطها مباشرة
بواسطة خراطيم شفط معينة تتحرك على كامل الخزان.
الشكل ( :)49ترسبات مكونة من تكتالت شوائب بالمعالجة البيولوجية

المصدرhttp://www.ohiowea.org/docs/Activated_Sludge_Microbiology_Seman.pdf :

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϭϮϭ
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منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

 .1.1.1.9.2الهضم الهوائي ""Aerobic Digestion
معالجة الحمأة بالهضم الهوائي عبارة عن إجـراء عمليـة تهويـة مسـتقلة للحمـأة فـي خـزان
مفتوح أو مغلق عن طريق توفير قدر مناسب من األكسجين المذاب  /الهواء في الحمـأة ،وتهـدف
هذه الطريقة في المعالجة إلى تخليص الحمأة من أية روائـح كريهـة ،باإلضـافة إلـى خفـض نسـب
التلوث بالمواد الصلبة بها قبل التخلص النهائي منها.
والهضم الهوائي هو أسلوب من أساليب المعالجة بالحمـأة المنشـطة بنظـام الخلـط الكامـل،
وبتغذية على دفعـات أو مسـتمرة ،حيـث يـتم تهويـة المحتويـات لمـدة تتـراوح مـا بـين  22-12يـوم
حســب نوعيــة الحمــأة ،لتقــوم الكائنــات باســتهالك الغــذاء أثنــاء عمليــة التهويــة ،وبالتــالي يتنــاقص،
وتبدأ الكائنات بهضم خالياها الذاتية لتعويض الطاقة ،وتحويل الخاليا إلى ثـاني أكسـيد الكربـون،
وماء ،وأمونيا ،لتتحول األمونيا في وقت الحق إلى نيترات مع استمرار عملية التخمر(الهضم).
يــؤدي اســتمرار التهويــة والهضــم إلــى ســهولة فصــل المــواد الصــلبة مــن الميــاه ،ويختل ـف
تصــميم الهواضــم الهوائيــة مــن حيــث وجــود خــزان ترســيب مــن عدمــه .تســتخدم بعــض تصــاميم
التغذية على دفعات ،حيث يتم تهويتها وخلطها لعدة أيام ،ومن ثم ترسب عند وقف عمليـة الخلـط،
وتفصــل الحمــأة عــن المــادة الطافيــة " "Supernatantفــي نفــس الخــزان .تبنــى بــرك التخمــر إمــا
مســتطيلة أو دائريــة ،وتــتم عمليــة التهويــة بطريقــة ميكانيكي ـة أو بواســطة ناشــرات الهــواء ،وقــد
يستخدم األكسجين في عملية التهوية ،ويتم إرسال المادة الطافية إلى المعالجة األولية أو الثانويـة،
وال يؤدي ذلك إلى حمل إضافي على مراحل المعالجة (.)75
 .2.1.1.9.2طريقة الحمأة المنشطة التقليدية
اســــــــــتخدمت طريقــــــــــة المعالجــــــــــة الهوائيــــــــــة بالحمــــــــــأة المنشــــــــــطة التقليديــــــــــة
"  "Conventional Activated Sludge Process-CASPألكثـر مـن قـرن مـن الزمـان ،يُعـرف
عادة النظام التقليـدي األساسـي مـن أنظمـة الحمـأة المنشـطة ،بنظـام المفاعـل دائـم الخلـط ،مسـتمر
الـدفق ومسـترجع الحمـأة " Activated Tank Stirred Flow- continuous – sludge with
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 ،"Recycleويتكون من خزان التهوية ،وخزان الترسيب الثانوي ،وخط تدوير الحمـأة ،ونمـوذج
الـدفق المسـتعمل فـي خـزان التهويـة هـو النمـوذج التـدافعي أو المتـوالي ،"Plug Flow"،أي أن
البحـث األول

شـرائح الميـاه العرضـية المنسـابة مـن المــدخل إلـى المخـرج تتـدافع الواحـدة تلـو األخــرى دون أن
تختلط مع بعضها.
يــتم وضــع الميــاه العادمــة والحمــأة المســترجعة إلــى مقدمــة الخـــزان وتمكــث فيــه مــدة 6
ساعات تقريبا ،أثناء ذلك يختلطان مع بعضهما بفعل أنابيب نفث الهـواء أو الهوايات الميكانيكية،
بطريقــة تضــمن تــوزع الهــواء بصــورة متســاوية علــى طــول الخــزان .وخــالل جريــان الميــاه فــي
الخزان يجري تحطيم وأكسدة المادة العضوية .بعد خروج السائل المختلط يتم ترسـيبه فـي خـزان
ترسيب الحمأة ،وعمر الحمأة عموما أقـل مـن  15يومـا ،وعـادة مـا يكـون أفضـل عمـر لهـا خـالل
فترة تتراوح ما بين  10-3أيام ،يسترجع حوالي ما بين  % 50- 25من الحمأة إلى مقدمـة خـزان
التهوية ( .)75،74يبين الشكل ( )50المكونات األساسية لنظام المعالجة بالحمأة المنشطة.
الشكل ( :)50المكونات األساسية لنظام المعالجة بالحمأة المنشطة

المصدرǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŚĞĐƚŝǀĂƚĞĚ^ůƵĚŐĞWƌŽĐĞƐƐ:
http://www.nesc.wvu.edu/pdf/WW/publications/pipline/PL_SP03.pdf e
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هذا وقد عهرت الحاجة إلى طرق بيولوجية أكثر تقدما للحصول علي جودة أعلى
للتدفقات السائلة الخارجة بهدف تلبية االشتراطات البيئية الصارمة والمتزايدة للسماح بصرف
المياه المعالجة على المصارف العمومية ،أو إعادة استخدامها في االستخدامات الصناعية،
واالستخدامات األخرى من حيث محتواها من طلب األكسجين الكيميائي الحيوي "،"BOD
ونسب المغذيات من النتروجين والفسفور.
وعلـــى ذلـــك ف نـــه لضـــمان الوفـــاء بتحقيـــق تلـــك المعـــايير البيئيـــة الصـــارمة ،فـــ ن بعـــض
التعــديالت المختلفــة يــتم إضــافتها إلــى التصــميم األساســي لمحطــات المعالجــة التــي تعمــل بطريقــة
الحمأة ال ُمنشطة التقليدية ،وتشمل بعض التعـديالت علـى تصـميمات وحـدات المعالجـة المسـاعدة،
وأحواض الترسيب ،وغيرها من المرافق.
تطـــورت هـــذه الطـــرق لتشـــمل طريقـــة الحمـــأة المنشـــطة متدرجـــة التهويـــة " Tapered
 ،"Aerationوطريقــــة الحمــــأة المنشــــطة ممتــــدة (موســــعة  -مطولــــة) التهويــــة "Extended

 ،"Aerationوطريقـــة قنـــوات (خنـــادق) األكســـدة " ،"Oxidation Ditchesوطـــرق التثبيـــت
التالمســي ،لتشــمل طــرق أكثــر تطــورا وتعــديال فــي تصــميمات المفــاعالت الحيويــة مثــل طريقــة
ال ُمفـاعالت ذات الـدُفعات المتتابعـة ") ،"Sequencing Batch Reactors, (SBRونظـام المعالجـة
بطريقــــــــــــة الســــــــــــرير المتحــــــــــــرك "Beds

 ،"Movingو ُمفــــــــــــاعالت األغشــــــــــــية

الحيوية ".)73،69( "Membrane Bioreactors
 .1.2.1.1.9.2طريقة الحمأة المنشطة متدرجة التهوية
تعتمد طريقة الحمأة المنشطة متدرجة التهوية " "Tapered Aerationعلى إعطاء كمية
من الهواء تتناسب مع حاجة الكائنات الدقيقة لها أثناء انسـياب السـائل المختلط على طول
الخزان ،ولهذا ف ن هذا النظام يغير فقط في أماكن توزيع أنابيب نفث الهواء بحيث تعطي الكمية
المطلوبة للحمأة على طول الخزان ،وبذلك يمكن اعتباره تحسين بسيط على نظام الحمأة
المنشطة التقليدي.
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عـند مدخـل خزان التهوية حيث تخلط المياه العادمة مع الحمأة المسترجعة "المدورة"
يكون اسـتهالك األكسـجين عاليا ،لذلك توضع ناشرات الهواء قريبة من بعضها البعض لتفي
البحـث األول

بحاجة الكائنات الحية الدقيقة من الهواء في هذه المنطقة من الخزان .ومع جريان السائل المختلط
في الخزان تزداد أعداد الكائنات الحية الدقيقة ويقل الغذاء ،وبذلـك تقل نسبة الغذاء إلى الكائنات
الدقيقة فيقل استهالك األكسجين ،ولذا توضع ناشرات الهـواء على مسافات متباعدة للتقليل من
كمية األكسجين المضاف .كما في الشكل (.)51
الشكل ( :)51ناشرات الهواء في نظام التهوية المتدرجة

المصدرTank Aeration Diffuser:

يتميز هذا النظام من طرق المعالجة البيولوجية بتقليل كمية األكسجين المضافة ،وبذلك
يتم توفير عدد مضخات الهواء المستخدمة ،مما يعمل على خفض تكاليف التشغيل ،باإلضافة
إلى تجنب زيادة التهوية ،وهذا يؤدي إلى منع نمو جراثيم النترتة والتي تستهلك كميات إضافية
من األكسجين

(͘)75
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 .2.2.1.1.9.2طريقة الحمأة المنشطة ممتدة "موسعة" التهوية
تعد طريقة المعالجة البيولوجيـة ممتـدة " أو الموسـعة ،أو مطولـة " التهويـة " Extended

 ،" Aerationطريقة معدلة من طريقة المعالجة البيولوجية بنظام الحمأة المنشطة التقليـدي ،وهـي
طريقة سهلة ،ومرنة في تشغيلها ويمكن االستغناء عن مرحلة الترسيب االبتدائية.
تــدخل الميــاه العادمــة فــي طريقــة المعالجــة بالتهويــة المطولــة (بعــد حجــز المــواد الطافيــة
والرمال) إلى أحواض التهوية حيث تنشط البكتريا الهوائية في أكسـدة المـواد العضـوية ،ويسـاعد
على ذلك عمليـة التهويـة الميكانيكيـة التـي تمـد الميـاه باألكسـجين الـذائب ،وتسـبب مـزج وتحريـك
مستمر للسائل ضـمن الحـوض ممـا يزيـد مـن فعاليـة عمليـة المعالجـة .تخـرج الميـاه مـن أحـواض
التهوية ألحواض الترسيب حيث ترسب المواد العالقة وما بها من الكائنات الحية الدقيقة ،ثـم يعـاد
نســبة كبيــرة مــن هــذه الرواســب (الحمــأة المنشــطة الثانويــة) إلــى أحــواض التهويــة للحفــاع علــى
التركيز المناسب من المواد العالقة وما تحمله من البكتريا التي تقوم بعملية األكسدة (.)89
مررن مزايررا هررذه الطريقررة تثبيررت المررواد العضرروية واالسررتغناء عررن معالجررة الرواسررب قبررل
تجفيفها أو استعمالها ،إال أن خزانات هذه الطريقة تتميز بأنها أكبر من حيث السـعة لتعطـى زمـن
مكوث للتهوية أعلى من  15ساعة ،كما أن زمن استخدام الحمأة يتـراوح مـا بـين  30 – 15يـوم،
وهو ما يعني الحصول على نتائ معالجة أفضل للمياه العادمة ،مـع تولـد كميـات أقـل مـن الحمـأة
الزائدة كمخلفـات .هـذا وتـأتي تصـميمات خزانـات التهويـة فـي أشـكال دائريـة أو مسـتطيلة ،وهـي
مناســبة للمصــانع الصــغيرة والمتوســطة حيــث تتميــز بانخفــاض تكلفتهــا االســتثمارية ،وانخفــاض
متطلبات أعمال الصيانة .يوضح الشكل ( )52وحدة معالجة بيولوجيـة بنظـام التهويـة الممتـدة فـي
أحد المصانع.
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الشكل ( :)52وحدة معالجة بيولوجية بنظام التهوية الممتدة في أحد المصانع

البحـث األول
المصدر/http://napier-reid.com/products/extended-aeration-systems:

 .3.2.1.1.9.2خنادق "قنوات" األكسدة
تعرررد طريقرررة خنرررادق األكسررردة " ، "Oxidation Ditchesأحـــد طررررق التهويرررة المطولرررة
وتصمم بنفس األسلوب ،يكون خندق األكسدة على شكل خـزان كبيـر بيضـاوي يتـراوح عمقـه مـا
بين  1.5-0.6متر من سـطح األرض ،ممـا يسـاعد علـى منـع تـوفر الظـروف الالهوائيـة فـي قـاع
الخزان .يتم دخول المياه العادمة لتخلط مع الحماه المنشـطة فـي خنـدق األكسـدة لتعـال بيولوجيـا،
ويتم تصـفية ميـاه خنـدق األكسـدة فـي خـزان ثـانوي "المـروق" .ويـتم اسـترجاع جـزء مـن الحمـأة
دوارة علـى سـطح
المستقرة للمحافظة عليها .هذا ويتم تهوية خندق األكسدة بواسطة فرشاة تهوية ّ
الخنـــدق تعمـــل علـــى تـــدوير وتهويـــة الميـــاه الموجـــودة فيـــه ( ،)82،76يبـــين الشـــكل ( )53مخطـــط
توضــيحي لعمليــة المعالجــة بطريقــة قنــوات األكســدة ،بينمــا يوضــح الشــكل ( )54صــورة وحــدة
المعالجة البيولوجية بطريقة قنوات األكسدة.
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الشكل ( :)53مخطط توضيحي لعملية المعالجة بطريقة قنوات األكسدة

المصدرŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘ĐŽŵͬǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌͲƐĞǁĂŐĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚͬŽǆŝĚĂƚŝŽŶͲĚŝƚĐŚͲ:
ƐĞǁĂŐĞͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ
.

الشكل ( :)54صورة وحدة المعالجة البيولوجية بطريقة قنوات األكسدة

المصدرhttp://www.thewatertreatments.com/wastewater-sewage-treatment/oxidation-ditch-sewage-:
treatment
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 .4.2.1.1.9.2طريقة الحمأة المنشطة متجزئة التهوية
تعتبـر طريقـة الحمـأة المنشـطة متجزئـة التهويـة " ،"Step Aerationأو كمـا تعـرف أيضـا
البحـث األول

باسم التهوية على خطوات ،طريقة معدلة من طريقة الحمأة المنشطة ،فبدال من دخـول الميـاه إلـى
خزان التهوية من نقطة واحدة على المدخل كما في نظـام الحمـأة المنشـطة التقليـدي ،تـدخل الميـاه
إليه بعد تجزئتها من عـدة أمـاكن علـى طولـه .وتهـدف هـذه التجزئـة إلـى مسـاواة كميـة الغـذاء مـع
حاجة الكائنات الحية الدقيقة إليها ،وبذلك يقل الطلب األقصـى مـن األكسـجين فـي خـزان التهويـة.
ويقوم هذا النظام على تجزئة خزان التهويـة إلـى أربعـة قنـوات عرضـية ،تعمـل كـل واحـدة منهـا
كخطوة منفصلة عن األخرى ،كما يبين الشكل (.)55
الشكل ( :)55مخطط توضيحي لعملية المعالجة بطريقة التهوية متجزئة التهوية

المصدر :المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي في محطات الصرف الصحي

يشــبه طريقــة الحمـأة المنشــطة متجزئـة التهويــة فــي عملـه نظــام الحمـأة المنشــطة ،ويكمــن
الفرق بينهما في أن هذا النظام يسـمح بــتوزيع أكــثر انتظامـا للطلـب علـى األكسـجين ممـا يسـاعد
على االسـتغالل األفضـل ل كسـجين المضــاف .وتسـترجع الحمـأة المنشـطة فـي هـذا النظـام إلـى
القناة األولى فقط ،حيث يمكن إعادة تهويتها فيها حسب الرغبة ،ومـن المزايـا المهمـة لهـذا النظـام
مرونة التشغيل͘ (.)77
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 .5.2.1.1.9.2نظام التثبيم التالمسي
تعـد طريقـة المعالجـة بنظـام التثبيـت التالمسـي " "Contact Stabilizationتطـويرا لنظـام
المعالجـــة بالحمـــأة المنشـــطة التقليـــدي ،بهدف االســـتفادة مـــن الخصـــائص االمتصاصـــية للحمـــأة
المنشطة .عادة ما تتم عملية إزالة طلب األكسجين الكيميائي الحيوي علـى مـرحلتين ،ففـي أنظمـة
الحمأة المنشطة السابقة تحدث كال المرحلتين في خزان واحد ،بينما فـي عمليـة التثبيـت التالمسـي
تنفصــل هــاتين المــرحلتين لتــتم فــي خزانــات مختلفــة .يوضــح الشــكل ( )56رســم تخطيطــي لهــذه
العملية متضمنا خزان الترسيب األولي والذي قد يحذف في بعض الحاالت.
الشكل ( :)56مخطط توضيحي لعملية المعالجة البيولوجية بطريقة التثبيم التالمسي

المصدرŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐhŶŝƚWƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĐƚŝǀĂƚĞĚ^ůƵĚŐĞŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌKƌĞŵŽǀĂůĂŶĚ :
͘ EŝƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕DĂƌŵĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌŬĞǇ

يــتم تهويــة ميــاه الصــرف مــع الحمــأة المســترجعة فــي خــزان الــتالمس لمــدة مــن 60 -30
دقيقة ،حيـث يـتم امتصـاص معظـم الغروانيـات والعوالـق الدقيقـة ،والمـواد العضـوية الذائبـة .يـتم
فصل الحمأة من المياه المعالجة بطريقة الترسيب ،وتـتم عمليـة التهويـة للحمـأة المسـترجعة لفتـرة

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات
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تتــراوح مــا بــين  2- 1ســاعة فــي خــزان تهويــة الحمــأة ،وأثنــاء ذلــك تُســتعمل المــواد العضــوية
اُلممتصة إلنتاج الطاقة في الخاليا الجديدة (.)78،75
البحـث األول

تحتاج عملية التهوية إلى زيادة في ضخ الهواء قد تصل إلـى حـوالي  % ٥٠عـن عمليـات
الحمأة التقليدية ،أو التهوية المتدرجة ،لهـذا ف نـه يمكـن مضـاعفة قـدرة المحطـات التقليديـة ب عـادة
تصميمها للتناسـب مـع طريقـة المعالجـة بنظـام التثبيـت التالمسـي ،وال يتطلـب إعـادة التصـميم إال
إحداث بعض التغييرات البسيطة في نظام أنابيب "المواسير" في محطة المعالجة فقط (.)75

 .6.2.1.1.9.2النترجة وإزالة النترجة
تعد طريقة النترجة ،وإزالة النترجة طريقة معدلة عن الحمـأة المنشـطة التقليديـة ،وتجـرى
هــذه العمليــة بشــكل خــاص إلزالــة النتــروجين .يكــون للبكتريــا دور واضــح فــي عمليــات التحلــل
للمركبات النيتروجينيـة خـالل عمليـات النشـدرة "( "Ammonificationتحويـل المركبـات البروتينيـة

العضوية إلى األمونيا بفعل البكتريا ،والفطريات ،واألكتينومايسس) ،والنترجة " ،"Nitrificationوإزالـة
النترجة " "Dentificationوالتي يشارك فيها أنواع مختلفة ومتعددة من البكتريا.
يطلــق علــى عمليــة تحلــل المركبــات النيتروجينيــة إلــى مركبــات نيتــروجين غيــر عضــوي
) (NH+4,NH3بالتمعــدن " ،"N-mineralizationتبــدأ عمليــة التمعــدن بالنش لدرة حيــث تشــارك
مجموعات مختلفة من البكتريا الهوائية والالهوائية في إنتاج غاز األمونيا ،طبقا للمعادلة التالية:
R-NH2 + H2O

NH3 + R-OH

يتفاعل غاز األمونيا مع الماء مكونا هيدروكسيد األمونيوم طبقا للمعادلة التالية:
NH3 + H2O

NH4OH

حســب الــرقم الهيــدروجيني للوســط الــذي تتحلــل فيــه المــواد العضــوية النيتروجينيــة ينــت
األمونيــوم" ،"NH4واألمونيــا " "NH3بنســب مختلفــة ،ف ـ ذ كــان الوســط حامضــي كانــت نســبة
األمونيا أعلى ،وإذا كان الوسط قاعدي كانت نسبة األمونيوم أعلى.

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات
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تحرردع عمليررة النترجةةة عنرردما يتأكسررد األمونيرروم إلررى نيتريررت ثررم إلررى نترررات ،بواسررطة
بكتريررا النتروزومونرراس ،وبكتريررا النتروبرراكتور فرري أحرروا

التهويررة ،وفرري وجررود وفرررة مررن

األكسجين ،كما هو توضح المعادالت التالية:
2NO-2 + H2O +4H+ + Energy
2NO-3 + Energy.

Nitrosomonas
Nirtobactor

a) 2 NH4+ + 3O3
b) 2 NO2- + O2

تكون سرعة أكسدة أيونات النيتريت إلى نترات أكبر من سرعة أكسـدة أيونـات األمونيـوم
لذلك غالبا ما تكون تركيزات أيونات األمونيوم أعلى من تركيزات أيونات النيتريـت .تـتحكم عـدة
عوامل في سرعة عملية النترجة وتشمل:
•

تركيز أيونات األمونيوم ،فكلما قل تركيزها كانت عملية النترجة محدودة.

•

يساهم توفر التهوية الجيدة في تسريع عملية النترجة.

•

يساهم توفر رقم هيدروجيني متعادل في سرعة عملية النترجة ،وتكون الحالة المثلي عنـد
رقم أ

•

هيدروجيني يتراوح ما بين .8.4- 8

تـزداد سـرعة عمليـة النترجــة فـي درجـات الحـرارة الدافئــة " 40م" ،ويعتمـد حجـم خــزان
التهويــة اعتمــادا مباشــرا علــى درجــات الحــرارة ،حيــث تكــون الحاجــة إلــى ضــعف حجــم
خزان التهوية في فصل الشتاء عنه فـي فصـل الصـيف ،ذلـك بسـبب أن معـدل نمـو بكتريـا
النترجة " "Nitrify bacteriaيزداد مع زيادة درجة الحرارة ،ويقل مع انخفاضها.

تختزل النترات في الظـروف الالهوائيـة مـن قبـل بعـض أنـواع الكائنـات الحيـة ،وتسـمى عمليـة
االختزال البيولوجية بنزع النيتروجين " إزالة النترجة" او النترزة ( ،)90طبقا للمعادلة التالية:

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات
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تتم عملية إزالة النترجة في أحواض الترسـيب الثانويـة وذلـك بتـأمين زمـن تهويـة طويـل،
وإضافة مصدر كربون عضـوي "عـادة يضـاف الميثـانول" ،وتتميـز هـذه الطريقـة ،بأنهـا طريقـة
البحـث األول

موثوقة ،سهلة التشغيل ،تزيل حوالي  % 95-60من النيتروجين ،وتحتاج إلى مسـاحات أراضـي
صغيرة ،وذات تكلفة استثمارية ،وتشغيلية متوسطة (.)89
 .7.2.1.1.9.2طريقة المعالجة بالحمأة المنشطة المتتابع
تعـد طريقـة المعالجـة بالحمـأة المنشـطة المتتـابع "Cyclic Activated Sludge System-

 ،"CASS-SBRهـــــو أحـــــد أســـــاليب التشـــــغيل المتطـــــورة بنظـــــام المفاعـــــل الـــــدفعي المتتـــــابع
" ،"Sequencing Batch Reactor -SBRوبـدأ العمـل بهـذا النظـام فـي عـام  1914لمعالجـة ميـاه
الصرف الناتجة عن الصناعات البترولية ،والبتروكيماوية.
تعتمد طريقة عمل المفاعل الدفعي المتتـابع " "SBRعلـى نفـس النظريـة التقليديـة لمعالجـة
الحمأة المنشطة ولكن ب ضافة نظرية الملـيء ،واإلفـراغ ،حيـث أن عمليـات التهويـة ،والترسـيب،
والترويــق متماثلــة فــي كلتــا الطــريقتين ،ولكــن االخــتالف الوحيــد هــو أن خطــوات المعالجــة فــي
الطريقة التقليدية تتم في خزانات منفصـلة ،أمـا فـي طريقـة المفاعـل الـدفعي المتتـابع " "SRBفـ ن
جميع الخطوات تتم بطريقة متتابعة في نفس الخزان .تشمل تلك العمليات عملية الملـيء ،وعمليـة
التفاعل (تهوية) ،وعمليـة الترسـيب (ترويـق) ،وعمليـة التصـريف ،وأخيـرا عمليـة السـكون ،كمـا
يبين الشكل (.)57

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات
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الشكل ( :)57مخطط عملية المعالجة بنظام الحمأة المنشطة في المفاعل الدفعي المتتابع

المصدرSEQUENTIAL BATCH REACTORS: TAKING PACKAGED WASTEWATER TREATMENT TO NEW :
HEIGHTS - A REVIEW, International Journal of Civil Engineering and Technology.

يعتبر التخلص من الحمأة من أهم خطوات عمليـة المفاعـل الـدفعي المتتـابع" "SBRوالتـي
تؤثر بشدة على األداء العام للعملية ،وتحدث هذه العملية عادة خالل مرحلة الترسيب.
ومـن ضـمن المميـزات الفريـدة للنظـام هـو عـدم الحاجـة إلـى نظـام إعـادة الحمـأة النشـطة
) (RASحيث أن التهوية والترسيب يحدثان فـي نفـس الغرفـة ولـذلك ال يحـدث أي فقـد للحمـأة فـي
خطــوة التفاعــل وبالتــالي ال يوجــد مــا يســتدعى إعــادة الحمــأة مــن خــزان المــروق للحفــاع علــى
محتواها في غرفة التهوية .يجب الوضع في االعتبـار أن جميـع أنـواع ميـاه الصـرف التـي تعـال
بالطرق التقليدية للحمأة النشطة يمكن أن تعال بنظام  ،SBRوتتم العملية خـالل أربـع سـاعات أو
أقل ( .)77وبالتالي يمكن االستغناء عن أحواض الترويق النهائية ،وكذلك االستغناء عـن مضـخات
إعــادة ضــخ الحمــأة المســترجعة ،ممــا يســهم فــي خفــض التكلفــة التشــغيلية ،واالســتثمارية لمعالجــة
الميــاه بــالطرق البيولوجيــة ( .)69يبــين الشــكل ( )58وحــدة معالجــة ميــاه الصــرف بنظــام المفاعــل
الدفعي المتتابع.
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الشكل ( :)58وحدة معالجة مياه الصرف بنظام المفاعل الدفعي المتتابع

البحـث األول
المصدرhttps://www.exportersindia.com/yash-eniro-technologies/sbr-waste-water-treatment-plants-pune-india- :
1044585.htm

مــن أهــم مميــزات هــذا النظــام المتطــور هــو التغلــب علــى المشــاكل التشــغيلية الناجمــة عــن
أســلوب المعالجــة بالحمــأة المنشــطة التقليــدي ،والخــاص بصــعود الحمــأة "،"Rinsing Sludge
وتضخم الحمأة ".)69( "Bulking Sludge
 .1.7.2.1.1.9.2صعود الحمأة
علــى الــرغم مــن تمتــع الحمــأة بخصــائص ترســيبيه جيــدة ،إال أنــه قــد لــوحظ أنها تصــعد،
وتطفــــو علــــى الســــطح بعــــد فتــــرة وجيــــزة مــــن ترســــبها ،بســــبب عمليــــة نــــزع النيتــــروجين
" ،"Denitrificationحيــث تتحــول النتــرات والنيتــرات " "Nitritesإلــى غــاز النيتــروجين الــذي
ينحصــر فــي حصــيرة "فرشــة " الحمــأة .ومــع ازديــاد كميـة الغــاز فــي الفرشــة تصــبح قــوة الطفــو
للحمأة أكبر من وزنها ،وبذلك تصعد وتطفو على سطح المـاء .يبـين الشـكل ( )59مشـكلة صـعود
الحمأة.
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الشكل ( :)59مشكلة صعود الحمأة

المصدرhttp://www.tecnoconverting.com/technical-articles/problems-with-the-biodisc-sludge-in-lamellar-:

/settling

يمكن التمييز بين سبب طفو الحمأة ،سواء كان نتيجة عملية الصـعود والناتجـة عـن عمليـة
نزع النيتروجين ،أو نتيجة تضخمها ،وذلـك عـن طريـق مالحظـة الحمـأة الطافيـة ورؤيـة إن كـان
هناك فقاعات تتصاعد منها ،ف ن كانت كذلك فالسبب يعود إلى عملية نزع النيتروجين.
ويمكن التغلب على هذه المشكلة عـن طريـق :زيـادة معـدل سـحب الحمـأة المسـترجعة مـن
خزان الترسيب الثانوي ،أو خفض معدل دفق السائل المختلط من خزان التهوية ،أو زيـادة معـدل
جمع الحمأة من قاع الخزان ،أو اختصار فترة مكوث الجراثيم المتوسطة عن طريق زيادة معـدل
التخلص من الحمأة (.)75
 .2.7.2.1.1.9.2تضخم الحمأة
الحمـــأة المتضـــخمة هـــي تلـــك الحمـــأة التـــي تعـــاني مـــن ضـــعف الخصـــائص الترســـيبية
والديناميكيـة .ويعـود تضــخم الحمـأة إلـى ســببين ،أولهمـا نمــو الكائنـات الحيـة الدقيقــة الخيطيـة فــي
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الحمأة بدرجة كبيـرة ،وثانيهمـا انتفـا الجـراثيم ،نتيجـة امتالءهـا بالمـاء إلـى الدرجـة التـي تصـبح
فيها كثافتها منخفضة ،مما يفقدها القدرة على الترسيب .يبين الشكل ( )60مشكلة تضخم الحمأة.
البحـث األول

الشكل ( :)60مشكلة تضخم الحمأة

المصدرhttp://www.wastewatersystem.net/2010/11/what-causes-bulking-sludge-problem.html :

من األسباب الشائعة لتضخم الحمأة ما يلي:
 .1.2.7.2.1.1.9.2خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية
تشــمل تلــك الخصــائص كــل مــن تذبــذب معــدالت الــدفق للميــاه ،وتغييــر تركيــز رقــم األ
الهيدروجيني ،ومحتوى الماء مـن المغـذيات ،وطبيعـة مكونـات المـواد الصـلبة فـي الميـاه العادمـة
(.)75
 .2.2.7.2.1.1.9.2محددات تصميم محطة المعالجة
تشــمل هــذه المحــددات كــل مــن ســعة وقــدرة المهويــات علــى تزويــد خــزان التهويــة بكميــات
الهــواء الالزمــة ،ومحدوديــة خــزان الترســيب ،وســعة معــدات ضــخ الحمــأة المســترجعة ،ومشــكلة
تدوير الحمأة القصير" ،"Short Circuitingوسوء الخلط (.)75
 .3.2.7.2.1.1.9.2أسلوب تشغيل المحطة
يشمل أسلوب وكيفية تشغيل المحطة كـل مـن انخفـاض تركيـز األكسـجين الـذائب ،وزيـادة
الحمل العضوي على خزانات التهوية ،وتشغيل خزان الترسيب النهائي (.)75
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 .3.1.1.2.9نظام المفاعالت الحيوية ذات األغشية
بدأ استخدام تقنية مفاعالت األغشية الحيوية " "Membrane Bioreactor-MBRفـي عـام
 ،1960وتضمن استخدام رقائق غشائية من نوع الفلتـرة الفائقـة  ،"UF" -وانتشـرت هـذه التقنيـة
في معالجة مياه الصرف الصـحي بشـكل واسـع ،ومـن أهـم األسـباب التـي أدت الـى انتشـارها هـو
إمكانية الحصول على مياه معالجة نهائيه ذات مواصفات وجودة فائقة تلبي المعـايير والمتطلبـات
البيئية الصارمة والالزم توفرها إلعادة استخدامها بشكل آمن ،وبما ينعكس إيجابيا" على الصحة
العامة ،والبيئة المحيطة.
إن اســتخدام تقنيــة األغشــية أدى إلــى خفــض مســاحات األراضــي الالزمــة لبنــاء محط ـات
معالجــة إلــى حــد كبيــر مقارنــة مــع طــرق المعالجــة البيولوجيــة كنظــام الحمــأة المنشــطة ،ونظــام
المعالجة بالتهوية المطولة ،باإلضافة إلى تميزها بانخفاض التكلفة االستثمارية والتشـغيلية نسـبيا،
وقابليتها التامة للتأقلم والمرونة مع أي تغييرات أو تشدد في المواصفات الالزمة للمياه المعالجـة.
لذا فقـد اعتبـرت تقنيـة األغشـية ثـورة جديـدة معاصـرة فـي مجـال معالجـة ميـاه الصـرف ،وإعـادة
االســتخدام المســتدام للميــاه المعالجــة علــى نحــو أوســع ممــا كــان عليه ـا فــي المحطــات التقليديــة
"وخصوصا للمناطق التي تعاني نقصا في الموارد المائية" (.)82
منذ تسعينيات القرن الماضي كان العمـل متواصـل لخفـض تكلفـة هـذا النـوع مـن محطـات
المعالجة ،وذلك لتفادي التكاليف المرتفعة لهذا النـوع وبحيـث يكـون قابـل لالسـتخدام بكلفـة قريبـة
من تكلفة محطات المعالجة التقليدية .والتزال الشـركات المنتجـة ل غشـية مسـتمرة فـي تطويرهـا
لخفض تكاليف إنتاج األغشية الدقيقة ،وإطالة فترات تشغيلها.
تستخدم أغشـية شـبه نفـاذة ) (Semi-permeable Membranesفـي هـذه التقنيـة لفصـل المـواد
الصلبة العالقة ،والمنحلة من المياه .هناك طريقتان للفصل الغشـائي وهمـا الفصـل بنظـام الضـغط
الهيدروليكي ،والفصل الكهربائي.
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تعــد طريقــة الفصــل بالضــغط الهيــدروليكي األكثــر اســتخداما ،حيــث يســتخدم الضــغط فــي
إجبار المياه الملوثة علـى المـرور عبـر األغشـية شـبهة النفـاذة ،لحجـز الملوثـات المـراد الـتخلص
البحـث األول

منها ،أو تخفيض كمياتها في حوض المعالجة ،والسماح فقط للمياه المعالجة بالخروج.
تتضمن تقنيات الفصل الغشائي بالضغط عدد من األنظمة حسب أقطار ،وحجم المسـامات
المكونـة للغشـاء ،وتشـمل الفلتـرة الميكرويـة الدقيقـة " ،"Microfiltration -MFوالفلتـرة مـا فـوق
الميكرويــة (فلتــرة فوقيــة) " ،"Ultrafiltration- UFوالفلتــرة النانويــة "،"Nanofiltration-NF
والفلترة بنظام التناضح العكسي ".)87( "Reverse Osmosis-RO
هناك نموذجان لتقنية الفصل الغشائي ،النمـوذج األول تـتم فيـه عمليـات الفصـل فـي وحـدة
غشــاء خارجيــة ،أو جانبيــة حيــث يــتم تــدوير المــاء المخــتلط خــارج المفاعــل إلــى وحــدة الغشــاء،
ويعمل الضغط على فصل المياه عن الحمأة ،ثم يتم إعادة تدوير الحمأة المركـزة مـرة أخـرى إلـى
المفاعل ،كما في الشكل (-61أ) .أما النموذج الثـاني فيتضـمن وحـدة غشـاء مغمـورة فـي حـوض
الحمأة المنشطة ،وتستخدم قوة شفط لسحب الميـاه عبـر الغشـاء ،بينمـا يـتم االحتفـاع بالحمـأة فـوق
سطح الغشاء ،كما في الشكل (-61ب).
يحتوي قاع المفاعل على ناشر متشعب للهواء المضغوط لتوفير األكسجين الـالزم لعمليـة
المعالجــة الهوائيــة ،كمــا تعمــل فقاعــات الهــواء أيضــا علــى تنظيــف ســطح الغشــاء الخــارجي .يعــد
النموذج الثاني األكثر استخداما نظرا لكونه األكثر وفرا فـي اسـتهالكات الطاقـة ،كمـا أنـه يضـمن
ألية تنظيف للحد من تلوث أغشية الفصل.
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الشكل ( 61أ -ب) :نماذج تقنية الفصل الغشائي (الجانبية ،والمغمورة)

المصدرhttps://www.researchgate.net/figure/2-Membrane-bioreactor-MBR-configurations_fig2_304705660:

تعتبر المعالجة التمهيدية للمياه العادمة ضرورية للتخلص من المواد الصـلبة العالقـة التـي
من الممكن أن تسد فتحات األغشية الدقيقة ،وبالتالي تقلل من كفاءتهـا .ففـي السـابق كـان البـد مـن
إجراء المعالجة التمهيدية الالزمة قبل مرحلة استخدام األغشية ،ولكن هذا األمـر تـم تالفيـه الحقـا
حيث أصبح تنظيف األغشية يتم عبر وضـع ناشـرات "نافثـات" هـواء تحتهـا تمامـا لتـؤمن تنظيفـا
دائما ل غشـية ،أو باسـتعمال الضـخ العكسـي للميـاه المعالجـة لتنظيـف األغشـية لمـدة زمنيـة قليلـة
(دقائق) بعـد كـل مرحلـة لسـحب الميـاه النظيفـة ،فـي حـين أن األمـر قـد يحتـاج إلـى فتـرات زمنيـة
طويلة تمتد من عدة أشهر لتنظيـف األسـطح الخارجيـة ل غشـية بـالمواد الكيميائيـة .إن المحافظـة
علــى نظافــة األغشــية يطيــل مــن عمرهــا التشــغيلي ،ويضــمن الحصــول علــى نتــائ جيــدة للميــاه
المعالجة .يبين الشكل ( )62محطة معالجة مياه مزودة بأغشية مغمورة.
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الشكل ( :)62محطة معالجة مياه مزودة بأغشية مغمورة ""MBR-System

البحـث األول
المصدرhttps://www.logisticon.com/en/technologies/membrane-bioreactor :

تصنع أغشية الفصل من بـوليمرات ،ومـن أهـم البـوليمرات المسـتخدمة فـي تصـنيع األغشـية،
البــولي فينيــل دايــين داي فلوريــد " ،"PVDFوالبــولي إيثيرســولفون " ،"PESوالبــولي إيثيلــين،
والبــولي بــروبيلين ( ، )87،82كمــا يمكــن أت تصــنع مــن الســيراميك ،أو مــن األكاســيد المعدنيــة،
وبعضها يصنع من طبقـة رقيقـة مـن البـولي أميـد .تسـتخدم مـادة السـيراميك عـادة لتصـنيع أغشـية
الفلتــرة الفائقــة " ،" UFوعلــى الــرغم أنهــا أكثــر كلفــة مــن األغشــية البوليميري ـة إال أن مزاياهــا
التشغيلية أكبر من حيث قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.
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 .4.1.1.2.9نظام الحمأة المنشطة المتكامل ذو الغشاء الثابم
القــــت تكنولوجيــــا المعالجــــة بنظــــام الحمــــأة المنشــــطة المتكامــــل ذو الغشــــاء الثابــــت
" "Integrated Fixed Film Activated Sludges-IFASقبـوال واسـعا كطريقـة اقتصـادية جديـدة
متطورة لمعالجة مياه الصرف دون الحاجة إلى بناء أحواض تهوية جديدة أو مروقات.
تعد هذه التقنية هجينا يجمع بين طريقـة المعالجـة بنظـام الحمـأة التقليـدي ،وتقنيـات األفـالم
الثابتة " ،"Fixed Filmsحيـث يـتم غمـر وسـائط داعمـة ثابتـة مـن األفـالم فـي أحـواض التهويـة
لتســمح للكائنــات الحيــة الدقيقــة ،والبكتريــا المســتخدمة فــي عمليــات المعالجــة البيولوجيــة بالتكــاثر
على أسطح ثابتة ،دون الحاجة إلى عمليات النمـو المعلقـة للبكتريـا كمـا فـي نظـام الحمـأة التقليـدي
( .)86لــذا فقــد أضــفت هــذه التقنيــة ميــزة وفوائــد أنظمــة األفــالم الثابتــة إلــى أنظمــة النمــو المعلــق
المســـتخدم فـــي تقنيـــة الحمـــأة المنشـــطة ،ممـــا وفـــر لهـــا المرونـــة الفعالـــة فـــي عمليـــات المعالجـــة
البيولوجية.
اســتخدمت هــذه الطريقــة منــذ أكثــر مــن  60عامــا ،عنــدما ركبــت ألــواح مصــنعة مــن مــادة
األسبستو

بشـكل عمـودي فـوق شـبكة تهويـة مكونـة مـن أنابيـب مثقبـة ،دون الحاجـة إلـى إعـادة

استخدام الحمأة المسترجعة ،خالل فترات مكوث تراوحت ما بين  3 – 1.7ساعات.
استمر تطوير تقنية " "IFASخالل العقـود التاليـة ،وتميـزت هـذه الطريقـة بقلـة المسـاحات
المطلوبة لتركيبها وتشغيلها ،وتطورت مواد الوسائط " "Mediaالمستخدمة ما بـين وسـائط مرنـة
يتم تثبيتها على إطارات ثابتة ،يتم وضعها في خزانـات الحمـأة المنشـطة ،أو وسـائط مصـنعة مـن
مادة البولي فينيل كلوريد والتي تتميز بـاألداء المرتفـع مـع انخفـاض التكلفـة ،كمـا يمكـن أيضـا أن
يستخدم البولي إيثيلين عالي الكثافة في تصنيع الوسائط المستخدمة ( .)86يبين الشـكل ( )63وحـدة
معالجة المياه العادمة بنظام الحمأة المنشطة المتكامل ذو الغشاء الثابت.
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الشكل ( :)63وحدة معالجة المياه العادمة بنظام الحمأة المنشطة المتكامل ذو الغشاء الثابم

البحـث األول
المصدر/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ&ŝǆĞĚ&ŝůŵĐƚŝǀĂƚĞĚ^ůƵĚŐĞ;/&^Ϳ^ǇƐƚĞŵĨŽƌĚĚŝƚŝŽŶĂůEŝƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞŽůĚǁĂƚĞƌ :
͘ttdW

 .5.1.1.2.9المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك
اشترطت المواصفات العالمية الحديثة ،والتشريعات البيئية الصارمة ضرورة إزالة مـا ال
يقل عن  % 80من كمية النيتروجين الكلي " ،"TNونحو  % 90من قيمة الطلب على األكسجين
الكيميائي الحيوي " "BOD5من مياه الصرف قبل إعادة صرفها علـى المسـطحات المائيـة ،وهـو
مــالم تســتطيع أن تفــي بــه محطــات المعالجــة بالحمــأة المنشــطة التقليديــة ،بــل تطلــب إجــراء بعــض
التعديالت في تصميمات تلك المحطات التقليدية.
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أدت هــذه التعــديالت إلــى اســتخدام طــرق معالجــة مدمجــة ،مثــل إضــافة وحــدات لنــزع
النيتـــروجين " ،"Denitrificationوإلـــى وحـــدات طـــرق المعالجـــة بالتهويـــة الممتـــدة ،إال أن هـــذه
التعديالت تضمنت سلبيات عديدة ،وأهمها :ارتفاع التكلفـة اإلنشـائية  ،الحاجـة إلـى وحـدات ضـخ
كبيرة الحجم لتـدوير الحمـأة المنشـطة ،يضـاف إلـى ذلـك المشـكالت التشـغيلية فـي عمليـات فصـل
الحمأة في أحـواض الترسـيب الثانويـة نتيجـة انتفـا الحمـأة ،وإمكانيـة حـدوث انتقـال لكميـات مـن
الحمأة ،والمواد العالقة مع المياه المعالجة ممـا قـد يـؤثر سـلبا علـى درجـة نقاوتهـا ،باإلضـافة إلـى
الحاجة شبه المستمرة إلضافة المواد الكيماوية لرفع قلوية المياه ،وتـأمين عـروف مناسـبة لعمليـة
نمــو وعمــل البكتيريــا المنترتــة " ،"Nitrifying Bacteriaباإلضــافة إلــى مواجهــة صــعوبة فــي
مرونة التشغيل للمحطات عند زيادة الحموالت الفجائية ،وتغير تركيزات المياه.
أدت هــذه الســلبيات إلــى ابتكــار المفاعــل الحيــوي ذو الســرير المتحــرك " Moving Bed

 ،"Bioreactor -MBBRوالذي ابتكرته إحدى الشركات النرويجية فـي عـام  1989بالتعـاون مـع
مركز األبحاث النرويجـي " ،"SINTEFويتميـز ب مكانيـة معالجـة مختلـف أنـواع ،وكميـات الميـاه
العادمة مهما كانت درجة تلوثهـا .كمـا تسـتخدم هـذه التقنيـة أيضـا للـتخلص مـن المـواد العضـوية،
والنترجة ،ونزع النيتروجين من الميـاه العادمـة ،وتعتمـد هـذه التقنيـة فـي عملهـا علـى أسـس عمـل
تقنيات المعالجة بنظام الحمأة المنشطة التقليدية ،ونظم عمل عمليات الفلترة الحيوية (.)88
دخلــت هــذه التقنيــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ألول مــره عــام  ،1995وانتشــرت حتــى
وصل عدد محطات المعالجة إلى نحو  400محطة لمعالجـة ميـاه الصـرف الصـحي ،والصـناعي
على مستوى العالم (.)88
يمكن أن يتكون نظام المعالجة من نظام المرحلة الواحدة ،أو متعدد المراحل اعتمادا علـى
المواصفات المطلوب تحقيقها للمياه المعالجة طبقا الستخداماتها النهائية.
تعتمد الطريقة على تصميم حامل الفيلم الحيوي " ،"Biofilm Carrierمـن كتـل بالسـتيكية
صغيره متماثلة ،أسطوانية مموجة الشكل ،أو علـى هيئـة شـرائح مجوفـة أو منحنيـة ،مصـنعة مـن
البالستيك " البـولي بـروبيلين" ،أو السـيراميك ،لهـا وزن نـوعي " "0.96أخـف قلـيال مـن الـوزن
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النوعي للمياه ،وتكون دائمة الحركة خالل تدافع المياه داخل المفاعل الحيوي .يبـين الشـكل ()64
معالجة المياه العادمة بنظام المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك.
البحـث األول

الشكل ( :)64معالجة المياه العادمة بنظام المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك

المصدرhttps://businessdocbox.com/Green_Solutions/74303435-21-st-century-biofilm-reactors-treating-for- :
trout-northport-leelanau-township-wastewater-treatment-facility-presented-by-rich-grant-pe.html

صــممت الكتــل البالســتيكية بحيــث تضــمن ســطوحا نوعيــة كبيــرة تصــل إلــى نحــو (355
م/2م ،)3يتم التصاق نحو  % 40من الكتلة الخلوية البكتيرية " "Bacterial Massعلـى شـكل فـيلم
حيــــوي محمــــي بشــــكل هندســــي يحــــول دون انســــالخه بســــبب الحركــــة العشــــوائية المســــتمرة،
والتصادمات بين هذه الكتل داخل المفاعل الحيـوي ،كمـا يضـمن عمليـات تالمـس بـين الملوثـات،
وفقاعات الهواء المنتشرة خـالل الشـبكة الهوائيـة الممتـدة فـوق قـاع الجـزء الهـوائي مـن المفاعـل.
يبين الشكل ( )65الكتل البالستيكية لنمو بكتريا المعالجة عليها.
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شكل ( :)65الكتل البالستيكية لنمو بكتريا المعالجة عليها

المصدرhttps://pdfs.semanticscholar.org/6b61/ef0f8e0a1f77808633bcabe919072d84da67.pdf :

يتم ملو المفاعل الحيوي في جزئيه الهوائي ،والالأكسجيني بالكتل البالستيكية إلى حـوالي
 %67من االرتفاع التصميمي للميـاه داخـل المفاعـل (الفاقـد فـي حجـم المفاعـل نتيجـة وجـود هـذه
الكتــل البالســتيكية يمثــل نحــو  %12مــن إجمــالي حجــم المفاعــل) ،ثــم تــدفع الميــاه العادمــة إلــى
المفاعل .تتحرك الكتل البالسـتيكية داخـل المفاعـل الحيـوي علـى شـكل تيـارات شـبه دائريـة بفعـل
تأثير الهواء المذرر في الجزء الهوائي ،وبفعل القالبات في الجزء الالأكسجيني ( .)88،87كما يبين
الشكل ( .)66بينما يبين شكل ( )67وحدة معالجة بنظام المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك.
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شكل ( :)66ألية مسار حركة الكتل البالستيكية في المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك

البحـث األول
المصدرhttps://www.researchgate.net/figure/The-mechanisms-of-the-moving-bed- :
bioreactor_fig1_308722690

شكل ( :)67وحدة معالجة بنظام المفاعل الحيوي ذو السرير المتحرك

المصدرhttps://www.ovivowater.ch/de/application/energy/petrochemical/processwastewater-:
/treatment/mbbr.
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تتميز هذه التقنية بالمميزات التالية (:)88،87
• وحدات معالجة مدمجة ال تحتاج إلى مساحات شاسعة من األراضي.
• إمكانيــة تطــوير وتعــديل محطــات المعالجــة التــي تعمــل بطريقــة الحمــأة المنشــطة التقليديــة،
لتشغيلها بالتقنية الجديدة ،واستيعاب كميات أكبر من الميـاه المعالجـة دون الحاجـة لمنشـأت
جديدة.
• كفاءة عالية إلزالة المواد الصـلبة ،والنيتـروجين الكلـي ،والنتـرات ،ومحتـوي الطلـب علـى
األكسجين الكيميائي ،والكيميائي الحيوي "."COD,BOD
• إمكانيــة معالجــة الميــاه العادمــة ذات تركيــزات مرتفعــة مــن المــواد الصــلبة تتــرواح مــا بــين
 9000-6000ملغرام/ليتر ،بينما الطرق األخرى تعال ميـاه عادمـة ذات تركيـزات تصـل
إلى  % 60من هذه القيم ،مما يميز الطريقة الجديدة بالفاعلية في المعالجة مـع بقـاء كميـات
الحمأة الناتجة في حدود كمياتها الناتجة عن الطريقة التقليدية.
• زمن المكوث " زمن الحجز الهيدروليكي" منخفض جـدا مقارنـة بـالطرق التقليديـة السـائدة
حيــث يتــراوح مــا بــين  2-1.5ســاعة ،بينمــا يصــل إلــى نحــو  24ســاعة فــي طريقــة الحمــأة
المنشطة ممتدة التهوية.
• ال حاجة إلجراء عمليات الغسيل العكسي بصورة دورية.
• انخفاض كميات الحمأة المسترجعة ،وعـدم الحاجـة إلعـادة تـدويرها إلـى المفاعـل ،وتفـادي
مشكالت انتفاخها.
• مرونــة التشــغيل مــع تحمــل التغيــرات المفاجئــة فــي األحمــال ،ومواصــفات الميــاه العادمــة،
ودرجات الحرارة.
• خفض في التكلفة االستثمارية والتشغيلية.
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 .10.2المعالجة الثالثية ""Tertiary treatment

تشــمل المعالجــة الثالثيــة العديــد مــن العمليــات العالجيــة الفيزيائيــة والكيميائيــة ،ويمكــن أن
البحـث األول

تســتخدم بعــد عمليــات المعالجــة البيولوجيــة فــي المرحلــة الثانويــة ،بهــدف تلبيــة متطلبــات عمليــات
المعالجة الكلية للوصول إلى مستويات وجودة المياه المطلوبة من حيث المتطلبـات البيئيـة إلعـادة
استخدامها.
يتم في هذه الخطوة إزالة الملوثات من المياه العادمة والتي لم يتم إزالتها أو التخلص منهـا
بشــكل تــام فــي عمليــات المعالجــة الثانويــة ،وخاصــة للوصــول إلــى الحــدود المقبولــة مــن محتــوى
المــواد الصــلبة الكليــة ،ومحتــوى الطلــب علــى األكســجين الكيميــائي الحيــوي (،)TSS ،BOD
وإزالــة المغــذيات (النيتــروجين ،والفســفور) ،وإزالــة الســموم (المركبــات العضــوية المتطــايرة،
المعادن).
كمــا يمكــن أن تش ـمل عمليــات المعالجــة الثالثيــة تقنيــات الفصــل الفيزيــائي الكيميــائي مثــل
امتصـــاص الكربـــون المنشـــط " ،"Activated Carbon Adsorptionالتلبـــد  /الترســـيب
" ،"Flocculation/Precipitationترشـيح األغشـية " ،"Membranes Filtrationالتبـادل
األيوني ،إزالة الكلورة " ،"de-chlorinationوالتناضح العكسي "."Reverse Osmosis
 .1.10.2الفلترة "الترشيح الحبيبي ""Granular Media Filtration
هــي عمليــة فيزيائيــة إلزالــة المــواد العالقــة فــي الميــاه العادمــة عــن طريــق إمرارهـا خــالل
وسط مسامي يسمح بنفاذ المياه وحجز المواد العالقة ،ال يحدث خالل عمليـة الفصـل أي تفـاعالت
كيميائيــة ،حيــث أن عمليــة الفصــل تــتم بــين طــورين ،الطــور الســائل "الميــاه العادمــة" ،والطــور
الصلب " ،"Solid Phaseوهو المواد الصلبة العالقة.
تشتمل المواد أو الشوائب الصلبة العالقة على كل من:
• دقــائق التــراب أو الرمــل التــي تخــتلط بالميــاه أثنــاء مــروره فــي طبقــات األرض ،أو خــالل
عمليات الضخ ،والنقل ،والتخزين.
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• المــواد الغرويــة ،وهــي عبــارة عــن مخلفــات عضــوية ناتجــة عــن تحلــل البقايــا الحيوانيــة،
والنباتية في المياه.
• الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتريــا ،والفطريــات ،والطحالــب ،والديــدان ،وتكــون ذائبــة فــي
المياه.
• المواد العضوية التي تسبب تلون للمياه مثل األصباغ ،واألحبار ،وغيرها.
• المواد غير العضوية التي تسبب تلون للمياه مثل مركبات الحديد ،والمنجنيز.
تتكــون طبقــة مــع مــرور الوق ـت مــن الشــوائب علــى ســطح وســط الترشــيح تســمي "بكيكــة
الترشيح" ،أو الحصيرة – الفرشة ،"Mat" -والتي تعد الوسط الحقيقي لعملية الترشيح حيـث تـتم
خاللها عملية الترشيح بشكل فعال ذلك قبل أن تصل سماكتها إلى درجة تمنع مرور المياه وتعيـق
عمليــة الترشــيح .حيــث أنــه ومــع مــرور الوقــت تصــبح هــذه الطبقــة عائقــا لعمليــة الفلتــرة وتســبب
ارتفاعا ملحوعا في فاقد الضغط " ،"Pressure lossesكما تسبب انخفاضا في تدفق الميـاه مـن
خالل الفلتر ( .)92تتم عملية الترشيح طبقا ل سس التالية:
• التصاق المواد العالقة بحبيبات الرمل ،وتسمى عملية امتزاز "."Adsorption
• ترسيب بعض المواد العالقة فـي فجـوات بـين الرمـال ،والتـي تعمـل كمصـفاة تحتجـز المـواد
العالقة ذات األحجام الكبيـرة نسـبيا ،،وهـي عمليـة ميكانيكيـة .يبـين الشـكل ( )68الفـرق بـين
عملتي االمتزاز " فيزيائية" ،وعملية الحجز "ميكانيكية"
• تكــون طبقــة هالميــة علــى ســطح الرمــل مــن المــواد العالقــة الدقيقــة ومــا يحتمـل تواجــده مــن
كائنات حية دقيقة ،مما يساعد على اصطياد وحجز المواد العالقة.
• اختالف الشحنات الكهربائية على كل من المواد العالقـة وحبيبـات الرمـل ،ممـا يسـاعد علـى
جذب والتصاق هذه المواد بحبيبات الرمل (.)82
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شكل ( :)68الفرق بين عملتي االمتزاز " فيزيائية" ،وعملية الحجز " ميكانيكية"

البحـث األول

عملية االمتزاز

عملية الحجز

فيزيائية

ميكانيكية 

المصدرRapid Sand Filtration:

 .1.1.10.2أوساط الترشيح
تستخدم ألغراض الترشيح والفلتـرة مـواد مختلفـة بعضـها مـن مصـادر طبيعيـة ،وبعضـها
من مصادر صناعية ،يعتمد اختيار وسط الترشيح على عوامل عديدة ،ومن أهمها:
 .1.1.1.10.2حجم المواد الصلبة
يتم اختيار وسط الترشيح بحيث تكون مسامه أصغر من حجم دقائق المواد الصلبة المـراد
إزالتها ،مع مراعاة أنه كلما قل قطر مسام وسط الترشيح كلما زاد فرق الضغط الفاقد ممـا يسـبب
انسداد المسام وتوقف عمليات الفلترة بعد وقت قصير (.)91،82
 .2.1.1.10.2درجة التنقية المطلوبة
كلما كانت درجة عمليات التنقية المطلوبة فائقة ،ف نه من الضروري تحديد كفاءة الفلتر.
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 3.1.1.10.2فترة التشغيل
يوجد أوساط ترشيح تتحمل فترات تشغيل طويلة دون أن تتأثر كفـاءة الفلتـرة ،بينمـا هنـاك
أوساط أخرى ال تتحمل فترات طويلة.
 .4.1.1.10.2الغسيل والتنشيط
مــن الضــروري اختيــار أوســاط ترشــيح تكــون ســهلة الغســيل ،واقتصــادية وخاصــة فــي
العمليات الصناعية الضخمة (.)91،82
 .5.1.1.10.2التكلفة
تعد التكلفة االقتصادية من المحددات الرئيسية في اختيـار أوسـاط الترشـيح ،وبخاصـة فـي
الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من أساط الترشيح فـي عمليـات المعالجـة .مـن أهـم
األوساط المستخدمة في عمليات الترشيح ما يلي:
 .1.5.1.1.10.2الرمال
تعد الرمال من أرخص األوساط المستخدمة في عمليات الترشيح ،وتسـتخدم بشـكل واسـع
فــي المرشــحات الرمليــة ،حيــث يســتخدم رمــل الكــوارتز لهــذا الغــرض .يســتخدم الرمــل بســماكات
مختلفة تصل إلى  700مللي للطبقة الواحدة ،وبأقطـار مختلفـة تتـرواح مـا بـين  0.55-0.45ملـم.
ولتحديـــد األقطـــار المقبولـــة ،والمطلوبـــة للرمـــال ،تســـتخدم تقنيـــة التحليـــل بالمناخـــل " Sieve
 ،"Analysisوهي عبارة عـن مجموعـة مـن المناخـل الرأسـية المرقمـة حسـب فتحـة كـل منخـل،
ليعطــي كــل منخــل رقــم يســمى " ،"Mesh Numberويــتم تحريــك المناخــل مــن خــالل هــزاز
كهربائي ،وتؤدي عملية التحريك إلى حجز الرمال على سطوح المناخل حسب حجمها ،وبالتـالي
يتم تحديد قطر هذه الحبيبات على كل منخل .يبين الشكل ( )69مجموعة المناخـل المسـتخدمة فـي
تحديد أقطار الرمال المقبولة بتقنية التحليل بالمناخل
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شكل ( :)69مجموعة المناخل المستخدمة في تحديد أقطار الرمال المطلوبة
بتقنية التحليل بالمناخل
البحـث األول
المصدرSieve Analysis test of Sand:

 .2.5.1.1.10.2فحم األنثراسيم ""Anthracite
يستخدم هذا النوع مـن الفحـم كبـديل للرمـال فـي بعـض محطـات المعالجـة بالترشـيح ،وقـد
يستعمل مع الرمال ،ومواد أخرى كوسط خليط للترشيح ،وتسـتخدم هـذه النوعيـة مـن المرشـحات
بسماكات قريبة من شبيهاتها في أوساط الرمال (.)91،82
 .3.5.1.1.10.2األوساط المخلوطة ""Multilayer/ Mixed Media
أصــبح اســتخدام أكثــر مــن وســط "خلــيط" للترشــيح أمـرا شــائعا ،بحيــث توضــع الحبيبــات
األكبر حجما واألقل كثافـة فـي أعلـى حشـوة الوسـط بينمـا توضـع الحبيبـات األقـل حجمـا واألكثـر
كثافــة فــي أســفل الحشــوة ،كمــا يبــين الشــكل ( ،)70تســتخدم عــادة مجموعــة مــن المــواد كأوســاط
مخلوطة كطبقات فوق بعضها البعض كما يبين الجدول ( ،)21ولدى مرور المياه مـن أعلـى إلـى
أسفل ف ن هذه األوساط المخلوطـة تضـمن عمليـة نفاذيـة منتظمـة لفتـرات طويلـة قبـل الحاجـة إلـى
عملية الغسيل العكسي.)91،82( .
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الشكل ( :)70شكل خليط أوساط الترشيح في المرشحات

المصدرŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĞĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ͘ĐŽŵͬǁĂƚĞƌͲĞĚƵĐĂƚŝŽŶϮͬϴϭϰͲŵƵůƚŝͲŵĞĚŝĂͲĨŝůƚĞƌƐ͘Śƚŵ :

جدول ( :)21منظومة أوساط مخلوطة مستخدمة في فالتر الترشيح
القطر الفعال (ملم)

نوع الوسط

الوزن النوعي
✓ 1.4

األنثراسيم

✓ 0.7-1.7

الرمال

✓ 0.3-0.7

الجرانيم

✓ 0.4-0.6

✓ 3.8

الماجنتايم

✓ 0.3-0.5

✓ 4.9

✓ 2.6

المصدر :استخدام معدات الترشيح في معالجة المياه ،معهد التدريب المتخصص للصناعات الكيماوية -األردن

 .2.1.10.2أنواع المرشحات
تنقسم أنواع المرشحات إلى (:)82
• مرشحات تعتمد على خاصية الجاذبية ،وطبقـا لسـرعة الترشـيح مثـل ،المرشـحات
الرملية البطيئة ،والمرشحات الرملية السريعة.
• طبقا لنوع طبقة الترشيح فنجد مرشحات الرمل ،أو الفحم ،أو اإلثنين معـا ،وهنـاك
المرشحات ذات الطبقة الواحدة أو متعددة الطبقات.
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• طبقا التجاه الترشيح ،فهناك المرشحات التي يتم فيها الترشيح من أعلي إلى أسـفل
وهو النوع الشائع ،أو من أسفل إلى أعلي.
البحـث األول

• هذا وتوجد أنـواع مـن المرشـحات الرمليـة يطلـق عليهـا "المرشـحات الرمليـة ذات
الجريان العكسي" ،حيث تدخل المياه المراد معالجتهـا مـن أسـفل المرشـح وتخـرج
من األعلى ويبلغ معدل التحميل فيها ضعفي المرشحات الرملية السريعة.
• كما أن هناك ترشيح يتم تحت ضغط (.)92-89
 1.2.1.10.2مرشحات الرمل البطيئة
يعتبر مرشح الرمل البطـيء " "Slow Sand Filtersمـن أوائـل أنـواع المرشـحات ،إال أنـه لـم
يعد شائعا في الوقت الحالي بسبب بطئه الشديد ،واحتياجه إلى مساحات أراضي شاسعة ،كما أنـه
غير مناسب فـي األجـواء الحـارة حيـث تنمـو الطحالـب بكثـرة ،وينحصـر اسـتخدامه علـى ترشـيح
المياه ذات العكارة المنخفضة ،يبين الشكل ( )71مخطط مرشح رملي بطيء.
على الرغم من أن مرشحات الرمل البطيئة تحتاج مساحات أراضي تزيد بـأكثر مـن  30مـرة
عن مساحة مرشحات الرمل السريعة ،إال أنها تمتاز بعدة مميزات منها:
• انخفاض التكلفة اإلنشائية.
• ال تحتاج إلى كيماويات للمساعدة في تجميع الرواسب.
• انخفاض استهالكات الطاقة أو المياه لعدم الحاجة إلجراء عمليات الغسيل اليومية .
• عدم وجود مشكالت التخلص من مياه الغسيل ،حيث يتم تنظيف المرشـحات البطيئـة علـى
فترات طويلة تمتد لعدة أشهر دون الحاجة إلى عمليات غسيل يومية ( .)92-89
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الشكل ( :)71مخطط مرشح رملي بطيء



المصدرWater purification processes using sand demonstrate another green aggregate application :



 .2.2.1.10.2مرشحات الرمل السريعة
مرشـــحات الرمـــل الســـريعة " ،"Rapid Sand Filtersوتعـــرف أيضـــا بالمرشـــحات
الميكانيكية ،وهي عبارة عن أحواض خرسانية مستطيلة تحتوي عادة على طبقات مختلفة متتاليـة
من الحصى ،والرمـال ،وعـادة فحـم األنثراسـيت .يوجـد فـي قـاع الحـوض مصـافي لتجميـع الميـاه
المرشحة ،كما توجد مجموعة صرف " "Under Drain Systemلتجميع المياه التي يتم ترشـيحها
خالل جميع أجزاء المرشح ،كما أنها تقوم في الوقت نفسه بتوزيع مياه الغسيل على جميع أجـزاء
المرشح ،كما يبين الشكل ( .)72تستخدم هذه النوعية مـن المرشـحات فـي حالـة أن كميـات الميـاه
المــراد ترشــيحها كبيــرة ،ويســتخدم المرشــح الســريع ضــمن مجموعــة معالجــة متكاملــة تتضــمن
الترسيب ،والتخثر ،والترشيح.

تختلف المرشحات البطيئة عن المرشحات السريعة في عدد من األمور ومنها:
• معــدل ترشــيح المرشــحات الســريعة يتــراوح مــا بــين  125-100م/3م 2يــوم ،بينمــا
معدل ترشيح المرشحات البطيئة ال يتعدى  8-3م/3م 2يوم.
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• طريقة التنظيف للمرشحات السـريعة تـتم بعمليـة الغسـيل العكسـي فـي فتـرة زمنيـة
قصيرة ال تتعدى  15-10دقيقة ،بينما عمليات الغسيل للمرشحات البطيئة تـتم عـن
البحـث األول

طريــق إزالــة الطبقــة الجيالتينيــة المتكونــة فــوق ســطح الرمــال وتســتغرق يــومين
تقريبا.
• التكلفة االنشائية للمرشحات السريعة أقل من المرشحات البطيئة حيـث تحتـاج إلـى
مساحات من األراضي أقل كثيرا من المرشـحات البطيئـة ،غيـر أن تكلفـة التشـغيل
للمرشحات السريعة أعلى نسبيا من المرشحات البطيئة ( .)92-89
الشكل ( :)72مخطط مرشح رملي سريع

المصدر ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĂůŝůĂĞŶǀŝƌŽƚĞĐŚ͘ƚƌĂĚĞŝŶĚŝĂ͘ĐŽŵͬƌĂƉŝĚͲƐĂŶĚͲĨŝůƚĞƌͲϭϱϵϰϵϴϳ͘Śƚŵů :

إال أن الفالتر الرملية لها بعض المشكالت الفنية ومنها:
• تكــون فقاعــات مــن الهــواء المــذاب فــي المــاء داخــل وســط الترشــيح نتيجــة ارتفــاع
درجة الحـرارة ،أو بسـبب األكسـجين المنطلـق مـن الطحالـب المتراكمـة فـي داخـل
وســط الترشــيح ،أو بســبب بعــض المشــكالت الفنيــة الناتجــة عــن انخفــاض ضــغط
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المرشح عن الضغط الجوي .يمكن حل مثـل هـذه المشـكالت عـن طريـق السـيطرة
على الطحالب ب ضافة الكلـور ،بينمـا يمكـن إشـباع المـاء بـالهواء والمحافظـة علـى
درجة الحرارة داخل المرشح.
• تكون طبقة كثيفة ناتجة عن تجمع وتكون كميات مـن الطـين "الوحـل" علـى سـطح
المرشح ،ومع بداية عمليـة الغسـيل العكسـي ينـدفع الطـين علـى شـكل كـرات كثيفـة
إلى أسفل المرشح في اتجـاه الحصـى .يـتم عـالج هـذه المشـكلة باسـتخدام تيـار مـن
الماء ،والصودا الكاوية ،وقد يستخدم تيار قوي من الهواء في بعض األحيان.
 .3.2.1.10.2مرشحات الضغط ""Pressure Filters
تعد مرشحات الضغط أحـد أنـواع المرشـحات السـريعة ،والتـي تعتمـد علـى إجـراء عمليـة
الترشــيح داخــل وعــاء مغلــق تحــت ضــغط ،وتتشــابه مــع مرشــحات الجاذبيــة فــي احتواءهــا علــى
أوسـاط ترشــيح مــع طبقــة الحصــى الداعمــة لوســط الترشــيح ،مــع نظــام التصــريف وتجميــع الميــاه
المرشح ،ولكن ال تحتوي على قنوات لتصريف مياه الغسيل ،كما يبين الشكل (.)91( )73
توضــع فــي مرشــحات الضــغط طبقــات مــن الرمــل ،والحصــى داخــل أســطوانة مغلقــة مــن
الصلب في االتجاه األفقي أو الرأسي ،تتحمل ضـغط داخلـي ال يقـل عـن  2ضـغط جـوي ،وتـدخل
الميــاه المــراد ترشــيحها مــن أعلــى وتمــر بطبقــات الرمــل والحصــى إلــى أســفله ،حيــث تتجمــع
المصافي.
مصطلح "الضغط" ال يعني أنه يلزم إمـرار الميـاه داخـل المرشـح تحـت ضـغط عـالي ،أو
أن الضــغط الفاقــد داخــل المرشــح عــالي ،بــل أن المــاء يمــر خاللــه تحــت أي ضــغط مناســب مثــل
ضغط طلمبات المياه العكرة " الضغط المنخفض" (.)82
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شكل ( :)73قطاع في مرشح يعمل تحم ضغط

البحـث األول
المصدرhttp://www.hitachizosen.co.jp/english/release/2015/12/001953.html :

تستخدم أنـواع مـن الكيماويـات بهـدف تحسـين كفـاءة المرشـح " الفلتـر" ،ومـن أهـم أنـواع
المواد المستخدمة المواد المانعة لنمـو البكتريـا والطحالـب ،والكائنـات الحيـة الدقيقـة ""Biocides

والتي يؤدي وجودها إلى انسداد مسامات أوسـاط الترشـيح ،حيـث يسـتخدم الكلـور ومركباتـه مثـل
هيبوكلوريت الصوديوم .كما تستخدم بعض المواد المخثرة " "Coagulantsلتجميع الدقائق الرغويـة
الناعمة جدا على شكل ندفات كبيرة يسهل فصلها (.)91

 .2.10.2االمتزاز بالكربون المنشّط
س ـبق التعريــف ب ـأن االمتــزاز هــو عمليــة تجميــع المــواد الذائبــة فــي محلــول علــى ســطح
مناسب .تعال المياه العادمة عـادة بالكربون المن ّ
شط بعد المعالجة البيولوجية العادية بهدف إزالـة
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المادة العضـوية الذائبـة المتبقّيـة أو الجسيمات ،والمسببة تغيـرات فـي اللـون ،والطعـم ،والرائحـة
للمياه.
الكربــون المنشــط مــن المــواد ذات القــدرة العاليــة علــى االمتــزاز ،والمســاحة الســطحية
للكربون المنشط التجاري المستعمل على نطـاق واسـع تتـراوح بـين  1200-600م/2جـم ،ويمكـن
تعريفــه علــى أنــه مــاده مســامية نتجــت عــن خلــل فــي التركيــب البلــوري أثنــاء التحضــير أدى إلــى
عهور مسـامات يكـون لهـا القـدرة علـى عمليـة االمتـزاز ( .)94يبـين الشـكل ( )74عمليـة االمتـزاز
على الكربون المنشط (.)93
الشكل ( :)74عملية االمتزاز على الكربون المنشط

المصدرWater treatment technology :

يختلف الكربـون المنشـط عـن بقيـة المـواد المسـامية مثـل السـيليكا جـل ،واأللومينـا بـبعض
الصفات مثل احتوائه على جميـع أنـواع المسـام " ،"Poresكبيـرة الحجـم " "Macroالتـي يمكـن
مالحظتها بسهولة عن طريـق المجهـر اإللكترونـي ،وحتـى الدقيقـة "" Microوالتـي تشـترك فـي
االمتــزاز ( .)95تعتمــد خــواص االمتــزاز علــى حجــم مســام الكربــون المنشــط ،حيــث تــزاد خاصــة
االمتزاز كلما زاد حجم تلك المسام ،وتعتمد أيضا على حجـم مسـام الكربـون طبقـا لنـوع الكربـون
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المستخدم وطريقة تنشيطه ،وتعمل فالتر الكربون المنشط بكفاءة أعلى في امتـزاز الملوثـات ذات
الحجم الكبير.
البحـث األول

يعد االمتزاز بـالكربون المنشـط مـن أرخـص الطـرق المسـتخدمة فـي امتـزاز الملوثـات ،كمـا
بـــدأت بعـــض الدراســـات فـــي تحضـــير الكربـــون المنشـــط مـــن مصـــادر جديـــدة ،صـــديقة للبيئـــة،
ومنخفضة التكلفة .حيـث تـم تحضـير الكربـون المنشـط مـن المخلفـات النباتيـة مثـل مخلفـات نبـات
الكاســافا " " cassavaالغنيــة بالســليلوز ،ومــن قشــور الجــوز ،ونــوى الخــو  ،ونــوى الزيتــون،
وقشور جـوز الهنـد ،إضـافة إلـى األخشـاب ونـوى بعـض الفواكـه مثـل المـانجو ،والكـرز ،والتمـر
(.)93
يُصــنع الكربــون المن ّ
شــط بتســخين الفحــم إلــى درجــات حــرارة عاليــة ومــن ث ـ ّم تنشــيطه عبــر
مسام في الفحم بحيـث يزيـد مـن مسـاحة السـطوح
تعريضـه لغـاز مؤكساد .ويؤدّي الغاز إلى إنتاج
،
شط هما :الكربون المن ّ
الداخلية .وينتشر اسـتخدام نوعين من الكربون المن ّ
شط ال ُحبيبـي يثبـت علـى
سرير محشو بالكربون ،والنوع األخر وهو مسحوق الكربون المنشط.
تتم معالجة المياه العادمة باستخدام الكربون المنشـط ،ب ضـافة مسـحوق الكربـون مباشـرة إلـى
الميــاه فــي خــزان الــتالمس لــبعض الوقــت ،الــذي يتــراوح مــا بــين  20-5دقيقــة ،حيــث يترســب
المسحوق في القاع ويتم إزالته ،كما يبـين الشـكل ( .)75يمكـن إزالـة المعـادن الثقيلـة الناتجـة عـن
بعــض العمليــات الصــناعية وتشــمل كــل مــن الزنــك ،والنيكــل ،والحديــد ،والنحــا  ،والرصــاص،
والكادميوم ،والمنجنيز ،باإلضافة إلى المواد العضوية المتطايرة ".)91( "VOCs
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شكل ( :)75معالجة المياه العادمة باستخدام الكربون المنشط

المصدر:

()94

 .3.10.2طرق المعالجة باألكسدة المتقدمة
تشرمل طررق األكسردة المتقدمرة " "Advanced Oxidation Processesعديرد مرن الطررق
التري تعتمررد علرى تكرروين مجموعرة الهيدروكسرريل " ،"K,التري تقرروم بأكسردة الملوثررات العضرروية
بمختلف أنواعها ،وتتضمن:
 .1.3.10.2المعالجة األوزون
المعالجة باألوزون أو ما يطلق عليها األوزنة " ،"Kϯيعمل خاللها األوزون علرى أكسردة
شررروارد الحديرررد " ،"&ĞнϮوالمنجنيرررز " "DŶнϮليسرررهل ترسررريبها وإزالتهرررا بسرررهولة ،كمرررا يعمرررل
األوزون على تكسير الفينول ومركباته ،وتحويلها إلى مركبات مفتوحة ،وثاني أكسيد الكربرون،
وماء .يبين الشكل ( )76أكسدة الفينول من خالل سلسلة من التفاعالت الكيميائيرة تنتهري بتكروين
أحما

كربوكسيلية ،أو ثاني أكسيد الكربون (.)96
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الشكل ( :)76أكسدة الفينول باألوزون

البحـث األول
المصدر:

()96

يعتمررد تفاعررل األكسرردة برراألوزون علررى خصررائم الميرراه المعالجررة مثررل وجررود األمررالح،
ودرجة حموضة المياه ،ودرجة الحرارة حيع ترؤثر هرذه العوامرل علرى اسرتقرار األوزون .هرذا
ويعيرب هرذه الطريقرة قصرر فتررة نصرف عمرر األوزون التري تبلر  20دقيقرة (  .)96يبرين الشركل
( )77صررورة مولرردات األوزون .بينمررا يبررين الشرركل ( )78حقررن األوزون داخررل الوسررط المررائي
بواسطة الناشرات ذات الثقوب الدقيقة.
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الشكل ( :)77صورة لمولدات األوزون

المصدر:

()96

الشكل ( :)78حقن األوزون داخل الوسط المائي بواسطة الثقوب الدقيقة

المصدر:

()96

 .2.3.10.2المعالجة باألشعة فوق البنفسجية
لم ينتشر اسرتعمال األشرعة فروق البنفسرجية " "hsعلرى نطراق واسرع فري معالجرة الميراه،
وبقي محدودا ً لتعقيم مياه الشرب لربع

المنشرأت الصرغيرة وفري شرروط معينرة ،ومرن مميرزات

هذه الطريقة عدم الحاجة على إضافة مواد كيماويرة ،والتعقريم باألشرعة فروق البنفسرجية ال يكرون
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ناجحا ً إال إذا كان الماء خالي من المرواد العالقرة الدقيقرة ،حيرع أن وجودهرا يعمرل علرى صرعوبة
انتقال األشعة وبالتالي عدم التأثير المباشر على الكائنات الحية الدقيقة (.)96
البحـث األول

تزداد كفاءة المعالجة باألكسردة باألشرعة فروق البنفسرجية إذا مرا تكاملرت مرع طررق أكسردة
أخرررى مثررل األكسرردة برراألوزون ،أو بمرراء األكسررجين ،وتعطرري نتررائج جيرردة ألكسرردة المركبررات
العضوية الموجودة فري الميراه .تسرتخدم المصرابيح الزئبقيرة إلنتراج األشرعة فروق البنفسرجية التري
تعطي موجة طولها  254نرانومتر ،ويحتروي جهراز المعالجرة علرى عرددا ً مرن المصرابيح ،ويقردر
عمررر المصررباح بنحررو  14ألررف سرراعة عمررل .يبررين الشرركل ( )79مصررباح إنترراج األشررعة فرروق
البنفسجية (.)96
الشكل ( :)79مصباح إنتاج األشعة فوق البنفسجية

المصدر:

()96

من أهم مميزات المعالجة باألشعة فوق البنفسرجية أنهرا ال تسرتعمل المرواد الكيماويرة ،وال
ينررتج عنهررا مررواد ثانويررة ضررارة ،وهرري سررهلة االسررتخدام ،ومنخفضررة التكلفررة نسرربياً .يبررين الشرركل
( )80وحدة المعالجة باألشعة فوق البنفسجية بأحد محطات المعالجة.
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الشكل ( :)80وحدة المعالجة باألشعة فوق البنفسجية بأحد محطات المعالجة

المصدرtĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƵƐĞŝŶƚŚĞŽŝůΘƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ–ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ:
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕^ƉƌŝŶŐϲͲϭϯͲϮϬϭϰ

 .3.3.10.2طرق معالجة أخري
كما توجد طرق معالجة أخرى تندرج تحت مسمى طرق األكسدة المتقدمة مثل المعالجرة
بالموجرررات فررروق الصررروتية "^ ،"hوالمعالجرررة بمركبرررات فررروق أكسررريد الهيررردروجين – المررراء
األكسجيني ،",ϮKϮ"-كما يمكن اسرتخدام مرزيج مرن بعر
أو" ،"hsͬ,ϮKϮͬKϯأو".)96( "hsͬKϯ
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 .4.10.2األكسدة بالكلور
تعــد عمليــة األكســدة بــالكلور "الكلــورة" ،الوســيلة التقليديــة لتعقــيم الميــاه المعالجــة ،وهــي
البحـث األول

الخطوة األخيرة لعملية التعقيم قبل أن تخرج المياه من محطة المعالجة .تعتمـد علـى إضـافة كميـة
محســوبة مــن الكلــور ،أو مركــب كلــوري" ،هيبوكلوريــت الصــوديوم" أو مــا يطلــق عليــه "مــاء
جافيل" ،أو هيبوكلوريت الكالسيوم.
يقتــل الكلــور طيــف واســع مــن الجــراثيم المســببة ل مــراض ،كمــا يمكــن تعــريض الميــاه
ل شعة فوق البنفسجية ،كوسيلة للتعقيم ،ولكن هذه الطريقة ال تتمتع بالفعالية الكافيـة ،وخصوصـا
عندما تكون المياه غير صافية بدرجة كافيـة ،أو ال تـزال تحتـوي علـى بعـض الجزيئـات الصـلبة،
بينما يعتبر التعقيم باألوزون الطريقة األحدث واألعلى فعالية.
 .5.10.2تصريف السائل الصفري
عهــر مفهــوم التصــريف الســائل الصــفري ،أو مــا يطلــق عليــه التصــريف الصــفري للســائل
" ،" ZLDأو مــا يعــرف فــي بعــض األدبيــات العربيــة بمصــطلح التــدوير الكامــل للميــاه فــي عــام
 1970فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــدفوعا باالعتبــارات والقيــود البيئيــة الصــارمة ،حيــث
صــدرت تشــديدات ولــوائح فيدراليــة تتعلــق بــالقيود علــى صــرف األمــالح علــى الميــاه الســطحية،
وخاصة بعد أن سببت ارتفاع نسبة الملوحة في نهر"كولورادو" ،الناتجة عن صـرف ميـاه تفـوير
أبــراج التبريــد فــي محطــات إنتــاج الطاقــة بالواليــة ،ممــا نــت عنــه تشــييد أول وحــدة تعمــل بمبــدأ
التصريف الصفري للسائل بطاقة  2000-500جالون /دقيقة.
مــع تزايــد المعــايير البيئيــة التــي تنفــذها الشــركات ،والتــي تــنص علــى منــع تصــريف ملوثــات
األمالح ،والملوثات السامة ،والنترات ،والنتريت...،الخ .أصبحت هذه التقنية اآلن أكثر استخداما
في عديد من دول العالم .كما تزايد االهتمام بتقنيات التصريف الصفري للسائل عند زيادة الوعي
البيئي والمسئولية المجتمعية نحو القضايا البيئية .قد تبـدو التكلفـة االسـتثمارية والتشـغيلية لتقنيـات
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التصــريف الصــفري للســائل مرتفعــة ،نظــرا لالســتهالكات الضــخمة مــن الطاقــة (حيــث تســتهلك
حوالي  20-10كيلوواط ساعة/م ،3مقابـل  3-2كيلـوواط سـاعة /م 3فـي تقنيـات تحليـة الميـاه) ،إال
أنهــا قــد تكـون حــال اقتصــاديا مقبــوال ،وخاصــة عنــدما يكــون البــديل نقــل الميــاه العادمــة لمســافات
طويلـة إلجــراء عمليــات معالجتهــا فـي وحــدات معالجــة خارجيــة .كمـا يمكــن أن تسـاعد الشــركات
على التعامل مع العديد من التحديات مثل ارتفاع تكاليف الحصول علـى الميـاه الالزمـة ،ونـدرتها
في كثير من األحوال.
يعيب تقنيات التصريف الصفري أنـه ال يوجـد تصـميم قياسـي ثابـت للتقنيـات المسـتخدمة فـي
عمليـــات المعالجـــة لكـــل الصـــناعات ،بحيـــث تكـــون ثابتـــة لكـــل أنـــواع الميـــاه العادمـــة ،فتختلـــف
التصــميمات مــن صــناعة ألخــرى طبقــا لمواصــفات الميــاه العادمــة وخصائصــها .هــذا وتعــد تقنيــة
التصـــريف الصـــفري للســـائل مناســـبة لطيـــف واســـع مـــن الصـــناعات ،وتشـــمل إنتـــاج الطاقـــة،
وصـــناعات التكريـــر ،والبتروكيماويـــات ،واألســـمدة ،والتعـــدين ،وإنتـــاج األغذيـــة ،حيـــث تتـــوفر
مجموعة متنوعة من المعدات والتقنيات لمعالجة مختلف أنواع المياه العادمة.
علــى الــرغم مــن أن كــل نظــام " "ZLDســيكون مختلفــا طبقــا ألنــواع الملوثــات بالميــاه
العادمة ،إال أن العديد منها سيشمل مرحلة ما قبل المعالجة ،ومرحلـة تبخيـر إلزالـة معظـم المـاء،
ومرحلة تركيز أو بلورة أخرى إلنتاج المخلفـات الصـلبة النهائيـة .تركـز المعالجـة المسـبقة غالبـا
علــى إزالــة العناصــر العضــوية وأي مــواد كيميائيــة يمكــن أن تلحــق الضــرر بعمليــات التبخيــر أو
المعدات األخرى في وقت الحق من العملية.
قد يلزم إجراء معالجة مسبقة للمياه قبل عمليات التدوير الكامل للمياه ،لذا فـيمكن اسـتخدام
معظم طـرق المعالجـة التقليديـة الشـائعة للميـاه ،مثـل تعـديل رقـم األ

الهيـدروجيني ،والترشـيح،

والتخثير " التنديف" ،والمعالجة باألغشـية ،واألكسـدة ،والفصـل والترسـيب ،والهضـم الالهـوائي
والهوائي.
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كانت عمليات التصريف الصفري للسائل تتم بالطرق التقليدية ،وتشمل سلسـلة مـن طـرق
المعالجــة ك ـالتبخير "باســتخدام المبخــرات الميكانيكي ـة تحــت الضــغط  ،"MVC -وهــي الطريقــة
البحـث األول

الرئيسية المستخدمة في المعالجة ،ويمكن بهذه الطريقة استرجاع نحـو  % 95مـن الميـاه العادمـة
كمياه مقطرة .ثم تتم معالجات أخري لتركيز المتبقي من عمليات التبخير ،باستخدام طرق بلـورة
مختلفـــة ســـواء فيزيائيـــة أو كيميائيـــة إلنتـــاج مخلفـــات صـــلبة (بلـــورات) ،ومـــاء .تصـــل كميـــات
االسترجاع بتطبيـق هـذه الطـرق مـن المعالجـة إلـى نحـو %100مـن الميـاه ،ويمكـن فصـل المـواد
الصلبة المتبقية والتخلص منها بدفنها في المدافن (.)97
تـــم التغلـــب علـــى التكلفـــة االســـتثمارية والتشـــغيلية المرتفعـــة للطـــرق التقليديـــة لعمليـــات
التصريف الصفري للسـائل ،عـن طريـق تـم إدخـال بعـض التقنيـات المسـاعدة لعمليـات التبخيـر،
تحت مسمى نظام الهجين ،وفيه تم إدخال تقنيات أخرى وتشمل:
 .1.5.10.2تقنية التناضح العكسي " االرتشاح" ()RO
األغشية البوليمرية ذات أهمية قصـوى فـي تطبيقـات الصـناعة مثـل تحليـة الميـاه ،وفصـل
األمالح ،والمعالجة ،ويعد التناضح العكسي من أهم طـرق األغشـية البوليمريـة .كـان أول إعـالن
عــن اســتخدام خاصــية التناضــح العكســي هــو بــراءة اختــراع باالســم نفســه إلزالــة عســر المــاء
" "Softeningباستخدام أغشية السيانيد الحديدي على مثبتات مسامية من البورسلين ،وفـي عـام
 1952أنــت فــي جامعــة فلوريــدا أغشــية مصــنعة مــن " أســيتات الســيليلوز" لتحليــة ميــاه البحــر
بالتناضح العكسي .وفي ستينيات القرن الماضي تم إنتاج األغشية الملفوفـة "،"Spiral wound
وفي السبعينيات عهرت أغشية الشعيرات الدقيقة المجوفـة " "hallow fine fiberمصـنعة مـن
مــادة البــولي أميــد .تتميــز طــرق التحليــة باألغشــية عمومــا بانخفــاض الطاقــة المســتخدمة مقارنــة
بطرق التحليل الحرارية (.)102
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تعتمد طريقة التناضح العكسي على الخاصية األسموزية ،حيث تستخدم الضغوط الواقعـة
على أسطح االغشية للتغلب على الضغط االسـموزي الطبيعـي للمـاء ،حيـث انـه إذا وضـع غشـاء
شبه نفاذ بين محلولين متساويين في التركيز تحت درجة حـرارة وضـغط متسـاويين ال يحـدث اي
مرور للمياه عبر الغشاء نتيجـة تسـاوي الجهـد الكيميـائي علـى جانبيـه ،وإذا مـا اضـيف ملـح قابـل
للذوبان ألحد المحلولين ينخفض الضغط ويحدث تدفق اسـموزي للمـاء مـن الجانـب األقـل ملوحـة
الى الجانب األكثر ملوحة حتى يعود الجهد الكيميائي إلى حالة التوازن السابقة.
ويحدث هذا التوازن عنـدما يصـبح فـرق الضـغط فـي حجـم السـائل األكثـر ملوحـة مسـاويا
للضغط األسـموزي ،وهـي خاصـية مـن خـواص السـوائل لـيس لهـا عالقـة بالغشـاء .وعنـد توجيـه
ضغط مساو للضغط االسموزي على سطح المحلول الملحي يتم التوصل أيضا الى حالة التـوازن
ويتوقــف ســريان الميــاه مــن خــالل الغشــاء .وإذا رفــع الضــغط الــى أكثــر مــن ذلــك فــان الجهــد
الكيميائي للسائل سيرتفع ويسبب تـدفقا عكسـيا للمـاء مـن المحلـول الملحـي باتجـاه المحلـول االقـل
ملوحة وهو ما يعرف بالتناصح العكسي .تصل كفاءة طريقة التناضـح العكسـي فـي الـتخلص مـن
األمالح إلى أكثر مـن  ،%99وكـذلك فـ ن أغشـية التناضـح العكسـي لهـا قـدرة علـى الـتخلص مـن
البكتيريا ،والجراثيم ،والعناصر الضـارة الموجـودة فـي الميـاه .يبـين الشـكل ( )81تقنيـة التناضـح
العكسي (.)98
الشكل ( :)81تقنية التناضح العكسي

المصدر:
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ذكرنا سابقا انه تم تطوير األغشــية الــتي تســتخدم فــي عمليـــات الفصـــل الغشـائي ،إال
أن معظم هذه األغشية تصنع أساسـا مـن مـادة البـولي أميـد " "Polyamideأو مـن مـادة أسـيتات
البحـث األول

السـيليلوز " "Cellulose Acetateوقـد كانـت هنـاك بعـض األغشـية تصـنع مـن كحـول البـولي
فينيــل "  "Polyvinyl Alcoholأو مــن بعــض البــوليمرات مثــل النــايلون ،إال أن مــادتي
الســيليلوز ،والبــولي أميــد أصــبحتا البــدائل األكثــر انتشــارا واســتخداما .ولقــد تـــم تطـــوير أغشـــية
مصنعة من ثنـائي وثالثـي اسـيتات الســيليلوز لتلــبي احتياجـات العديـد مـن الصـناعات .غيـر ان
من أهـم مشـاكل أغشـية السـيليلوز تأثرهـا الشـديد بـالتلوث البيولـوجي كالطحالـب ،والبكتيريـا ممـا
يسبب انسدادها وحاجتها للغسيل الكيماوي أو المعالجة المسبقة بالتعقيم .
كما تتأثر أغشية السـيليلوز كثيـرا بدرجـة الحموضـة أو القاعديـة ،حيـث يحـدث لهـا عمليـة
إماهــة ""Hydrationعنــد درجــــات الحموضــة أو القاعديــة المنخفضــة .لكــن تمتــاز أغشــية
السيليلوز بعدم تأثرها الكبير بالعوامل المؤكسدة مثل الكلـورين ومركباتـه المختلفـة ،وفـي المقابـل
تمتاز أغشية البولي أميد بقدرتها على تحمل درجات حموضـة واسـعة المـدى تتـراوح مـا بـين -4
 ،11ولــذلك تتحمــل االخــتالف والتبــاين الشــديد فــي درجــات الحموضــة خــالل عمليــات التشــغيل
والغسيل بالمواد الكيماوية (.)98
يــتم تصــنيف األغشــية إلــى نــوعين رئيســين همــا ،األغشــية اللولبيــة الملتفــة " Wound
 ،" Spiralواألغشية ذات الخيـوط المفرغـة (الشـعيرات المجوفـة) " ،"Hollow Fiberوهنـاك
النوع التقليدي القديم وهو األغشية األنبوبية " ،"Tubularحيث يكون الغشاء علــى شكل أنبـوب
يدخل في اسطوانة مسامية تقوم بمثابة دعامة للغشاء ،حيث ينفـذ المـاء مـن الخلـف وينســـاب مـن
خالل فتحات في األسطوانة حيث يتم تجميعه ،بينما يبقى الماء المالح خارج األنبوب والغشاء.
تمتاز األغشية األنبوبية بسهولة تنظيفها ،إال أن مـن أهـم عيوبهـا ارتفـاع نسـبة الحجـم إلـى
مساحة السطح ،بينما يلزم خفض الحجـم لزيـادة الضـغط الـالزم توليـده علـى هـذه األغشـية لـذا لـم
يعــد استخدام هذه األغشية شائعا.
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تتكـون األغشـية ذات الخيـوط المفرغـة " "Hollow Fiberمـن عـدد هائـل مـن األليـاف
المجوفة على شكل حرف" "Uحول أنبوب مسامي مركزي ،يدخل من خالله المـاء المـالح تحـت
الضغط ويوزع بالتساوي فوق سطح األنبوب .يعمل الضغط على إجبـار المـاء علـى المـرور مـن
خـالل جـدران األليــاف إلـى الفــراغ الـداخلي لهــا ومـن هنــاك يـتم ســريان المـاء إلــى طرفـي الخــيط
المفــرغ المفتــوحين الــى صــفيحة تجميــع للميـــاه المعالجـــة فـــي الجهـــة المعاكســة لــدخول الميــاه
المالحة ،أما الماء المركز بالملح فيجري من خالل قنـاة دائريـة علـــى المحيـــط الخـارجي لهيكـل
الخيوط ثم تخرج من نفس جهة دخول الماء الخام إلى التصريف .كما يبين الشكل (.)82
شكل ( :)82األغشية ذات الخيوط المفرغة المستخدمة في عمليات التناضح العكسي

المصدرZĞǀĞƌƐĞKƐŵŽƐŝƐKƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕hƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĞŶĞƌŐǇ͕ĂƵŐƵƐƚϮϬϭϯ͕ :

تعد األغشية اللولبية " "Wound Spiralتطويرا ل غشية األنبوبية حيث يوضـع غـالف
مســامي غيــر قابــل لالنضــغاط بــين صــفيحتين مــن األغشــية ملتصــقتين بحوافهمــا حــول الغــالف
المسامي بمادة الصقة ،ويلف الشريط النـات لولبيـا حـول أنبـوب مثقـب .يوضـع المحلـول الملحـي
تحت ضغط في وحدة التناضح حيث يمر محوريا علــى امتــداد طــول الغشاء مـن خـالل دعامـة
نفاذه " "Spacerإلى الشريط اللولبي مارا خالل الغشاء إلى الغالف المســامي الـذي يعمـل علـى
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تجميع الماء من طبقات األغشية وينقلها الى أنبوب التجميع المركـزي مـن خـالل ثقــوب صـغيرة
على امتداد األنبوب ،كما يوضح الشكل (.)83
البحـث األول

شكل ( :)83األغشية اللولبية المستخدمة في عمليات التناضح العكسي

المصدرZĞǀĞƌƐĞKƐŵŽƐŝƐKƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ͕hƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĞŶĞƌŐǇ͕ĂƵŐƵƐƚϮϬϭϯ͕ :

يكــون القطــر الــداخلي ل ليــاف المفرغــة " " Hollow Fiberحــوالي  50-40ميكــرون،
والقطر الخارجي لها يبلـغ  100-85ميكـرون ،لـذا تمتـاز هـذه النوعيـة مـن األغشـية بزيـادة نسـبة
المسـاحة التــي يمــر بهـا المــاء إلــى حجــم األليـاف ،والتــي تصــل إلــى نحـو  5000قــدم  /2قــدم 3مــن
الخيوط ،بينمــا هــذه النسبة في النوع اللولبي تكون حوالي  300قدم  /2قدم.)99( 3
تستخدم مضخات ضـغط عـالي لتمريـر المـاء النقـي عبـر الغشـاء وحجـز الملـح .وتسـتخدم
عادة مضـخات طـاردة متعـددة المراحـل " "Multi – stage centrifugalأو مضـخات ذا اإلزاحـة
الموجبـة "  ،"Positive displacementمثـل المضـخات ذات المكـبس " ."Piston pumpيتوقـف
اختيار نوع المضخة على نوعية الماء المالح ودرجـة ملوحتـه فكلمـا كانـت درجـة الملوحـة عاليـة
كان الضغط المطلوب عاليا .زيـادة الضـغط تـؤدي إلـى الحصـول علـى انتاجيـة أعلـى مـن الميـاه
العذبة ،لكن على حساب نوعية هذه المياه بمعنى أن نسبة الملح الذائبة فـي المـاء النـات سـترتفع .
وتستخدم عادة ضغوط تتناسب مع قوة ومتانة الغشـاء ،حيـث أنـه فـي حالـة تجـاوز هـذه الضـغوط
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سيعمل ذلك على تلف الغشاء وتهتكه ،كما أن استخدام ضغوط قليلة غيـر مناسـبة لهـذا الغشـاء قـد
تقلل من إنتاجية الوحدة وانخفاض كفاءتها .وكقاعدة عامة تستخدم مضخات ذات ضغوط تتراوح
ما بين  25-17بار إذا كانـت ملوحـة المـاء متوسـطة ،وتسـتخدم ضـغوط تتـراوح مـا بـين 80-45
بار إذا كان الماء مالحا جدا ،بينما تستخدم ضغوط أقل من  17بار للمياه القليلة الملوحـة (.)100-99
يبين الشكل ( )84جانب من إحدى وحدات التناضح العكسي.
الشكل ( :)84جانب من إحدى وحدات التناضح العكسي

المصدرtĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƵƐĞŝŶƚŚĞŽŝůΘƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ–ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ:
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕^ƉƌŝŶŐϲͲϭϯͲϮϬϭϰ
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 .2.5.10.2االنتشار الغشائي الكهربائي " الديلزة الكهربائية"
االنتشــار الغشــائي الكهربــائي ،أوالفــرز الغشــائي الكهربــي ،أو مــا يعــرف أيضــا بالــديلزة
البحـث األول

الكهربائية " ، "Electrodialysisهي تكنولوجيا قديمة نسبيا تعتمد علـى انتقـال األيونـات الموجبـة
الموجودة في الماء عبر غشـاء شـبه نفـاذ يسـمى الغشـاء الكـاتيوني" ،" Cationic Membraneال
يســمح هــذا الغشــاء إال بتمريــر األيونــات الموجبــة باســتخدام قطــب كهربــائي ســالب "،"Cathode
وفي المقابل تنتقل األيونات السـالبة عبـر غشـاء أنيـوني "  " Anionic Membraneمنجذبـة نحـو
القطب الموجب "، "Anodeوبذلك يتم فصل شوائب األمالح عن الماء ،ويبقـى المـاء العـذب بـين
الغشائين الذي يتم تجميعه وسحبه من الوحدة وهكـذا تسـتمر العمليـة كمـا هـو موضـح فـي الشـكل
(. )85
الشكل ( :)85خلية الديلزة الكهربائية

المصدر :الفرز الغشائي الكهربائي

إنتاجيــة خليــة الفــرز الكهربــائي الواحــدة محــدودة ،لــذلك ف نــه يــتم اســتخدام أكثــر مــن خليــة
للوصول إلى مسـتوى اإلنتـاج المطلـوب ،لـذا فـ ن وحـدات الفـرز الكهربـائي تتكـون مـن عـدد مـن
الخاليا .تتركب وحدات الفرز الكهربـائي مـن عـدد مـن الحجـرات الضـيقة التـي يضـخ فيهـا المـاء
المراد معالجته مـن خاللهـا ،وتنفصـل هـذه الحجيـرات عـن بعضـها الـبعض بواسـطة أغشـية شـبه
نفاذة ،تسمح بمرور "تنفـذ" نـوع واحـد فقـط مـن األيونـات ،حيـث بعضـها ينفـذ األيونـات الموجبـة
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فقــط ،ويســمي األغشــية الكاتيونيــة " ،"Cationic membraneأمــا الــبعض األخــر فينفــذ األيونــات
السالبة ويسمى باألغشية األنيونيـة " ،"Anionic membranesوعنـدما يمـر التيـار الكهربـائي فـي
هـذه الخاليـا فـ ن األغشـية شــبه النفـاذة تقــوم بحجـز األيونـات علــى شـكل شــوائب فـي الحجيــرات
الصــغيرة المخصصــة لــذلك فــي الخليــة ،وفــي نهايــة العمليــة تتجمــع الميــاه النقيــة فــي الحجيــرات
الخاصــة بهــا ،بينمــا تتواجــد األمــالح ،والكاتيونــات ،أو األنيونــات فــي الحجيــرات المجــاورة ،كمــا
يبين الشكل (.)86
الشكل ( :)86الوحدة الصناعية للفرز الكهربائي

المصدر :الفرز الغشائي الكهربائي

تعــد طريقــة الفــرز الكهربــائي مناســبة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصــناعي وخاصــة ميــاه
الغاليات ،ألن هذه الطريقة ال تعتمد على اسـتخدام مـواد كيميائيـة مثـل الطـرق األخـرى ،غيـر أن
هنـاك عوامــل كثيــرة أدت الــى عــدم انتشــار هــذه الطريقــة مثــل التكلفــة العاليــة ل غشــية ،وتكــاليف
التشغيل والصيانة ،وتغير الصفات الفيزيائية والكيميائية للماء ،مثل ارتفـاع القلويـة والتـي تسـاعد
علــى حــدوث الترســبات الكلســية فــي األنابي ـب واألوعيــة .يبــين الشــكل ( )87جانــب مــن وحــدة
صناعية لمعالجة المياه بتقنية الفرز الكهربائي.
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الشكل ( :)87جانب من وحدة صناعية لمعالجة المياه بتقنية الفرز الكهربائي

البحـث األول
المصدر :الفرز الغشائي الكهربائي

 .11.2مخطط معالجة مياه الصرف الصناعي في صناعات التكرير والبتروكيماويات
معالجــة ميــاه الصــرف الصــناعي فــي صــناعات التكريــر والبتروكيماويــات عمليــة معقــدة،
وخاصة مع تزايد متطلبات وتحديات القوانين البيئية الصـارمة ،وغالبـا مـا تتطلـب ميـاه الصـرف
الصــناعي لصـــناعة البتروكيماويـــات مزيجــا مـــن طـــرق المعالجــة إلزالـــة الزيـــوت ،والملوثـــات
األخرى قبل عمليات صرفها على المسطحات المائية .قد تشمل محطات ،ووحدات معالجـة ميـاه
الصـــرف الصـــناعي ،أنظمـــة معالجـــة التعـــادل ،والتخثر/التنـــديف ،والطفو/الترسيب/الترشـــيح،
الترويق ،والمعالجة البيولوجيـة (هوائية/الهوائيـة /حمـأة منشـطة) ،وقـد تكـون هنـاك حاجـة أيضـا
إلـى خطــوات معالجـة أخيــرة باسـتخدام الترشــيح ،أو األوزون ،أو الكربـون المنشــط ،أو المعالجــة
الكيميائية .يبين الشكل ( )88مخطط خطوط وحـدات /محطـات المعالجـة التقليديـة لميـاه الصـرف
الصــناعي فــي صــناعات التكري ـر والبتروكيماويــات ،بينمــا يبــين الشــكل ( )89مخطــط معالجــة
وإعادة استخدام مياه الصرف الصـناعي فـي صـناعات التكريـر والبتروكيماويـات ،ويبـين الشـكل
( )90مخطط وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي في أحد مصانع البتروكيماويات.

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϭϳϳ
ˇ

()103

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

الشكل ( :)88مخطط خطوط وحدات /محطات المعالجة التقليدية لمياه الصرف الصناعي في
صناعات التكرير والبتروكيماويات

المصدرtĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƵƐĞŝŶƚŚĞŽŝůΘƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ–ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ:
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕^ƉƌŝŶŐϲͲϭϯͲϮϬϭϰ
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الشكل ( :)89مخطط معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي في صناعات التكرير والبتروكيماويات

البحـث األول
المصدرtĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƵƐĞŝŶƚŚĞŽŝůΘƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ–ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ:
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕^ƉƌŝŶŐϲͲϭϯͲϮϬϭϰ
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الشكل ( :)90مخطط وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي في أحد مصانع البتروكيماويات

المصدرtĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƵƐĞŝŶƚŚĞŽŝůΘƉĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌǇ–ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ:
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕^ƉƌŝŶŐϲͲϭϯͲϮϬϭϰ
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الفصل الثالث
دراسات حالة
البحـث األول

لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في صناعة البتروكيماويات

متايد
يســتعرض هــذا الفصــل نموذجــان يشــمالن دارســات حالــة لشــركتان تعمــالن فــي قطــاع
صناعة البتروكيماويات في جمهورية مصر العربية ،تبنـت مفهـوم معالجـة وإعـادة اسـتخدام ميـاه
الصـــرف الصـــناعي بنظـــام التـــدوير الكامـــل لميـــاه الصـــرف الصـــناعي ،إحـــداهما شـــركة إنتـــاج
أوليفينات والبولي أوليفينات ،بينما الشركة األخرى إلنتاج األسمدة النيتروجينية.
 1.3إعادة التدوير الكامل للمياه في إحدى شركات إنتاج البولي أوليفينات
في ضوء السياسـات العامـة لترشـيد اسـتهالك الميـاه العذبـة فـي الصـناعات ،وتقليـل نسـب
كميات صرف مياه الصرف الصناعي على المسطحات المائية ،بهدف تقليل التأثير السـلبي علـى
البيئـــة ،ولتقليـــل التكلفـــة التشـــغيلية الســـنوية لمجمعـــات المرافـــق .قامـــت أحـــد شـــركات إنتـــاج
األوليفينــات ،والبــولي أوليفينــات ،بعمــل تصــميمات لمشــروع معالجــة ميــاه الصــرف الصــناعي،
بنظام التدوير الكامل للمياه ،اعتمـادا علـى اسـتغالل الفـائض المتـاح مـن ميـاه الصـرف الصـناعي
لدى الشركات الشقيقة المجاورة لها ،لتحقيق سياسة التكامل بين الشركات ،ولتعظيم االستفادة من
اإلمكانات المتاحة لديها ،وبالتالي خفض التكلفة االستثمارية الالزمة إلنشاء مشروع جديـد لمأخـذ
مياه ،ومحطة رفع ،ووحدات معالجة أولية من مروقات ،ومرشحات رملية.
وعلى ذلك قررت الشركة شراء الكمية المطلوبة من المياه من الشركات المجاورة لتغذيـة
مرافق المجمع بها ،بحيث يتم إعادة استخدام ميـاه الصـرف الصـناعي بعـد معالجتهـا فـي عمليـات
التبريــد فــي أبــراج التبريــد ،أو عمليـات المعالجــة إلنتــاج ميــاه فائقــة النقــاوة إلنتــاج مختلــف أنــواع
البخار ،أو استخدامها في العمليات الصناعية.
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قامــت الشــركة باتخــاذ قــرار اســتراتيجي وهــو ضــرورة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف
الصناعي بعد التخلص من الملوثات الموجودة بها في صورة أمالح صلبة بعـد نـزع كامـل الميـاه
منها "استرداد" إلعادة استخدامها مره أخرى ،وبهدف ترشـيد كميـة الميـاه المطلوبـة ،فضـال عـن
تلبية االشتراطات البيئية ،وفي هذا الصدد انتهجت الشركة استراتيجية التدوير الكامل للمياه لـيس
عن طريق إضافة معدات للتخلص من المخلفـات ،حيـث أنهـا طريقـة بدائيـة ومكلفـة جـدا ،فلجـأت
إلى تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أعلـى إنتاجيـة بأقـل كميـة مـن المخلفـات السـائلة
وذلك للوصول إلى أقل سعة ممكنة لمعدات التبخير .وذلك باستخدام أحدث طرق المعالجة والتـي
تطبق ألول مره في جمهورية مصر العربية وهو نظام التصريف الصفري للسائل "."ZLD
 .1.1.3وحدة معالجة المياه بمجمع البتروكيماويات
تتكون وحدة معالجة المياه بالمجمع ،كما يبين مخطط الشكل ( )91من:
• وحدة الفالتر " الترشيح" الدقيقة "."Microfiltration
• وحدة إزالة أمالح الكالسيوم ،والماغنيسيوم من المياه " Softener and Hardness

."Removal
• وحدة إزالة األمالح جزئيا "."High Efficiency Reverse Osmosis-HERO
• وحدة إزالة األمالح كليا "."Fractional Electo de-ionization Unit
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الشكل ( :)91مخطط مكونات وحدة معالجة المياه

البحـث األول
المصدر:

()104

 1.1.1.3وحدة الفالتر " الترشيح" الدقيقة ""Microfiltration

تتكـون وحـدة الفالتـر مـن  6خطـوط ،كـل خـط بـه  80وعـاء " مرشـح" ،كمـا يبـين الشــكل
( ،)92كما تحتوي على خزان تعادل لتجميع المياه به ،وعدد ثالث مضـخات رأسـية تقـوم بتـدفيع
المياه إلى وحدة الفالتر .تعمـل هـذه الوحـدة علـى إزالـة العوائـق الموجـودة بالميـاه ،والعكـارة عـن
طريق إمرارها خالل وسط يسمح بمرور المياه فقط ،وال يسمح بمرور العوائق.
الشكل ( :)92وحدة الفالتر " الترشيح" الدقيقة ""Microfiltration

المصدر:
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 .2.1.1.3وحدة إزالة األمالح جزئيا
معــدالت االســترجاع "  "Recovery Ratioلوحــدات التحليــة باألنظمــة التقليديــة للميــاه
متوســطة الملوحــة " "Brackish Waterال تتعــدى  % 75مــن قيمــة ميــاه التغذيــة الداخلــة إلــى
الوحــدة ،وبالتــالي يكــون هنــاك حــوالي  %25مــن ميــاه التغذيــة فــي صــورة مخلفــات ســائلة ذات
درجات ملوحة مرتفعة .وتحدد نسبة االسترجاع عن طريق نسبة الملوحة والحـد األمـن للتشـغيل،
بحيث ال توجد أمالح ذائبة في صـورة مركـزة تتجـاوز نسـبة اتـزان الـذائب ،وبالتـالي يـؤدي ذلـك
إلى ترسبها ،وتتكون رواسب على أغشية المراجل األخيرة لوحدات التحلية.
لـــذلك تطـــورت التكنولوجيـــات ،وعهـــرت تكنولوجيـــا إزالـــة األمـــالح جزيئـــا " High

 ،"Efficiency Reverse Osmosis- HEROوالتـي تغلبـت علـى تكـون الترسـبات ،فعملـت علـى
إزالة مسببات التكلس " الترسيب" من المياه المدفعة على أغشية التحليـة ،ذلـك عـن طريـق إزالـة
عسر الماء ،وبالتالي يمكن رفع معدالت االسـترجاع ل غشـية األسـموزية إلـى نحـو  ،%97وهـو
ما تم تطبيقه بوحـدة األغشـية بـالمجمع ،حيـث يـتم رفـع قيمـة األ

الهيـدروجيني  ، PHممـا يعمـل

على إزالة مسببات الترسيب البيولوجي " ،"Biological Foulingوهو ما تم تطبيقه بالوحدة.
 3.1.1.3وحدة إزالة أمالح الكالسيوم والماغنيسيوم من المياه ""Softener and HRU units

تتكون الوحدة من عدد أربعة أوعية ابتدائية من مزيالت عسر الماء " ،"Softenerتحتوي
على راتنجات موجبة تستخدم في عملية التبـادل األيـوني إلزالـة أمـالح الكالسـيوم ،والماغنيسـيوم
إلى أقـل مـن  20ج.ف.م ،وتتكـون أيضـا مـن عـدد أربعـة أوعيـة نهائيـة مـن مـزيالت عسـر المـاء
" "Hardness Removal Unitتحتوي على راتنجـات موجبـة تسـتخدم فـي عمليـة التبـادل األيـوني
إلزالة أمالح الكالسيوم ،والماغنيسيوم إلى أقل من  0.5ج.ف.م ،.يبـين الشـكل ( )93وحـدة إزالـة
أمالح الكالسيوم والماغنيسيوم من المياه.
.
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الشكل ( :)93وحدة إزالة أمالح الكالسيوم والماغنيسيوم من المياه
""Softener and HRUU nits
البحـث األول
المصدر:

()104

 .4.1.1.3وحدة التناضح العكسي ""RO
تتكون الوحدة من:
• عدد ثالث أبراج إلزالة الغازات " ،"Degasser towerكما في الشكل (.)94
• عــدد أربعــة خطــوط " إنتاجيــة الخــط الواحــد  220م/3ســاعة " مــن الميــاه منزوعــة األمــالح
جزيئــا ،وتســتخدم هــذه الميــاه كمصــدر لتغذيــة وحــدة إزالــة األمــالح كليــا " ،"FEDIوأيضــا
لتخزين المياه في الصهاري الخاصة بتعويض مياه حوض برج التبريد .يبـين الشـكل ()95
خطوط المياه منزوعة األمالح جزيئا.
 .5.1.1.3وحدة إزالة األمالح كليا
تعتمد فكرة عمل وحدة إزالة األمالح كليـا " "Fractional Elctro de – ionization Unit

علــــى اســــتخدام الكهربــــاء لفصــــل األيونــــات وإمرارهــــا علــــى أغشــــية راتنجيــــة "

Resin

 ،"Membraneوبالتالي يحدث فصل ل مالح ،وإنتاج مياه منزوعـة األمـالح كليـا بكفـاءة تصـل
إلى حوالي  .%92تتكون الوحدة من خطين " إنتاجية الخط الواحد  105م/3ساعة" ،ويتم تخزين

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϭϴϳ
ˇ

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

هذه المياه في صهاري مصنعة من الستانلس ستيل ،ويتم تدفيع هذه الميـاه إلـى المصـانع بواسـطة
ثالث مضخات ،باإلضافة إلى مضخة احتياطية .يبين الشكل ( )96وحدة إزالة األمالح كليا.
شكل ( :)94أبراج إزالة الغازات

المصدر:

()104

شكل ( :)95خطوط المياه منزوعة األمالح جزيئا

المصدر:
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الشكل ( :)96وحدة إزالة األمالح كليا

البحـث األول
المصدر:

()104

 .2.1.3وحدة إزالة الحمأة بالمجمع
الغـرض مــن هـذه الوحــدة هــو إزالـة الحمــأة مــن الميـاه الناتجــة مــن عمليـات الغســيل العكســي،
وميــاه الصــرف الناتجــة مــن عمليــات المعالجــة ،وذلــك عــن طريــق حقــن بعــض المــواد الكيماويــة
بهدف ترسيب الرواسب والملوثات ،وتجميعها ،والتخلص منها ،وتتكون الوحدة كمـا يبـين الشـكل
( )97من:
• مروق
• مغلظ
• وحدة فصل بواسطة الطرد المركزي
الشكل ( :)97مخطط مكونات وحدة إزالة الحمأة

المصدر:
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 .1.2.1.3المروق
يــتم فيــه عمليــات ترويــق الميــاه عــن طريــق حقــن بعــض المــواد الكيماويــة بهــدف تجميــع
الحمأة ،وعند وصول نسبتها إلى  %5يتم تدفعها عن طريـق مضـخات خاصـة إلـى المغلـظ .يبـين
الشكل ( )98المروق المستخدم في وحدة إزالة الحمأة.
الشكل ( :)98المروق المستخدم في وحدة إزالة الحمأة

المصدر:

()104

 .2.2.1.3المغلظ
وهــو الــذي يــتم فيــه رفــع تركيــز الحمــأة فــي الميــاه إلــى حــوالي  .%25يبــين الشــكل ()99
المغلظ الملحق بوحدة إزالة الحمأة.
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الشكل ( :)99المغلظ الملحق بوحدة إزالة الحمأة

البحـث األول
المصدر:

()104

 .3.2.1.3الطارد المركزي
يتم في وحدة الطارد المركزي عملية فصل المياه عـن الحمـأة عـن طريـق القـوى الطـاردة
المركزية ،وإرجاع المياه مرة أخرى إلى المروق للتخلص من الحمأة المركزة بمنطقـة المخلفـات
في الشركة .يبين الشكل ( )100الطارد المركزي الملحق في وحدة إزالة الحمأة.
الشكل ( :)100الطارد المركزي الملحق في وحدة إزالة الحمأة

المصدر:
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 .3.1.3وحدة التدوير الكامل للمياه بالمجمع
يعد الهدف األساسي من انشاء وحدة التدوير الكامل للمياه " "ZLDهو:
 .1الحفاع علـى النظـام البيئـي عـن طريـق خفـض نسـب تصـريف ميـاه صـرف تحتـوي علـى
تركيزات مرتفعة من األمالح.
 .2إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف مــره أخــري بعــد معالجتهــا ،ممــا يعمــل علــى تقليــل الكلفــة
الالزمة للحصول على مياه نقية في العمليات الصناعية.
 .3تحقيق مبدأ االكتفاء الذاتي من المياه.
 .4تقليل التكلفة التشغيلية السنوية لوحدة المرافق بالمجمع.
تعتمد فكرة إنشاء الوحدة على إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي تدويرا كامال ،وعدم إنتاج
أي مخلفات سائلة خارج المجمع ،حيث يتم نزع األمالح من المياه في وحدة التبخير ،والتـي تمـر
خاللها المياه عالية األمالح خـالل مبـادالت حراريـة " "Heat exchangersلرفـع درجـة الحـرارة
عن طريق خاصـية التبـادل الحـراري ،ثـم تمـر علـى معـدات نـزع الغـازات " "Deaeratorsلنـزع
الغازات الذائبة في المياه ،والتي تقلل من كفاءة عمليـات التبـادل الحـراري .ثـم بعـد ذلـك تمـر إلـى
المبخــر الرئيســي" ،"Falling Film Evaporatorيبــين الشــكل ( )101المبخــر الرئيســي بوحــدة
التبخير.
شكل ( :)101المبخر الرئيسي بوحدة التبخير

المصدرhttps://www.indiamart.com/proddetail/falling-film-evaporators-8189219333.html:
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ثــم تليهــا مرحلــة البلللورة ،وتكــون فيهــا الميــاه المتبقيــة مــن عمليــة التبخيــر ذات تركيــزات
مرتفعــة مــن األمــالح ،حيــث يــتم تــدفعيها إلــى المبلــور " "Crystallizerبعــد مرورهــا علــى مبــادل
البحـث األول

حــراري لرفــع درجــة حرارتهــا .هــذا ويــتم خفــض الضــغط فــي المبلــور حيــث تتبخــر الميــاه عنــد
درجـات حــرارة أقــل مـن درجــة الغليــان العاديــة للميـاه ،وينــت عــن ذلـك اســتخالص أكبــر كميــات
ممكنـة مــن الميــاه منزوعــة األمــالح كليــا ،والوصــول إلــى أعلــى تركيــز مــن األمــالح ،والتــي يــتم
معالجتهــا فــي وحــدة التجفيللف .يــتم خــالل مرحلــة التجفيــف ،ضــغط أو عصــر األمــالح المركــزة
السـتخالص المزيـد مــن الميـاه ،والتـي يــتم إعادتهـا إلـى مرحلــة البللورة إلنتـاج المزيــد مـن الميــاه
منزوعة األمالح ،والوصول إلى كتلة صلبة من األمالح ،كمـا يبـين الشـكل ( ،)102والتـي يمكـن
استخدامها في العديد من الصناعات األخرى.
الشكل ( :)102تجفيف األمالح ،وتركيزها على هيئة بلورات

المصدر:

تم تصميم وحدة التجفيف لتنت 26

()104

المصدر:المياه
م /3ساعة من

الصـناعية عاليـة األمـالح ،ولتنـت

بعد ذلـك  34م/3سـاعة مـن الميـاه النقيـة منزوعـة األمـالح كليـا ،ويعـزي وجـود الزيـادة فـي كميـة
الميــاه المنتجــة إلــى اســتخدام البخــار فــي العمليــة اإلنتاجيــة والــذي يتكثــف مــع الميــاه فــي عمليــة
التكثيــف ،وهــو مــا يعــود بــالوفر وتقليــل التكلفــة التشــغيلية الســنوية لوحــدة المرافــق .يبــين الجــدول
( )22خصائص مياه الصرف الصناعي قبل عمليات المعالجة ،وخصائصها بعد المعالجة.
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جدول ( :)22خصائص مياه الصرف الصناعي قبل عمليات المعالجة
وخصائص المياه بعد المعالجة بنظام التدوير الكامل للمياه
الخاصية
رقم األ

الهيدروجيني

نسبة الزيوت والشحوم

مواصفات المياه العادمة

مواصفات المياه المعالجة

9-5

8.5-6

10.000 ˃300

˃ 10

(ملغرام/ليتر)
1000-100

المواد الصلبة العالقة

˃ 20

(ملغرام/ليتر)
5000-800

المواد الصلبة الذائبة

˃ 1500

(ملغرام/ليتر)
1000-50

القساوة " العسر" الكلية

-

(ملغرام/ليتر )CaCO3
نسبة األمونيا
(ملغرام/ليتر)

50-5

˃5

نسبة الكبريتيد
(ملغرام/ليتر)

50-5

˃ 0.5

نسبة الفينول
(ملغرام/ليتر)

50-5

˃ 0.5

نسبة السيليكا (ملغرام/ليتر)

50-5

-

طلب األكسجين الكيميائي الحيوي "" BOD5
(ملغرام/ليتر)

600-250

˃ 30-15

طلب األكسجين الكيميائي""COD
(ملغرام/ليتر)

1500-500

˃ 250-100

المصدر:

()104

 .4.1.3مفهوم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي والفوائد االقتصادية
قدرت تكلفة معدات معالجة المياه بالطرق التقليدية فـي مجمـع المرافـق والتسـهيالت بنحـو
 12.340مليون دوالر ،وقدرت كميات المياه الالزمة لتغذية المجمع بنحـو  2660م/3سـاعة،
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وهو ما يساوي  21مليون م/3سنة من المياه ،بلغت قيمتها حوالي  73.8مليـون جنيـة مصـري
"على أسا

سعر م 3من المياه يقدر بنحو  3.5جنيه مصري" ،وهـو مـا يعـادل حـوالي 9.43

البحـث األول

مليون دوالر "على أسا

سعر صرف الدوالر  7.83جم /دوالر -وقت إعداد الدراسة".

بينما قدرت تكلفة وحدات المعالجة الخاصة بتطبيق نظام التدوير الكامـل للميـاه "،"ZLD
وتشــمل وحــدات المعالجــة باألغشــية ،والتبــادل األيــوني ،وأجهــزة التبخيــر بنحـو  24.5مليــون
دوالر أمريكي ،وانخفضت معها كمية المياه التـي يـتم اسـتقبالها مـن خـارج المجمـع والالزمـة
لتغذيــة مجمــع المرافــق والتســهيالت لتصــل إلــى نحــو  793م/3ســاعة ،وهــو مــا يســاوي 6.3
مليون م/3سنه ،تبلغ تكلفتها بنحو  2.8مليون دوالر سنويا .وهو ما يعني وجود وفر فـي تكلفـة
المياه يقدر بنحو  6.63مليون دوالر سـنويا .وعلـى هـذا فـ ن الزيـادة فـي قيمـة معـدات تطبيـق
نظام التدوير الكامل للمياه والتي تبلغ نحو  12.61مليون دوالر ،يمكن استردادها خالل فتـرة
ال تزيد عن  22شهر نتيجة الوفر فـي تكلفـة اسـتهالكات الميـاه .يبـين الشـكل ( )103منظومـة
إعادة التدوير الكامل للمياه في مجمع إنتاج األوليفينات والبولي أوليفينات.
الشكل ( :)103منظومة إعادة التدوير الكامل للمياه بالمجمع

المصدر:
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 .2.3دراسة حالة إحدى شركات إنتاج األسمدة
تعتبر وحدة التدوير الكامل للميـاه"  "ZLDمـن الوحـدات الهامـة والتـي تحسـن مـن دوره
المياه ،واستخداماتها ،ومراعـاه االحتياطـات البيئيـة التـي تحـد مـن صـرف الميـاه علـى األنهـار او
البحار ،كما يمكن تطبيقها بطريقـة تتناسـب مـع طبيعـة العمليـة الصـناعية ،وبفلسـفة تحقـق مـردود
اقتصادي بجانب المردود البيئي ،تعتمد فلسفة المعالجة في هذا المصنع على مايلى:
• فصل مصادر المواد التي تتسبب في ارتفـاع نسـبة النيتـروجين الكلـى (الملـوث الرئيسـي)
بمياه الصرف وهى اليوريا واألمونيا.
• استرجاع المياه النقية التـي ال تحتـاج إلـى معالجـة ،وتوجـه إلـى ميـاه الصـرف ،مـن خـالل
تجميعها ،وتحويلها على أبراج التبريد.
• معالجــة ميــاه تغذيــة المصــنع مــن خــالل وحــدات التناضــح العكســي لتحســين مواصــفاتها،
وخفض نسب األمالح بها ،وبالتالي خفض حمل األمالح على أبراج التبريد ،وعلى وحـدة
نزع األمالح ،ومن ثم خفض كميات الصرف الصناعي النهائية (.)98
• تحديــد مصـــادر الصــرف الرئيســـية المســـتمرة وتوجهيهــا مباشـــرة إلــى وحـــدات معالجـــة
الصــرف الصــناعي دون االعتمــاد علــى تجميعهــا مــن خــالل بيــارة الصــرف الرئيســية
بالمصــانع ،والتــي قــد يــرد إليهــا مصــادر صــرف مفــاجو فــي حــاالت التوقفــات الطارئــة
بالمصـــانع ،أو ملوثـــات نـــادرة مثـــل الزيـــوت أو الشـــحوم ،أو الكيماويـــات التـــي تســـتخدم
بالمصانع ،والتي قد تصل إلى مياه الصرف بطريق الخطـأ ،أو نتيجـة مشـاكل مفاجئـة ،أو
مــن صــرف شــبكة األمطــار بالمصــانع ،والتــي تنــت عنهــا جميعــا تغيــرات مفاجئــة وغيــر
مرغــوب فيهــا بميــاه الصــرف التــي تغــذى وحــدات المعالجــة باألغشــية مثــل وحــدة الفلتــرة
الفائقة " ،"UFأو وحدة التناضح العكسـي " ،"ROوهـى وحـدات شـديدة الحساسـة تتـأثر
بـــالتغيرات المفاجئـــة فـــي المواصـــفات ،وللحفـــاع علـــى اســـتقرارها وتحقيـــق الضـــمانات
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التعاقدية بدقة يفضـل التعامـل مـع مصـادر الصـرف مـن منبعهـا ،وبمواصـفات  ،وكميـات
محددة ومعروفة حتى يمكن تحديد أسلوب المعالجة المناسب.
البحـث األول

• تجميع مياه الغسيل العكسي للفالتر الرمليـة ،والكربونيـة بالمصـانع وداخـل وحـدات وحـدة
التدوير الكامل للميـاه " ،"ZLDوتحويلهـا إلـى المروقـات لفصـل الميـاه النقيـة مـن أعلـى،
وفصل الحمأة من أسفل وتوجيهها إلى وحدة الطرد المركزي لفصلها.
• تم االستفادة من جميع وحدات المعالجة المتواجدة بالمصنع كجـزء مـن وحـدات المشـروع
بعد تعديل طبيعة عملها والذي أدى إلى خفض التكلفة االستثمارية بنسبة .)98( 25%
 1.2.3مكونات وحدة التدوير الكامل للمياه
 .1وحده التناضح العكسي خاصة بمياه تغذية المصانع المعالجة أوليا "." FEED RO
 .2وحده تناضح عكسي لمياه الصرف الصناعي "."WASTE RO
 .3وحده تناضح عكسي خاصة بمعالجة المياه شديدة الملوحـة الناتجـة عـن وحـدات" WASTE

 ،"ROوتسمي بوحدات "."BRINE RO
 .4نظام مشترك يخدم الوحدات.
 1.1.2.3وحده تناضح عكسي خاصه بمياه تغذية المصانع المعالجة أوليا
تقدر كميات الميـاه الداخلـة إلـى وحـدات التناضـح العكسـي الخاصـة بميـاه تغذيـة المصـانع
" "FEED ROبنحو  266م /3سـاعة ،وبنسـبة اسـترجاع  ،% 90لتنـت ميـاه محـاله تحتـوي علـى
نسبة ملوحة  10ج.ف.م .وتقدر بنحو  240م/3ساعة .تـوزع كميـات الميـاه المحـاله المنتجـة علـى
وحدة نزع األمالح بكميات تبلغ نحو  90م/3ساعة ،وتغذية أبراج التبريـد بكميـات مـن الميـاه تبلـغ
 150م/3ساعة ،موزعة كالتالي  60م/3ساعة إلى بـرج تبريـد مصـنع اليوريـا ،باإلضـافة إلـى 90
م/3ساعة إلى برج تبريد مصنع األمونيا (.)98
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يتم تجميع المياه المالحة الناتجة عن المعالجة من هذه الوحدة ،مع مياه الصرف الصناعي
المستمر الناتجة من المصنع في صهري التعادل المتواجد بوحدة نزع األمـالح ،وتعـد هـذه الميـاه
هي مياه التغذية لوحدة التناضح العكسي لمياه الصرف".)98( "WASTE RO
 .2.1.2.3وحده التناضح العكسي لمعالجة مياه الصرف الصناعي
مياه الصـرف الصـناعي الناتجـة مـن وحـدات المصـنع ،وتشـمل ميـاه التنشـيط الناتجـة مـن
وحــده نــزع األمــالح " الراتنجــات المســتخدمة فــي وحــدة نــزع األمــالح يحــدث تشــبع لســطحها
باألمالح المنزوعة ،مما يؤدي إلى زيادة األمالح بالوحدة ،وفي هـذه الحالـة يجـب تنشـيط الوحـدة
ب ضــافة الصــودا الكاويــة ،والحــامض إلزالــة األمــالح مــن علــى ســطح الراتنجــات المســتخدمة،
وإعادة تأهيله للتشغيل  ،لذا ف ن مياه التنشيط الناتجة تكـون ميـاه مرتفعـة األمـالح"  ،وميـاه تفـوير
أبـراج التبريـد ،ونـات معالجــة وحـدة التناضـح العكســي األوليـة " ،"FEED ROيـتم تجميعهـا فــي
صــهري التعــادل .تعــد هــذه الميــاه بمثابــة ميــاه التغذيــة لوحــدة التناضــح العكســي لمعالجــة ميــاه
الصرف الصناعي "."WASTE RO
تمر هذه المياه والتي تم تجميعها في صهاري التعادل على وحدتين للترشيح ،وهما وحـدة
الفالتر الرملية ،األنثراسيت ،ووحدة الترشـيح الفـائق " ،"Ultrafiltrationباإلضـافة إلـى وحـدتين
للتناضـح العكسـي " ،" WASTE ROسـعة  50م/3سـاعة لكـل وحـدة ،وبنسـبة اسـترجاع ،% 90
لتنــت كميــات مــن الميــاه المحــالة تقــدر بنحــو  90م/3ســاعة ،بنســبة ملوحــة  15ج.ف.م ،.ثــم تنقــل
المياه المحالة الناتجة إلى وحدة نزغ غاز ثاني أكسيد الكربون ،وتستخدم المياه الناتجة فـي تغذيـة
أبراج تبريد مصنع األمونيا .يبين الشكل ( )104مخطط لوحة التحكم اإللكتروني في وحدة إعـادة
التدوير الكامل "مرحلة أولى"(.)98
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الشكل ( :)104مخطط لوحة التحكم اإللكتروني في وحدة إعادة التدوير الكامل "مرحلة أولى"

البحـث األول
الم

المصدر:

()98
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 .3.1.2.3وحده التناضح العكسي لمعالجه المياه شديدة الملوحة
تمثــل هــذه الوحــدة المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع التــدوير الكامــل للميــاه ،حيــث يوجــه نــات
المعالجـة مـن وحـدة التناضـح العكسـي لميـاه الصـرف الصـناعي " ،" WASTE ROوالـذي يقـدر
بحــوالي  10م/3ســاعة لتغذيــة وحــدة التناضــح العكســي لمعالجــة الميــاه شــديدة الملوحــة ،بمعــدل
استرجاع  ،% 70لتنت نحو  7م/3ساعة من المياه المحالة ،بنسبة ملوحة أقل مـن  300ج.ف.م،.
وتوجه هذه المياه لتغذية أبراج التبريد الخاصة بمصنع األمونيا.
يحول نات المعالجة من وحـدة معالجـة الميـاه عاليـة الملوحـة إلـى وحـدة المبخـر والتـي تقـوم
بتحلية  3م/3ساعة ،لتنت 2م/3سـاعة ،توجـه لتغذيـة أبـراج التبريـد فـي مصـنع األمونيـا ،ثـم يوجـه
المتبقــي مــن الميــاه وتقــدر ب  1م 3إلــى بركــة التبخيــر .يبــين الشــكل ( )105مخطــط مكونــات
مشروع إعادة التدوير الكامل للمياه بالمصنع فـي مرحلتيـه األولـى والثانيـة .ويبـين الجـدول ()23
تكاليف التشغيل لوحدة المرافق بالمصنع قبل وبعد تطبيق نظام تدوير الميـاه الكامـل فـي مرحلتيـه
األولى والثانية ،والتي يتبـين منهـا ارتفـاع تكـاليف التشـغيل السـنوية والتـي بلغـت نحـو  41مليـون
جنية مصري ،قبل تنفيذ المرحلة األولى مـن مشـروع التـدوير الكامـل للميـاه ،ذلـك نظـرا الرتفـاع
تكلفــة الميــاه العذبــة المســتخدمة بوحــدة المرافــق ،فضــال عــن ارتفــاع الكيماويــات المســتخدمة فــي
وحدات معالجة المياه .مع بدء تنفيذ المرحلة األولى من مشروع التدوير الكامل للميـاه ،انخفضـت
تكلفة المياه الالزمة لوحدة المرافق بنسبة  ،% 50حيث بلغت نحو مليون جنيه شهريا بدال مـن 2
مليون جنيـه ،كمـا انخفضـت تكـاليف الكيماويـات الالزمـة للمعالجـة ،ممـا أثـر إيجابـا علـى خفـض
تكلفة التشغيل السـنوية بنسـبة حـوالي  ،% 40لتصـل إلـى نحـو  24.5مليـون جنيـه .ومـن المتوقـع
خفض نسبة تكاليف التشـغيل السـنوية بنسـبة  %86مـن بـدء تشـغيل المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع
التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي ،لتصل إلى نحو  5.7مليون جنيه فقط (.)98
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الشكل ( :)105مخطط مكونات مشروع إعادة التدوير الكامل للمياه بالمصنع في مرحلتيه األولى والثانية

البحـث األول
المصدر:
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جدول ( :)23تكاليف التشغيل لوحدة المرافق بالمصنع قبل وبعد تطبيق نظام تدوير المياه الكامل في
مرحلتيه األولى والثانية.
قبل تطبيق

مرحلة اولى

مرحلة ثانية

البند

ZLD

ZLD

ZLD

تكلفة المياه العذبة (ج.م)  /شهر

2000000

 995000

 Ͳ25000

تكلفة الكهرباء (ج.م)  /شهر

680000

700000

25000

تكلفة كيماويات ما قبل المعالجة (ج.م)  /شهر

45000

ͲͲͲͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲͲ

تكلفة كيماويات نظام مياه التبريد (ج.م)  /شهر

300000

45000

ͲͲͲͲͲͲ

تكلفة كيماويات وحدة المياه منزوعة األمالح (ج.م) /
شهر

300000

 62500

ͲͲͲͲͲͲ 

تكاليف التخلص من الناتجة "( "Sludgeج.م)  /شهر

60000

35000

200000

تكاليف الكيماويات للمرحلة األولي من ( ZLDج.م)
 /شهر

ͲͲͲͲͲͲͲ

55000

ͲͲͲͲͲͲͲ

تكاليف الكيماويات للمرحلة الثانية من ( ZLDج.م)
 /شهر

ͲͲͲͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲͲͲ

225000

تكاليف صيانة وقطع غيار (ج.م)  /شهر

ͲͲͲͲͲͲͲ

150000

50000

40620000

24510000

5700000

إجمالي التكلفة السنوية (ج.م)
المصدر:

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

ϮϬϮ
ˇ

()98

91

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

92

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

اخلالصة واالستنتاجات
البحـث األول

•

أسهمت السياسات الجديدة واستراتيجيات الحكومات المتبعة وحمالت التوعية العامة
المجتمعية في قبول مفهوم إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي في الموقع ،وإعادة
استخدامها ،مما ساهم في إيجاد حلول نقص المياه الالزمة للصناعة ،باإلضافة إلى تطبيق
االعتبارات البيئية المتشددة ،للحفاع على البيئة.

•

أصبح مفهوم ،معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ،والصناعي أكثر انتشارا في
الوقت الراهن.

•

يتوقف نجاح معالجة و إعادة استخدام المياه علـى مجموعـة مـن المعــايير والضــوابط
البيئيــة التي تــرتبط بطبيعــة هـــذه الميــاه والهــدف النهائي مــن معالجتها وإعـــادة
استخدامها ،والذي يجب أن يجرى في إطار يكفل حمايـة البيئـة ،واألفـراد مـع األخـذ في
االعتبـار االعتبارات االقتصادية ،وضرورة متابعة اآلثار البيئية إلعادة استخدام هذه الميـاه
على مكونات المنظومة البيئية وذلك من خـالل وضـع بـرام متكاملـة للرصـد البيئي
للملوثـات وآثارها على البيئة المحيطة.

•

اتجهـت معظـم دول العــالم إلـى التخطـيط ،واإلدارة السـليمة المتكاملة إلعــادة اســتعمال
المياه العادمة بعــد معالجتهــا بكفاءة وبدرجــة كافيــة تحــول دون الضــرر مــن إعادة
اســتعمالها ،وتخلصـت مـن األسـلوب القــديم الـذى كـان يتبــع في العصـور الســابقة
بالتخلص منها بصرفها على المسطحات المائية.

•

تتطلب كل صناعة جودة "نوعية محددة" من المياه تختلف من صناعة ألخرى ،فمن
الضروري معرفة متطلبات الجودة للمياه الصناعية من حيث نوعية ،وكمية الشوائب
الموجودة بها ،وآثارها على االستخدام الصناعي ،حيث تختلف الحدود المسموح بها من هذه
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الشوائب حسب االستخدامات ،فضال عن أن جودة المياه تتأثر بخواصها ،ونسب وكميات
الشوائب المتواجدة بها.
•

تعد صناعة البتروكيماويات صناعة معقدة ،ومتكاملة حيث تشمل العديد من العمليات
الصناعية ،والمنتجات ،ويستخدم فيها أنواع مختلفة من المواد األولية (اللقائم) ،والعوامل
الحفازة ،واإلضافات ،والكيماويات ،وتتم هذه العمليات في بيئة شديدة الخطورة.

•

من الممكن أن تتسبب صناعة البتروكيماويات في حدوث تلوث بيئي نتيجة هدر ،وتصريف
مياه الصرف الصناعي المحملة بالعديد من الملوثات الخطرة الناتجة عن تشغيل الوحدات
اإلنتاجية المختلفة ،في حال عدم معالجتها وفق القوانين البيئية المنظمة.

•

يتطلب من كل منشأة صناعية إنشاء وحدات ،أو محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
وذلك بموجب القوانين والتشريعات البيئية.
على كل مصنع إنتاج اختيار تصميمات ،وتقنيات المعالجة طبقا لمحددات تتغير بتغير المنت ،
ومواصفات مياه الهدر وكمياتها ،والغرض من إعادة استخدامها.

•

تستهلك مجمعات البتروكيماويات كميات ضخمة من المياه ،وأكثر هذه المجمعات يملك
موارده المائية الخاصة ،سواء من مصادر المياه السطحية ،أو الجوفية ،أو من كليهما.
ويستخدم بعضها اآلخر مياه الشرب البلدية ،جزئيا أو كليا.

•

تنشو مصانع البتروكيماويات وحدات خاصة بها من المرافق لتأمين احتياجاتها من الطاقة
والبخار ،أو تأمينها من مصادر خارجية ،وتقوم عادة بتوليد ما تحتاجه من البخار بضغوط
معتدلة ،حيث تستخدم مصانع البتروكيماويات كميات ضخمة من البخار في وحداتها
اإلنتاجية المختلفة.

•

تصنف المياه المستخدمة في صناعة البتروكيماويات طبقا الستخداماتها النهائية ،كمياه تغذية،
أو تبريد ،أو تعويض " ،"Make Upأو مياه فائقة النقاوة لتغذية المراجل وإنتاج البخار
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المستخدم في عمليات التسخين ،والتبخير ،والتجفيف ،باإلضافة إلى استخدام المياه لإلطفاء،
والخدمات ،والشرب ،وغيرها من االستخدامات األخرى.
البحـث األول

•

تزايد المعايير البيئية التي تنفذها الشركات ،والتي تنص على منع تصريف ملوثات األمالح،
الملوثات السامة ،النترات ،والنتريت...،الخ ،.أدى إلى اختيار العديد من التقنيات الحديثة
لتلبية هذه المتطلبات.

•

أصبحت تقنية التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي ،والذي يعرف أيضأ بالتصريف السائل
الصفري " "ZLDأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم.

•

يمكن أن تساعد تقنية " "ZLDالشركات على التعامل مع العديد من التحديات مثل ارتفاع
تكاليف الحصول على المياه الالزمة ،وندرتها في كثير من األحوال .كما تزايد االهتمام
بتقنيات التصريف الصفري للسائل نظرا لزيادة الوعي البيئي والمسئولية المجتمعية نحو
القضايا البيئية.

•

قد تبدو التكلفة االستثمارية والتشغيلية لتقنيات التصريف الصفري للسائل مرتفعة نظرا
لالستهالكات الضخمة من الطاقة (حيث تستهلك حوالي  10-20كيلوواط ساعة/م ،3مقابل
 3-2كيلوواط ساعة /م 3في تقنيات تحلية المياه) ،إال أنها قد تكون حال اقتصاديا مقبوال،
وخاصة عندما يكون البديل نقل المياه العادمة لمسافات طويلة إلجراء عمليات معالجتها.

•

تعد معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي استراتيجية تدخل في نطاق تطوير
موارد مياه غير تقليدية.

•

تعد سياسة واستراتيجيات التدوير الكامل للمياه استثمارا بيئيا مربحا.

•

إعادة استخدام المياه المعالجة في الصناعة يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة إنتاج المياه
الالزمة لوحدات المرافق بالمجمعات الصناعية.

•

االكتفاء الذاتي من المياه عن طريق تطبيق مفهوم إعادة التدوير الكامل للمياه من الموقع.
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•

تخفيض الضغط على الموارد المائية.

•

استخدام المياه بشكل أكثر فعالية وكفاءة

•

إنتاج المياه بأعلى جودة وتقليل النفقات التشغيلية في الوقت نفسه

•

تخفيض النفقات الحكومية على إدارة المياه وتحسين األسواق الجديدة
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املراجع
البحـث األول

املراجع العربية
▪ معالجة مياه الصرف الصناعي ،محمد السيد خليل2007 ،
▪ أحمد السروي -معالجة مياه الصرف الصناعي -دار الكتب العلمية.
▪ معالجة المياه ()Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org
▪ المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي في محطات الصرف الصحي ،د .عبد الرازق محمد سعيد
التركماني.2009 ،
▪ مقارنة تأثير أسلوبي التهوية المستمرة والتهوية المتقطعة على كفاءة أنظمة الحماة المنشطة ذات
التهوية المطولة والجريان المستمر ،د .قصي كمال الدين األحمدي ،جامعة الموصول.
▪ برنام إدارة مياه الشرب والصرف الصحي -دورة مراجعة تصميم محطات تنقية المياه ،الجمعية
األلمانية للتعاون الدولي ،أكتوبر .2008
▪ معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية األغشية لتحقيق استدامة إعادة استعمال المياه المعالجة،
د .عبد الرزاق محمد سعيد التركماني.
▪ تشغيل واستثمار محطات معالجة الصرف الصحي ،جامعة حلب -كلية الهندسة التقنية -قسم تقانات
الهندسة البيئية -د .فاطمة جعارة.
▪ البيئة والمجتمع د .أيمن سليمان مزهرة ،د .على فالح الشوابكة.2010،
▪ استخدام معدات الترشيح (الفلترة) في معالجة مياه الشرب -معهد التدريب المتخصص للصناعات
الكيماوية -المملكة األردنية -م .جمال عبد هللا ذيب.
▪ تحضير الكاربون المنشط بواسطة التنشيط الكيميائي بحامض الفسفوريك المركز باستخدام نوى التمر
كمادة أولية كمادة أولية ،سوزان فرج جبار البدران قسم الكيمياء/كلية العلوم جامعة البصر.
▪ التخلص من ملوثات المياه بواسطة عاهرة االمتزاز ،جامعة القادســية– كلية العلوم قســم علــوم
الكيــميــاء.
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 نصر. د، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية،)تحليل-معالجة-▪ مدخل إلى كيمياء المياه (تلوث
.2017 ، سوريا،الحايك
. المملكة األردنية الهاشمية، جمال عبد هللا الدري. م،▪ تحلية المياه باستخدام التناضح العكسي
. فرج عبد السالم عبد العليم. د،▪ الفرز الغشائي الكهربائي
▪ محطات معالجة الفضالت
http://albadr.org/www/pdf/library/mahtat-moalget-alfadlat.pdf.
 المكتب، منظمة الصحة العالمية،▪ إرشادات في تصميم وتشغيل وصيانة محطات معالجة المياه العادمة
.2004 ، عمان – األردن، المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة،اإلقليمي لشرق المتوسط
.▪ تقرير تقديمي عن مشروعات مجمع اإليثلين ومشتقاته

املراجع األجنبية
▪ Steam Cracking: Kinetics and Feed Characterisation, Joao Vilhena Moreira,
Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal,2015.
▪ Naphtha and Gas Cracking for Production of Olefins.
http://nptel.ac.in/courses/103107082/module7/lecture2/lecture2.pdf
▪ Petroleum Refining and Petrochemical Processes Production of Olefins –
Steam Cracking of Hydrocarbons.
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/PRPP_2013_Steam_crackin
g_Olefins.pdf.
▪ Olefins Production, Olefins by steam cracking
https://mol.hu/images/pdf/A_MOL_rol/tvkrol/tarsasagunkr%C3%B3l_rovid
en/egyetemi_kapcsolatok/debreceni_egyetem/oktatasi_anyagok/bemutatok/
OLEFINS%20PRODUCTION.pdf.
▪ Development of a Zero Liquid Discharge for Cooling Tower Blowdown in
Petrochemical industry, Asian Institute of Technology, Thailand, May 2014.

ϮϬϴ
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▪ Pilot project on availability, use and sustainability of water production of
processes, assessment of vulnerability and of water use management
measures, End Report, the European Commission Directorate General
Environment ,2014.
http://ec.europa.eu/environment/archives/water/adaptation/pdf/InventoryCoo
lingWaterUse.pdf.
▪ Introduction the importance of Water Cooperation, (UN-Water, 2013),
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/2013_11_water_cooperation_mon
ograph_eng.pdf
▪ http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lvo_bref_0203.pdf page 174
▪ A simple model to help understand water use at power plants, Working
Paper, Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative.
https://sequestration.mit.edu/pdf/2012_AD_HJH_WorkingPaperWaterUse_a
t_PowerPlants.pdf.
▪ Small-molecule aggregates inhibit amyloid polymerization. Nat Chem
Biol 4(3):197-9, (Feng, 2008).
https://www.yeastgenome.org/reference/S000125405.
▪ Technical EIA Guidance Manual for Petrochemical Complexes, The
Ministry of Environmental and Forests, India, 2010.
▪ Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals,
EUROPEAN COMMISSION, water2006
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ofc_bref_0806.pdf
▪ Water Pollution Control, Springer International Publishing, Switzerland
2014

ϮϬϵ
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nuclear and fossil energy – Geo-localised inventory of water use in cooling

99

مجلة النفط والتعاون العربي
171  العدد- 2019 المجلد الخام�س و الأربعون

)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك

http://www.springer.com/978-3-319-01233-9.
▪ Cooling

Water

Management,

Basic

Principles

and

Technology,

ProChemTech International, Inc., Apache Junction, AZ, and Brockway,
Pennsylvania
www.prochemtech.com.
▪ Cooling Tower Efficiency, Guide Property Managers, IMPROVING
COOLING TOWER OPERATIONS.
▪ Learning the Way Water Is Managed, Water Introduction, NILCO Water.
▪ Industrial Water Handbook, Principle Public Health Laboratory, India,
Chemical Publishing Company,2011.
▪ Package steam generating systems, amecfw.com
https://www.lenntech.com/applications/process/boiler/boiler-feed-water.htm.
▪ Characteristic of boiler feedwater-Lenntech.
https://www.lenntech.ae/applications/process/boiler/characteristics-of-boilerfeed-water.htm
▪ Alert Performance chemical Gujarat PVT.Ltd. India.
▪ Boiler Water- Problems & Solutions, PDH Course M165.
https://www.pdhonline.com/courses/m165/m165content.pdf.
▪ Industrial Water Quality Requirements, N. MANIVASAKAM, Formerly
Chief Water Analyst, Principal Public health Laboratory, India, 2005.
▪ Cooling

Towers,

Continuing

Education

and

Development,

Inc.

info@cedengineering.com.
▪ Technical Reference for Water Conservation in Cooling Towers, 1 st Edition,
Nov 2017, Singapore’s National Water Agency.
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▪ Best Management practice and Guidance Manual for Cooling Towers,
collection system, August, 2005.
▪ Water for downstream refining and petrochemical industries.
▪ Guidelines for Managing Water in Cooling Systems وFor Owners,
Operators, and Environmental Managers.
▪ Effluent Treatment Plant (ETP), department of Civil Engineering Indian
Institute Technology, Delhi.
▪ Choosing an Effluent Treatment Plant, M. Akhtaruzzaman, Stockholm
Environment Institute.
▪ https://aosts.com/types-wastewater-screening/.
▪ http://drycake.com/equipment/screening/MULTIRAKE.php.
▪ Industrial Treatment Process,
http://www.rtu.ac.in/RTU/wpcontent/uploads/2015/06/ppt_industrial_treatm
ent.pdf.
▪ Flow Equalization and Neutralization, Ramesh K. Goel, Joseph R.V. Flora,
and J. Paul Chen.
▪ http://www.mixing.com/index.php/155-applications-images/321equalization-tank.
▪ A short account on petrochemical industry effluent treatment
▪ Biological Wastewater Treatment.
▪ High performance clarifier with flocculation and sludge thickening,
FLOCOPAC. 1E282_FLOCOPAC_L.pdf.
▪ Optimum clarification results in a confined space.

Ϯϭϭ
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Prepared by JEA for the control in of pollutants discharged to the sanitary

101

مجلة النفط والتعاون العربي
171  العدد- 2019 المجلد الخام�س و الأربعون

)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك

▪ Improvements in Wastewater Treatment Technology, Wisaam S. Al-Rekabi,
He Qiang and Wei Wu Qiang, Faculty of Engineering, Basrah University,
Basrah, Iraq, 2007.
▪ CLARIFIERS, Prepared by Michigan Department of Environmental Quality,
Operator Training and Certification Unit.
▪ Wastewater

Treatment

Technology,

Michigan

Environmental

2010

Michigan Environmental Compliance Conference.
▪ Review on Chemical treatment of Industrial Waste Water, O.P. SAHU; P.K.
CHAUDHARI, Department of Chemical Engineering, KIOT, Wollo
University1, Ethiopia.
http://www.bioline.org.br/pdf?ja13028.
▪ Coagulation-Flocculation Treatment of Industrial
▪ Wastewater Using Tamarind Seed Powder
▪ Coagulation-Flocculation Treatment of Industrial Wastewater Using
Tamarind Seed Powder, International Journal of ChemTech Research, Jun
11, 2016.
▪ Overview of flotation as a wastewater treatment technique, J. Rubio, M.L.
Souza a, R.W. Smith, Metallurgical and Materials Engineering, Mackay
School of Mines, University of Nevada-Reno, USA,2002.
▪ Flotation: As Primary Treatment of Waste Water
▪ DAF–dissolved air flotation: Potential applications in the mining and
mineral processing industry, Rafael Teixeira Rodrigues, Jorge Rubio,
Departamento de Engenharia de Minas, Laboratório de Tecnologia Mineral
e Ambiental, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, July 2006.
▪ Future Solution for Water Treatment, Metropolia University of Applied
Science,2017.
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https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127505/VOxFlotation_Futur
▪ Petroleum Refinery, Ethylene and Gas Plant Wastewater Treatment
Presentation, Siemens AG 2006.
▪ Petroleum refining water/wastewater use and management, The global oil
and gas industry association for environmental and social issues, PIECA.
▪ API Separator, The Workhorse of Refinery Wastewater Treatment Systems,
https://www.google.com.kw/search?q=API+oiil+seperatore&rlz=1C1NHXL
_enKW697KW697&oq=API+oiil+seperatore&aqs=chrome..69i57j0l5.7543j
0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
▪ http://swawater.com.au/what-are-cpi-separators-and-what-is-theircontribution-to-waste-water-treatment/
▪ http://www.freylit.com/fileadmin/_migrated/content_uploads/CPI_Separator
.pdf.
▪ Integration of processes induced air flotation and photo-Fenton for treatment
of residual waters contaminated with xylene, Journal of Hazardous
Materials, 199–200 (2012) 151–157, a Departamento Engenharia Química,
NUPEG, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus
Universitário, Lagoa Nova, Natal 59066-800, RN, Brazil, Syllos S. da
Silvaa, Osvaldo Chiavone-Filhoa, Eduardo L. de Barros Netoa, Claudio
A.O. Nascimento.
▪ Overview of flotation as a wastewater treatment technique, Minerals
Engineering 15 (2002) 139–155, Departamento de Engenharia de MinasPPGEM, Laboratorio de Tecnologia Mineral e Ambiental, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Av. Osvaldo Aranha 99/512, 90035-190,
Porto Alegre, RS, Brazil, J. Rubio a, M.L. Souza a , R.W. Smith b.
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e_for_Water_Treatment_Hung_Bui.pdf?sequence=1
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▪ Induced gas flotation,
http://en.citizendium.org/wiki/Induced_gas_flotation#cite_note-EPA-1
▪ Integrated WW treatment and Recycle/ Reuse System, ECHEM PPT.
▪ Study on the Effect of Modified Walnut Shell Filter on Oil Removal from
Oilfield, Journal of Environmental & Analytical Toxicology, 1 College of
Chemical and Environmental Engineering, Yang Hang, Wang Xiujun, Jing
Bo, Guo Shuya1 and Yin Xianqing, Yangtze University, Hubei Jingzhou
434023, PR China.
▪ http://www.walnutshellpowder.com/walnut_shell/product_Walnut_Shell_Fil
tering.html.
▪ Crushed Walnut Shells,
https://walnutshellpowder.wordpress.com/tag/walnut-shell-filter-media/.
▪ Waste Neutralization,
http://www.tectrapro.com/wp-content/uploads/waste.pdf.
▪ Flow Equalization and Neutralization, Ramesh K. Goel, Joseph R.V. Flora,
and J. Paul Chen.
▪ Physicochemical treatment of industrial wastewater with the multistage
neutralization process, Water Science and Technology, Volume 36, Issues
2–3, 1997, Pages 249-253
▪ pH Neutralization in Industrial Wastewater, info@southforkinst.com.
▪ Biological Wastewater Treatment, Water Today l August – 2011.
▪ Industrial waste water treatment, Imperial Collage Press. National
University of Singapore.
▪ Biological Waste water Treatment in Warm Climatic Regions.
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402703.p
df.
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▪ https://www.sswm.info/ar/water-nutrient-cycle/wastewatersludge.
▪ Introduction to Activated Sludge Study Guide, Second Edition, Wisconsin
Department of Natural Resources Bureau of Science Services, Operator
Certification Program,
https://dnr.wi.gov/regulations/opcert/documents/wwsgactsludgeintro.pdf
▪ http://www.thewatertreatments.com/wastewater-sewagetreatment/oxidation-ditch-sewage-treatment/.
▪ Cyclic Activated Sludge Technology- recent Operation with A 90.000 PE
Plant in Germany, USA.
http://abwassersachverstaendiger.de/resources/Cyclic+Activated+Sludge+Te
chnology.pdf
▪ Industrial Water Pollution Control, Aerobic Secondary Treatment of
Wastewater.
http://ghangrekar.com/wp-content/uploads/2016/02/19-Aerobic-treatmentprocess.pdf.
▪ Environmental

Engineering

Unit

Processes,

Activated

Sludge

Configurations for BOD removal and Nitrification, Marmara University,
Istanbul, Turkey.
▪ Integrated Fixed Film Activated Sludge: Application of an Innovative
Technology for High-Rate Wastewater Treatment,
https://www.freese.com/sites/default/files/219.pdf.
▪ http://archive.sswm.info/category/implementation-tools/wastewatertreatment/hardware/semi-centralised-wastewater-treatments-4.
▪ Integrated Fixed Film/ Activated Sludge (IFAS) Technology,
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treatment/hardwares/semi-centralised-wastewater-treatments/activated-
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https://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/BRENTW
OOD%202009%20IFAS%20Technology.pdf.
▪ Design, Cost & Benefit Analysis of a Membrane Bioreactor, Department of
Environmental and Geomatics Engineering, Masoud Zaerpour,2014.
https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/94842/5/2014-10Zaerpour.pdf
▪ Moving Bed Biofilm Reactor – A New Perspective in Wastewater
Treatment, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food
Technology (IOSR-JESTFT) e-ISSN: 2319-2402, p- ISSN: 2319-2399.
Volume 6, Issue 6 (Nov. - Dec. 2013), PP 15-21 www.iosrjournals.org.
▪ Global good practices in industrial wastewater treatment and/ disposal /
reuse, with special reference to common effluent treatment plants, Central
Pollution Control Board, Mistry of Environment & Forests, Govt. of India).
▪ http://www.waterprofessionals.com/learning-center/activated-carbon-filters/
▪ Zero Liquid Discharge (ZLD), Concept, Evolution and Technology Options,
“Zero Liquid Discharge” Workshop, Gandhinagar, January 27 ‐ 28, 2014.
▪ ZLD Manual, MOPCO
▪ Reverse Osmosis Optimization, Us department of energy, august 2013,
https://www.pnnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL22682.pdf.
▪ http://publications.kacst.edu.sa/SystemFiles/Books_Pdf/PDF_63601511193
8099598.pdf.
▪ Wastewater treatment and reuse in the oil & petrochemical industry – a case
study, Engineering Conferences International, Spring 6-13-2014

Ϯϭϲ
ˇ

تقنيات معاجلة مياه الصرف الصناعي ملشروعات البرتوكيماويات

106

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

البحـث األول

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 171

البحث الثاني

واقع وآفاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي
واالنعكاسات المحتملة على الصناعة النفطية
الجزء الثاني

عبد الفتاح دندي *

* مدير االإدارة االقت�صادية  ، -اأوابك  -الكويت
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ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ :ﺗﻘﺻﻲ ﺃﺛﺭ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻙ.
ﺍﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻥ ﻧﻭﺍﺡ ﻋﺩﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ،ﺍﻷﻣﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺣﺫﺭ .ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺣﻅ ﺃﻥ ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺭ ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻌﺩﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺗﺄﺛﺭﻫﻡ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻧﻪ
ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻭﻗﻌﺎﺗﻬﻡ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺩﻭﻣﺎ ً ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺑﺣﺫﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ
ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻛﻲ
البحـث الثاني

ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺿﻳﺎﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻗﺗﺭﺍﺑﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺿﻝ ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻓﺎ ً
ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺁﺧﺫﺓ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻭﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.
ﻭﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻼﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺍﺑﻙ ،ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻛﻣﺻﺩﺭ
ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺳﺭﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺟﺱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ.
 ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻛﻣﺻﺩﺭ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔﺗﻧﺑﻊ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻣﻥ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ،ﻓﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﻝ ﺟﺫﺏ
ﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺇﻧﺗﺎﺟﻪ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻭﺗﺳﻭﻳﻘﻪ .ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﻡ،
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺣﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ .ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺃﻳﺿﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ،ﻓﺎﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻻ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﺷﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻷﻱ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺣﺩﻳﺙ ،ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ،ﻭﻟﻡ ﺗﺣﻘﻖ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﻠﻣﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ.
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ﻭﻳﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻭﻥ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻬﻳﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻭﺗﻧﻌﻛﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻓﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺭﺷﻳﺩ
ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ،ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻧﻘﺹ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ.
ﻭﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺍﺑﻙ ،ﻳﻘﻊ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻌﺑﻪ ﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻛﺭﺑﻭﻧﺎﺕ ،ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻪ .ﻛﻣﺎ ﺗﻭﻟﺩ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻭﻟﺩ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻧﻭﻳﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻧﻣﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﺳﺗﺩﺍﻡ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭ
ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﻟﻣﺋﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻝ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻧﻭﻱ.
ﻭﻧﻅﺭﺍ ﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﺄﺛﺭﺍ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﻧﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ.
-

ﺍﻟﻬﻭﺍﺟﺱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺗﻘﻊ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻣﻥ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺻﻠﺏ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ " ."Oil Dependencyﻓﺎﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻭﺗﺳﺗﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻏﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﺗﺳﺗﺣﻭﺫ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ،ﺃﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ،ﻭﺗﺳﺗﺄﺛﺭ ﺑﺣﺻﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺗﺳﺗﺣﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻳﺗﺭﻛﺯ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ
ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ.
ﻓﺎﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﻳﻥ ﻳﻣﺭ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺭﺍﺑﻁ
ﻗﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
ﻭﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻣﺻﺩﺭ ﻗﻠﻖ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻖ ﺍﻟﺳﻠﺱ ﻟﻠﻧﻔﻁ
البحـث الثاني

ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺟﺯ .ﻭﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ،
ﺳﻭﺍء ﺍﻟﻣﻧﻔﺫﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ،
ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺩ ﻗـﻭﺑﻠﺕ ﺍﻟﺩﻋـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ "ﺃﻣﻥ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ" ،ﺑـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ
ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ "ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ" .ﻓﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ،ﺗﻅﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءﺓ ،ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ،ﺃﻣﻭﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ.
ﻭﻣﻣﺎ ﻳﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺑﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺣﻭﻝ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ،
ﻭﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ،ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺫﺍﺕ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻛﺭﺑﻭﻧﻲ ﺃﻗﻝ .ﻭﺗﺅﺩﻱ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻭﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺭﻳﻊ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﺃﻥ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻷﻧﻭﺍﻉ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ.
ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻝ ﺃﻣﻥ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ،ﻭﻗﺩ ﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ .ﻭﺗﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﻳﻳﺯﻳﺔ،
ﻭﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﺑﺢ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺧﻔﺽ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ .ﻭﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ،ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺭﻳﻊ،
ﻓﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻳﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﻓﺯ
ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ،ﻭﺍﻹﻗﻧﺎﻉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻭ/ﺃﻭ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﺑﻝ ﺳﺗﺣﻔﺯ ﻭﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻟﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺃﻥ ﺃﺛﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﺎﻣﺷﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻝ
ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ.
ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻝ ﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ،ﻫﻭ
ﻫﻭﺍﺟﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻓﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻳﻭﻓﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺣﺎﻓﺯﺍ ً ﻟﺿﺑﻁ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻬﻡ .ﺇﻥ ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ
ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻭﻕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻣﻠﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﺳﻳﺭﻫﻖ ﻣﻊ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ
ﺗﻘﻭﺽ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ .ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﻘﺩ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ّ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ .ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺿﺎﻓﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺟﺱ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ
ﺣﻭﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﻌﺩﺍ ﺃﺧﺭ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ،ﺗﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﻗﺿﻳﺔ
ﺃﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﻬﻳﻣﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ .ﻓﻔﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻭﺍﻏﻝ ﺑﻳﺋﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ،ﻭﺣﺭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺏ،
ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺗﺳﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺳﺭﺏ ﻓﻲ ﺧﻁﻭﻁ
ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ ﻭﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ .ﻭﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻭﺙ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺣﺭﻕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺗﺯﺍﻳﺩ
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ﻗﻠﻖ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺇﺯﺍء ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻣﺛﻝ ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ،
ﻭﺗﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﺑﺣﺭ .ﻭﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﻌﺩﺍ ﺃﺧﺭ ﻭﻫﻭ ﺗﺄﺛﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﺩﺧﻭﻝ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻝ .ﻛﻣﺎ ﻳﺑﺩﺉ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻭﻥ ﺗﺧﻭﻓﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻳﺛﺎﻧﻭﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺩ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻝ
ﻣﻥ ﻧﻣﻭ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ.
ﺇﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ
البحـث الثاني

ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺑﺳﺑﺏ ﺣﺎﻻﺕ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﺯﻳﺩ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻣﻥ
ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.

 .1ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ 2040
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺃﻥ
ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻭﺳﻭﺍﺋﻝ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﻥ  92.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  103.4ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  .2040ﺍﺫ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ  66.9ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  %72ﺍﻟﻰ  63.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ
 %61.7ﻣﻥ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻧﻔﻭﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻣﻥ  9.3ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  %10ﺍﻟﻰ  18.5ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ
 ،%17.9ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﻥ  16.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺍﻱ ﺑﺣﺻﺔ
 %17.9ﺍﻟﻰ  21.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺃﻱ ﺑﺣﺻﺔ  % 20.4ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ.
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ﻭﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﺎﻟﺻﻭﺭﺓ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﻳﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ
ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻰ  68.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺃﻱ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  24.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ  ،2017ﻭﺑﻣﻌﺩﻝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺳﻧﻭﻱ  %1.3ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ) ،(2040-2017ﺣﻳﺙ
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﺍﻟﻰ  40.2ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ
 %59ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﺳﺗﻧﺧﻔﺽ ﺃﻳﺿﺎ ﺣﺻﺔ ﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻰ  15.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ ﻱ
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ  ،%22.9ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻧﻔﻭﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻰ  10.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ  ،%18.1ﻛﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ):(47
ﺍﻟﺸﻜﻞ )(47
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
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2040

2030
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ﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ

2017

0

ﻓﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ  39.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  46.3ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺳﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺳﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺍﺑﻙ:
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ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺑﻧﺣﻭ %63.2
ﺃﻱ  6.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ )– 2017
 (2040ﻭﻫﻲ  10.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ.
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺑﻙ ) 6.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ( ﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ 2.4 :ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ،ﻭ 3.3ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻥ ﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﻭ1
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻭﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ .ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ
البحـث الثاني

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ،ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻣﻥ  %42.7ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ
ﺣﻭﺍﻟﻲ  %44.8ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻭﺑﻙ ﻭﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻓﺳﺗﻧﺧﻔﺽ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣﻥ  %57.3ﺍﻟﻰ  %55.2ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻣﺩﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ  53.2ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  57.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %66.2ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ،
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﺇﻟﻰ  %51.8ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ ﻭﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻣﻥ ﻛﻧﺩﺍ ﻭﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺛﻘﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺗﻪ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
 %15ﺍﻟﻰ  %28.5ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ .ﻫﺫﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﺭ ﺑـ 11.2
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﺑﺣﺻﺔ  %19.6ﺑﻌﺩ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻧﺩ  10ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ 2017
ﺃﻱ ﺑﺣﺻﺔ  ،%18.8ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(48
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(48
ﺗﻁﻭﺭ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،
(%) 2040-2017

44.8

41.6

42.7

55.2

58.4

57.3

2040

2030

2017

ﺣﺻﺔ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺑﻙ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ﺣﺻﺔ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ.

ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺑﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻭﺃﻭﺍﺑﻙ،
ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﻣﻬﻡ ﻟﻠﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ  27.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ  33.4ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ
ﻋﺎﻡ  2040ﻟﺗﺳﺎﻫﻡ ﺑﻧﺣﻭ  5.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺃﻱ ﺑﺣﺻﺔ  %52.8ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ .ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﺑﻊ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻭﺃﻭﺍﺑﻙ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ  %70.2ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  %72.1ﻋﺎﻡ
 2040ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻥ  %30ﺍﻟﻰ  %32.3ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ) (10ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ) (49ﻳﻭﺿﺣﺎ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺑﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ):(2040-2017
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(49
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺑﻙ ،ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ،
ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ 2040-2017
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
14
12
10

2040

2030

2017

8

البحـث الثاني

6
4
2
0
ﻟﻳﺑﻳﺎ

ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ

ﻗﻁﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (10ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﻭﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﺣﻳﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ
ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ  39.6ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  29.9ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻱ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  9.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ ﻱ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻧﺧﻔﺽ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ
ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  15.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻟﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ  38.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻠﻳﻥ ) (50ﻭ ):(51
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(50
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ،ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ،
) 2040 – 2017ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
50
40
30
46.3
29.9

35.8

42.3

39.6

20
10

2040

2030

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

2040

2030

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

2017

0

ﻓﻌﻠﻲ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ )(51
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ،ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ،
) 2040 – 2017ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
60
50
40
49

57.1

59.4

53.2

38.1
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ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

2040

2030

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.
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 .2ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ
ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ  92.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  103.4ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ
 2040ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻰ 68
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ 35.4
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ،% 34ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺷﻛﻝ ):(52
البحـث الثاني

ﺍﻟﺷﻛﻝ )(52
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ2040-2017 ،
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
103.4

110
101.6

100
92.8

35.4

90
80

83.5

70
68

60

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
2040

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
2030

2017

50

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﻳﻥ .ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺍﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻣﻥ 39.6
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ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  46.3ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻰ  29.9ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  16.4ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﻫﺎ
 ،%35.4ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﻥ ) (9ﻭ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(53
ﺍﻟﺷﻛﻝ )(53
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ2040-2017 ،
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
50

46.3
42.3
39.6

16.4
35.8

40
30

29.9

20
10
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

2040

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

2030

2017

0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻣﺩﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ
 53.2ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  57.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻰ  38.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺣﺳﺏ
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  19ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺃﻭ ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%38.8
ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻟﻳﻥ ) (9ﻭ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(54
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(54
ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ2040 - 2017 ،
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ(
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

57.1

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

59.4

70

60
53.2

البحـث الثاني

19

50
49

40
38.1

2040

2030

2017

30

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻭﺍﺑﻙ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺇﻳﺟﺎﺯ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺃ -ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ:
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳ��ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ��ﻳﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﺣﺟﻡ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔ� ﺍﻟﺧﺎﻡ
ﻣﻥ  36.3ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  44.7ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺃﻱ ﺑﺯ ﻳﺎﺩﺓ
 8.4ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﻧﺳ����ﺑﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎ�  �%23ﻭﻣﻧ�ﻘﺔ ﺍﻟﺷ����ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ����� ،ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺿ����ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ��ﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻔ� ﺍﻷﻋﺿ��ﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺑﻙ ،ﺳ��ﺗﺭﺗﻔﻊ ���ﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔ� ﻣﻥ
 23.1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  25.8ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2017ﻭ ،2040ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺳ��������ﺎ�ﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻧ�ﻘ���ﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻣﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻣﻥ  %63.6ﺇﻟﻰ  %57.7ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ
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ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻ����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳ����ﺗﺗﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳ����ﻭﺍ� ﺍ�ﺳ����ﻳﻭﻳﺔ .ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ
ﻣﻌ�ﻡ ﺻ����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎ�����ﺭ ،ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﺧﺎﻡ ،ﺇﻻّ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳ����ﺗﻘﺑﻝ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺻ��ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳ��ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺷ��ﻛﻝ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻧﻔﻁﻳﺔ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍ���� ﺟﺩﺍً ،ﺃﻧﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﺳ������ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ������ﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﺳ������ﻳﻛﻭﻥ �ﻧﺎﻙ ﺃﺛﺭ ﻭﺍ�������� ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺑﺷ�����ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋ������ﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻙ ﻭﺃﻭﺑﻙ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ.
ﺏ � -ﺟ� ﺍ�ﺳ����ﺗ�ﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍ�ﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ )� �2040-2018ﻧﻭﺍ� ﺍﻟﻭ�ﻭﺩ ﺍﻟﻣ�ﺗﻠﻔﺔ ��ﺳ����ﺏ
ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ )(2040-2018
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ )ﺃﺣﻔﻭﺭﻱ ،ﻧﻭﻭﻱ ،ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ( ﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  11.4ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺳﺗﺣﻭﺫ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻱ ﺑﺣﺻﺔ  ،%70.3ﻳﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﺑﺣﺻﺔ  %20.1ﺃﻱ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  2.3ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ ،2017
ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﺑﺣﺻﺔ  %9.6ﺃﻱ ﺑﻧﺣﻭ  8ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺑﺣﺳﺏ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ) (2040-2018ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  5ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻟﻳﺻﻝ ﺍﻟﻰ  16.4ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻳﺙ ﺳﺗﺭﺗﻔﻊ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ  %78ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﺍﻟﻰ %12.9
ﻭﺣﺻﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﺍﻟﻰ .%9.1
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻟﺗﻭﺯﻉ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺣﺳﺏ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
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 ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱﺑﺣﺳ���� ﺳ���ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ���ﻳﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﺗﺻ���ﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳ���ﺗ�ﻣﺎﺭﻳﺔ
ﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ )ﻧﻔﻁ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﻓﺣﻡ( ﺍﻟﻰ ﻧﺣﻭ  2.3ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳ��������ﻌﺎﺭ
ﻋﺎﻡ  .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠ� ﺍﻻﺳ����ﺗ�ﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳ����ﻳﺗﺭﻛﺯ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ �ﺳ����ﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺳ���ﺗﺳ���ﺗﺄ�ﺭ ﺑﺣﺻ���ﺔ  %47.1ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷ���ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%13.7ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%11.6ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭ�ﺳ���ﻳﺎ
ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%9.3ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷ���ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ���ﻁ ﺑﺣﺻ���ﺔ  %8.6ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ ،%6.6
البحـث الثاني

ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ .%3.2
ﻭﻭﻓﻖ ﺳ�����ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ�����ﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳ�����ﺗ�ﻣﺎﺭﻳﺔ
ﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ )ﻧﻔﻁ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﻓﺣﻡ( ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  166ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺑﻧﺳ��������ﺑﺔ %7.3
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺣﻭ  2.1ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ
 .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠ� ﺍﻻﺳ��ﺗ�ﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳ��ﻳﺗﺭﻛﺯ ﺃﻳ���ﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ �ﺳ��ﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺳ���ﺗﺳ���ﺗﺄ�ﺭ ﺑﺣﺻ���ﺔ  %51.2ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺷ���ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%19.5ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%10.8ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭ�ﺳ���ﻳﺎ
ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%6.7ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷ���ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ���ﻁ ﺑﺣﺻ���ﺔ  %5.7ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ ،%4.7
ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳ��ﻁﻰ ﺑﺎﻟﺣﺻ��ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ  .%1.5ﻛﻣﺎ ﻳﻭ���� ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(55
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(55
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ )(2040-2018
)ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ (2017
2283
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228
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500

413

312

ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻭﺭﻭﺁﺳﻳﺎ

1000

141
121
100

197

1500

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ

0

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

 ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓﺑﺣﺳ���� ﺳ���ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ���ﻳﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﺗﺻ���ﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳ���ﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻧﺣﻭ  8ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳ���������ﺎﺭ ﻋﺎ�  .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺯء
ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳﻳﺗﺭﻛﺯ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗ ﺳﺗﺄﺛﺭ
ﺑﺣﺻ�������ﺔ  %50.7ﻣﻥ ﺍ�ﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺑﺣﺻ�������ﺔ  ،%18.7ﻭﺩﻭﻝ
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟ�����ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺻ����ﺔ  ،%12.8ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺣﺻ����ﺔ  ،%7ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ
ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳ���ﻁﻰ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%5.5ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟ����ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ���ﻁ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%3.6ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺩﻭﻝ
ﺃﻭﺭﻭﺁﺳﻳﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ .%1.8
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ﻭﻭﻓﻖ ﺳ�������ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ�������ﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﺗﺭﺗ�� ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳ�������ﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  4.8ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %59.7ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺻ���ﻝ ﺍﻟ� ﻧﺣﻭ  12.8ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳ����ﺎﺭ ﻋﺎ�  .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺯء
ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳﻳﺗﺭﻛﺯ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗ ﺳﺗﺄﺛﺭ
ﺑﺣﺻ��������ﺔ  %51.2ﻣﻥ ﺍ�ﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷ��������ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﺑﺣﺻ��ﺔ  %14.6ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺣﺻ��ﺔ  ،%8ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷ��ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ��ﻁ ﺑﺣﺻ��ﺔ
 ،%5.3ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳ����ﻁ� ﺑﺣﺻ����ﺔ  ،%4ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺁﺳ����ﻳﺎ
البحـث الثاني

ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ  .%2.4ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(56
ﺍﻟﺷﻛﻝ )(56
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ )(2040-2018
)ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ (2017
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ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺁﺳﻳﺎ

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.
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 ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔﺑﺣﺳ��� ﺳ��ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ��ﻳﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺻ��ﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳ��ﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ) (2040-2018ﺍﻟﻰ ﻧﺣﻭ  1.1ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳ��������ﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ
 .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺟ�� ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠ� ﺍﻻﺳ��������ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳ��������ﻳﺗﺭﻛ� ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ �ﺳ��������ﻳﺎ
ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩ� ﺍﻟﺗﻲ ﺳ��������ﺗﺳ��������ﺗﺄﺛﺭ ﺑﺣﺻ��������ﺔ  %43.3ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺑﺣﺻ�������ﺔ  ،%25.5ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷ�������ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺻ�������ﺔ  ،%11.7ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ
ﺃﻭﺭﻭ�ﺳ��ﻳﺎ ﺑﺣﺻ��ﺔ  ،%11.4ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷ��ﺭ� ﺍﻷﻭﺳ��ﻁ ﺑﺣﺻ��ﺔ  ،%4.3ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﺑﺣﺻﺔ  ،%2.5ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ .%1.3
ﻭﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  398ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃ� ﺑﻧﺳ�������ﺑﺔ  %36.5ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺳ�������ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺣﻭ  1.5ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  .2017ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺟ�� ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺗﻠ� ﺍﻻﺳ����ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳ����ﻳﺗﺭﻛ� ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ �ﺳ����ﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩ� ﺍﻟﺗﻲ
ﺳ��ﺗﺳ��ﺗﺄﺛﺭ ﺑﺣﺻ��ﺔ  %45.5ﻣﻥ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺑﺣﺻ��ﺔ ،%22.8
ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷ���ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%12.1ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭ�ﺳ���ﻳﺎ ﺑﺣﺻ���ﺔ  ،%10.6ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷ���ﺭ�
ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺑﺣﺻﺔ  ،%5.3ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﺑﺣﺻﺔ  ،%2.1ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻ��������ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻭﻫﻲ  .%1.6ﻛﻣﺎ ﻳﻭ���������� ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻖ
ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ):(57
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(57
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ )(2040-2018
)ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ (2017
1600
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677
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800
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157
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400
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180

ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

0

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺳﻁﻰ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺃﻭﺭﻭﺁﺳﻳﺎ

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (13ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﺝ -ﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ2040-2018 ،
ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟ�ﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧ�ﻁﻳﺔ ﺑ�ﺳ��� ﺳ��ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ��ﻳﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﺗﻁﻠ�
���� ﺍﺳ��ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺭﺍ�ﻣﻳﺔ �ﻲ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗ�ﺗﻳﺔ ﻟﻘﻁﺎ� ﺍﻟﻧ�ﻁ ﻭﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳ��ﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟ�
ﻗﺩ ﺗﺻ������ﻝ ﺇﻟﻰ  20.708ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑ�ﺳ������ﻌﺎﺭ ﻋﺎ�  2017ﺃﻭ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺳ������ﻧﻭﻱ  580ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ) ،(2025 – 2018ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﻱ  740ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ) ،(2040 – 2026ﻭﺳ����ﻳﺗ�ﺛﺭ ﻗﻁﺎ� ﺍﻻﺳ����ﺗ������ﺎ� ﻭﺍ�ﻧﺗﺎ� ﺑﻧ�ﻭ  15.730ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %76ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ.
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ﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺷ�������ﺭ� ﺍ�ﻭﺳ�������ﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ�������ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻗﺩ ﺗ����ﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  2989ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )ﺑﺄﺳ���ﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  ،(2017ﺑﺣ����ﺔ %14.4
ﻣﻥ ﺇﺟﻣ��ﺎﻟﻲ ﺗﻠ��ﻙ ﺍﻻﺳ��������ﺗﺛﻣ��ﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺳ��������ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳ��ﻪ ﺣﻭﺍﻟﻲ  2283ﻣﻠﻳ��ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻁ��ﺎﻉ
ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ %76ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﻭﻧﺳﺑﺔ
 184) %6.2ﻣﻠﻳ��ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ( ﺳ��������ﺗﻭﺟ��ﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻁ��ﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭ ﻣ��ﺎ ﻳﺷ��������ﻛ��ﻝ  %18ﻣﻥ ﺇﺟﻣ��ﺎﻟﻲ
ﺍﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﻫﻲ  1017ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ
ﺃﻭﺑﻙ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺿ��ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳ��ﺑ� ﺍ�ﻋﺿ��ﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺍﺑﻙ ﺗﺳ��ﺗﺄﺛﺭ ﺑﺟﺯء ﻛﺑﻳﺭ
ﻣﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳ��ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  2040ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳ��ﺗﻛﺷ��ﺎﻑ .ﻭﻻ ﺭﻳﺏ
ﺃﻥ ﺿﺦ ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﺧﻣﺔ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳ����ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﺗﺿ����ﺦ ﻓﻲ ﻫ�ﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ .ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗ� ﺃﻥ ﻳ�����ﻝ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳ������ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳ������ﺗﻭ� ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺇﻟﻰ
ﺣﻭﺍﻟﻲ  13.455ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺃﻱ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﻱ  430ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ – 2018
 .2040ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳ�����ﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓ� ﺳ�����ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ�����ﺗﺩﺍﻣﺔ ﻳﻘﻝ
ﺑﻧﺣﻭ  7253ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺃﻱ ﺑﻧﺳ����ﺑﺔ  %35ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻅﻳﺭ� ﺑﺣﺳ����ﺏ ﺳ����ﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳ����ﻳﺎﺳ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺷﻛﻝ ):(58
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )(58
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
)ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ (2017
3500
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ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ
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ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
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ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ
ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (14ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺃﻭﺍﺑﻚ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﻢ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠ�� ﻣﻦ ﺍﻟﺪ�ﺍ��������ﺔ ﺍﻟ� ﻣﺎ ﺟﺎ� ﻓﻲ ﻓﺼ�������ﻞ ﺍﻟﻤﺤﻮ� ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍ��ﺘﺼ����ﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮ�ﺪ ﺍﻟﺼ����ﺎﺩ� ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻩ ��ﺑ� ﻣ�����������ﺎ�
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼ�������ﻨﺪﻭ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟ��ﻤﺎ� ﺍ��ﺘﺼ��������ﺎﺩﻱ ﻭﺍ�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭ��������ﻨﺪﻭ� ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻨ�ﻤﺔ ﺍﻷ��ﺎ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺪ�� ﻟﻠ�ﺘﺮﻭﻝ )�ﻭﺍﺑ�(� .ﻴ� ﺗﻨﺎﻭﻝ
ﻓﺼ���ﻞ ﺍﻟﻤﺤﻮ� ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ " �ﻓﺎ� ﺍﻟﺘ�ﻟﻴﺪ ﺍﻟ��ﺮﺑﺎ�ﻲ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍ� ﻣﺼ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:
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 -1ﻭﺿﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

2

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼ���ﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ
 210ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1076ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  107ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭ 599ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2005ﺃ� ﺑﻤﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳ�������ﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 5.8ﻟﻠﺤﻤﻞ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  % 5ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  288ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 272.7ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  10.9ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  2.1ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟ��������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ،ﻭﻧﺤﻮ 2.3
ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻧﺤﻮ  % 5.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  26.9ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ
ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 2.5ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 240
ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2020ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  345ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷ�������ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 1428ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ�������ﺎﻋﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  2104ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ�������ﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2020ﻭ 2030ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  241ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ )ﻁ.ﻡ.ﻥ (.ﻋﺎﻡ
 2017ﻷ�ﺮﺍ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎً .ﻭﺍ ﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺳ��ﻮ� ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  58ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2020ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  95ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻣﺎﻟﻴﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍ ًء ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻪ ،ﺑﺈﺿﺎﻋﺔ ﻓﺮﺹ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.

 . 2ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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 1.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺑ�ﻧﺘﺎ� ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋ� ﻁﺮﻳ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮ��������� ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ
ﻁﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻤ��ﺎء ،ﻓﻜﻠﻤ��ﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻛﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻴ��ﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘ��ﺪﻓﻘ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴ� ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺔ ،ﻭﻛﻠﻤ��ﺎ ﺯﺍﺩ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎء ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
البحـث الثاني

ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘ� ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣ� ﺍﻟ���ﺪﻭﺩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜ�
ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  % 50ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺃﻗﻞ ﻣ� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣ� ﺃﻳﺔ ﻣﺼ��������ﺎﺩﺭ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟ�����ﺪﻭﺩ ﻗﺪ ﻳﺼ����ﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣ� ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎ� ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ� ﺍﻟﺘ�����ﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟ��������ﺪﻭﺩ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣ� ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴ� ﺍﻟﺘ��������ﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳ�����ﺘﺨﺪﺍ� ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﻟﻐﺮ������ﻴ� ،ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﺰء ﻣ� ﺣﻤﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻟﻼ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜ� ،ﻋ� ﻁﺮﻳ� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ��������ﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺎﺕ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣ� ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ ،ﺑ�����ﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓ�ﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﺼ����ﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮ� ﻳﻌﺪ ﻣ� ﺃﻓﻀ�����ﻞ ﺍﻟﻮﺳ�����ﺎﺋﻞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗ��ﻴﺮ ﺍﻟﺘ�ﺑ�ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣ������ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣ� ﻣﺰﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻧ���������ﺎ�ﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻓﻌﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣ� ﻛﻞ ﻣ� ﻣﺼ��ﺮ ﻭﺳ��ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮ� ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻻﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ�
ﻣﺼ�������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼ�����ﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2800ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2513ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ

 . 3ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺴ�����ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳ�����ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 1770ﻭ 1753ﻭ 1494ﻭ 280ﻭ 228ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
 2.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻓﻴﺾ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺷﻤﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺷ�����ﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  250ﻭﺍﺕ  /ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�����ﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ 6
ﻙ.ﻭ.ﺱ/ .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﻭ  2000ﻙ.ﻭ.ﺱ/.ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/ﺍﻟﺴ�������ﻨﺔ .ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺷ�������ﻌﺎﻉ
ﺍﻟ ﺸﻤ ﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻹ ﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟ ﺸﻤ ﺴﻲ ﺑﻴﻦ ﻓ ﺼﻠﻲ
ﺍﻟﺸﺘﺎء ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﺑﺸ�����ﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﻨﻴﺘﺎﻥ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮﺍﺳ�����ﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ،ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ �ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ� ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﻛﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷ�����ﺮﺓ ﺇﻟﻰ �ﺎﻗﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎ� ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ�����ﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼ�����ﻴﺎﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿ�����ﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  30 – 25ﺳﻨﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻘﻂ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﻳﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻭ�ﻟ� ﻟﺘﺴ�����ﺨﻴﻦ ﺳ�����ﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ������ﻠﺒﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎ� ﺑﺨﺎﺭ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﻮﺭﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﺳ����ﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿ����ﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ �ﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸ����ﻤ� ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺘﻔﺎ� ﺍﻟﺴ����ﺎﺋﻞ
�ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼ���ﻠﺒﺔ� ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺴ���ﺨﻴﻨﻪ ﺑﻮﺍﺳ���ﻄﺔ ﺍﻷﺷ���ﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴ���ﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼ�������ﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑ�ﻧﺸ��������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴ���ﺔ ﺑﻘ���ﺪﺭﺍﺕ  481ﻭ 324ﻭ 100ﻭ 213ﻣﻴﺠ���ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺗﻢ ﺇﻧﺸ����������ﺎء
ﻣﺸ��ﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻮﺍﺳ��ﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .ﺗﺒﻠﻎ
100
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ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺸ��ﺮﻭﻉ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ �ﻧﻮﺭ� ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﻮﺍﻟﻲ  160ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺸ��ﺮﻭﻉ
ﺷﻤﺲ " "1ﻓﻲ ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺇﻧﺸﺎء ﺛﻼﺙ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺠﻴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼ�������ﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺣﺮﺍﺭﻱ ﻭﺟﺰء ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟ ﺸﻤ ﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ .ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  150ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ  20ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺮﻳﺔ  140ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ 40
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ����ﻤﺴ����ﻴﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 462
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ  20ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺴﻴﺔ.
البحـث الثاني

 3.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴ������ﺘ�ﺪﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻁﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴ���ﺒ� ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸ���ﻔﺮﺍﺕ �ﺍﺕ ﺗﺼ���ﻤﻴﻢ
ﺇﻧﺴ�������ﻴﺎﺑﻲ ﻳﺸ�������ﺒ� ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ .ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺭﺑﻴﻨﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼ������ﻞ ﺳ������ﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3ﺃﻭ  4ﻣﺘﺮ /ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  10ﻭ 14ﻣﺘﺮ  /ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻻً ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  9ﻭ 11ﻣﺘﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺳ��ﺮﻋﺎﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺳ��ﻨﻮﻱ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 7
ﻭ 8ﻣﺘﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺼ�����ﻠ� ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴ�����ﻌﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻗﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ،ﺷ���ﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴ���ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎ����ﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻣﺎ ��������ﺎﺣ� �ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻁﻮﺍﻝ ﺍ�ﺑﺮﺍﺝ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳ�������ﺒﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻛﺎﻧ� ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼ�������ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ،1995ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﻨﺔ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.5
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻠﺒﺮﺝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  40ﻣﺘﺮﺍ ً ،ﻭﻗﺪ ﺷ�ﻬﺪ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺼ�ﻔﺔ ﻣ��ﻄﺮﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8.8ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  180ﻣﺘﺮﺍً ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017
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ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮ� ﻭﻣﺼ����ﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑ�ﻧﺸ����ﺎ� ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺗﺒﻠ�  1018ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﻭ 747ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭ 198ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑ�ﻧﺸ���ﺎ� ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺃﻗﻞ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴ���ﺔ ،ﻭ� ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺸ���ﺎﺭﻳ� ﻹﻧﺸ���ﺎ�
ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ) ،�Offshoreﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺘﻮﺳ�������� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺼ�������ﻞ ﺇﻟﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ.
 4.2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺸ��ﻤﻞ ﻣﺼ��ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﺪﺍﻡ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻭﺗﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﺎﻁﻦ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻣﺼ���ﺪﺭﻫﺎ ﺍﻷﺳ���ﺎﺳ���ﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻠﻞ ﻋ����ﻮﻱ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻ���ﺮ ﻓﻲ
ﺑﺎﻁﻦ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺟﺰ� ﺻ���ﻐﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼ���ﺪﺭﻩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﺣﺒﺔ ﻟﻨﺸ����ﺓ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼ���ﻞ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5000ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ .ﻭﺗﻨﺸ��� ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴ��ﺘﻤﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟ ﻐﺎﺯﺍﺕ ،ﺃﻫﻤ ﻬﺎ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻮﻡ ﻭﻧ ﻈﺎﺋﺮﻩ ،ﺗﺤ ﻤﻞ ﻣﻌ ﻬﺎ ﺍﻟ ﻄﺎ ﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭ ﻳﺔ ،ﻭﺗﺘ ﺠﻪ ﺑ ﻬﺎ ﻧﺤﻮ
ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑ ﺼﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟ ﺼﺨﻮﺭ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ ﺼﻬﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ  370ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿ�������ﺤﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﺤﺎ� ﻭﺩﺭﺍﺳ�������ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺑ�ﻥ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ� ﺍﻟﺘﻲ
ﺗ ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻗﺘ ﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ،
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼ�������ﻨﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳ�������ﻤﻲ ،ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﻓﻬﻮ ﻭﻗﻮﺩ ﻳﺴ�������ﺘﺨﻠ� ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ،ﻭﺃ��������ﻬﺮ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻫﻮ
ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻝ ،ﺣﻴ� ﻳﺴ��ﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ�
ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳ�������ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ� ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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 .3ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ

4

ﺗ�ﺘﻤ��ﺪ ﺗﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻦ ﻣ���������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋ�ﺪﺓ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺸ�������ﺮﻭ� ،ﻭ�ﺒﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄ�ﺔ ،ﻭ�ﻮ� ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭﺍﻟﺘ��������ﻬﻴ�ﺕ ﺍﻟﻤ�ﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺸ����ﺠﻴ� ﺍ�ﺳ����ﺘ�ﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻠ� ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ .ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﺮﺍﻭ� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5
ﻭ 7ﺳ������ﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﺇ� ﺃ�ﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3ﺳ������ﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭ�
ﻣ�ﺎﻣﻞ ﺍﻟ��������ﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 50ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣ�ﺎﻣﻞ ﺍﻟ��������ﺔ �ﻮ ��������ﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ
ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﺳ��������ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ�ﺎ ﻟﻭ ﻋﻣﻠﺕ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ
البحـث الثاني

ﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ��������ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ�������ﻤ��������ﻲ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻲ ،ﻓﺘﺘﺮﺍﻭ� ﺗﻜﻠﻔﺘ� ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 5
ﺳ�����ﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻭ 9ﺳ�����ﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ .ﻓ�ﻠﻰ ﺳ�����ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤ�ﺎ� ،ﺗﻜﻮﻥ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  9ﺳﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﺫﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ  20 – 10ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2ﺳ��ﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﺑﺎﻟﻨ���ﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻋﻤ�ﻗﺔ ،ﺇ�ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ  800ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ) (59ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )(59
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ )ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ(.

 . 4ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ ﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍ�ﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟ��������ﻮﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﻣﻨﻬ��ﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔ� ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴ��ﺔ ،ﺑﻘ��ﺪﺭﺓ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50ﻭ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ  ،ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10 – 5ﺳ���ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  5 – 3.5ﺳ�������ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﺎﻡ  ،2035ﺣﻴ� ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ،
ﻋﺎﻡ  ،2035ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳ������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﺸ������ﺎﺑﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5 – 4ﺳ�������ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15 – 11ﺳﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ
ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴ�������ﺘﻮﺍ� ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴ� ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻭ�ﺎ��������ﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻّ ﺗﻨﺨﻔ� ﺃﺳ�����ﻌﺎﺭ� ﻋﻦ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻘﺼ�����ﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�����ﻂ .ﻭﻋﻠﻴ�،
ﺳ���ﺘﻜﻮﻥ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻣﻴﺰ� ﻧﺴ���ﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ� ،ﺎ��������ﺔ ﺇ�ﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺳ�������ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠ� ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴ� ﻳﺘﻢ ����ﺤﻦ ﺗﻠ� ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ���ﺒﺎﺡ ،ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ���ﺎء ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳ���ﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
 .4ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

5

ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠ� ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﺩﺭ ﻟﻤﻨﺎ� ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ�ﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼ���ﺮ ﻭﺳ���ﻮﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳ�ﺘﻔﺎﺩﺓ ��ﺒ� ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼ�ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺍ��ﻴﻬﺎ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺮ� ﻟﻠﺘﻮﻟ ﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭ ﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳ�������ﺒ ﻴﻞ ﺍﻟﻤ �ﺎﻝ ،ﺗﺨﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮ ﻣﺔ
ﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍﻧﻴﺔ �ﻧﺸ����ﺎء ���ﺔ ﺳ����ﺪﻭﺩ ﺭﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2500ﻣﻴﺠﺎ

 . 5ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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ﻭﺍﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘ� ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴ� ﺃﻱ ﻣﻦ ��� ﺍﻟﺴ�������ﺪﻭﺩ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻧﻈﺮﺍ ً
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻧﻈﺮﺍ ً ﻷﻥ ﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟ��������ﻮﺋﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.5ﻟﻜﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  25ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻔﺎءﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ،ﺣﻴ� ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ�������ﺎﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨ���ﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺍﻛ� ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟ���ﻮﺋﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ،
البحـث الثاني

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳ���ﺐ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻣ����ﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧ�
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﻋ ﺘﺪﺍﻝ ﺩﺭ ﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻴ ﻬﺎ ،ﺑﻴﻨ ﻤﺎ ﻣﻼءﻣﺘ ﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻧﻈﺮﺍ ً
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﺍﻟﺮﻣﻠﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻓﻴﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ
ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ������ﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻣ������ﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴ�����ﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺈﻧﺸ�����ﺎء
ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳ��ﺎﺡ ﺑﻘ��ﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3700ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺫﺍﺗﻬ��ﺎ ،ﺑ��ﺈﻧﺸ��������ﺎء ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳ��ﺎﺡ ﺑﻘ��ﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2200ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻭ 1800ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺴ����ﺘﻌﺮ� ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸ����ﺮ ﺍﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋ���������ﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺃ  -ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺍﺑﻚ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗ��������ﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  24.4ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻤﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 99ﻣﻨﻪ ﺑﻮﺍﺳ����ﻄﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻱ ﺗﺴ����ﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﻗﻮﺩ .ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻳﺘ� ﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩ� ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ �ﺩﻭﻟﻔﻴﻦ� ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 4.3ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) ،(2025 – 2018ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣ�������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ������ﺘﺨﺪﺍﻡ
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ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ،ﻋﺎﻡ  ،2014ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ���ﻤ� � �1ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ،ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ .ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻋﺎﻡ
 ،2017ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﻹﻧﺸ��ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳ��ﻮﻳﺤﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺓ
 1177ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗ��ﺪﺧ��ﻞ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄ��ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨ��ﺪﻣ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2019ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴ���ﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸ���ﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻫﻮ  2.4ﺳ���ﻨﺖ� �.ﻭ ،.�.ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
ﺃﺭﺧ� ﺃﺳ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟ� ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺷ����ﻤﺴ����ﻴﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺑﻲ
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸ��ﻴ� ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﺩﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺟﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ،ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴ�������ﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼ�������ﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺸ�������ﺮﺍء ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺭﺧ� ﺍﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ .ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻋﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﺸ�������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  6500ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ
 1500ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ،ﻭ 5000ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ .ﺳ�����ﻮ� ﻳﺸ�����ﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 14.3ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﺳ�������ﻴﺸ�������ﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 6 – 4ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺼ����
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺳ��ﻮ� ﻳﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭ� ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50ﻭ ،% 70ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  % 15ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ.
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.9ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﺗﻮﺯﻋﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﻴﻦ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭ

ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺳ�������ﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﺤﻄﺘﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻟ��ﻝ
ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑ�ﻧﺸ�����ﺎﺋﻬﻤﺎ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠ� ﻣﺘﻮﺳ������ ﺍﻟ�ﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ�����ﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼ� ﺍﻟ�ﺎ�
ﺍﻟﻄﺒﻴ�ﻲ ﻓﻲ ﻫ��ﺬ� ﺍﻟﻤﺤﻄ��ﺎﺕ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴ��������ﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  .% 5ﻭﻋﻠﻴ��ﻪ ﺗ�ﺘ�ﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﺘﺨﻔﻴ�
ﻣ�ﺪﻝ ﺍﻟ�ﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟ�ﺎ� ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗ�������ﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ������ﺘﻴﺮﺍﺩ� ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭ� .ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﻭﻝ
ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  5ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﺡ ��������ﻮﺋﻴﺔ ﻣﻮ�ﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴ��������ﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ
البحـث الثاني

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﻓﻮﻕ ﺃﺳﻄﺢ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ .ﻭﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺪﺭﺓ  5ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ،ﻭﺳ��ﻮﻑ ﻳﺘ���ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸ��ﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  3ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  2ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻧﻈﺮﺍ ً ﻟ����ﺮ ﺣﺠﻢ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸ�����ﺮﻭﻋﻴﻦ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﻤﺎ ﻣﺸ�����ﺮﻭﻋﺎﻥ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎﻥ ،ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ً ﻹﻧﺸ�����ﺎء ﻣﺸ�����ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻓﻴﺮ  % 10ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2035
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺗ��������ﻤﻨﺖ ﺍﻟﺨﻄ� ﺍﻟﺘﻲ ﻭ���������ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴ�������ﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2009ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣ��������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ  % 4ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑ�ﻧﺸ���ﺎء ﺃﻳﺔ
ﻣﺸ�����ﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﺍ�ﻥ ،ﻟ�ﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳ�����ﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍ�
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻹﻧﺸ������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﺃﻳﺔ
ﺃﻓ���ﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺑ� ﺑﺎﻟﺸ��ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴ��ﻬﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ�ﻘﺒﺎﺕ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴ��ﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  % 30ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻣ������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇ������ﺎﻓﺔ  1000ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2020 – 2018ﻭ 1250ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2030 – 2021ﻭﻋﻠﻴﻪ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴ�������ﺒﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2030ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 22.2ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 14.1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ،ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ  % 1ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸ�������ﻜﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 37ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ
.2030
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻴ��ﺎ�ﻴ��ﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﻘ��ﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺇﻧﺸ��������ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺎ�ﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜﺔ ،ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ 19.5
ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  18.9ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ) (% 97ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 582
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ) (% 3ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣ� ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﻗﺪ ﺗ��������ﻤﻨ� ﺧﻄ�
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳ��ﺔ ،ﻋ��ﺎﻡ  ،2011ﺇ���������ﺎﻓ��ﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  11.8ﺟﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴ��ﺔ
ﻭﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2030ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 41ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺇ� ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻗﺎﻣ� ،ﻣ�ﺧﺮﺍً ،ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸ���ﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟ�ﻄ� ﺇ����ﺎﻓﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺑﻮﺍﻗﻊ  450ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2030 – 2022ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻋﺎﻡ ،2030
ﺣﻮﺍﻟﻲ  4632ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬ �ﺎ ﻧﺤﻮ  4394ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ
ﺷ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ،ﻭﻧﺤﻮ  228ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  10ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎ� .ﻭﻋﻠﻴ� ،ﺳ��ﻮ� ﻳﺸ��ﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 15.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍ�ﻗ��������ﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  59.1ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  60.8ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﻜﻤﺎ� ﻓﻲ ﺍ�ﻗﺘ��������ﺎﺩ ﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻱ .ﻭﻗﺪ
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ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  81ﺟﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﻛﻠﻬﺎ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ .ﻭﺑﻠ� ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟ�ﺎﺯ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎء ،ﻋ��ﺎﻡ  ،2017ﻣ��ﺎ ﻳﻌ��ﺎﺩﻝ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ،ﻣﻨﻬ��ﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  700ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴ��ﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼ� ﻭﻗﻮﺩ ﺛﻘﻴﻞ ﻭﺯﻳﺖ ﻏﺎﺯ ﺧﻔﻴﻒ )ﺩﻳﺰﻝ( ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  300ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﻓﻘﻂ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼ� ﻏﺎﺯ �ﺒﻴﻌﻲ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘ������ﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2030ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
البحـث الثاني

ﻭﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2010ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ �ﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎ� ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ،
ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺑﻬ��ﺪ� ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋ��ﺎﻡ  2040ﺇﻧﺘ��ﺎ� ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 34ﻣﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻣ������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭ� .ﻭﻓﻲ ﺳ�����ﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺗ������ﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣ� ﺍﻟﺬ� ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇ������ﺎﻓﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  17.6ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﻭ 41ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ،ﺑﻮﺍﻗﻊ 16
ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻭ 25ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺑﻨﺴ�����ﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ������ﻤﻦ "ﺭ��ﺔ ﺍﻟ������ﻌ���ﺔ
 ،"2030ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﻭﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈ���ﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  9.5ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸ������ﻤﺴ������ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  24ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﻣﺸ������ﺎﺭﻳﻊ
ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  700ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤ��������ﻲ ﻗﺪﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻳﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺃﻥ ﺗﺸ�������ﻜﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 10ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳ���ﻮ� ﺗﺸ���ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴ�ﺔ ﻭﻫﻲ  .%89ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﺗﺘﺠ�ﺎﻭﺯ ﻛﻤﻴ�ﺔ ﺍﻟﻄ�ﺎ ﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮ ﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 2.4ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭ� .ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨ�ﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗ�������ﻰ ﻓﻲ
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ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ ﻳﺤ��ﺪ� ﺧ�� ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ
ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗ�ﻔﻴ�
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳ����ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺴ����ﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ����ﻨﺔ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ.
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﺳﺪﻭﺩ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1494ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
������ﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴ�����ﺪﻭﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ% 15
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺳ�����ﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2010ﺑﻴﻨﻤﺎ ������ﻜﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 9ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧ ﺼﻒ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﺎً،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺼ��ﻒ ﺍ�ﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ .ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺳ�������ﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻘ� ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ �������� ،2020ﺮﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺴ������ﻮﺭﻳﺔ ،ﺧ�� ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2011 – 2005ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤ� ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳ������ﺘ�ﺪﺍﻡ
ﻣﺼ�ﺎﺩﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﺳ�ﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑ�ﻋﺪﺍﺩ ﺃﻁﻠ� ﻟﻠﺮﻳﺎ� ﻭﺃﻁﻠ� ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�ﻤﺴ��ﻴﺔ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍ� ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﻴﺔ ﻓﻲ ﺳ���ﻮﺭﻳﺔ ،ﺧ�� ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴ���ﺒﻌﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  26.1ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  23.6ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  2.5ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺳﺪ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  660ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﻘﺪﺭﺓ  750ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ 85.6
ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ��������ﺎﻋﺔ ،ﻣﻨﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  78.7ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ��������ﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  ،%92ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  6.9ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ  ،%8ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ،
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  117.5ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ�������ﺎﻋﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  31.9ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳ����ﺒﻴﻞ �ﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ� ،ﺎ�����ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻣ� ﻣﺴ�����ﺘ�ﻤﺮﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴ�����ﻌﺔ ﻣ������ﺎﺭﻳ� ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ�ﻲ ﺑﺎﺳ�����ﺘ�ﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟ������ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  700ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  225ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﺑﻘﺪﺭﺓ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
البحـث الثاني

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ� ﺃﻥ ﺗﺪ�ﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤ������ﺎﺭﻳ� ﻓﻲ ﺍﻟ�ﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻭﺳ�����ﻮ�
ﺗ�����ﻜﻞ ﺇ�����ﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 2.7ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�����ﺒﻜﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ�
ﺃﻳ��ﺎ ً ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1400ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺗﺲ .ﻋﺎﻡ  ،2018ﺃﻱ ﻣﺎ ﺗ���ﻜﻞ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ  % 1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗ� ﺍﻟﺤﺎ��������ﺮ ،ﻣﻦ ﺃﻛﻔﺄ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴ� ﺗ��������ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔ� ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ،
ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 80ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ����ﺒﻜﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳ���ﺘ�ﺪﺍﻡ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺤﻄ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ���ﺪ .ﻭﻋﻠﻴ���ﻪ ،ﻳﻘ���ﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳ�������� ﺗﻜﻠﻔ���ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ���ﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ��������ﺒﻜ���ﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳ���ﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 6ﺳ������ﻨ��ﻙ.ﻭ .�.ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻓﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪ� ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟ�ﺳ������ﺘ�ﻨﺎء ﻋﻦ ﺗ��������ﻴﻞ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﺳ�������ﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍ�ﻫﺪﺍ� ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮ�����ﻮ� ﺇﻟﻰ ﻧﺴ����ﺒﺔ 20
 %ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻋﻦ �ﺮﻳ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺷ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻭﻫﻮﺍ�ﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺣﺘﻰ ﺍ�ﻥ
ﻫﻮ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  15ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻫﻴﻞ.
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ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﺘﻮﺯ� ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳ��ﺖ ،ﺣ��ﺎﻟﻴ�ﺎً ،ﻣ��ﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺑ���ﺎﺭﻳ��ﺔ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  9ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﺯﻳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻭﻣﺤ ﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌ ﻤﻞ ﺑﻨ ﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺇﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗ ﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  9.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ) 1ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻣ ﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ =  0.14ﻁﻦ ﻣ ﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ( ،ﻭﺑﻠﻎ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻛ ﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟ�ﻔﻴﻒ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘ ﻴﻞ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  770ﻭ 7800ﺃﻟﻒ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﺳ����ﻮﻑ ﻳﺘ�����ﺎﻋﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2030 – 2017ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﻳﺼ���ﻞ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ 900
ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺍ�ﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟ�ﻤﺴ���ﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿ���ﻴﺔ ،ﺑ�ﻧﺸ���ﺎء  26ﻣﺸ���ﺮﻭﻋﺎ ً
ﺻﻐﻴﺮﺍ ً ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﺳ��ﻘﻒ ﺑﻌ� ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑ�ﻟﻮﺍ� ���ﻤﺴ��ﻴﺔ .ﻭﺗﻢ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ً ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ �ﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  50ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  10ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸ���ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﺑﺪﺑﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  1500ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻛﺠ�ء ﻣﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ �ﻥ ﺗﺸ�����ﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺼ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ
 %15ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ % 6
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜﺔ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻦ
ﺗﻐﻄﻲ ﺳ����ﻮ� ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺣﻴ� ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳ����ﻌﺘﻬﺎ
ﺳ��ﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 15ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ﺳ��ﻌﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 70ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﺳ�������ﻮﻑ ﺗﺤﺘﺎ� ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸ��������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﺧﺮ� ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭ

ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺑﻠ� ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗ����ﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2010ﺣﻮﺍﻟﻲ  4759ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻤﺖ
ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺎﺯﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻬﺪ� ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸ��������ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1000ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1200ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
البحـث الثاني

ﺍﻟﺴ����ﻴﺎ�����ﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺑﺪ�ﺍ ً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،2011ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ �ﻧﺸ����ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤ�������ﺮﻳﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2010ﺣﻮﺍﻟﻲ 24.7
ﺟﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻮﺯﻋ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘ��ﺎﻟﻲ� ﻭﺣ��ﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳ��ﺔ ﺑﻘ��ﺪﺭﺓ  21.4ﺟﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.8ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  490ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ������ﻜﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ .ﻭﻗﺪ ����ﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2017-2011ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣ����ﺮ ،ﺗﻤ�ﻞ
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸ�����ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤ������ﺮﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ،
ﺑ�ﻧﺸ�������ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  20ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑ����ﺎﻓﺔ ���ﻮ�  397ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭ���ﻤﺴ��ﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ� ﺃﻥ ﺗﺸ����ﻬﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2022 – 2018ﻁﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣ�����ﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺎ������ﺮﺍ� ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸ����ﺎﺭﻳ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ﻭﻛﻮﻡ
ﺃﻣﺒﻮ ،ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻗﺮﻭ� ﻣﻴﺴ�������ﺮﺓ ،ﺑﻴﻨ ﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘ ﻄﺎﻉ ﺍﻟ ﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻣﺤ ﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑ ﻄﺎ ﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ���ﻤﻦ ﻣﺸ��ﺮﻭﻉ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )،(Feed-in-Tariff
ﺃﻛﺒﺮﻫﺎ ﻣﺠﻤ� ﺑﺎﻧﺒﺎﻥ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  1600ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭ

ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2400
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻨﻔﺪ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺸ�������ﻐﻴﻞ .ﻭﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺳ�������ﻮﻑ
ﺗﺸ��ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼ��ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 31.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 3.5ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10ﻭ ،% 17.8ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ.
ﺏ  -ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺸ���ﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸ���ﺮ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳ���ﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ،ﺃﻭ ﻛﻞ ،ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻴﺮﺍﺩ .ﻭﻗﺪ �ﻄﺖ ﺍﻷﺭﺩﻥ �ﻄﻮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺨ� ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎ���ﺔ ﺑﻤﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻧﺸ��ﺎء
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳ�������ﺘﺤﺪﺍ� ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ
ﺗﺘﺨﺬ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴ�������ﻄﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺍ�ﻥ� ،ﻄﻮﺍﺕ ﻣﺸ�������ﺎﺑﻬﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .ﻭﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ�������� ،ﻤﻦ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ،
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻮﺟﺰ ﻷﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ:
ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻌ��ﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳ��ﺔ ﻣﺼ���������ﺎﺩﺭ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻋﺘﻤ��ﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺘ� ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼ����ﻔﺎﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺗﻤﺜﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻓﻲ
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ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  650ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷ�������ﻜﻠﺖ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ�������ﻒ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻡ  .2010ﻭﺷ�������ﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2011 – 2008ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺮﻱ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟ�ﻱ ﺗ� ﺇﻧﺸ�������ﺎ��
ﻟﺘﺼ��ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ��ﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳ��ﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻗﺒﺮﺹ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ،
ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻕ
ﻋ ّﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﺍﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻭﺗﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﺭﺩ
البحـث الثاني

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﻮﻗﻮﺩ.
ﺇﻻ ﺃﻧ��� ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺨﻂ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ ،ﺃﺛﻨ��ﺎء ﻣﺮﻭﺭ� ﻓﻲ ��������ﺤﺮﺍء ﺳ�������ﻴﻨ��ﺎء،
ﻭﻻﻧﺨﻔﺎ� ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎ� ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2017 – 2012ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ
ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ��ﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼ��ﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  % 6ﻣﻦ ﻣﺴ��ﺘﻮﺍ� ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2010
ﻣﻤﺎ ﺳ���ﺒﺐ ﻣﺸ���ﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺍ����ﻄﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳ����ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻟﺘﺸ����ﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻜﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺨﺴ���ﺎ�ﺮ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ،
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ :ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺩﻳﺰﻝ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﺸ�������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸ�����ﺎء ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻳﺰﻝ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺑﻘﺪﺭﺓ  573ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ�������ﺮﻕ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻘﺪﺭﺓ  580ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﺮ .ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻄﺘﺎﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺗﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻠﺚ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺑﺈﻧﺸ�������ﺎء ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  117ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
 ،2015ﻭﺷ�������ﻜﻠﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﺘ� ﺗﻨﻔﻴ�ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ��������ﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
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ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑ������ﺪﺍﺭ� ﻋﺎﻡ  ،2010ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ  % 10ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﻭﻗﺪ ��������ﻬﺪ ﻋﺎﻡ  2016ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴ�������ﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  80ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ  ،ﻭﻟﺜﻼ� ﻣﺤﻄﺎﺕ �����ﻤﺴ����ﻴﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ  180ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  103ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻭﺃﻥ
ﺗﺸ��ﻬﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2021 – 2019ﺩﺧﻮﻝ  7ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﻭ 12ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ���ﻤﺴ��ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ،
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2021ﺣﻮﺍﻟﻲ  1930ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ  ،ﻣﻨﻬﺎ  715ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺭﻳﺎﺡ ﻭ1203
ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ��������ﻤﺴ�������ﻴ��ﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴ��ﺔ ،ﻭ  12ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ
ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺳ���ﻮ� ﺗﺸ���ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 29.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻡ .2030
 ϦϴτѧѧδϠϓﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻠﺴ��ﻄﻴﻦ ،ﺑﺼ��ﻮﺭﺓ ���ﺒ� ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ���ﺮﺍء ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧ� ﺍﻹﺳ��ﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺃﺣﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺣﻈﺮ ﺍﺳ�������ﺘﻴﺮﺍﺩ� ﻣﻦ ﺟﺎﻧ� ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻋﻠﻴ� ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼ����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳ����ﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  400ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ .2017
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ� ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋ� ﺍﻟﺘﻲ ﺗ����ﻌﻬﺎ ﺳ���ﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻹﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ،ﻭﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ
ﺍﻟ�����ﻮﺋﻴﺔ ،ﻭﻋﺰﻭ� ﺍﻟﻤﺴ����ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭ� ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺼ���ﺮﺕ ﻣﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ���ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ
ﻣﺸ����ﺎﺭﻳﻊ �����ﻐﻴﺮﺓ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  12ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻳﺘ� ﻓﻴﻬﺎ ﻭ�����ﻊ ﺧﻼﻳﺎ �����ﻮﺋﻴﺔ ﻓﻮ�
ﺃﺳ�ﻄﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭ� ﻭﺍﻟﻤﺴ�ﺘﺸ�ﻔﻴﺎﺕ ،ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸ�ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﻨﺨ�ﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻂ .ﺗﺘﻢ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ�ﺎﺭﻳﻊ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳ�ﺴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
ﻟﺒﻨﺎﻥ :ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  454ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼ�������ﻰ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  3500ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ����ﺒﻜﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3046ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻴﺔ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﻭﻱ.
ﻭﺑﺎﻹ���������ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ
البحـث الثاني

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  280ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻦ ﺳ���ﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﺼ����ﺎﺓ ،ﺗﺸ���ﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 %9ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺔ .ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﻣﺼ����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ،ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  7.5ﺳ����ﻨﺖ� ﻙ.ﻭ ،.�.ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﻠ� ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﺭﺩ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭ ﻋﺎﻡ  2013ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  11.4ﺳ��ﻨﺖ� ﻙ.ﻭ ،.�.ﻭﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺗﻜﻠ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟ�ﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  9.4ﺳ���ﻨﺖ�
ﻙ.ﻭ .�.ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸ������ﺎء ﺃﻳﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳ������ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼ������ﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺨﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ.
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳ��ﺒﺎ� ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ��ﻴﺔ �ﺭﺗ�ﺎ� ﺍﻟﺘﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻲ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗ�ﺎ� ﻣﺴ�����ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 20ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳ�����ﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟ ﺴﻴﺎ ﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺆ ﺳ ﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺳ���ﺪﺍﺩ ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸ���ﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﻠ� ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ،ﺑﺎﻹ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳ���ﺘﻴﻌﺎ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹ����ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ���ﺘﻮﻟﺪﻫﺎ ﺗﻠ� ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟ� ،ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ً ﻋﻠﻰ �����ﺮﺍء  200ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ �����ﺮﺍء ﻁﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺸ����ﺮﻭ�
ﺗﻨ�ﺬﻩ �ﻼ� ��������ﺮﻛﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  .2020ﻭﻣ���ﻊ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟ����ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤ���ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ���ﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ
ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ���������ﺔ ﻣﻨﻬ��������ﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10 – 7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
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ﺗﺸ�������ﻬﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻧﺸ�������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳ�ﻞ ﺃ�ﻠﺐ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ�ﻮ� ﺗﺴ�ﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﻗﻮﺩ.
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ��� :ﻬﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮ�� ،ﻼﻝ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ��ﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎ���ﻴﺔ ،ﻧﻤﻮﺍ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻻﻗﺘ�����ﺎﺩﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠ� ﻣﺘﻮﺳ����� ﺍﻻﺭﺗﻔﺎ� ﺍﻟﺴ����ﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ،% 5
ﻭﺑﻠ� ﻣﺘﻮﺳ��� ﺍﻻﺭﺗﻔﺎ� ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 6.5ﻭﺑﻠ� ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗ����ﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  6.2ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭ����ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ���ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4.3
ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳ��ﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺔ ﺍﻹﺳ��ﺒﺎﻧﻴﺔ��� ،ﻜﻠﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 14ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮ� ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻤ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺳ����ﻮﺍ ًء ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  327ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ� ﺍﻟﺴ����ﺎﺣﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳ����ﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 7.5ﻭ 11ﻣﺘﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10.8ﺃﻟﻒ ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  8.8ﺃﻟﻒ ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ،
ﻭﻫﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺩﻭﻥ ������ﻚ .ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻟﻢ ﺗﺸ���ﻜﻞ ﺳ���ﻮ�  22ﻭ 2ﻭ ،% 10ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜﺔ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 13.5ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 71.7ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮ� ﺑﺎﺳ���ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ) (%14.8ﻣﻦ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻹﺳ���ﺒﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳ��ﺒﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﻣﻦ  1770ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2900ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ
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ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻲ ﻣﻦ  661ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ  4800ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻣﻦ  1018ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5000ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺸ�������ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 52ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ،ﻓﻬﻨﺎ� ﻣﺸ��ﺮﻭﻉ �ﻧﺸ��ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺑﻘﺪﺭﺓ
ﺗﻮﻟﻴﺪ  130ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﺸ����ﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﻌ� ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ  350ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﻣﻊ
ﺩﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2020ﺳﻮﻑ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﻣﻦ  1770ﻣﻴﺠﺎ
البحـث الثاني

ﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ  2250ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2020ﺑﺎ�������ﺎﻓﺔ ﻟﻤﺸ�����ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺴ����ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  650ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ،ﻓﺒﺎ������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺭﻳﺎﺡ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﻭﺃﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻁﻨﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻁﺮﻓﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺑ�ﻧﺸ��������ﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2014 – 2000ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﻮﺍ� ﺑ�ﻧﺸ��������ﺎء ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺭﻳﺎﺡ
ﺃﺧ��������ﻨﻴﺮ ﻭﻓ� ﺍﻟﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻭﻣ� ﻭﺟﺒﻞ ﺧﻼﺩ� ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ  420ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ 200 ،ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ50 ،
ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭ 120ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺭﻳﺎﺡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ�������ﺘﺔ ﻣﻮﺍﻗﻊ .ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2020 – 2018
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ،ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
���ﻤﺴ��ﻴﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 2000ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋ��ﺎﻡ  2020ﻓﻲ ﺧﻤ� ﻣﻨ��ﺎﻁ� ،ﻟﺘﻐﻄﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 10ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2020
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮﺭ "ﺍ" ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮ� ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  160ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻧﻮﺭ " ،"2ﻭﻧﻮﺭ " ،"3ﻭﻧﻮﺭ ""4
ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ  200ﻭ 150ﻭ 170ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻗﺪ ﺗ� ﺗ���ﻤﻴ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻧﻮﺭ " "2ﻭﻧﻮﺭ
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" "3ﻟﺘﻌﻤﻼ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮﺭ" "4ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ.
ﻭﺑﺎﻹ����ﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮ� ،ﻓﻘﺪ ﺳ���ﺎﻋﺪﺕ ﻋﺪﺓ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺸ����ﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ .ﺗﻤ�ﻞ ﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ
ﺇ���ﺪﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸ��ﺠﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴ��ﻤ� ﻟﻠﺨﻮﺍ� ﺑﺈﻧﺸ��ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺑﻴﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺑﺎﻹ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳ���ﻤ� ﻟﻬﻢ ﺑﺈﻧﺸ���ﺎء ﺧﻄﻮﻁ ﻧﻘﻞ ﻟﺮﺑ� ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﺳ���ﺘﺤﺪﺍ� ﻣﺆﺳ���ﺴ���ﺔ ﻣﺴ���ﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ����ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺎء ،ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴ���ﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳ� ﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭ����ﺮﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﺨﺼ���ﻴ� ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ������ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤ� ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳ�������ﺴ��������ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻣ�ﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺼ��ﻔﺔ ���ﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء،
��������ﻋُﻤﺎﻥ :ﺗﻌﺘﻤﺪ ُ
ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻮﻗﻮﺩ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﺼ��������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺳ�������ﻮﻑ ﻳﺆﺩ� ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘ� ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼ�����ﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓ� ﻋﻘﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑ�ﺳ�����ﻌﺎﺭ ﺃﻓﻀ�����ﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼ�����ﻮ� ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ��������ﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ� ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ) (RAECOﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�������ﻠﻄﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً
ﺑﺈﻧﺸ���ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  50ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ �ﻔﺎﺭ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀ���ﻤﻨ� ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴ�������ﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎ� ﺍﻟﺨﺎ� ﺑﺈﻧﺸ�������ﺎء ﺳ�������ﺒﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺸ�������ﻐﻴﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2550ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ً ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2024-2018ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠ� ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻟﻤﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠ�ﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜ�ﺔ ﺍﻟﻌﻤ�ﺎﻧﻴ�ﺔ ،ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋ�ﺎﻡ  ،2030ﺣﻮﺍﻟﻲ  2600ﻣﻴﺠ�ﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %18.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
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ﺍﻟﻴﻤﻦ :ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎ��������ﺮ ،ﺃﻳﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﻋﺘﻤ��ﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺑﺨ��ﺎﺭﻳ��ﺔ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴ��ﻞ ﻣﺜ��ﻞ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺴ�������ﻮﺓ ،ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ�ﺭ� ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
����ﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮ� ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺩﻳﺰﻝ ﻣﺘﻮﺳ���ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀ���ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ.
ﻭﻗﺪّﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  300ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2030ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣ���ﺎﺩﺭ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭ�ﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
البحـث الثاني

ﺣﻮﺍﻟﻲ  1200ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2040 – 2015ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻟ ﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣ��������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪّﺭﺕ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ��ﺎﺕ ﺃﻥ �ﻨﺎ� ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  34ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  18ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  3ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎ�
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴ������ﻴﺔ ﻋﺎﻡ  2010ﺑ�ﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳ������ﺔ ﺟﺪﻭ� ﺇﻧﺸ������ﺎء ﻣﺰﺭﻋﺔ
ﻟﻠﺮﻳ��ﺎﺡ ،ﺑﻘ��ﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  60ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﻤﺨ��ﺎ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜ��ﺎﻧﻴ��ﺔ ﺟﻴ��ﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴ��ﺪ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺰ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺃﻏﻠﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻟﺠ� ﺍﻟﺴ���ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻼﻳﺎ ����ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻓﻮ� ﺃﺳ���ﻄ�
ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ .ﻳﻘﺪﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﺎﺳ�����ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  450ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ،
ﻻ ﺗﺴ����ﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ﺍﻟ���������ﺍ� :ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴ������ﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2017ﺣﻮﺍﻟﻲ  3567ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨ ﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1814ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭ ﻣﺎﺋ ﻴﺔ ،ﻭ�ﻲ ﺳ��������ﺪﻭﺩ ﻣﺮﻭ�
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ﻭﺍﻟﺮﻭ�����ﻴﺮ� ﻭﺳ����ﻨﺎﺭ ﻭﺧﺸ����� ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﻭﺟﺒﻞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﻭﺃﻋﺎﻟﻲ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻭﺳ��ﺘﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ ﻋﻄﺒﺮﺓ ،ﺷ��ﻜﻠﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ��ﻒ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳ�������ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ،ﻓ�� ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴ��ﺪﻭﺩ ﺗﻜﻮ� ﻋﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺃﺷ��ﻬﺮ ﺍﻟﺸ��ﺘﺎء ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ
ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﻒ.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴ������ﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ������ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼ������ﻴﺮ ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2025 – 2018ﻓﻲ ﺇ��������ﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1000ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻤ ﺴﻴﺔ ﻭﻣﺰﺍﺭﻉ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣ ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ،
ﺣﻮﺍﻟﻲ  2814ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺳ�����ﻮ� ﺗﺸ�����ﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 51ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ،ﻣﻨﻬ��ﺎ  % 33ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣ��ﺎﺋﻴ��ﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜ��ﻞ ﺃﻫ� ﻣﺸ��������ﺎﺭﻳ� ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴ����ﻮﺩﺍ� ،ﺣﺎﻟﻴﺎً ،ﻓﻲ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  80ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮﺓ ،ﻭﻓﻲ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  200ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺩﻳﺰﻝ ���ﻐﻴﺮﺓ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ ،ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺩﻳﺰﻝ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ� ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ .ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﻭ 30ﺳﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ،.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳ�������ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ� ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  12ﻭ 15ﺳ�������ﻨﺖ /
ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻣﻤﺎ ﺷ���ﻜﻞ ﻋﺒ�ﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍ����ﻄﺮﺕ ﻻﺳ���ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻮﺭﺩ ،ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻁﻤﻮﺡ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸ���ﺎﺭﻳ� ﺍﻟﻤﺸ���ﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺇﻧﺸ���ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ،ﺑﻘﺪﺭﺓ  15ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﺷ����ﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸ����ﻮﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  .2013ﻭﺗﺒ� ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  30ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ
 .2015ﻭﺑ��ﻠ��� ﻣ��ﺘ��ﻮﺳ���������ﻂ ﺗ��ﻜ��ﻠ��ﻔ����ﺔ ﺍﻟ��ﺘ��ﻮﻟ��ﻴ����ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟ��ﻤ��ﺤ��ﻄ����ﺔ ﺍﻟﺸ���������ﻤﺴ���������ﻴ����ﺔ ﻋ����ﺎﻡ 2015
ﺣﻮﺍﻟﻲ  9ﺳ�������ﻨ���ﺖ  /ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺑﻠ� ﻣﺘﻮﺳ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔ���ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ���ﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄ���ﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴ���ﺔ
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ﺣﻮﺍﻟﻲ ���� 6ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻣﻤﺎ ﺷ���ﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮ����ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺍ����ﻄﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﻘﺪﺭﺓ  50ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺷ��ﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎ���ﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺗﻘﻮﻡ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺈﻧﺸ������ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻻﻧﻮﺍﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 400ﻛﻢ ﺷ�������ﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎ��������ﻤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺣﻮﺍﻟﻲ  195ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ��������ﻮﻑ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %45ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ.
البحـث الثاني

ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ ��� 5.5ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ،.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮ�����ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻻﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻡ  ،2020ﺣﻮﺍﻟﻲ ������� 3.5ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴ������ﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳ ﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  ،% 57ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻞ ��������ﻌﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭ� ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30ﻭ % 35ﻷﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ :ﺍﻋﺘﻤ����ﺪﺕ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺧ�ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2015 – 1990ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴ����ﺪ ﺩﻳﺰﻝ
�������ﻐﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻻﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮ�
ﻋﻠﻰ ﻋﺸ�������ﺮﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻳﺰﻝ ﺗﺘﺮﺍﻭ� ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  5ﻭ 15ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻭﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺭﺍﺑﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮ� ﻋﻠﻰ ��������ﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻳﺰﻝ ،ﻗﺪﺭﺓ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  2.5ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ  ،ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ .ﻭﻧﻈﺮﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺘﻮ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻮﻻﻭﺱ ﺣﻮﺍﻟﻲ ������� 15ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮ�������ﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺭﺍﺑﻮ ﺣﻮﺍﻟﻲ �������� 30ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸ�������ﺮﻭ�
ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻋﻦ �ﺮﻳ� ﺧﻂ ﻧﻘﻞ ،ﺑﻄﻮﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  300ﻛﻢ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ  230ﻙ.ﻑ ،.ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒ� ﺑﺎ����ﺘﻴﺮﺍﺩ �ﺎﻗﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﺑﺴ���ﻌﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ
���� 7ﻨﺖ � ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻭﻗﺪ ﺃﺩ� ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸ���ﺮﻭ� ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2015ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ ﺑﺘﺸ�������ﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺗﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ،ﺃﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ.
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ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴ� ﺗﻜﺎﻟﻴ� ﺍ��������ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﻧ�ﺮﺍ ً ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣ��������ﺎﺩﺭ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻋ��������ﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  150ﻛ� ��������ﺮ� ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺗﻘﻮ�
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗ� ﺍﻟﺤﺎ������ﺮ ﺑ�ﻧﺸ�����ﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ  15ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻠﻼﻛﻮﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳ� ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸ����ﺮﻭﻉ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  100ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺫﺍﺗﻪ .ﻭ����ﻮ� ﺗﺘ����ﻤﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ ،ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  5ﻣﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ������ 7ﻨ� � �.ﻭ ،.�.ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍ������ﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻭﺗﻘﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ .ﻭﻋﻠﻴﻪ������ ،ﻮ�
ﻳﺘ� ﺍ��������ﺘﺨﺪﺍ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻋ���������ﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ .ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ����ﺮﻭﻉ �����ﻮ� ﻳﺸ����ﻤﻞ ﺣﻔﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﺑﺌﺮﺍ ً ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  60ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃ����ﺎ� ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ ����ﻮ� ﺗﻘﻮ�،
ﻋﻨ��ﺪ ﺍ�ﻧﺘﻬ��ﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸ�������ﺮﻭﻉ ،ﺑﻄﺮ� ﻣﺮﺍﺣ��ﻞ ﺃ�ﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﺨ��ﺎ�
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺑﺤﻴ� ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤ����ﺘ�ﻤﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺮﻛﻴ� ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮ�
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ����ﺎ�ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ����ﻴﺘ� ﺍ����ﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍ�ﺑﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ����ﻴﺘ� ﺣﻔﺮﻫﺎ ����ﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ) 15ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ(.
ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ :ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺟﺰﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺇﻧﺠﻮﺍﻥ
ﻭﻣﻮﻫﻴﻠﻲ .ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻳﺰﻝ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ .ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﻮﺍﻟﻲ  20ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺸ�������ﺮﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺗﺘﺮﺍﻭ� ﻗ��ﺪﺭﺍﺗﻬ��ﺎ ﻣ��ﺎ ﺑﻴﻦ  1.5ﻭ 2.5ﻣﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺗﻌﻤ��ﻞ ﻛﻠﻬ��ﺎ ﻋﻠﻰ �ﻳ��� ﺍﻟ���ﺎ� ﺍﻟﺨﻔﻴ�،
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺇﻧﺠﻮﺍﻥ
ﻭﻣﻮﻫﻴﻠﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻭﺗ��������ﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ
ﺣﻮﺍﻟﻲ �������� 35ﻨ� � �.ﻭ .�.ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠ�ﺎﻳﺔ� ،ﺎ��������ﺔ ﺑﺎﻟﻨ��������ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
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ﻭﻓﻲ ﺳ�����ﺒﻴﻞ ﺗﺨ�ﻴﺾ ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺍﻻﺳ�����ﺘﻐﻨﺎ� ﻋﻦ ﺍﺳ�����ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺑ��ﺮﺍ� ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳ��ﺎﺕ �ﺪﻭﻯ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﺴ��ﺐ ﻭﺳ��ﺎ�ﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻟﺴ����ﺪ ﻛﻞ ﺃﻭ �ﺰ� ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎ�ﺎﺗﻬﺎ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴ����ﺒﺔ ﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻲ ﺍﻧﺠﻮﺍﻥ ﻭﻣﻮﻫﻴﻠﻲ ،ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎ�ﻲ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ" ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭ���ﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ��ﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 10ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺳ������ﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗ�ﻌﺔ ﺣﻴ� ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻜﻠ�ﺔ
ﺍﻟﺴ��ﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  4ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ /ﻙ.ﻭ .ﻣﺮﻛﺐ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﺼ��ﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻀ��ﺎﺭﻳ�
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،ﺑﺎ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧ� ﺳ��ﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  4ﺃ���ﻬﺮ،
البحـث الثاني

ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﻫﻄﻮﻝ ﺃﻣﻄﺎﺭ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳ��������ﺔ ﺑﺪﺍ�ﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺜﻼ� .ﻭﺧﻠﺼ����ﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ����ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧ� ﺑﺎﻟﺮ�� ﻣﻦ ﻭ�ﻮﺩ
ﺭﻳﺎ� ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﺍﻟﺜﻼ� ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳ����ﺮﻋﺔ ﺗﻠ� ﺍﻟﺮﻳﺎ� ﺗﺘﺠﺎﻭ�  40ﻣﺘﺮ /ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟ�ﺘﺮﺍﺕ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴ��ﺘﻠﺰﻡ ﺗﺼ��ﻤﻴﻤﺎ ً ﺧﺎ���ﺎ ً ﻟﻸﺑﺮﺍﺝ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗ�ﺎ� ﺍﻟﺘﻜﻠ�ﺔ ﺍﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼ���ﻮﺭﺓ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻧﺴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳ��ﺔ ﺑﺪﻳﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟ�ﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ :ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﺰﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ �ﺮﻳﻖ ﺇ������ﺎﻓﺔ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ
ﺃ�ﻨﺎ� ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻻﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃ�ﻨﺎ� ﺍﻟﻤﺴ��ﺎ� ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻭ���ﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ��ﺔ ﺃﻥ
ﺗﻜﻠ�ﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ� ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺳ������ﺘﻜﻮﻥ ﺑﺤﺪﻭﺩ  28ﺳ������ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳ������ﺘﻜﻮﻥ
ﺑﺤﺪﻭﺩ  35ﺳﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﻌﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ �ﺪﻭﻯ ﺇﻧﺸ���ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ.
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 .5ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

6

ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ �ﻧﺸ�����ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸ��ﺮﻭ� ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍﻹﺷ�������ﻌﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻀ���ﻮﺋﻴﺔ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴ���ﺤﺐ ﻋﻠ� ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻗﺮﺑ� ﻣﻦ ﺷ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﺳ���ﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ،ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ
ﺃﺧﺬ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ،
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ،ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸ���ﺮﻭ� ﻭﺟﺪﻭﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘ����ﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 1ﺳ������ﻨﻮﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺸ������ﺮﻭ� ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  20ﻋﺎﻣﺎً .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ������ﺒﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻓﻴﻠ�ﻡ ﺃﻳﻀ��ﺎ ً ﻋﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﻟﺴ��ﺮﻋﺔ ﻭﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺃﻓﻀ��ﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳ��ﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ �ﺎﺑﺘﺔ ،ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻣﻦ  10 – 7ﻣﺘﺮ /ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻬﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء �ﻻ ﺧﻼﻝ
ﺳ�����ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺳ�����ﺤﺐ ﻓﻮ� ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻀ�����ﻮﺋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ �ﻧﺸ�����ﺎء
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘ������ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ،ﻋﻠ� ﻫﻴ�ﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺟ�ﺋﻴﻦ� ﺧﻼﻳﺎ ﺿ�����ﻮﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻳ�ﻝ ﺗﺴ�����ﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎء ﺃ�ﻨ��ﺎء ﺍﻟﻠﻴ��ﻞ ،ﻣﻤ��ﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄ��ﺔ ﻟﺘ��������ﺒﺢ ﺗﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻨﻬ��ﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 9
ﺳﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  4ﺳﻨﺖ/ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻣﺴ�������ﺎﻭ� ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻨﺨﻔﺾ �ﻟ� ���ﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ .ﻭﻋﻠﻴ� ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠ� ﺷ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
�ﻧﺸ�����ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘ�ﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗ������� ﻋﻠ� ﺍﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ،ﺣﺘ� ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

 . 6ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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ﻭﻛﺎﻧ� ������ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ� ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�����ﺎﺑ� ،ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ  % 25ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ
�ﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼ�������ﻰ ﻗﺪ ﺗﻤ� ﺯﻳﺎﺩﺗ� ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 50ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﺘﺤﺴ�������ﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻣ� ﺍﻟﺘﻨﺒ�
ﺑﺎﻷﺣﻤﺎﻝ ،ﻭﺗﺤﺴ�����ﻦ ﺳ�����ﺮﻋﺔ ﺍﺳ�����ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰ� ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺓ
ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻳﺎﺗ� ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮﺽ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴ�����ﺘﻮ� ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
البحـث الثاني

 .6ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳــــــﺔ

7

 1.6ﻧﻅﺭﺓ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
�������ﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) �2017 – 2009ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴ������ﺘﻮ� ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎ�������ﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳ�������� �ﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﻮﺍﻟﻲ % 80
ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  % 50ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 40
 %ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ .ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ���ﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭ� ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩ� ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴ���ﺐ
ﺍﺳ�������ﺘﻐ�ﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭ� ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 70ﻋﺎﻡ  2006ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 % 20ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﺍﻷ�ﻴﺮﺓ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔ��������ﻞ ﺃﻥ ﻳﺘ� ﺗﺸ�������ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  % 60ﻭ %90ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺃﻗﻞ ،ﺇﺫ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1.8
ﻭ 3.5ﺳ������ﻨ�� ﻙ.ﻭ.ﺱ ،.ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2ﻭ 3ﺳ������ﻨ�� ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ .ﻭﺳ������ﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻜﻠ ﻔﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ�������� ﺗﻜﻠ ﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟ ﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤ ﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟ ﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﻤﻞ ﺑﻨ ﻈﺎﻡ ﺍ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺔ
ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ.

 . 7ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ  ،2018ﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ "ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".
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ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺨﻔ��ﺎ� ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔ��ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ﻟﻢ
ﻳ����ﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﺨﻔﺎ� ﻣﺸ���ﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺃﺳ���ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ����ﻬﺪﺕ �ﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ����ﻤ�����ﻴﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳ����ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳ����� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻦ
�ﻤﻴﻊ ﻣ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﻨ���ﺒﺔ  % 51ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2006ﻭﺑﻨ���ﺒﺔ  % 24ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2017 – 2011ﻭﺑﻨ������ﺒﺔ ﻣﺸ�����ﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟ������ﺒ�
ﺍﻟﺮﺋﻴ�������ﻲ ﻓﻲ �ﻟ� ﺇﻟﻰ ﺃﻥ �������ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ������ﻤ�������ﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎ����ﺮ���� ،ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ����ﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑ�ﻧﺸ���ﺎء )ﺃﻭ
ﺍ�ﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ( ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﻻﺳ�������ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎ� ﺃﻭ ﺃ�ﻨﺎء ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣ�����ﺘﻮ� ﺍﺣﺘﻴﺎ�ﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﺪ� �����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳ����ﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﺳ����ﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 115ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ،% 150ﻭﻣ��ﺎ ﻳﻘ��ﺎﺑﻠ��ﻪ �ﻟ��� ﻣﻦ �ﻳ��ﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ.
ﻭﻋﻠ ﻴﻪ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺣﺎﻟ ﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠ ﻔﺔ ﺍﻟﺒ ﻄﺎﺭ ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ��������ﺘ ﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ�������ﻤ��������ﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍ�ﺣﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﻠﺤﻈﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭ� ﺍﻟﺮﻳﺎ� ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺳ�������ﺮﻋﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎ�
ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﻔﺎ�� ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤ���ﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤ���ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺪ
����ﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2017 – 2010ﺍﻧﺨﻔﺎ����ﺎ ً ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 250ﺩﻭﻻﺭ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  1200ﺩﻭﻻﺭ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﺎﻡ  .2010ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ���ﺘﻤﺮ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎ� ﻓﻲ ﺗﻠ� ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘ���ﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  100ﺩﻭﻻﺭ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﻋﺎﻡ .2030
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳ��� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ��ﻤ���ﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﻣﻦ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﺳ���ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﻋﺎﻡ 2017ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5ﺳ���ﻨﺖ /ﻙ.ﻭ.ﺱ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﺍﺗﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﺳ��ﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍ��ﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻮﺳ��� ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ��ﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
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 2-6ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2030 – 2018ﺑ�ﻧﺸ��������ﺎ� ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  63.2ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  39.8ﺟﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ) (%62.9ﻟﻤﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﺑ��ﺎﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴ��ﺔ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  22.2ﺟﻴﺠ��ﺎ ﻭﺍﺕ
) (% 35.1ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  1.2ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ) (% 2ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .ﻭﺑﺎ����������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
البحـث الثاني

ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﺟﻴﺠﺎ
ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  ،2017ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ���������ﻞ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤ��ﻞ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﺎﻡ  2030ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  73ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺸ����ﻜﻞ  % 15ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  % 5.3ﻋﺎﻡ .2017
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺤﻄ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤ��ﻞ ﺑ��ﺎﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ،ﺍﻟﺠ��ﺪﻳ��ﺪﺓ ﻣﻨﻬ��ﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  170ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ���������ﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 %81ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  % 2.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬ� ﺍﻟﻨﺴ����ﺒﺔ �����ﺘﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺑﻜ�ﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴ����ﺐ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃ������ﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭ� ﺗﺸ�����ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺑ�ﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴ�����ﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﻦ  %50ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ���ﺒﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃ����ﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺗﺸ���ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺑ�ﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻫﺬ� ﺍﻟﻨﺴ���ﺒﺔ
ﻋﻦ  %30ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗ�ﻔﻴ� ﺍ��������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ،
ﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎ� ،ﺑﻤ��ﺎ ﻳﻌ��ﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  750ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎﻓ� ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ ،2030
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎ���ﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ّﺤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  200ﺃﻟﻒ ﻓﺮ�����ﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎ� ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ� ،ﺗﺸ����ﻤﻞ ﺗ�����ﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭ�����ﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗ�ﻔﻴ� ﺍﻧﺒﻌﺎ�ﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟ�����ﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴ�ﺔ .ﻭ�����ﻮ� ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ
ﻧﺴﺐ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
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ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﺎﻥ  % 50ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 45ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  % 37ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  % 30ﻓﻲ ﻛ���ﻞ ﻣﻦ ﻣ��������ﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻭﺃﻥ
ﻋ ﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  10ﻭ % 20ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍ�ﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ُ
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸ��������ﺎﺭ �ﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﺮﺿ��������ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗ��ﺪ ﺗ�ﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻄﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﺑ��ﺎﺳ�������ﺘﺨ��ﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ
ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸ���ﺎﺭﻫﺎ ﻭﺣ����ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳ���ﻮ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ �ﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻩ.
ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﻣ�������ﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣ�������ﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸ�������ﻤﺴ�������ﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ً ﺑﻤﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺳ�������ﺪ ﻣﺎﻧﻨﺘﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ �ﻄﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭ� ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺰﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ�����ﻤﺴ�����ﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑ������ﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺸ��ﻤﺴ��ﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺳ��ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺸ��ﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻴﺔ،
ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳ����ﻄﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸ����ﻜﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸ����ﻤﺴ����ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ �ﻧﺸ���ﺎ�ﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ���ﻮﺩﺍﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺸ���ﺎﻛﻞ ﻟﻠﺸ���ﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴ���ﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳ���ﺘﻈﻞ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻘﻠﺔ ﺃﻭ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺋﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴ�������ﺘﻔﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭ� ﻣﻦ ﻣﺸ�������ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴ�����ﺘﻮ� ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳ�����ﻮ�
ﺗﺴ�����ﺘﻔﻴﺪ ﺷ�����ﺒﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤ������ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺷﺒﻜﺘﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺗﺰﺍﻥ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺳ������ﻮ� ﺗﺴ������ﺘﻔﻴﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸ������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
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ﻭﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺇ�ﺸ��ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻓﻮﻟﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗ�ﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷ�������ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻴﻬﺎ� ،ﻈﺮﺍ ً ﻷﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺸ�����ﻜﻞ ﺳ�����ﻮ� ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 10ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ�����ﺒﻜﺔ ،ﻭﻷﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺃﻗﺼ��ﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼ��ﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻭﺳ��ﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿ��ﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ً ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸ��ﻲء ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﺑ�ﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ  5600ﻣﻴﺠ�ﺎ ﻭﺍﺕ ،ﺳ�������ﻮﻑ ﻳ�ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴ�ﻞ ﺍ�ﻋﺘﻤ�ﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ
البحـث الثاني

ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ،
ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺷ��ﺒﻜﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻟﺤﻈﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍ�ﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ .ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ً ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﺤﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺘﺢ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺑﺴ���ﻦ ﺍﻟﺘﺸ���ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴ���ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸ���ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎ� ﺍﻟﺨﺎ� ﻓﻲ ﺇ�ﺸ���ﺎء ﻣﺸ���ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴ�����ﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿ�����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷ�����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺳﻮﺍ ًء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﺒﺎﺕ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ.
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ﺧﺎﻣﺳﺎً :ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺯ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺼﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ

 ﺳﺘﻈﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺳﺘﻈﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ً ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ  %80.2ﺇﻟﻰ %73.3

ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻟﻰ  %59ﻋﺎﻡ .2040

ﻋﺎﻡ .2040

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻰ  56ﻣﻠﻴﻮﻥﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﻣﻦ  80ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ

ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻔﺾ

 86ﻡ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  2040ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ

ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ  %29.7ﺍﻟﻰ .%25.3

ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻰ .%21.3

ﺍﻟﻐﺎﺯ

ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻁ ﻡ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻰ  3.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻁﻥ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  4.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ

ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻰ

ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ  %22.9ﺍﻟﻰ .%25.7

.%25.7

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻁ ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ 3.6

ﺍﻟﻰ  4.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻁ ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ  %14.7ﺍﻟﻰ .%31.2

 %14.7ﺍﻟﻰ .%21

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻰ 688ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁ ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  971ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁ

 1.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻁ ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ

ﻡ ﻥ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻰ .%9.7

 %5.1ﺍﻟﻰ .%5.7
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺼﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ﻣﻦ
 %64.9ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  %49.3ﻋﺎﻡ .2040

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ﺍﻟﻰ  %20.3ﻋﺎﻡ
.2040

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

البحـث الثاني

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﻂﻣﻦ  940ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ 527

ﺇﻟﻰ  196ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ

ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﻣﺰﻳﺞ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ  %3.7ﺍﻟﻰ .%1.3

ﻣﻦ  %3.7ﺍﻟﻰ .%0.5

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯﻣﻦ  5856ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ

ﺇﻟﻰ  5359ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ

 9071ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺭﻏﻢ

ﻣﻌﻪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ

ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻰ .%14.5

 %22.8ﺍﻟﻰ .%22.4
 -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ  6351ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ  24585ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ ،2040

ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ  16752ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ

ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ

 ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻰ .%66.3

ﻣﻦ  %24.8ﺍﻟﻰ .%41.5
 -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ  3725ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ 2017

ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ  4960ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ ،2040

ﺇﻟﻰ  4960ﺗﻴﺮﺍ ﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺭﻏﻢ

ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ

ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ %10.3

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻰ .%13.4

ﺍﻟﻰ .%9.2
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ

ﻭﺳﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  92.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ

ﻭﺳﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻰ  68.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ

 2017ﺍﻟﻰ  103.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ .2040

.2040

 -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء

ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ

ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻣﻦ  39.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ 2017

ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﻦ  39.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ

ﺍﻟﻰ  29.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  .2040ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ

 2017ﺍﻟﻰ  46.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ

ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻰ  %43.9ﻋﺎﻡ

ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %42.7ﻋﺎﻡ

.2040

 2017ﺍﻟﻰ  %44.8ﻋﺎﻡ .2040
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻚ ﻣﻦ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻚ 53.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  57.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﺍﻟﻰ  38.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ
ﻱ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻦ  %57.3ﻋﺎﻡ  2017ﺍﻟﻰ  %55.2ﻋﺎﻡ .2040

ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %57.3ﻋﺎﻡ
 2017ﺍﻟﻰ  %56.1ﻋﺎﻡ .2040

 -ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )2018

) (2040 – 2018ﺍﻟﻰ  2.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ

–  (2040ﺍﻟﻰ  2.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ

ﻋﺎﻡ  2017ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  %20.1ﻣﻦ

 2017ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  %12.9ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ  11.4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.

ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ  16.4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ  -ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )– 2018

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2040 – 2018

 (2040ﺍﻟﻰ  8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2017

ﺍﻟﻰ  12.8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2017

ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %70.3ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %78ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

 ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
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 (2040ﺍﻟﻰ  8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2017
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ﺍﻟﻰ  12.8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2017
ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %78ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %70.3ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻣﺴﺘﺤﻮﺫﺍالعربي
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 ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ
 ﺇﻥ ﻣﺳ��������ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ
134

ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ،ﻭﺍﻻﺷ��������ﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﺳ���ﻭﻡ ﺍﻟﺿ���ﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿ���ﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳ���ﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ،
ﻓﺿ�����ً ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺷ����ﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ����ﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻷﺳ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
 ﺗﺷ����ﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺻ����ﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑ�ﻧﻬﺎ ﺃﺻ����ﺑﺣﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﻭﺗﺣﺗﻝ ﺟﺯءﺍ ً
البحـث الثاني

ﻣﻬﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺁﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ
ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ.
ﻭﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺯﻳﺞ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ.
 ﺗﻣﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿ��������ﺭ ﺑﻣﻔﺗﺭﻕ ﻁﺭﻕ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ
ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳ�������ﺗﻬﻠﻛﺔ ﺩﻋﻣﺎ ً ﺳ�������ﺧﻳﺎ ً ﻭﺗﺷ�������ﺟﻳﻌﺎ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻟﺻ�������ﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻓ�ﻥ ﺍﻟﺗﻭﺳ������ﻊ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻳﺟﺎﺑﻪ ﺑﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺑﻌ� ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎ�ﻝ ﻭﺍﻟﺗﺿ����ﺧﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﻭﻥ ﺑﺧﺻ����ﻭ� ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳ����ﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺫﻟ�
ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ:
 ﻭﺻ���ﻭﻝ ﺑﻌﺽ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺍﺣﻝ
ﻧﺎﺿ��ﺟﺔ ﻭﻣﺳ��ﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺳ��ﺗﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ ﺑﺣﻳ� ﻳﺻ��ﻌﺏ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ
ﻓﻲ ﻣﺳ������ﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳ������ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻲ ﻭﺍﻗﺗﺻ���������ﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺟﻡ
ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ.
 ﻻ ﻳﻧﺣﺻ����ﺭ ﺗ�ﺛﻳﺭ ﺃﺳ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻭﺗﺣﺳ����ﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،ﺑﻝ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳ��������ﻌﺎﺭ ،ﺑﺎﻷﺧ� ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺍً،
ﺳ�������ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳ�������ﺎﺕ ﻣ�ﺛﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻ�������ﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻠ� ﺍﻟﻣﺷ�������ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻁ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ.
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 ﺇﻥ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻷﺧﺭ� �ﺍﻟﺷ��ﻣﺳ��ﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﺟﻭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩ ﻭﺍﻟﺟﺯﺭ( ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻬﺩ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻧﻣﻭ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺣﻭﺍﻟﻲ  %2ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺄﺭﺿﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟﺩﺍ ً ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺳ������ﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻻ ﺗﺷ������ﻛﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍ ً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﺯﻳﺩ ﻧﺳ��ﺑﺗﻬﺎ ﻋﻥ  %7ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺻ��ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2040
 ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻭﻓ� �ﻟﻳﺎﺕ ﻭﺃﺳ���ﺎﺳ���ﻳﺎﺕ ﻋﻭﺍﻣﻝ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ ،ﻗﺩ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ
ﺗﺯﺍﻳﺩ ﺗﺩﻓ� ﺍﻻﺳ�������ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺻ�������ﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﺑﺎﻹﺿ�������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻭﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻ����ﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻬﺎ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺑﺎﻷﺧﺹ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ.
 ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﺿ����ﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻ����ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻭﺍﻻﺣﺗﺑﺎ� ﺍﻟﺣﺭﺍﺭ� ﻗﻠ� ﺑﺎﻟﻧﺳ����ﺑﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﺃﻭﺑﻙ
ﻭﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿ������ﺎ� ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻙ ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﺣﺗﺎ� ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳ������ﻳ� ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻟﻠﻭﺻ��ﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻭﻝ ﺟﺫﺭﻳﺔ ﻭﺑﻳﺋﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻧﻅﺎﻓﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳ� ﻋﻠﻰ ﺣﺳ��ﺎﺏ ﺍﻟﺻ��ﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ .ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺻ����ﺩﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻹﺷ����ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﺻ����ﻁﻳﺎﺩ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ
ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻛﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺍﻟﺿ������ﺎﺭﺓ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﺑﺎﻹﺿ������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ������ﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ ﻹﻁﺎﻟﺔ ﻋﻣﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ.
 ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳ����ﺗﻬﻠﻛﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ����ﻳﺔ ﻭﺑﺻ����ﺭﺍﺣﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺩ� ﻣﻥ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﻭﺗﺷ����ﺟﻳﻌﻬﺎ
ﻟﺻ��������ﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻫﻭ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺷ��������ﺭﻕ
ﺍﻷﻭﺳ����ﻁ .ﻭﻳﺑﻌﺙ ﺫﻟﻙ ﺑﺭﺳ����ﺎﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿ����ﺎ� ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺳ����ﻳﺳ����ﺗﻐﻧﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﻛﻣﺻ����ﺩﺭ ﺭﺋﻳﺳ����ﻲ ﻋﺎﺟﻼ ﺃﻡ �ﺟﻼً ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺳ����ﺗﻐﻼﻝ ﻓﺭﺻ����ﺔ ﺃﺳ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻗﺗﺻ���ﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺑﺻ���ﻭﺭﺓ ﻣﺳ���ﺗﺩﺍﻣﺔ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﺗﻭﺍﺯﻧﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻ���ﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ.
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ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺩﺭﻭﺳﺔ ﺑﻬﺩﻑ
ﺍﻹﻟﻣﺎﻡ ﺑﺗﻘﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﻟ�ﻣﺟﺎ�ﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻓﻳﻬﺎ �ﺳ���ﺗ��ﻝ ﺗ�� ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺑ�� ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻋﺿ�����ﺎء ﺃﻭ ﻟ�ﻣﺳ�����ﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗ�ﺭﻳﺭ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻁﺑﻳ�ﻲ ﻟ�ﺗﺻ�����ﺩﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻷﺧﺭﻯ.

البحـث الثاني
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ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
 ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﺎﻡ .2018 ﻋﻠﻲ ﺭﺟﺏ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻭﻝ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭﺍﻷﻋﺿﺎء ،ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭﺍﺑﻙ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،127ﺧﺭﻳﻑ .2008

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
- IEA, World Energy Outlook 2018.
- OPEC, World Oil Outlook 2018.
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ﺍﻟﻣﻼﺣﻖ
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ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ� (0.6) (0.6) 100 100 1753 1753 100 100 2008 2008
1.4 1.4 100 100 916 916 100 100 668 668
ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ� 0.1 0.1 100 1002694 2694100 1002623 2623
ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ�

ﺃ��������ﺎ
ﺃ��������ﺎ
����ﺍﻷ����ﻂ
����ﺍﻷ����ﻂ
ﺍﻟ�� ﺍﻟ��
ﺃ������ ��ﺎﺃ������ ��ﺎ
ـﺪل%اﻟﻨﻤ ــﻮ %
 2040 2040ﻣﻌ ــﺪل ﻣاﻟﻨﻌ ـﻤ ــﻮ
ـﺪل%اﻟﻨﻤ ــﻮ %
 2040 2040ﻣﻌ ــﺪل ﻣاﻟﻨﻌ ـﻤ ــﻮ
ـﺪل%اﻟﻨﻤ ــﻮ %
 2040 2040ﻣﻌ ــﺪل ﻣاﻟﻨﻌ ـﻤ ــﻮ
2017 2017
2017 2017
2017 2017
����������
�������������� ����% %
����������
���� ����
���������
������������� ����% %
���������
���� ����
���������
���� %
���� %
���������
���������
���� ����
2040‐2017
����������2040‐2017% %
2040‐2017
���������2040‐2017% %
2040‐2017
���������2040‐2017% %
������� �������4.5 4.5 0.8 0.8 9 9 0.4 0.4 3 3
������� �������(0.1) (0.1) 7.7 7.7 100 10012.2 12.2101 101
������� �������
(0.3) (0.3) 14.5 14.5 148 148 17.2 17.2 157 157
������1.5 1.5 37.2 37.2 446 446 43.1 43.1 319 319ﻂ ������ﻂ
������2.0 2.0 22.6 22.6 294 29422.3 22.3185 185ﻂ ������ﻂ
������ﻂ ������ﻂ
0.1 0.1 18.6 18.6 190 190 20.6 20.6 188 188
����������� ���
����������� ���
� ��� � ���2.1 2.1 54.9 54.9 658 658 55.7 55.7 412 412
����������� ���
����������� ���
� ��� � ���3.3 3.3 19.6 19.6 255 25514.6 14.6121 121
����������� ���
����������� ���
��� � ��� �
0.4 0.4 52.1 52.1 531 531 52.8 52.8 481 481
����ﺍ��� �����0.2 0.2 85.3 85.3 869 869 90.7 90.7 826 826
����ﺍ��� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟ���ﻗ ��ﺎﻟ��ﺍﻟ�ﻗ �
����ﺍ��� �����1.8 1.8 92.8 92.8 1113 1113 99.2 99.2 734 734ﺇ��� ﺇ�
����ﺍ��� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟ���ﻗ ��ﺎﻟ��ﺍﻟ�ﻗ �
����ﺍ��� �����2.1 2.1 50.0 50.0 649 64949.1 49.1407 407ﺇ��� ﺇ�
����ﺍ��� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟ���ﻗ ��ﺎﻟ��ﺍﻟ�ﻗ �
ﺇ��� ﺇ�
1.1 1.1 2.7 2.7 28 28 2.4 2.4 22 22
�������������� ����
�������������� ����
� ������ � ������2.0 2.0 0.3 0.3 3 3 0.3 0.3 2 2
�������������� ����
�������������� ����
� ������ � ������5.3 5.3 2.7 2.7 35 35 1.2 1.2 10 10
�������������� ����
�������������� ����
������ � ������ �
3.7 3.7 2.1 2.1 21 21 1.0 1.0 9 9
11.4 11.4 0.9 0.9 11 11 0.1 0.1 1 1ﻁ��������ﻁ�������������
1.0 1.0 38.8 38.8 504 50448.6 48.6403 403ﻁ��������ﻁ�������������
ﻁ��������ﻁ�������������
�������������
�����ﺃ����� 19.5 19.5 3.9 3.9 47 47 0.1 0.1 1 1ﻁ���������ﻁ����������ﺃ
�������������
�����ﺃ����� 13.3 13.3 7.8 7.8 101 101 0.7 0.7 6 6ﻁ���������ﻁ����������ﺃ
ﻁ���������ﻁ����������ﺃ
�������������
�����ﺃ����� 21.7 21.7 2.5 2.5 25 25 0.0 0.0 0 0
�ﺎ��ﺍﻟ���� ����� 3.9 3.9 7.3 7.3 74 74 3.4 3.4 31 31
�ﺎ��ﺍﻟ����� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ�
�ﺎ��ﺍﻟ���� ����� 12.6 12.6 5.1 5.1 61 61 0.5 0.5 4 4ﺇ�� � ﺇ�� �
�ﺎ��ﺍﻟ����� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ�
�ﺎ��ﺍﻟ���� �����1.9 1.9 49.3 49.3 640 64050.5 50.5419 419ﺇ�� � ﺇ�� �
�ﺎ��ﺍﻟ����� �����
�ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎﻟ��ﺍﻟﻄﺎﻗ�
ﺇ�� � ﺇ�� �
1.5 1.5 7.5 7.5 76 76 5.9 5.9 54 54
�ﺔ�ﺍﻟ����� ��ﺔ
�ﺔ�ﺍﻟ������ ��ﺔ
12.3 12.3 2.1 2.1 25 25 0.3 0.3 2 2ﺍﻟﻄﺎﻗ� � ﺍﻟﻄﺎﻗ�
�ﺔ�ﺍﻟ����� ��ﺔ
�ﺔ�ﺍﻟ������ ��ﺔ
4.7 4.7 0.8 0.8 10 10 0.4 0.4 3 3ﺍﻟﻄﺎﻗ� � ﺍﻟﻄﺎﻗ�
�ﺔ�ﺍﻟ����� ��ﺔ
�ﺔ�ﺍﻟ����� ��ﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗ� � ﺍﻟﻄﺎﻗ� �
0.5 0.5 100 100 1019 1019 100 100 911 911
2.1 2.1 100 100 1199 1199 100 100 740 740
2.0 2.0 100 1001299 1299100 100829 829
ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ�
ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ�
ﺍ���� ��ﺎﻟ�ﺍ���� ��ﺎﻟ�
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%
37.9
22.4
15.4
75.8
2.8
8.2
7.8
18.7
5.5
100

ﺍ������ﺎﻟ� ﺍﻟ�����ﺎﻟ��
2040
2017
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
ﻣ�����ﻥ ﻁ ﻡ ﻥ
ﻣ�����ﻥ ﻁ ﻡ ﻥ
2040‐2017
%
3810
27.6
3749
ﺍﻟ�����
0.5
4322
29.7
4032
ﺍﻟ����ﻂ
1.0
3.0
4396
22.9
3107
ﺍﻟ�������ﺍﻟ�ﺒ������
1.1
12528
80.2
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ����� ﺍ�ﺣ������� 10888
533
2.6
353
ﺍﻟ���� ��ﺔ�ﺍﻟ�����������ﺔ
2.0
1827
10.2
1385
����ﺔ������ﺔ
1.0
1222
1.9
254
�����������������ﺃ�����
7.4
2.9
3582
14.7
1992
������ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎ� ﺍﻟ���������
5.5
971
5.1
688
ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ�������ﺔ
1.5
17081
100
13568
ﺍ������ﺎﻟ�

البحـث الثاني

ﻣﻼﺣﻈ��ﺔ  :ﺍﻷ�����������ﺍ����ﺍ�������������ﻟﺒﺔ.

ﺁ����ﺎ �ﺍﻟ�����ﻂ ﺍﻟ� ��ﺎ��
2040
2017
ﻣ�����ﻥ ﻁ ﻡ ﻥ  %ﻣ�����ﻥ ﻁ ﻡ ﻥ
3108
47.7 2763
ﺍﻟ�����
1838
25.2 1457
ﺍﻟ����ﻂ
1267
11.0
637
ﺍﻟ�������ﺍﻟ�ﺒ������
6213
83.9 4857
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ����� ﺍ�ﺣ�������
227
2.5
142
ﺍﻟ������ﺔ�ﺍﻟ�����������ﺔ
672
9.2
534
����ﺔ������ﺔ
636
2.1
124
�����������������ﺃ�����
1535
13.8
800
������ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎ� ﺍﻟ���������
453
2.3
132
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟ�������ﺔ
8201
100
5789
ﺍ���� ��ﺎﻟ�

اﻟﻤﺼ ـ ــﺪر ��� � ��� ������� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� ������� :م .2018

%
22.3
25.3
25.7
73.3
3.1
10.7
7.2
21.0
5.7
100

ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040‐2017
0.1
0.3
1.5
0.6
1.8
1.2
7.1
2.6
1.5
1.0
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2017
%
9.6
24.2
25.9
19.7
18.1
9.0
18.5
11.8
35.9
19.3

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

2017
%
0.9
6.8
4.7
4.2
17.3
9.7
3.9
10.3
1.0
4.9

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺍﻟﺸ��ﺮ� ﺍﻷﻭ���ﻂ
2017
%
0.1
7.9
13.3
6.7
0.6
0.1
0.4
0.2
0.3
5.5

2040
%
1.0
6.8
5.2
4.5
18.9
10.0
4.3
9.4
1.8
5.4
2040
%
0.2
10.3
15.0
8.9
0.6
0.6
3.8
1.7
2.6
7.0

2040
%
4.4
9.4
11.1
8.5
12.6
13.5
15.8
14.1
19.2
10.3

2017
%
8.9
15.7
16.2
13.5
14.7
12.9
26.0
14.9
35.3
14.8

2017
%
4.2
4.7
15.5
7.6
6.2
0.6
0.0
1.6
7.8
6.7

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ������ ﺍ������ﺭ�
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
�����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��������
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭﻳ��ﺔ
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺃﻭﺭﻭﺁ���ﻴﺎ

2040
%
3.9
4.4
12.1
6.9
5.3
1.1
2.0
2.1
7.8
6.0

ﺍﻟ�����ﻭ� ����1
�����ﺭ ����ﺔ ���� �������ﺔ �ﻭﻟﻴ��ﺔ ���� �����ﺎﻟ� ﺍﻟ����� ﺍﻟ���ﺎﻟ�� ����� ����ﺎ�ﺭ ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ������� ���ﻴ�ﺎﺭﻳ� ﺍﻟ�ﻴﺎ���ﺎ� ﺍﻟ��ﻳ����
ﺃﻭﺭﻭ��ﺎ
ﺃ�ﺮﻳ���ﺎ ﺍﻟ������ ﻭﺍﻟ����ﻴ��ﺔ
ﺃ�ﺮﻳ���ﺎ ﺍﻟﺸ���ﺎﻟﻴﺔ
2040
%
6.3
19.7
22.1
16.5
13.5
10.4
13.7
12.0
21.0
15.8

2017
%
2.7
4.6
3.9
3.7
2.8
29.1
2.4
21.0
0.4
6.1

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
2040
%
2.6
6.8
5.8
5.2
6.6
27.6
8.3
17.9
1.0
7.6
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2017
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ﺍﻹ�ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟ���ﺎﻟﻤﻲ

البحـث الثاني

ﺁ����ﺎ ﻭﺍﻟﻤ����ﻂ ﺍﻟ���ﺎﺩﻱ

2017
%
73.7
ﺍﻟﻔﺤﻢ
36.1
ﺍﻟﻨﻔﻂ
20.5
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
44.6
��ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟ�����ﺩ ﺍ�������ﻱ
40.2
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
38.6
������������
48.8
��������������������
40.2
��ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟﻤ�����ﺩ�
19.2
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭ���ﺔ
42.7
ﺍﻹ�ﻤ���ﺎﻟﻲ
������ﺔ ��ﺍ������������ﺍ����ﺍ������ﻨ������ﻟ��.

2040
%
81.6
42.5
28.8
49.6
42.6
36.8
52.0
42.9
46.7
48.0
ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟ�����ﺍﻟ������
��ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟ�����ﺩ ﺍ�������ﻱ
ﺍﻟ�������ﺍﻟ������������
������������
��������������������
��ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟ�ﺎ���ﺎ� ﺍﻟﻤ�����ﺩ�
ﺍﻟ�ﺎ���ﺔ ﺍﻟ��ﻭ���ﺔ
ﺍﻹ�ﻤ���ﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺼ ـ ــﺪر ��� � ��� ������� ��� ����� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� ������� :م .2018

2040
%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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������ ��ﺎ ﺍﻟ�� ��ﺎﻟ�ﺔ
2040
2017
�����ﺍ �ﺍ� � �ﺎ�ﺔ ����� %ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
15.2 920 27.1 1416
���ﺤ���
0.2
11 1.5 77
������ﻂ
33.1 2003 30.0 1569
�� ������������ ���
ﺇ���ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ ���� ﺍ�������� 48.4 2934 58.5 3062
13.8 833 14.1 740
���� ��������ﺮ����� ����
2.3 142 1.7 90
������������
13.1 796 5.6 291
������
0.9
55 0.5 24
��������� ���
8.1 490 1.3 70
�������������� ���
0.3
18 0.1
3
ﺃ����������ﺮ����������� ���
0.1
7
0.0
0
ﺑﺤﺮﻱ
ﺇ�� �ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� �ﺎ� ﺍﻟ���� ����� 38.6 2341 23.3 1218
12.9 783 18.2 950
ﺍﻟﻄﺎﻗ ��ﺔ ﺍﻟ���� ��ﺔ
ﺍ���� �ﺎﻟ�
100 6058 100 5230

ﻳﺗﺑﻊ/

ﺍﻟ������ � �� � 2
��ﻟ���� ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟ����ﺎ����ﺔ ����� ﺍﻟ�������ﺎ� ﺍﻟ��ﻟ���ﺔ ������� �����ﺎ��� ﺍﻟ��ﺎ���ﺎ� ﺍﻟ�������

����� ��ﺎ ﺍﻟ�� ��ﻄ� �ﺍﻟ�������ﺔ
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ%
2040
2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ ����� %ﺍ �ﺍ� � �ﺎ�ﺔ %
2040‐2017
2.8
63
5.4
74
)��� (1.9ﺤ���
3.0
69
11.0
149
)������ (0.8ﻂ
19.8
452
19.0
258
��� ���������� ���� 1.1
25.6
584
35.4
ﺇ�� �ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ���� ﺍ��� ����� 481
51.6 1177 52.2
709
�������� ������ 0.5ﺮ���� � ����
5.3
122
5.7
77
������������ 2.0
9.2
210
4.0
54
����� 4.5
1.1
24
0.3
4
������������� 3.6
4.0
92
0.5
7
������������������ 8.8
0.4
8
0.0
0
 7.6ﺃ����������ﺮ��������������
0.0
0
0.0
0
 27.8ﺑﺤﺮﻱ
71.5 1633 62.7
 2.9ﺇ��� �ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎ� ﺍﻟ��� ����� 851
2.9
66
1.9
26
) (0.8ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ����� ��ﺔ
0.6
100 2283 100 1358
ﺍ���� �ﺎﻟ�

������ﺎ
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ%
2017
2040‐2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
22.7
945
)��� (0.7ﺤ���
1.6
67
)������ (3.3ﻂ
20.9
868
��� ���������� ���� 2.5
ﺇ�� �ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ���� ﺍ��� ����� 45.2 1880
14.6
608
�������� ������ 2.2ﺮ������ ����
5.5
229
������������ 2.0
8.7
360
����� 6.0
0.5
19
������������� 7.6
3.0
123
������������������ 12.0
0.1
6
 0.0ﺃ����������ﺮ��������������
0.0
1
 0.0ﺑﺤﺮﻱ
 2.9ﺇ��� �ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎ� ﺍﻟ��� ����� 32.4 1346
22.4
930
 4.2ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ����� ��ﺔ
2.3
100 4156
ﺍ���� �ﺎﻟ�

ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ 2040‐2017 %
)(3.6
8.4
403
)(6.5
0.3
14
0.1
18.5
889
27.2 1306
16.1
775
7.5
361
25.4 1222
0.7
35
7.1
340
0.5
25
0.6
28
58.0 2786
14.8
712
100 4804
1.1
2.0
5.5
2,6
4.5
6.3
18.5
3.2
)(1.2
0.6
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ﺍﻟ����� ﺍﻷ����ﻂ
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040
2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ ����� %ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
2040‐2017
)(3.3
1.2
27
0.0
0
���ﺤ���
0.1
11.5
249
28.1
311
������ﻂ
3.5
64.7
1402
68.7
760
��� ������������ ���
77.4
1678
96.8
1071
ﺇ����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ ���� ﺍ��� �����
1.7
36
2.1
23
������ ��������ﺮ������ ����
5.3
1.1
23
0.0
0
������������ 13.2
4.6
100
0.1
1
 10.6ﺭ�����
0.0
0
0.0
0
������������� 11.8
8.7
189
0.3
3
 19.4ﺧ�����������������
2.1
46
0.1
1
 18.1ﺃ����������ﺮ����������� ���
0.0
0.0
0
0.0
0
ﺑﺤﺮﻱ
4.3
18.2
394
2.5
28
ﺇ�� ��ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎ� ﺍﻟ���� �����
4.7
4.4
96
0.6
7
ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ����� ��ﺔ
3.9
ﺍ���� ��ﺎﻟ�
100
2168
100
1106

%
25.6
1.3
22.4
49.3
15.3
3.5
11.6
0.8
9.5
0.5
0.1
41.5
9.2
100

ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040‐2017
)(0.2
)(7.8
0.9
0.6
1.1
11.3
19.9
14.1
7.2
0.0
0.0
2.4
1.5
1.1

ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040‐2017
0.2
)(2.5
1.9
0.8
1.8
3.7
6.6
6.1
9.9
13.9
15.1
4.3
1.5
2.0

2040
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
13.7
240
0.1
2
44.3
777
58.1
1019
18.3
321
2.0
35
3.7
65
1.2
21
0.3
5
0.0
0
0.0
0
25.5
447
16.5
289
100
1755

ﺍ������ﺎﻟ� ﺍﻟ�����ﺎﻟ��
2040
2017
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2040‐2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ
%
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ
0.9
10336
38.4
9858
���ﺤ���
)(4.2
527
3.7
940
������ﻂ
3.0
9071
22.8
5856
�������������������
19934
64.9
16654
ﺇ����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ����� ﺍ���������
6179
16.0
4110
��������������ﺮ���������
2.0
1427
2.4
623
������������
5.2
8.1
4690
4.2
1084
ﺭ�����
6.5
343
0.3
87
�������������
11.0
3840
1.7
434
ﺧ�����������������
0.0
222
0.0
11
ﺃ����������ﺮ���������������
51
0.0
2
ﺑﺤﺮﻱ
0.0
5.3
16752
24.8
6351
ﺇ�����ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎ� ﺍﻟ���������
5.5
3725
10.3
2637
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟ�������ﺔ
2.7
40411
100
25642
ﺍ������ﺎﻟ�

ﺃ���ﺁ����ﺎ
ﻣﻌ ــﺪل اﻟﻨﻤ ــﻮ %
2017
2040‐2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
18.4
249
��� 19.0ﺤ���
)(1.0
1.0
13
������ﻂ
2.7
46.5
631
��� ������������ ���
65.9
893
ﺇ����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ ���� ﺍ��� �����
18.5
251
������ ��������ﺮ������ ����
2.0
0.2
3
������������ 35.1
0.1
1
 20.2ﺭ�����
0.0
0.1
1
�������������
0.1
1
 19.8ﺧ�����������������
0.0
0
 20.9ﺃ����������ﺮ����������� ���
0.0
0.0
0
ﺑﺤﺮﻱ
19.0
257
 12.2ﺇ�� ��ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎ� ﺍﻟ���� �����
15.2
206
 12.3ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ����� ��ﺔ
3.0
100
1356
ﺍ���� ��ﺎﻟ�

البحـث الثاني

ﺃ������ ��ﺎ
2040
2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ ����� %ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
12.1
241
30.8
256
���ﺤ���
4.8
95
11.1
92
������ﻂ
35.4
708
39.0
324
��� ������������ ���
52.3
1044 80.9
672
ﺇ����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ ���� ﺍ��� �����
20.2
403
14.7
122
������ ��������ﺮ������ ����
1.8
36
0.2
2
������������
ﺭ�����
5.9
117
1.4
12
3.2
63
0.6
5
�������������
12.4
247
0.5
4
ﺧ�����������������
2.5
49
0.1
1
ﺃ����������ﺮ����������� ���
0.0
0
0.0
0
ﺑﺤﺮﻱ
45.8
915
17.6
146
ﺇ�� ��ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺎ� ﺍﻟ���� �����
2.0
39
1.6
13
ﺍﻟﻄﺎﻗ� ��ﺔ ﺍﻟ����� ��ﺔ
100
1998 100
831
ﺍ���� ��ﺎﻟ�

������ﺔ ����ﺭ�����ﺑ��������������������������.

ﺁ����ﺎ �ﺍﻟ�����ﻂ ﺍﻟ����ﺎ��
2040
2017
�����ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ ����� %ﺍ �ﺍ� ���ﺎ�ﺔ %
39.6
8442
59.6
6918
���ﺤ���
0.4
87
2.0
231
������ﻂ
13.3
2840
12.5
1446
�������������������
53.3
11369
74.1
8595
ﺇ����ﺎﻟ� ﺍﻟ�ﻗ����� ﺍ���������
12.3
2634
14.3
1657
��������������ﺮ���������
3.3
708
1.9
222
������������
10.2
2180
3.1
365
ﺭ�����
0.7
145
0.3
34
�������������
11.6
2477
1.9
226
ﺧ�����������������
0.4
76
0.0
0
ﺃ����������ﺮ���������������
0.1
16
0.0
1
ﺑﺤﺮﻱ
38.6
8236
21.6
2505
ﺇ�����ﺎﻟ� ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺎ� ﺍﻟ���������
8.2
1740
4.4
505
ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟ�������ﺔ
100
21345
100
11605
ﺍ������ﺎﻟ�
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اﻟﺠﺪول ) 7أ‐ه(

���� ��ﻟ�ﺪ اﻟ����ﺎ� �ﺎﺳ��ﺪام اﻟ���� ا������

ﺟﺪول أ
2017
2025
2030
2040
البحـث الثاني

ﺟﺪول
ب
2017
2025
2030
2040

���ا وات ﺳﺎﻋﺔ
������� اﻟﺴ����� اﻟ�ﺪ�ﺪ� ������� اﻟﺘ�ﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
16654
16654
14608
17488
12090
18209
7536
19934

���� ��ﻟ�ﺪ اﻟ����ﺎ� �ﺎﺳ��ﺪام اﻟ���

اﻟﻔﺮق
0
)(2880
)(6119
)(12398

���ا وات ﺳﺎﻋﺔ

������� اﻟﺘ�ﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
940
605
413
196

اﻟﻔﺮق
0
)(158
)(263
)(331

���ا وات ﺳﺎﻋﺔ
ﺟﺪول ج ������� اﻟﺴ����� اﻟ�ﺪ�ﺪ� ������� اﻟﺘ�ﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
5856
5856
2017
6810
6829
2025
6830
7517
2030
5359
9071
2040

اﻟﻔﺮق
0
)(19
)(687
)(3712

ﻳﺗﺑﻊ/

������� اﻟﺴ����� اﻟ�ﺪ�ﺪ�
940
763
676
527

اﻟ����
���� ��ﻟ�ﺪ اﻟ����ﺎ� �ﺎﺳ��ﺪام اﻟ�ﺎ�
�
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���� ����ﺪ ا�����ﺎ� �ﺎﺳ��ﺪام ا��ﺎ�ﺔ ا���و�ﺔ

���ا وات ﺳﺎﻋﺔ
���ﺎر�� اﻟ��ﻤ�ﺔ اﻟﻤ��ﺪاﻣﺔ
ﺟﺪول د ���ﺎر�� اﻟ��ﺎ�ﺎ� اﻟ�ﺪ�ﺪ�
2637
2637
2017
3303
3089
2025
3888
3253
2030
4960
3725
2040

���� ����ﺪ ا�����ﺎ� �ﺎﺳ��ﺪام ا��ﺎ�ﺎت ا����ﺪد�

ﺟﺪول
ﻫـ
2017
2025
2030
2040

اﻟﻔﺮق
0
214
635
1235

���ا وات ﺳﺎﻋﺔ

���ﺎر�� اﻟ��ﺎ�ﺎ� اﻟ�ﺪ�ﺪ�
6351
9644
12018
16752

���ﺎر�� اﻟ��ﻤ�ﺔ اﻟﻤ��ﺪاﻣﺔ
6351
10918
15151
24585

�
�
��� �ﺎﻟ�ﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻷرﻗﺎم ��� ا�ﻗ�ا� �
اﻟﻤﺼﺪر �� :ﺎﻟﺔ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟﺪ�ﻟ�ﺔ� ����ﺮ ��ﺎق اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﺎﻟﻤ�ﺔ �ﺎم .2018

اﻟﻔﺮق
0
1274
3133
7833
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البحـث الثاني

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ )(9

��ﻨﺎ��� اﻟﺴ�ﺎ�ﺎ�
اﻟ�ﺪ�ﺪ�

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
)ﻱ  /ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ (
��ﻨﺎ��� اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

���
�
2017

35.8

49

29.9

38.1

‐10.4

ﻣ�ﺪا� ��ﺴ�ﺔ ا��ﺨﻔﺎ�*

2030

اﻟ�ﺎﻟ�
ا��ﻤﺎ�
�
�

��ﺪا� �ﺎ�� ����

2040

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

اﻟ����
��ا�� اﻟ�ﺎ�
�

�� ����ﺪ�ﺔ
�ﻔ�� �

اﻟﻤ�ﻤ�ع

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

اﻟ����
��ا�� اﻟ�ﺎ�
�

�� ����ﺪ�ﺔ
�ﻔ�� �

اﻟﻤ�ﻤ�ع

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

اﻟ����
��ا�� اﻟ�ﺎ�
�

�� ����ﺪ�ﺔ
�ﻔ�� �

اﻟﻤ�ﻤ�ع**

��ﺪا� ����

31.7
6.6
1.3
39.6
35.2
10
8
53.2
66.9
16.6
9.3
92.8

2030

32.7
8.2
1.3
42.3
33
11.7
14.7
59.4
65.7
19.9
16
101.6

2040
34.2
9.9
2.3
46.3
29.6
11.2
16.3
57.1
63.8
21.1
18.5

103.4

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ  3.4 -3.1ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

2030

54.2
17.2
12.1
83.5

‐17.5

‐15.4

%

40.2
15.6
12.3
68.1

‐19

‐16.4

2040

‐11.5
‐2.7
‐3.9
‐18.1

%

‐17.5
‐13.6
‐24.4
‐17.8

‐6.5

‐23.6
‐5.5
‐6.2
‐35.3

‐38.8

‐35.4

‐37.0
‐26.1
‐33.5
‐34.1

*��������� �������� �������� ������� ��� ������ ������� �������*
**������ �� ����� ������� **
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ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

البحـث الثاني
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ )(10

�
����� ������ �� ���� � �����

2040
4.4
1.3
13.3
6.8
2.6
3.4
1.6
33.4
32.3
12.9
46.3
44.8
103.4

2030

4.1
1.4
12.7
5.6
2.4
3.5
1.2
30.9
30.4
11.4
42.3
41.6
101.6

2017
3.8
1.5
12.0
4.6
2.0
3.0
0.9
27.8
30.0
11.8
39.6
42.7
92.8

���
�

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ* ﻣﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺑﻙ ،ﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
)ﻱ  /ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ (

اﻻﻣ��ا� اﻟﻌ����
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟ�ﻌ����
اﻟﻌﺮاق
ﻗﻄﺮ
اﻟ����
ﻟ����
�
����� ����� ������� ������ �� ���� � �����
�
������
������
��� ����� ������ �� ����� ��
�
�
�
�
��� ����� ������ � ����
�
�
����� ����� ����
������ %
������
��� ����� ���� ��
�
�
������**
������
�
�

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ .2018

**ﻻ����� �� ��اﻣ� اﻟ����ﺮ **

��
و�� و ����� �� اﻟ��� اﻟ��م و ��اﺋ�*.
*����� اﻟ��� ا� ��اﺋ� اﻟ���
اﻟﻄ��� واﻟ���� �
�� اﻟ������� اﻟ������ ﻟ���م اﻟ���� ��ا اﻟ�� �
�

2030

2040

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ

35.8
42.9
83.5

29.9
43.9
68.1
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ )(11

���ﺎر�� اﻟﺴ�ﺎ�ﺎ�
اﻟ�ﺪ�ﺪ�
2040
2030

33.4
32.3
12.9
46.3
44.8

30.9
30.4
11.4
42.3
41.6

2017
27.8
30.0
11.8
39.6
42.7

�
ﻣ�ﻤ�ع اﻟﺪ�� اﻟ����ﺔ ا���ﺎ� � ���� ���ا��
�
��ﺔ اﻟﺪ�� ا���ﺎ� � ��ا�� ﻣ� اﻻ�ﻤﺎ� اﻟ�ﺎﻟ� �
�
�
�ﺎ� اﻟﺪ�� ا���ﺎ� � ����

ﻣ�ﻤ�ع ��ﺪا� ����

49
58.7
83.5

72.1
57.1
55.2
103.4

73.0
59.3
58.4
101.6

70.2
53.2
57.3
92.8

ﻣ�ﻤ�ع ��ﺪا� �ﺎر� ����

��ﺔ ��ﺪا� �ﺎر� ���� ﻣ� اﻻ�ﻤﺎ� اﻟ�ﺎﻟ� �

اﻻ�ﻤﺎ� اﻟ�ﺎﻟ�

���
�

35.8
42.9

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ * ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﺃﻭﺑﻙ ﻭﺃﻭﺍﺑﻙ ،ﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
)ﻱ  /ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ (
���ﺎر�� اﻟﺘ�ﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
2040
2030

29.9
44.0

��ﺔ ��ﺪا� ���� ﻣ� اﻻ�ﻤﺎ� اﻟ�ﺎﻟ� �
�
��ﺔ اﻟﺪ�� ا���ﺎ� � ��ا�� ﻣ� ��ﻤﺎ� ���� �

38.1
56.0
68

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ .2018

��
و�� و ����� ﻋ� ��ﻨ�� ����م و �����*.
*����� ����� �� ����� �����
������ و��ﻨ��� �
�� ������ﺪ�� ������ﻨ� ����م ������ �ﺪ� ���� �
�

**ﻋﻨﺪ ﻣ����� ��ﻨ���� ���ﻨ��� �����ﺪ�ﻣ� ���ﻨ���� �������� ���ﺪ�ﺪ� ���م 2040

ﻣﻘﺪار
اﻻﻧﺨﻔﺎض**
2040

)(16.4

)(19.0
)(35.4
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البحـث الثاني

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ )(12

ﺳ������ اﻟﺴ��ﺳ��
اﻟ�ﺪ�ﺪ�

ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻻﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
)ﻱ  /ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ (
ﺳ������ اﻟﺘ�ﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣ�ﺪا� و�ﺴ�ﺔ ا�������

26.3
8
3.5
8.1
34.7
14.2
6.7
101.5

20.3
7.3
3.7
8.2
31.3
14.3
7.7
92.8

�ﻣ���� اﻟ�ﻤ�ﻟ�ﺔ

�ﻣ���� اﻟ�����ﺔ واﻟ�ﺳ�

�و�و��

�
اﻟ�ق اﻷوﺳﻂ

�������

�و�وﺳ��

�ﺳ�� اﻟﻤ��ﻂ اﻟ����

اﻟﻤ�ﻤ�ع

���
�
2017
2030

2040

2030

25.3
9.9
2.8
8.7
37.2
12.6
6.8
103.4

2040
22.4
6
3.1
6.5
30
11.3
5.5
84.8

2030
18.5
5.1
2.2
5.4
24.8
7.8
4.1
67.9

%
‐3.9
‐2
‐0.4
‐1.6
‐4.7
‐2.9
‐1.2
‐16.7

2040
‐14.8
‐25.0
‐11.4
‐19.8
‐13.5
‐20.4
‐17.9
‐16.5

%
‐6.8
‐4.8
‐0.6
‐3.3
‐12.4
‐4.8
‐2.7
‐35.5

اﻟ��ﻟ� و�� اﻟﻤ�ﻤ���� اﻟﺪوﻟ�ﺔ
ا��ﺘ��
�
‐26.9
‐48.5
‐21.4
‐37.9
‐33.3
‐38.1
‐39.7
‐34.3

*������� ������� ��������� �������� �������� ��� ������ �������*

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ .2018
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ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
%
ﻁﺎﻗﺔ ﻧﻭﻭﻳﺔ

12.8
5.5
18.7
7.0
3.6
1.8
50.7
100.0

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
1462
542
2035
721
529
481
5597
11367

%

14.6
4.0
14.6
8.0
5.3
2.4
51.2
100.0

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

2490
570.5490707
2460
1149.337653
888
622.2185393
8394
16573

%

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(13
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  2040-2018ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻠﻴﺎﺭ (

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺃﻭﺭﻭﺳﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

%

312
72
264
150
197
213
1075
2283

127
27
278
14
47
124
472
1089

13.7
3.2
11.6
6.6
8.6
9.3
47.1
100.0

11.7
2.5
25.5
1.3
4.3
11.4
43.3
100.0

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ

1023
443
1493
557
285
144
4050
7995

%

19.5
1.5
10.8
4.7
5.7
6.7
51.2
100.0

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
%
ﻁﺎﻗﺔ ﻧﻭﻭﻳﺔ
180
31
339
24
79
157
677
1487

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺃﻭﺭﻭﺁﺳﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

12.1
2.1
22.8
1.6
5.3
10.6
45.5
100.0

413
31
228
100
121
141
1083
2117

1865
505
1859
1019
677
307
6537
12769

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ  Aﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
202620182040
2025

ﻓﻌﻠﻲ
20102017
1171
293
264
20
1748
58%
42%
236
124
360
2108

1081
380
387
62
1910
53%
47%
666
246
912
2822

967
331
313
61
1672
52%
48%
397
148
545
2217

830
467
286
67
1650
46%
54%
505
203
708
2358

574
663
462
150
1849
32%
68%
828
581
1409
3258

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
202620182040
2025

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(14
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ

البحـث الثاني

ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ -2018
2040
60,042

67,713

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2018ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ  Aﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ
202620182040
2025
)(137.0
136.0
)(27.0
6.0
)(22.0
10.7
15.6
29.7
11.5
100.0

)(507.0
283.0
75.0
88.0
)(61.0
2.6
8.8
-0.1
-1
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Current and Future Prospects of Renewables Energy
in global Energy Mix and their Impacts on the Oil Industry
Abdul Fattah Dandi *
The study aims mainly to highlight the expectations of the global demand
for different energy sources, especially renewable energies during the period
(20172040-), according to the new policy scenario and the sustainable
development scenario, in order to identify the impacts of the latest scenario on
the global demand for fossil fuels on general and on the oil of OAPEC member
countries in particular.
The first part of the study was dedicated to define the types of renewable
energies, and the second part reviewed developments in the global energy
demand during the period 20002017-. The third part was devoted to analyzing
the results of the new policy scenario as illustrated in IEA International Energy
Outlook 2018 report in order to illustrate its impacts on the demand for primary
energy sources on one hand and on consuming and producing countries’ fossil
fuels on the other.In the third part of the study, the results of the sustainable
development scenario were also analyzed to show its implications for the
demand for different primary energy sources, especially fossil fuels, according
to international groups and according to the main economic sectors. After that,
the results of the new policy scenario were compared with their counterpart of
the sustainable development scenario, in order to find out the implications of
the last scenario on the global energy mix until 2040.
The fourth part of the study was devoted to illustrate the consequences of
adopting the sustainable development scenario on OAPEC member countries’
oil supplies, by evaluating the results of global oil supplies forecasts until 2040,
according to each scenario to examine the implications for crude oil trade and
investments in oil sector in member countries.
The fifth part of the study was devoted to addressing the exploitation of
renewable energies in the Arab countries in general and in OAPEC members
in particular. In this part, the generation of electric energy from different
energy sources was discussed, and future prospects for electric generation from
renewable energy sources and the expected challenges of using renewable
energies in Arab Countries were also tackled. The last part summarizes the
outcomes of the study and draw some conclusions.

* Director of the Economics Department, OAPEC, Kuwait.
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Abstract
Industrial wasterater treatment technologies in
)منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك
Petrochemicals
Industry
Industrial
wastewater
treatment*technologies in petrochemicals
Yasser
Mohammed
Zaki Boghdadi
Industry

Wastewater treatment in petrochemicals industry is a complex process,
with demanding environmental management challenges as byproducts can be
both volatile and toxic.
Petrochemical wastewater often requires a combination of treatment
methods to remove oil and other contaminants before discharge. Issues such
as groundwater contamination; aromatics; oil, grease and organic matters,
and VOC’s control have to be addressed in order to comply with
environmental regulations.
A

typical

wastewater

system

may

include

neutralization,

coagulation/flocculation, floatation/sedimentation/filtration, clarification and
biodegradation (e.g., trickling filter, anaerobic treatment, and aerated lagoon,
rotating biological contactor and activated sludge). A final polishing step
using filtration, ozonation, activated carbon, or chemical treatment may also
be required.
This study is divided into three Chapters, including the identification of
different types of pollutants in industrial wastewater from various production
units in the petrochemical industry, also various production processes,
methods, and levels and applied treatment techniques.
The study highlighting some successful models and case studies
adopted in the treatment of industrial waste water. In order to draw attention
to the environmental and economic benefits of implementing these successful
strategies in the petrochemical industry and various petroleum industries.
*Oil Industries Expert, Technical Affairs Dept. OAPEC – Kuwait.
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Information sources and references should be referred to/enlisted in a
clear academic method.
When citing information from any source (digital, specific vision, or
analysis), plagiarism should be avoided. Such information should be
rephrased by the researcher’s own words while referring to the original
source. For quotations, quotation marks (“…”) should be used.
It is preferred to write the foreign names of cities, research centres,
companies, and universities in English not Arabic.
The researcher’s CV should be attached to the article if it was the first
time he/she cooperates with the journal.
Views published in the journal reflect those of the authors and do not
necessarily represent the views of OAPEC. The arrangement of the
published articles is conditioned by technical aspects.
Authors of rejected articles will be informed of the decision without
giving reasons.
The author of any published article will be provided with 5 complementary
copies of the issue containing his/her article.

Articles and reviews should be sent to:
The Editor-in-Chiref, Oil and Arab Cooperation Journal, OAPEC
P.O.Box 20501 Safat -13066 Kuwait
Tel.: (+965) 24959000 - (+965) 24959779
Fax : (+965) 24959755
E-mail : oapec@oapecorg.org - www.oapecorg.org
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PUBLICATION RULES
DEFINITION AND PURPOSE
OIL AND ARAB COOPERATION is a refereed quarterly journal
specialized in oil, gas, and energy. It attracts a group of elite Arab and
non- Arab experts to publish their research articles and enhance scientific
cooperation in the fields relevant to the issues covered by the journal. The
journal promotes creativity, transfers petroleum and energy knowledge, and
follows up on petroleum industry developments.
RESEARCH ARTICLES
The journal welcomes all research articles on oil, gas, and energy aiming at
enriching the Arab economic literature with new additions.
BOOK AND RESEARCH REVIEWS
The journal publishes articles presenting analytical reviews on books or
studies published on oil, gas, and energy in general. These reviews work
as references for researchers on the latest and most important petroleumindustry-related publications.
REPORTS
They tackle a conference or seminar attended by the author on the condition
that they are relevant to oil, gas, and energy. Also, the author should obtain
the permission of the institution that delegated or sponsored him/her to
attend that event allowing him/her to publish their article in our journal. The
report should not exceed 10 pages including figures, charts, maps, and tables
if available.
RESEARCH CONDITIONS
•
Publication of authentic research articles in Arabic which observe
internationally recognized scientific research methodology.
•
Articles should not exceed 40 pages (including text, tables, and figures)
excluding the list of references. The full text of the article should be sent
electronically as a Word document.
•
Figures, maps, and pictures should be sent in a separate additional file
in JPEG format.
•
“Times New Roman” should be used with font size 12. Line spacing
should be 1.5. Text alignment should be “justified”.
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