
«أمن الطاقة العالمي: الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات 
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء»

ا�مم  بلجنة  الغاز   خبراء  لمجموعة  السابعة  الدورة  حول  تقرير 
المتحدة االقتصادية �وروبا

العربية،  الدول  لجامعة  المستديرة  الطاولة  اجتماع  حول:  موجز  تقرير 
وحكومة اليابـان وبرنامج ا�مــم المتحــدة ا�نمــــائي ”كوفيــد- 19 

في المنطقة العربية: ا�ثار وطرق االستجابة“

«علي بن ابراهيم النعيمي من البادية إلى عالم النفط»

ا�بحاث

التقارير

مراجعة كتاب

إعادة تدوير النفايات البالستيكية: فرص استثمارية وحلول بيئية
د.  يا�شر محمد cRي ب¨دادي

ال£اهر الõيتوني

م. واFل Mامد عبد المع£ي

ترcي الحم�س

âنا�شر بخي
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مجلة ف�شلية محكمة ت�شدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول 



ال�شترا∑ ال�شنوي :

البل```دان الع``ربي```ة 

لÓأaراد :

للموD�ش�شات :

 iرNالبلدان الأ

لÓأaراد :

للموD�ش�شات :

 4 اأعداد )وي�شمل اأجور البريد(

اأمريكياً دولراً   25 اأو  د. ك   8
اأمريكياً اأو 45 دولراً  12 د.ك 

30 دولراً اأمريكياً
50 دولراً اأمريكياً

ال�شتراcات با�شم : من¶مة الأb£ار العربية الم�شدرة للبترول

جمي``ع حق``وق الطب``ع محفوظ``ة ويجوز القتب``ا�ص مع ذكر ا�شم المجلة!.
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âبن �سب âي�س التحرير             علي �سبFر

âيîسر بUاf            مدير التحرير

هيÄة التحرير

عم````اد مµ```````يعبد الفتاì دنديد. �شمير ال≥رعي�س
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bواعد النûسر aي المجلة

Jعري∞ بالمجلة واهداa¡ا

النفط والتعاون العربي مéلة  a�شلية محµمة تعنى ب�شوDو¿ النفط وال¨اR وال£اbة Mيث 

العلمي aي  التعاو¿   õيõوتع اأبحاKهم  لن�شر   ÖانLوالأ  Üالعر المتخ�ش�شين  ت�شت≥£Ö نخبة من 

المéالت التي ت¨£يها المéلة، cما ت≥وم على ت�شéيع الباMثين على اإنéاR بحوKهم المبتµرة 

على  والعمل  وتعميمها  بال£اbة  المتعل≥ة  وتل∂  البترولية  والث≥اaة  المعرaة  ن�شر  aي  والإ�شهام 

متابعة الت£ورات العلمية aي مéال ال�شناعة البترولية.

çالأبحا

كافة الأبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�شول على اإ�شافات جديدة 

في حقل الفكر الإقت�شادي العربي.

Öتµوال çعة الأبحاLمرا

حول  ن�شرها  تم  درا�شات  اأو  لكتب  تحليلية  مراجعة  تقدم  التي  المقالت  بن�شر  المجلة  تقوم 

�شناعة النفط والغاز والطاقة عموماً، بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم 

الإ�شدارات المتعلقة بال�شناعة البترولية.

الت≥ارير 

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�شرها الكاتب، �شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة 

بالنفط والغاز والطاقة، كما ي�شترط ا�شتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة 

عليه لكي ت�شمح له بن�شرها في مجلتنا. واأن ل تزيد عدد �شفحات التقرير عن 10 �شفحات مع 

كافة الأ�شكال والخرائط والجداول اإن وجدت.

åëسرو• البT

ن�شر الأبحاث العلمية الأ�شيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها • 

دولياً ومكتوبة باللغة العربية.

اأن ل يتجاوز البحث العلمي المن�شور على 40 �شفحة، )متن البحث، الجداول وال�شكال( بدون • 

.word document قائمة المراجع، وير�شل اإلكترونيا كاماًل اإلى المجلة على �شكل

 • .JPEG تر�شل الأ�شكال، الخرائط وال�شور في ملف ا�شافي على �شكل

الم�شافة بين •  واأن تكون   ،12 الكتابة وبحجم  Times New Roman في  ا�شتخدام خط 

.Justified الأ�شطر 1.5. واأن تكون تن�شيق الهوام�ص الكلمات بطريقة

اأن يتم الإ�شارة الى م�شادر المعلومات  بطريقة علمية وا�شحة.• 
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عند اقتبا�ص اأي معلومات من اأي م�شدر )اإذا كانت المعلومات رقميه اأو روؤية معينة اأو تحليل • 

ما( يجب اأن ل يتم القتبا�ص الحرفي واإنما يتم اأخذ اأ�شا�ص الفكرة واإعادة �شياغتها باأ�شلوب 

الباحث نف�شه، والإ�شارة اإلى م�شدر الإقتبا�ص. اأما في حالت الإقتبا�ص الحرفي فت�شع المادة 

المقتب�شة بين عالمتي الإقتبا�ص )”...‟(.

يف�شل اأن تذكر المدن ومراكز الأبحاث وال�شركات والجامعات الجنبية الواردة في �شياق • 

العربية. باللغة  تكتب  ول  النجليزية  باللغة  البحث 

اإرفاق ن�شخة من ال�شيرة العلمية للباحث مع البحث المر�شل.• 

تعبر جميع الأفكار المن�شورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�شرورة عن وجهة نظر • 

جهة الإ�شدار ويخ�شع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.

البحوث المرفو�شة يبلغ اأ�شحابها من دون ابداء الأ�شباب.• 

تر�شل الم≥الت والمراLعات با�شم رFي�س التحرير، مéلة النفط والتعاو¿ العربي، اأواب∂،

âويµالبريدي: 13066 دولة ال õ20501 ال�شفاة- الرم :Ü .س�

 الهات∞:  24959000 -00965  اأو 00965-24959779

الفاc�س:   24959755 - 00965

oapec@oapecorg.org ترونيµالبريد الل

www.oapecorg.org âع الأواب∂ على النترنbمو
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اBراA موDلفيها ول تعبر بال†شرورة عن راأي من¶مة الأb£ار العربية الم�شدرة للبترول - اأواب∂ الم≥الت المن�شورة aي هذ√ المéلة تعµ�س 

األبحاث

التقارير

مراجعة كتاب

مéلة عربية تهتم بن�شر المعرaة والث≥اaة البترولية وتل∂ المتعل≥ة بال£اbة وتعميمها والعمل على متابعة الت£ورات العلمية aي مéال ال�شناعة البترولية

اإعادJ Iدوير النفاياä البÓ�ستيµية:

aرUس ا�ستãمارية وMلو∫ بيÄية

د.  يا�شر محمد cRي ب¨دادي

م. واFل Mامد عبد المع£ي

âنا�شر بخي

ترcي الحم�س

ال£اهر الõيتوني

»اأمن ال£اbة العالمي: الواb™ والaBا¥ الم�ست≥بلية 

»Aة وعلى الدو∫ الأع†ساbعلى اأ�سوا¥ ال£ا äا�ساµعfوال

Rال¨ا AبراN ال�سابعة لمجموعة Iو∫ الدورM رير≤J

 بلجنة الأمم المتëدI الbتüسادية لأوروبا

J≥رير موM õLو∫: اLتما´ ال£اولة الم�ستديرI لجامعة الدو∫ العربية, 

وµMومة اليابان وبرfامè الأمم المتëدI الإfماFي 

a 19ي المن£≥ة العربية: الKBار وWر¥ ال�ستجابة” “cوaيد- 

»علي بن ابراهيم النعيمي من البادية اإلى عالم النفط«

55

199

223

217

المحتويات
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«أمن الطاقة العالمي: الواقع وا�فاق المستقبلية 
واالنعكاسات على أسواق الطاقة وعلى الدول 
ا�عضاء»

البحـــــث ا�ول

* Êيتوõال£اهر ال 

* محلل طاقة – الإدارة القت�شادية، اأوابك - الكويت



1

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

1 
 

 تاساكعنالاو ةیلبقتسملا قافآلاو عقاولا :يملاعلا ةقاطلا نمأ"

 "ءاضعألا لودلا ىلعو ةقاطلا قاوسأ ىلع
 

 ةمدقم

 ةروثلا جالبنا ذنم ةیلودلا تاقالعلا يفَ امھم َادنب ةیروفحألا ةقاطلا رداصم لكشت

 تاذ لودلاف  .ملاعلا ىوتسم ىلع رداصملا كلتل ئفاكتملا ریغ عیزوتلا ببسب ةیعانصلا

 طفنلا اھسأر ىلعو ،ةیروفحألا ةقاطلا ىلع تدمتعا ةروطتملاو ةثیدحلا تاداصتقالا

 مغرلا ىلع ةلوقعم راعسأبو ةقاطلا نم اھتاجایتحا ةلباقمل دیازتم لكشب ،يعیبطلا زاغلاو

 نم اھداریتسا ىلع دمتعت اھلعج يذلا رمألا ،اھیدل رداصملا كلت ةرفو صقن نم

 نم ةیملاعلا دراوملا بلغأ رفاوتت ،لباقملابو .يلحملا بلطلا نم اھتجاح ةیبلتل ،جراخلا

 لخدلل يسیئر ردصمك اھیلع دمتعتو ، ةیمانلا لودلا ىدل ةیروفحألا ةقاطلا رداصم

 كلذلو ،دئاوعلا لضفأ ققحت تایمكبو ةلداع راعسأب اھریدصت ىلإ ىعستو ،يموقلا

 حبصأو ،ةرصاعملا ةیلودلا تاقالعلا ةدنجأ يف ةدیازتم ةیمھأ ةقاطلا نمأ ةیضق تلتحأ

 نمألاو ملسلا ددھت دق يتلا سجاوھلا نم اسجاھ لثمی اھلوح رظنلا تاھجو يف قفاوتلا

 .نایحألا نم ریثك يف يملاعلا

 نمأ موھفم يف يخیراتلا روطتلا لوانت ىلإ ،ساسألا ةجردلاب ،ةساردلا فدھت

 ةیسیئرلا داعبألاو ،ةقاطلل ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ھفیرعت لوح نیابتلاو ،ةقاطلا

 ءاضعألا لودلا ىلعو ،ةھج نم يملاعلا لورتبلا قوس ىلع اھتاساكعناو ةقاطلا نمأل

 ةلمتحملا تاراسملا سمتلت نأ ةساردلا لواحت امك ،ىرخأ ةھج نم كباوأ ةمظنم يف

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ ىلع اھتاساكعناو ةیلبقتسم ةرظن يف ةقاطلا قاوسأل

  

ول
األ

ث 
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 
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1

"أمن الطاقة العالمي:
الواقع وا�فاق المستقبلية واالنعكاسات
على أسواق الطاقة وعلى الدول ا�عضاء"

1 
 

 تاساكعنالاو ةیلبقتسملا قافآلاو عقاولا :يملاعلا ةقاطلا نمأ"

 "ءاضعألا لودلا ىلعو ةقاطلا قاوسأ ىلع
 

 ةمدقم

 ةروثلا جالبنا ذنم ةیلودلا تاقالعلا يفَ امھم َادنب ةیروفحألا ةقاطلا رداصم لكشت

 تاذ لودلاف  .ملاعلا ىوتسم ىلع رداصملا كلتل ئفاكتملا ریغ عیزوتلا ببسب ةیعانصلا

 طفنلا اھسأر ىلعو ،ةیروفحألا ةقاطلا ىلع تدمتعا ةروطتملاو ةثیدحلا تاداصتقالا

 مغرلا ىلع ةلوقعم راعسأبو ةقاطلا نم اھتاجایتحا ةلباقمل دیازتم لكشب ،يعیبطلا زاغلاو

 نم اھداریتسا ىلع دمتعت اھلعج يذلا رمألا ،اھیدل رداصملا كلت ةرفو صقن نم

 نم ةیملاعلا دراوملا بلغأ رفاوتت ،لباقملابو .يلحملا بلطلا نم اھتجاح ةیبلتل ،جراخلا

 لخدلل يسیئر ردصمك اھیلع دمتعتو ، ةیمانلا لودلا ىدل ةیروفحألا ةقاطلا رداصم

 كلذلو ،دئاوعلا لضفأ ققحت تایمكبو ةلداع راعسأب اھریدصت ىلإ ىعستو ،يموقلا

 حبصأو ،ةرصاعملا ةیلودلا تاقالعلا ةدنجأ يف ةدیازتم ةیمھأ ةقاطلا نمأ ةیضق تلتحأ

 نمألاو ملسلا ددھت دق يتلا سجاوھلا نم اسجاھ لثمی اھلوح رظنلا تاھجو يف قفاوتلا

 .نایحألا نم ریثك يف يملاعلا

 نمأ موھفم يف يخیراتلا روطتلا لوانت ىلإ ،ساسألا ةجردلاب ،ةساردلا فدھت

 ةیسیئرلا داعبألاو ،ةقاطلل ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ھفیرعت لوح نیابتلاو ،ةقاطلا

 ءاضعألا لودلا ىلعو ،ةھج نم يملاعلا لورتبلا قوس ىلع اھتاساكعناو ةقاطلا نمأل

 ةلمتحملا تاراسملا سمتلت نأ ةساردلا لواحت امك ،ىرخأ ةھج نم كباوأ ةمظنم يف

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ ىلع اھتاساكعناو ةیلبقتسم ةرظن يف ةقاطلا قاوسأل

  

مجلة النفط والتعاون العربي 
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2 
 

  ةقاطلا نمأ موھفمل يخیراتلا روطتلا :ًالوأ

 ةیلودلا تاقالعلا يف حطسلا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم ھیف رھظ يذلا تقولا دوعی

 رییغت لشرشت نوتسنو ررق امدنع ،1911 ماع يف ىلوألا ةیملاعلا برحلا لبق ام ىلإ

 ،محفلا نع الدب طفنلا ىلإ ةیناطیربلا ةیكلملا ةیرحبلا حالسل ةعباتلا ةیبرحلا نفسلا دوقو

 ةیمارلا ھیعاسم نمض ،ةیعفدملا نارینل ةوق ربكأو ةنورمو ةعرس رثكأ اھلعج ةیغب

 لوحتلا اذھ نأ ریغ ،كادنآ يمانتملا يناملألا هریظن نع يناطیربلا لوطسألا قوفتل

 دامتعا نم ًالدبف ،ھتادادما نامض ثیح نم ایناطیربلً ادیدجً ایدحت لكش طفنلا وحن

 ىلع هدامتعا ىلإ لوحت ،ةنمآلا ةیلحملا زلیو محف تادادما ىلع يكلملا لوطسألا

ً اعافدو ،ناریا نم رحبلا قیرط نع لیم فالآ ةتس دعب ىلع نم ةمداقلا طفنلا تادادما

 روھتملا لوحتلا اذھ ةروطخب ،ناملربلا نم ھتھجاو يتلا تاداقتنالا مامأ هرارق ىلع

 دروملا ىلع لوصحلا يف ،ةنمآلا ریغو رطاخملاب ةفوفحملا ناریا ىلع دامتعالا وحن

 أدبملا دعب امیف دعی راص امب لشرشت باجتسا ،ایناطیربل ةیویح رثكألا يجیتارتسالا

 ،طقف عونتلاو عونتلا يف نمكی ةقاطلا نمأ نأ ىلإ راشأ ثیح ،ةقاطلا نمأ ةیضقل مكاحلا

 ةیعون ىلع دمتعن ال نأ بجی" : 1913 ماع ویلوی يف ناملربلاَ ابطاخم لاق امدنع

 نمكی طفنلا يف نیقیلاو نامألا ،دحاو راسم وأ ،دحاو دلب وأ ،ةدحاو ةیلمع وأ ،ةدحاو

 .1"طقف عونتلاو عونتلا يف

 لالخ نم ،ضرعلا بناجب ةقاطلا نمأ موھفم مادختساو حرط ةیادب طبترا كلذبو

 دقو ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا تادادمالا رفوت ىلع زیكرتلا

 طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف فادھألا هذھ تققحت

 "كبوأ" طفنلل ةردصملا لودلا ةمظنم تءاج ىتح ،انمیھم موھفملا اذھ ءاقب عم ،ةیملاعلا

 تاكرش بھن فقوو ،اھدراوم نم ربكأً ادئاع طفنلل ةردصملا لودلا قیقحتل ىعسی ركفب

 طفنلا قاوسأ يف ةمھم ھفاطعنا اھدجاوتب كبوأ تثدحأو ،ةیطفنلا اھتاورثل ةیملاعلا طفنلا

                                                             
1 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011  
 

3 
 

 ةرارشلا ةباثمب تناك 1973 ماع لالخ ثدح يذلا يطفنلا رظحلا ثادحأ نأ الإ ،ةیلودلا

 ةكلھتسملا لودلا لبق نم ةدیدشلا ةیئادعلا نم ةفینع ةجوم دعاصتل نانعلا تقلطأ يتلا

 رظحلا تضرف يتلا اھنم ةیبرعلا لودلاو ،ماع لكشب ھل ةردصملا لودلا هاجت طفنلل

 لجأ نمّ انونجمّ اعفادت رظحلا نع ةدلوتملا ةمزألا تقلخ امك ،صوصخلا ھجو ىلع

 عافترالا ىلإ طفنلا راعسأب عفد امم ،ةكلھتسملا نادلبلاو راجتلاو تاكرشلا نیب طفنلا

  .اھتایوتسم فاعضأ ةعبرأب

 نطنشاوب ةقاطلا رمتؤم يف ،1973 ةمزأل ةعیرسلا لاعفألا دودر ىلوأ تتأ دقو

 ةقاطلا ةیقافتا ھنع تقثبنا يذلاو ،1974 ریاربف فصتنم يف لجع ىلع دقع يذلا

 تاقوأ يف فرصتلا ةیغب ،ةكلھتسملا لودلل دیدج نمأ ماظن تددح يتلا ،ةیلودلا

 دقو ،تادادمإلا عاطقنا تامزأ ةھجاومل ةیعانصلا لودلا نیب قیسنتلاو ،تابارطضالا

 لودلا ةھجاوم يف طفنلل ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تعمج يتلا ةیقافتالا هذھ تلكش

 ةیقافتالا تسسأو ،اذھ انموی ىتح ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نمأ ساسأ ،ھل ةردصملا

 ةیسیئر ةیلآك )International Energy Agency-IEA( ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو

 ةھجاوم يف ةیعانصلا لودلل ةكرتشم ةھبج نیمأت اھب طینأو ،ةیقافتالا فادھأ قیقحتل

 طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك 1960 ماع تسسأت يتلا كبوأ

 .كادنآ

 ةیعانصلا لودلا ىربك نم ةلود 30 اھتیوضع يف ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو مضت

 رمتسملا لیلحتلاو ةبقارملا نمؤت يتلا ءاضعألا اھلودل ةذفانلا نیعلا ربتعتو ،ةكلھتسملا

 قیسنت ناك امنیب ،اھثاحبأو اھتاینقتو اھتاسایس يف ةیلودلا تاروطتلاو ،ةقاطلا قاوسأل

 ةیساسألا تابجاولا دحأ ةئراطلا تادادمإلا عاطقنا تامزأ ةھجاومل ةكرتشملا دوھجلا

 يتلا ةیجیتارتسالا ئراوطلا تانوزخم ةیلآ ربع قیسنتلا اذھ متیو ،اھئاشنا ذنم ةلاكولل

 نمأل يسسؤملا دعبلا نمضَ اقحال اھنع ثیدحلل دوعن فوس يتلاو ،ضرغلا اذھل تئشنأ

  .ةقاطلا

2 
 

  ةقاطلا نمأ موھفمل يخیراتلا روطتلا :ًالوأ

 ةیلودلا تاقالعلا يف حطسلا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم ھیف رھظ يذلا تقولا دوعی

 رییغت لشرشت نوتسنو ررق امدنع ،1911 ماع يف ىلوألا ةیملاعلا برحلا لبق ام ىلإ

 ،محفلا نع الدب طفنلا ىلإ ةیناطیربلا ةیكلملا ةیرحبلا حالسل ةعباتلا ةیبرحلا نفسلا دوقو

 ةیمارلا ھیعاسم نمض ،ةیعفدملا نارینل ةوق ربكأو ةنورمو ةعرس رثكأ اھلعج ةیغب

 لوحتلا اذھ نأ ریغ ،كادنآ يمانتملا يناملألا هریظن نع يناطیربلا لوطسألا قوفتل

 دامتعا نم ًالدبف ،ھتادادما نامض ثیح نم ایناطیربلً ادیدجً ایدحت لكش طفنلا وحن

 ىلع هدامتعا ىلإ لوحت ،ةنمآلا ةیلحملا زلیو محف تادادما ىلع يكلملا لوطسألا

ً اعافدو ،ناریا نم رحبلا قیرط نع لیم فالآ ةتس دعب ىلع نم ةمداقلا طفنلا تادادما

 روھتملا لوحتلا اذھ ةروطخب ،ناملربلا نم ھتھجاو يتلا تاداقتنالا مامأ هرارق ىلع

 دروملا ىلع لوصحلا يف ،ةنمآلا ریغو رطاخملاب ةفوفحملا ناریا ىلع دامتعالا وحن

 أدبملا دعب امیف دعی راص امب لشرشت باجتسا ،ایناطیربل ةیویح رثكألا يجیتارتسالا

 ،طقف عونتلاو عونتلا يف نمكی ةقاطلا نمأ نأ ىلإ راشأ ثیح ،ةقاطلا نمأ ةیضقل مكاحلا

 ةیعون ىلع دمتعن ال نأ بجی" : 1913 ماع ویلوی يف ناملربلاَ ابطاخم لاق امدنع

 نمكی طفنلا يف نیقیلاو نامألا ،دحاو راسم وأ ،دحاو دلب وأ ،ةدحاو ةیلمع وأ ،ةدحاو

 .1"طقف عونتلاو عونتلا يف

 لالخ نم ،ضرعلا بناجب ةقاطلا نمأ موھفم مادختساو حرط ةیادب طبترا كلذبو

 دقو ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا تادادمالا رفوت ىلع زیكرتلا

 طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف فادھألا هذھ تققحت

 "كبوأ" طفنلل ةردصملا لودلا ةمظنم تءاج ىتح ،انمیھم موھفملا اذھ ءاقب عم ،ةیملاعلا

 تاكرش بھن فقوو ،اھدراوم نم ربكأً ادئاع طفنلل ةردصملا لودلا قیقحتل ىعسی ركفب

 طفنلا قاوسأ يف ةمھم ھفاطعنا اھدجاوتب كبوأ تثدحأو ،ةیطفنلا اھتاورثل ةیملاعلا طفنلا

                                                             
1 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011  
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  .ةقاطلا
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  ةقاطلا نمأ موھفمل يخیراتلا روطتلا :ًالوأ
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ً اعافدو ،ناریا نم رحبلا قیرط نع لیم فالآ ةتس دعب ىلع نم ةمداقلا طفنلا تادادما

 روھتملا لوحتلا اذھ ةروطخب ،ناملربلا نم ھتھجاو يتلا تاداقتنالا مامأ هرارق ىلع

 دروملا ىلع لوصحلا يف ،ةنمآلا ریغو رطاخملاب ةفوفحملا ناریا ىلع دامتعالا وحن

 أدبملا دعب امیف دعی راص امب لشرشت باجتسا ،ایناطیربل ةیویح رثكألا يجیتارتسالا

 ،طقف عونتلاو عونتلا يف نمكی ةقاطلا نمأ نأ ىلإ راشأ ثیح ،ةقاطلا نمأ ةیضقل مكاحلا

 ةیعون ىلع دمتعن ال نأ بجی" : 1913 ماع ویلوی يف ناملربلاَ ابطاخم لاق امدنع

 نمكی طفنلا يف نیقیلاو نامألا ،دحاو راسم وأ ،دحاو دلب وأ ،ةدحاو ةیلمع وأ ،ةدحاو

 .1"طقف عونتلاو عونتلا يف

 لالخ نم ،ضرعلا بناجب ةقاطلا نمأ موھفم مادختساو حرط ةیادب طبترا كلذبو

 دقو ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا تادادمالا رفوت ىلع زیكرتلا

 طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف فادھألا هذھ تققحت

 "كبوأ" طفنلل ةردصملا لودلا ةمظنم تءاج ىتح ،انمیھم موھفملا اذھ ءاقب عم ،ةیملاعلا

 تاكرش بھن فقوو ،اھدراوم نم ربكأً ادئاع طفنلل ةردصملا لودلا قیقحتل ىعسی ركفب

 طفنلا قاوسأ يف ةمھم ھفاطعنا اھدجاوتب كبوأ تثدحأو ،ةیطفنلا اھتاورثل ةیملاعلا طفنلا

                                                             
1 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011  
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 ،ةیلودلا ةحاسلا يف كبوأ عم ھجول اھجو ،ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو زورب عمو

 ىوتسملا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم لوح لدجلا يمانت ةیلودلا ةقاطلا قاوسأ تدھش

 ةكلھتسملا لودلا نیب ةقاطلا نمأل ددحم فیرعت ىلع ماع قافتا دجوی ال ثیح ،يملاعلا

 لودلا نیب ىتح دوجوم ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف فالخلا نإ لب ،ةجتنملا لودلاو

 نأ الإ ،ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف لودلا هذھ نیب دوجوم نیابتلاف ،اھسفن ةكلھتسملا

 تایالولا اھتمدقم يفو ةكلھتسملا ةیبرغلا لودلا ىربك لثمت يتلا ىلعألا تاوصألا

 تادادمالا رفوت نامض ىلع زیكرتلا لالخ نم ،ضرعلا نمأ موھفمب تكسمت دق ةدحتملا

 طفنلل ةردصملا لودلا تبلق امنیب ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا

 ،زاغلاو طفنلا نم اھتارداص ىلع لداع رعسبو بلطلا نمأ ىلإ لاؤسلا يعیبطلا زاغلاو

 يعامتجالاو يداصتقالا رارقتسالاو ومنلا ةلجع عفدل سیئرلا نماضلا ربتعی يذلا

 يذلا كئلوأل ةلداع دئاوعل سیئرلا نماضلا لثمی امك ،ةبضانلا اھتاورثل لداعلا دئاعلاو

 لودلا نیب يمانتملا لدجلا اذھ داقو ،ةیطفنلا ةعانصلا يف ةدودحملا مھدراوم نورمثتسی

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأت ىلع قافتالل ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا

)International Energy Forum-IEF( يملاع عمجت ربكأ وھو ،1991 ماع يف 

 ءاضعألا ةكلھتسملا لودلا لثمت ،ملاعلا تاراق عیمج نم ةلود 70 مضی ةقاطلا لاجم يف

 نیبعاللاو روبعلا لودو كبوأ يف ءاضعألا ةردصملا لودلاو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 لودلا لثمت ثیح ،كبوأو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو جراخ نم ةقاطلا قاوسأ يف نییسیئرلا

 بلطلا يلامجإ نم %90 وحن اھعومجم يف يملاعلا ةقاطلا ىدتنم قاثیم ىلع ةعقوملا

 لدابتملا مھافتلا زیزعت ىلإ ىدتنملا فدھیو ،2زاغلاو طفنلا ىلع يملاعلا ضرعلاو

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ نامض لجأ نم ةكرتشملا ةقاطلا حلاصمب يعولاو

  

                                                             
2 https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx 
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 ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةقاطلا نمأ فیرعت فالتخا ً:ایناث

 تامظنملا كلذكو ،ةیمانلا وأ ةمدقتملا اھنم ءاوس ملاعلا لود نم دیدعلا لمع

 لك عقوم بسحب ةقاطلا نمأل ةصاخ تافیرعت ةغایص ىلع ةیمیلقإلا تالتكتلاو ةیلودلا

 ةطراخ ىلع يمیلقإلا لتكتلا وأ ةیلودلا ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا ةعومجم وأ ،ةلود

 ةقاطلا نمأ فیرعت يف نیابتلا نم َاریبك اًردق تاغایصلا هذھ يوتحتو .ةیلودلا ةقاطلا

 لودلا روظنمو ،ةیدیلقتلا ةقاطلا رداصمل ةدروتسملاو ةكلھتسملا لودلا روظنم نیب

 نالازی ال ناذللا ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا صخأ وحن ىلعو ،اھل ةردصملاو ةجتنملا

 .نآلا ىتح ةقاطلا رداصم مھأو ربكأ نالثمی

 لك يفو تادادمإلا ةرفو ھنأب ةقاطلا نمأ فرعی ةكلھتسملا لودلا بناج نمف 

 ةكلھتسملا لودلا ىدل ةقاطلا نمأ موھفم طبتری كلذبو ،ةلوقعم راعسأبو تاقوألا

 تاسایس ربع ،ایند تایوتسم يف راعسألا رارقتسا عم ضرعلا نمأب ةقاطلل ةدروتسملاو

 ،لباقملا يفو .بلطلا نم ربكأ اھنم ضورعملا لعجل ةقاطلا رداصم ىلع بلطلا ضفخ

 ىلع بلطلا نامض موھفمب ةقاطلا نمأل ةردصملاو ةجتنملا لودلا فیرعت طبتری

 راعسأ نامض ضرغب ّبلطلا نم لقأ ضرعلا ءاقب ربع ،ةلداع راعسأبو ةقاطلا رداصم

 .ةبضانلا اھدراوم يف رامثتسالا ىلع ةمیق ىلعأ دئاوع ققحت ةعفترم

 ،تادادمالا نمأ ىلع زكترا دق ةقاطلا نمأل يدیلقتلا موھفملا نأ نم مغرلا ىلع

 دق يملاعلا ةقاطلا قوس نأ الإ ،ةقاطلا نمأل دیحولا دیدھتلا لثمی اھعاطقنا نأ ربتعأو

 تاجوم اھتمدقم يف يتأی ،تادادمالا عاطقناب طبترت مل ةمھم تالوحتو تامزأ ةدع دھش

 عم ةینطولا ةقاطلا تاكرش سیسأتو طفنلل ةردصملا لودلا اھتدھش يتلا ةعساولا میمأتلا

 تكردأ دقل .ةقاطلا ةینطو ھیلع قلطی ام هاجت لودلا هذھ ىدل دیازتملا يعولا يمانت

 يف ھمادختساو يجیتارتسالا عاطقلا اذھ ىلع ةرطیسلا ماكحإ ةیمھأ ةردصملا لودلا

 ةینطو راكفأ ىلع طفنلل ةدروتسملا لودلا ضارتعا نم مغرلا ىلعو .ةیلودلا اھتاقالع

 ربعت ةقاطلا نمأ لاجم يف ةنلعملا اھتاسایس نأ الإ ،ةردصملا لودلا اھتنبت يتلا ةقاطلا
4 

 

 ،ةیلودلا ةحاسلا يف كبوأ عم ھجول اھجو ،ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو زورب عمو

 ىوتسملا ىلع ةقاطلا نمأ موھفم لوح لدجلا يمانت ةیلودلا ةقاطلا قاوسأ تدھش

 ةكلھتسملا لودلا نیب ةقاطلا نمأل ددحم فیرعت ىلع ماع قافتا دجوی ال ثیح ،يملاعلا

 لودلا نیب ىتح دوجوم ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف فالخلا نإ لب ،ةجتنملا لودلاو

 نأ الإ ،ةقاطلا نمأ موھفم فیرعت يف لودلا هذھ نیب دوجوم نیابتلاف ،اھسفن ةكلھتسملا

 تایالولا اھتمدقم يفو ةكلھتسملا ةیبرغلا لودلا ىربك لثمت يتلا ىلعألا تاوصألا

 تادادمالا رفوت نامض ىلع زیكرتلا لالخ نم ،ضرعلا نمأ موھفمب تكسمت دق ةدحتملا

 طفنلل ةردصملا لودلا تبلق امنیب ،ةلوبقم راعسأب ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا نم ةمزاللا

 ،زاغلاو طفنلا نم اھتارداص ىلع لداع رعسبو بلطلا نمأ ىلإ لاؤسلا يعیبطلا زاغلاو

 يعامتجالاو يداصتقالا رارقتسالاو ومنلا ةلجع عفدل سیئرلا نماضلا ربتعی يذلا

 يذلا كئلوأل ةلداع دئاوعل سیئرلا نماضلا لثمی امك ،ةبضانلا اھتاورثل لداعلا دئاعلاو

 لودلا نیب يمانتملا لدجلا اذھ داقو ،ةیطفنلا ةعانصلا يف ةدودحملا مھدراوم نورمثتسی

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأت ىلع قافتالل ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا

)International Energy Forum-IEF( يملاع عمجت ربكأ وھو ،1991 ماع يف 

 ءاضعألا ةكلھتسملا لودلا لثمت ،ملاعلا تاراق عیمج نم ةلود 70 مضی ةقاطلا لاجم يف

 نیبعاللاو روبعلا لودو كبوأ يف ءاضعألا ةردصملا لودلاو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 لودلا لثمت ثیح ،كبوأو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو جراخ نم ةقاطلا قاوسأ يف نییسیئرلا

 بلطلا يلامجإ نم %90 وحن اھعومجم يف يملاعلا ةقاطلا ىدتنم قاثیم ىلع ةعقوملا

 لدابتملا مھافتلا زیزعت ىلإ ىدتنملا فدھیو ،2زاغلاو طفنلا ىلع يملاعلا ضرعلاو

 .يملاعلا ةقاطلا نمأ نامض لجأ نم ةكرتشملا ةقاطلا حلاصمب يعولاو

  

                                                             
2 https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx 
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 ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةقاطلا نمأ فیرعت فالتخا ً:ایناث
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 ةیلالقتسا موھفمف .ریاغم موھفمب ةقاطلا ةینطو نمً اددشت رثكأ ركف ىلع ةقیقحلا يف

 يفو ةیبرغلا ةكلھتسملا لودلا ىربك يف يضاملا نرقلا تانیعبس عم زرب يذلا ةقاطلا

 ، لئادبلا عیونت ربع دروتسملا طفنلا ىلع دامتعالا لیلقتو ،ةدحتملا تایالولا اھتمدقم

 میدقت لباقم ،ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرفو

 لكشت ،اھریغو يویحلا دوقولاو محفلا لثم ىرخألا ةقاطلا رداصمل يخسلا معدلا

ً اراطإ لثمتو يعیبطلا زاغلاو طفنلا تادراو لیلقتل فدھت ةقاطلل ةینطو ةسایس رصانع

 ةقاطلا قاوسأ ىلع ةریبك ةروصب ترثأ ةكلھتسملا لودلا يف ةقاطلل ةینطو تاسایسل

       .ةقحاللا ةرتفلا لالخ

 ءاضعألا لودلا يف ةلثمم ةیدیلقتلا ةقاطلل اكالھتساو اًداریتسا رثكألا لودلا نألو

 ،نابایلاو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تایالولا اھتمدقم يفو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 ناك ةقاطلا نمأ ةیضقل اھروظنم نإف ،ملاعلا يف ىوقألاو ىربكلا لودلا لازت الو تناك

 نیرشعلا نرقلا ةرتف لاوط موھفملا كلذ ةغایص يف اریثأت رثكألاو ىوقألا روظنملا

 دنھلاو نیصلا دوعص نیرشعلاو دحاولا نرقلا ةیادب دھش امك .ةریبك ةجردب نآلا ىتحو

 امم ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومنل يساسألا كرحملاو ةكلھتسملا لودلا ىربك نمض

  .ایوق َاریثأت ةقاطلا نمأل امھتیؤر حنمی

 ةیادبلا يف طفنلا نم اھتادادما نیمأت ىلع اھبناج نم ةدحتملا تایالولا تزكر

 برحلا ةیاھن دعب اھمامتھا لقتنا مث ،يبرعلا جیلخلا ةقطنمب اھتعبتأو ،كیسكملا جیلخ نم

 ةقطنم ھبعلت يذلا مساحلا رودلل ةجیتنو ،نیوزق رحبو دوسألا رحبلا قطانم ىلإ ةدرابلا

 تایالولا دامتعا لظ يفو ،ةیملاعلا يعیبطلا زاغلاو طفنلا قاوسأ يف طسوألا قرشلا

 رداصم نیمأت ةیضق تناك ،اھئافلحو اھل ةقاطلا نم اھتاجایتحا ریفوت ىلع ةدحتملا

 ذنم ةیجراخلا ةدحتملا تایالولا ةسایس نمض عقت طسوألا قرشلا ةقطنم نم تادادمإلا

 كلتل ةیساسألا ئدابملا مسر يف يسیئر روحم لثمتو ،نیرشعلا نرقلل يناثلا فصنلا

 "ةلوقعم" تایمكب ةقاطلا ىلع لوصحلا رابتعاب ةقاطلا نمأ ةمدخل اھعیوطتو ةسایسلا

   .ھیلع ةمواسملا نكمی ال يكیرمألا يموقلا نمألا نم ءزج "ةبسانم" راعسأبو
7 

 

 ذنم ةقاطلا نمأ يف ةدحتملا تایالولل ةیلخادلا ةسایسلا تزكر ،رخآ بناج نمو

 تادراو ىلع دامتعالا صیلقتو يتاذلا ءافتكالا فدھ ىلع يضاملا نرقلا تانیعبس

 نم ةقاطلا نمأ ریطأت دح ىلإ اھتاعلطتب ةالاغملا يف تبھذو ،طسوألا قرشلا نم طفنلا

 سیئرلا ھب قطن نأ ذنم َاریثك حلطصملا اذھ ددرت ثیح ،ةقاطلا ةیلالقتسا روظنم

 يف "لالقتسالا عورشم" ناونع تحت ةقاطلا ةسایس نع ھباطخ يف ةرم لوأ نوسكین

 يف ةدحتملا تایالولا اھتلذب يتلا دراوملاو دوھجلا نع رظنلا ضغبو  .19733 ربمفون

 طفنلا جاتنا ةروث تءاج ،طفنلا نع ادیعب لوحتلاب ةقاطلا نم اھرداصم عیونت لیبس

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ةیضق يف ةمھم ھفاطعنا ققحتل يكیرمألا يرخصلا زاغلاو

 قوسملا يعیبطلا زاغلل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ مویلا ةدحتملا تایالولاف

 نعً اضوعو ّ،ایتاذ ةیفتكم ھبش ربتعتو ،ملاعلا يف يویحلا دوقولل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف

 ةیامحبَ امامتھا رثكأ ةدحتملا تایالولا تحبصأ ،طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع ظافحلا

 دق طفنلا راعسأ يف ریبكلا عجارتلاف .ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن

 ةصح لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس رثؤی

 ویام رھش لالخ %70 يلاوح تغلب طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم
 قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی دق ةیملاعلا طفنلا راعسأ يف ریبكلا عافترالا امنیب ،42020

 حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلعً ابلس رثؤی يلاتلابو دوعصلا وحن ةیكیرمألا

 تانوزخم ءانب ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تلمع امك .دالبلل يداصتقالا ومنلا

 ثراوكلاو ةیجراخلا ةیطفنلا تامدصلا ریثأت لیلقتل طفنلا نم ةمخض ةیجیتارتسا

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ىلع ةیعیبطلا

 ،ةسیئر رصانع ةعبرأ ىلع ةقاطلا نمأ موھفم زكتری ،يبوروألا داحتإلا يفو

 لود وحن عاطقنا الب مادتسم لكشب اھقفدتو ةقاطلا دراوم رفوت ةیرارمتساب اھلوأ قلعتی

 ةلثمتملا جاتنإلا قطانم نم ةقوثوم ةقاط رداصم رفوت نامضبً ایناثو ،يبوروألا داحتالا

 دراوم فلتخمل ةلوقعم راعسأ نامضبً اثلاثو ،ایقیرفأ لامشو جیلخلا ةقطنمو ایسور يف

                                                             
3 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011 
4 Energy Information Administration, EIA   
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 ةیلالقتسا موھفمف .ریاغم موھفمب ةقاطلا ةینطو نمً اددشت رثكأ ركف ىلع ةقیقحلا يف

 يفو ةیبرغلا ةكلھتسملا لودلا ىربك يف يضاملا نرقلا تانیعبس عم زرب يذلا ةقاطلا

 ، لئادبلا عیونت ربع دروتسملا طفنلا ىلع دامتعالا لیلقتو ،ةدحتملا تایالولا اھتمدقم

 میدقت لباقم ،ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرفو

 لكشت ،اھریغو يویحلا دوقولاو محفلا لثم ىرخألا ةقاطلا رداصمل يخسلا معدلا

ً اراطإ لثمتو يعیبطلا زاغلاو طفنلا تادراو لیلقتل فدھت ةقاطلل ةینطو ةسایس رصانع

 ةقاطلا قاوسأ ىلع ةریبك ةروصب ترثأ ةكلھتسملا لودلا يف ةقاطلل ةینطو تاسایسل

       .ةقحاللا ةرتفلا لالخ

 ءاضعألا لودلا يف ةلثمم ةیدیلقتلا ةقاطلل اكالھتساو اًداریتسا رثكألا لودلا نألو

 ،نابایلاو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تایالولا اھتمدقم يفو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 ناك ةقاطلا نمأ ةیضقل اھروظنم نإف ،ملاعلا يف ىوقألاو ىربكلا لودلا لازت الو تناك

 نیرشعلا نرقلا ةرتف لاوط موھفملا كلذ ةغایص يف اریثأت رثكألاو ىوقألا روظنملا

 دنھلاو نیصلا دوعص نیرشعلاو دحاولا نرقلا ةیادب دھش امك .ةریبك ةجردب نآلا ىتحو

 امم ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومنل يساسألا كرحملاو ةكلھتسملا لودلا ىربك نمض

  .ایوق َاریثأت ةقاطلا نمأل امھتیؤر حنمی

 ةیادبلا يف طفنلا نم اھتادادما نیمأت ىلع اھبناج نم ةدحتملا تایالولا تزكر

 برحلا ةیاھن دعب اھمامتھا لقتنا مث ،يبرعلا جیلخلا ةقطنمب اھتعبتأو ،كیسكملا جیلخ نم

 ةقطنم ھبعلت يذلا مساحلا رودلل ةجیتنو ،نیوزق رحبو دوسألا رحبلا قطانم ىلإ ةدرابلا

 تایالولا دامتعا لظ يفو ،ةیملاعلا يعیبطلا زاغلاو طفنلا قاوسأ يف طسوألا قرشلا

 رداصم نیمأت ةیضق تناك ،اھئافلحو اھل ةقاطلا نم اھتاجایتحا ریفوت ىلع ةدحتملا

 ذنم ةیجراخلا ةدحتملا تایالولا ةسایس نمض عقت طسوألا قرشلا ةقطنم نم تادادمإلا

 كلتل ةیساسألا ئدابملا مسر يف يسیئر روحم لثمتو ،نیرشعلا نرقلل يناثلا فصنلا

 "ةلوقعم" تایمكب ةقاطلا ىلع لوصحلا رابتعاب ةقاطلا نمأ ةمدخل اھعیوطتو ةسایسلا

   .ھیلع ةمواسملا نكمی ال يكیرمألا يموقلا نمألا نم ءزج "ةبسانم" راعسأبو

ول
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 ذنم ةقاطلا نمأ يف ةدحتملا تایالولل ةیلخادلا ةسایسلا تزكر ،رخآ بناج نمو

 تادراو ىلع دامتعالا صیلقتو يتاذلا ءافتكالا فدھ ىلع يضاملا نرقلا تانیعبس

 نم ةقاطلا نمأ ریطأت دح ىلإ اھتاعلطتب ةالاغملا يف تبھذو ،طسوألا قرشلا نم طفنلا

 سیئرلا ھب قطن نأ ذنم َاریثك حلطصملا اذھ ددرت ثیح ،ةقاطلا ةیلالقتسا روظنم

 يف "لالقتسالا عورشم" ناونع تحت ةقاطلا ةسایس نع ھباطخ يف ةرم لوأ نوسكین

 يف ةدحتملا تایالولا اھتلذب يتلا دراوملاو دوھجلا نع رظنلا ضغبو  .19733 ربمفون

 طفنلا جاتنا ةروث تءاج ،طفنلا نع ادیعب لوحتلاب ةقاطلا نم اھرداصم عیونت لیبس

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ةیضق يف ةمھم ھفاطعنا ققحتل يكیرمألا يرخصلا زاغلاو

 قوسملا يعیبطلا زاغلل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ مویلا ةدحتملا تایالولاف

 نعً اضوعو ّ،ایتاذ ةیفتكم ھبش ربتعتو ،ملاعلا يف يویحلا دوقولل جتنم ربكأو ،ملاعلا يف

 ةیامحبَ امامتھا رثكأ ةدحتملا تایالولا تحبصأ ،طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع ظافحلا

 دق طفنلا راعسأ يف ریبكلا عجارتلاف .ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن

 ةصح لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس رثؤی

 ویام رھش لالخ %70 يلاوح تغلب طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم
 قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی دق ةیملاعلا طفنلا راعسأ يف ریبكلا عافترالا امنیب ،42020

 حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلعً ابلس رثؤی يلاتلابو دوعصلا وحن ةیكیرمألا

 تانوزخم ءانب ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تلمع امك .دالبلل يداصتقالا ومنلا

 ثراوكلاو ةیجراخلا ةیطفنلا تامدصلا ریثأت لیلقتل طفنلا نم ةمخض ةیجیتارتسا

 .يكیرمألا ةقاطلا نمأ ىلع ةیعیبطلا

 ،ةسیئر رصانع ةعبرأ ىلع ةقاطلا نمأ موھفم زكتری ،يبوروألا داحتإلا يفو

 لود وحن عاطقنا الب مادتسم لكشب اھقفدتو ةقاطلا دراوم رفوت ةیرارمتساب اھلوأ قلعتی

 ةلثمتملا جاتنإلا قطانم نم ةقوثوم ةقاط رداصم رفوت نامضبً ایناثو ،يبوروألا داحتالا

 دراوم فلتخمل ةلوقعم راعسأ نامضبً اثلاثو ،ایقیرفأ لامشو جیلخلا ةقطنمو ایسور يف

                                                             
3 Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011 
4 Energy Information Administration, EIA   
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 ةیلالقتسا موھفمف .ریاغم موھفمب ةقاطلا ةینطو نمً اددشت رثكأ ركف ىلع ةقیقحلا يف

 يفو ةیبرغلا ةكلھتسملا لودلا ىربك يف يضاملا نرقلا تانیعبس عم زرب يذلا ةقاطلا

 ، لئادبلا عیونت ربع دروتسملا طفنلا ىلع دامتعالا لیلقتو ،ةدحتملا تایالولا اھتمدقم

 میدقت لباقم ،ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرفو

 لكشت ،اھریغو يویحلا دوقولاو محفلا لثم ىرخألا ةقاطلا رداصمل يخسلا معدلا

ً اراطإ لثمتو يعیبطلا زاغلاو طفنلا تادراو لیلقتل فدھت ةقاطلل ةینطو ةسایس رصانع

 ةقاطلا قاوسأ ىلع ةریبك ةروصب ترثأ ةكلھتسملا لودلا يف ةقاطلل ةینطو تاسایسل

       .ةقحاللا ةرتفلا لالخ

 ءاضعألا لودلا يف ةلثمم ةیدیلقتلا ةقاطلل اكالھتساو اًداریتسا رثكألا لودلا نألو

 ،نابایلاو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تایالولا اھتمدقم يفو ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف

 ناك ةقاطلا نمأ ةیضقل اھروظنم نإف ،ملاعلا يف ىوقألاو ىربكلا لودلا لازت الو تناك

 نیرشعلا نرقلا ةرتف لاوط موھفملا كلذ ةغایص يف اریثأت رثكألاو ىوقألا روظنملا

 دنھلاو نیصلا دوعص نیرشعلاو دحاولا نرقلا ةیادب دھش امك .ةریبك ةجردب نآلا ىتحو

 امم ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومنل يساسألا كرحملاو ةكلھتسملا لودلا ىربك نمض

  .ایوق َاریثأت ةقاطلا نمأل امھتیؤر حنمی

 ةیادبلا يف طفنلا نم اھتادادما نیمأت ىلع اھبناج نم ةدحتملا تایالولا تزكر

 برحلا ةیاھن دعب اھمامتھا لقتنا مث ،يبرعلا جیلخلا ةقطنمب اھتعبتأو ،كیسكملا جیلخ نم

 ةقطنم ھبعلت يذلا مساحلا رودلل ةجیتنو ،نیوزق رحبو دوسألا رحبلا قطانم ىلإ ةدرابلا

 تایالولا دامتعا لظ يفو ،ةیملاعلا يعیبطلا زاغلاو طفنلا قاوسأ يف طسوألا قرشلا

 رداصم نیمأت ةیضق تناك ،اھئافلحو اھل ةقاطلا نم اھتاجایتحا ریفوت ىلع ةدحتملا

 ذنم ةیجراخلا ةدحتملا تایالولا ةسایس نمض عقت طسوألا قرشلا ةقطنم نم تادادمإلا

 كلتل ةیساسألا ئدابملا مسر يف يسیئر روحم لثمتو ،نیرشعلا نرقلل يناثلا فصنلا

 "ةلوقعم" تایمكب ةقاطلا ىلع لوصحلا رابتعاب ةقاطلا نمأ ةمدخل اھعیوطتو ةسایسلا

   .ھیلع ةمواسملا نكمی ال يكیرمألا يموقلا نمألا نم ءزج "ةبسانم" راعسأبو
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 رصنعلا قلعتی امنیب .امھیلع دامتعالا ةدشل طفنلاو يعیبطلا زاغلا اھتمدقم يفو ةقاطلا

 داحتالا كالتما نم مغرلا ىلعو ،اھب ررضلا قاحلإ مدعو ،ةئیبلا ةیامح نامضب عبارلا

 نم ةمزاللا ھتاجایتحا َّلُج ُنِمّؤی ھنإف ،ةیملاعلا تایداصتقالا ربكأ دحأل يبوروألا

 ایسور ىلع ةقاطلا داریتسا يف يبروألا داحتالا دمتعیو ،جراخلا نم ةقاطلا رداصم

 .ىطسولا ایسآو نیوزق رحب ةقطنمو ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلاو

 ةقاطلا لاجم يف يیسیئر ردصمك ایسور ىلع ریبكلا دامتعالا سجاھ لثمیو

 يبروألا داحتالا لود طابترا لثمی ثیح ،يبوروألا داحتإلا ىدل قلقللً اریبكً اردصم

 عم ةیسایسلا فقاوملا يف نیابتلاو يسلطألا لامش فلح لالخ نم ةدحتملا تایالولاب

 ىلع اھدامتعا نم لیلقتلا ىلإ يعسلل يبروألا داحتالا لودب عفدی ةبیرللً اردصم ،ایسور

 ھنأش نم يبوروألا ةقاطلا قوسل ایسور راكتحا نأ ىرت يبوروألا داحتالا لودف .ایسور

 نم دیدعلا يف ةلقتسم تاسایس داختا نم اھعنمت دقو ،وكسومل ةنیھر اھلود لعجی نأ

 ةقاطلا لقنی يذلا "ابجرود" بیبانأ طخ عطقب ایسور تماق ،لاثملا لیبس ىلعف .ایاضقلا

 ىلإ ةقاطلا نم اھتادادمإ عطقب ھتعبتأو ،2006 ماع ایناركوأ ربع ابوروأ لود ىلإ ةیسورلا

 عم يبوروألا داحتالا نواعت ىلع ادر ،يلاتلا ماعلا يف ایسورالیب ربع ةیبرغلا ابوروأ

 عردلا رشن تالواحمو ،ابوروأ لامش يف يسلطألا لامش فلح عیسوتل ةدحتملا تایالولا

 .ةیسورلا دودحلل نیتمخاتملا ایكافولس وكیشتو ادنلوب يف يكیرمألا يخوراصلا

           ةرشاعلا ةیسمخلا ةطخلا يف ةقاطلا نمأ فیرعت ءاج ،نیصلا يفو

 نمضی امب جراخلا نم ةقاطلا رداصم نیمأتو نامض" ھنأ ىلع )2001-2005(

 لودلا عم نیصلا قفتت كلذبو ،5"نیصلا يف ثیدحتلاو يداصتقالا ومنلا رارمتسا

 نیصلا تنبت دقو ،تادادمالا نامض لالخ نم ضرعلا نمأ ىلع تزكر يتلا ةكلھتسملا

 روحملا زكر .نییسیئر نیروحم ىلع موقت ةقاطلا نمأل ةیجیتارتسا ةیلمعلا ةیحانلا نم

 جراخلل ھجوتلا ةیجیتارتساو عونتلا أدبم قفو ةقاطلا قاوسأل لوخدلا نامض ىلع لوألا

                                                             
5  Steve A. Yetiv and Chunlong Lu, “China Global Energy, and the Middle East, Middle East journal, Vol. 
61, No. 2, Spring 2007, p.199 & ةینمألا م ولعلل ةیبرعلا فیان ةعماج "ةیجیتارتسإلا هراثآو ةقاطلا نمأ" ،دمحم ةفرع ةجیدخ .د 
2014. 
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 ةادأك نیصلا اھتمدختسا يتلا ةینطولا طفنلا تاكرش يف ةلثمتملا ةموكحلا عرذأ ربع

 ،قوسلا ىوقل اھكرت نكمی ال يموق نمأ ةیضق اھرابتعاب ةقاطلا رداصمل لوخدلا نیمأتل

 نمأ ةیامحو اھرداصم عیونتو ةقاطلا مادختسا ةءافك عفر ىلع يناثلا روحملا زكر امنیب

 لودلا ھیلإ اھتقبس يذلا ھتاذ راسملا عابتا ربع ةیطفنلا تامزألا ریثأت نم اھتادادما

 .كالھتسالا نم اموی 90ةدمل يفكی طفنلا نم يجیتارتسا نوزخم ءانبب ىربكلا ةكلھتسملا

 ةبسنلاب نیتیسیئر نیتقطنم ىلعً ایفارغج زكرت نیصلا نأ ركذلاب ریدجلاو

 قرش لامش يف اھدودحل ةمخاتملا ةقطنملا امھلوأ ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا نم اھتادادمإل

 اھنم ةقاطلا تادادما لقن ةلوھسب زیمتت يتلا ،نیوزق رحب ةقطنمو يقرشلا اھبونجو ایسآ

 ناتسخازاك يف اھدوجو دیطوت يف نیكب تطشن اذل ،ةینیصلا يضارألل اھتمخاتملً ارظن

 تغلب ،اھب ةثالثلا طفنلا لوقح يف تارامثتسا ةماقإل ناتسخازاك عم قافتا ماربا ربع

 ءارشب )CNPC( ةینیصلا ةینطولا لورتبلا ةسسؤم تماق امك ،رالود رایلم 9.5 ھتمیق

 ناتسخازاكورتب ةكرش ىلعً اضیأ تذوحتسا امك ،كسبویتكأ لقح نم %60 ةصح

 زاغلا لقنل بیبانأ طخ ءانبب نیصلا تماقو .رالود رایلم 4.18 ةمیقب 2005 ماع ةیطفنلا

 ناتسنامكرت عم ةیقافتا نیصلا تعقو امك ،2009 ماع يف نیصلا ىلإ ناتسخازاك نم

 طسوألا قرشلا ةقطنم امھیناثو .20066 ماع يف بیبانأ طخ ربع اھنم زاغلا لقنل

 نم لورتبلا نم اھتاجایتحا فصن وحن نیصلا دروتست ثیح ءارحصلا بونج ایقیرفأو

 نمأ ةیجیتارتسا موقتو ،تارامإلاو رطقو تیوكلاو ةیدوعسلاك يبرعلا جیلخلا لود

 قرشلا لود عم ةخسار ةیفاقثو ةیراجتو ةیداصتقا تاقالع ءانب ىلع نیصلا يف ةقاطلا

 زاغلاو طفنلاب ةقلعتملا ةیویحلا تاعورشملا يف تاكارش لالخ نم ،ایقیرفأو طسوألا

 .ةیتحتلا ةینبلاو يعیبطلا

 ءاضعأ يف ةلثمم يعیبطلا زاغلاو طفنلل ةردصملا لودلا ربكأ نإف لباقملا يفو

 ةریبك ةجردب ةیداصتقالا اھتوق يف دمتعت لود يھو ،ىطسولا ایسآ لودو ایسورو كبوأ

 .نییساسأ نیروحم ىلع ةقاطلا نمأل اھروظنم دمتعیف ،رداصملا هذھ نم اھدراوم ىلع
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 رصنعلا قلعتی امنیب .امھیلع دامتعالا ةدشل طفنلاو يعیبطلا زاغلا اھتمدقم يفو ةقاطلا

 داحتالا كالتما نم مغرلا ىلعو ،اھب ررضلا قاحلإ مدعو ،ةئیبلا ةیامح نامضب عبارلا

 نم ةمزاللا ھتاجایتحا َّلُج ُنِمّؤی ھنإف ،ةیملاعلا تایداصتقالا ربكأ دحأل يبوروألا

 ایسور ىلع ةقاطلا داریتسا يف يبروألا داحتالا دمتعیو ،جراخلا نم ةقاطلا رداصم

 .ىطسولا ایسآو نیوزق رحب ةقطنمو ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلاو

 ةقاطلا لاجم يف يیسیئر ردصمك ایسور ىلع ریبكلا دامتعالا سجاھ لثمیو

 يبروألا داحتالا لود طابترا لثمی ثیح ،يبوروألا داحتإلا ىدل قلقللً اریبكً اردصم

 عم ةیسایسلا فقاوملا يف نیابتلاو يسلطألا لامش فلح لالخ نم ةدحتملا تایالولاب

 ىلع اھدامتعا نم لیلقتلا ىلإ يعسلل يبروألا داحتالا لودب عفدی ةبیرللً اردصم ،ایسور

 ھنأش نم يبوروألا ةقاطلا قوسل ایسور راكتحا نأ ىرت يبوروألا داحتالا لودف .ایسور

 نم دیدعلا يف ةلقتسم تاسایس داختا نم اھعنمت دقو ،وكسومل ةنیھر اھلود لعجی نأ

 ةقاطلا لقنی يذلا "ابجرود" بیبانأ طخ عطقب ایسور تماق ،لاثملا لیبس ىلعف .ایاضقلا

 ىلإ ةقاطلا نم اھتادادمإ عطقب ھتعبتأو ،2006 ماع ایناركوأ ربع ابوروأ لود ىلإ ةیسورلا

 عم يبوروألا داحتالا نواعت ىلع ادر ،يلاتلا ماعلا يف ایسورالیب ربع ةیبرغلا ابوروأ

 عردلا رشن تالواحمو ،ابوروأ لامش يف يسلطألا لامش فلح عیسوتل ةدحتملا تایالولا

 .ةیسورلا دودحلل نیتمخاتملا ایكافولس وكیشتو ادنلوب يف يكیرمألا يخوراصلا

           ةرشاعلا ةیسمخلا ةطخلا يف ةقاطلا نمأ فیرعت ءاج ،نیصلا يفو

 نمضی امب جراخلا نم ةقاطلا رداصم نیمأتو نامض" ھنأ ىلع )2001-2005(

 لودلا عم نیصلا قفتت كلذبو ،5"نیصلا يف ثیدحتلاو يداصتقالا ومنلا رارمتسا

 نیصلا تنبت دقو ،تادادمالا نامض لالخ نم ضرعلا نمأ ىلع تزكر يتلا ةكلھتسملا

 روحملا زكر .نییسیئر نیروحم ىلع موقت ةقاطلا نمأل ةیجیتارتسا ةیلمعلا ةیحانلا نم

 جراخلل ھجوتلا ةیجیتارتساو عونتلا أدبم قفو ةقاطلا قاوسأل لوخدلا نامض ىلع لوألا

                                                             
5  Steve A. Yetiv and Chunlong Lu, “China Global Energy, and the Middle East, Middle East journal, Vol. 
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 ةادأك نیصلا اھتمدختسا يتلا ةینطولا طفنلا تاكرش يف ةلثمتملا ةموكحلا عرذأ ربع

 ،قوسلا ىوقل اھكرت نكمی ال يموق نمأ ةیضق اھرابتعاب ةقاطلا رداصمل لوخدلا نیمأتل

 نمأ ةیامحو اھرداصم عیونتو ةقاطلا مادختسا ةءافك عفر ىلع يناثلا روحملا زكر امنیب

 لودلا ھیلإ اھتقبس يذلا ھتاذ راسملا عابتا ربع ةیطفنلا تامزألا ریثأت نم اھتادادما

 .كالھتسالا نم اموی 90ةدمل يفكی طفنلا نم يجیتارتسا نوزخم ءانبب ىربكلا ةكلھتسملا

 ةبسنلاب نیتیسیئر نیتقطنم ىلعً ایفارغج زكرت نیصلا نأ ركذلاب ریدجلاو

 قرش لامش يف اھدودحل ةمخاتملا ةقطنملا امھلوأ ،يعیبطلا زاغلاو طفنلا نم اھتادادمإل

 اھنم ةقاطلا تادادما لقن ةلوھسب زیمتت يتلا ،نیوزق رحب ةقطنمو يقرشلا اھبونجو ایسآ

 ناتسخازاك يف اھدوجو دیطوت يف نیكب تطشن اذل ،ةینیصلا يضارألل اھتمخاتملً ارظن

 تغلب ،اھب ةثالثلا طفنلا لوقح يف تارامثتسا ةماقإل ناتسخازاك عم قافتا ماربا ربع

 ءارشب )CNPC( ةینیصلا ةینطولا لورتبلا ةسسؤم تماق امك ،رالود رایلم 9.5 ھتمیق

 ناتسخازاكورتب ةكرش ىلعً اضیأ تذوحتسا امك ،كسبویتكأ لقح نم %60 ةصح

 زاغلا لقنل بیبانأ طخ ءانبب نیصلا تماقو .رالود رایلم 4.18 ةمیقب 2005 ماع ةیطفنلا

 ناتسنامكرت عم ةیقافتا نیصلا تعقو امك ،2009 ماع يف نیصلا ىلإ ناتسخازاك نم

 طسوألا قرشلا ةقطنم امھیناثو .20066 ماع يف بیبانأ طخ ربع اھنم زاغلا لقنل

 نم لورتبلا نم اھتاجایتحا فصن وحن نیصلا دروتست ثیح ءارحصلا بونج ایقیرفأو

 نمأ ةیجیتارتسا موقتو ،تارامإلاو رطقو تیوكلاو ةیدوعسلاك يبرعلا جیلخلا لود

 قرشلا لود عم ةخسار ةیفاقثو ةیراجتو ةیداصتقا تاقالع ءانب ىلع نیصلا يف ةقاطلا

 زاغلاو طفنلاب ةقلعتملا ةیویحلا تاعورشملا يف تاكارش لالخ نم ،ایقیرفأو طسوألا

 .ةیتحتلا ةینبلاو يعیبطلا

 ءاضعأ يف ةلثمم يعیبطلا زاغلاو طفنلل ةردصملا لودلا ربكأ نإف لباقملا يفو

 ةریبك ةجردب ةیداصتقالا اھتوق يف دمتعت لود يھو ،ىطسولا ایسآ لودو ایسورو كبوأ

 .نییساسأ نیروحم ىلع ةقاطلا نمأل اھروظنم دمتعیف ،رداصملا هذھ نم اھدراوم ىلع
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 نم دیدعلا يف ةلقتسم تاسایس داختا نم اھعنمت دقو ،وكسومل ةنیھر اھلود لعجی نأ

 ةقاطلا لقنی يذلا "ابجرود" بیبانأ طخ عطقب ایسور تماق ،لاثملا لیبس ىلعف .ایاضقلا
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 .ةیسورلا دودحلل نیتمخاتملا ایكافولس وكیشتو ادنلوب يف يكیرمألا يخوراصلا

           ةرشاعلا ةیسمخلا ةطخلا يف ةقاطلا نمأ فیرعت ءاج ،نیصلا يفو

 نمضی امب جراخلا نم ةقاطلا رداصم نیمأتو نامض" ھنأ ىلع )2001-2005(

 لودلا عم نیصلا قفتت كلذبو ،5"نیصلا يف ثیدحتلاو يداصتقالا ومنلا رارمتسا

 نیصلا تنبت دقو ،تادادمالا نامض لالخ نم ضرعلا نمأ ىلع تزكر يتلا ةكلھتسملا
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 اھیف رامثتسالاو اھریوطتو ةحاتملا دراوملل لثمألا لالغتسالاب قلعتی لوألا روحملاف

 معدل ایجراخو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلا معدلً ایلخاد اھنم ةدافتسالا میظعتل

 نم ھكلمت ام عم ىزاوتی ربكأ يلود رود ىلع لوصحلل يعسلا ربع ةیلودلا اھتناكم

 رارقتسا ةبقارمو ةرادإ يف ةمھاسملا يف يناثلا روحملا لثمتی امنیب .ةقاطلا رداصم

 ةلثمتملا اھحلاصم نع عافدلا يف ىرخألا ةجتنملا لودلا عم نواعتلاو ةقاطلا قاوسأ

 نزاوت ىلع ظافحلاو يعیبطلا زاغلاو طفنلا ىلع بلطلا نامض يف يساسأ لكشب

 ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا ةفلكت زواجتت راعسألل ةلداع تایوتسم دنع قاوسألا

 ةیضرملا دودحلا دنعو ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا

 .ةبولطملا تارامثتسالاب ضوھنلل ةعجشملاو

 ةقاطلا نمأل ةیسیئرلا داعبألا ً:اثلاث

 لمشی يذلا يداصتقالا دعبلا اھلوأ ،ةیسیئر داعبأ ةسمخ ةقاطلا نمأ نمضتی

 ةنیابتملا حلاصملا نیب ةنزاوملاو ،اھریوطتو اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلاو دراوملا ةرفو

 اكرتشمَ اسجاھ لكشی يذلا لداعلا رعسلا ةیضق لوح قفاوتلاو نیكلھتسملاو نیجتنملل

 تاكلتمملا نمأ لمشی يذلا يعیبطلا نمألا يف يناثلا دعبلا لثمتی امنیب .فارطألا لكل

 رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو

 يأ يسسؤملا دعبلا يف لثمتی ثلاثلا دعبلاو ،ةیبیرختلا تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم

 ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو يف

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ةیلمع ریسیتل ةممصملا راوحلا تاصنمو ،هرارقتسا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك ،ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 رئادلا لدجلاو ةقاطلا رداصم مادختسال يئیبلا دعبلا وھو عبارلا دعبلا يتأی مث ،ةقاطلا

 يتأی ،اریخأو ،اھتامادختساو ةقاطلا رداصمب ھتقالعو يرارحلا سابتحالا ایاضق لوح

 نم ةحضاو تاسایس بلطتی يذلاو ،ةقاطلا نمأ يفً ایساسأً ارود بعلی يذلا رامثتسالا

 لمع تاخانمو ،ةقاطلا رداصم ىلع يلبقتسملا بلطلا نمضت ةكلھتسملا لودلا بناج

11 
 

 ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا عجشت ةلداعً اراعسأ نمضت ةعجشم

 .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت نامضل  ةمزاللا

 يداصتقالا دعبلا .1

 نم ةیملاعلا تایطایتحالا دافنل ةكیشولا تالامتحالاب ةطبترملا فواخملا تلظ

 لثم رشتنت امً اریثكو ،لدجللً اریثمً اعوضوم لكشت طفنلا ةعانص خیرات ةلیط طفنلا

 ىلع بلطلا يف عیرسلا عافترالا تاقوأ يف سانلا ةماع ةلیخم رسأتو رعاشملا هذھ

 كلتو ةیعیبطلا تامزألا تاقوأ يفو ،ةقاطلا راعسأ يف ةداحلا تاعافترالاو ،طفنلا

 .ةیسایسویجلا ایاضقلاب ةقلعتملا

 نرقلا فصتنم ىلإ يطفنلا جاتنإلا لبقتسم لوح ةرئادلا كوكشلا روذج دتمتو 

 .جاتنإلا ایجولونكت يف روطت و ةدیدج ةیطفن تافاشكتساً امئاد درلا ناكو ،رشع عساتلا

 ردصملا – اینافلسنب ةیالو نم طفنلا جاتنا أدب 1965 ماع لالخ ،لاثملا لیبس ىلعف

 تافاشتكا تزربو ،ضافخنالا يف - تقولا كلذ يف ةدحتملا تایالولا يف جاتنإلل دیحولا

 ،تیربكلا عفترم يضمحلا طفنلا نم ناك ویاھوأ جاتنا نكلو ،ویاھوأ ةیالو يف ةدیدج

 ةجلاعمل ریركتلا ایجولونكت نیسحتب باجتسا يذلا يفاصملا عاطق نم لولحلا تءاجف

 .قاوسألا تاجایتحا عم ھتمئالمو ،طوفنلا نم عونلا اذھ

 ،نیرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا عمً انمازتو

 يف كلذ مھاسو ،ةماھ تاروطت جاتنالا ایجولونكت تدھشو ،ةیطفنلا تافاشتكالا تدیازت

 نأ نم مغرلابو .رضاحلا انتقو ىتح ھیلع يمانتملا بلطلا ةیبلتل طفنلا تادادما ومن

 رمتسی نل طفنلا تادادما يف ومنلا نأو ،اھیف لادج ال ةقیقح ،ددجتم ریغ دروم طفنلا

 مھاس يضاملا نرقلا تانینامث لالخ طفنلا راعسأ يف ریبكلا رادحنالا نأ الإ ،دبألا ىلإ

 ھتادادما نامضو ،صیخرلا لھسلا طفنلا نم دراوملا ةیافكب ساسحالا يمانت يف كاذنآ

 .ىمسم ریغ لجأ ىلإ
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 ةلثمتملا اھحلاصم نع عافدلا يف ىرخألا ةجتنملا لودلا عم نواعتلاو ةقاطلا قاوسأ

 نزاوت ىلع ظافحلاو يعیبطلا زاغلاو طفنلا ىلع بلطلا نامض يف يساسأ لكشب

 ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا ةفلكت زواجتت راعسألل ةلداع تایوتسم دنع قاوسألا

 ةیضرملا دودحلا دنعو ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا

 .ةبولطملا تارامثتسالاب ضوھنلل ةعجشملاو

 ةقاطلا نمأل ةیسیئرلا داعبألا ً:اثلاث

 لمشی يذلا يداصتقالا دعبلا اھلوأ ،ةیسیئر داعبأ ةسمخ ةقاطلا نمأ نمضتی

 ةنیابتملا حلاصملا نیب ةنزاوملاو ،اھریوطتو اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلاو دراوملا ةرفو

 اكرتشمَ اسجاھ لكشی يذلا لداعلا رعسلا ةیضق لوح قفاوتلاو نیكلھتسملاو نیجتنملل

 تاكلتمملا نمأ لمشی يذلا يعیبطلا نمألا يف يناثلا دعبلا لثمتی امنیب .فارطألا لكل

 رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو

 يأ يسسؤملا دعبلا يف لثمتی ثلاثلا دعبلاو ،ةیبیرختلا تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم

 ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو يف

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ةیلمع ریسیتل ةممصملا راوحلا تاصنمو ،هرارقتسا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك ،ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 رئادلا لدجلاو ةقاطلا رداصم مادختسال يئیبلا دعبلا وھو عبارلا دعبلا يتأی مث ،ةقاطلا

 يتأی ،اریخأو ،اھتامادختساو ةقاطلا رداصمب ھتقالعو يرارحلا سابتحالا ایاضق لوح

 نم ةحضاو تاسایس بلطتی يذلاو ،ةقاطلا نمأ يفً ایساسأً ارود بعلی يذلا رامثتسالا

 لمع تاخانمو ،ةقاطلا رداصم ىلع يلبقتسملا بلطلا نمضت ةكلھتسملا لودلا بناج

ول
األ

ث 
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ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
18



11 
 

 ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا عجشت ةلداعً اراعسأ نمضت ةعجشم

 .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت نامضل  ةمزاللا

 يداصتقالا دعبلا .1

 نم ةیملاعلا تایطایتحالا دافنل ةكیشولا تالامتحالاب ةطبترملا فواخملا تلظ

 لثم رشتنت امً اریثكو ،لدجللً اریثمً اعوضوم لكشت طفنلا ةعانص خیرات ةلیط طفنلا

 ىلع بلطلا يف عیرسلا عافترالا تاقوأ يف سانلا ةماع ةلیخم رسأتو رعاشملا هذھ

 كلتو ةیعیبطلا تامزألا تاقوأ يفو ،ةقاطلا راعسأ يف ةداحلا تاعافترالاو ،طفنلا

 .ةیسایسویجلا ایاضقلاب ةقلعتملا

 نرقلا فصتنم ىلإ يطفنلا جاتنإلا لبقتسم لوح ةرئادلا كوكشلا روذج دتمتو 

 .جاتنإلا ایجولونكت يف روطت و ةدیدج ةیطفن تافاشكتساً امئاد درلا ناكو ،رشع عساتلا

 ردصملا – اینافلسنب ةیالو نم طفنلا جاتنا أدب 1965 ماع لالخ ،لاثملا لیبس ىلعف

 تافاشتكا تزربو ،ضافخنالا يف - تقولا كلذ يف ةدحتملا تایالولا يف جاتنإلل دیحولا

 ،تیربكلا عفترم يضمحلا طفنلا نم ناك ویاھوأ جاتنا نكلو ،ویاھوأ ةیالو يف ةدیدج

 ةجلاعمل ریركتلا ایجولونكت نیسحتب باجتسا يذلا يفاصملا عاطق نم لولحلا تءاجف

 .قاوسألا تاجایتحا عم ھتمئالمو ،طوفنلا نم عونلا اذھ

 ،نیرشعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا عمً انمازتو

 يف كلذ مھاسو ،ةماھ تاروطت جاتنالا ایجولونكت تدھشو ،ةیطفنلا تافاشتكالا تدیازت

 نأ نم مغرلابو .رضاحلا انتقو ىتح ھیلع يمانتملا بلطلا ةیبلتل طفنلا تادادما ومن

 رمتسی نل طفنلا تادادما يف ومنلا نأو ،اھیف لادج ال ةقیقح ،ددجتم ریغ دروم طفنلا

 مھاس يضاملا نرقلا تانینامث لالخ طفنلا راعسأ يف ریبكلا رادحنالا نأ الإ ،دبألا ىلإ

 ھتادادما نامضو ،صیخرلا لھسلا طفنلا نم دراوملا ةیافكب ساسحالا يمانت يف كاذنآ

 .ىمسم ریغ لجأ ىلإ
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 اھیف رامثتسالاو اھریوطتو ةحاتملا دراوملل لثمألا لالغتسالاب قلعتی لوألا روحملاف

 معدل ایجراخو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلا معدلً ایلخاد اھنم ةدافتسالا میظعتل

 نم ھكلمت ام عم ىزاوتی ربكأ يلود رود ىلع لوصحلل يعسلا ربع ةیلودلا اھتناكم

 رارقتسا ةبقارمو ةرادإ يف ةمھاسملا يف يناثلا روحملا لثمتی امنیب .ةقاطلا رداصم

 ةلثمتملا اھحلاصم نع عافدلا يف ىرخألا ةجتنملا لودلا عم نواعتلاو ةقاطلا قاوسأ

 نزاوت ىلع ظافحلاو يعیبطلا زاغلاو طفنلا ىلع بلطلا نامض يف يساسأ لكشب

 ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا ةفلكت زواجتت راعسألل ةلداع تایوتسم دنع قاوسألا

 ةیضرملا دودحلا دنعو ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا

 .ةبولطملا تارامثتسالاب ضوھنلل ةعجشملاو

 ةقاطلا نمأل ةیسیئرلا داعبألا ً:اثلاث

 لمشی يذلا يداصتقالا دعبلا اھلوأ ،ةیسیئر داعبأ ةسمخ ةقاطلا نمأ نمضتی

 ةنیابتملا حلاصملا نیب ةنزاوملاو ،اھریوطتو اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلاو دراوملا ةرفو

 اكرتشمَ اسجاھ لكشی يذلا لداعلا رعسلا ةیضق لوح قفاوتلاو نیكلھتسملاو نیجتنملل

 تاكلتمملا نمأ لمشی يذلا يعیبطلا نمألا يف يناثلا دعبلا لثمتی امنیب .فارطألا لكل

 رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو

 يأ يسسؤملا دعبلا يف لثمتی ثلاثلا دعبلاو ،ةیبیرختلا تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم

 ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو يف

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ةیلمع ریسیتل ةممصملا راوحلا تاصنمو ،هرارقتسا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك ،ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 رئادلا لدجلاو ةقاطلا رداصم مادختسال يئیبلا دعبلا وھو عبارلا دعبلا يتأی مث ،ةقاطلا

 يتأی ،اریخأو ،اھتامادختساو ةقاطلا رداصمب ھتقالعو يرارحلا سابتحالا ایاضق لوح

 نم ةحضاو تاسایس بلطتی يذلاو ،ةقاطلا نمأ يفً ایساسأً ارود بعلی يذلا رامثتسالا

 لمع تاخانمو ،ةقاطلا رداصم ىلع يلبقتسملا بلطلا نمضت ةكلھتسملا لودلا بناج
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 )Scientific American( ةلجم ترشن امدنع ،دیدج نم فواخملا تزرب مث

 نیبتاكلل )The End of Cheap Oil - صیخرلا طفنلا ةیاھن( ناونعبً اریھش ًالاقم

Campbell and Laherrère لوح شاقنلا مخز لاقملا اذھ داعأ دقف .1998 ماع يف 

 يف أدبی مث ھتورذ طفنلا نم يملاعلا جاتنالا غلبی نأ عقوتو ،ةیطفنلا تادادمإلا لبقتسم

 Peak Oil( ةیطفنلا ةورذلا ةیرظن دعب امیف ةیضقلا هذھ ىلع قلطأو ،عجارتلا

Theory(. لثم ةیرظنلا هذھل ضراعملا اھنم ةدیدع تالاقم ترھظ امك 

 Aleklett and Campbell لاقم لثم دیؤملا اھنمو Soderholm  (2003)لاقم

 طفنلا ةلجم تماق يتلا تالاقملا ةلسلس دعب حرطلا اذھب مامتھالا دیازتو ،)2003(

 .2003 فیص لالخ عوضوملا اذھ لوح اھرشنب Oil & Gas Journal زاغلاو

 ،طفنلا جاتنا لدعمل ھغولب نكمملا ىصقألا دحلا اھنأب يطفنلا جاتنإلا ةورذ فرعتو

 يف يطفنلا جاتنإلا لصی ً،ایلمعو .بوضنلل عضاخ ،دودحم يعیبط دروم ھنوكلً ادانتسا

ً ایفاك ةدیدجلا لوقحلا جاتنا نوكی ال امدنع )ھتالدعم ىصقأ( ھتورذ ةنیعم ةقطنم

 .ةمیدقلا لوقحلا جاتنا يف عجارتلا ضیوعتل

 ةرئادلا تاشاقنلا هذھ لثم نأ يف صخلتت ىربك ةلكشم ةمث ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 فافج ينعت ال طفنلا جاتنا ةورذف .بوضنلا وأ ةردنلاو ةورذلا موھفم نیب طلخت امً ابلاغ

 ىصقأ جاتنإ ىوتسم ىلا لصو دق نیعم لقح يف لورتبلا جاتنإ نأ طقف ينعت لب ،لقحلا

 مث ىوتسملا سفن ىلع ةنیعم ةرتفل جاتنإلا رمتسی مث ،هزواجت مدع جتنملا ىلع بجی

 - اضیأ ایجیردت - ھنم يقبتملا جاتنا فیلاكت عفترتو ایجیردت ضافخنالا يف جاتنإلا أدبی

 فاقیإ ىلا جتنملا رطضیف قوسلا يف ھعیب رعس ىلا لیمربلا جاتنا فیلاكت لصت نا ىلا

 عیبلا راعسأ لظ يف ةیداصتقالا ةیحانلا نم دجم ریغ حبصی ھنم يقبتملا نأل جاتنإلا

 عنمی ام ةیرظنلا ةیحانلا نم دجوی الو ،يداصتقالا بوضنلاب ىمسی ام اذھو ،ةدئاسلا

 يف روطتل عجرت بابسأل فیلاكتلا تضفخنا وأ ،راعسألا تعفترا اذا جاتنإلا دواعی نأ

 ةلحرم جاتنإلا غولبلً ارشؤم يطفنلا جاتنإلا ةورذ غولب ربتعی يلاتلابو ،ایجولونكتلا

 ایجولونكتلاو راعسألا تایوتسم ىلع دمتعی يذلا ،يداصتقالا بوضنلا وحن ةیلصفم

   .ةحاتملا
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 يعیبطلا بوضنلاو يداصتقالا بوضنلا يموھفم نیبً اضیأ طلخلا متی امً ابلاغو

 بوضنلا موھفم طبتری امنیبف .تایطایتحالاو دراوملا فیرعت نیب طلخلا ببسب ،طفنلل

 طفنلا نم تایمكلا اھرابتعاب فرّعت يتلاو ،ةیطفنلا تایطایتحالا فیرعتب يداصتقالا

 ةدكؤم نم جردتت ةنیعم ةیلامتحاب ةردقملا طفنلا نماكم نمً ایراجت اھجارختسا عقوتملا

 وأً ادوعص نمزلا رورم عم حیقنتلل تایطایتحالا ریدقت عضخیو ،ةنكممو ةلمتحم ىلإ

 تالدعمو تاینقتب ةقلعتملا تاروطتلا وأ ةیجولویجلا تانایبلا نم دیزملا رفوت عمً اطوبھ

 نمً اریبكً امسق نأ عقاولاو ،جاتنإلا فیلاكتو طفنلا راعسأ ریغت كلذكو ،صالختسالا

 عجار ھنكلو ،ةدیدج تافاشتكا ىلإً اعجار سیل ةیملاعلا تایطایتحالا يف يلاحلا ومنلا

 مھم رخآ بناج كانھو جارختسالا تالدعم نسحت لعفب يطایتحالا ومن ىلإ ساسألا يف

 ً،اسناجتمً اجتنم ھنوك نع دعبلا لك دیعب ماخلا طفنلا نوك يف لثمتی ،ھلافغإ زوجی ال

 دیدش طفنلاو قیمعلا طفنلا ىلإ لھسلا طفنلا نیب ام حوارتی لسلستم ينوبرك لماع كانھف

 لظ يفو .يدیلقتلا ریغ طفنلا ىلإ يدیلقتلا طفنلا نیب ام و رحبلا نم جرختسملا قمعلا

 طفن ىلإ لوحتی تایطایتحالا هذھ بلغأ نإف طفنلا راعسأ عافتراو يجولونكتلا مدقتلا

 بوضنلا تاعقوت رخؤیو ةورذلا لجؤی نأ ھنأش نم يذلا رمألا ،يدیلقتو لھس

  .ةدیدع تاونسل يداصتقالا

 دویقلا نع رظنلا ضغب طفنلا نم ةحاتملا تایمكلا اھنأب دراوملا فرعت لباقملاب

 يھو ،اھجارختسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا

 موھفملا لكشت يھف اذھ ىلعو ،ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع ىلعألا دحلا ضرفت يتلا

 مجح دیدحت نم انكمت ولف .يعیبطلا بوضنلل ةلمتحملا خیراوتلا دیدحت يف ةلصلا وذ

 كالھتسا ومن تالدعمب ةقدب نھكتلا انعسوب ناكو ،نیقیلا ھجو ىلع ةیطفنلا دراوملا

 نكلو .ًالھسوً اطیسب نوكی فوس طفنلل يعیبطلا بوضنلا دعوم باسح نإف ،طفنلا

 امیف نیقیلا مدع ىوتسم عافترا ببسب ةصاخو ـ كوكشلاو تالامتحالا نم ریثكلا كانھ

 ةقلعتملا ةقیقدلا ةیلبقتسملا تاعقوتلاو ،دراوملل قلطملا مجحلا ىلع فرعتلاب قلعتی

 فیلاكتلاو راعسألا روطتل ةلمتحملا تاراسملاب نھكتلا ىلع ةردقلا مدعو ،كالھتسالاب

 .ةدكؤم تایطایتحا ىلإ دراوملا لیوحت يف اھرودو ایجولونكتلاو
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 )Scientific American( ةلجم ترشن امدنع ،دیدج نم فواخملا تزرب مث
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 Aleklett and Campbell لاقم لثم دیؤملا اھنمو Soderholm  (2003)لاقم

 طفنلا ةلجم تماق يتلا تالاقملا ةلسلس دعب حرطلا اذھب مامتھالا دیازتو ،)2003(

 .2003 فیص لالخ عوضوملا اذھ لوح اھرشنب Oil & Gas Journal زاغلاو

 ،طفنلا جاتنا لدعمل ھغولب نكمملا ىصقألا دحلا اھنأب يطفنلا جاتنإلا ةورذ فرعتو

 يف يطفنلا جاتنإلا لصی ً،ایلمعو .بوضنلل عضاخ ،دودحم يعیبط دروم ھنوكلً ادانتسا

ً ایفاك ةدیدجلا لوقحلا جاتنا نوكی ال امدنع )ھتالدعم ىصقأ( ھتورذ ةنیعم ةقطنم

 .ةمیدقلا لوقحلا جاتنا يف عجارتلا ضیوعتل

 ةرئادلا تاشاقنلا هذھ لثم نأ يف صخلتت ىربك ةلكشم ةمث ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 فافج ينعت ال طفنلا جاتنا ةورذف .بوضنلا وأ ةردنلاو ةورذلا موھفم نیب طلخت امً ابلاغ

 ىصقأ جاتنإ ىوتسم ىلا لصو دق نیعم لقح يف لورتبلا جاتنإ نأ طقف ينعت لب ،لقحلا

 مث ىوتسملا سفن ىلع ةنیعم ةرتفل جاتنإلا رمتسی مث ،هزواجت مدع جتنملا ىلع بجی

 - اضیأ ایجیردت - ھنم يقبتملا جاتنا فیلاكت عفترتو ایجیردت ضافخنالا يف جاتنإلا أدبی

 فاقیإ ىلا جتنملا رطضیف قوسلا يف ھعیب رعس ىلا لیمربلا جاتنا فیلاكت لصت نا ىلا

 عیبلا راعسأ لظ يف ةیداصتقالا ةیحانلا نم دجم ریغ حبصی ھنم يقبتملا نأل جاتنإلا

 عنمی ام ةیرظنلا ةیحانلا نم دجوی الو ،يداصتقالا بوضنلاب ىمسی ام اذھو ،ةدئاسلا

 يف روطتل عجرت بابسأل فیلاكتلا تضفخنا وأ ،راعسألا تعفترا اذا جاتنإلا دواعی نأ

 ةلحرم جاتنإلا غولبلً ارشؤم يطفنلا جاتنإلا ةورذ غولب ربتعی يلاتلابو ،ایجولونكتلا

 ایجولونكتلاو راعسألا تایوتسم ىلع دمتعی يذلا ،يداصتقالا بوضنلا وحن ةیلصفم

   .ةحاتملا
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 يعیبطلا بوضنلاو يداصتقالا بوضنلا يموھفم نیبً اضیأ طلخلا متی امً ابلاغو

 بوضنلا موھفم طبتری امنیبف .تایطایتحالاو دراوملا فیرعت نیب طلخلا ببسب ،طفنلل

 طفنلا نم تایمكلا اھرابتعاب فرّعت يتلاو ،ةیطفنلا تایطایتحالا فیرعتب يداصتقالا

 ةدكؤم نم جردتت ةنیعم ةیلامتحاب ةردقملا طفنلا نماكم نمً ایراجت اھجارختسا عقوتملا

 وأً ادوعص نمزلا رورم عم حیقنتلل تایطایتحالا ریدقت عضخیو ،ةنكممو ةلمتحم ىلإ

 تالدعمو تاینقتب ةقلعتملا تاروطتلا وأ ةیجولویجلا تانایبلا نم دیزملا رفوت عمً اطوبھ

 نمً اریبكً امسق نأ عقاولاو ،جاتنإلا فیلاكتو طفنلا راعسأ ریغت كلذكو ،صالختسالا

 عجار ھنكلو ،ةدیدج تافاشتكا ىلإً اعجار سیل ةیملاعلا تایطایتحالا يف يلاحلا ومنلا

 مھم رخآ بناج كانھو جارختسالا تالدعم نسحت لعفب يطایتحالا ومن ىلإ ساسألا يف

 ً،اسناجتمً اجتنم ھنوك نع دعبلا لك دیعب ماخلا طفنلا نوك يف لثمتی ،ھلافغإ زوجی ال

 دیدش طفنلاو قیمعلا طفنلا ىلإ لھسلا طفنلا نیب ام حوارتی لسلستم ينوبرك لماع كانھف

 لظ يفو .يدیلقتلا ریغ طفنلا ىلإ يدیلقتلا طفنلا نیب ام و رحبلا نم جرختسملا قمعلا

 طفن ىلإ لوحتی تایطایتحالا هذھ بلغأ نإف طفنلا راعسأ عافتراو يجولونكتلا مدقتلا

 بوضنلا تاعقوت رخؤیو ةورذلا لجؤی نأ ھنأش نم يذلا رمألا ،يدیلقتو لھس

  .ةدیدع تاونسل يداصتقالا

 دویقلا نع رظنلا ضغب طفنلا نم ةحاتملا تایمكلا اھنأب دراوملا فرعت لباقملاب

 يھو ،اھجارختسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ اھیلإ لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا

 موھفملا لكشت يھف اذھ ىلعو ،ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع ىلعألا دحلا ضرفت يتلا

 مجح دیدحت نم انكمت ولف .يعیبطلا بوضنلل ةلمتحملا خیراوتلا دیدحت يف ةلصلا وذ

 كالھتسا ومن تالدعمب ةقدب نھكتلا انعسوب ناكو ،نیقیلا ھجو ىلع ةیطفنلا دراوملا

 نكلو .ًالھسوً اطیسب نوكی فوس طفنلل يعیبطلا بوضنلا دعوم باسح نإف ،طفنلا

 امیف نیقیلا مدع ىوتسم عافترا ببسب ةصاخو ـ كوكشلاو تالامتحالا نم ریثكلا كانھ

 ةقلعتملا ةقیقدلا ةیلبقتسملا تاعقوتلاو ،دراوملل قلطملا مجحلا ىلع فرعتلاب قلعتی

 فیلاكتلاو راعسألا روطتل ةلمتحملا تاراسملاب نھكتلا ىلع ةردقلا مدعو ،كالھتسالاب

 .ةدكؤم تایطایتحا ىلإ دراوملا لیوحت يف اھرودو ایجولونكتلاو
12 

 

 )Scientific American( ةلجم ترشن امدنع ،دیدج نم فواخملا تزرب مث

 نیبتاكلل )The End of Cheap Oil - صیخرلا طفنلا ةیاھن( ناونعبً اریھش ًالاقم

Campbell and Laherrère لوح شاقنلا مخز لاقملا اذھ داعأ دقف .1998 ماع يف 

 يف أدبی مث ھتورذ طفنلا نم يملاعلا جاتنالا غلبی نأ عقوتو ،ةیطفنلا تادادمإلا لبقتسم

 Peak Oil( ةیطفنلا ةورذلا ةیرظن دعب امیف ةیضقلا هذھ ىلع قلطأو ،عجارتلا

Theory(. لثم ةیرظنلا هذھل ضراعملا اھنم ةدیدع تالاقم ترھظ امك 

 Aleklett and Campbell لاقم لثم دیؤملا اھنمو Soderholm  (2003)لاقم

 طفنلا ةلجم تماق يتلا تالاقملا ةلسلس دعب حرطلا اذھب مامتھالا دیازتو ،)2003(

 .2003 فیص لالخ عوضوملا اذھ لوح اھرشنب Oil & Gas Journal زاغلاو

 ،طفنلا جاتنا لدعمل ھغولب نكمملا ىصقألا دحلا اھنأب يطفنلا جاتنإلا ةورذ فرعتو

 يف يطفنلا جاتنإلا لصی ً،ایلمعو .بوضنلل عضاخ ،دودحم يعیبط دروم ھنوكلً ادانتسا

ً ایفاك ةدیدجلا لوقحلا جاتنا نوكی ال امدنع )ھتالدعم ىصقأ( ھتورذ ةنیعم ةقطنم

 .ةمیدقلا لوقحلا جاتنا يف عجارتلا ضیوعتل

 ةرئادلا تاشاقنلا هذھ لثم نأ يف صخلتت ىربك ةلكشم ةمث ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 فافج ينعت ال طفنلا جاتنا ةورذف .بوضنلا وأ ةردنلاو ةورذلا موھفم نیب طلخت امً ابلاغ

 ىصقأ جاتنإ ىوتسم ىلا لصو دق نیعم لقح يف لورتبلا جاتنإ نأ طقف ينعت لب ،لقحلا

 مث ىوتسملا سفن ىلع ةنیعم ةرتفل جاتنإلا رمتسی مث ،هزواجت مدع جتنملا ىلع بجی

 - اضیأ ایجیردت - ھنم يقبتملا جاتنا فیلاكت عفترتو ایجیردت ضافخنالا يف جاتنإلا أدبی

 فاقیإ ىلا جتنملا رطضیف قوسلا يف ھعیب رعس ىلا لیمربلا جاتنا فیلاكت لصت نا ىلا

 عیبلا راعسأ لظ يف ةیداصتقالا ةیحانلا نم دجم ریغ حبصی ھنم يقبتملا نأل جاتنإلا

 عنمی ام ةیرظنلا ةیحانلا نم دجوی الو ،يداصتقالا بوضنلاب ىمسی ام اذھو ،ةدئاسلا

 يف روطتل عجرت بابسأل فیلاكتلا تضفخنا وأ ،راعسألا تعفترا اذا جاتنإلا دواعی نأ

 ةلحرم جاتنإلا غولبلً ارشؤم يطفنلا جاتنإلا ةورذ غولب ربتعی يلاتلابو ،ایجولونكتلا

 ایجولونكتلاو راعسألا تایوتسم ىلع دمتعی يذلا ،يداصتقالا بوضنلا وحن ةیلصفم

   .ةحاتملا
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 زكرت ثیح ،دراوملاب عوضوملا قلعتی امدنع ،امً اعون ةحیحش تانایبلا ربتعتو

 رخآ ریشت يتلا ةدكؤملا تایطایتحالا ىلع ةرفوتملا تاءاصحإلاو تایبدألا بلغأ

 نویلیرت 1.7 تزواجت طفنلا نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا يلامجإ نأ ىلإ اھتاریدقت

 دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ ،2019 ماع ةیاھنب لیمرب

 ةقاطلا ةلاكو تاریدقتلا رخآ ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی امیف امأ .20197 ماعل ھتایوتسم

 ةلباقلا ةیطفنلا دراوملا نأ ىلإ )ةحاتملا تانایبلا رخآ يھو( 2011 ماعل ةیلودلا

 ةنراقملابو ،لیمرب نویلیرت 5.5 يلاوح تغلب 2010 ماع ةیاھنب ةحاتملا صالختسالل

 ،8لیمرب نویلیرت 1.5 وحن غلب يذلا 2010 ماع ةیاھنب ةدكؤملا تایطایتحالا مجح عم

 %27.8 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأف

 يلامجإ نأ ىلإ تاریدقتلا رخآ ریشت ،يعیبطلا زاغلل ةبسنلابو .تقولا كلذ يف

 ،2019 ماع ةیاھنب بعكم مدق نویلیرت 7019 تغلب ھنم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا

 امیف امأ .20199 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ

 لباقلا زاغلا مجح نأ ىلإ ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاریدقت ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی

 27353 وحن غلب 2018 ماعل ةیدیلقتلا ریغو ةیدیلقتلا رداصملا نم اینف جارختسالل

 وحن ةغلابلا 2018 ماع ةیاھنب ھنم ةدكؤملا تایطایتحالاب ةنراقمو بعكم مدق نویلیرت

 نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأ ينعی امم ،10بعكم مدق نویلیرت 7028

  .2018 ماع لالخ %25.7 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ

 ھتاطایتحا مجح ردقت يتلا محفلا نم ةلئاھلا دراوملا مجح ،رابتعالا يف اذخأو

 130 نم رثكأل يفكی ام يأ ،نط نویلیرت نم رثكأب 2019 ماع ةیاھنب ةدكؤملا ةیملاعلا

 ةلئاھ دراوم نم رفوتی ام عم ،201911 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع

 يذلا لدجلا نأو ،دراوملا ةرفو ةلأسم ىلع دكؤی امم ،ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا نم

 ىلإ يدؤی بوضنلا نأشب فواخملاو يطفنلا جاتنإلا ةورذ لوح رخآل نیح نم رودی
                                                             

7 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
8 IEA, World Energy Outlook, 2011 
9 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
10 IEA, World Energy Outlook, 2011 
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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 لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا دویقلا يھو ،مھألا ةلكشملا نع هابتنالا فرص

 ىلعألا دحلا ضرفت يتلا يھو ،اھلالغتسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ دراوملا هذھ ىلإ

 ةحاتملا ةینقتلا يف ،ساسألا ةجردلاب دویقلا هذھ لثمتتو .ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع

 .راعسألا تایوتسم ىلعً اساسأ نادمتعی نالماع ناذھو ،اھفیظوت متی يتلا تارامثتسالاو

 ىلعأوً ادیقعت رثكأ ایجولونكت فیظوتلً احاتم لاجملا حبصی طفنلا راعسأ عافترا لظ يفف

 نأ امك ،ةدیدج تافاشتكا قیقحت وأ صالختسالا تالدعم عفر يف سكعنی امم ةفلكت

 ریوطتلاو ثحبلا تاطاشن يف رامثتساللً ازفحم ًالماع ربتعی طفنلا راعسأ عافترا

 راعسألا يدؤت امنیب ،لباقملا يفو .تادادمإلا ةلسلس لحارم لكو جاتنإلاو فاشكتسالاو

 ةلق ببسب اھلالغتساو ةحاتملا دراوملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع ىلإ ةضفخنملا

 الو كلھتسملاو جتنملل ةلوقعم تایوتسم دنع راعسألا نزاوت نإف كلذل ،تارامثتسالا

 ریصقلا لجألا يف ةقاطلا نمأ ھجاوی يذلا يقیقحلا يدحتلا وھ ةقاطلا ةعانصب رضت

 راسم ىلإ لوحتلا نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نإف ،دیعبلا لجألا يف امأ ،طسوتملاو

 نع بلطلا ةرادإ تایلآل لثمألا عیوطتلا ربع ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج

 ةءافك نیسحتو دیشرتب ةصاخلا ةیذیفنتلا جماربلاو تایجیتارتسالا ریوطت قیرط

 لثمألا عیوطتلا كلذكو ،تاعاطقلا عیمج ىفو تایوتسملا ةفاك ىلع ةقاطلا مادختسا

 .اھتادادما رداصمو ةقاطلا جیزم عیونت ربع ضرعلا ةرادإ تایلآل

 يعیبطلا نمألا .2

 لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو تاكلتمملا نمأ ىلع يعیبطلا نمألا لمتشی

 تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا

 ،تالقانلا قیرط نع ھلقن متی طفنلا نم يملاعلا جاتنإلا فصن نم رثكأف .ةیبیرختلا

 رمیو .ةقاطلا نمأ يف ةیمھأ لماوعلا رثكأ نم ادحاو يرحبلا نمألا لعجی يذلا رمألا

 ،قانتخالا طاقن ىمسی ام ربع يئاھنلا كلھتسملا ىلإ ھلوصو لبق ارحب لوقنملا طفنلا

 طاقن تناك دقو .تاعاطقنالل ةضرع نوكت نأ نكمی ةقیض ةیرحب تارمم يھو

 اھیف امب موجھلاو بیرختلا تایلمعل افدھ خیراتلا ربع ملاعلا يف ةمخضلا قانتخالا
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 27353 وحن غلب 2018 ماعل ةیدیلقتلا ریغو ةیدیلقتلا رداصملا نم اینف جارختسالل

 وحن ةغلابلا 2018 ماع ةیاھنب ھنم ةدكؤملا تایطایتحالاب ةنراقمو بعكم مدق نویلیرت

 نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأ ينعی امم ،10بعكم مدق نویلیرت 7028

  .2018 ماع لالخ %25.7 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ

 ھتاطایتحا مجح ردقت يتلا محفلا نم ةلئاھلا دراوملا مجح ،رابتعالا يف اذخأو

 130 نم رثكأل يفكی ام يأ ،نط نویلیرت نم رثكأب 2019 ماع ةیاھنب ةدكؤملا ةیملاعلا

 ةلئاھ دراوم نم رفوتی ام عم ،201911 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع

 يذلا لدجلا نأو ،دراوملا ةرفو ةلأسم ىلع دكؤی امم ،ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا نم

 ىلإ يدؤی بوضنلا نأشب فواخملاو يطفنلا جاتنإلا ةورذ لوح رخآل نیح نم رودی
                                                             

7 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
8 IEA, World Energy Outlook, 2011 
9 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
10 IEA, World Energy Outlook, 2011 
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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 لوصولا ىلع ةردقلا ىلع ةضورفملا دویقلا يھو ،مھألا ةلكشملا نع هابتنالا فرص

 ىلعألا دحلا ضرفت يتلا يھو ،اھلالغتسا ىلع ةبترتملا فیلاكتلا وأ دراوملا هذھ ىلإ

 ةحاتملا ةینقتلا يف ،ساسألا ةجردلاب دویقلا هذھ لثمتتو .ةیاھنلا يف ھجاتنإ نكمی ام ىلع

 .راعسألا تایوتسم ىلعً اساسأ نادمتعی نالماع ناذھو ،اھفیظوت متی يتلا تارامثتسالاو

 ىلعأوً ادیقعت رثكأ ایجولونكت فیظوتلً احاتم لاجملا حبصی طفنلا راعسأ عافترا لظ يفف

 نأ امك ،ةدیدج تافاشتكا قیقحت وأ صالختسالا تالدعم عفر يف سكعنی امم ةفلكت

 ریوطتلاو ثحبلا تاطاشن يف رامثتساللً ازفحم ًالماع ربتعی طفنلا راعسأ عافترا

 راعسألا يدؤت امنیب ،لباقملا يفو .تادادمإلا ةلسلس لحارم لكو جاتنإلاو فاشكتسالاو

 ةلق ببسب اھلالغتساو ةحاتملا دراوملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا مدع ىلإ ةضفخنملا

 الو كلھتسملاو جتنملل ةلوقعم تایوتسم دنع راعسألا نزاوت نإف كلذل ،تارامثتسالا

 ریصقلا لجألا يف ةقاطلا نمأ ھجاوی يذلا يقیقحلا يدحتلا وھ ةقاطلا ةعانصب رضت

 راسم ىلإ لوحتلا نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نإف ،دیعبلا لجألا يف امأ ،طسوتملاو

 نع بلطلا ةرادإ تایلآل لثمألا عیوطتلا ربع ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج

 ةءافك نیسحتو دیشرتب ةصاخلا ةیذیفنتلا جماربلاو تایجیتارتسالا ریوطت قیرط

 لثمألا عیوطتلا كلذكو ،تاعاطقلا عیمج ىفو تایوتسملا ةفاك ىلع ةقاطلا مادختسا

 .اھتادادما رداصمو ةقاطلا جیزم عیونت ربع ضرعلا ةرادإ تایلآل

 يعیبطلا نمألا .2

 لسالسو ةیتحتلا ىنبلاو تآشنملاو تاكلتمملا نمأ ىلع يعیبطلا نمألا لمتشی

 تایلمعلا اھسأر ىلعو ةلمتحم رارضأ ةیأ نم اھتیامحو ةراجتلا تاراسمو دادمالا

 ،تالقانلا قیرط نع ھلقن متی طفنلا نم يملاعلا جاتنإلا فصن نم رثكأف .ةیبیرختلا

 رمیو .ةقاطلا نمأ يف ةیمھأ لماوعلا رثكأ نم ادحاو يرحبلا نمألا لعجی يذلا رمألا

 ،قانتخالا طاقن ىمسی ام ربع يئاھنلا كلھتسملا ىلإ ھلوصو لبق ارحب لوقنملا طفنلا

 طاقن تناك دقو .تاعاطقنالل ةضرع نوكت نأ نكمی ةقیض ةیرحب تارمم يھو

 اھیف امب موجھلاو بیرختلا تایلمعل افدھ خیراتلا ربع ملاعلا يف ةمخضلا قانتخالا

14 
 

 زكرت ثیح ،دراوملاب عوضوملا قلعتی امدنع ،امً اعون ةحیحش تانایبلا ربتعتو

 رخآ ریشت يتلا ةدكؤملا تایطایتحالا ىلع ةرفوتملا تاءاصحإلاو تایبدألا بلغأ

 نویلیرت 1.7 تزواجت طفنلا نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا يلامجإ نأ ىلإ اھتاریدقت

 دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ ،2019 ماع ةیاھنب لیمرب

 ةقاطلا ةلاكو تاریدقتلا رخآ ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی امیف امأ .20197 ماعل ھتایوتسم

 ةلباقلا ةیطفنلا دراوملا نأ ىلإ )ةحاتملا تانایبلا رخآ يھو( 2011 ماعل ةیلودلا

 ةنراقملابو ،لیمرب نویلیرت 5.5 يلاوح تغلب 2010 ماع ةیاھنب ةحاتملا صالختسالل

 ،8لیمرب نویلیرت 1.5 وحن غلب يذلا 2010 ماع ةیاھنب ةدكؤملا تایطایتحالا مجح عم

 %27.8 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأف

 يلامجإ نأ ىلإ تاریدقتلا رخآ ریشت ،يعیبطلا زاغلل ةبسنلابو .تقولا كلذ يف

 ،2019 ماع ةیاھنب بعكم مدق نویلیرت 7019 تغلب ھنم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا

 امیف امأ .20199 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع 50 وحن يفكی ام يأ

 لباقلا زاغلا مجح نأ ىلإ ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاریدقت ریشت ،دراوملا مجحب قلعتی

 27353 وحن غلب 2018 ماعل ةیدیلقتلا ریغو ةیدیلقتلا رداصملا نم اینف جارختسالل

 وحن ةغلابلا 2018 ماع ةیاھنب ھنم ةدكؤملا تایطایتحالاب ةنراقمو بعكم مدق نویلیرت

 نم ةدكؤملا ةیملاعلا تایطایتحالا ةبسن نأ ينعی امم ،10بعكم مدق نویلیرت 7028

  .2018 ماع لالخ %25.7 زواجتت ال ةحاتملا دراوملا يلامجإ

 ھتاطایتحا مجح ردقت يتلا محفلا نم ةلئاھلا دراوملا مجح ،رابتعالا يف اذخأو

 130 نم رثكأل يفكی ام يأ ،نط نویلیرت نم رثكأب 2019 ماع ةیاھنب ةدكؤملا ةیملاعلا

 ةلئاھ دراوم نم رفوتی ام عم ،201911 ماعل ھتایوتسم دنع يملاعلا كالھتسالا نمَ اماع

 يذلا لدجلا نأو ،دراوملا ةرفو ةلأسم ىلع دكؤی امم ،ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا نم

 ىلإ يدؤی بوضنلا نأشب فواخملاو يطفنلا جاتنإلا ةورذ لوح رخآل نیح نم رودی
                                                             

7 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
8 IEA, World Energy Outlook, 2011 
9 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
10 IEA, World Energy Outlook, 2011 
11 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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 ةرتفلا ىتح تاقانتخالا هذھل ضرعتلا رمتساو .ماغلألا عرزو ةقرسلاو ةنصرقلا

 ھل تاقانتخالا هذھل ضرعتلا نإ .زمرھ قیضمب ةطبترملا تادیدھتلا اھرخآو ،ةنھارلا

 طفنلا تادادمإ يف تاعاطقنا ىلإ يدؤی نأ نكمی ثیح ةیثراك ةعیبط تاذ تالامتحا

 تادیدھتلا ىلع ةوالع فیلاكتلا يف ةریبك تاعافترا يف يلاتلاب سكعنت ،ةیملاعلا

  .ةقاطلا تادادمإل ةریطخلا

 ضعب يف ةیسایسلا تارتوتلا نع ةمجانلا بارطضالا ةلاح نأ نم مغرلا ىلعو

 رصانعلا دحأ لكشت لازت ام ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیبرعلا لودلا

 تادادمإلل عاطقنا لصحی مل ھنأ الإ ،ةیملاعلا ةیلورتبلا قوسلا يف رارقتسالا مدعل ةماھلا

 .ةلاحلا هذھ ءارج ةیبرعلا ةیلورتبلا

 ،زمرھ قیضم :يھو ،ملاعلا يف ةیسیئر قانتخا طاقن نامث دجوت ھنأ ركذلاب ریدجلاو

 ةانق ،حلاصلا ءاجرلا سأر ،ةیكرتلا قئاضملا ،اقلم قئاضم ،بدنملا باب ،سیوسلا ةانق

 قانتخالا طاقن رثكأ نم اقلم قئاضمو زمرھ قیضم ربتعیو .ةیكرمنادلا قئاضملاو ،امنب

 قالطإلا ىلع اھمھأ زمرھ قیضم ربتعیو ،12ةیجیتارتسالا ةیحانلا نم ةیمھأ ملاعلا يف

 طیحملاو برعلا رحبو نامع جیلخب يبرعلا جیلخلا لصی يذلا يرحبلا ذفنملا وھو

 تارداص لك لمحت يتلا لاسملا يعیبطلا زاغلاو طفنلا تالقان هربع رمتو ،يدنھلا

 طفنلا ةراجت يلامجإ نم %30 وحن لثمت يتلاو يبرعلا جیلخلا ىلع ةلطملا لودلا

 زاغلا نم ةیملاعلا تارداصلا يلامجإ نم %21.6 يلاوحو ،13ًارحب ةلوقنملا ةیملاعلا

 عقی ثیح زمرھ قیضم دعب ةیناثلا ةبترملا يف اقلم قیضم يتأیو .14لاسملا يعیبطلا

 نیب طبری وھو ،ةروفاغنسو ایزیلام ةریزج ھبشو ایسینودنأ يف ةرطموس ةریزج نیب

 ةیرحبلا قرطلا رصقأ ربتعیو ،ئداھلا طیحملاو يبونجلا نیصلا رحبو يدنھلا طیحملا

 ،نیصلا ةصاخبو ،ایسآ قرش قاوسأو ةقاطلل ةردصملا يبرعلا جیلخلا لود نیب ام

 قانتخالا ةطقن وھف .يكیفیسابلا ضوحلا لودو ةیبونجلا ایروكو نابایلاو ،ایسینودنإو
                                                             

 ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،"ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص" ةسارد 12
 .2012 ماع ،كباوأ ةمظنم

13 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
14 International Gas Union, IGU 
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 ةلوقنملا ةیملاعلا طفنلا ةراجت يلامجإ نم %27 وحن هربع رمتو ایسآ يف ةیساسألا

 اھلقن ىرج يتلا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك يلاتلا لكشلا حضویو ،15ًارحب

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك 2016 ماع لالخ ةیسیئرلا تارمملا هذھ ربع

 )1( لكشلا
 ماع يف ةیملاعلا قانتخالا طاقن ربع ةلوقنملا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك

 ي/ب نویلم ،2016

 
SOURCE: World Oil Transit Chokepoints, EIA, Last updated October 15, 2019 

 

 يسسؤملا دعبلا .3

 میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو ىلع ةقاطلا نمأل يسسؤملا دعبلا زكتری

 رداصم رثكأ ربتعی يذلا طفنلل ةبسنلابف  .هرارقتسا ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس

 يف ھتیمھأو %33 زواجتت يتلاو اھجیزم يف ھتصح ببسب اھقاوسأ ىلعً اریثأت ةقاطلا

 ،قاوسألا يفً ابلقت ةقاطلا رداصم راعسأ رثكأ ربتعت يتلا هراعسأو ، ةیملاعلا اھتراجت

 ةءافكلا ةدایزو جاتنإلا فیلاكت ضفخو ،اھتابلقت ضیفختو راعسألا رارقتسا فدھلا ربتعی

 ةحاتملا ةدیحولا ةیلآلا كبوأ ةمظنم تناك بیرق تقو ىلإو  .اھلحارم ةفاكب ةعانصلا يف

 قیقحت يف كبوأ دوجو لبق رلفكور حجن ثیح ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ يف ةطشنلاو

                                                             
15 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
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 ةرتفلا ىتح تاقانتخالا هذھل ضرعتلا رمتساو .ماغلألا عرزو ةقرسلاو ةنصرقلا

 ھل تاقانتخالا هذھل ضرعتلا نإ .زمرھ قیضمب ةطبترملا تادیدھتلا اھرخآو ،ةنھارلا

 طفنلا تادادمإ يف تاعاطقنا ىلإ يدؤی نأ نكمی ثیح ةیثراك ةعیبط تاذ تالامتحا

 تادیدھتلا ىلع ةوالع فیلاكتلا يف ةریبك تاعافترا يف يلاتلاب سكعنت ،ةیملاعلا

  .ةقاطلا تادادمإل ةریطخلا

 ضعب يف ةیسایسلا تارتوتلا نع ةمجانلا بارطضالا ةلاح نأ نم مغرلا ىلعو

 رصانعلا دحأ لكشت لازت ام ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیبرعلا لودلا

 تادادمإلل عاطقنا لصحی مل ھنأ الإ ،ةیملاعلا ةیلورتبلا قوسلا يف رارقتسالا مدعل ةماھلا

 .ةلاحلا هذھ ءارج ةیبرعلا ةیلورتبلا

 ،زمرھ قیضم :يھو ،ملاعلا يف ةیسیئر قانتخا طاقن نامث دجوت ھنأ ركذلاب ریدجلاو

 ةانق ،حلاصلا ءاجرلا سأر ،ةیكرتلا قئاضملا ،اقلم قئاضم ،بدنملا باب ،سیوسلا ةانق

 قانتخالا طاقن رثكأ نم اقلم قئاضمو زمرھ قیضم ربتعیو .ةیكرمنادلا قئاضملاو ،امنب

 قالطإلا ىلع اھمھأ زمرھ قیضم ربتعیو ،12ةیجیتارتسالا ةیحانلا نم ةیمھأ ملاعلا يف

 طیحملاو برعلا رحبو نامع جیلخب يبرعلا جیلخلا لصی يذلا يرحبلا ذفنملا وھو

 تارداص لك لمحت يتلا لاسملا يعیبطلا زاغلاو طفنلا تالقان هربع رمتو ،يدنھلا

 طفنلا ةراجت يلامجإ نم %30 وحن لثمت يتلاو يبرعلا جیلخلا ىلع ةلطملا لودلا

 زاغلا نم ةیملاعلا تارداصلا يلامجإ نم %21.6 يلاوحو ،13ًارحب ةلوقنملا ةیملاعلا

 عقی ثیح زمرھ قیضم دعب ةیناثلا ةبترملا يف اقلم قیضم يتأیو .14لاسملا يعیبطلا

 نیب طبری وھو ،ةروفاغنسو ایزیلام ةریزج ھبشو ایسینودنأ يف ةرطموس ةریزج نیب

 ةیرحبلا قرطلا رصقأ ربتعیو ،ئداھلا طیحملاو يبونجلا نیصلا رحبو يدنھلا طیحملا

 ،نیصلا ةصاخبو ،ایسآ قرش قاوسأو ةقاطلل ةردصملا يبرعلا جیلخلا لود نیب ام

 قانتخالا ةطقن وھف .يكیفیسابلا ضوحلا لودو ةیبونجلا ایروكو نابایلاو ،ایسینودنإو
                                                             

 ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،"ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص" ةسارد 12
 .2012 ماع ،كباوأ ةمظنم

13 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
14 International Gas Union, IGU 
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 ةلوقنملا ةیملاعلا طفنلا ةراجت يلامجإ نم %27 وحن هربع رمتو ایسآ يف ةیساسألا

 اھلقن ىرج يتلا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك يلاتلا لكشلا حضویو ،15ًارحب

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك 2016 ماع لالخ ةیسیئرلا تارمملا هذھ ربع

 )1( لكشلا
 ماع يف ةیملاعلا قانتخالا طاقن ربع ةلوقنملا ةیطفنلا تاجتنملاو ماخلا طفنلا تایمك

 ي/ب نویلم ،2016

 
SOURCE: World Oil Transit Chokepoints, EIA, Last updated October 15, 2019 

 

 يسسؤملا دعبلا .3

 میظنت ىلع ةرداقلا ةیلودلا تامظنملا دوجو ىلع ةقاطلا نمأل يسسؤملا دعبلا زكتری

 رداصم رثكأ ربتعی يذلا طفنلل ةبسنلابف  .هرارقتسا ىلع ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس

 يف ھتیمھأو %33 زواجتت يتلاو اھجیزم يف ھتصح ببسب اھقاوسأ ىلعً اریثأت ةقاطلا

 ،قاوسألا يفً ابلقت ةقاطلا رداصم راعسأ رثكأ ربتعت يتلا هراعسأو ، ةیملاعلا اھتراجت

 ةءافكلا ةدایزو جاتنإلا فیلاكت ضفخو ،اھتابلقت ضیفختو راعسألا رارقتسا فدھلا ربتعی

 ةحاتملا ةدیحولا ةیلآلا كبوأ ةمظنم تناك بیرق تقو ىلإو  .اھلحارم ةفاكب ةعانصلا يف

 قیقحت يف كبوأ دوجو لبق رلفكور حجن ثیح ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ يف ةطشنلاو
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 ةرتفلا ىتح تاقانتخالا هذھل ضرعتلا رمتساو .ماغلألا عرزو ةقرسلاو ةنصرقلا

 ھل تاقانتخالا هذھل ضرعتلا نإ .زمرھ قیضمب ةطبترملا تادیدھتلا اھرخآو ،ةنھارلا

 طفنلا تادادمإ يف تاعاطقنا ىلإ يدؤی نأ نكمی ثیح ةیثراك ةعیبط تاذ تالامتحا

 تادیدھتلا ىلع ةوالع فیلاكتلا يف ةریبك تاعافترا يف يلاتلاب سكعنت ،ةیملاعلا

  .ةقاطلا تادادمإل ةریطخلا

 ضعب يف ةیسایسلا تارتوتلا نع ةمجانلا بارطضالا ةلاح نأ نم مغرلا ىلعو

 رصانعلا دحأ لكشت لازت ام ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةیبرعلا لودلا

 تادادمإلل عاطقنا لصحی مل ھنأ الإ ،ةیملاعلا ةیلورتبلا قوسلا يف رارقتسالا مدعل ةماھلا

 .ةلاحلا هذھ ءارج ةیبرعلا ةیلورتبلا

 ،زمرھ قیضم :يھو ،ملاعلا يف ةیسیئر قانتخا طاقن نامث دجوت ھنأ ركذلاب ریدجلاو

 ةانق ،حلاصلا ءاجرلا سأر ،ةیكرتلا قئاضملا ،اقلم قئاضم ،بدنملا باب ،سیوسلا ةانق

 قانتخالا طاقن رثكأ نم اقلم قئاضمو زمرھ قیضم ربتعیو .ةیكرمنادلا قئاضملاو ،امنب

 قالطإلا ىلع اھمھأ زمرھ قیضم ربتعیو ،12ةیجیتارتسالا ةیحانلا نم ةیمھأ ملاعلا يف

 طیحملاو برعلا رحبو نامع جیلخب يبرعلا جیلخلا لصی يذلا يرحبلا ذفنملا وھو

 تارداص لك لمحت يتلا لاسملا يعیبطلا زاغلاو طفنلا تالقان هربع رمتو ،يدنھلا

 طفنلا ةراجت يلامجإ نم %30 وحن لثمت يتلاو يبرعلا جیلخلا ىلع ةلطملا لودلا

 زاغلا نم ةیملاعلا تارداصلا يلامجإ نم %21.6 يلاوحو ،13ًارحب ةلوقنملا ةیملاعلا

 عقی ثیح زمرھ قیضم دعب ةیناثلا ةبترملا يف اقلم قیضم يتأیو .14لاسملا يعیبطلا

 نیب طبری وھو ،ةروفاغنسو ایزیلام ةریزج ھبشو ایسینودنأ يف ةرطموس ةریزج نیب

 ةیرحبلا قرطلا رصقأ ربتعیو ،ئداھلا طیحملاو يبونجلا نیصلا رحبو يدنھلا طیحملا

 ،نیصلا ةصاخبو ،ایسآ قرش قاوسأو ةقاطلل ةردصملا يبرعلا جیلخلا لود نیب ام

 قانتخالا ةطقن وھف .يكیفیسابلا ضوحلا لودو ةیبونجلا ایروكو نابایلاو ،ایسینودنإو
                                                             

 ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،"ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص" ةسارد 12
 .2012 ماع ،كباوأ ةمظنم

13 World Oil Transit Chokepoints, EIA 
14 International Gas Union, IGU 
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 تایالولا يف طفنلا قاوسأ ىلع لیوأ دردناتس ھتكرش ترطیس امدنع فادھألا هذھ

 تایالولا يف لقنلاو جاتنإلا ىلع اھتالیثمو ساسكت دیدح ةكس ترطیس مث ،ةدحتملا

 ىلإ ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف ،ةدحتملا

 رومأ يلوت ةیغب طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ تسسأت نأ

 يف كبوأ حاجن نم مغرلابو .اھرارقتسا طبض ىلع لمعلاو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ

 لیوأ دردناتس تلعف امك قوسلا ةرادإ عطتست مل اھنأ الإ ،اھئاضعأل ربكأ دئاع قیقحت

 طقف رصحنت كبوأ ةرادإ نأ يف لوألا لثمتی نییسیئر نیببسل ،ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 لیوأ دردناتس  طاشن دتمی امنیب ،طفنلا ةعانص نم  ”Upstream“يمامألا طاشنلا ىلع

 قیوستو ریركتو لقنو جاتنإ نم دیروتلا لسالس لماك  ىلع ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 كلمت نكت مل كبوأ نأ يف يناثلا ببسلا لثمتی نیح يف .16)بصملا ىلإ عبنملا نم( طفنلا

 ضفخلا رارقإ تالاح يف ةصاخ اھئاضعأ لبق نم اھتارارقل لاثتمالا ىلع ةباقرلل ةیلآ

 وأ ضورعملا دیازت نع ةمجانلا قاوسألا ةمخت تالاح يف جاتنإلا صصح دییقتو

 ضعب لالخ زربی يذلا رظنلا تاھجو يف نیابتلا ىلإ ةفاضإلاب ،بلطلا راسحنا

 فقول جاتنإلا ضفخ يرورضلا نم ناك اذإ ام لوح ،ةمظنملا ءاضعأ نیب تامزألا

 صصحلا ىلع ظافحلل جاتنإلا ضفخ مدع وأ ،اھتاداریإب رضی يذلا طفنلا راعسأ طوبھ

 جاتنإلا ضفخ ةلاح يف ةمظنملا ءاضعأ ضعب اھرسخت دق يتلا ةیملاعلا قاوسألا نم

 ىلع رطیست ال كبوأ نأ ىلإ ةراشِإلا ردجت امك .كبوأ جراخ نم ىرخأ لود حلاصل

 دودحب( ىلعألا ةبسنلا ىلع كبوأ جراخ نادلب ذاوحتسا ءوض يف كلذو طفنلا قوس

 طفنلا قوس يف ریثأتلا عیطتست كبوأ نكل ،ةیملاعلا طفنلا تادادمإ يلامجإ نم )62%

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دس قیرط نع ،ةدحاو ةعومجمك اھلمع لالخ نم ةیملاعلا

 .اھجراخ نم ةجتنملا لودلا تادادمإ نم يقبتملا

 بلطلا يف صقن ثودح دنع ةیطفنلا اھتادادمإ يف ضفخلا رارقإ ىلإ كبوأ أجلتو

 نزاوت ىلع ةظفاحملا ةلواحمل ،كبوأ جراخ نم نیجتنملا لبق نم ضرعلا رفوت عم
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 تامزأ ةعبرأب ةمرصنملا ةسمخلا دوقعلا لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ترم دقو .قوسلا

 ثیح نم قاوسألا يفً اریثأت اھقمعأو ىلوألا ةمزألا تءاج ،راعسألا يف ةداح ضافخنا

 أدب ثیح ،يضاملا نرقلا تانینامث لالخ اھریثأتل ةینمزلا ةرتفلا لوطو اھتأطو ةدش

 رھش لالخ لیمربللً ارالود 39.5 يلاوح نم تانینامثلا علطم عم راعسألا يف عجارتلا

 تدھش مث ،1985 ربمسید رھش لالخ لیمربلل رالود 26.3 غلبیل 1979 ربمفون

 ضفخنتل ،1986 ویلوی لالخ لیمربللً ارالود 8.0 نود ام ىلإ اعیرسً ارایھنا راعسألا

 ةمیقلا تلصاوو  ،طقف رھشأ ةعبس نوضغ يف %70 نم رثكأب راعسألل ةیقیقحلا ةمیقلا

 )2020 ویام -1968( ةرتفلل ةیقیقحلا راعسألا طسوتم نود اھتایوتسم راعسألل ةیقیقحلا

 يناثلا فصنلا لالخ ةیناثلا ةمزألا تءاج امنیب ،2005 سرام رھش ىتح هزواجتت ملو

 رھشأ ةعبس لالخ اھتمیق نم %68 يلاوحب راعسألا تواھت امدنع ،2008 ماع نم

 ةیكیرمألا لاملا قاوسأ يف ةقحالتملا تارایھنالا ببسب )2009 ریاربف - 2008 ویلوی(

 2014 ماع فصتنم دعب ةثلاثلا ةمزألا تأدب مث ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ءارج نم

 اھتمیق نم %75 نم رثكأ راعسألا تدقف ثیح ،2016 ماعلا علطم ىتح ترمتساو

 جراخ نم تادادمالا يف ةدایزلا ببسب ،)2016 ریانی -2014 وینوی( فصنو ماع لالخ

 تیزلا مث ،ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا اھتمدقم يف رداصم ةدع نم كبوأ

 ىلع يملاعلا بلطلا ومن يف ؤطابت عم تنمازت يتلاو ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا

 ةئشانلا لودلا نم دیدعلا يفً اعقوتم ناك امع ومنلا ضافخناو ،نابایلاو ابوروأ نم طفنلا

 .لیزاربلاو دنھلاو نیصلاك

 راعسألا تضفخنا ثیح 2020 ریاربف رھش ذنم ةیلاحلا ةعبارلا ةمزألا تأدبو

 دنع اھتایوتسم ىندأ ىلإ لیمربلل ارالود 64.1 يلاوح نم يبد ماخل ةیمسألا اھتمیقب

 میلست ةلجآلا دوقعلا يواھت دھش يذلا( 2020 لیربأ رھش لالخ لیمربلل ارالود 18.8

 راعسألا تدقف ثیح ،)ةبلاس میق ىلإ يكیرمألا ساسكت برغ ماخل 2020 ویام رھش

 ،)2020 لیربأ -2020 ریانی( طقف رھشأ ةثالث لالخ ةیمسألا اھتمیق نم %70 نم رثكأ

 قالغإلا تاءارجإ نع مجانلا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ریبكلا رایھنالا ببسب

 دجتسملا انوروك ةحئاج نع ةبترتملا ةیملاعلا ةیداصتقالا تاعاطقلل ةئجافملا
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 تایالولا يف طفنلا قاوسأ ىلع لیوأ دردناتس ھتكرش ترطیس امدنع فادھألا هذھ

 تایالولا يف لقنلاو جاتنإلا ىلع اھتالیثمو ساسكت دیدح ةكس ترطیس مث ،ةدحتملا

 ىلإ ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف ،ةدحتملا

 رومأ يلوت ةیغب طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ تسسأت نأ

 يف كبوأ حاجن نم مغرلابو .اھرارقتسا طبض ىلع لمعلاو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ

 لیوأ دردناتس تلعف امك قوسلا ةرادإ عطتست مل اھنأ الإ ،اھئاضعأل ربكأ دئاع قیقحت

 طقف رصحنت كبوأ ةرادإ نأ يف لوألا لثمتی نییسیئر نیببسل ،ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 لیوأ دردناتس  طاشن دتمی امنیب ،طفنلا ةعانص نم  ”Upstream“يمامألا طاشنلا ىلع

 قیوستو ریركتو لقنو جاتنإ نم دیروتلا لسالس لماك  ىلع ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 كلمت نكت مل كبوأ نأ يف يناثلا ببسلا لثمتی نیح يف .16)بصملا ىلإ عبنملا نم( طفنلا

 ضفخلا رارقإ تالاح يف ةصاخ اھئاضعأ لبق نم اھتارارقل لاثتمالا ىلع ةباقرلل ةیلآ

 وأ ضورعملا دیازت نع ةمجانلا قاوسألا ةمخت تالاح يف جاتنإلا صصح دییقتو

 ضعب لالخ زربی يذلا رظنلا تاھجو يف نیابتلا ىلإ ةفاضإلاب ،بلطلا راسحنا

 فقول جاتنإلا ضفخ يرورضلا نم ناك اذإ ام لوح ،ةمظنملا ءاضعأ نیب تامزألا

 صصحلا ىلع ظافحلل جاتنإلا ضفخ مدع وأ ،اھتاداریإب رضی يذلا طفنلا راعسأ طوبھ

 جاتنإلا ضفخ ةلاح يف ةمظنملا ءاضعأ ضعب اھرسخت دق يتلا ةیملاعلا قاوسألا نم

 ىلع رطیست ال كبوأ نأ ىلإ ةراشِإلا ردجت امك .كبوأ جراخ نم ىرخأ لود حلاصل

 دودحب( ىلعألا ةبسنلا ىلع كبوأ جراخ نادلب ذاوحتسا ءوض يف كلذو طفنلا قوس

 طفنلا قوس يف ریثأتلا عیطتست كبوأ نكل ،ةیملاعلا طفنلا تادادمإ يلامجإ نم )62%

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دس قیرط نع ،ةدحاو ةعومجمك اھلمع لالخ نم ةیملاعلا

 .اھجراخ نم ةجتنملا لودلا تادادمإ نم يقبتملا

 بلطلا يف صقن ثودح دنع ةیطفنلا اھتادادمإ يف ضفخلا رارقإ ىلإ كبوأ أجلتو

 نزاوت ىلع ةظفاحملا ةلواحمل ،كبوأ جراخ نم نیجتنملا لبق نم ضرعلا رفوت عم
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 تامزأ ةعبرأب ةمرصنملا ةسمخلا دوقعلا لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ترم دقو .قوسلا

 ثیح نم قاوسألا يفً اریثأت اھقمعأو ىلوألا ةمزألا تءاج ،راعسألا يف ةداح ضافخنا

 أدب ثیح ،يضاملا نرقلا تانینامث لالخ اھریثأتل ةینمزلا ةرتفلا لوطو اھتأطو ةدش

 رھش لالخ لیمربللً ارالود 39.5 يلاوح نم تانینامثلا علطم عم راعسألا يف عجارتلا

 تدھش مث ،1985 ربمسید رھش لالخ لیمربلل رالود 26.3 غلبیل 1979 ربمفون

 ضفخنتل ،1986 ویلوی لالخ لیمربللً ارالود 8.0 نود ام ىلإ اعیرسً ارایھنا راعسألا

 ةمیقلا تلصاوو  ،طقف رھشأ ةعبس نوضغ يف %70 نم رثكأب راعسألل ةیقیقحلا ةمیقلا

 )2020 ویام -1968( ةرتفلل ةیقیقحلا راعسألا طسوتم نود اھتایوتسم راعسألل ةیقیقحلا

 يناثلا فصنلا لالخ ةیناثلا ةمزألا تءاج امنیب ،2005 سرام رھش ىتح هزواجتت ملو

 رھشأ ةعبس لالخ اھتمیق نم %68 يلاوحب راعسألا تواھت امدنع ،2008 ماع نم

 ةیكیرمألا لاملا قاوسأ يف ةقحالتملا تارایھنالا ببسب )2009 ریاربف - 2008 ویلوی(

 2014 ماع فصتنم دعب ةثلاثلا ةمزألا تأدب مث ،ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ءارج نم

 اھتمیق نم %75 نم رثكأ راعسألا تدقف ثیح ،2016 ماعلا علطم ىتح ترمتساو

 جراخ نم تادادمالا يف ةدایزلا ببسب ،)2016 ریانی -2014 وینوی( فصنو ماع لالخ

 تیزلا مث ،ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا اھتمدقم يف رداصم ةدع نم كبوأ

 ىلع يملاعلا بلطلا ومن يف ؤطابت عم تنمازت يتلاو ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا

 ةئشانلا لودلا نم دیدعلا يفً اعقوتم ناك امع ومنلا ضافخناو ،نابایلاو ابوروأ نم طفنلا

 .لیزاربلاو دنھلاو نیصلاك

 راعسألا تضفخنا ثیح 2020 ریاربف رھش ذنم ةیلاحلا ةعبارلا ةمزألا تأدبو

 دنع اھتایوتسم ىندأ ىلإ لیمربلل ارالود 64.1 يلاوح نم يبد ماخل ةیمسألا اھتمیقب

 میلست ةلجآلا دوقعلا يواھت دھش يذلا( 2020 لیربأ رھش لالخ لیمربلل ارالود 18.8

 راعسألا تدقف ثیح ،)ةبلاس میق ىلإ يكیرمألا ساسكت برغ ماخل 2020 ویام رھش

 ،)2020 لیربأ -2020 ریانی( طقف رھشأ ةثالث لالخ ةیمسألا اھتمیق نم %70 نم رثكأ

 قالغإلا تاءارجإ نع مجانلا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ریبكلا رایھنالا ببسب

 دجتسملا انوروك ةحئاج نع ةبترتملا ةیملاعلا ةیداصتقالا تاعاطقلل ةئجافملا
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 تایالولا يف طفنلا قاوسأ ىلع لیوأ دردناتس ھتكرش ترطیس امدنع فادھألا هذھ

 تایالولا يف لقنلاو جاتنإلا ىلع اھتالیثمو ساسكت دیدح ةكس ترطیس مث ،ةدحتملا

 ىلإ ،ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلع عبسلا تاوخألا ھیف ترطیس يذلا تقولا يف ،ةدحتملا

 رومأ يلوت ةیغب طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ تسسأت نأ

 يف كبوأ حاجن نم مغرلابو .اھرارقتسا طبض ىلع لمعلاو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ةرادإ

 لیوأ دردناتس تلعف امك قوسلا ةرادإ عطتست مل اھنأ الإ ،اھئاضعأل ربكأ دئاع قیقحت

 طقف رصحنت كبوأ ةرادإ نأ يف لوألا لثمتی نییسیئر نیببسل ،ةیملاعلا طفنلا تاكرشو

 لیوأ دردناتس  طاشن دتمی امنیب ،طفنلا ةعانص نم  ”Upstream“يمامألا طاشنلا ىلع
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)COVID-19( نم مغرلابو  .نییملاعلا ةحایسلاو تالصاوملا يعاطق اھتمدقم يفو 

 + كبوأ قافتا نع مجانلا 2020 ویام علطم ذنم راعسألا ھتدھش يذلا يبسنلا نسحتلا

 نم ریثكب يندأ تلاز ال راعسألا نأ الإ ، طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا ضیفخت نأشب

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،)2020 ویام -1968( ةرتفلل ةیقیقحلا راعسألا طسوتم

 )2(لكشلا
 )100=2010 ةقیقح( ،لیمربلل/يكیرمأ رالود ،*ماخلا طفنلل ةیروفلا راعسألا

 
 ریرقتلا & يلودلا كنبلا ،)GEM( يملاعلا داصتقالا دصرم تانایب ةدعاق نم( طفنلا راعسأ تانایب نع قتشم :ردصملا

 تایالولا يف كلھتسملا راعسأ رشؤم & )كبوأ ،2020 يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأو 2019 يونسلا يئاصحإلا
 .يلودلا كنبلا ،)WDI( ةیملاعلا ةیمنتلا تارشؤم تانایب ةدعاق نم ةدحتملا

 .يبد ماخل يروفلا رعسلا*

 نیتمزألا نأ نوك يف نمكت ،تانینامثلا ةمزأو ةیلاحلا ةمزألا نیب ھبشلا ھجوأ نإ

 لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ تدھش ثیح ،كبوأ جراخ نم ضورعملا دیازتب اترثأت

 جاتنإلاو كیسكملا و اكسالأ نم تادادمإللً ادرطضمً ادیازت يضاملا نرقلا تانینامث

 ءوض ىلعً ایداصتقا ىودج رثكأ اھجاتنإ حبصأ يتلاو ،لامشلا رحب ةقطنمل يرحبلا

 اھتدھش يتلا راعسألل ةئجافملا ةزفقلا و تانیعبسلا ةیادب ذنم طفنلل ةعفترملا راعسألا

 ةیقارعلا برحلا بوشنو ،1979 ماع ةیناریإلا ةروثلا عالدنا ةیفلخ ىلع طفنلا قاوسأ

 ةرتفلا لالخ ةعفترملا راعسألا اھتأیھ يتلا فورظلا تاذ يھو ،1980 ماع يف ةیناریإلا

 تیزلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا تادادمإل )2010-2014(

 ءاج ةیلاحلا ةمزألا لالخ بلطلا راسحنا نأ ریغ ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا
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 ةمزأ لالخ طفنلا ىلع بلطلا عجارت ءاج امنیب ةئجافم ةروصبو ةئراط بابسأل

 يتلا ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو يف ءاضعألا ةكلھتسملا لودلا تاسایسل ةجیتنك تانینامثلا

 دیشرتل تاءارجإلا نم ةلسلس ذاختاب ترشابف تادادمإلا رداصم عیونت ىلع تزكر

 ةبقحلا كلت لالخ ،ةلیدب رداصم جاتنإ عیجشتو طفنلا مادختسا ةءافك ةدایزو كالھتسالا

ً اضیأ اھتزفح يتلاو ،ةقاطلا نمأ تایبدأ زورب تدھشو ةلاكولا سیسأت تبقعأ يتلا

 .يضاملا نرقلا تانیعبس لالخ طفنلل ةعفترملا راعسألا

 داختا يف تلشف يتلا كبوأ ةسایس يف لثمتیف نیتمزألا نیب مھألا فالتخالا ھجو امأ

 ةیجیتارتسا ينبت ةمظنملا لود ضعب تلواح ثیح ،تانینامثلا ةمزأ لالخ دحوم فقوم

 يف اھرارمتسا ىلإ ةفاضإلاب ،اھنادلبل ةیجاتنإ صصحو ةمظنملل يجاتنإ فقس دیدحت

 لبق نم ضفرلاب لبوق كلذ نأ الإ ،1985 ماع ةیاغلو 1982 ماع ذنم ،راعسألا دیدحت

 ىلإ ةمظنملا رطضا امم راعسألا روھدت رمتساو  ،ةمظنملا يف ىرخألا لودلا ضعب
 ،قوسلا يف اھتصح عجارت يف تببست ،يجاتنإلا فقسلا يف ةیلاتتم تاضیفخت ذاختا
 تواھت ثیح ،رایھنإلاب راعسألا تھتنا و ،اھطوفن راعسأ ىلع ةظفاحملا نم نكمتت ملو

 يمسرلا ریعستلا ماظن لكآت و ،لیمرب/رالود 8 نم لقأ ىلإ كبوأ تاماخ ضعب راعسأ

 نویلم 14.3 ىلإ ماخلا طفنلا نم كبوأ جاتنإ ضفخناو ،كبوأ ھتدمتعا نأو قبس يذلا

 ءزجلا لمحت دقو ،1985 ماع يف يملاعلا جاتنإلا نم %27.2 ةبسن لكشیل ي/ب

 اھجاتنإ ضفخنا يتلا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا كبوألا جاتنا يف ضافخنالا نم ربكألا

 دقل .1985 ماع يف ي/ب نویلم 3.1 ىلإ 1980 ماع يف ي/ب نویلم 10 يلاوح نم

 ةبرجتلا سفن راركت نآلا ضفرت يھو ،يساقلا سردلا اذھ نم كبوأ لود تدافتسا

 لالخ فقوملا اذھ ىلع كبوأ تدكأ دقو ،تانینامثلا ةمزأ لالخ اھب ترم يتلا ةریرملا

 نواعت مدع نأ الإ قوسلل نزاوتلا ةداعإ ىلإ تعس اھنأ تحضوأ ثیح ،2014 ماع ةمزأ

 نیبراضملا عشجو ةللضملا تامولعملا راشتنا عم كبوألا جراخ ةیسیئرلا ةجتنملا لودلا

 ةفلكتلا تاذ قطانملا رمتست ال نأ عقوتت اھنأو  ،راعسألا ضافخنا رارمتسا يف مھاسی

 مھحلاص يف نأ نوكردیس كبوألا جراخ نم نیجتنملا نأو ،جاتنإلا ةدایز يف ةیلاعلا
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 تیزلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا تادادمإل )2010-2014(

 ءاج ةیلاحلا ةمزألا لالخ بلطلا راسحنا نأ ریغ ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا

ول
األ

ث 
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
28



21 
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 ،قوسلا يف اھتصح عجارت يف تببست ،يجاتنإلا فقسلا يف ةیلاتتم تاضیفخت ذاختا
 تواھت ثیح ،رایھنإلاب راعسألا تھتنا و ،اھطوفن راعسأ ىلع ةظفاحملا نم نكمتت ملو
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 تایالولا يف كلھتسملا راعسأ رشؤم & )كبوأ ،2020 يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأو 2019 يونسلا يئاصحإلا
 .يلودلا كنبلا ،)WDI( ةیملاعلا ةیمنتلا تارشؤم تانایب ةدعاق نم ةدحتملا

 .يبد ماخل يروفلا رعسلا*

 نیتمزألا نأ نوك يف نمكت ،تانینامثلا ةمزأو ةیلاحلا ةمزألا نیب ھبشلا ھجوأ نإ

 لالخ ةیملاعلا طفنلا قاوسأ تدھش ثیح ،كبوأ جراخ نم ضورعملا دیازتب اترثأت

 جاتنإلاو كیسكملا و اكسالأ نم تادادمإللً ادرطضمً ادیازت يضاملا نرقلا تانینامث

 ءوض ىلعً ایداصتقا ىودج رثكأ اھجاتنإ حبصأ يتلاو ،لامشلا رحب ةقطنمل يرحبلا

 اھتدھش يتلا راعسألل ةئجافملا ةزفقلا و تانیعبسلا ةیادب ذنم طفنلل ةعفترملا راعسألا

 ةیقارعلا برحلا بوشنو ،1979 ماع ةیناریإلا ةروثلا عالدنا ةیفلخ ىلع طفنلا قاوسأ

 ةرتفلا لالخ ةعفترملا راعسألا اھتأیھ يتلا فورظلا تاذ يھو ،1980 ماع يف ةیناریإلا

 تیزلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم يرخصلا طفنلا تادادمإل )2010-2014(

 ءاج ةیلاحلا ةمزألا لالخ بلطلا راسحنا نأ ریغ ً،ادج ةقیمعلا هایملا طفنو يلمرلا
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 ىدملا ىلع ةزفحم ریغ ةیلاحلا راعسألا نا ثیح ،عیمجلل ةلداع راعسأ نامضل نواعتلا

 يلاتلابو اھجاتنإ ضفخ ضفرت اھنأو ،اھعاونأ فلتخمب ةقاطلا لاجم يف رامثتسالل دیعبلا

  .كبوأ جراخ نم نیجتنم حلاصل قوسلا نم اھتصح ةراسخ

 ةـجتنملا لودلا عم نواـعتلا زیزعت لـیبــــس يف ةریبك دوھج كبوأ لود تلذب دقو

 يتلا "+كبوأ" ةعومجم نیوكتب دوھجلا هذھ تجوت ثیح ،كبوأ جراخ نم ةیـــسیئرلا

 ایــسور اھتمدقم يف ةلود رــشع ىدحأ ىلإ ةفاــضإلاب كبوأ يف ءاــضعألا لودلا مــضت

 يخیرات قافتإ ىلإ تلصوت يتلا ،ناجیبرذأو ناتسخزاكو نیرحبلاو نامُعو كیسكملاو

 نویلم 1.7 وحنب جاـتنإلا ضفخب يــــضقی 2016 ربمــــسید رھــــش نم رــــشاـعلا يف

 تاـعاـمتجإ ةدـع كـلذ ىلت دـقو .2017 ریاـنی رھــــش نم لوألا نمً اراـبتعا  موی/لـیمرب

 ةرتفلا دم وأ جاتنإلا ضفخ تایوتـسم لیدعتب ةـصاخلا تاقافتإلا نم دیدعلا نع ترفـسأ

 لالخ ،+ كـبوأ لود ھـیلإ تـلــــصوت يذـلا قاـفتإلا اـھرخأ ناـك ،تاـقاـفتإلا كـلتل ةـینمزلا

 ءارجإب يـضقی يذلاو ،2020 لیربأ رھـش يف )يئانثتـسالا( رـشاعلا يرازولا عامتجالا

 نم أدـب موی/لـیمرب نویلم 9.7 رادـقمب ماـخلا طفنلا نم جاـتنإلا يلاـمجإ ىلع ضفخ

 ،2020 وینوی 30 يف تھتنإ نیرھــش غلبت ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھــش علطم

 .2020 ویلوی 31 يف ىھتنإ يفاــــضإ دـحاو رھــــش ةدـمل دـعب اـمیف اـھدـیدـمت متی نأ لـبق

 ضیفختلا نوكیـــس ،2020 ربمـــسید 31 ىلإ 2020 سطـــسغأ 1 نم ةرتفلا لالخو

 5.8 هردـق ضیفخت كـلذ عبتیــــسو .موی/لـیمرب نویلم 7.7 وھ ھـیلع قفتملا يلاـمجإلا

 .2022 لیربأ 30 ىتحو 2021 ریانی 1 نم ً،ارھـش رـشع ةتـس ةدمل موی/لیمرب نویلم

 ،تانینامثلا ةمزأ ویرانیـــس رركتی نأ داك ،ةیلاحلا ةمزألا لالخ ھنأ مامتھإلاب ریدجلاو

 لوح ثحابتلل كبوأ يف ھئارظن 2020 سرام 5 يف يدوعــسلا ةقاطلا ریزو اعد ثیح

 ةھجاومل ، 2019 ربمـسید عامتجا يف ھیلإ لـصوتلا مت يذلا جاتنإلا ضفخ قافتا دیدمت

 ءانثتــساب ةیدوعــسلا حرتقم ىلع + كبوأ لود ةعومجم تقفاوو انوروك سوریف ریثأت

 ایــسور نكل ،تاــضیفختلا كلت رارقإل ةیرورــض ةیــسورلا ةقفاوملا تناكو ، ایــسور

 عامتجالا اذھل يلاتلا مویلا يف رــضح يذلا كافون ردنــسكلأ اھریزو لالخ نم تررق

 نأـب نییفحــــصلا يــــسورلا ةـقاـطلا ریزو ربخأو تاــــضیفختلا نم دـیزم ءارجإ مدـع
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 ىلإ ىدأ ام وھو ،لیربأ ةیادب عم نوؤاـشی امك طفنلا خـض ةیرح مھل نوكتـس نیجتنملا

 فرعی امیف ةیملاعلا مھــسألا راعــسأ ىلع ةیبلــس تاــساكعنا ثودحو عامتجالا لــشف

  .دوسألا نینثالاب

 يتلا ىضوفلا راشتنا دیازت عم +كبوأ قافتا لشف ببسب ضرعلا ةدایز تنمازت دقو

 عم ،بلطلا بناج ىلع تالكشملا مكارتل تدأو انوروك سوریف ةحئاج اھب تببست

ً ابلس رثأ امم ،ةریبك ةعرسب راعسألا تراھناو ،ةیكیرمألا تانوزخملل ةیسایق تاعافترا

 لوخدلا ىلإ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب عفدو ،ةیكیرمألا يرخصلا طفنلا تاكرش ىلع

 ایسورو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نیب ةطاسولل دوھجب تماقف ،ةمزألا طخ ىلع

 لالخ قافتا ىلإ لوصولا مت ةیاھنلا يفو ،قاوسألل نزاوتلا دیعی قافتا ىلإ لوصولل

 لیمرب نویلم 9.7 مجحب ةعومجملا جاتنا ضفخ ھیف رُقأ يذلا 2020 لیربأ 9 عامتجا

 لیمرب نویلم 7.7ىلإ تاضیفختلا هذھ صلقتت نأ ىلع وینویو ویام يرھش يفً ایموی

 دقو ،2022 لیربأ ىتحً ایموی لیمرب نویلم 5.8 ىلإ مث ،2020 ةیاھن ىتح ایموی

  .قافتالا اذھل كیسكملاو ةدحتملا تایالولا نم لك تمضنا

 ظفحل ةكرتشملا ةیلوئسملا أدبم ىلع ةیلاحلا ةمزألا لالخً اددجم كبوأ تدكأ دقل

 يفو ،كبوأ يف ةیسیئرلا ةجتنملا لودلل ةیلاحلا ةسایسلا ربتعت يتلا ،قاوسألا نزاوت

 ةظفاحملا يف ةیلاحلا اھتاسایس تایولوأ نمكت يتلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھتمدقم

 نیجتنملل ةلداع راعسأب قاوسألا نزاوت معد ةاعارم عم قوسلا يف اھتصح ىلع

 نزاوتلا ةداعإل ةمزاللا جاتنإلا يف ضفخلا تامازتلا نإف يلاتلابو ،نیكلھتسملاو

 كرت وأ ،كبوأ جراخ نم ةجتنملا ةیسیئرلا لودلا عم ةكراشملاب متت نأ بجی قاوسألل

 ءاكرشلا ةباجتسا مدع لاح يف قاوسألل نزاوتلا ةداعإ ىلع لمعت قوسلا تایلآ

 ،ھجاتنإ ةیلاع ةءافكب جتنم ّضفخی نأ يقطنملا نم سیلف ،كلذ نع ةبترتملا اھتامازتلال

 .جاتنإلا يف ةئیدر ةءافكب جتنملا رمتسی امنیب

 نزاوتلا ةداعإل ةطاسولا دوھجب ةمزألا طخ ىلع ةدحتملا تایالولا لوخدل ناك دقلو

 دوعی يذلا رمألا ،تانینامثلا ویرانیس راركت مدعو قافتالا حاجن يف مھم رود قاوسألل
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 ىدملا ىلع ةزفحم ریغ ةیلاحلا راعسألا نا ثیح ،عیمجلل ةلداع راعسأ نامضل نواعتلا

 يلاتلابو اھجاتنإ ضفخ ضفرت اھنأو ،اھعاونأ فلتخمب ةقاطلا لاجم يف رامثتسالل دیعبلا

  .كبوأ جراخ نم نیجتنم حلاصل قوسلا نم اھتصح ةراسخ

 ةـجتنملا لودلا عم نواـعتلا زیزعت لـیبــــس يف ةریبك دوھج كبوأ لود تلذب دقو

 يتلا "+كبوأ" ةعومجم نیوكتب دوھجلا هذھ تجوت ثیح ،كبوأ جراخ نم ةیـــسیئرلا

 ایــسور اھتمدقم يف ةلود رــشع ىدحأ ىلإ ةفاــضإلاب كبوأ يف ءاــضعألا لودلا مــضت

 يخیرات قافتإ ىلإ تلصوت يتلا ،ناجیبرذأو ناتسخزاكو نیرحبلاو نامُعو كیسكملاو

 نویلم 1.7 وحنب جاـتنإلا ضفخب يــــضقی 2016 ربمــــسید رھــــش نم رــــشاـعلا يف

 تاـعاـمتجإ ةدـع كـلذ ىلت دـقو .2017 ریاـنی رھــــش نم لوألا نمً اراـبتعا  موی/لـیمرب

 ةرتفلا دم وأ جاتنإلا ضفخ تایوتـسم لیدعتب ةـصاخلا تاقافتإلا نم دیدعلا نع ترفـسأ

 لالخ ،+ كـبوأ لود ھـیلإ تـلــــصوت يذـلا قاـفتإلا اـھرخأ ناـك ،تاـقاـفتإلا كـلتل ةـینمزلا

 ءارجإب يـضقی يذلاو ،2020 لیربأ رھـش يف )يئانثتـسالا( رـشاعلا يرازولا عامتجالا

 نم أدـب موی/لـیمرب نویلم 9.7 رادـقمب ماـخلا طفنلا نم جاـتنإلا يلاـمجإ ىلع ضفخ

 ،2020 وینوی 30 يف تھتنإ نیرھــش غلبت ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھــش علطم

 .2020 ویلوی 31 يف ىھتنإ يفاــــضإ دـحاو رھــــش ةدـمل دـعب اـمیف اـھدـیدـمت متی نأ لـبق

 ضیفختلا نوكیـــس ،2020 ربمـــسید 31 ىلإ 2020 سطـــسغأ 1 نم ةرتفلا لالخو

 5.8 هردـق ضیفخت كـلذ عبتیــــسو .موی/لـیمرب نویلم 7.7 وھ ھـیلع قفتملا يلاـمجإلا

 .2022 لیربأ 30 ىتحو 2021 ریانی 1 نم ً،ارھـش رـشع ةتـس ةدمل موی/لیمرب نویلم

 ،تانینامثلا ةمزأ ویرانیـــس رركتی نأ داك ،ةیلاحلا ةمزألا لالخ ھنأ مامتھإلاب ریدجلاو

 لوح ثحابتلل كبوأ يف ھئارظن 2020 سرام 5 يف يدوعــسلا ةقاطلا ریزو اعد ثیح

 ةھجاومل ، 2019 ربمـسید عامتجا يف ھیلإ لـصوتلا مت يذلا جاتنإلا ضفخ قافتا دیدمت

 ءانثتــساب ةیدوعــسلا حرتقم ىلع + كبوأ لود ةعومجم تقفاوو انوروك سوریف ریثأت

 ایــسور نكل ،تاــضیفختلا كلت رارقإل ةیرورــض ةیــسورلا ةقفاوملا تناكو ، ایــسور

 عامتجالا اذھل يلاتلا مویلا يف رــضح يذلا كافون ردنــسكلأ اھریزو لالخ نم تررق

 نأـب نییفحــــصلا يــــسورلا ةـقاـطلا ریزو ربخأو تاــــضیفختلا نم دـیزم ءارجإ مدـع

22 
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22 

 

 ىدملا ىلع ةزفحم ریغ ةیلاحلا راعسألا نا ثیح ،عیمجلل ةلداع راعسأ نامضل نواعتلا

 يلاتلابو اھجاتنإ ضفخ ضفرت اھنأو ،اھعاونأ فلتخمب ةقاطلا لاجم يف رامثتسالل دیعبلا

  .كبوأ جراخ نم نیجتنم حلاصل قوسلا نم اھتصح ةراسخ

 ةـجتنملا لودلا عم نواـعتلا زیزعت لـیبــــس يف ةریبك دوھج كبوأ لود تلذب دقو

 يتلا "+كبوأ" ةعومجم نیوكتب دوھجلا هذھ تجوت ثیح ،كبوأ جراخ نم ةیـــسیئرلا

 ایــسور اھتمدقم يف ةلود رــشع ىدحأ ىلإ ةفاــضإلاب كبوأ يف ءاــضعألا لودلا مــضت

 يخیرات قافتإ ىلإ تلصوت يتلا ،ناجیبرذأو ناتسخزاكو نیرحبلاو نامُعو كیسكملاو

 نویلم 1.7 وحنب جاـتنإلا ضفخب يــــضقی 2016 ربمــــسید رھــــش نم رــــشاـعلا يف

 تاـعاـمتجإ ةدـع كـلذ ىلت دـقو .2017 ریاـنی رھــــش نم لوألا نمً اراـبتعا  موی/لـیمرب

 ةرتفلا دم وأ جاتنإلا ضفخ تایوتـسم لیدعتب ةـصاخلا تاقافتإلا نم دیدعلا نع ترفـسأ

 لالخ ،+ كـبوأ لود ھـیلإ تـلــــصوت يذـلا قاـفتإلا اـھرخأ ناـك ،تاـقاـفتإلا كـلتل ةـینمزلا

 ءارجإب يـضقی يذلاو ،2020 لیربأ رھـش يف )يئانثتـسالا( رـشاعلا يرازولا عامتجالا

 نم أدـب موی/لـیمرب نویلم 9.7 رادـقمب ماـخلا طفنلا نم جاـتنإلا يلاـمجإ ىلع ضفخ

 ،2020 وینوی 30 يف تھتنإ نیرھــش غلبت ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھــش علطم

 .2020 ویلوی 31 يف ىھتنإ يفاــــضإ دـحاو رھــــش ةدـمل دـعب اـمیف اـھدـیدـمت متی نأ لـبق

 ضیفختلا نوكیـــس ،2020 ربمـــسید 31 ىلإ 2020 سطـــسغأ 1 نم ةرتفلا لالخو

 5.8 هردـق ضیفخت كـلذ عبتیــــسو .موی/لـیمرب نویلم 7.7 وھ ھـیلع قفتملا يلاـمجإلا

 .2022 لیربأ 30 ىتحو 2021 ریانی 1 نم ً،ارھـش رـشع ةتـس ةدمل موی/لیمرب نویلم

 ،تانینامثلا ةمزأ ویرانیـــس رركتی نأ داك ،ةیلاحلا ةمزألا لالخ ھنأ مامتھإلاب ریدجلاو

 لوح ثحابتلل كبوأ يف ھئارظن 2020 سرام 5 يف يدوعــسلا ةقاطلا ریزو اعد ثیح

 ةھجاومل ، 2019 ربمـسید عامتجا يف ھیلإ لـصوتلا مت يذلا جاتنإلا ضفخ قافتا دیدمت

 ءانثتــساب ةیدوعــسلا حرتقم ىلع + كبوأ لود ةعومجم تقفاوو انوروك سوریف ریثأت

 ایــسور نكل ،تاــضیفختلا كلت رارقإل ةیرورــض ةیــسورلا ةقفاوملا تناكو ، ایــسور

 عامتجالا اذھل يلاتلا مویلا يف رــضح يذلا كافون ردنــسكلأ اھریزو لالخ نم تررق

 نأـب نییفحــــصلا يــــسورلا ةـقاـطلا ریزو ربخأو تاــــضیفختلا نم دـیزم ءارجإ مدـع
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 ىلإ ىدأ ام وھو ،لیربأ ةیادب عم نوؤاـشی امك طفنلا خـض ةیرح مھل نوكتـس نیجتنملا

 فرعی امیف ةیملاعلا مھــسألا راعــسأ ىلع ةیبلــس تاــساكعنا ثودحو عامتجالا لــشف

  .دوسألا نینثالاب

 يتلا ىضوفلا راشتنا دیازت عم +كبوأ قافتا لشف ببسب ضرعلا ةدایز تنمازت دقو

 عم ،بلطلا بناج ىلع تالكشملا مكارتل تدأو انوروك سوریف ةحئاج اھب تببست

ً ابلس رثأ امم ،ةریبك ةعرسب راعسألا تراھناو ،ةیكیرمألا تانوزخملل ةیسایق تاعافترا

 لوخدلا ىلإ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب عفدو ،ةیكیرمألا يرخصلا طفنلا تاكرش ىلع

 ایسورو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نیب ةطاسولل دوھجب تماقف ،ةمزألا طخ ىلع

 لالخ قافتا ىلإ لوصولا مت ةیاھنلا يفو ،قاوسألل نزاوتلا دیعی قافتا ىلإ لوصولل

 لیمرب نویلم 9.7 مجحب ةعومجملا جاتنا ضفخ ھیف رُقأ يذلا 2020 لیربأ 9 عامتجا

 لیمرب نویلم 7.7ىلإ تاضیفختلا هذھ صلقتت نأ ىلع وینویو ویام يرھش يفً ایموی

 دقو ،2022 لیربأ ىتحً ایموی لیمرب نویلم 5.8 ىلإ مث ،2020 ةیاھن ىتح ایموی

  .قافتالا اذھل كیسكملاو ةدحتملا تایالولا نم لك تمضنا

 ظفحل ةكرتشملا ةیلوئسملا أدبم ىلع ةیلاحلا ةمزألا لالخً اددجم كبوأ تدكأ دقل

 يفو ،كبوأ يف ةیسیئرلا ةجتنملا لودلل ةیلاحلا ةسایسلا ربتعت يتلا ،قاوسألا نزاوت

 ةظفاحملا يف ةیلاحلا اھتاسایس تایولوأ نمكت يتلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھتمدقم

 نیجتنملل ةلداع راعسأب قاوسألا نزاوت معد ةاعارم عم قوسلا يف اھتصح ىلع

 نزاوتلا ةداعإل ةمزاللا جاتنإلا يف ضفخلا تامازتلا نإف يلاتلابو ،نیكلھتسملاو

 كرت وأ ،كبوأ جراخ نم ةجتنملا ةیسیئرلا لودلا عم ةكراشملاب متت نأ بجی قاوسألل

 ءاكرشلا ةباجتسا مدع لاح يف قاوسألل نزاوتلا ةداعإ ىلع لمعت قوسلا تایلآ

 ،ھجاتنإ ةیلاع ةءافكب جتنم ّضفخی نأ يقطنملا نم سیلف ،كلذ نع ةبترتملا اھتامازتلال

 .جاتنإلا يف ةئیدر ةءافكب جتنملا رمتسی امنیب

 نزاوتلا ةداعإل ةطاسولا دوھجب ةمزألا طخ ىلع ةدحتملا تایالولا لوخدل ناك دقلو

 دوعی يذلا رمألا ،تانینامثلا ویرانیس راركت مدعو قافتالا حاجن يف مھم رود قاوسألل
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 ىدملا ىلع ةزفحم ریغ ةیلاحلا راعسألا نا ثیح ،عیمجلل ةلداع راعسأ نامضل نواعتلا

 يلاتلابو اھجاتنإ ضفخ ضفرت اھنأو ،اھعاونأ فلتخمب ةقاطلا لاجم يف رامثتسالل دیعبلا

  .كبوأ جراخ نم نیجتنم حلاصل قوسلا نم اھتصح ةراسخ

 ةـجتنملا لودلا عم نواـعتلا زیزعت لـیبــــس يف ةریبك دوھج كبوأ لود تلذب دقو

 يتلا "+كبوأ" ةعومجم نیوكتب دوھجلا هذھ تجوت ثیح ،كبوأ جراخ نم ةیـــسیئرلا

 ایــسور اھتمدقم يف ةلود رــشع ىدحأ ىلإ ةفاــضإلاب كبوأ يف ءاــضعألا لودلا مــضت

 يخیرات قافتإ ىلإ تلصوت يتلا ،ناجیبرذأو ناتسخزاكو نیرحبلاو نامُعو كیسكملاو

 نویلم 1.7 وحنب جاـتنإلا ضفخب يــــضقی 2016 ربمــــسید رھــــش نم رــــشاـعلا يف

 تاـعاـمتجإ ةدـع كـلذ ىلت دـقو .2017 ریاـنی رھــــش نم لوألا نمً اراـبتعا  موی/لـیمرب

 ةرتفلا دم وأ جاتنإلا ضفخ تایوتـسم لیدعتب ةـصاخلا تاقافتإلا نم دیدعلا نع ترفـسأ

 لالخ ،+ كـبوأ لود ھـیلإ تـلــــصوت يذـلا قاـفتإلا اـھرخأ ناـك ،تاـقاـفتإلا كـلتل ةـینمزلا

 ءارجإب يـضقی يذلاو ،2020 لیربأ رھـش يف )يئانثتـسالا( رـشاعلا يرازولا عامتجالا

 نم أدـب موی/لـیمرب نویلم 9.7 رادـقمب ماـخلا طفنلا نم جاـتنإلا يلاـمجإ ىلع ضفخ

 ،2020 وینوی 30 يف تھتنإ نیرھــش غلبت ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھــش علطم

 .2020 ویلوی 31 يف ىھتنإ يفاــــضإ دـحاو رھــــش ةدـمل دـعب اـمیف اـھدـیدـمت متی نأ لـبق

 ضیفختلا نوكیـــس ،2020 ربمـــسید 31 ىلإ 2020 سطـــسغأ 1 نم ةرتفلا لالخو

 5.8 هردـق ضیفخت كـلذ عبتیــــسو .موی/لـیمرب نویلم 7.7 وھ ھـیلع قفتملا يلاـمجإلا

 .2022 لیربأ 30 ىتحو 2021 ریانی 1 نم ً،ارھـش رـشع ةتـس ةدمل موی/لیمرب نویلم

 ،تانینامثلا ةمزأ ویرانیـــس رركتی نأ داك ،ةیلاحلا ةمزألا لالخ ھنأ مامتھإلاب ریدجلاو

 لوح ثحابتلل كبوأ يف ھئارظن 2020 سرام 5 يف يدوعــسلا ةقاطلا ریزو اعد ثیح

 ةھجاومل ، 2019 ربمـسید عامتجا يف ھیلإ لـصوتلا مت يذلا جاتنإلا ضفخ قافتا دیدمت

 ءانثتــساب ةیدوعــسلا حرتقم ىلع + كبوأ لود ةعومجم تقفاوو انوروك سوریف ریثأت

 ایــسور نكل ،تاــضیفختلا كلت رارقإل ةیرورــض ةیــسورلا ةقفاوملا تناكو ، ایــسور

 عامتجالا اذھل يلاتلا مویلا يف رــضح يذلا كافون ردنــسكلأ اھریزو لالخ نم تررق

 نأـب نییفحــــصلا يــــسورلا ةـقاـطلا ریزو ربخأو تاــــضیفختلا نم دـیزم ءارجإ مدـع
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 ىلع زكتری تاب يذلا ةقاطلا نمأل ةدحتملا تایالولا روظنم يف ریغتلا ىلإ ساسألا يف

 يف ریبكلا عجارتلا رثؤی ثیح ،ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن ةیامح

 لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس طفنلا راعسأ

 يف ریبكلا عافترالا نأش نم امنیب ، طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم ةصح

ً ابلس رثؤیوَ ادوعص ةیكیرمألا قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی نأ ةیملاعلا طفنلا راعسأ

 ظافحلا نعً اضوع ،دالبلل يداصتقالا ومنلا حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلع

 .ةقباسلا ةبقحلا لالخً ادئاس ناك يذلا ضرعلا نمأو طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع

 ةقاطلا ةموظنم يف لدابتملا دامتعالا ىلإ رظنلا ةیمھأ ىلع ةمزألا تدكأ امك

 دقف ،عقاولا ىلع ھل ساسأ ال ةقاطلا ةیلالقتساب لوقی يذلا عئاشلا أطخلا نأو ،ةیملاعلا

 اھلالقتسا يف ةلثمتملا اھفادھأ تققح دق ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نأ ضعبلا دقتعأ

 ةیملاعلا طفنلا راعسأ رایھنا نأ الإ ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ تحبصأ نأ درجملً ایطفن

 طفنلا جاتنا فقوتب ددھ ایسور و كبوأ تادادما نم لسرتسملا خضلا نع مجانلا

 ةموظنم لب ،طفنلا قاوسأ يف نیلقتسم نیجتنمل دوجو الف كلذبو ،يكیرمألا يرخصلا

 .قاوسألا رارقتسا قیقحتلً اعم لمعت نأ بجی ةطبارتمو ةلماكتم

 ضارغأل اھیدل نوزخمب طفنلل ةكلھتسملا لودلا نم ریثك ظفتحت ،ىرخأ ةھج نمو

 دح ىلإ نوزخملا اذھ مجح رثؤیو يجیتارتسا رخآلا اھضعبو يراجت اھضعب ةفلتخم

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا رارغ ىلعو .ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأ يف ریبك

 مھأ دحأ ةكلھتسملا لودلا ىدل يراجتلا نوزخملا لثمی نأ ضرتفی ،ةجتنملا لودلا ىدل

 امدنعف ،ضرعلاو بلطلا نم لكل المكم اریغتمو ،طفنلا قاوسأ يف نزاوتلا قلخ تایلآ

 نم بحسلا ىرجی ،ام ماع يف بلطلا يف ةدایزلا ةاراجم نم ضرعلا نكمتی ال

  .حیحص سكعلاو نوزخملا

 تارتوت اھبابسأ تناك يتلاو تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا يتمزأ فالخبو

 ماع لالخ ةمزأ ءاوسأ طفنلا قاوسأ تدھش ،قاوسألل ةأجافملا عباط لمحت ةیسایس

 يتلاو ،ةیسایق تایوتسمل راعسألا اھیف تلصو ،2008 ماع نم لوألا فصنلاو 2007
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 ةرتف يف ةضفخنملا طفنلا راعسأ ھتفلخ يذلا رثألا ىلإ ةیقیقحلا يف اھبابسأ مھأ عجرت

 ىلإ هرودب ىدأ يذلاو ،طفنلا عاطق يف رامثتسالا طاشن ىلع تانیعستلاو تانینامثلا

 تایوتسم اھغولبو تانیعستلا ةرتف لالخ كبوأ ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت

 بلطلا يف يوق ومن عم كلذ نمازت دقو .ةدیدجلا ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ ةیندتم

 تاقانتخالا ةلكشمو ،تاعقوتلا قاف ةدحتملا تایالولاو دنھلاو نیصلا لبق نم طفنلا ىلع

 ببسب ،ةیملاعلا طفنلا قوسل رارقتسا مدع لماع تحبصأ  يتلا ریركتلا ةعانص يف

 .يضاملا نرقلا تانیعستو تانینامث لالخ ةدیدج فاصم ءانب يف رامثتسالا فعض

 2007 يماع اھتدح تدادزاو 2003 ماع ذنم تأدب طفنلا راعسأل عافترا ةمزأ أوسأف

 ھتباجتسا فعض قایس يف ضرعلا بناج ىلع يمانتت تالكشملا تناك امدنع ،2008 و

 ریشت ءابنأ يأ هاجت طفنلا راعسأل ةدیدشلا ةیساسحلا ةجرد دیازتو ،بلطلا يف ةدایزلل

 ءازإ ،ةیسایسویجلا وأ ةیعیبطلا فورظلا نع ةمجانلا تادادمإلا عاطقنا رطاخم يلإ

 مدع ىدأ امك .كبوأ لود ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يشالت نم فواخملا ةیفلخ

 مجح نأشب ةیبابضلاو ،اھتانوزخم تانایب نأشب ةكلھتسملا لودلا ضعب ةیفافش

 ىلإ يدأو ،بلطلا ىلع طغضلا ةدایز يف اھئانبب دنھلاو نیصلا موقت يتلا تانوزخملا

 ً.ادوعص راعسألا ىلع طغضلا دیازت

 رابتخا يف ةریبك تانوزخمب ظفتحت يتلا طفنلل ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تعقو دقل

 عجارت ثیح نزاوتلا ظفحل اھتایلآ مھأ كبوأ نادقف لظ يف ةمزألا هذھ لالخ يقیقح

 نم اھنم رفوتملا ناكو ،ةرتفلا كلت يف كبوأ لود ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا مجح

 كلذلو ،ةیملاعلا قاوسألا يف ھل ةجلاعمو ریركت تاردق دجوت ال يذلا لیقثلا طفنلا عون

 يمانتملا بلطلا طغض فیفختل نوزخملا نم بحسلا ةیلآ مادختسا نم صانم ال ھنإف

 نم ةریبك تایمكب ظفتحت يتلا ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلا نأ الإ ،ضرعلا ىلع

 تایوتسم تلظو ،ةمزألا هذھ لالخ العف ةیلآلا هذھ مدختست مل ةیراجتلا تانوزخملا

 تاونس سمخل ھتایوتسم طسوتم نع ةعفترم ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 :يلاتلا لكشلا حضوی امك ،ةقباس

24 
 

 ىلع زكتری تاب يذلا ةقاطلا نمأل ةدحتملا تایالولا روظنم يف ریغتلا ىلإ ساسألا يف

 يف ریبكلا عجارتلا رثؤی ثیح ،ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن ةیامح

 لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس طفنلا راعسأ

 يف ریبكلا عافترالا نأش نم امنیب ، طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم ةصح

ً ابلس رثؤیوَ ادوعص ةیكیرمألا قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی نأ ةیملاعلا طفنلا راعسأ

 ظافحلا نعً اضوع ،دالبلل يداصتقالا ومنلا حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلع

 .ةقباسلا ةبقحلا لالخً ادئاس ناك يذلا ضرعلا نمأو طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع

 ةقاطلا ةموظنم يف لدابتملا دامتعالا ىلإ رظنلا ةیمھأ ىلع ةمزألا تدكأ امك

 دقف ،عقاولا ىلع ھل ساسأ ال ةقاطلا ةیلالقتساب لوقی يذلا عئاشلا أطخلا نأو ،ةیملاعلا

 اھلالقتسا يف ةلثمتملا اھفادھأ تققح دق ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نأ ضعبلا دقتعأ

 ةیملاعلا طفنلا راعسأ رایھنا نأ الإ ،ملاعلا يف طفنلل جتنم ربكأ تحبصأ نأ درجملً ایطفن

 طفنلا جاتنا فقوتب ددھ ایسور و كبوأ تادادما نم لسرتسملا خضلا نع مجانلا

 ةموظنم لب ،طفنلا قاوسأ يف نیلقتسم نیجتنمل دوجو الف كلذبو ،يكیرمألا يرخصلا

 .قاوسألا رارقتسا قیقحتلً اعم لمعت نأ بجی ةطبارتمو ةلماكتم

 ضارغأل اھیدل نوزخمب طفنلل ةكلھتسملا لودلا نم ریثك ظفتحت ،ىرخأ ةھج نمو

 دح ىلإ نوزخملا اذھ مجح رثؤیو يجیتارتسا رخآلا اھضعبو يراجت اھضعب ةفلتخم

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا رارغ ىلعو .ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأ يف ریبك

 مھأ دحأ ةكلھتسملا لودلا ىدل يراجتلا نوزخملا لثمی نأ ضرتفی ،ةجتنملا لودلا ىدل

 امدنعف ،ضرعلاو بلطلا نم لكل المكم اریغتمو ،طفنلا قاوسأ يف نزاوتلا قلخ تایلآ

 نم بحسلا ىرجی ،ام ماع يف بلطلا يف ةدایزلا ةاراجم نم ضرعلا نكمتی ال

  .حیحص سكعلاو نوزخملا

 تارتوت اھبابسأ تناك يتلاو تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ عافترا يتمزأ فالخبو

 ماع لالخ ةمزأ ءاوسأ طفنلا قاوسأ تدھش ،قاوسألل ةأجافملا عباط لمحت ةیسایس

 يتلاو ،ةیسایق تایوتسمل راعسألا اھیف تلصو ،2008 ماع نم لوألا فصنلاو 2007
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 تاقانتخالا ةلكشمو ،تاعقوتلا قاف ةدحتملا تایالولاو دنھلاو نیصلا لبق نم طفنلا ىلع
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 ھتباجتسا فعض قایس يف ضرعلا بناج ىلع يمانتت تالكشملا تناك امدنع ،2008 و
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 نم اھنم رفوتملا ناكو ،ةرتفلا كلت يف كبوأ لود ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا مجح

 كلذلو ،ةیملاعلا قاوسألا يف ھل ةجلاعمو ریركت تاردق دجوت ال يذلا لیقثلا طفنلا عون

 يمانتملا بلطلا طغض فیفختل نوزخملا نم بحسلا ةیلآ مادختسا نم صانم ال ھنإف

 نم ةریبك تایمكب ظفتحت يتلا ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلا نأ الإ ،ضرعلا ىلع

 تایوتسم تلظو ،ةمزألا هذھ لالخ العف ةیلآلا هذھ مدختست مل ةیراجتلا تانوزخملا

 تاونس سمخل ھتایوتسم طسوتم نع ةعفترم ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 :يلاتلا لكشلا حضوی امك ،ةقباس

24 
 

 ىلع زكتری تاب يذلا ةقاطلا نمأل ةدحتملا تایالولا روظنم يف ریغتلا ىلإ ساسألا يف

 يف ریبكلا عجارتلا رثؤی ثیح ،ماع لكشب قوسألا يف راعسألا بلقت نم اھسفن ةیامح

 لثمی يذلاو َ،ایبسن ةفلكتلا عفترم يرخصلا طفنلا جاتنا تایلمع ىلعَ ابلس طفنلا راعسأ

 يف ریبكلا عافترالا نأش نم امنیب ، طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنا نم ةمھم ةصح

ً ابلس رثؤیوَ ادوعص ةیكیرمألا قوسلا يف ةقاطلا راعسأب عفدی نأ ةیملاعلا طفنلا راعسأ

 ظافحلا نعً اضوع ،دالبلل يداصتقالا ومنلا حامج حبكیو نییكیرمألا نیكلھتسملا ىلع

 .ةقباسلا ةبقحلا لالخً ادئاس ناك يذلا ضرعلا نمأو طفنلا ىلإ لوصولا ةیناكمإ ىلع

 ةقاطلا ةموظنم يف لدابتملا دامتعالا ىلإ رظنلا ةیمھأ ىلع ةمزألا تدكأ امك

 دقف ،عقاولا ىلع ھل ساسأ ال ةقاطلا ةیلالقتساب لوقی يذلا عئاشلا أطخلا نأو ،ةیملاعلا
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 ضارغأل اھیدل نوزخمب طفنلل ةكلھتسملا لودلا نم ریثك ظفتحت ،ىرخأ ةھج نمو
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  .حیحص سكعلاو نوزخملا
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 ماع لالخ ةمزأ ءاوسأ طفنلا قاوسأ تدھش ،قاوسألل ةأجافملا عباط لمحت ةیسایس

 يتلاو ،ةیسایق تایوتسمل راعسألا اھیف تلصو ،2008 ماع نم لوألا فصنلاو 2007
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 )4(لكشلا
 ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نادلب يف يجیتارتسالا نوزخملا

  طفنلا راعسأو

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا :ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 يھو ،يضاملا نرقلا تانیعبس ذنم ةقاطلا قاوسأ اھب ترم يتلا براجتلا نإ

 يف طفنلل ةردصملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك كبوأ دوجوب ةموسوملا ةرتفلا

 ،طفنلل ةكلھتسملا ةیسیئرلا لودلل ةكرتشم قیسنت ةیلآك ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو ةھجاوم

 ةیلوئسملا حورب نواعتلا بایغ ھثدحی نأ نكمی يذلا رثألا ىلع ةیقیقح براجت لمحت

 الو .ةقاطلا قاوسأ رارقتسا ىلع ءاوس دح ىلع نیكلھتسملاو نیجتنملا نیب ةكرتشملا

 ةحاتملا تایلآلا عیمج لیعفت بلطتی اھرارقتساو قاوسألا نزاوت نأ راكنإ نكمی

 ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةیلودلا تامظنملا هذھ ةردق عفرو نیفرطلل

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأتب راوحلل ةكرتشملا دوھجلا تجوت كلذلو ،هرارقتسا ىلع

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ریسیتل ةممصملا راوحلا ةصنم لثمی نأ ضرتفی يذلا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك .ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع رود راكنإ نكمی ال ثیح ،ةقاطلا

 ةقلامع ةوقبً اعوفدم ءاج يذلاو ،يلاتلا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا

26 
 

 
 )3( لكشلا

 طفنلا راعسأو ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا : ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 ،ئراوطلا نوزخمب ىمسملا ،ةیعانصلا لودلا ىدل يجیتارتسالا نوزخملا امأ

 اھلودب هدوجو قیسنت IEA ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول ةیساسألا تابجاولا دحأ ربتعی يذلاو

 ةیمتح زربت ثیح ،تادادمإلا عاطقنا ةلاح يف ةكراشملاب ھنم بحسلا میظنتو ءاضعألا

 لخدمك ،طفنلا ةعلسل ةیجیتارتسإلا ةعیبطلا نم - لودلا هذھ رظن ةھجو بسح - هدوجو

 قطانم رارقتسا مدعب لودلا هذھ ىدل دلوتملا روعشلا كلذكو ،جاتنإلا رصانع نم ماھ

 لودلل نامأ مامص ةباثمب يجیتارتسالا نوزخملا ىلإ رظنی كلذبو  .ةیسیئرلا جاتنإلا

 دیدشلا قیضلا تالاح يف ھمادختسا نكمیو ،ةمخض نیمأت ةصیلوبو ،ةكلھتسملا

 الإ ،ضرعلا ىلع يمانتملا بلطلا طغض ضیفخت يف دعاست تاءارجإ نمض قاوسألل

 موللاب يقلت ةكلھتسملا لودلا تناك ،2008-2007 يف راعسألا عافترا ةمزأ لالخ ھنأ

 تناك يتلا تاوصألا تلاعتو ةیجاتنإلا اھتاقاط ةعسوت مدعل ةجتنملا لودلا ىلع دیدشلا

 نادلب نأ تایئاصحإلا ھیف دكؤت يتلا تقولا تاذ يف ،صیخرلا طفنلا دھع ةیاھنب رذنت

 ءانب معدب موقت تناك ،ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 تدیازت امدنع طفنلا ىلع بلطلا ةریتو عفر يف كلذب ةمھاسم ،ةیجیتارتسإلا اھتانوزخم

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،راعسألا عافترا ةریتو
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 ةحاتملا تایلآلا عیمج لیعفت بلطتی اھرارقتساو قاوسألا نزاوت نأ راكنإ نكمی

 ةظفاحملاو يملاعلا ةقاطلا قوس میظنت ىلع ةیلودلا تامظنملا هذھ ةردق عفرو نیفرطلل

 يملاعلا ةقاطلا ىدتنم سیسأتب راوحلل ةكرتشملا دوھجلا تجوت كلذلو ،هرارقتسا ىلع

 نیب رظنلا تاھجو يف براقتلا ریسیتل ةممصملا راوحلا ةصنم لثمی نأ ضرتفی يذلا

 ةینطولا تاسایسلاّ اضیأ يسسؤملا دعبلا لمشی امك .ةكلھتسملا لودلاو ةجتنملا لودلا

 طیطخت تایجیتارتسال ةحلم ةرورض ربتعت يتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا تانایبلا ةیفافشو

 تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع رود راكنإ نكمی ال ثیح ،ةقاطلا

 ةقلامع ةوقبً اعوفدم ءاج يذلاو ،يلاتلا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا
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 )3( لكشلا

 طفنلا راعسأو ةیعانصلا لودلاب يراجتلا نوزخملا

 
 ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا : ردصملا

 .2010 ،132 ددعلا

 ،ئراوطلا نوزخمب ىمسملا ،ةیعانصلا لودلا ىدل يجیتارتسالا نوزخملا امأ

 اھلودب هدوجو قیسنت IEA ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول ةیساسألا تابجاولا دحأ ربتعی يذلاو

 ةیمتح زربت ثیح ،تادادمإلا عاطقنا ةلاح يف ةكراشملاب ھنم بحسلا میظنتو ءاضعألا

 لخدمك ،طفنلا ةعلسل ةیجیتارتسإلا ةعیبطلا نم - لودلا هذھ رظن ةھجو بسح - هدوجو

 قطانم رارقتسا مدعب لودلا هذھ ىدل دلوتملا روعشلا كلذكو ،جاتنإلا رصانع نم ماھ

 لودلل نامأ مامص ةباثمب يجیتارتسالا نوزخملا ىلإ رظنی كلذبو  .ةیسیئرلا جاتنإلا

 دیدشلا قیضلا تالاح يف ھمادختسا نكمیو ،ةمخض نیمأت ةصیلوبو ،ةكلھتسملا

 الإ ،ضرعلا ىلع يمانتملا بلطلا طغض ضیفخت يف دعاست تاءارجإ نمض قاوسألل

 موللاب يقلت ةكلھتسملا لودلا تناك ،2008-2007 يف راعسألا عافترا ةمزأ لالخ ھنأ

 تناك يتلا تاوصألا تلاعتو ةیجاتنإلا اھتاقاط ةعسوت مدعل ةجتنملا لودلا ىلع دیدشلا

 نادلب نأ تایئاصحإلا ھیف دكؤت يتلا تقولا تاذ يف ،صیخرلا طفنلا دھع ةیاھنب رذنت

 ءانب معدب موقت تناك ،ایقیرفأ بونجو نیثالثلا ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 تدیازت امدنع طفنلا ىلع بلطلا ةریتو عفر يف كلذب ةمھاسم ،ةیجیتارتسإلا اھتانوزخم

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ،راعسألا عافترا ةریتو
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  نیصلاو دنھلا لبق نم طفنلا ىلع بلطلا يف يوق ومن نع ثدحتی لكلاف  .ةدعاصلا ایسآ

 ومن يف دیعب دح ىلإ تمھاس يتلاو ً،اضیأ ةدحتملا تایالولا ىسنن الو ،تاعقوتلا قاف

 هذھ ةیعقاو مدع نإو ،نرقلا اذھ لئاوأو تانیعستلا رخاوأ ذنم طفنلا ىلع بلطلا

 امدنع ةصاخ ،تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش مدع ىلإ ریشی امنإ تاعقوتلا

 نوثدحتی نیذلا نإ امك .ةیملاعلا تایداصتقالا ةعیلط يف عقت تایداصتقاب رمألا قلعتی

 دوجوم طفنلاف ،ربعلا ءاقتسال يضاملا ىلإ اوعجری نأ مھب يرح ،تادادمإلا نامض نع

 الاومأ بلطتی ھجارختساو ،ةلیوط دوقعل يرشبلا كالھتسالل يفكیو ،ضرألا نطاب يف

 الو ،رامثتسالا ىلع دئاعلا نامض بلطتی ھجارختسا يف رامثتسالا نإف كلذلو ،ةلئاط

 نامضو طفنلا ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ دئاعلا نامض نكمی

 رمأ كانھو .ةیطفنلا تادادمإلا نامضل امھنم رفم ال نامزالتم نارمأ لداعلا رعسلا

 ،ھجاتنإ سیلو ھجارختسا متی ،ةبضان ةورث طفنلا نوك يف لثمتی ،ھتیوفت بجی ال ،رخآ

 ةفلكت هرعس زواجتی نأ بجوتی انھ نمو ،ھمادختسا ةداعإ نكمملا نم سیل ھقارحإ دنعو

 ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا

   .ةلماكلا ةسفانملا قاوسأ ةلاح يف ىتح ،بوضنلا

 يئیبلا دعبلا .4

 كلتو ،ماع لكشب ملاعلا يف ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا تاسایس لثمت

 نأ نكمی امل طفنلل ةردصملا لودلل ةبسنلابً اریبكً ایدحت صاخ لكشب ةئیبلاب ةقلعتملا

 .ةیلبقتسملا ھقافآو طفنلا ىلع بلطلا يف رثؤت ةدیدع بناوج نمو ةغلاب راثآ نم اھل نوكی

 ةتحب ةیلحم ةیباختنا وأ ةیسایس بابسأل اھذاختا متی تاسایسلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب

 لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا نم دیزی امم ،بلطلاو ضرعلا لماوعب ةقالع اھل سیل

 ةبولطملا تارامثتسالا مجح ریدقت ىلع ةجتنملا لودلا ةردق نم دیقیو ، طفنلا ىلع بلطلا

 ،طفنلا ىلع يلبقتسملا بلطلا نامض بلطت ةجتنملا لودلاف .ةیجاتنإلا اھتاردق ریوطتل

 تاسایسلا حوضو دنع كلذ ىتأتیو ،دئاعلا نامضب رامثتسالل ةدودحملا اھدراوم ریخستل

 نم اھتادادمإ نامضل رامثتسالا يف اھتكراشمو ،ةكلھتسملا لودلل ةیلبقتسملا تاھجوتلاو
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 ةجتنملا لودلا ةبلاطم متی نأ فاصنإلا ریغ نمف ،نیفرطلل ٍضرمو لداع رعسب طفنلا

 .البقتسم اھیلإ ةجاحلا أرطت ال دق ةیجاتنإ تاقاط يف رامثتسالا يف ةلئاط غلابم لمحتب

 وتویك لوكوتوربو يخانملا رییغتلل ةیراطإلا ةدحتملا ممألا ةیقافتا ربتعتو

 ،يملاعلا قاطنلا ىلع ةئیبلا نوؤشب ىنعت يتلا اھل ةقحاللا تایقافتالاو اھل بحاصملا

 نع جتانلا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ لثم ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضیفختل فدھت يتلاو

 ىلع بلطلا نمأ سمت يتلا ةمھملا ایاضقلا نم ،ةفلتخملا يروفحألا دوقولا عاونأ قرح

 قرطلا فلتخمب ھكالھتسا صیلقت ىلع ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تزكر يذلا طفنلا

 ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرف ةیلآ ربتعتو .ثاعبنالا نم دحلا تاسایس نمض لئاسولاو

 ةردصملا لودلا تلأست دقو ،اھتایلآ مھأ دحأ ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ

 محفلل يخسلا معدلا میدقت لباقم ةیلاعلا بئارضلاب طفنلا فادھتسا ىودج نع طفنلل

  .نوبركلا دیسكأ يناث زاغ ثاعبنال ببسملا

 عافترا نع ثدحتت يتلا ماقرألا ةاعارم ةیمھأ ىلعً امئاد ةجتنملا لودلا دكؤتو

 دیلجلاو جولثلا تاحاسم شامكناو ،تاطیحملا رارتحاو ،ضرألا ةرارح طسوتم

 يناث زاغ اھتمدقم يفو ةئیفدلا زاغ تاثاعبنا عافتراو ،رحبلا حطس تایوتسم عافتراو

 اھنمض نمو .ةیرشبلا ةطشنألا نع ةئشانلا اھتاببسم ةجلاعم ةرورضو نوبركلا دیسكأ

 ةلكشملا نأً اضیأ دكؤت تقولا تاذ يف اھنكل .ھمادختساو ھلیوحتو لورتبلاب دادمإلا

 ھیجوت نم الدبو ،ھقرح نع ةمجانلا تاثاعبنالا يف امنإو ھتاذ دح يف لورتبلا تسیل

 نكمی ،طفنلا كالھتسا نم دحلا يف لثمتملا أطخلا فدھلا وحن تایسایسلا ةلصوب

 قرط نیسحت يف رامثتسالاو ایجولونكتلا عیوطت وحن تاسایسلا راسم بیوصت

 نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نأب لوقلا نكمی انھ نمو .ةئیبلل فظنأ قرطب ھمادختسا

 ةیسایسلا فیلاكتلا مییقتو ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج راسم ىلإ لوحتلا

 .لوحتلا اذھ ىلع ةبترتملا ةیئیبلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو
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 .ةیلبقتسملا ھقافآو طفنلا ىلع بلطلا يف رثؤت ةدیدع بناوج نمو ةغلاب راثآ نم اھل نوكی

 ةتحب ةیلحم ةیباختنا وأ ةیسایس بابسأل اھذاختا متی تاسایسلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب

 لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا نم دیزی امم ،بلطلاو ضرعلا لماوعب ةقالع اھل سیل

 ةبولطملا تارامثتسالا مجح ریدقت ىلع ةجتنملا لودلا ةردق نم دیقیو ، طفنلا ىلع بلطلا

 ،طفنلا ىلع يلبقتسملا بلطلا نامض بلطت ةجتنملا لودلاف .ةیجاتنإلا اھتاردق ریوطتل

 تاسایسلا حوضو دنع كلذ ىتأتیو ،دئاعلا نامضب رامثتسالل ةدودحملا اھدراوم ریخستل

 نم اھتادادمإ نامضل رامثتسالا يف اھتكراشمو ،ةكلھتسملا لودلل ةیلبقتسملا تاھجوتلاو

ول
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 ةجتنملا لودلا ةبلاطم متی نأ فاصنإلا ریغ نمف ،نیفرطلل ٍضرمو لداع رعسب طفنلا

 .البقتسم اھیلإ ةجاحلا أرطت ال دق ةیجاتنإ تاقاط يف رامثتسالا يف ةلئاط غلابم لمحتب

 وتویك لوكوتوربو يخانملا رییغتلل ةیراطإلا ةدحتملا ممألا ةیقافتا ربتعتو

 ،يملاعلا قاطنلا ىلع ةئیبلا نوؤشب ىنعت يتلا اھل ةقحاللا تایقافتالاو اھل بحاصملا

 نع جتانلا نوبركلا دیسكأ يناث زاغ لثم ةئیفدلا تازاغ تاثاعبنا ضیفختل فدھت يتلاو

 ىلع بلطلا نمأ سمت يتلا ةمھملا ایاضقلا نم ،ةفلتخملا يروفحألا دوقولا عاونأ قرح

 قرطلا فلتخمب ھكالھتسا صیلقت ىلع ةكلھتسملا ةیعانصلا لودلا تزكر يذلا طفنلا

 ىلع ةیلاعلا بئارضلا ضرف ةیلآ ربتعتو .ثاعبنالا نم دحلا تاسایس نمض لئاسولاو

 ةردصملا لودلا تلأست دقو ،اھتایلآ مھأ دحأ ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیطفنلا تاجتنملا راعسأ

 محفلل يخسلا معدلا میدقت لباقم ةیلاعلا بئارضلاب طفنلا فادھتسا ىودج نع طفنلل

  .نوبركلا دیسكأ يناث زاغ ثاعبنال ببسملا

 عافترا نع ثدحتت يتلا ماقرألا ةاعارم ةیمھأ ىلعً امئاد ةجتنملا لودلا دكؤتو

 دیلجلاو جولثلا تاحاسم شامكناو ،تاطیحملا رارتحاو ،ضرألا ةرارح طسوتم

 يناث زاغ اھتمدقم يفو ةئیفدلا زاغ تاثاعبنا عافتراو ،رحبلا حطس تایوتسم عافتراو

 اھنمض نمو .ةیرشبلا ةطشنألا نع ةئشانلا اھتاببسم ةجلاعم ةرورضو نوبركلا دیسكأ

 ةلكشملا نأً اضیأ دكؤت تقولا تاذ يف اھنكل .ھمادختساو ھلیوحتو لورتبلاب دادمإلا

 ھیجوت نم الدبو ،ھقرح نع ةمجانلا تاثاعبنالا يف امنإو ھتاذ دح يف لورتبلا تسیل

 نكمی ،طفنلا كالھتسا نم دحلا يف لثمتملا أطخلا فدھلا وحن تایسایسلا ةلصوب

 قرط نیسحت يف رامثتسالاو ایجولونكتلا عیوطت وحن تاسایسلا راسم بیوصت

 نیكمت ةیفیك يف نمكی يدحتلا نأب لوقلا نكمی انھ نمو .ةئیبلل فظنأ قرطب ھمادختسا

 ةیسایسلا فیلاكتلا مییقتو ،ةقاطلا عم لماعتلا يف مادتسمو دیدج راسم ىلإ لوحتلا

 .لوحتلا اذھ ىلع ةبترتملا ةیئیبلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو
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  نیصلاو دنھلا لبق نم طفنلا ىلع بلطلا يف يوق ومن نع ثدحتی لكلاف  .ةدعاصلا ایسآ

 ومن يف دیعب دح ىلإ تمھاس يتلاو ً،اضیأ ةدحتملا تایالولا ىسنن الو ،تاعقوتلا قاف

 هذھ ةیعقاو مدع نإو ،نرقلا اذھ لئاوأو تانیعستلا رخاوأ ذنم طفنلا ىلع بلطلا

 امدنع ةصاخ ،تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش مدع ىلإ ریشی امنإ تاعقوتلا

 نوثدحتی نیذلا نإ امك .ةیملاعلا تایداصتقالا ةعیلط يف عقت تایداصتقاب رمألا قلعتی

 دوجوم طفنلاف ،ربعلا ءاقتسال يضاملا ىلإ اوعجری نأ مھب يرح ،تادادمإلا نامض نع

 الاومأ بلطتی ھجارختساو ،ةلیوط دوقعل يرشبلا كالھتسالل يفكیو ،ضرألا نطاب يف

 الو ،رامثتسالا ىلع دئاعلا نامض بلطتی ھجارختسا يف رامثتسالا نإف كلذلو ،ةلئاط

 نامضو طفنلا ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ دئاعلا نامض نكمی

 رمأ كانھو .ةیطفنلا تادادمإلا نامضل امھنم رفم ال نامزالتم نارمأ لداعلا رعسلا

 ،ھجاتنإ سیلو ھجارختسا متی ،ةبضان ةورث طفنلا نوك يف لثمتی ،ھتیوفت بجی ال ،رخآ

 ةفلكت هرعس زواجتی نأ بجوتی انھ نمو ،ھمادختسا ةداعإ نكمملا نم سیل ھقارحإ دنعو

 ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ةنمضتم ھجارختسا

   .ةلماكلا ةسفانملا قاوسأ ةلاح يف ىتح ،بوضنلا

 يئیبلا دعبلا .4

 كلتو ،ماع لكشب ملاعلا يف ةیسیئرلا ةكلھتسملا لودلل ةقاطلا تاسایس لثمت

 نأ نكمی امل طفنلل ةردصملا لودلل ةبسنلابً اریبكً ایدحت صاخ لكشب ةئیبلاب ةقلعتملا

 .ةیلبقتسملا ھقافآو طفنلا ىلع بلطلا يف رثؤت ةدیدع بناوج نمو ةغلاب راثآ نم اھل نوكی

 ةتحب ةیلحم ةیباختنا وأ ةیسایس بابسأل اھذاختا متی تاسایسلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب

 لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا نم دیزی امم ،بلطلاو ضرعلا لماوعب ةقالع اھل سیل

 ةبولطملا تارامثتسالا مجح ریدقت ىلع ةجتنملا لودلا ةردق نم دیقیو ، طفنلا ىلع بلطلا

 ،طفنلا ىلع يلبقتسملا بلطلا نامض بلطت ةجتنملا لودلاف .ةیجاتنإلا اھتاردق ریوطتل

 تاسایسلا حوضو دنع كلذ ىتأتیو ،دئاعلا نامضب رامثتسالل ةدودحملا اھدراوم ریخستل

 نم اھتادادمإ نامضل رامثتسالا يف اھتكراشمو ،ةكلھتسملا لودلل ةیلبقتسملا تاھجوتلاو
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 يرامثتسالا دعبلا .5

 ةیطفنلا تادادمإلا نامضف ،ةقاطلا نمأ لبقتسم يفً ایسیئرً ارود رامثتسالا بعلی

 نامضل ةمزاللا ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا نامضب نوھرم

 ً،اماخ ھجارختسا متی طفنلا نأ امك .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت

 ،ةدقعملا ةیعانصلا تایلمعلا نم اھریغو ریركتو ةیفصتو ةجلاعم جاتحی ھكالھتسا لبقو

 تاعانصلا عاطق نأ امك .ةفلتخم ھجوأ يف ةقاطلا دیلوتل ةزھاج رداصم ىلإ لوحتیل

 ةمزاللا ةیتحتلا ينبلاو نحشلاو لقنلا تایلمع ىلع لمتشی طفنلا جارختسال ةقحاللا

 نإف يلاتلابو ،ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضل ةمزاللا تایلمعلا نم اھریغو

 ،)Upstream( يمامألا طاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ماخلا طفنلا نم تادادمإلا نامض

 ةقحاللا تاطاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضو

)Downstream(، لك يف رامثتسالاب نوھرم ةیطفنلا تادادمإلا نامض نأف  ھیلعو 

 .ةیطفنلا ةعانصلا لحارم

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف لاعفو يوق ریثأت طفنلا راعسألو

 حوزن ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 لماوعلا مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت يف عافترالا نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا

 ةعجشملا ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا

 ىلع دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل

 .بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا

 ةطشنأب ةقلعتملا تارشؤملا نع ةیلورتبلا تانایبلا رداصم حش لظ يفو

 رفحلا طاشنب ةقلعتملا تایئاصحإلا دعت ،ةیملاعلا ةیجاتنإلا تاقاطلا ریوطت يف رامثتسالا

 سكعیً ادیجً ارشؤم ،ةنیعم ةینمز ةرتف لالخ ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددعو يلورتبلا

 نم ءاوس ،ةرتفلا كلت لالخ ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت لاجم يف يرامثتسالا طاشنلا

 نع ةرداصلا تانایبلا ریشتو .ةمئاقلا رابآلا ةنایص وأ ةدیدج رابآ رفحو فاشكتسا ثیح
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 ثیح ، طفنلا راعسأ ةكرح عم مئاد مزالت يف ناك ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نأ

 تاطاشنلا يف يرامثتسالا طاشنلا دیازتل ةعفادلا ةوقلا ةباثمب راعسألا ةشاعتنا تناك

 راعسألا يدؤت امنیب ،ةرتفلا هذھ لالخ جاتنإلا تاقاط ةعسوتل )Upstream( ةیمامألا

 ایوقً امخز رفحلا طاشن دھش دقف  .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن ىلإ ةضفخنملا

 عافترابً اعوفدم ھتانینامث علطمو يضاملا نرقلا تانیعبس نم يناثلا فصنلا لالخ

 قاوسأ اھتدھش يتلا ةینمزلا ةرتفلا لوط تأیھ امنیب ،ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ

 حوزنل ةبسانملا فورظلا ةضفخنملا راعسألا نم نییلاتلا نیدقعلا لالخ طفنلا

 ةرتفلا كلت لالخ قاوسألا تظفتحا ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا

 طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا تالدعم ضافخنا ببسب ،ةعفترم ةضئاف ةیجاتنإ تاقاطب

ً اشاعتنا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دھش ،تانیعستلا دقع لالخو .تانینامثلا دقع لالخ

 تایمكلا يف ةضئافلا تاقاطلا لبق نم اھتیطغت مت بلطلا يف ةدایزلا نكلو ً،اظوحلم

 يف ،اھرودب تسكعنا يتلا ةضفخنملا راعسألا ةرتف دادتما يف ببست امم ،ةضورعملا

 ىلع ظافحلا ضرغل ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت عیراشمل ةیرامثتسالا تاصصخملا ةلق

 طفنلا ىلع بلطلا ومنل ةیلبقتسملا تاعقوتلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةیفاضإ جاتنإ تاقاط

 نیب قفاوتلا مدع زرب نأ ىلإ .ةرتفلا كلت لالخ ضفخنملا ومنلا ةریثو ىلع ریست تناك

 جتن يذلاو ةیفاضإلا جاتنإلا تاقاط يف رامثتسالا ةلق نع مجانلا( ضرعلا يف ومنلا

 امیس الو ،يملاعلا بلطلا يف يدوعصلا مخزلا نیبو )ةضفخنملا راعسألا نع

 راعسألا ھتدھش يذلا يوقلا دعاصتلل امعاد ،كاذنآً اعقوتم ناك ام قاف يذلاو ،يویسألا

 امدنع ،ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يشالت نم فواخملا ةیفلخ ءازإ ،2002 ماع دعب

 ةدیدشلا ةیساسحلا ةجرد تدیازت كلذبو ،ةیلاع ةریثوب دعاصتی يداصتقالا ومنلا أدب

 فورظلا نع ةمجانلا تادادمإلا عاطقنا رطاخم يلإ ریشت ءابنأ يأ هاجت طفنلا راعسأل

 لكشلاب حضوم وھ امك ،ةقوبسم ریغ ةروصب راعسألا تعفتراف ،ةیسایسلا - ةیفارغجلا

 :يلاتلا
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 ثیح ، طفنلا راعسأ ةكرح عم مئاد مزالت يف ناك ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نأ

 تاطاشنلا يف يرامثتسالا طاشنلا دیازتل ةعفادلا ةوقلا ةباثمب راعسألا ةشاعتنا تناك

 راعسألا يدؤت امنیب ،ةرتفلا هذھ لالخ جاتنإلا تاقاط ةعسوتل )Upstream( ةیمامألا

 ایوقً امخز رفحلا طاشن دھش دقف  .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن ىلإ ةضفخنملا

 عافترابً اعوفدم ھتانینامث علطمو يضاملا نرقلا تانیعبس نم يناثلا فصنلا لالخ

 قاوسأ اھتدھش يتلا ةینمزلا ةرتفلا لوط تأیھ امنیب ،ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ

 حوزنل ةبسانملا فورظلا ةضفخنملا راعسألا نم نییلاتلا نیدقعلا لالخ طفنلا

 ةرتفلا كلت لالخ قاوسألا تظفتحا ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا

 طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا تالدعم ضافخنا ببسب ،ةعفترم ةضئاف ةیجاتنإ تاقاطب

ً اشاعتنا طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا دھش ،تانیعستلا دقع لالخو .تانینامثلا دقع لالخ

 تایمكلا يف ةضئافلا تاقاطلا لبق نم اھتیطغت مت بلطلا يف ةدایزلا نكلو ً،اظوحلم

 يف ،اھرودب تسكعنا يتلا ةضفخنملا راعسألا ةرتف دادتما يف ببست امم ،ةضورعملا

 ىلع ظافحلا ضرغل ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت عیراشمل ةیرامثتسالا تاصصخملا ةلق

 طفنلا ىلع بلطلا ومنل ةیلبقتسملا تاعقوتلا نأ ىلإ ةفاضإلاب .ةیفاضإ جاتنإ تاقاط

 نیب قفاوتلا مدع زرب نأ ىلإ .ةرتفلا كلت لالخ ضفخنملا ومنلا ةریثو ىلع ریست تناك

 جتن يذلاو ةیفاضإلا جاتنإلا تاقاط يف رامثتسالا ةلق نع مجانلا( ضرعلا يف ومنلا

 امیس الو ،يملاعلا بلطلا يف يدوعصلا مخزلا نیبو )ةضفخنملا راعسألا نع

 راعسألا ھتدھش يذلا يوقلا دعاصتلل امعاد ،كاذنآً اعقوتم ناك ام قاف يذلاو ،يویسألا

 امدنع ،ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يشالت نم فواخملا ةیفلخ ءازإ ،2002 ماع دعب

 ةدیدشلا ةیساسحلا ةجرد تدیازت كلذبو ،ةیلاع ةریثوب دعاصتی يداصتقالا ومنلا أدب

 فورظلا نع ةمجانلا تادادمإلا عاطقنا رطاخم يلإ ریشت ءابنأ يأ هاجت طفنلا راعسأل

 لكشلاب حضوم وھ امك ،ةقوبسم ریغ ةروصب راعسألا تعفتراف ،ةیسایسلا - ةیفارغجلا

 :يلاتلا
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 يرامثتسالا دعبلا .5

 ةیطفنلا تادادمإلا نامضف ،ةقاطلا نمأ لبقتسم يفً ایسیئرً ارود رامثتسالا بعلی

 نامضل ةمزاللا ةیتحتلا ىنبلاو دراوملا ىلإ لوصولا يف رامثتسالا نامضب نوھرم

 ً،اماخ ھجارختسا متی طفنلا نأ امك .لبقتسملا يف بسانملا تقولا يف تادادمإلل نمآ قفدت

 ،ةدقعملا ةیعانصلا تایلمعلا نم اھریغو ریركتو ةیفصتو ةجلاعم جاتحی ھكالھتسا لبقو

 تاعانصلا عاطق نأ امك .ةفلتخم ھجوأ يف ةقاطلا دیلوتل ةزھاج رداصم ىلإ لوحتیل

 ةمزاللا ةیتحتلا ينبلاو نحشلاو لقنلا تایلمع ىلع لمتشی طفنلا جارختسال ةقحاللا

 نإف يلاتلابو ،ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضل ةمزاللا تایلمعلا نم اھریغو

 ،)Upstream( يمامألا طاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ماخلا طفنلا نم تادادمإلا نامض

 ةقحاللا تاطاشنلا يف رامثتسالا بلطتی ةیطفنلا تاجتنملا نم تادادمإلا نامضو

)Downstream(، لك يف رامثتسالاب نوھرم ةیطفنلا تادادمإلا نامض نأف  ھیلعو 

 .ةیطفنلا ةعانصلا لحارم

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف لاعفو يوق ریثأت طفنلا راعسألو

 حوزن ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 لماوعلا مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت يف عافترالا نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا

 ةعجشملا ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا

 ىلع دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل

 .بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا

 ةطشنأب ةقلعتملا تارشؤملا نع ةیلورتبلا تانایبلا رداصم حش لظ يفو

 رفحلا طاشنب ةقلعتملا تایئاصحإلا دعت ،ةیملاعلا ةیجاتنإلا تاقاطلا ریوطت يف رامثتسالا

 سكعیً ادیجً ارشؤم ،ةنیعم ةینمز ةرتف لالخ ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددعو يلورتبلا

 نم ءاوس ،ةرتفلا كلت لالخ ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت لاجم يف يرامثتسالا طاشنلا

 نع ةرداصلا تانایبلا ریشتو .ةمئاقلا رابآلا ةنایص وأ ةدیدج رابآ رفحو فاشكتسا ثیح
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 ةریبكلا ةیبابضلاو ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عجارتلا ببسب ،ةرافح

 ةحئاجب ةطبترملا نیقیلا مدع ءاوجأ يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا

 لوط ىدؤت نأ نكمیو .ھب ةطبترملا راثآلاو )19 دیفوك( دجتسملا انوروك سوریاف

 ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا و ةضفخنملا راعسألا نم ةینمزلا ةرتفلا

 ریشت ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت عیراشم يف رامثتسالا تایناكمإ میجحت ىلإ طفنلا

 ءاغلإ ىلاو ةدیدجلا عیراشملا ضعب لیجأتل ماع هاجتا دوجو ىلإ ةیلوألا تامولعملا

 ةیبرعلا ةكرشلا تاریدقت ریشت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفف  .اھنم ضعبلا

 ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا قافآ ریرقت يف ةدراولا  )بروكیبا( ةیلورتبلا تارامثتسالل

 طاشن ىلع ةحئاجلاب ةطبترملا ةمزألل ةیلوألا راثآلا نأ )2024 – 2020( ةرتفلل

 ضافخناب ردقت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمب ةقاطلا عیراشم يف رامثتسالا

 رایلم 173 وحنب اھل ططخملا وأ مازتلالا ةلحرم تلخد يتلا ةیرامثتسالا عیراشملا ةمیق

 ةردقملا رالود رایلم 965 وحنب ةنراقم رالود رایلم 792 ىلإ تعجارت ثیح ،رالود

  .17ةمداقلا تاونس سمخلل ةمزألا لبق

 ةطیحملا ةیبابضلاو ةضفخنملا راعسألا ببسب رامثتسالا طاشن يف دوكرلا نإ

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت ىلإ يدؤی فوس ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب

 اذلو ،دوھعملا هومنل بلطلا ةدواعمو يملاعلا داصتقالا يفاعت دنعً ایجیردت كبوأ ىدل

 حبصت فوس اھدنعو ،يقیقح عقاو نوكی فوس ضرعلا يف صقنلا نأ ردقملا نم

 تایوتسم ىلإ راعسألا عفترتو ،اًیقیقح اًیدحت دیازتملا بلطلا ةیبلتل جاتنإلا يف ةدایزلا

 .اھتقباس نم ةدح دشأ نوكت امبر طفنلا راعسأل ىرخأ ةرفط ىرنسو ،ةیسایق

 ةیلبقتسم ةیؤر – ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأ ً:اعبار

 لثمتی ،نییسیئر نیرصنع ىلع ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأل ةیلبقتسملا ةیؤرلا دمتعت

 تحاتجا يتلا ةمزألا راسمل يلاحلا انمھف لكشت يتلا ةحاتملا تامولعملا يف امھلوأ
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 )5( لكشلا

 )2020وینوی- 1978 ریانی( ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأو ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع

 
 Baker Hughes - 2020)-(1975 WORLDWIDE RIG COUNT تانایب ةدعاق :ردصملا
          * Dubai Crude oil up to Dec. 1982 & OPEC Reference Basket as of jan. 1983 

 امك سكعت يتلاو( ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نیب ةرشابملا ةقالعلا نإ

 ةقیقح دكؤی ، طفنلا راعسأو )جاتنإلاو فاشكتسالا عاطق يف يرامثتسالا طاشنلا انركذ

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف طفنلا راعسأل رشابملاو يوقلا ریثأتلا

 ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت ةدایز نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن

 ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا لماوعلا

 دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل ةعجشملا

 نأ ىلع تارشؤم كانھو ،بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا ىلع

 نم تانیعستلاو تانینامثلا يدقع لالخ اھب ترم يتلا فورظلل طفنلا قاوسأ ةاناعم

 ددع نأ  Baker Hughes تانایب ریشتو ً.ایلاح رركتت ةلاح يھ قباسلا نرقلا

 ثیح 2020 وینوی رھش لالخ فصنلا ىلإ عجارت دق ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا

 2125 ةغلابلا ماعلا سفنل ریاربف رھشل ھتایوتسمب ةنراقم ،ةرافح 1073 ىلإ ضفخنا
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 ةریبكلا ةیبابضلاو ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عجارتلا ببسب ،ةرافح

 ةحئاجب ةطبترملا نیقیلا مدع ءاوجأ يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا

 لوط ىدؤت نأ نكمیو .ھب ةطبترملا راثآلاو )19 دیفوك( دجتسملا انوروك سوریاف

 ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا ةیبابضلا و ةضفخنملا راعسألا نم ةینمزلا ةرتفلا

 ریشت ثیح ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت عیراشم يف رامثتسالا تایناكمإ میجحت ىلإ طفنلا

 ءاغلإ ىلاو ةدیدجلا عیراشملا ضعب لیجأتل ماع هاجتا دوجو ىلإ ةیلوألا تامولعملا

 ةیبرعلا ةكرشلا تاریدقت ریشت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفف  .اھنم ضعبلا

 ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا قافآ ریرقت يف ةدراولا  )بروكیبا( ةیلورتبلا تارامثتسالل

 طاشن ىلع ةحئاجلاب ةطبترملا ةمزألل ةیلوألا راثآلا نأ )2024 – 2020( ةرتفلل

 ضافخناب ردقت ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمب ةقاطلا عیراشم يف رامثتسالا

 رایلم 173 وحنب اھل ططخملا وأ مازتلالا ةلحرم تلخد يتلا ةیرامثتسالا عیراشملا ةمیق

 ةردقملا رالود رایلم 965 وحنب ةنراقم رالود رایلم 792 ىلإ تعجارت ثیح ،رالود

  .17ةمداقلا تاونس سمخلل ةمزألا لبق

 ةطیحملا ةیبابضلاو ةضفخنملا راعسألا ببسب رامثتسالا طاشن يف دوكرلا نإ

 ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت ىلإ يدؤی فوس ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب

 اذلو ،دوھعملا هومنل بلطلا ةدواعمو يملاعلا داصتقالا يفاعت دنعً ایجیردت كبوأ ىدل

 حبصت فوس اھدنعو ،يقیقح عقاو نوكی فوس ضرعلا يف صقنلا نأ ردقملا نم

 تایوتسم ىلإ راعسألا عفترتو ،اًیقیقح اًیدحت دیازتملا بلطلا ةیبلتل جاتنإلا يف ةدایزلا

 .اھتقباس نم ةدح دشأ نوكت امبر طفنلا راعسأل ىرخأ ةرفط ىرنسو ،ةیسایق

 ةیلبقتسم ةیؤر – ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأ ً:اعبار

 لثمتی ،نییسیئر نیرصنع ىلع ةیملاعلا ةقاطلا قاوسأل ةیلبقتسملا ةیؤرلا دمتعت

 تحاتجا يتلا ةمزألا راسمل يلاحلا انمھف لكشت يتلا ةحاتملا تامولعملا يف امھلوأ
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 )5( لكشلا

 )2020وینوی- 1978 ریانی( ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأو ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع

 
 Baker Hughes - 2020)-(1975 WORLDWIDE RIG COUNT تانایب ةدعاق :ردصملا
          * Dubai Crude oil up to Dec. 1982 & OPEC Reference Basket as of jan. 1983 

 امك سكعت يتلاو( ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع نیب ةرشابملا ةقالعلا نإ

 ةقیقح دكؤی ، طفنلا راعسأو )جاتنإلاو فاشكتسالا عاطق يف يرامثتسالا طاشنلا انركذ

 ثیح ،طفنلا جاتنإ يف رامثتسالا مجح ةدایق يف طفنلا راعسأل رشابملاو يوقلا ریثأتلا

 ىلإ ةضفخنملا راعسألا يدؤت امنیب رامثتسالا عیجشت يف ةعفترملا راعسألا مھاست

 مھأ دحأ ربتعی جاتنإلا فیلاكت ةدایز نأ امك .عاطقلا اذھ نع تارامثتسالا حوزن

 ریغ ةئیبلا لظ يف ةصاخ ،طفنلا جاتنإ عیراشم يف رامثتسالا طاشنل ةطبحملا لماوعلا

 دئاعلا يف ةرطاخملا عافتراو ةضفخنملا راعسألا يف ةلثمتملاو ،رامثتسالل ةعجشملا

 نأ ىلع تارشؤم كانھو ،بلطلا لبقتسم يف ةقثلا مدع نع ةمجانلا رامثتسالا ىلع

 نم تانیعستلاو تانینامثلا يدقع لالخ اھب ترم يتلا فورظلل طفنلا قاوسأ ةاناعم

 ددع نأ  Baker Hughes تانایب ریشتو ً.ایلاح رركتت ةلاح يھ قباسلا نرقلا

 ثیح 2020 وینوی رھش لالخ فصنلا ىلإ عجارت دق ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا

 2125 ةغلابلا ماعلا سفنل ریاربف رھشل ھتایوتسمب ةنراقم ،ةرافح 1073 ىلإ ضفخنا
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 ةریبكلا ةیبابضلاو ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا عجارتلا ببسب ،ةرافح

 ةحئاجب ةطبترملا نیقیلا مدع ءاوجأ يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا لبقتسمب ةطیحملا
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 )5( لكشلا

 )2020وینوی- 1978 ریانی( ةرتفلا لالخ طفنلا راعسأو ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع

 
 Baker Hughes - 2020)-(1975 WORLDWIDE RIG COUNT تانایب ةدعاق :ردصملا
          * Dubai Crude oil up to Dec. 1982 & OPEC Reference Basket as of jan. 1983 
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 فوس يملاعلا يداصتقالا ومنلا راسم ىلع ةمزألل ةلیبسلا تاریثأتلا نأ يلودلا دقنلا

 نوكت نأ عقوتی امك ،عیرسلا يفاعتلا مث رایھنالا ينعی يذلا )V( فرح لكش دخأت

 نم ةأطو دشأ ةمدقتملا لودلا ةعومجمل يداصتقالا طاشنلا ىلع ةمزألا تاریثأت

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا
 )6( لكشلا

 يونس عبر يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ
 100=2019 لوألا عبرلا

 
 .2020 وینوی يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يتلا يلودلا دقنلا قودنص تاؤبنت لوح نیقیلا مدع ةلاح نم ریبك ردق كانھو

 ةلماك تانایب دعب رفاوتت ال يذلا( 2020 نم يناثلا عبرلا يف شامكنالا قمع ىلع دمتعت

ً اضیأ اھرودب دمتعت يتلاو ،اھتیرارمتسا ىدمو ةسكاعملا ةمدصلا مجح كلذكو )ھنع

 يتلا ةماعلا تاقالغإلاو ةحئاجلا ةرتف لوط لثم ةدكؤملا ریغ لماوعلا نم ةلمج ىلع

 ةلامعلا ةردقو ،قافنإلا ىلع رثؤیس يذلاو ،يعوطلا يعامتجالا دعابتلاو ،اھبلطتت

 راثآ كلذكو .ةفلتخم نوكت نأ نكمی تاعاطق يف فئاظو نیمأت ىلع ةحرسملا

 شاعتنا ةبوعص ىلإ يدؤی دق يذلا لمعلا ةوق نم ةلطاعلا ةلامعلا جورخو تاقالغإلا

 لمعلا نكامأ نامأ ةدایز ىلإ ةیمارلا تاءارجالا ریثأتو ،ةحئاجلا راسحنا درجمب طاشنلا

 تاسرامملاو ،تابونلا نیب فیظنتلاو ةفاظنلا ةدایزو ،ةبقاعتملا لمعلا تابون لثم –

 اھتاعبت يف لمحت يتلاو نیفظوملا براقت ىدمب قلعتی امیف لمعلا نكامأ يف ةدیدجلا

34 
 

 ماع لكشب يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا اھداعبأو ،2020 ماعلا علطم ذنم ملاعلا

 يلودلا فثاكتلا دومص ىدم يف يناثلا رصنعلا لثمتیو .صاخ لكشب ةقاطلا قاوسأو

 ضفخ ھیف رقا يذلا "+كبوأ" قافتا زرفأ يذلاو طفنلا قاوسأ يف نیجتنملا رابك نیب

 ویرانیس راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإل ةعومجملا جاتنا

   .تانینامثلا

 ةرتف نأشب رمتسملاو دیدشلا نیقیلا مدع نم ةلاح كانھ لازت ال ،ىلوأ ةھج نمف

 اھتایعادتو ،ھب ةطبترملا ءاوتحالا تاءارجإو يحصلا ئراطلا اذھ نع ةمجانلا ةمدصلا

 نع اھتعیبط يف ةمزالا هذھ فلتخت امك .اھتدح ةجردو يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا

 تاعبت ىلإَ اساسأ عجری اھنع مجانلا بلطلا دوكر نوك ثیح نم ةقباسلا تامزألا

 نأ ينعی امم ،اھحامج حبكو ةحئاجلا راشتنا ةعرس دییقتل ةمزاللا ءاوتحالا تاءارجإ

 ةقباسلا تامزألا لولح نأو ،ةرملا هذھ فلتخم ةیداصتقالا ةسایسلل بولطملا رودلا

 طاشنلا عیجشت تاسایس يف ةلثمتملا )2009-2008 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا يف امك(

 بوغرم ریغ لولح يھ ،نكمم تقو عرسأب يلكلا بلطلا زیفحت قیرط نع يداصتقالا

 يلاتلابو .اھتاذ دح يف ةمزألا ةھباجمل ةمزاللا ءاوتحالا تابلطتم عم اھضراعتل اھیف

 ةیناث ةجوملً ابسحت رذح راسمب ةیجیردتلا ةدوعلا ةیجیتارتسا تعبتا لودلا بلغأ نإف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلل ةلوذبملا دوھجلا نم ةققحملا بساكملا ىلع يضقت دق ءابولا نم

  .رذحلا ومنلا راسمل ةساكتنا ثدحتو ،يملاعلا يداصتقالا

 ریرقت يف ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس تاعقوت ریشتو

 طاشنلا غولب ىلإ ،2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم

 ةدعاصلاو ةیمانلا تاداصتقالا ةعومجمو ةمدقتملا تاداصتقالا ةعومجم يفو يملاعلا

 يفاعتلا ةدوع عقوتیو ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ عاقلا - نیصلا ءانثتساب –

 نیصلا تقبس امنیب .2021 ماع لالخو 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا

 لوألا عبرلا لالخً اركبم عاقلا يداصتقالا اھطاشن غولبب ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 قودنص عقوتی كلذبو .ماعلا نم يناثلا عبرلا ذنم يفاعتلا ةریسم تأدبو ،2020 ماع نم
35 

 

 فوس يملاعلا يداصتقالا ومنلا راسم ىلع ةمزألل ةلیبسلا تاریثأتلا نأ يلودلا دقنلا

 نوكت نأ عقوتی امك ،عیرسلا يفاعتلا مث رایھنالا ينعی يذلا )V( فرح لكش دخأت

 نم ةأطو دشأ ةمدقتملا لودلا ةعومجمل يداصتقالا طاشنلا ىلع ةمزألا تاریثأت

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا
 )6( لكشلا

 يونس عبر يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ
 100=2019 لوألا عبرلا

 
 .2020 وینوی يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يتلا يلودلا دقنلا قودنص تاؤبنت لوح نیقیلا مدع ةلاح نم ریبك ردق كانھو

 ةلماك تانایب دعب رفاوتت ال يذلا( 2020 نم يناثلا عبرلا يف شامكنالا قمع ىلع دمتعت

ً اضیأ اھرودب دمتعت يتلاو ،اھتیرارمتسا ىدمو ةسكاعملا ةمدصلا مجح كلذكو )ھنع

 يتلا ةماعلا تاقالغإلاو ةحئاجلا ةرتف لوط لثم ةدكؤملا ریغ لماوعلا نم ةلمج ىلع

 ةلامعلا ةردقو ،قافنإلا ىلع رثؤیس يذلاو ،يعوطلا يعامتجالا دعابتلاو ،اھبلطتت

 راثآ كلذكو .ةفلتخم نوكت نأ نكمی تاعاطق يف فئاظو نیمأت ىلع ةحرسملا

 شاعتنا ةبوعص ىلإ يدؤی دق يذلا لمعلا ةوق نم ةلطاعلا ةلامعلا جورخو تاقالغإلا

 لمعلا نكامأ نامأ ةدایز ىلإ ةیمارلا تاءارجالا ریثأتو ،ةحئاجلا راسحنا درجمب طاشنلا

 تاسرامملاو ،تابونلا نیب فیظنتلاو ةفاظنلا ةدایزو ،ةبقاعتملا لمعلا تابون لثم –

 اھتاعبت يف لمحت يتلاو نیفظوملا براقت ىدمب قلعتی امیف لمعلا نكامأ يف ةدیدجلا

34 
 

 ماع لكشب يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا اھداعبأو ،2020 ماعلا علطم ذنم ملاعلا

 يلودلا فثاكتلا دومص ىدم يف يناثلا رصنعلا لثمتیو .صاخ لكشب ةقاطلا قاوسأو

 ضفخ ھیف رقا يذلا "+كبوأ" قافتا زرفأ يذلاو طفنلا قاوسأ يف نیجتنملا رابك نیب

 ویرانیس راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإل ةعومجملا جاتنا

   .تانینامثلا

 ةرتف نأشب رمتسملاو دیدشلا نیقیلا مدع نم ةلاح كانھ لازت ال ،ىلوأ ةھج نمف

 اھتایعادتو ،ھب ةطبترملا ءاوتحالا تاءارجإو يحصلا ئراطلا اذھ نع ةمجانلا ةمدصلا

 نع اھتعیبط يف ةمزالا هذھ فلتخت امك .اھتدح ةجردو يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا

 تاعبت ىلإَ اساسأ عجری اھنع مجانلا بلطلا دوكر نوك ثیح نم ةقباسلا تامزألا

 نأ ينعی امم ،اھحامج حبكو ةحئاجلا راشتنا ةعرس دییقتل ةمزاللا ءاوتحالا تاءارجإ

 ةقباسلا تامزألا لولح نأو ،ةرملا هذھ فلتخم ةیداصتقالا ةسایسلل بولطملا رودلا

 طاشنلا عیجشت تاسایس يف ةلثمتملا )2009-2008 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا يف امك(

 بوغرم ریغ لولح يھ ،نكمم تقو عرسأب يلكلا بلطلا زیفحت قیرط نع يداصتقالا

 يلاتلابو .اھتاذ دح يف ةمزألا ةھباجمل ةمزاللا ءاوتحالا تابلطتم عم اھضراعتل اھیف

 ةیناث ةجوملً ابسحت رذح راسمب ةیجیردتلا ةدوعلا ةیجیتارتسا تعبتا لودلا بلغأ نإف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلل ةلوذبملا دوھجلا نم ةققحملا بساكملا ىلع يضقت دق ءابولا نم

  .رذحلا ومنلا راسمل ةساكتنا ثدحتو ،يملاعلا يداصتقالا

 ریرقت يف ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس تاعقوت ریشتو

 طاشنلا غولب ىلإ ،2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم

 ةدعاصلاو ةیمانلا تاداصتقالا ةعومجمو ةمدقتملا تاداصتقالا ةعومجم يفو يملاعلا

 يفاعتلا ةدوع عقوتیو ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ عاقلا - نیصلا ءانثتساب –

 نیصلا تقبس امنیب .2021 ماع لالخو 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا

 لوألا عبرلا لالخً اركبم عاقلا يداصتقالا اھطاشن غولبب ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 قودنص عقوتی كلذبو .ماعلا نم يناثلا عبرلا ذنم يفاعتلا ةریسم تأدبو ،2020 ماع نم

ول
األ

ث 
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
42



35 
 

 فوس يملاعلا يداصتقالا ومنلا راسم ىلع ةمزألل ةلیبسلا تاریثأتلا نأ يلودلا دقنلا

 نوكت نأ عقوتی امك ،عیرسلا يفاعتلا مث رایھنالا ينعی يذلا )V( فرح لكش دخأت

 نم ةأطو دشأ ةمدقتملا لودلا ةعومجمل يداصتقالا طاشنلا ىلع ةمزألا تاریثأت

 :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا
 )6( لكشلا

 يونس عبر يلامجإلا يلحملا جتانلا يلامجإ
 100=2019 لوألا عبرلا

 
 .2020 وینوی يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يتلا يلودلا دقنلا قودنص تاؤبنت لوح نیقیلا مدع ةلاح نم ریبك ردق كانھو

 ةلماك تانایب دعب رفاوتت ال يذلا( 2020 نم يناثلا عبرلا يف شامكنالا قمع ىلع دمتعت

ً اضیأ اھرودب دمتعت يتلاو ،اھتیرارمتسا ىدمو ةسكاعملا ةمدصلا مجح كلذكو )ھنع

 يتلا ةماعلا تاقالغإلاو ةحئاجلا ةرتف لوط لثم ةدكؤملا ریغ لماوعلا نم ةلمج ىلع

 ةلامعلا ةردقو ،قافنإلا ىلع رثؤیس يذلاو ،يعوطلا يعامتجالا دعابتلاو ،اھبلطتت

 راثآ كلذكو .ةفلتخم نوكت نأ نكمی تاعاطق يف فئاظو نیمأت ىلع ةحرسملا

 شاعتنا ةبوعص ىلإ يدؤی دق يذلا لمعلا ةوق نم ةلطاعلا ةلامعلا جورخو تاقالغإلا

 لمعلا نكامأ نامأ ةدایز ىلإ ةیمارلا تاءارجالا ریثأتو ،ةحئاجلا راسحنا درجمب طاشنلا

 تاسرامملاو ،تابونلا نیب فیظنتلاو ةفاظنلا ةدایزو ،ةبقاعتملا لمعلا تابون لثم –

 اھتاعبت يف لمحت يتلاو نیفظوملا براقت ىدمب قلعتی امیف لمعلا نكامأ يف ةدیدجلا

34 
 

 ماع لكشب يملاعلا داصتقالا ىلع ةلمتحملا اھداعبأو ،2020 ماعلا علطم ذنم ملاعلا
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   .تانینامثلا
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 نأ ينعی امم ،اھحامج حبكو ةحئاجلا راشتنا ةعرس دییقتل ةمزاللا ءاوتحالا تاءارجإ

 ةقباسلا تامزألا لولح نأو ،ةرملا هذھ فلتخم ةیداصتقالا ةسایسلل بولطملا رودلا

 طاشنلا عیجشت تاسایس يف ةلثمتملا )2009-2008 ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا يف امك(

 بوغرم ریغ لولح يھ ،نكمم تقو عرسأب يلكلا بلطلا زیفحت قیرط نع يداصتقالا

 يلاتلابو .اھتاذ دح يف ةمزألا ةھباجمل ةمزاللا ءاوتحالا تابلطتم عم اھضراعتل اھیف

 ةیناث ةجوملً ابسحت رذح راسمب ةیجیردتلا ةدوعلا ةیجیتارتسا تعبتا لودلا بلغأ نإف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلل ةلوذبملا دوھجلا نم ةققحملا بساكملا ىلع يضقت دق ءابولا نم

  .رذحلا ومنلا راسمل ةساكتنا ثدحتو ،يملاعلا يداصتقالا

 ریرقت يف ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس تاعقوت ریشتو

 طاشنلا غولب ىلإ ،2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم

 ةدعاصلاو ةیمانلا تاداصتقالا ةعومجمو ةمدقتملا تاداصتقالا ةعومجم يفو يملاعلا

 يفاعتلا ةدوع عقوتیو ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ عاقلا - نیصلا ءانثتساب –

 نیصلا تقبس امنیب .2021 ماع لالخو 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا

 لوألا عبرلا لالخً اركبم عاقلا يداصتقالا اھطاشن غولبب ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 قودنص عقوتی كلذبو .ماعلا نم يناثلا عبرلا ذنم يفاعتلا ةریسم تأدبو ،2020 ماع نم
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 ىلع ریثأت نم ھثدُْحت امب ةیملاعلا تادادمإلا لسالس ةغایص ةداعإو ،ةیفاضإ فیلاكت

 تابارطضا ةھجاوم يف اھتبالص زیزعتل تاكرشلا نم ةلواحم يف ،ةیجاتنإلا

 ةعقوتملا ومنلا تالدعمل يلاتتملا ضفخلا يف ةیبابضلا هذھ سكعنتو .تادادمإلا

 ةثالثلا يملاعلا داصتقالا قافآل يلودلا دقنلا قودنص ریراقت يف يملاعلا داصتقالل

  :يلاتلا لكشلاب حضوم وھ امك ةریخألا
 )7(لكشلا

 )%( ،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن

 
 .ةفلتخم دادعأ ،يملاعلا داصتقالا قافآ ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 يف ھتاعقوت ةدراولا يلودلا دقنلا قودنصل ساسألا ویرانیس دعبتسی ال امنیبو

 ثودح ةیناكمإ 2020 وینوی رھش يف رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ تادجتسم ریرقت

 يلودلا دقنلا قودنص دعأ ،نادلبلا ضعب يف ىودعلاب ةباصإلا تالاح يف ةدیدج ةرفط

 قالغإلا تاءارجإ ةجیتن عرسأ فاعت لوألا ضرتفی ،ةلیدبلا تاھویرانیسلا نم نینثا

 نم ةیناث ةجوم يناثلا ضرتفی امنیب ،2020 ماع نم لوألا فصنلا يف ةقبطملا ماعلا

 مجح لصی نأ ویرانیسلا اذھ ضرتُفی و ،2021 لئاوأ يف 19 - دیفوك ضرم يشفت

 – 2021 ماع يف دلب لك يف يلحملا ىوتسملا ىلع يداصتقالا طاشنلا تابارطضا

 لعفلاب عقوتملا مجحلا فصن يلاوح – ةیناثلا ةجوملا هذھ ءاوتحال ةذختملا ریبادتلا ةجیتن

 نأ ضارتفا فصنلا ىلإ ریثأتلا ضفخ سكعیو . 2020 ماعل يساسألا ویرانیسلا يف

 نیضرعملا دارفألا ةبسن نأل رسألاو تاكرشلل اكابرإ لقأ ءاوتحالا تاءارجا نوكت
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 تائفلل ربكأ ةقدب ةھجوم نوكتس تاءارجإلا هذھ نأو لقأ نوكت نأ حجری رثأتلل

 مت يتلا تاءارجإلا ةیلاعفل ةبسنلاب ةبستكملا ةربخلا ىلع ءانب ،رطخلل ةضرعملا

  .نآلا ىتح اھرابتخا

 2020 ماع لالخ يملاعلا يلامجإلا جتانلا شامكنا ساسألا ویرانیس عقوتی امنیبو

 ماع لالخ %5.4 وحنب عقوتم ومن لدعمب عیرسلا يفاعتلل ھتدوع مث %4.9 وحنب

 يملاعلا يلامجإلا جتانلل ةریثو لقأ اشامكنا عرسألا يفاعتلا ویرانیس عقوتی ،2021

 %8.6 وحنب عقوتم ومن لدعمب يفاعتلل عرسأ ةدوعو %4.4 وحنب 2020 ماع لالخ

 19 - دیفوك ضرم يشفت نم ةیناث ةجوم ویرانیس عقوتی نیح يف ،2021 ماع لالخ

 مث %4.9 وحنب 2020 ماع لالخ يملاعلا يلامجإلا جتانلا شامكنا 2021 لئاوأ يف

 وھ امك ،2021 ماع لالخ %0.8 وحنب عقوتم ومن لدعمب ءيطبلا يفاعتلل ھتدوع

 :نییلاتلا لودجلاو لكشلاب حضوم
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 )8( لكشلا
 )%(،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن

 
 )1( لودجلا

 % ،ةثباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن تالدعمل يلودلا دقنلا قودنص تاعقوت

 
 .ةفلتخم دادعأ ،يملاعلا داصتقالا قافآ ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 ببسب بلطلا رایھنا ةمزأ لالخ ةلوذبملا ةرمثملا دوھجلا تدأ ،ةیناث ةھج نمو

 "+كبوأ" قافتا تزرفأ يتلاو ،ماعلا اذھ نم يناثلا عبرلا لالخ 19-دیفوك ةحئاج

 راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإ ىلإ ةعومجملا جاتنا ضفخل

 يف )EIA( ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تاعقوت ریشتو ،تانینامثلا ویرانیس

 Short-Term Energy( "ریصقلا ىدملا ىلع ةقاطلا قافآ" نونعملا اھریرقت

Outlook-STEO( عقوتی يتلا قاوسألا رارقتسا ىلإ 2020 ویلوی رھش يف رداصلا 

 يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا عم بلطلل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع دھشت نأ

 زواجت ىلإ تاعقوتلا ریشت ذإ .،ةمزألا اھتضرف يتلا قالغإلا تاسایس نم ررحتلاو

 ماعلا لماك و 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلل يملاعلا كالھتسالا يلامجإ

 تانوزخملا نم بحس تایلمع ىلإ يدؤیس امم ةیملاعلا تادادمالا يلامجإل 2021

 رایھنالا ببسب 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةریبك تامكارت تدھش يتلا ةیطفنلا

 نیزختلا تاردقب لصو امم ضرعلا بناج نم ةباجتسالا رخأتو بلطلل ئجافملا
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 رایھنا ىلإ ىدأو ىوصقلا ةیباعیتسالا اھتاقاط ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةصاخو ةیملاعلا

 ریصقلا ىدملا تاعقوت نإف كلذبو .ةیسایق تایوتسم ىلإ لیربأ رھش لالخ طفنلا راعسأ

 ماع ةیاھن ىتح ةینیزختلا تاردقلا ىلع طغضلا فیفختو قاوسألا رارقتسا ىلا ریشت

 مدعو ةحئاجلا ءاوتحاو يملاعلا طاشنلا ةدوعل ةیملاعلا دوھجلا حاجن لاح يف ،2021

 نم ةلمتحم ىرخأ ةجوم ببسب ىرخأ ةساكتنال طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضرعت

 ةقاطلا تامولعم ةرادإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا نییلاتلا لودجلاو لكشلا حضویو .ءابولا

 ةیاھن ىتح يملاعلا كالھتسالا يلامجإو طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیكیرمألا

 :2021 ماع
 )9(لكشلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح

 
 )2( لودجلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح

 
 July 2020  Term Energy Outlook-Short ,U.S. Energy Information Administration:ردصملا
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 )8( لكشلا
 )%(،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن

 
 )1( لودجلا

 % ،ةثباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن تالدعمل يلودلا دقنلا قودنص تاعقوت

 
 .ةفلتخم دادعأ ،يملاعلا داصتقالا قافآ ،يلودلا دقنلا قودنص :ردصملا

 ببسب بلطلا رایھنا ةمزأ لالخ ةلوذبملا ةرمثملا دوھجلا تدأ ،ةیناث ةھج نمو

 "+كبوأ" قافتا تزرفأ يتلاو ،ماعلا اذھ نم يناثلا عبرلا لالخ 19-دیفوك ةحئاج

 راركت مدع يدافتو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ ىلإ نزاوتلا ةداعإ ىلإ ةعومجملا جاتنا ضفخل

 يف )EIA( ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تاعقوت ریشتو ،تانینامثلا ویرانیس

 Short-Term Energy( "ریصقلا ىدملا ىلع ةقاطلا قافآ" نونعملا اھریرقت

Outlook-STEO( عقوتی يتلا قاوسألا رارقتسا ىلإ 2020 ویلوی رھش يف رداصلا 

 يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا عم بلطلل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع دھشت نأ

 زواجت ىلإ تاعقوتلا ریشت ذإ .،ةمزألا اھتضرف يتلا قالغإلا تاسایس نم ررحتلاو

 ماعلا لماك و 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ طفنلل يملاعلا كالھتسالا يلامجإ

 تانوزخملا نم بحس تایلمع ىلإ يدؤیس امم ةیملاعلا تادادمالا يلامجإل 2021

 رایھنالا ببسب 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةریبك تامكارت تدھش يتلا ةیطفنلا

 نیزختلا تاردقب لصو امم ضرعلا بناج نم ةباجتسالا رخأتو بلطلل ئجافملا
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 رایھنا ىلإ ىدأو ىوصقلا ةیباعیتسالا اھتاقاط ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةصاخو ةیملاعلا

 ریصقلا ىدملا تاعقوت نإف كلذبو .ةیسایق تایوتسم ىلإ لیربأ رھش لالخ طفنلا راعسأ

 ماع ةیاھن ىتح ةینیزختلا تاردقلا ىلع طغضلا فیفختو قاوسألا رارقتسا ىلا ریشت

 مدعو ةحئاجلا ءاوتحاو يملاعلا طاشنلا ةدوعل ةیملاعلا دوھجلا حاجن لاح يف ،2021

 نم ةلمتحم ىرخأ ةجوم ببسب ىرخأ ةساكتنال طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضرعت

 ةقاطلا تامولعم ةرادإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا نییلاتلا لودجلاو لكشلا حضویو .ءابولا

 ةیاھن ىتح يملاعلا كالھتسالا يلامجإو طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیكیرمألا

 :2021 ماع
 )9(لكشلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح

 
 )2( لودجلا

  يملاعلا كالھتسالا يلامجإو *طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يلامجإل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
  ي ب م ،2021 ماع ةیاھن ىتح
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 تافثكتملاو يعیبطلا زاغلا لئاوس لمشی*
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 )8( لكشلا
 )%(،ةتباثلا راعسألاب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ومن
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 نیزختلا تاردقب لصو امم ضرعلا بناج نم ةباجتسالا رخأتو بلطلل ئجافملا
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 تامولعم ةرادإ عقوتت ثیح ،راعسألل ةیلبقتسملا تاعقوتلا ىلع كلذ لك سكعناو

 رارقتسا نم ةیتأتملا بساكملا لیصحت طفنلا راعسأ لصاوت نأ ةیكیرمألا ةقاطلا

 راعسألل يرھشلا طسوتملا لصاوی نأ عقوتی ثیح ،2021 ماع ةیاھن ىتح قاوسألا

 لصی ىتح 2020 ماع نم يناثلا فصنلا لالخ يجیردتلا ھعافترا تنرب ماخل ةیروفلا

 لالخ ھعافترا لصاوی نأ عقوتی امك ،2021 ریانی رھش لالخ لیمربلل رالود 45 وحن

 وھ امك ،2021 ربمسید رھش لالخ لیمربلل ارالود 53 لصی ىتح 2021 ماعلا يقاب

 :نییلاتلا لودجلاو لكشلاب حضوم

 )10( لكشلا
  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 )لیمربلل رالود(

 
 )3( لودجلا

  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
 )لیمربلل رالود(

2019 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

59.4 64.0 66.1 71.2 71.3 64.2 63.9 59.0 62.8 59.7 63.2 67.3 

2020 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

63.7 55.7 32.0 18.4 29.4 40.3 40.0 40.0 40.0 42.0 43.0 44.0 

2021 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 
 July 2020  Term Energy Outlook-Short ,U.S. Energy Information Administration:ردصملا
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 كرحتت نأ طفنلل ةیلبقتسملا راعسألل نكمی ،قاوسألل ةیلاحلا فورظلا لظ يفو

 بلطلا ىوق لخادت اھئیھت دق يتلا فورظلاب طبترت ةلمتحم تاھویرانیس ةثالث يف

 طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا دوھج حاجن يف لوألا ویرانیسلا لثمتی .قاوسألا يف ضرعلاو

 رارمتساو طفنلا ىلع بلطلل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع ينعی يذلاو يملاعلا يداصتقالا

 صصحب ماتلا مازتلالاو قاوسألا ةبقارم يف +كبوأ ةعومجم نیب قیسنتلاو راوحلا

 ،ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع ىلإ يدؤی امم جاتنإلا

 ةیطفنلا ةعانصلا يف رامثتسالا طاشن شاعتنا ةدوع ىلإ فاطملا ةیاھن يف يدؤی يذلاو

 دوھج ضرعت يف لثمیف ،يناثلا ویرانیسلا امأ .قاوسألل ةرقتسمو ةنمآ تادادما نامضل

 ةحئاج نم ةیناث ةجوم ببسب ةساكتنا ىلإ يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا ةدوعلا

 رمالا ،رضاحلا تقولا يف ھتظحالم متی ام اذھو ،)19-دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف

 ةكرحل ناث بارطضاو لودلا نم ددع يف تاقالغإلا ةدوع ىلإ يدؤی نأ عقوتی يذلا

 ، طفنلا ىلع بلطلا يف رخآ داح طوبھ يف سكعنی امب ةحایسلاو تالصاوملاو لقنلا

 نزاوتلا ةداعإ يف "+كبوأ" ةعومجم حجنتو ضرعلا بناج نم ةعیرس ةباجتسالا يتأتف

 يفاعتلا ةدوع نیحل ھب مازتلالاو ھقیبطتو مزاللا ضفخلا ىلع قافتالا ربع قاوسألا ىلإ

 لوألا ویرانیسلا راسمب كلذ دعب ویرانیسلا اذھ راسم قحتلیو  قاوسألا ىلإ ىرخأ ةرم

 ةیاھن يف يدؤی يذلاو ،ةیملاعلا قاوسألا يف طفنلا راعسأل يجیردتلا يفاعتلا ةدوع دنع

 ةنمآ تادادما نامضل ةیطفنلا ةعانصلا يف رامثتسالا طاشن شاعتنا ةدوع ىلإ فاطملا

 .قاوسألل ةرقتسمو

 ضرعت نم يناثلا ةقالطنا تأیھ يتلا فورظلا سفنب ثلاثلا ویرانیسلا قلطنیو

 ةحئاج نم ةیناث ةجوم ببسب ةساكتنا ىلإ يملاعلا يداصتقالا طاشنلل ةیجیردتلا دوھج

 لودلا نم ددع يف تاقالغإلا ةدوع ىلإ يدؤت )19-دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف

 رخآ داح طوبھ يف سكعنی امب ةحایسلاو تالصاوملاو لقنلا ةكرحل ناث بارطضاو

 بناج قفخی امدنع ثدحی نأ نكمی يذلا لیدبلا راسم مسری امنیب ، طفنلا ىلع بلطلا يف

 قاوسألا ىلإ نزاوتلا ةداعإ نم نیجتنملا يقابو "+كبوأ" ةعومجم نكمت مدعب ضرعلا

 ویرانیس راركت ىلإ يدؤی امم ، ھب مازتلالاو ھقیبطتو مزاللا ضفخلا ىلع قافتالا ربع

40 
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 وھ امك ،2021 ربمسید رھش لالخ لیمربلل ارالود 53 لصی ىتح 2021 ماعلا يقاب

 :نییلاتلا لودجلاو لكشلاب حضوم

 )10( لكشلا
  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 )لیمربلل رالود(

 
 )3( لودجلا

  ،2021 ةیاھن ىتح تنرب ماخل يروفلا رعسلل يرھشلا طسوتملل ةیلبقتسملا تاعقوتلا
 )لیمربلل رالود(

2019 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

59.4 64.0 66.1 71.2 71.3 64.2 63.9 59.0 62.8 59.7 63.2 67.3 

2020 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

63.7 55.7 32.0 18.4 29.4 40.3 40.0 40.0 40.0 42.0 43.0 44.0 

2021 
 )'مسBد )'مفون ر@?ت<أ )'مت;س سطسغأ ويلوي وينوي ويام ل0/بأ سرام ريا)'ف  رياني

45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 
 July 2020  Term Energy Outlook-Short ,U.S. Energy Information Administration:ردصملا
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 عاقیا طبض يف كاذنآ ةجتنملا لودلا قافخإ اھتدح نم تداز تانینامثلا دقع لالخ

 تببست يتلا ةیندتملا راعسألا نم ةلیوط ةبقح فلخ امم ،اھل نزاوتلا ةداعإو قاوسألا

  عاطق يفو ماع لكشب ةقاطلا تاعاطق لك يف رامثتسالا طاشن يف دوكرلا نم ةلاح يف

 ةعاجن ىلع بلطلا لبقتسم يف ةیبابضلا رود لافغإ نكمی ال امك .صاخ لكشب طفنلا

 اھتایضرفو تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش مدع ببسب ،ةیرامثتسالا تاططخملا

 ومنلا تالدعمل تانیعستلا دقع لالخ تاعقوتلا ةیعقاو مدع يف سكعنا يذلاو ،ةیساسألا

ً اعوفدم ءاج يذلاو ،ةدیدجلا ةیفلألا نم لوألا دقعلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف

 يف ومن نع ثدحت لكلاف ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ةدعاصلا ایسآ ةقلامع ةوقب

 مدع ىلإ ریشی امنإ تاعقوتلا هذھ ةیعقاو مدع نإو ،لودلا هذھ لبق نم طفنلا ىلع بلطلا

 يف عقت تایداصتقاب رمألا قلعتی امدنع ةصاخ ،تانایبلا رداصم يف ةدوج ةلقو ةیفافش

 ومنلاو ةیجاتنإلا تاقاطلا لكآت ىدأ فیك عیمجلا دھاش دقو ،ةیملاعلا تایداصتقالا ةعیلط

 ىلإ راعسألا عافترا ىلإ )2008 -2003( ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع بلطلا يف يوقلا

  .ءاوسلا ىلع كلھتسملاو جتنملا ىلعً ابلس ترثأ ةیسایق تایوتسم

 طفنلا رصع ءاھتناو طفنلا ةورذ لولحب ةرذنم ،كادنآ تاوصألا تلاعت دقلو

 يف رامثتسالا مدع يف ةجتنملا لودلا ىلع موللا ةكلھتسملا لودلا تقلأ امنیب ،صیخرلا

 ةینعملا ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو تاھویرانیس تناك نیح يف ةیجاتنإلا تاقاطلا ةدایز

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا اھیف عجارتی تاراسم مسرت ةیلبقتسملا تاعقوتلا فارشتساب

 ةرشابملا راثآلا نإف ،لباقملابو .18)ویرانیس 450- خانملا ریغت راثآ فیفخت ویرانیس(

 يف ةیملاعلا تارامثتسالا مجح عافترا يف تلثمت ةرتفلا كلت لالخ طفنلا راعسأ عافترال

 ومنلا تالدعم ىلعأ تققح يتلا ةددجتملا تاقاطلا اھتمدقم يفو ىرخألا ةقاطلا رداصم

 يف يرامثتسالا طاشنلا عیجشتو ھتاقتشمو طفنلاب ةنراقم اھفیلاكت ضافخنا ببسب

 ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ طفنلا راعسأ اھتدھش يتلا ةرفطلا  تأیھ امك .اھتایجولونكت

 تناكو ،ةیجاتنإلا تاقاطلا ةعسوت يف تارامثتسالا شاعتنال ةبسانملا فورظلا ،ةثلاثلا

                                                             
 450 دنع ةئیفدلا تازاغلا عیمجل يوجلا فالغلا يف زیكرتلا رارقتسا ىلإ يدؤت نأ اھنأش نم ةیملاع تاسایس قیسنتو عضو ضرتفی 18
 .2050 ماع لولحب نوبركلا دیسكوأ يناث ئفاكم نم نویلملا يف اءزج

42 
 

 امدنعو ،رامثتسالا طاشن دوكرو ،ةضفخنملا راعسألا رارمتسا ربع تانینامثلا ةمزأ

 يفتخت فوس ،هومن طفنلا ىلع بلطلا دواعیو ،هدوكر نم يملاعلا داصتقالا ضھنی

 تایوتسم ىلإ راعسألا عفترت ذئدنعو ً،ایجیردت كبوأ ىدل ةضئافلا ةیجاتنإلا تاقاطلا

 حضویو ،اھتقباس نم ةدح دشأ نوكت امبر طفنلا راعسأل ىرخأ ةرفط ىرنسو  ،ةیسایق

  .تنرب ماخل ةیروفلا راعسألل ةلمتحملا تاھاجتالا يلاتلا لكشلا
 )11( لكشلا

 طفنلل ةیلبقتسملا راعسألا ةكرحل ةعقوتملا تاھویرانیسلا
 

 
 

ةصالخلا   :اسماخ
 ةیؤرلا يف ةكارشلاو ءانبلاو لعافلا راوحلا ةیمھأ ،يضاملا براجت تتبثأ دقل

ً اببس راوحلا نم عونلا اذھ بایغ ناك دقف .ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةیلوئسملاو

 ةبسانملا فورظلا تأیھ يتلاو ،يضاملا نرقلا تانینامثو تانیعبس يتمزأ يفً ارشابم

 ثیح ،ةثلاثلا ةیفلألا نم لوألا دقعلا لالخ طفنلا راعسأل ةیسایقلا تاعافترالا نم ةبقحل

 ىلإ تانیعبسلا لالخ طفنلا راعسأ يف ةیلاتتملا تازفقلاو تادادمإلا بارطضا ىدأ

 طفنلا راعسأ يف ةریبك تارایھنا ىلإ تدأ ضرعلاو بلطلا يبناج نم ةفینع تادادترا
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ةصالخلا   :اسماخ
 ةیؤرلا يف ةكارشلاو ءانبلاو لعافلا راوحلا ةیمھأ ،يضاملا براجت تتبثأ دقل

ً اببس راوحلا نم عونلا اذھ بایغ ناك دقف .ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةیلوئسملاو
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 ددع يثلث زھانی ام زكرت ثیح ،يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنا ةرفطل ةعفادلا ةوقلا

 )2015 – 2011( ةرتفلا لالخ ةدحتملا تایالولاب طفنلا لاجم يف ةلماعلا تارافحلا

 ( نكاب ضوح يھو يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإل ةیسیئرلا ضاوحألا نماكم يف

(Bakken Basinدروف لغیا ضوح و اتوكاد ترون ةیالو يف )Eagle Ford 

Basin(  نایمریب ضوحو ،يكیرمألا بونجلا يف ساسكت ةیالو يف )Permian 

Basin( جتنت تناك يتلاو ،وكیسكموین ةیالو نم يقرشلا بونجلا و ساسكت ةیالو يف 

 جاتنا يلامجإ نم %86.2 يلاوح لثمی ام يأ ،مویلا/ لیمرب نویلم 4 يلاوح ةعمتجم

 .201519 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةدحتملا تایالولا

 يف ةكارشلاو ءانبلاو لعافلا راوحلا ةیمھأ ىلع دكؤت يضاملا براجت نإ

 ،ضرألا نطاب يف دوجوم طفنلاف ،ةكلھتسملاو ةجتنملا لودلا نیب ةیلوئسملاو ةیؤرلا

 نإف كلذلو ،ةلئاط الاومأ بلطتی ھجارختساو ،ةلیوط دوقعل يرشبلا كالھتسالل يفكیو

 دئاعلا نامض نكمی الو ،رامثتسالا ىلع دئاعلا نامض بلطتی ھجارختسا يف رامثتسالا

 لداعلا رعسلا نامضو طفنلا ىلع بلطلا نامضف ،لداع رعسبو بلطلا نامضب الإ

 بجی ال ،رخآ رمأ كانھو .ةیطفنلا تادادمإلا نامضل امھنم رفم ال نامزالتم نارمأ

 ھقارحإ دنعو ،ھجاتنإ سیلو ھجارختسا متی ،ةبضان ةورث طفنلا نوك وھو ھنع لافغإلا

 ھجارختسا ةفلكت هرعس زواجتی نأ بجوتی انھ نمو ،ھمادختسا ةداعإ نكمملا نم سیل

 ،بوضنلا ةرجأ لثمی شماھب ھجارختسا تایلمع يف رامثتسالا ىلع دئاعلا ةنمضتم

    .ةلماكلا ةسفانملا قاوسأ ةلاح يف ىتح

  

                                                             
 ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجم( دادمإلل ةیسیئرلا رداصملا يف ءاضعألا راطقألا رودو ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلل ةیلبقتسملا قافآلا 19
 .)2012 فیرخ ،141 ددعلا ،نوثالثلاو عساتلا دلجملا

45 
 

  عجارملا :اسداس
 

  ةیبرعلا عجارملا

 ةیبرعلا فیان ةعماج "ةیجیتارتسإلا هراثآو ةقاطلا نمأ" ،دمحم ةفرع ةجیدخ .د .1
 .2014 ةینمألا مولعلل

 يبرعلا زكرملا ،ةیكیرمألا ةیجراخلا ةسایسلا يف ةقاطلا نمأ ،يطاعلا دبع ورمع .2
 .2014 توریب ،ةسایسلا ةساردو ثاحبألل

 ءاضعألا لودلا نم يعیبطلا زاغلاو طفنلا تارداص ،ةیداصتقالا ةرادإلا ،كباوأ .3
 .2012 -ةیلورتبلا تانحشلل ةیملاعلا ةیئاملا تارمملاو

 .2020 لیربأ 19 ،ةقاطلا ،طفنلا ةعانص خیرات نم سورد 7 ،يجحلا سنأ .4
 ةلجم ،يملاعلا داصتقالا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا طفنلا قاوسأ يف تاروطتلا .5

 .2010 ،132 ددعلا ،36 دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا
 رداصملا نیب ءاضعألا راطقألا رودو ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلل ةیلبقتسملا قافآلا .6

 ددعلا ،نوثالثلاو عساتلا دلجملا ،يبرعلا نواعتلاو طفنلا ةلجمؤ( ،دادمإلل ةیسیئرلا
  .)2012 فیرخ ،141
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 ملخص تنفيذي 
 

  دول نساتلى  ل  طييي قله ن.ا س ال.الا يا  و  الملزليا تالال الالستاتيذيا الليايا  تع 

  الال،يال ال ياع يه د  ااالى الليايا  طهيه التلل  و   ةاااا لوالمتا نا لاللا اياو  اللانيال  العال 

 قااطلاا بي، نلاد الالستااااتيذياا الليااياا و  الملاد  تعا و  لال ياا الذاائلاا و  لواسنسااااا  الال ،ياالو 

  و  الرااام ل أل اااعا التع،    ل  طسااايدا زنليا فت،ع ةسل نلها التةلص يمذ  ط و  للت لع

 التآكع  و  الالذتي،يال  و  األنزيما  طيعع الت لع  و  المياهل في دوطانها  و  الالليسا يال فل  األ اعا

   .السلي  آطا  و  نيا  الداليعا في ذياي الالستت  والليايا  الملاد طاال فت،ع ا ست و  ال،ياحل طيعع

 

  جم و  ف.اااااعل لملظلناا الذاافياا ا ليا اآل الا ول ن  ك ي، في تتلف، ط  ة،ىل ناالياا ن 

 انتراااس يزداد ليل  ونتي ا  نلهل طد،  نلها صالتةل و   لت وي،ها  إ ادع لالالستااتيذيا الليايا 

 الليايا   إداسع نسااألا فإ  هلا ون  الم يدال والالييا ال ضاا،  ال يز في الالستااتيذيا الليايا 

  كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا   إداسع  مليا ت ظ  كما لو اجلا نل ا  اااال م الالستااتيذيا

 لم.ادسا ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن   لها لما المتا نال ال ول في

  لل ول الالني اطقت.اد تعزيز في االهان

 

  ةسل ن  الالستااتيذيا الليايا  إداسع نيهل   هميا  ل  الضاالل ليطساا لت  ال ساتااا  هيه تأتي

  طيييا لللل ن  فيها لما الليايا ل تل   نلا  ن  نل  لذع الملاتاالا الت وي، إ ادع  ،  اتاتة ا 

 يلي: كما ف.لل  سطعا في ال ساتا وجال  اتت ماسيال وف،ة

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 طاسضاااافا الاللم،ع طد،ياا تااالال الاللليم،ا  ت.ااالي   ،  ت.اااليف في اللايلل ( اكترااااا

"Polymerization Additionطااالتذ يف الاللم،ع  و  "ل "Polymerization Condensationل" 

ك  الت.ليف هيا ونازال      اط   لت  نستة نا

 

  ل ال يازع العلانع وتدلي، اكتراااا طع  كالي،اك  تدلساك  لتالي ياال الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  الت،كي  ت،تي   ل   الا سع ةسل ن  الاللليم،ا ل ةلاة في الت ذ  مذ الم ن   اااالى ليي

  ااااالى كما لن  دع ألب،ا  طلليم،ا  وإنتا  ت.ااامي  إنذانيا  له نت  للاللليم،ا  ال زييي

  نعيلا ةلاة دا  ج ي عل طلليم،ا  إنتا  وت.اامي  تدلي، األةي،ع  السااللا  في الممذ  ن 

ك  ون  دع   ط ف،ي ع ة.اائص وإكسااطها ةلاااها ت ساي  ن  التالي يا الاللليم،ا  ترااله ل نساالاا

 "لوكا Foams" وال،باوى ال.الا يل والمدا  واأللياال  ال.ال ل الالستاتي  ن ع لهال عن ي 

ك  لوةلااااه الاللليم،  "Structure" ت،كي  طي   للعسقا   فضااع ليه  نتي ا دل    نتي ا و يضااا

 التذليا  نلةيضا ج ي ع نلنيم،ا  وتلاف، ل ي ال طلم،ع تاليا  إدةال

 

ك  األول الي.اااع تلاول    الالستاااتي  تااالال لالستاااتي لل المةتليااألنلا  ط  التع،يف  يضاااا

طاتااتة ا   المةتليا الالستااتي  وكيل  ت.االييا    طال ،اسع المت.اال  الالستااتي   و  ال ،اس ل

المسااتة   ن  ليي نسئمته   الالستااتي سااهع التأك  ن  نل  ي لت  الةااااا طذع نل  ال،نلز 

 ل  تااااهللا   ادع ت وي، الالستااااتي  ل   مليا  إالاائمي   ونسااااا  ع لنلهلت ايه الا،  

والتةلص ن   تاالي ل ن  ةليط الليايا  الالستااتيذيال وإ ادع ت.االيعه طرااذع  هوف،ز لتلاااييه

ت   وكيل     و طالالييا طاألف،اد ضاا،سدو  إل ا  ااا ي ا ل ط.االسع األة،ى المةتليااألنلا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ك  يع،ا  ونا الاللليم،ا ل  و  الالستاااتي ط  لتع،يفاط  األول الفصل في  ال ساتا اتتهلم   يضا

  ليليال  و  بازيال  و  طت،وليال ن.اادس ن  ت.ال  االا يا ناااااالاد     الاسع وهي طالل ائ ل

  ن  نتع دع  نلا  وتدلي، إنتا ل في التالي التا   تااا   كما  نةتليا  ااالس في ترااذيلها يمذ 

 طأللا   و  اللل ل   ي   و   ااياال و   الاد ل ن ع اهراا   و  اليلطدل ن ع ااالالكا ليذل  الالستااتي 

 في الالستااتيذيا الملت ا  دةلم فا   ليا للها ل.اا، ط نةتليا طأ ااذال ترااذيله ويمذ  نتع دعل

  نذل   نهاا كماا والتاليفل التعالياال  ب،ا  في تسااااتةا  و  المعااااااا،عل ليااتلاا نلاالي كاافاا

  والملساااالجا ل والزسا يال والداليال وال.اااالا يال الملزليال األدوا  ت.اااالي  في سئيسااااي

ك   تاهمم كما والدائ،ا ل الساياسا ل واالا ا   يساتة   ليي المت  دعل  الداقا  إنتا  في  يضاا

  إنتا  فيو  الرمسيال  الداقا إنتا  ول ا  نذلنا   ه   ل  الضلئيا الةسيا إنتا  في الالستتي 

 ال،ياح  ن  الداقا إنتا  سطيلا ل ت  ز انف

 

  ي،ج  ليي الالستااتي ل ااالا ا تدلس    سيةياات  ةلييا األول الفصللل اتااتع،  كما

 "جوديير تشلللللارلز" العاال  قاا   لا ناا 1833  اا  إل  (الاللليم،ا ) اللا ائ  اكتراااااا سيخاتا 

 ويزلي جون"  العال  هاا ج، التي التدلسا  تالعته طالذال،يمل الداليعي المدا  تاساااايا طعمليا 

  والتي  "لCelluloid"  السليللي  نادع   ل  األن،يذيا المت  ع اللطيا   في  1868  ا   في "هيات

  للالي نلي الاللليم،ا  لعلل  المله يا  ال ساتااا ط    وق  هيا  الت اس  اللدا   ل  إنتاجها ت 

Herman "سللللتودنجر هيرمان"  للعال  ال،ائ  العمع ن  ل1919  ا  وت  ي اك  لالزنا  ن  ق، 

Staudingerا   د  والاي  "ل  الذتلاا ن،كالاا     لنيااده ن،ع ألول ا للاللليم، جا يا كا تع،يياك

  ن  ت،تالط  ليلا جزييا  ن  تتذل   "compounds mass molecular high" العاليا ال زيييا

  كالي، طراذع "نايلون كاروثرز" العال  اااكترا    تااه  كما  تسااهميا  ط،واطط الالعض طعضاها

 ةسله ن  ت  )الي  األتاااتااي ط  ه و تااه  الاللليم،ا ل ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 طاسضاااافا الاللم،ع طد،ياا تااالال الاللليم،ا  ت.ااالي   ،  ت.اااليف في اللايلل ( اكترااااا

"Polymerization Additionطااالتذ يف الاللم،ع  و  "ل "Polymerization Condensationل" 

ك  الت.ليف هيا ونازال      اط   لت  نستة نا

 

  ل ال يازع العلانع وتدلي، اكتراااا طع  كالي،اك  تدلساك  لتالي ياال الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  الت،كي  ت،تي   ل   الا سع ةسل ن  الاللليم،ا ل ةلاة في الت ذ  مذ الم ن   اااالى ليي

  ااااالى كما لن  دع ألب،ا  طلليم،ا  وإنتا  ت.ااامي  إنذانيا  له نت  للاللليم،ا  ال زييي

  نعيلا ةلاة دا  ج ي عل طلليم،ا  إنتا  وت.اامي  تدلي، األةي،ع  السااللا  في الممذ  ن 

ك  ون  دع   ط ف،ي ع ة.اائص وإكسااطها ةلاااها ت ساي  ن  التالي يا الاللليم،ا  ترااله ل نساالاا

 "لوكا Foams" وال،باوى ال.الا يل والمدا  واأللياال  ال.ال ل الالستاتي  ن ع لهال عن ي 

ك  لوةلااااه الاللليم،  "Structure" ت،كي  طي   للعسقا   فضااع ليه  نتي ا دل    نتي ا و يضااا

 التذليا  نلةيضا ج ي ع نلنيم،ا  وتلاف، ل ي ال طلم،ع تاليا  إدةال

 

ك  األول الي.اااع تلاول    الالستاااتي  تااالال لالستاااتي لل المةتليااألنلا  ط  التع،يف  يضاااا

طاتااتة ا   المةتليا الالستااتي  وكيل  ت.االييا    طال ،اسع المت.اال  الالستااتي   و  ال ،اس ل

المسااتة   ن  ليي نسئمته   الالستااتي سااهع التأك  ن  نل  ي لت  الةااااا طذع نل  ال،نلز 

 ل  تااااهللا   ادع ت وي، الالستااااتي  ل   مليا  إالاائمي   ونسااااا  ع لنلهلت ايه الا،  

والتةلص ن   تاالي ل ن  ةليط الليايا  الالستااتيذيال وإ ادع ت.االيعه طرااذع  هوف،ز لتلاااييه

ت   وكيل     و طالالييا طاألف،اد ضاا،سدو  إل ا  ااا ي ا ل ط.االسع األة،ى المةتليااألنلا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ك  يع،ا  ونا الاللليم،ا ل  و  الالستاااتي ط  لتع،يفاط  األول الفصل في  ال ساتا اتتهلم   يضا

  ليليال  و  بازيال  و  طت،وليال ن.اادس ن  ت.ال  االا يا ناااااالاد     الاسع وهي طالل ائ ل

  ن  نتع دع  نلا  وتدلي، إنتا ل في التالي التا   تااا   كما  نةتليا  ااالس في ترااذيلها يمذ 

 طأللا   و  اللل ل   ي   و   ااياال و   الاد ل ن ع اهراا   و  اليلطدل ن ع ااالالكا ليذل  الالستااتي 

 في الالستااتيذيا الملت ا  دةلم فا   ليا للها ل.اا، ط نةتليا طأ ااذال ترااذيله ويمذ  نتع دعل

  نذل   نهاا كماا والتاليفل التعالياال  ب،ا  في تسااااتةا  و  المعااااااا،عل ليااتلاا نلاالي كاافاا

  والملساااالجا ل والزسا يال والداليال وال.اااالا يال الملزليال األدوا  ت.اااالي  في سئيسااااي

ك   تاهمم كما والدائ،ا ل الساياسا ل واالا ا   يساتة   ليي المت  دعل  الداقا  إنتا  في  يضاا

  إنتا  فيو  الرمسيال  الداقا إنتا  ول ا  نذلنا   ه   ل  الضلئيا الةسيا إنتا  في الالستتي 

 ال،ياح  ن  الداقا إنتا  سطيلا ل ت  ز انف

 

  ي،ج  ليي الالستااتي ل ااالا ا تدلس    سيةياات  ةلييا األول الفصللل اتااتع،  كما

 "جوديير تشلللللارلز" العاال  قاا   لا ناا 1833  اا  إل  (الاللليم،ا ) اللا ائ  اكتراااااا سيخاتا 

 ويزلي جون"  العال  هاا ج، التي التدلسا  تالعته طالذال،يمل الداليعي المدا  تاساااايا طعمليا 

  والتي  "لCelluloid"  السليللي  نادع   ل  األن،يذيا المت  ع اللطيا   في  1868  ا   في "هيات

  للالي نلي الاللليم،ا  لعلل  المله يا  ال ساتااا ط    وق  هيا  الت اس  اللدا   ل  إنتاجها ت 

Herman "سللللتودنجر هيرمان"  للعال  ال،ائ  العمع ن  ل1919  ا  وت  ي اك  لالزنا  ن  ق، 

Staudingerا   د  والاي  "ل  الذتلاا ن،كالاا     لنيااده ن،ع ألول ا للاللليم، جا يا كا تع،يياك

  ن  ت،تالط  ليلا جزييا  ن  تتذل   "compounds mass molecular high" العاليا ال زيييا

  كالي، طراذع "نايلون كاروثرز" العال  اااكترا    تااه  كما  تسااهميا  ط،واطط الالعض طعضاها

 ةسله ن  ت  )الي  األتاااتااي ط  ه و تااه  الاللليم،ا ل ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 طاسضاااافا الاللم،ع طد،ياا تااالال الاللليم،ا  ت.ااالي   ،  ت.اااليف في اللايلل ( اكترااااا

"Polymerization Additionطااالتذ يف الاللم،ع  و  "ل "Polymerization Condensationل" 

ك  الت.ليف هيا ونازال      اط   لت  نستة نا

 

  ل ال يازع العلانع وتدلي، اكتراااا طع  كالي،اك  تدلساك  لتالي ياال الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  الت،كي  ت،تي   ل   الا سع ةسل ن  الاللليم،ا ل ةلاة في الت ذ  مذ الم ن   اااالى ليي

  ااااالى كما لن  دع ألب،ا  طلليم،ا  وإنتا  ت.ااامي  إنذانيا  له نت  للاللليم،ا  ال زييي

  نعيلا ةلاة دا  ج ي عل طلليم،ا  إنتا  وت.اامي  تدلي، األةي،ع  السااللا  في الممذ  ن 

ك  ون  دع   ط ف،ي ع ة.اائص وإكسااطها ةلاااها ت ساي  ن  التالي يا الاللليم،ا  ترااله ل نساالاا

 "لوكا Foams" وال،باوى ال.الا يل والمدا  واأللياال  ال.ال ل الالستاتي  ن ع لهال عن ي 

ك  لوةلااااه الاللليم،  "Structure" ت،كي  طي   للعسقا   فضااع ليه  نتي ا دل    نتي ا و يضااا

 التذليا  نلةيضا ج ي ع نلنيم،ا  وتلاف، ل ي ال طلم،ع تاليا  إدةال

 

ك  األول الي.اااع تلاول    الالستاااتي  تااالال لالستاااتي لل المةتليااألنلا  ط  التع،يف  يضاااا

طاتااتة ا   المةتليا الالستااتي  وكيل  ت.االييا    طال ،اسع المت.اال  الالستااتي   و  ال ،اس ل

المسااتة   ن  ليي نسئمته   الالستااتي سااهع التأك  ن  نل  ي لت  الةااااا طذع نل  ال،نلز 

 ل  تااااهللا   ادع ت وي، الالستااااتي  ل   مليا  إالاائمي   ونسااااا  ع لنلهلت ايه الا،  

والتةلص ن   تاالي ل ن  ةليط الليايا  الالستااتيذيال وإ ادع ت.االيعه طرااذع  هوف،ز لتلاااييه

ت   وكيل     و طالالييا طاألف،اد ضاا،سدو  إل ا  ااا ي ا ل ط.االسع األة،ى المةتليااألنلا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ك  يع،ا  ونا الاللليم،ا ل  و  الالستاااتي ط  لتع،يفاط  األول الفصل في  ال ساتا اتتهلم   يضا

  ليليال  و  بازيال  و  طت،وليال ن.اادس ن  ت.ال  االا يا ناااااالاد     الاسع وهي طالل ائ ل

  ن  نتع دع  نلا  وتدلي، إنتا ل في التالي التا   تااا   كما  نةتليا  ااالس في ترااذيلها يمذ 

 طأللا   و  اللل ل   ي   و   ااياال و   الاد ل ن ع اهراا   و  اليلطدل ن ع ااالالكا ليذل  الالستااتي 

 في الالستااتيذيا الملت ا  دةلم فا   ليا للها ل.اا، ط نةتليا طأ ااذال ترااذيله ويمذ  نتع دعل

  نذل   نهاا كماا والتاليفل التعالياال  ب،ا  في تسااااتةا  و  المعااااااا،عل ليااتلاا نلاالي كاافاا

  والملساااالجا ل والزسا يال والداليال وال.اااالا يال الملزليال األدوا  ت.اااالي  في سئيسااااي

ك   تاهمم كما والدائ،ا ل الساياسا ل واالا ا   يساتة   ليي المت  دعل  الداقا  إنتا  في  يضاا

  إنتا  فيو  الرمسيال  الداقا إنتا  ول ا  نذلنا   ه   ل  الضلئيا الةسيا إنتا  في الالستتي 

 ال،ياح  ن  الداقا إنتا  سطيلا ل ت  ز انف

 

  ي،ج  ليي الالستااتي ل ااالا ا تدلس    سيةياات  ةلييا األول الفصللل اتااتع،  كما

 "جوديير تشلللللارلز" العاال  قاا   لا ناا 1833  اا  إل  (الاللليم،ا ) اللا ائ  اكتراااااا سيخاتا 

 ويزلي جون"  العال  هاا ج، التي التدلسا  تالعته طالذال،يمل الداليعي المدا  تاساااايا طعمليا 

  والتي  "لCelluloid"  السليللي  نادع   ل  األن،يذيا المت  ع اللطيا   في  1868  ا   في "هيات

  للالي نلي الاللليم،ا  لعلل  المله يا  ال ساتااا ط    وق  هيا  الت اس  اللدا   ل  إنتاجها ت 

Herman "سللللتودنجر هيرمان"  للعال  ال،ائ  العمع ن  ل1919  ا  وت  ي اك  لالزنا  ن  ق، 

Staudingerا   د  والاي  "ل  الذتلاا ن،كالاا     لنيااده ن،ع ألول ا للاللليم، جا يا كا تع،يياك

  ن  ت،تالط  ليلا جزييا  ن  تتذل   "compounds mass molecular high" العاليا ال زيييا

  كالي، طراذع "نايلون كاروثرز" العال  اااكترا    تااه  كما  تسااهميا  ط،واطط الالعض طعضاها

 ةسله ن  ت  )الي  األتاااتااي ط  ه و تااه  الاللليم،ا ل ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

؛  اسنتا  العالمي ن  الالستاتي كميا   الثاني الفصللال ساتاا في  تلاولمن  جان   ة، 

  ن األةي،عل  ال سثا العالد في ةااااا نتساااس ا طلتي،ع للالستااتي  العالمي اسنتا  زادليي 

ترااااي، طعض    2017نليل      ااا   348لياللغ للالي  1989  ااا     نليل  100 ن ل 

نلاي   المةتلياا الالستااااتيا نلت اا  نليااس    ن   3 8ن ل  ت  إنتاا التاا ي،ا  العاالمياا  ل   ناه 

   ن    نليااس 3 6 للالينت   لهاا ناا يا،ب ن   لاأل لت   1950 اا  طا اياا اسنتاا  في 

% ن  إجمالي اتااتهسك   14 ن ل  يسااتهل الالت،وكيماويا   إنتا كما       الالستااتيذيا الليايا 

 400ل يلت   لها للالي زالاا ن  العالميتااتهسك اط% ن  إجمالي  8العال  ن  الليطل ون ل 

   نليل     ن  الاازا  واطنالعاثا  المللثا للالييا 

 

ك  الثاني الفصلللتلاول  الليايا    نلا  ه   اتااتع، ل و الالستااتيذيا طالليايا التع،يف  يضااا

ل والالللي  "LDPEو   HDPE" الذ افال ونلةيض  اليل إي يلي  الالللي نيايا  الرائعال ليي تع 

ك نظ،اك ل "PP"ط،وطيلي   التعاليا  قدا ا   في ل  ندا  واتاا  نلت اتها  طتااتة ا  األك ، انتاجا

    الملت ا الليايا  الالستتيذيا إجمالي% ن   50ن ل  نسالتها وتم عوالتاليفل 

    

  فاطتات.اا،  ططأنها  في الالييا الال ،يا ،الدقيقة البالسلللتيكيةالنفايات تع،يف  يضااا ت   كما

 العائما الذالي،ع الالستااتيذيا والاد  الرااا ييا طالامانا الةاااااالمتعاسا  ليها و   ال.االس تل 

  يتعايسهي األةد،ل لياي  "للاااياا الا قيااا ال زيياا " تعا لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل 

    للتعالي،" ال قياا الالستاتيذيا طالليايا " التلل  ن.ادلى وي ساتة    الم ،دع العي ط اكتراافها 

في الالييا    ن  5 ن ل ما  األااا، الالستاتيذياللليايا   الاد  ال قياا انترااس    ت اللا التلل 

  الال ،يا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  لت سااي  والت.االي  ل ثلال  مليا  الترااذيعتضاااا التي الالستااتي    إضااافا  طأه  التع،يف

 وتاليااااع التذليااااا  له اللهائياةلاا

 

  عملياط  والمع،وفا الالستتيذيال الملت ا  وت.لي  إنتا   مليا  ل   لضللاتسليط  ت كما 

  اليلنيل واطتااتهسك لستااتعمال ي.االى نهائي نلت  ااالسع في ال،اتل ا  ترااذيع  و  الاللالا

  التراااذيعو   ،"Injection" طال ا  التراااذيع ،ياا  ن ع واسنتا  الت.ااالي   ،   ه  و اااملم

  "اطتااهاني" المراات،ك الالستااتيذيالال ه ط  لترااذيعا  ، ل طاسضااافا إل  "Extrusion"الال هط 

Co-extrusion-والتي تتضاااام  ط ه ناادتي   و  ك ، ن  ةسل قاالا  والا  ط ياي يت  دن    ل

  التراذيع  ،يااو   ل" Blow molding"طالليخ  التراذيع  ،ياال و الملاد  و ل انها في طليا وال ع

  ل طاسضافا إل   ،  ت.لي   ة،ى "Rotational molding" طال وسا 

 

ك  األول الباب تد،  كما لةلاة ا تااالالالالستاااتي ل  ةلاة أه ط  التع،يف إل   يضاااا

اللهائي   ا الالستاااتي   الاا لستاااتة  ن ع للل يااأل اطةتياسلت  يمذ   والييزيائيا  لالذيميائيا

وتاأثي، هايه الةلاة  ل  الالستااااتيا   المدللب ل لايلا  ي ا  نع،فاا العسقاا طي  ةلاة 

  ونلت  دن  الالستااتي  سنتا   نعيلا نل يا  وتااال  اةتياس لالد،ياا المسااتة نا في ترااذيلها

  يلز   ل كما االا ا الالستاتي  يه لهي نيتاح و  لاللهائيا اتاتة اناتهةلاة نميزع تتلاتا  ن  

   هايه وكيف  لللالستااااتيا  وهي الةلاة المميزع    تاااااتااااياالالتع،ا  ل  ثسثاا  لاناع 

ون ى نسلنا هيه الةلاة للملت    لنيخ     الخ ( -ط ه -ت  د  ،ياه ت.اااليعه )لا الةلاة 

  بالمدلل 
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

؛  اسنتا  العالمي ن  الالستاتي كميا   الثاني الفصللال ساتاا في  تلاولمن  جان   ة، 

  ن األةي،عل  ال سثا العالد في ةااااا نتساااس ا طلتي،ع للالستااتي  العالمي اسنتا  زادليي 

ترااااي، طعض    2017نليل      ااا   348لياللغ للالي  1989  ااا     نليل  100 ن ل 

نلاي   المةتلياا الالستااااتيا نلت اا  نليااس    ن   3 8ن ل  ت  إنتاا التاا ي،ا  العاالمياا  ل   ناه 

   ن    نليااس 3 6 للالينت   لهاا ناا يا،ب ن   لاأل لت   1950 اا  طا اياا اسنتاا  في 

% ن  إجمالي اتااتهسك   14 ن ل  يسااتهل الالت،وكيماويا   إنتا كما       الالستااتيذيا الليايا 

 400ل يلت   لها للالي زالاا ن  العالميتااتهسك اط% ن  إجمالي  8العال  ن  الليطل ون ل 

   نليل     ن  الاازا  واطنالعاثا  المللثا للالييا 

 

ك  الثاني الفصلللتلاول  الليايا    نلا  ه   اتااتع، ل و الالستااتيذيا طالليايا التع،يف  يضااا

ل والالللي  "LDPEو   HDPE" الذ افال ونلةيض  اليل إي يلي  الالللي نيايا  الرائعال ليي تع 

ك نظ،اك ل "PP"ط،وطيلي   التعاليا  قدا ا   في ل  ندا  واتاا  نلت اتها  طتااتة ا  األك ، انتاجا

    الملت ا الليايا  الالستتيذيا إجمالي% ن   50ن ل  نسالتها وتم عوالتاليفل 

    

  فاطتات.اا،  ططأنها  في الالييا الال ،يا ،الدقيقة البالسلللتيكيةالنفايات تع،يف  يضااا ت   كما

 العائما الذالي،ع الالستااتيذيا والاد  الرااا ييا طالامانا الةاااااالمتعاسا  ليها و   ال.االس تل 

  يتعايسهي األةد،ل لياي  "للاااياا الا قيااا ال زيياا " تعا لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل 

    للتعالي،" ال قياا الالستاتيذيا طالليايا " التلل  ن.ادلى وي ساتة    الم ،دع العي ط اكتراافها 

في الالييا    ن  5 ن ل ما  األااا، الالستاتيذياللليايا   الاد  ال قياا انترااس    ت اللا التلل 

  الال ،يا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  لت سااي  والت.االي  ل ثلال  مليا  الترااذيعتضاااا التي الالستااتي    إضااافا  طأه  التع،يف

 وتاليااااع التذليااااا  له اللهائياةلاا

 

  عملياط  والمع،وفا الالستتيذيال الملت ا  وت.لي  إنتا   مليا  ل   لضللاتسليط  ت كما 

  اليلنيل واطتااتهسك لستااتعمال ي.االى نهائي نلت  ااالسع في ال،اتل ا  ترااذيع  و  الاللالا

  التراااذيعو   ،"Injection" طال ا  التراااذيع ،ياا  ن ع واسنتا  الت.ااالي   ،   ه  و اااملم

  "اطتااهاني" المراات،ك الالستااتيذيالال ه ط  لترااذيعا  ، ل طاسضااافا إل  "Extrusion"الال هط 

Co-extrusion-والتي تتضاااام  ط ه ناادتي   و  ك ، ن  ةسل قاالا  والا  ط ياي يت  دن    ل

  التراذيع  ،يااو   ل" Blow molding"طالليخ  التراذيع  ،ياال و الملاد  و ل انها في طليا وال ع

  ل طاسضافا إل   ،  ت.لي   ة،ى "Rotational molding" طال وسا 

 

ك  األول الباب تد،  كما لةلاة ا تااالالالالستاااتي ل  ةلاة أه ط  التع،يف إل   يضاااا

اللهائي   ا الالستاااتي   الاا لستاااتة  ن ع للل يااأل اطةتياسلت  يمذ   والييزيائيا  لالذيميائيا

وتاأثي، هايه الةلاة  ل  الالستااااتيا   المدللب ل لايلا  ي ا  نع،فاا العسقاا طي  ةلاة 

  ونلت  دن  الالستااتي  سنتا   نعيلا نل يا  وتااال  اةتياس لالد،ياا المسااتة نا في ترااذيلها

  يلز   ل كما االا ا الالستاتي  يه لهي نيتاح و  لاللهائيا اتاتة اناتهةلاة نميزع تتلاتا  ن  

   هايه وكيف  لللالستااااتيا  وهي الةلاة المميزع    تاااااتااااياالالتع،ا  ل  ثسثاا  لاناع 

ون ى نسلنا هيه الةلاة للملت    لنيخ     الخ ( -ط ه -ت  د  ،ياه ت.اااليعه )لا الةلاة 

  بالمدلل 
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

؛  اسنتا  العالمي ن  الالستاتي كميا   الثاني الفصللال ساتاا في  تلاولمن  جان   ة، 

  ن األةي،عل  ال سثا العالد في ةااااا نتساااس ا طلتي،ع للالستااتي  العالمي اسنتا  زادليي 

ترااااي، طعض    2017نليل      ااا   348لياللغ للالي  1989  ااا     نليل  100 ن ل 

نلاي   المةتلياا الالستااااتيا نلت اا  نليااس    ن   3 8ن ل  ت  إنتاا التاا ي،ا  العاالمياا  ل   ناه 

   ن    نليااس 3 6 للالينت   لهاا ناا يا،ب ن   لاأل لت   1950 اا  طا اياا اسنتاا  في 

% ن  إجمالي اتااتهسك   14 ن ل  يسااتهل الالت،وكيماويا   إنتا كما       الالستااتيذيا الليايا 

 400ل يلت   لها للالي زالاا ن  العالميتااتهسك اط% ن  إجمالي  8العال  ن  الليطل ون ل 

   نليل     ن  الاازا  واطنالعاثا  المللثا للالييا 

 

ك  الثاني الفصلللتلاول  الليايا    نلا  ه   اتااتع، ل و الالستااتيذيا طالليايا التع،يف  يضااا

ل والالللي  "LDPEو   HDPE" الذ افال ونلةيض  اليل إي يلي  الالللي نيايا  الرائعال ليي تع 

ك نظ،اك ل "PP"ط،وطيلي   التعاليا  قدا ا   في ل  ندا  واتاا  نلت اتها  طتااتة ا  األك ، انتاجا

    الملت ا الليايا  الالستتيذيا إجمالي% ن   50ن ل  نسالتها وتم عوالتاليفل 

    

  فاطتات.اا،  ططأنها  في الالييا الال ،يا ،الدقيقة البالسلللتيكيةالنفايات تع،يف  يضااا ت   كما

 العائما الذالي،ع الالستااتيذيا والاد  الرااا ييا طالامانا الةاااااالمتعاسا  ليها و   ال.االس تل 

  يتعايسهي األةد،ل لياي  "للاااياا الا قيااا ال زيياا " تعا لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل 

    للتعالي،" ال قياا الالستاتيذيا طالليايا " التلل  ن.ادلى وي ساتة    الم ،دع العي ط اكتراافها 

في الالييا    ن  5 ن ل ما  األااا، الالستاتيذياللليايا   الاد  ال قياا انترااس    ت اللا التلل 

  الال ،يا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  لت سااي  والت.االي  ل ثلال  مليا  الترااذيعتضاااا التي الالستااتي    إضااافا  طأه  التع،يف

 وتاليااااع التذليااااا  له اللهائياةلاا

 

  عملياط  والمع،وفا الالستتيذيال الملت ا  وت.لي  إنتا   مليا  ل   لضللاتسليط  ت كما 

  اليلنيل واطتااتهسك لستااتعمال ي.االى نهائي نلت  ااالسع في ال،اتل ا  ترااذيع  و  الاللالا

  التراااذيعو   ،"Injection" طال ا  التراااذيع ،ياا  ن ع واسنتا  الت.ااالي   ،   ه  و اااملم

  "اطتااهاني" المراات،ك الالستااتيذيالال ه ط  لترااذيعا  ، ل طاسضااافا إل  "Extrusion"الال هط 

Co-extrusion-والتي تتضاااام  ط ه ناادتي   و  ك ، ن  ةسل قاالا  والا  ط ياي يت  دن    ل

  التراذيع  ،يااو   ل" Blow molding"طالليخ  التراذيع  ،ياال و الملاد  و ل انها في طليا وال ع

  ل طاسضافا إل   ،  ت.لي   ة،ى "Rotational molding" طال وسا 

 

ك  األول الباب تد،  كما لةلاة ا تااالالالالستاااتي ل  ةلاة أه ط  التع،يف إل   يضاااا

اللهائي   ا الالستاااتي   الاا لستاااتة  ن ع للل يااأل اطةتياسلت  يمذ   والييزيائيا  لالذيميائيا

وتاأثي، هايه الةلاة  ل  الالستااااتيا   المدللب ل لايلا  ي ا  نع،فاا العسقاا طي  ةلاة 

  ونلت  دن  الالستااتي  سنتا   نعيلا نل يا  وتااال  اةتياس لالد،ياا المسااتة نا في ترااذيلها

  يلز   ل كما االا ا الالستاتي  يه لهي نيتاح و  لاللهائيا اتاتة اناتهةلاة نميزع تتلاتا  ن  

   هايه وكيف  لللالستااااتيا  وهي الةلاة المميزع    تاااااتااااياالالتع،ا  ل  ثسثاا  لاناع 

ون ى نسلنا هيه الةلاة للملت    لنيخ     الخ ( -ط ه -ت  د  ،ياه ت.اااليعه )لا الةلاة 

  بالمدلل 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  األكال، الت   ها ل ن العراااالائي التةلُّصو   "Mismanagement"إداسع الليايا   تاااالليم ع 

ل السااالليا  الاليييا اللظ  إل  التساالع  ل  ق سع له فالالستااتي  الليايا ل  إداسع  نظما يلاجه الي 

  الضااالئيا للمعال ا  نااونتها طساااال للالييا كالي،ع  ته ي ا  الالستاااتيذيا الليايا  تراااذعكما 

 المسااااد اا  إل   ،ياهاات ا   األس   ل  نلهاا التةلص وطم ،د والاليلللجياا وال ،اسياا

طعض  ترااااي، و   الال ،يااالذاائلاا  جاا كالي،ع  ل  ستتث، الليااياا  الالستااااتيذياا طا كماا   الماائياا

الليااايااا  ن  نليل      150 ك ، ن   ل   الم يدااا التلال  إل العااالميااا التااا ي،ا  

 تا س تذليتها اطقت.اااااديا   ل ليل ن 8نا ط ياع    إليها كع  ا  يتساااا،ب و  لياالالستااااتيذ

ك  13العالميا ط لالي    لكضاااا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تاااالليا

  لتلظيفالمساتليي واللقم  لوالسايالا لتذال ها ن.اائ  األتاماكت يرامع دل  الةساائ، الماليا التي 

  الرلا ئ

 

 ل  و "Circular Economy"ال ائ،   قت.اادطاط التع،يف  ن  ال ساتاا الثالث تلاول الي.اع

هل ن.ادلى  ا  يعلي نلظلنا اطقت.ااد ال.الا ي الي    "لالت وي، قت.اادنا يدله  ليه "اط

يتد   لالييا األن، الي  لوطالتالي ط يساال  تللثا  نيايا  نهائيا إط ط  ود ضاياا ج ال له يلت  ط 

التلميا المسااات انا  ويتميز طأنه   إل  اتاااتة ا   ك ، فا ليا وكيالع للملادل وطما يالد إل  ت ايه

 وإ اادع اتااااتةا ا  لوالملت اا   ةس لالما كاافاا تا وي، ا ياأةاي في اط تالااس ما نلاي طا اياا ت.اااامي 

والت  ي  نلي ت.ميمها   لحوتذل  السل  الملت ا في إ اسه قاطلا لإلاسل ط لدع  اليا الملت ا 

اطقت.ااد  ط ان   العائ  أنه يضا  لسااطا  كما يتميز ط  ن،ا ل  ع طما يضام  اطتاتيادع نلها 

  الاليييااليلائ  
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  األكال، الت   ها ل ن العراااالائي التةلُّصو   "Mismanagement"إداسع الليايا   تاااالليم ع 

ل السااالليا  الاليييا اللظ  إل  التساالع  ل  ق سع له فالالستااتي  الليايا ل  إداسع  نظما يلاجه الي 

  الضااالئيا للمعال ا  نااونتها طساااال للالييا كالي،ع  ته ي ا  الالستاااتيذيا الليايا  تراااذعكما 

 المسااااد اا  إل   ،ياهاات ا   األس   ل  نلهاا التةلص وطم ،د والاليلللجياا وال ،اسياا

طعض  ترااااي، و   الال ،يااالذاائلاا  جاا كالي،ع  ل  ستتث، الليااياا  الالستااااتيذياا طا كماا   الماائياا

الليااايااا  ن  نليل      150 ك ، ن   ل   الم يدااا التلال  إل العااالميااا التااا ي،ا  

 تا س تذليتها اطقت.اااااديا   ل ليل ن 8نا ط ياع    إليها كع  ا  يتساااا،ب و  لياالالستااااتيذ

ك  13العالميا ط لالي    لكضاااا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تاااالليا

  لتلظيفالمساتليي واللقم  لوالسايالا لتذال ها ن.اائ  األتاماكت يرامع دل  الةساائ، الماليا التي 

  الرلا ئ

 

 ل  و "Circular Economy"ال ائ،   قت.اادطاط التع،يف  ن  ال ساتاا الثالث تلاول الي.اع

هل ن.ادلى  ا  يعلي نلظلنا اطقت.ااد ال.الا ي الي    "لالت وي، قت.اادنا يدله  ليه "اط

يتد   لالييا األن، الي  لوطالتالي ط يساال  تللثا  نيايا  نهائيا إط ط  ود ضاياا ج ال له يلت  ط 

التلميا المسااات انا  ويتميز طأنه   إل  اتاااتة ا   ك ، فا ليا وكيالع للملادل وطما يالد إل  ت ايه

 وإ اادع اتااااتةا ا  لوالملت اا   ةس لالما كاافاا تا وي، ا ياأةاي في اط تالااس ما نلاي طا اياا ت.اااامي 

والت  ي  نلي ت.ميمها   لحوتذل  السل  الملت ا في إ اسه قاطلا لإلاسل ط لدع  اليا الملت ا 

اطقت.ااد  ط ان   العائ  أنه يضا  لسااطا  كما يتميز ط  ن،ا ل  ع طما يضام  اطتاتيادع نلها 

  الاليييااليلائ  
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  في تتم عل الالستااتيذيا ن  الليايا  التةلص  ، إل  اس اااسع في هيا الي.ااع كما تمم 

ن   الداقا  "اتات،داد"  و  وانتا الااطلا للت وي،ل  الالستاتيذياالليايا   ت وي،إ ادع  هما  ،ياتي 

   ،   ه  الالستاتيذيا ن الليايا   ت وي، إ ادع عتال،ي و   لليايا  الالستاتيذيا بي، الااطلا للت وي،ا

لتعاليا الملاد  قالع ن  تذل  ق  اتاتعملم  و  نللثا الملاد تل  تذل   ا،يدا     ط هانل التةلص 

 نيايا ول،   لإ ادع ت وي،  مليا نس   كانموق    ال ايلا المعاد   و  لالةد،ع الذيماويا  و 

  طالذانع نلها التةلص يت  كا  فا  ت اهلهال ويمذ ل 1980للاايا قالع  ا   نلةيضاااالالستااتي  

ث    ل"والم يدا "الال اس  المائيا المسااد ا  في إلاائها  و  نعال ال دو  المالا اا،   ف ال طد، 

ل طيلماا طا     ملياا  إ اادع 1980 اا   طعا  " Incineration"طا     ملياا  ال ،   و الت،نيا 

   1990 ا   في" Recyclingالت وي، "

 

هل    تااالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستااتيذيا  فضااع   إل    اااس  ال ساتااا  كما 

د،   ف ل"Recycle"التاا وي،  إ ااادعث   ل"Ruse"اطتااااتةاا ا   يليااه إ ااادعل "Reduce"التاليااع 

ليي    تاليا     لالسزناتاليا ال  و التاليزا تالي طاتااتة ا   الداقا"اتاات،داد"  إنتا اتااتةسة و 

تالياا    ناا لت لياع الماادع ن  ال االاا السااااائلاا  و ال.اااالالاا إل  ال االاا الااازياا ل   تعتما التاليز 

انتر،  هيه التاليا   وق    لوالاازيا  والسائلا  ال.لالا  ال الالالا المادع ال،اطعال طع   فهي الالسزنا

و ةي،اك تأتي   لفي ط ايا  الا،  اللال  والعرااا،ي ل وتع   اااذع  ة، ن    اااذال إداسع الليايا 

اليذ،ع ال ساتاا     كما  وضا م   و الذم،   ف طد،  ال ص ن  الليايا  الالستاتيذياالتةل  ، 

وال ياظ  ل  الملاسد الداليعيا طتااتة انها  وسال إ ادع الت وي، هي التاليع ن  اتااتهسك الداقال  

وال   ن  ل   نذالا  الليايا ل وال    الالستاتيذيا للليايا   المضاافا الايما وزيادع لفي المساتاالع

 المللثا للالييا ن  تلل  الهلال والمياهل وال   ن  انالعاثا  الاازا  
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  األكال، الت   ها ل ن العراااالائي التةلُّصو   "Mismanagement"إداسع الليايا   تاااالليم ع 

ل السااالليا  الاليييا اللظ  إل  التساالع  ل  ق سع له فالالستااتي  الليايا ل  إداسع  نظما يلاجه الي 

  الضااالئيا للمعال ا  نااونتها طساااال للالييا كالي،ع  ته ي ا  الالستاااتيذيا الليايا  تراااذعكما 

 المسااااد اا  إل   ،ياهاات ا   األس   ل  نلهاا التةلص وطم ،د والاليلللجياا وال ،اسياا

طعض  ترااااي، و   الال ،يااالذاائلاا  جاا كالي،ع  ل  ستتث، الليااياا  الالستااااتيذياا طا كماا   الماائياا

الليااايااا  ن  نليل      150 ك ، ن   ل   الم يدااا التلال  إل العااالميااا التااا ي،ا  

 تا س تذليتها اطقت.اااااديا   ل ليل ن 8نا ط ياع    إليها كع  ا  يتساااا،ب و  لياالالستااااتيذ

ك  13العالميا ط لالي    لكضاااا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تاااالليا

  لتلظيفالمساتليي واللقم  لوالسايالا لتذال ها ن.اائ  األتاماكت يرامع دل  الةساائ، الماليا التي 

  الرلا ئ

 

 ل  و "Circular Economy"ال ائ،   قت.اادطاط التع،يف  ن  ال ساتاا الثالث تلاول الي.اع

هل ن.ادلى  ا  يعلي نلظلنا اطقت.ااد ال.الا ي الي    "لالت وي، قت.اادنا يدله  ليه "اط

يتد   لالييا األن، الي  لوطالتالي ط يساال  تللثا  نيايا  نهائيا إط ط  ود ضاياا ج ال له يلت  ط 

التلميا المسااات انا  ويتميز طأنه   إل  اتاااتة ا   ك ، فا ليا وكيالع للملادل وطما يالد إل  ت ايه

 وإ اادع اتااااتةا ا  لوالملت اا   ةس لالما كاافاا تا وي، ا ياأةاي في اط تالااس ما نلاي طا اياا ت.اااامي 

والت  ي  نلي ت.ميمها   لحوتذل  السل  الملت ا في إ اسه قاطلا لإلاسل ط لدع  اليا الملت ا 

اطقت.ااد  ط ان   العائ  أنه يضا  لسااطا  كما يتميز ط  ن،ا ل  ع طما يضام  اطتاتيادع نلها 

  الاليييااليلائ  
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ك  اااا،ح أله  العمليا  التي  الفصللللل الثالثم  تضاااا  ت وي،   إ ادع مليا   تساااااله يضااااا

إ ادع الم،اد ت هيز الملاد الالستاتيذيا الا،  نلها  ونتلل ا مليا  نتع دع وترامع  لالالستاتي 

 الي،زل والاسيعل والد    و التيتيم الي.ع و ل وترمع نلظلنا الت مي ل و مليا  ت وي،ها

 

طسااااالا    في طعض األلياا  ،طذاال ونن.اااادل اا  إ اادع تا وي، الالستااااتيا  نعاا عتعتال، 

 إ اادع ا د ن  تاااايلااسيلهاا   يلجا كماا  لإ اادع التا وي، ،  وتالياا   ن المتلل اا  الم مل اا

ويدله  ليها  يضااااأ  الت وي، س ادعاألولية  الطريقة :ن   همها  ل"Recycling Models"الت وي،

الةااناا  وجلدعني  ةلاة ل  إالالستااااتيا  نيااياا  إ اادع والتي تها ا إل   الميذاانيذيلالتا وي، 

س ادع  الثانوية الطريقةطيلما يت  في   األتاااتاايللي  الا،   اويت  إ ادع ترااايله لاألتاااتاايا

الةانا الالستاتي  دو ال لدع األقع ن  اتاتة ا   إ ادع "Secondary Recycling Model"الت وي،

  نلا  الالستاتي  ن ط ي ةلتلت  ن   ق  والتيطتاتة انا  تتلاتا  ن  ةلاااه ال  ي ع األتااتايا  

  المتلافاا

 

كيميائيا    ،ياافهي  ل"Tertiary Recycling Model" س ادع الت وي، الثالثيةالطريقة  نا 

 و إنتا   لالملاد الذيميائياوت ليلها إل  نذلناتها األوليا ن   لس ادع ت وي، الليايا  الالستاااتيذيا

هايه  تعا و    " pyrolysis of hydrolysis" ال ،اس  للت لاع الماائي الت لاعتالياا  طااتااااتةا ا اللقلد 

  ي ع جمي   نلا  الليايا  الالستاتيذيا طما في دل  الليايا  الالستاتيذيا لمعال ا  نلاتاالاالد،ياا 

 والتي ط تذل  الد،  األة،ى نلاتالا س ادع ت وي،ها  ل"Multi layers" الدالاا 
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ك  اااا،ح أله  العمليا  التي  الفصللللل الثالثم  تضاااا  ت وي،   إ ادع مليا   تساااااله يضااااا

إ ادع الم،اد ت هيز الملاد الالستاتيذيا الا،  نلها  ونتلل ا مليا  نتع دع وترامع  لالالستاتي 

 الي،زل والاسيعل والد    و التيتيم الي.ع و ل وترمع نلظلنا الت مي ل و مليا  ت وي،ها

 

طسااااالا    في طعض األلياا  ،طذاال ونن.اااادل اا  إ اادع تا وي، الالستااااتيا  نعاا عتعتال، 

 إ اادع ا د ن  تاااايلااسيلهاا   يلجا كماا  لإ اادع التا وي، ،  وتالياا   ن المتلل اا  الم مل اا

ويدله  ليها  يضااااأ  الت وي، س ادعاألولية  الطريقة :ن   همها  ل"Recycling Models"الت وي،

الةااناا  وجلدعني  ةلاة ل  إالالستااااتيا  نيااياا  إ اادع والتي تها ا إل   الميذاانيذيلالتا وي، 

س ادع  الثانوية الطريقةطيلما يت  في   األتاااتاايللي  الا،   اويت  إ ادع ترااايله لاألتاااتاايا

الةانا الالستاتي  دو ال لدع األقع ن  اتاتة ا   إ ادع "Secondary Recycling Model"الت وي،

  نلا  الالستاتي  ن ط ي ةلتلت  ن   ق  والتيطتاتة انا  تتلاتا  ن  ةلاااه ال  ي ع األتااتايا  

  المتلافاا

 

كيميائيا    ،ياافهي  ل"Tertiary Recycling Model" س ادع الت وي، الثالثيةالطريقة  نا 

 و إنتا   لالملاد الذيميائياوت ليلها إل  نذلناتها األوليا ن   لس ادع ت وي، الليايا  الالستاااتيذيا

هايه  تعا و    " pyrolysis of hydrolysis" ال ،اس  للت لاع الماائي الت لاعتالياا  طااتااااتةا ا اللقلد 

  ي ع جمي   نلا  الليايا  الالستاتيذيا طما في دل  الليايا  الالستاتيذيا لمعال ا  نلاتاالاالد،ياا 

 والتي ط تذل  الد،  األة،ى نلاتالا س ادع ت وي،ها  ل"Multi layers" الدالاا 
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اتااااتةا ا  الليااياا   ل"Quaternary Recycling Model" الربلاعيلة طريقلةالطيلماا يت  في 

زنا  ت لستااتيادع ن  الداقا ال ،اسيا المة  ال،قه    ،يه نتا  الداقا  طتاات،داد و الالستااتيذيا 

 جهزع  تدلا  ت ال ،  ط لياي     ،   واتااااتةا انااانتراااااسا األك ، ال وتعا  هايه الد،يااا فيها 

  ألة،ىاالد،  ال سثا كما في الالستتي  ت وي، س ادع نعا ع ونع ا  

 

   ويمذ    لف،ة اتاااات مااسياا  ا يا ع تلف، الالستااااتيذياا الليااياا  تا وي،إ اادع  ا  مليا إ  

 ل  نة،جا  ونلات   مليا  إ ادع ت وي، الالستاااتي  آطا المرااا،و ا  ال.ااااي،ع  تتأتااا 

  ل ليي يزداد الدل   لاآلنلا اطتات ماسا  ن  وتع  ل ف،ادل  و   للمتتاساا  تالالك  والمتلتادا

 ال.اااالاا ياا الاداا اا  وكاافاا ال ا ي اال ال يااع نعظ  نلاالي ةاع في تا نلت ااتهاا يلناا طعا  يل ل و 

واألدوا    لواألنااطيا  لالميااه وة،ا ي  الملزلياالواني واأل لوال ااائا  لن اع المسط  لوالزسا ياا

  لوكاني،ا  الت.االي، لوهياكع وتلااايس  ال سجا  والاساااط  و جهزع الذماليلت، لال.اا يا

لاتا  كع المساتليا  اطقت.ااديا؛ تالال ااا،    كال، ل    ت   و إلخو جهزع ال،اديل والتليزيل     

    اطتت ماسا 

 

ك   ليال ا  الي.ااااع اتااااتع، ليا فا   ه  الليايا  الالستااااتيذيا  إ ادع الت وي، أل تاليا  يضااااا

  نلاد ترامعق   والتي لالبالسلتيكيالتغليف رقائق راتنجات  ت وي،  إ ادعتاليا  و املم  الراائعال

اتااتع،ا   ت  كما   "الماليا ادمل ال و ال راالا  " ل و الدسل الدالا ال لعمليا  نسااا  ع نضااافا

تي،في اط ل والالللي   إي يلي  الالللي ساتل ا  تع ليي  لالبالسلتيكية قواريرالت وي،   إ ادعتاليا  

الالستااااتيذياا المسااااتهلذاال   الاسي، الي الذ اافا  ك ، ال،اتل اا  المسااااتةا نا في إنتاا  ال لي ي إي  

التي يت    الاسي،ال ن %   95 ن   ك ، وتم عوةاااا المساتة نا في تعاليا المياهل والمرا،وطا ل 
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ك  اااا،ح أله  العمليا  التي  الفصللللل الثالثم  تضاااا  ت وي،   إ ادع مليا   تساااااله يضااااا

إ ادع الم،اد ت هيز الملاد الالستاتيذيا الا،  نلها  ونتلل ا مليا  نتع دع وترامع  لالالستاتي 

 الي،زل والاسيعل والد    و التيتيم الي.ع و ل وترمع نلظلنا الت مي ل و مليا  ت وي،ها

 

طسااااالا    في طعض األلياا  ،طذاال ونن.اااادل اا  إ اادع تا وي، الالستااااتيا  نعاا عتعتال، 

 إ اادع ا د ن  تاااايلااسيلهاا   يلجا كماا  لإ اادع التا وي، ،  وتالياا   ن المتلل اا  الم مل اا

ويدله  ليها  يضااااأ  الت وي، س ادعاألولية  الطريقة :ن   همها  ل"Recycling Models"الت وي،

الةااناا  وجلدعني  ةلاة ل  إالالستااااتيا  نيااياا  إ اادع والتي تها ا إل   الميذاانيذيلالتا وي، 

س ادع  الثانوية الطريقةطيلما يت  في   األتاااتاايللي  الا،   اويت  إ ادع ترااايله لاألتاااتاايا

الةانا الالستاتي  دو ال لدع األقع ن  اتاتة ا   إ ادع "Secondary Recycling Model"الت وي،

  نلا  الالستاتي  ن ط ي ةلتلت  ن   ق  والتيطتاتة انا  تتلاتا  ن  ةلاااه ال  ي ع األتااتايا  

  المتلافاا

 

كيميائيا    ،ياافهي  ل"Tertiary Recycling Model" س ادع الت وي، الثالثيةالطريقة  نا 

 و إنتا   لالملاد الذيميائياوت ليلها إل  نذلناتها األوليا ن   لس ادع ت وي، الليايا  الالستاااتيذيا

هايه  تعا و    " pyrolysis of hydrolysis" ال ،اس  للت لاع الماائي الت لاعتالياا  طااتااااتةا ا اللقلد 

  ي ع جمي   نلا  الليايا  الالستاتيذيا طما في دل  الليايا  الالستاتيذيا لمعال ا  نلاتاالاالد،ياا 

 والتي ط تذل  الد،  األة،ى نلاتالا س ادع ت وي،ها  ل"Multi layers" الدالاا 
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قع ن  كع ن  الالللي فيليع   ن  الالللي ط،وطيلي ل ونساالا  ت.ال إ ادع ت وي،هال واللساالا المتالايا 

 الذ افا  نلةيضكللسي ل والالللي إي يلي  

 

الالستتيذيا   الاسي،يا س الدل   ل  ساتل ا  الالللي إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  ال

كل ودل  وفه إل.اااال  24طل ل  ال،اتل ا   اللل يا ن ل وتتميز هيه 2017ا   نليل     تااالليا

جعلهاا ن   ناا  هل طاإنذاانياا إ اادع تا وي،هاال و طاانةياا  اتااااتهسك الدااقاا في  ملياا ت.ااااليعهاال و 

الالللي إي يلي  تي،     اللال لياي    الالستااااتيذياا الاسي،إنتاا  الفي  األولياا الميضاااالااالملاد 

يلما تم ع نلت ا  الالللي ط  % ن  الالستتي  المعاد ت وي،ه في طعض ال ولل 50في اط   ك ، ن  

 نسالا ضييلال نااسنا طالالللي إي يلي  تي،في اط   ت وي،ه  إي يلي   الي الذ افا المعاد

 

ك   الي.ااعهيا تد،   المعاد األلياف االصللطناعية األنلا  ال،ئيساايا ن  ط  إل  التع،يف يضااا

ياا س ل   الساااال  العاالمي ن  األليااا لياي ن  الالللي تااااتي،ي ل والالللي ط،وطيلي ل  تا وي،هاا

ك وفه إل.اااالا   ا   80اطاااادلا يا ال  ي ع طل ل   الاللليم ع ي ل و 2017نليل     تااالليا

سئيسااي في إنتا  المسط  والساا ادل   % نلهال والمسااتة نا طرااذع 70إي يلي  تي، في اط  ن ل 

% ن  ل   تاااال    5%ل طيلماا يم اع اللاايلل  للالي  25وتم اع  ليااا الالللي ط،وطيلي  ن ل 

   اطلياا اطادلا يا ال  ي ع 

 

إط     لياا  اللايلل ل لياا   تالا  ن    لياا الالللي ط،وطيلي   كال، تالا   ل  ال،ب  ن     

في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا طنةيا  كليا جمعهال  انترااسا األك ، هي اللايلل  تا اد 
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قع ن  كع ن  الالللي فيليع   ن  الالللي ط،وطيلي ل ونساالا  ت.ال إ ادع ت وي،هال واللساالا المتالايا 

 الذ افا  نلةيضكللسي ل والالللي إي يلي  

 

الالستتيذيا   الاسي،يا س الدل   ل  ساتل ا  الالللي إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  ال

كل ودل  وفه إل.اااال  24طل ل  ال،اتل ا   اللل يا ن ل وتتميز هيه 2017ا   نليل     تااالليا

جعلهاا ن   ناا  هل طاإنذاانياا إ اادع تا وي،هاال و طاانةياا  اتااااتهسك الدااقاا في  ملياا ت.ااااليعهاال و 

الالللي إي يلي  تي،     اللال لياي    الالستااااتيذياا الاسي،إنتاا  الفي  األولياا الميضاااالااالملاد 

يلما تم ع نلت ا  الالللي ط  % ن  الالستتي  المعاد ت وي،ه في طعض ال ولل 50في اط   ك ، ن  

 نسالا ضييلال نااسنا طالالللي إي يلي  تي،في اط   ت وي،ه  إي يلي   الي الذ افا المعاد

 

ك   الي.ااعهيا تد،   المعاد األلياف االصللطناعية األنلا  ال،ئيساايا ن  ط  إل  التع،يف يضااا

ياا س ل   الساااال  العاالمي ن  األليااا لياي ن  الالللي تااااتي،ي ل والالللي ط،وطيلي ل  تا وي،هاا

ك وفه إل.اااالا   ا   80اطاااادلا يا ال  ي ع طل ل   الاللليم ع ي ل و 2017نليل     تااالليا

سئيسااي في إنتا  المسط  والساا ادل   % نلهال والمسااتة نا طرااذع 70إي يلي  تي، في اط  ن ل 

% ن  ل   تاااال    5%ل طيلماا يم اع اللاايلل  للالي  25وتم اع  ليااا الالللي ط،وطيلي  ن ل 

   اطلياا اطادلا يا ال  ي ع 

 

إط     لياا  اللايلل ل لياا   تالا  ن    لياا الالللي ط،وطيلي   كال، تالا   ل  ال،ب  ن     

في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا طنةيا  كليا جمعهال  انترااسا األك ، هي اللايلل  تا اد 
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كل نلها وإ ادع ت وي،هال ةااااا  ل نا تذل  هلاك كميا  كالي،ع دل  نظ،اك لت انسااهال كما  و  نساااليا

    تااااعااس ساتل اا  اللاايلل  المعااد تا وي،هاا  ك ، سط ياا في األتاااالا ل ناااسناا طاأليااا الالللي 

 المعاد ت وي،ها  ي إتت،الللط،وطيلي ل وال

 

 طاسضااااافا إل  يت  دفلها في المذالا ل البولي فينيل كلوريد  نعظ  نلت ا طيلم ال ساتااااا    

العا ي  ن  اط تالااسا  والم اادي،  هلااك ل إط انلها  ةيااسا  التةلص ملياا  ال ،  والتي تعا   ل  

  نساااالالا  المراااذس  ال يليا ل وهي  ل   ه  "dioxins"  يلكسااايلااالاليييال نتي ا ت.اااا   ال 

لا ي اال ترااااماع  ملياا  إ اادع  فاإناه يت  اتااااتةا ا  تالياا  لالالييياااط تالااسا   ل  تلا  وللتالا  

فيها     الليايا  الالستااتيذيال وت ليلها إل  نساا ل  طاسضااافا  تي يت وال لالت وي، الميذانيذي

  " إ ادع اتاات.ااسح" نعال اا و ذيميائيا للي.ااع الذيميائي طما يساامى طإزالالت وي، الإل   ،  

 والسمل  األة،ى  لالذللس

 

ك ت   ألنلا   نتالا  اتالي ال هيهو    لكيماويات إلى البالسلللتيك تحويل ةتقنياتاااتع،ا   يضاااا

ت ليلها"  الليايا  “ تذساي،ليي يت  فيها  الت اس لن  دع ن  الاللليم،ا  لإلنتا   ل  المساتلى 

  في إنتا  قلاسي،تستة    ل  تاليع الم ال  ج ي علنلت ا   وليال  و وتيدا سنتا  ساتل ا    إل 

  تي،في اط   يلي إي الالللي 

 

تها ا   التيالعلمياا  واططتذااسا  هلد والم ااوط ل الع ي  ن  الهلااك كماا طيلام ال ساتااااا    

  لطع  جي  طراذع تأثي،هاإل  ت ساي  اللضا  الالييي اللات     الليايا  الالستاتيذيال ولذ  ل  يظه، 
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يلما تم ع نلت ا  الالللي ط  % ن  الالستتي  المعاد ت وي،ه في طعض ال ولل 50في اط   ك ، ن  

 نسالا ضييلال نااسنا طالالللي إي يلي  تي،في اط   ت وي،ه  إي يلي   الي الذ افا المعاد

 

ك   الي.ااعهيا تد،   المعاد األلياف االصللطناعية األنلا  ال،ئيساايا ن  ط  إل  التع،يف يضااا

ياا س ل   الساااال  العاالمي ن  األليااا لياي ن  الالللي تااااتي،ي ل والالللي ط،وطيلي ل  تا وي،هاا

ك وفه إل.اااالا   ا   80اطاااادلا يا ال  ي ع طل ل   الاللليم ع ي ل و 2017نليل     تااالليا

سئيسااي في إنتا  المسط  والساا ادل   % نلهال والمسااتة نا طرااذع 70إي يلي  تي، في اط  ن ل 

% ن  ل   تاااال    5%ل طيلماا يم اع اللاايلل  للالي  25وتم اع  ليااا الالللي ط،وطيلي  ن ل 

   اطلياا اطادلا يا ال  ي ع 

 

إط     لياا  اللايلل ل لياا   تالا  ن    لياا الالللي ط،وطيلي   كال، تالا   ل  ال،ب  ن     

في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا طنةيا  كليا جمعهال  انترااسا األك ، هي اللايلل  تا اد 
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  والتلسايه الملاتاالالوضا  المعايي،  إل هيا الراأ    فيوالترا،يعا    الساياتاا طعض تيتا، طيلما 

  لإ اادع التا وي،نلظلناا التا وي،ل وةدط ال م ل و نظماا الي،زل و ملياا  و ساااالساااالاا لالمسئ  

  ي ااد للللس يالا  األناع نعالدكا  ل  الالاال ي و    لليااياا  الالستااااتيا  االايماا المضااااافا زياادع و 

الا سع  ل  ت ليع   لهاطذتي،يا   إنتا و   لإ ادع ت وي، الالستاتي لد،  وتاليا   عونالادسا  نالتذ،

وبي،ها ن  اططتذاسا    الااطع للت لعل  الالستاتي  ال يل    و إنتا لإل  نذلناته اطوليا الالستاتي 

ت تا   التي و طذ افا  عالملترااا،الالستاااتيذيا  الليايا ن     إل  ال ته االتي  اواألط ا  الدملل 

  لتت لعتللا   ليلا إل  

 

اطتذ، ف،يه ن    ليي ،الدقيقة كيةيالبالسللت النفايات لجمع عائم سللياج ااملم تل  المالادسا  

تعتما   ل ن  الليااياا  الالستااااتيذياا الم يداا تلظيف جا يا  لم ااولاا  المهلا تااااي  في هلللا ا نظاا 

  قلاسي، ن المةتلياا الالستااااتيذياا الليااياا  الاد    م ل  اائ  تااااياا ت،كيا   في المالتذ،ع اليذ،ع

طأ  اد الم يدا  في الملجلدع األة،ى  الليايا  ن  وبي،ها ااي  و االذا   كياس طستاتيذيالو 

 ال قياا الالستاتيذيا الليايا  طكترااا ج ي ع  ،ياا اطتذاس ن  العلمال ن  ف،يه تمذ كما   كالي،ع 

  ل  عتما ت ل والم يداا  لال ااسا فين   1إل   ناايذ،ونت، 20 طي ناا  ل اانهاا  ت،اوحت  التي

ن مل ا  تمذلم  ون  جان   ة،    "Dye Nile Red" نيلي أحمرالصلب   ااالغ يسام  اتاتة ا 

  ي،زهت  إنزيم  مع  لتدلي، ج ي ع  ،ياا اكتراااا ن     2016 ا   فين   لمال األليال ال قياا  

المساااتة   في إنتا    له الا سع  ل  تذساااي، نيايا  الالللي إي لي  تي، في اط  الالذتي،يا  نلا   ل 

ن   إل  نذلناته األوليا   هاوت ليللدا  اطتااتة ا  اللال  المسااتهلذا  قلاسي، المياه الالستااتيذيا 

ج ي ع   اذي ي  ل  ن ل يتيى إنذانيا اتتة ا  هيه المذلنا  في إنتا  قلاسي، طستت الملاد الذيماويال 

  ط طك  تااا ال  96ةسل التةلص ن  تل  اللل يا ن  الليايا    ن  اللهايا في الالذتي،يا تل  لتتمذ 

  الداليعا في تت لعل السللا  ن  نيا    ع ن 

ي
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  والتلسايه الملاتاالالوضا  المعايي،  إل هيا الراأ    فيوالترا،يعا    الساياتاا طعض تيتا، طيلما 

  لإ اادع التا وي،نلظلناا التا وي،ل وةدط ال م ل و نظماا الي،زل و ملياا  و ساااالساااالاا لالمسئ  

  ي ااد للللس يالا  األناع نعالدكا  ل  الالاال ي و    لليااياا  الالستااااتيا  االايماا المضااااافا زياادع و 

الا سع  ل  ت ليع   لهاطذتي،يا   إنتا و   لإ ادع ت وي، الالستاتي لد،  وتاليا   عونالادسا  نالتذ،

وبي،ها ن  اططتذاسا    الااطع للت لعل  الالستاتي  ال يل    و إنتا لإل  نذلناته اطوليا الالستاتي 

ت تا   التي و طذ افا  عالملترااا،الالستاااتيذيا  الليايا ن     إل  ال ته االتي  اواألط ا  الدملل 

  لتت لعتللا   ليلا إل  

 

اطتذ، ف،يه ن    ليي ،الدقيقة كيةيالبالسللت النفايات لجمع عائم سللياج ااملم تل  المالادسا  

تعتما   ل ن  الليااياا  الالستااااتيذياا الم يداا تلظيف جا يا  لم ااولاا  المهلا تااااي  في هلللا ا نظاا 

  قلاسي، ن المةتلياا الالستااااتيذياا الليااياا  الاد    م ل  اائ  تااااياا ت،كيا   في المالتذ،ع اليذ،ع

طأ  اد الم يدا  في الملجلدع األة،ى  الليايا  ن  وبي،ها ااي  و االذا   كياس طستاتيذيالو 

 ال قياا الالستاتيذيا الليايا  طكترااا ج ي ع  ،ياا اطتذاس ن  العلمال ن  ف،يه تمذ كما   كالي،ع 

  ل  عتما ت ل والم يداا  لال ااسا فين   1إل   ناايذ،ونت، 20 طي ناا  ل اانهاا  ت،اوحت  التي

ن مل ا  تمذلم  ون  جان   ة،    "Dye Nile Red" نيلي أحمرالصلب   ااالغ يسام  اتاتة ا 

  ي،زهت  إنزيم  مع  لتدلي، ج ي ع  ،ياا اكتراااا ن     2016 ا   فين   لمال األليال ال قياا  

المساااتة   في إنتا    له الا سع  ل  تذساااي، نيايا  الالللي إي لي  تي، في اط  الالذتي،يا  نلا   ل 

ن   إل  نذلناته األوليا   هاوت ليللدا  اطتااتة ا  اللال  المسااتهلذا  قلاسي، المياه الالستااتيذيا 

ج ي ع   اذي ي  ل  ن ل يتيى إنذانيا اتتة ا  هيه المذلنا  في إنتا  قلاسي، طستت الملاد الذيماويال 

  ط طك  تااا ال  96ةسل التةلص ن  تل  اللل يا ن  الليايا    ن  اللهايا في الالذتي،يا تل  لتتمذ 

  الداليعا في تت لعل السللا  ن  نيا    ع ن 
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يةتلف تعانع ال ول ن  نيهل  الليايا  الالستاااتيذا لسااا  س يا كع دولا ليي ت،اها  و ةي،اك 

ك طعض ال ول  ك  اليا تااع، نلاف  نااطع إتااتي،اد تل  الليايا  ن   ل ف  وآة،ى  ل  اتااتع اد ل طيييا

 ال ول طعض لت اسب اتاتع،ا الفصلل الرابع  تلاولفا  ليا    وإ ادع ت وي،هانةتلف دول العال  

والتي  داسع الليايا  الالستااتيذيا وإ ادع ت وي،هال والت اطي، السزنا التي  ق،تها لللقايا نلهال إ في

    الضاااسع   و لتاليع اآلثاس الاليييا المةتليالالادا ا    اللات ا ن كميا الليايا   ته ا إنا لل   ن 

ال ا  ن  الليااياا  التي تتالعهاا  ا د ن  دول العاال  وةااااااااا دول اطت ااد  تضاااام  تا اطي، ت و 

 ن،ا    د زيادع طه ا الالستاااتيذيا للملت ا   فضاااع ت.اااميما    ادنالادسا  ساألوسوطيل 

 ل و ال.اسطا المتانا وزيادع الالستاتيذيال الملت ا  في  الضااسع الملاد نسا  وةيض الت وي،  إ ادع

م  المه     نلظ،  فا لاي األة،ى  وإنتاا  نلت اا  لهاا الاا سع  ل  الت لاعل وبي،هاا ن  التا اطي، 

وت ا يا  الم ااط    لإل  اسج،الا  التي تتةايهاا  و تةدط لهاا الا ول لمل  الليااياا  الالستااااتيذياا

  اطتتلتاجا  والتلايا ط  واةتتمم ال ساتاالتي تتدل  زيادع ال هلد  
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  والتلسايه الملاتاالالوضا  المعايي،  إل هيا الراأ    فيوالترا،يعا    الساياتاا طعض تيتا، طيلما 
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الا سع  ل  ت ليع   لهاطذتي،يا   إنتا و   لإ ادع ت وي، الالستاتي لد،  وتاليا   عونالادسا  نالتذ،

وبي،ها ن  اططتذاسا    الااطع للت لعل  الالستاتي  ال يل    و إنتا لإل  نذلناته اطوليا الالستاتي 

ت تا   التي و طذ افا  عالملترااا،الالستاااتيذيا  الليايا ن     إل  ال ته االتي  اواألط ا  الدملل 

  لتت لعتللا   ليلا إل  

 

اطتذ، ف،يه ن    ليي ،الدقيقة كيةيالبالسللت النفايات لجمع عائم سللياج ااملم تل  المالادسا  

تعتما   ل ن  الليااياا  الالستااااتيذياا الم يداا تلظيف جا يا  لم ااولاا  المهلا تااااي  في هلللا ا نظاا 

  قلاسي، ن المةتلياا الالستااااتيذياا الليااياا  الاد    م ل  اائ  تااااياا ت،كيا   في المالتذ،ع اليذ،ع

طأ  اد الم يدا  في الملجلدع األة،ى  الليايا  ن  وبي،ها ااي  و االذا   كياس طستاتيذيالو 

 ال قياا الالستاتيذيا الليايا  طكترااا ج ي ع  ،ياا اطتذاس ن  العلمال ن  ف،يه تمذ كما   كالي،ع 

  ل  عتما ت ل والم يداا  لال ااسا فين   1إل   ناايذ،ونت، 20 طي ناا  ل اانهاا  ت،اوحت  التي

ن مل ا  تمذلم  ون  جان   ة،    "Dye Nile Red" نيلي أحمرالصلب   ااالغ يسام  اتاتة ا 

  ي،زهت  إنزيم  مع  لتدلي، ج ي ع  ،ياا اكتراااا ن     2016 ا   فين   لمال األليال ال قياا  

المساااتة   في إنتا    له الا سع  ل  تذساااي، نيايا  الالللي إي لي  تي، في اط  الالذتي،يا  نلا   ل 

ن   إل  نذلناته األوليا   هاوت ليللدا  اطتااتة ا  اللال  المسااتهلذا  قلاسي، المياه الالستااتيذيا 

ج ي ع   اذي ي  ل  ن ل يتيى إنذانيا اتتة ا  هيه المذلنا  في إنتا  قلاسي، طستت الملاد الذيماويال 

  ط طك  تااا ال  96ةسل التةلص ن  تل  اللل يا ن  الليايا    ن  اللهايا في الالذتي،يا تل  لتتمذ 
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 األول الفصل

 وخواصها تصنيفها البالستيكية،المواد  

 تصنيعها وطرق
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

   األول الفصل

 تصنيعها وطرقخواصها  و  ، تصنيفها البالستيكية المواد

 تمهيد. 1

ك  ايع، نا  و  الاللليم،ا ل  و  الالستاااتي    ت.ل  الا يا نااالاد     الاسع طالل ائ ل  يضا

  الملت ا  دةلم وق  نةتليا  االس في تراذيلها يمذ  ليليال  و  لبازيا  و  طت،وليال ن.اادس ن 

  ب،ا  في الستاتيذياال ملت ا ال تساتة   ليي لالمعااا،ع لياتلا نلالي  ات  في الالستاتيذيا

  والداليال وال.االا يال الملزليال األدوا  ت.االي  في سئيسااي نذل   نها كما والتاليفل التعاليال

ك   تهمم كما لوالدائ،ا   الساياسا ل واالا ا والملسالجا ل والزسا يال  الداقا  إنتا  في  يضا

 إنتا  ول ا  نذلنا   ه   ل  الضااالئيا الةسيا إنتا  في الالستاااتي  يساااتة   ليي المت  دعل

  ال،ياح ن  الداقا إنتا  سطيلا ل ت  ز انف إنتا  فيو  الرمسيال الداقا

  ن ع  ااالالكا ليذل  الالستااتي  ن  نتع دع  نلا  تدلي،و  إنتا ل في التالي التا    تااا   كما

ا  و  اليلطدل   ي مذ  كما  نتع دع طأللا   و  لالالللسع ن ع لل ال   ي   و  لا اايا و   لالاد  ن ع  هراا 

   لها ل.، ط نةتليا طأ ذال ترذيله ويمذ  الالكال  و  ندا يكا الالستتي  يذل    

   نلا  نعظ     هي هنراكل و كال،  ه  ن  فإ  الالستتي  وفلائ  لنميزا  ن  ،ب ال  ل 

  الالستاتيذيا الليايا  ن  التةلص ا ليا   ااال مو  للت لعل ج اك   ليع وقم إل   تا ي  الالستاتي 

  سئيسيكا واقت.اديا لطيييكا قلاكا تسال  نرذلا

"اتالبوليمر " البالستيك تركيب .

  لالالستااتي  نادع اةت،ا  قالع  راا،  الساااط  الا،  في يسااتة   كا  ق ي  ن.اادلى الالستااتي 

 التي الملاد للااف تساتة   كانم التي  "Plastikos" طستاتيذلس ليلنانياا الذلما ن  نراته وهل 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

or oldedM " قلال  هييا  ل  طال ،اسع والتراااذع الاللالال  ل   الا سع  و  الاللالال ةااااايا لها

oldingM for itF"ك  وتستة   ل   (1ل2) الل ائ   و  الاللليم،ا  للاف الالستتي  كلما لاليا

  المترااطها الملاد ن  لعائلا تع،ييا   و  ن.ادل ا  ثس  والاللليم،ا  والالستاتي ل الل ائ ل

ك  تةتلف ولذلهاا العاا ل نظه،هاا في   ن.اااادلى    ن ا  ونذلنااتهاال ت،كيالهاا لياي ن  كالي،اك  اةتسفاا

  وكالي،عل اااي،ع جزييا  ن  تتذل  التي الملاد لعائلا  ،طيا تساميا هل  "الل ائ " وجمعها ل يلا

  وتتميز كليهمال  و  طالضااط  و  طالتساةي ل لتراذيعا طااطليا نلها اطتاتعمال راائعاال األنلا  وتتميز

 اتااا    دتها التي هي لاةالة  هيه فإ  ليا والسااا  ل لال ليو  لسنضااااا ل وقاطليتها طليلنتها

  الل ائ  

  انضاااادم  إدا طأنها تتميز التي الملادل ن  العائلا للي  إن ليزيا تساااميا فهل  الالستاااتي   نا

 التي هي الةااااايا هيه ولعع المعاد ل ن   ك ، طساااهللا   اااذالها تتاي، طالع تااا الم  و  طالع

  ث،  إدا  عالماد  اذع تايي، يعلي وهل   "لPlasticلذلما" الت،جما وهل  "الالستاتي "ل  تا   كساالتها

ك  كالي،ع قلع  ليها  نساليا

  ن  تتذل  التي الملاد يعلي وهل  لالملاد ن  العاائلاا للي  العلمي تاااا اط هفهل  الاللليم،  ناا

  نل اا  يلجا   " Monomer" طاالمليم، تع،ا والتي لال.اااااي،ع األجزال ن  كالي، ن   ا يا 

  الداليعي المداا  ن اع "الداليعياا الاللليم،ا " الداليعياا اللا ائ  وهماا اللا ائ ل ن   تااااااتااااياا 

ك  األك ، وهل  ال اني اللل   نا الداليعي  وال.ااامغ   يدله والتي الم.ااالعا الل ائ  وهل  اتاااتة انا

  Polymers Synthetic" (3)" اطادلا يا المةلاا الل ائ  ن.دلى ت اوزاك   ليها
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or oldedM " قلال  هييا  ل  طال ،اسع والتراااذع الاللالال  ل   الا سع  و  الاللالال ةااااايا لها

oldingM for itF"ك  وتستة   ل   (1ل2) الل ائ   و  الاللليم،ا  للاف الالستتي  كلما لاليا

  المترااطها الملاد ن  لعائلا تع،ييا   و  ن.ادل ا  ثس  والاللليم،ا  والالستاتي ل الل ائ ل

ك  تةتلف ولذلهاا العاا ل نظه،هاا في   ن.اااادلى    ن ا  ونذلنااتهاال ت،كيالهاا لياي ن  كالي،اك  اةتسفاا

  وكالي،عل اااي،ع جزييا  ن  تتذل  التي الملاد لعائلا  ،طيا تساميا هل  "الل ائ " وجمعها ل يلا

  وتتميز كليهمال  و  طالضااط  و  طالتساةي ل لتراذيعا طااطليا نلها اطتاتعمال راائعاال األنلا  وتتميز

 اتااا    دتها التي هي لاةالة  هيه فإ  ليا والسااا  ل لال ليو  لسنضااااا ل وقاطليتها طليلنتها

  الل ائ  

  انضاااادم  إدا طأنها تتميز التي الملادل ن  العائلا للي  إن ليزيا تساااميا فهل  الالستاااتي   نا

 التي هي الةااااايا هيه ولعع المعاد ل ن   ك ، طساااهللا   اااذالها تتاي، طالع تااا الم  و  طالع

  ث،  إدا  عالماد  اذع تايي، يعلي وهل   "لPlasticلذلما" الت،جما وهل  "الالستاتي "ل  تا   كساالتها

ك  كالي،ع قلع  ليها  نساليا

  ن  تتذل  التي الملاد يعلي وهل  لالملاد ن  العاائلاا للي  العلمي تاااا اط هفهل  الاللليم،  ناا

  نل اا  يلجا   " Monomer" طاالمليم، تع،ا والتي لال.اااااي،ع األجزال ن  كالي، ن   ا يا 

  الداليعي المداا  ن اع "الداليعياا الاللليم،ا " الداليعياا اللا ائ  وهماا اللا ائ ل ن   تااااااتااااياا 

ك  األك ، وهل  ال اني اللل   نا الداليعي  وال.ااامغ   يدله والتي الم.ااالعا الل ائ  وهل  اتاااتة انا

  Polymers Synthetic" (3)" اطادلا يا المةلاا الل ائ  ن.دلى ت اوزاك   ليها
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  تاريخية خلفية .

 تشلللللارلز " العاال  قاا   لا ناا 1833  اا  إل  (لاللليم،ا ا) اللا ائ  اكتراااااا سيخاتا  ي،ج 

  جون"  العال  ها ج، التي التدلسا  تالعته لطالذال،يم الداليعي المدا  تاساااايا طعمليا  "جوديير

 "لCelluloid" الساليللي  نادع  ل  األن،يذيا المت  ع اللطيا  في  6818  ا  في "هيات ويزلي

  لعالا ك،ا  ت.ااالي  في المساااتة    العا  اتاااتال ال طه ا الت اس ل اللدا   ل   نت م  والتي

 واقت.ا، المدللبل طالراذع لتراذيلها  قلال  في ااالها يمذ   ل   المادع هيه    إط ل هاط  الاللياسدو 

 و فس  الساياسا ل لللافي ال اةلي الهيذع االا ا في اتاتة نم هسقائ   اذع في  ليها ال .الل

   المت ،كا ال،تل 

  طستاتيذي نلت   ول "ل بايكالند هندريك ليو" العال   نت   ل نا ""الالذاطيم نادع اكترااا ت 

  فلسناالا هيا )الييلللياا ( – الييللل طستااااتيا   ل  وال .اااالل ل اليلسناالا هيا  ن  الييللل طمز 

"Phenolicsال اياي اطكترااااا وا تال،  اط اااتعالل ااااعالا الستاااتيذياال ملادال ن  وهي  "ل  

  نلاد ل.اال  ال،ئيساايا الل ائ  ن   المادع هيه  اااال م  (4)  7190  ا  في دل  وكا  للالستااتي 

  اطاادلا يال األلياا وتدلي، إنتا  دل  تال  نا وتا، ا    لل ،اسع  اليا نااونا دا  ونلت ا 

    (5) 1911  ا  في ال.لا يل ال ،ي،و 

  ا  وت  ي اك  لالزنا  ن  ق،  للالي نلي الاللليم،ا  لعلل  المله يا  ال ساتاااا ط    وق  هيا

  الاللليم،ا ل تع،يف طإ ادع  ل"Staudinger Herman"سلتودنجر هيرمان"  العال  قيا  ن  ل1919

  ط،واطط الالعض طعضها ن  ت،تالط  ليلا جزييا  ن  تتذل  العاليا ال زيييا الذتلا ن،كالا  طأنها

    (5ل6) تساهميا

كل تدلساك  الماضاي  الا،   را،يليا   اه      سثيلا ال في التدلس هيا تسااس  لي  في طدييا

 وضاااا     طعا  دلا  وكاا  للاللليم،ا ل الاللاائياا ال.اااايااا نيهل  نع،فاا طعا  سطعيلياا اطو 
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or oldedM " قلال  هييا  ل  طال ،اسع والتراااذع الاللالال  ل   الا سع  و  الاللالال ةااااايا لها

oldingM for itF"ك  وتستة   ل   (1ل2) الل ائ   و  الاللليم،ا  للاف الالستتي  كلما لاليا

  المترااطها الملاد ن  لعائلا تع،ييا   و  ن.ادل ا  ثس  والاللليم،ا  والالستاتي ل الل ائ ل

ك  تةتلف ولذلهاا العاا ل نظه،هاا في   ن.اااادلى    ن ا  ونذلنااتهاال ت،كيالهاا لياي ن  كالي،اك  اةتسفاا

  وكالي،عل اااي،ع جزييا  ن  تتذل  التي الملاد لعائلا  ،طيا تساميا هل  "الل ائ " وجمعها ل يلا

  وتتميز كليهمال  و  طالضااط  و  طالتساةي ل لتراذيعا طااطليا نلها اطتاتعمال راائعاال األنلا  وتتميز

 اتااا    دتها التي هي لاةالة  هيه فإ  ليا والسااا  ل لال ليو  لسنضااااا ل وقاطليتها طليلنتها

  الل ائ  

  انضاااادم  إدا طأنها تتميز التي الملادل ن  العائلا للي  إن ليزيا تساااميا فهل  الالستاااتي   نا

 التي هي الةااااايا هيه ولعع المعاد ل ن   ك ، طساااهللا   اااذالها تتاي، طالع تااا الم  و  طالع

  ث،  إدا  عالماد  اذع تايي، يعلي وهل   "لPlasticلذلما" الت،جما وهل  "الالستاتي "ل  تا   كساالتها

ك  كالي،ع قلع  ليها  نساليا

  ن  تتذل  التي الملاد يعلي وهل  لالملاد ن  العاائلاا للي  العلمي تاااا اط هفهل  الاللليم،  ناا

  نل اا  يلجا   " Monomer" طاالمليم، تع،ا والتي لال.اااااي،ع األجزال ن  كالي، ن   ا يا 

  الداليعي المداا  ن اع "الداليعياا الاللليم،ا " الداليعياا اللا ائ  وهماا اللا ائ ل ن   تااااااتااااياا 

ك  األك ، وهل  ال اني اللل   نا الداليعي  وال.ااامغ   يدله والتي الم.ااالعا الل ائ  وهل  اتاااتة انا

  Polymers Synthetic" (3)" اطادلا يا المةلاا الل ائ  ن.دلى ت اوزاك   ليها
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  ن  تتذل  الاللليم،ا  طأ   وضاااا ام والتي الاللليم،ا ل  ل  في األول  نظ،يتاه "سللللتودنجر"

 تاااه  كما  (4) للااايها  -Macromolecule -"كالي، جزئ" ن.اادلى و  له ضااةمال جزييا 

  الاللليم،ا  ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في "نايلون كاروثرز"  العال  اااكتراا  كالي، طرااذع

Condensation " طالتذ يف  و   "لPolymerization Addition" طاسضاافا الاللم،ع طد،ياا تالال

Polymerizationك نست  الت.ليف هيا ونازال "ل     اط لت  ة نا

 فه  ن  نذلم ج ي ع تاليا  طتذ، ا   لي  اونتسلا تااا،يعا تدلسا  الالستاااتي  ل   تدلس

  ن سااالال ةلاة دا  طستاااتيذيا نلاد إنتا  في  تااااه  نما  فضاااعل طراااذع الاللليم،ا   اليعا

  الالستااااتيذيا الملت ا     اد في هائع نمل   1950 إل   1925 ن  اليت،ع  ااااه   كما  ونتلل ا

  ،ي ي تاااات  الاللليو  لاطك،يليا  ساتل اا  إنتاا  ت  لياي الت ااس ل اللداا   ل  إنتااجهاا ن ى التيو 

ك   نت مو  لالملزليا واألدوا  لالتعاليا ونلاد لاط يال لع  إنتا  في المسااااتة     ساتل ا   يضااااا

    األاالاغ إنتا و  الالستتيذيال  الا األ سنتا  الميسني 

 الملاد  ه  ن  يع  والي  ال انيال العالميا ال ،ب فت،ع ةسل إي يلي  الالللي وإنتا  اكترااا ت 

  ال ،طيا واألجهزع المع ا ل تدالياا  في اليت،ع تل  ةسل اتااتة انه وت  العال ل في الالستااتيذيا

  ال ،اسيال إتاات،ا  الالللي ساتل ا  وإنتا  تدلي، ت  كما لسال،ادا لذاطس   ازلا مادعك ةااااا

ك  تستة   والتي  العسذ،يا  الالاسب طلال في لاليا

  وتدلي، اكتراااا طع  ج ي ع نلت ا  تدلي،  ت  كما لكالي،اك  تدلساك  الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  ت،تي    ل   الا سع في  تاه  نما "لناتا جوليو"و  "لزيغلر كارل"  ن  كع قالع  ن   ال يازع العلانع

    نتة..ا طلليم،ا  وإنتا  ت.مي   له نت  للاللليم،ا  ال زييي الت،كي 

ا الماضاااي الا،  ن  الةمسااايليا  فت،ع  اااه     الملت ا  ن  ن مل ا وإنتا  تدلس  يضاااك

 " Thermoplastics Engineering" الهل تااي ال ،اس  الالستااتي  طاتاا  والمع،وفا الالستااتيذيا
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  ن  تتذل  الاللليم،ا  طأ   وضاااا ام والتي الاللليم،ا ل  ل  في األول  نظ،يتاه "سللللتودنجر"

 تاااه  كما  (4) للااايها  -Macromolecule -"كالي، جزئ" ن.اادلى و  له ضااةمال جزييا 

  الاللليم،ا  ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في "نايلون كاروثرز"  العال  اااكتراا  كالي، طرااذع

Condensation " طالتذ يف  و   "لPolymerization Addition" طاسضاافا الاللم،ع طد،ياا تالال

Polymerizationك نست  الت.ليف هيا ونازال "ل     اط لت  ة نا

 فه  ن  نذلم ج ي ع تاليا  طتذ، ا   لي  اونتسلا تااا،يعا تدلسا  الالستاااتي  ل   تدلس

  ن سااالال ةلاة دا  طستاااتيذيا نلاد إنتا  في  تااااه  نما  فضاااعل طراااذع الاللليم،ا   اليعا

  الالستااااتيذيا الملت ا     اد في هائع نمل   1950 إل   1925 ن  اليت،ع  ااااه   كما  ونتلل ا

  ،ي ي تاااات  الاللليو  لاطك،يليا  ساتل اا  إنتاا  ت  لياي الت ااس ل اللداا   ل  إنتااجهاا ن ى التيو 

ك   نت مو  لالملزليا واألدوا  لالتعاليا ونلاد لاط يال لع  إنتا  في المسااااتة     ساتل ا   يضااااا

    األاالاغ إنتا و  الالستتيذيال  الا األ سنتا  الميسني 

 الملاد  ه  ن  يع  والي  ال انيال العالميا ال ،ب فت،ع ةسل إي يلي  الالللي وإنتا  اكترااا ت 

  ال ،طيا واألجهزع المع ا ل تدالياا  في اليت،ع تل  ةسل اتااتة انه وت  العال ل في الالستااتيذيا

  ال ،اسيال إتاات،ا  الالللي ساتل ا  وإنتا  تدلي، ت  كما لسال،ادا لذاطس   ازلا مادعك ةااااا

ك  تستة   والتي  العسذ،يا  الالاسب طلال في لاليا

  وتدلي، اكتراااا طع  ج ي ع نلت ا  تدلي،  ت  كما لكالي،اك  تدلساك  الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  ت،تي    ل   الا سع في  تاه  نما "لناتا جوليو"و  "لزيغلر كارل"  ن  كع قالع  ن   ال يازع العلانع

    نتة..ا طلليم،ا  وإنتا  ت.مي   له نت  للاللليم،ا  ال زييي الت،كي 

ا الماضاااي الا،  ن  الةمسااايليا  فت،ع  اااه     الملت ا  ن  ن مل ا وإنتا  تدلس  يضاااك

 " Thermoplastics Engineering" الهل تااي ال ،اس  الالستااتي  طاتاا  والمع،وفا الالستااتيذيا
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  ني ل  اللليوال الييللكسااايلو  اللايلل ل إل  طاسضاااافا "لك،طلنا  الالللي" و  "لاألتااايتال" ن ع

    تليل  والالللي لالييليلي ( ) كسي  اللليوال

  ج ي ع طستاتيذيا نلاد وإنتا  لإدةال الماضاي الا،  وتاالعيليا  تاتيليا  فت،ع  اه   طيلما

  وقد  للسااياسا ل الةاسجيا المذلنا  إنتا  في والمسااتة نا ال ،اسيال تاات،إ يالللال ل ائ  ن ع

 الحراري البالساااااتيا  جوإنتاا ”، Resins Nitrile" اللت،ياع ساتل اا  وإنتاا  لالاسي،وال الايااسل

"Plastic Temperature High” ل  الا سع تتدلا  التي الالستااااتيذياا الملت اا  نتدلالاا  لتلبياة  

  لإي ، طللي تااليل و  فيليعل الالللي كال،يتي  ن ع ل اليا ل،اسع دسجا  في نسااتم، طرااذع العمع

    الدي،ا  الا ا  نتدلالا  لتلاليا الال ايا في اممم والتي

  ون ا دع نعيلاا ةلاة دا  جا يا عل طلليم،ا  وت.اااامي  تدلي، ت  األةي،ع السااااللا  في

ك    الالستاتي  ن ع لنميزع ةلاة وإكسااطها ةلاااها ت ساي  ن  التالي يا الاللليم،ا  ترااله نساالاا

  فضااع ليه  نتي ا دل  وكا   ل"Foams" وال،باوى ال.االا يل والمدا  واأللياال ال.اال ل

  نلةيضااااا جا يا ع نلنيم،ا  وتلاف، لوةلااااااه الاللليم،  "Structure" ت،كيا  طي  للعسقاا 

ك  التذليا  .ل ي ا طلم،ع تاليا  إدةال نتي ا و يضا

 

 " اتالبوليمر" البالستيك تصنيع .3.1

ةدلع ط ل التيا ع   تااتايا وهي: ثس  ةدلا  الالستاتي  ةسل    و ت.الي اللم،ع التت   مليا 

"Initiation"  و اللمل  لتذاث،اةدلع و ل  "Propagation  "  ل ويت  فيها تذل  السالسالا الاللليمي،يا

اسنهاال وهي ةدلع  الةدلع ال اال ااث  تاأتي ل اللاانياال وطا ل تذااث، الساااالساااالاا الاللليم،ياا

"Termination"ع  ،  سئيسيا    هلاك  ل ويت  فيها اكتمال طلال الاللليم، وإنهال تيا ع الاللم،ع  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  ن  تتذل  الاللليم،ا  طأ   وضاااا ام والتي الاللليم،ا ل  ل  في األول  نظ،يتاه "سللللتودنجر"

 تاااه  كما  (4) للااايها  -Macromolecule -"كالي، جزئ" ن.اادلى و  له ضااةمال جزييا 

  الاللليم،ا  ت.االي  و ،ياا  اليعا تلضاايى في "نايلون كاروثرز"  العال  اااكتراا  كالي، طرااذع

Condensation " طالتذ يف  و   "لPolymerization Addition" طاسضاافا الاللم،ع طد،ياا تالال

Polymerizationك نست  الت.ليف هيا ونازال "ل     اط لت  ة نا

 فه  ن  نذلم ج ي ع تاليا  طتذ، ا   لي  اونتسلا تااا،يعا تدلسا  الالستاااتي  ل   تدلس

  ن سااالال ةلاة دا  طستاااتيذيا نلاد إنتا  في  تااااه  نما  فضاااعل طراااذع الاللليم،ا   اليعا

  الالستااااتيذيا الملت ا     اد في هائع نمل   1950 إل   1925 ن  اليت،ع  ااااه   كما  ونتلل ا

  ،ي ي تاااات  الاللليو  لاطك،يليا  ساتل اا  إنتاا  ت  لياي الت ااس ل اللداا   ل  إنتااجهاا ن ى التيو 

ك   نت مو  لالملزليا واألدوا  لالتعاليا ونلاد لاط يال لع  إنتا  في المسااااتة     ساتل ا   يضااااا

    األاالاغ إنتا و  الالستتيذيال  الا األ سنتا  الميسني 

 الملاد  ه  ن  يع  والي  ال انيال العالميا ال ،ب فت،ع ةسل إي يلي  الالللي وإنتا  اكترااا ت 

  ال ،طيا واألجهزع المع ا ل تدالياا  في اليت،ع تل  ةسل اتااتة انه وت  العال ل في الالستااتيذيا

  ال ،اسيال إتاات،ا  الالللي ساتل ا  وإنتا  تدلي، ت  كما لسال،ادا لذاطس   ازلا مادعك ةااااا

ك  تستة   والتي  العسذ،يا  الالاسب طلال في لاليا

  وتدلي، اكتراااا طع  ج ي ع نلت ا  تدلي،  ت  كما لكالي،اك  تدلساك  الالستااتيذيا الملاد  ااه  

  ت،تي    ل   الا سع في  تاه  نما "لناتا جوليو"و  "لزيغلر كارل"  ن  كع قالع  ن   ال يازع العلانع

    نتة..ا طلليم،ا  وإنتا  ت.مي   له نت  للاللليم،ا  ال زييي الت،كي 

ا الماضاااي الا،  ن  الةمسااايليا  فت،ع  اااه     الملت ا  ن  ن مل ا وإنتا  تدلس  يضاااك

 " Thermoplastics Engineering" الهل تااي ال ،اس  الالستااتي  طاتاا  والمع،وفا الالستااتيذيا
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"ل و ،يااا الاللم،ع Polymerization Addition ،يااا الاللم،ع طااسضااااافاا " للاللم،عل و همهاا

 " Polymerization Condensationطالتذ يف "

 

 . البلمرة باإلضافة1.3.1

  ل  و طةاس"Emulsion"تالال   ل   اذع ن لللل  و نسات ل    الملنيم،ايت  فيها إضاافا  

ك   ي " المتذ،سع ن ع الملن Unitsاللل ا  "الاللليم، اللات  له ني  األة،ل ويذل  وال  تلل  م، تمانا

الللي  وال لالالللي تاااتي،ي ل والالللي  ك،يللنيت،يعل و الالللي إي يلي  إنتا هيه الد،ياال ون   ن لا 

   نةدط  ،ياا طلم،ع نلنيم، اسي يلي (1الرذع )يالي   الللي كللسي  فيليع الو  لني إك،يس ني يع 

    في ال الا الاازيا سنتا  الالللي إي يلي 
 الغازية إلنتاج البولي إيثيلين الحالة في  ناإليثيلي مري مونلمرة طريقة ب مخطط : (1الشكل )
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"ل و ،يااا الاللم،ع Polymerization Addition ،يااا الاللم،ع طااسضااااافاا " للاللم،عل و همهاا

 " Polymerization Condensationطالتذ يف "

 

 . البلمرة باإلضافة1.3.1

  ل  و طةاس"Emulsion"تالال   ل   اذع ن لللل  و نسات ل    الملنيم،ايت  فيها إضاافا  

ك   ي " المتذ،سع ن ع الملن Unitsاللل ا  "الاللليم، اللات  له ني  األة،ل ويذل  وال  تلل  م، تمانا

الللي  وال لالالللي تاااتي،ي ل والالللي  ك،يللنيت،يعل و الالللي إي يلي  إنتا هيه الد،ياال ون   ن لا 

   نةدط  ،ياا طلم،ع نلنيم، اسي يلي (1الرذع )يالي   الللي كللسي  فيليع الو  لني إك،يس ني يع 

    في ال الا الاازيا سنتا  الالللي إي يلي 
 الغازية إلنتاج البولي إيثيلين الحالة في  ناإليثيلي مري مونلمرة طريقة ب مخطط : (1الشكل )
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الاللم،ع  فيهاا نزي يتذل   ناا في لاالاا إضااااافاا الملنيم،ا   ل   ااااذاع نساااات لالاا ل 

وتذل     ل"Emulsifying Agent"و انع اتاات سب  اللكالم نتراااس طاالمساات لالا ن  اللتااط 

 اادع  ل   ااااذاع جساااايماا  ب،وياا ااااااطلنياا نةتلياا األل اا ل تذل  نهاايتهاا الم الاا للماال 

"Hydrophilic" ل إل  الةااس ل واللهااياا  الذااسهاا للماال"Hydrophobic "     إل  الا اةاعل ويضاااا

ك الالادئ  ك في المساات ل ل وجزل   ،والملنمل  "Initiator"المزي   يضااا والي  يذل  جزلاك نله دائالا

الاللم،ع طاسضاافا  ،ياا نةدط   (2الراذع ) يالي  ة، نلترا،  ل   اذع قد،ا  ونساتا،ع فيهل 

 المست لالا  افي ال الللاللليم،ا  
 المستحلبة  ةباإلضافة للبوليمرات في الحالالبلمرة طريقة مخطط  :(2الشكل )
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"ل و ،يااا الاللم،ع Polymerization Addition ،يااا الاللم،ع طااسضااااافاا " للاللم،عل و همهاا

 " Polymerization Condensationطالتذ يف "

 

 . البلمرة باإلضافة1.3.1

  ل  و طةاس"Emulsion"تالال   ل   اذع ن لللل  و نسات ل    الملنيم،ايت  فيها إضاافا  

ك   ي " المتذ،سع ن ع الملن Unitsاللل ا  "الاللليم، اللات  له ني  األة،ل ويذل  وال  تلل  م، تمانا

الللي  وال لالالللي تاااتي،ي ل والالللي  ك،يللنيت،يعل و الالللي إي يلي  إنتا هيه الد،ياال ون   ن لا 

   نةدط  ،ياا طلم،ع نلنيم، اسي يلي (1الرذع )يالي   الللي كللسي  فيليع الو  لني إك،يس ني يع 

    في ال الا الاازيا سنتا  الالللي إي يلي 
 الغازية إلنتاج البولي إيثيلين الحالة في  ناإليثيلي مري مونلمرة طريقة ب مخطط : (1الشكل )
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 Condensation . البلمرة بالتكثيف2.3.1

يتذل  في  ،يااا الاللم،ع طاالتذ يف طلليم، ةدي إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

 ا ع ن مل تي  فعاالتي ل طيلماا يتذل  الاللليم، المتراااااطا  إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

ل ويت  تذ ييهاا لايا " by productsفي الاللم،ع طاالتذ يف نلات  ثاانلياا " يلت ن ااني  فعاالاا  و 

 ا تام نله تسميا الد،ياا "طالتذ يف" 

تتميز طلليم،ا  التذ يف  اادع طلجلد ن ااني  ساطداا ل،طط الللا ا  المتذ،سع   

فااااي   "NHCO"واطنياااا   لإتت،ا في الالااااللي  " "        ن  طعضها كم مل ا اطتت،

في تمييز الاللليم،ا  التذ ييياااااا  ااااا   يااألتاتوتعتال، هيه السما  انيااااا ا لالالاااااللي 

ل   تي،في اطلي  ي الللي إي  الن   ن لا  ،ياا الاللم،ع طالتذ يفل إنتا    .اطضافا ا طااالليم،

ك للمعادلا  جليذلللي  ي ي  اسن    تي،في الي التيا ع لمض ط   التاليا: الاا

 

 

 

  يي االيا  "لمض ك،طلكساااايليالاللاات  ن  تذ يف  نهيا سيا  لمض إنتاا  الالللي إتاااات،  وكايلا  

  نةدط إنتااا  الالللي إي يلي  (3الرااااذااع )يالي    "ثسثي " ك لل ل ليسااااي،و الن   ل"ثلااائي

  تي،في اط  طد،ياا الاللم،ع طالتذ يف
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 Condensation . البلمرة بالتكثيف2.3.1

يتذل  في  ،يااا الاللم،ع طاالتذ يف طلليم، ةدي إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

 ا ع ن مل تي  فعاالتي ل طيلماا يتذل  الاللليم، المتراااااطا  إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

ل ويت  تذ ييهاا لايا " by productsفي الاللم،ع طاالتذ يف نلات  ثاانلياا " يلت ن ااني  فعاالاا  و 

 ا تام نله تسميا الد،ياا "طالتذ يف" 

تتميز طلليم،ا  التذ يف  اادع طلجلد ن ااني  ساطداا ل،طط الللا ا  المتذ،سع   

فااااي   "NHCO"واطنياااا   لإتت،ا في الالااااللي  " "        ن  طعضها كم مل ا اطتت،

في تمييز الاللليم،ا  التذ ييياااااا  ااااا   يااألتاتوتعتال، هيه السما  انيااااا ا لالالاااااللي 

ل   تي،في اطلي  ي الللي إي  الن   ن لا  ،ياا الاللم،ع طالتذ يفل إنتا    .اطضافا ا طااالليم،

ك للمعادلا  جليذلللي  ي ي  اسن    تي،في الي التيا ع لمض ط   التاليا: الاا

 

 

 

  يي االيا  "لمض ك،طلكساااايليالاللاات  ن  تذ يف  نهيا سيا  لمض إنتاا  الالللي إتاااات،  وكايلا  

  نةدط إنتااا  الالللي إي يلي  (3الرااااذااع )يالي    "ثسثي " ك لل ل ليسااااي،و الن   ل"ثلااائي

  تي،في اط  طد،ياا الاللم،ع طالتذ يف
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 تيرفيثاالت بطريقة البلمرة بالتكثيف إنتاج البولي إيثيلين مخطط : (3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم. س: 

   البالستيك أنواع .

ن ع   لك ي،ع  ة،ىنلاد لع ن ع الالستاااتي  في ن مل ا واتاااعا ن  الملت ا  وق  ي ةع 

فاااط                      نال  نا  الالاا ائا  الا ا،اسيااا 700يالجاا  لالالاي  والازجااا   لوالاماعاااد  لالاةراااااا 

"Thermoplasticل ون   ك ، الاللليم،ا   الاللليم،ا ن    ااائلااا 18 ك ، ن  ن معااا في  "ل

ك  الالللي  و  ل(PVC)فيلياع كللسيا   والالللي (لPPوالالللي ط،وطيلي  ) ل(PEإي يلي  ) الالللي اااايل اا

يم ع الالستاااتي  ال ،اس  ن ل    (8)( EPS) الممت   ،ي ي والالللي تااات ل (PET) تي،في اط إي يلي  

ك إنتا  % ن  إجمالي  91 األنواع األكثر شاااايوعا ،  ( 1) الجدول يضاااا ل (24)الالستااااتي   الميا

 .واستخداما من البالستي  الحراري، والبالستي  المتصلد بالحرارة

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 Condensation . البلمرة بالتكثيف2.3.1

يتذل  في  ،يااا الاللم،ع طاالتذ يف طلليم، ةدي إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

 ا ع ن مل تي  فعاالتي ل طيلماا يتذل  الاللليم، المتراااااطا  إدا كاا  الملنيم، ي تل   ل  

ل ويت  تذ ييهاا لايا " by productsفي الاللم،ع طاالتذ يف نلات  ثاانلياا " يلت ن ااني  فعاالاا  و 

 ا تام نله تسميا الد،ياا "طالتذ يف" 

تتميز طلليم،ا  التذ يف  اادع طلجلد ن ااني  ساطداا ل،طط الللا ا  المتذ،سع   

فااااي   "NHCO"واطنياااا   لإتت،ا في الالااااللي  " "        ن  طعضها كم مل ا اطتت،

في تمييز الاللليم،ا  التذ ييياااااا  ااااا   يااألتاتوتعتال، هيه السما  انيااااا ا لالالاااااللي 

ل   تي،في اطلي  ي الللي إي  الن   ن لا  ،ياا الاللم،ع طالتذ يفل إنتا    .اطضافا ا طااالليم،
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 . تصنيف البالستيك  1.4.1

ليظ الدعا ل ن   نلا     اللا المياه و  قلاسي،ن ع  الالستااااتي ت.اااال  الذ ي، ن  نلت ا  

ل طتأتااي  نظا  لت.االيف  "SPI" ااالا ا الالستااتي  قانم جمعيا  وليل لالالستااتي نةتليا ن  

ن  ليي نسئمته لت ايه الا،  المسااتة   الالستااتي  سااهع التأك  ن  نل  ي الالستااتي ل لت  

ن  ةليط الليايا  طسهللا  هف،ز ل    إ ادع ت وي، الالستتي  ل   مليا   الاائمي  نسا  عو  لنله

ط.ااالسع  المةتليااألة،ى والتةلص ن  األنلا  تااالي ل إ ادع ت.اااليعه طراااذع الالستاااتيذيال و 

 و نا "ل سق  "سنز  ليل  فإ  لذع نل  طستااتي  . و طالالييا طاألف،ادضاا،س إل ا   دو ااا ي ا 

وهي  الاسع     سقا  ن   ل" Plastic Identification Number- PIN كلد تع،ييي" يدله  ليه

  (21) داةع ن لي الت وي، وتم ع األنلا  المةتليا للالستتي  7إل   1

في التي تساااتة    "لPET"تي،في اط  إي يلي  الالللي نادع يميز هيا ال،ق  نلت ا ( 1) مزالر

ن،ع ي عاد تعاليتها  وطنلها  التةلصيت  و  لوالع.اائ، لالاازيا والمرا،وطا  لالمياه قلاسي،ت.الي  

كما يمذ     تلمل   طهالجزل ن  الملاد المعالأع  انت.ااة ل  هيه العاللا  نظ،اك لما سع  ة،ىل 

    فاطلم،ع وال ع تستة   هيه الملت ا  ليا  فيهال الالذت،يا

  والتي تتميز ل"  HDPE" الذ افالالللي إي يلي   الي انادع يميز هيا ال،ق  نلت ا   (2) مزالر

  األكيااسن اع إنتاا   لت ماعل وناااوناا نياادياا ال، لطاا والاااز  ل  اا سعالطاال.ااااسطاال والالع و 

    ونلت ا  العلايا الرة.يا والملظيا  والع.ائ،ل ال لي ل  اللا و  لالالستتيذيا

نلت اته   والتي تتميز ل"  PVC" كللسي الاااااااالللي فيليع  يميز هيا ال،ق  نلت ا  (3) مزالر 

الملاتااي،   إنتا و ل يل الزإنتا   اللا  في  تسااتة  و ل ل والالعل والا سع  ل  الت معطاللضاالح

    والتريي في قدا  الاللال  الالستتيذيا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 والبالستيك المتصلد بالحرارةاألنواع األكثر شيوعاً، واستخداما من البالستيك الحراري، : (1الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 –المصدر: 

 

.البولي يورثان* 
"."

.البولي إيستر غير المشبع* 
""

.راتنجات اإليبوكسي*
"."
.راتنجات الميالمين*
"."

.الفينيل إستر*

.السيليكون*
""

.فورمالدهيد-الفينيل *
""

.فورمالدهيد-اليوريا *
""

.الراتنجات الفينولية*
""

.راتجات األكريل *
إلخ...، ""

البالستيك المتصلد بالحرارة 
" "

"."البولي إيثيلين *
"."البولي بروبيلين *

"."البولي فينيل كلوريد *
"."البولي إيثيلين تيرفيثااليت *

"."البولي ستيرين *
"."البولي ستيرين الممتد*

يرين ست-بيوتادايين-أكريلونيتريل *
""

"."أكريلونيتريل -إستيرين *
"."البولي أميد *

""البولي كربونات *
"."البولي ميثيل ميثاإكريالت *

"لمطاط الحراري ا*
 ".

"."بولي اريل سلفون *
.الفلورو أميد*

""البولي إيثر إيثر كيتون *
"."البولي أوكسي ميثيلين *

، ""ت البولي بيوتيلين  تير فيثاالي*
.إلخ....

البالستيك الحراري
" "

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الموجودة على المنتجات البالستيكية، ومدى أمان أو خطورة كل نوع  "الرموزالشفرات " :(4) شكل
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تتميز  والتي ل "LDPE" إي يلي  نلةيض الذ اافااالالللي يميز هايا ال،ق  نلت اا   (4) مزالر

آنلاا   وهي نلت اا ال، لطاا الالعل والاا سع  ل  الت ماعل والم،وناال وتااااهللاا الالهل ول ز طا 

  لتسااتة   في ااالا ا األكياس الالستااتيذيا   اال ،اسع العادي ل  عما في دسجا اااال ا و نلا 

   و بديا العاللا  المستة نا في تاليف المةاللزا لواألكياس الالستتيذيا 

طاالالعل وت مااع   والتي تتميز ل"PP" الالللي ط،وطيلي  ال،ق  نلت اا يميز هايا  (5) مزالر

اطتااااتعمااط ل   عنتعا د يوالملاد الذيمااوياا والا هل  والزيل ل وه عوناااوناا دسجاا  ال ،اس

ل الزطاد في ااااالا ا  كلاب   ةعت   الا سع  ل  ل ز ال، لطا اس ادع اطتااااتة ا ل وله اقاطلو 

    ستعمع في  ف،ا  الميذ،ويفت و  األكلاب وال. ل لو اللا  اللال ل وت.لي  

ا  للوتااه طالراايافيالتتميز والتي  ل"PS"الللي تااتي،ي اليميز هيا ال،ق  نلت ا   (6) مزالر

   لاويا  الاليض واال  األبديا التي تساتة   لم،ع وال عل وال.ا ل  إنتا في  ةع ت   التراذيع

المساتة   في االا ا  كلاب "ال،باوى"  واليل  لالالستاتيذيااألكلاب و وال.الانيل والساذاكي ل 

   الرا  والاهلع

التي  "ك،طلناا الللي ال"ألناه ي،نز لعا ع نلاد نلهاا ل اس س هل األةد،  ل  ( 7) مزالر

التي تتدى إل  ةلع طعض اله،نلنا  في   "bisphenol-A (BPA)" يه  ت تل   ل  الاليساااييللل

نله طعض  لعاب ألنه كا  ي.ال  األ يال   ل ل وةاااا الع ي  ن  المراذس  وتساال ال ساااااا   

 الراااذعيالي    (21) الهلاتف ولافظا الع ي  ن  الملت ا  كاللظاسا   و يضااااو دوا  األ يالل 

 الملجلدع  ل  الملت ا  الالستتيذيال ون ى  نا   و ةدلسع كع نل   "ال،نلز" الري،ا  (4)
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المساتة   في االا ا  كلاب "ال،باوى"  واليل  لالالستاتيذيااألكلاب و وال.الانيل والساذاكي ل 

   الرا  والاهلع

التي  "ك،طلناا الللي ال"ألناه ي،نز لعا ع نلاد نلهاا ل اس س هل األةد،  ل  ( 7) مزالر

التي تتدى إل  ةلع طعض اله،نلنا  في   "bisphenol-A (BPA)" يه  ت تل   ل  الاليساااييللل

نله طعض  لعاب ألنه كا  ي.ال  األ يال   ل ل وةاااا الع ي  ن  المراذس  وتساال ال ساااااا   

 الراااذعيالي    (21) الهلاتف ولافظا الع ي  ن  الملت ا  كاللظاسا   و يضااااو دوا  األ يالل 
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التي  "ك،طلناا الللي ال"ألناه ي،نز لعا ع نلاد نلهاا ل اس س هل األةد،  ل  ( 7) مزالر
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 الساااايليللز  و واألك،يلا ل ل "Vinyles" الييلياع ن اع" Plasticizers"الملا ناا   تسااااتةا  طيلماا 

"Cellulosic "ةيض دسجاا ان.ااااهااسهاال ودسجاا ل،اسع لو  لوليلاا ن،نااالاللليم،ا   ل عاع

ك دسجا و نا يدله  ليها  التزجي  وهي دسجا ال ،اسع التي يت لل    "Tg" اطنتاال الزجاجي  يضاا

 -ن  تاااائع لز  إل  نادع اااالالا وقليا  و زجاجيا  ت لل" ل ها الاللليم، إل  ال الا الزجاجيا 

  (20) "دو     ي    له تالللس

نلت اا  ن،ناا ن   ااااال  في  ٪ ن  جمي  الملا ناا  الملت اا  االمياا 90تسااااتةا   للالي 

ألول ن،ع في الا،  الالللي فيليع كللسي  ت  ت.االي  ييك،  نه   PVC "(18)"كللسي  فيليع  اللليال

ون التا    لالمل نا     وجلد في للتراااايع والتراااذيع  هت قاطلي ولذ  طساااال  قلا   رااا،لالتاتااا   

  فريتز كالتاأللماني لعال   ط   افي دل  اللقم  لت    و اتاااتة انه طذ ،ع ال ،اسع ل  يت  تسااالياه

"Fritz Klatte  "   ن   الاللليم، الاااس واله  الا،  العراااا،ي ل في نز  هايا ن   وقام نالذ،في

الم،  " لت  تمذ  ن  إنتاا  الالللي فيلياع كللسيا  Softeners" لعماا كموزيل   إتاااات،ا 

ك   والساماح الالستاتيذيالول   فذ،ع اتاتة ا  المل نا  كمذلنا  سئيسايا للت،كيالا   وهذيا لت اسيا

    واتتة انه في   ي  ن  التدالياا  المةتليا والمتلل اطسهللا ترايله وترذيلا 

طاليعع  ك ، ن    هلاكو  المل نا ل  ل  نلت ا  الدل  زاد طراذع كالي،  1943ط للل  ا  

 إتاات،ا   اااال متاا، ا  نا   (18) الملاد الالستااتيذيا نل  ن  المل نا  المسااتة نا ن   150

   ااااالى ن،ك ل و ها ه  فيا ن  المل نا ل طساااال  كيالتها وانةيا  تذليا إنتاج  اليي الي لمض 

ا  ل  ندا  واتاا ن    "DEHP إي يع هيذساايع( في اط  " -2دا  ) ل  المل نا  األك ، اتااتة انك

  (18)نلاتالا لستتة انا  الداليا  ن  الالللي فيليع كللسي  ت.لي  نلت ا  وتاه  في ن اح 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 اإلضافات .5.1

ط  نلها األبلاليا  الالستااتيذيالالتي يمذ  إضااافتها إل  الملاد اسضااافا   آلطا ن  اهلاك 

ن  الاللليم،   طسااهللا" تلتاع" ط تهاج، نها ليي إنها إنا  اسنسااا ل و ااا ا  لتتث،  ل  الالييا

 ل(BPA) "إيه-" طيسااااييللله   د هلاك إط       مياتاااا      لي  لها ةلاة  و الم تل   ليهال 

  نلضااا  ج لاسضاااافا   م  الم ال    وإضاااافا ليماليي  الو  لنراااتاا  الال،و ن  الله  ن الدا  و 

الم.العا ن     "Stabilizersتا  " ي -ن ع ثلائي الييللل التي ق  تساالالهال ال.ا يااطضا،اس طساال  

هايه طعض نذلناا   "تلتااعتهااج،" ن  الممذ     لياي  وال،اااااااةل ل/ الالااسيل  الذاادنيل 

اةتياس  في  ال ،ةيساتلز   نمال األدويا  و  ل بييا تلل فتساال   الاللليم، تادى إل اسضاافا   

    الملات  نلها

الاايائياا   التداليااا في طعض  العلمياا ال ا ي اا إل  لظ، طعض اسضااااافاا األط اا   د  

إداسع الاايال  وتراااات، ل الالستااااتيذياان  اسضااااافا  ط ،ة التعاانع وبالالاا نا يت   لوال وائياا

" تلف، نلاااااايا  نعيلا في اسضااااافا  المسااااتة نا في التدالياا   FDAوال وال األن،يذيا "

 ليهاا للتاأكا  ن    كيمااوياا وليلياا  الاايائياا والا وائياا  ل  وجاه الة.اااالةل وإج،ال اةتالااسا

  (16) تسنتها ل. ا اسنسا 

.ه،  ثلال  مليا   ل الالستتي  المضااااااافا  إل  سن مل ااااااا واتااااااعا ناااااا  ا تضاا

 الم ال تاليع  ل وترمع  لوتاليااااااااع التذليااااااااا لت.اااااااالي ال  مليا تسااااااااهيع ل والت.لي  الترذيع

المساتة   في االا ا نلت ا   "Zinc Stearate" الزن  تاتي،ا  ن عل "Lubricants" مزلاا ال

  و  نع نيال  ضااليا ن،كالا  كانم تاالالك   "Stabilizers" الم التا  تضاااا كماالالللي إي يلي  ل 

 و نل  ل و  ت لع    س اقا"  Inorganic Oxides"  ضليا بي،  كاتي   و  دهليال  لما   نسح

  فت،ا  اتاتة ا  الالستاتي     زيادعنتي ا تع،ضاها لل ،اسع  و للضالل  ثلال تةزيلهال ول للاللليم،ا 

ي
ثان

ث ال
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 الساااايليللز  و واألك،يلا ل ل "Vinyles" الييلياع ن اع" Plasticizers"الملا ناا   تسااااتةا  طيلماا 

"Cellulosic "ةيض دسجاا ان.ااااهااسهاال ودسجاا ل،اسع لو  لوليلاا ن،نااالاللليم،ا   ل عاع

ك دسجا و نا يدله  ليها  التزجي  وهي دسجا ال ،اسع التي يت لل    "Tg" اطنتاال الزجاجي  يضاا

 -ن  تاااائع لز  إل  نادع اااالالا وقليا  و زجاجيا  ت لل" ل ها الاللليم، إل  ال الا الزجاجيا 

  (20) "دو     ي    له تالللس

نلت اا  ن،ناا ن   ااااال  في  ٪ ن  جمي  الملا ناا  الملت اا  االمياا 90تسااااتةا   للالي 

ألول ن،ع في الا،  الالللي فيليع كللسي  ت  ت.االي  ييك،  نه   PVC "(18)"كللسي  فيليع  اللليال

ون التا    لالمل نا     وجلد في للتراااايع والتراااذيع  هت قاطلي ولذ  طساااال  قلا   رااا،لالتاتااا   

  فريتز كالتاأللماني لعال   ط   افي دل  اللقم  لت    و اتاااتة انه طذ ،ع ال ،اسع ل  يت  تسااالياه

"Fritz Klatte  "   ن   الاللليم، الاااس واله  الا،  العراااا،ي ل في نز  هايا ن   وقام نالذ،في

الم،  " لت  تمذ  ن  إنتاا  الالللي فيلياع كللسيا  Softeners" لعماا كموزيل   إتاااات،ا 

ك   والساماح الالستاتيذيالول   فذ،ع اتاتة ا  المل نا  كمذلنا  سئيسايا للت،كيالا   وهذيا لت اسيا

    واتتة انه في   ي  ن  التدالياا  المةتليا والمتلل اطسهللا ترايله وترذيلا 

طاليعع  ك ، ن    هلاكو  المل نا ل  ل  نلت ا  الدل  زاد طراذع كالي،  1943ط للل  ا  

 إتاات،ا   اااال متاا، ا  نا   (18) الملاد الالستااتيذيا نل  ن  المل نا  المسااتة نا ن   150

   ااااالى ن،ك ل و ها ه  فيا ن  المل نا ل طساااال  كيالتها وانةيا  تذليا إنتاج  اليي الي لمض 

ا  ل  ندا  واتاا ن    "DEHP إي يع هيذساايع( في اط  " -2دا  ) ل  المل نا  األك ، اتااتة انك

  (18)نلاتالا لستتة انا  الداليا  ن  الالللي فيليع كللسي  ت.لي  نلت ا  وتاه  في ن اح 
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 اإلضافات .5.1

ط  نلها األبلاليا  الالستااتيذيالالتي يمذ  إضااافتها إل  الملاد اسضااافا   آلطا ن  اهلاك 

ن  الاللليم،   طسااهللا" تلتاع" ط تهاج، نها ليي إنها إنا  اسنسااا ل و ااا ا  لتتث،  ل  الالييا

 ل(BPA) "إيه-" طيسااااييللله   د هلاك إط       مياتاااا      لي  لها ةلاة  و الم تل   ليهال 

  نلضااا  ج لاسضاااافا   م  الم ال    وإضاااافا ليماليي  الو  لنراااتاا  الال،و ن  الله  ن الدا  و 

الم.العا ن     "Stabilizersتا  " ي -ن ع ثلائي الييللل التي ق  تساالالهال ال.ا يااطضا،اس طساال  

هايه طعض نذلناا   "تلتااعتهااج،" ن  الممذ     لياي  وال،اااااااةل ل/ الالااسيل  الذاادنيل 

اةتياس  في  ال ،ةيساتلز   نمال األدويا  و  ل بييا تلل فتساال   الاللليم، تادى إل اسضاافا   

    الملات  نلها

الاايائياا   التداليااا في طعض  العلمياا ال ا ي اا إل  لظ، طعض اسضااااافاا األط اا   د  

إداسع الاايال  وتراااات، ل الالستااااتيذياان  اسضااااافا  ط ،ة التعاانع وبالالاا نا يت   لوال وائياا

" تلف، نلاااااايا  نعيلا في اسضااااافا  المسااااتة نا في التدالياا   FDAوال وال األن،يذيا "

 ليهاا للتاأكا  ن    كيمااوياا وليلياا  الاايائياا والا وائياا  ل  وجاه الة.اااالةل وإج،ال اةتالااسا

  (16) تسنتها ل. ا اسنسا 

.ه،  ثلال  مليا   ل الالستتي  المضااااااافا  إل  سن مل ااااااا واتااااااعا ناااااا  ا تضاا

 الم ال تاليع  ل وترمع  لوتاليااااااااع التذليااااااااا لت.اااااااالي ال  مليا تسااااااااهيع ل والت.لي  الترذيع

المساتة   في االا ا نلت ا   "Zinc Stearate" الزن  تاتي،ا  ن عل "Lubricants" مزلاا ال

  و  نع نيال  ضااليا ن،كالا  كانم تاالالك   "Stabilizers" الم التا  تضاااا كماالالللي إي يلي  ل 

 و نل  ل و  ت لع    س اقا"  Inorganic Oxides"  ضليا بي،  كاتي   و  دهليال  لما   نسح

  فت،ا  اتاتة ا  الالستاتي     زيادعنتي ا تع،ضاها لل ،اسع  و للضالل  ثلال تةزيلهال ول للاللليم،ا 
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 الساااايليللز  و واألك،يلا ل ل "Vinyles" الييلياع ن اع" Plasticizers"الملا ناا   تسااااتةا  طيلماا 

"Cellulosic "ةيض دسجاا ان.ااااهااسهاال ودسجاا ل،اسع لو  لوليلاا ن،نااالاللليم،ا   ل عاع

ك دسجا و نا يدله  ليها  التزجي  وهي دسجا ال ،اسع التي يت لل    "Tg" اطنتاال الزجاجي  يضاا

 -ن  تاااائع لز  إل  نادع اااالالا وقليا  و زجاجيا  ت لل" ل ها الاللليم، إل  ال الا الزجاجيا 

  (20) "دو     ي    له تالللس

نلت اا  ن،ناا ن   ااااال  في  ٪ ن  جمي  الملا ناا  الملت اا  االمياا 90تسااااتةا   للالي 

ألول ن،ع في الا،  الالللي فيليع كللسي  ت  ت.االي  ييك،  نه   PVC "(18)"كللسي  فيليع  اللليال

ون التا    لالمل نا     وجلد في للتراااايع والتراااذيع  هت قاطلي ولذ  طساااال  قلا   رااا،لالتاتااا   

  فريتز كالتاأللماني لعال   ط   افي دل  اللقم  لت    و اتاااتة انه طذ ،ع ال ،اسع ل  يت  تسااالياه

"Fritz Klatte  "   ن   الاللليم، الاااس واله  الا،  العراااا،ي ل في نز  هايا ن   وقام نالذ،في

الم،  " لت  تمذ  ن  إنتاا  الالللي فيلياع كللسيا  Softeners" لعماا كموزيل   إتاااات،ا 

ك   والساماح الالستاتيذيالول   فذ،ع اتاتة ا  المل نا  كمذلنا  سئيسايا للت،كيالا   وهذيا لت اسيا

    واتتة انه في   ي  ن  التدالياا  المةتليا والمتلل اطسهللا ترايله وترذيلا 

طاليعع  ك ، ن    هلاكو  المل نا ل  ل  نلت ا  الدل  زاد طراذع كالي،  1943ط للل  ا  

 إتاات،ا   اااال متاا، ا  نا   (18) الملاد الالستااتيذيا نل  ن  المل نا  المسااتة نا ن   150

   ااااالى ن،ك ل و ها ه  فيا ن  المل نا ل طساااال  كيالتها وانةيا  تذليا إنتاج  اليي الي لمض 

ا  ل  ندا  واتاا ن    "DEHP إي يع هيذساايع( في اط  " -2دا  ) ل  المل نا  األك ، اتااتة انك

  (18)نلاتالا لستتة انا  الداليا  ن  الالللي فيليع كللسي  ت.لي  نلت ا  وتاه  في ن اح 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 اإلضافات .5.1

ط  نلها األبلاليا  الالستااتيذيالالتي يمذ  إضااافتها إل  الملاد اسضااافا   آلطا ن  اهلاك 

ن  الاللليم،   طسااهللا" تلتاع" ط تهاج، نها ليي إنها إنا  اسنسااا ل و ااا ا  لتتث،  ل  الالييا

 ل(BPA) "إيه-" طيسااااييللله   د هلاك إط       مياتاااا      لي  لها ةلاة  و الم تل   ليهال 

  نلضااا  ج لاسضاااافا   م  الم ال    وإضاااافا ليماليي  الو  لنراااتاا  الال،و ن  الله  ن الدا  و 

الم.العا ن     "Stabilizersتا  " ي -ن ع ثلائي الييللل التي ق  تساالالهال ال.ا يااطضا،اس طساال  

هايه طعض نذلناا   "تلتااعتهااج،" ن  الممذ     لياي  وال،اااااااةل ل/ الالااسيل  الذاادنيل 

اةتياس  في  ال ،ةيساتلز   نمال األدويا  و  ل بييا تلل فتساال   الاللليم، تادى إل اسضاافا   

    الملات  نلها

الاايائياا   التداليااا في طعض  العلمياا ال ا ي اا إل  لظ، طعض اسضااااافاا األط اا   د  

إداسع الاايال  وتراااات، ل الالستااااتيذياان  اسضااااافا  ط ،ة التعاانع وبالالاا نا يت   لوال وائياا

" تلف، نلاااااايا  نعيلا في اسضااااافا  المسااااتة نا في التدالياا   FDAوال وال األن،يذيا "

 ليهاا للتاأكا  ن    كيمااوياا وليلياا  الاايائياا والا وائياا  ل  وجاه الة.اااالةل وإج،ال اةتالااسا

  (16) تسنتها ل. ا اسنسا 

.ه،  ثلال  مليا   ل الالستتي  المضااااااافا  إل  سن مل ااااااا واتااااااعا ناااااا  ا تضاا

 الم ال تاليع  ل وترمع  لوتاليااااااااع التذليااااااااا لت.اااااااالي ال  مليا تسااااااااهيع ل والت.لي  الترذيع

المساتة   في االا ا نلت ا   "Zinc Stearate" الزن  تاتي،ا  ن عل "Lubricants" مزلاا ال

  و  نع نيال  ضااليا ن،كالا  كانم تاالالك   "Stabilizers" الم التا  تضاااا كماالالللي إي يلي  ل 

 و نل  ل و  ت لع    س اقا"  Inorganic Oxides"  ضليا بي،  كاتي   و  دهليال  لما   نسح

  فت،ا  اتاتة ا  الالستاتي     زيادعنتي ا تع،ضاها لل ،اسع  و للضالل  ثلال تةزيلهال ول للاللليم،ا 
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٪  1طرااذع كالي،ل ن   قع ن  المةتليا  الالستااتي نلت ا  اسضااافا  في  ن تلىيتلل  

٪ في نلت ا  الالللي   60-50إل  نا طي   وت.اع "لPET" تي،في اط  إي يلي  الالللي قلاسي،في 

ا نااا ي اا  ت ايه تلاز  طي     PVC "(16)فيليااع كللسياا  "   المدللبالتاليااا الةلاة بااالالااك

تذليا  تذل   بل  طذ ي، ن   ق اسضااافا    طعضتذليا ليي     اطقت.اااديال والتذليا ت ساايلهال

ملاد الماالياا " الن اع  نذلفلفاإ  الالعض اآلة، بي،  دلا لالاللليم،ا  ال،ئيسااااياا  ون  إنتاا  

 سضافا بالاليا ا   (16)"التل "  طلدسع نس ل " بي، العضليا ن ع ال  ، ال ي،   و ا ال رل 

ألنهاا ناااوناا   ملياا  إ اادع التا وي، طاالد،  الميذاانيذياال ط تتاي،  و تسااااتهلا   و تت لاع  ثلاال 

ك  ل  ة.اائص  ل سجا   ال ،اسع المساتة نال إ  وجلد هيه اللل يا ن  اسضاافا  ط يتث، تالالا

قائما طالعض  نلا  اسضااافا  المسااتة نا لت سااي    (2) ال  ول يالي  الالستااتي  المعاد ت وي،ه  

 ةلاة الالستتي  
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ك   إ اقا في تساه  والتي"  Antioxidants" ل كسا ع  المضاادع  اسضاافا  طعضتضااا  يضاا

ك إل  الالستاتي  نلاد نضاادع لتذلي  الرا لا   تضااا كمال األكسا ع  مليا  ل و   الساالالا ليانا

  اطنزط ق  تضاااا طعض اسضااافا   و  لانع و   الساااكلا طالذه،طال يع،ا فيما ه تااد    ل 

"Slip Agents تالياعوالالللي ط،وطيلي  طها ا  إي يلي ل الالللي" في ااااالاا اا طعض اللا ائ  ن اع  

ك إضاااافا  التللي  Coefficient of Friction" اطلتذاك نعانع   واألااااالاغل"  تضااااا  يضاااا

  نل  إضااافا و "ل   Optical Brightness and Colourالال.اا،  واللل  " الساادل  وإضااافا 

  الم،بلبوالمظه،  اللل سكساطها  fogging-Anti" (14)" التاال 

  نذلنا الالستاتي  هل دسجا الت ان  طي   ةليطن   ه  العلانع المتث،ع  ل  ة.اائص  

ضااااافاا  إ نلا   ا يا ع ن   وتسااااتةا  ل (15) الةليطل تلجا   ،  نةتلف سلا ا  هايا الت اان 

ودلا  لزياادع الت،اطط   لطيلهاا فيماا" تعماع  ل  زياادع نساااا  الت اان  Compatibilizerالت اان  "

واطنترااس طي    لاس الاللليم،ا  وطعضاهال وتالع ن  التلت، الساد ي طي    لاس الاللليم، وتزي   

   .وال ن  قلى التساه طيله  فيظه، وكأنه   لس 

إضاافا طعض الملاد  و اسضاافا  ن  الممذ     يساا    ل  ت ان  نل ي  نةتليي  ن   

ق  تاي، طراذع كالي، ن   اسضاافا  األة،ى فإ  طعض  دل لون   الاللليم،ا   ل  ةلدهما تالياكل

  لواألكسا ع لدسجا ال ،اسعن ع إضاافا  نااونا لسااتايا لالستاتي  المعاد ت وي،ه )اة.اائص 

  ال اط ل  في طعض "Virgin Materialالالستاتي  الالذ، " نااسنا ن  "Brittleness"  هراا ااالو 

 و  لالماييالاا طا  التلاياال والت، اااايىل والاسااااعةدلا  طعض يمذ  التالا   ل  دلا  ن  ةسل 

وطالتالي  التذليا اسنتاجيا  إضاافيا إل  فإ  هيه العمليا  تضايف تذليا دل  ون ل ن التا  طاتاتة ا 

  (16)ل نااسناك طالالستتي  ال  ي  تالع ن  الا سع التلافسيا للملاد الالستتيذيا المعاد ت وي،ها
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

٪  1طرااذع كالي،ل ن   قع ن  المةتليا  الالستااتي نلت ا  اسضااافا  في  ن تلىيتلل  

٪ في نلت ا  الالللي   60-50إل  نا طي   وت.اع "لPET" تي،في اط  إي يلي  الالللي قلاسي،في 

ا نااا ي اا  ت ايه تلاز  طي     PVC "(16)فيليااع كللسياا  "   المدللبالتاليااا الةلاة بااالالااك

تذليا  تذل   بل  طذ ي، ن   ق اسضااافا    طعضتذليا ليي     اطقت.اااديال والتذليا ت ساايلهال

ملاد الماالياا " الن اع  نذلفلفاإ  الالعض اآلة، بي،  دلا لالاللليم،ا  ال،ئيسااااياا  ون  إنتاا  

 سضافا بالاليا ا   (16)"التل "  طلدسع نس ل " بي، العضليا ن ع ال  ، ال ي،   و ا ال رل 

ألنهاا ناااوناا   ملياا  إ اادع التا وي، طاالد،  الميذاانيذياال ط تتاي،  و تسااااتهلا   و تت لاع  ثلاال 

ك  ل  ة.اائص  ل سجا   ال ،اسع المساتة نال إ  وجلد هيه اللل يا ن  اسضاافا  ط يتث، تالالا

قائما طالعض  نلا  اسضااافا  المسااتة نا لت سااي    (2) ال  ول يالي  الالستااتي  المعاد ت وي،ه  

 ةلاة الالستتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ك   إ اقا في تساه  والتي"  Antioxidants" ل كسا ع  المضاادع  اسضاافا  طعضتضااا  يضاا

ك إل  الالستاتي  نلاد نضاادع لتذلي  الرا لا   تضااا كمال األكسا ع  مليا  ل و   الساالالا ليانا

  اطنزط ق  تضاااا طعض اسضااافا   و  لانع و   الساااكلا طالذه،طال يع،ا فيما ه تااد    ل 

"Slip Agents تالياعوالالللي ط،وطيلي  طها ا  إي يلي ل الالللي" في ااااالاا اا طعض اللا ائ  ن اع  

ك إضاااافا  التللي  Coefficient of Friction" اطلتذاك نعانع   واألااااالاغل"  تضااااا  يضاااا

  نل  إضااافا و "ل   Optical Brightness and Colourالال.اا،  واللل  " الساادل  وإضااافا 

  الم،بلبوالمظه،  اللل سكساطها  fogging-Anti" (14)" التاال 

  نذلنا الالستاتي  هل دسجا الت ان  طي   ةليطن   ه  العلانع المتث،ع  ل  ة.اائص  

ضااااافاا  إ نلا   ا يا ع ن   وتسااااتةا  ل (15) الةليطل تلجا   ،  نةتلف سلا ا  هايا الت اان 

ودلا  لزياادع الت،اطط   لطيلهاا فيماا" تعماع  ل  زياادع نساااا  الت اان  Compatibilizerالت اان  "

واطنترااس طي    لاس الاللليم،ا  وطعضاهال وتالع ن  التلت، الساد ي طي    لاس الاللليم، وتزي   

   .وال ن  قلى التساه طيله  فيظه، وكأنه   لس 

إضاافا طعض الملاد  و اسضاافا  ن  الممذ     يساا    ل  ت ان  نل ي  نةتليي  ن   

ق  تاي، طراذع كالي، ن   اسضاافا  األة،ى فإ  طعض  دل لون   الاللليم،ا   ل  ةلدهما تالياكل

  لواألكسا ع لدسجا ال ،اسعن ع إضاافا  نااونا لسااتايا لالستاتي  المعاد ت وي،ه )اة.اائص 

  ال اط ل  في طعض "Virgin Materialالالستاتي  الالذ، " نااسنا ن  "Brittleness"  هراا ااالو 

 و  لالماييالاا طا  التلاياال والت، اااايىل والاسااااعةدلا  طعض يمذ  التالا   ل  دلا  ن  ةسل 

وطالتالي  التذليا اسنتاجيا  إضاافيا إل  فإ  هيه العمليا  تضايف تذليا دل  ون ل ن التا  طاتاتة ا 

  (16)ل نااسناك طالالستتي  ال  ي  تالع ن  الا سع التلافسيا للملاد الالستتيذيا المعاد ت وي،ها
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٪  1طرااذع كالي،ل ن   قع ن  المةتليا  الالستااتي نلت ا  اسضااافا  في  ن تلىيتلل  

٪ في نلت ا  الالللي   60-50إل  نا طي   وت.اع "لPET" تي،في اط  إي يلي  الالللي قلاسي،في 

ا نااا ي اا  ت ايه تلاز  طي     PVC "(16)فيليااع كللسياا  "   المدللبالتاليااا الةلاة بااالالااك

تذليا  تذل   بل  طذ ي، ن   ق اسضااافا    طعضتذليا ليي     اطقت.اااديال والتذليا ت ساايلهال

ملاد الماالياا " الن اع  نذلفلفاإ  الالعض اآلة، بي،  دلا لالاللليم،ا  ال،ئيسااااياا  ون  إنتاا  

 سضافا بالاليا ا   (16)"التل "  طلدسع نس ل " بي، العضليا ن ع ال  ، ال ي،   و ا ال رل 

ألنهاا ناااوناا   ملياا  إ اادع التا وي، طاالد،  الميذاانيذياال ط تتاي،  و تسااااتهلا   و تت لاع  ثلاال 

ك  ل  ة.اائص  ل سجا   ال ،اسع المساتة نال إ  وجلد هيه اللل يا ن  اسضاافا  ط يتث، تالالا

قائما طالعض  نلا  اسضااافا  المسااتة نا لت سااي    (2) ال  ول يالي  الالستااتي  المعاد ت وي،ه  
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ك   إ اقا في تساه  والتي"  Antioxidants" ل كسا ع  المضاادع  اسضاافا  طعضتضااا  يضاا

ك إل  الالستاتي  نلاد نضاادع لتذلي  الرا لا   تضااا كمال األكسا ع  مليا  ل و   الساالالا ليانا

  اطنزط ق  تضاااا طعض اسضااافا   و  لانع و   الساااكلا طالذه،طال يع،ا فيما ه تااد    ل 

"Slip Agents تالياعوالالللي ط،وطيلي  طها ا  إي يلي ل الالللي" في ااااالاا اا طعض اللا ائ  ن اع  

ك إضاااافا  التللي  Coefficient of Friction" اطلتذاك نعانع   واألااااالاغل"  تضااااا  يضاااا

  نل  إضااافا و "ل   Optical Brightness and Colourالال.اا،  واللل  " الساادل  وإضااافا 

  الم،بلبوالمظه،  اللل سكساطها  fogging-Anti" (14)" التاال 

  نذلنا الالستاتي  هل دسجا الت ان  طي   ةليطن   ه  العلانع المتث،ع  ل  ة.اائص  

ضااااافاا  إ نلا   ا يا ع ن   وتسااااتةا  ل (15) الةليطل تلجا   ،  نةتلف سلا ا  هايا الت اان 

ودلا  لزياادع الت،اطط   لطيلهاا فيماا" تعماع  ل  زياادع نساااا  الت اان  Compatibilizerالت اان  "

واطنترااس طي    لاس الاللليم،ا  وطعضاهال وتالع ن  التلت، الساد ي طي    لاس الاللليم، وتزي   

   .وال ن  قلى التساه طيله  فيظه، وكأنه   لس 

إضاافا طعض الملاد  و اسضاافا  ن  الممذ     يساا    ل  ت ان  نل ي  نةتليي  ن   

ق  تاي، طراذع كالي، ن   اسضاافا  األة،ى فإ  طعض  دل لون   الاللليم،ا   ل  ةلدهما تالياكل

  لواألكسا ع لدسجا ال ،اسعن ع إضاافا  نااونا لسااتايا لالستاتي  المعاد ت وي،ه )اة.اائص 

  ال اط ل  في طعض "Virgin Materialالالستاتي  الالذ، " نااسنا ن  "Brittleness"  هراا ااالو 

 و  لالماييالاا طا  التلاياال والت، اااايىل والاسااااعةدلا  طعض يمذ  التالا   ل  دلا  ن  ةسل 

وطالتالي  التذليا اسنتاجيا  إضاافيا إل  فإ  هيه العمليا  تضايف تذليا دل  ون ل ن التا  طاتاتة ا 

  (16)ل نااسناك طالالستتي  ال  ي  تالع ن  الا سع التلافسيا للملاد الالستتيذيا المعاد ت وي،ها

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 الم التا  •

"Stabilizers" 

 األكس عل نضادا 
 فل  األ عا ن التا 

 ون التا  الالليس يال
Heat " ال ،اسع

Stabilizers "  

• 0 05- 4 % 
  الت،كيا   ل  المسااااتةا ناا اللسااااالاا عتما ت •

 الاللليم، و لإلضافال الذيميائي
  طذميا  تسااتة   الييللليا األكساا ع نضااادا   •

 "Phosphites" واليلتاااييم  نا لنلةيضاااا
    ل  طلس  فيستة  

  إي يلي   الالللي نلت ا   في اللسا    قع وتساتة   •
 لLLDPE) الةدي الذ اافاا ونلةيض  االيل

HDPEل) 
 الالللي نلت اا  في   ل  نسااااا  وتسااااتةا   •

  "HIPS&GIPS" طأنلا ه تتي،ي 
 والازناا ل الاذااادنايال ل نا،كاالااا  تسااااتاةاا    •

  نلت ا   في  والالاسيل   والا. ي،ل  وال،ااةل
 ل،اااةا ن،كالا  تع و  كللسي  فيليع الاللل 
  كميا   في وتساااتة   لبي،ها ن  كيالع ك ،األ
  قع 

 

   )(BPAإيه  طيسييللل •
 .الذادنيل  ن،كالا  •
 .ال،ااة ن،كالا  •
 .فيللل الللنيع ن،كالا  •
  فيللل األوكتيع ن،كالا  •
-1ل3ل5- (يمي يااع-2-اوكسااااي،ا ) ت،ي  -1ل3ل5 •

   ت،ايل  -2ل4ل6-إزيلا  ،ا ت

"1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl) - 1,3,5-triazinane-2,4,6-
trione " 

 

  والذالسيل ( الالاسيل  ) نسح فيللل نلنيع •

 المل نا  •

"Plasticizers" 

 الالللي نلت ا  في اتااتة انها نساا  تت،اوح  •
-20 طي  نا "Flexible" الم،نا كللسي  فيلياع

06  %  

 للالي كللسي  فيليع الالللي نلت ا  تسااتهل *
  المل نا  اتتهسك إجمالي ن  % 80-90

 السلسلا ونتلتدا ق.ي،عل نذللسع اطاسافيلي نلاد •

     " MCCP-SCCP Paraffins Chlorinated  " 

 " DIHP" في اط  طلتيع ايزو د  •
  ( BBP) اليي اط  لتيعيط الاللزيع •
 ( DEHP) في اط  هذسيع( إي يع-2) نذ،س •
 ( DMEP) في اط  إي يع( ني لكسي - 2) نذ،س •
 ( DBP) في اط  طلتيع د  •
  ( DiBP) في اط  تلطلتيع د  •
 ( TCEP) فلتيا  إي يع( كللسو - 2) ت،ي  •
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 الم التا  •

"Stabilizers" 

 األكس عل نضادا 
 فل  األ عا ن التا 

 ون التا  الالليس يال
Heat " ال ،اسع

Stabilizers "  

• 0 05- 4 % 
  الت،كيا   ل  المسااااتةا ناا اللسااااالاا عتما ت •

 الاللليم، و لإلضافال الذيميائي
  طذميا  تسااتة   الييللليا األكساا ع نضااادا   •

 "Phosphites" واليلتاااييم  نا لنلةيضاااا
    ل  طلس  فيستة  
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  "HIPS&GIPS" طأنلا ه تتي،ي 
 والازناا ل الاذااادنايال ل نا،كاالااا  تسااااتاةاا    •

  نلت ا   في  والالاسيل   والا. ي،ل  وال،ااةل
 ل،اااةا ن،كالا  تع و  كللسي  فيليع الاللل 
  كميا   في وتساااتة   لبي،ها ن  كيالع ك ،األ
  قع 

 

   )(BPAإيه  طيسييللل •
 .الذادنيل  ن،كالا  •
 .ال،ااة ن،كالا  •
 .فيللل الللنيع ن،كالا  •
  فيللل األوكتيع ن،كالا  •
-1ل3ل5- (يمي يااع-2-اوكسااااي،ا ) ت،ي  -1ل3ل5 •

   ت،ايل  -2ل4ل6-إزيلا  ،ا ت

"1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl) - 1,3,5-triazinane-2,4,6-
trione " 

 

  والذالسيل ( الالاسيل  ) نسح فيللل نلنيع •

 المل نا  •

"Plasticizers" 

 الالللي نلت ا  في اتااتة انها نساا  تت،اوح  •
-20 طي  نا "Flexible" الم،نا كللسي  فيلياع

06  %  

 للالي كللسي  فيليع الالللي نلت ا  تسااتهل *
  المل نا  اتتهسك إجمالي ن  % 80-90

 السلسلا ونتلتدا ق.ي،عل نذللسع اطاسافيلي نلاد •

     " MCCP-SCCP Paraffins Chlorinated  " 

 " DIHP" في اط  طلتيع ايزو د  •
  ( BBP) اليي اط  لتيعيط الاللزيع •
 ( DEHP) في اط  هذسيع( إي يع-2) نذ،س •
 ( DMEP) في اط  إي يع( ني لكسي - 2) نذ،س •
 ( DBP) في اط  طلتيع د  •
  ( DiBP) في اط  تلطلتيع د  •
 ( TCEP) فلتيا  إي يع( كللسو - 2) ت،ي  •
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )تابع 

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 الله  ن الدا  •

"retardants Flame" 

 فيليااع الالللي نلت ااا  في تسااااتةاا   •
 والاعالازلل "لSoft" الالايالااا كالالسياا 
  % 30-5 طلس  والتاليف

-12 طلسااا  تساااتة   الال،و  نراااتاا  •
81 % 

  ضااليا " ن مل ا  ثس  نلها يلج  •
 وفعاالاال "لnonreactive فعاالاا" بي،
  ضليا  وبي،

 

 السلسلا ونتلتدا ق.ي،عل نذللسع طاسافيليه نلاد •

" MCCP-SCCP Paraffins Chlorinated  " 

  الاللسي  لمض •
 الااالاا،و  نراااااتاااااا  ناا  الاالااهاا  ناا ااالاادااا  •

"retardants flame Brominated " 
  (TCEP) فلتيا  إي يع( كللسو - 2) ت،ي  •
  الاللسي  لمض •

 
  و  الماليال الملاد •

 ال رلا 

"Filers" 

 %  50 إل  ت.ع طلس  تستة   •
 في الذااالساااايل  ك،طلنااا  تسااااتةاا   •

 ج اك    اليا طلس  الالستتيذيا  األسضيا 
  نذلنا  في نساااالتها وت.اااع ل٪(50)

   ك ،   و ٪ 30-0 ن  األناطي 
 وطلدسع الزجااجياال يااالاأل سااااتةا  ت •

 " ط،وطيلي  الالللي نلت ااا  في التلاا 
PP  " الساياسا ل  االا ا تدالياا  في 

 ٪  40-20 ل ود في تذل  نا و ادع
ا زجاجياال لياااأل   يضاا   تساتة   •   يضاك

  و  PA )ن ع الهل تااايا الاللليم،ا  في
PBT) الملت ااا ل وتعزيز تاليااا في 

 % 70-5 طي  نا نسالتها وتت،اوح

 

  الذالسيل  ك،طلنا  •
   Clay "هيل"الد   الدي  التل ل طلدسع  •
   الزن   كسي  •
    نع ني نس ل  •
   الةر  نس ل  •
    األتالستلس •
  الالاسيل  كال،يتا  •
silicious  " الا يااتلنيام  و الا يااتلني الت،اب •

earth  "   

 

 العضليا بي، المللنا 

" Inorganic 
Pigments  " 

- 01 0 طي  نا تت،واح طلساا  تسااتة   •
01 % 

 

  كسااااي  الزن ل  كسااااي  الزن ل كال،يتي    ن،كالا •
  ال  ي 

  الملاليز – الذادنيل  ،كالا ن •
  التيتانيل   كسي  ثاني ن،كالا  •
  الذادنيل  ن،كالا  •
  الذ،و  ن،كالا  •
  المابلسيل  ن،كالا  •
  ال،ااة ن،كالا  •
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 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 الم التا  •

"Stabilizers" 

 األكس عل نضادا 
 فل  األ عا ن التا 

 ون التا  الالليس يال
Heat " ال ،اسع

Stabilizers "  

• 0 05- 4 % 
  الت،كيا   ل  المسااااتةا ناا اللسااااالاا عتما ت •

 الاللليم، و لإلضافال الذيميائي
  طذميا  تسااتة   الييللليا األكساا ع نضااادا   •

 "Phosphites" واليلتاااييم  نا لنلةيضاااا
    ل  طلس  فيستة  

  إي يلي   الالللي نلت ا   في اللسا    قع وتساتة   •
 لLLDPE) الةدي الذ اافاا ونلةيض  االيل

HDPEل) 
 الالللي نلت اا  في   ل  نسااااا  وتسااااتةا   •

  "HIPS&GIPS" طأنلا ه تتي،ي 
 والازناا ل الاذااادنايال ل نا،كاالااا  تسااااتاةاا    •

  نلت ا   في  والالاسيل   والا. ي،ل  وال،ااةل
 ل،اااةا ن،كالا  تع و  كللسي  فيليع الاللل 
  كميا   في وتساااتة   لبي،ها ن  كيالع ك ،األ
  قع 

 

   )(BPAإيه  طيسييللل •
 .الذادنيل  ن،كالا  •
 .ال،ااة ن،كالا  •
 .فيللل الللنيع ن،كالا  •
  فيللل األوكتيع ن،كالا  •
-1ل3ل5- (يمي يااع-2-اوكسااااي،ا ) ت،ي  -1ل3ل5 •

   ت،ايل  -2ل4ل6-إزيلا  ،ا ت

"1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl) - 1,3,5-triazinane-2,4,6-
trione " 

 

  والذالسيل ( الالاسيل  ) نسح فيللل نلنيع •

 المل نا  •

"Plasticizers" 

 الالللي نلت ا  في اتااتة انها نساا  تت،اوح  •
-20 طي  نا "Flexible" الم،نا كللسي  فيلياع

06  %  

 للالي كللسي  فيليع الالللي نلت ا  تسااتهل *
  المل نا  اتتهسك إجمالي ن  % 80-90

 السلسلا ونتلتدا ق.ي،عل نذللسع اطاسافيلي نلاد •

     " MCCP-SCCP Paraffins Chlorinated  " 

 " DIHP" في اط  طلتيع ايزو د  •
  ( BBP) اليي اط  لتيعيط الاللزيع •
 ( DEHP) في اط  هذسيع( إي يع-2) نذ،س •
 ( DMEP) في اط  إي يع( ني لكسي - 2) نذ،س •
 ( DBP) في اط  طلتيع د  •
  ( DiBP) في اط  تلطلتيع د  •
 ( TCEP) فلتيا  إي يع( كللسو - 2) ت،ي  •

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )تابع 

 ,Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses, OECD Publishing :الم. س
Paris,2018. 

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 العضليا المللنا 

"Pigments Organic" 

 قااطلاا بي، " األتاااايتاا  ثلاائي كلطاالام ن،كالاا  • % 2 5-01 0 طلسالا تستة  
 لليوطا " 

 اليائالا األزو نللنا 

Soluble  

colorants-Azo 

 

 دا  الالستااتيذيا الملت ا  في تسااتة   •
 لل ،اسع ن  ودع  نااونا  ل اليا  ريافياال

  والضلل
 نر،قا  للنيا ةلاة س دال تستة   •

  األزو ن،كالا  •

 ناليا  نعززا ل

"Reinforcements " 

  الزجاجيا األلياا • % 30-15 طلس   تستة  •
   الذ،طل   لياا  •
 األساني    لياا •

 طالليخ الترذيع  لانع

"Agent Blowing" 

  ك اافاا  ل  اتااااتةا انهاا نسااااالاا يعتما  •
  للعانع الم تمع الااز وإنتا  لال،بلع

 ل"Azodicarbonamide" كاسطلناني  د  آزو •
  (لBSH) هي سازي  تليلنيع د  طلزي  •
  الاللتا ل •
  الذ،طل   كسي  ثاني •

 اطنزط   الزله/  لانع

"agents Slip " 

• 0 1 -3  % 
  الت،كي    ل  المسااتة نا اللسااالا عتم ت •

  الاللليم، ونل  الزلهل لعااناع الذيمياائي
 الالستتيذي 

 

  وتتيى اطلتذاااك ن  تالااع اطنزط  إضاااااافااا  •
 الاللليم،  ن  التعانع تهللا

  الالستااتي   في اطنزط  إضااافا   اتااتة ا  يع   •
   اللهائي  والمستهل  الملت  ن  لذع  مليكا ندلالكا

 في اعلطا   إل   العالي اطلتذاك  يتد      يمذ  •
 و ملياا  لاألكيااس وإنتاا  ل،قاائهال لياا  لف

 التاليف 

 المعال ا   لانع

"Agents Curing" 

• 0 1 -2 % 
 الم يزا ل  وكسي ا الالي، •
  المع س  •

 ل(MDA) ني ا  فيليع ثلائي لانيل  اد -'4ل4 •
" Diaminodiphenylmethane-4,4’

(MDA);." 
  نيلي   اد ني يلي  -'4ل4- كللسو  اد-'2ل2 •

(MOCA)4,4-" ل’-dichloro-2,2’
(MOCA); methylenedianiline" 

  األنيلي  ن  التيا ع نلت ا  - اليلسنال هي  •
 الهي سازي   •
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 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )تابع 

 ,Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses, OECD Publishing :الم. س
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 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 العضليا المللنا 

"Pigments Organic" 

 قااطلاا بي، " األتاااايتاا  ثلاائي كلطاالام ن،كالاا  • % 2 5-01 0 طلسالا تستة  
 لليوطا " 

 اليائالا األزو نللنا 

Soluble  

colorants-Azo 

 

 دا  الالستااتيذيا الملت ا  في تسااتة   •
 لل ،اسع ن  ودع  نااونا  ل اليا  ريافياال

  والضلل
 نر،قا  للنيا ةلاة س دال تستة   •

  األزو ن،كالا  •

 ناليا  نعززا ل

"Reinforcements " 

  الزجاجيا األلياا • % 30-15 طلس   تستة  •
   الذ،طل   لياا  •
 األساني    لياا •

 طالليخ الترذيع  لانع

"Agent Blowing" 

  ك اافاا  ل  اتااااتةا انهاا نسااااالاا يعتما  •
  للعانع الم تمع الااز وإنتا  لال،بلع

 ل"Azodicarbonamide" كاسطلناني  د  آزو •
  (لBSH) هي سازي  تليلنيع د  طلزي  •
  الاللتا ل •
  الذ،طل   كسي  ثاني •

 اطنزط   الزله/  لانع

"agents Slip " 

• 0 1 -3  % 
  الت،كي    ل  المسااتة نا اللسااالا عتم ت •

  الاللليم، ونل  الزلهل لعااناع الذيمياائي
 الالستتيذي 

 

  وتتيى اطلتذاااك ن  تالااع اطنزط  إضاااااافااا  •
 الاللليم،  ن  التعانع تهللا

  الالستااتي   في اطنزط  إضااافا   اتااتة ا  يع   •
   اللهائي  والمستهل  الملت  ن  لذع  مليكا ندلالكا

 في اعلطا   إل   العالي اطلتذاك  يتد      يمذ  •
 و ملياا  لاألكيااس وإنتاا  ل،قاائهال لياا  لف

 التاليف 

 المعال ا   لانع

"Agents Curing" 

• 0 1 -2 % 
 الم يزا ل  وكسي ا الالي، •
  المع س  •

 ل(MDA) ني ا  فيليع ثلائي لانيل  اد -'4ل4 •
" Diaminodiphenylmethane-4,4’

(MDA);." 
  نيلي   اد ني يلي  -'4ل4- كللسو  اد-'2ل2 •

(MOCA)4,4-" ل’-dichloro-2,2’
(MOCA); methylenedianiline" 

  األنيلي  ن  التيا ع نلت ا  - اليلسنال هي  •
 الهي سازي   •
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

البالستيك تشكيلو تصنيع طرق .

  نلادهاا ن  ال،اتل اا  إنتاا   ولهماا ن،للتي ل ةسل ن  اللهاائي الالستااااتيا  نلت  .اااال ي 

 الراااا،كا  وتال  ال يليال الم.ااااادس ن   و  باز"ل  و  ناف ا " الالت،وليا المرااااتاا  ن  األوليا

 ن.اااااان   ل   ملهاا في وتعتما  األجاعل  ليلاا ضااااةماا طااتاااات مااسا  ىالذال، العاالمياا

   نلا  سنتاا  ونتة.اااا.ااااي  لا ي اال  ط اا و  تدلي، نعااناع طهاا تتلف، لياي  لالالت،وكيمااوياا

  والسااالائعل وال اليالا ل كالمسااااليهل  "Standard" قياتااايا   اااذال في ال،اتل ا  ن  نةتليا

  تراااذيع طد،  لاللهائي ملت ال إنتا  فهي الالستاااتي  اااالا ا ن  ال انيا م،للاال  نا  والع ائ 

هي تاليا  انا يمذ  اتااااتة انها ن  الملاد "ل  Molding" الترااااذيع  و الاللالا  نةتليال "قللالا"

ك  المت.اال ع  و  لالل ائ  ال ،اسيان   الالستااتيذيا   لستااتعمال ي.االى نهائي نلت  ت.االي  ل،اسيا

  اليلني واطتتهسك

  ل،اسع دسجاا   لا  تااااائلاا وسطماا ليلاا ناادع إل  يمذ     يت لل طاأناهيتميز الالستااااتيا   

ك  نلةيضااا   الت،اقهل قالع اترااذيل  ل  تسااا   الةاااايا وهيه   °  200-150ت.ااع إل   ق  نساااليا

 و  لن لفانلت ا   و  ل و نلاد سبليا لسنتا   للاحنةتليا الت.ااااني  قلال  يمذ  اتاااتة ا  و 

  ه  ن و  ل(6)والمااتااا  لساا  اطتااتة ا  اللهائي المدللب للملت  األل ا   طمةتلفو  لااالالا

 :يلي نا للالستتي  والت.لي  الترذيع  ، 

 "Injection molding" بالحقن " التشكيل"القولبةطريقة . 1.6.1

المسااتخدمة علن نطاق  الطرق أكثر من   "Extrusion"التشااكيل بالحقن، والبثقتعد طرقتي 

تعتبر طريقة التشاكيل بالحقن من الطرق االقتصاادية،  و  .(6) الحراري لبالساتي صانيع الت  واساع

يت  إضااافة مجموعة متنوعة  هذا و  إلنتاج منتجات بالسااتيكية صاا يرة أو كبيرة الحج ،وتصاال  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك (2الجدول )تابع 

 ,Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses, OECD Publishing :الم. س
Paris,2018. 

 المستة نا  الملاد طاللز  % اطتتة ا  نسالا اسضافا 
 العضليا المللنا 

"Pigments Organic" 

 قااطلاا بي، " األتاااايتاا  ثلاائي كلطاالام ن،كالاا  • % 2 5-01 0 طلسالا تستة  
 لليوطا " 

 اليائالا األزو نللنا 

Soluble  

colorants-Azo 

 

 دا  الالستااتيذيا الملت ا  في تسااتة   •
 لل ،اسع ن  ودع  نااونا  ل اليا  ريافياال

  والضلل
 نر،قا  للنيا ةلاة س دال تستة   •

  األزو ن،كالا  •

 ناليا  نعززا ل

"Reinforcements " 

  الزجاجيا األلياا • % 30-15 طلس   تستة  •
   الذ،طل   لياا  •
 األساني    لياا •

 طالليخ الترذيع  لانع

"Agent Blowing" 

  ك اافاا  ل  اتااااتةا انهاا نسااااالاا يعتما  •
  للعانع الم تمع الااز وإنتا  لال،بلع

 ل"Azodicarbonamide" كاسطلناني  د  آزو •
  (لBSH) هي سازي  تليلنيع د  طلزي  •
  الاللتا ل •
  الذ،طل   كسي  ثاني •

 اطنزط   الزله/  لانع

"agents Slip " 

• 0 1 -3  % 
  الت،كي    ل  المسااتة نا اللسااالا عتم ت •

  الاللليم، ونل  الزلهل لعااناع الذيمياائي
 الالستتيذي 

 

  وتتيى اطلتذاااك ن  تالااع اطنزط  إضاااااافااا  •
 الاللليم،  ن  التعانع تهللا

  الالستااتي   في اطنزط  إضااافا   اتااتة ا  يع   •
   اللهائي  والمستهل  الملت  ن  لذع  مليكا ندلالكا

 في اعلطا   إل   العالي اطلتذاك  يتد      يمذ  •
 و ملياا  لاألكيااس وإنتاا  ل،قاائهال لياا  لف

 التاليف 

 المعال ا   لانع

"Agents Curing" 

• 0 1 -2 % 
 الم يزا ل  وكسي ا الالي، •
  المع س  •

 ل(MDA) ني ا  فيليع ثلائي لانيل  اد -'4ل4 •
" Diaminodiphenylmethane-4,4’

(MDA);." 
  نيلي   اد ني يلي  -'4ل4- كللسو  اد-'2ل2 •

(MOCA)4,4-" ل’-dichloro-2,2’
(MOCA); methylenedianiline" 

  األنيلي  ن  التيا ع نلت ا  - اليلسنال هي  •
 الهي سازي   •

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  الخواص النهائيةمن اإلضاااافات، والمحسااانات أثناا عمليات التشاااكيل أو التصااانيع لتحساااين 

  للمنتجات، حسب االستخدا  المناسب لها.

ت  إصاادار برااة جديدة، فقد  طريقة ليساات "  Injection molding"الحقن التشااكيل ب طريقة 

، الَلة تشاااكيل بالحقن لنترات السااايليلوز الملدنة بالكافور، الساااليوليد 1872في عا   لها اختراع

"Camphor-plasticized cellulose nitrate, celluloid".  تحويال حبيباات  الحقن طريقاة يت  في

 بداخلةقالب التشااكيل حيت تتصاالب إلن  البالسااتي  الحراري إلن مادة منصااهرة، ث  يت  حقنها

" من  Method Plunger stage-Singleطريقة المكبس "الكباس" ذو المرحلة الواحدة "تعد   .(14)

" إلن الوراا، مما  Plungerأقد  الطرق المساااتخدمة في القولبة بالحقن، حيت يساااحب المكبس"

"، Chamber" إلن داخل ال رفة "Hopperيؤدي ذل  إلن سقوط المادة البالستيكية من القادوس "

ة أخرى إلن األماا ، مماا يعمال علن مرور الماادة من خالل األساااااطواناة  ث  يادفع الكبااس مر

السااخنة، حيت تنصاهر وتحدت لها عملية تليين، ث  تحقن تحت تيثير الضا ط داخل فراا قالب 

 التشكيل.

، وهي األكثر اساااااتخاداماا ، وانتشاااااارا في الوقات بينماا في طريقاة المكبس ذو المرحلتين

باسااااتخدا    ةي أسااااطوانة واحدة، ث  ينقل جزا من هذم المادة المتلدن ففيها تُلدن المادة ف الراهن،

"، والتي منهاا يقو  مكبس أخر بحقنهاا إلن Shot Chamberمكبس أو لولاب إلن غرفاة الحقن "

    نةدط نالسط لد،ياا الاللالا طال ا  (5الرذع )يالي  . (69،) الفراا الموجود في قالب التشكيل
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  الخواص النهائيةمن اإلضاااافات، والمحسااانات أثناا عمليات التشاااكيل أو التصااانيع لتحساااين 

  للمنتجات، حسب االستخدا  المناسب لها.

ت  إصاادار برااة جديدة، فقد  طريقة ليساات "  Injection molding"الحقن التشااكيل ب طريقة 

، الَلة تشاااكيل بالحقن لنترات السااايليلوز الملدنة بالكافور، الساااليوليد 1872في عا   لها اختراع

"Camphor-plasticized cellulose nitrate, celluloid".  تحويال حبيباات  الحقن طريقاة يت  في

 بداخلةقالب التشااكيل حيت تتصاالب إلن  البالسااتي  الحراري إلن مادة منصااهرة، ث  يت  حقنها

" من  Method Plunger stage-Singleطريقة المكبس "الكباس" ذو المرحلة الواحدة "تعد   .(14)

" إلن الوراا، مما  Plungerأقد  الطرق المساااتخدمة في القولبة بالحقن، حيت يساااحب المكبس"

"، Chamber" إلن داخل ال رفة "Hopperيؤدي ذل  إلن سقوط المادة البالستيكية من القادوس "

ة أخرى إلن األماا ، مماا يعمال علن مرور الماادة من خالل األساااااطواناة  ث  يادفع الكبااس مر

السااخنة، حيت تنصاهر وتحدت لها عملية تليين، ث  تحقن تحت تيثير الضا ط داخل فراا قالب 

 التشكيل.

، وهي األكثر اساااااتخاداماا ، وانتشاااااارا في الوقات بينماا في طريقاة المكبس ذو المرحلتين

باسااااتخدا    ةي أسااااطوانة واحدة، ث  ينقل جزا من هذم المادة المتلدن ففيها تُلدن المادة ف الراهن،

"، والتي منهاا يقو  مكبس أخر بحقنهاا إلن Shot Chamberمكبس أو لولاب إلن غرفاة الحقن "

    نةدط نالسط لد،ياا الاللالا طال ا  (5الرذع )يالي  . (69،) الفراا الموجود في قالب التشكيل
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 مخطط مبسط لطريقة القولبة بالحقن  (5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.injectionmoldingplastic.com/china.htmlالم. س: 

 

 "Extrusion" البثقالتشكيل بطريقة . 2.6.1

كاألناطي ل والاضااالا ل واألقلاسل  هيذليا  نلت ا إنتا  الال ه في ط  الترااذيعتسااتة    ،ياا 

كما   لنتع دع الدالاا ل تلال كانم  لاديا  و "يابر" األ ،قائهالطاسضافا إل  إنتا  والة،ا ي ل 

 و كدالااا   لالذه،طاائياا والذااطس و زل للل األتااااسك  لماايااا   الاا إنتاا   ماع  تسااااتةا   في

نتا  نلت ا  الالستااااتي   سوتسااااتة   في الاال    .   تاااادى اة،  و للس ل والمسط  اتاديا ل

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  الخواص النهائيةمن اإلضاااافات، والمحسااانات أثناا عمليات التشاااكيل أو التصااانيع لتحساااين 

  للمنتجات، حسب االستخدا  المناسب لها.

ت  إصاادار برااة جديدة، فقد  طريقة ليساات "  Injection molding"الحقن التشااكيل ب طريقة 

، الَلة تشاااكيل بالحقن لنترات السااايليلوز الملدنة بالكافور، الساااليوليد 1872في عا   لها اختراع

"Camphor-plasticized cellulose nitrate, celluloid".  تحويال حبيباات  الحقن طريقاة يت  في

 بداخلةقالب التشااكيل حيت تتصاالب إلن  البالسااتي  الحراري إلن مادة منصااهرة، ث  يت  حقنها

" من  Method Plunger stage-Singleطريقة المكبس "الكباس" ذو المرحلة الواحدة "تعد   .(14)

" إلن الوراا، مما  Plungerأقد  الطرق المساااتخدمة في القولبة بالحقن، حيت يساااحب المكبس"

"، Chamber" إلن داخل ال رفة "Hopperيؤدي ذل  إلن سقوط المادة البالستيكية من القادوس "

ة أخرى إلن األماا ، مماا يعمال علن مرور الماادة من خالل األساااااطواناة  ث  يادفع الكبااس مر

السااخنة، حيت تنصاهر وتحدت لها عملية تليين، ث  تحقن تحت تيثير الضا ط داخل فراا قالب 

 التشكيل.

، وهي األكثر اساااااتخاداماا ، وانتشاااااارا في الوقات بينماا في طريقاة المكبس ذو المرحلتين

باسااااتخدا    ةي أسااااطوانة واحدة، ث  ينقل جزا من هذم المادة المتلدن ففيها تُلدن المادة ف الراهن،

"، والتي منهاا يقو  مكبس أخر بحقنهاا إلن Shot Chamberمكبس أو لولاب إلن غرفاة الحقن "

    نةدط نالسط لد،ياا الاللالا طال ا  (5الرذع )يالي  . (69،) الفراا الموجود في قالب التشكيل

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ن ع ساتل ا  الييليعل والالللي تاااتي،ي ل والالللي إي يلي ل والالللي   "لال ،نلطستاااتي ال ،اس  "

نا ويةتلف ل   الملت  طاةتسا  لل وتم  الللل  ال واس والي  يت،اوح ط،وطيلي ل واللايلل ل 

الالستااتي    للاح  يت   ادع  .ال.اااي،ع الماكيلا  فيتاا   2الذالي،ع ال   الماكيلا  فيتاا    20طي  

 ل  نلت ا  الال ه  الالستاتيذيا الرا،ائط يدله اتا  و  لطد،ياا الال ه تا  6دا  تاماكا المساد ا 

  الال ه لد،ياانالسط تةديدي ست  ( 6الرذع )يالي   لت  25 0دا  تم  اقع ن  

البثق لطريقة بسط م تخطيطي رسم  :(6شكل )

 

 

 

 

 http://3dprintingforbeginners.com/how-to-make-diy-filament-for-your-3d-printer الم. س:

"ل Hopperتت  تاييا المادع الالستتيذيا  ل   ذع لاليالا ل  و نس ل  ن  ةسل الاادوس " 

األتاااادلانال ث  ت ةع طعا  دل  المادع الالستااااتيذيا إل  الا،فا الساااااةلال ودل  الي  يا  ةلف 

"ل وتذل  المادع في هيه الا،فا  الاسع    كتلا  Spiral Screw  للزوني ضاابط "طاتاتة ا  للل
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ن ع ساتل ا  الييليعل والالللي تاااتي،ي ل والالللي إي يلي ل والالللي   "لال ،نلطستاااتي ال ،اس  "

نا ويةتلف ل   الملت  طاةتسا  لل وتم  الللل  ال واس والي  يت،اوح ط،وطيلي ل واللايلل ل 

الالستااتي    للاح  يت   ادع  .ال.اااي،ع الماكيلا  فيتاا   2الذالي،ع ال   الماكيلا  فيتاا    20طي  

 ل  نلت ا  الال ه  الالستاتيذيا الرا،ائط يدله اتا  و  لطد،ياا الال ه تا  6دا  تاماكا المساد ا 

  الال ه لد،ياانالسط تةديدي ست  ( 6الرذع )يالي   لت  25 0دا  تم  اقع ن  

البثق لطريقة بسط م تخطيطي رسم  :(6شكل )

 

 

 

 

 http://3dprintingforbeginners.com/how-to-make-diy-filament-for-your-3d-printer الم. س:

"ل Hopperتت  تاييا المادع الالستتيذيا  ل   ذع لاليالا ل  و نس ل  ن  ةسل الاادوس " 

األتاااادلانال ث  ت ةع طعا  دل  المادع الالستااااتيذيا إل  الا،فا الساااااةلال ودل  الي  يا  ةلف 

"ل وتذل  المادع في هيه الا،فا  الاسع    كتلا  Spiral Screw  للزوني ضاابط "طاتاتة ا  للل
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ث  تال،د المادع طالهلال   التراذيعل  لزجا تاميذال ويت  طع  دل  ضاادها  ل  لالتها ن  ةسل قال 

  الترذيع طالتماس ن  تدى نال،د نالا ،ع طع  ة،وجها ن  قال   و  طالمالل و 

ك للتراذيع طهيه الد،ياال ألنها تت.ال   ىط ت.ال ليا فإنه يت    طسا، الالل ائ  المت.الالا ل،اسيا

 (7الراااذع )يالي   ." ط طك ن  الللل  في إة،ا  المادع المتل نا ن  الاال Ramالم ك " اتاااتة ا 

  (9،6) الم.لعا طد،ياا الال هطعض الملت ا  الالستتيذيا 

بعض المنتجات البالستيكية المصنعة بطريقة البثق  :(7الشكل )

 

 

 

 

 

 

 https://www.sukoptfe.com/ptfe-plastic-extrusion-products-sale" :الم. س

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ن ع ساتل ا  الييليعل والالللي تاااتي،ي ل والالللي إي يلي ل والالللي   "لال ،نلطستاااتي ال ،اس  "

نا ويةتلف ل   الملت  طاةتسا  لل وتم  الللل  ال واس والي  يت،اوح ط،وطيلي ل واللايلل ل 

الالستااتي    للاح  يت   ادع  .ال.اااي،ع الماكيلا  فيتاا   2الذالي،ع ال   الماكيلا  فيتاا    20طي  

 ل  نلت ا  الال ه  الالستاتيذيا الرا،ائط يدله اتا  و  لطد،ياا الال ه تا  6دا  تاماكا المساد ا 

  الال ه لد،ياانالسط تةديدي ست  ( 6الرذع )يالي   لت  25 0دا  تم  اقع ن  

البثق لطريقة بسط م تخطيطي رسم  :(6شكل )

 

 

 

 

 http://3dprintingforbeginners.com/how-to-make-diy-filament-for-your-3d-printer الم. س:

"ل Hopperتت  تاييا المادع الالستتيذيا  ل   ذع لاليالا ل  و نس ل  ن  ةسل الاادوس " 

األتاااادلانال ث  ت ةع طعا  دل  المادع الالستااااتيذيا إل  الا،فا الساااااةلال ودل  الي  يا  ةلف 

"ل وتذل  المادع في هيه الا،فا  الاسع    كتلا  Spiral Screw  للزوني ضاابط "طاتاتة ا  للل

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 "Extrusion Coating" بالبثقالتغطية التشكيل بطريقة . 1.2.6.1

ودل   طستااتيذيلتاديا الملاد المةتليا طارااال  طالال ه فيالتاديا الترااذيع ط   ،يااتسااتة       

طضااط  ا،ائط الالستاتي  الملال اا السااةلا ن  الماكيلا ن  المادع المدللب تاديتها طي  طذ،تي   

ضاابدتي  ط يي تذل  نادع الالستاتي   تايع المادع األة،ى  وط ت تا  هيه العمليا إل  إضاافا 

ادع طالم .اااقهطلت نلاد طااااا ليي يذل  الضاااط اللاق   ل   اا،يط الالستااتي  الساااة  كافيا 

 ،ياا تساتة   ط.السع واتاعا سنتا  ن مل ا كالي،ع ونتلل ا ن   وهي  لالمدللب ل.ااه  ليها

(ل والالللي ط،وطيلي   PEن اع الالللي إي يلي  )الدالااا  الالستااااتيذياا نتعا دع  ال،قاائه" الراااا،ائى"

(PP ل والالللي)إ(  ي يلي  تي،في اطPET) (96ل)    لعمليا   نالسااط تةديدي ستاا  (8الرااذع ) يالي

  ول ع التاديا طالال ه (9الرذع )يلضى  طالال هل طيلماالتاديا 

البثق بالتغطية لعملية  مبسط تخطيطي رسم  :(8شكل )

 

                 

 

 https://www.brigl-bergmeister.com/fileadmin/files/Dokumente الم. س:
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 "Extrusion Coating" بالبثقالتغطية التشكيل بطريقة . 1.2.6.1

ودل   طستااتيذيلتاديا الملاد المةتليا طارااال  طالال ه فيالتاديا الترااذيع ط   ،يااتسااتة       

طضااط  ا،ائط الالستاتي  الملال اا السااةلا ن  الماكيلا ن  المادع المدللب تاديتها طي  طذ،تي   

ضاابدتي  ط يي تذل  نادع الالستاتي   تايع المادع األة،ى  وط ت تا  هيه العمليا إل  إضاافا 

ادع طالم .اااقهطلت نلاد طااااا ليي يذل  الضاااط اللاق   ل   اا،يط الالستااتي  الساااة  كافيا 

 ،ياا تساتة   ط.السع واتاعا سنتا  ن مل ا كالي،ع ونتلل ا ن   وهي  لالمدللب ل.ااه  ليها

(ل والالللي ط،وطيلي   PEن اع الالللي إي يلي  )الدالااا  الالستااااتيذياا نتعا دع  ال،قاائه" الراااا،ائى"

(PP ل والالللي)إ(  ي يلي  تي،في اطPET) (96ل)    لعمليا   نالسااط تةديدي ستاا  (8الرااذع ) يالي

  ول ع التاديا طالال ه (9الرذع )يلضى  طالال هل طيلماالتاديا 

البثق بالتغطية لعملية  مبسط تخطيطي رسم  :(8شكل )

 

                 

 

 https://www.brigl-bergmeister.com/fileadmin/files/Dokumente الم. س:
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 بالبثق التغطية وحدة : (9شكل )

 

 

 

 

 

  Maschinengesellschaft mbH,2018SML الم. س:

 

 Plastic Co-extrusion" االسهاميالبالستيكي المشترك "البثق التشكيل بطريقة . 2.2.6.1

ط ه نادتي   و  ك ، ن  ةسل   لاطتهاني/المرت،ك    الال ه الالستتيذيالترذيع ط   تتضم   مليا

 ،ياا اتتة ا   ن  نميزا   ل  قال  وال  ط يي يت  دن  الملاد  و ل انها في طليا وال ع قالع التال،ي 

المميزع الم،بلطا )ن ع ةلااها  ت افظ  ل     في  مليا الال ه  المرت،ك    كع نادع نستة ناالال ه  

طستتيذيا نتع دع الدالاا  )كع  الاا ليائف " ،ائط"   ل     ليمذ  ال .ل  (ل و اللياديا  لال.سطا

المر،وطا    يا ا  و   لل، لطالليائف األ عما المانعا  ( ن عتةتلف في نادتها    األة،ى

 لوالذاطس  طمادع طستتيذيا  ازلا للذه،طال لتاديا األتسك المع نياكما يمذ   لدا  الللني 

   نةدط  مليا الال ه الالستتيذي المرت،ك  (10الرذع )  يالي   (10ل11) ال لونااونا للتآكع و لانع  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 "Extrusion Coating" بالبثقالتغطية التشكيل بطريقة . 1.2.6.1

ودل   طستااتيذيلتاديا الملاد المةتليا طارااال  طالال ه فيالتاديا الترااذيع ط   ،يااتسااتة       

طضااط  ا،ائط الالستاتي  الملال اا السااةلا ن  الماكيلا ن  المادع المدللب تاديتها طي  طذ،تي   

ضاابدتي  ط يي تذل  نادع الالستاتي   تايع المادع األة،ى  وط ت تا  هيه العمليا إل  إضاافا 

ادع طالم .اااقهطلت نلاد طااااا ليي يذل  الضاااط اللاق   ل   اا،يط الالستااتي  الساااة  كافيا 

 ،ياا تساتة   ط.السع واتاعا سنتا  ن مل ا كالي،ع ونتلل ا ن   وهي  لالمدللب ل.ااه  ليها

(ل والالللي ط،وطيلي   PEن اع الالللي إي يلي  )الدالااا  الالستااااتيذياا نتعا دع  ال،قاائه" الراااا،ائى"

(PP ل والالللي)إ(  ي يلي  تي،في اطPET) (96ل)    لعمليا   نالسااط تةديدي ستاا  (8الرااذع ) يالي

  ول ع التاديا طالال ه (9الرذع )يلضى  طالال هل طيلماالتاديا 

البثق بالتغطية لعملية  مبسط تخطيطي رسم  :(8شكل )

 

                 

 

 https://www.brigl-bergmeister.com/fileadmin/files/Dokumente الم. س:

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 البثق البالستيكي المشترك ةعملي مخطط  (:10شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.plasticextrusiontech.net/resources/coextrusion-innovation المصدر:
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 البثق البالستيكي المشترك ةعملي مخطط  (:10شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.plasticextrusiontech.net/resources/coextrusion-innovation المصدر:
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 "Blow Molding" بالنفخ التّشكيلطريقة  .3.6.1

لت.اااالي    ال،ئيساااايااالد،  والا ع ن   "Blow molding"طاالليخ الترااااذياع تعتال،  ،يااا 

الالستااتي ل وق  اتااتة   هيا األتااللب  تاااتااا طا،  ت.االي  الالاسي، األتاادلانيا الالساايدال  

ك ن  وتدلس   مليا  الليخ ن  التا   التالي الساا،ي ل و  ت.اامي  ناكيلا  دا  نلاااايا    يضااا

ل  نل ياا  دا    ااااذاال نعاا عمذ  إنتاا  ي كماا  لنلت اا  دا  ا ااااذاال نةتلياا نتميزع ليلت  نلهاا

ك إنتا     جساااا  ني،غ تا،يالا طاتااااتة ا  تاليا الليخ ن ع ناا  ل وظهلس ك،اتااااي  و  يمذ  لاليا

   (14) السياسا ل  و نسان  ال، س واألدس 

الالستااتي  ال ،اس ل والتي تتميز  الالستااتيذيا ن  الملت ا  تسااتة   قلال  الليخ في إنتا  

يساتة   األللنليل  في االا ا الالال  المساتة نا في   لاسي، ن س()كالاج سانها طالسام  ال،قيه 

الرااذع يالي    . مليا  الليخ ط ط ن  تاااليذا الل اس والال،يليل  التي كانم تسااتة   في الساااطه

  نةدط نالسط لد،ياا ترذيع الالستتي  طالليخ (11)

 : مخطط مبسط لطريقة تشكيل البالستيك بالنفخ(11الشكل )

 

 

 

 

 

 

 https://www.quora.com/How-are-bottles-made س:الم. 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 البثق البالستيكي المشترك ةعملي مخطط  (:10شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.plasticextrusiontech.net/resources/coextrusion-innovation المصدر:

 

 

 

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

   : مخطط مبسط لعملية التشكيل بالدوران(12) الشكل

 ط

 

 

 

 

 

 

 /http://www.pentasmoulding.com/production/rotational-molding الم. س:
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تتميز هيه الد،ياا طأنها تعدي تاد ا  نلساا نت انساال وكيل  يذل   اذع العله نضاالل ا  

الليخ ن   ناكيلا  تذليا  تذل تالي يا  النما يعدي الي،ااا لت.الي  ال اويا  دا  اط اذال بي، 

الي،    (6)الليخ التاليا ياا )ن  الال ه(ل ودلا  للجلد قاالالي  فيهاا نااكيلاا  ال ا    ل  ن  تذلياا 

الم لا  والال ه هل الد،ياا التي يت  طها ت.ااالي  األناللب  الليخلط  ا   ،ياتي ال،ئيساااي طي  ال

ذع"Parisonال،ةل والي  يدله  ليا ن.ااادلى طاسيسااال  "  مليا   تت   "Preform"ل  و الٌمرااا 

ك إل  جل  ن   الال هل  و الاللالا طال ا ل وت سااتة    لت.االي    ،ياا الترااذيع ط التّرااذيع طالليخل جلالا

  الالستتيذّياالاسي، ال

 "Rotational molding" التشكيل بالدورانطريقة . 4.6.1

ل،اسع ن،تيعال وضااط   دسجا في  ،ياا ت.الي  الالستاتي    هي طال وسا  ،ياا التراذيع 

ث   اال   الال،اتل  في   يلضاا  ليي  ن،العتتذل   مليا الترااذيع ال وساني ن   سط  و  نلةيضل

 فاي ن لسي  يا وس الااالا  للل  التسااااةي لياه لثلاال  م يت  إبسقاهل وتت   ملياا التسااااةي ل و 

  طالهلالث  ي ت،ك ليال،د  لالاال تلزي  الّ،اتل   ل  جلان   يت يل.ااه، الالستااتي  و  لت وس تااي 

ذاع ويتةاي لت  يت.اااالا  الملت  طالطل  الااالا  جا سا كالي،ع  ال، هلال ن،اوح طلاتااااداا  الرااااّ

    نهائي هلاك نلت  طستتيذي ي.الىيت  إزالته ن  الاال  و ث   لالمدللب

الت ذ   المه   ن ل كيل  ،ه.ا ل المالالستاتي  يت  ت وي، الاال  طسا، ا  نةتليا لت ل  ت،اك  

فسالا   ليلالليت،ع  هتساةيل إدا ت  الالستاتي ل داةع الاال ل نظ،اك ألنه  .اه،اللقم السز  لفي 

ييوب    طفم  الممذ   ق.اي،علتساةي  ليت،ع الإدا ت   نا  الميذانيذيا  هةلااا يت لع وتايتث،  ل  

( 12)الراذع يالي     (12)داةع ن.اهلس الالستاتي  فاا ا   نما يلت   له طراذع كااالالستاتي  

ناكيلا إنتا  الالستاااتي   ( 13الراااذع )طيلما يالي    (13)نةدط نالساااط لعمليا التراااذيع طال وسا  

 طالترذيع طال وسا  
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نلت ا    نتا ستااهلا  ا ،يا وهي "Thermoforming" الترااذيع ال ،اس  ،ياا  واهمها 

  تاهعتلت  طال ا  ولذ  انتاجها لتل  التي  ههنرااط نلت ا   نتا سالد،ياا الللي ع  وهي لنةتليا

التي،يغ  د،ياا وط  لاتساةيلهن  الالستاتي  يت    "Sheets"  للاح   والةانا هلا  الاسع  و سةصل

   اذعكما في ل الاال  تراذيع ني  نتةياك " قال  التراذيع"   ل  يلذم  للح الالستاتي فئي الهلا

(15)  

 بعض منتجات التشكيل الحراري :(15) الشكل
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 فيوالمساتة    "السا   ن  الليخ"طاتاتة ا   تراذيع الالستاتي  ،ياا يضاا  ونلها  لاسي،الال ن ع 
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 خواص البالستيك   .7.1

ةلاة في المادع   د ن  ال جتما طا ن  الملاد األة،ى ا   بي،ه الالستتيذيالملاد تتميز ا

الالستااتيذيا اللال ع طيلما الملاد األة،ى يتمت  كع نلها طةاااايا نلي،دع نميزع وهيا هل السااال  

 لفم  الممذ     ت تم  ااايا  الالع لفي اطنتراااس الذالي، طتااتة انا  الملت ا  الالستااتيذيا

ع ع والرايافيا في نادع طستاتيذيا وال ع نما ي علها ااال ا ل لوةيا اللز  لوال.اسطا لوالم،ونا

  لةااااايا العزل للساااةلنا والال،ودع والذه،طالنةتليال طاسضاااافا إل   الةلاة  اتاااتة انا  

 يف للملت ا  اللهائيا وسةص التذال لوتهللا الترايعوتلل  األللا   لونااونا التآكع

اللل  الملات  سنتا   ةتياسللالستتي  طوالييزيائيا الةلاة الذيميائيا اسلما  ط  المه ن  

 هوتأثي، هيالالستتي   ةلاة  مع،فا العسقا طي   ودل  ط   المدللبلالملت  اللهائي لس  اطتتة ا   

 .(21-20)نيخ   و  ط ه ل  ولا ت.ليعه تلال كانم  ،  في الةلاة  ل  الد،ياا المستة نا 

 للبالستيك الميكانيكية الخواص .1.7.1

"ل Structural Materials" األة،ى الاللاائياا الملاد( )الالستااااتيا الملاد الاللليم،ياا  تلااف 

والم،وناال لايا فاإ   والمتااناال واطتااااتداالاال ن  لياي الالعل الميذاانيذيااوتعتما   ل  ةلااااااهاا 

لياا ا  ل ودلا  لت  يمذ  التع،ا  ل  ن   ه  الةلاة ن  اللاالياا التدالياياا الميذاانيذيااالةلاة 

تاي، هيه ال.ايا  لتتسل  ن  التدالياا  واطتاتة انا  الم  دع لهال واةتياس اطتاتة ا  الملاتا  

 لذع نل  ن   نلا  الالستتي  المةتليا   

تتاأث، هايه الةلاة وتعتما   ل   لاناع نةتلياا تتعله طاالت،كيا  الاللاائي للالستااااتيا ل ن اع  

ليا  ،ياا الاللم،عل "ل نل  وا  Crosslinking & Branchingتراااط  والتي،  "اللز  ال زيييل ال

  كماا تتاأث، طعا د ن  العلاناع الذيمياائياا المتعلااا طاالت،كيا   واسضااااافاا  المسااااتةا نااالملا ناا ل 

كل  و و السااستااعل ل و ااذع ونل  اطتااتادابالذيميائي ن ع  ت،كي  الاللليم، تاالالك كا   ليياتيا
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 خواص البالستيك   .7.1

ةلاة في المادع   د ن  ال جتما طا ن  الملاد األة،ى ا   بي،ه الالستتيذيالملاد تتميز ا

الالستااتيذيا اللال ع طيلما الملاد األة،ى يتمت  كع نلها طةاااايا نلي،دع نميزع وهيا هل السااال  

 لفم  الممذ     ت تم  ااايا  الالع لفي اطنتراااس الذالي، طتااتة انا  الملت ا  الالستااتيذيا

ع ع والرايافيا في نادع طستاتيذيا وال ع نما ي علها ااال ا ل لوةيا اللز  لوال.اسطا لوالم،ونا

  لةااااايا العزل للساااةلنا والال،ودع والذه،طالنةتليال طاسضاااافا إل   الةلاة  اتاااتة انا  

 يف للملت ا  اللهائيا وسةص التذال لوتهللا الترايعوتلل  األللا   لونااونا التآكع

اللل  الملات  سنتا   ةتياسللالستتي  طوالييزيائيا الةلاة الذيميائيا اسلما  ط  المه ن  

 هوتأثي، هيالالستتي   ةلاة  مع،فا العسقا طي   ودل  ط   المدللبلالملت  اللهائي لس  اطتتة ا   

 .(21-20)نيخ   و  ط ه ل  ولا ت.ليعه تلال كانم  ،  في الةلاة  ل  الد،ياا المستة نا 

 للبالستيك الميكانيكية الخواص .1.7.1

"ل Structural Materials" األة،ى الاللاائياا الملاد( )الالستااااتيا الملاد الاللليم،ياا  تلااف 

والم،وناال لايا فاإ   والمتااناال واطتااااتداالاال ن  لياي الالعل الميذاانيذيااوتعتما   ل  ةلااااااهاا 

لياا ا  ل ودلا  لت  يمذ  التع،ا  ل  ن   ه  الةلاة ن  اللاالياا التدالياياا الميذاانيذيااالةلاة 

تاي، هيه ال.ايا  لتتسل  ن  التدالياا  واطتاتة انا  الم  دع لهال واةتياس اطتاتة ا  الملاتا  

 لذع نل  ن   نلا  الالستتي  المةتليا   

تتاأث، هايه الةلاة وتعتما   ل   لاناع نةتلياا تتعله طاالت،كيا  الاللاائي للالستااااتيا ل ن اع  

ليا  ،ياا الاللم،عل "ل نل  وا  Crosslinking & Branchingتراااط  والتي،  "اللز  ال زيييل ال

  كماا تتاأث، طعا د ن  العلاناع الذيمياائياا المتعلااا طاالت،كيا   واسضااااافاا  المسااااتةا نااالملا ناا ل 

كل  و و السااستااعل ل و ااذع ونل  اطتااتادابالذيميائي ن ع  ت،كي  الاللليم، تاالالك كا   ليياتيا
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ك  زن   و ن اع دسجاا ال ،اسعل "Environmental Factors لاناع  ة،ى طييياا "هلااك    سونااتياا

"ل Stress amplitudeتااااعاا اسجهااد "و "ل Rate of stressingاسجهااد وتاااا، اا اسجهااد "

الرا  و "ل Shear ليا الاص" ه"ل واطنساياب  و نا يدلDeformationوالضااطل ونل  التراله "

"Tensile"  ل واطنضااااا"Compression" ل واطلتلال"Bending ليا فإ  دساتاااا الةلاة  "

ا يا والعلاناع المتث،ع  ل  الةااااااا  لللاللليم،ا  نعاا ع جا اك نظ،اك لتعا د المتاي،ا  االميذاانيذيا 

 :(4) نا يلي ان   ه  الةلاة الميذانيذي و اللال عل 

 "Tensile Strength" الشد قوة .1.1.7.1

 Stretchingالالع السزنا لاد   يلا الالستاتي  طسا، ا  ا  "تا  " ثاطتا " الرا  هيقلع 

Rate طستااتي  ه  " و "ل ونلها يمذ  ت.االيف الالستااتي  طأنها ضااعييا  و ليلالBrittle  و "ل 

  (20)طستتي  ال  ونتي  ج اك  و ن،  وقل ل    و طستتي ال  وقل ل   طستتي 

 "Stress- strain"التوتر أو اإلجهاد  .2.1.7.1

  التع،ا في تسااه والتي  لالهانا للالستااتي  الةلاة التلت، ن  و   اسجهاد اي ةاااا  تعتال،

ويمذ  طلاتاادا هيه  لاتااتدالا و ق.ااي يت ملهل    يمذ  جه  و ق.اا  والم،ونال المتانال  ل 

  ن،نا  و "ل  Ductile" للسااا    قاطلا  و "ل  Brittleإل  هراااا " الاللليم،ا  ت.اااليفالةااااايا 

"Elastic Polymers"  ،نعا ل ال ،اسعل دسجاا ن اع  لاناع طعا ع والتلت، اسجهااد ةلاة تتاأث  

كما تتأث، طلجلد المل نا  ليي تاع قلى الرا  واطتاتدالا   لوالضااط"ل  Rate of Strainالرا  "

"Elongation"  اطتاااتدالال تاليع  ل  يعمع لجلدهاف الماليا الملاد  نا  المل نا  نساااالا طزيادع  

  (4) نل  ونسالا الملاد الماليا   ل دل  ويعتم  الر ل وزيادع
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 خواص البالستيك   .7.1

ةلاة في المادع   د ن  ال جتما طا ن  الملاد األة،ى ا   بي،ه الالستتيذيالملاد تتميز ا

الالستااتيذيا اللال ع طيلما الملاد األة،ى يتمت  كع نلها طةاااايا نلي،دع نميزع وهيا هل السااال  

 لفم  الممذ     ت تم  ااايا  الالع لفي اطنتراااس الذالي، طتااتة انا  الملت ا  الالستااتيذيا

ع ع والرايافيا في نادع طستاتيذيا وال ع نما ي علها ااال ا ل لوةيا اللز  لوال.اسطا لوالم،ونا

  لةااااايا العزل للساااةلنا والال،ودع والذه،طالنةتليال طاسضاااافا إل   الةلاة  اتاااتة انا  

 يف للملت ا  اللهائيا وسةص التذال لوتهللا الترايعوتلل  األللا   لونااونا التآكع

اللل  الملات  سنتا   ةتياسللالستتي  طوالييزيائيا الةلاة الذيميائيا اسلما  ط  المه ن  

 هوتأثي، هيالالستتي   ةلاة  مع،فا العسقا طي   ودل  ط   المدللبلالملت  اللهائي لس  اطتتة ا   

 .(21-20)نيخ   و  ط ه ل  ولا ت.ليعه تلال كانم  ،  في الةلاة  ل  الد،ياا المستة نا 

 للبالستيك الميكانيكية الخواص .1.7.1

"ل Structural Materials" األة،ى الاللاائياا الملاد( )الالستااااتيا الملاد الاللليم،ياا  تلااف 

والم،وناال لايا فاإ   والمتااناال واطتااااتداالاال ن  لياي الالعل الميذاانيذيااوتعتما   ل  ةلااااااهاا 

لياا ا  ل ودلا  لت  يمذ  التع،ا  ل  ن   ه  الةلاة ن  اللاالياا التدالياياا الميذاانيذيااالةلاة 

تاي، هيه ال.ايا  لتتسل  ن  التدالياا  واطتاتة انا  الم  دع لهال واةتياس اطتاتة ا  الملاتا  

 لذع نل  ن   نلا  الالستتي  المةتليا   

تتاأث، هايه الةلاة وتعتما   ل   لاناع نةتلياا تتعله طاالت،كيا  الاللاائي للالستااااتيا ل ن اع  

ليا  ،ياا الاللم،عل "ل نل  وا  Crosslinking & Branchingتراااط  والتي،  "اللز  ال زيييل ال

  كماا تتاأث، طعا د ن  العلاناع الذيمياائياا المتعلااا طاالت،كيا   واسضااااافاا  المسااااتةا نااالملا ناا ل 

كل  و و السااستااعل ل و ااذع ونل  اطتااتادابالذيميائي ن ع  ت،كي  الاللليم، تاالالك كا   ليياتيا
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  "Creep Properties" االنزالقية الخواص. 3.1.7.1

تعال،    ناا اس   وهين  اللاالياا التدالياياال  الهااناا الةلاة اطنزطقياا ن الةلاة  تعتال،

قيااس الةلاة  يمذ   اللقام طم،وس ثااطام إجهااد    للاات ا التلت،  و  التراااالهل و  التاي،ل

  اطنضاااااااا  او "ل Tension/ اسجهاااد " التلت، تااأثي،اطنزطقيااا للالستااااتياا  إنااا ت اام 

"Compression  الاص/  اطنساياب  و "ل "Shear الدي " ن لالاط  و "ل /Flexure اطلتلال  و "ل  /

  ت ا يا   همياا تذم   ثااطام إجهااد تاأثي، ت امقيااس التاي، في الدلل  يت لياي  ل"Torsion" اللي

  ودسجاا الزن   أل لالتاي، في الةلاة الميذاانيذياا كا الاا للزن  قيااس في الميذاانيذياا الةلاة

  (4) الميذانيذيا الةلاة  ل  تتث، التي المهما ال،ئيسيا العلانع ن  ال ،اسع

 "Stress Relaxation" الجهد استرخاء. 4.1.7.1

 السز   ال ه  تايي، طها ويا.  اطنزط ل ةاايا  ذ  ةاايا هي ال ه  اتت،ةال ةاايا

   لانع   ع  ل  ال ه  اتات،ةال يعتم   الزن  ن،وس ن  ال اطتا اطتاتدالا  و  التلت،  ل  لل ياظ

  اطتاااات،ةاالل نعااناع انةياا  إل  يتد  ال ،اسع دسجاا استياا     لياي ال ،اسعل دسجاا  همهاا

  طمعانع ويا.  للالستتي ل"  Tg" إل  دسجا ل،اسع التزجي   ال ،اسع دسجا والل  ل  وةااا

نعانع اطتاات،ةال   يعتم   واطتااتدالا" اللسااالا طي  ال ه  Relaxation Modulus" اطتاات،ةال

  دسجاا فل  ال ،اسع دسجاا تذل  لا ناا  وةااااااااكالي،اك  ل  اللز  ال زييي للاللليم،ل  ا تماادا

 التراااط  دسجا زيادع ن  ياع طيلما لال زييي اللز  طزيادع اطتاات،ةال نعانع يزداد  (4) التزجي 

"Crosslinking" (4)  

 "Impact Strength" قوة التصادم. 5.1.7.1

  اسجهادللالع الالستتي   ل  نااونا اطنذساس ت م تأثي،  الت.اد  ناياس قلع ةاايا تعتال،

  طاألس ل ل  استدانها  تلذسا، ط الالستاتيذياوفي السا، ا  العاليا  فم  الداليعي    الملت ا  
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  "Creep Properties" االنزالقية الخواص. 3.1.7.1

تعال،    ناا اس   وهين  اللاالياا التدالياياال  الهااناا الةلاة اطنزطقياا ن الةلاة  تعتال،

قيااس الةلاة  يمذ   اللقام طم،وس ثااطام إجهااد    للاات ا التلت،  و  التراااالهل و  التاي،ل

  اطنضاااااااا  او "ل Tension/ اسجهاااد " التلت، تااأثي،اطنزطقيااا للالستااااتياا  إنااا ت اام 

"Compression  الاص/  اطنساياب  و "ل "Shear الدي " ن لالاط  و "ل /Flexure اطلتلال  و "ل  /

  ت ا يا   همياا تذم   ثااطام إجهااد تاأثي، ت امقيااس التاي، في الدلل  يت لياي  ل"Torsion" اللي

  ودسجاا الزن   أل لالتاي، في الةلاة الميذاانيذياا كا الاا للزن  قيااس في الميذاانيذياا الةلاة

  (4) الميذانيذيا الةلاة  ل  تتث، التي المهما ال،ئيسيا العلانع ن  ال ،اسع

 "Stress Relaxation" الجهد استرخاء. 4.1.7.1

 السز   ال ه  تايي، طها ويا.  اطنزط ل ةاايا  ذ  ةاايا هي ال ه  اتت،ةال ةاايا

   لانع   ع  ل  ال ه  اتات،ةال يعتم   الزن  ن،وس ن  ال اطتا اطتاتدالا  و  التلت،  ل  لل ياظ

  اطتاااات،ةاالل نعااناع انةياا  إل  يتد  ال ،اسع دسجاا استياا     لياي ال ،اسعل دسجاا  همهاا

  طمعانع ويا.  للالستتي ل"  Tg" إل  دسجا ل،اسع التزجي   ال ،اسع دسجا والل  ل  وةااا

نعانع اطتاات،ةال   يعتم   واطتااتدالا" اللسااالا طي  ال ه  Relaxation Modulus" اطتاات،ةال

  دسجاا فل  ال ،اسع دسجاا تذل  لا ناا  وةااااااااكالي،اك  ل  اللز  ال زييي للاللليم،ل  ا تماادا

 التراااط  دسجا زيادع ن  ياع طيلما لال زييي اللز  طزيادع اطتاات،ةال نعانع يزداد  (4) التزجي 

"Crosslinking" (4)  

 "Impact Strength" قوة التصادم. 5.1.7.1

  اسجهادللالع الالستتي   ل  نااونا اطنذساس ت م تأثي،  الت.اد  ناياس قلع ةاايا تعتال،

  طاألس ل ل  استدانها  تلذسا، ط الالستاتيذياوفي السا، ا  العاليا  فم  الداليعي    الملت ا  
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         والتي يعال،  لهاا   لايا فاإ  نايااس قلع الت.اااااد   ن  طعضل  و األجسااااا  األة،ى استداانهاا و 

  دسجا ن  ن  دع قياتيا ظ،واالداقا السز  لذس، الالستتي  ت م  نا اس هي " طداقا الذس،"ل

  ل  ن     "Ductile" ادع قلع الت.اااد  للالستااتي  الااطع للساا     اوبي،ه وال، لطال ال ،اسع

  "Brittle"قلع الت.اد  للالستتي  اله  

التي تعمع    "Fibers" األلياا وةااااا" ال راالا "   الماليا الملاد طلجلد الت.اااد  قلع تتأث،

 Phenoplast"  ل  زيادع قلع الت.اااد  وةااااا للالستااتي  اله  ن ع ساتل ا  الييللطستاام

Resin"لياي تعماع الملاد الماالياا  ل  تلزي  اسجهااد  ل  ل    كال، ن  الاللليم،ل وتالاع ن    ل

ك تمل  نمل وتذلي  الرااااال  ال.اااااي،ع  و  اسجهادلالتماليا ت،كيز      اللات ا  "Cracks"يضااااا

طيلما الملاد الماليا بي، األلياا ن ع ك،طلنا  الذالساايل  ن  الالللي تااتي،ي  ن س    الت.ااادنا 

  اسجهااد ت،كيز  ل الماالياا  الملاد تعماعتالاع ن  قلع الت.اااااد ل لياي  ناه في ن اع هايه ال ااط  

  (4) تلزيعه ن  ط طك 

 "Dynamic Mechanical Properties" لخواص الميكانيكية الديناميكيةا .2.7.1

اتااات اطا "سد اليعع" لتراااله  ظ،وا نعيلا قياتاااا  ال يلانيذيا في الميذانيذيا الةلاةتالي   

   اللليم، اللات الل ليي يتاي، تراله "Periodical Stress"الاللليم،ا  لالعض  نلا  ال ه  المتيطيب 

ل والتضاا ل  "Elastic Modulus"يمذ  قياس نعانع الم،ونا     الالى المتث،ع  ليه ن  الزن  

في ا   وال   يا.ااا  طالتضاااا ل الميذانيذي نا اس الداقا "  Mechanical Damping" الميذانيذي

 نا نعانع الم،ونا فا  يمذ    الملتراا،ع  ل  هييا ل،اسع ةسل ترااله العيلا  ثلال إج،ال اطةتالاس 

لساااا     " Youngs Modulus" ل  و نعااناع يلن "Shear Modulus"التعالي،  لاه طمعااناع الاص 

  (4) الد،ياا المستة نا
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  "Creep Properties" االنزالقية الخواص. 3.1.7.1

تعال،    ناا اس   وهين  اللاالياا التدالياياال  الهااناا الةلاة اطنزطقياا ن الةلاة  تعتال،

قيااس الةلاة  يمذ   اللقام طم،وس ثااطام إجهااد    للاات ا التلت،  و  التراااالهل و  التاي،ل

  اطنضاااااااا  او "ل Tension/ اسجهاااد " التلت، تااأثي،اطنزطقيااا للالستااااتياا  إنااا ت اام 

"Compression  الاص/  اطنساياب  و "ل "Shear الدي " ن لالاط  و "ل /Flexure اطلتلال  و "ل  /

  ت ا يا   همياا تذم   ثااطام إجهااد تاأثي، ت امقيااس التاي، في الدلل  يت لياي  ل"Torsion" اللي

  ودسجاا الزن   أل لالتاي، في الةلاة الميذاانيذياا كا الاا للزن  قيااس في الميذاانيذياا الةلاة

  (4) الميذانيذيا الةلاة  ل  تتث، التي المهما ال،ئيسيا العلانع ن  ال ،اسع

 "Stress Relaxation" الجهد استرخاء. 4.1.7.1

 السز   ال ه  تايي، طها ويا.  اطنزط ل ةاايا  ذ  ةاايا هي ال ه  اتت،ةال ةاايا

   لانع   ع  ل  ال ه  اتات،ةال يعتم   الزن  ن،وس ن  ال اطتا اطتاتدالا  و  التلت،  ل  لل ياظ

  اطتاااات،ةاالل نعااناع انةياا  إل  يتد  ال ،اسع دسجاا استياا     لياي ال ،اسعل دسجاا  همهاا

  طمعانع ويا.  للالستتي ل"  Tg" إل  دسجا ل،اسع التزجي   ال ،اسع دسجا والل  ل  وةااا

نعانع اطتاات،ةال   يعتم   واطتااتدالا" اللسااالا طي  ال ه  Relaxation Modulus" اطتاات،ةال

  دسجاا فل  ال ،اسع دسجاا تذل  لا ناا  وةااااااااكالي،اك  ل  اللز  ال زييي للاللليم،ل  ا تماادا

 التراااط  دسجا زيادع ن  ياع طيلما لال زييي اللز  طزيادع اطتاات،ةال نعانع يزداد  (4) التزجي 

"Crosslinking" (4)  

 "Impact Strength" قوة التصادم. 5.1.7.1

  اسجهادللالع الالستتي   ل  نااونا اطنذساس ت م تأثي،  الت.اد  ناياس قلع ةاايا تعتال،

  طاألس ل ل  استدانها  تلذسا، ط الالستاتيذياوفي السا، ا  العاليا  فم  الداليعي    الملت ا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

هي تل  الملاد التي لي  لها تضااا ل نيذانيذيل     نه  ل     "Elastic Materials"الملاد الم،نا 

تسليط إجهاد  ليها فإ   اقا اسجهاد تةز  دو     اتتليادل ليي تعلد هيه الداقا المةزنا طرذع  

ة،  لا  زوال المتث،  و ال ها ل ون   ن لاا هايه الملاد الةيط المداا ي الاي  تةتز  فياه الدااقاا ا  

الساااا ا   لهاا ت،ج  إل  اطعاادهاا األولياا ل و ل  العذ  ن  دلا    لا  الساااا ا ل و لا  زوال قلع

 نا و ل  ليها وت للها إل  ل،اسع ن ع السااالائع اللزجا اللاقعاالملاد التي تساااتهل  جمي  الداقا   

-Visco"  اللل ي ل لايا يدله  ليهاا الملاد الم،ناا اللزجاا الاللليم،ا   فهي ت تاع ن،تالاا وتااااط طي 

elastic" (4)  

ن   ه  الةلاة  "Dynamic Mechanical Properties"الا يلاانيذياا  االةلاة الميذاانيذيا تعا  

نها تعال،    تاي، ةلاة   ل ليي نةتلف التدالياا للاللليم،ا  في ت  د اطةتياس الملاتااا  التي 

  .الاللليم،ا  ن  دسجا ال ،اسع

العالي في التدالياا  التي تسااتلز  ةيض األااالا ل  الملاد دا  التضااا ل الميذانيذي تسااتة    

  (4) ن ع تاديا  سضيا  المساسحل والسيلما ل والمسترييا  وتاليع الضلضالل ونل  الت،ددا ل

ك  ال يلانيذياتساتة   الةلاة الميذانيذيا  الماليال  و المل نا ل  نسا  الملادكلتايلا لت  ي    يضاا

ك  تتال  طعض التيا س  الم.اااالالا لعمليا  الاللم،عل ن ع تيا س  التاسااايال  و لوتساااتة    يضاااا

  "Degradation"التراط ل  و الت لع 

ل لياي تعماع زياادع الحرارة درجلةتتاأث، الةلاة الميذاانيذياا الا يلاانيذياا طعا د ن  العلاناع ن اع 

لها تأثي، كالي، وةاااااا  ل نا تذل    التشللللابك  درجةم،ونا  دسجا ال ،اسع  ل  ةيض نعانع ال

   التضا ل الميذانيذي ياع طزيادع دسجا التراط    ل ليي  دسجا ال ،اسع   ل  ن  دسجا التزجي 

ك   "Degree of Crystallinity" البلورة درجةتتث،   ل  الةلاة الميذانيذيا يضا

   (4) طزيادع دسجا التالللسال يلانيذيال ليي    نعانع الم،ونا يزداد 
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هي تل  الملاد التي لي  لها تضااا ل نيذانيذيل     نه  ل     "Elastic Materials"الملاد الم،نا 

تسليط إجهاد  ليها فإ   اقا اسجهاد تةز  دو     اتتليادل ليي تعلد هيه الداقا المةزنا طرذع  

ة،  لا  زوال المتث،  و ال ها ل ون   ن لاا هايه الملاد الةيط المداا ي الاي  تةتز  فياه الدااقاا ا  

الساااا ا   لهاا ت،ج  إل  اطعاادهاا األولياا ل و ل  العذ  ن  دلا    لا  الساااا ا ل و لا  زوال قلع

 نا و ل  ليها وت للها إل  ل،اسع ن ع السااالائع اللزجا اللاقعاالملاد التي تساااتهل  جمي  الداقا   

-Visco"  اللل ي ل لايا يدله  ليهاا الملاد الم،ناا اللزجاا الاللليم،ا   فهي ت تاع ن،تالاا وتااااط طي 

elastic" (4)  

ن   ه  الةلاة  "Dynamic Mechanical Properties"الا يلاانيذياا  االةلاة الميذاانيذيا تعا  

نها تعال،    تاي، ةلاة   ل ليي نةتلف التدالياا للاللليم،ا  في ت  د اطةتياس الملاتااا  التي 

  .الاللليم،ا  ن  دسجا ال ،اسع

العالي في التدالياا  التي تسااتلز  ةيض األااالا ل  الملاد دا  التضااا ل الميذانيذي تسااتة    

  (4) ن ع تاديا  سضيا  المساسحل والسيلما ل والمسترييا  وتاليع الضلضالل ونل  الت،ددا ل

ك  ال يلانيذياتساتة   الةلاة الميذانيذيا  الماليال  و المل نا ل  نسا  الملادكلتايلا لت  ي    يضاا

ك  تتال  طعض التيا س  الم.اااالالا لعمليا  الاللم،عل ن ع تيا س  التاسااايال  و لوتساااتة    يضاااا

  "Degradation"التراط ل  و الت لع 

ل لياي تعماع زياادع الحرارة درجلةتتاأث، الةلاة الميذاانيذياا الا يلاانيذياا طعا د ن  العلاناع ن اع 

لها تأثي، كالي، وةاااااا  ل نا تذل    التشللللابك  درجةم،ونا  دسجا ال ،اسع  ل  ةيض نعانع ال

   التضا ل الميذانيذي ياع طزيادع دسجا التراط    ل ليي  دسجا ال ،اسع   ل  ن  دسجا التزجي 

ك   "Degree of Crystallinity" البلورة درجةتتث،   ل  الةلاة الميذانيذيا يضا

   (4) طزيادع دسجا التالللسال يلانيذيال ليي    نعانع الم،ونا يزداد 
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 أخرى ميكانيكية خواص. 3.7.1

طلل  نعي  ن  اطتاااتة انا ل ن ع اللمعانيا   تةتص االميذانيذي الةلاة  ن   ة،   د هلاك

" Glossy " ل وقيااس دسجاا ل،اسع الترااااله"Distortion Temperature"ا طا ل وقيااس ال.ااااس

"Hardness "   ل ونااااونااا الةاا"Scratch Resistance " اطلتذاااكل ونااااونااا "Friction 

Resistance" الساااايللاان اع نعااناع  المل.ااااه، لليم،الال ل وطعض الةلاة األة،ى طا  "Melt 

Index"ل ونااونا الاللليم،ا  للتراه ت م تأثي، اسجهاد "ResistanceStress Cracking " (4)   

   لبالستيكا تحليل. 8.1

وترااااماع الت لياع   الاللليم،ا  ةلاةلت ا يا   السزنااطةتالااسا  اكاافاا  طاالت لياع يا.ااااا 

ن اع   "Thermal Analysis" ل والت لياع ال ،اس "Qualitative Analysis"الذيمياائي اللل ي 

ل ونضاادا  "Photo Stabilizers"ل والم التا  الضالئيا "Thermal Stability"  ال الا  ال ،اس  

ل واطةتالاسا  " Thermo-gravimetric" والت ليع اللزني ال ،اس ل " Antioxidants"األكسا ع 

  (20) الديييا

 "Thermal Analysis" يالحرار تحليلال 1.8.1

ةلاة الملاد طتايي، هي  ،  لاياس  و   ل" TA"  طال،نزال ،اسيا للاللليم،ا     للت اليعي،نز  

 ون ى للاللليم،ا  ال ،اسياالةلاة    ي ن  اه  الد،  لمع،فااا وت وتع  لدسجا ل،استها

هلاك  سطعااا  ،  نع،وفا ونعتم ع في قياس الةلاة  لاللهائيا لستتة انا  اونسلنته

 Thermogravimetric" ال ،اس  اللزني لت ليعا   وهي:  ،ال ،اسيا للم،كالا  الاللليم،يا 

Analysis (TGA)"   ، التياضلي    الضلئي  المسىل و" Differential Scanning Calorimetry 

(DSC)"  ، الت ليع ال ،اس  التياضلي ل و" Differential Thermal Analysis (DTA)" ل

   (18ل19) "Thermo mechanical Analysis (TMA)" الت ليع ال ،اس  الميذانيذيو ،  
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هي تل  الملاد التي لي  لها تضااا ل نيذانيذيل     نه  ل     "Elastic Materials"الملاد الم،نا 

تسليط إجهاد  ليها فإ   اقا اسجهاد تةز  دو     اتتليادل ليي تعلد هيه الداقا المةزنا طرذع  

ة،  لا  زوال المتث،  و ال ها ل ون   ن لاا هايه الملاد الةيط المداا ي الاي  تةتز  فياه الدااقاا ا  

الساااا ا   لهاا ت،ج  إل  اطعاادهاا األولياا ل و ل  العذ  ن  دلا    لا  الساااا ا ل و لا  زوال قلع

 نا و ل  ليها وت للها إل  ل،اسع ن ع السااالائع اللزجا اللاقعاالملاد التي تساااتهل  جمي  الداقا   

-Visco"  اللل ي ل لايا يدله  ليهاا الملاد الم،ناا اللزجاا الاللليم،ا   فهي ت تاع ن،تالاا وتااااط طي 

elastic" (4)  

ن   ه  الةلاة  "Dynamic Mechanical Properties"الا يلاانيذياا  االةلاة الميذاانيذيا تعا  

نها تعال،    تاي، ةلاة   ل ليي نةتلف التدالياا للاللليم،ا  في ت  د اطةتياس الملاتااا  التي 

  .الاللليم،ا  ن  دسجا ال ،اسع

العالي في التدالياا  التي تسااتلز  ةيض األااالا ل  الملاد دا  التضااا ل الميذانيذي تسااتة    

  (4) ن ع تاديا  سضيا  المساسحل والسيلما ل والمسترييا  وتاليع الضلضالل ونل  الت،ددا ل

ك  ال يلانيذياتساتة   الةلاة الميذانيذيا  الماليال  و المل نا ل  نسا  الملادكلتايلا لت  ي    يضاا

ك  تتال  طعض التيا س  الم.اااالالا لعمليا  الاللم،عل ن ع تيا س  التاسااايال  و لوتساااتة    يضاااا

  "Degradation"التراط ل  و الت لع 

ل لياي تعماع زياادع الحرارة درجلةتتاأث، الةلاة الميذاانيذياا الا يلاانيذياا طعا د ن  العلاناع ن اع 

لها تأثي، كالي، وةاااااا  ل نا تذل    التشللللابك  درجةم،ونا  دسجا ال ،اسع  ل  ةيض نعانع ال

   التضا ل الميذانيذي ياع طزيادع دسجا التراط    ل ليي  دسجا ال ،اسع   ل  ن  دسجا التزجي 

ك   "Degree of Crystallinity" البلورة درجةتتث،   ل  الةلاة الميذانيذيا يضا

   (4) طزيادع دسجا التالللسال يلانيذيال ليي    نعانع الم،ونا يزداد 
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 . التحليل الوزني الحراري2.8.1

 لا  دسجا ل،اسع    و ال ،اسعل  لا  تاي، دسجا  الاللليم، وز  في التاي، قيااس  ،  تضاااا 

في ت ا يا  نا ى ال الاا  ال ،اس   اطةتالااسا  همياا هايه  تم اعثااطتاا ليت،ا  زنلياا نةتلياال وت 

 نا ى  ي تعي  في الد،  هايه تسااااتةا   كمااللاللليم،ل وت ا يا  دسجاا ال ،اسع التي يتيذا   لا هاا  

 قيااس يمذ  كماا للاللليم،ل ال ،اس  ال الاا  لزيادع تضاااااا التي ال ،اسيا الم التاا  طعض فا لياا

  الت لع لعمليا السزنا  "Activation Energy" التلرااايط  اقا ولسااااب الاللليم،ل ت لع تااا، ا
  (4ل20)

 الطيفي التحليل. 3.8.1

  الذيميااائي الت،كياا  تعيي  في " Spectroscopic Analysis" الدييي الت ليااع يسااااتةاا  

  لياي يمذ  ت ا يا   والذلطليم،ا  الاللليم،ا  ونلهاا العضاااالياال وبي، لالعضاااالياا للم،كالاا 

وت  ي  ةدلا  الاللم،ع المةتليال كما يمذ  نع،فا دسجا  ونع،فا  اليعا السااستااع الاللليم،يال 

  (4ل20) وبي،ها للسستعلوالت،تي  الي،ابي  السستعل في "Branching"  التي، 

 Infra-Red ،    يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " ترااااماع  ،  الت لياع الدييي كاع ن :

Spectra"  ، األ يااا فل  الالليساااا ياا ل وUltraviolet Spectra"  ، يااا ال،ني   ل و  

 " Nuclear Magnetic Resonance (NMR)المالا يسي "
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 . التحليل الوزني الحراري2.8.1

 لا  دسجا ل،اسع    و ال ،اسعل  لا  تاي، دسجا  الاللليم، وز  في التاي، قيااس  ،  تضاااا 

في ت ا يا  نا ى ال الاا  ال ،اس   اطةتالااسا  همياا هايه  تم اعثااطتاا ليت،ا  زنلياا نةتلياال وت 

 نا ى  ي تعي  في الد،  هايه تسااااتةا   كمااللاللليم،ل وت ا يا  دسجاا ال ،اسع التي يتيذا   لا هاا  

 قيااس يمذ  كماا للاللليم،ل ال ،اس  ال الاا  لزيادع تضاااااا التي ال ،اسيا الم التاا  طعض فا لياا

  الت لع لعمليا السزنا  "Activation Energy" التلرااايط  اقا ولسااااب الاللليم،ل ت لع تااا، ا
  (4ل20)

 الطيفي التحليل. 3.8.1

  الذيميااائي الت،كياا  تعيي  في " Spectroscopic Analysis" الدييي الت ليااع يسااااتةاا  

  لياي يمذ  ت ا يا   والذلطليم،ا  الاللليم،ا  ونلهاا العضاااالياال وبي، لالعضاااالياا للم،كالاا 

وت  ي  ةدلا  الاللم،ع المةتليال كما يمذ  نع،فا دسجا  ونع،فا  اليعا السااستااع الاللليم،يال 

  (4ل20) وبي،ها للسستعلوالت،تي  الي،ابي  السستعل في "Branching"  التي، 

 Infra-Red ،    يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " ترااااماع  ،  الت لياع الدييي كاع ن :

Spectra"  ، األ يااا فل  الالليساااا ياا ل وUltraviolet Spectra"  ، يااا ال،ني   ل و  

 " Nuclear Magnetic Resonance (NMR)المالا يسي "
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 الثاني الفصل

  ةيات البالستيكياالنف 
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 الثاني الفصل

  ةيات البالستيكياالنف 
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الفصل الثاني

النفایات البالستیکیۀ
والمخاطر البیئیۀ
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 . التحليل الوزني الحراري2.8.1

 لا  دسجا ل،اسع    و ال ،اسعل  لا  تاي، دسجا  الاللليم، وز  في التاي، قيااس  ،  تضاااا 

في ت ا يا  نا ى ال الاا  ال ،اس   اطةتالااسا  همياا هايه  تم اعثااطتاا ليت،ا  زنلياا نةتلياال وت 

 نا ى  ي تعي  في الد،  هايه تسااااتةا   كمااللاللليم،ل وت ا يا  دسجاا ال ،اسع التي يتيذا   لا هاا  

 قيااس يمذ  كماا للاللليم،ل ال ،اس  ال الاا  لزيادع تضاااااا التي ال ،اسيا الم التاا  طعض فا لياا

  الت لع لعمليا السزنا  "Activation Energy" التلرااايط  اقا ولسااااب الاللليم،ل ت لع تااا، ا
  (4ل20)

 الطيفي التحليل. 3.8.1

  الذيميااائي الت،كياا  تعيي  في " Spectroscopic Analysis" الدييي الت ليااع يسااااتةاا  

  لياي يمذ  ت ا يا   والذلطليم،ا  الاللليم،ا  ونلهاا العضاااالياال وبي، لالعضاااالياا للم،كالاا 

وت  ي  ةدلا  الاللم،ع المةتليال كما يمذ  نع،فا دسجا  ونع،فا  اليعا السااستااع الاللليم،يال 

  (4ل20) وبي،ها للسستعلوالت،تي  الي،ابي  السستعل في "Branching"  التي، 

 Infra-Red ،    يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " ترااااماع  ،  الت لياع الدييي كاع ن :

Spectra"  ، األ يااا فل  الالليساااا ياا ل وUltraviolet Spectra"  ، يااا ال،ني   ل و  

 " Nuclear Magnetic Resonance (NMR)المالا يسي "
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 الثاني الفصل

  ةيات البالستيكياالنف 
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 . التحليل الوزني الحراري2.8.1

 لا  دسجا ل،اسع    و ال ،اسعل  لا  تاي، دسجا  الاللليم، وز  في التاي، قيااس  ،  تضاااا 

في ت ا يا  نا ى ال الاا  ال ،اس   اطةتالااسا  همياا هايه  تم اعثااطتاا ليت،ا  زنلياا نةتلياال وت 

 نا ى  ي تعي  في الد،  هايه تسااااتةا   كمااللاللليم،ل وت ا يا  دسجاا ال ،اسع التي يتيذا   لا هاا  

 قيااس يمذ  كماا للاللليم،ل ال ،اس  ال الاا  لزيادع تضاااااا التي ال ،اسيا الم التاا  طعض فا لياا

  الت لع لعمليا السزنا  "Activation Energy" التلرااايط  اقا ولسااااب الاللليم،ل ت لع تااا، ا
  (4ل20)

 الطيفي التحليل. 3.8.1

  الذيميااائي الت،كياا  تعيي  في " Spectroscopic Analysis" الدييي الت ليااع يسااااتةاا  

  لياي يمذ  ت ا يا   والذلطليم،ا  الاللليم،ا  ونلهاا العضاااالياال وبي، لالعضاااالياا للم،كالاا 

وت  ي  ةدلا  الاللم،ع المةتليال كما يمذ  نع،فا دسجا  ونع،فا  اليعا السااستااع الاللليم،يال 

  (4ل20) وبي،ها للسستعلوالت،تي  الي،ابي  السستعل في "Branching"  التي، 

 Infra-Red ،    يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " ترااااماع  ،  الت لياع الدييي كاع ن :

Spectra"  ، األ يااا فل  الالليساااا ياا ل وUltraviolet Spectra"  ، يااا ال،ني   ل و  

 " Nuclear Magnetic Resonance (NMR)المالا يسي "

 

 

 

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
111



()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الثاني  الفصل

 المخاطر البيئية  و  البالستيكية ياتاالنف

 تمهيد. 2

 الةااا المتعاسا  ليها و  ال.لس  ل  تل الالييا الال ،يا  فيالالستتيذيا  الليايا ط تات.، 

المسااد ا  المائيا فاطل ولذ  تع     ل  العائما الذالي،ع الالستااتيذيا والاد  الرااا ييا طالامانا

  وي سااااتةا    الم ،دع العي اكترااااافهاا طا  يتعايسهي األةد،ل لياي  "للاااياا الا قيااا ال زيياا "

 ت اللا التلل العلميا للتعالي،     األدطيا  في" ال قياا الالستااتيذيا طالليايا " التلل  ن.اادلى

ل  في الالييا  الال ،يان   5 األااا، ل ما ن  الالستاتيذياال زييا  ال قياا للليايا   انترااس   

واسضاافا  التي ق  ت ي،   لالذيميائيان  الملاد   ل  ةليطالاال   فيالالستاتي  نيايا   تل  وت 

 ل  اسضاااا،اس طااسنساااااا ل وال يااع الال،ياال   هاات،اكمل ويعماع االم تملا  طعض المةاا ،

  الال ،يا وال يلانا  لالمائيا المسد ا و  لاألساضيو 

البالستيك من العالمي اإلنتاج .1.2

 قيز ليي األةي،عل ال سثا العالد في وةاااا نتسااس ا طلتي،ع للالستاتي  العالمي اسنتا  زاد

يالي    .(1ل16)ل 2017نليل      ااا   348لياللغ للالي  1989  ااا     نليل  100 ن ل  ن 

   (7) (2017-1950)ةسل اليت،ع  الالستتي  ن  العالمي اسنتا  تدلس( 16الرذع )
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 The Statistics Porta, PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbHl: الم. س

 لياا الالللي ط،وطيلي ( و   لونانعا  التس،ب ل والدسل لوالملاد السااا لوالالللي يلسي ا  ل"يرمع الملاد الالستتيذيا )الل ائ  ال ،اسيا*اجمالي اسنتا  

 "   ك،يل الللي ال"ل و لياا PAيرمع اسنتا  كع ن   لياا الالللي إتت،ل و لياا الالللي  ك،يس " ط*

  إنتااجهاا ون اعل 2017 اا  العاال  في  للالستااااتيا  نلت   كال،  تااااياا نلدااا دول تعتال،

ك   174 ن ل  م% ن  إجماالي اسنتاا  العاالميل طدااقاا إنتااجياا طلاا  1 50للالي نليل     تااااللياا

%"ل   8 16% فيما ياللغ إنتا  طاقي دول نلداا  تايا   9 3%ل الياطا   4 29"يم ع إنتا  ال.اي   

ك     نليل  65 ن ل  طلام طداقا للالستاااتي  نلت   كال،  انيك  وسوطاوتأتي دول نلداا    لتااالليا

اسنتاا  العاالميل ث  تاأتي في الم،تالاا ال اال اا دول نلدااا الت ااسع  إجماالي ن %  5 18 وتم اع

% ل ث  دول نلداا الرا،  األوتاط  7 17طلام ن ل طلساالا   " NAFTA"ال ،ع ألن،يذا الراماليا 

%ل و ةي،ا تأتي دول نلداا كلنلللي   4 ول  ن،يذا الستيليا طلسااالا ف%ل  1 7و ف،يايا طلسااالا 
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 س ن تلز   (17) الرذع يالي   العالمي اسنتا  إجمالي ن %  6 2 طلسالا" CISال ول المستالا "

  (16ل1) 2017 ا  الملا ه ال،ئيسيا ن  العال  اسنتا  العالمي ن  الالستتي  في 

 2017 عامالرئيسية من العالم  المناطقفي  البالستيك من العالمي اإلنتاج نسبتوزع : (17) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

: المصدر

 

% من إجماالي االساااااتهال    14 نحو  2019في  اا  قطااع البتروكيمااوياات  تااااتهلا ا

نليل       400يلت   لها للالي % من إجمالي اساتهال  ال از،  8العالمي من النفط، ونحو 

 .(،23،2231)ن  الاازا  واطنالعاثا  المللثا للالييا 
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 القطاعات الرئيسية   في األساسية البالستيكأنواع استخدامات نسب توزع : (3) الجدول

  ,Production, use, and fate of all plastics ever made ل Geyer, Jambeck and Law (2017) المصدر:

ك للالستاتي   يم ع قدا  التعاليا     (3ج ول )و  ل(18) راذعاليلضاى    ل  الادا ا  اتاتهسكا

كل وهل نا   2 155للالي  طلامطذميا   ال،ئيسااايا المةتلياطأنلا ه    ن ليعادل نليل     تااالليا

طذميا   ل يليه قدا  الاللال والتراايي  األة،ى الادا ا  ال،ئيساايا اتااتهسكن  إجمالي  % 6 44

كل و  4 65طلام للالي   % 8 18 للاليطلسالا طلام نليل     تلليا

 قدا 
 السل 

 طللي
 إي يلي 
 /نلةيض
 وةدي
 نلةيض
 الذ افا

 طللي
 إي يلي 
  الي
 الذ افا

 

 طللي
 ط،وطيلي 

 

 طللي
  تتي،ي

 

 فيليع طللي
 كللسي 

 

 طللي
 إي يلي 

 تي،في اط 

 

 طللي
 يلسثا 

 

  ة،ى
 % جماليإ

 الالستتي 
 المستة  

 إجمالي
 اسنتا 

    نليل 

 9 23 %6.70 %40 1 %60 1 %00 0 %30 0 %00 0 %50 2 %80 0 %10 0 اللاع

 155.2 %44.60 %0.10 %0.20 %10.10 %0.90 %2.30 %8.20 %9.30 %13.50 التعاليا

البناء 
 65.4 %18.80 %0.50 %2.40 %0.00 %8.10 %2.20 %1.20 %3.30 %1.10 والتشييد

 لكترونياتاإل
 3 14 %4.10 %00 1 %50 0 %00 0 %40 0 %60 0 %90 0 %20 0 %50 0 والكهرباء

المنتجات  
االستهالكية  
 والتأسيسية 

2 90% 1 70% 3 80% 1 80% 0 60% 0 00% 1 00% 0 20% 12.00% 41 7 

الماكيلا  
 7 2 %0.80 %00 0 %30 0 %00 0 %00 0 %00 0 %20 0 %10 0 %20 0 ال.لا يا 

 80 44 %12.90 %70 1 %20 2 %00 0 %50 1 %70 0 %20 4 %90 0 %70 1  ة،ى 

 348.0 %100 %90 4 %20 8 %20 10 %80 11 %60 7 %21 %30 16 %20 اإلجمالي
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 البالستيك استخدامات 2.2

ادا   كالادا ا  و  التدالياا ل في نةتلف طاتااتة انهالمتميزع للالستااتي  الةلاة  تاام م 

    ة،ى قداا اا و  لوالاللاالاللااعل والمعا ا  الذه،طاائياا واسلذت،ونياال والملساااالجاا ل و التعالياال 

ك ل نلا  المةتلياا ن  الالستااااتيا  دا يعا  قداا  التعالياا  ك ، الاو    هللمميزاتا نظ،اك ا اا  اتااااتهسكاا

    المرا،وطا ل فضاسك و في ن ال الملاد الايائيال  وطتايمانةتليا وتاهللا التراذيع في   اذال 

 نلا    اتاتهسكنسا   تلز  (18) الراذعيالي    والملاولا لاللاع تاهللا في ساه نما ي  لةيا اللز 

 نلا    اتااتة انا  نساا  تلز  (3ال  ول ) ويالي ال،ئيساايا ادا ا   ال فياألتاااتاايا  الالستااتي 

  ال،ئيسيا الادا ا  األتاتيا فيالالستتي  

 األساسية في القطاعات الرئيسية  البالستيكأنواع  استهالكنسب  توزع: (18) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Production, use, and fate of all plastics ever made ل Geyer, Jambeck and Law (2017) :المصدر

قطاع النقل
6.70%

قطاع التعبئة
44.60%

قطاع البناء 
والتشيد

18.80%

/ قطاع االلكترونيات 
الكهرباء

4.1%
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12.0%
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 البالستيك استخدامات 2.2

ادا   كالادا ا  و  التدالياا ل في نةتلف طاتااتة انهالمتميزع للالستااتي  الةلاة  تاام م 

    ة،ى قداا اا و  لوالاللاالاللااعل والمعا ا  الذه،طاائياا واسلذت،ونياال والملساااالجاا ل و التعالياال 
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  ال،ئيسيا الادا ا  األتاتيا فيالالستتي  
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زيادع  و  العالميل اطقت.اااااد تلميا في الالستااااتي  طه يال   الي  الها  ال وس ن  ال،ب   ل  

الالستاااتيذي    تالع ن    والتاليفللتعاليا يمذ   الم الل ل  تااااليع "نساااتليا  إنتاجيا الملاسد 

  نظ،اك  اللاع في المسااتة  اتااتهسك اللقلد  ةيضو  له س الدعا      ،يه إ الا  م، التةزي 

 هاتاتاسل يت  ط  نه الالستاتي اتاتة انا   تالاليا   ه   ل     إط ل (25) " العاللا  وزا  لةيض

  دو الالستااتي ن  %  95للالي   يا ي  ل و فاط   عونعظمه يسااتة   لم،ه وال  لاألن ع اطتااتاسل

-80ه يعلي ةساااسع نا قيمت  ناوهل  ل(28)"  قع  و    ااه، 6"  ادع  األجعاطتااتة انا  ق.ااي،ع 

ك نلياس دوطس   201 طاسضاااافا إل  التذليا الم،تالدا طانالعاثا     (25) اطقت.ااااد العالمي ن  تااالليا

يا سها طرااااذع نت يظ ط،نان  األن    والتي الالستااااتي لاللات ا    إنتا  للالييا  المللثااازا  ال

التذليا طما يت اوز سطى   هيه تم ع لنلياس دوطس  ن،يذي تاالليكا 40طل ل   "UNEP" المت  ع للالييا

ل      اللمل الال  الايما ن هيه  دادن  المتلق     تزو  لااالا ا التعاليا والتاليف في المسااتاالع

    العالمي اسنتا 

 الشائعة البالستيكية النفايات .3.2

 الالستتي نلت ا  نلياس    ن   3 8ن ل  ت  إنتا  نه إل  تري، طعض التا ي،ا  العالميا 

 نت   لها نا يا،ب ن  للاليل نلي ط ايا اسنتا  في ةمسيليا  الا،  الماضي لت  األ  المةتليا

كميا  ن  الليايا  الالستتيذيال العال    نت فيما    (30ل31)الالستتيذيا  نلياس    ن  الليايا  3 6

كميا  الليايا    (19الرذع )يالي     فاطل  2015 ا   في نليل        300واسضافا  طلام للالي  

  (2015-1950اليت،ع )  فياللات ا    اطتتة انا  في الادا ا  ال،ئيسيا    األتاتيا  الالستتيذيا
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عن االستخدامات في القطاعات الرئيسية   الناتجةاألساسية  كميات النفايات البالستيكية :(19) الشكل
 ( 2015- 1950في الفترة ) 
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ل والالللي ط،وطيلي   "LDPEو   HDPE"  الذ افال ونلةيض   اليل إي يلي   الالللي  نيايا  تع 

"PP" ك ااألك ، ل  ل وةااااا قدا ادا ا   د ن  ال في ل  ندا  واتاا   طتااتة انها نظ،اك نتاجا

 بالالاألنه ل الملت ا الليايا  الالستااتيذيا إجمالي% ن   50ن ل  نسااالتها وتم عوالتاليفل التعاليا 

 الراذعل يالي  "Single Use"نعظمها يساتة   لم،ه وال ع و  لق.اي،ها طع  وقم نا يت  التةلص نل 

في اليت،ع  ن  الادا ا  ال.االا يااللات ا  األتاااتااياالالستااتيذيا  الليايا  وكميا  نلا   (20)

(1950-2015 ) 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

زيادع  و  العالميل اطقت.اااااد تلميا في الالستااااتي  طه يال   الي  الها  ال وس ن  ال،ب   ل  

الالستاااتيذي    تالع ن    والتاليفللتعاليا يمذ   الم الل ل  تااااليع "نساااتليا  إنتاجيا الملاسد 

  نظ،اك  اللاع في المسااتة  اتااتهسك اللقلد  ةيضو  له س الدعا      ،يه إ الا  م، التةزي 

 هاتاتاسل يت  ط  نه الالستاتي اتاتة انا   تالاليا   ه   ل     إط ل (25) " العاللا  وزا  لةيض

  دو الالستااتي ن  %  95للالي   يا ي  ل و فاط   عونعظمه يسااتة   لم،ه وال  لاألن ع اطتااتاسل

-80ه يعلي ةساااسع نا قيمت  ناوهل  ل(28)"  قع  و    ااه، 6"  ادع  األجعاطتااتة انا  ق.ااي،ع 

ك نلياس دوطس   201 طاسضاااافا إل  التذليا الم،تالدا طانالعاثا     (25) اطقت.ااااد العالمي ن  تااالليا

يا سها طرااااذع نت يظ ط،نان  األن    والتي الالستااااتي لاللات ا    إنتا  للالييا  المللثااازا  ال

التذليا طما يت اوز سطى   هيه تم ع لنلياس دوطس  ن،يذي تاالليكا 40طل ل   "UNEP" المت  ع للالييا

ل      اللمل الال  الايما ن هيه  دادن  المتلق     تزو  لااالا ا التعاليا والتاليف في المسااتاالع

    العالمي اسنتا 

 الشائعة البالستيكية النفايات .3.2

 الالستتي نلت ا  نلياس    ن   3 8ن ل  ت  إنتا  نه إل  تري، طعض التا ي،ا  العالميا 

 نت   لها نا يا،ب ن  للاليل نلي ط ايا اسنتا  في ةمسيليا  الا،  الماضي لت  األ  المةتليا

كميا  ن  الليايا  الالستتيذيال العال    نت فيما    (30ل31)الالستتيذيا  نلياس    ن  الليايا  3 6

كميا  الليايا    (19الرذع )يالي     فاطل  2015 ا   في نليل        300واسضافا  طلام للالي  

  (2015-1950اليت،ع )  فياللات ا    اطتتة انا  في الادا ا  ال،ئيسيا    األتاتيا  الالستتيذيا

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الرئيسية من القطاعات الناتجة  األساسيةالبالستيكية  النفايات وكميات  أنواع: (20) لشكلا

 ( 2015- 1950) في الفترة 
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 البحرية والبيئة البالستيكية النفايات .4.2

 الةاااا المتعاسا  ليها و  تل  ال.الس ل  في الالييا الال ،يا  الالستاتيذيا الليايا ط تات.ا، 

تعا   لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل  العاائماا الذالي،ع الالستااااتيذياا والاد  الرااااا يياا طاالامااناا

هي  والتي تتلاجا   ل   ااااذاع  لاله في نيااه الال ااس والم يداا  "لللاااياا الا قيااا ال زيياا "
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الرئيسية من القطاعات الناتجة  األساسيةالبالستيكية  النفايات وكميات  أنواع: (20) لشكلا

 ( 2015- 1950) في الفترة 
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 الةاااا المتعاسا  ليها و  تل  ال.الس ل  في الالييا الال ،يا  الالستاتيذيا الليايا ط تات.ا، 

تعا   لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل  العاائماا الذالي،ع الالستااااتيذياا والاد  الرااااا يياا طاالامااناا

هي  والتي تتلاجا   ل   ااااذاع  لاله في نيااه الال ااس والم يداا  "لللاااياا الا قيااا ال زيياا "
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 العلاله    طسااااهللا تمييزها يمذ  ط  نه كما لالم ،دع العي اكترااااافها ط  يتعيساألةد،ل ليي 

  (36)  اليعي طرذع والم يدا  الال اس طمياه الملجلدع األة،ى

 دوسيا وفه العلميا األدطيا  في "ال قياا الالستااتيذيا طالليايا " التلل  ن.اادلى ي سااتة  

  الالييا  في ال قياا الالستاتيذيا األجزال انترااس    اللاج  التلل  للاافل Science "تاايل "

 الال اس هاني  في ال قياا الالستاااتيذيا العلاله (21)ل يالي  الراااذع (36)ن   5 ن  الال ،يا األااااا،

  (37) والم يدا 

 والمحيطات البحار مياه  في  الدقيقة البالستيكية: العوالق (21) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 -https://www.irishtimes.com/news/science/a-lot-to-digest-are-nanoplastics-bad-for-human-health :الم. س

 لكالي،ع ال    الالستتي  قد هل  األولس الم.  ال قياال للليايا  سئيسيا  ن. سا  هلاك

 ال قياا  ال اليالا     لت   ي  ال انيالم. س    طيلمال  ودقياا  ااي،ع جزال    إل ت  تيتيتها  و كس،ها  التي  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الرئيسية من القطاعات الناتجة  األساسيةالبالستيكية  النفايات وكميات  أنواع: (20) لشكلا

 ( 2015- 1950) في الفترة 
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 الةاااا المتعاسا  ليها و  تل  ال.الس ل  في الالييا الال ،يا  الالستاتيذيا الليايا ط تات.ا، 

تعا   لذ  و  لالمسااااد اا  الماائياا  ل  العاائماا الذالي،ع الالستااااتيذياا والاد  الرااااا يياا طاالامااناا

هي  والتي تتلاجا   ل   ااااذاع  لاله في نيااه الال ااس والم يداا  "لللاااياا الا قيااا ال زيياا "

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

إلااال ن تلياا   وتعاادل كميااتهاا ل  بلا  تلا  الليااياا الالستااااتيذياا  ل واألكيااسالعاللا  تم اع

ن    للالي   ا يعلي    الم يط ي تل   ل  ما ن ل اااااللاا ل م  الامااناا في الم يط كاع دقيااا

 ناه المتلق  فم  اسج،الا  السزناا  تتةاي ل إدا و ن  األتاااامااكل     3الالستااااتيا  لذاع نيااياا  

  االلا  سط  كميا  الليايا  الالستاتيذيا الملااع في الم يدا  تعادل  تذل تا   2050ط للل  ا  

  وض  (23الراذع ) يالي   (35)الملجلدع  األتاماككميا   كال، ن  وهي كميا  تاتذل   في ال قياا

  2050  ا  ال الي والتلقعا  والم يدا  الال اس تلل 

 2050والتوقعات عام الحالي  وضع تلوث البحار والمحيطات :(23) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://wwf.fi/mediabank/11094.pdf :ن. س

  ا وبي،ها ن  الليايا  في الم يدا ل نذلنا ةم   لوالذيميائي  الالستاتيذيا ت،اكمم الليايا 

" وهي دوسا  نائيا ت تيب كميا  هائلا ن  الليايا   -للاا  لللاليا ضاااةما -  gyres تسفيف

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 اللا  الملظيا ل و ل والملت ا  ال وائيال الت ميع نست ض،ا  نلا   طعض ضم  الملجلدع

 ل زييا  ه،  الم ت م السع (22) الرذعل يالي  المسط الا ا  في المستة نا واأللياا

  (36) اللا   ل   نلا  الملظيا  ت.لي  والمستة   في  لي يط،وط  الاللل  ن  طستتي 

 لينير لجزيئات بالستيك من البولى بروب هتحت المج صورة: (22) الشكل

 عبوات أحد أنواع المنظفاتتصنيع والمستخدم في  

-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-first-assessment-of-micro-plastic-waste :الم. س
in-egyptian-marine-environment/ 

 التلوث البيئي للمسطحات المائية. 1.4.2

في  ياالالستااااتيذاللياايا  ن  نليل       150 ك ، ن   وجلدالتاا ي،ا  إل  طعض ترااااي، 

  تا س تذليتها اطقت.اااديا ل(34ل35)    ليل ن 8نا ط ياع    كع  ا   اإليهيتساا،ب و  لا الم يد

ك  13العالميا ط لالي  يرامع   لكضا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تالليا

 الرلا ئ لتلظيفالمستليي واللقم  لوالسيالا لتذال ها ن.ائ  األتماكت دل  الةسائ، الماليا التي 
(35)   
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

إلااال ن تلياا   وتعاادل كميااتهاا ل  بلا  تلا  الليااياا الالستااااتيذياا  ل واألكيااسالعاللا  تم اع

ن    للالي   ا يعلي    الم يط ي تل   ل  ما ن ل اااااللاا ل م  الامااناا في الم يط كاع دقيااا

 ناه المتلق  فم  اسج،الا  السزناا  تتةاي ل إدا و ن  األتاااامااكل     3الالستااااتيا  لذاع نيااياا  

  االلا  سط  كميا  الليايا  الالستاتيذيا الملااع في الم يدا  تعادل  تذل تا   2050ط للل  ا  

  وض  (23الراذع ) يالي   (35)الملجلدع  األتاماككميا   كال، ن  وهي كميا  تاتذل   في ال قياا

  2050  ا  ال الي والتلقعا  والم يدا  الال اس تلل 

 2050والتوقعات عام الحالي  وضع تلوث البحار والمحيطات :(23) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://wwf.fi/mediabank/11094.pdf :ن. س

  ا وبي،ها ن  الليايا  في الم يدا ل نذلنا ةم   لوالذيميائي  الالستاتيذيا ت،اكمم الليايا 

" وهي دوسا  نائيا ت تيب كميا  هائلا ن  الليايا   -للاا  لللاليا ضاااةما -  gyres تسفيف

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 اللا  الملظيا ل و ل والملت ا  ال وائيال الت ميع نست ض،ا  نلا   طعض ضم  الملجلدع

 ل زييا  ه،  الم ت م السع (22) الرذعل يالي  المسط الا ا  في المستة نا واأللياا

  (36) اللا   ل   نلا  الملظيا  ت.لي  والمستة   في  لي يط،وط  الاللل  ن  طستتي 

 لينير لجزيئات بالستيك من البولى بروب هتحت المج صورة: (22) الشكل

 عبوات أحد أنواع المنظفاتتصنيع والمستخدم في  

-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-first-assessment-of-micro-plastic-waste :الم. س
in-egyptian-marine-environment/ 

 التلوث البيئي للمسطحات المائية. 1.4.2

في  ياالالستااااتيذاللياايا  ن  نليل       150 ك ، ن   وجلدالتاا ي،ا  إل  طعض ترااااي، 

  تا س تذليتها اطقت.اااديا ل(34ل35)    ليل ن 8نا ط ياع    كع  ا   اإليهيتساا،ب و  لا الم يد

ك  13العالميا ط لالي  يرامع   لكضا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تالليا

 الرلا ئ لتلظيفالمستليي واللقم  لوالسيالا لتذال ها ن.ائ  األتماكت دل  الةسائ، الماليا التي 
(35)   
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

إلااال ن تلياا   وتعاادل كميااتهاا ل  بلا  تلا  الليااياا الالستااااتيذياا  ل واألكيااسالعاللا  تم اع

ن    للالي   ا يعلي    الم يط ي تل   ل  ما ن ل اااااللاا ل م  الامااناا في الم يط كاع دقيااا

 ناه المتلق  فم  اسج،الا  السزناا  تتةاي ل إدا و ن  األتاااامااكل     3الالستااااتيا  لذاع نيااياا  

  االلا  سط  كميا  الليايا  الالستاتيذيا الملااع في الم يدا  تعادل  تذل تا   2050ط للل  ا  

  وض  (23الراذع ) يالي   (35)الملجلدع  األتاماككميا   كال، ن  وهي كميا  تاتذل   في ال قياا

  2050  ا  ال الي والتلقعا  والم يدا  الال اس تلل 

 2050والتوقعات عام الحالي  وضع تلوث البحار والمحيطات :(23) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://wwf.fi/mediabank/11094.pdf :ن. س

  ا وبي،ها ن  الليايا  في الم يدا ل نذلنا ةم   لوالذيميائي  الالستاتيذيا ت،اكمم الليايا 

" وهي دوسا  نائيا ت تيب كميا  هائلا ن  الليايا   -للاا  لللاليا ضاااةما -  gyres تسفيف

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 اللا  الملظيا ل و ل والملت ا  ال وائيال الت ميع نست ض،ا  نلا   طعض ضم  الملجلدع

 ل زييا  ه،  الم ت م السع (22) الرذعل يالي  المسط الا ا  في المستة نا واأللياا

  (36) اللا   ل   نلا  الملظيا  ت.لي  والمستة   في  لي يط،وط  الاللل  ن  طستتي 

 لينير لجزيئات بالستيك من البولى بروب هتحت المج صورة: (22) الشكل

 عبوات أحد أنواع المنظفاتتصنيع والمستخدم في  

-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-first-assessment-of-micro-plastic-waste :الم. س
in-egyptian-marine-environment/ 

 التلوث البيئي للمسطحات المائية. 1.4.2

في  ياالالستااااتيذاللياايا  ن  نليل       150 ك ، ن   وجلدالتاا ي،ا  إل  طعض ترااااي، 

  تا س تذليتها اطقت.اااديا ل(34ل35)    ليل ن 8نا ط ياع    كع  ا   اإليهيتساا،ب و  لا الم يد

ك  13العالميا ط لالي  يرامع   لكضا،س طييي لللظ  اسيذلللجيا الال ،يا لنلياس دوطس  ن،يذي تالليا

 الرلا ئ لتلظيفالمستليي واللقم  لوالسيالا لتذال ها ن.ائ  األتماكت دل  الةسائ، الماليا التي 
(35)   

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  الم يط في ووالا عل اثلتاا  في الم يط الهاادئل واثلتاا  في الم يط األ لساااايل في تيااساتهاا" 

دوانا  " للاا " الليايا  الالستاتيذيا   (24) راذعال يالي   المائيا ت.ااد  التياسا طساال   الهل  

    في الم يدا 

  المحيطاتفي دوامات "حلقات " النفايات البالستيكية (: 24) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://drnm.me/ocean-pollution-infographic/83-best-plastic-waste-images-on-pinterest-2  الم. س:

 

طسال   ل"Great Pacific Ocean Garbage Patch"الليايا  في الم يط الهادئ  سقعاتذلنم 

ن  الاادنا الالاسدع لمياه ياسا  اطتن  جللب الم يط الهادئ الاادنا المياه ال افيا استدا  تياسا  

في الم يدا ل  األضة ل وتع  سقعا الليايا  اطلتاالالليايا  في نلداا  ت معمل ليي الرمال

 طع  طض  نيا  الذيللنت،ا  ن  جزس هاوا   و ل ل  وكالييلسنياتسلد نعظ  المسالا طي  الياطا   و 

  (25ل26األ ذال ) كما تالي   في ال زل العلل  ن  هيه ال لاا
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  الم يط في ووالا عل اثلتاا  في الم يط الهاادئل واثلتاا  في الم يط األ لساااايل في تيااساتهاا" 

دوانا  " للاا " الليايا  الالستاتيذيا   (24) راذعال يالي   المائيا ت.ااد  التياسا طساال   الهل  

    في الم يدا 

  المحيطاتفي دوامات "حلقات " النفايات البالستيكية (: 24) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://drnm.me/ocean-pollution-infographic/83-best-plastic-waste-images-on-pinterest-2  الم. س:

 

طسال   ل"Great Pacific Ocean Garbage Patch"الليايا  في الم يط الهادئ  سقعاتذلنم 

ن  الاادنا الالاسدع لمياه ياسا  اطتن  جللب الم يط الهادئ الاادنا المياه ال افيا استدا  تياسا  

في الم يدا ل  األضة ل وتع  سقعا الليايا  اطلتاالالليايا  في نلداا  ت معمل ليي الرمال

 طع  طض  نيا  الذيللنت،ا  ن  جزس هاوا   و ل ل  وكالييلسنياتسلد نعظ  المسالا طي  الياطا   و 

  (25ل26األ ذال ) كما تالي   في ال زل العلل  ن  هيه ال لاا
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 النفايات الضخمة في المحيط الهادئ رقعة تكون: (25) الشكل
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  المحيط الهادئ العظمى رقعة نفايات  شكل: (26) الشكل

 

 

 

 

 

  /https://eradicateplastic.com/10-interesting-facts-about-the-great-pacific-garbage-patch :الم. س
بي،  ل هل وافاف سقعا الليايا  الضةما في الم يط الهادئ طأنها ''جزي،ع نيايا ''و 

ن   لذا  ل  هييا جزي،ع  وال ع كتلا كالي،ع الليايا   الاسع    هيه  مكان  نه إدا دقيهل ليي 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  الم يط في ووالا عل اثلتاا  في الم يط الهاادئل واثلتاا  في الم يط األ لساااايل في تيااساتهاا" 

دوانا  " للاا " الليايا  الالستاتيذيا   (24) راذعال يالي   المائيا ت.ااد  التياسا طساال   الهل  

    في الم يدا 

  المحيطاتفي دوامات "حلقات " النفايات البالستيكية (: 24) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://drnm.me/ocean-pollution-infographic/83-best-plastic-waste-images-on-pinterest-2  الم. س:

 

طسال   ل"Great Pacific Ocean Garbage Patch"الليايا  في الم يط الهادئ  سقعاتذلنم 

ن  الاادنا الالاسدع لمياه ياسا  اطتن  جللب الم يط الهادئ الاادنا المياه ال افيا استدا  تياسا  

في الم يدا ل  األضة ل وتع  سقعا الليايا  اطلتاالالليايا  في نلداا  ت معمل ليي الرمال

 طع  طض  نيا  الذيللنت،ا  ن  جزس هاوا   و ل ل  وكالييلسنياتسلد نعظ  المسالا طي  الياطا   و 

  (25ل26األ ذال ) كما تالي   في ال زل العلل  ن  هيه ال لاا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ن  ال قياا    ال زييا   ن   طسيي   ن   هيه ال،قعا  تتذل   التةلص نلهال ولذ  في واق  األن،    عالسه

تدى المياهل  و تلر،  ل  ن ى نسالا  التي ق  تذل  ن ت الا ت م ل و  الالستتيذيا  الليايا

 15ال   ن  نليل  "الهادئسقعا الليايا  الضةما في الم يط " نسالاتا ي،  اتعال ويتياو   

ل  ت نها ت  تري، طعض التا ي،ا   و   لن  نسالا الم يط الهادئ%  8  يم ع ن ل نا  وهل  ل  2 نليل  ك

الالستتيذيا يستا،  والل الليايا  و الالستتيذيا  نليل     ن  الليايا  100 ك ، ن   ل  

تللا  إدا   6تستا،   فا     لنله ل  المذا  الي  تأتي    ل  هيه الملداا   ع تللا ل ويتلقف دل إ

ودول نلداا  لل  و  ا  إدا كا  ن. سها تلالع الياطا اتلالع  ن،يذا الرمالي كا  ن. سها 

  (35)  تيا

 

في  "  World Wide Fund For Nature" للداليعا العالمي ال.ال و "  اا سه تا،ي، يراي،

ا يرااذع الي  المتلتااطل الال ،    إل ل 2018 ا     نلداا  تااادس اااالى  ناله  اااله نائي ا للضااك

الالستتي   نيايا    ن مل   ن %  7 وتاللغ للالي لالالستتيذيا  الليايا ن  ليي   ل  نس   ط ،يا 

 2ك  لذاع قدعاا نليل  25 1إل  ن ل  هاات،كيز ي.ااااعل و (35) العاال  في المسااااد اا  الماائياا في

" الملجلدع في  اامال سقعا الليايا  العظم "ت،كيزها في  ضااعاا  4 ل وهل نا يم ع ن ل تا،يالكا

  الال ، في الالستااااتيذياا نياايااتهاانعظ   ن  دول ةم  تةلص   نت  دلا     (30) الم يط الهاادئ

  ن.اا، ث  ل(90) وإيداليا ل(126) وإتااالانيا ل(يلني ا / ل ا 144) ت،كيا طالت،تي  وهي المتلتااطل

% ن   اااالا ئ ط،يداانياا نللثاا طليااياا    75للالي   كماا  ل (35)(66) ف،نساااااا تليهاا ل(77)

ك  ل  قدا  الساايالا في دول است اد  طستااتيذيا قاتلا   يتث، تلل   االا ئ الال ، المتلتااط تاالالا

  (35)نليل  يلسو  62األوسوطيل نما يسال  ةسائ، اقت.اديا تلليا تا س ط لالي 

  نس ا الذائلا ن  التماط  تلل   2016ليس  الهييا األوسوطيا لسسنا األبييا في  ا  

نظ،اك  الليايا لتتأث، ط سجا كالي،ع الذائلا  الال ،يا طسال  تل  ليي الالستتي ل ليايا  طالال ،يا 
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ن  ال قياا    ال زييا   ن   طسيي   ن   هيه ال،قعا  تتذل   التةلص نلهال ولذ  في واق  األن،    عالسه

تدى المياهل  و تلر،  ل  ن ى نسالا  التي ق  تذل  ن ت الا ت م ل و  الالستتيذيا  الليايا

 15ال   ن  نليل  "الهادئسقعا الليايا  الضةما في الم يط " نسالاتا ي،  اتعال ويتياو   

ل  ت نها ت  تري، طعض التا ي،ا   و   لن  نسالا الم يط الهادئ%  8  يم ع ن ل نا  وهل  ل  2 نليل  ك

الالستتيذيا يستا،  والل الليايا  و الالستتيذيا  نليل     ن  الليايا  100 ك ، ن   ل  

تللا  إدا   6تستا،   فا     لنله ل  المذا  الي  تأتي    ل  هيه الملداا   ع تللا ل ويتلقف دل إ

ودول نلداا  لل  و  ا  إدا كا  ن. سها تلالع الياطا اتلالع  ن،يذا الرمالي كا  ن. سها 

  (35)  تيا

 

في  "  World Wide Fund For Nature" للداليعا العالمي ال.ال و "  اا سه تا،ي، يراي،

ا يرااذع الي  المتلتااطل الال ،    إل ل 2018 ا     نلداا  تااادس اااالى  ناله  اااله نائي ا للضااك

الالستتي   نيايا    ن مل   ن %  7 وتاللغ للالي لالالستتيذيا  الليايا ن  ليي   ل  نس   ط ،يا 

 2ك  لذاع قدعاا نليل  25 1إل  ن ل  هاات،كيز ي.ااااعل و (35) العاال  في المسااااد اا  الماائياا في

" الملجلدع في  اامال سقعا الليايا  العظم "ت،كيزها في  ضااعاا  4 ل وهل نا يم ع ن ل تا،يالكا

  الال ، في الالستااااتيذياا نياايااتهاانعظ   ن  دول ةم  تةلص   نت  دلا     (30) الم يط الهاادئ

  ن.اا، ث  ل(90) وإيداليا ل(126) وإتااالانيا ل(يلني ا / ل ا 144) ت،كيا طالت،تي  وهي المتلتااطل

% ن   اااالا ئ ط،يداانياا نللثاا طليااياا    75للالي   كماا  ل (35)(66) ف،نساااااا تليهاا ل(77)

ك  ل  قدا  الساايالا في دول است اد  طستااتيذيا قاتلا   يتث، تلل   االا ئ الال ، المتلتااط تاالالا

  (35)نليل  يلسو  62األوسوطيل نما يسال  ةسائ، اقت.اديا تلليا تا س ط لالي 

  نس ا الذائلا ن  التماط  تلل   2016ليس  الهييا األوسوطيا لسسنا األبييا في  ا  

نظ،اك  الليايا لتتأث، ط سجا كالي،ع الذائلا  الال ،يا طسال  تل  ليي الالستتي ل ليايا  طالال ،يا 
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الالستتي  في الم يدا  طيعع  ت لع نيايا مس، لا في طاايا ال لالعض الملادا ثاس   ل للع لس 

ج  و  .األ عا فل  الالليس يا ال.ادسع ن  الرم  ونتي ا تيا لها ن  اللتط المالى لمياه الم يط

مذ     تةدئ ف،ائسهال وتأكع الالستتي  ط طك نلها طسال  الد ال  والالذتي،يا    الديلس الال ،يا ي 

ل ونا يلت   لها ن  سائ ا الذال،يم الاليا التي تعمع  ل  الالستتيذياالتي تتلاج  في الليايا  

ا إل  تضليع األتماك والتي ت يطها  تعديع لاتا الر  ل يها   كما تعمع سائ ا الالستتي   يضك

 -طال،وطيا  وهل ن  الار،يا  الراليها -سائ ا الالستتي  ال.اي،ع التي تراله ال،ائ ا "الذ،يع" 

التي تأكلها  وفي اللقم نيسهل تةتاس السسلف الال ،يال وقل يع الال ، ف،ائسها     ،يه الال.،ل 

تأثي، الليايا   (27)  ذع يالي  ل(35) ليي تال و األكياس الالستتيذيا والالاللنا  جميعها كدعا  

 الالستتيذيا  ل  لياع السسلف الال ،يا 

 البحرية  السالحف حياة على البالستيكية النفايات تأثير: (27) شكل

 

 

 

 

 

 

: الم. س  

 ل سااااتااايال نظ،اك الالستاااتيذيا المةليا  ل نا تتايى  ل   للمل  الياما تتع، طيلما ق  

  ك ي،اك     إل  طاسضااافا لطساايدا فت،ع طع  طالع وى ت .ااابن  الممذ      إد الهضااميل جهازها

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ن  ال قياا    ال زييا   ن   طسيي   ن   هيه ال،قعا  تتذل   التةلص نلهال ولذ  في واق  األن،    عالسه

تدى المياهل  و تلر،  ل  ن ى نسالا  التي ق  تذل  ن ت الا ت م ل و  الالستتيذيا  الليايا

 15ال   ن  نليل  "الهادئسقعا الليايا  الضةما في الم يط " نسالاتا ي،  اتعال ويتياو   

ل  ت نها ت  تري، طعض التا ي،ا   و   لن  نسالا الم يط الهادئ%  8  يم ع ن ل نا  وهل  ل  2 نليل  ك

الالستتيذيا يستا،  والل الليايا  و الالستتيذيا  نليل     ن  الليايا  100 ك ، ن   ل  

تللا  إدا   6تستا،   فا     لنله ل  المذا  الي  تأتي    ل  هيه الملداا   ع تللا ل ويتلقف دل إ

ودول نلداا  لل  و  ا  إدا كا  ن. سها تلالع الياطا اتلالع  ن،يذا الرمالي كا  ن. سها 

  (35)  تيا

 

في  "  World Wide Fund For Nature" للداليعا العالمي ال.ال و "  اا سه تا،ي، يراي،

ا يرااذع الي  المتلتااطل الال ،    إل ل 2018 ا     نلداا  تااادس اااالى  ناله  اااله نائي ا للضااك

الالستتي   نيايا    ن مل   ن %  7 وتاللغ للالي لالالستتيذيا  الليايا ن  ليي   ل  نس   ط ،يا 

 2ك  لذاع قدعاا نليل  25 1إل  ن ل  هاات،كيز ي.ااااعل و (35) العاال  في المسااااد اا  الماائياا في

" الملجلدع في  اامال سقعا الليايا  العظم "ت،كيزها في  ضااعاا  4 ل وهل نا يم ع ن ل تا،يالكا

  الال ، في الالستااااتيذياا نياايااتهاانعظ   ن  دول ةم  تةلص   نت  دلا     (30) الم يط الهاادئ

  ن.اا، ث  ل(90) وإيداليا ل(126) وإتااالانيا ل(يلني ا / ل ا 144) ت،كيا طالت،تي  وهي المتلتااطل

% ن   اااالا ئ ط،يداانياا نللثاا طليااياا    75للالي   كماا  ل (35)(66) ف،نساااااا تليهاا ل(77)

ك  ل  قدا  الساايالا في دول است اد  طستااتيذيا قاتلا   يتث، تلل   االا ئ الال ، المتلتااط تاالالا

  (35)نليل  يلسو  62األوسوطيل نما يسال  ةسائ، اقت.اديا تلليا تا س ط لالي 

  نس ا الذائلا ن  التماط  تلل   2016ليس  الهييا األوسوطيا لسسنا األبييا في  ا  

نظ،اك  الليايا لتتأث، ط سجا كالي،ع الذائلا  الال ،يا طسال  تل  ليي الالستتي ل ليايا  طالال ،يا 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  وي علها الل،كته  نما يعمع  ل  إ اقا ياالالستتيذ كياسطاايا األ ق  ترتال  طهاال يلانا   تل  ن 

تأثي، الليايا  الالستاتيذيا  ل   (28راذع )ال يالي  ل(35) الضااسيا والديلس لل يلانا  تاهلا ف،يساا

 لياع الياما 

 حيوان الفقمة تأثير النفايات البالستيكية على  :(28) شكل

 

 

 

 

 

 

         https://www.ecology.com/2011/09/10/pacific-ocean-plastic-waste-dump/   الم. س:

ن تمسك   اك     ،يه الةدأ نعتا ع  نها تسااتهل  ن.اا سنيايا  طستااتيذيا ق  تالتل  ال  ييا  

  لإل  جان  األتاماك لدا  الالستاتي تالتل  فا   ال يتا لللايال  ونظ،اك لل    الهائع لالعض  فلاه  

كمياا  كالي،ع ن  الليااياا   وجلد طعا  اللفااعي لاااااا  لالعض ال يتاا  ال  ا د ن  ظه،  وقا  

% ن  هيه  22   للالي إل  و  ااااس  طعض ال ساتاااا    لالهضااامي هاالالستاااتيذيا في جهاز

 .(58) الالستتي ط لةد، فا ا  لياته  نتي ا التلل  ال يلانا  نع،ضا 
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  وي علها الل،كته  نما يعمع  ل  إ اقا ياالالستتيذ كياسطاايا األ ق  ترتال  طهاال يلانا   تل  ن 

تأثي، الليايا  الالستاتيذيا  ل   (28راذع )ال يالي  ل(35) الضااسيا والديلس لل يلانا  تاهلا ف،يساا

 لياع الياما 

 حيوان الفقمة تأثير النفايات البالستيكية على  :(28) شكل

 

 

 

 

 

 

         https://www.ecology.com/2011/09/10/pacific-ocean-plastic-waste-dump/   الم. س:

ن تمسك   اك     ،يه الةدأ نعتا ع  نها تسااتهل  ن.اا سنيايا  طستااتيذيا ق  تالتل  ال  ييا  

  لإل  جان  األتاماك لدا  الالستاتي تالتل  فا   ال يتا لللايال  ونظ،اك لل    الهائع لالعض  فلاه  

كمياا  كالي،ع ن  الليااياا   وجلد طعا  اللفااعي لاااااا  لالعض ال يتاا  ال  ا د ن  ظه،  وقا  

% ن  هيه  22   للالي إل  و  ااااس  طعض ال ساتاااا    لالهضااامي هاالالستاااتيذيا في جهاز

 .(58) الالستتي ط لةد، فا ا  لياته  نتي ا التلل  ال يلانا  نع،ضا 
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 "Mismanagement" البالستيكية النفايات رةإداسوء 5.2

 إداسع  نظما يلاجه  الي  األكال، الت    هانل  لعرالائيا التةلصو  الليايا لإداسع  تالليم ع 

  الالستاتيذيا الليايا  وتراذع  الساالليا الاليييا اللظ  إل  التسالع  ل   ق سع له فالالستاتي  الليايا ل

 التةلص وطم ،د والاليلللجيال وال ،اسيال الضالئيال للمعال ا  نااونتها طساال  كالي،ع ته ي ا 

 .(36) المائيا المسد ا  إل تتس،ب  األس   ل  نلها

ل لذلاه  1970 اا  في الم يداا   فيوجلد نيااياا  طستااااتيذياا  ول دلياع  ل  س ل كاا  ظه

ل سج،ال نزيا  ن  األط اا  والا ساتااااا  لت  ت   2000 اا  لت   وائاع وقام  لياع  اتااااتا، 

التاأكا  ن  وجلد كمياا  كالي،ع ن  الليااياا  الالستااااتيذياا الا قيااا العاالااال  و ناا يدله  ليهاا  

 فتا ل و  ل   و لاليالا ة،زل"والرذع  لاكا ل اعوفالالستتي  الم ه، "   وت  ت.لييها طع  دل  

طي   ل ا  قد   ال    للتمييزيساتة   وااف   وال      ل  و لسا  اللل ل" لياا و   لسقائه و  

نيايا  الالستااتي  المةتليال ليي يدله واااف الالستااتي  اللانل   ل  قد  نيايا  الالستااتي   

 قع يلاااف طالالستااتي  ال قيه  ل نا تذل  ل   الاد  نله و  لنيذ،و  1دا  ال    األقع ن  

يها اتاا  تاا  فيدله  ل 5 2ن ل  نا نيايا  الالستااتي  التي يذل  ل   الاد  نلها اقع ن   5ن  
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  (57)  1والتي يذل  ل   الاد  نلها  كال، ن   "ل  و نيايا  ني ا طستتي نت، 1
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  وي علها الل،كته  نما يعمع  ل  إ اقا ياالالستتيذ كياسطاايا األ ق  ترتال  طهاال يلانا   تل  ن 
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 لياع الياما 

 حيوان الفقمة تأثير النفايات البالستيكية على  :(28) شكل

 

 

 

 

 

 

         https://www.ecology.com/2011/09/10/pacific-ocean-plastic-waste-dump/   الم. س:

ن تمسك   اك     ،يه الةدأ نعتا ع  نها تسااتهل  ن.اا سنيايا  طستااتيذيا ق  تالتل  ال  ييا  

  لإل  جان  األتاماك لدا  الالستاتي تالتل  فا   ال يتا لللايال  ونظ،اك لل    الهائع لالعض  فلاه  

كمياا  كالي،ع ن  الليااياا   وجلد طعا  اللفااعي لاااااا  لالعض ال يتاا  ال  ا د ن  ظه،  وقا  

% ن  هيه  22   للالي إل  و  ااااس  طعض ال ساتاااا    لالهضااامي هاالالستاااتيذيا في جهاز

 .(58) الالستتي ط لةد، فا ا  لياته  نتي ا التلل  ال يلانا  نع،ضا 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  البالستيكية  ياتالنفا إدارةسوء حيث  من  دولة 20 أعلىبتصنيف  قائمة: ( 4) جدول

 على المسطحات المائية  

 

 ,Jambeck, J. R., et al. “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean.” Science, vol. 347, no. 6223) :الم. س
13 Feb. 2015, pp. 768–771., doi:10.1126/science.12603 

 

  

  ولاال الت،تي 

 الالستتيذيا الليايا  كميا 
 تلا(/    )نليل  

 Generation (Waste
Waste%) 

 لس      %
 للليايا  اسداسع

 الالستتيذيا
(Mismanag

 ed
Waste%) 

 للثاالم الالستتيذيا الليايا  كميا 
 الم يط" " المائيا للمسد ا 

Debris) (Marine 
   /تله( )نليل 

 53 3-32 1 7 27 82 8 ال.ي  1
 29 1-48 0 1 10 22 3  ن ونيسيا 2
 75 0-28 0 9 5 88 1 ي اليلال 3
 73 0-28 0 8 5 83 1 فيتلا  4
 64 0-24 0 0 5 59 1 نذاتي،يس 5
 41 0-15 0 2 3 03 1 ن تايس 6
 0.39-0.15 3.0 0.97 مصر 7
 37 0-14 0 9 2 94 0 ناليزيا 8
 34 0-13 0 7 2 85 0 ياني ي، 9
 31 0-12 0 5 2 79 0 طل سدي  10
 25 0-9 0 0 2 63 0  ف،يايا جللب 11
 24 0-09 0 9 1 60 0 الهل  12
 0.21-0.08 1.6 .520 الجزائر 13
 19 0-07 0 5 1 49 0 ت،كيا 14
 19 0-07 0 5 1 48 0 تا طاكس 15
 19 0-07 0 5 1 47 0 الال،ازيع 16
 19 0-07 0 4 1 46 0 طلسنا 17
 0.12-0.05 1.0 0.31 ربالمغ 18
 12 0-05 0 0 1 30 0 ال للطيا كلسيا 19
 11 0-04 0 9 0 28 0 اطن،يذيا المت  ع اللطيا  20
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ن    األول  الم،تالافي التسلها التي يت  التةلص نلها في نياه الم يدا ل و  ال.ااي ل في الملت ا

 في ت،تي  ال ول  ل  نت اا، الالييا السااللى الي  ت.اا سع نلظما ال.اا ا العالميا طل   192طي  

اللطيا  المت  ع   اااليمو  لالمائيا المسااد ا إداسع الليايا  الالستااتيذيا  ل  تاالل ن  ليي 

األن،يذيا في الم،تالا العرااا،ي ل وجال  ثس  دول  ،طيا ن  طي  قائما العرااا،ي ل و اااملم  

 رااا،ل ث  الما،ب في الم،تالا ال انلا   الاوال زائ، في الم،تالا ال   ن.ااا، في الم،تالا السااااطعال

  الالستاتيذيا لليايا ا إداسعتالل  ليي ن  دولا 20   ل  طت.اليف قائما (4ال  ول )يالي    را، 

 .المائيا المسد ا  ل  
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 الفصل الثالث

 البالستيكيةالنفايات  تدوير  مفهوم االقتصاد الدائري و 

 تمهيد. 3

هل    "لالت وي، قت.اااد ونا يدله  ليه "اطل  "Circular Economy"اطقت.اااد ال ائ،      

نيايا  نهائيا إط ط  ود   له يلت  ن.ااادلى  ا  يعلي نلظلنا اطقت.ااااد ال.ااالا ي الي  ط 

إل  اتاااتة ا   ك ، فا ليا وكيالع يتد  لالييا األن، الي   لوطالتالي ط يساااال  تللثا  ضاااياا ج ال

يأةي في اط تالاس   هالتلميا المست انا  ويتميز طأنه نلي ط ايا ت.ميم للملادل وطما يالد إل  ت ايه

الملت ا   وتذل  ل ط لدع  اليا الملت ا  وإ ادع اتااااتة ا  لوالملت ا  ل ةس المكافا ت وي، 

  ع والت  ي  نلي ت.اااميمها طما يضااام  اطتاااتيادع نلها  لالملت ا في إ اسه قاطلا لإلااااسح

  الاليييااليلائ  لساطا  ال،طى اطقت.اد  ط ان  أنه يض  كما يتميز ط  ن،ا ل

الليااياا     وي، ،  تا  وهماا  ،ياتي  في الالستااااتيذياا الليااياا  ن  التةلص  ،  تتم اع

لليايا  الالستااتيذيا بي، الااطلا ن  ا  الداقا انتا اتاات،داد و  ،  الااطلا للت وي،ل و  الالستااتيذيا

 ،     ه  ن ى و ن  الالستااااتيذياا  ليااياا ال تا وي،  إ اادع عتال،ي    والملتهياا فت،ا  ليااتهاا للتا وي،

تعاليا الملاد  فيقالع  ن  اتااتعملمق   تذل   و  لنللثاالليايا   تل تذل    ط   المعال ا طراا،  

 الملاد تعاليا في هانلت ات اتااااتعمال  طع   يل.ااااى كما ال ايلا المعاد   و  لالةد،ع   و الذيماويا

  والمر،وطا  الايائيا

الليايا   تأتيتساااتة    ،  اتااات،داد وإنتا  الداقا ن  الليايا  الالستاااتيذيال ليي طيلما 

ن  لياي الم تلى ال ،اس   الةاا  والالت،ول الداليعي الاااز طعا  ال اال اا الم،تالاا فيالالستااااتيذياا 

ل ةاااااا في ن دا  تللي   نلها  الداقا سنتا  ال ياز ال ،اس  الت لعتاليا  وتساااتة   للداقال 

 وال.لا ا  ك ييا اطتتهسك للداقا  لالداقا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ
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ل نما  دى التالي   الالستااتي    ط ائع نلاتااالا  إي اد إل  الالال ل  يسااع ون  جان  اة، 

والمالادسا  ل وبي،ها ن  ال للل للت لع طيلللجيا  عال يل  الااط  الالستتي وإنتا   اطتذاسإل   ن س 

   المالتذ،ع 

 مفهوم االقتصاد الدائري. 1.3

ك طاطقت.اد  انا يع، و  قت.اد ال ائ، اط عقا  في تداليه يعلد اليضع   الت وي، لايضا

 Walter R. Stahel  -"والت، تتاهيع"السليس،     المهل سإل   والمتعلاا طإ ادع اتتة ا  الملت ا   

األضلال   لي  تلطوا  ل 1976 ا     Cradle to Cradle  -"المه ن  المه  إل   "الي  اطتذ، قا  ع  و   -

 ل  إنذانيا ت  ي  اطتتيادع ن  الملت ا   ال، ت وي،ها وإ ادع إة،اجها في   ذال واتتعماط  

 نةدط لميهل  اطقت.اد ال ائ،   (29الرذع )يالي  ج ي ع لة نا اطقت.اد والالييا  

 الدائري االقتصاد مفهومل مخطط:  (29) الشكل
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اطقت.اد ال ائ،  تي    ثلسع في ن ال اتتاسل الملاسد ري، الع ي  ن  ال ساتا  إل     ت 

الضااااةما ن  الليايا  التي ط يةلل نلها ن تم  ن  الم تمعا ل وتااااي عع نلها وال ع ن   ه  

الادا ا  دا  الايما المضااافا للذ ي، ن  اطقت.ااادا  الل ليال وةااااا  نها الادا  اسنتاجي  

نلت ى  "نلةيضااااال فا    اااااس تا،ي، اااااادس     اليذت الللي  الي  تلج  وف،ع في ن ةسته وط 

إل     اطقت.ااد ال ائ،  تايلف،  ل    2015 ا   "نتتاساا إلي  نذاسث،"و  "اطقت.ااد  العالمي

ناائاا  لف وظيياا جا يا ع ةسل ةم    لف،ل وتااااي 2025ت،يليل  دوطس ط للل  اا  للالي العاال  

نااسنا    2050٪ ط للل  ا  83الذ،طل  طلسااالا تالع انالعاثا     تسااتدي   وسوطا كما  تااللا  

   اتات،اتي يا    دك،اسنمائي في لي     دساتاا  ط،نان  األن  المت  ع    2012طمساتليا   ا  

ن    لالملاخاللانيا  ل  ت ايه التةييف ن  آثاس تاي، ال ول اطقت.ااااد ال ائ،  يمذ     تساااا   

التدلي، ال.االا ا  الم ليا  وطما يسااه  في  لالمسااتلسدع الملت ا  ماد  ل نما يالع اط ت   يضااك

  (57)  ل  ال   ن  اليا،المسا  ع 

  للالستاتي ا إتات،اتي يا  وسوط   (EC-European Commission) نرا،  الميلضايا األوسوطيا

الي  يتدل  ن  جمي  ال ول األ ضاااال إ ادع اتاااتة ا    ل2018 ا  في  اطقت.ااااد ال ائ،  في

% ط للل  ا  55ل ون ل 2025ط للل  ا   ٪ ن  جمي  العاللا  الالستااتيذيا 50وإ ادع ت وي، 

اهتمم المتتاساا  ال.الا يا الذال،ى في العال  طتدالياا  اطقت.ااد ال ائ،  وط  كما    (54)  2030

ن.اال    "700"ي يلج  في اللقم ال اضاا، ن ل تاايما في ن ال ت ليع الليايا  إل   اقال لي 

 للل العال  تعمع في هيا المي ا    

ك طادس   الع ي  ن  الراا،كا  األة،ى إل  اتااتة ا  الليايا  في ااالا ا   ة،ى ج ي عل   يضااا

زيل  للساااياسا   فيما اتاااتة نم  الزيل  الدعا  المساااتعملا في إنتا  اللقلدل و ن ع اتاااتة ا  

 فيت وي،ها وإ ادع  لالليايا  ال.اااالا يا ن ع ة،ا ي  المياه والمظس  اااا،كا   ة،ى نلت ا  

كما تال   ،كا   ة،ى طإ ادع ت وي، فضس  اللس  واألةراب    ون افظ لولاائ  ل لزنا اذع 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ل نما  دى التالي   الالستااتي    ط ائع نلاتااالا  إي اد إل  الالال ل  يسااع ون  جان  اة، 

والمالادسا  ل وبي،ها ن  ال للل للت لع طيلللجيا  عال يل  الااط  الالستتي وإنتا   اطتذاسإل   ن س 

   المالتذ،ع 

 مفهوم االقتصاد الدائري. 1.3

ك طاطقت.اد  انا يع، و  قت.اد ال ائ، اط عقا  في تداليه يعلد اليضع   الت وي، لايضا

 Walter R. Stahel  -"والت، تتاهيع"السليس،     المهل سإل   والمتعلاا طإ ادع اتتة ا  الملت ا   

األضلال   لي  تلطوا  ل 1976 ا     Cradle to Cradle  -"المه ن  المه  إل   "الي  اطتذ، قا  ع  و   -

 ل  إنذانيا ت  ي  اطتتيادع ن  الملت ا   ال، ت وي،ها وإ ادع إة،اجها في   ذال واتتعماط  

 نةدط لميهل  اطقت.اد ال ائ،   (29الرذع )يالي  ج ي ع لة نا اطقت.اد والالييا  

 الدائري االقتصاد مفهومل مخطط:  (29) الشكل
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في ت.ااالي  اللس  المالى والذ،تل   فيما تال  الميا  ن  الرااا،كا  ال.ااايليا طإ ادع ت.ااالي   

طإ ادع ااه، وت.الي   الرا،كا   طعضتال  كما  المسط  ا وال للد في االا  لفضاس  األقمراا

 ن  الملت ا   والعل  الزجاجيا والالستتيذيا وبي،ها ل  ل.لا ا األوانيي والالستت  لالزجا 

 البالستيكية النفايات إدارة .2.3

ا  ل  إ س   40طعا  ن،وس  ك ، ن     لالليااياا  الالستااااتيذياا تا وي، س اادعنالاادسع   ول ااناك

ك يت   قي  اليا   ل   ةي و   هاإ ادع ت وي،طا،  الالستتيذيا  ا العالل ن  فاط ٪ 30للالي جم  لاليا

ن ا     الايماا اط تالااسل إ اادع المعاال اا في  ملياا  و  لالي،ز ملياا  الت مي ل في  اسضاااااافياا

في الااالا  إنتاا  يت  ل ل٪20 ن ل نهاا وإ اادع تا وي،هاا قا  ت.ااااع إل  اتااااتةا اا والتي يت  يا ال ايا

  طع  اطتااتة ا ن،ه ثانيا ط يمذ  إ ادع ت وي،ها نلت ا  طستااتيذيا نلةيضااا ال لدع والايمال كما 
(25)   

وةاااا نيايا  الالستاتي    لنلةيضالالستاتيذيا الليايا  ت وي، نع ل إ ادع  فإ    ا طراذع 

 قاع طذ ي، ن  نعا ط  إ اادع  هل و  دا  اطتااااتةا ا  اللالا  اللاات اا ن  قداا اا  التعالياا والتاليفل

التي ت.ااع إل  للالي   ال  ي ل  و لملت ا  ٪ 58والتي ت.ااع إل  للالي  الت وي، العالميا لللس 

70-90%   

 طرق التخلص من النفايات البالستيكية. 3.3

ت اهلهال  ويمذ   ل1980قالع  ا   للاايا ضااييلا ول،  الالستااتي  لإ ادع ت وي، مليا   كانم

دو  نعال ال  و إلاائها في المسااد ا  المائيا "     ف طد،  النالا اا،ع كا  يت  التةلص نلها  ليي

ل طيلماا  1980طعا   اا   "Incineration" ملياا  ال ،   و الت،نيا طا    الال ااس والم يداا "  ث  

ي
ثان
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في ت.ااالي  اللس  المالى والذ،تل   فيما تال  الميا  ن  الرااا،كا  ال.ااايليا طإ ادع ت.ااالي   

طإ ادع ااه، وت.الي   الرا،كا   طعضتال  كما  المسط  ا وال للد في االا  لفضاس  األقمراا

 ن  الملت ا   والعل  الزجاجيا والالستتيذيا وبي،ها ل  ل.لا ا األوانيي والالستت  لالزجا 

 البالستيكية النفايات إدارة .2.3

ا  ل  إ س   40طعا  ن،وس  ك ، ن     لالليااياا  الالستااااتيذياا تا وي، س اادعنالاادسع   ول ااناك

ك يت   قي  اليا   ل   ةي و   هاإ ادع ت وي،طا،  الالستتيذيا  ا العالل ن  فاط ٪ 30للالي جم  لاليا

ن ا     الايماا اط تالااسل إ اادع المعاال اا في  ملياا  و  لالي،ز ملياا  الت مي ل في  اسضاااااافياا

في الااالا  إنتاا  يت  ل ل٪20 ن ل نهاا وإ اادع تا وي،هاا قا  ت.ااااع إل  اتااااتةا اا والتي يت  يا ال ايا

  طع  اطتااتة ا ن،ه ثانيا ط يمذ  إ ادع ت وي،ها نلت ا  طستااتيذيا نلةيضااا ال لدع والايمال كما 
(25)   

وةاااا نيايا  الالستاتي    لنلةيضالالستاتيذيا الليايا  ت وي، نع ل إ ادع  فإ    ا طراذع 

 قاع طذ ي، ن  نعا ط  إ اادع  هل و  دا  اطتااااتةا ا  اللالا  اللاات اا ن  قداا اا  التعالياا والتاليفل

التي ت.ااع إل  للالي   ال  ي ل  و لملت ا  ٪ 58والتي ت.ااع إل  للالي  الت وي، العالميا لللس 

70-90%   

 طرق التخلص من النفايات البالستيكية. 3.3

ت اهلهال  ويمذ   ل1980قالع  ا   للاايا ضااييلا ول،  الالستااتي  لإ ادع ت وي، مليا   كانم

دو  نعال ال  و إلاائها في المسااد ا  المائيا "     ف طد،  النالا اا،ع كا  يت  التةلص نلها  ليي

ل طيلماا  1980طعا   اا   "Incineration" ملياا  ال ،   و الت،نيا طا    الال ااس والم يداا "  ث  
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ااالس طعض الد،    (30) الرااذع  يالي  1990في  ا   " Recycling"ط     مليا  إ ادع الت وي، 

  1980لت   ا   االتالي يا السائ ع للتةلص ن  الليايا  الالستتيذي 

 1980 عام حتىللتخلص من النفايات البالستيكية السائدة  التقليدية الطرق بعض: صور (30) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://dailynews.co.tz/news/2019-03-225c9494bfe0dbb.aspx :الم. س

 

- 1980ةسل اليت،ع  في المتلتااااط تااااللياا%  7 0طل ل  إ اادع التا وي،نعا ط  استيعام 

  ف ل طد،  الا 2015 اا   فيالالستااااتيا  نيااياا   تةلص ن طلاام اللساااا  العاالمياا للو ل 2015

فيماا  % لعملياا  ال ،  والت،نيا ل 25 طلاام ن ل و  ل%55نعاال اا إل  للالي   المالاا اااا، دو 

  (29) (31) الرذع% لعمليا  إ ادع الت وي،ل كما يالي  20طلام ن ل 
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في ت.ااالي  اللس  المالى والذ،تل   فيما تال  الميا  ن  الرااا،كا  ال.ااايليا طإ ادع ت.ااالي   

طإ ادع ااه، وت.الي   الرا،كا   طعضتال  كما  المسط  ا وال للد في االا  لفضاس  األقمراا

 ن  الملت ا   والعل  الزجاجيا والالستتيذيا وبي،ها ل  ل.لا ا األوانيي والالستت  لالزجا 

 البالستيكية النفايات إدارة .2.3

ا  ل  إ س   40طعا  ن،وس  ك ، ن     لالليااياا  الالستااااتيذياا تا وي، س اادعنالاادسع   ول ااناك

ك يت   قي  اليا   ل   ةي و   هاإ ادع ت وي،طا،  الالستتيذيا  ا العالل ن  فاط ٪ 30للالي جم  لاليا

ن ا     الايماا اط تالااسل إ اادع المعاال اا في  ملياا  و  لالي،ز ملياا  الت مي ل في  اسضاااااافياا

في الااالا  إنتاا  يت  ل ل٪20 ن ل نهاا وإ اادع تا وي،هاا قا  ت.ااااع إل  اتااااتةا اا والتي يت  يا ال ايا

  طع  اطتااتة ا ن،ه ثانيا ط يمذ  إ ادع ت وي،ها نلت ا  طستااتيذيا نلةيضااا ال لدع والايمال كما 
(25)   

وةاااا نيايا  الالستاتي    لنلةيضالالستاتيذيا الليايا  ت وي، نع ل إ ادع  فإ    ا طراذع 

 قاع طذ ي، ن  نعا ط  إ اادع  هل و  دا  اطتااااتةا ا  اللالا  اللاات اا ن  قداا اا  التعالياا والتاليفل

التي ت.ااع إل  للالي   ال  ي ل  و لملت ا  ٪ 58والتي ت.ااع إل  للالي  الت وي، العالميا لللس 

70-90%   

 طرق التخلص من النفايات البالستيكية. 3.3

ت اهلهال  ويمذ   ل1980قالع  ا   للاايا ضااييلا ول،  الالستااتي  لإ ادع ت وي، مليا   كانم

دو  نعال ال  و إلاائها في المسااد ا  المائيا "     ف طد،  النالا اا،ع كا  يت  التةلص نلها  ليي

ل طيلماا  1980طعا   اا   "Incineration" ملياا  ال ،   و الت،نيا طا    الال ااس والم يداا "  ث  
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 تااالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستااتيذيال    فضااع هل  "Reduceالتاليع " ،يعتال و  

إنتاا   فد،  اتااااتةسة و  ل"Recycleالتا وي، " إ اادعث   "لReuseاطتااااتةا ا  " يلياه إ اادع

    (32) لرذعال كما يالي  صوالتةل المعال ا و ةي،ا لالداقا
 البالستيكية  النفايات من للتخلص األفضلاألسلوب مخطط :  (32) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 نلها والتةلص لستتيادع ال  ي ا والد،  واطنسا  الالييا  ل  وآثاسها الالستتيذيا الليايا : الم. س

 النفايات تمكبا .1.3.3

ك للتةلص ن   يعتال، دف  الليااياا  في المذالاا  في األس  هل   األتااااللب األك ، اتااااتةا اناا

ك الد،  و ل  ال،ب  ن     هيه الد،ياا هي  ك ،  لالليايا  للتةلص ن  الليايا ل إّط  نها   يل ا

ن   ا  نساااال ع   وجلد ل الد،ياالاتاااتة ا  هيه ياع وق  ط    الللي ع الد،ياا  ليسااامطالتأكي  

مراااكع السااال  الع ي  ن  ي نما   الضاااسعل الاازا  ا زيادع انالعاث  السزنا فضااسك    األساضااي

  الالييياال. يا و 
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 2015عام  فيالبالستيكية  للنفايات المعالجة طرق نسب: (31) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastic Pollution, https://ourworldindata.org/plastic-pollution :الم. س

  المتلق  ن فإنه   2050 ا   لت ن  ال،تاا  الالياني الساااطه التاسيةيا طاتااتا،ال اطت اها  

%ل طيلما تااتلةيض    44%ل وت.ااع نسااالا إ ادع الت وي، إل    50 ،  إل  الت،تي  نع ط     

 "iscardedDandfill or Ltraight to S"المالا اا،  و نا يدله  ليا الليايا  المهملا   ف نساا  ال

  (27) %6 ن ل إل  

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  مليا  تعتال، 

ااطلا الوت ل  اتاااتة ا  الملت ا  بي،  هالت وي،ويمذ     يت  ال   ن  الليايا  ن  ةسل إ ادع  

ن ع  كياس الالستاتي ل وإ ادع اتاتة ا  األ ايال المساتعملال و ا،ال ن،ع  ة،ى تاتة ا   ادع اطس

 .الالسيدا الت.اني دا  األدوا  

ي
ثان

ث ال
بحـ
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 تااالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستااتيذيال    فضااع هل  "Reduceالتاليع " ،يعتال و  

إنتاا   فد،  اتااااتةسة و  ل"Recycleالتا وي، " إ اادعث   "لReuseاطتااااتةا ا  " يلياه إ اادع

    (32) لرذعال كما يالي  صوالتةل المعال ا و ةي،ا لالداقا
 البالستيكية  النفايات من للتخلص األفضلاألسلوب مخطط :  (32) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 نلها والتةلص لستتيادع ال  ي ا والد،  واطنسا  الالييا  ل  وآثاسها الالستتيذيا الليايا : الم. س

 النفايات تمكبا .1.3.3

ك للتةلص ن   يعتال، دف  الليااياا  في المذالاا  في األس  هل   األتااااللب األك ، اتااااتةا اناا

ك الد،  و ل  ال،ب  ن     هيه الد،ياا هي  ك ،  لالليايا  للتةلص ن  الليايا ل إّط  نها   يل ا

ن   ا  نساااال ع   وجلد ل الد،ياالاتاااتة ا  هيه ياع وق  ط    الللي ع الد،ياا  ليسااامطالتأكي  

مراااكع السااال  الع ي  ن  ي نما   الضاااسعل الاازا  ا زيادع انالعاث  السزنا فضااسك    األساضااي

  الالييياال. يا و 
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 2015عام  فيالبالستيكية  للنفايات المعالجة طرق نسب: (31) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastic Pollution, https://ourworldindata.org/plastic-pollution :الم. س

  المتلق  ن فإنه   2050 ا   لت ن  ال،تاا  الالياني الساااطه التاسيةيا طاتااتا،ال اطت اها  

%ل طيلما تااتلةيض    44%ل وت.ااع نسااالا إ ادع الت وي، إل    50 ،  إل  الت،تي  نع ط     

 "iscardedDandfill or Ltraight to S"المالا اا،  و نا يدله  ليا الليايا  المهملا   ف نساا  ال

  (27) %6 ن ل إل  

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  مليا  تعتال، 

ااطلا الوت ل  اتاااتة ا  الملت ا  بي،  هالت وي،ويمذ     يت  ال   ن  الليايا  ن  ةسل إ ادع  

ن ع  كياس الالستاتي ل وإ ادع اتاتة ا  األ ايال المساتعملال و ا،ال ن،ع  ة،ى تاتة ا   ادع اطس

 .الالسيدا الت.اني دا  األدوا  
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 تااالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستااتيذيال    فضااع هل  "Reduceالتاليع " ،يعتال و  

إنتاا   فد،  اتااااتةسة و  ل"Recycleالتا وي، " إ اادعث   "لReuseاطتااااتةا ا  " يلياه إ اادع

    (32) لرذعال كما يالي  صوالتةل المعال ا و ةي،ا لالداقا
 البالستيكية  النفايات من للتخلص األفضلاألسلوب مخطط :  (32) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 نلها والتةلص لستتيادع ال  ي ا والد،  واطنسا  الالييا  ل  وآثاسها الالستتيذيا الليايا : الم. س

 النفايات تمكبا .1.3.3

ك للتةلص ن   يعتال، دف  الليااياا  في المذالاا  في األس  هل   األتااااللب األك ، اتااااتةا اناا

ك الد،  و ل  ال،ب  ن     هيه الد،ياا هي  ك ،  لالليايا  للتةلص ن  الليايا ل إّط  نها   يل ا

ن   ا  نساااال ع   وجلد ل الد،ياالاتاااتة ا  هيه ياع وق  ط    الللي ع الد،ياا  ليسااامطالتأكي  

مراااكع السااال  الع ي  ن  ي نما   الضاااسعل الاازا  ا زيادع انالعاث  السزنا فضااسك    األساضااي

  الالييياال. يا و 
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 2015عام  فيالبالستيكية  للنفايات المعالجة طرق نسب: (31) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastic Pollution, https://ourworldindata.org/plastic-pollution :الم. س

  المتلق  ن فإنه   2050 ا   لت ن  ال،تاا  الالياني الساااطه التاسيةيا طاتااتا،ال اطت اها  

%ل طيلما تااتلةيض    44%ل وت.ااع نسااالا إ ادع الت وي، إل    50 ،  إل  الت،تي  نع ط     

 "iscardedDandfill or Ltraight to S"المالا اا،  و نا يدله  ليا الليايا  المهملا   ف نساا  ال

  (27) %6 ن ل إل  

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  مليا  تعتال، 

ااطلا الوت ل  اتاااتة ا  الملت ا  بي،  هالت وي،ويمذ     يت  ال   ن  الليايا  ن  ةسل إ ادع  

ن ع  كياس الالستاتي ل وإ ادع اتاتة ا  األ ايال المساتعملال و ا،ال ن،ع  ة،ى تاتة ا   ادع اطس

 .الالسيدا الت.اني دا  األدوا  
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  Incineration ترميد النفايات/ الحرق. 2.3.3

ل،    افيها  ويت ل ال.اااالالاا يعتال، ت،نيا  الليااياا   و ل،قهاا  لا   ،  التةلص ن  الليااياا 

هايا ن   ه  نميزا    .ونلت اا  باازياا للت ليلهاا إل  طاااياان،تيعاا  ل،اسعالليااياا  في دسجاا  

% ن  ل مهاا  30- 20ل   الليااياا  ناا طي  هل تالياع  الليااياا اللل  ن   تاااااليا  التةلص ن  

 .الضااط  ل  نذالا  الليايا  ياعالمدللطا ل فلها في األس ل كما  المساالانما يالع األااليل 

ك طاتاا   ل ليي يت  ت ليع نلاد الليايا  ال.االالا ن   "المعال ا ال ،اسيا"تع،ا هيه العمليا  يضااا

  وسناد لوطةاس لوباز لةسل اطلت،ا  إل  ل،اسع

 تحويل النفايات إلى غاز البالزما )التغويز البالزمي(.  3.3.3

 ل  باز الالسزنا  اااذع آة، ن    اااذال إداسع الليايا  إ الالستاااتيذيايعتال، ت ليع الليايا  

  لوالاازيا والسااااائلا ال.اااالالا  ال الالالا الماادع ال،اطعال طع   فهي الالسزناالالستااااتيذياال وتعا  

ت ليع المادع ن    ل  التاليز تاليا  تعتم طيلما  ل(47)هيا الا،   ا هيه التاليا في ط اي  انترااا، و 

   ال الا السائلا  و ال.لالا إل  ال الا الاازيا

ال،واطط  لذساا،  ال °  2000 ن  أل ل  ال ،اسعدسجا  ل،ف ةااااا  نيا س  اتااتة ا يت  

كل الالستااااتيذيااالليااياا   كاعوت لياع الذيمياائياا طي  العلااااااا،   زباا إل ل طماا فيهاا الةد،ع طييياا

والي  يمذ  اتااااتة انه في إنتا  الداقا الذه،طائيال  و إنتا  المي انلل    ل" syngas"اااااادلا ي 

  (47)وال يزل الدائ،ا  السائع ن ع وقلد  سنتا  اللقلدالسز  لل.لا ا  الالت،وكيماويال  و 

 البالستيك تدوير إعادة. 4.3.3

والي   للمعال ا الليايا العل.اا، ال الي في اله،  التساالساالي  هي تعتال،  مليا إ ادع الت وي، 

وإ ادع اتاتة انها وإ ادع ت وي،هال واليذ،ع وسال إ ادع الت وي، هي التاليع  لالليايا  تاليع يضا 

ن  اتااتهسك الداقال وال   ن  ل   نذالا  الليايا ل وال   ن  تلل  الهلال والمياهل وال   ن   
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  Incineration ترميد النفايات/ الحرق. 2.3.3

ل،    افيها  ويت ل ال.اااالالاا يعتال، ت،نيا  الليااياا   و ل،قهاا  لا   ،  التةلص ن  الليااياا 

هايا ن   ه  نميزا    .ونلت اا  باازياا للت ليلهاا إل  طاااياان،تيعاا  ل،اسعالليااياا  في دسجاا  

% ن  ل مهاا  30- 20ل   الليااياا  ناا طي  هل تالياع  الليااياا اللل  ن   تاااااليا  التةلص ن  

 .الضااط  ل  نذالا  الليايا  ياعالمدللطا ل فلها في األس ل كما  المساالانما يالع األااليل 

ك طاتاا   ل ليي يت  ت ليع نلاد الليايا  ال.االالا ن   "المعال ا ال ،اسيا"تع،ا هيه العمليا  يضااا

  وسناد لوطةاس لوباز لةسل اطلت،ا  إل  ل،اسع

 تحويل النفايات إلى غاز البالزما )التغويز البالزمي(.  3.3.3

 ل  باز الالسزنا  اااذع آة، ن    اااذال إداسع الليايا  إ الالستاااتيذيايعتال، ت ليع الليايا  

  لوالاازيا والسااااائلا ال.اااالالا  ال الالالا الماادع ال،اطعال طع   فهي الالسزناالالستااااتيذياال وتعا  

ت ليع المادع ن    ل  التاليز تاليا  تعتم طيلما  ل(47)هيا الا،   ا هيه التاليا في ط اي  انترااا، و 

   ال الا السائلا  و ال.لالا إل  ال الا الاازيا

ال،واطط  لذساا،  ال °  2000 ن  أل ل  ال ،اسعدسجا  ل،ف ةااااا  نيا س  اتااتة ا يت  

كل الالستااااتيذيااالليااياا   كاعوت لياع الذيمياائياا طي  العلااااااا،   زباا إل ل طماا فيهاا الةد،ع طييياا

والي  يمذ  اتااااتة انه في إنتا  الداقا الذه،طائيال  و إنتا  المي انلل    ل" syngas"اااااادلا ي 

  (47)وال يزل الدائ،ا  السائع ن ع وقلد  سنتا  اللقلدالسز  لل.لا ا  الالت،وكيماويال  و 

 البالستيك تدوير إعادة. 4.3.3

والي   للمعال ا الليايا العل.اا، ال الي في اله،  التساالساالي  هي تعتال،  مليا إ ادع الت وي، 

وإ ادع اتاتة انها وإ ادع ت وي،هال واليذ،ع وسال إ ادع الت وي، هي التاليع  لالليايا  تاليع يضا 

ن  اتااتهسك الداقال وال   ن  ل   نذالا  الليايا ل وال   ن  تلل  الهلال والمياهل وال   ن   
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  لوال يااظ  ل  الملاسد الداليعياا طتااااتةا انهاا في المسااااتاالاع لالمللثاا للالييااانالعااثاا  الااازا  

تعتال، ن.دل ا  إ ادع ت وي، الالستتي  نعا ع  هيا و   الالستتيذيا  للليايا   المضافا ماالاي  وزيادع

  د ن  تايلاسيلها    يلج و  لإ ادع الت وي، ،  و ليانكا ن،طذا طساال  الم مل ا اللاتاعا ن  

 :ن   همها ل"Recycling Models"الت وي، إ ادع

 "Primary Recycling Model" رالتدوي إلعادةاألولية  ةطريقال. 1.4.3.3

يدله  ليهاا  يضاااااأ  ،  إ اادع التا وي،  ناا و  ل د،يااا األولياا س اادع التا وي،في اليت   

ويت  إ ادع  لالةاانا األتاااااتاااايا وجلدعني  ةلاة ل  إالالستااااتيا  نياايا  إ ادع  الميذاانيذيل

ت وي،ها  الم،اد إ ادع   ياالالستاتيذليايا  اليتدل     تذل  وهل   األتااتايللي  الا،   اتراايله

ك ن   علااا  الراااالائا   ل  دسجاا كالي،ع ن  اللاااوعل و   تذل  ةاالياا تمااناا  ثلاال   المذتسااااالااوالم 

  (ل4853)فإ  هيه الد،ياا تتدل  جه   ك ، وتذليا  كال،  ليال ت اولها  و اتتة انها

 "Secondary Recycling Model"التدوير الطريقة الثانوية إلعادة . 2.4.3.3

الالستاتي  دو ال لدع األقع ن  األااع  اتاتة ا    يت  في الد،ياا ال انليا س ادع الت وي، إ ادع    

تلت  ن  ةلط   د ن  األنلا  المتلافاا ن    والتيطتاااتة انا  تتلاتااا  ن  ةلاااااه ال  ي ع 

يذل  فيها ط يسك لةانا   ألب،ا ت وي،ه يسااتة   الالستااتي  المعاد نا  ادعك    (ل4853) الالستااتي 

ل  هاألطااسي تعا  ودلا  طسااااالا  انةياا  الةلاة الميذاانيذياا فياه   وال ا يا  ل ة،ى ن اع الةراااا 

  (51) لهيه الد،ياا نماد  لملت ا  طعضالالستتيذيا  واألنرا واأل الا  الالستتيذيال 
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  Incineration ترميد النفايات/ الحرق. 2.3.3

ل،    افيها  ويت ل ال.اااالالاا يعتال، ت،نيا  الليااياا   و ل،قهاا  لا   ،  التةلص ن  الليااياا 

هايا ن   ه  نميزا    .ونلت اا  باازياا للت ليلهاا إل  طاااياان،تيعاا  ل،اسعالليااياا  في دسجاا  

% ن  ل مهاا  30- 20ل   الليااياا  ناا طي  هل تالياع  الليااياا اللل  ن   تاااااليا  التةلص ن  

 .الضااط  ل  نذالا  الليايا  ياعالمدللطا ل فلها في األس ل كما  المساالانما يالع األااليل 

ك طاتاا   ل ليي يت  ت ليع نلاد الليايا  ال.االالا ن   "المعال ا ال ،اسيا"تع،ا هيه العمليا  يضااا

  وسناد لوطةاس لوباز لةسل اطلت،ا  إل  ل،اسع

 تحويل النفايات إلى غاز البالزما )التغويز البالزمي(.  3.3.3

 ل  باز الالسزنا  اااذع آة، ن    اااذال إداسع الليايا  إ الالستاااتيذيايعتال، ت ليع الليايا  

  لوالاازيا والسااااائلا ال.اااالالا  ال الالالا الماادع ال،اطعال طع   فهي الالسزناالالستااااتيذياال وتعا  

ت ليع المادع ن    ل  التاليز تاليا  تعتم طيلما  ل(47)هيا الا،   ا هيه التاليا في ط اي  انترااا، و 

   ال الا السائلا  و ال.لالا إل  ال الا الاازيا

ال،واطط  لذساا،  ال °  2000 ن  أل ل  ال ،اسعدسجا  ل،ف ةااااا  نيا س  اتااتة ا يت  

كل الالستااااتيذيااالليااياا   كاعوت لياع الذيمياائياا طي  العلااااااا،   زباا إل ل طماا فيهاا الةد،ع طييياا

والي  يمذ  اتااااتة انه في إنتا  الداقا الذه،طائيال  و إنتا  المي انلل    ل" syngas"اااااادلا ي 

  (47)وال يزل الدائ،ا  السائع ن ع وقلد  سنتا  اللقلدالسز  لل.لا ا  الالت،وكيماويال  و 

 البالستيك تدوير إعادة. 4.3.3

والي   للمعال ا الليايا العل.اا، ال الي في اله،  التساالساالي  هي تعتال،  مليا إ ادع الت وي، 

وإ ادع اتاتة انها وإ ادع ت وي،هال واليذ،ع وسال إ ادع الت وي، هي التاليع  لالليايا  تاليع يضا 

ن  اتااتهسك الداقال وال   ن  ل   نذالا  الليايا ل وال   ن  تلل  الهلال والمياهل وال   ن   
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 "Tertiary Recycling Model" رالتدوي ةإلعاد الثالثيةالطريقة  . 3.4.3.3

طاتااتة ا     ،ياا كيميائيا     الاسعهي  الليايا  الالستااتيذيا ت وي،س ادع ل سثيا ا الد،ياا

ت ليااع الليااايااا  ةسلهااا يت  ل "pyrolysis of hydrolysis" المااائيللت لااع  ال ،اس الت لااع 

إنتا   ة،ى في  اتااتة انها ن،عوالتي يمذ     يعاد  األوليالالذيميائيا الالستااتيذيا إل  نذلناتها 

المسااتهلذا دا  اطتااتة ا   الالاسي، الالستااتيذيا إنتا  ن ع  لنهائيا طلي  الملاااايا  نلت ا 

الد،ياا  هيالد،ياا هيه وتعتال،     (ل4853)  ل  و سنتا  اللقلدن  الالللي إي يلي  تي، في اط اللال  

جمي   نلا  الليايا  الالستااااتيذيا طما في دل  الليايا  معال ا ل تااااالاملاالللي ع المساااات انا وال

  (52) ت وي،ها س ادع نلاتالاالد،  األة،ى  الالستتيذيا نتع دع الدالاا  والتي ط تذل 

كل هيه الد،ياا   ااااال م ن  الساااهع التع،ا  ل    طع      ااااالى اااائعا اطتاااتة ا  ل ي ا

 ااال م تذللللجيا  الت ليع نتالا  ل  ندا  التداليه      نذلنا  الليايا  الالستاتيذيال وطع 

  (50ل51)الت اس ل ودا  ج وى اقت.اديال وطيييا ن،تيعا 

 "Quaternary Recycling Model" إلعادة التدوير الرباعيةالطريقة . 4.4.3.3

لستاااتيادع ن  الداقا  اط ،قهالداقا  الالستاااتيذيا سنتا اتاااتة ا  الليايا  إ ادع  وفيها يت  

ال ،  ط  ليي     ،   واتااتة اناانتراااسا األك ، ال وتع  هيه الد،ياا فيه المةتزناسيا ال ،ا

    (ل4853) ألة،ىاالد،  ال سثاا كماا في الالستااااتيا  تا وي، س اادع نعاا ع  جهزع ونعا ا  تدلا  ت 

إنتا  في في هيه العمليا  المراذلاتذم  و  ةاااالوإنما يت  ل،  الليايا  الالستاتيذيا في ن اس  

طماا في دلا  انالعاا  الملاد الذيمياائياا الضاااااسع ن اع الا يلكسااااي   المللثاا  ن  ن،تيعاا  نساااا 

   (50ل51) المتا ناال ول ي ظ، ل،  الالستتي  في نعظ  كما  نه والييلسا   
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 "Tertiary Recycling Model" رالتدوي ةإلعاد الثالثيةالطريقة  . 3.4.3.3

طاتااتة ا     ،ياا كيميائيا     الاسعهي  الليايا  الالستااتيذيا ت وي،س ادع ل سثيا ا الد،ياا

ت ليااع الليااايااا  ةسلهااا يت  ل "pyrolysis of hydrolysis" المااائيللت لااع  ال ،اس الت لااع 

إنتا   ة،ى في  اتااتة انها ن،عوالتي يمذ     يعاد  األوليالالذيميائيا الالستااتيذيا إل  نذلناتها 

المسااتهلذا دا  اطتااتة ا   الالاسي، الالستااتيذيا إنتا  ن ع  لنهائيا طلي  الملاااايا  نلت ا 

الد،ياا  هيالد،ياا هيه وتعتال،     (ل4853)  ل  و سنتا  اللقلدن  الالللي إي يلي  تي، في اط اللال  

جمي   نلا  الليايا  الالستااااتيذيا طما في دل  الليايا  معال ا ل تااااالاملاالللي ع المساااات انا وال

  (52) ت وي،ها س ادع نلاتالاالد،  األة،ى  الالستتيذيا نتع دع الدالاا  والتي ط تذل 

كل هيه الد،ياا   ااااال م ن  الساااهع التع،ا  ل    طع      ااااالى اااائعا اطتاااتة ا  ل ي ا

 ااال م تذللللجيا  الت ليع نتالا  ل  ندا  التداليه      نذلنا  الليايا  الالستاتيذيال وطع 

  (50ل51)الت اس ل ودا  ج وى اقت.اديال وطيييا ن،تيعا 

 "Quaternary Recycling Model" إلعادة التدوير الرباعيةالطريقة . 4.4.3.3

لستاااتيادع ن  الداقا  اط ،قهالداقا  الالستاااتيذيا سنتا اتاااتة ا  الليايا  إ ادع  وفيها يت  

ال ،  ط  ليي     ،   واتااتة اناانتراااسا األك ، ال وتع  هيه الد،ياا فيه المةتزناسيا ال ،ا

    (ل4853) ألة،ىاالد،  ال سثاا كماا في الالستااااتيا  تا وي، س اادع نعاا ع  جهزع ونعا ا  تدلا  ت 

إنتا  في في هيه العمليا  المراذلاتذم  و  ةاااالوإنما يت  ل،  الليايا  الالستاتيذيا في ن اس  

طماا في دلا  انالعاا  الملاد الذيمياائياا الضاااااسع ن اع الا يلكسااااي   المللثاا  ن  ن،تيعاا  نساااا 

   (50ل51) المتا ناال ول ي ظ، ل،  الالستتي  في نعظ  كما  نه والييلسا   
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 التدويرتسبق إعادة  التيالعمليات . 4.3

ك  ونتلل ا ادع  مليا  نتع دع  الالستااااتي ت وي،   إ ادع مليا   تساااااله الا،  نلها دائما

  نةدط (33)الرااذع يلضااى و ل اتااتة انهاالم،اد إ ادع  الملاد الالستااتيذيا  وت ضااي،ت هيزل 

 ت وي، الالستتي   إ ادع  مليا 

 تدوير البالستيك إعادة  مخطط عمليات:  (33)الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :Recycled-Plastic Lumber Standards From Waste Plastics to Markets for Plastic Lumber Bridgesالم. س: 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 "Tertiary Recycling Model" رالتدوي ةإلعاد الثالثيةالطريقة  . 3.4.3.3

طاتااتة ا     ،ياا كيميائيا     الاسعهي  الليايا  الالستااتيذيا ت وي،س ادع ل سثيا ا الد،ياا

ت ليااع الليااايااا  ةسلهااا يت  ل "pyrolysis of hydrolysis" المااائيللت لااع  ال ،اس الت لااع 

إنتا   ة،ى في  اتااتة انها ن،عوالتي يمذ     يعاد  األوليالالذيميائيا الالستااتيذيا إل  نذلناتها 

المسااتهلذا دا  اطتااتة ا   الالاسي، الالستااتيذيا إنتا  ن ع  لنهائيا طلي  الملاااايا  نلت ا 

الد،ياا  هيالد،ياا هيه وتعتال،     (ل4853)  ل  و سنتا  اللقلدن  الالللي إي يلي  تي، في اط اللال  

جمي   نلا  الليايا  الالستااااتيذيا طما في دل  الليايا  معال ا ل تااااالاملاالللي ع المساااات انا وال

  (52) ت وي،ها س ادع نلاتالاالد،  األة،ى  الالستتيذيا نتع دع الدالاا  والتي ط تذل 

كل هيه الد،ياا   ااااال م ن  الساااهع التع،ا  ل    طع      ااااالى اااائعا اطتاااتة ا  ل ي ا

 ااال م تذللللجيا  الت ليع نتالا  ل  ندا  التداليه      نذلنا  الليايا  الالستاتيذيال وطع 

  (50ل51)الت اس ل ودا  ج وى اقت.اديال وطيييا ن،تيعا 

 "Quaternary Recycling Model" إلعادة التدوير الرباعيةالطريقة . 4.4.3.3

لستاااتيادع ن  الداقا  اط ،قهالداقا  الالستاااتيذيا سنتا اتاااتة ا  الليايا  إ ادع  وفيها يت  

ال ،  ط  ليي     ،   واتااتة اناانتراااسا األك ، ال وتع  هيه الد،ياا فيه المةتزناسيا ال ،ا

    (ل4853) ألة،ىاالد،  ال سثاا كماا في الالستااااتيا  تا وي، س اادع نعاا ع  جهزع ونعا ا  تدلا  ت 

إنتا  في في هيه العمليا  المراذلاتذم  و  ةاااالوإنما يت  ل،  الليايا  الالستاتيذيا في ن اس  

طماا في دلا  انالعاا  الملاد الذيمياائياا الضاااااسع ن اع الا يلكسااااي   المللثاا  ن  ن،تيعاا  نساااا 

   (50ل51) المتا ناال ول ي ظ، ل،  الالستتي  في نعظ  كما  نه والييلسا   
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   :ما يلي العملياتأهم تلك من 

   "Collection"البالستيك  عتجمي .1.4.3

الملاد الالستااااتيذياا الم،اد إ اادع اتااااتةا انهاا ن  الليااياا  جم  هي  ملياا الت مي   ملياا 

تلفي، المادع الةا  س ادع اطتااتة ا   تاااتاايا ته ا إل  ن،للا  الت مي ن،للا  تزي و  لوالعلاد 

 .ن،الع  مليا  إ ادع الت وي، ليها  وتالل 

ك  لتعتال،  مليا الت مي  ن  الم،الع ال.ااعالا ل   التي والم  ل ول ا فيوالمذليا ة.االاااا

ل  ن  دع ت مي ناا   و   ن دا ت  ي   وةااا تلاف،إداسع الليايا  الالستتيذيال ط،ان  تض  طع  

   ال، تل يا المستهلذي   و اتالا  اتت،اتي يا الي.ع ن  الملال 

ك نلي.طد،  نةتليا و الالستتي   نلا   ن كع نل   اتت  نعال   الت وي،    إ ادع أله االا تالعا

نا تذل  ن،للا الت مي  لذافا  نلا  الالستااااتي  دو    و ادعل للملت ا  اللهائيا ا اطتااااتة انو 

ت   ملياا الي،ز في ن،للاا طلااال  ت  يت  الت مي  لذاع  نلا  الالستااااتيا  المتاالاا طيلماا ولايلا ف،زل 

 الت.لي  الت وي، و  عوطلاتدا المستة ني  المعليي  طعمليا  إ اد

 "Sorting" الفرز ملية. ع2.4.3

  ات ميعه  ت لتي او الالستاااتي  نيايا  وت.اااليف  تاساااي لف.اااعل و هي  مليا  الي،ز مليا 

   األنلا  المةتلياا ن   في تاأت   همياا هايه الم،للاا   علا  ل  كاع  هااتا وي،ا،  إ اادع ط 

ك  ي.اع الالستاتي   ةلاة نةتليا  الالستاتي  له كع نل  ن   نلا  نظ،اك أل  ل إ ادع ت وي،ها نعا

نعال ا تةتلف  تستلز  نعها  ،   و كيميائيا والتي  ل و نيذانيذيا لل،اسياةلاة كانم  تلال

نلت ا  الالللي فيليع  ن  نيايا  يتسااال  وجلد نساا  ضااييلا ج اك  يمذ     م سك فن  نل  ألة،  

 ثلال  ذانع طال تي،في اط لت ا  الالللي إي يلي  لمكللسي  إل  ت ني، كافا كميا  نيايا  الالستتي  
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   :ما يلي العملياتأهم تلك من 

   "Collection"البالستيك  عتجمي .1.4.3

الملاد الالستااااتيذياا الم،اد إ اادع اتااااتةا انهاا ن  الليااياا  جم  هي  ملياا الت مي   ملياا 

تلفي، المادع الةا  س ادع اطتااتة ا   تاااتاايا ته ا إل  ن،للا  الت مي ن،للا  تزي و  لوالعلاد 

 .ن،الع  مليا  إ ادع الت وي، ليها  وتالل 

ك  لتعتال،  مليا الت مي  ن  الم،الع ال.ااعالا ل   التي والم  ل ول ا فيوالمذليا ة.االاااا

ل  ن  دع ت مي ناا   و   ن دا ت  ي   وةااا تلاف،إداسع الليايا  الالستتيذيال ط،ان  تض  طع  

   ال، تل يا المستهلذي   و اتالا  اتت،اتي يا الي.ع ن  الملال 

ك نلي.طد،  نةتليا و الالستتي   نلا   ن كع نل   اتت  نعال   الت وي،    إ ادع أله االا تالعا

نا تذل  ن،للا الت مي  لذافا  نلا  الالستااااتي  دو    و ادعل للملت ا  اللهائيا ا اطتااااتة انو 

ت   ملياا الي،ز في ن،للاا طلااال  ت  يت  الت مي  لذاع  نلا  الالستااااتيا  المتاالاا طيلماا ولايلا ف،زل 

 الت.لي  الت وي، و  عوطلاتدا المستة ني  المعليي  طعمليا  إ اد

 "Sorting" الفرز ملية. ع2.4.3

  ات ميعه  ت لتي او الالستاااتي  نيايا  وت.اااليف  تاساااي لف.اااعل و هي  مليا  الي،ز مليا 

   األنلا  المةتلياا ن   في تاأت   همياا هايه الم،للاا   علا  ل  كاع  هااتا وي،ا،  إ اادع ط 

ك  ي.اع الالستاتي   ةلاة نةتليا  الالستاتي  له كع نل  ن   نلا  نظ،اك أل  ل إ ادع ت وي،ها نعا

نعال ا تةتلف  تستلز  نعها  ،   و كيميائيا والتي  ل و نيذانيذيا لل،اسياةلاة كانم  تلال

نلت ا  الالللي فيليع  ن  نيايا  يتسااال  وجلد نساا  ضااييلا ج اك  يمذ     م سك فن  نل  ألة،  

 ثلال  ذانع طال تي،في اط لت ا  الالللي إي يلي  لمكللسي  إل  ت ني، كافا كميا  نيايا  الالستتي  
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طد،    إناا لالي،ز طد،ياتي  ملياا ت  ت و   في لاالاا وجلد ةليط نلهماا  ملياا  المعاال اا ال ،اسياا

 نميزاته و يلطه   ولذع نلهما طد،  ا ليا  و  لي ويا

 الفرز اليدوي. 1.2.4.3

والتي   لل  يتاي،  ذلها طع  اتتة انها  التيت.لى  مليا  الي،ز الي و  للليايا  الالستتيذيا  

الي،ز   تعتم   ملياو   ن هلددو  كع نل  ت  ي  لت  تت   مليا الي،ز ط و تتاد   لل  تترله

العمليا  ن   نلا  الالستتي ل وتع  ن     كلاد والري،ا  المميزع لذع نل  ل  اتتعمال األ  الي و 

الي،ز يعتم    طسيداتهلا و  ،ياا  ل وهيكالي، ن هلدوقم  ليع وت تا  إل  ل و ك ييا العمالا

ليا  لالرذعل واللل ل والمظه،ل والعسنا الت اسيالذع ن  والتمييز الال.،   التع،يف ل  فيها 

 هلاك التمالإط      الالستتي  نلا  طمةتلف التا  م  الض،وس  للعانلي  طها التع،ا واسلما  ف

نه كما  ن  اتتة ا  نظا  األكلاد والري،ا ل    لت   لالي و ل ةدال الالر،يا ةسل  مليا  الي،ز  

واللها إل  نلا ه لا الليايا   ل  اق  ي.ع  التمييز طي   نلا  الالستتي  المةتليال طسال  ل 

  مليا الي،ز الي و  هيل وتعتال، الي.عل ونا يمذ     ي    لها ن  تذسي،ل  و  م  ل كلاد

( 34) الرذعيالي     (46) دا  الداقا  اسنتاجيا ال.اي،عالت وي، إ ادع  للل ا  والميضلااألق   

  الالستتيذيا مليا  الي،ز الي و  للليايا  
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   :ما يلي العملياتأهم تلك من 

   "Collection"البالستيك  عتجمي .1.4.3

الملاد الالستااااتيذياا الم،اد إ اادع اتااااتةا انهاا ن  الليااياا  جم  هي  ملياا الت مي   ملياا 

تلفي، المادع الةا  س ادع اطتااتة ا   تاااتاايا ته ا إل  ن،للا  الت مي ن،للا  تزي و  لوالعلاد 

 .ن،الع  مليا  إ ادع الت وي، ليها  وتالل 

ك  لتعتال،  مليا الت مي  ن  الم،الع ال.ااعالا ل   التي والم  ل ول ا فيوالمذليا ة.االاااا

ل  ن  دع ت مي ناا   و   ن دا ت  ي   وةااا تلاف،إداسع الليايا  الالستتيذيال ط،ان  تض  طع  

   ال، تل يا المستهلذي   و اتالا  اتت،اتي يا الي.ع ن  الملال 

ك نلي.طد،  نةتليا و الالستتي   نلا   ن كع نل   اتت  نعال   الت وي،    إ ادع أله االا تالعا

نا تذل  ن،للا الت مي  لذافا  نلا  الالستااااتي  دو    و ادعل للملت ا  اللهائيا ا اطتااااتة انو 

ت   ملياا الي،ز في ن،للاا طلااال  ت  يت  الت مي  لذاع  نلا  الالستااااتيا  المتاالاا طيلماا ولايلا ف،زل 

 الت.لي  الت وي، و  عوطلاتدا المستة ني  المعليي  طعمليا  إ اد

 "Sorting" الفرز ملية. ع2.4.3

  ات ميعه  ت لتي او الالستاااتي  نيايا  وت.اااليف  تاساااي لف.اااعل و هي  مليا  الي،ز مليا 

   األنلا  المةتلياا ن   في تاأت   همياا هايه الم،للاا   علا  ل  كاع  هااتا وي،ا،  إ اادع ط 

ك  ي.اع الالستاتي   ةلاة نةتليا  الالستاتي  له كع نل  ن   نلا  نظ،اك أل  ل إ ادع ت وي،ها نعا

نعال ا تةتلف  تستلز  نعها  ،   و كيميائيا والتي  ل و نيذانيذيا لل،اسياةلاة كانم  تلال

نلت ا  الالللي فيليع  ن  نيايا  يتسااال  وجلد نساا  ضااييلا ج اك  يمذ     م سك فن  نل  ألة،  

 ثلال  ذانع طال تي،في اط لت ا  الالللي إي يلي  لمكللسي  إل  ت ني، كافا كميا  نيايا  الالستتي  
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 البالستيكية  ياتاللنف اليدوي الفرز  ملياتع  :(34) الشكل

 

 

 

 

 

 آللياالفرز  . 2.2.4.3

كل  و للليايا   ت.االى  مليا  الي،ز اط لي للليايا  الالستااتيذيا التي ي.ااع  ف،زها ي ويا

دا  الذمياا  الذالي،عل  و التي ندملتاااااا المعاال ل  و المادعاال وتتميز  ملياا  الي،ز اطكلي 

 ل  الةلاة المةتليا للليايا  الالستاتيذيال   اآلليالي،ز  ا  ملي تعتم  التانا  و طالسا، ا وال قا 

ك دو  الت ةع الالر،  في ت  ي ل  و ف.ع  نلا   المةتليا  الليايا  وتت   مليا الي،ز ا ليا

  لالمساتة نا اآلليالي،ز  نلا    اه،  ن ذ افا ال ل   التي تعتم  اط لي الي،ز مليا  تع  

األنلا  الالستااااتيذياا  طااقي    ك اافاا  تةتلف تميز كاع نل  ن   نلا  الالستااااتيا  طذ اافاا ي لياي 

نلت ا   نيايا  إي يلي  تي،في اط      نلت ا  الالللينيايا  يمذ  ف،ز وف.اااع  األة،ىل فم س

اللل    لةيا طيلما ل  السادىل  يديل  األولاللل      ليي لالذ افا لسا الالللي فيليع كللسي  

ت.لى هيا و      "Floatation Tank" ل الدي.ه،ي  ط  ال والي  يع،الي.عاه،ي  قا     في  ال اني

نةدط ف.اع  (35) الراذعيالي     ن  الليايا  الالستاتيذيا لي،ز نل ي  فاط اط لي الي،ز مليا  

 الليايا  الالستتيذيا ا تمادا  ل  الذ افا 
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 البالستيكية  ياتاللنف اليدوي الفرز  ملياتع  :(34) الشكل

 

 

 

 

 

 آللياالفرز  . 2.2.4.3

كل  و للليايا   ت.االى  مليا  الي،ز اط لي للليايا  الالستااتيذيا التي ي.ااع  ف،زها ي ويا

دا  الذمياا  الذالي،عل  و التي ندملتاااااا المعاال ل  و المادعاال وتتميز  ملياا  الي،ز اطكلي 

 ل  الةلاة المةتليا للليايا  الالستاتيذيال   اآلليالي،ز  ا  ملي تعتم  التانا  و طالسا، ا وال قا 

ك دو  الت ةع الالر،  في ت  ي ل  و ف.ع  نلا   المةتليا  الليايا  وتت   مليا الي،ز ا ليا

  لالمساتة نا اآلليالي،ز  نلا    اه،  ن ذ افا ال ل   التي تعتم  اط لي الي،ز مليا  تع  

األنلا  الالستااااتيذياا  طااقي    ك اافاا  تةتلف تميز كاع نل  ن   نلا  الالستااااتيا  طذ اافاا ي لياي 

نلت ا   نيايا  إي يلي  تي،في اط      نلت ا  الالللينيايا  يمذ  ف،ز وف.اااع  األة،ىل فم س

اللل    لةيا طيلما ل  السادىل  يديل  األولاللل      ليي لالذ افا لسا الالللي فيليع كللسي  

ت.لى هيا و      "Floatation Tank" ل الدي.ه،ي  ط  ال والي  يع،الي.عاه،ي  قا     في  ال اني

نةدط ف.اع  (35) الراذعيالي     ن  الليايا  الالستاتيذيا لي،ز نل ي  فاط اط لي الي،ز مليا  

 الليايا  الالستتيذيا ا تمادا  ل  الذ افا 
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 مخطط فصل النفايات البالستيكية اعتمادا على الكثافة  (35) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plastic Soup: Technological Limits and the Recycling Economy: الم. س

 ل  و  الا  الالاياااديااا" Optical" الاةالاة الضااااالئاياااكامااا ياماذا  اط اتاماااد  الا   

"Transmission"ن  الليااياا  الالستااااتيذياا لساااا   المةتلياال نلا  في  ملياا  الي،ز اطكلي   ل

ةااااا لت ليع نل  الالستااتي  ن ع   جهزع سااتة   ت و   .طرااذع دقيه للالستااتي  ائيي الذيمالت،كي  

تع،ا الضالئي  ل  لل   نظما كاني،اكيل  تساتة   و   ل(FT-NIR) ت م ال م،ال األ اعا جهزع 

ك الالستاتيذيا  الليايا  ف،زلساهللا  األللا    في اط لي  تي، ي الالللي إي   وف.اع قلاسي، ف،زن ع ل ا ليا

"PET"  األةضا، وبي،ها  و  لال اك  األزس   و  لالياتىاألزس  اللل   دا    الليايا    الرايافا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 البالستيكية  ياتاللنف اليدوي الفرز  ملياتع  :(34) الشكل

 

 

 

 

 

 آللياالفرز  . 2.2.4.3

كل  و للليايا   ت.االى  مليا  الي،ز اط لي للليايا  الالستااتيذيا التي ي.ااع  ف،زها ي ويا

دا  الذمياا  الذالي،عل  و التي ندملتاااااا المعاال ل  و المادعاال وتتميز  ملياا  الي،ز اطكلي 

 ل  الةلاة المةتليا للليايا  الالستاتيذيال   اآلليالي،ز  ا  ملي تعتم  التانا  و طالسا، ا وال قا 

ك دو  الت ةع الالر،  في ت  ي ل  و ف.ع  نلا   المةتليا  الليايا  وتت   مليا الي،ز ا ليا

  لالمساتة نا اآلليالي،ز  نلا    اه،  ن ذ افا ال ل   التي تعتم  اط لي الي،ز مليا  تع  

األنلا  الالستااااتيذياا  طااقي    ك اافاا  تةتلف تميز كاع نل  ن   نلا  الالستااااتيا  طذ اافاا ي لياي 

نلت ا   نيايا  إي يلي  تي،في اط      نلت ا  الالللينيايا  يمذ  ف،ز وف.اااع  األة،ىل فم س

اللل    لةيا طيلما ل  السادىل  يديل  األولاللل      ليي لالذ افا لسا الالللي فيليع كللسي  

ت.لى هيا و      "Floatation Tank" ل الدي.ه،ي  ط  ال والي  يع،الي.عاه،ي  قا     في  ال اني

نةدط ف.اع  (35) الراذعيالي     ن  الليايا  الالستاتيذيا لي،ز نل ي  فاط اط لي الي،ز مليا  

 الليايا  الالستتيذيا ا تمادا  ل  الذ افا 
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تةزي  طعا   الل و نااك  الي للليااياا  الالستااااتيذيا  لا  ةدل  الي،ز اط   (36) الرااااذاعيالي    (48)

 ت.لييها 

  ةلي للنفايات البالستيكي أحد خطوط الفرز االا  :(36) الشكل

 تصنيفها  بعد تخزينال وأماكن         
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تةزي  طعا   الل و نااك  الي للليااياا  الالستااااتيذيا  لا  ةدل  الي،ز اط   (36) الرااااذاعيالي    (48)

 ت.لييها 

  ةلي للنفايات البالستيكي أحد خطوط الفرز االا  :(36) الشكل

 تصنيفها  بعد تخزينال وأماكن         
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 "Washing/ Cleaning"أو التنظيف  الغسيل. 3.4.3

ضا،وسيا للليايا  ن،للا ت هيز التلظيف طع  ن،للا الي،زل وهي ل  و ن،للا الاسايعتأتي 

التي يمذ     تذل  ق  اكتسااااالتهاا اللياايا   ثلاال اتااااتةا ا  تةلص ن  المللثا  الالستااااتيذياال لل

الليايا  تةليص ل  إ  ته ا هيه الم،للا في  ناك  ت معها األة،ى  و ن  الليايا الالستاااتي ل 

   ملياا  ثلاال  انتلقعا  بي،جانالياا   يا تياا س يلت   لهاا  التي ق  مللثا كافا الالالستااااتيذياا ن  

ل وانلا هاا  الاسااااياع ملياا   ا د ن،الاع ت ا يا  يت  و   ال ،اسياا المعاال ااطد،  إ اادع التا وي، 

  لالمعال ا المساااتة ناإ ادع   ،ياا و  لالمتلقعا المللثا نل  و  الالستاااتي لنيايا  نل   لسااا 

  الالستتي ن،للا بسيع نيايا  ( 37) الرذعيالي   لال  ي  للملت  الم تمع اللهائي اطتتة ا و 

 : مرحلة غسيل النفايات البالستيكية (37الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

تةزي  طعا   الل و نااك  الي للليااياا  الالستااااتيذيا  لا  ةدل  الي،ز اط   (36) الرااااذاعيالي    (48)

 ت.لييها 

  ةلي للنفايات البالستيكي أحد خطوط الفرز االا  :(36) الشكل

 تصنيفها  بعد تخزينال وأماكن         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 "Regrinding/Crushing"التفتيت /الطحن . 4.4.3

  ااااااي،ع لقد ل  و  جزاال  الالستااااتيذيا  ت هيز الليايا هي  التيتيم و الد    ملياا  

المع،ضا للمعال ال والي  ط تتي ه نسالا   تدى الاد  الذالي،عل     زيادع  تدى الليايالضما   

ل وتذل  في الاال  نلاتاااالا ألك ، ن  نل  ن   نلا   لهيا الا،  لالي  ةاااااا تساااتة   و 

ك لمتدلالا   ،يه المعال ا  الالستااتي ل وتلت  الدلالي  قد  طستااتيذيا دا   ل ا  نةتليا  الاا

س اادع المسااااتةا ناا الد،يااا نل   ل  ن،للاا الد   نا ى ال ااجاا إل  ت ا يا  يعتما  المةتلياا  

ط إدا كا  تااايت  إ  و تيتيم الليايا  الالستاااتيذيا    الت وي،ل ليي  نه لي  ن  الضااا،وس  

الليايا   نماد  لالعض   اااذال (38) الراااذعيالي     اتاااتة ا   ،  نعال ا ل،اسيا  و كيميائيا

 الد   الالستتيذيا طع  ن،للا 

 الطحن مرحلة بعد  لبالستيكيةا النفاياتنماذج لبعض اشكال : (38) الشكل
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 "Regrinding/Crushing"التفتيت /الطحن . 4.4.3

  ااااااي،ع لقد ل  و  جزاال  الالستااااتيذيا  ت هيز الليايا هي  التيتيم و الد    ملياا  

المع،ضا للمعال ال والي  ط تتي ه نسالا   تدى الاد  الذالي،عل     زيادع  تدى الليايالضما   

ل وتذل  في الاال  نلاتاااالا ألك ، ن  نل  ن   نلا   لهيا الا،  لالي  ةاااااا تساااتة   و 

ك لمتدلالا   ،يه المعال ا  الالستااتي ل وتلت  الدلالي  قد  طستااتيذيا دا   ل ا  نةتليا  الاا

س اادع المسااااتةا ناا الد،يااا نل   ل  ن،للاا الد   نا ى ال ااجاا إل  ت ا يا  يعتما  المةتلياا  

ط إدا كا  تااايت  إ  و تيتيم الليايا  الالستاااتيذيا    الت وي،ل ليي  نه لي  ن  الضااا،وس  

الليايا   نماد  لالعض   اااذال (38) الراااذعيالي     اتاااتة ا   ،  نعال ا ل،اسيا  و كيميائيا

 الد   الالستتيذيا طع  ن،للا 

 الطحن مرحلة بعد  لبالستيكيةا النفاياتنماذج لبعض اشكال : (38) الشكل
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 االستثمارية لمشروعات إعادة تدوير النفايات البالستيكية الفرص 5.3

لاتاااا  كع  ت و  لف،ة اتاااات ماسيا   ي ع الالستااااتيذيا الليايا  ت وي،إ ادع  ا  ملي  تلف،

 ل  نة،جا    تتأت       كال، ل   اطتت ماسا ل ويمذ   المستليا  اطقت.اديا؛ تلال اا، 

  الذالي،ع  و  او المتلتااد ونلات   مليا  إ ادع ت وي، الالستااتي  آطا المراا،و ا  ال.اااي،ع 

  ل الدل  نمل ليي يزداد  لاآلنلا اطتاااات ماسا  ن  وتع  للمتتااااسااااا ل و ل ف،اد  تاااالالك 

  والزسا يا ال.لا يا الادا ا  وكافا ال  ي ال ال ياع نعظ  نلالي ةع في ت نلت اتهال و 

ك  ل  اةتياس نل  الليايا  الالستاات   ل  الملاتااالا ذياي وتعتم   مليا  إ ادع الت وي، ا تماد كليا

ذيا ن   ي و ،   و تاليا  إ ادع الت وي، والتي تتلل  طراذع كالي،ل ون   ه   نلا  الليايا  الالستات 

التاليف طاالالستااااتيا ل   سقاائهلياي تلاف، كميااتهاا لتاأتااااي  ااااالاا اا  نتلل اا  ليهاا ساتل اا  

لياا ال.ااالا يال والالللي فيليع  الالاسي، الالستاااتيذيا المساااتهلذا دا  اطتاااتة ا  اللال ل واألو 

 كللسي  

 التغليف البالستيكي   رقائق تراتنجا .1.5.3

الملت ا    و  ل ن  10قع ن  األسماكا الالستتي  دو ال اأنهط  لالالستتي  "الارال"تع،ا سقائه 

 نضااا لن  الالستاتي  "طاللز " %  85ط تاع     نساالا الالستاتيذيا التي ت تل  نذلناتها  ل 

  لعمليا  نسااا  ع نضااافا نلاد تراامعق   والتيل "نراااسكا"  م،تالداال ملاد% ن  ال 15إليها 

 "    مالياال ادمل ال و ال رلا  " ل و الدسل الدالا ال

ل  "الم،  اليفنلاد الت " ن.ادلىوالتعاليا الملاد المساتة نا في  مليا  التاليف   ل يدله  

  ا تااااتةا انا اطلساااا   التعالياا والتاليف نلادت.ااااليف وتع،يف  ل ويت ك ي،ع ونتلل اا هيو 

 :وهي  تاتيا  اتتة انا ثس ترمع التي و  لعمليا  التعاليال تاتيااأل
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 "Regrinding/Crushing"التفتيت /الطحن . 4.4.3

  ااااااي،ع لقد ل  و  جزاال  الالستااااتيذيا  ت هيز الليايا هي  التيتيم و الد    ملياا  

المع،ضا للمعال ال والي  ط تتي ه نسالا   تدى الاد  الذالي،عل     زيادع  تدى الليايالضما   

ل وتذل  في الاال  نلاتاااالا ألك ، ن  نل  ن   نلا   لهيا الا،  لالي  ةاااااا تساااتة   و 

ك لمتدلالا   ،يه المعال ا  الالستااتي ل وتلت  الدلالي  قد  طستااتيذيا دا   ل ا  نةتليا  الاا

س اادع المسااااتةا ناا الد،يااا نل   ل  ن،للاا الد   نا ى ال ااجاا إل  ت ا يا  يعتما  المةتلياا  

ط إدا كا  تااايت  إ  و تيتيم الليايا  الالستاااتيذيا    الت وي،ل ليي  نه لي  ن  الضااا،وس  

الليايا   نماد  لالعض   اااذال (38) الراااذعيالي     اتاااتة ا   ،  نعال ا ل،اسيا  و كيميائيا

 الد   الالستتيذيا طع  ن،للا 

 الطحن مرحلة بعد  لبالستيكيةا النفاياتنماذج لبعض اشكال : (38) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

   كياس  اللا  ل  تاليع الم ال  عرمت و  الماليعا لتاليف نلت ا   و  لالتاليف األتاتينلاد ( 1

  نرت،ياته التعالي  المستهل يرت،يها التي  ل  و األكياس الالستتيذياالةض،وا  الم م ع تاليف

  الالستاااتيذيا الملت ا  ن ن مل ا  تاليف نلاد رااامعت و  لالراااانعالتاليف ال انل   و نلاد ( 2

  جانعا اللا   في ن  طعضها الالعض الالستتيذياتاليف ن مل ا ن  قلاسي، المياه ك

  نلت ا   ،ود مي  اليف وت لت  ستة ناالمالالستتيذيا رمع العاللا  ت و  ال سثيل التاليفنلاد ( 3

 نعا لا،  اللاع    و /  و ال انل  األوليالتاليف 

فاط ون  نل  وال   وال عل طستاتيذيا ن   الاا نلت ا  التاليف األتااتاي الم، لت  ت  ادعك نا 

لياي ا  لذاع  الااا نلهاا  دال نعي  في الملت    نتعا دع الدالااا  تذل يمذ     كماا ،اتل اا ل الن  

كع هيه اللهائيل ولي  ن  الضااا،وس     ت تل  نلت ا  التاليف الم،  نتع دع الدالاا   ل  

 ترمع:ق  والتي الدالاا ل 

ل  طعض المعللنااا  لدالااا ااا المسااااتةاا ناااوهي الدالاااا  ل"Print layer" الدالااا ااا  الاااا• 

 الت.ا  األلالاس  ل  بسا نلت  التاليف الالستتيذي وطما يضم  الملت ا ل     وال،تلنا 

 الاتي  بي، نتلافاتي  طالعضااااهماا  طي  ت،طط  التيل وهي الدالااا "Tie layer" ال،طط  الااا• 

طالال ه الالستااتيذي المراات،ك   الترااذيع طد، ت.اال   التي التاليف نلت ا  تتضاام و  لالالعض

نادتي   و  ك ، ن   " دن " ط ه في هيه الد،ياا  ليي يت   ل"Plastic Co-extrusion"اطتاهاني /

    ةسل قال  وال  في طليا وال ع

ا ل كساااا ي  تم اع التي الدالااا وهيل "Barrier layer"•  الااا ال ااجز  و  ل و ال، لطاا للااجزك

 تلف الملت ا  التماط  وتاليع ل تةزي   م،طه ا إ الا   و الضلل لال،ائ ا
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   كياس  اللا  ل  تاليع الم ال  عرمت و  الماليعا لتاليف نلت ا   و  لالتاليف األتاتينلاد ( 1

  نرت،ياته التعالي  المستهل يرت،يها التي  ل  و األكياس الالستتيذياالةض،وا  الم م ع تاليف

  الالستاااتيذيا الملت ا  ن ن مل ا  تاليف نلاد رااامعت و  لالراااانعالتاليف ال انل   و نلاد ( 2

  جانعا اللا   في ن  طعضها الالعض الالستتيذياتاليف ن مل ا ن  قلاسي، المياه ك

  نلت ا   ،ود مي  اليف وت لت  ستة ناالمالالستتيذيا رمع العاللا  ت و  ال سثيل التاليفنلاد ( 3

 نعا لا،  اللاع    و /  و ال انل  األوليالتاليف 

فاط ون  نل  وال   وال عل طستاتيذيا ن   الاا نلت ا  التاليف األتااتاي الم، لت  ت  ادعك نا 

لياي ا  لذاع  الااا نلهاا  دال نعي  في الملت    نتعا دع الدالااا  تذل يمذ     كماا ،اتل اا ل الن  

كع هيه اللهائيل ولي  ن  الضااا،وس     ت تل  نلت ا  التاليف الم،  نتع دع الدالاا   ل  

 ترمع:ق  والتي الدالاا ل 

ل  طعض المعللنااا  لدالااا ااا المسااااتةاا ناااوهي الدالاااا  ل"Print layer" الدالااا ااا  الاااا• 

 الت.ا  األلالاس  ل  بسا نلت  التاليف الالستتيذي وطما يضم  الملت ا ل     وال،تلنا 

 الاتي  بي، نتلافاتي  طالعضااااهماا  طي  ت،طط  التيل وهي الدالااا "Tie layer" ال،طط  الااا• 

طالال ه الالستااتيذي المراات،ك   الترااذيع طد، ت.اال   التي التاليف نلت ا  تتضاام و  لالالعض

نادتي   و  ك ، ن   " دن " ط ه في هيه الد،ياا  ليي يت   ل"Plastic Co-extrusion"اطتاهاني /

    ةسل قال  وال  في طليا وال ع

ا ل كساااا ي  تم اع التي الدالااا وهيل "Barrier layer"•  الااا ال ااجز  و  ل و ال، لطاا للااجزك

 تلف الملت ا  التماط  وتاليع ل تةزي   م،طه ا إ الا   و الضلل لال،ائ ا
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لملت ا     و قلع ل و اااسطا لتلف، تااماكاوهي  الاا  –  "Structural layer"• الدالاا الهيذليا 

 طلاتدا المع ا   اليا الس، ا   ملت ا الإبس   كياس و  تعاليا  مليا   ثلال لالم،  التاليف

 تااو  ال الب وهي  الاا  - "Protective layer"•  الاا واقيا 

 ل ا لها  ي    والتي لمانعا للتس،بال الدالاا وهي  ل"Sealant layer" •  الاا نانعا للتس،ب

    اليا الس، ا  آط  اتتة ا داتي طال ،اسع ط 

المةتلياا الدالااا  نظ،اك أل   التا وي،لت ا ياا ك لعملياا  إ اادع  الدالااا لنتعا د  الالستااااتيا  يم اع

تتلافه ن  طعضااها الالعض  ل    طلال األل في ك ي، ن  ل و ط تلي.ااع طسااهللا إنتاجهال اةلا في 

    (56) إ ادع ت وي،ها

ل  الةدي نلةيض الذ اافااو نلةيض الذ اافاال "المةتلياا  طا سجااتاه إي يلي ساتل اا  الالللي  تعا 

 إنتاا األك ، اتااااتةا اناا في  هي في ااط  تي، إي يلي  والالللي لوالالللي ط،وطيلي  "لالذ اافاا و االي

طعض  تراي، األة،ى   وال،اتل ا  كللسي  فيليع الالللي إل  طاسضاافا لالالستاتيذي التاليف سقائه

نسااتلى    ل  المةتلياالتاليف  سقائه ن    نليل   70نا يا،ب ن   إنتا  ت  هالتا ي،ا  إل   ن 

 العالمي  ل  ال،اتل ا  المساااتة نا في الدل  نسااا  (39) الراااذعيالي     2017في  ا  العال   

نسا  الدل  ل ول نلداا الرا،  األوتاط   (40) الراذع  طيلما يالي  التاليف والتعاليا الالستاتيذيا

  التاليف والتعاليا الالستتيذيا في المستة نا ال،اتل ا   ل 
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   كياس  اللا  ل  تاليع الم ال  عرمت و  الماليعا لتاليف نلت ا   و  لالتاليف األتاتينلاد ( 1

  نرت،ياته التعالي  المستهل يرت،يها التي  ل  و األكياس الالستتيذياالةض،وا  الم م ع تاليف

  الالستاااتيذيا الملت ا  ن ن مل ا  تاليف نلاد رااامعت و  لالراااانعالتاليف ال انل   و نلاد ( 2

  جانعا اللا   في ن  طعضها الالعض الالستتيذياتاليف ن مل ا ن  قلاسي، المياه ك

  نلت ا   ،ود مي  اليف وت لت  ستة ناالمالالستتيذيا رمع العاللا  ت و  ال سثيل التاليفنلاد ( 3

 نعا لا،  اللاع    و /  و ال انل  األوليالتاليف 

فاط ون  نل  وال   وال عل طستاتيذيا ن   الاا نلت ا  التاليف األتااتاي الم، لت  ت  ادعك نا 

لياي ا  لذاع  الااا نلهاا  دال نعي  في الملت    نتعا دع الدالااا  تذل يمذ     كماا ،اتل اا ل الن  

كع هيه اللهائيل ولي  ن  الضااا،وس     ت تل  نلت ا  التاليف الم،  نتع دع الدالاا   ل  

 ترمع:ق  والتي الدالاا ل 

ل  طعض المعللنااا  لدالااا ااا المسااااتةاا ناااوهي الدالاااا  ل"Print layer" الدالااا ااا  الاااا• 

 الت.ا  األلالاس  ل  بسا نلت  التاليف الالستتيذي وطما يضم  الملت ا ل     وال،تلنا 

 الاتي  بي، نتلافاتي  طالعضااااهماا  طي  ت،طط  التيل وهي الدالااا "Tie layer" ال،طط  الااا• 

طالال ه الالستااتيذي المراات،ك   الترااذيع طد، ت.اال   التي التاليف نلت ا  تتضاام و  لالالعض

نادتي   و  ك ، ن   " دن " ط ه في هيه الد،ياا  ليي يت   ل"Plastic Co-extrusion"اطتاهاني /

    ةسل قال  وال  في طليا وال ع

ا ل كساااا ي  تم اع التي الدالااا وهيل "Barrier layer"•  الااا ال ااجز  و  ل و ال، لطاا للااجزك

 تلف الملت ا  التماط  وتاليع ل تةزي   م،طه ا إ الا   و الضلل لال،ائ ا
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دا  التاليف  سقائهللل يا  ج ي ع ن  لت  سئيسااااي تع  دول نلداا الراااا،  األوتااااط ن  

ةاااا لمعال ا  تادى  الااتها المةتليال ن   جع    ، في إنتاجها ةاااال يساتة   نلااايا  

الالللي ط،وطيلي  ثلاائياا الم لس الملجه   سقائهن اع: تعزيز الت.ااااا  لال، الدالاا ا وال هانا  طهاا 

ت،تي   كماا   "BOPET"في ااط  ثلاائياا الم لس الملجاه  ،ل والالللي إي يلي  تي -(BOPP)-"طلب"

ل و ااا،ائى التاليف والتعاليا  سقائهنع ط  الدل   ل  إنتا  نلداا الرااا،  األوتاااط  في دول

دا  السااام  ال،قيه لت ع ن ع نلاد   ،قائهالالستاااتيذيا للملاد الايائيال وةاااااا العاللا ل وال

نلاد التعاليا دا  اطتاتة ا  اللال ل والم.العا ن    اتاتهسكيزداد نع ل التاليف التالي يا   طيلما 

تل  اللل يا ن   في األتااالا  العالميا  طم ،د اطنتهال ن  اتاااتة ا  إي يلي   الي الذ افا  الالللي

  (56)ت ف  في المذالا  الةااا طيل   في  مليا  التعاليال فإنها ت   الالستتيذيااألكياس 

إط    نع ط  اتااااتهسك  كياس الالستااااتي  ن  الالللي إي يلي   الي الذ افا انةيض  ل  

اتاتة ا  األكياس   اي ل ل وةاااا طع      ق،  الميلضاا األوسوطيا نرا،و  قانل  ي نساتلى العا

 50الالستااتيذيا والمسااتة نا في الم ال الت اسيا طا،  تعاليا الملت ا  دا  الساام  األقع ن  

  (56)%  80نيذ،و ل نما قلع ن  اتتة انها في المملذا المت  ع طلساله طلام للالي 

 إ ادع طمع ط  نااسناك  نلةيضااالالستاتيذي  التاليف ،قائهلالت وي، إ ادع  نع ط  تعتال،  

  نظ،اك ودلا    ل"PET"الملت اا ن  الالللي إي يلي  تي، في ااط  الالستااااتيذياا  الاسي،النيااياا   تا وي،

ك وف،زهال و  مليا  جمعهال  ال.اعلط  ثلائيا   التاليف سقائهن  طساال  إنتا  نل يا  ج ي ع   يضاا

نا تسااااتةا   هيه اللل ياا ن  الالستااااتيا  المعاد ت وي،ه في إنتا  نلت ا    ع   ادالم لس الملجه

 ،  ال ،  هي األك ،   تع كما وإ اسا  الللافيل طستاتيذيا االالال ن ع األسضايا ل والسايا ل 

ك  الت وي، الميذانيذيا  طيلما  مليا  إ ادع      الالستتيذيا  الليايا  ن  اللل   هيا ن   للتةلصاتتة انا

إط لليايا  طستااااتيذيا دا  اللااوع العاليال و   تذل  ن  نل  وال   و ةليط نتلافه   ىط ت.اااال

  (55)ونت ان  
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 تغليف بالبالستيكال رقائقنفايات تدوير  إعادة تقنيات. 1.1.5.3

في الم،تالا ال انيا طع    الالستاتيذيا""األكياس الالستاتي  التاليف ط  سقائهنيايا  كميا  تأتي 

ن    المسااتهلذال وتع  االالاسي، الالستااتيذي الالللي إي يلي  تي، في اط  المسااتة   في إنتا  نيايا  

طسااال  كمياتها الذالي،ع المتالال  ت وي، ال لعمليا  إ ادع  ه  ن.ااادس الملاد الةا  األوليا السزنا

األنلا  المةتلياا ن  الليااياا  الالستااااتيذياا اثلاال  ملياا  الي،ز والتي يسااااهاع تمييزهاا ن  طي  

    والت مي 

ناع الليايا  الالستااتيذيا  ال، لزا  الالستااتي ل  ادع ت وي،  كياس إن،الع  مليا  تراامع 

ن  المللثا  الالستااااتيذيا دا  اطل ا  الذالي،عل ث  تأتي  للتةلص ل  " Electric conveyor" ناقع

لزا  ناقع الليايا  الالستااتيذيا  ل   وضاا  يلي دل   الاساايع سزالا الملاد بي، المع نيان،للا 

   ل ث  تاأتي ن،للاا التادي  ة، ن الام  لياا  جهزع نالاا ي  ل ايب الملاد المعا نياا والتةلص نلهاا

تت   مليا  الاسايع ن،ع  ة،ى لضاما  ةلل الليايا  الالستاتيذيا ن  ايا نللثا  ق  يتث، وجلدها  

إدا لز     ث  تت   مليا الت ييفل  جلدع  مليا  إ ادع الت وي،ل و ل  نلااايا  الملت  اللهائي 

الت.االي  تأتي ن،للا و ةي،اك   الملت ا  لاليالا  الالستااتي  فيهلائيا  فاا ا تذل  ت ل  ل األن،

   (56)ج ي ع نهائيا سنتا  نلت ا   "Extrusion" الال هد،  الترذيع ط و 

 المستهلكة البالستيكية قواريرالراتنجات . 2.5.3

يا س الدل  العالمي  ل  ساتل ا  الالللي إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  الالاسي، 

كل وفه إل.الا   24الالستتيذيا طل ل  ل وتتميز هيه اللل يا ن  2017نليل     تلليا

في ت.ليعهال وطإنذانيا إ ادع ت وي،ها نما  زز ن   ال،اتل ا  طانةيا  اتتهسكها ن  الداقا

نذانتها في كلنها المادع الميضلا سنتا  الالاسي، الالستتيذيال وللم ن ع العاللا  الم.لعا ن  

الالللي فيليع كللسي ل والالللي تيت،ي ل فضسك    المميزا  ال. يا التي تلف،ها وةااا في 
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 نلا  نع ط  اطتتهسك العالميا ن     (41)  الرذعضى  يل    (56)  المياه والمر،وطا  اللا   ن ال  

( 42الرذع )طيلما يلضى    2017الالاسي، الالستتيذيا لعا  إنتا  ال،اتل ا  المستة نا في 

الالاسي، الالستتيذيا في دول نلداا  في إنتا ال،اتل ا  المستة نا  نلا  اتتهسك  نع ط 

   2017الر،  األوتط في  ا  

 ستهالك العالمية  اال معدالت(  41) الشكل

 . 2017 لعام البالستيكية القواريرإنتاج  في المستخدمة الراتنجاتمن أنواع  

 

 

 

 

 .Circular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017 الم. س:

 البالستيكية  قواريرالإنتاج  في المستخدمة الراتنجاتاستهالك معدالت   :(42) الشكل

 األوسط دول منطقة الشرق في  2017في عام 
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 تغليف بالبالستيكال رقائقنفايات تدوير  إعادة تقنيات. 1.1.5.3

في الم،تالا ال انيا طع    الالستاتيذيا""األكياس الالستاتي  التاليف ط  سقائهنيايا  كميا  تأتي 

ن    المسااتهلذال وتع  االالاسي، الالستااتيذي الالللي إي يلي  تي، في اط  المسااتة   في إنتا  نيايا  

طسااال  كمياتها الذالي،ع المتالال  ت وي، ال لعمليا  إ ادع  ه  ن.ااادس الملاد الةا  األوليا السزنا

األنلا  المةتلياا ن  الليااياا  الالستااااتيذياا اثلاال  ملياا  الي،ز والتي يسااااهاع تمييزهاا ن  طي  

    والت مي 

ناع الليايا  الالستااتيذيا  ال، لزا  الالستااتي ل  ادع ت وي،  كياس إن،الع  مليا  تراامع 

ن  المللثا  الالستااااتيذيا دا  اطل ا  الذالي،عل ث  تأتي  للتةلص ل  " Electric conveyor" ناقع

لزا  ناقع الليايا  الالستااتيذيا  ل   وضاا  يلي دل   الاساايع سزالا الملاد بي، المع نيان،للا 

   ل ث  تاأتي ن،للاا التادي  ة، ن الام  لياا  جهزع نالاا ي  ل ايب الملاد المعا نياا والتةلص نلهاا

تت   مليا  الاسايع ن،ع  ة،ى لضاما  ةلل الليايا  الالستاتيذيا ن  ايا نللثا  ق  يتث، وجلدها  

إدا لز     ث  تت   مليا الت ييفل  جلدع  مليا  إ ادع الت وي،ل و ل  نلااايا  الملت  اللهائي 

الت.االي  تأتي ن،للا و ةي،اك   الملت ا  لاليالا  الالستااتي  فيهلائيا  فاا ا تذل  ت ل  ل األن،

   (56)ج ي ع نهائيا سنتا  نلت ا   "Extrusion" الال هد،  الترذيع ط و 

 المستهلكة البالستيكية قواريرالراتنجات . 2.5.3

يا س الدل  العالمي  ل  ساتل ا  الالللي إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  الالاسي، 

كل وفه إل.الا   24الالستتيذيا طل ل  ل وتتميز هيه اللل يا ن  2017نليل     تلليا

في ت.ليعهال وطإنذانيا إ ادع ت وي،ها نما  زز ن   ال،اتل ا  طانةيا  اتتهسكها ن  الداقا

نذانتها في كلنها المادع الميضلا سنتا  الالاسي، الالستتيذيال وللم ن ع العاللا  الم.لعا ن  

الالللي فيليع كللسي ل والالللي تيت،ي ل فضسك    المميزا  ال. يا التي تلف،ها وةااا في 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الي الذ افا  ك ، ال،اتل ا   لي ي تي،في اط ل والالللي إي  إي يلي  الالللي ساتل ا  تع 

وةااا المستة نا في تعاليا المياهل الالستتيذيا المستهلذال  الاسي،المستة نا في إنتا  ال

ل واللسالا ت وي،ها  دالاسي، المعاالنيايا   إجمالي    ن %    95ن     نياياتها  ك ،تم ع  و   لوالمر،وطا 

قع ن  كع ن  الالللي فيليع كللسي ل والالللي  الالللي ط،وطيلي ل ونسالا نيايا  ن  تأتي  المتالايا

  (56) الذ افا نلةيضإي يلي  

إجمالي كميا   % ن    50الالللي إي يلي  تي، في اط   ك ، ن     اللانيايا  تم ع كميا  

طالليخ والمساااتة نا كملاد  وليا  لعمليا  الت.ااالي  طد،  التراااذيع  الالستاااتي  المعاد ت وي،ه

"Blow moulding" الذ اافاا المعااد ل طيلماا تم اع نلت اا  الالللي إي يلي   االي  في طعض الا ول

ل  طها التةلص ن  المللثا  المتداي،عل.ااعلطا  ل  نسااتلى العال ل نظ،اك  نسااالا ضااييلات وي،ه 

نعظ  األليا  ط  وفي ل الللي إي يلي  تي، في اط الطسااهللا إزالا تل  المللثا  ن  نيايا  نااسنا 

تعاليا   اللا  إنتا  في  المعاد ت وي،ها  االالللي إي يلي   الي الذ اف  نيايا  اتاااتة ا إ ادع    يمذ

   ال.ي طنيا    و الملت ال األ عماوتاليف 

 البالستيكية قواريرال نفاياتتدوير  إعادة قنياتت. 1.2.5.3

 الاسي،في إنتا  ال المسااااتة  في اط   تي، إي يلي  الالللينيايا   ت وي،  إ ادع نع ط تعتال، 

الالللي  إ ادع ت وي، نيايا  نع ط ن  المرااا،وطا ل   ل  تعاليا الالستاااتيذيا والمساااتة نا في 

  والملسلجا  الس اد ن ع األلياافي الا ا   اإي يلي  تي، في اط  المستة ن

 ل  نستلى  نيايا  قلاسي، الالللي إي يلي  تي،في اط  المستهلذا  ت وي،إ ادع   مليا   عتم ت 

ل لي.ااع " الييزيائي" الداليعيالي.ااع  ،   ل  اتااتة ا  ل  "Commercial"الت.االي  الت اس  

إ ادع ن،الع وتراامع     المذلنا  األة،ى ن ع المل.اااا ل واألبديال واألوسا  الالستااتي  
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 الي الذ افا  ك ، ال،اتل ا   لي ي تي،في اط ل والالللي إي  إي يلي  الالللي ساتل ا  تع 

وةااا المستة نا في تعاليا المياهل الالستتيذيا المستهلذال  الاسي،المستة نا في إنتا  ال

ل واللسالا ت وي،ها  دالاسي، المعاالنيايا   إجمالي    ن %    95ن     نياياتها  ك ،تم ع  و   لوالمر،وطا 

قع ن  كع ن  الالللي فيليع كللسي ل والالللي  الالللي ط،وطيلي ل ونسالا نيايا  ن  تأتي  المتالايا

  (56) الذ افا نلةيضإي يلي  

إجمالي كميا   % ن    50الالللي إي يلي  تي، في اط   ك ، ن     اللانيايا  تم ع كميا  

طالليخ والمساااتة نا كملاد  وليا  لعمليا  الت.ااالي  طد،  التراااذيع  الالستاااتي  المعاد ت وي،ه

"Blow moulding" الذ اافاا المعااد ل طيلماا تم اع نلت اا  الالللي إي يلي   االي  في طعض الا ول

ل  طها التةلص ن  المللثا  المتداي،عل.ااعلطا  ل  نسااتلى العال ل نظ،اك  نسااالا ضااييلات وي،ه 

نعظ  األليا  ط  وفي ل الللي إي يلي  تي، في اط الطسااهللا إزالا تل  المللثا  ن  نيايا  نااسنا 

تعاليا   اللا  إنتا  في  المعاد ت وي،ها  االالللي إي يلي   الي الذ اف  نيايا  اتاااتة ا إ ادع    يمذ

   ال.ي طنيا    و الملت ال األ عماوتاليف 

 البالستيكية قواريرال نفاياتتدوير  إعادة قنياتت. 1.2.5.3

 الاسي،في إنتا  ال المسااااتة  في اط   تي، إي يلي  الالللينيايا   ت وي،  إ ادع نع ط تعتال، 

الالللي  إ ادع ت وي، نيايا  نع ط ن  المرااا،وطا ل   ل  تعاليا الالستاااتيذيا والمساااتة نا في 

  والملسلجا  الس اد ن ع األلياافي الا ا   اإي يلي  تي، في اط  المستة ن

 ل  نستلى  نيايا  قلاسي، الالللي إي يلي  تي،في اط  المستهلذا  ت وي،إ ادع   مليا   عتم ت 

ل لي.ااع " الييزيائي" الداليعيالي.ااع  ،   ل  اتااتة ا  ل  "Commercial"الت.االي  الت اس  

إ ادع ن،الع وتراامع     المذلنا  األة،ى ن ع المل.اااا ل واألبديال واألوسا  الالستااتي  
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  المعتااادع ن  ليااي الي،زل والت مي ل والد   لت ليلهااا إل  سقااائهالم،الااع التاا وي، ني  

"Flakes"  ل والت ييفن،للا الاسيعل ث    

الا ا في عمليا  الت.لي  والترذيع سقائه الالللي إي يلي  تي،في اط  كمادع تاييا لتستة   

ط تساااتة   في إنتا  و ل  "Extruder"الالاثه  ،  التراااذيع ط اللهائيا طاتاااتة ا   اطلياانلت ا  

الياائااال تاااالالك طاالد،  الميذاانيذياا  و تلظيف ال ملياا  نزيا  ن   طعا  إج،ال اللا  األبايياا إط 

ك طااتااااتةا ا   ،  تا وي، كيمياائياال لياي    هايه الد،  هي  الييزياائياال الذييلاا الد،  و يضااااا

طما يتسل  ن  اط ااات،ا ا    ال،قائهل والتةلص ن  المللثا  المتداي،عتلظيف لضاااما  وزيادع 

    (56) الداليا والايائيا للملت ا 

 االصطناعية األلياف راتنجات .3.5.3

ك وفه    80يا س ل   السل  العالمي ن  األلياا اطادلا يا ال  ي ع طل ل  نليل     تلليا

هااال  % نل  70إي يلي  تي، في اااط  ن ل  الالللي لياااا م ااع وت  ال هااي2017 ااا   إل.اااااالا 

تم ع  لياا الالللي ط،وطيلي  ن ل  والساا ادل طيلما والمسااتة نا طرااذع سئيسااي في إنتا  المسط  

لراا،  نلداا ااطتااتة ا  ال،ئيسااي أللياا الالللي ط،وطيلي  في الساا اد هل   %  يعتال، إنتا 25

طيلما يم ع اللايلل   ط،وطيلي  فيهال ث  تأتي إي،ا  طع ها األوتاطل وتع  ت،كيا  كال،  تالا  الالللي 

 لياا اطادلا يا ال  ي ع % ن  ل   تل  األ 5للالي 

ل ،قائهنع ط  إ ادع ت وي، األلياا اطاادلا يا  قع ن  نع ط  الت وي، لذع ن  التعتال، 

  لااتااااالاا ل ليااا  ،  إ اادع التا وي، الميذاانيذياا بي، نتعتال،  الالستااااتيذياال كماا  الاسي،وال

 و طعض  اطقمرااا  ل  طعض الملاد الذيميائيال طلتلال  ل نظ،اك األقمرااانسااي  المسااتة نا في 

الاللليم،ا  األة،ى المةلل ا نعهال ليا فإ  إ ادع ت وي، هيا الةليط ن  الالللي إتااات، واللايلل   

 وي، الذيميائيال  طالد،  الميذانيذيا بي، ن    اقت.اااااديال ولهيا تسااااتة   فاط  ،  إ ادع الت 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الي الذ افا  ك ، ال،اتل ا   لي ي تي،في اط ل والالللي إي  إي يلي  الالللي ساتل ا  تع 

وةااا المستة نا في تعاليا المياهل الالستتيذيا المستهلذال  الاسي،المستة نا في إنتا  ال

ل واللسالا ت وي،ها  دالاسي، المعاالنيايا   إجمالي    ن %    95ن     نياياتها  ك ،تم ع  و   لوالمر،وطا 

قع ن  كع ن  الالللي فيليع كللسي ل والالللي  الالللي ط،وطيلي ل ونسالا نيايا  ن  تأتي  المتالايا

  (56) الذ افا نلةيضإي يلي  

إجمالي كميا   % ن    50الالللي إي يلي  تي، في اط   ك ، ن     اللانيايا  تم ع كميا  

طالليخ والمساااتة نا كملاد  وليا  لعمليا  الت.ااالي  طد،  التراااذيع  الالستاااتي  المعاد ت وي،ه

"Blow moulding" الذ اافاا المعااد ل طيلماا تم اع نلت اا  الالللي إي يلي   االي  في طعض الا ول

ل  طها التةلص ن  المللثا  المتداي،عل.ااعلطا  ل  نسااتلى العال ل نظ،اك  نسااالا ضااييلات وي،ه 

نعظ  األليا  ط  وفي ل الللي إي يلي  تي، في اط الطسااهللا إزالا تل  المللثا  ن  نيايا  نااسنا 

تعاليا   اللا  إنتا  في  المعاد ت وي،ها  االالللي إي يلي   الي الذ اف  نيايا  اتاااتة ا إ ادع    يمذ

   ال.ي طنيا    و الملت ال األ عماوتاليف 

 البالستيكية قواريرال نفاياتتدوير  إعادة قنياتت. 1.2.5.3

 الاسي،في إنتا  ال المسااااتة  في اط   تي، إي يلي  الالللينيايا   ت وي،  إ ادع نع ط تعتال، 

الالللي  إ ادع ت وي، نيايا  نع ط ن  المرااا،وطا ل   ل  تعاليا الالستاااتيذيا والمساااتة نا في 

  والملسلجا  الس اد ن ع األلياافي الا ا   اإي يلي  تي، في اط  المستة ن

 ل  نستلى  نيايا  قلاسي، الالللي إي يلي  تي،في اط  المستهلذا  ت وي،إ ادع   مليا   عتم ت 

ل لي.ااع " الييزيائي" الداليعيالي.ااع  ،   ل  اتااتة ا  ل  "Commercial"الت.االي  الت اس  

إ ادع ن،الع وتراامع     المذلنا  األة،ى ن ع المل.اااا ل واألبديال واألوسا  الالستااتي  
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ل طيلما تم ع  مليا  ال م  والي،ز اوهي  ،  تساااتلز  اتااات ماسا    ل  ن  الد،  الميذانيذي 

 لياا اطادلا يا  ل  العلائه س ادع ت وي، األ

  اللايلل ل تا اد  ليااتال  ن   الالللي ط،وطيلي   كال،تا اد  ل  ال،ب  ن     تال   لياا 

طنةيا   في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا  األك ،  ايل ا هياللايلل  تا اد       ليااإط 

كل نلها ةاااااا  ل نا تذل  هلاك كميا  كالي،ع ت وي،هالجمعهال وإ ادع  كليا دل  نظ،اك  و  نسااااليا

  األتااالا ل نااسناك ت وي،ها  ك ، سط يا في  اللايلل  المعادلت انساااهال كما     تاااعاس ساتل ا  

   (56)المعاد ت وي،ها  ي إتت،طألياا الالللي ط،وطيلي ل والاللل

 األلياف االصطناعيةنفايات إعادة تدوير قنيات ت. 1.3.5.3

ك للساااا اد "اللاجها"ل   و العلليايتذل  الساااا ااد ن   الاتي ل الدالاا األول   نا  والتي بالالا

  كال.اااالال و ن  األلياا الداليعيا  تاااات،لإنذلنا ن   لياا الالللي ط،وطيلي ل  و الالللي   تذل 

ك ن  الالللي ط،وطيلي ل  و ن  األلياا  ل والتي ق  تذل  "ال ا ما"الساااايليا  وت،تالط طالدالاا  يضااااا

 الداليعيا ن  نالا  ال ل ل طاسضافا إل  الملاد ال،بليا اطادلا يا األة،ى 

 إنتا  في المسااتة نا لا يادااا اطل لياا  ت وي،ال إ ادع ةدلا  تذل     الميت،  ن 

  ليااف.اع   و  يت  كراطليي  "المسط "  الملسالجا  ل لياا المساتة نا نيساهاهي  السا اد

ث    ل"  لها" وتااا اها ل و تمزيه السااا ادع طأكملها ال ا مال  السااايلياالدالاا     دالاا العللياال

طتاليا  و ،  الي.اع التي   ل  ن،للتي  السايليا   المذلنا  العلليا ف.اع نذلنا  السا ادع  

في  طعا  ف.ااااع  ليااا الدالااا العللياا    الدالااا الا ا ماا الساااايلياا   ك اافاااةتسا  ل  تعتما  

لياا  نذلنا  ف.ااع ال انيا  الم،للافي يت   لطاتااتة ا   جهزع الد،د الم،كز  األول الم،للا 

نسااا  ع يمذ  اتااتة ا  تاليا  و لياا الالللي ط،وطيلي      لياا اللايلل    ن ع:  الدالاا العلليا

ل و ،   "depolymerization"طتااااتعاادع  ليااا اللاايلل ل وترااااماع  ،  إزالاا الاللم،ع   ة،ى
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ل طيلما تم ع  مليا  ال م  والي،ز اوهي  ،  تساااتلز  اتااات ماسا    ل  ن  الد،  الميذانيذي 

 لياا اطادلا يا  ل  العلائه س ادع ت وي، األ

  اللايلل ل تا اد  ليااتال  ن   الالللي ط،وطيلي   كال،تا اد  ل  ال،ب  ن     تال   لياا 

طنةيا   في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا  األك ،  ايل ا هياللايلل  تا اد       ليااإط 

كل نلها ةاااااا  ل نا تذل  هلاك كميا  كالي،ع ت وي،هالجمعهال وإ ادع  كليا دل  نظ،اك  و  نسااااليا

  األتااالا ل نااسناك ت وي،ها  ك ، سط يا في  اللايلل  المعادلت انساااهال كما     تاااعاس ساتل ا  

   (56)المعاد ت وي،ها  ي إتت،طألياا الالللي ط،وطيلي ل والاللل

 األلياف االصطناعيةنفايات إعادة تدوير قنيات ت. 1.3.5.3

ك للساااا اد "اللاجها"ل   و العلليايتذل  الساااا ااد ن   الاتي ل الدالاا األول   نا  والتي بالالا

  كال.اااالال و ن  األلياا الداليعيا  تاااات،لإنذلنا ن   لياا الالللي ط،وطيلي ل  و الالللي   تذل 

ك ن  الالللي ط،وطيلي ل  و ن  األلياا  ل والتي ق  تذل  "ال ا ما"الساااايليا  وت،تالط طالدالاا  يضااااا

 الداليعيا ن  نالا  ال ل ل طاسضافا إل  الملاد ال،بليا اطادلا يا األة،ى 

 إنتا  في المسااتة نا لا يادااا اطل لياا  ت وي،ال إ ادع ةدلا  تذل     الميت،  ن 

  ليااف.اع   و  يت  كراطليي  "المسط "  الملسالجا  ل لياا المساتة نا نيساهاهي  السا اد

ث    ل"  لها" وتااا اها ل و تمزيه السااا ادع طأكملها ال ا مال  السااايلياالدالاا     دالاا العللياال

طتاليا  و ،  الي.اع التي   ل  ن،للتي  السايليا   المذلنا  العلليا ف.اع نذلنا  السا ادع  

في  طعا  ف.ااااع  ليااا الدالااا العللياا    الدالااا الا ا ماا الساااايلياا   ك اافاااةتسا  ل  تعتما  

لياا  نذلنا  ف.ااع ال انيا  الم،للافي يت   لطاتااتة ا   جهزع الد،د الم،كز  األول الم،للا 

نسااا  ع يمذ  اتااتة ا  تاليا  و لياا الالللي ط،وطيلي      لياا اللايلل    ن ع:  الدالاا العلليا

ل و ،   "depolymerization"طتااااتعاادع  ليااا اللاايلل ل وترااااماع  ،  إزالاا الاللم،ع   ة،ى
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 جهزع  ف.ااع  لياا الساا اد طاتااتة ا  نةدط  مليا  (43الرااذع )يالي     "dissolution"اسداطا 

  الد،د الم،كز 

 فصل ألياف السجاد باستخدام أجهزة الطرد المركزي : مخطط عملية  (43الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Circular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017الم. س:

 كلوريد فينيل البوليراتنجات . 4.5.3

يع   ل2017نليل     في  ا   45الللي فيليع كللسي  للالي الدل  العالمي  ل  الاطلغ  

نظ،اك للمتدلالا  لذ  ل و هل الم ،ك األتاتي لملت ا  الالللي فيليع كللسي  والتريي  الاللالقدا  

ن.لعا ن  الالللي طملت ا   ن  الادا ا ل    في   د  طعض نلت اته  اتتال ال  ال.اسنا فا  ت   لالييياا

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

ل طيلما تم ع  مليا  ال م  والي،ز اوهي  ،  تساااتلز  اتااات ماسا    ل  ن  الد،  الميذانيذي 

 لياا اطادلا يا  ل  العلائه س ادع ت وي، األ

  اللايلل ل تا اد  ليااتال  ن   الالللي ط،وطيلي   كال،تا اد  ل  ال،ب  ن     تال   لياا 

طنةيا   في  مليا  إ ادع ت وي، األلياال نظ،ا  األك ،  ايل ا هياللايلل  تا اد       ليااإط 

كل نلها ةاااااا  ل نا تذل  هلاك كميا  كالي،ع ت وي،هالجمعهال وإ ادع  كليا دل  نظ،اك  و  نسااااليا

  األتااالا ل نااسناك ت وي،ها  ك ، سط يا في  اللايلل  المعادلت انساااهال كما     تاااعاس ساتل ا  

   (56)المعاد ت وي،ها  ي إتت،طألياا الالللي ط،وطيلي ل والاللل

 األلياف االصطناعيةنفايات إعادة تدوير قنيات ت. 1.3.5.3

ك للساااا اد "اللاجها"ل   و العلليايتذل  الساااا ااد ن   الاتي ل الدالاا األول   نا  والتي بالالا

  كال.اااالال و ن  األلياا الداليعيا  تاااات،لإنذلنا ن   لياا الالللي ط،وطيلي ل  و الالللي   تذل 

ك ن  الالللي ط،وطيلي ل  و ن  األلياا  ل والتي ق  تذل  "ال ا ما"الساااايليا  وت،تالط طالدالاا  يضااااا

 الداليعيا ن  نالا  ال ل ل طاسضافا إل  الملاد ال،بليا اطادلا يا األة،ى 

 إنتا  في المسااتة نا لا يادااا اطل لياا  ت وي،ال إ ادع ةدلا  تذل     الميت،  ن 

  ليااف.اع   و  يت  كراطليي  "المسط "  الملسالجا  ل لياا المساتة نا نيساهاهي  السا اد

ث    ل"  لها" وتااا اها ل و تمزيه السااا ادع طأكملها ال ا مال  السااايلياالدالاا     دالاا العللياال

طتاليا  و ،  الي.اع التي   ل  ن،للتي  السايليا   المذلنا  العلليا ف.اع نذلنا  السا ادع  

في  طعا  ف.ااااع  ليااا الدالااا العللياا    الدالااا الا ا ماا الساااايلياا   ك اافاااةتسا  ل  تعتما  

لياا  نذلنا  ف.ااع ال انيا  الم،للافي يت   لطاتااتة ا   جهزع الد،د الم،كز  األول الم،للا 

نسااا  ع يمذ  اتااتة ا  تاليا  و لياا الالللي ط،وطيلي      لياا اللايلل    ن ع:  الدالاا العلليا

ل و ،   "depolymerization"طتااااتعاادع  ليااا اللاايلل ل وترااااماع  ،  إزالاا الاللم،ع   ة،ى

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  د ن  ال ول ض  اتتة ا  الالللي فيليع كللسي ل طعض التر،يعا  في    هلاك  إي يلي ل كما

والتعاليا في قدا  الملاد  نلت ا  التاليفاأل يال وإنتا  و لعاب  إنتا  نستلزنا  ةااا في

ك الايائيال     هاتتهسك  ل  نس نما  ث، تلالا

ل   مليا  ال ،  والتي إنعظ  نلت ا  الالللي فيليع كللسي  في المذالا ل طاسضافا  يت  دف   

الالللي فيليع كللسي      ،يه ال ،  له ل إط ا  التةلص ن  اتع   ل  الةياسا  للتةلص نله

ل وهي  ل   ه  "dioxins"  يلكسيلااالع ي  ن  اط تالاسا  والم ادي، الاليييال نتي ا ت.ا   ال 

 ال يليا الترلها  نسالالا  نرذس  

الالللي فيليع كللسي ل فإنه يت    نيايال،  اط تالاسا  الاليييا اللات ا     تل  وللتال   ل 

يت  فيها     الليايا   والتيل ي ال ترمع  مليا  إ ادع الت وي، الميذانيذي  اتتة ا  تاليا 

طما يسمى طإزالا  الذيميائي  ت وي،الالالستتيذيال وت ليلها إل  نس ل ل طاسضافا إل   ،  إ ادع  

 الذللس والسمل  األة،ى  إ ادع ترذيع "نعال ا"و 

 كلوريد فينيل البولينفايات  تدوير إعادة تقنيات. 1.4.5.3

التالي يا والتي تضم  ن،الع الي،زل والد  ل والاسيع إ ادع الت وي، الميذانيذي  تعتال،  ،   

سزالا األوتاخ والمللثا ل وإزالا ال  ي ل وال.ل ل طاسضافا إل  إزالا المللثا  بي، المع نيا  

الد،   هيه وتسمىل لي فيليع كللسي الملاتالا س ادع ت وي، نيايا  نلت ا  الالل الد،   ل  هي 

ت.لى سنتا  نلت ا  تاديا طال .لل  ل  لاليالا  ن  الالللي فيليع كللسي  المعاد ت وي،ه 

   األسضيا ل واألتدىل وإنتا  األناطي ل وإ اسا  الللافي

 ل  التاليا  الميذانيذيا بي، التالي يا س ادع ت وي، الليايا   "Solvay"تع  تاليا تلليا  

ضم   مليا  نعال ا تالالستتيذيا للالللي فيليع كللسي  الم تليا  ل  نللثا  ونعاد  ثايلال وت 

ي
ثان

ث ال
بحـ

ال

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
160



()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  د ن  ال ول ض  اتتة ا  الالللي فيليع كللسي ل طعض التر،يعا  في    هلاك  إي يلي ل كما

والتعاليا في قدا  الملاد  نلت ا  التاليفاأل يال وإنتا  و لعاب  إنتا  نستلزنا  ةااا في

ك الايائيال     هاتتهسك  ل  نس نما  ث، تلالا

ل   مليا  ال ،  والتي إنعظ  نلت ا  الالللي فيليع كللسي  في المذالا ل طاسضافا  يت  دف   

الالللي فيليع كللسي      ،يه ال ،  له ل إط ا  التةلص ن  اتع   ل  الةياسا  للتةلص نله

ل وهي  ل   ه  "dioxins"  يلكسيلااالع ي  ن  اط تالاسا  والم ادي، الاليييال نتي ا ت.ا   ال 

 ال يليا الترلها  نسالالا  نرذس  

الالللي فيليع كللسي ل فإنه يت    نيايال،  اط تالاسا  الاليييا اللات ا     تل  وللتال   ل 

يت  فيها     الليايا   والتيل ي ال ترمع  مليا  إ ادع الت وي، الميذانيذي  اتتة ا  تاليا 

طما يسمى طإزالا  الذيميائي  ت وي،الالالستتيذيال وت ليلها إل  نس ل ل طاسضافا إل   ،  إ ادع  

 الذللس والسمل  األة،ى  إ ادع ترذيع "نعال ا"و 

 كلوريد فينيل البولينفايات  تدوير إعادة تقنيات. 1.4.5.3

التالي يا والتي تضم  ن،الع الي،زل والد  ل والاسيع إ ادع الت وي، الميذانيذي  تعتال،  ،   

سزالا األوتاخ والمللثا ل وإزالا ال  ي ل وال.ل ل طاسضافا إل  إزالا المللثا  بي، المع نيا  

الد،   هيه وتسمىل لي فيليع كللسي الملاتالا س ادع ت وي، نيايا  نلت ا  الالل الد،   ل  هي 

ت.لى سنتا  نلت ا  تاديا طال .لل  ل  لاليالا  ن  الالللي فيليع كللسي  المعاد ت وي،ه 

   األسضيا ل واألتدىل وإنتا  األناطي ل وإ اسا  الللافي

 ل  التاليا  الميذانيذيا بي، التالي يا س ادع ت وي، الليايا   "Solvay"تع  تاليا تلليا  

ضم   مليا  نعال ا تالالستتيذيا للالللي فيليع كللسي  الم تليا  ل  نللثا  ونعاد  ثايلال وت 
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ويت،ك ال  الةليطل ل يتالعها ةدلع إداطا الالللي فيليع كللسي  في نيي   ث  ي  نسالاا ن ع التلظيف

ليي تت،ت  المعاد  ال ايلا الملجلدع في الةليط قالع  مليا  الد،د  ل"Settle"يستا، لت 

الالللي فيليع نيايا  الالستتي  ن   نةدط تاليا تلليا  س ادع ت وي،    (44)  الرذعالم،كز   يالي   

 كللسي  

   كلوريدفينيل  البوليالبالستيك من نفايات  إلعادة تدوير "سولفاي"تقنية   مخطط  :(44) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .Circular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017الم. س:

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  د ن  ال ول ض  اتتة ا  الالللي فيليع كللسي ل طعض التر،يعا  في    هلاك  إي يلي ل كما

والتعاليا في قدا  الملاد  نلت ا  التاليفاأل يال وإنتا  و لعاب  إنتا  نستلزنا  ةااا في

ك الايائيال     هاتتهسك  ل  نس نما  ث، تلالا

ل   مليا  ال ،  والتي إنعظ  نلت ا  الالللي فيليع كللسي  في المذالا ل طاسضافا  يت  دف   

الالللي فيليع كللسي      ،يه ال ،  له ل إط ا  التةلص ن  اتع   ل  الةياسا  للتةلص نله

ل وهي  ل   ه  "dioxins"  يلكسيلااالع ي  ن  اط تالاسا  والم ادي، الاليييال نتي ا ت.ا   ال 

 ال يليا الترلها  نسالالا  نرذس  

الالللي فيليع كللسي ل فإنه يت    نيايال،  اط تالاسا  الاليييا اللات ا     تل  وللتال   ل 

يت  فيها     الليايا   والتيل ي ال ترمع  مليا  إ ادع الت وي، الميذانيذي  اتتة ا  تاليا 

طما يسمى طإزالا  الذيميائي  ت وي،الالالستتيذيال وت ليلها إل  نس ل ل طاسضافا إل   ،  إ ادع  

 الذللس والسمل  األة،ى  إ ادع ترذيع "نعال ا"و 

 كلوريد فينيل البولينفايات  تدوير إعادة تقنيات. 1.4.5.3

التالي يا والتي تضم  ن،الع الي،زل والد  ل والاسيع إ ادع الت وي، الميذانيذي  تعتال،  ،   

سزالا األوتاخ والمللثا ل وإزالا ال  ي ل وال.ل ل طاسضافا إل  إزالا المللثا  بي، المع نيا  

الد،   هيه وتسمىل لي فيليع كللسي الملاتالا س ادع ت وي، نيايا  نلت ا  الالل الد،   ل  هي 

ت.لى سنتا  نلت ا  تاديا طال .لل  ل  لاليالا  ن  الالللي فيليع كللسي  المعاد ت وي،ه 

   األسضيا ل واألتدىل وإنتا  األناطي ل وإ اسا  الللافي

 ل  التاليا  الميذانيذيا بي، التالي يا س ادع ت وي، الليايا   "Solvay"تع  تاليا تلليا  

ضم   مليا  نعال ا تالالستتيذيا للالللي فيليع كللسي  الم تليا  ل  نللثا  ونعاد  ثايلال وت 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 كيماويات إلى البالستيكنفايات  تحويل. 5.5.3

الالستتي  إل   نلا  ن  دع ن  نيايا   ت ليع ل  نستلى الت.لي  الت اس  ل ا تالي تتلف، 

 لتيداالل  و نلت اتها األوليا إل  وت ليلهاالاللليم،ا   تذسي،يت  في هيه التاليا ل كيماويا 

  يلي إيالالللي    ا نلت  تاليع الم ال إنتا     ل   لتستة   سنتا  ني  نل يا ال،اتل ا  ن،ع  ة،ىل

  تي،في اط 

الالللي  إتت،ل ةاااالالللي  " أللياا" ال سثيا الت وي، الذيميائيا مليا  إ ادع تزداد  هميا 

ل  كد،ياا نلاتالا س ادع ل وال اويا  الالستتيذياالاسي،إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  ال

ت وي، هيه اللل يا ن  الليايا  الالستتيذيال ليي تلف، هيه الد،  ف،اا سنتا  نلت ا  دا  

يمذ  اتتة انها في قدا ا  دا  ا ن  ليي إنتا  نلت ا  ةااا " نتة..ا" قيما نضاف

ل ول  تع  هيه التاليا ت تا  إل  إا اس ات.ال نالا ، ط.لا ا  األبييا وال.لا ا  ال وائيا

 تك  ق سع  مليا إ ادع الت وي، ي   "FDA" ن  إداسع الايال وال وال "NOLةداب     نمانعا "

 نالا ،  ت.الانلت ا  دا  سنتا  تتسل  وتتلافه المستة نا في إنتا  نلاد نعاد ت وي،ها 

إل    تي،في اط  إي يليالالللي تاليا ت ليع نيايا  نةدط  (45الرذع )يالي    وال وال طاألبييا

  (54)كيماويا   وليا 

 إلى كيماويات أولية تتيرفيثاال نمخطط تقنية تحويل نفايات البولي إيثيلي (45الشكل )
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 كيماويات إلى البالستيكنفايات  تحويل. 5.5.3

الالستتي  إل   نلا  ن  دع ن  نيايا   ت ليع ل  نستلى الت.لي  الت اس  ل ا تالي تتلف، 

 لتيداالل  و نلت اتها األوليا إل  وت ليلهاالاللليم،ا   تذسي،يت  في هيه التاليا ل كيماويا 

  يلي إيالالللي    ا نلت  تاليع الم ال إنتا     ل   لتستة   سنتا  ني  نل يا ال،اتل ا  ن،ع  ة،ىل

  تي،في اط 

الالللي  إتت،ل ةاااالالللي  " أللياا" ال سثيا الت وي، الذيميائيا مليا  إ ادع تزداد  هميا 

ل  كد،ياا نلاتالا س ادع ل وال اويا  الالستتيذياالاسي،إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  ال

ت وي، هيه اللل يا ن  الليايا  الالستتيذيال ليي تلف، هيه الد،  ف،اا سنتا  نلت ا  دا  

يمذ  اتتة انها في قدا ا  دا  ا ن  ليي إنتا  نلت ا  ةااا " نتة..ا" قيما نضاف

ل ول  تع  هيه التاليا ت تا  إل  إا اس ات.ال نالا ، ط.لا ا  األبييا وال.لا ا  ال وائيا

 تك  ق سع  مليا إ ادع الت وي، ي   "FDA" ن  إداسع الايال وال وال "NOLةداب     نمانعا "

 نالا ،  ت.الانلت ا  دا  سنتا  تتسل  وتتلافه المستة نا في إنتا  نلاد نعاد ت وي،ها 

إل    تي،في اط  إي يليالالللي تاليا ت ليع نيايا  نةدط  (45الرذع )يالي    وال وال طاألبييا

  (54)كيماويا   وليا 

 إلى كيماويات أولية تتيرفيثاال نمخطط تقنية تحويل نفايات البولي إيثيلي (45الشكل )
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 البالستيكية النفايات مشكلة لحل العلمية المبادرات .6.3

نعال ا ته ا إل   التي واألط ا  والمالادسا  العلميا  واططتذاسا   هلد والم اوط  الع ي  ن  الهلاك 

  ظع يوطع      نل لظ  طرذع  تأثي،ها  الليايا  الالستتيذيال ولذ  ل  يظه،التلل  طت سي  اللض  الالييي اللات      و

 و   نيايا  الالستتي ل إ ادع ت وي، اليا  تنالتذ،ع ل و ،  ي اد للللس  الالال ي العلمال واألنع نعالدكا  ل  

نل يا  ج ي ع   طذت،يا ةااا لها الا سع  ل  إف،از إنزي  لت ليع الالستتي  إل  نذلناته األوليال  و إنتا  إنتا

ناج  إي اد لع إل   الد،  وال للل واألط ا  التي ته ان  وبي،ها  الااطع للت لعل  ن  الالستتي  ال يل 

وق  يذل  ال ع     لتت لعوت تا  لسللا   ليلا  طذ افا  الالستتيذيا الضةما الملجلدع    كتع الليايا   ل     للاضال

  وال اويا  اطتتهسك ن  األكياس دا  اطتتة ا  اللال   الال يهي هل الاضال  ل  المرذلا ن  جيوسهال طةيض  

لمرذس      للللالمال   للال ي  طالتذللللجيا والتيذي، م تتعانال لذ  طعض ال ول الالستتيذياوالالاسي، 

   (26) الليايا  الالستتيذيا ت،اك 

الدقيقة البالستيكية النفايات لجمع عائم سياج تركيب مبادرة ..361.

جا يا  لم ااولاا تلظيف الم يداا  ن  الليااياا   نظاا   الهلللا يي اطتذ، ف،يه ن  المهلا تااااي  

ك طراذع كالي،  تعتم الالستاتيذيا  ل  ت،كي    اليذ،ع  الملجلدع طذميا  كالي،ع وتتزاي  كمياتها تالليا

  اطةتالاسا  ن  تاالساالا إج،الطه ا نت، في ط ، الراامالل   100نملد  ت ،يالي  لله  ت اليمو 

  كييياال ول،ااااا  كااناع المةتلياا  ل  نا اس  اا لت ا يا  نا ى اااااسليتاه في الظ،وا الملااةياا 

  اللملد  ت اليام ت   ال،يااح الراااا يا ع وقلى العليياا الم يط لتيااسا  الت ،يالي السااااياا  ناااوناا

 الساايا  سططتاايت   لالهادئ الم يط في ال دا  كميا ن اكاع ن  الالال ل  يتمذ ط يي  الت ،يالي

  ت ملها التي الليايا  تت،كز تالا الد،ياا وطهيه ل"V" ل،ا ل   اذع  األتاسك ن  طملظلنا

  الالستتي  نيايا جم    مليان   يسهعنما  السيا  وتط في الم يط تياسا 

المساتة     التالي   السايا  ن ع المساتديلا المدا يا العلانا  ن   تالسالايتذل  اللملد  ن  

للالي   نساافاإل   تمت   االذا إل  طاسضاافا لالملساذ  الزيم طا المساد ا  المائيا ن   لتلظيف

   كياس طستاتيذيالو  قلاسي، ن المةتليا الالستاتيذيا الليايا  قد    م المال لتادى ت م نت،ي  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 كيماويات إلى البالستيكنفايات  تحويل. 5.5.3

الالستتي  إل   نلا  ن  دع ن  نيايا   ت ليع ل  نستلى الت.لي  الت اس  ل ا تالي تتلف، 

 لتيداالل  و نلت اتها األوليا إل  وت ليلهاالاللليم،ا   تذسي،يت  في هيه التاليا ل كيماويا 

  يلي إيالالللي    ا نلت  تاليع الم ال إنتا     ل   لتستة   سنتا  ني  نل يا ال،اتل ا  ن،ع  ة،ىل

  تي،في اط 

الالللي  إتت،ل ةاااالالللي  " أللياا" ال سثيا الت وي، الذيميائيا مليا  إ ادع تزداد  هميا 

ل  كد،ياا نلاتالا س ادع ل وال اويا  الالستتيذياالاسي،إي يلي  تي،في اط  المستة   في إنتا  ال

ت وي، هيه اللل يا ن  الليايا  الالستتيذيال ليي تلف، هيه الد،  ف،اا سنتا  نلت ا  دا  

يمذ  اتتة انها في قدا ا  دا  ا ن  ليي إنتا  نلت ا  ةااا " نتة..ا" قيما نضاف

ل ول  تع  هيه التاليا ت تا  إل  إا اس ات.ال نالا ، ط.لا ا  األبييا وال.لا ا  ال وائيا

 تك  ق سع  مليا إ ادع الت وي، ي   "FDA" ن  إداسع الايال وال وال "NOLةداب     نمانعا "

 نالا ،  ت.الانلت ا  دا  سنتا  تتسل  وتتلافه المستة نا في إنتا  نلاد نعاد ت وي،ها 

إل    تي،في اط  إي يليالالللي تاليا ت ليع نيايا  نةدط  (45الرذع )يالي    وال وال طاألبييا

  (54)كيماويا   وليا 

 إلى كيماويات أولية تتيرفيثاال نمخطط تقنية تحويل نفايات البولي إيثيلي (45الشكل )

 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  طلالطع ها  يت ل   (38) ةسلها ن  المياه تم، األة،ى  ل نا الليايا  ن  وبي،ها ااااي  و اااالذا 

نملد  ت ،يالي ل اجز   (46)  الرذعيالي     الااتيا الظ،وا ت معي   السيا  ن  كانع نهائي نملد 

  (38) يا  الالستتيذيا ن  الم يدا ا ائ  في ط ، الرمال طلتاا  وإزالا التلل  طاللي

  الم يط في كيللنت، 100 طدلل كااناع تااااياا  ت الياميت  تاااا طعا  ن ااح اللملد  الت ،يالي 

  ت.الس (47) الراذعيالي    العائماالالستاتيذيا الليايا   ن     نليل    68للالي  ل م ل الهادئ

  الهادئ الم يط دوانا نلت.ف في وضعه تيت  الي  اللهائي للسيا 

 

 نموذج تجريبي لحاجز عائم في بحر الشمال :(46) الشكل

 يات البالستيكية من المحيطاتااللتقاط وإزالة التلوث بالنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :الم. س
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  طلالطع ها  يت ل   (38) ةسلها ن  المياه تم، األة،ى  ل نا الليايا  ن  وبي،ها ااااي  و اااالذا 

نملد  ت ،يالي ل اجز   (46)  الرذعيالي     الااتيا الظ،وا ت معي   السيا  ن  كانع نهائي نملد 

  (38) يا  الالستتيذيا ن  الم يدا ا ائ  في ط ، الرمال طلتاا  وإزالا التلل  طاللي

  الم يط في كيللنت، 100 طدلل كااناع تااااياا  ت الياميت  تاااا طعا  ن ااح اللملد  الت ،يالي 

  ت.الس (47) الراذعيالي    العائماالالستاتيذيا الليايا   ن     نليل    68للالي  ل م ل الهادئ

  الهادئ الم يط دوانا نلت.ف في وضعه تيت  الي  اللهائي للسيا 

 

 نموذج تجريبي لحاجز عائم في بحر الشمال :(46) الشكل

 يات البالستيكية من المحيطاتااللتقاط وإزالة التلوث بالنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :الم. س
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 تصور للسياج النهائي الذي سيتم وضعه في منتصف دوامة المحيط الهادئ (:47) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 :الم. س

 نيلي أحمر صب  استخدام .2.6.3

اجا   ل ت ت طيلماا  الليااياا  والاد  الالستااااتيذياا دا  اطل اا  الذالي،ع  ل  الراااالا ئلتتلاجا  

و ت ت   ت م تل    والم يدا ل الال اس نياه  تاادى ل    ال.ااا، نتلاهيا لليايا  الالستااتيذياا

   ،  وجلد     طساال ت  ي   ناك  وجلدها  و س يتها طالعي  الم ،دع  وطالتالي ي.اع المياهل 

    اكترافها وت  ي  كمياتها اع  للااياليا فإ   لت  ي  كمياتها و   لتمييزها كافيا

    ت،اوحي  التي ال قياا الالستااتيذيا الليايا للذرااف      ج ي ع  ،ياا العلمال ن  هف،ي  اطتذ،

  ل هايه الد،يااا  عتما ت ل  والم يداا  طاالال ااس ن  1إل   نيذ،ونيت، 20ناا طي  تهاا ال   جزييا 

وهيا ال.االغ ون   لل هل ل ويمذ    ل  "Dye Nile Red" نيلي  لم، يسامي ااالغ ااالغ اتاتة ا 

  طلل  نضايياك    يل يب للملاد الذاسها للمياه ن ع الليايا  الالستاتيذيا ال قياا لوي.االاها لت.االى 

 في فا ليتها ال  ي ع الد،ياا  ثالتمل و اليساايلس  الم ه،ط  ف .ااها  ل  هاتمييز سااهعي   ةضاا،

  ط،وطيلي  والالللي إي يلي  لالللين اع ا  نلا هاا اةتسا  ل  الالستااااتيذياا الليااياا     الذرااااف

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

  طلالطع ها  يت ل   (38) ةسلها ن  المياه تم، األة،ى  ل نا الليايا  ن  وبي،ها ااااي  و اااالذا 

نملد  ت ،يالي ل اجز   (46)  الرذعيالي     الااتيا الظ،وا ت معي   السيا  ن  كانع نهائي نملد 

  (38) يا  الالستتيذيا ن  الم يدا ا ائ  في ط ، الرمال طلتاا  وإزالا التلل  طاللي

  الم يط في كيللنت، 100 طدلل كااناع تااااياا  ت الياميت  تاااا طعا  ن ااح اللملد  الت ،يالي 

  ت.الس (47) الراذعيالي    العائماالالستاتيذيا الليايا   ن     نليل    68للالي  ل م ل الهادئ

  الهادئ الم يط دوانا نلت.ف في وضعه تيت  الي  اللهائي للسيا 

 

 نموذج تجريبي لحاجز عائم في بحر الشمال :(46) الشكل

 يات البالستيكية من المحيطاتااللتقاط وإزالة التلوث بالنف 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :الم. س

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

الليايا    ناك  تلاج كرااااف في  هعتساااا  ال  ي ع االد،يا    (39ل40) واللايلل  تااااتي،ي  والالللي

 في ونلاجهتها للمراذلا ال اياي ال    ت  ي  يمذ وطالتالي  المائيال الالييا في ال قياا الالستاتيذيا

اااااالغ طعض  نلا  الليااياا  ( 48) الرااااذاعيالي     (40) والال ااستلاجا هاا في الم يداا    نااك 

 ال قياا طال.الغ األلم، الليلي  الالستتيذيا

 النيلي  األحمر بالصب  الدقيقة البالستيكية النفايات أنواع بعض صب ( 48) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

–: الم. س
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الليايا    ناك  تلاج كرااااف في  هعتساااا  ال  ي ع االد،يا    (39ل40) واللايلل  تااااتي،ي  والالللي

 في ونلاجهتها للمراذلا ال اياي ال    ت  ي  يمذ وطالتالي  المائيال الالييا في ال قياا الالستاتيذيا

اااااالغ طعض  نلا  الليااياا  ( 48) الرااااذاعيالي     (40) والال ااستلاجا هاا في الم يداا    نااك 

 ال قياا طال.الغ األلم، الليلي  الالستتيذيا

 النيلي  األحمر بالصب  الدقيقة البالستيكية النفايات أنواع بعض صب ( 48) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

–: الم. س
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()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

   البالستيكية النفايات تحويل إنزيمات ..363. 

الالستااااتيذيا في  الاسي،في إل ى نلرااااآ  إ ادع ت وي، ال العلمال تمذلم ن مل ا ن   

"  تااكايلساي  إديلنيلس" العلمي اطتا  ت معالالذتي،يا نل  ن   ن  ت  ي   2016في  ا   الياطا  

(Ideonella Sakaiensis   الالللي إي يلي  تي،في ااط  جزيياا  لاه الاا سع  ل  تذسااااي، زي  تي،ز إن

ل  الالستتيذيا  الاسي،ال  الا ا  فين،ع  ة،ى   اتتة انها  إ ادع يتيى ن ل     ل  األوليالول اته   إل 

     ة،ى ن،ع طستااتيذيا قلاسي، إل  الالستااتيذيا الاسي،ال كافا ت وي، إ ادع يمذ  نعه الي  األن،

  (39) تساه  في ال   ن  إنتا  قلاسي، ج ي ع لنالاا دائ،ع إل  هات وي،  إ ادع  مليا تت لل وطيل 

  األوليا نلادها إل  الالستتيذيا الاسي،ال ت ليع في الت لع إنزي   مع ليا  (49) الرذعيالي  
 

 األولية  موادها إلى البالستيكية قوارير ال تحويل: ألية عمل إنزيم التحلل في (49) الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 /https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/mutanat-enzyme-eats-plastic-bottlesالم. س: 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

الليايا    ناك  تلاج كرااااف في  هعتساااا  ال  ي ع االد،يا    (39ل40) واللايلل  تااااتي،ي  والالللي

 في ونلاجهتها للمراذلا ال اياي ال    ت  ي  يمذ وطالتالي  المائيال الالييا في ال قياا الالستاتيذيا

اااااالغ طعض  نلا  الليااياا  ( 48) الرااااذاعيالي     (40) والال ااستلاجا هاا في الم يداا    نااك 

 ال قياا طال.الغ األلم، الليلي  الالستتيذيا

 النيلي  األحمر بالصب  الدقيقة البالستيكية النفايات أنواع بعض صب ( 48) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

–: الم. س
 

 

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

المذتراايال   العلميا ال  ي االد،   يع   ل  ال  ي  المع ل اسنزي  هيا    ن  ال،ب   ل و 

  نه إط لالمساااتة   في إنتا  الالاسي، ن  نيايا  الالللي إي يلي  تي، في اط   ة، لل  ويم ع لسك 

يلز  المزي  ن  األط ا  العلميا سي اد  ،  دا  ج وى اقت.ااديا سنتا ل وضامت  اتاتم،اسيا  

اسنتاا  لهايا اسنزي   ل  المسااااتلى الت ااس ل ن  األةاي في اط تالااس  ملياا  اللااع والتةزي ل  

ليا  األو  إل  نلادهلضااما  اتااتم،اسيا  مليا  اسنتا  وت ليع نيايا  الالللي إي يلي  تي، في اط  

   (39) اة،ى نتا  الالاسي، الالستتذيا ن،ع  عوإ اد
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المذتراايال   العلميا ال  ي االد،   يع   ل  ال  ي  المع ل اسنزي  هيا    ن  ال،ب   ل و 

  نه إط لالمساااتة   في إنتا  الالاسي، ن  نيايا  الالللي إي يلي  تي، في اط   ة، لل  ويم ع لسك 

يلز  المزي  ن  األط ا  العلميا سي اد  ،  دا  ج وى اقت.ااديا سنتا ل وضامت  اتاتم،اسيا  

اسنتاا  لهايا اسنزي   ل  المسااااتلى الت ااس ل ن  األةاي في اط تالااس  ملياا  اللااع والتةزي ل  

ليا  األو  إل  نلادهلضااما  اتااتم،اسيا  مليا  اسنتا  وت ليع نيايا  الالللي إي يلي  تي، في اط  

   (39) اة،ى نتا  الالاسي، الالستتذيا ن،ع  عوإ اد
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الفصل الرابع

أمثلۀ عملیۀ
 فی مناطق العالم

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 الرابع  الفصل
 أمثلة عملية في مناطق العالم
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 الرابع  الفصل
 أمثلة عملية في مناطق العالم
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 الفصل الرابع  

 أمثلة عملية في مناطق العالم

 تمهيد. 4

   كمياا الليااياا  اللاات اا  إناا لل ا  ن ن  الليااياا  الالستااااتيذياا تا اطي، اللقااياا تها ا 

ل ون  نالاادسا  ال ا  ن   إداسع المةلياا   و لتالياع اآلثااس الالييياا ن اطتااااتةا اناا  المةتلياال 

ت.اميما   فضاع إ  اد تالعها   د ن  دول العال  وةاااا دول اطت اد األوسوطيل ي الليايا  التي 

نسااا  الملاد الضااااسع في  للملت ا  الالستاااتيذيا طه ا زيادع   د ن،ا  إ ادع الت وي، وةيض

وإنتا  نلت ا  لها الا سع  ل    ل" Durability" و ال.ااسطا   الملت ا  الالستااتيذيال وزيادع المتانا

م  المه     نلظ، إل  اسج،الا  التي تتةايهاا  و ف  لايلا  الت لاعل وبي،هاا ن  التا اطي، السزناا

وت ا يا  الم ااط  التي تتدلا  زياادع  لالالستااااتيذياانل  الليااياا  ل ا  ن   و تةدط لهاا الا ول ل

   (44) ال هلد

لساا  س يا كع دولا ليي ت،اها طعض   ايةتلف تعانع ال ول ن  نيهل  الليايا  الالستااتيذي 

ك  ك طيييا تاع، نلاف  نااطع اتاتي،اد تل  الليايا  ن  نةتلف  ل ف  و ة،ى  ل  اتاتع اد ل ال ول  اليا

طعض المالاادسا  في طعض الا ول الع،طياا لل ا  ن    ون ا هايا   وإ اادع تا وي،هاادول العاال  

اتااتهسك الملاد الالستااتيذيا وةااااا الملت ا  دا  اطتااتة ا  اللال  إط انها طتزال  قع ن   

الليااياا  الالستااااتيذياا والتي يت  التةلص نلهاا  المدللب ت ايااهل ناااسناا ن  الذمياا  الذالي،ع ن  

طرااذع  راالائي نسااالالا  ضاا،اس طيييا جساايما   ةااااا و   نعظ  ال ول الع،طيا تعاني ن      

وجلد تااااياتااااا  واضاااا ا ون  دع فيما يتعله طملظلنا ال م  والت.ااااليف والي،ز للليايا  

 للليايا  الالستتيذيا سزنا لت ايه اسداسع األنلا لالالستتيذيال وهي  ه  الم،الع ا
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 البالستيكية النفاياتب التلوث مكافحة تشريعاتو سياسات .1.4

 ل  ال،ب  ن     هلاك للائى في   ي  ن  ال ول طرااأ  الملاد والليايا  الالستااتيذيال فإ  

كل هيا وتراي، تااسي،  الميا إل     التايي،ا  الالسايدا في تاياتاا  تداليه هيه الللائى يظع ضاعييا

 اتتة ا  الالستتي ل ن   أنها إل ا  فاس  كالي، ل.الى الالييا 

طا     ا د ن  الا ول للل العاال  طااتةااد إج،الا  قاانلنياا وتلييايياا لل ا  ن  المةلياا  

 ظ،  ل نلز  بي، ق،اس ل    2018 ن   ا  اطت اد األوسوطي في  كتلط، اال فا   .الالستاتيذيا

ساااتة    لم،ع وال ع طراااذع نهائي ط للل العا   ل ويالا  الاانل  ط اجا إل  2021الالستاااتي  الم 

ك ه ف وضااعمو  ل ليهإق،اس ال ول األ ضااال والملافاا   ن للللااالل إل  إ ادع ت وي،  اتاات،اتي يا   ا

 د  هايا وقا    (35) 2030% ط للل  اا   55ل لي.اااااع إل  2020% ن  الليااياا  ط للل  اا  50

 2019لذلنا في  ااه، نايل  180ن  التلّل  الالستااتيذي إل  تاللي للالي ال هلد ال وليا لل   

ط ليفل ن مل ا ن  الا،اسا  التي ته ا إل  لمايا اا ا اسنساا  والالييا ن  اآلثاس الضااسع 

للملاد الذيمياائياا والليااياا  الةد،عل وت  التلاااااع إل  ق،اسا  طرااااأ  الليااياا  الالستااااتيذياا  

 ى دا   هميا  الميال وواللها إل  نستليا  وطائيا   طا تالاسها نرذلا طيييا كال،

ك واتيام ال ذلنا  طتع يع اتياقيا طازل سدسا  الليايا  الالستااتيذيا في إ اس نلز  قانلن   ل نما  ا

ال ن  ضااما  إداستها  الليايا  الالستااتيذيا تااي عع ت اسع العالميا  ك ،  اايافيا و فضااع تلظيمك

 ك ،  نانكا ل.ااا ا اسنساااا  والالييا  طيلما ل  تلق  اللطيا  المت  ع األن،يذيا  ل  تع يع  طد،  

  (43) بي، الملقعا  ل  اطتياقيا الالييياال ول ن  ا ي علها ضم  قلا ماتياقيا طازل ن
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ل 2018في ندل   ا   ادةلل الليايا  الالستاتيذي ن  إج،الا  ل مايا ل ودها   اتةي  ال.اي 

في  تالا    اا ناذا وفلضا  و ط ن  الةاس ل نما  ل   سالالستاتيذيا مل  واسداتها ن  الليايا  ط 

   العال  دول إد تعتال، ال.ي   كال، نستلسد للليايا   ل  نستلى ل(45)العالميا الليايا  

تاع، نلاف  نااطع إتاتي،اد الليايا  الالستاتيذيا ن  نةتلف دول  كانم ال.اي  نساتع ع ل ف  

ليي    اقت.اادها ال.الا ي ط اجا إل  نلاد   ةسل الساللا  الةم  والعرا،ي  الماضايال  العال 

 2018 -  1992في اليت،ع ن  الالستاااتيذيا طلغ ل   واسداتها ن  الليايا  و اللل ل  وليا ن  هيا 

وق س    النيايا  العال  الالستاتيذي إجمالي ن  %   45للالي  عوهل نا يم   نليل    ل 106ن ل 

  طالتلل ل وطك  ملح له دواف  طيييال تتعله  ال.ااي ث   اااالى ل ى  ل نلياس دوطس  58طل ل قيمتها 

ك و   دف  ال ذلنا إل  إيااا اتتي،ادنما  نلةيضالتايي، تما    الملت ا  ال.يليا دا  جلدع ثانيا

    (41)الليايا  الالستتيذيا 

المت ا ع األن،يذياال  ل   اللطياا  تهاا وفي ناا نهايا وقا   ملام الا ول ال.اااالاا ياا الذال،ى 

تا وي،هاا طاالةااس ل لياي قاانام اللطياا    و إ اادع ن  نياايااتهاال تةلص دول  ة،ى للالال اي    

  ال.اي  نظ،اك  إل  ن  الليايا  نليل      10 الد األةي،ع طت.ا ي، للالي ال سثا  المت  ع ةسل

كماا واجهام    (42)داةاع اللطياا  المت ا ع  تا وي،هااذلياا إ اادع ت    ت.اااا ي،هاا  تذلياا طنةياا 

ك نرااذلا ت،اك  الليايا  الالستااتيذيا داةع ن.ااان   نةتلف  ن ال  يالت وي، فإ ادع  ط،يدانيا  يضااا

ال.اااي   الالستاااتيذيا إل نليل     ن  الليايا   5 0الالسدل ليي كانم تال  طت.ااا ي، لزالي 

  (41) ت وي،هال نما دفعها إل  التةلص ن  هيه الذميا  ط ،قهاس ادع 

ك التال لاولم  والتي   تذ س كميا  كالي،ع ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل  نراذلا الياطا   يضاا

كلنليل      5 1كانم تال  الياطا  طت.اا ي،ها إل  الةاس  وتا س ط لالي  وتم ع واسدا   تاالليا

  نياايااتهاا ت.ااااا ي، إل الا ول المتاا ناا  طعض%  لايا ل اأ  اليااطاا  و  50ال.ااااي  نلهاا للالي 
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ت للم ناليزيا إل    و وناليزيال وفيتلاا ل وهلن  كلن  تايسن ل ن اع  ة،ى دول  إلالالستااااتيذياا 

ن  الليايا  ناليزيا واسدا  طلام  ليي  الالستااتيذيا لليايا  ت.اا ي، االلجها ال،ئيساايا الال يلا ل

إجمالي نا اتاااتلسدته ةسل   لاز نا ي ل 2018ةسل الساااتا   اااه، األول  ن   ا  الالستاااتيذيا 

تع  اللطيا  المت  عل وط،يدانيال والياطا ل و لمانيال ن  كالاس ن. س   و    2017و   2016 اني 

ل كما قانم طعض الرا،كا  ال.ايليا طإنراال   د ن  ن.اان  إ ادع نيايا  الالستاتي  إل  ناليزيا

 تاااتيادع ن  ن ع هيه المرااا،و ا لس الم اوسع ال ول الال يلا لها في ت وي، للليايا  الالستاااتيذيا
لليااياا  الالستااااتيذياا طي   كال، ن.ااااا س  ل،كاا ت ااسع انةدط  (50الرااااذاع )يالي    (41ل42)

  ونستلسد  الليايا  الالستتيذيا للل العال 

النفايات البالستيكية بين أكبر مصدري ومستوردي النفايات حركة تجارة مخطط   (50) الشكل

 العالمالبالستيكية حول 
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تع  اللطيا  المت  عل وط،يدانيال والياطا ل و لمانيال ن  كالاس ن. س   و    2017و   2016 اني 

ل كما قانم طعض الرا،كا  ال.ايليا طإنراال   د ن  ن.اان  إ ادع نيايا  الالستاتي  إل  ناليزيا

 تاااتيادع ن  ن ع هيه المرااا،و ا لس الم اوسع ال ول الال يلا لها في ت وي، للليايا  الالستاااتيذيا
لليااياا  الالستااااتيذياا طي   كال، ن.ااااا س  ل،كاا ت ااسع انةدط  (50الرااااذاع )يالي    (41ل42)

  ونستلسد  الليايا  الالستتيذيا للل العال 

النفايات البالستيكية بين أكبر مصدري ومستوردي النفايات حركة تجارة مخطط   (50) الشكل

 العالمالبالستيكية حول 
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  للالي ثسثاطلسالا   2018زاد  كميا  الليايا  الالستتيذيا التي اتتلسدتها ناليزيا في  ا  

إط  نها    لنليل   7ل إد طلام للالي 2017اضااااعاا    الذميا  التي اتااااتلسدتها في  ا  

ني    تلاجهجعلها وهل نا  نلاتااا لطراااذع  ت وي،هاس ادع ت.ااالى  طالليايا  فلجيم طأ  تل  

نما  دى إل  قيا  ناليزيا ط،فض كميا     ن  قالع التي واجهم ال.اي المرااكع الاليييا وال.الا يا 

سفضاام اتااتاالالل   كما  ة،ىلن  الليايا  الالستااتيذيا اللاسدع ن   تااالانيا و  ادتها ن،ع كالي،ع 

  لواللطياا  المت ا ع لن  ط،يداانياا كاعالليااياا  الالستااااتيذياا إل   ن    نليل   3وإ اادع للالي 

  لوالل،وي  لوتاالاافلسع لوالسااعلديا لو لمانيا لوهللل ا لو تاات،اليا لوكل ا لوال.ااي  لوالياطا 

  للت. ي، المع ع الالستتيذيا طالليايا  الملييا ال اويا  ن    د (51) الرذع   يالي لوف،نسا

 عدد من الحاويات المليئة بالنفايات البالستيكية المعدة للتصدير  (51الشكل )
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ن  الليايا  ناليزيا واسدا  طلام  ليي  الالستااتيذيا لليايا  ت.اا ي، االلجها ال،ئيساايا الال يلا ل

إجمالي نا اتاااتلسدته ةسل   لاز نا ي ل 2018ةسل الساااتا   اااه، األول  ن   ا  الالستاااتيذيا 

تع  اللطيا  المت  عل وط،يدانيال والياطا ل و لمانيال ن  كالاس ن. س   و    2017و   2016 اني 

ل كما قانم طعض الرا،كا  ال.ايليا طإنراال   د ن  ن.اان  إ ادع نيايا  الالستاتي  إل  ناليزيا

 تاااتيادع ن  ن ع هيه المرااا،و ا لس الم اوسع ال ول الال يلا لها في ت وي، للليايا  الالستاااتيذيا
لليااياا  الالستااااتيذياا طي   كال، ن.ااااا س  ل،كاا ت ااسع انةدط  (50الرااااذاع )يالي    (41ل42)

  ونستلسد  الليايا  الالستتيذيا للل العال 

النفايات البالستيكية بين أكبر مصدري ومستوردي النفايات حركة تجارة مخطط   (50) الشكل

 العالمالبالستيكية حول 
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 األوروبي داالتحا. 2.4

  2 51المةتلياا في دول اطت ااد األوسوطي ن ل طلاام كمياا  الدلا   ل  الالستااااتيا  طاأنلا اه 

نسااا  اتاااتة ا   نلا  الالستاااتي  المةتليا في  (52) الراااذع يالي  ل2018نليل     في  ا  

 الادا ا  ال،ئيسيا في دول است اد األوسوطي 

 استخدام أنواع البالستيك المختلفة في القطاعات الرئيسية  نسب: (52) الشكل

 دول االتحاد األوروبي  في
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 األوروبي داالتحا. 2.4

  2 51المةتلياا في دول اطت ااد األوسوطي ن ل طلاام كمياا  الدلا   ل  الالستااااتيا  طاأنلا اه 

نسااا  اتاااتة ا   نلا  الالستاااتي  المةتليا في  (52) الراااذع يالي  ل2018نليل     في  ا  

 الادا ا  ال،ئيسيا في دول است اد األوسوطي 

 استخدام أنواع البالستيك المختلفة في القطاعات الرئيسية  نسب: (52) الشكل

 دول االتحاد األوروبي  في
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كميا  الليايا  الالستاتيذيا الم معا ليسام طالضا،وسع تم ع كميا  الالستاتي  الملت ا ةسل  

 ا ل   15لها فت،ع لياع  قع ن   ا ل وطعضها  ك ، ن   طعض الملت ا  الالستتيذياليي    العا   

  ا   50وفي طعض األليا  ق  ت.ع إل  

اليت،ع ن    % في 19طي طلساااالا و استيعم كميا  الالستاااتي  الم معا في دول اطت اد األوس

نليل      و ل    1 29 ن ل نليل     إل   5 24ل إد استيعاام ن  للالي 2018 -2006

% ن  إجماالي   25دلا  طلاام نسااااالاا الليااياا  التي ت   ستااااالهاا إل  المذالاا  للالي ال،ب  ن  

  2018الالستتيذيا الم معا ةسل  ا    الليايا

إل  ك ، ن     2018 –  2006ن   ،ع  الالستااااتي  ةسل اليت نيايا  ت وي، إ ادع  زاد  نسااااالا 

في  اا   نليل     7 4ل ناااسنااك طل ل  2016نليل     في  اا   4 9لياي طلاام  %ل 100

%ل لياي طلاام كمياا    77ل طيلماا استيعام نسااااالاا إنتاا  الدااقاا ن  الالستااااتيا  ط لالي 2006

نليل    ل و ل  ال اانا  األة،   7نليل     طا ط ن   4 12الالستااااتيا  المسااااتةا ناا للالي 

 2 7%ل ليي انةيضاام إل   44طلسااالا انةيضاام نسااالا التةلص ن  الالستااتي  في المذالا  

و ،   الالستاتي  نيايا  نسا  و  كميا  (53) الراذع ل يالي  نليل    9 12نليل     ط طك ن  

  2018- 2006ةسل اليت،ع في دول اطت اد األوسوطي  نعال تها
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 األوروبي داالتحا. 2.4

  2 51المةتلياا في دول اطت ااد األوسوطي ن ل طلاام كمياا  الدلا   ل  الالستااااتيا  طاأنلا اه 

نسااا  اتاااتة ا   نلا  الالستاااتي  المةتليا في  (52) الراااذع يالي  ل2018نليل     في  ا  

 الادا ا  ال،ئيسيا في دول است اد األوسوطي 

 استخدام أنواع البالستيك المختلفة في القطاعات الرئيسية  نسب: (52) الشكل

 دول االتحاد األوروبي  في
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الليايا  الالستاتيذيا   دف وضاعم دول است اد األوسوطي  ه اا اتات،اتي يا ن ل ةيض نسا  

كع ن  تااليساا،ال واللمسااال  لاام ل و اطقت.اااد ال ائ،   ه اا نلظلنالت ايه ل إل  ال.ااي،

في دول     ف النع ط  إ ادع الت وي،ل واتت،جا  الداقال و   (54) الرذعيالي   هيا اله ا   لمانياو 

   2018 ا  في اطت اد األوسوطي 

 النفايات دفنمعدالت إعادة التدوير، واسترجاع الطاقة، و  (54) الشكل

 2018 عامفي   األوروبي االتحاد دول في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data الم. س:

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 معالجتها   وطرق البالستيكنفايات ونسب  كميات: (53) الشكل

 2018- 2006الفترة  خالل  األوروبيفي دول االتحاد  
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%ل    5 32 للالي  2018طمةتلف  نلا ها في  ا   الالستاتي نيايا  طلام نساالا إ ادع ت وي، 

في المذالا      ف %ل طيلما طلام نساالا ال6 42للالي  الداقا نلها " اتات،داد" نسا  إنتا طلام و 

دول   الالستااااتيذياا داةاع% ن  الليااياا   81 يتا وي، للال%  هايا وقا  ت  إ اادع  7 24للالي 

ةاس  طا،  إ ادع الت وي،  الالستااتيذيا الم.اا سع  اللياياطلام نسااالا  األوسوطيل طيلمااطت اد 

ةيض نساا  ت.اا ي، الليايا  الالستااتيذيا  تاااه  في نما  %ل  19دول اطت اد األوسوطي للالي 

   2006 ا   %    39إل  الةاس  طلسالا 
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الليايا  الالستاتيذيا   دف وضاعم دول است اد األوسوطي  ه اا اتات،اتي يا ن ل ةيض نسا  

كع ن  تااليساا،ال واللمسااال  لاام ل و اطقت.اااد ال ائ،   ه اا نلظلنالت ايه ل إل  ال.ااي،

في دول     ف النع ط  إ ادع الت وي،ل واتت،جا  الداقال و   (54) الرذعيالي   هيا اله ا   لمانياو 

   2018 ا  في اطت اد األوسوطي 

 النفايات دفنمعدالت إعادة التدوير، واسترجاع الطاقة، و  (54) الشكل

 2018 عامفي   األوروبي االتحاد دول في
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 معالجتها   وطرق البالستيكنفايات ونسب  كميات: (53) الشكل

 2018- 2006الفترة  خالل  األوروبيفي دول االتحاد  
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في المذالا      ف %ل طيلما طلام نساالا ال6 42للالي  الداقا نلها " اتات،داد" نسا  إنتا طلام و 

دول   الالستااااتيذياا داةاع% ن  الليااياا   81 يتا وي، للال%  هايا وقا  ت  إ اادع  7 24للالي 

ةاس  طا،  إ ادع الت وي،  الالستااتيذيا الم.اا سع  اللياياطلام نسااالا  األوسوطيل طيلمااطت اد 
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الليايا  الالستاتيذيا   دف وضاعم دول است اد األوسوطي  ه اا اتات،اتي يا ن ل ةيض نسا  

كع ن  تااليساا،ال واللمسااال  لاام ل و اطقت.اااد ال ائ،   ه اا نلظلنالت ايه ل إل  ال.ااي،

في دول     ف النع ط  إ ادع الت وي،ل واتت،جا  الداقال و   (54) الرذعيالي   هيا اله ا   لمانياو 

   2018 ا  في اطت اد األوسوطي 

 النفايات دفنمعدالت إعادة التدوير، واسترجاع الطاقة، و  (54) الشكل

 2018 عامفي   األوروبي االتحاد دول في
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 2018- 2006الفترة  خالل  األوروبيفي دول االتحاد  
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%ل    5 32 للالي  2018طمةتلف  نلا ها في  ا   الالستاتي نيايا  طلام نساالا إ ادع ت وي، 

في المذالا      ف %ل طيلما طلام نساالا ال6 42للالي  الداقا نلها " اتات،داد" نسا  إنتا طلام و 

دول   الالستااااتيذياا داةاع% ن  الليااياا   81 يتا وي، للال%  هايا وقا  ت  إ اادع  7 24للالي 

ةاس  طا،  إ ادع الت وي،  الالستااتيذيا الم.اا سع  اللياياطلام نسااالا  األوسوطيل طيلمااطت اد 
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ك   ل نلا  المةتليا   نا فيما يةص قدا  التعاليا والتاليف والي  يم ع   ل  الادا ا  اتاتهسكا

 له   الالستااتيذيا الم معاطلام كميا  الليايا  فا   األوسوطيلدول اطت اد ن  الالستااتي  داةع 

ك نليل      8 17 للالي ك  9 14ااسنا  ط لالي نل  2018في  ا   تاالليا ي  ا  فنليل     تاالليا

دول اطت اد األوسوطي في سف  ن اح نما تااه  في   % 19ل وطزيادع طلام نساالتها للالي 2009

إل  للالي   2006    اا   نليل  9 3للالي  تا وي،هاا ن كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا المعااد 

%  2 42%ل ون لم هيه الذميا  للالي  92ل وطزيادع طلام للالي 2018نليل      ا   5 7

   2018ةسل  ا   ن  إجمالي كميا  نيايا  الالستتي  الم معا

  في زيادع كميا  الليايا  الالستاااتيذيا المساااتة نا سنتا دول اطت اد األوسوطي ن  م كما 

ك في  ا   8 3الداقا ن  واتاات،داد  ك في  7إل  للالي   2006نليل     تاالليا نليل     تاالليا

في إنتاا  %ل ون لام هايه الذمياا  المسااااتةا ناا  84طلاام نسااااالتهاا للالي  ل وطزياادع2018 اا  

  ةسل ني  العا  الم معا ا% ن  إجمالي الليايا  الالستتيذي  3 39للالي الداقا 

في ةيض كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا التي ت  نعاال تهاا  تلا  الا ول  يضااااا  في لي  ن  ام 

ك في  اا   2 7او الا ف  في المذالاا  ن  للالي   ف والتةلص نلهاا طد،  الا  نليل     تااااللياا

ك في  ا   3 3إل  للالي   2006 %ل 54ل وطةيض طلام نسااالته للالي 2018نليل     تاالليا

% ن  إجمااالي الليااايااا   5 18للالي   ف التي ت  التةلص نلهااا طد،  الاا  ون لاام الذميااا 

كميا   نااسنا  (55) الرااذعيالي    2018الالستااتيذيا الم معا داةع دول اطت اد األوسوطي لعا  

ةسل   و ،  نعال تهافي دول است اد األوسوطي  قدا  التعاليان  ونسااا  الليايا  الالستاااتذيا 

  2018-2006اليت،ع 
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ك   ل نلا  المةتليا   نا فيما يةص قدا  التعاليا والتاليف والي  يم ع   ل  الادا ا  اتاتهسكا

 له   الالستااتيذيا الم معاطلام كميا  الليايا  فا   األوسوطيلدول اطت اد ن  الالستااتي  داةع 

ك نليل      8 17 للالي ك  9 14ااسنا  ط لالي نل  2018في  ا   تاالليا ي  ا  فنليل     تاالليا

دول اطت اد األوسوطي في سف  ن اح نما تااه  في   % 19ل وطزيادع طلام نساالتها للالي 2009

إل  للالي   2006    اا   نليل  9 3للالي  تا وي،هاا ن كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا المعااد 

%  2 42%ل ون لم هيه الذميا  للالي  92ل وطزيادع طلام للالي 2018نليل      ا   5 7

   2018ةسل  ا   ن  إجمالي كميا  نيايا  الالستتي  الم معا

  في زيادع كميا  الليايا  الالستاااتيذيا المساااتة نا سنتا دول اطت اد األوسوطي ن  م كما 

ك في  ا   8 3الداقا ن  واتاات،داد  ك في  7إل  للالي   2006نليل     تاالليا نليل     تاالليا

في إنتاا  %ل ون لام هايه الذمياا  المسااااتةا ناا  84طلاام نسااااالتهاا للالي  ل وطزياادع2018 اا  

  ةسل ني  العا  الم معا ا% ن  إجمالي الليايا  الالستتيذي  3 39للالي الداقا 

في ةيض كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا التي ت  نعاال تهاا  تلا  الا ول  يضااااا  في لي  ن  ام 

ك في  اا   2 7او الا ف  في المذالاا  ن  للالي   ف والتةلص نلهاا طد،  الا  نليل     تااااللياا

ك في  ا   3 3إل  للالي   2006 %ل 54ل وطةيض طلام نسااالته للالي 2018نليل     تاالليا

% ن  إجمااالي الليااايااا   5 18للالي   ف التي ت  التةلص نلهااا طد،  الاا  ون لاام الذميااا 

كميا   نااسنا  (55) الرااذعيالي    2018الالستااتيذيا الم معا داةع دول اطت اد األوسوطي لعا  

ةسل   و ،  نعال تهافي دول است اد األوسوطي  قدا  التعاليان  ونسااا  الليايا  الالستاااتذيا 

  2018-2006اليت،ع 
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دول اإلتحاد األوروبي   فيالتعبئة مقارنة كميات ونسب النفايات البالستكية من قطاع :  (55) الشكل
 2018-2006الفترة  خاللمعالجتها وطرق  
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ن.اف    ك ، ن    قدا  التعاليا في  الالستاتيذيا اللات ا  نع ط  إ ادع ت وي، اللياياطلام 

الا   ل  نسا  لاام كع ن  التراي ل وإتاالانيال وهللل ا%ل فيما   40دول است اد األوسوطي للالي 

نع ط  إ ادع ت وي، نيايا  قدا  التعاليا والتاليف طالالستاتي  في  (56) الراذعيالي  %   50ن  

 دول است اد األوسوطي 
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ك   ل نلا  المةتليا   نا فيما يةص قدا  التعاليا والتاليف والي  يم ع   ل  الادا ا  اتاتهسكا

 له   الالستااتيذيا الم معاطلام كميا  الليايا  فا   األوسوطيلدول اطت اد ن  الالستااتي  داةع 

ك نليل      8 17 للالي ك  9 14ااسنا  ط لالي نل  2018في  ا   تاالليا ي  ا  فنليل     تاالليا

دول اطت اد األوسوطي في سف  ن اح نما تااه  في   % 19ل وطزيادع طلام نساالتها للالي 2009

إل  للالي   2006    اا   نليل  9 3للالي  تا وي،هاا ن كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا المعااد 

%  2 42%ل ون لم هيه الذميا  للالي  92ل وطزيادع طلام للالي 2018نليل      ا   5 7

   2018ةسل  ا   ن  إجمالي كميا  نيايا  الالستتي  الم معا

  في زيادع كميا  الليايا  الالستاااتيذيا المساااتة نا سنتا دول اطت اد األوسوطي ن  م كما 

ك في  ا   8 3الداقا ن  واتاات،داد  ك في  7إل  للالي   2006نليل     تاالليا نليل     تاالليا

في إنتاا  %ل ون لام هايه الذمياا  المسااااتةا ناا  84طلاام نسااااالتهاا للالي  ل وطزياادع2018 اا  

  ةسل ني  العا  الم معا ا% ن  إجمالي الليايا  الالستتيذي  3 39للالي الداقا 

في ةيض كمياا  الليااياا  الالستااااتيذياا التي ت  نعاال تهاا  تلا  الا ول  يضااااا  في لي  ن  ام 

ك في  اا   2 7او الا ف  في المذالاا  ن  للالي   ف والتةلص نلهاا طد،  الا  نليل     تااااللياا

ك في  ا   3 3إل  للالي   2006 %ل 54ل وطةيض طلام نسااالته للالي 2018نليل     تاالليا

% ن  إجمااالي الليااايااا   5 18للالي   ف التي ت  التةلص نلهااا طد،  الاا  ون لاام الذميااا 

كميا   نااسنا  (55) الرااذعيالي    2018الالستااتيذيا الم معا داةع دول اطت اد األوسوطي لعا  

ةسل   و ،  نعال تهافي دول است اد األوسوطي  قدا  التعاليان  ونسااا  الليايا  الالستاااتذيا 

  2018-2006اليت،ع 
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 معدالت إعادة تدوير نفايات قطاع التعبئة والتغليف بالبالستيك :  (56) الشكل

 في دول اإلتحاد األوروبي   
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طي   نا   وسوطا وتت،اوحفي  والتاليف الالستااتيذيا نلت ا  التعاليا إ ادع ت وي،تتالاي  نع ط  

هايا التالااي  في نعا ط  التا وي، إل  نلظلناا   ويعزى الليااياا لن  اجماالي تلا   % 52% إل  26

  طاسضافا  ل  تللك المستهلذي  دولالطذع  والالليا الت تيا المتلف،ع المتالالالت مي  
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 معدالت إعادة تدوير نفايات قطاع التعبئة والتغليف بالبالستيك :  (56) الشكل

 في دول اإلتحاد األوروبي   
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طي   نا   وسوطا وتت،اوحفي  والتاليف الالستااتيذيا نلت ا  التعاليا إ ادع ت وي،تتالاي  نع ط  

هايا التالااي  في نعا ط  التا وي، إل  نلظلناا   ويعزى الليااياا لن  اجماالي تلا   % 52% إل  26

  طاسضافا  ل  تللك المستهلذي  دولالطذع  والالليا الت تيا المتلف،ع المتالالالت مي  
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في دول است اد األوسوطي   والتاليف الالستاتيذيا التعاليانتلتاط نع ط  ت وي، نيايا  إط    

والتاليف   نلت اا  التعالياا ليااياا لنعا ط  إ اادع التا وي، ( 57) الرااااذاع%  يالي   42ن ل ياللغ 

  2018لذع دولا في است اد األوسوطي لعا  طالالستتي  

 بالبالستيك  منتجات التعبئة والتغليف  تنفايالإعادة التدوير  معدالت:  (57) الشكل

 2018لكل دولة في اإلتحاد األوروبي لعام  
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 معدالت إعادة تدوير نفايات قطاع التعبئة والتغليف بالبالستيك :  (56) الشكل

 في دول اإلتحاد األوروبي   
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طي   نا   وسوطا وتت،اوحفي  والتاليف الالستااتيذيا نلت ا  التعاليا إ ادع ت وي،تتالاي  نع ط  

هايا التالااي  في نعا ط  التا وي، إل  نلظلناا   ويعزى الليااياا لن  اجماالي تلا   % 52% إل  26

  طاسضافا  ل  تللك المستهلذي  دولالطذع  والالليا الت تيا المتلف،ع المتالالالت مي  
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ليا  ل% فاط  25ت وي، نيايا  نلت ا  التعاليا والتاليف للالي طلام نساالا إ ادع  و الالستاتيذيال 

% 100وضاعم ف،نساا ةاس ا  ،يه ج ي ع لستاتيادع ن  الالستاتي  المعاد ت وي،ه طلساالا فا  

  (35)2025ط للل  ا  

نليل     طستااتي  تااللي ا وهي  كال، نسااتهل  للالستااتي  طع    1 2 للاليإيداليا  تسااتهل 

ك   نا 26وف.اع ن ل   جم لمانيال وتساته ا  فتساتهل    إتاالانيا% ن  الليايا  الالستاتيذيا تالليا

% نلهال ول يها قانل  طراااأ  38   طستاااتي  تاااللي ال ويت  إ ادع ت وي، للالي نليل   84 3

ك ن  الالا ا  المتالعاا في اطت ااد األوسوطيانيااياا  التعالياا والتاليف تما   اليلناا  ناا   (35)  ااااياا

ك ن  الالستاااتي  وتعي  ت وي، للالي  6 0تساااتهل  للالي ف % فاط نلهل  20نليل     تااالليا

% ن   لا ئ اليلنا   80ل هيا وتمتلئ 2020% طلهايا  ا   65وتسته ا سف  تل  اللسالا إل   

  (35) طالليايا  الالستتيذيا

ل لياي تعا  قد   2022إل  إنرااااال نظاا  سداسع الليااياا  الال ،ياا ط للل  اا   ك،واتيااتها ا 

الالللي تاات،ي  ال.اااي،ع ن   ك ، المللثا  الملجلدع طذ ،ع في الال اسل  ن  نيايا  تااتي  الالس

  ك،واتيا تاالم  تليها األبديا الالستااتيذيال و بديا قلاسي، المراا،وطا  الالستااتيذيال ليا فا 

ت ساي  إداسع الليايا  الالستاتيذيا اللات ا  ل وته ا إل   اتات،اتي يا اسداسع الال ،يا والساالليا

ت.امي  إنتا  نلاد تاليف  ط قيا  الرا،كا   ضا،وسع     نرادا الالةل و االاك ل  وتضاملم 

يمذ  إ ادع اتاتة انها و /  و إ ادع ت وي،ها وفاكا ألفضاع التاليا  المتالا لتاليع التأثي، الالييي    

%  50الالستااتيذيا و  ي  ت وي، للالي  لف    ن  العاللا   55ون  جان   ة، ت  اتااتة ا  

   (35)نلها 

نليل     ن    24 1تسااااتهلا  للالي  ت،كياا  ناا ن  ةااس  دول اطت ااد األوسوطي فل ا    

٪ ن  الليايا  الالستاااتيذيا طهال وتساااته ا ت، اااي   40الالستاااتي  تاااللي ال يت  ت وي، للالي 
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الت اسب  ل  نساتلى دول اطت اد اطوسوطي في ترا،ي  وإق،اس  ن ى  ن   ي،لل ات ،طا  ع ت 

كانم نع ط  إ ادع ت وي، الليايا  ليي  الالستاااتيذيال ادع ت وي، الليايا  س تاااياتاااا  ناجعا

استيعم إل   %ل ث  10 ن   قع  1997وةااااااا  اللا  التعاليا والتاليف في  ا   الالستااااتيذيا

 276 لف    ن  إجماالي ن ل  100تا وي، ن ل  ل لياي ت  إ اادع2018% في  اا   36للالي 

لت ايه اتاات،اتي يا الميلضاايا األوسوطيا ال  ي ع س ادع الت وي،ل تاايتعي     لف    ن  الليايا  

ك  176زيادع كميا  الليايا  الالستتيذيا المعاد ت وي،ها إل  ن ل    (54) لف    تلليا

فاا  دف  اللاص في  ااقاا المذالاا  في طا اياا ال ماانيلاا  ن  الا،  المااضاااايل   لماانياا  ناا في

ةاااا ن  تلاني   د السذا  وتلاقص الملاسد إل  قيا  ال ولا طزيادع الل ي السذاني طض،وسع  

إتالا  تااياتااا ف.ااع الليايا  ن  الملال ل والتع،يف ط اافا و هميا إ ادع الت وي،ل والعمع  ل  

ليايا  كم.اااا س ن  ن.ااااادس إنتا  الداقال ةااااااا ن  ا تمادها  ل  إداسع نلاسدها ن  ال

 اتت،اتي يا  نيهل  نلظلنا "اطقت.اد ال ائ، "ل وا تالاسه  ل   ه   ولليا  السياتا الالييا 

ط يي  اااال م قدا  اقت.اااد  كالي، وقل ل يه ا إل    لمانياوتدلس  إداسع الليايا  في 

ترااااي،  و  لدااقاا اادع التا وي، و ملياا  اتاااات،داد ال يااظ  ل  الملاسد ن  ةسل  ملياا  إ ا 

وق   الداقالتساتة   في إنتا   الالستاتي  ن  نيايا %  14اسل.االا  ال  ي ا إل     للالي 

 ااااال م األ  تاليا  الي،ز والمعال ا  و  ت  تلتاااي   اقا نرااا،و ا  إ ادع الت وي، في  لمانيا

 لف  ااااةص في   270الاداا   ك ، ن  وإ ادع التا وي، ال ا ي اا قائماا وساتااااةاال ويعماع طهايا 

  نلياس يلسو  70 لف نلرأع سداسع الليايا ل وياللغ ل   ناليعاتها السلليا للالي  15للالي 

ك ن  الالستتي  وتال  طإ ادع ت وي،  4 - 2نا طي  ف،نسا  طيلما تساتهل  % 22نليل     تلليا

 2018فاط ن  إجمالي الليايا  الالستتيذيا الم معا طمةتلف  نلا هال وج،ى تس يلها في  ا  

في تاااا اع الا ول األتاااال  ن  طي  دول اطت ااد األوسوطي ن  لياي اطتااااتياادع ن  نياايااتهاا  
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ليا  ل% فاط  25ت وي، نيايا  نلت ا  التعاليا والتاليف للالي طلام نساالا إ ادع  و الالستاتيذيال 

% 100وضاعم ف،نساا ةاس ا  ،يه ج ي ع لستاتيادع ن  الالستاتي  المعاد ت وي،ه طلساالا فا  

  (35)2025ط للل  ا  

نليل     طستااتي  تااللي ا وهي  كال، نسااتهل  للالستااتي  طع    1 2 للاليإيداليا  تسااتهل 

ك   نا 26وف.اع ن ل   جم لمانيال وتساته ا  فتساتهل    إتاالانيا% ن  الليايا  الالستاتيذيا تالليا

% نلهال ول يها قانل  طراااأ  38   طستاااتي  تاااللي ال ويت  إ ادع ت وي، للالي نليل   84 3

ك ن  الالا ا  المتالعاا في اطت ااد األوسوطيانيااياا  التعالياا والتاليف تما   اليلناا  ناا   (35)  ااااياا

ك ن  الالستاااتي  وتعي  ت وي، للالي  6 0تساااتهل  للالي ف % فاط نلهل  20نليل     تااالليا

% ن   لا ئ اليلنا   80ل هيا وتمتلئ 2020% طلهايا  ا   65وتسته ا سف  تل  اللسالا إل   

  (35) طالليايا  الالستتيذيا

ل لياي تعا  قد   2022إل  إنرااااال نظاا  سداسع الليااياا  الال ،ياا ط للل  اا   ك،واتيااتها ا 

الالللي تاات،ي  ال.اااي،ع ن   ك ، المللثا  الملجلدع طذ ،ع في الال اسل  ن  نيايا  تااتي  الالس

  ك،واتيا تاالم  تليها األبديا الالستااتيذيال و بديا قلاسي، المراا،وطا  الالستااتيذيال ليا فا 

ت ساي  إداسع الليايا  الالستاتيذيا اللات ا  ل وته ا إل   اتات،اتي يا اسداسع الال ،يا والساالليا

ت.امي  إنتا  نلاد تاليف  ط قيا  الرا،كا   ضا،وسع     نرادا الالةل و االاك ل  وتضاملم 

يمذ  إ ادع اتاتة انها و /  و إ ادع ت وي،ها وفاكا ألفضاع التاليا  المتالا لتاليع التأثي، الالييي    

%  50الالستااتيذيا و  ي  ت وي، للالي  لف    ن  العاللا   55ون  جان   ة، ت  اتااتة ا  

   (35)نلها 

نليل     ن    24 1تسااااتهلا  للالي  ت،كياا  ناا ن  ةااس  دول اطت ااد األوسوطي فل ا    

٪ ن  الليايا  الالستاااتيذيا طهال وتساااته ا ت، اااي   40الالستاااتي  تاااللي ال يت  ت وي، للالي 
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الت اسب  ل  نساتلى دول اطت اد اطوسوطي في ترا،ي  وإق،اس  ن ى  ن   ي،لل ات ،طا  ع ت 

كانم نع ط  إ ادع ت وي، الليايا  ليي  الالستاااتيذيال ادع ت وي، الليايا  س تاااياتاااا  ناجعا

استيعم إل   %ل ث  10 ن   قع  1997وةااااااا  اللا  التعاليا والتاليف في  ا   الالستااااتيذيا

 276 لف    ن  إجماالي ن ل  100تا وي، ن ل  ل لياي ت  إ اادع2018% في  اا   36للالي 

لت ايه اتاات،اتي يا الميلضاايا األوسوطيا ال  ي ع س ادع الت وي،ل تاايتعي     لف    ن  الليايا  

ك  176زيادع كميا  الليايا  الالستتيذيا المعاد ت وي،ها إل  ن ل    (54) لف    تلليا

فاا  دف  اللاص في  ااقاا المذالاا  في طا اياا ال ماانيلاا  ن  الا،  المااضاااايل   لماانياا  ناا في

ةاااا ن  تلاني   د السذا  وتلاقص الملاسد إل  قيا  ال ولا طزيادع الل ي السذاني طض،وسع  

إتالا  تااياتااا ف.ااع الليايا  ن  الملال ل والتع،يف ط اافا و هميا إ ادع الت وي،ل والعمع  ل  

ليايا  كم.اااا س ن  ن.ااااادس إنتا  الداقال ةااااااا ن  ا تمادها  ل  إداسع نلاسدها ن  ال

 اتت،اتي يا  نيهل  نلظلنا "اطقت.اد ال ائ، "ل وا تالاسه  ل   ه   ولليا  السياتا الالييا 

ط يي  اااال م قدا  اقت.اااد  كالي، وقل ل يه ا إل    لمانياوتدلس  إداسع الليايا  في 

ترااااي،  و  لدااقاا اادع التا وي، و ملياا  اتاااات،داد ال يااظ  ل  الملاسد ن  ةسل  ملياا  إ ا 

وق   الداقالتساتة   في إنتا   الالستاتي  ن  نيايا %  14اسل.االا  ال  ي ا إل     للالي 

 ااااال م األ  تاليا  الي،ز والمعال ا  و  ت  تلتاااي   اقا نرااا،و ا  إ ادع الت وي، في  لمانيا

 لف  ااااةص في   270الاداا   ك ، ن  وإ ادع التا وي، ال ا ي اا قائماا وساتااااةاال ويعماع طهايا 

  نلياس يلسو  70 لف نلرأع سداسع الليايا ل وياللغ ل   ناليعاتها السلليا للالي  15للالي 

ك ن  الالستتي  وتال  طإ ادع ت وي،  4 - 2نا طي  ف،نسا  طيلما تساتهل  % 22نليل     تلليا

 2018فاط ن  إجمالي الليايا  الالستتيذيا الم معا طمةتلف  نلا هال وج،ى تس يلها في  ا  

في تاااا اع الا ول األتاااال  ن  طي  دول اطت ااد األوسوطي ن  لياي اطتااااتياادع ن  نياايااتهاا  
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ليا  ل% فاط  25ت وي، نيايا  نلت ا  التعاليا والتاليف للالي طلام نساالا إ ادع  و الالستاتيذيال 

% 100وضاعم ف،نساا ةاس ا  ،يه ج ي ع لستاتيادع ن  الالستاتي  المعاد ت وي،ه طلساالا فا  

  (35)2025ط للل  ا  

نليل     طستااتي  تااللي ا وهي  كال، نسااتهل  للالستااتي  طع    1 2 للاليإيداليا  تسااتهل 

ك   نا 26وف.اع ن ل   جم لمانيال وتساته ا  فتساتهل    إتاالانيا% ن  الليايا  الالستاتيذيا تالليا

% نلهال ول يها قانل  طراااأ  38   طستاااتي  تاااللي ال ويت  إ ادع ت وي، للالي نليل   84 3

ك ن  الالا ا  المتالعاا في اطت ااد األوسوطيانيااياا  التعالياا والتاليف تما   اليلناا  ناا   (35)  ااااياا

ك ن  الالستاااتي  وتعي  ت وي، للالي  6 0تساااتهل  للالي ف % فاط نلهل  20نليل     تااالليا

% ن   لا ئ اليلنا   80ل هيا وتمتلئ 2020% طلهايا  ا   65وتسته ا سف  تل  اللسالا إل   

  (35) طالليايا  الالستتيذيا

ل لياي تعا  قد   2022إل  إنرااااال نظاا  سداسع الليااياا  الال ،ياا ط للل  اا   ك،واتيااتها ا 

الالللي تاات،ي  ال.اااي،ع ن   ك ، المللثا  الملجلدع طذ ،ع في الال اسل  ن  نيايا  تااتي  الالس

  ك،واتيا تاالم  تليها األبديا الالستااتيذيال و بديا قلاسي، المراا،وطا  الالستااتيذيال ليا فا 

ت ساي  إداسع الليايا  الالستاتيذيا اللات ا  ل وته ا إل   اتات،اتي يا اسداسع الال ،يا والساالليا

ت.امي  إنتا  نلاد تاليف  ط قيا  الرا،كا   ضا،وسع     نرادا الالةل و االاك ل  وتضاملم 

يمذ  إ ادع اتاتة انها و /  و إ ادع ت وي،ها وفاكا ألفضاع التاليا  المتالا لتاليع التأثي، الالييي    

%  50الالستااتيذيا و  ي  ت وي، للالي  لف    ن  العاللا   55ون  جان   ة، ت  اتااتة ا  

   (35)نلها 

نليل     ن    24 1تسااااتهلا  للالي  ت،كياا  ناا ن  ةااس  دول اطت ااد األوسوطي فل ا    

٪ ن  الليايا  الالستاااتيذيا طهال وتساااته ا ت، اااي   40الالستاااتي  تاااللي ال يت  ت وي، للالي 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

الت اسب  ل  نساتلى دول اطت اد اطوسوطي في ترا،ي  وإق،اس  ن ى  ن   ي،لل ات ،طا  ع ت 

كانم نع ط  إ ادع ت وي، الليايا  ليي  الالستاااتيذيال ادع ت وي، الليايا  س تاااياتاااا  ناجعا

استيعم إل   %ل ث  10 ن   قع  1997وةااااااا  اللا  التعاليا والتاليف في  ا   الالستااااتيذيا

 276 لف    ن  إجماالي ن ل  100تا وي، ن ل  ل لياي ت  إ اادع2018% في  اا   36للالي 

لت ايه اتاات،اتي يا الميلضاايا األوسوطيا ال  ي ع س ادع الت وي،ل تاايتعي     لف    ن  الليايا  

ك  176زيادع كميا  الليايا  الالستتيذيا المعاد ت وي،ها إل  ن ل    (54) لف    تلليا

فاا  دف  اللاص في  ااقاا المذالاا  في طا اياا ال ماانيلاا  ن  الا،  المااضاااايل   لماانياا  ناا في

ةاااا ن  تلاني   د السذا  وتلاقص الملاسد إل  قيا  ال ولا طزيادع الل ي السذاني طض،وسع  

إتالا  تااياتااا ف.ااع الليايا  ن  الملال ل والتع،يف ط اافا و هميا إ ادع الت وي،ل والعمع  ل  

ليايا  كم.اااا س ن  ن.ااااادس إنتا  الداقال ةااااااا ن  ا تمادها  ل  إداسع نلاسدها ن  ال

 اتت،اتي يا  نيهل  نلظلنا "اطقت.اد ال ائ، "ل وا تالاسه  ل   ه   ولليا  السياتا الالييا 

ط يي  اااال م قدا  اقت.اااد  كالي، وقل ل يه ا إل    لمانياوتدلس  إداسع الليايا  في 

ترااااي،  و  لدااقاا اادع التا وي، و ملياا  اتاااات،داد ال يااظ  ل  الملاسد ن  ةسل  ملياا  إ ا 

وق   الداقالتساتة   في إنتا   الالستاتي  ن  نيايا %  14اسل.االا  ال  ي ا إل     للالي 

 ااااال م األ  تاليا  الي،ز والمعال ا  و  ت  تلتاااي   اقا نرااا،و ا  إ ادع الت وي، في  لمانيا

 لف  ااااةص في   270الاداا   ك ، ن  وإ ادع التا وي، ال ا ي اا قائماا وساتااااةاال ويعماع طهايا 

  نلياس يلسو  70 لف نلرأع سداسع الليايا ل وياللغ ل   ناليعاتها السلليا للالي  15للالي 

ك ن  الالستتي  وتال  طإ ادع ت وي،  4 - 2نا طي  ف،نسا  طيلما تساتهل  % 22نليل     تلليا

 2018فاط ن  إجمالي الليايا  الالستتيذيا الم معا طمةتلف  نلا هال وج،ى تس يلها في  ا  

في تاااا اع الا ول األتاااال  ن  طي  دول اطت ااد األوسوطي ن  لياي اطتااااتياادع ن  نياايااتهاا  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

للراةص اللال  كي  في العا     40 اتاتهسك األ اةاة ن  األكياس الالستاتيذيا لت.االى طمع ل

ك  95ط طك ن   ل2025 ا   ط للل    (35)كي  للرةص اللال  لاليا

ل هي األول  في لظ،  ااايا ا  الرااا،ب الالستاااتيذيال  كل اكما كانم ن يلا "فانذلف،" في 

"ل تايت  لظ، اتاتة ا   كلتاتاسيذاولظ، تلزي   كلاب الراا  وال اويا  الالستاتيذيا  وفي "

ل والتي تراااامع  اااايا ا  2021الملت ا  الالستااااتيذيا دا  اطتااااتعمال اللال  ط للل  ا  

 .المر،وطا ل والالاسي،ل و دوا  الملائ ل واألكلابل واألكياس الالستتيذيا

"   تات،الياكما  دى لظ، اتاتة ا  األكياس الالستاتيذيا في  كال، تالسالتي  ن  المتاج، في "

انةيا  اطتاتهسك اسجمالي للالسد ن  األكياس الالستاتيذيا طلساالا  ل إل  2017نلت.اف  ا  

80 %  

ا  ل  اتاتة ا  2017"  ا  الهل ل  يات.ا، ال ظ،  ل  ال ول المتا نال إد ف،ضام " ل لظ،ك

ساتة    لم،ع وال ع في العاااما "نيلدلهي"ل وتلتز  طاسلاال الت سي ي طتاتة ا    الالستاتي  الم 

  قانم 2022ن،ع وال ع وااااالطك إل  اسلاال الذانع ط للل  ا   الالستااااتي  الي  يسااااتعمع

ك في ط ايا  ا    ط ظ، اتتي،اد الليايا  الالستتيذيا لتاليص الي لع طي  إنتا    2019"الهل "  يضا

الليايا  الالستاتيذيا والداقا اطتاتيعاطيا لمرا،و ا  إ ادع الت وي، فيهال ليي تلت  الهل  يلنياك  

 ن  الليايا  الالستتيذيا    لف     26للالي 

ل  ل   ك ، الالاني  اا،انا في العال ل ط ظ، اتاتة ا   كياس  2017"  ا  كيلياو اا س  "

 لف دوطس وتاا   ي.ااع إل   سطعا   لا    38الالستااتي ل لت.ااع  الطا انتهاك الاانل  إل  

 .ويرمع ال ظ، اتتة ا   و اتتي،اد  و ت.لي  األكياس الالستتيذيا
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للراةص اللال  كي  في العا     40 اتاتهسك األ اةاة ن  األكياس الالستاتيذيا لت.االى طمع ل

ك  95ط طك ن   ل2025 ا   ط للل    (35)كي  للرةص اللال  لاليا

ل هي األول  في لظ،  ااايا ا  الرااا،ب الالستاااتيذيال  كل اكما كانم ن يلا "فانذلف،" في 

"ل تايت  لظ، اتاتة ا   كلتاتاسيذاولظ، تلزي   كلاب الراا  وال اويا  الالستاتيذيا  وفي "

ل والتي تراااامع  اااايا ا  2021الملت ا  الالستااااتيذيا دا  اطتااااتعمال اللال  ط للل  ا  

 .المر،وطا ل والالاسي،ل و دوا  الملائ ل واألكلابل واألكياس الالستتيذيا

"   تات،الياكما  دى لظ، اتاتة ا  األكياس الالستاتيذيا في  كال، تالسالتي  ن  المتاج، في "

انةيا  اطتاتهسك اسجمالي للالسد ن  األكياس الالستاتيذيا طلساالا  ل إل  2017نلت.اف  ا  

80 %  

ا  ل  اتاتة ا  2017"  ا  الهل ل  يات.ا، ال ظ،  ل  ال ول المتا نال إد ف،ضام " ل لظ،ك

ساتة    لم،ع وال ع في العاااما "نيلدلهي"ل وتلتز  طاسلاال الت سي ي طتاتة ا    الالستاتي  الم 

  قانم 2022ن،ع وال ع وااااالطك إل  اسلاال الذانع ط للل  ا   الالستااااتي  الي  يسااااتعمع

ك في ط ايا  ا    ط ظ، اتتي،اد الليايا  الالستتيذيا لتاليص الي لع طي  إنتا    2019"الهل "  يضا

الليايا  الالستاتيذيا والداقا اطتاتيعاطيا لمرا،و ا  إ ادع الت وي، فيهال ليي تلت  الهل  يلنياك  

 ن  الليايا  الالستتيذيا    لف     26للالي 

ل  ل   ك ، الالاني  اا،انا في العال ل ط ظ، اتاتة ا   كياس  2017"  ا  كيلياو اا س  "

 لف دوطس وتاا   ي.ااع إل   سطعا   لا    38الالستااتي ل لت.ااع  الطا انتهاك الاانل  إل  

 .ويرمع ال ظ، اتتة ا   و اتتي،اد  و ت.لي  األكياس الالستتيذيا
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 ات والتوصياتاالستنتاج
 

  لال.الا يان  التدالياا  الع ي  في  اتاتة انهفي المتميزع للالستاتي   الة.اائص تااهمم

إط    هيا اطنترااس  دى إل     المعااا،ع لياتلا نلالي  ات  في الالستاتيذيا الملت ا  ودةلم

إليها كع  ا   ويضاااا لا في الم يد ياالالستااتيذن  الليايا  نليل      150 ك ، ن  ت،اك  

نلياس دوطس  ن،يذي    13العالميا ط لالي  تا س تذليتها اطقت.ااااديا   ل ليل ن 8نا ط ياع    

ك    الال ،يا ال ياعكض،س طييي للظ   لتلليا

الليايا  الالستاتيذيا و ،  التةلص نلهال و ث،ها  ل  اسنساا ل   ت،اك  نراذلا  ال ساتاا تلاولم

 وتوصلت إلى االستنتاجات التالية: الال،يا والال ،يالوالذائلا  ال يال وال ياع 

المتعاسا  ليها  ال.ااالس تل الليايا  الالستاااتيذيا في الالييا الال ،يا فاط  ل   ،ط تات.ااا  •

  لالمسااد ا  المائيا  ل  العائما الذالي،ع الالستااتيذيا والاد  الرااا ييا طالامانا الةاااااو 

ك " هي األةد،ل   " والتي تتلاج   ل   اااذع  لالهللاايا ال قياا ال زييا ولذ  تع   يضاااا

  الم ،دع العي اكترافها ط  يتعيسليي 

   نظما يلاجه الي  األكال، الت   نلها " العراااالائي" التةلُّصإداسع الليايا  و تاااالل يم ع  •

  السالليا الاليييا اللظ  إل  التسلع  ل  ق سع له فالالستتي  الليايا ل إداسع

ك ل نلا  المةتليا ن  الالستااتي   • نظ،اك لمميزا   يع  قدا  التعاليا  ك ، الادا ا  اتااتهسكا

وطتاااايما في ن ال الملاد الايائيال   تلياوتااااهللا الترااااذيع في   ااااذال نة  لةيا اللز 

 والملاولا  اللاعل تهللا في سه المر،وطا ل نما ي و 

سا  س يا كع دولا ليي ت،اها طعض  يةتلف تعانع ال ول ن  نيهل  الليايا  الالستاتيذا ل  •

ك ال ول  ك  اليا الليايا  ن   تل  تااع، نلاف  نااطع إتااتي،اد ل ف   اتااتع اد  وآة،ى  ل ل طيييا

    وإ ادع ت وي،هانةتلف دول العال  

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

للراةص اللال  كي  في العا     40 اتاتهسك األ اةاة ن  األكياس الالستاتيذيا لت.االى طمع ل

ك  95ط طك ن   ل2025 ا   ط للل    (35)كي  للرةص اللال  لاليا

ل هي األول  في لظ،  ااايا ا  الرااا،ب الالستاااتيذيال  كل اكما كانم ن يلا "فانذلف،" في 

"ل تايت  لظ، اتاتة ا   كلتاتاسيذاولظ، تلزي   كلاب الراا  وال اويا  الالستاتيذيا  وفي "

ل والتي تراااامع  اااايا ا  2021الملت ا  الالستااااتيذيا دا  اطتااااتعمال اللال  ط للل  ا  

 .المر،وطا ل والالاسي،ل و دوا  الملائ ل واألكلابل واألكياس الالستتيذيا

"   تات،الياكما  دى لظ، اتاتة ا  األكياس الالستاتيذيا في  كال، تالسالتي  ن  المتاج، في "

انةيا  اطتاتهسك اسجمالي للالسد ن  األكياس الالستاتيذيا طلساالا  ل إل  2017نلت.اف  ا  

80 %  

ا  ل  اتاتة ا  2017"  ا  الهل ل  يات.ا، ال ظ،  ل  ال ول المتا نال إد ف،ضام " ل لظ،ك

ساتة    لم،ع وال ع في العاااما "نيلدلهي"ل وتلتز  طاسلاال الت سي ي طتاتة ا    الالستاتي  الم 

  قانم 2022ن،ع وال ع وااااالطك إل  اسلاال الذانع ط للل  ا   الالستااااتي  الي  يسااااتعمع

ك في ط ايا  ا    ط ظ، اتتي،اد الليايا  الالستتيذيا لتاليص الي لع طي  إنتا    2019"الهل "  يضا

الليايا  الالستاتيذيا والداقا اطتاتيعاطيا لمرا،و ا  إ ادع الت وي، فيهال ليي تلت  الهل  يلنياك  

 ن  الليايا  الالستتيذيا    لف     26للالي 

ل  ل   ك ، الالاني  اا،انا في العال ل ط ظ، اتاتة ا   كياس  2017"  ا  كيلياو اا س  "

 لف دوطس وتاا   ي.ااع إل   سطعا   لا    38الالستااتي ل لت.ااع  الطا انتهاك الاانل  إل  

 .ويرمع ال ظ، اتتة ا   و اتتي،اد  و ت.لي  األكياس الالستتيذيا

 

()أوابكمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  ˇ

 

 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  لها

 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  اله

  والتةلص لالالستااااتيذياا الملاد جم  لملظلناا الذاافياا ا اآلليا  الا ول ن  ك ي، في تتلف، ط •

 ال ض،  ال يز في الالستتيذيا  الليايا  انتراس يزداد  ليل  ونتي ا لت وي،ها  إ ادع  و  لنلها

  و اجلا نل ا  اال م الالستتيذيا الليايا  إداسع نسألا فإ  هلا ون  الم يدال والالييا

هيه المرذلال والال ي    لللل طيييا واقت.اديا    ل  دساتا  د ن  دول العال   ل،ام   •

والمل ا التي  الهانان  األنلس  التلل ل ا ّ ن  لهاال و اااااال ام نلاضااااي  لماايا الاليياا وا

 لها اللاجعا سي اد ال للل  ال ولسع  ك ي، ن  ت 

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع تعتال،  مليا  ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  •

ااطلاا البي،  وت لا  اتااااتةا ا  الملت اا  ت وي،هالويمذ  ال ا  ن  اللياايا  ن  ةسل إ ادع 

  لستتة ا  ن ع  كياس الالستتي ل وإ ادع اتتة ا  األ يال المستعملا

 "ل يليه إ ادعReduce تاالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستاتيذيا هل التاليع "  فضاع •

 فد،  اتتةسة وإنتا  الداقا  "لRecycleالت وي، " "ل ث  إ ادعRuseاطتتة ا  "

ن  اتااتهسك الداقال وال ياظ  ل  الملاسد  المةتليا إل  التاليع إ ادع الت وي،ه ا  ،  ت  •

وال   ن    لالالستاتيذيا للليايا   المضاافا الايما وزيادع لالداليعيا طتاتة انها في المساتاالع

المللثاا  ل   نذالاا  الليااياا ل وال ا  ن  تلل  الهلال والميااهل وال ا  ن  انالعااثاا  الااازا  

 للالييا 
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 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  لها

 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  اله

  والتةلص لالالستااااتيذياا الملاد جم  لملظلناا الذاافياا ا اآلليا  الا ول ن  ك ي، في تتلف، ط •

 ال ض،  ال يز في الالستتيذيا  الليايا  انتراس يزداد  ليل  ونتي ا لت وي،ها  إ ادع  و  لنلها

  و اجلا نل ا  اال م الالستتيذيا الليايا  إداسع نسألا فإ  هلا ون  الم يدال والالييا

هيه المرذلال والال ي    لللل طيييا واقت.اديا    ل  دساتا  د ن  دول العال   ل،ام   •

والمل ا التي  الهانان  األنلس  التلل ل ا ّ ن  لهاال و اااااال ام نلاضااااي  لماايا الاليياا وا

 لها اللاجعا سي اد ال للل  ال ولسع  ك ي، ن  ت 

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع تعتال،  مليا  ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  •

ااطلاا البي،  وت لا  اتااااتةا ا  الملت اا  ت وي،هالويمذ  ال ا  ن  اللياايا  ن  ةسل إ ادع 

  لستتة ا  ن ع  كياس الالستتي ل وإ ادع اتتة ا  األ يال المستعملا

 "ل يليه إ ادعReduce تاالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستاتيذيا هل التاليع "  فضاع •

 فد،  اتتةسة وإنتا  الداقا  "لRecycleالت وي، " "ل ث  إ ادعRuseاطتتة ا  "

ن  اتااتهسك الداقال وال ياظ  ل  الملاسد  المةتليا إل  التاليع إ ادع الت وي،ه ا  ،  ت  •

وال   ن    لالالستاتيذيا للليايا   المضاافا الايما وزيادع لالداليعيا طتاتة انها في المساتاالع

المللثاا  ل   نذالاا  الليااياا ل وال ا  ن  تلل  الهلال والميااهل وال ا  ن  انالعااثاا  الااازا  

 للالييا 
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الةاا  ن  لياي   والالت،ول الداليعي الاااز طعا  ال اال اا الم،تالاا الليااياا  الالستااااتيذياا في تاأتي •

لدااقاا ن   ا ال يااز سنتاا  الم تلى ال ،اس  للدااقاال وتسااااتةا   تالياا  الت لاع ال ،اس 

 الليايا  الالستتيذيا ةااا في ن دا  تللي  الداقال وال.لا ا  ك ييا اطتتهسك للداقا 

ك ف،اا  الالستاتيذيا الليايا  ت وي، تلف،  مليا  إ ادع • تاا  ليي يمذ      لاتات ماسيا   ي ع ا

 ل ف،ادل   و   للمتتسا  تلالك  ل  و الذالي،عاال.اي،ع  و المتلتد ن  المر،و ا     د ا ليه

 تع  ن  اطتت ماسا  اآلنلا و 

لسااطا    نه يضا   " الت وي، ال ائ،   و نا يمذ     يدله  ليه "اطقت.ااداطقت.ااد يتميز  •

اطقت.ااد  ط ان  العلائ  الاليييا ن  ةسل ت، اي  اتاتة ا  الملاسد الداليعيا وطالتالي   العائ 

 .التاليع ن  نس  التلل 

ته ا إل  ت سااي  اللضاا   التيالعلميا  واططتذاسا  هلد والم اوط ل الع ي  ن  الهلاك  •

 طع   جي  طرذع تأثي،هاالالييي اللات     الليايا  الالستتيذيال ولذ  ل  يظه، 

 كما توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

ن  ن   والتةلص اط   للتعانعلترا،يعا  والالاني ل ووضا   ه اا ةاااا ال ضا،وسع إق،اس •

  لوانتا  الداقا نلها لوترااا ي  المسااات م،ي  في ن ال إ ادع الت وي، لالليايا  الالستاااتيذيا

    ن  نةا ،ها الوالتل يا الم تمعيا للمساهما في 

  التي تتالعها   د ن   اطتااتيادع ن  الةال،ا  والمالادسا  الساااطاا في ن ال ال   ن  الليايا •

دول العال  وةاااا دول اطت اد األوسوطيل س  اد ت.اميما   فضاع للملت ا  الالستاتيذيا  

طها ا زياادع  ا د ن،ا  اطتااااتةا ا  وإ اادع التا وي،ل وةيض نساااا  الملاد الضاااااسع في 

عل  وإنتا  نلت ا  لها الا سع  ل  الت ل الملت ا  الالستااتيذيال وزيادع المتانا  و ال.ااسطال

 الااطلا للتلييي  وبي،ها ن  الت اطي،

ن   أنها والتي اتتة ا  الالستتي ل  الت اسب والةال،ا  الساطاا في تياتا ض،وسع تر ي  •

  إل ا  فاس  كالي، ل.الى الالييا
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 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  لها

 لما المتا نال ال ول في كالي، طاهتما  الالستااتيذيا الليايا  ت وي، وإ ادع  إداسع  مليا ت ظ  •

 المهما  اطقت.اديا العلائ  ن  تع   نها كما الالييال  ل  الم افظا في سئيسي دوس ن  اله

  والتةلص لالالستااااتيذياا الملاد جم  لملظلناا الذاافياا ا اآلليا  الا ول ن  ك ي، في تتلف، ط •

 ال ض،  ال يز في الالستتيذيا  الليايا  انتراس يزداد  ليل  ونتي ا لت وي،ها  إ ادع  و  لنلها

  و اجلا نل ا  اال م الالستتيذيا الليايا  إداسع نسألا فإ  هلا ون  الم يدال والالييا

هيه المرذلال والال ي    لللل طيييا واقت.اديا    ل  دساتا  د ن  دول العال   ل،ام   •

والمل ا التي  الهانان  األنلس  التلل ل ا ّ ن  لهاال و اااااال ام نلاضااااي  لماايا الاليياا وا

 لها اللاجعا سي اد ال للل  ال ولسع  ك ي، ن  ت 

  الالستاتيذيال الليايا  سداسع تعتال،  مليا  ال   ن  الليايا  الالستاتيذيا  ل   تاهع الد،  •

ااطلاا البي،  وت لا  اتااااتةا ا  الملت اا  ت وي،هالويمذ  ال ا  ن  اللياايا  ن  ةسل إ ادع 

  لستتة ا  ن ع  كياس الالستتي ل وإ ادع اتتة ا  األ يال المستعملا

 "ل يليه إ ادعReduce تاالي  و ،  التةلص ن  الليايا  الالستاتيذيا هل التاليع "  فضاع •

 فد،  اتتةسة وإنتا  الداقا  "لRecycleالت وي، " "ل ث  إ ادعRuseاطتتة ا  "

ن  اتااتهسك الداقال وال ياظ  ل  الملاسد  المةتليا إل  التاليع إ ادع الت وي،ه ا  ،  ت  •

وال   ن    لالالستاتيذيا للليايا   المضاافا الايما وزيادع لالداليعيا طتاتة انها في المساتاالع

المللثاا  ل   نذالاا  الليااياا ل وال ا  ن  تلل  الهلال والميااهل وال ا  ن  انالعااثاا  الااازا  

 للالييا 
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  لنل  الليايا  الالستاتيذيال   ن   و التي تتةيها  و تةدط لها ال ول ل اطهتما  طاسج،الا  •

  تتدل  زيادع ال هلد وت  ي  الم اط  التي

 اادع تا وي،  نالتذ،ع س الياا وت  و ،  لي ااد لللل إطا ا يااتلجياه  نرااااداا الال اي العلمي س •

  الاااطاع للت لاعل  وإنتاا  الالستااااتيا  ال يل  الي،قاا  آكلاا الالستااااتيا لإنتاا  و  لالالستااااتيا 

لل ا  ن  اتااااتةا ا  الالستااااتيا    التي تها ا وبي،هاا ن  اططتذااسا  واألط اا  الدمللاا

والم يدا  التي تساااتا،    والااطا ل وال.ااا اس ل لالملترااا، طذ افا في نذالا  الليايا 

  لتت لعتللا   ليلا 
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  لنل  الليايا  الالستاتيذيال   ن   و التي تتةيها  و تةدط لها ال ول ل اطهتما  طاسج،الا  •

  تتدل  زيادع ال هلد وت  ي  الم اط  التي

 اادع تا وي،  نالتذ،ع س الياا وت  و ،  لي ااد لللل إطا ا يااتلجياه  نرااااداا الال اي العلمي س •

  الاااطاع للت لاعل  وإنتاا  الالستااااتيا  ال يل  الي،قاا  آكلاا الالستااااتيا لإنتاا  و  لالالستااااتيا 

لل ا  ن  اتااااتةا ا  الالستااااتيا    التي تها ا وبي،هاا ن  اططتذااسا  واألط اا  الدمللاا

والم يدا  التي تساااتا،    والااطا ل وال.ااا اس ل لالملترااا، طذ افا في نذالا  الليايا 

  لتت لعتللا   ليلا 
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 المصطلحات الفنيةقائمة 
 

 الم.دلى التع،يف
  و ن.دل ا  ثس  والاللليم،ا  والالستتي ل الل ائ ل •

 العا ل نظه،ها في المتراطها الملاد ن  لعائلا تع،ييا 
 ونذلناتها  ت،كيالها ليي ن  تةتلف ولذلها

 جزييا  ن  تتذل  التي للملاد تسميا هل ل يلا ن.دلى •
  و  طالتسةي ل للترذيع طالااطليا وتتميز وكالي،عل ااي،ع
 لسنضاا ل وقاطليتها طليلنتها وتتميز كليهمال  و طالضاط
 والس    وال ليل

 وهي "لPlastic" لذلما الت،جما فهل  الالستتي   نا   •
 إن ليزيا  تسميا

 التي  الملاد تعلي "Polymers" الاللليم،ا  طيلما   •
 تع،ا  ااي،ع  طلائيا  ول ا   ن   كالي، ن     د  ن   تتذل 

 "Monomer" طالملنلن،

 والالستتي ل الل ائ ل •
 "Plastic"         والاللليم،ا 

 ن  فيا    ن  طلائيا" ول ع  و جز ل"     الاسع •
 ن  يتيا ع    يمذ   ضل ل نعظمها الم،كالا ل
 طلليم،ا     و   ج كال  كالي،ع  جزييا   لتذلي    ة،ى  جزييا 

 "Monomer" الملنلن، •

 الالا   اله   و   نتداي،عل  بي،   ضليا  نلاد  ن   نذلنا  نلاد •
  لما  ن  نتالللسع بي، نةاليط ن  تتذل  والتي

  ،يه    نالا ،ع  ليها ال .لل ويت  ك،طلكسيليا
 الالسيدا  ال زييا  طاللم،ع ت ضي،ها

 كيميائيا  مليا  ةسل ن  تلت  ولزجا تميذا نادع •
 ال.لا ا  في لستتة ا 

 

 " esinR" ال،اتل  •

 وا ادع  اه،ه ويمذ  طال ،اسع يلي  الي  الالستتي  هل   •
 و يل ا  اتتعمال األك ، هل اللل  وهيا ترذيلهل

 ال ،اس  الالستتي  •
   "Thermoplastic" 

 نلاد إل  ترذيله طع  الالستتي  ن  اللل  هيا يت لل •
 ترذيله  و  تلييله إ ادع يمذ  وط نل.ه،ع بي، نت.ل ع
 التسةي   إ ادع  ل 

 طال ،اسع  المت.ل  الالستتي  •
         "Thermoset" 
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  لنل  الليايا  الالستاتيذيال   ن   و التي تتةيها  و تةدط لها ال ول ل اطهتما  طاسج،الا  •

  تتدل  زيادع ال هلد وت  ي  الم اط  التي

 اادع تا وي،  نالتذ،ع س الياا وت  و ،  لي ااد لللل إطا ا يااتلجياه  نرااااداا الال اي العلمي س •

  الاااطاع للت لاعل  وإنتاا  الالستااااتيا  ال يل  الي،قاا  آكلاا الالستااااتيا لإنتاا  و  لالالستااااتيا 

لل ا  ن  اتااااتةا ا  الالستااااتيا    التي تها ا وبي،هاا ن  اططتذااسا  واألط اا  الدمللاا

والم يدا  التي تساااتا،    والااطا ل وال.ااا اس ل لالملترااا، طذ افا في نذالا  الليايا 

  لتت لعتللا   ليلا 
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 دمة ــ ق ـ م 

اللجنةة -تلبيةة للةدة ة الممةدمةة مم األمم المت)ةدة )إدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة  

لمنظمة األقطار العربية المصدرة  األمةةةةةةااة العامةةةةة االقتصادية ألوروبا(، شاركت  

لمجم ةة خبراء الغاز بلجنة األمم   ال ابعةات الدورة ةةةةةةةةةةةة في فعالي للبترول )أوابك(  

بنظام مشةةةةترال )االتصةةةةال المر ي    تم تنظيمهاوالتي    المت)دة االقتصةةةةادية ألوروبا،

أيل ل/سبتمبر    25-22( خالل الفترة  في جنيف ال)ض ر الشخصي بممر األمم المت)دة/

 .الذي جرى ااعماده خالل افس الفترة ضةمم فعاليات أسةب ا الطاقة الم ةتدامة  2020

في شةةةهر ر/ار/مارل الماضةةةي وتم  م ةةةبما   ااعمادها مم الممرر   كانيذكر أن الدورة 

 .19-جا )ة ك فيد  ااتشار  تأجيلها ب ب ظروف

شةةةارال فةةةي وإلةةةا جااةةةب مشةةةاركة األمااةةةة العامةةةة لمنظمةةةة أوابةةةك، 

مةةةم  بةةةاو ألورنة االقتصةةةادية ةةةةةةضاء فةةةي اللج ةةةةةةالةةةدول األة   لةةةةةةاالجتمةةةاا مم  

والنةةروي  وألماايةةا وإيطاليةةا وس ي ةةرا وفرا ةةا وإسةةباايا  ال اليةةات المت)ةةدةبيةةنهم 

مم لةةيم  إلةةا ، باإلضةةافةوالنم ةةا وأ/ربيجةةان وكرواتيةةا والمك ةةيكوروسةةيا وكنةةدا 

ةةةدد مةةم المؤس ةةات    مم لةة و ، )المف ضةةية األوروبيةةة( االت)ةةاد األوروبةةي ةةةم

(، IGUاالت)ةةةاد الةةةدولي للغةةةاز ) مةةةم بينهةةةابيةةةة والدوليةةةة و والمنظمةةةات األور

منتجةةةي الةةةنف  ل واالت)ةةةاد الةةةدولي (،GECFومنتةةةدى الةةةدول المصةةةدرة للغةةةاز)

(، ومجم ةةةةةةةة م ةةةةةةت ردي الغةةةةةةاز الطبيعةةةةةةي الم ةةةةةةال IOGPوالغةةةةةةاز )

(GIIGNL)، ( ومنظمةةةة الهيةةةدروجيم فةةةي أوروبةةةاEurope 2H ،) والمبةةةادرة

، (Gieومؤس ةةةةة البنيةةةةة الت)تيةةةةة فةةةةي أوروبةةةةا )(، GMIالعالميةةةةة للمي ةةةةان )

وقةةد م ةةم األمااةةة العامةةة لمنظمةةة أوابةةك  .مباإلضةةافة إلةةا مراكةةة ب) يةةة وأكةةاديميي 

، خبيةةةر عةةةناةات المهنددددا/لاحا د مدددد مبدددد الم  ددد  فعاليةةةات الةةةدورة، فةةةي

 .غازية بإدارة الشؤون الفنية
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 أيام و/لك ةلا الن)  التالي:  ةالدورة ةلا مدار ثالث استمرت فعاليات 

، واةتمةاد  : وقةد خصةةةةت الفتتةاي فعةاليةات الةدورةسددددبتمبرأيلول/  22يوم   •

لمدة  مجم ةة خبراء الغاز مجلس أمناءل  المرشة)يم اسةماء  وإةالن،  األجندة

  )خط ة إجرا يةة معتةادة تخت فعةاليةات الةدورة ال)ةاليةة    اختتةامتبةدأ مم  ةةاميم  

 .(التابعة لألمم المت)دة  اللجنة االقتصادية ألوروباب  الدول األةضاء

إزالة    بعن ان "  ةمم  ورشةةةةة وقد خصةةةةت لعمد:  سددددبتمبرأيلول/  23يوم   •

 ."الكرب ن ةبر المؤازرة بيم الكهرباء المتجددة والغاز الطبيعي

إةالن إسةةماء الفا ةيم بمجلس األمناء    تضةةمموقد    :سددبتمبرأيلول/  25يوم   •

 الدورة  وت)ديد م ةد،  اتمناقشةةةةة االسةةةةتنتاجات والت عةةةةي ، و لمدة ةاميم

 .المادمة

 لالجتماع  الجلسة االفتتاحية  

 
،  مدير إدارة الطاقة الم ةةتدامة باألمم المت)دة  ،السددديد/سدددسور فوسدددترافتتح  

  إلا أن ااعماد هذا االجتماا   وأشاربالمشاركيم.   رحب فيهاكلمة    بإلماءفعاليات الدورة،  

يكت ةةب زخما  إضةةافيا  ب ةةبب الغم   الذي يكتنف م ةةتمبم الطلب    في هذا الت قيت
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كما    .19-ةلا الطاقة ب ةبب تراج  النشةاا االقتصةادي الناجم ةم ااتشةار جا )ة ك فيد

عةةةة)ا  شةةةةدد ةلا أهمية االجتماا كمنصةةةةة ةالمية للتباحش والنمات بيم مختلف أ

المصةل)ة ح ل ال ةياسةات التي تتعلق بمطاا الطاقة بشةكم ةام وقطاا الغاز ةلا ا)   

 بغية ت)ميق م تمبم م تدام للطاقة.  ،خاص

، ر يس مجم ةة خبراء  السدديد/فرايسدديسددسو لو   فلو ثم أةطا الكلمة إلا 

المنظمةات  الغةاز في األمم المت)ةدة، الةذي أثنا بةدوره ةلا حرص الخبراء   ومم لي 

ومم لي الةدول األةضةةةةاء ةلا ،  ال)ك ميةة وغير ال)ك ميةة  لمؤسةةةة ةةةةات الةدوليةةوا

والتباحش وتبادل وجهات النظر ح ل أبرز تط رات عةناةة   ،المشةاركة في االجتماا

 وةالميا .  أوروبيا  الغاز الطبيعي  

سةةتك ن مختصةةرة جدا  ةما  في دورته ال)الية  أن أجندة االجتمااإلا وقد لفت 

كان متبعا  في االجتماةات ال ةابمة ب ةبب الظروف االسةت نا ية التي ت ةببت فيها جا )ة  

ةلا تأجيم المناقشات    أةضاء المكتبأفاد بأاه تمت الم افمة مم قبم  . حيش  19-ك فيد

ثالث ةناعةةر مم ضةةمم الم)اور الر ي ةةية التي كان مم المفتر  أن يشةةملها  في

 وهي:  إلا الدورة الممبلة،  االجتماا
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اسةةةتعرا  أسةةةماء المرشةةة)يم مم  ، تم  (1-)مرفقأجندة االجتماا  إقرار   بعد

الم ةةؤول ةم   األمناء  الدول األةضةةاء باللجنة االقتصةةادية األوروبية لعضةة ية مكتب

)مم    بةدأ ف ر ااتهةاء فعةاليةات االجتمةااأةمةال مجم ةةة خبراء الغةاز لفترة سةةةةنتيم ت 

تم ت)ديدها    ، وهي خط ة إجرا ية(2022إلا أيل ل/سةةةةبتمبر    2020أيل ل/سةةةةبتمبر  

 مم قبم اللجنة المنظمة لالجتماا.  م بما

جلـسة ققاـيية حوإ ازالة البربوع عبر المزازرة بيا الببرباء  

 المتجددة والغاز الطبيعي

  الرامية ا) ال ةياسةات األوروبية    السةتعرا   كاممصةصةت الجل ةة بشةكم  خ  

( في دول االت)ةاد األوروبي  Carbon Neutralityت)ييةد أو تعةادل الكرب ن )  ت)ميق

الهيدروجيم م ةةتمبال  كمصةةدر متجدد  لعبه  ي ، والدور الذي يمكم أن 2050ب)ل ل ةام 

ري  للغةاز لتك ن بم ةابةة العم د الفم المةا مةةت ةةةةخير البنيةة الت)تيةة    وكيف يمكمللطةاقةة، 

 .في الم تمبم  لنظام ااقة منخفض الكرب ن

، م ةةاةد ر يس وحدة  Yolanda Garciaال ةةيدة/   ،ترأل الجل ةةة النماشةةية

تن ةيق االسةتراتيجيات وال ةياسةات بالمف ضةية األوروبية، وبمشةاركة أربعة مت)دثيم  

 :هم  رفيعة الم ت ى  ةم هيئات أوروبية

 .، مدير شؤون التنظيم بالمف ضية األوروبيةAbel Enrique ال يد/ •

 .أوروبا في  الهيدروجيم  منظمة  مم م ،Constantine Levoyannis ال يد/ •

، مم م النم ةةةا في اللجنة االقتصةةةادية األوروبية،  Florian Marko ال ةةةيد/ •

 .وم اةد ر يس مجم ةة خبراء الغاز في األمم المت)دة

 .النروي  ،Nel Hydrogenشركة  مم م  ،  Bjørn Simonsen ال يد/ •
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االتفاقيةةةة الخضةةةراء األوروبيةةةة  تةةةم اسةةةتعرا  ،الجل ةةةةفةةةي م ةةةتهم 

(European Green Deal (، التةةي أعةةدرها االت)ةةاد األوروبةةي فةةي كةةاا ن

تتضةةمم حيةةش تمةةت اإلشةةارة إلةةا أاهةةا . 2019األول/دي ةةمبر مةةم العةةام الماضةةي 

 دول االت)ةةاد األوروبةةيت)ييةةد أو تعةةادل الكربةة ن فةةي  واضةةو وهةة  اهةةا ي  هةةدف

لت)ميةةق التنميةةةة الم ةةتدامة داخةةةم وهةةةي تعةةد خطةةةة شةةاملة  .2050ب)لةة ل ةةةام 

دول االت)ةةةاد األوروبةةةي وبم ابةةةة دليةةةم استرشةةةادي ي ضةةةو كيفيةةةة الت)ةةة ل إلةةةا 

   .مةدهر، وشامم اجتماةي ا، وم تدام بيئي ااقتصاد 

 (1-)الشكم في النماا التالية:  يمكم تلخيصهاتضم االتفاقية ةدة ةناعر 

 .2050 وةام 2030 لعام  بالمناخ الخاعة  األوروبي االت)اد أهداف  سمفرف   •

 .معم لة بأسعار  ورمنة  اظيفة ااقة  ت فير •

 .تعبئة الصناةة لت)ميق اقتصاد اظيف ودا ري •

 .البناء واإلعالي بإدارة فعالة للم ارد •

 .بتلك التغيرات سلبا    ، وت)ميق العدالة لمم سيتأثراالاتمالية  المرحلةتم يم   •

 ./كية وم تدامةاإلسراا باالاتمال إلا منظ مة امم   •

 .خلق اظام غذا ي ةادل وع)ي وعديق للبيئة •

 .هدف ام ي للمضاء ةلا التل ث ألجم بيئة خالية مم ال م م •

 ، وال)فاظ ةلا التن ا البيئي.النظام البيئي  حماية •
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        European Climate Target Plan 2030الخ ة األل لبية المستهدفة للمن خ  

، التي أةلنتهةا  2030ثم تم التطرق إلا الخطةة األوروبيةة الم ةةةةتهةدفةة للمنةاخ  

 تم اةتماد  وفيها.  2020منتصةف أيل ل/سةبتمبر مم العام الجاري   األوروبية  المف ضةية

بةدول    لتخفيض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري  (ملةم قةاا ايةا  )  عةةةةةارمةا  هةدفةا   

)بلغ    1990مماراة بم ةت يات ةام   2030% ب)ل ل ةام 55بمعدل    االت)اد األوروبي

ملي ن ام مكةاف  مم ثةااي    4912إجمةالي اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري ا)   

وفعالة اتخا/ إجراءات جادة   وه  األمر الذي سةيتطلب  (1990أك ةيد الكرب ن في ةام 

في كافة المطاةات االقتصةادية. وتعتةم المف ضةية إعةدار خطة شةاملة ومفصةلة بشةأن 

  م  الدول األوروبية   كافة االقتراحاتمناقشةةةةة بعد    كيفية ت)ميق هذا الهدف الصةةةةارم

 . 2021حةيران/ي اي     شهر  ب)ل ل  واةتمادها

 : ا تف قية الخضراء األل لبية1-الشسا
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 2030األل لبية المستهدفة للمن خ  ف  الخ ة  ق  ع ال  قة  مس همة

ي ةاهم قطاا الطاقة بالنصةيب األكبر مم اابعاثات غازات االحتبال ال)راري 

الكرب ن مم هذا المطاا سةةي ةةاهم في   اةاوبالتالي فإن   داخم دول االت)اد األوروبي.

 وتتلخت األهداف الر ي ةةةةية المتعلمة بالطاقة فيت)ميق تخفيض ضةةةةخم لالابعاثات.  

 في النماا التالية: 2030للمناخ  الخطة األوروبية الم تهدفة 

  سةتتراج    الم ال  سةبيم علاف  حاد،  بشةكم  األحف ري  ال ق د ةلا  االةتماد  تمليم (1

 .2015  بعام مماراة 2030 ةام  ب)ل ل %70  بن)   الف)م  ةحص

 ةام  ب)ل ل %55  بن ةةبة  الكهرباء  وقطاا ال ةةكني المطاا  مم  االابعاثات  تمليم (2

  الطاقة لمصةادر  ال ةري   اإلحالل  ةبر  و/لك  ،2015  بم ةت يات  مماراة  2030

م مك اةات  بي   تكةامةمت)ميق الو  الطةاقةة  كفةاءة  ورف   ،المطةاةةات  تلةك  في  المتجةددة

 .الطاقة  منظ مة

  %65 إلا  لتصةم  المتجددة  الطاقة مصةادر  مم  الكهرباء  ت ليد حصةة مضةاةفة (3

 .2030  ب)ل ل  الت ليد  مةي   مم

 ةام  ب)ل ل 24% إلا  النمةم  قطةاا  في  المتجةددة الطةاقة مصةةةةادر  حصةةةةة رف  (4

2030. 

  بةالمصةةةةةاا   والتبريةد  التةدفئةة  ةمليةاتتمليةم الكرب ن النةات  مم    ةلا  العمةم (5

في تلك   الم ةةتخدمة  المتجددة  الطاقة  مصةةادر  حصةةة و/لك ةبر رف   والمبااي

 .2030 ةام  ب)ل ل  أك ر أو  40% إلاالعمليات  

 الخدمة  مركبات  وباألخت النمم  قطاا  في  الهيدروجيم  اسةةةتخدام في  الت سةةة  (6

 م م المطاا الب)ري وقطاا الطيران.في بمية المطاةات و  ،الشاقة
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  م)دود   بشةكمكم  ول  حصةتها  ترتف  أن  المخط  فمم  ال)ي ية، للكتلة  بالن ةبة أما (7

 .2030 ةام  ب)ل ل

مصةادر الطاقة المتجددة ح ةب   فمم المخط  أن ت ةاهم،  2-الشةكم  وكما يبيم

بالنصةةيب األكبر مم إجمالي الطلب ةلا الطاقة،    للمناخ الم ةةتهدفة  األوروبية  الخطة

خاعةةةةة الف)م   بمية مصةةةةادر ال ق د األحف ري األخرى سةةةةتتراج  في الممابمبينما  

 .والنف 

 

ثةةم ال عةة ل إلةةا ، 2030المبينةةة أةةةاله ب)لةة ل ةةةام ولت)ميةةق األهةةداف 

، سةةةيتم العمةةةم 2050االت)ةةةاد األوروبةةةي ب)لةةة ل ةةةةام ت)ييةةةد الكربةةة ن فةةةي دول 

 (Energy System Integration, ESI) ةلةةةا تكامةةةم منظ مةةةة الطاقةةةة

ك حةةدة ويمصةةد بةةذلك التخطةةي  والتشةةغيم المتكامةةم لمنظ مةةة الطاقةةة  األوروبيةةة.

، والبنيةةةة الت)تيةةةة المختلفةةةة ك ااتهةةةا مةةةم مصةةةادر الطاقةةةةختلةةةف مبم واحةةةدة

             

     

     

              

                

  المصدر  حسب األوروبي  االتحاد دول في الطاقة على  الطلب توقعات:  2-الشكل 
 )الوحدة مليون طن نفط مكافئ( 2050 عام  بحلول
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ق يةةة فيمةةا بينهةةا إلدارة مةة ارد ةبةةر بنةةاء روابةة   ة و/لةةكالم ةةتهلكوالمطاةةةات 

 الكرب ن.  وخفض ا بة وتمليم هدر الطاقة  الطاقة بشكم فعال

  أو الكهربة   ت سةةي  اسةةتخدام الكهرباء العمم ةلاولت)ميق هذا التكامم، سةةيتم  

(Electrificationفي كةافةة قطةاةةات االقتصةةةةاد )   ب)يةش تك ن الكهربةاء المصةةةةدر

الر ي ةي للطاقة م م الت سة  في اسةتخدام ال ةيارات الكهربا ية في قطاا النمم وتمليم  

 لبناء  اسةتخدام ال ةيارات العاملة بال ق د األحف ري. كما سةيتطلب /لك أيضةا التخطي 

بدال   ،  3-بالشةكم( كما ه  مبيم  Circular Energy Systemمنظ مة ااقة دا رية )

المنظ مة ال)الية التي تعد خطية ترب  مصةةادر الطاقة بالمطاةات الم ةةتهلكة في   مم

مما يت ةبب في ااخفا   بشةكم أفمي أو دا ري  غير متصةلة فيما بينها   سةالسةم رأسةية

 .الطاقة المهدرةوزيادة    كفاءة المنظ مة ككم

 

        European Hydrogen Strategy هيد لجينلل  األل لبية  ستراتيجيةا 

                               
                                                     

                                            
                                                      

: تحول منظومة الطاقة األوروبية إلى منظومة دائرية متكاملة مستقبالً لتحل 3-الشكل  
رير محل المنظومة الخطية الحالية
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فمةد تطرقةت النمةاشةةةةات إلا ال ضةةةة  الراهم إلاتةا     أمةا جةااةب الهيةدروجيم،

ي ةةةةاهم فيةه م ةةةةتمبال  في اظةام اةاقةة خةالي مم    أن  الهيةدروجيم والةدور الةذي يمكم

والمطاا ال ةةةكني  النمم  قطاا  في  ك ق د  الهيدروجيم اسةةةتخدام  يمكم، حيش  الكرب ن

 قا م  مجتم   مم  ر ي ةةي  جةءبالنهاية  ليك ن   ،الطاقة  ت ليدقطاا  و  الصةةناةيوالمطاا  

 المتكاملة. الخدمات  ةلا

 إاتا   ، بم ةلا العكس فمد تمأمرا  جديدا  إاتا  واسةةةتخدام الهيدروجيم  يعد  وال  

إال أن تناول م ضةةة ا    .ةديدة  ل ةةةن ات  ضةةةخمة  بكميات  واسةةةتخدامه  الهيدروجيم

  زخما    اكت ةبتمصةدر للطاقة" ه  قضةية حدي ة  ك"اسةتخدامه   الهيدروجيم مم منظ ر

 لةذلةك  حر،  كعنصةةةةر  الطبيعةة  في  الهيةدروجيم  ي جةد  الو .  متةايةدا  في اوواةة األخيرة

 خام  كمادة  اسةةتخدامه أو   حرارة أو   كهرباء إلا  ت) يله  قبم  وتخةينه  وامله  إاتاجه  يجب

 .الصناةة في

 الغةةاز مةةم الهيةةدروجيم مةةم %95 حةة الي إاتةةا  يةةتم ،فةةي ال قةةت ال)اضةةر

، وهةةةة  مةةةةا يطلةةةةق ةليةةةةه اسةةةةم األخةةةةرى الهيةةةةدروكرب ااتبعةةةةض و  الطبيعةةةةي

 اابعاثةةاتإاتاجةةه  أثنةةاءحيةةش ينةةت   (Grey Hydrogen) الرمةةاديالهيةةدروجيم 

مةةةم ثةةةااي أك ةةةيد الكربةةة ن. وي ةةةتخدم اإلاتةةةا  ال)ةةةالي مةةةم الهيةةةدروجيم فةةةي 

   ، وفي مصافي التكرير.بشكم أساسي  عناةة األسمدة والكيماويات

وللتخلت مم االابعةاثةات النةاتجةة أثنةاء إاتةا  الهيةدروجيم مم الغةاز الطبيعي،  

ال)ةالةة    ويطلق ةليةه في هةذه  (CCS)  يمكم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد واحتجةاز الكرب ن

الت)ليم الكهربا ي  الهيدروجيم األزرق". كما يمكم إاتا  الهيدروجيم مم ةملية "اسم  

متجددة  ااقة م لدة مم مصةادر  في تلك العملية    الم ةتخدمةللماء، وإ/ا كاات الكهرباء 

".  أخضةةرهيدروجيم   كالرياي والطاقة الشةةم ةةية، فيعد الهيدروجيم في تلك ال)الة "

للهيةدروجيم،   الف)م،   "الهيةدروجيم األسةةةة د"ومم األا اا األخرى  الةذي ينت  مم 
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ق يةةة فيمةةا بينهةةا إلدارة مةة ارد ةبةةر بنةةاء روابةة   ة و/لةةكالم ةةتهلكوالمطاةةةات 

 الكرب ن.  وخفض ا بة وتمليم هدر الطاقة  الطاقة بشكم فعال

  أو الكهربة   ت سةةي  اسةةتخدام الكهرباء العمم ةلاولت)ميق هذا التكامم، سةةيتم  

(Electrificationفي كةافةة قطةاةةات االقتصةةةةاد )   ب)يةش تك ن الكهربةاء المصةةةةدر

الر ي ةي للطاقة م م الت سة  في اسةتخدام ال ةيارات الكهربا ية في قطاا النمم وتمليم  

 لبناء  اسةتخدام ال ةيارات العاملة بال ق د األحف ري. كما سةيتطلب /لك أيضةا التخطي 

بدال   ،  3-بالشةكم( كما ه  مبيم  Circular Energy Systemمنظ مة ااقة دا رية )

المنظ مة ال)الية التي تعد خطية ترب  مصةةادر الطاقة بالمطاةات الم ةةتهلكة في   مم

مما يت ةبب في ااخفا   بشةكم أفمي أو دا ري  غير متصةلة فيما بينها   سةالسةم رأسةية

 .الطاقة المهدرةوزيادة    كفاءة المنظ مة ككم

 

        European Hydrogen Strategy هيد لجينلل  األل لبية  ستراتيجيةا 

                               
                                                     

                                            
                                                      

: تحول منظومة الطاقة األوروبية إلى منظومة دائرية متكاملة مستقبالً لتحل 3-الشكل  
 محل المنظومة الخطية الحالية
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الةذي ينت  ب اسةةةةطةة الكهربةاء الم لةدة مم م)طةات الطةاقة    "والهيةدروجيم األعةةةةفر"

 .الهيدروجيم سالفة الذكرالمختلفة مم    ا اااأل،  4-الشكم  يلخت  . و الن وية

 

 

 

مم الدول األةضةةةاء في لجنة األمم المت)دة االقتصةةةادية   ةدد كبيراةتمد  وقد  

في م ةةةتمبم اظام    الهيدروجيمح ل دور  اسةةةتراتيجيات    في اوواة األخيرة،  ألوروبا

الكرب ن الةةدول،  اةةاقةةة منخفض  مم  رخر  ةةةددا   هنةةاال  أن  اإلةةةداد   كمةةا  في ا ر 

 الهيدروجيم.الستراتيجيات ح ل م تمبم  

، اشةةةةر معهد سةةةةك لك ف للعل م والتكن ل جيا في 2019ي اي     حةيران/  فيف

"  يحو تنمية منخفضدة السربو   مسد    -اقتصد ل الهيد لجين م سةك  دراسةة بعن ان "

كيفية دم  تكن ل جيا الهيدروجيم في اظام الطاقة الروسةةةةي واسةةةةتراتيجيات    تناولت

 التنمية منخفضة الكرب ن.

•••• الرماديالهيدروجين 

••••
الهيدروجين األزرق

••••
الهيدروجين األخضر

•••• الهيدروجين األسود

••••
الهيدروجين األصفر

  ص   إ    هأ   ع                : 4-  ش   

رير
قا
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إسددددتراتيجيدة  ، اشةةةةرت وزارة الطةاقةة األمريكيةة "2020ي لي   تم ز/في  و 

إسةتراتيجية لت ةري    ة" التي تمدم خطتمسين اقتصد ل منخف  السربو  -الهيد لجين  

 لهيدروجيم.الب)ش والتط ير واشر تكن ل جيا ا

اسةةةتراتيجيتها ح ل الهيدروجيم في ةم   المف ضةةةية األوروبية  كشةةةفت  كما 

الجةةاري   العةةام  رؤيتهةةا    ،2020منتصةةةةف  تتلخت  إاتةةا  والتي  في  الت سةةةة   في 

وخلق سةةةة ق تجاري للهيدروجيم في   (األخضةةةةر)الهيدروجيم    المتجددالهيدروجيم  

 .أوروبا

ةلا   في المرحلةة االاتمةاليةةمم الم ةةةةتهةدف    ،بيةةو األور  ووفمةا لالسةةةةتراتيجيةة

  ، أن يتم الت سةةةة  في إاتةا  الهيةدروجيم منخفض الكرب ن المةدى المريةب والمت سةةةة 

  وتخةيم   )المنت  مم الهيةدروكرب اةات م  تمنيةة اعةةةةطيةاد  "الهيةدروجيم األزرق"

.  الهيةدروجيم المةا م ةلا الهيةدروكرب اةات   ال)ةالي مم  اتةا اإللي)ةم م)ةم  الكرب ن(  

في   للهيةدروجيم  واةةد  سةةةة ق تجةاري  وخلقك بغيةة العمةم ةلا تمليةم االابعةاثةات،  و/لة 

اختراق  دةم اتخةا/ إجراءات لة  ةلااالاتمةاليةة  . كمةا سةةةةتنط ي تلةك المرحلةة الم ةةةةتمبةم

ةبر    و/لةك  الكهربةاء م ةم قطةاا النمةم  قطةاا  قطةاةةات أخرى غيرةةدة  في    الهيةدروجيم

  الجماةي، وال ةةةةكك ال)ديدية، والممط رات، ت سةةةةي  اسةةةةتخدامه في حافالت النمم  

. أمةا ةلا المةدى اسةةةةتخةدامةه في إاتةا  المبيةدات ال)شةةةةريةةةبر  والمطةاا الصةةةةنةاةي  

)المنت  بشةكم ر ي ةي مم ااقة   الت سة  في إاتا  الهيدروجيم المتجدد  الط يم، ف ةيتم

و/لةك ةلا اطةاق تجةاري واسةةةة  بعةد بل ل التكن ل جيةا    الريةاي والطةاقةة الشةةةةم ةةةةيةة(

 نض   المطل  .لل

فمةةد وضةةعت المف ضةةية األوروبيةةة أهةةدافا  واضةة)ة  ،5-الشةةكميبةةيم وكمةةا 

ضةةةمم  الهيةةةدروجيم فةةةي اسةةةتخدامالتةةةدريجي  للت سةةة بفتةةةرات زمنيةةةة  المعةةةالم

 : المرحلةةة األولةةيوالتةةي سةةتتم ةلةةا ثةةالث مراحةةم ،منظ مةةة الطاقةةة األوروبيةةة
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(، 2030-2024)خةةةالل الفتةةةرة (، المرحلةةةة ال اايةةةة 2024-2020) خةةةالل الفتةةةرة

لل عةةة ل إلةةةا سةةة ق تجةةةاري  (2050-2030)خةةةالل الفتةةةرة  والمرحلةةةة ال ال ةةةة

 للهيدروجيم.

 

 

ح ل    بةاألمم المت)ةدة، مةذكرةإدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة    أةةدتومم جةاابهةا، فمةد  

عةةةةنةاةةة   فيهةاتةدة     "ددا مبتسر لتحييدد السربو   -الهيدد لجين"  الهيةدروجيم بعن ان

الغةاز إلا تعةديةم وإةةادة ت ظيف البنيةة الت)تيةة للغةاز ال)ةاليةة، ودةم تط ير المبةاد   

تن ةيق الل ا و والمعايير  و   لجنة األمم المت)دة االقتصةادية ألوروباالخاعةة ب   الت جيهية

 الهيدروجيم.و الم حدة والتعاريف والم اةد الفنية التي ت)كم مة  الغاز الطبيعي  

في اللجنة   للدول األةضةةةةاءة إلا جملة مم الت عةةةةيات  وقد خلصةةةةت المذكر

 :أبرزها  االقتصادية األوروبية

 الخاعة بالهيدروجيم. • ت حيد المصطل)ات

1

2

3

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

         

         

         

:                       ض                ص             5-  ش      
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تط ير أجهةة الت)ليم الكهربا ي الم تخدمة في إاتا  الهيدروجيم،  اإلسراا ب •  

 .تطبيمها ةلا اطاق واس ودةم  

إجراء اإلعةةةةالحةات الالزمةة   ةبر  ا)  الهيةدروجيم  "التغيير  ةمليةة"  ةي ت)ف•  

 .لل  ق

في   )ألابك(  األق    ال ربية المصددد ة للبترلل  منظمة  ممثا شدد  ، أمم جاابه

بم ضةةةة ا الهيةدروجيم، وأاهةا بصةةةةدد متةايةدة  ت لي أهميةة  المنظمةة    إلا أنمةداخلتةه  

. حيش  دور الهيدروجيم في ةملية ااتمال الطاقةإعةدار دراسةة فنية متخصةصةة ح ل  

المصةةةةةدر الر ي ةةةةي لااتةا  العةالمي مم  يعةد  الغةاز الطبيعي  تم اإلشةةةةةارة إلا أن  

حيش    المصةادر األخرى.  األقم مماراة بباقي    تعدالهيدروجيم في ال قت ال)الي بتكلفة  

ي رو لكم كجم، بينما تصةةةم   1.5لفة إاتا  الهيدروجيم مم الغاز الطبيعي إلا تبلغ تك

ي رو لكةم كجم، أي ثالثة أضةةةةعةاف  5-3.5التكلفةة في حالة الهيةدروجيم األزرق إلا 

 وحده.  تكلفة استخدام الغاز الطبيعي

وإ/ا مةا تم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد وتخةيم الكرب ن للتخلت مم االابعةاثةات  

النةاتجةة أثنةاء إاتةا  الهيةدروجيم مم الغةاز، ف ةةةةتظةم التكلفةة أقةم أيضةةةةا  إ/ا مةا تمةت  

الذي تصةةةم    المعتمد ةلا مصةةةادر الطاقة المتجددة  األخضةةةرالمماراة بالهيدروجيم  

سةةةةيلبي /لك متطلبات االسةةةةتراتيجية  ، و ي رو لكم كجم 6تكلفته إاتاجه إلا أةلا مم  

. وال شةةةةةك أن األوروبيةة الراميةة ا)  خفض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال)راري

  إضةافية  ميةة تناف ةية لهااخفا  أسةعار الغاز في ضة ء ال فرة ال)الية مم اإلمدادات 

أن استمرار تط ير تمنية اعطياد وتخةيم الكرب ن    كماللهيدروجيم المنت  مم الغاز. 

بناء سة ق تجاري للهيدروجيم بأسةعار   ، ويدف  ا)  ي ةهم أيضةا  في خفض تكلفتها قد

 تناف ية.
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م)طات    فمد تطرقت الجل ةة النماشةية إلا أهمية المؤازرة بيمفي سةياق رخر،  

يتراج  فيهةا إاتةا  الكهربةاء مم  لتغطيةة الفترات التي    الطةاقةة المتجةددةو الغةاز الطبيعي  

المضةية  وتعد تلكااخفا  حركة الرياي أو غيا  ضة ء الشةمس.  اتيجة  تلك المصةادر  

األهمية م ةةتمبال  حيش سةةتشةةهد مصةةادر الطاقة المتجددة ام ا  كبيرا    مم المضةةايا /ات

خالل ال ةةةةن ات الممبلةة وسةةةةيةداد االةتمةاد ةليهةا في تلبيةة الطلةب ةلا الكهربةاء،  

أي اضةةطرا  قد ي)دث لمنظ مة الطاقة.    لتالشةةي  التخطي  م ةةبما    وبالتالي فال بد مم

تشةةةهد  سةةة ي  ال ةةةياسةةةات الجديدة،  سةةةينارح ةةةب  ت قعات وكالة الطاقة الدولية ل ف فما  

ال ةةن ات الممبلة ام ا  في إجمالي المدرات المركبة لم)طات الطاقة الشةةم ةةية وااقة 

البد فوبالتالي،   .6-الشكماألسرا مماراة بباقي المصادر األخرى كما يبيم    يعد  الرياي

مصةدر للطاقة يك ن بم ابة داةم للمنظ مة ويغطي أي اضةطرا  قد ي)دث.  مم ت فير  

بالمرواة العالية في التشةغيم وسةرةة دخ لها    الطبيعي  تتمية الم)طات العاملة بالغازو 

ه  أقم أا اا ال ق د الطبيعي  في الخدمة، ةالوة ةلا ارتفاا كفاءة تشةةةةغيلها. والغاز 

األم ةم لمصةةةةادر الطةاقةة   الةداةماألحف ري تل ي ةا  للبيئةة، وهةذه المةايةا تجعةم مم الغةاز 

 االستغالل األم م للبنية الت)تية للغاز م تمبال .  المتجددة وه  ما ي)مق

 

 

2040       ء        ص     ى ع                      ع                 :6-  ش      

 الغاز الطبيعي  الفحم

 طاقة الرياح

 الطاقة الشمسية 

 النفط الطاقة النووية 
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 لالجتماع  الختاميةالجلسة 
مجلةةةس أمنةةةاء ل المرشةةة)يمتةةةم اةتمةةةاد أسةةةماء  ي ختةةةام االجتمةةةاا،فةةة  

ةةةدد مةةم االسةةتنتاجات  أقةةر الخبةةراء كمةةامجم ةةةة خبةةراء الغةةاز لمةةدة ةةةاميم. 

 :أبرزها ما يليوالت عيات  

 الغةةةاز )ومجةةةال ةمةةةم مجم ةةةةة خبةةةراء الغةةةاز مصةةةطلو ت سةةةي  مفهةةة م ✓

بةةم أيضةةا  الغةةازات  ف) ةةب ( ليشةةمم لةةيس الغةةاز الطبيعةةيبةةاألمم المت)ةةدة

والغةةازات  )م ةةم الهيةةدروجيم( منخفضةةة الكربةة ن، ومنةوةةةة الكرب اةةات

 المتجددة )م م الغاز ال)ي ي(.

ترحيةةب فريةةق الخبةةراء بتةة فير التعةةاون الةةدولي الةةذي مةةم شةةأاه زيةةادة  ✓

الةة ةي وقبةة ل الةةرأي العةةام بةةدور الهيةةدروجيم، بغيةةة ت ةةري  االاتمةةال إلةةا 

هيةةةدروجيم داخةةةم دول اللجنةةةة االقتصةةةادية م ةةةتمبم م ةةةتدام القتصةةةاد ال

 األوروبية وخارجها.

يمكةةم للغةةاز الطبيعةةي أن ي ةةاهم بفعاليةةة فةةي دةةةم الجهةة د الدوليةةة ا)ةة   ✓

ت)ميةةق أهةةداف األمةةم المت)ةةدة للتنميةةة الم ةةتدامة و/لةةك ةبةةر الت سةة  فةةي 

اسةةةتخدامه فةةةي كافةةةة المطاةةةةات، وبةةةاألخت قطةةةاا النمةةةم وقطةةةاا ت ليةةةد 

حيةةش يعةةد الغةةاز بةةديال  اقتصةةاديا  وأقةةم تل ي ةةا  للبيئةةة مماراةةة  ،الكهربةةاء

 .)الف)م( وال ق د الصلب )زيت ال ق د( بال ق د ال ا م

بةةيم الكهربةةاء المتجةةددة والغةةاز يمكةةم ت)ميمهةةا  ةالتأكيةةد ةلةةا أن المةةؤازر ✓

ت ةةخير البنيةةة الت)تيةةة الما مةةة للغةةاز لتكةة ن بم ابةةة العمةة د الفمةةري  ةبةةر

 .لنظام ااقة منخفض الكرب ن في الم تمبم
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أو  مةةم المطةةاا العةةاممبةةادرات ال)اليةةة )سةة اء لل خبةةراء الغةةازفريةةق  دةةةم ✓

الراميةةة ا)ةة  ال)ةةد مةةم ( اإلثنةةيممةةم المطةةاا الخةةاص أو بالشةةراكة بةةيم 

والتشةةةةديد ةلةةةةا ضةةةةرورة اتخةةةةا/ إجةةةةراءات جةةةةادة ، اابعاثةةةةات المي ةةةةان

للمراقبةةة  فعالةةة وسةةريعة لتخفةةيض اابعاثةةات المي ةةان ةبةةر بنةةاء منظ مةةة

 والت)كم في االابعاثات.

االتفةةاق ةلةةا ت)ديةةد م ةةةد الةةدورة ال امنةةة لمجم ةةةة خبةةراء الغةةاز ليكةة ن  ✓

 .2021مم ةام   األولخالل الرب  
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 ناونعب ةریدتسملا ةلواطلا عامتجا لوح زجوم  ریرقت

"ةباجتسالا قرطو راثآلا :ةیبرعلا ةقطنملا يف 19-دیفوك"  
 

 ةلواطلا عامتجا يف "كباوأ" لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنمل ةماعلا ةنامألا تكراش

 ممألا جمانربو نابایلا ةموكح عم نواعتلاب ةیبرعلا لودلا ةعماج ھتدقع يذلا يضارتفالا ةریدتسملا

 27 خیراتب "ةباجتسالا قرطو راثآلا :ةیبرعلا ةقطنملا يف 19-دیفوك" :ناونعب يئامنإلا ةدحتملا

 .2020 ویلوی/زومت

 شاعنإ لبس يف ثحبلاو ،ةحئاجلا تاریثأت مییقت ىلإ يئرملا لاصتالا ةینقت ربع دقع يذلا عامتجالا فدھ

 تامزألا نم دیدعلا نم يناعت يتلا ةیبرعلا ةقطنملا يف ةصاخو ،تاریثأتلا هذھب ةقلعتملا تاباجتسالا

 تالاحو تایدحتلا نم ریبك ددع داجیإ يف ببست 19-دیفوك ءابو نأً ایفاخ سیلو .تالاجملا فلتخم يفو

 ةمھم ةصرف يناثلا ةریدتسملا ةدئاملا عامتجا لكش كلذل ،يملاعلاو يمیلقإلا نیدیعصلا ىلع نیقیلا مدع

 فلتخم ىلع ءابولل يداصتقالاو يعامتجالا ریثأتلاب ةطبترملا ةحلملا ایاضقلا نم ددع ةجلاعمل

 .ةیبرعلا ةقطنملا يف تاعاطقلا

 يسایسلا راوحلا يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب كراشو ،تاصاصتخا ةدع نم ءاربخ عامتجالا مض

 ةقطنملا معدل ةكرتشملا تامامتھالاو تایولوألا لمشت تاسایس ةصنم ءاشنإ فدھب ينابایلا -يبرعلا

 ناونع تحت ،2019 ربمتبس /لولیأ يف ةریدتسم ةلواط عامتجا لوأ ةفاضتسا ىرج ثیح ،ةیبرعلا

 /لولیأ يف لوألا ينابایلا يبرعلا يسایسلا راوحلا دھش نأ دعب كلذو ،ةیرشبلا ةیمنتلاو میلعتلا يعوضوم

 تاذ ةیلودلاو ةیمیلقإلا ایاضقلل لضفأ مھف قیقحتل ةمھم ةصنمك لمع ذإ ًازیمتمً احاجن 2017 ربمتبس

 .كرتشملا مامتھالا

 يكز ماسح ریفسلا ةداعس اھیف ثدحت ةیحاتتفا ةسلج اھنیب نم ،تاسلج ثالث ىلإ عامتجالا مسق دقو

 تابوعصلا مییقتل ةصرف لثمی عامتجالا نأ اھیف نیبو ،ةیبرعلا لودلا ةعماجل دعاسملا ماعلا نیمألا

 ریغ ةیملاعلا ةمزألا هذھ نم يفاعتلا لبس ثحبو ءابولا لالخ ةیبرعلا ةقطنملا اھھجاوت يتلا تایدحتلاو

 قیقحت دوھج ىلع ةحئاجلل رشابملا ریثأتلا ىلإ راشأو ،ةیداصتقالاو ةیعامتجالا اھتایعادتو ةقوبسملا

 ،فادھألا هذھ قیقحت قیرط يف ةحئاجلا اھتعضو ةدیدج تایدحت روھظو ،ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ

 ىلإ ةدوعلل خانملا ةئیھتو ،تایدحتلا هذھ يطختل فارطألا لك نیب قیسنتلاو نواعتلا زیزعت ةرورضو

 ىلع ءاضقلل ةیلودلاو ةیمیلقإلاو ةیلحملا دوھجلا ثح ةیمھأ نیبو .ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ قیقحت راسم
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 ةحناملا لودلا مازتلا ةیمھأ ىلإ هونو .ةیبرعلا ةعماجلا لود يف عساو مامتھاب ىظحی فدھ وھو ،رقفلا

 .ھتایصوتو عامتجالا جئاتنب بحرت ةیبرعلا ةعماجلا نأ ىلإً اھونم ،ةیمسرلا ةیئامنإلا تادعاسملاب

 نوؤش ةرادإل ماعلا ریدملاو ،ریزولا دعاسم ،1يشاھاكات وكیھوستاك ةداعس عامتجالا لالخ ثدحتو

 ةیبرعلا لودلا عم لمعلاب ةمزتلم نابایلا نأ دكأ ثیح ،ةینابایلا ةیجراخلا ةرازوب ایقیرفأو طسوألا قرشلا

 تایوتسملا ةددعتملا ةیجیتارتسالا ةكارشلا ىلع ىنثأو ،دومصلا ىلع اھتردق زیزعتو 19-دیفوك ةھباجمل

 ةكرتشملا دوھجلاو نماضتلا ةیمھأب ركذی يلاحلا ءابولا نإ لاقو .ةیبرعلا لودلا ةعماج نیبو نابایلا نیب

 لجاع لكشب صرفلا دیدحتل نكلو ،ملاعلا ءاحنأ عیمج يف ةیمنتلا ىلع ءابولا ریثأت نم فیفختلل طقف سیل

  .لضفأ ةروصب ءانبلا ةداعإل

 يلودلا نواعتلا ةیمھأً انیبم ،يلودلا كنبلا سیئرل لوألا بئانلا نیدلا يیحم دومحم روتكدلا ثدحت امك

 حور ىلع دكأو ،ةیلاحلا ةحئاجلا ةجیتن داعبألا ةددعتم قئاوع نم ملاعلا ضرتعی ام لظ يف ةصاخ

 اوناك ةیلاملا تامزألا لك لالخ نییداصتقالا نأ ىلإ راشأ امك .فارطألا فلتخم نیب نواعتلاو نماضتلا

 لوحت عنم ةلواحم ىلع ةوالع ،ةیداصتقا تامزأ ىلإ ةیلاملا تامزألا هذھ لوحت عنم مھدھج نولواحی

 ىلإ يشاھاكات وكیھوستاك ةداعس ةراشإ ىلع ھتداعس ىنثأو .ةیناسنإ تامزأ ىلإ ةیداصتقالا تامزألا

 دعاوقلا هذھ نأ مغر يدیألا لسغو ةیحصلا ةیاقولا دعاوق قیبطت ةرورضو يعامتجالا دعابتلا ةیمھأ

 ام لباقم ،هایملا ىلإ دیدش رقف نم نوناعی يبرع نویلم 77 دوجو نكل ،ىلوألا ةلھولل ةطیسب اودبت

 ًارسأ ھجاوی ریبك ٍدحت رھظی انھف ،تامّلسملا نم ةمّلسم ھنأكو ةیئام صصح نم ىرخأ لود هذخأت

 .راطإلا اذھ يف اھعم لماعتلا بجی ةریثك

 "ةیبرعلا ةقطنملا ىلع 19- دیفوك ءابو راثآ" :ناونع تلمح يتلاوً امومع ىلوألا ةسلجلا تلواح

 ةعماج لبق نم ةقطنملا يف عضولا سایقو لیلحت ةیفیك اھنیب نمو ةلئسألا نم دیدعلا ىلع بیجت نأ

 دعصلا ىلعو ةیحصلا ئراوطلا ىلع تایدحتلاو تاریثأتلا مھأو ،ةیلودلا تامظنملاو ةیبرعلا لودلا

 .ةیداصتقالاو ةیعامتجالا

 تاقاطن لوح تروحمتو .يفاعتلا تاراسمو تاباجتسالا :ناونع ةیناثلا ةسلجلا تلمح امنیب

 يفو لودلا تاباجتسا ةیفیك يف تثحبو ،لودلا ىوتسمو يمیلقإلاو يملاعلا ىوتسملا ىلع تاباجتسالا

                                                
1 Katsuhiko Takahashi 
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 تامظنملا نم ةقطنملا لود تاعقوت ىلع ةرظن عمو ،تایدحتلا ةھجاوم ىلع نواعتلل قرطلا لضفأ

 .ةیلودلا

 نأ نیبت 2)اوكسإلل( ةیلوأ تاریدقت رشن ةیبرعلا لودلا يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نأ انھ ركذی

 عقوتی امك ،يلحملا جتانلا يلامجإ نم رالود رایلم 42 يلاوحب ردقت ةراسخل ةضرعم ةیبرعلا ةقطنملا

 دق ةقطنملا نأ ينعی ام وھ 19-دیفوك يشفت ببسب % 1.2 ةبسنب ةقطنملا يف ةلاطبلا تالدعم دادزت نأ

 نیب ام ةرتفلا نأ اوكسإلا تاریدقت تنیب دقو .2020 ماع يف لقألا ىلع ةفیظو نویلم 1.7 يلاوح دقفت

 رئاسخل ةقطنملا يف لامعألا تاكرش لیجست تدھش ،2020 سرام /راذآ فصتنمو ریانی /يناثلا نوناك

 .رالود رایلم 420 اھتمیق تغلب يقوسلا اھلام سأر يف ةیلعف

 نم دیدعلا تلمش 19-دیفوك ضرمل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةباجتسا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 راشتنا ةحفاكمل ءاكرشلا عم جمانربلا لمعی ثیح ندرألا لاثملا لیبس ىلع اھنیب نمو ،ةیبرعلا لودلا

 صلختلل ةمدقتم تاینقت رفوی عورشم لالخ نم دالبلا يف ةیحصلا ةمظنألا معدو 19-دیفوك سوریف

 يف جمانربلا أشنأ امك .ةیحصلا ةیاعرلا قفارم يف ةیبطلا تایافنلا ةرادإ نیسحتل تایافنلا نم نمآلا

 عفر لالخ نم كلذو ،دالبلا يف 19-دیفوك ةھجاومل لوأ عافد طخ ربتعی تالاصتالل ًازكرم لاموصلا

 طئاسو لالخ نم ةیعاذإ تانالعإو ةكرحتم موسرو ویدیف عطاقم ثب لالخ نم سوریفلاب سانلا يعو

 ةیمالعإلا تائیھلا ضعب نانبل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نواعت امك .يعامتجالا لصاوتلا

 .انوروك سوریف لوح ةئطاخلا تامولعملا راشتنا نم دحلل 2020 سرام/راذآ ذنم تأدب ةلمح قالطإل

 ةھجاوم يف ةحصلا ةرازو دوھج معدل ةیلام تاصصخم فیظوت ةداعإ نادوسلا يف جمانربلا ىنبتو

 .ضرملا راشتنا اھفلخی نأ عقوتملا دمألا ةلیوط ةیداصتقالا راثآلا ةجلاعمو مییقتلو 19-دیفوك

 ممألا جمانرب يف ةیبرعلا لودلل يمیلقإلا ریدملا بئان 3لوب ةراس ةدیسلا تداشأ ،ةیماتخلا ةسلجلا يفو

 ةنیبم ،عامتجالا يف ةثالثلا فارطألا نیب تاسایسلا ىوتسم ىلع يلعفلا نماضتلاب ،يئامنإلا ةدحتملا

  .عامتجالا نع ةقثبنملا ةیسایسلا ىؤرلا معدل يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب دادعتسا

 :يلیام لاثملا لیبس ىلع اھنیب نم ناك يتلا طاقنلا نم دیدعلا عامتجالل ةیماتخلا تاظحالملا تنمضتو

 ةرورضو .ھنم ةدافتسالا ةیبرعلا لودلا نم بلطلاو نابایلا يف يحصلا ماظنلا ىلإ ةراشإلا •

 .ةقطنملا يف يرشبلا لاملا سأر يف رامثتسالا

                                                
2ESCWA ، ایسآ برغل ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل 

3 Sarah Poole 
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 ءاملا لاجم يف طبارتلا ةیمھأ نایبو ،ءاذغلا لقن لاجم يف يلودلا طبارتلا زیزعت ةرورض •

 نیرشعلا ةعومجم يف اھحرط مت يتلا تاردابملا ةعومجم ىلإ ةراشإلاو ،ةقاطلاو ءاذغلاو

 .اھیف نابایلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا رود ةیمھأ ىلع دیكأتلاو ،ةیضاملا ةرتفلا لالخ

  .صاخلا عاطقلا ةكراشم ةیمھأو يمقرلا لوحتلا ةیمھأ ىلع دیكأتلا •

 مالسلل يعسلل ةیبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نیمألاو ةدحتملا ممألل ماعلا نیمألا ةوعد ىلإ ةراشإلا •

 .ةرتفلا هذھ لالخ ةصاخو عازنلا قطانم يف رانلا قالطإ فقوو

 میلعتلا عوضوم يف تاربخلا لدابت ةیمھأو ةیحصلا ریبادتلا قیبطت ةیمھأ ىلع دیكأتلا •

  .ایجولونكتلاو

 تمتو ،اھتدناسم ىلع لمعلا ةرورضو ةطسوتملاو ةریغصلا تاعانصلا ةیمھأ ىلع دیكأتلا •

 ةمیقب قودنص سیسأتب ةصاخلا تیوكلا ةلود ریمأ ومسلا بحااص ةردابم ىلإ ةراشإلا انھ

 يتلا ةیداصتقالا ةیبرعلا ةمقلا يف تقلطأ يتلاو ،تاعانصلا نم عونلا اذھ معدل رالود يرایلم

  .2009 ماع تیوكلا يف تدقع

 نم دحللً ایبرع قیسنتلا ةرورض لوح يوجلا لقنلل يبرعلا داحتالا ریرقت ةیمھأ ىلإ ةراشإلا •

 تاردق ءانب ةیمھأو ،قوبسم ریغً ابارطضا تببس 19-دیفوك ةحئاج نأ رابتعاب ثاروكلا

 .عاطقلا اذھ يف نیلماعلا

 .جاتنإو فاشكتسا /لورتب ریبخ ،شمحلا نسح يكرت سدنھملا عامتجالا روضح يف ةمظنملا لثم
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مراجعة كتاب

  * âيîسر بUاf

âjƒµdG - ∂HGhCG , áÑàµªdGh ΩÓY’G IQGOEG – áÑàµªdGh ΩÓY’G IQGOEG ≈∏Y ±ô°ûªdG  *

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
223



»علي بن ابراهيم النعيمي من البادية اإلى عالم النفط«

عنوان الكتاب: علي بن ابراهيم النعيمي

                       من البادية اإلى عالم النفط

الموؤلف : علي بن ابراهيم النعيمي

الطبعة: الأولى/2016   

النا�شر: الدار العربية للعلوم والن�شر، بيروت

الرقم المعياري الدولي للكتاب: 

9786140120830
عدد ال�شفحات: 293 �شفحة

يحكي  والذي  النفط«،  اإلى  البادية  النعيمي من  ابراهيم  بن  »علي  كتاب  يعتبر 

من�شب  تقلد  والذي  النعيمي،  ابراهيم  بن  المهند�س علي  الذاتية لمعالي  ال�شيرة 

وزير البترول والثروة المعدنية ال�شابق في المملكة العربية ال�شعودية على مدى اأكثر 

من عقدين و�شاحب التجربة الثرية والخبرة الطويلة في ال�شناعة البترولية حيث 

امتدت رحلته في الميدان البترولي على مدى حوالي �شبعة عقود حافلة بالكثير من 

الأحداث ال�شيا�شية والبترولية، اأحد الكتب القيمة والوثائق التاريخية الهامة التي 

تتناول �شيرة اأحد اأهم اأعالم ال�شناعة البترولية العالمية والعربية، ويك�شف الكتاب 

عن العديد من التفا�شيل الجديدة وخبايا العديد من الق�شايا البترولية التي �شغلت 

المتابعين وو�شائل العالم الدولية ل�شنوات طويلة.  

وا�شعة  �شهرة  والنجليزية  العربية  باللغتين  �شدر  والذي  الكتاب  هذا  نال  لقد 

وترحيباً كبيراً من قبل المهتمين ب�شبب المنا�شب الرفيعة التي �شغلها الموؤلف من 
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المواقف  اتخاذ  الأفكار والجراأة في  الأفق وو�شوح  جهة، وما عرف عنه من �شعة 

في اأحلك الظروف، وغالبا ما تكون ت�شريحاته ال�شحفية وكلماته التي يلقيها في 

الموؤتمرات والمنتديات والجتماعات الر�شمية ذات تاأثير قوي على ال�شوق النفطية، 

وت�شغل حيزاً وا�شعاً من الهتمام في ال�شحافة العالمية والعربية، لذا فقد كان قدره 

باأن يكون على الدوام محط اهتمام ومتابعة من رجال العالم وعد�شات الم�شورين 

اأينما تواجد في مختلف قارات العالم.   

العالمية  البترولية  ال�شناعة  الموؤلف من توظيف خبرته الطويلة في  لقد تمكن 

ودراية  حنكة  من  به  يمتاز  وبما  العالمية،  البترولية  ال�شيا�شات  �شنع  مراكز  وفي 

العالمية،  الطاقة  �شناعة  وم�شتقبل  واقع  ب�شاأن  روؤيته  تقديم  من  الطاقة  ب�شناعة 

ويعتبر الكتاب �شهادة على ع�شر ال�شناعة البترولية خالل القرن الع�شرين وبدايات 

القرن الحادي والع�شرين، ورحلة في اأ�شرار ودهاليز �شناعة النفط والطاقة العالمية 

اإلى حقول النفط  من اأعماق �شحراء الربع الخالي في المملكة العربية ال�شعودية 

والغاز ال�شخري في الوليات المتحدة ومروراً بقائمة طويلة من المنظمات الدولية 

والدول المنتجة والدول الم�شتهلكة للنفط والغاز.

لقد عا�شر موؤلف الكتاب خالل م�شيرته الطويلة مختلف مراحل التحولت في 

ال�شوق النفطية العالمية، و�شهد تاأرجح �شعر برميل النفط من �شعر ما دون الدولرين 

اإلى 147 دولر، كما �شهد خاللها تقلبات اقت�شادية متعددة بين فترات من ال�شح 

والركود وفترات من الزدهار والرخاء. وقد خل�ص الموؤلف من هذه التجربة الغنية 

اأمر  باأن النفط �شلعة كبقية ال�شلع يعتريها العلو والنخفا�ص وهو  بحقيقة مفادها 

ل محالة فيه. ويذكر الموؤلف في مقدمة الكتاب باأنه وعلى الرغم من رحلة الحياة 

تردد،  بال  الكرة  لأعاد  الزمن  به  عاد  ولو  الوراء  اإلى  يوماً  يلتفت  لم  فاإنه  ال�شاقة، 

مو�شحاً باأنه يكتب �شيرته الذاتية غير طامع في مجد ول �شاع نحو �شهرة، ومبيناً 

باأن الهدف من تاأليفه لهذا الكتاب هو اطالع �شباب المملكة والوطن العربي بما قد 

يجدون بين طياته من تجارب ونماذج م�شرفة كثيرة يزخر بها العالم العربي الذي 

كثيراً ما ي�شاء فهمه.
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يتكون الكتاب من 293 �شفحة وقد ق�شم الموؤلف كتابه اإلى ت�شعة ع�شر ف�شاًل 

بالإ�شافة اإلى مقدمة وخاتمة وملحق يت�شمن بع�ص ال�شور الخا�شة بالموؤلف خالل 

مراحل مختلفة من حياته ال�شخ�شية والر�شمية. وقد تطرق الموؤلف في �شدر كتابه 

اإلى تاريخ اكت�شاف النفط في المملكة عام 1938 وبداية حياته العملية بوظيفة �شاع 

للبريد وكان يبلغ من العمر اآنذاك اثنى ع�شر عاماً ومن ثم ت�شلحه بالعلم والجتهاد 

حيث نال فر�شة التعليم في الجامعة الأمريكية في بيروت ومن ثم درا�شة الجيولوجيا 

في  �شتانفورد  بجامعة  الماج�شتير  بدرا�شة  واتبعها  بن�شلفانيا  في  ليهاي  بجامعة 

كاليفورنيا، ليعود بعد ذلك اإلى بالده في نوفمبر عام 1963 مت�شلحاً بالعلم والمعرفة 

لي�شتكمل م�شيرته الحافلة في ال�شناعة البترولية.

وتبداأ رحلة الموؤلف في الف�شل الأول في الحديث عن مرحلة طفولته المبكرة 

في البادية في حياة �شبه معزولة عن المدينة والح�شارة بين واحات النخيل القابعة 

في قلب ال�شحراء وال�شماء ال�شافية وال�شم�ص الحارقة �شيفاً والبرد القار�ص �شتاًء،  

تنظيم  مجموعها  وي�شكل  ع�شيرة  ت�شمى  �شغيرة  جماعات  في  النا�ص  يعي�ص  حيث 

عائلي اأكبر هو القبيلة، وقد تزامنت فترة الطفولة المبكرة للموؤلف مع بدايات تاأ�شي�ص 

المملكة العربية ال�شعودية على يد المغفور له باإذن اهلل تعالي الملك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �شعود.

وينتقل الموؤلف في الف�شل الثاني للحديث عن تاريخ بدايات عمل �شركات النفط 

الأمريكية في المملكة بداية من المتياز الممنوح ل�شركة �شتاندرد اأويل اأو كاليفورنيا 

كاليفورنيا  با�شم  لها  تابعة  �شركة  بدورها  اأن�شاأت  والتي   ،1933 )�شوكال( في عام 

ارابيان اويل كومباني )كا�شوك( فكانت البذرة الأولى لإن�شاء �شركة اأرامكو ال�شعودية، 

وي�شيد الموؤلف في هذا الف�شل بالمهارة التفاو�شية للملك عبدالعزيز والتي تمكن 

ادارة  خالل  من  للمملكة  مالية  ا�شتراطات  اأف�شل  على  الح�شول  من  خاللها  من 

التناف�ص بين ال�شركة المريكية ونظيرتها البريطانية التي تدير �شركة نفط العراق 

» اآي بي �شي »، ليح�شل بذلك على اأف�شل ا�شتراطات مالية للمملكة. كما يتحدث 

للمملكة خالل فترة  وال�شيا�شية  الأحوال القت�شادية  الف�شل عن  الموؤلف في هذا 
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الحرب العالمية الثانية، واللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئي�ص الأمريكي 

روزفلت في عام 1945 على ظهر ال�شفينة في منطقة قناة ال�شوي�ص وذلك خالل 

رحلة عودة الرئي�ص الأمريكي من موؤتمر يالطا ال�شهير، والذي �شم الدول المنت�شرة 

في الحرب العالمية الثانية.

ويخ�ش�ص الف�شل الثالث للحديث عن فترة تعليمه المبكر في مدينة الخبر في 

عام 1940 حيث كانت البداية من غرفة �شغيرة متوا�شعة اتخذت كمدر�شة ومن ثم 

بداية عمله في �شركة اأرامكو اإلى جانب درا�شته على غرار العديد من اأبناء جيله 

الذي كانوا يجمعون بين العمل والدرا�شة، و�شيتمكن القارئ من خالل اطالعه على 

هذا الف�شل من التعرف على تاريخ وطبيعة التعليم في المملكة اآنذاك حيث يتلقى 

اللغة  درو�ص  جانب  اإلى  الكاتبة  الآلة  على  والن�شخ  الختزال  في  درو�شاً  التالميذ 

والح�شاب، كما ي�شتعر�ص الموؤلف في هذا الف�شل الم�شاعب التي واجهها في بداية 

حياته العملية حيث تعر�ص للت�شريح من الوظيفة ولأكثر من مرة ولأ�شباب خارجة 

عن الرادة، حيث اأظهر الموؤلف في هذا الجانب جانباً رائعاً من التحدي وال�شرار 

وعدم ال�شت�شالم.

الجامعة  في  الجامعية  درا�شته  مرحلة  الرابع  الف�شل  في  الموؤلف  ويعر�ص 

الفيزياء  علوم  على  تعرفه  بداية  كانت  حيث   ،1953 عام  بيروت  في  المريكية 

في  الموؤلف  تطرق  كما  الجبر،  وعلم  الحديثة  والريا�شيات  والأحياء  والكيمياء 

هذا الف�شل للعالقات المتوترة بين �شركة اأرامكو والتي كانت اآنذاك تحت الدارة 

الأمريكية وعمال ال�شركة ال�شعوديين ب�شبب المطالبات العمالية، واأ�شار الموؤلف اإلى 

الدور الحا�شم لحكومة المملكة في دعم مطالبات العمال والتي �شاهمت ب�شورة 

فاعلة في تح�شين اأو�شاعهم وفي اإعادة من تم ت�شريحه لوظيفته.

في  درا�شته  فترة  عن  الموؤلف  فيتحدث  وال�شاد�س  الخام�س  الف�شل  في  اأما 

الوليات المتحدة، والتي تعتبر نقلة جديدة في حياته عا�ص خاللها فترة من الزمن 

في المجتمع الأمريكي وتعرف على طبيعة والقيم ال�شائدة لديهم اآنذاك، ومن بينها 
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ال�شورة النمطية ال�شائدة في المجتمع الأمريكي عن المواطن ال�شعودي والتي تكونت 

بتاأثير كبير من اأجهزة العالم.  

وي�شتعر�ص الموؤلف في الف�شل ال�شابع مرحلة هامة في م�شيرته الطويلة، عندما 

تلم�ص  حيث  المياه،  ل�شوؤون  الزراعة  وزارة  وكيل  بمن�شب  وجيزة  ولفترة  تعيينه  تم 

خاللها الفوارق الكثيرة بين العمل في القطاع العام والقطاع الخا�ص، وقد اآثر حينها 

العودة اإلى العمل في �شركة اأرامكو وهي بيئة العمل المف�شلة لديه، كما يتحدث في 

هذا الف�شل عن عالقته مع وزراء البترول ال�شابقين عبداهلل الطريقي واأحمد زكي 

يماني، وكذلك عن التطورات ال�شيا�شية في منطقة ال�شرق الأو�شط خالل الفترة من 

عام 1967 اإلى عام 1973 وانعكا�شاتها على ال�شناعة البترولية في المملكة والدول 

العربية، اإلى جانب حديثه عن بع�ص الجوانب في حياته الأ�شرية.

اأما في الف�شل الثامن في�شتعر�ص الموؤلف حقبة ال�شبعينات من القرن الما�شي 

وما تميزت به من تطورات هامة على �شعيد ال�شناعة البترولية، حيث �شهد بداية 

المتحدة  الوليات  قبل  من  النفط  على  العالمي  الطلب  في  زيادة  ال�شبعينات  عقد 

اأ�شعار النفط. كما يتحدث في هذا  الأمريكية واأوروبا واليابان نتج عنه ارتفاع في 

الف�شل عن تعيينه في منت�شف ال�شبعينات بمن�شب نائب رئي�ص �شركة اأرامكو، وكذلك 

تعيينه في من�شب نائب رئي�ص �شركة اأرامكو ما وراء البحار »اأي اأو �شي« في هولندا 

اأرامكو  اأخرى في من�شب نائب رئي�ص �شركة  اأ�شهر، ومن ثم تعيينه مرة  لفترة �شتة 

في عام 1978. ويتناول في هذا الف�شل بع�ص الأحداث ال�شيا�شية التي جرت في 

منت�شف ال�شبعينات ومن بينها حادثة الهجوم الرهابي الذي تعر�ص له وزراء النفط 

في منظمة اأوبك ومن بينهم معالي وزير البترول ال�شعودي اأحمد زكي يماني من قبل 

مجموعة كارلو�ص الرهابية. 

وينتقل الموؤلف في الف�شل التا�شع والعا�شر لي�شل بنا اإلى نهاية عقد ال�شبعينات 

وبداية الثمانينات حيث �شهدت تلك الفترة اأحداث �شيا�شية كثيرة كان لها انعكا�شات 

النفط  اأ�شواق  عمت  التي  الفو�شى  بينها  ومن  البترولية  ال�شناعة  على  وا�شحة 

ب
كتا

ة 
جع

مرا

مجلة النفط والتعاون العربي 

المجلد ال�ساد�س و الأربعون 2020 - العدد 174
228



العالمية في عام 1979 ب�شبب الأزمة اليرانية اآنذاك، وكذلك مرحلة الهبوط الكبير 

مداخيل  في  كبير  تراجع  من  عنه  نتج  وما  الثمانينات  اأوا�شط  في  النفط  لأ�شعار 

الدول الم�شدرة للنفط، مبيناً باأن اأ�شعار النفط كانت تت�شم اآنذاك بحالة من عدم 

بمن�شب  الموؤلف  تعيين  تم  المهني فقد  ال�شعيد  اأما على  الأ�شعار.  ال�شتقرار في 

رئي�ص �شركة اأرامكو ال�شعودية كاأول �شعودي ي�شغل هذا المن�شب. 

الرئي�ص  قوات  اجتياح  اأحداث  عن  الحادي ع�شر  الف�شل  في  الموؤلف  ويتحدث 

العراقي ال�شابق �شدام ح�شين لدولة الكويت في الثاني من اأغ�شط�ص 1990، والدور 

لالمدادات  الحاد  النق�ص  تعوي�ص  في  بالمملكة  البترولية  ال�شناعة  لقطاع  الفاعل 

البترولية العالمية نتيجة للحظر المفرو�ص من الدول ال�شناعية الكبرى على �شراء 

اأي نفط ينتج في العراق اأو الكويت خالل تلك الفترة، مما اأدى اإلى انقطاع حوالي 

4.8 مليون ب/ي من الأ�شواق العالمية. حيث قفز �شعر برميل النفط اآنذاك من 16 
دولر اإلى 35 دولر خالل ب�شعة اأ�شهر. وي�شير الموؤلف قائاًل« حتم علينا في اأرامكو 

ال�شعودية راأب ال�شدع باأ�شرع ما يمكن، كما كلفنا بتلبية احتياجات قوات التحالف من 

وقود الطائرات والديزل، ف�شاًل عن م�شوؤوليتنا عن توازن امدادات النفط العالمية«، 

والمن�شاآت  العاملين  لها  التي تعر�ص  والبيئية  الأمنية  للمخاطر  الموؤلف  كما تطرق 

البترولية البرية والبحرية ال�شعودية الواقعة في المناطق الحدودية المتاخمة لمناطق 

خا�ص  ب�شكل  الخفجي  مدينة  في  القاطنين  ال�شكان  وكذلك  الع�شكرية،  العمليات 

والمنطقة ال�شرقية ب�شكل عام. 

ويتناول الموؤلف في الف�شل الثاني ع�شر مرحلة عقد الت�شعينات، حيث اتجهت 

قارة  الأمد في  ا�شتثمارية طويلة  للبحث عن فر�ص  الوقت  اأرامكو في ذلك  �شركة 

اآ�شيا، حيث يظهر الموؤلف مدى حنكته وروؤيته ال�شتراتيجية الثاقبة لم�شتقبل الطلب 

على النفط في ال�شين وذلك خالفاً لما كان متوقعا حتى لدى بع�ص الم�شت�شارين 

في �شركة اأرامكو، كما يتطرق للجولة التجارية الآ�شيوية الهامة التي قام بها الموؤلف 

مرافقاً لمعالي وزير البترول الأ�شبق ه�شام ناظر خالل �شتاء عام 1990-1989، 

حيث زاروا خاللها مجموعة من الدول الآ�شيوية من بينها اندوني�شيا واليابان وال�شين 
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وكوريا وغيرها من الجولت واللقاءات التي اأجراها الموؤلف مع كبار الم�شوؤولين عن 

�شناعة الطاقة في الدول الآ�شيوية والتي اأ�شبحت بعد ذلك �شريكاً رئي�شياً ومهماً 

لل�شناعة البترولية ال�شعودية.

متعة  الكتاب  ف�شول  اأكثر  بين  من  يعتبر  والذي  ع�شر  الثالث  الف�شل  في  اأما 

وزير  بمن�شب  تعيينه  �شهد  والذي  الت�شعينات  الموؤلف عن عقد  فيتحدث  وت�شويقاً 

البترول والثروة المعدنية كاأول م�شوؤول تنفيذي �شابق في �شركة نفطية يتم تعيينه 

بهذا المن�شب الرفيع، وي�شتعر�ص الموؤلف وباأ�شلوب ق�ش�شي �شيق كيفية تلقيه الخبر 

اأثناء وجوده في رحلة بحرية في الوليات المتحدة الأمريكية وما رافق تلك الرحلة 

من اأحداث ومواقف طريفة. وي�شير الموؤلف اإلى اأنه من بين القرارات ال�شعبة اآنذاك 

كان عملية اختيار خليفته في رئا�شة �شركة اأرامكو حيث كانت الخيارات متعددة من 

بين �شخ�شيات بترولية �شعودية م�شهود لها جميعا بالكفاءة وقد وقع الختيار على 

ال�شيد/ عبداهلل جمعة ليتولى قيادة ال�شركة.

البلدان  منظمة  في  م�شيرته  عن  الهام  الف�شل  هذا  في  الموؤلف  يتحدث  كما 

الم�شدرة للنفط »اأوبك«، ودوره الفاعل خالل الجتماعات الوزارية واللقاءات الثنائية 

مع وزراء النفط في دول المنظمة، حيث ي�شير قائاًل »�شممت على تغيير واقع اأوبك 

ب�شفتي ممثل اأكبر منتج للنفط في المنظمة والدولة �شاحبة اأحد اأكبر احتياطيات 

اأن تعيد المنظمة توجيه بو�شلتها نحو النفط ل ال�شيا�شة«،  نفطية موؤكدة، فاأردت 

ويك�شف الموؤلف في هذا الف�شل عن الكثير من المواقف والأحداث التي جرت في 

اأروقة اأوبك خا�شة في اللحظات الحرجة التي تمر بها ال�شوق النفطية اأحياناً والتي 

تتطلب تن�شيقاً م�شتمراً بين الدول الأع�شاء في المنظمة.

ويركز الموؤلف في الف�شل الرابع ع�شر على اأحد اأهم النجازات ال�شعودية الرائدة 

في ال�شناعة البترولية وهو ق�شة نجاح م�شروع حقل ال�شيبة النفطي، والذي اأثبت 

اإنجاز  اأن  اإلى  الموؤلف  وي�شير  ال�شعودي،  المواطن  وا�شرار  من خالله على عزيمة 

الخالي  الربع  �شحراء  و�شط  في  يقع  والذي  ال�شيبة  حقل  بحجم  نفطي  م�شروع 
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في  مئوية  درجة   50 اإلى  ت�شل  مرتفعة  حرارة  درجة  معدل  وفي  القاحلة  البعيدة 

منت�شف النهار وبين كثبان رملية ي�شل ارتفاعها اإلى 300 متر كان يعتبر من الأمور 

الم�شتحيلة، ويظهر الموؤلف في الف�شل معرفته الوا�شعة في علم الجيولوجيا عندما 

يقدم للقارئ �شرحاً وافياً ومب�شطاً عن الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الربع الخالي 

وتاريخ الم�شوحات ال�شتك�شافية في تلك المنطقة منذ عقد الثالثينات من القرن 

ال�شركات  من  العديد  محاولت  اإلى  يتطرق  كما  الحا�شر،  وقتنا  وحتى  الما�شي 

البترولية الأجنبية لتقديم عرو�ص لحكومة بالده للعمل في حقل ال�شيبة. ويتحدث 

الموؤلف في الكتاب قائاًل » كانت ال�شيبة من نواح عدة العامل الأبرز خالل فترتي 

الولى كوزير، لأني واجهت تحدياً من العالم لأثبت اأن اأرامكو ال�شعودية قادرة على 

تنفيذ م�شروع بهذا ال�شخامة، ول �شيما في بقعة من اأ�شعب بقاع الأر�ص واأق�شاها 

لتطوير حقل نفطي«.

اإلى مرحلة نهاية  وي�شل بنا الموؤلف في الف�شلين الرابع ع�شر والخام�س ع�شر 

عقد الت�شعينات وبداية القرن الحالي، حيث �شهدت تلك الفترة مفاو�شات مكثفة 

على  الأخيرة  ح�شول  امكانية  ب�شاأن  العالمية  البترولية  وال�شركات  المملكة  بين 

فر�ص ا�شتثمارية في مجال التنقيب وا�شتخراج النفط والغاز من باطن الأر�ص في 

المملكة. حيث ي�شف لنا الموؤلف في هذا الف�شل وبدقة مدى ال�شعوبة التي تت�شم 

اإلى النتقادات العالمية التي وجهت �شده في  بها تلك المفاو�شات، كما يتطرق 

تلك الفترة من قبل بع�ص و�شائل العالم غير المحايدة ب�شبب موقفه الراف�ص لبع�ص 

ال�شروط التعاقدية مع ال�شركات البترولية الأجنبية، وي�شير الموؤلف لعبارة على ل�شان 

معالي المهند�ص خالد الفالح    »لم يكن الوزير النعيمي بموقفه الرا�شخ يدافع عن 

اأرامكو ال�شعودية وحدها، بل كان يحمي المملكة من ا�شتنزاف ثرواتها الوطنية في 

تلك ال�شفقات«. كما يتحدث الموؤلف عن جوانب هامة من العالقات بين المملكة 

و�شركات البترول الأمريكية، حيث اأطلقت المملكة في عام 2001 مبادرة الغاز، وما 

جرى اآنذاك من تناف�ص كبير بين �شركات النفط الدولية للفوز بالم�شروع. 

ويتحدث الموؤلف في الف�شل ال�شاد�س ع�شر عن مجموعة من الأحداث البترولية 
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التي تمت في بداية العقد الأول من الألفية الثانية، ومن بينها توجه الوليات المتحدة 

اأ�شعار  ارتفاع  لمواجهة  ال�شتراتيجية  النفطية  احتياطياتها  من  لل�شحب  المريكية 

وقود التدفئة في منطقة ال�شمال ال�شرقي الأمريكي. كما تطرق الموؤلف لمو�شوع 

المفاو�شات مع �شركة النفط العربية المحدودة اليابانية  ب�شاأن امتياز التنقيب في 

الجزء ال�شعودي من المنطقة المحايدة بين ال�شعودية والكويت، مبينا باأن الختالفات 

الثقافية �شاهمت في حدوث �شوء فهم بين المفاو�شين وبالتالي ف�شل المفاو�شات 

والياباني. كما يتحدث عن  ال�شعودي  الجانبين  بين  الجيدة  العالقات  ا�شتمرار  مع 

اأحداث الحادي ع�شر من �شبتمبر 2001 وانعكا�شاتها على ال�شوق النفطية العالمية 

وعلى العالقات ال�شيا�شية والقت�شادية بين المملكة والوليات المتحدة الأمريكية. 

كما يتطرق في هذا الف�شل لمو�شوع الثروة المعدنية في المملكة واأهم الم�شاريع 

المنفذة خالل فترة توليه لمن�شب وزير البترول والثروة المعدنية.

وي�شتعر�ص الموؤلف في الف�شل ال�شابع ع�شر النجاز العلمي المميز الذي حققته 

تم  والتي  )كاو�شت(  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  الملك  جامعة  باإن�شاء  اأرامكو  �شركة 

هيئة  اأع�شاء  حيث  من  العالمية  الجامعات  اأف�شل  لت�شاهي  بعناية  لها  التخطيط 

التدري�ص والمباني والمناهج العلمية والمخرجات التعليمية، وي�شير الموؤلف في هذا 

تاأ�شي�ص  اإلى  ال�شعي  المملكة، هو  اأو�شاط  الجدل في  اأثار  ما  اأكثر  ولعل   “ ال�شدد 

اأخالقي وقوي  الجن�شيات كافة، ذي طابع  ون�شاًء من  اأكاديمي ي�شم رجالً  مجتمع 

وازدهار  تقدم  لي�شهم في  والكفاءة  العلم  معايير  اأعلى  مبني على  ومتنوع وجذاب، 

الأجيال القادمة«. 

التي  التطورات  المتعمق  وبالتحليل  ع�شر  الثامن  الف�شل  في  الموؤلف  ويتناول 

فيها  �شهدت  والتي   2008 عام  الفترة من  الدولية خالل  النفطية  ال�شوق  �شهدتها 

اأ�شعار النفط اآنذاك ارتفاعا قيا�شيا، ا�شتدعى على اأثره تحرك دولي وا�شع من قبل 

ال�شوق  في  ال�شتقرار  تحقيق  لمحاولة  للنفط  الم�شتهلكة  والدول  الم�شدرة  الدول 

النفطية، وي�شير الموؤلف هنا قائال “ اأدركنا في المملكة اأننا ب�شدد اأزمة، اإن ا�شتمر 

ارتفاع اأ�شعار النفط فلطالما طالبنا با�شتقرار الأ�شعار لتعك�ص التوازن في كلفة خلق 
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العالم«. ويتطرق الموؤلف  العر�ص والطلب بما يقت�شيه واقع النمو القت�شادي في 

اإلى  ت�شيني  ديك  ونائبه  بو�ص  الأمريكي  الرئي�ص  بها  قام  التي  الهامة  الزيارة  اإلى 

المملكة، حيث كان مو�شوع اأ�شعار الطاقة من بين الموا�شيع التي نوق�شت مع القيادة 

في  المملكة  له  دعت  الذي  الطارئ  الجتماع  اإلى  الموؤلف  ي�شير  كما  ال�شعودية. 

عام 2008 للدول المنتجة والدول الم�شتهلكة للنفط، وقد ح�شره ممثلون عن 36 

“اأوبك،  وهي  بالطاقة  المتخ�ش�شة  الدولية  المنظمات  ممثلي  الى  بالإ�شافة  دولة 

وكالة الطاقة الدولية، منتدى الطاقة العالمي”. كما تحدث الموؤلف في هذا الف�شل 

انتاج الطاقة من  التوجه نحو  عن جهود المملكة لتنويع م�شادر الطاقة من خالل 

الم�شادر المتجددة وعلى الأخ�ص الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية 

الأر�شية، وذلك وفقاً للخطة التي اأف�شحت عنها الحكومة ال�شعودية في عام  2012.

وينتهي بنا الموؤلف في الف�شل التا�شع ع�شر والأخير حيث يتحدث عن روؤيته لواقع 

واأو�شح  العالمية،  ال�شوق  على  تاأثيرها  مبيناً  ال�شخري،  والغاز  النفط  انتاج  واآفاق 

في  المتنامية  الو�شطى  الطبقات  قبل  من  الطاقة  ا�شتخدام  تزايد   « باأن  الموؤلف 

معظم اأنحاء العالم النامي في اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية �شي�شاعف الحاجة 

اإلى النفط والغاز في العقود القادمة«. وي�شير الموؤلف في هذا الجانب باأن منظمة 

النفط  تطور  �شرعة  تقدير  في  بطيئين  كانوا  المراقبين  من  الكثير  وغيرها  اأوبك 

ال�شخري في الوليات المتحدة حيث اقت�شرت طفرته الأولى على انتاج الغاز ثم 

تبعه بعد ذلك ب�شنوات انتاج النفط. كما يتحدث الموؤلف عن انخفا�ص اأ�شعار النفط 

بداية من منت�شف عام 2014 وتاأثيره على الدول المنتجة والدول الم�شتهلكة للنفط. 

داخل  للنفط من  المنتجة  الدول  العديد من  مع  الت�شاورية  لقاءاته  اإلى  كما تطرق 

مجل�ص  ودول  وايران  والمك�شيك  وفنزويال  رو�شيا  بينها  ومن  اأوبك  منظمة  وخارج 

التعاون الخليجي، حيث يختتم هذا الف�شل بعبارة ذات دللت كبيرة، قائاًل “ ورغم 

النخفا�ص الحاد في اأ�شعار النفط الذي تال ذلك، ال اأني بقيت متفائاًل. فنحن نمر 

بحالة موؤقتة تتم فيها اإعادة ت�شعير اأهم �شلعة في العالم من اأجل الم�شتقبل، والعر�ص 

الجيد �شيجد طلباً جديداً بال�شعر المنا�شب«. 
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مهمة  ا�شافة  النفط«  اإلى  البادية  من  النعيمي  ابراهيم  بن  »علي  كتاب  يمثل 

للمكتبة العربية، وي�شكل الكتاب اأ�شا�شاً جيداً لفهم الأ�ش�ص التي يتم من خاللها �شنع 

القرار البترولي في المملكة وفي المنظمات الدولية المتخ�ش�شة بالنفط والطاقة، 

لل�شناعة  والم�شتقبلي  الحالي  للم�شهد  اأكثر �شمولية  اإلى فهم  الو�شول  وكذلك من 

المغلوطة  المعلومات  من  الكثير  تفنيد  في  الموؤلف  وفق  ولقد  العربية.  البترولية 

عن ال�شناعة البترولية في بالده ب�شكل خا�ص والدول المنتجة للنفط ب�شكل عام. 

الن�شانية  والأبعاد  المواقف  من  الكثير  معرفة  من  الكتاب  لهذا  القارئ  و�شيتمكن 

للموؤلف والتي اأظهر من خاللها باأن العمل في اأهم واأ�شعب المنا�شب القيادية ل 

يعني بال�شرورة تخلي الن�شان عن ممار�شة هواياته اأو التاأثير على ارتباطاته الأ�شرية 

ون�شاطاته الجتماعية والتي تعتبر من جانب اآخر اأحد المكونات الرئي�شية لتكوين 

الموؤلف  اأظهر  والبتكار، كما  الجهد  المزيد من  لبذل  محفزاً  ال�شخ�شية وم�شدراً 

ان�شانية رائعة من خالل اثباته باأن القيادة الحقيقية تعني باأن يكون القائد  اأبعاداً 

ميدانياً وفي ال�شفوف الأمامية ولي�ص في ال�شفوف الخلفية، وقد برهن الموؤلف وفي 

بع�ص المواقف التي واجهته الفوائد الكثيرة التي اأكت�شبها من حبه للقراءة والمعرفة 

واللمام الجيد بم�شيرة التاريخ وما يت�شمنه من اأحداث وعبر وقد ظهر ذلك وا�شحاً 

من خالل بع�ص القرارات الهامة التي اتخذها في م�شيرته المهنية والتي اأظهرت 

الحنكة وبعد النظر لدى الموؤلف، الأمر الذي يجعل الكتاب واحًدا من اأهم درا�شات 

القت�شادي  المنظورين  من  العربية  والدول  المملكة  في  البترولية  ال�شناعة  تاريخ 

والثقافي. 
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Plastic Waste Recycling, 

Investment Opportunities and Environmental Solutions 

Abstract 

It would be hard to imagine a modern society today without plastics. Plastics have 
found a myriad of uses in fields as diverse as household appliances, packaging, 
construction, medicine, electronics, automotive and aerospace components. It is widely 
recognized that plastics have a crucial role to play in delivering a more sustainable future. 

However, challenges relating to littering and end-of-life options for certain types of 
plastics waste - especially packaging waste- must be addressed if the material is to achieve 
its fullest potential in a circular and resource efficient economy. 

There is a global focus on plastics for obvious reasons: while the global recycling 
rate for papers is estimated at 58%, and aluminum at 69%, only 14% of all plastic 
packaging materials produced worldwide is collected for recycling, and 10% is actually 
recycled. As a result, large amounts of plastic are flowing into our natural environment, 
particularly our oceans, and the global economy is losing $80-120 billion (USD) of 
resources each year. 

New processes have emerged, i.e., advanced mechanical recycling of plastic waste 
as virgin or second grade plastic feedstock, and thermal treatments to recycle the waste as 
virgin monomer, as synthetic fuel gas, or as heat source (incineration with energy 
recovery). These processes avoid land filling, where the non-biodegradable plastics remain 
a lasting environmental burden. 

The study is divided into four chapters, and provides analytical data not only for the 
amount of plastics produced over the past years, but also for their composition, types of 
additives and their quantities used in the production of plastics.  

The study also dealt with the identification and classification of the types of 
polymers "plastic materials", their properties and uses. It also included the classification of 
plastic waste, its effects on humans and the environment, and modern methods for safe 
disposal, especially after the end of the plastic life cycle, on the other hand,

 review of the experiences of some countries in plastic waste recycling , finally  
the study concluded with some conclusions. 
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Current Status and Future Prospects of Global 
Energy Security and the Implications for Energy 

Markets and OAPEC Members

Eltaher ElZetoni
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The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries pays special 
attention to the issue of energy security, in its both sides security of supply 
and security of demand. As the consensus of oil producers and consumers on 
the issue of reasonable and fair prices that ensure market stability has become 
increasingly important in the agenda of international relations.

It’s worth mentioning that the issue of energy security has different 
dimensions, namely the economic dimension that includes the abundance of 
resources and the ability to access and develop them. And the institutional 
dimension which represented by the presence of international organizations 
capable of organizing the global energy market and maintaining its stability. 
The environmental dimension that related to the use of energy sources and the 
controversy surrounding global warming issues and its relationship to energy 
sources and their uses. 

The study deals with the historical development in the concept of energy 
security, the discrepancy around its definition between energy producing 
and consuming countries, the main dimensions of energy security and its 
implications on the global oil market on one hand, and on OAPEC members 
on the other. The study also provided an overview of potential energy market 
paths in a future and their implications for global energy security. One of the 
most important findings of the study is the importance of considering the issue 
of interdependence in the global energy system in order to achieve market 
stability.
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