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عقد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س����ى اجتماعاً ف����ى 27 مار�س 2022ملتابعة 
اأن�سط����ة قطاع البرتول عل����ى م�ستوى اجلمهورية وذل����ك بح�سور الدكتور 
م�سطف����ى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء واملهند�����س طارق املال وزير البرتول 

والرثوة املعدنية.
وق����د وج����ه الرئي�����س مبوا�سل����ة تطوير جه����ود الدول����ة لتحقي����ق اال�ستفادة 
االقت�سادي����ة املثل����ى مل����وارد م�����ر من الب����رتول والغ����از الطبيع����ى ، وكذلك 
االنته����اء من خمتلف امل�روعات البرتولية بهدف احلد من اال�سترياد وتوفري 

املنتجات البرتولية عالية اجلودة، لتلبية احتياجات ال�سوق املحلى.
وقد عر�س املال خالل االجتماع م�ستجدات اأن�سطة البحث واال�ستك�ساف 
واالإنت����اج، ف�س����الً ع����ن تط����ورات التع����اون االإقليم����ى ف����ى مل����ف الطاق����ة 
وم�ستج����دات جه����ود الدول����ة للتحول اإل����ى مرك����ز اإقليمى لت����داول البرتول 

والغاز الطبيعى.

ا�ستقب���ل الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�سى  فى 31 مار�س 2022 وفداً من �ركة اإينى االإيطالية برئا�سة كالوديو دي�سكالزى الرئي�س التنفيذى 
لل�ركة بح�سور املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية .

واأ�ساد الرئي�س خالل اللقاء بال�راكة القائمة مع �ركة اإينى، وما تنفذه من اأن�سطة متعددة فى م�ر وفقاً الأعلى املعايري العاملية، معرباً 
ع���ن تطلع���ه ملوا�سلة ن�ساطها فى جمال البح���ث واال�ستك�ساف بهدف حتقيق اال�ستغالل االأمثل ملوارد م�ر م���ن قطاع الطاقة، وموجهاً 

مبوا�سلة التعاون املكثف مع ال�ركة وتذليل اأية عقبات قد تواجه اأعمالها.
م���ن جانب���ه اأكد رئي�ص �رشك���ة اإينى اأن م�رش  اأحد اأهم الأ�ضواق لن�ضاط وعمل ال�رشكة على م�ضت���وى العامل فى �ضوء الفر�ص الواعدة التى 

يتمتع بها قطاع الطاقة فى م�رش، ل�ضيما فى �ضوء الهتمام الذى توليه احلكومة امل�رشية بتطوير هذا القطاع احليوى.
وقد ا�ضتعر�ص دي�ضكالزى تطورات امل�رشوعات التى تنفذها ال�رشكة الإيطالية فى م�رش، وذلك بالتعاون القائم بني ال�رشكة  وقطاع البرتول، 
خا�ض���ًة م���ا يتعلق باإنتاج الغاز الطبيعى فى م�رش وت�ضدير الغاز امل�ضال بالعتماد على حمطات الإ�ضالة فى كل من اإدكو ودمياط، واللتني 
تعمالن بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذى حققت فيه م�رش طفرة كبرية واأ�ضبح لها مكانة حمورية فى منطقة البحر املتو�ضط 
وذل���ك ف���ى اإطار روؤية م�رش لت�ضبح مركزاً اإقليمياً للطاقة،  كما مت اأي�ضاً عر�ص اإ�ضهامات �رشكة اإينى فى قطاع الطاقة اجلديدة واملتجددة، 

خا�ضًة ما يتعلق باإنتاج الهيدروجني الأخ�رش، وذلك فى �ضوء ا�ضت�ضافة م�رش لقمة املناخ فى نوفمرب املقبل ب�رشم ال�ضيخ.

إينى االيطالية فى لقاء الرئيس :

مصـر أحـد أهـم األسـواق لنشـاط الشـركة عالميــًا

كم����ا ا�ستعر�����س الوزي����ر تط����ورات املوقف التنفي����ذى لعدد م����ن امل�روعات مستجدات األنشطة البترولية أمام الرئيس
البرتولي����ة الت����ى ت�ضاه����م فى حتقي����ق جهود الدول����ة لزيادة مع����دلت النمو 
القت�ض����ادى وحتقي����ق التنمية ال�ضامل����ة، خا�ضًة م�ضنع اإنت����اج الأ�ضفلت 
ب�رك����ة ال�سوي�����س لت�سنيع البرتول ال����ذى يهدف اإلى اإن�س����اء وحدة الإنتاج 
الأ�ضفل����ت بطاقة اإنتاجي����ة 1200 طن اأ�ضفلت يومي����اً ، ف�ضالً عن م�رشوع 
تو�ضعات م�ضفاة تكرير »ميدور« بهدف تعظيم اإنتاج املنتجات البرتولية 
عالي����ة اجل����ودة بزيادة طاق����ة التكرير احلالي����ة من 100 اإل����ى 160 األف برميل 
يومي����اً ، اإلى جانب م�رشوع جممع اإنتاج ال�ضولر ب�رشكة اأ�ضيوط الوطنية 
لت�سني����ع البرتول ال����ذى ي�ستهدف اإن�ساء جممع للتك�س����ري الهيدروجينى 
للم����ازوت املنت����ج من م�ضفاة اأ�ضي����وط كمادة تغذية لتغطي����ة احتياجات 
ال�سعي����د، باالإ�ساف����ة اإل����ى م�����روع اإنت����اج االأل����واح اخل�سبي����ة متو�سط����ة 
الكثافة MDF مبحافظة البحرية والذى يهدف اإلى اإنتاج الألواح اخل�ضبية 
با�ضتخ����دام 250 األ����ف ط����ن �ضنوي����اً م����ن ق�����ص الأرز كم����ادة خ����ام رئي�ضي����ة 
للم�����رشوع، الأم����ر ال����ذى ي�ضاهم ف����ى احلفاظ عل����ى البيئ����ة والق�ضاء على 

التلوث الناجت عن حرق ق�س االأرز.
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التقى الدكتور م�سطفى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء فى 28 مار�س 
املا�س���ى و 10 ماي���و 2022  املهند����س ط���ارق امل���ال وزير الب���رتول والرثوة 

املعدنية ال�ستعرا�س عدد من ملفات عمل الوزارة.
حي���ث اأك���د رئي�س ال���وزراء حر�س���ه على عق���د اجتماع���ات دورية مع 
الوزراء املعني���ن لالطمئنان على االأر�س���دة واالحتياطات من ال�سلع 
خا�سة اال�سرتاتيجي���ة وللوقوف على مدى توافر املنتجات البرتولية 

واأر�سدتها اال�سرتاتيجية.
م���ن جانب���ه اأكد وزي���ر الب���رتول اأن االحتياطي���ات من كاف���ة املنتجات 
البرتولية ُمطمئنة، ول يوجد لدينا نق�ص فى اأى منها رغم التحديات 

االقت�سادية العاملية.
وعر�ص امل���ال موقف امل�رشوع القومى ل�ضتخ���دام الغاز الطبيعى 
ف���ى املن���ازل وك���ذا ا�ضتخدامه كوق���ود لل�ضي���ارات ، مو�ضح���اً اأن 
قط���اع الب���رتول جنح ف���ى حتقيق طف���رة ف���ى ا�ضتخدام���ات الغاز 
الطبيع���ى خالل ال�سنوات ال� 8 املا�سية ، حيث اأن اأكرث من ن�سف 
عدد الوح���دات ال�سكنيةالتى مت تو�سيلها بالغاز الطبيعى على 

�سه���د الدكت���ور م�سطفى مدبول���ى رئي�س جمل�س الوزراء ف���ى 13 اأبريل 
2022 مرا�ض���م التوقي���ع عل���ى اتف���اق اإط���ارى للتع���اون فى جم���ال الغاز 
الطبيع���ى وت�ضدي���ره، بني اإيجا����ص ، و�رشكة »اإين���ى« الإيطالية، وح�رش 
مرا�ض���م التوقي���ع املهند����ص ط���ارق امل���ال وزير الب���رتول وال���روة املعدنية، 

وكالوديو دي�ضكالزى، الرئي�ص التنفيذى ل�رشكة »اإينى«.
ووق���ع االتف���اق االإطارى الدكتور جم���دى جالل رئي�س �رك���ة اإيجا�س ، وجويدو 
برو�ضك���و رئي����ص العملي���ات بقط���اع امل���وارد الطبيعي���ة ب�رشك���ة »اإين���ى« 

االإيطالية.
ويه���دف االتف���اق اإلى حتقي���ق اال�ستغالل االأمث���ل الحتياطيات الغ���از امل�رى 
م���ن خالل تعظيم الإنتاج امل�ضرتك بني اجلانب���ني مبا ي�ضهم فى قيام �رشكتى 
»اإيجا����ص« و »اإين���ى« بتحدي���د الأن�ضط���ة والفر����ص اجلدي���دة م���ن اأج���ل زيادة 
مع���دالت اإنت���اج الغاز على امل���دى الق�سري، كما يهدف االتف���اق اإلى ا�ستغالل 
االإمكان���ات الكبرية املتاحة فى جمال البح���ث واال�ستك�ساف مب�ر وخا�سة 
مبناط���ق دلت���ا النيل، و�رق املتو�س���ط، وال�سحراء الغربية م���ن خالل تكثيف 

اتفاق إطارى للتعاون فى مجال الغاز 
الطبيعى وتصديره بين »إيجاس«

و»إينى« اإليطالية

عملي���ات البحث وال�ضتك�ض���اف بقطاعات امتيازها احلالي���ة واملناطق التى 
ح�ضلت عليها موؤخراً.

ويتي���ح التفاق فر�ض���ة توفري ت�ضدير �ضحن���ات من الغاز امل�ض���ال من م�ضنع 
اإ�ضال���ة الغ���از بدمي���اط اإل���ى اإيطالي���ا اأو اأوروب���ا، و�ضتق���وم كل م���ن �رشكت���ى 
»اإيجا����ص« و »اإين���ى«، وذل���ك من خ���الل هيئة الب���رتول، باإطالق حمل���ة توعية 
موح���دة به���دف تعزيز كفاءة الطاقة فى جميع مواق���ع ومقار �ركات قطاع 
الب���رتول مبا ي�ضهم فى تخفي�ص ا�ضتهالك الكهرب���اء ورفع كفاءة ا�ضتخدام 

الطاقة، وقد يتم التو�ضع فى احلملة ب�ضكل اأكرب على م�ضتوى الدولة.

رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول 

الستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

م���دار 42 عاماً قد حتقق خالل تلك الفرتة )اأكرث من 7 مالين وحدة 
�سكني���ة(، تنفي���ذاً لتوجيه���ات الرئي����س عبدالفت���اح ال�سي�سى 
مب�ضاعف���ة اجله���ود للتو�ضع ف���ى اخلدم���ة ، ويتم حالي���اً تو�ضيل 
2ر1 مليون وح���دة كل عام بالغاز الطبيعى لي�ضل عدد الوحدات 
ال�سكني���ة امل�ستفيدة اإل���ى نحو 3ر13 مليون وح���دة، حالياً على 

م�ستوى اجلمهورية.
وف���ى �سي���اق مت�س���ل اأ�س���ار الوزير اإل���ى الطف���رة الكب���رية واالنت�سار 
ال�رشي���ع ملحط���ات متوي���ن ال�ضي���ارات بالغ���از الطبيع���ى ، حي���ث متت 
م�ضاعف���ة اأعدادها 4 م���رات خالل اآخر عام ون�ض���ف لت�ضل اإلى اأكر 
م���ن 850 حمطة تخدم حائ���زى ال�ضيارات العامل���ة بالغاز الطبيعى 
على م�ضتوى اجلمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 األف �سيارة، 
مو�سح���اً اأنه مت حتويل 9 اآلف �ضيارة للعمل بالغاز الطبيعى ال�ضهر 
املا�ضى وهو معدل يتم اإجنازه لأول مرة ، وجار دخول نحو 150 حمطة 
اأخ���رى اإلى اخلدمة ، موؤك���داً اأن انت�ضار املحطات فى خمتلف املناطق 
ي�ضج���ع ويحفز املواطن���ني على ا�ضتخ���دام الغ���از الطبيعى كوقود 

لل�سيارات.
وخ���الل اللق���اء اأك���د املال عل���ى وجود خط���ة طموحة لتطوي���ر ودعم 
�سناعة البرتوكيماويات امل�رية خالل الفرتة املقبلة ، كونها �سناعة 
القيم���ة امل�سافة ومن خاللها يتحقق اال�ستغالل االأمثل ملوارد م�ر 
الطبيعي���ة خا�ضة الغاز الطبيعى ، حيث ينعك�ص مردودها اإيجابياً 
عل���ى القت�ضاد القومى ، م�ضتعر�ضاً اأهم امل�رشوعات البرتوكيماوية 

اجلارى تنفيذها .
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وخالل كلمته االفتتاحية اأمام املوؤمتر اأعلن املال اأن الوزارة تتبنى �سيا�سة 
لكفاءة الطاقة فى اأن�س���طة قطاع البرتول باأهداف �س���نوية حمددة من 
اأجل احلفاظ على الطاقة وتر�سيد ا�ستخدامها  ، م�سيفاً  اأن هذا املوؤمتر 
يع���د فر�سة مهمة ال�ستعرا�ض اأف�سل املمار�س���ات التى جنحت فى رفع 
كف���اءة ا�ستخ���دام الطاقة خا�س���ة فى ظ���ل التحدي���ات املتوالية التى 
يواجهها العامل  ، وذلك بهدف و�سع خارطة طريق  باأهداف حمددة فى 

هذا املجال خالل ال�سنوات القليلة املقبلة .
واأك���د املال اأن الوزارة تعمل با�ستمرار منذ �سنوات على مواجهة التغري 
املناخ���ى وخف����ض االنبعاثات عل���ى العديد من املناحى ف���ى مقدمتها 
تنوي���ع مزي���ج الطاق���ة امل�ستهلك���ة وزيادة مع���دالت ا�ستخ���دام الغاز 

الطبيعى باعتباره الوقود االأحفورى االأنظف .

فى إطار اهتمام قطاع البرتول بتطوير أفضل املمارسات 

والحل��ول للحفاظ على م��وارد الطاقة وكذلك خفض 

االنبعاث��ات  الكربوني��ة ، افتت��ح املهن��دس ط��ارق املال 

وزي��ر البرتول والثروة املعدني��ة املؤتمر واملعرض الثالث 

لكف��اءة الطاق��ة بقط��اع الب��رتول EPEEC 2022  ال��ذى 

عقد على مدار يومى 17 و 18 مايو بمشاركة واسعة 

من ش��ركات قط��اع البرتول والغ��از املصري��ة والعاملية 

والشركات واملؤسسات املعنية بتطوير حلول كفاءة 

استخدام الطاقة

واأو�س����ح اأن حتقي����ق كفاءة ا�ستخ����دام الطاقة يعد اأح����د اأهم جماالت 
م�����روع تطوير وحتديث القطاع الذى ب����داأ تطبيقه عام 2016 ، حيث 
مت تخ�سي�����ض برنام����ج عم����ل لتح�سني كف����اءة الطاق����ة كعن�ر هام 
ف����ى جه����ود بناء قطاع ق����وى وم�ستدام ، كما اأنها تع����د احلل االأف�سل 
خلف�����ض التكالي����ف وحت�سني الربحية ع����الوة على خف�����ض االنبعاثات 
الكربوني����ة  ، حي����ث مت حتقيق ع����دة جناحات بعد تنفيذ ه����ذا الربنامج 
متثل����ت فى حتقيق وفورات كبرية نتيجة رفع معدالت كفاءة ا�ستخدام 
الطاق����ة باالإ�ساف����ة اإل����ى تطبي����ق عدد كب����ري م����ن برامج تدري����ب وبناء 
الق����درات للعاملني فى جمال كف����اءة الطاقة حتى اأ�سبحت جزءاً من 
ثقاف����ة القط����اع  ، موجهاً ال�سكر لل�ركاء االأجان����ب بقطاع البرتول 
مل�ساهمته����م اجلوهري����ة خ����الل ال�سن����وات املا�سي����ة ف����ى امل�روع����ات 

املتعلقة بكفاءة الطاقة.
واأك���د امل���ال اعتزام القط���اع اال�ستمرار فى اال�ستثمار ف���ى فر�ض كفاءة 
ا�ستخ���دام الطاق���ة مب���ا يع���زز م���ن جاهزيته للتعام���ل م���ع اأى حتديات 
وامل�س���ى نح���و م�ستقب���ل م�ست���دام بيئياً فالقط���اع ينبغ���ى اأن يقوم 
بتطويع كفاءة الطاقة واملوارد فى ظل التوجه العاملى نحو م�ستقبل 
منخف����ض الكرب���ون ، موؤك���داً اأن ال���دول التى �ستهت���م باال�ستثمار فى 
حت�س���ني كفاءة الطاق���ة وحتويل مزيج الطاق���ة امل�ستهلكة �ستحظى 
مبرون���ة اأكرب م�ستقبالً على امل�ست���وى االقت�سادى وفى جماالت الطاقة 
واملن���اخ . كم���ا اأن هن���اك ����رورة لتبن���ى ال����ركات باعتباره���ا دعائم 
الن�س���اط االقت�س���ادى ممار�س���ات اأك���ر ا�ستدام���ة حت���ى مته���د الطريق 

مل�ستقبل اأخ�ر مل�ر واملنطقة. 
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وم���ن جانبه اأكد كري�ستيان برجر �سف���ري االإحتاد االأوروبى فى م�ر على 
اأهمية هذا املوؤمتر الذى يلقى ال�سوء على جمال حت�سني كفاءة الطاقة 
ف���ى ظ���ل االهتم���ام العاملى مبواجه���ة تغري املن���اخ ، م�سرياً اإل���ى اأن دول 
االحت���اد االأوروب���ى  تعم���ل على تطبي���ق برامج ومب���ادرات حت�سني كفاءة 
الطاق���ة واأن هن���اك تعاون م���ع وزارة الب���رتول امل�رية فى ه���ذا املجال ، 
وا�س���اف اأن االحتاد االأوروبى يقدم دعماً فنياُ ومالياً فى جماالت تو�سيل 
الغ���از للمنازل وم�سفاة تكرير ال�سوي�ض وبرامج التدريب  على حت�سني 
كف���اءة الطاق���ة ، وتطبي���ق �سيا�سات كف���اءة ا�ستخدامه���ا فى كافة 
املق���رات وم�روعات القطاع موؤك���داً رغبة االحتاد ف���ى تعزيز ال�راكة 
مع م�ر فى جماالت خف�ض االنبعاثات وتعزيز ا�ستخدام الهيدروجني 
وذلك ا�ستعداداً لتوقيع اتفاقية مبنطقة البحر املتو�سط للتو�سع فى 

جمال الهيدروجني .

و�سلم املهند�ض طارق املال جوائز التميز فى كفاءة الطاقة لروؤ�ساء 
ال����ركات الفائ���زة وه���ى عل���ى الرتتيب �رك���ة موبكو ف���ى املرتبة 
االأول���ى و�رك���ة ر�سيد للبرتول ف���ى املرتبة الثانية ث���م �ركة برتول 
اأبوق���ري و�ركة بدر الدين للبرتول ، كما �سل���م جوائز التميز لكوادر 
م���ن برنام���ج تدري���ب االإدارة الو�سطى عل���ى جمهوداتهم فى جمال 

حت�سني كفاءة الطاقة.

تكريم وتقدير
اع���رب الوزي���ر عن �سك���ره للجنة املنظم���ة للموؤمتر واملعر����ض واملهند�ض 
اأحم���د عب���د رب���ه امل����رف عل���ى كف���اءة الطاق���ة واملن���اخ بال���وزارة على 
جمهوداتهم فى تنظيم هذا املوؤمتر وقام بتكرميه خالل مرا�سم االفتتاح.

وق���ام الوزير بافتت���اح املعر�ض امل�ساحب والذى ي�س���م 18 جناحاً ل�ركات 
وموؤ�س�س���ات م�رية وعاملي���ة ال�ستعرا�ض اأحدث التقني���ات واخلدمات فى 
جم���ال حت�سني كفاءة الطاقة ، وحر�ض الوزير على تفقد اأجنحة ال�ركات 
امل�سارك���ة باملعر����ض واالطالع على التقنيات واحلل���ول التى يتم عر�سها ، 
كم���ا �سهد امل���ال خالل جولته باملعر�ض توقيع مذك���رة تفاهم بني ال�ركة 
امل�رية القاب�س���ة للبرتوكيماويات و�ركة ريجا جري���ن اإنرجى االإماراتية 
الإنت���اج زيت الطحالب وال���ذى ي�ستخدم فى اإنتاج وق���ود الطائرات احليوى 
واإنت���اج النافتا اخل����راء ال�ستخدامها ف���ى اإنتاج  منتج���ات برتوكيماوية 

�سديقة للبيئة.
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بدر �لدين للبرتولبرتول �أبو قرير�شيد للبرتولموبكو

ت�شوير : �أحمد كو�ر�شى



مش��روعات برتولي��ة جديدة منتش��رة ف��ى ربوع مص��ر وتحت��اج إىل متابعة ودعم مس��تمر 

لإلس��راع ف��ى تنفيذه��ا ودخوله��ا الخدم��ة وفق��ًا للربام��ج الزمني��ة املح��ددة خاصة مع 

األزمة التى يش��هدها االقتصاد العاملى، من هذا املنطلق جاءت جوالت املهندس طارق 

امل��ا وزي��ر الب��رتول والث��روة املعدني��ة التفقدي��ة للوقوف عل��ى حجم األعم��ال على 

أرض الواقع ومتابعة س��ر العمل ف��ى عدد من املش��روعات البرتولية الجديدة ، 

والتى ش��ملت املرحلة الثانية من مش��روع توس��عات مصفاة تكرير ميدور ، 

ومشروعات ش��ركة البرتوكيماويات املصرية بمحافظة األسكندرية، 

ومصن��ع إنت��اج األلواح الخش��بية متوس��طة الكثاف��ة MDF من قش 

األرز التابع للشركة املصرية لتكنولوجيا األخشاب )ووتك( الذى 

يق��ام ف��ى مدينة إدكو بمحافظ��ة البحرة ، باإلضاف��ة إىل تفقد 

ع��ددًا من حقول البرتول بمنطقة الصح��راء الغربية ، »مجلة 

البرتول« رصدت هذه الجوالت فى التقرير التاىل :

دعم ومتابعة مستمرة 
للمشروعات البترولية الجديدة

اطالق التشغيل المبكر للمرحلة الثانية لمشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور 

�أعل���ن �ملهند����س طارق �مل���ال وزير �لب���رول و�لرثوة �ملعدني���ة �إطالق 
�لت�س���غيل �ملُبك���ر للمرحل���ة �لثاني���ة م���ن م����روع تو�س���عات 
م�سف���اة تكري���ر ميدور فى �خلام����س ع�ر من ماي���و 2022  ، وقام 
بتفق���د م�روعات �ملرحل���ة �لثانية و�لتى �سمل���ت �مل�ستودعات 
�لأرب���ع �جلدي���دة لتخزين �خل���ام و�ملنتجات ب�سع���ة �إجمالية ٤00 
�ألف برميل خام و 2٩0 �ألف برميل منتجات و�سيطة وذلك بو�قع 
م�ستودع���ن للخام ومثلهما للمنتج���ات ، كما �سملت �ملرحلة 
وح���دة لإنت���اج �لنيروج���ن ب�سع���ف �ل�سع���ة �حلالي���ة وحمط���ة 
جديدة لتوزيع �لكهرباء لتغذي���ة م�روع �لتو�سعات بطاقة ٤٩ 
ميج���او�ت ، �إ�سافة �إلى حمطة تخفي�س �سغط �لغاز �لطبيعى 
ب�سع���ة ٤ر١ مليون م���ر مكعب غ���از يومياً لإم���د�د �ركة ميدور 
للكهرب���اء ) ميد�ليك ( ملو�كبة م�روع تو�سعات م�سفاة ميدور 

حيث نفذت �ركة جا�سكو �أعمال تركيبات �ملحطة .
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ولف���ت �مل���ال �إلى �أن م����روع تو�سع���ات م�سف���اة تكرير مي���دور �سيعزز من 
دورها كاأحد �لرو�ف���د �ملهمة لتغذية �ل�سوق �ملحلى باحتياجاته حيث �أن 
�مل����روع �لذى تبلغ تكلفت���ه �ل�ستثمارية ٤ر2 مليار دولر  �سريفع �لطاقة 
�لإنتاجية �حلالية للم�سفاة بنحو ٦0% لت�سل �إلى ١٦0 �ألف برميل يومياً .  

و�أك���د �مل���ال �أهمية دفع �لعم���ل بالتو�سعات لإجن���از كافة �ملر�حل 
و�لنتهاء من �مل�روع �لذى ميثل �لعمل به حتدياً فى ظل ت�سغيل 
�مل�سف���اة �لقائم���ة بوحد�ته���ا �لإنتاجية �حلالية موؤك���د�ً �حلر�س 
على �لتنفيذ وفق �أعلى �سو�بط �ل�سالمة للحفاظ على �سالمة 
�لأفر�د و�ملعد�ت ، وتابع �لوزير معدلت تنفيذ �مل�روع لالطمئنان 
عل���ى �س���ري �لعم���ل ف���ى �ملر�ح���ل �ملتبقي���ة بو��سط���ة �ل�ركات 
�مل�رية �إنبى وبروجت �لتى ت�سارك فى �لتنفيذ �إلى جو�ر �ركة 

تكنيب �لعاملية .
 و��ستعر����س �لكيميائى جمال �لقرعي�س رئي����س م�سفاة ميدور 

افتتاح التشغيل التجريبى 

لمشروعات التطوير الشامل بمصانع

شركة البتروكيماويات المصرية 

كم���ا قام وزير �لب���رول و�لرثوة �ملعدني���ة بتفقد م�سانع �رك���ة �لبروكيماويات 
�مل�رية لفتت���اح م�روعات �لتطوير ورفع �لكف���اءة بال�ركة ، حيث �أكد على 
�ل�ستمر�ر ف���ى تنفيذ خطة للتطوير �ل�سامل ورف���ع �لكفاءة مبختلف �ركات 
�لقط���اع �لع���ام �لبرولى به���دف �ل�ستف���ادة �لق�سوى م���ن �أ�سوله���ا وتعظيم 
�لإنت���اج م���ن هذه �ل����ركات �لت���ى متثل كيان���ات وطني���ة عريقة قام���ت عليها 
�سناع���ة �لب���رول فى م�ر قب���ل عقود ، و�أ�س���اف �ملال �أن ثم���ار �لتطوير �ل�سامل 
بد�أت تظهر جلياً فى �ل�ركات �ملختلفة ومنها �ركة �لبروكيماويات �مل�رية 
بالأ�سكندرية �لتى تعد �ملدر�سة �لأم و�أعرق كيانات �سناعة �لبروكيماويات فى 
م����ر وت�سهد لأول مرة منذ �إن�ساءها م�روعات كربى لتطوير م�سانعها وزيادة 

طاقتها �لإنتاجية.
و�أك���د �ملال حر�س �لقطاع على تبنى زيادة �لإنتاج م���ن م�روعات �لبروكيماويات 
كهدف رئي�سى لإحالل �لو�رد�ت مبنتج م�رى موؤكد�ُ �أن هناك دعم قوى وم�ستمر 
م���ن �لرئي����س عب���د �لفت���اح �ل�سي�سى جله���ود قطاع �لب���رول فى جم���ال تعظيم 

�ل�ستفادة من م�روعات �لقيمة �مل�سافة .
ولف���ت �إل���ى �أن جممع���ات ت�سني���ع �لب���رول و�لبروكيماوي���ات تعد مبثاب���ة �سمام 
�لأم���ان لتوفري �حتياج���ات �ل�سوق �ملحلية خا�سة فى �أوق���ات �لتحديات و�لأزمات 
�لعاملي���ة مثل �لت���ى مير بها �لعامل موؤخ���ر�ً ، موجهاً بدع���م �لتكامل بن �ركات 
�لبروكيماويات �سيدبك و�إيثيدكو و�لبروكيماويات �مل�رية لتعظيم �ل�ستفادة 
م���ن �ملو�رد  ، كما �أكد على �إعطاء �لأولوية لال�ستمر�ر فى تطوير �لعن�ر �لب�رى 
�ل���ذى يع���د ثروة �لقط���اع �لتى تقوم عليه���ا كافة جناحات���ه وم�روعاته �لكربى ، 
م�سدد�ً كذلك على �أهمية عمليات �لرقمنة و�لتحديث �لتكنولوجى �جلارية فى 

خمتلف �ل�ركات ملو�كبة توجهات م�روع تطوير وحتديث �لقطاع .
وخ���الل �جلولة �فتت���ح �ملهند�س طارق �مل���ال �لت�سغيل �لتجريب���ى للم�سانع �لتى 
�سه���دت �أعمال �لتطوي���ر ب�ركة �لبروكيماوي���ات �مل�ري���ة بالأ�سكندرية حيث 
�فتت���ح �أعم���ال �لت�سغيل �لتجريبى مل�سن���ع �إنتاج �لكلور بع���د تطويره بتكلفة 

��ستثماري���ة حو�لى ٥00 ملي���ون جنيه ، وقام بو�سع حج���ر �لأ�سا�س مل�روع زيادة 
�لطاق���ة �لإنتاجي���ة لوحدة تركي���ز �ل�سود� �لكاوي���ة بال�ركة و�ل���ذى يزيد طاقة 
�لإنت���اج م���ن مادة �ل�س���ود� �لكاوي���ة بن�سب���ة ١٥0% ، وتبلغ تكلف���ة �مل�روع 2٥0 
ملي���ون جنيه ، و�سهد توقيع عقد بن �ركتى �لبروكيماويات �مل�رية و بروجت 
لت�سمي���م وتوريد وت�سغيل  �لوحدة �جلديدة حفاظاً عل���ى ��ستمر�رية �لت�سغيل 
بكام���ل �لطاق���ة �لإنتاجي���ة وتوف���ري �ل�سعة �لتخزيني���ة ، كما �فتت���ح �لت�سغيل 
�لتجريب���ى لوحدة �لتك�سري �حلر�رى �جلديدة مل�سنع �إنتاج �لفينيل كلوريد مومنر ، 

. PVC وتفقد م�سنع �نتاج �لبولى فينيل كلوريد
وق���د ��ستم���ع �لوزير ومر�فقوه �إل���ى عر�س تو�سيحى م���ن �لكيميائى �أحمد كامل 
رئي����س �ل�ركة حول �مل�روع���ات �لتى مت تنفيذها و�جلارية خ���الل �لفرة �ملقبلة ، 
حيث �أو�سح �أنه مت �لنتهاء من م�روع �لإحالل و�لتجديد لأ�سول �ل�ركة وتاأهيل 
م�سانعها وغرف �لتحكم �لآلى �خلا�سة بها لتتو�كب مع �أحدث �لتكنولوجيات 

طبقاً لالأكو�د �لعاملية �لقيا�سية وتعظيماً لطاقتها �لإنتاجية �لق�سوى.
 و�أ�س���اف كامل �أن �أعمال �لإحالل و�لتجدي���د �سملت م�سنع �إنتاج �لكلور لتغيري 
خاليا �لتحليل �لكهربى �لقدمي���ة مب�سنع �لكلور باأخرى حديثة ذ�ت تكنولوجيا 
متطورة ، وبالن�سبة ملوقف تنفيذ �مل�روعات �جلديدة ، �أ�سار �إلى �لبدء فى �أعمال 
�لت�سغي���ل �لتجريب���ى لوح���دة �لتك�سري �حل���ر�رى �جلديدة مب�سنع �إنت���اج �لفينيل 
كلوري���د مومن���ر ) VCM (  لرتف���ع �لطاقة �لإنتاجي���ة للم�سن���ع بن�سب���ة ١2٥% ، 
كم���ا  مت �لإ�ر�ع مبع���دلت تنفيذ مفاعل �لبلمرة �خلام�س مب�سن���ع �ل�بولى فينيل 
كلوري���د )PVC( لتبك���ري دخوله للخدم���ة فى مار�س 2023 بدًل م���ن يوليو من ذ�ت 
�لعام  ، وذلك بالتفاق مع �ركة برومنت �ملنفذة للم�روع، وجارى �أي�ساً در��سة 
تنفي���ذ مفاعل بلمرة �ساد�س لرفع �لطاق���ة �لق�سوى للم�سنع بن�سبة ١٥0% من 
�لطاق���ة �حلالية ، وكمردود �إيجاب���ى لأعمال �لإحالل و�لتجدي���د و�إعادة �لت�سغيل 
�لآم���ن، جنح���ت �ل�ركة ف���ى �لع���ودة لت�سدي���ر منتج���ات �لبولى فيني���ل كلوريد 

و�ل�سود� �لكاوية مرة �أخرى لعدد من دول �لعامل .

�لأعمال �جلارية لالنتهاء من �مل�روع �جلديد مو�سحاً �أن ن�سبة تقدم �لأعمال 
بلغ���ت حت���ى �لآن حو�ل���ى 87% ،  ف�سالً عن �إع���ادة تاأهيل �لوح���د�ت �لأ�سلية 
بامل�سف���اة ودعم كفاءته���ا �لت�سغيلية بطاقتها �لق�س���وى للم�ساهمة فى 

�إمد�د �ل�سوق �ملحلى باملنتجات �لبرولية.

البرتول - مايو - يونيه  2022 - ٩



�أج���رى �ملهند����س ط���ارق �مل���ال جول���ة تفقدي���ة لع���دد م���ن حق���ول �لب���رول 
بال�سح���ر�ء �لغربي���ة، ف���ى ١٩ مار����س 2022،  و�لت���ى �أك���د خالله���ا على �أن 
�لتحدي���ات �لتى ت�سهدها �أ�س���و�ق �لبرول و�لغاز �لعاملي���ة و�نعكا�ساتها 
بزي���ادة �لأ�سعار �إل���ى م�ستويات قيا�سية غري م�سبوقة تع���دت �ل�١00 دولر 
للربميل ، توؤكد �أننا لي�س لدينا رفاهية �لوقت و�لنتظار و�أنه يجب �لإ�ر�ع 
باأعمال زيادة معدلت �لإنتاج ومو�جهة �لتناق�س �لطبيعى لالآبار ، م�سري�ً 
�إل���ى �أن �لهدف من زيارة مو�قع �لإنتاج بال�سحر�ء �لغربية بح�سور روؤ�ساء 
وم�سئولى هيئ���ة �لبرول ووكالء �لوز�رة وروؤ�ساء ك���ربى �ل�ركات �لبرولية 
وممثلى �ل����ركات �لعاملية هو �لعمل على تذليل �أى �سعوبات قد تعر�س 
منظوم���ة زي���ادة �لإنت���اج م���ن �لزيت و�لغ���از ، كما وج���ه بزي���ادة طموحات 

�خلطط �ملو�سوعة لالإنتاج .
و�أك���د �ملال على �أهمية �س���خ �ملزيد من �ل�ستثمار�ت وزي���ادة �أعد�د �حلفار�ت 
ومن ثم زيادة عدد �لآبار و�لإ�ر�ع بتنمية �حلقول �ملكت�سفة فى ظل �لزيادة 
�لهائل���ة فى �أ�سعار �لب���رول و�لغاز، وطالب �لوزير جمي���ع �لعاملن بقطاع 

مشروعات جديدة لزيادة اإلنتاج بحقول الصحراء الغربية

�لب���رول بب���ذل جمه���ود�ت �أكرب فى ه���ذ� �لوقت �ل���ذى يحتاج �إل���ى �ملزيد من 
ت�ساف���ر �جلهود و�لعمل بروح �لفريق �لو�ح���د، و�أ�ساف �أن ��سر�تيجية زيادة 
�لإنت���اج تت�سم���ن �لعمل عل���ى تعزيز نو�ح���ى �لأمن و�ل�سالم���ة وم�روعات 
خف����س �لنبعاثات وتر�سي���د �ل�ستهالك وم���ن ثم خف�س تكالي���ف �لإنتاج 

تعظيماً للعائد فى تلك �لفرة. 

تكثيف أنشطة خالدة فى البحث واالستكشاف والتنمية   
 وخ���الل �جلولة �لتفقدية بحقول وم�روع���ات �ركة خالدة للبرول �أو�سح 
�ملهند����س �سعيد عبد�ملنعم رئي�س �ل�ركة �أنها قامت بزيادة �ل�ستثمار�ت 
ف���ى عمليات �حلف���ر و�لإنتاج حيث مت زي���ادة عدد �أجهزة �حلف���ر من ٥ لي�سل 
�إل���ى ١0 �أجهزة، ومن �ملخطط زيادتها �إل���ى ١٤ جهاز�ً فى نهاية �لعام �ملالى 
�حلال���ى، مم���ا �سي�ساهم فى زي���ادة �إنتاجها من �لزيت �خل���ام و�لغاز �لطبيعى 
و�ملتكثفات طبق���اً للخطة �لطموحة �ملعتمدة للع���ام �ملالى 2023-2022 
بو�ق���ع ١١١ �أل���ف برميل زي���ت و2١�ألف برمي���ل متكثف���ات و٦3١ مليون قدم 

مصنع إنتاج األلواح الخشبية
متوسطة الكثافة MDF ... مشروع 
ضخم على أرض مدينة إدكو بالبحيرة

وف���ى �لر�بع ع�ر من مايو 2022 ق���ام �ملهند�س طارق �ملال بتفقد �لأعمال 
�لإن�سائية و�لركيبات مل�روع م�سنع �إنتاج �لألو�ح �خل�سبية متو�سطة 
�لكثاف���ة MDF م���ن ق����س �لأرز �لتاب���ع لل�رك���ة �مل�ري���ة لتكنولوجي���ا 
�لأخ�س���اب )ووتك( �لذى يقام فى مدين���ة �إدكو مبحافظة �لبحرية ، وذلك 
للوق���وف على تقدم �لعمل فى �مل�روع �ل���ذى يقام بتكلفة ��ستثمارية 

تقرب من ٥ر٥ مليار جنيه .
و�أك���د �مل���ال �أن �مل����روع ياأت���ى ترجم���ة لتكليف���ات �لقي���ادة �ل�سيا�سية 
بالهتمام مب�روعات �لإنتاج �ملحلى و�لقيمة �مل�سافة �لتى حتقق مردود 
�قت�س���ادى و�جتماعى وبيئى فى �آن و�ح���د ، مو�سحاً �أن �مل�روع ي�ساعد 
ف���ى حتويل ق����س �لأرز من حتدى بيئى فى ح���ال �لتخل�س منه ب�سكل غري 
�سلي���م �إلى  فر�سة ��ستثمارية ل�ستغالله ف���ى ت�سنيع منتجات عالية 
�جل���ودة ذ�ت قيم���ة م�ساف���ة  ، حي���ث �سي�سهم �مل�روع ف���ى �سد جانب 
من �حتياجات �ل�سوق �ملحلى من �إنتاج �مل�روع و�إحالل جزء من و�رد�ته 
مبنت���ج حملى  لتوفري �لنق���د �لأجنبى ، و�سي�سهم ف���ى دعم �ل�سناعات 

�ملكمل���ة �لت���ى تعتمد على �إنتاج �مل�روع مثل �سناع���ة �لأثاث و�لأبو�ب 
وغريه���ا ، ع���الوة على  ن����ر �لتنمية وتوف���ري فر�س عمل ودع���م �خلدمات 
�ملكمل���ة و�ملغذي���ة للم����روع ف���ى �ملجتم���ع �ملحلى �ملحي���ط به خالل 

مرحلتى �لإن�ساء و�لت�سغيل   .
و�أج���رى �ملال ومر�فقوه جولة ميد�نية بامل�روع ملتابعة �أعمال �لتنفيذ  ، 
و��ستمع �إلى �رح من �ملهند�س �أحمد بركة رئي�س �ل�ركة عن �إجر�ء�ت 
تنفيذ �مل�روع و�أو�سح �أنه يقام على م�ساحة ١١٤ فد�ن ، وتبلغ �لطاقة 
�لإنتاجي���ة نح���و 20٥ �ألف مر مكع���ب من �لأل���و�ح �خل�سبية متو�سطة 
�لكثاف���ة وعالي���ة �جل���ودة �عتم���اد�ً على ق����س �لأرز كمادة خ���ام رئي�سية 
وميتاز منتج �مل�روع باإمكانية �لتحكم فى كثافته ووزنه و�للون ودرجة 
�ل�سالبة ليدخل فى �لعديد من �ل�سناعات كالأثاث �ملنزلى و�لديكور�ت 
و�ملطابخ و�لأبو�ب وغريها  و�أ�ساف �أن �مل�روع يطبق تكنولوجيا �أملانية، 
ويت���م تنفي���ذ �أعم���ال �لإن�س���اء�ت و�لركيبات باأي���ادى م�ري���ة ممثلة فى 
�رك���ة بروجت كم���ا يطبق �مل�روع �أح���دث �لتكنولوجي���ات و�أ�ساليب 
�لتحك���م �لبيئى فى جميع مر�حله بد�ية م���ن �لإن�ساء حتى �لت�سغيل 
مب���ا يجعله �سديقاً للبيئة �إ�سافة �إلى كون���ه فى �لأ�سا�س حال مل�سكلة 

�لتخل�س �لغري �سليم من ق�س �لأرز و�لآثار �لبيئية �لناجتة عنها .
ويع���د �مل�روع ��ستثمار م�رى خال�س ل����ركات قطاع �لبرول حيث ت�ساهم 
�ل�ركة �مل�رية �لقاب�سة للبروكيماويات مع كل من �لهيئة �مل�رية �لعامة 
للبرول و�ركتى �سيدى كرير للبروكيماويات وبروجت فى ر�أ�سمال �مل�روع .
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مكعب غاز يومياً، كما �أو�سح �أنها قامت بالنتهاء من م�روعن 
لركيب �سو�غط بطاق���ة �إنتاجية ١0مليون قدم مكعب غاز فى 
�لي���وم لتعظي���م �ل�ستفادة من غ���از �ل�سعلة �ملح���رق عن طريق 
�إعادة �سخ���ه ل�سبكة �لإنتاج من حق���ول قاد�س وغرب هريونوفري 

بال�سحر�ء �لغربية.

افتتاح مشروع توليد الكهرباء باستخدام غاز الشعلة 
وق���ام �لوزير بافتتاح م����روع توليد �لطاق���ة �لكهربائية من غاز 
�ل�سعل���ة با�ستخد�م حمطة مولد�ت غازي���ة فى حقول كالب�سة 
بال�سح���ر�ء �لغربية، و�لذى يعد �لأكرب فى نوعه من حيث �حلجم 
ف���ى م�ر و�سمال �أفريقيا بقدرة حو�ل���ى ١0 ميجا و�ت بالإ�سافة 
�إل���ى حو�ل���ى ٥ ميجا و�ت كاحتياطى ، و�سيوف���ر �مل�روع ب�سكل 
مبا����ر ما يق���ارب �ل� 80 �ألف لر �سولر يومي���اً، مما ي�سهم ب�سكل 
ملحوظ فى خف�س �نبعاث���ات �لكربون �لناجت من �حر�ق �ل�سولر 
لتوليد �لطاقة من مولد�ت �لديزل ، بالإ�سافة ملا يوفره من مقابل 

ل�ر�ء �ل�سولر .

مشروعات جديدة بتسهيالت خالدة للبترول 
وو�س���ع �ملال حج���ر �لأ�سا����س لع���دة م�روعات فى حق���ول �ركة 
خال���دة وتت�سمن تركي���ب ٦ �سو�غط بطاق���ة �إنتاجية  ٤٥مليون 

ق���دم مكعب يومياً ، وتنفيذ حو�لى  ٦ توربينات تعمل بغاز �ل�سعلة بقدرة 
70 ميج���ا و�ت ، وته���دف تل���ك �مل�روعات لتقلي���ل �حر�ق غ���از�ت �ل�سعلة 
وخف����س �نبعاث���ات �لكربون وتر�سي���د ��سته���الك �ل�سولر،  وتق���در �لقيمة 
�ملالي���ة للغ���از �ملنتج م���ن تلك �مل�روع���ات �ملخط���ط لها عام���ن للتنفيذ 

ب�سكل متو�زى ومتو�زن مع �ملو�رد �ملتاحة حو�لى ٤٥ مليون دولر �سنوياً.

تدشين اإلنتاج من شركة بتروفرح 
و�أعط���ى �مل���ال عرب تقنية �لفيدي���و كونفر�ن�س �إ�سارة ب���دء �لإنتاج من حقول 
�رك���ة بروفرح، وهى �ركة م�ساهم���ة بن �لهيئة �مل�رية �لعامة للبرول 
و�رك���ة �إبك����س �لأمريكي���ة، وله���ا ثالث���ة حق���ول رئي�سية وهى ف���رح وفجر 

وم�رق وتقع جميعها جنوب �رق مليحة بال�سحر�ء �لغربية. 
و�أو�س���ح �ملهند�س حمم���د بي�سون نائب �لرئي�س �لتنفي���ذى للهيئة �لعامة 
للب���رول لالإنت���اج، �أن عدد �لآبار �ملنتجة ي�سل حالياً �إل���ى ٦ �آبار مبعدل �إنتاج 
٤300 برمي���ل يومياً، و�أن هناك خطة طموحة حلفر ١٦ بئر�ً مبو�زنة �إجمالية 
7٩ مليون دولر للعام �ملالى 2023/2022 ومن �ملتوقع �أن ي�سل معدل �لإنتاج 
�إل���ى ٦ �آلف برميل يومياً، و�أن���ه يتم �لإنتاج حالياً من خالل ت�سهيالت �إنتاج 
موؤقتة وذلك حلن �لنتهاء من �إن�ساء �لت�سهيالت �لد�ئمة، كما �أن عمليات 
�لتخزين و�ل�سح���ن تتم من خالل ت�سهيالت حقل مليحة �لتابعة ل�ركة 

عجيبة للبرول.

لقاء موسع مع عدد من كبرى شركات اإلنتاج البترولى
عق���د �ملهند����س ط���ارق �ملال لقاء م���ع روؤ�ساء ع���دد من كربى ����ركات �لإنتاج 
�لبرول���ى مب�ر خالل �جلولة �لتفقدية بحق���ول �لبرول بال�سحر�ء �لغربية، 
و�س���م �للقاء وكي���ل �أول �لوز�رة و�لرئي�س �لتنفي���ذى للهيئة �لعامة للبرول 
ونو�ب���ه ووكالء وز�رة �لب���رول لالإنت���اج و�مل�روع���ات ورئي�س���ى �ركت���ى �إنبى 

وبروجت وممثلن لعدد من �ل�ركاء.
و�أك���د �مل���ال �أن �لفرة �حلالي���ة حتتاج �إلى تكثي���ف �جلهود لزي���ادة �لإنتاج فى 

ظ���ل ما ت�سهده �أ�سعار �لبرول و�لغ���از �لطبيعى من �رتفاعات قيا�سية غري 
م�سبوقة، و�أن ذلك من �ملمكن حتقيقه عرب �حلو�ر �مل�ستمر �ملبا�ر و�لو��سح 
�ل���ذى ت���د�ر ب���ه �لعملي���ة �لإنتاجية ف���ى قطاع �لب���رول و�ل���ذى ي�سم كافة 
�لعنا����ر �مل�سئول���ة عن �لعملي���ة �لإنتاجية ف���ى �ركات �لإنت���اج وكذلك 

�ل�ركاء �لأجانب.
و�أو�س���ح �لوزير، �أن �لو�سع �حلالى ل�سناع���ة �لبرول و�لغاز و�سع على كاهل 
قط���اع �لبرول �أن يق���دم �ملزيد من �جلهود لزيادة �لإنت���اج من �لرثوة �لبرولية 
دعماً لالقت�ساد �لوطنى وتخفيفاً للعبء عن كاهل �ملو�زنة �لعامة للدولة.
و�أ�س���اف �أن �لدول���ة �مل�رية كان���ت �سباقة فى �لعمل عل���ى تطوير وحتديث 
قط���اع �لب���رول مما مكنه���ا من مو�جه���ة �لو�س���ع �حلالى �ل���ذى يعانى منه 
�لع���امل ، وتقلي���ل �آثاره على �ملو�زن���ة �لعامة و�لتى كان���ت �ستتحمل �أعباء 
كب���رية لول ه���ذه �لنظرة  �ل�ست�ر�في���ة ، م�سيد�ً بالدعم �ل���ذى يحظى به 
قط���اع �لب���رول من �لقي���ادة �ل�سيا�سية و�حلكومة وذلك ف���ى كافة �أعماله 
من بح���ث و��ستك�ساف و�إنتاج وج���ذب �ل�ستثم���ار�ت و�لتو�سع فى خطط 
تعظي���م �لقيم���ة �مل�سافة لل���رثو�ت �لبرولي���ة و�لتو�سع ف���ى ��ستخد�مات 
�لغاز �لطبيعى بال�سوق �ملحل���ى من خالل �مل�روع �لقومى لتو�سيل �لغاز 
�لطبيعى للمن���ازل وفى �ملبادرة �ملتميزة حياة كرمية ومن خالل �لتو�سع فى 

�إحالل �لغاز �لطبيعى كوقود فى �ل�سيار�ت.
و��ستمع �لوزير �إلى عرو�س تو�سيحية من عدد من روؤ�ساء �ل�ركات »�لعامة 
للب���رول وبرول بالعيم وعجيب���ة ، وجابكو وبدر �لدي���ن وقارون«حول جهود 
زي���ادة �لإنتاج فى مناطق �لمتي���از �لبرولى �ملختلفة و�أه���م ما يتم تنفيذه 

من م�روعات.

جولة بحقول شركة عجيبة
وقد �أجرى �لوزير عقب �لجتماع جولة ميد�نية بت�سهيالت �ركة عجيبة 
للب���رول، ق���ام خاللها بو�سع حج���ر �لأ�سا�س للمرحل���ة �لثانية من م�روع 

معاجلة �لغاز�ت بال�سحر�ء �لغربية �لتابعة ل�ركة عجيبة.

البرتول - مايو - يونيه  2022 - ١١



عر����ض �مل���ال خالل م�س���اركته فى جل�س���تى ) �أولويات ما بع���د COP 26 : دعم 
حتوالت �لطاق���ة �لنظيفة فى �أفريقيا( و » جمتمع �لوكالة �لدولية للطاقة« 
�جله���ود �مل�رصية للو�سول لروؤي���ة و�قعية متو�زن���ة الإد�رة �لتحول �لطاقى فى 
�أفريقي���ا باعتباره���ا تقوم با�ست�سافة قمة �ملن���اخ �ملقبلة COP 27 نيابة عن 
�لق���ارة �الأفريقية ، حيث �أو�س���ح �أن هناك ��ستجابة قوية وزخماً كبري�ً حظى 
بهما دعوة �لرئي�ض عبد�لفتاح �ل�سي�سى �لتى �أطلقها خالل �فتتاحه موؤمتر 
ومعر����ض م����رص �لدولى للبرتول فرب�ير �ملا�سى و�لتى �أك���د خاللها على �أهمية 
�سياغ���ة روؤية موحدة متو�زنة للقارة �الأفريقية فى �لتحول �لطاقى تنبع من 
�حتياج���ات �لقارة ومتطلبات �لعديد من �لدول �لتى تعانى �سعوبها حتديات 

كبرية فى �حل�سول على �الحتياجات �الأ�سا�سية من �لطاقة.
و�أ�س���اف �مل���ال �أن �لل���ه حبى �لق���ارة �الأفريقي���ة برثوة هائل���ة من �مل���و�رد �لطبيعية، 
باالإ�ساف���ة مل���ا تتمتع به من م�س���ادر للطاقات �جلديدة و�ملتج���ددة ولكن رغم ذلك 
هن���اك �أكرث م���ن 600 مليون مو�ط���ن �أفريقى يعان���ون فقر �لطاق���ة ، باالإ�سافة �إلى 
�أن �لق���ارة م���ا ز�لت تعتمد عل���ى �لوقود �لبد�ئى وم���و�رد �لطاقة �الأولي���ة، وهنا يربز 

�ل���دور �له���ام للغاية للب���رتول و�لغاز فى �لتح���ول �لطاقى الأفريقي���ا للق�ساء على 
فق���ر �لطاق���ة ، خا�سة �أن �لطاق���ات �جلديدة و�ملتج���ددة مبفردها ل���ن تكون كافية 
للوف���اء بالطل���ب �ملتنامى على �لطاقة . كما لفت �إلى �أن �لوقود �الأحفورى م�سدر 
ه���ام للدخ���ل و�لعو�ئ���د لع���دة دول �أفريقي���ة وي�ساعدها ف���ى �حل�س���ول على متويل 

وتكنولوجيا ت�سمح لها باحل�سول على طاقة نظيفة .

تطوير المبادرة المصرية للتحول الطاقى بأفريقيا
و�أك���د �ملال �أن م����رص تقود �جلهود نحو حت���ول طاقى متو�زن بالق���ارة �الأفريقية  
م�س���ري�ً �إل���ى �إع���د�د مب���ادرة م�رصي���ة لتنمي���ة �لتح���ول �لطاقى ف���ى �أفريقيا 
بالتع���اون مع �الحتاد �الأفريق���ى ووزر�ء �لطاقة �الأفارق���ة و�ملزمع �إطالقها خالل 

. COP 27 قمة �ملناخ �ملقبلة
و�أو�س���ح �لوزير �أن هذه �ملبادرة �مل�رصية عن �أفريقي���ا تهدف �إلى حتقيق �نتقال 
طاقى متو�زن وعادل ال ي�رص بكوكبنا وتر�عى جيد�ً �الختالف فى �مل�سئوليات 
بالق���ارة �الأفريقية، م�سري�ً �إلى �أن م�رص تتطل���ع الأن تكون قمة �ملناخ �لقادمة 

ش��ارك املهن����دس طارق املال وزير الب��رول والثروة املعدنية ع��ر الفيديوكونف���ران��س فى مؤتمر الوكال��ة الدولية للط���اقة ال��ذى نظمته يومى 

23 و 24 مارس 2022 ملناقش��ة التحول الطاقى بمش��اركة دولية واس��عة  من وزراء الطاقة و قيادات املنظمات العاملية و مفوضى ش��ئون الطاقة 

باالتحادين األوروبى واألفريقى ورؤس��اء ش��ركات الطاقة العاملية ، حيث جرت مناقش��ات واسعة بش��أن القارة األفريقية وكيفية التعاون إلدارة 

التحول الطاقى فى القارة التى تشهد ظروفًا مختلفة عن باقى العالم تحتم إدارة التحول الطاقى فيها وفق نهج متوازن يناسب أوضاعها .

مصـر تقـود جهــود أفريقيـا نحـو رؤيــة متـوازنــة للتحــول الطاقــى،،

مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة :
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�لت���ى ت�ست�سيفه���ا قمة تنفيذي���ة تكلل �جله���ود �لدولية لتحقي���ق �أهد�ف 
�تفاقية باري�ض للمناخ.

ودع���ا �ملال ف���ى كلمته �إلى ��ستغ���الل �لعالقات �لطيبة و�ملثم���رة بني �لوكالة 
�لدولي���ة للطاق���ة ومفو�سي���ة �الحت���اد �الأفريق���ى لتطوي���ر حل���ول م�سمم���ة 
خ�سي�ساً وخارطة طريق وتوفري �لتكنولوجيات �ملنا�سبة و�لتمويل �ملطلوب 

للقارة �الأفريقية.
و�أك���د �مل���ال تطلع م����رص وحما�سه���ا للعم���ل �مل�سرتك م���ع �لوكال���ة �لدولية 
للطاقة بعد �الن�سمام لع�سويتها فى �سبيل تنمية خطط عمل متكاملة 
ملو�جه���ة �لتغري �ملناخى وتطوير برنامج عم���ل للتعاون �مل�ستقبلى فى �إز�لة 

�لكربون و�لطاقة �ملتجددة و�لهيدروجني وكفاءة �لطاقة . 
كم���ا �أك���د  على دور منت���دى غاز ����رصق �ملتو�سط  �ل���ذى يتبنى �أع�س���اوؤه روؤية 
موح���دة لال�ستفادة م���ن �لغاز �لطبيعى د�خل منظوم���ة �لطاقة ، معرباً عن 
تطلع���ه للتعاون ب���ني منتدى غاز ����رصق �ملتو�سط و�لوكال���ة �لدولية للطاقة 

لتقدمي �لدعم �لفنى للمبادرة �مل�رصية عن �لقارة �الأفريقية .

فاتح بيرول : أفريقيا فى أولوية اهتمامات الوكالة
وخ���الل جل�سات �ملوؤمت���ر �أكد �لدكتور فاحت ب���ريول �لرئي�ض �لتنفي���ذى للوكالة 
�لدولي���ة للطاق���ة �أن �لو�س���ع بالن�سب���ة الأفريقيا قد �ختلف عم���ا كان عليه  
فخ���الل �لعقدين �لقادمني، �سيت�ساعف عدد �س���كان �أفريقيا باأكرث من عدد 
�سكان �أوروبا �ليوم، وهذ� يلقى بظالله على �لطاقة ، وهناك مو�رد كبرية فى 
�لق���ارة منها �لطاق���ة �ل�سم�سية ، ولك���ن �الأرقام حمزنة للغاي���ة ، فاإجمالى 
�لطاق���ة �ل�سم�سي���ة �ملنتجة جن���وب �ل�سحر�ء �الأفريقي���ة بالكامل ي�ساوى 
ثل���ث �لطاق���ة �ل�سم�سي���ة �ملنتجة ف���ى بريطاني���ا، و�ال�ستثم���ار�ت �لتى يتم 

�إنفاقها لتحويل �لطاقة �ل�سم�سية لطاقة كهربائية قليلة جد�ً. 
و�أ�ساف �أنه عند �لتحدث عن �لتغري �ملناخى فاإن �لتلوث ي�سيب �جلميع ولكن 
�مل�سكلة تكمن فى �النبعاثات ، وم�ساهمة �أفريقيا فى �النبعاثات فقط �أقل 
م���ن 2% ولكن تاأث���ري �لتغري �ملناخ���ى لالأ�سف كبري على �ل�سع���وب �الأفريقية ، 
و�أو�سح �أنه مت �لتو�فق على �أن يكون �ال�ستثمار فى �لطاقة �جلديدة و�ملتجددة 
ف���ى �أفريقيا مو�سوعاً رئي�سياً فى �لقمة �لعاملية للمناخ �لتى ت�ست�سيفها 
م����رص، و�أ�س���ار الن�سمام م�رص للوكال���ة و�أنه على ثقة �أنه���ا �ستعمل بجد�رة 
م���ع مفو�سي���ة �لطاق���ة �الأفريقية عل���ى ذلك ، موؤك���د�ً �أن �أفريقيا ف���ى �أولوية 

�هتمامات �لوكالة.

كادرى سيمسون : 150 مليون يورو من االتحاد األوروبى لدعم المبادرة األفريقية 
و�أعلن���ت كادرى �سيم�س���ون مفو�س���ة �لطاق���ة �الأوروبي���ة عن �تف���اق �لقادة 
�الأوروبي���ني �ل�سهر �ملا�س���ى فى بروك�سل عل���ى �أولوية ��ستد�م���ة �لنمو فى 
�لق���ارة �الأفريقي���ة وتخ�سي����ض 150 مليون ي���ورو ل�سالح �ملب���ادرة �الأفريقية 
باملفو�سي���ة ، ولك���ن �لكل يعل���م �أنه بعد �الأزم���ة �الأوكر�نية الب���د من �إعادة 
ر�س���م �لو�سع باأوروبا وهذ� بالتاأكيد يعنى تنويع م�سادرنا ، فم�رص ونيجرييا 
�لي���وم م���ن �أكرث �مل�س���ادر �لتى يعتمد عليه���ا �الحتاد �الأوروبى لزي���ادة �ملو�رد ، 
ولك���ن ذلك ال يغ���ري من �لتز�من���اً للتحول �لنظي���ف للطاقة ، و�أ�س���ارت �إلى 
�أن �لتناف�سي���ة و�الأ�سع���ار ف���ى �أفريقي���ا منخف�سة ولذل���ك فالفر�ض كبرية 
ومتاح���ة ونح���ن �سنتمكن م���ن ��ستخ���د�م �لهيدروجني �الأخ����رص كاأ�سا�ض 

الإنتاج �ملخ�سبات �لزر�عية . 

وزيرة الطاقة األمريكية : ندعم جهود الحكومات األفريقية
و�أك���دت وزيرة �لطاق���ة �الأمريكية جنيفر جر�نهومل عل���ى دعم بالدها جلهود 

�لتح���ول �لطاق���ى ، و�أ�سارت �إل���ى �أن ع���دد�ً من �حلكوم���ات �الأفريقي���ة حققت 
تقدماً فى ه������ذ� �ملج��ال خ���الل �لعقدين �ملا�سيني ، لكن خالل �لق���رن �لق���ادم 
�سي���زد�د ع����دد �س���كان �لق���ارة وبالت���ال���ى �سيت�ساعف �لطلب عل���ى �لطاقة 
وال يج���ب �أن يوؤث���ر ه���ذ� �لنم���و عل���ى �ملن���اخ و�الأه���د�ف �خلا�س���ة باالنبعاثات 
�لكربوني���ة، حيث �أن���ه باال�ستثم���ار�ت �ملوجهة و�لدعم �ملن�س���ود �ستتمكن 
�حلكومات �الأفريقية من ت�سييد بنية حتتية الزمة لتوفري طاقة ب�سعر معقول 
له���ذ� �لع���دد �ملتنامى من �ل�سكان ، و�أعادت �لتاأكي���د على دعم وز�رة �لطاقة 

�الأمريكية  للجهود �الأفريقية و�ملبادر�ت من �لدعم �لفنى و�ال�ست�سارى .

مفوضة الطاقة األفريقية: برامج الطاقة فى أفريقيا فرص رائعة لالستثمار
و�أ�س���ارت �لدكت���ورة �أمانى �أبوزي���د مفو�سة �لطاقة و�لبني���ة �لتحتية باالحتاد 
�الأفريق���ى ، لبع����ض �حلقائ���ق �لهام���ة ومنها �أن �أك���رث من 600 ملي���ون مو�طن 
�أفريق���ى ال يح�سلون على �لكهرب���اء و900 مليون �أفريق���ى ال يح�سلون على 
و�سائ���ل طه���ى نظيف ومئ���ات �الآالف يلق���ون حتفهم كل ع���ام ب�سبب عدم 
ح�سولهم على �لطاقة �ملنا�سب���ة، باالإ�سافة �إلى �أن �أفريقيا تتحمل �لعبء 
�الأكرب بالرغم من �أنها �أقل قارة م�سببة لالنبعاثات ، فاأفريقيا بها فر�ض هائلة 
وم���و�رد كبرية فى �لطاق���ة مثل �لغاز و�لبرتول و�لطاق���ات �جلديدة و�ملتجددة ، 
و�الحتاد �الأفريقى يوؤمن باأنه يجب �الإ�رص�ع من خالل �لدول �الأع�ساء فى بر�مج 
�حل�سول عل���ى مو�رد طاقة نظيفة وب�سعر معقول للجميع، بهدف �لق�ساء 
عل���ى فقر �لطاقة و�أن تكون �لطاقة هى �ملح���رك لتحقيق تنمية �جتماعية 
و�قت�سادي���ة للق���ارة �الأفريقي���ة ، ولق���د حددن���ا بع���د جائحة كورون���ا عاملني 
للتعافى وهما �لطاقة و�لتحول �لرقمى و�لذى بدوره يحتاج للطاقة، وعلينا 

حتقيق �لتو�زن باحل�سول على �لطاقة و�حلفاظ على �ملناخ.
و�أ�س���ارت �إل���ى �أن كل �ل���دول �الأفريقية �ل���� 55 لديها م�رصوع���ات طاقة جديدة 
ومتج���ددة، و�أن هن���اك م�رصوع���ات هامة للطاق���ة �ل�سم�سية وطاق���ة �لرياح 
وم����رصوع طاق���ة باط���ن �الأر����ض �حلر�ري���ة �ل���ذى يق���وده �الحت���اد �الأفريقى �رصق 
�أفريقيا، كما �أكدت �أن �لغاز �لطبيعى هام للغاية للطهى �لنظيف ولتوليد 
�لكهرب���اء ، ولذل���ك فاإنه لي�ض �لوقت �ملنا�سب للتخل����ض و�لتخلى عن �لغاز 
وذل���ك الإ�سهامات���ه �لهامة فى �لطاق���ة �لنظيفة و�ملن���اخ، و�أو�سحت �أن �أهم 
�لتحديات هى توفري �لتمويل و�رتفاع �لتكلفة ، كما يجب �الإ�رص�ع فى توفري 
 ،COP27 آلي���ات �لتموي���ل ويجب �أن يكون عل���ى �أولويات قمة �ملن���اخ �لقادمة�
كم���ا �أن �جلمي���ع يتحدث ع���ن جهود كل دولة عل���ى حدة، عل���ى �لرغم من �أن 
�ملن���اخ ال يتوق���ف عن���د ح���دود �لدول، ويج���ب �أن نتعام���ل �إقليمي���اً وفيما بني 
�لق���ار�ت ، م�سيف���ة �أن هن���اك 24 م�رصوع���اً �إقليمياً وما بني �لق���ار�ت جاهزين 
لتمويلهم، و�أنه فى يونيو 2021 مت �إطالق برنامج يهدف الأن ت�ستفيد �أفريقيا 
م���ن كل مو�رده���ا و�إن�س���اء �سب���كات ذكية لنق���ل �لطاقة عرب �لق���ارة. وقالت 
�إن �أفريقي���ا حتت���اج �إلى 350 ملي���ار دوالر لتمويل برنامج �لطاق���ة وهى فر�سة 

��ستثمارية ر�ئعة، ال تتوفر فى �أى قارة �أخرى.

توصيـــات 
وخ���الل جل�سات �ملوؤمتر �سدرت تو�سي���ات مهمة �أكدت على �أن �أفريقيا حتتاج 
�أن تتح���د و�أن يتم �لنظر مبنظ���ور عاملى للتحول �لطاق���ى و��ستخد�م �أف�سل 
�ملمار�س���ات و�لرتكيز عل���ى �لتكنولوجي���ات �لو�عدة وم���و�رد �لهيدروجني فى 
�أفريقي���ا وحتديد �إجر�ء�ت حكومية و�آلي���ات دولية خلف�ض �لتكاليف و�الإ�رص�ع 
ف���ى �ال�ستثمار فى قطاع �لطاقة بقارة �أفريقيا ، ودعم �جلهود �لدولية الإز�لة 
�لعو�ئ���ق �لتى تو�ج���ه �ال�ستثمار�ت من �إج���ر�ء�ت وت�ساري���ح لتي�سري تطبيق 

�لطاقات �لنظيفة فى كافة �لقار�ت.
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بح���ث املهند�س طارق املال وزير الب���رول والرثوة املعدنية فى 
12 اأبري���ل 2022 م���ع املهند����س خريى عمرو وزير اال�س���تثمار 
االأردن���ى زيادة التع���اون فىتنفيذ م�رشوع���ات تو�سيل الغاز 
الطبيعى داخ���ل االأردن بخربات م�رشي���ة من خالل �رشكات 
قطاع الب���رول املتخ�س�س���ة. وخالل اللق���اء مت ا�ستعرا�س 

اخلربات امل�رشية فىتو�سيل الغاز الطبيعى للمنازل فىظل وجود �رشكات موؤهلة وكوادر مدربة وتوافر اإمكانيات فنية وهند�سية 
وقاع���دة ت�سنيعي���ة، وهو ما ميكن اأن يكون داعماً لتوجه االأردن للتو�سع فى ا�ستخدام���ات الغاز الطبيعىفىاملنازل وا�ستكمال 
تزوي���د خمتل���ف ال�سناعات بعد الدرا�سة اجليدة والتغلب على التحديات فى تنفي���ذ امل�رشوع. وفى هذا االإطار اأكد الوزير االأردنى 
اأهمية م�ساركة م�رش بخرباتها الطويلة فى تنفيذ هذه امل�رشوعات باالأردن مبا ي�سهم م�ساهمة كبرية فى جناح تنفيذها عرب مد 

�سبكات الغاز وتو�سيله فى خمتلف املدن االأردنية.

عقد وزير البرول والرثوة املعدنية فى 31 مار�س 2022 جل�سة مباحثات 
م���ع وزير اخلارجية االأجنولى تيت���ى اأنطونيو ووزي���رة ال�سباب والريا�سة 
االأجنولي���ة اأنا ب���اوال والوفد املرافق حي���ث مت بحث جمه���ودات التحول الطاقى 
والتحدي���ات احلالي���ة التى تواجه �سناعة البرول والغ���از العاملية وخا�سة فى 
الق���ارة االأفريقية و�سبل توحيد اجلهود والتعاون بني الدول االأفريقية ملواجهة 
هذه التحديات ودعم اال�ستثمارات فى جماالت الوقود االأحفورى بهدف متويل م�رشوعات الطاقة اجلديدة واملتجددة، واأكد الوزيران خالل اللقاء اأن لدى م�رش 

واأجنوال فر�س كبرية للتعاون فى خمتلف جماالت الطاقة.
ومن جانبه اأعرب اأنطونيو عن تطلع بالده لتعزيز التعاون مع �رشكات قطاع البرول امل�رشى واال�ستفادة من اخلربات التى اكت�سبتها من خالل ت�سميم وتنفيذ امل�رشوعات 

فى عدة دول مبعايري اأداء عاملية ، موجهاً الدعوة مل�سئولى ال�رشكات امل�رشية لزيارة العا�سمة االأجنولية لواندا قريباً لبحث فر�س وجماالت التعاون املتاحة.

بخربات م�صرية ..
التـوسع فى تنفيـذ مشروعــات توصيل 

الغاز الطبيعــى داخـــل األردن

دعــم التعاون املشــرتك بني مـــصر وأنجـــوال
 فى مجـاالت البـرتول والغاز

تعزيز التعاون املشرتك بني مصر واالتحاد 
األوروبى فى مجاالت الطاقة

ا�ستقب���ل املهند����س ط���ارق امل���ال ف���ى 10 اأبري���ل 2022 فران�س 
تيمرمان����س نائب رئي�س مفو�سية االحت���اد االأوروبى لل�سفقة 
االأوروبي���ة اخل����رشاء واملفو�س االأوروبى للعمل املناخ���ى والوفد املرافق 
ل���ه ، حي���ث مت بح���ث جم���االت التع���اون املختلف���ة بني م����رش واالحتاد 
االأوروب���ى وخا�سة فى جماالت الطاق���ة و�سبل تكامل جهود التحول 
الطاق���ى وتعزيزه���ا لتحقي���ق امل�ستهدف���ات املرج���وة للحفاظ على 

املن���اخ والبيئ���ة ، كم���ا مت ا�ستعرا����س الفر�س املتاحة لزي���ادة جماالت 
التع���اون فى اإطار العالقات املتمي���زة والتاريخية بني اجلانبني خا�سة 
ف���ى جماالت الهيدروجني والغاز والكهرب���اء. اأكد تيمرمان�س اأن م�رش 
�رشيك ا�سراتيج���ى لالحتاد االأوروبى واأن العالق���ات بني اجلانبني ممتدة 
ف���ى ظ���ل دور م�رش اله���ام والري���ادى وموقعه���ا اجلغراف���ى املتميز فى 
املنطق���ة، م�س���رياً اإلى توج���ه االحتاد االأوروب���ى حالياً لتنوي���ع م�سادر 
الطاق���ة اخلا�س���ة بها واالإ����رشاع مبجه���ودات التح���ول الطاقى ورفع 
كف���اءة الطاق���ة فى ظ���ل طلب كب���ري لل���دول االأوروبي���ة خا�سة على 
الهيدروج���ني، واأن االحت���اد االأوروب���ى ي�سته���دف توقيع ع���دة مذكرات 
تفاه���م م���ع م����رش ف���ى جم���ال الهيدروج���ني واالأمونيا خ���الل القمة 

العاملية للمناخ التى ت�ست�سيفها م�رش خالل العام احلالى.
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ا�ستقبل املهند�س طارق املال  فى 5 اأبريل 2022 كري�ستيان برجر �سفري االحتاد االأوروبى بالقاهرة والوفد املرافق 
حي���ث مت ا�ستعرا����س جماالت التع���اون امل�سرك بني قطاع الب���رول وال�رشكات االأوروبية وم���ن �سمنها جهود 
تنمي���ة املوانئ وتطويرها وا�ستك�ساف االإمكانات ومتابع���ة امل�رشوعات فى املوانئ امل�رشية وال�سوق البحرى 
ف���ى �س���وء مذكرة التفاهم الت���ى مت توقيعها خالل موؤمتر اإيجب�س 2022 مع هيئة مين���اء اأنتويرب البلجيكى 
وكذل���ك ن�ض���اط �لنقل �لبحرى و�لنهرى وجت���ارة وتد�ول �لغ���از �لطبيعى و�ملنتجات �لبرتولي���ة بالإ�ضافة �إلى 
جم���االت التعاون ف���ى خف�س االنبعاث���ات واإنتاج وتخزي���ن الهيدروجني وتدري���ب الك���وادر وم�رشوعات كفاءة 

 .COP27 الطاقة باملواقع البرولية ف�سالً عن ا�ستعدادات م�رش ال�ست�سافة القمة العاملية للمناخ
واأ�س���اد برجر مب���ا حققته م�رش من معدالت قيا�سية فى جمال تو�سيل الغ���از الطبيعى للمنازل ملا متثله من 

جناحات ملمو�سة على اأر�س الواقع.

�سارك املهند�س طارق املال  فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة 
االأمريكي���ة ف���ى 16 ماي���و 2022 بالقاه���رة م���ع وف���د املوؤ�س�س���ات 
 ، )Greentech ( االأمريكية العاملة فى جمال اال�ستثمار بالطاقة اخل�رشاء
وذلك بح�سور ال�سفري ديفيد ثورن م�ست�سار املبعوث الرئا�سى االأمريكى 
للمن���اخ وكو�س ت�سوك�سى النائب االأول لرئي�س غرفة التجارة االأمريكية 
وديفي���د ت�سى املدير العام ل�رشك���ة اأبات�سى االأمريكية مب�رش ونائب رئي�س 
غرفة التجارة االأمريكية وممثلى الغرفة وال�رشكات االأمريكية . وجاء هذا 
االجتم���اع فى اإطار االإعداد امل�سرك لقم���ة املناخ املقبلة )COP27( التى 
ت�ست�سيفه���ا م�رش، وف���ى �سوء ال�رشاك���ة امل�رشية االأمريكي���ة وال �سيما 
ف���ى جمال الطاق���ة واملمتدة منذ �سن���وات طويلة ، ورغب���ة م�رش اأن تكون 
من���وذج يحتذى به فى جمال خف�س االنبعاثات الكربونية واال�ستفادة من 
الفر����س النا�سئة عن ه���ذا التوجه وحر����س كربيات البن���وك وموؤ�س�سات 
التموي���ل االأمريكية عل���ى القدوم اإلى م�رش لبح���ث اإمكانية التعاون فى 
ه���ذا ال�سدد. وخالل اللق���ْاء مت ا�ستعرا�س جهود قط���اع البرول للتو�سل 
ملب���ادرات اإقليمي���ة خلف����س االنبعاثات ف���ى ال�سناعة البرولي���ة، واملبادرة 
امل�رشي���ة اجل���ارى اإعدادها م���ع االحت���اد االأفريق���ى لدعم التح���ول الطاقى 

املتوازن مبا يالئم واقع القارة االأفريقية  .
واأعرب امل����ال عن تطلعه لال�ستفادة من اخلربات الفني����ة والتكنولوجيا فى الواليات 
املتحدة ملعاونة م�رش فى جمال خف�س االنبعاثات الكربونية بال�سناعة البرولية .  

وم���ن جانبه قال ال�سف���ري ديفيد ثورن م�ست�سار املبع���وث الرئا�سى االأمريكى 
للمناخ اأن هن���اك التزام من الواليات املتحدة االأمريكية لدعم م�رش باخلربات 
باالأخ�س فى قم���ة COP27. واأن احلكومة االأمريكية و�رشكائها يعملون على 
امل�ساهم���ة فى تطوير قط���اع البرول والغاز امل�رشى و�سنك���ون �رشكاء اأقوياء 
ون�ساه���م ف���ى ا�سراتيجية التخل�س من الكربون م���ن القطاع وحتويل م�رش 
ملرك���ز اإقليمى فى االقت�س���اد اخلالى من الكربون ، وتاب���ع اأن الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة عل���ى اأمت اال�ستع���داد  لتق���دمي كل الدع���م وامل���وارد لدع���م اجلهود 
املبذولة فى جمال الطاقة اجلديدة واملتجددة وموارد الغاز الطبيعى واالإ�رشاع 
فيه���ا متا�سي���اً مع اال�سراتيجي���ة العاملية الت���ى نود اإطالقه���ا جميعاً وقمنا 

باإعالنها فى قمة املناخ ال�سابقة بجال�سكو.

دور فاعل لبيكرهيوز فى جمال حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة
وعل���ى هام�س اللقاء بحث املهند�س طارق املال م���ع وفد من �رشكة بيكرهيوز 
االأمريكي���ة ، �س���م املهند�س متري نا�رش مدير عام �رشك���ة بيكرهيوز االأمريكية 
مب����رش وال�س���ودان وال�سي���د مات ارم�س���روجن نائ���ب رئي�س ال�رشك���ة للعالقات 
احلكومي���ة الدولي���ة ، جم���االت التعاون  القائ���م بني قطاع الب���رول وال�رشكة 
االأمريكية فى اإقامة م�رشوعات خلف�س االنبعاثات الكربونية وحت�سني كفاءة 
ا�ستخدام الطاق���ة ب�سناعة البرول والغاز فى اإط���ار �سيا�سة قطاع البرول 

لتحقيق اال�ستدامة .

تعاون مصرى أمريكى  فى مجال 

الطاقة الخضراء

دعم التعاون 
املشرتك بني قطاع البرتول 

والشركات األوروبية

ا�ستقب���ل املهند�س طارق املال فى 23 اأبريل 2022 ال�سيد روجر 
مارتي���ال رئي�س قط���اع اال�ستدام���ة ب�رشكة ج���رال اإليكريك 
العاملي���ة ، حيث مت بحث جم���االت التعاون امل�سرك بني قطاع البرول 

تعاون مشرتك مع جنرال إليكرتيك العاملية

فى مجال االستدامة وخفض االنبعاثات 

وال�رشك���ة العاملي���ة ف���ى اإط���ار القمة العاملي���ة للمن���اخ Cop27 التى 
�ست�ست�سيفه���ا م�رش ف���ى مدينة ����رشم ال�سيخ ، وتن���اول اللقاء فى 
هذا االإطار التعاون والتن�سيق امل�سرك فى جمال اال�ستدامة وخف�س 
االنبعاث���ات  ف���ى �س���وء  مذكرة التفاه���م املوقعة ب���ني اجلانبني خالل 
موؤمت���ر اإيجب����س ف���ى فرباير املا�س���ى بالقاه���رة والتى �سكل���ت ائتالفاً 
ب���ني ����رشكات قطاع الب���رول و�رشكات عاملي���ة مثل ج���رال اإليكريك 
وبيكرهي���وز وبكت���ل  للتع���اون فى و�س���ع احللول وتنفي���ذ امل�رشوعات 

الداعمة لهذه االأهداف فى قطاع البرول والغاز.
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فرص واعدة لشركة هنى ويل فى مجاالت الطاقة الخضراء

بح���ث وزي���ر البرول وال���رثوة املعدنية ف�ى 22 اأبري���ل 2022 مع خالد ها�سم 
رئي����س �رشك���ة هن���ى وي���ل العاملي���ة ملنطق���ة �سم���ال اأف��ريقي���ا وحمم������د 
حمي�س���ن رئي����س ال�رشك���ة ملنطق����ة ال����رشق االأو�س���ط، امل�رشوع����ات التى 
ت�س���ارك ب���ها هنى ويل وف���ر�س زيادة اأن�سطت���ها بقطاع الب����رول فى ظل 
رغبة كبرية من ال�رشكة لتو�سعة حمفظة اأعمالها فى م�رش وامل�ساركة 

ا�ستقب���ل املهند����س ط���ارق املال ف���ى 23 مار�س 2022 رو�سن���ا كاول ، نائ���ب رئي�س  �رشك���ة �سيفرون 
العاملي���ة  للوقود والزيوت االأ�سا�سية الأوروبا واأفريقيا وال�رشق االأو�سط والوفد املرافق لها ، حيث مت 
��ضتعر��ض ن�ضاط �ل�رصكة فى جمال ت�ضنيع �لزيوت �لأ�ضا�ضية فى م�رص وخططها �مل�ضتقبلية 
فى ظل رغبة ال�رشكة القوية فى التو�سع باأن�سطتها وزيادة جماالت التعاون مع �رشكات ت�سويق 

قطاع البرول.
م���ن جانبها ، اأك���دت كاول اأن م�رش تعد بوابة للق���ارة االأفريقية بالن�سبة ل�س���ادرات �سيفرون واأن 
ال�رشك���ة ت�سع���ى الأن ت�سب���ح م�رش مرك���زاً حموري���اً الأن�سطتها ف���ى املنطقة وخا�س���ة فى جمال 
�س���ادرات الزي���وت حيث ت�سته���دف م�ساعف���ة �سادراتها من الزي���وت االأ�سا�سية ، م�س���ريةً اإلى اأن 
ال�رشاك���ة امل�ستهدفة ل�سيفرون مع ال�رشكات امل�رشية فى جمال املحطات املتكاملة توفر مرونة 

كبرية ومتثل منظومة تكامل ذات عائد اقت�سادى متميز للجانبني.

ا�ستقب���ل وزي���ر البرول وال���رثوة املعدنية  فى 22 مار����س 2022 �سيزار اإليزوندو رئي�س �رشك���ة روهر مبنب االأملانية 
و�لوفد �ملر�فق له حيث مت ��ضتعر��ض ن�ضاط �ل�رصكة فى م�رص فى �ضوء �لتو�ضعات �جلديدة �لتى مت �فتتاحها 

موؤخراً مب�سنع ال�رشكة امل�رشية االأملانية للم�سخات بال�سوي�س وخطط ال�رشكة خالل الفرة املقبلة.

ال�مهن���د����س  ا�س������تقب���ل 
طارق امل���ال ف���ى 16 مار�س 
2022 ال�سي���د ديتم���ار �سري�سدوفري 
املدي���ر التنفي���ذى لل����رشق االأو�سط 
�سيمن����س  ب�رشك���ة  واالإم���ارات 
للطاق���ة. وخ���الل اللق���اء اأ�سار املال 
اأن هن���اك �رشاك���ة كب���رية مل����رش مع 
�سيمن����س وال����رشكات التابعة لها 
نت���ج عنه���ا حتقي���ق ق�س����س جناح 
كث���رية واأن هن���اك فر�س لدع���م هذا التعاون وزيادته فى جم���ال البرول والغاز ، موؤك���داً اأن  م�رش �سوق 

كبري ومتنامى واأنها ت�سعى لتنمية فكرة منطقة �رشق املتو�سط كمركز اإقليمى.
وم���ن جانبه اأكد ديتم���ار اأن �سيمن�س للطاقة ت�سعى لتنمية ن�ساطه���ا فى املنطقة والتو�سع 
ف���ى اأن�سطته���ا خ���الل الفرة املقبل���ة فى اأعق���اب جائح���ة كورونا والت���ى �سهدت تباط���وؤاً فى 

اال�ستثمارات والعمليات.

ا�ستقب���ل املهند����س طارق املال ف���ى 15 مار�س 
العاملي���ة  ميثانك����س  �رشك���ة  نائ���ب   2022
التى ت�ستثم���ر فى �سناع���ة البروكيماويات 
امل�رشي���ة بال�رشاك���ة مع قط���اع الب���رول من 
اإنت���اج امليثان���ول مبحافظ���ة  خ���الل م�سن���ع 
بر�م���ج  �أح���دث  �لجتم���اع  تن���اول   . دمي���اط 
جت���اه  لل�رشك���ة  املجتمعي���ة  امل�سئولي���ة 
�ملجتم���ع �ملحلى مبحافظ���ة دمياط فى �طار 
ال���دور املجتمع���ى ل����رشكات قط���اع الب���رول 
فى مناط���ق عملها للم�ساهم���ة فى حتقيق 

التنمية ال�ساملة.

ف���ى امل�رشوع���ات اال�سراتيجي���ة خا�س���ة ف���ى جم���االت الوق������ود االأخ�رش 
وت���وف���ري التكنولوجيات املتطورة لتقلي���ل االنبعاث���ات واال�ستف�ادة منها 
باالإ�سافة اإلى امل�ساهم���ة ف���ى املبادرات التى يت����م اال�ستعداد الإطالقه���ا 
خ���الل القم���ة العاملية للمن���اخ COP27 التى ت�ست�سيفها م����رش اأواخ���ر 

العام اجلارى.

تعظيم الشراكة
مع شيفرون العاملية

فى مجال الزيوت وتطوير 
محطات الوقود

آفاق جديدة لزيادة أنشطة 
روهر بمنب األملانية فى مصر

ميثانكس العاملية
واملسئولية املجتمعية فى مصر

مباحثات مشرتكة مع سيمنس للطاقة
فى مجاالت  الغاز الطبيعى والطاقة الخضراء
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التق���ى وزي���ر الب���رول وال���رثوة املعدنية ف���ى 14 مار����س 2022 ال�سيد لوكا 
مو�سيت����س ع�سو جمل����س االإدارة التنفيذى واملدير املال���ى ل�رشكة �ساب 

افتتح املهند�س طارق املال عرب تقنية الفيديوكونفران�س الن�سخة الثانية من 
ور�س���ة عمل  » م�ستقبل ا�ستك�ساف البرول والغاز فى البحر االأحمر« والتى 
نظمتها �رشكة جنوب ال���وادى امل�رشية القاب�سة للبرول مبدينة الغردقة  فى 
الع�رشي���ن من مار�س 2022 ، بالتعاون مع جمعي���ة جيوفيزيائى اال�ستك�ساف 
»SEG« بح�س���ور  الدكت���ور نائل دروي����س رئي�س �رشكة جنوب ال���وادى وقيادات 
ال����رشكات البرولية العاملية العاملة مبنطقة البح���ر االأحمر و 115 خبرياً من 

36 �رشكة عاملية من 7 دول واأ�ساتذة اجلامعات واملعاهد البحثية   .
واأك���د املال خالل الكلمة االفتتاحي���ة اهتمام الدولة امل�رشي���ة مبنطقة البحر 
االأحم���ر التى تعد منطقة واعدة بفر�س كب���رية ال�ستك�ساف البرول والغاز مما 
دفعه���ا اإلى اتخ���اذ خطوات جادة لالإ����رشاع بعمليات البح���ث واال�ستك�ساف 
ف���ى تلك املنطقة البك���ر من خالل اإج���راء الدرا�سات الالزم���ة وعمليات جمع 
البيان���ات اجليوفيزيقي���ة ف�س���اًل ع���ن تطبيق  بن���ود جديدة اأك���رث تناف�سية مبا 
ينعك����س اإيجابا على جذب ا�ستثم���ارات ال�رشكات العاملية للعمل فى البحر 
االأحم���ر.   واأو�سح اأن  اأن�سطة البح���ث واال�ستك�ساف بالبحر االأحمر �سهدت 
تط���ورات مهم���ة خالل ال�سن���وات القليل���ة املا�سية حيث مت ط���رح اأول مزايدة 

وق���ع املهند�س طارق امل���ال وزير البرول والرثوة املعدني���ة واللواء خالد 
ف���ودة حمافظ جن���وب �سيناء  ف���ى 28 اأبري���ل 2022 بروتوكول تعاون 
لتحويل ال�سيارات فى مدينة ����رشم ال�سيخ للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، 
وذل���ك فى اإطار دعم جهود ا�ست�سافة املدينة ملوؤمتر االأطراف فى اتفاقية االأمم 

املتحدة ب�ساأن تغري املناخ Cop27 نوفمرب القادم. 
وياأت���ى هذا الربوتوكول ف���ى اإطار ا�ستع���دادات م�رش ال�ست�ساف���ة قمة املناخ 
Cop27 مبدين���ة ����رشم ال�سي���خ، وف���ى �س���وء توجيه���ات الرئي����س عبدالفتاح 
ال�سي�سى رئي�س اجلمهورية بتحويل �رشم ال�سيخ اإلى مدينة خ�رشاء، وانتهى 
قط���اع الب���رول م���ن اإقامة 5 حمط���ات لتموين ال�سي���ارات بالغ���از الطبيعى، 
وج���ارى تنفي���ذ 3 حمط���ات جدي���دة للتموي���ن بالغ���از لتكون ه���ذه املحطات 
م�ستع���دة لتموي���ن ال�سيارات واحلافالت باملحافظة وخ���الل فرة املوؤمتر ، كما 
مت توف���ري حمطة غاز متنقل���ة خالل فرة املوؤمتر لزي���ادة امل�ساهمة فى �سهولة 

التموين بالغاز الطبيعى كوقود .

االستفادة من خربات شركة  SAP العاملية 
للربمجيات فى مجاالت التحول الرقمى 

SAP العاملية للربجميات والوفد املرافق له حيث مت بحث اآخر م�ستجدات 
جهود التح���ول الرقمى لقطاعات الطاقة مب�رش واملنطقة ومن �سمنها 
م�رشوع���ات التحول الرقمى بقط���اع البرول فى اط���ار الربنامج ال�سابع 
للتحول الرقمى �سمن م�رشوع تطوير وحتديث القطاع، كما مت مناق�سة 
�سب���ل تعزي���ز التع���اون م���ع ال�رشك���ة العاملي���ة واال�ستفادة م���ن خرباتها 
واحلل���ول التكنولوجي���ة املتمي���زة التى توفره���ا حتى الو�س���ول للتحول 

الرقمى الكامل بقطاع البرول.

ورشة عمل »مستقبل استكشاف البرتول والغاز فى البحر األحمر« 

عاملي���ه للبحث  عن البرول والغاز فى تلك املنطق���ة والتى اأ�سفرت عن جذب 
ث���الث ����رشكات برول عاملية ه���ى �سيفرون و�س���ل ومبادلة وتوقي���ع 3 اتفاقيات 
معه���ا للعم���ل ف���ى تل���ك املنطقة  حي���ث ج���اءت تل���ك التط���ورات انعكا�ساً 
لنج���اح املرحلة االأولى من عمليات البحث ال�سيزمى بالبحر االأحمر  والتى مت 
اإجراءها بتقنية البحث ثنائى االأبعاد على م�ساحة 11 األف كيلومر. واأو�سح 
اأن ور�س���ة العمل �ستوفر من�س���ة هامة ملناق�سة م�ستقب���ل عمليات البحث 
واال�ستك�ساف فى منطقة البحر االأحمر واإعطاء الفر�سة للخرباء امل�ساركني 
ال�ستعرا����س التكنولوجي���ات احلديثة واحلل���ول املتط���ورة ومناق�سة منظومة 

العمل البرولى والركيبات اجليولوجية بالبحر االأحمر .
واأو�س���ح الدكتور نائل دروي����س رئي�س �رشكة جنوب ال���وادى امل�رشية القاب�سة 
للبرول اأن ور�سة العمل ت�سمنت 10 جل�سات عمل ملناق�سة 36 ورقة بحثية 
باالإ�ساف���ة اإلى 3 متحدثني من ال�رشكات العاملي���ة فى البحر االأحمر ملناق�سة 
اأهمي���ة حو����س البح���ر االأحمر كاأح���د املناطق الواع���دة ، والعمل عل���ى تبادل 
االأف���كار واخلربات ب���ني امل�ساركني ، وت�سليط ال�سوء عل���ى االأحوا�س امل�سابهة 

عامليا والتقنيات امل�ستخدمة بها لتحقيق اكت�سافات.

بروتوكول تعاون لتحويل سيارات مدينة شرم 
الشيخ للعمل بالغاز

واأ�س���ار حمافظ �سيناء اإلى اأنه فى اإطار الربوتوك���ول تقوم ال�رشكة القاب�سة 
للغ���ازات الطبيعية من خالل �رشكتيها غازتك وكارجا�س بتحويل ال�سيارات 
ف���ى املدينة للعمل بدورة الوقود الثنائى الغاز والبنزين واأن املحافظة �ستمد 
ال����رشكات ببيانات ال�سي���ارات املقرر حتويلها وتقدم كاف���ة اأوجه التعاون فى 
ت�سهيل نقل املهمات والعمال���ة الالزمة للتحويل، و�ستقوم �رشكتى غازتك 
وكارجا����س باأعمال الفح�س الفنى الالزم لل�سي���ارات وحتديد اأنظمة حتويلها 
و�سيت���م التحوي���ل فى مرك���ز غازتك مبدين���ة الروي�سات وكذلك ف���ى االأماكن 

املنا�سبة التى �ستقوم املحافظة بتوفريها.
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فى العن����رش الب�رشى واإعداد الكوادر املتميزة وتوفري التدريب الالزم للعاملني 
م���ن خالل برنام���ج االإدارة ال�سابة واملتو�سطة مب����رشوع تطوير وحتديث قطاع 
الب���رول والذى يعم���ل على اإعداد قي���ادات �سابة وفق اأ�س����س علمية وعملية 

متقدمة ب�سكل م�ستمر واال�ستفادة منهم خالل الفرة القادمة. 
واأو�سح���ت د. ر�س���ا راغ���ب، املدي���ر التنفي���ذى لالأكادميي���ة الوطني���ة للتدريب 
اأن مذك���رة التفاه���م تاأت���ى كا�ستمرار للنج���اح الذى �سه���ده كل من برنامج 
NXplorers ال���ذى مت تنفيذه للدفع���ة الثالثة من الربنام���ج الرئا�سى لتاأهيل 
التنفيذي���ني للقي���ادة وور�س���ة العم���ل املو�سع���ة الت���ى نظمته���ا �س���ل م�رش 
بالتع���اون م���ع االأكادميي���ة الوطني���ة للتدريب عل���ى هام�س فعالي���ات منتدى 

�سباب العامل فى ن�سخته الرابعة ، 
واأك���د خالد قا�سم، رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب ل�رشكات �سل ، واأن 
ذل���ك حر����س �سل م�رش عل���ى التعاون م���ع االأكادميية الوطني���ة للتدريب ياأتى 
تعزي���زاً له���ذه اجله���ود املجتمعية، خا�سة فى ظ���ل الدور اله���ام الذى تلعبه 
االأكادميي���ة لتعزي���ز وتطوير راأ�س امل���ال الب�رشى املوؤهل املب���دع واملبتكر لقيادة 

عملية التنمية فى املجتمع.

ط���ارق  املهند����س  عق���د 
امل���ال وزي�ر الب���رول والرثوة 
املعدنية اجتم����اعاً ف�����ى 
ملتابع���ة   2022 ماي���و   12
املوقف التنفيذى خلطط 
وجهود زيادة اإنتاج الرثوة 
الزي���ت  م���ن  البرولي���ة 
اخل���ام والغاز الطبيع���ى وتكثيف اأن�سط���ة احلفر وتنمية احلق���ول واالإ�رشاع 
بو�سعه���ا على  خريطة االإنتاج فى اإط���ار خطة قطاع البرول للتعامل مع 

مذكرة تفاهم  بني شل مصر
و»الوطنية للتدريب« للتعاون فى مجاالت 

التدريب وتنمية املهارات القيادية واإلبداعية

�سه���د املهند����س طارق امل���ال ، توقيع مذكرة تفاهم ب���ني �رشكة �سل 
م����رش واالأكادميية الوطني���ة لتدريب وتاأهيل ال�سب���اب، وذلك فى 16 
مار����س 2022 ، وته���دف املذكرة اإل���ى دمج برنام���ج Shell NXplorers التدريبى 
املتخ�س����س ف���ى تطوير احللول امل�ستدامة للم�س���كالت ، فى خمتلف برامج 
التدري���ب باالأكادميية، به���دف تعزيز التعاون بينهما فى بن���اء قدرات ال�سباب 
و�سق���ل مهاراتهم واإعداد قادة امل�ستقب���ل، باالإ�سافة اإلى ا�ستغالل الربنامج 
ف���ى تدريب موظف���ى االأكادميية وتنمي���ة قدراتهم.  تتوافق مذك���رة التفاهم 
م���ع روؤية قطاع البرول التى تهدف ف���ى املقام االأول اإلى االهتمام باال�ستثمار 

تفق���د املهند�س ط���ارق املال فى 21 مار�س 2022 مرك���ز التحكم فى ال�سبكة القومي���ة للغازات الطبيعية 
» نات���ا«  املمت���دة عل���ى م�ستوى اجلمهورية وال���ذى تقوم بت�سغيل���ه ال�رشكة امل�رشية للغ���ازات الطبيعية 
»جا�ضكو« وذلك تز�مناً مع �ليوبيل �لف�ضى لتاأ�ضي�ضها . وتابع �ملال موقف �لت�ضغيل ل�ضبكات وخطوط 
نق���ل الغ���از الطبيعى والتطوير الذى مت بهدف الت�سغيل االأمثل لل�سبكة باأعلى درجات الكفاءة  فى اإطار 
دوره���ا اال�سراتيجى ف���ى تلبية احتياج���ات القطاعات االقت�سادي���ة املختلفة ودعم م�رشوع���ات التنمية 
بالدول���ة امل�رشي���ة ، كما اأثنى على كف���اءة العاملني فى تطبي���ق نظم التحول الرقم���ى وا�ستخدام اأحدث 

التكنولوجيات فى اإدارة ال�سبكة .

تفقد مركز التحكم
فى الشبكة القومية 

للغازات الطبيعية »ناتا«

جهود زيادة إنتاج الثروة البرتولية ملواجهة التحديات العاملية

التحدي���ات العاملي���ة الراهنة واال�ستف���ادة من ارتفاع اأ�سع���ار البرول والغاز 
حالي���اً على م�ستوى العامل فى تكثي���ف االأن�سطة والتعجيل بامل�رشوعات 
لزي���ادة معدالت االإنتاج املحلية من الزيت اخل���ام والغاز الطبيعى للحد من 
اآث�����ار ارتف���اع االأ�س��عار العاملية للبت�رول وتقليل اجلان���ب الذى يتم ا�سترياده 
لتخفي���ف االأعب���اء و تر�سيد النقد االأجنبى ، باالإ�ساف���ة فى دعم اال�ستقرار 
ف���ى تاأم���ني متطلب���ات اال�سته���الك املحلى من املنتج���ات البرولي���ة والغاز 
الطبيعى ، وا�ستعرا�س  االإج��راءات التى ينفذها قطاع البت��رول للتعجي��ل 
مب�س��روع���ات احلق�����ول وو�س�����ع اآب�����ار الزي���ت اخل�����ام والغ�����از الطبيع��ى على 

خريطة االنتاج . 

توقيع عقد مشروع التحول 
الرقمى فى ابوقري لألسمدة 

 SAP مع شركة

�سه���د املهند����س طارق امل���ال وزير البرول وال���رثوة املعدنية ف���ى 22 مار����س 2022 التوقيع على عقد 
م�رشوع التح���ول الرقمى ل�رشكة اأبوقري لالأ�سمدة وال�سناع���ات الكيماوية والذى وقعته ال�رشكة 

مع �رشكة SAP العاملية فى اإطار مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة واال�ستفادة منها .
وق���ع العق���د املهند�س عابد عزالرج���ال رئي�س �رشكة ابوق���ري لالأ�سمدة م���ع املهند�س حممد 
�سام���ى الع�سو املنتدب ل�رشكة SAP  م�رش بح�سور املهند�سة هدى من�سور مدير التحول 

. SAP الرقمى الذكى ب�رشكة
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افتت���ح املهند����س ط���ارق املال يرافق���ه حممد �سعف���ان وزير الق���وى العاملة  ف���ى 18 اأبريل 
2022 املق���ر الرئي�سى للنقاب���ة العامة للعاملني بالبرول ، واأج���رى الوزيران جولة تفقدية 
باملبن���ى الذى يتكون م���ن 4طوابق متع���ددة االأغرا�س ويت�سمن 3 قاع���ات تدريب حديثة مت 
جتهيزه���ا عل���ى اأعل���ى م�ستوى خلدم���ة وتدري���ب العامل���ني والنقابيني و�سق���ل مهاراتهم 
وتطويره���ا . واأك���د على الدور اله���ام للنقابة فى دع���م العاملني بالقطاع الذي���ن ال ياألون 
جه���د�ً فى �ضبيل حتقيق �لأهد�ف �ملنوط به حتقيقها ف���ى دعم �لقت�ضاد �لوطنى وتلبية 

احتياجات ال�سوق املحلى من املنتجات البرولية والغاز الطبيعى.

 SHE IS س���ارك املهند�س طارق امل���ال  فى احتفالية )ه���ى والطاقة�
ENERGY(  لالحتفاء بدور املراأة فى �سناعة البرول والغاز امل�رشية 

وذلك تزامناً مع احتفاالت  اليوم العاملى للمراأة فى �سهر مار�س.
وخ���الل كلمت���ه اأك���د املهند�س ط���ارق امل���ال اأن متكني امل���راأة فى عه���د الرئي�س 
عبدالفتاح ال�سي�سى �سهد تطورات مل حتدث من قبل بعد تقلدها لعدد من 
املنا�س���ب الهامة  مث���ل من�سب حمافظ الأول مرة وم�ست�س���ار الرئي�س لالأمن 

القومى ورئي�س املجل�س القومى حلقوق االإن�سان ووكيل جمل�س ال�سيوخ  .
واأع���رب الوزير عن فخره وتقديره لدور امل���راأة الناجح  فى قطاع البرول والغاز 

فهناك �سي���دات عديدات تقل���دن منا�سب روؤ�ساء جمال����س اإدارات ال�رشكات،  
كم���ا ي�ساركن كمهند�سات برول فى العم���ل باحلقول  وامل�رشوعات ووحدات 
االإنت���اج وي�سهمن ف���ى تقدمي حلول للتغل���ب على حتديات االإنت���اج ال�سعبة 
اإ�سافة اإلى دورهن فى جمال البحوث العلمية من اأجل التطوير امل�ستقبلى، 
واختت���م الوزي���ر بتوجي���ه ر�سالة لكاف���ة الك���وادر الن�سائية بقط���اع البرول 
والغ���از طالبهن فيها باال�ستمرار فى تعزيز اجلاهزية واال�ستعداد للم�ساركة 
بق���وة فى جهود القطاع خالل املرحلة املقبلة للتعامل مع كافة التحديات 

واإجناز اخلطط وبرامج العمل وامل�رشوعات.
وف���ى نهاي���ة االحتفالي���ة قام املهند����س طارق امل���ال بتكرمي النم���اذج امل�رشقة 

للمراأة فى قطاع البرول والغاز.

كم���ا �س���ارك املهند�س طارق املال اأمانة امل���راأة بالنقابة العامة للعاملني بالبرول، احتفالها بيوم املراأة امل�رشي���ة ، الذى اأقيم مبقر �رشكة اإنبى  فى 29 
مار����س 2020 بح�س���ور عدد من قي���ادات الوزارة. واأ�ساد املال بالدور الذى تقدمه املراأة امل�رشية فى  االأ�رشة وتربية الن�سئ ، ووجه التحية للمراأة امل�رشية 
العاملة التى تقدم م�ستويات اأداء متميزة وحر�سهن على دعم العملية االإنتاجية ، واأو�سح اأن ا�ستمرار تقدير القيادة ال�سيا�سية واحلكومة للمراأة 
يوؤكد النظرة االإيجابية التى ترى بها الدولة ملف املراأة وما تقدمه لالأ�رشة واملجتمع، واأ�سار اإلى اأن هناك الكثري من ال�سيدات الالتى تقدمن منوذجاً 
يحتذى به فى العمل واالإدارة بكافة جماالت �سناعة البرول والغاز، واأ�ساف اأن قطاع البرول كان �سباقاً فى حتقيق امل�ساواة وتهيئة الفر�سة للمراأة 

للتقدم واالبتكار وتولى منا�سب قيادية واكت�ساب اخلربات فى كافة مناحى �سناعة البرول والغاز.

اأعط���ى وزي���ر الب���رول وال���رثوة املعدنية ف���ى 1 اأبري���ل اإ�سارة ب���دء منظومة 
املراقب���ة والتحكم عن بعد )�سكادا �سي�ستم( ملحطات متوين ال�سيارات 

بالغاز الطبيعى التى تتبع �رشكة غازتك .
واأو�س���ح املال اأن املنظومة اجلديدة تاأتى فى اإطار ا�سراتيجية تطوير وحتديث 
قط���اع الب���رول الرامي���ة للتو�سع ف���ى تطبيقات التح���ول الرقمى ف���ى اإدارة 
االأن�سط���ة االأمر الذى ي�سهم فى رفع كفاءة حمطات متوين ال�سيارات بالغاز 
الطبيع���ى التى اأ�سبحت تخ���دم قطاعاً كبرياً من م�ستخدم���ى ال�سيارات.  
وا�ستم���ع الوزير اإلى �رشح من املهند����س عبد الفتاح فرحات رئي�س �رشكة 
غازتك حول املنظومة اجلديدة لل�رشكة والتى تهدف اإلى ميكنة عمليات 
الت�سغي���ل ورب���ط املحطات مبنظوم���ة رقمية متطورة ميك���ن من خاللها 

إطالق إشارة بدء »سكادا سيستم«  فى غازتك

افتتاح املقر الرئيسى للنقابة العامة للعاملني بالبرتول

احتفالية »هى والطاقة«

مشاركة النقابة العامة للبرتول االحتفال بيوم املرأة املصرية

املتابع���ة والتحك���م وجتمي���ع البيانات ب�سكل حلظى م���ن املحطات التى 
تق���دم اخلدمة والوقوف على مبيعات الغاز واحلال���ة الت�سغيلية والفنية 
للمحط���ة اإل���ى جانب برام���ج ال�سيانة الدوري���ة مبا ي�ساع���د على �رشعة  

تنفيذ املهام واالرتقاء امل�ستمر بكفاءة املحطات فى خدمة العمالء.
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خدمات متميزة لميناء ويبكو فى مجال تداول الخام 
داخ���ل املين���اء التقينا املهند����س اإبراهي���م الهوارى 
مدي���ر ع���ام املناط���ق بال�رشك���ة ال���ذى اأخربن���ا اأن ما 
ي�س���هده امليناء منذ عام 2016 طفرة غري م�سبوقة 
فى حجم العم���ل �الإن�ساءات تو�س���ح مدى الر�ؤية 

املو�سوعة له �اأنه رافد رئي�سى لتغذية املنطقة التى ت�سهد اإقبالً �عمراناً 
�ات�ساع���اً غ���ري م�سبوق، فامليناء ي�ستقبل حوال���ى 230 األف برميل يومياً من 
الزيت اخلام من حوالى 16 �رشكة منتجة بال�سحراء الغربية �يقوم ب�سحن 
اخل���ام عرب ت�سهيالت برية �بحرية، �اأن���ه من بني هذا الإنتاج ، الإنتاج اليومى 
ملوق���ع بدر-1 ال���ذى مت اإ�سناده اإلى �رشكة برت�ل ال�سح���راء الغربية عام 2014 
�كان متو�س���ط الإنت���اج 800 برمي���ل �الآن بخ���ربات م�رشي���ة مت اإج���راء تنمية 
�سامل���ة حلق���ول ب���در-1 من حتدي���ث للمع���دات �تنمي���ة لالآبار حت���ى اأ�سبح 
متو�س���ط الإنتاج 6500 برميل يومياً ،�اأ�س���اف اأن البنية الأ�سا�سية �ما يتم 
اإ�سافت���ه من ت�سهيالت جديدة للميناء �ما يتم العمل عليه من ت�سهيالت 
حالي���ة �م�ستقبلي���ة متثل ر�سالة قوي���ة لل�رشكاء فى اإنتاج ال���ر�ة البرت�لية 
املحلي���ة �يك���ون اأح���د الر�اف���د الرئي�سية فى م����رش�ع م�رش مرك���ز اإقليمى 

لتجارة �تدا�ل الغاز �البرت�ل .

تحديث فى منظومة العمل واألمن واإلدارة بالميناء
اأ��سح لنا الكيميائى �رشيف قنديل مدير عام امليناء 
اأن املين���اء حالياً ي�سهد حتديثاً فى منظومة العم���ل 
�الأم���ن �الإدارة ، فاملين���اء ك������ان مبثاب���ة 4 �سهاري���ج 
فق���ط �جممع بلوف �سغ���ري ، �الآن لدينا 7 �سهاريج 

�الثامن يتم الإ�رشاع ببنائه �فى منطقة ال� 120 فداناً �سيتم بناء �سهريجني 
جديدي���ن �م�ستقبلي���اً هناك تو�سع���ات ال� 420 فدان���اً ، �اأ�س���اف اأن تو�سعة 
امليناء �اإ�سافة م�ستودعات كبرية جديدة كم�ستودع تخزين رقم )8( اجلارى 
العم���ل ب���ه ب�سعة تخزيني���ة 650 األ���ف برميل لت�س���ل ال�سع���ة التخزينية 

الكلية مليناء احلمراء اإلى 8ر2 مليون برميل ، �اأن هناك تطويراً ممتد للعنا�رش 
الب�رشي���ة الت���ى يتم رف���ع كفاءته���ا ��سقل خرباته���ا �كذلك تطوي���ر لآليات 
الت�سغي���ل فيكف���ى الإ�سارة ملجم���ع البل���وف احلديث �ما �ف���ره من جمهود 
ع�سل���ى ��سا�س���ات املتابعة اللحظي���ة التى تخدم عملي���ات الإنتاج �متكن 
م���ن �رشعة اتخ���اذ القرار، �امليناء ب���ه مركز فرعى ملكافح���ة التلوث البحرى 
عل���ى �ساح���ل البح���ر املتو�سط جمه���ز باأحدث مع���دات �اأجه���زة املكافحة 
�نظراً للتو�سعات التى متت بامليناء لدخول �سمند�رة الربط البحرى  �اخلط 
البح���رى اجلديد باخلدمة قامت �رشكة �يبكو باإج���راء درا�سة حتليل املخاطر 
 3R Study )rescue- reduction-review( اخلا�س���ة بالإن�سكاب���ات البرت�لي���ة
با�ستخ���دام النم���اذج الإر�سادية ملنظمة ال���� OPRC  املتخ�س�سة فى جمال 
مكافح���ة التلوث البحرى من خالل �رشكة برت��سي���ف، �بناءً على خمرجات 
الدرا�س���ة قامت �يبك���و بتحديث خطة مكافة التل���وث البحرى �اعتمادها 

من جهاز �سئون البيئة �ذلك فى يونيو 2021 . 

تكامل وحوار مس����تمر ومثمر بين إدارة الميناء 
والمستخدمين 

ع���ام  مدي���ر  يو�س���ف  اأحم���د  الكيميائ���ى  �عق���ب 
التخطي���ط �املتابع���ة باأن���ه يتم تخزي���ن الزيت اخلام 
مب�ستودع���ات اخل���ام �البال���غ عدده���ا 7 م�ستودع���ات 
�ذل���ك  برمي���ل  ملي���ون  15ر2  كلي���ة  ب�سع���ة  حالي���اً 

ل�سحن���ه اإما برياً اإلى معامل تكري���ر البرت�ل مبنطقة الأ�سكندرية اأ� ت�سديره 
، �اأ�س���ار اإلى اأن التطوير يتم من خالل تكامل ب���ني اإدارة امليناء �امل�ستخدمني 
فامل����رش�ع املتكام���ل لزيادة ق���درة امليناء على �سحن مليون برمي���ل يومياً بداأ 
بفك���رة من خ���الل النقا�س حول ال�ستف���ادة من قدرات املين���اء فى ظل توجه 
الد�ل���ة نح���و التح���ول ملرك���ز اإقليمى �من ث���م مت العم���ل على زي���ادة الطاقة 
التخزيني���ة �اإ�سافة ال�سمند�رة البحرية اجلدي���دة �مد اخلط البحرى اجلديد 
8 ك فى البحر للو�سول اإلى حجم غاط�س اأعمق ، �جارى العمل فى م�رش�ع 

فى عودة ملعايش��ة العاملني فى مواقع العمل واإلنتاج تحركت مجلة البرتول فى 
فجر األربعاء 18 مايو 2022 إىل موقع ميناء الحمراء البرتوىل املتخصص فى مجال 
تداول الزيت الخام املنتج من الصحراء الغربية ، وفى الطريق من القاهرة إىل امليناء، 
م��رورًا بمدينة العلم��ني الجديدة أدركنا مدى استش��راف الرؤية الخبرية ألهمية 
وج��ود مرفق ب��رتوىل بحجم ميناء الحم��راء وكذلك م��ا تبديه وزارة الب��رتول والثروة 
املعدني��ة إلعادة تأهي��ل امليناء ليكون أح��د األذرع الهامة فى دور مص��ر املحورى كمركز 

إقليمى لتداول البرتول والغاز من خالل إنشاءات متطورة وعصرية تسابق الزمن.

اأعداد : طه جمعة         ت�سوير: عالء مو�سى
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زي���ادة ق���درة طلمبات ال�سحن املق���رر النتهاء من���ه فى العام املال���ى احلالى ، 
�م���ع التو�سعات احلالية �التو�سعات امل�ستقبلي���ة �ستحدث نقلة كبرية فى 
املين���اء، كم���ا اأن �ج���ود �سمند�رة جدي���دة مكننا م���ن اإجراء عم���رة ج�سيمة 

لل�سمند�رة القدمية �يعطينا قدرة كبرية على املنا�رة.

منظوم����ة التحكم اآلل����ى »DCS« بالميناء نقلة 
نوعية

�اأم���ام �سا�س���ات غرفة التحكم اأ��س���ح لنا املهند�س 
اإ�س���الم اأحمد مدير عام م�ساع���د ت�سهيالت التخزين 
�ال�سح���ن اأن العم���ل باملين���اء تطور جداً موؤخ���راً �اأنه 
م���ن الغرف���ة ي�ستطي���ع التحكم ف���ى كاف���ة املرافق 

�الت�سهي���الت �مراقب���ة اخلام ف���ى امل�ستودعات حلظياً ب�سهول���ة �ي�رش ، �ذلك 
من خالل التحكم فى جميع ت�سهيالت ميناء احلمراء �تطوير عمليات تدا�ل 
الزي���ت اخلام باأحدث منظوم���ات التحكم �الأمان، مت�سمن���ًة اأنظمة القيا�س 
ال���رادارى للم�ستودعات �اأنظم���ة الإيقاف فى حالت الط���وارئ �اأنظمة الإدارة 
املتكامل���ة ملوانئ الت���دا�ل، �النظام حمم���ى بالكامل �ي�سم���ن اأماناً اأكرب فى 

عمليات الت�سغيل.

تأمين بيئة العمل أصبح ثقافة 
»ندرك حجم املخاط���ر �ن�ستهدف من الأ�سل عدم 
حد�ثه���ا �تاأ�سي���ل ثقاف���ة ال�سالم���ة ف���ى تعامالت 
اجلميع« هذا ما ذكره الكيميائى حممد عطية مدير 
عام ال�سالمة �ال�سح���ة املهنية ، �الذى اأ��سح لنا 

اأن امليناء يتم عليه تفتي�س د�رى بالتعا�ن مع امل�ستخدمني ، �اأ�ساف اأنه يتم 
النته���اء من حتدي���ث �تطوير منظومة مكافحة احلري���ق �الإنذار املبكر طبقاً 
لأح���دث املعايري �الأكواد الد�لية، من خالل ثالثة حما�ر رئي�سية اأ�لها حتديث 
منظومة مكافحة احلريق باإن�س���اء حمطة برية متكاملة ت�سم م�ستودعني 
ب�سع���ة 70 األ���ف برميل للم�ستودع �طلمبات مكافح���ة احلريق �الربط على 
�سبك���ة احلريق احلالية ، �حتديث منظوم���ة الك�سف �الإنذار من خالل تطوير 
�اإ�ساف���ة كوا�سف احلري���ق �عمل �حدات املراقبة �التحك���م، �املحور الثالث 
يتمث���ل ف���ى تغطي���ة كامل مع���دات �من�س���اآت املوق���ع باأنظم���ة احلماية من 
ال�سواعق بالإ�ساف���ة اإلى توريد �تركيب نظام CF3I على م�ستودعات الزيت 

اخلام  مبنطقة ميناء احلمراء.

أعمال إنشائية حتى عام 2024
�داخل م�ستودع 8 ح�رشنا مع كتيبة عمل برت�جت عمليات اإن�سائه � اأ��سح 
لن���ا املهند�س حممد �سامر مدير املوقع �ممث���ل ال�ست�سارى الهند�سى �رشكة 
اإنب���ى �املهند�س اأحمد ج���الل من�سق امل�رش�عات باملين���اء من �رشكة برت�جت 
اأن املين���اء ي�سهد حجم اأعمال خالل ال�سن���وات اخلم�س الأخرية ت�سا�ى ما مت 
ف���ى اأكر من 50 �سنة ه���ى عمر امليناء �اأنها م�رش�ع���ات تتواكب مع ما تقوم 
ب���ه الد�لة م���ن م�رش�عات تنموي���ة باملنطقة، �اأ�سافا اأن حج���م العمالة فى 
اإن�س���اءات املوق���ع حوالى األ���ف عامل حالي���اً بالإ�سافة اإلى املع���دات الثقيلة 
ب���ه �من املخط���ط اأن ي�ستمر حتى ع���ام 2024 ، �ي�ستمر اأي�س���اً اأكر من ذلك 
م���ع البدء فى التو�سعات امل�ستقبلية مب�رش�ع���ات ال�420 فداناً، �اأ�سارا اإلى اأن 
الأعم���ال الإن�سائية باملوق���ع تتم �فق الت�سميم���ات الهند�سية �املوا�سفات 
القيا�سي���ة املطلوب���ة �حول اللتزام بقواع���د ال�سالمة، قال يكف���ى اأن ن�سري 
اأنن���ا حققنا حت���ى الآن اأكر من 7ر1 مليون �ساعة عم���ل اآمنة فى امل�رش�عات 

الإن�سائية بامليناء.

رحلة للخط البحرى والشمندورة
عل���ى م���ن مرك���ب الرب���ط ا�سطحبن���ا القبط���ان زاه���ر 
حاف���ظ املر�سد البحرى باملين���اء �رجاله ه�سام �رشقا�ى 
الإدارة  مدي���ر  عبداجل���واد  �حمم���د  ال�سف���ن  اإدارة  مدي���ر 
البحرية ��سربى م�سع���ود رئي�س ق�سم بالإدارة البحرية 
فى رحل���ة اإلى اخل���ط �ال�سمند�رة البحري���ة �اأ��سحوا 
لن���ا اأن ال�سمن���د�رة اجلديدة جاءت مبثاب���ة خطوة ممتازة 
للميناء مبا �فرته من مر�نة فى عمليات ال�سحن ، �عن 
طبيع���ة العم���ل اأ��سح���وا اأن هناك توا�سالً م���ع الإدارة 
الت���ى متدهم بتقرير �سلطة الط���ريان املدنى يومياً حول 
حال���ة الطق�س �اأنهم يقومون حالياً ب�سحن 3 مراكب 

�سهري���اً �اأن عملي���ة ال�سحن للمرك���ب الواحدة ت�ستغ���رق 30 �ساعة �اأنه يتم 
اإج���راء مناق�سة ب���ني طاقم العمل قب���ل �سحن اأى مركب م���ن اأجل التح�سري 
اجلي���د ف���كل حركة ف���ى البحر لب���د �اأن تك���ون مدر��سة بعناي���ة حفاظاً على 

العاملني ��سالمة عملية ال�سحن .

• مت تاأ�سي����س ميناء احلمراء ع���ام 1963 على �ساحل البحر املتو�سط، على 
بعد 120 كم غرب الإ�سكندرية .

• مت خالل الفرتة ال�سابقة زيادة ال�سعة التخزينية اإلى 15ر2 مليون برميل 
ب���دلً من ملي���ون برميل �ذل���ك باإن�س���اء )3( م�ستودعات جدي���دة )5 ، 6 ، 7( 
بالإ�ساف���ة اإلى ال�سيانة الد�رية للم�ستودع���ات القدمية �التى فى اخلدمة 

منذ تاأ�سي�س ميناء احلمراء .
• يت���م ف���ى منطق���ة 120فدان���اً، خ���الل الف���رتة م���ن نوفم���رب 2021 �حت���ى 
اأبري���ل 2024 اإن�س���اء م�ستودع���ى التخزين اأرق���ام »9 ، 10« لت�سبح ال�سعة 

الإجمالية للميناء 1ر4 مليون برميل.
• تعم���ل الر�ؤية امل�ستقبلية لويبكو على ا�ستغ���الل  قطعة الأر�س ال� 420 
فدان���اً فى منطق���ة ميناء احلمراء لتدا�ل املنتج���ات البرت�لية خلدمة مدينة 
العلم���ني اجلدي���دة �التو�سع���ات املرتبط���ة به���ا كمجم���ع البرت�كيما�يات 

اجلديد �كذلك خدمة الإمتداد العمرانى �الظهري ال�سناعى �الزراعى .
• �رشك���ة �يبك���و حا�سل���ة على �سه���ادة اإق���رار موائمة مرف���ق مينائى من 
املد�ن���ة الد�لي���ة لأمن ال�سف���ن �املرافق املينائي���ة � �سهادة الأي���ز� فى اإدارة 
اجل���ودة اأيز� 9001 ��سه���ادة الأيز� 14001 فى حماية البيئ���ة ��سهادة الأيز� 
45001 ف���ى ال�سالم���ة �ال�سح���ة املهنية � �سه���ادة الأي���ز� 17025 لكفاءة 
خمت���ربات الفح����س �املعاي���رة ، �حا�سل���ة عل���ى اعتماد املجل����س الوطنى 
لالعتم���اد »اإيج���اك« بع���د تقييمه ملعم���ل موقع مين���اء احلم���راء البرت�لى 
طبق���اً للموا�سف���ة الد�لي���ة»ISO/IEC 17025:2017« �لديه���ا �سه���ادات 
»OHSE«� »ISO/ 45001«� »ISO/45001:2018« �تعم���ل بنظ���ام تكاملية 

. »SAP«بنظام� AIMS الأ�سول

الميناء فى سطور

امليناء يشهد حجم أعمال خالل 
السنوات الخمس األخرية 

تساوى ما تم فى أكثر من
 50 سنة هى عمر امليناء



وكان �ملهند����س ط���ارق �ملال وزي���ر �لبرتول و�ل���روة �ملعدنية قد �أعل���ن فى مار�س 
�ملا�ض���ى عن �لب���دء فى تنفي���ذ �ملرحلة �لأولى م���ن �إعادة �إعم���ار منطقة خور 
عو��ض���ة �ملت����ررة من �ل�ضي���ول باأ�ض���و�ن، و�لذى يتم بالتع���اون مع حمافظة 
�أ�ض���و�ن وجمعية �لأورمان، وت�ضمنت تلك �ملرحلة من برنامج �إعمار �ملنطقة 
�لبالغ تكلفتها نحو 8 ماليني جنيه، �إقامة خمر �ضيول للقرية لتجنب تكر�ر 
�لأزم���ة و�إعادة بن���اء 50 منزلً وتاأثيثها، وتوفري دخ���ل م�ضتد�م عن طريق متويل 

م�رسوع لكل اأ�رسة مربوط بالإمكانيات املتاحة ومهارات الأ�رس.
 وي�ضاهم فى تلك �ملبادرة �ركات برتوجت وبى بى، �ضل، كويت �إنرجى، �إيناب 
�ش���يبرتول، برتونا�س، توتال، تران�س جلوب، �ش���يفرون، اأبات�ش���ى، نبتون اإنرجى، 
�إنرج���ني، مبادل���ة للب���رتول، و�إبك����س �إنرجي، بيكر هي���وز، �ض���لمربجري، كايرون 

�إنرجى وفينرت�ضال ديا.
�ضل���م �لعقود مبقر �ركة جنوب �لو�دى �مل�ري���ة �لقاب�ضة للبرتول، �لدكتور 
نائ���ل دروي�س رئي����س ال�رسكة بح�ش���ور �لدكتورة غ���ادة �أبوزي���د نائب حمافظ 
�أ�ض���و�ن و�لدكتور عز �ل�ضادق م�شت�شار �شئون املجتمع والتنمية باملحافظة 

وممثلى �رسكات قطاع البرتول امل�رسية وال�رسكات الأجنبية العاملة فى م�رس 
امل�شاهم���ة فى متويل مبادرة قطاع البرتول لإعادة اإعمار القرية بالإ�شافة اإلى 

م�ضئولى جمعية �لأورمان.    
وقدم����ت الدكتورة غادة اأبوزيد نائب املحاف����ظ ال�شكر والتقدير للمهند�س 
طارق �ملال وزير �لبرتول و�لروة �ملعدنية و�ركات �لبرتول وم�ضئولى جمعية 
الأورم����ان عل����ى م����ا مت تقدميه م����ن جهود ومتابع����ة اأثمرت عن ه����ذا ال�شكل 
�لك����رمي �لذى ��ضتف����اد به �أهالى منطق����ة خور عو��ضة وم����ا حتقق لهم من 

حياة كرمية بحق.
ويت���م تنفي���ذ ا�شرتاتيجية قط���اع الب���رتول للم�شئولي���ة املجتمعية بخطة 
تنفيذي���ة و��ضح���ة وروؤية متكاملة ف���ى حتقيق مفهوم �لتنمي���ة �مل�ضتد�مة 
قط���اع  ري���ادة  وحتقي���ق  والقت�ش���ادى،  والجتماع���ى  البيئ���ى  الأداء  وتطوي���ر 
�لبرتول �مل����رى فى �لتنمية �لقت�ضادية و�مل�ضتد�م���ة، و�لعمل على حت�ضني 
نوعي���ة الظروف املعي�شي���ة للمجتمعات املحلي���ة، واملجتمع امل�رسى ككل، 
ور�شالته���ا دعم م�شاهمات قطاع الب���رتول فى حتقيق وتنفيذ خطة التنمية 
�مل�ضتد�م���ة �ل�ضنوي���ة م���ن خ���الل روؤي���ة م����ر 2030 باأبعاده���ا �لقت�ضادي���ة 
والبيئي���ة والجتماعية من خ���ال م�شاهمة �رسكات قط���اع البرتول امل�رسية 
وال����رسكات الأجنبية فى حميط مناطق عمله���ا فى جميع حمافظات م�رس 

لتنفيذ امل�رسوعات واملبادرات املجتمعية.
وم���ن �أه���م م���ا تت�ضمن���ه �خلط���ة �لتنفيذي���ة للجن���ة �لعلي���ا للم�ضئولي���ة 
املجتمعي���ة، امل�شارك���ة ف���ى املب���ادرات الرئا�شية ومب���ادرة حياة كرمي���ة، التى 
تتعلق بامل�ضاهمة فى �لتنمية �ملجتمعية للقرى �ملختلفة، و�مل�ضاهمة فى 
برام���ج الدعم املختلفة للموؤ�ش�شات التعليمية وامل�شاهمة فى امل�رسوعات 
�ملختلف���ة �لت���ى ت�ضاهم فى دع���م �لطالب �مل����رى، مثل �ملب���ادرة �لرئا�ضية 
للتغذي���ة املدر�شي���ة ومب���ادرة الك�ش���ف املبكر على طلب���ة املدار����س وتاأهيل 

ومتكني املراأة وغريها من امل�رسوعات اخلدمية.

تسليم          منزاًل من

قطاع البترول لمتضررى السيول

بمنطقة خور عواضة بأسوان

س��لمت وزارة الب��رول والث��روة املعدني��ة ف��ى 16 ماي��و 2022 ، عق��ود 50 

منزاًل تم بناءها وتأسيس��ها لصالح املتضررين من السيول بمنطقة خور 

عواضة بمحافظة أس��وان ، الذين يستفيدون من الرؤية املتكاملة التى 

أقرته��ا اللجن��ة العلي��ا للمس��ئولية املجتمعية بقط��اع البرول برئاس��ة 

املهن��دس ط��ارق امل��ا وزير الب��رول والث��روة املعدني��ة، حيث تم تس��ليم 

كل أس��رة من��زاًل جدي��د البن��اء وحدي��ث التأس��يس والف��رش ويض��م 

األجهزة الرئيس��ية التى تحتاجها األس��رة باإلضافة إىل مشروع تربية 

ماع��ز لضم��ان دخل مس��تدام لتلك األس��ر، التى تس��لمت املن��زل واملاعز 

ومساهمة مالية لتغذية املاعز ملدة 6 أشهر .
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تعترب حمطة �سواغط ده�سور البوابة الرئي�سية ل�رشيان الطاقة جلنوب الوادى مما يعمل على تاأمني اإمداد الغاز الطبيعى 
لقطاع����ات اال�سته����اك املختلف����ة بجنوب م�رش وذلك فى ظل خط����ة التنمية امل�ستدامة للدول����ة. وتبلغ �سعة املحطة 

5ر27 مليون م٣/ يوم وقد قامت املحطة ب�سخ اأكرث من 6 مليار م٣ خال عام 2021.
وف����ى اإط����ار خطة الدولة لتنمية ال�سعي����د ومنها مبادرة »حياة كرمية« والتو�سع فى تو�سيل الغ����از للمنازل ، وتواكباً مع 
ا�ست�ساف����ة م�رش ملوؤمتر املناخ )COP27( مبدينة �����رشم ال�سيخ فى نهاية عام 2022، تقوم �رشكة جا�سكو بتنفيذ م�رشوع 
تو�سعات حمطة �سواغط ده�سور لت�سل �سعة املحطة اإلى 46 مليون م٣/ يوم، وذلك با�ستخدام تكنولوجيا ا�سرتجاع 
الطاق����ة امله����درة وتوليد الكهرباء من خال وح����دات ORC بقدرة 28 ميجا وات دون اأى ا�سته����اك اإ�سافى للوقود وهو ما 
ي����وؤدى خلف�ض االنبعاثات الكربوني����ة ال�سارة مبقدار 120 األف طن من غاز ثانى اأك�سيد الكربون �سنوياً. ومن املخطط بدء 

ت�سغيل م�رشوع التو�سعات فى الربع الثالث من عام 202٣.  

محطة ضواغط دهشور »بوابة الغاز لصعيد مصر«



الحماية من التلوث
تنفيذ برنامج للحد من االنبعاثات

ت�س���ابق وزارة البرتول وال���روة املعدنية الزمن لتنفي���ذ م�رشوعات التحول 
اإل���ى الغاز الطبيعى كوقود انتقال���ى منخف�ض االنبعاثات الكربونية فى 
كاف���ة عملي���ات الت�شغيل وبقط���اع النقل والتح���ول اإلى اأمن���اط الإنتاج 
واال�سته���اك امل�ست���دام بزيادة كفاءة اإنتاج وا�ستخ���دام الطاقة وتر�سيد 
ا�شتهالكه���ا من جانب، وزيادة العتماد على الطاقة املتجددة من جانب 
اآخر وخف�ض النبعاثات وو�شع ال�شرتاتيجية املالئمة للو�شول اإلى هدف 
االنبعاث���ات ال�سفري���ة )Zero Flaring( وذلك بالتزامن م���ع ال�شتعدادات 
اجلاري���ة للموؤمتر الق���ادم للدول الأط���راف باتفاقية الأمم املتح���دة الإطارية 
لتغري املناخ )UNFCCC(  املقرر اأن ت�شت�شيفه م�رش مبدينة �رشم ال�شيخ 
)COP 27( ف���ى نوفم���ر الق���ادم ، حي���ث مت تنفي���ذ العديد م���ن امل�رشوعات 

خلف�ض النبعاثات منها على �شبيل املثال ل احل�رش : 

تبنتتت وزارة البرول والثروة املعدنية استتراتيجية متكاملة لإلدارة 

البيئيتتة للتحكم فى جميتتع املؤثرات البيئية التى تنتج من أنشتتطة 

القطتتاع وال ستتيما خفتتض املخلفتتات متتن املصتتدر وتحستتن كفتتاءة 

استتتخدام الطاقة وخفض االنبعاثتتات وتنفيذ مشتتروعات الطاقة 

الجديدة واملتجددة باملرافق واملنشآت بكافة شركات قطاع البرول 

وانطلقت االسراتيجية املتكاملة .

وقد جاء ذلك فى إطار سياستتة الدولة للحفاظ على البيئة وباتخاذ 

كافتتة اإلجتتراءات التتتى تكفتتل تحقيتتق اإلكتفتتاء الذاتتتى ملصتتر من 

الطاقتتة ، ووضع مصرعلى خريطة البتترول والغاز العاملية من خالل 

التحول إىل مركز إقليمى لتخزين وتداول الطاقة والتصدير للخارج، 

نظتترًا ألن الطاقتتة هى عصتتب التنميتتة والتقدم ألى دولتتة وكذلك 

لكونهتتا أحد أهم عناصتتر األمن القومى مع اإللتتتزام بكافة القوانن 

واالشتتراطات البيئية واملعايتتر الدولية ومعايتتر االقتصاد األخضر 

لتحقيق أهداف اسراتيجية التنمية املستدامة- رؤية مصر 2030.

• الإنته���اء من م�رشوع اإن�ش���اء وحدة ا�شرتجاع الغ���ازات )VRU( ب�رشكة 
اأ�شي���وط لتكريرالبرتول )اإن�شاء وحدة جدي���دة ل�شرتجاع الغازات بطاقة 

تغذية 400 األف طن/�شنة نافتا خفيفة( لإنتاج البوتاجاز.
• م����رشوع ا�شرتج���اع غ���ازات ال�شعل���ة ب�رشك���ة القاهرة لتكري���ر البرتول  
لتوريد وتركي���ب وحدة جديدة ل�شرتجاع غ���ازات ال�شعلة بطاقة حوالى 
4000 كج���م/ �شاع���ة وذل���ك لإنتاج وقود احلري���ق لإع���ادة ا�شتخدامه فى 

الوحدات االإنتاجية.
• توليد الكهرباء من املولدات الكهربائية ب�رشكة برتو�شيلة با�شتخدام 
2 ملي���ون قدم مكع���ب يومياً غاز �شعل���ة ، بديالً عن ال�شولر مم���ا اأدى اإلى 
توف���ري حوال���ى 29 األ���ف لرت �ش���ولر يومياً وخف����ض النبعاث���ات الكربونية 

حوالى 4ر92 طن ثانى اأك�شيد الكربون.
• تولي���د الكهرب���اء م���ن املول���دات الكهربائي���ة ب�رشك���ة ب���رتول بالعي���م 
با�ستخ���دام 7ر0 مليون قدم مكعب يومياً غ���از �شعلة بديالً عن ال�شولر 
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مم���ا اأدى اإل���ى توف���ر حوال���ى 10 اآلف لرت �ش���ولر يومياً وخف����ض النبعاثات 
الكربونية حوالى 9ر31 طن ثانى اأك�شيد الكربون.

•  توليد الكهرباء من املولدات الكهربائية ب�رشكة برتو�شهد با�شتخدام 
3ر0 ملي���ون قدم مكعب يومي���اً غاز �شعلة بديالً عن ال�ش���ولر مما اأدى اإلى 
توف���ر حوالى األفى لرت �شولر يومياً وخف�ض الأنبعاثات الكربونية حوالى 

4ر6 طن ثانى اأك�شيد الكربون.
•  م����رشوع �رشكة زيتك���و بتوفر 6 مليون قدم مكع���ب يومياً غاز �شعلة 
بتدفيعه���ا ملحط���ة املعاجل���ة بجبل الزي���ت لإنت���اج 18 طن بوتاج���از و30 

برميل متكثفات و 5 مليون قدم مكعب غاز.
•  م�رشوع �رشكة برتو�شنان بتوفر 6 مليون قدم مكعب يومياً غاز �شعلة 
بتدفيعه���ا ملحط���ة املعاجل���ة بجب���ل الزيت لإنت���اج 30 طن بوتاج���از و 50 

برميل متكثفات و 9 مليون قدم مكعب غاز.
•  م�����رشوع �رشكة برج العرب للبرتول بتوفر3 مليون قدم مكعب يومياً 
غاز �شعلة بتدفيعها ملحطة املعاجلة باأبو الغراديق وتوفر 8 مليون قدم 
مكعب يومياً غ����از �شعلة بتدفيعها ملحطة املعاجلة باأبو �شنان لإنتاج 

36 طن بوتاجاز ، 73 برميل متكثفات و 5ر9 مليون قدم مكعب غاز.

ر�صد االنبعاثات الهوائية
يحر����ض قط���اع البرتول على احل���د من تلوث اله���واء وتقلي���ل النبعاثات 
ف���ى اإطار خط���ة الدولة للحد من التلوث ال�شناع���ى وخف�ض النبعاثات 
حي���ث تق���وم معام���ل تكرير الب���رتول حالي���اً بتنفيذ م�رشوع���ات لرتكيب 
اأنظمة الر�شد الذات���ى امل�شتمر لالنبعاثات ال�شادرة من املداخن والربط 
بال�سبك���ة القومية لر�سد االنبعاثات ال�سناعي���ة بجهاز �سئون البيئة 
حي���ث قامت �رشكتى الن�رش للبرتول وميدور بالنتهاء من تركيب النظام 
عل���ى جميع مداخن الوح���دات الإنتاجية باإجمال���ى 16 مدخنة ، وقامت 
باق���ى معام���ل التكري���ر برتكي���ب ورب���ط 15 مدخن���ة وج���ارى قي���ام ه���ذه 
ال����رشكات با�شتكم���ال تركيب نظ���ام الر�شد الذاتى عل���ى باقى مداخن 
الوح���دات الإنتاجية ، ومن املق���رر النتهاء من اأعم���ال الرتكيبات والربط 

جلميع معامل التكرير عام 2024. 

التخل�ص من مياه ال�رصف ال�صناعى
ج���ارى اإن�ساء 7 حمطات ملعاجلة مياه ال�رشف ال�شناعى ب�رشكات الإنتاج 
التى تق���وم بال�رشف على خليج ال�شوي�ض والتى مت ت�شميمها وتنفيذها 
با�شتخ���دام اأح���دث التكنولوجيات العاملي���ة والتى مل ي�شب���ق تنفيذها 
بقط���اع البرتول من قبل وذل���ك بتكلفة اإجمالية حوال���ى 7 مليار جنيه، 
حي���ث تقوم �رشك���ة الن�رش للب���رتول حالي���اً بال�شتعداد لب���دء الت�شغيل 
التجريبى ملحطة معاجلة ال����رشف ال�شناعى، وجارى قيام �رشكات )اأمل 
للبرتول وبرتوجلف و�شوكو( بالنته���اء من اأعمال تو�شيل اأجزاء حمطات 
املعاجل���ة متهي���داً لب���دء الت�شغي���ل التجريب���ى ، وم���ن املقرر قي���ام �رشكة 
ال�شوي����ض لت�شنيع الب���رتول بالنتهاء من تنفيذ اأعم���ال حمطة املعاجلة 
فى نهاية العام ، وبالن�شبة لل�رشكة العامة للبرتول فقد مت توريد جميع 
مكون���ات حمط���ة معاجل���ة ال����رشف ال�شناعى متهي���داً للبدء ف���ى تنفيذ 

اأعمال الإن�شاءات.

مكافحة التلوث بالزيت
•  قامت هيئة البرتول باإن�ساء 5 مراكز رئي�شية ملكافحة التلوث البحرى 
بالزيت مبناط���ق )الأ�شكندرية – ال�شوي��ض - راأ�ض غ�ارب – الغردق�ة – طور 

�شين���اء(  لتاأمني املناطق املتاخمة للن�ش���اط البرتولى البحرى وامل�شارات 
املالحي���ة لناقالت البرتول ومت جتهيزها باملعدات والأفراد الالزمني ملكافحة 

كافة حوادث التلوث البرتولى البحرى على امل�شتوى املحلى والإقليمى.
• ج����ارى التو�ش����ع ف����ى اإن�ش����اء مراك����ز مكافحة تل����وث جدي����دة حلماية 
ال�شواح����ل البحري����ة متمثل����ة فى اإن�ش����اء مركز ملكافح����ة التلوث على 
�شاح����ل البحر املتو�شط مبحافظة بور�شعي����د )�شيدخل اخلدمة نهاية 
الع����ام اجل����ارى( ، وج����ارى درا�ش����ة اإن�ش����اء مراك����ز جدي����دة باملحافظ����ات 

ال�شاحلية الأخرى.
• قام���ت هيئة البرتول باإن�ساء 3 مراكز ملكافحة التلوثات النهرية باملواد 
البرتولية مبناطق )التبني – اأ�شوان – اأ�شيوط( وجارى الإعداد لإن�شاء مركز 

اآخر مبحافظة الأق�رش.
• بالإ�شاف���ة اإل���ى تواف���ر 12 مرك���زاً فرعياً ملكافح���ة التل���وث بال�رشكات 

التابعة للهيئة.
• تقوم �رشكة برتو�شيف باإدارة مراكز مكافحة التلوثات.

المراجعات والموافقات البيئية
• قام���ت الهيئ���ة باإعداد خطة للمراجع���ات البيئية لل����رشكات وتقييم 
الو�ش���ع البيئى داخ���ل هذه ال�رشكات ويت���م ال�شتعانة بالك���وادر املدربة 
بال����رشكات للم���رور على املواق���ع املختلفة طبقاً خلط���ة املراجعات ويتم 
اإع���داد تقاري���ر بنتائ���ج املراجع���ات وخماطب���ة ال����رشكات لتالف���ى نق���اط 

ال�شعف.
• مت اإع���داد حوال���ى األ���ف درا�ش���ة لتقيي���م التاأث���رات البيئي���ة مل�رشوعات 
تنمي���ة ال���روة البرتولي���ة �شواء كان���ت لأعم���ال احلف���ر اأو ال�شتك�شاف اأو 
الإنت���اج اأوالتكرير وكذا عمليات النقل والتوزيع ومراجعة هذه الدرا�شات 
م���ع املخت�شني بوزارة البيئ���ة للح�شول على املوافق���ات البيئية الالزمة 
لالأعم���ال قب���ل الب���دء ف���ى تنفيذه���ا للح���د م���ن الآث���ار البيئي���ة ال�شارة 
للم�رشوع���ات وزيادة الآثار الإيجابية له���ا ، وقد مت احل�شول على املوافقات 

البيئية ل� 925 درا�سة.
• مت اإعداد خطط لالإ�شحاح البيئى للم�رشوعات التابعة لبع�ض �رشكات 
الب���رتول والت���ى مت اإن�شاءها قبل �شدور قانون حماي���ة البيئة رقم 4 ل�سنة 

1994 وذلك كما يلى:
• اإعداد خطة لالإ�شحاح البيئى لت�شهيالت الإنتاج ل�رشكة قارون للبرتول 
بال�شح���راء الغربية ومت احل�ش���ول على موافقة جهاز �شئ���ون البيئة على 

حمطة الت�شهيالت وجميع اآبار التنمية التى تربط على هذه املحطة.
• التن�شي���ق مع �رشك���ة برتو�شهد واإعداد خطة لالإ�شح���اح البيئى ملوقع 
ال�رشك���ة وخط���وط الأنابي���ب وحمط���ات الت�شهي���الت ومت تنفي���ذ اخلطة 

بالكامل واحل�شول على موافقة جهاز �شئون البيئة.
• التن�شي���ق مع �رشكة خالدة للبرتول واإع���داد خطة لالإ�شحاح البيئى 
ملحط���ة ت�شهي���الت كالب�ش���ة بال�شحراء الغربي���ة واآب���ار التنمية التى 

تربط عليها.

الكيميائى جمال فتحى
م�شاع��د الرئي�ض التنفيذى لهيئة البرتول

للبيئة والأمن ال�شناعى
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• ج���ارى تنفي���ذ خط���ط الإ�شح���اح البيئ���ى ل����رشكات جن���وب ال�شبعة 
وبرتو�شنان للبرتول طبقاً للجدول الزمنى.

اإلدارة اآلمنة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة
• ف���ى اإط���ار احل���د من خماط���ر ت���داول امل���واد الكيميائية اخلط���رة وكذلك 
النفاي���ات اخلطرة املتولدة نتيجة اأن�شطة قطاع البرتول وتفعيالً لقانون 
البيئ���ة ولئحته التنفيذية ، فق���د اأ�شدرت وزارة الب���رتول والروة املعدنية 
قائمة املواد اخلطرة وكذلك املخلفات اخلطرة املطلوب لتداولها ترخي�ض 
ويت���م اإ�ش���دار تراخي�ض لتداول ه���ذه الكيماويات والنفاي���ات اخلطرة حتت 

مراقبة ور�شد اجلهات الرقابية املانحة للرتخي�ض بقطاع البرتول.
• تق���وم ال�رشكات بالتخل�ض من املخلفات اخلطرة عن طريق التعاقد مع 
����رشكات معتمدة م���ن جهاز �شئ���ون البيئة حيث يتم نقله���ا والتخل�ض 
الآم���ن منه���ا بالأماك���ن املخ�ش�ش���ة لذل���ك طبقاً لقان���ون تنظي���م اإدارة 
املخلفات رقم 20 ل�سن���ة 2020 ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 

722 ل�سنة 2022.
• يقوم قطاع البرتول بدرا�شة اإن�شاء مدفن للمخلفات ال�شلبة مبنطقة 

ال�سحراء ال�رشقية.

خطط االستعداد واالستجابة للطوارئ
• مت اعتم���اد خطط الطوارىء الفرعي���ة ملكافحة التلوث البحرى بالزيت 
اخل���ام اخلا�ش���ة بجميع �رشكات الب���رتول ذات الن�شاط البح���رى من جهاز 

 . OPRC 1990 شئون البيئ��ة وذلك طبقا ملتطلبات اتفاقية�
• يتم ب�شكل دورى )�شهرى – ربع �شنوى( تنفيذ تدريبات عملية حملية 
باملراك���ز الفرعي���ة باملوان���ىء البرتولي���ة عل���ى اأعم���ال مكافح���ة التلوث 
لختب���ار جاهزيته���ا وا�شتعدادها واختب���ار كف�اءة الت�ش���الت واملعدات 
)احلواج���ز املطاطي���ة – الكوا�سط – مع���دات ال�شرتج���اع امليكانيكى- 
اأجه���زة الت�ش���ال .... اإل���خ ( وكذلك قيا����ض كفاءة ف���رق املكافحة مبراكز 

املكافحة الفرعية.
• مت تنفي���ذ جترب���ة حم���اكاة التل���وث الرئي�شي���ة )م����رش املحرو�ش���ة 16( 

مبنطق���ة المتياز البحرية ل�رشكة برتول بالعيم بخليج ال�شوي�ض 
مب�شارك���ة جمي���ع مراكز مكافح���ة التلوث البح���رى بالزيت اخلام 
اخلم�شة اململوكة للهيئة وجهاز �شئون البيئة والقوات البحرية 
وحمافظ���ة جن���وب �شين���اء ومت���ت املن���اورة بالتن�شي���ق والربط مع 

ال�شبكة الوطنية للطوارئ وال�شالمة.
• مت تنفي���ذ جتربة حماكاة التلوث الرئي�شية )م�رش املحرو�شة 17( 
مبين���اء الأ�شكندري���ة البح���رى بالتع���اون بني هيئة الب���رتول وهيئة 
مين���اء الأ�شكندري���ة مب�شارك���ة جمي���ع مراك���ز مكافح���ة التلوث 
البحرى بالزيت اخلام ال�شبع���ة اململوكة للهيئة )الأ�شكندرية - 
ال�شوي�ض - راأ�ض غارب - الغردقة - طور �شيناء - التبني - اأ�شوان(.
• مت تنفيذ جتربة حماكاة التلوث النهرى )طيبة 7( مبر�شى الأعقاب 
مبحافظة اأ�شوان بوا�شطة مركز مكافحة التلوث النهرى بالزيت 
اخل���ام التابع ل���وزارة الب���رتول وال���روة املعدني���ة مبحافظ���ة اأ�شوان 
ومب�شارك���ة الإدارة العامة للبيئة وجلن���ة مكافحة التلوث النهرى 
باملحافظ���ة الت���ى ت�شم ال���رى وحماية النيل، و�رشط���ة ال�شياحة 
واملرا�ش���ى  املدني���ة  واحلماي���ة  املائي���ة  وامل�شطح���ات  والعائم���ات 
والإ�شع���اف، بجانب �رشكة مياه ال�رشب وال�رشف ال�شحى والطب 

الوقائى واإدارة الأزمات باملحافظة.

• يتم تنفيذ 4 جتارب حملية حماكاة للتلوث �شنوياً بالتعاون بني جميع 
مراكز مكافحة التلوث.

متابعة مؤشرات اآلداء البيئى للشركات
يتم متابع���ة موؤ�رشات قيا�ض الأداء البيئى جلمي���ع ال�رشكات وذلك بهدف 
التاأك���د م���ن تواف���ق ال�رشكات م���ع املعاي���ر وال�شرتاطات البيئي���ة وتقدمي 

الدعم الالزم حلل اأى م�شكالت بيئية.

التوافق مع الملحق السادس من اتفاقية ماربول الخاص بـ »منع 
تلوث الهواء من السفن«

ف���ى اإط���ار تنفي���ذ املتطلبات الدولي���ة اخلا�ش���ة بامللحق )6( م���ن اتفاقية 
مارب���ول اخلا����ض مبنع تل���وث الهواء م���ن ال�شفن عن طري���ق حت�شني نوعية 
وق���ود ال�سف���ن )Bunker Oil( وذل���ك بخف�ض املحتوى الكريت���ى بالوقود 
اإل���ى ن�سبة )1ر0%( ، قامت هيئة الب���رتول باتخاذ الإجراءات الالزمة لإنتاج 
الوقود باملوا�شفة املطلوبة للتوافق مع متطلبات التفاقية امل�شار اإليها 
وتوف���ر وقود ال�شفن منخف����ض الكريت باملوانئ امل�رشي���ة بالتكامل مع 

حتول م�رش اإلى مركز اإقليمى لتداول البرتول والغاز.

إعداد وتأهيل الكوادر البشرية
مت التع���اون مع م�شئول���ى برنامج الإ�ش���الح الهيكلى للقط���اع – الرنامج 
الثالث – ) اأ ( اخلا�ض ببناء كوادر ال�شالمة وال�شحة املهنية وحماية البيئة.

المشاركة والمسئولية المجتمعية
قام���ت �رشكات اللجنة اجلغرافية مبنطقة �شمال و�رشق خليج ال�شوي�ض 
بتكلي���ف �رشك���ة برتو�شيف )التى تق���وم باإدارة مراك���ز مكافحة التلوث( 
لإع���ادة تاأهي���ل منطق���ة ب�شواط���ئ راأ����ض غ���ارب بط���ول )120 م���رت( حتى 
ت�شب���ح متاحة لال�شتخدام من قبل اأهالى راأ�ض غارب وال�شائحني �شمن 
م�رشوعات امل�شاركة املجتمعية املقدمة من اللجنة اجلغرافية بتكلفة 

حوالى )10 مليون جنيه(.
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وق���د ق���ام الباحث ف���ى الدرا�ضة بجم���ع جمموعة البيان���ات وو�ضعها 
ف���ى ملف Excel منا�ض���ب وت�ض���م بيانات الت�ض���جيل )�ض���عاع جاما 
الكلى، كثافة التكوين ، م�ضامية التكوين ومقاومة التكوين( بيانات 
 ROP ، WOB مع���دل االخ���راق ، RPM احلف���ر )ال���دوران فى الدقيق���ة
و TORQ( و�ض���غط التكوين املقاب���ل املقا�س من اختبار MDT ، وذلك 
بهدف زيادة دقة التنبوؤ ويتم جمع كافة املعلومات التى تتاأثر ب�ضغط 
التكوين، وا�ضتخدام اإختبار MDT كمرجع حقيقى ل�ضغط التكوين 
ليقي�س هذا االختبار �ض���غط التكوين احلقيقى عن طريق ا�ض���تخراج 
عينة مائع من اخلزان ، وبناء منوذج ال�ضبكة الع�ضبية با�ضتخدام لغة 
Python كلغة برجمة AI وكذلك بناء منوذج، وتطبيق املنطق ال�ضبابى 
فى من���وذج ال�ضبكة الع�ضبي���ة الذى مت اإن�ضاءه �ضابق���اً كمرحلة قبل 

االإخ���راج النهائى م���ن اأجل جعل قي���م املخرجات الع�ضبي���ة ، واإعداد 
تدري���ب النم���وذج النهائ���ى بن�ضب���ة 24٪ واختب���اره بن�ضب���ة 14٪ م���ن 
البيان���ات ، واإجراء العديد من التعدي���ات والتجارب املختلفة ل�ضبط 
اأوزان النم���وذج ، واالنحي���از والطبق���ات املخفي���ة م���ن خ���ال مقارن���ة 
البيان���ات املتوقع���ة م���ع البيان���ات احلقيقي���ة لنق���اط االختب���ار، وبناء 
جهاز حم���اكاة خا�س ميكنه ا�ضتخدام نظام الذكاء ال�ضناعى للتنبوؤ 
ب�ضغط التكوين امل�ضتقبلى وتدرج ال�ضغط وكثافة الربة فى �ضكل 
الوقت احلقيقى و اأخريًا يتم ر�ضم كل من البيانات املتوقعة والبيانات 
الفعلي���ة على ر�ض���م بيانى مقاب���ل اإجمالى العمق الراأ�ض���ى من اأجل 

قيا�س اخلطاأ بني ال�ضغط املتوقع والفعلى.
وبالفع���ل مت بن���اء ال�ضبك���ة الع�ضبية ال�ضناعية عل���ى نظام طبقات 

حص��ل الباح��ث عم��اد زكريا نوح على درجة الدكتوراة من جامعة الس��ادات عن دراس��ة 

أجراه��ا عل��ى بئر من تكوي��ن البحري��ات العليا بالصح��راء الغربية تابع لش��ركة بدر الدين 

للب��رول اس��تخدم فيها  تقني��ة الذكاء الصناعى كأس��لوب جدي��د للتنبؤ بضغ��ط التكوين 

باس��تخدام كل م��ن بيان��ات الحف��ر وتس��جيالت اآلب��ار ومقارنة النتائ��ج مع القي��م التى تم 

 Modular Dynamic Tester (MDT ( املعي��ارى  الديناميك��ى  االختب��ار  م��ن  عليه��ا  الحص��ول 

كمرج��ع فعل��ى لضغ��ط التكوي��ن ، وتش��كلت لجن��ة املناقش��ة واإلش��راف م��ن أ.د أمج��د 

عم��ارة وأ.د محم��د زي��دان وأ.د ص��رى البيوم��ى ود. أحم��د عب��د الحمي��د .

د.عماد زكريا نوح
معهد بحوث البرول
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حيث تتكون كل طبقة من عدد من الوحدات ال�ضغرية ت�ضمى العقد 
من نف����س نوع الطبقة لها نف�س الوظيف���ة ولكنها تختلف عن تلك 
اخلا�ض���ة بنوع الطبقة االأخرى. ومت تق�ضي���م الطبقات اإلى ثاثة اأنواع 

هى ، طبقات االإدخال ، والطبقات املخفية، وطبقات االإخراج .

آلية عمل الشبكة العصبية الصناعية
اآلي���ة عم���ل ال�ضبكة الع�ضبي���ة ال�ضناعية هى اآلي���ة منهجية ميكن 

التعبري عنها فى خطوات على النحو التالى :
عملية البيانات وت�شمل

اإدخ���ال البيانات حيث يتم اإدخال بيانات االإدخال فى اخلايا الع�ضبية 
لطبقة االإدخال وتاأخذ املخرجات الطبيعية لطبقة االإخراج .

 بيان���ات االإخ���راج  حي���ث يُن�ضئ النظام ع���دداً من الطبق���ات املخفية 
حي���ث  SOP ه���ى قيم���ة جمموع املنت���ج »W«، هى ال���وزن الت�ضابكى 
ل���كل اإدخ���ال ، Input ه���ى قيم���ة مدخ���ات النظ���ام  ، Bias هو قيمة 
ت�ضحي���ح ال�ضبكة ، ثم يتم ا�ضتخدام نتائج وظيفة sop فى وظيفة 
التن�ضي���ط التى يختارها املربمج من اأجل توحيد جميع البيانات على 

مقيا�س واحد وا�ضتخدامها كبيانات اإدخال جديدة للطبقة التالية.
 التحقق من النتائج

بع���د تكرار اخلطوة ال�ضابقة ل���كل ع�ضب فى كل طبقة خمفية، تتم 
مقارنة القيمة النهائية بعد ذلك باملخرجات املرغوبة التى مت حفظها 
ف���ى طبق���ات االإخ���راج فى خط���وة اإدخ���ال البيانات . -  ح�ض���اب قيمة 
اخلط���اأ بوا�ضط���ة النظام با�ضتخ���دام معادلة ت�ضمى دال���ة التكلفة ، 
وبع���د اأن عرثت ال�ضبكة على قيمة خطاأ النظام ، يبداأ النظام عملية 
جدي���دة ت�ضمى عملية االنت�ضار اخللف���ى ، حيث يتم اإعادة تعيني قيم 

االأوزان والتحيزات التى مت تعيينها ع�ضوائيًا فى اخلطوات ال�ضابقة .
ولتطبي���ق الدرا�ضة مت اختي���ار عينة من حقل بدر الدين والذى  يقع فى 
ال�ضح���راء الغربية والتى حت���وى  8 تكوينات جيولوجية وكانت بيانات 

ت�ضجيات االآبار كالتالى:
مت اأخ���ذ بيان���ات ت�ضجي���ات االآب���ار من اأجه���زة ا�ضت�ضعار م���ع الوقت  ، 
ومت اأخ���ذ جمي���ع البيان���ات لكل وحدة ق���دم كما هو مب���ني فى ال�ضكل  
ت�ضتم���ل ال�ضج���ات عل���ى اإجمالى اأ�ضع���ة جاما ، وكثاف���ة التكوين ، 

وم�ضامية التكوين ، و�ضجات مقاومة التكوين.
 Results النتائج

يت���م اأوالً اإدخ���ال البيانات الرئي�ضية من خال عق���د االإدخال فى طبقة 
االإدخ���ال ثم معاجلتها من خال الطبقات املخفية، وبعد هذه املرحلة 
دخل خرج ال�ضبكة الع�ضبية فى نظام املنطق ال�ضبابى قبل عملية 
مكافح���ة ال�ضين���ى من اأج���ل معاجلته���ا بوا�ضطة املنط���ق ال�ضبابى 
لتك���ون جاه���زة بعد ذل���ك لعملي���ة اإزالة اللب����س ليتم التعب���ري عنها 
كاإخ���راج )ماحظة ب�ضبب نق�س قوة املعاجلة العالية التى حتتاج اإلى 
اأجهزة كمبيوتر وخ���وادم عالية الطاقة مل يتم عر�س هيكل النموذج 

الكامل والنهائى ثنائيًا(.
واأمك���ن التو�ض���ل اإل���ى بيان���ات �ضغ���ط امل�ضام ف���ى بئر الب���رول حمل 
الدرا�ض���ة مبا ي�ضاهم فى تقليل املخاطر ويعم���ل على زيادة االنتاجية 

ومن املهم مراعاة املاحظات التالية:
• تظه���ر تقني���ة ال���ذكاء ال�ضناع���ى اجلدي���دة نتائج ب���ارزة ف���ى التنبوؤ 

ب�ضغط امل�ضام مبتو�ضط خطاأ ي�ضاوى 0.62486882 ٪
• ا�ضتط���اع الهيكل اجلديد لنموذج الذكاء ال�ضناعى التنبوؤ ب�ضغط 

التكوين امل�ضتقبلى با�ضتخدام 4 نقاط فقط للتدريب.
 MDT ف���ى النقطة 8 ، كان النموذج قادرًا عل���ى التفوق على اختبار •
حي���ث تنباأ الذكاء ال�ضناعى بقراءة ه���ذه النقطة التى مت و�ضفها من 
البيان���ات املعط���اة باأنها »نقطة غري �ضاحلة وغ���ري م�ضتقرة وحمتملة 

ال�ضحن الفائق«
• كان���ت النتائج البارزة للذكاء ال�ضناعى تعود اأوالً اإلى ا�ضتخدام كل 
من بيانات احلفر وبيان���ات الت�ضجيل التى تعطى روؤية دقيقة ل�ضلوك 
�ضغ���ط امل�ض���ام وكيف يوؤثر على كل هذه العنا����ر الرئي�ضية . ثانياً ، 

تعديل تقنيات الذكاء ال�ضناعى التقليدية اإلى تقنية جديدة.
• ي�ضمح ا�ضتخدام بع�س املعلومات التى حتدد بنية املنطقة وال�ضائل 
)اأ�ضعة جام���ا واملقاومة( با�ضتخدام هذا النم���وذج فى امل�ضتقبل فى 

مناطق اأخرى ذات خ�ضائ�س خمتلفة.
• ي�ضمح املحاكى  simulator امل�ضمم لنموذج الذكاء ال�ضناعى باأن 
يكون فعاالً فى العمل العملى عن طريق ت�ضدير �ضغط امل�ضام وتدرج 
ال�ضغط والكثافة املكافئة فى �ضكل الوقت احلقيقى ور�ضمها على 

الر�ضوم البيانية مقابل العمق .
كم���ا اأن مت تطبي���ق ال���ذكاء ال�ضناع���ى فى حقل ب���در الدي���ن على هذا 
النح���و اأظهر اأن �ضغ���ط التكوين هو عامل اأ�ضا�ض���ى للغاية الأنه يوؤثر 
على جميع عمليات اال�ضتك�ضاف مثل برنامج احلفر ، برنامج االنتاج، 
برنام���ج اإدارة اخل���زان برنامج املعاجل���ة واال�ضتك�ضاف���ات امل�ضتقبلية. 
ومم���ا �ضب���ق يت�ض���ح ال���دور امله���م ال�ضتخ���دام التكنواوجي���ا احلديث���ة 
كا�ضتخ���دام ال���ذكاء ال�ضناعى فى جم���ال الب���رول وخ�ضو�ضاً لتوفري 
الوق���ت والتكالي���ف وتوقع حدوث امل�ض���اكل )كانفجار االآب���ار( والتنبوؤ 

بامل�ضاكل املتعلقة ب�ضناعة البرول .
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تناولنا بالحديث من قبل أساس��يات إدارة املش��روعات الهندس��ية  وأهم مؤش��رات األداء لعملية إدارة  

املش��روعات بخ��اف إدارة املش��روعات بمنظ��ور الكوتش��ينج.  و آن األوان للعال��م الهندس��ى أجمع أن 

يلتف��ت للمنهجية الرش��يقة فى إدارة املش��روعات التى تفرض نفس��ها ملجابهة املتطلب��ات الناتجة عن 

التطور التكنولوجى املس��تمر مع  تس��ارع التحوالت الرقمية و انتش��ار الربمجي��ات. األمر الذى صنع 

تح��واًل ف��ى منهج املعهد األمريكى إلدارة املش��روعات فأصبح 50% من االختبار ملنهجي��ة Agile  املتعارف 

عليها بالرشيقة.

Agile Manifeso اأو ن�����ص اإع����ان مب����ادىء اإدارة امل�رشوعات الر�ش����يقة والذى 
ي�شم 4 قيم و12 من اأ�ش�ص االدارة.

اأما القيم التى تعمل حتت مظلتها م�رشوعات ال� Agile  فهى:
• االأفراد وتفاعاتهم اأهم من العمليات.

• اإعط���اء �ش���غل يعم���ل بكف���اءة اأه���م م���ن امل�ش���تندات التى تثب���ت القيام 
باالأعمال.

• التعاون مع العميل اأهم من التفاو�ص على العقود �شابقة التوقيع.
• اال�شتجابة للتغريات اأهم من اتباع اخلطط.

واأما عن املبادىء االإثنى ع�رش فهى:
• �ش���مان اإر�ش���اء العميل م���ن بداية امل����رشوع لنهايته، مع الوعد باإ�ش���افة 

برامج قيمة على اأ�شا�ص م�شتمر عند االقت�شاء.
• الرتحيب مبتطلبات التغيري حتى وقت متاأخر فت�شخر العمليات الر�شيقة 

التغيري من اأجل امليزة التناف�شية للعميل.
• ت�ش���ليم اأعمال ب�شورة دورية ومتكررة من اأ�شبوعني اإلى �شهرين مع وجود 

اأف�شلية للمدة االأقل.
• يجب على �رشكاء العمل ، العمل مع بع�شهم يومياً وب�شكل م�شتمر.

• بناء م�رشوعات حول دوافع االأفراد، امنحهم البيئة والدعم الذى يحتاجون 
اإليه وثق بهم الإجناز املهمة.

• املحادثة وجهاً لوجه اأف�ش���ل طرق التوا�ش���ل واأكرثها كفاءة وفعالية بني 
فريق العمل.

• خروج اأعمال تعمل بكفاءة اأولى قيا�شات التقدم.
• التطور امل�شتدام مهم جدا لذا يجب على فريق العمل احلفاظ على وترية 

ثابتة الأجل غري م�شمى.
• االهتمام امل�شتمر بالتميز التقنى والت�شميم اجليد يعزز الر�شاقة

• ب�شاطة العمل وحجمه الغري متجزىء اأمر �رشورى.
• ذاتية التنظيم تخرج اأف�شل الربامج والنتائج.

• عل���ى ف���رتات منتظم���ة، يك���ون الفريق اأك���رث فاعلية ث���م ي�ش���بط اإيقاعه 
بتعديل �شلوكه.

تفر�ص املنهجية اجلديدة نف�شها، يعزز  تواجدها عامل جمنون بالتكنولوجيا 
ونواكب بقطاع البرتول وادارة امل�رشوعات جميع تلك املناحى احلديثة . 

كان من املمكن فى ال�ش���ابق اتب���اع طرق اإدارة امل�رشوع���ات التقليدية عالية 
التنظي���م املفتقرة للمرونة واإدراك التغيري والتكيف معه واملعروفة بنموذج 
»ال�ش���ال – waterfall«، لك���ن التغ���ريات ال�رشيع���ة فى ال�ش���وق التى تفر�ص 
متطلب���ات جدي���دة للزبائ���ن قد ت���وؤدى بها النم���اذج القدمية اإل���ى التاأخر فى 
الت�ش���ليم وارتفاع تكلفة االإنتاج وبالتالى اخل�ش���ارة. تعالج هذا الق�ش���ور، 
املنهجية احلديثة املتعارف عليها باأ�ش���م »الر�شيقة – Agile« فتعتمد فى 
تنفي���ذ امله���ام على اجلزئي���ة والتكرار فى ف���رتة زمنية ما بني االأ�ش���بوعني و 4 
اأ�ش���ابيع في�ش���من ذلك اإدراك االأخطاء ومعاجلتها اأوالً باأول ثم عر�شها على 

العميل )ال�رشكة املالكة( ب�شفة م�شتمرة ل�شمان احلفاظ على اجلودة.
وم���ن هنا ن�ش���تطيع ر�ش���د الف���رق الكبري ما ب���ني الطريقة التقليدي���ة الإدارة 
اأو »املنهجي���ة   »Agile« ����ال ال�ش���ال« ومنهجي���ة  امل�رشوع���ات »منهجي���ة 
 ، Scope – الر�شيقة« حيث تعنى الطريقة التقليدية مبجال اأعمال امل�رشوع
الوقت املخ�ش�ص لاأن�شطة - Time وتكاليف واأ�شعار امل�رشوع – Cost وهى 
اأمور معروفة وحمددة من بداية العمل. بينما فى املنهجية احلديثة اجلزئية 
التكرارية املعتمدة على التغيري امل�شتمر و�رشاكة اأ�شحاب امل�شلحة اأجمع 
فتكون القيمة املقدمة للعميل والتى حتظى بر�ش���اه وو�ش���وله للم�شلحة 
الت���ى يحددها هى اأول���ى اأولويات طريقة العمل بخ���اف متكني فريق العمل 
نف�ش���ه م���ن اتخ���اذ الق���رارات وا�رشاكه���م ف���ى عملي���ة التغيري ولذل���ك فاإن 
منهجية ال� Agile تعتمد اإلى حد كبري على تبنى املوؤ�ش�ش���ات واملديرين لها 

مما ي�شمن جناحها.
اجلدير بالذكر اأن والدة امل�رشوعات الر�ش����يقة لي�ش����ت باالأمر �شديد احلداثة، 
فف����ى ع����ام 2001 اجتم����ع فري����ق م����ن ق����ادة الربجمي����ات لو�ش����ع القواع����د 
االأ�شا�ش����ية الت����ى تنطب����ق على كل املنهجي����ات املعمول به����ا لكل منهم 
واأ�ش����هرها  Scrum  وبالتال����ى تاأ�ش�����ص اإط����ار معرف����ى واح����د وجدي����د الإدارة 
امل�رشوع����ات ت�ش����رتك في����ه كل هذه الط����رق واملنهجيات. وبالتال����ى مت اإعان 

م.مروة ر�شدى
االإدارة العامة للم�رشوعات

 �رشكة االأ�شكندرية للبرتول
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أربك��ت األح��داث السياس��ية صناع��ة الب��رول العاملية فىالش��هور 

األخ��رة نتيج��ة تداعيات األزمة الروس��ية األوكراني��ة التى اندلعت 

ف��ى فرباير املاضى وأدت لنقص فى اإلمدادات قابله زيادة فى الطلب بل 

إن األزمة طالت األقتصاد العاملى بأسره بسبب االرتفاعات القياسية 

الت��ى ش��هدتها أس��عار الب��رول والغازعامليًا  ، ومل��ا كانت س��وق البرول 

العاملي��ة تبحث عن دعم قوى منذ بداية جائحة كورونا التى تس��ببت 

فى الهبوط الش��ديد لألس��عار حتى ج��رى إعادة الت��وازن التدريجى، 

ف��إن ما حدث من ارتفاع��ات مفاجئة وصادمة فى األس��عار لم يكن ما 

تبح��ث عنه الس��وق البرولية ألنه أض��ر باالقتصاد العامل��ى أكثر مما 

أفاد مس��اهمًا فى رفع معدالت التضخم وخفض النمو األقتصادى فى 

دول العال��م والتى كانت ق��د بدأت فى االس��تعادة التدريجية ملكانتها 

الطبيعي��ة بع��د تراج��ع جائح��ة كورونا عاملي��ًا ، كما أربك��ت األزمة 

خط��ط كافة أط��راف الصناع��ة البرولي��ة من منتجني ومس��تهلكني 

وشركات عاملية واستدعى ذلك إعادة تقييم خطواتهم املقبلة .

كيف أثرت األزمة الروسية األوكرانية على السوق العالمى للبترول؟ 
امل�صه���د العامل���ى ف���ى �صناع���ة الب���رول حم���ل تغ���رات كث���رة وتداعي���ات 

مهمة  ميكن تلخي�صها فىاحلقائق التالية :
• عززت الأزمة فى بدايتها فى فرباير املا�صى من الأجتاه ال�صعودى الذى كان 
قد بداأ فى اأ�ص���واق البرول والغاز ، فبمجرد تداول الأنباء عن اعتزام مو�صكو 
اإجراء عمليات ع�ص���كرية �صد اأوكرانيا لم�صت الأ�صعار �صقف ال�100 دولر 
لربميل خام برنت ومع اأواخر فرباير ك�رست الأ�صعار هذا احلاجز لأول مرة منذ 

�صبع �صنوات لت�صل اإلى 107 دولرات .
• �ص���هدت الأ�صواق تطورات �رسيعة فىغ�ص���ون اأيام قليلة لتتحرك اأ�صعار 
خ���ام برن���ت فى قفزات كبرة لتق���رب من 1٤0 دولراً للربمي���ل ، وتزامن معها 
ارتفاع���ات قيا�ص���ية فى اأ�ص���عار الغ���از الطبيعى وم�ص���ادر الوقود وال�ص���لع 
الأولية، و�ص���هدت تلك الفرة تذبذبات �ص���عرية فى �صعر اخلام حتى و�صلت 

اإلى م�صتويات  تراوح ما بني 105 و 110 دولرات للربميل.
• اأدت الأزم���ة خل���روج اإم���دادات مهم���ة من ال�ص���وق البرولية مم���ا اأحدث هذه 
الأرتفاعات، وذلك نتيجة للعقوبات الغربية املفرو�صة على رو�صيا اإذ حظرت 

الولي���ات املتحدة جميع الواردات الرو�ص���ية م���ن البرول ، و�ص���ارت بريطانيا 
عل���ى النهج نف�ص���ه جزئياً ، فىح���ني كان موقف الحت���اد الأوروبى الذى يعد 
اأكرب الأ�ص���واق امل�صتهلكة للبرول والغاز الرو�ص���ى حم�صوباً ومل يتم اتخاذ 
القرار ب�ص���كل مفاجىء حتى ل يهدد اأمن الطاق���ة فى اأوروبا فتم اإقرار حزم 
من العقوبات القت�ص���ادية �ص���ملت الطاقة على اأن يتم تطبيقها تدريجياً 
اإذ ميثل الغاز الرو�ص���ى٤0 % من احتياجات اأوروبا ، و�صمل ذلك حظر الواردات 
الرو�ص���ية م���ن الب���رول بنهاية ع���ام 2022 وال�ص���تغناء ع���ن الغاز الرو�ص���ى 
تدريجي���اً م���ن اأجل ال�ص���غط على مو�ص���كو مع تقلي���ل التاأثر عل���ى الدول 
واأ�ص���واق الطاقة عاملياً ، كما تقرر اإيقاف نظام �ص���ويفت الذى يعنى اإيقاف 
ال�رساء بالدولر لل�ص���ادرات الرو�ص���ية وهو ما ردت عليه مو�ص���كو بقرار اإلزام 
امل�ص���توردين بدفع قيمة الغاز بالعملة الرو�صية بل قطعت اإمداده لبلغاريا 

وبولندا لرف�صهما القرار الرو�صى .
• ب���ادرت ال����رسكات البرولي���ة العمالقة مثل ب���ى بى وموبيل وتوت���ال اأنرجيز 
و�ص���ل لت�صفية ا�صتثماراتها مع ال�رسكات الرو�صية والن�صحاب من رو�صيا 

وهو ما يعنى تاأثر الإنتاج .
• اأحدث���ت الأزمة تغرات فىالتفكر الأوروبى ال�ص���اعى للتخل�ص التدريجى 
م���ن الوق���ود الأحف���ورى ملواجه���ة التغ���رات املناخي���ة فب���داأت اأوروب���ا تعي���د 
ح�ص���اباتها اإدراكاً لأهمي���ة اأم���ن الطاق���ة، فاأوروبا املتحفظ���ة على مواقف 
ال���دول الراف�ص���ة للتخل����ص من الوق���ود الأحفورى ب���داأت تاأجي���ل خططها 
ف���ى اإيق���اف ا�ص���تخدام الفحم اأكرب م�ص���در مل���وث للبيئة ، كم���ا زادت من 
ال�ص���تثمار فى البنية التحتية للغاز من جديد والتو�ص���ع فى العتماد على 

  اإعـداد : عمرو عز الدين

*امل�صدر : ن�رسة بالت ماركت واير .

)دولر/للربميل(

متو�سط اأ�سعار اخلامات العاملية فى ال�سوق الفورى عام 2022

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

132ر83
763ر91

580ر108
776ر101          

313ر96

048ر85
723ر90
999ر86
189ر70
240ر83

455ر83
340ر92

894ر110
786ر102
369ر97

219ر87
185ر98

810ر118
389ر104
151ر102

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل

متو�سط
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بنزين خالىبيوتان
الر�سا�س

وقود نافتا
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل

متو�سط

288ر943
638ر952
739ر978
039ر960
676ر958

000ر802
163ر900

543ر1065
289ر1047
749ر953

063ر749
913ر829
761ر959
934ر860
918ر849

963ر786
700ر845

054ر1123
158ر1176
969ر982

688ر734
700ر803

880ر1049
895ر1068
291ر914

038ر541
313ر597
359ر714
526ر639
059ر623

700ر461
813ر492
674ر598
158ر546
836ر524

)دولر/طن(

*امل�صدر : ن�رسة بالت ماركت �صكان .

متو�سط اأ�سعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2022

موردين جدد بدلً من رو�صيا ، فاأملانيا بداأت ت�صغيل حمطات عائمة ل�صتراد 
الغاز امل�صال بدلً من الغاز الرو�صى .

• اأقدم���ت الوليات املتحدة مطلع اأبريل املا�ص���ى مدعومة بعدد من كربيات 
الدول امل�صتهلكة اأع�صاء وكالة الطاقة الدولية على خطوة بال�صحب من 
الحتياطيات ال�ص���راتيجية للبرول ملواجهة زيادة الطلب املتوقع مع قرب 

قدوم ال�صيف ومنعاً ملزيد من الرتفاعات ال�صعرية .

سياسة أوبك بلس
اأوب���ك بل�ص بدورها حافظت على �صيا�ص���تها ، موؤك���دة اأن التقلبات احلالية 
فىالأ�صعار ناجتة عن التقلبات والتطورات ال�صيا�صية واأنها لي�صت ناجمة 
عن اأ�صا�ص���يات �ص���وق البرول التى ت�ص���ر اإلى �ص���وق متوازن ب�ص���كل جيد  ، 
وا�ص���تمرت اأوبك بل����ص فىالإبقاء على زي���ادة اإنتاج البرول مبق���دار ٤00 األف 
برميل يومياً ل�صهر اأبريل بينما قامت بتعديله اإلى ٤32 األف برميل ل�صهرى 

مايو ويونيه لأ�صباب قالت اأنها تقنية . 

خطوات مدروسة واستباقية ... نهج صناعة البترول المصرية فى 
التعامل مع األزمة 

حت���رك قط���اع الب���رول امل����رسى وف���ق نه���ج مدرو����ص وا�ص���تباقى ملواجه���ة 
التحدي���ات الت���ى فر�ص���تها الأزم���ة ، م���ن خ���الل �رسعة و�ص���ع خطط عمل 
جدي���دة لال�ص���تفادة م���ن ارتفاع���ات اأ�ص���عار الب���رول والعم���ل عل���ى زي���ادة 

الإنت���اج با�ص���تغالل الفر����ص املمكن���ة حلماي���ة القت�ص���اد من 
تداعي���ات اأرتفاع الأ�ص���عار  ، وذل���ك من خالل تكثي���ف اأعمال 
البحث وال�صتك�ص���اف ، و�ص���خ ا�ص���تثمارات ل�رسع���ة تنمية 
الكت�ص���افات اجلدي���دة وو�ص���عها عل���ى الإنت���اج لزي���ادة اإنتاج 
م����رس من الب���رول والغاز ، خا�ص���ة اأن الأ�ص���عار احلالية للخام 
حتف���ز ال����رسكات العاملي���ة على زي���ادة ال�ص���تثمارات ، والعمل 
على زيادة القدرة الإنتاجية مل�ص���افى التكري���ر امل�رسية لزيادة 
الإنت���اج املحل���ى من املنتج���ات البرولي���ة عالية اجل���ودة ورفع 
كفاءة الت�صغيل وتقليل الإ�صتراد ، خا�صة واأن م�رس ت�صتورد 
كمي���ات من الب���رول اخل���ام واملنتج���ات البرولية ل�ص���تكمال 
احتياجات ال�ص���وق املحلى وقطاعات الدولة القت�صادية من 
تلك املنتجات وللحفاظ على حالة ال�صتقرار التى ي�صهدها 

ال�ص���وق املحلى للمنتج���ات البرولية والغاز ، ويع���د  حتقيق م�رس الكتفاء 
الذات���ى من الغاز الطبيعى وحتويلها من دولة م�ص���توردة اإلى دولة م�ص���درة 
نقط���ة ق���وة فى مواجه���ة الأزمة ، مما يفت���ح املجال اأمام ا�ص���تغالل الفر�ص 
املتاحة لزيادة اإنتاجها من الغاز، وكذلك ال�ص���تفادة من البنية الأ�صا�صية 
واملوان���ئ البرتولي���ة التى مت تطويرها وحمطات الإ�س���الة باإدكو ودمياط التى 
متتلكه���ا م����رس فى ظل الطلب املتزايد على الغ���از الطبيعى  وبحث الدول 

امل�صتهلكة عن بدائل متنوعة لتاأمني اإمداداته.
كما اأت�ص���ح فى�ص���وء ه���ذه التداعيات اأهمي���ة دعم وزارة الب���رول فىالفرة 
الأخ���رة لل�رسكة العام���ة للبرول اململوك���ة بالكامل للدولة بزيادة اإ�ص���ناد 
مناط���ق جديدة واعدة لها وتوف���ر ما حتتاجه من اإمكاني���ات وتكنولوجيات 

وخربات تعاونها فى تنفيذ برامج عملها .
كما ت�ص���مل اخلطط الوقوف عل���ى الفر�ص املمكنة لتنمية احلقول القدمية 
وزي���ادة اإنتاجيته���ا با�ص���تخدام تكنولوجيات حديثة خا�ص���ة واأن الأ�ص���عار 
احلالي���ة جعل���ت تنمي���ة احلق���ول القدمي���ة ذات ج���دوى ، ونظ���راً للمتغ���رات 
املتالحقة التى ت�ص���هدها الأ�ص���واق العاملية يتم املراجعة امل�صتمرة خلطط 
العم���ل اأولً باأول ، والعمل على تقليل النفقات وتر�ص���يد ال�ص���تهالك ورفع 

الكفاءة الإنتاجية. 
اإن ما ت�ص���هده اأ�ص���واق الب���رول والغاز حالياً م���ن ارتباك ميثل ق���وة اإنعكا�ص 
الأحداث ال�صيا�صية على ال�صناعة  البرولية والذى قد ي�صتمر مع ت�صاعد 

الأزمة وعدم وجود اأى اإ�صارة على اإمكانية اإنهائها  .

20212022

الربع 202020212022
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى
العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

اأوبك مقابل املطلوب

العر�س العاملى

89ر91

00ر63

09ر5

80ر23

69ر25

89ر1+

78ر93

50ر97

71ر63

12ر5

68ر28

39ر26

29ر2-

21ر95

37ر99

47ر64

37ر5

53ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

31ر94

94ر61

07ر5

30ر27

33ر25

97ر1-

34ر92

30ر96

49ر63

11ر5

69ر27

51ر25

18ر2-

12ر94

77ر98

31ر64

11ر5

34ر29

93ر26

41ر2-

36ر96

53ر100

04ر65

16ر5

34ر30

76ر27

58ر2-

95ر97

55ر98

99ر64

29ر5

27ر28

40ر28

14ر0+

69ر98

32ر98

71ر63

37ر5

24ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

10ر100

35ر64

41ر5

34ر30

غري متاح

غري متاح

غري متاح

46ر100

81ر64

41ر5

24ر30

غري متاح

غري متاح

غري متاح

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

                                                                                                                                                                          MEES,15th April, 2022. : امل�صدر *
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وفى �ضوء ذلك قررت دول �أوبك وخارج �أوبك ما يلى:
• �إع���ادة �لتاأكيد على قر�ر �الجتماع �لوز�رى �لعا�رش لدول �أوبك و�لدول خارج �أوبك 
�لذى ُعقد فى 12 �أبريل 2020، وما مت �مل�ضادقة عليه فى �الجتماعات �لالحقة، مبا 

فى ذلك �الجتماع �لوز�رى �لتا�ضع ع�رش �لذى ُعقد فى 18 يوليو 2021.

• �إع���ادة �لتاأكي���د عل���ى خط���ة تعدي���ل �الإنت���اج و�آلي���ة تعدي���ل �النتاج �ل�ض���هرية 
�ملعتمدة فى �الجتماع �لوز�رى �لتا�ضع ع�رش ملنظمة دول �أوبك و�لدول خارج �أوبك 
وقر�ر تعديل �الإنتاج �لكلى �ل�ضهرى بالزيادة مبقد�ر 432. مليون برميل يومياً خالل 

�ضهر يونيو 2022، وفقاً للجدول �ملرفق.

• �إعادة �لتاأكيد على �أهمية �اللتز�م بالتو�فق �لكامل و�آلية �لتعوي�ض و�ال�ضتفادة 
م���ن متدي���د ف���رة �لتعوي�ض حت���ى نهاي���ة يوني���و 2022، حيث يجب تق���دمي خطط 

�لتعوي�ضات وفقاً لبيان �الجتماع �لوز�رى �خلام�ض ع�رش لدول �أوبك وخارج �أوبك.

• وق���د تقرر عقد �الجتماع �لوز�رى �لتا�ض���ع و�لع�رشون لدول �أوبك وخارج 
�أوبك فى 2 يونيو 2022.

خالل الفرتة مارس ومايو عقد أوبك والدول خارج أوبك أجتماعني وزاريني 

من خالل الفيديو كونفرانس ملتابعة تطورات أسواق البرتول حيث عقد 

األول فى 31 مارس 2022 والثانى فى الخامس من مايو 2022 وتم االتفاق 

على اس��تمرار أساس��يات س��وق البرتول واإلجماع على التوقعات بسوق 

مت��وازن، هذا إىل جانب اس��تمرار آثار العوامل الجيوسياس��ية والقضايا 

املتعلقة بالوباء.

الإنتاج املطلوب يونيه 2022 (األف ب/ى)

1023
1480
315
123
181

4509
2724
1772

10663
3075

696
199
99

1655
577

1753
855

10663
73

126

25864
16694
42558

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
الإمارات

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

دول اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

اأوبـك +
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بعد تراجع مس��توى األداء بش��كل غري عادى لنش��اط الحفر خالل عام 2020، بس��بب جائحة كوفيد-19، ارتفعت املعدالت خارج الواليات 

املتحدة بنحو 8% خالل عام 2021، حيث زاد عدد اآلبار التى تم حفرها على مستوى العالم لتصل إىل 777ر38 ، مقابل   918ر35  ألف فى 2020، 

وس��جلت 5 مناطق من اجماىل 8 مناطق فى جميع أنحاء العالم عدة مكاس��ب، فى حني شهدت ثالث مناطق وهم )الشرق األوسط وأفريقيا 

وأوروبا الشرقية / االتحاد السوفيتى السابق( مزيدًا من الرتاجع.

 وفى ضوء تزايد الطلب على البرتول والغاز، إىل جانب التحس��ن الكبري فى أس��عار الس��لع األساس��ية، فمن املتوقع أن يش��هد العالم نموًا فى 

أداء الحفر بشكل ملحوظ خالل عام 2022. حيث ستحدد الشركات كل من أسعار السلع والطلب من جانبهم، ولكن سيتعني عليهم أيضًا 

التعامل مع مشكالت مثل حركة الواردات وارتفاع األسعار أو نقص خدمات ومنتجات البرتول والغاز. 

ف��ى تقرير جمل��ة World Oil �لذى �أ�ش��درته ب�ش��اأن توقعات ع��ام 2022 
لن�ضاط احلفر وال�ضتك�ضاف والإنتاج العاملى، األقت  ال�ضوء على الآتى:

• ارتفاع معدلت حفر الآبار فى كندا بن�س���بة 1ر16% ، بينما �س���رتفع عمليات 
احلفر باملك�سيك بن�سبة %18.

• زيادة عمليات احلفر العاملية ، با�ستثناء الوليات املتحدة ، بن�سبة 1ر%14.
• م���ن املتوق���ع اأن ترتف���ع عملي���ات احلف���ر البحرى على م�س���توى الع���امل بنحو 

5ر14%، مع توقع زيادات فى كل املناطق.
بع���د النخفا����ض غري امل�سب���وق بن�سبة 7% خالل ع���ام 2020، ارتف���ع اإنتاج اخلام 
واملتكثف���ات فى جميع اأنحاء العامل بن�سبة 6ر0 % خالل عام 2021، لي�سل اإلى 
1ر77 ملي���ون ب/ى، وذلك نتيج���ة ال�ستجابة للطلب املتزاي���د فى جميع اأنحاء 

العامل، خا�سة بعد انخفا�ض اآثار جائحة كوفيد -19.

أمريكا الشمالية
خارج الوليات املتحدة من املتوقع اأن تزيد عمليات احلفر فى اأمريكا ال�س���مالية 

بن�سبة2ر16% خالل عام 2022.
تتج���ه التوقعات فى كندا لإنتاج الزي���ت اخلام والغاز اإلى موؤ�رشات اإيجابية على 
املدى القريب، فى عام 2022، حيث تتوقع الرابطة الكندية ملنتجى البرول زيادة 

ن�ساط احلفر بن�سبة 1ر%16.
اأعلن���ت املك�س���يك ع���ن جمموعة م���ن الإعف���اءات ال�رشيبية لل�رشك���ة التابعة 

للدول���ة للحفاظ على ا�س���تمرارية اأعمال ال�ستك�س���اف والإنتاج. و�سي�س���اعد 
الطل���ب املحل���ى املتزاي���د، جنب���اً اإل���ى جن���ب م���ع ا�س���راتيجية املك�س���يك فى 
التحوط من الأ�س���عار، على منو ن�ساط احلفر، حيث يتوقع زيادة عمليات البحث 

وال�ستك�ساف عن البرول فى املك�سيك بن�سبة 18% هذا العام.

أمريكا الجنوبية 
من املتوقع اأن يوا�سل احلفر فى جميع اأنحاء اأمريكا اجلنوبية اجتاهه الت�ساعدى 
الق���وى وكانت هن���اك موؤ�رشات من���ذ عام 2021، حي���ث تقوم الأ�س���عار املرتفعة 

لل�سلع والأجندات ال�سيا�سية القوية بدعم العمليات اجلديدة.
ففى فنزويال، �س���يتم اإ�س���افة اآبار جديدة لأول مرة منذ عدة �س���نوات، و�س���يكون 
النمو اخلارجى قوياً فى جميع املجالت فى القارة اجلنوبية ، وعليه فمن املتوقع 
زيادة ن�س���اط احلفر بن�س���بة 3ر17% ف���ى عام 2022، مع توقع حف���ر 1524 بئراً فى 

جميع اأنحاء املنطقة.
هذا وتوا�سل الربازيل دعمها القوى لقطاع البرول والغاز، اإدراكاً لدوره فى دعم 
القت�س���اد الربازيل���ى مع ارتف���اع الطلب املحلى عل���ى البرول، وي�س���تفيد كبار 
امل�سغلني من بيئة الأعمال املواتية التى اأوجدتها الإ�سالحات ال�رشيبية الأخرية 
والتحديثات التنظيمية ، ومن املتوقع ارتفاع ن�س���اط احلفر بن�س���بة 7ر18% فى 

الربازيل هذا العام.
وف���ى الأرجنت���ني، تتطل���ع احلكوم���ة اإل���ى ب���دء العم���ل ف���ى العديد م���ن مناطق 

�إعد�د : هدى نور �لدين
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ال�ستك�س���اف ، والت���ى مت طرحه���ا بامل���زاد العلن���ى ف���ى ع���ام 2019، بالرغ���م من 
التحدي���ات الت���ى تواجهها من جان���ب املجموعات اخل�رشاء ف���ى الأرجنتني التى 
ت����رش عل���ى وقف عمليات ال�ستك�س���اف البحري���ة اجلدي���دة ، اإل اأن احلكومة قد 
اأكدت اأن عمليات التنقيب هى املفتاح لتلبية الحتياجات القت�سادية للدولة، 
وفى �س���وء ذلك، من املتوقع اأن يزداد ن�س���اط احلفر بن�س���بة 1ر12% فى الأرجنتني 

خالل عام 2022.
ونظ���راً لأن الب���رول والفح���م ميث���ان ن�س���ف عائ���دات الت�س���دير للب���اد، ل تزال 
كولومبيا لعباً م�س���تقراً فى جمال ال�ستك�س���اف والإنتاج فى املنطقة وعليه 

فمن املتوقع اأن ب�سهد ن�ساط احلفر ارتفاعاً بن�سبة 6ر49% فى عام 2022.

أوروبا الغربية
بينما ت�س���تحوذ الطاق���ة املتجددة عل���ى الكثري من اهتم���ام الالعبني القدامى 
ف���ى اأوروب���ا الغربية، يوا�س���ل بحر ال�س���مال دوره امل�س���تقبلى كحو�ض رئي�س���ى 
لتنمي���ة حقول البرول والغاز. حيث ت�س���تحوذ ال�رشكات ال�س���غرية على بع�ض 
الأ�س���ول من ال�رشكات الكربى، مبا ي�س���من �س���وقاً قوياً خلدم���ات حقول البرول، 
لعدة �سنوات قادمة. لذا �سيكون منو ن�ساط احلفر فى اأوروبا الغربية ثابتاً، ليزداد 

بن�سبة حوالى 6ر12% فى عام 2022. 
متيز ن�س���اط احلفر فى الرنويج بالثبات خالل العام املا�س���ى ، حيث اكت�س���بت 
م�رشوع���ات الطاقة املتج���ددة زخماً مع ارتفاع توقعات اأ�س���عار البرول، جنباً 
اإلى جنب مع انتعا�ض الطلب وحتدى تقييد الإنتاج من اأوبك وهو ما �سيجعل 
البنية التحتية احلالية فى الرنويج اأكرث جاذبية لل�رشكات لإ�س���افة املزيد من 
الإنت���اج، حيث يرتف���ع عدد الآبار املحفورة بن�س���بة 4ر4% فى عام 2022. بينما 

يتوقع اأن ت�سهد اململكة املتحدة، زيادة بن�سبة 2ر16% فى عمليات احلفر.

أوروبا الشرقية
�ست�س���هد املنطق���ة مبا فى ذلك دول الحتاد ال�س���وفيتى ال�س���ابق زيادة فى احلفر 

بن�سبة 9ر15% فى عام 2022.
رو�س���يا، ل ي���زال الركي���ز عل���ى التو�س���ع ف���ى البني���ة التحتي���ة لت�س���دير الغ���از 
الطبيعى، مبا فى ذلك خط اأنابيب نورد �سرمي 2 والأ�سول الأخرى، ومن املتوقع اأن 

يزداد ن�ساط احلفر فى رو�سيا نحو 2ر16% فى عام 2022.
اأما خارج رو�س���يا ففى دول الحتاد ال�سوفيتى ال�سابق )كازاخ�ستان-اأذربيجان(، 
اأدى ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية اإلى حتفيز الهتمام املتجدد بربامج احلفر، 

مع زيادة حفر الآبار اجلديدة بن�سبة 2ر13% هذا العام.

أفريقيا
بعد انخفا�ض معتدل بن�سبة 5ر6% فى عمليات احلفر خالل 2021، من املتوقع 
اأن ت�رشع الدول الأفريقية من عملياتها فى عام 2022. حيث �ست�سهد القارة 
املزيد من ن�ساط احلفر البحرى فى جميع اأنحاء منطقة غرب اأفريقيا لرتفع 

معدلت احلفر بن�سبة 3ر16% هذا العام.
�ستوا�س���ل م����رش جهوده���ا ال�ستك�س���افية قبالة �س���واحل البح���ر الأبي�ض 
املتو�س���ط   مع �رشكتى �س���يفرون واإك�س���ون موبيل ، ول ت���زال عمليات البحث 
وال�ستك�س���اف الربي���ة جاري���ة بع���د الكت�س���افات املحقق���ة ف���ى ال�س���حراء 
الغربي���ة. وفى الآون���ة الأخرية، قامت �رشكة اآبات�س���ى الأمريكية بتوقيع عقود 
واتفاقيات م�س���اركة فى الإنتاج حيث �ستقوم بزيادة ا�ستثماراتها فى م�رش، 
وفى �س���وء ذلك من املتوقع اأن ترتفع معدلت ن�ساط احلفر امل�رصية نحو 3ر%9 

هذا العام.
تواجه ليبيا طريقاً طويالً للعودة اإلى دورها كم�س���اهم رئي�س���ى فى اإنتاج اأوبك، 

ل���ذا فم���ن املتوقع اأن ترتفع ن�س���بة الآبار املحفورة ب� 9ر5%خ���الل عام 2022 بينما 
يتوقع اأن يزداد ن�ساط احلفر فى نيجرييا بن�سبة 4ر%15 .

وت�س���عى اأجنول اإلى زيادة خمزون احلقول اجلدي���دة املتاحة للتنمية. حيث وقعت 
ال�رصكة التابعة ل�رصكة �س���يفرون الأمريكية فى اأجنول عقد متديد ملدة 20 عاماً 
ملوا�س���لة ن�س���اط البحث وال�ستك�س���اف. وعليه فمن املتوقع اأن يرتفع ن�ساط 

احلفر فى اأجنول بن�سبة 2ر%16.

الشرق األوسط
م���ن بني مناطق العامل، ياأتى ال�رشق الأو�س���ط فى مرحلة متقدمة من حيث 
ارتفاع معدل ن�ساط احلفر فى 2021، ومن املقرر اأن ي�ستمر هذا الجتاه خالل 
ع���ام 2022 خا�س���ة مع توقعات اأوب���ك بارتفاع الطلب العامل���ى على البرول 
بق���وة حتى ع���ام 2023، فمن املتوقع اأن تزيد اأن�س���طة احلفر بن�س���بة 2ر%15 

هذا العام.
وفى ال�س���عودية قامت اململكة مبنح اأرامكو عق���ودًا بقيمة 10 مليارات دولر لتطوير 
منطق���ة اجلافورة بهدف تنمية حقول الغ���از غري التقليدى وذلك لتلبية الحتياجات 
املحلية ، لذا يتوقع اأن يقفز ن�س���اط احلفر فى اململكة العربية ال�س���عودية بن�س���بة 

3ر15% هذا العام.
هذا ويوا�س���ل العراق البحث عن م�س���رى حل�س���ة ExxonMobil فى حقل برول 
غ���رب القرنة، به���دف زيادة النتاج. حيث من املقرر اأن تزيد اأعمال احلفر بن�س���بة 

13% خالل عام 2022.
وف���ى الإم���ارات توا�س���ل �رشك���ة ب���رول اأبوظب���ى الوطني���ة )اأدن���وك( اململوك���ة 
للحكوم���ة �س���عيها لزي���ادة اإنت���اج الغاز غ���ري التقلي���دى، مع التوج���ه لبحث 
م�رشوع���ات جدي���دة للوق���ود البدي���ل. وفى فرباي���ر املا�س���ى، اأعلن���ت اأدنوك عن 
اكت�س���اف م���وارد الغاز الطبيع���ى قبالة �س���واحل اأبوظبى مما يوؤي���د التوقعات 
بزي���ادة اأعم���ال احلفر ف���ى اأبوظب���ى بن�س���بة 5ر20%، وه���ى زيادة كب���رية مقارنة 

مبثيلتها املتوا�سعة فى عام 2021.
وتع���د ُعمان اأكرب منتج للبرول فى ال�رشق الأو�س���ط، خارج اأوبك، ومن املتوقع اأن 

حتافظ على وترية حفر �رصيعة ليزداد الن�ساط بن�سبة 8ر5% هذا العام.

الشرق األقصى
عادة ما حتدد برامج احلفر فى ال�س���ن وترية الن�ساط فى   ال�رصق الأق�سى ب�سكل 
عام، ووفقاً لربنامج حفر حافل ، �ست�س���اعد ال�سني فى قيادة املنطقة اإلى زيادة 

بن�سبة 4ر12% لعام 2022.
الت���زام ال�س���ني بخف�ض ح�س���ة الوقود الأحفورى لت�س���ل اإلى 20% م���ن اإجمالى 
مزي���ج الطاق���ة بحلول عام 2060، بالإ�س���افة اإلى و�س���ع القت�س���اد بعد كورونا، 
�ست�س���تمر ال�سني فى ريادتها حلفر اآبار البرول والغاز مع زيادة ن�ساطها بن�سبة 

3ر12% خالل عام 2022.
هذا وت�س���تعد اأندوني�س���يا من خالل �رشكة برتامينا لدعم خطة عمل �سخمة، 
حلفر 400 اإلى 500 بئر جديدة هذا العام. حيث �س���ريتفع الن�س���اط بحوالى %14 

على ال�سعيد املحلى، ونحو 10 % على م�ستوى العامل. 

جنوب المحيط الهادئ
ي�س���مل ن�س���اط احلفر فى ه���ذه املنطقة دولتن، هم���ا )اأ�س���راليا( حيث يتوقع 
زيادة اأعمال احلفر بن�س���بة 2ر9% هذا العام و)بابوا غينيا اجلديدة(، حيث ترتكز 
اأعمال البحث وال�ستك�س���اف على الغاز ب�س���كل متزايد، ل���ذا فمن املتوقع اأن 
تزداد اأعمال احلفر فى املنطقة بن�س���بة متوا�س���عة ن�سبياً ت�سل اإلى 1ر8 % ، اأى 

حوالى 280 بئراً.

Source: World Oil Magazine, Feb., 2022.  : مل�شدر�
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تمويل خط أنابيب

 لنقل الغاز  إلى المغرب

 واألسواق األوروبية

ت�ضع���ى كل من �حلكوم���ة �لنيجريية و�ملغربية �إلى �حل�ضول على �لتمويل �لالزم مل�رشوع خط �أنابيب �ضخم لنقل 
�لغاز �لنيجريى �إلى �ضمال �إفريقيا و�أوروبا حيث متتلك نيجرييا ، �حتياطيات �ضخمة من �لغاز، وهى من �أكرب �لدول 

�أفريقياً وحتتل �ملركز �ل�ضابع كاأكرب �حتياطيات على م�ضتوى �لعامل.
و�ضيك���ون خ���ط �لأنابي���ب �مت���د�د�ً للخط �ل���ذى ينقل �لغاز من جن���وب نيجرييا �إل���ى بنني وغانا وتوج���و منذ 2010 

ونيجرييا ب�ضدد تاأمني �لتمويل لهذ� �مل�رشوع.
جت���در �لإ�ض���ارة �إلى �أنه منذ بدء �لأزمة �لرو�ضية -�لأوكر�نية، خ�ضعت �حتياطيات �لغاز فى �إفريقيا لتدقيق وحر�ص 
متز�ي���د، حي���ث يبحث �لحتاد �لأوروبى، على وجه �خل�ضو�ص، ع���ن م�ضادر �أخرى خمتلفة لإمد�د�ته من �لغاز. ومنذ 4 
�ضنو�ت، �تفق   كل من �لعاهل �ملغربى و�لرئي�ص �لنيجريى على تنفيذ م�رشوع �ضخم لنقل �لغاز من نيجرييا على 
ط���ول �ضاح���ل �ملحيط �لأطل�ضى ، على م�ضافة تزيد عن 3 �آلف ك���م ، وذلك بعد توقيع �تفاقية تخدم هذ� �لغر�ص 

فى عام 2016.
جدير بالذكر �أنه لطاملا كان هناك �هتمام بنقل �لغاز �لنيجريى �إلى �ضمال �إفريقيا، حيث قادت �جلز�ئر �ملناق�ضات 
ع���ام 2002 مل����رشوع خ���ط �أنابيب مماثل عرب منطق���ة �ل�ضاحل ، وحالياً �ض���ارع �ملغرب لتاأم���ني �حتياجاته من �لغاز 
�لطبيعى ويدر�ص �لعرو�ص �ملنا�ضبة لإختيار مورد للغاز �لطبيعى من خالل توقيع عقود متو�ضطة وطويلة �لأجل.

www.africannews.com -3rd May , 2022 :مل�ضدر�

اإعداد : نيفني �سامى

وقع���ت �رشكة قط���ر للطاقة �أربعة عق���ود تاأجري طويل���ة �لأجل لناقالت 
الغ���از الطبيعى امل�سال م���ع �رشكة تابعة ل�رشك���ة ميت�سوى للخطوط 
�لبحري���ة، وذل���ك لتاأجري وت�ضغي���ل �أربع ناق���الت ت�ضكل �لدفع���ة �لأولى 
م���ن �لعق���ود �ضم���ن برنام���ج �ل�رشك���ة �لقطري���ة �ل�ضخم لبن���اء �ضفن 
�لغ���از �مل�ض���ال. وذل���ك تز�من���اً م���ع توقيعها �أربع���ة عقود �أخ���رى بني كل 
م���ن جمموع���ة »هودونغ-جونغو�« لبن���اء �ل�ضفن �ملح���دودة، و�ململوكة 
بالكامل ملوؤ�ض�ض���ة �ل�ضني �حلكومية لبناء �ل�ضفن �ملحدودة، و�ل�رشكة 
التابعة ملجموعة ميت�سوى للخطوط البحرية، بهدف بناء اأربع ناقالت 

نيــجيريـا...  
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جدي���دة خلدم���ة م�رشوعات �لغ���از �مل�ض���ال �لتو�ضعية ل�«قط���ر للطاقة« 
و�حتياجات �أ�ضطولها �مل�ضتقبلية.

ووفق���اً لل�رشكة، متث���ل هذه �لعقود بد�ي���ة �ملرحلة �لتالي���ة من �لربنامج 
�لتاريخ���ى لتلبي���ة �ملتطلب���ات �مل�ضتقبلي���ة لأ�ضط���ول قط���ر للطاق���ة 
�ملرتبط���ة مب�رشوعات تو�ضع���ة حقل �ل�ضمال، حيث �ضيت���م �لإعالن عن 
�ملزي���د من ه���ذه �لعقود قريب���اً ، وذلك ف���ى �إطار �ضعى �ل�رشك���ة ل�ضمان 

�إمد�د�ت موثوق بها من �لطاقة �لنظيفة �لإ�ضافية للعامل.
وميث���ل توقي���ع عق���ود مالك���ى �ضف���ن �لغ���از �مل�ض���ال، نتيج���ة ناجح���ة 
للمناق�ض���ة �لت���ى �أ�ضدرته���ا �رشكة »قط���ر للطاقة« فى مار����ص 2021، 
به���دف ��ضتئج���ار ناق���الت �لغ���از �مل�ض���ال ، �أم���ام جمموع���ة كب���رية م���ن 

�ل�رشكات �لعاملة فى هذ� �ملجال لتلبية �حتياجاتها �مل�ضتقبلية. 
كم���ا �ضب���ق ووقع���ت »قط���ر للطاقة« عق���د�ً م���ع جمموع���ة »هودونغ-
جونغ���و�« �ل�ضيني���ة، ف���ى �إبري���ل 2020 حلج���ز م�ضاح���ة لبناء ع���دد�ً من 
ناق���الت �لغ���از �مل�ضال ف���ى �ل�ضني لتكون ج���زء�ً من متطلب���ات �أ�ضطول 
�لناق���الت �لتاب���ع لها،  م�ضتقبلي���اً ، وذلك لدعم م�رشوع���ات �إنتاج �لغاز 

�مل�ضال. 

توقـيع 8 عــقود طـويلة األجــل 

الستئـجار سفـن الغـاز المـسال



الدنمــارك...  

ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعى لتلبية 

احتياجات أوروبا من الطاقة مع التزامها 

بالتحول للطاقة الخضراء

 �أعلن���ت �لدمن���ارك، ع���ن قيامه���ا بزي���ادة �إنتاجها م���ن �لغاز ف���ى منطقة بحر 
�ل�ضم���ال، حي���ث جت���رى حمادث���ات م���ع �ل����رشكات �لعامل���ة ف���ى �ملنطقة مع 
تعهدها بت�رشيع �لعملي���ات �لإد�رية لل�ضماح مبزيد من �لإنتاج، بهدف تلبية 
�حتياج���ات �لطاق���ة �لأوروبية. مع تعهدها �لكام���ل با�ضتمر�رها فى �للتز�م 
بهدفها �ملتمثل فى �إنهاء �إعتمادها على �لوقود �لأحفورى من �لبرتول و�لغاز 

فى عام 2050.

وحتت���ل �لدمنارك �ملرك���ز �لثامن كاأكرب منتج للغاز بني دول �لحتاد �لأوروبى على 
�لرغ���م م���ن قيامه���ا بخف�ص �لإنت���اج ب�ضبب ��ضتكم���ال �أعم���ال تنمية �أكرب 
حقوله���ا فى بحر �ل�ضم���ال ، »تاي���ر�«. �إل �نها تخطط �إلى زي���ادة �لإنتاج مرة 
�أخرى بهدف حتقيق �لإكتفاء �لذ�تى من �لغاز �لطبيعى. بالإ�ضافة �إلى �ضعى 
�حلكومة مل�ضاعدة بقية �لدول �لأوروبية على تلبية �حتياجاتها من �لغاز فى 

�ضوء ��ضتمر�ر �لأزمة �لرو�ضية �لأوكر�نية.
وم���ن ناحية �أخ���رى، تخط���ط �حلكوم���ة �لدمناركي���ة مل�ضاعف���ة �إنتاجها من 
�لطاقة �ل�ضم�ضية وطاقة �لرياح �أربع مر�ت بحلول عام 2030 لدعم �لتوجه 
�لأوروب���ى فى �لتحول �لأخ����رش. وفى هذ� �لإطار تن���وى �حلكومة تقدمي �إعانات 
مل�ضاع���دة �لأ����رش عل���ى ��ضتبد�ل �أنظم���ة �لتدفئ���ة، باأخرى �ضديق���ة للبيئة، 

بحيث يتم ��ضتخد�م �لغاز �لأخ�رش بعد عام 2030.
ووفقاً لتقدي���ر�ت وكالة �لطاقة �لدمناركية فقد تر�جع �إنتاج �لغاز �لطبيعى 
ليبل���غ حو�ل���ى 14 �أل���ف برميل مكاف���ىء زيت يومي���اً فى ع���ام 2021، ب�ضبب 
�لتاأخ���ري�ت �ملتعلقة ب� جائح���ة كورونا لأعمال �لتنمية ف���ى حقل تاير�. كما 

توقعت �لوكالة �أن ي�ضهد �لإنتاج �رتفاعاً بن�ضبة 247% بحلول عام 2025.
جت���در �لإ�ضارة �إلى �ضعى عدة دول من بينها �أملاني���ا ولتفيا و�إ�ضتونيا و�ليونان 
و�إيطالي���ا �إلى �إقام���ة حمطات جديدة ل���و�رد�ت �لغاز �مل�ضال، بدي���اًل عن �لغاز 
�لرو�ض���ى ، وق���د �لتقى بع����ص ه���وؤلء �مل�ضرتي���ن �لأوروبيني �ملحتمل���ني موؤخرً� 
بال����رشكات �ملنتج���ة للغ���از �مل�ض���ال �لأمريكي���ة ف���ى و��ضنط���ن وهيو�ض���ن 

وتك�ضا�ص.
www.bloomberg.com- 19th April,2022 :مل�ضدر�

تخطط �أجنول لزيادة طاقة تكرير �لبرتول و�لغاز فى �لبالد لتلبية �لطلب 
�ملحل���ى عل���ى �لطاقة م���ع خف�ص �ل���و�رد�ت وتعظي���م ��ضتغ���الل مو�رد 
�لطاقة لكل من �لأ�ضو�ق �لإقليمية و�لعاملية من خالل تو�ضعة م�ضفاة 

�لتكرير �لوحيدة لديها و�ل�ضعى لإن�ضاء ثالثة �آخرين.
وجت���در �لإ�ض���ارة �إل���ى �أن �إقام���ة م�ضافى تكري���ر جديدة وحتدي���ث �حلالية 
�ضيمكن �أجنول م���ن �حلفاظ على �إمد�د�ت �لطاقة مع خف�ص �لتكاليف 
�لت���ى تتكبدها من و�رد�ت �لطاقة. وقد �أدى �لفتقار �إلى �لبنية �لتحتية 
�إل���ى �إنف���اق �أجنول �أك���ر من 7ر1 ملي���ار دولر عل���ى و�رد�ت �لب���رتول �ضنوياً 
لتلبية �حتياجات �لطاقة �ملحلية على �لرغم من �إمتالكها حو�لى 2ر8 
ملي���ار برمي���ل من �لحتياطيات �ملوؤكدة من �لزي���ت �خلام، وما يقدر بنحو 

5ر13 تريليون قدم مكعب من �حتياطيات �لغاز �لطبيعى.
ه���ذ� ومتتل���ك �أجنول حالياً معمل تكرير و�حد، وه���و م�ضفاة لو�ند�، �لذى 
تدي���ره �رشك���ة، ڤين���ا برتوليو����ص دى �أنغول، م���ع �رشكة �لب���رتول �لوطنية 
�ضوناجن���ول ، ويقوم مبعاجلة ما ي�ض���ل �إلى 65 �ألف برميل من �لزيت �خلام 
يومي���اً. وحالي���اً جارى تنفيذ م����رشوع بقيمة 235 ملي���ون دولر لتو�ضعة 

م�ضفاة لو�ند� لت�ضل طاقتها �إلى 72 �ألف برميل يومياً.
 جت���در �لإ�ضارة �أي�ضا �إلى قي���ام �رشكة MIREMPET ، بتطوير ت�ضهيالت 
جديدة ت�ضمل م�ضنعاً بقيمة 920 مليون دولر فى كابيند� لزيادة طاقة 
�لتكري���ر بحو�لى 60 �ألف برميل يومياً فى �أجن���ول،  بالإ�ضافة �إلى معمل 
تكري���ر تبلغ طاقته �لإنتاجية 100 �ألف برمي���ل يومياً فى مدينة �ضويو . 

كم���ا يجرى تنمية معمل تكرير تبل���غ طاقته �لإنتاجية 200 �ألف برميل 
يومي���اً فى مقاطعة لوبيت���و �إلى جانب م�رشوعات جدي���دة مثل م�رشوع 
�لإنت���اج �ملبك���ر ل�رشكة �إين���ى Ndungu ووح���دة CLOV �لعائمة لالإنتاج 

. TotalEnergies و�لتخزين و�لتفريغ �لتابعة ل�رشكة
ل�ض����ك �أن م�رشوع����ات تو�ضع����ة �لطاق����ة �لإنتاجي����ة و�لتكري����ر ف����ى 
�أجنول �ضيمكنها من حتقي����ق �أق�ضى ��ضتفادة �قت�ضادية من مو�رد 

�لطاقة لديها. 
www.energycapitalpower.com- 20 April,2022 :مل�ضدر�

زيادة طاقتـها التكـريريـة من البتـرول والغـاز أنــجوال...
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�ق���د ا�س���تطاعت م�رش�عات الطاقة املتج���ددة التى تدعمها اأب���ل ��رشكا�ؤها احلد 
م���ن حوال���ى 9ر13 مليون طن م���رى من انبعاث���ات الكربون فى ع���ام 2021، اأما عن 
امل�رش�عات القائمة حالياً فاإنها �ستدعم خف�ض االنبعاثات بن�سبة تعادل تقريباً 

اإزالة 3 ماليني �سيارة ملدة عام مبا ت�سخه من انبعاثات كربونية �سارة. 
�ت�سع���ى اأب���ل ب�سورة م�ستم���رة لدع���م ��رشعة التح���ول لطاقة نظيف���ة. �تلتزم 
بالعمل على �رشعة الو�سول لهدفها بحلول عام 2030 لت�سبح حمايدة للكربون 

فى كل مراحل ال�سناعة، ال�ستكمال رحلتها التى بداأتها منذ عام 2020.
�ف���ى ت�رشي���ح �سادر عن قط���اع البيئ���ة بال�رشكة اأ�س���ار اإلى اأن الطاق���ة النظيفة 
جي���دة بالن�سب���ة لقط���اع االأعم���ال �بالن�سب���ة للكوك���ب ب�س���كل ع���ام، �اأنه���م 
�سيقوم���ون مب�ساركة جتاربه���م فى مراحل حتوله���م للطاقات املتج���ددة من اأجل 
الو�س���ول مل�ستقب���ل اأخ����رش.   ه���ذا �ت�ستثمر اأبل ب�س���كل مبا�رش ف���ى م�رش�عات 
الطاق���ة املتجددة حول العامل، مبا فى ذلك ما يقرب من 500 ميجا�ات من الطاقة 
ال�سم�سي���ة �م�رش�ع���ات متج���ددة اأخرى ف���ى ال�س���ني �اليابان لتغطي���ة جزء من 

انبعاثات عمليات اال�ستك�ساف.

اإعداد : �سها ال�سنباطى

  www.apple.com, news room 14-4-2022  :امل�سدر

اإل���ى اأ�ر�با. �فى هذا االإطار، اأك���دت �زارة االنتقال الطاقى �التنمية امل�ستدامة فى 
املغ���رب، اأن اإر�ساء بني���ة حتتية غازية من �ساأنه اأن يجع���ل اململكة رائدة فى جمال 
الهيدر�ج���ني . ه���ذا �ي�سار اإل���ى اأن املنطقة العربية متتلك بني���ة حتتية قوية ميكن 
��ستغالله���ا لت�سدير �لهيدروجني عرب خطوط �لغاز �إلى �أوروبا م�ستقبالً، بتكلفة 
اأقل من بناء �سبكات ت�سدير جديدة، حال حتول االأ�سواق االأ�ر�بية اإلى الهيدر�جني 

�تقليل االعتماد على الوقود االأحفورى.
كان���ت �لوكالة �لدولية للطاق���ة �ملتجددة » �آيرينا« قد توقع���ت �أن ت�سبح �لرباط 
رائدةً عاملي���اً فى ت�سدير الهيدر�جني االأخ�رش، اإلى جانب ناميبيا �ت�سيلى ، ��سط 
توقع���ات اأن يغط���ى الهيدر�ج���ني م���ا ي�س���ل اإل���ى 12% م���ن ا�ستخدام���ات الطاقة 

العاملية بحلول عام 2050.

أعلنت ش��ركة أبل األمريكية ع��ن قيامها ومورديها بمضاعفة اس��تخدامهم 

واعتمادهم على مصادر الطاقة املتجددة واملنتجات النظيفة بأكثر من الضعف 

عن العام املاضى بهدف مكافحة ظاهرة تغري املناخ واالحتباس الحرارى.

�ف���ى اأ�ر�با دعمت اأب���ل بالفعل م�رش�ع���ني للطاقة املتجددة بالدمن���ارك، اأحدهما 
للطاقة �ل�سم�سية و�آخر لطاقة �لرياح، وكالهما يدعم مركز بيانات �أبل بالدولة.
�ف���ى الوالي���ات املتح���دة ت�ستثمر اأب���ل فى م����رش�ع للطاقة ال�سم�سي���ة فى �الية 
تك�سا����ض عل���ى م�ساح���ة 2300 ف���دان لتولد 300 ميج���ا�ات من الكهرب���اء مبجرد 
اكتم���ال البناء ف���ى اأ�اخر هذا العام. �توفر م�رش�عاته���ا احلالية فى جمال الطاقة 
ال�سم�سي���ة ف���ى كولومبي���ا �الفلبني �جن���وب اإفريقي���ا الكهرباء ب�س���ورة مي�رشة 

�موثوقة بالن�سبة للمجتمعات التى تواجه حتديات كبرية فى جمال الطاقة. 
كم���ا تو��س���ل �ل�رشكة �لتو�س���ع فى �لربنام���ج لي�سمل �أج���ز�ء �أخرى م���ن �لعامل. 
�توف���ر هذه امل�رش�ع���ات فر�ض عمل حتقق �ف���ورات هائلة، ميكن اإع���ادة ا�ستثمارها 
فى املجتمعات املحلية. �تهتم اأب���ل باال�سراطات البيئية اخلا�سة لكل م�رش�ع، 
�ت�ستخ���دم املجتمع���ات فائ����ض الطاق���ة لدع���م النم���و االقت�س���ادى �التعلي���م 

�ال�سحة �املبادرات االجتماعية االأخرى.

يس��عى املغرب إىل تطوي��ر البني��ة التحتي��ة لخط��وط الغاز، وإنش��اء ش��بكة 

وطني��ة متكامل��ة، تمّكن����ه ف����ى املس��تقبل من تصدي��ر الهيدروجي�ن ع�����ر 

خط����وط الغاز إىل أوروبا.
توقع���ت �لعديد م���ن �لدر��سات ومر�ك���ز �لأبح���اث �أن حتتل �لرب���اط مكانة متميزة 
فى اأ�س���واق الهيدر�جني خ���الل ال�سنوات املقبل���ة، ال �سيما اأنها متتل���ك اإمكانات 
امل�سدر:  www.attaqa.net, 19-4-2022   كب���رة فى �لطاق���ة �ملتجددة، متكنها م���ن ت�سدير �لهيدروجني ع���رب خطوط �لغاز 
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التعريف
الكاولني اأحد اأهم اأنواع الطفالت ، يتكون اأ�سا�ساً من معدن الكاولينيت 
ويتميز بلونه الأبي�ض ويتغري ح�س���ب نوع ال�سوائب املوجودة فى تكوينه، 
وه���و �سخر طينى دقيق احلبيبات يحتوى ب�سكل اأ�سا�سى على جمموعة 
م���ن املع���ادن الطيني���ة ت�سمى جمموع���ة الكاول���ني وين�ساأ ف���ى مو�سعه 
الأ�سلى نتيجة لتحلل املعادن احلاوية لالألومنيا مثل معادن الفل�سبارات 

وامليكا فى �سخور اجلرانيت.

التركيب الكيميائى
تعترب جمموعة الكاولني من املعادن اخلاملة الغري فعالةكيميائياً بالإ�سافة 
اإل���ى اأن له���ا قوة ف���ى التغطية والإخفاء عن���د ا�ستخدامها كم���ا فى اأعمال 
ال�سباغة والطالء اأو كمادة ح�سو، وهى ذات بريق ترابى ونظام بللورى رباعى.

الخصائص الطبيعية
يعد الكاولني حالياً من اأهم اخلامات املطلوبة فى التطبيقات ال�سناعية 
نظ���راً لدرجة ان�سهاره العالية و�سهولة ت�سكيله و�سعف قابليته لنقل 

احلرارة والكهرباء بالإ�سافة اإلى رخ�ض ثمنه مقارنة باخلامات الأخرى.

تواجده فى الطبيعة
يتواج���د الكاولني على عدة اأ�سكال اأهمها على هيئة عد�سات م�سطحة اأو 
طبقات ر�سوبية متتابعة يعود عمر معظمها اإلى الع�رص الكاريتارى، كذلك 
يتواج���د على هيئ���ة روا�سب منتظم���ة فى ال�سخ���ور النارية الت���ى تعر�ست 
لعوام���ل التعرية وغالباً ما تتواجد قريباً من ال�سطح ويتكون هذا النوع من 
اأ�س���كال غري منتظمة حتتوى على كتل من �سخور املن�ساأ.  كما توجد بع�ض 

الأنواع الأخرى التى تتكون من تعر�ض ال�سخور للتحول باملياه احلارة.

االستخدامات
• ي�ستخ����دم الكاولني فى �سناعة الورق ، حيث اأن جميع الورق امل�ستخدم 
ف����ى الوق����ت احلا�رص من �س����ور ملونة وجمالت حتت����وى على حوال����ى 30% من 
وزنه����ا كاولني نظ����راً لأنه ي�سف����ى على ال����ورق النعومة وامللم�����ض الزجاجى 
والربيق والالنفاذي����ة وال�سالحية للطباعة، هذا بالإ�سافة اإلى اأن ا�ستخدام 
الكاول����ني اأق����ل تكلفة من ا�ستخدام ل����ب الأ�سجار فى �سناع����ة الورق اأو اأى 

مادة اأخرى.
• كم���ا ي�ستخدم فى �سناعة البال�ستيك حيث ي�سفى على امل�سنوعات 
البال�ستيكية مل�سات جذابة ويعطيها مقاومة �سد املواد الكيميائية مع 

ثبوت ال�سكل وعدم التو�سيل للتيار الكهربائى.
• يدخ���ل الكاول���ني ف���ى �سناع���ة ال�سريامي���ك واخل���زف وال�سين���ى نظ���راً 
لتواف���ر املوا�سفات الفني���ة املطلوبة فى هذه ال�سناع���ات. بالإ�سافة اإلى 
ا�شتخدامه فى �شناعة املطاط حيث يقوم الكاولني بتح�شني قوة ال�شد 
ومقاومة الت���اآكل وزيادة ال�شالبة للمطاط ويعم���ل فى نف�س الوقت على 
تقلي���ل تكلفة �شناعة املط���اط لرخ�س ثمنه، كما ي�شتخدم فى �شناعة 
م���واد الطالء والدهان���ات نظراً خلمول���ه كيميائياً ولقدرته���ا على تغطية 

امل�سامات واإعطاء �سفة التدفق ملواد الطالء .

أهم مناطق االستخراج فى مصر 
يتواج���د خ���ام الكاول���ني ف���ى م�رص اإم���ا على هيئ���ة طبق���ات متواجدة مع 
طبق���ات �سميكة م���ن احلجر الرملى كم���ا هو احلال فى مواق���ع كثرية فى 
منطق���ة اأبوزنيم���ة بجن���وب �سين���اء ومنطقة كالب�س���ة باأ�س���وان اأو على 
هيئ���ة مادة ل�سقة بني حبيبات الرم���ال وي�سمى فى هذه احلالة )الكاولني 
الرمل���ى( كما هواحلال فى رم���ال منطقة ه�سبة اجلنة ب�سانت كاترين فى 

جنوب �سيناء.

حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعديد من املعادن التى تنتش��ر فى 

صحرائها الواسعة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب استغالله 

االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى. 

ونظ��رًا لالهتم��ام الذى توليه الدولة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة الحديثة ، يس��ر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباعًا 

على أهم املعادن ذات القيمة االقتصادية املرتفعة التى تزخر بها ارض مصر.

الكاولين

اإعداد : �سوزان عادل

Kaolin
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ه��ل تعلم أن كل انس��ان يعيش عل��ى كوكب األرض له تأثريات س��لبية 

وإيجابية على البيئة املحيطة به؟ وأن هذا التأثري يمكن قياس��ه باألرقام 

ضم��ن مفهوم البصم��ة البيئية؟ هذه التأثريات الس��لبية دفعت عدة دول 

لدق ناقوس الخطر بس��بب ما لحق بالنظم البيئية من أضرار وتلى ذلك 

تحركات ومبادرات عاملية كبرية خالل الس��نوات األخرية تهدف للحفاظ 

على البيئة ، ولكن ما هى البصمة البيئية؟ وكيف يمكن قياسها؟ هذا ما 

سنعرفه فى السطور التالية ...

تعريف البصمة البيئية
ه���ى معي���ار القيا����س الوحيد الذى يح�س���ب كمي���ات امل���وارد الطبيعية التى 
ميتلكه���ا الإن�س���ان ومدى ا�س���تهالكه لها وت�س���تخدمه احلكوم���ات واجلهات 
�خلا�ش���ة و�مل�ؤ�ش�شات �القت�شادية و�لتعليمية لفهم مدى �حتياج �أى ن�شاط 
ف���ردى �أو جماع���ى للإمكانات �لبي�ل�جية �ملتاحة عل���ى ك�كب �الأر�ض ، حيث 
ت�شاع���د عملي���ة ح�ش���اب �لب�شم���ة �ل���دول على حت�ش���ن �ملعي�ش���ة وع��مل 
�ال�شتد�م���ة بها وت�شاعد �لقادة على حتقيق �أق�شى ��شتفادة من ��شتثمار�ت 
�مل�رشوع���ات ، كم���ا ت�شاهم ف���ى ��شتيعاب �الأف���ر�د ملدى تاأثريه���م على �لبيئة 
�ملحيطة بهم ، وهى �أحد �أكرث �ملقايي�ض �لكمية ��شتخد�ماً لت�شليط �ل�ش�ء 

على �ملمار�شات �ل�شارة غري �مل�شتد�مة وعدم �مل�شاو�ة فى ��شتهلك �مل��رد.

ماذا تقيس البصمة البيئية؟
تق����م �لب�شم���ة �لبيئية بتقدي���ر ما تقدم���ه �لطبيعة من م�����رد وم�شت�يات 
�لطل���ب على هذه �مل�����رد، حي���ث تقي�ض م�شاح���ة �الأر��شى �لربي���ة و�لبحرية 
�ملجتمع���ات  حتتاجه���ا  متج���ددة  م�����رد  ت�ف���ر  و�لت���ى  بي�ل�جي���اً  �ملنتج���ة 
ال�شتهلكه���ا �أو المت�شا�ض �لنفايات �لتى تنتجها با�شتخد�م تكن�ل�جيات 
وممار�شات الإد�رة �مل��رد ، كما تقي�ض متطلبات �ملناطق �ملنتجة و�لتى تت�شمن 
�حلق����ل و�ملر�عى وم�شاح���ات �لغابات �ملنتجة للأخ�ش���اب و�مل�شاحات �ملائية 
�ملنتجة للرثوة �ل�شمكية ومناطق بناء �مل�شاكن و�لبنية �لتحتية و�مل�شاحات 
�خل����رش�ء �لت���ى تق����م بامت�شا����ض �نبعاث���ات �لكرب����ن �لناجت ع���ن ��شتهلك 
�لطاقة.وتظه���ر �لب�شم���ة �لبيئية ما �إذ� كانت �لدول���ة تعي�ض �شمن �ل�شعة 
�لبي�ل�جي���ة �خلا�ش���ة به���ا �أو تعد من �ل���دول »�مل�شتدينة بيئي���اً« ، �أى جتتذب 

م�����رد بيئية من مناطق �أخرى ح�ل �لعامل ، ويق����م �لباحث�ن بدمج حتليلت 
�لب�شم���ات لقيا����ض م�شت�ى تط����ر �لعن�رش �لب�رشى لتقيي���م معدالت ت�جه 
�ل���دول نح���� �لتنمية �مل�شتد�مة ، كما ي�شتخدمه���ا �لن�شطاء وخرب�ء �لبيئة 
لرف���ع �ل�ع���ى باملمار�ش���ات �ال�شتهلكية �لت���ى ال تت��فق ومب���ادئ �ال�شتد�مة 

بهدف �لت�شجيع على تغيري �أمناط �حلياة.

طريقة قياس البصمة البيئية
يتم قيا����ض �لب�شمة �لبيئية با�شتخد�م وحدة �لقيا����ض »�لهكتار �لعاملى �أو 
Global Hectares« مبقايي�ض خمتلفة للأفر�د �أو �ملناطق �أو �لدول �أو �الإن�شانية 
ككل ، ولتنفي���ذ ذلك يتم �إجر�ء عملية ق�شمة لكمية �مل��د �مل�شتهلكة من 
قب���ل �أحد �الأ�شخا�ض )بالطن �شن�ي���اً( على �شافى �إنتاج م�شاحة حمددة من 
�ملناط���ق �لربية �أو �لبحرية )بالطن �شن�ياً لكل هكتار( بحيث �أن ناجت جمم�ع 
�لهكت���ار�ت �لعاملية �لتى يحتاجها �شخ�ض هى ف���ى حقيقة �الأمر �لب�شمة 
�لبيئي���ة ، و�لب�شم���ة �لبيئي���ة ملجم�عة من �لنا�ض مثل ، مدين���ة �أو دولة ، هى 

بب�شاطة �شافى جمم�ع �لب�شمات �لبيئية لكل �ملقيمن بها.

خلفية تاريخية
م�شطل���ح �لب�شمة �لبيئية �بتكره باحث�ن م���ن جامعة ك�ل�مبيا مع بد�ية 
ت�شعيني���ات �لقرن �ملا�شى، وفى عام 2014 ، ُقدرت �لب�شمة �لبيئية للب�رشية 
ككل مبا يقارب 7ر1 من ك�كب �الأر�ض ، مبعنى �أنه وفقاً حل�شاباتهم فاإن طلب 

�لب�رش على �لطبيعة يف�ق ما جتدده �الأنظمة �لطبيعية للك�كب.

البصمة الكربونية
ه� �أح���د �ملفاهيم �ملنبثقة من �لب�شمة �لبيئية ويعرف باأنه كمية �نبعاثات 
ثان���ى �أك�شيد �لكرب�ن �مل�شاحبة الأن�شطة ف���رد �أو كيان وتت�شمن �النبعاثات 
�ملبا�رشة �لتى تنتج عن حرق �ل�ق�د �الأحف�رى فى عمليات �ل�شناعة و�لتدفئة 

و�لنقل وغريها، كما يت�شمن �أي�شاً �نبعاثات غاز�ت �الحتبا�ض �حلر�رى.

انتقادات البصمة البيئية
رغم �نت�شار ��شتخد�م ح�شابات �لب�شمة �لبيئية ، �إال �أنها ت��جه �لكثري من 
�النتقاد�ت ، ومنها �أنه���ا ت�شتخدم م�ؤ�رش جممع و�حد فقط لكافة �لتاأثري�ت 
�لبيئية مما ي�شتدعى تب�شيط هذ� �مل�ؤ�رش لل��قع �الأكرث تعقيد�ً ، وعلى �شبيل 
�ملث���ال بن���اء �لتكهنات على �عتب���ار �أن �لتكن�ل�جي���ات مت�شابهة فى جميع 
�أرجاء �لعامل وكافة �الأزمنة ، كما جادل �لنقاد �أن منهجية �لب�شمة �لبيئية 
تكافئ و�شائل �الإنتاج �ملكثف �لتى تهدف لزيادة �لعائد لكل وحدة �أر�ض على 
�مل���دى �لق�شري و�لتى قد ت�شبح �أق���ل ��شتد�مة على �ملدى �لبعيد ومثال على 
ذلك ه� �الإ�رش�ع با�شتهلك �الأر��شى �ملنتجة ، كما �نتقدت �لب�شمة �لبيئية 
لرتكيزه���ا عل���ى �مل�شاحات �لتى تع����د بالنفع على �لب�رشية فق���ط و�إغفالها 

للم�شاحات �ملطل�بة للكائنات �حلية �الأخرى.
Britannica - Global Footprint Network – Science Direct :مل�شادر�

�إعـد�د : ر�مى �أبو�سمره
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تعزي���زاً لنجاحات �رشك���ة خدمات البرتول البحرية املمتدة ل�س���نوات طويلة، ودورها 
الوطن���ى فى تنفيذ امل�رشوع���ات القومية ، ك�رشكة متخ�س�سة فى املجال البحرى، 
متتل���ك الإمكان���ات واخلربات الفني���ة املتخ�س�سة ف���ى تنفيذ امل�رشوع���ات البرتولية 

البحرية واخلدمات البحرية كن�ساط اأ�سيل بالن�سبة لقطاع البرتول امل�رصى. 
فق���د ا�ستطاعت �رشكة خدم���ات البرتول البحرية منذ تاأ�سي�سه���ا تاأكيد مكانتها 
الرفيع���ة فى ال�س���وق املحلى والعاملى واإنهاء تنفي���ذ م�رشوعات عمالقة ، متخطية 
حتديات اإ�ستثنائية ، اإعتاد عليها هذا ال�رشح البحرى العمالق ، الذى ميتلك ق�س�ص 

جناح م�ستمرة على مدار اأكرث من ع�رشين عاماً . 
وبروؤي���ة خمتلفة لل�سيا�سات الت�سويقي���ة ، تتمكن �رشكة خدمات البرتول البحرية  
من احل�سول على اأكرب ن�سيب من الأعمال ، وذلك ياأتى فى اإطار دورها الإ�سرتاتيجى 
فى تنفيذ خط���ة قطاع البرتول امل�رشى لتعظيم الإنتاج والتو�سع فى جمال اأعمال  

البحث وال�ستك�ساف . 
وذل���ك ياأت���ى تتويج���اً لإ�سهاماتها الكبرية  ف���ى الطف���رة الإنتاجية لقط���اع البرتول ، 
م���ن خ���الل تنفيذها العديد م���ن امل�رشوعات احليوي���ة خالل الفرتة ال�سابق���ة ، واأهمها 
م�رشوعى تنمية حقول جنوب �رشق احلمد و�سمال عامر وتنمية حقل كامو�ص املرحلة 

الثالثة ل�رشكة �سمال �سيناء والعديد من امل�رشوعات الأخرى القومية العمالقة.
ونتاجاً للثقة الكبرية التى حتظى بها �رشكة خدمات البرتول البحرية بني عمالئها، 
فق���د مت اإ�سن���اد م�رشوع���ات جديدة لها خالل الرب���ع الأول من العام اجلدي���د واأهمها ، 
م����رشوع تركي���ب عدد 2 مط���ار جديد على من�س���ات �رشكة جابكو ، وم����رشوع اإنزال 
خط���ني بحريني جديدين وتركيب من�سة ال�سفا البحرية ، واأي�ساً ال�سعى امل�ستمر 
لتعظي���م ح�س���ة ال�رشكة الت�سويقي���ة ، وعقد املزيد من ال����رشاكات الإ�سرتاتيجية 
م���ع كربى ال�رشكات وذل���ك بهدف اإنتظ���ام التدفقات النقدية الالزم���ة ، واملحافظة 
عل���ى الت�سغي���ل الكام���ل لأ�سول ووح���دات ال�رشك���ة ، ومواردها الب�رشي���ة ، وتنفيذ 

ال�سرتاتيجيات والأهداف اخلا�سة بوزارة البرتول والرثوة املعدنية .
وحي���ث اأن وزارة الب���رتول والرثوة املعدنية ت�سته���دف التو�سع فى الأعم���ال البحرية، 
وال���ذى �سيتي���ح العدي���د م���ن الفر����ص الواع���دة ، وجمالت عم���ل جدي���دة لل�رشكة ،  
و�سيكون داعماً لقدرتها التناف�سية بني كربى الكيانات البرتولية املحلية والعاملية 
ف���كان تطوير وحتدي���ث اأ�سطول ال�رشكة البحرى وزيادة ق���درات و اأمكانيات ال�رشكة 
ودع���م الأ�س���ول ال�سرتاتيجي���ة ومع���دات ال�رشكة عل���ى راأ����ص اأولوي���ات واهتمامات  

املهند����ص اأ����رشف اإمام رئي�ص ال�رشك���ة ، وذلك مواكبًة للتحدي���ات ال�سخمة ل�سوق 
العم���ل ، وتعظيم���اً للقيم���ة امل�سافة والتنوع فى جم���ال الأعمال ، ه���ذا بالإ�سافة 
لتنفي���ذ خطة التح���ول الرقمى وو�سعه على راأ�ص قائم���ة اأولويات وخمططات اإدارة 
ال�رشك���ة من خالل حتديث وتطوي���ر اأ�سلوب العمل والتعاقد عل���ى اأحد اأهم واأحدث 
 System Applications الأنظ���م والتقنيات العاملية لإدارة وتخطيط موارد املن�س���اآت

  and Products (SAP )
ومم���ا ل يدع���و جمالً لل�س���ك اأن العمل وفق���اً ل�سرتاتيجيات علمي���ة واأهداف حمددة 
ق���د اأتى بنتائج غري م�سبوق���ة و اإيجابية فى تطوير ال�رشك���ة وارتفاع معدلت الأداء 
ودع���م الحرتافية والكفاءة ف���ى جميع اأعمال ال�رشكة احلالي���ة وامل�ستقبلية وحتت 
�سع���ار »ال�سالم���ة اأولً« … تلت���زم اإدارة ال�رشك���ة بتوفري بيئة عمل اآمن���ة للعاملني ، 
باتباع اأق�سى املعاي���ري العاملية ال�سحة وال�سالمة املهنية وحماية البيئة و القيام 
بحم���الت التوعي���ة الدورية والتدريب ف���ى جميع مواقع العم���ل والوحدات البحرية 

واملقرات الإدارية .

 خدمات البترول البحرية فى عام 2022
إستدامة النجاح وطموحات بال حدود
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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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