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افتت��ح الرئيس عبدالفتاح السيس��ى رئيس الجمهورية ، مؤتمر ومعرض مص��ر الدوىل للبرتول »إيجبس 
2022« ف��ى دورت��ه الخامس��ة ، حيث عق��دت فاعلياته خ��ال الفرتة م��ن 14 -16 فرباير 2022 ، تحت ش��عار 

»ش��مال أفريقي��ا والبحر املتوس��ط ... ضمان إمدادات الطاق��ة« ، وذلك بحضور الدكت��ور مصطفى مدبوىل 
رئيس مجلس  الوزراء واملهندس ش��ريف إس��ماعيل مس��اعد رئي��س الجمهورية للمش��روعات القومية 

واالس��رتاتيجية وع��دد من الس��ادة ال��وزراء واملحافظني ، وبمش��اركة دولي��ة ومحلية واس��عة من وزراء 
البرتول والطاقة فى عدد من الدول ، ورؤس��اء وقادة الشركات العاملية واملحلية واملنظمات الدولية للبرتول 

والغ��از وخ��رباء الصناع��ة البرتولية، ويع��د هذا الحدث أك��رب وأهم تجم��ع دوىل وإقليمى س��نوى لصناعة 
البرتول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر املتوسط.

واكتس��بت النس��خة الحالية من املؤتمر أهمية خاصة فى ظل ما تتطلبه الفرتة الحالية من تنس��يق 
وتواص��ل ملص��ر مع كاف��ة األطراف اإلقليمي��ة والدولية إلنج��اح القم��ة العاملية للمن��اخ COP27  التى 

تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الحاىل . 

وجذب املؤتمر نحو 26 ألف مش��ارك من العديد من الدول و 25 ش��ركة برتول عاملية ومحلية وشهد عقد 
73 جلس��ة حوارية ومش��اركة 260 متحدثًا و أكثر من 1900 موفد يمثلون الش��ركات واملنظمات 

والجه��ات املش��اركة، وأكث��ر م��ن 450 ش��ركة عارض��ة و 7 أجنح��ة دولية باملع��رض املصاحب 
للمؤتمر، كما تم منح جوائز لألبحاث واالبتكارات املتميزة فى مجال البرتول والغاز والعناصر 

النس��ائية املتمي��زًة فى ه��ذا القط��اع .... وعل��ى الصفح��ات التالية تس��تعرض »مجلة 
البرتول« أهم األحداث والفاعليات التى شهدها مؤتمر »إيجبس 2022«  .
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حمل افتتاح م�ؤمتر » ايجب�س 2022«  فى دورته اخلام�س��ة ، ر�س��ائالً مهمة من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�س��ى خالل مداخلته فى 
اجلل�سة الفتتاحية للم�ؤمتر واجلل�سة ال�زارية الأولى �سمن فاعليات امل�ؤمتر ح�ل »و�سع روؤية م�حدة لتح�ل الطاقة فى اأفريقيا«، 
وقال اأن ملف الطاقة مهم للقارة الأفريقية ، والتى تاأتى دائماً متاأخرة لأ�سباب تاريخية عن باقى العامل بعد اأن دفعت ثمن الآثار 
الناجمة على فرتة الت�اجد ال�ستعمارى وا�ستنزاف م�اردها ،  واأ�ساف الرئي�س اأن القارة الأفريقية تعانى من العديد من امل�ساكل 
فى ملف الطاقة فن�سف �سكان القارة بدون طاقة و 400 األف يعان�ن من م�ساكل �سحية ب�سبب ا�ستخدام اخل�سب و م�اد اأولية 
جداً فى اأعمال الطهى ، فهل هذه الدول ت�ستطيع اأن تتعامل مع مطالب الطاقة اجلديدة واملتجددة ،  وذكر الرئي�س اأن م�رص نفذت  
م�رصوع��ات ف��ى البنية الأ�سا�سية على مدار 7 �سن���ات تكلفتها 400 مليار دولر.. واأن م�رصوع حي��اة كرمية يكلفنا 40 مليار دولر 

حتى ن�ستطيع اأن ن�سل حلالة الر�سا للم�اطن ونك�ن فى و�سع منا�سب  .

واأك��د الرئي�س عبد الفت��اح ال�سي�سى اأن م�ؤمتر املناخ القادم فى م�رص يحتاج اإلى �سدور ق��رارات م��س�عية ومت�ازنة وعادلة حتى 
ل تدف��ع �سع�ب القارة الأفريقية الثمن مرت��ن للظروف التى متر بها ، فاأكرث من 50 دولة اأفريقية لي�ست جاهزة لتنفيذ متطلبات 

الطاقة اجلديدة واملتجددة فى ظل عدم ال�ستقرار امل�ج�د فى القارة .. وتنامى الإرهاب والتطرف والقدرات املحدودة.

ودع��ا الرئي�س �رصكات البرتول والغ��از العاملية املت�اجدة فى امل�ؤمتر اأن ت�سارك فى ت��سيل �س�ت القارة الأفريقية لأ�سباب اإن�سانية 
واأخالقي��ة واقت�سادي��ة ،  خا�س��ة واأن الق��ارة الأفريقية حتتاج مزيداً من ال�ق��ت لتحقيق الأهداف املرج�ة ف��ى جمال الطاقة فهى 

حتتاج اإلى فرتة انتقالية اأكرب واأن تق�م بتط�ير بنيتها الأ�سا�سية من م�اردها وثرواتها الطبيعية .
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وكان املهند����س طارق امل���ا وزير البرتول والرثوة املعدني���ة قد األقى الكلمة 
االفتتاحي���ة اأم���ام الرئي�س ال�ضي�ض���ى واحل�ضور ، حيث اأو�ض���ح اأنه خال 
ال�ضن���وات القليل���ة املا�ضية اأ�ضبح موؤمت���ر اإيجب�س قبل���ة وتاريخاً مهماً 
على اأجن���دة الطاقة الدولية ، متوجهاً بال�ض���كر لفخام���ة الرئي�س عبد 
الفتاح ال�ضي�ضى رئي�س اجلمهورية على دعمه امل�ضتمر لقطاع البرتول، 
وعل���ى رعايت���ه امل�ض���تمرة وت�رشيف���ه الفتتاح املوؤمت���ر ، فق���د كان ت�رشيف 
�ض���يادته اأهم عوامل جناح املوؤمتر على مدار ال�ضنوات املا�ضية، مما �ضاهم 

فى التو�ضع والنمو الذى ت�ضهده الدورة احلالية من املوؤمتر. 
واأو�ضح اأن قطاع البرتول انتهج نهج الدولة، وا�ضعاً ن�ضب اأعينه املواطن 
امل�رشى، مت�ض���لحاً بربنامج االإ�ض���اح االقت�ض���ادى، فانطلق نحو العمل 
مبنهج علمى وب�ض���كل ا�ض���تباقى بالتوازى مع تطوير نظم ال�ضيا�ض���ات 
واال�ضرتاتيجيات املتبعة ل�ضمان ا�ضتدامة الطاقة، وذلك من خال اإعداد 
ا�ض���رتاتيجية الطاقة املتكاملة وامل�ض���تدامة حتى عام ٢٠٣5 باال�ضرتاك 
م���ع وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة به���دف دمج اأهداف قطاع الطاقة 
ف���ى االعتماد على الغاز الطبيعى والطاق���ات املتجددة وروؤية م�رش ٢٠٣٠ 
فى ا�ضرتاتيجية متكاملة ت�ضتهدف الو�ضول اإلى املزيج االأمثل للطاقة 

واالأكرث ا�ضتدامة  .
واأ�ض���اف اأن���ه مت تبن���ى ا�ض���رتاتيجية لتطوير وحتدي���ث قطاع الب�����رتول والتى 
�ض���اهمت ف���ى تعزي���ز قدرت���ه عل���ى مواكب���ة احلداث���ة واملتغ���رات املحلي���ة 
واالإقليمية والعاملية، وجذب املزي�د من اال�ض���تثمارات، وزي��ادة م�ض�اهمته فى 
التنمية ال�ض���املة لتحقيق اال�ض���تفادة االقت�ضادية املُثلى فى �ض��وء الروؤية 
امل�ض�رية ، كما مت و�ضع ا�ضرتاتيجية جديدة موح��دة للم�ضئولية املجتمعية 
ل�رشكات قطاع البرتول الوطنية واالأجنبية متا�ض���ياً مع ا�ض��رتاتيجية الدولة 

واملب��ادرات الرئا�ضية للنهو�س مب�ضتوى حياة املواطن .
واأو�ضح اأن تلك ال�ضيا�ضات �ضاهمت فى حتويل التح��ديات التى واج��هت 
م�رش اإلى ق�ض����س جن���اح مبهرة اأ�ض���اد بها الع���امل وجنى ثم���اره���ا اأبن��اء 
الوط���ن، ويُعد م���ن اأب���رز االإجن��ازات خ���ال العامني املا�ض���يني ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
ارتف���اع �ض���ادرات قط���اع البرتول امل����رشى خال ع���ام ٢٠٢١ بن�ض���بة ٨5٪ 

لت�ض�����ل اإل���ى حوال���ى ١٣ ملي���ار دوالر، وحت�قيق فائ�س فى املي���زان التجارى 
الب���رتول���ى ب���دءًا م���ن ع���ام ٢٠٢٠ الأول م���رة بعد �ض���نوات م���ن حتقيق عجز، 
حي���ث بلغ الف��ائ�س ع���ام ٢٠٢١ حوالى 9ر٢ مليار دوالر،  واأ�ض���اف اأنه جرى 
توقي���ع ٣7 اتفاقي���ة برتولية م���ع ال����رشكات العاملية للبحث ع���ن البرتول 
والغ���از با�ض���تثمارات حده���ا االأدن���ى ي�ض���ل اإل���ى ١ر٨ ملي���ار دوالر، وجذب 
ع���دد من ����رشكات الب���رتول العاملي���ة الك���ربى الأول مرة فى جم���ال البحث 

واال�ضتك�ضاف.
واأ�ضار اإلى ا�ضتمرار معدالت تو�ضيل الغاز الطبيعى عند م�ضتوى حوالى 
٢ر١ مليون وحدة �ض���كنية �ض���نويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من 
اجلائحة، حيث و�ضل اإجمالى عدد الوحدات ال�ضكنية التى تعمل بالغاز 
الطبيع���ى حالي���اً اإلى اأك���رث من ١٣ ملي���ون وحدة ، تخدم نح���و 57 مليون 
مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفر ٢5٠ مليون اأ�ضطوانة بوتاجاز 
�ض���نوياً، مبا يوؤدى لتوفر دع���م يُقدر بحوالى ٢٠ مليار جنيه �ض���نوياً، ومن 
امل�ض���تهدف عن���د انته���اء موعد املرحل���ة االأولى من م����رشوع حياة كرمية 
فى يونيو القادم تنفيذ �ض���بكات غاز طبيعى تتيح خدمة تو�ض���يل الغاز 
الطبيع���ى اإل���ى حوال���ى 5٠٠ األ���ف وحدة �ض���كنية ، وجنح قط���اع البرتول 
تنفيذاً للمبادرة الرئا�ض���ية فى حتويل نحو 4٢٠ األف �ضيارة للعمل بالغاز 
بخاف ما يتم اإ�ضافته من خال مبادرة اإحال ال�ضيارات املتقادمة باأخرى 
جديدة تعمل بالغاز،  كما �ض���هد عام ٢٠٢١ طفرة فى عدد حمطات متوين 
ال�ض���يارات بالغاز الطبيعى امل�ض���غوط، فخالل عام واحد متكنا من زيادة 
عدد املحطات العاملة لت�ض���ل اإلى نحو ٦٠٠ حمطة بخاف 4٠٠ حمطة 
ج���ارى االنتهاء م���ن تنفيذها خال الفرتة القليلة القادمة، م�ض���تهدفني 

الو�ضول اإلى ١٠٠٠ حمطة موزعة على جميع حمافظات اجلمهورية.
كم���ا اأ�ض���ار املا اإلى ا�ض���تمرار تنفي���ذ خطط تطوي���ر البنية االأ�ضا�ض���ية 
م���ن خط���وط اأنابي���ب وم�ض���تودعات وموانئ برتولي���ة وم�ض���افى التكرير 
والت�ض���نيع، وقد �رشفنا خال العامني املا�ضيني بت�رشيف ال�ضيد الرئي�س 
الفتتاح ثاثة م�رشوعات كربى وهى م�ض���فاة امل�رشية للتكرير مب�ض���طرد، 
وم�رشوع تو�ض���عات �رشك���ة اأنربك باالأ�ض���كندرية، وجممع اإنت���اج البنزين 
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باأ�ضيوط وذلك باإجمالى ا�ضتثمارات قدرها 7ر4 مليار دوالر، مما �ضاهم فى 
اإ�ضافة 5ر4 مليون طن �ضنوياً من املنتجات الرئي�ضية.

وا�ض���تكماالً لدور م����رش املحورى فى املنطق���ة لتعزيز التع���اون االإقليمى 
وموا�ض���لة االرتق���اء بال����رشاكات اال�ض���رتاتيجية وتعزيزه���ا ف���ى خمتلف 
جم���االت التع���اون امل�ض���رتك، واأو�ض���ح امل���ا اأن ب���ادرت م����رش بط���رح فكرة 
اإن�ض���اء منتدى غاز �رشق املتو�ض���ط منذ ثاث �ض���نوات، وفى غ�ض���ون اإثنى 
ع����رش �ض���هراً مت االتفاق بني الدول االأع�ض���اء على ميث���اق املنتدى، ومن ثم 
تاأ�ضي�ض���ه كمنظمة دولية فى منطقة �رشق املتو�ضط، ومقرها القاهرة ، 
وقد القى املنتدى منذ اإطاقه اهتماماً عاملياً كبراً متثل فى رغبة العديد 
من الدول واملنظمات لان�ض���مام للمنتدى، ومت بالفعل اإن�ض���مام فرن�ض���ا 
كع�ض���و، وان�ض���مام الواليات املتحدة االأمريكية واالحتاد االأوروبى والبنك 

الدولى ب�ضفة مراقب.
وفى اإطار حتول م�رش اإلى مركز اإقليمى للطاقة، اأكد املا اأن الغاز امل�رشى 
يلع���ب دوراً مهم���اً فى تاأمني جانب من احتياج���ات دول اأوروبا من الطاقة، 
من خال ت�ض���دير الغاز الفائ�س �ض���واء املنتج من حقول الغاز امل�رشية اأو 
الذى يتم ا�ض���ترياده، وذلك من خالل حمطتى اإ�ض���الة الغاز بادكو ودمياط 
مما �ض���اهم ف���ى تعظيم �ض���ادراتنا م���ن الغ���از الطبيعى فى ظ���ل ارتفاع 

اأ�ض���عاره عاملياً ،  وكذلك يتم ت�ضدير الغاز اإلى االأردن من خال خط الغاز 
العرب���ى، وقريباً �ضي�ض���ل اإل���ى لبنان، وبالت���وازى يتم العم���ل على تطوير 
بنية اأ�ضا�ض���ية جديدة، وقد مهدت االتفاقيات االأخرة مع اليونان وقرب�س 
الطريق لدرا�ضة اإن�ضاء خطوط اأنابيب بحرية جديدة �ضت�ضمح ملنطقة 
�رشق املتو�ض���ط بزيادة �ض���ادرات الغ���از وتعزيز مكانته���ا كواحدة من اأهم 
موردى الطاقة اإلى اأوروبا ، وفى اإطار االهتمام العاملى للتحول اإلى اأنظمة 
الطاقة منخف�ض���ة الكربون واحلد من االنبعاثات، واأن قطاع البرتول بادر 
بالتو�ض���ع فى ا�ض���تخدامات الغاز الطبيعى فى املنازل واملركبات كوقود 
منخف�س االنبعاثات و�ضديق للبيئة، وتنفيذ م�رشوعات لتح�ضني كفاءة 
الطاقة واإزالة الكربون، باالإ�ضافة اإلى امل�ضاركة فى اإعداد اال�ضرتاتيجية 

الوطنية الإنتاج الهيدروجني فى م�رش. 
وذكر املا اأن ا�ضت�ض���افة م�رش لقمة املناخ املقبلة فى �رشم ال�ض���يخ تعد 
فر�ض���ة جيدة لتعزيز جهود الدولة اإقليمياً ودولياً، حيث ن�ضتهدف طرح 
مبادرة اأفريقية م�ضرتكة تُراعى االأبعاد املختلفة للدول االأفريقية الإيجاد 
حل���ول متوازنة وواقعية ملواجهة ظاهرة تغر املناخ، وحتقيق التحول فى 
جمال الطاقة دون امل�ض���ا�س بحقوق الدول وال�ض���عوب فى اال�ضتفادة من 

ثرواتها الطبيعية.

خال كلمته فى اجلل�ض���ة االفتتاحية اأعلن ف���احت برول الرئي�س 
التنفي���ذى لوكال���ة الطاق���ة الدولي���ة ان�ض���مام م����رش ر�ض���مياً 
للوكالة كع�ض���و ، م�ض���يداً مب���ا حققته م�رش من ق�ض����س جناح 
و�ض���فها بالرائعة، واأ�ض���اف اأن م�رش واأفريقيا والعامل فى حلظة 
فارق���ة فيما يتعل���ق بالطاقة واملن���اخ، واأكد عل���ى كامل الدعم 
  COP27 مل����رش فى ظل ا�ضت�ض���افتها للقم���ة العاملية للمن���اخ
وقيادته���ا للقارة االأفريقية للخروج مبقررات من القمة تنا�ض���ب 
الق���ارة الت���ى تعان���ى م���ن حتدي���ات كب���رة تتمث���ل ف���ى النافذية 

للكهرباء والطهى بو�ضائل بدائية تنجم عنها كوارثاً.
كما اأ�ضار اإلى عدد من املوؤ�رشات على الو�ضع فى اأفريقيا ومعاناة 

احل�ض���ول على الطاقة ل�ض���كانها، حيث اأو�ضح اأن حجم اإنتاج 
الطاقة ال�ضم�ض���ية فى جنوب ال�ضحراء باأفريقيا يوازى ن�ضف 
ما تنتجه بلجي���كا وحدها،  واأن موزمبيق مثاً اأقل من 4٠٪ بها 
لديهم كهرباء بالرغم مما لديها من اكت�ض���افات غازية ، وهو ما 
يو�ض���ح اأن العامل ما زال فى احتياج للبرتول والغاز ، واأنه علينا 
الت�ض���دى لتغر املن���اخ والرتكيز عل���ى االبتكار واإيج���اد تقنيات 
حديث���ة لتخزين الكربون وو�ض���ع ا�ض���رتاتيجية متط���ورة لذلك، 
م�ض���راً الأهمية وج���ود روؤية موح���دة للقارة االأفريقي���ة للتحول 
الطاقى وا�ض���تثمار توجه اأنظار الع���امل نحو م�رش خال القمة 

العاملية للمناخ فى نوفمرب القادم.

أفريقيا تعانى من تحديات جمة 

فى توصيل الطاقة لسكانها

وكالة الطاقة الدولية :
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تناول���ت اجلل�ض���ة الوزاري���ة التى عق���دت حتت عن���وان »روؤية موح���دة لتحول 
الطاقة فى اأفريقيا« والتى ح�رشها الرئي�س ال�ضي�ض���ى الروؤية االأفريقية فى 
التحول الطاقى والتى يتم النقا�س حولها حالياً متهيداً لطرحها على قمة 

االأطراف املناخية Cop 27 والتى ت�ضت�ضيفها م�رش فى نوفمرب القادم.
حيث اأو�ضح املهند�س طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية اأن ا�ضت�ضافة 
م����رش للقمة يجب اأن يواكب���ه توحيد فى اجلهود فم�رش والدول االأفريقية 
ملتزم���ون باتفاقية باري����س وكل االتفاقيات املتعلقة باملناخ، م�ض���راً اإلى 
اأن اأفريقيا من اأقل القارات امل�ض���ببة لانبعاثات ال�ض���ارة واأن هناك تبايناً 
كب���راً فى 54 دولة اأفريقية فهناك دول لي�س بها موارد للطاقة اأو مواردها 
غ���ر كافي���ة ودول اأخ���رى به���ا فائ����س ولك���ن ال متتل���ك بنية حتتي���ة كافية 

ال�ضتغال مواردها .
واأك���د املا عل���ى اأهمية اأن حتتوى خمرج���ات قمة املناخ ����رشورة النظر اإلى 
اأفريقيا ووجود التمويل والتكنولوجيا احلديثة لا�ض���تفادة من ثروات هذه 
الق���ارة واأن تك���ون القرارات ال�ض���ادرة مو�ض���وعية وقابل���ة للتنفيذ ويجب 
اأن تك���ون الف���رتة الزمنية االنتقالية منا�ض���بة لتحقيق الت���وازن املطلوب 
للمرحل���ة االنتقالي���ة املطلوبة . واأ�ض���ار اإل���ى اأن اأفريقيا من اأق���ل القارات 
امل�ض���ببة لانبعاث���ات الكربوني���ة ويجب توحي���د جهود ال���دول االأفريقية 

ليكون لها �ضوت فى هذه القمة املهمة.
واأكدت الدكتورة اأمانى اأبوزيد مفو�ض���ة الطاقة باالحتاد االأفريقى اأن االأولوية 
ه���ى �رشع���ة النظر فى و�ض���ع تواف���ر الطاقة ل�ض���كان القارة م���ن حيث تعزيز 
القدرة على النفاذية للكهرباء وا�ض���تغال الطاقة بال�ضناعات التحويلية ، 

أفريقيا ... 

خا�ضة واأن نحو 9٠٠ مليون من ال�ضكان بالقارة ي�ضتخدمون الطرق البدائية 
فى الطهى، مما يرتك اآثاراً �ضحية خطرة توؤدى لوفاة حوالى 4٠٠ األف �ضنوياً 
، واأ�ض���ادت مب����رشوع حياة كرمية وم���ا يقدمه من خدمات وما يوليه لتو�ض���يل 
الغ���از الطبيع���ى لقرى م�رش كطاقة نظيفة، م�ض���رة الأهمية توحيد اجلهود 
والتع���اون االأفريق���ى املتكامل واال�ض���تفادة من االإمكاني���ات واخلربات امل�رشية 
وخا�ضة فى م�رشوعات تو�ضيل الغاز الطبيعى وحتويل و�ضائل النقل للعمل 
بالغاز كوقود، كما اأ�ض���ارت لاإطاق الناجح ل�ض���وق اأفريق���ى موحد للطاقة 
والت���ى بداأت فى يونيو املا�ض���ى وم���ن املتوقع اأن تكون بحل���ول عام ٢٠4٠ اأكرب 

�ضوق عاملى لتبادل الطاقة.
واأو�ضح جابرييل اأوباينج ليما وزير املعادن والهيدروكربون بغينيا اال�ضتوائية 
اأن القارة االأفريقية البد واأن يكون لها خططها اخل�رشاء التى تراعى اأولوياتها 
وخ�ضو�ضيتها ، واأن ا�ضتدامة الطاقة اأمر مهم حتقيقه كاأولوية ت�ضبق حتول 
الطاق���ة ، موؤكداً على اأهمي���ة الغاز الطبيعى كوقود انتقالى على غرار جناح 
التجرب���ة امل�رشي���ة فى هذا ال�ض���اأن ، واأعرب عن تطلعه لا�ض���تفادة من م�رش 

فى قيادة الدول االأفريقية فيما يخ�س تعزيز ا�ضتخدامات الطاقة اخل�رشاء.
واأكد �ض���يف متربا �ض���يلفا وزير البرتول النيجرى اأنه ال غنى عن االعتماد على 
الب���رتول والغاز كمورد طاقة للم�ض���تقبل و�رشورة اال�ض���تمرار فى البحث عن 
اال�ضتثمارات والتمويل لهذا القطاع ، داعياً موؤ�ض�ضات التمويل لدعم توفر 
تكنولوجيات حديثة ومتخ�ض�ض���ة ت�ض���اعد الدول املنتجة على اإنتاج وقود 
اأحف���ورى اأنظف، كما طالب باالعتم���اد على الطاقة النووية كطاقة نظيفة 

اإلى جوار الغاز الطبيعى كوقود انتقالى.

رؤية متوازنة للتحول الطاقى
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أفريقيا ... 
رؤية متوازنة للتحول الطاقى

الرئيس يفتتح 
ويتفقد معرض

إيجبس 2022

وعقب الجلسة االفتتاحية للمؤتمر والجلسة الوزارية األوىل  ، قام الرئيس 

عبد الفتاح السيس��ى بافتتاح املعرض املصاحب ملؤتمر إيجبس 2022 ، وتفقد 

عددًا من أجنحة ش��ركات البرتول العاملية واملحلية العارضة باملعرض، حيث 

تبادل الحديث مع مس��ئوىل هذه الش��ركات حول كل ما هو جديد وحديث 

م��ن تكنولوجي��ا وتقني��ات متط��ورة تس��تخدم ف��ى كاف��ة أنش��طة صناعة 

البرتول والغاز ، مرحبًا بتواجدهم على أرض مصر .  
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لقاءات رئاسية بكبريات الشركات العالمية

الرئيس السيسى ..

يلتقى مع رئيس شركة

بى بى البريطانية

على هام�س انعقاد معر�س م�رش الدولى للبرتول »اإيجب�س ٢٠٢٢«، ا�ضتقبل الرئي�س 
عب����د الفتاح ال�ضي�ض����ى ال�ض����يد برن����ارد لون����ى الرئي�����س التنفيذى ل�رشك����ة بريت�س 

برتوليوم »بى بى«، بح�ضور املهند�س طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية. 
وتن���اول اللق���اء بحث تطوير التعاون امل�ض���رتك مع �رشكة »بى ب���ى«، والتى تعد من 
اأك���رب منتج���ى الب���رتول فى م�رش، ف�ض���ًا ع���ن ا�ض���تعرا�س موقف اأعم���ال ال�رشكة 

القائمة وخططها اال�ضتثمارية امل�ضتهدفة خال ال�ضنوات القادمة.
وق���د رح���ب الرئي�س برئي�س �رشكة »بى ب���ى«، موؤكداً دعم م����رش وترحيبها بتطوير 
عاق���ات التعاون امل�ض���رتك ب���ني اجلانبني نظ���راً للتاري���خ املمتد لل�رشكة و�ض���وابق 
ن�ض���اطها فى م�رش، وهو ما من �ض���اأنه اأن يعزز من م�ض���اعى م�رش لت�ض���بح مركزاً 
لتداول الطاقة فى املنطقة، وموجهاً مبوا�ض���لة التن�ض���يق والتع���اون مع ال�رشكة 
الربيطاني���ة، وتذلي���ل اأية عقبات قد تواج���ه اأعمالها، بهدف اال�ض���تمرار فى تعزيز 
جهود اأبحاث واكت�ضافات واإنتاج البرتول فى م�رش، مع التاأكيد فى هذا اخل�ضو�س 

على ا�ض���رتاتيجية عاقات التعاون وال�رشاكة املتمي���زة بني م�رش وكافة ال�رشكات 
الربيطانية فى اإطار العاقات املتميزة بني البلدين.

من جانبه اأ�ض���اد ال�ضيد برنارد بالقيادة احلكيمة والروؤية الطموحة للرئي�س، 
والتى قادت م�رش لت�ض���بح منوذجاً تنموياً واقت�ضادياً ناجحاً على امل�ضتويني 
االإقليمى والدولى، م�ض���يداً بتميز العاق���ات بني م�رش وبريطانيا فى خمتلف 
املجاالت، واأكد اأن م�رش تاأتى فى مقدمة الدول التى تولى ال�رشكة الربيطانية 
اهتمام���اً بتطوي���ر اال�ض���تثمار فيه���ا، وذل���ك ف���ى �ض���وء املن���اخ اال�ض���تثمارى 
االإيجابى فى الباد، باالإ�ض���افة اإلى ما يتمت���ع به قطاع الطاقة فى م�رش من 
فر�س واعدة، خا�ض���ًة فى ظل االهتمام الكبر الذى توليه الدولة لتطوير هذا 
القطاع احليوى، ف�ضاً عن امتاك م�رش لكافة املقومات الازمة الإجناح ذلك 
التوج���ه، مبا فيها املوقع اجلغرافى املتميز، واالكت�ض���افات فى جمالى البرتول 

والغاز، والبنية التحتية املتطورة.

ويلتقى مع رئيس شركة

أباتشى األمريكية

ا�ضتقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�ضي�ضى ال�ضيد جون كري�ضتمان رئي�س جمل�س 
اإدارة �رشك���ة اأبات�ض���ى االأمريكي���ة املتخ�ض�ض���ة فى جمال بحث وا�ضتك�ض���اف 

البرتول، وذلك بح�ضور املهند�س طارق املا .
وخ���ال اللق���اء اأك���د الرئي�س تقدي���ر م�رش حلجم اأن�ض���طة وا�ض���تثمارات �رشكة 
اآبات�ض���ى االأمريكي���ة ف���ى م����رش، والت���ى ت�ض���هم ب�ض���كل كب���ر ف���ى عملي���ات 
اال�ضتك�ض���اف واالإنتاج للغ���از والبرتول، مبا يدعم هذا القطاع ب�ض���ورة حمورية 
وي�ضاهم فى جهود حتول م�رش اإلى مركز اإقليمى الإنتاج وتداول الطاقة فى �رشق 
البحر املتو�ضط، وتطلع م�رش لتعزيز اأن�ضطة �رشكة اأبات�ضى وا�ضتثماراتها فى 
م�رش �ضعياً لزيادة اال�ضتك�ضافات فى جمال الغاز والبرتول ولتعظيم ا�ضتفادة 
الدولة من مواردها الكامنة ل�ض���الح االأجيال احلالي���ة والقادمة، وذلك فى اإطار 

عم���ق عاقات التع���اون وال�رشاك���ة اال�ض���رتاتيجية املمتدة بني م����رش والواليات 
املتحدة فى جميع املجاالت،

م���ن جانب���ه، اأعرب رئي�س �رشكة اأبات�ض���ى عن اعت���زازه وتقديره ملقابل���ة الرئي�س 
ال�ضي�ض���ى، موؤكداً على حمورية ال�رشاكة اال�ض���رتاتيجية ب���ني م�رش وال�رشكة، 
وحر�س اجلانب االأمريكى على تر�ض���يخها وتطويرها، وم�ضيداً مبا حققته م�رش 
حتت قيادة الرئي�س على �ضعيد النمو االقت�ضادى والطفرة التنموية امللمو�ضة 
التى ت�ض���هدها الباد، مبا انعك�س على التطور الافت فى جمال الطاقة وتنوع 
م�ض���ادرها، وكذل���ك فى م�ض���توى البني���ة التحتية للدولة بوجه ع���ام ولقطاع 
البرتول والغاز بوجه خا�س، باالإ�ض���افة اإلى م�رشوعات التعاون االإقليمى اجلارية 

للربط ونقل واإ�ضالة الغاز.
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�ض����هدت اجلل�ض����ة الوزارية الثانية م�ض����اركة ، املهند�����س طارق املا 
وزير البرتول والرثوة املعدنية و�ضهيل املزروعى وزير الطاقة االإماراتى 
وناتا�ض����ا بيليدي�����س وزي����رة الطاقة القرب�ض����ية وكاترين احل����رار وزيرة 
الطاق����ة االإ�رشائيلي����ة، والذي����ن اأو�ض����حوا اأهمي����ة التع����اون وتنوي����ع 
م�ض����ادر اإمدادات الطاقة فى ظل ما ت�ض����هده اأ�ضواق البرتول حالياً 

وتاأثرها بالتوترات ال�ضيا�ضية التى ت�ضهدها بع�س دول العامل.
واأكد املا على اأن التحديات التى تواجهها �ض����ناعة البرتول والغاز 
الطبيع����ى ميك����ن التغلب عليه����ا بالتع����اون واحلوار ، كم����ا مت تقدمي 
روؤي����ة ا�ض����تباقية قائمة على التع����اون االإقليمى تت�ض����م بالتكامل 
فى تعظيم املوارد واال�ض����تغال االأمثل لل����رثوات الطبيعية املتاحة 
واال�ض����تفادة من البني����ة التحتية املوجودة حت����ت مظلة منتدى غاز 
�����رشق املتو�ض����ط ال����ذى ي�ض����ر بخطى جيدة ف����ى العم����ل على ذلك 

و�ضمان ا�ضتفادة اجلميع، م�ضراً اإلى اأهمية البناء على ما حتقق من 
جناحات والتاأثر اجليد الذى حتقق فى ال�ض����وق وا�ضتغال التوقعات 

بزيادة الطلب على الغاز  فى ظل التعاون بني دول املنتدى.
واأو�ض����ح املزروعى اأن����ه على اجلميع التعاون فى دعم �ض����وق الطاقة 
واأن يك����ون الغ����از الطبيعى هو الوقود االنتقال����ى فى خطة التحول 
الطاق����ى، م�ض����راً جله����ود اأوب����ك بل�����س ف����ى اإع����ادة التوازن لل�ض����وق، 
وال�ض����عى لزي����ادة اال�ض����تثمارات ف����ى تل����ك ال�ض����ناعة م����ع االلت����زام 

بخف�س االنبعاثات.
واأكدت الوزيرتان القرب�ض����ية واالإ�رشائيلي����ة على اأهمية دعم جهود 
التع����اون االإقليم����ى الذى يحقق م�ض����الح املنتجني وامل�ض����تهلكني 
والتكام����ل ب����ني ال����دول وتنوي����ع اإم����دادات الطاقة مبا يحق����ق اأهداف 

اجلميع.

الطريق نحو تعافى صناعة البترول وديناميكيات السوق الحديثة

عبر التعاون اإلقليمى والتحول الطاقى

ش��هدت فاعليات مؤتمر إيجبس 2022 عددًا من الجلسات االسرتاتيجية والحلقات 

النقاش��ية حول مس��تقبل الطاق��ة والتط��ورات املختلف��ة التى ش��هدتها الخريطة 

العاملية لصناعة البرتول والغاز والطاقة النظيفة .  
جلسات استراتيجية 

وحلقات نقاشية

التعاون بين المنتج والمستهلك لضمان 

االزدهار واستقرار إمدادات قطاع الطاقة

�ض���ارك املهند�س طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية فى جل�ضة نقا�ضية 
حت���ت عنوان »الطري���ق اإلى تعافى القط���اع وديناميكيات ال�ض���وق احلديثة ، 
التعاون بني املنتج وامل�ض���تهلك ل�ض���مان االزدهار وا�ض���تقرار اإمدادات قطاع 
الطاقة« ، كما �ضارك فى اجلل�ضة كاً من األك�ضاندرا �ضودوكو االأمني العام 
للطاق���ة واملوارد املعدنية باليونان وعبد ال�ض���ام بعبود وزير البرتول واملعادن 

اليمنى و�ضالح اخلراب�ضة وزير الطاقة واملوارد املعدنية باالأردن .

واأكد املا خال اجلل�ض���ة اأن حتديات جائحة كورونا خال العامني املا�ض���يني 
نتج عنها خف�س كبر فى اال�ضتثمارات وحني حدث التعافى مل يتم العودة 
مل�ض���تويات االنتاج وتوفر االإمدادات ملواجهة تزايد الطلب وارتفاع االأ�ضعار ، 
م�ضراً اإلى اأن مواجهة تغر املناخ وخف�س االنبعاثات ي�ضتلزم ت�ضافر كافة 

اجلهود والتكامل فى توفر التكنولوجيات واملوارد والوقت.
واأ�ض���ار الوزير اإلى اأن الوقت الراهن ملىء بالتحديات فى �ضناعة البرتول والغاز 
العاملي���ة وب���رز حالياً اأهمية الغ���از الطبيعى كوقود انتقالى ه���ام فى عمليات 
التحول للطاقات النظيفة ، موؤكداً اأن تر�ضيم احلدود مع دول اجلوار فتح اآفاقاً 
جديدة للتو�ضع فى ن�ضاط البحث واال�ضتك�ضاف وحتقيق اكت�ضافات مثل ما 
حدث فى تر�ض���يم احلدود مع قرب�س والذى نتج عنه حتقيق ك�ض���ف ظهر وذلك 

الأن املناطق التى مت تر�ضيم احلدود بها جتذب ال�رشكات وحتفزهم للعمل بها.
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عل���ى الغ���از الطبيع���ى كوق���ود انتقالى وه���ى الروؤي���ة التى اأك���د عليها 
ال�ض���يد الرئي�س خال كلمته باجلل�ضة الوزارية االأولى و�ضهدت توافقاً 

عليها لت�ضتفيد منها القارة االأفريقية والدول املثيلة.
واأ�ض���ار املا اإلى اأن احل�ض���ور باملوؤمتر �ض���هدوا توافق الدول اأع�ضاء منتدى 
غاز �رشق املتو�ضط على املزيد من التعاون ا�ضتثماراً ملا حققه من نتائج 
عمل وحر�ض���ه على اال�ض���تغال االأمثل لرثوات الدول االأع�ض���اء والعمل 
وفق روؤية متكاملة قائمة على التعاون فى حتقيق اأهداف املنتدى ، الفتاً 
اإلى اأن دور م�رش االإقليمى واإمكانياتها يتم ا�ضتغالها بال�ضكل االأمثل 
لتحقي���ق املزيد م���ن النجاحات فيما يخ�س حتويل م����رش ملركز اإقليمى 

حمورى لتجارة وتداول الغاز والبرتول. 
واأو�ض���ح املا اأن احل�ض���ور مل�ض���وا الفر�س التى تتيحها م�رش ومدى ات�ض���اع 
ال�ض���وق املحل���ى واالإقليم���ى الت���ى تعمل م����رش فيها، الفت���اً اإل���ى اأن هناك 
تو�ضعات فى جمال �رشكات الزيوت واملنتجات النهائية باعتبار م�رش بوابة 
اأفريقيا حيث ي�ضهد توافد �رشكات عاملية كربى مثل اإك�ضون موبيل و�ضل 

و�ضيفرون وبرتونا�س ومن املنتظر ان�ضمام اأرامكو ال�ضعودية. 
واأ�ض���ار اإل���ى اأن ا�ضت�ض���افة م����رش لقمة املن���اخ COP27 يواكب���ه جهود من 
قطاع البرتول الإزالة الكربون من الوقود االأحفورى حيث �ضيتم العمل على 
م�رشوع���ات جتريبية بالتع���اون مع �رشكات عاملية   واال�ض���تفادة من خرباتها 

والتكنولوجيات التى تقدمها وي�ضمل ذلك التقاط الكربون واحتجازه. 
واأع���رب املا فى اخلتام عن �ض���عادته مبا حقق���ه املوؤمتر واملعر�س من جناح 
ف���ى ظ���ل الظ���روف الت���ى مير به���ا الع���امل ممثلة ف���ى جائح���ة كورونا مما 
يلق���ى مب�ض���ئولية اأكرب على عاتقنا للعمل بقوة عل���ى حتقيق املزيد من 
النجاحات بالتعاون مع �رشكاء النجاح من م�ض���ئولني و�رشكات عاملية 
واإقليمية وحملية والذين قدموا جل�ض���ات ومناق�ض���ات ودرا�ض���ات ثرية 

تعطى دفعات قوية لل�ضناعة.

الجلسة الختامية للجلسات االستراتيجية :

ثراء وتنوع ونجاح باهر للدورة الحالية 

اأك���د املهند����س طارق املا وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية عل���ى اأن النجاح 
الذى ت�ض���هده الدورة احلالية من موؤمتر ) اإيجب�س ٢٠٢٢( اكت�ضب زخمه 
وجناح���ه م���ن ت�رشيف الرئي����س عبدالفتاح ال�ضي�ض���ى ف���ى افتتاح هذه 
الدورة، واأن ذلك هو املعهود من الرئي�س الذى يولى دعماً قوياً وم�ضتمراً 
لقط���اع الب���رتول مما ميكنه من امل�ض���ى قدم���اً فى تنفيذ ا�ض���رتاتيجيته 
للتطوي���ر والتحديث وما ت�ض���تهدفه من زيادة ف���ى االحتياطى واالإنتاج 

وجذب املزيد من اال�ضتثمارات.
واأو�ض���ح املا خال اجلل�ضة اخلتامية للجل�ضات اال�ضرتاتيجية للموؤمتر 
اأن هذه الدورة �ض���هدت ثراء فى احل�ض���ور واالإقبال والعار�ضني باالإ�ضافة 
اإل���ى املو�ض���وعات الت���ى تناولتها اجلل�ض���ات واملباحثات وخا�ض���ة فيما 
يتعل���ق بالطاق���ة واملناخ ، حيث طرح���ت م�رش روؤية وا�ض���حة لاعتماد 

ومن جانبها اأكدت األك�ض���اندرا على اأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى 
نحو حتقيق هدف �ضفر انبعاثات واأن اليونان تقدر عاقة ال�رشاكة مع الدول 
االأع�ض���اء مبنتدى غاز �رشق املتو�ض���ط ودوره الهام فى املنطقة واأنه يكت�ضب 
اأهمية عاماً بعد عام ، م�ضرة اإلى التعاون البناء مع م�رش فى جماالت الغاز 
والكهرب���اء واأن اليونان ميكن اأن ت�ض���بح بوابة الطاقة النظيفة القادمة من 

ال�رشق االأو�ضط الأوروبا.
وا�ض���تعر�ض بعبود موقف الن�ض���اط البرتولى فى اليم���ن وخططهم لتنمية 

االأن�ض���طة وب���دء االإنتاج من املناطق اجلديدة وط���رح بع�س املناطق للبدء فى 
اأن�ضطة البحث واال�ضتك�ضاف عن البرتول والغاز.

وقال اخلراب�ضة اأن االأردن فى مقدمة الدول التى ا�ضتثمرت فى اإنتاج الطاقة 
املتج���ددة ممثلة فى الطاقة ال�ضم�ض���ية وطاقة الرياح التى ت�ض���تحوذ على 
نح���و ٢5٪ من اإنتاج الكهرباء واأنها ت�ض���عى لزي���ادة االعتماد عليها فى ظل 
تواف���ر مواق���ع متميزة ف���ى م�رشوع���ات الطاقة ال�ضم�ض���ية، وذك���ر اأن هناك 

حاجة ما�ضة لتطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة من الطاقات املتجددة .
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القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق

»النمو األخضر«

وزير المالية.. فى مؤتمر إيجبس ٢٠٢٢

أستعراض تطوير سبل الحوار العالمى بشأن عمليات التحول فى مجال الطاقة

جلسة قادة األعمال

اأك���د الدكت���ور حممد معيط وزير املالية اأن القطاع اخلا�س �رشيك اأ�ض���يل فى 
حتقي���ق النمو االأخ�رش وامل�ض���تدام مبا يُ�ض���هم ف���ى تعزيز بنية االقت�ض���اد من 
خ���ال زيادة اأوجه االإنف���اق على امل�رشوعات التنموية ال�ض���ديقة للبيئة على 
نحو يُ�ضاعد فى اإر�ضاء دعائم اال�ضتثمار امل�ضتدام، واأن اال�ضتثمارات اخل�رشاء 
بلغ���ت ٣٠٪ من موازنة العام املالى احلالى، تبعته���ا مبادرات اجتماعية مثل 
»حي���اة كرمي���ة« الذى يعد امل�رشوع االأ�ض���خم، ومن اأف�ض���ل الربامج التنموية 
عل���ى م�ض���توى العامل، حيث ي�ض���هم فى ت�ض���جيل منو حقيقى اأك���رث تنوعاً 

و�ضموالً وتاأثراً على حياة النا�س.
اأ�ض���اف الوزي���ر خال اجلل�ض���ة التى ح�رشه���ا املهند�س طارق امل���ا اأن م�رش 
�ض���جلت معدل من���و ٣ر5٪، و ٦ر5٪ م���ن الناجت املحل���ى االإجمالى فى عامى 
٢٠١7/ ٢٠١٨، و٢٠١٨/ ٢٠١9 عل���ى التوال���ى، ث���م تراجع خ���ال اأزمة كورونا 
اإل���ى ٦ر٣٪ و٣ر٣٪ ف���ى عام���ى ٢٠١9/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على نحو حظى 
باإ�ض���ادة موؤ�ض�ضات الت�ضنيف والتمويل الدولية خا�ضة فى ظل التباطوؤ 
العاملى ال�ضائد والتحديات االقت�ضادية العاملية ، ون�ضتهدف خال العام 
املال���ى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مع���دل من���و 7ر5٪ مب���ا يُعيدن���ا اإلى م�ض���تويات ما قبل 

اجلائحة. 
اأو�ض���ح الوزي���ر، اأن هن���اك م�رشوع���ات مهم���ة ميوله���ا »ال�ض���ند االأخ����رش« مبا 
ي�ضهم فى حت�ضني حياة امل�رشيني ، وقد اأتاحت وزارة املالية فى نوفمرب ٢٠٢١، 
للجمه���ور اأول تقاري���ر االأث���ر البيئى حل�ض���يلة الط���رح االأخ�رش ف���ى متويل ١5 
م�رشوعاً قومياً �ض���ديقاً للبيئة من اإجمالى عائدات ال�ضندات اخل�رشاء حيث 

مت تخ�ض���ي�س 4٦٪ مل�رشوع���ات النق���ل النظيف و54٪ للم�رشوعات ا�ض���تدامة 
اإدارة وحتلي���ة املي���اه وال�رشف ال�ض���حى، عل���ى نحو يوجد فر����س عمل جديدة 
ويقل���ل انبعاث���ات الكرب���ون، وي�ض���هم فى ا�ض���تكمال خطة م����رش لتحقيق 
التنمي���ة امل�ض�����تدامة فى م��جاالت النقل النظي���ف والطاقة املتجددة واحلد 
من التلوث اإلى جانب رفع كفاءة الطاقة واالإدارة امل�ض���تدامة للمياه وال�رشف 

ال�ضحى. 
واأ�ض���اف اأننا ح�ض���لنا عل���ى اأول مت��ويل اأخ�رش ف���ى نوفم���رب ٢٠٢١ مببل��غ 5ر١ 
مليار دوالر من جمم��وعة من البنوك التجارية الدولية واالإقليمي��ة، باكتتاب 
حق���ق م�ض���تويات عالية من الطلب، ويخ�ض���ع هذا التمويل االأخ�رش اأي�ض���اً 
الإط��ار م�ض���ادر التم��ويل االأخ��رش ال�ضيادى مل�رش وعائداتها املوجهة لتمويل 
امل�ض����اريع الوطني�ة اخل�ض����راء مبا فى ذلك حمط���ات معال�ج���ة وحت��لية املياه 

واإدارة النف��ايات ال�ضلبة والطبي��ة ومع��اجلتها . 
كما اأ�ض���ار اإلى اأن حجم الطاقة من امل�ض���ادر املتجددة يبلغ ٦١٢٨ ميج��اوات 
متث��ل ٢٠٪ من احلد االأق�ض���ى لاأحمال الكهربائي�����ة ، وقد مت توليد نحو ٣5٠٠ 

ميجاوات من خال القطاع اخلا�س. 
واأكد اأنه مت تخ�ضي�س ١ر7 مليار جنيه للمبادرة الرئا�ضية الإحال املركبات املتقادمة 
بجدي����دة تعمل بالغاز الطبيعى ، باعتبارها منوذجاً للم�رشوعات التى متهد لتحرك 

م�رش التدريجى نحو التحول اإلى و�ضائل النقل منخف�ضة االنبعاثات .

عقدت جل�ضة قادة االأعمال العاملية: تطوير �ضبل احلوار  العاملى لقطاع 
الطاقة ب�ضاأن التحول فى جمال الطاقة،  مب�ضاركة االأمني العام ملنظمة 
االأوب���ك، حمم���د باركين���دو، واالأمني الع���اّم ملنظمة اأوابك، على �ض���بت بن 
�ض���بت، واالأمني العام ملنظمة منتجى الب���رتول االأفريقيني )APPO(، عمر 
فاروق اإبراهيم، االأمني العام لاحتاد من اأجل املتو�ضط، نا�رش كامل، االأمني 
الع���ام ملنت���دى الطاقة العاملى ، جوزيف ماكمونيغ���ل ،االأمني عام ملنتدى 
غاز �رشق املتو�ضط، اأ�ضامة مبارز واملدير العام ملر�ضد الطاقة للمتو�ضط، 

د. هدى بن جنة عال.

و�ض���هدت اجلل�ض���ة  توقع���ات جي���دة 
ب�ض���اأن التح���ول ف���ى جم���ال الطاقة، 
خا�ض���ة مع �ض���عى العديد من الدول 
اإل���ى تخ�ض���ي�س ميزانياته���ا لتنوي���ع 
م�ض���ادر الطاقة لتحقي���ق انخفا�س 
 ،  ٢٠5٠ ع���ام  بحل���ول  االنبعاث���ات 
والتاأكيد على اأن اأفريقيا لي�ض���ت �ض���د التحول فى قطاع الطاقة ولكن 
ال ب���د من اأن يكون مبنياً على التحول املنا�ض���ب ح�ض���ب اأولويات القارة ، 
وعلى �رشورة  �ض���هولة الو�ض���ول اإلى الطاقة وباأ�ضعار منا�ضبة وبطريقة 
اآمن���ة، وهو ما يتطلب اأجندة وا�ض���حة واأهداف حمددة، واأن الغاز اأ�ض���بح 
مطلباً �رشورياً واأ�ضا�ض���ياً، خا�ض���ة مع زيادة معدالت الطلب عليه بنحو 
4٠٪ ف���ى ال�ض���نوات القليل���ة املا�ض���ية، ووج�����ود حال���ة من التف�����اوؤل فى 
ظ���ل روؤية  �ض����يادة الرئي����س عبدالفتاح ال�ضي�ض���ى امل�ض�����تقبلية للقارة 
االأفريقية والتى �ضتنعك�س فى م��وؤمتر االأطراف COP 27 ب�ض�رم ال�ضيخ .
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دور الغاز الطبيعى فى عملية حتول الطاقة كان مو�ضوعاً للجل�ضة  التى 
�ض���مت الدكتور مهند�س جمدى جال رئي�س ال�رشكة امل�رشية القاب�ض���ة 
للغ���ازات الطبيعي���ة اإيجا����س ، ودى ال راى فن���ت نائب الرئي����س التنفيذى 
لقطاع الغاز امل�ض���ال والتق���اط الكربون وا�ض���تخدامه وتخزينه ب�رشكة 
�ضل للغاز ، وكاى نيف رئي�س �رشكة �ضيفرون لا�ضتك�ضاف واالإنتاج فى 
اأفريقيا وال�رشق االأو�ض���ط واأمري���كا الاتينية، و جون اآردي���ل نائب الرئي�س 

لا�ضتك�ضاف واالإنتاج ل�رشكة اإك�ضون موبيل االأمريكية .
واأو�ض���حت اأن م�رش اتخذت خطوات قوية نحو تلبية احتياجات ال�ض���وق 
املحلي���ة م���ن الغ���از الطبيع���ى ، وجنحت ف���ى تغطي���ة ن�ض���بة ١٠٠٪ من 
احتياجات ال�ض���وق خال عام ٢٠١٨، مقارنة مبعدالت ا�ض���تراد لنحو 5ر٢ 
مليار مرت مكعب من الغاز خال عام ٢٠١5 وذلك بدعم من عدة اإجراءات، 
واأن تل���ك االإج���راءات تتمث���ل فى ق���رارات وزارة الب���رتول اأبرزها اإ����رشاع وترة 
اإب���رام االتفاقيات، ت�ض���وية املدفوع���ات املتاأخرة واملبالغ امل�ض���تحقة لدى 

ال�رشكات الدولية، ت�ضجيع اأن�ضطة اال�ضتك�ضاف. 
ولفت���ت اجلل�ض���ة اإل���ى اأن  الف���رتة احلالي���ة تتطلب �ض���فافية كب���رة على 

�ض���عيد طبيعة املنتجات امل�ض���تهلكة للطاقة عند بيعه���ا وكذا توفر 
�ض���هادة با�ض���تخدام الطاقة النظيفة مع املنتج لت�ضجيع العامل نحو 
ا�ض���تخدام م�ض���ادر الطاقة املتجددة والو�ض���ول اإلى الهدف املتمثل فى 
تقليل الكربون واأن تقليل الكربون فى ال�ضناعات القائمة حالياً اأ�ضبح 
اأمر حتمى تتطلبه املرحلة احلالية، خا�ضة واأن العامل �ضيحتاج بحلول 
ع���ام ٢٠٣٠ اإل���ى توفراأطن���ان من الطاقة امل�ض���تهلكة حالي���اً، و اأن املناخ 
اجليولوج���ى فى منطقة املتو�ض���ط ي�ض���اعد حالياً عل���ى عملية التحول 

امل�ضتهدفة وتقليل انبعاثات الكربون. 
وخال اجلل�ض���ة اأ�ضاد نائب الرئي�س لا�ضتك�ض���اف واالإنتاج ل�رشكة اإك�ضون 
موبي���ل االأمركي���ة جون اآرديل، ب���دور م�رش والرئي����س ال�ضي�ض���ى ووزير البرتول 
امل�رشى فى امل�ض���ى قدماً نحو التحول وخف�س انبعاث���ات الكربون، واأن م�رش 
لديه���ا فر�ض���ة لا�ضتك�ض���افات اجلديدة، وكذل���ك منطقة ال�رشق االأو�ض���ط 
ب�ض���اأن الغاز وعملي���ات التحول امل�ض���تهدفة، حيث ت�ض���هد املنطقة تطوراً 
ملحوظاً على �ضعيد التكنولوجيا ، تتطلب فقط تعاون احلكومات والتاأكد 

من و�ضع �ضيا�ضات على املدى الطويل تتما�ضى مع الهدف االأ�ضا�ضى.

تحقيق االكتفاء لموارد الطاقة من خالل 

أسواق بترول وغاز مترابطة

�ض���هدت جل�ض���ة »حتقي���ق االكتفاء مل���وارد الطاقة « م�ض���اركة كل من 
اجليولوج���ى ع���اء البط���ل الرئي�س التنفي���ذى للهيئة امل�رشي���ة العامة 
للب���رتول، ورئي�س �رشكة اإنرج���ني، ماثيو�س ريجا����س، والرئي�س التنفيذى 
ل�رشكة »دراجون اأويل«، على را�ضد اجلروان ، والرئي�س التنفيذى ل�رشكة  

كابريكورن اإنرجى،  �ضيمون توم�ضن.
وتناول���ت اجلل�ض���ة مواجهة دول اأوروب���ا حتديات كبرة ممثل���ة فى ارتفاع 
اأ�ض���عار الغاز، مقارنة بدول اأخرى ، واأن امل�ض���تهلك فى اأوروبا يدفع قرابة 
خم�ض���ة اأ�ض���عاف ما يدفعه امل�ض���تهلك فى بلدان اأخرى ، واأن ال�ض���وق 
امل�رشي���ة واع���دة ومتتلك العديد من املقومات من ����رشكات دولية وغرها 
م���ن العوامل الداعم���ة لنجاح اال�ض���تثمارات، وهو ما يدع���م تطلعات 
زي���ادة االإنتاج ، واأن الطاق���ة املتجددة اأحد البدائل املهمة وتتطلب زيادة 
االإنتاج لزيادة درجة االعتماد عليها، خا�ضة واأنها متثل ما بني ٢٠ : ٣٠٪ 
من معدالت اال�ض���تهاك احلالية، فى حني ي�ض���تخدم الوقود االأحفورى 

بن�ضبة ٨٠٪. 

واأك���د الرئي����س التنفي���ذى للهيئ���ة امل�رشية العام���ة للب���رتول، اأن م�رش 
تعمل على خف�س االنبعاثات بالتزامن مع زيادة االإنتاج اليومى ب�ضورة 
م�ضتمرة، وتوقع اأن ميثل موؤمتر االأطراف COP 27 الذى ت�ضت�ضيفه م�رش 
نوفم���رب م���ن الع���ام احلالى فر�ض���ة نحو مزيد م���ن االلتزام على �ض���عيد 
الق���درة عل���ى خف�س انبعاث���ات ثانى اأك�ض���يد الكربون وحتقي���ق اأهداف 
جدي���دة ، موؤكداً اأن الهيئة متتلك خط���ة متويلية بداأت مرحلة تنفيذها 
بالتعاون مع �رشكاء دوليني ، م�ضيفاً اأن الفرتة احلالية جارى العمل على 
تنفيذ م�رشوعات كبرة فى م�رش منها ما يتعلق مبراحل اال�ضتك�ض���اف 

والنقل والتوزيع كذلك.

الغاز الطبيعى محفز فى

عملية التحول نحو خفض 

انبعاثات الكربون
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التحول فى قطـاع التكرير والمعالجة والتسويق

الموائد المستديرة فى إيجبس 2022

التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة 

اإلسراع بخطوات تحول الطاقة

اأكد املتح��دثون باملائ��دة امل�ض�����تديرة التى عق��دت بعن��وان »التو�ض���ع 
فى اإنتاج الطاقة النظيفة« على �رشورة االإ�رشاع فى التحول الإنت��اج 
الط��اقة النظيف���ة ملا له من فوائ��د ك���برة على امل�ض��تهلك والبي�ئة 

ب�ض��كل ع�ام.
ق���ال املهند�س اأحم���د خليفة وكيل وزارة البرتول وال���رثوة املع�دنية اأن 
م�ض��ر تبذل الكثر من اجلهود نحو التحول الإنتاج الطاقة النظيفة 
واأن ال�ض��يا�ض���ة امل�رشي���ة اأخذت على عاتقها ع���دم التوقف عن هذه 
امل�ض�����روعات حتى فى اأحل���ك الظروف ومنها جائح���ة كورونا والتى 
اأقام���ت خالله�ا م�رش جممع التك�ض���ري الهيدروجينى فى اأ�ض���يوط ، 
واأ�ضاف اأن ا�ض�رتاتيجية تقليل االنبعاثات يجب اأن تتوازى مع اجلدوى 
االقت�ض���ادية للم�رشوعات التى ت�ض���تخدم الطاق���ة النظيفة حيث 
�ض���تكون عامل جذب لل�رشكات لا�ضتثمار فى هذه امل�رشوعات اإذا مت 

مراعاة الت�ضعر العادل ل�ضمان جاذبيتها لا�ضتثمار.
 وم���ن جانب���ه اأك���د اأندريا����س بيك���رز الرئي����س التنفيذى ل�رشكة تي�ض���ني 
جروب للحلول ال�ض���ناعية على اأهمية ا�ض���تغال التكنولوجيا احلديثة 
وتوظيفها فى تو�ضعة االإنتاج وتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل االنبع���اثات، 
واأ�ض����ار اإل���ى اأن م�رش كوجهة �ض���ياحية عاملية اأعتقد اأنها �ض���وف تقدم 

للعامل منوذجاً فى كيفية اإنتاج وا�ضتغال الطاقة النظيفة.

كما عقدت مائدة م�ض���تديرة حتت عنوان »ت�رشيع التحول الطاقى«، 
وذلك مب�ض���اركة عمرو العابدى نائب رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة وورلى 

�ض���ابقاً، وم. حمم���د الطح���ان بجهاز تنظيم اأن�ض���طة �ض���وق الغاز، 
و�ض���هدت نقا�ض���ات اجلل�ضة ا�ض���تعرا�س �ضيا�ضات وا�ض���رتاتيجيات 
القطاع املتعلق���ة باإع���ادة الهيكل���ة املوؤ�ض�ض���ية وتطوي���ر البني���ة 
التحتية لتحقيق حتول �ض���ل�س واال�ضتفادة من منظومة خالية من 

الكربون وتوفر الطاقة للجميع .

عق���دت مائ���دة م�ض���تديرة حتت عن���وان: اإنت���اج وتخزين ونق���ل وجتارة 
الهيدروجني، وذلك مب�ض���اركة لوك فاندين بولك املدير العام ل�رشكة 
»دمي���ى« البلجيكي���ة، ومانويل كوي���ن رئي�س ق�ض���م الطاقة اجلديدة 
بال����رشق االأو�ض���ط واأفريقي���ا، ف���ى �رشكة �ض���يمنز اأنرجى. و�ض���هدت 
روؤى اجله���ود العاملي���ة واالإقليمي���ة  نقا�ض���ات اجلل�ض���ة ا�ض���تعرا�س 
لت�رشيع م�ض���ار تط���ور التقنيات التجارية اخلا�ض���ة ب�ض���ناعة طاقة 
الهيدروجني و�ض���ياغة ال�ضيا�ض���ات والت�رشيع���ات واالعتمادات التى 
يت���م من خاله���ا حتديد معاير كفاءة البني���ة التحتية التى يتم من 

خالها النقل والت�ضدير ب�ضكل اآمن.
واأو�ض���حا اأن هناك بع�س التجارب ال�ضتخدام االأمونيا بغر�س النقل 
والتخزين من قبل بع�س ال�رشكات بدءاً من ا�ض���رتاليا واليابان ، وعلى 
�ض���عيد ا�ض���تخدام االأموني���ا، واأكدا اأنه منا�ض���ب مع ال�ض���فن فقط 
ولي�س املراكب ال�ضغرة، خا�ضة مع تطوير حمركات ال�ضفن للعمل 
به���ا وهو غر متاح حالياً بالن�ض���بة للمراكب ال�ض���غرة وا�ض���تبعداً 
وج���ود احتمالي���ة الإنتاج الكرب���ون االأخ�رش ف���ى اأوروبا، واأن االأف�ض���ل 
اإن�ض���اء امل�ض���انع فى الدول ذات الطاقة املتجددة ثم اإنتاج ما يكفى 

من الكربون االأخ�رش ونقله اإلى اأوروبا.

انعقدت جل�ض���ة لقادة االأعمال حتت عن���وان »التحول فى قطاع التكرير 
واملعاجلة والت�ض���ويق«، مب�ض���اركة كل من الكيميائى �ض���عد هال رئي�س 
ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�ض���ة للبرتوكيماويات وجان �ض���ينتيناك الرئي�س 
واملدي���ر التنفي���ذى ل�رشكة اأك�ض���نز ، وبروبرت���و فوجلرو املدي���ر التنفيذى 
ل�رشكة ماير تكنيومنت ،  وجافني تولر نائب الرئي�س ورئي�س التكنولوجيا 

ب�رشكة هانيويل للتكنولوجيا ، وه�ض���ام �ض���ليم رئي�س �رشكة ال�ضوي�س 
مل�ضتقات امليثانول ، وبول مار�ضدن ، رئي�س �رشكة بكتل للطاقة. 

واأكد امل�ض���اركون اأن عملية خف�س واإزالة الكربون حتتاج اإلى تعزيز اأوجه 
التع���اون مع �رشكات االبت���كار التكنولوجى وهو ما يجرى حالياً، من قبل 
ال����رشكات ومبا يتوافق م���ع الت�رشيع���ات اجلديدة ، واأن خف����س االنبعاثات 
واإزال���ة الكرب���ون تع���د نقطة حموري���ة، تتطل���ب اإيجاد حلول م�ض���تدامة 
منه���ا بطاري���ات ال�ض���يارات الكهربائية اأوغرها من احلل���ول البديلة ، واأن 
عملي���ات التحول الطاقى تواجه عدداً من التحديات، فى ظل الرغبة فى 
خلق توازن بني احل�ض���ول على طاقة خ�رشاء وتقلي���ل االنبعاثات وخف�س 
التكلفة وكذلك حتقيق االإ�ض���تدامة فى جم���ال الطاقة ومن هنا ياأتى دور 
االبتكار الذى يعترب عن�رشًا مهماً لتحقيق التحول خ�ضو�ضا فى عملية 

التكرير.
واأك���د هال ، على اأن���ه يتم الرتكيز عل���ى اإنت���اج البرتوكيماويات بطريقة 
تقلل من االنبعاثات ومن انبعاث ثانى اأك�ضيد الكربون واأهمية م�رشوعات 
التكرير والبرتوكيماويات ، واأ�ضار اإلى اأنه على �ضعيد اإنتاج الهيدروجني، 
فاحلكومة امل�رشية لديها توجه وهو اال�ضتفادة من م�رشوعات حتلية مياه 

البحر واإنتاج الكهرباء.

تس��ريع مس��ار تطور التقنيات التجارية الخاصة 

بصناعة الهيدروجين
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اأكدت الدكتورة يا�ض���مني فوؤاد وزيرة البيئة عل���ى االأهمية البالغة لتمثيل وزارة 
البيئة خال كافة الفعاليات املرتبطة بقطاع الطاقة وهو االأمر الذى يو�ض���ح 
العاقة الوثيقة بني ا�ض���تخدام وا�ض���تخراج الطاقة فى ظل معاير وممار�ض���ات 
بيئية غر �ض���ارة ، وركزت على اأهمية ن�رش وتعميم ثقافة اال�ض���تدامة البيئية 
فى جمال الطاقة ب�ضكل عام ، حيث يواجه العامل حتدياً كبراً فى هذا ال�ضاأن، 
خا�ض���ة ف���ى ظ���ل الطلب املتنام���ى ال�ض���تخدام الطاق���ة ، موؤكدة عل���ى �رشورة 

التوازن بني التطور االإن�ضانى واحلفاظ على البيئة ومواردها.
وقال���ت وزيرة البيئة اأن م�رش بداأت ريادتها اإقليمياً وعاملياً فى ا�ض���تخدام املوارد 
البيئية ال�ضتخراج الطاقة ب�ضكل اآمن من خال التو�ضع الكبر فى م�رشوعات 
الطاقة ال�ضم�ض���ية وطاقة الري���اح والوقود البديل، كما ت�ض���عى الدولة حالياً 
اإل���ى فت���ح اآفاق اال�ض���تثمار بقطاع تدوير املخلفات مما ي�ض���من ا�ض���تمرار تدفق 

اإنتاج الطاقة وفق ممار�ضات غر �ضارة.
واأو�ض���حت اأن وزارة البيئة تعاونت مع وزارة البرتول فى و�ض���ع خطط اإ�ض���اح بيئى 
للعدي���د من امل�رشوعات القائمة بالفعل مثل م�رشوع خليج ال�ض���وي�س وحل اأزمة 
ال�رشكات التى ت�رشف على بحرية مريوط من خالل وقف ال�رشف ال�ض���ار و الر�ض���د 
الذات���ى ، موؤكدة اأن ذلك مل يكن يتم لوال التعاون الوثيق واالهتمام ال�ض���ديد الذى 
قامت به وزارة البرتول  واتخاذها اإجراءات تنفيذية وت�ض���حيحية للمعاير البيئية 

واملعاير املرتبطة باإنتاج وا�ضتهاك وتداول الطاقة فى م�رش.
واأك���دت اأن وزارة البيئ���ة تبح���ث كاف���ة ال�ض���بل الت���ى ت�ض���اهم ف���ى تقلي���ل 
االنبعاث���ات الكربوني���ة م�ض���رة اإل���ى اأن قطاع الغ���از والبرتول ميث���ل ٣٪ فقط 
م���ن حجم االنبعاثات الكربوني���ة فى م�رش واأن الدولة حالي���اً تبحث تطبيق 

التكنولوجي���ا احلديثة فى تقليل هذه االنبعاثات واإعادة ا�ض���تخدام الكربون 
مرة اأخرى.

كما اأو�ض���حت الوزيرة اأن كافة امل�رشوعات اجلديدة التى تقام فى م�رش ت�ض���ع 
املعاي���ر البيئي���ة على قم���ة اأولويات تنفي���ذ اأى م�رشوع ولعل م����رشوع حياة 
كرمي���ة اأبرز مث���ال لذلك ع���رب توفر الغ���از الطبيع���ى للبيوت بالق���رى واملنازل 
الريفية والتو�ض���ع فى امل�رشوعات التى ت�ض���اهم ف���ى التخل�س من املخلفات 
ب�ض���كل اآمن عرب كافة قرى م�رش، م�ض���ددة على �رشورة تكاتف كافة اجلهود 
العاملية �ض���واء فى جمال الطاقة اأو غ���ره من املجاالت للحفاظ على كوكب 

االأر�س اآمناً و�ضحياً لاأجيال املقبلة.

اأك����د امل�ض����اركون بجل�ض����ة التكنولوجي����ا والرقمنة كمحفزات لل�ض����حة 
وال�ضامة والبيئة فى قطاع الطاقة مبوؤمتر ال�ضحة وال�ضامة املقام �ضمن 
فعالي����ات موؤمتر ومعر�س م�رش الدولى للبرتول اإيجب�س، اأن دور التكنولوجيا 
اأ�ض����بح اأك����رث اأهمية خا�ض����ة بع����د جائحة كورون����ا وتاأثرها ال�ض����ديد على 
االإمدادات وفى ظل حتديات بيئية مت�ض����اعدة حيث ميكن للحلول الرقمية 
الذكية اأن ت�ض����هم ب�ض����كل كبر فى تطور منظومة ال�ض����حة وال�ض����امة 

املهنية فى قطاع الطاقة.
�ض����ارك باجلل�ض����ة هاو واجن رئي�س قطاع  التكنولوجيا - جمموعة الطاقة 
العاملي����ة، �رشكة ه����واوى تكنولوجيز و�ضبا�ض����تيان رييز الرئي�����س االإقليمى 

ل�ضمال �رشق اإفريقيا وامل�رشق العربى ، �ضنايدر اإلكرتيك.

وق���ال ه���او واجن اإن م�ض���فوفة القوى العاملة �ضت�ض���هد تغرًا فى امل�ض���تقبل، 
وعلين���ا اأن نواكب االأمر وان االعتماد على التكنولوجيا مل يعد خياراً ترفيهياً 
لل����رشكات ب���ل اأ�ض���بح ����رشورة ملح���ة ، واأن البيان���ات متث���ل عام���ًا اأ�ضا�ض���ياً  
لل�رشكات ، خا�ض���ة لبناءً من�ض���ات م�ضرتكة ، م�ض���راً اإلى وجود تخوف لدى  
العدي���د م���ن ال�رشكات م���ن عملي���ات الرقمنة والتط���ور ، واأنه ي���ود اأن يطمئن 
اجلميع اأنها مكان اآمن وال داعى للقلق منها، فهى ت�ضاعد على اإدارة البيانات 
ب�ضكل �ضحيح لتحقيق اأف�ضل ا�ضتفادة والتغلب على الكثر من العقبات.
وم����ن جانبه اأكد �ضبا�ض����تيان رييز الرئي�س االإقليمى ل�ض����مال �رشق اإفريقيا 
وامل�رشق العربى ، �ض����نايدر اإلكرتيك اأن التوج����ه نحو التكنولوجيا احلديثة 
والرقمنة ت�ض����اعد ال�رشكات ب�ضكل كبر فى الو�ضول اإلى البيئات اخلطرة 
كما متكنها من الو�ض����ول اإلى املواقع وتقيي����م املوقف قبل تدخل العن�رش 
الب�����رشى كما متنح ال�رشكات كماً هائاً من البيانات وتتيح احل�ض����ول على 

معلومات فورية ت�ضاعد القادة على اتخاذ القرار ال�ضحيح.
تط����ور  ب�ض����بب  البطال����ة  زي����ادة  م����ن  التخ����وف  ب�ض����اأن  �ض����وؤال  عل����ى  ورداً 
التكنولوجيا، قال �ضيبا�ض����تيان اإن علينا االهتمام بتدريب القوى العاملة 
وزي����ادة قدراته����م فالعديد م����ن الكيانات الكب����رة تعانى للح�ض����ول على  
الك����وادر املوؤهل����ة ، واأو�ض����حا م����دى عناي����ة �رشكتيهم����ا بتطبي����ق التحول 

الرقمى ودعمه.

وزي��رة البيئ��ة : نتع��اون م��ع وزارة البت��رول لتصحي��ح 

األوضاع والمفاهيم البيئية فى مجال الطاقة

السالمة والصحة المهنية فى إيجبس 2022

المش��اركون بجلس��ة التكنولوجي��ا والرقمن��ة 
بقطاع الطاقة :

الرقمن��ة تس��اعد الش��ركات ف��ى اتخ��اذ الق��رارات 
الصحيح��ة وفق��ًا للمعطي��ات والحل��ول الدقيق��ة 

والسريعة التى تقدمها
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اأكد امل�ضاركون بجل�ض���ة »دور قادة ال�ضحة وال�ضامة 
والبيئ���ة فى عامل م���ا بعد اجلائحة«على ����رشورة وجود 
قي���ادة ق���ادرة على  اعتم���اد كافة املعاير التى ت�ض���اعد 

املوظف���ني عل���ى اأداء مهامه���م ولع���ل اأهمه���ا اإق���رار اأعل���ى معاير ال�ض���حة 
وال�ض���امة مبن���اخ االأعمال لاأث���ر االإيجابى الكبر على ح���دوث التعافى جراء 

تداعيات جائحة كورونا على �ضوق النفط والغاز.
�ضارك فى اجلل�ضة الكيميائى جمال فتحى ، م�ضاعد الرئي�س التنفيذى للهيئة 
امل�رشي���ة العامة للبرتول لل�ض���حة وال�ض���امة والبيئة ، و فا�ض���يليز �ض���يتوجلو 
رئي�س ق�ضم ال�ضحة وال�ضامة والبيئة اإنرجني، و طارق عدلى م�ضت�ضار الرئي�س 
التنفيذى قطاع ال�ض���حة وال�ض���امة والبيئ���ة �رشكة برتوجت، كارل���و اإيجنازيو 
مدير امل�رشوعات التنفيذية، تكنيب اإنرجيز، وح�ض���ني الغزاوى كبر م�ضت�ض���ارى 

الطاقة وال�ضناعة �رشكة LYNX لا�ضت�ضاريني اال�ضرتاتيجيني.
ق���ال املهند�س جمال فتح���ى اأنه ال يوجد موظف اأو عام���ل فى قطاع البرتول 
امل�رشى فقد وظيفته اأثناء حدوث هذه اجلائحة، وهو ما عزز الثقة بني القادة 
واملوظفني ، و�ض���دد على دور القيادة املحرتفة فى اإدارة دوالب العمل الداخلى 
لل�رشكات، حيث تعترب القيادة القيمة االأ�ضا�ض���ية للعمل ، واأ�ضاف اأن عمل 
الق���ادة يجب اأال ينف�ض���ل ع���ن ت�رشفاتهم فى موقع العم���ل، فكل فرد يعترب 

قائد فى جماله ويجب اأن نقدم الر�ضالة للموظفني.
من جانبه قال م�ض���ئول �رشكة اإنرجى لق���د عملنا فى ظل اجلائحة على توثيق 
العاق���ات مع موظفينا و�رشكائنا فى العمل اإلى جان���ب املقاولني واملتعهدين.

واأخذن���ا كافة االإج���راءات االحرتازية وفق���اً للمعاير الدولية، مبا ف���ى ذلك العزل 
التام وتخفيف ال�ضغوط على املوظفني، مع رفع الروح املعنوية لفريق العمل.
فى ال�ض���ياق نف�ض���ه قال طارق عدلى اأن �رشكة برتوجت هى االأكرب فى ال�رشق 
االأو�ض���ط ويوجد لديها 54 م�رشوع قائم ، حيث عملت على اتخاذ االإجراءات 
الوقائية التى ت�ض���من �ض���امة املوظفني وتدفق االإمدادات فى الوقت نف�ضه 
دون ح���دوث خل���ل وهو ما جنحن���ا فى حتقيقه حي���ث مل تتاأث���ر ال�رشكة خال 
اجلائحة، واأكد على دور القيادة فى بناء الثقة والثقافة ال�ض���حيحة للعمل 

وال�ضفافية املطلوبة للتاأثر االإيجابى على االأفراد. 
وم���ن جانبه اأكد كارلو اإيجنازيو اأن اجلائحة جعلتنا نتخذ خطوات جادة مع 
�رشكائن���ا ف���ى م�رش وبداأنا العمل كفريق عمل متكامل مع برتوجت ب�ض���كل 
فع���ال واآم���ن. وقمنا بتوفر االأم�ض���ال للعاملني فى كافة مواق���ع العمل، اإلى 
جان���ب تق���دمي الدع���م الكام���ل والعم���ل للجمي���ع على ح���د �ض���واء مع عدم 

التفرقة بني اأى من املوظفني على اختاف م�ضتوياتهم الوظيفية.
واأو�ض���ح ح�ض���ني الغزاوى اأن ال�ضفافية والتما�ض���ك والتوا�ضل عنا�رش هامة 
للغاي���ة لبناء الثقة املتبادل���ة داخل ال�رشكات عربالتاأكيد على اأن ال�ض���امة 
هى اجلزء املتكامل من حياتنا اليومية، واإذا كنا قد ا�ض���تطعنا احلفاظ عليه 

وتطويره اأثناء اجلائحة فهو �ضي�ضتمر معنا خال ال�ضنوات القادمة.

االلتزام بمعايير السالمة والصحة يبنى الثقة بين الموظف والمؤسسة ويدعم العالمة التجارية للشركات 

القيادة الواعية وإتخاذ التدابير 
واإلجراءات السريعة جنب شركات 

البترول التأثر بتداعيات جائحة كورونا

جلسة تحديد األولويات االستراتيجية بشأن السالمة

اأك���د امل�ض���اركون بجل�ض���ة حتدي���د االأولويات اال�ض���رتاتيجية ب�ض���اأن 
ال�ض���امة وال�ضحة املهنية مبوؤمتر ال�ض���حة وال�ضامة املقام �ضمن 
فعالي���ات املوؤمت���ر عل���ى �رشورة مراع���اة معاير ال�ض���امة وال�ض���حة 
املهني���ة بقط���اع الطاق���ة الت���ى م���ن �ض���اأنها زي���ادة ثق���ة املوظفني 
وانعكا�س ذلك ب�ض���ورة اإيجابية على �ض���معة ال�رشكات والعامات 

التجارية اخلا�ضة بها.
�ض���ارك باجلل�ض���ة فواز بيطار نائ���ب الرئي�س االأول لقطاع ال�ض���امة 
وال�ض���حة املهني���ة والكرب���ون ب�رشك���ة HSE  واأم���ر جرج����س نائب 
الرئي�س الإدارة االأ�ضول وال�ضامة والبيئة فى �رشكة �ضل و هانى عبد 
العزيز )رئي�س ق�ضم QHSES فى اإنرجى جروب( واأندريه اإيرا�ضمو�س 
املدير االإقليمى لل�ضحة وال�ضامة والبيئة وجودة اخلدمات مبنطقة 

ال�رشق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا ب�رشكة هاليربتون.
وتناولت اجلل�ض���ة اأهمية بن���اء ثقافة اأعمال ذات احرتافية ومهنية 
تراع���ى معاي���ر االلت���زام وال�ض���امة وتعت���رب م���ن اأه���م التحدي���ات 
الت���ى تواج���ه ال�رشكات ف���ى العمل عل���ى اأر�س الواقع خا�ض���ة واأن 

موظفى قطاع���ات الطاقة لديهم طبيعة عمل تختلف عن باقى 
القطاعات .

و����رشورة اأن ي�ض���تهدف ذلك جتنب االأ�رشار للعاملني ب�ض���تى اأنواعها 
ووجود منهجية فى هذا ال�ض���اأن تتطور ب�ض���كل م�ض���تمر ، واحلر�س 
الدائم على تثقيف املوظفني بخ�ض���و�س اإعتبارات االأمن وال�ضامة 
واإعداد اأولويات م�ض���بقة لكافة املتعاقدين ت�ض���من تطبيق معاير 
االأم���ن وال�ض���امة وتطوي���ر ا�ض���تخدامات التكنولوجي���ا ف���ى ه���ذه 
امل�ض���األة.والرتكيز عل���ى �ضيا�ض���ة ع���دم اإلق���اء الل���وم والته���م ب���ني 
العاملني مبا يدعم  ثقتهم باأنف�ضهم وهذه اال�ضرتاتيجية التى يتم 
العم���ل بها حالت دون وق���وع العديد من االأخطاء ل�ض���عور املوظف 

بالثقة.
كما اأ�ض���ارت اإل���ى اأن جلائحة كورونا تاأثرات �ض���لبية ج���داً، ولكنها 
فى نهاية االأمر اأ�ض���فت بع�س االإيجابيات الهامة، من اأهمها تعاون 
كاف���ة االأط���راف الحت���واء االأزم���ة وامل�ض���ى قدماً وا�ض���تخدام �ض���بل 

التكنولوجيا ملوا�ضلة العمل.
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عقدت جل�ض���ة نقا�ض���ية حتت عنوان »دور كل من ال�ضيدات والرجال فى حتقيق 
التحول اإلى الطاقة النظيفة« مب�ضاركة كا من �ضارة اأكرب رئي�س جمل�س االإدارة 
واملدير التنفيذى باأويل �ض���رف ، ونيكوال�س كات�ض���اروف املدير العام اإنرجني فى 
م�رش ، وديانا فرا�ضون مدير املبيعات والت�ضويق مل�رش وال�ضودان وال�رشق االأو�ضط 

�ضلمربجر، وليلى احلار�س املدير التنفيذى ب�رشكة �ضيمنز للطاقة .
ف���ى البداية قالت �ض���ارة اأكرب اأن التكنولوجيا �ض���اهمت فى عمليات ت�رشيع 
التحول فى جمال الطاقة ومتكني القدرة على تاأدية املهام عن بُعد. واأ�ضافت 
اأن الف���رتات احلالية �ض���هدت تغرات كبرة على �ض���عيد العمل فى القطاع، 

حيث ي�ضمح حالياً �ضغل املراأة ملنا�ضب مثل من�ضب مهند�س ميدانى.
وا�ض���تعر�س نيكوال����س كات�ض���اروف جترب���ة م�رش ف���ى حتقيق امل�ض���اواة فى عدة 
قطاعات و�ض���والً بن�ض���بة املراأة العاملة قرابة 5٠٪. واأ�ض���ار اإلى اأن ثقافة عمل 
املراأة فى قطاع الطاقة �ضهد تغرات كبرة ومتكني ودعم امل�ضاواة بني اجلن�ضني 

ا�ضتناداً اإلى جذب املزيد من اأ�ضحاب املهارات للعمل بقطاع الطاقة.
واأ�ضارت ديانا فرا�ضون اأن ال�ضنوات الثاثة املا�ضية �ضهدت تطبيق �ضيا�ضات 
مبتك���رة لتعزي���ز التنوع مم���ا كان لها تاأث���ر كبر فى جذب اأ�ض���حاب املهارات 

للعمل بقطاع الطاقة .
واأو�ض���حت ليل���ى احلار�س املدير التنفي���ذى ب�رشكة �ض���يمنز للطاقة مب�رش اأن 
هن���اك قراب���ة ١4٪ م���ن �ض���كان الع���امل ال ميكنه���م احل�ض���ول عل���ى الطاقة 
النظيفة مما يقلل من فر�س حتقيق امل�ض���اواة بني اجلن�ض���ني فى بع�س البلدان 
وخا�ض���ة امل���راأة والفت���اة. واأك���دت عل���ى اأهمي���ة اال�ض���تثمار فىامل���راأة، بهدف 
جن���ى ثماره فى تربية اأجي���ال جديدة من ذوى امله���ارات املطلوبة فى خمتلف 
القطاعات. واأ�ض���ارت اإلى اأن قطاع الطاقة يوفر بيئة عمل متعددة الثقافات 
مم���ا ي�ض���اهم فى زيادة التجارب و�ض���قل اخلربات. واأو�ض���حت اأن ا�ض���رتاتيجية 
ال�رشك���ة على �ض���عيد التوظيف تهدف اإلى حتقيق ن�ض���بة ٣٠٪ من الن�ض���اء 

العامات بال�رشكة بحلول عام ٢٠٣٠.

�ضهدت فعاليات املوؤمتر ت�ضليم جوائز التميز فى جماالت ال�ضحة وال�ضامة 
والبيئة وهى عبارة عن  4 جوائز ممثلة فى اأف�ضل م�رشوع فى جمال ال�ضحة، 

واأف�ضل م�رشوع فى جمال ال�ضامة، واأف�ضل م�رشوع فى جمال البيئة واأخراً 
جائ���زة اأف�ض���ل م�رشوع فى املج���ال املجتمعى، وقام بت�ض���ليمها اجليولوجى 
ع���اء البطل الرئي����س التنفيذى للهيئة امل�رشية العام���ة للبرتول وذلك  على 

النحو التالى:- 
• فازت �رشكة بدر للبرتول بجائزة العام الأف�ض���ل م�رشوع فى جمال ال�ض���حة 
 Well-design contractor « برعاي���ة �رشكة هاليربت���ون(، مب�رشوعه���ا املتمي���ز(
fintess to work (CFTW)« ، فيم���ا احتل���ت �رشك���ة بيكر هي���وز املركز  الثانى 

للفوز باجلائزة، عن م�رشوعها: برنامج رعاية كوفيد-١9. 
• ح���ازت �رشك���ة تنمي���ة نفط عمان جائزة العام الأف�ض���ل م����رشوع فى جمال 
ال�ض���امة )برعاية �رشكة اأبات�ض���ى(، عن م�رشوعها حت�ض���ني اأداء ال�ضامة من 
خال �ض���ت م�ضوؤوليات لقيادة ال�ض���امة ، وكانت �رشكة بيكتل هى املر�ضح 
الثان���ى للف���وز باجلائ���زة، عن م�رشوعها فى غ���رب الدلتا، وهو برنامج �ض���امة 

عاملى امل�ضتوى.
• ح�ض���دت �رشكة اأرامكو ال�ضعودية جائزة العام الأف�ضل م�رشوع فى جمال 
البيئ���ة، ع���ن م�رشوعه���ا االأول فى اململكة ال�ض���عودية ال�ض���تخدام واحتجاز 

الكربون )CCUS( وثانى اأك�ضيد الكربون فى عملية ا�ضتخراج البرتول.
وكان���ت �رشك���ة اإينى هى املر�ض���ح الثانى للف���وز باجلائزة عن م����رشوع تقليل 

امليثان: االنبعاثات ال�ضكلية - امل�ضادر املخفية.
• اأما جائزة العام الأف�ض���ل م�رشوع فى املج���ال املجتمعى ففازت بها �رشكة 
بريتي����س بيرتوليوم م�رش عن م�رشوع غرب الدلتا - قوة من اأجل اخلر ، وكانت 
�رشك���ة �ض���ل هى املر�ض���ح الثان���ى للفوز باجلائ���زة، عن م�رشوعها دعم �ض���بل 

العي�س وتعزيز �ضبل التعلم فى املدار�س املجتمعية.   
 
 
 

�ض���هد خت���ام فعالي���ات املوؤمتر اإقام���ة احتفالية جوائز امل�ض���اواة بقطاع الطاق���ة ، حيث فازت 
بجائزة املراأة القيادية ال�ضيدة ڤيديا رامناث رئي�س �رشكة اإمير�ضون فى ال�رشق االأو�ضط اأفريقيا، 
وفازت بجائزة جنمة العام ال�ضيدة ب�ضاير الدّكان طالبة ماج�ضتر، جامعة كورنيل، فيما فازت 
بجائزة اجليل القادم ال�ض���يدة اإرنى لوك مهند�ضة عمليات �رشكة برتونا�س ، كما فازت  بجائزة 
التميز فى املوارد الب�رشية خال العام ال�ض���يدة راندا ع�ض���مت م�ض���اعد املدير العام ل�ض���ئون 
امل���وارد الب�رشي���ة ب�رشك���ة اإنبى ، فيم���ا فازت بجائزة �رشك���ة العام فى جمال ال�ض���مول والتنوع 

وامل�ضاواة �رشكة �ضيفرون ، وقام بت�ضليم اجلوائز للفائزين الدكتور جمدى جال رئي�س ال�رشكة امل�رشية القاب�ضة للغازات الطبيعية اإيجا�س .
ومن اجلدير بالذكر اأن جوائز امل�ض���اواة فى قطاع الطاقة بداأت منذ الدورة االأولى ملوؤمتر ومعر�س م�رش الدولى للبرتول وهى اإحدى الفاعليات الرئي�ض���ية التى 

يحر�س عليها وت�ضهد زخماً كبراً.

دور الجنسين فى تحقيق التحول إلى الطاقة 

النظيفة

توزيع جوائز التميز فى الصحة والسالمة والبيئة 

فى مجال الطاقة

جوائز المساواة فى قطاع الطاقة .. تكريم للمتميزات
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عق���د املهند�س طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية جل�ض���ة مباحثات 
م���ع ناتا�ض���ا بيليدي�س وزيرة الطاقة والتجارة وال�ض���ناعة القرب�ض���ية  مت 
خالها ا�ض���تعرا�س اأوجه التعاون امل�ض���رتك ب���ني البلدين فى جمال الغاز 
الطبيعى واالطاع على اأخر م�ض���تجدات املباحث���ات التجارية والفنية 
م���ع ال�رشكات التى تعم���ل فى حقل غاز اأفروديت القرب�ض���ى، كما تطرق  
اإل���ى اأن�ض���طة منتدى غاز �رشق املتو�ض���ط الذى انتقلت رئا�ض���ته لقرب�س 
ه���ذا الع���ام ، وا�ض���تعرا�س عدد من املو�ض���وعات م���ن اأهمه���ا موؤمتر قمة 
املن���اخ COP 27 فى نوفمرب من العام احلالى والذى �ضت�ضت�ض���يفه م�رش 
وا�ض���تعرا�س الفر�س واالأن�ض���طة املتاحة املتعلقة باحلفاظ على البيئة 

وتقليل االنبعاثات .

ا�ض���تعر�س املهند����س ط���ارق امل���ا م���ع املهند����س �ض���الح اخلراب�ض���ة وزير 
الطاق���ة والرثوة املعدنية االأردنى اآفاق التعاون بني البلدين فى جمال الغاز 
الطبيع���ى فى ظ���ل ال�رشاكة اال�ض���رتاتيجية والتعاون الثنائ���ى والناجح 

على مدار ال�ضنوات املا�ضية.
وت�ض���منت املباحثات االتفاق على اأهمية اال�ض���تغال االقت�ضادى االأمثل 
للت�ض���هيات املتاح���ة ف���ى البلدي���ن واإيج���اد ن���وع م���ن التكامل وو�ض���ع 

ا�ضرتاتيجية ثنائية لدعم اأوا�رش التعاون امل�ضرتك.
وقام وزير الطاقة االأردنى بتقدمي التهنئة للمهند�س طارق املا على جناح 
املوؤمتر فى دورته احلالية ، واأكد على متانة العاقة اال�ض���رتاتيجية القوية 
والتاريخي���ة الت���ى يطمح ف���ى ازدهارها فى جم���االت اأخرى لدع���م وزيادة 

التعاون امل�ض���رتك ، واأ�ض���ار اإلى اأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى فى 
مرحل���ة التح���ول الطاقى وق�ض���ايا الطاقة اخل�رشاء والتى �ض���تكون اأحد 

املجاالت املهمة لدعم التعاون بني البلدين .

بح���ث وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدنية مع فاحت ب���رول الرئي�س التنفي���ذى لوكالة 
الطاقة الدولية ، زيادة التعاون امل�ضرتك  بني م�رش والوكالة فى جماالت الطاقة،  
خا�ض���ة الطاقة النظيفة فى �ضوء التحول فى خريطة الطاقة العاملية وتاأثر 
اأمناط العر�ض والطلب اجلديدة والدعوة اإلى االعتماد على م�ضادر طاقة اأنظف 

توفر املزيد من الفر�س ل�ضخ اال�ضتثمارات فى هذه املجاالت.
واأو�ض���ح امل���ا اإن وكال���ة الطاق���ة الدولية لها ب���اع طويل فى جم���االت البحث 
وتطوير وحت�ض���ني كفاءة الطاقة وا�ضتخداماتها ، ولها اإ�ضدارات هامة معنية 

بق�ضايا الطاقة العاملية وما ت�ضهدها من تطورات .
ومن جانبه اأكد برول اأنه حري�س على امل�ض���اركة فى موؤمتر اإيجب�س والذى يعد 
من  الفعاليات الهامة  اإقليمياً ودولياً ، واأ�ض���اف اأن ح�ض���ور الرئي�س ال�ضي�ضى 
للموؤمت���ر وحديثه عن �رشورة االهتم���ام بدول القارة االأفريقية وا�ض���تفادتها من 
ثرواته���ا الطبيعي���ة وا�ض���تغالها اال�ض���تغال االأمثل يتوافق م���ع توجه وكالة 

الطاقة الدولية لدعم �ضكان القارة فى احل�ضول على الطاقة .

عق��د املهندس ط��ارق املا وزي��ر الب��رتول والثروة املعدنية سلس��لة م��ن اللق��اءات الثنائية 

م��ع وزراء الطاقة وقي��ادات منظمات البرتول والطاقة الدولية ورؤس��اء كربيات ش��ركات 

البرتول العاملية على هامش مؤتمر إيجبس 2022 ، وقد تناولت اللقاءات س��بل زيادة أوجه 

التعاون واملشروعات املشرتكة مع قطاع البرتول وتعزيز الشراكات بني الجانبني وتطورات 

.Cop27 األسعار واألسواق اىل جانب استعدادات مصر لتنظيم القمة العاملية للمناخ

حصاد إيجبس 2022 
لقاءات ومباحثات مشتركة مع 
كبار الالعبين فى صناعة البترول 

والغاز العالمية 

الغاز الطبيعى وقمة المناخ فى أولويات التعاون 

بين مصر وقبرص 

تكامل بين مصر واألردن فى مجال الغاز الطبيعى

المال يبحث مع المنظمات العالمية التحوالت فى 

خريطة الطاقة
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عقد املهند�س طارق املا جل�ضة مباحثات ثنائية مع االأمني العام ملنظمة اأوبك 
حممد باركيندو تناولت الو�ضع احلالى الأ�ضواق البرتول العاملية وما ت�ضهده من 
تط���ورات متاحقة وحتديات كبرة ، والفر����س املتاحة الإحداث حالة من التوازن 
بني العر�س والطلب على البرتول  ، وكذلك فر�س قطاع الطاقة العاملى الإطاق 

مرحلة جديدة فى التحول اإلى الطاقة النظيفة والتغر املناخ�ى . 
وع���رب اأمني عام اأوبك عن �ض���عادته مب�ض���اركته ف���ى فعاليات موؤمت���ر اإيجب�س 
٢٠٢٢ ، ال���ذى يع���د ملتقى  للخ���رباء واملهتمني بقطاع الطاقة ، م�ض���يداً مبا 
حققته م����رش من اإجنازات فى جمال الطاقة خال الفرتة املا�ض���ية جعلتها 
حم���ط اأنظ���ار  واهتمام كثر من دول العامل ، خا�ض���ة ف���ى ظل متتعها مبوقع 

ا�ضرتاتيجى بني الدول املنتجة وامل�ضتهلكة للبرتول .

التق���ى املهند����س طارق املا وزير الب���رتول والرثوة املعدنية مع م�ض���ئولى عدد 
م���ن كربيات ال����رشكات العاملية العاملة فى م�رش �ض���مت اإك�ض�����ون موبي��ل 
و�ض�����يفرون وبكت���ل االأمريكية و�ض������ل الهولندي���ة واإنرج���ني اليوناني���ة ، ومت 
خاله���ا ا�ض���تعرا�س اأن�ض���طة ال�ض�����ركات وخططه���ا ف���ى جم�����ال البح���ث 
واال�ض��تك�ض���اف وتنمي��ة احلق������ول وكذلك تق���دمي اخلدمات واال�ض������تثمارات 
الت���ى يت���م �ض���خها ف���ى خط���ة زي���ادة االنت������اج واالحتياطي���ات م���ن الث��روة 

الب��رتولية. 
واأو�ض���ح امل���ا اأن الف���رتة احلالي���ة متث���ل فر�ض���ة كب���رة لل����رشكات لتكثي���ف 
اأن�ض���طتها فى ظل م�ض���تويات االأ�ض���عار املرتفعة التى ت�ض���هدها االأ�ضواق 

حالياً واملتوقع ا�ضتمرارها الفرتة املقبلة.
واأ�ض���ار الوزي�ر اإلى اأن ال�ض���راكات اال�ض����رتاتيجية واحلوار والتن�ضيق والتعاون 
امل�ض���رتك مع ال����رشكاء االأجانب يعد حجر الزاوية ف���ى خطط زيادة معدالت 
االإنتاج ، م�ض���يداً بالدعم القوى الذى يوليه الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ض���ى 
لقط���اع الب���رتول ولقاءات���ه امل�ض���تمرة م���ع م�ض���ئولى ال����رشكات العاملي���ة 
الت���ى تتزاي���د اأعمالها ف���ى م�رش مما مه���د الطري���ق لدخول ����رشكات جديدة 
تعم���ل ف���ى م�رش الأول م���رة  ، كما اأن تنوع ال�رشكات يرثى ال�ض���ناعة بخربات 
خمتلف���ة وي�ض���اعد فى توط���ني التكنولوجي���ات احلديثة فى جم���ال البحث 

واال�ضتك�ضاف واالإنتاج .

�ض���هدت اأول���ى اأي���ام موؤمت���ر اإيجب����س ٢٠٢٢ اإع���ان املهند�س ط���ارق املا وزير 
الب���رتول وال���رثوة املعدنية  نتيجة ا�ض���ناد رخ�س  اال�ض���تثمارات اجلديدة فى 
ن�ض���اط متوين ال�ض���فن بالوقود بع���د االنتهاء من تقيي���م العرو�ض املقدمة 
ف���ى ه���ذا ال�ض���دد ، حيث  مت  اإ�ض���ناد 4 رخ�ض للن�ض���اط لث���الث �رشكات فى 
موانىء البحرين املتو�ضط واالأحمر ، وذلك بواقع رخ�ضتني لتموين ال�ضفن 
بالوق���ود ف���ى البح���ر املتو�ض���ط لكل م���ن �رشكة ميرنف���ا لتموين ال�ض���فن 
و �رشك���ة بنين�ض���وال ،  كم���ا ح�ض���لت �رشكتا ميرنف���ا وك���ورال اإنرجى على 

رخ�ضتى الن�ضاط فى منطقة البحر االأحمر 

يُ�ض���ار اإل���ى اأن���ه مت فتح الب���اب للتقدم اأم���ام ال����رشكات الراغبة ف���ى اأبريل 
املا�ض���ى وتقدم له���ا ١٠ �رشكات عاملية فى جمال متوين ال�ض���فن ومت تقييم 
العرو�س من قبل جلنة متخ�ض�ضة من قطاع البرتول ووزارة النقل وهيئتى 

قناة ال�ضوي�س واملنطقة االقت�ضادية لقناة ال�ضوي�س . 
واأكد املا اأن منح هذه الرخ�س ياأتى فى اإطار التوجه نحو حتويل م�رش ملركز 
اإقليمى لتجارة وتداول الطاقة و�ضعياً لت�ضبح مركزاً رائداً فى جمال متوين 
ال�ض���فن بالوق���ود فى �ض���وء االإمكانيات الواع���دة التى تدع���م ذلك ، حيث 
ميث���ل منح ه���ذه الرخ�س ل����رشكات عاملية اأحد اأوجه اال�ض���تفادة من موقع 
م�رش املتميز وبنيتها االأ�ضا�ض���ية ، مو�ض���حاً اأنه مت اإجراء درا�ض���ة م�ضرتكة 
بالتع���اون بني قطاعى الب���رتول والنق���ل وهيئتى قناة ال�ض���وي�س واملنطقة 
االقت�ض���ادية لقناة ال�ض���وي�س من اأجل ا�ض���تثمار هذه املقومات فى اإقامة 

ن�ضاط ناجح لتموين ال�ضفن.

التق���ى املهند�س طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية املهند�س على اجلروان 
رئي����س �رشك���ة دراج���ون اأوي���ل االإماراتية حي���ث مت بحث اأن�ض���طة ال�رشكة فى 
م�رش فى منطقة خليج ال�ضوي�س،  وخال اللقاء اأعلنت �رشكة دراجون اأويل 
»اململوكة بالكامل حلكومة دبى«، عن اكت�ضاف برتولى جديد لها فى خليج 

ال�ضوي�س فى  م�رش .
ويعترب احلقل اجلديد اأول اكت�ض���اف ل�رشكة »دراجون اأويل« منذ اأن اأ�ض���بحت 
العبً���ا فع���اال فى قطاع البرتول ف���ى م�رش، بعد اأن ا�ض���تحوذت على ١٠٠٪ من 
اأ�ض���ول �رشك���ة »ب���ى ب���ى« الربيطانية فى كاف���ة امتي���ازات اإنتاج واكت�ض���اف 
الب���رتول فى خليج ال�ض���وي�س.   ويقدر املخزون االأولى للك�ض���ف اجلديد بنحو 
١٠٠ ملي���ون برميل داخل منطقة �ض���مال �رشق رم�ض���ان م���ع وجود احتماالت 
الإ�ض���افة خم���زون متوقع اأك���رب عند البدء فى خط���ة التنمية ويع���د اأحد اأكرب 

االكت�ضافات البرتولية فى خليج ال�ضوي�س فى ٢٠ عاماً.

تطورات أسواق البترول

شركات عالمية تبحث خطط زيادة اإلنتاج فى مصر

4 رخص جديدة لشركات عالمية فى نشاط 

تموين السفن بالوقود

أول كشف بترولى بخليج السويس 

لدراجون أويل اإلماراتية
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ش��هدت فعاليات مؤتم��ر ومعرض مصر الدوىل للبرتول إيجب��س 2022 توقيع 49 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم بني قطاع البرتول وش��ركات البرتول والطاقة العاملية وتستعرض مجلة 

البرتول تفاصيل هذه االتفاقيات فى  التقرير التاىل:

رقم قياسى جديد التفاقيات 
الشراكة والتعاون فى أنشطة  

صناعة البترول والغاز

وق�����ع املهن�د�س ط����ارق املا وزي���ر البت�رول وال���رثوة املعدنية ونظي�����ره الي��من��ى 
عبد ال�ض���ام بوعبود وزير البرتول واملعادن مذكرة تفاهم للتعاون بني م�ض�����ر 
واليم�ن فى جم���االت البرتول والغاز الطبيعى والتعدين ، وتهدف املذك��رة اإلى 
تب���ادل اخل���ربات العلمي���ة والفنية والتكنولوجي���ة فى جمال الب�����رتول والغ��از 
الطبيعى  وبحث م�ض���اركة �رشكات قطاع البرتول امل�رشى املتخ�ض�ض���ة فى 
ت�ض���ميم واإن�ض���اء امل�رشوعات البرتولية فى اليمن وتط��وير االإطار املوؤ�ض�ض���ى 

والهياكل التنظيمية لل�ض��ركات اليمنية.

�ض���هد املهند����س طارق امل���ا وزي��ر الب���رتول والث�����روة املعدنية م���ع نظ��رائه من 
االأردن وقرب����س واإ�رشائي���ل توقي�����ع منت���دى غاز �رشق املتو�ض���ط م���ع جمم��وعة 
بو�ض���طن اال�ضت�ضارية عقد تطوير املرحلة الثانية من ا�ض��رتاتيجية املنت�دى 
ط��ويل���ة املدى بناءً على نتائج املرحلة االأولى من اال�ض������رتاتيجية ، لتق�دميها 
كاملة للمنتدى فى  منت�ض���ف عام ٢٠٢٢، وتعك�س اال�ض���رتاتيجية االأهداف 
االأ�ضا�ض���ية املن�ضو�س عليها مبيثاق املنتدى مبا يتما�ضى مع التحول العاملى 
للطاق���ة ، م���ع التاأكيد عل���ى اأهمية الغ���از الطبيع���ى اإبان مرحل���ة االنتقال 

الطاقى كونه الوقود االأحفورى االأقل من حيث االنبعاثات الكربونية.

مت توقيع ٣ اتفاقيات م�ض���رتكة 
بني قط���اع الب���رتول وجمموعة 
ف���ى  ال�ض���عودية  اأرامك���و 
التنفيذي���ة  االإج���راءات  اإط���ار 
جم�م�����ع  اإن�ض������اء  ل�م�راح�����ل 
مبنطق���ة  البرتوكيم����اوي���ات 
حم���ور قن���اة ال����ض���وي�س التابع 
االأحم���ر  البح������ر  ل�ض������ركة 
للبرتوكيم��اوي���ات  الوطني���ة 
اتفاقي���ة  توقي���ع  ت�ض���منت 
املب���ادئ لتوفر اخل���ام من خال 

�رشك���ة اأرامك���و ال�ض���عودية للتجارة مم���ا �ض���يوؤمن احتياجات �رشك���ة البحر 
االأحم���ر م���ن اخلام العربى اخلفي���ف ملا يتميز به من جودة ومائمة لت�ض���ميم 
جممع البرتوكيماويات ومت توقيع مذكرة تفاه���م بني الهيئة امل�ض��رية العامة 
للب���رتول و�رشك���ة اأرامك���و للتجارة وتق�ض���ى بتعزيز التعاون ب���ني اجلانبني فى 

اإمدادات الزيت اخلام وجتارة وتداول املنتجات البرتولية.
كما مت توقيع عقد ا�ض����تراد زيوت اأ�ضا�ضية بني هيئة البرتول و�رشكة لوبريف 
ال�ض���عودية التابعة ملجموعة اأرامكو ، وهو ما ي�ض���هم فى تلبية احتياجات 

ال�ضوق املحلية امل�رشية.

�ض���هد املهند�س ط���ارق املا  مع 
نظره النيج���رى توقيع مذكرة 
�ض���يدبك  �رشك���ة  ب���ني  تفاه���م 
ران  و�رشك���ة  للبرتوكيماوي���ات 
جا�س النيجرية بهدف التعاون 
الإنت���اج  جمم���ع  اإن�ض���اء  ف���ى 

البرتوكيماوي���ات بدول���ة نيجريا فى �ض���وء اخل���ربات امل�رشية املتمي���زة فى هذه 
ال�ضناعة ، وتقدم �ضيدبك الدعم الفنى للم�رشوع .

�ض���هد املهند����س طارق امل���ا وزير البرتول وال���رثوة املعدنية والفري���ق عبد املنعم 
الرتا�س رئي�س الهيئة العربية للت�ض���نيع توقيع مذكرة تفاهم لت�ضنيع وعمرة 
و�ض���يانة التوربين���ات. وقد مت االتفاق على ا�ض���تغال االإمكانيات الت�ض���نيعية 
بالهيئ���ة العربي���ة للت�ض���نيع وخرباته���ا املتميزة ف���ى جمال عم���رة املحركات، 

مذكرة تفاهم بين مصر واليمن

اتفاق المرحلة الثانية الستراتيجية منتدى غاز شرق 

المتوسط

اتفاقيات مع أرامكو السعودية بشأن مجمع 

البحر األحمر للبتروكيماويات وتوفير الزيت الخام 

والزيوت األساسية 

سيدبك تشارك فى مجمع للبتروكيماويات بنيجيريا

مذكرة تفاهم لهيئة البترول والهيئة العربية للتصنيع
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الإج���راء اأعم���ال عمرة واإ�ض���اح و�ض���يانة التوربين���ات بكافة اأنواعه���ا بالهيئة 
امل�رشي���ة العامة للبرتول، وفقا الأحدث معاير اجلودة العاملية ، بدالً من اإر�ض���ال 
املحركات وملحقاتها  للخارج  ، ومن ثم امل�ضاهمة فى زيادة القيمة امل�ضافة 

لل�ضناعة الوطنية.

مت توقيع عقود لتمويل م�رشوع جممع اإنتاج ال�ضوالر )التك�ضر الهيدروجينى 
للم���ازوت( باأ�ض���يوط بقيمة حوالى 5ر١ ملي���ار دوالر من ٦ بنوك وموؤ�ض�ض���ات 
متوي���ل دولية وهى موؤ�ض�ض���ة �ض���ى دى ب���ى االإيطالية، بنك كري���دى اأجريكول 
لا�ض���تثمار والتموي���ل، بنك يون���ى كريديت اإيطالي���ا، بنك اإت�س اأ�س بى �ض���ى 
ال�رشق االأو�ض���ط، بنك بى اأن بى باريبا فرن�ضا وبنك �ضو�ضيتيه جرنال فرن�ضا، 

وب�ضمان موؤ�ض�ضة تنمية ال�ضادرات االإيطالية.
ويع���د م����رشوع جمم���ع اإنتاج ال�ض���والر باأ�ض���يوط واح���ًدا من اأه���م م�رشوعات 
التكري���ر اجل���ارى تنفيذها  ، حيث يعمل املجمع على حتوي���ل املازوت الناجت من 
التكرير مب�ض���فاة اأ�ض���يوط والذى يعد منتج منخف�ض القيم���ة اإلى منتجات 
برتولية عالية القيمة االقت�ضادية وذات موا�ضفات بيئية عاملية مثل ال�ضوالر 
باملوا�ض���فات االأوروبي���ة )Euro 5( والبوتاج���از بكميات حتق���ق االكتفاء الذاتى 

ل�ضعيد م�رش من املنتجات البرتولية وتبلغ ا�ضتثماراته 9ر٢ مليار دوالر. 

وزي���ر  امل���ا  ط���ارق  املهند����س  �ض���هد 
الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة ، و�ض���هيل 
املزروعى وزير الطاقة االإماراتى توقيع 
بروتوك���ول تعاون بني �رشكتى التعاون 
ف���ى جم���ال  م����رش  واإم���ارات  للب���رتول 
تدري���ب العمالة وتب���ادل اخلربات فيما 
يخ����س ت�ض���ويق املنتج���ات البرتولية  

وخلط الزيوت واآليات الت�ضويق.

وقع���ت �ض�����ركة التع�����اون   •
تفاه���م  مذك���رة  للب���رتول 
م���ع �رشك���ة �ض���يفرون م����رش 
العاملي���ة للتع���اون فى جمال 
واأن�ض���طة  الزي���وت  توف���ر 
حمطات الوقود وجتارة الزيوت 

واملنتجات الكيماوية .
• كما �ض���هد  وزير البرتول والرثوة املعدنية بح�ض���ور �ض���فر الواليات املتحدة 

االأمريكي���ة بالقاه���رة جوناثان كوهني وعم���رو اأبو عيطة رئي����س جلنة البرتول 
والغ���از بغرف���ة التجارة االأمريكي���ة بالقاه���رة ورئي�س �رشكة اإك�ض���ون موبيل 
توقي���ع مذك���رة تفاه���م ب���ني وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة وغرف���ة التجارة 
االأمريكية فى جمال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملني مع عدد من �رشكات 
الب���رتول االأمريكي���ة الإطاق ورعاي���ة املرحلة الثانية من برنام���ج تطوير االإدارة 

الو�ضطى فى قطاع البرتول.
 ومبوج���ب االتفاقية �ض���تقوم غرفة التج���ارة االأمريكية فى م����رش ، من خال 
مرك���ز التطوير الوظيفى CDC التابع لها بتنفيذ املرحلة الثانية من برنامج 
تطوير االإدارة الو�ضطى بعنوان » برنامج اأ�ض�س تنمية القيادة« ، والذى يهدف 
اإلى تطوير قدرات 4٠٠ م�ض���ئول تنفيذى من االإدارة الو�ضطى بقطاع البرتول، 
وتق���وم  ����رشكات اأبات�ض���ى واأبيك����س وبيك���ر هيوز وبكت���ل وبى بى و�ض���يفرون 
واأك�ض���ون موبي���ل وهاليربت���ون وهنى ويل و�ض���لمربجر و�ض���ل وتوت���ال  برعاية 
ودعم املرحلة الثانية من الربنامج. وي�ض���مل الربنامج التدريبى القيادة وبناء 

.Shell Nxplorerالقدرات الفنية واإدارة االأعمال وو�ضع االأطر املعيارية و
• �ض���هد املهند����س ط���ارق املا وبابلو ارياران �ض���فر ت�ض���يلى بالقاه���رة توقيع 
مذك���رة تفاه���م ب���ني وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدنية و�رشك���ة اإيناب �ض���يبرتول 
الت�ضيلية، وذلك الإبرام اتفاق م�ضرتك  لو�ضع برنامج تدريبى للكوادر ال�ضابة 
ف���ى قطاع الب���رتول والذي���ن مت اختيارهم خال برام���ج بناء الق���درات فى اإطار 

م�رشوع تطوير وحتديث القطاع.
• مت توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى جمال تدريب وتاأهيل القيادات ال�ض���ابة 
واملتو�ض���طة مع عدد من �رشكات البرتول والطاقة االأجنبية وهى اأبات�ض���ى وبى بى 

وبيكر هيوز وهاليربتون وكويت اإنرجى و�ضلمربجر و�ضل و�ضيمن�س ويوكوجاوا.
• مت توقي���ع مذك���رة تفاه���م ل�رشكت���ى القاب�ض���ة للبرتوكيماوي���ات وبرتو�ض���يف 
م���ع FMTC الهولندية الإن�ض���اء وت�ض���غيل اأكادميي���ة دولية للتدري���ب على اأعمال 

مكافحة احلريق واالنقاذ والعمل على املن�ضات البحرية.

• مت توقي���ع اتفاقية خ��دمات بني الهي��ئة امل�ض�����رية الع�امة للبرتول وبيكر هي��وز 
للتعاون فى جمال ا�ضرتجاع غازات ال�ض��علة وخف�س االنبعاثات الك��ربوني��ة.

• وقعت اإيجا�س و�ضل و�ضلمربجر مذكرة تفاهم لدرا�ضة اإمكانية تطوير االأعمال 
ذات املنفع���ة امل�ض���رتكة ف���ى جمال اإزال���ة الكربون م���ع الرتكيز من خ���ال حمورين 
رئي�ض���يني وهما ن�ض���اط الهيدروجني واالأمونيا وتخزين الكربون فى اأن�ضطة الغاز، 
ويت�ض���من نط���اق االأعم���ال بع�س االأن�ض���طة اخلا�ض���ة بتقنية اإنت���اج الهيدروجني 
واالأموني���ا م���ن الغ���از الطبيع���ى وتطبيق اأف�ض���ل اآلي���ات التقاط وجتمي���ع وتخزين 
وا�ضتخدام الكربون  وخف�س انبعاثات االإيثان و�ضمان حت�ضني كفاءة غاز ال�ضعلة 
وا�ض���رتجاعه، مع االأخذ فى االعتبار كل اإجراءات االأمن وال�ض��امة وتفادى املخاطر 
باالإ�ض���افة لتطبيق اآليات التوثيق واحل�ض���ول على ال�ض���هادات  الازمة ال�ضتغال 

خربات �رشكة �ضلمربجر فى و�ضع ا�ضرتاتيجيات الهيدروجني واالأمونيا حملياً.

تحالف بنكى يمول مجمع السوالر بأسيوط

مذكرات تفاهم فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر

مذك��رات تفاه��م ف��ى مج��ال خف��ض االنبعاث��ات 

والحفاظ على البيئة

مذك��رات تفاه��م ف��ى مج��ال تس��ويق المنتجات 

البترولية مع شركات عربية ودولية

٢٢ - �لبرتول - مار�س - �أبريل  2022



اإيجا����س مذك���رة  •كم���ا وقع���ت 
تفاه���م م���ع �ض���ل للتع���اون ف���ى 
حتدي���د اخلي���ارات املتاح���ة الإزال���ة 
الغ���از  �ض���ناعة  م���ن  الكرب���ون 
حتدي���د  خ���ال  م���ن  امل�رشي���ة 
امل�رشوع���ات الت���ى ميك���ن خف�س 
انبعاث���ات ثان���ى اأك�ض���يد الكربون وتق��يي���م اجلدوى الفني���ة واملالية له���ا واالإطار 
الزمنى املنا�ض���ب واالإطار الت�ض������ريعى واملتطلبات التى ت�ض�����مح بتط��بيق ف��ر�س 

اإزالة الكربون.
• وقع����ت اإيجا�����س مذكرة تف��اه����م مع �ض������ركة دى اإن فى لتق�دمي امل�ض������ورة الفن�ية 
الإيجا�����س فى جم��ال حتول الطاقة واإزالة الك�رب����ون من خال تقيي��م اجل��دوى الفنية 
واالقت�ض����ادية الإزال����ة الكربون من حيث النقل والتخ��زين وا�ض������تخدام م�ض������تقات 
الهي��دروج����ني منخ�ف�����س الكربون مث����ل االأمونيا واحل������د من انبع��اث����ات غ��از امليثان 
وتولي��د الط��اقة املتجددة وتخ��زين الط����اقة وامكانية ا�ض������تخدام البنية التحتية 
للغاز الطبيعى فى م�ض��روعات الهي��دروجني منخف�ض��ة الكربون وحتديد القواعد 
والل��وائح الازمة مل�ض�������ادر الطاقة املتجددة واأي�ض����ا الهي��دروجني-االأمونيا وحت�ديد 
ال�ض��يناريوهات املثلى فيما يتعلق بنق��ل وت�ض����دير الهيدروج��ني املنت��ج فى م���رش.
• ووقع���ت اإيجا����س مذك���رة تفاه���م م���ع �رشك���ة وورلى لدرا�ض���ة اأوج���ه التعاون 
واخلدم���ات املمك���ن اأن تقوم بها وورلى فيما يخ�س جه���ود قطاع البرتول الإعداد 
خارط���ة الطريق الإزال���ة الكربون ودرا�ض���ة مبدئية الأهم م�ض���ادر االنبعاثات فى 

قطاع البرتول ومقرتحات الأوجه تخفي�س تلك االنبعاثات.
• مذكرة تف��اهم بني القاب�ض�����ة للبرتوكيماويات اإيكم و�رشكة اإينى االإيطالية 
الإط���اق مب���ادرة خلف�س االنبعاثات مبواق���ع العمل البرتولى وكذل���ك التعاون فى 

جمال الطاقة النظيفة والهيدروجني.
روؤ�ض���اء  ب���ني  تفاه���م  •مذك���رة 
اإنب���ى  ����رشكات  وم�ض���ئولى 
وبرتوج���ت وبكت���ل وبيك���ر هي���وز 
وجرنال اإلكرتي���ك وبنكى االأهلى 
واإت����س اإ�س بى �ض���ى والتى تهدف 
لتقلي���ل انبعاث���ات الكربون من 
من�ضاآت البرتول والغاز فى م�رش.

•مت توقيع مذكرة تفاهم بني هي�ئة الب��رتول و�ضنايدر اإلك�رتيك م���رش للتعاون 
لتنفيذ م�رشوع مركز القيادة اال�ضرتاتيجى لقطاع البرتول فى اإطار روؤية وزارة 

البرتول والرثوة املعدنية للتحول الرقمى.
• مذكرة تفاه��م بني هيئة البرتول و�ض������ركة م�ض�����ر لل�ض������يانة واإمير�ض�����ون 
للتع�����اون فى جم���ال م�ض������روعات قيا�س م�ض���توى اخل�زان ومراقب���ة انبعاثات 

االح��رتاق وقيا�س حتميل ال�ضاحنات. 
• مذك���رة تف��اهم بني هيئة الب�رتول و�ض�����ركة تى جى اإ�س للتع��اون فى جمال 
توف�����ر التكنولوجي���ات احلديث���ة واحللول الرقمي���ة وتدريب الك�����وادر وتهدف 
اإل���ى حتدي���ث وتط���وير و�ض������ائل توف���ر و�رشاء املهم���ات وتوف���ر تكنولوجي��ات 
حديث���ة للتخطي���ط والتوق���ع لاحت���ياج���ات امل�ض������تقبلية وكذل���ك برامج 
تدريبي��ة لك���افة ال�ض�������ركات التابع���ة له���يئة البت���رول على النظم العاملية 

اللوج�ضتية للتخ���زين وال�ض���امة املهني���ة.

• مذك���رة تفاه���م بني �ض�����ركتى اإنبى واأ�ض�����نب ت���ك االأمريكي���ة للتعاون فى 
جم���ال التحول الرقم���ى من خال توفر الدعم الفنى فى هذا املجال وتقدمي 
حلول متطورة ال�ض���تغال االأ�ض���ول ، ف�ض���ًا عن اإقامة ور�س العمل الفنية 

وبرامج التدريب.
• مذك���رة تفاه���م ب���ني �رشكتى اإنب���ى وهنى ويل ف���ى جم���ال م�رشوعات حتول 

الطاقة والتنمية امل�ضتدامة واحللول الرقمية.
• مذك���رة تفاه���م الإن�ض���اء مرك���ز التمي���ز لتح�ض���ني كف���اءة الطاق���ة واالأداء 

الت�ضغيلى بني �رشكتى اإنبى واإيربوم.
• ومذك���رة تفاه����م الإع���داد درا�ض�����ة لتحول الطاق���ة مبجمع مي���دور به���دف 

عم���ل خارطة الطريق لبدء رفع كفاءه املحطة بني اإنبى ومي���دور وتكنيب.

مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة البرتول والرثوة املعدنية وهيئة ميناء اأنتويرب 
البلجيك���ى لتنمية املوان���ئ ودعم اأعمال تطويرها وا�ضتك�ض���اف االإمكانات 
ومتابعة امل�رشوعات فى املوانئ امل�رشية وال�ض���وق البحرية، با�ض���تخدام خربة 

اأنتويرب فى تعزيز املوانئ واإدارتها وت�ضغيلها.

مت توقي���ع مذك���رة تفاهم ب���ني وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدنية و�رشكة اأبات�ض���ى 
االأمريكية للتع��اون امل�ض���تقبلى فى عمليات تطوير �ض�����ركتى خ���الدة وق���ارون 
للب���رتول وحت�ض���ني اأنظمة و�ضيا�ض���ات احلوكمة ونظ���م املوارد الب�ض�����رية وبناء 
الكوادر والتحول الرقمى مبا يتما�ض�����ى مع اأف�ض���ل املمار�ض���ات الع��املية وذلك 
بعد تفع��يل دمج ال�ض��ركتني فى اتف��اق��ية ال��تزام موح��دة فى دي�ض����مرب ٢٠٢١.

• مت توقيع ٣٦ مذكرة تفاهم بني ال�رشكة امل�رشية القاب�ضة للبرتوكيماويات 
و�رشك���ة وود الإع���داد درا�ض���ة اجل���دوى التف�ض���يلية مل����رشوع جمم���ع العلمني 

للبرتوكيماويات فى م�رش.
• مذك���رة تفاه���م بني اإنب���ى و�رشك���ة االإن�ض���اءات البرتولية الوطني���ة االإماراتية 
للتعاون فى امل�رشوعات ذات االهتمام امل�ضرتك مبنطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا.
• مذك�رة تف��اهم حول م�ض�����روع اإن�ض�����اء وحدة تقط��ر ج�����وى ج���ديدة بط��اقة 
ت�ض���ميمية 5 مليون طن خام فى ال�ض���نة ووحدة ا�ض���رتجاع الغ���ازات اخل���ا�ضة 

بها فى اأ�ض���يوط بني اإنبى وبرتوج��ت و�ض���ركة اأ�ضيوط لتكرير البرتول.
• توقي���ع �رشك���ة البح���ر االأحم���ر للبرتوكيماوي���ات اتفاقية الرتخي�س اخلا�ض���ة 

بوحدة البولى اإيثيلني مع �رشكة يونيفي�ضن.
• توقيع �رشكة البحر االأحمر مع �رشكة ليند اتفاقية الرتخي�س اخلا�ضة بوحدة 

التك�ضر البخارى.
•توقي���ع �رشكة البحر االأحمر اتفاقية الرتخي�س اخلا�ض���ة بوحدتى الهك�ض���ني 

والبيوتني مع �رشكة اأك�ضن�س.
• مذك���رة تفاهم ب���ني �رشكتى التعاون للبرتول و�ض���يفرون م�رش فى جمال توفر 

الزيوت، واأن�ضطة حمطات الوقود وجتارة الزيوت واملنتجات الكيماوية.
• توقي���ع عق���د اال�ضت�ض���ارى العام مل����رشوع حتدي���ث وتطوير جمم���ع التفحيم 
�ض���اماً وح���دة اإنتاج البوتاجاز ب�رشكة ال�ض���وي�س لت�ض���نيع الب���رتول مع �رشكة 

وورلى اال�ضت�ضارى للم�رشوع.
• توقيع عقد ا�ضت�ضارى عام للم�رشوعات اجلديدة ب�رشكة االأ�ضكندرية للبرتول 

مع ال�رشكة اال�ضت�ضارية وود ميدنيا بيهك�س.

مذكرات لتعزيز التعاون فى مجاالت التحول الرقمى 

والتكنولوجيات الحديثة

تطوير الموانئ المصرية على خطى التنفيذ

مذكرة مع آباتشى لتطوير أداء الشركات المشتركة

مذكرات المشروعات البترولية الجديدة
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�س���ارك �لرئي����س عبد �لفتاح �ل�سي�س���ى رئي�س �جلمهورية عل���ى ر�أ�س وفد رفيع 
�مل�س���توى فى �لدورة �ل�ساد�س���ة لقمة �لحت���اد �لأفريقى و�لحت���اد �لأوروبى و�لتى 
عق���دت بالعا�سمة �لبلجيكية بروك�سل على م���د�ر يومى 17و 18 فرب�ير 2022 
مبق���ر �لحت���اد �لأوروبى فى بروك�س���ل حتت عن���و�ن »�أفريقيا و�أوروب���ا: قارتان بروؤية 

م�سرتكة حتى 2030«.
وعلى هام�س �أعمال �لقمة �لتقى �لرئي�س �ل�سي�سى مع ممثلى جمتمع �لأعمال 
وروؤ�س���اء كربى �ل�رشكات فى بلجيكا، وذلك مب�سارك���ة عدد من كبار �مل�سئولني 
�لبلجيكي���ني وممثل���ى �جله���ات �حلكومية �ملعني���ة �ملختلفة وح����رش �للقاء�ت 

�ملهند�س طارق �ملال وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية.
و�أعرب �لرئي�س عن ترحيبه باللقاء �لذى يج�سد روح �لتعاون �ملتميز بني م�رش 
وبلجي���كا، موؤك���ًد� حر�س م����رش خالل �لف���رتة �لقادمة على تط�وي���ر ع��القات 
�لت���ع���اون �لقت����س���ادى و�لت���ج���ارى م���ع جم��تمع رج���ال �لأعم���ال و�ل�رشكات 
�لبلجيكي���ة وتنمي���ة �ل�ستثم���ار�ت �مل�سرتكة للم�ساهمة ف���ى دعم م�سرية 
�لتنمي���ة �لقت�سادية فى م�رش، وذلك ف���ى �إطار من �لعمل �مل�سرتك لتعظيم 

�مل�سالح �ملتبادلة و�ل�ستغالل �لأمثل للفر�س �ملتاحة.

عق���ب ��ستقبال �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سى لرئي�سة �ملفو�سية �لأوروبية 
عل���ى هام����س �لقمة، عقد �ملهند����س طارق �ملال جل�سة مباحث���ات ثنائية مع 

كادرى �سيم�سون مفو�سة �لحتاد �لأوروبى ل�سئون �لطاقة و�ملناخ.
و�أو�س���ح �مل���ال �أن �ملباحثات بني �جلانب���ني تناولت �لتع���اون �مل�سرتك فى جمال 
�لغ���از �لطبيعى فى �سوء �لدور �لإقليمى مل�رش فى منتدى غاز �رشق �ملتو�سط 
و�جله���ود �حلالي���ة لتعظي���م �لدور �مل����رشى كمرك���ز �إقليمى وحم���ورى لتجارة 
وت���د�ول �لغاز �لطبيعى ف���ى �ملنطقة ، حيث مت �لتاأكيد ف���ى هذ� �ل�ساأن على 
�أهمي���ة م����رش كاأح���د م�س���ادر �إمد�د �أوروب���ا بجزء م���ن �حتياجاتها م���ن �لغاز 
�لطبيع���ى م���ن خالل م�سانع �إ�سال���ة وت�سدير �لغاز �لطبيع���ى �مل�رشية على 
�ساح���ل �لبح���ر �ملتو�س���ط ، و�أ�ساف �أنه مت �أي�س���اً ��ستعر��س تط���ور�ت �أ�سو�ق 

�لغاز �لطبيعى عاملياً خالل �لفرتة �لأخرية.

�أن  �إل�����ى  �مل����ال  و�أ�س�������ار 
�ملباحث��ات تطرقت �إلى 
مناق�سة �ل�ستعد�د�ت 
لتن�ظي��������م  �مل�س��ري���ة 

�لقم���ة �لعاملي���ة للمن���اخ COP27 ف���ى نوفم���رب �ملقبل وجه���ود �لتحول نحو 
�لطاق���ة �لنظيف���ة و�لتى تتبنى م����رش فيها �لغاز �لطبيع���ى كوقود �نتقالى 
خالل تلك �ملرحلة بالتو�زى ، مع ��سرت�تيجيتها لتعظيم م�ساهمة �لطاقات 
�جلدي���دة و�ملتجددة كاأحد رو�ف���د توفري �لطاقة �لنظيف���ة و�لإجر�ء�ت �حلالية 
للدخ���ول فى جم���ال �إنت���اج �لهيدروجني كوق���ود نظيف. وم���ن جانبها قالت 
�ملفو�س���ة �لأوروبي���ة ل�سئ���ون �لطاق���ة و�ملن���اخ �أن م����رش �رشي���ك ��سرت�تيجى 

رئي�سى لالحتاد �لأوروبى فى جمال �لطاقة.
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التق���ى الدكتور م�ص���طفى مدبولى ، رئي�س جمل�س الوزراء مع املهند�س ط���ارق املال وزير البرتول والرثوة 
املعدني���ة فى احلادى والع�رشين من مار�س 2022 ، لالطمئنان على توافر املنتجات البرتولية حملياً فى 

�صوء موجة ارتفاع الأ�صعار العاملية، كنتيجة لالأزمة الرو�صية- الأوكرانية.

وف���ى م�صته���ل الجتم���اع ، اأكد رئي����س ال���وزراء اأن احلكوم���ة تتابع ب�ص���كل دورى مدى تواف���ر ال�صلع 
ال�صرتاتيجية فى ال�صوق املحلية، وعلى راأ�صها املنتجات البرتولية فى ظل التحديات التى ت�صهدها 

اأ�صواق البرتول والغاز العاملية وانعكا�صاتها بزيادة الأ�صعار اإلى م�صتويات قيا�صية غري م�صبوقة.

فيم���ا اأكد املهند�س طارق املال اأن املنتجات البرتولية املختلف���ة متوافرة عند م�صتويات اآمنة، م�صرياً 
اإلى اأن وزارة البرتول تراقب عن كثب حركة الأ�صعار العاملية للبرتول، وتعمل على توفري خمزون اآمن.

وخ���الل الجتماع ا�صتعر�س وزير البرتول وال���رثوة املعدنية موقف امل�صتحقات املالية للوزارة لدى عدد 
من الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة. 

يذك���ر اأن  الدكت���ور م�صطفى مدبولى قد التقى املهند�س طارق املال ف���ى الثانى ع�رش من مار�س 2022 
ملتابعة موقف توافر املواد البرتولية فى الأ�صواق املحلية فى ظل تداعيات الأزمة الرو�صية الأوكرانية، 
وكذل���ك الط���الع عل���ى نتائج زيارة وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدنية للولي���ات املتح���دة؛ للم�صاركة فى 
فعالي���ات »منت���دى القت�صاد والطاق���ة الأفريقى«، الذى عق���د خالل موؤمتر �صرياوي���ك الدولى للطاقة 

مبدينة هيو�صنت الأمريكية .

االطمئنان على توافر المنتجات

البترولية والغاز محليًا
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حملت زيارة املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية للواليات املتحدة للمشيياركة فى مؤتمر سييراويك أكرب مؤتمر دوىل للطاقة 

خييالل الفرتة من 7-11 مارس 2022رسييائل إيجابية تعكس أهمية الدور املصرى فى التنسيييق الدوىل وترتيييب الجهود لتحقيق التحول فى مجال 

الطاقيية ملواجهيية التغر املناخى  خاصة وأن مصر تسييتضيف  القمة العاملية للمنيياخ فى نوفمرب القادم وتبذل كافة الجهود للرتتيب والتنسيييق مع 

شركائها الدوليني لطرح مبادرات فعالة وواقعية خالل القمة ،  وفى نفس اإلطار فإن الزيارة واملشاركة املصرية للمهندس طارق املال فى مؤتمر 

سييراويك أعطت دالالت واضحة عن مسيياندة ودعم مصر للقارة األفريقية فى كافة املحافل الدولية بشأن تحقيق انتقال متوازن وعادل للطاقة 

يراعى متطلبات القارة السمراء والتحديات التى تعيشها تأكيدًا للرؤية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر إيجبس 2022.

دور الشراكات العالمية واإلقليمية فى تسريع وتيرة التحول الطاقى فى مصر
اأك���د املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رول وال���روة املعدنية خالل جل�س���ته 
احلواري���ة مبوؤمتر �س���راويك حتت عنوان ) دور ال����راكات العاملية والإقليمية 
ف���ى ت�ريع وترة التحول الطاق���ى فى م�ر ( اأن ا�سراتيجية م�ر لتعزيز 
ال�راكات الإقليمي���ة والدولية  فى جمال الطاقة خالل ال�سنوات الأخرة 
�ساهم���ت ف���ى  تاأم���ن الطاقة فى م����ر واملنطقة واإيجاد �س���وق منتع�س 

للغاز الطبيعى فى �رق املتو�سط .  
وا�ستعر�س املال الأو�ساع احلالي���ة والتحديات التى ت�سهدها اأ�سواق الغاز 
الطبيع���ى العاملية منوه���اً اإلى دور م����ر احليوى فى جم���ال ت�سدير الغاز 
الطبيع���ى امل�س���ال اإلى الأ�س���واق الأوروبي���ة لتاأمن جانب م���ن الطلب فى 

�س���وء م���ا تتميز به م����ر من بني���ة اأ�سا�سية متفردة فى جم���ال الت�سدير 
وتواف���ر لفائ�س م���ن الغاز الطبيع���ى بالقرب م���ن الأ�س���واق امل�ستهلكة ، 
كم���ا ا�ستعر�س الدور احلالى ملنتدى غاز ����رق املتو�سط فى تعزيز التعاون 
الإقليمى وتنمية موارد الغاز بدول املنطقة اإ�سهاماً فى  ت�اأمن احتياجات 
�سعوبه���ا وكذل���ك تاأمن جانب من احتياجات اأوروب���ا واآ�سيا من هذا املورد 
احلي���وى ال���ذى يع���د الوق���ود الأه���م خ���الل مرحلة النتق���ال نح���و الطاقة 

النظيفة و�سيظل له اأهمية كربى لعقود طويلة قادمة.
 واأو�س���ح امل���ال ا�سراتيجي���ة م����ر ف���ى التحول نح���و الطاق���ة النظيفة 
والت���ى تعتم���د على حتقيق ال�ستدام���ة والنتقال التدريج���ى حيث تتبنى 
خي���ارات  اأ�سا�سي���ة ف���ى مقدمتها الغ���از الطبيعى كوق���ود نظيف وزيادة 
م�ساهمة الطاق���ات املتجددة فى مزيج الطاقة والدخول فى جمال اإنتاج 
الهيدروج���ن اإ�ساف���ة اإل���ى م�روع���ات تعزي���ز كف���اءة ا�ستخ���دام الطاقة 
والتقاط وتخزين الكربون وا�ستخدامه التى تعمل م�رص حالياً عليها مع 

عدد من ال�ركاء الدولين. 

رؤية مصر فى التحول الطاقى 
�س���ارك املهند�س طارق املال فى جل�سة نقا�سي���ة على هام�س موؤمتر �سراويك 
نظمته���ا غرف���ة التج���ارة العربي���ة الأمريكية مبق���ر �ركة اأبات�س���ى العاملية 
مبدينة هيو�سنت  ، و�سهدت اجلل�سة ا�ستعرا�س روؤية م�ر فى التحول الطاقى 
والتوجه العاملى للطاقات النظيفة واخل�راء فى �سوء ا�ست�سافتها للقمة 
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العاملية للمناخ COP27 بالإ�سافة اإلى الدور املهم واملتنامى ملنتدى غاز �رق 
املتو�سط والفر�س ال�ستثمارية املتاحة اأمام ال�ركات الأمريكية.

واأك���د امل���ال عل���ى الفر����س ال�ستثمارية املتاح���ة مب�ر فى جم���الت �سناعات 
الب���رول والغ���از الطبيع���ى والت���ى تتوافق م���ع روؤي���ة ال�سراتيجي���ة الوطنية 
ملواجهة تغر املناخ ، وجدوى تلك الفر�س فى ظل ما ت�سهده اأ�سواق الطاقة 
م���ن متغ���رات تتعلق بالأ�سعار العاملي���ة ، م�سراً اإلى اأن قط���اع البرول ينفذ 
حالياً ا�ستثمارات كبرة فى عدد من امل�روعات  واأن النجاحات التى حتققت 
ل�ستثم���ارات ال�ركات الأمريكي���ة فى ال�سوق امل�رى وال���ذى ي�سهد تنامياً 
ومن���واً وا�سحاً ينتج عنه فر�س ا�ستثماري���ة متميزة مما يفتح الباب اأمام �سخ 

املزيد من ال�ستثمارات اأ�سوة مبا فعلته �ركتا اإك�سون موبيل و�سيفرون.
واأك���د الوزير اأهمي���ة الغاز الطبيعى كوق���ود انتقالى ، م�ستعر�س���اً التجربة 
امل�ري���ة فى التو�سع ف���ى ا�ستخدامات الغاز الطبيعى ف���ى كافة الأن�سطة 
ال�سناعية وفى متوي���ن ال�سيارات للعمل بالغاز الطبيعى امل�سغوط وكذلك 
التو�س���ع ف���ى تو�سيل الغاز الطبيع���ى للمنازل بديالً لأ�سطوان���ات البوتاجاز 
به���دف ا�ستغ���الل وف���رة م���وارد الغاز الطبيع���ى ،  ولف���ت اإلى اأنه يت���م تنفيذ 
ع���دد من م�رصوعات التق���اط وتخزين الكرب���ون واال�ستفادة من���ه ، ف�سالً عن 

م�روعات ال�ستفادة من غازات ال�سعلة بدلً من حرقها .
كما اأكد املال اأن منتدى غاز �رق املتو�سط  مي�سى قدماً فى الطريق ال�سحيح 
لي�سب���ح من املنظم���ات الدولية الفاعل���ة فى جمال الطاقة ، م�س���راً اإلى اأن 
م���ا مييز ن�ساط املنتدى اأن���ه يجمع كافة االأطراف املعني���ة �سواء دول منتجة 
وم�سدرة اأو دول م�ستهلكة اأو دول العبور فى منظومة تعاون وتكامل  تهدف 

اإلى اإطالق اإمكانات منطقة �رق املتو�سط  .

ويس���تعرض مع وزراء البترول األفارقة المب���ادرة األفريقية المقرر طرحها 
بقمة المناخ

التق����ى املهند�س ط����ارق املال  م����ع وزراء البرول والطاق����ة الأفارقة فى غينيا 
الإ�ستوائي����ة وكوت ديفوار ونيجريا وغان����ا وتنزانيا وناميبيا واأمن عام وزارة 
الب����رول الكيني����ة على هام�����س املوؤمتر ، و�سه����د اللقاء ا�ستعرا�����س املبادرة 
الأفريقي����ة للتح����ول الطاق����ى واملن����اخ املق����رح اإطالقها خالل قم����ة املناخ 

القادمة COP27 مبدينة �رم ال�سيخ نيابة عن القارة الأفريقية.
وخ����الل اللق����اء اأكد املال اأن املب����ادرة التى اقرحتها م�����ر تهدف اإلى حتقيق 
انتق����ال مت����وازن وع����ادل للطاق����ة وال�ستف����ادة من كاف����ة اإمكان����ات القارة 
لتحفي����ز النم����و القت�س����ادى بطريق����ة م�ستدام����ة و�سامل����ة ومنخف�سة 
النبعاثات وفًقا لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ واتفاقية 
باري�����س ، م�س����راً اإل����ى اأن املب����ادرة ته����دف اأي�س����اً اإلى دع����م ا�ستف����ادة البالد 
الأفريقي����ة م����ن الفر�س التجارية التى �ستظهر خ����الل النتقال اإلى م�سادر 
الطاق����ة منخف�سة الكربون ، وحتقيق هدف احلفاظ على بيئة نظيفة دون 

اإعاقة م�ساعى الدول نحو زيادة النمو القت�سادى امل�ستدام وال�سامل.
واأ�س���ار الوزير اإلى اأن ال���دول الأفريقية تعد من اأقل ال���دول امل�سببة لالنبعاثات 
ال�س���ارة واأن م�ر والدول الأفريقية ملتزمون بكاف���ة التفاقيات الدولية التى 
ته���دف للحفاظ على املن���اخ والبيئة ، موؤكداً على ����رورة الهتمام باأفريقيا 
وتوفر التمويل والتكنولوجيات احلديثة لتحقيق ال�ستفادة من ثروات القارة.

منتدى االقتصاد والطاقة األفريقى :

الدول األفريقية تشيد بدعم السيسى لرؤيتها فى االنتقال المتوازن للطاقة

�س���ارك املهند����س ط���ارق امل���ال ف���ى فعالي���ات  » منت���دى القت�س���اد والطاق���ة 
الأفريق���ى« ال���ذى عقد خالل موؤمت���ر �سراويك الدولى للطاق���ة مب�ساركة وزراء 
الب���رول والطاقة فى 11 دولة اأفريقية هى  ، ك���وت ديفوار وغينيا الإ�ستوائية  
وغان���ا وكينيا وناميبي���ا ونيجريا وجنوب اأفريقيا وتنزاني���ا واأوغندا وزميبابوى، 
اإ�ساف���ة اإل���ى م����ر ، اإل���ى جان���ب م�سئول���ى وزارة الطاقة بالولي���ات املتحدة 
وروؤ�س���اء ع���دد م���ن ����ركات الب���رول والطاق���ة العاملي���ة العامل���ة ف���ى الدول 

الأفريقية وم�سئولى عدد من موؤ�س�سات التمويل الدولية والأفريقية  .
وق���د اأبدى امل�سارك���ون باملنتدى ترحيباً كب���راً واإ�س���ادة بت�ريحات الرئي�س 
عبدالفت���اح ال�سي�س���ى ب�ساأن دعم الق���ارة الأفريقي���ة واإعطائه���ا الأولوية 
ف���ى قمة املناخ املقبل���ة  Cop27. واأكد املهند�س طارق امل���ال على روؤية م�ر 
الداعم���ة للق���ارة الأفريقي���ة  ف���ى حتقي���ق حتول مت���وازن وواقع���ى فى جمال 
الطاق���ة ، م�س���راً اإل���ى اأن الرئي�س عبدالفت���اح ال�سي�سى اأك���د التزام م�ر 
باإعط���اء  الق���ارة الأفريقي���ة وروؤيتها ف���ى التحول الع���ادل  للطاق���ة اأهمية 
واأولوي���ة ق�س���وى خالل القم���ة العاملية للمن���اخ Cop27، حي���ث �سدد على 
اأهمي���ة توف���ر التمويل للدول الأفريقية ملعاونتها ف���ى مواجهة تغر املناخ 
بالإ�ساف���ة لتاأكي���ده على ح���ق الدول الأفريقي���ة فى ا�ستغ���الل مواردها من 
الغ���از الطبيعى والب���رول كجزء من التحول الع���ادل لتتمكن من موا�سلة 

جهودها لتحقيق التنمية امل�ستدامة .
وقد ا�ستعر�س امل�ساركون باملنتدى التحديات التى تواجهها الدول الأفريقية 
ف���ى جمال حت���ول الطاقة ، مو�سح���ن اأنه بالرغم من املعان���اة التى ي�سهدها 
اأك���ر من 600 مليون مواط���ن اأفريقى للح�سول على الطاق���ة واعتماد الدول 
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الأفريقي���ة عل���ى البرول والغاز كم���ورد اقت�سادى اإل اأن اأفريقي���ا تعد بالفعل 
الأقل من حيث النبعاثات الكربونية واأقل املناطق بالعامل تلويثاً للمناخ. 

كم���ا اأ�ساروا اإل���ى اأنه بالرغم من اأن هن���اك عدة دول اأفريقي���ة لديها خطوات 
ملمو�س���ة فى التح���ول الطاقى اإل اأن هناك حتديات جم���ة تواجه اقت�سادات 

دول القارة تتعلق مبحدودية التمويل ل�سراتيجيات التحول الطاقى .  
 واأ�س���اف امل�ساركون ، اأن جميع ال�سيناريوهات ت�سر اإلى اأن الوقود الأحفورى 
�سيظ���ل جزءاً هاماً م���ن مزيج الطاقة العاملى ملدة طويلة ، واأن هناك احتياج 
لتنفي���ذ النتق���ال الطاقى ف���ى القارة ال�سم���راء التى تعد اأقل ق���ارات العامل 

بين  المش���ترك  التع���اون  تعزيز 
مصر وأمري���كا فى مجاالت صناعة 

البترول والغاز
وال����روة  الب����رول  وزي����ر  عق����د 
املعدني����ة جل�ست����ى مباحثات 
مع كل من جينيفر جرانهومل 
وزي����رة الطاق����ة الأمريكي����ة ثم 
م�ست�سار  هوخ�ست����ن  اأمو�س 
اأم����ن الطاق����ة العامل����ى ب����وزارة 

اخلارجية الأمريكية.
واأو�س���ح امل���ال اأن اللقاءين تناول 
امل�س�تم���ر  والتن�س�ي���ق  التع���اون 
ف���ى  وخا�س���ة  اجلانب���ن  ب���ن 
جم���الت �سناعة الب���رول والغاز 
الطبيع���ى، وتعاون اجلانبن حتت 
مظلة منتدى غاز �رق املتو�سط 
وجه���ود دول املنت���دى ف���ى تاأمن 
الطاق���ة  اإم���دادات  م���ن  جان���ب 
العاملي���ة ، واأن املنتدى انتهى من 
درا�ست���ن ب�س���اأن ال�ستفادة من 
البني���ة الأ�سا�سية املتاحة بدول 

املنتدى لتحقيق النمو القت�سادى والتوازن بن العر�س والطلب .
وم����ن جانبها اأ�سارت جرانهومل اإلى العالق����ات والتن�سيق امل�ستمر 
ب����ن اجلانب����ن واأن اللق����اء �سه����د ا�ستعرا�����س م�ستج����دات التعاون 
ال�سراتيج����ى ف����ى جم����ال الطاق����ة وال����دور املح����ورى ملنطق����ة �رق 

املتو�سط فى توفر جانب من اإمدادات الطاقة لالأ�سواق العاملية.
واأ�س����ار هوخ�ستن اأن لق����اءه مع الوزير �سه����د ا�ستعرا�ساً للتجربة 
امل�ري����ة الناجح����ة فى تنمية حق����ول الغاز مب�����ر ، واأوجه التعاون 
ب����ن البلدي����ن وبخا�س����ة حتت مظل����ة منتدى غ����از �����رق املتو�سط، 

والتطورات التى ي�سهدها ملف تو�سيل الغاز امل�رى اإلى لبنان.

مباحثات مصرية بريطانية فى مجال الطاقة واإلعداد لقمة المناخ
التق���ى املال على هام����س املوؤمتر ال�سر جريج هاندز وزي���ر الدولة فى وزارة 
الأعم���ال والطاق���ة والنمو النظيف بحكومة اململك���ة املتحدة ، وتناول 

اللق���اء الدور املح���ورى ملنطقة ����رق املتو�س���ط للم�ساهمة ف���ى تاأمن 
جان���ب من اإمدادات الطاق���ة وال�ستعدادات لقمة املن���اخ القادمة مب�ر 
وم���ا تق���وم ب���ه وزارة البرول من مب���ادرات فى جم���ال حت���ول الطاقة ليتم 

الإعالن عنها بالقمة.
واأك���د اجلانب���ان عل���ى عم���ق العالق���ات الت���ى جتمع ب���ن البلدي���ن ، وكذا 
العالق���ات املتميزة فى جمالت ال�سناعة البرولية والتى ت�سهد تطويراً 
م�ستم���راً �س���واء ف���ى ال�ستثم���ارات والإنت���اج اأو دع���م اأه���داف التنمي���ة 
املجتمعي���ة للدولة امل�رية، وكذا دعم م�ر فى ا�ست�سافة قمة املناخ 

Cop27 نوفمرب القادم.

شيفرون األمريكية مهتمة باإلسراع فى تنفيذ خطط عملها بمصر 
عق���د املهند�س ط���ارق امل���ال ، جل�سة مباحث���ات مع كالى ني���ف، رئي�س 
�رك���ة �سيف���رون العاملي���ة لال�ستك�س���اف والإنت���اج ، ومت خ���الل اللقاء 
ا�ستعرا����ض ن�س���اط ال�رصك���ة ف���ى م�رص وخططه���ا البحثي���ة مبناطق 
امتيازه���ا ف���ى غ���رب البح���ر املتو�سط وف���ى البح���ر الأحم���ر، والتعاون 
امل�س���رك بن اجلانبن ف���ى نقل الغاز من حقول ����رق املتو�سط لإعادة 
ت�سديره من خالل ال�ستفادة من البنية الأ�سا�سية التى متتلكها م�ر 

لإ�سالة الغاز الطبيعى .
واأو�س���ح امل���ال اأن اللق���اءات امل�ستم���رة م���ع ال����ركاء ف���ى اإط���ار زي���ادة 
ال�ستثم���ارات البرولية توؤك���د على مدى الثقة والتع���اون بن اجلانبن 
وال���روؤى امل�سرك���ة فيما يخ�س دع���م عمليات البح���ث وال�ستك�ساف 
والإنت���اج، م�سراً اإلى اأن دخول �سيفرون للبحث وال�ستك�ساف ال�سوق 

امل�رى يوؤكد على جاذبية الفر�س البرولية التى تطرحها م�ر.
واأب���دى ني���ف تفاوؤل���ه بتحقي���ق نتائ���ج اأعم���ال متمي���زة مبناط���ق عمل 
�سيف���رون مب�ر فى ظل الدعم الذى توفره وزارة البرول والروة املعدنية 
والحتمالت وال�سواهد البرولية فى هذه املناطق، موؤكداً على اهتمام 

�سيفرون بالإ�راع بتنفيذ خططها فى م�ر .
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ف���ى النبعاثات الكربونية ب�سكل من�سف وع���ادل وخالل فرة زمنية مالئمة 
لأو�ساع القارة فى ظل اإدراك الفوائد والأهمية امل�سرية للهيدروكربونات فى 
حي���اة ال�سعوب الأفريقية  ، م�سرين اإلى اأهمية م�روعات اإزالة الكربون من 
اأجل حتقيق ال�ستدامة لقط���اع املوارد الهيدروكربونية، و�سددوا على �رورة 
اإع���ادة التاأكيد على تعهد ال���دول املتقدمة وموؤ�س�س���ات التمويل الإقليمية 
والدولي���ة بتموي���ل جهود احلفاظ عل���ى املناخ بال���دول النامي���ة ، واأن اللتزام 
بالإ����راع بالنتقال نحو الطاق���ات النظيفة ينبغى اأن يتاح ل���ه اأي�ساً كافة 

�سبل الدعم الفنى والتكنولوجى وحوافز التنمية امل�ستدامة .



ش��اركت مصر فى القمة السادس��ة ملنتدى ال��دول املصدرة للغاز بالعاصم��ة القطرية الدوحة ف��ى 23 فرباير 2022  
حي��ث أناب الرئيس عبدالفتاح السيس��ى رئي��س الجمهورية  املهندس طارق املال وزير الب��رول والثروة املعدنية فى 
قمة رؤساء دول وحكومات املنتدى و التى عقدت تحت شعار » الغاز الطبيعى : تشكيل مستقبل الطاقة« بمشاركة 
19 دولة كأعضاء أساس��يني ومراقبني ، كما ش��ارك املهندس طارق املال رئيس املجلس الوزارى للمنتدى فى دورته 

الحالية فى االجتماع الوزارىغري العادى الذى تم عقده قبيل القمة .

�لق���ى �ملهند����س طارق �مل���ا كلم���ة �لرئي����س عبد�لفتاح �ل�سي�س���ى �أمام 
�لقمة و�لتى وجه فيها �لدعوة �إلى منتدى �لدول �مل�سدرة للغاز و�أع�سائه 
للعمل �س���وياً على مبادرة م�سرتكة ت�س���تهدف حتقيق �أق�سى ��ستغال 
للغ���از �لطبيعى لي�س���بح �أكرث �س���د�قة للبيئة ل�س���مان حتقي���ق �نتقال 
عادل للطاقة و��س���تفادة جميع �لدول من م�سادرها �لطبيعية،وعر�سها 
خال �لقمة �لعاملية للمناخ �لتى ت�ست�سيفها م�رص �لعام �حلالى ، الفتاً 
�إلى �أن م�رص بادرت خال �لدورة �خلام�س���ة م���ن موؤمتر م�رص �لدولى للبرتول 
و�لغاز »�يجب�س« بطرح مبادرة �أفريقية م�سرتكة تر�عى �الأبعاد �ملختلفة 
لل���دول �الأفريقية الإيج���اد حلول متو�زن���ة وو�قعية ملو�جه���ة ظاهرة تغري 
�ملن���اخ، وحتقي���ق �لتحول ف���ى جمال �لطاقة دون �مل�س���ا�س بحق���وق �لدول 
و�ل�س���عوب فى �ال�س���تفادة من ثرو�ته���ا �لطبيعية، وذلك بح�س���ور ودعم 

عدد من �لوزر�ء �الأفارقة.
و�أ�س���اف �أن �لغ���از �لطبيع���ى  كان �خلي���ار �الأمث���ل مل����رص ف���ى �إط���ار �لتوجه 
لاإنتقال نحو �لطاقة �لنظيفة منخف�س���ة �لكربون،  و��س���تمر�ر �لتو�س���ع 
فى معدالت تو�س���يل �لغاز �لطبيعى للمنازل، باالإ�س���افة �إلى �لتو�س���ع فى 
حتوي���ل �ل�س���يار�ت للعمل بالغ���از وزيادة عدد حمط���ات �لتموي���ن بالغاز  مما 

يحقق �أهد�ف �لتنمية �مل�س����تد�مة لاأمم 
�ملتحدة وخا�سة �لهدف �ل�سابع �خلا�س 
بحق �حل�سول على �لطاقة �لنظيفة . 

وف����ى �إطار حتول م�رص �إل����ى مركز �إقليمى 
للطاق����ة، �أو�س����ح �ملا �أن  �لغاز �مل�����رصى يلعب دور�ً مهماً ف����ى تاأمني جانب 
م����ن �حتياج����ات دول �لعامل م����ن �لطاقة، من خال ت�س����دير �لغاز �لفائ�س، 
م����ن خ����ال حمطتى �إ�س����الة �لغ����از مب�رص عل����ى �س����احل �لبحر �ملتو�س����ط ، 
و��س����تكماالً ل����دور م�����رص �ملحورى ف����ى �ملنطق����ة لتعزيز �لتع����اون �الإقليمى 
ومو��س����لة �الرتق����اء بال�����رص�كات �ال�س����رت�تيجية ، فق����د �س����هدت �لث����اث 
�س����نو�ت �ملا�س����ية تطور�ً كبري�ً فى �إن�س����اء منتدى غاز �رصق �ملتو�س����ط بدء�ً 
بطرح م�رص للفكرة و�نتهاء بتاأ�سي�س����ه كمنظمة دولية فى منطقة �رصق 
�ملتو�س����ط، ومقرها �لقاهرة ، حيث القى منتدى غاز �رصق �ملتو�س���ط منذ بدء 
�الإعان عن تاأ�سي�س���ه �هتمام �لعديد من �لدول و�جلهات �لدولية مثل �الحتاد 
�الأوروبى و�لبنك �لدولى ، �الأمر �لذى يعك�س �أهمية دور �ملنتدى على �ل�س���احة 
�الإقليمية و�لدولية كاأول منظمة �إقليمية للتعاون فى جمال �لغاز �لطبيعى 

مبنطقة �رصق �ملتو�سط.
�سمت �لقمة م�ساركة رفيعة �مل�ستوى من  روؤ�ساء �لدول و�حلكومات ولفيف 
من وزر�ء �لبرتول و �لطاقة بالنيابة عن روؤ�س���اء �لدول من كل من �جلز�ئر وقطر 
و ليبيا ورو�س���يا و�إير�ن وفنزويا وبوليفيا ونيجرييا وغينيا �ال�ستو�ئية وتريند�د 
وتوباجو كاأع�ساء د�ئمني �إلى جانب �الإمار�ت و�لعر�ق وماليزيا وبريو و�أذربيجان 
و�لرنوي���ج و�أجن���وال كاأع�س���اء مر�قبني ، وموزمبيق �لتى ت�س���ارك ك�س���يف فى 

�الجتماع �حلالى و�الأمني �لعام للمنتدى �ل�سيد حممد هامل.
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�جتمعنا نحن روؤ�ساء دول وحكومات �لدول �الأع�ساء مبنتدى �لدول �مل�سدرة 
للغاز بناء على دعوة معالى �ل�س���يخ متيم بن حمد �ّل ثان، �أمري دولة قطر- 
�لدوح���ة فى �لثان���ى و�لع�رصين من فرب�ير 2022 من �أجل �لقمة �ل�ساد�س���ة 
ملنت���دى �لدول �مل�س���درة للغاز وذلك تعزيز�ً لروح �لت�س���امن و�لتعاون �لبناء 

فى ميثاق �ملنتدى.
• تنمي���ة �لغ���از �لطبيعى كم�س���در طاقة متوفر ومت���اح ونظيف ويعتمد 
علي���ه من �لطاقة، وكوقود �ختيارى للوف���اء بالنمو فى �حتياجات �لطاقة 

�لعاملية، ملو�جهة تغري �ملناخ وحت�سني جودة �لهو�ء.
• ت�س���جيع �لتو�س���ع ف���ى ��س���تخد�مات �لغ���از �لطبيع���ى حملي���اً وعاملياً 
ملو�جهة �لفجوة فى حتقيق �لهدف �ل�سابع من �هد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 

و�لتى توؤثر على �لدول �الأكرث �سعفاً.
• تعزيز �الأ�س����س �لبيئية للغاز �لطبيعى خا�سًة بجهود خف�س �نبعاثات 
غ���از �ل�س���علة و�نبعاث���ات �مليث���ان وتطوي���ر تكنولوجيات �س���ديقة للبيئة 

تت�سمن التقاط وتخزين وا�ستخدام الكربون.
• متابعة �خلطو�ت �ل�رصورية ليتم معاملة �لغاز �لطبيعى كم�سدر �سديق 
للبيئة فى �للو�ئح �خلا�س���ة باال�س���تثمار و�ملناخ و�لتمويل �لدولى و�لتجارة 
�لعاملي���ة.  ع���اوة عل���ى �لعمل م���ع كاف���ة �مل�س���اهمني �ملعنيني و�مل�س���الح 
للتعاون �مل�س���رتك فى تنمية مبادر�ت م�س���رتكة ب�س���اأن تغيري �ملناخ فى ظل 

�نعقاد موؤمتر قمة �ملناخ COP27 هذ� �لعام و�لذى �ست�ست�سيفه م�رص.
• حت�سني ظروف �لتجارة �لعاملية للغاز وفقا الأف�سل و�أكفاأ �ملمار�سات.

• �لعم���ل نحو زيادة م�س���اهمة �لغاز �لطبيعى فى �لنق���ل �لبحرى و�لربى 

وتطوير �لبنية �الأ�سا�سية �لازمة لتوفري �لغاز �لطبيعى للم�ستهلكني.
• دعم �لدور �لرئي�س���ى لعقود �لغاز طويلة �ملدى باالإ�سافة لت�سعري �لغاز 
�لطبيع���ى بن���اء على �آلية ت�س���عري �لب���رتول و�ملنتجات �لبرتولية ل�س���مان 

��ستقر�ر �ال�ستثمار�ت فى تنمية مو�رد �لغاز �لطبيعى.
• تعزيز مكانة �ملنتدى من خال زيادة �لروؤية �لعاملية، جذب �أع�ساء جدد، 
ت�س���جيع �ل����رص�كات، تي�س���ري �حل���و�ر بني �ملنتج���ني و�مل�س���تهلكني وزيادة 

حجم �لتعاون مع �ملنظمات �لدولية ذ�ت �ل�سلة و�ملوؤ�س�سات.
•تعزيز مكانة منتدى �لدول �مل�سدرة للغاز كمن�سة ر�ئدة للدول �الأع�ساء 
فى دعم �لتعاون و�لتن�سيق فيما يتعلق ب�سئون �لغاز �لطبيعى من خال 

تنمية خرب�ت �ملنتدى و�آلياته فى �مل�رصوعات �مل�سرتكة.
• �لتو�س���ع ف���ى �لتع���اون ف���ى �لتكنولوجيات �خلا�س���ة بالغ���از �لطبيعى 
و�لبح���ث �لعلمى وبناء �لق���در�ت �لقائمة على �البت���كار من خال معهد 

�أبحاث �لغاز �لتابع ملنتدى �لدول �مل�سدرة للغاز.
• ��ستك�س���اف جماالت تعاون جديدة فى �ملنتدى بهدف زيادة �ال�س���تفادة 
من مز�ي���ا �لغاز �لطبيع���ى الإنتاج �لهيدروج���ني و�إنتاج و��س���تغال غاز�ت 

جديدة.
• �لتعاون و�لتكامل مع منتدى �لدول �مل�س���درة للغاز و�لدول �مل�ستهلكة 
ودول �لعب���ور حلماي���ة �لبني���ة �لتحتي���ة �لهام���ة للغ���از وتعزي���ز �لروؤية فى 
مو�جه���ة �لك���و�رث �لطبيعية و�حلو�دث �لتكنولوجي���ة وتهديد�ت �لب�رص 

من خال �ال�ستخد�م �خلاطئ لتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت.
• رحب روؤ�س���اء �لدول و�حلكومات باقرت�ح جمهورية �جلز�ئر �لدميوقر�طية 
ال�ست�سافة �لقمة �ل�س���ابعة ملنتدى �لدول �مل�سدرة للغاز فى عام 2023، 
و�أعربو� عن تقديرهم ملعالى �ل�س���يخ متيم بن حمد �آل ثان، �أمري دولة قطر 
عل���ى قيادت���ه �ملتميزة للقم���ة �ل�ساد�س���ة ملنتدى �ل���دول �مل�س���درة للغاز 

و�سكرهم حلكومة و�سعب دولة قطر على ح�سن ��ست�سافتهم.

وكان �ملهند����س ط���ارق �ملا وزير �لب���رتول و�لرثوة �ملعدني���ة ورئي�س �ملجل�س 
�لوز�رى ملنتدى �لدول �مل�سدرة للغاز �لطبيعى فى دورته �حلالية  قد �ألقى 
كلمة م�رص  فى �الجتماع �لوز�رى غري �لعادى للمنتدى و�لذى عقد قبيل 
�نعق���اد �لقمة حيث �أكد على �ل���دور �ملحورى للغاز �لطبيعى كاأحد �أهم 
�حللول �لد�عمة للتوجه �لعاملى ملو�جهة م�سكلة �لتغري �ملناخى وتوفري 
م�سادر طاقة نظيفة منخف�سة �النبعاثات �لكربونية ، حيث يعد �لغاز 
�لطبيع���ى �أنظ���ف وق���ود هيدروكربونى ميك���ن �العتماد عليه فى تي�س���ري 
�لتحول �لطاقى ب�سكل متو�زن وو�قعى، و�لتى ت�سري �أغلب �لتوقعات �أنه 
�سي�سارك ب�سكل متميز على �ملديني �لق�سري و�ملتو�سط و�سيكون جزء�ً 

�أ�سا�سياً فى مزيج �لطاقة �لعاملى على �ملدى �لطويل.
و�س���دد �ملا عل���ى �أهمية توف���ري �لتموي���ل و�إتاح���ة �لتكنولوجي���ات وبناء 

�لقدر�ت لدعم �ال�س���تغال �مل�س���تد�م للغاز �لطبيعى تي�سري�ً للتحول 
�لع���ادل للطاق���ة  ، موؤك���د�ً على تطل���ع م�رص �إلى جناح �لقم���ة �لعاملية 
للمن���اخ  COP 27 �لت���ى �س���تقوم با�ست�س���افتها خ���ال �لع���ام �حلالى 
بالنياب���ة ع���ن �لق���ارة �الأفريقية فى �لتو�س���ل حللول ومب���ادر�ت و�قعية 
ملو�جه���ة م�س���كلة �لتغ���ري �ملناخ���ى  .  و�أكد �مل���ا على �أهمي���ة جهود 
�ملنت���دى ف���ى تعزي���ز دور �لغ���از �لطبيع���ى لت�س���هيل �لتح���ول �لطاقى 
�لتدريج���ى من �أج���ل خف����س �النبعاثات  حي���ث يتوفر الأع�س���ائه نحو 
70% م���ن �الحتياطي���ات �ملوؤك���دة للغ���از عاملي���اً  ، و�أ�س���ار �إل���ى �أن م����رص 
�ست�ست�س���يف �الجتم���اع �لوز�رى للمنت���دى هذ� �لعام م���ن �أجل دعم 
�لتز�م �لدول �مل�سرتك باأهمية �لغاز �لطبيعى باعتباره �لوقود �ملنا�سب 

لتحقيق حتول طاقى و�قعى.
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عقد �ملهند�س طارق �مل���ا وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية لقاء�ت ثنائية 
على هام�س �ملنتدى مع فيليك�س با�سينثيا وزير خارجية جمهورية 
فنزويا ونيكوالى �س���وجلينوف وزي���ر �لطاقة �لرو�س���ى وحممد هامل 
�أم���ني ع���ام منت���دى �ل���دول �مل�س���درة للغ���از ، و�س���هد �جتم���اع �مل���ا 
وفيليك����س با�س���ينثيا وزي���ر �خلارجي���ة �لفنزويلى نقل ر�س���الة حتية 
و�س���كر م���ن �لرئي����س �لفنزويل���ى نيكوال�س م���ادورو للرئي����س �مل�رصى 
عبد�لفت���اح �ل�سي�س���ى ، و�أعرب وزي���ر �خلارجي���ة �لفنزويلى عن رغبة 
ب���اده فى تعزيز �لتع���اون مع �جلانب �مل�رصى فى جمال �لبرتول و�لغاز ، 
خا�سة فى ظل �لدور �الإقليمى �لذى تلعبه م�رص فى منطقة �ل�رصق 
�ملتو�س���ط ، و�أ�س���ار �إل���ى وجود فر�س لل����رصكات �مل�رصية لا�س���تثمار 
ف���ى باده ، و�أهمية �لتعاون �لفن���ى وتدريب �لكو�در ونقل �خلرب�ت بني 
�جلانب���ني حي���ث �أن �لدولت���ني لديهما خرب�ت كبرية ف���ى جمال �لبرتول 
و�لغ���از. ورح���ب �مل���ا باهتم���ام �جلان���ب �لفنزويل���ى بالتن�س���يق لهذ� 
�الجتم���اع، موؤك���د�ً ����رصورة �لعمل على تو�س���يع نط���اق �لتعاون بني 
�جلانب���ني ، حيث �أن قط���اع �لبرتول �مل�رصى لديه ����رصكات ذ�ت خرب�ت 
كبرية فى �أن�سطة �لبرتول و�لغاز تعمل فى �لعديد من �لدول �لعربية 
ومنطق���ة �ل����رصق �ملتو�س���ط وميكنه���ا تعزي���ز �أعمالها م���ع فنزويا ، 
م�س���ري�ً �إلى ��س���تمر�ر �لتو��سل بني �جلانبني ملناق�س���ة فر�س �لتعاون 

�لتى ميكن �لتو�فق عليها.
وخال �للقاء بني �ملا ونيكوالى �س����وجلينوف وزير �لطاقة �لرو�س����ى 
تن����اول �لوزي����ر�ن مذك����رة �لتفاه����م �لت����ى مت �لتو�فق عليها و�س����يتم 
توقيعها قريباً بني �جلانبني لتعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت فى جمال 

��س����تخد�م �لغاز �لطبيعى فى قطاع �لنقل كوقود للمحركات من 
خال �لتعاون �لعلمى و�لفنى وبناء �لقدر�ت ونقل �لتكنولوجيا.   

كم����ا بح����ث �جلانبان �لتع����اون فى جم����ال حتويل �ل�س����يار�ت للعمل 
بالغ����از �لطبيع����ى و�إمكاني����ة تب����ادل �خل����رب�ت ف����ى ه����ذ� �ملج����ال فى 
ظ����ل تو�س����ع م�����رص في����ه و�هتمام �جلان����ب �لرو�س����ى به ، كم����ا بحثا 
�إمكاني����ة زي����ادة �أعم����ال �ل�����رصكات �لرو�س����ية �لعامل����ة ف����ى قطاع 
�لبرتول �مل�رصى ف����ى ظل �النطاقة �لتى يحققها �لقطاع و�لفر�س 
�ال�س����تثمارية �ملتاحة. و�أكد �لوزير �لرو�سى على تقدمي �لدعم مل�رص 
ف����ى ��ست�س����افتها لقم����ة COP 27  ، كم����ا �أعرب ع����ن �هتمام باده 
مبنت����دى غاز �����رصق �ملتو�س����ط ورغبته ف����ى عقد �جتماع����ات الحقة 
لبحث م�س����تجد�ت �ملنتدى وكيفية �لتن�سيق للتعاون بني منتدى 
�لدول �مل�س����درة للغاز ومنتدى غاز �رصق �ملتو�س����ط ، و�أ�س����ار �لوزير�ن 
�إلى حر�س �لدولتني �لد�ئم على تعزيز �لتعاون �مل�س����رتك و�لعاقات 

�لتاريخية �ملمتدة بني �لبلدين.
و�س����هد �الجتم����اع م����ع حمم����د هام����ل �الأمني �لع����ام ملنت����دى �لدول 
�مل�س����درة للغاز بحث جماالت �لتحول للطاقة �لنظيفة وتخفيف 
�النبعاث����ات �مل�س����ببة للتغري�ت �ملناخي����ة و�أكد �لوزي����ر على �أهمية 
�لتن�س����يق بني �لدول �الأع�س����اء باملنتدى فى هذ� �ل�ساأن خا�سة فى 
ظ����ل ��ست�س����افة م�رص لقم����ة COP 27  خ����ال �لع����ام �حلالى وعلى 
�����رصورة �لتعاون للوق����وف على مبادر�ت ميكن طرحه����ا خال �أعمال 
قم����ة COP 27 . وق����دم �الأمني �لع����ام للمنتدى �لتهنئ����ة للوزير على 
جن����اح موؤمت����ر ومعر�����س �إيجب�����س، وعل����ى ��ست�س����افة م�����رص للقم����ة 
�لعاملي����ة للمناخ COP 27 ، و�قرتح �الأمني �لعام تن�س����يق ور�س عمل 
ب����ني �ل����دول �الأع�س����اء باملنتدى لبحث ومناق�س����ة �لتح�س����ري لقمة 
COP 27 وه����و ما رحب به و�أيده �لوزير مما �س����يمهد لتوحيد �ملو�قف 

بني �لدول �الأع�ساء فى هذ� �ل�ساأن.
 

وعلى جانب �آخر �سلم �ملهند�س طارق �ملا رئي�س �ملجل�س �لوز�رى ملنتدى �لدول �مل�سدرة للغاز �لطبيعى فى دورته �حلالية �أول ن�سخة من جو�ئز �ملنتدى 
تقدير�ً ملن �ساهمو� خال عقود متتالية فى دعم و�إد�رة م�رصوعات �لغاز �لطبيعى �إقليمياً ودولياً وهم �ملهند�س �سعد �لكعبى وزير �لدولة ل�سئون �لطاقة 
�لقطرى و�ل�سيد فيكتور زفوكوف ممثل �لرئي�س �لرو�سى للتعاون �لدولى و�لتى ت�سلمها عنه وزير �لطاقة �لرو�سى، و�ملهند�س عماد عبد�للطيف من م�رص 

و�أحد �لعاملني �ل�سابقني بقطاع �لبرتول �مل�رصى .

وزير �لبرتول خال ت�سليمه �جلائزة 
لوزير �لطاقة �لقطرى

خال ت�سليمه �جلائزة
 لوزير �لطاقة �لرو�سى

خال ت�سليمه �جلائزة
 للمهند�س عماد عبد �للطيف 
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ش��ارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى جلسة وزارية ضمن فعاليات املؤتمر الدوىل للتقنيات البرتولية 2022، 

وال��ذى اس��تضافته اململكة العربية الس��عودية خ��الل الفرتة من 21 – 23 فرباير 2022 ، الس��تعراض ومناقش��ة التقنيات والقضايا 

الرئيس��ية املتعلق��ة بقطاع الطاقة ، وعقدت الجلس��ة الوزارية تح��ت عنوان »دعم التعاف��ى العاملى من خالل الطاقة املس��تدامة« 

بمشاركة األمري عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى وسهيل املزروعى وزير الطاقة و البنية التحتية اإلم�اراتى والشيخ 

محم��د بن خليفة آل خليف��ة وزير النفط البحرينى والدكتور محم��د عبد اللطيف الفارس نائب رئي��س مجلس الوزراء الكويتى 

ووزير النفط والكهرباء واملياه والطاقة املتجددة الكويتى وإحسان عبد الجبار وزير النفط العراقى.

�أك���د �ملال خالل �جلل�س���ة �أن �لتحالف بني �أوبك و�أوب���ك + مفيد وناجح و�أن 
م�رص ت�س���ارك ب�س���فة مر�قب فى هذه �الجتماعات �مل�س���ركة و�لتى يتم 
�تخ���اذ قر�ر�ت و�تفاقات جمدية بها فى �إطار هذ� �لتعاون �مل�س���رك حيث 
جنح���ت هذه �ل�سيا�س���ات فى حتقيق �ال�س���تقر�ر فى �لطل���ب خالل �لفرة 
�ملا�سي���ة، موجهاً �ل�سكر و�لتقدي���ر لوزير �لطاقة �ل�سعودى على �لدعوة 
حل�س���ور هذ� �ملوؤمت���ر �لهام و�لذى ي�سل���ط �ل�سوء على �لتغ���ري�ت �لكبرية 
�لت���ى حدثت خالل �الأ�سهر �لقليلة �ملا�سي���ة و�ملبادرة �ل�سعودية �لهامة 

للطاقة �خل�رص�ء.
نتبنى خططًا لخفض 

االنبعاثات  واالستفادة منها

المهندس طارق المال
وزير البترول والثروة المعدنية :
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و�أ�س���اف �ملال �أن م����رص تتبنى مزيج �لطاقة �ملنا�س���ب �لذى ي�سمح بعبور 
�ملرحل���ة �النتقالي���ة حتى �لتحول �لطاقى �لكام���ل ، و�أنه مت بالفعل منذ 
عدة �سنو�ت و�سع ��سر�تيجية للطاقة حتى عام 2035 و�لتى تهدف �إلى 
�أن ت�س���ل ن�سب���ة �لطاقة �جلديدة و�ملتج���ددة فى مزيج �لطاق���ة �إلى %42 
بحلول عام 2035 ، م�سري�ً �إلى �أن م�رص بالفعل حالياً تعتمد على ن�سبة 
تبل���غ 20% للطاقة �ل�سم�سية وطاقة �لري���اح و�لطاقة �لكهرومائية فى 

مزيج �لطاقة و�أنه يجرى حالياً �إن�ساء حمطة للطاقة �لنووية. 
و�أ�س���ار �لوزي���ر �إلى �أهمي���ة �لهيدروكربونات خالل �لف���رة �حلالية ، موؤكد�ً 
�أن م����رص تبنت �لغاز �لطبيعى كوق���ود �نتقالى هام وتعمل على �لتو�سع 
ف���ى ��ستخد�ماته فى كاف���ة �الأن�سطة �ل�سناعية وف���ى متوين �ل�سيار�ت 
للعم���ل بالغ���از الطبيعى امل�صغ���وط وكذلك التو�صع ف���ى تو�صيل الغاز 
�لطبيع���ى للمنازل بدي���اًل الأ�سطو�ن���ات �لبوتاجاز به���دف ��ستغالل ميزة 
وف���رة مو�رد �لغ���از �لطبيعى ، م�سري�ً �إلى �أن قط���اع �لبرول �مل�رصى يعمل 
حالي���اً مع �رصكائ���ه �الأجانب لتبن���ى خطط وحل���ول متكاملة فى جمال 
�لطاقة وخف�ض �النبعاثات و�ال�ستفادة منها بالتو�زى مع ��ستمر�ر �إنتاج 

�لوقود �الأحفورى وباالأخ�ض �لغاز �لطبيعى.
وفيم���ا يخ����ض ��ست�ساف���ة م����رص للقمة �لعاملي���ة للمن���اخ COP 27 فى 
نوفمرب �لقادم ، �أو�سح �ملال �أن م�رص دولة تلتزم بكافة �التفاقيات �لدولية 
للحفاظ على �لبيئة وخا�سة �تفاقي���ة باري�ض للمناخ و�أن �ال�ستعد�د�ت 
له���ذه �لقمة ال تتم د�خل م�رص فقط و�إمنا مع �ل�رصكاء و�لدول �ل�سديقة 
به���دف تقدمي مناق�سات مثمرة و�مل�ساهمة بقوة فى حتويل كوكب �الأر�ض 
لكوكب نظيف منخف�ض �النبعاثات وحتقيق �حلياد �لكربونى وفى نف�ض 
�لوقت تعظيم ��ستغالل �ملو�رد �ملتاحة ، م�سري�ً �إلى �أهمية �ال�ستمر�ر فى 
تنمية �ملو�رد �لطبيعية و�الأحفورية و��ستغاللها ب�سكل �آمن باال�ستفادة 
من �لتكنولوجيات �ملتقدمة �لتى تعمل على خف�ض �النبعاثات ل�سمان 
حتقيق عو�ئد ت�سمن �ال�ستثمار فى �لطاقة �النتقالية خالل فرة �لتحول 
�لطاق���ى ، و�أك���د �أن �لتحول �لطاقى يحتاج ال�ستثم���ار�ت وتكنولوجيات 
حديث���ة ومتويل و�أن هذ� لن يتحقق دون ��ستغ���الل �ملو�رد �حلالية لي�ض فى 
م����رص فقط و�إمن���ا فى �لدول �الأفريقي���ة �أي�ساً ، و�أ�سار �إل���ى �أهمية �لتعاون 
م���ع �ل���دول �لت���ى ��ست�سافت قم���ة �ملناخ �سابق���اً وكذلك �الإم���ار�ت �لتى 
�ست�ست�سيف �لن�سخة �لتالية للقمة ملو��سلة �حلو�ر ليت�سح للجميع 

�أهمية هذ� �لتحول �لو�قعى فى �لطاقة.

�أك���د وزي���ر �لطاق���ة �ل�سع���ودى �الأمري عب���د �لعزيز ب���ن �سلم���ان �أن �لعامل 
الي�ستطي���ع �إنتاج كاف���ة �لطاقة �لت���ى يحتاجها من �لطاق���ات �جلديدة 
وحده���ا و�أن���ه البد من �لتو�زن فى �سوق �لطاقة و�أن هذ� ما يقوم به حتالف 
�أوب���ك + �لذى ي�سم 23 وزي���ر�ً يوؤمنون ب�سدة �أن �لتحالف ��ستطاع حتقيق 
�الأف�سل لنا والقت�سادياتن���ا ول�سعوبنا ولل�سناعة باأكملها ، م�سري�ً �إلى 

�أن �لتحالف مطلوب منه زيادة �الإمد�د�ت وفى نف�ض �لوقت يو�جه دعو�ت 
�س���د �ال�ستثم���ار فى �إنتاج �لب���رول و�لغاز وهى �لروؤية �لت���ى حتتاج الإعادة 
�لنظ���ر ملا لها م���ن تاأثري عاملى ، و�أك���د �أن بالده �ست�ستم���ر باال�ستثمار فى 
�لطاق���ة �لنظيفة وم�رصوع���ات �ال�ستد�مة، ف���ى ذ�ت �لوقت �لذى تتو�سع 
في���ه فى �الإنت���اج من �لرثوة �لبرولية ، ودعا دول �لع���امل لتطوير �لتقنيات 
�لالزم���ة بالتع���اون و�لتكات���ف للحد م���ن �النبعاث���ات وغ���از�ت �الحتبا�ض 
�حلر�رى فى كافة �لقطاعات الأن ذلك هو �لتكامل نحو مو�جهة �لتغري�ت 
�ملناخية ، م�سيفاً �أن �إر�دة �حلل �ل�سامل حتتاج �إلى ت�سامن �جلميع، كما 
ط���رح روؤية �ململكة ف���ى �لعمل على 3 ركائز للطاق���ة، تتمثل فى �سمان 
�أم���ن �لطاقة، و�ال�ستمر�ر فى تطوير �القت�ساد، ومو�جهة �لتغري �ملناخى، 
و�أنه���ا ملتزمة بخطة للو�س���ول �إلى �حلياد �ل�سف���رى النبعاثات �لكربون 
بحلول عام 2060، من خالل نهج �القت�ساد �لد�ئرى للكربون، ومبا يتو�فق 
م���ع خط���ط �لب���الد �لتنموي���ة، ومتك���ني تنوعه���ا �القت�س���ادى ، باالإ�سافة 

لتمكني �ل�سباب.

�أكد �ملهند�ض �سهيل �ملزروعى وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية باالإمار�ت 
�أن حتالف �أوبك+ قدم �مل�ساعدة للجميع ، وقال  » �أوبك + تنظر للعر�ض 
و�لطل���ب وهن���اك خط���ة للحف���اظ علي���ه فاأوب���ك+ لي����ض له���ا عالقة 
ب���اأى �س���ىء خارج ه���ذ� �الطار و�رتف���اع �الأ�سعار �لذى ن���ر�ه حالياً يعلم 
�جلمي���ع �أ�سبابه، و�أ�س���اف » خطتنا ناجحة ولي�س���ت هناك م�سكلة 
ف���ى �الإم���د�د�ت ولكن هن���اك عو�مالً �أخ���رى خارج �سيطرتن���ا توؤثر على 

�الأ�سو�ق«.
وفيم���ا يت�س���ل بتح���ول �لطاق���ة �أو�س���ح �أنه ف���ى ع���ام 2016 و�سعت 
�الإم���ار�ت ��سر�تيجي���ة لع���ام 2050 حي���ث كان �العتق���اد �أن �لتح���ول 
للطاقة �لنظيفة �سيكون مكلفاً جد�ً ولكن �ت�سح �أنه �أمر جيد وقد 
وف���ر لنا 191 مليار دوالر وذلك فق���ط بالتحول بن�سبة 50% �إلى �لطاقة 
�لنظيفة �سو�ء طاقة نووية �أو �سم�سية ، مما دعانا �إلى �لتفكري ب�سكل 
�إيجاب���ى حول �لتحول �لطاقى ملو�رد طاق���ة �أنظف ، فلدينا م�رصوعات 

فى حو�لى 40 دولة. 
 و�أ�ساف �أن �الإمار�ت لي�ست فقط دولة منتجة للبرول بل دولة منتجة 
للطاق���ة �جلدي���دة و�ملتج���ددة �لنظيف���ة و�أنه���ا توؤم���ن �أن �لهيدروجني 
�سيك���ون له �سوق جاذب وت�ستهدف �أن تكون العباً مهماً فيه بن�سبة 
ت�سل �إلى 25% من هذ� �ل�سوق و�أن �لبد�ية �ستكون بالهيدروجني �الأزرق 
و�سيتبعه �لهيدروجني �الأخ�رص حيث مت �إن�ساء �أول م�سنع للهيدروجني 
�الأخ�رص ونقوم حالي���اً بدر��سة ��ستخد�ماته ومنه���ا كوقود للنفاثات 
وو�سائ���ل �لنقل �لبحرى ف���ى �مل�ستقبل ،  موؤكد�ً ����رصورة �لعمل �أي�ساً 
عل���ى مو��سلة �ال�ستثمار فى �لوق���ود �الأحفورى و�إنتاج وقود منخف�ض 

�النبعاثات �لكربونية من دول �خلليج.

وزير الطاقة السعودى : 

العالم ال يمكنه االعتماد
على الطاقات الجديدة وحدها 

لتلبية احتياجاته

وزير الطاقة االماراتى : 

ضرورة مواصلة االستثمار فى 
الوقود األحفورى وإنتاج وقود 

منخفض االنبعاثات
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�أو�س���ح �لدكتور حممد عبد �للطي���ف �لفار�ض نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
ووزير �لنفط و�لكهرباء و�ملاء و�لطاقة �ملتجددة بالكويت �أن �تفاق �لتعاون 
�مل�س���رك ب���ني �أوبك و�أوب���ك+ �أثبت خ���الل �لعامني �ملا�سيني �أن���ه �ال�سلوب 
�المث���ل لتحقيق �لتو�فق ف���ى ظل ما متر به �سناعة �لب���رول ، م�سري�ً �إلى 
�أن �الآلي���ات �لت���ى مت و�سعها فى �تفاق���ات �أوبك و�أوب���ك+ �أو�سحت للعامل 
مدى جناحها و�أنها ح�سا�سة جد�ً لرد فعل �الأ�سو�ق ، حيث ن�سمن وجود 
�آلية حتدد بو�سوح كيفية �لتعامل مع �الأ�سو�ق �سهرياً ،  و�أ�ساف ن�سعى 
ل�سم���ان ��ستد�مة حتقيق �لتو�زن بني �لعر�ض و�لطلب وتوفري ما يحتاجه 

�القت�ساد و�حر�م �تفاق �أوبك و�أوبك +.
وفيما يت�سل بالتحول �لطاق���ى �أكد �أن ��سر�تيجية �لكويت تتو�فق مع 
�ملنطق���ة فى �لركيز عل���ى خف�ض  �نبعاث���ات �لكرب���ون وتطبيق تقنيات 
التق���اط الكربون وحتقيق اأق���ل انبعاثات كربونية حي���ث تهدف لالنتقال 
ب�سال�س���ة م���ن �لهيدروكربون���ات  ف���ى ع���ام 2035 ، و�أن �خلط���ة �ستتي���ح 
ا�صتخ���دام عدة طرق للتق���اط الكرب���ون وا�صتخ���دام الهيدروجني الأزرق 
و�الأخ����رص ، م�س���ري�ً �إل���ى وج���ود �لعدي���د م���ن �مل�رصوع���ات �لتجريبية لدى 
�لكوي���ت، كم���ا تتبنى  �لكوي���ت ��سر�تيجية �إعادة تدوي���ر �لهيدروكربون 
وتعم���ل عل���ى تطويره���ا  ، معرب���اً ع���ن �أمل���ه ف���ى �أن حتق���ق قمت���ى �ملناخ 
�ملقبلت���ني فى م�رص و�الم���ار�ت جناحاً فى تطوي���ر ��سر�تيجية �إعادة تدوير 
�لهيدروكرب���ون ، كما �سدد عل���ى �أن تطوير �لتكنولوجي���ات �ملنا�سبة هو 
�أحد �لعو�مل �الأ�سا�سية لتحقيق حتول �لطاقة بنجاح ، مطالباً بتوجيه 
�الهتمام لال�ستثمار فى �لتكنولوجيا �سو�ء فى �سناعة �لبرول و�لغاز �أو 

�لطاقة �ملتجددة �سعياً للنجاح .

�أو�س���ح وزير �لنف���ط �لعر�قى �إح�س���ان عبد �جلبار �أنه م���ن �أجل م�سلحة 
�أ�س���و�ق �لطاق���ة باأكملها ، يجب �أن تظل �أوب���ك + ملتزمة باالتفاق �حلالى 
�مل�ستمر و�مل�ست���د�م و�أن ��سر�تيجية بالده للتح���ول �لطاقى لعام 2030 
تعتم���د عل���ى وق���ف �لعمل بكل حمط���ات تولي���د �لكهرباء �لت���ى تعمل 
بالوق���ود �لهيدروكربون���ى و�إ�ساف���ة م�س���ادر طاق���ة نظيف���ة وق���د مت عقد 
�تفاقي���ات م���ع عدة ����رصكات به���ذ� �خل�سو����ض ، و�أ�ساف �أن �لع���ر�ق و�سل 

�إل���ى 40 ملي���ون ن�سمة ون�سب���ة منو 1ر3% و5% من���و�ً �سنوياً ف���ى ��ستهالك 
�لطاق���ة ، ولديه تعاون مع �رصكات عاملية مث���ل توتال وبى بى فى �لطاقة  
�ل�سم�سي���ة و�أن �لتط���ور �ل���ذى ي�سه���ده �لع���ر�ق يعط���ى ر�سال���ة جي���دة 
و�أن���ه ميك���ن �أن ي�سي���ف �سيئاً فى ه���ذ� �ملج���ال، و�أن �لروؤي���ة �ملتو�زنة �لتى 
يطرحه���ا حتالف �أوبك + حتقق �أهد�ف �لتغ���ري �ملناخى و�الأهد�ف �لتجارية 
و�القت�سادي���ة لل���دول ، و�أنه ل�سال���ح �سوق �لطاقة يتعني عل���ى �أوبك + �أن 
تو��س���ل �حلف���اظ على �التفاقات �حلالية ، الفت���اً �أن �أى تغري در�ماتيكى قد 
ي����رص باالأ�سو�ق ويجب �ال�ستمر�ر فى �حلفاظ على ��ستقر�ر �ل�سوق وعلى 

م�ستوى �لعر�ض و�لطلب ل�سالح �مل�ستهلكني و�ملنتجني .

�أك���د وزي���ر �لنف���ط �لبحرينى �ل�سيخ حمم���د بن خليف���ة �آل خليفة على 
�أهمي���ة �ملوؤمتر خا�سة بعد توق���ف ملدة عامني حي���ث �أن �لن�سخة �الأخرية 
عقدت فى عام 2020 و�سهدت عقد �جتماع هام فى تاريخ �لدبلوما�سية 
�لنفطي���ة ف���ى بد�ي���ة �لتحدي���ات �لت���ى �سهدته���ا �ل�سناعة ف���ى �لفرة 
�لتالي���ة، م�س���ري�ً �إل���ى �أن �لبحرين تعد دول���ة �سغرية وتتعام���ل مع �لتغري 
�ملناخى ب�سكل خمتلف حيث تتعاون مع �سندوق �لتغري �ملناخى للطاقة 
�لنظيف���ة  فى �إط���ار �تفاقي���ة �الأمم �ملتحدة للتغري �ملناخ���ى و�أن �حلكومة 
�لبحريني���ة مدرك���ة متام���اً الأهد�فه���ا وتهدف لتحقي���ق �سف���ر �نبعاثات 
وتولي���د �لكهرباء من �لطاق���ات �جلديدة و�ملتجددة ، و�أك���د �أهمية حتقيق 
قيم���ة م�سافة من ثانى �أك�سيد �لكرب���ون لت�سبح جمدية �قت�سادياً و�أن 
�لتكنولوجي���ا �حلديثة ف���ى جمال  �لهيدروجني لي�س���ت جاهزة حتى �الآن 
واأن املنطق���ة غنية بالهيدروكربونات وت�صمح بتكثيف ن�صاط ا�صتغالل 

�لكربون فى ��ستخر�ج �لبرول وبالتالى خف�ض �النبعاثات.

جدي��ر بالذك��ر اأن امل�ؤمتر الدول��ى لتقنية البرتول ه� م�ؤمت��ر ومعر�ض دولى 
�س��ن�ى للبرتول والغاز، يناق�ض التقنيات والق�سايا الرئي�سية التى تهم 
املخت�سني بقطاع الطاقة و�سارك ف��ى ن�سخة العام احلالى م�سئ�ل�ن 
وخ��راء م��ن 70 دولة ، واأكرث م��ن 300 �رشكة عاملية ، وعق��د 107 جل�سة 

فنية تقدم فيها اأكرث من 800 ورقة بحثية.

وزير النفط الكويتى : 

اتفاق أوبك + أثبت أنه 
األسلوب األمثل لتحقيق 

التوافق

وزير النفط العراقى : 

 الرؤية المتوازنة لتحالف 
أوبك + تحقق أهداف 

التغير المناخى واألهداف 
االقتصادية للدول

وزير النفط البحرينى : 

 تكنولوجيات الهيدروجين 
ليست جاهزة بعد
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واأكد املال اأن املحط�ت االأربع ت�أتى �س���من اخلطة اال�س���راتيجية للتو�سع 
وزي�دة انت�س����ر حمط�ت متوين ال�س���ي�رات ب�لغ�ز الطبيعى على م�س���توى 
حم�فظ�ت اجلمهورية والطرق واملح�ور ال�رسيعة والتو�س���ع العمرانى فى 
امل���دن اجلديدة، فى ظ���ل املب�درة الرئ��س���ية لتعظيم االعتم����د على الغ�ز 
الطبيع���ى والزخم القوى الذى اأواله دعم الرئي�س عبدالفت�ح ال�سي�س���ى 
لن�ض���اط حتويل ال�ض���يارات للعمل بالغ���از الطبيعى كوقود وم�ض���اعفة 
حمط����ت التموي���ن، م�س���راً اإلى اأن خطة االنت�س����ر  ت�س���ر بخطى جيدة 
حمققة م�س���تهدف�ته� �سواء فى م�س����عفة عدد املحط�ت اأو زي�دة عدد 
ال�س���ي�رات امل�س���تفيدة من تلك اخلدمة احل�س����رية وم���� حتققه من مردود 

اقت�س�دى وبيئى .
واأ�س�ف املال اأن خطة زي�دة االعتم�د على الغ�ز الطبيعى كوقود فى م�رس 
من خالل امل�رشوع القومى لتو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة 
كرمية وم����رشوع حتويل ال�ضيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ومبادرة 
اإح���الل ال�ضيارات والتو�ض���ع فى خدمة القطاع ال�ضناع���ى تاأتى مواكبة 
اللتزاماته���ا باتفاقيات تغري املناخ وا�ضت�ضافتها القمة العاملية للمناخ 

cop27 املقرر ا�ضت�ضافتها فى مدينة �رشم ال�ضيخ نوفمرب املقبل. 
واأو�س���ح املهند����س ح�س�ن���ن حمم���د رئي�س �رسك���ة ك�رج�����س اأن حمطة 

        محطات جديدة 
للتموين بالغاز فى 
اإلدارية  العاصمة 
ومدين��ة الش��روق

افتت��ح املهن��دس طارق امل��ا وزير الب��رول والث��روة املعدني��ة فى 5 فرباي��ر 2022 ، 

محطة تموين الس��يارات بالغاز الطبيعى كارج��اس / وطنية الجديدة بمدينة 

الش��روق، كما تفقد الوزير املحط��ات الثاث الجديدة لتموين الس��يارات بالغاز 

الطبيع��ى بالعاصمة اإلدارية  الجديدة الجارى اإلس��راع باالنتهاء منها بالتعاون 

بني شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البرول .



التموي���ن اجلدي���دة » كارجا����س / وطني���ة - ال����رشوق » الت���ى مت افتتاحها 
مقامة على اأحدث طراز وميكنها �ضخ  12 األف مرت مكعب يومياً متكنها 
من خدمة  800 �ضيارة يومياً، فيما اأ�ضاف اأن حمطة كارجا�س/ وطنية-4 
العا�ضم���ة اجلديدة، ميكنها �ضخ 14 األف مرت مكعب وخدمة 900 �سي�رة 

يومي�ً.
واأو�س���ح املهند�س عبد الفت���اح فرحات رئي�س �رسك���ة غ�زتك اأن حمطتى 
متوي���ن ال�ضي���ارات بالغ���از الطبيع���ى التابع���ة له���ا بالعا�ضم���ة اجلدي���دة 
والت���ى مت اإقامتهما داخ���ل حمطات �رشكة وطنية للب���رتول وهى حمطات 
)العا�ضم���ة 1 – العا�ضم���ة 8( تبلغ ق���درة ت�سغيل كل حمط���ة 750 م3/
�س�ع���ة للمحطة الواحدة بط�ق���ة متوين 1000 �سي����رة يومي�ً من خالل 4 
نق���اط �ضحن معلقة م���ع اإمكانية زيادتها وم�ضاعفته���ا طبقاً ملعدالت 

التموين الفعلية .
وتتميز هذه املحطات با�ضتخدام ال�ضكل املتطور ملوزعات الغاز املعلقة 
ف���ى حمط���ات ال�ضح���ن به���دف توف���ري م�ضاح���ة ف���ى منطق���ة التموين، 
وزي���ادة معدالت االأم���ان االأمر الذى م���ن �ضاأنه االإ�ضهام ف���ى تطوير البنية 

االأ�س��سية لت�سهي���الت التموين ب�لغ�ز الطبيعى ودعم انت�س�ر حمط�ت 
التموين ب�لغ�ز الطبيعى.

عق���د املهند����س طارق امل���ال وزير الب���رتول وال���روة املعدني���ة اأول اجتماع 
ل�رسك�ت متوين وخدمة ال�سي�رات الع�ملة ب�لغ�ز الطبيعى كوقود مبقر 
ال���وزارة باحل���ى احلكومى بالعا�ضم���ة االإدارية اجلديدة ، تن���اول خالله ما 
حتقق فى برن�مج الوزارة لتعظيم االعتم�د على الغ�ز الطبيعى كوقود 

لل�ضيارات والتى تقدم خدمة ح�ضارية ومميزة للمواطنني .
واأو�ض���ح امل���ال اأن عق���د االجتماع االأول مبق���ر الوزارة بالعا�ضم���ة االإدارية 
اجلدي���دة ياأت���ى تنفي���ذاً لتوجه���ات الرئي����س عب���د الفت���اح ال�ضي�ض���ى 
ف���ى االنتق���ال التدريج���ى للعا�ضمة الت���ى تعك�س ال�ض���كل احل�ضارى 
للجمهوري���ة اجلدي���دة لتبن���ى دولة متكامل���ة تتميز باحلداث���ة والتطور 
والتح���ول الرقم���ى ف���ى ك�ف���ة قط�ع�ته���� عل���ى م�ست���وى اجلمهورية ، 

تنفيذاً لروؤية التنمية امل�ضتدامة »م�رش 2030«.
ومت خ���الل االجتم���اع ا�ضتعرا����س موق���ف املحط���ات اجلدي���دة املتبق���ى 
تنفيذه���ا �ضم���ن خط���ة 1000 حمط���ة واالإ����رشاع بتنفيذه���ا ، واأو�ضح 
امل���ال اأن خط���ة االنت�س����ر حققت حت���ى االآن حوال���ى 600 حمطة منها ، 
واأن���ه ج�رى االنته�ء م���ن حوالى 250 حمطة ح�لي����ً، ب�الإ�س�فة اإلى 150 
ج���ارى ا�ضتكمال ت�رشيحاتها، وف���ى هذا ال�ضدد اأكد امل���ال على اأهمية 
التن�ضي���ق م���ع املحافظني و����رشكات تو�ضي���ل املرافق  لتل���ك املحطات 

�ضواء الكهرباء اأو الغاز ل�رشعة و�ضعها على اخلدمة اأمام اجلمهور .
ووج���ه امل���ال باالإ����رشاع فى االنته���اء من اإن�ض���اء مراكز حتوي���ل ال�ضيارات 
وفق���اً للربامج الزمنية املح���ددة لتلبية احتياج���ات املواطنني الراغبني 
فى حتويل �سي�راته���م للعمل ب�لغ�ز والتى زادت اأعداد امل�ستفيدين به� 

لت�سل اإلى 500 األف �ضيارة حتى االآن.
ه���ذا وقد اطلع الوزي���ر على اأعمال تو�ضيل الغ���از الطبيعى بالعا�ضمة 
االإداري���ة اجلدي���دة ، حيث اأ�س����ر املهند�س وائ���ل جويد رئي����س �رسكة غ�ز 
م�رش  اإلى قيامها بتو�ضيل الغاز الطبيعى ملعظم املناطق بالعا�ضمة 
االإداري���ة ، واأن نط����ق االأعم�ل ي�سمل اإن�س�ء حمط���ة تخفي�س ال�سغط 
والقي��س واإ�س�فة الرائحة الرئي�سية وغرف تخفي�س ال�سغط الفرعية 
وعدده���� 40 غرف���ة و�ضب���كات ال�ضل���ب باأط���وال 130 كيلو م���ر وكذلك 
�ضب���كات ال�ضغ���ط املتو�ض���ط و�ضب���كات البول���ى اإيثيل���ني منخف����س 
ال�ضغ���ط باأط���وال و�ضل���ت حت���ى االآن اإل���ى 550 كيلوم���ر والركيب����ت 
اخلارجية للمبانى والوح���دات ال�ضكنية، احلى الدبلوما�ضى ، ومنطقة 
امل�ضتثمري���ن، ومنطقة GOV2 واالأبراج ال�ضينية ، واملنطقة الرئا�ضية، 
فيم���ا تق���وم ال�رشك���ة احلديث���ة للغ���از الطبيع���ى بتو�ضي���ل ال�ضبك���ة 

الداخلية اإلى احلى احلكومى.

أول اجتماع  بالم�قر الجديد 
لوزارة البترول والثروة 

المعدنية بالحى الحكومى 
بالعاصمة اإلدارية
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إطالق االستراتيجية الُقطرية للتعاون اإلنمائى بين مصر والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية

الغاز الطبيعى نقطة انطالق نحو تحول الطاقة وخفض االنبعاثات   
وخالل كلمته ، اأكد املال اأن الدولة امل�رصية اأولت اهتماماً كبرياً بالتحول للطاقة 
النظيفة والقت�س���اد الأخ�رص ، مو�س���حاً اأن  تنفيذ برامج التو�س���ع  با�ستخدام 
الغ���از الطبيع���ى كوقود نظي���ف كان نقطة انط���الق مهمة نحو حت���ول الطاقة 
وخف����ض النبعاث���ات حي���ث يزيد ا�س���تهالك الغ���از الطبيعى فى م�رص ب�س���كل 
م�س���طرد  لي�سل اإلى اأكرث من ٦٥٪ من ا�ستهالكها  من الهيدروكربون اأو الوقود 

التقليدى. 
واأو�س���ح امل���ال اأن اجلهود املبذولة ت�س���منت مبادرات التو�س���ع با�س���تخدام الغاز 
الطبيعى امل�س���غوط كوقود للمركبات وو�س���ائل النقل  والذى ت�ستخدمه ٤٢٠ 
األف �س���يارة حتى الآن اإلى جانب التو�س���ع فى اإن�س���اء حمطات متوين ال�سيارات 
بالغاز الطبيعى والتى و�سلت اإلى اأكرث من ٦٠٠ حمطة على م�ستوى اجلمهورية 
فى غ�س���ون فرتة ق�س���رية لت�سجيع املواطنني والتي�س���ري عليهم، كما ت�ستفيد 
اأك���رث م���ن ١3 مليون وحدة �س���كنية بالغ���از الطبيعى ويتم زيادة ه���ذا العدد عرب 
تو�س���يل الغ���از اإلى ملي���ون و ٢٠٠ األف وحدة جديدة �س���نوياً، لفت���اً اإلى اأن م�رص 
اأطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز �رصق املتو�س���ط مبادرتني لإزالة الكربون من 

الغاز وا�ستخدام الغاز امل�سال كوقود لل�سفن. 
واأ�س���اف اأن تلك اجلهود ت�س���منت اإل���ى جانب ذلك  تنفيذ م�رصوعات لتح�س���ني 
كف���اءة الطاق���ة بل���غ عددها نح���و ٩٠ م�رصوعاً �س���اهمت فى تخفي����ض اأكرث من 

٥٠٠ األف طن من ثانى اأك�س���يد الكربون �س���نوياً، م�س���يفاً اأن قطاع البرتول نفذ 
١3 م�رصوعاً ل�س���تخدام غازات ال�س���علة فى املن�س���اآت البرتولية اأدت لتخفي�ض 
٩٠٠ األف طن �س���نوياً من انبعاثات ثانى اأك�س���يد الكربون فى اإطار مبادرة البنك 

الدولى فى هذا املجال والتى ت�سارك فيها م�رص. 
واأ�س���ار اإلى اأن م�رص ت�سع ن�سب عينيها لعب دور حمورى فى اإنتاج الهيدروجني 
كوقود نظيف وت�سديره لالأ�سواق العاملية والأوروبية للو�سول للحياد الكربونى 
ملا لها من فر�ض تناف�سية كبرية فى ظل وجود املوقع ال�سرتاتيجى وتوافر البنية 

الأ�سا�سية وم�سادر الغاز الطبيعى والطاقة املتجددة.
واختت���م املال بالتاأكيد عل���ى اأهمية اجلهود احلالية لكافة ال���وزارات فى اللجنة 
الوطني���ة للهيدروجني ، واأن الوزارة تتطلع اإل���ى تعزيز التعاون مع كافة الأطراف 
حملي���اً ودولي���اً لدعم جه���ود م����رص والع���امل لتحقيق اأه���داف اتفاقي���ة باري�ض 
للمناخ ، كما اأعرب عن تطلعه للتعاون املثمر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار 
والتنمية  من خالل مذكرة التفاهم املوقعة  من اأجل الو�سول ملخرجات مهمة 

قبل قمة املناخ Cop 27 التى ت�ست�سيفها م�رص.

توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الهيدروجين
على هام�ض الحتفال �س���هد ال�س���فري �سامح �س���كرى وزير اخلارجية  واملهند�ض 
ط���ارق امل���ال وزير البرتول وال���رثوة املعدنية والدكتور حممد �س���اكر وزي���ر الكهرباء 
والطاق���ة املتجددة والدكتورة رانيا امل�س���اط وزيرة التع���اون الدولى التوقيع على 
مذك���رة تفاهم بني وزارتى البرتول والرثوة املعدني���ة والكهرباء والطاقة املتجددة 
م���ع البنك الأوروب���ى لإعادة الإعم���ار والتنمية لتقييم اقت�س���اديات الهيدروجني 
منخف����ض الكرب���ون فى م����رص، واأكد امل���ال اأن توقيع هذه املذك���رة خطوة حيوية 
نح���و ال�س���تفادة  من فر�ض الهيدروجني فى م�رص  والت���ى تتطلب تعاوناً مكثفاً 

ودرا�سات بال�ستعانة بكربيات املوؤ�س�سات الدولية.
وق���ع املذكرة املهند�ض ع���الء حجر وكيل وزارة البرتول للمكت���ب الفنى والدكتور 
اأحمد مهينة وكيل اأول وزارة الكهرباء للتخطيط مع ال�س���يد مارك بومان نائب 

رئي�ض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية .

ش��ارك املهن��دس ط��ارق امل��ا وزي��ر الب��رول والث��روة املعدني��ة ف��ى 
الخام��س م��ن م��ارس 2022 ف��ى االحتفال بإط��اق االس��راتيجية 
الُقطري��ة للتعاون اإلنمائى بني مصر والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار 
والتنمي��ة بحض��ور وزراء الخارجي��ة والتع��اون ال��دوىل والكهرب��اء 
والطاق��ة املتج��ددة والنق��ل والبيئة والصناع��ة والس��ياحة واآلثار 
وع��دد م��ن أعضاء مجلس��ى النواب والش��يوخ ورؤس��اء الش��ركات 

املحلية والعاملية .



عقد املهند�ض طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية والدكتور حممد �ساكر 
وزي���ر الكهرب���اء والطاق���ة املتجددة ف���ى الثالث م���ن فرباي���ر ٢٠٢٢ ، اجتماعاً 
م�سرتكاً �سم م�سئولى قطاعى البرتول والكهرباء ، حيث مت خالل الجتماع 
بح���ث تاأمني احتياجات حمطات توليد الكهرباء على م�س���توى اجلمهورية 
من الغاز الطبيعى والوقود ال�س���ائل خالل الفرتة القادمة ل�سمان ا�ستدامة 

حالة ال�ستقرار التى ي�سهدها قطاع الطاقة فى م�رص .
وخ���الل الجتم���اع مت ا�س���تعرا�ض التطورات التى ت�س���هدها اأ�س���واق الطاقة 
العاملية وال�س���رتاتيجية اخلا�س���ة بالتو�سع فى ا�س���تخدام الطاقة اجلديدة 
واملتجددة فى �س���وء ه���ذه املتغريات والهتم���ام العاملى املتزايد ل�س���تخدام 
الطاق���ة النظيف���ة التى حتد م���ن النبعاث���ات الكربونية الناجت���ة من الوقود 

الأحفورى .

واأو�س���ح الوزي���ران اأن هناك تن�س���يقاً كامالً بني الوزارتني فيم���ا يتعلق بزيادة 
مك���ون الطاق���ة املتج���ددة كطاقة ال�س���م�ض والرياح فى مزي���ج الطاقة فى 
�س���وء ا�س���رتاتيجية الطاقة املتكاملة وامل�س���تدامة التى مت و�س���عها حتى 
ع���ام ٢٠3٥ ، والت���ى تعتمد على عدة حم���اور من اأهمها ال�س���تخدام الأمثل 
مل�س���ادر الطاق���ة املتاح���ة وتنوي���ع م�س���ادر اإنت���اج الطاق���ة الكهربائية مع 
تعظيم ال�س���تفادة من م�سادر الطاقات املتجددة وتر�سيد الطاقة وحت�سني 
كفاءتها، واتفق الوزيران على حتديث هذه ال�س���رتاتيجية با�ستمرار لتواكب 
املتغ���ريات الت���ى ت�س���هدها اأ�س���واق الطاق���ة عاملي���اً وحملي���اً ، والعمل على 
زي���ادة العتماد على الطاقة املتجددة فى تولي���د الكهرباء كبديل عن الغاز 
الطبيعى ، مما ي�سهم فى ال�ستغالل القت�سادى الأمثل ملوارد م�رص ، خا�سة 

الغاز الطبيعى .

توفيـر احتياجـات محطـات
توليد الكهرباء من الغاز

 الطبيعى والوقود

ا�س���تقبل وزير البرتول والرثوة املعدنية فى الثالث من مار�ض ٢٠٢٢ ، وفداً 
م���ن �رصكة اإين���ى الإيطالية �س���م جويدو برو�س���كو الرئي����ض التنفيذى 
للعملي���ات بقطاع امل���وارد الطبيعية واأنتونيو بان���زا الرئي�ض التنفيذى 
لل�رصكة ل�سمال اأفريقيا وكري�ستيان �سينيوريتو نائب رئي�ض العمليات 
للموارد الطبيعية حيث مت بحث اأن�س���طة ال�رصكة الإيطالية فى م�رص 
وامل�رصوعات احلالية وامل�س���تقبلية وبرامج �س���خ ال�ستثمارات فى اإطار 

اخلطة املو�سوعة لزيادة م�ستويات الإنتاج من احلقول احلالية.
و�س���هد اللق���اء ا�س���تعرا�ض خط���ط تنمية عدد م���ن احلق���ول والربامج 
الزمني���ة لو�س���عها عل���ى خريط���ة الإنت���اج وكذلك ا�س���تعرا�ض موقف 
مناطق المتياز اجلديدة التى فازت بها اإينى فى املزايدة العاملية الرقمية 
الأول���ى والت���ى كان ق���د مت طرحها من خ���الل بوابة م�رص لال�ستك�س���اف 

والإنتاج ، وتطرق اللقاء اأي�س���اً اإلى بحث ا�ستعدادات اإينى حالياً ل�سخ 
ا�ستثمارات جديدة فى مناطق خليج ال�سوي�ض ودلتا النيل وفقاً لتفاق 
اللتزام املوقع فى �س���هر دي�سمرب املا�س���ى للبحث عن البرتول وتنميته 

وا�ستغالله.
ومن جانبه اأ�س���اد برو�سكو بالتعاون وال�رصاكة املثمرة بني اإينى وقطاع 
البرتول امل�رصى ، موؤكداً اأن اإينى تعترب م�رص وجهة مهمة ل�ستثماراتها 
ف���ى �س���مال اأفريقي���ا والبح���ر املتو�س���ط واأن هن���اك رغب���ة متبادلة من 
اجلانبني فى ا�س���تمرار تعزيز التعاون وال�رصاكة خالل ال�سنوات املقبلة 
وموا�سلة حتقيق ق�س����ض جناح جديدة ا�ستكمالً ملا حتقق من جناحات 
م�س���هودة فى م�س���رية التعاون بني قطاع البرتول واإينى خالل ال�سنوات 

املا�سية.

استعراض أنشطة شركة إينى اإليطالية وخططها االستثمارية المستهدفة لزيادة اإلنتاج
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تعاون مشترك مع البنك األوروبى إلعادة اإلعمار 

فى مجال خفض االنبعاثات والطاقة النظيفة

ا�س���تقبل املهند�ض طارق املال فى الأول من مار�ض ٢٠٢٢ ال�س���يد مارك بومان 
نائ���ب رئي����ض البنك الأوروب���ى لإعادة الإعمار والتنمية ل�س���ئون ال�سيا�س���ات 
وال����رصاكات والوف���د املراف���ق ل���ه  ، حي���ث مت بحث �س���بل تعزيز التع���اون بني 

اجلانب���ني فى جمالت خف����ض النبعاثات والطاقة النظيفة، بالإ�س���افة اإلى 
ا�ستعرا�ض ال�س���تعدادات اجلارية ل�ست�سافة م�رص للقمة العاملية للمناخ 

.COP27
وخالل اللقاء مت ا�س���تعرا�ض عدد م���ن امل�رصوعات التى ينفذها قطاع البرتول 

فى جمال خف�ض النبعاثات والطاقة النظيفة.
ومت التف���اق خ���الل اللق���اء على ت�س���كيل فريق عمل م�س���رتك ب���ني اجلانبني 
لتحدي���د م�رصوعات للطاقة النظيف���ة وخف�ض النبعاث���ات والإعداد ملبادرة 
فى �سوء الدرا�س���ات اخلا�سة بامل�سار منخف�ض الكربون يتم اإطالقها خالل 



�لبرتول - مار�س  - �أبريل 2022 - 3٩

عق���د املهند����ض طارق املال اجتماعاً ف���ى الثانى ع�رص من مار�ض ٢٠٢٢ ، �س���م 
الرئي����ض التنفيذى لهيئة البرتول وعدد من نوابه ورئي�ض ال�رصكة القاب�س���ة 
للغازات الطبيعية وعدد من نوابه ورئي�ض القاب�سة للبرتوكيماويات ومعاون 
الوزي���ر  للنق���ل والتوزيع، ورئي����ض الإدارة املركزي���ة ملكتب وزير الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة ، لبح���ث تداعي���ات اأزم���ة رو�س���يا واأوكراني���ا على �س���ناعة البرتول 
والغ���از امل�رصية، وبحث ال�س���يناريوهات املطروحة واآلي���ات العمل التى ميكن 
تنفيذها خالل الفرتة املقبلة لتقليل حدة الآثار ال�س���لبية الناجمة عن تلك 
الأزمة الراهنة، خا�سة واأن م�رص ت�ستورد من اخلارج كميات من البرتول اخلام 
واملنتجات البرتولية ل�ستكمال احتياجات ال�سوق املحلى وقطاعات الدولة 
القت�س���ادية املختلفة من تل���ك املنتجات وللحفاظ على حالة ال�س���تقرار 

التى ي�سهدها ال�سوق املحلى للمنتجات البرتولية والغاز الطبيعى .
وخ���الل الجتماع اأو�س���ح امل���ال اأن هناك حتديات فر�س���تها الأزمة الرو�س���ية 
الأوكرانية على اقت�س���اديات الكثري من دول العامل مبا فيها م�رص، وانعك�ض 
تاأثريها على كافة القطاعات القت�س���ادية احليوية فى خمتلف دول العامل، 
خا�س���ة اأ�س���واق الب���رتول والغاز العاملي���ة ، والتى �س���هدت تقلبات �س���عرية 
بوت���رية �رصيعة ، وارتفعت ارتفاعاً كبرياً كاد اأن ي�س���ل اإلى ال�س���عف مقارنة 
بالأ�س���عار قبيل بدء الأزم���ة ، الأمر الذى يتطلب و�س���ع خطط عمل جديدة 
ته���دف فى املقام الأول اإلى ا�س���تدامة تاأمني احتياجات ال�س���وق املحلى من 

املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى ، وذلك من خالل تكثيف اأعمال البحث 
وال�ستك�ساف ، و�رصعة تنمية الكت�سافات  اجلديدة وو�سعها على الإنتاج 
لزي���ادة اإنتاج م�رص من الب���رتول والغاز، والعمل على زي���ادة القدرة الإنتاجية 
مل�س���افى التكري���ر امل�رصي���ة لزي���ادة الإنتاج املحل���ى من املنتج���ات البرتولية 
عالية اجلودة ورفع كفاءة الت�سغيل وتقليل كميات ال�سترياد من اخلارج  .   
واأ�سار املال اإلى اأن حتقيق م�رص الكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وحتويلها 
من دولة م�س���توردة اإلى دولة م�س���درة  ميثل اإ�سافة قوية لالقت�ساد امل�رصى 
خا�س���ة مع ارتفاع اأ�سعار الغاز امل�س���ال عاملياً ، وفى هذا ال�سدد، وجه املال 
باأهمية ا�ستغالل كل الفر�ض املتاحة لزيادة اإنتاج م�رص من الغاز من خالل 
تكثي���ف اأعم���ال البح���ث وال�ستك�س���اف ، وكذلك ال�س���تفادة م���ن البنية 
الأ�سا�س���ية واملوان���ئ البرتولية الت���ى مت تطويرها وحمطات الإ�س���الة باإدكو 
ودمي���اط الت���ى متتلكها م�رص فى ظل الطلب املتزاي���د على الغاز الطبيعى 
وبحث الدول امل�ستهلكة فى كافة اأنحاء العامل عن بدائل متنوعة لتاأمني 

الإمدادات من الغاز الطبيعى.
وفى نهاية الجتماع طالب املال ب�رصورة املراجعة امل�ستمرة خلطط العمل 
فى ظل تلك الأحداث التى ي�س���هدها العامل وتاأثريها الوا�سح على اأ�سواق 
الب���رتول العاملية، والعمل على تقليل النفقات وتر�س���يد ال�س���تهالك ورفع 

الكفاءة الإنتاجية.

تراأ����ض وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدنية فى التا�س���ع ع�رص من فرباي���ر ٢٠٢٢ اجتماع 
اللجن���ة العلي���ا للم�رصوع���ات البرتولي���ة ل�س���تعرا�ض موق���ف تق���دم الأعم���ال 
الهند�س���ية والإن�س���ائية لعدد من م�رصوعات التكري���ر والبرتوكيماويات اجلديدة 
اجل���ارى تنفيذها ، والتى �س���ملت م�رصوع اإنتاج الألواح اخل�س���بية م���ن ق�ض الأرز 
ب�رصك���ة تكنولوجيا الأخ�س���اب باإدكو مبحافظة البحرية ، وال���ذى يعد الأول من 
نوعه فى م�رص واأفريقيا وال�رصق الأو�سط والثانى على م�ستوى العامل ، وم�رصوع 
اإن�س���اء جممع اإنتاج ال�سوالر ب�رصكة اأ�س���يوط لتكرير البرتول »اأنوبك« وم�رصوع 

تو�س���عات م�س���فاة �رصكة ميدور بالأ�س���كندرية بالإ�س���افة اإلى م�رصوع جممع 
التفحيم واإن�ساء وحدة اإنتاج الفحم ب�رصكة ال�سوي�ض لت�سنيع البرتول .

وخ���الل الجتم���اع ، اأكد امل���ال على اأهمية تل���ك امل�رصوعات ملا حتقق���ه من قيمة 
م�س���افة ودع���م لالقت�س���اد الوطنى ، ف�س���اًل عن دوره���ا املهم ف���ى تاأمني جانب 
كب���ري م���ن احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى م���ن املنتج���ات البرتولي���ة والكيماوي���ة 
وتقليل كميات ال�س���ترياد ، ووجه وزير الب���رتول ب�رصورة اللتزام بالربامج الزمنية 
املحددة لتنفيذ مراح���ل امل�رصوعات اجلديدة وفقاً لأعلى معايري اجلودة من خالل 
ا�س���تخدام اأحدث التكنولوجي���ات املتطورة والعمل على تذلي���ل اأى حتديات قد 
توؤث���ر على مراح���ل التنفيذ من خالل التن�س���يق الكام���ل والتكامل بني �رصكات 
القطاع واجلهات املعنية بالدولة لالإ�رصاع بو�س���ع تلك امل�رصوعات على الإنتاج، 
م���ع مراعاة اللتزام بتطبيق اإجراءات ال�س���المة وال�س���حة املهنية وا�س���رتاطات 

احلفاظ على البيئة

قمة املناخ COP27 التى ت�ست�سيفها م�رص 
هذا العام.

وم���ن جانبه اأك���د بوم���ان على تقدي���ر البنك 
الأوروب���ى لعالق���ة ال�رصاك���ة م���ع م����رص ف���ى 
العدي���د من املج���الت وتطلعه اإلى التو�س���ع 
ف���ى جمالت التع���اون مع م�رص ب�س���كل عام 
وقط���اع البرتول ب�س���كل خا�ض ، م�س���رياً اإلى 
ا�س���تعداد البنك الكامل لدعم جهود م�رص 

للحفاظ على البيئة وامل�س���اركة بقوة فى القمة العاملية للمناخ القادمة، 
وثم���ن بوم���ان دور م�رص الهام والرائد فى املنطقة والع���امل وحتولها بالتعاون 

م���ع الدول املجاورة ملرك���ز اإقليمى هام وحيوى لتجارة وت���داول الغاز والبرتول 
وبوابة لقارة اأفريقيا فى جمالت عديدة للطاقة.

أزمة روسيا - أوكرانيا ... وتأثيرها على صناعة البترول والغاز المصرية

اجتماع اللجنـة العليا للمشروعات البترولية 

لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة



قررت دول �أوبك و�لدول �مل�شاركة �ملنتجة من خارج �أوبك ما يلى:

• �إعادة �لتاأكيد على قر�ر �الجتماع �لوز�رى �لعا�رش �لذى ُعقد فى 12 �أبريل 2020، 
وم���ا مت �مل�شادقة عليه ف���ى �الجتماعات �لالحقة، مبا فى ذل���ك �الجتماع �لوز�رى 

�لتا�شع ع�رش �لذى ُعقد فى 18 يوليو 2021.

• �إع����ادة �لتاأكي����د عل����ى خط����ة تعديل �الإنت����اج و�آلية تعدي����ل �الإنتاج �ل�ش����هرية 
�ملعتم����دة ف����ى �الجتم����اع �ل����وز�رى �لتا�ش����ع ع�رش وق����ر�ر تعدي����ل �الإنت����اج �لكلى 
�ل�ش����هرى بالزيادة مبقد�ر 4ر0 مليون برميل يومياً خالل �ش����هر �أبريل 2022، وفقاً 

للجدول �ملرفق.

• �إع����ادة �لتاأكي����د عل����ى �أهمي����ة �اللت����ز�م بالتو�ف����ق �لكام����ل و�آلي����ة �لتعوي�����ض 
و�ال�شتف����ادة من متديد فرتة �لتعوي�ض حتى نهاية يونيو 2022، حيث يجب تقدمي 
خط����ط �لتعوي�ش����ات وفق����اً لبي����ان �الجتماع �ل����وز�رى �خلام�ض ع�رش ل����دول �أوبك 

وخارج �أوبك.

• وقد تقرر عقد �الجتماع �لوز�رى �ل�شابع و�لع�رشون لدول �أوبك وخارج �أوبك فى 
31 مار�ض 2022.

عق��د االجتم��اع الوزارى الس��ادس والعش��رون ملنظمة أوب��ك والدول 

خ��ارج أوب��ك ع��ر تقني��ة الفيديوكونفران��س، ف��ى 2 م��ارس 2022. 

واستنادًا إىل املشاورات الداخلية التى عقدت حصريًا من قبل منظمة 

أوبك والدول املنتجة للبرتول م�ن خ��ارج أوب���ك واملش�ارك�ة فى إعالن 

التعاون، فقد لوحظ أن األساس��يات الحالية لس��وق البرتول واإلجماع 

عل��ى توقعات��ه تش��ر إىل س��وق مت��وازن بش��كل جي��د، وأن التقلب��ات 

الحالية ليس��ت بسبب التغرات فى أساس��يات السوق ولكن بسبب 

التطورات الجيوسياسية الحالية.

�لإنتاج �ملطلوب �أبريل 2022 (�ألف ب/ى)
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نجاح غير مسبوق لجناح شركة إيالب بمؤتمر إيجبس 2022
�شارك���ت �رصكة اإيالب فى فعالي���ات م�ؤمتر ومعر�ض م�رص الدولى للبرتول 
اإيجب����ض 2022 ف���ى دورته اخلام�ش���ة وال���ذى اإنعقد حتت رعاي���ه الرئي�ض 
عبدالفت���اح ال�شي�ش���ى رئي����ض اجلمه�ري���ة واملهند����ض طارق امل���ال وزير 

البرتول والرثوة املعدنية خالل الفرتة من ١٤-١٦ فرباير 2022 . 
ويع���د امل�ؤمت���ر ناف���ذة مهم���ة لإلق���اء ال�ش����ء على م���ا حتقق م���ن نتائج 
وتط�رات غري م�شب�قة  فى �شناعة البرتول والغاز امل�رصية  وما �شهدته 
من جناح خالل  الأع�ام ال�شابقة ، كما األقى ال�ش�ء على خطط العمل 
امل�ش���تقبلية التى ت�ش���تهدف م�رص تنفيذها  ل�ش���تمرار النم� فى هذه 
ال�ش���ناعة احلي�ي���ة والرتوي���ج للفر����ض ال�ش���تثمارية وج���ذب املزيد من 

ال�شتثمارات العاملية اإلى م�رص.
من هذا املنطلق �شاركت اإيالب بجناح متميز فى معر�ض اإيجب�ض وجاء 
ذل���ك برئا�ش���ة املهند�ض �ش���مري الليثى رئي����ض جمل�ض الإدارة والع�ش���� 
املنت���دب وقي���ادات ال�رصك���ة الذي���ن ظه���روا ب�ش���كل ملف���ت للنظر فى 
اإدارة ع���دد كب���ري م���ن اللقاءات مع ك���ربى ال�رصكات العاملي���ة وال�رصكات 
ال�ش���قيقة. حيث �ش���هدت اإيالب اقبالً كثيفاً من رواد املعر�ض وقيادات 
قطاع البرتول على راأ�ش���هم املحا�ش���ب ه�ش���ام ن�ر الدي���ن رئي�ض الإدارة 
املركزي���ة ل�ش���ئ�ن مكت���ب وزير الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة والذى اأ�ش���اد 
مب�ش���اركة اإي���الب الفعال���ة بامل�ؤمت���ر واملجه����دات املبذولة م���ن ال�رصكة 
للعمل على حتقيق طفرة وا�شحة مبعدلت الإنتاج. والكيميائى �شعد 
ه���الل رئي�ض ال�رصك���ه امل�رصية القاب�ش���ه للبرتوكيماويات والذى اأ�ش���اد 

باملجه����د املب���ذول من تط�ي���ر وزيادة اإنت���اج لل�رصكة وتاأتى هذه امل�ش���اركة 
من باب حر�ض ال�رصكة على ح�ش����ر كافة الفعاليات التى تخ�ض �شناعة 
البرتول والبرتوكيماويات �ش����اء على ال�شعيد الإقليمى اأو العاملى واإبراز دور 
ومكانة ال�رصكة فى هذه ال�شناعة ال�شخمة لك�نها من اأهم ال�شناعات 
ال�ش���رتاتيجية الت���ى تبن���ى عليه���ا العدي���د م���ن ال�ش���ناعات التكميلي���ة 

بالقطاعات الأخرى .

إيـالب .. وتحقيق أعلى معدل لإلنتاج فى تاريخ الشركة 
وعلى هام�ض امل�ؤمتر �رصح املهند�ض �شمري الليثى رئي�ض ال�رصكة اأنه فى اإطار 
تعليمات وزير البرتول والرثوة املعدنية ب�رصورة احلد من ا�شترياد منتج البنزول 
لت�فري العملة ال�ش���عبة فقد جنحت اإيالب م�ؤخراً فى رفع الطاقة الإنتاجية 
م���ن مادة البن���زول اإلى ١٤0 ط���ن ي�مياً بالإ�ش���افة اإلى التعاون م���ع ال�رصكات 
ال�ش���قيقة وخا�ش���ة اأنربك مما حقق ال�فر من ا�شترياد منتج البنزول وحتقيق 

اأعلى عائد ممكن لل�رصكة . 
كما �ش���هدت اإيالب �شل�ش���لة م���ن النجاحات املت�ا�ش���لة والنتائ���ج املتميزة 
وتنفي���ذ امل�رصوعات الهامة ، حيث مت تاأمني الكميات الالزمة لتحقيق اخلطة 
الإنتاجية والت�ش�يقية وال��ش�ل اإلى اأق�شى طاقة اإنتاجية ممكنة ومت حتقيق 
اأعلى معدل لالإنتاج فى تاريخ ال�رصكة من منتج الالب والذى يعد املادة اخلام 
الأ�شا�ش���ية امل�ش���تخدمة فى اإنتاج املنظفات ال�ش���ناعية ، واأي�شاً من املنتج 
الثان�ى »الهاب« ، رغم تداعيات اأزمة ك�رونا ، وجنحت فى تغطية احتياجات 

ال�ش�ق املحلى بالكامل وت�شدير الفائ�ض لالأ�ش�اق اخلارجية فى 20 دولة. 

الإ�سكندرية : طريق البرتول - وادى القمر - مرغم .
ت : 3426001 - 3426002 - 3426003 - 03/3426004 

 فاك�س : 033426011 - 033426012

القاهصصصرة  : 1اأ عمصصارات النصصور  - طريصصق الن�صصر - 
مدينة ن�ر .

 ت : 024144949         فاك�س : 24158141
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president Abdel Fattah El Sisi inaugurated Egypt Petroleum Show, EGYPS 2022, in 
its 5th edition, held its activities during 14-16 February 2022 under the title “North Af-
rica and the Mediterranean..Delivering Energy Today”, with the presence of Dr. Mostafa 
Madbouly, the Prime Minister, Eng. Sherif Ismail, the President Assistant for National 
and Strategic Projects and a number of ministers and governors, with wide international 
and local participation of Petroleum and Energy Ministers, heads of major international 
and local companies, world oil and gas organizations, and petroleum industry experts, as 
EGYPS is the largest and most significant international and regional gathering of the oil 
and gas industry in North Africa and Mediterranean regions.

The Conference’s current edition has special importance, as Egypt needs present coor-
dination and collaboration with all regional and international parties for the success of 
COP27, Egypt will host in Sharm El Sheikh this year.

The Conference attracted around 260 thousand participants from different na-
tionalities, 25 international and local oil and gas companies, 73 panel sessions, 
260 speakers, more than 1900 representatives from companies and institutions, 
more than 450 company exhibitor, 7 international pavilions in the exhibition. 
Awards for the distinctive researches and innovations in the Oil and Gas 
Sector, along with the unique female calibers in this Sector.

The coming pages of “Petroleum Magazine”, will review the main 
events and activities , that took place in “EGYPS 2022”.

Egypt.. Reinforces Partnerships and 
Investments in Oil and Gas Industry
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The inauguration of the 5th edition of EGYPS 2022, witnessed several crucial messages from President Abdel Fattah 
El Sisi during his participation in the Conference’s opening discussion panel and first Ministerial Session in day-1 
activities concerning “A Unified Vision for the Energy Transition in Africa”. 

El Sisi said that the energy portfolio is very important for the African continent, which have become the least developed, 
for historical reasons, due to consequences of colonialism, and exploitation of its resources. The president added that the 
African continent suffers from several energy problems noting that 50% of its population still lack access to electricity; 
400 thousands suffer from health problems due to usage of wood and primary materials in cooking. He wondered if these 
countries could deal with renewable energy requirements.

The President stated that Egypt executed several infrastructure projects over the last 7 years, with total cost of $ 400 
billion. Hayah Karima project costs around $ 40 billion to reach the citizen satisfaction and be in an adequate position.

President Abdel Fattah El Sisi asserted that the next UN Conference of Parties on Climate Change (COP27), which will 
be hosted by Egypt in November 2022 in Sharm El Sheikh, requires objective, balanced, and fair decisions to avoid bur-
dening the African people twice the price of their unjust circumstances, noting that 50 African countries still not ready 
for the renewable energy requirements in light of the instability, terrorism and limited capabilities of the Continent.  
The President, also urged companies participating in EGYPS 2022 to press ahead toward helping Africa to be heard 
for humanitarian, economic and ethical concerns; as it requires a longer transitional period, developing its potentials of 
infrastructure & natural resources .

The African continent voice should be heard all over
 the world ... Africa monetises its natural resources

to achieve its peoples’ aspirations and hopes
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Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resources, 
delivered the opening speech, with the presence of President Abdel 
Fattah El Sisi, clarifying that EGYPS has become, over the last few 
years, a significant destination and event on the International en-
ergy agenda. He thanked His Excellency the President Abdel Fattah 
El Sisi, for his continuous support  to the Petroleum Sector, and 
for his continuous sponsorship and honor of attending the open-
ing ceremony, noting that His Excellency’s attendance has been the 
most important factor in the success of the Conference over the past 
years, which contributed to the expansion and the growth of the 
current edition of the Conference.

He declared that the Petroleum Sector adopted the State’s method-
ology, putting the Egyptian citizen welfare as a target, armed with 
the economic reform program. We started our mission with a scien-
tific approach, proactively in parallel with the applied policies and 
strategies to ensure energy sustainability, through setting compre-
hensive and sustainable energy strategy till year 2035, in collabo-
ration with the Ministry of Electricity and Renewable Energy, in 
order to integrate the energy sector goals to depend on natural gas 
and renewables with Egypt’s vision for 2030 in one comprehensive 
strategy, targets reaching the optimum and sustainable energy mix. 
He added that a strategy was adopted to modernize the Petroleum 
Sector, which contributed to enhancing its ability to cope with mo-
dernity, as well as local, regional, and international changes, be-
sides attracting more investments, increasing its contribution in the 
comprehensive development to achieve optimum economic benefit 
in light of the Egyptian vision.  

A new unified strategy for social responsibility to national and 
international companies was set, coping with the State’s strategy 
and the presidential initiatives to raise the citizens’ standard of liv-
ing. These policies contributed to transforming the challenges, that 
Egypt faced, into success stories, which were praised by the whole 
world and the citizens have reaped its fruits; on top of which during 

the last two years 2020 & 2021, increasing exports of the Egyptian 
Petroleum Sector over 2021 by 85%, to reach about $13 billion, 
achieving a surplus in the petroleum trade balance, starting from the 
year 2020 for the first time after years of achieving a deficit, as the 
surplus reached about $2.9 billion in 2021.  He added that the Petro-
leum Sector succeeded in signing 37 petroleum agreements for oil 
and gas exploration with international companies, with minimum 
investments of $8.1 billion, and for the first time we have been able 
to attract a number of major IOCs in the upstream domain.

Moreover, he noted that natural gas delivery rates remained at a 
level of about 1.2 million residential units, annually, for the third 
year, consecutively, despite the pandemic, as total number of resi-
dential units using natural gas reached more than 13 million, and to 
reach 13.5 million, by next June, serving 57 million citizens, which 
will lift the burden on the State, providing 250 million LPG cylin-
ders annually, which leads to the provision of an estimated subsidy 
of about L.E. 20 billion, annually.

At the end of the first phase of Hayah Karima project by next June, 
it is targeted to implement natural gas networks that will provide 
natural gas to about 500,000 residential units. In implementation of 
the Presidential initiative, the Petroleum Sector has succeeded   in 
converting about 420,000 cars to work with natural gas, in addition 
to what is being added through the initiative to replace obsolete cars 
with new ones running with natural gas. 2021 has, also , witnessed 
a boom in the number of car fueling stations with CNG, within one 
year, we were able to increase the number of operating stations to 
reach about 600 stations, in addition to 400 stations to be completed 
in the coming period, aiming to reach 1000 gas fueling stations, 
distributed all over the governorates of the Republic.

El Molla added that continuing to implement plans to develop the 
infrastructure, including pipelines, storage tanks, petroleum ports, 
refineries, and manufacturing. During the past two years, we were 

Eng. Tarek El Molla:
EGYPS has become a significant 
destination and event on
the International energy agenda
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honored to have the President inaugurating three major projects, 
namely the Egyptian Refinery (ERC) in Mostorod, Alexandria Na-
tional Refining and Petrochemical Company’s expansions project 
in Alexandria, and the gasoline production complex of Assiut Pe-
troleum Refining Company in Assiut, with total investments of $4.7 
billion, which contributed to adding 4.5 million tons annually of the 
main refined products.
Continuing Egypt’s pivotal role in the region to boost the region-
al cooperation and strategic partnerships, El Molla declared that 
Egypt initiated the establishment of the East Mediterranean Gas 
Forum (EMGF) three years ago, and within 12 months, the member 
countries agreed on the Forum’s Statute as an International Organi-
zation in the East Mediterranean, and its headquarters in Cairo. The 
Forum has attracted huge International attention, as many countries 
and organizations expressed their interest to join. France, effectu-
ally, joined as member, USA, EU and World Bank joined as observ-
ers. In the context of Egypt’s transformation into an energy hub, the 
Minister asserted that natural gas plays a pivotal role in securing 
part of Europe’s energy needs, through exporting the surplus natural 
gas from the Egyptian gas fields or the imported gas through the 
two liquefaction plants in Idku and Damietta, that maximized our 
natural gas exports in light of its current high prices. 

Natural gas is also being exported to Jordan through the Arab Gas 
Pipeline, and will reach Lebanon soon.   In parallel, we are work-
ing on developing new infrastructure, that recent agreements with 
Greece and Cyprus paved the way to study establishing new marine 
pipeline to enable east Mediterranean region to increase its gas ex-
ports and strengthen its position as one of the main energy suppliers 
to Europe.

In light of the International trend to transform into low carbonized 
energy systems and decrease emissions, the Petroleum Sector has 
initiated in expanding natural gas usage in residential units and ve-
hicles as low carbon fuel and eco-friendly. Furthermore, executing 
energy efficiency and de-carbonization projects, and participating 
in setting the national strategy for hydrogen production in Egypt.

El Molla stated that, hosting the COP27 in Sharm El Sheikh is 
considered a good opportunity to boost Egypt’s efforts regionally 
and internationally; as we target offering a joint African initiative, 
that takes into consideration the different aspects of the African 
countries, in order to find parallel and realistic solutions to combat 
climate change phenomena, achieve energy transition without af-
fecting the countries’ and peoples’ rights in monetizing their natural 
resources.

During his speech at the opening ceremony, Dr. Fatih Birol, 
Executive Director of International Energy Agency (IEA), 
announced that Egypt has officially joined the agency as a 
member, commending Egypt’s remarkable success stories.

He added that Egypt, Africa, and the world are at a defining 
moment in terms of energy and climate challenges. He also 
expressed full support for Egypt in light of its hosting of 
the COP27 Climate Summit and its leadership of the Afri-
can continent to come up with summit resolutions that work 
well for the continent, which suffers from significant chal-
lenges, including access to electricity and using primitive 
means of cooking that result in disasters.

 He referred to several indicators on the situation in Africa, 
as it suffers from lack of energy for its population, noting 
that the volume of solar energy production in sub-Saharan 
Africa is equivalent to half of what Belgium produces alone. 
In Mozambique, for example, less than 40% of the citizens 
has electricity despite its large gas discoveries, which shows 
that the world is still in need of oil and gas. It is also an indi-
cator that we must address climate change, focus on innova-
tion, find new technologies for storing carbon, and develop 
a solid strategy. Birol also stressed the importance of having 
a unified vision for the African continent for energy transi-
tion and capitalizing on the attention Egypt will have during 
COP27, next November.

International Energy Agency (IEA)
Africa suffers from huge challenges 
in delivering energy for its population
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The ministerial session “A Unified Vision for the Energy Transi-
tion in Africa”, addressed the African vision for the energy transi-
tion. The topic is currently under discussion in preparation for the 
upcoming COP27 Summit, which Egypt will host in November 
2022, at Sharm El Sheikh.
Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and Mineral Resourc-
es, explained that Egypt’s summit hosting must come in line with 
the consolidated efforts of Egypt and African countries commit-
ted to the Paris Agreement and all climate-related accords. He 
pointed out that Africa is among the least regions with harmful 
emissions and that there is a significant discrepancy within the 54 
independent States of the African continent. Some countries are 
either under-resourced or completely lack energy resources, while 
others have a surplus that cannot be used for lack of necessary 
infrastructure.
The Minister emphasized the significance of COP27 to consider 
Africa for financing opportunities and the integration of modern 
technology to capitalize on the wealth of this continent. The ex-
pected resolutions should be objective and practicable, and the tran-
sitional period must be appropriate to achieve the balance required 
to complete this phase. He has also indicated that Africa is one of 
the lowest carbon-emitting continents and that the efforts of African 
countries must be united to have a voice at this critical Summit.

Dr. Amani Abou Zeid, Commissioner of Infrastructure, Energy, ICT 
and Tourism, African Union Commission, highlighted that the pri-
ority is to quickly consider the energy availability for the population 
of the continent, in terms of enhancing the ability to access electric-
ity and energy utilization in manufacturing industries, particularly 

since about 900 million people in Africa, use primitive methods in 
cooking resulting in serious health effects. Such practices lead to 
the death of about 400,000, annually. She also applauded the Hayah 
Karima initiative with its array of services and resources to deliver 
natural gas to Egyptian villages as clean energy, marking the im-
portance of the combined efforts and integrated African cooperation 
to benefit from the Egyptian capabilities and expertise, especially 
in projects to deliver natural gas and use it as a standard fuel for 
means of transportation. She also commended the successful launch 
of a unified African market for energy, which started last June and 
is expected to be running by 2040 as the largest global market for 
energy trade. HE. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Minister of Mines 
and Hydrocarbons, Republic of Equatorial Guinea, explained that 
the African continent must have its green plans that take into ac-
count, its priorities and uniqueness, and that energy sustainability 
is an important goal prioritized over the energy transition. He em-
phasized the importance of using natural gas as a transitional fuel 
similar to the successful Egyptian experience, in this regard. He 
expressed his admiration of Egypt’s experience as an example for 
African countries to promote green energy.

HE. Timipre Sylva, Minister of State for Petroleum Resources of 
Nigeria stressed that, it is indispensable to rely on oil and gas as an 
energy resource for the future, and the need to continue searching 
for investments and financing for this Sector, calling on financ-
ing institutions, to support the provision of modern and specialized 
technologies that help producing countries generate cleaner fos-
sil fuels. He also called for reliance on nuclear energy, as a clean 
source, in addition to natural gas as a transition fuel.

Africa…
A Balanced Vision for Energy Transition
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On the sidelines of EGYPS 2022, President Abdel Fattah El Sisi 
met with Mr. Bernard Looney, CEO of British Petroleum “BP”, in 
the presence of Eng. Tarek El Molla, Minister of Petroleum and 
Mineral Resources.
They discussed developing cooperation with BP, one of the largest oil pro-
ducers in Egypt, as well as reviewing the company,s current operations 
and its targeted upstream investment plans over the coming years in Egypt.
The President welcomed the CEO of BP, stressing Egypt’s support 
and willingness to develop cooperation relations between the two 
sides, in light of the company’s extended history and previous activ-
ities in Egypt, which would enhance Egypt’s endeavors to become a 
Regional Energy Trading Hub. The President directed the continua-
tion of coordination and cooperation with the British Company, and 
overcoming any obstacles that it may face, aiming at continuing to 
enhance the efforts of oil exploration, discovery and production in 

Egypt, and stressing on the strategy of the great partnership rela-
tions between Egypt and all British companies, in light of distin-
guished relations between both countries. For his part, Mr. Bernard 
praised the wise leadership and ambitious vision of the President, 
which led Egypt to become a successful development and economic 
model at regional and international levels. He praised the distinc-
tive relations between Egypt and England in different fields, stress-
ing that Egypt is at the forefront of countries in which the British 
company gives utmost importance in investments, in light of the 
positive investment climate in the country and the promising op-
portunities that the energy sector enjoys in Egypt, particularly, the 
country’s great interest in the development of this vital Sector, in 
addition to Egypt’s possession of all the  necessary  components  for 
the success of this orientation, including its distinctive geographical 
location, oil and gas discoveries, and advanced infrastructure.

President Abdel Fattah El Sisi also received Mr. John Christmann, 
CEO of the American Apache Corporation, which is specialized in the 
petroleum upstream domain, in the presence of Eng. Tarek El Molla.
During the meeting, the President affirmed Egypt’s appreciation 
for the significant size of activity and investments of the American 
company in Egypt. Contributing significantly to oil & gas upstream 
operations, in a way that greatly supports the Sector and contributes 
to the efforts of Egypt’s transformation into a regional Energy Hub 
for in the eastern Mediterranean. He expressed Egypt’s aspiration 
to enhance Apache’s activities and investments in an effort to in-
crease upstream activities and maximize the country’s benefit from 
its potential resources for the benefit of the present and future gen-

erations, in light of the deep cooperation and strategic partnership 
between Egypt and the United States in all fields.
For his part, Apache’s CEO expressed his pride and appreciation 
for meeting President El Sisi, stressing on the significant strategic 
partnership between Egypt and the company. He affirmed his coun-
try’s keenness to consolidate and develop this partnership, praising 
what Egypt has achieved under the President’s leadership in terms 
of economic growth and development, reflected on the remarkable 
development in the energy domain and resources diversity, the 
country’s infrastructure, in general & the Oil and Gas Sector, in 
particular, along with the ongoing regional cooperation projects to 
connect, transport and liquefy natural gas.

The President Convenes with the Major IOCs 

President El Sisi..
meets the CEO of the 
British company,BP

The President meets 
the CEO of the 
American company, 
Apache
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