


 منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول "أوابك" 
 

 مشكالت التآكل يف صناعة التكرير والبرتوكيماويات 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  من   مسبق   خطي   إذن   دون   القتباس   أو   النشر   إعادة   يجوز   ول   محفوظة،   الطبع   حقوق   جميع 
. 1202  المنظمة،   

 ****************************************************************************** 
 ( أوابك )   للبترول   المصدرة   العربية   األقطار   منظمة 

 الفنية   الشؤون   إدارة 
 13066  الكويت   الصفاة   20501  ب . ص 

 (  965)   24959755  فاكسميلي   - ( 965)   24959000  هاتف 
P.O. Box 20501 Safat Kuwait 13066 

Tel.: (965) 24959000 – Fax.: (965) 24959755 
Website: www.oapecorg.org 
Email: oapec@oapecorg.org   

 *********************************************************************** ******* 
 

 
 
 
 



 منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول "أوابك" 
 

 مشكالت التآكل يف صناعة التكرير والبرتوكيماويات 
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  من   مسبق   خطي   إذن   دون   القتباس   أو   النشر   إعادة   يجوز   ول   محفوظة،   الطبع   حقوق   جميع 
. 1202  المنظمة،   

 ****************************************************************************** 
 ( أوابك )   للبترول   المصدرة   العربية   األقطار   منظمة 

 الفنية   الشؤون   إدارة 
 13066  الكويت   الصفاة   20501  ب . ص 

 (  965)   24959755  فاكسميلي   - ( 965)   24959000  هاتف 
P.O. Box 20501 Safat Kuwait 13066 

Tel.: (965) 24959000 – Fax.: (965) 24959755 
Website: www.oapecorg.org 
Email: oapec@oapecorg.org   

 *********************************************************************** ******* 
 

 
 
 
 

 )Flaring( ةلعشلا ىلع زاغلا قرح
 ؟ةلكشملل يلعفلا مجحلا وھ ام

 
 شمح نسح يكرت سدنھملا دادعإ

 جاتنإو فاشكتسا /لورتب ریبخ

  

 )Flaring( ةلعشلا ىلع زاغلا قرح
 ؟ةلكشملل يلعفلا مجحلا وه ام

 

 شمح نسح /.رت سدنهملا دادعإ

 جاتنCو فاشكتسا >لو69ب 67بخ

  

يعــّرف حــرق الغــاز علــى الشــعلة بأنــه عمليــة يجــري التحكــم بهــا لحــرق الغــاز الُمرافــق للنفــط، باســتخدام أداة 
خاصــة تدعــى المشــعل أو عمــود الشــعلة Flare. وتحتــل مســألة حــرق الغــاز مســاحة واســعة مــن اهتمــام العامليــن 

فــي الصناعــة البتروليــة، كمــا توضــع دومــاً علــى مائــدة البحــث عنــد النظــر فــي االعتبــارات البيئيــة.

ــي أكســيد  ــات غــاز ثان ــر انبعاث ــاً، يمكــن تقدي ــة عالمي ــاز المحــروق المتداول ــات الغ ــرات كمي ــى تقدي اســتناداً إل
الكربـــــون الناتـــــج عــن حــرق الغــــــاز فــي العالــم ســنوياً بحوالــي 300 مليــون طــن، وهــي كميــة تشــكل عمليــاً 
نحــو 1% مــن إجمالــي كميــة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون اإلجماليــة التــي ينتجهــا العالــم مــن المصــادر األخــرى.

تشــير األرقــام إلــى أن الــدول العربيــة مجتمعــة تصــدر نحــو 5% فقــط مــن إجمالــي انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد 
الكربــون فــي العالــم، كمــا أن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج عــن حــرق الغــاز فــي الــدول العربيــة يمثــل أقــل 
بكثيــر مــن 1% مــن إجمالــي غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الــذي يصــدره العالــم، وبالتالــي فــإن توجيــه أصابــع اللــوم 

للــدول العربيــة فــي هــذا المجــال هــو أمــٌر فيــه مــن المبالغــة الشــيء الكثيــر.
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  ؟ًايونس ةلعشلا ىلع زاغلا نم ملاعلا قرحي مك

 

 مقرلا نأ مغرو ،)Flare( ةلعشلا Mع زاغلا نم بعكم 69م راSلم Å/ 149اوح 2020 ماع ملاعلا قرحأ

qp هنأ الإ ،ًالعف vا67بك ودxي
qp جتنملا زاغلا نم %4 نم لقأ لثمG عقاولا /

 تاSمs طسوتم سفن وهو .ماعلا كلذ /

 قورحملا زاغلا تاSمs طسوتم نأ حضوت †*ةحاتملا تاناSبلا نإ لP ،ةقPاسلا نé£±علا ماوعألا لالخ قرحلا

  .ملاعلا اهجتنأ /ò9لا زاغلا تاSمÅ/ sامجإ نم طقف %6 وحن تلWش مويلا ò9حو 1975 ماع ذنم

qp ةحاتملا زاغلا قرح تاناSب نأ Åإ ةGادP هçéنتلا نم دPالو
 Mع ةلود M 61ع عزوتت ‡ةSملاعلا تاSئاصحإلا /

SM/ qpصفت لWشæ ةçéنسلا اهتاناSب BP ترفو ةلود 50 اهنم ،لقألا
qp لخدت ةلود 11و ،2020 ماع /

/ 

qp قورحملا زاغلا تاSمs نأ امs .)ىرخأ لود( دنب نمض تاSئاصحإلا
/ sا67ثك فلتخت ةلود لv ىرخألا نع، 

qp ي>3م نويلم 69 وحن لاثملا لS¿س Mع اSسور تقرحأ ،BP تاناSب بسحف
 ناريإ تقرحأو ،2020 ماع /

 سفنب لودلا لÅ sإ رظنلا نكمG ال /Åاتلاäو .§طقف ي>3م نويلم 2.4 تàçéلا تقرحأ امن~ب ،ي>3م نويلم 39

  .ةفلتخملا ةGداصتقالاو ةSنفلا اهفورظ ةلود ل¬ل نأ ذإ ،راظنملا

 
 ؟ةقيقد ةروشنملا ماقرألا له

 

qp نانثا فلتخG ال
اSملاع £±ôي ام مظعم نأ /

v
qp قورحملا زاغلا تاSمs نع 

 ساSق" نع 6ƒّعG ال ،ملاعلا /

 رامقألا روص 6ƒع دعP نع راعشÄسالا" ةSنقت مادختساP متت تاريدقت الإ /ì نCو ،تاSم¬لا ەذهل "£∆اxم

 س»قت ال دق اهنàل ،اهجاتنإ مجح ساSقP متهت زاغلاو طفنلل ةجتنملا تاهجلا وأ تاs£±لا نأ كلذ ."ةSعانصلا

sمSيذلا وأ قورحملا زاغلا تا Gإ قلطÅ كانه نوكت ال امدنع وجلا î±£éئ~ب مظاونو تاعSنوناقو ةSبلطتت ة 

 روص مادختساP ةصاخ تاءارجإ )NOAA( تاطSحملاو وجلل ةSكâéمألا ةSنطولا ةرادإلا تروط دقو .كلذ

اSملاع قورحملا زاغلا تاSمs ريدقتل )يرçéصتلا ريدقتلا( ةSعانصلا رامقألا
v

 يذلا /Åودلا كنبلا ةلظم تحت ،

Gقافتا دوقSا£±لا ةáلودلا ةSلقتل ةSص sمSقورحملا زاغلا تا.  

                                            
* BP Statistical report of world energy, 2021. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf 
†IEA. Flaring Emission Tracking report, November 2021. https://www.iea.org/reports/flaring-emissions.  

 .اه67غو ،BP ةك£∆و ،/Åودلا كنبلا تاناäSو ةSلودلا ةقاطلا ةلاsو ‡
§ BP Statistical Review of World Energy, 2021. 
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qp قورحملا زاغلا تاSمs نأ املاطو
Í9طنملا نمف ،اهل £∆اxم ساSق دجوي الو ،vاريدقت رّدقت ملاعلا /

 متي نأ /

 .تاريدقتلا ەذه ةقد ىدم نع لؤاسÄلا

qp ةقورحملا زاغلا تاSمs ريدقت ،2009 ماع £±Óو *)نورخآو Elvidge( هP ماق ثحP نمضت
 /Ôاع o7pب ملاعلا /

 نم اهيلع لوصحلا مت /ò9لاو )LLID( ةءاضإلا ضفخنم رçéصتلا ةSنقت تاناSب مادختساP 2008و 1994

d/ )DMSP( qpافدلا دصرلل ةSعانصلا رامقألا جمانرب
 هنأ" Åإ ةحاı ثحxلا راشأو .ةدحتملا تاGالولا /

qp يرجت قرحلا تاSلمع بلغأ نأ ب˜سˆو
 حضوت تالجس دجوت الف ،ةلوهأملا نáامألا نع ةدSعP نáامأ /

Pةقد sمSةقورحملا زاغلا تا†، sاددع كانه نأ امv ت ال لودلا نمô±£ نلا اذهçبلا نم عSأ تاناPادv، لمع كانهوSا
v

 

qp ةقSقد ماقرأل ملاعلا راقتفا Mع /Åود عامجإ هxش
  ."لاجملا اذه /

qp "قورحملا زاغلا تاSمs صSلقتل ةSلودلا ةáا£±لا ةSقافتا" قالطنا عمو
 ةôSضم دوهج تلذPُ ،2002 ماع /

 تلثمت ءادأs ةxقع امهتهجاو مامتهالا كلذو دوهجلا كلت نأ الإ ،رمألا اذه Mع مامتهالا نم 67ثàلا بصناو

qp )لثمتتو(
 يّرحت Åإ تاهجلا ضعP عفد ام كلذو ،ةقورحملا زاغلا تاSمs نع ةدكؤم ماقرأ رفوت مدع /

 نم دGدعلا ەرودP راثأ اذه نأ الإ .ةSعانصلا رامقألا مادختساP قورحملا زاغلا تاSم¬ل دعP نع ريدقتلا ةSناWمإ

qp ةمدختسملا تارعشÄسملا لs نأ ثSح ،تاريدقتلا ەذه ةقد ىدم نع تالؤاسÄلا
 ريدقتل ةSعانصلا رامقألا /

 قورحملا زاغلا مجح ريدقت Åإ دنÄسî اهنàلو ،ةSلمعلا ەذهل ساسألاP ةممصم نكت مل قورحملا زاغلا مجح

 ،VIIRS‡ ةSنقت مادختساP بهللا ةنسلأ نع ةرداصلا )ءارمحلا تحت ةعشألا( ةéرارحلا تاثاعxنالا Mع vادامتعا

اساسأ ةمدختسملا )Spectral Bands( ةSفSطلا تاقاطنلا روص نم ةدافتسالاP تحمس ةSنقت /ìو
v

 مSيقتل 

 تاناSبلا ضعÅ Pإ vادانÄسا ةSنقتلا ەذه تاناSب ةرياعم تمت دقو .ضرألا حطس نع /¢مشلا ساWعنالا

qp قورحملا زاغلا مجح نع ةرفوتملا
/ Pاد لامشو ،ساسكت لثم ملاعلا قطانم ضعáنو ،اتوS67جéركذو .ا Pثح 

Elvidge افنآ هل راشملا
v

qp أطخلا نأ 
اçéنس قورحملا زاغلا تاSمs ريدقت /

v
 Pلم 23.8 -˝+ غلSب بعكم 69م راo7p 

 o7pب امأ .دحاو /dانص رمق نم ةدراولا تامولعملا Åإ دنÄسî تاريدقتلا تناs ثSح ،Ô/ 1994- 1996اع

qp أطخلا ضفخنا دقف ،Ô/ 1997- 2008اع
 نأ /òpعG اذهو .بعكم 69م راSلم Å +˝- 19.6إ تاريدقتلا /

qp 67شأ /ò9لاو( 2004 ماعل قورحملا زاغلا تاريدقت
 تناs امäر )بعكم 69م راSلم 170 تغلP اهنأ Åإ ثحxلا /

                                            
* Christopher D. Elvidge et al, A Fifteen Year Record of Global Natural Gas Flaring Derived from Satellite Data. MDPI, 
Energies, ISSN 1996-1073, 7/8/2009. 

 ,/ò̌يبلا نأشلاo7p Pمتهملا لxق نم تاضا69عا وأ ،ناWسلا نم ىواWش كانه نكت مل ةلوهأملا نáامألا نع دعxلا ب˜سæ هنأ ثحاxلا دصق †
‡ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. 
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qp أطخلا ةxسÓ نأ يأ ،بعكم 69م راSلم 150 امäر وأ بعكم 69م راSلم Å/ 190اوح
 تغلP ةSملاعلا تاريدقتلا /

qp أطخلا نأ ةساردلا سفن ركذت امن~ب .Å/ 10%اوح
اقرح !á6ألا نé£±علا لودلل تاريدقتلا /

v
 -˝+ غلP زاغلل 

qp بعكم 69م راSلم 2.11
v qpادج دSج مدقت وهو ،2008 ماع /

 69م راSلم 2.11 نàل ،أطخلا ةxسÓ لGدعت /

qp بعكم
امقر xÍ9ت ةنسلا /

v
qp بعكم 69م فلأ 578 نع دé"ي vا67بك 

 ًالثم دنهلا هتقرحأ ام لداعG مقر وهو ،مويلا /

qp ةلعشلا Mع
 .2020 ماع /

امومعو
v

 Gهنإ لوقلا نكم æو ،قورحملا زاغلا مجح ريدقتل ىرخأ قرط دوجو مدع ب˜سqp
 ساSق 67ياعم باSغ /

qp ام ٍدح Åإ ةلوبقم ةSنقت xÍ9ي دعP نع راعشÄسالا نإف ،موجحلا ەذه
 مجح ةفرعم نأ كلذ ،نهارلا تقولا /

qp رظنلا دنع ماه رمأ قورحملا زاغلا
/ ıpهمدع نم نأشلا اذهب ام ةوطخ ذاختا ةرو. 

 

 ؟طقف تارايسلا ددع عم ةنراقملا اذامل
 

PبطSحو ،لاحلا ةعò9 Gخت لهسلا نم نوكSعم لòp لم 149 لثم مقرSمتي ام ةداع ،زاغلا نم بعكم 69م را 

Üpاث زاغ ةSمÅ sإ رظنلا
ì/ qpو ،/%Sبطلا زاغلا نم ةSم¬لا ەذه لثم قرح نع جتôت /ò9لا نوàâäلا دSسáأ /

 ەذه /

احوضو !á6أ مقرلا نوكò9 Gحو .نط نويلم Å/ 300اوح لاحلا
v

 Pلاôسxمتهملل ةo7p Pددع عم هتنراقم متت ،ةئ~بلا 

اSطسو جتôت ةراSس لs نأ ضا69فاäو ،ةSم¬لا ەذه جتôت /ò9لا تاراSسلا
v

Üpاث زاغ نم نط 3.9 وحن 
 دSسáأ /

Üpاث زاغ ةSمs نإ لوقلا نكمSف ،نوàâäلا
 2020 ماع ةلعشلا Mع زاغلا قرح نع تجتن /ò9لا نوàâäلا دSسáأ /

اçéنس زاغلا اذه نم ةراSس نويلم 77 هجتôت ام لداعت
v*.  

Üpاث زاغ تاSمs نراقت ةSملعلا قاروألا بلغأ نأ ظحالملا نمو
 ددعP زاغلا قرح نع ةجتانلا نوàâäلا دSسáأ /

 يذلا /'لاعلا يوجلا لقنلا لوطسأP تاSم¬لا ەذهل ةنراقم دجت نأ ردانلا نم نàل ،كلذل ةئفاWملا تاراSسلا

Üpاث زاغ نم نط نويلم Å/ 915اوح ردصأ
 ام فاعضأ ةثالث ةPارق لداعG ام وهو ،†2019 ماع نوàâäلا دSسáأ /

qp زاغلا قرح ەردصأ
اâéxقت ةراSس نويلم 235 لداعG ام وأ ،ماعلا كلذ /

v. sإ ةراشإ دجت نأ ردانلا نم هنأ امÅ نأ 

Üpاث زاغ تاSمs تاريدقت
qp دحاو قâéح نم تثعxنا /ò9لا نوàâäلا دSسáأ /

 1997 ماع اSس»نودنإ تاPاغ /

                                            
qp مقرلا اذه *

 هنأ ةطاس˜ب ب˜سلاو ،2018 ماع ò9ح زاغلا قرح عçضوم نع ت£±ò9/ Óلا ةSملعلا قاروألا مظعم هتنمضت يذلا مقرلا سفن وه عقاولا /
sاحاتم نا

v
qp هل ثGدحت رخآ ناsو )زاغلل /òpيتورلا قرحلا نم دحلا ةSقافتال /dارلا( /Åودلا كنبلا عقوم Mع 

qp ة69فلا كلت /
 .2013 ماع /

† Air Transport Action Group, Fact and Figures. https://www.atag.org/facts-figures.html  
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Üpاث زاغ نم نط راSلم o7p 3- 10ب تحوارت
Üpاث زاغ تاثاعxنا لداعG ام يأ ،نوàâäلا دSسáأ /

 نوàâäلا دSسáأ /

 (ةراSس نويلم 2564 -770 نم

qpو
qp مهاسî تاPاغلا قئارح نأ NASA ةSكâéمألا ءاضفلا ةلاsو تدáأ 1999 ماع /

 نط راSلم 2.4 ثاعxنا /

اçéنس نوàâäلا نم
v

Üpاث زاغ نم نط راSلم 37 براقG ام يأ 
افعض 120 نم !á6أ لداعG اذهو ،نوàâäلا دSسáأ /

v
 

Üpاث زاغ نم
qp زاغلا قرح نع جتانلا نوàâäلا دSسáأ /

 .ةراSس راSلم 9.5 وحن تاثاعxنا لداعG وأ ،*ملاعلا /

اçéنس جتôت áo7pا6ƒلا نأ Åإ NASA تاناSب 67شî ىرخأ ةهج نم
v

Üpاث زاغ نم نط نويلم Å 380إ لصG دق ام 
/ 

Üpاث زاغ تاثاعxنا نم %12 ءارو تناs تاPاغلا ةلازإ نأ o7p NASAبت امs .†نوàâäلا دSسáأ
 ماع نوàâäلا دSسáأ /

افعض 14 وحن لداعG ام وهو ،نط راSلم 3.8 وحن يأ ،2008
v

Üpاث زاغ ةSمs نم 
 تجتن /ò9لا نوàâäلا دSسáأ /

qp زاغلا قرح نع
 .‡ماعلا كلذ /

اسوملم òpًعم لWشî ال طقف تاراSسلا ددع عم ةنراقملا نإ
v

اSلعف 
v

امود يرجت ةنراقملا نأ ذإ ،عقاولا ضرأ Mع 
v

 

qp قورحملا دوقولا تاSمs ساسأ Mع
 رظنلا ةروòp/ ıpعت ةراSسلل ةلما¬لا ةSنوàâäلا ةمصxلا نàل ،تاراSسلا /

p+ا69فالا اهرمع ءاهتنا دعP اهنم صلختلا مث ةراSسلا لSغشîو ةعانص نع ةجتانلا تاثاعxنالا Åإ
 نكمG انهو ./

qp ةSمسرلا هتحفص Mع /Üƒوروألا نامل6ƒلا ەركذ ام Åإ ةراشإلا
 ةلما¬لا ةSنوàâäلا ةمصxلا نأ نم ،2019 ماع /

 تاثاعxنالا ىوتسم نأ امs ،ةGدSلقتلا تاراSسلاP ةصاخلا كلت نم ةئ~بلل ةمءالم لقأ ةSئاâäهàلا تاراSسلل

 .§ءاâäهàلا دSلوت ةقâéطP ة£∆اxم طxتري ةSئاâäهàلا تاراSسلا نع جتانلا

 

 !؟نيمثلا زاغلا قرح متي اذامل

 

qp نولماعلا رمثÄس,
 ض69فG تارامثÄسالا ەذه نأ /-يدxلا نمو ةلئاه لاومأ سوؤر ةSلو69بلا ةعانصلا /

امود دوقG امم .تاs£±لا Mع حــâäلاP دوعت نأ
v

 ةدافتسالاو ەرامثÄسا لدP زاغلا قرح متي اذامل :/-يدP لاؤسل 

  .ر6ƒم الP ةقورحم ةعئاض تارالود Åإ تاهجلا نم دGدعلا لxق نم لاؤسلا اذه مج69ي ام ةداعو ؟هنم

                                            
* Global Fire Monitoring (nasa.gov) 
†  NASA, The Carbon Cycle (nasa.gov) 

 .BP Statistical Review of World Energy تاناSب بسح ،2008 ماع زاغلا نم بعكم 69م راSلم 137.3 ملاعلا قرحأ ‡
§CO2 emissions from cars: facts and figures (infographics). Updated:  18-04-2019  
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-
and-figures-infographics  
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اçéنس طفنلل ةجتنملا لودلا ±خت
v

 هتردصأ رâéقت ىوحف ەذه .ةلعشلا Mع زاغلا قرح ةجÄSن رالود راSلم 82 

qp ةSملاعلا Global data ةسسؤم
 69م راSلم 149 وحن قرحأ ملاعلا نأ راxتعاäو .2021 سطسغأ رهش /

qp ةلعشلا Mع زاغلا نم بعكم
اâéظن لوقلا نكمSف ،2020 ماع /

v
 رâéقتلا بسح دحاولا بعكملا 69ملا رعس نأ 

Pاوح غلÅ/ 55 سôات
v. س»ل مقر وهو Pهلاo7p دحلا دنعGلا نع ث±£sلو69بلا تاSو ،ةéعفد Pلل لعفلاÄنع لؤاس 

qp ةلئاه غلاxم رمثÄسò9/ îلا لودلا وأ تاs£±لا لعجG يذلا ب˜سلا
 لxقت ،اهيف ةSلو69بلا تاSطاSتحالا رçéطت /

Pطلا ەذهب زاغلا قرحâéةق. 

DEلا ة5داصتقالاو ة=نفلا با:سألا نم د5دعلا كان/ نأ عقاولا
F إ يدؤتK فنت وأ زاغلا قرحQنمو ،هس 

 :اهم/أ

 ةلحرم /ìو ةنيعم ة69فل جاتنإلا Mع اهعضول ةروıp كانه ،ةSفاشكتسا وأ ةS¿يقنت 6̌ب يأ رفح دنع -1

 زاغلاو لئاسلا نم تانيع ذخأو ةSلوألا ةSجاتنإلا اهتقاط ريدقتل كلذو )Well test( 6̌بلا راxتخا dدت

qp مهاسò9/ îلا ةSساسألا ıانعلا لSلحتو ،o7pجتنملا
 Mع اهرفوت بجò9/ Gلا تادعملا ةSعون دGدحت /

 زاغلا هSجوت ةداع متي ةلحرملا ەذه لالخ .اه67غو لصفلا ةزهجأو تامامصلاو 6̌بلا سأر لثم حطسلا

 ،ةلعش دومعP /-تôي صاخ قفدت ب»بانأ طخ Åإ )زاغلا راPآ نم جتنملا رحلا زاغلا وأ( طفنلل قفارُملا

 لوؤسملا وأ جاتنإلا سدنهم اهذختي /ò9لا نامألا تاءارجإ مهأ o7pب نم دحاو وهو .زاغلا اذه قرح متéو

اGدافت هقرح متي كلذل ،هنم ةدافتسالا وأ زاغلا نé"خت ةSناWمإ رفوت مدع ب˜سæ راxتخالا نع
v

 رطاخمل 

 .تاراجفنالا

 ،ةعفترم زاغلا عاج69سال ةمزاللا تادعملا ةفلs نوكت دق ،جاتنإلا رارقتساو رçéطتلا ةSلمع لالخ -2

 .زاغلا نقح تاSلمعل ةعفترملا ةفل¬لا اهل فاضéو

3- sمSلحنملا زاغلا تا qp
qp راPآلا نأ وأ ،vادج ة67غص طفنلا /

 نأ وأ ،اهضعP نع ةدSعP ةقرفتم ام لقح /

qpو .زاغلا لقنل ب»بانأ ةكxش يأ نع دSعP هسفن لقحلا
اGداصتقا ر6ƒملا 67غ نم نوكG ةلاحلا ەذه /

v
 

 .جتنملا زاغلا لقنل ةصاخ ب»بانأ ةكxش ءاشÓإ

 ب±Å îإ يدؤت نأ نكمG لقنلا وأ ةجلاعملا وأ جاتنإلا وأ رفحلا تاSلمع لالخ ةئراطلا ثداوحلا -4

  .زاغلا

5- Pلمع ءاهتنا دعSلمع وأ رفحلا تاSحالصإلا وأ لام4إلا تا G6لا نم نوكpزاغلا نم صلختلا يرو 

qp مدختسملا ضمحلا نمض وأ قيقشÄلا لئاس وأ رفحلا لئاس نمض لحنملا
 .ضSمحتلا تاSلمع /



7 
 

 نم ة67غص تاSمs قرح نم دPالف ،ب»بانألا تاxWش 6ƒع هلقن وأ زاغلا نقح ةداعإ متي امدنع ò9ح -6

 تحت ةداع لمعت زاغلاو طفنلا ةجلاعمو نé"خت تادعم نأ ذإ ،ةمالسلاو نمألا تاراxتعال زاغلا

qpو ،ةSلاع ةرارح تاجرد وأ>و ةعفترم طوغض
 لمعت ،ام ب˜سل ˇ8ƒافملا طغضلا عافترا تالاح /

اSلآ ئراوطلا تامامص
v

 رطخ نم اهيف o7pلماعلاو ةأشôملا ةGامحل ةلعشلا Åإ ضئافلا زاغلا لقن Mع 

 تاSمs ةGأ قرحت ثSح ب»بانألا طوطخ رجه دنع قرحت زاغلا نم ة67غص تاSمs نأ امs .قâéحلا

 .ب»بانألا ەذه نم صلختلا لxق اهيف ةSقxتم زاغ

qp ةماسلا تازاغلا نم ةxسÓ دوجو ةلاح ،ىرخألا تالاحلا نم -7
 لS¿س Mعف ،جلاعملا وأ قفارُملا زاغلا /

 د6ƒéÄSك زاغ نم ةعفترم ةxسM Óع يوتحG يذلا زاغلا نم نمآ لWشæ صلختلا نم دPال لاثملا

Üpاثو ءاملا راخP جتôي هقرحو ،o7pجوردSهلا
Üpاث نأ مغرو .تà6ƒéلا دSسáأ /

 دحأ وه تà6ƒéلا دSسáأ /

 د6ƒéÄSك زاغ رطخ نم لقأ xÍ9ي ەرطخ نàل ،Acid Rain ةSضماحلا راطمألا ةرهاظ تاx¿سم

 .o7pجوردSهلا

8- G6تعƒ ع زاغلا قرحM اصملا تالعشqp
qp مهاس, هنم دPال نامأ لماع ةSئاSمsو69بلا لماعملاو /

/ 

 .اهرéودت وأ اهتداعتسا نكمG ال /ò9لا ةSنوâäكوردSهلا تازاغلا نم ءزج نم صلختلا

 
 ؟زاغلا نم ةيبرعلا لودلا قرحت مك

 

æشWوأ ل P:رخ، Gعلا لودلا نأ ظحالâäSامود هجاوت طفنلل ةجتنملا ة
v

 ةSفخم ةSمالعإ ماهتا عباصأ 

îع اهيلإ 67شM ام ءارو /¢»ئرلا ب˜سلا اهنأ Pتا Gفرع P8انملا 67غتلاp
اقPاس هل راش, ناs ام وأ ،/

v
 Pن:فدلا مسا 

ائ~ش لوقت ماقرألا ةغل نأ عقاولا نàل (/'لاعلا
v

 .رخآ 

PادGال ةPنتلا نم دçéإ هÅ ب نأSتانا BP قxزاغلا قرح تنمضت 2013 ماع ل qp
 جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم /

 دعBP P تفاضأ امن~ب ،Cedigaz* وه ماعلا كلذ لxق اهتاناSب ردصم نأ Åإ 67شì/ îو )Upstream( طقف

qp زاغلا قرح تاناSب 2013 ماع
 /ì كلذل اهتاناSب ردصم نأ Åإ تراشأو ،)Downstream( رâéكتلا ةعانص /

qp "ضرألا ةxقارم ةعومجم"
qp مجانملا ةسردم" نمض "ةماعلا تاساSسلل Payne دهعم" /

 "ودارولوك /

                                            
 لو69بلا دهعم عم نواعتلاP زاغلا تاs£∆ نم ةعومجم اهتأشÓأو .اسÓرف ،س=راP اهرقم ةSحäر 67غ ةSلود ةسسؤم اهنأP اهسفن نع CEDIGAZ فرعت *
  Cedigaz -Independent business intelligence for the gas industry .1961 ماع /¢Óرفلا
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افنآ اهيلإ راشملا VIIRS ةSنقت سفن مدختسò9/ îلاو ،*ةSكâéمألا
v

 تناs املو .قورحملا زاغلا مجح ريدقتل 

 ةعومجم" †تاناSب لصأ Åإ ةدوعلا تمت دقف ،ردصملا بسح قورحملا زاغلا مجح o7pبت ال BP تاناSب

qp زاغلا نم هقرح مت ام نأ o7pبت ثSح ،"ضرألا ةxقارم
qp فاشكتسالاو بSقنتلا لاجم /

 غلP ًالثم 2020 ماع /

qp اهقرح مت زاغلا نم بعكم 69م راSلم 10و ،ةلود M 87ع ةعزوم بعكم 69م راSلم Å/ 139اوح
 رâéكتلا لاجم /

qp
qp امأ ،ةلود 84 /

 تقرحأ /ò9لاو ،طقف ةGداحتالا اSسور Åإ تاناSبلا تراشأ دقف )Midstream( لقنلا لاجم /

 .بعكم 69م راSلم 0.16 وحن

îتاريدقت 67ش BP إÅ ع ةلود 12 نأâäSلم 42.2 هعومجم ام تقرحأ ‡ةSزاغلا نم بعكم 69م را qp
/ 

 40.15 وه §ةâäSع ةلود 14 هتقرحأ ام نأ ،ةروكذملا "ضرألا ةxقارم ةعومجم" تاناSب 67شîو ،2020 ماع

qp بعكم 69م راSلم
qp بعكم 69م راSلم 1.5و ،جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم /

 عçمجملا نأ يأ ،رâéكتلا لاجم /

 سÓوت تاناSب عçمجم لثمG )بعكم 69م راSلم Å/ 0.5اوح( o7pمقرلا o7pب قرفلاو ،بعكم 69م راSلم 41.6 وه

qp ةروكذملا 67غ نادوسلاو
/ BP، وéxÍ9 ض قراف كانه>Sلمع نع جتان لSحتلا تاçéق نم لSرارح مéإ ةÅ راتمأ 

   .زاغلا نم ةxعكم

امومع
v

، Gعلا لودلا هتقرحأ ام نإ لوقلا نكمâäSزاغلا نم ةعمتجم ة qp
 جاتنإلاو فاشكتسالا /Åاجم /

qp ةâäSعلا لودلا تقوس امن~ب .ماعلا كلذ ملاعلا هقرحأ ام عçمجم نم %28 وحن لداعG رâéكتلاو
 2020 ماع /

qp قوسملا زاغلا /Åامجإ نم %7 نم لقأ هقرح مت ام ةxسÓ نأ يأ ،زاغلا نم بعكم 69م راSلم 597
 كلذ /

اSلمع عفترم مقر وهو .ماعلا
v

 نم تتأ ةقورحملا تاSم¬لا كلت نم á6ƒألا ةxسôلا نأ حضوت لSصافتلا نàل ،

qp رئازجلا لمعتو .)%11.5( قارعلاو ،)%6.3( رئازجلا
qp رامثÄسالل ةSئانثÄسا صخر حنم Mع لاجملا اذه /

/ 

اططخ ەرودP قارعلا عضو امs ،هقرح نم دحلل قفارملا زاغلا
v

 ظحالéو .زاغلا قرح تاSلمع نم دحلل ةحومط 

q9اP نإف ،قارعلاو رئازجلا ءانثÄساP هنأ
 هقرح مت ام /Åامجإ نم طقف %10 وحن تقرحأ ةعمتجم ةâäSعلا لودلا /

qp
 .2020 ماع ملاعلا /

 

 

                                            
qp ةSموكح ةعماج *

 .ةSكâéمألا ةدحتملا تاGالولا /
  https://eogdata.mines.edu/download_global_flare.htmlعقوم Mع ،o7pك69شملل ةحاتم †
 .نمSلاو نامعو ،6م ،اS¿يل ،تàçéلا ،رطق ،قارعلا ،اéروس ،ةGدوعسلا ،نâéحxلا ،رئازجلا ،تارامإلا ‡
افاضم ەالعأ لودلا سفن §

v
 .نادوسلاو سÓوت اهل 
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 ةجتنملا طفنلا تايمك ىلإ قورحملا زاغلا ةبسن

اxلاغ
v

qp اهل راش, /ò9لا قورحملا زاغلا تاSمs نوكت ام 
 زاغلا تاSمì/ s ةSلو69بلا ةعانصلا تاSبدأ /

 طفنلا تاSمs لPاقم قورحملا زاغلا ةxسÓ حضوي £∆ؤم نع ثحxلا Åإ عفدG اذهو ،طفنلا جاتنإل قفارملا

qp طفنلا جاتنإ تاSمÅ sإ قورحملا زاغلا تاSمs 1 لودجلا o7pبي .ةجتنملا
 .ةâäSعلا لودلا /

 

ab طفنلا نم ل=مرب ل_ ل[اقم قورحملا زاغلا مجح :1لودجلا
F علا لودلاcd=2020 ماع ة 

 لSم6ƒلا>3م
 

 ةGدوعسلا 0.7
 تàçéلا 0.8
 تارامإلا 0.8
 نâéحxلا 3.3
 رطق 3.4
 نامع 8.9

 نادوسلا 10.7
 قارعلا 11.9
 6م 12.4
 اS¿يل 15.0
 سÓوت 19.0
 رئازجلا 28.2
 نمSلا 35.4

 اéروس 106.3
qp طفنلا جاتنإ لدعم Åإ vادانÄسا تاناSبلا باسح مت -

 ةâäSعلا لودلا /
qp دراو وه امxسح ،2020 ماع

 >47 يونسلا ماعلا o7pمألا رâéقت :/
 .ضرألا ةxقارم ةعومجم" نم زاغلا قرح تاناSب Mع ةوالع ،كPاوأ

qp ةSلاحلا فورظلا نمض /@اSسويجلا 67ثأتلا ÍpخG ال -
/ Pلودلا ضع 

 .اهيف قورحملا زاغلا مجح Mع ةâäSعلا

 

 67بك لWشæ توافتي طفنلا نم جتنم لSمرب ل¬ل ةxسôلاP قورحملا زاغلا مجح نأ قباسلا لودجلا نم ظحالéو

ab قورحملا زاغلا ة:سj طdر نأ هنم ظحالG امs ،ىرخأو ةلود o7pب
F _إ ةلود لK زاغلا قرح لدعم ab

F ملاعلا 

امود kFع5 ال
l

ab عoضوملا مجح نع ةح=حصلا ةروصلا 
F دوعسلاف ،ة=نعملا ةلودلاGع ةM س¿Sلاثملا ل 

Ü9أت /ò9لاو
/ Pب بسحSتانا BP qp

اقرح Mعألا لودلا نمض ة£∆اعلا ةxترملا /
v

qp زاغلل 
اSلعف عجا69ت ،ملاعلا /

v
 Åإ 

qp رظنلا دنع o7pثالثلاو ةسداسلا ةxترملا
 الéو6ppف امأ .طفنلا نم جتنم لSمرب لs لPاقم قرحG يذلا زاغلا مجح /
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Ü9أت /ò9لا
/ qp

اقرح Mعألا لودلا ب»ترت نمض ةعPارلا ةxترملا /
v

qp زاغلل 
qp ةSناثلا ةxترملا لتحتف ،ملاعلا /

 مجح /

 .اهيف جتنملا طفنلا نم لSمرب لs لPاقم قورحملا زاغلا

 

 نوبركلا دسكأ يناث زاغو ةيبرعلا لودلا

 نم نط راSلم Å/ 1.7اوح 2019 ماع تردصأ ةعمتجم ةâäSعلا لودلا نأ *ةSلودلا ةقاطلا ةلاsو تاناSب حضوت

Üpاث زاغ
qp مقرلا اذه نàل ،نوàâäلا دSسáأ /

 .ملاعلا ەردصأ ام /Åامجإ نم %5 نم لقأ لداعG عقاولا /

qpو
 طفنلا جاتنإ /Åامجإ نم %30 وحن تجتنأ †ةâäSع لود 8 نأ ظحالBP G تاناSب Åإ vادانÄساو ،2020 ماع /

Üpاث زاغ مجح نàل ،2020 ماع /'لاعلا
 %1 نم 67ثكP لقأ لثم اهيف زاغلا قرح نع جتانلا نوàâäلا دSسáأ /

Üpاث زاغ /Åامجإ نم
qp ملاعلا ەردصأ يذلا نوàâäلا دSسáأ /

 .ماعلا كلذ /

qp جتنأ طفنلا نم لSمرب لs لPاقم قورحملا زاغلا مجح 1 لWشلا o7pبي
 تاعومجملا بسح 2020 ماع ملاعلا /

  .ةSلودلا

                                            
* IEA. Key World Energy Statistics 2021 

Üpاث زاغ تاSمs بسح ةxترم ،تàçéلا ،تارامإلا ،رطق ،نامع ،6م ،ةGدوعسلا ،رئازجلا ،قارعلا †
 .زاغلا قرح نع جتانلا نوàâäلا دSسáأ /

ab جتنم ل=مرب ل_ ل[اقم ةلعشلا sع قورحملا زاغلا مجح :1 لrشلا
F 2020 ماع ملاعلا 

 ل=مvzلاyبعكم vEم

 
 .BP Statistical Review of World Energy، 2021 تاناSب Mع ءانب لWشلا دعأ           

ایقیرفأ  
11.7 

ةیبونجلا اكیرمأ  
6.5 

 لودلا ثلونموك
ةلقتسملا  

5.9 

 طیحملاو ایسآ
ئداھلا  

طسوألا قرشلا 4.6  
4.2 

ةیلامشلا اكیرمأ  
2.4 

ابوروأ  
1.5 
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Gشلا نم ظحالWفأ لود ةعومجم نأ لâéقSأت اÜ9
/ qp

 لs لPاقم قورحملا زاغلا مجح ثSح نم Åوألا ةxترملا /

 .جتنم لSمرب لs لPاقم قورحملا زاغلا نم مجح لقأP ة67خألا ةxترملا اäوروأ لتحت امن~ب ،جتنم طفن لSمرب

 لود نأ ظحالG امن~ب ./'لاعلا جاتنإلا نم %4 نم !á6أ لثمG ال طفنلا نم اäوروأ جاتنإ لs نأ ةظحالم عم

qp ةسماخلا ةxترملا لتحت طسوألا ق£±لا
 نم اهجاتنإ نأ مغر ،جتنملا طفنلا لPاقم قورحملا زاغلا مجح /

 .2020 ماع ملاعلا جاتنإ نم %31 نم !á6أ لثم طفنلا

 
 ةصالخلا يف

  
اSملاع ةلوادتملا قورحملا زاغلا تاSمs تاريدقت Åإ vادانÄسا

v
، Gنا ريدقت نكمxاث زاغ تاثاعÜp

 دSسáأ /

qp زاغلا قرح نع جتانلا نوàâäلا
اçéنس ملاعلا /

v
 PاوحÅ/ 300 و ،نط نويلمì/ sمSة îشWلمع لSا

v
 نم %1 وحن 

Üpاث زاغ ةSمÅ/ sامجإ
 ماقرألا دكؤتو .ىرخألا رداصملا نم ملاعلا اهجتôي /ò9لا ةSلامجإلا نوàâäلا دSسáأ /

Üpاث زاغ نم ةعمتجم ةâäSعلا لودلا رادصإ /Åامجإ نأ ةروشôملا تاناSبلاو
 %5 نم لقأ وه نوàâäلا دSسáأ /

Üpاث زاغ تاثاعxنا /Åامجإ نم
qp نوàâäلا دSسáأ /

 جتنملا طفنلا /Åامجإ نم %27 نم !á6أ جتôت اهنأ مغر ،ملاعلا /

اSملاع
v. sاث زاغ نأ امÜp

qp زاغلا قرح نع جتانلا نوàâäلا دSسáأ /
 نم %1 نم 67ثكP لقأ لثمG ةâäSعلا لودلا /

Üpاث زاغ /Åامجإ
qp ةâäSعلا لودلل موللا عباصأ هSجوت نإف /Åاتلاäو ،ملاعلا ەردصG يذلا نوàâäلا دSسáأ /

 اذه /

 .67ثàلا ء/£¢لا ةغلاxملا نم هSف ٌرمأ وه لاجملا

اçéنس ةلعشلا Mع ملاعلا هقرحG ام نإ
v

 /%Sبطلا زاغلا تاSمÅ/ sامجإ نم طقف %4 وحن لثمG زاغلا نم 

v qpازكرم س»ل مقرلا اذه نأ الإ ،بعكم 69م راSلم 150 براقéو vا67بك ودxي /Åامجإلا مقرلا نأ مغرو ،قوسملا
/ 

 ةلودلا نمض عزوم وه هنأ امs ،طفنلل ةجتنملا ملاعلا لود نم 67بك ددع Mع عزوم وه لP ،ةدحاو ةقطنم

qp ةلعش 89 دGدحت مت *لاثملا لS¿س Mعف .راPآلا نم 67بك ددع Mع ةدحاولا
 تقرحأو ،2013 ماع ةGدوعسلا /

qp ةGدوعسلا
 فلأ 83 وحن قرحت تناs ةدحاولا ةلعشلا نأ يأ ،زاغلا نم بعكم 69م راSلم 2.7 ةنسلا كلت /

qp مت امن~ب ،زاغلا نم ي>3م
qp ةلعش 142 دGدحت ماعلا سفن /

 ،زاغلا نم بعكم 69م راSلم 12 تقرحأ ،ناريإ /

 .†زاغلا نم ي>3م فلأ 231 نم !á6أ قرحت تناs ةدحاولا ةلعشلا نأ يأ

                                            
* Christopher D. Elvidge, Mikhail Zhizhin, Feng-Chi Hsu, Kimberly E. Baugh. VIIRS Nightfire: Satellite Pyrometry at 
Night. September 2013. Available on: www.mdpi.com/journal/remotesensing  

اتباث تس»ل تالعشلا ددع نأ امs ،ةتباث تس»ل قورحملا زاغلا تاSمs نأل ةâéيدقت مSق /ì ماقرألا ەذه †
v. 
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qp هحاäرأ >هلاومأ قرحG نأ o7pجتنملا نم دحأ بغري ال
اPاxسأ كانه نàل ،ءاوهلا /

v
 *ةGداصتقاو ةSنف 

 .ةعئاض تارالود Åإ ةقورحملا تاSم¬لا لçéحت درجم نم á6ƒأ قورحملا زاغلا نم ةدافتسالا عçضوم لعجت

 نأ اهل نكمG ةSعامتجا vاراثآ جتôتل بحسôت لP ،زاغلل ةSلاملا ةمSقلا دنع طقف فقوتت ال ةGداصتقالا راثآلا نإ

ò9 qpح ةقاطلاP رقف ةئيه Mع رهظت
/ Pنغلا لودلا ضعSة Pهلا رداصملاSكوردâäنوSلاحلا وه املثم ،ة qp

 اâéجSن /

 زفاوحلا عضو dرت نأ ةئ~بلا نأشæ ةفلتخملا ةدحتملا ممألا تاSقافتال نكمéو ،6حلا ال لاثملا لS¿س Mع

 قفارُملا زاغلا لالغتسال ةطسوتملا وأ ة67غصلا عــــéراشملا نم 67ثàلا نأ كش الف .زاغلا قرح نم دحلل ةSفا¬لا

اSلام ة∆اخ عــــéراشم نوكت دق
v

 باسÄحا مت ول ةروصلا 67غG دق ةGداصتقالا ةSحانلا نم رمألا Åإ رظنلا نàل ،

 تاموكحلل نكمG انهو ،زاغلا قرح ةعPاتم Mع بت69ت /ò9لا ةSعارزلاو ةSئ~بلاو ةSعامتجالاو ةSحصلا ةفلWتلا

اéروحم vارود بعلت نأ
v

 /DغG عو£±مل ةلماش ةطخ عضوو o7pجتنملا فلتخم o7pب نواعتلا مSظنت لالخ نم 

اعو£±م نوكG ثSحP ،لوقحلا نم ةنكمم ةحاسم á6ƒأ
v

احPار 
v

اGداصتقا 
v

اSلام لقن مل نإ 
v. لàطو£∆ ضرف ن 

 لحلا نوكG ال دق ام ٍةك£∆ لxق نم ةقورحملا زاغلا تاSمM sع وأ زاغلا قرح تاSلمع Mع ةمراص ةSموكح

Ípف ،لثمألا
qpاشكتسا عطاقل ةGداصتقالا ىودجلا عجا69ت دق ةSفاضإلا فSلاWتلا لظ /

 دق اذهو ،يرçéطت وأ /

Gدعلا لعجGلا نم د±£sاتم نع مجحت تاPطت ةعçéراشم رéاهع qp
 .ام ٍلقح وأ ةلود /

qp ةلعشلا Mع زاغلا قرح نع †ةسارد تردصأ دق لو69بلل ةردصملا ةâäSعلا راطقألا ةمظنم تناsو
/ 

Ǚ/ qpاهن لWشæ زاغلا قرح فاقGإ نأ اهيف تن~ب ،2016 ماع
qp ءاوس( ةSلو69بلا ةعانصلا /

 فاشكتسالا لحارم /

qp وأ جاتنإلاو
اSلمع نكمم |vغ رمأ )رâéكتلاو لقنلا /

v
Dbيتورلا قرحلا وه هنم دحلاو هترادإ نكمG يذلا نàل ،

F 

اSلمع ةSلو69بلا ةعانصلل رفوتت الو .طقف زاغلل
v

qp ةدودحم تاراSخ الإ 
qp لثمتت زاغلا قرح نم دحلا لاجم /

/ 

 جاتنإلا ةSلمع !6عت مدع نمضت رطأ نمض كلذو ،ةSئ~بلا اهتا67ثأت äo7pو قرحلا تاSلمع o7pب لوقعم نزاوت داجGإ

 تأôxت دق ةساردلا كلت تناsو .زاغلا قرح قطانم نم o7pبâéقلا ناWسلاو ةئ~بلا Mع 67ثأتلا مدعو ،ةهج نم

Pمغر هنأ sملا دوهجلا لxةلوذ qp
qp ةلعشلا Mع قورحملا زاغلا مجح نإف ،لاجملا اذه /

 نوكSس 2020 ماع /

Pلم 153 -150 دودحSأ ام وهو ،بعكم 69م راáئاصحإلا هتدSملا ةثيدحلا تاôارخؤم ةروشv. 

                                            
* Pاغتت مالعإلا لئاسو ُضع+p سألا نعxنفلا باSداصتقالاو ةGتكتو ،زاغلا قرحل ةÍp

/ Pضوملل ةراشإلاçع Pطâéو ،ةدحاو ةقì/ ıpقورحملا زاغلا مجح ب 
Pلا 67ثي 67بك مقرب جورخلاو ،رعسلاxلxحأ ةلSانا

v. اذهو Gأ لثامGاض
v

Üpاث زاغ تاSمs لçéحت 
 /ì تاراSسلا نأsو ،ةئفاWملا تاراSسلا ددع Åإ نوàâäلا دSسáأ /

qp زاغلا اذهل دSحولا ردصملا
 .ملاعلا /

 .2016 .كباوأ /لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم .ةلعشلا ىلع زاغلا قرح .شمح يكرت †






