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انبعاثات صناعة تكرير النفط
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عماد مكي

اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مـلخـص تنفيذي
تستهلك مصافي النفط كمية كبيرة من الوقود في عمليات التكرير ،وإلنتاج بوار
الماا وتوليد الطاقة الكهربا ية .وينتة عن رق الوقود انبعاثات غازية ضهههارة بصهههحة
اإلنسان والبيئة.
تصنيف انبعاثات مصافي النفط
تصنف انبعاثات مصافي النفط تبعا ا لمصدرها في مجموعتين ر يسيتين ،األولى
مجموعة االنبعاثات الهيدروكربونية ،وهي المركبات العاههههوية التي تنتة عن تسههههرل
المواد الهيدروكربونية من األوعية وخطوط األنابيب ،والوةانات .أما المجموعة الثانية
فتتكون من نواتة رق الوقود في أفران عمليات التكرير ومحطات توليد بوار الماا
والطاقة الكهربا ية ،مثن أكاسههههههيد الكبريت  ،SOxوأكاسههههههيد النيتروجين  NOxوغاز
ثاني أكسهههيد الكربون  .CO2يبين الجدول  1أهم االنبعاثات الناتجة عن مصهههافي النفط،
ومصادرها.
• أكاسيد الكربون COx
يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من المركبات الارورية للحياة البيولوجية ،وعند
المستويات الطبيعية ليس له آثار سلبية ،مال أنه قد يؤدي ملى

دوث أضرار على

صحة اإلنسان أو البيئة عندما تتجاوز نسبته في الهواا الجوي الحدود الطبيعية.
ينبع

غاز ثاني أكسيد الكربون في مصافي النفط بشكن ر يسي من أفران عمليات

التكرير ،والمراجن البوارية ،ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية ،وعمليات رق
الكربون أثناا تنشههههههيط العامن الحفاز في و دات التكسههههههير بالعامن الحفاز الما ع
 ،FCCو رق الغازات الفا اههة في منظومة الشههعلة .كما تطلق مصهافي النفط أول
أكسهههههيد الكربون  COمن رق الوقود في أفران عمليات التكرير ،و رق الغازات
الفا اة في الشعلة .وتعتمد كمية غاز أول أكسيد الكربون المتشكن على نود الوقود
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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المستودم في األفران ،وجودة الحراقات المستودمة ،ومد قدرتها على ضبط نسبة
األوكسههههجين الداخن ملى الحراق بالقيمة التي تاههههمن ضههههبط تفاعن رق الكربون
البحـث األول

لتحوين أول أكسيد الكربون ملى ثاني أكسيد الكربون.
الجدول  :1أهم االنبعاثات الناتجة عن صناعة تكرير النفط ومصادرها
االنبعاثات
COx

المصدر
• أفران عمليات التكرير
• مراجن البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة

SOx

• أفران عمليات التكرير
• مراجن البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة
• و دة استرجاد الكبريت

NOx

• أفران عمليات التكرير
• مراجن البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة

المركبات العاوية الطيارة VOC

• توةين ونقن وتحمين النفط الوام والمشتقات النفطية
• و دات معالجة المياع الملوثة
• تنفيس األوعية لتوفيض ضغطها
• تسرل الهيدروكربونات من المعدات

الجةيئات الصلبة  ،PMوالمعادن

• أفران عمليات التكرير
• مراجن البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
•

رق الغازات في منظومة الشعلة
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• أكاسيد الكبريت SOx
تنطلق أكاسهههههيد الكبريت نتيجة ا تراق المركبات الكبريتية الموجودة في الوقود
المسههههههت ودم في األفران ،ومرا جن من تاج ب وار ال ماا ،ومح طات تول يد ال طا قة
الكهربا ية ،ومن رق الغازات الفا اههة في الشههعلة ،ومصههادر أخر متنوعة.
النبعاثات أكا سيد الكبريت آثار ضارة على صحة اإلن سان والبيئة ،وذلك عندما
تتفاعن مع رطوبة الجو لتشههههههكن ذرات مض الكبريت ،أو ما يسههههههمى بالمطر
الحماهههي ،البي يسهههبب تلف المةروعات ،وتآكن الهياكن والمنشهههآت المعدنية.
)(Ramboll, 2014
• أكاسيد النيتروجين NOx
توتلف كمية أكاسههههههيد النيتروجين المنبعثة من المصههههههفاة باختالف نود الوقود
المسههتودم ومحتواع من المركبات النيتروجينية والهيدروجين ،فكلما زادت نسههبة
الهيدروجين في الوقود ارتفعت درجة رارة اللهب ،وبالتالي تةداد كمية NOx
المنبعثة.
• الجسيمات الدقيقة
تتشكن الجسيمات الدقيقة ) Particulate Matter (PMفي المصفاة مما نتيجة
رق الوقود في أفران العمليات ومراجن منتاج البوار ومحطات توليد الطاقة
الكهربا ية ،أو من عمليات خاصههههههة تجري في الو دات اإلنتاجية ،مثن عمليات
رق الكربون المترسب على سطح العامن الحفاز.
• المركبات العضوية الطيارة
تتكون المركبات العاوية الطيارة  VOCمن مجموعة من مواد هيدروكربونية
غههازيههة تحتوي على ذرات الكربون ،أهمههها ،الهيههدروجين ،والميثههان ،وبعض
المركبات العاههههههوية الوفيفة ،مثن اإلثيلين ،والبروبان ،والبروبيلين ،والبيوتين

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

11

12

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

والبيوتيلين ،والبنتهههان ،واأللكيالت ،والبنةين العطري ،والتولوين ،والةايلين،
والفينول ،والعطريههات التي تحتوي على تسههههههع ذرات كربون ،مضههههههههافههة ملى
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات  ،PAHوالغازات غير العاههههههوية،
البحـث األول

مثن مض فلور الماا ،واألمونيا ،وكبريتيد الهيدروجين .H2S
تنبع المركبات العاهههوية الطيارة على شهههكن غيوم هيدروكربونية متناثرة في
الجو  ،Fugitive Emissionsمما نتيجة تسههههههرل المواد الهيدروكربونية من
توصههههيالت األنابيب والصههههمامات ،ومحاور الماههههوات والاههههواغط ،أو من
أ واض فصهههههههن الةيت ومعدات و دات معالجة المياع الملوثة ،ومن خةانات
النفط الوههام والمنتجههات النفطيههة ،وعمليههات تفريغ وتعبئههة ههاويههات النفط الوههام
والمشتقات النفطية.
مصادر االنبعاثات الهوائية في مصافي النفط
تتكون مصهههههههافي النفط من مجموعة من العمليات المعقدة التي تهدف ملى تحوين
النفط الوام ملى مشههههتقات قابلة لالسههههتهال  .وتصههههنف مصههههادر االنبعاثات الهوا ية في
مصافي النفط ضمن مجموعات ر يسية على النحو التالي:
• حرق الوقود
تشكن االنبعاثات الناتجة عن رق الوقود في أفران عمليات التكرير ،ومحطات
توليد الطاقة الكهربا ية وبوار الماا ،الجةا األكبر من كمية انبعاثات المصهههفاة،
وهي أكاسههههيد الكربون وأكاسههههيد النيتروجين ،وأكاسههههيد الكبريت ،والجسههههيمات
الدقيقة ،مضافة ملى الهيدروكربونات غير المحترقة.
• عمليات التكرير
تشههتمن عمليات التكرير على و دات تطلق بعض االنبعاثات الملوثة للبيئة ،مثن
عمليات تنشهههيط العامن الحفاز  .Catalystوقد تتم هبع العمليات بشهههكن مسهههتمر
كعمليات التكسهههير بالعامن الحفاز الما ع  ،FCCي يتم تنشهههيط العامن الحفاز
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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بحرق الكربون المترسههب على سههطحه بشههكن مسههتمر ،وفي و دة تهبيب النافثا
بالعامن الحفاز بطريقة التنشههيط المسههتمر  .CCR1وقد تتم عملية تنشههيط العامن
الحفاز بشههههكن متقطع على فترات زمنية تتراوح من باههههعة أشهههههر و تى عدة
سههههههنوات ،مثن عمليات التكسههههههير الهيدروجيني ،أو المعالجة الهيدروجينية ،أو
األزمرة.
• عملية استرجاع الكبريت Sulfur Recovery Process
تتكون انبعاثات و دة اسهههههترجاد الكبريت من الغازات الناتجة عن رق الوقود
في الفرن ،ومن عمليات رق الكربون المترسههههههب على سههههههطح العامن الحفاز
أثناا عملية التنشهههههيط ،وهي أكاسهههههيد الكربون وأكاسهههههيد النيتروجين وأكاسهههههيد
الكبريت ،والجسههههيمات الدقيقة .مضههههافة ملى مركبات عاههههوية طيارة ومركبات
كبريتية تنطلق من مدخنة تصهههريف الغازات الفا اهههة عن التفاعن ،Tail Gas
وانبعاثات متسهههههربة ناتجة عن تسهههههرل المواد الهيدروكربونية من الصهههههمامات
والتوصيالت والماوات والاواغط.
• منظومة تخزين وتحميل وتفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية
تعتبر خةانات النفط والمنتجات النفطية المنتشهههههرة في المصهههههفاة من المصهههههادر
المهمة لالنبعاثات الغازية ،التي تنتة في االت التبور العادي بتأثير العوامن
الجوية من الحواف الفاصلة بين جدار الوةان والسطح العا م ،وعمليات التفريغ
والتعبئة من وملى الوةان ،وعمليات التصفية ،والتسرل من سطح م كام صمام
األمان في الوةانات الماغوطة.
• وحدة معالجة المياه الملوثة Waste Water Treatment
تنطلق االنبعاثات الغازية من و دة تجميع ومعالجة المياع الملوثة في مصفاة النفط

Continuous Catalytic Reforming

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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من المصادر الر يسية التالية:
✓ خطوط تجميع نقاط تصفية أوعية الو دات اإلنتاجية
البحـث األول

✓ أ واض فصن الةيت عن الماا بالتثاقن API Separators
✓ أ واض التعويم بالهواا Air Flotation
✓ أ واض تجميع مياع األمطار وأ واض تجميع المياع السطحية
• منظومة تصريف الغازات والسوائل الخطرة Blowdown System
تتكون و دة تصهههههريف السهههههوا ن والغازات الفا اهههههة عن عمليات التكرير من
مجموعة من األوعية لفصههههههن السههههههوا ن وتر يلها ملى خةانات خاصههههههة ليعاد
تكريرها ،أما الغازات الوفيفة فتر ن لحرقها في الشعلة.
تنطلهههق مهههن منظومهههة تصهههريف الغهههازات والسهههوا ن الوطهههرة انبعاثهههات غازيهههة
تتكهههون مهههن أكاسهههيد الكبريهههت والكربهههون والنيتهههروجين ،والجسهههيمات الدقيقهههة،
وذلههههك نتيجههههة ههههرق الغههههازات الهيدروكربونيههههة فههههي الشههههعلة .مضههههافة ملههههى
مركبهههات عاهههوية طيهههارة ناتجهههة عههههن تسهههرل المهههواد الهيدروكربونيهههة مههههن
الصمامات والتوصيالت.
• منظومة أبراج مياه التبريد
تنطلق من أعلى أبراج مياع التبريد ذرات ماا دقيقة الحجم ناتجة عن تبور المياع
السهههههههاخنة ،وعندما يحدث تسههههههرل في أ د المبادالت الحرارية تنتقن المواد
الهيدروكربونية ملى المياع فتتبور مشههههههكلة انبعاثات من المركبات العاههههههوية
الطيارة ملى الهواا الجوي.
العوامل المؤثرة في كمية انبعاثات مصافي النفط
تعود أسههههبال التباين في كمية االنبعاثات التي تطلقها مصههههافي النفط ملى عوامن
عديدة ،أهمها :جم الطاقة التكريرية للمصههههههفاة ،ونود النفط الوام المكرر ،وكثافة
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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اسههتهال الطاقة ،ونود عمليات التكرير ،ومد تطور التقنيات المسههتودمة فيها ،ونود
الوقود المسههههههتودم في أفران عمليات التكرير ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية وبوار
الماا ،والحالة الفنية لمعدات المصهههههفاة ،ومسهههههتو برامة الصهههههيانة الدورية والوقا ية
المطبقة على و دات المصفاة ،ومد صرامة التشريعات الناظمة لمواصفات المنتجات
النهههها يهههة ،عالوة على عوامهههن أخر

كهههالظروف المنهههاخيهههة ،وتوفر أجهةة التحكم

باالنبعاثات في عمليات التكرير.
انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط
ال تقتصر انعكاسات تطبيق التشريعات البيئية على تحسين جودة الهواا الجوي
بما يتالام مع صههحة اإلنسههان والحفاظ على البيئة ،بن تؤثر أيا ها ا على ربحية صههناعة
التكرير ،وذلك نتيجة األعباا التي تنتة عن التكاليف الالزمة التواذ اإلجرااات الممكنة
لالمتثال ملى متطلبات التشريعات البيئية.
انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على صحة اإلنسان
من أي خفض في كمية انبعاثات مصههههههافي النفط ملى الهواا الجوي يسههههههاهم في
توفيض معدالت اإلصهههابة باألمراض الناتجة عن اسهههتنشهههاق الغازات الاهههارة بصهههحة
اإلنسان ،وخصوصا ا بالنسبة لألشواص القاطنين في محيط دا رة موقع المصفاة.
انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على البيئة
تشةةةةةير بعر الدراسةةةةةات إلى احتمال وجود دور النبعاتات مصةةةةةافي النفط في
تشةةةةكل المطر الحمعةةةةي ،عاوة على الرواهة الكريهة التي تسةةةةبب إزعا التجمعات
ال سكنية المجاورة للم صفاة ،وخ صو صا ً في الفترات التي يرتفع فيها تركيز االنبعاتات
في الهواء الجوي عندما تكون سرعة الرياح منخفعة.

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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انعكاسات خفض االنبعاثات على ربحية صناعة التكرير
على الرغم من األعباا المالية التي تتحملها المصههههههفاة نتيجة تطبيق مجرااات
البحـث األول

برامة خفض االنبعها ثات مال أنهها يمكن أن تسهههههههاهم في تحسههههههين الربحيهة ،من خالل
استرجاد الغازات الهيدروكربونية ،واالستفادة منها بدالا من طر ها ملى الهواا الجوي
أو رقها ،عالوة على القيمة المعنوية التي تكتسههبها المصههفاة لد الجمهور والتجمعات
السكنية المجاورة نتيجة التةامها بتلبية متطلبات تشريعات ماية البيئة من التلوث.

تقنيات خفض انبعاثات مصايف النفط
أدت األعباا التي فر ضتها التشريعات البيئية على صناعة تكرير النفط ملى دفع
القا مين على هبع الصناعة نحو البح عن أفان التقنيات واإلجرااات التي تساهم في
خفض االنبعاثات بأقن التكاليف الممكنة.
تقنيات خفض انبعاثات حرق الوقود
تصههههههنف تقنيههات خفض االنبعههاثههات النههاتجههة عن رق الوقود في مجموعتين،
تتاههههههمن المجموعههة األولى تقنيههات مهها قبههن رق الوقود ،مثههن تطبيق برنههامة مدارة
الطاقة ،واسهههتبدال نود الوقود المسهههتودم ،أو تحسهههين مواصهههفاته .أما المجموعة الثانية
فتتاههههههمن تقنيات ما بعد رق الوقود ،كمعالجة غازات اال تراق قبن خروجها من
المدخنة.
تقنيات خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت
يمكن خفض انبعاثات أكاسههههههيد الكبريت الناتجة عن رق الوقود في األفران
ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية وبوار الماا من خالل ثالث طرق .تعتمد الطريقة
األولى على مبدأ خفض كمية الكبريت في الوقود الداخن ملى الو دة ،وذلك من خالل
عمليات المعالجة لنةد الكبريت بطريقة المعالجة الهيدروجينية ،وتعتمد الطريقة الثانية
على مبدأ استبدال الوقود بآخر يحتوي على نسبة أخفض من الكبريت ،كالغاز الطبيعي.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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أما الطريقة الثالثة فتعمد على مبدأ معالجة الغازات الناتجة عن ا تراق الوقود قبن
خروجها من المدخنة.
كمهها تصههههههنف تقنيههات نةد أكههاسههههههيههد الكبريههت من غههازات المههدخنههة في ثالث
مجموعات ،تقنيات جافة ،وشبه جافة ،ورطبة.
تعتـ همـ هد طرق المعالجـ هة الجافـ هة على استوـ هدام البيكـ هربونات أو الكلـ هس الحي،
وتتمية ببسههاطة تركيبها وسهههولة تشههغيلها ،ويمكن تركيبها في مسهها ة صههغيرة ،كما أن
تكاليف صههيانتها منوفاههة ،مال أن من مسههاو ها محدودية طاقتها االسههتيعابية عندما يبلغ
تركية الملوثات في غازات المدخنة ملى مسههههههتويات مرتفعة ،فاههههههالا عن انوفاض
مردودها.
أما الطريقة الرطبة فتعتمد على امتصهههاص أكسهههيد الكبريت من غازات المدخنة
بواسههههههطة محلول قلوي كالصههههههودا الكاوية أو محلول معتدل .وعلى الرغم من ارتفاد
كفااة هبع الطريقة ،وقدرتها على تحمن تغيرات واسههعة في نسههبة الملوثات في الغازات
الداخلة ،مال أن من مسههههاو ها ارتفاد تكاليف اإلنشههههاا والتشههههغين ،مضههههافة ملى تكاليف
معالجة المياع الملوثة الناتجة عنها.
أ د أكثر األمثلة انتشهههههههارا ا لتقنية نةد أكاسههههههيد الكبريت من غازات المدخنة
بالتنشهههيط عملية كانسهههولف  ،Cansolvتأتي بعدها طريقة البسهههورل  .Labsorbيبين
الشههههكن  1سههههير عملية كانسههههولف المتصههههاص غاز ثاني أكسههههيد الكبريت من غازات
المدخنة .كما يبين الشههكن  2موطط عملية البسههورل لنةد أكاسههيد الكبريت من غازات
المدخنة.

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الشكل  :1سير عملية كانسولف المتصاص غاز ثاني أكسيد الكبريت من غازات المدخنة

البحـث األول


الشكل  :2مخطط عملية البسورب لنزع أكاسيد الكبريت من غازات المدخنة
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تقنيات خفض انبعاثات الكربون
يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسههههههيد الكربون الناتجة عن رق الوقود من خالل
تقنيات تطبق في مر لة ما قبن ا تراق الوقود ،كترشيد استهال الوقود ،أو تغيير نود
الوقود المسههههههتوههدم .ومنههها مهها يطبق بعههد مر لههة اال تراق كطريقههة معههالجههة غههازات
اال تراق قبن خروجها من المدخنة .يبين الشكن  3موطط عملية فصن غاز ثاني أكسيد
الكربون من غازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة.
الشكل  :3فصل غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات االحتراق قبل خروجها من المدخنة

تقنيات خفض أكاسيد النيتروجين
توتلف تقنيات خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين  NOxمن ي مكان تركيب
التجهيةات ،فمنها ما يعتمد على تعدين ظروف تشهههغين المعدات قبن ا تراق الوقود من
خالل تغيير نود الوقود المسههتودم ،كاسههتعمال الغاز الطبيعي بدالا من الوقود الثقين ،أو
نةد المركبات النيتروجينية من الوقود بعمليات المعالجة الهيدروجينية ،أو تقنيات ما
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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بعد ا تراق الوقود ،أو بتعدين معدات اال تراق نفسهههههها ،كاسهههههتودام راقات متطورة،
تسهههههاعد على خفض تشهههههكن أكاسهههههيد النيتروجين  .Low NOx Burnersأو بتقليب
غازات المدخنة السههههتودامها كهواا ا تراق في راقات الفرن ،بدالا من الهواا الجوي
البحـث األول

البي يحتوي على كمية أعلى من النيتروجين.
كمهها يمكن نةد أكههاسههههههيههد النيتروجين من غههازات اال تراق بطريقتين ،األولى
طريقة الوفض االنتقا ي بدون عامن فاز  ،1SNCRوالثانية طريقة الوفض االنتقا ي
بالعامن الحفاز .2SCR
تعتمهد طريقهة الوفض االنتقها ي بهالعهامهن الحفهاز على مبهدأ مالمسهههههههة غهازات
المدخنة بغاز األمونيا في سههههههرير يحتوي على عامن فاز  ،Catalyst Bedي
تتحول األكاسههههههيد ملى نيتروجين وبوار الماا .أما طريقة الوفض االنتقا ي بدون عامن
فاز  SNCRفتتم بدون عامن فاز في الطور الغازي ،وبدرجات رارة عالية ،مال
أن فعاليتها أدنى من طريقة الوفض االنتقا ي بالعامن الحفاز.
تقنيات خفض انبعاث الجسيمات الدقيقة
يوجد عدة طرق اللتقاط الجسيمات الدقيقة الناتجة عن رق الوقود في األفران،
أهمها اللواقط الميكانيكية ،والمرشحات النسيجية ،وكاشطات الغاز الرطب ،والمرسبات
الكهروستاتيكية.
تقنيات خفض انبعاثات وحدات التكسير بالعامل الحفاز المائع
تتركة تقنيات خفض انبعاثات و دة التكسههههير بالعامن الحفاز الما ع في معالجة
االنبعاثات الناتجة عن تنشهههيط العامن الحفاز ،والتي تتكون بشهههكن ر يسهههي من أكاسهههيد
الكربون ،وأكاسيد الكبريت ،وأكاسيد النيتروجين ،والجسيمات الدقيقة.


Selective Non-Catalytic Reduction
Selective Catalytic Reduction

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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تعتمد كمية أكاسيد الكبريت المنطلقة من عمليات تنشيط العامن الحفاز في و دة
التكسهههههير بالعامن الحفاز الما ع أياههههها ا على تركية الكبريت في الفحم المترسهههههب على
سهههطح العامن الحفاز .وتتم العملية بحقن مواد كيماوية تقوم بتحوين المركبات الكبريتية
في وعاا التنشيط ملى غاز كبريتيد الهيدروجين  ،H2Sي يمكن معالجته مع الغازات
المنتجة من الو دة.
تتشههههكن أكاسههههيد النيتروجين في وعاا التنشههههيط عندما يتحد كن من النيتروجين
وأكسههههههجين الهواا عند درجات رارة مرتفعة فتنتة أكاسههههههيد النيتروجين الحرارية،
وعندما يحترق النيتروجين العنصههههههري  Elemental Nitrogenالموجود في الفحم
المترسهههههب على سهههههطح العامن الحفاز ،ي تكون كميته عادة أعلى من كمية أكاسهههههيد
النيتروجين الحرارية ،وتعتمد على محتو لقيم الو دة من المركبات النيتروجينية.
تتكون الجسههيمات الدقيقة الناتجة عن و دات التكسههير بالعامن الحفاز الما ع من
ج سيمات أولية وأخر ثانوية .تنتة الج سيمات الدقيقة األولية من م صدرين ،األول من
تنشههههههيط العامن الحفاز ،والثاني من السههههههوام الناتة عن اال تراق الناقص للفحم .أما
الجسيمات الدقيقة الثانوية فتنتة من ذرات األمونيا وأكاسيد الكبريت.
تقنيات خفض انبعاثات وحدات استرجاع الكبريت
يفصهههههههههن غهههاز كبريتيهههد الهيهههدروجين  H2Sمن غهههازات و هههدات المعهههالجهههة
الهيدروجينية ،ويتم تركيةع في و دة الغسههههههين بمحلول األمين ،ثم يحول بعد ذلك ملى
و ههدة اسههههههترجههاد الكبريههت SRU

1

يه

يتم تحويلههه ملى كبريههت ر .وتعتمههد كميههة

انب عا ثات  SO2و H2Sمن مدخ نة فرن اإلتالف على مردود ت فا عن كالوس Claus
ومد ضهههبط شهههروط عمن الو دة ،لهبا يجب التركية على تحسهههين مردود اسهههترجاد
الكبريت في الو دة تى يتم خفض كمية انبعاث  ،SO2وذلك من خالل مضههههافة مفاعن
ثال ملى الو دة ،أو مضهههافة و دة غسهههين للغازات الفا اهههة عن التفاعن ،الوارجة من

Sulphur Recovery Unit
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مفاعن كالوس ،أو اسههههههتودام عوامن فازة متطورة يمكن بواسههههههطتها تحسههههههين كفااة
التفاعن.
البحـث األول

تقنيات خفض انبعاثات شبكات خطوط األنابيب والمعدات
تصههههههنف تقنيات خفض االنبعاثات المتسههههههربة من منظومة شههههههبكات األنابيب
والمعدات في ثالث مجموعات :األولى تحسههين جودة المعادن والمواد المصههنوعة منها
أجهةة منع التسههرل ،والثانية اسههتودام موانع ماههاعفة ،والثالثة تطبيق برنامة الكشههف
عن التسههههههرل ومصههههههال ه .وهنا مجرااات مشههههههتركة بين المجموعات الثالث ،مثن
استودام تصاميم أفان لشبكات خطوط األنابيب وموانع التسرل.
تقنيات خفض انبعاثات خزانات النفط الخام والمنتجات النفطية
من أهم تقنيات خفض انبعاثات خةانات النفط والمنتجات النفطية مجراا فحص
فني دوري على كافة أجةاا وتوصههههيالت وفوهات القياس للتأكد من عدم وجود اهتراا
يسههبب تسههرل األبورة ملى الهواا الجوي .ويمكن تركيب موانع تسههرل ماههاعفة على
السههههقف العا م لوفض تسههههرل الهيدروكربونات من جدار الوةان أثناا ركة السههههقف
الناتجة عن عمليات التفريغ والتعبئة .أو تركيب سقف ثابت مضافة ملى السقف المتحر
في خةانات السههطح العا م لتوفيف التبور بتأثير ركة تفريغ وتعبئة الوةان .كما يمكن
تحويهههن األبورة الهيهههدروكربونيهههة التي تنطلق من الجةا العلوي لوةانهههات النفط
والمنتجات عبر أنابيب خاصة ملى و دة استرجاد األبورة.
تقنيات خفض انبعاثات منظومة تحميل وتفريغ المنتجات
لوفض االنبعههاثههات المنطلقههة من عمليههات تحميههن المنتجههات البتروليههة وتعبئههة
الحاويات ،يمكن تركيب توصهههههيالت تعبئة الحاوية من األسهههههفن لمنع انتشهههههار األبورة
الهيـدروكـربونيـة في الطبـقة العلـوية للحاويـة أو الناقلـة ،أو تركـيـب خـط تـوازن بيـن
الحاوية المراد تعبئتها والوةان البي تسـحب منه المواد البترولية للتعبـئة ،بهدف سحب
األبورة ملى خةان تجميع مستقن لتر يلها ملى و دة اسـترجاد األبورة الهيدروكربونية.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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تقنيات خفض االنبعاثات الهيدروكربونية من وحدة معالجة المياه الملوثة
يمكن خفض انبعاث األبورة الهيدروكربونية من طبقة الةيت التي تطفو أعلى
أ واض تجميع المياع الةيتية الواردة من الو دات االنتاجية ،ومن شههبكة أنابيب تصههفية
خةانات النفط الوام والمشههههههتقات ،وذلك باتواذ مجرااات التوفيف من المصههههههدر لمنع
ورود المركبات الهيدروكربونية ملى و دة المعالجة أو اسههتودام أ واض فصههن الةيت
المغطاة  Covered API Separatorلعةل التأثيرات الجوية.
تقنيات خفض انبعاثات حرق الغازات في الشعلة
يمكن خفض االنبعههاثههات النههاتجههة عن رق المركبههات الهيههدروكربونيههة على
شعالت المصفاة بإجراا صيانة دورية لكافة صمامات األمان المتصلة بوطوط الشعلة
للتأكد من عدم وجود تسرل من سطوح م كامها ،أو تركيب منظومة استرجاد لغازات
الشههههعلة تسههههاعد على معادة الغازات ملى شههههبكة وقود أفران المصههههفاة لالسههههتفادة منها
كمصدر للطاقة بدالا من رقها .يبين الشكن  4موطط و دة استرجاد غازات الشعلة.
الشكل  :4مخطط وحدة استرجاع غازات الشعلة
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إدارة الروائح المنبعثة من المصفاة
تشكن انبعاثات المركبات العاوية الطيارة مصدرا ا للروا ح الكريهة عند ارتفاد
البحـث األول

تركيةههها عن قيم محههددة ،وتؤدي ملى مزعههاج العههاملين في المصههههههفههاة والقههاطنين في
التجمعات السكنية المجاورة.
تتكون عملية معالجة مشهههههكلة الروا ح الكريهة المنبعثة من المصهههههفاة من أربعة
مرا ن ،تتاههههههمن المر لة األولى تقويم المشههههههكلة ومعداد المبررات والدوافع للقيام
بإجرااات تسهههههههاهم في التوفيف من آثارها .وفي المر لة الثانية يتم تحديد المصهههههههادر
المحتملة للمواد التي تسهههههبب الروا ح المةعجة .أما المر لة الثالثة فيتم فيها تحلين كافة
الم صادر المحتملة ،وتحديد الم صادر المؤكدة التي ت سبب م شكلة انبعاث الروا ح .وفي
المر لة األخيرة يتم اختيار التقنيات المناسههههبة لوفض االنبعاثات المسههههببة للروا ح ملى
القيم المسمو ة(IPIPEC, 2012) .
عوامل اختيار التقنية األنسب لخفض انبعاثات مصافي النفط
تعتبر عملية اختيار التقنية األنسهههب لوفض انبعاثات كن مصهههدر من المصهههادر
الموجودة في المصهفاة من العمليات المعقدة ،نظرا ا لوجود عوامن عديدة تؤثر في عملية
االختيار ،منها ما يتعلق بطبيعة الموقع البي سهههتركب فيه التجهيةات الجديدة ،ومنها ما
يتعلق بتكاليف اإلنشههاا والتنفيب ،أو درجة التعقيد التكنولوجي ،ولتسهههين عملية االختيار
يجب البح عن كافة الويارات المتا ة لتقنيات خفض االنبعاثات من كن مصههههههدر من
المصادر القا مة في المصفاة ،ثم تقييم مد فعالية التقنيات المستودمة واختيار أنسبها.

اخلطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصايف النفط
تتلوص أهداف الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط بما يلي:
• تحاههههههير البيههانههات والمعلومههات التي تمكن الهيئههات الحكوميههة من مصههههههههدار
التشريعات البيئية.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• العمن على تحقيق خفض فعلي لالنبعاثات ،واالرتقاا باألداا البيئي لمصهههههههافي
النفط ملى أفان المستويات الممكنة.
عناصر الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات المصافي
تتكون الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط من أربعة عناصر ر يسية،
وهي:
• تقييم الوضع القا م للمصافي.
• تحاير خطة لمراقبة االنبعاثات ،ومعداد التقارير الدورية.
• معداد خطة مستقبلية إلجرااات الوفض المستمر النبعاثات مصافي النفط.
• اإلشراف الحكومي على عملية المراقبة المستمرة لالنبعاثات.
يبين الشكن  5عناصر الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط.
الشكل  :5عناصر الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط
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عوامل نجاح خطة إدارة انبعاثات المصافي
يتطلب تطبيق خطة مدارة انبعاثات مصهههافي النفط تاهههافر جهود كافة األطراف
البحـث األول

المعنية بعملية خفض االنبعاثات والمحافظة على سالمة البيئة من التلوث ،والتةام مدارة
المصههههفاة بمتابعة تنفيب الوطة  ،وتحديد سههههياسههههة واضههههحة لوفض االنبعاثات تتاههههمن
مجرااات التحسين المستمر التي يجب تطبيقها على المعدات القا مة في المصفاة ،وربط
عملية معداد اإلجرااات واألهداف مع التوطيط المالي واالستثماري للشركة.
قائمة جرد انبعاثات المصافي
تسههههههههاهم قهها مههة جرد االنبعههاثههات في تحههدي هد نقههاط الولههن واالنحراف عن القيم
النموذج ية المتب عة في المصهههههههافي األخر الملتة مة بتطبيق الم عايير ال عالم ية ،ودعم
جهود اتواذ القرار األنسههب ول اإلجرااات والتقنيات الالزمة لوفض كمية االنبعاثات
من المصادر الموتلفة في المصفاة ملى أدنى المستويات الممكنة.
تتكون عملية معداد قا مة جرد االنبعاثات من المرا ن التالية:
• قيام الهيئة الوطنية بتحديد محتويات القا مة.
• قيام اللجنة الموت صة بطلب البيانات الواصة بقا مة جرد االنبعاثات من الجهات
المعنية بتةويد البيانات.
• تجميع وتصههههههنيف البيانات ،ي تقوم اللجنة الموتصهههههههة بتصههههههنيف البيانات
الواردة ،و سال كمية االنبعاثات.
• تحاير مسودة تقرير أولي يتامن بيانات قا مة جرد االنبعاثات ،وتسليمها ملى
الهيئة الوطنية.
• اعتماد التقرير من قبن الهيئة الوطنية لمراقبة االنبعاثات وتسههههههليمه ملى الجهات
المسؤولة عن شؤون ماية البيئة.
يبين الشكن  6مرا ن معداد قا مة جرد انبعاثات مصافي النفط.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الشكل  :6مراحل إعداد قائمة جرد االنبعاثات

تحتههههاج عمليههههة معههههداد قا مههههة جههههرد االنبعاثههههات الكثيههههر مههههن الجهههههد والوقههههت،
وملهههى دقهههة القهههيم التهههي تتاهههمنها ،يههه أن أي خطهههأ قهههد ينهههتة عنهههه خسههها ر كبيهههرة،
وخصوصهههها ا عنههههدما تسههههتودم النتهههها ة التوههههاذ قههههرارات تتعلههههق بمشههههاريع اسههههتثمارية
باهظة التكاليف.
طرق قياس كمية االنبعاثات
توجد طرق عديدة لقياس كمية االنبعاثات ،صهههممت من قبن جهات متوصهههصهههة
بإصدار التشريعات البيئية .منها ما يعتمد على العمليات الحسابية ،أو متوسط معامالت
االنبعاث ،1ومنها ما يعتمد على اسههههههتودام أجهةة القياس المباشههههههر .ويتوقف اختيار
الطريقة األنسههههب على األهداف المنشههههودة من عملية الحسههههال ،والوقت المتاح ،ومد
توفر أجهةة القياس في الموقع.

Average Emission Factors
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حساب االنبعاثات المتسربة من عمليات التكرير
لتحديد الكمية اإلجمالية لالنبعاثات التي تتسرل من معدات المصفاة يجب مجراا
البحـث األول

م صههههاا فعلي لكافة المعدات التي يحتمن أن تنبع منها الملوثات الغازية في كن و دة
من و دات المصهههههفاة ،كالماهههههوات ،والاهههههواغط ،مضهههههافة ملى المعدات اال تياطية
الموضوعة تحت الاغط ،وصمامات األمان ،وغيرها.
حساب انبعاثات خزانات النفط الخام والمنتجات
تحسهههههههب كمية المركبات العاههههههوية الطيارة المنطلقة من خةانات النفط الوام
والمنتجههات التي تحتوي على مواد خفيفههة مثههن الغههازولين ووقود الطهها رات النفههاثههة
والمقطرات الوسههطى ،باسههتودام برامة اسههوبية جاهةة ،تدخن فيها عدة عوامن ،مثن
قطر الوةان ،والظروف البيئيههة المحيطههة ،وخصهههههههها ص المههادة الموةنههة ،ودرجههة
رارتها.
حساب انبعاثات محطات تحميل النفط الخام والمنتجات
تحسههب كمية انبعاثات محطات تحمين المنتجات بالقطارات والشهها نات بطريقة
معامالت االنبعاث ،أوطريقة اختبار المصدر .Source Test
حساب انبعاثات وحدات معالجة المياه الملوثة
توجد طرق عديدة لح سال انبعاثات و دات معالجة المياع الملوثة ،أهمها طريقة
البرامة الحاسههههوبية الجاهةة ،أو طريقة الحسههههال اليدوي ،أو طريقة اختبار المصههههدر،
التي تعتمد على أخب عينات من الهواا في كافة نقاط تجميع المياع الملوثة التي تطلق
المركبات العاههههههوية الطيارة وتحليلها في الموابر لتحديد تركية االنبعاثات .أو طريقة
الموازنة المادية ،التي تعتمد على سهههههههال كمية المركبات الغازية التي تبورت من
خطوط ومعدات و دة معالجة المياع الملوثة ،من خالل سههال الفرق بين تركية المواد
البترولية السهها لة في كن من المياع الملوثة الداخلة والوارجة من الو دة .وأخيرا ا طريقة

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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معامالت االنبعاث للوطوط القادمة من عمليات التكرير ،والصهههههمامات والتوصهههههيالت
المركبة عليها.
حساب انبعاثات أبراج مياه التبريد
تحسههههههب كمية المركبات العاههههههوية الطيارة التي تنبع من أبراج مياع التبريد
بطريقة معامالت االنبعاث ،أو سهههههههال الفرق بين تركية الهيدروكربونات في المياع
الداخلة والوارجة من األبراج ،وتحوين القيمة ملى كتلة وزنية/الساعة.
حساب انبعاثات الحوادث الطارئة
تعت مد كم ية االنب عا ثات ال نات جة عن الحوادث ال طار ة على نود ال حاد ثة ،وال
تصههههههنف الحادثة في سههههههجن الحوادث الطار ة مال مذا تجاوز الحد األدنى لكمية المواد
الةيتية المتسههههههربة ملى المياع السههههههطحية أو المجمعات الما ية عن  10لتر ،أو وادث
االنسهههههكال والتسهههههرل ملى السهههههطوح األرضهههههية ،والتي تةيد كميتها عن  200لتر ،أو
وادث طرح الهيدروكربونات ملى الهواا بكميات تةيد عن  100لتر.
حساب انبعاثات حرق الوقود في األفران
من أفاههههههن الطرق المتبعة لحسههههههال كمية انبعاثات  ،COxو  ،SOxو NOx
الناتجة عن رق الوقود في األفران هي الطريقة التي تعتمد على أجهةة التحلين التي
تركب على المدخنة ،وتعمن مما بشههههههكن مسههههههتمر أو متقطع ،وهي أكثر دقة من طريقة
الحسال اعتمادا ا على معامالت االنبعاث.
حساب انبعاثات منظومة الشعلة
تعتـمد معظم المصافي على طريقة معامالت االنبعاث في سال كمية انبعاثات
منظومة الشعلة .وتعتمد دقة نتا ة الحسـهههال باستـهههودام المعـهههادلة المبيـهههنة أعـهههالع على
مـد الدقـة في قيـاس كمـية ونوعيـة كن من الغـازات الداخلة ملى الشعلة وملى شمعات
اال تراق الدا مة التي تستودم للمحافظة على استمرار لهب الشعلة.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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تشريعات ضبط انبعاثات مصافي النفط
انطلقت عملية ضههبط انبعاثات مصههافي النفط في العالم في مطلع سههبعينيات القرن
البحـث األول

الماضههي ،وذلك اسههتجابة لتنامي المطالبات الشههعبية باههرورة وضههع د لتفاقم مشههكلة
تلوث الهواا الجوي.
مراحل عملية إصدار تشريعات ضبط االنبعاثات
تتم عملية مصههههدار تشههههريعات ضههههبط االنبعاثات من مصههههافي النفط على ثالث
مرا ن ،تبدأ بتحديد أفاهههههههن الطرق الممكنة لوفض االنبعاثات ،ثم مر لة النشههههههر
واإلبالغ عن التشههههههريعههات المحتملههة ملى الجمهور إلبههداا الرأي .بعههد ذلههك يطلههب من
المصافي معداد الوطط واإلجرااات الالزمة لتلبية متطلبات التشريعات.
تقوم هيئات ماية البيئة بتحديد أفاهههههههن الطرق التي يمكن من خاللها خفض
االنبعاثات التي تطلقها المصههههههافي ملى أدنى قيمة ممكنة ليصههههههار ملى اعتمادها كمعيار
لقياس أداا المصهههههههافي .كما يؤخب بعين االعتبار أثناا تحديد معايير األداا التكاليف
المحتملة إلجرااات خفض االنبعاثات ،وانعكاسهههههههات تطبيقها على قاهههههههايا الصههههههحة
والسالمة والبيئة.
تشريعات منح ترخيص إنشاء مصفاة جديدة
عند منح ترخيص منشاا مصفاة نفط جديدة يجب أن تتعهد الشركة المالكة بأن ال
تؤدي عمليات التكرير ملى تغيير في جودة الهواا الجوي في المناطق المجاورة لموقع
المصههههههفاة ،وذلك من خالل االلتةام بالمعايير التي يحددها القانون لكن منطقة ،أو ما
يسمى ببرنامة مراجعة المصادر الجديدة.
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قائمة املصطلحات Abbreviations
▪ األزمرة  :Isomerizationتحسههههههين الرقم األوكتاني للقطفات الوفيفة كالنافثا والبيوتان
إلنتاج مكونات للمةج مع منتة الغازولين.
▪ استتتتتتترجاع الكبريت  :Sulphur Recoveryعملية تحوين الغازات الكبريتية الناتجة عن
المعالجة الهيدروجينية للمنتجات النفطية ملى كبريت ر ،وملى وقود غازي .Fuel Gas
▪ األلكلة  :Alkylationمنتاج مكونات عالية الرقم األوكتاني للمةج مع منتة الغازولين.
▪ االنبعاثات المتناثرة  :Fugitive Emissionsمركبات عاوية تتسرل من المعدات على
شكن غيوم في الهواا الجوي.
▪ التفحيم المؤ جل  :Delayed Cokingعمل ية تكسههههههير راري لتحو ين مول فات التقطير
الفراغي الثقيلة ملى مكونات خفيفة كالنافثا وزيت الغاز ،وملى فحم بترولي .Coke
▪ التقطير الجوي  :Atmospheric Distillationعملية فصهههههههن النفط الوام فيةيا يا ا ملى
قطفات بترولية أولية ،وهي غاز البترول المسههههههال ،ونافثا ،وكيروسههههههين وزيت غاز وزيت
وقود.
▪ التقطير الفراغي  :Vacuum Distillationف صن مولفات التقطير الجوي ملى زيت غاز
فراغي يسههتودم لقيم لو دات منتاج زيوت األسههاس المسههتودمة في تحاههير زيوت التةييت،
كما ينتة عن العملية أسفلت ولقا م للو دات التحويلية ،كالتفحيم وكسر اللةوجة.
▪ التهذيب بالعامل الحفاز  :Catalytic Reformingرفع الرقم األوكتاني للنافثا إلنتاج
الغازولين.
▪ التكستتتتتتير الحراري  :Thermal Crackingتحوين القطفات الثقيلة ملى خفيفة من خالل
تكسير الجةيئات الكبيرة ملى صغيرة وتقصير السالسن الهيدروكربونية الطويلة ،بالتسوين
لرفع نسبة منتاج المصفاة من المنتجات الثمينة.
▪ التكستتتتتتير بالعامل الحفاز  :Catalytic Crackingتحوين القطفات الثقيلة ملى خفيفة من
خالل تقصير السالسن الهيدروكربونية الطويلة بوجود عامن فاز.
▪ التكستتتتتتير بالعامل الحفاز المائع  :Fluidized Catalytic Cracking FCCتحوين
القطفات الثقيلة ملى خفيفة من خالل تقصههير السههالسههن الهيدروكربونية الطويلة بوجود عامن
فاز على شكن ما ع.
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يتبع :قائمة املصطلحات  Abbreviations

البحـث األول

▪ التكستتتتتتير الهيتدروجيني  :Catalytic Hydrocrackingتحو ين القطفهات الثقيلهة ملى
خفيفة من خالل تكسههههههير الجةيئات الكبيرة ملى صههههههغيرة بوجود الهيدروجين في مفاعن
يحتوي على عامن فاز.
▪ الجسيمات الدقيقة  :Particulate Matters PMمواد صلبة أو سا لة تتناثر في الهواا
الجوي على شكن بيبات صغيرة الحجم وتعتبر من الملوثات الوطرة على صحة اإلنسان.
▪ ميثيتتتل ث ثي بيوتيتتتل إيثير  :Methyl Tertiary Butyl Ether MTBEمركهههب
أوكسجيني يمةج مع الغازولين لرفع الرقم األوكتاني.
▪ منطقة محصتتتتتنة أو غير محصتتتتتنة  :Attainment/Non-attainmentتعتبر المنطقة
محصهههنة عندما يكون تركية الملوثات في الهواا الجوي أدنى من القيم المحددة في المعايير
البيئية .والعكس بالنسبة للمناطق غير المحصنة.
▪ المعالجة الهيدروجينية /نزع الكبريت بالهدرجة  :Hydrodesulphurizationعملية
نةد المركبههات الكبريتيههة من القطفههات النفطيههة في مفههاعههن يحتوي عههامههن فههاز بوجود
الهيدروجين.
▪ المركبات العضوية الطيارة Volatile Organic Compounds VOC
▪ معام ت االنبعاث  :Emission Factorsمتوسههط قيم االنبعاثات التي تنطلق من مصههدر
معين تبعا ا أل د ظروف التشغين كالطاقة التكريرية أو معدل رق الوقود.
▪ الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقاتPoly Aromatic Hydrocarbons PAH
▪ ب/ي" :برميل في اليوم" و دة قياس الطاقة التكريرية Barrel Per Day
▪ ج.ف.م":جزء في المليون" قياس الشوا ب في النفط والمشتقات Part Per Million
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األول
الفصل

أنواع ومصادر انبعاثات
مصافي النفط

الفصــل األول

أنواع ومصادر انبعاثات مصايف النفط


 :1-1تصنيف انبعاثات مصافي النفط
 :2-1مصادر انبعاثات مصافي النفط
 :1-2-1رق الوقود
 :2-2-1عمليات التكرير
 :3-2-1عمليات استرجاد الكبريت
 :4-2-1منظومة توةين وتحمين وتفريغ النفط الوام والمنتجات النفطية
 :5-2-1و دة معالجة المياع الملوثة
 :6-2-1منظومة تصريف الغازات والسوا ن الوطرة
 :7-2-1منظومة أبراج مياع التبريد
 :3-1العوامل المؤثرة في كمية انبعاثات مصافي النفط
 :1-3-1نود النفط الوام المكرر
 :2-3-1نود عمليات التكرير في المصفاة
 :3-3-1جودة مواصفات منتجات المصفاة
 :4-3-1نود الوقود المستودم
 :5-3-1جم الطاقة التكريرية
 :6-3-1توفر نظم القياس ومراقبة كمية انبعاثات المصفاة
 :4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط
 :1-4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على صحة اإلنسان
 :2-4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على البيئة
 :3-4-1انعكاسات خفض االنبعاثات على ربحية صناعة التكرير
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الفصل األول

أنواع ومصادر انبعاثات مصايف النفط
مقــدمة
تسهههههتهلك مصهههههافي النفط كمية كبيرة من الوقود في عمليات التكرير ،ومحطات
من تاج ب وار ال ماا وتول يد ال طا قة الكهربا ية .وينتة عن رق الوقود انب عاثات غازية
ضارة بصحة اإلنسان والبيئة.
يتناول هبا الفصهههههن أنواد االنبعاثات الهوا ية ،والمصهههههادر التي تنطلق منها في
مصافي النفط.

 :1-1تصنيف انبعاثات مصافي النفط
توتلف االنبعاثات التي تطر ها مصهههافي النفط من ي نوعها وكميتها ودرجة
تأثيرها على صهههههحة اإلنسهههههان والبيئة ،وذلك تبعا ا لنود عمليات التكرير ،و جم الطاقة
التكريرية للمصفاة ،ونود النفط الوام المكرر.
تصنف انبعاثات مصافي النفط تبعا ا لمصدرها في مجموعتين ر يسيتين ،األولى
مجموعة االنبعاثات الهيدروكربونية ،وهي المركبات العاههههوية التي تنتة عن تسههههرل
المواد الهيههدروكربونيههة من األوعيههة ،وخطوط األنههابيههب ،والوةانههات .أمهها المجموعههة
الثههانيههة فتتكون من نواتة رق الوقود في أفران عمليههات التكرير ،ومحطههات توليههد
الطاقة الكهربا ية وبوار الماا  ،مثن أكاسههههههيد الكبريت  ،SOxوأكاسههههههيد النيتروجين
 NOxوغاز ثاني أكسيد الكربون (IPIECA, 2012) .CO2
كما تصهههنف انبعاثات مصهههافي النفط ،في قانون الهواا النظيف البي صهههدر في
الواليات المتحدة ملى المجموعات الر يسية التالية(Bp, 2015) :
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• أكاسيد الكربون Carbon Oxides
• أكاسيد الكبريت Sulfur Oxides
البحـث األول

• كبريتيد الهيدروجين Hydrogen Sulphide
• أكاسيد النيتروجين Nitrogen Oxides
• المركبات العاوية الطيارة )Volatile Organic Compounds (VOC
• الجسيمات الدقيقة )Particulates Matter (PM
تشير نتا ة دراسة أصدرتها وكالة ماية البيئة األمريكية ملى أن مصافي النفط
تطلق العديد من الملوثات ضههمن عدد من أنواد الغازات ،صههنفت منها  187مادة على
أنها ضهههارة بصهههحة اإلنسهههان ،بعاهههها شهههديدة الوطورة قد تتسهههبب في أمراض الجهاز
التنفسهههي ،والسهههرطان .من هبع المواد على سهههبين المثال البنةين العطري ،Benzene
والتولوين  ،Tolueneوالمعادن كالكادميوم والة بق والكروم ومركبات الرصههههههاص.
)(Thomas, A., & Brian, B., 2015
يبين الجدول  1-1أهم االنبعاثات الناتجة عن مصافي النفط ،ومصادرها.
• أكاسيد الكربون COx
تتكون أكاسيد الكربون من غاز أول أكسيد الكربون  COوثاني أكسيد الكربون
 .CO2يعتبر غاز ثاني أكسهههههيد الكربون من المركبات الاهههههرورية للحياة البيولوجية،
وعند المسهههههتويات الطبيعية ليس له آثار سهههههلبية ،مال أنه قد يؤدي ملى

دوث أضهههههرار

على صحة اإلنسان أو البيئة عندما تتجاوز نسبته في الهواا الجوي الحدود الطبيعية.
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الجدول  :1-1أهم االنبعاثات الناتجة عن صناعة تكرير النفط ومصادرها
االنبعاثات
COx

المصدر
• أفران عمليات التكرير
• محطات منتاج البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة

SOx

• أفران عمليات التكرير
• محطات منتاج البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة
• و دة استرجاد الكبريت

NOx

• أفران عمليات التكرير
• محطات منتاج البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
• منظومة الشعلة

المركبات العاوية الطيارة VOC

• توةين ونقن وتحمين النفط الوام والمشتقات النفطية
• و دات معالجة المياع الملوثة
• تنفيس األوعية لتوفيض ضغطها
• تسرل الهيدروكربونات من المعدات

الجةيئات الصلبة  ،PMوالمعادن

• أفران عمليات التكرير
• محطات منتاج البوار وتوليد الطاقة الكهربا ية
• تنشيط العامن الحفاز في و دات FCC
•

رق الغازات في منظومة الشعلة

المصدرThomas, A., & Brian, B., 2015 :

ينبع غاز ثاني أكسههههيد الكربون في مصههههافي النفط بشههههكن ر يسههههي من أفران
عمليههات التكرير ،ومحطههات توليههد بوههار المههاا والطههاقههة الكهربهها يههة ،وعمليههات رق
الكربون أثناا تنشهههيط العامن الحفاز في و دات التكسهههير بالعامن الحفاز الما ع ،FCC
و رق الغازات الفا اة في منظومة الشعلة.
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كما تطلق مصههههافي النفط أول أكسههههيد الكربون  COمن رق الوقود في أفران
عمليات التكرير ،و رق الغازات الفا اههههة في الشههههعلة .وتعتمد كمية غاز أول أكسههههيد
الكربون المتشكن على نود الوقود المستودم في األفران ،وجودة الحراقات المستودمة
البحـث األول

ومد قدرتها على ضههههبط نسههههبة األوكسههههجين الداخن ملى الحراق بالقيمة التي تاههههمن
ضهههههبط تفاعن رق الكربون لتحوين أول أكسهههههيد الكربون ملى ثاني أكسهههههيد الكربون.
)(Bp, 2015
• أكاسيد الكبريت SOx
تنطلق أكاسهههههيد الكبريت نتيجة ا تراق المركبات الكبريتية الموجودة في الوقود
المسههههههتودم في أفران المصههههههفاة ،ومحطات منتاج بوار الماا وتوليد الطاقة الكهربا ية،
ومن رق الغازات الفا اهههههة في الشهههههعلة ،ومصهههههادر أخر متنوعة .كما تعتمد كمية
أكاسههههيد الكبريت التي تطر ها المصههههفاة على نسههههبة الكبريت في النفط الوام المكرر،
ونود الوقود المستودم في األفران ومحتواع من الكبريت.
تعتبر انبعاثات أكاسيد الكبريت من الغازات الاارة بصحة اإلنسان والبيئة،
وذلك عندما تتفاعن مع رطوبة الجو لتشكن ذرات مض الكبريت ،أو ما يسمى بالمطر
الحماي ،البي يسبب تلف المةروعات ،وتآكن الهياكن والمنشآت المعدنية.
)(Ramboll, 2014
في عام  2008أشههههههرفت وزارة الصههههههحة الكندية على دراسهههههههة قام بإنجازها
مجموعههة من مراكة األبحههاث والجههامعههات األمريكيههة والكنههديههة ،تهههدف ملى بحه

أثر

انبعاثات غاز ثاني أكسههههيد الكبريت  SO2على صههههحة القاطنين في التجمعات السههههكنية
المجاورة لمصافي النفط ضمن دا رة يتراوح قطرها بين  0.5ملى  7.5كم .وقد أظهرت
نتا ة الدراسة وجود عالقة بي ـن ارتف ـاد تركي ـة غ ـاز ث ـاني أكس ـيد الكب ـريت في الهواا
الجـهههوي وعـهههدد ـهههاالت اإلصـهههابة بنـهههوبات الربـهههو ،وخصـهههوصا ا عند األطـهههفال البين
تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات .وو صلت االت مراجعة المستشفيات ملى
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دها األعلى في اليوم البي وصههههههن فيه تركية ثاني أكسههههههيد الكبريت ملى المسههههههتو
األقصى خالل فترة الدراسة ،بمقدار  31.2جةا في المليار .ppb
)(Smargiassi, A., et al., 2009
• أكاسيد النيتروجين NOx
تتكون أكاسههههههيد النيتروجين من أول أكسههههههيد النيتروجين  ،NOوثاني أكسههههههيد
النيتروجين  ،NO2وأكسهههيد النيتروس  .N2Oتوتلف كمية أكاسهههيد النيتروجين المنبعثة
من المصههههههفاة باختالف نود الوقود المسههههههتودم ومحتواع من المركبات النيتروجين ية
والهيدروجين ،فكلما زادت نسههههبة الهيدروجين في الوقود ارتفعت درجة رارة اللهب،
وبالتالي تةداد كمية  NOxالمنبعثة .وقد تحتوي غازات المصههههفاة على مركبات أمينية
ناتجة عن عمليات الغسههههههين بمحلول األمين لنةد الكبريت منها ،كما أن نسههههههبة ا تواا
الوقود السهههههها ن على النيتروجين تةداد بارتفاد وزنه النوعي ،ي تصههههههن ملى دها
األقصى في الوقود الصلب كالفحم .ويمكن أن توتلف كمية انبعاثات أكاسيد النيتروجين
من مصهههدر خر ضهههمن المصهههفاة نفسهههها ،وذلك تبعا ا لتصهههميم معدات رق الوقود في
األفران وظروف تشههغيلها ،كدرجة رارة اللهب وزمن بقاا الوقود في الفرن ،وتركية
األوكسجين في غازات المدخنة.
كما تتشهههههكن أنواد أخر من أكاسهههههيد النيتروجين تسهههههمى أكاسهههههيد النيتروجين
الحراريههة ،وهي التي تنتة عن اتحههاد النيتروجين واألوكسههههههجين في درجههات رارة
مرتفعة(Sloss, L., 2011) .
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• الجسيمات الدقيقة
تتشكن الجسيمات الدقيقة ) Particulate Matter (PMفي المصفاة مما نتيجة
البحـث األول

رق الوقود في أفران العمليههات ،ومراجههن منتههاج البوههار ،ومحطههات توليههد الطههاقههة
الكهربا ية ،أو من عمليات خاصهههههههة تجري في الو دات اإلنتاجية ،مثن عمليات رق
الكربون المترسب على سطح العامن الحفاز في و دات التكسير بالعامن الحفاز الما ع،
وعمليات مزالة الفحم المترسهههب على السهههطوح الداخلية ألنابيب األفران بالبوار والماا
 Steam Air Decokingفي و دات التفحيم.
تتواجد الجسههيمات الدقيقة على شههكن ذرات صههلبة أو سهها لة ،متناثرة في الهواا
الجوي ،وهي قابلة لالسههتنشههاق ،وذلك نظرا ا لصههغر جمها وسهههولة دخولها ملى األنف
والفم .وتصههههههنف في عدة مجموعات سههههههب أبعادها ،منها مجموعة الجسههههههيمات التي
قطرها أصههههههغر أو يسههههههاوي  10ميكرون  ،PM10ومجموعة الجسههههههيمات الدقيقة التي
قطرها أصهههههغر أو يسهههههاوي  2.5ميكرون  .PM2.5تعتبر الجسهههههيمات الدقيقة ثاني أكبر
مصادر التلوث الهوا ي من ي الوطورة على صحة اإلنسان .كما تعتبر وسا ن النقن
أ د أكبر مصههادر الجسههيمات الدقيقة في الهواا الجوي ،ي تشههكن  %39من مجمالي
الجسيمات الناتجة عن األنشطة األخر بينما ال تشكن الصناعة سو  %7من مجمالي
الجسهههيمات الدقيقة المنبعثة ملى الهواا الجوي .يبين الشهههكن  1-1توزد نسهههب مصهههادر
الجسيمات الدقيقة في الهواا الجوي(Akumu, J., 2015) .
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الشكل  :1-1توزع نسب مصادر الجسيمات الدقيقة في الهواء الجوي

مصادر
أخر
%13

غبار معدني
%35

الصناعة
%7
الحرا ق
%6

وسا ن النقن
%39

المصدرAFDB, 2015 :

تعتمهههد كميهههة الجسهههيمات الدقيقهههة المنبعثهههة علهههى نهههود الوقهههود المسهههتودم فهههي
األفهههران والمراجههههن البواريهههة ،وعلههههى تصهههميم األفههههران ،ومسهههتو التطههههور التقنههههي
لمعهههههههههدات هههههههههرق الوقهههههههههود ،وتركيهههههههههة األوكسهههههههههجين عنهههههههههد موهههههههههرج غرفهههههههههة
اال تهههراق  ،Combustion Chamberودرجهههة هههرارة غهههازات اال تهههراق عنهههد
موههرج غرفههة اإلشهههعاد  ،Radiation Chamberوزمههن بقهههاا ذرات الوقههود فهههي
غرفة ا تراق الوقود في الفرن.
تتشكن الجسيمات الدقيقة المنطلقة من مداخن األفران على أربعة أشكال ،على
النحو التالي(Bhatia, A., 2012) :
• السههههناج  ،Sootيظهر على شههههكن دخان أسههههود ينطلق من المدخنة ،وتبلغ أبعاد
جسيماته من  0.5ملى  5ميكرون.
• جسههيمات الوقود غير المحترقة ،وهي جةيئات موجودة أصههالا في أنواد الوقود
العالية الكثافة كةيت الوقود الثقين ،وتنطلق من مدخنة الفرن عند رق الوقود
في درجة رارة أدنى من ̊ 700م.
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• الجسيمات الفحمية ،تتشكن نتيجة تفاعالت تكسير الوقود السا ن أثناا الحرق في
درجة رارة أعلى من ̊ 700م ،ويتراوح جمها بين  1ملى  10ميكرون.
البحـث األول

• جسههيمات دقيقة ،جمها أقن من  0.01ميكرون ،تهمن عادة لقلة كميتها وصههغر
جمها.
بشههههههكن عام تعتبر الجسههههههيمات الدقيقة المنبعثة من األفران قليلة نسههههههبياا ،ي
يتراوح تركيةهههها في غهههازات مهههداخن األفران القهههديمهههة من  1000-500مليغرام/م

3

قياسههههي ،أما في األفران الحديثة المةودة بحراقات ذات تصههههميم متطور فتنوفض ملى
 200مليغرام/م 3قياسي ،وتةيد قليالا في غازات مداخن المراجن البوارية.
• المركبات العضوية الطيارة
تتكون المركبات العاههههههوية الطيارة  VOCمن مجموعة مواد هيدروكربونية
غازية تحتوي على ذرات الكربون ،أهمها(IFC, 2013) :
✓ الهيدروجين
✓ الميثان
✓ مركبات عاههههههوية خفيفة ،مثن اإلثيلين ،والبروبان ،والبروبيلين ،والبيوتين
والبيوتيلين ،والبنتان ،واأللكيالت ،والبنةين والتولوين ،والةايلين ،والفينول،
والعطريات التي تحتوي على تسع ذرات كربون.
✓ هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات .PAH1
✓ غههازات غير عاههههههويههة ،مثههن مض فلور المههاا ،واألمونيهها ،وكبريتيههد
الهيدروجين .... ،H2S
تنبع المركبات العاهههوية الطيارة على شهههكن غيوم هيدروكربونية متناثرة في
الجو  ،Fugitive Emissionsمما نتيجة تسرل المواد الهيدروكربونية من توصيالت

Poly Aromatic Hydrocarbons
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األنابيب والصههمامات ،ومحاور الماههوات والاههواغط ،أو من أ واض فصههن الةيت
ومعدات و دات معالجة المياع الملوثة ،ومن خةانات النفط الوام والمنتجات النفطية،
وعمليهات تفريغ وتعبئهة او يات النفط الوهام والمشههههههتقهات النفطيهة .تمثهن االنبعها ثات
المتسربة الناتجة عن تسرل المواد البترولية من المعدات في الو دات اإلنت ـاجية نس ـبة
والي  %50-40من مجمالي كمية انبعاثات المركبات العاههوية الطيارة في المصههفاة،
أما االنبعاثات الناتجة عن عمليات تعبئة وتفريغ اويات النفط والمشههههههتقات النفطية
فتشكن  ،%40-30كما تشكن االنبعـهاثات الناتجـهة عـهن و ـهدة معالجـهة الميـهاع الملـهوثة
والي  ،%15-10واالنبعاثات الناتجة عن خةانات النفط والمشهههههتقات النفطية تشهههههكن
أياهههها ا نسههههبة  .%15-10يبين الجدول  2-1توزد نسههههب مصههههادر انبعاثات المركبات
العاوية الطيارة في مصافي النفط.
الجدول  :2-1توزع نسب مصادر انبعاثات المركبات العضوية الطيارة في مصافي النفط
النسبة المئوية

المصدر
تسرل المعدات

50 - 40

محطات تحمين وتفريغ المنتجات النفطية

40 - 30

خةانات النفط الوام والمنتجات النفطية

15 - 10

و دات معالجة المياع الملوثة

15 - 10

مصادر أخر

10 - 5

المصدرIPIECA, 2012 :



تعتمد كمية المركبات العاههههههوية الطيارة المنبعثة من األوعية والصههههههمامات
ووصههههههالت الربط بين األ ناب يب واألوع ية على عدة عوا من ،أهم ها :جم الم عدات،
ونوعها ،وعمرها ،و مد جودة مواد موانع التسههههههرل المسههههههتودمة ،و الة عمليات
الصيانة الدورية والوقا ية المطبقة عليها.
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• كبريتيد الهيدروجين
يعتبر غاز كبريتيد الهيدروجين  H2Sمن الغازات الوطرة نظرا ا لتأثيرع الاهههار
البحـث األول

على صحة اإلنسان.
يأتي غاز كبريتيد الهيدروجين ملى المصههههههفاة من النفط الوام ،ويتم نةعه من
المنتجات في عمليات التكرير لاههههمان عدم وجودع في المنتجات النها ية أو انبعاثه ملى
الهواا الجوي.
يتم تحويههن غههاز كبريتيههد الهيههدروجين المنةود من المنتجههات البتروليههة ملى
كبريت ر في و دة استرجاد الكبريت.1

 :2-1مصادر االنبعاثات الهوائية في مصافي النفط
تتكون مصهههههافي النفط من مجموعة من العمليات المعقدة التي تهدف ملى تحوين
النفط الوام ملى مشههههتقات قابلة لالسههههتهال  .وتصههههنف مصههههادر االنبعاثات الهوا ية في
مصافي النفط ضمن مجموعات ر يسية على النحو التالي(BP, 2015) :
•

رق الوقود في أفران عمليههات التكرير ومحطههات توليههد بوههار المههاا والطههاقههة
الكهربا ية

• عمليات التكرير
• و دة معالجة المياع الملوثة
• خةانات النفط الوام والمنتجات
• الشعلة
• محطات تحمين وتفريغ المنتجات النفطية
• أبراج مياع التبريد


Sulphur Recovery Unit
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توتلف مصادر االنبعاثات في مصافي النفط من ي كمية ونود الملوثات التي
تطلقها ملى الهواا الجوي .يبين الشهههههكن  2-1مصهههههادر وكمية انبعاثات مصهههههافي النفط
األمريكية عام . 2010
الشكل  :2-1مصادر وكمية انبعاثات مصافي النفط األمريكية 2010
(طن/السنة)

رق الوقود
2303
12%

الشعلة
1184
6%

أخر
2825
14%

أبراج مياع
التبريد
2105
11%

تسرل المعدات
4018
21%
معالجة الميا ع
الملوثة
3992
20%

خةانات النفط والمنتجات
1714
9%
تكسير بالعامن الحفاز الما ع
1385
7%

المصدرUS-EPA, 2013 :

 :1-2-1حرق الوقود
تسههههههتهلك مصههههههفاة النفط كميات كبيرة من الوقود في أفران عمليات التكرير،
وتشغين محطات توليد الطاقة الكهربا ية وبوار الماا.
تشههكن االنبعاثات الناتجة عن رق الوقود في أفران عمليات التكرير ومحطات
توليد الطاقة الكهربا ية وبوار الماا الجةا األكبر من كمية انبعاثات المصههههههفاة ،وهي
أكاسههيد الكربون ،وأكاسههيد النيتروجين ،وأكاسههيد الكبريت ،والجسههيمات الدقيقة ،مضههافة
ملى الهيدروكربونات غير المحترقة.
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 :2-2-1عمليات التكرير
تشههههتمن عمليات التكرير على و دات تطلق بعض االنبعاثات الملوثة للبيئة مثن
البحـث األول

عمليات تنشههههههيط العامن الحفاز  .Catalyst Regenerationوقد تتم هبع العمليات
بشههكن مسههتمر كعمليات التكسههير بالعامن الحفاز الما ع  ،FCC1ي يتم تنشههيط العامن
الحفاز بحرق الكربون المترسههب على سههطحه بشههكن مسههتمر ،وفي و دة تهبيب النافثا
بالعامن الحفاز بطريقة التنشههيط المسههتمر  .CCR2وقد تتم عملية تنشههيط العامن الحفاز
بشههههكن متقطع على فترات زمنية تتراوح من باههههعة أشهههههر و تى عدة سههههنوات ،مثن
عمليات التكسير الهيدروجيني ،أو المعالجة الهيدروجينية ،أو األزمرة.
قد تصهههههههدر بعض االنبعاثات الملوثة للبيئة من أجهةة التحكم باالنبعاثات في
أوعية ومعدات عمليات التكرير .فعلى سههههههبين المثال تنبع األمونيا ملى الهواا الجوي
من أجهةة التقاط الجسههيمات الدقيقة الوارجة من أوعية تنشههيط العامن الحفاز في و دة
التكسهههير بالعامن الحفاز الما ع  ،FCCي تاهههاف األمونيا لوفض انبعاثات أكاسهههيد
النيتروجين ملى الهواا الجوي ،عالوة على فا دة تحسهههههين كفااة ترسهههههيب الجسهههههيمات
الدقيقة في األجهةة(Stevenson, E., 2015) .
 :3-2-1عملية استرجاع الكبريت Sulfur Recovery Process
تجري عملية نةد غاز كبريتيد الهيدروجين  H2Sمن المةية الغازي المتشههههكن
في عمليههات المعههالجههة الهيههدروجينيههة للمنتجههات البتروليههة لتوليصههههههههها من الكبريههت
والشوا ب األخر  ،بواسطة االمتصاص بمحلول األمين ،كأ ادي ميثانول أمين MEA
أو ثنا ي ميثانول أمين ،DEA 3ثم ينشهههههط المحلول المشهههههبع بالتسهههههوين لينةد منه غاز
كبريتيد الهيدروجين على شهههكن غاز ماهههي مركة  .Acid Gasبعد ذلك يتم تحوين
هبا الغاز ملى كبريت ر  Elemental sulfurوماا ،في مفاعن كالوس.


Fluidized Catalytic Cracking
Continuous Catalytic Reforming
3
Mono Ethanol Amine & Di Ethanol Amine
1
2
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تتكون انبعاثات و دة اسهههههترجاد الكبريت من الغازات الناتجة عن رق الوقود
في الفرن ،ومن عمليات رق الكربون المترسب على سطح العامن الحفاز أثناا عملية
التنشههيط ،وهي أكاسههيد الكربون ،وأكاسههيد النيتروجين ،وأكاسههيد الكبريت ،والجسههيمات
الدقيقة ،مضهههههههافة ملى مركبات عاههههههوية طيارة ،ومركبات كبريتية تنطلق من مدخنة
تصهههههريف الغازات الفا اهههههة عن التفاعن  ،Tail Gasوانبعاثات متسهههههربة ناتجة عن
تسههرل المواد الهيدروكربونية من الصههمامات والتوصههيالت والماههوات والاههواغط.
))Randall, D., & Coburn, J., 2010
 :4-2-1منظومة تخزين وتحميل وتفريغ النفط الخام والمنتجات النفطية
تعتبر خةانات النفط والمنتجات النفطية المنتشهههههرة في المصهههههفاة من المصهههههادر
المهمة لالنبعاثات الغازية ،التي تنتة في الحاالت التالية:
• التبور العادي بتأثير العوامن الجوية من الحواف الفاصههلة بين جدار الوةان
والسطح العا م.
• عمليات التفريغ والتعبئة من وملى الوةان ،فعند سحب المادة من الوةان
تتكون األبورة في الفراغ الفاصن بين طبقة السا ن وسطح الوةان ،وأثناا
معادة التعبئة تةاح طبقة األبورة ملى الجو لتحن محلها طبقة السا ن.
• أثناا عملية تصفية الماا من الوةان.
• التسههرل من سههطح م كام صههمام األمان أو صههمامه الجانبي  By-passفي
الوةانات الماغوطة.
كما تنبع

المركبات العاههههههوية الطيارة من عمليات تفريغ وتحمين اويات

النفط الوههام والمشههههههتقههات النفطيههة .وتعتمههد كميههة األبورة المنبعثههة على طريقههة تعبئههة
الحاوية ،فإذا كانت من األعلى تكون الكمية كبيرة نظرا ا الرتطام المواد البترولية بقاد
الحاوية وانتشههههارها في الفراغ .أما مذا كانت عملية التعبئة من أسههههفن الحاوية فتنوفض
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كمية االنبعاثات بشهههكن كبير .كما تعتمد كمية االنبعاثات أياههها ا على درجة تبور المواد
ودرجة رارتها ،مضافة ملى العوامن الجوية أثناا التعبئة أو التفريغ.
البحـث األول

 :5-2-1وحدة معالجة المياه الملوثة Waste Water Treatment
تعالة المياع الملوثة قبن خروجها من المصههههههفاة في و دة تشههههههمن نوعين من
المعالجة ،أولية وثانوية .تتألف مر لة المعالجة األولية من مر لتين ،يتم في األولى
تمرير المياع الملوثة عبر فاصههههههن  APIببطا ليسههههههمح للةيوت أن تطفو على سههههههطح
الفاصن ،لتفصن ثم تحول ملى خةانات ي يعاد تكريرها ،بينما تترسب المواد الصلبة
في األسههههههفن وتسههههههحب ملى وض تجميع الحمأة  .Sludge Collectorأما المر لة
الثانية فتتألف من عملية فصن كيميا ية أو فيةيا ية أو كالهما معا ا للةيـهههههههوت المستحلبة
في الميههاع .وفي المعههالجههة الثههانويههة يتم نةد الةيوت والملوثههات العاههههههويههة بههالطريقهة
البيولوجية.
تنطلق االنبعاثات الغازية من و دة تجميع ومعالجة المياع الملوثة في مصههههههفاة
تكرير النفط من المصادر الر يسية التالية:
• خطوط تجميع نقاط تصفية أوعية الو دات اإلنتاجية.
• أ واض فصن الةيت عن الماا بالتثاقن .API Separators
• أ واض التعويم بالهواا .Air Flotation
• أ واض تجميع مياع األمطار وأ واض تجميع المياع السطحية.
تعتبر المصههههادر الثالثة األولى من أكثر المصههههادر التي تطلق انبعاثات غازية،
أمهها أ واض تجميع ميههاع األمطههار فتهمههن كميههة االنبعههاثههات التي تنطلق منههها ألنههها في
الحالة العادية يجب أن تكون خالية من الةيوت ،أما مذا ا توت على كمية من الةيوت
الحرة فعند ب يجب معالجتها في أ واض فصن الةيت عن الماا في و دة معالجة المياع
الملوثة.
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تنطلق األبورة الهيدروكربونية من أ واض تجميع المياع الةيتية التي ترد من
عمليات التكرير ،وشهههههبكة أنابيب تصهههههفية خةانات النفط الوام والمنتجات ،ي تطفو
طبقة من الةيوت أعلى الحوض وتتبور بتأثير العوامن الجوية .كما تنطلق المركبات
العاههههههو ية الط يارة من أ واض تجميع وتجفيف الح مأة البترول ية ق بن نقل ها ل لدفن أو
الحرق خارج المصفاة.
 :6-2-1منظومة تصريف الغازات والسوائل الخطرة Blowdown System
تتصهههن كافة المعدات في عميات التكرير بشهههبكة من خطوط األنابيب ،تسهههتودم
لتصههههريف الغازات والسههههوا ن الوطرة التي يتطلب تحريرها ملى خارج الو دة بشههههكن
آمن ،سههههههواا بطري قة يدو ية أو آل ية ،وذ لك ع ند توقيف الو دات اإلن تاج ية وتفريغ ها
إلجراا أعمال الصهههههيانة ،أو أثناا التوقفات الطار ة .تتكون و دة تصهههههريف السهههههوا ن
والغازات من مجموعة من األوعية لفصن السوا ن وتر يلها ملى خةانات خاصة ليعاد
تكريرها .أما الغازات الوفيفة فتر ن لحرقها في الشعلة.
تنطلق من منظومة تصـهههههريف الغـهههههازات والسـهههههوا ن الوطرة انبعاثات غازية
مكونة بشكن ر يسي من أكاسيد الكبريت والكرب ـون والني ـتروجين ،وبعض الجس ـيمات
الدقيقة ،وذلك نتيجة رق الغازات الهيدروكربونية في الشههههههعلة .مضههههههافة ملى مركبات
عاوية طيـهارة ناتجـهة عن تسـهرل المـهواد البتـهرولية من الصمـهامات والتوصـهيالت.
)(Rao, R., & Krishna, K., 2012
 :7-2-1منظومة أبراج مياه التبريد
تسههههههتودم المياع في عمليات التكرير لتبريد المواد النفطية بواسههههههطة المبادالت
الحرارية ،ثم تر ن المياع السهههاخنة ملى أبراج التبريد لنةد الحرارة الممتصهههة ،ومن ثم
تعاد بعد تبريدها في دورة مغلقة ملى عمليات التكرير .يبين الشههههههكن  3-1نموذج أبراج
مياع التبريد في مصفاة النفط.
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تنطلق من أعلى أبراج التبر يد ذرات ميهاع دقيقهة الحجم ناتجهة عن تبور الميهاع
السههههههههاخنهههة ،وعنهههدمههها يحهههدث تسههههههرل في أ هههد المبهههادالت الحراريهههة تنتقهههن المواد
الهيدروكربونية ملى المياع فتتبور مشههكلة انبعاثات من المركبات العاههوية الطيارة ملى
البحـث األول

الهواا الجوي.
الشكل  :3-1نموذج أبراج مياه التبريد في مصفاة النفط

المصدرStevenson, E., 2015 :

 :3-1العوامل المؤثرة في كمية انبعاثات مصافي النفط
أشارت نتا ة دراسة استقصا ية نشرتها مجموعة البنك الدولي في عام 2013
ملى أن معدل االنبعاثات الهوا ية لمصافي النفط في العالم تتفاوت كثيرا ا من مصفاة
ألخر تبعا ا لعوامن عديدة .يبين الجدول  3-1المعدل الوسطي ألهم انبعاثات مصافي
النفط(IFC, 2013) .
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الجدول  :3-1المعدل الوسطي ألهم انبعاثات مصافي النفط
االنبعاثات

طن/مليون طن نفط مكرر

ثاني أكسيد الكربون CO2

40000-25000

أكاسيد النيتروجين NOx

450-90

الجسيمات الدقيقة PM

150-60

أكاسيد الكبريت

300-60

المركبات العاوية الطيارة VOC

300-120

المصدرIFC, 2013 :

تعود أسههههبال التباين في كمية االنبعاثات التي تطلقها مصههههافي النفط ملى عوامن
عديدة ،أهمها :جم الطاقة التكريرية للمصههههههفاة ،ونود النفط الوام المكرر ،وكثافة
اسههتهال الطاقة ،ونود عمليات التكرير ،ومد تطور التقنيات المسههتودمة فيها ،ونود
الوقود المسههههههتوههدم في أفران عمليههات التكرير ومحطههات توليههد بوههار المههاا والطههاقههة
الكهربا ية ،والحالة الفنية لمعدات المصفاة ،ومستو برامة الصيانة الدورية والوقا ية
المطبقة على و دات المصفاة ،ومد صرامة التشريعات الناظمة لمواصفات المنتجات
النهههها يهههة ،عالوة على عوامهههن أخر

كهههالظروف المنهههاخيهههة ،وتوفر أجهةة التحكم

باالنبعاثات في عمليات التكرير(Donnelly, A., et al., 2014) .
 :1-3-1نوع النفط الخام المكرر
يعتبر نود النفط الوهههام المكرر من أكثر العوامهههن المؤثرة في تغير كميهههة
االنبعاثات التي تطر ها المصههههههفاة  ،ي توتلف أنواد النفط الوام من ي نسهههههههب
المنتجات الوفيفة والثقيلة والشههههههوا ب التي تحتوي عليها ،كنسههههههبة الكبريت والمعادن
وغيرها .فعندما يحتوي النفط الوام على ن سبة أعلى من القطفات الثقيلة تحتاج الم صفاة
ملى و ههدات تحويليههة ذات طههاقههة أعلى لتحويههن المولفههات الثقيلههة غير المرغوبههة ملى
منتجات خفيفة عالية القيمة لتلبية متطلبات المسههههههتهلك .وبالتالي تةداد كمية انبعاثات
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المصهههفاة من هبع الو دات اإلضهههافية .يبين الجدول  4-1مقارنة بين جودة بعض أنواد
النفط الوام(Venezia, C., 2014) .
البحـث األول

الجدول  :4-1مقارنة بين جودة بعض أنواع النفط الخام
بوني خفيف
Boney Lt

غرب تكساس
معتدل WTI

إيغيل فورد
Eagle Ford

باكين
Bakken

35

40

45

42

0.15

0.33

0.4

0.2

درجة الجودة API°
الكبريت  %وزنا ا

نسب المنتجات  %حجما
القطفة الوفيفة

1.7

1.5

3.8

3.5

النافثا ̊ 165-C5م

22.2

29.8

40.1

35.7

وقود نفاثات ̊ 235-165م

15.8

14.9

12.6

13

ديةل ° 360-235م

37.4

23.5

17.1

17.8

زيت غاز فراغي ̊ 540-360م

18.3

22.8

21.2

24.8

بواقي ̊ +540م

4.6

7.5

5.2

5.2

تحليل النافثا ̊ 165-C5م  %حجما
نافثينات

51

38

21

23

عطريات

12

12

11

13

المصدرVenezia, C., 2014 :

كما تةداد اجة المصههفاة ملى عمليات تعدين نسههب العطريات واألوليفينات في
ال غازولين باختالف نسهههههه بة وجود ها في النفط ال وام ،وذ لك لتلب ية متطل بات الم عايير
الواصهههة بإنتاج الوقود األنظف التي تفرض د أقصهههى لنسهههب العطريات واألوليفينات
في الغازولين( .مكي ،د)2013 ،.
في عام  2011أجرت مؤسهههههسهههههة  1 UCSدراسهههههة لتقييم معدل االنبعاثات التي
تطلقها مصههههههافي النفط في الواليات المتحدة األمريكية ملى الهواا الجوي .وقد أظهرت
نتا ة الدراسههههههة أن كمية االنبعاثات الغازية التي تطلقها مصههههههافي والية كاليفورنيا هي


Union of Concerned Scientists, Oakland, California, USA.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

54

1

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

األعلى مقارنة بم صافي الواليات األمريكية األخر  ،ويعود ال سبب في ذلك ملى تكرير
نفط ذي درجة كثا فة أعلى ،ويحتوي على نسههههههبة كبريت أعلى ،على الرغم من أنها
تسههههههتودم أنواعا ا من الوقود ذات جودة عالية في األفران والمراجن البوارية مقارنة
بمصههههههافي الواليات األخر  .يبين الشههههههكن  4-1مقارنة بين معدل انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون التي تطلقها مصافي النفط في بعض مناطق الواليات المتحدة األمريكية.
الشكل  :4-1مقارنة بين معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها
مصافي النفط في بعض مناطق الواليات المتحدة األمريكية
رطن/ CO2برمين نفط مكرر
140

132

120

111
97

99

وسط غرل أمريكا

السا ن الشرقي

100
80
60
40
20

كاليفورنيا

سا ن الولية
األمريكي

0

المصدرUCS, 2011 :

 :2-3-1نوع عمليات التكرير في المصفاة
توتلف كمية الغازات التي تطلقها المصفاة باختالف نود عمليات التكرير ،فعلى
سبين المثال ،عندما تعتـههمد المصـههفاة على عمليـههات التكسـههير بالعـههامن الحفـههاز الما ع
لتحوين القطفات الثقيلة ملى منتجات خفيفة فإنها تطلق كمية أكبر من االنبعاثات الغازية
مقارنة بالمصههفاة التي تعتمد على عمليات التكسههير الهيدروجيني ،أو المصههفاة البسههيطة
التي ال تحتوي على و دات تحويلية(Donnelly, A., et al., 2014) .
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يبين الشههههههكن  5-1معدل اسههههههتهال الطاقة في مصههههههافي نفط الواليات المتحدة
األمريكية سب نود عمليات التكرير.
البحـث األول

الشكل  :5-1معدل استه ك الطاقة في مصافي الواليات المتحدة األمريكية
حسب نوع عمليات التكرير
(مليون غيغا جول/السنة)
وقود

بوار ماا

كهرباا
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200

المصدرBarthe, P. et al., 2015 :

 :3-3-1جودة مواصفات منتجات المصفاة
توتلهههف كميهههة ونهههود انبعاثهههات مصهههافي الهههنفط تبعههها ا لمسهههتو صهههرامة معهههايير
جهههودة مواصهههفات المنتجهههات النفطيهههة .فعلهههى سهههبين المثهههال ،عنهههدما تلتهههةم المصهههفاة
بإنتهههاج الوقهههود األنظهههف وفقههها ا للمعهههايير العالميهههة المتطهههورة كوقهههود الهههديةل الحهههاوي
علههى نسههبة منوفاههة جههدا ا مههن الكبريههت  1 ULSDفإنههها تحتههاج ملههى طاقههة عمليههات
معالجة هيدروجينية أعلى ،والتي بدورها تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة.


Ultra-Low Sulphur Diesel
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كما أشهههههههارت نتا ة م د الدراسهههههههات ملى أن خفض كن كيلوغرام كبريت من
المنتجات النفطية ينتة عنه انبعاث  10كغ من غاز ثاني أكسيد الكربون  ،CO2وبالتالي
عندما ينوفض الحد األقصههههى المسههههموح لمحتو الكبريت في المواصههههفات القياسههههية
للمنتجات النفطية تةداد كمية  CO2المنبعثة من عمليات التكرير في المصههههههفاة .يبين
الشههكن  6-1العالقة بين معدل انبعاثات المصههفاة ودرجة صههرامة المواصههفات القياسههية
للغازولين والديةل.
الشكل  :6-1الع قة بين معدل انبعاثات المصفاة ونسبة الكبريت
في المواصفات القياسية للغازولين والديزل
ديةل

غازولين
8
7

5
4
3
2

مليون طن/السنة KϮ

6

1
350

300

250

200

150

100

50

0

0

نسبة الكبريت ( .ف.م)
المصدرReinaud, J., 2005 :



 :4-3-1نوع الوقود المستخدم
تسههههههتهلههك مصههههههههافي النفط كميههة كبيرة من الوقود في أفران عمليههات التكرير
ومحطات توليد بوار الماا والطاقة الكهربا ية .وتوتلف نسههههههبة االنبعاثات الناتجة عن
رق الوقود باختالف نسب مكوناته من الكربون والهيدروجين ،ونود الهيدروكربونات
الداخلة في تركيبه (Mathpro, 2013) .يبين الجدول  5-1كمية غاز ثاني أكسههههههيد
الكربون  CO2المنبعثة من الفرن سب نود الوقود.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

57

55

56

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

الجدول  :5-1كمية  CO2المنبعثة من الفرن حسب نوع الوقود
كغ /CO2غالون وقود

نوع الوقود
البحـث األول

بروبان

5.76

بيوتان

6.71

مةية بروبان +بيوتان

6.21

غازولين

8.89

كيروسين

9.75

زيت الوقود

11.79

فحم بترولي

14.70

المصدرEIA, 2016 :

 :5-3-1حجم الطاقة التكريرية
عندما ترتفع الطاقة التكريرية فمن الطبيعي أن تةداد معها كمية االنبعاثات التي
تطر ها المصهههههفاة ،مال أنه في بعض الحاالت يمكن أن يكون الرتفاد الطاقة التكريرية
دور ميجههابي في خفض معههدل االنبعههاثههات التي تطلقههها المصههههههفههاة لكههن طن من النفط
المكرر ،وذلك من خالل متا ة الفرصة لتجميع مصادر االنبعاثات في نقطة وا دة بدالا
من تشههههتيتها في عدة مصههههادر ،عالوة على توفر ممكانية تركيب أجهةة معالجة غازات
ا تراق الوقود قبن خروجها من المدخنة ،أو تركيب معدات تصههههفية لالنبعاثات الناتجة
عن عمليات التكرير .فعلى سهههههبين المثال عندما ترتفع طاقة و دة اسهههههترجاد الكبريت
ينعكس ذلهك على كميههة بعض االنبعههاثهات التي تنطلق من الو هدة نتيجههة تعههديهن كفههااة
اسههههههترجاد الكبريت ،وبالتالي ينعكس ذلك على نسههههههبة الملوثات المنبعثة من المدخنة،
وأهمها نسههههههبة غاز كبريتيد الهيدروجين .وهبا ما دفع وكالة ماية البيئة األمريكية في
عام  2008ملى تحديد قيم موتلفة لشههروط عمن و دات اسههترجاد الكبريت في مصههافي
النفط تبعا ا لطاقتها اإلنتاج ية .يبين الجدول  6-1كفااة و دة اسههههههترجاد الكبريت تبعا ا
للطاقة االنتاجية للو دة(EPA, 2008) .
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الجدول  :6-1كفاءة استرجاع الكبريت وفقا للطاقة االنتاجية للوحدة 
الطاقة اإلنتاجية
(طن/اليوم)

كفاءة استرجاع الكبريت
()%

أعلى من 20

98.7

20-5

96

5-1

94

المصدرEPA, 2008 :

 :6-3-1توفر نظم قياس ومراقبة كمية انبعاثات المصفاة
من وجود أجهةة مراقبة وقياس كمية االنبعاثات التي تطلقها المصههههههفاة يسههههههاهم
بشهههههكن فعال في تحديد مواطن الولن وتحفية مدارة المصهههههفاة التواذ القرارات الالزمة
لابط الكميات الةا دة(Song, L., & Hansmeyer, D., 2015) .

 :4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط
ال تقتصههههر انعكاسههههات تطبيق تشههههريعات خفض االنبعاثات على تحسههههين جودة
الهواا الجوي والحد من آثارها على اإلنسهههههههان والبيئة ،بن تؤثر أياههههههها ا على ربحية
صناعة التكرير ،وذلك نتيجة األعباا التي تنتة عن التكاليف الالزمة التواذ اإلجرااات
الممكنههة للحههد من االنبعههاثههات ،وتركيههب معههدات المعههالجههة التي تمكنههها من االمتثههال
لمتطلبههات التشههههههريعههات البيئيههة .مال أنههه البههد من اإلشههههههههارة ملى أن إلجرااات خفض
االنبعاثات فوا د على كن من التجمعات السههههههكنية المحيطة بموقع المصههههههفاة ،وعلى
صههناعة تكرير النفط بشههكن عام ،ي أن معظم االنبعاثات تعتبر مواد ذات قيمة ثمينة
يمكن اسهههترداد جةا كبير من تكاليف اسهههترجاعها ،بإعادة اسهههتودامها بدالا من طر ها
ملى الهواا الجوي .وفيما يلي عرض ألهم انعكاسههههههات تطبيق تقنيات خفض االنبعاثات
الغازية في مصافي النفط.
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 :1-4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على صحة اإلنسان
يتعرض اإلنسان للملوثات الهوا ية الوطرة بشكن مباشر من خالل االستنشاق،
البحـث األول

أو غير مباشر عن طريق تناول الطعام والمياع ،ي من الممكن أن تنتقن الملوثات من
الهواا ملى الماا عن طريق التحلن الهوا ي ،أو بواسطة التبادل الغازي بين سطح الماا
والهواا ،كمهها يمكن أن تترسههههههههب الملوثههات على المةروعههات والتربههة ،لهههبا فههإن أي
توفيض في كمية االنبعاثات يساهم في توفيض أخطار اإلصابة باألمراض.
 :2-4-1انعكاسات خفض انبعاثات مصافي النفط على البيئة
تشههههير بعض الدراسههههات ملى وجود دور النبعاثات مصههههافي النفط على تشههههكن
الروا ح الكريهة التي ت سبب مزعاج التجمعات ال سكنية المجاورة للم صفاة ،وخ صو صا ا
في الفترات التي يرتفع فيها تركية االنبعاثات في الهواا الجوي عندما تكون سههههههرعة
الرياح منوفاة)Wakefield, B., 2007( .
 :3-4-1انعكاسات خفض االنبعاثات على ربحية صناعة التكرير
من لتلبية متطلبات التشههههههريعات البيئية الواصهههههههة بوفض االنبعاثات الغازية
انعكاسههههههات ميجابية على مصههههههافي النفط ،فعلى الرغم من األعباا المالية التي تتحملها
المصههههفاة عند تطبيق برامة ومجرااات خفض االنبعاثات ،مال أنها يمكن أن تسههههاهم في
تح سين الربحية من خالل ا سترجاد الغازات الهيدروكربونية ،واال ستفادة منها بدالا من
طر ها ملى الهواا الجوي أو رقها ،عالوة على القيمة المعنوية التي تكتسبها المصفاة
لد الجمهور والتجمعات السههكنية المجاورة نتيجة التةامها بتشههريعات ماية البيئة من
التلوث.
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تقنيات خفض انبعاثات
مصافي النفط

الفصــل الثاني
تقنيات خفض انبعاثات مصايف النفط


 :1-2تقنيات خفض انبعاثات حرق الوقود
 :1-1-2تقنيات خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت
 :2-1-2تقنيات خفض انبعاثات الكربون
 :3-1-2تقنيات خفض أكاسيد النيتروجين
 :4-1-2تقنيات خفض انبعاث الجسيمات الدقيقة
 :2-2تقنيات خفض انبعاثات وحدات التكسير بالعامل الحفاز المائع
 :3-2تقنيات خفض انبعاثات وحدات استرجاع الكبريت
 :4-2تقنيات خفض انبعاثات شبكات خطوط األنابيب والمعدات
 :5-2خفض انبعاثات خزانات النفط الخام والمنتجات النفطية
 :6-2تقنيات خفض انبعاثات منظومة تحميل وتفريغ المنتجات
 :7-2تقنيات خفض االنبعاثات الهيدروكربونية من وحدة معالجة المياه الملوثة
 :8-2تقنيات خفض انبعاثات حرق الغازات في الشعلة
 :9-2إدارة الروائح المنبعثة من المصفاة
 :10-2عوامل اختيار التقنية األنسب لخفض انبعاثات مصافي النفط
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الفصل الثاني

تقنيات خفض انبعاثات مصايف النفط
مقــدمة
أدت األعباا التي فر ضتها التشريعات البيئية على صناعة تكرير النفط ملى دفع
القا مين على هبع الصناعة نحو البح عن أفان التقنيات واإلجرااات التي تساهم في
خفض االنبعاثات بأقن التكاليف الممكنة.
يتاههمن هبا الفصههن عرضها ا لتقنيات خفض كن من االنبعاثات الناتجة عن رق
الوقود في أفران ومحطات توليد بوار الماا والطاقة الكهربا ية ،وانبعاثات المركبات
العاههههههوية الطيارة .مضههههههافة ملى انبعاثات عمليات تنشههههههيط العامن الحفاز في و دات
التكسههههههير بالعامن الحفاز الما ع  ،FCCو رق الغازات على الشههههههعلة .كما يتناول أهم
الويارات المتا ة لتنفيب كن تقنية ،وتكاليف تطبيقها ،وشههههههروط نجا ها ،وأهم العوامن
المؤثرة في اختيار التقنية األنسب لظروف المصفاة.

 :1-2تقنيات خفض انبعاثات حرق الوقود
تصههههههنف تقنيههات خفض االنبعههاثههات النههاتجههة عن رق الوقود في مجموعتين،
تتاههههههمن المجموعههة األولى تقنيههات مهها قبههن رق الوقود ،مثههن تطبيق برنههامة مدارة
الطاقة ،واسهههتبدال نود الوقود المسهههتودم أو تحسهههين مواصهههفاته .أما المجموعة الثانية
فتتاههههههمن تقنيات ما بعد رق الوقود ،كمعالجة غازات اال تراق قبن خروجها من
المدخنة.
يتكون برنامة مدارة الطاقة في مصهههافي النفط من مجموعة مجرااات تهدف ملى
ترشههههيد اسههههتهال الطاقة وتحسههههين كفااة اسههههتودامها ،في كافة المواقع والمعدات ،بما
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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يؤدي ملى خفض االنبعاثات التي يمكن أن تتشهههكن من اسهههتهال الطاقة و رق الوقود،
فاالا عن دورها في المحافظة على الموارد الطبيعية ،وتوفير التكاليف الباهظة الناتجة
عن خفض كمية الوقود المسههتهلك .من أهم اإلجرااات المتبعة لترشههيد اسههتهال الطاقة
البحـث األول

في مصافي النفط ما يلي( :مكي ،د)2012 ،.
▪ تحسين التبادل الحراري في الو دات اإلنتاجية.
▪ تحسين التكامن بين الو دات لتفادي التبريد المر لي بين العمليات المتتالية.
▪ اسههترجاد المولفات الغازية واسههتودامها كوقود في المصههفاة بدالا من رقها في
منظومة الشعلة.
▪ االسههتفادة من الحرارة الاهها عة في غازات المداخن لتسههوين الهواا الداخن ملى
الحراقات أو إلنتاج بوار الماا.
▪ تنظيم ظروف تشغين العمليات التي تساهم في خفض استهال الطاقة ،كتنظيف
المبادالت الحرارية إلزالة الرواسههب التي تعيق التبادل الحراري ،وتنظيم نسههبة
األوكسجين في غازات المداخن لتحسين مردود اشتعال الوقود.
▪ تطبيق تقنية التوليد المشههههههتر لتوليد الطاقة الكهربا ية ومنتاج بوار الماا في
منظومة وا دة ،بهدف تحسههههههين الكفااة الحرارية ،وبالتالي خفض االنبعاثات
الناتجة ملى قيمة أدنى مقارنة بحالة اسههههتودام العمليتين منفصههههلتين ،وذلك نتيجة
خفض اسههههتهال الوقود ،من خالل االسههههتفادة من الحرارة الاهههها عة من محطة
توليد الطاقة الكهربا ية في تسوين المياع الداخلة ملى المنظومة ،وفي توليد بوار
الماا.
تعتمد كمية ونود انبعاثات أكاسهههههيد الكربون الناتجة عن رق الوقود في أفران
العمليههات ومحطههات توليههد البوههار والطههاقههة الكهربهها يههة على نود الوقود ومحتواع من
الكربون والشههههههوا ههب ،فعنههد اسههههههتبههدال الوقود بههآخر يحتوي على ذرات كربون أقههن
وهيدروجين أكثر ينتة عن ذلك خفض في كمية غاز ثاني أكسههههيد الكربون المنبعثة من
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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المدخنة ،فعلى سههبين المثال ،يسههاهم اسههتودام الغاز الطبيعي كوقود في أفران العمليات
ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية في خفض كمية انبعاثات المصههههههفاة نظرا ا ال توا ه
على ذرات كربون أقن مقارنة بةيت الوقود.
يمكن خفض انبعههاثههات رق الوقود في األفران بتعههديههن مواصههههههفههات الوقود
المسههههههتودم ،فعلى سههههههبين المثال يمكن منتاج غاز غني بالهيدروجين ،باسههههههتودام تقنية
التحوين ملى غاز ،أو التغوية  ،Gasificationي يتم تحوين الوقود الثقين ،كالفحم
والمولفات الثقيلة لعمليات تقطير النفط الوام ،ملى غاز اصطناعي  Syngasيتكون من
هيدروجين وأول أكسههههههيد الكربون  ،COثم يحول غاز أول أكسههههههيد الكربون ملى ثاني
أكسههههههيد الكربون  CO2ي يتم فصههههههله للحصههههههول على وقود غني بالهيدروجين.
)(Rameshni, M., 2011
تجدر اإلشهههههههارة ملى أن اسههههههتودام وقود غازي يحتوي على نسههههههبة عالية من
الهيدروجين يرافقه العديد من الصهههعوبات يجب أخبها بعين االعتبار ،كاهههرورة معادة
تصههههههميم الحراقات  Burnersبما يتناسههههههب مع تعدين نسههههههبة الهيدروجين في الوقود،
وارتفاد كمية الحرارة الناتجة عن رق الهيدروجين ،واضهههطرال شهههكن اللهب .وفيما
يلي أهم التقنيات المتبعة لوفض انبعاثات الوقود في مصافي النفط.
 :1-1-2تقنيات خفض انبعاثات أكاسيد الكبريت
يمكن خفض انب عاثات أكاسهههههه يد الكبريت ال نات جة عن رق الوقود في األفران
ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية وبوار الماا من خالل ثالث طرق .تعتمد الطريقة
األولى على مبدأ خفض كمية الكبريت في الوقود الداخن ملى الو دة ،وذلك من خالل
عمليات المعالجة الهيدروجينية ،وتعتمد الثانية على مبدأ اسههتبدال الوقود بوقود من نود
آخر يحتوي على نسبة أخفض من الكبريت ،كالغاز الطبيعي .أما الطريقة الثالثة فتعتمد
على مبههدأ معههالجههة الغههازات النههاتجههة عن ا تراق الوقود قبههن خروجههها من المههدخنههة.
)(Bashammakh, M., 2011
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• تكرير نفط خام يحتوي على نسبة كبريت منخفضة
يمكن خفض انبعاثات أكاسههههيد الكبريت التي تطلقها المصههههفاة بتكرير أنواد من
البحـث األول

النفط الوام تحتوي على نسههههبة كبريت منوفاههههة .مال أن هبا الويار يحتاج ملى دراسههههة
جدو اقتصهههادية للموازنة بين كلفة تغيير نود النفط الوام المكرر ،وكلفة عمليات نةد
الكبريت من المنتجات.
• نزع الكبريت من الوقود
تتناسب كمية انبعاثات أكاسيد الكبريت في غازات مداخن المصفاة طرديا ا مع
نسبة الكبريت في الوقود المستودم .يبين الشكن  1-2العالقة بين نسبة الكبريت في الوقود
وكمية أكاسيد الكبريت في غازات المدخنة )(CleaverBrooks, 2010
الشكل  :1-2الع قة بين نسبة الكبريت في الوقود وكمية أكاسيد الكبريت في غازات المدخنة
1400

1000
800
600
400
200
2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

انبعاتات أكاسيد الكبريت .ف.م (عند )2× %3

1200

محتوى الكبريت في الوقود  %وزنا ً
المصدرCleaverBrooks, 2010:

يمكن خفض نسههههبة الكبريت في الوقود المسههههتودم في المصههههفاة بتطبيق تقنيات
المعههالجههة الهيههدروجيني هة لنةد المركبههات الكبريتيههة ،مال أن هههبع الطريقههة تعتبر مكلفههة
مقارنة بالطرق األخر .
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• معالجة غازات المدخنة
تصنف تقنيات نةد أكاسيد الكبريت من غازات المدخنة في ثالث مجموعات،
تقنيات جافة ،وشبه جافة ،ورطبة.
تعتمـد طـرق المعـالجة الجـافة على استوـدام البيكـربونات ،أو الكلـس الحي
(الجير الحي) ،وتتمية ببساطة تركيبها وسهولة تشغيلها ،ويمكن تركيبها في مسا ة
صغيرة ،كما أن تكاليف صيانتها منوفاة ،مال أن من مساو ها محدودية طاقتها
االستيعابية عندما يبلغ تركية الملوثات في غازات المدخنة ملى مستويات مرتفعة ،فاالا
عن انوفاض مردودها ،لبلك ال تصلح في االت تلبية متطلبات التشريعات البيئية
الصارمة التي تفرض نسب ملوثات منوفاة جدا ا في غازات المداخن .ومن المساوئ
األخر لهبع العملية أنها تولف كميات كبيرة من الرواسب التي تحتاج ملى تكاليف باهظة
للتولص منها.
طورت طريقة المعالجة الجافة ملى الطريقة شبه الجافة لتعةية التفاعن الكيميا ي
بين غازات المدخنة ذات الطبيعة الحاماية وبين الكلس الحي البي يحقن في المدخنة،
وذلك من خالل قن الماا لتنظيم درجة رارة ونسبة رطوبة الغازات .ويتم قن الماا
مما بشكن مباشر أو ممةوجا ا مع الكلس الحي .وتتمية هبع الطريقة عن الطريقة الجافة
بارتفاد كفااتها ،وبساطة تشغيلها ،وانوفاض نسبة الرواسب التي تنتة عنها .كما تحتاج
ملى مسا ة أصغر لتركيبها.
أما الطريقة الرطبة فتعتمد على امتصاص أكسيد الكبريت من غازات المدخنة
بواسطة محلول قلوي ،كالصودا الكاوية أو محلول معتدل .وعلى الرغم من ارتفاد كفااة
هبع الطريقة ،وقدرتها على تحمن تغيرات واسعة في نسبة الملوثات في الغازات الداخلة،
مال أن من مساو ها ارتفاد تكاليف اإلنشاا والتشغين ،مضافة ملى تكاليف معالجة المياع
الملوثة الناتجة عنها .(Ramboll, 2014) .يبين الجدول  1-2مقارنة طرق معالجة
غازات المدخنة.
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كما تم تحسين كفااة عمليات نةد أكاسيد الكبريت من غازات اال تراق اعتمادا ا
على مبدأ تمرير الغازات عبر محالين كيميا ية/أو عامن فاز ،وذلك لتحسههههههين األداا
وخفض تكاليف التشههغين .وتوتلف هبع الطرق فيما بينها من ي ممكانية معادة تنشههيط
البحـث األول

المحلول الكيميا ي أو العامن الحفاز .فبعض العمليات ال تحتوي على معدات تنشههههههيط،
وبعاهههههها ا خر يحتوي على معدات فصهههههن الغاز من المحلول ومعادة اسهههههتودامه في
العملية مرة أخر  .والطريقة الثانية أكثر انتشههههههاراا ،ي أدخلت عليها تطورات مهمة
في السنوات األخيرة ،وأصبحت أقن تعقيدا ا مما كانت عليه.
الجدول  :1-2مقارنة طرق معالجة غازات المدخنة
جافة

الخصائص
كفااة التشغين

شبه جافة
جافة ورطبة

رطبة

√√√ √√√

√√

√√

ممكانية التعامن مع تغيرات تركية الملوثات في اللقيم

√

√√

√√√

√√√

مرونة تلبية متطلبات التشريعات الصارمة

√

√

√√√

√√√

انوفاض معدل استهال المواد الكيميا ية

√

√√

√√√

√√√

√√√ √√√

√√

√√

√√

√√√

√√√

انوفاض استهال الطاقة الكهربا ية

√

انوفاض نسبة الرواسب
√√√ جيد جدا √√ ،جيد √ ،مقبول
المصدرRamboll, 2014 :



أ د أكثر األمثلة انتشهههههههارا ا لتقنية نةد أكاسههههههيد الكبريت من غازات المدخنة
بالتنشيط عملية كانسولف  ،Cansolvتأتي بعدها طريقة البسورل .Labsorb
تتمية طريقة كانسولف باستودام محلول أمين  Amine Solutionالمتصاص
ثاني أكسهههههيد الكبريت ،ي يتم مشهههههباد غازات اال تراق بإمرارها عبر وعاا يحتوي
على الماا قبن مدخالها ملى عمود االمتصههههههاص البي يتم فيه تماس الغازات مع محلول
األمين ،ويتم تنشههيط محلول األمين وتنظيفه من األمالح المترسههبة ليعاد اسههتودامه مرة
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أخر  ،بينما يؤخب غاز ثاني أكسههههههيد الكبريت المشههههههبع بالماا ملى برج تجفيف ثم ملى
و دة منتاج مض الكبريت .يبين الشههكن  2-2سههير عملية كانسههولف المتصههاص غاز
ثاني أكسيد الكبريت من غازات المدخنة.
الشكل  :2-2سير عملية كانسولف المتصاص غاز ثاني أكسيد الكبريت من غازات المدخنة

المصدرBarthe, P., 2015 :

أما عملية البسورب فتستودم محلول فوسفات الصوديوم الما ي كمادة امتصاص
ألكاسهههههيد الكبريت ،ويتم تنشهههههيط محلول االمتصهههههاص بواسهههههطة بوار الماا المنوفض
الاههههغط .وتصههههن نقاوة غاز ثاني أكسههههيد الكبريت الناتة من هبع العملية ملى أعلى من
 ،%90ي يسههههههتودم كلقيم في و دة اسههههههترجاد الكبريت  ،SRUأو في و دة منتاج
مض الكبريت.
تتكون عملية البسههههورل من مر لتين ،مر لة االمتصههههاص ومر لة التنشههههيط.
تدخن غازات اال تراق في المر لة األولى ملى عمود غ سين يحتوي على ماا منوفض
درجة الحموضة  PHلفصن الجسيمات الدقيقة قبن مدخالها ملى عمود االمتصاص البي
يتم فيه امتصاص أكاسيد الكبريت بمحلول فوسفات الصوديوم الما ي المنشط ،وتورج
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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غازات اال تراق من أعلى وعاا االمتصههههههاص نظيفة خالية من أكاسههههههيد الكبريت .أما
المحلول المشهههبع بأكاسهههيد الكبريت فيسهههحب من أسهههفن وعاا االمتصهههاص ملى مر لة
التنشههيط لفصههن أكاسههيد الكبريت على شههكن غاز ثاني أكسههيد الكبريت  ،SO2ويسههحب
البحـث األول

ال ستودامه في صناعة مض الكبريت ،بينما يعاد ا ستودام المحلول المن شط ملى وعاا
االمتصههههاص .يبين الشههههكن  3-2موطط عملية البسههههورل لنةد أكاسههههيد الكبريت من
غازات المدخنة.
الشكل  :3-2مخطط عملية البسورب لنزع أكاسيد الكبريت من غازات المدخنة

المصدرBarthe, P., 2015 :

 :2-1-2تقنيات خفض انبعاثات الكربون
يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسهههيد الكربون الناتجة عن رق الوقود في األفران
بتطبيق عدة خيارات ،منها ما يطبق في مر لة ما قبن ا تراق الوقود ومنها ما يطبق
بعد مر لة اال تراق.
• إجراءات ما قبل حرق الوقود ،كترشههههههيد اسههههههتهال الوقود وتحسههههههين كفااة
استودامه ،أو تغيير نود الوقود المستودم خر يحتوي على نسبة كربون أدنى،
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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كاستبدال الفحم بالغاز الطبيعي ،أو تحوين الوقود الثقين ملى غاز.
• إجراءات متتا بعتتد حرق الوقود ،وهي العمليههات التي تعتمههد على مبههدأ معههالجههة
غازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة
تعتمد أجهةة معالجة غازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة لنةد غاز ثاني
أكسهههيد الكربون على مبدأ االمتصهههاص بواسهههطة محلول كيميا ي ،ثم يعاد فصهههن الغاز
الممتص من المحلول ليحول ملى مسههتودعات التوةين ،أو التصههريف خارج المصههفاة،
ممهها في أعمههاق المحيطههات أو الطبقههات المهها يههة العميقههة ،أو مكههامن آبههار النفط والغههاز
الناضههههههبة ،أو التوةين في اويات محكمة اإلغالق .يبين الشههههههكن  4-2موطط عملية
فصن غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة.
تأتي مشههههههكلة ارتفاد تكاليف معالجة غازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة
في مقدمة مسههاوئ تطبيق هبع التقنية ،وخصههوص ها ا عندما تكون أفران عمليات المصههفاة
منتشههههههرة في مناطق متباعدة .كما توتلف الكلفة من مصههههههفاة ألخر تبعا ا لعدد األفران
وتوزعها ومد توفر ممكانية دمة عدة مداخن في مدخنة مشتركة.
الشكل  :4-2فصل غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات االحتراق قبل خروجها من المدخنة

المصدرAbuzahra, M., 2009 :
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تجدر اإلشههههارة ملى أن شههههركة كانسههههولف تيكنولوجية 1المملوكة لشههههركة شههههن
غلوبال سوليوشنة الدولية ،2وهي م د الشركات التابعة لمجموعة شن دوتش رويال

3

قد طورت طريقة لمعالجة غازات المدخنة من خالل تعدين نود محلول االمتصههههههاص
البحـث األول

لنةد أكاسهههيد الكبريت مضهههافة ملى غاز ثاني أكسهههيد الكربون في عملية متكاملة .ويبين
الشهههههكن  5-2موطط و دة كانسهههههولف المتكاملة لنةد أكاسهههههيد الكبريت وثاني أكسهههههيد
الكربون من غازات المدخنة(Herzog, H., 1999) .
الشكل  :5-2وحدة كانسولف المتكاملة لنزع أكاسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون
من غازات المدخنة

المصدرRameshni, M,. 2011 :

 :3-1-2تقنيات خفض أكاسيد النيتروجين NOx
توتلف تقنيات خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين  NOxمن ي مكان تركيب
التجهيةات ،فمنها ما يعتمد على تعدين ظروف تشهههههغين المعدات قبن ا تراق الوقود أو


Cansolv Technologies Inc.

1

Shell Global Solution International
3
Shell Dutch Royal
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بعدع ،أو بتعدين معدات اال تراق نفسههههههها .ويمكن تطبيق أكثر من طريقة في آن وا د
لتحسين كفااة العملية .وفيما يلي أهم هبع التقنيات:
• تعديل ظروف التشغيل قبل االحتراق
يمكن تعدين ظروف التشغين قبن اال تراق من خالل تغيير نود الوقود المستودم
في أفران العمليات والمراجن ،كاستعمال الغاز الطبيعي بدالا من الوقود الثقين،
أو نةد المركبات النيتروجينية من الوقود بعمليات المعالجة الهيدروجينية ،مال
أنها عمليات مكلفة جداا.
• تعديل معدات االحتراق
تعتمد تقنية تعدين معدات اال تراق على تغيير نظام معدات رق الوقود ،وتتكون
من الويارات التالية(Brajkovic, M., et al., 2014) :
✓ استتتتتتتختتدام حراقتتات متطورة ،تسههههههههاعههد على خفض تشههههههكههن أكههاسههههههيههد
النيتروجين  ،Low NOx Burnersاعتمادا ا على مبدأ مدخال الهواا ملى
الحراق بشههههكن مر لي لوفض زمن بقاا األوكسههههجين في منطقة اال تراق
األوليهة ،وبهالتهالي خفض درجهة رارة اللههب ،وههبع التقنيهة ال تحتهاج ملى
تكاليف باهظة ،ويكفي اسههههههتبدال الحراقات ال قديمة بأخر

جديدة ،ي

تتراوح درجة الوفض بهبع الطريقة من  ،%75 - 40وأ يانا ا تصهههههههن ملى
 .%90يبين الشكن  6-2مبدأ عمن الحراق منوفض أكاسيد النيتروجين.
✓ تقليب غازات المدخنة 1FGR ،وتعتمد على مبدأ اسههتودام غازات المدخنة
كهواا ا تراق في راقات الفرن ،بدالا من الهواا الجوي البي يحتوي على
كمية أعلى من النيتروجين.
ال تقتصههههههر فوا د تقل يب غازات ال مدخ نة على خفض انب عا ثات أ كاسهههههه يد
النيتروجين ،بن تساهم أياا ا في خفـض درجـة رارة اللهـب ،ورفع كفـااة

Flue Gas Recirculation
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اال تراق ،وخفض اسههههههتهال الوقود .يبين الشههههههكههن  7-2تقليههب غههازات
اال تراق لوفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين من الفرن.
البحـث األول

الشكل  :6-2مبدأ عمل الحراق منخفض أكاسيد النيتروجين

حاجز قرميدي
احتراق أولي
هواء

هواء

جدار ثنائي
حاجز أولي لتقليب الهواء

مدخل الوقود الغازي
مدخل الزيت والبخار

المصدرRon, D., et al., 2015 :


الشكل  :7-2تقليب غازات االحتراق لخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين من األفران

المصدرRon, D., et al., 2015 :
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• نزع النيتروجين من غازات المدخنة
يمكن نةد أكاسههههههيد النيتروجين من غازات مداخن األفران بطريقتين ،األولى
طريقة الوفض االنتقا ي بدون عامن فاز  ،1SNCRوالثانية طريقة الوفض
االنت قا ي بال عامن الح فاز  .2SCRمال أن هبع التقن يات ال يمكن تطبيق ها مال في
الو دات الجديدة ،ألنها تحتاج ملى مسا ة واسعة لتركيب المعدات.
✓ الخفض االنتقائي بالعامل الحفاز SCR
تعتمد طريقة الوفض االنتقا ي بالعامن الحفاز على مبدأ مالمسهههههههة غازات
المدخنة بغاز األمونيا في سههرير يحتوي على عامن فاز ،Catalyst Bed
ي تتحول األكاسههيد ملى نيتروجين وبوار ماا .تتطلب هبع الطريقة ضههبط
كمية غاز األمونيا في الغازات الداخلة ملى سههههههرير العامن الحفاز ،فعلى
الرغم من أن زيادة كمية األمونيا الداخلة ملى السهههههرير يسهههههاهم في تحسهههههين
كفههااة التحويههن مال أن له ها بعض المحههاذير ،ي ه

أن غههاز األمونيهها غير

المتفههاعههن المتبقي في غههازات المههدخنههة يمكن أن يؤذي و ههدات المعههالجههة
الال قة ،كما يمكن أن يسههههبب تشههههكين الاههههبال الدخاني .يبين الشههههكن 8-2
عملية خفض النيتروجين بالعامن الحفاز من غازات المدخنة.
الشكل  :8-2عملية خفض النيتروجين بالعامل الحفاز من غازات المدخنة

المصدرHeide, B.,2008 :


Selective Non-Catalytic Reduction
Selective Catalytic Reduction
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✓ الخفض االنتقائي بدون عامل حفاز SNCR
تتم عملية الوفض االنتقا ي ألكاسيد النيتروجين بدون عامن فاز في الطور
البحـث األول

الغازي ،وبدرجات رارة عالية ،مال أن فعاليتها أدنى من طريقة الوفض
االنتقا ي بالعامن الحفاز .ويمكن تحسين فعالية هبع التقنية برفع معدل المةج
بين األمونيا أو اليوريا وبين غازات المدخنة.
على الرغم من ارتفاد تكاليف اإلنشههههههاا والتشههههههغين ،تتمية طريقة الوفض
االنتقا ي بالعامن الحفاز  SCRبكفااتها العالية مقارنة بالطرق األخر التي
ال تسههههههتودم العامن الحفاز  .SNCRيبين الشههههههكن  9-2مقارنة بين عمليتي
ا ل و فض اال ن تقههها ي ألكهههاسهههههههيهههد ا ل ن ي ترو ج ين من غهههازات ا لمهههدخنهههة.
)(CleaverBrook, 2010
الشكل  :9-2مقارنة بين عمليتي الخفض االنتقائي ألكاسيد النيتروجين من غازات المدخنة

المصدرCleaverBrook, 2010 :
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 :4-1-2تقنيات خفض انبعاث الجسيمات الدقيقة
توتلف كمية انبعاثات الجسيمات الدقيقة باختالف نود الوقود المستودم وتصميم
الحراقات ،وتركية األوكسههههههجين عند مورج منطقة اال تراق ،ودرجة رارة غازات
اال تراق عند مورج غرفة اإلشههههعاد ،وزمن بقاا قطرات الوقود في الفرن .يوجد عدة
طرق اللتقاط الجسههههههيمات الدقيقة الناتجة عن رق الوقود في األفران ،أهمها اللواقط
المي كاني ك ية ،والمرشهههههه حات النسههههههيج ية ،و كاشهههههه طات ال غاز الر طب ،والمرسهههههه بات
الكهروستاتيكية(IPEPC, 2012) .
▪ اللواقط الميكانيكية
يعتمههد مبههدأ عمههن اللواقط الميكههانيكيههة  Mechanical Collectorsعلى فرق
الكثافة بين الغاز والجسههههههيمات الدقيقة ،ي أن الغاز يغير اتجاع جريانه بتأثير ركة
الدوران السريعة بسرعة أعلى وسهولة أكثر من الجسيمات الدقيقة التي لها قوة عطالة
أعلى .من مساوئ هبع الطريقة أن كفااتها تنوفض كثيرا ا عندما تكون الجسيمات الدقيقة
صههغيرة الحجم ،لبلك يقتصههر اسههتودامها على الحاالت التي يتم فيها فصههن الجسههيمات
الكبيرة الحجم في المرا ن األولية التي تسبق عملية فصن الجسيمات الصغيرة.
▪ المرشحات النسيجية
تعتمد طريقة المرشههههههحات النسههههههيجية على تمرير غازات المدخنة عبر أكياس
مصهههنوعة من نسهههية خاص  .Fabric Bagsوتتمية هبع الطريقة بكفااة عالية ،مال أن
من مسههههاو ها عدم ممكانية اسههههتودامها في درجات رارة مرتفعة ،فاههههالا عن مشههههكلة
ارتفاد فرق ال اغط عبر المر شحات مع الةمن ،بتأثير تراكم الج سيمات الملتقطة على
جدار نسههية المرشههح .ويمكن التوفيف من مشههكلة ارتفاد فرق الاههغط بإجراا عمليات
تبدين اتجاع جريان الغاز عبر المرشح.
▪ كاشط الغاز الرطب
يعتمد مبدأ عمن كاشط الغاز الرطب على قـن رذاذ من المـاا في تيـار غازات
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المدخنة ،ي تقوم قطرات الماا بالتقاط الجسيمات الدقيقة .تتمية هبع الطريقة بإمكانية
اسههتودامها في درجات الحرارة المرتفعة ،مال أن من مسههاو ها أن المياع الملوثة الحاملة
للجسيمات الدقيقة تحتاج ملى معالجة قبن التولص منها.
البحـث األول

▪ المرسبات الكهروستاتيكية
يعتمد مبدأ عمن المرسبات الكهروستاتيكية  1ESPعلى شحن الجسيمات الدقيقة
بالطاقة الكهربا ية ،ثم تمريرها عبر غرفة تحتوي على أقطال كهربا ية على شههههههكن
صفا ح ،تقوم بدور جبل الجسيمات بسبب فرق شحنتها .يتم ك شط الجسيمات الملتصقة
على األقطال ب شكن دوري فت سقط ملى أ سفن الغرفة لت سحب بوا سطة عربة ملى خارج
الو دة .يبين الشهههههكن  10-2موطط منظومة المرسهههههبات الكهروسهههههتاتيكية من غازات
مداخن األفران.
الشكل  :10-2مخطط منظومة المرسبات الكهروستاتيكية

المصدرRameshni, M,. 2011 :


Electrostatic Precipitators
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 :2-2تقنيات خفض انبعاثات وحدات التكسير بالعامل الحفاز المائع
تكتسهههههب مجرااات خفض انبعاثات و دات التكسهههههير بالعامن الحفاز الما ع في
مصافي النفط أهمية خاصة نظرا ا لكميتها الكبيرة ،وتأثيرها الشديد على صحة اإلنسان
والبيئة.
تتركة تقنيات خفض انبعاثات و دة التكسههههههير بالعامن الحفاز الما ع في معالجة
انبعاثات الناتجة عن تنشههههيط العامن الحفاز ،والتي تتكون بشههههكن ر يسههههي من أكاسههههيد
الكربون ،وأكاسيد الكبريت ،وأكاسيد النيتروجين ،والجسيمات الدقيقة.
• خفض أكاسيد النيتروجين من وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع
تتشههههكن أكاسههههيد النيتروجين في وعاا التنشههههيط عندما يتحد كن من النيتروجين
وأوكسههجين الهواا عند درجات رارة مرتفعة فينتة أكاسههيد النيتروجين الحرارية .كما
تتشههههههكن أكاسههههههيد النيتروجين عندما يحترق النيتروجين العنصههههههري Elemental
 Nitrogenالموجود في الفحم المتر سب على سطح العامن الحفاز ،وتكون كميته عادة
أعلى من كم ية أ كاسهههههه يد النيتروجين الحرار ية ،وتعت مد على محتو لقيم الو دة من
المركبات النيتروجينية.
• خفض أكاسيد الكبريت من وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع
تعتمد كمية أكاسههيد الكبريت  SOxالمنطلقة من انبعاثات عمليات تنشههيط العامن
الحفاز في و دة التكسير بالعامن الحفاز الما ع على تركية الكبريت في الفحم المترسب
على سههههههطح العامن الحفاز .وتتم العملية بحقن مواد كيماوية تقوم بتحوين المركبات
الكبريتية في وعاا التنشههههههيط ملى غاز كبريتيد الهيدروجين  ،H2Sي يمكن معالجته
مع الغازات المنتجة من الو دة .وتعتمد فعالية هبع الطريقة على نسهههبة اإلضهههافة ،وهي
طريقة غير مكلفة ،ألنها ال تتطلب منشاا معدات جديدة سو ماوة الحقن .مال أن هبع
التقنية نادرا ا ما تسهههتودم ،ي أن أكاسهههيد الكبريت المنةوعة تحتاج ملى معالجة أخر
قبن التولص منها بشكن آمن ،فاالا عن أنها قد تؤدي ملى دوث اختناقات في و دات
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معالجة كبريتيد الهيدروجين في المصههههههفاة ،عند عدم توفر طاقة فا اهههههههة للو دة.
)(IPIECA, 2012
البحـث األول

• تقنيات خفض انبعاث الجسيمات الدقيقة من وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع
تتكون الجسههيمات الدقيقة الناتجة عن و دات التكسههير بالعامن الحفاز الما ع من
ج سيمات أولية وأخر ثانوية .تنتة الج سيمات الدقيقة األولية من م صدرين ،األول من
تنشههههههيط العامن الحفاز ،والثاني من السههههههوام الناتة عن اال تراق الناقص للفحم .أما
الجسههيمات الدقيقة الثانوية فتنتة من ذرات األمونيا وأكاسههيد الكبريت .كما توتلف كمية
الجسهههههيمات الدقيقة المنبعثة تبعا ا لنود العامن الحفاز ،ونود اللقيم ،وظروف التشهههههغين.
ولتحسهههين كفااة عمليات التقاط الجسهههيمات الدقيقة في و دات التكسهههير بالعامن الحفاز
الما ع تتبع الطرق التالية:
✓ معالجة لقيم و دة التكسير بالعامن الحفاز لتوليصه من بعض المعادن والشوا ب
األخر قبن مدخاله ملى الو دة.
✓ اختيار عامن فاز من النود المقاوم للتفتت.
✓ تركيب لواقط ميكانيكية أو كهروسههههههتاتيكية ،أو نظام غسههههههين الغازات بطريقة
كاشط الغاز الرطب.
✓ تركيب مرا ن متعددة على التسلسن من لواقط الجسيمات الدقيقة تى الوصول
ملى درجة الوفض المطلوبة.
تعتبر عملية اختيار التقنيات األنسهههب لوفض انبعاثات و دات التكسهههير بالعامن
الحفاز من العمليات المعقدة .و ي أن كن تقنية من هبع التقنيات تسهههتودم لمعالجة نود
وا د من االنبعاثات ،لبلك يمكن اختيار أكثر من تقنية لوفض عدة أنواد من االنبعاثات
في آن وا د ،وذلك لوفض تكاليف رأس المال الالزم إلنشاا المعدات.
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أ د الويارات الممكنة لدمة تقنيتين في آن وا د هو تطبيق كن من تقنية كاشههههههط
الغاز الرطب  1WGSالتي تستودم لوفض انبعاثات كن من الجسيمات الدقيقة وأكاسيد
الكبريت ،وتقنية قن المواد الكيميا ية لوفض أكاسههههههيد النيتروجين .الويار ا خر هو
اسههتودام المرسههبات الكهروسههتاتيكية  2ESPلوفض الجسههيمات الدقيقة مع تقنية مضههافة
المواد الكيميا ية لوفض أكا سيد النيتروجين .وفي الحاالت التي يطلب فيها كفااة خفض
عالية ألكاسيد النيتروجين يمكن استودام تقنيتي الوفض االنتقا ي بالعامن الحفاز SCR
والوفض االنتقهها ي بههدون عههامههن فههاز  .SNCRيبين الجههدول  2-2خيههارات خفض
انبعاثات و دات التكسير بالعامن الحفاز الما ع.
الجدول  :2-2خيارات خفض انبعاثات وحدات التكسير بالعامل الحفاز المائع
خيارات خفض االنبعاثات
المرشحات الميكانيكية

مرشحات نسيجية

مرسبات كهروستاتيكية

كواشط الغاز الرطب

معالجة اللقيم

إضافة مواد كيماوية

خفض انتقائي بالعامل الحفاز

خفض انتقائي بدون عامل حفاز

جسيمات دقيقة

√

√

√

√

-

-

-

-

أكاسيد الكبريت

-

-

-

√

√

√

-

-

أكاسيد النيتروجين

-

-

-

√

√

√

√

√

االنبعاثات

 :3-2تقنيات خفض انبعاثات وحدات استرجاع الكبريت
تنتة الغههازات الغنيههة بغههاز كبريتيههد الهيههدروجين  H2Sمن الو ههدات التحويليههة
وو دات المعالجة الهيدروجينية ،ويتم فصن غاز كبريتيد الهيدروجين من هبع الغازات

Wet Gas Scrubber
Electrostatic Precipitator
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وتركيةع في و دة الغسههههههين بمحلول األمين ،ثم يحول بعد ذلك ملى و دة اسههههههترجاد
الكبريت SRU

1

ي يتم تحويله ملى كبريت ر.

البحـث األول

تبلغ نسهههبة تحوين غاز كبريتيد الهيدروجين ملى كبريت ر في و دة اسهههترجاد
الكبريت ضهههمن المجال  ،%96-94والباقي ينطلق مع غاز المدخنة  ،Tail Gasي
تطبق عليه عملية غسين السترجاد جةا من غاز  H2Sوالجةا المتبقي يؤخب ملى فرن
متالف  .Incineratorوتعتمههد كميههة انبعههاثههات  SO2و H2Sمن مههدخنههة فرن اإلتالف
على مردود تفاعن كالوس  Clausومد ضههههههبط شههههههروط عمن الو دة ،لهبا يجب
التركية على تحسين مردود استرجاد الكبريت في الو دة تى يتم خفض كمية انبعاث
 ،SO2وذلك من خالل اإلجرااات التالية:
• مضافة مفاعن ثال ملى الو دة ،لرفع مردود التفاعن ليصن ملى .%99.99-98
• مضافة و دة غسين للغازات الفا اة عن التفاعن ،الوارجة من مفاعن كالوس.
• اسههههههتودام عوامن فازة متطورة في مفاعن كالوس ذات فعالية عالية ،يمكن
بواسطتها تحسين كفااة التفاعن.

 :4-2تقنيات خفض انبعاثات شبكات خطوط األنابيب والمعدات
تحتوي مصهههفاة النفط على مئات ا الف من المعدات ومكونات شهههبكات خطوط
األنابيب ،كالصمامات ،وتوصيالت األنابيب ،والماوات ،والاواغط .وكن قطعة من
هبع المكونات معرضههة ال تمال دوث تسههرل للسهها ن الجاري فيها من أماكن الوصههن
ملى الهواا الجوي.
وعلى الرغم من أن كمية المواد المتسههههههربة في كن قطعة من مكونات شههههههبكة
خطوط األنابيب في معظم الحاالت قليلة جداا ،وقد ال يتجاوز تركيةها عند مصهههههههدر
التسههههههرل أكثر من باههههههعة أجةاا من المليون ،مال أن العدد الكبير لهبع المكونات في

Sulphur Recovery Unit
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المصهههفاة يجعن من هبع االنبعاثات أ د أكبر مصهههادر انبعاثات المواد الهيدروكربونية،
ي يمكن أن تصههن نسههبتها ملى  %80من مجمالي انبعاثات المواد الهيدروكربونية في
المصههههفاة .وبما أنه ال يمكن رتية تسههههربات المواد الهيدروكربونية من خطوط األنابيب
بالعين المجردة في معظم الحاالت ،لبلك تسهههتودم أجهةة سهههاسهههة لقياس تركية المواد
المتسهههههربة في الهواا المحيط بمكان التسهههههرل .وتعتمد كمية االنبعاثات المتسهههههربة من
خطوط أنابيب ومعدات المصفاة على عوامن عديدة ،أهمها:
✓ عمر ومواصفات المعادن المستودمة في منشاا المعدات وموانع التسرل.
✓ مواصههههههفات المواد الجارية في المعدات ،فكلما كان الاههههههغط البواري للمادة
الموجودة داخن األنبول عاليا ا ازداد ا تمال التسرل.
✓ تصميم المعدات ،وظروف تشغيلها ،من درجة رارة وضغط.
✓ عدد المعدات و جمها في المصفاة.
✓ مد نجاح تطبيق تقنيات الفحص الفني ،وبرامة الصيانة في المصفاة.
تصههههههنف تقنيات خفض االنبعاثات المتسههههههربة من منظومة شههههههبكات األنابيب
والمعدات في ثالث مجموعات :األولى تحسههين جودة المعادن والمواد المصههنوعة منها
أجهةة منع التسههرل ،والثانية اسههتودام موانع تسههرل ماههاعفة ،والثالثة تطبيق برنامة
الكشهههف عن التسهههرل ومصهههال ه .وهنا مجرااات مشهههتركة بين المجموعات الثالث،
مثن اسهههههتودام تصهههههاميم أفاهههههن لشهههههبكات خطوط األنابيب وموانع التسهههههرل .ويمكن
الحصههول على أفاههن النتا ة عند تطبيق أكثر من تقنية في نفس الموقع .وفيما يلي أهم
تقنيات خفض انبعاثات المواد الهيدروكربونية المتسربة:
• تحسين جودة موانع التسرب
تستودم عادة مانعة التسرل لمنع هرول المواد الهيدروكربونية الموجودة داخن
الماههههوات والاههههواغط والصههههمامات ملى الهواا الجوي عبر محور تدوير العنفة ،أو
ذراد فتح ومغالق الصهههمام .وعندما تكون المواد المصهههنعة منها المانعة رديئة تتعرض
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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سههههطوح اإل كام ملى االهتراا والتآكن فتتسههههرل منها المواد الهيدروكربونية .ولوفض
كمية تسهههرل المواد ملى الحد األدنى تسهههتودم أجهةة مانعة للتسهههرل عالية الجودة .يبين
الشكن  11-2مانعة تسرل ميكانيكية لمحور ماوة.
البحـث األول

الشكل  :11-2مانعة تسرب ميكانيكية لمحور مضخة

المصدرErgil, 2016 :

• استخدام موانع تسرب مضاعفة
تسههتودم عادة مانعة تسههرل و يدة الطبقة على محور الماههوة أو الاههاغط أو
محور دوران ذراد فتح ومغالق الصهههمام ،وغالبا ا ما تفي بالغرض المطلول في خفض
كمية المواد الهيدروكربونية المتسههههههربة عبر محور الدوران ،مال أن اسههههههتودام موانع
تسرل مااعفة يعطي نتا ة أفان.
• تعديل التصاميم الهندسية للمعدات
يمكن خفض ا تمههاالت ههدوث تسههههههرل المواد الهيههدروكربونيههة من مكونههات
شههبكات خطوط األنابيب والماههوات والاههواغط من خالل األخب بعين االعتبار بعض
القاههايا الهامة أثناا عملية تصههميم الو دات الجديدة ،أو دراسههة ممكانية تعدين تصههميم
الو دات القا مة ،منها:
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✓ اإلقالل ما أمكن من نقاط الوصن.
✓ اختيار صهههمامات ذات نوعية جيدة ،سهههواا من ي التصهههميم ،أو من ي
نوع ية الم عدن ،أو نود الحشههههههوة ال مان عة للتسههههههرل المرك بة على ا لبراد
المتحر للصمام.
✓ اختيار موانع تسرل لمحاور الماوات والاواغط مصنعة من مواد عالية
الجودة.
✓ تةويد الماهههههوات بأ واض تجميع للمواد المتسهههههربة ،بحي يمكن توةينها
ومعادة استودامها.
✓ التركية على مراقبة النقاط التي يرتفع فيها ا تمال دوث التسرل.
• تطبيق برنامج كشف التسرب وإص حه
على الرغم من الفوا د التي يمكن الحصههههول عليها من اسههههتودام موانع تسههههرل
ذات جودة عالية ،للحد من انبعاثات المواد الهيدروكربونية من مكونات شههبكات خطوط
األنابيب واألوعية ،مال أن ا تمال دوث التسههههههرل يبقى قا ماا ،و قد يحدث بشههههههكن
عشوا ي ،كما يصعب التنبؤ بموعد دوثه .لهبا يعتبر برنامة كشف التسرل ومصال ه
) Leak Detection and Repair (LDARأ د أفاهههن وسههها ن خفض االنبعاثات
الهيدروكربونات المتسربة من األوعية والوطوط والصمامات ،ي يعتمد على مجراا
مسههههههح دوري للمواقع التي تحتوي على معهههدات يحتمهههن هههدوث تسههههههرل للمواد
الهيدروكربونية فيها ،وتحديد األعطال إلجراا اإلصههههههال ات الالزمة .وتوتلف المدة
الةمن ية ال فاصهههههه لة بين عمليتي المسههههههح ا لدوري للم عدات تب عا ا لنود المواد البترول ية
الموجودة في المكونات.
يجههههههب مدراج معظههههههم المعههههههدات فههههههي برنههههههامة الكشههههههف عههههههن التسههههههربات
ومصهههال ها ،مهههع توجيهههه االهتمهههام أكثهههر نحهههو المعهههدات التهههي يجهههري فيهههها مشهههتقات
خفيفههههة كالغههههازولين والنافثهههها والغههههاز ،يهههه أن المركبههههات الثقيلههههة مثههههن الكيروسههههين
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

85

83

84

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

واألثقههههن يكههههون ا تمههههال التسههههرل فيههههها أقههههن ،وبالتههههالي يمكههههن توفههههيض عههههدد نقههههاط
المراقبههههة فيههههها .كمهههها يمكههههن تركيههههب أجهههههةة مراقبههههة دا مههههة فههههي المواقههههع الوطههههرة،
وعنهههدما تؤشهههر األجههههةة ملهههى ارتفهههاد درجهههة التسهههرل عهههن القيمهههة التهههي تسهههمح بهههها
البحـث األول

التشريعات البيئية يقوم فريق الصيانة بإجراا عمليات اإلصالح الالزمة.
يوجد طرق عديدة للكشههههههف عن تسههههههربات شههههههبكات األنابيب والماههههههوات
والاههههههواغط ،منها ما يعتمد على فحص كن نقطة من النقاط باسههههههتودام أجهةة قياس
تركية المواد الهيدروكربونية ،أو باسههتودام منظار يصههور التسههربات الغازية عن بعد،
وهي طريقة أسهههههرد وأقن كلفة من طريقة قياس تركية الغازات عند مكونات الوطوط.
يبين الشهههكن  12-2طريقة كشهههف التسهههربات الغازية باسهههتودام منظار عن بعد .ويبين
الشههههههكن  13-2فحص تركية الهيدروكربونات المتسههههههربة من نقاط تصههههههفية خطوط
األنابيب.

المصدرIPIECA, 2012 :



تعتمد كفااة برنامة كشههههف التسههههرل ومصههههال ه ،وتكاليف تطبيقه على عوامن
عديدة ،كحجم المصههههههفاة ،وعدد نقاط المراقبة ،ومعدل تكرار عمليات القياس ،وخبرة
ومهارة العاملين ،وسرعة الكشف عن التسرل ،ي ترتفع فرص مصالح العطن كلما
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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كان الكشهههف مبكرا ا قبن أن يتفاقم التسهههرل ويتطور ملى الحد البي يتطلب ميقاف الو دة
عن العمن .ويمكن تحسين كفااة العملية بتطبيق بعض اإلجرااات ،أهمها:
• مجراا دورات تدريبية للفنيين في مواقع العمن.
• وضهههههع معايير لمرا ن تنفيب عمليات مصهههههالح التسهههههرل من المعدات ،وطرق
استبدال الحشوات المانعة للتسرل.
• تنف يب برامة كشههههههف ومراق بة مكث فة للم عدات الوطرة التي يكون في ها ا ت مال
تسرل المواد الهيدروكربونية مرتفع.
• معداد قاعدة بيانات برمجية  Software Databaseلحفظ المعلومات المتعلقة
بمصهههادر التسهههرل ،ومكونات المواد داخن المعدات ،واألوعية المحتمن دوث
التسههههههرل منها ،مع كافة البيانات الالزمة لعملية المراقبة ،والتي تسههههههاعد على
خفض ا تماالت دوث أخطاا بشهههههرية في عملية سهههههال كمية االنبعاثات من
كن مصدر.
• تركيب منظومة متطورة لتجميع االنبعاثات المتسههههههربة من محاور الماههههههوات
والاهههواغط والصهههمامات بواسهههطة شهههبكة خاصهههة من األنابيب ،وتحويلها ملى
الشعلة لحرقها.

 :5-2خفض انبعاثات خزانات النفط الخام والمنتجات النفطية
تتركة أهداف تقنيات خفض انبعاثات المركبات الهيدروكربونية من الوةانات
في الحد من كمية األبورة الناتجة عن التبور العادي بتأثير العوامن الجوية من الحواف
الفاصلة بين جدار الوةان والسطح العا م ،وأثناا عمليات التفريغ والتعبئة ،والتي تمثن
 %90-80من مجمالي األبورة المتسربة من الوةان .أما في بعض الحاالت الطار ة
التي تنتة عن اضطرال ظروف تشغين الوةان ،كحالة وصول السا ن في خةان السقف
العا م ملى مستو أخفض من الحد المسموح ،ي يرتكة السقف العا م على دعا م فوق
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أرضية الوةان لتفادي تحطم أجةا ه الميكانيكية ،فيدخن الهواا الجوي ليشغن الفراغ بين
سطح السا ن و السقف العا م ،وتتجمع فيه األبورة الهيدروكربونية ،وهبا يؤدي ملى
انطالق كميات أكبر من األبورة الهيدروكربونية ملى الهواا الجوي عند ارتفاد مستو
البحـث األول

السا ن ثانية .أما أهم التقنيات المتبعة لهبع الغاية فهي كما يلي(Ergil, 2016) :
✓ مجراا فحص فني دوري على كافة أجةاا وتوصيالت وفوهات القياس ،وموانع
التسرل المركبة على سقف الوةان ،للتأكد من عدم وجود اهتراا ي سبب تسرل
األبورة ملى الهواا الجوي.
✓ تركيب أغطية مرنة مةودة بماسهههههحات على فوهات قياس المسهههههتو الموجودة
على سههههطح الوةان ،تمنع تسههههرل األبورة من الوةان ملى الهواا الجوي .يبين
الشكن  14-2نموذج غطاا فوهات قياس مستو الوةان.
الشكل  :14-2نموذج غطاء فوهات قياس مستوى الخزان

المصدرErgil, 2016 :

✓ تركيهههب موانع تسههههههرل ماههههههههاعفهههة على السههههههقف العههها م لوفض تسههههههرل
الهيدروكربونات من جدار الوةان أثناا ركة السههههههقف الناتجة عن عمليات
التفريغ والتعبئة .يبين الشهههههكن  15-2موانع التسهههههرل الوا دة والماهههههاعفة في
خةان السقف العا م.
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✓ تركيب سههههقف ثابت مضههههافة ملى السههههقف المتحر في خةانات السههههطح العا م
لتوفيف التبور بتأثير ركة تفريغ وتعبئة الوةان .يبين الشههههههكن  16-2خةان
غازولين بسقفين عا م وثابت.
الشكل  :15-2موانع التسرب الواحدة والمضاعفة في خزان السقف العائم

المصدرErgil, 2016 :

الشكل  :16-2خزان غازولين بسقفين عائم وثابت

المصدرErgil, 2016 :
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✓ تحو ين األبورة اله يدروكربون ية التي تنطلق من الجةا العلوي لوةا نات النفط
والمنتجات عبر أنابيب خاصههة ملى و دة اسههترجاد األبورة .يبين الشههكن 17-2
موطط و دة استرجاد أبورة توةين النفط والمنتجات النفطية.
البحـث األول

الشكل  :17-2وحدة استرجاع أبخرة تخزين النفط والمنتجات النفطية

المصدرSiemens AG, 2013 :

تتكون و دة اسههههههترجاد أبورة محطات توةين المنتجات النفطية من مر لتين،
مر لة فصن الهيدروكربونات عن الهواا ،ومر لة تحوين الهيدروكربونات ملى سا ن.
وتتم عمليهة فصهههههههن الهيهدروكربو نات عن الهواا في المر لهة األولى بإ د الطرق
التالية:
• االمتةاز  Adsorptionبواسطة الكربون الفعال
• الغسين بالةيت Lean Oil Washing
• الفصن باألغشية االنتقا ية Selective Membrane
• التكثيف بالتبريد أو الاغط
التالية:

أ ما مر لة تحو ين األبورة اله يدروكربون ية ملى سههههههوا ن فتتم بإ د الطرق

• االمتصاص  Absorptionبواسطة الغازولين أو النفط الوام
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

90

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

• التكثيف والتبريد
• الاغط

 :6-2تقنيات خفض انبعاثات منظومة تحميل وتفريغ المنتجات
تنطلق المركبات الهيدروكربونية عبر فوهات التعبئة العلوية للناقلة أو اوية
النقن بالشههها نات البرية ،أو القطارات أثناا عمليات التعبئة ،وبشهههكن مشهههابه النبعاثات
خةانات المنتجات البترولية .ولوفض االنبعاثات المنطلقة من عمليات تحمين المنتجات
البترولية وتعبئة الحاويات ،تطبق التقنيات التالية:
• تركيب توصيالت تعبئة الحاوية من األسفن لمنع انتشار األبورة الهيدروكربونية
في الطبقة العلوية للحاوية أو الناقلة .يبين الشههههههكن  18-2نظام تعبئة اويات
المشتقات النفطية من األسفن.
الشكل  :18-2نظام تعبئة حاويات المشتقات النفطية من األسفل

• تركيب خط توازن بين الحاوية المراد تعبئتها والوةان البي تسههههحب منه المواد
البترولية للتعبئة ،بهدف سههههحب األبورة ملى خةان تجميع مسههههتقن لتر يلها ملى
و دة استرجاد األبورة الهيدروكربونية.
• تحويههن األبورة الهيههدروكربونيههة التي تنطلق من الجةا العلوي لحههاويههات نقههن
المشتقات النفطية عبر أنابيب خاصة ملى و دة استرجاد األبورة.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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 :7-2تقنيات خفض االنبعاثات الهيدروكربونية من وحدة معالجة المياه الملوثة
تتكون و دة معالجة المياع الملوثة في مصههههههافي النفط من شههههههبكة تجميع المياع
البحـث األول

الملوثة ،ومنظومة المعالجة .تتوزد أجةاا شبكة التجميع في مناطق المصفاة كالو دات
اإلنتههاجيههة ،و قول خةانههات النفط والمشههههههتقههات البتروليههة ،وهي مجموعههة فوهههات
ت صريف ،وتو صيالت ،ومجاري ،وفوهات تفتيش ...وأينما تكون هبع األجةاا مفتو ة
ملى الهواا الجوي تنطلق منها األبورة الهيدروكربونية.
تنطلق االنبعههاثههات الهيههدروكربونيههة من أجةاا ومكونههات و ههدة معههالجههة الميههاع
الملوثة في المصههههههفاة نتيجة تبور المركبات الهيدروكربونية المرافقة للمياع في أماكن
التمههاس بين طبقههات الةيههت مع الهواا ،وفي األمههاكن المفتو ههة من المنظومههة ،ي ه
تتبور منها الهيدروكربونات ملى البيئة.
يمكن خفض انبعاث األبورة الهيدروكربونية من طبقة الةيت التي تطفو أعلى
أ واض تجميع المياع الةيتية الواردة من الو دات االنتاجية ،ومن شبكة أنابيب تصفية
خةانات النفط الوام والمشتقات ،وذلك باتواذ اإلجرااات التالية:
• إجراءات التخفيف من المصدر
تهدف مجرااات التوفيف من المصدر ملى منع ورود المركبات الهيدروكربونية
ملى و دة معالجة المياع الملوثة ،وهي الطريقة األكثر فعالية ألنها توفض من تكاليف
التشغين ،وتمنع دوث اضطرال في ظروف عمن الو دة ،أهم هبع اإلجرااات:
✓ تركيب مصههههههها د ما ية على خطوط مجاري المياع الةيتية ،وعلى فوهات
تصفية األوعية ،واستعمال أغطية مانعة لتسرل األبورة على فر التفتيش،
ونقاط اتصال المجاري الةيتية.
✓ مجراا عمليههات فحص دوريههة على أجةاا ومكونههات شههههههبكههة تجميع الميههاع
الملوثة ،والعمن على مصالح األعطال أينما وجدت.
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✓ منشاا أماكن مغلقة لتجميع مياع غسين المعدات ،لمعالجتها ومعادة استودامها
بدالا من طر ها ملى و دة معالجة المياع الملوثة.
✓ معادة اسههههههتودام بعض أنواد المياع الناتجة من عمليات التكرير في أماكن
أخر  ،كاسههههههتودام المياع الناتجة من وعاا راجع أعلى برج تقطير النفط
و قنها في وعاا نةد األمالح من النفط الوام.
✓ منشهههههههاا أ واض أولية ( وض صهههههههدمة) لتجميع المياع الملوثة الواردة ملى
و دة المعالجة ،وفحصههههههها للتأكد من مطابقتها للمواصههههههفات المحددة في
تصههههميم الو دة قبن مدخالها ملى أ واض فصههههن الةيت ،API Separator
وذلك تفاديا ا لحدوث اضهههههطرابات في ظروف تشهههههغين الو دة ،قد ينتة عنها
كميات كبيرة من األبورة الهيدروكربونية تنطلق ملى الهواا الجوي.
• إجراءات تخفيف االنبعاثات داخل وحدة المعالجة
وهي مجرااات تسهاهم في خفض فرص تماس المواد الهيدروكربونية مع الهواا
في معدات و دة معالجة المياع الملوثة ،وأهمها:
✓ استودام نظام أ واض فصن الةيت المغطاة Covered API Separator
لعةل التأثيرات الجوية ،يتكون من سهههقف ثابت يغطي وض فصهههن الةيت
عن المياع الواردة ملى و دة المعالجة ،ويةود بموانع تسههههههرل بحي يمكن
تجميع األبورة الهيههدروكربونيههة المنطلقههة من سههههههطح الميههاع في الحوض
لتجميعها في خةانات خاصة إلعادة استودامها أو رقها.
✓ تركيههب منظومههة تجميع األبورة الهيههدروكربونيههة السههههههترجههاعههها ومعههادة
استودامها كوقود في المصفاة.
✓ ترك يب أغط ية ثاب تة فوق أ واض التعويم في مر لة الم عال جة البيولوج ية
التي تعتمد على قن الهواا لتعةية عملية فصهههن الةيوت عن المياعDAF ،
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أو  .1IAFتسهههههههاهم هبع األغط ية في منع انطالق األبورة التي تتحرر من
سطح الحوض ملى الهواا الجوي .ويجب اتواذ مجرااات وقا ية مشددة لمنع
تشههكن مةية من األبورة الهيدروكربونية والهواا داخن الطبقة الفاصههلة بين
البحـث األول

سطح المياع والغطاا الثابت ،يمكن أن تشتعن ذاتيا وتسبب االنفجار.

 :8-2تقنيات خفض انبعاثات حرق الغازات في الشعلة
التقن ية األكثر شههههههيو عا ا إلتالف انب عا ثات األبورة اله يدروكربون ية هي طري قة
الحرق في منظومة الشههههعلة ،باعتبارها األقن كلفة .وعلى الرغم من فا دة عملية الحرق
في الشههههههعلة في خفض انبعاثات المركبات الهيدروكربونية ملى الهواا الجوي ،مال أنها
في نفس الوقت تؤدي ملى تشههههههكن انبعاثات أخر ناتجة عن عملية اال تراق ،وبالتالي
ينتة عنها انبعاثات أكاسهههههيد الكربون  ،COxوأكاسهههههيد النيتروجين  ،NOxوأكاسهههههيد
الكبريت  SOxفي ال وجود الكبريت في الغازات المحترقة.
تكتسب مجرااات خفض االنبعاثات الناتجة عن رق المركبات الهيدروكربونية
على شعالت المصفاة أهمية كبيرة ،ي تساهم في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين،
وغاز ثاني أكسيد الكربون ،وأكاسيد الكبريت ،مضافة ملى الفوا د االقتصادية الناتجة عن
االستفادة من هبع الهيدروكربونات كوقود في أفران المصفاة بدالا من رقها .ولتحقيق
هبع الغاية تتوفر الويارات التالية:
✓ مجراا صهيانة دورية لكافة صهمامات األمان المتصهلة بوطوط الشهعلة للتأكد من
عدم وجود تسرل من سطوح م كامها.
✓ البح عن مصادر الغازات الداخلة ملى الشعلة والعمن على خفض كمياتها.
✓ مجراا تقييم لكن نقطة من نقاط تنفيس أوعية عمليات التكرير ،لتحديد جدو
توصههههههيلههها ملى خةان التجميع ،ثم اختيههار الطريقههة األنسهههههههب ل تالف ،كتلههك


Dissolved Air Flotation or Induced Air Flotation
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المسههههتودمة في تصههههريف األبورة الهيدروكربونية الناتجة عن محطات تحمين
وتفريغ المنتجات البترولية .يبكر أن نقاط التنفيس تسههههههتودم لتوفيض الاههههههغط
المتشههههههكن في أوعية عمليات التكرير نتيجة تفاعالت كيميا ية ،وذلك من خالل
تحرير الهيدروكربونات عبر أنبول متصهههن بالوعاا بشهههكن مباشهههر ملى البيئة،
يفتح يدويا ا أو آليا ا بواسههههطة صههههمام أمان ،أو من خالل صههههمام تحكم يفتح عندما
تصن قيمة الاغط ملى مستو محدد.
✓ تركيب منظومة ا سترجاد لغازات ال شعلة ت ساعد على معادة الغازات ملى شبكة
وقود أفران المصفاة لالستفادة منها كم صدر للطاقة بدالا من رقها .يبين الشكن
 19-2موطط و دة استرجاد غازات الشعلة.
الشكل  :19-2مخطط وحدة استرجاع غازات الشعلة

المصدرOden, H., 2010 :

على الرغم من الفا دة االقتصادية التي يمكن الحصول عليها من و دة استرجاد
غازات الشعلة مال أنها في بعض الحاالت تكون غير مجدية اقتصادياا ،ي من الممكن
أن يحتوي الغاز المسترجع على شوا ب تمنع االستفادة منه مال بعد معالجته في عمليات
معالجة مكلفة.
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 :9-2إدارة الروائح المنبعثة من المصفاة
تشكن انبعاثات المركبات العاوية الطيارة مصدرا ا للروا ح الكريهة عند ارتفاد
البحـث األول

تركيةههها عن قيم محههددة ،وتؤدي ملى مزعههاج العههاملين في المصههههههفههاة والقههاطنين في
التجمعات السههكنية المجاورة .وأهم المركبات التي تصههدر الروا ح المةعجة في مصههفاة
النفط هي:
• المركبهههات الكبريتيهههة ،مثهههن كبريتيهههد الهيهههدروجين  ،H2Sوالكبريتيهههدات
 Sulphidesوالثنا ي كبريتيدات Disulphides
• المركبات النيتروجينية ،مثن األمونيا واألمينات.
• الهيدروكربونات مثن العطريات.
تعتمد شهههههدة اإل سهههههاس بالروا ح الكريهة في المناطق المحيطة بالمصهههههفاة على
العوامن التالية:
• عدد المركبات المنبعثة وتنوعها.
• عدد النقاط التي تصههههههدر االنبعاثات وتوزعها الجغرافي ،وبعدها عن التجمعات
السكنية.
•

سههاسههية األشههواص وقدرتهم على التحمن ،فبعض األشههواص لديهم سههاسههية
أعلى من غيرهم لروا ح بعض المركبات .يبين الجدول  3-2القيم القصههههههو
لتركية انبعاثات الروا ح المةعجة.
تتكون عملية معالجة مشهههههكلة الروا ح الكريهة المنبعثة من المصهههههفاة من أربعة

مرا ن ،تتاههههههمن المر لة األولى تقويم المشههههههكلة ومعداد المبررات والدوافع للقيام
بإجرااات تسهههههههاهم في التوفيف من آثارها .وفي المر لة الثانية يتم تحديد المصهههههههادر
المحتم لة لل مواد التي تسهههههه بب الروا ح المةع جة .أ ما المر لة ال ثال ثة فيتم في ها تحل ين
الم صادر المحتملة ،وتحديد الم صادر المؤكدة التي ت سبب م شكلة انبعاث الروا ح .وفي
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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المر لة األخيرة يتم اختيار التقنيات المناسههههبة لوفض االنبعاثات المسههههببة للروا ح ملى
المعدالت النظامية المسمو ة(IPIPEC, 2012) .
الجدول  :3-2القيم القصوى لتركيز انبعاثات الروائح المزعجة
االنبعاثات

التركيز
(ج.ف.م)

حدود زمن التعرض
(ج.ف.م)

وصف الرائحة

 8ساعة/اليوم

فترات قصيرة
 15دقيقة

أكريلونيترين

1.6

2

10

ثوم/بصن

أمونيا

17

25

35

مورش/الذد

0.0081

1

10

كبريت

كلور

0.01

0.5

1

مبيض

ثنا ي ميثين أمين

0.34

5

15

سمك

ثنا ي كلوريد اإليثلين

26

1

2

كلوروفورم

كبريتيد الهيدروجين

0.0005

10

15

بيض فاسد

ميثانول

100

200

250

لو و امض

ميثين أمين

4.7

5

15

سمك

ميثين ميثين كيتون

10

200

300

لو

نفثالين

0.027

10

15

قطران

ستايرين

0.047

50

100

لو

ثاني أكسيد الكبريت

2.7

2

5

مورش/الذد

تولوين

2.8

100

150

امض

ثالثي كلور اإليثلين

82

50

100

ميثير

ثنا ي كبريتيد الكربون

المصدرIPIPEC, 2012 :

 :10-2عوامل اختيار التقنية األنسب لخفض انبعاثات مصافي النفط
تعتبر عملية اختيار التقنية األنسهههب لوفض انبعاثات كن مصهههدر من المصهههادر
الموجودة في المصهفاة من العمليات المعقدة ،نظرا ا لوجود عوامن عديدة تؤثر في عملية
االختيار ،منها ما يتعلق بطبيعة الموقع البي سهههتركب فيه التجهيةات الجديدة ،ومنها ما
يتعلق بتكاليف اإلنشههاا والتنفيب ،أو درجة التعقيد التكنولوجي ،ولتسهههين عملية االختيار
تتبع الوطوات التالية:
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• البحههه عهههن كافهههة الويههههارات المتا هههة لتقنيهههات خفههههض االنبعاثهههات مهههن كههههن
مصههههدر مههههن المصههههادر القا مههههة فههههي المصههههفاة ،وذلههههك مههههن خههههالل االتصههههال
البحـث األول

بالشههههركات المهههههوردة ،واالطههههالد علهههههى تجههههارل ا خهههههرين لمعرفههههة مةايههههها
وسههههلبيات كههههن تقنيههههة ،والتعههههرف علههههى جههههم االسههههتثمارات الالزمههههة إلنشههههاا
كن خيار وتكاليف التشغين.
• تقييم مد فعالية التقنيات المستودمة في الوقت الراهن ،ودراسة ممكانية تعديلها
أو استبدالها.
• دراسههههة تكلفة خفض الطن الوا د من االنبعاثات من كن مصههههدر من المصههههادر
باستودام الويارات المتا ة ،ومجراا مقارنة بينها.
• دراسههههههة العمر االفتراضههههههي المتبقي لمعدات المصههههههفاة ،لتحديد جدو تركيب
التجهيةات الجديدة.
• تقيهههيم األثهههر البيئهههي لتطبيهههق كهههن خيهههار مهههن الويهههارات المتا هههة ،مهههن يههه
القاههههايا التههههي ال تتعلههههق بجههههودة الهههههواا الجههههوي ،كةيههههادة اسههههتهال الطاقههههة
نتيجههة تركيههب المعههدات ،أو توليههد نفايههات أخههر تنشههأ عههن تطبيههق نههود مهههن
التقنيات الجديدة.
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الفصل الثالث

برنامج إدارة انبعاثات
مصافي النفط

الفصــل الثالث
برنامج إدارة انبعاثات مصايف النفط


 :1-3الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط
 :1-1-3عناصر الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات المصافي
 :2-1-3عوامن نجاح خطة مدارة انبعاثات المصافي
 :2-3قائمة جرد انبعاثات المصافي
 :1-2-3مرا ن معداد قا مة جرد االنبعاثات
 :2-2-3تدقيق بيانات قا مة جرد االنبعاثات
 :3-2-3عوامن نجاح معداد قا مة جرد االنبعاثات
 :3-3طرق حساب كمية االنبعاثات
:1-3-3
:2-3-3
:3-3-3
:4-3-3
:5-3-3
:6-3-3
:7-3-3
:8-3-3

سال االنبعاثات المتسربة من عمليات التكرير
سال انبعاثات خةانات النفط الوام والمنتجات
سال انبعاثات محطات تحمين النفط الوام والمنتجات
سال انبعاثات و دات معالجة المياع الملوثة
سال كمية االنبعاثات أبراج مياع التبريد
سال انبعاثات الحوادث الطار ة
سال انبعاثات رق الوقود في األفران
سال انبعاثات منظومة الشعلة

 :4-3تشريعات ضبط انبعاثات مصافي النفط
 :1-4-3مرا ن عملية مصدار تشريعات ضبط االنبعاثات
 :2-4-3تشريعات منح ترخيص منشاا مصفاة جديدة
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الفصل الثالث

برنامج إدارة انبعاثات مصايف النفط
مقــدمة
تعرف الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصههافي النفط بأنها األداة المسههاعدة على
مجراا تقييم شههامن للملوثات الاههارة التي تطلقها مصههفاة/أو مجموعة مصههافي موجودة
في منطقههة جغرافيههة محههددة ،ومعههداد بيههانههات تمكن الهيئههات الحكوميههة من مصههههههههدار
التشريعات التي تلةم تلك المصافي باتواذ اإلجرااات الالزمة لوفض انبعاثاتها الغازية
ملى مسههتويات محددة ،وتحديد برامة وخطط مراقبة أدا ها للتأكد من التةامها بمتطلبات
التشريعات البيئية.
يتناول هبا الفصههن مرا ن معداد الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصههافي النفط،
والفوا د التي يمكن تحقيق ها ،والعوا من المسههههههها عدة على ن جا ها في تحقيق األ هداف
المرجوة من تطبيقها.
كما يتامن هبع الفصن شر ا ا لمكونات وأهداف معداد قا مة جرد االنبعاثات،
وطرق سال كمية االنبعاثات من كن مصدر من المصادر الر يسية في مصافي النفط.

 :1-3الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط
تتلوص أهداف الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط بما يلي:
• تحاير البيانات والمعلومات التي تمكن الهيئات الحكومية المشرفة على سالمة
البيئة ومكافحة التلوث من مصههدار التشههريعات البيئية التي تلةم المصههافي باتواذ
مجرااات توفيض االنبعاثات الناتجة عن عملياتها.
• العمن على تحقيق خفض فعلي لالنبعاثات ،يساهم في تحسين جودة الهواا محليا
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ومقليميا ،واتواذ اإلجرااات التي تاههههمن المراقبة المسههههتمرة ألداا المصههههافي،
وتقييم التةامها بمتطلبات التشريعات البيئية.
البحـث األول

• االرتقاا باألداا البيئي لمصافي النفط في المنطقة ملى أفان المستويات القياسية
المحلية والعالمية.
 :1-1-3عناصر الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات المصافي
تتكون الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط من أربعة عناصر ر يسية،
هي كما يلي .يبين الشكن  1-3عناصر الوطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط.
• تقييم الوضع القا م للمصافي.
• تحاير خطة لمراقبة االنبعاثات ،ومعداد التقارير الدورية.
• معداد خطة مستقبلية إلجرااات الوفض المستمر النبعاثات مصافي النفط.
• اإلشراف الحكومي على عملية المراقبة المستمرة لالنبعاثات.
الشكل  :1-3عناصر الخطة الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط
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يتولى اإلشةةةةةراف على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية النبعاتات مصةةةةةافي
النفط لجنة رهيسةةةةية يتفرع عنها عدة لجان متخصةةةةصةةةةة ،يمتل فيها أععةةةةاء من كافة
الجهات والهيهات الحكومية ذات العاقة .ولكي يتمكن الفريق من تحقيق أهدافه يجب
أن يأخذ باالعتبار العوامل األساسية التالية(CCME, 2005) :
• اال لتزام بتحديد المدة الزمنية التي تمنة للمصةةةةةةةافي لكي تتخذ اإلجراءات التي
تمكنها من عبط الحدود القصوى المسموحة لانبعاتات التي تطلقها إلى البيهة .
• اتباد األساليب المرنة في ضبط الحدود القصو لالنبعاثات ،دون أن يؤثر ذلك
على النتا ة النها ية لوطة خفض االنبعاثات.
• دعوة كافة األطراف المهتمة بالعملية للمشاركة في اتواذ القرار.
• االلتةام بإعداد التقارير الدورية في موعدها المحدد ،والحرص على المحافظة
على التحسين المستمر لنظام اإلدارة البيئية.
• تحديد الجهات الفنية واالستشارية التي ستساعد في معداد وتنفيب الوطة.
• تحديد قا مة بالمصافي التي ستتناولها الوطة مع كافة البيانات المتعلقة بها.
• تحديد نود ومصادر االنبعاثات التي ستتناولها الوطة بالقياس في كن مصفاة.
العنصر األول :تقييم الوضع القائم
تسهههاهم عملية تقييم الوضهههع القا م لمصهههفاة النفط في تحديد مصهههادر االنبعاثات،
وتحديد مسههههتوياتها مقارنة بمتطلبات التشههههريعات والمعايير المحلية والعالمية ،وبالتالي
يمكن معداد البيانات والمعلومات التي تسهههههههاعد الهيئة الحكومية على تحديد المعدالت
السههههههنوية القصههههههو لالنبعاثات التي تطر ها المصههههههافي ،وترتيب أولويات مصههههههدار
التشههريعات الواصههة بإلةام المصههافي بهبع الحدود سههب األهمية و جم الاههرر البي
يسببه كن نود من االنبعاثات على الصحة العامة .ويجب أن تشتمن عملية تقييم الوضع
القا م للمصافي على اإلجرااات التالية:
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• إعداد قاعدة بيانات بالوضع القائم
يجب أن تتاههههمن قاعدة البيانات كافة المعلومات المتوفرة عن الظروف الحالية
البحـث األول

للمصههههافي ،والتي تسههههاعد الجهة الحكومية على اتواذ القرارات المناسههههبة .ومن األمثلة
على هبع البيانات ما يلي(EMEP/EEA, 2016) :
✓ نود ومصهههادر االنبعاثات التي تطلقها كن مصهههفاة من المصهههافي المشهههمولة
بالدراسة ،ومقارنتها بالقيم المقابلة لها في المصافي النموذجية في العالم.
✓ العوامن المؤثرة في معدل االنبعاثات التي تطر ها المصافي.
✓ تصههنيف المصههافي المراد دراسههتها تبعا ا لطاقتها التكريرية ،أو نود عملياتها
اإلنتاجية ،أو نود النفط الوام المكرر.
✓ تحديد طرق مقارنة مسهههتويات االنبعاثات بالمسهههتويات النموذجية ،مع األخب
بعين االعتبار العوامن المؤثرة في كمية االنبعاثات ،كحجم الطاقة التكريرية
للمصهههفاة ،ونود النفط الوام المكرر ،وجودة مواصهههفات المنتجات ،وطريقة
تشههههغين الو دات ،ونود ومواصههههفات الوقود المسههههتودم في أفران عمليات
التكرير ومحطات منتاج بوار الماا والكهرباا ،ومد وجود أجهةة التحكم
باالنبعاثات.
• تقييم انعكاسات انبعاثات المصافي على صحة اإلنسان والبيئة
تهههههدف هههههبع الوطههههوة ملههههى دراسههههة االنعكاسههههات السههههلبية لالنبعاثههههات التههههي
تطر هههههها المصههههههافي علهههههى صههههههحة اإلنسهههههان والبيئههههههة ،وتجميهههههع كافههههههة البيانههههههات
والمعلومههههات التههههي تسههههاعد الجهههههة الحكوميههههة علههههى اتوههههاذ القههههرار ههههول أولويههههة
اإلجههههرااات التههههي يجههههب أن تتوههههبها المصههههافي لوفههههض االنبعاثههههات ،وتحديههههد القههههيم
القصهههههو السهههههنوية المسهههههمو ة لكميهههههة االنبعاثهههههات التهههههي تطر هههههها ،تبعههههها ا لحجهههههم
الارر البي يحدثه كن نود من أنواد تلك االنبعاثات.
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• إعداد دليل توضيحي
بعد االنتهاا من معداد البيانات المتعلقة بالمصافي ومستو أدا ها ،ونتا ة تحلين
انعكاسههههات الملوثات على الصههههحة العامة ،يتم تجميع كافة المعلومات في ملف يسههههمى
الدلين التوضههههههيحي لتقديمه ملى الجهة الحكومية ،بهدف مسهههههههاعدتها في تنفيب عملية
اإلشههههههراف على مسههههههتو أداا المصههههههافي ،والتأكد من التةامها بالوطة المطلوبة .كما
يتامن هبا الدلين عرضا ا ألهم القاايا المحلية التي يجب أخبها بعين االعتبار ،أهمها:
✓ الدراسهههات السهههابقة التي أجريت ول تقييم أخطار االنبعاثات على الصهههحة
العامة ،وأي دراسات ول الواقع الصحي للسكان المحليين.
✓ القيم المقاسهههههة لمواصهههههفات جودة الهواا عند مسهههههتو سهههههطح األرض في
المنطقة ،مثن مستو األوزون ،والدخان الابابي ،والجسيمات الدقيقة.
✓ مصادر االنبعاثات في المناطق المجاورة.
✓ الملوثههات المنقولههة من منههاطق أخر ملى المنطقههة المجههاورة للمصههههههههافي
المشمولة بالوطة.
✓ بيانات مراقبة الهواا والظروف المناخية.
✓ مبادرات توفيض االنبعاثات الجاري تنفيبها أو الموطط تنفيبها في المنطقة.
✓ بيانات ومال ظات أخر يراها فريق العمن مفيدة .
العنصر الثاني :خطة المراقبة وإعداد التقارير
الغاية من هبا العنصههر هي تحديد التقنيات والطرق التي سههتسههتودمها المصههافي
في عمل ية مراقبة االنبعاثات بالشههههههكن البي يمكن الهيئات الحكومية من مراقبة األداا
البيئي للمصههههافي ،والتأكد من االلتةام بالحدود القصههههو المحددة لكمية االنبعاثات التي
تطلقها على مدار العام .تتاهههههمن خطة مراقبة االنبعاثات ومعداد التقارير مجموعة من
الفعاليات أهمها(Goodwin, J. & Pulles, T., 2009) :
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• تحديد الطرق التي سههههتتبع في مراقبة مصههههادر انبعاثات المصههههفاة ،مما بالقياس
المباشر أو بالعمليات الحسابية.
البحـث األول

• تحديد محتويات ومواعيد تسههههههليم التقارير الدورية المتعلقة بمعدالت االنبعاثات
التي تطر ها المصفاة ،وتغيراتها.
• تحديد متطلبات تنسههههههيق و فظ التقارير المتعلقة بمراقبة االنبعاثات للعودة مليها
عند الارورة.
• تحديد مجرااات التأكد من جودة البيانات.
• معداد خطة مراقبة جودة الهواا ،ومرا ن معداد التقارير الدورية التي تشير ملى
دوث التغيرات الطار ة.
يقوم فريق العمل بإعداد خطة مراقبة االنبعاتات ورصةةةةد تزيراتها اعتمادا ً على
الطرق التي تستخدم عادة لحساب كمية االنبعاتات التي تنطلق من مصادر أو مجموعة
مصادر في المصفاة ،وذلك من خال إجراء العمليات التالية:
• معداد قا مة تتامن كافة مصادر االنبعاثات ،بحي تغطي كافة أجةاا المصفاة،
وأي استثناا يجب أن يبكر بوضوح مع تقديم المبررات.
• تحديد مجمالي االنبعاثات الفعلية السههههههنوية بالقياس أو بالحسهههههههال ،بما في ذلك
االنبعاثات التي تطلقها المصههههههفاة في كافة الحاالت التشههههههغيلية ،الطبيعية وغير
الطبيعية أو الطار ة ،مثن بداية مقالد الو دات ،واضهههطرال ظروف التشهههغين،
وعمليات الصيانة الدورية.
• معداد قا مة بالطرق التي ستتبع في مراقبة مصادر االنبعاثات ،و سال مجمالي
كمية االنبعاثات السنوية.
• العمن على توفير ممكانية االطالد على الطرق المبتكرة لعمليات قياس ومراقبة
االنبعاثات ،ومحاولة االستفادة منها وتطبيقها.
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• الطلب من كن مصفاة تقديم مسودة اقتراح خطة عملية المراقبة ،ومعداد التقارير
للحصول على موافقة الجهة الحكومية ،بحي تتامن هبع الوطة كافة المعلومات
التفصيلية المتعلقة بطريقة تنفيب العمن ،وخطوات التأكد من صحة معامالت
االنبعاث  ،Emission Factorsأو أي معلومات أخر

مضافية بحاجة ملى

موافقة الجهة الحكومية عليها.
تسههاهم عملية معداد التقارير الدورية في مسههاعدة الجهات الحكومية ،ومشههاركة
الجمهور في التأكد من التةام الم صافي بتنفيب خطة التوفيض المر سومة .وتتامن هبع
التقارير بيانات تفصههيلية ول كمية ومصههادر االنبعاثات والتغيرات التي طرأت عليها.
ولكي تكون هبع التقارير سهلة المراجعة والتقييم ،يجب أن تراعى في معدادها الشروط
التالية(ECE, 2014) :
• مصدار التقارير السنوية لكافة انبعاثات المصفاة من جهة وا دة ،وعرضها على
لجان تدقيق الجودة بشكن دوري قبن رفعها ملى الجهات الحكومية.
• التةام كن مصهههفاة بأن تاهههمن تقريرها المعدل اإلجمالي السهههنوي لكن نود من
أنواد الملوثات التي تنطلق من كافة المصادر المحتملة في المصفاة.
• االلتةام بتوضههههههيح الطرق المسههههههتودمة في سههههههال كمية االنبعاثات من كافة
المصادر.
• تاههههههمين التقارير بعض البيانات التوضههههههيحية الهامة ،وأسههههههماا األشههههههواص
المسؤولين عن معداد التقارير ،وأي معلومات أخر مفيدة.
• تأمين ممكانية عرض البيانات والمعلومات بنسههههههر الكترونية وورقية ،أو أية
طريقة تساعد على نشرها وتوصيلها بسهولة.
يعتمد نجاح خطة مراقبة االنبعاثات على عوامن عديدة ،أهمها:
• الدقة في تحديد المناطق التي تتأثر بانبعاثات المصفاة.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• تامين كافة المصادر المحتملة في المصفاة في عملية سال كمية االنبعاثات،
وفي ال وجود استثنااات يجب ذكرها مع المبررات.
البحـث األول

• الوضههههوح في تحديد طرق قياس كمية االنبعاثات بالشههههكن البي يسههههمح بإجراا
المقارنة بين المصههههافي ،أو بين كمية االنبعاثات خالل فترات زمنية موتلفة لكن
مصفاة.
• توخي الدقة في تقدير و سهههال كمية االنبعاثات ،واإلشهههارة ملى مقدار االرتيال
في تقدير الكميات المقدمة.
كما يطلب من كن مصههههههفاة أن تتوب مجرااات فظ السههههههجالت المتعلقة بوطة
توفيض االنبعاثات ،بهدف العودة مليها ومراجعتها مسههههتقبال من قبن الجهات الحكومية.
وتتامن هبع السجالت األجةاا الر يسية التالية(BAAQMD, 2015) :
• قا مة مصادر الملوثات التي تطلقها المصفاة.
• المعدل السنوي لالنبعاثات التي تنطلق من كن مصدر ،ومجمالي االنبعاثات التي
تطلقها المصفاة ،مع شرح للطرق التي اتبعت في عملية الحسال.
• الطرق التي اسههههههتوهدمهت في تنفيهب عمليهة مراقبهة االنبعهاثهات ،وموافقهة الجههة
الحكومية عليها ،مع ذكر الطرق البديلة ،مضهههههههافة ملى أسههههههس سهههههههال كمية
االنبعاثات من كن مصدر ،و الة ظروف التشغين التي كانت سا دة أثناا مجراا
الحسال ،فيما مذا كانت عادية أو طار ة ،أو أنها تمت أثناا تنفيب أعمال الصيانة
الدورية.
• آليات ضبط جودة البيانات الصادرة عن المصفاة.
• بيانات أخر مفيدة.
العنصر الثالث :الخطة المستقبلية لخفض االنبعاثات
تهدف الوطة المستقبلية لوفض االنبعاثات ملى معداد برنامة العمن البي ستلتةم
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به المصههههافي لتحقيق خفض تدريجي لكمية انبعاثاتها السههههنوية ،خالل فترة زمنية قادمة
يمكن أن تصن ملى عشر سنوات.
تتكون الوطة المستقبلية لوفض انبعاثات المصافي من مجموعة توصيات ول
كيفية تجميع بيانات نتا ة عملية المراقبة من قبن كن مصهههههفاة من المصهههههافي والجهات
الحكومية المكلفة بمراقبة مسهههتويات التلوث ،مضهههافة ملى تحديد آليات مراجعة التقارير
الدورية ،وذلك من خالل الوسا ن التالية:
• تحديد مؤشتترات قياس األداء  ،Performance Indicatorsالتي تسههاعد على
قياس مد التقدم في توفيض مسهههههتويات االنبعاثات ،وأن األهداف المرسهههههومة
للوطة يجري تحقيقها بالشكن المطلول .ومن أهم هبع المؤشرات:
✓ مقدار خفض كمية انبعاثات المصفاة مقارنة بالسنوات السابقة.
✓ مد االلتةام بالمعدل السهههههنوي األقصهههههى المسهههههموح لكمية االنبعاثات التي
تطلقها المصفاة.
✓ مد التقيد بمواعيد انجاز البيانات والتقارير المتعلقة باالنبعاثات.
✓ دقة وجودة المعلومات والبيانات المتاههههههمنة في التقارير الدورية التي ترفع
ملى الجهة الحكومية.
• التحديث المستتتتمر للتحلي ت واألدوات المرتبطة بالعناصهههر األسهههاسهههية للوطة
الوطنيهة لوفض االنبعهاثهات ،بمها يتنهاسهههههههب مع المسههههههتجهدات التي تطرأ على
المصافي ،أو االنعكاسات الصحية التي تظهر في المناطق المجاورة.
• تقتتديم التقتتارير التتدوريتتة ،التي تعبر عن مههد التقههدم في تنفيههب خطههة توفيض
انبعاثات المصافي ،وتشتمن هبع التقارير على ما يلي:
✓ ن تا ة عمل يات المراق بة وف قا ا ل ما جاا في خ طة مراق بة االنب عاثات ،ومعداد
التقارير ،متامنة المعدالت السنوية لالنبعاثات.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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✓ معلومههات تفصههههههيليههة ول البرامة والوطط والبيههانههات المتعلقههة بههالحههدود
القصههههههو النبعاثات المصههههههافي ،أو المعدالت المسههههههتهدفة لقيم االنبعاثات
السههههههنوية التي تطر ها المصهههههههافي في مناطق موتلفة من العالم ،والتي قد
البحـث األول

تساعد الهيئات الحكومية في اتواذ القرارات المناسبة والصحيحة.
✓ اإلجرااات التي تقوم بتنفيههبههها الجهههة الحكوميههة والمصههههههههافي ،وترغههب
بمناقشتها مع أطراف أخر  ،بهدف تبادل الوبرات وا راا ،واالطالد على
تجارل ا خرين ول أفاههههههن الممارسههههههات المتبعة ،والتي يمكن أن تكون
دروسا ا يستفاد منها لتطوير العمن.
يبين الجدول  1-3بيانات التقارير الدورية التي تقدمها المصهههههههافي ملى الجهة
الحكومية.
الجدول  :1-3بيانات التقارير الدورية التي تقدمها المصافي إلى الجهات الحكومية
البيانات المطلوبة في التقارير

اإلجراءات الحكومية
إصدار التشريعات الخاصة
بخفض انبعاثات المصافي

• البرامة الجاري تنفيبها ،أو التي هي قيد التحاير
• معايير االنبعاثات:
✓ نقاط االنحراف عن القيم النظامية
✓ قيم تركية االنبعاثات المسمو ة
✓ الحدود القصو (قيم البروة)

متطلبات المراقبة
وإعداد التقارير

• مستويات مجمالي انبعاثات المصفاة
• مستويات كن مصدر من مصادر االنبعاثات
• خطة مراقبة جودة الهواا الجوي في المنطقة

القضايا الصحية

• دراسات تقييم االنعكاسات الصحية لالنبعاثات
• مؤشرات االنعكاسات الصحية
• االعتبارات الصحية التي اعتمدت أثناا مصدار تشريعات
توفيض االنبعاثات

مشاركة الجمهور

• مجرااات معداد وتطوير السياسات والتشريعات
• مجرااات منح تراخيص منشههههههههاا المصههههههههافي ،أو تمههديههد
التراخيص للمنشآت القا مة
• تقارير ا ثار الصحية النبعاثات المصافي
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العنصر الرابع :إشراف الجهة الحكومية
يسههههههاهم اإلشههههههراف الحكومي في تعةية التعاون بين ممثلي القطاعات المهتمة
بقاهههههايا ماية البيئة من التلوث في المنطقة وبين مدارات المصهههههافي ،وذلك من خالل
عقد اللقااات الدورية لمناقشة فقرات وبيانات الدلين التوضيحي ،التي تتامن تحليالت
ا ثار الصهههههحية لالنبعاثات ،وكافة البيانات المتعلقة بدراسهههههة الواقع القا م للمصهههههافي،
واالعتبارات المحلية واإلقليمية ،بما يمكنها من تحقيق منجاز المهام التالية:
• مراجعة وتحدي الحدود القصو لالنبعاثات التي تطلقها كن مصفاة.
• تحديد البرنامة الةمني لمرا ن تنفيب تقنيات خفض االنبعاثات التي ستقوم بها
المصافي.
• متابعة عملية المراقبة المستمرة النبعاثات المصافي ،ومراجعة التقارير الدورية
للتأكد من مد تقدم خطة خفض االنبعاثات سب األهداف المرسومة.
 :2-1-3عوامل نجاح خطة إدارة انبعاثات المصافي
يتطلب تطبيق خطة مدارة انبعاثات مصهههافي النفط تاهههافر جهود كافة األطراف
المعنية بعملية خفض االنبعاثات والمحافظة على سهههههالمة البيئة من التلوث .ولاهههههمان
الحصول على أفان النتا ة الممكنة من تطبيق النظام يجب العمن على تحقيق الشروط
والفعاليات التالية(Barthe, P., et al., 2015) :
• التةام مدارة المصفاة بمتابعة تنفيب خطة خفض االنبعاثات.
• تحديد سههياسههة واضههحة لوفض االنبعاثات تتاههمن مجرااات التحسههين المسههتمر
التي يجب تطبيقها على المعدات القا مة في المصفاة.
• ربط عمليههة معههداد اإلجرااات واألهههداف مع التوطيط المههالي واالسههههههتثمههاري
للشركة.
• تنفيب مجرااات خفض االنبعاثات مع األخب بعين االعتبار األمور التالية:
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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✓ الهيكن التنظيمي للمصفاة وتحديد المسؤوليات.
✓ تدريب العاملين ،ورفع مستو الوعي بأهمية ماية البيئة من التلوث.
البحـث األول

✓ تحسين طرق االتصال بين األقسام والدوا ر.
✓ دمة كافة العاملين في عملية تنفيب نظام مدارة االنبعاثات.
✓ توثيق كافة النتا ة والبيانات.
✓ اختيار أفان طرق ضبط االنبعاثات.
✓ معداد برامة صيانة المعدات.
✓ معداد خطط مواجهة الحاالت الطار ة.
✓ االلتةام بمتطلبات التشريعات البيئية الواصة بابط انبعاثات مصافي النفط.
• اختبار األداا واتواذ اإلجرااات التصههههههحيحية ،مع توجيه االهتمام نحو األمور
التالية:
✓ القياس والمراقبة
✓ االجرااات الوقا ية
✓ فظ السجالت وتصنيفها
✓ مجراا عمليههات التههدقيق من قبههن فريق متوصههههههص داخلي وآخر خههارجي
مستقن للتأكد من مطابقة تنفيب الوطط والترتيبات.
• مراجعههة نظههام مدارة االنبعههاثههات من قبههن اإلدارة العليهها للمصههههههفههاة ،للتههأكههد من
استمرار صال ية وفعالية النظام.
• ت حد يد األثر البيئي للم عدات ال جد يدة م نب المرا ن األول ية إل عداد التصهههههههاميم
الهندسية.
• مجراا مقارنة دورية لنتا ة تطبيق النظام مع القيم المعيارية العالمية.
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 :2-3قائمة جرد انبعاثات المصافي
تعتبر قا مة جرد االنبعاثات  Emission Inventoryجةاا ا أسههاسههيا ا من الوطة
الوطنية إلدارة انبعاثات مصافي النفط ،بوصفها األداة التي يمكن بواسطتها تقييم الحالة
الراهنة والمسهههههتهدفة لمعدالت االنبعاثات التي تطر ها المصهههههافي ملى البيئة مصهههههنفة
سههب النود والمصههدر (RTI, 2015) .يبين الجدول  2-3نموذج قا مة جرد انبعاثات
مصافي النفط.
الجدول  :2-3نموذج قائمة جرد انبعاثات مصافي النفط

المصدر /المواد

حرق الوقود

التكسير بالعامل الحفاز

التكسير بالعامل الحفاز المائع

استرجاع الكبريت

إنتاج الهيدروجين


األسفلت

المركبات العاوية الطيارة













معالجة المياه الملوثة

أكاسيد الكربون

















تحميل وتفريغ المنتجات

أكاسيد النيتروجين

















أبراج مياه التبريد

أكاسيد الكبريت

















خزانات النفط والمنتجات

الجسيمات الدقيقة PM10















عمليات التوقيف والتشغيل

الجسيمات الدقيقة PM2.5











التوقفات واألعطال الطارئة

الرصاص


















المصدرRTI, 2015 :
 قيم مقاس  قيم تقديرية

تساهم قا مة جرد االنبعاثات في تحديد نقاط الولن واالنحراف عن القيم النموذجية
المتبعة في المصههههههافي األخر الملتةمة بتطبيق المعايير العالمية ،ومسههههههاعدة القا مين
على هيئات ماية البيئة ،ومدارات المصافي في اتواذ القرار األنسب ول اإلج ـرااات
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والت ـقن ـي ـات الالزمة لو ـف ـض كم ـي ـة االنبع ـاثات من المص ـادر الموتلف ـة في المصفاة
ملى أدنى المستويات الممكنة(IPIECA, 2012) .
البحـث األول

لقا مة جرد االنبعاثات فوا د أخر مهمة ،كتحديد مد األثر البيئي المتوقع من
مشههاريع توسههيع الطاقة التكريرية للمصههفاة ،أو مضههافة عمليات جديدة ،فاههالا عن أنها
تشههكن جةاا ا ر يسههيا ا من التقارير التي تقدمها المصههفاة ملى الجهات الحكومية المشههرفة
على مراقبة االنبعاثات الملوثة للبيئة ،في مطار الوطة الوطنية لتحسههههههين جودة الهواا
الجوي و ماية البيئة من التلوث(Goodwin, J. & Pulles, T., 2009) .
 :1-2-3مراحل إعداد قائمة جرد االنبعاثات
تنطلق عملية معداد قا مة جرد االنبعاثات بتحديد المجاالت التي سهههتسهههتودم فيها
القا مة ،كأن تسههتودم أ د متطلبات معداد التقارير الدورية لجهات الرقابة الحكومية ،أو
لغرض متابعة تطور كمية االنبعاثات خالل فترة زمنية محددة ،ي تسهههههههاعد معرفة
اسههتودامات القا مة في توجيه المدققين نحو اختيار أفاههن التوصههيات المناسههبة لتحسههين
جودة البيانات وتعظيم الفا دة منها.
يتولى معههداد قهها مههة جرد االنبعههاثههات فريق عمههن تمثههن فيههه كههافههة الجهههات ذات
العالقة ،مع التأكيد على ضههههرورة وجود أعاههههاا من مشههههغلي عمليات التكرير ،وذلك
لالستفادة من معرفتهم بمواقع المعدات ،وطريقة تشغيلها ،وظروف عملها.
تتكون عملية معداد قا مة جرد االنبعاثات من المرا ن الستة التالية :يبين الشكن
 2-3مرا ن معداد قا مة جرد انبعاثات مصافي النفط.
• قيام الهيئة الوطنية بتحديد محتويات القا مة ،واألهداف المطلول تحقيقها من
معدادها.
• قيام اللجنة الموت صة بطلب البيانات الوا صة بقا مة جرد االنبعاثات من الجهات
المعنية بتةويد البيانات.
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• قيام مةودي البيانات بتسهههليم البيانات التي تعتبر أسهههاسههها ا لتقدير كمية االنبعاثات
التي ستدرج في القا مة.
• تجميع وتصههههههنيف البيانات ،ي تقوم اللجنة الموتصهههههههة بتصههههههنيف البيانات
الواردة ،و سال كمية االنبعاثات.
• تحاير مسودة تقرير أولي يتامن بيانات قا مة جرد االنبعاثات ،وتسليمها ملى
الهيئة الوطنية.
• اعتماد التقرير من قبن الهيئة الوطنية لمراقبة االنبعاثات وتسههههههليمه ملى الجهات
المسؤولة عن شؤون ماية البيئة.
الشكل  :2-3مراحل إعداد قائمة جرد االنبعاثات

المصدرGoodwin, J. & Pulles, T., 2009 :

 :2-2-3تدقيق بيانات قائمة جرد االنبعاثات
تشهههههير التجربة العملية ملى أن مجراا عمليات التدقيق والمراجعة الدورية لقا مة
جرد االنبعاثات يساهم في خلق العديد من فرص تحسين دقة وجودة البيانات ،وذلك من
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خالل التأكد من صحة القياسات ،وخفض نسبة األخطاا التي يمكن أن تنتة بسبب تعدد
طرق سال كمية االنبعاثات ،وتعقيد عملية جمع بيانات ظروف التشغين.
البحـث األول

تتكون العناصههر األسههاسههية لعملية تدقيق جودة بيانات قا مة جرد االنبعاثات من
مجموعة من االجرااات ،أهمها:
• إعداد خطة ضبط جودة البيانات
يبدأ نظام مدارة قا مة جرد االنبعاثات بإعداد خطة لاههههههبط جودة بيانات قا مة
جرد االنبعاثات وتحديد فرص تحسهههينها ،ثم تصهههنيف فرص التحسهههين سهههب األهمية،
وفقا ا إلجرااات تأكيد وضبط الجودة (RTI, 2015) .QA/QC
• تدقيق البيانات
تهدف هبع الوطوة ملى التأكد من أن كافة مصههههههادر االنبعاثات المحتملة متوافقة
مع متطلبات الغرض البي ستستودم فيه القا مة .وتتكون من مراجعة كافة الفرضيات،
ونماذج الحسههال  ،Calculation Modelsوالمعامالت التي اسههتودمت لحسههال كمية
االنبعاثات.
• توثيق النتائج
يجب توثيق كافة المال ظات واالقترا ات ول التحسههههههينات ،والتعديالت التي
أدخلت على قا مة الجرد ،مع اإلشهههههارة ملى الدروس المسهههههتفادة من عمليات المراجعة،
وم عداد التوصهههههه يات والمقتر ات التي يمكن من خالل ها تحسههههههين جودة الب يا نات في
المراجعات القادمة ،والتأكيد على ضهههههرورة أن تكون التوصهههههيات واضهههههحة ومفهومة
وسههههههلة التطبيق ،وتشهههههتمن على كافة التعليمات التفصهههههيلية إلجرااات تنفيب التعديالت
المقتر ة.
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 :3-2-3عوامل نجاح إعداد قائمة جرد االنبعاثات
تحتاج عملية معداد قا مة جرد االنبعاثات الكثير من الجهد والوقت ،والتأكيد
على دقة القيم التي تت امنها ،ي أن أي خطأ قد ينتة عنه خ سا ر كبيرة ،وخ صو صا ا
عندما تسهههههتودم النتا ة التواذ قرارات مشهههههاريع اسهههههتثمارية باهظة التكاليف .ولنجاح
العملية وتحقيق أهدافها يجب أن تتحقق الشروط التالية(IPIECA, 2012) :
• التأكد من أن كافة مصادر االنبعاثات قد تم تامينها في القا مة.
• استودام الطرق المناسبة لتقدير كمية االنبعاثات ،والدقة في اتباد التعليمات التي
تصدرها الجهة المصممة للطريقة.
• تجميع كافة بيانات ظروف التشههههغين ،والقيم التصههههميمية لمعدات المصههههفاة ،أو
الو دة المراد سال انبعاثاتها.
• التههأكههد من أن النتهها ة التي تقههدمههها القهها مههة متوافقههة مع عمليههات التشههههههغيههن في
المصفاة.
• التأكد من مهارة وكفااة وخبرة العاملين في مجراا عملية الحسال ،والعمن على
دمجهم في دورات تدريبية مستمرة.
• مجراا مراجعة لنتا ة عملية الحسال من قبن جهات محايدة.
• دراسههة الثغرات التي يتم اكتشههافها في عملية الحسههال ،وتحلين أسههبال دوثها،
ومعداد التوصيات واإلجرااات الكفيلة بعدم تكرارها.
• توثيق كافة االفتراضات ،ونود الطرق المستودمة في تنفيب العملية.

 :3-3طرق قياس كمية االنبعاثات
صهههممت طهههرق عديهههدة لقيهههاس كميهههة االنبعاثهههات مهههن قبهههن جههههات متوصصهههة
بإصههههدار التشههههريعات البيئيههههة ،مثههههن وكالههههة مايههههة البيئههههة األمريكيههههة ،US-EPA
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وهيئههههة مايههههة الهههههواا النظيههههف والمههههاا فههههي أوروبهههها  .CONCAWE1منههههها مهههها
يعتمهههد علهههى العمليهههات الحسهههابية ،أو متوسهههط معهههامالت االنبعهههاث ،2ومنهههها مههها يعتمهههد
علهههى اسهههتودام أجههههةة القيهههاس المباشهههر .ويتوقهههف اختيهههار الطريقهههة األنسهههب علهههى
البحـث األول

األهههههداف المنشههههودة مههههن عمليههههة الحسههههال ،والوقههههت المتههههاح ،ومههههد تههههوفر أجهههههةة
القيهههاس فهههي الموقهههع .وفيمههها يلهههي أههههم طهههرق تقهههدير كميهههة انبعاثهههات المصهههادر الثابتهههة:
)(IPIECA, 2012
• طريقة المراقبة المستتتتتتتمرة  ،CEM3تسههههههتودم في هبع الطريقة أجهةة تركب
على مصهههدر االنبعاثات ،تقوم بقياس وتسهههجين الكمية الحقيقية لالنبعاثات خالل
فترات زمنية محددة .ويمكن تشههههغيلها بشههههكن مسههههتمر ،أو على فترات متقطعة.
ومن ميةات هبع الطريقة أنها تسهههاعد على سهههال كمية االنبعاثات التي تنطلق
من مصهههدر ما أثناا فترات تشهههغيلية موتلفة ،ولكنها ال تعطي سهههابات مباشهههرة
لكمية االنبعاثات ،بن تتطلب االسههههههتعانة بمعادالت سهههههههابية .كما تطبق هبع
الطريقههة لقيههاس تركية  ،NOxو ،COxو ،SOxومجمههالي الهيههدروكربونههات
 THC4في غازات المداخن.
• طريقتتتتة اختبتتتتارات المصتتتتدر Tests

 ،Sourceيطلههههق هههههبا االصههههطالح

علههههى طريقههههة قيههههاس كميههههة انبعاثههههات المههههداخن أو فوهههههات التنفههههيس الثابتههههة.
وتوتلهههف عهههن طريقهههة المراقبهههة المسهههتمرة فهههي أنهههها تطبهههق لقيهههاس االنبعاثهههات
خهههالل فتههههرات زمنيههههة قصهههيرة ومحههههددة ،وتطبههههق غالبههها ا فههههي الحههههاالت التههههي
تحتههههاج ملههههى اختبههههار أداا بعههههض المعههههدات الواصههههة ،أو عنههههد الحاجههههة ملههههى
الحصهههول علهههى بيانهههات خهههالل فتهههرة زمنيهههة محهههددة ،كأوقهههات الهههبروة أو عنهههد
تشغين الو دة بطاقة منتاجية محدودة.


Conservation of Clean Air and Water in Europe
Average Emission Factors
3
Continuous Emissions Monitors
4
Total Hydrocarbons
1
2
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• طريقة فوريير FTIR1
تسههههتودم طريقههههة فههههوريير لمراقبههههة انبعاثههههات المصههههفاة مههههن مسههههافات بعيههههدة،
وتحديهههد مكونهههات الغهههازات المتسهههربة ضهههمن مجهههال خهههط النظهههر ،ممههها يتهههيح للمشهههغن
مسههههح منههههاطق واسههههعة يمكههههن أن تحتههههوي علههههى عشههههرات ،بههههن مئههههات النقههههاط التههههي
يحتمهههن أن يحهههدث فيهههها تسهههرل للغهههازات فهههي وقهههت وا هههد ،وبالتهههالي يمكهههن االسهههتغناا
عههههن القيههههام بةيههههارة المواقههههع إلجههههراا عمليههههات القيههههاس يههههدويا ا علههههى كافههههة النقههههاط
المحتملة(Beil, A., et al., 1998) .
يعتمد مبدأ طريقة فوريير على قياس الفرق في قدرة الغازات المقاسهههههههة على
امتصهههاص األمواج الاهههو ية  2LIDARفيتم تسهههليط ةمة من األشهههعة ،مثن األشهههعة
تحت الحمراا  .Infra-Red Rayيبين الشههههكن  3-3محطة قياس الملوثات الغازية في
الهواا الجوي بطريقة فوريير.
الشكل  :3-3محطة قياس الملوثات الغازية في الهواء الجوي بطريقة فوريير

المصدرBeil, A., et al., 1998 :



Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Differential Absorption Light Detection and Ranging

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

119

1
2

117

118

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

• طريقة الفرق في انعكاس حزمة أشعة الليزر DIAL
وهي طريقهههة ممهههاثلهههة لطريقهههة فوريير ،يههه

يتم قيهههاس تركية المركبهههات

البحـث األول

الهيدروكربونية في الهواا من خالل تسليط ةمة من أشعة ليةر .وتعتمد عملية
القياس على مبدأ فرق امتصههههاص أشههههعة ليةر ،ي أن كن مركب يوتلف عن
ا خر في قدرته على امتصههاص األشههعة .يبين الشههكن  4-3طريقة قياس تركية
الملوثات الهيدروكربونية في الهواا الجوي باسههههههتودام الفرق في كمية أشههههههعة
الليةر الممتصة والمرتدة ملى جهاز قياس ساس مركب عن بعد في موقع ثابت
أو متحر على مركبة خاصة(Robinson, R., 2015) .
الشكل  :4-3طريقة قياس تركيز الهيدروكربونات باستخدام الفرق في انعكاس حزمة أشعة الليزر




المصدرRobinson, R., 2015 :

• طريقتتتة االرتبتتتاط  ،Correlationوتعتمهههد على تقهههدير كميهههة كهههن نود من
االنبعاثات اعتمادا ا على قيم مرتبطة بها ،كحسهههال انبعاثات أكاسهههيد الكبريت من
مدخنة الفرن اعتمادا ا على نسههههههبة الكبريت في الوقود المسههههههتودم .تطبق هبع
الطريقة في سههال كمية انبعاثات و دات معالجة المياع الملوثة ،أو لتقدير كمية
الهيدروكربونات الاههها عة نتيجة التسهههربات الغازية من خطوط األنابيب ،ي
يتم اسههههههتودام القيمة التي يتم الحصههههههول عليها من قياس تركية االنبعاثات في
منطقة محددة من خطوط األنابيب لتقدير مجمالي كمية االنبعاثات المتسههههربة في
كافة خطوط الو دة المراد تقدير كمية انبعاثاتها(IPIECA, 2012) .
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• طريقة الموازنات المادية  ،Material Balancesوهي الطريقة التي تعتمد
على سهههههههال كمية االنبعاثات من خالل معرفة كمية بعض المواد الداخلة ملى
العملية ،والمواد الوارجة ،وافتراض أن الفارق بينهما يمثن المواد الغازية التي
تبورت ملى الهواا الجوي أثناا عمليات التصنيع والنقن والتوةين.
• نماذج الحاستتتتتتوب  ،Computer Modelsوهي برامة اسههههههوبية جاهةة
تستودم لحسال االنبعاثات في الحاالت التي تكون فيها العمليات الحسابية طويلة
ومرهقههة ،أو في ههاالت وجود مجموعههة من العوامههن التي تؤثر على كميههة
االنبعاثات ،ي

أن هبع البرامة توفر الكثير من الجهد والوقت .ومن األمثلة

على هبع النمهاذج ،بر نامة سهههههههال انبعها ثات الوةا نات ا لبي يتطلهب تحهديهد
متغيرات عههديههدة ،مثههن لون طالا الوةان ،ودرجههة رارة المههادة الموةنههة،
والعوامن الجوية ،كدرجة رارة الطقس وسرعة الرياح(IPIECA, 2012) .
• متوستتتتتتط معتتام ت االنبعتتاث  ،Emission Factorsوهي معههامالت تمثههن
متوسههط قيم االنبعاثات التي تنطلق من مصههدر معين تبعا ا أل د ظروف التشههغين
كالطاقة التكريرية ،أو معدل رق الوقود ،فعلى سهههبين المثال ،مذا كان متوسهههط
معامن انبعاث أكاسههههههيد النيتروجين  NOxالناتجة عن رق فحم اإلنتراسههههههيت
بقيمة  9رطن من أكاسههههههيد النيتروجين مقابن رق كن وا د طن من الفحم،
تاهههههرل قيمة المعامن بكمية الفحم المسهههههتهلكة فنحصهههههن على الكمية اإلجمالية
النبعاثات أكاسيد النيتروجين المنطلقة من المصدر.
• المحاكمة الهندسية  ،Engineering Judgmentوهي أقن الطرق استوداماا،
ي تعتمد على فرضيات ومعلومات هندسية معقدة.
توتلف طرق سال كمية انبعاثات مصافي تكرير النفط فيما بينها ،من ي
الدقة والتكلفة والتعقيد ومد مالامتها لطبيعة ونود المصدر البي تنطلق منه االنبعاثات.
وبشكن عام تعتمد عملية اختيار الطريقة األنسب للحسال على العوامن الر يسية التالية:
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• توفر البيانات الدقيقة الالزمة إلعداد الحسال.
• مالامة الطريقة من النا ية العملية لطبيعة وخصا ص مصدر االنبعاثات.
البحـث األول

• الغاية من مجراا الحسابات والجهة التي ستستودمها ،فعلى سبين المثال عندما
تكون الغاية من الحسابات معداد دراسة عن انعكاسات التشريعات البيئية على
القاايا المتعلقة بحماية البيئة ،وعلى اقتصاديات المصافي ،أو الحاالت الصحية
للسكان ،عند ب يجب اختيار الطرق األكثر دقة مقارنة بالحاالت المستودمة
لمراقبة التغيرات التي تطرأ على مصادر الملوثات.
• أهمية مصدر االنبعاثات المراد مراقبته ،فكلما كانت أهمية المصدر كبيرة كلما
زادت الحاجة ملى اختيار طرق أكثر دقة.
• الةمن المتاح إلنجاز عملية الحسال.
• الموارد المتا ة ،كفريق العمن البي سيقوم بعملية الحسال ،ومقدار التموين.
 :1-3-3حساب االنبعاثات المتسربة من عمليات التكرير
نظرا ا ال تواا مصفاة النفط على عدد كبير من المعدات ،كالصمامات والماوات
والاواغط ،والتوصيالت التي تطلق االنبعاثات المتسربة ،قد يصن ملى أكثر من ما ة
ألف في مصفاة متوسطة الحجم ،فإن عملية سال كمية االنبعاثات تحتاج ملى جهد كبير
إل صاا عدد المعدات ،وتحديد نود المواد التي تحتوي عليها هبع المعدات ،ي تصنف
ملى الفئات التالية(Withinshaw, D., et al., 2009) :
• الغازات واألبخرة ) :Gas/Vapour (G/Vوهي المواد التي تكون في الة
غازية أو بوارية ،كالهيدروجين الغني بالغازات الهيدروكربونية.
• الستتتوائل الخفيفتتتة ) :Light Liquids (LLوههههي المهههواد التهههي تحتهههوي
علهههى هيهههدروكربونات سههها لة خفيفهههة ،مثهههن الغهههازولين ،والنافثههها والهههنفط الوهههام
الوفيف.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• الستتتتتتوائل الثقيلة ) :Heavy Liquids (HLوهي المواد التي تحتوي على
هيدروكربونات سا لة ثقيلة مثن :الكيروسين ،ووقود الطا رات النفاثة ،والديةل،
ووقود األفران ،ووقود السهههههفن  ،Bunkerولقيم و دة التكسهههههير بالعامن الحفاز
الما ع  ،FCCواألسفلت ،والسوا ن التي تحتوي على مواد هيدروكربونية بنسبة
تةيد عن  %10وزنا.
يعتبر تركيب االنبعاثات التي تتسههرل من المصههادر الماههغوطة على أنه مماثن
لتركيب المواد الموجودة داخن هبع المصهههههههادر ،ويتبع التصههههههنيف المتبع في المر لة
األولى (سههههههوا ن ثقيلة ،وسههههههوا ن خفيفة ،وغازات وأبورة) .أما المكونات التي يقن
تركيةها عن  %0.1وزنا من مجمالي المادة الموجودة في المصههههههدر فتهمن كميتها من
عملية الحسال.
لتحديد الكمية اإلجمالية لالنبعاثات التي تتسرل من معدات المصفاة يجب مجراا
م صههههاا فعلي لكافة المعدات التي يحتمن أن تنبع منها الملوثات الغازية في كن و دة
من و دات المصهههههفاة ،كالماهههههوات ،والاهههههواغط ،مضهههههافة ملى المعدات اال تياطية
الموضوعة تحت الاغط ،وصمامات األمان ،وغيرها.
 :2-3-3حساب انبعاثات خزانات النفط الخام والمنتجات
تحسهههههههب كمية المركبات العاههههههوية الطيارة المنطلقة من خةانات النفط الوام
والمنتجههات التي تحتوي على مواد خفيفههة مثههن الغههازولين ووقود الطهها رات النفههاثههة
والمقطرات الوسهههههطى ،باسهههههتودام برامة اسهههههوبية جاهةة ،تدخن فيها عوامن عديدة
كدرجة الحرارة ،وقطر الوةان ،والظروف البيئية المحيطة ،مضههههههافة ملى خصهههههها ص
المادة الموةنة .أما خةانات زيت الوقود الثقين واألسفلت فتهمن انبعاثاتها ،مال مذا كانت
تحتوي على قطفات خفيفة لتوفيض اللةوجة .Cuter Stock
 :3-3-3حساب انبعاثات محطات تحميل النفط الخام والمنتجات
تحسهههب كمية انبعاثات محطات تحمين المنتجات بالقطارات والشههها نات بإ د
الطريقتين التاليتين(Lucas, R., 2002) :
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• طريقتتة معتتام ت االنبعتتاث ،ي ه

تاههههههرل كميههة المنتجههات النفطيههة المعبههأة

بمعامالت االنبعاث المبينة في الجدول .3-3
البحـث األول

• طريقة اختبار المصدر  ،Source Testوتعتمد على مبدأ تحلين مكونات عينة
من الهواا المنطلق من فو هة ال حاو ية خالل مرا ن مت عددة من عمل ية التعب ئة
تى تكون العينة ممثلة لكافة الظروف التي تمر أثناا العملية.
الجدول  :3-3معام ت انبعاث محطات تحميل المنتجات البترولية
(ملغ  /لتر عند 15م)
مصدر االنبعاثات

غازولين
()1

نفط خام
()2

نافثا

كيروسين مقطرات
طائرات وسطى

زيت
وقود

فاقد عملية التحميل
التحميل من األعلى
بدون خط توازن أبخرة

1430

580

430

5

4

0.03

بوجود خط توازن أبخرة

980

400

300

غ مس

غ مس

غ مس

التحميل من األسفل
بدون خط توازن أبخرة

980

400

300

غ مس

غ مس

غ مس

بوجود خط توازن

590

240

180

1.9

1.7

0.01

فاقد عملية النقل
محمل بالمنتجات
عادي

1.0-0

غم

غم

غم

غم

غم

كثيف

9.0-0

غم

غم

غم

غم

غم

فارغ ،بوجود األبخرة
عادي

13.0-0

غم

غم

غم

غم

غم

كثيف

44.0-0

غم

غم

غم

غم

غم

( )1الاغط البواري للغازولين  10 = RVPرطن /البوصة المربعة psia
( )2الاغط البواري للنفط الوام  5 = RVPرطن/البوصة المربعة psia
غ مس :غير مستودم ،غ م :غير متوفر

 :4-3-3حساب انبعاثات وحدات معالجة المياه الملوثة
يوجد طرق عديدة لحسال انبعاثات و دات معالجة المياع الملوثة ،أهمها:
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• طريقة البرامج الحاسوبية الجاهزة ،وهي طريقة سهلة تعتمـد على مبدأ سـال
كمية االنبعاثات بواسهههطة برامة كمبيوتر ،ي يقوم المسهههتودم بإدخال البيانات
التالية:
✓ موطط توزد معهههدات وشههههههبكهههات تجميع الميهههاع الملوثهههة في المصههههههفهههاة،
ومواصفاتها الفيةيا ية.
✓ المواصفات الفيةيا ية لكافة خطوط المياع الملوثة ،من درجات رارة وكمية
الجريان وعدد الصهههههمامات والتوصهههههيالت ،وأبعاد الوطوط ،ونود التقنيات
المستودمة للتحكم باالنبعاثات من وجدت.
✓ نود وتركية المواد البترولية الموجودة في خطوط المياع الملوثة.
• طريقة الحستتتتتتاب اليدوي ،وذلك باسههههههتودام معادالت تعتمد على نظرية انتقال
الكتلة وتوازن الغاز مع السههها ن .وهي طريقة معقدة تحتاج ملى عمليات سهههابية
يستغرق مجراتها مدة زمنية طويلة.
• طريقة اختبار المصتتتتتتتدر ،التي تعتمد على أخب عينات من الهواا في كافة نقاط
تجميع الميههاع الملوثههة التي تطلق المركبههات العاههههههويههة الطيههارة وتحليلههها في
الم وابر لت حد يد تركية االنب عا ثات .وعلى الرغم من د قة هبع الطري قة مال أن ها
غير مرغوبة ألنها تحتاج ملى مدة زمنية طويلة وجهود كبيرة لتنفيبها ،نظرا ا
إلمكانية تجاوز عدد مصادر االنبعاثات عن الما ة ألف مصدر.
• طريقة الموازنة المادية ،التي تعتمد على سههههههال كمية المركبات الغازية التي
تبورت من خطوط ومعدات و دة معالجة المياع الملوثة ،من خالل سهههههههال
الفرق بين تركية المواد البترول ية السههههههها لة في كن من الم ياع الملو ثة ا لداخ لة
والوارجة من الو دة .مال أن اسههههههتودام هبع الطريقة محدود ،نظرا ا للتغيرات
الكثيرة التي تطرأ على مواصفات المياع الوارجة من المصفاة.

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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• طريقة معام ت االنبعاث للوطوط القادمة من عمليات التكرير ،والصههههههمامات
والتوصيالت المركبة عليها ،وتحديد فيما مذا كانت تطلق االنبعاثات مباشرة ملى
البحـث األول

الجو ،أو أنها معةولة بسدادة ما ية  ،Water Sealي أن السدادة الما ية تمنع
انطالق االنبعاثات الغازية ملى الهواا ،ثم تاهههرل بمعامن االنبعاث البي تحددع
الهيئات المتوصهههصهههة لكن معدة من معدات الو دة ،بما يتناسهههب مع نود التقنية
المتبعة .يبين الجدول  4-3معامالت انبعاث و دة معالجة المياع الملوثة.
الجدول  :4-3معام ت االنبعاث في وحدة معالجة المياه الملوثة
المعدات

معام ت االنبعاث

م حظات

بدون تحكم

بنظام تحكم

و دة القياس

0.032

0.000

كغ/سا/الصمام

 %100مجهة بنظام سدادة ما ية

فاصن الةيت عن الماا

0.11100

0.00330

كغ/م 3مياع ملوثة

 %97مجهة بنظام غطاا محكم

أ واض التعويم

0.00400

0.00012

مجمعات مياع األمطار

مهمن

مهمن

نظم تشغين وصيانة صارمة

أبراج مياع التبريد

مهمن

مهمن

نظم تشغين وصيانة صارمة

صمامات التصفية وعلب الوصن

3

كغ/م مياع ملوثة

 %97مجهة بنظام غطاا محكم

المصدرWithinshaw, D. 2009 :

 :5-3-3حساب انبعاثات أبراج مياه التبريد
تحسههب كمية المركبات العاههوية الطيارة التي تنبع من أبراج مياع التبريد ملى
الهواا بإ د الطريقتين التاليتين:
• طريقة معام ت االنبعاث ،التي تعتمد على قيم معامالت االنبعاث التي تنشههههرها
الهيئات المتوصصة.
• طريقة بيانات تركيز الهيدروكربونات ،وتعتمد على سههههههال الفرق بين تركية
الهيدروكربونات في المياع الداخلة والوارجة من األبراج ،وتحوين القيمة ملى
كتلة وزنية/الساعة.

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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 :6-3-3حساب انبعاثات الحوادث الطارئة
تعت مد كم ية االنب عا ثات ال نات جة عن الحوادث ال طار ة على نود ال حاد ثة ،وال
تصههههههنف الحادثة في سههههههجن الحوادث الطار ة مال مذا تجاوز الحد األدنى لكمية المواد
المتسربة المعدالت التالية:
•

وادث االنسهههكال والتسهههرل ملى المياع السهههطحية التي تةيد فيها كمية الةيوت
المنسكبة ملى األ واض أو المجمعات الما ية عن  10لتر.

•

وادث االنسهههكال والتسهههرل ملى السهههطوح األرضهههية ،والتي تةيد كميتها عن
 200لتر.

•

وادث طرح الهيدروكربونات ملى الهواا بكميات تةيد عن  100لتر.
كما تعتمد كمية االنبعاثات الغازية على نود المادة المنسههههههكبة ،والمنطقة التي

تنسههههكب عليها المواد ،فإذا كانت المواد المنسههههكبة في الة غازية أو بوارية فتحسههههب
بأنها تشكن نسبة  %100من مجمالي المواد المنسكبة ،أما مذا كان الوسط البي انسكبت
عليه المواد هو وسههههههط ما ي أو أرض كتيمة فتقدر كمية االنبعاثات ملى الهواا الجوي
بأنها تساوي جم الهيدروكربونات التي لم يتم استرجاعها .في هبع الحالة تحسب كمية
االنب عا ثات ملى الهواا باههههههرل الحجم الصهههههههافي للمواد المنسههههههك بة بم عا من التبور
 ،Evaporating Factorفإذا كانت المادة المنسههههههكبة غازولين أو منتجات أخف منه
فيفترض أن  % 100من المادة المنسههههههكبة قد تبورت ملى الهواا .أما مذا كانت المواد
المن سكبة وقود نفاثات أو منتجات أثقن فيفترض أن ن سبة التبور ملى الجو صفرا ا .ولكن
عندما يكون الوسهههط البي انسهههكبت عليه المواد سهههطحا نفوذاا ،فيفترض عند ب أن كامن
الكمية المنسكبة قد نفبت ملى التربة ولم يتبور منها شيا ملى الهواا.
 :7-3-3حساب انبعاثات حرق الوقود في األفران
من أفاههههههن الطرق المتبعة لحسههههههال كمية انبعاثات  ،COxو  ،SOxو NOx
الناتجة عن رق الوقود في األفران ومحطات توليد بوار الماا والطاقة الكهربا ية هي
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الطريقة التي تعتمد على أجهةة التحلين التي تركب على المدخنة ،وتعمن مما بشههههههكن
مسههههههتمر أو متقطع .وتعتبر هبع الطريقة أكثر دقة من طريقة الحسهههههههال اعتمادا ا على
معامالت االنبعاث(De Caluwé, G. et al., 2015) .
البحـث األول

 :8-3-3حساب انبعاثات منظومة الشعلة
توتلف كمية المركبات العاوية الطيارة والملوثات األخر المنبعثة من الشعلة
تب عا ا لعوا من عد يدة ،أهم ها نود وسههههههر عة ال غازات الواردة من الو دات اإلن تاج ية،
ومردود اال تراق ،ومد ثبات اللهب في رأس الشهههههعلة ،مضهههههافة ملى العوامن الجوية
كسرعة الرياح ،ودرجة رارة الطقس.
تشهههههير الدراسهههههات اإل صههههها ية ملى أن معظم مصهههههافي النفط تسهههههتودم طريقة
معامالت االنبعاث في سال كمية انبعاثات منظومة الشعلة.
تعتمد دقة نتا ة الحسال على مد الدقة في قياس كمية ونوعية كن من الغازات
الداخلة ملى الشههههههعلة ،وملى شههههههمعات اال تراق الدا مة التي تسههههههتودم للمحافظة على
استمرار لهب الشعلة .ولتحقيق هبع الغاية تتبع الوسا ن التالية ،مرتبة سب األفالية:
• المراقبة المستمرة بواسطة أجهةة مامونة الجودة.
• مجراا اختبارات دورية بواسطة أجهةة وطرق تحلين موبرية.
• مراجعة الحسههابات الهندسههية اعتمادا ا على تقييم تفصههيلي لعمليات التكرير التي
تنطلق منها الغازات ملى الشعلة.
• مجراا اختبارات األداا أثناا معداد قا مة جرد انبعاثات المصفاة.
 :4-3تشريعات ضبط انبعاثات مصافي النفط
انطلقت عملية ضبط انبعاثات مصافي النفط في العالم في مطلع سبعينيات القرن
الماضههي ،وذلك اسههتجابة لتنامي المطالبات الشههعبية باههرورة وضههع د لتفاقم مشههكلة
تلوث الهواا الجوي .تركة االهتمام في ذلك الوقت على معالجة مشههههههكلة الاههههههبال
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الدخاني (تركية األوزون) ،والجسههههههيمات الدقيقة  ،PMوالمواد الوطرة ،والملوثات
األخر التي لها انعكاسههههات محلية .كما تناولت التشههههريعات تحديد النسههههب القصههههو
المسههموح طر ها في كن من المصههادر المتحركة ،كوسهها ن النقن بأنواعها ،والمصههادر
الثابتة الصناعية ،كمحطات توليد الطاقة الكهربا ية ،ومصافي النفط.
كانت نقطة البداية في الواليات المتحدة األمريكية بصدور قانون الهواا النظيف
في عام  ،1970ثم أدخن عليه تعديالت جوهرية في عامي  ،1977و .1990بعد ذلك
أصههدرت وكالة ماية البيئة مجموعة جديدة من معايير األداا الواصههة بمصههافي النفط
لاههههبط الجسههههيمات الدقيقة  PMوأكاسههههيد النيتروجين  ،NOxوثاني أكسههههيد الكبريت
 ،SO2وأول أكسههههههيد الكربون  ،COيراعى فيها االختالف فيما بين المصههههههافي ،فعلى
سهبين المثال ،تم اصهدار معايير موتلفة تبعا ا للطاقة التكريرية أو لنود عمليات التكرير،
مثن التكسههههههير بالعامن الحفاز الما ع ،والتفحيم الما ع ،وو دات اسههههههترجاد الكبريت،
وأفران عمليات التكرير.
في عام  2010قدمت وكالة ماية البيئة األمريكية اقترا ا ا يتاههههههمن مدراج
معايير األداا البيئي التي تتاهههمن الحدود القصهههو المسهههمو ة لالنبعاثات التي تطلقها
محطات توليد الطاقة الكهربا ية ،والمنشهههههههآت الصههههههناعية ،ومصهههههههافي النفط الجديدة
والقا مة .كما يتامن االقتراح شروط الحصول على ترخيص منشاا المصافي الجديدة
التي تطرح  100ألف طن/السههههنة غاز  CO2مكافئ ،وفي الحاالت التي يتم فيها مدخال
تعديالت جديدة على المصههههههفاة القا مة بحي يمكن أن ينتة عنها زيادة في االنبعاثات
بمقدار  75ألف طن  CO2مكافئ في السههههههنة .أو عندما تبلغ الةيادة في كمية انبعاثات
كبريتيد الهيدروجين  H2Sأكثر من  10طن في السنة.
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في عـهههام  2011تم مدراج فقـهههرات أخـهههر ملى قانون الهواا النظيف تتامـهههن
ملـهههةام المنشـهههآت الصـهههناعية الكبـهههيرة ،بمـههها في ذلك مصـهههافي النفـهههط الجديـهههدة ،والتي
تجـهههههههههههه ري ت عديالت جوهر ية ،بتنف يب أفاهههههههن التقن يات الم تا ة لوفض االنب عا ثات.
البحـث األول

)(Thomas, A., & Brian, B., 2015
 :1-4-3مراحل عملية إصدار تشريعات ضبط االنبعاثات
تتم عملية مصههههدار تشههههريعات ضههههبط االنبعاثات من مصههههافي النفط على ثالث
مرا ن ،تبدأ بتحديد أفاهههههههن الطرق الممكنة لوفض االنبعاثات ،ثم مر لة النشههههههر
واإلبالغ عن التشههههههريعههات المحتملههة ملى الجمهور إلبههداا الرأي .بعههد ذلههك يطلههب من
المصهههههههههافي معهههداد الوطط واإلجرااات الالزمهههة لتلبيهههة متطلبهههات التشههههههريعهههات.
)(Donnelly, A. et al., 2014
تقوم هيئات ماية البيئة بتحديد أفاهههههههن الطرق التي يمكن من خاللها خفض
االنبعاثات التي تطلقها المصههههههافي ملى أدنى قيمة ممكنة ليصههههههار ملى اعتمادها كمعيار
لقياس أداا المصهههههههافي .كما يؤخب بعين االعتبار أثناا تحديد معايير األداا التكاليف
المحتملة إلجرااات خفض االنبعاثات ،وانعكاسهههههههات تطبيقها على قاهههههههايا الصههههههحة
والسالمة والبيئة.
تتولى هيئة ماية البيئة معداد معايير وطنية لجودة الهواا الجوي لابط الملوثات
الاههههارة بالبيئة ،وهي غاز ثاني أكسههههيد الكبريت  ،SO2وأكاسههههيد النيتروجين ،NOx
وأول أكسيد الكربون  ،COوالجسيمات الدقيقة  ،PMوغاز األوزون  O3عند مستو
األرض ،والرصاص  .Pbبعد ذلك تقوم الهيئة بتحديد المناطق من يـهههههه التةامـههههههها
بالمعايـههههير الوطنـههههية لجـههههودة الهـههههواا ،ويغطـههههي التقسـههههـههههيم كافـههههة الواليات المتحدة
األمريكي ـة .فعندما يكون تركية الملوثات أدنى من القي ـم القصو المحددة في المعايي ـر
الوطنية تسههههههمى المنطقة عند ب بالمنطقة المحصههههههنة  Attainmentأما المناطق التي
يكـهون فيهـها تركيـهة الملـهوثات أعـهلى من القـهيـهم القصـهو  ،فتـهسمـهى بالمناطـهق غيـهر
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المحصنة  ،Non-Attainmentوبالتالي فإن الهدف الر يسـهههههي لقانـهههههـهههههون الهـهههههواا
النظـهههههيـهههههف هو تحـهههههوين كافـهههههة المناطـهههههق غيـهههههر المحصـهههههنة ملى مناطق محصنة.
)(Wakefield, B., 2007
 :2-4-3تشريعات منح ترخيص إنشاء مصفاة جديدة
تتامن فقرات قانون الهواا النظيف عدم منح ترخيص منشاا مصفاة نفط جديدة
مال بعد تعهد الشههههههركة المالكة بأن ال تؤدي عمليات التكرير ملى تغيير في جودة الهواا
الجوي البي يستنشقه سكان المناطق المجاورة لموقع المصفاة ،وذلك من خالل االلتةام
بالمعايير التي يحددها القانون لكن منطقة ،أو ما يسههههههمى ببرنامة مراجعة المصههههههادر
الجديدة .فعلى سههههههبين المثن ،قسههههههمت مناطق الواليات المتحدة األمريكية ملى مناطق
مح صنة ،وأخر غير مح صنة ،وعند منح الم صفاة الموافقة على اإلن شاا في المناطق
المحصهههنة يجب أن تحصهههن الشهههركة على موافقة تسهههمى منع دوث تدهور جوهري،1
تتعهد من خاللها باتواذ اإلجرااات التي تسههههههاهم في خفض انبعاثات المصههههههفاة ،وبما
يامن عدم تحوين المنطقة المحصنة ملى غير محصنة.
تشهترط التشهريعات البيئية أن يتاهمن ترخيص منشهاا مصهفاة جديدة ،أو تطوير
مصههههههفههاة قها مههة ،متطلبههات تلةم المصههههههفههاة بهاتوههاذ كهافهة االجرااات الممكنههة لوفض
االنبعاثات .ويتوقف مسهههتو التقنية المطلوبة على تصهههنيف المنطقة التي سهههتبنى عليها
المصفاة فيما مذا كانت محصنة أو غير محصنة(Wakefield, B., 2007) .
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ال تقتصهههر عملية تحديد أفاهههن التقنيات الممكنة للتحكم باالنبعاثات على تركيب
معدات التحكم باالنبعاثات ،بن تتاهههمن أياههها ا تعدين التصهههاميم الهندسهههية ،وطرق تنفيب
العمن ،والمعايير التشغيلية .وذلك من خالل الوطوات الر يسية التالية:
البحـث األول

• إعداد قائمة بأفضتتتتتل التقنيات التي يمكن من خاللها خفض االنبعاثات ملى أدنى
قيمة ممكنة.
• تقييم كافة التقنيات ،وتحديد األسههههههبال التي يمكن أن تعيق نجاح تطبيق التقنية،
ومعداد تقرير يبين تصنيف التقنيات الموتارة سب المعايير التالية:
✓ كفااة وفعالية التقنية (نسبة خفض االنبعاثات).
✓ الكمية المتوقعة لالنبعاثات (طن/السنة)
✓ كمية االنبعاثات الموفاة (طن/السنة)
✓ استهال الطاقة (و دة رارية بريطانية ،كيلو وات ساعي)
✓ األثر البيئي (ا تماالت تشكن انبعاثات أخر سامة أو خطرة)
✓ االنعكاسات االقتصادية (التكلفة اإلجمالية ،والجدو االقتصادية)
• اختيار التقنيات األنسب
لامان أفان النتا ة المرجوة من تطبيق برنامة منح التراخيص يجب مشاركة
الجمهور في مراجعة وتدقيق الشههروط والمعايير التي يجب أن تلتةم بها مدارة المصههفاة
قبن مصهههههههدار الترخيص ،وأن تتعهد بالمحافظة على االلتةام بها أثناا الة التشههههههغين
العادي لو دات المصهههههفاة ،وأثناا عمليات اإلقالد والتوقيف إلجراا أعمال الصهههههيانة.
)(Wakefield, B., 2007
تعتمد المدة الةمنية الالزمة لعملية منح ترخيص منشاا مصفاة جديدة ،أو مجراا
تعدين جوهري على مصفاة قا مة ،على معدل االنبعاثات المحتمن أن تطر ها المصفاة
ملى البيئة بعد تنفيب المشههههههرود .ويبلغ متوسههههههط الةمن البي تسههههههتغرقه مجرااات منح
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الترخيص والي سبعة أ شهر ،وقد ت صن في بعض الحاالت ملى سنتين أو أكثر .وفيما
يلي المرا ن الر يسية لعملية منح الترخيص(CEA, 2015) :
• االجتماعات التحضتتتتتتيرية ،تعقد اجتماعات تحاههههههيرية يلتقي فيها ممثلون من
المصهههههه فاة مع الهي ئة ال مان حة للتراخيص ،يتم في ها ت قديم شههههههرح مبسههههههط عن
المشههههرود ،وأهدافه .قد تسههههتغرق هبع االجتماعات عدة أشهههههر قبن تقديم طلب
الحصول على الترخيص.
• تقديم طلب الترخيص ،في هبع المر لة تقوم المصههههههفاة بتقديم طلب الحصههههههول
على الترخيص ملى هيئة منح التراخيص ،ملحقا ا بكافة المراسههالت السههابقة التي
تمت بين الم صفاة والهيئة ،ون سوة عن القوانين الناظمة لمعايير االنبعاثات التي
تطر ها مصههافي النفط ،مضههافة ملى الوثا ق التي تثبت تصههنيف المنطقة فيما مذا
كانت محصنة أم غير محصنة ،1وتصريح موقع من مدارة المصفاة يبين فيما مذا
كانت الشركة تشغن أو تملك مصفاة أخر في نفس المنطقة.
• دراستتتة الطلب ،ي تقوم الهيئة بالتأكد من أن الطلب يحتوي على كافة الوثا ق
والبيانات المطلوبة من الشركة.
• إصتتتدار مستتتودة أولية للترخيص ونشتتتره للجمهور ،في هبع المر لة تقوم هيئة
منح التراخيص بإرسهههال معالن ملى كافة األطراف المدرجة أسهههماتهم في قا مة
األشههواص والمنظمات المهتمة بالموضههود ،كما تقوم المصههفاة بنشههر المسههودة
األولية للترخيص في كافة وسههههههها ن اإلعالم الممكنة ،مع اإلشهههههههارة ملى المكان
والطريقة التي يمكن من خاللها الحصول على مسودة الترخيص.
تحدد في اإلعالن مدة ثالثين يوما ،اعتبارا ا من تارير مصههدار مسههودة الترخيص
السههههههتقبال المال ظات من الجمهور ،وترفض أية مال ظة تصههههههن بعد التارير


Attainment or Non-attainment
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المحدد .ويمكن للجمهور تقديم طلب تمديد الفترة الموصصة لتقديم المال ظات،
وللهيئة الحق بالموافقة أو الرفض.
البحـث األول

• إصتتتدار النستتتخة النهائية للترخيص ،بعد دراسهههة المال ظات الواردة من الجمهور
والرد عليههها بههالموافقههة على مجراا التعههديالت المقتر ههة أو الرفض ،تقوم الهيئههة
بإصدار النسوة النها ية للترخيص وتسليمها للمصفاة.
تتاهههههمن النسهههههوة النها ية للترخيص متطلبات التةام المصهههههفاة بمراقبة االنبعاثات
الملوثة للبيئة ،ومعداد قا مة جرد تبين الكميات التي تطلقها المصههههههفاة ومدراجها في
تقرير يرفع ملى الهيئة بشههههههكن دوري .ويمكن ألي مواطن الحصههههههول على نموذج
التقرير من الهيئة ،وتقديم شههههههكو فيما مذا وجدت االت خرق لمتطلبات قانون
الهواا النظيف أو متطلبات الترخيص.
تحسهههب الةيادة المتوقعة في االنبعاثات التي سهههيطلقها المشهههرود بطرح مجمالي
االنب عا ثات المتوق عة ب عد تنف يب مشههههههرود التطوير من كم ية االنب عا ثات التي تطر ها
المصفاة في الوقت الحالي .أما بالنسبة إلنشاا المشاريع الجديدة فالعملية أسهن ،ي ال
يوجد انبعاثات سابقة يجب سابها(Thomas, A., & Brain, N., 2015) .
تحسب االنبعاثات التي تطر ها المصفاة قبن التعدين بالمعدل الوسطي لكن نود
من أنواد االنبعاثات التي تطر ها الو دة في  24سههههههاعة متتالية على مدار الشهههههههر،
خالل السنوات العشر التي تسبق تارير تقديم طلب الحصول على ترخيص االنشاا ،أو
تارير بدا عمليات اإلنشهههاا .أما االنبعاثات المتوقعة فتحسهههب كميتها بالمعدل الوسهههطي
السنوي األقصى لكمية االنبعاثات المتوقع أن تطر ها الو دة في أي سنة من السنوات
الومس ،وفي بعض الحاالت في السههههنوات العشههههر التي تلي تارير اسههههتئناف المصههههفاة
للتشغين العادي بعد استكمال مشرود التطوير أو التوسيع.
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بمعرفة المعدالت الوسههههههطية لكمية االنبعاثات الحالية والمتوقعة يمكن سههههههال
مقدار الةيادة المتوقعة من منشههاا مشههرود التطوير ،وبالتالي يمكن تحديد فيما مذا كانت
هنا

اجة للحصول على ترخيص جديد.
تعتبر عمليات اإلقالد والتوقيف ،وفترات التوقف إلجراا أعمال الصههههههيانة ،أو

االت تعطن معدات التحكم باالنبعاثات ،من الحوادث الطار ة التي تؤدي ملى ارتفاد
معدالت انبعاثات مصهههفاة النفط ملى قيم تفوق المعدالت العادية ،لبلك تسهههمح تشهههريعات
ضههههههبط االنبعاثات للمصههههههافي بتجاوز القيم المسههههههمو ة في مثن هبع الحاالت التي من
المستحين التحكم بكمية االنبعاثات بالوسا ن التكنولوجية المتا ة.
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أمثلة عملية لمشاريع
خفض انبعاثات
مصافي النفط

الفصــل الرابع

أمثلة عملية ملشاريع خفض انبعاثات مصايف النفط


 :1-4أمثلة لمشاريع خفض االنبعاثات في الدول األعضاء في أوابك
 :1-1-4تجربة دولة الكويت في معداد خطة خفض انبعاثات مصافي النفط
 :2-1-4تجربة شركة أرامكو السعودية لوفض االنبعاثات المتسربة من منشأة شدقم لمعالجة
الغاز الطبيعي
 :2-4أمثلة لمشاريع خفض انبعاثات مصافي النفط في مناطق العالم
 :1-2-4تجربة توفيض االنبعاثات في مصفاة منجين  -جنول أفريقيا
 :2-2-4تطبيق منظومة مدارة البيانات البيئية لتطوير عملية مراقبة االنبعاثات في مصفاة
تكساس-الواليات المتحدة األمريكية
 :3-2-4شروط ترخيص منشاا مصفاة جديدة في أريةونا  -الواليات المتحدة األمريكية
 :4-2-4خطة خفض انبعاثات مصفاة غوثنبرغ
 :5-2-4مشرود تطوير مصفاة باين بيند
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الفصل الرابع

أمثلة عملية ملشاريع خفض انبعاثات مصايف النفط
مقــدمة
يستعرض هبا الفصن عددا ا من التجارل العملية لمشاريع قامت بها مصافي النفط
لوفض انبعاثاتها في بعض الدول األعااا في أوابك ،وفي مناطق العالم األخر  ،مع
اإلشارة ملى أهداف تلك المشاريع ،وطبيعة الصعوبات التي واجهت عملية تنفيب خطط
خفض االنبعاثات ،والتوصيات والنتا ة التي أمكن الحصول عليها.

 :1-4أمثلة لمشاريع خفض االنبعاثات في الدول األعضاء في أوابك
تشهههههههد صههههههناعة تكرير النفط في الدول األعاههههههاا في منظمة األقطار العربية
المصههههدرة للبترول "أوابك" تطورا ا ملحوظا ا في مجال االهتمام بقاههههايا الحد من طرح
الملوثات الناتجة عن عمليات التكرير ملى البيئة ،وذلك نتيجة تنامي الوعي بوطورة
ا ثار السلبية للتلوث البيئي على صحة اإلنسان والبيئة.
انطلقههههت عمليههههة مصههههدار التشههههريعات والقههههوانين البيئيههههة الناظمههههة لألنشههههطة
الصهههناعية ،ومهههن ضهههمنها صهههناعة تكريهههر الهههنفط ،فهههي معظهههم الهههدول األعاهههاا فهههي
أوابهههك مهههع بدايهههة تسهههعينيات القهههرن الماضهههي ،وذلهههك بتهههأثير الاهههغوط التهههي تمارسهههها
بعهههض الهيئهههات الحكوميهههة والشهههعبية ،ومنظمهههات العمهههن المهههدني ،ووسههها ن اإلعهههالم
التهههي تنقهههن الشهههكاو المتكهههررة للسهههكان القهههاطنين بجهههوار المصهههافي هههول معانهههاتهم
مههن تههأثير انتشههار الههروا ح المةعجههة .وعلههى الههرغم مههن عههدم مههنح تلههك التشههريعات
القهههوة القانونيهههة الملةمهههة فهههي معظهههم الهههدول األعاهههاا ،مال أن العديهههد مهههن المصهههافي
التهههي تعهههود ملكيتهههها ملهههى شهههركات وطنيهههة قامهههت بتنفيهههب مجهههرااات خفهههض االنبعاثهههات
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فهههي مطهههار مشهههاريع تطهههوير المصهههافي التهههي نفهههبت فهههي السهههنوات الماضهههية ،أو التهههي
ههههي قيهههد التنفيهههب اليههها ا ،مضهههافة ملهههى بعهههض اإلجهههرااات التهههي تقهههوم بتنفيهههبها علهههى
المهههد القريهههب ،وال تحتهههاج ملهههى تكهههاليف واسهههتثمارات باهظهههة ،وههههي علهههى النحهههو
البحـث األول

التالي( :مكي ،د)2017 ،.
• منشههههههاا محطات رصههههههد وقياس لنسههههههب الملوثات في مناطق موتلف مجاورة
لمصافي النفط ،بهدف تقييم الوضع الراهن لنسب الملوثات ،واختيار اإلجرااات
والحلول والتقنيات المناسبة لوفض االنبعاثات.
• معداد قوا م جرد انبعاثات المصهههههههافي ،لمتابعة تغيرات االنبعاثات ،والعوامن
المؤثرة في تغير كميتها.
• تطوير برامة اإلدارة البيئية ونظم الصههههههحة والسههههههالمة ،بهدف تحسههههههين أداا
المصفاة ،والمحافظة على سالمة العاملين.
• تحسههههههين برامة الصههههههيانة الدورية والوقا ية للمعدات ،بهدف الحد من التوقفات
الطار ة التي ينجم عنها تسرل المواد الهيدروكربونية من المعدات ملى البيئة.
• تطبيق برامة ترشيد استهال الطاقة ،وتحسين مواصفات الوقود المستودم في
أفران عمليههات التكرير ،ومحطههات توليههد بوههار المههاا والطههاقههة الكهربهها يههة،
واسهههتبدال الوقود السههها ن الحاوي على نسهههبة عالية من الكبريت بالغاز الطبيعي
النظيف الوالي تقريبا ا من الكبريت والشوا ب الملوثة للبيئة.
• تركيب مرا ن مضههههههافية لمفاعالت و دة اسههههههترجاد الكبريت بطريقة كالوس
لتحسين مردودها ،بهدف خفض انبعاثات .SO2
• تركيب منظومات التقاط الجسهههيمات الدقيقة المنطلقة من عمليات تنشهههيط العامن
الحفاز في و دات التكسير بالعامن الحفاز الما ع .FCC
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• توفيض معدالت الغازات المحترقة في منظومة الشعلة ،من خالل مجراا صيانة
دورية لصمامات األمان المرتبطة بالشعـهههههههلة ،وتركيب نظم استرجاد الغازات
لالستفادة منها كوقود في أفران المصفاة بدالا من رقها.
على الرغم من أهمية اإلجرااات التي اتوبتها بعض الدول األعااا في منظمة
األقطار العربية المصهههدرة للبترول "أوابك" للحد من انبعاثات مصهههافي النفط ،ال تةال
الحاجة ملحة التواذ المةيد من القرارات التي من شههههأنها تعةية األداا البيئي لصههههناعة
تكرير النفط في المنطقة العربية .يأتي في مقدمة هبع اإلجرااات ضههرورة منح القوانين
والتشهههريعات البيئية القوة القانونية التي تمكن الهيئات الموتصهههة بحماية البيئة من القيام
بدورها في مراقبة أنشههههطة صههههناعة التكرير ،وملةامها باالمتثال بمتطلبات تشههههريعات
التحكم بمعدالت االنبعاثات التي تطر ها ملى البيئة ،وضههههرورة تقديم دراسههههة تقييم أثر
بيئي للمشروعات الجديدة قبن منح ترخيص اإلنشاا.
يبكر أن العديد من الدول األعاهههههههاا قد ققت تقدما ا ملحوظا ا في هبا المجال،
فعلى سهههبين المثال ال الحصهههر ،أصهههدرت وزارة اإلسهههكان والبلديات والبيئة في مملكة
البحرين العديد من القرارات التي تنظم عمن المنشههآت الصههناعية ،منها القرار رقم ()1
لسنة  1998بشأن التقويم البيئي للمشروعات .كما أصدرت الهيئة الملكية للجبين وينبع
في المملكة العربية السههههعودية نشههههرة تتاههههمن كافة التشههههريعات البيئية التي تنظم عمن
المنشآت الصناعية في المملكة(RCJY, 2015) .
 :1-1-4تجربة دولة الكويت في إعداد خطة خفض انبعاثات مصافي النفط
نفبت شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC1مشرود الوطة الوطنية لوفض
انبعههاثههات مصههههههههافي النفط ،بههالتعههاون مع معهههد الكويههت لألبحههاث العلميههة ،KISR2
وبمساعدة عدد من بيوت الوبرة االستشارية(KISR, 2005) .


Kuwait National Petroleum Company
Kuwait Institute for Scientific Research
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• أهداف المشروع
تتلوص أهداف الوطة الوطنية لوفض انبعاثات مصهههافي النفط في دولة الكويت
البحـث األول

بما يلي:
✓ معداد قا مة جرد انبعاثات مصههافي شههركة البترول الوطنية الكويتية الثالث:
ميناا الشههههههعيبة ،وميناا األ مدي ،وميناا عبد هللا ،وذلك باسههههههتودام طرق
سال االنبعاثات المتبعة في العالم ،كطريقة وكالة ماية البيئة األمريكية.
✓ اخت بار مد امت ثال مصهههههههافي النفط بم عايير الهي ئة ال عا مة للبي ئة في دو لة
الكويت ،ومعداد اقترا ات ول أفاهههههن تقنيات التحكم التي تال م مصهههههافي
ومنشآت شركة البترول الوطنية الكويتية.
✓ معداد نظم يدوية وآلية للحصههول على بيانات فورية من الو دات الصههناعية
والمصادر األخر  ،ومدارة التقارير والبيانات البيئية.
✓ سهههال مجمالي كمية االنبعاثات في كن مصهههفاة ،ومجراا تحلين م صههها ي،
ومعداد نماذج رياضههية لتقييم مسههتويات الوطر على صههحة اإلنسههان ،بما في
ذلك تجميع وقياس البيانات المطلوبة عن كن موقع.
✓ معداد خطة مراقبة م ستمرة ،وتحديد مواقع نقاط مراقبة جودة الهواا ،بهدف
الحصول على المعلومات ،ومعداد المقتر ات المتعلقة ببلك.
• فعاليات تنفيذ المشروع
اشههههتملت عملية تنفيب الوطة الوطنية لتوفيض انبعاثات مصههههافي النفط في دولة
الكويت ،على الفعاليات التالية:
✓ معداد نماذج البيانات
✓ تجميع البيانات
✓ سال التوازن المادي لالنبعاثات
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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✓ تحلين واختيار أفان تقنيات التحكم المتا ة
✓ تصميم نظام معداد التقارير الواصة بالمشرود
أما عملية معداد النموذج الرياضي للهواا الجوي فقد تامنت الفعاليات التالية:
✓ تحديد مصادر االنبعاثات ملى الهواا الجوي.
✓ معداد موطط المرا ن الةمنية إلنشاا و دات عمليات التكرير في كن مصفاة.
✓ مجراا اختبارات قبول المصنع )Factory Acceptance Testing (FAT
✓ مجراا اختبارات قبول الموقع )Site Acceptance Testing (SAT
✓ تدريب المستودمين للنظام.
✓ تصميم نظام معداد تقارير قا مة جرد االنبعاثات الغازية والنموذج الرياضي.
تم اختيار فريق المشههههههرود التابع لمعهد الكويت لألبحاث العلمية من البا ثين
والمهندسههين ،من اختصههاصههات موتلفة ،مثن تشههغين عمليات التكرير ،وتجميع ومعداد
البيانات ،وتصميم النماذج الرياضية لتوزد الهواا ،وتحلين عمليات المصفاة .أما فريق
شههههههركة البترول الوطنية الكويتية فيتكون من ر يس المشههههههرود ،ومشههههههرف الصههههههحة
والسههههههالمة والبيئة ،ومهندسههههههي تطبيقات الكمبيوتر ،وعدد من خبراا عمليات وتقنيات
تكرير النفط ،وخبراا مكافحة التلوث.
• مراحل تنفيذ المشروع
نفب مشههرود معداد قا مة جرد االنبعاثات التي تطلقها مصههافي النفط الكويتية من
خالل المرا ن األربعة التالية:
➢ المرحلة األولى :إعداد نماذج البيانات
الهدف من هبع المر لة هو معداد نماذج لتوةين البيانات الواصهههههههة بقا مة
جرد انبعاثات مصافي نفط شركة البترول الوطنية الكويتية.
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➢ المرحلة الثانية :تجميع المعلومات
الهدف من هبع العملية هو الحصههول على البيانات الالزمة لتحديد االنبعاثات
البحـث األول

الغازية وتقييمها ،ومعداد النموذج الرياضي ،وصياغة التقرير.
➢ المرحلة الثالثة :حساب كمية االنبعاثات
أجريت سههابات الموازنة المادية باسههتودام عوامن االنبعاث التي وضههعتها
وكالة ماية البيئة األمريكية .US-EPA-AP-42K
➢ المرحلة الرابعة :اختيار أفضل تقنيات التحكم باالنبعاثات
تم تحديد أفاهههههههن تقنيات التحكم باالنبعاثات الغازية الممكنة اعتمادا على
األسههههس واإلرشههههادات التي وضههههعتها هيئة تكسههههاس لحفظ الموارد الطبيعية
TNRCC 1
يبين الشكن  1-4فعاليات معداد قا مة جرد انبعاثات مصافي النفط الكويتية.
الشكل  :1-4فعاليات إعداد قائمة جرد انبعاثات مصافي النفط الكويتية
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• صعوبات تنفيذ المشروع
واجه فريق العمن المكلف بإنجاز المشهههههرود العديد من الصهههههعوبات خالل كافة
مرا ن التنفيب ،مما تطلب في كثير من األ يان تغيير مسههههههار خطة العمن المحددة لكن
مر لة ،وقد تمكن الفريق من تبلين العديد من تلك الصههههههعوبات ،وقام بإعداد مجموعة
من المقتر ات والتوصهههههيات .وفيما يلي عرض لتلك الصهههههعوبات والمقتر ات في كن
مر لة من مرا ن تنفيب المشرود(Kam, E., & Mirza, Y., 2004) .
✓ مرحلة إعداد نماذج البيانات
في البداية قام المسههههههتشههههههارون الفنيون بإعداد أربعة عشههههههر فئة من نماذج
البيانات لمصهههفاة ميناا األ مدي ،في ين تم معداد ثالثة عشهههر فئة لكن من
مصهههههفاتي ميناا عبد هللا وميناا الشهههههعيبة ،وذلك ألن مصهههههفاة األ مدي هي
الو يدة التي تحتوي على و دة تك سير بالعامن الحفاز الما ع  .FCCونتيجة
لبعض االهتمامات التي أبداها فريق المشهههههرود تم تعدين بعض النماذج ،مع
مضههافة نموذج بيانات آخر للمواد بهدف تو يد األسههماا المسههتودمة من قبن
المصههافي الثالث ،وببلك أصههبح العدد النها ي اإلجمالي لفئات نماذج بيانات
مصفاة األ مدي خمسة عشر نموذجاا ،على النحو التالي:
 .1مراجن البوار Boilers
 .2محركات الاغط Compression Engines
 .3أبراج التبريد Cooling Towers
 .4تسربات المعدات Equipment Leaks
 .5و دات التكسير بالعامن الحفاز الما ع FCC
 .6الشعالت Flares
 .7المواد Materials
 .8مصادر موتلفة Miscellaneous Sources
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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 .9أفران العمليات Process Heaters
 .10معدات التبريد Refrigerant Equipment
البحـث األول

 .11و دة استرجاد الكبريت )Sulfur Recovery Unit (SRU
 .12الوةانات Tanks
 .13عمليات النقن Transfer Operations
 .14و دات التقطير الفراغي )Vacuum Distillation Units (VDU
 .15و دة معالجة المياع الملوثة Waste Water Treatment
✓ مرحلة تجميع البيانات
وهي المر لههة األكثر أهميههة ،يهه

أن جودة البيههانههات ودقتههها تعتبر من

العناصر األساسية لعملية معداد النماذج الرياضية وضمان جودة النتا ة.
كان من الموطط أن يعمن فريق معهد الكويت لألبحاث العلمية مع خبراا
شههههههركة البترول الوطنية الكويتية كفريق وا د ،وأن تقدم قا مة بالبيانات
المطلوبههة ملى الههدوا ر ذات العالقههة ،ثم يقوم فريق المشههههههرود بمنههاقشههههههههة
الموتصين في المصفاة للتشاور وشرح محتو البيانات واعتمادها ،ثم تسلم
هبع البيانات ملى فريق معهد األبحاث العلمية البي يقوم بتفريغها في نماذج
البيانات التي تم معدادها مسههههبقاا ،مال أنه منب اللحظة األولى لبدا تنفيب المهمة
ظهرت بعض الصعوبات ،مثن:
 .1نقص مدرا بعض مشغلي عمليات المصافي ألهمية المشرود
 .2عدم توفر بعض البيانات المهمة
 .3تعقيد نظام توةين البيانات
 .4تعدد أماكن توةين أرشيف البيانات
 .5تعدد أشكال أرشيف البيانات
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 .6تعدد نظم ترمية األجةاا والمعدات والمواد
 .7تعدد و دات القياس ،وغيال نظم التقييس Standardization
تجدر اإلشارة ملى أنه أثناا قيام فريق معهد األبحاث العلمية بةيارة المصافي
للتشهههههههاور والمناقشهههههههة مع الدوا ر ذات العالقة ،كالعمليات ،والتشههههههغين،
والودمات الفنية ،والصههههههيانة ،والصههههههحة والسههههههالمة المهنية ،وتطبيقات
الكمبيوتر ،وموتبرات تحلين المنتجات ،والفحص الفني ....كان التفاعن بين
فريق المعهد وطاقم المصهههفاة يوتلف من مصهههفاة ألخر  ،ونتيجة لبلك رفع
فريق المعهد عددا ا من االقترا ات لتحسين سير العمن في المشرود وضمان
جودة البيانات .وفيما يلي أهم هبع المقتر ات:
 .1ضرورة شرح أهداف المشرود ووصف المهام بدقة ووضوح للمهندسين
البين سيقدمون البيانات ملى فريق المشرود ،مضافة ملى ضرورة مجراا
محاضرات دورية ،وتوزيع ملصقات للتوعية ،بهدف تسهين منجاز
العمن ،وتعةية الشعور بأهمية القاايا البيئية ،وضمان دقة البيانات،
وبالتالي توفير الوقت الالزم لتجميع المعلومات وضمان جودتها.
 .2مراجعة كافة نماذج البيانات بدقة ،للتأكد من أنها تغطي كافة مصهههههههادر
االنبعاثات ملى أعلى درجة ممكنة من الشمولية.
 .3مراجعة القيم االفتراضية التي تم وضعها في بعض نماذج البيانات.
 .4تدقيق ومراجعة البيانات أكثر من مرة للتأكد من جودتها.
 .5معادة ت رتيب البيانات في النماذج في كن مرة يتم فيها مجراا أي تعدين
أو تغيير في قيم البيانات.
 .6تفعين عملية المراجعة والتحسههههههين المسههههههتمر لجودة البيانات تى بعد
االنتهاا من منجاز المشرود.
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 .7تشجيع العاملين في المصافي على استودام النظم المتطورة التي توضح
أي مزالة أو تعدين أو معادة تسمية ألي معدة من معدات المصفاة.
البحـث األول

 .8مضههههافة صههههفحات تعليمات توضههههيحية  ReadMe Data Sheetsملى
ملف نماذج البيانات ،تى يتمكن كادر المصههههههفاة والمسههههههتشههههههارون من
االطالد عليها.
 .9معداد معايير مو دة لكن من نظام تسههههههمية المواد ،ومواصههههههفات اللقيم
والمنتجات النفطية ،والمعدات ،وقطع الغيار في المصافي الثالث.
 .10تو يد و دات القياس الهندسهههية لشهههروط تشهههغين عمليات التكرير بين
المصافي.
 .11تقريب أسهههههلول العمن في موتبرات المصهههههافي الثالث ،من ي نود
األجهةة وطرق التحلين.
 .12معههداد موططههات البنيههة الهيكليههة للو ههدات اإلنتههاجيههة في المصههههههفههاة،
الستودامها في تحاير نماذج بيانات المصفاة.
 .13مرفاق طريقة سههههههال التوازن المادي لالنبعاثات مع نماذج البيانات،
وببلك يمكن تقدير كمية االنبعاثات فور االنتهاا من ممالا البيانات.
 .14االسههههتمرار في مناقشههههة مسههههؤولي الصههههحة والسههههالمة والبيئة ،ول
موضههههههود تجميع البيههانههات ،ال تمههال امتالكهم معلومههات قيمههة ول
الموضود.
✓ مرحلة حساب التوازن المادي ل نبعاثات
بسهههبب تعقيد البيانات التي تم تجميعها والمعلومات المرتبطة بها ،وضهههوامة
كميتههها ،لو ظ وجود بعض االنحرافههات واالختالفههات في بعض النمههاذج.
وبما أن سههههههابات التوازن المادي قد أجريت اعتمادا على عوامن انبعاثات
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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وكالة ماية البيئة األمريكية ،فقد تم مجراا تدقيق ماههههههاعف لكافة البيانات
والنموذج الر ياضههههههي لالنب عا ثات ،وذ لك لل تأ كد من جودت ها .و هبع المه مة
تسههههتهلك أياهههها ا وقتا ا طويالا ،ي يجب أن يقوم بها الكادر البي قام بتجميع
البيانات باعتبارع األقدر على معرفة مصادر البيانات وجودتها.
أثناا قيام فريق المشرود بتدقيق ومراجعة سابات التوازن المادي وتقارير
االنبعاثات ،ظهرت بعض األسئلة والمال ظات التي أرسلت ملى بيت الوبرة
للمشورة والتوضيح ،ونتيجة لبلك تحسنت جودة بيانات التقارير بشكن كبير.
في عام  2015نشهههرت جامعة الكويت  -قسهههم الهندسهههة الكيميا ية نتا ة دراسهههة
ول مستويات التلوث الهوا ي في المناطق السكنية القريبة من مصافي النفط في دولة
الكويت وهي ،منطقة الفحا ين من الجهة الشههههههمالية للمصهههههههافي ،ومنطقة أم الهيمان
جنوباا ،ومنطقة األ مدي في الجهة الشههههمالية الغربية .وقد تم اسههههتودام برنامة ميرمود
لحسههههههال تركية الملوثات ،مضههههههافة ملى القياس كن خمس دقا ق لمدة  24سههههههاعة في
المناطق الثالث .أثبتت الدراسة أن تركية جميع الملوثات التي تم قياسها هي أعلى من
تقديرات المصههافي ،مما أظهر أن هبع المناطق متأثرة بملوثات تطلقها مصههادر أخر
غير المصافي ،مثن قول النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربا ية ،عالوة على وسا ن
النقن(Alhaddad, A., Ettouney, H. & Saqer, S., 2015).
يبين الجدول  1-4تركية الملوثات في المناطق السههكنية في دولة الكويت سههب
سجالت المصافي .كما يبين الجدول  2-4القيم المقاسة والمتوقعة لتركية الملوثات في
الهواا الجوي في المناطق السههههههكنية في دولة الكويت ،ومقارنتها بمعايير الهيئة العامة
للبيئة.
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الجدول  :1-4تركيز الملوثات في المناطق السكنية في دولة الكويت حسب سج ت المصافي
(جةا في المليون ج.ف .م)
المنطقة
البحـث األول

الفحاحيل السكنية
2010/12/21
2011/01/5
األحمدي السكنية
2011/06/25
2011/07/10
أم الهيمان السكنية
2011/04/10
2011/04/25

الملوثات

مصفاة األحمدي

مصفاة الشعيبة

مصفاة عبد هللا

SO2

4-

3-

6-

NO

6-

4-

5-

CO

5-

2-

3-

VOCs

5-

2-

3-

SO2

4-

0.0

NO

2-

0.0

0.0

CO

2-

10*2.5

0.0

0.0

10*2.5
10*1.6

10*6.2
10*1.5
10*5.8

10*1.6

10*1.6
10*1.4
10*6.3
10*2.1

10*3.3

10*2.7
10*2.0

10*2.6
0.0

VOCs

0.0

SO2

4-

10*2.4

3-

3-

NO

3-

4-

3-

0.0

10*2.1

0.0

10*1.5
10*4.4

10*5.5

10*6.6

CO

2-

0.13

0.53

VOCs

2-

0.75

0.89

10*9.5
10*3.1

المصدرAlhaddad, A., Ettouney, H. & Saqer, S., 2015 :

الجدول  :2-4القيم المقاسة والمتوقعـة لتركيز الملوثات في الهواء الجوي
في المناطق السكنية ومقارنتها بمعايير الهيئة العامة للبيئة
(جةا في المليون ج.ف.م)
المنطقة

الملوثات

الفحاحيل السكنية
2010/12/21
2011/01/5

SO2

3-

NO

4-

0.44

CO

2-

6.80

VOCs

2-

5.80

SO2

4-

0.05

NO

2-

0.05

0.15

CO

2-

10*2.5

2.04

35

7.14

0.24

األحمدي السكنية
2011/06/25
2011/07/10
أم الهيمان السكنية
2011/04/10
2011/04/25

المصافي
10*2.0
10*2.0

10*6.5
10*2.3

10*5.8
10*1.6

القيم المقاسة

الهيئة العامة للبيئة

0.21

0.14
0.15
35
0.24
0.14

VOCs

0.31

SO2

3-

10*6.5

0.04

NO

3-

10*7.2

0.06

0.15

CO

0.82

1.60

35

VOCs

0.60

2.91

0.24

المصدرAlhaddad, A., Ettouney, H. & Saqer, S., 2015 :
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إجراءات خفض انبعاثات مصافي النفط في دولة الكويت
سهههههاهمت نتا ة مراجعة قا مة جرد انبعاثات مصهههههافي النفط الكويتية في توجيه
االنتباع نحو ضههههههرورة معالجة مصهههههههادر االنبعاثات .كما تولت هيئات ماية البيئة
مسههههؤولية مصههههدار تشههههريعات بيئية وطنية تحدد القيم القصههههو لكمية االنبعاثات التي
تطلقها المنشههههههآت الصههههههناعية ،ومن ضههههههمنها مصههههههافي النفط .يبين الجدول  3-4القيم
القصو لبعض انبعاثات مصافي النفط في المعايير الوطنية لدولة الكويت.
الجدول  :3-4القيم القصوى لبعض انبعاثات مصافي النفط في المعايير الوطنية لدولة الكويت
العملية

االنبعاثات
الجسيمات الدقيقة

منظومة استرجاد الحرارة
الاا عة في و دة التكسير بالعامن
الحفاز الما ع FCC

القيمة القصوى
 1.0كغ/طن متري فحم محترق

SO2

 9.8كغ/طن متري فحم محترق

CO

 500ج.ف.م جما ا

ضعف الرتية  Opacityيجب أال تتجاوز  %30ألكثر من  6دقا ق/الساعة
الوقود الغازي في عمليات الحرق

H2S

 230ملغ /متر مكعب قياسي

و دة استرجاد الكبريت (كالوس)
طاقتها أعلى من  20طن/اليوم

SO2

 250ج.ف.م جما ا في المدخنة أو فرن اإلتالف
Incineration

المصدرKashyap, 2013 :

كما شهههههدت مصههههافي النفط في دولة الكويت تنفيب العديد من اإلجرااات الهادفة
ملى خفض االنبعاثات مدفوعة بتوصيات ونتا ة مراجعة قوا م جرد االنبعاثات ،وتنامي
الوعي باههههههرورة ماية البيئة من التلوث .وقد جاات هبع اإلجرااات على مرا ن
متتابعة ،ي تم تنفيب بعاهههها في مطار مشهههاريع تطوير المصهههافي القا مة ،وبعاهههها
ا خر تم تنفيبع بشكن منفرد ،منها على سبين المثال ما يلي:
• تركيب مرسبات كهروستاتيكية في وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع
يهههههدف مشههههرود تركيههههب المرسههههبات الكهروسههههتاتيكية فههههي و ههههدة التكسههههير
بالعامهههههن الحفهههههاز المههههها ع  FCCفهههههي مصهههههفاة األ مهههههدي ملهههههى خفهههههض انبعاثهههههات
الجسههيمات الدقيقههة الناتجهههة عههن ههرق الفحهههم فههي وعههاا تنشهههيط العامههن الحفههاز .وقهههد
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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أشهههارت النتههها ة ملهههى خفهههض معهههدل انبعاثهههات الجسهههيمات الدقيقهههة مهههن هههوالي 2.5
كههههغ/طن فحههههم فههههي عههههام  2010ملههههى ههههوالي  0.5كههههغ/طن فحههههم فههههي أبريههههن عههههام
 .2012يبههههين الشههههكن  2-4تههههأثير تركيههههب المرسههههبات الكهروسههههتاتيكية علههههى معههههدل
البحـث األول

انبعاثهههات الجسهههيمات الدقيقهههة مهههن و هههدة التكسهههير بالعامهههن الحفهههاز المههها ع فهههي مصهههفاة
األ مدي(Kashyap, A., 2013) .
الشكل  :2-4تأثير تركيب المرسبات الكهروستاتيكية على معدل انبعاثات الجسيمات الدقيقة
في وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع في مصفاة األحمدي
كغ/طن فحم
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
يناير 2010
فبراير
مارس
أبرين
يونية
يوليو
أغسطس
سبتمبر
يناير 2011
فبراير
مارس
أبرين
مايو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
يناير 2012
فبراير
مارس
أبرين

0

المصدرKashyap, A., 2013 :

• تركيب حراقات منخفضة أكاسيد النيتروجين في األفران ومحطات توليد الطاقة
أشههههههارت نتا ة تحلين بيانات قا مة جرد االنبعاثات ملى ارتفاد نسههههههبة أكاسههههههيد
النيتروجين في غازات مداخن األفران ومحطات توليد بوار الماا والطاقة الكهربا ية
ملى مسههههتويات أعلى من القيم المحددة في التشههههريعات البيئية لدولة الكويت بقيمة 165
ج.ف.م .جما ا ،عند نسبة أوك سجين  %3في المدخنة ،وذلك في عشرة أفران ومراجن
بوارية في مصفاة األ مدي.
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ولتلب ية متطل بات الم عايير الوطن ية النب عا ثات أ كاسهههههه يد النيتروجين تم ترك يب
راقات منوفاهههههههة أكاسههههههيد النيتروجين  Low NOx Burnersفي بعض األفران
والمراجن في عام  ،2011وذلك على النحو التالي:
✓ المر لة األولى ،تركيب راقات جديدة في فرن وا د ومرجن بواري وا د،
ي انوفاههههت فيهما نسههههبة أكاسههههيد النيتروجين في المدخنة ملى  120ج.ف.م
جماا.
✓ المر لة الثانية ،تركيب راقات جديدة في خمسهههههة مراجن بوارية انوفض فيها
المعدل الوسطي ألكاسيد النيتروجين في المدخنة ملى  69ج.ف.م جماا.
يبين الشهههههه كن  3-4تأثير ترك يب را قات منوفاهههههههة النيتروجين على م عدل
انبعاثات أكاسههيد النيتروجين في مدخنة مراجن بوار مصههفاة األ مدي .كما يبين الشههكن
 4-4تأثير تركيب راقات منوفاههههة أكاسههههيد النيتروجين على معدل انبعاثات أكاسههههيد
النيتروجين في مداخن أفران مصفاة ميناا عبد هللا.
الشكل  :3-4تأثير تركيب حراقات منخفضة أكاسيد النيتروجين على معدل انبعاثات
أكاسيد النيتروجين في مدخنة مراجل بخار مصفاة األحمدي 
القيمة القصوى حسب معايير هيهة البيهة الكويتية

ج.ف.م جما ا عند  %3أوكسجين في المدخنة
المصدر(Kashyap, A., 2013) :
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الشكل  :4-4تأثير تركيب حراقات منخفضة النيتروجين على معدل انبعاثات
أكاسيد النيتروجين في مداخن أفران مصفاة ميناء عبد هللا
400

البحـث األول
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القيمة القصوى حسب معايير هيهة البيهة الكويتية
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ج.ف.م جما ا عند  %3أوكسجين في المدخنة



المصدرKashyap, A., 2013 :

• خفض تركيز كبريتيد الهيدروجين في شبكة الوقود الغازي
في مطار جهود خفض انبعاثات أكاسههههههيد الكبريت من مداخن األفران ومحطات
توليد بوار الماا في مصههههههفاة األ مدي تم خفض تركية كبريتيد الهيدروجين  H2Sفي
شبكة الوقود الغازي.
تتكون شههههبكة الوقود الغازي في مصههههفاة األ مدي من الغاز الفا ض المنتة من
عمليات التكرير في المصفاة ،مضافة ملى الغاز الطبيعي المستورد من خارج المصفاة.
وقد تم تلبية متطلبات التشههريعات البيئية الوطنية الواصههة بالحد األقصههى لنسههبة كبريتيد
الهيدروجين في شبكة الوقود الغازي من خالل معالجة بعض المنتجات الغازية المغبية
للشبكة ،وتحوين الغازات الحاوية على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين الستودامها
في أماكن أخر  .يبين الشهههههكن  5-4تطور نسهههههبة غاز كبريتيد الهيدروجين في شهههههبكة
الوقود الغازي لمصفاة األ مدي.
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الشكل  :5-4تطور نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين في شبكة الوقود الغازي لمصفاة األحمدي 
600
500
400

القيمة القصوى حسب معايير هيهة البيهة الكويتية

300
200
100
0

ملغ /متر مكعب قياسي غاز جاف
المصدرKashyap, A., 2013 :

• تركيب منظومة استرجاع غازات الشعلة
أد تركيب منظومة اسههههههترجاد غازات الشههههههعلة في كن من مصههههههفاتي ميناا
األ مدي وميناا عبد هللا ملى خفض انبعاث  140ألف طن  CO2مكافئ في السنة.
• برنامج إدارة الروائح
يهدف برنامج إدارة الرواهة إلى تحديد مصةةادر االنبعاتات الزازية التي تسةةبب
رواهة مزعجة للعاملين في مصةةةةافي النفط والتجمعات السةةةةكنية المحيطة بها ،والعمل
على اتخاذ االجراءات المناسةةةةبة لمعالجتها والحد منها .وقد تعةةةةمن البرنامج تنفيذ كل
من الفعاليات التالية:
✓ تنظيم وضههههههبط عمليههات تنظيف الو ههدات واألوعيههة بههالبوههار والمههاا أثنههاا
التوقيف إلجراا عمليات الصهههيانة ،باعتبارها مصهههدرا ا من مصهههادر الروا ح
المةعجههة ،وذلههك من خالل تطبيق عمليههة مزالههة الكيمههاويههات من األوعيههة
بطريقة تاههههههمن عدم دوث اضههههههطرال في ظروف عمن و دات معالجة
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الميههاع الملوثهة الوههارجهة من المصههههههفههاة ،وفي نفس الوقهت تسههههههريع عمليههة
التنظيف ،وتوفيض زمن توقف الو دات.
✓ تطبيق مجرااات المناولة ا منة للحاويات الصهههههغيرة التي يتم فيها اسهههههتيراد
البحـث األول

المواد الكيماوية من الوارج.
✓ تطبيق نظام مدارة غازات الشههعلة البي يتاههمن الكشههف الدوري على جودة
عمن صمامات األمان ،والتأكد من عدم وجود تسربات ملى منظومة الشعلة.
✓ مسهههح مواقع المصهههفاة للكشهههف على خطوط التصهههفية المفتو ة التي تحتوي
مواد تصههههدر روا ح مةعجة كغاز كبريتيد الهيدروجين من خطوط تصههههفية
الميهاع الوهارجهة من و عاا مزالهة األمالح من النفط الوهام ،وتركيهب أغطيهة
على فواصههههههن الةيت عن الماا  API Separatorفي و دة معالجة المياع
الملوثة ،وتركيب منظومة مآخب عينات المواد البترولية ذات الدورة المغلقة.
يبين الشكن  6-4موطط منظومة أخب العينات ذات الدورة المغلقة.
✓ برنامة الكشههف عن التسههربات ومصههال ها  1LDARللكشههف على تسههرل
المواد الهيههدروكربونيههة من الصههههههمههامههات ،وموانع التسههههههرل في محههاور
الماوات والاواغط ،وتوصيالت األنابيب ،وغيرها.....
الشكل  :6-4مخطط منظومة أخذ العينات ذات الدورة المغلقة



المصدرIPIECA, 2012 :


Leak Detection and Repair
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ساهم تطبيق برنامة الكشف عن التسربات ومصال ها في الحصول على النتا ة
والفوا د التالية(Al Koot, F., 2011) :
• خفض والي  25( %50طن/السهههههه نة) من اله يدروكربو نات المتسههههههر بة من
محطات التسويق المحلية.
• خفض والي  174طن/السههههههنة من االنبعاثات الهيدروكربونية المتطايرة في
مصفاة األ مدي.
• خفض والي  132طن/السههههههنة من االنبعاثات الهيدروكربونية المتطايرة في
مصفاة ميناا عبد هللا.
• تحديد ومصالح العديد من النقاط المحتمن دوث تسرل فيها.
 :2-1-4تجربة شتتتركة أرامكو الستتتعودية في خفض االنبعاثات المتستتتربة من منشتتتأة
شدقم لمعالجة الغاز الطبيعي
في مطار خطتها لتحسههين التةامها بمتطلبات التشههريعات البيئية الواصههة بحماية
البيئة من التلوث ،نفبت شههههركة أرامكو السههههعودية برنامجا ا لكشههههف ومصههههالح الغازات
المتسربة من الصمامات وتوصيالت خطوط األنابيب ،ومحاور الماوات والاواغط
 ،LDAR1في منشأة شدقم لمعالجة الغاز الطبيعي ،في المملكة العربية السعودية بهدف
توفي اها ملى المعدالت التي تحددها الت شريعات البيئية في المملكة ،وهي أقن من 500
جةا في المليون للملوثهههات الهوا يهههة الوطرة  ،HAP2وأقهههن من  10000جةا في
المليون للمركبات العاوية الطيارة .VOC3
• مراحل تنفيذ البرنامج
تتكون منشأة شدقم من و ـدات لمعالجـة الغـاز الطبيـعي ،ومنتـاج الغاز الجاف،

Leak Detection and Repair
Hazardous Air Pollutants
3
Volatile Organic Compounds
1
2
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وسوا ن الغاز الطبيعي ،والكبريت ،وقد تم تنفيب البرنامة وفقا ا للمرا ن التالية:
➢ تحديد مصادر االنبعاثات المتسربة من المجموعات الر يسية التالية:
البحـث األول

✓ تسههربات المعدات ،كالصههمامات ،والتوصههيالت ،وموانع تسههرل محاور
الماههوات والاههواغط ،ومجمعات أخب العينات ،وخطوط األنابيب ذات
الطرف المفتوح ،وصمامات األمان.
✓ التبور الناتة عن عمليات تحمين وتفريغ المنتجات النفطية السا لة.
✓ األبورة الناتجة عن انسكال السوا ن الهيدروكربونية على األرض.
✓ انبعاثات عمليات التكرير والمعالجة التي ال يمكن التقاطها.
✓ انبعاثات و دات معالجة المياع الملوثة ،وو دات معالجة النفايات.
➢ تثبي هت عالمههات مميةة على كههافههة النقههاط المراد مراقبتههها ،ومعطهها ههها رقم
تصنيف خاص .Bar Code
➢ معداد اسههههههتمارات لتوثيق بيانات المراقبة ،وتوةينها ملكترونيا ا في قاعدة
البيانات الواصة بالبرنامة.
➢ تثبيت أجهةة التحلين والقياس والمراقبة على النقاط المراد اختبارها للبدا
بتحديد معدالت االنبعاثات من كن نقطة.
➢ مجراا عمليههات اإلصههههههالح للنقههاط التي أظهرت نتهها ة المراقبههة أن معههدل
التسرل فيها يةيد عن الحد المسموح.
➢ معههداد التقههارير التي تتاههههههمن معههدل التسههههههرل في كههافههة النقهاط المحههددة،
وتوزيعها عبر البرنامة الحاسوبي ملى الجهات المعنية.
• نتائج تنفيذ البرنامج
أظهـرت نتا ـة تنفـيب برنامـة الكـشـف عن التسـرل ومعالجتـه في معمـن شدقم
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لمعالجة الغاز الطبيعي وجود  153نقطة يةيد فيها معدل الت سرل عن القيم الم سمو ة،
من مجمود  2016نق طة شههههههمل ها بر نامة المراق بة ،أو ما ي عادل  %7.6من مج مالي
النقاط .كما تبين من خالل تقييم نتا ة تنفيب البرنامة تحقيق الفوا د التالية:
✓ تحسهههههين ربحية المنشهههههأة من خالل توفيض الوسهههههارة الناتجة عن فقدان المواد
الهيدروكربونية الثمينة التي كانت تتسرل من المعدات.
✓ توفيض ا تماالت وقود را ق ناتجة عن تسههههههرل السههههههوا ن الهيدروكربونية
القابلة لالشتعال.
✓ المساهمة في تحسين جودة الهواا في المنشأة ،وفي المناطق السكنية المجاورة.
✓ المسههههاهمة في توفيض تركية األوزون الموجود على مسههههتو األرض ،والبي
يعتبر من الملوثات الوطرة على صحة اإلنسان.
✓ تطوير برامة الصيانة الدورية والوقا ية المطبقة في المنشأة.
✓ المسههههاهمة في مسههههاعدة المنشههههأة على االمتثال لمتطلبات التشههههريعات الواصههههة
بحماية البيئة من التلوث.

 :2-4أمثلة لمشاريع خفض انبعاثات مصافي النفط في مناطق العالم
بدأت مصههههافي النفط في العالم بتطبيق مجرااات خفض االنبعاثات الملوثة للبيئة
منب سههبعينيات القرن المنصههرم ،وذلك لتلبية متطلبات التشههريعات البيئية في تلك الفترة
والتي نتجت عن تطور األبحاث العلمية التي أظهرت خطورة الملوثات الغازية على
صحة اإلن سان والبيئة .وفيما يلي بعض األمثلة لم شاريع خفض االنبعاثات في م صافي
العالم.
 :1-2-4تجربة تخفيض االنبعاثات في مصفاة إنجين -جنوب أفريقيا
تقع مصهههفاة منجين  Engenوسهههط مدينة دوربان الصهههناعية التي تعاني من
مشهههههكالت تلوث هوا ي خطيرة ،ال توا ها على أكثر من ما ة مصهههههنع معظمها يطرح
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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كميات كبيرة من الملوثات على ارتفاعات منوفاة .كما يحيط بموقع المصفاة تجمعات
سهههكنية من كافة الجهات ،مما جعلها عرضهههة لالتهام ول ضهههعف أدا ها البيئي بشهههكن
مبالغ فيه.
البحـث األول

تبلغ طاقة المصههههههفاة التكريرية  125ألف ل/ي ،من مةية النفط الوام الثقين
والوفيف ،وتحتوي على و دات تكسههير بالعامن الحفاز الما ع  ،FCCوكسههر اللةوجة،
التي تتمية بأنها م ن العمليات التي تطلق كمية كبيرة من الملوثات ملى الهواا الجوي،
مضههههههافة ملى و دات التقطير الجوي والفراغي والمعالجة الهيدروجينية ،ومجمع منتاج
زيوت التةييت ،وو دة منتاج مبيبات عطرية )Alan, M., 2005) BTX
• أهداف خطة تخفيض االنبعاثات
وقعت مدارة مصهههفاة منجن اتفاقا مع م د الشهههركات المحلية لتنفيب برنامة مدته
خمس سهههنوات ،تتعهد فيه الشهههركة بتوفيض كمية االنبعاثات األكثر خطورة ،وذلك من
خالل اإلجرااات التالية:
✓ إجراءات بسيطة ،تتامن تركيب أجهةة رصد ومراقبة ،و سال المعدالت
السنوية لالنبعاثات الغازية قبن تنفيب البرنامة ،واتواذ اإلجرااات التي يمكن
تنفيبها اعتمادا ا على اإلمكانيات المحلية للمصههفاة ،وبتكاليف بسههيطة ،كتغيير
نود الوقود المسههههههتوههدم في األفران والمراجههن البوههاريههة ،وتطبيق برامة
الصيانة الدورية ،وبرنامة الكشف عن التسرل ومصالح العطن ،LDAR
وذلك للحد من االنبعاثات المتسربة من األجهةة والمعدات والصمامات.
✓ إجراءات متوستتتتتطة األجل ،تتاهههههمن تركيب أجهةة ومعدات تسهههههاعد على
توفيض كم ية االنب عا ثات ،كاسههههههت بدال را قات األفران والمرا جن بأنواد
متطورة تسهههههاهم في توفيض انبعاثات أكاسهههههيد النيتروجين ،وهي مجرااات
تحتاج ملى استثمارات متوسطة ،ومدة زمنية قصيرة نسبياا.
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✓ إجراءات طويلة األجل ،وهي مجرااات تحتاج ملى اسههتثمارات باهظة ،ومدة
زمنية طويلة ،كتعدين تصههههههميم الو دات اإلنتاجية ،ومنشههههههاا و دات جديدة
تسههههاعد على توفيض انبعاثات المصههههفاة ،مضههههافة ملى تطبيق خطة للمراقبة
الدا مة والتدقيق المسههههههتمر لمصهههههههادر التلوث ،ورفع التقارير الدورية ملى
الجهههات الحكوميههة ،ومدراج النتهها ة في موقع المصههههههفههاة على الشههههههبكههة
اإللكترونية إلتا ة الفرصهههههههة للجمهور أن يطلع عليها ويشهههههههار في آرا ه
ومال ظاته.
• نتائج تطبيق البرنامج
تميةت خطة تنفيب البرنامة بالتأكيد على أهمية نشهههر الوعي البيئي لد العاملين
من خالل الدورات التدريبية المكثفة ،والتركية على أهمية دور الكادر البشههري مضههافة
ملى الجهههانهههب التقني ،يههه

تهههأكهههد ل دارة في المرا هههن األولى لتطبيق البرنهههامة أن

اإلجرااات الفنية والمعدات ال يمكنها أن تحقق األهداف المرجوة منها مذا لم تترافق مع
تح سين الوعي البيئي والم ستو الفني للعاملين في الم صفاة .وتتلوص النتا ة اإليجابية
التي أمكن الحصول عليها من المر لتين األوليتين على النحو التالي:
✓ توفيض انبعاثات غاز ثاني أكسههههههيد الكبريت بمعدل  ،%65وهي قيمة أدنى
من الحد األقصههههى البي ددته الهيئة المحلية لمراقبة التلوث الهوا ي ،نتيجة
تغيير نود الوقود المسههههتودم في أفران المصههههفاة من زيت الوقود الثقين ملى
غاز المصفاة النظيف والمعالة .يبين الشكن  7-4معدل خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكبريت في مصفاة منجين بتأثير تغيير نود الوقود.
✓ توفيض انبعاث الجسيمات الدقيقة بمعدل %70
✓ توفيض انبعاث المركبات العاوية الطيارة  VOCملى معدالت أخفض من
القيم المحددة في المعايير العالمية المعتمدة.
✓ توفيض انبعاث أكاسيد النيتروجين بمعدل .%35
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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✓ خفض كمية الغازات المحترقة في منظومة الشعلة.
✓ تحسههههههين الرت ية ،م ما يدل على دوث توفيض ملحوظ في م عدل التلوث
البحـث األول

الهوا ي في محيط المصفاة.
يبين الجدول  4-4نتا ة مراقبة تركية المركبات العاههههههوية الطيارة في الهواا
الجوي المحيط بالمصفاة.
الجدول  :4-4نتائج مراقبة تركيز المركبات العضوية الطيارة في جو المصفاة
(ملغ/م)3
المتوسط

القيمة القصوى

الحد المسموح

المادة
بنةين

0.004

0.005

0.01

تولوين

0.030

0.037

0.26

كةايلين

0.017

0.026

0.87

ميثين بنةين

0.004

0.005

2.2

المصدرThambiran, T., and Roseanne D., 2011 :

الشكل  :7-4معدل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصفاة إنجين
نتيجة تغيير نوع الوقود المستخدم في المصفاة
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المصدرThambiran, T., and Roseanne D., 2011 :
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 :2-2-4منظومة إدارة البيانات البيئية في مصفاة تكساس
من كثهههههرة عمليهههههات التكريهههههر ،وتباعهههههد مواقعهههههها فهههههي مصهههههفاة تكسهههههاس فهههههي
الواليهههات المتحهههدة األمريكيهههة ،جعهههن عمليهههة مراقبهههة انبعاثهههات المركبهههات العاهههوية
الطيههههارة صههههعبة جههههداا ،وتحتههههاج ملههههى جهههههود كبيههههرة لكههههي تحقههههق المصههههفاة التةامههههها
بمتطلبهههات التشهههريعات البيئيهههة التهههي تفرضهههها السهههلطات المحليهههة ،فاهههالا عهههن ارتفهههاد
الطاقهههة التكريريهههة للمصهههفاة التهههي تبلهههغ  460ألهههف ل/ي مهههن الهههنفط الوهههام ،مضهههافة
ملههههى المجمههههع البتروكيمههههاوي التههههابع لههههها ،الههههبي يعتبههههر أياهههها ا مههههن أكبههههر المصههههانع
المنتجهههة للهههةايلين والميتهههازايلين فهههي العهههالم ،وههههبا مههها دفهههع القههها مين علهههى المصهههفاة
ملهههههى تصهههههميم منظومهههههة ملكترونيهههههة إلدارة بيانهههههات االنبعاثهههههات  1لتسههههههين عمليهههههات
المراقبهههة ،و سهههال كميهههة االنبعاثهههات ،ومعهههداد التقهههارير وأرشهههفتها ضهههمن سهههجالت
يمكن العودة مليها بسهولة عند الحاجة.
• مراحل تنفيذ المشروع
استغرق تنفيب المشرود ستة أشهر وعلى مر لتين ،مر لة التحاير ،ومر لة
التركيب والتشغين.
✓ مرحلة التحضتتتتير :قام فريق العمن المكلف بمتابعة تنفيب المشههههرود في هبع
المر لة بمراجعة كافة نصوص التشريعات البيئية المحلية المتعلقة بتوفيض
االنبعاثات الغازية من مصافي النفط ،مضافة ملى دراسة مصادر المعلومات
ول طرق سههههههال كمية االنبعاثات .بعد ذلك أجريت عملية تدقيق للبيانات
بواسههطة عملية المحاكاة  Simulationللتأكد من أن الحسههابات تحقق الغاية
المطلوبة قبن البدا بتركيب األجهةة في الموقع.
✓ مرحلة التركيب والتشغيل :بعد استكمال كافة البيانات والمعلومات الالزمة،
وتهأمين تجهيةات البنيهة التحتيهة للمنظومهة ،انتقهن فريق العمهن ملى التركية


Emissions Data Management System

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

163

1

161

162

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

على عملية التركيب والربط المباشههههر للمنظومة مع أجهةة التحكم والمراقبة
في و دات التكرير العاملة في المصفاة.
البحـث األول

• مكونات منظومة إدارة البيانات البيئية
تاههمنت عملية معداد منظومة مدارة البيانات البيئية في مصههفاة تكسههاس كالا من
الوطوات واإلجرااات الر يسههههههية التالية :يبين الشههههههكن  8-4مكونات منظومة مدارة
البيانات البيئية في مصفاة تكساس.
✓ تجميع المعلومات الواردة من قرااات أجهةة التحكم في الو دات اإلنتاجية عن
ظروف التشههههههغين ،ونتا ة التحالين الموبرية ،وأجهةة قياس وتحلين االنبعاثات
المركبة في موقع المصفاة.
✓ معالجة البيانات لتحويلها ملى تقارير قابلة للتحلين والقرااة.
✓ تحوين البيانات ملى مهندسههههههي العمليات لدراسههههههتها واتواذ القرارات المناسههههههبة
لتعدين االنحراف أينما وجد ،ثم مرسهههالها ملى فريق ماية البيئة .تبع ذلك توزيع
التقارير ملى مدارة المصههههههفاة ووكالة ماية البيئة ،وطاقم تشههههههغين الو دات
اإلنتاجية.
✓ عرض البيانات على ملصههههههقات في غرفة التحكم إلتا ة الفرصههههههة للمشههههههغلين
لالطالد على مد االمتثال بمتطلبات التشههههههريعات البيئية ،والعمن على اتواذ
اإلجرااات التصههههههحيحية قبن تفاقم المشههههههكلة في ال دوث أي انحراف عن
الشروط النظامية.
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الشكل  :8-4مكونات منظومة إدارة بيانات االنبعاثات في مصفاة تكساس
وكالة حماية البيئة

إدارة المصفاة
فريق اإلشراف البيئي
في المصفاة
• تقارير يومية عن
كمية اإلنبعاثات
• تقارير الصيانات الدورية
• تقارير الحوادث الطارئة
• تقارير األداء البيئ
• تنبيه لحظي عن
وضع المصفاة

مهندسو
العمليات
المخدم
و معالج البيانات

• تقارير يومية عن
كمية اإلنبعاثات
• تقارير الصيانات الدورية
• تقارير الحوادث الطارئة

• تقارير األداء البيئ
• تنبيه لحظي عن
وضع المصفاة

أجهزة القياس
في الموقع
إدخال يدوي للبيانات

مخبر التحاليل

الوحدات اإلنتاجية

طاقم المشغلين في الوحدات
اإلنتاجية

• نتائج تشغيل المنظومة
بعد تشهههههغين المنظومة واسهههههتقرار ظروف عملها ،اسهههههتطاعت مدارة المصهههههفاة
الحصول على فوا د عديدة ،أهمها:
✓ تح سين جودة بيانات التقارير الدورية التي ترفع ملى الجهات الحكومية ول
االنبعاثات التي تطلقها المصفاة ،واختصار الةمن الالزم إلعدادها.
✓ تسههههههين عملية االطالد على ظروف تشهههههغين و دات المصهههههفاة ،مما يمكن
المشههههههغن من اتواذ القرارات الفورية الالزمة لمعالجة االنحرافات قبن تفاقم
المشكلة.
 :3-2-4شروط ترخيص إنشاء مصفاة أريزونا  -الواليات المتحدة األمريكية
يبين المثال التالي أهم الشههههروط التي وضههههعتها هيئة ماية البيئة لمنح ترخيص
منشاا مصفاة نفط جديدة في والية أريةونا في الواليات المتحدة األمريكية.
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• خصائص المصفاة المقترحة
تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة المقتر ة  150ألف ل/ي ،وتنتة  85ألف ل/ي
البحـث األول

غازولين ،و 35ألف ل/ي وقود ديةل ،و 30ألف ل/ي وقود طا رات نفاثة ،مضافة ملى
وقود المحركات ،وغاز البترول المسال  ،LPGوالكبريت ،والفحم البترولي.
صهههممت المصهههفاة إلنتاج مشهههتقات تتوافق مع أ دث متطلبات الوقود األنظف،
وجهةت بأ دث وأفان التقنيات المتطورة للحد من الملوثات ملى البيئة.
تةود المصههههههفاة باللقيم (النفط الوام ،والمتكثفات ،والغاز الطبيعي) عبر خطوط
أنابيب .أما المواد الوام األخر كالبيوتان ،والبروبان ،واأللكيالت ،واألوكسههههههجينات،
فتنقن ملى المصههههههفاة بواسههههههطة القطار .كما ير ن الغازولين المنتة من المصههههههفاة عبر
خطوط األنابيب والقطار والشهههههها نات البرية ،أما باقي المنتجات ،مثن الغاز البترولي
المسال ،والفحم البترولي ،والكبريت فتر ن بواسطة القطار فقط.
تحتوي المصفاة على مجموعة من و دات التكرير ،أهمها و دة تقطير ،وو دة
تفحيم مؤجن ،وو دة تكسهههههير هيدروجيني ،وو دة هدرجة مقطرات وسهههههطى ،وو دة
تهبيب بالعامن الحفاز ،وو دة تحوين البيوتان ،وو دة نةد عطريات ،وو دة أزمرة،
مضهههافة ملى الو دات المسهههاندة ،مثن و دة فصهههن الغازات ،وو دة منتاج الهيدروجين،
وو دة اسههههههتر جاد الكبر يت ،وو دة تنشههههههيط محلول األمين ،وو دة م عال جة الم ياع
الحماية ،وو دة معالجة المياع الملوثة ،وخةانات للمشتقات النفطية ،ومنظومة تحمين
للمشههههههتقات ،و الشههههههعالت ،وأبراج مياع تبريد ،ومولدات الطاقة الكهربا ية للطوارئ،
وماهههههوتا مياع اإلطفاا في الحاالت الطار ة .يبين الشهههههكن  9-4موطط سهههههير عمليات
مصفاة أريةونا.
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الشكل  :9-4مخطط سير عمليات مصفاة أريزونا

غازولين

مزج

أزمرة

الغازولين
كيروسين
ديزل

كبريت

وحدة
استرجاع
الكبريت
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التهذيب
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نافثا
كيروسين
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هدرجة
المقطرات
الوسطى

تنشيط
محلول األمين
نزع المياه الحامضية

وحدة معالجة
المياه الملوثة

فحم

إنتاج هيدروجين

هدرجة
النافثا

مزج
المقطرات

مياه
معالجة

وحدة
نزع
البنزين

بخار

مرجل بخاري

نافثا
كيروسين
ديزل

مياه ملوثة
من الوحدات

زيت غاز
جوي وفراغي
تكسير
هيدروجيني

نافثا

مقطرات
زيت غاز

التفحيم
المؤجل

تقطير
جوي
و
فراغي

ماء
غاز
طبيعي

متكثفات

نفط
خام

مخلفات
التقطير
الفراغي

وحدة مناولة الفحم

• خطة اختيار أفضل التقنيات لتخفيض االنبعاثات
تاههههههمنت خطة اختيار أفاههههههن التقنيات الممكنة لتوفيض انبعاثات المصههههههفاة
المرا ن الر يسية التالية:
✓ مراجعة تقنيات توفيض االنبعاثات المتبعة في مصههههههافي نفط مشههههههابهة في
مناطق موتلفة من العالم ،مضهههههههافة ملى المصهههههههافي القا مة في كافة أنحاا
الواليات المتحدة األمريكية.
✓ معداد قا مة بالحدود القصهههو لكمية االنبعاثات التي سهههتطلقها المصهههفاة ملى
الجو ،اعتمادا ا على أقصى درجة يمكن الحصول عليها لتوفيض االنبعاثات،
مع األخب بعين االعتبار الجدو الفنية ،واالنعكاسهههات البيئية واالقتصهههادية،
ومعدل استهال الطاقة ،وتكاليف أخر .
✓ معداد الدلين التوضههههيحي البي سههههيرفع ملى الجهة الحكومية للحصههههول على
الموافقة على منشاا المصفاة.
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• شروط منح ترخيص إنشاء المصفاة
بعد مناقشههههة اسههههتغرقت والي سههههت سههههنوات لطلب ترخيص منشههههاا مصههههفاة
البحـث األول

أريةونا ،وعرض الموضهههود على الجمهور للمناقشهههة ومبداا المال ظات والرد عليها،
أصههههههدرت الهيئة الحكومية موافقة مبد ية مرفقة بشههههههروط عديدة ،يجب أن تتعهد مدارة
المصههههههفاة بااللتةام بتنفيبها قبن الحصههههههول على الموافقة النها ية ،وفيما يلي أهم هبع
الشروط:
✓ عدم المواف قة على منشهههههههاا و دة تكسههههههير بال عامن الح فاز ال ما ع ،FCC
بهههاعتبهههارهههها من أكثر عمليهههات التكرير التي تطلق ملوثهههات ملى البيئهههة،
واالستعاضة عنها بو دة تكسير هيدروجيني ،علما ا أن كافة المصافي القا مة
في المنطقة تقريبا ا تحتوي على و دة تكسير بالعامن الحفاز الما ع.
✓ عدم الموافقة على منشههاا و دات ألكلة تسههتودم مض كلور الماا أو مض
الكبريت كعامن فاز ،واالستعاضة عنها بو دة تحوين البيوتان.
✓ تركيب و دة استرجاد غازات الشعلة ،وعدم استودام الشعلة كجهاز لحرق
الغازات الفا اههة بشههكن متقطع أو مسههتمر ،بن يجب أن يقتصههر دورها على
رق الغازات في الحاالت الطار ة فقط.
✓ عدم اسهههتودام زيت الوقود في األفران والمراجن البوارية كوقود ،والسهههماح
باستودام الغاز الطبيـههههههعي والغـههههههازات المنتـههههههجة من المصفاة صراا ،مع
التأكيـههههههد على ضرورة معالجتها لوفض محتواها من الكبريت ملى أدنى من
 35ج.ف.م جما ا قبن رقها في األفران.
✓ اسههتودام راقات فا قة التوفيض ألكاسههيد النيتروجين ،1مضههافة ملى تركيب
منظومة التوفيض االنتقا ي بالعامن الحفاز 2لامان خفض انبعاثات أكاسيد

Ultra-low-NOx burner-ULNB
Selective Catalytic Reduction
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النيتروجين من األفران والمراجن البوارية ملى أدنى د ممكن.
✓ االلتةام بههأن ال تقههن كفههااة و ههدة اسههههههترجههاد الكبريههت في المصههههههفههاة عن
 ،%99.97وأن ال يةيههد معههدل انبعههاثههات  SO2من هههبع الو ههدة عن 33.6
رطن/الساعة.
✓ التأكيههههد علههههى أن تتوههههب المصههههفاة كافههههة اإلجههههرااات الممكنههههة لتوفههههيض
انبعاثهههات  SO2فهههي هههاالت اضهههطرال أو انحهههراف ظهههروف عمهههن و هههدة
اسههههترجاد الكبريههههت ،1ومههههن هههههبع اإلجههههرااات توقيههههف كافههههة الو ههههدات
التههههي تنههههتة المههههواد الكبريتيههههة الداخلههههة ملههههى الو ههههدة خههههالل  15دقيقههههة ،أو
تركيهههب و هههدة مضهههافية بحيههه يهههتم تشهههغيلها خهههالل  24سهههاعة مهههن بهههدا
ظهههههور مؤشههههرات اضههههطرال عمهههههن الو ههههدة الر يسههههية .وتعتبههههر هيئهههههة
مايهههة البيئهههة أن ههههبا اإلجهههراا ضهههروري جهههدا ا ألن معهههدل انبعهههاث SO2
في هبع الحالة يةداد بمعدل أربعة آالف ضعف عن القيمة النظامية.
✓ تركيب و دة السههههههترجاد األبورة الهيدروكربونية المنطلقة من خةانات
بعض المنتجات النفطية ،وتدويرها ملى و دات المصههههههفاة ،بحي ينوفض
معدل االنبعاثات من هبع الوةانات ملى الصههههفر ،وتركيب تجهيةات أكسههههدة
رارية للتحكم بانبعاثات المركبات العاهههوية الطيارة المنطلقة من خةانات
السطح العا م األخر .
✓ اسهههههتودام تجهيةات أكسهههههدة رارية للتحكم بانبعاثات المركبات العاهههههوية
الطيههارة المنطلقههة من كههن وعههاا من أوعيههة و ههدة معههالجههة الميههاع الملوثههة،
ومنظومة تحمين الغازولين والديةل بالشههها نات والقطارات ،وبحي ال تقن
كفااة هبع األجهةة عن  ،%99.9وأن يكون عملها مستمرا ا.


Sulphur Recovery Unit
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✓ اسهههههتودام راقات منوفاهههههة أكاسهههههيد النيتروجين في تجهيةات األكسهههههدة
الحرارية المسههتودمة للتحكم بانبـههههههههعاثات المركبات العا هـههههههههوية الطيارة،
بهـدف توفيض انبعاث أكاسيد النيتروجين منها.
البحـث األول

✓ ملةام المصهههفاة بتطبيق برنامة صهههارم للكشهههف عن التسهههربات ومصهههال ها

1

وا لبي ي هدف ملى منع انب عاث المرك بات العاههههههو ية الط يارة من الم عدات
كالصههههههمامات والماههههههوات والتي يبلغ عددها أكثر من  60000قطعة ،مع
التأكيد على المتطلبات التالية:
-

مدراج المعدات ضههمن قا مة اإلصههالح عندما يصههن معدل التسههرل ملى
 100ج.ف.م في بعض المعدات ،و 500ج.ف.م في البعض ا خر ،في
ين يطلب من أغلب المصههههافي القا مة في المنطقة أن تقوم باإلصههههالح
عندما يصن تركية التسرل ملى  10000ج.ف.م ،أي أعلى بعشرين ملى
ما ة ضعف عن النسبة المعتمدة في التشريعات السا دة.

-

ملةام المصههفاة بمباشههرة عمليات مصههالح تسههرل الهيدروكربونات خالل
 24ساعة ،وبحي يتم منجاز عملية اإلصالح خالل مدة زمنية ال تتجاوز
السبعة أيام.

✓ تركيب أجهةة مراقبة مسههتمرة على أبراج مياع التبريد لرصههد أي تسههرل أو
انبعاث للمركبات الع اوية الطيارة ،ومجراا اإل صال ات الالزمة بالسرعة
الممكنة.
✓ اسهههههتودام الديةل الحاوي على نسهههههبة منوفاهههههة جدا ا من الكبريت ULSD
كوقود في مولدات الطاقة الكهربا ية اال تياطية ،وماههههههوات مياع اإلطفاا
التي تسههههههتودم أثناا الحاالت الطار ة ،وتجهيةها بمعدات تحسههههههين جودة
اال تراق.


)Leak Detection and Repair (LDAR
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 :4-2-4خطة خفض انبعاثات مصفاة غوثنبرغ
أنشههههئت مصههههفاة غههههوثنبرغ  Gothenburgفههههي السههههويد عههههام  1947وبههههدأت
باإلنتههههاج عههههام  1949لتكريههههر نفههههط خههههام مههههنوفض الكبريههههت ،مسههههتورد مههههن بحههههر
الشهههمال ،بطاقهههة تكريريهههة قهههدرها  100ألهههف ل/ي ،وتعهههود ملكيتهههها ملهههى شهههركة شهههن
 Shellالهولندية.
تتكون المصفاة من ثالث و دات تقطير جوي ،وو دة تقطير فراغي ،وو دات
معالجة هيدروجينية للمنتجات الوسههههههطى ،وو دة تكسههههههير راري ،وو دتي تهبيب
بالعامن الحفاز ،مضافة ملى الو دات المساندة(Oden, H., 2010) .
فههههههي عههههههام  1996بههههههدأت مصههههههفاة غههههههوثنمبرغ بتطبيههههههق برنههههههامة لوفههههههض
انبعاثههههههات المركبههههههات العاههههههوية الطيههههههارة  VOCالتههههههي كانههههههت تتسههههههرل مههههههن
الصهههمامات وتوصهههيالت األنابيهههب والماهههوات والاهههواغط ،وقهههد رصهههدت أجههههةة
القيهههاس انوفاضههها ا ملحوظههها ا فهههي كميهههة االنبعاثهههات باسهههتثناا عهههام  2003يههه أطلقهههت
المصهههههفاة هههههوالي  350كغ/السهههههاعة مهههههن المركبهههههات العاهههههوية الطيهههههارة مقارنهههههة
بحهههوالي  110كغ/السهههاعة فهههي عهههام  ،2008وبمعهههدل يفهههوق المسهههتويات التهههي كانهههت
عليههههه فههههي السههههنوات السههههابقة .ويعههههود السههههبب فههههي ذلههههك ملههههى توقههههف اضههههطراري
لو هههدات المصهههفاة لمهههدة أسهههبوعين قبهههن اسهههتئناف عمليهههة الرصهههد والمعالجهههة .يبهههين
الشهههكن  10-4تطهههور انبعاثهههات المركبهههات العاهههوية الطيهههارة مهههن كافهههة نقهههاط مصهههفاة
غوثنمبرغ خالل الفترة .2008 –1996
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الشكل  :10-4توزع انبعاثات المركبات العضوية الطيارة من كافة نقاط مصفاة غوثنمبرغ
خ ل الفترة 2008- 1996

البحـث األول
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المصدرOden, H., 2010 :

وللحد من االنبعاثات أعدت مدارة المصههههههفاة خطة لوفض هبع االنبعاثات ،وذلك
بتطبيق نوعين من الحلول ،األول داخلي وال ثاني خارجي .تتاههههههمن الحلول ا لداخلية
مجراا كشههههههف دوري على كافة الصههههههمامات والتوصههههههيالت وموانع تسههههههرل محاور
الماوات والاواغط ومجراا اإلصال ات الالزمة للحد من تسرل الهيدروكربونات.
أما الحلول الوارجية فتتكون من اإلجرااات التالية:
✓ منشههههاا و دة اسههههترجاد للغازات المتسههههربة من محطة تحمين وتفريغ اإليثانول
والغازولين الحاوي على اإليثانول.
✓ تركيب و دة ترشههههههيح لتنقية انبعاثات خةانات النفط الوام ،تتكون الو دة من
ثالث مرشحات تحتوي على الكربون الفعال.
✓ منشاا و دة استرجاد لغازات الشعلة الستودامها كوقود في أفران المصفاة بدالا
من رقها.

انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها

172

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

• نتائج خطة خفض انبعاثات المصفاة
سههههاهم تطبيق خطة خفض انبعاثات المصههههفاة في توفير والي  733جيجا وات
في السههاعة نتيجة اسههتودام الهيدروكربونات المتسههربة المسههترجعة في محطات تسههوين
المياع ،وهبع الكمية تعادل والي  %20من الطاقة الالزمة لتسههههوين المياع المسههههتودمة
في الشههبكة العامة لمياع تدفئة مدينة غوثنبرغ .يبين الشههكن  11-4مقارنة معدل انبعاثات
المركبات العاوية الطيارة قبن وبعد تنفيب خطة خفض االنبعاثات.
الشكل  :11-4مقارنة معدل االنبعاثات قبل وبعد تنفيذ خطة خفض االنبعاثات

المصدرOden, H., 2010 :

 :5-2-4مشروع تطوير مصفاة باين بيند
أعلنت شركة فلينت هيلة ري سور سيس  Flint Hills Resourcesعن خطة
لتطوير مصههههههفاة باين بيند  Pine Bendفي مدينة روزماونت  Rosemountبوالية
مينيسههههههوتا  ،Minnesotaطاقتها التكريرية  339ألف ل/ي ،بكلفة  750مليون دوالر
أمريكي.
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تبعد المصفاة مسافة مين وا د عن نهر المسيسيبي ،وتشغن مسا ة تقدر بحوالي
 6000فدان .يحدها من الجهات األربعة تجمعات سههههههكنية على بعد يتراوح بين 8-4
مين ،مضافة ملى بعض التجمعات الصغيرة المجاورة تماما ا للموقع يشغلها العاملون في
البحـث األول

المصفاة(Brelsford, R., 2016) .
• وصف المشروع
يتكون مشههرود تطوير مصههفاة باين بيند من ثالث أجةاا ر يسههية ،يهدف الجةا
األول ملى تطوير و دة التفحيم ،وال ثاني لتعةية من تاج ا لديةل ،وال ثا ل

لتعةية من تاج

الغازولين ،وذلك على النحو التالي:
✓ مشتتتتتروع تطوير وحدة التفحيم ،ويتكون من اسهههههتبدال و دتي تفحيم مؤجن
قديمتين ،يعود تارير منشههها هما ملى سهههتينيات القرن الماضهههي ،بو دة جديدة
متطورة ذات فرن وا د يتمية بكفااة أعلى ،ومةود بكاشههههط انتقا ي ،SCR
و راقات منوفاة أكاسيد النيتروجين  ،Low NOx Burnersمضافة ملى
مسهههههون لهواا اال تراق لوفض اسهههههتهال الوقود من خالل تحسهههههين كفااة
اسههههههتودام الطاقة .كما سههههههيسههههههاهم الفرن الجديد في خفض كمية االنبعاثات
وتحسههههههين كفااة اإلنتاج من خالل خفض عدد أيام التوقف الالزمة لعمليات
نةد الكربون المترسب على جدران أنابيب الفرن بالبوار والماا.1
-

منظو مة أوع ية الفحم  ،Coke Drum Systemمر كب علي ها أجهةة
لتحرير الاغط في وعاا الفحم ملى  2رطن/البوصة المربعة .psig

-

تطبيهههههق برنهههههامة كشهههههف التسهههههرل ومصهههههال ه فهههههي معهههههدات تطهههههوير
منظومهههة أبهههراج ميهههاع التبريهههد لوفهههض انبعاثهههات المركبهههات العاهههوية
الطيارة .VOC


 1مزالة الفحم من أنابيب الفرن  Steam Air Decokingهي عملية تحتاج ملى توقيف الو دة عن العمن لنةد الكربون المترسههب على
الجدران الداخلية ألنابيب أفران التفحيم بواسهطة البوار والماا ،وتتم بشهكن دوري على فترات تتراوح بين  3ملى سهتة أشههر ،وقد امتدت
في األفران المتطورة تى السنتين ،وفي بعض األفران تجري العملية أثناا وجود الو دة في العمن دون توقيف.
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يبين الجدول  5-4المعدات الجديدة والمعدلة في مشههههههرود تطوير و دة التفحيم
ومجرااات خفض االنبعاثات المطبقة.
الجدول  :5-4المعدات الجديدة والمعدلة في مشروع تطوير وحدة التفحيم
وإجراءات خفض االنبعاثات المطبقة
إجراءات خفض االنبعاثات

المعدات الجديدة والمعدلة
فرن التفحيم 24H-1

• تركيب خفض انتقا ي بالعامن الحفاز و راقات منوفاة النيتروجين
• تصميم يرفع كفااة استودام الطاقة ،بما في ذلك تركيب مسون أولي

منظومة أوعية الفحم

• توفيض ضغط الوعاا ملى أدنى من  2رطن/البوصة المربعة قبن التفريغ

معدات مناولة الفحم

• تركيب سير ناقن مغلق لمنع تطاير جسيمات الفحم الدقيقة
• المحافظة على رطوبة الفحم  %8د أدنى

أبراج تبريد المياع الملحقة بو دة
التفحيم وأوعية برج التقطير

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

المصدرMPCA, 2016 :

✓ مشروع تعزيز إنتاج الديزل ،ويتكون من تعدين و دة التكسير الهيدروجيني
القا مة لتعةية كفااة منتاج الديةل الحاوي على نسههههههبة منوفاهههههههة جدا ا من
الكبريت  1 ULSDدون الحاجة ملى تركيب أفران جديدة تشهههههكن مصهههههدرا ا
مضافيا ا لالنبعاثات .ويتكون المشرود من األجةاا الر يسية التالية:
-

برج تقطير فراغي لةيت الغاز Gas Oil Vacuum Fractionator

-

و دة المعالجة الهيدروجينية لةيت الغاز Gas Oil Hydrotreater

-

التكسير الهيدروجيني للمقطرات الوسطى Distillate Hydrocracker

-

و دة منتاج الهيدروجين Hydrogen Plant

-

منظومة المعالجة باألمين Amine System

أما مجرااات خفض االنبعاثات المتبعة في مشهههرود تعةية منتاج الديةل فتتركة
في تركيههب منظومههة الوفض االنتقهها ي بههالعههامههن الحفههاز  ،SCRوتركيههب راقههات

Ultra-Low Sulphur Diesel
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منوفاههههة أكاسههههيد النيتروجين على األفران ،مضههههافة ملى تطبيق برنامة الكشههههف عن
التسههربات ومصههال ها .يبين الجدول  6-4المعدات الجديدة والمعدلة في مشههرود تعةية
منتاج الديةل ،ومجرااات خفض االنبعاثات المطبقة.
البحـث األول

الجدول  :6-4المعدات الجديدة والمعدلة في مشروع تعزيز إنتاج الديزل،
وإجراءات خفض االنبعاثات المطبقة
إجراءات خفض االنبعاثات

المعدات الجديدة والمعدلة
األفران

• تركيب منظومة خفض انتقا ي بالعامن الحفاز.
• تركيب راقات منوفاة النيتروجين

برج تقطير فراغي لةيت الغاز

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

و دة معالجة هيدروجينية

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

التكسير الهيدروجيني للمقطرات الوسطى

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

و دة منتاج هيدروجين

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

منظومة المعالجة باألمين

• تطبيق برنامة كشف التسربات ومصال ها LDAR

المصدرMPCA, 2016 :

✓ مشتتتتروع تعزيتتتتز إنتتتتتاج الغتتتتازولين ،يهههههدف المشههههرود ملههههى رفههههع طاقههههة
وتحسههههين أداا منظومههههة تحاههههير ومعالجههههة المكونههههات األساسههههية إلنتههههاج
الغههههازولين بههههدون مضههههافة مصههههادر جديههههدة لالنبعاثههههات الملوثههههة للبيئههههة.
ويتكهههون مهههن تطهههوير تقنيهههة و هههدة منتهههاج الهيهههدروجين ،وتحسهههين عمليهههات
منتههههاج الغههههازولين عههههالي الههههرقم األوكتههههاني ،وتطبيههههق مجههههرااات خفههههض
االنبعاثات.
• أهداف المشروع
يهدف المشهههرود ملى تعةية قدرة المصهههفاة على منتاج الوقود األنظف ،وترشهههيد
اسههههتهال الطاقة وتحسههههين كفااة اسههههتودامها ،مضههههافة ملى تلبية متطلبات التشههههريعات
البيئية ،من خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بمقدار  500طن/السنة ،وتركيب معدات
أخر

جد يدة للتحكم باالنبعاثات وخفض كميتها ،واسههههههتبدال معدات قديمة بمعدات
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متطورة ،مةودة بتقنيات ديثة للتحكم باالنبعاثات ،وتحسههين كفااة اإلنتاج في المصههفاة
دون مضافة مصادر جديدة لالنبعاثات الملوثة للبيئة.
• األثر البيئي للمشروع
أشههههارت الوثهههها ق التههههي رفعتههههها مدارة المصههههفاة ملههههى الهيئههههة الموتصههههة بمههههنح
تههههراخيص بنههههاا المنشههههآت الصههههناعية الجديههههدة ،أو تعههههدين المنشههههآت القا مههههة ملههههى أن
المشهههرود سهههينتة عنهههه زيهههادة فهههي انبعاثهههات المصهههفاة ،تقهههدر بهههأكثر مهههن  100ألهههف
طن/السههههنة ،وبالتههههالي فههههإن المشههههرود يسههههتوجب الحصههههول علههههى تههههرخيص سههههب
متطلبهههات قههههانون الهههههواا النظيههههف المعمههههول بهههه فههههي الواليههههات المتحههههدة األمريكيههههة.
يبهههين الجهههدول  7-4مقارنهههة بهههين كميهههة انبعاثهههات المصهههفاة قبهههن وبعهههد تنفيهههب مشهههرود
التطوير.
• إجراءات خفض االنبعاثات في مصفاة باين بيند
تصهههنف مصهههفاة بهههاين بينهههد  Pine Bendفهههي مقدمهههة المنشهههآت الصهههناعية
العاملهههة فهههي واليهههة مينيسهههوتي مهههن يههه المراقبهههة الصهههارمة لتركيهههة الملوثهههات فهههي
الهههههواا الجههههوي .يهههه أن مدارة المصههههفاة قامههههت منههههب سههههنوات بتمويههههن مشههههرود
تركيههههب وتشههههغين ثههههالث محطههههات مراقبههههة لرصههههد جههههودة الهههههواا الجههههوي المحههههيط
بالمصهههههفاة ،وتسهههههجين أيهههههة تغيهههههرات أو زيهههههادة فهههههي تركيهههههة الملوثهههههات عهههههن القهههههيم
القصهههو المحهههددة فهههي المعهههايير الوطنيهههة لجهههودة الههههواا الجهههوي .وقهههد أثبتهههت نتههها ة
المراقبهههة أن تركيهههة الملوثهههات خهههالل السهههنوات الومسهههة الممتهههدة مهههن 2015-2011
أدنهههى مهههن القهههيم المحهههددة فهههي معهههايير جهههودة الههههواا النظيهههف .يبهههين الشهههكن 12-4
تطهههور تركيهههة ثهههاني أكسهههيد الكبريهههت وثهههاني أوكسهههيد النيتهههروجين فهههي الههههواا الجهههوي
المحههههيط بالمصههههفاة بعههههد تنفيههههب مشههههرود التطههههوير .كمهههها يبههههين الشههههكن  13-4تطههههور
أول أكسهههيد الكربهههون فهههي الههههواا الجهههوي المحهههيط بالمصهههفاة وبهههين القهههيم القصهههو
المحددة في معايير قانون الهواا النظيف.
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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الجدول  :7-4مقارنة بين كمية انبعاثات المصفاة قبل وبعد مشروع التطوير
الملوثات
البحـث األول

أكاسيد النيتروجين
ثاني أوكسيد الكبريت

() 2

إجمالي انبعاثات
المصفاة قبل المشروع
()1
(طن/السنة)

انبعاثات مشروع
تطوير المصفاة
(طن/السنة)

إجمالي انبعاثات
المصفاة بعد المشروع
(طن/السنة)

نسبة
التغيير
()%

4013.8

-421.1

3592.7

%10.5-

3770.0

-32.2

3770.0

%0.0

أول أوكسيد الكربون

2476.3

-97.6

2378.7

%3.9-

الجسيمات الدقيقة

1061.2

0.1

1061.3

%0.0

الجسيمات الدقيقة PM10

667.5

0.5

668.0

%0.1

الجسيمات الدقيقة PM2.5

652.8

0.1

652.9

%0.0

المركبات العاوية الطيارة

2674

-33.6

2640.4

%1.3-

8221963

149960

8371923

%1.8

864.6

-5.2

859.4

%0.6-

غازات الدفيئة

()3

الملوثات الهوا ية الوطرة
()1
()2
()3
()4

()4

تمثن كمية االنبعاثات التي تطلقها المصفاة تى تارير تقديم الترخيص والمبينة في وثا ق التي قدمتها مدارة المصفاة للحصول على
الترخيص.
هبا الرقم يمثن الحد األقصى المسموح للمصفاة ،على الرغم من الفرن الجديد سيستودم الوقود الغازي الوالي من الكبريت مال أن
مجمالي كمية انبعاثات أكسيد الكبريت سيبقى دون تغيير  3770طن/السنة.
غازات الدفيئة تمثن الغازات التالية ،(Co2) :الميثان ) ،(CH4أكسيد النيتروس ) ،(N2Oسداسي فلورايد الكبريت )،(SF6
هيدروفلوروكربون )(HFCs
أرقام تقريبية سبت بناا على معامالت االنبعاثات التي نشرتها وكالة ماية البيئة األمريكية قبن تقديم الوثا ق.

الشكل  :12-4تطور تركيز ثاني أكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء الجوي
المحيط بالمصفاة بعد تنفيذ مشروع التطوير
جةا في المليار PPB
120

الحد األقصى ل  EKϮفي معيار الهواء النظيف

100

الحد األقصى ل ^KϮفي معيار الهواء النظيف
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SO2
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تركية  = SO2القيمة القصو خالل ساعة وا دة في اليوم
تركية  = NO2القيمة القصو خالل ساعة في اليوم
المصدرMPCA, 2016 :
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الشكل  :13-4تطور أول أكسيد الكربون في الهواء الجوي المحيط بالمصفاة
وبين القيم القصوى المحددة في معايير قانون الهواء النظيف
جةا في المليون PPM
الحد األقصى ألول أوكسيد الكربون  8ساعة جزء في المليون في معيار الهواء النظيف
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ساعة جةا في المليون CO 1
المصدرMPCA, 2016 :

لتقييم األثر البيئي المحتمن لمشههههههرود تطوير المصههههههفاة ،وتحديد مقدار تغير
معدالت االنبعاثات نتيجة تشهههغين الو دات الجديدة ،قامت مدارة المصهههفاة بإعداد تحلين
نموذج توزد الهواا الجوي 1،فتبين أن المشههرود لن يؤدي ملى ارتفاد تركية الملوثات
في الهواا الجوي المحيط بالمصفاة عن القيم المحددة في المعايير الوطنية لجودة الهواا
الجوي .NAAQS
تفرض متطلبات قانون الهواا النظيف في الواليات المتحدة األمريكية الح صول
على ترخيص مقامة المنشههآت الصههناعية الجديدة ،أو تطوير المنشههآت الجديدة التي ينتة
عنههها زيههادة في االنبعههاثههات تةيههد عن  100ألف طن/السههههههنههة بههدون مجرااات التحكم
بالملوثات ،وعلى مدارة المنشهههههههأة تقديم كافة الوثا ق التي تمكن الهيئة الموتصهههههههة من
مراجعة األثر البيئي للمشهههرود ،والتأكد من تطبيق أفاهههن الممارسهههات الممكنة لوفض
االنبعاثات المحتملة .وفيما يلي أهم اإلجرااات التي اتوبتها مدارة مصههههههفاة باينت بيند

Air Dispersion Modeling Analysis
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لوفض االنبعاثات المحتملة من كن من الم صادر الر ي سية للو دة والت سربات المحتملة
من الوطوط والصمامات ونقاط الوصن .Flanges
البحـث األول

✓ إجراءات خفض انبعاثات حرق الوقود
تتاههههههمن مجرااات خفض االنبعاثات الناتجة عن رق الوقود تركيب معدات
الوفض االنتقا ي ألكاسههههيد النيتروجين بالعامن الحفاز  SCRعلى مدخنة الفرن
الجديد في و دة التفحيم ،واسههههههتودام راقات منوفاههههههة أكاسههههههيد النيتروجين،
بالتوازي مع اسههههههتودام وقود غازي مكون من غاز المصههههههفاة المعالة والغاز
الطبيعي ،وذلك بهدف الحد من انبعاثات الجسهههههيمات الدقيقة  .PMوعدم دوث
زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.
صههههممت األفههههران الجديههههدة وفههههق أ ههههدث التقنيههههات التههههي تسههههاهم فههههي خفههههض
المركبههههههههات العاههههههههوية الطيههههههههارة  ،VOCوأول أكسههههههههيد الكربههههههههون ،CO
والملوثههههههات الهوا يهههههههة الوطهههههههرة  HAPالتهههههههي يمكهههههههن أن تتشهههههههكن بسهههههههبب
اال تهههراق النهههاقص للوقهههود فهههي الفهههرن .مضهههافة ملهههى تصهههميم ارتفهههاد المدخنهههة
ملههههى المسههههتو الههههبي ياههههمن تشههههتيت الغههههازات فههههي الهههههواا الجههههوي بشههههكن
مناسههههب وفههههق المعههههايير العالميههههة المتبعههههة .كمهههها جهههههةت األفههههران بمعههههدات
غسين لغازات اال تراق قبن خروجها من المدخنة.
وفي مشرود تعةية منتاج الديةل ،تم تركيب معدات الوفض االنتقا ي النبعاثات
النيتروجين بال عامن الح فاز  SCRعلى مدخ نة فرن و دة من تاج اله يدروجين
القا مة ،كما يتم التأكيد على اسههههههتودام الغاز الطبيعي كوقود ،وضههههههبط ظروف
عمن الفرن لاههمان خفض انبعاثات المركبات العاههوية الطيارة  ،VOCوأول
أكسههههيد الكربون  ،COوالملوثات الهوا ية الوطرة ،بطريقة مماثلة لفرن التفحيم
الجديد.
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✓ إجراءات خفض االنبعاثات الهاربة Fugitive Emissions
تنطلهههق االنبعاثهههات الهاربهههة مهههن منظومهههة أوعيهههة الفحهههم نتيجهههة عمليهههات الفهههتح
والتنفهههيس والتصهههفية أثنهههاا عمليهههات التبهههدين الدوريهههة بهههين األوعيهههة لتفريغهههها
مههههن الفحههههم ،باإلضههههافة ملههههى منظومههههة تبريههههد األبوههههرة المنطلقههههة مههههن أوعيههههة
الفحههههم .1ولتوفيههههف كميههههة انبعاثههههات المركبههههات العاههههوية الطيههههارة ،VOC
وأول أكسههههيد الكربههههون  ،COوالملوثههههات الهوا يههههة الوطههههرة  HAPالمحتملههههة
تعهههههدت مدارة المصههههفاة بالقيههههام بتعههههدين منظومههههة أوعيههههة الفحههههم بحيهههه يههههتم
خفهههض ضهههغط الوعهههاا ملهههى أدنهههى مهههن  2رطن/البوصهههة المربعهههة قبهههن البهههدا
بعمليههة التنفههيس ملههى الهههواا الجههوي تمهيههدا ا لفههتح الوعههاا وتفريغههه مههن الفحههم.
وهههههي طريقههههة متطههههورة ومصههههنفة فههههي قا مههههة أفاههههن الممارسههههات الممكنههههة
لوفهههههض انبعاثهههههات منظومهههههة أوعيهههههة الفحهههههم .كمههههها تعههههههدت مدارة المصهههههفاة
باسههههتودام ميههههاع جديههههدة ونظيفههههة فههههي عمليههههات التكسههههير الهيههههدروليكي للفحههههم
بههههدف خفهههض االنبعاثهههات الهيدروكربونيهههة مهههن منظومهههة معالجهههة ميهههاع تبريهههد
أوعية الفحم.
من جهة أخر  ،تعهدت مدارة المصفاة بااللتةام بتطبيق متطلبات فقرات برنامة
كشههف التسههرل ومصههال ه  LDARللحد من انبعاثات الهيدروكربونات الهاربة
من الصمامات وموانع تسرل محاور الماوات.
✓ إجراءات خفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة
لوفض معدل انبعاثات الجسههههههيمات الدقيقة التي تنتة من عمليات تكسههههههير الفحم
ونقلههه من أسههههههفههن أوعيههة الفحم ملى مسههههههتودعههات التوةين ،ومحطههة التحميههن
والشحن ،تعهدت مدارة المصفاة بتركيب أ دث التقنيات المطبقة للحد من تطاير
جسيمات الفحم الدقيقة في و دة التفحيم الجديدة.

Coke Drum Quench System
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• نتائج تنفيذ المشروع
أظههههرت نتههها ة تقيهههيم األثهههر البيئهههي لمشهههرود تطهههوير مصهههفاة بهههاين بينهههد أن
البحـث األول

اإلجههههرااات الجديههههدة المطبقههههة فههههي المصههههفاة ينههههتة عنههههها خفههههض مهههههم فههههي مجمههههالي
انبعاثهههههات أكاسههههههيد النيتههههههروجين ،وأول أكسهههههيد الكربههههههون ،والمركبههههههات العاههههههوية
الطيهههارة ،وثهههاني أكسهههيد الكبريهههت ،والجسهههيمات الدقيقهههة يصهههن ملهههى  550طهههن فهههي
السهههنة ،مضهههافة ملهههى خفهههض الملوثهههات الهوا يهههة الوطهههرة بمقهههدار  5طهههن فهههي السهههنة.
كمهههها أكههههد التقريههههر علههههى اسههههتمرار تصههههنيف المصههههفاة فههههي قمههههة قا مههههة المنشههههآت
الملتةمة بمتطلبات قانون الهواا النظيف في والية مينيسوتا األمريكية.
أمههههها الةيهههههادة المتوقعهههههة فهههههي انبعاثهههههات األمونيههههها المسهههههتودمة فهههههي منظومهههههة
الوفهههههض االنتقههههها ي ألكاسهههههيد النيتهههههروجين فهههههي األفهههههران فكانهههههت ضهههههمن الحهههههدود
المسههههمو ة التههههي ال تههههؤدي ملههههى تشههههكن الههههدخان الاههههبابي المنطلههههق مههههن المههههداخن،
والبي يتسبب في تغيير الرتية.
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اخلالصة واالستنتاجات
تعتبر صناعة تكرير النفط من الصناعات الحيوية بالنسبة لكافة الدول الصناعية
منها والنامية ،نظرا ا ألهمية منتجاتها كسلع ضرورية ال يمكن االستغناا عنها الستمرار
الحياة العصههرية .كما تكتسههب هبع الصههناعة أهمية خاصههة بالنسههبة للدول األعاههاا في
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" نظرا ا العتماد معظمها على تصدير
المنتجات النفطية كأ د خيارات تحسين القيمة الماافة للنفط الوام.
شهههدت الدول األعاههاا في منظمة األقطار العربية المصههدرة للبترول "أوابك"
وباقي الدول العربية منب ثمانينيات القرن المنصههههههرم تطورا ا ملحوظا ا في الوعي العام
بأهمية تطوير هبع الصهههناعة واالرتقاا بأدا ها من خالل تنفيب مشهههاريع تطوير مصهههافي
النفط ومعادة تأهيلها ،مما سهههههههاهم في تعةية التةامها بمتطلبات التشههههههريعات البيئية،
والوصول بها ملى المستويات العالمية.
تاهههمنت هبع الدراسهههة شهههر ا ا لبعض األمثلة العملية لمشهههاريع خفض انبعاثات
صههههههناعة تكرير النفط التي تم تنفيبها في بعض الدول األعاهههههههاا في منظمة األقطار
العربية المصههههههدرة للبترول "أوابك" ومناطق العالم األخر  .كما اسههههههتعرضههههههت أهم
التقنيات التي يمكن أن تساهم في خفض معدل انبعاثات المصافي .وقد توصلت الدراسة
ملى االستنتاجات والتوصيات التالية:
 .1تصههنف صههناعة تكرير النفط بأنها م د الصههناعات الملوثة للبيئة ،مال أنه يمكن
تحقيق ن تا ة مي جاب ية ع ند ات واذ مجرااات التحكم باالنب عا ثات التي تطلق ها ب ما
يتوافق مع متطلبات التشريعات البيئية.
 .2إن غياب تطبيق إجراءات التحكم بانبعاتات مصةةةةةافي النفط يمكن أن يؤدي إلى
تشةةةةةةةكل الرواهة الكريهة التي تسةةةةةةةبب إزعا التجمعات السةةةةةةةكنية المجاورة
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للمصةةفاة ،وخصةةوصةا ً في الفترات التي يرتفع فيها تركيز االنبعاتات في الهواء
الجوي عندما تكون سرعة الرياح منخفعة.
البحـث األول

 .3من التحديات الكبيرة الناشههههئة عن الاههههغوط التي تفرضههههها التشههههريعات البيئية
تسهههتوجب أن تقوم كن مؤسهههسهههة صهههناعية بتأسهههيس نظام إلدارة شهههؤون البيئة،
يساعدها على تنفيب المهام المطلوبة بسهولة.
 .4من لتلبية متطلبات التشهههههريعات البيئية انعكاسهههههات ميجابية على مصهههههافي النفط،
فعلى الرغم من األعباا المالية التي تتحملها المصههههههفاة لتركيب معدات التحكم
باالنبعاثات ،مال أن هبع اإلجرااات يمكن أن تسهههاهم في تحسهههين الربحية ،وذلك
من خالل اسهههترجاد الغازات الهيدروكربونية المتسهههربة ملى البيئة ،واالسهههتفادة
منههها كوقود بههدالا من طر ههها ملى الهواا الجوي أو رقههها ،عالوة على القيمههة
المعنوية التي تكتسهههههبها المصهههههفاة لد الجمهور والتجمعات السهههههكنية المجاورة
نتيجة التةامها بتلبية متطلبات تشريعات ماية البيئة من التلوث.
 .5ال يمكن ل جرااات الفنيههة وتطوير المعههدات أن تحقق األهههداف المرجوة من
خطط خفض االنبعاثات في المصهههههافي مذا لم تترافق مع تحسهههههين الوعي البيئي
والمسههههههتو الفني للعاملين في المصههههههفاة ،من خالل االهتمام ببرامة التدريب
المسههههههتمر لل عاملين في مصهههههههافي النفط لتطوير أدا هم في عمل يات التشههههههغ ين
والصههههيانة ،والسههههيطرة على الحوادث الطار ة التي ينتة عنها طرح االنبعاثات
الغازية ملى البيئة.
 .6ضههههههرورة تنسههههههيق الجهود بين الدول األعاهههههههاا في منظمة األقطار العربية
المصهههههدرة للبترول "أوابك" لتعةية التعاون وتبادل الوبرات المحلية واإلقليمية
في مجال مراقبة جودة الهواا ،وتقييم أسهبال التلوث ،واختيار التقنيات المناسهبة
للتحكم باالنبعاثات ،ومعداد الوطط والبرامة الوطنية لتوفيض االنبعاثات .
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 .7ضههرورة مشههرا الجمهور في عمليات تقييم األثر البيئي لمصههافي النفط القا مة،
وعمليات منح تراخيص منشاا المصافي الجديدة أو تطوير المصافي القا مة.
 .8يعتمد نجاح عملية معداد قا مة جرد االنبعاثات على مد دقة البيانات المتعلقة
بالغازات التي تطر ها المصههههافي .وقد يكون معداد القا مة مهمة سهههههلة فيما لو
توفرت قاعدة بيانات ملكترونية في مواقع عمليات المصفاة.
 .9الحاجة ملى دعم األبحاث العلمية والدراسات الميدانية المتوصصة بتحديد األثر
البيئي للمنشهههآت الصهههناعية بشهههكن عام ،ولمصهههافي النفط بشهههكن خاص ،بحي
تتناول المواضيع التالية:
✓ دراسههة ا ثار الصههحية النبعاثات المصههافي في المنطقة ومعداد م صهها يات
وبيانات عن الحاالت المرضههههههية غير العادية ،بهدف تقديمها ملى الجهات
المعنيهههة لالسههههههتفهههادة منهههها في تحهههديهههد أولويهههات تطبيق قرارات توفيض
االنبعاثات.
✓ تطوير وسا ن تحديد مصادر االنبعاثات التي تطلقها مصافي النفط ،واختيار
المواقع المناسبة لتركيب معدات التحكم والمراقبة.
✓ المسهههههههاهمة في تطوير التشههههههريعات المتعلقة بتحديد المعدالت القصههههههو
المسهههمو ة لكمية االنبعاثات التي تطر ها مصهههافي النفط ،وبما يتناسهههب مع
الواقع البيئي وجودة الهواا في المنطقة ،مع األخب بعين االعتبار االنب عاثات
التي تطر ها المنشآت الصناعية األخر المجاورة للمصفاة.
✓ ترتيب األولويات في عملية معداد البرامة الوطنية لتوفيض االنبعاثات تبعا ا
لحجمها وتأثيرها على صحة المواطنين وسالمة البيئة.
 .10ضههههرورة الحرص عند منشههههاا مصههههفاة جديدة على معداد دراسههههة لتقييم األثر
البيئي قبن منح ترخيص اإلنشهههاا ،والتأكد من اختيار الموقع المناسهههب بعيدا ا عن
التجمعات السكنية والمناطق المكتظة بالمنشآت الصناعية ،مع ضرورة التركية
انبعاثات صناعة تكرير النفط ،مصادرها وطرق معالجتها
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على اختيار تقنيات التكرير المتطورة وعدم السهههماح ما أمكن بإنشهههاا الو دات
التي تتمية بارتفاد معدل انبعاثاتها ،وذلك عندما يتوفر ال بدين األفاهههههههن تقنيا ا
واقتصاديا ا وبيئيا ا.
البحـث األول

 .11متابعة االهتمام بنشر وتنمية الوعي العام بمشكالت التلوث البيئي وانعكاساتها
على صهههههحة اإلنسهههههان والبيئة ،من خالل التركية على تنظيم الندوات واللقااات
العلمية ،وتبادل الوبرات في هبا المجال.
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻵﻓﺎﻕﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻟﻠﻄﻠﺐﻋﻠﻰﺍﻟﻨﻔﻂﰲﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻷﻋﻀﺎء

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016 – 2000ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  .2050ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2016 – 2000ﻭﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﺯﻣﻨﻴﺘﻴﻦ .ﻭﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
) (2007 – 2000ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
) (2015 – 2008ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ
 2040ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
 1ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻫﻲ :ﺍﻟﺻﻳﻥ ،ﺍﻟﻬﻧﺩ ،ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ ،ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ ،ﺍﻟﻔﻠﻳﺑﻳﻥ ،ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ ،ﻭﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ.
1
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040

ﺍﳉﺰءﺍﻷﻭﻝﺍﻷﻭﺿﺎﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 -1ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ،
البحـث الثاني

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ( ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015 – 2000ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  .%3.7ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (1ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(1
ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  %9.5ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ
ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10.8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  33.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ  %17.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %30.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) (OECDﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 37.9
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  48.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %60.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
) (%45.1ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

2
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) ( 1
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ ( 2011
ﺍﻟﺻﻳﻥ
ﺍﻟﻬﻧﺩ
ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ
ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻣﻧﻬﺎ :ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﺑﻘﻳﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

2000

2005

2010

2015

4,915.5
2,656.2
1,228.2
484.1
578.5
329.4
205.7
378.2
10,775.8
63,100.9
37,920.0
25,180.9

7,766.4
3,676.8
1,547.2
617.7
754.1
412.3
287.1
476.7
15,538.3
76,089.2
42,360.4
33,728.8

13,133.4
5,421.9
2,045.3
730.6
906.0
524.6
390.0
593.4
23,745.2
91,329.7
44,686.5
46,643.2

19,061.9
7,512.0
2,674.9
889.1
1,042.9
698.7
519.8
767.7
33,167.0
108,119.6
48,749.3
59,370.3

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭstart=2000&http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?end=2015 :

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(1
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ (2011
25000

20000

2015

2010

2005

2000

15000

10000

5000

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭstart=2000&http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?end=2015 :

3
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2015 – 2000
 ﺍﻟﺼﻴﻦ:ﺳﺠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺇﺫ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  4.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
البحـث الثاني

 2000ﺇﻟﻰ  19.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %7.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %17.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻦ  3701ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  13572ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺼﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ  10316ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺇﻟﻰ  14717ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 32758
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  37999ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (2ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(2
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(2
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ (2011
2000
2015
ﺍﻟﺻﻳﻥ

3,701

13,572

ﺍﻟﻬﻧﺩ

2,521

5,730

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

5,806

10,385

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

3,502

4,706

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

9,228

15,347

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ
ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

4,227
2,650

6,938
5,667

ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

16,146

25,312

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

10,316

14,717

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

32,758

37,999

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?end=2015&start=2000 :

4
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(2
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
)ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ (2011
40,000

2015

35,000

2000

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭhttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?end=2015&start=2000 :

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻮﻝ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  (1)2017ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2010
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  %7.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  %6.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %6.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺆ ﻟﻴﺒﻠﻎ  %6.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2017ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %6.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﻋﺎﻡ  .2019ﻭﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ  %3.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  %3.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺒﻠﻎ  %3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2017ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﻋﺎﻡ .2019
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ  (%6ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
5

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﻓﺦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻓﺦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮﻝ ،ﻭﻫﻲ :ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﻄﻴﺌﺔ
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻓﺘﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ).(2
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .ﻭﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻭﺭﺍء ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻫﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﻭﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺤﻔﻮﻑ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ .ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
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ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻳﻜﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻥ ﺟﻴﺎﺑﺎﻭ Wen
 Jiabaoﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫﻮ "ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﻭﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ" .ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺍﻵﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2007ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻀﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ).(2008-2007
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ  %48ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ
ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ
ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  %15ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ :ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ
ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ؟ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻵﻥ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺷﻴﻜﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺸﻮء ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ) .(3ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
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ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ) ،(soft powerﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺳﻴﻮﻱ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ،(AIIBﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﺻﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ
ﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺆﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻢ ).(4
ﻭﻳﻠﺨﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ).(5
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻴﻨﺒﻨﻎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺩﺍﻓﻮﺱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ  38ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-1950ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺍﻥ ﻛﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5000ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  3000ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﻜﺘﻤﻼ ،ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 11000ﻭﺭﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  260ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺫﻛﺮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻴﻨﺒﻨﻎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺟﺬﺑﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﻛﺜﺮ  1.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  %30ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻗﺪ
8
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺃﺻﺒﺤﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،2016
ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑـ  %71ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ.
ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
 8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺃﻥ ﺗﺠﺘﺬﺏ  600ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ  750ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﺍﺡ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑـ  700ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﻴﺴﻤﺢ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﻧﻤﻴﻨﺒﻲ ).(Renminbi
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ" ،ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻋﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺃﻁﻠﻘﺖ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
) .(6ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺗﺼﻮﺭﺍ
ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ).(7
 ﺍﻟﻬﻨﺪ:ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  7.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ  2521ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  5730ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺳﻴﻬﺒﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 %7ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺠﻞ  %7.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺳﻴﻌﺎﻭﺩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻟﻴﺒﻠﻎ  %7.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2017
ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %7.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﻋﺎﻡ .2019
البحـث الثاني

 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ:ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  1.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ  5806ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  10385ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %4.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2015ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %5.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %5.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2017ﻭﺳﻴﺴﺠﻞ %5.5
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻭﻋﺎﻡ .2019
 ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ:ﻟﺪﻯ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺭﺍﺑﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  579ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  1043ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ  9228ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ
 15347ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺿﺌﻴﻞ ﺑﻠﻎ  %0.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﻧﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻳﻘﺪﺭ
ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 %3.4 ،%3.3 ،%3.2ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  2019 ،2018 ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ:ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  484.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  889.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  %2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  4706ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
 3502ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺣﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  %4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %4.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %5.8 ،%5.5 ،%5.2ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ  2019 ،2018 ،2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ:ﺗﻤﺘﺎﺯ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ  25312ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  16146ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.8ﺳﻨﻮﻳﺎ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2015-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  378.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ 767.7
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
 ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ:ﺣﻘﻖ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  329.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  698.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ  4227ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ  6938ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ.
 ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ:ﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ.
ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  2.5ﻣﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  519.8ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  205.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ  2650ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ 5667
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
 -2ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ) (8ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2050ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ  17.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ
 36.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  61.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2050
 ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻣﻦ  7.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  17.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  42.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
 ﺻﻌﻮﺩ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2050ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ  2.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ 5.5
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  12.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2050
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2050ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  884ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  1.8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  4.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻔﺰ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2050ﻭﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
 695ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  1.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2030
ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  3.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
13
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2050ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  990ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  1.8ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  3.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻌﺪ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2050ﻭﺳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  509ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
البحـث الثاني

 2014ﺇﻟﻰ  1.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ 3.4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2030ﻭ .2050ﻭﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  747ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  1.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  3.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050
 -3ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ:
ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ،
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ( ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺇﺫ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) ،(2015-2000ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  .%1.2ﻭﻭﺻﻞ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  3.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ
 %46.7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  %47.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2000ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (3ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(3
14
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(3
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ(
2000

2015

1269.7
1053.5
211.5
138.3
62.7
77.9
77.6
23.4
2914.7
6116.8

ﺍﻟﺻﻳﻥ
ﺍﻟﻬﻧﺩ
ﺍﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ
ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭstart=2000&http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2015 :

1379.1
1311.1
257.6
188.9
68.0
100.7
91.7
30.3
3427.4
7346.7

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(3
ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻋﺎﻣﻲ  2000ﻭ 2015
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ(
1400
1200

2015

1000

2000

800
600
400
200
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺍﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

0

ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.3
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻴﺸﻜﻞ  %18.8ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ
15

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "

207

208

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ  %20.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺳﺠﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ %1.5
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ  1.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴﻤﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %17.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ %18.8
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
البحـث الثاني

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ) ،(%2.1ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) ،(%1.7ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) ،(%1.3ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ )،(%1.1
ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) .(% 0.5ﻭﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) 257.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ( ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ) 188.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ( ،ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ) 100.7ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻧﺴﻤﺔ( ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 91.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ( ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) 68ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ( ،ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 30.3ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻧﺴﻤﺔ(.
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،
ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺍﳉﺰءﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺇﻧﺘﺎﺝﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙﺍﻟﻄﺎﻗﺔﰲﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 -1ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ .ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ 32.6
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  42.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
16
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 1706.7
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .(9) 2016ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻭﻫﻲ .%2.5
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(4
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ %3.3
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  15.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  25.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %1.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ :ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﻬﻨﺪ ) 4.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 4.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 3.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) 3.3ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) 0.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺑﺮﻣﻴﻞ(.

ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(4
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ2016 - 2000 ،
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ(
2015
2010
2005
2000
15.2
5.3
5.1

15.6
5.9
4.2

23.2
5.8
4.2

25.7
4.8
3.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

3.1
5.3
34.6
1374.4
244.0
1130.4
2.5

4.4
3.7
41.7
1642.4
237.9
1404.5
2.5

4.4
3.6
42.5
1691.5
244.5
1447.0
2.5

4.4
3.6
42.1
1706.7
244.5
1462.2
2.5

2.0
4.5
32.6
1300.9
256.2
1044.7
2.5
)(%
اﻟﻤﺼﺪرBP, Statistical Review of World Energy, 2017 :
17
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4.7
3.3
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 -2ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.5ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  7.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ  6.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .(10)2000ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (5ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ) .(4ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﻼﺣﻈﺘﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﻫﻤﺎ:

البحـث الثاني

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(5
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2016 - 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺼﺪر:

2000

2005

2010

2015

2016

178

300

389

468

479

337
722
6676
74934
21536
53398
8.9

389
757
6921
81908
19883
62025
8.4

322
717
7390
83251
18527
64724
8.9

362
699
7555
91704
23596
68108
8.2

333
705
7253
92150
23122
69028
7.9

3257
726
1456

)(%

3642
737
1096

4077
882
1003

4309
876
841

3999
856
881

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(4
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2016 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
5000
4000
3000
2000
1000

2016
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ
اﻟﻤﺼﺪر:
18

2015
ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

2010
ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ
ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

2005
ﺍﻟﻬﻧﺩ

2000
ﺍﻟﺻﻳﻥ

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺇﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﺎء ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  75ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﺇﻟﻰ  92.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﺇﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  %1.6ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ  %8.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %7.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻧﺼﻒ ) (% 55.1ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 3.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  %4.3ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ
ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ :ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ،
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ .ﻭﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
) 881ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ) 856ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 705ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) 479ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 333ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.
 -3ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ:
 ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.5ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ( ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ،%0.2
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ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "

211

212

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  .%4.6ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ  28.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  88.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  %15.4ﺇﻟﻰ %33.1
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (6ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(5
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(5
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻋﺎﻣﻲ  2000ﻭ 2016
)ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
70000

2016

60000

2000

50000
40000
30000
20000
10000

ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

0

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭBP, Statistical Review of World Energy, 2002, 2017. :
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12389
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349
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ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(6
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
)ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭBP, Statistical Review of World Energy, 2002, 2017. :

)(%

ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ

ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

4816

ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺍﻟﻔﺤﻢ

2000

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

12.7

34318

30027

64345

8181

777

193

68

874

821

681

906

3862

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

65.6

56606

18341

74947

49135

400

428

271

355

108

1259

8272

38042

ﺍﻟﻔﺤﻢ

9.8

2918

8973

11891

1167

0

0

0

0

26

0

173

968

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

2016

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

35.6

11919

6362

18281

26.7

3002

5424

8426

2247

6

33.1

155583

111034

266617

84

6507

42

16

155

66

1996

1301

843

2486

1671

3516

584

88237

275

2

62

56

8

52

331

14537

5284

1729

61885

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %50ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2000ﺇﻟﻰ  %55.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ
 3.6ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  49.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  14ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %31.5ﺇﻟﻰ  .%65.6ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %22.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ )(%50.8
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %7.7ﺇﻟﻰ  .%16.8ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ،
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ ،ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ )*( ﻣﻦ  9.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  21ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻦ  %34.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %23.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %13.6ﺇﻟﻰ
 .%23.7ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %6.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﺇﻟﻰ  %13.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ  %2.8ﺇﻟﻰ .%4.8

22

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  8.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  2.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻐﺖ  %9.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %9.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ
 %6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %12.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ %1.1
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %8.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ 6.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %6ﺇﻟﻰ  %7.4ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ %13.5
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %35.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
 %81.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  %8.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %28.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ
23
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻣﻨﻬﺎ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ
) (%26.7ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺇﺫ ﺗﺼﺎﻋﺪ
البحـث الثاني

ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %13.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻣﻦ  155ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ  %9.8ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ  %0.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2000ﺇﻟﻰ  %1.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ:ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.4ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %4.9ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  10.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  22.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ 2016

).(11

ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  %13.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %23.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻣﻦ  %62.7ﺇﻟﻰ  %47.9ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.3ﺇﺫ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ  48.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  46.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  18.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  27.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (7ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(6
24
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺼﺪر:

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(7
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2016 - 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
2010 2005 2000

2015

2016

9795
3319
1411
411
1122
313
337
690
17398
88722
46596
42126
19.6

12354
4164
1592
505
1355
398
407
814
21589
95003
45785
49218
22.7

12761
4489
1615
566
1382
434
431
829
22507
96558
46217
50341
23.3

4901
2259
1139
372
763
346
171
495
10446
76946
48312
28634
13.6

)(%

7189
2606
1303
310
1015
314
258
637
13632
84678
50043
34635
16.1

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(6
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2016 – 2000 ،
)ﺍﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2016
اﻟﻤﺼﺪر:

25

2015

2010

2005

2000

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ
ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ،ﻭﻫﻮ
 .%3.6ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ :ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ :ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ .ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
البحـث الثاني

ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ:
ﺷﻬﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  16ﺑﺮﻣﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  4.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ
 12.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  2.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  4.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %2.9ﺇﻟﻰ .%4.6
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )،(2016-2000
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ )ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ﻭﻫﻮ  .%3.6ﻭﻭﺻﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2000ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  %3.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ  763ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ /ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  829ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  495ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
26
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  372ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  566ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  ،%5.9ﻭﻫﻮ
ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  171ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  431ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻠﻎ  %1.4ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ  434ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  346ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2016-2000
 -1ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ:
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  3.8ﻣﺮﺓ ﺇﺫ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  16.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 61.9
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﺭﺑﻊ ) (23.2%ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %9ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻟﻢ
ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ" ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %60.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %61.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2016-2000ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %22.3ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ) (50.8%ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺳﺠﻞ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ
البحـث الثاني

 4.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  12.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ  %29.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %19.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2016
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ %6.8
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %13.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻋﺎﻝ ﺑﻠﻎ  %10.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  5.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %6.7ﺇﻟﻰ
 .%8.5ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  %8.9ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %28.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻋﺎﻝ ﺑﻠﻎ  %13.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻴﻘﻔﺰ ﻣﻦ  488ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  3.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ  %3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ %6.2
28
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻛﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %1.1ﺇﻟﻰ  %6ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺴﺪ  %2.8ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2016
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﺇﺫ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %17.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 13
ﻣﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ  76ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  968ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ  %0.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ %8.1
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ
) ،(12ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ:
 -1ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﺃﺩﻯ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺩﻯ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
 -2ﻛﺴﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ:
ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ" ﺧﻄﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻘﻒ
ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ  20ﺟﻬﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  .2035ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺐ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ،ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ.
29
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 -3ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ:
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %10ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2020ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ  11ﻣﻔﺎﻋﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻄﺎﻗﺔ  11ﻏﻴﻐﺎﻭﺍﻁ.
 -4ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ:
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺟﺰءﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
البحـث الثاني

ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  54ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2013
ﻭﺗﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  15ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2030
 -5ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:
ﺇﻥ  4ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﺿﺨﻢ  12ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ  100ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2014ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 -6ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ:
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2013ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء "ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ" ،ﻭ"ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ" .ﻭﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﻢ "ﺣﺰﺍﻡ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ" .ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ .ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺗﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء
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ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ،ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ،ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ
ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ.
 -7ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻁﻤﻮﺣﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ  1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ.
 -2ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ:
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %5.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  6.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ
 14.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %3.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %5.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2000ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %5.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  8.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ
ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ
 %54.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %56.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %4.2ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  4.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  %31.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %29.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 916
ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  470ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻦ  %7.5ﺇﻟﻰ .%6.2
ﻭﺗﻜﺮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.3ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  584ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  349ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
البحـث الثاني

 ،2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻣﻦ  %5.6ﺇﻟﻰ  .%4ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻘﺪ
ﻅﻠﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻋﻨﺪ  %1.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2000ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %5.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  72ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  173ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﺇﺫ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺇﻟﻰ  331ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ  %2.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ.
 -3ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ:
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1.9
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻁﺮﺃ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ( ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺇﺫ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %53.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %41.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %29.3ﺇﻟﻰ  ،%19.4ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %14.6ﺇﻟﻰ .%35.8
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ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %10ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻣﻦ  275ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.2ﻟﻴﺒﻠﻎ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  681ﺃﻟﻒ ﺏ
ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  552ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  66ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺇﻟﻰ  52ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016
 -4ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ:
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ .ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %55.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %47.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.8ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ 763
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺣﺼﺘﻪ
ﻣﻦ  %29.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %35.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  370ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ
 874ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %12.5ﺇﻟﻰ  %13.3ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻠﻎ
 %5.3ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  157ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 355
ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻣﻦ  %2.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %0.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  %2.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 -5ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ:
ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %43.3ﺇﻟﻰ  ،%38.9ﺑﻴﻨﻤﺎ
البحـث الثاني

ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %48.2ﺇﻟﻰ  .%36.5ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰﺕ ﻣﻦ  %4.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %20ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  %4ﺇﻟﻰ  .%4.2ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ .%0.3
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ  849ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺟﺎء
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  777ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 368
ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ  829ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 494
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺳﺠﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺇﺫ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %15.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  38ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  400ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ .ﻛﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  84ﺃﻟﻒ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻤﻬﺎ  6ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
34

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 -6ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ:
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﺫ
ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  %40.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %44.7ﺇﻟﻰ  .%33ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ  %9.5ﺇﻟﻰ %9.3
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ .ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %4.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ %6.5
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ  %0.7ﺇﻟﻰ .%1.6
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  845ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ
ﻥ ﻱ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  566ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  372ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘﺪ
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.6ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  341ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  821ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻠﻎ
 %6.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺇﻟﻰ  108ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  40ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
 80ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  155ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺇﺫ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  26ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016

35

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "

227

228

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 -7ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ:
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻔﺮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
ﻭﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻳﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻠﺚ ) (32.9%ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺇﻟﻰ 428
البحـث الثاني

ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ  %5.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻣﻦ  171ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  422ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ  289ﺃﻟﻒ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %21.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ  193ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ  %14.6ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
 2ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ.
 -8ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ:
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) ،(2016-2000ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ  456ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  843ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ
ﻥ ﻱ .ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺴﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %73.1ﺇﻟﻰ  %47.4ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  434ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ  %18.9ﺇﻟﻰ  %32.1ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ
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 %7.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  86ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  271ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  %7.9ﺇﻟﻰ  %5ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻐﻄﻲ  %8.1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻐﻄﻲ .%7.4
 -4ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.8ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ
ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  8.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ) .(7ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  .2000ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2005ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2010ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ.

ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(8
ﺗﻄﻮﺭ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 - 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
2015
2010
2005
2000

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (5واﻟﺠﺪول ).(7

2016

)(3932
)(1880
153
)(310
)(837
)(314
79
85

)(6153
)(2582
)(315
)(411
)(822
)(313
52
67

)(8277
)(3282
)(589
)(505
)(966
)(398
)(85
)(97

)(8027
)(3283
)(787
)(517
)(876
)(399
)(60
)(132

)(8762
)(3633
)(734
)(566
)(903
)(434
)(98
)(124

)(6956

)(10477

)(14199

)(14081

)(15254

229

230
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(7
ﺗﻄﻮﺭ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻹﺳﺗﻬـﻼﻙ

البحـث الثاني

ﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (5واﻟﺠﺪول ).(7

ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﻣﻦ  3.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺸﻜﻞ  %57.4ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ .ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﻦ  1.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  3.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ  903ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ )734
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ) 566ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ) 434ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 124ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 98ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.

38
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 -5ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ:
 ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ:ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ  10.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  22.6ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ %13.1
ﺇﻟﻰ  .%23.2ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ) .(8ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ
ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻫﻲ:
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(9
ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
2016 2015 2010 2005 2000

ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺼﺪر:

)(%

5407
2219
1127
134
899
398
8
572
10764
82016
44448
37568
13.1

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .

7745
2558
1057
269
1078
280
11
522
13520
86569
45139
41430
15.6

11604
3703
1141
277
1230
264
159
582
18960
92586
45071
47515
20.5

14306
4307
1155
392
1252
271
159
612
22454
96992
44073
52919
23.2

14177
4620
1155
392
1235
271
163
612
22625
97430
44105
53325
23.2

231

232
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(8
ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
25000

20000

15000

10000

البحـث الثاني

5000
ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

0

2016
اﻟﻤﺼﺪر:

2015

2010

2005

2000

BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .

 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ:ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ .ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  5.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ  14.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 8.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ  %56.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2016-2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %6.6ﺇﻟﻰ .%14.6
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  4.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺪ  %15.6ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻦ  %2.7ﺇﻟﻰ .%4.7
40
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ:ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ،ﻭﻫﻲ :ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ .ﻭﺑﻠﻎ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) 336ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ) 258ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 155ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(،
ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 40ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) 28ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( .ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) 28ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ﺛﻢ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ
ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ .ﻭﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) 1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ( ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ) 1.15ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ( ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 612ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ) 271ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 163ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.
 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ:ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
 398ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  271ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ
ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  44.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  44.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻦ  26.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  30.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
 ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ:ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ  %3.4ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻫﻮ
41
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 19.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (10ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(9
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(10
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 - 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
2016 2015 2010 2005 2000

البحـث الثاني

4067
ﺍﻟﺼﻴﻦ
2039
ﺍﻟﻬﻨﺪ
987
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
158
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
751
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
305
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
8
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
452
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
8767
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
67967
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
39346
ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
28621
ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
12.9
)(%
اﻟﻤﺼﺪرBP, Statistical Review of World Energy, 2017 . :
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39883
34138
15.2

8408
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75257
37191
38066
20.0

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(9
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ2016 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

10684
4561
836
257
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212
145
508
18335
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41940
22.9
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BP, Statistical Review of World Energy, 2017 .
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ 1.3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  3.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ
 11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ  %88.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 987
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  885ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  140ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ  270ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻦ  751ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ) 537ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
) 242ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ) 216ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ) 148ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.

ﺍﳉﺰءﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 -1ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺇﺫ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  6.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  17.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻦ  %10.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %16.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(10
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(11
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2015 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

2005
5576.1
1974.2
608.1
574.5
954.9
388.6
154.5

2000
2185.4
1665.6
504.9
292.7
774.9
349.0
130.1

2015
899.7
563.7
661.7
304.4
359.9
210.1
337.0

2010
1353.2
295.7
372.7
213.7
8.9
143.0
291.2

2007
1320.8
382.4
337.1
260.0
27.7
97.8
248.0

2005
3037.1
536.5
330.1
230.5
115.3
31.4
148.9

2000
777.8
445.9
274.5
192.7
90.9
39.3
126.1

2015
7616.2
4284.1
377.5
206.3
867.9
235.4
0.0

2010
4773.2
3285.3
395.3
149.8
851.1
182.8
0.0

2007
3280.6
2395.6
298.2
177.9
801.0
203.9
0.0

2005

2539.0

1437.7
278.0
344.0
839.6
357.2
5.6

2000

1407.6

1219.7

230.4

100.0

684.0

309.7

4.0

ﺍﻟﺻﻳﻥ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ

2007
4601.4
2778.0
635.3
437.9
828.7
301.7
248.0

ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

2010
6126.4
3581.0
768.0
363.5
860.0
325.8
291.2

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
2015
8515.9
4847.8
1039.2
510.7
1227.8
445.5
337.0

ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

)(%

139.9

1493.9

4095.3

41997.9

9.8

194.0

1784.4

5995.1

61948.5
9.7

157.4
2395.6
7314.6
50521.4
14.5

160.1

9797.6
59916.3
16.4

236.8

13824.2
67738.5
20.4

191.0
340.0
2138.2
18224.6
11.7

228.1
402.1
4657.9
28605.9
16.3

152.6
649.3
2826.4
25335.6
11.2

665.6

2819.8
29955.6
9.4

428.8

3765.3
37175.3
10.1

330.9
1833.9
6233.5
60222.5
10.4

422.1
2186.5
10653.0
90554.4
11.8

310.0
3044.9
10141.0
75857.0
13.4

825.7

12617.4
89871.9
14.0

665.6

17589.5
104913.8
16.8

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭWorld Oil Trade, 2002,2007,2012,2016 :
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(10
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ2015 – 2000 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭWorld Oil Trade, 2002,2007,2012,2016 :

ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻴﺚ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 13.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻣﻦ  %9.8ﺇﻟﻰ  .%20.4ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %3.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  2.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  %11.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ %10.1
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﺇﺫ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ  10.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 22.4
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
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ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2015-2000ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
).(2015-2000
 ﺍﻟﺼﻴﻦ:البحـث الثاني

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺇﺫ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  8.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 2.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %11.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ  5.4ﻣﺮﺓ ﻟﺘﺒﻠﻎ  7.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1.4
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﻔﺰﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ  %3.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %11.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺃﻗﻞ ﺗﻮﺍﺿﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺣﻴﺚ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  900ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  778ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﺎﺕ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﺍﻟﻬﻨﺪ:ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﺇﺫ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  4.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %2.2ﺇﻟﻰ  .%4.6ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻳﻔﻮﻕ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﺫ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ
ﻣﻦ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  4.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ %1.6
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  537ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  564ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ .ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ  %2.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﺇﻟﻰ  %6.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ:ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )،(2015-2000
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  %3.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻠﻎ
 %9.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.6ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ  684ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  868ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،2015
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  115ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  360ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ  775ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﺸﻜﻞ
ﺫﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ
ﻣﻦ  %1.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %1.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015

47

ﺩﺭﺍﺳﺔ " ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء "

239

240

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 164

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ:ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ  %4.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2015-2000ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻠﻎ %6
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ  %3.3ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ
البحـث الثاني

ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ  330ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  662ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ  230ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  378ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ  505ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ
ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ  %1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ:ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2015-2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ  331ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  191ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  666ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  429ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ  %0.6ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ:ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )،(2015-2000
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﻦ  293ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  231ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﺇﻟﻰ  511ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  304ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  %0.5ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ:ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﺫ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ  235ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
 310ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %11.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  39ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  210ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ  446ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %0.4ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
 ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ:ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2015-2000ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 337ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ  %0.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
 -2ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺳﺘﺘﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ) (2007-2000ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ) (2015-2008ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
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ﺁ -ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ):(2007-2000
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ  %35.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %30ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ )– (1
) (9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(11
ﺍﻟﺸﻜﻞ )(11
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2007 – 2000
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ(
1000
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ﻣﺎﻟﻳﺯﻳﺎ

ﻓﻳﺗﻧﺎﻡ

ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ

ﺗﺎﻳﻠﻧﺩ

ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻥ

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017 :

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻰ  2.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ 7.3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ  %36.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %32.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﺇﺫ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  340ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  649ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  %15.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %23ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2007-2000ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﻫﻲ:
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ .ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ.
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ .ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ.
ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2007-2000ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 -1ﺍﻟﻬﻨﺪ:
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2007-2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  783ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ
ﻣﻦ  %47ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %41.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ
البحـث الثاني

ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.5ﺳﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻭﺻﻞ
ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺇﻟﻰ  928ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺇﻟﻰ  222ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻣﻦ  %4.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
) 339ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ) 277ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ) 232ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.
 -2ﺍﻟﺼﻴﻦ:
ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2007-2000ﺇﺫ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %20.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  249ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  898ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ
ﻣﻦ  %11.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %19.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %21ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  232ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  878ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻭﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ 20
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  %1.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %4.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  529ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﺃﻱ  %60ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ  199ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﻭﺗﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ  78ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
 -3ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ:
ﺗﺄﺗﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2007-2000ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺠﻠﺖ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﺫ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ %14.3
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  203ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  516ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %20.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  101ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ  367ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻰ  149ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء  %81.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2007ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ  %2.7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺳﻮﺍء ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  296ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2007ﺃﻱ  %57.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻭ  %46.5ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ.
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 -4ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء  %52.7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2007ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 434ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  323ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ %5.7
البحـث الثاني

ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ  419ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %13.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  39ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  15ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﻌﻮﺩ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  %2.3ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺭﺑﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 207
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ.
ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ) 82ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ) 57ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
) 50ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻗﻄﺮ ) 36ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(.
 -5ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ:
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺇﺫ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ  195ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  21ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  %1.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %0.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻔﻠﻴﺒﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 -6ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ:
ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻠﻐﺖ  62ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻻّ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﺃﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  19ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  26ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2007ﻣﻨﻬﺎ  16ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺘﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻳﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
).(2007-2000
ﺏ -ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ):(2016-2008
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.6ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2008ﻭﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ  17.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  14.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 10.9
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ %61.4
ﺇﻟﻰ  ،%62.7ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ  20.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  19.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ
 %43.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  %55.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (12ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(12
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(12
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016 – 2000
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ(

البحـث الثاني

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(12
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016 – 2000
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺍﻟﺻﻳﻥ

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2016

2008

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ

2016

ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

2008

2016

ﺷﻣﺎﻝ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ

2008

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP, Statistical Review of World Energy,2009, 2017 :
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺩﻭﻝ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ .ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2008ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  2.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  450ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  687ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﺳﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2016-2008
 ﺍﻟﺼﻴﻦ:ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2008ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.3ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  4.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  7.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻤﺜﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ .ﻭﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ
 3.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ  %42.2ﺇﻟﻰ  %48.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  %9.2ﺇﻟﻰ  %18.7ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺩﻭﻝ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2008
ﺇﻟﻰ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ  %22.8ﺇﻟﻰ  %17.3ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
57
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺍﻟﻬﻨﺪ:ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.5ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2008ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  4.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  2.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻫﺒﻄﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ  %71.9ﺇﻟﻰ  %64.1ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2016-2008ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ
البحـث الثاني

ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  %10.8ﺇﻟﻰ  %13.8ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻠﻎ  %8.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﻭﺻﻠﺖ
ﺇﻟﻰ  653ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  349ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻋﺎﻝ ﺑﻠﻎ  %21.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  116ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  556ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺑﻠﻎ %0.9
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2008ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  4.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 4.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ %68.9
ﺇﻟﻰ  .%82.4ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  %23.8ﺇﻟﻰ  .%22.6ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ
58
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ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻌﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ.

ﺍﳉﺰءﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻟﻠﻄﻠﺐﻋﻠﻰﺍﻟﻨﻔﻂﰲﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %1.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ( ﻭ %2.1ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.8ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %1.4ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻴﺼﻞ
ﺇﻟﻰ  108.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  149.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (13ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(13
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(13
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
ﺍﻟﺼﻴﻦ

2020

2030

ﺍﻟﻬﻨﺪ
2040

ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
9.4
7.4
4.8
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
6.2
4.4
2.1
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
2.7
2.4
2.0
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
5.1
4.4
4.2
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
5.1
3.4
1.8
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
78.2
74.9
66.8
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
342.5 325.0
292.7
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
:
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ IEA, World Energy outlook, 2016
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39.8

39.2

35.4

12.2

13.7

14.3

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

2020

2030

2040

2020

2030

2040

2020

2030

2040

9.6

13.9

18.8

4.3

6.2

8.4

53.7

59.3

62.7

4.8

6.8

9.3

6.8

7.9

8.6

23.9

28.4

32.2

1.1

2.2

3.2

4.3

5.4

7.2

10.2

15.1

19.8

0.3

0.9

1.4

0.3

0.4

0.4

2.7

5.6

8.0

0.3

0.5

0.6

0.5

0.7

1.0

2.8

3.6

4.2

4.2

4.4

4.1

4.0

4.3

4.7

12.4

13.0

14.0

0.3

0.8

1.4

0.7

1.2

1.9

2.8

5.4

8.4

20.7

29.3

38.9

20.9

26.1

32.3

108.4

130.3

149.4
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(13
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0

البحـث الثاني

10.0
5.0
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻬﻧﺩ

ﺍﻟﺻﻳﻥ
0.0

2040

2030

2020

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭIEA, World Energy outlook, 2016 :

ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺇﻟﻰ  110.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  167.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2040ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2020ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2040ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺳﻴﺒﻠﻎ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺇﻟﻰ  18.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﺧﺼﻮﺻﺎ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (14ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(14
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(14
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

2020

2030

2040

2020

2030

2040

2020

2030

2040

2020

2030

2040

41.6

46.4

48.2

10.0

16.1

22.7

4.4

7.1

10.3

56.0

69.6

81.3

12.4

15.0

16.5

4.9

7.2

10.2

7.0

8.4

9.4

24.3

30.5

36.1

4.8

7.5

9.7

1.1

2.1

3.1

4.4

5.7

7.7

10.3

15.2

20.6

2.1

4.2

5.4

0.3

0.7

1.0

0.2

0.2

0.3

2.6

5.1

6.7

2.0

2.3

2.6

0.3

0.4

0.6

0.5

0.7

0.8

2.8

3.4

4.0

4.1

4.1

4.6

4.2

4.3

3.9

4.0

4.2

4.4

12.3

12.6

12.9

1.6

2.6

3.6

0.2

0.6

1.0

0.7

1.0

1.4

2.6

4.2

6.0

68.6

82.0

90.6

21.2

31.3

42.6

21.1

27.2

34.4

110.9

140.6

167.6

394.3 345.1
297.6
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭIEA, World Energy outlook, 2016. :

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(14
ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

2040

ﺍﻟﻬﻧﺩ

2030

ﺍﻟﺻﻳﻥ

0.0

2020

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭIEA, World Energy outlook, 2016. :

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2040-2020
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍء ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ
61
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ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﻣﻦ  %50.6ﺇﻟﻰ  %48.5ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﻣﻦ %49.5
ﺇﻟﻰ  %42ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺇﺫ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ  %21.6ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺛﺒﺎﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻪ
البحـث الثاني

ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ  %9.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ  %12.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ  %9.4ﺇﻟﻰ  %13.3ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ  %11.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ  %7.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺮﺍﺟﻊ
ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ  %11.4ﺇﻟﻰ  .%9.4ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺇﺫ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﻦ  %2.3ﺇﻟﻰ  ،%3.6ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ  %2.6ﺇﻟﻰ  %5.6ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2040-2020ﻭﺳﺘﻠﻌﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﺇﺫ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  %2.4ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺇﻟﻰ %2.8
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2040-2020ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ %1.5
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  23.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ
 32.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﺃﻣﺎ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  36.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  24.3ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2020
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ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺑﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2040-2020
 ﺍﻟﺼﻴﻦ:ﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 %0.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %1.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  78.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ 90.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻤﺲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ
 ،2040ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﻲ:
 ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 39.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ  35.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻬﺒﻂ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %59.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ  %45.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2040ﺃﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﺘﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺳﻴﻨﻤﻮ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  41.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  48.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %60.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ
 %53.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﺫ ﺳﺘﺴﻘﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ  %18.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ.
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %0.8ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %1.4ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  14.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ16.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %3.4ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
البحـث الثاني

ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2040
ﺇﻟﻰ  %10.7ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ  %12ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 ﺳﻴﺴﺠﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺼﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ  %6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ %7.9
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﺫ ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ  %6.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ  %5.1ﻭ %3.1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 ﺍﻟﻬﻨﺪ:ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ %3.2
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %3.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  42.6 -38.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
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ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻤﺲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ،2040
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﻲ:
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
ﺇﺫ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %48.3ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ%53.3
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 ﺳﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ  %23.9ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ %24ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.3ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  9.3ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.7ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 10.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ.
 ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺇﺫ ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  %20.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﺇﻟﻰ  %10.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﺮﺍﺟﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ  %19.9ﺇﻟﻰ  %9.2ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﻣﻦ  %5.4ﺇﻟﻰ  %7.3ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %5.5ﺇﻟﻰ  %8.3ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ(
ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫ ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻛﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %6.1ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ %8.8ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺇﺫ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ %2.2
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ  %2.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  34.4 - 32.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
البحـث الثاني

ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻤﺲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻫﻲ:
 ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ،ﺇﺫ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ.
 ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻴﺼﻞ
ﺇﻟﻰ  8.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ  9.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  %26.7ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ %27.5
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %4.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  10.3 – 8.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ
ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .%30 - %26.1
 ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﻛﺜﺎﻟﺚ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺣﺼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %22.4 -%22.3ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2040
 ﺳﺘﺘﻘﻠﺺ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  %12.9ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ  %14.7ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
 ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ(
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫ ﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %7.3ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ %10.2ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﺍﳉﺰء ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﻠﻰﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻝﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ،
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2016ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﻥ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15.5 -11.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4.6 – 2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  6 – 5.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  4.8 - 4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﻌﻮﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 7.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ) (%76.7ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ
 20.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
البحـث الثاني

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﻦ .ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %30ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  %40ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  %20ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ.
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  4.6 – 3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2040ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2.4 – 2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ .ﺃﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﺴﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  0.9 – 0.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺴﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1.3 – 0.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
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ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺃﻭﻻ :ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 .1ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2015-2000
ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﻌﺪﻝ %7.8
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  .%3.7ﻭﺃﺩﻯ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ  %17.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %30.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 .2ﺳﺠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  4.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 19.1
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %7.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %17.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 .3ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ  17.6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2014ﺇﻟﻰ  36.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  61.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2050

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
 .1ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2000ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  7.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 6.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 .2ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻧﺼﻒ ) (% 55.1ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 3.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  4.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  %4.3ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2016-2000
البحـث الثاني

 .1ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ
 28.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  88.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ
ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ  %15.4ﺇﻟﻰ .%33.1
 .2ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ  %50ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %55.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %31.5ﺇﻟﻰ .%65.6
 .3ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %22.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
ﻧﺼﻒ ) (50.8%ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %7.7ﺇﻟﻰ
.%16.8

ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 .1ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.9ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ 10.4
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  22.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %13.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %23.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 .2ﺷﻬﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
 16ﺑﺮﻣﻴﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﺫ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  4.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 12.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
 .3ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  2.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  4.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %2.9ﺇﻟﻰ .%4.6
 .4ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﻔﺰﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ  3.8ﻣﺮﺓ ﺇﺫ ﺗﺼﺎﻋﺪ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  16.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  61.9ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺭﺑﻊ
) (%23.2ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2000
 .5ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.4ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  6.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  14.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ %3.4
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %5.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 .6ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ  3.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 8.8
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﺫ
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﻦ  1.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  3.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
 .7ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺑﻤﻌﺪﻝ
البحـث الثاني

 %4.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ  10.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  22.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %13.1ﺇﻟﻰ
.%23.2
 .8ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 19.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ 2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 .1ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %7.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺇﺫ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  6.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  17.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2015ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
 %10.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %16.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 .2ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2015-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 8.5
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2000
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

 .3ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2015-2000ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  4.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %2.2ﺇﻟﻰ .%4.6

ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2007-2000
 .1ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2007ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ  %35.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %30ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2007
 .2ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2007-2000ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2007ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  783ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ  %47ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %41.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
 .3ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2007-2000ﺇﺫ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %20.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ
 249ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  898ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻣﻦ  %11.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %19.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  %1.4ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %4.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2007
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ):(2016-2008
 .1ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.6ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2016-2008ﻭﻭﺻﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ  17.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  14.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ
البحـث الثاني

 8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  10.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ  %61.4ﺇﻟﻰ  .%62.7ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﻦ  %43.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  %55.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 .2ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2016-2008ﺑﻤﻌﺪﻝ  %7.3ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ  4.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  6.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ.
ﻭﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %9.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ  3.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ  %42.2ﻋﺎﻡ  2008ﺇﻟﻰ %48.1
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  %9.2ﺇﻟﻰ  %18.7ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 .3ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
) (2016-2008ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  4.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  2.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2008ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻫﺒﻄﺖ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
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ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ

ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ  %71.9ﺇﻟﻰ  %64.1ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2016-2008
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻣﻦ  %10.8ﺇﻟﻰ  %13.8ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 .1ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2040-2020
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  23.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  32.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﺃﻣﺎ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  36.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  24.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2020
 .2ﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  %0.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %1.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 78.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ 90.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
 .3ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2040-2020ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 %3.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %3.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  42.6 -38.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
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ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  4.6 – 3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2.4 – 2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﺃﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﺴﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  0.9 – 0.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
البحـث الثاني

ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺴﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 1.3 – 0.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ.

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺸﻜﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
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3

Martin Wolf, “Chinese finance is storing up trouble for the rest of the world”,
Financial Times, April 4, 2017, https://www.ft.com/content/da94e4e2-178711e7-9c35-Odd2cb31823a.

4

Lawrence Summers, “The US must work on its economic relationship with China”,
Financial Times, April 9, 2017, https://www.ft.com/content/abbeb10a-1b8511e7-a266-12672483791a.

5

Richard Haass, A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of
the Old Order, 2017, p 223.

6

Chinese President Xi Jinping’s keynote speech at the World Economic Forum in
Davos, Switzerland, January 17, 2017, https://america.cgtn.com/2017/01/17/fulltext-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum.

7

Lawrence Summers, “The US must work on its economic relationship with China”,
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Volume 44 - 2017 - Issue 164

Future Oil Demand in Asian Developing Countries
and its Implications for OAPEC Member Countries
Mouzaffar H. Albarazi *

Rising economic growth in developing countries in Asia, especially in
China and India, has led to a substantial increase in energy demand, which
has been directly reflected in world energy market. The study provides an
overview of the current and future economic developments of the countries
on the region which have become one of the main drivers of growth in
the global economy. The study aims to shed light on the production and
consumption of oil and other energy sources, and the refining capacity
in the developing countries in Asia. The study also aims to provide a
comprehensive overview of the oil imports of these countries according
to exporting countries and regions, including OAPEC member countries.
The study presents estimates of the demand for oil and energy in Asian
developing countries until 2040, it also provides estimates of the expected
increase in demand for oil in these countries and the potential sources for
meeting the growing needs.
The study concluded that the demand for oil in developing countries in
Asia will increase during the period 2020-2040 by 1.5-2% annually to reach
about 32-36 million b/d in 2040 compared with 24 million b/d. China will
continue to be the leader in the energy scene. India is expected to record the
highest growth in energy demand among developing Asian countries during
the period 2020-2040.
The study stresses the importance of following up closely the
developments in oil demand in Asian countries in general, and in China and
India in particular, as the substantial size of the expected increase in demand
for oil in both China and India will have a significant impact on the world
oil markets on one hand, and on the oil exports of OAPEC members on the
other.

*Senior Economist, Economics Department, OAPEC - Kuwait
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ABSTRACT
AIR Emissions From Oil Refining Industry,
Its Sources and Reduction Measures

AIR EMISSIONS FROM OIL REFINING INDUSTRY,
ITS SOURCES
AND REDUCTION MEASURES
Imad Makki
*
Air emissions from oil refining industry involves many compounds,
such as carbon monoxide, nitrogen oxides, sulphur oxides, volatile organic
compounds, particulate matters, and other harmful substances.
Environmental regulations have accelerated in recent decades. Since
then, refineries have made remarkable progress in cleaning up their direct
and indirect emissions.
The first chapter of the study explains the major air emissions and its
sources in oil refineries, while the second chapter discusses various control
techniques. Emphasis is placed on combustion control for process heaters,
and other process units, and how to choose the best available technology.
Chapter three discusses the role of national emission reduction plan
and the environment management system in improving the performance of
oil refinery in minimizing the emissions to the environment. It also reviews
the emission inventory estimation methods used to monitor the progress
toward the future reduction commitments of the refinery.
Chapter four presents some case studies to show how and what
technologies and solutions have been used in some oil refineries to reduce
emissions in OAPEC member countries and other countries in the world.
The study concluded that oil refineries can make remarkable progress
in reducing emissions by installing control systems, optimizing the process
heaters and improving energy efficiency.
* Senior Refining Expert, Technical Affairs Dept. OAPEC – Kuwait.

7

6

Volume 44 - 2018 - Issue 164

Contents
Articles
AIR Emissions From Oil Refining Industry,
Its Sources and Reduction Measures
Imad Makki - Abstract

7
7

Prospects for Oil Demand in Asian Countries
and its Impact on Oil Exports from Member States

191

Mouzaffar H. Albarazi - Abstract

8

Oil and Arab Cooperation is an Arab journal aiming at spreading petroleum and energy
knowledge while following up the latest scientific developments in the petroleum industry

Articles published in this journal reﬂect the opinions
of their authors and not necessarily those of OAPEC.

Volume 44 - 2018 - Issue 164

•
•

•
•
•
•
•

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

5

4

Volume 44 - 2018 - Issue 164

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”.

OIL AND ARAB COOPERATION

Refereed Journal Published Quarterly by the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)

2

Volume 44 - 2018 - Issue 164

Prices
Annual Subscription ( 4 issues including postage)
Arab Countries:
Individuals: KD 8 or US $25
Institutions: KD 12 or US$45
Other Countries:
Individuals: US$ 30
Institutions: US$ 50

All Correspondences should be directed to:
Editor-in-Chief of Oil and Arab Cooperation Journal

Volume 44 - 2018 - Issue 164

OIL AND ARAB
COOPERATION

Abbas Ali Al-Naqi

Editor - in - Chief
Deputy Editor - in - Chief

Abdul Kareem Kh. Ayed

Editorial Board

D. Samir El Kareish

Ahmed Al-Kawaz

Abdul Fattah Dandi

Ahmed Al-Kawaz

Saad Akashah

Emad Makki

3

Volume 44 - 2018 - Issue 164

Articles

AIR Emissions From Oil Refining Industry,
Its Sources and Reduction Measures
Imad Makki

Prospects for Oil Demand in Asian Countries
and its Impact on Oil Exports from Member States
Mouzaffar H. Albarazi

