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• اجتمع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى فى الثالث من يناير 2021 مع الدكتور 
م�سطفى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء، واملهند�س �رشيف اإ�سماعيل م�ساعد 
رئي�س اجلمهورية للم�رشوعات القومية واال�س���راتيجية، واملهند�س طارق املال 
وزي���ر البرول وال���روة املعدنية ، ملتابعة م�رشوعات قطاع البرول ، خا�س���ة فى 

جمال زيادة االإنتاج م���ن احلقول املتقادمة 
عملي���ات  وتكثي���ف  والب���رول  للغ���از 
اال�ستك�ساف، وكذلك ا�ستعرا�س موقف 

اأ�سواق البرول العاملية.
وخالل االجتم���اع وجه الرئي�س ال�سي�سى 
بتطوير جهود الدولة لتحقيق اال�ستفادة 
االقت�سادي�����ة املثل����ى ل�م���وارد م�س����ر من 
البرول والغ���از، ف�سالاً عن توف���ر اإمدادات 
اال�سته���الك املحل���ى م���ن جمي���ع اأن���واع 
الطاق���ة وت�سهيل و�سولها اإلى املواطنني 
تكثي���ف  م���ع  ال�سناعي���ة،  والقطاع���ات 
اأن�سط���ة البح���ث وتو�سيع رقع���ة مناطق 

اال�ستك�سافات اجلديدة.
وا�ستعر����س وزير البرول خ���الل االجتماع 
جهود الوزارة لتلبي���ة احتياجات ال�سوق 
املحل���ى م���ن املنتجات البرولي���ة وتقليل 
الفجوة ب���ني االإنت���اج واال�ستهالك، وذلك 
من خالل تطوي���ر منظومة تداول وتخزين 

يحظى قطاع البرتول باهتمام ملحوظ من القيادة السياسية نظرًا لدوره املتميز فى دعم االقتصاد القومى وتعظيم القيمة املضافة 
ويح��رص الرئيس على متابعة كافة املش��روعات املتعلقة بالبرتول والغاز والتعدين وذلك بعقد اجتماعات مس��تمرة ومكثفة مع 
املهن��دس طارق امل��ا وزير البرتول والثروة املعدنية ، كما يحرص الرئيس على عقد لقاءات مع كبار مس��ئوىل الش��ركات العاملية 

التى تعمل فى مصر سواء فى مجال اإلنتاج أو التنفيذ وذلك لإلطاع على موقف تنفيذ املشروعات البرتولية

وتوزي���ع املنتجات البرولي���ة، وكذا التو�سع فى م�رشوع���ات البنية االأ�سا�سية 
ملواكبة منو الطلب على املنتجات البرولية بال�سوق املحلى.

كما تطرق االجتماع اإلى التعاون االإقليمى فى ملف الطاقة وم�ستجدات 
جهود الدولة للتحول اإلى مركز اإقليمى لتداول البرول والغاز .

• وعلى جانب اآخر ، اجتمع الرئي�س مع الدكتور م�سطفى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء، واملهند�س �رشيف 
اإ�سماعيل م�ساعد رئي�س اجلمهورية للم�رشوعات القومية واال�سراتيجية، واملهند�س طارق املال وزير البرول 
والروة املعدنية، وال�سيد حممود �سعراوى وزير التنمية املحلية، واللواء جمدى اأنور رئي�س ال�رشكة الوطنية 
الإن�س���اء وتنمي���ة واإدارة الطرق، واللواء اأ.ح ال�سيد البو�س رئي�س ال�رشك���ة امل�رشية للتعدين واإدارة وا�ستغالل 
املحاج���ر واملالح���ات، حيث تناول االجتماع متابعة جهود تطوير قط���اع املحاجر على م�ستوى اجلمهورية، 

ف�سالاً عن امل�رشوع القومى لتحويل ال�سيارات للعمل بالغاز الطبيعى .
ووج���ه الرئي�س ال�سي�سى بالتطوي���ر املنظم ال�سامل ملنظومة املحاجر على م�ست���وى اجلمهورية وفق اآلية 
مركزي���ة موحدة حتقق احلوكمة، وتر�سى مب���ادئ وا�سحة للعالقة ما بني امل�ستثمرين والدولة بهدف ح�سن 
اإدارة امل���وارد الطبيعية للدولة ، كما وجه ب���اأن ي�سمل التطوير اأي�سااً عملية اإدارة و�سر �ساحنات نقل املواد 

اخلام املحجرية ل�سمان التزامها مبعاير ال�سالمة واالأمان ملنع التلوث، والهدر، واحلوادث املرورية.
وق���د �سه���د االجتماع ا�ستعرا����س حماور تنظي���م منظومة املحاجر، مب���ا فيها املوقف التنفي���ذى لل�رشكة 
امل�رشي���ة للتعدين واإدارة وا�ستغالل املحاجر واملالح���ات، والتى تهدف اإلى حوكمة املنظومة بهدف تعظيم 
اال�ستفادة من موارد الدولة، ال �سيما من خالل اإقامة فروع لل�رشكة فى خمتلف حمافظات اجلمهورية، اإلى 
جان���ب تنفيذ ح����رش كامل لبيانات املحاجر واملالحات، واإن�ساء من�س���ة جغرافية اإلكرونية موحدة لكافة 

حماجر اجلمهورية.
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فييى دوليية تبنى وتعمر برؤية شيياملة  لتأسيييس دولة قوية وتوفيير حياة كريمة 

للمواطن فكانت الشييبكة القومية للطرق ومشييروعات األمن الغذائى و الشييبكة 

القومييية للكهربيياء وتحديييث وتطوييير السييكك الحديدييية ومييرو األنفيياق وغرهييا ميين 

مشييروعات كان إنجازهييا يتطلييب إرادة واعييية وحزم اليلني وسيينوات من العمل الييدؤوب ومن ثم اتخيياذ قرارات مصرييية منها اإلصالح 

االقتصادى الذى جاءت جائحة كورونا لتؤكد أنه كان استشييرافًا واعيًا للمسييتقبل ، وألن الوقود محرك رئيسى لكل األنشطة فكان 

الرئيييس والحكوميية متابعييني جيدين عن كثب لييكل األنشييطة البرولية لدعم التنمييية واالقتصيياد ... وثقة فى قطاع البييرول وإدارة 

الحكومة للمشييروعات القومييية بكفاءة واقتدار وتكامل أطلق الرئيس السيسييى املبادرة القومية إلحالل وتحويل السيييارات للعمل 

بالغاز الطبيعى التى جعلت من مشييروع تحويل السيييارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مشييروعًا قوميًا بما وفرته من زخم وانطالقة 

كبييرة للمشييروع  ، كما تابع الرئيس ورئيييس الحكومة مع وزير البرول والثييروة املعدنية منفردًا ومعه والييوزراء املعنيني باملبادرة عدة 

اجتماعات أثمرت عن دفعات قوية لإلسراع بتنفيذها.

فى هذا امللف تلقى مجلة البرول الضوء على نشيياط تحويل السيييارات للعمل بالغاز فى ظل املبادرة الرئاسييية التى من من املتوقع أن  تحفز 

هذا النشاط ليحقق خالل السنوات الثالث القادمة أكثر مما حققه على مدار تاريخه ، حيث يستهدف املشروع إضافة ٤٠٠ ألف سيارة 

جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كوقود إىل حواىل 33٠ ألف سيارة حاليًا ، كما يهدف ملضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى وفق انتشار 

جغرافى متميز يراعى تحقيق أهداف املبادرة التى تستهدف تحقيق فوائد صحية وبيئية واقتصادية للمواطنني .
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المبادرة الرئاسية نقطة تحول وانطالق
ف����ى يوليو املا�صى وجه الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى احلكومة بت�صميم 
برنام����ج متكامل لتي�صري عملي����ة اإحالل وحتويل ال�صي����ارات املتقادمة اإلى 
الغ����از الطبيعى �صواء الأج����رة اأو املالكى ، وخا�صة ال�صي����ارات التى م�صى 
عل����ى �ص����نعها اأكرث من 20 عاماً، وفى غ�ص����ون �ص����هور قليل����ة دخلت هذه 
املب����ادرة حي����ز التنفيذ الفعلى م����ع بدايات ع����ام 2021  لتعمل على حتقيق 
اأهدافه����ا ف����ى اإدارة وا�ص����تغالل موارد م�����ر الوفرية من الغ����از الطبيعى مبا 
يحقق اأكرب منفعة للمواطن وتخفيف لالأعباء ، خا�صة واأن الغاز الطبيعى 
وقود نظيف غري مكلف للمواطن مقارنة بالبنزين وال�ص����ولر وهو ما يوؤدى 
اإلى الرتقاء باملواطن �صحياً وبيئياً واقت�صادياً وتغري منط احلياة كما ترتقى 
اأي�صاً بو�صائل النقل ، من حيث توفري و�صائل الأمان والراحة ، وهو الأمر الذى 
ي�ص����هم كذلك فى تخفيف العبء على املوازنة العامة للدولة بتخفي�س 
جانب من ا�ص����تهالك املنتجات البرتولي����ة ، وتقدم املبادرة العديد من املزايا 
واحلوافز اخلا�صة والتى تت�صمن توفري مزايا �ريبية للم�صتهلك النهائى، 
بالإ�ص����افة اإل����ى وج����ود برنام����ج متويل����ى بفائدة مي�����رة من خ����الل البنوك 
العامل����ة التابعة للبنك املركزى، وكذا جهاز تنمية امل�روعات ال�ص����غرية، 
اإلى جانب التمتع بحوافز جمركية مل�صنعى املركبات، كنوع من التحفيز 
على الإنتاج، بالإ�صافة اإلى توفري جزء من مقدم ال�صيارة من مقابل تخريد 
ال�صيارات املتقادمة وبالفعل مت اإطالق موقع الكرتونى خا�س للمبادرة وهو

. www.gogreenmasr.com

المع����رض األول لتكنولوجيا تحويل واحالل المركب����ات للعمل بالطاقة 
النظيفة

وم���ن منطل���ق اأهمية املبادرة افتت���ح  الرئي�س فى 4 يناي���ر 2021 املعر�س الأول 
لتكنولوجي���ا حتويل واإحالل املركبات للعمل بالطاقة النظيفة« حيث اأطلع 
على خطط وبرامج ال���وزارات والهيئات احلكومية املختلفة فى اإطار املبادرة 
القومية لإحالل وحتويل ال�ص���يارات للعمل بالغاز الطبيعى، وخا�ص���ة برامج 
التموي���ل والت�ص���هيالت املتع���ددة املتاحة للمواطن���ن، والتعري���ف بجوانب 
املبادرة وعوائدها املالية والقت�صادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية 

اأ�صا�صية متكاملة ملنظومة خدمة ال�صيارات التى تعمل بالغاز. 
اجلن���اح احلكوم���ى  الرئي����س  وتفق���د 
الذى �صم وزارات التجارة وال�صناعًة، 
املالية، الإنتاج احلربي، البرتول والرثوة 
املعدنية ، التنمي���ة املحلية، البيئة، 
اإل���ى  بالإ�ص���افة  النق���ل،  الداخلي���ة، 
العربي���ة  والهيئ���ة  املرك���زى  البن���ك 

للت�صنيع. 
كم���ا تفق���د الرئي����س اأجنح���ة كربى 
واملحلي�������ة  العال�م�ي���ة  ال�ص��������ركات 
املتخ�ص�ص���ة فى ه���ذا املجال، حيث 
اطلع على اأحدث النماذج والطرازات 
للمركب���ات التى تعمل بالغاز اأو تلك 
املعدل���ة، وكذل���ك احلل���ول املتكاملة 
لعملي���ة متوين املركب���ات بالغاز واآخر 

التطورات فى تلك ال�صناعة.
وا�ص���تمع لدور الوزارات امل�صاركة فى 

املبادرة بح�ص���ور الدكتور م�ص���طفى مدبولى رئي�س جمل�س ال���وزراء وعدد من 
وزراء احلكومة وال�ركات املحلية والعاملية املتخ�ص�صة فى هذا املجال. 

الم����ال : لدينا المرونة الكافية لتحقيق أهداف المش����روع القومى لتحويل 
واحالل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

ا�صتعر�س املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية خطة عمل الوزارة 
للتو�ص���ع فى ا�ص���تخدام الغاز الطبيع���ى اأمام الرئي�س خ���الل افتتاح معر�س 
واأكد اأن الوزارة ا�شتعدت جيداً لتنفيذ الربنامج الطموح للتو�شع فى ن�شاط 
حتويل ال�ص���يارات للعم���ل بالغاز الطبيعى ، والذى ي�ص���تهدف اإحالل وحتويل 
400 األ���ف �ش���يارة للعمل بالغاز الطبيعى امل�ش���غوط خالل الف���رة من يناير 
2021 وحت���ى دي�ص���مرب 2023 ت�ص���مل اإح���الل 250 الف �ص���يارة قدمي���ة باأخرى 
حديثة تعمل بالوقود املزدوج )غاز / بنزين(  وحتويل 150 األف �ص���يارة للعمل 
بالغاز الطبيعى ، واأنه من املخطط م�صاعفة عدد حمطات متوين ال�صيارات 
بالغ���از الطبيع���ى احلالية والبالغ���ة 225 حمطة اإلى 3 اأ�ص���عاف حتى نهاية 
الع���ام احلال���ى ، لتواكب الزي���ادة املتوقعة م���ن املواطنن للتحوي���ل والإحالل 
ل�ص���ياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ملا له من مردود اقت�ص���ادى على الدولة 
واملواطنن ، ف�صالً عن احلفاظ على البيئة ، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئا�صية 
للتو�صع فى ا�صتخدام الغاز الطبيعى كوقود فى ال�صيارات ، واأو�صح اأنه من 
امل�ص���تهدف فى نهاية عام 2023 اأن ي�ص���ل اإجمالى عدد ال�ص���يارات العاملة 
بالغ���از كوق���ود اإل���ى حوال���ى 720 األف مركب���ة مت تنفي���ذ 45% خ���الل 27 عاماً 

املا�صية ومن املقرر تنفيذ ن�صبة 55% خالل ثالثة اأعوام .
وا�ص���تعر�س امل���ال تط���ور كمية ال�ص���تهالك املحلى م���ن املنتج���ات البرتولية 
والغ���از الطبيع���ى ، حي���ث اأو�ص���ح زي���ادة كمي���ة ا�ص���تهالك الغ���از الطبيعى  
م���ن 14 ملي���ون ط���ن غ���از ع���ام 2000/1999 اإل���ى 45 ملي���ون طن غ���از فى عام 
2020/2019 ، وم���ن املخطط زيادته اإل���ى 50 مليون طن فى عام 23 مع حتقيق 
الكتفاء الذاتى من البنزين وال�ص���ولر ، كما ا�صتعر�س تطور ا�صتهالك الغاز 
الطبيعى فى القطاعات املختلفة ، واأ�ص���ار اإلى ن�ص���بة ا�ص���تهالك الغاز من 
اإجمالى ال�ص���تهالك الكلى ارتفعت من 38% اإلى 62% وخمطط اأن ترتفع اإلى 
65% ، واأو�ص���ح اأن ن�ص���بة ا�ص���تهالك قطاع الكهرباء من اإجمالى ا�ص���تهالك  
الغ���از الطبيعى خ���الل عام 2020/2019 بلغت 60%  وهى الن�ص���بة الأكرب بن 
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القطاع���ات املختلفة وبن�ص���بة 17% لقطاع البرتوكيماويات والأ�ص���مدة و%6 
للمنازل وال�صيارات و3% للحديد وال�صلب و 5% للبرتول و9% ل�صناعات اأخرى، 
م�ص���رياً اإلى اأن ن�صبة ا�صتهالك الغاز فى املنازل وال�صيارات �صهدت زيادة من 
ن�صبة 3% عام 2000/1999 اإلى 6% عام 2020/2019 وخمطط زيادتها اإلى %7 

عام 2023/2022 .
واأ�صاف اأنه من املخطط تعميم جتربة حتويل ال�صيارات التى تعمل بال�صولر 
للعمل بالغاز امل�شغوط بعد النجاح فى حتويل عدد من �شيارات املينى با�ص 
)نق���ل جماعى( بالقاهرة الكربى للعمل بالغاز مما �ص���يكون ل���ه اأثار اإيجابية 
كب���رية فى تخفي�س ا�ص���تهالك ال�ص���ولر امل�ص���تورد وزيادة ا�ص���تهالك الغاز ، 
الفتاً اإلى اأنه مت اعتماد تكتولوجيا نقل الغاز الطبيعى امل�ش���غوط للمناطق 
البعيدة عن ال�صبكة القومية للغاز الطبيعى من خالل �صيارات خم�ص�صة 
لهذا الن�ش���اط  ، ومن هذه املناطق املن�ش���اآت ال�شياحية بالغردقة وحمافظة 
ال���وادى اجلدي���د و ومدين���ة الط���ور ومنطقة اأب���و زنيمة ال�ص���ناعية مبحافظة 

جنوب �صيناء .

الحافز األخضر 
واأو�ص���حت نيف���ن جام���ع وزيرة التج���ارة وال�ص���ناعة خالل املعر����س اأن جهاز 
تنمية امل�روعات املتو�ص���طة وال�ص���غرية ومتناهية ال�ص���غر �صيتولى متويل 
حتويل 150 األف �ص���يارة للعمل بالغاز الطبيعى خالل 3 �ص���نوات تنتهى فى 
2023 بتكلف���ة حتوي���ل تقدر بنحو 2ر1 مليار جنيه م�ص���رية اإل���ى التفاق على 
حتويل 50 - 75 األف �صيارة �صنوياً بتكلفة ترتاوح بن 400 و600 مليون جنيه.

وح���ول اإح���الل ال�ص���يارات املتقادمة للعم���ل بالغ���از الطبيعى فيم���ا يتعلق 
ب�ص���يارات املالك���ى والتاك�ص���ى وامليكروبا����س، قال���ت اإن املب���ادرة ترتكز على 
لل�ص���يارات  املنتج���ة حملي���اً  ال����ركات  العتم���اد عل���ى  اأولهم���ا  حموري���ن 
والعتم���اد على ال�ص���يارات التى تعمل بالوقود امل���زدوج )بنزين وغاز(، واملحور 
الثانى يت�ص���من التباحث مع ال�ركات العاملية فى توطن ال�ص���ناعة ونقل 

التكنولوجيا والعتماد على ال�صيارات امل�صنعة للعمل بالغاز الطبيعى.
ولفتت اإلى اأن اجمالى عدد ال�ص���يارات امل�ص���تهدف خ���الل املرحلة الأولى من 
املبادرة يبلغ 250 األف �ص���يارة، منها 70 األف �ص���يارة خالل ال�ص���نة الأولى و90 
األفا خالل ال�ص���نة الثانية و90 األفا خالل ال�صنة الثالثة اإلى جانب حتويل 55 

األف �صيارة )تاك�صى ومالكى( و15 األف ميكروبا�س.
واأك���دت الوزي���رة اأن���ه مت التف���اق م���ع 9 �ركات منتج���ة حملياً لال�ص���رتاك فى 
الربنام���ج لتوفري 12 ط���رازاً خمتلفاً من ال�ص���يارات وامليكروبا�س حيث تتوافر 
طرازات لل�ص���يارات املالكى والتاك�ص���ى هذا بالإ�ص���افة الى منح امل�ص���اركن 

عدداً من احلوافز فى اإطار »احلافز الأخ�ر«

حوافز اإلحالل
وم���ن جانب���ه اأك���د الدكت���ور حممد معي���ط وزي���ر املالي���ة اأن املب���ادرة القومية 
لإح���الل ال�ص���يارات للعمل بالغاز ت�ص���هم فى تن�ص���يط ال�ص���ناعة املحلية 
وحت�ص���ن ال�صورة احل�صارية مل�ر وتخفي�س ن�صبة التلوث واإخراج ال�صيارات 

املتهالكة.
واأ�ص���اف اأن املرحلة الأولى للمبادرة �ص���تنطلق ف���ى 7 حمافظات هى القاهرة 
واجليزة والقليوبية وال�ص���كندرية وبور�ص���عيد وال�صوي�س والبحر الأحمر، واأن 
هذا امل�روع له فوائد كثرية وفى مقدمتها ت�ص���غيل م�ص���انع وزيادة مبيعات 
بجان���ب الأث���ر الإيجاب���ى عل���ى حرك���ة ال�ص���يارات وامل���رور وانتعا�س �ص���ناعة 

ال�صيارات وال�صناعات املعتمدة عليها.
واأ�ص���ار اإلى اأنه �ص���يتم منح حوافز ترتاوح بن 45-70 األف جنيه لكل �ص���يارة 

تدخ���ل ف���ى هذه املنظوم���ة ب����رط اأن تكون جممع���ة حملياً وتعم���ل بالغاز 
الطبيع���ى مقاب���ل التخري���د، لفتا الى التن���ازل عن �ريبة القيمة امل�ص���افة 
و�ريب���ة اجل���دوى لل�ص���يارات الت���ى تدخ���ل امل����روع والقيمة على الر�ص���وم 
اجلمركي���ة للمنتج���ات امل�ص���نعة ف���ى اخلارج كم���ا اأن م����ر للتاأم���ن قررت 
تخفي�س 25% من ر�صوم التاأمن على ال�صيارة العاملة بالغاز �صمن املبادرة.

تمويل البنك المركزى للمبادرة 
وخالل كلمة حمافظ البنك املركزى طارق عامر  ، �رح باأنه كم�ص���اركة من 
البن���ك املرك���زى فى املبادرة ، �ص���يتم اإتاحة متوي���ل 15 مليار جني���ه للمرحلة 
الأول���ى عل���ى اأن يكون اإجمال���ى املراحل الث���الث 60 مليار جنيه، واأنه �ص���يتم 
تخفي�س �ص���عر الفائدة على املواطنن خا�ص���ة للنقل التجارى والتاك�ص���ى 
و�ص���تكون ب�صيطة، واأن �ص���عر الفائدة �ص���تكون 3% مقطوعة، و�صي�صتفيد 
منها اأي�ص���اً من يحول �ص���يارته �ص���واء مالكى اأو اأج���رة اأو ميكروبا�س للعمل 

بالوقود املزدوج.

أراٍض لمحطات تموين الغاز بالمحافظات وتعديل المحطات باإلخطار
واأ�ص���ار الل���واء حممود �ص���عراوى وزير التنمي���ة املحلية اإلى اأنه �ص���من مبادرة 
الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى لتحويل املركبات اإلى العمل بالغاز الطبيعى 
ب���دلً م���ن ال�ص���ولر والبنزي���ن، انطل���ق الربنامج القوم���ى لتحويل ال�ص���يارات 
واملركب���ات للعم���ل بالغ���از الطبيعى وبُ���دءَ تطبيق���ه على اأتوبي�ص���ات هيئة 
النق���ل الع���ام بالقاه���رة، واأنه بالتن�ص���يق م���ع 27 حمافظة ، مت توف���ري اأماكن 

لتخريد ال�صيارات واملركبات على م�صاحة تزيد على 8ر1 مليون مرت مربع. 
واأك���د على تكليف املحافظات بتوفري اأرا�ص���ى لإن�ص���اء حمطات متوين بالغاز 
الطبيع���ى عل���ى الط���رق واملح���اور الرئي�ص���ية واملواق���ف وال�ص���احات وتذليل 
املعوق���ات اخلا�ص���ة بت�ص���اريح ه���ذه املحط���ات واإ�ص���دارها، وكذل���ك تعديل 
املحطات القائمة التى ت�ص���مح م�ص���احتها لإ�ص���افة خدمة التموين بالغاز 

الطبيعى مبجرد الإخطار.
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افتت���اح اول محطة لتموين وتحويل الس���يارات للغاز الطبيعى فى 
محافظة جنوب سيناء 

ف���ى ال�ص���اد�س والع�رين م���ن دي�ص���مرب 2021 افتتح وزير الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة يرافق���ه اللواء خالد ف���ودة حمافظ جنوب �ص���يناء اأول حمطة 
لتموين وحتويل ال�ص���يارات للعمل بالغاز الطبيعى فى حمافظة جنوب 
�ص���يناء مبدينة �رم ال�ص���يخ ،وعق���ب الفتتاح اأكد املال اأن ا�ص���رتاتيجية 
ال���وزارة ت�ص���تهدف زي���ادة العتم���اد عل���ى الغ���از الطبيعى كوق���ود  ، فى 
ظل املبادرة الرئا�ش���ية الت���ى اأعطت زخماً كبرياً للن�ش���اط وجعلت منه 

م�روعاً قومياً .
واأو�ص���ح امل���ال اأن���ه ج���ارى العم���ل عل���ى زي���ادة وانت�ص���ار حمط���ات متوين 
ال�صيارات بالغاز الطبيعى فى خمتلف املدن واملحافظات على م�صتوى 
اجلمهوري���ة ، ملواكب���ة خطط التو�ص���ع والزيادة امل�ص���تهدفة ف���ى اأعداد 
ال�ص���يارات املحول���ة ،وحتقي���ق اأه���داف ا�ص���رتاتيجية ال���وزارة ف���ى تطوير 

اخلدمات املقدمة للمواطنن والتي�صري عليهم.
وم���ن جانبه اأ�ص���اد حمافظ جنوب �ص���يناء بجه���ود وزارة الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة �ص���واء فى م�روعات تو�ص���يل الغ���از الطبيع���ى للمنازل مبدن 
املحافظ���ة اأو بتوف���ري احتياج���ات املحافظة م���ن الوقود ، م�ص���رياً اإلى اأن 

افتت���اح املحطة اجلديدة لتموين ال�ص���يارات 
للعمل بالغاز الطبيعى كاأول حمطة فى هذا 

الن�ش���اط احليوى مبدينة �رم ال�ش���يخ �ش���يكون 
له���ا دور اإيجاب���ى ف���ى ت�ص���جيع واإقب���ال اأ�ص���حاب املركبات عل���ى حتويل 
�ص���ياراتهم للعم���ل بالغ���از الطبيعى مما �ص���يكون له مردود اقت�ص���ادى 

عليهم، ف�صالً عن دعم جهود احلفاظ على البيئة .

افتت���اح أح���دث محطة وق���ود متكامل���ة لتموين الس���يارات بالغاز 
الطبيعى والوقود السائل بعد التطوير

كما افتتح وزير الب����رتول والرثوة املعدنية يرافقه اللواء خالد عبد العال 
حماف����ظ القاه����رة فى الثال����ث من يناي����ر 2021 حمطة متوين ال�ص����يارات 
بالغاز الطبيعى التابعة ل�رك����ة كارجا�س بعد اإعادة بناءها وجتديدها 
داخ����ل حمطة ال�ص����تاد التابعة ل�رك����ة التعاون للب����رتول وهو التطوير 
ال����ذى نفذت����ه �رك����ة غ����از م�����ر ، وتق����دم املحط����ة خدم����ات متكاملة 
ال�ص����ائل والغ����از الطبيع����ى  بالوق����ود  التموي����ن  للمواطن����ن تت�ص����من 

وال�صحن الكهربائى . 

هييذه املبادرة وما حوته من عوامل تحفيز تم اإلعالن عنها ، من املتوقع أن 
تحدث قفزة كبرة فى أعداد املسييتفيدين من هذا النشيياط يقول عنها 

املهنييدس طارق املال أنها تاريخية وقياسييية تحقق فى ثالث سيينوات 
أكثيير ممييا حققييه النشيياط منذ إنطالقييه عييام 1995 سييواء على فى 

اعداد السيييارات املحولة أو املحطات الجديدة التى يجرى التوسع فى 
إنشييائها ملواكبة اإلقبييال من املواطنني على إحالل وتحويل السيييارات 

العاملة بالغاز ضمن املبادرة القومية ، ومع نهاية عام 2٠2٠ واسييتقبال 
العييام الجديييد نجحييت الييوزارة فييى ترجميية الخطييط املوضوعة إىل 

خطييوات فعلييية علييى األرض لزيييادة عييدد املحطييات ، حيث تييم افتتاح 
محطتني جديدتني فى القاهرة وشييرم الشيييخ وتم توقيع عقود إنشيياء 

محطات جديدة تصل إىل 2٤ محطة .
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وف���ى اإطار املب���ادرة القومية �ص���هد املهند�س طارق املال ف���ى 6 يناير 2021 
توقي���ع عقود ت�ص���ليم �ركتى غازت���ك وكارجا�س 24 قطع���ة اأر�س تابعة 
لل�ركة الوطنية لإن�ص���اء وتنمي���ة واإدارة الطرق » �ص���ل اأوت« التى تقدم 
خدم���ات متوين الوق���ود على الطرق ، وياأتى هذا التوقيع كمرحلة اأولى بن 
اجلانب���ن فى اإطار جهود الإ�راع بتنفيذ املبادرة الرئا�ص���ية للتو�ص���ع فى 

امل�روع القومى لزيادة ا�صتخدام الغاز الطبيعى كوقود فى ال�صيارات.
واأك���د امل���ال اأن هذا التوقيع ياأت���ى فى اإطار التن�ص���يق الكامل بن اجلانبن 
وا�ص���تمراراً لتقدمي اخلدمات املتميزة التى جنحت �صل اأوت فى تر�صيخها 
كعالم���ة جتارية فى اأذهان املواطنن ، م�ص���رياً اإل���ى اأن تقدمي خدمات الغاز 
الطبيع���ى كوقود من متوي���ن وحتويل دعم قوى خلطط قط���اع البرتول فى 
م�ص���اعفة حمط���ات التموي���ن بالغ���از وتوف���ريه للمواطنن وزي���ادة اأعداد 
امل�ص���تفيدين منه ومن الأنظم���ة التى وفرتها املب���ادرة لراغبى التحويل ، 
وتواج���د الغ���از الطبيعى كوقود رئي�ص���ى �ص���من منظومة توف���ري وتداول 

الوقود مب�ر .

وعقب الفتتاح اأو�صح املال اأن الت�صارع فى تطوير ون�ر حمطات الوقود 
املتكامل���ة الت���ى تق���دم خدم���ات ع�رية مل يك���ن ليتحقق اإل بف�ص���ل 
الإ�ص���الح القت�ص���ادى والذى ت�صمن ت�ص���حيح ال�ص���عر الذى وفر املوارد 
لتحقي���ق ذلك واأظهر قيم���ة الغاز الطبيعى كوقود لل�ش���يارات �ش���من 
منظوم���ة متوين ال�ص���يارات ملا يحققه من فوائد للدول���ة بزيادة العتماد 
عل���ى الغاز الطبيعى املتوافر حملياً ويدعم زيادة ا�ص���تثمارات ال�ركات 
املقدمة للن�ش���اط ويحقق الوفر لقائد  ال�ش���يارة ،  م�ش���دداً على الدعم 
والزخ���م ال���ذى اأحدثت���ه املبادرة الرئا�ص���ية لزي���ادة عدد امل�ص���تفيدين من 
خدمة التموي���ن بالغاز الطبيعى كوقود ، واأن تلك املبادرة تتكامل فيها 
وزارات الدول���ة وك���ذا املحافظ���ن لتحقي���ق اأهدافه���ا من خالل تن�ص���يق 
وتعاون م�ش���تمر بني اجلميع فى ظل القناع���ة واالإميان الكامل مبا حتققه 
املب���ادرة من عوائ���د للدول���ة واملواطن امل�ص���تفيد الأول م���ن كافة اجلهود 

املقدمة فى املبادرة مادياً و�صحياً وبيئياً.

واأ�ص���اف اأن هناك برام���ج عمل جارى تنفيذها ت�ص���تهدف ن�ر حمطات 
جدي���دة ومراك���ز حتوي���ل ال�ص���يارات للعم���ل بالغ���از الطبيع���ى واإع���ادة 
تاأهي���ل وجتدي���د املحطات القائم���ة خالل الفرتة القادمة ف���ى العديد من 
املحافظ���ات وامل���دن واملجمع���ات العمراني���ة اجلدي���دة و�ص���بكة الط���رق 
القومي���ة ، هذا بالإ�ص���افة اإلى درا�ص���ة موقف حمطات متوين ال�ص���يارات 
بالبنزين وال�ص���ولر القائمة املوؤهلة من الناحية الفنية لأن ت�ص���اف لها 
خدمة متوين ال�ص���يارات بالغاز الطبيعى �ص���واء التابعة لقطاع البرتول 
اأو القط���اع اخلا����س ملواجهة الطل���ب املتزايد على ه���ذه اخلدمة فى اإطار 
اللت���زام ال�ص���ارم باملعاي���ري وا�ص���رتاطات الأم���ن ال�ص���ناعى وال�ص���المة 
وال�ص���حة املهني���ة ، لت�ص���بح ه���ذه املحط���ات حمطات متوي���ن منوذجية 
متكاملة تلبى احتياجات املواطنن �ص���واء من الغاز الطبيعى اأو الوقود 

ال�صائل اأو �صحن ال�صيارات بالكهرباء.

واأ�ص���اف اأن ه���ذا التوقيع ياأت���ى كبداية ملزيد 
م���ن التع���اون ف���ى انت�ص���ار املحط���ات وتعميم 

اخلدمة على م�ص���توى اجلمهورية وتقدمي خدمات 
ح�صارية للمواطنن .

م���ن جانب���ه اأ�ص���اد اللواء جم���دى اأن���ور رئي�س ال�رك���ة الوطنية لن�ص���اء 
وتنمية واإدارة الطرق بالدعم املقدم من قطاع البرتول لت�ص���بح �صل اأوت 
كياناً ناجحاً اإلى جانب الكيانات العاملة فى ال�صوق تتكامل فى تقدمي 
اخلدم���ات وتناف�س على تق���دمي خدمات متمي���زة للمواطنن واأن انت�ص���ار 
حمطات الغاز الطبيعى على الطرق التابعة لل�ركة يخدم مرتادى تلك 
الط���رق ويوؤمن امل�ص���افرين عليها ، كما ي�ص���هم فى تنفيذ ا�ص���رتاتيجية 
الدول���ة ف���ى تعظيم ال�ص���تفادة من هذه اخلدم���ة احل�ص���ارية، واأكد على 
اللت���زام بتق���دمي ال�رك���ة كاف���ة الت�ص���هيالت الالزمة ل�ركت���ى غازتك 

وكارجا�س لالإ�راع باإن�صاء املحطات .
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محطة العاشر من رمضان
عل���ى طري���ق القاهرة بلبي�س ال�ص���حراوى ت�ص���توقفك لفت���ة كبرية ملحطة 
التموين بالغاز الطبيعى مقامة على حوالى 2000 مرت مربع تخربك بقدرتك 
على ال�ص���تفادة م���ن خدمة الغ���از الطبيعى كوق���ود وك���ذا اإمكانية حتويل 
�ص���يارتك للعمل بالغاز وكذا �ص���يانة ال�ص���يارة واإجراء اختبار لأ�ص���طوانات 
الغ���از ، فاملحطة املعروفة بن م�ص���تخدمى الغاز الطبيعى مبحطة العا�ر 
تق���دم تل���ك اخلدمات منذ ع���ام 2001 ول اأدل على �ص���هرتها ومتي���ز خدماتها 
م���ن تعبري اأحمد ماهر من الزقازيق ويعمل �ص���ائق بيجو على خط بلبي�س - 
القاهرة اأنها �ص���ند لنا ومتثل هى وحمطة متوين الغاز الطبيعى باملدينة رئة 

مهمة لنا على الطريق لتموين �ص���ياراتنا ، م�ص���رياً اإلى اأن���ه ومن قبله والده 
من امل�ص���تفيدين م���ن املحطة اإذا اقتنع والده قبل 18 عاماً م�ص���ت بتحويل 
البيج���و ال���ذى ميلك���ه للعمل بالغ���از الطبيعى واتخ���ذ ق���راره بالفعل وقام 
برتكي���ب الأ�ص���طوانة ومن���ذ اأن تولى اأحم���د القيادة مكان والده وهو ي�ص���عر 
مب���دى ح�ص���افة قرار اأبيه فعل���ى حد قوله » م���ا نوفره نالقيه« ، م�ص���رياً اإلى 
اأن الوف���ر الذى يالحظه وخا�ش���ة فى ظل املقارنة احلالية بني اأ�ش���عار الوقود 
ال�ص���ائل والغ���از الطبيعى يجعله �ص���عيداً باأنه���م من اأوائ���ل الذين تنبهوا 

لال�صتفادة بخدمة الغاز الطبيعى كوقود .

علييى مييدى أكثر من 25 عامييًا يقدم قطيياع البرول املصييرى خدمة حضارية للسييوق وهييى الغاز الطبيعييى كوقود 
للسيييارات بمزاييياه البيئييية واالقتصادييية للدوليية واملواطن وأطلييق كيانني كبرييين يعمالن بتكامييل فى تنفيذ 

خطط تعظيم هذا النشيياط ويتنافسان فى تقديم مزايا متنوعة لزيادة عدد املستفيدين منه ، كما فتح الباب 
أمييام القطاع الخاص مبكرًا للمشيياركة بقييوة وفاعلية مسييتهدفًا تطوير الخدمة باسييتمرار وكذا زيادة 

عدد العمالء ... ومن داخل محطتني يقدمان خدمة التموين والتحويل تابعتني لشركتى املصرية الدولية 
لتكنولوجيييا الغيياز » غازتييك« وشييركة الغاز الطبيعى للسيييارات »كارجيياس« أجرت مجليية البرول 

جولة ميدانية تابعت فيها عن كثب مدى زيادة الوعى لدى السائقني سواء حائزى السيارات األجرة 
أو السيييارات املالكييى – منهييم أصحاب سيييارات حديثيية« وقناعتهييم بالغاز الطبيعييى كوقود فى 

السيييارات وما يحققه من مزايا، كما ناقشييتا عددًا من العاملني بالشركتني حول هذا النشاط 
فييى ظل مييا يحظى بييه من زخييم فى ظييل املبييادرة الرئاسييية لزيادة عييدد املسييتفيدين خالل 

السنوات الثالث القادمة وكذا املميزات التى يقدمها قطاع البرول للتحويل .
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المواطنون يتحدثون
اأمام خرطوم ال�ص���حن للدي�ص���بن�ر الثالث باملحطة وقف ر�ص���ا ح�ص���ن 
�ص���ائق م���ن اأبوحم���اد �رقية مي���ون �ص���يارته الفان بالغ���از وتوجهن���ا اإليه 
لن�ص���األه فبادرنا هو قائالً » لو انتم جاين ت�ص���األونى عن الغاز زى ما قالى 
الرج���ل اللى بيم���ون .. اأحب اأقولكم اإن عيلتنا �ص���واقن وعندنا الفان دى 
واتنن ميكروبا�س و�ص���غالن بالغاز زى الفل و�ص���حبها حلو على الطريق 
وبا�صوق براحتى زيه زى البنزين والفرق م�س كبري ولو حبيتوا حت�صبوها اأنا 
بام�ص���ى حوال���ى 170 كيلو ب� 50 جنيه غاز يعنى م����س اأقل من 100 جنيه 

وفر«.
ويتفق معهما عمرو عبداحلكيم �صائق ميكروبا�س من نوى – مركز �صبن 
القناط���ر قليوبية والذى قام بتحويل �ص���يارته امليكروبا�س للعمل بالغاز 
�ص���هر 7 املا�ص���ى مقتدياً باإخوته الثالثة الذين �صبقوه و�صجعوه، م�صرياً 
لأن التحويل كان » و�س خري على« على حد قوله فهو يعمل على تو�صيل 
دورة عمالية حالياً ويحقق وفراً مقارنة با�ص���تخدام الوقود ال�صائل وعلى 

حد تعبريه اأي�صاً » من �صاعة ما حولت بقيت اأروح بفلو�س«.
واتف���ق ال�ص���ائقون الثالث���ة عل���ى اأن م���ا ي���رتدد ح���ول م�ص���اكل الغ���از فى 
ال�ص���يارات �صببه ترك اأ�ص���حاب امللك » اأ�صحاب ال�ص���يارات« �صياراتهم 
»للكوم�ص���يوجنية » ال�ص���ائق الأج���ري وبع�ص���هم مهم���ل حت���ى ل���و كان 
يق���ود �ص���يارة تعمل بالبنزي���ن الغالى ومن اأحدث طراز ن فاأ�ص���حاب امللك 
النظيف���ن على حد قوله���م يعرفون كيف ي�ص���ريون حمركهم وكان ن�س 
التعبري الذى قالوه » �صاحب امللك بيعرف يطبطب على عربيته وبيعرف 

لوازمها واللى بيحافظ على العربية هيحافظ غاز اأو بنزين اأو �صولر«.

اخترُت الغاز
وداخ���ل �ص���يارة في���ات حديث���ة مت���ون اأم���ام الدي�ص���بن�ر الثان���ى يجل����س 
عبدالرحم���ن حممد من املعادى �ص���اب فى بداية العق���د الثالث من عمره 
و�ص���األناه كيف اتخذ قرار التحوي���ل للعمل بالغاز الطبيعى برغم حداثة 
ال�ص���يارة وكانت اإجابته بب�ص���اطة هذه ال�ص���يارة م�ص���در رزق لن���ا لأداء ما 
نرغبه من م�ص���اوير خلدمة اأ�صغالنا ومنذ �صهر ون�صف فقط اتخذنا قرار 
التحويل فى عملية مل ت�ص���تغرق اأكرث من 5 �ص���اعات ومت كل �صئ مبحطة 
قريبة ملقر العمل فى املعادى واأجروا فى ح�صور ومتابعة كاملة منا جتارب 
الت�ص���غيل ونح���ن الآن م�ص���تفيدون م���ن الوفر ال���ذى ل يقل عن الن�ص���ف 
وال���ذى �ص���عرنا به على م���دار ال�ص���هور الثالثة املا�ص���ية ، و�ص���اركه الراأى 
ال�ص���يد زكريا والذى حول �ص���يارته احلديثة منذ �صهر فقط للعمل بالغاز 

الطبيع���ى حيث اأقنعه اأحد زمالئه لتحويلها بع���د اأن كان يردد لكل من 
يفاحت���ه فى الأم���ر » هو اأنا ها�ص���غلها اأج���رة .. هى على قد امل�ص���وارين«، 
ولكنه �ص���األنا » هو انت بت�ص���تغلوا فى البرتول زى ما بتقولوا« فاأجبناه 
بنع���م فق���ال »طيب ليه م����س بتزودوا املحط���ات فالنا����س تطمن وحتول« 
فاأجبن���اه بالفعل �ص���يتم ت�ص���ييد 325 حمطة بنهاية ع���ام 2021 وبذلك 
يوف���ر قطاع البرتول هذه املحطات اإلى جان���ب املحطات القائمة فيكون 
هن���اك 550 حمط���ة منت����رة عل���ى م�ص���توى اجلمهورية فابت�ص���م وقال
 »ده وا�صح اإنه هتخلوا النا�س حتول .. حتول فابت�صمنا اأي�صاً واأجبناه« دور 
وزارة البرتول توفري اإمدادات وقود م�ص���تقرة لل�صوق خلدمة املواطنن وهذا 
يتحقق حالياً للعام الرابع على التوالى ودورها اأي�ص���اً اأن تعدد لك بدائل 
الوقود ومزايا كل منها وبالتالى اأنت من تختار، فابت�صم وهو يلوح مودعاً 
وقال »واأنا اخرتت الغاز«، و�صاألناه » هل �صتو�صى به« فاأجاب » بالطبع .. 

ب�س زى ما قلت لكم ... زيادة املحطات هت�صجع النا�س قوى«.

زيادة قدرة محطة غاز السالم
وداخ���ل مكت���ب اإدارة املحطة التقينا امل�رف الع���ام على حمطات غازتك 
بالقاهرة م�ص���طفى عبدال�ص���الم الذى اأ�صار اإلى اأن املحطة ت�صهد حالياً 
تطوي���راً بزي���ادة ع���دد خراطيم ال�ص���حن بها فاملحط���ة التى كان���ت تبيع 
حوال���ى 4 اآلف مرت مكعب كمتو�ص���ط يومى فى ال�ص���ابق اأ�ص���بحت الآن 
تبيع حوالى 15 األف مرت مكعب وبها ت�ص���هيالت جديدة ت�صاف ا�صتغاللً 
لإمكانياته���ا متكنه���ا من رفع كفاءته���ا التموينية اإل���ى حوالى 1800 مرت 
مكعب غاز طبيعى فى ال�ص���اعة ، واأ�ص���اف اأنه نظ���راً حليوية املكان الذى 
ت�ص���غله املحطة فاإنها ت�ص���م مركز حتويل وكذا مركز اختبار اأ�صطوانات 
، ولف���ت م�ص���طفى اإل���ى التنامى ال���ذى ي�ص���هده الإقبال عل���ى التحويل ، 
واأرج���ع ذل���ك اأحمد �ص���عيد مدي���ر املبيعات ب�رك���ة غازتك للت�ص���هيالت 
والمتيازات التى تقدمها الدولة، م�ص���رياً اإلى اأنه من الالفت لالنتباه زيادة 
عدد ال�صيارات احلديثة التى تاأتى للتحويل عرب مراكز التحويل والتى تعد 
كموؤ�ر متميز على زيادة الوعى باأهمية امل�روع لدى فئة مهمة تدح�س 
بتوجهها ل�ص���تخدام الغ���از الطبيعى كوقود ما يرتدد م���ن عدم جاذبيته 
لل�صيارات املالكى وتخوفات اأ�صحاب ال�صيارات على م�صاحة احلقائب اأو 
ما �صابه ، ومن جانبه اأ�صار �ريف ح�صن مدير عام التحويل اإلى اأن قائدى 
ال�ص���يارات اأ�ص���بحوا اأكرث وعياً واأنهم ل يناق�ص���ون التحويل الآن بقدر ما 
يناق�ص���ون معامالت الأم���ان واختب���ارات الفح�س وال�ص���المة ونحن نقوم 
بتجميع ت�ش���اوؤالتهم ودرا�ش���تها والرد عليها وبالفع���ل مت ن�ر عدة نقاط 
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بع���دد من املحط���ات لالإجابة على ال�صتف�ص���ارات ، كما نحر����س على اأن 
تكون الكوادر العاملة اأكرث اإملاماً ووعياً بالرد على ا�صتف�ص���ارات العمالء ، 
واأ�ص���ار املهند�س اأحمد اأبو العز مدير اإدارة الت�صويق ب�ركة غازتك اإلى اأن 
هناك عدة اأنظمة ل�ص���داد قيمة حتويل ال�ص���يارة للعمل بالغاز الطبيعى 
للتي�ص���ري عل���ى املواطن ال���ذى ميكنه يذهب اإل���ى التعاقد بكل �ص���هولة ، 
ويقدم �ص���ورة بطاقة ورخ�صة �صاريتان ويوقع العقد بنظام ال�صداد الذى 
يختاره وخالل 4 �صاعات يح�صل املواطن على �صيارته، وهى تعمل بالغاز 

الطبيعى.

محطة كارجاس بألماظة نشاط مستمر وتاريخ عريق
وداخل حمطة التموين ومركز التحويل الرئي�صى ل�ركة الغاز الطبيعى 
فى ال�شيارات  »كارجا�ص« باأملاظة فى م�ر اجلديدة  التى تعد اأول حمطة 
متوي���ن فعلي���ة للجمهور ب���داأت ن�ص���اطها ع���ام 1995، التقين���ا املهند�س 
حمم���د ح�ص���ن النيل مدي���ر ع���ام التحويل ال���ذى اأك���د لنا اأنه عل���ى مدار 
اأك���رث م���ن 25 عام���اً منذ بدايات م����روع حتويل ال�ص���يارات للعم���ل بالغاز 
الطبيع���ى مل ن�ص���عر مبثل هذا التوج���ه ول تلك احليوية فهذه ال�ص���ناعة 
�ص���قان متكامالن الوعى حمركات ال�ص���يارات املتداولة الآن منا�صبة جداً 
للتعامل مع الغاز الطبيعى وبالتالى لي�س هناك داعى للقلق ب�صاأن تاأثري 
الغاز على العمر الفرتا�ص���ى ملحرك ال�صيارة، م�صرياً اإلى اأن عوامل الأمان 
التى يوفرها م�روع حتويل ال�صيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود منذ 
اإنطالقه �صواء بالن�صبة لالأ�صطوانات امل�صتخدمة اأو اأطقم التحويل مل 
يحد عنها اأبداً ملتزماً بتطويرها با�ص���تمرار وفق املوا�ص���فات القيا�ص���ية 
املقررة فى هذا املجال عاملياً وحملياً ، ون�صح حممد ح�صن املقدمن على 
حتويل �صياراتهم ب�رورة اللتزام باإجراء ال�صيانات الدورية فى مواعيدها 
واللتزام باإ�ص���افة نوع الزيت املو�ص���ى به فى الكتالوج اخلا�س بال�ص���يارة، 
واإ�ص���افة مي���اه الرتبيد املخ�ص�ص���ة لذلك وعدم ا�ص���تخدام مي���اه ال�رب 
العادية التى حتتوى على الأمالح، بالإ�ص���افة اإل���ى اللتزام بقواعد القيادة 
الآمنة، معقباً اأن التطورات املتالحقة فى هذه ال�صناعة العاملية جعلت 

الغاز مكافئاً فى الحرتاق لأعلى اأنواع البنزين.
واأ�ص���اف اأن كافة اأنواع ال�ص���يارات التى تعمل بالبنزين ميكن حتويلها اإلى 
غ���از طبيعى ول يقت�ر الأمر على �ص���يارات بعينها اأو ال�ص���يارات القدمية 
دون احلديث���ة كم���ا كان ي���رتدد، واأن ال�ص���يارات نقل الب�ص���ائع واملينى با�س 
التى تعمل بال�صولر، �صيتم حتويلها اإلى العمل بالغاز الطبيعى فقط، ، 

م�صرياً اإلى اأن ذلك �صيحقق وفراً كبرياً لأ�صحابها.

حول وأنت مطمئن
اأعم���ال التموين والتحوي���ل داخل حمطة كارجا�س ت�ص���هد اإقبالً كبرياً فهى 
تتو�ص���ط العدي���د من الط���رق احليوي���ة بالقاهرة الك���ربى ، واأو�ص���ح مدير عام 
التحوي���ل اأن���ه من���ذ اأن ب���داأت كارجا�س فى تق���دمي خدماتها بال�ص���وق امل�رى 
حر�صت على اإر�صاء معايري الأمن وال�صالمة  و ال�صحة املهنية كحجر الزاوية 
لهذا القطاع احليوى الذى مي�س املواطنن فى حياتهم اليومية كما حر�ص���ت 
عل���ى بناء كوادر فنية عالية ومدربة على كافة اأعمال حتويل ومتوين و�ص���يانة 
ال�ص���يارات للعمل بالغ���از الطبيعى واأ�ص���طحبنا فى جولة مبرك���ز التحويل 
امللح���ق باملحطة والتقينا هناك باملهند�س اأحمد حمدى مدير عام م�ص���اعد 
التحويل وامل�رف اأحمد �رف اللذين اأو�ص���حا لنا اأمام جم�صم م�صئ وعلى 
اإح���دى ال�ص���يارات الت���ى يتم حتويله���ا عملية حتويل ال�ص���يارة واأك���دا على اأن 
دورهم���ا لي�س فق���ط اإجراء عملية التحوي���ل واإمنا جتربة ال�ص���يارة مع العميل 
عل���ى الطريق واختبار ت�ص���غيلها بالغ���از ومتابعته واأ�ص���ار الأحم���دان اإلى اأن 
العمالء اأ�صبح لديهم وعى زائد بل اأ�صبح مو�صوع التحويل قرار ولي�س زيارة 
مبعنى اأن العميل ياأتى الآن ولديه القرار بالتحويل بال تردد واأن التخوفات التى 
كان تطرح اأ�صبحت اأقل فعلى حد و�صف �رف » 25 عاماً تزايدت فيها اأعداد 
ال�صيارات ر�ص���خت كثرياً من القواعد ال�صليمة حول التحويل كما دح�صت 

الكثري من املخاوف وال�صائعات.
واأو�ص���ح الأحم���دان اأن دورهم���ا يب���داأ بفح�س ال�ص���يارة للتاأكد من �ص���الحية 
املح���رك للعم���ل بالغ���از ثم حتديد نظ���ام التحويل و�ص���عة الأ�ص���طوانة وفقاً 
لرغبة العميل ثم يتجه العميل للتعاقد ثم يتم البدء فى اإجراءات التحويل 
برتكيب طقم التحويل وتثبيت اأ�ص���طوانة الغاز وتركيب جميع الو�صالت ثم 
اختبار ت�ص���غيل ال�صيارة بالغاز الطبيعى بح�ص���ور العميل على الطريق ثم 
التغي���ري بن النظامن » الوقود املزدوج – بنزين/غاز طبيعى«، واأ�ص���افا اأن كل 
�ص���يارة لها اإجراءاتها واأن اخلربات التى اكت�ص���بها العاملون والتطور الرقمى 
م���ن خالل ا�ص���تخدام الكمبيوتر فى برام���ج التحويل وكذل���ك زيادة معدلت 
الأمان فى منتجات التحويل التى يتم توفريها وفقاً للموا�صفات القيا�صية.  

اختبار األسطونات له قواعد 
م���ن داخ���ل مركز التحويل التابع ملحط���ة غازتك – ال�ص���الم التقينا عبدالرازق 
جودة امل�رف الفنى على اإدارة التحويل الذى اأ�ص���ار اإلى اأن منظومة التحويل 

بال�ص���يارة الآن اأ�ص���بحت اأف�ص���ل واأكرث اأماناً وعمليات التحويل 
اأ�ص���بحت اأك���رث �رع���ة وتابعن���ا مع���ه وفريق���ه م���ن الفني���ن 

املدرب���ن جي���داً عملي���ات حتوي���ل �ص���يارات حديث���ة للعمل 
بالغ���از الطبيعى ، ثم انتقلنا اإلى مرك���ز فح�س واختبار 

الأ�ص���طوانات باملحطة ، حيث اأو�ص���ح لنا نظري خليل 
فنى اختبار الأ�صطوانات عملية فح�س الأ�صطوانة 

واملوا�ص���فات  لال�ص���رتاطات  وفق���اً  تت���م  واأنه���ا 
القيا�ص���ية امل�ري���ة والت���ى تت�ص���من عدد من 

املوا�ص���فات الدولي���ة املتبع���ة ، ف�ص���اًل ع���ن 
معايرة الأجهزة امل�صتخدمة فى القيا�صات 

دورياً من خالل الهيئات املعتمدة ، بالإ�ص���افة 
اإلى اإجراء ال�صيانة الالزمة ملعدات الختبار. 

اأجرى التحقيق : طه جمعة
ت�سـويــر : عـــالء مو�ســى



• ل�ص���تخدام الغاز الطبيعى فى ال�صيارة مزايا عدة يح�صل عليها 
�ص���احب ال�ص���يارة الذى اتخذ قرار التحويل للغاز و ميكن اإجمالها 

فى توفري – �صهولة – امان – جودة ونظافة.
• 50% توفري فى تكلفة التموين ل�صاحب ال�صيارة .

• 3-6 �صهور فرتة ا�صرتداد تكلفة التحويل .
• 2 -4 �صاعة زمن حتويل ال�صيارة للغاز .

• املرونة .. ت�ص���غيل ال�ص���يارة بنظام الوق���ود املزدوج 
غاز/ بنزين والتغيري بينهما ب�صغطة زر .

• داع���م للمح���رك .. اأنظمة التحوي���ل احلديثة 
ترف���ع كف���اءة املح���رك ف���ى الت�ص���غيل بالغ���از 

للو�صول لأداء مثالى .
• حتمل لل�ص���دمات .. اأ�صطوانة الغاز بال�صيارة 
ال�ص���غط  لتحم���ل  املخ�ص���و�س  ال�ص���لب  م���ن 

والت�صادمات العنيفة .
• اأم���ان كامل .. موا�ص���ري الغاز بال�ص���يارة من ال�ص���لب 
اخلال���ى من اللحام���ات لتتحمل ال�ش���غوط ومتنع ت�ريب 

الغاز .
• احتياطات لالأمان .. مزود ب�صمامات امان ملنع ت�رب الغاز او 

تدفقه وت�ريف ال�صغط الزائد .
• ج���ودة وفوائ���د بيئي���ة .. 86% انخفا�س فى انبعاثات اأول اأك�ص���يد 

الكربون مقارنة بالبنزين .. وخف�س انبعاثات ثانى اأك�صيد الكربون .

إحصائيات دولية .. أكثر من 28 مليون س���يارة تس���تخدم 
الغاز الطبيعى 

أنشييطة  متابعيية  فييى  املتخصييص    NVG Global موقييع  رصييد   
املركبات املسييتخدمة للغيياز الطبيعى كوقود تنامى عييدد املركبات 
املستخدمة للغاز الطبيعى كوقود متوقعًا ازدهار هذا النشاط عارضَا 

تلك اإلحصائيات:

اإح�سائيات العام حتى نهاية دي�سمرب 2019
• عدد ال�صيارات العاملة بالغاز الطبيعى : 28540819�صيارة .

• عدد حمطات التموين بالغاز الطبيعى : 33383 حمطة .

 htp://www.ngvglobal.org/ngv-statistics : امل�سدر
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• التاأكد اأن ال�ص���يارة قد مت حتويلها من اإحدى اجلهات املعتمدة وذلك عن 
طريق الطالع على �ص���هادة املن�صاأ، ودفرت ال�ص���يانة، واملخال�صة، وكارت 

ال�صحن، اأو اأمر �صغل موجه اإلى مركز الختبار من اجلهة املعتمدة.
• جتهيز الأ�صطوانة لالختبار.
• تفريغ الأ�صطوانة من الغاز.

• فح�س ال�ص���طح اخلارج���ى بعد تنظيفه للتاأكد من ع���دم وجود نقر اأو 
تاآكل اأو �ص���داأ بج�ص���م الأ�ص���طوانة اأو تطبي���ق اأو انتف���اخ اأو تفحم اأو اأى 
عي���وب اأخرى، وفى حالة وج���ود عيب من العيوب ال�ص���ابقة يتم الرجوع 
لتحديد مدى �صالحية ال�ص���طوانة طبًقا ملوا�صفة الت�صنيع والفح�س 

اخلا�صة بالأ�صطوانة اأو املوا�صفات املعتمدة .
• وزن الأ�ص���طوانة: وفى حالة ما اإذا كان وزن الأ�ص���طوانة اأقل من 95% من 

الوزن املطبوع على الأ�صطوانة تُرف�س.
• يتم فح�س القالووظ الداخلى لالأ�صطوانة للتاأكد من �صالمته وخلوه 

من اأى ت�صوهات وكذلك فح�س قالووظ البلف.
 ISO/FDIS 11439 :اختبار الأ�ص���طوانات امل�ص���نعة طبقاً للموا�ص���فة •
يت���م من خ���الل عم���ل اختب���ار هيدرو�ص���تاتيكى ،اأم���ا بالن�ص���بة لختبار 
الأ�ص���طوانات امل�ص���نعة طبًق���ا للموا�ص���فة النيوزيالندي���ة واملوا�ص���فة 
الأ�ص���رتالية AS 2030 - 1- 1999 فيت���م م���ن خ���الل عمل اختبار ال�ص���غط 
الهيدروليكى  ، وفيما يخ�س الأ�ص���طوانات امل�ص���نعة طبًقا للموا�صفة 
ومقارنته���ا   Ultrasonic جه���از  بوا�ص���طة  الختب���ار  عم���ل  يت���م   ASMI

بال�صماكة الواردة بدليل ال�صتخدام اخلا�س بها.

• جتفي���ف الأ�ص���طوانة: وذل���ك م���ن خ���الل رف���ع الأ�ص���طوانة م���ن جه���از 
ال�ص���غط وو�ص���عها على جهاز التجفيف وتركيب الو�ص���الت اخلا�ص���ة 
بجهاز التجفيف ثم ال�ص���غط على مفتاح بداية الت�ص���غيل لتبداأ دورة 

التجفيف التى ت�صتغرق 6 دقائق.
• ملعاجل���ة الأ�ص���طوانة م���ن ال�ص���داأ، بدهان ج�ص���مها بالكام���ل باللون 

الأبي�س.
• يتم طبع تاريخ الختبار على الأ�صطوانة بوا�صطة الأقالم اخلا�صة بذلك.

• جتميع الأ�ص���طوانة بال�ص���يارة من خالل تركيب بلف الأ�صطوانة بوا�صطة 
مفت���اح خم�ص����س لذلك، وتُرك���ب بال�ص���يارة، ثم يت���م �ص���حنها بالغاز بعد 
النتهاء من تو�ص���يلها بال�ص���يارة. ثم يتم الك�صف على البلف ملالحظة اأى 

تهريب، ثم يتم اإ�صدار �صهادة بالختبار.

ف���ى حال���ة ع���دم �ص���الحية الأ�ص���طوانة يتم 
تخريده���ا ع���ن طريق عمل فتحة بج�ص���م 

�ص���م   5  × �ص���م   5 الأ�ص���طوانة حوال���ى 
ل  بحي���ث  الأ�ص���طوانة  عن���ق  وقط���ع 

ت�صلح لال�صتخدام مرة اأخرى وذلك 
طبقاً للموا�صفات املتبعة، ويتم 
بذل���ك  �ص���هادة موثق���ة  اإ�ص���دار 
ويت���م الحتف���اظ ب�ص���ورة منه���ا 

وت�صلم �صورة للعميل.

عدد املحطات الدولة

1284 اإيطاليا

849 اأملانيا

192 جمهورية الت�سيك

188 ال�سويد

177 هولندا

158 النم�سا

150 �سوي�رسا

119 بلجيكا

116 بلغاريا

92 فرن�سا

62 اأ�سبانيا

عدد املحطات عدد ال�سيارات العاملة
بالغاز الطبيعى

القارة

20275 20473673 اآ�سيا واملحيط الهادى

5194 2062621 اأوروبا

1856 224500 اأمريكا ال�سمالية

5848 5484676 اأمريكة الالتينية

210 295349 اأفريقيا

عدد حمطات التموين بالغاز الطبيعى فى قارة اأوروبا
موقف ا�صتخدام الغاز الطبيعى كوقود لل�صيارات 

على م�صتوى القارات
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تفق���د املهند�س ط���ارق املال وزير الب���رول والرثوة املعدنية ف���ى الثالثني من 
دي�ش���مرب 2020 اأعمال الت�ش���غيل التجريبى ملجمع اإنت���اج البنزين عالى 
الأوكت���ان ب�رشك���ة اأ�ضي���وط لتكري���ر الب���رول �ضم���ن امل�رشوع���ات احليوية 
لتاأم���ن اإمدادات الوقود ملحافظات الوج���ه القبلى والتى تت�ضمن كذلك 
م����رشوع اإنتاج ال�ضولر با�ضتثمارات كلي���ة للم�رشوعن تبلغ حوالى ٤ر٣ 

مليار دولر. 
وخ���الل اجلولة اأك���د املال اأن م�رشوع جمم���ع اإنتاج البنزين عال���ى الأوكتان  
ي�شهد حالي���اً اأعمال الت�شغيل التجريبى وفق اخلطط والربامج الزمنية 
املح���ددة لتنفيذه ، م�ضيداً مبا حتقق فى امل�رشوع من اإجناز قيا�ضى بف�ضل 
دع���م الدول���ة واحلكومة والتع���اون والتن�ضيق امل�ضتمر م���ع اللواء ع�ضام 
�شع���د حماف���ظ اأ�ضيوط وذل���ك على الرغم م���ن حتديات جائح���ة كورونا، 
والت���ى تفوق���ت عليه���ا اجله���ود الدوؤوب���ة ف���ى تنفي���ذ الأعمال م���ن خالل 
�رشكت���ى اإنبى كمق���اول عام و�رشك���ة بروجت ال���ذراع التنفيذية لقطاع 

الب���رول وكذلك �رشكة اأ�ضيوط للتكري���ر وتكاتف وتعاون اجلميع والعمل 
ب���روح الفري���ق الواحد لتوف���ر كافة ما يل���زم لإجراء اختب���ارات الت�ضغيل 
وال�ضح���ة  وال�ضالم���ة  الأم���ن  اإج���راءات  التجريب���ى للمجم���ع بتطبي���ق 
املهني���ة وكذل���ك ال�ضواب���ط الحرازي���ة للوقاي���ة م���ن فرو����س كورون���ا. 
واأو�ض���ح املال اأن جممع اإنتاج البنزين عالى الأوكتان با�ضتثماراته البالغة 
٤٥0 ملي���ون دولر يوف���ر اإنتاجاً يق���در بحوالى ٨00 األف ط���ن بنزين �ضنوياً 
با�ضتغ���الل النافت���ا املنتجة من م�ضف���اة تكرير اأ�ضيوط ، م�ض���راً اإلى  اأن 
هذه الكمي���ات كان يتم ا�ضترادها من اخلارج للوفاء باحتياجات ال�ضوق 

وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحرى لل�ضعيد.
واأ�ضار املال اإلى اأن املنطقة البرولية باأ�ضيوط ت�ضهد اأي�ضاً حالياً اإن�ضاء 
جمم����ع ال�ض����ولر اجلدي����د ل�رشكة اأ�ضي����وط الوطني����ة لت�ضني����ع البرول 
»اأنوب����ك« با�ضتثمارات حوالى ٩ر2 ملي����ار دولر لإنتاج حوالى ٨ر2 مليون 
ط����ن من ال�ض����ولر ذى املوا�ضف����ات الأوروبية بالإ�ضافة اإل����ى ٤00األف طن 

 ق��ام املهن��دس طارق املال وزير الب��رتول والثروة املعدنية بجواالت تفقدية لعدد من األنش��طة البرتولية املختلفة، وذل��ك فى إطار املتابعة 

املس��تمرة لس��ر العملي��ة اإلنتاجي��ة ومتابعة موق��ف تنفيذ املش��روعات الجديدة والتأك��د من مدى الت��زام العاملني بتطبي��ق اإلجراءات 

اإلحرتازية للوقاية من فروس كورونا دون التأثر على العملية اإلنتاجية، وشملت تلك الزيارات مشروعات التكرير الجديدة بمحافظة 

أسيوط والورش املركزية لتصنيع املعدات بالقطامية التابعة لشركة برتوجت

»مجلة البرتول« قامت بتغطية هذه الجواالت فى التقرير التاىل :

1٤ - البرتول - يناير - فرباير  2021



م����ن النافتا امل�ضتخدمة فى اإنتاج البنزين عالى الأوكتان و100 األف طن 
بوتاج����از بالإ�ضاف����ة اإلى ٣00 األف طن من الفح����م و ٦٦ األف طن كربيت،  
وه����و م����ا يو�ض����ح اأي�ض����اً جناح قط����اع الب����رول ف����ى تنفي����ذ ا�ضراتيجية 
الدول����ة فى تعظيم املوارد وحتقيق الكتفاء الذاتى والتوجه نحو تنمية 
ال�ضعي����د وزي����ادة ال�ضتثمار من خالل خطة عم����ل وا�ضحة يتم العمل 
م����ن خاللها على حتقي����ق الكتفاء الذاتى من البنزي����ن وال�ضولر بحلول 

عام 202٣.

ال�صعيد وتنميته حمل اهتمام كامل من الرئي�س واحلكومة 
واأكد الوزير على اأن اأهالينا مبحافظات الوجه القبلى حمل اهتمام كامل 
م���ن الرئي����س ال�ضي�ض���ى واحلكوم���ة واأن م�رشوعات تنمي���ة ال�ضعيد ذات 
اأولوي���ة فى خطط العمل ، واأنه بالإ�ضاف���ة مل�رشوعات تاأمن الحتياجات 
م���ن املنتجات البرولية هناك خطة بالتع���اون مع املحافظن لزيادة عدد 
حمط���ات متوي���ن ال�ضي���ارات بالغ���از الطبيع���ى كوق���ود ، اإلى جان���ب زيادة 

امل�ضتفيدين من امل�رشوع القومى لتو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل.

 اجتماع اللجنة اجلغرافية ملنطقة جنوب ال�صعيد البرتولية 
وخ����الل اجلولة راأ�س املهند�س طارق امل����ال وزير البرول والرثوة املعدنية اأعمال 
اجتماع اللجنة اجلغرافية ملنطقة جنوب ال�ضعيد بح�ضور روؤ�ضاء وممثلى 
�����رشكات اأ�ضي����وط وم�رش والتع����اون للب����رول والأنابي����ب والني����ل وبروجا�س 
وبروجت واإنبى وا�ضتعر�س الجتماع  اإجراءات رفع كفاءة وتطوير املنطقة 
اجلغرافي����ة وذل����ك فى اإطار العم����ل اجلارى لتطوير املناط����ق اجلغرافية على 
م�ضت����وى اجلمهورية ورفع كفاءته����ا لتعمل كل م�رشوعاته����ا وفق املعاير 
العاملي����ة وحتقق التوافق البيئى وتطب����ق الت�ضغيل الآمن والتحول الرقمى 
ف����ى اإدارة الأن�ضط����ة، و�ضدد على اأهمية زيادة الوع����ى خالل املرحلة احلالية 
بت�ضدي����د تطبي����ق الإج����راءات الحرازية �ض����د فرو�س كورون����ا حفاظاً على 
العامل����ن واأ�رشهم ، و�رشورة اللتزام املطل����ق بتطبيق الإجراءات املقررة من 
الدولة والوزارة فى ه����ذا ال�ضدد، وا�ضتخدام التوجيه امل�ضتمر داخل كافة 
املن�ضاآت بكيفية احلف����اظ على �ضالمتهم داخل اأماكن العمل وخارجها، 
واأهمي����ة اللت����زام باإج����راءات الوقاي����ة وارت����داء الكمامات الطبي����ة الواقية 

جلميع العاملن واملتواجدين حفاظاً على ال�ضحة العامة.

وفى الس��ادس والعش��رين من ديس��مرب 2020، قام وزير البرتول 

والث��روة املعدنية بتفقد س��ر العمل بال��ورش املركزية لتصنيع 

املع��دات اإلس��تاتيكية بالقطامي��ة التابع��ة لش��ركة برتوجت، 

حي��ث أك��د عل��ى أن اس��رتاتيجية وزارة الب��رتول ت��وىل أهمي��ة 

متزاي��دة لتعمي��ق وتوط��ني التصني��ع املحل��ى للمع��دات واملهمات 

البرتولي��ة الالزمة ألنش��طة الب��رتول والغاز ملا يمثل��ه من عنصر 

أمان ويزيد م��ن القدرة على االعتماد محلي��ًا على تصنيع املعدات 

البرتولي��ة فضاًل عن تقليل االس��تراد وترش��يد النق��د األجنبى ، 

باإلضاف��ة إىل دورها اله��ام فى تنفيذ املش��روعات البرتولية وفقًا 

للخطط والربامج الزمنية املحددة .  

وخ����الل الزي�����ارة ا�ضتمع وزي����ر البت�����رول وم�رافق����وه اإلى عر�س م����ن املهند�س 
ولي����د لطف����ى رئي�س �رشك����ة بروج����ت، اأو�ضح خالل����ه اأن ال�رشك����ة متتلك ٦ 
ور�س ت�ضني���ع حملى للمعدات ال�ضتاتيكية داخ���ل م�رش منها ور�ضة حتت 
الإن�ض���اء مبدين���ة العلمن ، كم���ا متتلك ور�ضتن خارج م����رش بدولتى العراق 
و�ضلطن���ة عم���ان ، وم�ضنعى تغليف املوا�ضر الربي���ة والبحرية مبحافظتى 
بور�ضعيد وال�ضوي�س ، بالإ�ضافة اإلى ياردين للت�ضنيع البحرى بالأ�ضكندرية 
وبخلي���ج ال�ضوي�س، واأ�ضار اإلى اأن ور�س الت�ضنيع املحلى ت�ضم ٣200 معدة 
ا�ضتاتيكي���ة ت�ضمل اأوعي���ة ال�ضغط واأبراج التقط���ر واملفاعالت ومبادلت 

حرارية ومربدات هوائية واأفران وحزم العمليات واملعاجلة .
وتق���وم �رشكة بروج���ت بتنفيذ خطة لزي���ادة الطاق���ة الإنتاجية ملواكبة 
احتياج���ات قطاع الب���رول مع الإلتزام باملوا�ضف���ات القيا�ضية العاملية ، 

وكذلك توفر اأكرب قدر من احتياجات العمالء فى ال�ضوق املحلى ، وتنفيذ 
برامج لتطوير ورفع كفاءة الكوادر الب�رشية وال�ضتغالل الأمثل للمعدات 
والأدوات الإنتاجية احلالية وتطويرها با�ضتخدام التكنولوجيات احلديثة، 
حي���ث مت توقيع اتفاقيات تعاون مع ����رشكات عاملية متخ�ض�ضة لت�ضنيع 
املعدات التخ�ض�ضية لأول مرة مب�رش ، وكذلك تاأهيل ور�س ال�رشكة لتنفيذ 
اأعم���ال الت�ضنيع مبحط���ة ال�ضبعة النووية ، ومن املتوق���ع اأن يبلغ حجم 
اأعمال الت�ضنيع امل�ضند لل�رشك���ة واملتوقع خالل الثالث �ضنوات القادمة 

حوالى 2٥ األف طن من الهياكل املعدنية ، و٣٣ األف طن من املعدات .

�صكر وتقدير للعاملني ببرتوجت
وف���ى نهاي���ة اجلولة وجه امل���ال التحية وال�ضكر للعامل���ن بال�رشكة على 
اجلهد املب���ذول وجناحهم فى تنفيذ ما ي�ضند لهم من اأعمال �ضواء تنفذ 
امل�رشوع���ات البرولي���ة اأو امل�ضاهمة فى تنفيذ امل�رشوع���ات القومية التى 
تنفذه���ا الدول���ة باأعلى معاير اجلودة وهى ما جعل���ت �رشكة بروجت فى 
م�ض���اف ����رشكات املقاولت الك���ربى ، وطالبهم ببذل مزي���د من اجلهد مع 
الإلت���زام التام بكاف���ة الإجراءات الحرازية للوقاية م���ن الإ�ضابة بفرو�س 

كورونا للحفاظ عليهم وعلى اأ�رشهم . 

ت�صوير : اأحمد كوار�صى
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عام من التحديات واإلنجازات اس��تطاعت خالله وزارة البرتول والثروة املعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق 

ل��وال ع��زم الرجال والعمل على أس��س ونهج علمى وعملى متكام��ل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيت��ات وحجم األعمال، 

فعل��ى الرغ��م م��ن تحديات جائح��ة كورون��ا التى فرضت نفس��ها عل��ى العالم كل��ه إال أن مص��ر بفضل خططه��ا اإلصالحية 

االقتصادية والتنموية واالجتماعية وتكاملها مدعومة باالس��تقرار السياسى واالقتصادى ، استطاعت أن تكون من الدول 

القالئ��ل الت��ى حققت نموًا اقتصاديًا، ومن جانبه حقق قطاع البرتول نتائج أعمال متميزة فى مجاالت صناعة البرتول والتعدين 

يالرغ��م م��ن تحديات كورونا مع الت��زام كامل بتطبيق كافة اش��رتاطات الس��المة والصحة املهنية واإلج��راءات االحرتازية 

لفريوس كورونا لحماية العاملني والحفاظ على املنش��آت واملعدات وضمان اس��تدامة العم��ل واإلنتاج، هذه النجاحات أكدت 

صالبة وقوة اإلصالحات ومرونة اسرتاتيجية وخطط العمل البرتوىل. 
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حظ���ى عام 2020 بدعم رئا�صى متوا�صل ومتابعة واعية ملعدالت العمل 
واالإجن���از بخطط قط���اع البرتول وم�رشوعات���ه الطموح ، وحر����س الرئي�س 
عبدالفت���اح ال�صي�ص���ى عل���ى عق���د اجتماع���ات ع���دة عل���ى م���دار العام 
م���ع الدكتور م�ص���طفى مدبولى رئي�س جمل����س ال���وزراء واملهند�س طارق 
املال وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة �صواء بح�صور روؤ�ص���اء �رشكات البرتول 
العاملي���ة العامل���ة فى م����رش اأو ملناق�ص���ة خطط وا�صرتاتيجي���ات العمل 
البرتول���ى والوق���وف عل���ى تنفي���ذ اخلط���ط وامل�رشوع���ات اجلاري���ة وحتقيق 
اأه���داف وزارة الب���رتول والرثوة املعدني���ة ، كما حظى القط���اع بافتتاحات 
وزي���ارات ميداني���ة رئا�صية ، حي���ث افتتح الرئي�س عبدالفت���اح ال�صي�صى 
فعالي���ات موؤمت���ر ومعر����س م����رش الدول���ى للب���رتول » اإيجب����س 2020 » فى 
دورته الرابعة ، وم����رشوع تو�صعات �رشكة االأ�صكندرية الوطنية للتكرير 
والبرتوكيماوي���ات » اأنرب���ك«، وم����رشوع م�صف���اة امل�رشي���ة للتكري���ر ف���ى 
منطق���ة م�صطرد بالقاهرة الكربى ، كما �صه���د انتهاء اأعمال حفر نفق 

ال�صهي���د اأحمد حمدى2 الذى �صاركت فى تنفيذه �رشكة برتوجت �صمن 
م�رشوع اأنف���اق ربط �صبه جزيرة �صيناء فى اإطار م�صاهمة قطاع البرتول 

فى تنفيذ امل�رشوعات القومية .
وعل���ى امل�صتوى احلكومى جاءت املتابعة والدع���م املتوا�صل من رئي�س 
جمل�س الوزراء الدكتور م�صطفى مدبولى ملا يجرى من جهود فى قطاع 
الب���رتول والغ���از والتعدين وتق���دمي الدع���م امل�صتمر لتذلي���ل التحديات 
ومعاون���ة القطاع على زيادة جذب اال�صتثم���ارات وتعظيم م�صاهمته 
فى التنمية واالنطالق اإلى اآفاق اأرحب ،  فقد بداأ العام باإ�صدار الالئحة 
التنفيذي���ة اجلدي���دة لقانون الرثوة املعدنية رق���م 145 ل�صنة 2019 بعد 
تعديل���ه ، كما �صهد العام متابعة م�صتم���رة من رئي�س جمل�س الوزراء 
لبح���ث ملفات عم���ل الوزارة والوق���وف على تنفيذ امل�رشوع���ات اجلارية 
كم���ا تفق���د ت�صهي���الت ميناء احلم���راء البرتول���ى التخ�ص�ص���ى مبدينة 

العلمني اجلديدة .

بل���غ اإجمالى االإنتاج من الرثوة البرتولي���ة خالل عام 2020 اأكرث من 76 
ملي���ون طن مكافئ )حوال���ى 6ر29 مليون طن زيت خ���ام ومتكثفات، 
وحوال���ى 3ر45 ملي���ون ط���ن غاز طبيع���ى ، و 2ر1 مليون ط���ن بوتاجاز( 
وذل���ك بخ���الف البوتاج���از املنت���ج م���ن م�صاف���ى التكري���ر وال�رشكات 

اال�صتثمارية .
وم���ن اجلدير بالذكر اأن م�رش جنحت فى دعم مكانتها كالعب رئي�صى فى 
قطاع الغاز خالل ال�صنوات ال�صت املا�صية من خالل تنفيذ 29 م�رشوعاً 
با�صتثم���ارات 437 ملي���ار جني���ه مم���ا �صاهم فى تب���واأ م�رش املرك���ز الثالث 
ع�رش عاملي���اً والثانى اأفريقياً واخلام�س على م�صت���وى ال�رشق االأو�صط فى 

اإنت���اج الغاز الطبيعى، فم���ع بدء تنفيذ ا�صرتاتيجي���ة الطاقة املتكاملة 
وامل�صتدام���ة حت���ى ع���ام 2035 التى اأقره���ا املجل�س االأعل���ى للطاقة عام 
2016، كان مع���دل النم���و فى قط���اع الغ���از بال�صالب ونتيج���ة للجهود 

حدث حتول لي�صبح النمو اإيجابياً بن�صبة %25 .
• بلغ متو�صط اإنتاج م�رش اليومى من الزيت اخلام واملتكثفات والبوتاجاز 

حوالى 638 األف طن .
• يبل���غ االإنتاج احلالى من الغ���از الطبيعى حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب 
يومي���اً وهو ما يكفى لتغطي���ة اال�صتهالك املحلى والت�صدير ، مع العلم 

باأن القدرة االإنتاجية تبلغ 2ر7 مليار قدم مكعب يومياً .
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ا�صتمراراً جلهود وزارة البرتول والرثوة املعدنية لزيادة وتعزيز موارد م�رش من 
الب���رتول والغاز ورفع معدالت االإنتاج  من خالل حتقيق اكت�صافات جديدة 

ت�صيف لالقت�صاد امل�رشى ، مت خالل عام 2020 :
• توقي���ع 22 اتفاقي���ة للبح���ث ع���ن الب���رتول والغ���از م���ع ����رشكات عاملية 
بح���د اأدن���ى لال�صتثمارات حوال���ى 6ر1 ملي���ار دوالر و باإجمالى منح توقيع 
139 ملي���ون دوالر حلف���ر 74 بئراً ، وج���ارى اتخاذ االإج���راءات الالزمة الإ�صدار 

12 اتفاقي���ة اأخ���رى بحد اأدنى لال�صتثم���ار حوالى 8ر1 ملي���ار دوالر ، ومنح 
توقي���ع 89 ملي���ون دوالر حلفر 33 بئ���راً ، وات�صمت االتفاقي���ات وال�رشاكات 
اجلدي���دة بج���ذب ا�صتثم���ارات ل����رشكات  عاملي���ة عمالق���ة مث���ل اأك�صون 
موبيل و�صيفرون للعمل فى م�رش فى مناطق جديدة بالبحرين املتو�صط 

واالأحمر .
• حتقي���ق 62 ك�صف���اً للبرتول والغ���از )47 زيت خام + 15 غ���از( بال�صحراء 

الغربية وال�رشقية وخليج ال�صوي�س ودلتا النيل والبحر املتو�صط.
• توقيع12عق���د تنمي���ة بال�صح���راء الغربية ودلتا الني���ل باإجمالى منح 

توقيع حوالى 5ر6 مليون دوالر.
• االنته���اء م���ن تد�ص���ني واإط���الق بواب���ة م����رش لال�صتك�ص���اف واالإنت���اج  
للت�صوي���ق للمناط���ق البرتولية عاملي���اً ، حيث جرى التنفي���ذ بوترية عمل 

�رشيعة ، وهو ما يتما�صى مع اجتاه الدولة لدعم التحول الرقمى .
• مت توقيع اتفاقية بني قطاع البرتول و�رشكة �صلمربجري العاملية الإجراء 
م�ص���ح �صيزم���ى متقدم يت���م تنفي���ذه الأول مرة ف���ى م�رش الإع���ادة تقييم 
املوارد البرتولي���ة فى منطقة خليج ال�صوي�س لزي���ادة احتياطيات واإنتاج 
الزي���ت اخلام وق���د مت االإنتهاء من اأعم���ال امل�صح ال�صيزم���ى مل�صاحة 345 
ك���م2 مبناطق �رشكة برتول خلي���ج ال�صوي�س )جابك���و( ، وكذلك االإنتهاء 
م���ن امل�ص���ح ال�صيزم���ى ل�رشكة نبت���ون مل�صاح���ة 100 ك���م2 با�صتخدام 
تكنولوجيا النودز احلديث���ة ، ويتم حالياً معاجلة البيانات امل�صجلة كما 
يت���م اأي�ص���اً التخطيط للمرحل���ة الثالثة م���ن امل����رشوع لتغطية حو�س 
خليج ال�صوي����س  بهذه النوعية من البيانات لالإ�رشاع  بعمليات البحث 

واال�صتك�صاف وتقليل خماطرها . 

االستهالك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
مت حتقي����ق اال�صتق����رار الكامل لل�صوق املحل����ى للعام الرابع عل����ى التوالى، 
حي����ث مت تغطي����ة كافة احتياج����ات املواطنني وقطاع����ات الدولة املختلفة 
م����ن املنتجات البرتولية والغ����از الطبيعى ، وبلغ اإجمال����ى ما مت ا�صتهالكه 
3ر71 ملي����ون ط����ن مكاف����ئ مقاب����ل 5ر75 ملي����ون ط����ن مكاف����ئ ف����ى العام 
ال�صاب����ق بانخفا�س ن�صبته 9ر5% ، وذلك يرجع اإلى قرارات تطبيق الربنامج 
االإ�صالحى لهيكل ت�صعري املنتجات البرتولية واإزالة الت�صوهات ال�صعرية  
واالإ�����رشاع ف����ى م�رشوع����ات تو�صي����ل الغ����از الطبيعى للمن����ازل ليحل حمل 

البوتاجاز وكذلك التو�صع فى ا�صتخدام الغاز كوقود لل�صيارات .
• بل���غ اإجمال���ى ا�صته����الك املنتج����ات البرتولي�ة خالل الع���ام حوالى 26 
مليون طن  مقابل  9ر29  مليون طن فى العام ال�صابق بانخفا�س ن�صبته 

حوالى %13 .
• بل���غ اال�صته���الك املحل���ى م���ن الغ���از الطبيع���ى خ���الل الع���ام حوالى 
2ر45 ملي���ون ط���ن مقاب���ل 6ر45 مليون طن بانخفا����س ن�صبته 1% ، وميثل 

ا�صته���الك قط���اع الكهرب���اء حوالى 4ر60% وقط���اع ال�صناع���ة 23% من 
اإجمالى ا�صتهالك الغاز.

االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
تهدف �صيا�صة الوزارة اإلى االرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني 
لتوف���ري املنتج���ات البرتولي���ة والغ���از لتحقيق ه���دف و�صوله���ا اإلى كافة 
امل�صتهلك���ني فى جميع اأنح���اء اجلمهورية فى �صهول���ة وي�رش، وفى هذا 

ال�صدد فقد مت خالل عام 2020 :
• زي���ادة عدد حمط���ات متوين وخدم���ة ال�صيارات اجلدي���دة واملنافذ التى مت 
ت�صغيلها خالل الع���ام بواقع 115 حمطة لي�صل اإجمالى عدد املحطات 

على م�صتوى اجلمهورية اإلى 3780 حمطة ومنفذاً. 
• بل���غ ع���دد مراكز توزي���ع اأ�صطوانات البوتاج���از الت���ى مت اإ�صافتها خالل 
العام 32 مركزاً جديداً على م�صتوى اجلمهورية لي�صل عددها اإلى 3078 

مركزاً.
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توصيل الغاز للمنازل
• متا�صي���اً م���ع �صيا�صة الدول���ة لتحقي���ق العدالة االجتماعي���ة خا�صة 
للمحافظ���ات واملناطق االأك���رث احتياجاً وتخفيف الع���بء عن املواطنني 
فى احل�ص���ول على ا�صطوان���ة البوتاجاز وعن املوازن���ة العامة للدولة فى 
ا�صترياد البوتاجاز فقد مت التو�صع فى ا�صتخدام الغاز الطبيعى بديالً عن 
البوتاج���از ، حي���ث مت تو�صيل الغاز الأكرث من ملي���ون وحدة �صكنية خالل 
الع���ام  ، لريتفع عدد الوح���دات امل�صتفيدة من هذه اخلدمة احل�صارية اإلى 
حوال���ى 7ر11 مليون وحدة �صكنية عل���ى م�صتوى حمافظات اجلمهورية 
من���ذ بدء �لن�ص���اط وحتى نهاية �لع���ام ، كما مت تو�صيل �لغ���از �إلى 1528 

م�صتهلكاً جتارياً ، و 47 م�صنعاً . 
• االإعالن عن بدء خطوات التنفيذ الأول م�رشوع لتو�صيل الغاز الطبيعى 
اإل���ى حمافظة ال���وادى اجلدي���د با�صتخ���دام تكنولوجيا الغ���از الطبيعى 
�مل�صغ���وط متهيد�ً لإطالق تل���ك �خلدمة �حل�صارية لأول م���رة باملحافظة ، 

حي���ث مت توقي���ع بروتوكول التعاون اخلا�س بامل����رشوع بني حمافظة الوادى 
اجلديد و�رشكة اإيجا�س و�رشكة طاقة عربية املنفذة للم�رشوع.

التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود 
ت�صع���ى وز�رة �لب���رول جاه���دة فى �لتو�صع ف���ى ن�صاط حتوي���ل �ل�صيار�ت 
للعم���ل بالغ���از الطبيع���ى ف���ى تنفي���ذ املب���ادرة الرئا�صي���ة للتو�ص���ع فى 
ا�صتخ���دام الغ���از الطبيع���ى كوق���ود ف���ى ال�صي���ارات م���ن خ���الل الربامج 
الطم���وح الإح���الل ال�صيارات القدمي���ة وحتويل ال�صي���ارات للعمل بالوقود 
امل���زدوج » غ���از/ بنزين« ، حيث مت خالل العام حتويل حوالى 38 األف �صيارة 
للعمل بالغاز الطبيعى لي�صل اإجمالى عدد ال�صيارات املحولة منذ بدء 

�لن�صاط وحتى �لآن 6ر335 األف �صيارة .

مشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز
مت تنفي���ذ وا�صتكم���ال 5 م�رشوع���ات ك���ربى لتنمية حقول الزي���ت والغاز ، 
باالإ�صاف���ة اإل���ى و�صع 201  بئر زيت خام وغ���از جديدة على االإنتاج )11 بئر 
غاز ،190 بئر زيت خام ( وبلغ اإجمالى معدالت اإنتاج الغاز االأولية امل�صافة 
م���ن امل�رشوع���ات واالآب���ار التنموي���ة اجلديدة واآب���ار الغاز الت���ى مت اإ�صالحها 
حوال���ى 5ر1ملي���ار قدم مكع���ب غاز يومي���اً و5ر32 األف برمي���ل متكثفات 

يومياً وحوالى 160األف برميل زيت يومياً ، ومن اأهم هذه امل�رشوعات : 
م�رشوعات اإنتاج وتنمية حقول الغاز

• ا�صتكم���ال م����رشوع تنمية املرحل���ة التا�صعة-ب بحق���ول غرب الدلتا 
باملي���اه العميق���ة الإنت���اج حوالى 435 ملي���ون قدم مكعب غ���از و3ر9 اآالف 
برمي���ل متكثفات يومياً با�صتثم���ارات حوالى 775 مليون دوالر حلفر وربط 
8 �آب���ار با�صتخد�م �خلطوط �لبحرية وت�صهيالت �ملعاجلة �خلا�صة ب�رشكة 
الربل����س وقد مت و�صع 3 اآبار عل���ى االإنتاج باإجمالى حوالى 155 مليون قدم 

مكعب غاز  و 8ر1 األف برميل متكثفات يومياً .
• ا�صتكمال م�رشوع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر املتو�صط 
باإن�ص���اء الت�صهيالت الالزمة ال�صتيع���اب حوالى 385 مليون قدم مكعب 
غ���از يومياً من خ���الل حفر )4( اآب���ار با�صتثمارات حوال���ى 363 مليون دوالر 
وقد مت االنتهاء من دخول االآبار على االإنتاج ، حيث مت و�صع بئرين مبعدالت 
اإنت���اج حوال���ى 225 مليون قدم مكع���ب غاز و 7ر1 األ���ف برميل متكثفات 

يومياً .
• تنمي���ة حق���ل القطامي���ة بالبحر املتو�ص���ط  بهدف اإنت���اج كميات من 

الغ���از الطبيعى تقدر بحوالى 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خالل 
اإع���ادة دخ���ول حق���ل القطامي���ة واإكماله وتركي���ب خط بح���رى قطر 14 
بو�ص���ة بطول 44 كم مب�صتمالته لنقل اإنتاج احلقل اإلى ت�صهيالت حابى 
البحري���ة بامتياز �رشكة الفرعوني���ة ، وبلغت ا�صتثمارات امل�رشوع حوالى 

124 مليون دوالر .
• ا�صتكمال تنمية حقول �صمال االإ�صكندرية وغرب دلتا النيل )املرحلة 
الثالث���ة - حقل ريفني ( بالبحر املتو�صط ويهدف امل�رشوع اإلى اإنتاج 850 
ملي���ون ق���دم مكعب غاز يومي���اً باالإ�صافة اإلى 24 األ���ف برميل متكثفات 
يومي���اً من خالل حفر 8 اآب���ار بحرية جديدة، با�صتثم���ارات حوالى 6 مليار 

دوالر.
• كم���ا مت و�ص���ع 11 بئ���ر غ���از جديدة على االإنت���اج من مناط���ق دلتا النيل 
وال�صح���راء الغربي���ة لعدة ����رشكات منها بدرالدي���ن والو�صطانى وخالدة 
وبرتوب���ل، خ���الل الفرتة م���ن يناير اإل���ى اأكتوب���ر2020 مبعدالت اإنت���اج اأولية 

حوالى 206 مليون قدم مكعب يومياً و5 اآالف برميل متكثفات يومياً.
م�رشوعات اإنتاج وتنمية حقول الزيت اخلام

• تنمي���ة حقل �صمال غرب اأكتوب���ر– بخليج ال�صوي�س بال�رشكة العامة 
للب���رتول ويه���دف امل����رشوع اإل���ى ا�صتيع���اب الزي���ادة املتوقع���ة م���ن الزيت 
اخل���ام من حق���ول ال�رشكة والتى تق���در ب� 8ر3 األف برمي���ل يومياً من خالل 
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اإن�ص���اء من�ص���ة بحري���ة وتركي���ب خط���ني 
بقط���ر 5 بو�ص���ة وبط���ول 22 ك���م للخ���ط 
الواحد واإكمال بئري���ن وحفر البئر الثالث، 
با�صتثمارات حوالى 37 مليون دوالر ، وجتدر 
االإ�ص���ارة اإل���ى اأن ال�رشك���ة العام���ة للبرتول 
اململوك���ة بالكام���ل للدولة حقق���ت رقماً 
قيا�صي���اً الإنتاجه���ا من الزي���ت اخلام حيث 
تخطت 64 األف برمي���ل يومياً الأول مرة فى 

تاريخها  منذ تاأ�صي�صها عام 1957. 
• مت و�ص���ع 190 بئ���ر زيت خ���ام جديدة على 
االإنت���اج م���ن مواق���ع متع���ددة لع���دد م���ن 
ال�رشكات املختلفة خ���الل الفرتة من يناير 
اإل���ى اأكتوب���ر2020 مبع���دالت اإنت���اج اأولي���ة 

حوالى 156 األف برميل يومياً.

مشروعات التكرير
م�شـروعات مت االنتهــاء من تنفيذها خالل عام 2020

•  �صه����د العام ت�رشيف الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صى بافتتاح م�رشوع 
م�صفاة ال�رشكة امل�رشية للتكرير لتحويل 7ر4 مليون طن مازوت �صنوياً 
اإل����ى منتج����ات برتولي����ة عالي����ة اجل����ودة )�صوالر-بنزي����ن عال����ى االأوكتان-

بوتاج����از -...( با�صتثم����ارات حوال����ى 3ر4 ملي����ار دوالر ، كما ق����ام بافتتاح 
م�����رشوع البنزين عال����ى االأوكتان ب�رشكة اأنربك ر�صمي����اً الإنتاج 700 األف 

طن بنزين عالى االأوكتان.
• ت�صغي���ل وح���دة ا�صتخال����س العطري���ات با�صتخ���دام NMP ب�رشك���ة 
االأ�صكندري���ة للب���رتول بع���د تطويره���ا ف���ى اإط���ار حتدي���ث جمم���ع الزيوت 
الإ�صاف���ة حوال���ى 10-16 األ���ف ط���ن زي���وت و حوال���ى األف���ى ط���ن �صم���وع 

�صنوياً،با�صتثمارات حوالى 438 مليون جنيه.
•  ب���دء الت�صغيل التجريبى لوحدة اإنتاج البنزين عالى االأوكتني ب�رشكة 
�أ�صي���وط لتكري���ر �لبرول  لإنتاج حو�لى 800 األف ط���ن �صنويا من البنزين 
عال���ى االأوكت���ني ل�صد احتياج���ات مناطق الوج���ه القبلى م���ن املنتجات 

البرتولية با�صتثمارات 450 مليون دوالر.

مشروعات البنية األساسية
م�رشوعات خطوط نقل الزيت اخلام واملنتجات البرتولية 

مت خ���الل ع���ام 2020 ت�صغيل خطني جديدي���ن لنقل املنتج���ات البرتولية 
بالإ�صافة �إلى �إحالل وجتديد عدد من �خلطوط  فى �إطار �لتطوير و�لتحديث 
امل�صتم���ر ل�صبكة نقل وت���داول املنتجات البرتولية والزيت اخلام،  وقد بلغ 
�إجمال���ى �أط���و�ل �خلط���وط �مل�صاف���ة حو�لى 354 ك���م باإجمال���ى تكلفة 

حوالى 6ر1مليار جنيه .
م�رشوعات تدعيم خطوط ال�شبكة القومية للغازات

• ت�صغي���ل 5 خطوط لنق���ل �لغاز �لطبيع���ى باإجمالى �أط���و�ل م�صافة 
حوالى 76 كم وا�صتثمارات حوالى 6ر1 مليار جنيه .

• �إلى جانب ذلك مت تنفيذ م�رشوعات نقل وحتويل م�صار عدد من خطوط 
نقل وت���داول اخل���ام واملنتجات البرتولي���ة والغاز الطبيع���ى على م�صتوى 
اجلمهوري���ة فى اإطار م�صاهم���ة قطاع البرتول فى تطوي���ر �صبكة الطرق 

والكبارى مب�رش.

زيادة �شعات التخزين 
اإن�ص���اء م�صتودعات التخزي���ن بالعني ال�صخنة »�رشك���ة �صونكر« لزيادة 
الطاقة التخزيني���ة من ال�صوالر والبوتاجاز امل�صت���ورد لتاأمني احتياجات 
البالد ، ف�صالً عن 3 خطوط لنقل �لبوتاجاز و�ل�صولر با�صتثمار�ت كلية 

450 مليون دوالر ت�صمل تكلفة اإن�صاء الر�صيف البحرى .

ه��ذه امل�رشوعات حظ��ت مبتابعة حلظي��ة وقيام املهند���س طارق املال 
وزير البرتول والرثوة املعدنية بالعديد من اجلوالت التفقدية امليدانية 
لعدد منه��ا وناق�س فيها اللجنة العليا للم�رشوعات البرتولية التى 
جاء عل��ى راأ�س االأولويات ف��ى تكليفها االإ���رشاع بتنفيذ امل�رشوعات 
وع��دم احلي��ود ع��ن اخلط��ط املو�شوع��ة وتذلي��ل كاف��ة العقب��ات 

والتحديات التى قد تطراأ.

   ا�صتم���راراً جله���ود وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة لتخفي����س 
م�صتحق���ات ال�رشكاء االأجانب لتحفيزهم على �صخ املزيد من 
اال�صتثمارات وتكثي���ف اأعمال البح���ث واال�صتك�صاف و�رشعة 
تنمي���ة االكت�صافات لزيادة معدالت االإنت���اج، جنحت الوزارة من 
خ���الل برنامج �ص���داد م�صتحقات ال����رشكاء االأجانب املرتاكمة 
ع���ن ف���رتات �صابقة فى تخفي����س حجم امل�صتحق���ات اإلى رقم 
غ���ري م�صبوق لي�صل اإلى 850 مليون دوالر فى نهاية يونيه 2020 
مقارن���ة مب���ا و�صل���ت اإلي���ه ع���ام 2013 وبن�صبة خف����س حوالى 
87% حي���ث كان يبل���غ حوالى 3ر6 ملي���ار دوالر ، والتى كانت اأحد 
التحدي���ات الرئي�صي���ة التى اأثرت على ا�صتثم���ارات وم�رشوعات 

البحث عن البرتول والغاز وزيادة االإنتاج حينها.

20 - البرتول - يناير - فرباير  2021



ا�صتثم���رت م����رش م���ا حققته م���ن نتائ���ج اأعمال متمي���زة فى تهيئ���ة فر�س 
ا�صتثماري���ة والرتوي���ج له���ا وعق���دت و�صارك���ت ف���ى العدي���د م���ن  املحاف���ل 
والفاعليات واملوؤمترات العاملية واالإقليمية املتخ�ص�صة فى �صناعة البرتول 
والتعدي���ن ، حي���ث �صاركت فى  موؤمت���ر املر�صد املتو�صط���ى للطاقة ، والدورة 
الرابع���ة م���ن موؤمت���ر ومعر�س م����رش الدولى للب���رتول )اإيجب����س 2020( واملوؤمتر 
الدول���ى للتعدي���ن PDAC  بتورنت���و بكن���دا ، كم���ا �صاركت م�رش ف���ى املوؤمتر 
ال���وزارى اال�صتثنائى لدول االأوبك وخارج اأوبك )اأوبك +(  ، واالجتماع اخلام�س 
ملجموع���ة العمل االإقليمية حول الطاقة مبنطقتى ال�رشق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا التابع���ة للمنتدى االقت�صادى العاملى موؤمت���ر »�صرياويك » بالواليات 
املتح���دة ال���ذى يعد االأه���م عاملياً فى جم���ال الطاقة ، و�صارك���ت م�رش مبوؤمتر 
اأبوظب���ى الدولى للبرتول » اأديبك 2020« ، واملوؤمتر الوزارى ال� 38 ملنظمة الدول 
االإفريقي���ة املنتجة للبرتول )االآبو( ، هذا باالإ�صاف���ة اإلى املباحثات واللقاءات 
امل�صتم���رة مع وزراء البرتول والتعدين وكذلك ال�صف���راء لبحث تدعيم اأوجه 
التع���اون امل�صرتك �صواء ف���ى ال�صناعة البرتولية �ص���واء الثنائى اأو االإقليمى 
اأو لتو�صي���ح م���ا يت���م عل���ى اأر�س م�رش م���ن اإجنازات ف���ى جمال تهيئ���ة مناخ 

اال�صتثمار وكذلك فر�س اال�صتثمار املتاحة فى جمالى البرتول والتعدين .

بادرت م�رش بفكرة اإن�صاء منتدى غاز �رشق املتو�صط منذ عامني خالل قمة 
جزي���رة كريت بني زعماء م�رش وقرب�س واليون���ان والقت الفكرة ا�صتح�صان 

وا�صع النطاق من معظم دول املنطقة �صواء من املنتجني اأو امل�صتهلكني 
للغ���از اأو دول العب���ور ، ومت تاأ�صي����س املنتدى بالفعل وف���ى اأقل من 20 �صهر 
مت توقي���ع ميثاق املنت���دى من قبل الدول ال�صب���ع املوؤ�ص�صة له فى �صبتمرب 
املا�ص���ى وال���ذى مبقت�صاه ي�صب���ح منظم���ة دولية حكومية ف���ى منطقة 
املتو�ص���ط مقره���ا القاه���رة، ويعد املنتدى مث���االً للتع���اون االإقليمى حيث 
اجتمع���ت ال���دول االأع�صاء به على حتقيق هدف واح���د وهو حتقيق اأق�صى 
ا�صتف���ادة من ث���روات منطقة �رشق املتو�صط ل�صال���ح �صعوبهم من خالل 
التكامل فيم���ا بينهم وا�صتغالل البنية التحتي���ة القائمة بالفعل التى 
متتلكه���ا كل دولة فى حتقيق ه���ذه اال�صتفادة االقت�صادي���ة وباأقل تكلفة 
ممكنة مما يعود بالنفع على املنتجني وامل�صتهلكني فى نف�س الوقت حيث 
�صيت���م توف���ري الغاز الطبيع���ى للعامل باأ�صع���ار تناف�صي���ة ، ويظهر جلياً 
م���دى جن���اح املنتدى فى ج���ذب اأنظار الع���امل من خالل رغب���ة دول عظمى 
مث���ل فرن�صا والوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة ودولة االإمارات ف���ى االن�صمام 

للمنتدى �صواء بع�صوية دائمة اأو ب�صفة مراقب .

تتبن���ى وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة �صم���ن م����رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع 
الب���رتول، ا�صرتاتيجي���ة للتح���ول ملرك���ز اإقليمى لتج���ارة وتداول الغ���از والبرتول 
تت�صم���ن 3 حم���اور اأ�صا�صية )داخلي���ة – �صيا�صية – فنية( ويت���م تنفيذها فى 
ظل اإميان كامل من م�رش اأن دورها الريادى وروؤيتها فى التحول اإلى مركز اإقليمى 
لتج���ارة وت���داول الغ���از من �صاأن���ه اأن يعود بالنف���ع على خمتل���ف دول املنطقة 
م���ن خ���الل التكامل وتعزي���ز التعاون ب���ني الدول مب���ا ي�صهم فى حتقي���ق منافع 
اقت�صادية وا�صتثمار الطاقة كو�صيلة لل�صالم باملنطقة، وقد مت تنفيذ العديد 

من اخلطوات خالل عام 2020 فى �صبيل حتقيق هذه اال�صرتاتيجية منها:
• االنته���اء م���ن اإعداد اال�صرتاتيجية م���ن قبل الفريق املخت����س واعتمادها من 

جمل�س الوزراء.

• اإن�ص���اء منتدى غ���از �رشق املتو�صط لي�ص���م الدول املنتج���ة وامل�صتوردة ودول 
العبور للغاز حول منطقة �رشق املتو�صط، لتعزيز احلوار املطلوب حول التعاون 

واإن�صاء �صوق اإقليمى للغاز.
• توقي���ع اتفاقية حكومية بني حكومتى م�رش وقرب�س لت�صجيع امل�صتثمرين 
الإن�ص���اء خط غ���از بحرى بني الدولتني لنقل الغاز من حق���ل اأفروديت القرب�صى 

مل�صانع االإ�صالة مب�رش واإعادة ت�صديره.
• جارى العمل على اإعداد االتفاقيات الالزمة مع امل�صتثمرين لتنفيذ م�رشوع 

خط الربط بني حقول الغاز بقرب�س وم�صانع اإ�صالة الغاز امل�رشية.
• مت تنفي���ذ عدد م���ن امل�رشوعات لرفع كفاءة م�صافى التكري���ر ، باالإ�صافة اإلى 

تطوير عنا�رش منظومة تخزين ونق�ل وت�داول وتوزيع املنتجات البرتولية .
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• مت ف���ى فرباي���ر 2020 االإع���الن ع���ن ط���رح اأول مزاي���دة عاملي���ة جدي���دة 
للذهب فى اإطار القان���ون اجلديد للرثوة املعدنية باإجمالى 320 قطاعاً 
عل���ى م�صاحة حوالى 56 األ���ف كم2 فى املنطق���ة الواقعة بني خطى 
عر����س 23-28 درج���ة بال�صح���راء ال�رشقي���ة ، وقد مت االإع���الن عن نتائج 
املزاي���دة فى نوفمرب2020، والتى حظت باهتمام 23 �رشكة ا�صرتت حزم 
املعلومات املتاحة بالرغم من حتديات كورونا فى اإقبال ا�صتثمارى غري 
م�صب���وق وتقدم منها 17 �رشكة فاز منه���ا 11 �رشكة ب� 82 قطاعاً على 
م�صاح���ة 14 األف كم2 بال�صحراء ال�رشقية بالت���زام ا�صتثمارات بحد 
اأدن���ى 60 مليون دوالر فى مراحل البحث االأولى منهم 7 �رشكات عاملية 
و4 ����رشكات م�رشي���ة ، و�صه���د اإع���الن النتائج كذلك ط���رح القطاعات 
املتبقي���ة ف���ى مزايدة جدي���دة تطبيقاً ل�صيا�ص���ة وزارة الب���رتول والرثوة 

املعدنية فى اأن ي�صتمر الطرح على مدار العام .
• االإعالن عن طرح مزايدة عاملية جديدة للبحث عن اخلامات التعدينية 
واملع����ادن امل�صاحب����ة وت�صمل احلدي����د والفو�صف����ات والنحا�����س والرمال 
البي�ص����اء والفل�صب����ار واأمالح البوتا�صيوم والر�صا�����س والزنك والكاولني 
وطمى بحرية نا�رش فى عدة قطاعات على م�صاحة 16 كيلو مرتاً مربعاً ، 
مع وجود معايري تقييم م�صتحدثة تت�صمن مدى ما يحققه امل�صتثمر 
م����ن قيم����ة م�صاف����ة م����ن خ����الل العملي����ات الت�صنيعي����ة والتحويلي����ة 

للمعادن امل�صتخرجة بدالً من ت�صديرها فى �صورتها اخلام .
•  االإع���الن ع���ن حتقي���ق ك�ص���ف جت���ارى للذه���ب ف���ى منطق���ة اإيق���ات 
ب�صح���راء م�رش ال�رشقي���ة باإحتياطى يقدر باأكرث م���ن مليون اأوقية من 
الذه���ب بحد اأدن���ى وبن�صب���ة ا�صتخال����س 95% والتى تعترب م���ن اأعلى 
ن�ص���ب اال�صتخال�س ، وباإجمالى ا�صتثمارات على مدار الع�رش �صنوات 
القادم���ة اأكرث من مليار دوالر، ويقع الك�صف اجلديد فى منطقة امتياز 

�رشك���ة �صالت���ني لل���رثوة املعدنية، فيم���ا تقوم �رشك���ة ال���رثوات واملوارد 
للتعدي���ن باأعمال اخلدم���ات اال�صتك�صافية، ويع���د الك�صف التجارى 
اجلدي���د للذهب نتاجاً ال�صتثمار م�رشى خال�س فى جمال التنقيب عن 

الذهب وا�صتغالله.
• اإط���الق برنام���ج تدري���ب العاملني بال���رثوة املعدنية �صم���ن الربنامج 
التدريب���ى ال�صام���ل الذى مت ت�صميمه للمتدربني وال���ذى ي�صتفيد منه 
450 عامالً على مراحل من خمتلف التخ�ص�صات مت تق�صيمهم اإلى 6 
جمموعات ، حيث انتهت املرحلة االأولى التى �صمت 60 من العاملني، 
ومت االإع���الن ف���ى يولي���و املا�ص���ى ع���ن املرحل���ة الثانية وت�ص���م 110 من 
العاملني ، وجارى ا�صتكمال تدريب باقى جمموعات الربنامج تباعاً .   
وته���دف ه���ذه اجلهود اإل���ى رف���ع م�صاهمة قط���اع التعدين ف���ى الناجت 
املحل���ى االإجمال���ى للدولة من ن�ص���ف فى املائة حالي���اً اإلى 5% بحلول 

عام 2030.

فى اإطار تعزيز قدرة قطاع البرتول على مواكبة احلداثة واملتغريات املحلية 
واالإقليمي����ة والعاملي����ة، ب����داأ قطاع الب����رتول ع����ام 2016 فى تنفي����ذ برنامج 
طموح لتطوير وحتديث قط����اع البرتول بهدف اإحداث تطوير وتغيري �صامل 
م����ن اأجل زي����ادة م�صاهمة القطاع ف����ى التنمية ال�صامل����ة مل�رش، وذلك من 
خ����الل العمل ب�ص����كل اأكرث كفاءة وج����ذب املزيد من اال�صتثم����ارات وتطوير 
الك����وادر الب�رشي����ة. هذا وقد �صهد ع����ام 2020 حتقيق العدي����د من االإجنازات 
منه����ا تعزيز �ملناخ �ل�صتثمارى فى ن�ص����اط �لبحث و�ل�صتك�صاف للبرول 
والغ����از مبا اأدى ال����ى جذب �رشكات عاملية عمالقة تدخ����ل م�رش الأول مرة فى 
جم����ال البحث واال�صتك�صاف واالإنتاج ، مثل عمالقا البرتول عاملياً اك�صون 
موبيل و�صيفرون االمريكيتني ، عالوة على اال�صتعانة بحلول متطورة الأول 
مرة للرتويج لفر�س اال�صتثمار فى جمال البحث عن البرتول والغاز من خالل 

تد�ص����ني اأول بوابة ا�صتثمارية رقمية حت����ت ا�صم بوابة م�رش لال�صتك�صاف 
واالإنتاج الإتاح����ة البيانات اجليولوجية لل�����رشكات املهتمة باال�صتثمار فى 
م�����رش  ، و�صيك����ون ذل����ك مبثابة نقل����ة نوعية حديث����ة فى الرتوي����ج للفر�س 
ومزاي����دات البحث عن البرتول والغاز با�صتخدام اأحدث الو�صائل واأ�رشعها، 
ومردوده����ا �صيكون اإيجابياً على اال�صتثمار لت�صه����م فى احداث نقلة فى 
اال�صتثم����ار فى البحث واال�صتك�صاف من خالل املعاونة على �رشعة وزيادة 
ج����ذب اال�صتثم����ارات  ، حيث تعد تطبيق ناجح لتوظي����ف احللول الرقمية 
والتكنولوجي����ة ف����ى زي����ادة ج����ذب اال�صتثم����ارات ، باالإ�صافة اإل����ى خطوات 
عملية فى تطوير العن�رش الب�رشى واإعداد القيادات ال�صابة من خالل جناح 
اإطالق وتنفي����ذ اأول ن�صخة من برنامج اإعداد القيادات ال�صابة واملتو�صطة 
كربنامج اإعداد غري منطى للعنا�رش ال�صابة التى التحقت به بعد اختبارات 
طويل����ة و�صاقة الختيار االأكفاأ ومن ثم نعمل على اأعداد كفاءات م�صلحة 
بامله����ارات العملية والعلمية لتكون ركي����زة ن�صتند اإليها م�صتقبالً الإدارة 
امل�رشوع����ات الك����ربى وا�صتكمال النجاح����ات، كما مت  اإط����الق االإعالن خالل 
ع����ن الدفع����ة الثانية الختيار عدد م����ن العاملني فى برنام����ج اإعداد وتاأهيل 

القيادات ال�صابة واملتو�صطة.  
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م���ع ظه���ور فريو����س كورونا 
وزارة  ب�����ادرت  ف���ى م�ص������ر 
املعدنية  وال���رثوة  الب���رتول 
ب���اتخ��������اذ العدي������د م�����ن 
االإج����������راءات االحت�����رازي���ة 
والوقائي�����ة بكاف����ة املواق���ع 

واملن�ص���اآت البرتولي���ة مبا يتما�ص���ى مع خطط وروؤي���ة الدولة ملواجهة 
والت�ص���دى النت�ص���ار فريو����س كورون���ا، ومت و�صع خط���ط وبرامج عمل 
تتميزباملرون���ة الكافي���ة للنج���اح ف���ى ع���دم تاأثريه���ا عل���ى العملية 
االإنتاجي���ة فى كاف���ة االأن�صط���ة البرتولية والت���ى تلع���ب دوراً حيوياً 
وا�صرتاتيجي���اً �صواء فى دع���م االقت�صاد الوطن���ى اأو ا�صتدامة تلبية 
احتياج���ات ال�صوق املحلى وقطاع���ات الدولة االقت�صادية املختلفة 
من املنتجات البرتولية والغ���از الطبيعى من خالل االحتفاظ بالقوة 
الب�رشية الالزمة وال�رشورية للعملية االإنتاجية فى احلقول البرتولية 
واملواق���ع االإنتاجي���ة ومتابع���ة الك�ص���ف ال���دورى عليه���م من خالل 

االإدارات الطبية بهذه املواقع .

�صه����د ع����ام 2020 مزيداً من التن�صي����ق والتكامل فى اأداء ال����وزارات وتنفيذ 
مب����ادرات ناجحة للعمل امل�ص����رتك بني وزارة البرتول وال����رثوة املعدنية وعدد 
من ال����وزارات للم�صاهمة فى حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ومواجهة 

التحديات ب�صكل م�صرتك مبا يعمل على حلها ومن اأهم تلك املبادرات. 

اللجنة العليا للتوافق واإلصالح البيئى
�صه���د ع���ام 2020 و�ص���ع خط���ة عم���ل والبدء ف���ى تطبيقها ب���ني وزارتى 
الب���رتول والبيئ���ة لتحقيق التواف���ق البيئى مبواقع ال����رشكات البرتولية  ، 
م���ن خالل اللجنة العليا للتوافق واال�صالح البيئى برئا�صة وزيرا البرتول 
والرثوة املعدنية والبيئة فى اإطار التن�صيق الدورى وامل�صتمر بني الوزارتني 
ملتابعة موقف اخلطط املتكاملة لالإ�صالح البيئى الفعالة وامل�صتدامة 
م���ع املعاي���ري واال�صرتاط���ات البيئي���ة الت���ى ن����س عليه���ا قان���ون البيئ���ة 
واالإجراءات التنفيذية تنفيذاً لتوجيهات رئي�س جمل�س الوزراء للتو�صل 
اإلى حلول جذرية مل�صكلة ال�رشف ال�صناعى وفقاً لال�صرتاطات البيئية 

التى ن�س عليها قانون حماية البيئة. 
وقامت وزارة البيئة باملراجعة البيئية ل�رشكتى )ال�رشكة العامة للبرتول 
بحق���ل راأ�س �صدر بجنوب �صيناء –  �رشكة اإي�صت زيت برتوليوم »زيتكو« 

بالبحر االأحمر( ومت االنتهاء من تنفيذ خطتى االإ�صحاح البيئى 
بال�رشكتني ووق���ف ال�رشف على البيئة البحرية ب�صفة نهائية، 
كم���ا قام���ت باملراجع���ة البيئية وتقيي���م ن�ص���ب تنفيذ خطط 
االإ�صح���اح البيئ���ى ل�رشكات )جابك���و -الن�رش النت���اج البرتول–
ال�صوي����س للزي���ت – برتوجل���ف – االأمل – العامة للب���رتول( وذلك 
طبًق���ا للج���دول الزمنى للمعاينات واملراجع���ات البيئية الذى مت 
االتف���اق عليه بني وزارتى البيئة والبرتول والرثوة املعدنية ، وقد مت 
تقييم ن�ص���ب تنفيذ خطط االإ�صحاح البيئ���ى لهذه ال�رشكات 
فى �صوء املراجعات التى متت حيث و�صل اإجمالى ن�صبة تنفيذ 
بن���ود اخلط���ط حوال���ى 40% بنهاية �صه���ر اأكتوب���ر املا�صى وذلك 
طبًق���ا للجداول الزمني���ة للخطط الت���ى مت اعتمادها من جهاز 

�صئون البيئة . 

ألول مرة .. خطوات فعلية لفض التشابكات المالية
مت توقي���ع بروتوكوالت تع���اون مبقر جمل�س الوزراء لف����س الت�صابكات بني 
4 وزارات وه���ى املالي���ة والكهرباء والب���رتول وقطاع االأعم���ال العام ب�صاأن 
اآلي���ة �ص���داد املديوني���ات امل�صتحق���ة ع���ن م�صحوب���ات ����رشكات قطاع 
االأعمال العام من الكهرباء، كما ت�صمنت ف�س الت�صابكات بني الهيئة 
العامة للبرتول وال�رشكة القاب�صة لكهرباء م�رش وبني املالية والكهرباء 
لالتف���اق على القواعد امل�صتقبلية و�صداد قيمة م�صحوبات القطاعات 
م���ن الوقود ، كما مت توقيع ت�صوية مبادلة دي���ون م�صحوبات الغاز باأرا�ٍس 
ل�صال���ح قط���اع البرتول من اأرا�صى ����رشكات قطاع االأعم���ال العام  مبقر 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية بح�صور الوزيرين.

إطالق مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية 
اأطلق���ت وزارات الب���رتول وال���رثوة املعدنية والتموي���ن والتنمية املحلية 
م�رشوع���اً لتو�صيل الغ���از الطبيعى للمخابز البلدي���ة الأول مرة وهو ما 
يعد نقل���ة نوعية ت�صهم فى خف�س اال�صتهالك من الوقود التقليدى 
وتوف���ري التكالي���ف ودع���م البع���د البيئ���ى من خ���الل ا�صتخ���دام الغاز 

كطاقة نظيفة .

وف��ى النهاي��ة فإن م��ا حققه قط��اع البرتول والث��روة املعدنيةم��ن نتائج 

أعم��ال متمي��زة خ��الل ع��ام 2020 برغ��م كل التحدي��ات التى ش��هدها 

س��يظل عالم��ة فارقة عل��ى النهج املتمي��ز واالس��رتاتيجية املرنة التى 

يعم��ل بها هذا القطاع الحيوى مس��تهدفًا إطالق مكامن القطاع الذى 

ب��دأ فع��اًل تحقيق ذل��ك ولي��س أدل على هذا م��ن األرقام الت��ى أضحى 

يحققها عامًا بعد اآلخر خالل الس��نوات األرب��ع املاضية وتعامله بأداء 

اقتصادى احرتافى سواء فى مجاالت اإلنتاج أو تقديم الخدمات.
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يواص��ل قط��اع الب��رول والث��روة املعدني��ة أداءه الق��وى 
خالل عام 2021 متس��لحًا باإلصالحات االقتصادية الت��ى اتخذتها الدولة 

واإلدارة الواعية ملنظومة العمل البروىل وسواعد أبناءه املخلصني الذين لم يتوانوا فى أداء واجبهم رغم استمرار 
تفش��ى ف��ريوس كورونا عاملي��ًا والتحديات الت��ى واجهت كثري من القطاع��ات االقتصادية املختلف��ة ، وتقوم وزارة الب��رول والثروة املعدنية 
خ��الل العام باس��تكمال اس��راتيجية وبرام��ج عمل واضح��ة لضمان اس��تدامة توفري باحتياجات الس��وق املحل��ى من املنتج��ات البرولية 
والبروكيماوية والثروات املعدنية وتحقيق معدالت النمو املستهدفة لالقتصاد القومى ، وتأمني إمدادات البرول والغاز الطبيعى من خالل 
التوس��ع فى أنش��طة البحث واالستكش��اف وتنوي��ع املصادر والعمل عل��ى تعديل مزيج الطاق��ة و تحقيق أعلى قيمة مضاف��ة من الثروات 
الطبيعي��ة، وبناء كوادر بش��رية ذات كفاءة عالية ، واالس��تمرار فى تنفيذ خطط العمل لتحويل مصر ملرك��ز إقليمى لتداول وتجارة الغاز 

والبرول وتطوير وتحديث قطاع البرول ليواكب متطلبات العصر. 

مالمح عام 2021
اتفاقيات البحث واال�شتك�شاف واإنتاج البرتول والغاز

• التوقيع على 3 اتفاقيات برتولية جديدة مع �رشكات �شل ونوبل ومبادلة 
وث���روة للبحث ع���ن البرتول والغ���از مبناط���ق البحرين املتو�ش���ط والأحمر ، 
با�ش���تمارات حدها الأدنى 379 مليون دولر واإجمالى منح توقيع 6 مليون 
دولر حلف���ر 6 اآب���ار ، وتاأت���ى ه���ذه التفاقي���ات الث���اث �شمن ال���� 12 اتفاقية 
اجلدي���دة الت���ى مت اإ�ش���دار القوانني اخلا�شة بها خال ع���ام 2020 ومت توقيع 
9 اتفاقي���ات منه���ا ، هذا بالإ�شافة اإلى عدد م���ن التفاقيات الأخرى جارى 
النتهاء م���ن الإجراءات واإ�ش���دار القوانني اخلا�شة بها متهي���داً لتوقيعها 

تباعاً خال العام .
م�رشوعات تنمية واإنتاج الزيت والغاز

• م����رشوع اإزال���ة الختناق���ات بب���در-3 واإعادة حق���ن املياه ب�ش���رتا )�رشكة 
بدرالدي���ن للبرتول( لزيادة القدرة ال�شتيعابية لت�شهيات منطقة بدر- 3 
وزي���ادة طاقة معاجل���ة الزيت واملياه لت�شبح 30 األف برمي���ل يومياً ، وتبلغ 

تكلفته حوالى 57 مليون دولر.
• م����رشوع توري�����د وترك���ي���ب وح���دات اإزال���ة الزئب�����ق ب�ش��رك���ة بدرالدين 
 LP / للب���رتول ويهدف اإل���ى ترك���يب 3 وح������دات ج���ديدة لإزال�����ة الزئب���ق
MP / HP مب�شن���ع بدر-3 لإع���ادة م�شتويات الزئبق فى الغاز اإلى الن�شب 
امل�شم���وح بها طبقاً للموا�شف���ات القيا�شية.. وتبل���غ تكلفة امل�رشوع 

2ر13 مليون دولر.
• م����رشوع اإن�شاء م�شتودع التخزين ال�شاب���ع ب�رشكة ويبكو ويهدف اإلى 

ا�شتيع���اب كمي���ات الزيت اخل���ام املنتج���ة بال�شحراء الغربي���ة من خال 
اإن�ش���اء م�شتودع تخزين �شعة 630 األف برميل وتبلغ تكلفة امل�رشوع 27 

مليون دولر.
• م����رشوع ت�شهيات الإنتاج مبنطقة ني���اج -1 ب�ش�ركة بدرالدين للبرتول 
ويه���دف اإل���ى رف���ع كفاءة وح���دة ف�ش���ل الزيت من خ�����ال ترك��ي���ب وحدة 
جتمي�����ع اآب����ار ج��دي���دة ، و 6 م���ش�تودعات تخ��زين ب�ش�ع���ة اإج�مالي��ة 5ر33 

األف برم��يل، وتبلغ تك��لفة امل�رشوع 7ر13 ملي�ون دولر.
• م����رشوع اإن�شاء ر�شيفني بحري���ني )ال�رشكة العامة للبرتول( ويهدف اإلى 
ا�شتيع���اب الزيادة املتوقعة فى الإنتاج من الآب���ار البح��رية اجل��ديدة وكذا 
اإن�ش���اء 4 خط���وط بحرية قطر 6 بو�شة باإج��مال���ى 25 كم وذلك بتكلفة 

ا�شتثمارية حوالى 43ر60 مليون دولر.
• تطوي���ر حقول �شمال البحرية )�رشكة �شمال البحرية للبرتول( ويهدف 
اإل���ى ا�شتيع���اب الزيادة املتوقع���ة فى اإنتاج الزيت اخلام م���ن 8 – اإلى  8ر18 
األ���ف ب/ ى م���ن خال واإن�شاء حمط���ة معاجلة و�شهاري���ج لتخزين اخلام، 
وك���ذا اإن�ش���اء خط �شح���ن بطول 4ر1 كم وذل���ك با�شتثم���ارات حوالى 53 

مليون دولر.
• م�رشوع اإن�شاء خط خام حمطة جتميع �شنان / ميناء احلمرا بطول 170 
ك���م / 12 مب�شتمات���ه )ال�رشكة العام���ة للبرتول( ويهدف اإل���ى ا�شتيعاب 
الزي���ادة فى الإنتاج من اآبار ال�رشكة العامة وال�رشكات ال�شقيقة مبنطقة 
ال�شح���راء الغربي���ة وتطوير حمطة جتمي���ع �شنان من خ���ال اإن�شاء خط 
�شح���ن قط���ر 12« وبط���ول 170 ك���م وكذا تطوي���ر حمطة جتمي���ع �شنان ، 
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بتكلفة ا�شتثمارية حوالى 775 مليون جنيه.
• م����رشوع اإعادة تاأهيل البنية التحتية ب�رشكة جابكو )املرحلة الرابعة( 
ويه���دف اإل���ى املحافظ���ة عل���ى الإنت���اج احلالى وزي���ادة طاق���ة ال�شتقبال 
واملعاجل���ة بت�شهي���ات الإنت���اج وذل���ك م���ن خال اإح���ال وجتدي���د �شبكة 
خطوط نقل الزي���ت والبنية التحتية لرفع م�شتوى الأمان فى الت�شغيل 

للم�شتوى العاملى، وذلك با�شتثمارات حوالى 137 مليون دولر.
م�رشوعات التكرير 

• الت�شغيل النهائى لوحدة اإنتاج البنزين عالى الأوكتني ب�رشكة اأ�شيوط 
لتكري���ر الب���رتول  لإنتاج حوال���ى 800 األف ط���ن �شنوياً م���ن البنزين عالى 
الأوكت���ني ل�شد احتياجات مناطق الوج���ه القبلى من املنتجات البرتولية 

با�شتثمارات 450 مليون دولر.
• النته����اء من تنفيذ م�����رشوع وحدة اإنتاج الأ�شفل����ت )�رشكة ال�شوي�س 
لت�شني����ع الب����رتول( ، ويه����دف اإل����ى ان�شاء وح����دة تقطري تفريغ����ى بطاقة 
تغذي����ة 726 األ����ف ط����ن �شنوياً من امل����ازوت لإنت����اج حوال����ى 396 األف طن 
اأ�شفلت و 323 األف طن �شولر تفريغى وذلك بتكلفة ا�شتثمارية حوالى 

64 مليون دولر .
• ا�شتكم���ال تنفي���ذ اأعمال جمم���ع اإنت���اج ال�شولر ب�رشك���ة اأ�شيوط 
الوطني���ة لت�شنيع البرتول »اأنوبك« ويهدف امل�رشوع اإلى حتويل املازوت 
منخف����س القيم���ة القت�شادية بطاقة تغذي���ة 5ر2 مليون طن �شنوياً 
وحتويل���ه اإل���ى منتج���ات برتولي���ة عالي���ة اجل���ودة با�شتثم���ارات حوالى

9ر2 مليار دولر.
• ا�شتكم���ال تنفي���ذ م�رشوع تو�شع���ات م�شفاة تكرير مي���دور بهدف 
زي���ادة الطاق���ة التكريرية للمعمل بن�شب���ة 60% ، با�شتثمارات حوالى 

3ر2 مليار دولر.
م�رشوعات البرتوكيماويات

م�رشوع��ات حتت التنفي��ذ م�رشوع اإنت���اج م�شتقات امليثان���ول - �رشكة 
ال�شوي����س مل�شتق���ات امليثان���ول مبين���اء دمياط ، وم����رشوع اإنت���اج الألواح 
اخل�شبي���ة متو�شط���ة الكثاف���ة مبدين���ة اإدك���و ، وم�رشوع جمم���ع التكرير 

والبرتوكيماويات باملنطقة القت�شادية مبحور قناة ال�شوي�س .
م�رشوعات حتت التنمية والدرا�شة م�رشوع �رشكة اخلدمات اللوج�شتية  
للبرتوكيماوي���ات PLS مبنطق���ة املك�س بالأ�شكندري���ة ، وجممع العلمني 
للتكري���ر والبرتوكيماوي���ات مبدين���ة العلم���ني اجلدي���دة ، وم����رشوع اإنت���اج 
الإيثان���ول احليوى بدمياط ، وم����رشوع وادى ال�شيليكون لتعظيم القيمة 
امل�شافة خلام الكوارتز مبدينة ال�شماعيلية ، وم�رشوع اإنتاج ال�شودا اآ�س 

)كربونات ال�شوديوم( بكفر ال�شيخ  .

مشروعات البنية األساسية
م�رشوعات خطوط نقل الزيت اخلام واملنتجات البرتولية 

من املخطط ت�شغيل 4 خط���وط جديدة لنقل اخلام واملنتجات البرتولية 
بالإ�شاف���ة اإل���ى اإح���ال وجتدي���د عدد م���ن اخلط���وط بهدف احلف���اظ على 
الطاقة الت�شغيلية ل�شبكة اأنابيب البرتول باإجمالى اأطوال حوالى 401 

كم وتكلفة حوالى 1ر2 مليار جنيه .
�شعات التخزين

م���ن املخط���ط اإن�ش���اء 8 �شهاريج جدي���دة لزي���ادة ال�شع���ات التخزيني��ة 
ال�شرتاتيجي���ة للمنتج���ات البرتولية واخلام باإجمالى �شع���ة 97 األف مرت 

مكعب، بالإ�شافة اإلى تطوير م�شتودعات 
م�ش�ط���رد واملنيا الت��ابعة ل�رشكة التعاون للبرتول بهدف احلفاظ 

على ال�شعات التخزينية احلالي���ة، وتبلغ اإجمالى التكلفة ال�شتثمارية 
حوالى 639 مليون جنيه.

م�رشوعات تدعيم خطوط ال�شبكة القومية للغاز
م���ن املخط���ط ت�شغي���ل 4 خط���وط جدي���دة لتدعي���م ال�ش��بك���ة القوم��ية 
للغازات باإج��مالى اأطوال حوالى 181 كم وتكلفة حوالى 8ر2 مل���يار جنيه.

م�رشوعات تو�شيل الغاز للمنازل
فى اإط���ار خطة الدولة للتو�ش���ع فى ا�شتخدام الغ���از الطبيعى واإحاله 
كبدي���ل للمنتج���ات البرتولي���ة ال�شائل���ة خلف����س الأعب���اء املالي���ة الت���ى 
تتحمله���ا ميزانية الدول���ة وخا�شة فى دعم اأ�شطوان���ات البوتاجاز ورفع 
املعان���اة ع���ن كاه���ل املواطنني ، من املخط���ط ا�شتكمال خط���ة تو�شيل 
الغ���از الطبيعى ل���� 1ر1 مليون وحدة �شكنية بنهاي���ة يونيه 2021 مبعدل 
حوال���ى 100 األ���ف وح���دة �شكنية �شهري���اً ، ومن املخط���ط تو�شيل الغاز 
الطبيعىل� 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة مبختلف 
حمافظ���ات م�رش ، وكذلك البدء فى تنفيذ ال�شب���كات الداخلية الازمة 
لتوزي���ع الغاز الطبيعى للعماء مبدين���ة اخلارجة مبحافظة الوادى اجلديد 
حي���ث �شيتم تو�شل الغاز اإليها عرب تقنية جدي���دة وهى الغاز الطبيعى 

امل�شغوط وذلك نظراً لبعد ال�شبكة القومية للغاز .
وتنفيذاً للتوجيهات الرئا�شية بالتو�شع فى ا�شتخدام العدادت م�شبوقة 
الدف���ع بكاف���ة مراف���ق الدولة لرف���ع كفاءة حت�شي���ل م�شتحق���ات الدولة 

متوقع الإنتهاء من تركيب حوالى 600 األف عداد بنهاية يونيه 2021.
امل�رشوع القومى لتحويل ال�شيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تنفي���ذاً ملبادرة الرئي����س عبد الفت���اح ال�شي�شى للتو�شع ف���ى ا�شتخدام 
الغ���از الطبيعى كوقود فى ال�شيارات ، تقوم وزارة البرتول بتنفيذ برنامج 
طموح للتو�شع فى ن�ش���اط حت���ويل ال�ش����يارات للعمل بالغاز الطبيعى، 
حي���ث م���ن امل�شته���دف اإحال وحت��وي���ل 400 األ���ف �ش��يارة للعم���ل بالغاز 
الطبيع���ى امل�شغوط خ���ال الف��رتة من يناير 2021 وحت���ى دي�شمرب 2023 
ت�شمل اإحال 250 الف �شيارة قدمية باأخ���رى حديثة تعمل بالوقود املزدوج 
)غ���از / بنزي���ن(  وحتويل حوالى 150 الف �شيارة للعم���ل بالغاز الطبيعى، 
كم���ا اأنه من املخط���ط م�شاعفة عدد حمط���ات متوين ال�شي���ارات بالغاز 
الطبيع���ى البالغة 225 حمط���ة حالياً خال العام، للتواك���ب مع الزيادة 
املتوقعة م���ن املواطنني لتحويل �شياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ملا له 
من مردود اقت�شادى على الدولة واملواطنني ف�شاً عن احلفاظ على البيئة .

الرثوة املعدنية ... م�شتقبل واعد
• �شيت���م خ���ال ع���ام 2021 الإع���ان ع���ن نتائ���ج جدي���دة ملزاي���دة الذهب 
العاملية التى مت طرحها فى فرباير 2020 للبحث والتنقيب عن الذهب فى 
ال�شح���راء ال�رشقي���ة ، كذلك طرح القطاعات املتبقي���ة منها فى مزايدة 
جدي���دة تطبيق���اً ل�شيا�شة وزارة الب���رتول والرثوة املعدنية ف���ى اأن ي�شتمر 

الطرح على مدار العام .
• �شيت���م الإع���ان عن نتائ���ج املزاي���دة العاملية التى مت طرحه���ا فى فرباير 
املا�ش���ى للبحث ع���ن اخلام���ات التعدينية واملع���ادن امل�شاحب���ة فى عدة 

قطاعات على م�شاحة 16 كيلو مرتاً مربعاً .
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اأك����د املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية خالل اجلل�س����ة الأولى 
بامل�ؤمتر اأن قطاعى البرتول والكهرباء ينفذان ا�سرتاتيجية الطاقة املتكاملة 
وامل�س����تدامة  حتى عام ٢٠٣٥ التى اأقرها املجل�س الأعلى للطاقة ، تنفيذاً 
لروؤية الدولة لتحقيق التنمية امل�س����تدامة واأن ا�سرتاتيجية قطاع البرتول 
تق�م على  ثالثة حماور وهى تاأمني الطاقة وحتقيق ال�ستدامة املالية واإدارة 
القط����اع مبا ميكنه من اإط����الق اإمكانياته وحتقيق ما ي�سب�ا اإليه من تط�ير 
وحتدي����ث وحتقي����ق ال�ستف����ادة القت�سادية م����ن كافة الإمكاني����ات والرثوات 
الطبيعي����ة وحت�يل م�رص ملرك����ز اإقليمى لتجارة وتداول الب����رتول والغاز ، واأن 

ي�سبح قطاع البرتول من�ذجاً للتط�ير والتحديث.
واأ�س����ار  امل����ال اإلى امل�س����ى قدماً فى تنفي����ذ م�رصوع لتط�ي����ر وحتديث قطاع 
البرتول والغاز للم�ساهمة فى حتقيق روؤية م�رص ٢٠٣٠ ، واأن املردود اليجابى 
ل����ه كب����ر عالوة على ت�ف����ر الطاقة الالزم����ة للتنمية حي����ث �سي�سهم فى 
زيادة معدلت من����� القت�ساد الق�مى وحتقيق ا�ستدامة ت�فر م�ارد الطاقة 
للب����الد وحت�س����ني امل�ؤ�����رصات القت�سادي����ة الكلي����ة للعج����ز املالى ع����ر زيادة 
تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج من البرتول والغاز وتقليل ال�ستراد .
وا�ستعر�����س امل����ال ق�س�����س النج����اح الت����ى حققه����ا  قط����اع الب����رتول خالل 
ال�سن�����ات ال�س����ت املا�سية ومن اأهمها حتقيق اأعلى مع����دلت اإنتاج للرثوة 
البرتولي����ة واأعل����ى معدل لال�ستثم����ار واأعل����ى م�ساهمة فى الن����اجت املحلى 
وحتقي����ق من����� اإيجابى ف����ى قطاع الغ����از وحتقي����ق الكتفاء الذاتى م����ن الغاز 
والع�دة للت�سدير ،  وتنفيذ اأكر م�رصوعني لتجميع البيانات اجلي�فيزيقية 
بالبح����ر الأحم����ر ومنطق����ة غ����رب املت��س����ط ، ف�س����الً ع����ن تط�ي����ر �سناعة 
البرتوكيماويات لتعظيم القيم����ة امل�سافة وخف�س م�ستحقات ال�رصكاء 

الأجان����ب اإل����ى اأق����ل م����ن الرب����ع وتنامى مع����دلت ت��سي����ل الغ����از الطبيعى 
للمن����ازل ،  وتنفي����ذ  م�رصوع����ات جدي����دة ملعام����ل التكري����ر للم�ساهمة فى 
حتقيق الكتفاء الذاتى من البنزين وال�س�لر وتط�ير منظ�مة تخزين ونقل 
وت����داول وت�زيع املنتج����ات البرتولية ،  واإ�سالح دعم الطاق����ة الذى انعك�س 

اإيجاباً على تر�سيد ا�ستهالك ال�ق�د.
واأك����د اأن ه����ذا النم����� انعك�����س بالإيج����اب اأي�س����اً على مع����دلت ا�ستخدام 
الغ����از الطبيعى فى ال�س�����ق املحلى حيث يعادل ما مت ت��سيله من وحدات 
�سكني����ة بالغاز خالل ال�ست �سن�ات املا�سية نح� ٤٥% من ال�حدات التى 
مت  ت��سيلها بالغاز على مدار ٤٠ عاماً منذ بدء الن�ضاط ، ولفت اإلى امل�ضى 
قدم����اً فى تنفيذ املبادرة الرئا�سية للت��س����ع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى 

ك�ق�د فى ال�سيارات .
وا�ستعر�����س امل����ال خ����الل اجلل�سة اأخ����ر م�ستج����دات تنفيذ حم����اور م�رصوع 
م�����رص الق�مى للتح�ل ملركز اإقليمى لتداول وجتارة الطاقة واخلط�ات التى 

حتققت .
ناق�س����ت اجلل�س����ة الثاني������ة م����ن فعالي�������ات امل�ؤمت����ر فر�����س ال�س���تثمار فى 
قط�������اع الط���اقة مب�رص مب�سارك����ة  كرى ال�س�ركات العاملي����ة واأدار اجلل�سة 
اجلي�ل�ج����ى اأحمد عب����د الفتاح نائ����ب رئي�س هيئة الب����رتول لال�ستك�ساف 

والتفاقيات الأ�سبق.
واأك����د امل�سارك�����ن ف����ى اجلل�س����ة الثالثة م����ن امل�ؤمتر والت����ى اأداره����ا الكاتب 
ال�سحف����ى ع����ادل اإبراهي����م ، عل����ى اأهمي����ة تعظي����م القيم����ة امل�سافة من 
م�رصوع����ات البرتوكيماويات وتط�ي����ر الطاقات التكريري����ة وا�ستغالل جناح 

الإ�سالحات فى تط�ير العمل فى جمال البحث وال�ستك�ساف .

تجاوز التحديات وعبورها واإلس��راع بالخطى نحو مس��تقبل أفضل للطاقة فى مصر.. حقائق أكد عليها املهندس طارق املال وزير البرتول 
والث��روة املعدني��ة خالل فعاليات مؤتم��ر األهرام الرابع للطاقة ال��ذى اقيمت فعالياته فى ١٤ ديس��مرب 2020 تحت رعاية  الدكت��ور مصطفى مدبوىل 
رئي��س مجل��س الوزراء ، وافتتح��ه وزيرا البرتول والثروة املعدني��ة املهندس طارق املال ، والكهرب��اء والطاقة املتجددة الدكتور محمد ش��اكر، واهتم 
املؤتم��ر ال��ذى حمل عن��وان ) حصاد اإلصالح ومس��تقبل التنمية(  بمناقش��ة النموذج املص��رى فى إصالح قط��اع الطاقة وتجاوز التحدي��ات و الفرص 
الكبرية ملواصلة النمو واالنطالق فى هذا القطاع ، وشارك فى جلسات املؤتمر نخبة من  قيادات قطاعى البرتول والكهرباء و الخرباء ورؤساء الشركات 

املصرية والعاملية العاملة فى مجاالت الطاقة والبرتول والغاز. 
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وخ���الل كلمته فى افتتاح فاعلي���ات امل�ؤمتر اأكد وزير الب���رتول والرثوة املعدنية 
عل���ى اأهمية ما حقق���ه قطاع البرتول من نتائج اأعم���ال متميزة خالل الفرتة 
م���ن مار����س وحت���ى نهاي���ة ع���ام ٢٠٢٠ بالرغم م���ن تداعي���ات جائح���ة ك�رونا 
ال�سيا�سية والقت�سادي���ة والجتماعية وما عانته �سناعة البرتول عاملياً من 
انخفا����ض الطل���ب وزيادة املعرو�ض ومن ثم هبوط اأ�ضع���ار البرتول والذى األقى 
بظالله على اقت�ساد العديد من الدول الكرى ،  م�سراً اإلى مدى ما تتمتع به 
ا�سرتاتيجية منظ�مة العمل البرتولى فى م�رص من مرونة ، حيث مكنته من 
حتقي���ق م�ؤ�رصات اإيجابي���ة واإحداث الت�ازن بني حتقي���ق اخلطط واحلفاظ على 

�سالمة العاملني .
واأو�سح املال اأن جائحة ك�رونا جاءت مبثابة اختبار حقيقى لفاعلية اإ�سالحات 
الدول���ة القت�سادية وخطط وا�سرتاتيجي���ة قطاع البرتول واأثرها على �سمان 
تاأمني م����ارد الطاقة ودعم الفر����س ال�ستثمارية وحتقي���ق ال�ستدامة املالية 
وتعزي���ز النم� القت�سادى للدولة ، حيث مت ت�قيع 1٤ اتفاقية جديدة للبحث 
عن البرتول والغاز ، مع كرى ال�رصكات العاملية ومنها �رصكات عمالقة تعمل 
مب����رص لأول مرة مثل �سيفرون واك�س�ن م�بي���ل، وت�رصيف الرئي�س عبدالفتاح 
ال�سي�سى لقطاع البرتول بافتتاح م�رصوعى تكرير م�سفاة امل�رصية مب�سطرد 
والبنزي���ن عالى الأوكت���ني بالأ�سكندرية با�ستثم���ارات ٥ر٤ مليار دولر ، وجارى 
العم���ل عل���ى تنفي���ذ ٣ م�رشوع���ات تكري���ر جدي���دة باأ�ضي���وط والأ�ضكندرية 
با�ستثم���ارات ٥ر٧ ملي���ار دولر به���دف حتقي���ق الكتف���اء الذات���ى م���ن البنزين 
وال�س����لر بحل����ل عام ٢٠٢٣، كم���ا مت افتت���اح وت�سغيل عدد م���ن م�رصوعات 
البرتوكيماوي���ات وحتدي���ث ا�سرتاتيجي���ة البرتوكيماويات لتت�اك���ب مع تط�ر 
احتياج���ات البالد حتى عام ٢٠٤٠، كما �سهد رئي����س ال�زراء اأفتتاح ت�سغيل 
اخل���ط البحرى مبيناء احلم���راء البرتولى مبدينة العامل���ني اجلديدة �سمن جه�د 

الدولة لتح�يل م�رص ملركز اإقليمى لتجارة وتداول الغاز والبرتول.
واأ�ساف املال اأنه مت تكليل دع�ة م�رص لال�ستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز 
لل�س���الم بدلً م���ن النزاع ف���ى منطقة ����رصق املت��سط بالت�قي���ع على ميثاق 
منت���دى غاز �رصق املت��س���ط لي�سبح مبثابة  منظم���ة حك�مية دولية مقرها 
القاه���رة ، واأن ه���ذه الدع����ة لقت ترحيب���اً من ال���دول امل�ؤ�س�سة وك���ذا الدول 

ش��ارك املهن��دس ط��ارق املال وزير البرتول والث��روة املعدنية  فى مؤتم��ر أخبار اليوم االقتصادى الس��ابع تحت عن��وان ) االقتصاد املصرى… 
إنج��ازات وتحدي��ات فى ظ��ل جائحة كورونا( الذى نظمته مؤسس��ة أخب��ار اليوم فى ١9ديس��مرب2020 تحت رعاي��ة الدكتور مصطفى 
مدب��وىل رئي��س مجلس الوزراء وبمش��اركة لفيف م��ن وزراء الحكومة ورؤس��اء الهيئ��ات والش��ركات القابضة بقطاع الب��رتول وكبار 

املسئولني بالقطاعات االقتصادية وقيادات البنوك ورجال الصناعة واملستثمرين وخرباء االقتصاد.

الت���ى طلبت الن�سمام كمراقب واأخرها دول���ة المارات ، حيث يدعم املنتدى 
التع���اون الإقليم���ى فى �س�ق الغاز مب���ا يخدم م�سالح ال���دول الأع�ساء ، كما 
يدع���م م�ساركة القط���اع اخلا�س من خ���الل اللجنة ال�ست�ساري���ة ل�سناعة 
الغ���از والت���ى ت�س���م ����رصكات الطاق���ة العاملي���ة وال����رصكات التابع���ة للدول 

و�رصكات الهند�سة والت�سييد والبناء واخلدمات واملنظمات الدولية.
واأك���د املال اأن ما حتقق بتلك الفرتة ياأتى امت���داداً ملا �سهدته ال�سن�ات ال�ست 
املا�سي���ة من جناح م�سه����د لقطاع البرتول والغاز فى حت�ي���ل حتديات واأزمات 
املا�س���ى اإلى ق�س�س جناح مبهرة اأ�ساد بها الع���امل وا�ستفاد منها القت�ساد 

الق�مى  مبا اأدى لتعظيم دور القطاع كقاطرة لتنمية القت�ساد. 
واأ�س���اف اأن النجاحات املتتالية مكنت القطاع م���ن  تلبية وتاأمني احتياجات 
امل�اطن���ني وال�ف���اء باإم���دادات الطاقة الالزم���ة للتنمية كهدف حي����ى يتبناه 
القط���اع، م��سح���اً اأنه جنح ف���ى حت�يل معدل من���� قطاع الغ���از الطبيعى من 
�سال���ب 11% قب���ل �سن�ات اإلى مع���دل من� اإيجابى بن�سب���ة ٢٥% وحتقيق اكتفاء 
ذات���ى من الغاز وا�ستئن���اف الت�سدير، كما بلغت ال���رثوة البرتولية من زيت خام 
وغ���از اأعلى مع���دلت اإنتاجها ف���ى تاريخ م�رص لت�س���ل  اإل���ى ٩ر1 ملي�ن برميل 
مكاف���ىء ي�مي���اً ف���ى اأغ�سط����س ٢٠1٩، وارتفع ع���دد امل�ستفيدي���ن �سن�ياً من 
امل�رصوع الق�مى لت��سيل الغاز الطبيعى للمنازل واحالله حمل الب�تاجاز اإلى 
ملي�ن و ٢٠٠ األف وحدة �سكنية كل عام بالإ�سافة اإلى حتقيق اأعلى م�ساهمة 
ف���ى الناجت املحلى بن�سبة ٢٧% واأعلى مع���دلت لال�ستثمار بقيمة ٢ر1 تريلي�ن 
جني���ه خالل ال�سن����ات ال�ست املا�سي���ة التى �سهدت كذل���ك ت�قيع ٩8 اتفاق 
للبحث عن البرتول والغاز فى م�رص مع �رصكات عاملية . واأن الثمار كانت عديدة 
عل���ى كاف���ة امل�ست�يات بعد ال�سالح���ات التى مت تنفيذه���ا وانعك�ست ايجابا 
على اأداء القت�ساد امل�رصى وتنفيذ م�رصوعات ق�مية ناجحة وجعلت من م�رص 

من�ذجاً يحتذى به فى التنمية والمن وال�ستقرار  .
وف���ى نهاية كلمته اأو�سح املال اأن قطاع البرتول ليزال يذخر بالفر�س ال�اعدة 
واأن ماحتق���ق من جناحات ت�ؤكد اأنه عل���ى الطريق ال�سحيح لتحقيق جناحات 
اأكر بدعم الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى وروؤية و�سيا�سات احلك�مة وتكاتف 

م�ؤ�س�سات الدولة.
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�ش���ارك املهند����س ط���ارق امل���ا وزي���ر الب���رول وال���روة املعدني���ة ع���ر 
الفيديوكونفران����س فى االجتماع ال���وزارى ملنظمة امل�شدرة للبرول 
»اواب���ك«  ف���ى دورت���ه اخلام�شة بعد املائ���ة والذى انعقد ف���ى الثالث 
ع�رش من دي�شمر 2020 افرا�شياً من الكويت حتت رئا�شة  املهند�س 
عبداملجي���د عطار وزير الطاقة بجمهوري���ة اجلزائر التى تراأ�س الدورة 
احلالي���ة للمنظم���ة  ومب�شارك���ة وزراء البرول والطاق���ة بال�شعودية 
والبحري���ن و�شوري���ا وقط���ر ، وممثلى دول االم���ارات والكوي���ت والعراق 

اإ�شافة اإلى معالى على بن �شبت االأمني العام للمنظمة .  
ناق����س االجتم���اع املو�شوع���ات املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعماله وفى 
مقدمته���ا تقري���ر االأم���ني الع���ام ح���ول اأن�شط���ة االأمان���ة العام���ة 
للمنظم���ة ومناق�شة الدرا�شات التى قامت باإعدادها حول �شناعة 
البرول والغاز ومتابعة التطورات احلالية فى اأ�شواق البرول العاملية 
ف���ى ظل حتدي���ات جائحة كورون���ا وتاأثرياتها على الطل���ب واملعرو�س 
وم�شتوي���ات االأ�شع���ار، ومتابعة �شئ���ون البيئة وتغري املن���اخ ، واقرار 
موع���د عق���د موؤمتر الطاقة العرب���ى الثانى ع����رش ،   و بحث اأن�شطة 
ال����رشكات العربي���ة املنبثق���ة ع���ن املنظم���ة اإ�شافة ال���ى مناق�شة 

م�رشوع امليزانية التقديرية للمنظمة.
وق���د �ش���دق املجل�س ال���وزارى للمنظمة عل���ى ا�شناد رئا�ش���ة الدورة 
املقبل���ة للمنظمة ال���ى ال�شعودية ، كما قرر عق������د موؤمت����ر الطاقة 
العرب���ى الثانى ع�رش يف عام 2023 ب���دال من عام 2022 نظرا للظروف 
احلالي���ة التى مي���ر بها الع���امل مبا ي�شم���ن االعداد اجليد ل���ه وحتقيق 

االأهداف املرجوة منه .

تقني����ة  ع����ر   2020 دي�شم����ر  م����ن  ال�شاب����ع  ف����ى  الوزي����ر  �ش����ارك  كم����ا 
الفيديوكونفران�����س ف����ى ن����دوة »بن����اء الق����درات فى جم����ال كف����اءة الطاقة 
للعاملني بقطاع البرول« بالتعاون مع االحتاد االأوروبى والتى ُعقدت �شمن 
فعالي����ات م�����رشوع »دع����م اال�شتدام����ة الفني����ة واملالية للطاق����ة املتجددة 
وكف����اءة ا�شتخدام الطاقة« بح�شور ال�شف����ري كري�شتيان برجر رئي�س وفد 
االحت����اد االأوروب����ى بالقاه����رة والدكتور بينوا ل����ى بو املدي����ر التنفيذى مل�رشوع 
ال�رشاك����ة الدولية للتعاون فى كف����اءة الطاقة التابع للمفو�شية االأوروبية 

وعدد من قيادات قطاع البرول وروؤ�شاء �رشكات البرول.
وخ����ال كلمته اأعلن املا اإط����اق قطاع البرول برناجم����اً لبناء القدرات فى 
جم����ال حت�شني كف����اءة الطاقة وذل����ك بالتعاون مع االحت����اد االأوروبى ، موؤكداً 
ماحتظى به اأن�شطة حت�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة وتر�شيد ا�شتهاكها 
م����ن �أهمي����ة ق�صوى فى �لن�صاط �لبرتولى ،  خا�صة و�أن لها تاأثري مبا�رش فى 
خف�����س تكلفة الت�شغيل وحت�شني اقت�شاديات ال�رشكات عاوة على دورها 

الهام فى خف�س االنبعاثات البيئية ومكافحة التغريات املناخية.
واك����د  اأن برنامج حت�شني كفاءة الطاقة اح����د الدعائم الهامة فى م�رشوع 
تطوي����ر وحتديث قط����اع الب����رول خا�شة واأن مب����ادرات كف����اءة الطاقة التى 
مت تنفيذه����ا موؤخ����راً حققت جناحات عدي����دة من خال تنفي����ذ برامج عمل 
منخف�ش����ة التكلف����ة ف����ى 17 �رشك����ة برولية حقق����ت وفراً يق����در بحوالى 
30 ملي����ون دوالر، ع����اوة عل����ى البدء فى تنفي����ذ م�رشوعني كبريي����ن لر�شيد 
ا�شته����اك الطاق����ة ف����ى �رشكت����ى جا�شك����و وال�شوي�����س لت�شني����ع البرول 
بالتع����اون م����ع البنك االوروبى الإع����ادة االإعمار والتنمي����ة  ، كما يجرى اعداد 
درا�شت����ني لتح�شني كف����اءة الطاقة وتطوير الوح����دات االإنتاجية ب�رشكتى 
االأ�شكندري����ة والن�����رش للبرول ، اإل����ى جانب تنفيذ عدة مب����ادرات لتح�شني 
كفاءة الطاقة بعدة �رشكات بالقطاع بالتعاون مع االحتاد االأوروبى والبنك 

الدولى ووكالة التعاون الدول اليابانية .

كم���ا �ش���ارك املهند����س ط���ارق امل���ا ف���ى االأول م���ن دي�شم���ر 2020 ع���ر 
الفيديوكونفران����س فى فعاليات حوار املتو�شط روما 2020 فى ن�شخته 
ال�شاد�ش���ة الت���ى عقدته���ا وزارة اخلارجي���ة والتع���اون الدول���ى االإيطالية 
افرا�شي���ا بالتعاون مع املعهد االيطالى للدرا�شات ال�شيا�شية الدولية، 
وحملت عنوان » مابعد ال�شدمة : اإعادة النظر فى �شناعة الطاقة بعد 

جائحة كورونا« .
وت�شمن���ت كلم���ة الوزي���ر اإ�شارة اإل���ى اأهمية ت���وازن اأ�شعار الب���رول وعن 
����رشورة قي���ام ال����رشكات العاملي���ة برتي���ب اأولوياته���ا وا�شتثماراتها فى 
ظ���ل التحديات الت���ى ي�شهده العامل ، كم���ا اأ�شار اإل���ى حتديات جائحة 
كورون���ا، وتوقع حدوث حت�شن ف���ى االأن�شطة واالأعم���ال ل�رشكات البرول 
عاملي���اً ، كما اأكد على  �رشورة النظر اإلى الطاقة املتجددة بعني االعتبار 

كمناف�س رئي�شى مل�شادر الطاقة التقليدية .

وع���ن دور م�رش ف���ى حتقيق تكام���ل اإقليمى ال�شتثمار م���وارد غاز �رشق 
املتو�ش���ط اأو�ش���ح ااأن م����رش ا�شتهدف���ت م���ن دعوتها الإقام���ة تعاون 
وتكامل فى هذه املنطقة من خال منتدى غاز �رشق املتو�شط  حتقيق 
الرخ���اء وامل�شالح امل�شركة للدول و�شعوبها ليك���ون حافزاً للتعاون 
والعم���ل امل�شرك ال�شتغال ال���روات ل�شالح الدول االأع�شاء احلاليني 

والدول التى تن�شم م�شتقباً .
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عق���دت جمموع���ة العمل رفيع���ة امل�شتوى ملنتدى غاز ����رشق املتو�شط 
ف���ى ال�شاد�س ع�ش�ر من دي�شمر 2020 عر تقني���ة الفيديو كونفران��س 
االجتم���اع الثامن له���ا ملناق�شة عدد م���ن االأمور التنظيمي���ة لتف�عيل 
اأن�شطة املنتدى ومنها ا�شتعرا�س موقف اتف��اقية املقر املزم�ع اإبرامها 
ب���ني جمهورية م�رش العربية واملنت��دى وفق�������اً التف��اقية اإن�ش��ائه، كما 
تن���اول االجتماع مناق�ش���ة اإجراءات ان�شم���ام اأع�شاء ج���دداً ومراقبني 
للمنت���دى فى �ش���وء اه��تمام العديد م���ن الدول باالن�شم���ام للمنت��دى 
كاأع�ش���اء اأو مراقب���ني اإمياناً منه���م باأهمية املنتدى كون���ه اأول منظم�ة 
حكومي�����ة اإقل�يمي���ة للتع�����اون ف���ى جم����ال الغ�����از مبنطق�����ة �ش�����رق 

املتو�ش��ط. 

وا�شتعر����س االجتم���اع خارط���ة طري���ق املنت���دى خ���ال ع���ام 2021 والتى 
ت�شمن���ت خط���ة عم���ل اللجن���ة اال�شت�شاري���ة ل�شناعة الغ���از واخلطط 
التف�شيلية للجانها الف���رعية الثاث الفنية واالقت�شادية والتنظيمية، 
واأق���ر االجتماع طلبات ان�شمام ع�شوين اإ�شافي���ني للجنة اال�شت�شارية 
ل�شناع���ة الغ���از لي�شل عدد اأع�شائها اإلى 29 ع�ش���واً من اأهم ال�رشكات 
واملوؤ�ش�شات املعنية ب�شناعة الغاز باملنطقة، فى مقابل 16 ع�شواً عند 
اإطاقها ف���ى نوفمر 2019، مما يو�شح مدى التطور الذى ي�شهده املنتدى 
ورجاح���ة روؤية م�رش فى الدعوة له كمنظمة فاعلة لتحقيق التعاون فى 
جم���ال الطاقة ف���ى �رشق املتو�شط على اأ�ش�س القان���ون الدولى مبا يحقق 

م�شالح جميع االأطراف امل�شاركة.

�ش���ارك املهند�س ط���ارق املا وزير الب���رول والروة املعدني���ة ممثا مل�ش��ر 
ف���ى املنتدى الوزارى ال�شابع للغ���از الذى ُعقدت اأعماله افرا�ش��ياً عر 
الفيديو كونفران�س من العا�شمة املاليزية كواالملبور وافتتحه رئي�س 
وزراء ماليزي���ا ت���ان �رشى حمي���ى الدين،  و�ش���م  املنت�دى ال���ذى ينظمه 
منت���دى الطاق���ة الدول���ى واالحت���اد الدول���ى للغ���از  مائ���دة  م�ش�تدي���رة 
افرا�شي���ة  لوزراء الب���رول والطاقة بعدد من ك��ري���ات الدول املنتجة 
وامل�شتهلكة للغاز حتت عنوان )الفر�س فى اأ�ش��واق الغ���از املتنامية.. 
روؤى املنتج�ني و امل�شتهلكني حول احلقائق اجلديدة( والتى ا�شتهدفت 
مناق�ش���ة الفر����س فى �شناع���ة الغ���از الطبيعى لتحقي���ق ا�شتدامة 
االم���دادات م�شتقب���ا وفى ظ���ل التغ������ريات الط��ارئة الت���ى �شهدتها 

ا�شواق الطاقة عامليا ب�شبب جائحة كورونا.
وا�شتعر����س الوزير فى كلمت���ه الدور امل�رشى فى تطوي���ر فر�س جديدة 
لتاأم���ني م���وارد الغ���از الطبيع���ى الأ�شواق اال�شته���اك اقليمي���اً ودولياً 

مو�شح���اً اأن م����رش اأخ���ذت زم���ام املب���ادرة الإن�ش���اء منت���دى غ���از ����رشق 
املتو�ش���ط اإمياناً منها باأهمية التعاون االقليم���ى والدور احليوى للغاز 
ف���ى التح���ول العاملى للطاق���ة واأ�شهام���ه املبا�رش فى حتقي���ق الرخاء 

واالنتعا�س االقت�شادى والتكامل بني الدول  .
ولفت املا اأن جائح���ة كورونا لها تاأثريات كبرية على �شناعة الطاقة 
عاملياً وهو ما ا�ش��تدعى ت�شاف��ر جه��ود الدول و اال�رشاع بها   للو�شول 
حلل���ول لتاأمني موارد طاق���ة م�شتدامة على م�ش���ت���وى العامل ب�شعر 
معق���ول وتت���اح للجميع فر�س احل�ش���ول عليها االأم�����ر الذى �شيدعم 
احلف���اظ على ماحت���ق���ق من مكا�ش���ب تنم��وية واملع��اون���ة فى حتقيق 

اه��داف التنمية امل�ش���تدامة عامليا لعام 2030. 
كما ا�ش��تعر�س امل���ا ق�شة جن��اح م�رش فى �ش��ناعة الغ��از الطبي��عى 
والت���ى حقق��ت خ���ال �شنوات قليلة  حت���والً الفتاً  من خ���ال تط��بيق 

ا�ش��راتيجية متكاملة لتط���وير م���واردها من الغ��از والب��رول .
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وقع وزير الب����رول والروة املعدنية على 9 اتفاقيات برولية جديدة للبحث 
ع����ن الب����رول والغ����از الطبيعى ف����ى مناطق �رشق وغ����رب املتو�ش����ط واملياه 
االإقليمية بالبحر االأحمر وذلك مع 6 �رشكات عاملية وم�رشية كرى ، ويقدر 
احلد االأدنى لا�شتثمارات التى يتم �شخها مبوجب االتفاقيات املوقعة مبا 
يزي����د على ملي����ار دوالر وت�شتهدف االتفاقيات حفر  17 بئ����راً ا�شتك�شافياً 

جديداً فى مناطق االمتياز .
�شمل����ت االتفاقي����ات اجلدي����دة 7 اتفاقي����ات لل�رشك����ة القاب�ش����ة للغازات 
الطبيعي����ة مع �����رشكات اك�ش����ون موبيل و�شيف����رون وبى بى وتوت����ال وثروة 
وكوفبي����ك الكويتية و�ش����ل بالبحر املتو�شط واتفاقيت����ني ل�رشكة جنوب 
الوادى امل�رشية القاب�شة للبرول  مع �رشكات �شيفرون و�شل وثروة للبرول 

مبنطقة البحر االأحمر.

كم���ا �شه���د املهند����س طارق امل���ا والدكت���ور ه�ش���ام توفيق وزي���ر قطاع 
االأعم���ال العام ف���ى ال�شابع من دي�شمر 2020 توقي���ع ت�شوية مديونيات 
����رشكات قطاع االأعم���ال العام املراكم���ة نتيجة م�شحوب���ات الغاز من 
خ���ال املبادلة بقطع اأرا�شى ، وذلك ب���ني الهيئة امل�رشية العامة للبرول 
وال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�شة للغازات الطبيعي���ة اإيجا�س مع 3 �رشكات 
قاب�ش���ة تتب���ع قط���اع االأعمال الع���ام  ، وياأت���ى ذلك  تنفي���ذاً للتوجهات 
الرئا�شية واحلكومية بف�س الت�شابك بني الوزارات مبا ميكنها من حت�شني 
اأدائها وزيادة كفاءة االقت�شاد امل�رشى بالتخل�س من الت�شوهات العالقة 

بهذا امللف ل�شنوات طويلة .

عق���د املهند�س طارق املا وزير البرول وال���روة املعدنية والدكتور خالد العنانى وزير 
ال�شياح���ة واالثار والطيار حممد منار عنبة وزير الطريان املدنى االجتماع الرابع فى 
الثان���ى ع�رش من يناير 2021 ، حي���ث  مت االإعان عن مبادرة جديدة من قطاع البرول 
لقطاعى ال�شياحة والطريان ت�شمل تخفي�شات اإ�شافية على �شعر الوقود اخلا�س 
بقط���اع الط���ريان لت�شل اإل���ى 15 �شنت للجال���ون بهدف امل�شاهمة ف���ى مواجهة 
التحدي���ات الت���ى فر�شته���ا جائحة كورونا عل���ى هذين القطاع���ني احليويني ، ويتم 

تطبيقها اعتباراً من 21 يناير اجلارى وحتى نهاية العام احلالى .

فى الثانى ع�ش��ر من يناير 2021 ، �شهد كاً من الدكتورة هالة ال�شعيد، وزيرة 
التخطي���ط والتنمي���ة االقت�شادي���ة، حماف���ظ جمهورية م����رش العربية لدى 
جمموعة البنك اال�شامى للتنمية، واملهند�س طارق املا، وزير البرول والروة 
املعدني���ة، والدكت���ور عل���ى امل�شيلح���ى ، وزير التموي���ن والتج���ارة الداخلية، 
و�لدكت���ورة ر�ني���ا �مل�ص���اط، وزيرة �لتع���اون �لدول���ى و�ل�صيدة/ نيف���ن جامع ، 
وزي���رة التج���ارة وال�شناع���ة )عر خا�شي���ة الفيديو كونفران����س( حفل توقيع 
برنامج املوؤ�ش�شة الدولي���ة االإ�شامية لتمويل التجارة التمويلى لعام 2021 
لتق���دمي حل���ول متويلية متكاملة مل����رش مببلغ 1ر1 ملي���ار دوالر اأمريك���ى . وّقع 
على الرنام���ج املهند�س هانى �شامل �شنبل، الرئي����س التنفيذى للموؤ�ش�شة 
الدولي���ة االإ�شامية لتمويل التج���ارة، وكل من اأ�رشف عبد الله، نائب الرئي�س 
التنفي���ذى للهيئ���ة العامة للبرول واأحمد يو�شف، نائ���ب رئي�س جمل�س اإدارة 

الهيئة العامة لل�شلع التموينية.

�شه����د املهند�����س طارق امل����ا وال�شف����ري االأمريكى جوناث����ان كوهني فى 
الثامن ع�رش م����ن دي�شمر 2020 عر تقني����ة الفيديوكونفران�س توقيع 
اتفاقيت����ى املنح����ة املقدمة م����ن وكالة التنمي����ة والتج����ارة االأمريكية 
بقيمة 4ر1 مليون دوالر اإلى �رشكتى العامرية لتكرير البرول وال�شوي�س 
لت�شني����ع البرول لتوف����ري اأوجه الدعم املال����ى والفنى الإج����راء درا�شات 

جدوى تطوير م�شفاتى التكرير بال�رشكتني.
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كم����ا �شه����د املهند�س طارق امل����ا والدكتور عم����ر اإبراه���يم 
االأم����ني الع����ام ملنظم����ة منتج����ى الب����رول االأفارق����ة )االأبو( 
ف����ى الثانى م����ن دي�ش���م����ر 2020 توقي����ع اتف���اقي����ة تع��اون 
بني البن����ك االأفريق����ى لا�شت����رياد والت�شدي����ر )اأفريك�شم( 
وموؤ�ش�ش������ة ا�ش��تثم����ارات الط��اقة االأفريق���ي����ة )اإيكورب( 

التابعة ملنظمة االأبو .
ومبوج����ب اتفاقي����ة التع����اون �شتعم����ل املوؤ�ش�شت����ني عل����ى 
تن�شي����ق املب����ادرات ذات االهتم����ام امل�ش����رك ف����ى جم������االت 
الطاق����ة املختلف����ة وخا�ش����ة فى جم����ال البني����ة التحتية 
للطاق����ة بالق����ارة االأفريقي����ة لدف����ع جه����ود التنمي����ة م����ن 
خ����ال خط����ط وا�شحة ته����دف اإل����ى ج����ذب اال�ش��تثمارات 
ف����ى قطاع����ات الطاق����ة والتعدي����ن بكاف����ة اأرج����اء الق����ارة 

االأف����ريقية.

بح�ص����ور �ملهند�س ط����ارق �ملال و�للو�ء حمم����د �لزملوط حمافظ �ل����و�دى �جلديد عقدت 
اجلمعي����ة التاأ�شي�شية ل�رشكة اأبوطرطور الإنتاج حام�����س الفو�شفوريك فى ال�شاد�س 
من دي�شمر 2020 ، والتى �شدر لها املوافقة على اإن�شائها بقرار رئي�س جمل�س الوزراء 
رق����م 16 لع����ام 2020 لت�شبح بذلك اأولى ال�����رشكات التى تعمل بنظ����ام املناطق احلرة 

اخلا�شة فى حمافظة الوادى اجلديد.
حام�����س  ت�شني����ع  جمم����ع  م�����رشوع  وت�شغي����ل  تنفي����ذ  اجلدي����دة  ال�رشك����ة  وتتول����ى   
الفو�شفوري����ك به�شب����ة اأب����و طرط����ور مبحافظ����ة ال����وادى اجلدي����د، باإجمال����ى تكلف����ة 
ا�شتثماري����ة تتجاوز مليار دوالر وبطاقة اإنتاجية تبلغ ملي����ون طن �شنوياً وبركيز %54 

من حام�س الفو�شفوريك.

ا�شتقب����ل املهند�����س طارق املا وزير الب����رول والروة املعدنية املهند�����س منهل عزيز وزير 
ال�شناعة واملعادن العراقى �شمن الوفد احلكومى العراقى رفيع امل�شتوى خال زيارته 

للقاهرة فى العا�رش من دي�شمر 2020.
وبح����ث الوزيران خط����وات اآليات دع����م التعاون الثنائ����ى امل�شرك خال الف����رة املقبلة 
باال�شتف����ادة من اخل����رات امل�رشية املتنوعة والفر�س الكب����رية بال�شوق العراقى، اإ�شافة 
اإل����ى مناق�ش����ة اأوجه وفر�����س التعاون فى جم����ال التعدين و�شبل نقل اخل����رات امل�رشية 
للع����راق م����ن خ����ال النموذج امل�����رشى اجلارى تنفي����ذه لتطوي����ر اآليات العم����ل بالقطاع 

التعدينى .
 وا�شتعر�����س الوزيران ما مت التو�شل اإليه ب�ش����اأن ت�شكيل فريق عمل م�شرك من خراء 
وزارات الب����رول وال����روة املعدنية وال�شناعة والتجارة واالنت����اج احلربى والهيئة العربية 

للت�شني����ع والت����ى �شتتوجه اإلى العراق للوق����وف على فر�س التعاون واال�شتثم����ار واالمكانات املتاحة واالجتماع مع نظرائهم لو�ش����ع روؤية وا�شحة تت�شمن 
برامج تعاون ممتدة واالتفاق على اآليات عمل ل�رشعة التنفيذ و�شمان اال�شتغال االأمثل للفر�س واملوارد .

ق����ررت جلن����ة الت�شعري التلقائى للمنتج����ات البرولية املعنية مبراجعة وحتديد اأ�شعار بيع بع�س املنتج����ات البرولية ب�شكل ربع �شنوى فى اجتماعها 
االأخ����ري املنعق����د عقب انتهاء �شهر دي�شمر املا�ش����ى ، تثبيت �شعر بيع املنتجات البرولية فى ال�شوق املحلى واالإبق����اء على االأ�شعار احلالية ال�شائدة 

للربع االأول )يناير – مار�س 2021 ( وذلك للحفاظ على ا�شتقرار االأ�شعار فى ال�شوق املحلى فى ظل الظروف احلالية جلائحة كورونا .
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راأ�����س املهند�����س طارق املال وزي����ر البرتول والرثوة املعدني����ة خالل الفرتة من 
11-15 يناي����ر 2021 ع����ر تقني����ة الفيدي����و كونفران�����س ، بح�ض����ور اللواء 
حمم����ود �ض����عراوى وزي����ر التنمي����ة املحلي����ة ، اأعم����ال اجلمعي����ات العامة 
ل�����ركات برتول القطاع الع����ام العتماد موازناته����ا التخطيطية للعام 

املالى 2021/ 2022 .
واأك���د املال خالل اجلمعيات عل���ى الدور الهام مل�ضاف���ى التكرير فى تلبية 
وتاأمني احتياجات ال�ضوق املحلى من املنتجات البرتولية ، واأن ا�ضرتاتيجية 
ال���وزارة ت�ضع فى قائمة اأولوياتها اال�ضتمرار فى حتديث وتطوير امل�ضافى 
وا�ضتخدام اأحدث التقنيات، واأنه جارى تنفيذ م�ضافى تكرير وم�روعات 
جديدة، بالقاهرة الكربى والأ�سكندرية واأ�سيوط وال�سوي�س با�ستثمارات 
حوالى 7 مليار دولر وهو ما يحقق اأهداف ا�سرتاتيجية قطاع البرتول فى 
حتقي���ق الكتفاء الذاتى م���ن البنزين وال�سولر ع���ام 2023 ، م�ضرياً اإلى اأن 
م�رشوعات التكرير اجلديدة التى ينفذها قطاع البرتول بداأت توؤتى ثمارها 
بت�ضغيل م�روعات �ضم���ت م�ضفاة امل�رية للتكرير مب�ضطرد والبنزين 
عالى االأوكتان باأنرب���ك باالأ�ضكندرية والت�ضغيل التجريبى ملجمع اإنتاج 
البنزي���ن عالى الأوكتان مب�سفاة اأ�سيوط لتكرير البرتول �سمن م�رشوعات 
تنمي���ة ال�ضعي���د ، ووجه امل���ال باالإ�راع ف���ى م�روعات التح���ول الرقمى 
مبعام���ل التكري���ر والتى ت�ضم���ل نظ���ام اإدارة املوارد واالأ�ض���ول ERP لدعم 
اتخ���اذ الق���رار ونظ���ام الربجم���ة اخلطية لتحقي���ق الربط الرقم���ى لكافة 

اأن�ضطة وم�ضافى التكرير مبا ي�ضهم فى زيادة الكفاءة الت�ضغيلية. 
كما اأكد املال على اأهمية ال�ستمرار فى تطوير �سناعة البرتوكيماويات 
ف����ى �س����وء حتدي����ث اخلط����ة القومي����ة للبرتوكيماوي����ات به����دف دعمه����ا 
ومواجه����ة املتغ����رات الت����ى ت�سهده����ا ال�سناع����ة والرتكي����ز عل����ى زيادة 
الت����ى  املتخ�ض�ض����ة  البرتوكيماوي����ة  املنتج����ات  م����ن  خا�ض����ة  االإنت����اج 
يحتاجها ال�ضوق املحلى بهدف زيادة القيمة امل�ضافة وتوفري املنتجات 
البرتوكيماوية الو�ضيطة والنهائية التى تعد مدخالت رئي�ضية للعديد 
م����ن ال�ضناع����ات ت�ضهم فى تلبي����ة احتياجات ال�ض����وق املحلى وتقليل 
ال�ست����راد وفت����ح فر�����س جدي����دة للت�سدير و�س����دد على اأهمي����ة اللتزام 
بتنفي����ذ م�روعات االح����الل والتجديد والتو�ضع����ات ل�ضمان الت�ضغيل 

االآمن واالأقت�ضادى وحت�ضني االأداء .

واأكد اأي�ساً على اأهمي���ة موا�سلة عمليات الحالل والتجديد والتحديث 
لكاف���ة عنا�ر منظوم���ة تداول وتوزي���ع املنتجات البرتولي���ة ورفع كفاءة 
ال�سبك���ة القومية خلطوط اأنابيب نقل وتداول اخلام واملنتجات البرتولية 
وااللت���زام بالرنامج الزمنى مل�روع اال�ضكادا اجلارى تنفيذه بهدف تاأمني 
اخلطوط والتو�سع فى م�ستودعات التخزين وال�سحن واأ�سطول �سيارات 
نق���ل الوقود وحمطات التموين مبا يواكب التقدم التكنولوجى ويعزز من 
معاي���ر الأم���ان وال�سالمة وكف���اءة الت�سغيل ، لفتاً اإل���ى اأهمية التو�سع 
ف���ى تزويد منظومة ت���داول وتوزيع البنزي���ن وال�ض���والر بالتقنيات احلديثة 
وخا�ض���ة تقني���ة  ATG للرقابة االآلي���ة على االأر�ض���دة باملحطات وكذلك 
تعميم منظومة متط���ورة للقيا�س فى خمتلف مراحل �ضحن املنتجات 
وفقاً لأحدث الأ�سالي���ب الرقمية ، كما وجه كذلك بتطوير الكود اخلا�س 
بت�سمي���م وتنفي���ذ حمط���ات التموي���ن واخلدمة مب���ا يراعى حتقي���ق اأعلى 
درج���ات ال�سالمة والكف���اءة ، كما وجه اأي�ساً بتو�سع ����رشكات الت�سويق 
البرتولي���ة فى توفري منتجات التعقيم والتطه���ري للجمهور دعماً جلهود 

مواجهة فريو�س كورونا. 
واأك���د الوزير اأن ما حققت���ه ال�ركة العامة للبرتول م���ن اأداء خالل خالل 
الف���رتة يولي���و - دي�ضم���ر 2020 يدع���و للفخ���ر والثن���اء على م���ا تقدمه 
كوادره���ا باإ����رشاف الهيئة العامة للب���رتول من جناحات قف���زت مبتو�سط 
االإنت���اج اإلى رقم قيا�ضى جديد خالل تلك الفرتة بلغ ٦٨ األف برميل زيت 

مكافئ يومياً .
واأو�س���ح املال اأن التحديث والتطوير واإحداث حت���ول رقمى �سامل فى اإدارة 
االأن�ضطة البرتولية فى كافة مناحى �ضناعة البرتول احليوية ال حياد عنه 
مطلق���اً فالنتائ���ج املحققة منه ق���د ظهرت فيما مت اإجن���ازه حتى االآن فى 
كافة مواقع العم���ل واالإنتاج ، م�ضرياً اإلى اأنه مت ر�ضد ا�ضتثمارات حوالى  
5 ملي���ار جني���ه ملوازنة العام املالى القادم لدع���م خطط ال�ركة العامة 
للب���رتول فى زيادة حف���ر االآبار اال�ضتك�ضافي���ة والتنموية وكذا م�روعات 
االإح���الل والتجدي���د وم�روع���ات تطوي���ر منظوم���ة ال�ضالم���ة وال�ضحة 
املهني���ة ، موجهاً بتقدمي كافة اأ�ضكال الدعم الالزمة لل�ركة التى تعد 

قلعة وطنية عريقة توؤدى دورها بكفاءة واقتدار.
كم���ا �س���دد امل���ال على �رشع���ة النته���اء م���ن م�رشوع���ات التواف���ق البيئى 
بال�رشكات والعمل على مراجعة كافة الإجراءات فى هذا ال�سدد فى اإطار 
االلتزام بواجب���ات امل�ضئولية البيئية لقطاع الب���رتول، ووجه باال�ضتمرار 
يف برام���ج تر�ضيد اأوجه االنفاق والعمل عل���ى تعظيم االإيرادات من خالل 
اأ�ساليب م�ستحدثة ومبا ل يوؤثر علي الت�سغيل والإنتاج والتطوير، م�سدداً 
عل���ى اأهمية اللت���زام باحلفاظ على ال�سالم���ة ال�سخ�سية للعاملني من 
خ���الل املتابع���ة الدقيق���ة لتطبيق كاف���ة الإج���راءات الحرتازي���ة لتفادى 
فريو����س كورونا والتوا�ضل امل�ضتم���ر مع العاملني لزيادة الوعى والتى متثل 
اأم���راً بالغ الأهمية ملواجهة ه���ذه اجلائحة  ودعم العاملني للحفاظ على 

اأنف�سهم واأ�رشهم.
واأثن���ى الل���واء حممود �ضع���راوى وزي���ر التنمي���ة املحلية عل���ى االأداء الذى 
يقدمه قطاع البرتول بقيادة املهند�س طارق املال فى امل�روعات االإنتاجية 
واخلدمي���ة والتطور الذى �سهده اأداء �رشكات الب���رتول القطاع العام التى 
حقق���ت خالل ال�ضن���وات القليلة املا�ضية نتائج اأعم���ال متميزة ظهرت 
جي���داً فى اعتماد نتائ���ج اأعمالها عن العام املال���ى املا�ضى وتناميها فى 

اخلطط التقديرية ملوازنات العام املالى القادم.
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على مدار 24 �ساعة متار�س هذه الوحدات ومكاتب خدمة العمالء واملواطنني 
اأدواره���ا ف���ى ا�س���تقبال والتعام���ل م���ع ال�س���كاوى ال���واردة ع���ر املنظوم���ة 
االلكرتوني���ة لل�س���كاوى احلكومي���ة املوح���دة ومتابع���ة حله���ا ع���ر اجلهات 
املخت�س���ة ، وال���رد على ا�ستف�سارات املواطنني  ، حي���ث مت ميكنة املنظومة 
وميك���ن للمواط���ن اإر�س���ال �سك���واه ع���ر اخل���ط التليفون���ى 16528 اأو موقع 
 »Egaby اأو تطبيق » اإيجابى ) www.shakwa.eg ( املنظوم���ة على االإنرتنت
على الهواتف املحمولة ، وتوجد فرق ووحدات ر�سد لل�سكاوى واال�ستغاثات 
املتداولة على ال�سو�سيال ميديا وو�سائل االعالم تفعيالً ل�سيا�سة التعامل 

اال�ستباقى مع امل�سكالت .
وق����د اأ�سبح����ت املنظوم����ة ف����ى قط����اع الب����رتول باأداءه����ا االحرتاف����ى �سمن 
القطاع����ات االأك����ر متيزاً فى التعام����ل مع ال�سكاوى ، حي����ث اأ�سدر جمل�س 
الوزراء تقريراً حول احل�ساد ال�سنوى جلهود املنظومة عن عام 2020 ، والذى 
اأ�سار اإلى اأن اإجمالى ما تعاملت معه املنظومة 35ر1 مليون �سكوى خالل 
الع����ام ، واأن وزارة الب����رتول والروة املعدنية حققت مع����دل اإجناز بن�سبة ٪97 
ب����ني ال����وزارات التى ا�ستقبلت األف �سكوى وحتى اأق����ل من 10 اآلف �سكوى 

خالل العام  .
وهذا النجاح يرجع الى تطوير اآليات �رسيعة وفعالة للتن�سيق بني منظومة 
ال�سكاوى املوحدة مبجل�س ال���وزراء ومكاتب خدمة املواطنني وادارات خدمة 

العم���الء املرتبطة باملنظوم���ة فى قطاع البرتول  وهو ما اأدى اإلى اتباع اآليات 
�رسيع���ة وناجزة للتعامل الفورى واال�ستجاب���ة ال�رسيعة لل�سكاوى الطارئة 
وذات الطبيع���ة اخلط���رة والت���ى تتطل���ب تدخ���اًل �رسيع���اً مثل ت�رسي���ب الغاز 
وخالف���ه وزيادة كف���اءة التعامل مع مث���ل هذه النوعية من احل���االت الطارئة 
حي���ث يتم التن�سيق ال�رسيع ب���ني فرق العمل بالوزارة وال����رسكات امل�سئولة 
و�رسعة توجيه فرق عمل من ال�رسكات مبجرد و�سول ال�سكوى اأو اال�ستغاثة 
للتعامل معها ،  كما �ساهمت املنظومة بعد تفعيلها فى زيادة وم�ساعفة 
جهود اال�ستجابة ال�رسيعة لعم���الء الغاز الطبيعى من خالل تفاعل �رسيع 
م���ع ال�س���كاوى والطلبات املقدمة منه���م حال لي�سهم ذلك ف���ى زيادة ثقة 

املواطنني واإدراكهم الأهمية املنظومة وكفاءتها .
وحتر�س املنظومة فى قطاع البرتول على زيادة وعى املواطن باآليات التوا�سل 
املخ�س�س���ة له���م ، فيت���م توزيع ون����رس مل�سق���ات توعوي���ة باملنظومة فى 
كاف���ة ال�رسكات اخلدمية ومكاتب خدمة العم���الء واملواطنني ومنافذ تقدمي 
اخلدم���ات للجمهور فى حمطات الوق���ود وخدمة ومتوين ال�سي���ارات التابعة 
لل����رسكات مب���ا �ساهم فى تعري���ف املواط���ن باملنظومة ، كم���ا مت ربط املوقع 
الر�سم���ى لل���وزارة ومواقع ال�رسكات واجله���ات الداخلة باملنظوم���ة بالبوابة 
االألكرتوني���ة لل�سكاوى من ال����رسكات التى تقدم اخلدم���ات للجمهور حتى 

ميكن للمواطن الدخول من خاللها مبا�رسة . 

تمكن قطاع البرتول من تحديث آلية التواصل املباش��ر مع املواطنني وتيس��رها بعد ربط منظومة خدمة املواطنني والش��كاوى بمنظومة الش��كاوى 

الحكومية املوحدة بمجلس الوزراء تفعياًل لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لس��نة 2017 ، ويتواصل قطاع البرتول مع املواطنني من خالل هذه 

املنظومة بشكل احرتافى من خالل 19 جهة فى القطاع تم ربطها باملنظومة األلكرتونية املوحدة لتلقى الشكاوى منذ يوليو 2017 ، لتشمل  جهة واحدة 

رئيسية ممثلة فى وزارة البرتول والثروة املعدنية ، و 18 جهة فرعية ممثلة فى وحدات تلقى الشكاوى ومكاتب خدمة املواطنني وخدمة العمالء بكل 

من هيئة البرتول والش��ركات القابضة ) ايجاس – القابضة للبرتوكيماويات – القابضة لجنوب الوادى املصرية للبرتول ( و هيئة الثروة املعدنية ، وكذلك 

الشركات املسئولة عن الخدمات املؤداة للمواطنني فى مجاالت توصيل الغاز الطبيعى و املنتجات البرتولية مثل غاز مصر وتاون جاس وغاز األقاليم وغاز 

القاهرة وس��يناء للغاز وصيانكو وبوتاجاس��كو وبرتوجاس وغازتك وكارجاس وبرتوتريد ومصر للبرتول والتعاون للبرتول وبرتوجت ، وقد روعى اختيار 

هذه الجهات نظرا ألنها ذات طبيعة عمل تتسم بالتعامل املباشر مع الجمهور من خالل الخدمات املؤداة ، والشركات األخرى فى قطاع البرتول يتم إحالة 

الشكاوى الواردة بشأنها إىل الوحدات التابعة لهيئة البرتول أو الشركة القابضة التى تتبعها.
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بداية رحلة االصالح 
طبق���ت وزارة البرتول والرثوة املعدنية منوذج���اً م�رصياً متكامل الأركان فى 
تعامله���ا م���ع تطوير قط���اع التعدين �ص���مل كافة املناحى ذات ال�ص���لة 
بال�صناعة لأنه اإ�صالح �صامل حتى يتحقق الهدف املرجو منه ، فالوزارة 
اتبعت النهج العلمى ال�ص���ليم فى كافة حتركاتها منذ البداية فكلفت 
هيئ���ة الرثوة املعدنية ويعاونها �رصكة اإنبى الذراع ال�صت�ص���ارى للقطاع 
وبالتع���اون م���ع بيت خ���رة عامل���ى متخ�ص����ص بالدرا�ص���ة والت�ص���خي�ص 
والتحليل لتحديد امل�ص���كالت التى يعانى منها هذا القطاع ثم  بحثها 
ومناق�صتها جيداً مع املعنيني واخلراء وامل�صتثمرين للخروج فى النهاية  
بروؤي���ة ا�صرتاتيجي���ة قابلة للتنفيذ وف���ق خارطة طري���ق ، واأخرياً و�صعها 

على طريق التنفيذ  الفعلى.
وبخط���وات �رصيعة جرى العمل على املرحل���ة الأولى  من خارطة الطريق 
وه���ى مرحلة ت�صخي�صية كاملة لأو�ص���اع قطاع التعدين ، وقد �صهدت 

تل���ك املرحل���ة عل���ى الت���وازى جل�ص���ات ال�صتماع ب���كل من هيئ���ة الرثوة 
املعدنية والرملان مع ممثلى وزارات الدولة املعنية وامل�صتثمرين ومقارنتها 
بالنم���اذج الدولي���ة الناجحة فى التعدي���ن مثل اأ�صرتالي���ا وكندا وجنوب 
اأفريقي���ا ومت ح�رص اأوج���ه الدعم املطلوبة لتلك ال�صناع���ة مبا يتوافق مع 
توجه���ات الدولة نحو تعظيم ال�صتفادة بامل�ص���ادر الطبيعية ،  ومن ثم 
فقد انتهت هذا املرحلة اإلى اإيجاد منوذج م�رصى متكامل الأركان لتطوير 
قطاع التعدين وفق خارطة طريق للتنفيذ ، فهذا النموذج مل يركز على 
جان���ب اأو اثنني ب���ل اعتمد على نتائ���ج الدرا�صة والت�صخي����ص فى الإملام 
بكاف���ة اجلوان���ب التى حتتاج اإلى عمل م�صتم���ر وتغيري ، فاعتمد 7 حماور 
اأ�صا�صية للعم���ل عليها وهى الإ�صالح الت�رصيعى وحتديث النظام املالى 
جل���ذب امل�صتثمرين م���ع حفظ حقوق الدول���ة، وتعديل نظ���ام الرتاخي�ص 
وتي�صري الإجراءات، واإع���ادة تنظيم الخت�صا�صات بهيئة الرثوة املعدنية، 
وو�ص���ع ا�صرتاتيجي���ات تف�صيلي���ة ل�صتغ���الل اخلامات املختلف���ة تراعى 

قبل سنوات عدة كان قطاع التعدين يقف فى عنق زجاجة حقيقى محاواًل الخروج منها بال جدوى .. وبالرغم من كل املحاوالت للعمل على إعطاء 
دفع��ات له��ذا القطاع لتجاوز عنق الزجاجة فإن��ه ظل على وضعه غري قادر على مواجهة تحدياته من إس��هام ضئيل ف��ى الناتج القومى اليتجاوز 
نص��ف باملائ��ة ، وع��زوف عن االس��تثمار فى أنش��طته بالرغم م��ن إمكانيات تعديني��ة هائلة تزخر به��ا صحارى مص��ر ووديانها ، فالقط��اع  لم ينل 
االهتمام الكافى بتطويره حتى تتحقق القدرة على استغالل ثرواته اقتصاديًا ، وملس الرئيس السيسى هذه املشكلة وأكد فى أحاديثه لألمة 
خالل السنوات السابقة على أن هذا القطاع من أولويات الدولة سعيًا للخروج بحلول تمكنه من اإلسهام بفاعلية فى االقتصاد بصورة تتناسب 
م��ع إمكانيات��ه الكبرية ، وبدأت رحلة إصالح ش��اقة أخذت وزارة البرتول والثروة املعدنية على عاتقها تنفيذه��ا اعتبارًا من عام  2018 تحت قيادة 

املهندس طارق  املال الذى أطلق أول اسرتاتيجية تطوير وتحديث لقطاع التعدين بما يتواكب مع التقدم فى هذا القطاع عامليًا.

واألن و مص��ر تس��تقبل عام��ًا جدي��دًا 2021  يقف قطاع التعدين املص��رى على أعتاب عهد جديد يواج��ه فيه تحدياته بق��وة وينطلق لألمام، فمن 
عزوف ش��به تام عن االس��تثمار منذ بضعة س��نوات فى مناطق البحث عن الذهب واملعادن إىل إقبال اس��تثمارى يفوق التوقعات ودخول شركات 
ومس��تثمرين جدد من بينهم ش��ركة هى األكرب من نوعها عامليًا فى تعدين الذهب فى ظل جائحة عصفت باالقتصاد واالستثمار عامليًا، بما يمثل 

نتائجًا مبهرة فى رحلة اإلصالح والتطوير التعدينى.

34 - البرتول - يناير - فرباير  2021



تعظيم القيمة امل�صافة، ورفع كفاءة الكوادر الب�رصية من خالل برنامج 
تدريبى متط���ور للعنا�رص ال�صابة، وتنفي���ذ ا�صرتاتيجية للرتويج للفر�ص 
ال�صتثماري���ة، ووجه املهند�ص طارق املال باأن يك���ون العمل بالتوازى على 
جميع املحاور �صماناً ل�رصعة اخلروج بنتائج ملمو�صة ومكا�صب �رصيعة.

هدف طموح 
وم���ن خالل العمل على تل���ك املحاور ا�صتهدفت ال���وزارة  تنفيذ خمطط 
ع���ام واأه���داف طموحة عل���ى املدي���ني املتو�ص���ط والطوي���ل فا�صتهدفت  
حتقي���ق نقل���ة نوعي���ة كبرية ف���ى اأداء قط���اع التعدين بحلول ع���ام 2030 
ت�صم���ن و�ص���ول اإ�صهام���ات القطاع ف���ى الن���اجت القومى اإل���ى5% بدلً من 
5ر0% حالي���اً ورمبا قبل ذل���ك التوقيت ، وكذلك ا�صتثمار املزايا التناف�صية 
الت���ى يتمت���ع بها قط���اع التعدي���ن فى م����رص كتوافر اخلام���ات املختلفة 
والبني���ة الأ�صا�صي���ة القوية و�صب���كات الطرق التى تتو�ص���ع فيها الدولة 
بالإ�صاف���ة اإل���ى انخفا����ص م�رصوفات الت�صغي���ل وتوافر العمال���ة املاهرة 
وم�صادر الطاقة واملوانئ  ، وكذلك خطط تعظيم العائد القت�صادى من 
ال�صناع���ة التعدينية واإعطاء الثق���ة للم�صتثمرين ومن املنتظر اأن حتقق 
م����رص ا�صتثمارات اأجنبية مبا����رصة لقطاع التعدين عل���ى املدى القريب 
2022 ت�صل اإلى حوالى 375 مليون دولر، واأن ت�صل ال�صتثمارات املبا�رصة 

املتوقعة فى 2030 اإلى حوالى 750 مليون دولر .

مكاسب متعددة
وبع����د بدء تنفيذ حماور العمل  حدث تطور مهم وتغريات اإيجابية بالفعل 
ف����ى كافة املحاور ، ففى جمال الإ�صالح الت�رصيعى �صار لدينا قانون جاذب 
لال�صتثمار التعدينى يطبق املمار�صات العاملية التى ت�صهدها دول حققت 
نقلة فى جمال التعدين مبا يتالئم مع الواقع واملعطيات فى م�رص ، ف�صدر 

قانون الرثوة املعدنية رقم 145 ل�صنة 2019 بعد تعديل بع�ص بنوده  . 
وا�صته���دف القان���ون  توف���ري وتهيئ���ة بيئ���ة ا�صتثمارية جاذب���ة من خالل 
معاجل���ة بع�ص التحدي���ات واملعوقات اأم���ام تدفق ال�صتثم���ارات ، فاهتم 
بتي�ص���ري اإجراءات ال�صتثمار وتراخي�ص البحث وتقليل الوقت والإجراءات 
الالزمة لذلك ، فجرى ف�صل البحث وال�صتك�صاف عن عملية ال�صتغالل 
والإنتاج  لت�صب���ح عمليات البحث وال�صتك�صاف وفقاً لرتخي�ص مبا�رص 
م���ن وزير البرتول والرثوة املعدنية يفو�ص مبوجبه هيئة الرثوة املعدنية  باأن 
ت�ص���در ترخي�ص���اً للم�صتثمر ملناط���ق حمددة للبحث به���ا ، وبالتالى اأدى 
ذل���ك اإلى �رصعة اإنهاء اإجراءات ال�صتثمار التعدينى وتي�صريها ، مع ق�رص 
عملية الت�صديق الرملانى واإ�صدار قانون عند حتقيق ك�صف جتارى فقط، 
كما اهتمت تعديالت القانون  بتغيري النموذج املالى لال�صتثمار فاأ�صبح 
بنظام الإتاوة وال�رصائب  املعمول به عاملياً  للبحث عن الذهب مما اأدى الى 

مواكبة ممار�صات �صناعة التعدين عاملياً وبالتالى جذب امل�صتثمرين .
وف���ى �صوء ه���ذه البنود والنظم اجلدي���دة املحدثة مت اإع���الن نتائج املزايدة 
الأول���ى للذه���ب التى مت طرحها �صهر مار����ص 2020 والتى حظت باهتمام 
23 �رصك���ة ا�صرتت حزم املعلوم���ات املتاحة بالرغم من حتديات كورونا فى 
اإقب���ال ا�صتثمارى غري م�صبوق ، حيث تقدم 17 �رصكة فاز منها 11 �رصكة 
ب����82  قطاعاً عل���ى م�صاحة 14 األف كيلو مرت مرب���ع بال�صحراء ال�رصقية 
م���ن املناطق التى مت طرحها بالتزام ا�صتثمارات بحد اأدنى 60 مليون دولر 
ف���ى مراحل البحث الأول���ى ، منها 7 �رصكات عاملي���ة و 4 �رصكات م�رصية، 
وم���ن �صمن قائم���ة امل�صتثمرين الفائزي���ن �رصكة باريك الأك���ر عاملياً فى 
تعدي���ن الذه���ب  ، ومت طرح جولة ثانية ت�صم باق���ى مناطق املزايدة الأولى 

وه���ى 208 قطاع���اً على م�صاح���ة 38 األف كيلو م���رت بال�صحراء ال�رصقية 
للبح���ث عن اخلامات املعدنية، وبذلك يكون ب���اب التقدم  ملزايدة البحث 
ع���ن الذهب مفتوحاً با�صتمرار من خالل اإعادة طرح املناطق التى مل يتم 
تر�صيته���ا وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فر�صاً م�صتمرة لال�صتثمار 

التعدينى فى جمال الذهب.
كما مت الإعالن فى 19 نوفمر 2020 عن طرح مزايدة عاملية جديدة للبحث 
ع���ن اخلامات التعدينية واملعادن امل�صاحبة وحت���ى منت�صف مار�ص 2021 
وت�صم���ل احلدي���د والفو�صف���ات والنحا����ص والرم���ال البي�ص���اء والفل�صبار 
واأمالح البوتا�صي���وم والر�صا�ص والزنك والكاول���ني وطمى بحرية نا�رص فى 
عدة قطاعات على م�صاحة حوالى 16 كيلو مرتاً مربعاً، وتقوم على معايري 
تقيي���م م�صتحدثة تت�صمن مدى ما يحققه امل�صتثمر من قيمة م�صافة 
من خالل العمليات الت�صنيعية والتحويلية للمعادن امل�صتخرجة ، وفى 
هذا الإطار �صيت���م تنفيذ ا�صرتاتيجيات منف�صل���ة وم�صتقلة ل�صتغالل 
كل مع���دن بحيث يحقق القيمة امل�صافة للخ���ام املنتج وال�صتفادة فى 
اإقام���ة �صناع���ات ل�صتغالله ب���دلً من ت�صدي���ره فى حالته اخل���ام ومن ثم 
توفريخام���ات ومدخ���الت اأخرى ف���ى ال�ص���وق وامل�صاهمة فى زي���ادة الإنتاج 
القوم���ى . ويُ�صار اإل���ى اأن كافة بيانات هذه املزايدات مت طرحها على املوقع 
اللكرتون���ى لهيئة ال���رثوة املعدني���ة للتي�صري عل���ى امل�صتثمري���ن وكذلك 

اإي�صاح عوامل التقييم املالى والفنى ب�صفافية كاملة على املوقع .

بناء قدرات الكوادر .. استدامة للنجاح
ولأن حتقي���ق النج���اح من الأ�صا����ص وا�صتدامت���ه فيما بعد ل���ن يتحقق اإل 
بوج���ود ك���وادر موؤهلة تاأهيالً تقني���اً وعلمياً رفيعاً ف���اإن ا�صرتاتيجية وزارة 
البرتول وال���رثوة املعدنية مت�صى قدماً فى تدريب 450 كادراً من هيئة الرثوة 
املعدني���ة على ثالث �رصائ���ح عمرية اإدارية وه���ى الإدارة العليا واملتو�صطة 
والأول���ى عل���ى اأ�ص����ص الإدارة الدولية املحرتف���ة، وذلك اإلى جان���ب مرحل����ة 
تقيي���م الق���درات طبق���اً للموا�صف���ات الدولي���ة ، وق���د مت تدري���ب 60 كادراً 
بنجاح وهناك دفعة اأخرى قوامها 90 مع ا�صتكمال باقى الدفعات تباعاً. 
كم���ا جن���ح  برنام���ج تطوير  قط���اع التعدين ف���ى تعديل نظ���ام الهيكلة 
وتركي���ز دور هيئة الرثوة املعدنية كجهة فنية خمت�صة باأعمال امل�صاحة 

اجليولوجية فيما يعرف با�صم اإعادة تنظيم الخت�صا�صات.

التعدين على طريق الرقمنة
وفيم���ا يخ����ص نظ���ام الرتاخي�ص فاإنه يت���م اإن�صاء من�ص���ة رقمية لتداول 
اخلرائط واإعداد الكوادر امل�صئولة عن متابعة نظام الرتاخي�ص م�ص��تقبالً 
واإع���داد اخلريط���ة الرقمي���ة GIS بالتن�صيق مع ال���وزارات املعنية وت�صمل 
التمركزات املعدنية واملناطق التعدينية حتت التنقيب واملناطق الفارغ���ة 
والبني���ة التحتية من مياه، كهرباء، ط���رق، �صكك حديد واملياه اجلوف���ية، 
واإع���داد قواع���د بيانات ت�صم���ن ت�صنيف البيان���ات املتاحة ل���دى الهيئة 
وم�ص���ح البيانات رقمي���اً واإتاحة البيان���ات للم�صتثمرين ، حيث تت�صمن 
املرحل���ة احلالية من الرنام���ج الطموح لتطوير وحتدي���ث قطاع التعدين 
فى م�رص رفع كفاءة البنية التحتية واإعادة تاأهيل مبانى الهيئة ورقمنة 

كافة ن�صاطات الهيئة وبناء القدرات التكنولوجية الت�صغيلية.
كل ه���ذه املكا�ص���ب تب����رص باإنطالق���ة اأك������ر لقط������اع التعدي���ن خ���الل 
ال�صن���وات القليلة املقبلة بع���د ا�صتكمال برنامج الإ�ص���الح والتط���وير 
بالكام���ل والنتهاء من كافة حماوره لي�ص���ع قطاع التعدين فى مكانته 

الالئقة.
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خط��وات متس��ارعة وواثقة على طري��ق التطوير والتحديث تم اتخاذها خال الس��نوات الث��اث األخرية فى مل�ف تنمية وتعظي��م القيمة املضافة 
للث��روات التعديني��ة بمصر- الذى توليه القيادة السياس��ية أهمية قص���وى - أحدثت نقلة هامة فى هذا امللف، وهذه الخط��وات بدأت بإعان وزارة 

الب��رول والث��روة ال��معدني��ة ف��ى عام 2018 ع��ن الب��دء فى تنفي�ذ أول اس��راتيجية ش��املة ت��م إعدادها لتطوير قط��اع التعدي�ن بكافة أنش��طته 
للمساهمة فى تحقيق أقصى استف�ادة اقتص��ادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيم�ة املضافة منه�ا وزيادة مساهمة النشاط 

التعدين��ى ف����ى النات��ج املحلى اإلجم��اىل بالتع�اون مع بيت خربة عامل��ى متخصص ، تضمنت االس��راتيجية عددًا من املح��اور الرامية إىل تطوي�ر 
قط��اع التعدي��ن ومن ضمنه��ا  تنفيذ محور بناء القدرات البش��رية ورفع كفاءة الك��وادر التعدينية حيث تم إعداد برنامج طموح يس��تهدف 

تدري��ب 450 كادر م��ن هيئ���ة الث�����روة املعدني���ة على ثاث ش��رائح وهى اإلدارة العليا واملتوس��ط�ة واألول��ى على أس��س اإلدارة الدولية 
املحرف��ة، حي��ث  بدأ الربنامج ب� 60 متدرب��ًا ثم تلته مرحلة ثانية تضم 110 متدربًا ومن ه�ذه النماذج املهندس��ة ملي��اء أنيس والجيولوجى 

أحم��د عبدامل��وىل اللذين أكدا للمجلة أن قواعد اختيار املتدربني فى الربنامج تحكمها ثاث قواعد األوىل الكفاءة واملش��اركة الفعلية 
فى أعمال هيئة الثروة املعدنية والثانية الدرجة العلمية والسمعة والثالثة الدوام وحاجة العمل .

تو�جدت بني 60 متدرباً فى �ملرحلة �لأولى بعد مقابلة �أ�رشفت عليها جلنة برئا�سة 
رئي����س �لهيئ���ة ومت �ختيارى �سم���ن جمموع���ة �لإد�رة �لعليا و�لت���ى �سمت حو�لى 
30 متدرب���اً نظر�ً ل�سغلى وظيفة مدير عام �ملكت���ب �لفنى و�سئون جمل�س �لإد�رة، 
هك���ذ� �أو�سح���ت ملياء �أني�س �إحدى متدرب���ات �ملرحلة �لأولى، �أ�ساف���ت �أن �لربنامج 
�لتدريب���ى �ل���ذى خا�ست���ه بنج���اح م�سم���م بن���اء عل���ى من���وذج �ملعرف���ة و�ملهار�ت 
و�لق���در�ت ومق�س���م �إل���ى 3 م�ستوي���ات �إد�ري���ة ح�سب �خل���ربة �ملهني���ة فامل�ستوى 
�لأول �أق���ل م���ن 8 �سنو�ت خ���ربة له بر�م���ج متخ�س�سة و�مل�ست���وى �ملتو�سط من 8 
�إل���ى 12 �سنة خربة بالأ�سافة �إلى م�ست���وى �لإد�رة �لعليا ، ولقد �كت�سبت بالفعل 
مهار�ت تطويرية على �مل�ستويني �ل�سخ�سى و�ملهنى متمثلة فى تنمية �ملهار�ت 
�ل�سخ�سي���ة ، ونظم �لتخطي���ط و�لإد�رة �ل�سرت�تيجية، ومه���ار�ت تقدمي �لعرو�س 
�ملتقدمة و�لتحدث على �مللأ �لقيادة �ملتحولة، �إد�رة �لفرق �لناجحة، �إد�رة �لبتكار 
و�لب���د�ع، مهار�ت �لتفوي�س، �إد�رة �لزمات، �إد�رة �لتغيري ، �حلوكمة ، در��سة �جلدوى 
لقطاع �لتعدين، تنظي���م و�إد�رة �مل�رشوع مبهارة، �لتحكم فى �لتكلفة و �لتقارير، 

�إد�رة �لعقود و�ملناق�سات وذلك من خلل برنامج تدريبى مكثف ب�رشكة �إنبى.

مهند�سة ملياء اأني�س .. جمموعة الإدارة العليا

جيولوچى اأحمد �سم�س .. جمموعة القيادات املتو�سطة
» �لتحق���ت بالربنام���ج م���ن خ���لل تر�سي���ح �لإد�رة �لعلي���ا للجيوفيزي���اء بالهيئة 
و�ن�سمت ملجموعة �لقي���اد�ت �ملتو�سطة و�لتى ترتو�ح خرب�تهم من )8-12( �سنة 

خربة وذلك �سمن �ل� 110 متدرباً من جميع �مل�ستويات خلل �ملرحلة �حلالية« .
هك���ذ� �أجابنا �جليولوجى �أحمد �سم�س عب���د �ملولى جيوفيزيائى بالإد�رة �لعامة 
للجيوفيزياء و�لتى تتبع �لإد�رة �ملركزية للم�ساحة �جليولوجية ومتخ�س�س فى 
�لتنقيب �جليوفيزيقى باإ�ستخد�م �لتقنيات �جليوكهربية ثنائية وثلثية �لأبعاد 
وحا�سل على بكالوريو�س علوم تخ�س�س جيوفيزياء و�لذى �أ�سار �إلى �أن �ختياره 
�سم���ن �ملرحل���ة �لثانية م���ن �ملتدرب���ني �أ�سعده عل���ى �مل�ست���وى �ل�سخ�سى و�أنه 

يتوقع �كت�ساب �لأ�ساليب �للزمة لتطوير بيئة �لعمل ومو�كبة �أحدث �لو�سائل 
�لتكنولوجي���ة ف���ى �لإد�رة وتطوي���ر �لتفك���ري �لعلم���ى مم���ا ينعك�س عل���ى تطوير 
قط���اع �ل���روة �ملعدنية فى م�رش من خلل تنمية ق���در�ت �لعن�رش �لب�رشى و�لذى 
�سيتول���ى �إد�رة �لقطاع ف���ى �مل�ستقبل ، و�أ�سار �إلى �أنه يتمن���ى تطوير �ملنظومة 
�لإد�ري���ة لإد�رة �جليوفيزياء ف���ى �إطار خطة تطوير �لهيئ���ة ل�سمان �رشعة �إ�سد�ر 
�لق���ر�ر�ت �لإد�رية �خلا�سة بعقود �خل���ربة لزيادة قدرة �لهيئة على �ملناف�سة حيث 
�أن���ه موؤمن باأن �لإد�رة متتلك من �ملو�رد �لب�رشي���ة و�لأجهزة �لعلمية و�خلرب�ت ما ل 
يتو�فر لنظري�تها ف���ى �ل�رشكات و�لهيئات �لأخرى. و�أ�ساف �أن �لربنامج �لتدريبى 
ل���لإد�رة �ملتو�سطة ي�سمل مهار�ت �لتو��سل �ملتقدم���ة، ومهار�ت تقدمي �لعرو�س 
�ملتقدم���ة، و�لتخطي���ط و�لتنظيم، و�لقيادة و�لتمكني، وبن���اء فرق عمل ذ�ت �أد�ء 
عال���ى، وحتفي���ز �لآخرين، ومه���ار�ت �لتفاو�س �ملتقدمة، ومقدمة ل���لإد�رة �حلديثة، 
وعق���د �جتماعات فعال���ة، و�إعد�د در��سات ج���دوى ل�سناع���ة �لتعدين، ومقدمة 
لد�رة �مل����رشوع، ومقدمة للتحكم فى �لتكلفة، و�إد�رة �لعقود �لفعالة، وبرنامج 
متق���دم للغ���ة �لإجنليزية، وبرنامج تطوي���ر مايكرو�سوفت �أوفي����س باإجمالى �أيام 

تدريب 70 يوماً موزعة على 272 �ساعة.
و�أ�س���ار �إلى �لعديد م���ن �خلرب�ت �لتى �كت�سبها من �نتمائ���ه لهيئة �لروة �ملعدنية 
وم���ن �أهمه���ا �لدر��س���ة �جليوتقني���ة ملنطق���ة �لدويق���ة متهي���د�ً لبن���اء 350 عمارة 
�سكني���ة، وكذل���ك �لدر��سة �جليوتقني���ة ملنطقة قلع���ة �لكب����س بال�سيدة زينب 
لتحدي���د �ملخاطر �ملحتملة على �ملبانى �ملتو�ج���دة باملنطقة ، و�لدر��سة ملنطقة 
�ملقط���م لتحدي���د �لتكهفات �ملتو�ج���دة باملنطق���ة وم�سادر �ملي���اه �ملت�سببة فى 
تكوي���ن هذه �لتكهف���ات ، و�لدر��سات مل�رشوع���ات �إن�ساء �سو�م���ع لتخزين �لغلل 
مبين���اء دمياط اجلديدة ومنطق���ة العامرية بالإ�سكندري���ة ، ودرا�سة تغريات املجال 
�ملغناطي�س���ى بقاع���دة �لقطامي���ة �جلوي���ة وع�س���و باللجن���ة �مل�سكلة م���ن وز�رة 
�لب���رتول و�لروة �ملعدنية ووز�رة �لتعليم �لعالى و�لبحث �لعلمى لتقييم تو�جد�ت 
خ���ام �حلديد مبنطقة �لفر�فرة بال�سح���ر�ء �لغربية �إلى جانب �مل�ساركة فى تنفيذ 
�لعدي���د من �لدر��سات �جليوتقنية ل�سال���ح �لعديد من �جلهات �حلكومية وكذلك 

�لبعثات �جليولوجية للهيئة.
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اأ�س���ارت الدرا�س���ة اإلى اأن  حقل ب���رول اأكتوبر يقع فى اجلزء الأو�س���ط من 
حو����س خلي���ج ال�سوي����س مب����ر ، ويعترب تكوي���ن رودي�س العل���وى )ع�سو 
ع�س���ل( التابع لع�ر امليو�سني املبك���ر اأحد اخلزان���ات الرئي�سية احلاملة 

للزي���ت فى حقل ب���رول اأكتوبر، وا�ستحدث���ت الدرا�سة منذجة 
املكام���ن ثالثية الأبعاد به���دف حت�سني تقيي���م الحتياطيات 
البرولي���ة املوجودة واتخاذ الق���رارات املتعلقة بتطوير احلقل، 
والتنب���وؤ بالإنتاج امل�ستقبل���ى ، وو�سع اآب���ار اإ�سافية ، وتقييم 
�سيناريوهات بديلة لإدارة املكامن، وعرفت الدرا�سة النمذجة 
الركيبي���ة باأنها عملية تكاملية بحيث يتم حتديد ال�سدوع 
املوؤث���رة فى منطقة الدرا�سة واأ�سطح الطبقات املتاأثرة  بهذه 
ال�س���دوع والطبقات احلاملة للزيت فى �سبكة ثالثية الأبعاد 
، كما عرفت منذجة ال�سحنات ال�سخرية باأنها عملية توزيع 
ال�سخ���ور احلجرية )وه���ى ال�سحنة ال�سخري���ة ال�سائدة فى 
منطقة الدرا�سة( داخل النموذج الركيبى ثالثى الأبعاد الذى 
مت اإن�س���اوؤه �سابًقا ، فى ح���ني اأن النمذجة البروفيزيائية تقوم 
بعمل توزيع كام���ل للخوا�س البروفيزيائي���ة للخزان العلوى 

ملتكون رودي�س )ع�سو ع�سل( فى حقل برول اأكتوبر. 
واأظه���ر التقيي���م الركيب���ى ملتك���ون رودي����س العل���وى )ع�سو 
ع�سل( فى حقل برول اأكتوبر اجتاهني مميزين لل�سدوع املوؤثرة 

ف���ى هذه املنطق���ة تاأخذ اجتاهات )�سم���ال غرب – جنوب ����رق( و)�سمال 
�رق – جنوب غرب(.   

واأو�سح���ت الدرا�سة اأنه مت ال�ستعانة بجميع البيانات اجليولوجية التى 
اأمكن احل�س���ول عليها فى اإجراء منذجة لل�سحن���ات ال�سخرية وتتمثل 
ب�سحنت���ني رئي�سيت���ني وهم���ا الكربون���ات البحري���ة وال�سخ���ر الزيت���ى ، 
كم���ا عك����س التحلي���ل البروفيزيائى خ�سائ����س اخلزان اجلي���دة )�سمك 
طبق���ة اخل���زان املنتج���ة كب���رة، امل�سامي���ة الفعال���ة العالي���ة، املحتوى 
ال�سخ���رى م���ن ال�سخور الطيني���ة  املنخف����س ، ت�سبع امل���اء املنخف�س 
والت�سب���ع الهيدروكربون���ى العال���ى( والذى ق���د يكون مفي���ًدا فى تطوير 
حق���ل اأكتوبر. واأف���ادت الدرا�سة اأنه نتيجة له���ذه الدرا�سات الوافية من 
الناحي���ة الركيبي���ة وال�سخري���ة والبروفيزيائي���ة مت حتديد ثالث���ة اأماكن 
جديدة للحفر وبا�ستخدام معادلت تقييم املخزون الحتياطى ملنطقة 
الدرا�س���ة وجد اأن���ه ميكن زيادة اإنت���اج حقل برول اأكتوبرع���ن طريق حفر 
مزي���د من الآبار فى ظل زيادة قيمة الحتياط���ى فيها والتى ت�سل اإلى ما 

يزيد عن 2 مليون برميل مكافئ.

اس��تثمارًا للتعاون والتنسيق املس��تمر بني قطاعات وزارة البرتول والثروة املعدنية تنش��ر مجلة البرتول بالتتابع تقاريرًا 
ح��ول أحدث األبحاث العلمية املتعلقة بعل��وم األرض بالتعاون مع مجلة حوليات هيئة املس��احة الجيولوجية العريقة 
والتى يخضع نش��ر األبحاث فيها لتقييم لجنة النش��ر العلمى بهيئة الثروة املعدنية برئاس��ة دكتور جيولوجى س��يد 

أبواللنب رئيس تحرير مجلة الحوليات ، آملني أن يوفر هذا التعاون مرجعية علمية للقراء الكرام .

fault biok تواجد الهيدروكربون مبنطقة خليج ال�سوي�ستف�سري القطاع ال�سيزمى ويظهر فيه

تحت عنوان » نمذجة الخزان ثالثى األبعاد باس��تخدام بيانات 
تس��جيالت اآلب��ار والخط��وط الس��يزمية،لتقييم االحتماالت 
البرتولي��ة ملكون الروديس العلوى )عضو العس��ل(، بحقل برتول 
أكتوبر،خلي��ج الس��ويس ، تنش��ر مجلة الحولي��ات فى عددها 
الس��نوى دراس��ة لكل من ا.د.عصام أحمد عبد الجواد )أستاذ 
 ، جيولوجي��ا الب��رتول وجيوكيمي��اء البت���رول جامع��ة األزه��ر 
وأ.د. محم��د فتحى محمد على أس��تاذ الجيوفيزياء التطبيقية 
جامعة األزهر و د. حاتم فاروق عويضة مدير عام االستكشاف 
بشركة برينكو شمال سيناء للبرتول( ود. محمد رضا مسعود 

مدرس جيولوجيا البرتول جامعة األزهر  .
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هشدت السنوات األخرية طفرة كبرية يف زيادة وتنوع أنمظة االتصاالت، حيث 
الغاز هبدف  اخلاصة خبطوط  االتصاالت  تنفيذ مرشوعـات  معدالت  ارتفعت 

تأمني ونقل بيانات تلك اخلطوط ملراكز التحمك. 
  

مكا مت تطوير أنمظة املراقبة األمنية بالعديد من املواقع، وربطها مبركز حتمك مكا مت تطوير أنمظة املراقبة األمنية بالعديد من املواقع، وربطها مبركز حتمك 
األمن جباسكو، والتوسع يف أنمظة تأمني املنشآت واألفراد مثل أنمظة منع 
التسلل INTRUSION PREVENTION، وتأمني سيارات الرشكة باستخدام منظومة 

 .REAL TIME CAR TRACKING مراقبة متطورة من خالل أنمظة التتبع



جم��ال  ف��ى  ال�صناعي��ة  الأقم��ار  تكنولوجي��ا  ا�صتخ��دام 
ال�صتك�صاف واحلفر والإنتاج 

  Rt Sensors فى جمال ال�صتك�ص��اف : يتم ذلك با�س���تخدام جم�س���ات
م�سابه���ة لل���� Vibrators اأو حت���ى رب���ط �سبك���ة ال�ستك�س���اف الأر�سية 
مبحط���ات ف�سائي���ة فى القمر ال�سناع���ى ومعرفة اأماك���ن ال�ستك�ساف 
املوج���ودة واجلديدة بنظ���ام passive ، واأي�ساً تتبع م���دى ن�سوج الزيت من 

. Thermal sensors اأو )IR( خالل درجات احلرارة با�ستخدام
ف��ى جم��ال احلف��ر : ونتيجة ما يت���م على م�ست���وى ال���دول املتقدمة فى 
ت�سجي���ل حلظى لكل ما يحدث على جه���از احلفر من معلومات ميكن اأن 
ترب���ط اأر�سيا بالقمر ال�سناع���ى وبالتالى ربط املعلوم���ات املهمة اأر�سياً 
بال�رسك���ة الأم وميكن  بها اتخاذ قرارات �سائبة ودقيقة و�رسيعة كروؤ�ساء 
قط���اع احلفر ف���ى ال�رسكات وبالتالى امل�ساهمة ف���ى اتخاذ قرارات دقيقة 
مرتبط���ة بعملي���ة احلفر باإمان ودق���ة ، خا�سة اإننا فى م����رس بداأنا العمل 
عل���ى احلف���ر فى املي���اة العميقة بالبح���ر املتو�سط  وما متثل���ه التحديات 
الك���رى فى احلفر ف���ى املياة العميق���ة منها حركة الري���اح وحركة املوج 
واإجتاه���ه وبالتالى تثبيت مراكب احلف���ر  )Drilling ships ( فى اإجتاة احلفر 
ومن���ع  فيم���ا ي�سم���ى  Riser manuplation . مما ي�ساهم ف���ى النجاح فى 
حف���ر البئر بطريقة دقيقة اآمنة مثل التكنولوجيا امل�ستخدمة فى بحر 

ال�سمال –اإجنلرتا.
 وتتطل���ب الأعمال املتخ�س�سة فى احلفر البح���رى دقة عالية فى تنفيذ 
وبن���اء احلفارات وحتديد الأماكن والأحداثي���ات ب�سكل متكامل، لذا تعتر 

اخلرائط من اأهم الأدوات التى تعتمد عليها ال�سناعة ب�سكل اأ�سا�سى.
ف��ى جم��ال الإنتاج : ميك���ن رب���ط املعلوم���ات الأر�سية لكمي���ات الإنتاج  
بالقمر ال�سناع���ى وبالتالى ب�ساحب القرار بحيث ميكن ب�سهولة اتخاذ 
قرار بزيادة اأو تخفي�ض الإنتاج ح�سب احتياجات ال�سوق وال�سعر العاملى 

للبرتول اأو الت�سدير .
فى جم��ال التكرير : وذلك عن طريق ربط اأماكن التكرير باأماكن الإنتاج 
وكذلك حمطات الوقود بحيث ميكن متابعة الإنتاج وال�سعة التخزينية  

للتانكات والت�سويق لكل ال�رسكات فى وقت واحد .
• م���ن التطبيق���ات الهامة فى قطاع الب���رتول اأنه ميك���ن متابعة التلوث 
البيئ���ى للت����رسب النفط���ى oil spells وبالتال���ى اإيج���اد حل���ول منا�سب���ة 

Thermal sensors اأو )IR( باإ�ستخدام
ر�صم خرائط برتولية : ال�ستفادة من كمية املعلومات الدقيقة والكثرية 
والت���ى تكون )Regional scale( فى ر�سم خرائط برتولية منها با�ستخدام 
الذكاء ال�سطناع���ى Artificial Intelligence ، مثل ر�سم خريطة برتولية 
لآبار البرتول مرتبطاً بها كمية الزيت والغاز )Saturation( ، اأو مرتبط بها 
 )Source rock( اأو مرتبط بها م�سادر البرتول ، )Pressure(  ضغ���وط الآبار�

وبالتالى تتبع هجرة الزيت.
• ميك���ن ا�ستخدام �سور الأقمار ال�سناعي���ة فى تقدير ن�سبه التلوث فى 

املناطق املختلفة .
• ميك���ن اإن�ساء وحدة خا�سة بتف�سري البيان���ات الهائلة والكبرية احلجم 

.Big Data analysis فى عمل م�رسوعات بحثية فيما ي�سمى
كل ه���ذا ميكن اأن يكون فى خدمة م�رسنا احلبيبة للم�ساهمة فى اتخاذ 
الق���رارات ال�سليم���ة ف���ى جم���ال الب���رتول با�ستخ���دام معلوم���ات علمية 
تكنولوجية متقدمة دقيقة  ي�ساهم بها علماء م�رس فى تخ�س�ساتهم 

املختلفة فى كل ما يعود بالنفع على م�رسنا الغالية . 

يس��تخدم القم��ر الصناعى بش��كل أساس��ى ملس��وحات األراضى، 
وتخطي��ط املدن ، وتصميم ش��بكة الطرق، وتقدي��ر غلة املحاصيل، 
والوقاي��ة من الكوارث والتخفيف من حدته��ا وأيضًا تحديد  أماكن 
انتش��ار األمراض خصوصًا املتعلق��ة بارتفاع درجات حراره املرضى 
مثل مرض COVID-19  )كورونا(   وغريها الكثري من تطبيقات األقمار 

الصناعية ومنها تطبيقات األقمار الصناعية فى مجال البرتول .

اأ . د . اأحمد زكريا نوح
معهد بحوث البرتول 
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مل تك����ن فكرة اإنتاج برجميات متخ�ص�ص����ة ل�صناعة البرتول والغاز وليدة 
ال�صدفة ، واإمنا نتاج عمل دوؤوب بداأه وعمل على تطويره املتخ�ص�صون فى 
هند�صة البرتول والغاز والهند�صة الكيميائية فى اأكرب جامعات العامل فى 
منت�ص����ف القرن املا�صى ، خا�ص����ة بعد انت�صار وجناح ا�صتخدام احلا�صبات 
الآلية فى تطبيقات �صناعية �صتى ، ف�رسيعاً ما التحقت �صناعة البرتول 
والغاز والبرتوكيماويات بركب التقدم والتطوير وا�صتخدام الربجميات فى 
حم����اكاة عمليات اإنتاج ومعاجلة وت�صنيع البرتول والغاز والبرتوكيماويات ، 
وهىتن����درج حتت ما يُ�صمى ب�ربجمي����ات الت�صميم مب�صاعدة احلا�صب الآلى 
ل�صتخدامه����ا ف����ى تطوي����ر الت�صميم����ات الهند�صي����ة اجلدي����دة واملقرتحة 
واختب����ار م����دى مالئمة امل�رسوع����ات القائمة حم����ل الدرا�ص����ة للتغريات فى 
ظروف الت�صغيل فى امل�صتقبل، وذلك لزيادة الإنتاجية وحت�صني موا�صفات 
املنتج����ات النهائي����ة وتوف����ري اأك����رب قدر ممكن م����ن الطاق����ة وال�صتهالك من 
املراف����ق املختلفة، و�صولً لزيادة القيم����ة القت�صادية والبيئية للم�رسوع ، 
حيث اأمكن ا�صتخدام عدد هائل من الربجميات احلديثة واملتطورة ، بدءاً من 
اأن�صط����ة البحث وال�صتك�صاف، مروراً باأن�صطة الإنتاج والنقل والتخزين، 
و�ص����ولً اإل����ى التكري����ر والبرتوكيماويات وت�صلي����م املنتج����ات النهائية اإلى 
امل�صتهل����ك. كما اأن����ه ل تقت�رس جدوى ا�صتخدام الربجمي����ات فى �صناعة 
الب����رتول والغ����از والبرتوكيماويات ف����ى اجلانب الت�صميم����ى وح�صب، حيث 
تع����م الفائدة لت�صمل تنمية امل����وارد الب�رسية وزيادة املردود الفنى من خالل 
رف����ع كفاءة العاملني وحت�صني اأدائهم بتقدمي برامج تدريبية على برجميات 
حم����اكاة ال�صناع����ة التى يعمل����ون بها قبي����ل توليهم زمام الأم����ور والتاأثري 

املبا�رس فى اأن�صطة الإنتاج الفعلية. 
اإن م����ا توفره الربجميات من �صبل لتطوي����ر اأعمال الت�صميمات الهند�صية 
واكت�ض����اف نق����اط ال�ضع����ف وموا�ض����ع اخلط����ورة املحتملة وحتدي����د فر�ص 
التح�ص����ني املمكن����ة، وجتنب الأخط����اء الب�رسية التى ق����د ت�صاحب اأعمال 
الت�صمي����م التقليدي����ة ف����ى ظل تقلي����ل الفج����وة الزمنية املتاح����ة ، حيث 
اإن����ه م����ن املرهق جداً ا�صتخدام ط����رق العمل التقليدية ف����ى درا�صة تعديل 
اإح����دى العملي����ات وتقدمي فر�����ص التطوير والتح�صني باأ�����رسع وقت ممكن ملا 
ي�صاح����ب ذل����ك من اإحتمالية كب����رية للوقوع فى بع�����ص الأخطاء الب�رسية 
والتى قد توؤثر ب�صكل ملحوظ على قبول الدرا�صة من عدمه ، حيث تقوم 
تل����ك الربجميات بجمع البيانات وحتليلها ومعاجلته����ا واكت�صاف الثغرات 
واإخ����راج النتائ����ج وحتديد الفر�ص اجليدة فى وقت ق����د ل يتجاوز بع�ص اأجزاء 

من الثانية.

اإن �ص���وق الربجمي���ات التخ�ص�صي���ة فى جمال الب���رتول والغاز عل���ى م�صتوى 
العامل ميدان خ�صب للتناف�ص بني �رسكات عمالقة فى اجتذاب اأكرب عدد من 
العمالء وتو�صيع مناطق نفوذها وم�صاحة تواجدها على م�صتوى العامل مع 
احلفاظ على تقدمي برجميات متطورة وباأ�صعار تناف�صية . ويُعد من الطبيعى 
اأن نطال���ع خرباً فى اأحد الأيام با�صتحواذ �رسك���ة ما على اأ�صول �رسكة اأخرى 
اعتدنا اأن نعتربها من اأكرب املناف�صني لالأولى ولكنها التناف�صية والرغبة فى 
الو�صول لأكرب عدد من العمالء وتو�صيع رقعة التواجد اإن انعدام التناف�صية 
وقلة ع���دد الربجميات املتاحة فى تطبيق مع���ني واحتكار توفريه على �رسكة 
واحدة بعينه���ا لهو اخلطر الأكرب الذى يواج���ه م�صتخدمى الربجميات، الأمر 
الذى قد ي�ضتدعى تدخالً مبا�رشاً من اإحدى الهيئات اأو املنظمات املنوط بها 

حماية امل�صتهلك.
وقد �رسعت بع�ص تلك ال�رسكات فى تو�صيع نطاق التطوير ب�صكل ملحوظ 
مب���ا يوفر بيئة عم���ل اأكرث مرونة وم�صارك���ة بني فرق العم���ل املختلفة، عالوة 
عل���ى رب���ط الربجمي���ات موؤخ���راً بط���رق التخزي���ن ال�صحابية مواكب���ة لركب 
التقدم . كما ات�صعت دائرة التطوير والتفاعلية بني ال�رسكات املنتجة لتلك 
الربجمي���ات وعمالئها من العاملني ب�رسكات الب���رتول والغاز والبرتوكيماويات 
لت�صم���ل تكوين فرق فنية لتقييم قدرات الربجميات حمل التعاون فى تقدمي 
احللول، وا�صتعرا�ص التحديات التى تواجه امل�صتخدم اأثناء التطبيق، وتقدمي 
القرتاح���ات الفنية للتغلب على التحديات، ع���الوة على توفري الدعم الفنى 

ال�رسيع على مدار ال�صاعة.
اإن الع���دد الكبري م���ن برجميات حم���اكاة ال�صناعات الكيميائي���ة والبرتولية 
املتوفرة حالياً لهو ثمرة جناح الفكرة الأ�صلية وخري دليل على تقبل ال�صواد 
الأعظم لتطبي���ق التحول الرقمى فى �ضتى املجالت. ول يزال الطريق الأمثل 
للبق���اء واملناف�ص���ة فى هذا املجال الف�صيح ه���و اأن تهتم كل �رسكة بتطوير 
منتجاتها من الربجميات املتخ�ص�ص���ة وتو�صيع نطاق عملها والتدقيق فى 
�صالم���ة النتائ���ج وتوفري قدر كب���ري م���ن الأدوات ي�صهل عم���ل امل�صتخدم فى 
ا�صتخراج وحتليل وعر�ص النتائ���ج باحرتافية والتوا�صل الفعال وال�رسيع مع 

امل�صتخدم فى اأى وقت واأينما كان .

م. حممد �أبوزهرة
الإدارة العامة للتكنولوجيا والتطوير

القاهرة لتكرير البرتول
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ا�شتخدام مفهوم اإدارة اجلودة وتطبيقه ب�شورة �شاملة.
وقد و�شع موؤ�ش�شا م�شطلح الهندرة تعريفاً لها باأنها البدء من جديد، 
اأى من نقطة ال�شفر ولي�س اإ�شالح وترميم الو�شع القائم ، كما ال تعنى 
ترقيع الثقوب لكى تعمل ب�شورة اأف�شل بل يعنى التخلى الكامل عن 
اإجراءات العم����ل القدمية الرا�شخة والتفكري ب�ش����ورة جديدة وخمتلفة 
ع����ن كيفي����ة ت�شني����ع املنتج����ات اأو تق����دمي اخلدم����ات. وي�ش����ري الباحث����ان 
ف����ى تعريف اآخر ملفه����وم الهندرة االإداري����ة باأنها اإع����ادة التفكري املبدئى 
االأ�شا�ش����ى واإع����ادة ت�شمي����م العملي����ات االإدارية ب�شف����ة جذرية بهدف 
حتقي����ق حت�شينات جوهري����ة فائقة فى معايري االإنت����اج واالأداء كتح�شني 

التكلفة واجلودة وال�رسعة.
ويتطل����ب الو�ش����ول لفوائ����د الهن����درة عام����الً اأ�شا�شي����اً وه����و اأن تك����ون 
التنظيم����ات ق����د طبق����ت مفه����وم اإدارة اجل����ودة ال�شامل����ة و�شل�شل����ة 
املوا�شف����ات العاملي����ة ISO 9000 عل����ى املنتجات واخلدم����ات التى تقوم 

بت�شنيعها وتقدميها.

أهم فوائد الهندرة :
• جتمي���ع االأعم���ال ذات التخ�ش�شات الواح���دة و املتخ�ش�شة فى مكان 

واحد .
• حتويل الوظائف من مهام ب�شيطة اإلى اأعمال مركبة بعد �شمان وجود 

فرق عمل متخ�ش�شة فى اأداء اأعمال حمددة.
• ا�شتقاللي���ة االأف���راد اأثن���اء تاأديته���م للعم���ل اجلماعى بدالً م���ن الرقابة 

امل�شتمرة.
• حتول الرتكيز فى معايري االأداء من االأن�شطة اإلى النتائج.

• حت���ول معايري الرتقية م���ن االأداء اإلى القدرة على اإح���داث الفرق والتغيري 
والتطور امل�شتمر. 

ن�شتطي���ع تلخي�س االأمر اأنه و بعد تطبيق قواع���د اجلودة ال�شاملة 
و ISO 9000 ، وملزي���د من جمابهة االأ�شواق العاملية واال�شتمرار فى اأجواء 
تناف�شي���ة ت�شتفيد مما �شبق من فوائد ، البد من ا�شتخدام وتطبيق نظم 

الهندرة االإدارية.

اأحدث���ت الهندرة ث���ورة حقيقية فى ع���امل االإدارة احلديث مبا حتمله من 
اأف���كار غ���ري تقليدية ودعوة �رسيح���ة اإلى اإعادة النظ���ر وب�شكل جذرى 
ف���ى كاف���ة االأن�شطة واالإج���راءات واال�شرتاتيجيات الت���ى قامت عليها 
الكث���ري م���ن املنظم���ات وال����رسكات ف���ى عاملن���ا الي���وم. فعندم���ا غزت 
املنتج���ات اليابانية االأ�ش���واق العاملية فى �شناع���ة ال�شيارات واحلديد 
وااللكرتوني���ات، وجدت ال�رسكات االأمريكي���ة نف�شها عاجزة عن حتدى 
املخزون واالإنتاج مما دفع ال�رسكات واملوؤ�ش�شات ال�شتخدام الهندرة من 

اأجل حتقيق حت�شينات جذرية فى مقايي�س االإنتاج و االأداء.
ه���ذه االأهداف من تنظيم يبحث عن الكف���اءة و الفعالية للمحافظة 
عل���ى البقاء فى اأج���واء تناف�شية ، تتطلب من املنظم���ات االلتزام اأوالً 
مبعايري اجلودة ال�شاملة و معايري اجلودة ISO 9000 . لذا ميكن اعتبار اإدارة 
اجل���ودة والهندرة االإدارية وجهان لعمل���ة واحدة ، حيث ال ميكن تطبيق 
مفه���وم اإدارة اجلودة ب�شورة ناجحة مبعزل عن تطبيق مفهوم الهندرة 
االإداري���ة. و قد لفت الباحثان هام���ر و�شامبى اإلى اأن اإدارة الهندرة واإدارة 
اجل���ودة ال�شاملة ال تعتربان متناق�شتان كم���ا اأنهما غري متطابقتني ، 
فالهن���درة تعمل على حتقيق ما ترغب املنظم���ات االإدارية حتقيقه فى 
ف���رتة وجيزة بينما تعم���ل اإدارة اجلودة على ما ترغب املنظمات حتقيقه 
ب�ش���ورة اأبطاأ. وفى الوقت الذى تهدف فيه الهندرة اإلى اإحداث تغريات 
جذري���ة ب�ش���ورة تدريجية ، تعم���ل اإدارة اجلودة عل���ى حتقيق حت�شينات 
اإ�شافي���ة ، كذل���ك يحتاج تطبي���ق اإدارة الهندرة اإل���ى املتابعة والرقابة 
اليومي���ة بينما ال حاج���ة اإلى الرقابة االإدارية الدائم���ة وامل�شتمرة عند 

م.مروة ر�شدى
مدير اإدارة الرقابة واملتابعة الفنية

 �رسكة االأ�شكندرية للبرتول

ظهرت الهندرة فى بداية التسعينات عندما أطلق الباحثان األمريكيان مايكل هامر وجيمس شامبى 

استش��ارى األعم��ال كتابهما املش��رك )هن��درة املنظم��ات( وحينئذ عرفت كلم��ة )الهن��درة( والتى قد 

تب��دو الكلمة غريبة على أس��ماعنا، و هو أمر طبيعى إذ أنها بالفع��ل كلمة جديدة مركبة من كلمتى 

»هندسة« و »إدارة« و تعنى إعادة هندسة العمليات إالدارية.
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is our business ...

Alexandria (Headquaarter) :
19.5 Km Alexandria Cairo Desert Road, petroleum Complex
Tel : (+203) 3420258    -    Fax : (+203) 3420259

 : 
Building no.182 2    Administrative Sector 
5   Settlement - New Cairo
Tel : (+202) 26728761   /   26728763   -    Fax : (+202) 26728765
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  اإعـداد : عمرو عز الدين

م���رت اأ�ض���واق الب���رول العاملية فى ع���ام 2020 باأكرب حال���ة ا�ضطراب 
متاأث���رة بتداعي���ات جائح���ة فريو����س كورون���ا وتراج���ع الطل���ب لأدن���ى 
م�ضتوياته نتيجة تف�ضى الفريو�س واإج���راءات الغالق لتهوى اأ�ضعار 
خ���ام برن���ت من نح���و 66 دولراً للربميل ف���ى بداية الع���ام اإلى اأقل من 
20 دولراً ف���ى بداي���ات ال��رب���ع الثان�ى م���ن العام ع��الوة عل�����ى الإنهي��ار 
التاريخى فى �ض���عر اخلام المريكى ليت�م ت��داوله بال�ضالب لأول م���رة 
ف���ى تاريخ �ضن���اعة البت����رول، اإل اأن ت��دخل اأوبك بل����س حينها لإنقاذ 
الو�ضع املتدهور لل�ضناعة ف�ى اأبريل املا�ضى باتف��اق خف�س الإنت���اج 
ال���ذى مت التوافق عليه واق���راره �ضاه��م تدريجياً فى اإيق���اف الت���دهور 
وو�ض������ع الأ�ض���واق عل���ى  بداي���ة طري���ق الت���وازن املن�ض���ود والتعاف���ى 

التدريجى .
وم���ع انته���اء ع���ام 2020 بات م���ن الوا�ض���ح اأن طري���ق اأ�ض���واق البرول 
العاملي���ة اإل���ى التعاف���ى م���ن �ضدم���ة جائح���ة كورون���ا م���ازال �ضعباً 
ويكتنف���ه الغمو����س اأو ع���دم الق���درة عل���ى التنب���وؤ مبجري���ات الأمور ، 
فعل���ى الرغم من اأن اأ�ض���واق البرول بدت اأكرث ا�ضتق���راراً وتوازناً خالل 
الرب���ع الأخ���ري م���ن ع���ام 2020 عما �ضب���ق بع���د اأن اأخ���ذت الأ�ضعار فى 
الرتف���اع حمافظة على ماحققت���ه من مكا�ض���ب اإل اأن الروؤية ل تزال 
غري وا�ضح���ة ب�ضاأن م�ضهد العر�س والطلب ف���ى الأ�ضهر املقبلة فى 
ظ���ل تذبذب الأمال ماب���ن التاأثريات الإيجابية لالإع���الن عن اللقاحات 
اجلديدة لفريو�س كورونا والتاأثريات ال�ضلبية ملوجة عنيفة جديدة من 

الفريو�س واإجراءات اغالق فر�ضتها حدة هذه املوجة.
ويوم���اً تل���و الأخر يظه���ر جلياً اأن ق���رارات اأوبك بل�س ه���ى طوق النجاة 
الوحيد ل�ضناع���ة البرول العاملية من براثن تداعي���ات انت�ضار فريو�س 
كورون���ا ، والتى اأنقذت ال�ضناعة من الإنهي���ار و�ضاعدتها على ال�ضري 
ف���ى طري���ق التوازن حتى لوكان مي�ض���ى ببطء  ، ورغ���م اأن القرار الأخري 

لأوبك بل�س فى اجتماعها مطلع �ضهر دي�ضمرب بتطبيق زيادة حمدودة 
فى الإنتاج جاء خمالفاً للتوقعات والتكهنات بتمديد خف�س الإنتاج 
احلال���ى اإل اأن اأثره كان اإيجابياً على ال�ضوق و�ضارت الأ�ضعار فى طريق 

الرتفاع.
وم���ع بداية الرب���ع الأخري من ع���ام 2020 )العام ال�ضتثنائ���ى ل�ضناعة 
البرول العاملية( ، كانت م�ضتويات اأ�ضعار خ���ام ب��رنت تناهز 40 دولراً 
وتتجاوزها بقليل متخذة طريق التعافى رغ��م ما واجهته من حتديات 
ف���ى مقدمتها تعاف���ى الإنتاج الليب���ى وبدء تف�ضى موج�����ة ثانية من 
فريو����س ك�ورونا ولك���ن ح�ضم النتخابات المريكي���ة مل�ضلح��ة بايدن 

*امل�ضدر : ن�رشة بالت ماركت واير .

)دولر/للربميل(

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

515ر57
530ر50
866ر29
535ر16
572ر28
302ر38
755ر40
365ر42
602ر39
529ر39
097ر41
050ر47
310ر39

505ر61
362ر54
337ر29
993ر19
046ر32
211ر42
850ر43
508ر44
169ر41
867ر40
721ر43
461ر49
919ر41

286ر64
219ر54
700ر33
387ر20
467ر30
791ر40
278ر43
987ر43
495ر41
661ر40
394ر43
815ر49

207ر42

505ر63
441ر55
829ر31
545ر18
979ر28
065ر40
355ر43
824ر44
808ر40
154ر40
664ر42
862ر49

669ر41

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل
مايو

يونيو
يوليو

اأغ�سط�س
�سبتمرب

اأكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب

متو�سط

متو�سط اأ�سعار اخلامات العاملية فى ال�سوق الفورى عام 2020
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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

يونيه 
يوليه

اأغ�سط�س
�سبتمرب

اأكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب
متو�سط

818ر518
050ر566
409ر295
650ر205
105ر278
045ر375
652ر394
450ر297
280ر376
364ر450
940ر423
952ر555
810ر394

625ر577
350ر529
943ر284
800ر169
553ر260
864ر359
043ر389
838ر404
060ر394
909ر377
774ر379
393ر432
013ر380

250ر492
888ر434
011ر215
850ر81

658ر199
909ر322
109ر366
525ر366
640ر345
500ر362
155ر357
726ر416
102ر330

284ر581
000ر498
170ر296
500ر132
000ر197
648ر302
935ر335
725ر334
680ر294
716ر319
750ر352
369ر416
481ر338

295ر547
238ر476
670ر321
950ر183
289ر232
420ر325
924ر359
113ر359
920ر317
750ر325
321ر350
036ر409
744ر350

114ر455
200ر369
920ر211
588ر146
921ر181
557ر242
076ر263
613ر277
380ر262
136ر279
417ر296
474ر325
950ر275

727ر266
913ر256
750ر151
350ر89

605ر137
273ر207
054ر235
338ر242
100ر229
523ر235
134ر248
226ر275
584ر214

)دولر/طن(

*امل�ضدر : ن�رشة بالت ماركت �ضكان .

متو�سط اأ�سعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2020

كان له اأثر اإيجابى فى دفع م�ضتويات الأ�ضعار قليالً ، 
اإل اأن الدفع���ة الأكرب التى انع�ضت اأمال كل القائمن 
عل���ى ه���ذه ال�ضناع���ة كان���ت الأنب���اء املوؤك���دة ع�����ن 
ثب���وت فعالية اأكرث م���ن لق��اح م�ض���اد للفريو�س وه���و 
مايعط���ى الأمل بدوره ف���ى تعافى القت�ض���اد العاملى 
وع���ودة احلياة لطبيعتها ، و�ضارت الأ�ضعار فى طري��ق 
الرتفاع مدعومة بالتوافق امللحوظ بن اأع�ضاء اأوبك 
بل�س وعل���ى راأ�ضهم ال�ضعودي���ة ورو�ضيا على اخلروج 
بق���رارات ت�ض���ب ف���ى م�ضلحة دف���ع ا�ضتق���رار وتوازن 
ال�ضوق ، وجاء ذلك بالرغم من انت�ضار �ضاللت جديدة 
للفريو����س فى عدد م���ن الدول مما قو����س املكا�ضب فى 

الأ�ضواق ن�ضبيا .
واأت���ى اجتم���اع اأوب�����ك بل������س ف���ى مطل���ع دي�ضم�����رب 
داعماً لالأ�ضواق بالتفاق عل���ى ق��رار متوازن بتخفيف 
تخفي�ض���ات اإنت���اج اخل���ام اعتب���ار م���ن يناير م���ن 7ر7 
مليون ب/ى اإلى 2ر7 مليون ب/ى ، مع اإمكانية النظر 

فى معدلت اخلف�س ب�ضورة �ضهرية .
ورغ���م زي���ادة ت�ضدي���د اإج���راءات احت���واء الفريو�س فى 
العدي���د من الدول و�ض���ل قطار الأ�ضع���ار العاملية اإلى 
50 دولراً للربميل قبيل نهاية عام 2020 و�ضط تفاوؤل 
ن�ضب���ى بعد ب���دء حم���الت التطعيم باللق���اح لفئات 
م���ن املواطنن فى دول ع���دة ، اإل اأن اخل���رباء يوؤكدون اأن 
التعاف���ى الكام���ل ل���ن يحدث عل���ى الأقل ف���ى العام 
اجلدي���د 2021 حتى يت�ضنى ن�رش اللق���اح والتاأكد من 
فعاليت���ه عملياً وع���دم التيقن حت���ى الآن من القدرة 
على احتواء الفريو�س الذى يتف�ضى ب�ضكل اأ�رشع فى 

العامل عماً كان فى املوجة الأولى   .

20202021

الربع 201920202021
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

العر�س العاملى

76ر99

18ر65

26ر5

32ر29

34ر29

78ر99

01ر90

69ر62

13ر5

19ر22

65ر25

47ر93

91ر95

53ر63

21ر5

17ر27

غري متاح

غري متاح

92ر92

60ر66

35ر5

97ر20

25ر28

20ر100

55ر82

90ر60

09ر5

56ر16

58ر25

57ر91

95ر90

29ر61

04ر5

63ر24

85ر23

18ر90

56ر93

98ر61

05ر5

53ر26

94ر24

97ر91

17ر94

27ر62

11ر5

79ر26

غري متاح

غري متاح

66ر95

74ر62

19ر5

73ر27

غري متاح

غري متاح

37ر96

94ر63

22ر5

21ر27

غري متاح

غري متاح

38ر97

15ر65

32ر5

90ر25

غري متاح

غري متاح

توقعات اأوبك للعر�س والطلب العامليني على البرتول
)مليون ب/ى(

                                                                                                                                                                          MEES,15th Jan, 2021. : امل�ضدر *
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ُعق���د �لجتم���اع �ل���وز�رى �لثانى ع�رش �مل�ض���رك للدول �لأع�ض���اء مبنظمة �أوبك 
و�ل���دول غ���ر �لأع�ضاء باملنظم���ة )ONOMM( عرب تقنية �لفيدي���و كونفر�ن�س ، 
ي���وم �خلمي�س  3 دي�ضمرب 2020. ورحب �لجتماع بوزير �لطاقة �لرو�ضى �جلديد ، 
معالى �ل�ضيد نيكولى �ضوجلينوف. و�أكد �لجتماع جمدد�ً على ��ضتمر�ر �لتز�م 
�ل���دول �ملنتج���ة �مل�ضاركة ف���ى �إعالن �لتع���اون باإقامة �ضوق م�ضتق���رة، وحتقيق 
�مل�ضالح �مل�ضركة، وكفاءة �لإمد�د�ت ب�ضكل �قت�ضادى و�آمن للم�ضتهلكني ، 

و�لعائد �لعادل على ر�أ�س �ملال �مل�ضتثمر.
�أ�ض���ار �لجتم���اع �إلى �لقر�ر �ل���ذى �تخذته �ل���دول �مل�ضاركة فى �إع���الن �لتعاون 
ف���ى �لجتم���اع �لعا����رش )�ل�ضتثنائ���ى( ف���ى 12 �أبري���ل 2020 لتعدي���ل �إجمال���ى 
تخفي�ضات �لق���ر�ر�ت �ملتفق عليها بالإجماع و�لت���ى مت �تخاذها فى �لجتماع 

�لوز�رى �حلادى ع�رش فى 6 يونيو 2020.
رح���ب �لجتماع بالأد�ء �لإيجابى مل�ضتويات �لتو�فق لإجمالى تعديالت �لإنتاج، 
و�ل�ضتجاب���ة �لبن���اءة من �لعديد من �ل���دول لآلية �لتعوي�س م���ن خالل �لتو�فق 
م���ع �لكمي���ات �ملنخف�ضة على �لنح���و �ملتفق عليه فى �لجتماع���ات �لوز�رية 
ف���ى يوني���و، ومت تعديلها لحًقا فى �ضبتم���رب 2020. وتطلع���اً للم�ضتقبل ، �أكد 
�لجتم���اع على �أنه من �ل����رشورى �أن يظل �مل�ضاركون فى �إعالن �لتعاون وجميع 
�ملنتج���ني �لرئي�ضيني ملتزمني متاماً باجلهود �لر�مية �إل���ى حتقيق �ل�ضتقر�ر فى 
�ل�ضوق، و�أ�ضار �إلى �أن عمليات جتديد �لإغالق، فى ظل �لإجر�ء�ت �لحر�زية �ضد 
فرو�س كورونا ، ل تز�ل توؤثر على �لقت�ضاد �لعاملى وتعافى �لطلب على �لبرول، 

مع حالة �لقلق �ل�ضائدة خالل �أ�ضهر �ل�ضتاء.
وف���ى �ضوء �لأ�ضا�ضي���ات �حلالية ل�ضوق �لب���رول و�لتوقع���ات �مل�ضتقبلية لعام 

2021، و�ف���ق �لجتم���اع على �إع���ادة تاأكيد �للت���ز�م �حلالى بقر�ر �إع���الن �لتعاون 
�عتب���ار�ً م���ن 12 �أبري���ل 2020، ثم مت تعديله ف���ى يونيو و�ضبتم���رب 2020 ، خلف�س 

2 مليون برميل يومياً ب�ضكل تدريجى ، مع �لأخذ فى �لعتبار ظروف �ل�ضوق.
و�عتبار�ً من يناير 2021، قررت �لدول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتعاون تعديل �لإنتاج 

ب�ضكل طوعى من 7ر7 مليون برميل يومياً �إلى 2ر7 مليون برميل يومياً.
ومت �لتف���اق على عقد �جتماعات وز�رية �ضهرية لأوب���ك و�لدول خارج �أوبك �عتبار�ً 
من يناير 2021 لتقييم ظروف �ل�ضوق و�تخاذ قر�ر ب�ضاأن تعديالت �لإنتاج �لإ�ضافية 

لل�ضهر �لتالى ، مع تعديالت �ضهرية �أخرى ل تزيد على 5ر0 مليون ب/ى.
كم���ا و�فق �لجتماع على متدي���د فرة �لتخفي�ض���ات �لتعوي�ضية �ملحددة منذ 
�لجتماع �لوز�رى �حلادى ع�رش، و�لتى مت تعديلها لحًقا فى �ضبتمرب 2020 ، بدء�ً 
من يناير وحتى نهاية مار�س 2021 ، ل�ضمان �لتعوي�س �لكامل عن زيادة �لإنتاج 
م���ن جميع �ل���دول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتع���اون، ونا�ضدت �ل���دول �مل�ضاركة فى 
منظم���ة �أوبك وخارجها وزير �لطاقة �ل�ضعودى �لأم���ر عبد �لعزيز بن �ضلمان ، 

ملو��ضلة دوره كرئي�س لالجتماع �لوز�رى لأوبك و�لدول خارج �أوبك.
وق���د قب���ل �لأمر عب���د �لعزيز ب���ن �ضلم���ان عر����س �ل�ضتم���ر�ر ف���ى دوره كرئي�س 
لالجتماع وتعهد بال�ضعى قدم���اً لتحقيق �ل�ضتقر�ر �مل�ضتد�م ل�ضوق �لبرول 

ل�ضالح �ملنتجني و�مل�ضتهلكني على حد �ضو�ء.
�أعرب �لجتماع عن تقديره و�متنانه لل�ضيد �ألك�ضندر نوفاك، نائب رئي�س �لوزر�ء 
�لرو�ض�ى، لقيادت���ه �لنموذجية كرئي�س م�ضارك لالجتماع �ل���وز�رى لأوبك و�لدول 
خ���ارج �أوبك ، وقد طلب منه �لجتماع �ل�ضتمر�ر فى هذ� �لدور و�أعرب عن �ضكره 

على جهوده �لدوؤوبة ودعمه �لقوى لإعالن �لتعاون خالل هذه �لأوقات �ل�ضعبة.

ُعق���د �لجتم���اع �ل���وز�رى �لثال���ث ع�رش ل���دول منظمة �أوب���ك وخ���ارج �أوبك عرب 
�لفيديوكونفر�ن�س، يوم �لثالثاء 5 يناير 2021.

�أك���د �لجتم���اع �لذى �نعقد بعد جول���ة �أولية من �ملناق�ضات ف���ى 4 يناير، على 
��ضتم���ر�ر �لت���ز�م �ل���دول �مل�ضارك���ة فى �إع���الن �لتع���اون باإقامة �ض���وق م�ضتقرة 
م���ن �أج���ل �مل�ضلح���ة �مل�ضرك���ة لل���دول �ملنتج���ة؛ بالإ�ضاف���ة �إل���ى �لإم���د�د�ت 
للم�ضتهلك���ني ، �إلى جانب حتقيق عائد ع���ادل على ر�أ�س �ملال �مل�ضتثمر، و�أ�ضار 
�لجتم���اع �إل���ى �لق���ر�ر �ل���ذى �تخذته �ل���دول �مل�ضاركة ف���ى �إع���الن �لتعاون فى 

�لجتم���اع �لعا����رش �ل�ضتثنائى �لذى عقد فى 12 �أبري���ل 2020 لتعديل �إجمالى 
خف����س �إنتاج �خلام، و�لقر�ر�ت �لت���ى مت �تخاذها بالإجماع فى �لجتماع �لوز�رى 
�حل���ادى ع�رش �لذى عقد فى 6 يونيو 2020 ونتائج �لجتماع �لوز�رى �لثانى ع�رش 

�لذى عقد فى 3 دي�ضمرب 2020.
كما �ضل���ط �لجتماع �ل�ضوء على �لأحد�ث غ���ر �مل�ضبوقة لعام 2020 و�لتاأثر 
�ل�ض���ادم جلائحة COVID-19 على �لقت�ضاد و�لأ�ضو�ق �لعاملية، كما �أثنى على 
�ل���دول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتعاون لإج���ر�ء �أكرب و�أطول تعديالت فى �إنتاج �خلام 
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ُعق���د �لجتماع �ل���وز�رى �لثانى ع����رش �مل�ضرك لل���دول �لأع�ضاء مبنظمة 
�أوب���ك و �لدول غ���ر �لأع�ضاء باملنظم���ة )ONOMM( عرب تقني���ة �لفيديو 

كونفر�ن�س ، يوم �خلمي�س ، 3 دي�ضمرب 2020.

ورح���ب �لجتماع بوزير �لطاقة �لرو�ض���ى �جلديد ، معالى �ل�ضيد نيكولى 
�ضوجلينوف.

�أع���اد �لجتماع �لتاأكيد على حقوق �ل�ضعوب و�لأمم فى �ل�ضيادة �لد�ئمة 
على ثرو�تها ومو�ردها �لطبيعية .

و�أكد �لجتماع جم���دد�ً على ��ضتمر�ر �لتز�م �لدول �ملنتجة �مل�ضاركة فى 
�إعالن �لتع���اون باإقامة �ضوق م�ضتقرة، وحتقيق �مل�ضالح �مل�ضركة للدول 
�ملنتج���ة، وكف���اءة �لإمد�د�ت ب�ض���كل �قت�ض���ادى و�آم���ن للم�ضتهلكني ، 

و�لعائد �لعادل على ر�أ�س �ملال �مل�ضتثمر.

�أ�ضار �لجتماع �إلى �لقر�ر �لذى �تخذته جميع �لدول �مل�ضاركة فى �إعالن 
�لتع���اون فى �لجتم���اع �لعا����رش )�ل�ضتثنائى( لأوبك و�ل���دول خارج �أوبك 
ف���ى 12 �أبري���ل 2020 لتعدي���ل �إجمالى تخفي�ض���ات �لإنت���اج للزيت �خلام 
و�لقر�ر�ت �ملتفق عليها بالإجماع و�لتى مت �تخاذها فى �لجتماع �لوز�رى 

�حلادى ع�رش فى 6 يونيو 2020.

رح���ب �لجتماع بالأد�ء �لإيجاب���ى مل�ضتويات �لتو�ف���ق لإجمالى تعديالت 
�لإنت���اج منذ �جتماعه �لأخر فى يوني���و ، و�ل�ضتجابة �لبناءة من �لعديد 
م���ن �لدول لآلي���ة �لتعوي�س من خ���الل �لتو�فق مع �لكمي���ات �ملنخف�ضة 
عل���ى �لنحو �ملتفق عليه فى �لجتماعات �لوز�رية فى يونيو، ومت تعديلها 

لحًقا فى �ضبتمرب 2020.

وتطلع���اً للم�ضتقب���ل ، �أك���د �لجتم���اع على �أنه م���ن �ل����رشورى �أن يظل 
�مل�ضارك���ون فى �إعالن �لتعاون وجميع �ملنتجني �لرئي�ضيني ملتزمني متاماً 
باجله���ود �لر�مية �إلى حتقيق �ل�ضتقر�ر فى �ل�ضوق، و�أ�ضار �إلى �أن عمليات 
جتدي���د �لإغ���الق، فى ظل �لإجر�ء�ت �لحر�زية �ض���د فرو�س كورونا ، ل تز�ل 
توؤثر على �لقت�ضاد �لعاملى وتعافى �لطلب على �لبرول ، مع حالة �لقلق 

�ل�ضائدة خالل �أ�ضهر �ل�ضتاء.

وف���ى �ض���وء �لأ�ضا�ضيات �حلالية ل�ض���وق �لبرول و�لتوقع���ات �مل�ضتقبلية 
لع���ام 2021، و�فق �لجتماع على �إع���ادة تاأكيد �للتز�م �حلالى بقر�ر �إعالن 
�لتع���اون �عتب���ار�ً من 12 �أبري���ل 2020، ث���م مت تعديله فى يوني���و و�ضبتمرب 

2020 ، خلف����س 2 ملي���ون برمي���ل يومي���اً ب�ض���كل تدريجى ، م���ع �لأخذ فى 
�لعتبار ظروف �ل�ضوق.

و�عتبار�ً من يناير 2021، قررت �لدول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتعاون تعديل �لإنتاج 
ب�ضكل طوعى من 7ر7 مليون برميل يومياً �إلى 2ر7 مليون برميل يومياً.

ع���الوة على ذل���ك ، و�فقت �ل���دول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتع���اون على عقد 
�جتماعات وز�رية �ضهرية لأوبك و�لدول خارج �أوبك �عتبارً� من يناير 2021 
لتقيي���م ظ���روف �ل�ضوق و�تخاذ ق���ر�ر ب�ض���اأن تعديالت �لإنت���اج �لإ�ضافية 
لل�ضهر �لتالى ، مع تعديالت �ضهرية �أخرى ل تزيد على 5ر0 مليون ب/ى.

كم���ا و�فق �لجتماع على متديد ف���رة �لتخفي�ضات �لتعوي�ضية �ملحددة 
من���ذ �لجتماع �لوز�رى �حلادى ع�رش، و�لتى مت تعديلها لحًقا فى �ضبتمرب 
2020 ، ب���دء�ً م���ن يناي���ر وحت���ى نهاي���ة مار����س 2021 ، ل�ضم���ان �لتعوي�س 

�لكامل عن زيادة �لإنتاج من جميع �لدول �مل�ضاركة فى �إعالن �لتعاون.

نا�ض���دت �ل���دول �مل�ضارك���ة ف���ى منظم���ة �أوب���ك وخارجه���ا وزي���ر �لطاقة 
�ل�ضعودى �ضاحب �ل�ضمو �مللكى �لأمر عبد �لعزيز بن �ضلمان ، ملو��ضلة 
دوره كرئي����س لالجتم���اع �ل���وز�رى لأوب���ك و�ل���دول خ���ارج �أوب���ك ، ه���ذ� وقد 
حظي���ت مثابرته وجهوده غر �لعادي���ة بتقدير كبر من قبل جميع �لدول 
�مل�ضارك���ة و�لتى �ضاهمت فى مكافحة �آثار جائحة كورونا وفى ��ضتقر�ر 

�ضوق �لبرول من خالل �لتنفيذ �لناجح لأهد�ف �إعالن �لتعاون.

وق���د قب���ل �ضاح���ب �ل�ضم���و �مللك���ى �لأم���ر عب���د �لعزي���ز ب���ن �ضلم���ان 
عر����س �ل�ضتم���ر�ر ف���ى دوره كرئي����س لالجتم���اع وتعه���د بال�ضع���ى قدماً 
لتحقي���ق �ل�ضتقر�ر �مل�ضت���د�م ل�ضوق �لبرول ل�ضال���ح كالً من �ملنتجني 

و�مل�ضتهلكني على حد �ضو�ء.

كم���ا �أع���رب �لجتم���اع عن عمي���ق تقدي���ره و�متنان���ه لل�ضي���د �ألك�ضندر 
نوف���اك، نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�ضي، لقيادته �لنموذجية كرئي�س م�ضارك 
لالجتم���اع �ل���وز�رى لأوبك و�لدول خ���ارج �أوبك ، وقد طل���ب منه �لجتماع 
�ل�ضتم���ر�ر فى ه���ذ� �لدور و�أعرب عن �ضكره على جه���وده �لدوؤوبة ودعمه 

�لقوى لإعالن �لتعاون خالل هذه �لأوقات �ل�ضعبة.

كم���ا �أ�ضار �لجتماع �إلى �لذكرى �ل�ضنوية �لر�بعة لتوقيع �إعالن �لتعاون 
DOC ف���ى 10 دي�ضم���رب 2016، و�أثن���ى عل���ى �ل���دول �مل�ضارك���ة للتز�مه���ا 

�مل�ضتمر باملبادئ �لتى يقوم عليها �إعالن �لتعاون.
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فى �لتاريخ ��ضتجاب���ة للتحديات �ل�ضتثنائي��ة و�أو�ضاع �ل�ض�وق �لت��ى �ضبب���ها 
�لوب���اء.

و�أ�ضار �إلى �أن تز�يد �لإ�ضابات وعودة �إجر�ء�ت �لإغالق �لأكرث �رش�مة وتز�يد �ملخاوف 
�أدى �إلى �نتعا�س �قت�ضادى �ضعيف ومن �ملتوقع �أن ي�ضتمر حتى عام 2021. كما 
لح���ظ �لجتماع حت�ض���ن �أد�ء �ل�ضوق موؤخرً� من خالل بر�م���ج �للقاح �إلى جانب 
حت�ضن �أ�ضول �لأ�ضو�ق، لكنه �ضدد على �حلاجة �إلى توخى �حلذر ب�ضبب �ضعف 

�لطلب �ل�ضائد و�ضعف هو�م�س �لتكرير، و�رتفاع �ملخزونات �ملر�كمة. 
�أق���ر �لجتم���اع ب�رشورة �إعادة �ضخ 2 مليون ب/ى تدريجيًا �إلى �ل�ضوق، مع حتديد 
ذل���ك وفًقا لأو�ضاع �ل�ضوق. كما مت �إع���ادة �لتاأكيد على �لقر�ر �لذى مت �تخاذه فى 
�لجتم���اع �ل���وز�رى �لثانى ع�رش ب�ضاأن زيادة �لإنتاج مبق���د�ر 5ر0 مليون ب/ى بدءً� 
من يناير 2021، وتعديل خف�س �لإنتاج من 7ر7 مليون ب/ى �إلى 2ر7 مليون ب/ى.
و�ض���وف يت���م تنفي���ذ �لتعديالت عل���ى م�ضتوى �لإنت���اج ل�ضهرى فرب�ي���ر ومار�س 
2021 ح�ضب �لتوزيع �ملف�ضل فى �جلدول �ملرفق و�ضيتم حتديد تعديالت �لإنتاج 
ل�ضه���ر �أبري���ل و�لأ�ضهر �لالحقة خالل �جتماعات �أوبك وخ���ارج �أوبك �ل�ضهرية 

وفقاً للمعاير �ملتفق عليها فى �جتماع �أوبك وخارج �أوبك �لثانى ع�رش.
ولحظ �لجتماع �أن م�ضتويات �لتو�فق �لعالية قد �ضاهمت ب�ضكل كبر فى �إعادة 
ت���و�زن لل�ض���وق و��ضتقر�ره، خالل �لفرة  مابني ماي���و ونوفمرب 2020، حيث �ضاهمت 
�ل���دول �لأع�ض���اء وغر �لأع�ضاء ف���ى �أوبك فى خف�س �لإم���د�د�ت �لعاملية بنحو 9ر1 

مليار برميل ، مت�ضمنة �لتعديالت �لطوعية ، مما �أعاد �لتو�زن �إلى �ل�ضوق.

لف���ت �لجتماع �إلى �عتب���ار 2020 ، عاماً ��ضتثنائياً يوؤث���ر على متو�ضط   خم�س 
�ضن���و�ت مل�ضتوي���ات خمزون �لزيت �خل���ام �لتجارى ملنظمة �لتع���اون �لقت�ضادى 
و�لتنمي���ة. و�أو�ضت بالحتفاظ مبتو�ضط �أع���و�م   2015-2019 كمقيا�س �أف�ضل، 
م���ع �حلفاظ على �آخر متو�ض���ط    خم�س �ضنو�ت فى �لوق���ت �حلالى. عالوة على 
ذل���ك ، �أعرب �لجتماع عن تقديره للدول �مل�ضاركة ، ول �ضيما �لمار�ت �لعربية 
�ملتح���دة و�أجن���ول ، و�للتان فاق �د�وؤهما �لتوقع���ات . وفى نف�س �لوقت ، �أكد على 
�لأهمي���ة �حلا�ضم���ة لاللت���ز�م �لكام���ل بالتف���اق ، وتعوي�س �لكمي���ات �ملفرطة 
�لإنت���اج وفًقا لبيان���ات �لجتماع �لوز�رى ل���دول �أوبك وخارج �أوب���ك �حلادى ع�رش 

و�لثانى ع�رش ، من �أجل حتقيق هدف �إعادة تو�زن �ل�ضوق.
وطلب���ت من جميع �ل���دول �مل�ضارك���ة �ضعيف���ة �لأد�ء تقدمي خططه���ا لتنفيذ 
�لتعوي����س �ملطل���وب ع���ن �لكمي���ات �لز�ئدة ف���ى �لإنتاج �إل���ى �ضكرتاري���ة �أوبك 

بحلول 15 يناير 2021.
رح���ب �لجتماع مبعال���ى �لدكتور حممد �لفار����س ، وزير �لنف���ط ووزير �لكهرباء 
و�مل���اء �لكويت���ى �جلديد ، و�أعرب ع���ن تقديره ل�ضلفه ، �لدكت���ور خالد �لفا�ضل ، 

لتفانيه فى �لتو�ضل �إلى �إعالن �لتعاون.
وق���رر �لجتم���اع عقد �لجتماع �لق���ادم للجن���ة �ل�وز�رية �مل�ضرك���ة للمر�قب��ة 
)JMMC( ف�����ى 3 فرب�ي���ر 2021 ، يلي���ه �جتم���اع �للجنة �مل�ضركة ب���ني �لوز�ر�ت 
ف���ى 3 مار����س 2021 و�لجتم��اع �ل���وز�رى لدول �أوبك وخ���ارج �أوبك ONOMM فى 

4 مار�س 2021.
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االحتياطى العالمى من الزيت الخام والغاز الطبيعى
�نخف����ض �إجمال���ى �حتياطي���ات �لزي���ت �خل���ام �مل�ؤك���دة ف���ى منطق���ة �آ�س���يا 
�لبا�سفيك لت�سل �إلى 46 مليار برميل مقارنة ب�  68ر46 مليار برميل فى �لعام 
�ل�ساب���ق. كم���ا �نخف����ض �حتياطى �لغاز �إل���ى 15ر590 تريلي����ن قدم مكعب 
مقاب���ل 6ر623 تريلي����ن ق���دم مكعب ، حي���ث �أنخف�ض �إجمال���ى �حتياطيات 
�لزي���ت �خل���ام �مل�ؤك���دة ف���ى �ل�س���ن نهاية ع���ام  2019 �إل���ى 55ر3 ملي���ار طن ، 
باملقارن���ة بع���ام 2018. بينما �رتفعت �حتياطيات �لغ���از �لطبيعى و�سجلت 
97ر5 تريلي�ن مرت مكعب ، كما �رتفعت �حتياطيات �لغاز �ل�س���خرى ب�سكل 
كبري بنح� 8ر77 ٪ لت�س���ل �إلى 8ر384 مليار مرت مكعب ، وذلك بف�س���ل زيادة 

عمليات �لبحث و �ال�ستك�ساف و�ال�ستثمار�ت.
وف���ى �أندوني�س���يا ، �نخف�ض �إجمال���ى �الحتياطيات �مل�ؤكدة م���ن �لزيت �خلام 
لي�س���جل �إل���ى ح��ل���ى 48ر2 ملي���ار برميل ، و�س���هدت �حتياطياته���ا �مل�ؤكدة 
من �لغاز �إنخفا�س���اً كبري�ً حيث �س���جل 74ر49 تريلي����ن قدم مكعب مقارنة 
بنح���� 96 تريلي����ن قدم مكعب عن نف�ض �لفرتة م���ن 2018. وياتى �النخفا�ض 
نتيج���ة تطبي���ق �ملعايري �جلديدة لنظ���ام �إد�رة وتقدير �مل�����رد �لبرتولية ، حيث 
مت ت�س���نيف جزء م���ن �حتياطيات �لغاز �لتى مل يت���م تنميتها بعد على �أنها 

م�سادر حمتملة .
ووفقاً لبيانات وز�رة �لبرتول و�لغاز �لطبيعى فى �لهند ، �رتفعت �حتياطيات 

أش��ار التقييم الس��نوى ملجلة Oil and Gas Journal لعام 2020 ، إىل  زيادة إجماىل االحتياطيات املؤكدة للزيت الخام  فى العالم بنحو 6ر2 ٪ عن العام 
الس��ابق ليبل��غ حواىل 73ر1 تريليون برميل فى نهاية العام . وجاءت الزيادة نتيجة الرتفاع احتياطي��ات الزيت الخام التى أعلنت عنها منظمة  الدول 
املصدرة للبرتول )أوبك( ، وال سيما النمو الهائل فى االحتياطيات اإليرانية. كما أوضح أن احتياطيات الغاز الطبيعى املؤكدة العاملية تقدر ب�نحو 28ر7 

كوادريليون قدم مكعب )كواد( ، بارتفاع طفيف على العام السابق نتيجة الرتفاع احتياطيات الغاز فى كل من  أذربيجان وتركمانستان.

فى أوائل 2020 ، ش��هدت أس��واق البرتول أس��عارًا متقلبة بس��بب تداعيات  جائحة فريوس COVID-19 . ولتحقيق التوازن فى السوق ، قامت دول 
)أوبك +(  بتقديم أكرب خفض لإلنتاج على اإلطالق. كما قام املنتجون اآلخرين فى خاصة الواليات املتحدة وكندا ، بخفض اإلنتاج واالستثمارات 

.COVID-19 نتيجة النهيار الطلب على البرتول والناجم عن جائحة

كما أش��ارت التوقعات إىل أن متوس��ط اإلنت��اج العاملى من الزيت الخام بلغ حواىل 66ر88 مليون ب/ى  مقاب��ل 73ر93 مليون ب/ى خالل عام 2019 . 
وأنخفض   إجماىل املعروض من خارج أوبك بنحو 2 مليون ب/ى .

�لزي���ت �خل���ام  �إلى 94ر618 ملي�ن ط���ن ، كما �رتفع �حتياطى �لغ���از �إلى 38ر1 
تريلي�ن مرت مكعب.

وفى منطقة �أوروبا �لغربية ، �نخف�ض �حتياطى �لبرتول و�لغاز  بن�س���بة ٪2.2 
و7٪ على �لت��لى نتيجة لرت�جع �حتياطيات �لرنويج و�ململكة �ملتحدة .

وفى ه�لند� ، �نخف�ست تقدير�ت �حتياطى �لغاز �لطبيعى �إلى 68ر4 تريلي�ن 
ق���دم مكعب باملقارنة بع���ام 2019 مما يعك����ض �لرت�جع �لق����ى الحتياطيات 
حقل جرونن . بينما �رتفعت �حتياطيات �لبالد من �لزيت �خلام لتبلغ ح��لى 

74ر137ملي�ن برميل ، مقارنة ب� 47ر114 ملي�ن برميل . 
وتق���در �حتياطي���ات �لزيت �خل���ام و�ملتكثفات �لتقليدية ف���ى كند� حالياً 
بنح���� 7ر5 ملي���ار برمي���ل  �رتفاعاً م���ن ح��ل���ى 36ر3 مليار برمي���ل ، وفقاً 
الأح���دث �لتقييم���ات �لت���ى �أجرته���ا �لر�بط���ة �لكندي���ة ملنتج���ى �لبرتول 
)CAPP(. بينما �أ�س���ارت �إلى �نخفا�ض طفيف ف���ى تقدير�ت �حتياطيات 
�لزي���ت �ل�س���خرى . وقد �س���هدت �حتياطي���ات �لغاز �لطبيع���ى �لكندية 
�رتفاعاً لت�سل �إلى 73 تريلي�ن قدم مكعب مقارنة ب� 26ر71 تريلي�ن قدم 

مكعب �لعام �ملا�سى.
ووفًقا للتقييمات �ل�س���ن�ية للهيدروكرب�نات ل�رشكة Pemex �ملك�سيكية ،   
�نخف�ض �إجمالى �الحتياطى �مل�ؤكد من �لزيت �خلام باملك�س���يك ، لت�س���جل 
ح��ل���ى 78ر5 مليار برميل ، كم���ا �نخف�ض �إجمالى �حتياطي���ات �لغاز �جلاف 
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�مل�ؤكد لي�سجل ح��لى 4ر6 تريلي�ن قدم مكعب ، وميثل �لغاز �مل�ساحب نح� 
9ر59 ٪ من �الإجمالى .

و�أظهرت �أحدث تقدي���ر�ت وكالة �لبرتول �ل�طنية �لرب�زيلية )ANP( �نخفا�ض 
�حتياطي���ات �لزيت �خلام فى �لرب�زيل �إلى نح���� 71ر12 مليار برميل خالل عام 
و 2019 ، كما �نخف�س���ت �حتياطيات �لرب�زيل من �لغاز  بنح� 85ر12 تريلي�ن 

قدم مكعب .
وفى �الرجنتن ، �أو�س���ح معهد  �لبرتول و�لغاز )IAPG( ، �رتفاع �الحتياطيات 
�مل�ؤك���دة من �لزي���ت �خلام �إلى  48ر2 مليار برميل فى نهاي���ة عام 2019 ، بزيادة 
ن�س���بتها 4٪ عن 2018 . كما �رتفعت �حتياطياتها �مل�ؤكدة من �لغاز �إلى 14 

تريلي�ن قدم مكعب .

احتياطيات أوبك
�رتف���ع �إجمال���ى �الحتياطيات �لزيت �خل���ام �مل�ؤكدة لدول �أوبك بن�س���بة 8ر٪3 
لت�س���ل �إل���ى 23ر1 تريلي����ن برمي���ل ، كم���ا �رتف���ع �إجمالى �حتياطي���ات �لغاز 

�لطبيعى بن�سبة طفيفة لي�سل �إلى 59ر2 ك��د.
وف���ى �ململك���ة �لعربي���ة �ل�س���ع�دية،  �نخف�س���ت �حتياطي���ات �لزي���ت �خلام  

لت�سل �إلى 6ر258 مليار برميل مقابل 267 مليار برميل فى 2018.
و�رتفع���ت �حتياطيات �لزيت �خلام فى �إير�ن لت�س���ل �إل���ى 6ر208 مليار برميل 
مقاب���ل 6ر155 ملي���ار برميل فى �لعام �ملا�س���ى ، حيث مت �كت�س���اف 53 مليار 
برمي���ل م���ن �لزي���ت �خلام وه� يع���د ثانى �أكرب خم���زون برتولى فى �لب���الد ، وفقاً 

للحك�مة �الير�نية.
يذك���ر �أن �حتياطيات �وبك �حلالية م���ن �لزيت �خلام متثل نح� 72٪ من �الإجمالى 
�لعاملى فى حن متثل �حتياطياتها من �لغاز ن�سبة  36٪ من �الحتياطى �لعاملى.

االحتياطيات األمريكية
�رتفع���ت �الحتياطي���ات �مل�ؤكدة من �لزي���ت �خلام فى �ل�الي���ات �ملتحدة بنح� 
12٪ لت�س���ل �إلى 8ر43 مليار برميل فى نهاية عام 2018، مقارنة ب� 2ر39 مليار 
برميل فى نهاية 2017 ، م�س���جلة رقماً قيا�س���ياً �آخ���ر لالحتياطيات �مل�ؤكدة 

من �لزيت �خلام فى �ل�اليات �ملتحدة. 
كم���ا �رتفعت �الحتياطيات �مل�ؤكدة من �ملتكثفات بن�س���بة 14٪ لت�س���ل �إلى 
2ر3 ملي���ار برميل فى نهاية عام 2018. كم���ا بلغت �الحتياطيات �مل�ؤكدة من 
�خل���ام �الأمريكى و�ملتكثفات ح��لى  1ر47 مليار برميل ، فى نهاية عام 2018، 

بزيادة ن�سبتها ٪12 .
وق���د �س���هدت تك�س���ا�ض �أك���رب زي���ادة �س���افية ف���ى �حتياطي���ات �لزي���ت �خلام 
و�ملتكثف���ات �مل�ؤك���دة جلمي���ع �ل�الي���ات فى ع���ام 2018 ، بزيادة ن�س���بتها ٪13 
)+3ر2 ملي���ار برمي���ل( عن عام 2017.  بينما �حتلت ني� مك�س���يك� ثانى �أكرب 
زيادة �س���افية ف���ى �حتياطيات �خل���ام و�ملتكثفات �مل�ؤكدة بزي���ادة ٪28 )+750 

ملي�ن برميل( عن عام 2017. 
ومن ناحية �أخرى �س���هد �إجمالى �الإحتياطيات �مل�ؤكدة لل�اليات �ملتحدة من 
�لغاز �لطبيعى )مبا فى ذلك �س��ئل �لغاز �لطبيعى( زيادة بنح� 2ر40 تريلي�ن 
قدم مكعب ،  لت�س���ل �إلى 504.5 تريلي�ن ق���دم مكعب فى نهاية عام 2018. 
و�سجلت �رشكات �لت�س���غيل فى تك�سا�ض وبن�سلفانيا وني� مك�سيك� �أكرب 
زي���ادة فى �س���افى �حتياطيات �لغ���از �لطبيعى �مل�ؤكدة ف���ى �ل�اليات �ملتحدة 

خالل عام 2018.
هذ� وقد �رتفعت تقدير�ت �س��ئل �لغاز �لطبيعى   فى �إجمالى �الحتياطيات 
�مل�ؤك���دة من �لغ���از �لطبيعى �إلى 8ر21 مليار برميل فى ع���ام 2018 وبناءً على 
ذل���ك ، حقق���ت �الحتياطيات �مل�ؤكدة من �لغاز �لطبيع���ى �جلاف فى �ل�اليات 

�ملتح���دة زيادة ن�س���بتها 3ر8٪ لت�س���ل  �إل���ى 8ر474 تريلي�ن ق���دم مكعب فى 
نهاية عام 2018.

اإلنتاج العالمى من الزيت الخام 
ت�س���ري �لت�قع���ات �إلى �أن���ه بعد تخفي�س���ات )�أوب���ك +( �لقيا�س���ية وعمليات 
�الإغالق �ل�س���خمة ب�س���بب تد�عيات جائحة ك�رونا ، �س���ينخف�ض مت��سط 
�الإنتاج �لعاملى من �لزيت �خلام فى عام 2020 بن�سبة 4ر5٪ لي�سل �إلى 65ر88 

ملي�ن ب/ى مقابل 73ر93 ملي�ن ب/ى فى عام 2019.
كما يقدر مت��سط �إجمالى �ملعرو�ض من �إنتاج �أوبك من �لزيت �خلام بح��لى 
34ر31 ملي����ن ب/ى مقارن���ة ب���� 43ر34 ملي����ن ب/ى �لع���ام �ملا�س���ى، مع قيام 
�ل�س���ع�دية باأكرب تخفي�س���ات ف���ى �الإنتاج . و�أو�س���حت �لتقدير�ت �نخفا�ض 
�إمد�د�ت �لبرتول من فنزويال بن�س���بة 34٪  لت�س���ل �إل���ى ح��لى 610 �ألف ب/ى  
خ���الل ع���ام 2020 مقارن���ة ب���� 920 �أل���ف ب/ى ف���ى ع���ام 2019 ، وذل���ك نتيجة 

للعق�بات �الأمريكية.
ه���ذ� ومن �ملت�قع �أن ينخف�ض مت��س���ط   �إنتاج رو�س���يا من �لزي���ت �خلام ليبلغ 
ح��لى 65ر10 ملي�ن ب/ى خالل 2020  مقابل مت��س���ط �النتاج خالل  2019 

و�لبالغ 58ر11ملي�ن ب/ى. 
ومن �ملقدر �أن ينخف�ض   �إنتاج �لزيت �خلام  لكل من كاز�خ�س���تان و�أذربيجان  ، 

بن�سبة 54ر5٪ و 3ر8٪ خالل عام 2020 ، على �لت��لى .
وف���ى �ل�اليات �ملتحدة �المريكي���ة ، من �ملت�قع �أن ينخف�ض   �إنتاج �لزيت �خلام 
لي�س���ل �إل���ى 3ر11 ملي����ن ب/ى خ���الل 2020 مقاب���ل 25ر12 ملي����ن ب/ى فى 
2019. �إل���ى جانب �رتفاع �إنتاج �س�����ئل �لغاز �لطبيع���ى �إلى ح��لى 5 ملي�ن 
ب/ى مقارن���ة ب���� 82ر4 ملي�ن ب/ى �لعام �ملا�س���ى. وت�ق���ع �نخفا�ض   �إجمالى 
�ملعرو����ض من �خل���ام �الأمريكى �إلى ح��لى 4ر16 ملي����ن ب/ى فى 2020 مقابل 

ح��لى 17 ملي�ن ب/ى فى عام 2019.
وفى كند� ، من �ملت�قع �أن ي�سجل   �ملعرو�ض من �لزيت �خلام �نخفا�ًسا بن�سبة 
4٪ فى 2020 لي�س���ل �إلى 15ر5 ملي�ن ب/ى مقابل 37ر5 ملي�ن ب/ى فى عام 
2019، مما يعك�ض تاأثري�ت عمليات �الإغالق و�لرت�جع �حلاد فى ر�أ�س���مال خطط 

�الإنفاق.
هذ� ومن �ملقرر زيادة �ملعرو�ض من �لزيت �خلام فى �ملك�سيك ب�سكل هام�سى 
خالل عام 2020 ، نتيجة الرتفاع �الإنتاج فى �أو�ئل عام 2020 قبل تاأثري �ل�باء.
كم���ا يت�ق���ع �أن ي�س���هد �إنت���اج �لرب�زيل من �لزيت �خل���ام زيادة  ن�س���بتها ٪7.4 
لت�س���ل �إلى ح��لى 3 ملي�ن ب/ى  فى ع���ام 2020 مقارنة ب� 89ر2 ملي�ن ب/ى 

فى عام 2019.
وعلى �لرغم من �لتخفي�سات �لط�عية ، �إال �أنه من �ملت�قع زيادة �إنتاج �لزيت 
�خل���ام من �لرنويج بن�س���بة 16٪ لت�س���ل �إلى ح��لى 2 ملي����ن ب/ى فى 2020 ، 
وذلك بف�س���ل بدء ت�س���غيل حقل Johan Sverdrup. كما �سينخف�ض �إنتاج  
�لزي���ت �خلام ف���ى �ململكة �ملتحدة بنح���� 9ر1٪  فى 2020 لي�س���ل �لى ملي�ن 

ب/ى وذلك فى �س�ء �لبيانات �ملخيبة لالآمال �الأخرية لالإنتاج.
ومن ناحية �أخرى ، من �ملت�قع �أن ينخف�ض �إنتاج �لزيت �خلام  فى منطقة 
�آ�س���يا �لبا�سفيك لي�س���ل  �إلى 2ر7 ملي�ن ب/ى مقابل 33ر7 ملي�ن ب/ى 
ف���ى ع���ام 2019، و�أن يرتف���ع �إنت���اج �لزي���ت �خل���ام فى �ل�س���ن بن�س���بة ٪2 
لي�سجل 9ر3 ملي�ن ب/ى . كما �سريتفع �إنتاج �أ�سرت�ليا ب�سكل هام�سى 

فى نف�ض �لعام . 
وبا�ستثناء ذلك �سينخف�ض �الإنتاج فى باقى دول منطقة �آ�سيا �لبا�سفيك.

Oil & Gas Journal, 7th Dec., 2020 : امل�صدر
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تعريف تأثير الدومينو
ي�ص���تخدم امل�ص���طلح كت�ص���بيه ملجموعة من قطع الدومينو املرتا�صة 
وتت�س���اقط و�حدة تلو �لأخرى بعد �س���قوط �أول قطعة منها ، وقد يحدث 
�لتاأثري فعلياً مثل م�ساهدة �سل�سلة من �ل�سطد�مات �لفعلية �أو جمازياً 
مثل تاأثري �لأحد�ث على �ل�سيا�س���ات �أو �لقت�ساديات �لعاملية. وقد يطلق 

.Financial Contagion عليه �أي�ساً م�سطلح �لعدوى �لقت�سادية �أو

تعريف العدوى االقتصادية
و�س���ف �خل���ر�ء حال���ة �إمكاني���ة �نت�س���ار �أزم���ة �أو �سدم���ة �قت�سادية من 
�أح���د �لأ�سو�ق �أو �ملناط���ق للأ�سو�ق �أو �ملناطق �لأخ���رى مب�سطلح �لعدوى 
�لقت�سادي���ة وقد تط���ر�أ تلك �لظاهرة عل���ى �مل�ستويني �ملحل���ى و�لدولى، 
وي�س���ري م�سطل���ح »�لع���دوى �ملالية«  �إل���ى �نت�س���ار ��سطر�ب���ات �ل�سوق 
ف���ى معظ���م  �لأحي���ان �سلبي���اً وه���ى عملية تت���م ملحظتها م���ن خلل 
�لتح���ركات �مل�سرتك���ة ف���ى �أ�سع���ار �ل����رف ، و�أ�سع���ار �لأ�سه���م ، وفروق 
�لأ�سع���ار �ل�سيادية، وتدفقات ر�أ�س �ملال ، وميكن �أن ت�سكل �لعدوى �ملالية 
خط���ر�ً حمتم���ًل على �لدول �لتى حت���اول دمج نظامها �ملال���ى مع �لأ�سو�ق 
و�ملوؤ�س�س���ات �ملالية �لدولية ، وقد �أ�سبحت �لع���دوى �لقت�سادية ظاهرة 
ب���ارزة م���ع تنام���ى �لقت�س���اد �لعاملى وزي���ادة تر�ب���ط �قت�ساديات �ل���دول �أو 

�ملناطق �ملجاورة مع بع�سها �لبع�س .

أمثلة لتأثير الدومينو على االقتصاد
تع���د �أزمة �لدي�ون �ليونانية فى ع�ام���ى 2012 و2013 �أح�د �أبرز �أم�ثلة تاأثري 
�لدومينو على �لقت�ساد ح��يث �أدت �لأزم��ة �إلى �رت��فاع عائد�ت �ل�سند�ت 
ف���ى �ليونان مما �أدى بدوره �إلى �رتف�����اع ع����ائد�ت �ل�سند�ت ف��ى �قت�ساد�ت 
دول �لحتاد �لأوروب�ى �لأخرى ، كما �أدت �أزمة �لإئتمان ف��ى �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكي���ة فى عامى 2007 و 2008 �إلى تناق�س حاد فى �لقدرة �لتمويلية 
و�لتى �نت�رت ب�دورها بعد ذلك فى كافة �أنحاء �لعامل.

نظرية الدومينو
ويرج���ع �أ�سل نظرية تاأث���ري �لدومينو لفرتة ما بعد �حل���رب �لعاملية �لثانية 
حي���ث تبن���ت �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة �لنظري���ة ف���ى �سيا�ساته���ا 
�خلارجي���ة لو�س���ف م���ا �أ�سمت���ه »ب�سق���وط« �ل���دول غ���ري �ل�سيوعية فى 
�ملنظوم���ة �ل�سيوعية و�أنه �سيوؤدى �إلى �رعة �سقوط �لدول �ملجاورة لها 
ف���ى ذ�ت �ملنظوم���ة �ل�سيوعي���ة ، وق���د ��ستخدم �مل�سطل���ح لأول مرة من 
قب���ل �لرئي�س �لأمريكى �آن���ذ�ك هارى ترومان لترير �إر�س���ال قو�ت �أمريكية 
مل�سان���دة �ليون���ان وتركيا فى �أربعيني���ات �لقرن �ملا�س���ى ، ولكن �كت�سب 
�مل�سطل���ح �سهرة و��سع���ة �لنطاق ح���ني ��ستخدمه �لرئي����س �لأمريكى 
دو�يت �أيزنهاور فى منطقة جنوب �رق �آ�سيا وخا�سة فى جنوب فيتنام، 
كما كان���ت نظرية �لدومينو �أح���د �أهم �حلجج �لت���ى ��ستخدمتها �إد�رتا 
كيني���دى وجون�سون خ���لل �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�س���ى لتف�سري زيادة 

�لتدخل �لع�سكرى �لأمريكى فى حرب فيتنام.

�إعد�د: ر�مى �أبو�سمرة
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اليخفى على أح��د أن املنظومة االقتصادية العاملي��ة أصبحت أكثر ترابطًا 
وتش�عبًا خ�الل الس�نوات األخي�رة وأن األح�داث الع�املية س�واء اقت�ص�ادي�ة 
أو سياس��ية أو ح�تى رياض�ية ل�ها تأث�ري كبري على األس��واق العاملية س��واء 
باإليجاب أو الس��لب ، وي�عد ه�ذا ال�رتابط س���ببًا رئيس��يًا لس��عى ال��خرباء 
وراء تحليل أس��باب ونظريات تأث��ري أحد األزمات فى مكان م��ا حول الع�الم 
على بق�ية األس��واق أو الدول فيما يعرف بع��دة مصطلحات ويعد مص�طلح 
تأث��ري ال�دومين��و األكثر ش��هرة ، وفى االقتص��اد غالبًا ما تس��تخدم نظرية 
الدومينو لش��رح كيف يمكن أن تنتشر مشكلة اقتصادية فى بلد ما مثل 

العدوى أو تأثري الدومينو إىل الدول والشركات املماثلة .
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أدنــوك

توقيع اتفاقية الستكشاف البترول و الغاز فى أبو ظبى

اأعلن���ت �رشك���ة برتول اأبوظب���ى الوطنية )اأدن���وك( عن توقي���ع اتفاقية جديدة 
للبحث وال�ستك�ساف ح�سلت مبوجبها �رشك���ة »اأوك�سيدنتال« الأمريكية 
عل���ى حق���وق البحث عن البرتول والغ���از فى »املنطقة الربي���ة 5« فى اأبوظبى 
وذل���ك بع���د موافقة املجل����س الأعلى للبرتول ف���ى اأبوظبى عليه���ا والبدء فى 
منح مناطق جديدة للتنقيب عن البرتول والغاز كجزء من اجلولة الثانية من 

املزايدات التناف�سية التى طرحتها اأبوظبى فى 2019. 
وياأت���ى منح هذا المتي���از لتعظيم القيمة امل�سافة من م���وارد البرتول والغاز 
ف���ى اأبوظبى، ومبوجب التفاقية ت�ستحوذ اأوك�سيدنتال على ح�سة ن�سبتها 
100٪ ف���ى مرحلة ال�ستك�ساف و�ستقوم با�ستك�ساف وتقييم فر�س البرتول 
والغ���از الواعدة فى املنطق���ة والتى تغطى م�ساح���ة 4212 كم2 جنوب �رشق 
اأبوظب���ى وت�ستثم���ر 140 ملي���ون دولر ، و�ستح�س���ل اأوك�سيدنت���ال عل���ى حق 
تطوي���ر واإنتاج ه���ذه الكت�سافات بينما متتلك اأدن���وك ح�سة 60٪ فى مرحلة 
اإنت���اج المتي���از ومدتها 35 عاماً ، كما �ست�ستفي���د اأوك�سيدنتال من م�رشوع 
امل�س���ح الفيزيائى الذى تنفذه اأدنوك والذى �سيقوم بتوفري بيانات دقيقة عن 

منطقة المتياز.
وجت���در ال�سارة اإلى اأن »اأدنوك« طرحت ف���ى اجلولة الثانية العديد من املناطق 
الربي���ة والبحرية نيابة عن املجل�س الأعلى للب���رتول فى اأبوظبى. ا�ستناداً اإلى 
البيان���ات املتوف���رة من الدرا�س���ات التف�سيلية للنظام البرتول���ى وامل�سوحات 
اجليوفيزيائية التى مت احل�سول عليها من اآبار ال�ستك�ساف والتقييم ، والتى 

ت�سري اإلى اأن املناطق اجلديدة حتتوى على موارد واعدة .
www. alkhaleejtoday.com- 9th Dec,2020  : امل�سدر

سلطنــة ُعمـان  
تؤسس شركة طاقة وطنية  جديدة

اأعلن���ت �سلطن���ة عم���ان عن قيامه���ا باإن�س���اء �رشكة 
طاق���ة وطنية جديدة ، براأ�سمال 500 األف ريال ُعمانى 
الطاق���ة  ف���ى قطاع���ات  بال�ستثم���ار  تق���وم  و�س���وف 
ال�رشك���ة  �ست�ساه���م  ، كم���ا  واملتج���ددة  التقليدي���ة 
اجلدي���دة ف���ى �رشكة تنمي���ة نفط عم���ان ، وهى �رشكة 
حكومي���ة للتنقي���ب عن الب���رتول والغ���از واإنتاجهما، 
هذا اإلى جانب امتالك ح�سة فى التفاقيات البرتولية 
املتعلقة بقطاع 6، والذى ي�سم اأكرب عمليات البرتول 

والغاز فى ُعمان .
وم���ن املعروف اأن �رشكة تنمية نف���ط عمان هى �رشكة 
ال�ستك�س���اف والإنت����اج الرائ�دة ف�ى �سلطن���ة ُعم��ان 
والت���ى توف������ر غالبي����ة اإنت���اج الب����الد من الزي���ت اخلام 
واإم��دادات الغ���از الطبيعى ومتتل���ك احلكوم��ة ح�س��ة 
ن�سبت��ها )60٪( بينم��ا متتلك روي��ال دات�س �سل ) ٪34( 

وتوتال )4٪( وبارتك�س ) ٪2( .
وحقق���ت اأول ك�سف اقت�سادى للبرتول فى عام 1962، 

وقامت بت�سدير اأول �سحنة فى عام 1967.
جت���در ال�س���ارة اإل���ى اأن عم���ان ق���د �رشعت ، ف���ى خطة 
مالي�ة جدي�دة للح��د م���ن اعتمادها على واردات اخلام، 
حي���ث ت�سغط اأ�سع���ار البرتول املنخف�س���ة والتباطوؤ 
ك�ورون���ا  ف���ريو����س  تف�س���ى  ع���ن  الن���اجت  القت�س���ادى 
امل�ستج������د عل���ى مالي����ة ُعم���ان ، وه���ى منت���ج �سغري 

ن�سبي�اً للطاقة.
www. nsenergybusiness.com- 7th Dec,2020  : امل�سدر

أوكسيدنتال 

اإعداد : نيفني �سامى
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اأعلن���ت حكوم���ة اأذربيج���ان البدء ف���ى �سخ اإم���دادات الغ���از الطبيعى 
التجارية اإلى اأوروبا ع���رب خط اأنابيب الغاز )تاب( العابر للبحر الدرياتى 
متهي���داً للدخ���ول اإلى �سوق الطاق���ة التى تهيمن عليه���ا رو�سيا ، حيث 
يحظى امل�رشوع بدع���م املفو�سية الأوروبية فى اإطار جهودها لتقلي�س 

العتماد على اإمدادات الطاقة الرو�سية.
ويع���د » ت���اب« ج���زء من مم���ر الغ���از اجلنوب���ى البال���غ  تكلفت���ه 40 مليار 
دولر، وال���ذى ميتد على م�ساف���ة 3500 كيلومرت من اأذربيج���ان اإلى اأوروبا 
ويح�سل عل���ى الغاز من احلقل الأذربيجانى العم���الق »�ساه دنيز2« فى 
بح���ر قزوي���ن ، وت�سارك فيه كل م���ن ال�رشكات العاملية ب���ى بى و�سوكار 
و�سن���ام بح�س����س 20٪ لكل منهم عل���ى التوال���ى وفلوك�سيز بح�سة 

19٪ واإيناجا�س 16٪ واك�سبو بح�سة ن�سبتها ٪5 .
وت�سته����دف اأذربي�ج���ان ت�وري���د 10 ملي���ار م���رت مكعب غ���از �سنوي���اً اإلى 
ال�س���وق الأوروبي�ة، ت�سمل 8 مليار م���رت مكعب اإلى اإيطاليا و2 مليار مرت 

مكع���ب اإلى اليونان وبلغاريا. اإلى جان���ب قيامها بتوريد الغاز بالفعل 
اإلى تركيا.

ويذك���ر اأن ممر الغ���از اجلنوبى �سيع���زز نظام اأمن الطاق���ة العاملى حيث 
�سريبط منطقة بحر قزوين باأوروبا.

وت�سيط���ر رو�سي���ا عل���ى 34 ٪ م���ن �س���وق الغ���از الأوروبية وتعت���زم زيادة 
�س���ادرات الغ���از اإلى اأوروبا، ل �سيم���ا تركيا، اإل���ى 183 مليار مرت مكعب 

العام القادم .
www.reuters.com- 31st Dec,2020 :امل�سدر

اأعلنت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الأردنية عن اكت�ساف احتياطيات 
جدي���دة من الغ���از الطبيعى فى حق���ل الري�سة على احل���دود ال�رشقية 
للب���الد مع العراق ، وذلك بعد اأن اأظهرت عمليات احلفر فى بئر جديدة، 
�سم���ن ع���دة اآب���ار فى حق���ل الري�س���ة ، نتائج واع���دة ، م���ن �ساأنها رفع 

اإنتاجية احلقل.
وينت���ج حق���ل الري�س���ة حوال���ى 5 ٪ من ا�سته���الك اململكة م���ن الغاز 
الطبيع���ى البال���غ حوال���ى 350 مليون ق���دم مكعب يومي���اً ت�ستخدم 
ف���ى توليد الكهرباء. وياأم���ل امل�سئولون فى اأن ي���وؤدى تكثيف عمليات 
ال�ستك�س���اف واحلف���ر فى حق���ل الري�سة اإل���ى اكت�س���اف احتياطيات 
�سخمة من الغاز القابل لال�ستخراج، مما ي�ساعد على تقليل العتماد 

على الواردات من الغاز.
ه���ذا وق���د تق���رر تكثي���ف عملي���ات البح���ث ع���ن الغ���از ف���ى املنطق���ة 

ال�سحراوية ال�رشقية التى تركتها �رشكة بى بى عام 2014.
وجت���در الإ�س���ارة اإلى اأن خطة مدته���ا ع�رش �سنوات ج���رى الإعالن عنها 

األردن

الع���ام املا�سى ته���دف اإلى تاأمني توليد ما يقرب م���ن ن�سف الكهرباء 
بالبالد من م�سادر الطاقة املحلية مقارنة بن�سبة 15 ٪ حالياً.

و�رشح�ت ال���وزارة ب�����اأن ذل���ك ك�����ان ج��زءاً م���ن اجلهود املبذول���ة لتنويع 
م�س���ادر الطاق���ة املحلي��ة من خ�الل زي���ادة ال�ستثم���ارات فى الطاق�ة 

املتجددة والزيت ال�سخرى لتقليل واردات الوقود الأجنبية املكلفة.
وجدي���ر بالذك���ر اأن الأردن ، ال���ذى ي�ست���ورد الآن م���ا يزيد عل���ى 93 ٪ من 
اإجمالى احتياجاتها من الطاقة، ينفق حوالى 5ر3 مليار دولر �سنوياً 
عل���ى الطاقة وهو م���ا ي�سكل نحو 8٪ من الناجت املحلى الإجمالى فى 

البالد.
www.businesstimes.com- 14th Dec,2020 :امل�سدر

اكتشـاف احتياطيـات غــاز واعــدة

تبـدأ تصديـر الغاز إلـى السـوق األوروبيــة 

أذربيجان
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دخل���ت �رشك���ة اإين���ى الإيطالية �س���وق 
الري���اح البحرية فى اململك���ة املتحدة 
لإنتاج الكهرباء من خالل ال�س���تحواذ 
على ح�س�ة ن�س��بتها 20٪ من امل�س�روع 
 )Dogger Bank A and B( ال�سخ���م  
التاب���ع لكل من »اإكوين���ور« الرنويجية 
 SSEW للطاق���ة اجلدي���دة والربيطانية

للموارد املتجددة .
يت�سم���ن امل����رشوع تركي���ب 190 توربين���اً على اأح���دث م�ستوى ويق���ع على بُع���د  حوالى80 ميل 
م���ن ال�ساح���ل الربيطان���ى ، وتبلغ �سع���ة كل توربني 13 ميج���اوات ب�سعة اإجمالي���ة حوالى 4ر2 
جيج���اوات. وبالو�سول للطاقة الكلية، البالغة 6ر3 جيج���اوات ، �سي�سبح Dogger Bank اأكرب 
م����رشوع م���ن نوعه فى العامل ، حيث �سيولد نح���و 5٪  من الطلب الربيطانى على الكهرباء من 

املوارد املتجددة كما �سيوفر الطاقة حلوالى 6 ماليني اأ�رشة بريطانية.
وم���ن املتوق���ع اأن يبلغ اإجمالى تكلفة امل����رشوع 6 مليار جنيه اإ�سرتلين���ى و�سيتم تنفيذه على 

مرحلتني، الأولى �ستكتمل بحلول عام 2023، والثانية بحلول عام 2024.
ويتي���ح ه���ذا ال�ستحواذ دخول اإين���ى اإلى �سوق الري���اح البحرية �سم���ال اأوروبا، وهو م���ن الأ�سواق 
الواع���دة والأك���ر ا�ستقراراً  ف���ى العامل ، مع �رشيك���ني يتمتعان بخربة وا�سعة ف���ى هذا القطاع، 
و�ستكون قادرة على تعزيز خربتها اخلا�سة فى بناء وت�سغيل مزارع الرياح البحرية للم�رشوعات 
امل�ستقبلي���ة ف���ى مناطق اأخرى اأي�ًس���ا، و�ستكون �رشكة »اإ����س اإ�س اإى« الربيطاني���ة م�سوؤولة عن 
مرحل���ة البن���اء، فيما تتولى �رشك���ة »اإكوينور« الرنويجي���ة عملية ا�ستغ���الل احلقل.ومن املتوقع 

اكتمال ال�سفقة اأوائل العام بعد احل�سول على موافقات اجلهات التنظيمية والتمويل .
وم���ع دخول اإينى م����رشوع )Dogger Bank A and B( ، فاإنها ت�سي���ف480 ميجاوات من الطاقة 
املتج���ددة اإلى هدفها بالو�س���ول ل� 5 جيجاوات من ال�سعة املركبة من م�سادر متجددة بحلول 

عام 2025.
وق���د �رشح كالودي���و دي�سكالزى ، الرئي����س التنفيذى ل�رشكة اينى اأن دخ���ول �سوق طاقة الرياح 
البحرية فى �سمال اأوروبا فر�سة عظيمة لكت�ساب املزيد من املهارات واخلربات فى هذا القطاع 
بف�س���ل التعاون مع اثنت���ني من ال�رشكات الرائدة فى هذا املج���ال، وم�ساهمة كبرية فى حتقيق 
اأه���داف ال�رشك���ة من الطاق���ة املركبة من م�س���ادر الطاقة املتجددة، وهى خط���وة نحو الهدف 
الأك���ر طموًحا املتمثل فى اإنهاء انبعاثات غ���ازات الحتبا�س احلرارى املبا�رشة وغري املبا�رشة فى 

اأوروبا بحلول عام 2050. 

Joule Family
Gigajoule (Gj)
Megajoule (Mj)
Kilojoule(KJ)
Joule (J)
Calories and Kilocalories
Kilocalorie (kcal)
Calorie (cal)
Watt * Time
Kilowatt hour (KWh)
Watt hour (Wh)
Watt second (Ws)
Energy equivalent Units
Million Tons of Oil Equivalent (Mtoe)
Thousand Tons of Oil Equivalent (Ktoe)
Tonne of Oil Equivalent (toe)
Million Barrels of Oil Equivalent (Mboe)
Thousand Barrels of Oil Equivalent (Kboe)
Barrel of Oil Equivalent (boe)
Billion m3 Natural Gas (Gm3 NG)
Billion ft3 Natural Gas (Gft3 NG)
Million tons Liquefied Natural Gas (Mt LNG)
Billion tons Liquefied Natural Gas (Gt LNG)
KG Hard Coal (kg SKE)
T hard Coal (t SKE)
ElectronVolt
Electronvolt (eV)
Kilo-Electronvolt(keV)
Mega-Electronvolt (MeV)
Gigaelectronvolt (GeV)
Tera-Electronvolt (TeV)
Other Energy Units
British Thermal Unit (Btu)
Million Btu (MMBtu)
Therm (thm)
Quad (quad)
Erg (erg)
Megatonne TNT (MT)
Kilotonne TNT (kT)
Refrigeration ton (refrigerationton)

اإعداد : �سها ال�سنباطى

www.eni.com - 4th Dec., 2021 : امل�سدر
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يهدف مشروع التوسعات الى زيادة 
اإلنتاج 60% وإنتاج منتجات مطابقة 
  EURO V للمواصف���ات العالمية
وذلك اتساقا مع استراتيجية قطاع 
البت���رول لتحقيق االكتف���اء الذاتي 
من المنتجات وجعل مصر مركزا 

إقليميا لتداول الطاقة.

تنته���ج ميدور اس���تراتيجية تقوم 
عل���ى تنفي���ذ سياس���ة متزنة من 
التجديد والتنمية لتحقيق التشغيل 
لوحداته���ا  األمث���ل  االقتص���ادي 
التوس���عاتوتعظيم  وع  اإلنتاجي���ة 
القيمة المضافة من خالل مشروع 

التوسعات

القاه��رة:
قطعة 209مركز املدينة التجمع الخامس      

ت :26733500 / 26733700 ) 202+(   
فاكس 26733600 )202+(                                       

اإلس��كندرية :
 املنطقة الحرة العامرية 
تليفون 4500073 )203+( 

فاكس 4500075 ) 203+(



التعريف 
بن�س���بة 66ر%60  الكل���ور  املل���ح عن����ر طبيع���ى يحت���وى عل���ى عن����رى 
وال�سوديوم بن�سبة 34ر39% ويعرف كيميائياً با�سم كلورايد ال�سوديوم الذى 
يوجد فى الطبيعة على �س���كل معدن الهاليت اأو الهيدروهاليت النادر وهو 
م���ن اأق���دم اخلامات التى عرفها الإن�س���ان من���ذ بدء اخلليقة وا�س���تخدمه فى 

بع�ض الأغرا�ض الب�سيطة.

تواجده فى الطبيعة
يتواج���د امللح فى الطبيعة عل���ى عدة اأ�سكال وميك���ن ا�ستغالله اقت�سادياً. 
وه���ى حمالي���ل املل���ح وه���ى عبارة ع���ن حمالي���ل طبيعية مث���ل مي���اه البحار 
واملحيطات والبحريات املاحلة والينابيع واملياه اجلوفية ويكون امللح ذائباً فى 

هذه املحاليل مع بع�ض الأمالح الأخرى.
وطبق���ات املل���ح والتى تتكون على �س���كل عد�سى اأو روا�س���ب طبقية يرتاوح 
�سمكه���ا من ب�سعة �سنتيم���رتات اإلى مئات الأمتار، وتك���ون دائماً خمتلطة 

بروا�سب اأخرى كاجلب�ض والنهيدريت مع بع�ض اأمالح البوتا�سيوم.
وقب���اب امللح : وتتواجد فى اأ�سبانيا واأملاني���ا ورومانيا واإيران والوليات املتحدة 
الأمريكي���ة وترج���ع اأهميته���ا اإل���ى اأنها اأح���د اه���م التكوين���ات اجليولوجية 
مل�سايد زيت البرتول . واأخرياً يتواجد فى روا�سب �سبخات �ساحلية وداخلية .

اخلوا�ص الطبيعية والكيميائية
يتواج���د املل���ح فى الطبيع���ة على هيئة كتلي���ة وحبيبية وق�ري���ة ، ويتميز 
باأن���ه يذوب فى املاء وحملوله متعادل ودرج���ة ذوبانه تعتمد على درجه حرارة 
املحل���ول. كما يتميز بخا�سيته ف���ى اإذابة الثلوج واجللي���د. ويتنوع لونه بني 
الأبي�ض، اأحمر، اأ�سفر، برتقالى اأو وردى . وذو بريق زجاجى وت�سققه �سعيف.

طرق التعدين واال�ستخراج
• طريق���ة التعدي���ن اجلاف: يت���م بوا�سطته تعدين املل���ح ال�سخرى القريب 
ن�سبي���اً من �سط���ح الأر�ض حيث ت�سم���ح هذه الطريق���ة با�ستغالل حوالى 

45-65% من اخلام. 
• طريق���ة التعدين املحلولى: ويت���م فى هذه الطريقة ا�ستخ���راج الرت�سبات 

حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعدي��د من املع��ادن التى تنتش��ر ف��ى صحرائها الواس��عة 

وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب اس��تغالله االس��تغالل األمثل بما يتفق مع التطور 

التكنولوج��ى. ونظ��رًا لالهتمام الذى تولي��ه الدولة حالي��ًا للثروة املعدني��ة باعتبار انها 

عماد الصناعة الحديثة، يسر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباعًا على أهم املعادن ذات القيمة 

االقتصادية املرتفعة التى تزخر بها ارض مصر.

امللحي���ة العميق���ة بان���زال اأنبوبتني فى بئ���ر وي�سخ املاء العذب ف���ى الأنبوبة 
املركزي���ة فيذي���ب املاء بع����ض امللح مكون���اً حمل���ول �سديد امللوح���ة ويندفع 
ه���ذا املحلول اإل���ى ال�سطح عرب الأنبوبة اخلارجية ث���م ينقل لأحوا�ض جمهزة 

لعملية التبخري ال�سناعى. 
• طريق���ة التبخ���ري ال�سم�س���ى عن طري���ق ا�ستخ���راج امللح م���ن ال�سبخات 

ال�ساحلية والداخلية .

طرق جتهيز ومعاجلة اخلام
يعال���ج املل���ح ال�سخ���رى بالطح���ن والتك�سري للحج���م املطل���وب، اأما اخلام 
النق���ى فيعالج بطريقة البللورات �سغرية احلجم حي���ث يتم اإذابة اخلام فى 

درجات حرارة مرتفعة ثم يرتك ليربد تدريجياً فترت�سب بلورات امللح النقية.

اأهم مناطق التواجد 
يتواج���د املل���ح فى م�ر بعدة مواق���ع وباأكرث من نوع واأهم ه���ذه الأنواع ملح 
كلوراي���د ال�سوديوم وملح كربيتات ال�سودي���وم بالإ�سافة اإلىامللح ال�سخرى 
واأهمه���ا حمافظ���ة الأ�سكندري���ة )مالح���ات املك����ض وبرج الع���رب( حمافظة 
البح���رة )مالح���ات وادى النط���رون( ، حمافظ���ة دمياط )مالح���ات عزبة الربج 
والديبة( ، حمافظة �سمال �سيناء )مالحات ال�سبيكة- العجرة- ال�سافية-
القط���را- الرو�سة- طولن(، حمافظ���ة بور�سعيد )مالحة املك����ض و�سنمار(، 

حمافظة الفيوم )مالحة اإمي�سال(، حمافظة البحر الحمر )6مالحات(.

اأهم ا�ستخداماته
اإنتاج الكيماويات امل�ستخدمة فى �سناعات متعددة خمتلفة مثل ال�سودا 
اآ����ض وال�س���ودا الكاوي���ة، كم���ا ي�ستخ���دم كم���ادة لإ�سفاء نكه���ة وحافظة 
ومعاجل���ة فى الغذي���ة الب�ري���ة واحليوانية، وكعامل تخفي����ض درجة جتمد 
امل���اء لإذابة الثل���وج واجلليد. وي�ستخدم ف���ى عمليات ال�سناع���ات املعدنية 
والكيميائي���ة والزي���وت لإنت���اج ال�ساب���ون والأ�سب���اغ ودباغ���ة اجلل���ود، كم���ا 
ي�ستخ���دم ف���ى �سناع���ة احلراري���ات لإنت���اج ال�سرياميك واجللي���ز. وفى جمال 
الزراع���ة كمبيد ح�رى واأحدث ا�ستخدام له هو دف���ن النفايات النووية فى 

مناجم امللح ال�سخرى.

اإعداد : �سوزان عادل

60 - البرتول - يناير - فرباير  2021



تس��عى ش��ركة إي��الب دائم��ًا لتطوير وزي��ادة اإلنت��اج من خالل 

منظوم��ة متكامل��ة وتدريب جمي��ع العاملني للوص��ول إىل أعلى 

مس��تويات الج��ودة وإنطالق��ًا م��ن هذا املفه��وم قامت الش��ركة 

بحزمة من املشروعات قصرية ومتوسطة املدى:

مش���روع زيادة الطاقة اإلنتاجية بن�س���بة من 25%-30% عن طريق زيادة 
حج���م العام���ل امل�ساع���د بوح���دة الباكول و م���ا ي�ساحبه م���ن تعديالت 

بتكلفة حوالى 13 مليون دوالر .

مش���روع تحوي���ل 70٪ م���ن منت���ج اله���اب الثان���وى لمنت���ج الالب 
الرئيس���ىلزيادة كميات LAB املنتجة مبقدار 5600 طن  �سنويا بتكلفة 

6ر4 مليون دوالر .

مش���روع إنش���اء نازع الكلوريدات م���ن الهيدروج���ن املنتج م���ن وحدة 
الباك���ول ب�رشك���ة اإيالب و م���ن الريفورمات املنتج من �رشك���ة اأنربك الالزم 
لتغذي���ة وحدة اإنتاج البنزول للحف���اظ على املعدات من عمليات التاآكل 

و�سمان ا�ستمرارية الت�سغيل بتكلفة حوالى 2 مليون دوالر .

مشروع انشاء خط ربط وحدة الفصل بوحدة CCR الجديد فى شركة 
أنربك حيث مت اإن�ساء خط بط���ول 150 مرت لربط وحدة اإنتاج الريفورمات 
اجلدي���دة بوح���دة الف�س���ل اململوك���ة ل�رشكة اإي���الب بهدف رف���ع الطاقة 
االإنتاجية لوحدة الف�سل وبالتالى زيادة اإنتاج البنزول اإلى حوالى 40 األف 

طن �سنوياً وقد مت ت�سغيل هذا امل�رشوع بنجاح .

مش���روع حقن األوليفينات بالوحدة 400 لزيادة الطاقة اإلنتاجية اإلى 
100 ط���ن م���ن االأوليفين���ات التى يت���م اإ�ستريادها م���ن اخلارج وق���د اأثبتت 
التجربة جناحها حيث مت حتويل كل طن من االوليفينات اإلى ما يقرب من 

3ر1طن منتجات نهائية مطابقة للموا�سفات  .

وف��ى اإطار توجه �رشكة اإيالب امل�س��تمر لرفع الطاق��ة الإنتاجية احلالية 
والعم��ل عل��ى زي��ادة القيم��ة امل�سافة للمنتج��ات البرتولي��ة فى �سوء 
ا�سرتاتيجي��ة تطوي��ر وحتدي��ث قط��اع البرتول فق���د مت العم���ل وفق خطة 
مدرو�س���ة عل���ى زيادة مع���دالت اإنتاج االألكي���ل بنزين اخلطى )ال���الب( بن�سبة 
ت�س���ل اإلى 117% عن معدل االإنتاج الت�سميم���ى لل�رشكة خالل العام 2020, 
وذلك بت�سافر كافة اجلهود لتحقيق النتائج املرجوة بعد عمل �ساق ا�ستمر 
لع���دة �سن���وات �سمل تعديل ظ���روف ت�سغي���ل الوحدات االإنتاجي���ة وتطبيق 
النظ���م اجلدي���دة فى تكنولوجيا �سناعة الالب مثل نظ���ام حقن املياه, وذلك 

.UOP بعد درا�سته ومناق�سته مع ال�رشكة �ساحبة الرخ�سة
كم���ا مت اأي�س���ا رفع الطاقة االإنتاجي���ة من الربافين���ات امل�ستقيمة وهو منتج 
و�سي���ط يت���م ا�ستخال�س���ه م���ن وق���ود النفاث���ات والكريو�س���ن ويع���د امل���ادة 

االأ�سا�سية الإنتاج )الالب( .
كم���ا مت اأي�س���اً اإن�س���اء وحدة لن���زع  الكلوري���دات من غ���از الهيدروجن, والذى 
م���ن �ساأن���ه تقليل معدالت الت���اآكل بالوحدات, مما يقلل م���ن خماطر احلوادث 

اجل�سيمة التى قد ت�سبب خ�سائر فى العاملن اأو البيئة اأو املعدات .

واستكماال لإلنجازات التى حققتها الشركة
قام���ت اإيالب بالتن�صيق م���ع هيئة البرتول لتطوير �صبك���ة اخلطوط اخلا�صة 
بال�رشك���ة لتحقي���ق التكامل م���ع ����رشكات االأ�سكندرية للب���رتول والعامرية 
لتكري���ر الب���رتول وميدور واامل�رشي���ة للتكرير )ERC( والقاه���رة لتكرير البرتول 
و اأنابي���ب الب���رتول لال�صتف���ادة م���ن �صبكة اخلط���وط ال�صتالم م���واد التغذية 
م���ن مادتى وق���ود النفاثات والكريو�س���ن بالكميات املطلوب���ة لتحقيق اأعلى 
كمي���ة من اإنتاج مادة الالب وت�سدير املنتجات اال�سرتاتيجية باأقل تكلفة مما 
�ساهم فى توفري تكاليف النقل بال�سيارات و�رشعة نقل وتداول املنتجات بن 
����رشكات القطاع مما اأت���اح زيادة كميات التغذية واالإنت���اج عالوة على امتالك 
اإي���الب خ���ط لت�سدي���ر منتج الالب قط���ر 8 بو�سة بط���ول 5ر9 ك���م مت تطويره 
لي�سل اإلى ر�سيف ال�سحن 3-4-5 مبا�رشة بحو�ض البرتول. كما قامت اإيالب 
باملوافق���ة عل���ى قيام �رشكة العامري���ة با�ستخدام خ���ط الهيدروجن القادم 
م���ن �رشكة اأنرب���ك وذلك الإن�ساء خط مي���د �رشكة العامرية بغ���از الهيدروجن 
الإ�ستخدام���ه عند احلاج���ة اليه بالتن�سيق مع �رشكتى اإي���الب  واأنربك, مما قد 

ي�ساهم فى تعزيز العملية االإنتاجية ب�رشكة العامرية لتكرير البرتول.

األسكنـدرية : طـريق البتـرول - وادى القـمر - مرغم

ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 - فاكس :-  033426011 - 033426012

 القـاهــرة  : 1أ عمارات النور - طريق النصر - مدينة نصر
ت:024144949 فاكس : 24158141





رفع مستوى الدورات التدريبية إلعداد الكوادر البشرية
تعطى تاون جا�س اأولوية للأرتقاء الرتقاء بالعن�رص الب�رصى فوجود فريق عمل متميز ومدرب تدريباً على م�ضتوى عالى هو العن�رص الأ�ضا�ضى لتقدمي خدمة ح�ضارية للمواطنني .

تشغيل خدمة تلقى شكاوى العمالء عن طريق تطبيق Whatsapp                   على الرقم  01220006776

فى اإطار مواكبة التطور التكنولوجى حتر�س تاون جا�س على رفع م�ضتوى اخلدمات املقدمة لعملء الغاز الطبيعى و�رصعة ا�ضتقبال وحل ال�ضكاوى .

تطبيق منظومة العدادات مسبوقة الدفع

وذلك تنفيذاً لتوجيهات و تعليمات
املهند�س طارق املال وزير البرتول و الرثوة املعدنية

للحفاظ على الطاقة و التحكم ومراقبة ا�ضتخدامات الغاز
بكل �ضهولة و ي�رص ورفع كفاءة منظومة التح�ضيل

مل�ضتحقات الدولة عن ا�ضتهلك الغاز الطبيعى .

زيارات ميدانية ملواقع العمل املختلفة

بالرغم من الظروف الطارئة التى يتعر�س لها العامل اإل اأن عجلة
التقدم ت�ضري فى قطاع البرتول

ففى هذا الإطار
تواجدت قيادات ال�رصكة مبواقع العمل املختلفة  وهى :

البدر�ضني ، اأبو النمر�س ، كردا�ضة ، حدائق الأهرام
حمطة متوين ال�ضيارات مبحور 30 يونيو

طريق العني ال�ضخنة “ املدينة الريا�ضية
حمطات متوين الغاز الطبيعى لل�ضيارات كارجا�س ، غازتك ”

بجانب مواقع عمل منطقة القناة
 “ بور�ضعيد ، بورفوؤاد ، ا�ضماعيلية ”



Operators in Texas, Pennsylvania, and New Mexico reported the 
largest net increases in natural gas proved reserves in the US in 2018. 
The estimated volume of natural gas plant liquids contained in 
proved reserves of total natural gas increased to 21.8 billion bbl in 
2018 from 19.2 billion bbl in 2017, a 13.5% decrease. 
Accordingly, US dry natural gas proved reserves increased to 
474.8 tcf at yearend 2018 from an estimated 438.5 tcf in 2017, an 
increase of 8.3%. 
EIA is scheduled this December to update the yearend 2019 esti-
mates of proved reserves. As the updated figures were not yet avail-
able as OGJ went to press, estimates are based on reserves informa-
tion revealed by the OGJ150 group. 
OGJ forecasts that, as of yearend 2018, US proved oil reserves, in-
cluding crude oil, lease condensate, and NGL reserves, totaled 69.4 
billion bbl, up 2.8% from the prior year. Dry natural gas reserves 
decreased 3.6% to 457 tcf. 

Worldwide oil production
After record OPEC+ cuts and massive economically driven shut-
ins, global oil production in 2020 is expected to fall 5.4% to an 
average 88.65 million b/d vs. an estimated 2019 average of 93.73 
million b/d. 
Total OPEC oil supply this year is estimated to average 31.34 mil-
lion b/d, compared to 34.43 million b/d last year, with Saudi Arabia 
making the largest reductions in production. Venezuela’s oil supply 
is estimated to decline 34% to around 610,000 b/d in 2020 from 
920,000 b/d in 2019, squeezed by US sanctions. 
Russia’s oil production is expected to average 10.65 million b/d this 
year, down from the year-ago level of 11.58 million b/d. Both parts 
of the OPEC+ production cut deal, Kazakhstan and Azerbaijan oil 
outputs are estimated to decline 5.4% and 8.3% in 2020, respec-
tively. 
In the US, crude oil production is forecast to decline to 11.3 million 
b/d this year from 12.25 million b/d last year. US NGL production 
is expected to increase to 5.1 million b/d from 4.82 million b/d last 
year. Total US oil supply is projected to decline to 16.4 million b/d 
this year from 17.07 million b/d in 2019. 
Canadian oil supply is expected to decrease 4% this year to 5.15 
million b/d from 5.37 million b/d in 2019, reflecting shut-ins and 
steep cuts in capital expenditure plans. 
Mexico’s oil supply is set to increase marginally in 2020, largely 
thanks to extraordinarily high production early this year before the 
pandemic impact. 
Brazilian oil production is expected to increase 7.4% to 3.1 million 
b/d in 2020 from 2.89 million b/d in 2019, thanks to strong invest-
ment and boosted production from the presalt horizon. Elsewhere in 
Latin America, oil production is below year-ago levels. 
Despite voluntary curtailments, Norwegian oil output is expected to 
expand by 16% to 2.02 million b/d this year, thanks Johan Sverdrup 
field startup. UK’s oil output is set to drop by 1.9% this year to 1 
million b/d, following recent disappointing production data. 
Oil production in the Asia-Pacific region is expected to decrease to 
7.2 million b/d in 2020 from 7.33 million b/d in 2019. Oil produc-
tion in China for 2020 will increase 2% to 3.9 million b/d. Austra-
lia’s production also will increase marginally this year. However, 
output from all other Asia-Pacific producers will decline (Malaysia 
and Brunei, both part of the OPEC + deal, cut production) and gains 
in China and Australia will fail to offset the decline elsewhere. 

dian oil sands reserves decreased to 162.5 billion bbl from 163.5 
billion bbl a year ago. Canadian natural gas reserves increased to 
73 tcf from 71.26 tcf a year ago. 
According to Pemex’s hydrocarbon annual evaluations, as of Jan. 
1, 2019, Mexico’s estimated proved reserves of oil totaled 5.78 bil-
lion bbl, down from 6.43 billion bbl as of Jan.1 2018. The current 
oil reserves consisted of 5.33 billion bbl of crude, 62.4 million bbl 
of condensate, and 390.8 million bbl of NGL. Mexico’s proved dry 
gas reserves total 6.4 tcf, down from 6.6 tcf a year ago. Associated 
gas represents 59.9% of the total. Pemex has yet to update its hy-
drocarbon annual evaluations as of Jan. 1, 2020. 
The latest estimates of Brazilian National Petroleum Agency 
(ANP) show that crude oil reserves in Brazil decreased to 12.71 
billion bbl in 2019 from 13.43 billion bbl in 2018, while its gas re-
serves declined consecutively to an estimated 12.85 tcf from 13.03 
tcf a year ago. 
According to the Argentinian Institute of Oil & Gas (IAPG), Ar-
gentina’s proved crude oil reserves at yearend 2019 totaled 2.48 
billion bbl, a 4% increase from a year ago. Its proved gas reserves 
increased to 14 tcf from 13.12 tcf in the previous evaluation. 
Colombia’s crude oil reserves increased to 2.04 billion bbl at year-
end 2019. Gas reserves decreased consecutively to 3.1 tcf from 3.78 
tcf a year ago, according to the Energy Ministry of the country. 

OPEC reserves
The reserve figures reported for OPEC members are referenced 
from the organization’s latest annual statistical bulletin. 
Total proved crude oil reserves for the current OPEC group in-
creased 3.8% from a year ago to 1.23 trillion bbl and total natural 
gas reserves move up slightly by 0.66% to 2.59 quads. 
Saudi Arabia’s crude oil reserves decreased to 258.6 billion bbl 
from 267 billion bbl a year ago. 
Meanwhile, crude oil reserves reported by Iran increased to 208.6 
billion bbl from 155.6 billion bbl a year ago, thanks to the Nama-
varan crude oil discovery. 

US reserves
Proved reserves of crude oil in the US increased 12% to 43.8 bil-
lion bbl at yearend 2018, compared to 39.2 billion bbl at yearend 
2017, setting another US record for crude oil proved reserves. This 
is according to the 2019 reserves report from the US Energy Infor-
mation Administration (EIA). 
Proved reserves of lease condensate increased 14%, to 3.2 billion 
bbl at yearend 2018 from 2.8 billion bbl at yearend 2017. 
US crude oil and lease condensate proved reserves at yearend 2018 
stood at 47.1 billion bbl, a 12% increase over yearend 2017. 
Proved reserves rose 12%, or 4.1 billion bbl, onshore in the Lower 
48 states, and rose 20% in Alaska and 10% in the Federal Offshore 
(both Pacific and the Gulf of Mexico). 
Texas saw the largest net increase in crude oil and lease condensate 
proved reserves of all states in 2018, an increase of 13% (+2.3 
billion bbl) from 2017. The second largest net increase in crude 
oil and lease condensate proved reserves was in New Mexico, an 
increase of 28% (+750 million bbl) from 2017. In eastern New 
Mexico (portions of which are within the Permian basin) operators 
developed the Wolfcamp/Bone Spring shale play. 
US proved reserves of total natural gas (including natural gas plant 
liquids) increased by 40.2 tcf, or 9%, to 504.5 tcf at yearend 2018. 
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According to Oil & Gas Journal’s annual assessment, the world’s proved oil reserves total 1.73 trillion bbl 
at yearend 2020, 2.6% higher than a year earlier. The increase was totally driven by higher oil reserves 
reported by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), in particular a dramatic 
growth in Iran’s oil reserves. 
Worldwide proved natural gas reserves are now estimated to be 7.28 quadrillion cf (quads), up from 7.27 
quads in the previous year’s survey. The increase reflects OGJ’s up-
ward adjustments to Azerbaijan and Turkmenistan’s gas reserves. 
Oil prices were extremely volatile in early 2020 due to the impacts 
of the COVID-19 pandemic. To balance the market, OPEC and 
other oil producing countries including Russia (OPEC+) provided 
the largest production cut on record. Other producers around the 
world, especially the US and Canada, had also quickly slashed 
production and investments in response to the oil demand collapse 
caused by COVID-19. 
OGJ forecasts global oil production in 2020 to average 88.66 mil-
lion b/d vs. a 2019 average of 93.73 million b/d. Total non-OPEC 
supply is set to drop by 2 million b/d in 2020. 

at yearend 2019, Norway’s oil reserves, which include crude oil, 
condensate and NGLs, amounted to 8.12 billion bbl, compared 
to 8.22 billion bbl a year ago. Norway’s gas reserves at yearend 
2019 declined to 54.5 tcf from 57.3 tcf at yearend 2018. The meth-
od NPD uses for classification of reserves is the United Nations 
Framework Classification System (UNFC).   
According to the latest estimates from the UK Oil & Gas Authority, 
UK’s proved oil reserves at yearend 2019 decreased by 200 million 
bbl to 2.5 billion bbl. Proven gas reserves were little changed. 
According to the Geological Survey of the Netherlands, the coun-
try’s estimated natural gas reserves as of Jan. 1, 2020, decreased 
to 4.68 tcf from 6.92 tcf recorded as of early 2019, reflecting the 
strong write-down of the reserves in Groningen field. The coun-
try’s oil reserves as of Jan. 1, 2020, amounted to 137.74 million 
bbl, up from 114.47 million bbl a year ago. 
Canadian conventional crude and condensate reserves are now es-
timated at 5.7 billion bbl, up from 4.36 billion bbl recorded a year 
ago, according to the latest evaluations by the Canadian Associa-
tion of Petroleum Producers (CAPP). The latest estimate of Cana-

Reserves changes
Total proved oil reserves in the Asia-Pacific region decreased to 46 
billion bbl in this year’s report from 46.68 billion bbl in the previous 
survey. Gas reserves dropped to 590.15 tcf from 623.6 tcf a year ago. 
According to the 2020 China Mineral Resources Report (CMR), 
China’s proved remaining oil reserves at yearend 2019 total 3.55 
billion tons, a 0.5% decrease from 3.57 billion tons at yearend 
2018. China’s remaining reserves for conventional natural gas were 
5.97 trillion cu m, a 3% growth from the year-ago level. Shale gas 
reserves increased dramatically by 77.8% to 384.08 billion cu m, 
thanks to strong exploration efforts and investments. 
According to the latest report from the Directorate General of Oil 
and Gas, Indonesia’s proven oil reserves as of Jan.1 2019 totals 2.48 
billion bbl, down from 3.15 billion bbl a year ago. Its proven gas 
reserves declined to 49.74 tcf compared to 96 tcf a year ago. 
According to the Ministry of Petroleum and natural gas, India’s 
crude oil reserves increased to 618.94 million tons as of April 2019, 
compared to 594.49 million tons as of April 2018. Gas reserves in-
creased to 1.38 trillion cu m. 
Pakistan’s oil and gas reserves, according to the survey response, 
increased significantly in 2019 due to an upward adjustment in the 
fields of Tal Block and Adhi fields. 
Oil and gas reserves both declined in the Western Europe region, by 
2.2% and 7%, respectively. 
Data from the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) shows that, 

This reoprt was published in Oil & Gas Journal Magazine, 7th Dec., 2020
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Using industry insights, there are ten ways the global mining 
industry is evolving as it adapts to a digital future.
The Mining Sector has made significant strides to steer 
through disruption and volatility in recent years. However, 
companies in the industry continue to grapple with a host of 
external challenges, ranging from uncertain geopolitical land-
scapes, to cope with a global pandemic, and most importantly, 
keeping up with the ongoing technology revolution. 
The use of technology in industrial mining has been develop-
ing since its inception.
From the time dynamite was first used to clear tunnels and 
reach greater depths, the industry has undergone its own in-
dustrial revolution, which has encompassed everything from 
the mechanisation of equipment, through to the use of robot-
ics and automation to replace manual labour and improve ef-
ficiencies.
However, with the fourth age of the industrial revolution cur-
rently upon us, the Mining Sector, now, needs to understand 
how digitalisation can provide the next steps for advancement. 
The deployment of advanced data analytics and artificial intel-
ligence, the use of 3D modelling techniques, wearables, drones 
and automated equipment, and increased connectivity through 

the Internet of things, are all drivers of this digital revolution. 
While digitisation may have come a little later to mining than 
other industries, it is quickly catching up. This trend is likely to 
continue despite the COVID-19 pandemic, which in many ways 
will reinforce the need for the sector to continue to automate and 
digitise, rather than rely on manual processes.

This will have a host of knock-on effects that will impact 
a wide range of sectors within the mining industry. There-
fore, here are 10 ways the mining industry will change in 
the future, according to Baker Mckenzie research :
1. Prospecting and exploration
2. Development and production
3. Optimising performance and increased health and safety
4. Legal and regulatory changes
5. Data security and cyber attacks
6. Electromobility
7. Invisible zero waste mining
8. Continuous mining
9. Core modernisation
10. Managing the workforce of the future

Source: Mining Global, 16th Oct.2020
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