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ال ش��ك أن قطاع البرتول قد اكتسب خالل السنوات الس��بع السابقة زخمًا وفريًا يمكنه هذا العام من زيادة 

فاعليت��ه كقط��اع اقتصادى ناجح يواك��ب التنمية غري املس��بوقة للدولة املصرية ومش��روعاتها الطموح مع 

انطالق��ة الجمهورية الجديدة، حيث ال يزال زاخرًا بالفرص االس��تثمارية الت��ى يراهن عليها فى زيادة اإلنتاج 

وجذب االستثمارات وزيادة قدراته فى دعم االقتصاد القومى.

وال شك أن  قطاعات الطاقة فى مصر وعلى رأسها قطاع البرتول أستفادت كثريًا برؤية ودعم الدولة الواضحة 

نحو تحقيق نمو مستدام يليق بهذا الوطن ، حيث تبنت الدولة املصرية اإلصالح الشامل كمنهج تحقق به ما 

تصبو إليه ، وكان للدولة ما أرادت وقدمت تجربة تنمية متكاملة أحدثت صدىً عامليًا، هذه التجربة تؤتى اآلن 

ثماره��ا من حيث التصنيف العاملى وتحقيق معدالت نمو اقتصادى عالي��ة واالنعكاس على املواطنني بمبادرات 

مدروس��ة تحقق أقصى اس��تفادة لهم كاملبادرة الرئاسية للتوسع فى اس��تخدام الغاز كوقود للسيارات وفى 

توصيله للمنازل ومبادرة حياة كريمة التى ترسم البهجة وتحيى األمل فى أهالينا بريف مصر.

وفيم��ا يخص امللفات البرتولية للعام الجديد فإن اس��رتاتيجية العمل املرن الت��ى ينتهجها القطاع وبنائه على ما 

س��بق اليزال مس��تمرًا فها هو يس��تهدف إتمام خطته نحو الوصول إىل ألف محطة لتموين الس��يارات بالغاز 

الطبيع��ى وزي��ادة أع��داد املس��تفيدين م��ن خدمة توصيل الغ��از الطبيع��ى للمن��ازل والتى من املنتظ��ر أن تصل 

باملس��تفيدين منه��ا ألكث��ر من 14 مليون وحدة س��كنية بنهاي��ة عام 2022 س��واء من خالل املش��روع القومى 

للتوس��ع ف��ى الغاز الطبيعى للمن��ازل أو من خالل مس��تهدفات املبادرة الرئاس��ية املتميزة حي��اة كريمة، كما 

يعمل على اإلس��راع بضخ االس��تثمارات الجديدة املتعلقة باتفاقيات البحث واالستكشاف واإلنتاج والتنمية 

وحص��ر وطرح ف��رص اس��تثمارية جديدة واس��تكمال اس��تثمارات مش��روعات التكري��ر والبرتوكيماويات 

الت��ى تس��تهدف زيادة املنتج املحل��ى وذلك إىل جانب اس��تثمارات مش��روعات البنية األساس��ية لنقل وتداول 

الزي��ت الخ��ام واملنتجات البرتولية والغاز الطبيعى ومش��روعات رفع كفاءة املعام��ل واملصانع ومحطات اإلنتاج 

والخدم��ات التى يقدمها القطاع متزامنًا م��ع تعظيم االهتمام بقطاع الثروة املعدنية ليكون رافدًا مهمًا للدخل 

القومى وال س��يما وأن مصر زاخرة بالعديد من الخامات التعدينية التى تم وضع اسرتاتيجية لالستفادة منها 

وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة .

ه��ذا القطاع الحيوى ي��درك جيدًا اآلمال املعقودة علي��ه وهو جاهز لها بكوادره التى تكتس��ب خربات متميزة 

س��واء من مش��اركتها فى املش��روعات أو التدريب املكثف الذى يحظون به حاليًا، وباس��رتاتيجية مرنة لديها 

القدرة على استيعاب املتغريات التى تمر بها الصناعة البرتولية على مستوى العالم ليظل القطاع محافظًا على 

قوته ويتجاوز أى تحديات قد تقابله.
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افتتح  الرئيس عبد الفتاح السيس��ى فى 22 ديسمرب 2021 مجمع إنتاج البنزين عاىل األوكتني بأسيوط وذلك خالل افتتاح عدد 

من املشروعات التنموية بالصعيد ضمن الفاعليات التى خصصتها الدولة فى أسبوع الصعيد، حضر االفتتاح الدكتور مصطفى 

مدب��وىل رئي��س الوزراء واملهندس ش��ريف اس��ماعيل مس��اعد رئي��س الجمهورية للمش��روعات القومي��ة وعدد من ال��وزراء ، 

واس��تعرض املهن��دس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة املعدني��ة دور قطاع البرتول فى تنمية صعيد مصر فى مختلف األنش��طة 

البرتولية وخاصة مشروع إنتاج البنزين الجديد بمصفاه أسيوط لتكرير البرتول والذى سيغطى استهالك الصعيد من البنزين 

كما اس��تعرض جهود قطاع البرتول فى تطوير البنية األساس��ية لنقل وتخزين وش��حن ملنتجات البرتولية ، وكذلك دور القطاع 

فى املبادرة الرئاسية »حياة كريمة« وتوصيل الغاز لقرى الصعيد .

إجمالى االستثمارات التى تم تنفيذها فى الصعيد
2014 / 2015 - نوفمبر 2021

البنية اال�شا�شية لنقل وتخزين البحث واال�شتك�شاف
و�شحن املنتجات البرتولية

البنية اال�شا�شية لنقل و�شحن 
الغاز الطبيعى

حمطات متوين ال�شيارات 
)وقود �شائل وغاز(

م�شروعات التكرير والت�شنيعمراكز توزيع البوتاجاز

ا�شــتثمارات

5ر13
مليار جنيه

4ر1
مليار جنيه

8
مليار جنيه

5ر3
مليار جنيه

34
مليار جنيه

170
مليون جنيه

5ر7
مليار جنيه
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استثمارات بترولية بالمليارات لتنمية الصعيد
ا�شتعر�ض املال جهود قطاع البرتول فى تنمية ال�شعيد فى خمتلف الأن�شطة 
البرتولية ، حيث اأ�شار اإلى ما حتقق فى جمال البحث وال�شتك�شاف والإنتاج 
من وجود 10 اتفاقيات ل�رصكة جنوب الوادى امل�رصية القاب�شة للبرتول وطرح 
املزاي���دة العاملية الأولى بالنطاق القت�ش���ادى بالبحر الأحمر عقب اإطالق اأول 
م�رصوع لتجميع البيانات اجليولوجية فى عام 2018 والتى اأدت لإ�شدار اأول 3 
اتفاقيات برتولية بالبحر الأحمر مع كربى ال�رصكات العاملية خالل عام 2020 
بحد اأدنى لال�ش���تثمار 2ر5 مليار جنيه )حوالى 330 مليون دولر( ، فيما يبلغ 
متو�شط اإنتاج ال�رصكات التابعة للقاب�شة جلنوب الوادى ما يزيد عن 21 األف 

برميل يومياً.

تطوير البنية األساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية
كما ا�ش�����تعر�ض املال جهود القط������اع فى تط���وير البنية الأ�ش���ا�ش���ية لنقل 
وتخزين و�ش������حن املنتجات البرتولي���ة ، حيث مت زي���ادة طاق���ات م�ش���تودعات 
تخزين البوتاجاز بال�ش���عيد باإ�ش���افة 5ر6 األف طن با�شتثمارات 120 ملي���ون 
جنيه لي�ش���ل اإجمالى �ش�����عات التخ���زي���ن اإلى 22 األف طن ، كم���ا مت تط���وير 
البني���ة الأ�شا�ش���ية لنق���ل وتخزي���ن و�ش���حن املنتج���ات البرتولي���ة ، حي���ث مت 
اإ�شافة �شعات تخزين فى م�شتودعات البنزين وال�شولر بحوالى 2500 ط��ن، 
وباإجمال���ى ا�ش���تثمارات 70 مليون جنيه ، بالإ�ش���افة اإل���ى تط���وير م�رصوعات 
نقل الزيت اخلام واملنتجات البرتولية باإ�ش���افة 570 كم اأط��وال با�ش���تثمارات 

2ر1 مليار جنيه لي�ص���ل اإجمالى اأطوال اخلطوط 1840 كم  ، كما ا�ش���تعر�ض 
اأه���م م�رصوع���ات تطوي���ر خ��ط غاز ال�ش���عيد والتو�ش������ع فى �ش���بكات توزيع 
الغ���از الطبيع���ى ، حي���ث مت اإ�ش���افة 4850 كم اأط���وال با�ش���تثمارات 8 مليار 
جني���ه باإجم��الى اأط���وال 8 اآلف كم ، وفيما يتعلق مب�رصوعات تو�ش���يل الغاز 
الطبيع���ى للمن���ازل، اأ�ش���ار املال لتحقيق زيادة 3 اأ�ش���عاف فى ع���دد الوحدات 
امل�ش���تفيدة من الغاز الطبيعى من 575 األف وحدة عام 2014 اإلى حوالى 7ر1 

مليون وحدة �شكنية فى نهاية عام 2021 .

الغاز فى خدمة ماليين المواطنين بالصعيد
واأ�شار املال اإلى دور قطاع البرتول فى املبادرة الرئا�شية »حياة كرمية« وتو�شيل 
الغاز الطبيعى لقرى ال�ش���عيد �شمن املبادرة ، حيث من امل�شتهدف تو�شيل 
الغ���از اإل���ى 902 قرية بال�ش���عيد م���ن اإجمال���ى 1436 قرية باملب���ادرة بتكلفة 
حوالى 12 مليار جنيه ليبلغ اإجمالى عدد الوحدات التى �ش���يتم تو�ش���يلها 
اإلى حوالى 3 مليون وحدة ، مبا يخدم  اأكرث من 10  مليون مواطن بهذه القرى  
لفت���اً اإل���ى زي���ادة مع���دلت التو�ش���يل للمن�ش���اآت ال�ش���ناعية والتجارية من 
حوالى 9ر1 األف عميل اإلى 3ر4 األف عميل ، كما اأو�ش���ح اأنه مت تو�ش���يل الغاز 
الطبيعى اإلى حمافظة الوادى اجلديد لأول مرة بتكنولوجيا الغاز امل�ص���غوط 

خلدمة اأهالى املحافظة .
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نشاط محطات الوقود والغاز الطبيعى
وفيما يتع��لق بن�ص��اط حمط��ات الوق�ود وخدمة ال�صيارات اأ�ص��ار املال اإلى اأن عدد 
املحطات اجلديدة مبحافظات ال�ص���عيد بلغ 372 حمطة با�ص���تثمارات 5ر2 مليار 
جني���ه ليبلغ عدد املحطات 1086 حمطة ، وفيما يخ�ص حمطات التموين بالغاز 
الطبيع���ى كوق���ود بلغ عدد املحط���ات اجلدي���دة 77 حمطة با�ص���تثمارات حوالى 
مليار جنيه لي�ش���ل الإجمالى اإلى 89 حمطة بزيادة �ص���تة اأ�صعاف ، مو�صحاً اأن 
خطة زيادة حمطات متوين ال�ص���يارات بالغاز فى ال�ص���عيد اجلارى تنفيذها بعدد 
185 حمطة  ، مت ت�ص���غيل 55% منها وجارى تنفيذ الباقى ، كما اأ�ش���ار اإلى اإ�شافة 
50 مرك���زاً جدي���داً لتوزيع اأ�ش���طوانات البوتاجاز با�ش���تثمارات 170 مليون جنيه 

لي�شل الإجمالى اإلى 1203 مركزاً.

مشروعات التكرير وتصنيع البترول فى الصعيد
كم����ا اأو�ش����ح اأن اإج�مال����ى ا�ش�����تثمارات م�ش������روعات تك�ري����ر وت�ش����نيع الب������رتول بلغ��ت 
5ر7 ملي����ار جني����ه وتتمثل فى م�ش�����روع ا�ش����رتجاع الغ����ازات لإنت������اج البوتاجاز وجمم�ع 

اإنت�اج البنزين فى م�ص����فاة اأ�ص�����يوط لتك��رير البرتول. واأ�ش���ار اإل���ى اأن اإجمالى 
ال�ش�����تثمارات التى مت تنف��يذها بال�ش��عيد خ��الل الفرتة من 2015/2014 
حتى نوفمرب 2021 فى خمتلف الأن�ش�����طة البرتولي��ة بلغ 34 مليار جنيه، 
بالإ�شافة اإلى 57 مليار جنيه ا�ش�تثمارات م�رصوعات جارى تنفيذها حتى 

عام 2023.

2ر7 مليار جنيه استثمارات مجمع إنتاج البنزين الجديد
وا�ش���تعر�ض امل���ال م�ش����روع جمم����ع اإنت�����اج البنزي���ن اجل��دي���د الذى �ش�����رُف 
بافتت�����اح الرئي����ض عبدالفتاح ال�شي�ش���ى رئي�ض اجلم��هورية ، مو�ش���حاً اأن 
اإج��مال���ى اإنتاج امل�رصوع 800 األف طن �ش���نوياً من خمتل���ف اأنواع الب��نزين 
متث���ل 13% م���ن اإجمال���ى اإنت���اج م�رص م���ن البنزي���ن ويغ��طى بن�ش���بة %100 
ا�ص���تهالك ال�صع�يد واحتياجاته من البنزين ، ف�ص�الً عن دوره فى تعظ��يم 
القيمة امل�ش����افة من توافر م���ادة الناف��تا وتق��ليل خماط�����ر وتوفري تكل�فة 
نق������ل املنتج���ات البرتولية من ال�ص���مال اإلى اجلنوب، كم���ا يعظم املجم���ع 
ال���ذى مت تنفي���ذه باأيادى م�ش�����رية من �ش����ركات قط�������اع البرتول 
املتخ�ش�ش������ة اإنبى وبرتوج���ت ال�ش���تفادة من اأ�ش���ول م�شف��اة 
اأ�صيوط لتكرير الب���رتول بفتح ا�ص���تثمارات ج��ديدة مبحافظات 
ال�ش���عيد ، بالإ�شافة اإلى م�شاهمته فى توفري فر�ض عمل لأبناء 
ال�ش���عيد ، م�ش���رياً الى اأن اإج��مالى ا�ش���تثمارات امل�ش��روع تب�لغ 
نحو 450 ملي��ون دولر ما يع��ادل 2ر7 مليار جنيه، موؤك���داً الت��زام 

امل�ش���روع وتوافق���ه بيئي���اً.
واأو�ص���ح اأن اإنتاج م�ص�ر من البنزين حم�لياً ارتفع منذ عام 2014 
حت���ى 2021 بن�ش���بة 55% وذلك م���ن نحو 9ر3 ملي���ون طن اإلى 6 
مليون طن فى ظل ت�ش���غيل 3 م�رصوعات كربى ت�شمل امل�رصوع 
اجلدي���د فى اأ�ص����يوط اإ�ص���افة اإلى م�ص���ف�اة امل�ص�����رية للتك��رير 

مب�ش�طرد وتو�شعات معمل اأنربك بالإ�ش�كندرية.

ف����ى اإطار التن�ص����يق والتعاون امل�ص����رتك بني وزارتى الب����رتول والرثوة املعدنية 
والداخلي����ة لتنفيذ تكليفات الرئي�ض عبدالفتاح ال�شي�ش����ى فى اأ�ش����بوع 
ال�ش����عيد بتحوي����ل �ش����يارات الأج����رة التى ت�ش����تخدم الوقود ال�ش����ائل فى 
اأ�ش����وان اإلى الغاز الطبيعى ، والتى تبنت وزارة الداخلية تنفيذها بالتعاون 

م����ع قط����اع الب����رتول وذلك ب�ش����كل جمان����ى لل�ش����يارات الأج����رة تزامن����اً مع 
احتفالت اأ�شوان بعيدها القومى  .

و�ش����ملت عمليات التحويل الت����ى نفذتها �رصكتا غازت����ك وكارجا�ض ذراعا 
قط����اع البرتول نحو 800 �ص����يارة اأجرة باملحافظة حت����ى الأن للعمل بالغاز 

تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى فى أسبوع الصعيد .  .. وزارتا البترول والداخلية تنتهيان من 
تحويل 800 سيارة أجرة بأسوان

9 محطات جديدة ينفذها قطاع البترول فى أسوان لتيسير مجانًا إلى الغاز الطبيعى
خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات
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ف����ى مطلع العام اجلديد اأعل����ن املهند�ض طارق امل����ال وزير البرتول 
وال����رثوة املعدني����ة ع����ن نتائج املزاي����دة العاملي����ة الرقمي����ة الأولى 
للبح����ث عن البرتول والغاز وا�ش����تغاللهما فى البحر املتو�ش����ط 
وال�ش����حراء الغربي����ة وخلي����ج ال�ش����وي�ض والت����ى �ش����بق واأعلنت 
عنه����ا كل م����ن الهيئ����ة امل�رصي����ة العام����ة للب����رتول وال�رصك����ة 
امل�رصي����ة القاب�ش����ة للغ����ازات الطبيعي����ة من خ����الل بوابة م�رص 
لال�شتك�ش����اف والإنت����اج ، حيث مت تر�ش����ية 8 مناطق )منطقتني 
بالبح����ر املتو�ش����ط و4 مناطق بال�ش����حراء الغربي����ة ومنطقتني 
واأبك�����ض  ب����ى  وب����ى  اإين����ى  �����رصكات  عل����ى  ال�ش����وي�ض(  بخلي����ج 
انرتنا�ش����يونال وانرجني اإيجيب����ت واإينا نافتا و�ش����يبرتول و�رصكة 
يونايتد اإنرجى باإجمالى م�ش����احات تقدر بحوالى 3ر12 األف كم 
مرب����ع بحد اأدنى لال�ش����تثمارات فى ف����رتات البحث تقدر بحوالى 
250 ملي����ون دولر وذل����ك حلفر 33 بئراً كحد اأدنى، هذا بالإ�ش����افة 

اإلى 7ر23 مليون دولر منح توقيع.

اأ�ص����ار املهند�ص طارق املال اأنه فى ظ����ل الظروف العاملية الراهنة 
واملرتبط����ة بجائح����ة كورون����ا فقد حقق����ت تلك املزاي����دة نتائج 
اإيجابية ت�ش����فر عن �ش����خ مزيد م����ن ال�ش����تثمارات خالل الفرتة 

القادمة.

وقد �ش����اهمت بوابة م�رص لال�شتك�ش����اف والإنتاج فى التي�ش����ري 
عل����ى ال�����رصكات العاملي����ة ف����ى الط����الع عل����ى كاف����ة البيان����ات 
اجليولوجية واجليوفيزيقية لكل املناطق متمثلة فى حوالى 42 
م�شح �شيزمى ثالثى الأبعاد وما يقرب من 2894 م�شح �شيزمى 

ثنائى الأبعاد وحوالى 118 بئراً.

بدلً من الوقود ال�شائل لتزيد اإعداد ال�شيارات املحولة بالغاز 
الطبيع����ى بن�ش����بة 100% ومبا ميثل جناحاً جديداً ي�ش����اف اإلى 
املبادرة الرئا�شية للتو�شع با�شتخدام الغاز الطبيعى كوقود 

لل�شيارات .

حمطة متنقلة فى اأ�سوان لتموين ال�سيارات
وم����ن جانب����ه اأ�ش����در املهند�ض طارق امل����ال وزير الب����رتول والرثوة 
املعدنية عدداً من التوجيهات التى من �شاأنها التي�شري على 
اأهالى اأ�شوان فى ا�شتخدام الغاز الطبيعى كوقود لل�شيارات، 
�ش����ملت الدفع باملحط����ة املتنقلة لتموين ال�ش����يارات بالغاز 
الطبيعى اإلى اأ�ش����وان بطاقة متوين 500 �شيارة يومياً  لتقدم 
خدماتها لأهالى اأ�ش����وان بالإ�ش����افة اإلى النته����اء من تنفيذ 
توجيهات م�ش����اعفة الطاق����ة ال�ش����تيعابية ملحطة غازتك 
لتموي����ن ال�ش����يارات بالغاز ، ووج����ه املال فى هذا الإطار اأي�ش����اً 
ب�رصعة النتهاء من تنفيذ 8 حمطات جديدة يبداأ ت�صغيلها 
تباع����ا اعتبارا من نهاية يناي����ر احلالى وحتى نهاية الربع الأول 
من العام احلالى لي�شل عدد املحطات املقدمة خلدمات الغاز 
الطبيعى لل�ش����يارات اإلى 9 حمطات مبا ي�صمن توفري اخلدمة 

لأهالى اأ�شوان ب�شهولة وي�رص  .
وج����ارى حالي����اً الإع����داد لت�ش����غيل املحط����ة الت����ى مت اإقامتها 
بالتعاون بني �رصكتى غازتك والنيل لت�ش����ويق البرتول بطاقة 
متوي����ن 1200 �ش����يارة يومياً ، وج����ارى تنفيذ 4 حمط����ات اأخرى 
بالتع����اون بني غازتك وم�رص للب����رتول بخالف 3 حمطات جارى 

اإقامتها  بالتعاون بني �رصكات كارجا�ض والتعاون والنيل .
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تطوير العمل التعدينى العربى المشترك
األق���ى املال كلم���ة م�رص اأمام االجتماع  الت�ش���اورى الثامن لوزراء التعدين 
والرثوة املعدنية العرب بح�ش���ور الوزراء من 21 دولة عربية وعادل ال�شقر 
مدي���ر املنظمة العربية للتنمية ال�ش���ناعية والتقيي�س والتعدين ، حيث 
اأ�شار اإلى اأن م�رص تنفذ برناجماً طموحاً لتطوير �شناعة التعدين  انطالقاً 
من روؤية م�رص 2٠٣٠ التى يعد اال�ش���تغالل االأمثل للموارد الطبيعية اأحد 
اأه���م اهدافها، مو�ش���حاً اأن الربنامج الذى و�ش���عته وزارة الب���رول والرثوة 
املعدنية جنح فى تطبيق اإ�ش���الحات �شاملة للنهو�س مبنظومة التعدين 
بع���د درا�ش���ة كافة التحدي���ات املحلية و الدولية ،  حيث اأن هناك فر�ش���اً 
هائلة لال�ش���تفادة من موقع م�رص اال�ش���راتيجى  والطبيعة اجليولوجية 
الغني���ة مل�رص كج���زء من الدرع العرب���ى النوبى ،  وهو م���ا يتطلب عوامل 

جذب ا�شتثمارية حقيقية . 
وا�ش���تعر�س امل���ال اأبرز مامت تطبيقه م���ن اإجراءات لتطوي���ر قطاع التعدين 
امل�رصى وجذب اال�شتثمار وفى مقدمتها تعديل قانون التعدين  ليعك�س 
االإ�ش���الحات الت�رصيعي���ة اجلدي���دة والفر����س املتاح���ة وتوفري ال�ش���فافية 
واملرونة و مبا يعالج العديد من العقبات اأمام جذب اال�ش���تثمارات الالزمة  
، كم���ا ج���رى تغيري نظ���م االتفاقيات من نظام امل�ش���اركة ف���ى الربح اإلى 
نظام االإتاوة وال�رصائب ، ف�ش���اًل عن تي�ش���ري نظام الراخي�س الإيجاد بيئة 
جاذب���ة لل�رصكات وت�ش���جيع �ش���خ اال�ش���تثمارات م���ع تعظي���م القيمة 

امل�شافة،  واالهتمام بالتحول الرقمى و بتعزيز املهارات الالزمة للعاملني 
بقط���اع التعدين من خالل برنامج تدريب متخ�ش����س بالتعاون مع كربى 

اجلامعات العاملية.
واأك���د امل���ال اأن قط���اع التعدي���ن فى م����رص يجنى ثم���ار م���امت تطبيقه من 
اإ�ش���الحات ، م�ش���رياً اإل���ى جناح املزاي���دة العاملي���ة االأولى الت���ى مت اإطالقها 
ع���ام 2٠2٠ فى جذب م�ش���اركة عاملي���ة وحملية غري م�ش���بوقة فى جمال 
تعدين الذهب بال�شحراء ال�رصقية والبحر االأحمر بالرغم من التحديات 
العاملي���ة جلائحة كورونا ، ولفت اإلى اأن هذه النتائج االإيجابية �ش���جعت 

على طرح مزايدة ثانية للذهب .
 واأعل���ن امل���ال اأنه يتم العم���ل على تنفيذ اأول م�ش���فاة ذهب معتمدة  فى 
م����رص مبنطق���ة مر�ش���ى عل���م بال�ش���حراء ال�رصقي���ة تعظيم���اً للقيم���ة 
امل�ش���افة من موارد الذهب ومبا يوؤدى الإكمال �شل�ش���لة القيمة امل�ش���افة 
الإنت���اج الذه���ب عرب تعظي���م املحتوى املحلى ، كما اأ�ش���ار اإلى موا�ش���لة 
ت�ش���ييد  عدد م���ن جممعات �ش���ناعة االأ�ش���مدة الفو�ش���فاتية لتعظيم 

القيمة امل�شافة والعائد االقت�شادى من خام الفو�شفات. 

 شتتارك املهنتتدس طتتارق املال وزيتتر البتترول والثروة 

املعدنيتتة ممثتتاًل ملصتتر فى فعاليتتات مؤتمتتر التعدين 

التتدوىل التتذى  استتتضافته العاصمتتة الستتعودية 

الريتتاض ختتالل الفرة متتن 11- 13 يناير بمشتتاركة 

أكثر من 1٠٠ دولة. 
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المال يدع���و لمبادرة عربي���ة للطاقة النظيفة ف���ى قمة المناخ 
المقبلة بشرم الشيخ 

كما اأكد املهند�س طارق املال اهمية �شناعة التعدين فى خدمة االأهداف 
احليوية  حيث لن ت�ش���تطيع ال�ش���ناعة احلديثة حتقيق اأهدافها فى اإزالة 
الكربون بدون املنتجات املعدنية التى تدخل فى تكوينها ، داعياً فى هذا 
االإط���ار  اإلى اإع���داد مبادرة عربية م�ش���ركة للطاقة النظيفة ت�ش���م كل 
ال���دول العربية لطرحها ف���ى القمة العاملية للمناخ التى ت�شت�ش���يفها 
�رصم ال�شيخ هذا العام تاأكيداً على التزام الدول العربية فى هذا ال�شاأن. 
ه���ذا وقد حازت الدع���وة امل�رصية الت���ى وجهها املهند�س ط���ارق املال على 
موافق���ة ال���وزراء الع���رب باالإجماع و التو�ش���ية بتكليف فري���ق عمل من 

املنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين باالإعداد للمبادرة.
وق���د واف���ق االجتم���اع عل���ى اإط���الق م����رصوع اأول من�ش���ة رقمي���ة عربية 
لطلب���ات وعرو�س املنتجات ال�ش���ناعية و التعدينية، وكذلك اإعداد نظام 
ا�شر�ش���ادى تعدينى للدول العربية، كما جرى ا�ش���تعرا�س اأبرز مامت اإجنازه 
م���ن اإن�ش���اء لقاع���دة بيانات عربي���ة الإنتاج اخلام���ات التعديني���ة والبوابة 
اجليولوجي���ة و التعدينية العربية ومعهد عرب���ى لبناء القدرات الب�رصية 

بقطاع التعدين .

تطوير قطاع التعدين .. إجراءات مدروسة ونتائج متميزة
كم���ا �ش���ارك الوزير كمتحدث رئي�ش���ى فى اجلل�ش���ة الرئي�ش���ية  للموؤمتر 
بعن���وان »دور احلكوم���ات فى تعظيم م�ش���اهمة قط���اع التعدين« حيث 
اأو�شح اأن م�رص تعمل على تطوير عدد من املدن التعدينية من خالل روؤية 
وا�ش���حة تتزامن مع ما تقوم به الدولة امل�رصي���ة حالياً من تطوير للبنية 
االأ�شا�شية والذى يعد اأحد املحاور الهامة فى ا�شراتيجية تطوير قطاع 
التعدي���ن الت���ى تنفذه���ا وزارة البرول وال���رثوة املعدني���ة لتعظيم القيمة 
امل�ش���افة للعدي���د م���ن اخلام���ات التعديني���ة ذات القيم���ة االقت�ش���ادية، 
ف�ش���اًل عن وجود الت�شهيالت االإنتاجية واخلربات املتميزة فى هذا املجال، 

وامتالك م�رص ملناطق واعدة بالغة االأهمية فى ال�شحراء ال�رصقية.
 واأو�ش���ح امل���ال  اأن���ه م���ن املخط���ط اإقام���ة بع����س امل���دن ال�ش���ناعية ف���ى 
ال�ش���حراء ال�رصقية و�ش���يناء تعمل على حتقيق القيمة امل�ش���افة لهذه 
املع���ادن ، وتنفي���ذ ع���دد م���ن جممعات �ش���ناعة االأ�ش���مدة الفو�ش���فاتية 
لتعظيم العائد االقت�ش���ادى من خام الفو�ش���فات، وذلك باالإ�ش���افة اإلى 
تطوي���ر املراك���ز التدريبية املخ�ش�ش���ة لزيادة مه���ارات الك���وادر الب�رصية 
للجيولوجي���ني والعامل���ني اأي�ش���اً ، وتدريبه���م تدريب���اً احرافي���اً ومهنياً 

ل�ش���قل خرباته���م ، كما لفت اإل���ى الفر�س فى الدرع النوب���ى العربى فى 
اململكة وم�رص وال�ش���ودان على �ش���احل البحر االأحمر الذى يتمتع  بوفرة 
من املعادن التى مل تكت�شف ومل ت�شتغل والتى �شيكون لها اأفاق جيدة 

واإمكانات �شخمة.  
وا�ش���ت�عر�س ال�وزي���ر جت�رب���ة م���رص ال�شت��ك�ش���اف وا�ش���ت��غالل االإم��كانات 
ال��تى يزخر بها قطاع التعدين والتى مل ت�ش���تغل ب�ش���ورة مثلى ، م�شرياً 
اإلى اأنه جرى التوا�ش���ل مع ال�رصكات اال�شت�ش���ارية الدولية للتعرف على 
امل�ش���كلة واخللل من خالل اإعادة درا�ش���ة النتائج اخلا�شة بهذه الدرا�شة 
واكت�ش���فنا اأن الت�رصيعات لي�ش���ت جذابة واأن النظ���ام املالى لي�س جيداً 
وبيئة العمل لي�شت منا�شبة لال�شتثمار فى هذا القطاع بعك�س املناخ 
اال�ش���تثمارى فى قطاع الب���رول والغاز ،  واأن قطاع التعدين ميثل ن�ش���بة 
�ش���ئيلة حالي���اً م���ن اإجمالى الن���اجت املحلى ولذل���ك �ش���ارت االأولوية هى 
العم���ل على زيادة ن�ش���بة م�ش���اهمته اإلى 5% خالل العقدي���ن القادمني ، 
ومت تغيري الت�رصيعات واالأنظمة واللوائح لت�ش���بح اأكرث مرونة وتتوافق مع 
املمار�ش���ات الدولية ، باالإ�ش���افة اإلى  ت�ش���هيل احل�ش���ول على الراخي�س 
وط���رح  اأول مزايدة عاملي���ة بنجاح كبري فى وقت جائحة كورونا  لتجتذب 
ا�ش���تثمارات 11 �رصك���ة ، ويت���م توقي���ع العق���ود وت�ش���ليم املناط���ق لبدء 

اال�شتك�شاف . 

مباحثات تعدينية مصرية سعودية
عق���د املهند�س طارق امل���ال واملهند�س بندر اخلريف  وزير ال�ش���ناعة والرثوة 
املعدني���ة ال�ش���عودى جل�ش���ة مباحث���ات ثنائي���ة ، تن���اوال فيها ع���دداً من 
املو�ش���وعات التعديني���ة ذات االهتم���ام امل�ش���رك ومنه���ا ال���درع النوبى 
القا�ش���م امل�ش���رك بني م�رص واململكة وال�ش���ودان ال�ش���قيق على امتداد 
�ش���احل البحر االأحمر، واأكد الوزيران على تكثيف التعاون امل�ش���رك فى 
�شناعة التعدين فى ظل ما تتمتع به من ثروات وما ميكن اأن يتحقق لها 
من قيمة م�ش���افة متكنها اأن تدعم االقت�شاد وال�شناعة وال�شوق وفر�س 
الت�ش���غيل وجذب اال�شتثمارات بالبلدين ،  موؤكدين اأهمية البناء عليها 

لتحقيق ما ت�شبو اإليه الدولتان من زيادة عائد تلك ال�شناعة احليوية .
واأثن���ى اخلري���ف على امل�ش���اركة امل�رصية  املتميزة فى املوؤمت���ر ، كما زار املال 
ي�ش���احبه الوزير ال�ش���عودى اجلناح امل�رصى باملعر�س امل�ش���احب للموؤمتر 
والذى يعر�س اال�ش���راتيجية امل�رصية لتطوير قطاع التعدين امل�رصى وما 
ميتلكه من اإمكانيات وثروات وما حققته من جذب ناجح لال�ش���تثمار من 

خالل املزايدة العاملية للذهب.
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         شهد عام 2021 تطورات

أزم��ة  وتفاق��م  إرب��اك  إح��داث  إىل  أدت  متالحق��ة   

الطاقة فى كثري من دول العالم لتعرقل عملية االنتعاش االقتصادى 

التى يتعطش لها العالم فى أعقاب أزمة فريوس كورونا ،  ولكن مصر استطاعت 

خ��الل الع��ام الصمود أمام ه��ذه التحديات والعبور لرب األمان واس��تطاع قط��اع البرتول املصرى 

إط��الق مكامن��ه وقدراته ، محقق��ًا نتائج أعمال ش��هد لها املتابعون وانعكس��ت على االقتص��اد القومى 

وكذل��ك اقتص��اد القط��اع وكيانات��ه، حيث أح��دث القطاع نقل��ة نوعية ف��ى إدارة أنش��طته اتس��مت بالتكامل 

واإلدارة الكف��ؤ واستش��راف آفاق جديدة للمس��تقبل، فزاد من إنتاج الث��روة البرتولية لتص��ل إىل 4ر82 مليون طن مكافئ ، 

وتمكن من تخفيض حجم املس��تحقات للش��ركاء األجانب إىل رقم غري مس��بوق ليصل إىل 845 مليون دوالر فى نهاية يونيه 2021، 

وتأمني إمدادات الوقود للس��وق املحلى الذى بلغ استهالكه حواىل 8ر75 مليون طن من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى ، وتمكن من 

توصيل الغاز إىل حواىل 2ر1 مليون وحدة س��كنية خالل العام يعادل اس��تهالكها حواىل 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحاللها ، األمر 

الذى يس��هم بق��وة فى خفض الدعم املوجه للبوتاجاز، وزاد إجماىل عدد الوحدات الس��كنية التى تس��تفيد من خدم��ة الغاز الطبيعى 

الحضارية ليصل إىل 9ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمرب2021، وتم 

إضافة 110 محطات جديدة للتموين بالوقود ، كما تم زيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود حاليًا إىل 530 محطة جديدة 

خ��الل الع��ام وجارى تش��غيل 126 محطة جديدة ، هذا باإلضافة إىل توقيع 25 عقدًا مع 11 ش��ركة مصري��ة وعاملية للبحث عن الذهب 

فى  75 قطاعًا بالصحراء الش��رقية باس��تثمارات حواىل57  مليون دوالر والتى تمثل ثمرة نجاح الجولة األوىل من املزايدة العاملية للبحث 

عن الذهب فى مصر.
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األرق��ام الت��ى يتناولها ه��ذا الحصاد والثقل ال��دوىل واإلقليمى لصناعة البرتول املصري��ة والذى توج بنجاحها فى إنش��اء منتدى غاز 

ش��رق املتوس��ط بما يضمه من دول وكيانات دولية، تتحدث عن عام مثمر فى مس��رية االس��رتاتيجية املرنة التى واكبت بها وزارة 

الب��رتول والثروة املعدني��ة أهداف الدولة الطموح فى بناء الجمهورية الجديدة، وتبنى على أسس��ها القوي��ة وما تحظى به من دعم 

رئاسى وحكومى ملستقبل مستدام فى كافة مناحى الصناعة البرتولية.  

وفيما يلى ملخص ألهم ما تحقق من إنجازات خالل عام 2021 فى جميع املجاالت البرتولية: - 

7 اتفاقيات برتولية و52 اكت�شافاً 
و17 عق��د تنمي��ة واإط��اق بواب��ة 

م�رص للبحث واال�شتك�شاف 
جنح قطاع البرتول فى اإحراز تقدم كبري 
لدفع عجلة اال�ستثمار فى البحث عن 
البرتول والغاز فى م�رص من اأجل تنمية 

الرثوات البرتولية وحتقيق اكت�سافات جديدة، حيث مت: 
 Egypt Upstream( اإطالق من�س���ة بوابة م�رص لال�ستك�س���اف واالإنتاج •
gateway( الرقمي���ة للت�س���ويق للمناط���ق البرتولية عاملياً ف���ى 17 فرباير 
2021 وذل���ك بع���د ع���ام واح���د من توقي���ع العقد م���ع �رصكة �س���لمربجري 

العاملية، وهو ما يتما�سى مع اجتاه الدولة لدعم التحول الرقمى.
• ط���رح اأول مزايدتني عامليتني على من�س���ة بوابة م�رص لال�ستك�س���اف 
واالإنت���اج الرقمي���ة ف���ى فرباي���ر 2021 ل���� 24 منطق���ة ب�رصق وغ���رب البحر 

املتو�سط وال�سحراء الغربية وخليج ال�سوي�س .
• ط���رح مزاي���دة عاملية حم���دودة من خ���الل ال�رصكة امل�رصي���ة القاب�سة 
 )EUG( للغازات الطبيعية من خالل بوابة م�رص لال�ستك�ساف واالإنتاج
ملنطق���ة �شمال كين���ج مريوط البحري���ة على عدد من ك���رى ال�رشكات 

العاملية فى 2021/11/1 .
• 7 اتفاقيات برتولية باإجمالى منح توقيع غري م�سرتدة 16 مليون دوالر، 

وبحد اأدنى لال�ستثمارات حوالى 223ر1 مليار دوالر وحفر 14 بئراً.
• ج���ارى اتخ���اذ االإج���راءات الالزمة الإ�س���دار 11 اتفاقي���ة برتولية جديدة 
باإجمال���ى من���ح توقي���ع 3ر177 ملي���ون دوالر، وبح���د اأدن���ى لال�ستثمارات 

حوالى 3ر5 مليار دوالر وحفر 39 بئراً.
• حتقي���ق 52 اكت�ساف���اً )39 زي���ت خ���ام + 13 غ���ازاً( بال�سح���راء الغربية 

وخليج ال�سوي�س والبحر املتو�سط و�سيناء وال�سحراء ال�رصقية.
• 17 عقد تنمية بال�سحراء الغربية وال�سحراء ال�رصقية باجمالى منح 

توقيع حوالى 7 مليون دوالر.

االتفاقيات والبحث 

واالستكشاف عن 

الثروات البترولية

لتخفي����س  املعدني���ة  وال���رثوة  الب���رتول  وزارة  جله���ود  ا�ستم���راراً 
م�ستحق���ات ال����رصكاء االأجان���ب لتحفيزهم على �س���خ املزيد من 
اال�ستثم���ارات وتكثي���ف اأعم���ال البح���ث واال�ستك�س���اف و�رصع���ة 
تنمية االكت�سافات لزيادة معدالت االإنتاج، جنحت الوزارة من خالل 
برنامج �س���داد م�ستحقات ال�رصكاء االأجان���ب املرتاكمة عن فرتات 
�سابق���ة اإلى تخفي����س حجم امل�ستحق���ات اإلى رقم غ���ري م�سبوق 
لي�سل اإلى 845 مليون دوالر فى نهاية يونيه 2021 مقارنة مبا و�سل 
اإليه عام 2011 وبن�سبة خف�س حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 

3ر6 مليار دوالر.

انخفاض المستحقات المتراكمة 
للشركاء األجانب
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مؤشرات اإلنتاج من الثروة البترولية :

 4ر82 مليون طن مكافئ

• بل���غ اإجمال���ى االإنتاج من الرثوة البرتولية خ���الل عام 2021 حوالى 4ر82 
ملي���ون طن بواقع حوالى 3ر28 ملي���ون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 
1ر53 ملي���ون طن غاز طبيعى، و حوالى ملي���ون طن بوتاجاز وذلك بخالف 

البوتاجاز املنتج من معامل التكرير وال�رصكات اال�ستثمارية.
 ه���ذا وجدير بالذك���ر اأن اإجمالى اإنتاج الرثوة البرتولية قد زاد بن�سبة 4ر%8 
ع���ن ع���ام2020، وذلك ب�سبب زيادة كمي���ة اإنتاج الغ���از الطبيعى بن�سبة 

2ر17% باملقارنة بعام 2020. 
• كم���ا جت���در االإ�سارة اإلى اأن���ه قد مت اإع���ادة ت�سغيل م�سن���ع اإ�سالة الغاز 
بدمي���اط وا�شتئن���اف ت�شدير الغ���از الطبيع���ى امل�شال بع���د توقف دام 8 

�سن���وات ، ومت حتقي���ق رق���م قيا�سى فى �س���ادرات الغاز الطبيع���ى امل�سال 
م���ن م�شنعى اإدكو ودمياط لي�شع م�رش فى �شدارة ترتيب الدول العربية 
الت���ى حققت النمو االأكرب فى حجم �سادرات الغاز الطبيعى خالل الربع 

الثالث من العام املا�سى بواقع ت�سدير نحو مليون طن .

استدامة

استقرار إمدادات

الوقود محليًا

مت حتقي���ق اال�ستق���رار الكام���ل لل�سوق املحلى خ���الل العام حي���ث مت تغطية احتياج���ات املواطنني وقطاع���ات الدولة 
املختلفة من املنتجات البرتولية والغاز، هذا وقد بلغ اإجمالى ما مت ا�ستهالكه حوالى 8ر75 مليون طن بزيادة ن�سبتها 

6% على العام ال�سابق وذلك كما يلى:
املنتجات البرتولية

 بلغ���ت كمي���ة ا�سته����الك املنتج����ات البرتولي�ة حوال���ى 8ر27 مليون طن، منها كمي���ة تبلغ حوال���ى 6ر8 مليون طن مت 
ا�سترياده���ا قيمته���ا حوالى 3ر5 مليار دوالر خالل هذا العام ال�ستكمال تغطية احتياجات اال�ستهالك املحلى، وقد زاد 

ا�ستهالك املنتجات البرتولية عن العام ال�سابق بن�سبة حوالى 9ر%6.
الغاز الطبيعى 

مت تلبية احتياجات ال�سوق املحلى من الغاز الطبيعى خالل العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة ن�سبتها 
6% عن العام ال�سابق، وميثل ا�ستهالك قطاع الكهرباء حوالى 60% من اإجمالى ا�ستهالك الغاز.

                 مستوى متميز فى الخدمات 

المقدمة للمواطنين 

اإل���ى االرتق���اء مب�ست���وى اخلدم���ات املقدم���ة  ته���دف �سيا�س���ة وزارة الب���رتول 
للمواطن���ني وكافة القطاعات االقت�سادية فى جمي���ع اأنحاء اجلمهورية فى 

�سهولة وي�رص وقد مت خالل عام 2021 حتقيق مايلى:

نقل وتوزيع املنتج��ات البرتولي��ة 
• بلغ عدد حمطات متوين وخدمة ال�سيارات واملنافذ التى مت ت�سغيلها خالل العام 

110 حمطة حتى نوفمرب 2021 لي�سبح اإجمالى عدد املحطات 3890 حمطة.
 Mop stations مت اإط���الق اأول تطبي���ق اإلكرتون���ى عل���ى الهات���ف املحم���ول •
للتعريف مبواقع واأماكن حمطات متوين ال�سيارات مبختلف اأنواع الوقود على 
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جميع اأجه���زة الهواتف الذكية ويتيح التطبي���ق مل�ستخدميه حتديد مواقع 
اأقرب املحطات التى تقدم اخلدمة التى يحتاجها وذلك من خالل اختيار نوع 

الوقود الذى يرغب قائد املركبة فى ا�ستخدامه.
• بل���غ ع���دد مراكز توزيع اأ�سطوانات البوتاجاز الت���ى مت اإ�سافتها خالل العام 
18 مركزاً جديداً لتوزيع اأ�سطوانات البوتاجاز على م�ستوى اجلمهورية حتى 
نهاي���ة نوفمرب2021 لي�س���ل اإجمالى عدد املراكز عل���ى م�ستوى اجلمهورية 

اإلى 3092 مركزاً حتى نهاية نوفمرب2021.
• مت تد�س���ني اأول منظوم���ة الكرتونية الإدارة ومتابع���ة عمليات تداول وتوزيع 
البوتاج���از حملياً فى كافة مراحلها بغر�س اإح���كام الرقابة على الكميات 
املنقولة، وذلك فى اإطار تنفيذ م�رصوعات التحول الرقمى فى اإدارة ومتابعة 

منظومة تداول البوتاجاز.

تو�شيل الغاز الطبيعى للمنازل
ا�ستم���راراً ملواكب���ة �سيا�س���ة الدول���ة ف���ى التو�س���ع ف���ى ا�ستخ���دام الغ���از 

الطبيعى بديالً عن البوتاجاز مت: 
• تو�سي���ل الغاز اإل���ى حوالى 2ر1 مليون وحدة �سكنية خ���الل العام يعادل 
ا�ستهالكه���ا حوالى 21 ملي���ون اأ�سطوان���ة بوتاجاز مت اإحالله���ا، االأمر الذى 
ي�سه���م فى خف�س الدعم املوجه للبوتاجاز، ويزي���د اإجمالى عدد الوحدات 
ال�سكني���ة امل�ستفيدة م���ن هذه اخلدمة احل�سارية اإل���ى حوالى 9ر12 مليون 
وحدة �شكنية على م�شتوى حمافظات اجلمهورية منذ بدء الن�شاط وحتى 

نهاية دي�سمرب2021.
• مت تو�سيل الغاز الطبيعى هذا العام اإلى 75 منطقة جديدة دخلها الغاز 

الطبيعى الأول مرة.
• ف���ى اإطار املب���ادرة الرئا�سية )حياة كرمية( لتطوي���ر القرى والنجوع االأكرث 
احتياج���اً، انطل���ق قط���اع الب���رتول ف���ى تنفي���ذ م�رصوع���ات تو�سي���ل الغ���از 
الطبيع���ى لتطوير قرى الريف امل�رصى م�ستهدف���اً تو�سيل اخلدمة الى اأكرث 
م���ن 50 مرك���زاً و1436 قرية كمرحلة اأولى لي�ستفي���د منها نحو 1ر4 مليون 
وح���دة �سكني���ة، هذا وقد مت خالل العام تو�سيل الغ���از ل� 96 قرية حتى االآن، 
وج���ارى التو�سي���ل ل���� 241 قري���ة اأخ���رى منفذ به���ا �رصف �سح���ى حكومى، 

والتو�سيل لباقى القرى تباعاً تزامناً مع انتهاء اأعمال ال�رصف ال�سحى.
• مت تو�سيل الغاز الطبيعى اإلى 2000 م�ستهلك جتارى، و100 م�سنع.

• اإط���الق الدكتور م�سطفى مدبولى رئي�س ال���وزراء ت�سغيل املرحلة االأولى 
من م�رصوع تو�سي���ل الغاز للمنازل مبدينة اخلارجة مبحافظة الوادى اجلديد 

م���ن خالل تكنولوجي���ا جديدة ممثلة ف���ى تو�شيل الغاز امل�شغ���وط املنقول 
التى تطبق الأول مرة باملدينة، حيث ت�سمل هذه املرحلة تو�سيل الغاز ل� 14 
األف اأ�رصة و120 من�ساأة جتارية و34 خمبزاً بلدياً، باالإ�سافة اإلى حمطة متوين 

�سيارات بالغاز كوقود.
• حتقي���ق مع���دل اإجناز كبري فى م����رصوع تو�سيل الغ���از الطبيعى للمخابز 
البلدي���ة يف���وق معدل الع���ام ال�سابق بنحو ثالث���ة اأ�سعاف حي���ث بلغ مامت 
تو�سيله خالل العام املا�سى نحو 2358 خمبزا مقارنة بنحو 826 خمبزاً.   

التو�ض��ع فى ا�ضتخدام الغاز الطبيع��ى امل�ضغوط كوقود لتموين 
ال�شيارات

فى اإط���ار تنفيذ املب���ادرة الرئا�سية للتو�سع فى ا�ستخ���دام الغاز الطبيعى 
كوق���ود ف���ى ال�سيارات يتم حالي���اً العمل على زيادة اأع���داد حمطات الوقود 
بالغ���از الطبيع���ى امل�شغ���وط وكذا مراكز حتوي���ل ال�شي���ارات للعمل بالغاز 

الطبيعى على م�ستوى اجلمهورية، حيث مت خالل عام 2021 مايلى :
• حتويل حوالى 66 األف �شيارة للعمل بالغاز الطبيعى امل�شغوط خالل العام 
بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020 لي�سل اإجمالى عدد ال�سيارات املحولة منذ 

بدء الن�شاط وحتى نهاية عام 2021 اإلى حوالى 405 األف �سيارة.
• حتقق���ت زيادة قيا�سية فى اأعداد تنفيذ حمط���ات متوين ال�سيارات بالغاز 
الطبيع���ى، ليبل���غ اإجمالى عدد املحط���ات منذ بدء الن�ش���اط وحتى نهاية 
ع���ام2021 نح���و 530 حمط���ة، متثل حوال���ى 55% من اإجمال���ى عدد حمطات 

الغاز التى اأن�سئت على مدار ال� 25 عاماً ال�سابقة .
• زاد املتو�ش���ط ال�شهرى ملبيعات الغاز الطبيعى امل�شغوط لل�شيارات من 
حوال���ى 52 ملي���ون مرت مكعب عام 2020 اإلى حوال���ى 72 مليون مرت مكعب 
ع���ام 2021 بزيادة اأكرث م���ن 38% وذلك نتيجة لتحويل املركبات امل�ستهلكة 

للوقود ال�شائل )بنزين و�شوالر( اإلى الغاز الطبيعى امل�شغوط.
• اإطالق وت�سليم اأول دفعة من ال�سيارات اجلديدة العاملة بالغاز الطبيعى 

�سمن مبادرة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى الإحالل وحتويل ال�سيارات.
• ب���دء قط���اع الب���رتول الأول م���رة الت�سغيل الفعل���ى الأول حمط���ة متنقلة 
ف���ى م�رص ومنطق���ة ال�رصق االأو�س���ط لتموين ال�سي���ارات واملركب���ات بالغاز 
الطبيع���ى امل�شغ���وط لتب���داأ ف���ى تق���دمي خدماتها م���ن خ���الل التواجد فى 
مناطق حركة اجلمهور، وتتميز هذه املحطة بجاهزيتها لتموين ال�سيارات 
بطاق���ة متوي���ن 500 �سيارة كل 12 �ساع���ة ترتفع اإلى1000 �سي���ارة يومياً مع 

اإعادة امللء.
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المشروعات

البتـرولـيــــة

اسـتثمارات بمليـارات الـدوالرات  لخدمة أهـداف الدولـة التنمويـة وتحقيـق تنميـة مسـتدامة

مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز
• ا�ستكم���ال تنمي���ة حقول �سم���ال االأ�سكندرية وغرب دلت���ا النيل )املرحلة 
الثالث���ة -حقل ريف���ني( -بالبحر املتو�س���ط، ويهدف امل�رصوع اإل���ى اإنتاج 850 
ملي���ون قدم مكع���ب غاز باالإ�سافة اإل���ى 24 األف برميل متكثف���ات يومياً من 
خ���الل حفر 8 اآبار بحرية جديدة واإن�س���اء ت�سهيالت معاجلة برية ب�سعة 900 

مليون قدم مكعب يومياً ، وقد مت بدء االإنتاج من امل�رصوع فى يناير2021.
•م����رصوع ا�ستكمال تنمية حقول �سمال �سين���اء )املرحلة الثالثة(، ويهدف 
امل����رصوع اإلى اإنتاج كمي���ات من الغاز الطبيعى ت�سل اإل���ى حوالى 45 مليون 
ق���دم مكعب يومياً من خ���الل حفر 3 اآبار مع ت�سني���ع وتركيب ثالث من�سات 
بحري���ة وربطهم على اخلط الرئي�سى قط���ر 22«،  وقد مت بدء االإنتاج من البئر 

االأول فى دي�سمرب2021.
• تو�سع���ات ت�سهي���الت املعاجلة بحقل اأتول )ال�رصك���ة الفرعونية(، ويهدف 
امل�رصوع اإلى ا�سرتجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من غاز ال�سعلة وذلك عن 
طريق اإن�ساء وحدة معاجلة متكثفات، ووحدة ا�سرتجاع الغاز، وخزانات وخط 
املتكثفات املعاجلة ، هذا وقد مت االنتهاء من تنفيذ امل�رصوع فى دي�سمرب2021.

مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام
• اإن�س���اء ر�سيف���ني بحريني بال�رصك���ة العامة للبرتول، ويه���دف امل�رصوع اإلى 
ا�ستيع���اب الزي���ادة املتوقعة ف���ى االإنتاج من االآب���ار البحرية اجلدي���دة التالية 
)HH2 ،SE Alhamd ( وك���ذا اإن�س���اء 4 خطوط بحرية باإجمالى اأطوال 25 كم 
 SE على االإنت���اج فى يناير2021 ، واآبار HH2 للحقل���ني،  ه���ذا وقد مت دخول اأبار

ALHAMD فى اأبريل2021.
• اإن�س���اء م�ستودع التخزين ال�سابع ب�رصكة ويبكو وذلك ال�ستيعاب الزيادة 
فى اإنتاج الزيت اخلام مبنطقة ال�سحراء الغربية ب�سعة 630 األف برميل ، ومت 

االنتهاء من تنفيذه فى مار�س2021.
• م����رصوع ا�ستغ���الل غازات بح���ار �سمال غ���رب )ال�رصكة العام���ة للبرتول(، 
ويهدف اإلى اإنتاج حوالى 15 مليون قدم3 غاز و200 برميل متكثفات و50 طن 
بروبان وبيوتان يومياً من خالل 4 اآبار وربطهم باأحد م�سانع املعاجلة لتعظيم 
العائ���د وف�سل املنتجات وتدفيع الغ���از املتبقى اإلى ال�سبكة القومية، وذلك 
م���ن خ���الل اإن�ساء خط بقطر 8 بو�سة وطول 15 ك���م ، هذا وقد مت االنتهاء من 

اأعمال الربط وبدء االإنتاج من البئر االأول فى �سبتمرب2021.

مشــروعات التكريـــر 

مش��روعات التكرير التى ت��م االنتهاء من تنفيذه��ا خالل عام 
2021

• م����رشوع اإنت���اج البنزي���ن عال���ى االأوكتني ب�رشك���ة اأ�شي���وط لتكرير 
الب���رتول، بهدف اإنت���اج حوالى 800 األف طن �سنوياً م���ن البنزين عالى 
االأوكت���ني ل�س���د احتياج���ات مناط���ق الوج���ه القبل���ى م���ن املنتجات 
البرتولي���ة ، وال���ذى ����رصف باإفتت���اح الرئي����س عبدالفت���اح ال�سي�س���ى 

للم�رصوع فى 22 دي�سمرب.
• وح���دة اإنت���اج االأ�سفل���ت ب�رصك���ة ال�سوي�س لت�سنيع الب���رتول، حيث مت 
اإن�س���اء وحدة تقطري تفريغى بطاق���ة تغذية 726 األف طن فى ال�سنة من 
امل���ازوت الإنتاج حوالى 396 األف ط���ن �سنوياً اأ�سفلت لتغطية احتياجات 

ال�سوق املحلى ، وقد مت بدء الت�سغيل التجريبى للم�رصوع.
• ب���دء الت�سغي���ل التجريب���ى للمرحل���ة االأول���ى م���ن تو�سع���ات م�سفاة 
ميدور والتى ت�سم م����رصوع معاجلة البوتاجاز اجلديدة وحمطة الكهرباء 
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وحمط���ة معاجل���ة املي���اه اجلديدت���ني خلدم���ة التو�سع���ات اجل���ارى االإ�رصاع 
باأعمالها التنفيذية حالياً.

أهم مشروعات التكرير الجارى تنفيذها
• ا�ستكم���ال تو�سعات معمل تكرير ميدور، بهدف زي���ادة الطاقة التكريرية 

للمعمل بن�سبة %60 .
• جمم���ع اإنتاج ال�س���والر ب�رصكة اأنوبك، ويهدف امل����رصوع اإلى اإن�ساء جممع 
لتحوي���ل امل���ازوت منخف����س القيمة االقت�سادي���ة بطاقة تغذي���ة 5ر2 مليون 
طن �سنوي���اً وحتويله اإلى منتجات برتولية عالية اجل���ودة )�سوالر-بنزين عالى 

االأوكتان-بوتاجاز -...( .
• تو�سع���ات �رصك���ة ال�سوي����س لت�سني���ع الب���رتول، ويه���دف امل����رصوع اإل���ى 

حتقي���ق ا�ستمرارية الت�سغيل االآمن للمع���دات االإنتاجية مبجمع التفحيم 
والو�س���ول اإل���ى طاق���ة التغذي���ة الت�سميمي���ة الت���ى تبل���غ 5ر1 مليون طن 
�سنوياً م���ن املازوت لتعظيم كميات املقط���رات الو�سطى )خا�سة ال�سوالر 
والبوتاج���از والبنزي���ن( وذل���ك للم�ساهم���ة ف���ى تلبي���ة احتياج���ات ال�سوق 

املحلى من املنتجات البرتولية .
• مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني �رشكة اأ�شيوط لتكرير البرتول و�رشكتى 
اإنبى وبرتوجت الإن�شاء امل�رشوع اجلديد للتقطري اجلوى مب�شفاة تكرير اأ�شيوط 
بطاق���ة ت�سميمي���ة 5 ملي���ون ط���ن خ���ام �سنوي���اً للم�ساهمة ف���ى ا�ستدامة 
ت�سغي���ل امل�رصوعات احلالية وامل�ستقبلية �سامل���ة وحدة ال�سرتجاع الغازات 
)البوتاجاز(، وذلك فى اإطار التو�سعات امل�ستمرة بامل�سفاة التى تعد الركيزة 

االأ�سا�سية فى تاأمني اإمدادات املنتجات البرتولية ل�سعيد م�رص.

جارى تنفيذ عدد م���ن امل�رصوعات البرتوكيماوية باإجمالى تكلفة حوالى 
8 مليار دوالر وذلك كما يلى:

 )MDF( م����رصوع اإن�س���اء االأل���واح اخل�سبي���ة متو�سط���ة الكثاف���ة •
)�رصك���ة تكنولوجي���ا االأخ�س���اب WOTECH(، ويه���دف امل����رصوع اإلى 
اإنت���اج 205 األ���ف مرت مكع���ب �سنويا من االأل���واح اخل�سبية متو�سطة 
الكثاف���ة )MDF( اإعتم���اداً عل���ى 245 األ���ف ط���ن �سنوياً م���ن ق�س االأرز 

امل�رصى كمادة خام.
اإنت���اج م�ستق���ات امليثان���ول )�رصك���ة ال�سوي����س مل�ستق���ات  • م����رصوع 
امليثان���ول(، ويه���دف امل����رصوع اإل���ى اإنتاج 87 األ���ف طن �سنوياً م���ن اليوريا 
فورمالدهي���د و52 األ���ف ط���ن �سنوي���اً م���ن م���ادة النفثال���ني فورمالدهي���د 
امل�سلفن SNF اعتماداً على منتجى امليثانول واليوريا املنتجني ب�رصكتى 

امييثانك�س وموبكو.
• م�رصوع جممع البحر االأحمر للبرتوكيماويات باملنطقة االقت�سادية 
بقن���اة ال�سوي����س، ويهدف امل�رصوع اإلى اإن�ساء جمم���ع للبرتوكيماويات 
باملنطق���ة االقت�سادي���ة مبح���ور قن���اة ال�سوي����س وذلك ف���ى اإطار خطة 
الدولة لتنمية املنطقة االقت�سادية للم�ساهمة فى تلبية احتياجات 
ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتج���ات البرتولي���ة والبرتوكيماوي���ة وت�سدي���ر 
الفائ����س، وتبل���غ طاقة امل�رصوع حوال���ى 4 مليون طن م���ن الزيت اخلام 
امل�ست���ورد وذل���ك الإنت���اج حوالى 7ر2 ملي���ون طن �سنوياً م���ن املنتجات 
البرتوكيماوية و2ر1 مليون طن �سنوياً من املنتجات البرتولية، هذا وقد 
مت و�س���ع حجر اأ�سا�س امل�رصوع فى 5يونيو2021 بح�سور رئي�س جمل�س 
الوزراء، كاأول جممع �سناعى للمواد البرتولية والكيماوية فى املنطقة 

االقت�سادية.
• اإن�س���اء وح���دة جديدة ب�رصكة اإيثيدكو با�ستثم���ارات تتعدى 50 مليون 
دوالر لت�سني���ع واإنت���اج 60 األف طن �سنوياً من م���ادة البولى ايثيلني امللون 
عالى ومتو�سط الكثاف���ة امل�ستخدم فى �سناعة �سبكات موا�سري الغاز 
واملي���اه وال�سغ���ط العال���ى و�سبكات ال����رصف ال�سح���ى وال�سناعى وفى 
م�رصوعات البنية االأ�سا�سية والتعمري �سمن امل�رصوعات القومية الكربى 
الت���ى تنفذها الدولة، ف�ش���ال عن ا�شتخدامها فى حتلي���ة مياه البحر، مما 

يقلل من ا�سترياد مثل هذه النوعية من املوا�سري.
• توقي���ع اتفاقي���ة امل�ساهم���ني لتاأ�سي����س �رصك���ة » م����رص للميثان���ول 

والبرتوكيماوي���ات« الإنتاج امليثانول واالأمونيا والبرتوكيماويات وغريها بني 
�رصكة اأبو قري لالأ�سمدة وال�سناعات الكيماوية و�رصكة حلوان لالأ�سمدة 
و�رصك���ة االأهلى كابيتال القاب�س���ة ، ويهدف امل�رصوع اإلى �سد احتياجات 
ال�سوق املحلى من امليثانول وم�ستقاته وت�سدير الفائ�س للخارج ، وتبلغ 
طاقت���ه االإنتاجية مليون طن ميثانول و400 األف ط���ن اأمونيا �سنوياً ومن 
املخطط اإقامة امل����رصوع باملنطقة االقت�سادية لقن���اة ال�سوي�س بالعني 
ال�سخن���ة والت���ى تعط���ى امل����رصوع اأف�سلي���ة تناف�سي���ة نظ���راً للميزات 
االقت�سادية العديدة التى متنحها الهيئة العامة للمنطقة االقت�سادية 

لقناة ال�سوي�س لت�سجيع وجذب اال�ستثمارات.

مشروعات البتروكيماويات
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رئي�س الوزراء خال و�شع 
حجر اأ�ضا�س م�رشوع البحر 

الأحمر للبرتوكيماويات



مشروعات البنية األساسية

مشروعات خطوط نقل الزيت الخام واملنتجات البرتولية 
مت خ���الل ع���ام 2021 ت�سغي���ل 4 خط���وط جديدة لنق���ل الزيت اخل���ام واملنتجات 
البرتولي���ة باالإ�شاف���ة اإلى اإحالل وجتدي���د عدد من اخلطوط به���دف احلفاظ على 
الطاق���ة الت�سغيلية ل�سبك���ة اأنابيب البرتول ، هذا وقد بلغ���ت اإجمالى اأطوال 

اخلطوط حوالى 295 كم .

مستودعات التخزين 
• اإن�س���اء م�ستودع���ني للخ���ام مبحطة ق���ارون التابع���ة ل�رصكة اأنابي���ب البرتول 
به���دف اإن�س���اء �سعات تخزينية جدي���دة داخل املحطة وذلك ع���ن طريق اإن�ساء 

م�ستودعني خام �سعة الواحد 10اآالف مرت مكعب .
• اإن�س���اء وحدة ا�ستالم وخل���ط و�سحن البنزين ب�رصك���ة الن�رص للبرتول بهدف 
زي���ادة ال�سع���ات التخزينية للبنزي���ن92 لتاأمني احتياجات ال�س���وق املحلى منه 

وذلك عن طريق اإن�ساء �سهريجى نافثا ب�سعة اإجمالية 43 األف مرت مكعب.
• اإن�س���اء 3 م�ستودع���ات ترباين واأ�سفلت وروا�س���ب باإجمالى �سعة 29 األف مرت 
مكعب ب�رصك���ة الن�رص للبرتول بهدف زيادة ال�سعات التخزينية اال�سرتاتيجية 

للمنتجات البرتولية .
• م�رصوع اإن�ساء �سهاريج تخزين خام مبناطق )عجرود -راأ�س غارب -راأ�س بدران 
-راأ�س �سقري( ويهدف امل�رصوع اإلى زيادة ال�سعات التخزينية للزيت اخلام ب�سعة 

32 مليون برميل من خالل اإن�ساء 29 م�ستودعاً.

ه���ذا وجدير بالذكر اأن �رصكة برتوج���ت ح�سلت على �سهادة مو�سوعة جيني�س 
لالأرق���ام القيا�سية العاملية عن تنفيذها م�ستودع تخزين خام البرتول مبنطقة 
راأ����س ب���دران والذى �سجل رقم���اً قيا�سياً فى جماله كاأ�سخ���م م�ستودع تخزين 
ب�سقف عائ���م على م�ستوى العامل ب�سعة حوالى 1ر1 مليون برميل زيت خام، 
ف�سالً عن قيامها بتنفيذ امل�رصوع بتقنيات واأ�ساليب غري م�سبوقة تعد االأولى 
واالأكرب من نوعها فى تنفيذ اأعمال م�ستودعات التخزين عاملياً ، وياأتى امل�رصوع 
�سم���ن امل����رصوع القومى الإن�ساء 29 م�ستودعاً بعدد م���ن املناطق على م�ستوى 
اجلمهوري���ة والت���ى تتمي���ز ب�سع���ات التخزي���ن الكب���رية و�سهولة الت���داول وفقاً 
الأح���دث التقني���ات الت�سغيلية وذلك ف���ى اإطار دعم البني���ة االأ�سا�سية وجهود 

حتويل م�رص ملركز اإقليمى لتجارة وتداول الغاز والبرتول. 
كم���ا قام���ت موؤ�س�سة مي���د العاملية واملعني���ة بامل�رصوعات الك���ربى بال�رصق 
االأو�س���ط لتك���رمي ال����رصكات والقطاع���ات االأكرث متي���زاً وتناف�سي���اً فى كافة 
املج���االت ال�سناعية واالإن�سائية، مبن���ح قطاع البرتول جائزة اأف�سل م�رصوع 
حمل���ى فى القطاع ع���ن م�رصوع اإن�س���اء م�ستودعات تخزي���ن اخلام مبنطقة 

راأ�س بدران.

مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز
مت خ���الل ع���ام 2021 ت�سغي���ل 5 خط���وط لتدعيم ال�شبك���ة القومية لنقل 

الغاز الطبيعى باإجمالى اأطوال حوالى 185 كم.

ت�سع���ى م�رص لتحقيق روؤيتها فى التحول ملركز اإقليمى لتجارة وتداول الغاز 
والب���رتول، وذلك وفق خط���وات مدرو�سة منفتحة على التج���ارب العاملية فى 
ه���ذا املجال، وذلك ف���ى �سوء ما متتلكه م���ن مقومات توؤهله���ا لتحقيق هذا 
الهدف بداية من املوق���ع اجلغرافى اال�سرتاتيجى الذى يتو�سط الدول الغنية 
مب�ش���ادر الطاقة وكبار امل�شتهلك���ني باالإ�شافة اإلى امتالكها اأهم ممر مالحى 
عامل���ى وهو قن���اة ال�سوي�س، هذا باالإ�ساف���ة اإلى البني���ة االأ�سا�سية، وفى هذا 
ال�س���دد تتبن���ى وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية �سمن م����رصوع تطوير وحتديث 
قط���اع الب���رتول، ا�سرتاتيجي���ة للتحول ملرك���ز اإقليم���ى لتجارة وت���داول الغاز 

والبرتول والتى تت�سمن 3 حماور اأ�سا�سية )داخلية – �سيا�سية – فنية(.
وتوؤم���ن م����رص اأن دورها الريادى وروؤيتها فى التحول اإل���ى مركز اإقليمى لتجارة 
وت���داول الغ���از م���ن �ساأن���ه اأن يع���ود بالنفع على خمتل���ف دول املنطق���ة من خالل 
التكام���ل وتعزي���ز التع���اون بني ال���دول مبا ي�سه���م فى حتقي���ق مناف���ع اقت�سادية 

وا�ستثمار الطاقة كو�سيلة لل�سالم باملنطقة.

نتائج متميزة فى تحقيق رؤية تحويل

مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول

الغاز والبترول 
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  وقد �سهد عام 2021 اتخاذ العديد من اخلطوات فى اإطار ا�سرتاتيجية 
حتويل م�رص ملركز اإقليمى لتجارة وتداول الغاز والبرتول وذلك كما يلى:

• توقي���ع مذكرة تفاهم بني وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية ووزارة البيئة 
والطاق���ة باجلمهورية اليونانية بهدف و�سع اإط���ار عام لتعزيز التعاون 
ف���ى جماالت جت���ارة الغ���از الطبيعى امل�س���ال واإن�س���اء خط رب���ط ثنائى 
لنقل الغ���از الطبيعى، ف�سالً عن التعاون فى جمال التنقيب عن الغاز 

الطبيعى.
• توقي���ع مذكرة تفاهم بني االأطراف ال�رصيكة فى حقل غاز غزة مارين 
واملتمثلة حالي���اً ب�سندوق اال�ستثمار و�رصكة احت���اد املقاولني CCC مع 
ال�رصك���ة امل�رصي���ة القاب�س���ة للغ���ازات الطبيعية »ايجا����س« للتعاون 
مب�ساع���ى تطوير احلقل والبني���ة التحتية الالزمة، مب���ا يوّفر احتياجات 
فل�سطني من الغاز الطبيعى ويعزز التعاون بني البلدين ال�سقيقني مع 

اإمكانية اإعادة ت�سدير جزء من الغاز عرب م�سانع االإ�سالة مب�رص.
• ف���ى �سوء التوجه العاملى نحو االقت�ساد االأخ�رص، جارى التن�سيق مع الوزارات 
املعني���ة الإعداد ا�سرتاتيجي���ة وطنية الإنتاج الهيدروجني، كم���ا مت توقيع مذكرات 
تفاهم من جانب �رصكات قطاع البرتول وعدد من ال�رصكات العاملية املتخ�س�سة 
فى جماالت التحول الطاقى واإزالة الكربون والهيدروجني، والتى ت�سمنت �رصكات 
 )Technip Energies( وتكني���ب )Toyota Tsusho( وتيوت���ا ت�سو�س���و )ENI( اإين���ى
 ..)DEME Concessions( )Tecnicas Reunidas( ودمي���ى  ريونيدا����س  وتكنيكا����س 
كم���ا اأنه جارى اأي�ساً التوا�سل مع عدد م���ن الدول و�رصكات الطاقة العاملية التى 
اتخ���ذت خط���وات متقدمة فى جم���االت الطاقة اخل�رصاء لال�ستف���ادة من جتاربها 

الناجحة.
• موا�سل���ة امل�سارك���ة الفعالة مل�رص كمتحدث رئي�س���ى فى العديد من املحافل 

واملوؤمت���رات الدولي���ة املهم���ة ف���ى �سناع���ة الطاق���ة مث���ل موؤمت���ر الب���رتول العاملى 
»Petroleum World Congress« مبدين���ة هيو�س���ن االأمريكية والذى يعد من اأكرب 
التجمع���ات الدولي���ة الأط���راف �سناعة الب���رتول والطاق���ة على م�ست���وى العامل، 
واملوؤمت���ر الدولى لدول حو����س البحر املتو�سط »OMC« مبدين���ة رافيينا االإيطالية، 
وموؤمت���ر ومعر����س اأبوظبى للبرتول »اأديب���ك ADIPEC« ، وموؤمتر مب���ادرة ال�سعودية 
اخل����رصاء باالإ�سافة اإلى امل�ساركة فى فعاليات القمة ال�ساد�سة والع�رصين ملوؤمتر 
االأط���راف ف���ى اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغ���ري املناخ »COP26« التى مت 
عقدها مبدين���ة جال�سجو باململكة املتحدة وكذل���ك امل�ساركة فى اإطالق مبادرة 
الو�سول اإلى احلياد الكربونى »Net Zero World« التى اأطلقتها الواليات املتحدة 
عل���ى هام�س اأعم���ال القم���ة ، والتى مت خالله���ا اختيار م����رص ال�ست�سافة القمة 

العاملية للمناخ »COP27« املقرر عقدها مبدينة �رصم ال�سيخ العام املقبل.

ب���ادرت م�رص بط���رح فك���رة اإن�س���اء منتدى غ���از ����رصق املتو�سط منذ 
عامني خالل القمة الثالثية بني زعماء م�رص وقرب�س واليونان بجزيرة 
كري���ت والق���ت الفك���رة ا�ستح�ساناً وا�س���ع النطاق م���ن معظم دول 
املنطق���ة �س���واء من املنتج���ني اأو امل�ستهلكني للغ���از اأو دول العبور.. 
ومت تاأ�سي����س املنت���دى بالفعل وفى اأقل من 20 �سه���راً، مت االنتهاء من 
التوقي���ع الر�سمى مليث���اق املنتدى من قبل ال���دول ال�سبع املوؤ�س�سني 
ف���ى �سبتمرب2020 ودخول امليثاق حي���ز النفاذ فى مار�س 2021، والذى 
مبقت�س���اه اأ�سبح املنتدى منظم���ة دولية حكومية فى منطقة �رصق 

املتو�سط ، مقرها القاهرة. 
ويعد املنتدى مثاالً للتعاون االإقليمى حيث اجتمعت الدول االأع�ساء 

املوؤ�س�سني )م�رص – اليونان – قرب�س – اإ�رصائيل – االأردن – فل�سطني– 
اإيطالي���ا( عل���ى حتقيق هدف واح���د وهو حتقيق اأق�س���ى ا�ستفادة من 
ث���روات منطق���ة �رصق املتو�س���ط ل�سالح �سع���وب املنطقة من خالل 
التكام���ل فيما بينهم وا�ستغالل البني���ة التحتية القائمة بالفعل 
التى متتلكها كل دولة فى حتقيق هذه اال�ستفادة االقت�سادية وباأقل 
تكلفة ممكنة مبا يعود بالنفع على املنتجني وامل�شتهلكني على حد 

�سواء من خالل توفري الغاز الطبيعى باأ�سعار تناف�سية.
واجلدير بالذك���ر اأن املنتدى قد القى منذ اإطالقه اهتماماً عاملياً كبرياً 
متث���ل فى رغب���ة العديد من ال���دول العظم���ى مثل فرن�س���ا والواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة باالإ�ساف���ة اإلى دول���ة االمارات العربي���ة املتحدة 
لالن�سمام للمنتدى بع�سوية كاملة اأو ب�سفة مراقب بجانب ح�سور 
اجتماعات���ه حتى قبل اإن�سائ���ه ر�سمياً ، ومت بالفع���ل قبول ان�سمام 
فرن�سا للمنتدى ب�سفة ع�سو والواليات املتحدة االأمريكية  واالحتاد 
االأوروب���ى والبن���ك الدولى ب�سفة مراق���ب، وذلك ف�سالً ع���ن ان�سمام 
العديد من ال�رصكات والكيانات العاملية للمنتدى من خالل اللجنة 
اال�ست�سارية ل�سناعة الغاز التى مت اإطالقها فى نوفمرب2019 لتتيح 
التع���اون الفع���ال ب���ني حكومات ال���دول االأع�س���اء باملنت���دى واأطراف 
�سناع���ة الغاز باملنطقة، حيث و�سل ع���دد امل�ساركني بها حتى االآن 
اإل���ى 32 من كربى ال�رصكات والكيانات العاملية ، كما مت اإطالق املوقع 
االلكرتونى للمنتدى واختيار امل�رصى اأ�سامة مبارز ، اأول اأمني عام  له 

ملدة 3 �سنوات اعتباراً من يناير 2022.

دور ريادى لمصر 
بمنطقة شرق المتوسط 

ونطاقها اإلقليمى 
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لل����رصكات الت���ى تعمل فى نف�س املج���ال مثل دمج �رصكات )غ���از االأقاليم - 
�سين���اء للغاز - غاز القاهرة( حتت ا�س���م »ال�رصكة احلديثة للغاز الطبيعى«، 

ف�سالً عن دمج �رصكتى خالدة وقارون.
• حتقي���ق وف���ر ف���ى ا�ستهالك الطاق���ة ي�سل اإل���ى 580 ملي���ون جنيه م�رصى 

�سنوياً من خالل تطبيق اإجراءات لرت�سيد الطاقة با�ستثمارات منخف�سة.
• ربط الهيئة امل�رصية العامة للبرتول وال�رصكات القاب�سة مع 79 �رصكة من 

�رصكات القطاع جلمع بيانات ا�ستهالكات الطاقة اآلياً. 
• الب���دء ف���ى تنفيذ م�رصوع لتطوير وحت�سني كف���اءة الطاقة بكل من �رصكة 
ال�سوي����س لت�سني���ع الب���رتول و�رصك���ة جا�سك���و مبحط���ة �سواغ���ط ده�سور 

باإجمالى ا�ستثمارات تقدر بحوالى 6ر22 مليار جنيه.
• اإع���داد خارطة طريق الإن�ساء نظام الإدارة الطاق���ة بقطاع البرتول بالتعاون 

مع وكالة اليابان للتعاون الدولى )اجلايكا(.
• الب���دء ف���ى تنفي���ذ 5 مراجعات فني���ة لكف���اءة الطاقة ب����رصكات القطاع 
بالتع���اون م���ع االحت���اد االأوروب���ى ومنظم���ة اليابان للتع���اون الدول���ى )اأ�شيوط 
لتكري���ر الب���رتول، القاهرة لتكرير الب���رتول، البرتوكيماوي���ات امل�رصية والعامة 
للب���رتول وجابك���و( والت���ى �سينتج عنها قائم���ة من امل�رصوع���ات لرفع كفاءة 

الطاقة بالقطاع.
• البدء فى اإجراءات تنفيذ درا�سة لقيا�س انبعاثات امليثان ب�رصكات القطاع 

بالتعاون مع البنك االأوروبى الإعادة االإعمار والتنمية.
•التوقي���ع عل���ى مذك���رة تفاه���م ب���ني ال�رصك���ة امل�رصي���ة القاب�س���ة للغازات 
الطبيعية )ايجا�س( وال�رصكة القاب�سة لكهرباء م�رص و�رصكة اإينى االإيطالية 
للتع���اون فى جمال اإنتاج الهيدروجني االأخ����رص واالأزرق وتقييم اجلدوى الفنية 
والتجاري���ة مل�رصوع���ات اإنتاج���ه امل�ستهدفة ف���ى م�رص ، حيث �سه���د التوقيع 
كل م���ن املهند����س طارق امل���ال وزير الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة والدكتور حممد 
�ساك���ر وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة بح�سور الي�سان���درو بوليتى الرئي�س 

التنفيذى الأن�سطة املوارد الطبيعية ب�رصكة اإينى االإيطالية .
• البدء فى تنظيم 282 برناجماً تدريبياً خا�ساً بكفاءة الطاقة الأكرث من 275 
متدرباً م���ن �رصكات القطاع �سمن برنامج ال���وزارة لتاأهيل القيادات ال�سابة 

واملتو�سطة بالتعاون مع االحتاد االأوروبى.
فيم���ا يخ�س م�رصوع نظام االأ�سول واملوارد املوحد ل�رصكات التكرير والتوزيع 
التابع���ة للهيئة امل�رصية العامة للب���رتول، جارى االنتهاء من مرحلة التنفيذ 
والب���دء ف���ى ت�سغيل النظ���ام ل�رصكات التكري���ر، كما مت االنته���اء من مرحلة 

الت�سميم ل�رصكات التوزيع وجارى تقييم عرو�س مرحلة التنفيذ. 

• تعزي���ز املناخ اال�شتثمارى فى ن�شاط البحث واال�شتك�شاف للبرتول والغاز 
مب���ا اأدى ال���ى ج���ذب �رصكات عاملي���ة عمالقة تدخ���ل م�رص الأول م���رة فى جمال 
البح���ث واال�ستك�س���اف واالإنت���اج، مثل �رصكت���ى اك�سون موبي���ل و�سيفرون 
االأمريكيت���ني، مع ا�ستم���رار ال�رصكات العاملية العاملة ف���ى م�رص كاإينى وبى 
بى واأبات�سى وغريها ، فى �سخ ا�ستثماراتها تاأكيداً على ثقتها امل�ستمرة فى 

قطاع البرتول امل�رصى.
• اال�ستعان���ة بحلول متطورة الأول مرة للرتوي���ج لفر�س اال�ستثمار فى جمال 
البح���ث ع���ن الب���رتول والغاز حي���ث مت ف���ى 17 فرباي���ر2021 تد�س���ني اأول بوابة 
 »EUG ا�ستثماري���ة رقمية حت���ت ا�سم »بوابة م����رص لال�ستك�س���اف واالإنتاج

الإتاحة البيانات اجليولوجية لل�رصكات املهتمة باال�ستثمار فى م�رص.
 Mop stations مت اإط���الق اأول تطبي���ق الكرتون���ى عل���ى الهات���ف املحم���ول •
للتعريف مبواقع واأماكن حمطات متوين ال�سيارات مبختلف اأنواع الوقود على 

جميع اأجهزة الهواتف الذكية.
• مت تد�سني اأول منظومة الكرتونية الإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز 

حملياً فى كافة مراحلها بغر�س اإحكام الرقابة على الكميات املنقولة.
• اأتاح���ت �رصك���ة برتوتريد حوال���ى 14 طريقة مل�ستهلكى الغ���از لالإبالغ عن 
الق���راءات ودفع فوات���ري اال�ستهالك الكرتوني���اً ملواكبة التو�س���ع غري امل�سبوق 

الذى ي�سهده امل�رصوع القومى لتو�سيل الغاز الطبيعى. 
• اإط���الق الن�سخ���ة الثاني���ة م���ن برنامج اإع���داد وتاأهي���ل القي���ادات ال�سابة 
واملتو�سط���ة بالتن�سيق مع �رصكات البرتول االأجنبية املختلفة لتقدمي برامج 
متخ�س�س���ة ت�ستمل على فرتة تدري���ب عملية فى مواقع هذه ال�رصكات الى 
جان���ب برام���ج نظري���ة.. وت�سته���دف الن�سخة الثاني���ة من الربنام���ج اختيار 
حوال���ى 400 م�سارك لالن�سمام لفعاليات الربنام���ج، ومت االنتهاء من مراحل 
االختب���ارات و�سيتم خ���الل �سهر يناي���ر 2022 البدء فى برنام���ج �سامل لبناء 
الق���درات باال�س���رتاك مع �رصكات الب���رتول العاملية املختلف���ة وبالتن�سيق مع 

كربى موؤ�س�سات التدريب فى م�رص. 
• اإط���الق املرحلة الثانية من برنامج تطوير اأعمال واأن�سطة اإدارات ال�سالمة 
وال�سح���ة املهني���ة ف���ى ����رصكات قط���اع الب���رتول والت���ى تت�سم���ن براجم���اً 
متخ�س�س���ة بالتع���اون مع ����رصكات الب���رتول العاملية .. وت�سته���دف املرحلة 
الثاني���ة تنمي���ة مه���ارات 300 م�سارك. بع���د االنتهاء من مرحل���ة االختبارات 

والبدء فى برامج التدريب فى الربع االأول من عام 2022.
• وف���ى اإط���ار جهود قطاع الب���رتول لتح�سني كف���اءة االأداء وتر�سيد النفقات 
وتعظيم االإ�ستفادة من اأ�سول وموارد القطاع مت تنفيذ بع�س عمليات الدمج 

تطوير وتحديث قطاع البترول

ف���ى اإطار تعزي���ز قدرة قطاع البرتول على مواكب���ة احلداثة واملتغريات املحلي���ة واالإقليمية والعاملية، بداأ 
ع���ام 2016 ف���ى تنفيذ برنامج طم���وح للتطوير والتحديث بهدف اإحداث تطوي���ر وتغيري �سامل من اأجل 
زي���ادة م�ساهمة القطاع فى التنمية ال�ساملة مل����رص، وذلك من خالل العمل ب�سكل اأكرث كفاءة وجذب 
املزي���د من اال�ستثمارات وتطوير الكوادر الب�رصية، هذا وق���د �سهد عام 2021 حتقيق العديد من االإجنازات 

تتلخ�س فيما يلى:
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وف��ى إط��ار التع��اون م��ع جه��ات الدول��ة وتنفي��ذ أه��داف التنمي��ة 
املجتمعية 

• مت ت�سلي���م 20 جه���از تنف����س �سناع���ى بتكلف���ة تتخط���ى 600 األ���ف دوالر 
مقدم���ة م���ن �رصكة اإين���ى االإيطالي���ة وذلك ف���ى اإطار مب���ادرة قط���اع البرتول 
وال����رصكات العاملي���ة العامل���ة فى م����رص للم�ساهم���ة فى دعم جه���ود وزارة 
ال�سحة فى مواجهة جائحة كورونا واال�سهام فى دعم م�ست�سفيات العزل 

باحتياجاتها من اأجهزة التنف�س واأدوات الوقاية واملعدات الطبية.
• وقع املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية والدكتور طارق �سوقى 
وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م والتعلي���م الفن���ى واللواء ع���ادل الغ�سب���ان حمافظ 
بور�سعيد اتفاقية تعاون لتنفيذ م�رصوعات تعليم فنى فى مدينة بور�سعيد 
�سمن امل�ساهمة املخ�س�سة من م�رصوع حقل ظهر فى التنمية املجتمعية 
باملحافظ���ة و تاأتى كواحدة م���ن املبادرات التى ينفذها امل����رصوع باملحافظة 
من���ذ بداياته عام 2017 ، فى اإطار مذك���رة التفاهم املوقعة بني �رصكتى اأيوك 

»اإينى«  وال�رصكة امل�رصية القاب�سة للغازات الطبيعية »اإيجا�س« فى مار�س 
عام 2017 لتنفيذ مبادرات اإجتماعية و�سحية مبحافظة بور�سعيد.

• ت�سكي���ل اللجنة العليا لتنفيذ ا�سرتاتيجي���ة قطاع البرتول للم�سئولية 
املجتمعي���ة لتوحي���د ودع���م م�ساهم���ات قطاع الب���رتول امل����رصى فى حتقيق 
وتنفي���ذ خط���ة التنمي���ة امل�ستدام���ة ال�سنوي���ة من خ���الل روؤية م����رص 2030 
باأبعاده���ا االقت�سادي���ة والبيئي���ة واالجتماعي���ة وف���ى اإط���ار اأه���داف التنمية 
امل�ستدام���ة  من خالل م�ساهم���ة �رصكات قطاع الب���رتول امل�رصية واالأجنبية 
ف���ى جميع املحافظ���ات ومناطق االمتيازات فى جمهوري���ة م�رص العربية فى 
تنفي���ذ امل�رصوعات واملبادرات املجتمعية ، حيث يرتكز مفهوم التنمية الذى 
تتبن���اه ا�سرتاتيجي���ة قطاع الب���رتول امل����رصى للم�سئولي���ة املجتمعية على 
االأبعاد االإمنائية الثالثة، االقت�سادية واالجتماعية والبيئية ، لتحقيق مبادئ 
واأه���داف التنمية امل�ستدامة املتف���ق عليها فى كل املجاالت من خالل خطة 

العمل ال�سنوية.

• مت التوقي���ع عل���ى 25 عق���داً للبح���ث والتنقي���ب عن الذه���ب ل�رصكات 
اأجنبي���ة وم�رصي���ة )7 �رصكات عاملية و4 ����رصكات م�رصية( فى 75 قطاعاً 
بال�سح���راء ال�رصقية م���ع الهيئة امل�رصية العامة لل���رثوة املعدنية وذلك 
بع���د االإعالن عن نتائ���ج مزايدة الذه���ب )اجلولة االأولى(، وتق���در اإجمالى 
اال�ستثم���ارات بنح���و 57 ملي���ون دوالر، ومت ط���رح جولة ثانية م���ن املزايدة 
وتلق���ى العرو�س وجارى التقييم للرت�سية عل���ى ال�رصكات الفائزة ، كما 
مت ط���رح مزايدة عاملي���ة جديدة للبحث عن اخلام���ات التعدينية واملعادن 
امل�ساحبة )احلديد والفو�سف���ات والنحا�س والرمال البي�ساء والفل�سبار 
واأم���الح البوتا�سي���وم والر�سا�س والزنك والكاول���ني وطمى بحرية نا�رص(. 
مبعاي���ري تقيي���م م�ستحدث���ة تت�سمن م���دى م���ا يحقق���ه امل�ستثمر من 
قيم���ة م�سافة من خ���الل العمليات الت�سنيعي���ة والتحويلية للمعادن 
امل�ستخرج���ة ب���دالً م���ن ت�سديرها فى �سورته���ا اخلام، و�سه���دت املزايدة 

اإقباالً كبرياً من امل�ستثمرين.
• تاأ�سي����س �رصك���ة ايقات ملناجم الذهب واالإع���الن عن بدء تنفيذ خطة 
طموح���ة لالإنتاج املبكر م���ن الك�سف التجارى للذه���ب مبنطقة ايقات 
بال�سحراء ال�رصقية ، وقد مت االإعالن عن اإطالق خطة طموح لبدء االإنتاج 
املبكر من الك�س���ف التجارى للذهب فى منطقة اإيقات ب�سحراء م�رص 
ال�رصقي���ة خالل الف���رتة القادمة فى ظ���ل االحتماالت املرتفع���ة لن�سبة 
ا�ستخال����س ذه���ب االكت�س���اف، حي���ث يبل���غ متو�س���ط تركي���ز الذه���ب 
5ر1ج���رام ف���ى الطن ، ويعد الك�س���ف الذى حتقق مبنطق���ة اإيقات واعداً، 
ويب����رص بنتائج اإيجابي���ة تزيد من اإنتاج م�رص م���ن الذهب، فى ظل وجود 
احتياطى يقدر باأكرث م���ن مليون اأوقية من الذهب بحد اأدنى، وباإجمالى 
ا�ستثم���ارات تتجاوز حاجز املليار دوالر، كما يعد نتاجاً ال�ستثمار م�رصى 
خال����س ف���ى جم���ال التنقيب ع���ن الذه���ب وا�ستغالله من خ���الل �رصكة 
�سالت���ني امل�رصي���ة والتى ت�سهد �رصاك���ة ناجحة وتعاون���اً مثمراً بني عدد 

من قطاعات الدولة .
• اإط���الق املرحلة االأخرية م���ن برنامج تدريب العامل���ني بالرثوة املعدنية 

�سم���ن الربنام���ج التدريبى ال�سام���ل والذى اأطلق���ه وزير الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة فى اأبري���ل 2019 حيث مت ت�سميمه للمتدرب���ني وي�ستفيد منه 
العامل���ني بالهيئ���ة امل�رصي���ة العام���ة لل���رثوة املعدنيًة عل���ى مراحل من 

خمتلف التخ�س�سات.
• توقي���ع بروتوكول تع���اون بني املعهد القومى لعل���وم والبحار والهيئة 
امل�رصي���ة العامة للرثوة املعدنية بهدف اال�ستفادة من اإمكانيات املعهد 
فى الك�سف والبحث والتنقيب عن الرثوات التعدينية باملياه االإقليمية 
البحري���ة والبح���ريات امل�رصي���ة، وذل���ك طبق���اً لالإمكاني���ات املتاحة لدى 
الطرف���ني بغر�س خدم���ة متطلب���ات وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية ووزارة 
التعلي���م العالى والبحث العلمى مبا يدع���م م�رصوعات وخطط الهيئة 
امل�رصي���ة العامة لل���رثوة املعدنية وتطوير االأبح���اث والدرا�سات العلمية 

وكذلك تعظيم اال�ستفادة من الرثوات املعدنية.
• مت بي���ع حوالى 469 األف اأوقية ذهب وف�سة من منجم ال�سكرى خالل 
ع���ام 2021، وبلغت اإجمال���ى قيمة مبيعاتهم حوال���ى 748 مليون دوالر، 

كما تبلغ قيمة االإتاوة امل�ستحقة )3%( حوالى 4ر22 مليون دوالر.
• توقي���ع بروتوكول للتعاون بني الهيئة امل�رصية العامة للرثوة املعدنية 
وجهاز �سئ���ون البيئة، بهدف تنظيم اإج���راءات احل�سول على املوافقات 

البيئية الأن�سطة البحث والتعدين.
• االنته���اء م���ن اتفاق الت�سوية واإنهاء الدع���وة التحكيمية املقامة من 
�رصك���ة تنتامل ايجيب���ت وذلك بع���د مباحثات ومفاو�س���ات بني ال�رصكة 

وممثلني من الوزارة وهيئة الرثوة املعدنية.

الثروة المعدنية... واإلنطالق للمستقبل 
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أهم مالمح العمل البترولى فى عام 2022
اتفاقيات البحث واال�شتك�شاف واإنتاج البرتول والغاز

• ج���ارى ا�س���تكمال الإج���راءات التنفيذية ل� 8 اتفاقي���ات جديدة بالبحر 
املتو�س���ط وال�سحراء الغربي���ة وخليج ال�سوي����س مت تر�سيتها بداية عام 
2022 نتيج���ة املزايدة العاملية الرقمي���ة الأولى التى مت طرحها على بوابة 
م����ر لال�ستك�س���اف والإنتاج ع���ام 2021 متهيداً لتوقيعه���ا تباعاً خالل 
العام با�س���تثمارات حدها الأدنى حوالى 250 ملي���ون دولر واإجمالى منح 

توقيع 7ر23 مليون دولر حلفر 33 بئر.

• بالإ�ساف���ة اإل���ى م���ا ت�سفر عنه املزاي���دة املحدودة الت���ى مت طرحها على 
بوابة م�ر لال�ستك�ساف والإنتاج فى نوفمرب 2021 لقطاع �سمال كينج 

مريوط بالبحر املتو�سط.
• م�ستهدف طرح عدد من القطاعات بدلتا النيل فى مزايدة جديدة فور 

النتهاء من الإجراءات الالزمة لذلك . 
• جارى العداد لعمل م�روع اإقليمى ملراجعة كافة الآبار التى مت حفرها 

ل�ستخال�س اأهم التكوينات التى ميكن الإنتاج منها.
• ج���ارى اتخاذ الإج���راءات التنفيذي���ة والت�ريعية لتعدي���ل 5 اتفاقيات 

عل��ى مدار 7 س��نوات مضت اس��تطاع قط��اع الب��رول مواجهة التحدي��ات وتحقيق 

نجاح��ات ف��ى كافة األنش��طة البرولية س��اهمت ب��كل قوة فى دع��م االقتصاد 

الوطن��ى ، وه��ا هو قطاع الب��رول يواص��ل دوره املنوط ب��ه ، ويتطل��ع خالل عام 

2022 إىل تنفي��ذ مجموع��ة م��ن برامج العم��ل الطموحة فى ش��تى املجاالت 

البرولي��ة التى تضمن اس��تدامة تأمني وتوفري احتياجات الس��وق املحلى 

وقطاعات الدولة االقتصادية من املنتج��ات البرولية والغاز الطبيعى، 

والعم��ل على تكثي��ف برامج البحث واالستكش��اف وتنمية البرول 

والغ��از ، وكذلك تنفيذ مش��روعات جديدة ف��ى مجاالت التكرير 

والبروكيماوي��ات والبنية األساس��ية لتحقق القيمة املضافة 

م��ن ث��روات مص��ر الطبيعي��ة ، فض��اًل ع��ن االس��تمرار ف��ى 

أعم��ال تطوير والنه��وض بقطاع الث��روة املعدنية لتعظيم 

مساهمته فى الناتج القومى .
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�ساري���ة بالبح���ر املتو�س���ط وال�سحراء 
الغربية وخليج ال�سوي�س با�ستثمارات 

حدها الأدن���ى 5ر240 مليون دولر واإجمالى 
منح توقيع 8ر8 مليون دولر حلفر 21 بئر . 

• م�سته���دف التوقيع على 4 اتفاقيات برتولية 
وفارو����س  جل���وب  تران����س  ����ركات  م���ع  جدي���دة 

ودراج���ون اأوي���ل و�س���ى دراج���ون للبحث ع���ن البرتول 
والغ���از مبناطق خلي���ج ال�سوي�س وال�سح���راء ال�رقية 

وال�سح���راء الغربي���ة ودلت���ا الني���ل، با�ستثم���ارات حدها 
الأدن���ى 5ر514 مليون دولر واإجمالى منح توقيع 5ر68 مليون 

دولر حلف���ر 14 بئر، وتاأتى ه���ذه التفاقيات �سمن ال� 13 اتفاقية 
الت���ى مت اإ�س�دار القوانني اخلا�سة بها خ���الل عام 2021 ومت توقيع 

9 اتفاقيات منها.

م�رشوعات تنمية واإنتاج الزيت والغاز 
اأهم امل�رشوعات املتوقع االنتهاء منها:

م���ن املتوق���ع خالل ع���ام 2022 النتهاء من تنفي���ذ 7 م�روعات فى جمال 
تنمية حقول الغاز وتطوير ت�سهيالت الإنتاج واملعاجلة ، وذلك كما يلى:

• تنمية حقول �سمال �سيناء املرحلة الثالثة )�سمال �سيناء/ برينكو( ، 
ويهدف امل�روع اإل���ى اإنتاج كميات من الغاز الطبيعى ت�سل اإلى حوالى 
45 ملي���ون قدم مكعب يومي���اً من خالل حفر 3 اأبار م���ع ت�سنيع وتركيب 
ث���الث من�سات بحرية وربطهم على اخلط الرئي�سى قطر 22 بو�سة ، هذا 
وق���د مت دخول اأول بئر عل���ى الإنتاج فى 2 يناي���ر 2022 ومتوقع دخول باقى 

الآبار على الإنتاج فى مار�س 2022 .
• م����روع تنمي���ة حقول �سمال اإدكو /�سم���ال العامرية )�ركة اأبوقري- 
اإدي�س���ون( ويه���دف امل�روع اإلى اإنت���اج كميات من الغ���از الطبيعى تقدر 
بحوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1200 برميل متكثفات يومياً، 
وم���ن املتوقع بدء الإنتاج ف���ى اأغ�سط�س 2022 على اأن يت���م الو�سول اإلى 

الإنتاج الكلى فى الربع الثانى من عام 2023.
• تو�سع���ات ت�سهيالت املعاجلة اخلا�سة بحقل اّتول )�ركة الفرعونية(

ويه���دف امل����روع اإلى ا�سرتجاع 5 مليون قدم مكع���ب يومياً من الغازات 
املُحرتق���ة ع���ن طريق اإن�س���اء وحدة معاجل���ة متكثفات، وح���دة ا�سرتجاع 
الغ���از املحرتق، خزانات وخط املتكثفات املعاجلة ، وخمطط النتهاء منه 

خالل الفرتة القليلة القادمة.
• اإع���ادة تاأهي���ل البني���ة التحتي���ة ب�رك���ة جابك���و )املرحل���ة الرابعة( 
ويه���دف امل����روع اإل���ى املحافظ���ة عل���ى الإنت���اج احلال���ى وزي���ادة طاق���ة 
ال�ستقبال واملعاجلة بت�سهيالت الإنتاج من خالل اإحالل وجتديد �سبكة 
خطوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع م�ستوى الأمان فى الت�سغيل 
للم�ست���وى العاملى، وخمطط النتهاء من الأعمال ف���ى الربع الثانى من 

عام 2022.
• اإن�س���اء خ���ط خ���ام حمط���ة جتميع �سن���ان / مين���اء احلمرا بط���ول 170 
ك���م/ 12 بو�س���ة مب�ستمالته )ال�ركة العامة للب���رتول( ويهدف امل�روع 
اإل���ى ا�ستيع���اب الزيادة ف���ى الإنتاج من اآب���ار ال�ركة العام���ة وال�ركات 
ال�سقيق���ة مبنطقة ال�سحراء الغربية وتطوي���ر حمطة جتميع �سنان عرب 
اإن�ساء �سهريجني ملعاجلة و�سحن الزيت اخلام ب�سعة 5 اآلف مرت مكعب 
للواح���د ، حي���ث م���ن املتوقع النته���اء من اأعم���ال اخلط ف���ى ابريل 2022 

واأعمال املحطة فى اأغ�سط�س 2022. 

• تطوير م�ستودعات تخزين الزيت واملياه )املرحلة الأولى( – �ركة برتوبل 
ويه���دف امل����روع اإل���ى اإع���ادة تاأهي���ل م�ستودع���ات تخزين الزي���ت واملياه 
بحق���ول )اأب���و ردي�س/اجلميل/اأبو ما�سى( وذلك عل���ى 4 مراحل وخمطط 

النتهاء من اأعمال املرحلة الأولى )اأبو ردي�س/�سيناء( فى يوليو 2022.
• م����روع اإن�س���اء م�ست���ودع التخزي���ن الثام���ن ب�رك���ة ويبك���و ويهدف 
امل����روع اإلى ا�ستيعاب كميات الزيت اخل���ام املنتجة بال�سحراء الغربية 
من خالل اإن�ساء م�ستودع تخزين �سعة 25ر2 مليون برميل وخمطط بدء 

ت�سغيله فى الربع الرابع من عام 2022.
اأهم امل�رشوعات اجلارى تنفيذها

جارى ا�ستكم���ال تنفيذ عدد من امل�روعات لتنمية حقول الغاز وتطوير 
ت�سهيالت الإنتاج واملعاجلة وذلك كما يلى:

• تنمي���ة منطقة حق���ول �سمال غرب �سيدى غ���ازى / د�سوق )املرحلة د( 
ويه���دف امل����روع اإلى اإنتاج حوالى 24 مليون ق���دم مكعب غاز يومياً من 
خالل ربط 3 اأبار على حمطة املعاجلة الرئي�سية، واإن�ساء اخلطوط الالزمة 

لنقل الإنتاج، ومن املخطط بدء ت�سغيله فى يوليو 2023.
• تنمية حقول غرب الربل�س)�ركة برتو ويب( ويهدف امل�روع اإلى اإنتاج 
حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و1400 برميل متكثفات يومياً، 

ومن املخطط النتهاء منه فى الربع الثالث 2023.
• تطوي���ر حمط���ة معاجل���ة احلم���د )ال�رك���ة العام���ة للب���رتول( ويه���دف 
امل����روع اإلى تطوير حمط���ة احلمد اإلى حمطة معاجل���ة متكاملة �سعة 
3000 برمي���ل يومي���اً بهدف تاأم���ني عمليات املعاجلة لكٍل م���ن اخلام الذى 
يت���م اإنتاج���ه حالياً بحق���ول املنطق���ة ال�سمالية وال����ركات ال�سقيقة 
بال�سح���راء ال�رقي���ة وك���ذا طبق���ا واحتياج���ات ال�رك���ة امل�ستقبلية ، 

وخمطط بدء ت�سغيله فى يونيو  2023.

م�رشوعات التكرير 
اأهم امل�رشوعات املتوقع االنتهاء منها:

م���ن املخطط خالل ع���ام 2022 النته���اء من تنفيذ م�روع���ني فى جمال 
التكرير والت�سنيع وذلك كما يلى:

• م����روع تو�سعات م�سفاة ميدور )�ركة مي���دور( ويهدف امل�روع اإلى 
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عم���ل تو�سعات بامل�سفاة وزي���ادة الطاقة الإنتاجي���ة بن�سبة 60% لإنتاج 
 Euro 5 منتج���ات برتولية عالية اجلودة ومطابق���ة للموا�سفات الوروبية
)�س���ولر، بنزين عالى الوكتني، وقود نفاثات، بوتاجاز...( ، ومن املتوقع بدء 

الت�سغيل التجريبى للم�روع فى يونيو 2022.
• م�روع اإن�ساء وحدة جديدة لتقطري املتكثفات ب�ركة الن�ر للبرتول 
بطاق���ة تغذي���ة 2ر1 ملي���ون طن �سنوي���اً، وذل���ك لإنتاج منتج���ات برتولية 

عالية القيمة القت�سادية ، ومن املتوقع بدء ت�سغيله فى يوليو 2022.
اأهم امل�رشوعات اجلارى تنفيذها:

جارى ا�ستكمال تنفي���ذ 4 م�روعات فى جمال التكرير والت�سنيع وذلك 
كما يلى :

• جممع اإنتاج ال�سولر )�ركة اأنوبك( ويهدف امل�روع اإلى اإن�ساء جممع 
لتحوي���ل املازوت منخف�س القيمة القت�سادية اإلى منتجات برتولية ذات 
قيم���ة اقت�سادية مرتفعة )�سولر، بوتاجاز، .. ( بطاقة تغذية 5ر2 مليون 
ط���ن �سنوياً ، ومن املتوقع ب���دء الت�سغيل التجريب���ى للم�روع فى الربع 

الرابع 2023.
• تو�سع���ات �رك���ة ال�سوي����س لت�سني���ع الب���رتول ويهدف امل����روع اإلى 
اإن�س���اء جممع جديد للتفحيم لتعظيم القيمة امل�سافة بطاقة تغذية 
تبل���غ 75ر1 ملي���ون طن �سنوياً من املازوت لإنت���اج منتجات برتولية عالية 
اجلودة مطابقة للموا�سفات الوروبية Euro 5 لتلبية احتياجات ال�سوق 
املحلى وتوفري ال�سترياد ، ومن املتوقع بدء الت�سغيل التجريبى للم�روع 

فى الربع الرابع 2023.
• اإن�ساء وحدة تقطري جوى جديدة مت�سمنة اإن�ساء وحدة ا�سرتجاع الغازات 
)�رك���ة ال�سكندرية للبرتول ويهدف امل�روع اإل���ى اإن�ساء وحدة تقطري زيت 
خ���ام ووح���دة ل�سرتجاع الغازات بطاقة اإنتاجية 5 ملي���ون طن �سنوياً وذلك 
به���دف تغطية احتياج���ات ال�سوق املحلى م���ن املنتج���ات البرتولية عالية 

القيمة ، ومن املتوقع بدء ت�سغيل امل�روع فى اأغ�سط�س 2023.
• م����رشوع ان�س���اء وحدة جديدة للتقطري اجل���وى ب�رشكة ا�سيوط لتكرير 
الب���رتول بطاق���ة اإنتاجي���ة  5 ملي���ون ط���ن �سنوي���اً ، مع وح���دة ل�سرتجاع 
الغ���ازات وذل���ك بهدف تغطي���ة احتياجات ال�سوق املحل���ى من املنتجات 

البرتولية عالية القيمة القت�سادية.

م�رشوعات البرتوكيماويات 
االنته��اء  املتوق��ع  امل�رشوع��ات  اأه��م 

منها: 
• م�روع اإنت���اج الألواح اخل�سبية متو�سطة 
 )WOTECH MDF )�رك���ة  والغ���راء  الكثاف���ة 
وال���ذى يه���دف اإل���ى اإنت���اج 205 األ���ف م���رت مكعب 
�سنوي���اً م���ن الأل���واح اخل�سبي���ة متو�سط���ة الكثافة 
)MDF ( اإعتماداً على 245 األف طن �سنوياً من ق�س الأرز 
امل����رى كمادة خام رئي�سية لتلبية جزء من الحتياجات 
املتنامية لل�سوق املحل���ى بالإ�سافة اإلى امل�ساهمة فى احلد 
م���ن التل���وث البيئى الناجت من حرق ق����س الأرز ، ومن املتوقع بدء 

ت�سغيل امل�روع فى الربع الثالث 2022.
جارى خالل العام ا�ش��تكمال تنفي��ذ 3 م�رشوعات برتوكيماوية 

وذلك كما يلى :
• م�روع اإنتاج م�ستقات امليثانول )�ركة ال�سوي�س مل�ستقات امليثانول( 
)�سوب�س����ك( يهدف امل�����روع اإلى تعظيم القيمة امل�ساف����ة ملادة امليثانول 
املنتجة ب�ركة امييثانك�س ومادة اليوريا املنتجة ب�ركة موبكو وال�سودا 
الكاوي����ة املنتج����ة ب�رك����ة البرتوكيماوي����ات امل�ري����ة لإنت����اج 87 األف طن 
�سنوي����اً م����ن اليوريا فورمالدهي����د  و52 األف طن �سنوياً من م����ادة النفثالني 

فورمالدهيد امل�سلفن ، ومن املتوقع بدء ت�سغيل امل�روع فى مايو 2023.
• جمم���ع البحر الأحم���ر للبرتوكيماوي���ات باملنطق���ة القت�سادية بقناة 
ال�سوي����س، وذل���ك فى اإط���ار خطة الدول���ة لتنمية املنطق���ة القت�سادية 
للم�ساهم���ة ف���ى تلبي���ة احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتج���ات 
البرتوكيماوي���ة وت�سدير الفائ�س، وتبلغ طاق���ة امل�روع حوالى  4 مليون 
طن من الزي���ت اخلام امل�ستورد وذلك لإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن �سنوياً 
من املنتجات البرتوكيماوية ، 930 األف طن �سنوياً من املنتجات البرتولية،  
ومن املتوقع النتهاء من املرحلة الأولى من امل�روع فى نهاية عام 2024.

• م����روع اإنت���اج الإيثان���ول احلي���وى بهدف اإنت���اج حوال���ى 100 األف طن 
�سنوي���اً م���ن الإيثانول احلي���وى ، 120 األف طن من م���ادة الفينا�س كمنتج 
ثان���وى )ي�ستخ���دم كعلف حيوان���ى( اعتماداً على حوال���ى 420 األف طن 
م���ن املول�س املنتج ب�ركات ال�سكر امل�ري���ة ، ومن املتوقع بدء ت�سغيل 

امل�روع فى الربع الثالث من عام 2023.
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مشروعات البنية األساسية
م�رشوعات خطوط نقل الزيت اخلام واملنتجات البرتولية

• م���ن املخطط النتهاء م���ن تنفيذ 8 خطوط جدي���دة لنقل الزيت اخلام 
واملنتجات البرتولية بالإ�سافة اإلى اإحالل وجتديد عدد من اخلطوط بهدف 
احلف���اظ عل���ى الطاق���ة الت�سغيلي���ة ل�سبكة اأنابي���ب الب���رتول باإجمالى 

اأطوال حوالى 512 كم.
• ج���ارى ا�ستكم���ال اإن�ساء واإح���الل وجتديد عدد من خط���وط نقل الزيت 

اخلام واملنتجات البرتولية باإجمالى اأطوال حوالى 402 كم. 

م�رشوعات م�شتودعات التخزين
من املخط���ط النتهاء من اإن�ساء عدد من م�ستودع���ات التخزين اجلديدة 
ب����ركات قطاع البرتول وذلك لزيادة ال�سع���ات التخزينية ال�سرتاتيجية 
للزيت اخل���ام واملنتجات البرتولية وذلك ب�سعة اإجمالية حوالى 737 األف 
مرت مكعب، بالإ�سافة اإلى تطوير بع�س امل�ستودعات بهدف احلفاظ على 

ال�سعات التخزينية احلالية.

م�رشوعات تدعيم خطوط ال�شبكة القومية للغاز
• م���ن املخطط النتهاء من تنفي���ذ خط غاز التينة/ميت منا/ ال�رقاوية 
بطول 170 كم وقطر 42 بو�سة ومن املتوقع النتهاء منه فى يونيو 2022.

•  ج���ارى ا�ستكم���ال تنفيذ م�روع وحدتى �سواغ���ط ده�سور 5 و6 ، ومن 
املتوقع النتهاء منه فى يونيو 2023.

تو�شيل الغاز الطبيعى للمنازل
يوا�س���ل قط���اع الب���رتول دوره لتحقي���ق خط���ط الدول���ة ف���ى التو�سع فى 
ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى كوقود ، حيث م���ن املخط���ط تو�سيل الغاز 
اإل���ى حوالى 2ر1 مليون وح���دة �سكنية خالل العام ، كم���ا يوا�سل تنفيذ 

م�روع���ات تو�سيل الغاز الطبيعى ف���ى املبادرة الرئا�سية » حياة كرمية« 
لتطوير قرى الريف امل�رى والتى ت�ستهدف تو�سيل اخلدمة الى اأكرث من 

50 مركزاً و1436 قرية كمرحلة اأولى.

التو�شع فى ا�شتخدام الغاز الطبيعى امل�شغوط كوقود لتموين 
ال�شيارات

ج���ارى خ���الل ع���ام 2022 ا�ستكم���ال خطة زي���ادة اأعداد حمط���ات الوقود 
بالغ���از الطبيعى امل�سغ���وط  لت�سل اإلى 1000 حمطة ، وكذا زيادة مراكز 
التحوي���ل ال�سيارات للعم���ل بالغاز الطبيعى عل���ى م�ستوى اجلمهورية 
للتي�س���ري عل���ى املواطنني الراغبني ف���ى حتويل �سياراته���م للعمل بالغاز 

الطبيعى .

الثـــروة المعــــدنية... مستقبل أكثر إشراقًا

توا�س���ل وزارة البرتول وال���رثوة املعدنية تنفيذ برناجمها الطموح لتطوير 
�سناع���ة التعدي���ن انطالق���ا من روؤي���ة م����ر 2030 ، حي���ث �سي�سهد 

ع���ام 2022 الإع���الن ع���ن نتائ���ج مزاي���دة الذه���ب )اجلول���ة الثاني���ة( 
بع���د الإنته���اء م���ن تقيي���م العرو����س للرت�سي���ة عل���ى ال�ركات 

الفائ���زة ، وكذل���ك الإعالن ع���ن نتائج املزاي���دة العاملية التى مت 
طرحه���ا ف���ى ع���ام 2021 للبحث ع���ن اخلام���ات التعدينية 

واملع���ادن امل�ساحب���ة )احلدي���د والفو�سف���ات والنحا����س 
والرم���ال البي�س���اء والفل�سب���ار واأم���الح البوتا�سي���وم 

والر�سا����س والزنك والكاولني وطم���ى بحرية نا�ر(. 
مبعاي���ري تقيي���م م�ستحدث���ة تت�سم���ن م���دى ما 

يحقق���ه امل�ستثم���ر م���ن قيم���ة م�ساف���ة من 
خ���الل العمليات الت�سنيعي���ة والتحويلية 

للمعادن امل�ستخرجة بدلً من ت�سديرها 
فى �سورته���ا اخلام وذلك به���دف زيادة 

قيمة م�ساهمة قطاع التعدين فى 
الناجت القومى .
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ف��ى إط��ار املتابع��ة املس��تمرة ملوق��ف تنفي��ذ 
املشروعات البرتولية الجديدة ، قام املهندس 
ط��ارق امل��ا وزي��ر الب��رتول والث��روة املعدنية  
ف��ى الخامس عش��ر من يناي��ر 2022، بجولة 
تفقدية لعدد من املشروعات االس��رتاتيجية 
الجدي���دة بمحافظ���ة الس��وي��س ش��ملت 
مش����روعات مصف����اة تكري����ر الس���وي�س 
 ، الب��رتول  أنابي��ب  ش��ركة  ومش��روعات 
وذلك به��دف الوق��وف على آخر مس��تجدات 
تنفي��ذ تل��ك املش��روعات والعمل عل��ى تذليل 
أى عقب��ات قد تع��وق تنفيذه��ا وفق��ًا للربامج 

الزمنية املحددة.

واأك���د امل���ا عل���ى اأهمية ه���ذه امل�رشوع���ات احليوي���ة الت���ى تعمل على 
تطوي���ر ورف���ع الكفاءة الت�ش���غيلية للوح���دات الإنتاجي���ة، باعتبارها 
م���ن الدعائ���م الرئي�شي���ة لتحقي���ق امل����رشوع القوم���ى جلع���ل م����رش 
مرك���زاً اإقليمي���اً لتجارة وتداول الب���رول والغاز الطبيع���ى ، ف�شاً عن 
م�شاهمته���ا الفعالة فى ا�شتدام���ة تاأمني احتياجات ال�شوق املحلى 

م���ن املنتج���ات البرولي���ة عالية اجل���ودة ، ووج���ه املا باأهمي���ة اللتزام 
بالربامج الزمنية املحددة لتنفيذ تلك امل�رشوعات ، مع مراعاة تطبيق 
معاي���ر اجلودة واللت���زام باإجراءات ال�شامة وال�شح���ة املهنية ، لفتاً 
اإل���ى اأن �رشكات قطاع البرول تقوم بتطبيق املعاير العاملية من اأجل 

احلفاظ على البيئة .
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ت�شويــر : اأحمــد كوار�شـــى



وعق���ب ذل���ك قام املهند�س طارق امل���ا بافتتاح غرف���ة املراقبة والتحكم 
الرئي�شي���ة التابع���ة ل�رشكة اأنابي���ب البرول ملنطق���ة ال�شوي�س والقناة، 
والت���ى ت�شم���ل نظ���ام القيا����س الآل���ى للم�شتودع���ات )RTG(  ملحط���ة 
ال�شهي���د عل���ى جمال ونظ���ام املراقب���ة والتحكم لعناب���ر التدفيع على 

خطوط ال�سوي�س / م�سطرد وال�سوي�س / بور�سعيد .
واأك���د امل����ا على اأن ق�طاع ال�ب���رول م�ن القطاع���ات ال�شباقة فى تن�فيذ 
م���رشوع���ات الت�ح���ول ال��رقمى ف���ى ك�افة الأن���شط���ة الب��رولية فى اإطار 
م�ش�����روع التطوي���ر والتحديث الذى ي�شتمر القطاع ف���ى تنفيذه ،  وفى 
�ش�����وء امل������رشوع القوم���ى للدول���ة نح���و التح���ول الرقمى ف���ى خمتلف 
املجالت كاأح���د العنا�رش الرئي�شية التى ت�شمله���ا ا�ش��راتيجية وروؤية 
»م����رش 2٠٣٠«، م���ش���راً اإلى اأن غ��رف���ة الت��حكم الرئي�شي���ة مت تطويرها 
وحتديثها با�شتخدام اأحدث التكنولوجيات ال��عاملية وق��امت بتن��فيذها 
����رشكات قطاع الب���رول ، لفتاً اإلى اأهمية م�رشوع���ات التطوير والرقمنة 
فى تدقيق البيانات ل�رشعة اتخاذ القرار فى التوقيت املنا�شب ، واأو�شح 
امل���ا اأهمي���ة امل�رشوع���ات اجلديدة لتطوي���ر ورفع كف���اءة �سبكة خطوط 
اأنابي���ب الب���رول ، ول�شيما اأنها متث���ل ال�رشايني الرئي�شي���ة لنقل البرول 
اخلام واملنتجات البرولية من مواقع الإنتاج اإلى م�شافى التكرير ومنها 
اإلى م�شتودع���ات التخزين واأماكن ال�شتهاك واملوان���ئ البرولية �شواء 

للت�شدير اأو ال�شتراد .
وا�شتم���ع الوزي���ر ومرافق���وه اإل���ى عر����س تو�شيحى م���ن املهند�س حممد 
ماج���د رئي�س �رشك���ة اأنابيب الب���رول حول م�رشوعات اخلط���ة اخلم�شية 
ل�سبك���ة خط���وط اأنابيب البرتول والت���ى تتما�سى مع خط���ة الوزارة فى 
رفع كفاءة وتطوير معامل التكرير وم�رشوع امل�شتودعات ال�شراتيجية 
للخام والتى ت�سمل اإن�ساء عدد من خطوط الأنابيب لربط م�ستودعات 
اخل���ام براأ����س ب���دران وغ���ارب و�سق���ر بال�سبك���ة القومية خلط���وط اخلام 
واأي�س���اً اإن�ساء خط���وط اأنابيب لرب���ط خط ال�سخن���ة ب�سبكة خطوط 
الوج���ه القبل���ى ، واأي�ساً تنفيذ خ���ط لربط منطقة وجه بح���رى والدلتا 
مبناط���ق الوج���ه القبل���ى وال�سوي�س وم�سط���رد ، ف�ساً ع���ن اإن�ساء خط 
انابي���ب لربط م�ستودعات عج���رود وال�سخنة مب�سطرد  ، كما ا�ستعر�س 
املوق���ف التنفيذى مل�رشوعات التحول الرقم���ى بال�رشكة و�شملت نظام 
ال�س���كادا والك�س���ف املبك���ر ع���ن الت�رشيب باخلط���وط و القيا����س الآلى 

للم�شتودعات )RTG( ، واأجهزة قيا�س املعدل وح�ساب الكميات بنظام 
الت�شلي���م املعتم���د وميكنة غرف البلوف بركي���ب م�شغات كهربائية 
للمحاب����س ومد كابات فايرب مبحاذاة اخلطوط اجلديدة ل�ستخدمها فى 
تطوي���ر �شبك���ة الت�شالت بال�رشك���ة وا�شتخدم كاب���ل الفايرب لك�شف 
الخرتاق���ات والت�رشيب باخلطوط بح�سا�سي���ة عالية ودقة حتديد اأماكن 
الخرتاق اأو الت�رشيب ، بالإ�سافة الى تطوير �سبكة الت�سالت الرئي�سية 
بال�رشك���ة لتعمل بتقنية IP ب�رشعة تدف���ق البيانات ملواكبة م�رشوعات 
التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية ل�شبكة احلا�شب الآلى واإن�شاء 

انظمة املراقبة املرئية لتاأمني وحماية مواقع عمل ال�رشكة .

وخ���ال اجلول���ة قام وزي���ر الب���رتول ومرافق���وه بتفق���د اأعم���ال الت�سغيل 
التجريب����ى  مل�����رشوع اإنتاج الأ�شفلت اجلدي����د الذى تبلغ طاقت����ه الإنتاجية 
حوال����ى ١2٠٠ طن اأ�شفلت يومياً وال����ذى قامت بت�شميمه وتنفيذه �رشكتا 
اإنب����ى وبروج����ت  ، وم�رشوع اإن�ش����اء ٣ م�شتودعات تخزي����ن ملنتج الأ�شفلت 
ب�شعة اإجمالية ٩٠٠٠ مر مكعب ، بالإ�شافة اإلى من�شة لت�شهيل اأعمال 
�شح����ن الأ�شفل����ت ، ف�شاً ع����ن م�رشوع اإع����ادة تاأهي����ل م�شتودعات املقطر 
ال�شمع����ى القدمية والتى ت�شمل٣ م�شتودع����ات ب�شعة اإجمالية ٧٥٠٠ مر 

مكعب بهدف زيادة اإنتاج  ال�شولر .

وا�شتعر�����س الكيميائ����ى ه�شام فتحى رئي�����س �رشكة ال�شوي�����س لت�شنيع 
البرول موقف تنفيذ م�رشوع اإن�شاء جممع التفحيم واإنتاج ال�شولر والذى 
يه����دف اإلى تعظيم القيمة امل�شافة بال�شتغ����ال الأمثل لكميات املازوت 
منخف�س القيمة وحتويلها اإلى منتجات عالية القيمة لتلبية احتياجات 
ال�سوق املحلى م����ن املنتجات البرتولية خا�سة ال�س����ولر والبوتاجاز للحد 
م����ن ال�شت����راد ، هذا بالإ�شاف����ة اإلى م�رشوع توريد وتركي����ب فا�شلني اماح 
لوح����دات التقطر ١و2 بتكلفة ا�شتثمارية حوالى ٦٠٠ مليون جنيه ، كما 
مت ا�شتعرا�����س م�رشوعات تطوي����ر وحتديث معاجلة مياه ال�����رشف ال�شناعى 
وخطط ال�سحاح البيئى لل�����رشكات العاملة بخليج ال�سوي�س فى �سوء 

موافقة جهاز �سئون البيئة على خطط ال�سحاح البيئى .
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دور قطاع البترول فى المشاركة المجتمعية

�ش���ارك املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية فى الرابع ع�رش من 
دي�شم���ر 2021 ف���ى اللقاء ال���ذى نظمه جمل����س الأعمال امل����رشى الكندى 
برئا�شة معتز ر�شالن وبح�شور عدد كبري من الوزراء واملحافظني ال�شابقني 
وع���دد م���ن اأع�ش���اء جمل�شى الن���واب وال�شي���وخ وروؤ�ش���اء ����رشكات البرتول 

العاملية وقيادات قطاع البرتول.
اأك���د املال خ���الل كلمته على اأن���ه يتم حالي���اً تطبي���ق ا�شرتاتيجية جديدة 
بهدف دعم وزيادة م�شاركة قطاع البرتول و�رشكائه فى امل�شاركة والتنمية 
املجتمعي���ة ت�شتهدف ا�شتدامة ه���ذه امل�شاركات وتطويره���ا ، م�شرياً اإلى 
اأن مب���ادرات قط���اع الب���رتول فى هذا املج���ال تتعدى ال� 2 ملي���ار جنيه خالل 

ال�شنوات اخلم�س الأخرية.
و�أ�ش���اف �مل���ا �أن ه���ذه �مل�شاهمات تع���د ج���زءً �أ�شا�شياً من ن�ش���اط وثقافة 
املجتمعي���ة  التنمي���ة  ل�شرتاتيجي���ة  الأ�شا�شي���ة  الركائ���ز  واأن  القط���اع 
بالقط���اع هى التعليم والتدريب والتنمي���ة القت�شادية وال�شحة والبيئة 
و�مل�ش���او�ة بني �جلن�شني ، بالإ�شاف���ة �إلى �مل�شاركة فى �ملب���ادر�ت �لرئا�شية 
وعل���ى �شبي���ل �ملثال مبادرة حي���اة كرمية ، م�ش���ر�ً �إلى ت�شكي���ل جلنة عليا 
برئا�شت���ه لإد�رة م�رشوعات �لتنمية �ملجتمعية من خال جلان متخ�ش�شة 
وخط���ة للتو��شل مبنظوم���ة موحدة تهدف �إلى تو�فق وت���و�زى كافة جهود 
�ل����رشكات �لأجنبية و�ملحلية به���ذ� �لن�شاط �له���ام ، بالإ�شافة �إلى تقدمي 
برام���ج تدريبي���ة للعامل���ني ف���ى ه���ذا املج���ال ، ف�ش���اًل ع���ن تاأ�شي����س اإدارة 

للم�شاركة �ملجتمعية بكل �رشكة من �رشكات �لقطاع.
واأ�شار الوزير اإلى اأن قطاع البرتول لديه اأكرث من 120 �رشكة لها م�شاهمات 
قوي���ة ف���ى مناطق عمله���ا �ملختلفة وعل���ى �شبيل �ملثال بع���د �أن مت حتقيق 
ك�ش���ف ظه���ر بو��شطة �رشك���ة �إين���ى �لإيطالي���ة وقب���ل �أن تب���د�أ �لعملية 
الإنتاجي���ة به مت تخ�شي�س 320 مليون جنيه لتنمية امل�رشوعات مبحافظة 
بور�شعي���د لتنفيذ 3 م�رشوعات تنمية جمتمعي���ة باملحافظة وهى اإن�شاء 
مرك���ز طبى يخ���دم 20 �ألف مو�طن ومركز تدريب لتنمي���ة مهار�ت �ل�شباب 
ومدر�ش���ة للتعلي���م التكنولوج���ى باملحافظ���ة ، واأ�ش���ار اإلى تبن���ى �رشكة 
فنرت�ش���ال دي���ا �لأملاني���ة حملة لرتمي���م �لبيوت ف���ى منطقة د�ش���وق بكفر 
�ل�شي���خ ب���د�أت منذ عام 2019 ومت بالفعل ترمي���م 200 منزل ، كما اأ�شار اإلى 

اتفاقيات بترولية جديدة ... 

ندوة مجلس األعمال المصرى الكندى ...

�هتمام �رشك���ة �شل �لهولندية بتح�شني م�شت���وى معي�شة �ملو�طنني فى 
�ل�شح���ر�ء �لغربي���ة ومط���روح وتوف���ر فر�ص عم���ل وتقدمي بر�م���ج تعليمية 
لاأطف���ال و�ل�شب���اب حيث مت خال �لثاث �شن���و�ت �ملا�شية تدريب �أكرث من 
2000 مهند����س واأخ�شائى واأكرث من 10 �آلف عامل، و�أكد �أن �رشكة �أبات�شى 
الأمريكي���ة قام���ت بتوفري برام���ج تعليمية حلوال���ى 50 �ألف فت���اة من �لبدو 
وكذل���ك تدريب �أل���ف مدر�ص بالتع���اون مع �جلامع���ة �لأمريكي���ة بالقاهرة ، 
موؤك���داً اأنه���ا كله���ا م�رشوع���ات م�شممة خلدم���ة احتياج���ات املجتمع ومت 

تنفيذها بروؤية تهدف �إلى حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.
وق���ام �لوزي���ر بال���رد عل���ى ع���دة ��شتف�ش���ار�ت وت�ش���اوؤلت م���ن �لعدي���د من 
�مل�شارك���ني ، حيث �أ�ش���ار �إلى �أن قطاع �لبرتول حق���ق معدلت قيا�شية فى 
�لعدي���د من �ملجالت خال �لف���رتة 2014-2021 وجنح فى جذب ��شتثمار�ت 
تبل���غ حوال���ى 74 ملي���ار دولر تت�شم���ن حوال���ى 48 ملي���ار دولر ��شتثمار�ت 
م�رشوعات مت تنفيذها وت�شغيلها بالفعل و5ر18 مليار دولر مل�رشوعات يتم 

تنفيذها حالياً و7 مليار دولر مل�رشوعات جارى �لإعد�د لتنفيذها.
واأك���د الوزير على اأهمية جه���ود الدولة امل�رشية فى تر�شيم احلدود البحرية 
م���ع دول �جل���و�ر فى ظ���ل تنامى ن�شاط �لبح���ث و�ل�شتك�ش���اف عن �لبرتول 
و�لغ���از وحتقي���ق �كت�شاف���ات �شخمة مل���ا ميثله م���ن عامل �أم���ان لل�رشكات 
�لعامل���ة به���ذه �ملناطق حيث �أن حتقيق ك�شف ظه���ر جاء بف�شل �تفاقية 
تر�شيم �حلدود مع قرب�ص بالإ�شافة �إلى تر�شيم �حلدود مع �ل�شعودية و�لتى 
فتح���ت جمال للعمل �لبرتولى ف���ى منطقة �لبحر �لأحمر و�لتى مل ت�شهد 
ن�شاط���اً برتولي���اً من قبل ، م�ش���ر�ً �إلى �أن نتائج �لبح���ث �ل�شيزمى فى هذه 
�ملنطق���ة �أظه���رت وجود مكام���ن و�إمكانات و�عدة جذب���ت �أنظار �ل�رشكات 
�لعاملية �لكربى ، و�أ�شار �لوزير �أي�شاً �إلى �أن �ل�رشكات �لتى تاأتى للعمل فى 
م�رش لأول مرة �أو �ل�رشكات �لعاملة بالفعل جتذب �رشكات �أخرى للعمل فى 
مناط���ق امتيازها ومنه���ا دخول �رشكة BHP �لأ�شرت�لي���ة للعمل مع �رشكة 

�شيفرون فى منطقة �لبحر �لأحمر.
ومن جانبه���م ��شتعر�ص روؤ�شاء �رشكات �إينى و�أبات�شى و�شل وفنرت�شال ديا 
من���اذج م�شاركات �رشكاتهم املجتمعية ف���ى مناطق عملهم فى م�رش فى 
جمالت التعليم وال�شحة والبيئة والتنمية القت�شادية والبنية التحتية.
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مذكرة تفاهم مع تكنيكاس ريونيداس اإلسبانية فى مجال خفض االنبعاثات

نظمت موؤ�ش�شة �لأهر�م موؤمترها �خلام�ص للطاقة حتت رعاية �لدكتور م�شطفى 
مدبول���ى رئي����ص جمل�ص �ل���وزر�ء بعنو�ن » �لآف���اق �جلديدة لإنت���اج و��شتخد�مات 

�لطاقة« وذلك فى �لع�رشين من دي�شمرب 2021 .
و خال كلمة �ملهند�ص طارق �ملا وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �لفتتاحية للموؤمتر 
والت���ى األقاها نيابة عنه الدكتور جمدى جالل رئي�س ال�رشكة امل�رشية القاب�شة 
للغ���از�ت �لطبيعي���ة » �إيجا�ص«   ، �أكد �مل���ا �أن �لقيادة �ل�شيا�شية متكنت خال 
�ل�شن���و�ت �ل�شب���ع �ملا�شية م���ن �قتحام �أزم���ات �قت�شادية مرت�كم���ة على مد�ر 
عق���ود من خال برنامج طموح لاإ�شاح �لقت�شادى، و�أن �لدولة �مل�رشية دخلت 
ف���ى �شباق م���ع �لزمن لبناء م�رش �مل�شتقبل وتعظي���م قدر�تها و�أ�شولها ونفذت 

�لعديد من �مل�رشوعات �لقومية �لكربى �لتى متثل رمز�ً لإر�دة �مل�رشيني فى �لبناء. 
 و�أ�ش���اف �أن جهود �لدولة تكللت بتحقيق �إجن�����از�ت �ش��هد لها �لعال��م باأ�ش���ره 
بو��شط���ة �لعمل �جلاد لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة ف���ى �إطار روؤية و��شرت�تيجية 
وطني���ة مكتمل���ة �لأركان هدفه���ا �لأ�شا�ش���ى بناء وطن قوى متق���دم فى جميع 
�ملجالت ، حيث ب���د�أت بتنفيذ برنامج وطنى لاإ�شاح �لقت�شادى و�لجتماعى 
�ل�شام���ل ر�ع���ى حمدودى �لدخ���ل و�لفئ���ات �لأكرث �حتياًج���ا وهياأ �ملن���اخ �ملائم 

لت�شجيع �ل�شتثمار�ت �لوطنية و�لأجنبية .
 و��شتعر�ش���ت كلمة وزير �لب���رتول ق�ش�ص �لنجاح �لت���ى حققها قطاع �لبرتول  
خ���الل ال� 7 �شنو�ت �ملا�شية كنتيجة مبا����رشة ل�شيا�شات �لإ�شاح �لتى تبنتها 
القيادة ال�شيا�شي���ة فى حتقيق ا�شهامات قوية فى القت�شاد امل�رشى وموؤ�رشات 
اإيجابي���ة غري م�شبوقة فى مع���دلت الأداء ، و�أو�شحت �أن م�رش عززت من دورها 
املح���ورى فى املنطق���ة باإن�شاء منتدى غ���از �رشق املتو�ش���ط كمنظمة دولية 
حكومي���ة مقرها �لقاه���رة فى وقت قيا�ش���ى ومتكن �ملنتدى م���ن لفت �أنظار 
�لع���امل و�ملوؤ�ش�ش���ات �لدولية، مما يعد ب���دوره �إجناز�ً مهماً للتع���اون �لإقليمى 
ف���ى �رشق املتو�ش���ط كما يعك�س الروؤية امل�شرتكة ل���دول املنتدى ويوفر الإرادة 

للتعاون رغم التحديات العاملية غري امل�شبوقة.

• وق���ع �ملهند����ص طارق �ملا وزي���ر �لبرتول و�لرثوة �ملعدني���ة وكل من �ملهند�ص عابد 
عز�لرج���ال �لرئي����ص �لتنفيذى لهيئة �لب���رتول  و ديفيد ت�شى نائ���ب رئي�ص �رشكة 
�أبات�شى �لأمريكية ومدير عام �ل�رشكة مب�رش  فى �ل�شابع ع�رش من دي�شمرب 2021، 
�تفاقي���ة مبوجبه���ا تلتزم �رشكة �بات�ش���ى باإنفاق 5ر3 ملي���ار دولر كحد اأدنى على 
�أعم���ال �لبحث و�ل�شتك�ش���اف و�لتنمية و�لإنتاج فى مناط���ق �لمتياز ب�شحر�ء 

م�رش �لغربية .
وتاأت���ى �لتفاقي���ة �ملوقع���ة ف���ى �إطار جه���ود �لتطوي���ر و�لتحدي���ث �مل�شرتكة 
ب���ني �جلانبني من خ���ال دمج مناط���ق �متياز �رشكت���ى خالدة وق���ارون للبرتول  
القائمتني بالعمليات نيابة عن هيئة البرتول و�رشكة اأبات�شى مبا ي�شهم فى 
رف���ع �لكف���اءة و�ل�شتثمار �لأمثل للقدر�ت وحتقي���ق �لتميز فى ظل �ملتغر�ت 
�حلالي���ة، كما تفتح �ملجال لتعظيم معدلت �لإنت���اج من �لزيت �خلام و�لغاز 
�لطبيع���ى فى �ش���وء �لتفاق على �شخ �ملزي���د من �ل�شتثم���ار�ت فى مناطق 

�لإمتي���از  بال�شح���ر�ء �لغربية و�لتو�ش���ع با�شتخد�م �أح���دث �لتكنولوجيات 
املطبق���ة ف���ى جمالت �لبح���ث و�حلفر و�لإنت���اج ، �لأمر �ل���ذى يحقق طموحات 
و�أه���د�ف قطاع �لب���رتول و�رشك���ة �أبات�شى لإ�شتغ���ال �إمكاني���ات �لت�شهيات 
�لإنتاجي���ة بال�شح���ر�ء �لغربي���ة فى حتقي���ق �ملزيد م���ن �لنجاح���ات �مل�شرتكة 

ل�شالح �جلانبني.
• كم���ا قع وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية وكل من �لرئي�ص �لتنفيذى لهيئة �لبرتول 
و�لرئي����ص �لتنفي���ذى لأن�شط���ة �مل���و�رد �لطبيعي���ة ب�رشك���ة �إين���ى �لإيطالية، فى 
الراب���ع والع�رشي���ن من دي�شمر 2021 �تفاقية �لت���ز�م �لبحث عن �لبرتول وتنميته 
و��شتغال���ه ف���ى مناطق خليج �ل�شوي����ص ودلتا �لنيل بني هيئ���ة �لبرتول و�رشكة 
اإين���ى الإيطالي���ة وال�ش���ادرة مبوجب القان���ون رق���م 185 ل�شن���ة 2021 ، وتت�شمن 
�لتفاقي���ة �لتز�م �رشكة �إين���ى باإنفاق ��شتثمار�ت ل تقل عن مليار دولر بالإ�شافة 

�إلى �لتز�مها باإنفاق ما ل يقل عن 20 مليون دولر �إ�شافية حلفر 4 �آبار .

اتفاقيات بترولية جديدة ... 

مؤتمر األهرام الخامس للطاقة ...

اآلفاق الجديدة إلنتاج واستخدامات الطاقة

مت �إط���اق خدم���ة ت�شغي���ل �لغ���از �لطبيع���ى لأول من���زل 
بقري���ة جزيرة �شع���ود مبركز ومدين���ة احل�شينية مبحافظة 
�ل�رشقي���ة، وجنح���ت �ل�رشك���ة �حلديث���ة للغ���از �لطبيع���ي 
)م���ودرن جا�ص( فى تدفيع �لغاز �إل���ى 2500وحدة �شكنية من اإجمالى 6900 
عمي���ل م�شتهدف بالقرية �ملدرجة �شمن �ملرحلة �لأولى باملبادرة �لرئا�شية 
و�مل����رشوع �لقوم���ى لتطوير قرى �لريف �مل�رشى ، وج���ارى �لتن�شيق على بدء 
تنفي���ذ �لبنية �لأ�شا�شي���ة بقرية �جلمالية كما �شيتم �لب���دء بتنفيذ باقى 
الق���رى املدرجة باملبادرة فور النتهاء م���ن م�رشوعات ال�رشف ال�شحى لها ، 

حيث يجرى �لعمل فى �أكرث من قرية وقطاع مرة و�حدة .
و����رشح �ملهند����ص �ملهند����ص حممد قندي���ل رئي����ص �ل�رشكة �أن تدفي���ع �لغاز 

�لطبيع���ى بالقرية ياأتى متز�مناً مع �نته���اء �ل�رشكة من تنفيذ خط �لبولى 
�إيثل���ني )قط���ر 315 مم(، �إ�شاف���ة �إل���ى خط �ل�شغ���ط �لبينى �ل���ذى مت �ن�شاوؤه 
بط���ول 24ك���م و�شغط ت�شغي���ل 7 بار ، بد�ية م���ن مدينة فاقو����ص ، ومير عرب 
�لأر��ش���ى و�لرتع و�مل�شارف حتى مدين���ة �حل�شينية، كما مت تركيب منظمني 
للغ���از �شعة 1000 مرت مكعب/ �شاعة ، وتنفي���ذ �شبكة �شغط منخف�ص، 

ب�شغط ت�شغيل 100 مم بار باأطو�ل 87 كيلو �شاملة فرعات املنازل.
و�أ�شار �إلى �أن جناح �ل�رشكة فى تو�شيل �لغاز �إلى قرية جزيرة �شعود، و�إطاق 
�لغ���از �لطبيع���ى لأول م���رة �إلى �لعديد م���ن قرى ومدن حمافظ���ة �ل�رشقية، 
يعت���رب من �أه���م موؤ�رش�ت جناح �مل����رشوع �لقومى لتو�شي���ل �لغاز �لطبيعى 

للمنازل ومبادرة حياة كرمية.

ضمن مبادرة »حياة كريمة« :

إطالق خدمة تشغيل الغاز الطبيعى ألول منزل بقرية جزيرة سعود بمحافظ الشرقية 
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واأك���د املهند�س ط���ارق املال على اأهمية ا�ضت�ضافة م����ر للقمة العاملية 
للمن���اخ نيابة عن الق���ارة الأفريقية، م�ض���راً اإلى اأن الدول���ة امل�رية كان 
لديها روؤية واعية و�ضباقة من خالل مبادرات كان منها الدعوة الرئا�ضية 
لزي���ادة العتم���اد على الغ���از الطبيع���ى كوق���ود نظيف و�ض���ديق للبيئة 
فى املنازل وال�ض���يارات والتى �ض���هدت اإقب���الً كبراً ونتائج���اً فاقت خالل 
ال�ضنوات املا�ضية، ما مت حتقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأن�ضطة. 
واأ�ض���اف اأن م�ر تعمل فعلياً من خالل ال�ضرتاتيجية الوطنية ملواجهة 
تغ���ر املناخ واحلد من النبعاثات 2050، على العديد من املبادرات املتميزة 
الداعمة لعملية خف�س النبعاثات فى جمال الطاقة من خالل التو�ض���ع 
فى ا�ض���تخدامات الغاز الطبيعى كوقود وا�ض���تمرار دوره املهم كم�ض���در 
طاقة منخف�س النبعاثات خالل فرتة التحول الطاقى وكذلك م�روعات 

حت�ضني كفاءة الطاقة.
واأ�ض���ار اإلى حر�س م�ر على طرح كافة هذه املبادرات فى القمة العاملية 
للمن���اخ ، لفتاً اإلى التعاون القائم م���ع دول و�ركات عاملية بهدف تبادل 
الآراء والو�ض���ول خلط���ط م���ن �ض���اأنها امل�ض���اهمة فى خف����س النبعاثات 
الكربونية، كما اأ�ض���ار اإلى اأن منتدى غاز �رق املتو�ضط الذى كانت م�ر 
�ض���باقة فى اإن�ض���ائه منذ 3 �ض���نوات مب�ض���اركة دولية وا�ض���عة من الدول 
الأع�ضاء واملراقبني كالحتاد الأوروبى والوليات املتحدة الأمريكية والبنك 
الدولى ، من املخطط اأن يكون له دور هام فى دعم التو�ضع فى ا�ضتخدام 
الغ���از كوق���ود نظي���ف ، م�ض���راً اإل���ى اأن املنت���دى اأطل���ق موؤخ���راً مبادرتني 
ل�ض���تخدام الغاز امل�ض���ال كوقود لل�ض���فن وا�ض���تخدام الغ���از الطبيعى 
كج���زء من خطط خف����س النبعاثات، حيث اتفقنا �ض���وياً كدول منفردة 
وداخ���ل املنت���دى على اأن مواجه���ة التغ���ر املناخى وتوفر م�ض���ادر طاقة 

نظيفة اأ�ضبح �رورة.
واأك���دت الدكت���ورة يا�ض���مني ف���وؤاد وزيرة البيئ���ة على اأهمي���ة التعاون بني 
الوزارت���ني قبل انعق���اد املوؤمتر، نظ���راً لكون قطاع البرتول م���ن القطاعات 
املهمة التى يندرج حتتها جزء هام وهو م�ضادر الطاقة اجلديدة واملتجددة 
والتى تعترب ق�ض���ية هامة يتم مناق�ضتها خالل موؤمتر التغرات املناخية 
مل���ا لها م���ن اأهمية كب���رة فى تقلي���ل النبعاث���ات وتقليل التل���وث الناجت 
م���ن و�ض���ائل الطاقة التقليدية، م�ض���رةً اإل���ى وجود العديد م���ن النماذج 

مباحثات بترولية بيئية 
استعدادًا للقمة 

العالمية للمناخ

الناجح���ة الت���ى ميكن عر�ض���ها خالل املوؤمتر بعد عر�ض���ها عل���ى اللجنة 
. .COP27 العليا ملوؤمتر املناخ

وتابعت وزي���رة البيئة اأن التحديات التى واجهه���ا القطاع البيئى والبرتولى 
خالل الفرتة املا�ضية مت العمل عليها والنجاح فى اجتيازها مًعا، م�ضرة اأنه 
�ضيتم عر�س املبادرات املقرتحة واملقدمة من قطاع البرتول فى الجتماعات 
التح�ض���رية للموؤمت���ر وذلك بعد الوقوف عل���ى اآخر تطورات الو�ض���ع احلالى 
الوطنى لالنبعاثات ال�ض���ادرة عن هذا القطاع وتاأثرها فى ق�ضية التغرات 
املناخي���ة والإج���راءات التى قد ت���رى وزارة البرتول م�ض���اركة القط���اع اخلا�س 

.NDCs ًامل�رى بها والعمل �ضوياً لتحديث امل�ضاهمات املحددة وطنيا
واأ�ضارت وزيرة البيئة اإلى مبادرة حتويل ال�ضيارات للعمل بالغاز الطبيعى 
والت���ى ميكن البن���اء عليها ف���ى الفرتة القادم���ة لتقليل ال�ض���يارات التى 
ت�ض���تخدم الوقود الأحفورى ، فلو نفذنا خطة على نطاق اأو�ضع لتحويل 
ال�ض���يارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن املوؤكد اأن هذا التوجه �ضيحقق 

خف�ضاً كبراً لالنبعاثات ، وهى ق�ضة جناح ميكن عر�ضها خالل املوؤمتر.
كم���ا اأكد ال�ض���فر حممد ن����ر مدي���ر اإدارة البيئة والتنمية امل�ض���تدامة 
ب���وزارة اخلارجي���ة على ����رورة حتديد امل�روع���ات واملو�ض���وعات التى لبد 
من اإظهارها خالل املوؤمتر واخلا�ض���ة مب�ضاهمات قطاع البرتول فى حماية 
البيئ���ة وخف����س النبعاثات بال�ض���افة اإل���ى حتديد املبادرات التى �ض���يتم 
العم���ل عليه���ا بعد عر�ض���ها على اللجن���ة العليا للموؤمتر، وم�ض���راً اإلى 
ال�ض���رتاتيجية الوطني���ة لقط���اع الب���رتول والغ���از واملربهنة عل���ى تقليل 
النبعاث���ات وه���ى جترب���ة وطني���ة ناجح���ة ميك���ن عر�ض���ها خ���الل املوؤمت���ر 

كق�ض�س جناح فى هذا املجال.

عقد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية والدكتورة ياس��مني فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا فى الثانى والعشرين 
م��ن يناير، اس��تعرضا خالله اس��تعداد الوزارتني بالتنس��يق م��ع وزارة الخارجية، الس��تضافة مصر القم��ة العاملية للمناخ 
Cop27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمرب العام الحاىل ، والتى يتم اإلعداد الجيد لها من خالل لجنة عليا للتنيسق بني مختلف 

الوزارات والجهات املشاركة فى املؤتمر .
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يعت��ر تح��ول الطاقة تغيريًا جذريًا ف��ى طرق )إنتاج، وإس��تهالك، وتداول( الطاقة، فه��و أحد مكونات 

التح��ول البيئ��ى الذى يمث��ل التحول من نظ��ام الطاقة الحاىل القائم على اس��تخدام مص��ادر الطاقة 

التقليدي��ة )غ��ري املتج��ددة (، إىل مزي��ج م��ن أنظمة الطاق��ة منخفض��ة الكربون التى تعتمد بش��كل 

أساس��ى على مصادر الطاقة الجدي��دة واملتجددة ، ويهدف تحول الطاق��ة إىل خفض كمية الطاقة 

املستهلكة عن طريق ترشيد وتحسني كفاءة االستخدام.

و يعد تحول الطاقة ش��رطًا أساسيًا ألمن إمدادات الطاقة واالنتقال إىل نظام طاقة عادل ومستدام 

وآم��ن وخ��ال من االنبعاثات بما يتماش��ى مع تحقيق أه��داف اتفاقية باريس للمن��اخ للحد من ظاهرة 

االحتب��اس الح��رارى والوصول للحي��اد الكربونى بحلول ع��ام 2050، مما يعنى ض��رورة إيجاد بدائل 

للوقود التقليدى املستخدم حاليًا وتنويع مصادر الطاقة، وخالل هذا التحول، سيظل البرتول والغاز 

جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة.

دور الهيدروجين فى التحول لنظام طاقة منخفض الكربون
يع���د الهيدروج���ن ركي���زة اأ�سا�سي���ة لتح���ول الطاقة لنظ���ام منخف�ض 
الكربون، �سمن جمموعة م���ن التقنيات الأخرى حيث اإنه ميّكن الالعبن 
ف���ى جمال الطاقة م���ن حتويل الطاقة وتخزينها كغ���از متجدد مما يجعل 
تكام���ل م�س���ادر الطاق���ة املتجددة على نط���اق وا�سع ممكن���اً . كما ميكن 
ا�ستخدام���ه لتوزيع الطاقة ع���ر القطاعات واملناطق،  و يع���د اأي�ساً حالً 
لإزال���ة الكرب���ون من القطاع���ات التى ي�سع���ب اإزالة الكرب���ون فيها مثل 
قط���اع الطاقة والنقل واملبانى وال�سناعة، ويتطلب هذا التحول الهائل 
فى نظام الطاقة من نظام يعتمد ب�سكل رئي�سى على الوقود الأحفورى 
اإل���ى نظام يلعب فيه الوقود الأحفورى دوراً ثانوياً ب�رسعة غري م�س���بوقة، 
حتى ميكن حتقيق هذا التحول خالل 30 عاماً. و�سيتطلب ذلك من كافة 

الالعب���ن عر �س���ناعة الطاق���ة )القطاع اخلا����ض، واحلكوم���ة، والهيئات 
التنظيمية، وجمموعات امل�س���تهلكن( العمل معاً لو�س���ع ال�سيا�سات 
املطلوب���ة لتحقي���ق الأه���داف الطموح���ة ل�س���راتيجيات الهيدروجن. 
كما يجب تطوير الهياكل التى متكن هذا التعاون خالل العام اأو العامن 

املقبلن.
وقد قام���ت العديد من الدول بن�رس ا�س���راتيجيات وطني���ة للهيدروجن، 
حي���ث بلغ عدد ال���دول التى اأ�س���درت ا�س���راتيجية وطني���ة للهيدروجن 
حوال���ى 17 دول���ة، واأعلنت اأكرث من 20 دولة اأخ���رى اأنها تعمل على تطوير 
ا�سراتيجيات للهيدروجن، حيث و�سعت هذه ال�سراتيجيات طموحات 
جريئة لتطوير الهيدروجن ولكن امل�س���ارات واخلطوات للو�سول اإلى تلك 

الطموحات غري وا�سحة ن�سبياً. 

د. �سمري القراعي�ش
نائب رئي�ض �رسكة اإيجا�ض

امل�رسف على اأن�سطة
الطاقة اخل�رساء
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الجهود المصرية فى مجال تحول الطاقة
�س����هدت ال�س����نوات ال�س����بع الخرية جناحاً ملمو�س����اً من جان����ب احلكومة 
امل�رسي����ة فى ا�س����تقطاب ال�س����تثمارات م����ن خمتلف املوؤ�س�س����ات الدولية 
للعمل فى م�رسوعات الطاقة املتجددة وغريها من م�رسوعات حتول الطاقة 

والتى من �ساأنها امل�ساهمة فى مواجهة التغريات املناخية العاملية .
بادرت م�رس بتطبيق خطوات جادة لتطبيق منوذج تنموى م�س���تدام ياتى 

تغري املناخ والتكيف مع اثاره فى القلب منه ويهدف اإلى:
• دعم تر�سيد وحت�سن كفاءة اإ�ستخدام الطاقة.

• خط���ة طموح���ة للتو�س���ع فى ا�س���تخدام الغ���از الطبيعى ف���ى املنازل 
وامل�سانع والغاز الطبيعى امل�سغوط فى ال�سيارات.

• حتدي���ث ا�س���راتيجية الطاق���ة 2035 لت�س���مل الهيدروج���ن الأخ����رس 
كم�سدر للطاقة.

• الو�سول بن�سبة امل�رسوعات اخل�رساء املمولة حكومياً الى 50% بحلول  
2025 و 100% بحلول 2030.

• التو�سع فى ا�ستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة من خالل زيادة ن�سبة 
م�س���اهمة الطاقة املتجددة فى مزيج الطاقة فى م�رسلت�س���ل اإلى نحو 

20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.
• العتم���اد عل���ى النق���ل النظيف من خالل التو�س���ع فى �س���بكات املرو 
والقطارات وال�سيارات الكهربائية وجتهيز البنية التحتية الالزمة لذلك.

المزايا التنافسية وإستخدام الهيدروجين كوقود بديل نظيف
الهيدروج���ن هو ناقل نظيف واآمن للطاقة متعدد ال�س���تخدامات ميكن 
ا�س���تخدامه كوقود اأو كمادة و�س���يطة فى ال�س���ناعة. وميكن اإنتاجه من 
الكهرب���اء )الطاقة اجلديدة و املتجددة( اأو من الوقود الأحفورى منخف�ض 
الكربون مثل الغاز الطبيعى حيث ل ينتج اأى انبعاثات عند ا�ستخدامه 
كوقود كما ميكن تخزينه اأونقله فى �سورة �سائلة اأو غازية وميكن حرقه 
اأو ا�س���تخدامه ف���ى خاليا الوق���ود لتوليد احل���رارة والكهرب���اء، مما يجعله 
�رسي���ًكا قويًا خ���اٍل من النبعاث���ات للطاقة املتجددة املتغ���رية كما جتعل 
امليزات احلرارية وكثافة الهيدروجن اأي�ًس���ا خيارًا جيًدا للتطبيقات التى 
ي�س���عب اإزالة الكربون منها ب�س���كل نهائى مثل قطاع الطريان والنقل 
البح���رى، وميك���ن ا�س���تخدام الهيدروج���ن فى �س���كله النق���ى اأو حتويله 
اإل���ى وقود قائم على الهيدروجن ، مبا فى ذلك امليثان ال�س���ناعى والوقود 

ال�سناعى ال�سائل والأمونيا وامليثانول.  

الهيدروجين كأحد ركائز تحول الطاقة فى مصر
متا�س���يا م���ع التوج���ه العامل���ى ف���ى جم���ال الطاق���ة، وب���روز الهيدروج���ن 
كاأح���د اخليارات الواعدة كونه م�س���در/ ناقل للطاقة ووقود امل�س���تقبل، 
يق���وم قط���اع الطاقة فى م����رس بالعمل حالياً على اإعداد ا�س���راتيجية 
وطنية متكاملة لإنتاج ونقل وا�س���تخدام الهيدروجن فى م�رس وبحث 
فر�ض الت�س���دير لالأ�س���واق الدولية وفر����ض توطن �س���ناعة الهيدروجن 
ل���ه ف���ى م����رس بالإ�س���راك م���ع القطاع���ات  وال�س���ناعات التكميلي���ة 
املختلف���ة بالدولة، بال�رساكة مع اخلرات العاملي���ة من خالل جلنة وزارية 
خمت�س���ة ت�س���ارك فيها وزارة البرول وال���رثوة املعدني���ة، ووزارة الكهرباء 
والطاق���ة اجلدي���دة واملتج���ددة وكاف���ة ال���وزارات املعني���ة وذلك لإ�س���افة 
طاقة الهيدروج���ن منخف�ض الكربون للمنظوم���ة الوطنية املتكاملة 

للطاقة.

الوضع الراهن إلنتاج الهيدروجين فى مصر
• ب���داأ اإنتاج الهيدروجن عن طري���ق التحليل الكهربائى للمياه العذبة 
اعتم���ادا على الكهرباء املولدة من خزان اأ�س���وان فى ع���ام 1960 ب�رسكة 
»كيم���ا« به���دف اإنت���اج الأمونيا الالزمة لإنت���اج الأ�س���مدة النيروجينية 
لدع���م قط���اع الزراع���ة املحلى وق���د مت اإيق���اف العمل بامل�س���نع فى عام 
2018 ب�س���بب انخفا�ض كفاءة خاليا التحليل الكهربى وارتفاع اأ�سعار 
الكهرباء التى اأثرت ب�س���كل مبا�رس على اإقت�س���اديات الت�س���غيل، الأمر 
ال���ذى دعا ال�رسكة اإل���ى التحول لإنتاج الهيدروجن م���ن الغاز الطبيعى 
)الهيدروج���ن الأزرق نظ���راً لإحتج���از الكرب���ون واإ�س���تخدامه ف���ى اإنتاج 

اليوريا( بدلً من الكهرباء.
• يت���م اإنت���اج الهيدروج���ن فى م����رس فى كثري م���ن القطاع���ات املحلية 
)قط���اع التج���ارة وال�س���ناعة/ قط���اع الأعم���ال العام/قط���اع الإنت���اج 
احلربى/قط���اع الب���رول وال���رثوة املعدنية( ويت���م ا�س���تهالك الهيدروجن 
املنتج بالكامل بال�س���وق املحلى فى العديد من التطبيقات ال�س���ناعية 
ب���كل م���ن معامل التكرير و����رسكات البروكيماويات، الأ�س���مدة ، الزجاج 
امل�س���طح، الأعمال املعدنية، الختزال املبا�رس للحديد وال�سلب، اأغرا�ض 
تولي���د الكهرباء، وغريها. بلغ اإنت���اج الهيدروجن الرمادى مايزيد عن 500 
األف طن �س���نوياً بكل من معامل التكرير و�رسكات اإنتاج البروكيماويات 
وم�س���تقاتها، كما بلغت كمي���ات الأمونيا الرمادي���ة املنتجة ما يزيد عن 

1،25 مليون طن �سنوياُ.

المقومات المصرية فى مجال الهيدروجين
ب���داأ اإنت���اج الهيدروجن فى م�رس كغاز �س���ناعى حيث 
ي�س���تهلك كام���ل كمي���ات الهيدروجن املنت���ج حملياً 
فى �سناعات منها الأ�س���مدة والبروكيماويات واحلديد 
وال�سلب وتت�سمن املقومات امل�رسية احلالية فى جمال 

الهيدروجن:
• وفرة م�سادر الطاقة املتجددة وباأ�سعار تناف�سية .

• مم���رات مالحية وموان���ىء بحرية ممتدة على �س���واحل 
البحرين املتو�سط والأحمر.

• �س���بكات غ���از طبيعى باأطوال تتع���دى 66 األف كيلو 
م���ر وب�س���عة 250 ملي���ون مر3/ي���وم متت���د من �س���مال 
اإل���ى جن���وب البالد وم�س���ارات للت�س���دير اإلى الأ�س���واق 

اخلارجية.  
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• ت�س���هيالت غاز م�س���ال )3 وح���دات اإنتاجي���ة فى دمي���اط واإدكو بطاقة 
اإجمالية 12مليون طن(

• خرات حملية فى اإنتاج الهيدروجن كمنتج ثانوى فى بع�ض ال�سناعات .
• تتميز م�رس بقربها من اأ�سواق ال�ستهالك الرئي�سية فى اأوروبا .   

تكلفة إنتاج الهيدروجين
طبق���اً لوكال���ة الطاق���ة الدولي���ة )IEA(، يع���د احلاج���ز الرئي�س���ى لإنت���اج 
الهيدروج���ن منخف����ض الكربون هو الفج���وة  الكبرية ف���ى تكلفة اإنتاج 
الهيدروج���ن منخف�ض الكرب���ون مقارنة بالهيدروج���ن املنتج من الوقود 
الأحف���ورى، حي���ث يع���د الهيدروج���ن املنت���ج م���ن الوق���ود الأحف���ورى هو 
الأق���ل تكلف���ة حيث ت�س���ل تكلف���ة اإنت���اج الهيدروجن الرم���ادى )املنتج 
با�س���تخدام الغاز الطبيعى( ما ب���ن 5ر0 - 7ر1 دولر اأمريكى/ كجم، كما 
 )CCUS( يوؤدى ا�ستخدام تقنيات احتجاز الكربون وا�ستخدامه وتخزينه
خلف����ض انبعاثات ثانى اأك�س���يد الكرب���ون الناجتة عن اإنت���اج الهيدروجن 
من الغ���از الطبيعى )الهيدروجن الأزرق( اإلى اإرتف���اع التكلفة لتراوح ما 
ب���ن1-2 دولر اأمريكى/ كجم، فى حن مازال اإنت���اج الهيدروجن الأخ�رس 
من م�سادر الطاقة املتجددة الأعلى تكلفة وتراوح بن3-8 دولر اأمريكى/ 
كج���م، وم���ن املتوق���ع اإنخفا����ض تكلف���ة اإنت���اج الهيدروجن من م�س���ادر 

الطاقة املتجددة بن�سبة 30% خالل عام 2030 واإلى 50 % عام 2050. 

تحديات تعظيم مش���اركة الهيدروجين منخفض الكربون فى مزيج 
الطاقة 

• ارتف���اع تكلف���ة اإنت���اج الهيدروج���ن الأخ����رس مقارن���ة بالهيدروج���ن 
الرمادى والأزرق والتى تعتمد ب�سكل رئي�سى على اأ�سعار الطاقة اجلديدة 
واملتج���ددة والتكلف���ة ال�س���تثمارية للمحلل الكهربائى، حيث اأ�س���ارت 
وكال���ة الطاقة الدولي���ة اأن تكلفة اإنت���اج الهيدروج���ن الأخ�رس ميكن اأن 
تنخف����ض بن�س���بة 30% بحل���ول ع���ام2030،  نظ���راً لنخفا����ض تكالي���ف 

م�سادر الطاقة املتجددة وزيادة حجم الإنتاج من الهيدروجن.
• بطء تطور البنية التحتية للهيدروجن مما يعيق انت�ساره على نطاق وا�سع.

• �رسع���ة التغ���ري التكنولوجى ملالئم���ة اأنظمة الطاق���ة اجلديدة منزوعة 
الكربون واإرتفاع تكلفة هذه التقنيات اجلديدة.

• اللوائ���ح احلالي���ة التى تعد عائقاً اأمام ال�س���تثمار فى تطوير �س���ناعة 

الهيدروجن منخق�ض الكربون. 
• احل�س���ول عل���ى التموي���ل ال���الزم وتطبي���ق التقني���ات والتكنولوجيات 

لالإ�رساع من عملية التحول اإلى اإ�ستخدام طاقات منخف�سة الكربون.

فرص تمكين الهيدروجين منخفض الكربون على المدى الطويل
• تفعيل دور الهيدروجن فى ا�سراتيجيات الطاقة طويلة املدى. 

• خلق �سيا�س���ات ت�س���اعد عل���ى خلق اأ�س���واق م�س���تدامة للهيدروجن 
النظي���ف، ودعم ا�س���تثمارات املوردين واملوزعن وامل�س���تخدمن من خالل 
تو�س���يع نط���اق �سال�س���ل التوريد، مم���ا يوؤدى اإل���ى خف�ض تكلف���ة تقنيات 
اإنت���اج الهيدروج���ن منخف����ض الكرب���ون وحتفي���ز الطلب التج���ارى على 

الهيدروجن النظيف.
• خف����ض خماط���ر ال�س���تثمار ف���ى التقني���ات اجلدي���دة للهدروج���ن 
النظي���ف وم�رسوع���ات البني���ة التحتي���ة ع���ن طري���ق تق���دمي القرو����ض 
املي�رسة وال�س���مانات وغريها مما يوؤدى اإلى حت�س���ن اجلدوى القت�س���ادية 

للهيدروجن منخف�ض الكربون. 
• دع���م البح���ث والتطوي���ر ف���ى املج���الت اخلا�س���ة بالهيدروج���ن منخف�ض 
الكرب���ون وذلك خلف����ض التكاليف، حت�س���ن الأداء و زيادة القدرة التناف�س���ية 

لتقنيات الهيدروجن.
• اإزالة العقبات واحلواجز التنظيمية واللوئح الغري وا�س���حة اأو التى تواجه 
م�رسوعات التطوير ويعد تبادل املعرفة وتن�س���يق املعايري اأمراً اأ�سا�سياً حيث 
اأن �سال�س���ل التوري���د املعق���دة للهيدروجن تعن���ى اأن احلكوم���ات وال�رسكات 

واملجتمعات واملجتمع املدنى بحاجة اإلى الت�ساور بانتظام.
• تعزيز التعاون الدولى خا�س���ة فى املعايري وتقا�س���م املمار�س���ات اجليدة 
والبنية التحتية العابرة للحدود كما يجب ر�سد ومتابعة تطورمعدلت 
اإنت���اج واإ�س���تهالك الهيدروج���ن والإب���الغ عنها ب�س���كل منتظ���م لتتبع 

التقدم املحرز نحو حتقيق الأهداف طويلة الأجل.
• تعدي���ل الأطر التنظيمية احلالي���ة وحتديد معايري جديدة وخطط لإزالة 
احلواجز التى متنع اعتماد وا�سع النطاق للهيدروجن منخف�ض الكربون، 
والتف���اق الدول���ى عل���ى منهجي���ة حل�س���اب الب�س���مة الكربوني���ة لإنتاج 

الهيدروجن مما يوؤدى اإلى تطوير �سوق الهيدروجن العاملى.
• الركي���ز على فر�ض تو�س���يع نط���اق ا�س���تخدام الهيدروج���ن النظيف 

وتطوير البنية التحتية ، وتعزيز ثقة امل�ستثمرين وخف�ض التكاليف .



•• قبل احلديث عن ت�س���ميم املعدة باأنف�سنا ال بد من التعرف على اأجزائها 
والهدف من ت�سميمها بهذا ال�سكل:

 Foam Eductors 1- فتح���ة دخ���ول بط���ول حم���دد يختل���ف باخت���اف قط���ر
وبقط���ر اأقل من قط���ر fire hose coubling املغذى، واملطل���وب من هذا الطول 
 laminar flow توفري م�سار �سيق للمياه خللق تيار مياه �سل�س بدون ا�سطراب
واأي�س���اً ل�سم���ان ت�ساوى �سغط املي���اه عند مدخل الفوهة رق���م )2( وهذا ما 

. blanced flow ي�سمى
2- فوه���ة بقطرا�سغ���ر من قط���ر فتحة الدخ���ول رقم )- 1( لتوف���ري ال�رسعة 
املطلوب���ة للمياه ( مبداأ برنول���ى ) وهى م�سممة اي�سا بقطر اأ�سغر من قطر 
الفوه���ة املوج���ودة فى معدة االإطف���اء اآخر اخلرطوم فى يد رج���ل االطفاء من 

)-10% : -20% (  لتجنب ال�سغط العك�سى .
3- غرف���ة ال�سح���ب  suction room وفيه���ا يق���ل ال�سغط بع���د خروجه من 
الفوه���ة رق���م )2( لي�س���ل اإل���ى 65 % تقريباً م���ن ال�سغط قب���ل الفوهة وهو 
ال�س�غ���ط اخللفى املطل���وب حلدوث ال�سحب واإذا حدثت ب���ه اأى زيادة ف�سوف 
توؤث���ر �سلب���ا على ق���وة ال�سح���ب حتى يت�وق���ف ، وه�ن���ا يت�م �س��ح���ب الف�وم 

م���ن اخل���ارج اعتماداً على ف���رق ال�سغط ب���ن مدخل الفوهة 
وخمرجه���ا واملط��ل���وب عن���د ت�سميم ه���ذه الغرف���ة مراعاة 
البع���د بن خمرج الفوهة رقم )2( وبداية مدخل امل�سار رقم 
)4( الأن���ه فى ح��ال ق���رس امل�سافة لن يتم ال�سحب و�ستكون 
الغرف���ة جم���رد �س���ق ال ي�سل���ح ب���ل �سيط���رد املي���اه ب�سكل 
عك�س���ى اإل���ى فتح���ة �سح���ب الف���وم ، واأال يك���ون وا�س���ع���اً 
حت���ى ال يت�س���ع قطر تيار املي���اه اخلارج من الفوه���ة رقم )2( 

في�سطدم بحواف امل�سار رقم )4( فيحدث ا�سطراب لعملية ال�سحب .
4- م�س���ار املحلول )مياه+ فوم( وهذا امل�سار هو امل�سئول عن ا�ستبقاء الفوم 
امل�سح���وب م���ن اخلارج واملي���اه ليتم اخلل���ط - بينهما ب�سكل جي���د كما انه 
يوفردخ���ول تيار املحل���ول امل�ضغوط 65% يوفر له دخ���ول �سل�س اإلى اخلرطوم 
من خ���ال ال�س���كل املخروطى لتجنب فق���د ال�سغط مرة اأخ���رى وليحافظ 

على �رسعة املحلول ن�سبياً فى هذه املنطقة.
5- فتحة �سحب الفوم واملتحكمة فى ن�سبة الفوم الداخل ويراعى اأال يقل 
قطره���ا ع���ن قطر الفوه���ة رقم )-2( ل�سم���ان تعوي�س ف���رق �سغط منا�سب 
للغرفة رقم )3( وبالتالى دخول الفوم املطلوب ويراعى اأن يركب عليها بلف 
ع���دم رجوع �سهل الفتح والغلق م���ع التدفق ل�سمان عدم ارت���داد املياه اإلى 
الف���وم فى حالة وج���ود �سغط عك�سى �سواء كان �سبب���ه تركيب قاذف فوم 
foam branch pipe ذات قط���ر اأقل من قطر الفوهة رقم )2( اأو ان�سداد فتحة 

اخلروج بالكامل .

اشتراطات هامة :
• يف�سل اأال تزيد امل�سافة بن نقطة ال�سحب Foam Eductors وعمق حاوية 
الف���وم عن )180 �س���م ( ل�سمان �سحب اأمثل للفوم وق���د نحتاج اإلى تقليل 
ه���ذه امل�سافة تبعا الأن���واع الفوم االكرث لزوجة حتى اأنه ين�سح اأحياناً باإزالة 
امل�سفاة املوجودة فى فوهة خرطوم ال�سحب للتغلب على اللزوجة العالية 
وما يرتتب عليها من �سعوبة ال�رسيان لذلك يراعى درجة احلرارة املثلى خللط 
 Foam Eductors الف���وم وه���ى من )4:8ر37°( كما يج���ب اأالتزيد امل�سافة ب���ن

وحاوية الفوم عن )572 ر4 م( .
• يف�سل معرفة ال�سغط املطلوب لت�سغيل Foam Eductors الأن ال�سغط 
املتبقى بعد الفوهة الداخلية رقم )2( واملقدر ب� 65 % تقريباً �سيفقد بع�سه 
 foam branch pipe ويفقد بع�سه لت�سغيل friction loss فى الطريق ب�سبب

ويفقد بع�سه فى االرتفاعات اإن وجدت ...

تصميم وتصنيع معدات إطفاء الحريق )2(  
عمر عبد املح�سن
�رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول

اأبحاث ودرا�سات

Foam Eductor

اس��تكمااًل للمق��ال الس��ابق ع��ن تجرب��ة ش��ركة الس��ويس 
لتصني��ع البرتول ف��ى تصنيع معدات إطف��اء محليًا يتواص��ل الحديث، 
وه��ذا املق��ال  مخص��ص ملا يت��م مراعات��ه ف��ى التصميم واالش��رتاطات 
املطلوبة ، فعن��د تصميم معدة لخلط الفوم مع املياه على خط اإلطفاء 
سنحتاج إىل االستفادة من مبدأ برنوىل الذى يقول فيه )تزداد سرعة 
املائ��ع عن��د تدفقه عرب مس��احة ضيقة ف��ى انبوب( وتنفي��ذا لنظرية 
فنت��ورى الت��ى توضح كيفية االس��تفادة من ه��ذا املب��دأ لتنفيذ معدة 
بقياس��ات وحسابات محددة لس��حب املوائع عن طريق فرق الضغط 

الناشئ بسبب اختالف القطر .
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  اإعـداد : عمرو عز الدين

مرت أس��واق البرتول العاملي��ة خالل الربع األخري من ع��ام ٢٠٢١ بعدد من 
األزم��ات املتباينة ف��ى مقدمتها أزمة ظه��ور املتحور أوميك��رون وأزمات 
الطاق��ة العاملية التىاجتاحت أوروبا وآس��يا و الضغوط األمريكية على 
أوب��ك بلس لزيادة اإلنتاج من أجل تخفيض أس��عار الخام ، كما ش��هدت 
تل��ك الف��رتة فى بدايته��ا طفرة غري مس��بوقة واتجاهًا صعوديًا لألس��عار 
العاملي��ة ل��م يح��دث قب��ل س��نوات مم��ا جع��ل الجمي��ع فىحال��ة ترق��ب 
الحتمالية أن تواصل األسعار الصعود إىل مستوى املائة دوالر وهو مالم 
يحدث حيث واجهت األسواق ضغوطًا فيما بعد أثرت على تعافيها، لكن 
يبقى الواقع شاهدًا أن سياسات أوبك+ رغم كل تلك املتغريات والتقلبات 
نجح��ت فى الحفاظ على مكاس��ب األس��عار وإبق��اء أس��عار البرتول فى 

مستويات تتجاوز ال� ٧٠ دوالرًا حتى فى أصعب الفرتات.

صعـود قياســى
بلغ���ت �أ�سع���ار خ���ام برن���ت م�ست���وى غري م�سب���وق لأول م���رة منذ ع���ام ٢٠١٨ 
ببلوغه���ا نح���و ٨٠ دولر�ً للربمي���ل فى �أو�خ���ر �لربع �لثالث من �لع���ام وبد�يات 
�لرب���ع �لأخري ، فالتعافى �حل���ادث فى �لقت�ساد �لعاملى من �آثار �جلائحة وعودة 
�لطل���ب �إل���ى م�ستويات معه���ودة �ساه���م فى ذلك ب���ل �إن �أوب���ك توقعت فى 
تقريره���ا ع���ن م�ستقبل �لبرتول �خلام �أن �لطلب �سيزي���د حتىعن م�ستوى ما 
قب���ل �جلائحة فى عام ٢٠٢٣، �أوب���ك+ �أي�ساً �أبقت فى �جتماعها بد�ية �أكتوبر 
٢٠٢٠ على �سيا�ستها �لإنتاجية �حلالية دون تغيري �أى زيادة مقد�رها ٤٠٠ �ألف 
برمي���ل يومياً فقط فى وقت تزد�د فيه م�ستويات �لطلب فى �لأ�سو�ق مما دفع 
برنت �إلى �ل�ستمر�ر فى�ل�سعود عن م�ستوى ٨٠ دولر�ً وبلغ م�ستوى٨٧ دولر�ً. 
عل���ى �أن هذ� �ل�سعود مل يكن ب�سبب ق���ر�ر�ت �أوبك+ وحدها بل كانت �لأزمة 
�جلدي���دة �لتى �جتاحت �لأ�سو�ق �لطاقة عاملي���اً خالل �سهر �أكتوبر من نق�ص 

�لإمد�د�ت وزيادة �لأ�سعار لها بالغ �لأثر فى ذلك .  

أزمة طاقة عالمية
�جتاح���ت �أوروبا و�آ�سي���ا �أزمة طاقة عاملية خالل ع���ام ٢٠٢١ متثلت فىنق�ص 
�لإم���د�د�ت من �لغاز �لطبيعى وم�سادر �لوقود و�رتفاع �أ�سعار �لغاز و�لوقود 
ب�سورة هائلة، وف�رس �ملحللون �لو�سع بارتفاع كبري فى�لطلب مع �لتعافى 
�لقت�س���ادى ودخ���ول �ل�ستاء وتاأث���ر �ل���و�رد�ت �لأوروبية من �لغاز م���ن رو�سيا 

و�لرنوي���ج، وتاأث���ر �لإم���د�د�ت ب�سبب زيادة �لطل���ب و�لإ�رس�ب���ات، كما فاقمت 
ن���د�ء�ت �لتحول و�لنتق���ال فىجمال �لطاقة م���ن �لو�سع نتيج���ة �إيقاف �أو 
تقليل �لفحم وتقليل ��ستثمار�ت �إنتاج �لوقود �لأحفورى ل�سالح �مل�سادر 
�ملتج���ددة �لتى مل تنمو بعد بال�سكل �ملطلوب وتتطلب ��ستثمار�ت كبرية 
مكلف���ة، و فىظل �جتاه �ل�سعود نتيجة �لأزم���ة و�ليقني باأن �أوبك+ لن تغري 
م���ن �سيا�ستها فقد ب���د�أت �ل�سني �ل�سحب م���ن �حتياطيها �ل�سرت�تيجى 

لترت�جع �لأ�سعار ولكن م�ستوياتها ظلت فى م�ستوى ٨٠ دولر�ً. 

خالف أمريكا وأوبك+
 مل ت�ضتج���ب اأوب���ك+ للن���داءات الأمريكي���ة و�ضغ���وط الرئي�س باي���دن وكبار 
متم�سك���ة  فظل���ت  �لأ�سع���ار،  لتهدئ���ة  �لإم���د�د�ت  لزي���ادة  �مل�ستهلك���ني 
ب�سيا�سته���ا �حلالي���ة ف���ى �جتماعها بد�ية نوفم���رب ، و �سط ترق���ب لرد فعل 
�أمريكى بال�سحب من �لحتياط���ى �ل�سرت�تيجى حتى تزيد �لإمد�د�ت وتدفع 
�لأ�سع���ار للرت�ج���ع، وفى�لبد�ي���ة رف�ص باي���دن �للجوء لهذ� �لإج���ر�ء ولكن مع 

*�مل�سدر : ن�رسة بالت ماركت و�ير .

)دولر/للربميل(

متو�سط اأ�سعار اخلامات العاملية فى ال�سوق الفورى عام 2021

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

097ر52
058ر59
351ر62
707ر61
180ر65
383ر71
460ر72
728ر67
563ر71
330ر81
174ر79
532ر71

964ر67

419ر54
684ر60
566ر63
625ر62
496ر66
355ر71
601ر71
589ر67
398ر72
322ر81
474ر79
648ر72

681ر68

772ر54
855ر60
414ر64
894ر62
314ر66
573ر71
903ر72
485ر69
608ر72
585ر81
276ر80
185ر73

239ر69

843ر54
222ر62
626ر65
696ر64
746ر68
042ر73
030ر75
811 ر70
576ر74
663ر83
441ر81
096ر74

733ر70

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل
مايو

يونيو
يوليو

اأغ�سط�س
�سبتمرب

اأكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب

متو�سط
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بنزين خالىبيوتان
الر�سا�س

وقود نافتا
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير
 فرباير
مار�س
اأبريل
مايو

يونيو 
يوليو

اأغ�سط�س
�سبتمرب

اأكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب
متو�سط

800ر599
250ر618
913ر575
400ر497
842ر430
909ر557
455ر633
702ر669
909ر721
190ر885
500ر856
714ر816
299ر655

763ر495
738ر561
761ر616
400ر618
013ر644
148ر680
898ر719
357ر697
295ر732
143ر793
364ر747
536ر704
618ر667

938ر482
550ر532
065ر553
700ر536
684ر571
250ر615
148ر656
155ر630
216ر662
440ر742
466ر712
762ر664
364ر613

763ر454
575ر503
000ر523
888ر523
605ر558
818ر595
261ر609
310ر589
114ر638
024ر736
557ر703
690ر655
967ر590

800ر439
700ر489
489ر510
350ر504
697ر536
682ر577
420ر590
226ر570
034ر615
310ر706
216ر668
048ر627
664ر569

675ر363
338ر419
946ر428
280ر418
303ر422
830ر446
443ر463
107ر445
761ر487
048ر533
636ر509
952ر477
360ر451

900ر313
438ر430
326ر356
080ر352
816ر361
375ر383
386ر392
357ر383
489ر412
071ر461
114ر416
500ر392
488ر380

)دولر/طن(

*�مل�سدر : ن�رسة بالت ماركت �سكان .

متو�سط اأ�سعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2021

بد�ي���ة �لثلث �لأخري من �ل�سهر ومع جتدد تز�يد حالت �لإ�سابة 
بفريو����ص كورون���ا عاملي���اً وتر�ج���ع �لأ�سع���ار ن�سبياً فق���د قادت 
�لولي���ات �ملتح���دة جمموع���ة من كب���ار �مل�ستهلك���ني �سمت 
بريطاني���ا و�ل�سني و�لياب���ان و�لهند وكوري���ا �جلنوبية و�تخذت 
قر�ر�ت م�سرتك���ة بال�سحب من �لحتياطي���ات �ل�سرت�تيجية 
له���ذه �ل���دول ب�سكل متز�م���ن مم���ا �أدى �آلى زي���ادة فى�لإمد�د�ت 
ولكن �مل�ساعى�لأمريكية �لدولي���ة مل تنجح فىدفع �لأ�سعار 
للرت�ج���ع بل على �لعك�ص �رتفعت �لأ�سعار بن�سبة جتاوزت ٢٪ 

وتخطى خام برنت ٨٠ دولر�ً للربميل .

أوميكرون.. صدمة مؤقتة 
�لإع���الن ف���ى �أو�خ���ر نوفم���رب ع���ن ظه���ور �ساللة جدي���دة من 
متح���ور�ت فريو����ص كورونا حتت �إ�سم )�أوميك���رون( كان مبثابة 
�سدم���ة لالأ�س���و�ق فرت�جع���ت �لأ�سع���ار �إل���ى نط���اق يتمحور 
ح���ول ٧٠ دولر�ً للربمي���ل نتيج���ة �ملخ���اوف من تاأث���ري �ملتحور 
�جلدي���د على �لطلب و�ملخ���اوف من عدم فعالي���ة �للقاحات. 
وم���ن جانبه���ا كان���ت �أوبك+ على �لعه���د بها فرغ���م �إقر�رها 
ف���ى مطل���ع دي�سمرب بع���دم تغي���ري �سيا�سته���ا �لإنتاجية �إل 
�أن بيانه���ا ب���ث �لطماأنين���ة فى �لأ�س���و�ق بعدما �أك���دت �أنها 
تتاب���ع تط���ور�ت �لأ�س���و�ق وم�ستع���دة للتدخ���ل �لف���ورى �إذ� 
�قت�س���ت �حلاجة ، وبالتالى عادت �لأ�سعار للتعافى تدريجياً 
م���ع مروره���ا بتقلبات �رسيع���ة خ���الل دي�سمرب فىظ���ل تز�يد 
حالت �أوميك���رون و�لإغالقات �لت���ى مت فر�سها فى �حتفالت 
�لكري�سما����ص، ولك���ن جاء تر�ج���ع �ملخاوف ن�سبي���اً من تاأثري 
�أوميك���رون مع �لأي���ام �لأخرية من �لع���ام لتع���ود �لأ�سعار �إلى 
ق���رب م�ستوياته���ا �ل�سابق���ة وتنهى �لعام ف���وق م�ستوى ٨٠ 
دولر�ً، وق���د ج���اء قر�ر �أوبك+ ف���ى بد�ية �لع���ام �جلديد لتدعم 
تل���ك �ملكا�سب لأ�سعار �خلامات بعد �حلفاظ على �ل�سيا�سة 

�لإنتاجية بدون تغيري.

20212022

الربع 202020212022
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى

العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

اأوبك مقابل املطلوب

العر�س العاملى

83ر90

01ر63

07ر5

74ر22

69ر25

94ر2+

77ر93

19ر96

73ر63

17ر5

29ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

53ر99

66ر66

38ر5

49ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

28ر93

90ر61

09ر5

28ر26

29ر25

00ر1-

28ر92

17ر95

45ر63

18ر5

55ر26

48ر25

06ر1-

10ر94

64ر97

28ر64

21ر5

15ر28

89ر26

25ر1-

39ر96

61ر98

24ر65

21ر5

17ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

87ر97

61ر65

30ر5

96ر26

غري متاح

غري متاح

غري متاح

13ر99

41ر66

38ر5

34ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

79ر100

16ر67

42ر5

21ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

30ر100

44ر67

43ر5

43ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

توقعات الوكالة الدولية للطاقة للعر�س والطلب العامليني على البرتول
)مليون ب/ى(

                                                                                                                                                                          MEES,17th Dec, 2021. : مل�سدر� *
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الإنتاج املطلوب
 فرباير 2022 

982
1421
303
118
173

4325
2612
1701

10227
2946

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
الأمارات

668
191
95

1589
554

1753
821

10227
70

121

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

24808
16086
40894

اأع�ساء اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

دول اأوبك +

بنـــاءً على مـــا مت خالل الجتماع الوزارى الثالث والع�رشيـــن ملنظمة اأوبك والدول 
خـــارج اأوبك الـــذى عقد عرب تقنية الفيديو كونفران�س، يوم اخلمي�س 2 دي�ســـمرب 
2021، وفى �ســـوء ال�سا�ســـيات احلالية ل�ســـوق البرتول والإجماع على توقعاته، 

قرر الجتماع الـ 24 لدول اأوبك بل�س مايلى:

• اإعــــادة التاأكيد على قــــرار الجتماع الوزارى العا�رش ملنظمة اأوبك والدول خارج 
اأوبــــك فى 12 ابريل 2020 وما مت امل�سادقة عليــــه فى الجتماعات الالحقة مبا فى 
ذلــــك الجتمــــاع الوزارى التا�ســــع ع�رش ملنظمة اأوبــــك والدول خــــارج اأوبك فى 18 

يوليو 2021.

• اإعادة التاأكيد على خطة تعديل الإنتاج واآليه تعديل الإنتاج ال�سهرية املعتمدة 
فـــى الجتماع الوزارى التا�سع ع�رش ملنظمة اأوبـــك والدول خارج اأوبك وقرار تعديل 
الإنتـــاج الإجمالـــى ال�سهرى بالزيـــادة مبقدار 4ر0 مليـــون ب/ ى ل�سهر فرباير 2022، 

وفقاً للجدول املرفق.

• التاأكيد على اأهمية اللتزام الكامل باآلية التعوي�س وال�ستفادة من متديد فرتة 
التعوي�س حتى نهاية يونيو 2022.

• يجـــب تقـــدمي خطـــط التعوي�ـــس وفقاً لبيـــان الجتمـــاع الـــوزارى اخلام�س ع�رش 
ملنظمة اأوبك والدول خارج اأوبك.

•�سيعقــــد الجتماع الــــوزارى اخلام�س والع�رشين ملنظمــــة اأوبك وخارج اأوبك فى 
2 فرباير 2022.

األف ب/ى
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وتكاملية األصول 



االحتياطى العالمى من الزيت الخام والغاز 
�س���جل �إجمال���ى �حتياطي���ات �لزي���ت �خل���ام �مل�ؤكدة ف���ى منطقة �آ�س���يا 
�لبا�سيفي���ك ف���ى 2021 تر�جعاً لي�سل �إلى 44.88 ملي���ار برميل مقارنة ب� 
46 مليار برميل فى �لعام �ل�سابق. كما �نخف�ض �حتياطى �لغاز �إلى 566 

تريلي�ن قدم مكعب مقابل 590 تريلي�ن قدم مكعب فى 2020.
وف���ى �ل�سني، بلغت �الحتياطي���ات �مل�ؤكدة من �لزيت �خلام فى نهاية عام 
2020 ح��ل���ى3.62 ملي���ار طن ، فى مقابل 3.55 ملي���ار طن فى نهاية عام 
2019. وبلغت �الحتياطيات �مل�ؤكدة من �لغاز �لطبيعى نح� 6.26 تريلي�ن 
مرت مكعب فى نهاية عام 2020، مقابل 6 تريلي�ن مكعب فى نهاية عام 
2019. وبلغ���ت �حتياطي���ات �مليثان �مل�ستخرج م���ن �لفحم و�حتياطيات 
�لغاز �ل�سخرى �إلى ح��لى 331.55 بلي�ن مرت مكعب و 402.62 بلي�ن مرت 

مكعب على �لت��لى. 
وف���ى �لهن���د �سجل �حتياطى �لزيت �خل���ام �نخفا�ساً ي�سل �إل���ى 3.67 مليار 
برمي���ل ف���ى �أبري���ل 2020، مقارن���ة ب���� 4.6 مليار برمي���ل فى �أبري���ل 2019. كما 
�نخف�ست �حتياطيات �لغاز بن�سبة 22% لت�سجل 38 تريلي�ن قدم مكعب.

وفيما يتعلق باحتياطي���ات �أ�سرت�ليا �مل�ؤكدة من �لزيت �خلام و�لغاز )خام 
ومتكثف���ات و�س��ئ���ل �لغاز(، فق���د �سجل���ت �نخفا�ساً لتبل���غ 1.8 مليار 
برميل ف���ى عام 2019. كما �نخف�ست �أي�سا �حتياطيات �لغاز �لطبيعى 

�مل�ؤكدة لتبلغ ح��لى 96.5 تريلي�ن قدم مكعب.
وفى �أوروب���ا �لغربية، ��ستمرت �حتياطيات �لب���رتول و�لغاز فى �النخفا�ض 

ب�سكل كبري فى عام 2021، لت�سجل نح� 7% و9% على �لت��لى.
ووفق���اً لبيان���ات م�ؤ�س�س���ة �لب���رتول �لرنويجية، بلغ �حتياط���ى �لرنويج 
م���ن �لب���رتول ف���ى 2021، )وي�س���مل �خلام و�ملتكثف���ات و�س�����ئل �لغاز(، 
7.74 ملي���ار ب/ى، مقاب���ل 8.12 ملي���ار برميل فى �لعام �ل�س���ابق. كما 
�نخف�س���ت �حتياطياته���ا م���ن �لغاز لت�س���ل �إل���ى 50.8 تريلي����ن قدم 
مكع���ب فى نهاية عام 2020 مقارنة ب���� 54.5 تريلي�ن قدم مكعب فى 

نهاية عام 2019. 
وت�سري �أحدث �لتقدير�ت �ل�سادرة عن هيئة �لبرتول و�لغاز �لربيطانية �إلى 
�نخفا�ض �حتياطيات �ململكة �ملتحدة �مل�ؤكدة من �لبرتول فى نهاية عام 
2020 �إل���ى 2 ملي���ار برميل مقاب���ل 2.5 مليار برميل ف���ى نهاية عام 2019. 

اإعداد : هدى نور الدين

ف��ى تقييمها الس��نوى لعام 2021، اش��ارت مجل��ة Oil & Gas Journal إىل تراجع االحتياطى العامل��ى املؤكد من الزيت 

الخ��ام والغ��از الطبي�ع��ى حي��ث بلغ احتياطى الزي��ت الخام نح��و 1,724,5 مليار برميل فى نهاية ع��ام 2021، مق�ارنة 

بنحو 1,727,5 مليار برميل فى 2020. وقدر االحتياطى املؤكد من الغاز الطبيعى بحواىل 7,254 تريليون قدم مكعب، 

مقابل 291ر7 تريليون قدم مكعب فى 2020.

وم��ن املتوق��ع أن يرتفع اإلنت��اج العاملى من الزيت الخام بش��كل معتدل فى ع��ام 2021، مدفوعًا بانتع��اش الطلب على 

البرتول وارتفاع أسعاره . وقيام أوبك وتحالف )أوبك+( بزيادة طاقتها اإلنتاجية .

وتشري التوقعات إىل أن متوسط األنتاج العاملى من الزيت الخام قد بلغ حواىل 88,45 مليون ب/ى فى عام 2021، مقابل 

87,33 مليون ب/ى فى عام 2020.  وأن يرتفع إجماىل إمدادات أوبك من الزيت الخام بنسبة 2,3% فى عام 2021 ليصل 

إىل 30,83 ملي��ون ب/ى. وتش��مل كل من إيران وليبيا. ومن املتوق��ع أن يظل إجماىل اإلنتاج من الدول املنتجة من خارج 

أوبك ثابتًا إىل حد كبري مقارنة بمستويات العام املاضى .
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وت�سري تقدير�ت »OGJ« �إلى �أنه �عتبار�ً من نهاية عام 2020، بلغ �إجمالى 
�حتياطيات �ل�اليات �ملتحدة من �لزيت �خلام و�ملتكثفات �لغاز �لطبيعى، 
ح��لى 60.5 مليار ب/ى، بانخفا�ض ن�س���بته 12%عن �لعام �ل�س���ابق. كما 
�نخف�ست �حتياطيات �لغاز �لطبيعى �جلاف بن�سبة 7% لت�سل �إلى 432 

تريلي�ن قدم مكعب. 

إنتاج الزيت الخام العالمى
ي�س���هد �إنت���اج �لزي���ت �خل���ام �لعامل���ى لع���ام 2021 زي���ادة مت���س���عة. وم���ن 
�ملت�ق���ع �أن يبلغ مت��س���ط �إنتاج �لب���رتول �لعاملى  )با�س���تثناء �ل�ق�د �حلي�ى 
ومايت���م معاجلت���ه( ح��ل���ى 88.45 ملي����ن ب/ى ، مقارن���ة مبت��س���ط يق���در 
بنح���� 87.33 ملي����ن ب/ى لع���ام 2020، وترج���ع �أغل���ب �ملكا�س���ب �ملحققة 
لتحال���ف �وب���ك+. وت�س���ري �لتقدي���ر�ت �إلى �أنه ف���ى عام 2021، بلغ مت��س���ط 
ب/ى،  ملي������ن   30.83 ح���ل���ى  �لبت�����رول  م����ن  �أوب�����ك  �إم���د�د�ت  �إجمال���ى 
مق��ارن���ة ب���� 30.15 ملي�ن ب/ى خ���ال 2020. ومن �ملت�ق���ع �أن ينخف�ض �إنتاج 
�ل�س���ع�دية لي�س���ل �إل���ى ح��ل���ى 10.6 ملي����ن ب/ى باالإ�س���افة �إل���ى تر�جع 
�ل���ف ب/ى،  �لعربي���ة �ملتح���دة بنح���� 3% �ى مبق���د�ر 100  �الإم���ار�ت  �إنت���اج 
لي�سجل ح��لى 3.66 ملي�ن ب/ى.  جتدر �الإ�سارة �إلى �أن كل من �إير�ن وليبيا، 
معفى من �لتخفي�س���ات �لر�س���مية فى حتالف �أوبك+.  ل���ذ� فمن �ملت�قع �أن 
يرتفع �إنتاج ليبيا، مدع�ماً بت�سكيل حك�مة �ل�حدة �ل�طنية �مل�ؤقتة، �إلى 
1.3 ملي����ن ب/ى فى ع���ام 2021 مقابل 418 �ألف ب/ى ف���ى 2020، و�أن ترتفع 

�إمد�د�ت �خلام �الإير�نية فى عام 2021 باأكرث من 16% لتبلغ 3.1 ملي�ن ب/ى.
ومن �ملت�قع �أن يبلغ مت��سط �إنتاج رو�سيا من �خلام ح��لى 10.68 ملي�ن 
ب/ى ف���ى 2021، بزي���ادة 2% ع���ن �مل�س���ت�ى �ل�س���ابق ويبل���غ 10.47 ملي�ن 
ب/ى. بينم���ا ثبت كل من �إنتاج كاز�خ�س���تان و�أذربيجان �إلى حد كبري مع 

م�ست�يات �لعام �ملا�سى.
وع����اوة على ذلك، ت���رضر �إنت�اج �خل�ام �الأم�ريكى ب���س����بب م���جة �ل��ربد ف��ى 
ف��رب�ير و�إع���سار �إيد� خال �أغ�سط�ض و�س��بتمرب . وم�ن �ملت���قع �أن ين��خف�ض 
�إنت����اج �ل���اليات �ملت��حدة م��ن �ل�زيت �خلام �إل�����ى 11.13 م��لي��ن ب/ى مقابل 
11.28 ملي�����ن ب/ى ف����ى 2020. وم�ع ذل����ك ، ف��من �مل��ت�ق����ع �أن ي��رتفع �إنتاج 
�س������ئل �لغاز �لطبيع����ى �إلى 5.36 ملي�ن ب/ى فى ع����ام 2021 مقابل 5.17 
ملي�����ن ب/ى ف����ى 2020، مما يع������ض �النخفا�ض فى �إنتاج �خل����ام . و�أن يرتفع 
�إجمالى �إم�د�د�ت �خلام �الأمريكية ب�سكل طفيف لتبلغ 16.49 ملي�ن ب/ى 

فى 2021 م�قارنة ب� 16.46 ملي�ن ب/ى فى عام 2020.
وم���ن �ملت�ق���ع �أن يرتفع �ملعرو����ض �لكندى من �خلام بن�س���بة 5.3% فى عام 
2021 �إل���ى 5.4 ملي����ن ب/ى، بدع���م م���ن �رتفاع �أ�س���عار �خل���ام. ومع ذلك، 
فمن �ملت�قع �أن ي�سهد قطاع �لزيت �خلام �لبحرى فى كند� �أول �نخفا�ض 

�سن�ى منذ 6 �سن��ت فى عام 2021.
وفى �أوروبا، من �ملت�قع �أن يرتفع �إنتاج �خلام �لرنويجى بن�سبة 2.5% لت�سل 
�إلى 2.1 ملي�ن ب/ى فى 2021 مع بدء ت�س���غيل حقل ي�هان �س���فريدروب. 
كذلك من �ملت�قع �أن ي�س���جل �إنتاج �لزيت �خلام �نخفا�ساً بن�سبة %11.5 

فى 2021 لي�سل �إلى 900 ب/ى . 
وم���ن �ملت�ق���ع �أن يظل �إنت���اج �لزيت �خلام فى منطقة �آ�س���يا �لبا�س���فيك 
ثابتاً �إلى حد كبري خال عام 2021. بينما �سريتفع �إنتاج �ل�سني من �خلام 
بن�س���بة 2.5% لي�س���ل �إلى 4.07 ملي�ن ب/ى، وذلك بف�س���ل �ال�ستثمار�ت 

�لق�ية ، كما �سينخف�ض �إنتاج ��سرت�ليا ب�سكل طفيف فى 2021.

كما �س���جلت �حتياطي���ات �لغاز �مل�ؤكدة �نخفا�س���ا كبريً� بن�س���بة %27 
لت�سل �إلى 4.64 تريلي�ن قدم مكعب.

وفى ه�لند�، �نخف�س���ت �الحتياطي���ات �ملقدرة من �لغاز �لطبيعى، حتى 
يناي���ر 2021، �إل���ى 3.26 تريلي����ن ق���دم مكع���ب مقاب���ل 4.68 تريلي�ن قدم 
مكعب عام 2020.  كما �نخف�ض �حتياطى �لزيت �خلام �نخفا�س���اً حاد�ً 
ي�س���ل �إلى ح��لى 73 ملي�ن برميل، مقابل 137.7 ملي�ن برميل فى �لعام 
�ل�سابق، نتيجة �إعادة تقييم �لرت�كمات وثبات معدالت �الإنتاج خال عام 

.2020
وفى منطقة �أمريكا �لاتينية ،�نخف�ض �إجمالى �حتياطيات �ملك�س���يك 
�مل�ؤكدة من �لزيت �خلام �إلى ح��لى 5.99 مليار ب/ى . وت�سمل �الحتياطيات 
�حلالي���ة ح��لى من 5.65 مليار برميل م���ن �لزيت �خلام و�ملتكثفات، و 348 
ملي����ن برميل من �س�����ئل �لغ���از �لطبيع���ى . وبلغ �إجمال���ى �حتياطيات 
�ملك�س���يك �مل�ؤكدة من �لغاز �جلاف 6.89 تريلي�ن قدم مكعب، فى مقابل 

6.38 تريلي�ن قدم مكعب قبل عام.
وتر�جعت �حتياطيات �لزيت �خلام فى �لرب�زيل للعام �لثانى على �لت��لى 
�إل���ى 11.89 ملي���ار برميل فى عام 2020 مقابل 12.71 مليار برميل فى عام 
2019. كما �نخف����ض �حتياطى �لغاز �إلى 11.94 تريلي�ن قدم مكعب من 

12.85 تريلي�ن قدم مكعب فى �لعام �ل�سابق.
ووفق���اً للمعه���د �الأرجنتينى للب���رتول و�لغاز، بل���غ �إجمال���ى �حتياطيات 
�الأرجنت���ني �مل�ؤكدة من �لزيت �خلام فى نهاية عام 2020، ح��لى 2.4 مليار 
ب/ى، بانخفا����ض ق���دره 3% عن �لعام �ملا�س���ى، بينما ظل���ت �حتياطاتها 

�مل�ؤكدة من �لغاز ثابتة �إلى حد كبري مع م�ست��ها فى �لعام �ل�سابق.

احتياطى أوبك من الزيت الخام والغاز الطبيعى
�رتف���ع �إجمال���ى �حتياطيات �لزيت �خلام �مل�ؤكدة ل���دول �أوبك �إلى 1،236.9 
ملي���ار برمي���ل مقارنة ب���� 1،226.5 مليار برمي���ل فى �لعام �ل�س���ابق، بينما 
�رتف���ع �إجمال���ى �حتياطيات �لغ���از �لطبيعى مبق���د�ر 21.26 تريلي�ن قدم 

مكعب لي�سل �إلى 2،604 تريلي�ن قدم مكعب.
هذ� وقد �رتفع �الحتياطى �مل�ؤكد للمملكة �لعربية �ل�سع�دية من �لزيت 
�خلام لي�س���ل �إلى 261.6 مليار برميل مقابل 258.6 مليار برميل قبل عام 
بينما �نخف�س���ت �حتياطاتها من �لغاز �لطبيعى بن�سبة 10.5% لت�سل 

�إلى 298 تريلي�ن قدم مكعب.
وف���ى دول���ة �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة، �رتفع���ت �حتياطاته���ا �مل�ؤك���دة 
م���ن �لزيت �خل���ام مبقد�ر 9.2 ملي���ار برميل لت�س���ل �إلى 107 ملي���ار برميل، 
باالإ�س���افة�إلى من���� �حتياطاتها من �لغاز �لطبيعى بالفعل بن�س���بة %27 

لت�سل �إلى 272.8 تريلي�ن قدم مكعب. 
وجتدر �الإ�س���ارة �إلى �أن �حتياطيات �أوبك �حلالية من �لزيت �خلام متثل نح� 
71% من �إجمالى �حتياطيات �لبرتول فى جميع �أنحاء �لعامل، بينما متثل 

�حتياطيات �لغاز ن�سبة 35% من �إجمالى �حتياطيات �لغاز فى �لعامل.

احتياطى البترول األمريكى 
�أدت زي���ادة �الحتياطيات �مل�ؤكدة للزيت �خل���ام و�لغاز فى �ل�اليات �ملتحدة 
�الأمريكي���ة �إلى �حلد من �نخفا�ض �أ�س���عار �لب���رتول و�لغاز �لطبيعى خال 
ع���ام 2019، حي���ث �حتفظ���ت بنف�ض م�س���ت�ياتها �ملرتفعة لع���ام 2018، 
ف���ى حني تر�جعت �الحتياطيات �مل�ؤكدة من �لغاز �لطبيعى بن�س���بة %2، 
وذلك وفق���اً الآخر تقرير لاحتياطيات فى )يناير 2021( و�ل�س���ادر عن �إد�رة 

.)EIA( معل�مات �لطاقة �الأمريكيةOiL & Gas Journal, 6 Dec., 2021 :مل�سدر�
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شــــل/ أوكيو/ توتال للطاقة  

اتفاقيات لتنمية موارد الغاز فى سلطنة ُعمان

وقعت وزارة الطاقة واملعادن فى �شلطنة ُعمان مع �رشكة �شل ُعمان املتكاملة 
للغ���از، التابع���ة ملجموعة �رشكات رويال دات�ش �ش���ل العاملي���ة - بال�رشاكة مع 
اأو كي���و للغاز الطبيعى امل�ش���ال وتوت���ال للطاقة اتفاقية لتنمي���ة موارد الغاز 
ف���ى منطقة المتياز )10( الواقعة فى حمطة املعاجلة )�شيح رول(. بالإ�شافة 
ال���ى اتفاقية اأخرى لبيع الغ���از املنتج، وتتبع ه���ذه التفاقية-التفاق املرحلى 

ال�شابق لال�شتك�شاف والإنتاج الذى مت توقيعه فى فرباير عام 2019. 
ومبوج���ب التفاقية، �شتمتلك �شل ح�شة حوال���ى 45ر53% اإلى جانب قيامها 
باأعم���ال الت�شغيل الرئي�شية ملنطقة المتياز )10(، فيما �شتمتلك جمموعة 
اأُو كي���و ن�شبة 36ر13 %، و�رشكة توت���ال 19ر33%.   و�شتقوم �رشكة تنمية نفط 
ُعمان-بالنياب���ة ع���ن ال�رشكاء فى امل����رشوع مبنطقة المتي���از بتنمية املرحلة 
الأول���ى ب���ه والت���ى تت�شم���ن اإقام���ة البني���ة الأ�شا�شية مب���ا فى ذل���ك ربط خط 
الأنابيب الرئي�شى اإل���ى حمطة املعاجلة املركزية )�شيح رول(. كما �شيت�شمن 
امل����روع عملية حفر الآبار وربطها بخطوط الإنت���اج للحفاظ على م�ستوى 
الإنتاج بعد املرحلة الأولى. ومن املتوقع اأن يتم ت�شغيل وتطوير امل�رشوع خالل 

عامني ، وقد ت�شل اإنتاجية الغاز اإلى حوالى 5ر0 مليار قدم مكعب يومياً.
ع���الوة على ذل���ك، وّقعت كل م���ن �رشكتى �ش���ل وتنمية طاقة ُعم���ان اتفاقية 

اأخرى ملُعاجلة الغاز الطبيعى فى منطقة المتياز .
حي���ث �شتقوم �شل مبوجبه���ا بتنمية موارد الغ���از للم�رشوعات املتكاملة فى 
ال�سلطن���ة مع الرتكيز على فر�ص اإنتاج منتج���ات منخف�سة الكربون بهدف 
اإع���داد ال�شلطنة للتحول الى اقت�شاد مبنى عل���ى الهيدروجني. ومن املنتظر 
اأن ت�شاهم هذه امل�رشوعات فى اإ�شافة قيمة حقيقية وتعزيز خطط �شلطنة 

عمان املتكاملة فى جمال اإنتاج الغاز .

www.shell.com – 21st Dec., 2021 : امل�شدر

وقعت �رشكة اأرامكو ال�شعودية عقد تنمية بقيمة 5ر15مليار 
دولر ت�سمل �سبكة خطوط اأنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع 
ائتلف بقيادة �ركة بلك روك للأ�سول الثابتة و�ركة ح�سانة 
ال�ستثمارية املخت�سة باإدارة ال�ستثمارات للموؤ�س�سة العامة 
للتاأمين���ات الجتماعي���ة بال�شعودي���ة مما يجعله���ا اإحدى اأكرب 

�سفقات البنية التحتية للطاقة فى العامل.
ومبوجب ال�شفق���ة، �شتقوم »�رشكة اأرامكو لإمداد الغاز« التى 
مت اإن�ساوؤه���ا حديثاً ، با�ستئجار واإع���ادة تاأجري حقوق ا�ستخدام 
�سبك���ة خط���وط اأنابي���ب الغ���از التابع���ة لأرامك���و ال�سعودية 
مل���دة 20 عاماً. وف���ى املقابل، �شتح�شل »�رشك���ة اأرامكو لإمداد 
الغاز« بدورها على تعريفة مدفوعة من اأرامكو ال�شعودية عن 
منتج���ات الغ���از املتدفقة عرب ال�شبكة، وتك���ون تلك التعريفة 
مرتبط���ة بح���د اأدن���ى لتدفق���ات الغ���از. و�شتحتف���ظ اأرامك���و 
ال�شعودي���ة بح�شة اأغلبية ن�شبته���ا 51 % فى »�رشكة اأرامكو 
لإمداد الغاز«، وتبيع ح�شة 49 % اإلى م�ستثمرين اآخرين بقيادة 

�ركة بلك روك و�ركة ح�سانة ال�ستثمارية.
و�ستظل اأرامك���و ال�سعودية حمتفظة مبلكية �سبكة خطوط 
الأنابي���ب ب�ش���كٍل كام���ٍل م���ع ال�شيط���رة الت�شغيلي���ة التام���ة 
عليها، كما لن تفر�ش هذه ال�شفقة اأية قيود على ال�رشكة من 
حيث كميات الإنتاج فى �سوء التزامها نحو البيئة، فهى رائدة 
فى جمال احلد من انبعاثات الغازات امل�شببة لالحتبا�ش احلرارى 

والتى تعد حالياً من بني اأدنى املعدلت فى قطاع الطاقة. 

Arab News,6th December 2021 : امل�شدر 

اإعداد : نيفني �سامى

توقيع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز
التابعة لها
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ف����ى اإطار خط����ة اأدنوك الرامية لزيادة �سعته����ا الإنتاجية من الزيت اخلام 
اإل����ى 5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، قامت �ركة برتول اأبوظبى 
الوطني����ة »اأدنوك« برت�سية عقد بقيمة 946 مليون دولر لتنفيذ الأعمال 
الهند�شي����ة مل�����رشوع التنمية امل�شتدام����ة حلقل »اأم ال�شي����ف« البحرى، 
عل����ى �ركة الإن�ساءات البرتولي����ة الوطنية، وذلك للحفاظ على الطاقة 
الإنتاجي����ة للحق����ل من الزيت اخل����ام و التى تبلغ 275 األ����ف برميل يومياً، 

ورفع الكفاءة وتعزيز اإمكانات احلقل على املدى الطويل.
وم����ن املتوق����ع النته����اء م����ن امل�����رشوع ع����ام 2025 ويتك����ون م����ن مرحلتني 
لتو�سي����ع �سبكة الإنت����اج واإن�ساء اأب����راج جديدة لروؤو�ص الآب����ار. وتت�سمن 
املرحلة الأولى اإن�ساء اأبراج جديدة وخطوط اأنابيب وكابلت حتت �سطح 
البح����ر، اإلى جانب اإج����راء تعديلت على املن�ساآت احلالي����ة لزيادة الإنتاج، 
بينم����ا تت�سمن املرحلة الثاني����ة اإن�ساء ثلثة اأبراج جدي����دة لروؤو�ص الآبار، 
و6خطوط اأنابيب جدي����دة، واإجراء تعديلت على �سبكة الإنتاج، وتنفيذ 

تقنيات جديدة.

و�شوف ي�شهم هذا العقد الهام فى رفع الكفاءة مع احلفاظ فىالوقت 
نف�س����ه عل����ى مع����دلت الإنت����اج ف����ى امل�ستقب����ل ودع����م ه����دف اأدن����وك 
ال�سرتاتيج����ى املتمثل فى زيادة ال�سعة الإنتاجية من الزيت اخلام وذلك 
�سم����ن م�ساعى الآمارات لزيادة طاقته����ا الإنتاجية لت�سل اإلى 5 مليون 

برميل يومياً بحلول عام 2030. 

www.aawsat.com- 11th Jan.2022 : امل�شدر

استثمار 946 مليون دوالر لتنمية
 حقل أم الشيف االستراتيچى

وقع���ت قرب�ص عقداً مع كل من �ركتى اإك�س���ون موبيل لل�ستك�ساف والإنتاج البحرى املحدودة 
ف���ى قرب�ص، وقط���ر للبرتول، التابعة لقط���ر للطاقة للبحث عن الغاز الطبيع���ى وتقا�سم اإنتاجه 
حلق���ل بحرى ف���ى منطقتها القت�شادية اخلال�شة )EEZ(، ليب���داأ العمل امليدانى للح�شول على 

البيانات ال�شيزمية فى قطاع )5( خالل العام املقبل.
و�ستق���وم ال�ركت���ان، بتنفيذ برنام���ج العمل، ل�ستئن���اف اأن�سطة احلفر الت���ى مت تاأجيلها خلل 

العامني املا�شيني ب�شبب جائحة كورونا.
وم���ع قي���ام كل م���ن احلكوم���ة والكون�شورتي���وم بتحديد املكام���ن اجليولوجي���ة واأماك���ن الإنتاج 
املحتمل���ة م���ن القط���اع )5( ، وبع���د الفح����ش الدقي���ق م���ن قب���ل اللجن���ة ال�شت�شاري���ة للمواد 
الهيدروكربوني���ة للجوان���ب الفني���ة والقت�شادي���ة لربنامج اك�ش���ون موبيل وقط���ر للطاقة، يتم 

التفاو�ش ب�شاأن بنود اتفاقية م�شاركة البحث والإنتاج.
وم���ن املتوق���ع اأن تع���زز ه���ذه اخلط���وة احلا�شم���ة ال�رشاك���ة ذات املنفع���ة املتبادل���ة ف���ى املنطق���ة 
القت�سادي���ة اخلال�س���ة لقرب�ص. فمن خلل ممار�سته���ا حلقوقها ال�سيادية وفًق���ا للقانون الدولى، 
تعم���ل قرب�ص على زيادة الأعمال ال�ستك�سافية فى املنطقة القت�سادية اخلال�سة اخلا�سة بها، 

كما يعزز الكون�شورتيوم وجوده فى تلك املنطقة الواعدة فى �رشق البحر املتو�شط.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �ركتى اإك�سون موبيل وقطر للطاقة قد �سبق وحققتا بالفعل جناًحا كبريًا 
فى اأن�سطتهما فى املنطقة القت�سادية اخلال�سة بقرب�ص، حيث مت منح الكون�سورتيوم رخ�سة 
ا�شتك�ش���اف للمنطق���ة )10( عام 2017، و قاما باكت�ش���اف حوالى 5 - 8 تريليون قدم مكعب من 

. Glaucus -1 الغاز فى بئر
كم���ا اأن اإك�ش���ون موبيل و�رشيكتها قطر للطاق���ة لديهما تاريخ طويل وناجح ف���ى تنمية املوارد 
حي���ث اأن هناك علقة عمل قوية مع وزارة الطاق���ة والتجارة وال�سناعة القرب�سية، وهناك تطلع 
اإلى موا�سلة العمل لتقييم اإمكانات البلد من حيث الهيدروكربونات وامل�ساعدة فى حتقيقها.

 www.cyprus-mail.com - 10th  Dec.,2021 : امل�شدر

توقيع اتفاقية للتنقيب
 عن الغاز فى المناطق البحرية 

قـبرص
 إكسون موبيل 

قطر للطاقة
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يعترب الهيدروجني ناقاًل فعااًل للطاقة ومحايدًا للمناخ، كما أنه فى الواقع 
غ��از عديم اللون. فأثناء االحرتاق ينتج عنه بخار املاء فقط وال يتم إطالق 
أى م��واد كربوني��ة ض��ارة بالبيئة. ومن الس��هل أيضًا تخزين��ه ، ويمكن 
 ، )electrolysis( اس��تخدام الكهرباء الفائضة ف��ى املحلالت الكهربائي��ة
الناتجة ع��ن الطاقات املتجددة، إلنتاج الهيدروجني القابل لالس��تخدام. 
وه��و ما يجع��ل الهيدروج��ني ناق��اًل واعدًا ومس��تدامًا للطاق��ة من حيث 

حماية البيئة واملناخ. 

وي�سن���ف الهيدروجن ح�سب اللون اإلى الهيدروج���ن الأخ�رض والفريوزى والأزرق 
والرم���ادى. وف���ى الواقع توؤث���ر العمليات املختلف���ة واملنتج���ات الثانوية وم�سادر 
الطاق���ة امل�ستخدمة على كيفي���ة اإنتاج الهيدروجن املحاي���د مناخياً. ويجب 
عل���ى كل من ال�س���ناعة وال�رضكات التو�س���ع فى ا�س���تخدام الطاقات املتجددة 
حت���ى يتمكن���وا م���ن ال�س���تفادة ب�س���كل متزايد م���ن الهيدروج���ن الأخ�رض فى 
امل�س���تقبل، كون���ه اخلي���ار الوحي���د املحايد مناخي���اً ويعمل عل���ى حماية املناخ 

ب�سكل فعال.

الهيدروجين األخضر
ويت���م اإنتاج���ه من خ���ال التحلي���ل الكهربائى للماء. حيث ينق�س���م امل���اء اإلى 
العنا����رض املكونة له من الأك�س���جن والهيدروجن. ويت���م توليد الكهرباء التى 
يتطلبه���ا ذل���ك م���ن م�س���ادر الطاق���ة املتجددة، مث���ل طاق���ة الري���اح اأو الطاقة 
الكهرومائية اأو الطاقة ال�سم�سية. ويعد الهيدروجن الأخ�رض حمايداً مناخياً 
نظ���راً لأن اإنتاجه غري �س���ار بالبيئة اأو املناخ ول ينتج عنه انبعاث ثانى اأك�س���يد 

الكربون فى الغاف اجلوى.

الهيدروجين الفيروزى
ينتج خال عملية حرارية يتم فيها تك�س���ري الغ���از الطبيعى »النحال احلرارى 
للميث���ان« )methane pyrolysis(  اإلى هيدروجن وكربون �س���لب. وذلك عن طريق 
ت�سغيل املفاعات اأو الأفران با�ستخدام الطاقات املتجددة ، وتعترب هذه العملية 
حماي���دة كربونياً ولكن هن���اك عاماً اآخراً فى اإنتاج الهيدروج���ن الفريوزى هو اأن 
ا�س���تخراج امل���واد اخلام )الغاز الطبيعى(، غالباً ما ينت���ج عنه انبعاثات، ونتيجة  
لذل���ك ل يعت���رب الهيدروجن الفريوزى حماي���داً مناخياً متاماً وذل���ك عندما يتعلق 

الأمر بعملية الإنتاج باأكملها واملعاجلة النهائية للكربون كمنتج ثانوى.

الهيدروجين األزرق
يتول���د الهيدروج���ن الأزرق نتيج���ة عملية الإ�س���اح البخارى للغ���از الطبيعى 
)steam reforming process(. خ���ال ه���ذه العملي���ة، ينق�س���م الغ���از الطبيعى 

اإعداد : �سها ال�سنباطى

امل�سدر:

اإل���ى هي��دروج���ن وث�انى اأك�س���يد الكرب����ون. وخ���ال عملي�ة ال�س���اح بالبخ���ار، 
ل يتم اإطاق ثانى اأك�سيد الكربون فى الغاف اجلوى ، بل يتم ا�ستخدام تقنية 
التق���اط الكربون وتخزين���ه )CCS( لتخ�زين ثانى اأك�س���يد الكربون حتت الأر�ض ، 
مما يعنى اأن الهيدروجن الأزرق ل ينتج عنه اأى انبعاثات لثانى اأك�سيد الكربون، 
حي���ث يت���م تخزين���ه اأو معاجلت���ه �س���ناعياً. ومع ذل���ك، ف���اإن الآثار طويل���ة املدى 

للتخزين غري موؤكدة وميكن اأن يوؤثر الت�رضيب �سلبًا على البيئة واملناخ.

الهيدروجين الرمادى
الهيدروج���ن الرمادى هو النقي�ض متاًما للهيدروجن الأخ�رض، لأنه لي�ض حمايداً 
مناخياً. حيث يتم احل�س���ول عليه عن طريق عملية الإ�س���اح البخارى للوقود 
الأحف���ورى مثل الغ���از الطبيعى اأو الفحم. وفى ه���ذه العملية، يتم اإطاق ثانى 
اأك�سيد الكربون الناجت مبا�رضة فى الغاف اجلوى. حيث يتم اإنتاج ع�رضة اأطنان 
من ثانى اأك�سيد الكربون لكل طن من الهيدروجن املنتج، لذا فاإن الهيدروجن 
الرم���ادى �س���ار باملن���اخ والبيئة. كم���ا يطل���ق الهيدروج���ن الرمادى اأي�س���اً عند 
ا�ستخدام الكهرباء الناجتة عن الوقود الأحفورى وم�سادر الطاقة غري املتجددة 

ولي�ض املتجددة فى عمليات التحليل الكهربائى للمياه.

ألوان أخرى من الهيدروجين
اأحياناً تن�سب األوان اأخرى اإلى الهيدروجن، بناءً على كيفية اإنتاجه. فبالن�سبة 
للهيدروج���ن الأحمر والوردى والبنف�س���جى ، يتم ت�س���غيل املحل���ل الكهربائى 
بوا�سطة الطاقة النووية. وي�سري الهيدروجن الأ�سفر اإلى اإنتاج الهيدروجن من 
مزي���ج من الطاقات املتجددة والوقود الأحفورى . ي�س���ار اإلى الهيدروجن املنتج 
م���ن عملي���ات كيميائية اأخرى كمنتج ثانوى غري م�س���تغل با�س���م الهيدروجن 

الأبي�ض. اأما ا�ستخدام الفحم كوقود فينتج هيدروجن بنى.

ewe/en/shaping-the-future/the-colors-of-hydrogen  

Hydrogen produced by 
electrolysis of water, using 
electricity from renewable 
sources like wind or solar, Zero 
CO2 emission are produced.

Hydrogen produced from 
fossil fuel (i.e., grey,black, or 
brown hydrogen) where CO2 is 
captured and either stored or 
repurposed.

Hydrogen extracted from natural 
gas using steam-methane 
reforming. This is the most 
common form of hydrogen 
production in the world today.

Hydrogen produced by 
electrolysis using nuclear power.

Hydrogen produced by 
thermal splitting of methan 
(methane pyrolysis). Inestead 
of CO2, solid carbon is 
produced.

Hydrogen extracted from coal 
using gasification.

Hydrogen produced by 
electrolysis using grid 
electricity from various sources 
(i.e.,renewables and fossil fuels).

Hydrogen produced as 
a byproduct of industrial 
processes. Also refers to 
hydrogen occurring in its (rare) 
natural form.

GREEN BLUE GREY

PURPLE/PINK TURQUOISE BROWN/BLACK

YELLOW WHITE
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التعريف
البوتا����س هو املكون الرئي�سى لعن�رص البوتا�سيوم ذو اللون الرمادى الفاحت 
وه���و عن����رص �رصورى ومه���م فى حي���اة الإن�س���ان والنبات واحلي���وان ويعرف 
كيميائياً بانه معدن ن�سط نظراً خل�سائ�سه الكيميائية العالية وهو من 
جمموع���ة املع���ادن القلوية ول يتواج���د فى الطبيعة ب�س���ورته النقية بل 

يتواجد متحداً مع عن�رص اأو اأكرث.

الخواص الطبيعية والكيميائية
البوتا�س ملح ي�س���تخرج من رماد اأخ�ساب بع�س النباتات وهو �سكل غري 
نقى لكربونات البوتا�سيوم ويوجد البوتا�س على هيئة معدن فى الق�رصة 
الأر�س���ية . ل يوجد البوتا�س فى الطبيعة منفرداً حيث يتفاعل ب�سهولة 
م���ع اله���واء والأك�س���جني. ويتم ف�س���ل البوتا�س���يوم  عن باق���ى العنا�رص 
الأخرى امل�س���احبة له عن طريق عملية التحليل الكهربائى حيث يحدث 
تغي���ري كيميائ���ى م�س���تحث مبرور تي���ار كهربائ���ى خالل املحل���ول املحيط 

بالبوتا�سيوم.
يتمي���ز البوتا�س���يوم بربيق فلزى ونظ���ام بللورى مكعب وحالة تاأك�س���د  قوية 
وت�س���ل درجة غليانه اإلى 759 درجة مئوية. وتنق�س���م اأمالح البوتا�سيوم اإلى 
ثالث اأنواع كلورايد البوتا�سيوم ، كربيتات البوتا�سيوم وكربونات البوتا�سيوم.

طرق التعدين واالستخراج
يتم ا�س���تخدام 3 طرق للتعدين : طريقة التعدين حتت ال�س���طحى حيث 
يتم ا�س���تخدام هذه الطريقة فى حالة تواجد روا�س���ب البوتا�س���يوم على 
اأعم���اق كبرية ، طريقة املحاليل حيث ت�س���تخدم هذه الطريقة فى انتزاع 
البوتا�س���يوم وكلوراي���د ال�س���وديوم و�س���حبهما م���ن طبق���ات اخل���ام حتت 
�س���طح الأر�س ع���ن طريق حقن هذه الطبقات باملاء م���ن خالل بع�س الآبار 
ليتم تذويب المالح. وطريقة التبخري ل�س���تخراج اأمالح البوتا�س���يوم من 

خالل تبخري املاء من البحريات املاحلة.

أهم مناطق التواجد
تع���د اأمالح البوتا�س���يوم من اأه���م اأمالح املتبخرات ف���ى م�رص ، حيث ثبت 
وجوده���ا فى مناطق خليج ال�س���وي�س ومدخل البحر الأحمر حيث ي�س���ل 
�س���مك قط���اع املتبخ���رات اإلى اأكرث م���ن األف مرت حيث ت�س���ري الدرا�س���ات 
الولية اإلى احتواء هذا القطاع على كميات ميكن ا�س���تغاللها اقت�سادياً 

من اأمالح البوتا�سيوم.
كما تتواجد اأمالح البوتا�سيوم مبناطق عديدة بال�سحراء الغربية اأهمها 
الواحات البحرية حيث توجد على هيئة عد�سات ملحية يرتاوح �سمكها 

من 1-3 مرت.

أهم االستخدامات
ي�س���تخدم البوتا�س فى عدة �س���ناعات مثل الأعالف احليوانية، ال�سابون، 
الزجاج، املتفجرات، املياة، بالإ�سافة ل�ستخدامه فى الأ�سمدة ومنتجات 
الطعام حيث اأن ملركبات البوتا�س���يوم عدة ا�ستخدامات هامة وخمتلفة 

من اأهمها:
• ا�س���تخدام برومي���د البوتا�س���يوم ف���ى الطب كم�س���كن وفى الت�س���وير 

الفوتوغرافى والطباعة احلجرية.
• ا�س���تخدام كرومي���ت البوتا�س���يوم وثنائ���ى كرومي���ت البوتا�س���يوم ف���ى 

الألعاب النارية ودباغة اجللود نظراً لكونها موؤك�سدات قوية.
• يوديد البوتا�سيوم ي�ستخدم فى عالج الروماتيزم والغدة الدرقية.

• ت�ستخدم نرتات البوتا�سيوم فى �سناعة املتفجرات والألعاب النارية.
• ت�ستخدم برمنجنات البوتا�سيوم كمطهر طبى، بالإ�سافة ل�ستخدام 

�سلفات البوتا�سيوم كمخ�سبات زراعية.
• ا�ستخدام كربونات البوتا�سيوم فى �سناعة الألياف احليوانية و�سناعة 

الزجاج ومنتجات الطعام.

حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعديد من املعادن التى تنتش��ر ف��ى صحرائها 

الواسعة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب استغالله االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى. 

ونظرًا لالهتمام الذى توليه الدولة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة الحديثة، يس��ر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباعًا على أهم 

املعادن ذات القيمة االقتصادية املرتفعة التى تزخر بها ارض مصر.

البوتاس

اإعداد : �سوزان عادل

Potash
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القاهرة :
الت�شعني ال�شمالى - التجمع اخلام�س - القاهرة اجلديدة 
تليفون » 700/26733500                      فاك�س : 26733600

الإ�شكندرية :
املنطقة احلرة العامرية 

تليفون : 4500073/03            فاك�س : 4500075/03

انجاز 9ر81% من أعمال مش���روع التوس���عات لزي���ادة الطاقة التكريرية 
منتجات ميدور توافق أعلى المواصفات القياس���ية العالمية ميدور تنجح 
فى التوافق مع المعايير البيئي���ة المحلية والدولية االنتهاء بنجاح من 
التطفئات المخططة لتنفيذ أعمال التوس���عات للوحدات اإلنتاجية  خالل 
ع���ام 2021 دون التأثير على التش���غيل اآلمن للمعمل مع الوفاء بكافة 

احتياجات السوق المحلى من المنتجات المختلفة.   

www.midor.com.eg



ما هو سوق اإلنتربنك؟
�س����ق الإنرتبنك ه� �س���بكة دولية ت�س���تخدمها امل�ؤ�س�س���ات والكيانات 
املالية لتداول العمالت املختلفة �س����اء ب�سكل مبا�رش فيما بينها اأو من 
خالل خدمات ال��ساطة الإلكرتونية ، وعلى الرغم من اأن بع�ض التداولت 
فى�س�ق الإنرتبنك تتم من خالل بن�ك بالنيابة عن العمالء الكبار ، اإل اأن 
معظم التداولت بهذا ال�س�ق تتم من خالل احل�سابات اخلا�سة بالبن�ك 
نف�س���ها ، وح���ن يتحدث النا�ض عن �س����ق العم���الت، فاإنهم فىحقيقة 
الأمر يتحدث�ن عن �س����ق الإنرتبنك، وت�س���تخدم البن�ك �س����ق الإنرتبنك 
لإدارة اأ�س���عار ال����رشف اخلا�س���ة به���ا ودرا�س���ة خماط���ر مع���دلت الفائدة 
بالإ�سافة اإلى اتخاذ قرارات امل�ساربة بناءً على عمليات الدرا�سة والبحث 
فىال�س�ق. ويعد �س�ق الإنرتبنك جمم�عة فرعية من �س�ق الإنرتديلربنك 
والذى يعد �س�ق اأ�سمل يتك�ن من �سبكة من التجار وال�كالء حيث يتم 
في���ه عملي���ات وتداولت ملجم�عة متن�عة من الأ�س����ل وف���ى العادة تتم 

هذه التعامالت من خالل ال��سطاء.

كيف يعمل سوق اإلنتربنك؟
يت���م هيكل���ة قطاع الإنرتبنك فىكل بنك ب�س���كل خمتل���ف ، ولكن لدى 
معظم البن�ك جمم�عة منف�س���لة تعرف با�س���م ق�سم مبيعات وتداول 

العم���الت الأجنبية ، والبن����ك احلك�مية لديها بع����ض الأنظمة املركزية 
اخلا�س���ة بها لتداول العمالت الأجنبية ، ولكنها ت�س���تخدم اأي�س���اً �س�ق 

الإنرتبنك من خالل امل�ؤ�س�سات العاملية الكربى.
كل عملي���ة ت���داول تتم فى �س����ق الإنرتين���ك من خالل اتف���اق بن البن�ك 
وبع�س���ها لتبادل الكميات املتفق عليها من العمالت وفقاً ل�سعر �رشف 
وتاريخ حمددين ، ويطلق على �س����ق الإنرتبنك �س����ق ال�سي�لة اأو ال�س�ق 
الف�ري���ة للعمالت وذل���ك للتفرقة بينه وبن ال�س����ق الآجل���ة للعمالت ، 

والذى يعد ال�س�ق ال�حيد الآخر املنظم لتداول العمالت. 

من يحكم التداوالت فىسوق اإلنتربنك؟
يتم تط�ير منظ�مة �س�ق الإنرتبنك دون اأىرقابة حك�مية اأو دولية ويظل 
غ���ر خا�س���ع لأحكام ق�انن حم���ددة، كما اأن���ه ل ي�جد هيئ���ة تنظيمية 
للتداولت الف�رية للعمالت ، وفى معظم الأحيان تعتمد التداولت بهذا 
ال�س����ق فىاملقام الأول على الق�اعد والل�ائح الداخلية للبن�ك املحلية 

اأو احلك�مية، ولذا فهى تعد منظ�مة غر مركزية.

المشاركون فى سوق اإلنتربنك
وم���ن اأج���ل اأن يت���م اعتبار اأحد البن����ك متعامالً مع هذا ال�س����ق ، لبد اأن 
يك�ن البنك م�س���تعداً لتقدمي قائم���ة اأ�س���عار للم�س���اركن الأخ�رين واأن 
ي�س���تف�رش ب�����دوره ع���ن ق���ائم الأ�س���عار الآخ�����رى ف���ى هذا ال�س����ق ، وق��د 
ي�س���ل حج���م التعام���الت فى�س����ق الإنرتبن���ك اإل�ى اأك���ر من ملي���ار دولر 

فى�سفقة واحدة.

منشأ سوق اإلنتربنك
تط����رت منظ�مة �س����ق الإنرتبن���ك بعد انهي���ار اتفاقية »بريت����ن وودز« 
والت���ى كان���ت تع���د اتفاقية دولي���ة مت ت�قيعها من قب���ل 44 دولة فى عام 
1944 وو�س���عت التفاقي���ة قاعدة تب���ادل الذهب مقابل ال���دولر وتثبيت 
العم���الت الأجني���ة اأم���ام ال���دولر ولك���ن ف���ى ع���ام 1971 اأ�س���در الرئي�ض 
الأمريكي ريت�س���ارد نيك�س����ن ق���راراً ب���اأن ال�ليات املتحدة لن ت�س���تبدل 
الذه���ب بالعمل���ة الأمريكي���ة بعد الآن، مما �س���مح لعملية حترير اأ�س���عار 
����رشف العمالت فى معظم الدول ال�س���ناعية الكربى اأن مت�س���ى بحرية 
ف���ى تلك املرحل���ة، مع تدخل حك�مى ب�س���يط ، واأ�س���بح ل ي�جد م�قع 

مركزى لل�س�ق.

Investopedia – Merriam Webster – Collins : امل�سادر

�إعد�د: ر�مى �أبو�سمرة

التعامللات البنكية أمر نعتاد عليه فى حياتنا اليومية ، حيث 
نذهللب جميعًا إىل البنك الذى نتعامللل معه إلجراء كافة هذه 
التعامات ، ولكن بعض هذه التعامات قد يستدعى التداول 
مع بنك آخر سللواء محلى أو دوىل إلنهائها ، فكيف تتعامل هذه 
البنللوك مع بعضها البعض؟ وماذا يحكللم هذه التعامات؟ هذا 

ما سنعرفه فى السطور التالية .
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إنجازات الشركة
• املحافظ���ة على كفاءة الت�ش���غيل وكفاءة النتاج وخمتل���ف مقايي�س الأداء 

فى اأعلى القيم باملقارنة باأداء ال�رشكات املماثلة على م�شتوى العامل.
• تطبي���ق اأنظم���ة امتي���از العمليات واأنظم���ة اإدارة الأ�شول م���ع تطبيق اأعلى 
املعايري للوقوف على مقايي�س الداء ملختلف العمليات وعمل مرجعية للأداء 
باملقارن���ة بال����رشكات الأخرى، مما ي�شاعد على و�شع خط���ط و�شيا�شات اإنتاج 
واقعي���ة وميكن ال�رشكة من تقليل معدلت التوقف اأو فقد الإنتاج، واكت�شاف 
الفر����س املمكن���ة لزيادة اأو للمحافظ���ة على معدلت الإنت���اج وتلفىاملخاطر 

املمكنة وتقليل خ�شائرها.
• ا�شتخ���دام برامج املح���اكاة الديناميكية ملحاكاة �شبك���ة الإنتاج البحرية 
وذل���ك لتحدي���د الكميات املثالي���ة حلقن م���ادة اجلليكول وذلك مب���ا يتوافق مع 
خط���ة تر�شي���د الإنفاق ومبا ل يوؤثر على العملي���ة الإنتاجية مع مراقبة كميات 
احلق���ن للتاأكد من مطابقتها للكميات املتوقع���ة واإعداد خطط عمل وقائية 
يت���م اتباعها اأثن���اء املراحل النتقالية م���ن واإلى املع���دلت الطبيعة املرتبطة 
بف���رات التوق���ف الطارئ���ة اأو املخطط���ة وذل���ك حلماي���ة حمط���ة املعاجلة من 
ا�شتقب���ال كمي���ات كبرية من املياه املنتج���ة من الآبار والتىميك���ن اأن توؤثر على 

ا�شتقرار وكفاءة عمليات املعاجلة ومعدلت الت�شدير لل�شبكة القومية.
• اإع���داد وحتدي���ث الر�شم التخطيطىلنظ���ام الإنتاج ب�ش���ورة دورية لتو�شيح 
الق���درة ال�شتيعابية ل���كل وحدات الإنت���اج بداية من اخلزانات م���روراً ب�شبكة 
الإنت���اج البحرية وحمطة املعاجلة حتى نقطة الت�شدير ، وهو ما ي�شاعد على 
حتدي���د نقاط الختن���اق احلالية وامل�ستقبلية فىم�سار الإنت���اج والتىقد تعيق 

زيادة القدرة الإنتاجية احلالية اأو امل�شتقبلية للركيز على معاجلتها.
• ا�شتقب���ال ومعاجل���ة وت�شلي���م الغ���ازات الطبيعي���ة اخلا�شة ب�رشك���ة بى بى 
لتحقي���ق الفائ���دة امل�شرك���ة من تعجي���ل الإنت���اج ل�رشكة بىب���ىدون احلاجة 
للنتظ���ار للنته���اء من بن���اء حمط���ات املعاجلة اخلا�ش���ة بها وتوف���ري اإنتاجها 
لتقدمي���ه للأ�ش���واق املحلي���ة والعاملية وال�شتف���ادة من فائ�س �شع���ة املعاجلة 
املتوف���ر فىحمطة �رشكة الربل����س مقابل ر�شوم للمعاجل���ة ت�شاعد على زيادة 
اأرب���اح ال�رشكة، كما يت���م درا�شة اختيارات تقدمي خدم���ات م�شابهة ل�رشكات 

اأخرىفىالفرة القادمة.
• اإع���داد وتنفيذ ط���رق قيا�س وتخ�شي�س عادل���ة ومن�شفة حتافظ على حقوق 
ال�رشك���ة م���ن اإنتاج الغ���از واملتكثف���ات وحتافظ عل���ى قيمة ال�رشك���ة كمركز 
حمورىل�شتقب���ال ومعاجل���ة الغ���از واملتكثف���ات املنتج���ة م���ن ����رشكاء اآخرين 

بالبحر املتو�شط واملناطق املحيطة.

أهم نتائج األعمال
• املحافظ���ة على كف���اءة الت�شغيل وكفاءة النتاج وخمتل���ف مقايي�س الأداء 

فى اأعلى القيم.
• تطبي���ق اأنظم���ة امتي���از العمليات واأنظم���ة اإدارة الأ�شول م���ع تطبيق اأعلى 
املعايري للوقوف على مقايي�س الداء ملختلف العمليات وعمل مرجعية للأداء 
باملقارن���ة بال����رشكات الأخرى، مما ي�شاعد على و�شع خط���ط و�شيا�شات اإنتاج 
واقعي���ة وميكن ال�رشكة من تقليل معدلت التوقف اأو فقد الإنتاج، واكت�شاف 
الفر����س املمكن���ة لزيادة اأو للمحافظ���ة على معدلت الإنت���اج وتلفىاملخاطر 

املمكنة وتقليل خ�شائرها.
• ا�شتخ���دام برامج املح���اكاة الديناميكية ملحاكاة �شبك���ة الإنتاج البحرية 
وذل���ك لتحدي���د الكميات املثالي���ة حلقن م���ادة اجلليكول وذلك مب���ا يتوافق مع 
خط���ة تر�شي���د الإنفاق ومبا ل يوؤثر على العملي���ة الإنتاجية مع مراقبة كميات 
احلق���ن للتاأكد من مطابقتها للكميات املتوقع���ة واإعداد خطط عمل وقائية 
يت���م اتباعها اأثن���اء املراحل النتقالية م���ن واإلى املع���دلت الطبيعة املرتبطة 
بف���رات التوق���ف الطارئ���ة اأو املخطط���ة وذل���ك حلماي���ة حمط���ة املعاجلة من 
ا�شتقب���ال كمي���ات كبرية من املياه املنتج���ة من الآبار والتىميك���ن اأن توؤثر على 

ا�شتقرار وكفاءة عمليات املعاجلة ومعدلت الت�شدير لل�شبكة القومية.
• اإع���داد وحتدي���ث الر�شم التخطيطىلنظ���ام الإنتاج ب�ش���ورة دورية لتو�شيح 
الق���درة ال�شتيعابية لوحدات الإنتاج بداية من اخلزانات مروراً ب�شبكة الإنتاج 
البحرية وحمطة املعاجلة حتى نقطة الت�سدير ، مما ي�ساعد على حتديد نقاط 

الختن���اق احلالية وامل�شتقبلي���ة فىم�شار الإنتاج والتىق���د تعيق زيادة القدرة 
الإنتاجية احلالية اأو امل�شتقبلية للركيز على معاجلتها.

• ا�شتقب���ال ومعاجل���ة وت�شلي���م الغ���ازات الطبيعي���ة اخلا�شة ب�رشك���ة بى بى 
لتحقي���ق الفائ���دة امل�شرك���ة من تعجي���ل الإنت���اج ل�رشكة بىب���ىدون احلاجة 
للنتظ���ار للنته���اء من بن���اء حمط���ات املعاجلة اخلا�ش���ة بها وتوف���ري اإنتاجها 
لتقدمي���ه للأ�ش���واق املحلي���ة والعاملية وال�شتف���ادة من فائ�س �شع���ة املعاجلة 
املتوف���ر فىحمطة �رشكة الربل����س مقابل ر�شوم للمعاجل���ة ت�شاعد على زيادة 
اأرب���اح ال�رشكة، كما يت���م درا�شة اختيارات تقدمي خدم���ات م�شابهة ل�رشكات 

اأخرىفىالفرة القادمة.
• اإع���داد وتنفيذ ط���رق قيا�س وتخ�شي�س عادل���ة ومن�شفة حتافظ على حقوق 
ال�رشك���ة م���ن اإنتاج الغ���از واملتكثف���ات وحتافظ عل���ى قيمة ال�رشك���ة كمركز 
حمورىل�شتقب���ال ومعاجل���ة الغ���از واملتكثف���ات املنتج���ة م���ن ����رشكاء اآخرين 

بالبحر املتو�شط واملناطق املحيطة.
• امل�شارك���ة الفاعل���ة واحلثيث���ة فىعملي���ة تطوي���ر قط���اع الب���رول من خلل 

امل�شاركة فىعملية التحول الرقمى باإن�شاء قواعد بيانات موحدة.
• القي���ام بالعدي���د من التوقفات املخطط���ة لإجراء اأعم���ال ال�شيانة الطارئة 
اأو ال�رشوري���ة ل�شتكم���ال �ش���ري عملي���ات الإنت���اج باأعل���ى املعاي���ري والكف���اءة 
الت�شغيلي���ة بنج���اح فى اإط���ار اخلط���ط املو�شوعة مع عمل خط���ط توافقية 
بني الأعم���ال املطلوبة لتقليل فرات التوقف والفق���د الناجت عنها واأخرها فى 
اأكتوب���ر 2021 وال���ذى مت النته���اء من الأعم���ال املخططة به اأ����رشع من اخلطة 

الربلس للغاز من أكرب ش��ركات إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر تأسس��ت تبعًا لقانون 89 لس��نة 1995 لتبدأ أعمال االستكش��اف والحفر 
واملش��روعات وتأسيس محطة املعالجة ليبدأ اإلنتاج الفعلىمن آبارها فى عام 2003 ، هذا وكانت الربلس للغاز أوىل الشركات املصرية 
ومن أوائل الش��ركات فىمنطقة الش��رق األوسط فىاس��تخدام تكنولوجيات الحفر فىاملياه العميقة )بداية الحفر على عمق يصل إىل 
1000 م��ر تحت س��طح البحر فى مناطق تبعد أكث��ر من 100 كم داخل البحر ( باإلضافة إىل اس��تخدام تكنولوجيا التحكم الذكى عن 
بع��د بآب��ار الغاز البحرية . وتوالت مراحل التنمية والتطوير على كافة املس��تويات لزيادة اآلبار وتطوير أنظمة التحكم وزيادة الس��عة 
بمحط��ات املعالج��ة والعمليات لتصل إىل أكثر من 3ر2 بليون قدم مكعب يوميًا فى 2008 ما يقرب من نصف إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 
أو الذى كان يصدر إىل محطات االسالة ومن ثم للتصدير الخارجى لألسواق العاملية باإلضافة للمساهمة فى سد احتياجات الشبكة 

القومية، وتستمر الشركة فىاملساهمة فىالناتج القومىوتحقيق االنجازات املشرفة على املستوى املحلى والعاملى .
وعلى الرغم من التحديات التىفرضتها جائحه كو رونا إال إنه قد تم املحافظة على معدالت اإلنتاج بشكل طبيعىوعدم التأثر بالجائحة 

مما يعكس الجهد املبذول لتجنب اىتوقف طارئ لعملية اإلنتاج.
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املو�شوعة وقد مت النتهاء من الأعمال التالية: 
- تنفيذ العديد من عمليات الفح�ص الفنىلأجزاء املعدات واخلطوط مبحطة 

الإنتاج.  
- اإجراء ال�شيانات ال�شاملة طويلة املدى )6�شنوات و 8 �شنوات( لأجهزة اإمداد 

الطاقة فىحالت الطوارئ لأنظمة التحكم ووحدة قيا�س الغازات املباعة.
- تنفيذ حتديث لدوائر التحكم اللكرونىباملحطة والآبار.

- تنفي���ذ العديد من طلبات التعديل الهند�شي���ة والتىقد مت عمل الدرا�شات 
الهند�شية اللزمة لها �شابقاً.

- تنفي���ذ العدي���د من اأعم���ال ال�شيان���ة ملع���دات ال�شلمة والأم���ن ال�شناعى 
ومعايرة معدات تاأمني املعدات من خماطر ال�سغوط العالية.

- تنفي���ذ العدي���د من العملي���ات امل�شاعدة م���ن عمليات رفع مع���دات ثقيلة 
معقدة داخل املحطة وعمليات حلام للمعدات/اخلطوط فىاملحطة.

• اجلدي���ر بالذك���ر اأن ال�رشكة ا�شتطاعت تعظيم الإنت���اج من الآبار التى كانت 
مغلقة حيث �شاهمت هذه الآبار بحوالى 26 مليون قدم مكعب غاز يومياً اإلى 

الإنتاج اليومىلل�رشكة فى�شابقة مل حتدث من قبل .
 )WRFM( مت النته���اء م���ن تطبي���ق من���وذج اإدارة البئر واخل���زان والت�شهي���لت •
متما�شي���اً مع قواعد ال����رشكات العاملية من اأجل تعظي���م الإنتاج ويعد جناح 
تطبي���ق ه���ذا النظ���ام ف���ى ال�رشك���ة منوذجاً يحت���ذى به م���ن جان���ب ال�رشكاء 

الأجانب.
• النتهاء م���ن تقييم التاأثري الت�شغيلىل�شاغط غاز واحد فقط على الإنتاج  
والذى اأدى بدورة اإلىاتخاذ قرار ت�شغيل �شاغط غاز واحد فقط وتقليل الوقود 

امل�شتخدم.
• النته���اء م���ن درا�ش���ة لتاأثري اإع���ادة تدوير ال�شاغ���ط على ال�شاط���ئ من اأجل 

خف�س �شغط الو�شول اإلى ال�شاطئ من 17 اإلى 10 اآبار.
• جارى حالياً اإعادة تقييم املكامن املتفرقة ذات اجلدوى القت�شادية املنخف�شة 
لل�رشكاء ع���ن طريق تعظيم اقت�شاديات الآبار با�شته���داف تطبيق تكنولوجيا 
احلف���ر املت�شع���ب لتقليل ع���دد الآب���ار واإكمال العديد م���ن اخلزان���ات ت�شل لأربع 
اأه���داف فىبئر واحد مع الأكمال الذكى للآبار والعمل جار اي�شا لدرا�شة تقليل 

النفقات عن طريق ا�شتهداف اعلىمعدل من الكفاءة عاملياً.
• النته���اء م���ن الهج���ر املوؤقت ل� 10 اآب���ار فى منطق���ه امتياز ر�شي���د، بالإ�شافة 
للنته���اء من الهج���ر الدائم لبئر كان ميثل خط على الأ�شول فى منطقة امتياز 

غرب الدلتا.
• درا�شة اإجراء �شيانة ملجموعة من الآبار املتوقفة ب�شبب م�شاكل ميكانيكية 
وذلك بدون حفار با�شته���داف تطبيق تكنولوجيا �شيانة الآبار البحرية مبراكب 
خم�ش�ش���ة لإع���ادة هذه الآبار عل���ى الإنتاج ب�شكل اآمن وتكلف���ه اأقل حلني جناح 
حفر الآبار ال�ستك�سافية فىالطبقات العميقة ذات ال�سغوط ودرجات احلرارة 

العالي���ة عن طري���ق حت�شني جوده البيانات ال�شيزميه لع���ام 2021 لو�شع خطة 
ا�شتك�شافات بطبقات ما قبل ع�رش املي�شينيان.

• املحافظ���ة على اأعلى معايري ال�شحة وال�شلم���ة لكل الأن�شطة والعمليات 
املرتبط���ة بال�رشك���ة �شواء التى يت���م تنفيذها بالعامل���ني بال�رشكة اأو من خلل 

املقاولني.
• واإميان���اً م���ن �رشك���ة ر�شيد للب���رول اأنه ميك���ن التغلب على جمي���ع التحديات 
والعوائ���ق التىتتعلق بتحقيق مع���دلت اأداء عالية لل�شلمة وال�شحة املهنية 
 Fleet Visible« وحماية البيئة و�شلمة العمليات فىظل اللتزام املرئى والفعال
Leadership« م���ن الإدارة العلي���ا وم�شارك���ة العاملني مدعوم���ا مبفهوم الفريق 
الواحد » One Team« لتحقيق الهدف �شفر » ل اإ�شابات ول ان�شكابات« تقوم 
�رشك���ة ر�شي���د للبرول بعق���د فعاليات يوم ال�شلم���ة �شنوي���اً فىجميع مواقع 
ال�رشك���ة بادكو ومين���اء اأبوق���ري واملن�شة البحري���ة �شيميان ومن ث���م يعترب هذا 
الي���وم منتدى نلتقىفيه ونت�شارك الأفكار وق�ش�س النجاح واملمار�شات اجليدة 

والتحديات وا�شتك�شاف فر�س التح�شني.
• الب���دء فىاإن�شاء خزان مي���اه جديد ملكافحة احلريق لإتاح���ة اأعمال ال�شيانة 
املتكاملة خلزان مكافحة احلريق احلال�ى، حيث اأنه ل توجد حلول متاحة لتنفيذ 
اأعم���ال ال�شيان���ة اخلا�شة بخزان املي���اه احلالى ملكافحة احلري���ق اأثناء عمليات 
ال�شيان���ة ال�شامل���ة )shutdown( باإدك���و وق���د مت تنفي���ذ الأعم���ال الهند�شي���ة  

و�ش����راء املع�دات اللزم������ة والأعم����ال 
امليكانيكي�������ة والختب����ارات وجميع 
التعدي���لت الربي���ة لبناء خ���زان مياه 
ملكافح���ة احلري���ق ب�شع���ة 3000 مر 
مكع���ب ولربطه ب�شبك���ة مكافحة 
احلريق احلالية وم���ن املتوقع النتهاء 
م���ن هذا امل�رشوع فى الربع الثانى من 

عام 2022.

كمـ� قـ�مت ال�رشكة بـ�إ�صدار جملـة 
دورية الكرتونية لتغطى املو�صوع�ت 
التقنيــة والفنية والأحــداث اله�مة 

فىخمتلف جم�لت ال�رشكة، كم� 
تت�صمــن مو�صوعــ�ت اإثرائيــة 

فىالنواحى الإدارية وامل�لية 
والق�نونيــة وال�صحيــة 

والثق�فية والأمنية.

العنوان : 1 �شارع 294 - املعادى اجلديدة - القاهرة          ت: 25182317 - 25183307 - 27066288
ف : 25180580 - 27066180 �س.ب : 1073 املعادى اجلديدة

 )Egypt Oil & Gas Committee(مت تكرمي �رشكة الربل�س من اللجنة امل�رشية للزيت والغاز الطبيعى
بوزا رة البرول والرثوة املعدنية موؤخراً حل�شولها على املركز الأول فىتنفيذ امل�رشوعات املتداخلة مع 
املحط���ات املنتج���ة ) Brown Field Projects ( ع���ن اأحد اأحدث هذه امل�رشوع���ات وهو تزويد املن�شات 
البحري���ة اخلا�ش���ة ب�رشكة ر�شي���د للبرول بوح���دات الطاقة ال�شم�شي���ة واإحللها م���كان مولدات 
الدي���زل كم�ش���در دائم للطاقة م���ن الطاقة املتجددة والنظيف���ة لت�شغيل الأحم���ال ال�رشورية من 

اأجهزة الت�شال والأمن وال�شلمة واأجهزة تاأمني امللحة البحرية حول املن�شات.
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وف���ى ظل ه���ذه الك���وارث الطبيعي���ة وانكما����ش االقت�ص���اد وتباطئ 
مع���دالت النم���و العاملي���ه قدم قط���اع الب���رول امل�رصى وحت���ت رعاية 
املهند����ش طارق املال وزير الب���رول والرثوة املعدنية ملحمة جديدة من 
االإجن���ازات وامل�رصوعات �ص���هد لها اجلميع والتى انعك�ص���ت ب�ص���ورة 
مبا�رصة على االقت�ص���اد القومى واأثبتت مدى تكامل وتالحم جميع 

قطاعات الكيان البرولى لتحقيق هذه الطفرات .

إيـالب قصة نجاح جديدة
وف���ى ظل كل هذه التحديات تكتب اإيالب ق�ص���ة جن���اح جديدة فى عام 
2021حيث قامت ال�رصكة امل�رصي���ة الإنتاج االألكيل بنزين اإيالب بطفرة 
وا�صح���ة والو�صول اإل���ى اأعلى معدل لالإنتاج على م���دى تاريخ ال�رصكة 
وتنفي���ذ م�رصوع���ات �صوف تغري م���ن �صكل ومكان اإي���الب على اخلريطة 
العاملي���ه الإنتاج االلكيل بنزين اخلطى لت�صبح اأحد دعائم القطاع فى 
�صناعة البروكيماويات امل�رصية والعاملية وذلك بف�صل الدعم الكامل 
وامل�صتم���ر م���ن كل م�صئول���ى القط���اع والتالحم ب���ن العامل���ن واإدارة 

الإ�سكندرية :-  طريق البرتول - وادى القمر - مرغم
تليفون :-  033426001 - 033426002 - 033426003 

 فاك�س : -  033426011 - 033426012

القاهرة  : - 1اأ عمارات النور - طريق الن�رص - مدينة ن�رص   
تليفون  : -   0224140033-0224144949 
فاك�س   : -  24158141     

عـام من الجهـد والعطــاء

EGYPTIAN LINEAR
ALKYL BENZENE CO.

ونحن نودع عام 2021 بجميع أحداثه الكثرية التى نالت مختلف 

املج��االت و القطاع��ات منه��ا الجي��د و املفي��د و منه��ا ما وصل 

إىل ح��د الك��وارث ، فف��ى الوقت ال��ذى بدأ العال��م يتعافى 

م��ن تداعيات وأثار انتش��ار ف��ريوس كورون��ا و بدأت 

ال��دول و الحكوم��ات تس��تعيد قوتها وأنش��طتها 

الصناعي��ه و يح��دث ات��زان اقتص��ادى عاملى إذ 

نفاج��ىء بظه��ور متحور جدي��د للفريوس 

أومايكرون .

ال�رصكة للو�صول اإلى اأعلى معدالت لالإنتاج وحتقيق طفرات م�صتمرة.
 Cutosmized  حيث يتم حالياً االإعداد لطرح مناق�صة لتنفيذ م�رصوع
Revamp لزي���ادة الطاقة االإنتاجية لل�رصكة لت�صل اإلى ما يقرب من 
135000 طن/ �صنوي���اً وذلك بالتعاون مع ال�رصكه �صاحبة الرخ�صه 
حي���ث مت االنتهاء من توقيع جميع االتفاقيات اخلا�صة بامل�رصوع  مع 
�رصكة UOP و مراجعة الت�صميمات الهند�صية االوليه كما مت البدء 
ف���ى تنفيذ م�رصوع Detal Plus لتحويل م���ا يقرب من 70% من منتج 
اإي���الب الثانوى ملنتج رئي�صى )الب( ويتم تنفيذ امل�رصوع بالتعاون مع 

�رصكة برومنت كمقاول عام .
وا�صتكم���االً خلطة التطوير والتحديث قام���ت ال�رصكة بالتعاون مع 
�رصك���ة Cofimco االإيطالية برفع قدرة م���راوح التربيد Air cooler من 
15-20% عن القدره الت�صميمية ، وجارى تطبيق التعديل على باقى 

الوحدات االنتاجية.
وتعم���ل اإيالب على اأن تتوالى االإجنازات عاماً بعد االآخر واأن يكون عام 

2022 اأف�صل وخري ا�صتكمال مل�صرية اأعمال التطوير بال�رصكة .  
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اأرفق طيه قيمة اال�سرتاك                                                                                                 نقدًا / �سيك

باإ�سم »جملة البرتول« 

         اإر�سال فاتورة                                        رجاء اال�سعار باال�ستالم

اال�ستـراك ال�سنوى:   جمهورية م�رش العربية: 80 جنيها م�رشيًا        البالد العربية : 60 دوالرًا اأمريكيًا           البالد االأجنبية : 70  دوالرًا امريكيًا         اأو ما يعادلها .

اال�ستـراكات: الهيئة امل�رشية العامة للبرتول  - �سارع فل�سطني - ال�سطر الرابع   -   املعادى اجلديدة - القاهرة                      ت : 27065985 - 27065959              فاك�ص: 22711699
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