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واأ�س���ار الدكتور م�س���طفى مدبولى اأن هذه املبادرة الرئا�س���ية �ستُ�سهم 
ف���ى تخفي���ف الأعباء عن كاهل املواطنني، من خ���ال اإتاحة حوافز مالية 
وت�س���هيات ائتمانية غري م�سبوقة؛ لتي�سري فر�سة امتاكهم ل�سيارات 
جديدة بدلً من �س���ياراتهم املتقادمة التى تُكلفهم الكثري لت�س���غيلها 
و�سيانته���ا، اإ�ساف���ة اإل���ى الوف���ر القت�س���ادى نتيج���ة تر�سي���د ا�ستهاك 
البنزين، والعمل بالطاق���ة النظيفة ، مو�سحاً منح �ساحب كل �سيارة، 

توجت مبادرة إحالل وتحويل املركبات املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى التى أطلقها 

الرئيس عبدالفتاح السيسى جهودها بتسليم الدفعة األوىل من السيارات الجديدة 

التى تعم��ل بالوقود امل��زدوج »الغاز الطبيع��ى والبنزين« لعدد من املس��تفيدين حيث 

ق��ام الدكتور مصطفى مدبوىل ، رئي��س مجلس الوزراء فى الراب��ع من أبريل 2021 

بتس��ليم   مفاتي��ح الدفع��ة األوىل من الس��يارات ألصحابها وذل��ك بحضوراملهندس 

ط��ارق امل��ال ، وزير الب��رول والثروة املعدني��ة ، والدكتور محمد معي��ط، وزير املالية ، 

والسيدة نيفني جامع ، وزيرة التجارة والصناعة.

به���ذه املبادرة، مقاب���ل حافز اأخ�رض يبل���غ ١٠٪ من ثمن ال�سي���ارة اجلديدة 
بح���د اأق�س���ى ٢٢ األف جنيه للماكى ، و٢٠٪ بح���د اأق�سى ٤٥ األف جنيه 
للتاك�س���ى ، و٢٥٪ بحد اأق�س���ى 6٥ األف جنيه للميكروبا�ص، لفتاً اإلى اأن 
�سن���دوق متويل ����رضاء بع�ص مركبات النق���ل ال�رضيع ب���وزارة املالية يتولى 
اإج���راءات �س���داد قيم���ة هذا احلاف���ز كمقدم لل�سي���ارة اجلدي���دة ل�رضكات 

ال�سيارات امل�ساركة باملبادرة.
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شركاء المبادرة .. تكامل الجهود لمصلحة المواطن
قام جناح هذه املبادرة على تكامل اجلهود بني عدد من الوزارات وقطاعات 
الدول���ة وف���ى مقدمتها الب���رول واملالي���ة وال�سناعة والعم���ل �سوياً حتت 
مظل���ة رئا�سية ودعم كامل من الرئي�ص عبدالفت���اح ال�سي�سى ومبتابعة 
متوا�سل���ة من رئي�ص جمل�ص الوزراء وهو ال���ذى انعك�ص بالإيجاب لتقدمي 

اأق�سى ا�ستفادة للمواطن من املبادرة الرئا�سية  .
واحتف���الً بنج���اح املب���ادرة وت�سلي���م اأول���ى الدفع���ات كخط���وة اأولى ، 
اجتم���ع ����رضكاء النج���اح م���ن ال���وزارات وموؤ�س�س���ات الدولة ف���ى لقاء 
مو�سع اأكد خاله املهند�ص طارق املا اأن امل�رضوع القومى للتو�سع فى 
ا�ستخدام الغ���از الطبيعى كوقود لل�سيارات تواف���رت له كافة عوامل 
النج���اح خال الآونة الأخرية وفى مقدمتها الدعم الكامل من الرئي�ص 
عبدالفت���اح ال�سي�سى عاوة على �سيا�سات الإ�ساح القت�سادى التى 
�ساهم���ت فى اإع���ادة ت�سعري منتجات الوقود بطريق���ة �سليمة ومن ثم 
حتفي���ز املواطنني عل���ى ال�ستفادة من فارق ال�سعر ب���ني الغاز الطبيعى 
والبنزي���ن وال�سولر حيث ت�س���ل تكلفة الغاز اإل���ى ٥٠٪ من  تكلفة لر 
البنزي���ن، ف�س���ًا ع���ن توافر م���وارد الغ���از الطبيعى لتلبي���ة احتياجات 

ال�ستهاك املحلى.
وا�ستعر����ص املا الربنامج الذى تنفذه الوزارة ف���ى اإطار املبادرة م�سرياً اإلى 
العم���ل بخطى �رضيعة على توفري ع���دد كاف ومائم من حمطات ومراكز 
متوي���ن وحتوي���ل ال�سي���ارات للعم���ل بالغ���از الطبيع���ى ون�رضها ف���ى كافة 
املحافظ���ات وامل���دن على م�ست���وى اجلمهوري���ة وتغطية املح���اور والطرق 
الرئي�سي���ة وال�رضيع���ة وال�سحراوي���ة والزراعية بخدمات ه���ذه املحطات 
مب���ا يلبى احتياجات املواطنني امل�ستفيدين من املب���ادرة، مو�سحاً اأنه من 
امل�ستهدف م�ساعفة عدد املحطات على م�ستوى اجلمهورية ، لفتاً اإلى 
ت�سغي���ل اأول حمطة متوين متنقل���ة لتموين ال�سي���ارات بالغاز الطبيعى 
والت���ى �ستج���وب الطرق واملح���اور الرئي�سي���ة و�سيتم الدف���ع بنحو ع�رض 
وحدات اأخرى للتموين تباعاً مبا ي�سهم فى تلبية احتياجات م�ستخدمى 
ه���ذه اخلدمة ب���ني املواطنني والتي�سري عليهم وطماأنته���م على توافرها ، 
كما يجرى اإدخال خدمات الغاز الطبيعى فى حمطات التموين بالبنزين 

وال�سولر لتوفري كافة البدائل واخلدمات اأمام املواطن. 
واأك���د اأن���ه خ���ال ٣ �سنوات �سيت���م حتويل واإح���ال نحو ٤٥٠ األ���ف �سيارة 
بالغ���از الطبيع���ى بواقع ٢٥٠ األف���اً �سيتم اإحالها ب�سي���ارات جديدة اإلى 

جان���ب حتويل ٢٠٠ األ���ف �سيارة خال نف�ص الف���رة وذلك بخاف ٣٥٠ 
األ���ف �سيارة تعمل بالغاز من فرات �سابق���ة ما �سيكون له اأكرب الأثر 
ف���ى تخفيف ال�سغط على ا�ستهاك الوق���ود التقليدى من البنزين 

وال�سولر الذى يتم ا�سترياد جانب من ا�ستهاكه. 

حوافـــز المواطنيــن 
م���ن جانب���ه اأكد وزير املالي���ة اأن الرئي�ص عبدالفت���اح ال�سي�سى ، كان 
ل���ه توجيه���ات حم���ددة ف���ى املب���ادرة ت�سمن���ت تق���دمي حواف���ز مالية 
وت�سهي���ات ائتمانية غري م�سبوقة ، لتخفيف الأعباء عن املواطنني 
، وت�سجي���ع املنتج املحل���ى وتوطني �سناعة ال�سي���ارات وال�سناعات 
املغذي���ة لها ، خللق فر�ص عمل لل�سباب ، حيث اإن املبادرة تتيح فارق 
تكلف���ة، تتفاوت قيمته وفقاً لنوع ومودي���ل ال�سيارة اجلديدة ونظام 
ال�س���داد ، ي�س���ل اإل���ى ٣٠٠ األف جني���ه فى بع�ص �سي���ارات »املاكى« 

و٣٨6 األ���ف جنيه فى بع�ص �سيارات »التاك�س���ى«؛ مبا يُ�ساعد فى تي�سري 
امتاك املواطنني ل�سيارات متطورة، وُموفرة اقت�ساديًا، و�سديقة للبيئة، 
ب���دلً من مركباتهم املتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثري فى ت�سغيلها 
و�سيانته���ا، واأن نظام التق�سي���ط ي�سل اإلى ١٠ �سنوات ب�سعر فائدة ذات 

عائد مقطوع ٣٪ .
واأ�س���اف اأن اخلزان���ة العامة للدول���ة تتحمل ١ر7 ملي���ار جنيه عبء متويل 
احلاف���ز الأخ����رض للمرحلة الأولى من املب���ادرة الرئا�سية لإح���ال ٢٥٠ األف 
�سي���ارة متقادمة، عل���ى مدار ثاث �سن���وات، وقد مت تخ�سي����ص ١ر٢ مليار 

جنيه لهذه املبادرة �سمن موازنة العام املالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
واأو�سح اأن املبادرة ، ا�سرطت مل�ساركة ال�سيارات اجلديدة اأن تكون جُممعة 
ف����ى م�����رض، بن�سبة مكون حملى ل يق����ل عن ٤٥٪، خا�س����ة اأن م�رض تُ�سنع 
الكث����ري م����ن مكونات ال�سي����ارات كم����ا تُ�سهم  ف����ى حتقيق وف����ر اقت�سادى 
بفات����ورة دعم الوقود من اخلزانة العامة للدولة، على نحو ُيكن ال�ستفادة 

منه فى تعزيز اأوجه الإنفاق على قطاعات التنمية الب�رضية.

عوائد مباشرة للمواطنين 
واأك���دت وزي���رة التج���ارة وال�سناع���ة، اأن املب���ادرة الرئا�سية تاأتى ف���ى اإطار 
ا�سراتيجي���ة الدول���ة لرفع م�ستوي���ات املعي�سة وتق���دمي اأف�سل اخلدمات 
للمواطن���ني، م�سريةً اإل���ى اأن املبادرة حتقق عوائد مبا����رضة للمواطنني فى 
مقدمتها اإح���ال ال�سيارات املتقادمة باأخرى جديدة من اأحدث الطرازات 
وتعمل بطاقة الغاز منخف�سة التكلفة، وبت�سهيات متويلية كبرية وفق 
برام���ج تق�سيط منخف�سة الفائدة وطويلة الأج���ل، تنا�سب كل �رضائح 
املجتم���ع، ف�سًا ع���ن دعم ال�سناع���ة الوطنية لل�سي���ارات وال�ستخدام 
الأمث���ل للم���وارد الت���ى مت اكت�سافها موؤخراً من الغ���از الطبيعى ، وكذلك 
امل���ردود الإيجابى على النواحى البيئي���ة ، واإنه مت العتماد فى هذه املبادرة 
عل���ى ال����رضكات امل�سنعة لل�سي���ارات حملي���اً بهدف تعمي���ق ال�سناعة 
املحلي���ة، م�س���ريةً اإلى اأن���ه مت التن�سيق مع ٩ �رضكات لتوف���ري ١٢ طرازاً من 

�سيارات املاكى والتاك�سى، باأ�سعار تناف�سية.

• مضاعفة أعداد محطات الغاز الطبيعى للسيارات 
على مستوى الجمهورية

• تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات 
بالغاز كوقود
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م��ن املعان��اة إىل الرف��اه قصة تح��ول كربى كت��ب فصولها الغ��از الطبيعى فى مصر بع��د الوفرة الت��ى تحققت فى 
إنتاجه ليسطر للتاريخ ملحمة عطاء واجتهاد بعد أن تحول إىل صناعة متكاملة جعلته حاليًا شريانًا رئيسيًا 
فى االقتصاد القومى وجهود الدولة التنموية بل إن ش��بكاته أصبحت حاليًا تمتد مع البنية األساس��ية من ش��بكات مياه 
وصرف وكهرباء فى تطور واضح لالعتماد عليه وقد حدث ذلك فى العاصمة اإلدارية واملدن الجديدة ويحدث فى العلمني 
وم��ا يس��تجد من تطور عمرانى تقوم ب��ه الدولة املصرية وأصبح الغاز أحد أساس��يات مبادرات الدول��ة نحو حياة كريمة 

وتحسني البيئة وغريها من األهداف التى تعمل جميعها على وضع اجتماعى واقتصادى وحياة أفضل للمصريني. 

وتتلخص قصة التحول تلك فى أنها استش��راف للغد على أس��س علمية وظفت فيها وزارة البرتول والثروة املعدنية ما لديها 
من خربات فى ملف صناعة الغاز الطبيعى الذى زادت قدراته لتبلغ حاليًا أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا ويبدأ استثمار 
هذا الغاز اقتصاديًا فى التحول ملركز إقليمى لتجارة وتداول البرتول والغاز والعودة إىل التصدير وزيادة استغالله فى السوق 
املحلى وهنا كان التوس��ع يف مش��روعاته األساس��ية وهى املش��روع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يحقق 
معدالت توصيل مليونية ومش��روع تحويل الس��يارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود واللذين وجدا زخمًا غري مس��بوق من 
خالل املبادرتني الرئاس��يتني حياة كريمة وإحالل الس��يارات املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ونقدم فى هذا العدد 

اإعداد : طه جمعةرؤية ملا يتحقق من خالل مشروعات زيادة االعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بالسوق املحلى .
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معدالت توصيل الغاز للمنازل فاقت التوقعات
بدايتن���ا كانت م���ع املهند�س اأحمد حممود نائب رئي����س ال�رصكة امل�رصية 
القاب�ض���ة للغازات الطبيعي���ة »اإيجا�س« للتخطي���ط وامل�رصوعات الذى 
اأو�ض���ح اأن وزارة الب���رول وال���روة املعدني���ة توجيهاته���ا وا�ضح���ة بتنامى 
االعتم���اد على الغاز الطبيع���ى كوقود بال�ضوق املحل���ى باعتباره م�ضدر 
طاق���ة منت���ج حملي���اً وم�ضتدام���اً با�ضتخ���دام التطبيق���ات واالبتكارات 
املتاح���ة لذلك وهو ما مت النجاح فيه فعلياً مبعدالت اأداء فاقت التوقعات 
و�ضل���ت مبع���دالت امل����رصوع القوم���ى لتو�ضيل الغ���از الطبيع���ى للمنازل 
مل���ا ف���اق تو�ضيل ملي���ون ومائتى األف وح���دة فى العام وه���ذه املعدالت مل 
تكن لتتحقق لوال تواف���ر اإنتاج حملى وتخطيط وا�ضح واقتحام ملناطق 
ذات كثاف���ة �ضكاني���ة عالي���ة وتوف���ر التمويل ال���ازم وقد ج���اءت املبادرة 
الرئا�ضي���ة » حي���اة كرمي���ة« لت�ضي���ف بع���داً اآخراً له���ذا امل����رصوع وت�ضل 
بال�ضبك���ة القومية للغ���ازات الطبيعية اإلى مناطق مل تكن لت�ضلها اإال 
بع���د �ضنوات، وهنا البد من االإ�ض���ارة اإلى اأنه بدخول الغاز كاأحد العنا�رص 
االأ�ضا�ضي���ة فى مبادرة حياة كرمية فاإن ذلك يوؤكد مدى حر�س الدولة على 

حتقيق العدالة االجتماعية وو�ضول ثمار التنمية واالجناز للمواطنني.

4500 قرية تستهدفها مبادرة حياة كريمة 
وح���ول موقف تو�ضيل الغاز الطبيعى للمن���ازل اأو�ضح اأن خطة امل�رصوع 
القوم���ى لتو�ضي���ل الغ���از الطبيع���ى للمن���ازل ت�ض���ر وف���ق املخطط لها 
حي���ث مت االنته���اء من تو�ضي���ل الغاز الطبيع���ى اإلى  حوال���ى2ر11 مليون 
وح���دة �ضكني���ة منذ ب���دء الن�ض���اط وحتى نهاي���ة العام املال���ى املا�ضى ، 
واأن���ه ا�ضتمراراً لهذا النج���اح فقد مت اإعداد خطة الدول���ة لتو�ضيل الغاز 
الطبيع���ى مللي���ون وح���دة �ضكنية خال الع���ام املالى احلال���ى وبالفعل مت 
حتوي���ل  022ر1 مليون وح���دة �ضكنية للعمل بالغ���از الطبيعى من بداية 
يوليو 2020 حتى نهاية اأبريل 2021 بن�ضبة تنفيذ 102% من اخلطة ، كما 
مت ف���ى العام ال�ضاب���ق حتقيق  معدالت بلغ���ت 107% واملوؤ�رصات هذا العام 
ت�ض���ر اإلى اأنه م���ن املتوقع تنفيذ 120% من اخلط���ة املو�ضوعة فاملعدالت 
الت���ى حتقق���ت فى ال�ضن���وات ال�ض���ت املا�ضية تتف���وق وباالأرق���ام على ما 
حتقق فى 33 �ضنة �ضابقة منذ بدء امل�رصوع، وتت�ضمن خطة العام املالى 
احلالى االنتهاء من ا�ض�تكمال العمل فى تو�ضيل الغاز الطبيعى حلوالى 
80 منطق���ة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى الأول مرة ، مت تدفيع الغاز اإلى 
79 منطق���ة منها منذ بداية العام املالى احلالى وحتى نهاية اأبريل 2021 
وه���ى )امتداد 15 مايو ( مبحافظ���ة القاهرة، ) كفر اجلبل – نزلة ال�ضمان- 
اأب���و النمر����س – ال�رصف���ا – طهما – مي���ت القائد – ج����رص داوود – املتانيا - 
برط����س ( مبحافظ���ة اجليزة، ) عزبة املهاجري���ن – ب�ضاير اخلر5( مبحافظة 
االأ�ضكندري���ة، ) كف���ر �ضق���ر– االإح�ضاني���ة – �ضلمنت– اأن�ضا����س الرمل– 
ال�ضرباوي���ن – دبي���ج– طح���ا امل���رج– اجلالي���ة – اأوالد الع���دوى( مبحافظة 
ال�رصقي���ة، ) اأخن���اوى– الراهب���ني– �ضون���ى – تفهن���ا الع���زب- الراجدي���ة ( 
مبحافظ���ة الغربية، ) احلواو�ضة – ال�ضنباوين – �رصنقا�س– البهو فريك– 
قرم���وط البهو – من�ض���اأة البدوى ( مبحافظة الدقهلي���ة، )الغورى – ميت 
فار����س– اأب�ضي����س– القل�ض���ى – كف���ر القل�ض���ى – قوي�ضن���ا البل���د – كفر 
علي���م– ع���رب الرمل – ميت م�ضع���ود ( مبحافظ���ة املنوفية،)االأربع عزب- 
عواي���د �ضي���ف– القروى – ال�ضحالى – ف���زارة - زاوية �ضق���ر – الزعفراين– 
ال�رصي���ف- حملة �ضا - كف���ر ال�ضابي- عزبة خ����رص( مبحافظة البحرة، 
)الدير – املن�ضاأة الكربى – �ضبني القناطر– احلادثة – �رصياقو�س – االأحراز– 
كفر الوجلا - البقا�ضني( مبحافظة القليوبية، )�ضم�ضطا – ببا – الداوية( 

مبحافظ���ة بنى �ضويف، )بنى عبيد – طهن�ضا( مبحافظة املنيا، )اأبوتيج( 
مبحافظ���ة اأ�ضي���وط، )بنه���و – ال�ضيخ مك���رم– تون����س – املحا�ضنة– جنع 
مقل���د– �ضاحل طم���ا– احلراف�ض���ة – احلاف���ى – عزبة الق���رود( مبحافظة 
�ضوه���اج، ) عزبة حامد - اجلمالية – عزبة نقيب– ال�ضجرات( مبحافظة 
قن���ا، بخاف ا�ضتكمال اأعمال التو�ضيل بكافة املناطق املتاحة، واأ�ضاف 
اأن مب���ادرة حي���اة كرمي���ة الت���ى تتبناه���ا القي���ادة ال�ضيا�ضي���ة ت�ضته���دف 
تو�ضيل الغاز فى املرحلة االأولى اإلى 1500 قرية ل� 4 مليون وحدة �ضكنية 
واإن اإجمال���ى ع���دد الق���رى الت���ى ت�ضملها املب���ادرة 4500 قري���ة واأن اأعمال 
الغاز الطبيعى مرتبط���ة باالنتهاء من �ضبكات ال�رصف ال�ضحى بالقرى 
املوج���ودة باملب���ادرة وت�ضغيلها واأن كوادر تو�ضي���ل الغاز الطبيعى جاهزة 
للعم���ل وهناك بع�س املناطق جارى تنفيذ اأعمال التو�ضيل فيها حالياً، 
ولف���ت اأنه اإلى جانب امل�رصوع القومى ومب���ادرة حياة كرمية فاإن هناك 14 
مدين���ة تخط���ط الدول���ة للتو�ضع فى اإقامته���ا ويتم مد الغ���از الطبيعى 
�ضمن �ضبكة البنية االأ�ضا�ضية بها وهو ما يو�ضح مدى ات�ضاع وتكامل 
روؤي���ة الدولة ، واأ�ضار اإلى اأنه من اأهم عوامل جناح حتقيق اخلطة بدايًة من 
الع���ام املالى 2019/2018 ه���و ا�ضتمرار مبادرة وزارة الب���رول فى تق�ضيط 
م�ضاهم���ة العم���اء ف���ى تكلف���ة التو�ضيل عل���ى 6 �ضنوات ب���دون مقدم 
وبدون فوائد بواقع 30 جنيه �ضهرياً للمناطق اجلديدة التى يدخلها الغاز 

الطبيعى الأول مرة وتعمل بنظام امل�رصوع.

مهندس أحمد محمود 

كوادر تو�صيل الغاز 
جاهزة للعمل بقرى املبادرة
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واأ�ض���ار املهند����س حمم���د خ�ضر م�ضاع���د نائب رئي����س اإيجا����س مل�رصوعات 
تو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل اأنه مت اإ�ضافة 45 األف كم �ضبكات �ضغط 
متو�ضط ومنخف�س باأقطار خمتلفة لل�ضبكة القومية للغازات الطبيعية 
فيم���ا يخ����س التو�ضيل للمنازل وذلك على مدار 40 عام���اً ن�ضف هذا الرقم 

مت���ت اإ�ضافت���ه ف���ى الفرة م���ن 2014 وحت���ى االآن وهو م���ا يعد اإجن���ازاً فى حد 
ذات���ه ، م�ضراً على اأن���ه مع دخول املبادرة من املخطط م���ع مرحلتها االأولى 
اإ�ضاف���ة 16 األف كم �ضبكات جديدة خلدمة حوالى 4 مليون عميل واأ�ضاف 
اأن���ه مت تو�ضيل الغاز الطبيع���ى اإلى 59 قرية من قرى املبادرة ويوجد 14 قرية 
مدرج���ني �ضم���ن خط���ة الع���ام املال���ى 2022/2021 واأنها من متوي���ل املوازنة 
العام���ة للدول���ة ، كما اأن���ه جارى اأعم���ال امل�ضح امليدانى والرف���ع امل�ضاحى 
واإع���داد اخلرائط التنفيذية الازمة لتنفي���ذ ال�ضبكات االأر�ضية ل� 217 قرية 
اأخرى منفذ بها �رصف �ضحى حكومى وقد مت ح�رص املهمات الازمة لتنفيذ 
ال�ضبكات االأر�ضية لها وجارى حالياً طرحها على املوردين املعتمدين ، هذا 
باالإ�ضاف���ة اإلى اأنه جارى التن�ضيق م���ع وزارة االإ�ضكان واملرافق واملجتمعات 
العمراني���ة اجلديدة فيما يخ�س الربنامج الزمن���ى لتنفيذ ال�رصف ال�ضحى 
بباق���ى الق���رى املدرجة �ضمن املب���ادرة حتى يتم و�ضع برنام���ج زمنى موازى 
لتنفيذ ال�ضبكات االأر�ضية للغاز الطبيعى لتلك القرى، ولفت خ�ضر اإلى 
اأن���ه بالتوازى مع تنفيذ امل�رصوع القوم���ى لتو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل 
ومب���ادرة حي���اة كرمي���ة فاإنه م���ن املخطط تو�ضي���ل الغاز الطبيع���ى حلوالى 
5625 خمبزاً جديدة ت�ض���اف اإلى 6092 خمبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى 
ب���دالً م���ن ال�ضوالر مم���ا ي�ضاعد عل���ى تخفي�س الدع���م الذى تقدم���ه الدولة 
لرغيف العي����س، وعلى �ضعيد تنفيذ توجهات الدولة با�ضتخدام العدادت 
م�ضبوق���ة الدف���ع بكاف���ة مرافق الدولة لرف���ع كفاءة حت�ضي���ل م�ضتحقات 
الدولة ومنها عدادات الغاز ، لفت خ�ضر اإلى اأنه مت تركيب حوالى 266 األف 

عداد م�ضبق الدفع.

مهندس محمد خضير 

التو�صع فى مد �صبكات غاز 
جديدة خلدمة قرى املبادرة

• مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى 2 يناير 2021.

• ته��دف املب��ادرة لتوحي��د كافة جهود الدول��ة واملجتمع املدن��ى والقطاع 
الخ��اص به��دف التص��دى للفقر املتع��دد األبع��اد وتوفري حي��اة كريمة بها 

تنمية مستدامة للفئات األكثر احتياجًا .

• ألول م��رة على مس��توى العم��ل العام ، تجتمع أكثر م��ن 20 وزارة وهيئة 
و23 منظم��ة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا املش��روع األه��م على اإلطالق 

وبسواعد الشباب املصرى املتطوع للعمل الخريى والتنموى .

• تتضمن املبادرة توفري س��كن كري��م برفع كفاءة منازل ، وبناء 
أس��قف ، وبناء مجمعات س��كنية فى القرى األكث��ر احتياجًا ، 

ومد وصالت مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل املنزل.
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غاز السيارات طفرات ونقلة نوعية
وحول املوقف بالن�ضبة للتو�ضع فى ا�ضتخدام الغاز الطبيعى لل�ضيارات 
اأو�ضح م. اأحمد حممود اأن وزارة البرول والروة املعدنية تعمل على خطة 
طم���وح تت�ضمن اإ�ضافة 400 األف �ضي���ارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى 
لل�ض���وق املحلى خ���ال ثاث �ضنوات ب���داأت من العام املال���ى احلالى منها 
250 األ���ف �ضي���ارة من املب���ادرة الرئا�ضية الإحال ال�ضي���ارات للعمل بالغاز 
الطبيع���ى الت���ى اأطلقه���ا الرئي����س ف���ى يناير املا�ض���ى و150 األ���ف �ضيارة 
من خ���ال م�رصوع حتوي���ل ال�ضيارات للعم���ل بالغاز وال���ذى يحقق نتائج 
اأعمال متميزة خال ال�ضن���وات االأخرة مدعوماً باملبادرة الرئا�ضية والتى 
اأ�ضفت رواجاً وكللت جناح خطوات �ضابقة وعلى راأ�ضها جوهر االإ�ضاح 
االقت�ض���ادى وهو اإزالة ت�ضوهات اأ�ضعار بيع الوقود بال�ضوق املحلى والتى 
اأظه���رت اأن الغ���از كتكلفة بالن�ضبة الأنواع الوق���ود االأخرى يوازى حوالى 
50% ، كم���ا اأو�ض���ح الزخ���م ال���ذى �ضاح���ب املب���ادرة وتع���دد الت�ضهيات 
املتوفرة م���ن خال اأنظمة ال�ضداد املختلف���ة وك�ضف كذلك عن التطور 
الهائ���ل الذى حتقق فى هذا املجال ، كما لف���ت اإلى اأنه كان لاجتماعات 
واللق���اءات الدوري���ة التى عقده���ا املهند�س طارق املا وزي���ر البرول والروة 
املعدني���ة واملناق�ضات التى تتم فى هذه االجتماعات دور كبر فى اإعطاء 
دفع���ات نوعي���ة له���ذا الن�ض���اط ال���ذى �ضهد م���ع املب���ادرة انفتاح���اً على 
م�ضاعف���ة حمط���ات التموين بالغاز الطبيعى والت���ى ت�ضهد زيادة حالياً 
، كم���ا مت اإط���اق اأول تطبي���ق الكرونى عل���ى الهاتف املحم���ول للتعريف 
باأماك���ن ومواق���ع حمط���ات متوي���ن ال�ضي���ارات بالغ���از الطبيع���ى ومراك���ز 
التحويل واإظهار اأق���رب هذه املحطات واملراكز للمكان الذى يتواجد فيه 
املواطن والتعريف باخلدمات التى تقدمها والتطبيق Mop stations متاح 

حالياً لاأجهزة بنظام االأندرويد على الرابط التالى:
 ،https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop
باالإ�ضاف���ة اإلى ذل���ك مت العمل على زيادة املكون املحلى فى حمطات متوين 
ال�ضي���ارات بالغ���از الطبيع���ى من خ���ال ت�ضنيع غاز م����رص لكامل هيكل 
املحط���ات اجلديدة وم�ضاركة الهيئة العربي���ة للت�ضنيع والقطاع اخلا�س 

فى حتقيق هدف زيادة املكون املحلى .
تقنيات جديدة لزيادة امل�صتفيدين من خدمات الغاز الطبيعى

وبالتوازى مع ذلك مت اإطاق خدمة �ضيارات التموين بالغاز وكذلك �ضيارات 
نقل الغاز للمناطق البعيدة عن ال�ضبكة كمحافظة الوادى اجلديد التى 
ت�ضه���د تنفي���ذ ال�ضبكات الداخلي���ة مبدين���ة اخلارجة  والط���ور التى يتم 
درا�ض���ة تو�ضيل الغاز اإليها بنف�س الطريقة حالي���اً ولدينا بالفعل عماء 
ي�ضتفي���دون بالغاز الطبيعى امل�ضغوط وتو�ضي���ل الغاز للمخابز البلدية 
مما يخفف عبء توفر ودعم ال�ضوالر لها ليفتح ذلك اآفاقاً اأكرب فى تلبية 
احتياج���ات امل�ضتهلك���ني ، حيث نتو�ض���ع فى تطبيق التقني���ات اجلديدة 
الازم���ة واملمكنة اال�ضتخدام بال�ضوق امل�رصى لزي���ادة اأعداد امل�ضتفيدين 

من خدمات الغاز الطبيعى.

وح���ول موق���ف تنفيذ حمطات متوي���ن ال�ضي���ارات بالغاز اأو�ض���ح املهند�س 
�ضي���د ح�ضني م�ضاعد نائ���ب رئي�س اإيجا����س مل�رصوعات حتوي���ل ال�ضيارات 
للعمل بالغاز الطبيعى اأن خطة م�ضاعفة عدد حمطات متوين ال�ضيارات 
بالغ���از الطبيعى الت���ى تنفذها وزارة البرول وال���روة املعدنية مت�ضى قدماً 
ف���ى حتقيق اأهدافه���ا مدعومة ب�ضبكة قومية قوي���ة ومواقع لوجي�ضتية 
ومناف���ذ متمي���زة مبحط���ات متوين الوق���ود القائم���ة مت درا�ضته���ا وحتديدها 
بعناي���ة لتتائم مع خط���ة التو�ضع يف الغاز الطبيع���ى كوقود لل�ضيارات 
م���ن خ���ال املب���ادرة الرئا�ضية الإحال املركب���ات املتقادم���ة وم�رصوع حتويل 
ال�ضي���ارات للعم���ل بالغاز وما توافر له���ا من زخم فا�ضته���داف زيادة عدد 
حمط���ات ومنافذ متوي���ن ال�ضيارات بالغ���از  اإلى األف حمط���ة  معدالت غر 
م�ضبوقة عاملي���اً �ضواء من حيث الوقت اأو االإن�ضاءات اأو توريد املعدات فى 
ظل ما ي�ضهده الع���امل حالياً من جائحة كورونا ولكن لدينا القدرة على 
حتقيقه���ا، واأن���ه مت حتوي���ل حوالى 42 الف �ضي���ارة للعمل بالوق���ود املزدوج 
)بنزي���ن / غاز ( خال الع���ام املالى اجلارى 2021/2020 حت���ى نهاية اأبريل ، 
وذل���ك على الرغم من التحديات التى واجهها الن�ضاط نتيجة الإجراءات 
االحرازي���ة ملواجهة فرو�س كورونا ، كما مت ت�ضغيل 22 مركز حتويل جديد 
وبه���ذا ي�ضل االإجمالى اإلى 100 مركز حتويل خلدمة العماء على م�ضتوى 

اجلمهورية منذ  بدء الن�ضاط .

مهندس سيد حسين 

خطة وا�صحة م�صاعفة عدد حمطات 
متوين ال�صيارات بالغاز الطبيعى
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جه��ود حثيثة تقوم به��ا وزارة البرتول والثروة 
املعدنية لزيادة عدد محطات تموين السيارات 

بالغ��از الطبيع��ى وانتش��ارها ف��ى جمي��ع رب��وع محافظ��ات 
الجمهورية لتواكب الزيادة فى أعداد الس��يارات العاملة بالغاز 

، والت��ى تُعد أحد املقومات الرئيس��ية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد 
الفتاح السيسى إلحالل السيارات القديمة بسيارات تعمل بالوقود 

امل��زدوج ) بنزين وغ��از( .... محطة جدي��دة هنا واخرى هن��اك ، وقد يبدو 
للبعض أن إنشاء محطة تموين غاز جديدة أو إضافة هذا النشاط ملحطة 

وقود س��ائل قائمة بالفعل  لتصبح محطة نموذجي��ة متكاملة باألمر الهني ، 
ولكن هناك منظومة عمل متكاملة  تتفانى فى العمل وتس��ابق الزمن لتظهر هذه 

املحط��ات فى أبهى صوره��ا ووضعها على الخدمة بأعل��ى معايري الجودة ووفقًا لالش��رتاطات 
العاملي��ة ف��ى الس��المة والصحة املهنية لتقديم هذه الخدمة الحضارية للمواطنني فى س��هولة ويس��ر وأم��ان .... كتيبة من العاملني 
والفني��ني تعم��ل بكل جهد وإخالص وتش��عر بالفخر للمش��اركة فى هذا املش��روع القومى .... »مجل��ة البرتول« تلق��ى الضوء فى هذا 

التحقيق على مشروعات إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

البداي����ة كانت من مكتب املهند�س وائل جويد رئي�س �رصكة غاز م�رص الذى 
بداأ حديثه بقوله »قمة ال�ضعادة اأن تظهر قدرات �رصكتك ومهارة العاملني 
به����ا« ... ال�ضائ����ع ب����ني كثر م����ن املواطن����ني اأن �رصك����ة غاز م�����رص خمت�ضة 
فق����ط مب�رصوعات تو�ضي����ل الغاز للمن����ازل ، ولكن فى حقيق����ة االأمر هناك 
م�رصوع����ات اأخرى تقوم بتنفيذه����ا ال�رصكة فى جمال املق����اوالت واخلدمات 
البرولي����ة ك�ضيانة وتطوير املن�ضات البحري����ة وغرها من اخلدمات ، ويُعد 
ن�ض����اط اإن�ض����اء حمطات متوي����ن ال�ضيارات بالغ����از الطبيعى �ض����واء اإن�ضاء 
حمطات جديدة اأو اإ�ضافة هذا الن�ضاط ملحطة متوين قائمة من الأن�ضطة 
الرئي�ضي����ة لل�رصكة التى اأظهرت قدراتها وفتحت جماالت جديدة اأمامها، 
حي����ث تقوم كوادر غ����از م�رص بتنفيذ االأعم����ال املدنية واالإن�ض����اءات لكافة 

املحط����ات بالتعاون مع �����رصكات غازتك وكارجا�س وم�����رص والتعاون والنيل 
للب����رول، باالإ�ضاف����ة اإل����ى التع����اون م����ع �رصكة بروج����ت لت�ضني����ع املظات 
والهي����اكل املعدنية ومكون����ات املحطات ، كما تق����وم ال�رصكة باأعمال مد 
خطوط اأنابيب تو�ضيل الغاز واإن�ضاء حمطات تخفي�ض الغاز للمحطات .

نتائج متميزة محل دعم وإشادة من الجميع   
»كن����ا ف����ى حت����ة وبقينا فى حت����ة تاني����ة« به����ذه الكلمات يكم����ل حديثه 
املهند�س وائل ، م�ضراً اإلى اأن الدعم الكامل الاحمدود من املهند�س طارق 
املا وزير البرول والروة املعدنية واإ�ضادته باأداء ال�رصكة اأدى اإلى اإعطاء دفعة 
قوية ورفع الروح املعنوية للعاملني و�ضعورهم بالفخر للم�ضاركة فى هذا 
امل�����رصوع القومى، كما اأحدث فارقاً كبراً وغر نظرة العماء نحو ال�رصكة 
و�ضاهم فى زيادة حجم اأعمالها ، حيث كانت ال�رصكة تنفذ من حمطتني 
اإلى ثاث حمطات كل 3 �ضنوات ، واليوم اأ�ضبح الو�ضع خمتلفاً خا�ضة مع 
مب����ادرة رئي�س اجلمهورية الإحال وحتوي����ل ال�ضيارات للعمل بالوقود املزدوج 
)بنزين وغاز(، ومبادرة وزير البرول اخلا�ضة ب� »االنت�ضار ال�رصيع للمحطات« 
لإن�ض����اء اأكرب عدد من املحط����ات من خالل اإ�ضافة ن�ض����اط متوين ال�ضيارات 
بالغ����از اإلى حمطات متوي����ن الوقود ال�ضائل والتى ت�ضتغ����رق من 7 – 10 اأيام 

مهندس وائل جويد 

غاز م�رص ذراع جديد 
مل�رصوعات قطاع البرتول

اإعداد : ر�صا عبد العزيز
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لت�ضب����ح حمطة قائمة يبداأ بعد ذل����ك اإ�ضافة معدات الت�ضغيل اإليها ، اأو 
اإن�ض����اء حمطات متوين غ����از جديدة باأعلى معاير اجل����ودة وال�ضامة واالأمان 
بتكلفة تراوح ما بني 20- 25 مليون جنيه وت�ضتغرق حوالى 45 يوماً وهذه 

معدالت غر م�ضبوقة .
وع���ن تاأثر جائح���ة كورونا على م�رصوع���ات تنفيذ املحط���ات يقول جويد 
اأن���ه لي����س هناك تاأث���ر ب�ضكل كب���ر خا�ضة م���ع االلتزام الكام���ل بكافة 

االإجراءات االحرازية .

األعمال المدنية واإلنشائية للمحطات
وف����ى  جمال تنفيذ االأعم����ال املدنية واالإن�ضائية ملحط����ات متوين ال�ضيارات 
بالغ����از الطبيعى يق����ول املهند�س عم����رو عبد ربه م�ضاع����د رئي�س ال�رصكة 
للم�رصوعات اأن غاز م�رص تقوم باالأعمال املدنية واالإن�ضائية ملحطات متوين 
ال�ضي����ارات بالغاز الطبيع����ى باأعلى معاير اجلودة واالآم����ان �ضواء املحطات 
املتكامل����ة منه����ا او اإ�ضافة ن�ضاط متوي����ن ال�ضيارات بالغ����از الطبيعى فى 
حمط����ات الوق����ود ال�ضائ����ل، م�ض����راً اإل����ى اأن عدد املحط����ات الت����ى مت تنفيذ 
االأعم����ال املدنية بها بل����غ اأكر من 450 حمطة قامت غاز م�رص بتنفيذ %80 
منه����ا ، وي�ضم����ل نطاق اأعم����ال ال�رصكة كافة االعمال املدني����ة واالإن�ضائية 
العم����ل،  موق����ع  وجتهي����ز  احلف����ر  اأعم����ال  �ضامل����ة  الت�ضطيب����ات  واأعم����ال 
واالإح����ال والدم����ك و�ض����ب اخلر�ضانات مبنطقت����ى ال�ضاغط وج����زر التموين 
وقواع����د املظل����ة ، و�ضب قواعد واأعمدة و�ضقف املبن����ى االإدارى وغرف الغاز 
والكهرب����اء ، وجتهيز م�ضارات كاب����الت الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعى ، 

وكافة اأعم����ال الت�ضطيبات جلزر التموين واأر�ضيات املحطة ، واأعمال االآبار 
االأر�ضي����ة واختباره����ا وتركيب املظل����ة ، وت�ضطيب غرف املحط����ة اأو املبنى 
االإدارى وتركي����ب لوحات الكهرباء ، كما تق����وم ال�رصكة بتنفيذ ال�ضبكات 
الازم����ة لتو�ضي����ل الغاز الطبيعى للمحطات التى تق����ع فى نطاق مناطق 
عمله����ا حيث يقوم فريق العمل بقطاع امل�ضاحة وقطاع نظم املعلومات 
اجليوغرافي����ة بتحديد اأماكن املحطات على اخلرائ����ط االلكرونية اخلا�ضة 
العام����ة  االإدارة  اإل����ى  وتوجيهه����ا  بال�رصك����ة  الطبيع����ى  الغ����از  ب�ضب����كات 
للت�ضمي����م المتام االأعمال الهند�ضي����ة والت�ضميمات االزمة، كما يتم بعد 
ذلك البدء فى تنفي����ذ ال�ضبكات اخلارجية فور قيام ال�رصكات التابعة لها 
حمط����ات التموين )غازت����ك – كارجا�����س- ما�ضر جا�����س - .... ( با�ضتخراج 
الت�ضاري����ح الازمة كما يتم تنفي����ذ �ضبكات ال�ضلب داخل املحطات بعد 
حتدي����د مواقع ال�ضواغط ، وبعد انته����اء التنفيذ يتم �ضخ الغاز الطبيعى 

للمحطة اإيذاناً ببدء خدمة متوين ال�ضيارات بالغاز الطبيعى  .

مهندس عمرو عبد ربه 

تنفيذ حمطات متوين الغاز 
باأعلى معايري اجلودة والآمان
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يه����دف �مل�رشوع �إل����ى �إن�صاء جممع �صناع����ى للتكري����ر و�إنتاج جمموعة 
م����ن �ملنتج����ات �لبرتولي����ة و�لكيماوي����ة ذ�ت �لقيم����ة �مل�صاف����ة كالبولى 
�إيثلني و�لبولى بروبلني و�لبولى ��صرت ووقود �ل�صفن وغريها من �ملنتجات 

�لبرتولي����ة و�لكيماوي����ة بغر�ض �ص����د �حتياجات �ل�ص����وق �ملحلى وتقليل 
حج����م �لو�رد�ت بالإ�ص����افة �إل����ى خلق فر�ض ت�ص����ديرية للم����و�د �ملنتجة 

وتوطني هذه �ل�صناعة . 
يقام �مل�رشوع على م�ص����احة 56ر3 مليون مرت مربع �صمن �حليز �جلغر�فى 
ل�رشك����ة �لتنمي����ة �لرئي�ص����ية �أح����د �أهم مط����ورى �ملنطقة �لقت�ص����ادية 
بالقطاع �جلنوبى بالعني �ل�صخنة، بتكلفة ��صتثمارية 5ر7 مليار دولر .
وم����ن جانبه �أكد وزي����ر �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية، �أن ه����ذ� �مل�رشوع �لطموح 
يع����د و�حد�ً من �أركان ��ص����رت�تيجية �ل����وز�رة فى تطوير �ص����ناعة �لتكرير 
و�لبرتوكيماوي����ات ف����ى م�����رش، و�أن����ه �لأول و�لأك����ر م����ن نوعه ف����ى �أفريقيا 
و�ل�����رشق �لأو�ص����ط، حي����ث ي�ص����هم ف����ى �أن تتبو�أ م�����رش مكان����ة مميزة فى 
جمال �إنت����اج �لعديد من �ملنتج����ات �لبرتوكيماوية و�ملنتج����ات �لبرتولية 
مثل منتجات �لبولى �إيثيلني و�لبولى بروبلني ووقود �ل�ص����فن وغريها من 
�ملنتجات، �عتماد�ً على �خلر�ت و�لإمكانيات �ملتاحة وموقع م�رش �ملميز، 
بالإ�صافة �إلى حتقيق �لقيمة �مل�صافة من هذه �ملنتجات وبالتالى تقليل 
تكالي����ف ��ص����تري�دها ، و�ل�ص����ماح بتو�ج����د �ص����ناعات تكميلي����ة عديدة 
وت�ص����دير �لفائ�ض لتحقيق دخل �إ�ص����افى من �لعملة �لأجنبية وحت�صني 
�ملي����ز�ن �لتجارى للدولة، كما يوفر �لعديد من فر�ض �لعمل �ملبا�رشة وغري 
�ملبا�رشة ل�ص����باب م�رشنا �لعزي����زة، لفتاً �إلى �أن �ملجمع �جلديد �ص����يكون 
�أي�ص����اً �أحد �لركائز �لأ�صا�ص����ية فى �مل�رشوع �لقومى لتحويل م�رش ملركز 

�إقليمى لتجارة وتد�ول �لبرتول و�لغاز.
م����ن جهت����ه �أكد رئي�����ض �لهيئ����ة �لعامة للمنطق����ة �لقت�ص����ادية لقناة 
�ل�ص����وي�ض ، �أن هذ� �مل�����رشوع وياأتى تنفيذ�ً ل�ص����رت�تيجية وروؤية �ملنطقة 
�لقت�صادية لل�صنو�ت �خلم�ض 2025/2020 فى حتويل منطقة �ل�صخنة 
�إل����ى من�ص����ة عاملي����ة ل�ص����ناعات �لبرتوكيماوي����ات مل����ا لها م����ن مقومات 
توؤهله����ا لذلك من حيث �ملوقع و�لبنية �لتحتية و�ملر�فق وكذلك �ملو�نئ 
�ملتو�جدة �لتى تخدم عمليات �لت�ص����دير �أي�ص����اً، كما ي�ص����اهم �مل�رشوع 
ف����ى خلق فر�ض عم����ل مبا�رشة وغري مبا�����رشة تقدر بنحو 15�ألف فر�ص����ة 

عمل لل�صباب �مل�رشى .

ش��هد الدكتور مصطفى مدبوىل ، رئيس مجلس الوزراء 

فى الثامن والعش��رين من أبري��ل 2021 ، توقيع عقد األرض 

املخصص��ة إلقامة  أكرب مجم��ع للبرتوكيماويات باملنطقة 

الصناعي��ة بالع��ن الس��خنة باملنطق��ة االقتصادي��ة لقناة 

السويس، فى إطار خطة الدولة املصرية لسد احتياجات 

السوق املحلية من املنتجات البرتولية والبرتوكيماوية .

وق��ع العقد املهن��دس عبد الناصر رفاع��ى ، رئيس مجلس 

إدارة ش��ركة التنمي��ة الرئيس��ية للمنطق��ة االقتصادية 

لقن��اة الس��ويس، واملهن��دس محمد عل��ى عب��ادى ، العضو 

للتكري��ر  الوطني��ة  األحم��ر  البح��ر  لش��ركة  املنت��دب 

والبرتوكيماوي��ات، وبحض��ور املهن��دس ط��ارق امل��ا، وزير 

الب��رتول والثروة املعدني��ة، واملهندس يحي��ى زكى ، رئيس 

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس .
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�اأكد  املهند�س طارق املال  اأن الوزارة توا�صل تنفيذ ر�ؤيتها املتكاملة لتطوير 
�حتديث قطاع���ى البرت�ل �الغاز �التعدين بهدف اإط���الق اإمكانياتهما  فى 
اإط���ار ر�ؤية م����ر 2030 للتنمية امل�صتدامة �ا�صتثم���ارا ملا حتقق من نتائج 

اإيجابية لربنامج االإ�صالح االقت�صادى الذى نفذته الد�لة امل�رية.
�اأ�ص���اف اأن ا�صرتاتيجي���ة تطوي���ر �حتدي����ث قط����اع البت����ر�ل �الغ����از تق�وم 
ع�ل���ى 3 ركائ���ز اأ�صا�صية هى تاأمني اإم���دادات الطاق���ة، �اال�صتدامة املالية، 
�حوكم���ة القط���اع، �اأن اال�صرتاتيجية اأتت بثماره���ا ��صاهمت فى حتقيق 
العدي���د من ق�ص����س النجاح فى مقدمتها توقي���ع ٩٨ اتفاقية مع �ركات 
عاملية للبحث عن البرت�ل �الغاز با�صتثمارات حدها االأدنى 16 مليار د�الر، 
�جذب �ركات عاملية جديدة للعمل فى قطاع البرت�ل امل�رى، مبا يعك�س 
ثقتها فى هذا القطاع احليوى. �لفت اإلى اأن قطاع الغاز حقق ق�صة جناح 
الفتة بالتحول من حتقيق منو بال�ص���الب ن�صبته 11% فى عام 2015 اإلى منو 
اإيجابى ن�ص���بته 25% فى عام 2020 ، عال�ة على اإن�صاء جهاز تنظيم �صوق 
الغاز �قانون تنظيم ان�ص���طة �ص���وق الغاز الذى �صمح بدخول �م�صاهمه 

ال�ركات اخلا�صة فى منظومة الغاز امل�رية .

�لفت املال اإلى التو�صع فى تو�صيل الغاز الطبيعى  للمنازل حيث ارتفع عدد 
الوحدات التى ��ص���لها الغاز الطبيعى اإلى نحو ٨ر11 مليون �حدة �صكنية، 
�اأ�ص���اف اأن ما ت�ص���هده �ص���ناعة التكرير م���ن تنفيذ خط���ة لتطوير �حتديث 
امل�ص���افى القدمي���ة باالإ�ص���افة الإن�ص���اء م�ص���افى تكري���ر جدي���دة تتوافق مع 
املوا�صفات االأ�ر�بية �صاهم فى تقليل �اردات البنزين �ال�صوالر بن�صبة %35، 
�م�صتهدف حالياً حتقيق االكتفاء الذاتى من املنتجات البرت�لية عام 2023 .
كما ا�ص���تعر�س املال الربنامج اجلارى لتطوير �حتديث قطاع التعدين �الذى 
ارتك���ز على ع���دة حما�ر ف���ى مقدمته���ا االإ�ص���الحات الت�ريعي���ة �املالية 
�تطوي���ر القدرات الب�رية لي�ص���هم ف���ى حتقيق نتائج �ريع���ة بجذب 11 
�ركة م�رية �عاملية لال�ص���تثمار فى٨2 منطق���ة للبحث عن الذهب من 

خالل املزايدة االأ�لى التى مت طرحها عام 2020.
 �من جانبها اأ��صحت �زيرة التعا�ن الد�لى اأنه من خالل من�صة التعا�ن 
التن�ص���يقى امل�ص���رتك تقوم الوزارة، بالتن�ص���يق �بامل�ص���اركة مع اجلهات 
احلكومية املعنية، بالرت�يج ملا مت تنفيذ من اإ�صالحات �عر�س امل�ر�عات 
الكربى التى يتم تنفيذها �ما مت اإجنازه خالل ال�صنوات املا�صية، مبا يتيح 
الفر�س لعق���د ال�راكات الد�لية �دفع اجله���ود التنموية فى القطاعات 

املختلفة.
واأك���دت امل�س���اط، اأن���ه رغ���م ا�س���تحواذ قطاع الب���رول عل���ى 5% فقط من 
اإجمال���ى حمفظ���ة التعا�ن االإمنائ���ى اجلارية ل���وزارة التعا�ن الد�ل���ى، اإال اأن 
ق�ص���ة التطوي���ر �االإ�ص���الحات التى مت تنفيذها طوال ال�ص���نوات املا�ص���ية 
ت�صتحق اأن تر�ى، كما اأنها تعك�س التزام احلكومة امل�رية بامل�صى ُقُدماً 
ف���ى خطط االإ�ص���الح فى خمتلف القطاع���ات رغم الظر�ف اال�ص���تثنائية 
الت���ى مي���ر بها الع���امل حتى ف���ى ظ���ل جائح���ة كور�نا الت���ى اأبط���اأت �ترية 

االإ�صالحات فى العديد من الد�ل.
م���ن جانبها، اأعرب���ت ال�ص���يدة مارينا �ي����س، املدير االإقليمى مل����ر �اليمن 
�جيبوت���ى ف���ى البن���ك الد�ل���ى، ع���ن تفا�ؤلها ب�ص���اأن التقدم ف���ى م�ر فى 
امل�ص���تقبل م���ن خالل الطريقة التى �ص���اعد بها اإ�ص���الح ال�صيا�ص���ات فى 
اال�ص���تفادة من م�ص���اركة القطاع اخلا�س، م�ص���رية اإلى اأن االإ�صالحات  فى 
قطاع البرت�ل كانت �صعبة التنفيذ، �مع ذلك جنحت م�ر فى اإجنازها، مما 
اأدى اإلى تنمية م�ص���تدامة ل�صل�صلة القيمة فى قطاع البرت�ل ، مو�صحة 
اأن حت�صني اإنتاج البرت�ل �الغاز يعزز التنمية االقت�صادية �االجتماعية من 

خالل امل�صاهمة فى النمو االقت�صادى �خلق فر�س العمل .

ش��ارك املهندس ط��ارق املال، وزي��ر البرتول والث��روة املعدنية فى 
منص��ة التع��اون التنس��يقى املش��رتك لقط��اع الب��رتول والث��روة 
املعدنية  التى اطلقته��ا وزارة التعاون الدوىل تحت عنوان »مصر 
مرك��ز إقليم��ى للطاقة: اإلصالح��ات واآلفاق فى قط��اع البرتول 
والغاز« فى 6 مايو 2021 بحضور الوزيرة الدكتور رانيا املش��اط 
وبحض��ور مس��ئوىل كربي��ات الش��ركات األجنبي��ة والخاصة 
العامل��ة فى مص��ر من بينهم ش��ركات أباتش��ى وطاق��ة عربية 
وش��لمربجري باإلضافة إىل ممثلى ش��ركاء التنمية بينهم البنك 

الدوىل ومؤسسة التمويل الدولية والبنك األفريقى للتنمية.
ويه��دف اللق��اء إىل دع��م تفاع��ل و التكام��ل ب��ن الهيئ��ات املعنية 
الحكومية وش��ركاء التنمية والقطاع الخاص واملجتمع املدنى 
لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتس��ليط الض��وء على القطاعات التى 
ش��هدت اصالحات خالل الس��نوات املاضية ساهمت فى تعزيز 
مش��اركة القط��اع الخ��اص ومناقش��ة الف��رص التمويلية فى 

إطار إولويات الدولة .
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فكر وعلم و تطوير و�إر�دة وقيادة ... �ص���فات و�قعية ميزت �صخ�ص���ية �ملر�أة فى 
قط���اع �لب���رول وهو ما جعلها جديرة بالإ�صطالع ب���اأدو�ر قيادية عديدة ، حيث 
جند مناذجاً ناجحة تتولى رئا�ص���ة جمال�س �إد�رة �ل�رشكات �أو نو�ب �أو م�ص���اعدى 
روؤ�ص���اء �ل����رشكات �لقاب�ص���ة. ومديرى م�رشوع���ات برولية ك���رى وقائد�ت لفرق 
�لعم���ل �مليد�نية فى �إن�ص���اء وتنفيذ وت�ص���غيل تلك �مل�رشوع���ات �حليوية . لقد 
�أثبتت �ملر�أة جد�رة وكفاءة عالية وكان �أد�ئها متميز�ً بتلك �ملو�قع و�صارت جزء 

�أ�صيل و�رشيك رئي�صى فى �لنجاحات �لبرولية. 
وقد حر�س �ملهند�س طارق �ملال وزير �لبرول و�لرثوة �ملعدنية على �لإ�ص���ادة دوماً بدور 
�ملر�أة وتكرميها فى �أكرث من منا�ص���بة مثمناً دورها �لفاعل و�إ�ص���هاماتها �لو��صحة 
ف���ى رحلة �لإ�ص���الح وق�ص����س �لنج���اح غري �مل�ص���بوقة �لتى حققه���ا �لقطاع فى 
�ل�ص���نو�ت �لأخرية. وهو �هتمام وتقدير مل يكن وليد �للحظة فالوزير كان حري�صاً 
عل���ى تكرمي �لعنا�رش �ملبدعة و�لنماذج �لن�ص���ائية �ملتميزة ف���ى موؤمتر م�رش �لدولى 

للبرول »�إيجب�س« فى كافة دور�ت �نعقاده.
�لو�ق���ع يك�ص���ف تطور كبري مل�ص���اركة �ملر�أة ف���ى �إد�رة �لعم���ل �لبرولى وقيادته 
خ���الل �ل�ص���نو�ت �لأخرية فاملر�أة متث���ل حالياً نحو ٣٠٪ م���ن �لعاملني بالقطاع ، 
و�أكرث من ٣٣٪ منهن ت�ص���غلن منا�ص���باً قيادية وتناف�ص���ن بقوة ولهن دور فعال 
ف���ى خمتلف �ملو�قع وم�ص���اهمة و��ص���حة فى حتقيق ق�ص����س �لنج���اح، وعلى 
�ل�ص���عيد �لنقابى حتظى �ل�ص���يد�ت بتمثيل و��صح يعد �أكر متثيل نقابى لهن 

فى تاريخ �لقطاع. 
ول�ص���مان ��ص���تمر�رية �لتو�ج���د �حلالى للم���ر�أة وتنفي���ذ �آليات و��ص���حة لدعم 
قدر�تها ومهار�تها ، جاء قر�ر �لوز�رة باإن�ص���اء وحدة تكافوؤ �لفر�س بالتعاون مع 
�ملجل����س �لقومى للمر�أة لتوفري وتطبيق �لآليات �لالزمة ل�ص���مان كافة �حلقوق 

للمر�أة د�خل �لقطاع على �أ�ص�س وفر�س مت�صاوية. 

المرأة شــريكة فى صنـــاعة المسـتقبـل 
��ص���تطاعت �لعنا�رش �لن�صائية فتح م�ص���ار�ت جديدة عززت من خاللها دورها 
فى �ص���ناعة م�ص���تقبل ناجح للقطاع  ، فلقد ��صتطاعت �ملر�أة �لتو�جد بقوة 
وكف���اءة فى فرق عمل �أهم  �مل�رشوع���ات �حلالية �لتى تقود �لقطاع �إلى منو �أكر 
و�إنطالق���ة �أ����رشع وهو م�رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع �لبرول و�لغاز ، لت�ص���ارك 

بق���وة ف���ى �إع���د�د و�ص���ياغة �ل���روؤى و�ل�ص���ر�تيجيات وخطط �لعم���ل ، ومن ثم 
تنفيذها ، فالعن�رش �لن�صائى ي�صغل نحو ٤٠٪ من �لر�مج �ل�صبع �لتى يتاألف 
منها �مل�رشوع حالياً ومت�ص���ى بنجاح فى �ص���بيل حتقيق �أهد�فها. بل �إن جوهر 
برنام���ج �لتنمي���ة �لب�رشي���ة �أو �لرنامج �لثالث به���ذ� �مل�رشوع هو �إع���د�د كو�در 
قيادي���ة �ص���ابة للم�ص���تقبل من �جلن�ص���ني على حد �ص���و�ء باأحدث �لأ�ص���اليب 
و�لر�م���ج ووف���ق معايري عاملي���ة لتخريج قي���اد�ت وجتهيزها  لقي���ادة �مل�رشوعات 
خ���الل �لف���رة �ملقبل���ة و�إ�رش�كها فى كاف���ة �مللفات. وهو توجه عملى ي�ص���من 
تنمية قدر�ت �لعنا�رش �لن�صائية ودعمهن لتولى �ملزيد من �ملنا�صب �لقيادية ، 
�إن �لنماذج �لناجحة حالياً �أو �لنماذج �ل�ص���ابة �لتى يجرى �إعد�دها �صت�صبح 
م�ص���در �إلهام لالأجي���ال �لتالية من �ل�ص���ابات و�لعامالت ود�فع���اً طموحاً لهن 

لالإجناز و�لتفوق. 
وف���ى �ص���وء �هتمام وز�رة �لب���رول و�لرثوة �ملعدني���ة باملر�أة وتز�من���اً مع �لحتفال 
بالي���وم �لعامل���ى للم���ر�أة �ص���ارك وزي���ر �لب���رول و�ل���رثوة �ملعدني���ة -ع���ر تقني���ة 
�لفيديوكونفر�ن����س - فى فاعليات �لندوة �لفر��ص���ية �لتى عقدت حتت عنو�ن 
)�مل���ر�أة هى �لطاقة She is Energy ( بهدف ت�ص���ليط �ل�ص���وء على دور �ملر�أة فى 

�صناعة �لبرول و�لغاز.
و�أك���د ف���ى كلمته �لفتتاحي���ة �أن متكني �مل���ر�أة �أمر هام للغاي���ة وتوليه �لدولة 
�لهتم���ام و�لتفعيل �ملنا�ص���ب فاملر�أة متثل حو�لى 5٠٪ من عدد �ص���كان م�رش 
ودوره���ا ومتكينه���ا جزء ه���ام ف���ى روؤية م����رش 2٠٣٠ و�لتى تت�ص���من �مل�ص���او�ة 
بني �جلن�ص���ني، ومتكني وحت�ص���ني حقوق �مل���ر�أة كو�حدة من �أهم �أ�ص����س حتقيق 

�لتنمية �مل�صتد�مة .
و�أكد �أن �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�صي�ص���ى د�ئم���اً ما يقدم �لدعم للمر�أة �مل�رشية 
و�ت�صح ذلك منذ توليه �لرئا�صة مبا يدعم تو�جدها وي�صمن تلبيه �حتياجاتها 
وح�ص���ولها على حقوقها، م�صري�ً �إلى �أن  م�رش ��صتطاعت على مر �ل�صنو�ت 
�أن حتق���ق خط���و�ت ثابتة نحو حتقيق �مل�ص���او�ة من خالل ��ص���ر�تيجية وطنية 
موجه���ة لتمكني �ملر�أة فى �ملجالت �لجتماعية و�لقت�ص���ادية و�ل�صيا�ص���ية 
ويت�ص���ح هذ� فى متثيلها بن�ص���بة  25٪ من �لت�ص���كيل �لوز�رى �حلالى، و�أ�ص���ار 
�إلى �لتز�م قطاع �لبرول و�لغاز �مل�رشى بروؤية م�رش 2٠٣٠  و�لتى تت�صمن متكني 

�ملر�أة وتعزيز قدر�تها وم�صاعدتها على حتقيق تطلعاتها. 
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وخ���الل �جلول���ة �أ�ش���ار �ملهند�س ط���ارق �ملال �إل���ى �أهمية تنفي���ذ م�رشوع 
�لتو�شع���ات �جلدي���دة باملحط���ة �شمن �خلط���ة �ملتكاملة لرف���ع كفاءة 
�ل�شبك���ة �لقومي���ة ، ووج���ه بالإ�رش�ع ف���ى تنفيذ �مل����رشوع �لذى يعمل 
على زيادة كف���اءة �ملحطة باأكرث من ثلثى �لطاقة �حلالية لها من خالل 
�إ�شاف���ة وحدت���ني جديدتني ب�شعة �إجمالية �إ�شافي���ة حو�لى 18 مليون 
مرت مكع���ب غاز يومياً ليبل���غ �إجمالى قدرة �ملحط���ة حو�لى ٤٦ مليون 
م���رت مكعب غ���از يومياً ، حيث توف���ر �ملحطة مرونة ك���رى فى ت�شغيل 
�ل�شبك���ة �لقومية �لتى متثل ركيزة مهمة فى �لبنية �لأ�شا�شية ف�شالً 
ع���ن تو�فر �لكف���اء�ت من �لكو�در �لب�رشية مل����رش �لتى تدعم حتول م�رش 
ملرك���ز �إقليمى لتج���ارة وتد�ول �لبرتول و�لغ���از ، بالإ�شافة �إلى �ل�شتمر�ر 
فى تاأم���ني �إمد�د�ت �لغ���از للمو�طنني و�لقط���اع �ل�شناعى وم�رشوعات 

�لتنمية ب�شعيد م�رش.

وخ���الل �فتت���اح �ملبن���ى �لإد�رى �جلديد باملنطق���ة �أ�شار �ملال �إل���ى �أنه من 
�ملخط���ط �إن�ش���اء مركز حتكم جدي���د تبادلى لل�شبكة عل���ى غر�ر مركز 
�لتحك���م �لرئي�ش���ى »�لنات���ا«، مثمناً دور تل���ك �لأ�ش���ول و�أهميتها فى 
توف���ر مرونة �أكر ف���ى ت�شغيل �ل�شبكة �لقومية للغ���از�ت �لطبيعية، 
و�أ�ش���اد باأعمال �لتطوير باملنطقة، م�شدد�ً على �أهمية �للتز�م �لكامل 
بتطبي���ق كاف���ة ��شرت�ط���ات �ل�شالم���ة و�ل�شح���ة �ملهني���ة و�لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية ملو�جهة فرو�س كورونا. 
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن حمط���ة �شو�غ���ط �لغ���از�ت �لتابع���ة لل�رشك���ة �مل�رشية 
للغ���از�ت �لطبيعي���ة »جا�شك���و« من �مل�رشوع���ات �لر�ئدة ف���ى �ملنطقة 
�قت�شادياً وبيئياً وخدمياً، خا�شة مع تنفيذ �لنظام �جلديد لرفع كفاءة 
�لطاق���ة باملحط���ة و�لذى يعتمد  عل���ى �إعادة ��شتغالل �حل���ر�رة �لناجتة 
ع���ن �لتوربين���ات �لغازي���ة �لأربع���ة �حلالي���ة وكذل���ك �حل���ر�رة �لناجتة من 

�لتوربينات �لغازية �جلديدة .
و�أ�ش���اد �لوزير بال���دور �حليوى ل�رشكة جا�شكو ف���ى �إد�رة �ل�شبكة وتاأمني 
�إم���د�د�ت �لغاز على م�شتوى �جلمهورية ومو�كبتها ��شرت�تيجية حتديث 
وتطوي���ر قطاع �لبرتول �لتى يتم مر�جعتها وحتديثها با�شتمر�ر، خا�شة 
م���ع �لتو�شع �لكبر �ل���ذى ي�شهده ��شتخد�م �لغ���از �لطبيعى كم�شدر 

طاقة رئي�شى .
م����ن ج��انبه �أو�ش����ح �ملهن�د�س يا�ش��ر �ش���الح رئي���س �ش��رك���ة جا�ش��كو �أن 
م�ش�روع���ات �ل�شبكة �لقومية للغ���از�ت �لطبيعية حتظى بدعم ومتابعة 
م�شتم���رة من �ملهند�س طارق �ملال فى �إط���ار ��شرت�تيجية �لوز�رة للتحديث 
و�لتطوير وفى ظل �لتو�شع �حلالى فى �لعتماد على �لغاز �لطبيعى كوقود 
فى �ل�ش���وق �ملحلى، م�شر�ً �إلى �أن �ملحطة �حلالية بها ٤ توربينات �شغط 
و�أن �ملحط���ة �لت���ى �أن�شئ���ت لتاأم���ني �لغ���از �لطبيعى للقط���اع �ل�شناعى 
وحمطات �لطاقة فى �شعيد م����رش للم�شاهمة فى خطة �لدولة لتنمية 
منطق���ة �ل�شعيد ت�شهد تنفيذ م�رشوع جدي���د لإ�شافة توربينتى �شغط 
جديدت���ني وتزويدهما بوحد�ت تعمل على حتويل ع���ادم �لتوربينات لطاقة 
كهربائي���ة فى �إطار �للت���ز�م با�شرت�تيجية �لوز�رة وخط���ط �لدولة لتقليل 

�نبعاث غاز�ت �لحتبا�س �حلر�رى وزيادة كفاءة �لطاقة .

ج��ارى حاليًا تنفي��ذ عدد من املش��روعات الجديدة لتطوير 

وتحديث الش��بكة القومية للغ��ازات الطبيعية باعتبارها 

ش��ريانًا حيويًا يدعم جهود الدولة فى التوسع فى استخدام 

الغ��از الطبيع��ى بالس��وق املحلى واملش��روع القوم��ى لتحويل 

التنمي��ة  خط��ة  ومواكب��ة  للطاق��ة  إقليم��ى  ملرك��ز  مص��ر 

املستدامة وزيادة جذب االستثمارات . 

وفى ضوء ذلك تفقد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة 

املعدني��ة ف��ى 11 أبريل 2021  مش��روع محط��ة ضواغط غاز 

دهش��ور الت��ى تعم��ل عل��ى تأم��ن  اس��تهالك الغ��از الطبيعى 

كوق��ود لجن��وب مص��ر ف��ى ظ��ل خط��ة التنمية املس��تدامة 

للدولة والتى تستهدف زيادة االس��تثمارات بالصعيد ، حيث 

تعد املحطة واحدة من أهم التس��هيالت بالش��بكة القومية 

للغ��ازات الطبيعي��ة والبواب��ة الرئيس��ية لش��ريان الطاق��ة 

لجنوب الوادى.
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تنفي���ذاً لتكليفات الرئي�س ال�سي�سى ب�رسعة �سياغ���ة اال�سرتاتيجية الوطنية 
لتوليد الهيدروجني االأخ�رس كم�سدر للطاقة  عقد الدكتور م�سطفى مدبولى 
رئي����س جمل����س الوزراء ف���ى 4 ماي���و 2021 اجتماعاً لبحث خط���وات التنفيذ مع 
ال���وزارات املعني���ة ، بح�سور املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���روة املعدنية، 

والدكتور حممد �ساكر وزير الكهرباء والطاقة.
 واأك���د رئي�س ال���وزراء ان اال�س���رتاتيجية التى كل���ف الرئي�س باإعداده���ا تعد اإطاراً 
حاكم���اً لكاف���ة اجلهود ، م�س���راً اإلى اأن ه���ذا التوجه يتما�س���ى وخطط الدولة 
للتو�س���ع ف���ى ا�س���تخدام الطاق���ة النظيفة واملتج���ددة لتوفر الوق���ود، وتقليل 

االنبعاثات وحماية البيئة.
ومت خ���الل االجتم���اع بح���ث الفر����س الواع���دة ل���دى م����رس والت���ى توؤهله���ا الأن 
ت�س���بح مرك���زاً للطاقة فى �رسق املتو�س���ط واأحد اأكرب م�س���ادر الطاقة اخل�رساء 
ال�س���تخدامات ال�س���وق املحل���ى والت�س���دير، اإلى جان���ب توجيه جه���ود البحث 

العلمى اإلى درا�س���ة توطني �س���ناعات مرتبطة بوق���ود الهيدروجني االأخ�رس فى 
م�رس ، ومت التاأكيد على اأن هناك فر�ساً واعدة لت�سديره  نظراً للموقع اجلغرافى 
القري���ب من الحت���اد الأوروبى ، واأن هناك مقومات تدعم انخراط م�رص فى �س���وق 
اإنتاج الهيدروجني االأخ�رس مثل توافر م�سادر الطاقة املتجددة واالأرا�سى الإقامة 
امل�رصوعات ، وقربها من اأ�س���واق ال�س���تهاك الرئي�س���ية ف�س���ًا عن توافر الإرادة 
ال�سيا�س���ية مبا يع���زز مكانتها على خريط���ة الطاقة املتج���ددة العاملية ودورها 

كمركز اإقليمى للطاقة .
و كّل���ف رئي�س الوزراء وزارت���ى الكهرباء والبرتول بالتعاون ل�رسعة �س���ياغة ورقة 
ح���ول عنا����رس اال�س���رتاتيجية الوطني���ة للهيدروجني االأخ����رس لتكون اأ�سا�ًس���ا 

ومرجًعا لعمليات التفاو�س مع ال�رسكات العاملية فى هذا املجال.

�س���هد املهند�س وزير البرتول والروة املعدنية فى12 مايو 2021 توقيع عقد للبحث عن الذهب فى ال�س���حراء ال�رصقية بني هيئة 
الرثوة املعدنية و�رصكة مناجم النوبة الإجنليزية وذلك باإجمالى ا�ستثمارات 2ر٥ مليون دوالر لعدد قطاع واحد للبحث.

وياأتى توقيع هذا العقد فى اإطار ا�ستكمال توقيع العقود مع ال�رصكات الفائزة باملزايدة العاملية للبحث عن الذهب لعام 2020 
فى جولتها االأولى والتى يبلغ عددها 11 �رسكة عاملية وم�رسية فازت ب ٨2 منطقة بحث على م�ساحة 14 األف كيلو مرت مربع 

بال�سحراء ال�رسقية با�ستثمارات اإجمالية ٦0 مليون دوالر. 
واأ�س���ار املا اأن الإ�س���احات املتنوعة التى مت اإقرارها فى منظومة ال�س���تثمار بقطاع التعدين خال الفرتة الأخرية �س���اهمت فى 
حت�س���ني البيئة ال�ستثمارية وجذب امل�ستثمرين الأجانب واملحليني خا�س���ة مع اعتماد اآليات عملية و�رصيعة وتواكب املعمول 

بها عاملياً فى �سناعة التعدين بالعديد من الدول.  
ح�رس التوقيع املهند�س عالء خ�سب نائب الوزير للث��روة املعدني�ة واملهند�س خالد ال�س�ستاوى رئي�س هيئة الروة املعدنية ونائبه 

املهند�س يا�رص رم�سان وممثلى �رصكة مناجم النوبة الإجنليزية.

ا�س���تقبل املهند����س ط���ارق املال وزير البرتول وال���روة املعدنية فى 11 مايو 2021 �س���تيوارت جون���ز رئي�س �رسكة بكتل 
االأمريكية ل�سئون العالقات االإقليمية وال�رسكات وجوناثان كوهني ال�سفر االأمريكى بالقاهرة حيث مت بحث �سبل 
تعزيز التعاون فى جمال البرتول وامل�رسوعات امل�س���رتكة بني اجلانبني ، وا�س���تعرا�س اآخر م�س���تجدات م�رسوع جممع 
البحر االأحمر للبرتوكيماويات باملنطقة االقت�س���ادية بقناة ال�س���وي�س الذى تقدر ا�ستثماراته بحوالى 7 مليار دوالر 

وت�سور خطة العمل املقرتحة لتنفيذ امل�رسوع. 
واأك���د امل���ال اأن امل����رسوع ياأت���ى فى اإط���ار ا�س���رتاتيجية وزارة البرتول للتو�س���ع فى م�رسوع���ات القيمة امل�س���افة فى 
�س���ناعة البرتوكيماويات وزيادة القدرة الإنتاجية من املنتجات البرتولية والبرتوكيماوية للم�س���اهمة فى تغطية 
احتياجات ال�س���وق املحلى وت�س���دير الفائ�س ، موؤكداً �رسورة التن�س���يق لالإ�رساع باجلداول الزمنية لتنفيذ امل�رسوع . واأ�س���اف اأن م�س���اركة �رسكات عاملية 
عماقة فى اللجنة ال�ست�س���ارية ل�س���ناعة الغاز مبنتدى غاز �رصق املتو�سط ومن �سمنهم �رصكة بكتل يعد دلياً قوياً على اأهمية هذه اللجنة ودورها فى 

ن�ساط الغاز الطبيعى باملنطقة .
فيما اأكد رئي�س بكتل للعاقات الإقليمية اأن م�رص جنحت فى توفري مناخ جاذب للم�ستثمرين فى ظل مناخ م�ستقر وجاذب لل�رصكات العاملية وتزايد دور م�رص 
الريادى يف املنطقة خا�س���ة بعد ان�س���اء منتدى غاز �رسق املتو�سط ، م�سراً اإلى امل�ساهمات القوية ل�رسكتى انبى وبرتوجت فى االأعمال التح�سرية للم�رسوع 

وتطلع بكتل لال�ستعانة باخلربات املتميزة لل�رسكتني فى االأعمال االإن�سائية.
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�س���ارك املهند�س طارق املال وزي���ر البرتول والروة املعدنية فى جل�س���ة حوارية عرب 
تقنية الفيديوكونفران�س �سمن فعاليات املنتدى ال�سنوى للمجل�س القت�سادى 
والجتماع���ى ل���اأمم املتحدة والتى جاءت حتت عنوان »التموي���ل من اأجل التنمية 
امل�س���تدامة« مب�س���اركة الدكتورة رانيا امل�س���اط وزيرة التعاون الدولى و�س���ريجيو 
بيمينتا نائب رئي�س موؤ�س�سة التمويل الدولية لل�رسق االأو�سط واأفريقيا ومريك 
دو�سيك ع�س���و اللجنة التنفيذية للمنتدى االقت�سادى العاملى ورئي�س منطقة 

اأوروبا واأورا�سيا وال�رصق الأو�سط وذلك فى الثالث ع�رص من اأبريل 2021 . 
واأكد وزير البرتول والروة املعدنية فى كلمته اأن حزمة االإ�س���الحات االقت�سادية 
والت�رسيعي���ة الت���ى تنفذها الدولة امل�رسي���ة منذ عام 2014 �س���اهمت فى اإعادة 
التوازن وال�س���تقرار وال�س���تدامة فى اأعقاب حتديات كبرية اأثرت ب�س���كل �سلبى 
عل���ى اال�س���تثمارات منذ عام 2011 ، م�س���راً اإلى اأن قطاع الب���رتول نفذ فى اأطار 
تل���ك االإ�س���الحات ا�س���رتاتيجية جل���ذب اال�س���تثمارات وتهيئ���ة املن���اخ اجل���اذب 
للم�س���تثمرين �س���من م����رصوع طم���وح لتطوي���ر وحتدي���ث كاف���ة اأوج���ه العمل 

ا�س���تقبل املهند����س طارق املا ف���ى الأول م���ن اأبريل 2021 الدكت���ور جوردان 
جرليت����س رادم���ان وزي���ر ال�س���ئون اخلارجي���ة واالأوروبي���ة الكرواتى بح�س���ور 
تومي�س���الف بو�سنياك �سفر جمهورية كرواتيا بالقاهرة .  ومت خالل اللقاء 
ا�س���تعرا�س اخلطوات التنفيذية التى �س���هدها منتدى غاز �رسق املتو�س���ط 
باعتب���اره ميث���ل قيمة م�س���افة لل���دول االأع�س���اء ب����رسق املتو�س���ط ، ودوره 

�س���هد املهند�س ط���ارق املا ف���ى الع�رصين من اأبري���ل 2021 التوقي���ع على مذكرة 
تفاه���م ب���ني �رصكت���ى برتوج���ت و TR اال�س���بانية العاملي���ة  به���دف التع���اون فى 
ت�سميم وتوريد وت�سنيع املعدات احلرارية التخ�س�سية التى تدخل فى مكونات 
امل�رصوع���ات البرتولي���ة  مب���ا يدعم التو�س���ع فى الت�س���نيع املحلى له���ذه املعدات 
مبراكز الت�سنيع التابعة ل�رسكة برتوجت داخل م�رس وخارجها وياأتى ذلك تنفيذاً 
ل�س���رتاتيجية  تطوي���ر وحتديث قدرات الت�س���نيع املحلية بالقط���اع وفقا لأعلى 
معايري اجلودة العاملية مبا ي�س���هم فى �رصعة وكفاءة تلبية الحتياجات اخلا�س���ة 
بامل�رسوعات البرتولية اجلديدة وااللتزام بربامج تنفيذها اإ�س���افة اإلى امل�س���اهمة 
 TR فى توطني التكنولوجيا وزيادة املكون املحلى بهذه امل�رسوعات . و تعد �رسكة
الأ�س���بانية اإحدى ال����رصكات الرائدة عاملياً فى ت�س���ميم واإدارة تنفيذ امل�رصوعات 
ال�سناعية املختلفة من خال اأن�سطتها املتعددة على م�ستوى العامل وخا�سة 
ف���ى قط���اع الب���رتول والغاز ، حيث متت���د خربتها لأكرث م���ن ٦0 عام���اً . وقع املذكرة 
املهند����س وليد لطف���ى رئي�س �رسكة برتوج���ت وفيدريكو رامبين���ى مدير ال�رسكة 

امله���م فى تاأمني جانب من اإم���دادات الغاز لدول �رصق املتو�س���ط ودول اأوروبا 
خا�س���ة واأن هناك بنية اأ�سا�س���ية و�س���بكات وخطوط اأنابي���ب لنقل الغاز 
ت�س���هم ف���ى دعم وتو�س���يع جمالت التع���اون فى ه���ذا الإطار. وم���ن جانبه 
اأك���د الوزي���ر الكرواتى على اأن �رسك���ة اإينا الكرواتية الت���ى تعمل فى جمال 
البحث وال�ستك�ساف عن البرتول والغاز بال�سحراء الغربية لديها خطط 
للتو�س���ع فى ا�س���تثماراتها خال الفرتة القادمة واأعلن عن اأهمية التفاق 
عل���ى توقي���ع بروتوكول تعاون م�س���رتك بني البلدين . واأو�س���ح امل���ا اأنه من 
امله���م توقيع بروتوكول تعاون حتت مظلة اتف���اق حكومى بني البلدين يتم 
من خاله و�س���ع اأ�س����س التع���اون بني �رصكت���ى اإيجا�س واإينا للتو�س���ل اإلى 
خطوات ت�سهم فى دعم التعاون وتو�سيعه ، م�سرياً اإلى اأنه مت التفاق على 

اإعداد م�سودة الربوتوكول متهيداً للتوقيع عليها .

االأ�س���بانية بح�س���ور املهند�س عابد عز الرجال الرئي�س التنفيذى لهيئة البرتول 
وايجناثيو ايجلي�سيا�س الرئي�س التنفيذى لل�رسكة االأ�سبانية.

بالقط���اع وجنح فى جذب ����رسكات عاملية جديدة للعمل فى م�رس الأول مرة مثل 
�رسكتى اك�سون موبيل و�سيفرون.

وفيم���ا يتعلق بجهود م�رس للحفاظ على البيئة وخف�س انبعاثات الكربون اأكد 
الوزير اأنه بالتوافق مع االتفاقيات الدولية فى هذا ال�ساأن ، خا�سة اتفاقية باري�س 
للمن���اخ ومب���ادرة البن���ك الدولى خلف�س االنبعاث���ات، اأطلقت م�رس ا�س���رتاتيجية 
للطاقة امل�س���تدامة حت���ى عام 2030 التى ته���دف اإلى خف�س غ���ازات االحتبا�س 
احلرارى وزيادة م�ساهمة الطاقات املتجددة فى مزيج الطاقة امل�رسى ، م�سراً اإلى 
اأن اأهمية الغاز الطبيعى قد برزت كوقود انتقالى هام ملا يتمتع به من خ�سائ�س 
�س���ديقة للبيئة ، واأن احلكومة امل�رصية تو�سعت فى م�رصوعات عديدة لتعظيم 
ا�س���تخدامات الغاز فى املنازل ومتوين ال�س���يارات وغريها ، واأ�ساف اأن الهيدروجني 
اأ�س���بح اأحد امل�س���ادر الهامة كوقود ويحظى بدعم املوؤ�س�سات الدولية والحتاد 
االأوروبى واأن م�رس �س���كلت جلنة لو�س���ع ا�س�رتاتيجية ال�ستخدامات الهيدروجني 

وت�سعى الأن يكون لها دور هام فى اإنتاجه وت�سديره.
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نظمت غرفة التجارة الأمريكية فى الثانى ع�رص من مار�س 2021  لقاءً حتت عنوان )ا�سرتاتيجية م�رص لدعم ال�ستثمار فى قطاع التعدين( . وخال اللقاء اأكد املهند�س 
ط���ارق امل���ا اأن قطاع التعدي���ن بداأ جنى ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يج���رى تنفيذه ملواكبة التطورات العاملية وحتويل م�رص اإلى وجهة عاملية جلذب ال�س���تثمار 
التعدينى وت�س���جيع امل�س���تثمرين فى ظل مناخ جاذب.  واأو�س���ح اأن الإ�ساحات الت�رصيعية وتعديل الأنظمة ال�س���تثمارية �ساهما فى جناح املزايدة العاملية للبحث عن 

الذهب فى عام 2020 والتى حظيت باإقبال فاق التوقعات من ال�رصكات العاملية رغم 
التحديات غري امل�سبوقة عاملياً جلائحة كورونا ، كما مت طرح جولة ثانية من مزايدة 
الذهب ا�ستغالً لنجاح املزايدة الأولى اإ�سافة اإلى طرح مزايدة للبحث عن اخلامات 
واملعادن الأخرى، م�سرياً اإلى توجيهات الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى باإن�ساء مدينة 
متكاملة لت�س���نيع وجتارة الذهب وفق اأحدث الت�س���ميمات والتقنيات. وا�ستعر�س 
املا ما مت اإجنازه من اإ�س���احات على اأر�س الواقع �س���من ا�سرتاتيجية تطوير وحتديث 
قط���اع التعدي���ن، لفت���اً اإل���ى اأن كاف���ة ه���ذه الإ�س���احات ت�س���عى فى النهاي���ة اإلى 
ا�س���تثمار ما تتمت���ع به م�رص من مقوم���ات تعدينية متميزة ت�س���مل توافر اخلامات 
املعدني���ة واالإمكاني���ات اجليولوجية الكبرة غر املكت�س���فة يدعمه���ا عوامل زيادة 
التناف�س���ية مثل �س���بكة الطرق وتوافر البنية التحتية واملط���ارات واملوانىء وطرق 
عاملية للمالحة البحرية وتوافر م�سادر الطاقة والعمالة املاهرة وانخفا�س تكلفة 
الإنتاج حيث تعد م�رص من الدول ذات التكلفة املنخف�س���ة لإنتاج الذهب. واأو�سح 
اأن تعديل بع�س مواد قانون التعدين وفر ال�س���فافية والو�س���وح واأعطى مرونة اأمام 
ال�س���تثمارات و�س���اهم فى معاجل���ة التحديات الت���ى واجهت امل�س���تثمرين و�رصعة 
ا�ست�سدار الرتاخي����س للم�س�تثمر ، واأ�ساف اأنه جارى تنفيذ برنامج ي�ستهدف بناء 
ق���درات العامل���ني بقطاع التعدين وتعزيز املهارات لديه���م باعتبارهم حجر الزاوية 

فى ا�سرتاتيجية التطوير احلالية .
واختتم باأن القطاع و�س���ع خطة م�س�����تقبلية قوية لا�س������تفادة م���ن الإمكانيات 
الك���برية والدع�م احلكومى ت�س������تهدف الو�س���ول ب�س����ادرات التعدين اإلى 10 مليار 
دوالر بحل���ول ع���ام 2040 ، كم���ا يخ���طط القط���اع لإ�س����ناد اأكرث م���ن 200 منطق���ة 
امتياز للبحث واال�ستك�ساف التعدينى وهو ما يجعل نظام املزاي���دات �سارياً طوال 

العام وفق مناذج ونظم تتميز بالو�سوح وال�س���فافية.

ق���ررت جلن���ة الت�س���عر التلقائ���ى للمنتج���ات البرتولي���ة املعني���ة مبتابع���ة 
وتنفيذ اآليات تطبيق الت�س���عر التلقائى للمنتجات البرتولية ب�س���كل ربع 
�س���نوى فى اجتماعها املنعقد عقب انتهاء �سهر مار�س املا�سى التو�سية 
بتع�ديل الأ�س���عار احلالية ال�سائدة فى ال�س���وق املحلى وذلك للربع )اأبريل/
يونيه2021( حيث مت تعديل �س���ع�ر بي��ع منتج����ات البنزين باأن��واعه الثاثة 
كاالآت��ى : ٥0ر٦ جني��ه للرت البنزي��ن ٨0  و 7٥ر7 جني��ه للرت البنزين 92  و  7٥ر٨ 
جني����ه لل���رت البنزين 9٥، وتثبيت �س���عر بيع ال�س���والر عن���د 7٥ر٦ جنيه للرت، 

وكذلك تثبيت �سعر املازوت للقطاع ال�سناعى عند 3900 جنيه للطن .
وا�ستع�ر�س���ت اللجنة متو�س���طات اأ�س���عار خام برن�ت فى ال�س���وق العاملى 
و�س���عر ����رسف الدوالر مقاب���ل اجلنيه للفت����رة يناير/ مار����س 2021 ،  واللذين 
يعت���ربا اأه���م موؤثرين وحمددي���ن لتكلف���ة اتاحة وبي���ع املنتج���ات البرتولية 
فى ال�س���وق املحلية بخ���الف االأعباء والتكاليف االأخرى. وجاءت تو�س���يات 
اللجن���ة ف���ى �س���وء االأو�س���اع اال�س���تثنائية الت���ى مير به���ا الع���امل نتيجة 

تداعيات جائحة كورونا .

�س���هد املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���روة املعدنية والدكت���ورة هالة زايد 
وزي���رة ال�س���حة وال�س���كان فى الثامن من اأبري���ل 2021 وقائع ت�س���ليم 20 جهاز 
تنف����س �س���ناعى بتكلف���ة تتخط���ى ٦00 األ���ف دولر مقدم���ة من �رصك���ة اإينى 
االإيطالي���ة وذلك فى اإطار مبادرة قطاع البرتول وال�رسكات العاملية العاملة فى 
م�رص للم�س���اهمة فى دعم جهود وزارة ال�س���حة فى مواجه���ة جائحة كورونا 
والإ�س���هام ف���ى دع���م م�ست�س���فيات الع���زل باحتياجاتها من اأجه���زة التنف�س 

واأدوات الوقاية واملعدات الطبية .
اأك���د الوزي���ر حر����س قطاع البرتول عل���ى تقدمي كام���ل الدعم وامل�س���اندة لوزارة 
ال�س���حة والقطاع ال�س���حى فى م�رس الذى يقوم مبجه���ودات هائلة للحفاظ 
عل���ى �س���حة امل�رسي���ني، موؤك���داً اأن وزارة الب���رتول عمل���ت فى ه���ذا االإطار على 
التن�س���يق مع وزارة ال�سحة لتقدمي مبادرات اإيجابية منها حملة التربع بالدم 
فى �رسكات البرتول ومبادرة �رسكات قطاع البرتول وال�رسكات العاملية العاملة 
ف���ى م�رص لدع���م وزارة ال�س���حة فى مواجه���ة جائح���ة كورونا بامل�س���تلزمات 
واالأجه���زة الطبية احليوية وفى مقدمتها توفر 20 جهازاً للتنف�س ال�س���ناعى 

التى �س���اهمت بها �رسكة اإينى االإيطالية ال�رسيك اال�سرتاتيجى لوزارة البرتول  
واأنها �سبق اأن قدمت 14 جهازاً للتنف�س ال�سناعى فى يوليه املا�سى  موجهاً 
ال�س���كر ل�رصكة اإينى على ما تقدمه من م�ساهمات مهمة للقطاع ال�سحى 

فى م�رس.
  كما اأكد اأن املراكز الطبية لقطاع البرتول بالقاهرة واال�س���كندرية وال�س���وي�س 
متاحة لوزارة ال�س���حة فى حالة احتياج املنظومة ال�سحية لها وكذلك و�سع 
كاف���ة اإمكانيات وفروع ومناطق عمل ال����رسكات البرتولية فى خدمة املنظومة 
ال�س���حية.  وم���ن جانبها وجهت وزيرة ال�س���حة ال�س���كر للمهند����س طارق املا 
ولقطاع البرتول و�رصكة اإينى الإيطالية على م�س���اهماتهم الإيجابية ودعمهم 

املتوا�سل لوزارة ال�سحة. 
 وم���ن جانبه اأك���د اأنتونيو بانزا الرئي�س التنفيذى ل�س���مال اأفريقيا ب�رصكة اإينى 
اأن ال�رسك���ة وتتمت���ع بعالقات متميزة مع قطاع الب���رتول واأن كافة العاملني بها 
يفخرون بامل�ساهمة باأجهزة التنف�س ال�سناعى ملا لها من اأهمية بالغة فى رفع 

املعاناة واإنقاذ الأرواح.
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نجح��ت وزارة الب��رتول والث��روة املعدنية فى االنتهاء م��ن توقيع 14 اتفاقية برتولية  خ��الل فرتة جائحة كورونا بحد أدنى لالس��تثمارات 
ح��واىل 4ر1 مليار دوالر وتس��تهدف حفر 28 بئرًا فى 10 مناطق بش��رق وغرب املتوس��ط ودلتا النيل األرضي��ة و3 مناطق بالبحر األحمر 
ومنطقة بالصحراء الغربية ، مما يؤكد على نجاح اس��رتاتيجية الوزارة فى جذب االس��تثمارات وتنامى ثقة الشركاء فى جاذبية مناخ 

االستثمار بمصر .

وتشمل االتفاقيات املوقعة )10( اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية مع شركات ، أكسون موبيل وشيفرون األمريكيتني وبى 
بى الربيطانية وتوتال الفرنس��ية.وإينى وأديس��ون اإليطاليتني بمناطق ش��مال سيدى برانى وشمال الضبعة وس��تار وشمال كليوباترا 
وش��مال مارينا وش��مال الس��لوم وش��مال رأس كنايس وش��مال العامرية وغرب ش��ربني األرضية بدلت��ا النيل، كما ضم��ت أيضًا ثالث 
اتفاقيات لش��ركة جنوب الوادى املصرية القابضة للبرتول مع ش��ركتى شيفرون األمريكية وش��ل العاملية فى القطاعات 1و3و4 بالبحر 

األحمر واتفاقي��ة للهيئ��ة املصرية العامة للبرتول مع شركة ث��روة للب�رتول بمنطقة شرق أبوسنان بالصحراء الغربية.

وكان املهند����س ط���ارق امل���ال  ق���د اأك���د عل���ى اأن ا�س���رتاتيجية وزارة البرتول 
امل�س���تحدثة للرتويج للفر�س اال�س���تثمارية كانت ����رس جناحها فى جذب 
ال�س���تثمارات العاملية اجلديدة اإلى م�رص فى اأن�سطة البحث عن البرتول 
والغ���از واإب���رام ����رساكات جديدة مع ����رسكات عمالقة وكربى فى �س���ناعة 
الب���رتول العاملي���ة مثل اك�س���ون موبي���ل و�س���يفرون اللتان تدخ���الن م�رس 
للمرة الأولى لا�ستثمار فى اأن�سطة البحث عن البرتول والغاز اإلى جانب 
تعزيز اأعمال وا�س���تثمارات كربيات ال����رصكات العاملية العاملة حالياً من 
����رصكاء النجاح بقطاع البرتول والغاز ك�رصكات �س���ل وبى بى وتوتال فى 
ظل الفر�س اجلدي���دة واالحتماالت الواعدة مبناطق �رسق وغرب املتو�س���ط 
والبح���ر االأحم���ر ، الفتاً اإلى اأن م�س���اركة �رسكة ثروة للب���رتول امل�رسية فى 
ع���دد م���ن املناطق موؤ����رص اإيجاب���ى يفتح اأفاق���اً جديدة اأمام التو�س���ع فى 

اأن�س���طتها واأن�س���طة ال����رصكات امل�رصي���ة  للبح���ث عن  الغ���از باملناطق 
البحرية واملياه العميقة .

واأ�س���اف امل���ا اأن تطوي���ر مناذج ال�س���تثمار وتطوي���ر البنود ف���ى التفاقيات 
البرتولية �س���اهم اأي�س���اً بق���وة فى دعم تناف�س���ية م����رص كوجهة جاذبة 
لا�س���تثمارات ف���ى جم���ال البح���ث وال�ستك�س���اف وحتفيز امل�س���تثمرين 
الب���رتول والغ���از امل����رسى مدعوم���اً  واجت���ذاب ����رسكات جدي���دة لقط���اع 
بالإ�س���احات الناجحة التى قامت بها الدولة امل�رصية حتت قيادة الرئي�س 
عب���د الفت���اح ال�سي�س���ى ومناخ ال�س���تقرار احلال���ى وهو م���ا يدعم قطاع 
البرتول فى تنفيذ ا�س���رتاتيجيته الرامية لزيادة اإنتاج م�رس واحتياطياتها 
م���ن الزيت اخلام والغ���از الطبيعى من خال تكثيف اأن�س���طة البحث فى 

املناطق الواعدة.
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صناع��ة  املصري��ة  الب��رول  تكري��ر  صناع��ة 

عريق��ة عمرها يتج��اوز مائة عام، حي��ث ال زالت صروح 

تكرير البرول فى محافظة الس��ويس ت��ؤدى دورها بكفاءة منذ 

أوائل القرن العش��رين إىل جانب ما تم إنش��ائه من مصاف��ى على مدار القرن 

املاض��ى ف��ى كل من األس��كندرية وأس��يوط والقاه��رة وطنط��ا وما ت��م إضافته من 

وح��دات جديدة والتى تخدم عملي��ة تأمني إمدادات الطاقة الالزمة لالس��تهالك املحلى 

واألغراض التنموية ، حيث يتلقى الس��وق املحل��ى الجانب األعظم من احتياجاته من املنتجات 

البرولي��ة م��ن نح��و 12 مصفاة تكرير ومجم��ع لتصنيع البرول منتش��رة جغرافيًا ف��ى جميع أنحاء 

الجمهوري��ة  عل��ى أن نص��ل إىل األكتف��اء الذاتى وأمداد الس��وق املحلى بكام��ل إحتياجاته م��ن البنزين 

والس��والر خ��الل ع��ام 2023 فى ضوء الربنام��ج الطموح ال��ذى تنفذه وزارة الب��رول والث��روة املعدنية لتطوير 

املصاف��ى وإضافة توس��عات جديدة إليها منذ عام  2016 وحتى ع��ام 2023 ، وقد بدأت صناعة التكرير تجنى ثمار 

هذا التطوير متجهة بقوة لتحقيق هدفها الطموح  .. فكيف تحقق لها ذلك ؟
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بعد �س���نو�ت من �لتحديات وعدم �ال�س���تقر�ر �لت���ى �أدت بدورها لتعطيل 
م�رشوع���ات �لتكرير �جلديدة و�أعمال �لتطوير بامل�سافى �لقدمية ، و�سعت 
وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية ن�سب �أعينها تنفيذ برنامج متكامل بهدف 
حتقيق نقل���ة ل�سناعة �لتكرير وحتقيق ��ستد�مة ف���ى �إمد�د�ت �ملنتجات 

�لبرتولية على مدى زمنى كبري .
ومن���ذ ع���ام 2016 م�سى قطاع �لب���رتول فى �لعمل على تل���ك �ملحاور من 
خالل تنفي���ذ حزمة غري م�سبوقة من �مل�رشوع���ات بدعم ومبتابعة كاملة 
من وزي���ر �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �ملهند�س ط���ارق �ملال �لذى قام بت�سكيل 
جلن���ة علي���ا للم�رشوع���ات برئا�ست���ه تتابع بدق���ة معدالت تنفي���ذ برنامج 
�لتطوي���ر �لذى ي�سم���ل 5 م�رشوعات كربى با�ستثم���ار�ت �إجمالية تتجاوز 
10 ملي���ار�ت دوالر ، وج���اءت �لنتائ���ج غ���ري م�سبوق���ة باالنتهاء م���ن تنفيذ 
م�رشوع���ن كبريي���ن مل�سفاة تكري���ر جدي���دة وتو�سع���ات مل�ساعفة طاقة 
م�سفاة قائمة و�فتتاحهما خالل عام و�حد بت�رشيف �لرئي�س عبد�لفتاح 
�ل�سي�س���ى ، ومل يق���ف �الأمر عند ه���ذ� �حلد فبالرغم م���ن جائحة كورونا 
�إال �أن قط���اع �لبرتول متتع باإ�رش�ر كامل عل���ى ��ستكمال باقى �مل�رشوعات 
�جلدي���دة حتى �أطل���ق �لت�سغيل �لتجريبى مل����رشوع ثالث ب�سعيد م�رش  ، 
كم���ا ي�ستكمل حالي���اً م�رشوعني جديدين ف���ى �لأ�سكندري���ة و�أ�سيوط ، 
ومل���ا كانت هذه �مل�رشوعات تلبى �الحتياج���ات حتى عام 2030 فقد ر�عت 
��سرت�تيجي���ة �سناعة �لتكرير فى م����رش تبنى خطط ملو�كبة �حتياجات 

�لبالد حتى عام 20٤0 من خالل م�رشوعات �إ�سافية جديدة بال�سوي�س .

خارطة المشروعات الجديدة لتكرير البترول
م�رشوعات مت االنتهاء منها :

م�سفاة امل�رشية للتكرير مب�سطرد 
االإنتاج : 7ر٤ مليون طن �سنوياً من خمتلف �ملنتجات .

التكلفة اال�ستثمارية : 3ر٤ مليار دوالر  .
االأهمية االقت�س��ادية : زي���ادة �نتاج �ل�سولر حملي���اً  بن�سبة 30% وزيادة 

�إنتاج �لبنزين بن�سبة %15 .
تاريخ �الفتتاح و�لت�سغيل �لر�سمى �سبتمرب 2020 .

تو�س��عات �رشكة االأ�س��كندرية الوطنية للتكري��ر والبرتوكيماويات 
»انربك«

االإنت��اج : 700 �أل���ف ط���ن بنزين عالى �لأوكت���ني �سنوي���اً ) �سعف �لطاقة 
�ل�سابقة ملجمع �أنربك ( .

اال�ستثمارات : 220 مليون دوالر .
االأهمي��ة االقت�س��ادية : توف���ري 22% من �حتياج���ات �لبنزي���ن حملياً من 

جممع �أنربك وتو�سعاته  .
جممع اإنت�ج البنزين ب�أ�شيوط ) ت�شغيل جتريبى ( 

االإنتاج : 800 �ألف طن �سنوياً من �لبنزين عالى �لأوكتني
اال�ستثمارات : ٤50 مليون دوالر 

االأهمية االقت�س��ادية : يوفر ن�سف ما ت�ستورده م�رش من �لبنزين ويوؤمن 
�حتياجات حمافظات �ل�سعيد . 

م�رشوعات جارى تنفيذها :
م�رشوع جممع اإنت�ج ال�شوالر ب�أ�شيوط ) اأنوبك ( 

�أكرب م�رشوع تكرير فى �سعيد م�رش .
االإنت��اج : 8ر2 ملي���ون طن �س���والر باملو��سفات �الأوروبي���ة ، و ٤00 �ألف طن 

بنزين، 100 �ألف طن بوتاجاز .
اال�ستثمارات : 9ر2 مليار دوالر . 

االأهمي��ة االقت�س��ادية : ي�ساهم ف���ى تغطية �حتياج���ات �ل�سعيد من 
�ملنتجات �لبرتولية .

تو�سعات م�سفاة تكرير ميدور
زي���ادة �لطاقة �لتكريرية بن�سبة 60% لتوفري �ملنتجات �لبرتولية عالية 

�جلودة .
اال�ستثمارات : 3ر2 مليار دوالر .

جممع البحر االأحمر ب�ملنطقة االقت�ش�دية لقن�ة ال�شوي�س 
��ستغ���الل كمي���ات �ملازوت �لفائ�س���ة لتحويلها ملنتج���ات برتولية عالية 

�جلودة .
اال�ستثمارات : 5ر7 مليار دوالر .

• زيادة طاقة املصافى القديمة ورفع كفاءتها .
• إضاف��ة عملي��ات تصني��ع لتحوي��ل املنتج��ات 

منخفضة القيمة إىل عالية القيمة .
م��ن  املحل��ى  الس��وق  احتياج��ات  تغطي��ة   •

السوالر والبنزين .
• زي��ادة كمي��ات الزيت الخ��ام التى يت��م تكريرها 

على حساب استرياد املنتجات .
• تطوي��ر بني��ة داعمة م��ن مرافق ش��حن وت��داول وتخزين 

البرول .

حماور تطوير �سناعة التكرير 

م�رشوع��ات تطوي��ر م�ساف��ى التكري��ر

مشـــروعات
جارى 

تنفيــذهـا

مشـــروعات
تـم االنتهــــاء 

منهــا

م�سفاة
 امل�رشية للتكرير 

مب�سطرد 

تو�سعات 
�رشكة اأنربك

جممع
 اإنت�ج البنزين 

ب�أ�شيوط

جممع
البحر االأحمر 

تو�سعات 
م�سفاة ميدور

جممع
اأنوبك ب�أ�شيوط

 ٪30
زيادة فى 

اإنتاج ال�سوالر

 م�ساعفة 
اإنتاج ال�رشكة

من البنزين

)مت ت�سغيله 
جتريبياً(

       يوفر50٪ من 
        واردات البنزيـن

اأكب��ر 
م�رشوع تكرير فى 

�سعيد م�رش

زيادة طاقة 
امل�سفاة بن�سبة 

٪60
تعظيم ا�ستغالل 

امل��ازوت فى توفي��ر 
منتجات عالية

 اجلودة



• اإتاح���ة املعاي���ر والتعليم���ات والقواع���د الإر�س���ادية املوحدة لل�س���امة 
وال�سح���ة املهنية وحماية البيئ���ة و�سامة العملي���ات جلميع العاملني 

بقطاع البرتول.
• امل�ساهم���ة ف���ى تاأهي���ل وتوعية العن����رش الب�رشى فى جم���ال ال�سامة 

وال�سحة املهنية و�سامة العمليات والإدارة البيئية.

مميزات التطبيق
• �سهول���ة الت�سف���ح حي���ث مت ت�سمي���م التطبي���ق كمكتب���ة الكرتونية 

مق�سمة الى اأق�سام وتخ�س�سات خمتلفة.
• اللغ���ة، حيث مت ت�سميم التطبيق باللغت���ني العربية والجنليزية وذلك 
تي�س���راً لدخول كافة العاملني امل�رشي���ني والأجانب، وميكن التنقل للغة 

عن طريق الرابط اأعلى ال�سا�سة.
• التفاع���ل امل�ستم���ر حي���ث مت ت�سمي���م التطبيق بطريق���ة ميكن حتديث 
حمتويات���ه اأولً ب���اأول من قبل نياب���ة ال�سامة وال�سح���ة املهنية بالهيئة 

امل�رشية العامة للبرتول.
• وج���ود ق�س���م للمقرتحات ت�ستقب���ل كاف���ة الآراء واملقرتحات للعاملني 
 Workforce( لتحقيق عن�رش م�ساركة العاملني فى عملية �سناعة القرار

involvement( لتطوير وحتديث املنظومة ب�سكل عملى وواقعى .

يت�سمن التطبيق قواعد ال�سامة وال�سحة املهنية و�سامة العمليات 
بناءً على املعاير والأكواد ال�سادرة عن منظمة IOGP ومت�سمنة نظام 
اإدارة العملي���ات للهيئ���ة )EGPC OMS(، القواع���د الر�سادية اخلا�سة 
بال�سامة وال�سح���ة املهنية و�سامة العملي���ات، قواعد احلفاظ على 
احلي���اة، الدرو����س امل�ستفادة من احل���وادث ال�سابق���ة، اأ�سا�سيات �سامة 
العمليات بعنا�رشها ال� 20 طبقاً ملعاير مركز �سامة العمليات للمواد 
الكيميائي���ة الأمريك���ى CCPS، بالإ�ساف���ة اإلى حم���ات التوعية ومواد 
تدريبية متنوعة تت�سمن املهام احلرجة مثل )ت�ساريح العمل – تقييم 
املخاط���ر - دخ���ول الأوعية املح�س���ورة - اأنظمة ع���زل الطاقة -العمل 
عل���ى ارتفاع���ات - اأ�س�س منع ومكافح���ة احلرائق – التعام���ل الآمن مع 

املواد الكيميائية اخلطرة – �سامة اأجهزة احلفر – القيادة الآمنة(. 

أهـداف التطبيـق
• رف���ع الوعى باأ�سا�سيات ال�سامة وال�سحة املهنية و�سامة العمليات 

.)EGPC OMS( ول�سيما تطبيق منظومة اإدارة العمليات
• تعزي���ز �سلوك ال�سام���ة )Behavioral Based Safety( ك�سلوك تلقائى 
ل ي�ستل���زم ال����رشاف املبا����رش عل���ى كاف���ة الأعم���ال للتوافق م���ع معاير 

ال�سامة.
و�سام����ة  املهني����ة  وال�سح����ة  ال�سام����ة  ثقاف����ة  تعزي����ز   •
العمليات )Occupational Safety & Process Safety culture( مبا ي�سمن 
تقلي���ل الأخط���اء الب�رشي���ة الت���ى ق���د تن�ساأ نتيج���ة )�سوء فه���م ، نق�س 
تدري���ب، تع����ود ، ن�سيان اأو �سهو، و�سعف الوع���ى( والتى ت�ساهم بن�سبة 

كبرة من اأ�سباب احلوادث.

تدشين تطبيق رقمى لمنظومة السالمة
)EGPC uSafe( والصحة المهنية

فى إطار اسرتاتيجية وزارة البرتول والثروة املعدنية التى تهدف إىل تطبيق مشروعات التحول الرقمى فى 

بما  العمليات  وسالمة  املهنية  والصحة  السالمة  منظومة  رقمنة  سيما  وال  البرتولية  األنشطة  كافة 

يضمن استمرارية واستدامة العمليات اإلنتاجية بأعلى درجات السالمة واألمان، دشنت الهيئة املصرية 

إتاحة  بهدف   )EGPC uSafe( العمليات وسالمة  املهنية  السالمة  ملنظومة  رقمى  تطبيق  للبرتول  العامة 

معايري وتعليمات السالمة على مدار الساعة أمام جميع العاملني بمواقع العمل املختلفة وتيسري وسهولة 

عملية التواصل .

آلية تحميل التطبيق
التطبي���ق مت��واجد عل���ى تطبيق����ات IOS و Android، حي�ث ميك���ن 
حتميل������ه عل���ى كاف������ة اأن������واع اله��وات���ف املحمولة، وه���و متواجد 

. EGPC uSafe با�سم

22 - البرتول - مايو - يونيه  2021



فى إطار توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة لالستثمار فى مجال الغاز الطبيعى وتطبيقًا لسياسة وزارة 
"جاسكو"  شركة  قامت  فقد   ، ومشتقاته  الطبيعى  الغاز  من  باالستفادة  المعدنية  والثروة  البترول 
بتنفيذ مشروع تعظيم االستفادة من غازات حقل ريفين حيث تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى ومد 
خطوط الغاز إلى مجمع غازات الصحراء الغربية الستخالص مشتقات الغاز ذات القيمة االقتصادية 
العالية، وذلك لتلبية احتياجات شركات البتروكيماويات فى منطقة اإلسكندرية من المادة الخام من 

خليط (اإليثان/ بروبان) والسوق المحلى من منتجات البوتاجاز والمتكثفات.  

وقد تضمنت المرحلة األولى تنفيذ خط قطر ٣٠ بوصة وبطول ٧٠ كم لربط حقل ريفين بمنطقة رشيد  كم لربط حقل ريفين بمنطقة رشيد 
بمجمع غازات الصحراء الغربية بمنطقة العامرية غرب اإلسكندرية، وتنفيذ تسهيالت استقبال الغاز 

بمجمع غازات الصحراء الغربية بهدف استيعاب ٢٠٠ مليون قدم مكعب يوميًا.  



مع �لتطور �ملن�ش���ود و�لعمل على زيادة �ملكون �ملحلى كان البد من �إيجاد 
بد�ئ���ل حملي���ة ملع���د�ت �إطفاء �حلري���ق توؤدى عم���ل �ملعد�ت �مل�ش���توردة �أو 
تفوقه���ا كفاءة ، ولقد متكن فريق عمل �رشكة �ل�شوي�س لت�شنيع �لبرتول 
من  �إيجاد طريقة لت�شنيع هذه �ملعد�ت حملياً باالإمكانات �ملتاحة وبعد 
م�ش���و�ر من �لبحث و�لدر��شة و�لتج���ارب �مليد�نية متكن فريق �لعمل من 
ت�شمي���م وت�شنيع قو�ذف �أطفاء تعمل باملي���اه مبختلف �الأقطار وتعطى 
�أ�ش���كال مياه متعددة وق���و�ذف فوم متعدد �الأقط���ار وذ�ت فوهات ق�شرية 
وطويل���ة لعمل مع �أن���و�ع �لفوم خمتلف���ة �لتمدد باالإ�شاف���ة �إلى تعديل 
بع����س �ملع���د�ت �مل�شتوردة لزي���ادة كفاءته���ا �أو لتعوي����س ومعاجلة بع�س 

�لق�شور �ملوجودة بها . 

والفكرة ببساطة تتوقف على معرفة التالى 
• Monitor Size : حتديد معدالت �لت�رشيف �ملطلوبة من �لقاذف مهمة 
الأن���ه بناء عليه يتم حتديد قطر �لفوهة �ملنا�شبة لهذ� �لت�رشيف وحجم 
�لقاذف �ملنا�ش���ب ، وقد تختلف 
طريق���ة �شناع���ة بع����س �أج���ز�ء 
ق���اذف ع���ن �الآخر تبع���اً للحجم 
ومعدل �لت�رشي���ف لكن �لفكرة 

عموماً و�حدة .
ت�شمي���م   :  Swivek Piece  •
ع���ن  �مل�شئولت���ن  �لقطعت���ن 
ر�أ�شي���اً  �لق���اذف  فوه���ة  حرك���ة 
�أج���ز�ء  �أه���م  وه���ى م���ن  و�أفقي���اً 
�لقاذف الأن �ملطلوب منهما �حلركة ب�شهولة و�إن�شيابية مع عدم ت�رشيب 
 Bearing -( ملياه وحتديد طريقة عمل هذه �لقطعة مطلوب �شو�ء كانت�

. )Movingball - Or any other way
 )Remote Control - Manual - Oscillating(  حتديد طريقة �لفوهة �شو�ء ك��ان •
�لت�شمي������م  ف���ى  �الأ�ش���ه���ل و�الأ�ش������رع  �ليدوي����ة ه���ى  و�لطريق������ة 

و�لتنفيذ .

: �ش���و�ء   The Material  •
 )Brass - Stainless Steel( كانت
مع �لبعد ع���ن �حلديد �لكربونى 
لتجنب �ل�ش���د�أ و�أحياناً ظاهرة 
)Ignition of Iron Sulfide( ف���ى 

حقول �لبرتول و�لغاز .
�لق����ط��ع��������ة  ت�ش���مي�������م   •
�مل�شئول����ة عن تغي����ري �شكل 
�ل�مي�اه  �شو�ء �إن كان �ل��قاذف 
 ، و�لف����وم  باملي����اه  �شيعم����ل 
وه����ى تعتم����د بب�شاطة على 
بالعاك�����س  �ملي����اه  ��شط����د�م 
ث����م  �أم����ام �لفوه����ة  �ملوج����ود 
�نحر�ف����ه �أفقي����اً بز�وي����ة ميل 
 Wide Cone حم����ددة ليعطى

وير�ع����ى �أعلى ت�شميم ز�وية ميل �لعاك�����س بدقة حتى ال يحدث ��شطر�باً 
للتي����ار عن����د �لفوهة ب�شكل يوؤثر �شلباً على كفاءت����ه ومدى �رحتاله ، وعند 
 Narrow حتريك �جلزء �خلارجى يتم عمل م�شار للمياه باجتاه �الأمام لتعطى
Cone ث����م م����ع �ال�شتم����ر�ر تعط����ى Solid Stream وه����ذه �لقطع����ة �شهل����ة 

�لتنفيذ .
 Foam Making Branch •
�جل����زء  ه����و  وه����������ذ�   :  Pipe
��شتخ����د�م  ع����ن  �مل�شئ����ول 
�لتم����دد  منخف�����س  �لف����وم 

وه����و ج����زء ب�شيط لك����ن يجب مر�ع����اة �لط����ول �ملنا�شب ل����ه للح�شول 
عل����ى م�شافة ��شتبقاء ليم�����أ تيار �لفوم �خلارج م����ن �لفوهة �لد�خلية 
باالأ�شف����ل كامل مقطع �لفوهة �خلارجية ليت����م �شحب �لهو�ء بكفاءة 
كم����ا ير�عى �لتنا�شب �ملطلوب بن قط����ر هذه �لو�شلة مع قطر �لفوهة 

�لد�خلية حتى تتحقق طريقة �ل�شحب �ملطلوبة للهو�ء .

تصميم وتصنيع معدات إطفاء الحريق
عمر عبد املح�سن
�رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول
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* Pumping 75% of total self-finance for the expansion
 project in accordance with the loan agreement, 

       and withdrawal of more than 50% of the expansion
 project loan .

* Executing 56.1% of expansion projects.

* MIDOR succeeded in providing
                local market with high quality products

          that reached 87% of total products.

       * Total Processing feedstock
reached 36.5 MBBlS.



املش��اركة واألخ��ذ برأى العامل��ن هو العنصر الراب��ع من عناصر 
نظ��ام إدارة س��ام���ة العمليات وهو يوض�ح أهمي��ة مش��اركة 
العامل��ن وإب��داء ال���رأى ف��ى إج�����راءات س��امة العمليات حيث 
أن املش��ارك���ة الفعال��ة من قبل العاملن تعمل عل��ى زيادة الق��وة 

والفاعلي���ة لهذه اإلجراءات.

أهمية عنصر المشاركة فى نظم سالمة العمليات
اإن العامل����ن فى ال�ش����يانة والت�ش����غيل هم ال�ش����ف الأول الذى يكت�ش����ف 
ويبل����غ ع����ن اخلطر وم����ن هنا تظه����ر اأهمي����ة امل�ش����اركة الفعالة م����ن ه�ؤلء 
العامل����ن حيث متنع هذه امل�ش����اركة الكثري من احل�ادث والإ�ش����ابات، لذلك 
حتر�����ص ال�رشكات الناجح����ة على اإيجاد ن�افذ ي�ش����تطيع من خاللها ه�ؤلء 
الأف����راد اإبداء الراأى فيما يخ�ص نظم �ش����المة العمليات وتكتمل املنظ�مة 
باإبراز اهتمام الإدارة العليا ببحث هذه الآراء واإعداد القرارات املنا�شبة فيما 

يخ�ص التح�شن فى نظم واإجراءات �شالمة العمليات.
وم����ن خالل م�ش����اركة العاملن باآرائه����م واهتمام الإدارة العلي����ا بهذه الآراء 
يب����داأ بناء ج�ش�����ر الثقة بن العاملن والإدارة ف����ى التط�ر مما ينعك�ص على 

فاعلية وق�ة نظم �شالمة العمليات داخل املن�شاآت.
ويب���داأ ه���ذا العن����رش ف���ى املراح���ل الأول���ى لعمر املن�ش���اأة وه���ى مرحلة 

الت�شميم وي�شتمر حتى نهاية العمر الأفرتا�شى للمن�شاأة .

المالمح األساسية لعنصر المشاركة الفعالة 
ي�ضمن التطبيق الفعال لهذا العن�رص الهام مايلى :

• حتدي���د الأدوار وامل�شئ�لي���ات للعامل���ن فيم���ا يخ����ص نظ���م �شالم���ة 
العمليات .

• اإن�ش���اء اآلية لت�شهيل وتفعيل م�شاركة العاملن فى نظم واإجراءات 
�شالمة العمليات .

• املتابع���ة م���ن قب���ل الإدارة العليا والأخذ ب���اآراء العامل���ن ومناق�شتها 
واإ�شدار القرارات املنا�شبة.

• حتفيز العاملن من خالل ر�شد ج�ائز الأداء والت�شجيع امل�شتمر.
• التدري���ب امل�شتمر لكافة العاملن والعم���ل على رفع ال�عى باأهمية 

امل�شاركة فى نظم �شالمة العمليات.
• احل��ر�ص على ا�شتم���رار فاعلي���ة العن�رش وذلك بال�مراجعة وحت�ش���ن الأداء .

مؤشرات األداء لعنصر كفاءة سالمة العمليات 
ويتمث���ل هذا العن�رش ف���ى م�ؤ����رشات اأداء �شالمة العملي���ات فى ن�شبة 
العامل���ن املدربن على امل�شاركة ف���ى نظم �شالمة العمليات ، وكذلك 
ن�شب���ة املديرين املدرب���ن ، ومعدل القرتاحات اخلا�ش���ة بنظم واإجراءات 
�شالمة العمليات ، بالإ�شافة اإلى ن�شبة القرتاحات التى يتم تنفيذها 

من اإجمالى القرتاحات املقدمة.

مراجعات األدارة العليا
ميكن للإدارة العليا املراجعة على هذا العن�رص الهام كما يلى : 

• التاأكد من اأن اإجراء م�شاركة العاملن قد مت حتديثه وتفعيله.
• التحدث مع العاملن ل�شتطالع اآرائهم ح�ل نظم �شالمة العمليات 

ومدى ت�افر دعم الإدارة العليا.
• مراجع���ة م�ؤ����رشات اإب���داء الراأى اخلا����ص بالعامل���ن ، وكذلك مراجعة 

املرا�شالت املتعلقة ب�شالمة العمليات.
• التحقي���ق من تنفيذ املقرتحات التى ت�شاهم فى التح�شن امل�شتمر 

فى �شالمة العمليات.

 Risk Based Process Safety : امل�شدركتاب

د. عمرو فاروق 
مدير اإدارة �شالمة العمليات 

ال�رشكة املتحدة مل�شتقات الغاز

26 - البرتول - مايو - يونيه  2021





الطلــب
ال ي���زال ا�ضتهالك البرتول فى جنوب ال�ضحراء الكربى منخف�ضاً جداً مقارنة 
ببقي���ة العامل ، اأم���ا الغاز الطبيع���ى فهو اأق���ل الهيدروكربون���ات ا�ضتهالكاً 
االآن، واإن كان  يكت�ض���ب اأهمية على �ضعي���د اإنتاج الكهرباء حيث ميثل بديالً 
اأرخ�ص من البرتول واأنظف من الفحم ، واإن كانت البنية التحتية االأ�ضا�ضية 
املطلوبة ملعاجلته اأكرث تعقيداً فى نقله حيث يحتاج الغاز الطبيعى اإما اإلى 
�ضغط���ه اأو ت�ضييله ، وتعد نيجرييا ه���ى اأكرب املنتجني وامل�ضتهلك الرئي�ضى 
للغ���از الطبيع���ى ف���ى جن���وب ال�ضح���راء الك���ربى، والقطاع���ات االأ�ضا�ضي���ة 
ال�ض���تهالك الغاز فى نيجرييا هى االأ�ض���منت واالأ�ض���مدة ، وتعتمد دول �ضمال 
اأفريقيا على الوقود االأحفورى ، ويتم دعمه ب�ضكل كبري كما يتم دعم اأ�ضعار 
املنتجات النفطية فى اأماكن اأخرى فى اأفريقيا ، وب�ضكل عام فاإن ا�ضتخدام 
الديزل فى جنوب ال�ضحراء الكربى اأكرث انت�ضاراً من ا�ضتخدام البنزين �ضواء 
فى قطاع النقل اأو توليد الكهرباء ، كما ي�ض���تخدم الكريو�ض���ني على نطاق 
وا�ضع بديالً للكتل احليوية ال�ضلبة ، اأما الطلب على الفحم فريتبط ب�ضكل 
كب���ري باإنتاج الطاقة با�ض���تثناء جن���وب اأفريقيا حيث يت���م معاجلته من اأجل 

ا�ضتخدامات اأخرى .

تجــارة الطــاقة 
ف���ى الوقت ال���ذى يتزايد فيه الطل���ب عل���ى الهيدروكربونات ، ال ت���زال اأفريقيا 
منطق���ة ذات اأقل متو�ض���ط فى ا�ض���تهالك الزيت والغاز فى العامل  ، وت�ض���در 
اأغلب الدول املنتجة للبرتول مبا فيها اأجنوال ونيچرييا اأكرث من 85٪ من اإنتاجها 
الأوروب���ا واأ�ض���يا والواليات املتحدة، ونف�ص ال�ض���ىء بالن�ض���بة للغاز من نيچرييا 
وغيني���ا اال�ض���توائية وموزمبي���ق ، حتى جت���ارة الفحم متيل نحو الت�ض���دير بني 
الق���ارات  لي����ص فقط م���ن جنوب اأفريقي���ا بل اأي�ض���اً من منتجني اأ�ض���غر مثل 
موزمبيق ونيچرييا ، وفيما يتعلق مبنتجات البرتول والغاز مثل البنزين والديزل 
وغريهم���ا ، تعتمد جنوب ال�ض���حراء الكربى عل���ى الواردات م���ن اأوروبا وال�رشق 
االأو�ض���ط ويعترب ت�ض���دير الوقود االأحفورى م�ض���دراً رئي�ض���ياً للدخل بالن�ضبة 
لل���دول االأفريقي���ة ، وم���ع ذلك تعج���ز احلكومات عن ا�ض���تثمار عائ���دات مالية 

ب�ضكل فعال فى تطوير اأ�ضواق الطاقة الداخلية .

بنيـة أســاسية غيـر كافيــة 
يع���د نق�ص البنية التحتية االأ�ضا�ض���ية الالزمة ملعاجلة ونقل وتوزيع الطاقة 
اإلى امل�ض���تهلك النهائى �ض���مة اأ�ضا�ض���ية ملنطقة جنوب ال�ضحراء الكربى 
عل���ى العك�ص م���ن جنوب اأفريقيا التى تتمتع ب�ض���بكة طاقة منا�ض���بة اإلى 
حد ما ومنطقة �ض���مال اأفريقي���ا ببنيتها التحتية االأ�ضا�ض���ية بعيدة املدى 

ف���ى الكهرباء والغ���از ، وتعتمد املنطقة على ا�ض���ترياد املنتج���ات البرتولية 
نظراً لعدم كفاية امل�ض���افى و�ض���عف ال�ض���يانة ، ومن هنا تفقد دول جنوب 
ال�ض���حراء الكربى فر�ض���ة ت�ض���دير املنتج���ات املكررة عالي���ة الهام�ص)مثل 
البنزين( ، ومتيل اإلى ا�ضترياد منتجات منخف�ضة اجلودة مثل الديزل الثقيل 
الت���ى جت���د الدول الغربية �ض���عوبة ف���ى ت�ض���ويقه داخلها ب�ض���بب القواعد 
والقوان���ني البيئي���ة ، والبل���د الوحي���د فى �ض���به الق���ارة ذات طاق���ة التكرير 
الرئي�ض���ية ه���ى جن���وب اأفريقيا الت���ى تلبى نح���و ثلثى طلبه���ا املحلى من 
املنتجات البرتولية ، وتتمتع بع�ص الدول �ضغرية االإنتاج مثل ت�ضاد و�ضاحل 
الع���اج والكام���ريون والنيج���ر باكتف���اء ذات���ى م���ن م�ض���افيها واإن كان ذل���ك 
يتناق�ص متاماً مع حال بقية جنوب ال�ضحراء الكربى ويرجع ذلك اإلى القيود 
املالية واللوج�ض���تية ، كما ميثل نقل وتوزيع الوقود االأحفورى حتدياً بجانب 
الق���درة عل���ى التخزين وحماي���ة وتاأمني خط���وط الأنابي���ب اأو الناقالت التى 
يكون عليها فى كثري من االأحوال عبور مناطق خطرة حيث يقوم املتمردين 
بتخريبها اأو نهبها ، وتغدو كثري من الدول وخا�ض���ة احلبي�ضة عر�ضة لوقف 
ال���واردات ب�ض���كل كبري وبالن�ض���بة للغ���از الطبيعى متثل التكلف���ة العالية 
للبنية التحتية االأ�ضا�ض���ية اأحد العوائق الرئي�ض���ية اأمام تطوير �ض���ناعات 
الغ���از ف���ى دول جنوب ال�ض���حراء الكربى ، ويعد ت�ض���دير الغ���از مبثابة اخليار 
االأك���رث اأمناً بالن�ض���بة لل����رشكات العاملية حي���ث تعطى االأولوية لت�ض���ديره 
على ح�ضاب توفريه فى ال�ضوق املحلى على الرغم من االلتزامات القانونية 

بتلبية الطلب املحلى اأوالً .

منظور بعيـد المدى لتطويـر الوقود األحفــورى 
ميكن اأن ي�ضاعد الوقود االأحفورى فى تزويد جنوب ال�ضحراء الكربى بالطاقة، 
غري اأن تطويره لي�ص وا�ضحاً ، وخا�ضة فى قطاع الطاقة ، ويتطلب االأمر اإلقاء 
نظ���رة جديدة عل���ى املنافع التى ميك���ن اأن يحققها الوق���ود االأحفورى ، حيث 
تر�ض���م التوقعات العاملية �ض���ورة قامتة لهذا القطاع ال���ذى يعانى من تراجع 
مع���دالت االإنت���اج والتوزي���ع ويحظ���ى بقليل من الدع���م من قبل موؤ�ض�ض���ات 
التموي���ل الدولي���ة ، وم���ع ذلك ف���اإن الفح���م اأبعد ما يك���ون عن الو�ض���ول اإلى 
نهايته فى اأفريقي���ا ، هذا بينما ترتدد املخاوف املناخية والبيئية فى املجتمع 
الدولى مبا يدفع املوؤ�ض�ض���ات املالية الدولية حالياً اإلى امليل اإلى ح�رش دعمها 
عل���ى م�رشوع���ات الطاقة املتجددة وذل���ك لعدم وجود انبعاثات �ض���ارة منها ، 
وفى الوقت الذى يهتم فيه امل�ض���تثمرين بالبرتول والغاز فى اأفريقيا، اإال اأنهم 
يواجه���وا حتدي���ات رئي�ض���ية ترتبط باال�ض���تقرار ال�ضيا�ض���ى واالفتقار للنظم 
املالي���ة الوا�ض���حة واالأط���ر القانونية والف�ض���اد امل�ض���ت�رشى و�ض���عف البنية 

االأ�ضا�ضية ونق�ص الكفاءات املاهرة .

اس��تعرضنا فى األعداد السابقة من مجلة البرتول كتاب عن الطاقة فى أفريقيا نشرته الهيئة العامة 

لالس��تعالمات لباحث��ن كبار بمؤسس��ة إين��ى إنريكو البحثي��ة ، تناول الطاق��ة فى أفريقي��ا والتحديات 

والف��رص الحالية واملس��تقبلية للطاقة فى دولها ، وفى هذا العدد نس��تكمل اس��تعراض الجزء الخاص بالطل��ب على البرتول فى 

أفريقيا وتجارة الطاقة وجهود تطوير الوقود األحفورى فى أفريقيا .
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  اإعـداد : عمرو عز الدين

ومل يكن جتاوز اأ�س����عار خام برنت حلاجز ال�سبعني دولراً فى الأيام الأولى 
م����ن مار�����س املا�س����ى لأول مرة من����ذ ظهور ه����ذه اجلائح����ة اإل اأم����راً طارئاً 
ف�رسع����ان ما عادت حتت حاجز ال�����70 دولراً لتبقى عند م�ستويات ترتاوح 
ب���ني 67-68 دولراً لب�سعة اأيام  ث���م انخف�ست جمدداً ولكنها ظلت فوق 
حاج���ز ال�ست���ني دولراً ، فالأ�سع���ار قف���زت وقته���ا بفع���ل عدة عوام���ل منها 
انتعا�س توقعات الطلب بعد اعتماد جمل�س ال�سيوخ الأمريكى خلطة انقاذ 
اقت�س���ادى، والتف���اوؤل ب�س���اأن تقليل العر�س م���ع اإعالن اأوبك بل����س التزامها 
ب�سيا�سة التخفي�سات الإنتاجية فى �سهر اأبريل، اإلى جانب وقوع هجمات 

اإرهابية من جماعة احلوثيني على من�ساآت برتولية �سعودية .

وم���ع دخ���ول الن�س���ف الثان���ى من �سه���ر مار�س تعر�س���ت اأ�سع���ار البرتول 
ل�رسب���ات متتالي���ة اأفقدتها مكا�سب الفرتة القلي���ة املا�سية ، وجاء ذلك 
خالف���اً للتوقعات ال�سائ���دة باأن ا�ستمرار برام���ج التطعيم بلقاح كورونا 
�صي�صه���م فى عودة الن�ص���اط االقت�صادى ومن ثم تعاف���ى الطلب ولكن 
ج�����اء الواق���ع مغايراً حي���ث اأوقف���ت ع�����دة دول اأوروبية ا�ستخ���دام بع�س 
اللقاح���ات تخوف���اً من اآثاره���ا اجلانبي�ة، اإ�ساف���ة اإل���ى بطء حرك���ة توزيع 

اللق���اح وتب���ع ذلك ب���وادر موجة جديدة من اجلائحة ف��ى دول اأوروب���ا التى 
ا�سط�����رت لفر�س اإغ�������الق جدي�د بع���د اأن ب��داأت تعيد فت������ح اأن�سطتها ، 
الأمر الذى ت���رك اأث��ره ال�سلبى على توقعات انتعا�س الطلب على الوقود .

وم���ع ا�ستم���رار ه���ذا النخفا����س ب���داأت الأنظار تتج���ه اإلى اجتم���اع اأوبك 
بل����س فى مطلع اأبري���ل لتخاذ قرار جديد ب�ساأن حجم الإمدادات فى مايو، 
وو�سط حالة الرتقب جاء احلادث العار�س جلنوح �سفينة احلاويات البنمية 
ف���ى املج���رى املالحى لقناة ال�سوي����س اأهم ممر مالحى عامل���ى لب�سعة اأيام 
ليثري املخاوف من تعطل اإمدادات اخلام واملنتجات البرتولية واأدى ذلك اإلى 
ع���ودة الأ�سعار لالرتف���اع باأكرث من 4% لت�سل اإل���ى 67 دولراً للربميل ، ومع 
جناح م�رس ف���ى تعومي ال�سفينة وا�ستئناف حرك���ة املالحة عادت الأ�سعار 

للرتاجع بنف�س القدر الذى ارتفعت به .

*امل�سدر : ن�رسة بالت ماركت واير .

)دولر/للربميل(

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

097ر52

058ر59

351ر62

707ر61

803ر58

419ر54

684ر60

566ر63

625ر62

324ر60

772ر54

855ر60

414ر64

894ر62

734ر60

843ر54

222ر62

626ر65

696ر64

847ر61

يناير

فرباير

مار�س

اأبريل

متو�سط

أســعار البتــرول تتـأرجــح ..
عقبـات فى طـريق التعافـــى

تؤكتتد كافة املؤشتترات التتتى مرت بهتتا أستتواق البتترول العاملية 
وأسعار خاماته خالل شهرى مارس وأبريل املنقضيني أن الطريق 
إىل حتتدوث انتعتتاش فتتى األستتعار لتتن يكون ستتريعًا أو سلستتًا 
حسبما قالت شركة ريستاد انرجى الدولية لالستشارات فى 
تقرير صتادر عنها مؤخرًا مشتتتددة على أن الطلتب على البتتترول 
ال يتتزال معرضتتًا للخطتتر بشتتكل كبتتر ، وأن استتتمرار جائحتتة 
كورونتتا ال زال يشتتكل عقبتتة فتتى طريتتق التعافتتى حيتتث يؤدى 

إلحباط أى تقدم يحدث فى الطلب مما يشكل تهديدًا مستمرًا.

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

وقود نافتاالر�سا�س
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير

 فرباير

مار�س

اأبريل

متو�سط

800ر599

250ر618

913ر575

400ر497

841ر572

763ر495

738ر561

761ر616

400ر618

166ر573

938ر482

550ر532

065ر553

700ر536

313ر526

763ر454

575ر503

000ر523

888ر523

307ر501

800ر439

700ر489

489ر510

350ر504

085ر486

675ر363

338ر419

946ر428

280ر418

560ر407

900ر313

438ر340

326ر356

080ر352

686ر340

)دولر/طن(

*امل�سدر : ن�رسة بالت ماركت �سكان .

خطة أوبك بلس وأزمة الهند
راأت اأوب���ك بل����س فى اجتماعه���ا ال� 15 ف���ى الأول من اأبري���ل اأن الو�سع احلالى 
ي�سم���ح بتطبي���ق �سيا�س���ات جديدة مع اتب���اع احلذر حي���ث اعتمدت خطة 
ت�ستم���ر 3 اأ�سه���ر لتخفيف تخفي�سات الإنتاج تدريجي���اً خالل مايو ويونيه 
ويولي���ه 2021عالوة على تخفيف اخلف�س الطوع���ى لالإنتاج لدى بع�س كبار 
املنتج���ني مثل ال�سعودية ومت اعتماد زيادة الإنت���اج بنحو 350 األف ب/ى فى 

مايو، ومثلها فى يونيو، ثم ترتفع اإلى 400 األف ب/ى فى يوليه .

وجاء القرار بناءً على تعافى ن�صبى للطلب فى اأ�صيا وا�صتئناف الن�صاط 
ال�سناعى لبع�س كبار امل�ستهلكني مدفوعاً با�ستمرار برامج التطعيم ، 
واأ�سارت التوقعات اإلى ا�ستمرار حت�سن الطلب بال�سني والوليات املتحدة 
امل�ستهلك���ني الرئي�سي���ني ف���ى العامل وانخفا����س املخزون���ات الأمريكية 

وح���دوث تنام���ى ف���ى واردات ال�س���ني م���ن اخل���ام ، ورفع���ت 
اأوب���ك  بل����س تقديراته���ا لنم���و الطل���ب  لتع���اود الأ�سعار 
الرتف���اع وي�ستقر �سعر خام برنت خ���الل الأ�سابيع الأولى 
م���ن �سهر اأبري���ل بالقرب من م�ست���وى 70 دولراً للربميل ، 
اإل اأن تف�س���ى اجلائح���ة ف���ى الهند ثالث اأك���رب م�ستهلك 
عاملياً  للوقود اأ�سعف تاأثري النتعا�س فى الطلب لل�سني 
والولي���ات املتحدة على اأ�سعار البرتول ، اأى اأن اأزمة الهند 
التى تعي�سها حالي���اً كبحت جماح اأ�سعار البرتول التى 
كان���ت املوؤ����رسات ف���ى اأبريل ت�س���ري اإلى ب���دء حتركها نحو 

م�ستويات اأعلى .

وف��ى ظ��ل ه���ذه الأج��واء عق�دت اأوب���ك ب��ل�س اجتماعه���ا 
ال���� 16 ف���ى ال�ساب���ع والع�رسي���ن م���ن اأبري���ل 2021 وق���ررت 
ال�ستم���رار ف�����ى تنفي��ذ ق����رار تعديل الإنت���اج ال�سادر عن 
الإجتم���اع ال���� 15 وذل���ك خ���الل �سه������رى يوني�������ه ، يوليه 
2021، وعق���ب الجتم������اع �سه�����دت اأ�سع���ار خ���ام برنت 

20202021

الربع 201920202021
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى

العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

الفرق بني االإنتاج واملطلوب من اأوبك

العر�س العاملى

73ر99

60ر65

40ر5

73ر28

49ر29

76ر0

49ر100

00ر91

07ر63

16ر5

77ر22

69ر25

92ر2

92ر93

69ر96

83ر63

24ر5

62ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

75ر93

66ر66

36ر5

72ر21

18ر28

45ر6

20ر100

87ر82

33ر61

12ر5

42ر16

61ر25

19ر9

06ر92

61ر92

92ر61

04ر5

65ر25

10ر24

- 55ر1

05ر91

74ر94

39ر62

12ر5

22ر27

90ر24

- 32ر2

42ر92

74ر93

27ر62

17ر5

30ر26

16ر25

- 15ر1

60ر92

14ر95

74ر63

25ر5

16ر26

غري متاح

غري متاح

غري متاح

29ر98

61ر64

27ر5

40ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

53ر99

68ر64

27ر5

57ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

)مليون ب/ى(

                                                                                                                                                                          MEES,16th April, 2021. : امل�سدر *

�سع�����وداً اإلى حوال���ى 70ر68 دولراً للربمي���ل وتعدى خ���ام غرب تك�سا�س 
65 دولراً للربميل، وذلك خالل الأ�سبوع الأول من مايو مدعومة باإمكانية 
ت�س���ارع الطلب عل���ى الوق���ود مع اجت���اه عدة ولي���ات اأمريكية لتخفيف 
قي����ود مكافح���ة اجلائح���ة وتخطيط الحت���اد الأوروبى لل�سم���اح بدخول 

مزيد من الزائرين الأجانب الذين تلقوا اللقاح .

ورغ���م ما �سهده ال�س���وق العاملى م���ن تاأرجح فى الأ�سعار خ���الل ال�سهرين 
املا�سيني بفعل ال�رساع بني متغريات ال�سوق وهى تعافى الطلب لدى بع�س 
امل�ستهلك���ني وتف�س���ى الفريو�س ف���ى مناطق اأخ���رى اإل اأن �سيا�س���ات اأوبك 
بل�س ف���ى حماولة �سبط ال�سوق اأثبتت اأنها ل زالت �سمام الأمان ل�سناعة 
الب���رتول للحفاظ على كل مكا�سبه���ا والتى دعمت ا�ستمرارها بالقرب من 

ال� 70 دولراً للربميل بالرغم من موجات تف�سى الفريو�س املتتالية .

توقعات الوكالة الدولية للطاقة للعر�س والطلب العامليني على البرتول

متو�سط اأ�سعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2021
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ُعقد االجتماع اخلام�س ع�رش لوزراء دول اأوبك والدول خارج اأوبك عرب الفيديو 
كونفران����س يوم اخلمي�س، 1 اأبري���ل 2021، برئا�سة �ساحب ال�سمو االأمري عبد 
العزي���ز بن �سلمان، وزير الطاق���ة ال�سعودى ، واألك�سندر نوف���اك، نائب رئي�س 

الوزراء الرو�سى.
اأكد االجتماع على امل�ساهمات االإيجابية امل�ستمرة الإعالن التعاون فى دعم 
اإع���ادة التوازن اإلى �سوق البرتول العاملى . وتتما�سى هذه النتائج مع القرارات 
التاريخية التى مت اتخاذها فى االجتماع الوزارى العا�رش )اال�ستثنائى( الأوبك 
وال���دول خارج اأوبك فى 12 اأبري���ل 2020 لتعديل تراجع اإجمالى االإنتاج للزيت 

اخلام ، والقرارات الالحقة.
اأع���رب ال���وزراء ع���ن امتنانهم اإلى قيمة نه���ج ال�سيا�سة احل���ذرة الذى تتبعه 
ال�سعودية ف���ى احلفاظ على تعديالت طوعية اإ�سافية تبلغ مليون ب/ى فى 

اأبريل 2021 لل�سهر الثالث على التوالى.
وافق االإجتماع على تعديل م�ستويات االإنتاج خالل مايو ويونيه ويوليه2021 
م���ع اال�ستمرار فى االلتزام باالآلي���ة املتفق عليها فى االجتماع الوزارى الثانى 
ع�رش ملنظمة اأوبك والدول خارج اأوبك فى )دي�سمرب 2020( لعقد االجتماعات 
الوزاري���ة ال�سهري���ة الأوبك والدول خارج اأوبك لتقيي���م اأو�ساع ال�سوق واتخاذ 
ق���رار ب�س���اأن تعديالت م�ست���وى االإنت���اج لل�سه���ر التالى ، بحي���ث ال يزيد كل 

تعديل عن ن�سف مليون ب/ى.
ا�ستعر����س ال���وزراء التقرير ال�سهرى ال���ذى اأعدته اللجن���ة الفنية امل�سرتكة 

مت�سمناً بيانات اإنتاج الزيت اخلام ل�سهر فرباير.
وق���د اأدرك ال���وزراء التطورات الت���ى حتققت فى ال�سوق والت���ى تدعمها برامج 
التطعي���م العاملية واحلزم التحفيزي���ة فى االقت�س���ادات الرئي�سية، اإال اأنهم 
اأ�س���اروا اإل���ى اأن التقلب���ات التى مت مالحظته���ا فى االأ�سابي���ع االأخرية تتطلب 

اتباع نهج حذر ويقظ فى مراقبة تطورات ال�سوق.
والح���ظ االجتم���اع اأن خمزون���ات الب���رتول انخف�س���ت ف���ى �سهر فرباي���ر بدول 
منظمة التع���اون االقت�سادى والتنمية لل�سهر ال�سابع على التوالى، لكنها 

ظلت اأعلى من متو�سط  الفرتة من  2015 وحتى 2019.
ورح���ب االجتم���اع ب���االأداء االإيجاب���ى لل���دول امل�سارك���ة، حيث بلغ���ت ن�سبة 

التوافق االإجمالية 115% فى فرباير 2021. 
واأ�س���ار الوزراء اإلى اأنه منذ اجتماع اأبريل 2020، �ساهمت الدول االأع�ساء فى 
منظم���ة اأوبك والدول غري االأع�س���اء امل�ساركني فى اإعالن التعاون فى تعديل 
انخفا����س االإم���دادات العاملية م���ن الزيت اخل���ام مبقدار 6ر2 ملي���ار برميل من 
الزي���ت اخل���ام بحلول نهاية فرباير 2021، مما اأدى اإل���ى �رشعة اإعادة التوازن اإلى 

�سوق البرتول.
واأع���رب الوزراء عن �سكرهم لل���دول التى قدمت خططه���ا لتعوي�س النق�س 
وموا�سلته���ا العمل م���ن اأجل تعوي�س الكمي���ات الزائدة ف���ى االإنتاج ، وحث 
ال���وزراء جمي���ع امل�ساركني على حتقي���ق التوافق الكامل به���دف حتقيق اإعادة 

التوازن لل�سوق وجتنب التاأخري.
وف���ى ه���ذا ال�س���دد، واف���ق ال���وزراء عل���ى طل���ب ع���دة دول مل ت�ستكم���ل بعد 

تعوي�ساتها مبد فرتة التعوي�س حتى نهاية �سبتمرب 2021.
واتف���ق ال���وزراء على اأن ال���دول امل�سارك���ة باأحج���ام اإنتاجية مفرط���ة للغاية 
�ستق���دم خططه���ا لتنفي���ذ اأى تعوي����س مطلوب ع���ن الكمي���ات الزائدة فى 

االنتاج اإلى �سكرتارية اأوبك فى 15 اأبريل 2021.
كم���ا اأ�ساد االجتم���اع بال�سعودي���ة الإعالنها موؤخ���راً عن »املب���ادرة اخل�رشاء« 
و»مبادرة ال����رشق االأو�سط اخل�رشاء« كم�ساهمات هام���ة فى اجلهود العاملية 
ملكافح���ة تغري املن���اخ والتى م���ن املمكن اأن ت�سب���ح �سناعة الب���رتول والغاز 
ج���زءًا من حل م�سكلة تغري املناخ. حيث متتلك منظمة اأوبك املوارد واخلربات 
الهام���ة التى ميك���ن اأن ت�ساع���د فى مواجه���ة التحدى املتمثل ف���ى احلد من 

انبعاثات غازات االحتبا�س احلرارى العاملية.
وقد ق���دم الوزراء ال�سكر للجنة املراقبة امل�سرتكة و�سكرتارية املنظمة على 
م�ساهماته���م فى االجتم���اع. ومن املقرر عقد االجتماع���ات القادمة للجنة 
املراقبة الوزارية امل�سرتكة ووزراء اأوبك والدول خارج اأوبك فى  28 اأبريل 2021.

ُعقد االجتماع الوزارى ال� 16 لدول منظمة اأوبك وخارج اأوبك لبحث اتفاقية 
»اإع���الن التع���اون« ع���رب تقني���ة الفيدي���و كونفران����س، برئا�س���ة وزي���ر الطاقة 
ال�سع���ودى االأمري عبد العزيز بن �سلمان، والرئي�س امل�سارك الك�سندر نوفاك، 
نائب رئي�س الوزراء الرو�سى ، اأكد االجتماع على اأهمية امل�ساهمات االإيجابية 

امل�ستمرة التفاقية »اإع���الن التعاون« فى دعم اإعادة التوازن فى �سوق البرتول 
العاملى مب���ا يتما�سى مع الق���رارات التاريخية املتخذة ف���ى االجتماع الوزارى 
العا����رش )اال�ستثنائ���ى( لدول منظم���ة اأوبك وخارج اأوبك ف���ى 12 اأبريل 2020، 

والتعديل التنازلى الإجمالى اإنتاج اخلام، والقرارات الالحقة.
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يوليه 2021 يونيه 2021  مايو 2021

 م�ستوى الإنتاج
املطلوب التعديل  م�ستوى الإنتاج

املطلوب التعديل  م�ستوى الإنتاج
املطلوب التعديل  الإنتاج

املرجعى

912
1319
281
110
161

4016
2425
1579
9495
2735

145-
209-
44-
17-
26-

637-
384-
250-

1505-
433-

898
1298
276
108
159

3954
2387
1554
9347
2692

159-
230-
49-
19-
28-

699-
422-
275-

1653-
476-

887
1283
263
107
157

3905
2358
1535
9232
2659

170-
245-
52-
20-
30-

748-
451-
294-

1768-
509-

1057
1528
325
127
187

4653
2809
1829

11000
3168

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
المارات

620
177
88

1475
514

1753
762

9495
65

112

98-
28-
14-

234-
81-

-
121-

1505-
10-
18-

610
174
87

1469
506

1753
750

9457
64

110

108-
31-
15-

240-
89-

-
133-

1543-
11-
20-

603
172
86

1463
499

1753
471

9418
63

109

115-
33-
16-

246-
96-

-
142-

1582-
12-
21-

718
205
102

1709
595

1753
883

11000
75

130

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

23033
15061
38094

3650-
2109-
5759-

22673
14980
37653

4010-
2190-
6200-

22396
14907
37303

4287-
2263-
6550-

26683
17170
43853

اأع�ساء اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

دول اأوبك +

 م�ستويات الإنتاج
الطوعية للدول امل�ساركة )األف ب/ى(

كم���ا �سل���ط االجتم���اع ال�س���وء عل���ى التعاف���ى امل�ستم���ر ف���ى االقت�ساد 
العاملى ، مع االإ�سارة اإلى اأنه يتوقع التعافى ال�رشيع خالل الن�سف الثانى 
م���ن الع���ام. ومع ذل���ك، �سدد االجتم���اع على اأن ح���االت االإ�ساب���ة بفريو�س 
كوفي���د-19 تتزايد فى ع���دد من الدول، على الرغم م���ن حمالت التطعيم 
امل�ستم���رة، واأن عودة الظهور ميكن اأن تعرقل االنتعا�س  االقت�سادى وزيادة 

الطلب على البرتول.
وا�ستعر����س االجتم���اع التقري���ر ال�سه���رى ال���ذى اأعدته جلن���ة املراقب���ة الوزارية 
امل�سرتك���ة، مت�سمنً���ا بيان���ات اإنت���اج اخل���ام ل�سهر مار����س 2021، ورح���ب باالأداء 
االإيجابى للدول امل�ساركة حيث بلغت ن�سبة اجمالى االلتزام بتعديالت االإنتاج 

115 % خالل مار�س 2021، مما يعزز توجه االمتثال من قبل الدول امل�ساركة.
واأعرب االجتماع عن تقديره للدول امل�ساركة التى حققت اأداءً فاق التوقعات 
ف���ى مار����س 2021 حي���ث بل���غ اإجمالى الكمي���ات الزائ���دة 1.23 ملي���ون ب/ى. 
وم���ع ذلك، ال ي���زال يتعني على بع�س ال���دول امل�ساركة حتقيق احل���د االأدنى من 
التوقع���ات املتمثل���ة ف���ى التواف���ق بن�سب���ة 100 % والتعوي�س ع���ن الكميات 

الزائدة فى االإنتاج.
كم���ا اأ�سار االجتماع اإل���ى اأن ال���دول امل�ساركة فى اتفاقية »اإع���الن التعاون« 
تعه���دت بتحقي���ق التواف���ق الكام���ل وتعوي����س التناق����س ف���ى التعدي���الت 

ال�سابق���ة خالل فرتة التعوي�سات املمتدة حت���ى نهاية �سبتمرب 2021. و�سدد 
على اأهمية االإ�رشاع فى جهود اإعادة التوازن فى ال�سوق دون تاأخري، مع تذكرة 
جمي���ع الدول امل�ساركة باحلفاظ على اليقظة واملرونة فى ظل عدم ا�ستقرار 

او�ساع ال�سوق .
كم���ا اأع���رب االجتماع ع���ن امتنان���ه للتعدي���ل االإ�ساف���ى التطوع���ى الكبري 
لالأم���دادات والبال���غ 1 ملي���ون ب/ى ال���ذى اأجرت���ه ال�سعودية ف���ى اإبريل 2021 
والعودة التدريجية لهذه الكميات فى �سهور مايو ويونيو ويوليو 2021، نظراً 

لل�سكوك ال�سائدة املحيطة بانتعا�س الطلب على البرتول.
 والح���ظ االجتماع االجتاه احلالى لدول منظمة التعاون االقت�سادى والتنمية 
للتخل����س من املخزون���ات التجارية ، لكن���ه اأ�سار اإلى اأنه���ا زادت مبقدار 4ر14 
ملي���ون برميل فى مار�س 2021 وكانت 4ر77 مليون برميل متخطية متو�سط 

الفرتة  2019-2015.
وف���ى ظل الظروف امل�سار اإليه���ا، قرر االجتماع ال���وزارى اال�ستمرار فى تنفيذ 
ق���رار تعدي���ل االإنتاج ال�سادر ع���ن االجتماع الوزارى ال�15 ل���دول منظمة اأوبك 

وخارج اأوبك )خالل �سهرى يونيو ويوليو(.
 وتقرر اأن يُعقد االجتماع  ال� 30 للجنة املراقبة الوزارية امل�سرتكة ، واالجتماع 

الوزارى ال�17 للدول االأع�ساء باأوبك و خارج اأوبك فى 1 يونيو 2021.
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أمريكــا الشماليــة
با�س���تثناء الوليات املتحدة الأمريكية  ، م���ن املتوقع زيادة عمليات احلفر فى 
اأمري���كا ال�سمالي���ة بن�سبة 9ر1 ٪ خالل عام 2021 ، م���ع منو متوا�سع فى كل 
م���ن كندا وكوبا واملك�سي���ك .حيث تتوقع الرابطة الكندي���ة ملنتجى البرتول 
زي���ادة ن�س���اط احلفر بن�سب���ة 3ر1٪ فى عام 2021 ، لي�سل  اإل���ى 3300 بئر ، مع 
زي���ادة الأن�سطة البحرية بن�سب���ة 25٪، وفى املك�سيك توا�سل البالد متابعة 
ال�سيا�س���ات القومية فى جمال الطاقة و الت���ى متثل اإعاقة لأى تقدم فى كل 
م���ن الطاق���ة املتجددة وتنمية الوق���ود الأحفورى ، مع الرتكي���ز ب�سكل خا�ص 
عل���ى م�رشوعات تنمية امل�ساف���ى. ومع برنامج اإ�س���اح الطاقة املك�سيكى 

فمن املتوقع اأن تزيد عمليات احلفر بن�سبة 5ر8٪ خالل عام 2021.

أمريكــا الجنوبيــة
م���ن املتوقع اأن ت�سبح اأمريكا اجلنوبي���ة نقطة انطاق لعمليات البرتول والغاز 
فى ع���ام 2021 نتيجة  قائمة الكت�سافات البحري���ة اجلديدة والتعاون املتزايد 
عل���ى امل�ستوى القومى فى القارة  . وفى الربازيل اأ�سار التقرير الى زيادة ن�ساط 
احلفر بن�سبة 26٪ هذا العام ، حيث يعد قطاع البرتول والغاز مفتاح النهو�ص 
بالقت�ساد القومى، وتدعم احلكومة مزيًجا طموًحا من الإ�ساحات ال�رشيبية 
والتغي���رات التنظيمي���ة لتمكني �رشكة برتوبرا����س من تعزيز النم���و، بالتزامن 
م���ع زيادة الطل���ب املحلى ليتجاوز بالفع���ل م�ستويات ما قب���ل اجلائحة . وفى 
الأرجنت���ني تنفذ احلكومة برنامج دعم بقيم���ة 1ر5 مليار دولر لت�سجيع اإنتاج 
الغ���از ال�سخرى املحلى باأمل اأن يجذب الربنام���ج ا�ستثمارات خارجية بقيمة 
حوال���ى 5 ملي���ارات دولر،  مع اإ�سافة ما ل يقل عن 12 من�سة حفر جديدة . لذا 

فمن املتوقع زيادة عمليات احلفر الأرجنتينية بن�سبة 2ر52٪ فى عام 2021.

بينم���ا من املتوقع اأن تنخف�س م�رشوع���ات البحث وال�ستك�ساف فى فنزويا 
بن�سب���ة 5ر52٪ خالل ه���ذا العام متاأث���رة بالعقوبات القت�سادي���ة املفرو�سة 
عليه���ا م���ن الوليات املتح���دة الأمريكية . اأما ف���ى كولومبيا، م���ن املتوقع اأن 
ت�ستم���ر اأعم���ال احلفر مبع���دل مرتفع فى ع���ام 2021، بزي���ادة 1ر44٪ عن العام 

ال�سابق.

أوروبــا الغربيــة
تظه���ر الكت�ساف���ات البحري���ة اجلدي���دة ف���ى منطق���ة بح���ر ال�سم���ال اأن 
الب���رتول والغ���از �سيلعب���ان دوراً هام���اً فى مزي���ج الطاقة فى اأوروب���ا الغربية 
ف���ى امل�ستقبل القري���ب ، بينما يقوم امل�ستثمرون و����رشكات اخلدمات اأي�ساً 
مب�رشوع���ات كبرة فى تنمية الطاق���ة املتجددة.  و كما حدث فى عام 2020، 
�سي���وؤدى التخل���ى عن  احلق���ول البحري���ة القدمية اإل���ى ����رشكات اأ�سغر اإلى 
تط���ور جوهرى فى عمليات احلفر امل�ستقبلية ومن املتوقع اأن تقود اململكة 
املتحدة منو عمليات احلف���ر، مع توقع زيادة الن�ساط الإقليمى بن�سبة 6ر٪9 

فى عام 2021.
وف���ى الرنوي���ج ، ومع ا�ستمرار منطق���ة اجلرف الرنويجى كمح���رك لنمو احلفر 
البح���رى فى عام 2021، منح���ت اأحدث مزايدة فى الرنوي���ج 61 اإمتيازاً جديداً 
للبحث وال�ستك�ساف البحرى فى بحر ال�سمال وبحر الرنويج وبحر بارنت�س 
لع���دة ����رشكات ، ومع ذلك يتوقع اأن يظل احلفر الرنويجى ثابتًا ن�سبيًا فى عام 

2021 ، مع اإنخفا�سه بنحو 2ر٪2 .
اأما عن اململكة املتحدة، ففى �سوء توجه حما�س ال�رشكات ال�سغرة ن�سبياً 
ل����رشاء ح�س����س ف���ى الأ�سول القدمية مبنطق���ة اجلرف الق���ارى ،  فمن املتوقع 

زيادة عمليات احلفر بن�سبة 4ر٪38.

بعد  أن شهد عام 2020 أوضاعًا مضطربة ، تباينت معدالت الحفر العاملية 

لعام 2021 فمن املتوقع أن يش��هد نش��اط الحفر واالستكشاف واإلنتاج 

انتعاش��ًا بوترية ثابتة فى ع��دة مناطق خارج الوالي��ات املتحدة وكندا فى 

ضوء األثار االقتصادية املستمرة نتيجة األغالق والقيود املفروضة على 

السفر باإلضافة إىل توقعات  World Oil بحدوث إرتفاع فى معدالت حفر 

اآلب��ار الكندية بنحو 3ر1% ، بينما س��رتفع عمليات الحفر فى املكس��يك 

بنس��بة 5ر8% ، وزيادة عمليات الحفر العاملية ، باس��تثناء الواليات املتحدة 

وكندا ، بنس��بة 3ر7%، ليقفز مع��دل الزيادة إىل 9ر7% ، وم��ن املتوقع إرتفاع 

عمليات الحفر البحرى العاملية بنحو 9ر10% فى كل املناطق . 

وتج��در االش��ارة إىل أنه فى ع��ام 2020 ، انخفض إنتاج الزيت الخام واملتكثف��ات  العاملى بنحو %7 ، 

ويرج��ع ذل��ك إىل االنخف��اض العاملى فى الطلب الناجم عن جائح��ة Covid-19. وكان من املتوقع أن يكون االنخف��اض أكثر حدة ، لوال قيام كل من 

السعودية وروسيا بزيادة املعروض بينما تراجع إنتاج جميع املناطق، باستثناء أوروبا الغربية .

اإعداد : هدى نور الدين
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أوروبا الشرقية
م���ن املتوق���ع زي���ادة عملي���ات احلف���ر ف���ى منطق���ة اأوروب���ا ال�رشقي���ة والحت���اد 
ال�سوفييت���ى ال�ساب���ق ب�سكل معتدل بن�سبة حوال���ى 4٪، متثل رو�سيا منها 
نح���و 2% ، حي���ث ت�سع���ى اإلى دعم اأه���داف اتفاق اأوبك + م���ع �سمان احلفاظ 

على ح�ستها بال�سوق. 
 

أفريقيـــا
بعد حتقيقها زيادة بن�سبة 21٪ فى عمليات احلفر خالل عام 2019، انخف�س 
الن�س���اط الإقليم���ى بن�سبة 34٪ فى ع���ام 2020 ، لي�سل اإلى 720 بئراً فقط . 
اإل اأن���ه من املتوقع اأن يتح�سن احلفر ف���ى املنطقة بن�سبة معتدلة قد ت�سل 

اإلى 9ر6٪ فى عام 2021. 
هذا وقد وقعت م�رش اتفاقيات مبليار دولر مع �رشكات برتول عاملية ، من بينها 
�سيف���رون واإك�س���ون موبيل و�سل ، للبحث عن الب���رتول والغاز فى مياه البحر 
املتو�س���ط والبح���ر الأحمر ، وف���ى املناطق الربي���ة اكت�سفت �رشك���ة اإيبك�س 
الأمريكي���ة برتول فى ال�سحراء الغربية كجزء من خطة ا�ستك�ساف ت�سمل 
حفر  3 اآبار ، ومن املتوقع اأن يرتفع ن�ساط احلفر فى م�رش بن�سبة 1ر3 ٪  خالل 

هذا العام.
فى حني تكافح اجلزائر للحفاظ على اإنتاجها من البرتول والغاز فى مواجهة 
�سن���وات من �س���وء الإدارة وتراجع ال�ستثمار ، وت�سته���دف اجلزائر جذب املزيد 
من ال�ستثمار الأجنبى فى قطاع البرتول والغاز من خال �رشكة �سوناطراك 
التابعة  للدولة لتتمكن من زيادة �سادرات الغاز بن�سبة 25٪ هذا العام ومن 

املتوقع زيادة بن�سبة 4ر1% فى ن�ساط احلفر لعام 2021.
وف���ى ليبيا ومع ا�ستمرار تاأثر احلرب الأهلي���ة على عمليات البرتول والغاز، من 
املتوقع اأن ي�سهد ن�ساط احلفر زيادة متوا�سعة بن�سبة 5ر7 ٪ خالل عام 2021. 
بينم���ا يتوق���ع اأن ت�سهد نيجريا نه�س���ة فى الإنتاج ، حي���ث تقوم ال�رشكات 
املحلية ال�سغ���رة ن�سبياً ب�رشاء بع�س عمليات ال����رشكات الكربى لتح�سني 
الإنت���اج، لذا من املنتظر اأن ي�سجل ن�ساط احلف���ر منًوا بن�سبة 1ر1٪ خالل عام 

2021. كما يتوقع زيادة ن�ساط احلفر فى اأجنول بن�سبة 4ر40٪ هذا العام.

الشرق األوسط
م���ن بني مناطق الع���امل ، �سجلت منطقة ال����رشق الأو�سط  مع���دلً مرتفعاً فى 
ن�ساط احلفر لعدة �سنوات. ولكن هذا العام لن يحدث منو ب�سبب التزام اأع�ساء 
اأوب���ك بح�س����س الإنتاج املتفق عليها طبق���اً لإعان التعاون م���ع اأوبك+ وعليه، 
�ستظل عمليات احلفر فى ال�رشق الأو�سط ثابتة تقريباً خال 2021. ومن املتوقع 

حدوث زيادة طفيفة فى عمليات احلفر بال�سعودية خالل عام 2021 .
وي�سه���د الع���راق ، ثان���ى اأك���رب منتج للب���رتول فى منطق���ة ال����رشق الأو�سط ، 
اهتمام���اً تنموياً جديداً من جانب رو�سي���ا وال�سني ، وفى الوقت الذى يكافح 
في���ه لالمتث���ال حل�سة اأوبك +. وم���ن املتوقع اأن ت�ساعد التزام���ات اأوبك + فى 

احلفاظ على ثبات عمليات احلفر ، لينخف�س بن�سبة 8ر0٪ فى عام 2021.
وف���ى الإمارات ت�سعى �رشكة برتول اأبوظبى )اأدن���وك( التابعة للحكومة 

اإلى اإقام���ة �رشاكات مع ال�رشكات الغربية للتو�س���ع فى اإنتاج البرتول 
والغاز غر التقليدى، لذلك من املتوقع اأن يزداد ن�ساط احلفر بن�سبة 

8ر3٪ هذا العام.
وم���ن املتوق���ع اأن حتاف���ظ �سلطنة عم���ان ، اأكرب منت���ج فى ال�رشق 
الأو�س���ط خارج اأوبك ، عل���ى وترة حفر �رشيعة فى عام 2021. وقد 

مت ت�سكي���ل �رشكة طاق���ة جديدة مملوكة للحكوم���ة ، وهى �رشكة 

تنمي���ة الطاقة عمان ، لتمكني ال�سلطنة من حتقيق الإ�ستغال القت�سادى 
الأمثل لحتياطياتها البرتولية لذا من املنتظر اإرتفاع عمليات احلفر بن�سبة 

8ر1% خال هذا العام مقارنة بامل�ستوى املتوقع لعام 2020.

الشرق األقصى
ع���ادة ما حت���دد برامج احلفر فى ال�س���ني وترة متو�سط العملي���ات فى   ال�رشق 
الأق�س���ى ب�س���كل عام ، وهذا الع���ام لي�س ا�ستثناء. فبن���اءً على برنامج حفر 
مرتام���ى الأطراف ، �ست�ساعد ال�سني فى قي���ادة املنطقة اإلى زيادة فى ن�ساط 

احلفر بن�سبة 10٪ لعام 2021.
وم���ن املتوق���ع اأن تتفوق على الولي���ات املتحدة من حيث طاقته���ا التكريرية 
ف���ى الع���امل ، و�سي���وؤدى الطل���ب املحل���ى املتزاي���د اإل���ى ا�ستم���رار ال�سني فى 
تنمي���ة طاقتها املحلية لإنت���اج البرتول والغاز ، ولذل���ك �سيزيد ن�ساط احلفر 
ف���ى ال�س���ني بن�سبة 5ر10% خال ه���ذا العام ، ومن املتوق���ع اأن يظل الن�ساط 

البحرى ثابتاً مع وترة العام املا�سى.

جنوب المحيط الهادئ
ترتكز اأعمال البحث وال�ستك�ساف والإنتاج ب�سكل متزايد على الغاز حيث 
حتاف���ظ اأ�سرتاليا على طموحاتها لكى ت�سبح اأكرب م�سدر للغاز امل�سال فى 
الع���امل على الرغم من حتديات تغر املن���اخ وارتفاع التكلفة وتراجع الطلب 
املحل���ى، لذا فمن املتوق���ع اإنخفا�س اأعمال احلفر ف���ى ا�سرتاليا وحدها بنحو 

6ر8% وفى املنطقة بوجه عام بن�سبة 1ر٪7.

www.worldoil.com – Feb.,2021 : امل�سدر
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اآلبار المحفورة
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نسبة 
التغيير ٪

9ر363935701اأمريكا ال�شمالية

3ر1308100430امريكا اجلنوبية

6ر3753429اأوروبا الغربية
6ر860083033اأوروبا ال�رشقية /الأحتاد ال�شوفيتى �شابقاً

9ر7707206اأفريقيا

-1ر264126440ال�رشق الأو�شط

0ر197911799210ال�رشق الأق�شى / جنوب اآ�شيا

-1ر2372557جنوب املحيط الهادئ

3ر37361348307الإجمالى



 منتدى الحياد الصفرى لمنتجى البترول والغاز 

 ت�س���تعد كل من ال�س���عودية والوالي���ات املتحدة وكن���دا والرنويج 
وقطر لتاأ�س���ي�ش منت���دى جدي���د للمنتجني وهى من�س���ة تناق�ش 
م���ن خالله���ا الدول املنتج���ة للب���رول والغاز كيفية دع���م تطبيق 
اتفاقي���ة باري�ش للتغ���ر املناخى والتى ميثل الو�س���ول باالنبعاثات 

اإلى م�ستوى احلياد ال�سفرى اأحد اأهدافها .
والرنوي���ج  اأن كن���دا  املنت���دى  بي���ان م�س���رك الأع�س���اء  ف���ى  ج���اء 
وقط���ر واململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة والواليات املتح���دة، الذين 
ميثل���ون، جمتمع���ني، 40 % من االإنت���اج العاملى من الب���رول والغاز، 
�سيجتمع���ون لت�سكيل منت���دى تعاونى �سيط���ّور ا�سراتيجيات 
عملي���ة للو�س���ول باالنبعاثات اإل���ى احلياد ال�سف���رى، ت�سمل احلد 
م���ن انبعاثات امليث���ان، وتعزيز نه�����ج االقت�ساد الدائ���رى للكربون، 
وتطوي���ر ون����ر تقني���ات الطاق���ة النظيف���ة واحتج���از الكرب���ون 
وتخزين���ه، وتنويع م�سادر دخ���ل ال تعتمد على اإي���رادات املنتجات 
الهيدروكربوني���ة، واإجراءات اأخ���رى تتوافق مع الظ���روف الوطنية 

لكل دولة. 
امل�سدر : ال�رشق الأو�سط - 25 ابريل 2021

اأعلنت �ركة رويال دات�ش �سل الهولندية - الربيطانية اأنها �ستح�سل على 
موافقة امل�ساهمني على ا�سراتيجيتها التى و�سعتها للتحول اإلى اقت�ساد 
منخف����ش االنبعاث���ات الكربوني���ة. حي���ث ت�سته���دف ال�رك���ة  م�ساع���دة 
امل�ستثمري���ن واملجتمع على وجه العموم ال�ستيعاب كيفية تعامل �سل مع 

خماطر وفر�ش اإنتقال الطاقة. 
وتعت���رب �س���ل اأن ا�سراتيجيتها تتالئم م���ع اتفاقية باري�ش للح���د من الزيادة 
ف���ى معدل درجة احلرارة العاملية �سنوياً عن 5ر1 درجة مئوية مقارنة بدرجات 
احلرارة ما قبل الع�ر ال�سناعى. وتتلخ�ش اال�سراتيجية اجلديدة فى التالى:
تقلي����ش كثافة الكربون ف���ى منتجات الطاقة التى يت���م ت�سويقها بنحو 6 
اإل���ى 8 % بحل���ول ع���ام 2023، و20 % بحل���ول 2030، و45 % بحل���ول عام 2035، 
و100 % بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2016. و خف�ش االنبعاثات الكربونية 
ب�سورة مطلقة من معدل ذروة 8ر1 جيجاواط �سنوياً فى عام 2018 اإلى �سفر 

اإنبعاثات بحلول عام 2050.
وت�شري معامل ��شرت�تيجية �شل النتقال �لطاقة لعام 2030 �إلى:

• تر�سيد طرق العم���ل بو�سع نهاية حلرق الغاز امل�ساحب للزيت اخلام، واحلد 
من كثافة انبعاثات غاز امليثان اإلى اأقل من 2ر0 % بحلول عام 2025.

• اإنت���اج الكهرب���اء بانبعاث���ات كربوني���ة منخف�س���ة وم�ساعف���ة املبيع���ات 
الكهربائي���ة ال�سنوي���ة اإل���ى 560 ترياواط/�ساع���ة، وزي���ادة ع���دد امل�سرتك���ن 
للكهرباء من م�ستهلكني و�ركات اإلى 15 مليوناً، وت�سييد حمطات جديدة 

خلدمة ال�سيارات الكهربائية.
•  جتميع وتخزين نحو 25 مليون طن �سنوياً من الكربون بحلول عام 2035.

•  زي���ادة ح�س���ة الغاز الطبيعى من جممل االإنت���اج الهيدروكربونى اإلى نحو 
55 %. وخف�ش ح�سة اإنتاج الزيت اخلام بنحو 1 - 2 % �سنوياً من خالل خف�ش 

اال�ستثم���ارات والراجع الطبيع���ى للحقول. اإلى جانب ع���دم اإجراء عمليات 
ا�ستك�سافية وحفر فى املناطق النائية بعد عام 2025.

•  ا�ستخدام الوقود املنخف�ش الكربون )الهيدروجني والوقود الع�سوى ( .
واجلدي���ر بالذكر اأن �سل �ست�ستثمر م���ن 35 - 40 % من موازنتها اال�ستثمارية 

فى جمال منو الوقود املنخف�ش الكربون بحلول اأوائل عقد الثالثينات.
www.Shell.com/energy transitions strateay : امل�سدر

خارطة طريق للتحول 

إلى اقتصاد منخفض الكربون 

�إعد�د : نيفني �شامى
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ت�سع���ى �رشك���ة اأرامكو ال�سعودي���ة لبيع ح�سة فى �سبك���ة خطوط اأنابيب 
الغ���از الطبيعى وذلك فى اإطار هدفها جل���ذب املزيد من امل�ستثمرين الدوليني 
اإل���ى اململك���ة وتوف���ر ال�سيول���ة م���ن خ���الل �سفقة ميك���ن اأن جتن���ى مليارات 

الدوالرات، هذا وتاأتى تلك اخلطوة �سمن خطط اململكة لتنويع  االقت�ساد. 
وجت���در االإ�سارة اأن اأرامكو �ستجمع اأكرث م���ن 12 مليار دوالر من بيع ح�سة فى 
وح���دة خطوط اأنابيب الزيت اخلام اخلا�سة بها اإلى حتالف اإى اآى جى جلوبال 
اإنرج���ى بارت���رنز ، واأن ال�رك���ة جت���رى اأي�سا مراجع���ة ا�سراتيجيته���ا الأعمال 
البح���ث و اال�ستك�ساف واالإنتاج فى خطوة ق���د تدفع مب�ستثمرين من اخلارج 

باال�ستثمار فى بع�ش اأ�سولها فى جمال البرول و الغاز.
وي�س���م نظام الغاز الرئي�سى ف���ى اأرامكو �سبكة من خط���وط الأنابيب التى 

تربط حق���ول اإنتاجه���ا مبواقع 
اأنح���اء  جمي���ع  ف���ى  املعاجل���ة 
اململك���ة، ه���ذا وتبل���غ الطاقة 
التحتي���ة  للبني���ة  احلالي���ة 
حوال���ى 9.6 مليار قدم مكعب 

يوميا. 
يذكر اأن ال�سعودية متتلك ثامن 
اأكرب اإحتياطى للغاز الطبيعى 
عل���ى م�ستوى الع���امل و االأكرب 

فى العامل العربى بعد قطر .
www.bloomberg.com- 24th April، 2021    : امل�سدر 

إبيــكورب ..أرامكـــو ..

ان�سحبت 18 �ركة اأوروبية من م�روع خط اأنابيب الغاز )نورد�سرمي2( 
نتيج���ة لتهدي���د الواليات املتحدة له���ا بفر�ش عقوبات عليه���ا ، وترجع 
بداي���ة امل����روع اإلى عام 2015 عندم���ا تو�سل ائتالف بقي���ادة �ركة غاز 
ب���روم الرو�سية اإلى بناء خط اأنابيب نورد �س���رمي 2 با�ستثمارات 11 مليار 
دوالر، حي���ث �ستتمك���ن رو�سي���ا بعد اكتمال اخل���ط  من جت���اوز دول اأوروبا 
ال�رقي���ة واإر�سال الغاز اإلى اأملانيا عرب بح���ر البلطيق مما قد ميثل تهديداً 
ل���دول اأوروبا ال�رقي���ة . وفى عام 2016 اعر�س���ت 8 حكومات فى االحتاد 
االأوروب���ى على امل�روع حمذرة م���ن اأنه �سيوؤدى اإلى اأزم���ات جو�سيا�سية 

تهدد اال�ستقرار فى املنطقة.
 وف���ى عام 2020 فر�ست بولندا غرامة على �ركة غ���از بروم ب�سبب بناء 
اخل���ط دون موافقته���ا، وت�سعى الواليات املتح���دة لوق���ف امل�س��روع ملن��ع 
اعتم����اد ال���دول االأوروب��ية على الغ���از الرو�س���ى و�س��راء الغ�����از االأمريكى 
ب���دالً من���ه، كما اأنه���ا تخ�س��ى م���ن �سيطرة رو�سي���ا على اأوروب���ا وتهديد 

بيع حصة فى شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعى

اأم���ن الط��اقة ف���ى املنطق��ة ولهذا فر�س��ت عق��وب���ات �سارمة فى نهاية 
ع���ام 2020  عل���ى ال����ركات االأوروبية امل�سارك���ة فى امل����روع ، والدولة 
الوح��يدة املوؤي��دة للم�روع هى املانيا حيث اأن�س��ئت موؤ�س�سة برئا�س�ة 
رئ��ي�ش وزرائها ال�سابق ه���دفها الوحيد جت���اوز العقوبات االأمريكية �سد 
ا�ستكمال اخلط وهى موؤ�س����سة مدعومة من الدولة ومن ال�سعب على 
الوالي���ات املتحدة جتمي���د اأم��والها ، وبالرغم من التهدي���دات االأمريكية 
ف���ان احلك��ومة االأملانية واف��قت على ا�ستكم���ال م�س��روع خط االأنابيب 

والذى �سي�ساعف كميات الغاز الرو�سى امل�سدر اإليها  .
امل�سدر : ال�رشق الو�سط – 24 فرباير 2021

توقعات بزيادة استثمارات الطاقة فى منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الخمس 

سنوات القادمة

انســحاب 18 شـــركة أوروبيــة من مشــروع خـط 

أنابيب  غـاز نورد ســتريم 2

توقع���ت ال�ركة العربي���ة لال�ستثمارات البرولي���ة )اإبيكورب( فى اأحدث 
تقريره���ا اأن ي�سل اإجمالى ا�ستثم���ارات الطاقة ف« املنطقة اإلى اأكرث من 
805 ملي���ار دوالر خالل ال�سن���وات اخلم���ش القادمة ويرج������ع ذلك اإلى عدة 
ع���وام���ل رئي�سية تتمثل فى التفاوؤل ال�سائ���د بانتعا�ش م�ستويات الناجت 
املح���ل���ى والعاملى وارتفاع الطلب على الطاقة وعودة م�روعات الطاقة 

فى ليبيا باالإ�سافة اإلى ت�سارع وترة اعتماد الطاقة املتجددة اإقليمياً.
وتوقع���ت ال�س��رك���ة تع��اف���ى قط���اع الطاقةم���ن تداعي��ات وب���اء ك���ورونا 
ب�س���ورة تدريجي���ة وثابتة فى ظ���ل ا�ستمرار تدف���ق ا�ستثم���ارات القط��اع 
تراج�����ع  التق��ري���ر  يتوق����ع  ، كا  الطاق���ة  الطل���ب عل���ى  وتنام���ى  الع����ام 
ا�ستثم���ارات الغاز ف���ى املنطقة خالل ال�سنوات اخلم����ش القادمة لت�سل 
اإلى 75 ملي���ار دوالر وذلك نتيجة الكتمال عدد من امل�س��روعات ال�سخمة 

خ�الل عام 2020.
ه���ذه  م���ن  كب���رة  ح�س���ة  املتج���ددة  للطاق���ة  اأن  اإل���ى  التقري���ر  ولف���ت 
اال�ستثم���ارات تبلغ 40% وذل���ك فى �سوء م�س���ى دول املنطقة فى خطط 
تنوي���ع م�سادر الطاقة لديه���ا، كما يتوقع التقري���ر  اأن ت�سل ا�ستثمارات 

نتائج البروكيماويات اإلى 109 مليار دوالر .
  MENA Energy Investment outlook 2021 - 2025 ) May 2021(   : امل�سدر 
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متا�س���ياً مع التوجه العاملى للتو�س���ع فى 
الهيدروج���ن،  طاق���ة  وا�س���تغالل  اإنت���اج 
اتفقت كل من اأملانيا وكندا على التطوير 
امل�س���رك للهيدروجن الأخ�رض املنتج من 
امل�سادر الكهرومائية الكندية للت�سدير 

اإلى اأملانيا.
وتطمح اأملانيا اإلى التو�سع فى ا�ستخدام 
الهيدروجن كبديل للوقود الأحفورى فى 
جم���الت مثل ال�سناعة والطاقة من اأجل 
حتقي���ق اأه���داف مكافحة تغري املن���اخ، اإل 
اأنه���ا تفتقر اإل���ى املوارد ال�رضوري���ة لإنتاج 
م���ا يكفى م���ن الطاق���ة اخل����رضاء الالزمة 
لعملي���ة التحلي���ل الكهربائ���ى. فى حن 
متلك كندا ميزة املوارد الطبيعية واحلاجة 
امللحة اإل���ى خف�ض النبعاثات، هذا عالوة 
عل���ى اأن للبلدي���ن طموح���ات متطابق���ة 
لتحقي���ق احلي���اد املناخ���ى بحل���ول ع���ام 
2050. ومل يت���م الإف�س���اح ع���ن الأحجام 

املحتملة لتجارة الهيدروجن بينهما .
اأطلق���ت  ق���د  كن���دا  اأن  بالذك���ر  جدي���ر 
ا�سراتيجيتها فى جمال الهيدروجن فى 
دي�سم���ر 2020 ، حيث حثت امل�ستثمرين عل���ى تن�سيط النمو فى هذا القطاع الذى قد 
تبل���غ قيمته 40 ملي���ار دولر اأمريكى ، ح�سب امل�سادر الر�سمية الكندية وقد يخلق 350 
األ���ف وظيف���ة. كما اأنها تطمح اإل���ى اأن ت�سبح من اأكر ثالثة منتج���ن للهيدروجن فى 
الع���امل مع تخ�سي�ض كميات كب���رية للت�سدير. وقد ي�سمل التعاون اأي�ساً ت�سييل الغاز 

الكندى للت�سدير ثم اإعادة تغييزه فى اأملانيا.
ه���ذا وق���د اتفقت اأملاني���ا على تعاون وثي���ق مع ال�سعودي���ة ب�ساأن الهيدروج���ن الأخ�رض، 

ومازال لها حماولت فى هذا ال�سدد مع دول اأخرى مثل ت�سيلى .
جت���در الإ�س���ارة اإل���ى اأن الهيدروج���ن الأخ�رض ه���و وقود منع���دم الكربون يُنت���ج عن طريق 
التحلي���ل الكهربائ���ى، با�ستخ���دام م�س���ادر الطاق���ة املتجددة مث���ل الري���اح وال�سم�ض 

لف�سل الأك�سجن عن الهيدروجن فى املاء.

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

اإعداد : �سها ال�سنباطى

Rueters.March16 :امل�سدر
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is our business ...

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

 : 
Building no.182 2    Administrative Sector 
5   Settlement - New Cairo
Tel : (+202) 26728761   /   26728763   -    Fax : (+202) 26728765
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الطفلة 
الكربونيــة

التعريف
روا�س���ب طينية حتتوى على مواد كربونية فحمية مما اأك�سبها لوناً داكناً 
يتدرج من الرمادى اإلى الأ�سود ح�سب ن�سبة تواجد املواد الكربونية فيها.

التركيب الكيميائى
تت�س���ابه الطفل���ة الكربوني���ة اإل���ى ح���د كب���ر م���ع الفحم ف���ى الرتكيب 
الكيميائ���ى فهى ترتك���ب من الكرب���ون والنيرتوجني ومواد اأخرى �س���ائبة 
بن�س���ب خمتلفة، وقد حتتوى ف���ى بع�ض الأحيان على بل���ورات من معادن 

البريت اأو الكربيت.

الخصائص الطبيعية
تعت���رب الطين���ة اأو الطفلة ب�سكل عام من الأ�سم���اء الدارجة للعديد من 
امل���واد الطبيعية ذات الرتكيب الكيميائ���ى املتباين وهى مادة �سل�سالية 
تتواجد فى الطبيعة فى بيئات خمتلفة على اأعماق متفاوتة من �سطح 
الأر����ض، وتتواجد فى الطبيعة ف���ى ثنايا ال�سخ���ور الر�سوبية على هيئة 
طبق���ات اأو رقائق والتى تعلو عادة تكوينات الفحم، وغالباً ماي�ساحبها 
جمموعة من الطفالت وال�سخور الطينية الناجتة عن عمليات التجوية 
اأو التحل���ل. ويختل���ف �سمك طبقة الطفل���ة الكربونية من �سنتيمرتات 

ب�سيطة اإلى عدة اأمتار قليلة.

طرق االستخراج 
توج���د طريقت���ني ل�ستخراج الطفل���ة الكربوني���ة. الطريق���ة الأولى هى 
التعدي���ن ال�سطح���ى وت�ستخ���دم عندم���ا تتواج���د الطفلة عل���ى  هيئة 
طبق���ات متو�سط���ة ال�سم���ك اأو رقاق���ات �سغ���رة ال�سمك ظاه���رة على 
�سط���ح الأر����ض اأو قريب���ة من���ه. والطريق���ة الثاني���ة فه���ى التعدي���ن حتت 
ال�سطحى وت�ستخدم ع���ادة عندما تكون الطفلة الكربونية على هيئة  
طبقات كب���رة ال�سمك ولها امت���دادات وا�سعة واحتياط���ى كبر وتكون  

Vermiculite
حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعدي��د م��ن املع��ادن الت��ى تنتش��ر فى 

صحرائها الواس��عة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب استغالله 
االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى. ونظرًا لالهتمام الذى توليه الدولة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة 

الحديثة، يسر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباعًا على أهم املعادن ذات القيمة االقتصادية املرتفعة التى تزخر بها أرض مصر.

هذه الطبقات بعيدة عن �سطح الأر�ض فى اأعماق ت�سل اإلى ع�رشات الأمتار. 
ويت���م معاجل���ة الطفل���ة الكربوني���ة عن طري���ق اإج���راء عملي���ات الإعداد 
والتجهي���ز والتى من اأهمه���ا عملية احلرق ليتم التخل����ض من ال�سوائب 

املوجودة معها لت�سبح �ساحلة لال�ستخدام.

االستخدامات
ت�ستخ���دم الطفل���ة الكربوني���ة ف���ى الوق���ت احلال���ى ف���ى العدي���د م���ن 
املج���الت ال�سناعي���ة املختلفة اأهمه���ا ا�ستخدامها كوق���ود حرارى فى 
حمط���ات توليد الكهرب���اء. كما ت�ستخدم فى �سناع���ة الأ�سمنت، حيث 
تخل���ط باأحج���ار اجلر فى اأف���ران الكل�سنة ويتم ب���ذل���ك تخفي�ض معدل 
ا�سته��الك الوقود. وي�ستخل�ض منها املركبات الكيميائية مثل املركبات 
الهيدروكربوني���ة الثقيلة. بالإ�سافة اإلى ا�ستخ���دام الرماد املتخلف عن 
ح���رق الطفلة الكربونية فى �سناع���ة ال�سراميك واحلراريات، حيث ميثل 
نوعي���ة متميزة م���ن ال�سل�سال مرتفع الألومينا وه���و منا�سب جداً لهذه 

ال�سناعات. 

أهم مناطق االستخراج فى مصر
تتواج���د الطفلة الكربونية فى م�رش فى عدة مناطق خمتلفة مبحافظة 
جن���وب �سيناء �رشق اأب���و زنيمة اأهمها مناطق بدعة وث���ورة والطيبة ودبة 
اجل���دى ووادى احلم���ر ويق���در الحتياطى املحتمل للطفل���ة الكربونية فى 
ه���ذه املنطقة بحوالى 60 مليون طن، كما ي�س���ل الحتياطى املوؤكد اإلى 

حوالى 15 مليون طن.
وم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن الرم���اد املتخلف عن حرق الطفل���ة الكربونية فى 
ه���ذه املنطقة ميثل نوعية متميزة من ال�سل�س���ال مرتفع الألومينيا وهو 

منا�سب جداً ل�سناعة ال�سراميك واحلراريات .

اإعداد : �سوزان عادل
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مفهوم الحوكمة
ب�س���ورة مب�س���طة ميكن تف�س���ر احلوكم���ة باأنها جمموعة م���ن القواعد 
املنظم���ات  اإدارة  يت���م مبوجبه���ا  الت���ى  والإج���راءات  واملعاي���ر  والقوان���ن 
واملوؤ�س�س���ات مبختل���ف اأنواعه���ا والرقاب���ة عليه���ا بفعالي���ة ، وت�س���اعد 
القائم���ن عل���ى املنظومة ف���ى حتديد التوجه���ات والأهداف وم�س���تويات 
الأداء وتدعمه���م فى اتخ���اذ القرارات ، ومن خاللها يت���م مراقبة املخاطر 
والتعام���ل معه���ا وكذل���ك حت�س���ن الأداء والكف���اءة ، ويقع عل���ى عاتقها 
م�سئولية تنظيم العالقة بن الأطراف الفاعلة فى املوؤ�س�سة واأ�سحاب 

امل�سالح.
تعد احلوكمة منظومة كاملة ولي�س���ت ن�س���اطاً واح���داً ، ولذلك يتطلب 
تطبيقه���ا تنفي���ذ ا�سرتاتيجي���ة ت�ستخ���دم اأ�سل���وب منهج���ى يت�سمن 
التخطي���ط ال�سرتاتيج���ى وكف���اءة اإدارة املخاط���ر والأداء وه���ى مقومات 

اأ�سا�سية للموؤ�س�سات الناجحة.
ول �سك اأن احلوكمة قد حتقق نتائج عظيمة عندما يتم تطبيق مبادئها 

وممار�ستها ب�سكل فعال داخل املنظمة باأكملها .

أهمية الحوكمة
م���ن الأه���داف الرئي�سية لأى كيان يتبن���ى مبادئ احلوكم���ة ، و�سع اأ�س�س 
واآلي���ات للعمل بكفاءة حي���ث اأن حتقيق الأه���داف وا�ستدامة النجاحات 
يتطل���ب تع���اون ودع���م كافة اأط���راف وم�ستوي���ات املنظوم���ة ، بالإ�سافة 
اإل���ى �سم���ان كف���اءة و�رسع���ة ال�ستجابة للمتغ���رات اخلارجي���ة فى ظل 
التط���ورات والتغ���رات امل�ستم���رة الت���ى ي�سهده���ا العامل حالي���اً خا�سة 
واأن التكنولوجي���ات احلديثة جعلت الع���امل يتجه نحو ع�رس املعلومات 
والبيان���ات مما حفز الكيانات التى ترغب فى ال�ستمرار فى البقاء وحتقيق 

الأرب���اح على و�س���ع نظ���ام لي�ساعدها على حتدي���د التغرات ف���ى البيئة 
اخلارجية والتوجه���ات ال�ساعدة حيث اأن ا�ستيع���اب التغرات اخلارجية 
ل يح���دث مبح�س ال�سدفة واإمنا يتطلب قيادة والتزاماً وموارداً من الكيان 

احلاكم لإن�ساء هذا النظام واحلفاظ عليه .

أنواع الحوكمة
توج���د ع���دة اأنواع من احلوكم���ة والتى فى العادة يت���م ت�سميتها ح�سب 
ن���وع الن�ش���اط اأو النم���وذج اأو التوج���ه اأو نط���اق العمل ال���ذى يتم تنفيذ 
مب���ادئ احلوكم���ة ب���ه ، وعل���ى �سبيل املثال ق���د ت�سر اإل���ى م�ستوى معن 
م���ن احلوكمة املرتبط���ة بنوع معن من املنظمات مث���ل احلوكمة العامة 
واحلوكم���ة العاملي���ة واحلوكمة غر الهادف���ة للربح وحوكم���ة ال�رسكات 
وحوكم���ة امل�رسوع���ات ، اأو ت�س���ر اإلى جمال معن مرتبط بن���وع من اأنواع 
الأن�سطة مثل احلوكمة البيئية وحوكمة الإنرتنت وحوكمة تكنولوجيا 
املعلوم���ات ، كم���ا ق���د ت�سر اإلى من���وذج معن م���ن احلوكم���ة م�ستق من 
النظري���ات التجريبي���ة اأو املعيارية مثل احلوكم���ة التنظيمية واحلوكمة 

متعددة امل�ستويات واحلوكمة التعاونية.

حوكمة الشركات
حوكم���ة ال����رسكات هو نظ���ام ي�س���م جمموع���ة القواع���د وال�سيا�سات 
والتج���ارب والعمليات التى يتم اإدارة ال�رسكة من خاللها والتحكم بها ، 
وتوف���ر احلوكمة اإطار العم���ل لتحقيق اأهداف ال�رسكة ، وتهتم فى املقام 

الأول بتوازن م�سالح كافة املعنين باأمر ال�رسكة .

�إعد�د: ر�مى �أبو�سمرة

امل�سادر:  

تردد على مس��امعنا خالل الس��نوات األخرية مصطل��ح الحوكمة والذى 

أصبح يس��تخدم بكث��رة فى وص��ف أس��اليب إدارة األعم��ال الحديثة من 

خ��الل الدراس��ات الوافي��ة لطبيع��ة عم��ل كل منظوم��ة ، ولك��ن م��ا هى 

الحوكم��ة؟ وم��ا ه��ى أنواعه��ا؟ وم��ا الفائدة الت��ى س��تعود عل��ى الكيانات 

الحكومي��ة واالقتصادية وغريها م��ن تطبيق قواعد ومب��ادئ الحوكمة. 

هذا ما سنعرفه خالل السطور التالية ...

Merriam Webster – Investopedia – Governance Today – The Chartered Governance Institute 
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افضل منتجات املنظفات و املطهرات للعناية باملنزل

 من التعاون للبرتول 





��س���تمرت �رشك���ة برتومنت فى حتقي���ق جناحاتها وتعظيم حج���م �أعمالها 
�لذى بد�أ منذ ع���ام 2020 رغم حتدى �لظروف �ل�سعبة �لناجمة عن �نت�سار 

فريو�س كورونا.
وق���د �أف���اد �ملهند�س �أحمد فوؤ�د رئي����س جمل�س �لإد�رة و�لع�س���و �ملنتدب باأن 
برتومن���ت �قتن�س���ت بد�ي���ة �لع���ام �حلالى �لعق���د �خلا�س بت�سمي���م وتوريد 
وتركي���ب وتنفي���ذ ودع���م �لت�سغي���ل ملحط���ة معاجل���ة �ل����رشف �ل�سح���ى 
ب�سع���ة 6000 م3 يومياً بحو�س جنيح مبركز هيها مبحافظة �ل�رشقية وذلك 
للم�ساركة ف���ى برنامج خدمات �ل�رشف �ل�سح���ى �مل�ستد�مة فى �ملناطق 

�لريفية باملحافظة. 
كم���ا ��ستم���ر فريق عم���ل �ل�رشكة فى زي���ادة معدلت تنفيذ �أعم���ال �أن�ساء 
و�أع���ادة تاأهي���ل �ملر�فق وحمط���ة �لتغذية ومو��سري �لنق���ل وحمطة معاجلة 
�ملي���اه ب�رشك���ة ميدو�تر ، كم���ا جنح فريق عم���ل �ل�رشكة فى زي���ادة معدلت 

تنفيذ م�رشوع �إن�ساء �مل�ستودعات �ل�سرت�تيجية ل�سالح �رشكة برتوجت.
كم���ا جنح���ت برتومنت بد�ي���ة �لعام �حلالى م���ن خالل �رشكة �إنب���ى فى زيادة 
مع���دلت م����رشوع �إن�ساء جمم���ع بي���وت �لزر�ع���ات �ملحمية طبق���ا للطر�ز 
�لأ�سبانى و�مل�رشى مبوقع �لاله���ون ل�سالح �إد�رة �لوقود بالقو�ت �مل�سلح�ة، 
كما ب���د�أت فى تنفيذ �لعديد من �مل�رشوع���ات �ملختلفة بال�رشكة �لوطنية 

للزر�عات �ملحمية.
كذل���ك ��ستم���رت �ل�رشك���ة خالل مطل���ع �لعام �حلال���ى فى تنفي���ذ �لعديد 
م���ن �مل�رشوع���ات �ملختلف���ة ب�رشكات قطاع �لب���رتول ومنها �أعم���ال دهانات 
م�ستودع���ات �رشك���ة �لن�رش للب���رتول ف�سالً ع���ن ��ستمر�ر تنفي���ذ �ل�رشكة 
للعدي���د م���ن عقود توريد �لعمالة ، لت�ستم���ر برتومنت فى حتقيق جناحاتها 
و�إجناز�ته���ا خ���الل عام 2021 بف�س���ل جهود كافة �لعامل���ن بها حتت قيادة 

رئي�سها �حلالى �ملهند�س �أحمد فوؤ�د . 
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 »PMS« حظي���ت نتائ���ج اأعم�������ال �رشك��������ة خدم��������ات الب���رول البحرية
ه���ذا الع���ام باإ�ص���ادة وا�صعة خا�ص���ة فى تنفي������ذ امل�رشوع��������ات القومية 
العمالق���������ة، تاأكيداً ملكانتها كواح���������دة من ال�رشكات الرائدة فى جمال 

اأعمال الإن�صاءات البرولية البحرية حملياَ وعاملياَ.
فف���ى الثامن من مار�س 2021 ، عُق����د بالفيديو كونفران�س اجتماع 
اجلمعي����ة العام����ة الع�رشون لل�رشكة برئا�ص���ة املهن�د�س طارق املال 
وزي���ر البرول والرثوة املعدنية ، لعتم����اد نتائ�ج الأعمال لعام 2020، 
وذل���ك بح�ص����ور قيادات القط���اع واأع�ص���اء  جمل����س اإدارة وقيادات 

ال�رشكة. 
وا�صتعر�س املهند�س اأ�رشف اإمام رئي�س ال�رشكة ما حتقق من نتائج اأعمال 

مميزة بالرغم من تف�صى وباء كورونا. 
وقد متثَلت الإجنازات فى تنفيذ عدد كبري من امل�رشوعات ، وتطوير وحتديث 
اأ�صطول ال�رشكة البحرى ، واإ�صافة جمالت اأعمال جديدة مثل اإن�ص��������اء 
وكذل���ك   ،  AIM الأ�ص���ول  وتكاملي�������ة  ال�صواط���ئ  وحم��������اي���ة  املوان���ئ 
الهتمام برفع كفاءة العن�رش الب�رشى بتنفيذ الربامج التدريبية احلديثة 
واملتط���ورة، م�ص���رياً اإل���ى اأنه مت اإع���داد خط���ة ا�صراتيجية خ���الل اخلم�س 
�صنوات القادم���ة لتحقيق التنمية امل�صتدامة ، وتذليل كافة التحديات 
 Optimum Solution From Shore and الت���ى تواجه ال�رشكة حتت �صع���ار
beyond  ، حي���ث مت حتديد الروؤية واملهمة والقيم الأ�صا�صية ، ثم مت حتليل 
الو�ص���ع ال�صراتيج���ى لل�رشك���ة عن طري���ق ال���� Swot analysis ، واأخرياً مت 
تفعي���ل نظ���ام لقيا�س موؤ����رشات اأدء الأعم���ال KPI’S لقيا�س مدى حتقيق 

خطة العمل ال�صراتيجية .
واأو�ص���ح اإمام باأن ال�رشكة  قد متكنت خ���الل العام  من تنفيذ 87 م�رشوع 
باإجمالى 171 مليون دولر بدون اأى اإ�صابات ، ومبعدل تكرار حوادث  �صفر، 
وتوقي���ع 80 تعاقد بقيمة 225 ملي���ون دولر فى ظل ثقة كبرية حتظى بها 

ال�رشكة من عمالئها.

امل�رشوع���ات  م���ن  ع���دد  اإنه���اء  ا�صتطاع���ت   PMS ب���اأن  مو�صح���اً 
الهام���ة،  كم�رشوع���ى تنفي���ذ اأعم���ال اإنزال 3 خط���وط بحري���ة �أقطار 6« 
باإجمال���ى ط���ول 11 ك���م مل����رشوع احلم���د واأعم���ال ال�صيان���ة اجل�صيم���ة 
للمن�ص���ة GG �صم���ن اإتفاقي���ة اخلدم���ة ال�صنوي���ة وال�صيان���ة  لل�رشكة 
العام���ة للب���رول ،  وم�رشوع���ى اإنزال اخل���ط »18 البريك���و واأعمال حماية 
ال�صواط���ئ بحقول دلتا النيل للحفاظ عل���ى املن�صاآت والأ�صول واملوانى 
ل�رشك���ة بروبل ، وم�رشوع ت�صنيع وتركي���ب Boat landing للمن�صة راأ�س 

بدران PP-B ل�رشكة ال�صوي�س للزيت. 
واأو�ص���ح باأن���ه  قد مت تنفي���ذ اأعم���ال التغذي���ة بالطاقة الكهربي���ة لالآبار 
البحري���ة والإم���دادات اخلا�ص���ة بحقل ظه���ر ، وذلك عند عم���ق 1500 مر 
حت���ت �صطح البحر وعلى بع���د 170 كم من ال�صاطئ ، ومن اجلدير بالذكر 
ان ه���ذه الأعم���ال تعد الأولى على م�صتوى الع���امل عند هذا العمق وذلك 

با�صتخدام ال� WORK CLASS ROV PMS Mayo من الوحدة.
وتاأكي���داً ل���دور PMS �لوطنى �أي�صاً فقد مت تنفي���ذ �أعمال �إ�صالح خطوط 
 Sea ل�رشك���ة جابك���و ، و�إ�صالح خط East Tanka و GS حقل���ى اأكتوب���ر و
Berth-2 مم����������ا �صاه����������م ف���ى ع���ودة ال�صح���ن من اخلط بع���د فرة توقف 

طويلة.
وتعزي���زاً للتع���اون والتكامل بني �رشكات القطاع ،  فق���د مت اإ�صافة جمال 
اأعم���ال Asset Integrity Management System ، مم�����������ا �أت����������اح �إمكانية 
تنفي���ذ ع���دد م���ن امل�رشوع���ات للعم���الء كاأعم���ال التفتي����س والتقاري���ر 
الهند�صي���ة  للمن�ص���ة )A( واملن�ص���ة  )C( ول���� 4 خط���وط بحرية ل�رشكة 

زيتكو ، والتعاقد على تنفيذ اأعمال اأخرى . 
واأ�صار اإلى اأن PMS حالياً ت�صري مبعدلت اإنتاجية قيا�صية فى تنفي���������������ذ 
امل�رشوعات امل�صن������دة كا�صتكمال اأعمال م�رشوع احلم�����������������د ، وم�رشوع 
كامو����س 3  ل�رشك���ة �صم���ال �صين���اء ، وم����رشوع تنفي���ذ اأعم���ال �صيان���ة 

املن�صة  الأمل )A( ل�رشكة الأمل للبرول .

شركة خدمات البترول البحرية

حجــم أعمــال كبيــر وأداء مشـــرف
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تحقيـق أعلى معـدل لإلنتـاج فى تاريـخ الشـركة 

www.Elab-eg.com اإلسكندرية : طريق البترول - وادى القمر - مرغم
ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004        فاكس :-  033426011 - 033426012

 القاهـرة  : 1أ عمارات النور - طريق النصر - مدينة نصر

       ت:024144949 فاكس : 24158141

�ش���هدت �رشكة �إيالب 
�لنجاحات  من  �شل�شلة 
�ملتو��شل���ة و�لنتائج �ملتميزة 
وتنفيذ �مل�رشوعات �لهامة , حيث 
مت تاأم���ن �لكميات �لالزم���ة لتحقيق 
�خلطة �لإنتاجي���ة و�لت�شويقية و�لو�شول 
�إل���ى �أق�شى طاقة �إنتاجي���ة ممكنة , ومت حتقيق 
�أعل���ى معدل لالإنتاج فى تاري���خ �ل�رشكة من منتج 
�ل���الب و�لذى يعد �مل���ادة �خلام �لأ�شا�شي���ة �مل�شتخدمة 
فى �إنتاج �ملنظف���ات �ل�شناعية, و�أي�شاً من �ملنتج �لثانوى 

»�لهاب«, ومن �أبرز �لأعمال �لتى مت �إجنازها.

مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية
 لزي���ادة �لطاق���ة �لإنتاجي���ة لل�رشكة بن�شب���ة 35% عن طريق زي���ادة حجم �لعامل 
�مل�ش��اع���د بوح���دة �لباك��ول و ما ي�شاحب���ه من تعديالت د�خ���ل �ملف��اعل بتكلفة 

13 مليون دولر ومن �ملتوقع بدء �ل�شغيل فى نهاية �لربع �لثانى من عام 2022.

مشروع تحويل منتج الهاب الثانوى لمنتج الالب الرئيسى 
تكنولوجي���ا  با�شتخ���د�م   LAB �إل���ى  �لثان���وى   HAB منت���ج  م���ن  حتوي���ل%70 
Trancealkylation  لزيادة كميات  LAB �ملنتجة مبقد�ر 5600 طن  �شنوياً بتكلفة 

6ر4 مليون دولر من �ملتوقع بدء �لت�شغيل فى �لربع �لثالث من عام 2021.

مشروع إنشاء نازع الكلوريدات 
�إز�ل���ة م���ادة �لكلوريد م���ن �لهيدروجن �ملنتج م���ن وحدة �لباكول ب�رشك���ة �إيالب و من 
�لريفورمات �ملنتج من �رشكة �أنربك �لالزم لتغذية وحدة �إنتاج �لبنزول للحفاظ على 

�ملعد�ت من عمليات �لتاآكل و�شمان ��شتمر�رية �لت�شغيل بتكلفة 2 مليون دولر.

CCR مشروع إنشاء خط ربط وحدة الفصل بشركة انربك بوحدة
مت �إن�ش���اء خط د�خل �رشك���ة �أنربك لربط وحدة �إنت���اج �لريفورمات �جلديدة بوحدة 
�لف�ش���ل �ململوكة ل�رشكة �إيالب د�خل �رشكة �أنربك بهدف رفع �لطاقة �لإنتاجية 
لوح���دة �لف�شل وعليه زيادة �إنتاج �لبنزول �إل���ى حو�لى 40 �ألف طن  �شنوياً وقد مت 

ت�شغيل هذ� �مل�رشوع بنجاح .

مشروع حقن األوليفينات بالوحدة 400 لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
حي���ث مت تنفي���ذ عملية حق���ن كمية م���ن �لأوليفينات �لت���ى مت ��شتري�دها من 
�خل���ارج وذل���ك بع���د در��ش���ة �مل����رشوع وعم���ل �لتعدي���الت �لالزمة وق���د �أثبتت 
�لتجرب���ة جناحها مت حتويل كل طن من �لأوليفين���ات �إلى ما يقرب من 3ر1 طن 

منتجات نهائية مطابقة للمو��شفات . 
كم���ا مت �أي�شا رف���ع �لطاقة �لإنتاجي���ة من �لرب�فين���ات �مل�شتقيمة وهو منتج 
و�شي���ط يت���م ��شتخال�ش���ه م���ن وق���ود �لنفاث���ات و�لكريو�ش���ن ويع���د �مل���ادة 
�لأ�شا�شي���ة لإنت���اج )�ل���الب(. حي���ث مت تطبيق �أح���دث نظم تكام���ل �لأ�شول 
بالوح���د�ت �لإنتاجية به���دف �حلفاظ على �ملعد�ت و�شم���ان �لت�شغيل �لآمن 
�مل�شتم���ر دون توقف���ات طارئ���ة وباأعل���ى كفاءة ممكن���ة , كم���ا مت تطوير ظروف 
�لت�شغي���ل بالوح���د�ت �لإنتاجي���ة لتعظي���م �إنت���اج �لرب�فين���ات �مل�شتقيمة 
وباأعل���ى درج���ة نقاء ممكنة, وق���د �أثمرت ه���ذه �ل�شرت�تيجية عن  زي���ادة �إنتاج 
�لقيم���ة  م���ن  �إل���ى حو�ل���ى %120  ت�ش���ل  بن�شب���ة  �مل�شتقيم���ة  �لرب�فين���ات 
�لت�شميمي���ة لل�رشك���ة خالل �لع���ام 2020. كم���ا مت �أي�شاً �إن�ش���اء وحدة لنزع 
�لكلوري���د�ت من غ���از �لهيدروجن, و�لذى م���ن �شاأنه تقليل مع���دلت �لتاآكل 

بالوحد�ت , مما يقلل من خماطر �حلو�دث.

اإلنجازات تتواصل
قام���ت ال�رشكة بالتن�شيق الكامل م���ع هيئة البرتول لتطوير �شبكة اخلطوط 
�خلا�ش���ة بال�رشك���ة لتحقي���ق �لتكام���ل م���ع ����رشكات �ل�شكندري���ة للب���رتول 
و�لعامري���ة لتكرير �لبرتول و ميدور و�مل�رشي���ة للتكرير )ERC( و�لقاهرة لتكرير 
البرتول واأنابيب البرتول لال�شتفادة من �شبكة اخلطوط ال�شتالم مواد التغذية 
م���ن مادت���ى وقود �لنفاث���ات و�لكريو�ش���ن بالكميات �ملطلوب���ة لتحقيق �أعلى 
كمي���ة من �إنتاج مادة �لالب وت�شدي���ر �ملنتجات �ل�شرت�تيجية باأقل تكلفة مما 
�شاهم فى توفري تكاليف �لنقل بال�شيار�ت و�رشعة نقل وتد�ول �ملنتجات بن 
����رشكات �لقطاع مما �أت���اح ل�رشكة �إيالب زيادة كمي���ات �لتغذية و�لإنتاج عالوة 
عل���ى �مت���الك �إيالب خط لت�شدير منت���ج �لالب مت تطويره لي�ش���ل �إلى ر�شيف 
�ل�شح���ن 3-4-5 مبا����رشة بحو����ض �لبرتول. كم���ا قامت �إي���الب باملو�فقة على 
قي���ام �رشكة �لعامري���ة با�شتخد�م خط �لهيدروجن �لق���ادم من �رشكة �أنربك 
�إل���ى �رشك���ة �إيالب  وذل���ك لإن�شاء خط مي���د �رشكة �لعامرية بغ���از �لهيدروجن 
ل�شتخد�م���ه عن���د �حلاج���ة �إليه , مم���ا ي�شاهم ف���ى تعزيز �لعملي���ة �لإنتاجية 

ب�رشكة �لعامرية لتكرير �لبرتول.

الشركة المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطى




