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ً كشفت األبحاث المنشورة في السنوات الثالث الماضية أن التلوث البيئي يسبب أضراراً أكبر بكثير مما كان• يُعرف سابقا
مليون وفاة في السنة6-5بحسب البيانات المنشورة، واحدة من كل أربع حاالت وفاة تُعزى الى التلوث البيئي، أي ما يعادل •
19-بزيادة معدالت انتشار فايروس كوفيد (PM2.5)دراسة أخرى تشير مدى ارتباط تزايد نسب الجزيئات الدقيقة•

تأثير تلوث الهواء على القطاع الصحي



نظم اإليكولوجية يرتبط تلوث الهواء بتغير المناخ، ويساهم تلوث الهواء أيضا في تسريع وتيرة التأثيرات البيئية األخرى على ال•

تأثير تلوث الهواء على القطاع البيئي
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تزايد معدالت 
ألوزون األرضيا

تزايد موجات 
الحر

تزايد نسب 
ةالجزيئات الدقيق

حرائق الغابات

درجات الحرارة الشديدة تزيد من 
معدالت األوزون األرضي

ن مزيد ماليتسبب تغير المناخ في 

الرمليةموجات الحر والعواصف

تزايد درجات الحرارة ومعدالت 

الجفاف تساهم في زيادة نسب 
الجزيئات الدقيقة 

تزايد درجات الحرارة ومعدالت 

الجفاف تساهم في احتمالية زيادة 

حرائق الغابات والدخان المتصاعد 
الناتج من تلك الحرائق



لتوازن الطاقة الحرارية(Forcing Agent)ملوثات الهواء مثل العوالق الهوائية، والغازات الدفيئة تكون كعوامل تأثير اشعاعي •

المناخيزيادة حرارة األرض وبالتالي التغيرفي والتي تساهم( ملوثات الهواء)امل التأثيروعلتزايد تأثير اإلشعاعي هو مقياس للتغير في توازن الطاقة نتيجة ال•

جودة الهواءأهمها تحسين تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة عمليات هناك إجماع عام بين الدراسات على أن هناك فوائد من•

Source: 1) Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries, 2019. European Commission’s Joint Research Center. JRC science for policy report, 
2) https://www.exhaustion.eu/resources/the-link-and-feedbacks-between-climate-change-and-air-pollution , 3) Jacob and Winner, 2009

تأثير تلوث الهواء على تغير المناخ

التأثير االشعاعي
االنبعاثات البشرية االنبعاثات الطبيعية انبعاثات الحرائق

تغير المناخ

كيمياء الغالف الجوي

جودة الهواء
92لغت حوالي تزايد انبعاثات الكربون بالسلطنة في السنوات املاضية حيث ب

كذلك ازدادت معدالت انبعاث الفرد حيث بلغت ، CO2eمليون طن سنويا 
.CO2eطن سنويا 19



المصادر الطبيعية

تطاير األتربة وحرائق الغابات والبراكين•

(وسائل النقل الحديثة)المصادر المتنقلة 

السيارات والحافالت والطائرات والشاحنات والقطارات•

المصادر الثابتة

محطات توليد الكهرباء ومصافي النفط والمنشآت الصناعية•

(Area Sources)انبعاثات المناطق 

المناطق الزراعية والمدن والمحارق•

مصادر ملوثات الهواء



ملوثات 
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مصادر ملوثات الهواء في عمليات النفط والغاز 

ناتجة من العمليات الكيميائية
NOx+VOCs+ Sunlight+T

احتراق الوقود وتفاعله مع 
النيتروجين في الجو

احتراق وقود يحتوي على 
الكبريت

وتصريف التسربات الغازية 
(venting) واالحتراق

الجزئي

العمليات الميكانيكية 
ةتصاعد األتربة والغبار

عمليات االحتراق وتصاعد
النترات والكبريتات



ةالمحطتشغيلتكلفة
يا،نسبمكلفةاإلنبعاثاتورصدمتابعةأجهزةتعتبر

منوبالقربمحدودةمساحاتتغطيالمقابلوفي

تغطيةشبكاتوجودفبالتالياالنبعاثات،مصادر
مكلفةتعتبرواسعة

مدى دقة البيانات
تعتمد محطات رصد جودة الهواء على وجود 

 /data analysers)مستقبالت تحليل البيانات 
sensors) مع التأكيد على معايرة تلك المجسات

بشكل دوري لضمان دقة البيانات

تباعد المنشئات جغرافيا
اللوجستيالدعمتوفيرفيهناالصعوبةوتكمن

ومدىطارئ،عطلأيحالةفيالمحطةلصيانة

بالقربالمختصيينوتوافرالمحطاتنقلسهولة

بمحطةمنشأةمنأكثرتغطيةصعوبةوأيضامنها،
لبعدهانظرا  واحدة

وجود أحدث التقنيات
تواجد أحدث التقنيات تسهل عملية رصد ومتابعة 

انبعاثات الهواء بشكل أدق وسريع، ومدى إمكانية 

ربط البيانات بقاعدة بيانات فعالة بحيث تصدر 
تبيهات لحظية بأي تجاوزات للمعايير المطلوبة 

الصعوبات الفنية
مواقعالفيالمحطةلتشغيلكهرباءمصدرتوفرعدم

يلالتشغعدموضعيةفيالمحطةووجودالمقترحة،

انقطاعفترةيسببمماألخرموقعمننقلهاعند

المحطةقلونلصيانةاللوجستيةوالتحدياتللبيانات،
أمنبشكل

وجود الكفاءات
ة في صيانالمحلي المختص مدى توافر الكادر الفني 

ورصد وتحليل بيانات جودة الهواء وربطها باألنظمة 

ومتابعة أداء المحطات وأقتراح الحلول المجدية 
لخفض تلك االنبعاثات إن وجدت
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التحديات المصاحبة لمحطات رصد ومتابعة جودة الهواء
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Plan-التخطيط 

Do-التشغيل

Check-المتابعة

Act-التحسين المستمر 

نظم إدارة جودة الهواء
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Plan-التخطيط 
وضع خطة إدارة فاعلة لرصد ملوثات الهواء وتحديد المواقع 

الخ(ADMS, Screen-3)باستخدام نمذجة معتمدة 

نظم إدارة جودة الهواء
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Do-التشغيل
يانة دورية وكفاءة التشغيل وذلك بعمل صالتأكيد على أعلى معايير 

ومعايرة المجسات ومستقبالت بيانات انبعاثات الهواء

نظم إدارة جودة الهواء

%90نسب التقاط البيانات الشهرية أكثر من 
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Check-المتابعة
شطة أنمع نتائج الرصد وموائمة متابعة التقارير وبصفة مستمرة، 

ربطها ووعمليات المنشئات مع التأكيد على عمليات التدقيق الدورية 
.باستخدام لوحات قياس األداء المرئية

نظم إدارة جودة الهواء
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نظم إدارة جودة الهواء

Act-التحسين المستمر 
، وضع خطة عمل لتحسين كفاءة المنشئات في حالة رصد أي تجاوزات

،للتحقق من األسباب لتفادي تكرارها(RCA)وعمل تحليل السبب الجذري 

الهواءووضع خطط ومشاريع تساهم في تحسين جودة 

:الهواءلتحسين جودة تاجراءا

Source: Isabella M. E., 2020. Human Health and Economic Costs of Air Pollution in Utah: An Expert Assessment. Atmosphere Journal.

الطاقة المتجددة

كفاءة الطاقة

تشجيع النقل العام

سياسات خفض االنبعاثات

التأهيل والتدريب ورفع الوعي



ثات الهواءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملو



اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

وثات استراتيجية الشركة في تقليل مل01
الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة 

استراتيجية الشركة البيئية•

(SP-2194)مواصفات اإلدارة البيئية •
حقيق انبعاثات الكربون وخطة تخفضاستراتيجية•

(Net Zero Emissions 2050)الحياد الكربوني 
تقليلهاوسبلالشعلةإدارةخطة•

(SP2194)مواصفات إدارة البيئة

خطة إدارة الشعلة

ربوناستراتيجية خفض انبعاثات الك

أهداف استراتيجية الشركة البيئية



اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

اءبيانات انبعاثات الهوإدارة02

كنت ال إذا .لم تتمكن من قياس شيء ما ، فال يمكنك فهمهإذا "•
تحكم فيه ، لم تتمكن من الإذا . تستطيع فهمه ، فال يمكنك التحكم فيه

“فال يمكنك تحسينه 
في م الخطوة األولى التي تؤدي إلى التحكيهدقة قياس االنبعاثات•

.النهاية إلى التحسينوفي الملوثات 

متوسط قياس االنبعاثات على
مستوى المنطقة

متوسط قياس االنبعاثات على
مستوى المنشأة

متوسط قياس االنبعاثات على
مستوى المعدات

متوسط قياس االنبعاثات على
ةمستوى مكونات وعناصر المعد

ت
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ب
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اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

ئةوتدقيق بيانات الغازات الدفيإدارة03

موائمة البيانات
Relevance

تاكتمال البيانا
Completeness

تالبياناتناسق
Consistency

دقة البيانات
Accuracy

الشفافية
Transparency

لضمان دقة (ISO 14064)اتباع المعايير الدولية •

وجودة البيانات المتعلقة بالغازات الدفيئة

:على العناصر التاليةاعتمادا•
Measurementالقياس•
Reportingاإلبالغ•
Verificationالتحقق •



اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

(Flaring)الشعلةإدارة04

لمشغلين مبادرات الشركة لرفع الوعي بالتأثيرات البيئية للشعلة على مستوى ا
(Let’s Talk Flaring)باستخدام لوحات قياس األداء المرئية

نظام مراقبة كفاءة الطاقة في المحطات

(Energy Efficiency Surveillance Tool)

إدخال التقنيات الحديثة في مجال إعادة استخدام الغازعوضا  عن الحرق

مرارية العمل على زيادة كفاءة المعدات في محطات معالجة النفط والغاز لضمان است
التشغيل 

(ينيةالغير روت)الشعلةموافقاتاستصدارنظام

ول التزام الشركة بمبادرة البنك الدولي للوص

لولالهدف الصفري لحرق الغاز الروتيني بح

2030عام 



اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

طالمحيالهواءجودةرصدمحطات05

د تمتلك شركة تنمية نفط عمان عدد من أجهزة رص•

ومتابعة جودة الهواء المحيط في مناطق امتياز 

الشركة



اءتطبيقات شركة تنمية نفط عمان في الحد من انبعاثات ملوثات الهو

➢ Tier-1
➢ Satellite surveys – مسوحات األقمار الصناعية

➢ Tier-2
➢ Drone surveys مسوحات باستخدام الطائرات بدون طيار -

➢ Tier-3
➢ LDAR Surveys - االتسربات وإصالحهعنكشف مسوحات ال

الميثانانبعاثات غازكشف06

الضارة تمن الغازا (CH4)يعتبر غاز الميثان •

.والتي تساهم في االحتباس الحراري

:أهم مصادر غاز الميثان•
(Fugitive Emissions)التسربات الهاربة من المعدات •
(Venting)الغازات فتصري•

الشركة برصد ومتابعة غاز الميثان عبرتقوم•
(Tiers 3)ثالث مستويات 



مشاريع زراعة األشجار

مشاريع الطاقة املتجددة

مشاريع الحد من حرق الغاز

مشاريع كفاءة الطاقة

تدشين حملة استدامة والتي تهدف الى رفع الوعي البيئي لدى

كافة فئات املجتمع

أخرىمبادرات07



شكرا على حسن االصغاء 


