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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عرب تقنية الفيديو كونفرانس 
فى التاس��ع والعش��رين من  أغس��طس 2020 عددًا من املشروعات 
القومي��ة ف��ى محافظ��ة األس��كندرية تض��م مش��روعات خاص��ة 
البنزي��ن  إنت��اج  توس���عات  مش���روع  ف��ى  ممثل��ة  الب��رول  بقط����اع 
باألس��كندرية والت��ى تعد من اهم املش��روعات التى ت��م االنتهاء من 
تنفيذه��ا لتعظي��م إنت��اج البنزين ع��اىل األوكتني  ، وتوج��ه الرئيس 
بالشكر للج��هد املبذول ، مشريًا إىل أن النتائج التى تحققت لم تكن 
لتت�م على مدى عشرات السنوات ، موضحًا أن التحدى كبري ويجب 

التصدى له بشكل جاد . 



قال الدكتور م�صــــطفى مدبولى رئيــ�س الـــــــوزراء خالل كلمته فى بدايــة 
مرا�صــــم االفتتاح اأن هناك قطاعات فى الدولة موؤثرة ومهمة على احلياة 
اليومية للمواطن ومنها قطاع البرتول واملنتجات البــرتوليـــة، وقطاعات 
امليــــاه وال�ــــرف ال�صــــحى والطــــرق والتمويــــن ، م�صــــراً اإلــــى اأن حجــــم 
اال�صتثمارات فى هذه القطاعات خالل الـ 6 �صــنوات املا�صية تقارب 4ر1 
تريليون جنيه ، وامل�صـــروعات التى �صيتم افتتاحها حجم ا�صتثماراتها 
5ر11 مليار جنيه ، موؤكداً اأن روؤية احلكومة لهذه القطاعات والقطاعات 
االأخرى اأن متتلك م�ر القدرة على تلبية جميع احتياجات املواطنني من 

هذه املتطلبات االأ�صا�صية حلياة املواطنني .
وا�صتعر�ـــس مدبولـــى باالأرقـــام حجـــم اال�صتثمـــارات التـــى مت اإنفاقها 
وتُنفـــق فى قطاع البرتول والرثوة املعدنية وتتجاوز 16ر1 تريليون جنيه 
فـــى حوالى 159 م�صــروعـــاً مت تنفـيذ 115 م�صـــروعـــاً وجارى تنفـــيذ 44 
م�روعـــاً ، الفتـــاً اإلـــى اأن الدولـــة تنفذ هـــذه امل�صـــروعات بهـــذه القــوة 
بهـــــدف القدرة على تاأمني احتياجات الدولـــة واملواطــن من املنتجــات 

البتـــروليـــة ، وعلى راأ�س هـــذه امل�صــروعات التى توجهـــت اإليها الدولة 
م�صــــــروع تو�صيل الغــــــاز الطبيعى للمنازل واالإ�صـــــراع فى تنفــيذه ، 
هذا الربنامــج باملقــارنة باالأرقـــام بداأ فى م�ر منذ عام 1981 ومن هذا 
العـــام حتـــى عام 2014 مت تو�صيـــل 6 مليون وحـــدة �صــكنية ومنذ عام 
2014 وحتـــى االآن مت تو�صيـــل اأكرث من 5 مليون وحـــدة �صكنية لي�صـــل 
اإجمالى مـــا مت تو�صيله اإلى 3ر11 مليـــون وحــــدة واخلطة امل�صـــتهدفة 
فـــى االأربع �صـــنـــوات القــادمـــة اأن نتجـــاوز 18 مليون وحـــدة �صـــكنية، 
ونبـــذل ق�صـــارى جــهدنـــا لن�صـــــل اإلـــى مليـــون و250 األف فـــى العـــام 
وتوجيهـــــــات الرئي�ـــس اأن يتـــم م�صــاعفة هذه االأعـــــداد خالل املرحلة 
القـــادمة بدالً من ا�صـتخدام اأ�صطوانة البوتاجاز على الرغم من جناح 
الدولة فى تاأمني احتياجات املواطن من البوتاجـاز ولكن روؤية الدولة اأن 
نقـوم بت�صــهيل �صــبل احلياة على املواطن ، م�صيداً مبا تقدمه �ركات 

تو�صيل الغاز الطبيعى .
واأ�صــــار رئي�س الوزراء اإلى اأن قطــاع البرتول كان لديه م�صــاكل هيكــلية 
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وحتديــــات متويلية واأن هــــذا القطـاع مـــــورد للدخــل فى الــــدول االأخـــــرى 
ولكــــن فــــى م�ر نتيجة امل�صــــاكل والتحــديــــات التــــى كان مكــبالً بها  
وواجـــهت هذا القطاع كانت الدولة تدعمه ، ونتيجــة للجــهد الكــبر 
الذى بُذل خالل ال�صنوات املا�صية ، ا�صتطاع قطاع البــرتول اأن يحــقق 
فـائ�صــــاً الأول مــــرة فــــى امليــــزان التجــــارى اعتباراً مــــن عــــام 2019/2018 
وي�صـاهــــم بن�صـبــــة 27٪ من الناجت املحلى االإجمالــــى لعام 2019/2018 
وحتـــــول معـدل منو قطاع الغاز من 11٪ اإلى 20٪ ، ونتذكــر من عام 2011 
وبعـدها بـ 4 اأو 5 �صـنوات كان لدينا م�صـكلة االكتفـــاء الذاتى من الغـاز 
وكنا ن�صــتورد الغـاز ، ولكن االآن مع حجــم اال�صــتثمارات واالكت�صــافات 

اجلــديدة اأ�صبــح لدينا اكتـفــاء ذاتـى والقــدرة على الت�صـــدير.
واأ�صـــاف بـــاأن احلكومـــة لديهـــا روؤيـــة لتحــقيـــق االكتـفـــاء الذاتـــى من 

نتائ���ج خطة  عمل الوزارة لتحقيق االكتفاء الذاتى من البنزين 
عالى األوكتين

ا�صتهـــل  املهند�ـــس طـــارق املـــال وزيـــر البـــرتول والـــرثوة املعدنيـــة كلمته 
بتوجيـــه ال�صكر للرئي�س ال�صي�صى على دعمـــه الدائم لقطاع البرتول 

خالل ال�صنوات ال�صت املا�صية .
 وا�صتعر�ـــس املال نتائج خطة عمل الوزارة لتحقيق االكتفاء الذاتى من 
البنزيـــن عالى االأوكتني بحلـــول عام 2023 والتى تقـــوم ب�صكل رئي�صى 
على اإقامة م�روعات جديدة لزيادة الطاقــة التكريرية وا�صافة طاقات 

اإنتاجيــة جــديدة من هذا املنتـــج احليــوى.
واأو�صـــح املال اأن تلبية احتياجات ال�صـــوق املحلى فى الوقت احلالى تتم 
مـــن خالل معامـــل التكريـــر والت�صنيع اإ�صافـــة اإلى اال�صتـــراد اخلارجى 

املنتجـــات البرتولية  بحلـــول العام املالـــى 2023/2022 وامل�روع الذى 
يتـــم افتتاحه  يقع فى اإطـــار هذه الروؤية ، ويكون فقط ما ن�صتورده هو 
الزيت اخلام باالإ�صافة اإلى التو�صع فى جميع عقود اال�صتثمار امل�صرتك 
لتحقيـــق اكت�صافـــات جديدة فى الفـــرتة القادمة حتـــى ن�صتطيع اأن 

نحقق اأي�صاً اكتفاءً ذاتياً من الزيت اخلام.
واختتـــم بـــاأن امل�روعـــات البرتوليـــة فـــى حمافظـــة االأ�صكندرية متثل 
حـوالى 9٪ من ا�صتثمارات هذا القطاع بحجم ا�صتثمارات يقرتب من 
100 مليـــار جنيـــه ، وم�روع اإنتاج البنزين وحت�صـــني النافتا والذى يتم 
افتتاحـــه بتكلفة  اأكرث من 5ر3 مليار جنيه تهدف الى تقليل ا�صتراد 
كميـــات البنزيـــن والبوتاجـــاز باالإ�صافة اإلـــى توفر فر�س عمـــل الأهالى 

حمافظة االأ�صكندرية.

ا�صتكمـــاالً لتلبية باقى االحتياجات حيـــث يتيح موقع م�ر اجلغرافى 
الذى يتو�صط قارات العامل مرونة فى م�صادر االإمداد .

واأ�صـــاف اأن قطـــاع البرتول يقـــوم بت�صغيل 12 معمالً وجممعـــاً لتكرير 
البـــرتول وت�صنيعه موزعني على 4 مناطـــق جغرافية رئي�صــية واهمهم 
االأ�صكندريـــة التـــى متتلك 45 ٪ من قـــدرات �صناعة التكريـــر بالبالد ثم 
القاهـــرة الكربى بن�صبة 22٪ وال�صــوي�س بن�صـــبة 21% وا�سيوط بن�سبة 
12٪ الفتاً اإلى اأن كل منطقة تلبى احتياجات عدد من املحافظات حيث 
تغطـــى معامل وجممعـــات االأ�صكندرية على �صبيـــل املثال احتياجات 
االأ�صكندرية و مر�صى مطروح وعدد من حمافظات الوجه البحرى حتى 
دمي���اط من خ���ال 6 معامـــل تكرير  تلبى اأكـــرث من 35٪ مـــن احتياجات 
البــــالد مـــن البنزيـــن وال�صـــوالر، كمـــا متتلـــك االأ�صكندريـــة 3 جممعات 
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�صناعية للبرتوكيماويات مما يجعلها قلعة لل�صناعة البرتوليـة.
وا�صار املال اإلى اأن اال�صتهالك املحلى من البنزين ي�صل فى املتو�صط اإلى 
7 مليون طن �صنوياً ، واأن جائحة كورونا خف�صت متو�صط اال�صتهالك 
لهـــذا العـــام اإلى حوالـــى 6ر6 مليـــون طـــــــن ، م�صيفـــاً اأن البنزين عالى 
االأوكتـــني بنوعيـــه)  92 و 95 ( اأ�صبح ميثل اجلانـــب االأكرب من اال�صتهالك 
املحلـــى بن�صبة 55٪ لعـــام 2020/2019مقابل 45 ٪ فقـــط لبنزين )80( 
املنخف�ـــس من حيث الرقم االأوكتينى ، ومتوقع و�صوله اإلى 60٪ بنهاية 
العام مبا يواكب منط اال�صتهالك احلالى وماتتطلبه حمركات ال�صيارات 
احلديثـــة ف�صـــاًل عـــن االآثـــار االإيجابيـــة لال�صالحـــات االقت�صاديـــة على 
منظومـــة تر�صيد اال�صتهـــالك وت�صحيح هيكل االأ�صعـــار الفتاً اإلى اأنه 
فـــى ال�صابق كان بنزيـــن )80 ( ميثل نحو 54٪ مـــن ا�صتهالك عام 17/16 

مقابل 46٪ للبنزين عالى االأوكتني بنوعيه .
ولفــــت املــــال اإلى النتائــــج االإيجابيــــة خلطة حتقيــــق االكتفــــاء الذاتى من 
البنزيــــن بحلول عام 2023 التــــى تبنت الوزارة تنفيذهــــا من خالل تنفيذ 
عــــدد من امل�روعات التكريريــــة اجلديدة  حيث �صاهــــم ذلك فى تقلي�س 
كميــــات اال�صتراد من البنزين بنحو 50٪ مقارنة بالكميات امل�صتهلكة 
قبــــل 4 �صنــــوات والتى كانت تقدر بنحو 3 ماليني طن انخف�صت اإلى 5ر1 
مليــــون طن حاليــــاً ، مو�صحاً اأن مــــن اأهم امل�روعات التــــى �صاهمت فى 
ذلك م�روع اإنتاج البنزين عالى االأوكتني ب�ركة اأنربك الذى مت افتتاحه 
بطاقــــة 700 األف طن وم�روع امل�رية للتكرير فى م�صطرد بطاقة 500 
األف طن اإ�صافة اإلى اأن برنامج االأ�صالح االقت�صادى وت�صحيح منظومة 

الت�صعر �صاهم فى تر�صيد اال�صتهالك مبقدار يوازى 300 األف طن.
واأ�صـــار اإلى اال�صتمـــرار فى تنفيذ حزمة من امل�روعـــات خالل ال�صنوات 
الثالث املقبلة با�صتثمارات 5ر7 مليار دوالر توازى حالياً 120 مليار جنيه 
لتحقيق هدف االكتفاء الذاتى من املنتجات البرتولية والبنزين فى عام 
2023/2022 مـــن اأهمهـــا م�روع تو�صعات معمل ميـــدور باالأ�صكندرية 
اجلـــارى تنفيذه بطاقـــة 500 األف طن وم�س��روع جمم����ع اأ�سيوط  لإنتاج 
البنزين الذى يدخل اخلدمة قبل نهاية العام بنحو 800 األف طن يدعمها 
برامج تر�صيد اال�صتهالك والتو�صـع فى حتــويل ال�صيارات للعمل بالغاز 

الطبيعى مـــن خالل املبادرة الرئا�صية االأخرة. الفتـــاً اأن هذه امل�روعات 
تلبـــى االحتياجـــات حتى عـــام 2030 م�صيفـــاً اأن ا�صرتاتيجيـــة �صناعة 
التكريـــر فى م�ـــر قائمة على حتقيق خطط ملواكبـــة احتياجات البالد 
حتى عام 2040 من خالل م�صـروعات اإ�صافية جديدة من اأهمها م�روع 
�ركة البحـــر االأحمر الوطنية للتكريـــر والبرتوكيماويات فى ال�صوي�س 
وتو�صعات ورفع الكفاءة للمعامل القائمة مبا يلبى االحتياجات ويدعم 

فر�س الت�صدير م�صتقبالً. 

توسعات أنربك .. مضاعفة إلنتاج البنزين
الرئي�ـــس  تف�صـــل  الـــذى  اجلديـــد  امل�ـــروع  اأهميـــة  املـــال  وا�صتعر�ـــس 
الوطنيـــة  االأ�صكندريـــة  ب�ركـــة  بافتتاحـــه  ال�صي�صـــى  عبدالفتـــاح 
للتكريروالبرتوكيماويـــات ) انربـــك( والـــذى يقع فى منطقـــة وادى القمر 
باملك�ـــس �صمـــن تو�صعات ال�ركة والـــذى ي�صيف 700 األـــف طن بنزين 
عالـــى االأوكتـــني �صنويـــاً بزيـــادة 90٪ عـــن الطاقـــة االإنتاجيـــة االأ�صلية 
لرتفـــع االإنتـــاج اإلى مليـــون ون�صف طن بعـــد التو�صعـــات بن�صبة ٪22 
مـــن اال�صتهالك املحلـــى مما �صاهم فى تاأمني جزء مـــن احتياجات البالد 
وتقليـــل اال�صتراد ، وبلغت التكلفة اال�صتثماريـــة للم�روع 5ر3 مليار 
جنيـــه مبـــا يـــوازى 220 مليـــون دوالر ومت تنفيـــذه خـــالل 24 �صهـــراً مبكون 
حملـــى 55٪ وقامـــت ال�ـــركات الوطنيـــة بقطـــاع البـــرتول بتنفيذه من 
خـــالل �ركتى اإنبى املقاول العام وبرتوجت مقاول اأعمال االإن�صاءات، ومت 
 uop اال�صتعانـــة باأحدث  معدات والتكنولوجيـــات بامل�روع من �ركة
االأمريكيـــة ، و�صـــارك 1500 عامـــل فى التنفيذ وحتقيـــق 6 مليون �صاعة 
عمـــل اآمنة فى التنفيـــذ بال اإ�صابات ، ويح�صل امل�روع على املادة اخلام 
املغذيـــة وهى النافتا مـــن �ركات البـــرتول باالأ�صكندريـــة وهى �ركتى 

االأ�صكندرية للبرتول والعامرية .
واختتـــم باأن مردود امل�روع ال يقل عن مليار جنيـــه �صنوياً تتوزع بواقع 
500 مليون وفراً فى اأعباء اال�صتراد و 500 مليون جنيه كقيمة م�صافة 

من ت�صنيع املادة اخلام. 

وقد  اعطى الرئيس السيس��ى إش��ارة البدء الفتتاح املشروع عرب 

الفيديوكونفران��س حيث قام الكيميائى عصام ش��اهني رئيس 

شركة أنربك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية .
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كم���ا اجتمع الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�ص���ى مع الدكتور م�صطفى 
مدبولى ، واملهند�س طارق املال ، حيث تناول االجتماع خطط وجهود 

وزارة البرتول فى تطوير خمتلف اأن�صطة قطاع البرتول .
وخ���الل االج��تم���اع وج���ه الرئي����س ال�صي�ص���ى بتعظي���م ا�ص���تغالل 

م�����وارد ال�دول���ة من اإنت�����اج الغاز الطبيع���ى، اإلى جانب التو�ص���ع فى 
اال�ص���تخدام املنزلى .

وا�ص��تعر����س املهند�س طارق املال خ�����الل االجتماع املوقف التنفيذى 
مل�رشوع���ات التكري���ر والبرتوكيماوي���ات ، ف�ص���الاً ع���ن جه���ود تطوي���ر 
منظوم���ة الغ���از الطبيعى فى م����رش ، والتو�صع فى نظ���ام العدادات 
الغ���از  التدريج���ى ال�صتخ���دام  التح���ول  اإل���ى  ، باالإ�صاف���ة  الذكي���ة 
الطبيع���ى لو�صائل النق���ل، وفق امل�رشوع القوم���ى لتحويل مركبات 

النقل اجلماعى للعمل بالغاز.
كم���ا عر����س امل���ال خ���الل االجتم���اع الك�ص���ف االأخري للذه���ب بجبل 
»اإيقات« بال�صحراء ال�رشقية، والذى من �صاأنه اأن يفتح اآفاقاًا جديدة 

فى جمال ا�صتك�صاف الرثوة املعدنية فى م�رش.

اهتمام موس��ع ودعم مس��تمر من القيادة السياسية الس��تدامة دور قطاع البرتول  والثروة املعدنية فى دعم االقتصاد القومى وتعظيم القيمة 
املضافة من ثروات مصر الطبيعية وهناك اهتمام ودعم رئاسى ليصبح أحد أهم القطاعات الهامة فى مصر وقاطرة من قاطرات التنمية .

وف��ى ض��وء ذلك عق��د الرئيس عبدالفتاح السيس��ى ثالثة اجتماعات خالل ش��هرى يولية وأغس��طس 2020 ملتابعة خ��ط��ط وج���هود وزارة 
الب��رتول والثروة املعدنية فى تط��وير ع��ددًا من األنشطة البرتولية .
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ا�صتقب���ل الرئي����س عب���د الفت���اح ال�صي�ص���ى كالودي���و دي�صكالزى ، 
الرئي����س التنفيذى ل�رشكة »اإينى« االإيطالية للبرتول، وذلك بح�صور 
الدكت���ور م�صطف���ى مدبولى رئي�س جمل�س ال���وزراء، واملهند�س طارق 
امل���ال وزي���ر الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة، باالإ�صاف���ة اإل���ى عدد م���ن كبار 

م�صئولى ال�رشكة.
وياأت���ى اللق���اء ف���ى اإط���ار متابعة ن�ش���اط ال�رشك���ة الإيطالي���ة فى جمال 

التنقيب واالإنتاج بقطاع الغاز والبرتول فى م�رش.
وق���د اأ�ص���اد الرئي�س مب�ص���رية التعاون املثم���ر مع �رشكة »اإين���ى« االإيطالية 
اً���ا ع���ن دعم���ه ال�صتم���رار ال�رشك���ة ف���ى التو�ص���ع ف���ى اأن�صطته���ا  معرب
اً فى االعتبار  اال�صتثماري���ة فى م�رش فى جمال���ى التنقيب واالإنتاج، اأخ���ذا
التزامه���ا الدقيق ف���ى تنفيذ م�رشوعاته���ا وكذلك االهتم���ام الذى توليه 

الدولة لتطوي���ر هذا القطاع احليوى ، موجه���ااً مبوا�صلة التعاون املكثف 
مع »اإينى«، وتذليل اأية عقبات قد تواجه اأعمالها.

م���ن جانب���ه اأع���رب رئي�س �رشك���ة »اإين���ى« عن خال����س التقدي���ر والعرفان 
لل�صي���د الرئي����س ملوقف م����رش الداع���م الإيطاليا خالل الف���رتة الع�صيبة 
اً ف���ى ه���ذا االإطار  الت���ى م���رت به���ا من���ذ ان���دالع جائح���ة كورون���ا، م�صيدا
باالإج���راءات االحرتازية الناجحة التى قامت بها الدولة مبواقع م�رشوعات 
انت���اج الب���رتول والغ���از املختلف���ة والت���ى مكن���ت م����رش با�صتم���رار عمل 
احلق����ل والإنتاج بطاقتها، م�ؤكداً اأن م�رش �رشيكاً هاماً لن�شاط ال�رشكة 
الإيطالية عل���ى م�شت�ى العامل، ومن ثم يتطلع ل�شتمرار تط�ير ن�شاط 
ال�رشك���ة ف���ى م�رش فى جمال���ى التنقي���ب واالإنتاج، خا�صة ف���ى املنطقة 

الغربية واأي�صااً البحر االأحمر.



اجتم���ع الرئي�س عبد الفت���اح ال�صي�صى مع الدكت���ور م�صطفى مدبولى 
رئي����س جمل�س الوزراء، وم�صاعد رئي����س اجلمهورية للم�رشوعات القومية 
واال�صرتاتيجي���ة، ووزراء الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة والكهرب���اء والطاق���ة 
املتجددة، والتخطيط والتنمية االقت�صادية، واملالية، والتنمية املحلية، 
وقط���اع االأعمال الع���ام، ورئي�س هيئ���ة الرقابة االإداري���ة، ومدير عام جهاز 
م�رشوع���ات اخلدمة الوطنية للقوات امل�صلح���ة، ورئي�س ال�رشكة امل�رشية 

للتعدين واإدارة وا�صتغالل املحاجر واملالحات.
تناول االجتماع متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمى لقطاع الرثوة 
املعدني���ة، حيث وجه الرئي�س ب�شياغة روؤية ا�شرتاتيجية �شاملة لتط�ير 
قطاع التعدين فى م�رش تهدف اإلى تعظيم اال�صتفادة من موارد الدولة، 

وت�صتك�صف الرثوات املعدنية على م�صتوى اجلمهورية.

عق���د الدكتور م�صطفى مدبولى، رئي�س جمل�س الوزراء فى 18 اأغ�شط�س 
2020 اجتماعااً مع  املهند�س طارق املال، وزير البرتول والرثوة املعدنية وذلك 
ملتابع���ة عدد من ملف���ات الوزارة، واالطمئنان عل���ى املخزون اال�صرتاتيجى 
م���ن ال�صل���ع البرتولية، وكذل���ك متابع���ة م�صتجدات موق���ف م�رشوعات 

قطاع البرتول اجلارى تنفيذها حاليا .
وخ���الل اللق���اء ، اطماأن الدكت���ور م�صطف���ى مدبولى على تواف���ر اأر�صدة 
كافي���ة م���ن املخ���زون ال�شرتاتيج���ى للمنتج���ات البرتولية ، م�ؤك���داً على 
����رشورة توافر املنتجات البرتولية املختلفة ف���ى املدن ال�صاحلية فى فرتة 

االأجازات، وامل�صايف.
كم���ا تابع  املوق���ف التنفيذى  للم�رشوع���ات  البرتولية اجل���ارى تنف��يذها، 
بالتع���اون مع ك���رى �ص��ركات الب���رتول العاملية، والتى م���ن �صاأنها حتقيق 

م���ردود اإيجاب���ى ك��ب���ري عل���ى االقت�ص���اد امل�رشى، حي���ث �صّل���ط املهند�س 
ط���ارق املال ال�صوء على اأح�����د امل�ص��روعات احلالية، الت���ى �ص��هدت تقدمااً 
ملمو�ص�ااً فى مراحل تنف��يذها ، والذى يتمثل فى م�رشوع البرتوكيماويات 
مبدين�ة العلم���ن ، م�ؤكدا ً اأن هذا امل��ش�روع �شيُ�شهم فى ت�فري منتج�ات 

برتوكيماوية متخ�ص�صة اإ�صافة اإلى املنتجات البرتولية  .
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وخ���الل االجتم���اع ا�صتعر����س املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة نتائج اجتماعات جلنة تطوير قطاع الرثوة املعدنية، خا�صةاً ما 
يتعلق مبناق�صة املعوقات ذات ال�صلة واخلطط املطروحة فى هذا ال�صدد 
لتهيئ���ة مناخ جاذب ومواكبة املمار�ص���ات العاملية فى هذه ال�صناعة مبا 

يدعم حتويل قطاع التعدين اإلى م�صاهم قوى فى الناجت القومى .
كما ا�صتعر�صت وزيرة التخطيط اأبرز حماور ا�ص���رتاتيجية تط����وير قطاع 
التعدي���ن فى �ش����ء روؤية م�رش 2030؛ خا�صةاً ما يتعل���ق بزيادة م�ص�اهمة 

قطاع التع��دين فى الناجت املحلى االإج��مالى وتوف����ري ف���ر�س العمل،
وق���ام وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة با�صتعرا����س الو�ص���ع احلال���ى للمحاج���ر 
واملالح���ات، وخطط الوزارة فى هذا ال�صدد لتطوي���ر االآليات والقواعد فى 
هذا االإطار، خا�صةاً ما يتعلق برتاخي�س اال�صتغالل والتزامات الت�صغيل.

كم���ا �صه���د االجتم���اع قي���ام اللواء مدير ع���ام جهاز م�رشوع���ات اخلدمة 
الوطني���ة بالق���وات امل�صلحة بعر����س امل�صانع والوح���دات االإنتاجية فى 
ع���دد من املواقع على م�صت���وى اجلمهورية، واخلا�ص���ة با�صتخراج وتلبية 
احتياج���ات ال�ص���وق املحلى من اخلامات االأولية فى جم���ال املعادن، والتى 

تدخل فى الكثري من ال�صناعات التحويلية.



دعم كامل من الدولة لرفع كفاءة الموانئ البترولية 
وفى م�صتهل اجلولة اأكد الدكتور م�صطفى مدبولى على دعم الدولة 
الكام���ل جله���ود تطوير ورفع كفاءة املوانئ البرتولي���ة ، وال �صيما ميناء 
احلمراء الذى يُعد اأحد املوانئ امل�رصية التخ�ص�صية بالبحر املتو�صط، 
وذلك ل�صمان تداول الزيت اخلام املنتج بال�صحراء الغربية وامل�صاهمة 

فى حتويل م�رص اإلى مركز اإقليمى لتداول الطاقة مبدينة العلمني.
وعقب ذلك، قام رئي�س الوزراء ب�ص���غط زر الت�ص���غيل اإيذاناً بافتتاح خط 
ال�ص���حن البح���رى بطول 8 ك���م وقطر 36 بو�ص���ة وال�ص���مندورة البحرية 
اجلديدة بهدف زيادة طاقة ال�ص���حن لت�ص���ل اإلى ملي���ون برميل يومياً من 
الب���رتول اخل���ام وبتكلف���ة تقدر بنح���و 100 ملي���ون دوالر، وال���ذى يُعد اأحد 
املح���اور الرئي�ص���ية لتطوير ت�ص���هيالت منطق���ة ميناء احلم���راء البرتولى 

ومنظومة ال�صحن البحرى.
كما تفقد رئي�س الوزراء ومرافقوه كافة مكونات ميناء احلمراء البرتولى ، 
واأبرزها م�رصوع زيادة ال�صعات التخزينية اجلديدة بامليناء بتكلفة حوالى 

66 مليون دوالر فى اإطار حتديث وتطوير ت�صهيالت امليناء.
وخ���الل اجلول���ة ا�ص���تعر�س املهند�س ط���ارق املال اأه���م امل�رصوع���ات التى مت 

تنفيذها اأهمها م�رصوع اإن�ص���اء م�ص���تودع تخزين اخلام رقم )6( ب�ص���عة 
تخزي���ن 250 األ���ف برمي���ل؛ به���دف زي���ادة ال�ص���عة التخزيني���ة االإجمالية 
لت�ص���ل اإل���ى 5ر1 ملي���ون برمي���ل لتاأم���ني ا�ص���تقبال كميات الزي���ت اخلام 
املنتج من حقول ال�رصكات العاملة مبنطقة ال�صحراء الغربية ، واإن�صاء 
جممع البلوف اجلديد ال�ص���تبدال املجمع القدمي مما ي�ص���مح با�ص���تيعاب 
عدد من امل�ش���تودعات اجلديدة وخطوط ال�شحن اجلديدة ، وكذلك تنفيذ 
م����رصوع تطبي���ق برنام���ج تخطي���ط امل���وارد )ERP(، ال���ذى مت تنفيذه فى 
اإطار ا�ص���رتاتيجية الدولة نحو التحول الرقم���ى لربامج االإدارة املتكاملة 
للموارد وحت�ص���ني وتطوير االأداء املوؤ�ص�ص���ى فى خمتلف اأن�ص���طة البرتول 
والغ���از، ملواكب���ة ا�ص���رتاتيجية »م����رص 2030« ف���ى التطوي���ر والتنمي���ة 

ال�صاملة وتر�صيد ا�صتخدام املوارد.

دور اس���تراتيجى  للمين���اء ف���ى تنفي���ذ المش���روعات القومية 
بالعلمين الجديدة

واأو�ص���ح وزي���ر البرتول اأنه ف���ى اإطار تنفيذ ا�ص���رتاتيجية حتويل م�رص ملركز 
اإقليم���ى لت���داول الب���رتول والغ���از الطبيع���ى، يت���م حالياً تنفي���ذ عدد من 

فى أول زيارة على مستوى رئيس حكومة مليناء الحمراء البرتوىل  منذ إنشائه وتشغيله فى نهاية الستينيات ، قام الدكتور مصطفى 

مدبتتوىل رئيس مجلس الوزراء فى التاستتع عشتتر من أغستتطس 2020 ، يرافقه املهنتتدس طارق املال  وزير البتترتول والثرة واملعدنية، 

واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة تفقدية لتسهيالت ميناء الحمراء البرتوىل التخصصى بمدينة العلمني على ساحل البحر 

املتوسط، والذى يقع على بعد 120 كم غرب محافظة األسكندرية، وتديره شركة برتول الصحراء الغربية »ويبكو« .
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م�رصوع���ات التطوي���ر لرف���ع كفاءة ت�ص���هيالت ميناء احلمراء  لال�ص���تفادة 
من موقعه اال�ص���رتاتيجى على البحر املتو�صط لي�صبح املنفذ الرئي�صى 
مل�رصوع���ات التكرير والبرتوكيماويات مبدينة العلم���ني اجلديدة، مبا يُحقق 
التكامل فى تنفيذ امل�رصوعات، وكذلك ا�صتغالله لي�صبح مركزاً لتداول 
املنتج���ات البرتولي���ة )ال�ص���والر والبنزي���ن( ال�رصوري���ة الأن�ص���طة املدينة  ، 
م�ص���راً اإل���ى اأن���ه من اأه���م م�رصوعات التطوي���ر اجلارى تنفيذه���ا، م�رصوع 
اإن�ص���اء م�ص���تودعني لتخزين البرتول اخلام )7 ، 8( بتكلفة 64 مليون دوالر 
بهدف زيادة ال�صعة التخزينية من 5ر1 مليون برميل حالياً اإلى 8ر2 مليون 
برمي���ل، وم�رصوع التحكم االآلى لت���داول الزيت اخلام؛ بهدف التحكم فى 
جمي���ع ت�ص���هيالت مين���اء احلم���راء، وتطوير عملي���ات ت���داول الزيت اخلام 
باأح���دث اأنظم���ة التحك���م واالأم���ان واالإدارة املتكامل���ة ملوان���ئ الت���داول، 
باالإ�ص���افة اإل���ى م�رصوع تطوير منظومة مكافح���ة احلريق مبيناء احلمراء؛ 
حي���ث يت���م حالياً حتدي���ث وتطوير نظ���ام االإطف���اء والتربيد مل�ص���تودعات 
التخزين طبقاً الأعلى معاير االأمان وال�صالمة وحماية البيئة، متا�صياً مع 

اأحدث اإ�صدارات الكود الدولى فى هذا ال�صاأن .

ميناء الحمراء البترولى ..
مركز فرعى معتمد متكامل لمكافحة التلوث البحرى

واأ�ص���ار املهند�س اإبراهيم م�ص���عود رئي����س �رصكة ويبكو اإل���ى توافر كافة 
املقومات اال�ص���رتاتيجية مبنطقة ميناء احلمراء البرتولى  لت�ص���بح مركزاً 
لتداول الطاقة ، بدءاً من منظومة ال�ص���المة وال�ص���حة املهنية وحماية 
البيئ���ة، ومنظومة املراقبة االأمنية، ومنظومة مكافحة التلوث البحرى، 
وذل���ك باعتب���ار ميناء احلم���راء مرك���زاً فرعياً معتم���داً متكام���اًل مبعداته 
ملكافح���ة التل���وث البحرى للزي���ت اخلام على �ص���احل البحر املتو�ص���ط، 

حيث مت حتديث كافة معدات مكافحة التلوث والتدريب عليها.

وفتتى ختام  الجولة ، شتتدد رئيس مجلس التتوزراء على ضرورة 

استتتمرار متابعتتة تنفيتتذ اإلجتتراءات االحرتازيتتة ضتتد فريوس 

كورونتتا املستتتجد فتتى جميتتع مناطتتق العمتتل باملوقتتع لحماية 

العاملتتني واملرتدديتتن علتتى املوقتتع متتن أيتتة تداعيتتات محتملتتة ، 

وكذلتتك املتابعتتة املستتتمرة لتطبيتتق أقصتتى معايتتري الصحتتة 

والسالمة املهنية .
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ق���ام املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رول والرثوة 
املعدني���ة ف���ى 19 يولي���ه 2020 بتفق���د املرك���ز 
املتكام���ل لتموي���ن وحتوي���ل ال�س���يارات للعمل 
بالغاز الطبيعى كوق���ود التابع ل�رشكة غازتك 
مبنطق���ة النزه���ة بالقاه���رة لالطمئن���ان عل���ى 

اخلدم���ات املقدم���ة للمواطن���ن من حائزى ال�س���يارات العامل���ة بالغاز 
الطبيعى ، حيث يقدم املركز خدمات حتويل ال�سيارات للعمل بالوقود 

املزدوج ) غاز / بنزين ( ، وكذلك متوين نحو 1300 �سيارة يومياً بالغاز.
وخالل اجلولة اأكد الوزير اأن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى وجه بتنفيذ 
خطة طموح وغري م�س���بوقة للتو�س���ع فى ا�س���تخدام الغاز الطبيعى 
كوقود لل�س���يارات والإ�رشاع فى اإجراءات وخط���ط اإقامة مراكز جديدة 
لتموي���ن وحتوي���ل ال�س���يارات للعمل بالغ���از الطبيعى ملواكب���ة الزيادة 
امل�ستهدفة فى اأعداد ال�سيارات املُحولة ، م�سرياً اإلى توجيهاته اأي�ساً 
باإعداد روؤية لتقدمي تي�سريات للمواطنن و حمفزات جديدة ت�سجعهم 
على حتويل �سياراتهم اإلى ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود لتعظيم 
ا�ستفادته���م من توافره وف���ارق التكلفة بينه وب���ن البنزين وال�سولر، 
موؤك���داً اأن الهتمام الكبري م���ن الرئي�س واحلكوم���ة ودعمهما الكامل 

له���ذا امل����رشوع ي�سه���م فى اأعط���اء دفعات قوي���ة ملزيد م���ن الإجناز فى 
معدلت التحويل خالل الفرة املقبلة.

واأ�س���اف املال اأن الوزارة ت�ستهدف حتوي���ل 50 األف �سيارة للعمل بالغاز 
الطبيع���ى خالل الع���ام املالى احلالى و�سيتم زيادته���ا فى �سوء املبادرة 
الرئا�سي���ة للتو�س���ع ف���ى ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى ف���ى ال�سيارات 
كوق���ود، واأ�س���اف اأن اخلط���ة تت�سمن اإن�ساء 50 حمط���ة جديدة �سنوياً 
ملو�كب���ة �لنمو �ملتوقع خالل �لفرتة �ملقبلة فى ه���ذ� �لن�شاط حيث �أن 
برنام���ج وزارة الب���رول وال���رثوة املعدني���ة ي�ستهدف التو�سع ف���ى اإقامة 
املحط���ات، وق���د مت تبنى حل���ول جديدة لالإ����رشاع فى اإقام���ة املحطات 
وحتقيق النت�سار لها حيث مت التعاقد بن ال�رشكات امل�سغلة ملحطات 
الغ���از لل�سي���ارات وال�رشك���ة الوطني���ة لإنتاج وتوزي���ع امل���واد البرولية 
وال�رشك���ة الوطنية للط���رق لإن�ساء حمطات جديدة  وبداأ ت�سغيل عدد 

يحظ��ى الغ��از الطبيع��ى باهتم��ام عاملى متزاي��د كث��روة طبيعية مهم��ة، وكأح��د مصادر الطاق��ة البديل��ة األكثر 

استخدامًا فى الوقت الحاىل ، حيث تتمتع الدول التى تمتلكه بقوة اقتصادية .

وف��ى ض��وء ذلك تتبنى الدول��ة املصرية بدعم م��ن الرئيس عبد الفتاح السيس��ى والحكومة عددًا من املش��روعات 

القومي��ة للتوس��ع فى اس��تخدامات الغ��از الطبيعى تق��وم بتنفيذه��ا وزارة البرتول والث��روة املعدنية كمش��روعات 

توصي��ل الغاز للمنازل وإحالله محل البوتاجاز واس��تخدامه كوقود فى الس��يارات ، باعتباره أكثر مصادر الطاقة 

أمان��ًا واقتص��ادًا مقارن��ة بأنواع الوقود األخرى ، كما يس��اعد فى تقلي��ل التلوث البيئى لكونه م��ن املصادر النظيفة 

الصديقة للبيئة.

»مجل��ة البرتول« رصدت على صفحاتها التالي��ة جولة املهندس طارق املال التفقدية ألحد املراكز املتكاملة لتموين 

وتحويل الس��يارات للعمل بالغاز الطبيعى ، وأعدت تقريرا موسعًا حول هذا النشاط الحيوى ، كما رصدت املعدالت 

الغري مسبوقة فى تنفيذ املشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل .  
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م���ن املحط���ات وج���ار اإ�سافة حمط���ات جديدة 
تباع���اً، وكذل���ك �س������ركات ت�سوي���ق املنتج���ات 
البرولي���ة بقط���اع الب���رول ممثلة ف���ى �رشكتى 
م����رش للب���رول والتعاون للب���رول، م�س���رياً اإلى 
اأن���ه من املخط���ط تكثيف احلم���الت التوعوية 
والرويجية لت�سجيع املواطنن على التحويل 
م�س���رياً اإل���ى التن�سيق ب���ن وزارة البرول والرثوة 
تنمي���ة  وجه���از  املرك���زى  والبن���ك  املعدني���ة 
لتوف���ري  واملتو�سط���ة  ال�سغ���رية  امل�رشوع���ات 
التموي���ل والت�سهي���الت املالي���ة الالزمة حلائزى 

�ل�شيار�ت و�شد�دها باأق�شاط مي�رسة.
واأو�سح املال اأن التو�س�����ع الكبري فى ا�س�تخدام الغاز الطبيعى كوقود 
لل�سي���ارات �سيكون له مردود اإيجاب���ى ملمو�س على الدولة واملواط��ن ، 
م�س���رياً اإلى اأن املواطن �سي�ستفيد من فارق التكلفة بن الغاز واأن��واع 
الوق���ود الأخرى كالبنزين وال�سولر وكذل���ك ال�ستفادة من مزايا الغ���از 
كوق���ود عال���ى اجلودة والنظاف���ة ،  م�سيفاً اأن هذا التوج���ه �سي�س���هم 
ف���ى تر�سيد ا�ستهالك البنزين وال�س���ولر وتقلي�س ا�س��تريادهما توف��رياً 
للنق���د الأجنبى اإل���ى جانب حت���قي���ق ال�ستفادة املثل���ى اقت�س��ادياً من 
ث���روات م����رش م���ن الغ���از الطبيع���ى وتعظيم القيم���ة امل�ساف���ة منها 
والإ�سه���ام بفعالي���ة فى احلفاظ على البيئة وتقلي���ل تلوث الهواء من 

خالل ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف .
واأ�س���ار امل���ال اإلى اأن برنام���ج الوزارة لتحوي���ل ال�سي���ارات للعمل بالغاز 
الطبيعى حقق تقدماً ملحوظاً خ��الل العام املالى املنتهى بالرغم من 
الإج���راءات الح��رازية ملواجهة انت�س���ار ف��ريو�س كورونا مو�سح�اً اأنه مت 
حت��ويل 42 األف �سيارة للعمل بالوق�ود املزدوج ) غاز / بنزين(  خالل العام 
بزي���ادة 25% ع���ن العام املالى ال�سابق لي�سل اجمال���ى اأعداد ال�سيارات 
�لت���ى مت حتويله���ا منذ ب���دء �لن�شاط  �إلى نح���و 320 الف �س�ي���ارة، لفتاً 
اإل���ى اإن�ساء 19حمطة جديدة لتموي���ن ال�سيارات بالغاز فى حمافظات 
قنا و�أ�شيوط و�ملنيا و�لبح�ر �لأحمر وبنى �شويف و�لقليوبية و�ل�رسقية 
وبور�سعي���د واجلي�زة والق�اهرة لريتف���ع اإجم�الى عدد املحط��ات اإلى 206 
حمط���ة ف���ى 23 حمافظ�ة وت�سغي���ل 3 مراكز حت��ويل ج��دي���دة لي�س���ل 

اإجمالى عددها اإلى 74 مركز حت��ويل على م�س�توى اجلم��هورية.
كما اأك��د اأن وزارة الب��رول والرثوة املعدنية ت�س�ارك فى املب�ادرة القومية 

لو�س���ع ا�سراتيجي���ة توط���ن �سناع���ة ال�سي���ارات فى 
م����رش وحت�قيق ال�ستفادة الق�س���وى م���ن م��وارد الدولة 
متوي���ن  حمط���ات  ا�س�تثم���ار  عل���ى  العائ���د  وتعظي���م 
ال�سيارات وذلك بالتن�سيق مع الوزارات املعنية بو�س��ع 
خط���ة تن��فيذية لتحوي���ل ال�س��يارات الأج���رة واملالكى 
الت���ى تعم���ل بالبنزي���ن للعم���ل بالوقود امل���زدوج )غاز / 
بنزي���ن ( وكذل���ك املركبات التى مر عل���ى ت�سنيعها 20 
عام  التى �سيتم اإحاللها باأخرى جديدة تعمل بالوقود 
املزدوج فى حمافظات )القاهرة – اجليزة – الأ�سكندرية 
– بور�سعي���د - البح���ر الأحم���ر – الفي���وم– ال�سوي����س( 

ف���ى ه���ذه  القائم���ة  الفائ�س���ة باملحط���ات  عل���ى  الطاق���ة  اعتم���اداً 
املحافظ���ات كمرحلة اأولى بالإ�ساف���ة للتو�سع فى النت�سار اجلغرافى 
لإن�س���اء حمط���ات متوين ال�سي���ارات بالغاز الطبيع���ى ملواجهة الطلب 

املتوقع تي�سرياً على املواطنن.
وحر����س املهند����س ط���ارق امل���ال خ���الل تفق���ده مرك���ز التحوي���ل عل���ى 
متابع���ة اخلدمات املقدم���ة للمواطنن الراغبن ف���ى حتويل �سياراتهم 
ل�س�تخ���دام الغ���از الطبيعى كوقود و الأنظمة احلالي���ة للتي�سري على 
املواطن���ن ف���ى ال�س���داد، واطماأن عل���ى مدى ي����رش و�س�هول���ة اإجراءات 
التع��اق���د على حتويل ال�سي���ارة وكفاءة الإج���راءات الفنية املتبعة فى 
عملي���ات التحوي���ل �سمان���اً لتقدمي اأف�س���ل خدمة للمواطن���ن ، كما 
حر�س عل���ى ال�ستماع لعدد من حائزى ال�سيارات املتواج��دين بامل��ركز 
لإمت���ام حت��ويل �سياراتهم والتعرف عل���ى تقييمهم للخدمات املقدمة 
وتوجههم نحو ا�ستخدام الغاز الطبيعى فى �سياراتهم واملردود الذى 

يحققه لهم .
وق���ال املهند����س عبدالفت���اح فرح���ات رئي�س �س��رك���ة غ���ازت���ك اأنه يتم 
تق���دمي ت�سهيالت للعم���الء فى �سداد قيمة التحوي���ل وذلك من خ���الل 
اأنظمة متعددة للتق�سيط واإجراءات تعاقد مب�سطة بتقدمي �س��ورتن 
لبطاق���ة الرق���م القوم���ى ورخ�س���ة ال�سي���ارة واإي�س���ال مراف���ق حديث 
»كهرب���اء اأو غ���از« ، م�س���رياً اإلى التع���اون مع ج��هاز تنمي���ة امل�رشوعات 
ال�سغرية واملتو�سطة لتقدمي قرو�س مي�س�رة ملالكى ال�سيارات الراغبن 
فى التحويل ، م�سيفاً اأن حتويل ال�س��يارة ي�س�تغرق ح���والى 4 �ساعات  
ت�سم���ل الفح����س الفن���ى والركيب���ات الالزمة والت���ى تراع���ى تط���بيق 
املوا�سفات القيا�سية  والإلتزام با�س����راطات ال�سالمة، واحلفاظ على 
مع���دلت الأمان الع��الية فى ال�سيانة والت�سغيل . 
مو�سح���اً اأن  للعميل حرية التغيري بن نظام الغاز 
والبنزين فى ال�سيارة حيث يتيح ت�سغيل ال�سيارة 
بنزي���ن(  )غ���از طبيع���ى/  الثنائ���ى  الوق���ود  بنظ���ام 
والتغي���ري بن النظام���ن ب�سهولة من خالل مفتاح 
حتكم، ول يحدث اأى تغيري اأو تعديل فى اأى جزء من 

اأجزاء املحرك خالل عملية التحويل.
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أكث��ر من 3ر2 مليون أس��رة ومئات م��ن املدن والقرى واملناطق اس��تفادت ألول مرة بوصول الغاز الطبيع��ى إليهاوهذا اإلنجاز يعد  

» ش��اهدًا« على ما تحقق من طفرة فى املش��روع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ، املش��روع الذى س��جل ألول مرة خالل 

العام��ن املالي��ن األخريين أرقامًا مليونية ، فمعدالت التوصيل تخطت حاجز  املليون وحدة س��كنية فى  العام الواحد ، والطفرة فى 

املشروع لم تقتصر فقط على عدد األسر التى استفادت بتلك الخدمة الحضارية فى منازلها ، بل تعدت ذلك لتشمل أيضًا تخفيض 

األعباء الخاصة بالجزء الذى يتحمله املواطن ويس��دده كرس��وم للتوصيل ليصبح 30 جنيهًا ش��هريًا بنظام تقسيط ميسر بدون 

مقدم أو فوائد على 6 س��نوات بالنس��بة للمناطق التى تدخله��ا الخدمة للمرة األوىل، وذلك تخفيفًا عل��ى املواطن ومنحه الفرصة 

لالستفادة من تلك الخدمة الحضارية التى يوفرها قطاع البرتول ... فاملواطن هو املستفيد األول من توافر ثروات الغاز الطبيعى فى 

مص��ر ، وقط��اع البرتول يعمل على تحقيق ذلك فى صورة خدمات حضارية متميزة تلبى االحتياجات وتخفف األعباء من على كاهل 

األسر فى كل مكان فى مصر .

امل����روع القوم���ى لتو�صيل الغ���از للمن���ازل كان على موع���د لأول مرة مع 
تخطى حاجز » املليون « فى العام املالى 2019/2018 الذى �صهد معدلت 
تو�ص���يل بلغت نحو مليون و 250 األف وحدة �ص���كنية ، و مع برنامج عمل 
طموح �صجل امل�روع للعام الثانى على التوالى معدلت تو�صيل ملليون 

و 70 األ���ف وحدة �صكني���ة  خالل العام املال���ى 2020/2019 �صمن م�روع 
م����ر القوم���ى لتو�صيل الغ���از الطبيعى للمن���ازل بن�صب���ة تنفيذ %107 
مقارن���ة باملخطط خالل نف�س الفرتة ، وهو ما يعد اإجنازاً حقيقياً هزم كل 
التحدي���ات التى واجهها ن�ص���اط التو�صيل نتيجة االإج���راءات االحرتازية  
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الالزمة ملواجهة فريو����س كورونا خالل ال�صهور اخلم�صة الأخرية من العام 
املال���ى املا�ص���ى ، وبالطب���ع فاإن من اأه���م عوامل جناح حتقي���ق خطة العام 
املال���ى 2020/2019 هو ا�صتم���رار مبادرة وزارة البرتول وال���روة املعدنية فى 
تق�صي���ط ج���زء م�صاهمة العمالء ف���ى تكلفة التو�صيل عل���ى 6 �صنوات 
ب���دون مقدم وبدون فوائ���د بواقع 30 جنيه �صهري���اً للمناطق اجلديدة التى 
يدخلها الغ���از الطبيعى لأول مرة �صمن م����روع م�ر القومى لتو�صيل 

الغاز الطبيعى للمنازل.
واملع���دلت القيا�صية التى حتققت خالل هذي���ن العامني �صاهمت بقوة 
ف���ى رف���ع اإجمالى عدد امل�صتفيدي���ن من الغاز على م�صت���وى اجلمهورية  
حي���ث و�صل ع���دد الوحدات ال�صكني���ة التى مت تو�صيل الغ���از الطبيعى 
اإليه���ا اإلى 1ر11 مليون وحدة �صكنية منذ بداي���ة الن�صاط وحتى نهاية 
الع���ام املال���ى 2020/2019 واإحالله حم���ل اأ�صطوانات البوتاج���از وهو ما 
اأدى اإل���ى توفري حوالى 200 مليون اأ�صطوانة بوتاج���از �صنوياً ، وي�صتفيد 
م���ن و�صول الغاز الطبيعى لهذا العدد من الوحدات ال�صكنية  نحو 45 

مليون مواطن.
وبق���راءة �ريع���ة فى مع���دلت التو�صيل الأخ���رية جند اأن  قط���اع البرتول 
�صيتمك���ن م���ن النته���اء مبكراً م���ن تنفيذ اخلط���ة املعتم���دة لتو�صيل 
الغاز فى برنامج احلكومة فى 3 �صنوات فقط  بدلً من 4 �صنوات، حيث 
ت�صته���دف اخلطة خ���الل الفرتة 2019/2018 حت���ى 2022/2021 تو�صيل 
الغ���از الطبيعى اإل���ى 4ر3 مليون وحدة �صكني���ة ،  وخمطط خالل العام 
املال���ى 2021/2020 تو�صيل الغاز الطبيعى اإل���ى مليون و100 األف وحدة 
�صكني���ة ومع النته���اء من تنفيذه���ا اإن �صاء الله يك���ون قد جنح قطاع 
الب���رتول فعلي���ا فى حتقي���ق اأه���داف القي���ادة ال�صيا�صي���ة واحلكومة فى 

الإ�راع بامل�روعات القومية التى حتقق النفع العام للمواطنني .

66 منطقة جديدة وصلها الغاز ألول مرة
و�صع قطاع الب���رتول فى اأولوياته فى تنفيذ هذا امل�روع القومى الرتكيز 
بق���وة على تو�صي���ل اخلدمة اإلى مناط���ق ومدن وقرى مل ي�ص���ل اإليها من 
قبل ، خا�صة املناطق الأكر احتياجاً وذات الكثافة ال�صكانية املرتفعة، 
فهن���اك 66 منطق���ة جدي���دة  و�صله���ا الغ���از الطبيع���ى لأول م���رة خالل 

الع���ام 2020/2019 ومنه���ا عل���ى �صبي���ل املث���ال عزبة الربن����س مبحافظة 
الأ�صكندري���ة ومدينة احلوامدي���ة وقرى عرب اأبو �صاع���د وال�صوبك واملنيا 
مبرك���ز ال�صف مبحافظ���ة اجليزة وقرية �صندي���د مبركز اإيت���اى البارود وكفر 
غني���م مبركز الرحمانية مبحافظة البح���رية وقرية دهم�صا مبركز م�صتول 
ال�ص���وق و�صبيح واملهدي���ة والزرزمون والعدوة وال�صي���خ امل�صلمى بههيا 
والقري���ن ومدين���ة الإبراهيمية وقرية احلالوات ومدين���ة ال�صاحلية اجلديدة 
مبحافظ���ة ال�رقي���ة وقرية كبي�س مبحافظ���ة الغربية وقري���ة درين مبركز 
ن���ربوه وقرية نقيطة مبركز املن�ص���ورة مبحافظة الدقهلي���ة وكفر ال�صيخ 
اإبراهي���م مبركز قوي�صنا وقرية ميت الوا�صط���ى مبركز الباجور وكفر عبده 
وكف���ر وهب مبرك���ز قوي�صنا ومدين���ة البتانون وقرية جن���زور بربكة ال�صبع 
مبحافظ���ة املنوفية وكف���ر اأبوذكرى وميت را�صى وكف���ر �صعد وكفر على 
����رف الدين وجمج���رة مبركز بنه���ا مبحافظ���ة القليوبي���ة ومدينة ملوى 
مبحافظ���ة املني���ا ومدينة جهين���ة مبحافظ���ة �صوهاج وق���رى ال�صعرانى 
واحلل���ة وجزيرة مطرية مبركز قو����س ومدينة نقادة مبحافظ���ة قنا، بخالف 

ا�صتكمال اأعمال التو�صيل بكافة املناطق املتاحة.

التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع
وتنفي���ذاً للتوجيه���ات الرئا�صية بالتو�ص���ع فى ا�صتخدام ع���دادات الغاز 
الطبيع���ى م�صبوق���ة الدفع ، بادر قط���اع البرتول باإط���الق ا�صتخدام تلك 
الع���دادات لأول مرة ب�صكل جتريبى من خ���الل 20 األف عداد م�صبق الدفع 
مبناطق الأ�صمرات 1و2 وب�صائر اخلري 1و2و3، وقد مت اإ�صناد توريد 2ر1 مليون 
عداد م�صبوق الدفع لإحدى �ركات وزارة الإنتاج احلربى فى اإطار التكامل 
ال���ذى تعمل ب���ه احلكومة بحي���ث يتم البدء ف���ى تعميمها خ���الل العام 

املالى اجلديد.

التبكير بتنفيذ خطة الحكومة لتوصيل الغاز قبل 
موعدها بعام كامل 

45 مليون مواطن يستفيد من وصول الغاز الطبيعى
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مصر أول دولة فى أفريقيا والشرق األوسط فى استخدام الغاز الطبيعى 
كوقود للسيارات

ف���ى ع���ام 1992 بداأ ا�ستخ���دام الغاز الطبيع���ى كوقود لل�سي���ارات فى م�رص، 
وعل���ى النط���اق التجارى اعتب���اراً من يناي���ر 1996 ، لتكون م����رص اأول دولة فى 
اأفريقيا وال�رصق الأو�س���ط ت�ستخدم الغاز الطبيعى كوقود لل�سيارات، حيث 
مت افتت���اح اأول حمط���ة لتحويل ومتوين ال�س���يارات للعمل بالغ���از مت تنفيذها 
بوا�س���طة اخلربة امل�رصية حل�س���اب �رصكة برتول بالعيم فى اأغ�س���ط�س 1994 

يعد الغاز الطبيعى من أهم أنواع الوقود البديلة النظيفة التى تتمتع باقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ، وتعول عليه الدولة بصورة كبرية فى 

ترشيد دعم املنتجات البرتولية السائلة والحفاظ على البيئة لكونه مصدرًا نظيفًا وآمنًا واقتصاديًا للطاقة . 

وفى ضوء التكليفات الرئاسية واملتابعة املستمرة وتوجيهات مجلس الوزراء بدعم خطط املشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى 

املضغوط كوقود بديل فى الس��يارات واملركبات ، تس��عى وزارة البرتول جاهدة بالتنسيق والتعاون بني عدد من الوزارات والجهات املعنية لتطوير 

ه��ذا املش��روع وتوفري آليات تمويل جديدة إلنش��اء تس��هيالت التموين وتحويل املركبات للعم��ل بالغاز الطبيعى بتطوير خدم��ات التموين وزيادة 

املنافذ من خالل التوس��ع فى إنش��اء محطات التموي��ن بالغاز الطبيعى ومراكز التحوي��ل بمختلف املدن واملحافظات والطرق الرئيس��ية لتغطية 

متطلبات العمالء الراغبني فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى .. »مجلة البرتول« تلقى الضوء فى التقرير التاىل على نشاط الغاز الطبيعى 

كوقود فى السيارات .

بالعبا�س���ية لت�س���غيل الأتوبي�س���ات التابع���ة لل�رصك���ة ، تلته���ا حمطة فى 
منطقة اأبو ردي�س من الغاز امل�س���احب للزيت فى �س���بتمرب 1996، كما مت فى 
عام 1995 تاأ�س���ي�س اأول �رصكة م�رصية لغاز ال�س���يارات، وهى �رصكة كارجا�س 
بالتعاون مع ال�رصكات الأمريكية املتخ�س�س���ة، ومب�ساركة �رصكة غاز م�رص، 
وفى عام 1996 مت تاأ�س���ي�س �رصكة غازتك با�س���تثمارات م�رصية اإيطالية، تلى 
ذلك اإن�ساء باقى ال�رصكات العاملة فى جمال حتويل ومتوين ال�سيارات للعمل 
بالغ���از الطبيع���ى والبالغ���ة حالياً 6 ����رصكات )كارجا�س، غازتك ، كري�س���تال 

16 - �لبرتول - �سبتمرب - �أكتوبر  2020



م�رص، عربية غاز، ما�سرت جا�س ، توتال اإيجيبت ( ، وتعد م�رص حالياً فى املرتبة 
ال� 14 ا�ستخداماً للغاز الطبيعى فى ال�سيارات على امل�ستوى العاملى.

خالل خمس سنوات قادمة ..
270 محطة جديدة وتحويل 240 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى

يتبنى قطاع البرتول تنفيذ خطة لزيادة معدلت التحويل ال�سنوية والتو�سع 
فى اإن�ساء املحطات وت�سجيع املواطنني على ا�ستخدام الغاز فى ال�سيارات ، 
حيث من املخطط اإن�ساء 270 حمطة جديدة خالل اخلم�س �سنوات القادمة 
وذلك مبختلف املدن والطرق الرئي�سية واملجتمعات العمرانية اجلديدة ، كما 
ي�س���تهدف حتويل 240 األف �س���يارة خالل نف�س الفرتة ، ويوجد تن�سيق كامل 

مع اأجهزة الدولة لالإ�رصاع بهذا امل�رصوع ال�سرتاتيجى املهم.  

التيسير على المواطنين لتحويل السيارات للعمل بالغاز
ترتاوح تكلفة حتويل ال�س���يارة بني 5000 جنيه لل�س���يارات الكربراتري وحوالى 
7500 جني���ه ل�سي���ارات احلق���ن الإلكرتون���ى بدون �رصيب���ة القيم���ة امل�سافة ، 
وميك���ن دفعه���ا كا����س اأو بالتق�سي���ط باأق���ل فائدة وف���رتة �س���داد ، وي�ستطيع 
العمي���ل ا�س���رتداد قيم���ة التحويل مم���ا �سيوفره من ف���ارق الأ�سعار ب���ني الغاز 
والوق���ود ال�سائل ، وت���رتاوح فرتة حتويل ال�سيارة من حوال���ى �ساعتني اإلى اأربع 
�ساع���ات ح�سب ن���وع ال�سيارة، ويتم منح  �سمان عل���ى نظام التحويل �سد 
عي���وب ال�سناع���ة ملدة 12 �سه���راً بدون ح���د اأق�سى للكيلو م���رت، ويتم حتويل 
�سي���ارات الرك���وب العامل���ة بالبنزين اإلى العم���ل بالغاز الطبيع���ى )مع بقاء 

اإمكانية ت�سغيلها بالبنزين فى حالة نفاد الغاز(.

ضمان الجودة فى كافة مراحل التركيب وبعد التشغيل
ت�سم���ن �رصكات التحوي���ل اأن جميع جمموعات الغ���از الطبيعى بال�سيارات 
عالي���ة اجل���ودة مطابقة لك���ود الأداء ال�سادر عن وزارة الب���رتول عام 1996 التى 
�س���در عنه���ا املوا�سف���ات القيا�سي���ة امل�رصية م���ن الهيئة العام���ة للتوحيد 
القيا�سى مما يوؤكد كفاءة ال�ستخدام وخلوها من اأى عيوب وتخ�سع عمليات 
الرتكيب لإجراءات مراقب���ة وتاأكيد اجلودة �سارمة فى جميع مراحل الرتكيب 
وبعد الت�سغيل حيث يتم فح�س فنى ملجموعات الغاز الطبيعى لل�سيارات 
مبعرف���ة ال�رصكات الت���ى مت التحويل عن طريقها �سنوي���اً لإعادة جتديد رخ�س 
الت�سيري. كما اأن هذه الأ�سطوانات تخ�سع للعديد من الختبارات التدمريية 
لعينات ع�سوائية منها وغري التدمريية جلميع الأ�سطوانات قبل ال�ستخدام 
بغر����س التاأك���د الت���ام م���ن �سالم���ة الأ�سطوان���ة مل�ستخدمى �سي���ارات الغاز 

واأمانها الكامل حيث اأنها م�سادة لالنفجار واحلريق ومقاومة لل�سدمات.
اأم���ا ع���ن وزن وحج���م الأ�سطوان���ة فهن���اك حل���ول بديل���ة حي���ث اإن���ه ميك���ن 
ا�ستب���دال اأ�سطوان���ات ذات احلجم الكبري بع���دد 2 ا�سطوانة بحجم اأقل من 
�ساأن���ه ا�ستغالل حج���م اأقل من �سنطة ال�سيارة اخللفي���ة بخالف اأنه يجرى 
حالي���اً مع ال����رصكات امل�سنعة لل�سيارات وم���ع اإدارات هند�سة الهياكل بها 
اإيج���اد اأماكن بديلة لالأ�سطوانات بال�سا�سي���ة اخلا�س بال�سيارة دون امل�سا�س 

بال�سنطة وحجمها املتاح.
ويتم تركي���ب الأ�سطوانة فى مركز ثقل بني اأعم���دة امت�سا�س ال�سدمات مما 
يقل���ل اأثر وزن الأ�سطوانة على التحميل على ال�سي���ارة بالإ�سافة اإلى اأن وزن 
الأ�سطوان���ة الإ�سافى يقل بكثري عن احلمل الت�سميم���ى لل�سيارة .ول يقف 
الأم���ر عن���د هذا احلد ب���ل اإن ا�ستخدام الغ���از الطبيعى باملح���ركات يقلل من 

ن�س���ب الروا�سب الكربونية ويطيل من العمر الفرتا�سى ملجموعة الكهرباء 
مبح���رك ال�سيارة ، ويعد احرتاق الغاز الطبيعى داخ���ل املحرك احرتاقاً مثالياً 
مما يقلل من ال�سو�ساء ال�سادرة من �سوت املحرك اأثناء ت�سغيله ، بالإ�سافة 
اإلى اأن ال�سبط ال�سلي���م ملجموعات حتويل ال�سيارة بالغاز يعالج م�سكالت 

�سحب ال�سيارة وكفاءة العجلة التزايدية للمحرك.

التعاون مع جهات الدولة لدعم التوس����ع فى مشروع تحويل السيارات 
للعمل بالغاز الطبيعى 

اإن�شاء حمطات داخل جراجات هيئة النقل العام 
ا�ستهدف���ت خط���ة العمل الت���ى مت و�سعه���ا وتنفيذه���ا منذ �سن���وات التو�سع 
ف���ى ا�ستخدام الغ���از الطبيعى بو�سائل النق���ل العام والتى لديه���ا كثافة فى 
ا�ستخدام الوقود ، حيث مت اإن�ساء وت�سغيل العديد من حمطات التموين بالغاز 
الطبيع���ى بجراجات هيئة النق���ل العام بالقاه���رة والأ�سكندرية لتخدم متوين 
التوبي�س���ات بالغ���از ، بالإ�ساف���ة اإل���ى �سيارات اجلمه���ور ، ويرج���ع التوجه نحو 
ا�ستخ���دام الغ���از باأتوبي�سات هيئ���ة النقل العام للتوفري الكب���ري الذى يحققه 

مقارنة بالبنزين وال�سولر ، ف�سالً عن مميزاته البيئية وحفاظه على البيئة .
وق���د اأعلنت حمافظة القاهرة اأنه قد مت ا�ست���الم اأول دفعتني من الأتوبي�سات 
الت���ى تعم���ل بالغاز الطبيعى وعددها 30 اأتوبي�س م���ن اإجمالى 121 اأوتوبي�س 
تعاق���دت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة لدخول اخلدمة وتطوير اأ�سطول 
هيئ���ة النق���ل الع���ام ، حيث اأنه م���ن املخطط تغيريه ب�س���كل تدريجى خالل 
ف���رتة زمنية ت�سل اإل���ى 4 �سنوات ، واأن الهيئة لن ت�سرتى اأى اأتوبي�سات تعمل 
بال�سولر وكل التعاقدات �ستكون من ن�سيب الأتوبي�سات �سديقة البيئة . 

التعاون مع جهاز تنمية امل�رشوعات 
يع���د التع���اون ب���ن �رشكات قط���اع الب���رول املتخ�ش�ش���ة فى ن�ش���اط حتويل 
ال�سي���ارات للعم���ل بالغاز الطبيع���ى وجهاز تنمي���ة امل�رصوع���ات املتو�سطة 
وال�سغ���رية ومتناهي���ة ال�سغر )ال�سن���دوق الجتماعى للتنمي���ة �سابقاً( فى 
متوي���ل م����رصوع حتوي���ل ال�سي���ارات مثالً متمي���زاً عل���ى التن�سيق ب���ني قطاع 
الب���رتول و اأجه���زة الدولة املختلف���ة ل�رصعة تنفيذ اخلط���ة القومية للتو�سع 
ف���ى ا�ستخ���دام الغ���از الطبيعى كوق���ود نظيف واآم���ن وموفر ف���ى ال�سيارات  
وا�ستح���داث �سب���ل متويل وتوف���ري القرو�س املي����رصة للمواطن���ني الراغبني فى 
حتويل �سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى باأقل فائدة واأطول فرتة �سداد ، ومبا 

يتيح كذلك توفري فر�س عمل جديدة لل�سباب .
اتفاق تعاون مع ال�رشكة الوطنية

هناك اتفاق تعاون بني ال�رصكة الوطنية وال�رصكة امل�رصية القاب�سة للغازات 
الطبيعي���ة لإ�شافة ن�شاط متوي���ن وحتويل ال�شيارات للعم���ل بالوقود املزدوج 
)بنزي���ن/ غ���از طبيع���ى ( من خ���الل �رصكت���ى غازت���ك وكارجا����س بامل�ساحات 
ال�ساغ���رة مبحطات وطنية للبرتول ، ومن املخطط اأن ي�سهم هذا التفاق فى 
ن����رص خدمة متوين ال�سي���ارات بالغاز الطبيعى على نط���اق وا�سع خا�سة فى 
ظ���ل الهتمام الكبري للدولة ف���ى الوقت احلالى بالتو�سع فى ا�ستخدام الغاز 
الطبيع���ى كوق���ود بديل، وملا تتمتع به ال�رصكة الوطني���ة للبرتول من �سبكة 
حمط���ات �سخمة ومتميزة وتقع فى الكثري م���ن املناطق احليوية فى معظم 
اأنحاء اجلمهورية وبالفعل مت ف���ى يوليه 2020 الت�سغيل التجريبى ملحطتى 
وطني���ة بطريق امل�س���ري ح�سني طنط���اوى و�سارع ج����رص ال�سوي�س مبحافظة 
القاه���رة م���ن خ���الل �رصك���ة كارجا�س، كم���ا مت ت�سغي���ل حمطة متوي���ن الغاز 

بالغردقة من خالل �رصكة غازتك.  
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الالزم��ة  الأرا�ش��ى  لتوف��ر  املحلي��ة  التنمي��ة  وزارة  م��ع  التع��اون 
باملحافظات لإقامة حمطات التموين بالغاز 

بذل���ت وزارة الب���رتول جه���وداً مو�سعة  للتو�س���ع فى اإن�ساء حمط���ات التموين 
بالغ���از الطبيع���ى لل�سيارات ومراك���ز التحويل فى حمافظ���ات �سعيد م�رص ، 
حي���ث مت ت�سغي���ل عدد من املحط���ات خالل الفرتة املا�سية م���ن خالل �رصكتى 
غازت���ك وكارجا�س مبحافظات بنى �شويف والفي���وم واملنيا و�شوهاج واأ�شيوط 
وقنا واأ�سوان بهدف تخفيف ال�سغط على ا�ستهالك الوقود البرتولى ال�سائل 
بتل���ك املحافظ���ات ، وال�ستفادة من البنية الأ�سا�سي���ة املتمثلة فى خط غاز 
ال�سعيد املمتد حتى اأ�سوان وو�سول الغاز اإلى كل حمافظات �سعيد م�رص مبا 
يع���د دعائ���م اأ�شا�شية للتو�شع فى ن�شاط الغاز الطبيع���ى لل�شيارات واإقامة 
املزي���د من املحطات فى حمافظ���ات اجلنوب ، حيث مت فى يولي���و 2020 اأفتتاح 

وت�سغيل حمطة متوين جديدة ومركزى حتويل و�سيانة مبحافظة قنا . 

ألول مرة فى مصر والشرق األوسط ..
محطة نموذجي����ة متكاملة للتموين بالغاز الطبيعى والوقود الس����ائل 

والشحن الكهربائى 
قامت �رصكة غازتك بتوقيع اتفاقية مع �رصكة اإينى العاملية لإن�ساء حمطات 
منوذجية متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود ال�سائل وال�سحن الكهربائى فى 
خمتل���ف املدن واملحافظات فى م�رص حتمل عالمة اإينى العاملية ، وذلك طبقاً 
لأحدث املوا�سفات الفنية والإدارية والتنفيذية ، وقد قام املهند�س طارق املال 
وزير البرتول والرثوة املعدنية فى يناير 2020 بافتتاح اأول منوذج لهذه املحطات 
ف���ى حمافظ���ة بور�سعي���د والت���ى تع���د الأولى م���ن نوعه���ا فى م����رص وال�رصق 
الأو�س���ط ، و�سيتبعه���ا حمط���ات اأخرى خ���الل الع���ام احلالى ف���ى العبا�سية 
بالقاه���رة ومدين���ة 6 اأكتوبر وبنى �سويف وطنطا ومدن اأخ���رى ، حيث اأنه من 
املخط���ط تنفي���ذ خطة اإن�س���اء 50 حمطة جديدة من ه���ذه النوعية احلديثة 

املتطورة وذلك خالل اخلم�س �سنوات القادمة .

تعظيم التصنيع المحلى للمهمات والمعدات   
ف���ى اإط���ار جه���ود وزارة الب���رتول لدع���م وت�سجيع وتوط���ني الت�سني���ع املحلى 
للمكون���ات واملع���دات امل�ستخدمة ف���ى اأن�سطة ا�ستخدام الغ���از الطبيعى 
امل�شغ���وط كوق���ود بدي���ل فى م����رش ، يتم حالي���اً تنفي���ذ �شيا�ش���ة متدرجة 
للت�سني���ع املحلى للمهمات واملع���دات التى يتم ا�ستخدامه���ا فى اأن�سطة 
الغاز الطبيعى امل�شغوط لل�شيارات واملركبات بدلً من ا�شتريادها من اخلارج  
لتوفري العملة ال�سعبة ، ويتم اإعداد ال�رصكة باإعداد وتدريب وتاأهيل الكوادر 
الفنية فى هذا املجال ، ومت النجاح فى ت�سنيع بع�س اأنظمة ومعدات حتويل 
بع����س اأن���واع ال�سيارات مثل )جهاز مقدم ال�رصارة – خ���ادع ر�سا�س البنزين – 

مفت���اح حتويل كربراتري– مفت���اح حتويل احلقن(، وتتميز ه���ذه الأجزاء بالعمل 
عل���ى زيادة قوة املحرك ، وتعم���ل بنف�س كفاءة مثيلتها امل�ستوردة من اخلارج 

ف�سالً عن التناف�سية فى ال�سعر واإمكانية ت�سديرها م�سقبالً . 

أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات 
اقت���ش��ادى  

• فى حالة ا�ستخدام املواطن الغاز الطبيعى كوقود فى �سيارته فاإنه ميكن 
له حتقيق وفراً ي�سل اإلى حوالى 50٪ من قيمة الوقود ال�سائل .

• يطي���ل عمر زيت حمرك ال�شيارة حيث يقلل الغاز الطبيعى امل�شغوط من 
مع���دلت الت���اآكل والتلف فى املح���رك ، لأن ينتج بقايا اأح���رتاق اأقل مما يحقق 

توفري فى تكاليف الت�سغيل وال�سيانة. 
اآم���ن

• منظوم���ة الت�سغي���ل عن���د ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى اآمنة ج���داً حيث 
لي�ستعل الغاز اإل حتت تركيز بن�سبة معينة ل تتوافر فى الظروف الطبيعية 

حال حدوث ت�رصيب.
• اأ�سطوانة الغاز التى يتم تركيبها بال�سيارة مزودة بنظام غلق اأوتوماتيكى 

مهمته غلق الأ�سطوانة ملنع ت�رصب الغاز.
• الأ�سطوان���ة م�سنوع���ة م���ن �سبيك���ة م���ن ال�سل���ب املخ�سو����س لتحمل 
ال�سغط العالى للغاز الطبيعى املوجود  داخلها بالإ�سافة اإلى اأنه يتم وفقاً 

ملعايري اأمان عالية وحتت اإ�رصاف جهات تفتي�س  دولى .
يحافظ على البيئة

وق���ود نظي���ف ل ينتج عنه انبعاث���ات �سارة مما يحافظ عل���ى البيئة و �سحة 
الإن�سان .

عائد على القت�شاد القومى 
يحق���ق تاأمين���اً مل�س���ادر الطاق���ة، وت���وازن الطل���ب عل���ى املنتج���ات البرتولية 
ال�سائل���ة، بالإ�ساف���ة اإلى حتقيق توفري فى خم�س�س���ات الدعم املمنوحة من 

الدولة لدعم املنتجات البرتولية ال�سائلة.
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شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى االجتمـاع 
الخامس ملجموعة العمل اإلقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشـرق 
ــادى العـاملى عرب  ــدى االقتص ــمال أفريقيا التابعة للمنت ــط وش األوس
ــن  ــرين م ــادس والعش ــى الس ــك ف ــس وذل ــة الفيديوكونفران تقني
ــاذج وجهود التغلب  ــة أفضل النم ــطس 2020 حيث تم مناقش أغس
ــبل  على تحديات أزمة فريوس كورونا فى صناعة البرتول والغاز وس
ــروعات واملبادرات املطــروحة للتعامل وتفادى أى أزمات  ــيري املش تس

قد تطرأ فيما بعد أزمة كورونا.

وفـــى كلمتـــه خـــال االجتماع ، الذى �شـــارك فيـــه ويلبور رو�ـــس وزيـــر 
التجـــــــارة االأمريكـــى وخلـــدون املبـــارك الرئيــ�ـــس التنفيـــذى ل�رشكة 
مبـــادلة اال�شـــتثمارية االإمـــاراتية وماجد جعفـــر الرئيــ�س التنفيـــذى 
لـ�شـــــركة كري�شـــنت برتوليم االإماراتيـــة وبورج بريند رئيـــ�س املنـتدى 
االقت�شــــــادى العاملـــى باالإ�شافـــة اإلـــى اأكـــر مـــن 60 م�شـــــاركاً مـــن 
وزراء البــــــرتول والطـــاقـــة وروؤ�شـــاء كربيـــات �ـــرشكات البـــرتول العاملية 
واخلـــــــرباء فى �شـــئون الطـــاقـــة، ا�شتعر�س املا اأحوال اأ�شواق الطاقة 

العامليـــة باالأخـــ�ـــس فـــى م�شــر فـــى ظل االأو�شـــاع اجليـــو اقت�شادية 
العامليـــة والتحديـــات التى فر�شتهـــا اأزمة فــريو�س كورونـــا باالإ�شافة 
اإلـــى نتائـــج االأعمـــال املتميـــزة التى حققهـــا قطاع البـــرتول امل�رشى 
خـــــال ال�شنـــوات ال�شـــت املا�شية فـــى خمتـــلـــف اأن�شطـــة البـــرتول 
والغـــــاز والبرتوكيماويـــات، حيث اأكد اأن الدولـــة امل�رشية تبنت حزمة 
اإ�شاحـــات اقت�شاديـــة للتنميـــة على خمتلف امل�شتويـــات ، واأن هذه 
االإ�شاحـــات مكنـــت م�شـر من احتـــواء تاأثريات اأزمـــة كورونا ، م�شرياً 
اإلـــى اأن احلكومـــة امل�رشية بذلت جهودًا مكثفـــة ملواجهة التحديات 
ال�شحية واالقت�شادية الناجمة عن اجلائحة بهــدف حتــقيق التــوازن 

بني احتواء الوباء واأولـويات التنمية فى م�رش .
واأ�شـــار املــــا اإلـــى النتــائـــج املتمــيزة التى يتـــم حتقيقهـــا حـــالياً فى 
جمــــــاالت التعـــاون االقليمـــى بـــني دول �شـــــرق املتو�شـــــط فـــى اإطـــــار 
منتــدى غاز �شـــرق املتو�شط والذى يعد منوذجــاً للتعـــاون االقت�شــادى 
االإقلـيمـــى الناجــــــح حيـــث �شهـــدت اأن�شطــــة املنتـــدى زخـــمـــاً غــري 
م�شــبـــوق جــــــذب اأنظــار العـديد مـــن الدول والكــيانـــات االقت�شادية 
حـــــول العـــامل وفتــح �شــهية العــديد منهم لطلب االن�شمام لهذه 

االجتماعات.
كمـــا تناول االجتماع ا�شتعرا�س الديناميكيات االقت�شادية العاملية 
وتاأثريهـــا على منطقة ال�رشق االأو�شط باالإ�شافة اإلى مناق�شة اأحوال 

اال�شتثمارات العاملية فى ظل االأو�شاع االقت�شادية احلالية.
من اجلدير بالذكر اأن جممـــوعة العمل االإقلــيمية ملنطقتـــى ال�شــرق 
االأو�شـــط و�شمـــال اأفريقيـــا اأطلقهـــا املنتـــدى االقت�شـــــادى العاملـــى 
فىاأبريــــــل 2020 ا�شتجابـــة للتحــديات التى فر�شتهـــا اأزمة فـــريو�س 
كورونـــا والتى اأثــرت على جمــــــاالت ال�شحة واالقت�شاد ب�شكل كــبري 
واأظــهـــرت مـــدى اأهميـــة ومركزيـــة التعـــاون علـــى كـافـــة امل�شتويات 

كو�شيلة هامة ملواجهة هذه التحديات وتداركها واإعادة البناء.
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ــى  ف ــة  املعدني ــروة  والث ــرتول  الب ــر  وزي ــال  امل ــارق  ط ــدس  املهن ــارك  ش
ــرب تقنية  ــية ع ــى حلقة نقاش ــه 2020 ف ــن يولي ــرين م ــع والعش التاس
ــى مصر« مع  ــة ف ــتقبل الطاق ــوان »مس ــت عن ــس تح الفيديوكونفران
ــرى األمريكى وغرفة التجارة األمريكية  أعضاء مجلس األعمال املص
ــتن بالواليات املتحدة األمريكية وبالقاهرة  ــنطن وهيوس بكل من واش
ــرى  املص ــال  األعم ــس  مجل ــس  رئي ــتمان  كريس ــون  ج ــاركة  بمش
األمريكى ورئيس شركة أباتشى العاملية وكوش تشوكسى نائب 
ــام  ــط وهش ــرق األوس ــئون الش رئيس غرفة التجارة األمريكية لش
ــاء  ــى مصر وعدد من رؤس ــارة األمريكية ف ــة التج ــى رئيس غرف فهم

شركات البرتول العاملية.

وخـــال اللقاء اأكد الوزيـــر اأن االإ�شاحات االقت�شاديـــة واملالية املهمة التى 
مت تنفيذهـــا خال ال�شنـــوات اخلم�س املا�شيـــة �شاعدت علـــى تخفيف اآثار 
اأزمـــة فريو�س كورونـــا واأن اأن�شطة قطاع البـــرتول مل تتوقف وا�شتمرت رغم 

التحديات التى فر�شتها االأزمة مع تطبيق االإجراءات الوقائية .
واالإ�شاحـــات  ال�شي�شـــى  للرئي�ـــس  احلكيمـــة  القيـــادة  اأن  املـــا  واأو�شـــح   
االقت�شادية التى متت �شاهمت فى جعل مناخ العمل واال�شتثمار فى م�رش 
اأكـــر جاذبية واأن اال�شتقرار ال�شيا�شى واالقت�شادى واالأمنى الذى تتمتع به 
م�رش االآن مكن قطاع البرتول من اال�شتمرار فى جذب اال�شتثمارات العاملية 
فى ظل مناخ ا�شتثمارى متميز ب�شهادة جميع اخلرباء واملوؤ�ش�شات العاملية 
الكـــربى ، م�شرياً اإلى اأن قطاع البرتول امل�رشى حقق خال ال�شنوات االأخرية 
معـــدالت غري م�شبوقة فى اإنتاج الغـــاز الطبيعى وجنح فى حتقيق االكتفاء 

الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للت�شدير.
وفيمـــا يخ�ـــس التعـــاون على امل�شـتـــوى االقليمـــى اأكد اأنه علـــى الرغم من 
الظــــروف احلـــاليـــة والقـــيـــود التـــى كانـــت مفرو�شـــة علـــى ال�شـفـــر اإال اأن 
جهــــــود التعـــاون االإقليـــمى مع الدول املجاورة ب�شـــــرق املتو�شـــط �شـــهدت 

ن�شـــاطاً مكثفاً حيث مت عقد االجتماع الوزارى الثالث ملنتـــدى غـــاز �شـــرق 
املتو�شــــــط فـــى القاهرة ، كمـــا مت عقد عدد مـــن االجتماعات عــــــرب تقــنية 
الفيديوكونفران�س للجــنة اال�شـــت�شارية ل�شنـــاعة الغاز ملناق�شة خطط 
العمـــل املقرتحـــة والتـــى مت امل�شــادقـــة عليهـــا موؤخـــراً من قبـــل جمموعة 
العمـــل رفيعـــة امل�شتـــوى ، كمـــا مت مناق�شــــــة خارطـــة طـــريـــق منتدى غاز 
�ـــرشق املتو�شط خال الفـــرتة املقبـلة والتخــطيـــط للتوقـــيع النهائى على 
امليثاق املوؤ�ش�س للمنتدى، موؤكــداً اأن ا�شــتمرار االجــتماعات امل�شــرتكة مع 
الـــدول اأع�شاء املنتـدى يوؤكـــد الرغـــبة القــوية للتعــــاون مـــن اأجـــل حتـــقيق 

الرفاهيــة للمنطقــة بالكــامل .
واأكـــد الوزيـــر اأن م�ـــرش والواليـــات املتحـــدة االأمريكيـــة جتمعهمـــا عاقـــات 
و�ـــرشاكات قوية وعاقات جتارية متميزة خا�شة فـــى قطاع البرتول والغاز  . 
ولفت الوزير اإلى اأن �شفقة ا�شـــتحواذ �رشكة �شيفرون على اأ�شول �شــــركة 
نوبـــل تعـــد اأكرب �شفقـــة فى جمـــال �شناعة البـــرتول منذ بدء اأزمـــة فريو�س 

كورونا وتفتح املجال للمزيد من التعاون وت�شافر اجلهود باملنطقـــة.
ومن جانبه اأ�شاد جون كري�شتمان رئي�س جمل�س االأعمال امل�رشى االأمريكى 
ورئي�ـــس �رشكة اأبات�شـــى العاملية بقـــدرة قطاع البرتول امل�ـــرشى على جذب 
اال�شتثمـــارات ملجال البحث واال�شتك�شـــاف رغم التحديات التى تفر�شها 

اأزمة كورونا.
فيما اأكد ه�شام فهمى رئي�س غرفة التجارة االأمريكية بالقاهـــرة اأن قطـــاع 
البرتول والغاز يعد مبثابة املحرك لاقت�شاد امل�رشى واأن االأرقام املتميزة التى 
ي�شجلهـــا االقت�شـــاد امل�ـــرشى ياأتـــى جزء كبـــري منها مـــن م�شاهمة قطاع 
البرتول ، م�شيداً باإجراءات حتفيز اال�شتثمار التى تتخذها احلكومة امل�رشية 

وجناحها ب�شكل كبري فى جذب املزيد من اال�شتثمارات.
واأ�شاد املهند�س كرمي بدوى الرئي�س التنفيذى ل�رشكة �شلمربجري فى م�رش و�رشق 
املتو�شـــط باهتمام قطاع البرتول بتطبيق اأحـــدث التكنولوجيات وخا�شة فى 

الرتويج والت�شويق ملناطق البحث واال�شتك�شاف وطرح املزايدات .

ــر من  ــادس عش ــى الس ــة ف ــروة املعدني ــرتول والث ــر الب ــال وزي ــارق امل ــدس ط ــتقبل املهن اس
ــدول العربية  ــدى جامعة ال ــرة ومنـدوبها الدائم ل ــراق بالقاه ــفري  العــ ــطس 2020 س أغس
ــة فى مجــال  ــز العالقات الثنائي ــبل تعزي ــف الدليمى ، حيث تم بحث س ــد ناي ــور أحم الدكت
ــرتول والغــاز  فى إطار  التعــاون املمتد والعــالقات الوثيقــة بني الجانبني، إىل جانب بحث  الب
ــــروعات البنية  ــركات قطاع البرتول املصرى فى املشــاركة فى تنفيذ مش ــع ش ــبل توس س

األساسية ألنشطة البرتول والغــاز بجمهورية العراق .
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وخـــال اللقاء اأكد الوزيـــر  ا�شتعداد قطاع البرتول امل�ـــرشى لتعزيز تواجد 
�رشكاتـــه فـــى العـــراق الفـــرتة املقبلـــة مبختلـــف اأن�شطـــة البـــرتول والغاز 
والبرتوكيماويـــات، م�شـــرياً اإلى اإمكانيـــة تاأ�شي�س �رشكـــة م�رشية عراقية 
م�شرتكـــة فى جمـــال تنفيذ امل�رشوعات ل�رشعة ت�شهيـــل دخول ال�رشكات 

امل�رشية للعمل فى م�رشوعات البرتول والغاز بالعراق.
كما مت االتفاق خال اللقاء على نقل اخلربات امل�رشية اإلى اجلانب العراقى 
فى جمال �شناعة تكرير البرتول ومن خال تدريب الكوادر العراقية تلبية 
الحتياجات اجلانب العراقى للح�شول على الدعم الفنى والتاأهيل الازم 
فـــى هذه ال�شناعة احليويـــة وتطويرها بال�شكل االأمثـــل. ونقل املا خال 
اللقـــاء التحيـــة لنظريه العراقى اإح�شـــان عبد اجلبار متمنيـــاً له التوفيق 
فى من�شبه بعد تكليفـــه مب�شئولية حقيبة النفط موؤخراً ، موؤكداً على 

التن�شيق الدائم والت�شاور امل�شتمر بني قطاعى البرتول والغاز فى البلدين 
من اأجل تعزيز التعاون امل�شرتك. 

ومـــن جانبه اأو�شح ال�شفري العراقـــى اأن حكومة باده حري�شة على دعم 
العاقـــات الثنائيـــة واالنفتـــاح على ال�شقيقـــة الكربى م�ـــرش وفتح اآفاق 
جديدة للتعاون معها فى ظل الدعم الكامل للقيادة ال�شيا�شية فى كا 
البلدين ، موؤكداً اأهمية اال�شتعانة باخلربات امل�رشية املتميزة وخا�شة فى 
جمـــال الطاقة  وان ما حققته م�رش من جنـــاح ومتيز وما متتلكه من خربات 
مرتاكمـــة  �شيفيـــد العراق فى تلـــك املرحلة املهمة التـــى ت�شهد التحول 
نحـــو اال�شتثمار والتنمية والتعمـــري ، واأ�شار اإلى اأن العراق ت�شعى لتواجد 
ال�ـــرشكات امل�رشيـــة ب�شورة قويـــة وال �شيما ال�رشكات املنفـــذة مل�رشوعات 

البنية االأ�شا�شية للبرتول والغاز والربط الكهربائى.

ــن  ــس م ــى الخام ــال ف ــارق امل ــدس ط ــث املهن ــر  بح ــب آخ ــى جان وعل
ــدس  ــا  بيلي ــع ناتاس ــس م ــو كونفران ــرب الفيدي ــطس 2020 ع أغس
ــن فى مجال  ــراكة بني البلدي ــة القربصية عالقات الش ــرة الطاق وزي
ــذا الصدد  ــى ه ــارى ف ــاون الج ــات التع ــى وآلي ــاز الطبيع ــرتول والغ الب
ــرق املتوسط وفى ضوء عالقات الصداقة  تحت مظلة منتدى غاز ش
ــى  ــتويني السياس ــط القوية التى تجمع بني البلدين على املس والرواب

واالقتصادى. 
وفى بداية اللقاء تقدم املهند�س طارق املا بالتهنئة لنظريته القرب�شية على 
توليـــهـــا  م�شــئوليـــة حقيبـــة الطاقة فى بادهـــا. وخال اللقـــاء ا�شــــتعر�س 
الوزيـــران االإجــراءات اخلا�شة بتحويل منتــدى غـاز �رشق املتو�شط اإلى م�شتوى 
منظمـــة دولية حكوميـــة ت�شــهـــم فىحتــقيـــق اال�شتفادة الكاملـــة  لدولها 
االأع�شـــاء مـــن موارد الغـــــاز التى تزخر بهـــا منطقـة �شـــــرق املتو�شط  .كما مت 
ا�شــتعرا�ـــس نتــائـــج عمل اللجنـــة اال�شــت�شارية وجممـــوعـــة العمل رفيعــة 

امل�شــتـــوى لدول املنتـــــدى لانتهـــاء من التكــليفات واملهــــــام املوكــلة اإليـها ، 
ومت خـــال اللقاء مناق�شة اإقامة خط اأنابيب بحرى مبا�رش بني البلدين والذى 
مت توقيـــع اتفـــاق حكومى ب�شاأنـــه لنقل الغـــاز الطبيعى من حقـــل اأفروديت 
القرب�شـــى واأعـــادة ت�شديره عرب م�رش، و اأكد الوزيـــران على ا�شتمرار التن�شيق 
فـــى البلدين فـــى هذا ال�شـــاأن ومتابعـــة انتهاء االجـــراءات اخلا�شـــة باجلانب 

القرب�شى من اأجل البدء فى التنفيذ . 
ومـــن جانبـــه اأكد املـــا اإن تعزيـــز ال�رشاكة بـــني م�رش وقرب�ـــس ال�شتغـــال غاز �رشق 
املتو�شط �شيلعب دوراً مهماً لتحقيق ا�شرتاتيجية م�رش كمركز حمورى للطاقة. 
ومـــن جانبها اأعربـــت الوزيرة القرب�شية عن تقديرها للـــدور املحورى مل�رش فى 
دفـــع عملية التعـــاون ال�شتغـــال الغاز الطبيعـــى املكت�شـــف مبنطقة �رشق 
املتو�شط وحتقيق تكامل اقت�شادى بني الدول فى جمال الغاز  ،  موؤكدة تطلع 
قرب�ـــس اإلى دعم وموا�شلة التعاون الوثيـــق مع م�رش  من اأجل حتقيق املنافـــع 

امل�شرتكة للبــلدين و حتقيق التنمية واالزدهار فى املنطقة .

ــر من  ــع عش ــروة املعدنيـة  فى التاس ــرول والث ــر البتـ ــى وزي ــا التق كم
ـــــريجى بريلوما النائب األول لرئيس  ــيد س ــطس 2020 مع الس أغس

مجلس إدارة شركة نافتوجاز األوكرانية والوفد املرافـــق له.
مت خال االجتماع ا�شتعرا�س اأن�شطة ال�شـــركة احلــالية فى جماالت البحث 
واال�شت�شـــكاف واإنتاج البرتول والغـــاز مبنطقتى ال�شحــراء الغربية وجنوب 
م�رش، وبحث �شبل زيــادة جماالت التعاون خــال الفرتة املقبلة ، خا�شة واأن 
هنـــاك رغبة قوية من ال�رشكة االأوكـــرانية فى امل�شاركة فى املـــزايدات التى 
�شـيتـــم طــرحها للبحث عن البـــرتول والغـــاز ، والتو�شــع فى اال�شـــتثمارات 
امل�شــرتكـــة من خال جمـــاالت التعــاون اجلـــديدة فى امل�شــروعات البرتولية ، 
والعمل على تنميـــة العـــــاقــات الثنـائية بني البلدين فى جمـــاالت البرتول 

والغــاز من اأجل حتـــقيق املنافـع االقت�شــادية امل�شـــرتكة.
واأو�شح املا اأنه مت خال اللقاء ا�شتعرا�س الفر�س اال�شتثمارية املتاحة فى 
جماالت البحث واال�شتك�شاف عن البرتول والغاز فى خمتلف مناطق م�رش 
الربية والبحرية فى ظل املناخ اجلاذب لا�شتثمار وحر�س احلكومة امل�رشية 
على اتخاذ اإجراءات لتحفيز ال�رشكات العاملية لزيادة تواجدها داخل م�رش 
و�شــــخ مزيد من اال�شتثمارات فى اأن�شطة البــــرتول والغاز فى �شوء الفر�س 
الواعدة واملوؤ�ــــرشات والنتائج املتميزة التى حتققت فى هذه املجاالت خال 
الفــــرتة االأخــــرية .  وجتــــدر االإ�شارة اإلــــى اأن ال�رشكــــة االأوكرانية هــــى ال�رشيك 
االأجنبى ل�رشكة برتو�شنان بال�شحراء الغربية وتعمل فى منطقتى امتياز 

وادى املحاريث وجنوب وادى املحاريث ب�رشق وادى النيل  بجنوب م�رش  .
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وقـــع بروتوكول التعاون اللـــواء اأركان حرب حممد الزمل���وط حمافظ الوادى 
اجلديد مع الدكتور جمدى جال رئي�س ال�رشكة  امل�رشية القاب�شة للغازات 
الطبيعيـــة »اإيجا�ـــس« واملهند�س خالـــد اأبوبكر رئي�س �رشكـــة طاقة عربية 
املنفـــذة للم�ـــرشوع بح�شـــور الدكتور اأحمـــد هيكل رئي�س �رشكـــة القلعة 
واملهند�س اأحمد حممود نائب رئي�س ال�رشكة القاب�شة للغازات الطبيعية 

للتخطيط وم�رشوعات تو�شيل الغاز .
وعق���ب التوقيع �رشح امل���ا باأن م�رشوع تو�ضيل الغ���از الطبيعى امل�ضغوط  
اإلـــى حمافظة الوادى اجلديد ياأتى فى اإطـــار حر�س الوزارة على �رشعة اإتاحة 
وتوفـــري الغاز الطبيعى الأهالى املحافظة التـــى ت�شتفيد بهذه اخلدمة الأول 
مـــرة مبا ي�شهم فى التي�شري عليهم واإحـــال الغاز الطبيعى تدريجياً حمل 
اأ�ضطوان���ات البوتاج���از   ، ويعد الغاز الطبيعى امل�ضغ���وط حاً اأمثاً لإمداد 
املحافظـــة وتغذيتها بالغـــاز الطبيعى فى ظل التحديـــات التى تواجه مد 

ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى اإليها فى الوقت احلالى .
ووجـــه املـــا اجلهات املنفذة بالعمـــل على وجه ال�رشعـــة لانتهاء من كافة 

اخلطوات واالإجراءات الازمة الإمتام امل�رشوع .
ويق�شـــى الربوتوكـــول بالتعاون فى تنفيذ امل�ـــرشوع با�شتخدام تكنولوجيا 
تغذية املحط���ات الرئي�ضية بالغ���از الطبيعى امل�ضغ���وط )CNG(  والقيام 
بكافـــة الدرا�شات واالإجراءات الازمة متهيـــداً للتو�شيل اإلى 14 األف عميل 
منزلـــى مبدينـــة اخلارجة كمرحلة اأولـــى تليها مراحل اأخـــرى للتو�شيل اإلى 
العماء املنزليـــني والتجاريني وال�شناعيني فى نطاق املحافظة خا�شة واأن 
الوادى اجلديد تعد اأكرب املحافظات من حيث امل�شاحة واالأقل من حيث عدد 
ال�شكان االأمر الذى دعا ل�رشعة اإتاحة بدائل عملية لتوفري الغاز الطبيعى 

بو�شائل اأخرى بخاف ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى .
ومن جانبه قال اللواء حممد الزملوط حمافظ الوادى اجلديد اأن توفري الغاز 
الطبيعـــى الأهالى الوادى اجلديد هو اأحد اأهم اأولويات املحافظة فى الوقت 
احلالـــى ، م�شرياً اإلى اأن اتاحة ا�شتخدام الغاز الطبيعى ميثل �شهولة وي�رش 
كبريين على املواطنني واالأ�رش بالوادى اجلديد بدالً من ا�شتخدام اأ�شطوانات 
البوتاجـــاز ، واأن املحافظـــة تعمـــل علـــى وجـــه ال�رشعة لاإنتهـــاء من كافة 
االإجـــراءات وتقـــدمي الت�شهيـــات الازمة الإجنـــاز امل�رشوع والـــذى يعد نقطة 
حتـــول مهمة فـــى اخلدمات املقدمة لاأهالى ، م�شيـــداً باهتمام وزارة البرتول 
والروة املعدنية الإعطاء دفعات للم�رشوع مبا �شاهم فى ترجمة ذلك عملياً 

بتوقيع الربوتوكول اإيذاناً بالبدء فى االأعمال.

ومد شبكات الغاز الطبيعى لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية 
وفـــى هـــدا االإطار اأي�شـــاً �شهد وزير البـــرتول والروة املعدنية فـــى العا�رش من 
اأغ�شط�ـــس 2020 توقيع عقد م�ـــرشوع تو�شيل الغـــاز الطبيعى للمنطقة 
ال�شناعية �رشق بور�شعيد بني الهيئة العامة للمنطقة االقت�شادية لقناة 
ال�شوي�ـــس و�رشكـــة �شيناء للغـــاز  وقع العقـــد املهند�س يحيـــى زكى رئي�س 
الهيئة واملهند�س حممود اأنور رئي�س �رشكة �شيناء للغاز املنفذة للم�رشوع.  
ومبوجب العقد �شيتم البدء فى تنفيذ ال�شبكات االأر�شية الرئي�شية للغاز 
الطبيعـــى باملنطقة باإجمالى اأطوال 35 كم واأعمال املاأخذ من خط �رشكة 
جا�شكـــو بال�شبكـــة القوميـــة للغـــاز الطبيعى واخلـــط الرئي�شـــى املغذى 
ملحطـــة تخفي�س �شغط الغاز املقرر تنفيذهـــا ب�شعة 80 األف مرت مكعب 

غاز / ال�شاعة .
وعقب التوقيع اأو�شح  املا اأن م�رشوع تو�شيل الغاز الطبيعى ملنطقة �رشق 
بور�شعيـــد ال�شناعية ياأتى فى اإطار م�شاهمة وزارة البرتول والروة املعدنية 
فـــى تنفيـــذ حماور ا�شرتاتيجيـــة الدولة لتنميـــة �شبه جزيـــرة �شيناء والتى 
تعـــد تنميـــة منطقة �ـــرشق بور�شعيد اأحـــد ركائزها ودعم خطـــط التنمية 
واال�شتثمـــار من خـــال التو�شع فى مـــد �شبكات الغـــاز الطبيعى كم�شدر 
مهـــم للطاقـــة ، واأن هذا امل�رشوع يكت�شب بعداً قومياً مهما  يحتم �رشورة 
ت�شافـــر اجلهود والتن�شيـــق  الكامل ل�رشعـــة تنفيذه وو�شـــع كافة اجلهود 

واالإمكانيات من اأجل اإجنازه فى وقت قيا�شى  .
اأكـــد املهند�ـــس يحيـــى زكى رئي�ـــس املنطقـــة االقت�شادية لقنـــاة ال�شوي�س 
علـــى اأهميـــة االتفاقية واعتبارها خطـــوة جديدة ناجحـــة ت�شاف ملنطقة 
�ـــرشق بور�شعيد ب�شكل خا�شة وللمنطقـــة االقت�شادية عامة، م�شرياً اإلى 
اأن املنطقـــة تتعاون مع �رشكة �شيناء للغاز ل�رشعـــة االإنتهاء من تنفيذ مد 
وتو�شيـــل �شبكات الغاز وملحقاتها بالتزامن مـــع عمليات جتهيز منطقة 
�ـــرشق بور�شعيد بالبنية التحتية واالنتهاء من عمليات حت�شني الرتبة وذلك 

�شمن اخلطة اخلم�شية للمنطقة 2025-2020. 
ومـــن املخطط مع بـــدء ت�شغيل املنطقـــة ال�شناعية �رشق بور�شعيـــد اأن تبداأ 
العمـــل بالغـــاز الطبيعـــى ب�شـــكل فـــورى ممـــا ي�شهم فـــى حتقيـــق الت�شغيل 
االقت�شادى االآمن وتوفري مقومات تناف�شية للمنطقة ودعم البعد االقت�شادى 

من خال ا�شتخدام الغاز الطبيعى كم�شدر طاقة نظيف واأقل تكلفة .

شهد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى الثالث والعشرين 

ــطس 2020 توقيع بروتوكول تعاون  لتنفيذ مشروع توصيل الغاز  من أغس

الطبيعى املضغوط ) CNG  ( إىل الوادى الجديد  تمهيدًا إلطالق تلك الخدمة 

ــاح  ــس عبدالفت ــات الرئي ــذًا لتكليف ــة تنفي ــرة باملحافظ ــة ألول م الحضاري

ــتخدامه  ــاز الطبيعى واس ــروعات توصيل الغ ــع فى مش ــى بالتوس السيس

باملنازل للمساهمة فى تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات املواطنني .
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ــراع  ــة لإلس ــات الدول ــني قطاع ــود  ب ــر الجه ــاون وتضاف ــار التع ــى إط ف
ــهد املهندس طارق املال واللواء أركان  ــروعات القومية ، ش بتنفيذ املش
ــروعات الخدمة الوطنية فى  ــرب مصطفى أمني مدير عام جهاز مش ح
ــاء مجمع الصوب  ــطس 2020 توقيع عقد إنش ــابع عشر من أغس الس
ــاحة 5ر16  ــوم على مس ــة الفي ــون بمحافظ ــة  الاله ــة بمنطق الزراعي
ــتقوم  ــروع القومى للصوب الزراعية ، حيث س ــدان فى إطار املش ــف ف أل
ــاءات  ــروع  لتنفيذ أعمال اإلنش ــام املقاول العام للمش ــركة إنبى بمه ش
ــركة الوطنية للزراعات املحمية التابعة لجهاز  املتكاملة  لصالح الش

مشروعات الخدمة الوطنية .

وقـــع العقـــد املهند�ـــس اأ�ـــرشف بهاء رئي�ـــس �رشكـــة اإنبى والعميـــد اأمين 
عبدال�شتـــار مديـــر اإدارة الوقـــود بالقـــوات امل�شــلحـــة بح�شــــور اللـــواء 
مدحت عبدالرازق رئي�ـــس ال�شــركة الوطــنية للزراعات املحمية واللواء 
�شـــاح �رشايـــا نائب مديـــر جهـــاز م�رشوعات اخلدمـــة الوطنيـــة واللواء 
ال�شيـــد البو�ـــس رئي�ـــس ال�رشكـــة امل�رشيـــة للتعديـــن واإدارة وا�شتغـــال 

املحاجـــر واملاحات والعقيـــد عمرو قا�شم مدير فـــرع التموين باإدارة 
الوقـــود بالقـــوات امل�شـــلحة .

وعقـــب التوقيـــع اأكـــد املـــا حر�س قطـــاع البـــرتول على و�شـــــع كافة 
قـــدراتـــه واإمكانياتـــه للم�شاهمة فـــى تنفيذ امل�رشوعـــات القوميـــة 
وفـــق اأعلـــى املعايـــري العامليـــة واجلـــودة وفقاً لربامـــج زمنيـــة مكثفة 
اإ�شهامـــاً فى حتقيـــق روؤية القيادة ال�شيا�شية مـــن اإقامة امل�شــروعات 
االإنتـــاجيـــة الكـــربى ذات املـــردود االقت�شــــــادى املتميـــز واأهميتها فى 
حتـــقيـــق التنميــــــة وزيـــادة االإنتاج واإحـــداث نقلة ح�شـاريـــة جديدة ، 
حيـــث ت�شهم �ـــرشكات قطـــاع البـــرتول الهند�شيـــة واالإن�شائية فى 
تنفيـــذ امل�رشوعـــات القوميـــة املختلفـــة ، موؤكـــداً اأن اختيـــار �رشكـــة 
اإنبـــى للم�شــاهمة فى تنفيذ هذا امل�رشوع ميثـــل �شهادة ثقة فى اأداء 
�ـــرشكات قطاع البرتول ب�شفـــة عامة كما اأكد علـــى  تطلع القطاع 
لدعم التعاون املثمر واملمتد مـــع اأجهزة وقطاعات القوات امل�شلحة 
فى امل�رشوعات القومية املخــتلفة ، منوهاً اإلى اأهمية ت�شافر اجلهود 
والتعـــاون  ل�شــرعـــة اإجنـــاز هذا امل�شـــــروع مبا له من قـــدرة على حتقيق 

مردود اقت�شادى كبري وزيـادة االإنتاج.
وي�شـمـــل نطاق اأعمال �شـركـــة اإنبى املقاول العـــام للم�رشوع تنفيذ 
عـــدد 1992 من البيـــوت الزراعية املحمية » ال�شـــوب الزراعية« وفقاً 
للطـــرازين امل�شــرى واالأ�شبانى واخلـــدمات امللحقة بها اإ�شـــافة  اإلـى 
اأعمــال اإقامـــة منطقــة املخـــــازن اللوجي�شــتية واملكـاتـــب االإدارية، 
كمـــا ت�شتعـــني �رشكـــة اإنبـــى بعدد مـــن �ـــرشكات البرتول فـــى تنفيـذ 

امل�شــروع .

شهد وزير البرتول والثروة املعدنية والسفري اإليطاىل بالقاهرة جيامباولو 
ــس التوقيع  ــو كونفران ــه 2020 عرب الفيدي ــن يولي ــى الثامن م ــى ف كانتين
ــركة تكنيب اإليطالية وعقدى الباطن بني  على عقود املقاول العام مع ش
ــروع مجمع إنتاج  ــت  لتنفيذ مش ــركتى إنبى وبرتوج ــن تكنيب وش كل م
السوالر والبنزين والبوتاجاز بأسيوط ) مشروع التكسري الهيدروجينى 
ــرتول ) أنوبك(  ــع الب ــة لتصني ــيوط الوطني ــركة أس ــع لش ــازوت( التاب للم

بتكلفة استثمارية إجمالية 8ر2 مليار دوالر.

وقـــع  العقد الرئي�شى لتنفيذ امل�رشوع املهند�ـــس حممد بدر رئي�س �رشكة 
اأنوبـــك  واملهند�ـــس �شيـــد عبد النعيـــم ممثاً ع���ن �رشكة اأ�ضي���وط لتكرير 
البـــرتول مـــع ال�شيـــد ماركـــو فيـــا رئي�ـــس �رشكـــة تكنيـــب بح�شـــور كبار 
امل�شئولـــني باملجموعـــة املاليـــة االإيطاليـــة )�شـــى دى بـــى( وهيئـــة تنمية 

ال�شادرات االإيطالية )�شا�شى(.
كمـــا مت اأي�شاً توقيع عقـــدى الباطن الأعمال امل�رشوع بني �رشكتى تكنيب، 

واإنبـــى والتـــى وقع عنهـــا املهند�ـــس اأ�رشف بهـــاء رئي�س ال�رشكـــة و�رشكة 
برتوجت والتى وقع عنها املهند�س وليد لطفى رئي�س ال�رشكة. 

ويقام امل�رشوع اجلديد على اأر�ض حمافظة اأ�ضيوط ، وت�ضل ن�ضبة املكون 
املحلـــى فى عقد هذا امل�رشوع اإلى اأكر من 40%  ، وتبلغ طاقته االإنتاجية 
8ر2 مليون طـــن �شنوياً من ال�شوالر باملوا�شفـــات االأوروبية باالإ�شافة اإلى 
النافتـــا امل�شتخدمـــة فى اإنتاج البنزيـــن عالى االأوكتني بطاقـــة اإنتاجية 
اإ�شافيـــة تبلغ 400 األف طن �شنوياً والبوتاجـــاز بطاقة اإنتاجية اإ�شافية 
تبلـــغ 100 األف طن �شنويـــاً، عاوة على الفحم بطاقة اإنتاجية تبلغ 300 

األف طن �شنوياً والكربيت بطاقة اإنتاجية 66 األف طن �شنوياً.
ويهـــدف امل�ـــرشوع اإلـــى تعظيـــم اال�شتفـــادة من مـــوارد الدولة عـــن طريق 
ا�شتخـــدام اأحـــدث التكنولوجيـــات لتكريـــر البـــرتول با�شتخـــدام تقنية 
التك�شـــري الهيدروجينـــى للمـــازوت منخف�ـــس  القيمـــة لتحويلـــه  اإلـــى 
منتجـــات برتوليـــة رئي�شية عاليـــة القيمـــة يحتاجها ال�شـــوق املحلى ، 
وب�شفة اأ�شا�شية ال�شوالر باملوا�شفات االأوروبية  والبنزين عالى االأوكتني 
والبوتاجـــاز ،  ويحقق امل�رشوع مردوداً متميزاً فـــى جمال التنمية ملنطقة 
ال�شعيد من حيث تغطية احتياجاتها من املنتجات البرتولية واإمدادات 
الوقود، وكذلك جتنب خماطر ال�شامة والبيئة امل�شاحبة لنقل املنتجات 
البرتوليـــة اإلـــى �شعيد م�رش عـــرب الو�شائـــل املختلفة، كما �شيـــوؤدى اإلى 
فتـــح اآفاق متنوعة للتنمية وامل�شاهمة فى حتقيق اال�شتفادة لاأن�شطة 

املكملة واخلدمات وامل�شاهمة فى توفري فر�س عمل. 
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ــًا  ــروة املعدنية رئيس ــر البرتول والث ــارق املال وزي ــدس ط ــارك املهن ش
ــخصية للمتقدمني لاللتحاق  ــارات املقابالت الش إلحدى لجان اختب
 EPLP ــل التنفيذيني للقيادة ــى لتأهي بالدفعة الثالثة للربنامج الرئاس
ــرين من  ــب فى الخامس والعش ــة الوطنية للتدري ــر األكاديمي بمق
أغسطس 2020 وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الدكتورة رشا راغب 
املدير التنفيذى لألكاديمية ، وأعرب عن سعادته بالتواجد فى هذه 
املقابالت الشخصية التى تعد أحد اآلليات الهامة لتحقيق التواصل 
بني املسئولني والشباب املصرى الواعى الذى يتمتع بإمكانات وأفكار 
ــم بالحداثة والتطور ويصبو إىل صقل مهاراته متسلحًا بالعلم  تتس
ــة من خالل الربنامج  ــتثمرًا الفرصة التى وفرتها الدول واإلرادة ومس
الرئاسى لتأهيل التنفيذيني للقيادة ، الهادف إىل توفري قاعدة كفاءات 

متميزة لتوىل املناصب القيادية.

واأ�شـــار املـــا اإلـــى اأن اإميـــان الرئي�س عبـــد الفتـــاح ال�شي�شـــى بال�شباب 
امل�شــــرى وقدرتـــه علـــى حتمـــل التحديـــات وتوجيهاته باأهميـــة تعـزيز 
قــدراته وتنمـية مهاراته وت�شجيـــع املبدعني واملبتكرين يُ�شكل دعماً 
قوياً لعملية ت�شعيـــد ال�شباب واختيار بع�شهم فى منا�شب قيادية 
قريبـــة من �شناعـــة القرار كنواب املحافظني ومعاونـــى الوزراء، وهو ما 
بـــداأ تنفيذه فعلياً فى جتربـــة واعية وفريدة الإك�شاب ال�شباب ثقة اأكرب 
وم�شاركـــة فاعلة فى حتقيـــق التطوير املن�شود والتنميـــة امل�شتدامة 
وعلـــى ال�شباب ا�شتثمـــاره ، واأكد على اأن قطاع البـــرتول تنبه الأهمية 
اال�شتثمـــار فى الب�ـــرش واإعداد الكـــوادر املتميزة علميـــاً وعملياً وتوفري 
التدريـــب الازم للعاملني من خال برنامـــج االإدارة ال�شابة واملتو�شطة 
مب�ـــرشوع تطويـــر وحتديـــث قطـــاع البـــرتول والـــذى يعمـــل علـــى اإعـــداد 
قيـــادات �شابة وفق اأ�ش�ـــس علمية وعملية متقدمـــة ب�شكل م�شتمر 

واال�شتفادة منهم.
واأ�شـــاد الوزيـــر باجلهـــود املتميـــزة التـــى تبذلهـــا االأكــادمييـــة الوطــنية 
للتــدريب فى هذا املجال وما ت�شطلع به من دور متميز فى ا�شتك�شاف 
مواهــــــب ال�شباب و�شقله بالتدريب احلديـــث وم�شــاهمتها فى اإعداد 

جيــل �شاحب فكر متطور ومت�شلح بالعلم واملعرفة ميتلك املقومات 
للقيـــادة وفقـــاً لروؤيـــة الدولة م�ـــرش 2030 ، مو�شحـــاً اأن عمليـــة الفــرز 
ومعايري االختبــــار اخلا�شة بااللتحـــــاق بالربنامج معــايـــري مو�شوعيـة 
و�شــفافة ي�شــتك�شف من خــالها موهــبة ومهــارة املتقــدم للربنامج، 
مـــع وجود تكافوؤ فى فــر�س االجتيـــاز للمتقدمني، واالختبارات �شاملة 
ومتنوعة ميكن مـــن خــالها التقييم ال�شليم الختيار املتقدمني على 
خــلفيـــة القـــدرات واالإمكــانـــات العلميـــة والعمليـــة والثقافية التى 

يتمتع بها ال�شــباب.
واأو�شـــح املـــا اأن اأهم املحـــاور التدريبيـــة واملهارات التى يجـــب اأن تتم 
تنميتهـــا من اأجل تاأهيل ال�شباب للقيـــادة هى اأن ت�شتمل على اآليات 
جديدة لتنميـــة وعى املتدربني بامل�شتجدات التـــى ت�شهدها ال�شاحة 
حمليًـــا واإقليميًـــا ودوليًـــا، وتاأثريها على ال�شـــاأن امل�ـــرشى، واأن ت�شـتمل 
املحـــاور التدريبية على تطــوير االأ�شاليـــب وحت�شني االأداء والعمل على 
رفـــع الكفـــاءة ف�شـــًا عـــن اأهمية تغيـــري مفهـــوم التدريـــب التقليدى 
واأهــدافـــه وتعميـــق ا�شتخـــدام و�شائـــل تكنولوجيـــا املعلومـــات فـــى 
العمليـــة التدريبيـــة، واأي�ًشـــا تعميق مفهـــوم التدريـــب التفاعلى بني 
املدرب واملتدربني واإيجاد مناق�شات مثمرة من خال حوار بناء ومت�شل 
قائم على تبادل االآراء واالأفكار واخلربات، م�شيًفا اأن من املحاور املهمة 
اأي�ًشا حمور �شقل مهارات التفاو�س وفن التوا�شل مع االآخرين وترتيب 

االأولويات وحتمل �شغوطات العمل والقدرة على التكيف واالإبداع.
واأ�شـــاد املا بـــدور االأكادميية ك�رشح متميز ي�شهـــم بفاعلية فى اإعادة 
بناء االإن�شان امل�رشى من خال التدريب احلديث لتنمية و�شقل مهارات 
ال�شبـــاب كقـــادة للم�شتقبل مت�شلحني بالعلـــم واملعرفة وتاأهيلهم 
لتولـــى املنا�شـــب القيــاديـــة كواحد مـــن اأهـــم واأف�شـــل اال�شتثمارات 
للم�شــتقبـــل للوطـــن واملواطنني، كمـــا �شدد على اأن فر�شـــة التدريب 
فـــى االأكادميية التـــى تعد اإحدى منـــارات االإ�شعاع هـــى فر�شة مثالية 
للمتدربـــني عليهـــم التم�شـــــك بهـــا وحتقيـــق اال�شتفـــادة املثلـــى من 
الربامـــج التدريبية املقــدمـــة من خــال نخبة متميـــزة من املحا�رشين 

ذى اخلربة وامل�شئولية.
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رأس وزير البرتول والثروة املعدنية فى التاسع من يوليه 2020 اجتماع 
ــرب الفيديوكونفرانس  ــروعات بقطاع البرتول ع ــة العليا للمش اللجن
ــى مجاالت  ــدة ف ــروعات الجدي ــن املش ــدد م ــذ ع ــف تنفي ــة موق ملتابع
ــطة التكرير  ــود ، وأنش ــع الوق ــة على توزي ــة الرقاب ــر منظوم تطوي

والبرتوكيماويات.

وخـــال االجتمـــاع مت ا�شتعرا�س موقف تقدم االأعمـــال فى تنفيذ م�رشوع 
نظـــام مراقبـــة حمطـــات الوقـــود  ) ATG ( والـــذى ي�شمل تركيـــب اأجهزة 
قيا�ـــس اآليـــة علـــى خزانـــات الوقـــود مبحطـــات متويـــن وخدمـــة ال�شيارات 
ترتبـــط اآليـــاً باملركز الرئي�شـــى لكل �رشكـــة ت�شويق تتبع لهـــا املحطات 
ومركزيـــاً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البرتول مبـــا يحقق اأحكام الرقابة 
علـــى تـــداول املنتجـــات البرتولية و�شمانـــاً جلودتهـــا اإلى جانـــب التعرف 
حلظيـــاً علـــى موقـــف توافـــر الوقود فـــى كل حمطـــات التمويـــن مبختلف 
مناطـــق اجلمهورية.كما مت خال االجتمـــاع ا�شتعرا�س م�رشوع اللوحات 
االإلكرتونيـــة ملحطات الوقود التـــى تو�شح اآلياً اأ�شعـــار البنزين وال�شوالر 
للم�شتهلكـــني ، وترتبط بغرفة عمليات الـــوزارة والهيئة مبا ي�شاعد فى 
دعم �رشعـــة و�شهولة نقل البيانـــات املتعلقة باأ�شعار الوقـــود اآلياً. كما 
تابـــع املا خـــال االجتماع موقـــف تنفيذ م�رشوع تطويـــر وحتديث جممع 

التفحيـــم التابع ل�رشكة ال�شوي�ـــس لت�شنيع البـــرتول بال�شوي�س �شاماً 
كذلـــك وحدة اإنتاج البوتاجاز بهدف تعظيـــم القيمة امل�شافة من خال 
اال�شتغـــال االأمثل للمازوت منخف�س القيمـــة وحتويله ملنتجات برتولية 
عاليـــة القيمـــة للم�شاهمة فـــى تلبية احتياجـــات ال�شـــوق املحلى من 
 EURO -5 املنتجـــات البرتوليـــة وخا�شة ال�شـــوالر باملوا�شفـــات االأوروبية
والبوتاجـــاز واحلـــد مـــن ا�شتريادهما ، حيث تبلـــغ التكلفـــة اال�شتثمارية 

للم�رشوع نحو 1ر1 مليار دوالر.
كمـــا مت ا�شتعرا�س موقف تقدم االأعمـــال فى عدد من امل�رشوعات اجلديدة 
مثـــل م�رشوع جممـــع التكريـــر والبرتوكيماويـــات باملنطقـــة االقت�شادية 
مبحور قنـــاة ال�شوي�س وجممع التكريـــر والبرتوكيماويات مبدينة العلمني 
اجلديدة اللذين �شي�شهمان فى اإنتاج منتجات برتوكيماوية متخ�ش�شة 
ومنتجـــات برتوليـــة تلبى جانباً مـــن احتياجات ال�شـــوق املحلى وت�شدير 
الفائ�ـــس، و مت اأي�شـــاً متابعـــة تقـــدم االأعمال فى م�ـــرشوع اإنتـــاج االألواح 
اخل�شبيـــة )MDF( مبدينـــة اإدكـــو  فـــى البحرية والـــذى �شينتـــج 205 األف 
مـــرت مكعب �شنويـــاً من االألـــواح اخل�شبيـــة متو�شطة الكثافـــة اعتماداً 
علـــى ا�شتغـــال 250 األف طن �شنوياً مـــن ق�س االأرز كمـــادة خام رئي�شية 
للم�ـــرشوع لتلبية جزء مـــن االحتياجات املتنامية لل�شـــوق املحلى واحلد 

من التلوث البيئى  .
كمـــا ا�شتعر�س االجتماع املوقف احلالـــى مل�رشوع اخلدمات اللوجي�شتية 
)PLS( مبنطقـــة املك�س باالأ�شكندرية الذى يهـــدف لتداول وتخزين ونقل 
كميات من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى والبرتوكيماويات ، وجارى 
درا�شة اإن�شاء منطقة متوين �شفن بالوقود با�شتخدام ت�شهيات بحرية، 
واإقامـــة منطقـــة تخزين لرفع كفـــاءة ا�شتغـــال االأ�شول املتاحـــة وزيادة 
الطاقـــة االإنتاجية تدعيماً ال�شرتاتيجية حتويل م�ـــرش اإلى مركز اإقليمى 

لتجارة وتداول الغاز والبرتول .

اأعلـــن املهند�س طارق املا وزير البرتول والـــروة املعدنية فى الرابع ع�رش 
من يوليه 2020 اإطاق املرحلة الثانية من الربنامج التدريبى للعاملني 
بالروة املعدنية فى اإطار ا�شرتاتيجية تطوير ورفع كفاءة جمموعة من 
العاملني املوؤهلني الإعدادهم للمرحلة القادمة والبالغ عددهم110 من 
العاملني بهيئة الروة املعدنية ، مو�شحاً اأن هذا الربنامج  ياأتى كاأحد 
املحـــاور الهامة ال�شرتاتيجية الوزارة الطمـــوح لتطوير وحتديث قطاع 
التعديـــن لزيادة م�شاهمته فى االقت�شاد القومى ، حيث تتولى �رشكة 
اإنبى تنفيذ الربنامج بالتعاون مع الهيئة امل�رشية العامة للروة للروة 

املعدنية . 
 واأكد املا خال لقاء عقد بالفيديو كونفران�س مع العاملني املختارين 
للمجموعـــة الثانيـــة بالربنامـــج اأن التو�شع فى اال�شتثمـــار فى املوارد 
الب�رشية بقطـــاع التعدين  �شار �رشورة حتمية انطاقاً من اأن الكوادر 
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املوؤهلـــة تاأهيـــًا علمياً وعمليـــاً رفيعاً هى الركيـــزة االأ�شا�شية لنجاح 
تطوير وحتديث قطاع التعدين ، م�شرياً اإلى اأن  الوزارة تعمل با�شتمرار 
علـــى تنفيـــذ برامـــج غـــري تقليديـــة لرفـــع كفـــاءة العاملـــني ل�شمـــان 
مواكبتهم للتطور العلمـــى والتكنولوجى والفنى فى جمال عملهم  
وحتفيزهـــم على اال�شتفادة من تلـــك الفر�س لتعزيز خرباتهم العلمية 

والعملية وتقدمي اأداء متميز. 
ويُ�شـــار اإلـــى اأن برنامـــج بنـــاء وتطويـــر العن�ـــرش الب�رشى فـــى التعدين 
يركـــز على دعـــم املعرفة واملهارات والقدرات التـــى تخدم جمال العمل 
التعدينى ب�شـــكل كبري، وقد مت ا�شتحداث برنامج خا�س باقت�شاديات 
�شناعـــة التعدين �شمن الربنامج التدريبى ال�شامل الذى مت ت�شميمه 
للمتدربـــني  والذى ي�شتفيـــد منه 450عاماً علـــى مراحل من خمتلف 
التخ�ش�شـــات ،  وقـــد انتهـــت املجموعـــة االأولـــى التى �شمـــت 60 من 
العاملـــني من الربنامـــج التدريبى املُعد لها بنجـــاح، وجارى ا�شتكمال 

تدريب باقى جمموعات الربنامج تباعاً. 
ووجه املا خال اللقـــاء ب�رشعة ا�شتكمال اجلانب املتبقى من م�رشوع 
اخلرائـــط اجليولوجيـــة الديجيتـــال  فـــى اإطـــار تطوير اأ�شاليـــب العمل 
التعدينـــى واالعتماد على احللول الرقميـــة الفاعلة فى الرتويج لفر�س 

اال�شتثمار بقطاع التعدين. 



حتت���وى املي���اه امل�صاحبة للزي���ت على تركيب���ة كيميائية معق���دة مكونة من 
مركب���ات ع�ص���وية وغريع�ص���وية والتى ت�ص���مل الزي���وت وال�ص���حوم واملعادن 
الثقيل���ة واملواد امل�ص���عة طبيعياً وبقايا امل���واد الكيميائية امل�ص���تخدمة فى 
معاجل���ة اخلام واملواد ال�ص���لبة الذائب���ة والعالقة والغازات الذائبة والروا�ص���ب 
والكائنات احلية الدقيقة والأك�ص���جني الذائب. ويق���وم منتجو البرتول والغاز 
فى دول العامل بالتخل�ص من املياه امل�ص���احبة للبرتول باإحدى الطرق التالية: 
اإعادة احلقن فى الآبار النا�صبة فى نف�ص طبقة اخلزان البرتولى والذى قد يوؤدى 
اإل���ى تل���وث املياه اجلوفية اأو ال����رف على البيئة بعد املعاجلة ل�ص���مان توافق 
معاي���ري املي���اه مع املتطلبات القانوني���ة اأو اإعادة ا�ص���تخدام املياه فى عمليات 
�صناعة البرتول والتى ت�صمل احلفر و�صيانة الآبار والإنتاج اأو اإعادة ال�صتخدام 

فى الرى وال�صناعة واحلياة الربية وال�رب.
وتتلخ�ص م�ص���كلة ال�رف ال�ص���ناعى لل�ركات العاملة بخليج ال�صوي�ص 
فى وجود ملوثات مثل املواد الع�ص���وية واملواد ال�صلبة الذائبة واملواد العالقة 
والزيوت وال�ص���حوم وبع����ص العنا�ر الثقيل���ة فى املياه امل�ص���احبة للزيت اأو 
املياه الناجتة عن ن�ش���اط تكرير اخل���ام ، الأمر الذى يوؤدى اإلى عدم توافق معايري 
ه���ذه املياه مع املح���ددات الواردة بقان���ون حماية البيئة ويرج���ع ذلك لختالف 
نوعي���ة املياه امل�ص���احبة للزيت ع���ن نوعية مي���اه خليج ال�ص���وي�ص التى يتم 
ال�رف عليها مما اأدى اإلى وجود فجوة كبرية بني معايري مياه ال�رف ال�صناعى 

الناجتة واملحددات املطلوب الو�شول اإليها بقانون حماية البيئة .
ولقد واجهت ال�ركات حتديات كبرية فى الو�صول للتوافق البيئى تتمثل فى 

ع���دم توافر حلول فني���ة مقدمة اإلى ال�ركات املعنية م���ن ال�ركات العاملية 
الت���ى مت ال�ص���تعانة به���ا ط���وال ال�ص���نوات ال�ص���ابقة ، وعدم ق���درة ال�ركات 
املحلي���ة واملراكز البحثي���ة العاملة فى جمال معاجلة مي���اه ال�رف على حل 
امل�ص���كلة والو�ص���ول للتوافق مع حم���ددات قانون البيئة ، و�ص���خامة كميات 
مي���اه ال����رف ال�ص���ناعى ، و�ص���خامة ال�ص���تثمارات الالزمة لإن�ص���اء وحدات 
ملعاجل���ة مي���اه ال����رف ال�ص���ناعى . ولذل���ك مت ت�ص���كيل جلن���ة عليا برئا�ص���ة 
املهند����ص ط���ارق املال وزي���ر البرتول وال���روة املعدني���ة والدكتورة يا�ص���مني فوؤاد 
وزي���رة البيئ���ة وع�ص���وية املهند�ص عابد عز الرج���ال الرئي����ص التنفيذى لهيئة 
الب���رتول والدكت���ورة اإينا����ص اأبوطالب الرئي����ص التنفيذى جلهاز �ص���ئون البيئة 
والكيميائى جمال فتحى م�ص���اعد الرئي�ص التنفي���ذى للهيئة للبيئة والأمن 

ال�صناعى،كما ت�صم املخت�صني من جهاز �صئون البيئة وهيئة البرتول. 
واجله���د  امل�ص���تمر  والتن�ص���يق  والتوا�ص���ل  الفعال���ة  للم�ص���اركة  ونتيج���ة 
املب���ذول م���ن جانب الوزارتني واأع�ص���اء اللجن���ة العليا فق���د مت لأول مرة حتقيق 
نتائ���ج اإيجابية بالبدء ف���ى تنفيذ الأعمال على الواقع حلل م�ص���كلة ال�رف 
ال�ص���ناعى نهائياً ، والذى يوؤك���ده قيام �ركتى زيتكو والعام���ة للبرتول براأ�ص 
�ص���در بالنته���اء م���ن تنفيذ اأعم���ال خطط الإ�ص���حاح وهو م���امل يحدث منذ 
�ص���نوات بالإ�صافة اإلى تقدمي خطط لالإ�صحاح البيئى فعالة وم�صتدامة من 
قبل ال�ركات الأخرى للو�صول اإلى التوافق مع املعايري وال�صرتاطات البيئية، 
والتى مت اعتمادها بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ من جهاز �ص���ئون البيئة وتت�صمن قيام 
هذه ال�ركات باإن�صاء حمطات ملعاجلة مياه ال�رف ال�صناعى تبلغ تكلفتها 

مليارات الدولرات .
وتق���وم ال����ركات املعني���ة حالي���اً بتنفي���ذ اأعم���ال خط���ط الإ�ص���حاح طبقاً 
للجداول الزمنية املعتمدة من جهاز �ص���ئون البيئة ، ومن املقرر انتهاء اأعمال 
اخلطط والو�ص���ول للتوافق البيئى فى دي�ص���مرب ٢٠٢١ ، بالإ�ص���افة اإلى اأنه قد 
مت ت�ص���كيل جمموعة عمل م�ص���رتكة من هيئة البرتول وجهاز �ص���ئون البيئة 
ملتابع���ة تنفيذ اأعمال اخلطط ومراجعة ال�ركات ب�ص���فة دورية للتحقق من 

اإجناز الأعمال على الواقع وتقدمي الدعم وامل�صاعدة لتذليل اأية عقبات. 

يعترب البرتول مصدرًا رئيسيًا للطاقة والدخل القومى فى العديد 
م��ن ال��دول وأحد  أه��م األنش��طة الصناعي��ة فى الق��رن الحادى 
والعش��رين حي��ث أن الطل��ب على البرتول مس��تمر ف��ى االرتفاع، 
ولك��ن عل��ى الرغم م��ن أهمي��ة البرتول فإن��ه يصاحب أنش��طته 
كمي��ات كب��رة م��ن املخلف��ات الس��ائلة والت��ى تتمث��ل ف��ى املي��اه 
املصاحب��ة للزيت )الص��رف الصناعى( حيث تمثل ه��ذه املياه أكثر 
م��ن ٨٠ %م��ن اإلنتاج وتص��ل إىل ٩٥ % ف��ى حقول الب��رتول القديمة 

ونسبة الخام إىل املاء تكون ١:٣ . 

الكيميائى جمال فتحى
م�صاع��د الرئي�ص التنفيذى للهيئة

للبيئة والأمن ال�صناعى
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فى خطــوة هــامة نحو آفـــاق أرحب الســتغالل املـــوارد الغــازية بمنطقــة شرق املتوسط ، وقعــت مصر واليونـان فى ٦ أغسطس 

٢٠٢٠ بالقاهرة اتفاقًا لتعيني الحدود البحرية بني البلدين.

وبمقتضى هذا االتفاق الذى وقعه السفري سامح شكرى وزير الخارجية ونظريه اليونانى نيكوس دندياس فقد جرى تعيني املنطقة 

ــنوات القليلة  ــام بها البلدان على مدار الس ــات والجهود الحثيثة التى ق ــلة من املفاوض ــة بني البلدين بعد سلس ــة الخالص االقتصادي

ــون البحار ، كما  ــة االمم املتحدة لقان ــد القانون الدوىل واتفاقي ــق كافة بنوده مع قواع ــذا االتفاق الذى تتواف ــرت عن ه ــة وأثم املاضي

يعكس االتفاق تميز العالقات الثنائية و احرتام البلدين للقانون الدوىل وعالقات الجوار ويسهم فى تحقيق االستقرار باملنطقة.

وقد صدق مجلس النواب  فى 18 أغسطس على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة ٢٠٢٠ بشأن هذه االتفاقية مؤكدًا أنه تم 

ــات البلدين للعمل على تعظيم احتياطيات الغاز  ــًا للقانون الدوىل لحماية حدود الدولة وأنها تعترب تطورًا نوعيًا فى عالق ــا وفق إبرامه

ومواجهة اطماع بعض الدول .

و لالتفاق الجديد انعكاسات اقتصادية مهمة فى مجال االستفادة من الثــروات واملــوارد الغــازية باملناطــق االقتصادية الخالصة، 

حيث اوضح املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية أن اتفاقية تعيني الحــدود البحرية بني مصـر واليونان تفتح الباب أمام  

ــرول فى املنطقــة االقتصــادية املصرية  ــاف عن الغاز الطبيعى والبتـ ــاع البرتول لطرح مزايدات عاملية جديدة للبحث واالستكش قط

للمساهمة فى زيادة االحـتياطى منهما.

ــرق املتوســط  ــــري إىل االحتمــاالت الغازية الجيــدة بمنطقــة ش ــات الدوليـة وبيوت الخربة العاملـية  تش  وأضاف أن جميــع املؤسـس

ــاذ اإلجـراءات  ــراد طرحــها بعد اتخـ ــار القطــاعات املــ ــرتة  املقـبلة واخـتي ــة خالل الفـ ــة  طرح مزايدة عاملي ــه جار دراس ــًا أن موضحــ

والحصول على املوافقات الالزمـة فى هذا الشأن.
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القاهرة .. نقطة البداية والنهاية
مثلما كانت القاهرة هى نقطة اخلتام التى اأبرم البلدان على اأر�ضها اتفاق 
تر�ضيم احلـــدود ، فقد كانت اأي�ضا نقطة البداية احلقيقيـة للتو�ضــل اإلى 
هذا االتفاق فى 8 نوفمرب 2014 من خالل اأعالن القاهرة ال�ضادر عن القمة 
الثالثيـــة لزعماء م�رص وقرب�س واليــونـــان والتى �ضمت الرئي�س عبدالفتاح 
ال�ضي�ضى ونظريه القرب�ضـــى نيكو�س انا�ضتا�ضياد�س ورئي�س وزراء اليونان 
اآنـــذاك انتوني�س �ضامارا�س فـــى اإطــار اآلية للتعـــاون  الثالثى بني دولــهم  ، 
حيـــث اأكد الزعمـــاء فى اإعــالنهم امل�ضـــرك على امل�ضـــى قدماً على وجـه 
ال�رصعة فى ا�ضــتئناف املفاو�ضات ب�ضاأن تر�ضيم احلدود البحرية ، خا�ضة 
واأن اكت�ضـــاف م�ضادر هامة للطاقة التقليدية كالغاز الطبيعى فى �رصق 
املتو�ضـــط ، ميكن اأن ميثل حافزاً للتعاون على امل�ضـــتوى االإقليمى ، وهو ما 
ينبغى اأن يكون قائماً على التزام دول املنطقة باملبادئ امل�ضتقرة للقانون 

الدولى وفى �ضوء معاهدة االأمم املتحدة لقانون البحار  .
ومن هنا كان هذا االإعالن مبثابة �رصارة البدء فى تكــوين لــجان متخ�ض�ضــة 
من اجلانبني امل�رصى واليونانى للعمل فى مفاو�ضـــات تر�ضـيم احلدود حتت 
مظلة القانون الدولى وفى اإطار من العالقات املتميزة بني البلدين ، حيث 
اأن م�ـــرص وقرب�ـــس كانا قـــد انتهتا بالفعل مـــن تر�ضـــيم حدودهما وكذلك 

توقيع االتفاقات اخلا�ضة ب�ضبل ا�ضتغالل املوارد الطبيعية.
وقد كانت اآلية التعــاون فى اإطار منتدى غاز �رصق املتو�ضـط الذى ا�ضركت 
القاهـــرة واأثينا فى تاأ�ضي�ضـــه خالل العام املا�ضـــى مع 5 دول متو�ضـــطية 
مبثابة الداعم االأ�ضا�ضـــى ل�رصعة االنتهــاء من العمل بني م�ضـــــر واليونان 
وتوقـــيـــع االتفــــــاق الـــذى �ضـــيخدم بال�ضـــك اأهـــــداف املنتــــــدى ودوره فـــى 
تعظـــيم اال�ضــــتفادة من اكت�ضافات واحتياطات الغاز الطبيعى مبنطقة 
�ضـــــرق املتو�ضـــط مبا يتفق ومبـــادئ القـانون الدولى وتدعيـــم جهود الدول 

االأع�ضــاء فى اال�ضــتفادة من احتيــاطاتهــم الغـــازية .
كمـــا اأنـــه بتوقيع االتفـــاق مع اليونان الـــذى يفتح اآفاقاً اأرحب ال�ضـــتغالل 
ثـــروات غـــاز �ضـــــرق املتو�ضـــط فاإن م�ضــــر بذلك تر�ضـــخ مكانتهـــا كمركز 
حمـــورى لتـــداول وجتارة الغـــاز الطبيعى فـــى منطقة �رصق املتو�ضـــط وهو 
التوجـــه الـــذى تعـــد االتفاقـــات والتفاهمـــات الدوليـــة مـــع دول الــجـــوار 
ال�ضتغالل املوارد الطبيعية اأحد مقومات حتقيقه ، وهو ما تنتهجه م�رص 
عملياً على كافة املحاور واالأ�ضـــعدة �ضـــواء باتفاقات اأو تفاهمات ثنــائية 
اأو حتت مظلة منتدى غاز �ضــــرق املتو�ضـــط الذى �ضارف على التحـــول اإلى 

منظمـــة دولية .

ترسيم الحدود البحرية » فاتحة خير « لمصر
والأن لـــكل جنـــاح نقطـة بداية فقـــد كان جناح م�رص فى تر�ضـــيم حدودها 
البحريـــة مـــع قرب�س هـــو ال�ضـــبيل لتحقيق اكت�ضـــافات جــديـــدة للغــاز 
الطبيعى ، فم�رص قامت فى وقت �ضـــابق بتوقيع اتفاق تر�ضـــيم حــدودها 
البحريـــة مع قرب�ـــس فى البحر املتو�ضـــط وكذلـــك مع اململكـــة العربية 
ال�ضــــعودية فـــى البحـــــر االأحمـــــر حيـــث اأن م�ضـــــر لهـــا تاريـــخ ممتــد فى 
االلــتـــزام بتطبيـــق قواعد القــانون الدولـــى و االلتزامـــات القانونــية التى 
وقعـــت عليهـــا ، وبالن�ضـــبة لالتفـــاق مع قرب�ـــس واخلـا�س بتعيـــني احلــدود 
البحريـــة فـــى املياه االقت�ضـــادية فقـــد مت اإبرامه يوم 17 فربايـــر 2003وفــق 
نقــط االأ�ضـــا�س التى اأودعتــها كلتا الدولــتني فى االأمم املتحدة وماتق�ضى 
بـــه قوانـــني اتفاقيـــة االأمم املتحـــدة للبحـــار 1982 ، وقد مت االأخـــذ بنقطة 

املنت�ضـــف فى هـــذه االتفاقية، وهـــذا االتفـــاق كان » فاحتة خـــري« مل�ضــــر  
فقـــد اأتاح لهـــا البدء فى البحـــث واال�ضتك�ضـــاف عن الغــــــاز الطبيـــعى 
فى ميــاهها االقت�ضـــادية وجذب ال�ضــــركات العـــاملية للعمل فيها وهـــو 
مـــا اأدى اإلـــى حتقيق اأكرب اكت�ضـــاف للغاز فـــى تاريخ م�ـــرص وحو�س البحر 
املتو�ضـــط متمثالً فىحقل ظهـــر العمالق فى اأغ�ضط�س 2015على بعد 

190 كم من �ضواحل بور�ضعيد .
وجديـــر بالذكـــر اأن مـــ�ـــرص وقــــرب�س  قـــد وقعـــا كذلـــك اتفــاقـــاً اإطارياً فى 
دي�ضـــمرب 2013 حــول �ضـــبل ا�ضـــتغالل املـــوارد الطبيعية حــال وجـــودها 
فـــى منطقة م�ضـــركة بـــني البلدين وتت�ضـــمن  مبـــداأ تبـــادل املعــلومات 
اجليولوجية الأى اكت�ضـــافات تتحــقق لدى اأى من الطــــرفني على بعد 10 

كيلو مر من نقطة املنت�ضــف التى مت التوافق عليها .
كما اأف�ضـــح تر�ضـــيم احلـــدود مع ال�ضـــــعودية فى البحــــــر االأحمر املجال 
اأمـــام قطـــاع البرول لبـــدء العمـــل فى هـــذه املنطـــقـــة البكــــــر للبحث 
واال�ضتك�ضـــاف وطرح مزايـــدات عامليـــة جلــــذب اال�ضـــتثمارات اإليها وهو 
ما اأدى اإلى جذب �ضـــــركات عامليــة كـــربى مثل �ضـــيفرون و�ضـــل ومبـــادلة  
وجـــارى التجــــهيـــز الإبرام 3 اتفــــاقيـــات مع هذه ال�ضــــــركات بعد اأن وافق 
عليهـــا جملــــ�س النــــواب اإيذاناً ببـــدء اأعمال اال�ضـتك�ضـــاف عن الثـــروات 

البرولية والـــغازية فى املياه االقت�ضـــادية مل�ضـــر بالبحر االأحـــمر .
وي�ضـــع اجلميـــع اآماالً اأن تتكرر ق�ضـــ�س النجاح �ضـــالفة الذكـــر فى املياه 
االقت�ضـــادية بـــني م�رص واليونـــان وحتقيق نتائج جيدة ت�ضـــمن ا�ضـــتمرار 
تدعيـــم اإمكانيـــات م�رص مـــن الـــروات الغازيـــة والبرولية فى ال�ضـــنوات 

املقبلة .

ــتند اليها اتفاقيات ترسيم الحدود  هى االتفاقية التى تس

ــت حيز  ــام 198٢ ودخل ــا ع ــر عليه ــت مص ــة ووقع البحري

التنفيذ فى عام 1994،  وتعطى هذه املعاهدة الدول الحقوق 

ـــافة  ــة فى التنقــيب عن البرتول والغاز حتى مس الحصري

ــاطىء، والصيد فى  ــم( من الش ــًا )٦48 ك ــاًل بحــري 35٠ مي

ــواحلها. وفى  ــن س ــم( م ــرى  )37٠ ك ــل بح ــدود ٢٠٠ مي ح

ــمى املنطقة  ــرى، والتى تس ــل بح ــني املائتى مي ــدود هات ح

ــوق  حق ــدول  ال ــع  لجمي ــون  يك ــة،  الخالص ــة  االقتصادي

ــة باملالحة، والطريان، ولكن تتحكم  أعاىل البحار الخاص

ــة فى  ــادر االقتصادي ــع املص ــى جمي ــاحلية ف ــدول الس ال

ــدم اعتبار  ــدول، على ع ــق معظــم ال ــة. وتتفـ ــذه املنطق ه

ــة، ولكن يمكن  ــن الحــرية البحري ــن جزًءا م ــق التعدي ح

ــوص معاهدة. ولهذا لم  ــأ هذا الحق، بمقتضى نص أن ينش

تصبح االتفاقية ســارية إال فى عام 1994.

 ماهى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ؟
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سالمة العاملين أواًل 
فى �ل�صاد�ص���ة �ص���باحاً من يوم �خلام����س ع�رش من يوليه 2020 ب���د�أت رحلتنا 
م���ن �لقاهرة مع قائد �ص���يارة برتوبل ورفيق �لرحلة عل���ى بدوى ، وجدته ملتزماً 
بارت���د�ء �لكمامة �لطبية ومعه �لكحول �ملطهر بال�صيارة ، وطالبنى ب�رشورة 
رب���ط ح���ز�م �لأم���ان ، و�نطلقنا فى رحلتنا �لت���ى ��صتغرق���ت 4 �صاعات ، حتى 
و�صلن���ا �إلى �لبو�بة �لرئي�صية ملنطقة حقول دلت���ا �لنيل باأبو ما�صى ، وجدنا 
�أمامن���ا »با����س 24 ر�كباً« متوق���ف �أمام �لبو�بة لف���رتة ، ف�صاألت بدوى ملاذ� كل 
هذ� �لوقت ؟ ، فاأجابنى باأنه لبد من تطهري �إطار�ت ومقاب�س �أى �صيارة تدخل 
�ملوقع وقيا�س درجات �حلر�رة للركاب من �لعاملني وغري �لعاملني ، وهذ� مطبق 
فى كاف���ة مو�قع �رشكة برتوبل ، حينها �نتابنى �صىء من �لفخر باأننى �أنتمى 

يعد أحد أهم حقول الغاز الطبيعى الكربى فى مصر املكتش��فة 
خ��ال الف��رة األخ��رة ، س��اهم بفعالي��ة إىل جان��ب حق��ل »ظه��ر« 
واالكتش��افات األخرى فى تحقيق مصر االكتفاء الذاتى من الغاز فى 
ع��ام 2018 ... إنه حقل غاز »ن���ورس« بمنطقة دلتا النيل ، يصفه البعض 
بأن��ه أعاد الحياة مرة أخرى للمنطقة بعد تدنى إنتاج الغاز من اآلبار املنتجة 
ف��ى ع��ام 2014 ، وكان بمثابة طوق نجاة ملس��تقبل الغاز باملنطق��ة بعد أن كان 
األم��ل يتب��دد بن العامل��ن ودب اليأس ف��ى أنفس��هم، ليأتى حقل »ن��ورس« ليعيد 
ش��باب حقول أبو ماضى ويعيد أمجاده كأوىل اكتش��افات الغ��از فى مصر عام 1974، 
مما ش��جع الش��ركاء األجانب على ضخ مزيد من االستثمارات لتحقيق اكتشافات 
أخرى ، وبالفعل تم تحقيق كش��فى »بلطيم وبش��روش« عل��ى بعد 12 كيلو مر من 
حق��ل نورس ، وهناك ش��واهد غازية تؤكد أن هناك اكتش��افات أخرى باملنطقة 

ستتحقق خال الفرة القادمة .

  »مجل��ة الب��رول« تصحبكم ف��ى جولة داخل آبار حقل النورس ومنطقة التس��هيات واملحطة الربية ملعالجة غازات حقول دلتا النيل ملتابعة س��ر 
العمل وعدم تأثر العملية اإلنتاجية بتطبيق اإلجراءات االحرازية والوقائية ملواجهة انتشار فروس كورونا املستجد ..

قام باجلولة : ر�ضــا عبد العزيز
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لقط���اع �لب���رتول �لذى ي�ص���ع �صالمة �لعاملني ف���ى �ملقام �لأول م���ن �أولوياته ، 
ويوؤك���د م���دى �لتز�مه بتطبيق �لإج���ر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائي���ة بكافة �ملو�قع 
و�ملن�صاآت �لبرتولية مبا يتو�فق مع خطط وروؤية �لدولة ملو�جهة �نت�صار فريو�س 

كورونا �مل�صتجد .

أصل الحكاية 
فور و�صولنا كان فى ��صتقبالنا �ملهند�س خالد 
من�ص���ور مدي���ر ع���ام هند�ص���ة �لب���رتول ب�رشكة 
برتوب���ل و�ملهند�س �أحمد عل���ى مدير عام حقول 
دلت���ا �لني���ل ، ف���ى �لبد�ي���ة يق���ول م . خال���د فى 
ع���ام 1989 مت تاأ�صي�س �رشك���ة نيدوكو بني هيئة 
�لب���رتول ممثل���ة للجان���ب �مل����رشى و�رشك���ة �إينى 
�لإيطالي���ة )ميثله���ا �رشك���ة �أي���وك بن�صبة %75 
و�رشك���ة ب���ى ب���ى �لربيطاني���ة بن�صب���ة 25% من 
ح�ص���ة �ل�رشيك( للقي���ام بالبحث ع���ن �لبرتول 
و�لغ���از �لطبيع���ى وتنميته���م مبطق���ة �متي���از 
نيدوك���و ، وبالفع���ل قام���ت �ل�رشك���ة بالإ�رش�ف 
عل���ى تنمي���ة 4 مناط���ق تق���ع د�خ���ل منطق���ة 
�لمتي���از �لرئي�صي���ة وهى عقود تنمي���ة )خالله 
و�لقرعة وغرب �أبو ما�صى و�صمال �لدلتا( و�لتى 
متت���د مل�صاحة ت�صل �إلى حو�ل���ى 350 كيلو مرت�ً 
مربع���اً ، وب���د�أ �لإنت���اج م���ن �أول حق���ول �ل�رشكة 
وه���و حقل �لقرع���ة مبعدلت �إنت���اج و�صلت �إلى 
حو�ل���ى 136 مليون قدم مكعب غ���از يومياً فى 
ع���ام 1992، وب���د�أ �لإنت���اج م���ن حقل نيدوك���و ع���ام 1995 بكمي���ات و�صلت �إلى 
حو�ل���ى 120 ملي�����ون قدم مكعب يومياً و��صتمر �لإنتاج �إل���ى �أن توقف �آخر �آبار 
�حلق���ل )نيدوكو -6( فى نوفم���رب 2014 ، يلتقط �حلدي���ث م. �أحمد على فيقول 
هذه �لفرتة كان���ت �صعبة على �لعاملني فى �ملوقع وبد�أ يت�صلل �إلى �أنف�صهم 
�لياأ����س وفق���د�ن �لأمل وه���م ي�صاهدون �لإنتاج ب���د�أ يتدنى �إلى �أق���ل م�صتوياته 
وتوقف وحد�ت معاجلة �لغاز�ت عن �لعمل ، وكنا بالفعل بد�أنا فى �إعد�د خطة 

لإعادة توزيع �لعاملني باملوقع على �أماكن �لعمل �لأخرى �لتابعة لل�رشكة.

نورس .. شريان حياة أعاد األمل من جديد
يق���ول م. خال���د بعد توقف �آخر �آبار حقل نيدوك���و ، مت و�صع خطة طموح 
حلفر بئ���ر ��صتك�صافى ي�صتهدف منطقة نيدوك���و �صمال غرب »نور�س« 
كمنطق���ة و�ع���دة ، ومن منطلق �حلر�س على ت�صجي���ع �ل�رشكاء حلفر �آبار 
��صتك�صافي���ة ولتقليل �ل�صعوب���ات �لفنية �لت���ى �صتو�جهها �ل�رشكة 
ف���ى حال���ة �حلفر م���ن مناط���ق �ملي���اه �ل�صحل���ة فق���د مت در��ص���ة وتقييم 
للمناط���ق �لربية �ملمك���ن ��صتغاللها حلف���ر �لبئر �مل�صته���دف ، وبالفعل 
جنح���ت �ل�رشكة بعد �لنته���اء من كافة �لإجر�ء�ت �ملطلوبة فى �لبدء فى 
�أعم���ال �حلفر ف���ى �أبريل 2015 ومت حتقيق �لك�صف �لغ���ازى نيدوكو �صمال 
غ���رب -2 فى يولي���ه 2015 مبخزون يقدر بحو�ل���ى 2 مليار قدم مكعب غاز 
، وبحما�ص���ة �صديدة يقول م. �أحم���د »�لفرحة عمت �ملكان بني �لعاملني 
و�أ�صبح �ل���كل يعملون بكامل طاقتهم �ملنبثقة من �نتمائهم للقطاع 
وع�صقهم للمكان �لذى ق�صو� فيه فرت�ت طويلة« ، وبد�أ �لعمل على قدم 
و�ص���اق ، وخالل �صهر و�ح���د فقط من �إعالن �لك�ص���ف مت و�صع �لبئر على 
�لإنت���اج مبعدل �إنتاج 90 ملي���ون قدم مكعب غاز يومي���اً وذلك با�صتغالل 

�لت�صهي���الت �ملتاحة باملنطق���ة ، ويكمل م. خالد �حلديث فيقول مت و�صع 
خط���ة حلفر �لعديد من �لآبار �ل�صتك�صافي���ة و�لتنموية باملنطقة و�لتى 
�أثب���ت وجود �مت���د�د للخ���ز�ن و�أك���دت �لحتياطيات �ملتوقع���ة باملنطقة، 
ول�صتيع���اب �لإنتاج من �ملنطقة مت مد خط بقطر 24 بو�صة من منطقة 
نيدوك���و �إلى ت�صهي���الت �ملعاجلة مبنطقة �أبو ما�ص���ى، وبالتو�زى مت تاأهيل 
حمط���ة �ملعاجلة من خالل بع�س �لتعديالت وبالفعل جنحت �ل�رشكة فى 
�لو�ص���ول ب�صعة �ملحطة من 500 �إل���ى 850 مليون قدم مكعب وذلك دون 
�حلاجة �إلى �إن�صاء ت�صهيالت جديدة، وكان هناك توجيهات من �ملهند�س 
ط���ارق �ملال وزير �لب���رتول و�لرثوة �ملعدني���ة وقياد�ت �ل�رشك���ة ب�رشعة و�صع 
�لكت�صاف���ات �جلدي���دة على �لإنت���اج ، وبالفعل خالل 3 �صن���و�ت فقط مت 
و�ص���ع 15 بئ���ر�ً عل���ى �لإنتاج با�صتخ���د�م طريقة �حلفر �ملائ���ل وهو ما �أدى 
لتوف���ري �لوق���ت وخف����س �لتكلفة مقارنة بط���رق �حلفر �لأخ���رى فى �ملياه 
�ل�صحلة ، وو�صلت معدلت �لإنتاج �إلى 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً 

وهو رقم قيا�صى مبنطقة حقول دلتا �لنيل .
هذ� �لك�صف كرم من �لله على م�رش ، هناك �كت�صافات كثرية تتحقق ، 
ولكن توقيت هذ� �لك�صف كان مهماً مل�رش، هكذ� يرجع م. �أحمد �أهمية 
ك�ص���ف نور�س �صو�ء ملنطقة حقول �أبو ما�صى �أو مل�رش فى هذ� �لتوقيت 
فال���كل يعلم �أنه كان هناك نق�س فى �لغ���از وكان له �أثر فى �نقطاعات 
�لكهرب���اء �ملتك���ررة وتوق���ف بع����س �مل�صان���ع وب���د�أت م�رش ف���ى ��صتري�د 
كميات كبرية من �لغاز و��صتنز�ف �لعملة �ل�صعبة فى ذلك �لأمر، ولكن 
بف�صل �لله ودعم �لقياد�ت وجهود �لعاملني مت و�صع هذ� �لك�صف على 
�لإنت���اج فى �أ�رشع وقت و��صتط���اع �أن يلبى جانب من �حتياجات �ل�صوق 
�ملحلى م���ن �لغاز وتقليل �ل�صتري�د ، حي���ث مت ��صتئجار وحدتى معاجلة 
باملنطقة للحفاظ على معدلت �لإنتاج لأكرث من 12 �صهر متتالية وهو 
ميث���ل 18% م���ن �إنت���اج م�رش من �لغاز وثان���ى �أكرب حقل من حي���ث �لإنتاج 
بعد ظهر ، بالإ�صافة �إلى �إنتاج كميات من �لبوتاجاز لتغطية جانب من 
�حتياج���ات �ل�ص���وق �ملحلى ، وكميات من �ملتكثف���ات �لتى يتم �صخها 
ع���ر خطوط �رشكة اأنابيب البرتول اإل���ى معامل التكرير لإنتاج املنتجات 

�لبرتولية �ل�صائلة .  

ترشيد االنفاق وتخطيط سليم للمستقبل
يع���ود �حلديث للمهند�س خال���د ليو�صح لنا �أن �رشكة برتوب���ل تو��صل تنفيذ 
خطته���ا للحف���اظ عل���ى �لإنتاج م���ن منطقة حق���ول نيدوك���و ، وجنحت من 
�لنتهاء من تنفيذ �خلط �جلديد �أبوما�صى/ �جلميل بقطر 32 بو�صه وو�صعه 
عل���ى �لإنت���اج فى ماي���و 2019 ، بطول حو�ل���ى 93 كيلو مرت لنق���ل �لإنتاج من 
حق���ول نيدوك���و �إل���ى حمط���ة �جلمي���ل ببور�صعي���د و�ل�صتغناء ع���ن حمطة 
�لت�صهي���الت �مل�صتاأج���رة وذل���ك لتعظي���م �لعائ���د م���ن تنمية تل���ك �حلقول 
وتقلي���ل م�رشوفات �لت�صغيل ع���ن طريق ��صتغالل �صع���ات �ملعاجلة �ملتاحة 
حالي���اً مبحط���ة �جلميل ، وم�صتقبالً ميكن ��صتخد�م���ه بالعك�س مبعنى نقل 

�لغاز من �جلميل �إلى �أبو ما�صى �إذ� ��صتدعى �لأمر .

شباب واعد الستكمال المشوار  
�نتقلن���ا بعد ذلك �إلى منطقة �آبار حقل �لنور�س ، وهناك ��صتمعنا �إلى �ثنني 
م���ن �صب���اب �ملهند�صني وهم���ا �ملهند�س حمم���د �إبر�هي���م مدي���ر �إد�رة �لإنتاج 
و�ملهند����س عم���رو يون����س مدي���ر �إد�رة �لأجهزة ونظ���م �لتحكم بحق���ول دلتا 
�لني���ل، �للذي���ن �أو�صحا �أنه بعد �نته���اء �أعمال �حلفر وتغلي���ف �لبئر مبو��صري 
�لتغلي���ف �بت���د�ءً م���ن �صط���ح �لر����س وو�ص���ولً �إلى �لطبق���ة �ملنتج���ة للغاز 
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�لطبيع���ى و�لتى ت�صم���ى ب� )خز�ن �لغ���از( ياأتى دورنا نح���ن مهند�صى �لإنتاج 
بالتناغ���م مع مهند�ص���ى هند�صة �لبرتول لو�صع �لبئ���ر �ملحفور على �لإنتاج 
ويت���م �لتفاق على �إكم���ال �لبئر مبو��صري �لإنتاج ذ�ت �لأقط���ار �ملختلفة �لتى 
ترت�وح مابني )4-7( بو�صة  طبقاً لطبيعة كل خز�ن فبع�س �لآبار يتم �لإنتاج 
منه���ا مبو��صري ذ�ت �أقطار 4 بو�صة وبع�صها 5 وبع�صها 6 �أو7 بو�صة ، و�إذ� ما 
مت �لتف���اق على قطر معني ملو��صري �لإنتاج طبق���اً لدر��صة هند�صية �صليمة 
يت���م �إنز�ل مو��ص���ري �لإنتاج �إلى د�خل �لبئر �ملحفور ويت���م تثبيتها على جد�ر 
البئ���ر با�صتخدام عدد من ال�صبائ���ك الدائرية امل�صنوعة م���ن املطاط القوى 
و�لت���ى تتنا�صب مع �لقطر �خلارجى ملو��صري �لإنتاج  و�لتى بدورها تعمل على 
تثبيت مو��صري �لإنتاج ومنع هروب �أى غاز فى �لفر�غ �ملتو�جد ما بني مو��صري 

�لإنتاج وجد�ر �لبئر �ملغلف مبو��صري �لتغليف .
وبع���د ذلك يت���م جتهيز �صجرة �لإنت���اج �ملثبتة عل���ى ر�أ�س �لبئ���ر وو�صع بلوف 
�لأم���ان و�أي�ص���اً بل���وف �لإنت���اج �لرئي�صى �ملتحكم ف���ى كمية �لغ���از �خلارجة 
م���ن ر�أ����س �لبئر و�أي�صاً خ���ط �لإنتاج �ملت�صل من بلوف �لإنت���اج �إلى ما ي�صمى 
بتوزيعة �لآبار �أو )�صبكة �لآبار( وتتكون هذه �ل�صبكة من جمموعة خمتلفة 
م���ن �ملو��ص���ري مت�صل���ة ببع�صه���ا �لبع����س بنظ���ام هند�صى مع���ني ت�صمح 
با�صتيع���اب �أكرث من بئ���ر منتج للغاز  ويتم و�صع جه���از على خط �إنتاج كل 
بئر لقيا����س �ل�صغط و�حلر�رة و�لكمية �للحظي���ة و�لكمية �لكلية �ليومية 

لكل بئر كل على حده ويكون �صغط �لغاز فى هذه �ل�صبكة 88 بار تقريباً.
و�إذ� م���ا مت �لتاأكد من كل هذه �لأ�صي���اء يتم بعد ذلك تفجري �لطبقة �ملنتجة 
للغ���از �لطبيعى ويتم �إ�صعال ما ت�صمى ب�صعل���ة �لإنتاج لتنظيف �لبئر من 
�لرم���ال و�حل�صى �لناجت ع���ن تفجري طبقة �لإنتاج و�إج���ر�ء �ختبار�ت على هذ� 
�لبئ���ر ملعرفة كمية �ملياه �مل�صاحبة للغاز و�أي�ص���اً لتحديد كمية �لغاز �لتى 
�صيت���م �إنتاجه���ا من ه���ذ� �لبئ���ر و �لتى �صيتم عل���ى �أ�صا�صه���ا �صبط بلوف 
�لإنت���اج �لرئي�ص���ى على قط���ر معني للمحافظ���ة على عمر �خل���ز�ن �لأر�صى ، 
وبع���د ذلك يتم �دخ���ال �لبئر على �صبك���ة �لإنتاج �لرئي�صي���ة �ملجمعة لكل 
�لآب���ار �ملنتجة ، وتتم هذه �خلطو�ت عل���ى كل �لآبار �ملنتجة للغاز �لطبيعى ، 
وبع���د ذلك يتم تو�صيل عدد من خطوط الإنت���اج الرئي�صية باأقطار خمتلفة 
ترت�وح ما بني )16-24( بو�صة من �صبكة �لإنتاج �ملجمعة لالآبار �إلى حمطات 

�ملعاجلة و�لتى تبعد 60 كم  عن هذه �لآبار ، 
و�تف���ق �لأثن���ان فى نهاية حديثهما عل���ى �أن �لق�صة مل تنته���ى بو�صع �لآبار 
عل���ى �لإنت���اج فهن���اك عمليات متابع���ة و�صيان���ة �لأجهزة ونظ���م �لتحكم 
و�أنظم���ة �حلماية �مل�صئولة عن �لتحك���م وت�صغيل حمطات معاجلة و�إ�صالة 

�لغاز وكذلك �ملن�صات و�لآبار بالإ�صافة �إلى �أنظمة ت�صغيل �لرتبينات . 

السالمة والصحة المهنية .. أسلوب حياة فى العمل البترولى
تُع���د �ل�صالمة و�ل�صح���ة �ملهنية رك���ن �أ�صيل 
ف���ى قطاع �لب���رتول ، هكذ� ب���د�أ �ملهند����س �أمين 
فيا�س مدير ع���ام م�صاعد �ل�صالم���ة و�ل�صحة 
�ملهني���ة بحق���ول غ���از�ت دلت���ا �لني���ل حديث���ه 
مو�صح���اً �أن �لتاأ�صي���ل لثقاف���ة �ل�صالمة لدى 
�لعاملني باملوق���ع وترجمتها لأ�صلوب حياة فى 
منظوم���ة �لعمل �لبرتولى يُعد من �لأ�صا�صيات 
�ملهم���ة  للحماي���ة م���ن �لأخط���ار ، و�أن تاأم���ني 
ظ���روف �لت�صغي���ل �لآم���ن للعامل���ني و�ملع���د�ت 
و�ملن�ص���اآت �صو�ء �لآبار �لبحرية �أو �لربية �أو حمطة معاجلة �لغاز�ت من �لعنا�رش 
�لأ�صا�صي���ة �لت���ى ل تهاون بها �أو تنازل عنها حت���ت �أى ظروف ، م�صري�ً �إلى �أنه مع 

�نت�ص���ار فريو�س كورونا خالل �لفرتة �لأخرية فى م����رش و�لعامل وما �صاحبها من 
�آث���ار �صلبية مل تتاأثر �لعملية �لإنتاجية باملوق���ع ، وهناك خطة طو�رئ مفعلة 
لالطمئن���ان على مدى يقظ���ة �لعاملني وتدريبهم على �أح���دث �لتكنولوجيات 
ف���ى ه���ذ� �ملج���ال ملو�جه���ة �أى �أخطار قد حت���دث �أثن���اء �لعمل ، و�أ�ص���اف �أنه فى 
�إطار �مل�صارك���ة �ملجتمعية لل�رشكة ، هناك �تفاقية تعاون م�صرتك مع حماية 
�لدف���اع �ملدنى با�صتخ���د�م �صيار�ت �لإطفاء باملوق���ع للم�صاعدة فى �ل�صيطرة 

على �أى حر�ئق قد حتدث بالقرى �ملجاورة لأماكن عمل �ل�رشكة.    

توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين  
يق���ول �أ. معو����س �أبوزيد - مدير ع���ام �خلدمات 
�مل�صاع���دة بحق���ول غ���از�ت دلتا �لني���ل، �لكل 
يعمل د�خل منطقة حقول دلتا �لنيل لتهيئة 
�لبيئ���ة �ملنا�صب���ة للعامل���ني للتعاي����س خالل 
فرت�ت �لعمل باأف�ص���ل �صورة ممكنة من حيث 
�لإقامة و�لتغذية وتن�صي���ط �جلانب �لريا�صى 
و�لرتفيه���ى مع �للتز�م بالإج���ر�ء�ت �لحرت�زية 
للوقاي���ة من فريو�س كورون���ا �مل�صتجد خا�صة 
بعد �أن مت تق�صي���م فرت�ت �لعمل 14 و14 يوماً، 

وكذلك توفري �لظروف �لآمنة لكل عمليات �لإنتاج مع �لهتمام بتنمية �ملو�رد 
�لب�رشية �لتى حتر����س عليها و َتدعمها �ل�رشكة، ويتم تطبيق كل �لتعليمات 
�خلا�ص���ة بالوقاية من فريو�س كورون���ا للعاملني حيث يتم تاأمني و�صائل �لنقل 
و�ملو��صالت مع تعقيم كل �لأماكن ب�صفة م�صتمرة و�للتز�م �لتام بتعليمات 

�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية وتطبيق �ملعايري �خلا�صة بها .

جيش مصر األزرق ... قادر على تحمل المسئولية
وف���ى نهاي���ة �جلولة �أكد �جلمي���ع على �أن كافة �لعاملني ف���ى �ل�رشكة لديهم 
��صتعد�د كامل لتحمل �مل�صئولية حتت �أى ظروف وبدون تق�صري و�أن �لظروف 
�ل�صعبة د�ئما تظهر �ملع���دن �حلقيقى للم�رشيني وجي�س م�رش �لأزرق ي�صعر 

بتلك �مل�صئولية وقادر على مو��صلة �مل�صو�ر وحتقيق �لإجناز�ت.

م/ حممد اإبراهيم
مدير �إد�رة �لإنتاج

م/ عمرو يون�س
مدير �إد�رة �لأجهزة

ونظم �لتحكم

م/ اأمين فيا�س
مدير عام م�صاعد 

�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية

اأ.معو�س اأبوزيد
مدير عام �خلدمات �مل�صاعدة 
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قفزات بالهوادة 
ف���ى 6 اأغ�صط����س املا�ص���ى وعل���ى �صا�ص���ة البور�ص���ات املتخ�ص�ص���ة تابع 
املتداول���ون االأوقي���ة وه���ى توا�ص���ل قفزاتها وتتخط���ى حاجز ال����2000 دوالر 
لت�ص���ل اإل���ى 2070 دوالراً وفق موقع جولد براي���ز ، ووفقاً ملا قاله بارى داوي�س، 
الرئي����س التنفي���ذى ل�رشك���ة Martin Place ل����أوراق املالي���ة ملوق���ع رو�صي���ا 
الي���وم نهاية يولي���ه املا�صى »ما هو مهم حقاً هو مدى ال�رشعة التى و�صل 
به���ا الذه���ب اإلى هذا امل�صت���وى، وال�صىء املهم االآخر، ه���و اأن الذهب جتاوزر 
م�صتوى 1800 دوالراً ب�صهولة، وهذا ويوؤكد ب�صكل اأ�صا�صى اأن هذه ال�صوق 
قوي���ة للغاي���ة« ، ما قاله داوي�س هو النظرة الت���ى اتفق عليها كل املحللني 
له���ذا االأم���ر بعدما قفزت اأوقي���ة الذهب اأكرث من حوال���ى 450 دوالراً فى اآخر 
�صتة اأ�صهر منذ مار�س املا�صى متخطية توقعات املجل�س العاملى للذهب 
وا�صتق���رت حالياً حول 1950 دوالراً �صع���وداً وهبوطاً ، وذلك على الرغم من 
اأن مكان���ة الذه���ب كم�ذ اآم���ن تعر�صت ف���ى منت�صف مار����س املا�صى اإلى 
�رشب���ة قوية، مع اجت���اه امل�صتثمرين اإلى بيع كل �ص���ىء فى مقابل احل�صول 
على ال�صيولة وتخفي�س البنوك املركزية عمولة الفائدة ولكن ا�صطرارها 
ل�صخ �صيولة ب�صكل كبري عزز خماوف احتمالية بيع احتياطى الذهب اإال 
اأن���ه مع فك قيود احلظر والتخفي���ف التدريجى ل�إجراءات االحرتازية وعودة 
حرك���ة ال�صفر عاود الذه���ب ارتفاعاته والتى تخطت حاج���ز ال� 2000 دوالر 

كما اأ�صلفنا.
�صه���دت موج���ة ارتفاع اأ�صع���ار اأوقية الذه���ب ت�صاعداً كب���رياً خ�ل �صهر 
اأغ�صط����س وو�صل���ت لذروته���ا ف���ى 6 اأغ�صط����س وظل���ت عل���ى اأداء متباين 
اإل���ى اأن ب���داأت الرتاجع الث�ث���اء 11 اأغ�صط����س مع مت�صك ال���دوالر مبكا�صب 
حققه���ا فى االآونة االأخرية فيما عززت توقع���ات ب�صاأن اتفاق حتفيز اأمريكى 
�صهي���ة املخاطرة ودفع���ت امل�صتثمرين لبيع املعدن النفي����س جلنى االأرباح 
بع���د �صعوده مل�صتوى قيا�صى،  واإن كان ال���دوالر قد عاد ل�رتفاع بدعم من 
تعليق���ات بن���ك االحتياط���ى الفيدرالى، والت���ى اأبرزت ع���دم جاهزية البنك 
التخ���اذ اإجراءات تي�صريي���ة اأقوى مثل التحكم مبنحن���ى العائد لل�صندات، 

واإن كان البنك ُمقراً با�صتمرار التداعيات االقت�صادية لفريو�س كورونا، وقرر 
االإبق���اء على مع���دل الفائدة قرب ال�صفر حل��ني مل�ص���ه تعافياً فى االقت�صاد 
اإال اأن املحلل���ني ي��رون الذه���ب قوي�اً على املدى الطوي���ل ال�صتمرار الع��وامل 
الداعم�����ة الأ�صعاره فى ظ���ل �صلبي��ة العوائد احلقيقي���ة ل�صندات اخلزان���ة 

االأمريكية بعد ح�صاب معدل الت�صخم.

احتياطى مصر الذهبى متزايد القيمة والكميات
ف����ى اأكتوب����ر 2016، مت االإع�����ن عن اتفاق ب����ني البنك املرك����زى امل�رشى و�رشكة 
ال�صكرى ملناجم الذهب ، ومبقت�صى االتفاق يوفر البنك املركزى احتياجات 
ال�رشك����ة ال�صهري�����ة بالعملة املحلية، والتى تق��در بنح����و 50 مليون جنيه، 
عل����ى اأن ت������ورد ال�رشك����ة بالقيم��ة املعادل����ة للمبل��غ بال����دوالر �صبائك ذه��ب 
بع����د تنقيته�����ا بدرجة نق����اء ال تق��ل ع����ن 99ر99%، و�صج������ل احتياطى م�رش 
م�����ن الذه����ب اأعلى م�صت����وى فى تاريخ����ه ل�ريتفع خ�����ل يوني����ه املا�صى اإلى 
076ر4 ملي����ار دوالر، مقاب����ل 805ر3 ملي����ار دوالر ف����ى ماي����و ال�صاب����ق ل����ه، وفقاً 
لبيان����ات �صادرة عن البنك املركزى، هذا االحتياطى الذى تتم زيادته �صهرياً 
يو�ص����ح مدى ا�صت�����رشاف ال��روؤية املتكاملة التى تعم����ل بها الدولة امل�رشية 
للم�صتقب����ل واتخاذه����ا التدابري ال�زمة لتاأم����ني وزي����ادة االحتياط���ى بعدما 
اأثبت����ت التقلب����ات االأخ��������رية الت����ى �صهدها الع����امل ب�صبب اأح����داث جائحة 
كورون������ا اأن الذه����ب هو امل����ذ االآمن ، هذا االحتياط����ى ال�ذى مت تكوينه خ�ل 
ال�صنوات اخلم�س املا�صية زادت قيمته بدافع عن�رشين رئي�ص��يني ا�صتدامة 

ال�رشاء وفق االتفاق وال�صعود الذى �صهدت��ه اأ�صعار اأوقية الذهب .
وحتت������ل م�رش املركز ال�صاد�س بع��د الع�������راق، بقائم���ة الدول العربي���ة االأك��رث 
امت�����كاً للذه����ب باحتياط����ات ت�ص����ل لنحو 5ر79 طن���اً م�������ن الذهب، بينما 

عاملياً جاءت فى املرتبة ال� 40، وفقاً لبيانات جمل�س الذهب العاملى.

https://goldprice.org/ar/gold-stocks امل�صدر : 

م��ا بني توقع��ات معتدلة ملجل��س الذه��ب العاملى فى أن يكم��ل الذهب 
كمالذ آمن مس��رة ارتفاع أس��عاره الت��ى تصاعدت ع��ام 2019، وبني ما 
حقق��ه ال��ذهب م��ن قف��زات متخطيًا ك���ل التوق��ع��ات ومتج��اوزًا ح�اج�ز 
ال��� 2000 دوالر لألوقي��ة يس��تم��ر املع��دن النفيس فى الصعود االس��تثنائى 
رافض��ًا كل املح��اوالت التى تم��ت إلخضاعه وتمح��ور حول س��عر 1950 دوالرًا 
لألوقي��ة، مدفوع��ًا بعدد من األس��باب وعلى رأس��ها االعتقاد اليقين��ى بأن الذهب 
م��الذ آم��ن، واإلقبال املس��تمر من املس��تثمرين على ش��رائه ومخاوف اس��تمرار أزمة 
كوفي��د 19 والخالف الصين��ى األمريكى، ، فصن��اع القرار قلقون بش��أن الضبابية التى 

تكتنف مسار التعافى االقتصادى من جائحة فروس كورونا. 
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نشأة المنظمة
انبثق���ت فكرة اإن�ش���اء اأوبك اأثناء انعقاد م�ؤمتر الب���رول العربى الأول الذى 
عقد فى القاهرة فى اأبريل عام 1959، حيث ناق�شت وف�د الدول امل�شدرة 
للبرول امل�شاركة �ش�اء منهم الأع�شاء العرب العامل�ن اأو الأع�شاء غري 

العرب املراقب�ن فكرة اإن�شاء املنظمة واأهدافها .
ومت تاأ�شي�س املنظمة فى �شبتمرب عام 1960 فى اجتماع عقد بالعا�شمة 
 ، واإي���ران   ، ، والك�ي���ت  العراقي���ة بغ���داد بح�ش����ر كل م���ن ال�شع�دي���ة 
والع���راق، وفنزويال حي���ث وقع�ا على التفاق الأ�شا�ش���ى ملنظمة اأوبك ثم 
ان�شم���ت اإليها بالتدريج ثمانى دول اأخرى هى قطر )1961( ليبيا )1962( 
واأندوني�شي���ا )1962( والإم���ارات العربية املتح���دة )1967( واجلزائر )1969( 
ونيجريي���ا )1971( والإك����ادور) 1973( واجلاب����ن ) 1975( واأجن����ل )2007( 
وغيني���ا ال�شت�ائي���ة ) 2017( والك�نغ����)2018(، ث���م ان�شحب���ت اجلاب�ن 
ف���ى يناير 1995 كم���ا علقت اأندوني�شي���ا ع�ش�يتها ع���ام 2009، وعلقت 
الإك����ادور ع�ش�يته���ا ف���ى دي�شم���رب 1992 ، وع���ادت اإلى اأوبك ف���ى اأكت�بر 
2007 ، لكنه���ا ق���ررت �شح���ب ع�ش�يتها ف���ى 1 يناي���ر 2020، كما علقت 
قط���ر ع�ش�يتها من املنظمة فى يناير من ع���ام 2019 واأ�شبح عدد الدول 
الأع�ش���اء باملنظمة حالياً 13 ع�ش�اً  وه���م )اجلزائر، اأجن�ل، اإيران ، العراق، 
الك�ي���ت ، ليبي���ا ، نيجريي���ا ، ال�شع�دي���ة ، الإم���ارات ، فنزوي���ال ، الك�نغ�، 
اجلاب����ن، غيني���ا ال�شت�ائية ( ومقره���ا فى العا�شم���ة النم�شاوية فيينا، 
وف���ى عام 1962  ُقبلت منظمة اأوبك فى الأمم املتحدة كمنظمة حك�مية 

متخ�ش�شة مب�جب القرار رقم )6363(.  
وتتك����ن منظم���ة )اأوبك( م���ن ثالثة اأجه���زة، ه�ى: املجل�س ال����زارى وميثل 
ال�شلط���ة العليا للمنظمة، وه���� يتك�ن من وف�د متثل ال���دول الأع�شاء، 
ومب�ج���ب د�شت����ر املنظمة يعقد املجل�س ال����زارى  اجتماعني عاديني كل 
ع���ام، وق���د ينعق���د املجل�س ف���ى دورة غري عادية بن���اءً على طل���ب اأى دولة 

ع�ش���� ف���ى املنظم���ة ب�ا�شط���ة ال�شكرتري الع���ام للمنظمة ال���ذى يق�م 
بالت�ش���اور م���ع رئي�س امل�ؤمت���ر، وجمل����س املحافظني ويتك�ن م���ن مندوبني 
يُر�شح����ن م���ن قبل حك�ماتهم، ومن حق املجل�س ال����زارى للمنظمة اأن 
ي�شكل اأجهزة متخ�ش�شة كلما ا�شتدعت الظروف ، هذا بالإ�شافة اإلى 
�شكرتاري���ة املنظمة والت���ى تتك�ن من خم�شة اأق�ش���ام رئي�شية، وتبا�رش 
اأعماله���ا ون�شاطها �شمن حدود امل�اد اخلا�شة به���ا فى د�شت�ر املنظمة 

وعلى �ش�ء تعليمات جمل�س املحافظني.

محطات أوبك الرئيسية
ال�ستينيات

قام���ت اأوب���ك خالل ف���رة ال�شتين���ات بتط�ي���ر روؤيته���ا اجلماعي���ة وحتديد 
اأهدافه���ا وكان م��ش����ع الأ�شعار ه� امل��ش����ع الأول الذى قامت اأ�شا�شاً 
م���ن اأجله، ومل تنجح املنظمة خالل تلك الفرة فى رفع الأ�شعار املعلنة 
للزي���ت واأ�شب���ح �شاغله���ا ال�حي���د احلف���اظ عل���ى امل�شت����ى املنخف�س 
لالأ�شعار وجنحت فى احليل�لة دون حدوث تخفي�شات جديدة، واأدت حرب 
1967 واإغ���الق املالح���ة بقن���اة ال�ش�ي�س ل�ج����د اأزمة فى اإم���دادات ال�ق�د 

ومعها تزايدت ق�ة الدول امل�شدرة للبرول فى التفاو�س ح�ل الأ�شعار .
ال�سبعينيات

�شع���دت اأوب���ك اإلى ال�شدارة الدولي���ة خالل هذا العق���د ، حيث �شيطرت 
الدول الأع�شاء على �شناعاتها البرولية املحلية واكت�شبت دوراً رئي�شياً 
ف���ى ت�شعري اخلام فى الأ�ش�اق العامليةلأول مرة وحت�ل ال�ش�ق من م�شرى 

اإلى م�شدر. 
ولق���د �شهدت اأ�ش�اق البرول ارتفاع حاد ف���ى الأ�شعار فى �ش�ق متقلب، 
ب�شب���ب احلظر العرب���ى للبرول ع���ام 1973 واإن���دلع الث����رة الإيرانية عام 
1979. وت��شع���ت منظم���ة اأوب���ك ف���ى اهتماماتها م���ع انعق���اد اأول قمة 

تحتفل منظمة الدول املصدرة للبرتول )أوبك( فى الرابع عش��ر من سبتمرب هذا العام بمرور 60 عامًا على تأسيسها كأول منظمة 

عاملية للبرتول بهدف تنس��يق وتوحيد السياس��ات البرتولية بني الدول األعضاء من أجل تحقيق أس��عار عادلة ومس��تقرة وتأمني 

إم��دادات املنظم��ة من الزيت الخام إىل الدول املس��تهلكة م��ع تحقيق عائد عادل عل��ى رأس املال للمس��تثمرين الصناعيني، وقد 

خاض��ت أوب��ك خالل س��نواتها األوىل مع��اركًا طويلة من أجل تصحي��ح األوضاع وتثبي��ت أقدامها فى مواجه��ة ضغوط وحصار 

ش��ركات الب��رتول الكربى وتحقيق زيادة ف��ى عائداتها وطوال هذه الس��نوات عملت أوبك على تحقيق الت��وازن بني أطراف العمل 

البرتوىل بما يحقق مصالح املنتجني واملستهلكني فهى تارة تنجح فى مساعيها وتارة أخرى يرتاجع تأثريها.
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لروؤ�ش���اء الدول واحلك�مات فى العا�شمة اجلزائرية عام 1975 ، الذى تناول 
حمن���ة ال���دول الفق���رية ودعا اإلى عه���د جديد م���ن التعاون ف���ى العالقات 
الدولية ، ل�شالح التنمية القت�شادية العاملية وال�شتقرار، وقد اأدى ذلك 
اإل���ى اإن�شاء �شندوق الأوبك للتنمي���ة الدولية عام 1976، ثم �رشعت الدول 
الأع�شاء ف���ى و�شع خطط طم�حة للتنمية الجتماعية والقت�شادية ، 
وفى عام 1979 ارتفعت اأ�شعار البرول اإلى م�شت�يات مل ي�شهدها العامل 
من قبل لي�شل اإلى 40 دولراً ب�شبب اندلع الث�رة فى اإيران ون�ش�ب احلرب 

بني العراق واإيران. 
الثمانينيات

و�شل���ت م�ش��ت�يات اإنت��اج اأوبك اإلى مع���دلت قيا�ش���ية فى وقت مبك��ر من 
العق���د ، وب���داأت الأ�شعار فى الراج������ع ، قبل اأن تنهار ع���ام 1986 ، نتيج�����ة 
حل���دوث تخمة كب���رية فى الإم���دادات. وانخف�شت ح�شة اأوب������ك فى �ش�����ق 
الب���رول ب�شكل كب���ري وانخف����س اإجم���الى عائداته���ا البرولي���ة اإل���ى اأق����ل 
م���ن الثل���ث ، مما ت�شبب فى اأزم���ات اقت�شادية �ش���دي���دة للع���ديد من ال���دول 
الأع�ش������اء. ولكن فى اأواخر العقد  ارتفع���ت الأ�شعار ، لت�شل اإلى  ح����الى 
ن�ش���ف امل�شت�يات التى كانت عليها فى اأوائل العقد ، وبداأت ح�شة اأوب���ك 
من الإنتاج العاملى فى النتع��ا�س مرة اأخرى وقد مت دع��م ذلك من خالل تقدمي 
اأوب���ك ل�شقف اإنتاج جماع���ى مق�شم بني الدول الأع�ش���اء )�شلة مرجعية 
للت�شع���ري( ، بالإ�شافة اإلى تقدم كبري فى احل����ار والتعاون بني اأوبك / خارج 
اأوب���ك ، والتى تع���ت���رب �رشورية ل�ش���تق���رار ال�ش��ق وباأ�ش��ع���ار منا�شبة، كما 

ظهرت الق�شايا البيئية على جدول اأعمال الطاقة الدولى.
الت�سعينيات

الغزو العراقى للكويت وال�سيطرة على ارتفاع الأ�سعار
م���ع الغ������زو العراق���ى للك���يت ع���ام 1990 خ���رج ما بني 3ر4 اإل���ى 5 ماليني 
برمي�����ل م���ن ب�رول الع���راق والك�ي���ت م���ن ال�ش�������ق وارتفع�������ت الأ�ش���عار 
ف���ى الأي������ام الأول������ى للغ���زو اإل���ى ح�ال���ى  28 دولرًا للربميل، ث���م وا�ش���لت 
ارتف����اعه���ا لت�ش���ل اإل���ى 46 دولرًا ف���ى اأكت����بر م���ن نف���س الع�����ام قبل اأن 
تع������اود النخ���فا����س، بعد ق���رار اأوب��ك با�شتثم���ار طاقت���ه���ا الفائ�شة فى 
الإنت���اج لتع���ي�س النق����س، حت���ى انتهى الغزو العراق���ى وعادت الك�يت 
لالإنت������اج عام 1991 ، وظل���ت اأ�شع���ار النفط تدور فى فلك الع�رشين دولراً 

طيل���ة ال�ش���ن����ات ال����7 ب���ني 1990 و1997 وه���� الع���ام 
ال���ذى انهارت في���ه القت�شادات الآ�ش�ي�ي���ة وت�ش��ببت 
ف���ى م���ا يع���رف بالأزم���ة الآ�شي�ي���ة. وكان���ت اأوب���ك قد 
اجتمع���ت ف���ى اأندوني�ش��ي���ا ف���ى ذلك الع���ام واتفقت 
عل���ى رفع اإنتاجها وتزامن هذا مع انه��يار الطلب وفى 
ال�ق���ت ذاته �شمحت الأمم املتح���دة للعراق بالت�شدير 
حتت برنام���ج النفط مق���اب���ل الغ������ذاء. وبف�شل هذه 
الظ������روف اإنه������ارت الأ�ش��ع���ار جم���دداً، وانته���ت هذه 
الأزم���ة بف�ش���ل اتف������اق اأوب���ك واملنتج������ني خارج���ه���ا 
على خف������س الإنتاج لرف���ع الأ�شعار. وف���ى عام 1999 
ارتفعت الأ�شعار وا�شتعادت اأوب���ك ومنتج��� البت���رول 

عافيت��هم.
الألفينيات 

الأزمة املالية العاملية ... وكبح الرتفاع القيا�سى 
ف���ى الفرة ما بني 2000 و 2008 ارتفع الطلب العاملى 
بع���د من���� الطلب م���ن ال�ش���ني والهن���د وباق���ى الدول 

النا�شئ���ة ب�شكل مفاج���ئ ومل تكن اأوبك جاهزة له وه���� ما ت�شبب فى 
ارتف���اع الأ�شع���ار ب�شبب حمدودي���ة من� العر����س اأمام من� الطل���ب ، وجاء 
ع���ام 2008 خميباً لالآمال فقد ا�شتدت امل�شاربة على الأ�شعار و�شاهمت 
ف���ى و�ش�له���ا اإلى 147 دولراً وه���� اأعلى م�شت�ى لها ف���ى التاريخ ، اإل اأن 
الأ�شعار انهارت فى الن�شف الثانى من العام بعد اأن تقل�شت امل�شاربة 
و�شع���ف الطل���ب ب�شبب الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة التى ن�ش���اأت نتيجة 
�صق���وط امل�ص���ارف الأمريكية الك���رى وانهيار �رشكات الره���ن العقارى، 
وانخف�ش���ت الأ�شع���ار بنهاية ع���ام 2008 اإلى م���ا دون 40 دولراً للربميل ، 
وهن���ا اتخ���ذت اأوبك قراراً فى اجتماع وهران التاريخ���ى فى اجلزائر باإجراء 
اأكرب تخفي�س جماعى فى تاريخ املنظمة وعلى اإثره مت �شحب 2ر4 ملي�ن 

برميل ي�مياً من ال�ش�ق وا�شتعادت الأ�شعار عافيتها منذ ذلك احلني.
2010 توازن وتعاون ملجابهة ا�سطرابات ما بعد الثورات

مث���ل القت�ش���اد العاملى خط���راً حقيقياً عل���ى �ش�ق البرول ف���ى بدايات 
ه���ذا العقد ، حيث اأث���رت ال�شطرابات املت�شاعدة فى اأماكن عديدة ح�ل 
الع���امل على العر�س والطلب خ���الل الن�شف الأول من هذا العقد ، ولكن 
ظ���ل ال�ش����ق يتمتع بالت�ازن اإلى حد ما ، وظل���ت الأ�شعار م�شتقرة خالل 
الف���رة م���ا ب���ني ع���ام 2011 وحتى منت�ش���ف ع���ام 2014 قب���ل اأن تت�شبب 
التكهن���ات وزي���ادة الإم���دادات ف���ى انخفا�شه���ا ف���ى خريف ع���ام 2014 ، 
وا�صتمرت اأمناط التجارة فى التغري مع تنامى الطلب فى الدول الأ�صيوية 
وانخفا�شه ف���ى دول منظمة التعاون القت�شادى والتنمية ، وبداأ الركيز 
العامل���ى عل���ى الق�شايا البيئية متع���ددة الأطراف فى التزاي���د ، مع وج�د 
تطلع���ات لتفاقي���ة تغريات املن���اخ التى ترعاه���ا منظم���ة الأمم املتحدة ، 
وا�شتم���رت اأوب���ك فى ال�شعى نح���� حتقيق الت�ازن فى الأ�ش����اق والتطلع 

ملزيد من التعاون بني املنتجني وامل�شتهلكني.

أوبـــك+   
ه���� اتفاق ي�شم ال���دول امل�شدرة فى اأوبك وخارج اأوب���ك ، وعقد الجتماع 
الأول له���ا ف���ى دي�شم���رب 2016 عق���ب اجتم���اع اأوبك 171 ف���ى ن�فمرب من 
نف����س العام ومت التفاق خالله على اللتزام بتخفي�س الإنتاج ، وا�شتمرار 

التعاون بينهما وامل�شاركة فى اجتماع جلنة املراقبة ال�زارية.
وجت���در الإ�ش���ارة اإل���ى اأن اأوب���ك+ تعر�شت له���زة ق�ية 
ف���ى مار�س 2020 ف���ى بداي���ة انت�شار فريو����س ك�رونا 
وهب���وط الأ�صع���ار اإل���ى م�صتوي���ات متدني���ة حي���ث 
عقد اجتماع اأوب���ك ال�شتثنائى )178( والذى قرر اأن 
ي��شى الجتماع ال����زارى الثامن لدول اأوبك+ والذى 
كان م���ن املفرو�س اأن يعقد فى الي�م الثانى بتحديد 
م�شت�ي���ات تعديل الإنتاج الذى مت التفاق عليها فى 
اجتماعها 177 ممايعنى اأن التفاق م�رشوط مبوافقة 
دول اأوب���ك+ ولكن الجتماع مت تاأجيل���ه اأكرث من مرة 
ب�شبب رف�س رو�شيا تخفي����س الإنتاج وفى النهاية 
مل يعقد الجتماع مما يعنى انتهاء العمل الر�شمى 
باتف���اق )اأوبك+( ، ولكن مت الت��ش���ل فى اأبريل 2020 
اإل���ى اتف���اق بع���د م�افق���ة جمي���ع الأط���راف ، حيث 
جنح���ت اأوبك ف���ى اجلل�����س م���ع كاف���ة املنتجني ومت 
ح�شم الت�ت���ر الذى كان �شائداً واأث���ر ب�شكل مبا�رش 

على اأ�ش�اق البرول العاملية.   

أوبــك
تعاون مستمر مع الدول 
المنتجة خارجها من أجل 
اسـتقرار أسواق البترول

�لبرتول - �سبتمرب  - �أكتوبر 2020 - 37



العامـة للبتــــرول ..

تحقيق رقم قياسـى ألول مرة فى إنتاج الزيت الخـام

 حقق���ت ال�رشكة العامة للب���رول اململوكة بالكامل للدولة رقماً قيا�س���ياً لإنتاجها 
م���ن الزيت اخلام تخطى ٦٢ األ�����ف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها  منذ تاأ�سي�س���ها 

عام ١٩٥٧.
واأو�س���ح املهند�س نبيل عبدال�س���ادق رئي�س ال�رشكة اأن حتقيق ه���ذا الرقم القيا�سى فى 
الإنت���اج يج�س���د النجاح ف���ى تنفيذ برنام���ج العمل املتكام���ل فى  حقوله���ا املختلفة 
مبناطق ال�سحراء ال�رشقية والغربية وخليج ال�سوي�س و�سيناء على الرغم من التحديات 
التى واكبت الظروف ال�ستثنائية التى مرت بها البالد ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، واأن 
برنام���ج العمل املنفذ  ا�ستهدف تكثيف الأن�سط���ة املختلفة كعمليات ال�ستك�ساف 
اجلدي���دة وتنمية احلقول القائمة وو�سع اآبار جديدة على الإنتاج ف�سالً عن تطوير البنية 
الأ�سا�سي���ة الالزمة ل�ستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم ا�ستغاللها اإلى جانب الهتمام 

برفع كفاءة الأداء فى جمال احلفاظ على ال�سالمة وحماية البيئة.
واأ�س���اف اأن���ه يج��رى العمل عل���ى النتهاء من عدد من امل�رشوع���ات احليوية لدعم الإنتاج 
م���ن حق���ول العامة للب������رول والتى ت�سمل تنمي���ة ك�سف HF36 /5  مبنطق���ة اأبو�سن��ان 
ب�سح������راء م����رش الغربي������ة واملخ���ط���ط النته������اء من���ه خ���الل الن�سف الثان���ى من عام 
٢٠٢٠، وكذل���ك العمل على م�����رشوع للتعجيل بالإنتاج م���ن ك�سف���ى منطق����ة خلي���ج 
ال�سوي�س HH 83/2 وجنوب احلمد، اإلى ج���انب م�رشوع خط الغاز مبنطق����ة بح����ار وربطه 
بت�سهي���الت �رشكة البحرينية مل�ستقات الغاز  فى اإطار ال�ستغالل القت�سادى وتعظيم 

القيم���ة امل�سافة من اإنت���اج الغاز .

اأعل���ن قط���اع البرول ع���ن جناح الختب���ارات الت���ى اأجريت 
لك�س���ف » ب�رشو����س» للغ���از الطبيعى لتقيي���م اإمكانات 
الإنت���اج م���ن الك�سف الذى مت حتقيقه ف���ى منطقة امتياز 
�سم���ال احلم���اد بدلت���ا الني���ل البحري���ة ، حي���ث اأ�سف���رت 
نتائ���ج الختبارات التى قامت بها �رشك���ة اإينى الإيطالية 
امل�سغل���ة ملنطق���ة المتي���از و�رشيكاها بى ب���ى الإجنليزية 
وتوت���ال الفرن�سية، عن معدل اإنت���اج اأولى قدره حوالى 3٢ 
ملي���ون قدم مكعب غ���از، وت�سري التقدي���رات اإلى اإمكانية 
حتقي���ق معدلت اإنت���اج يومية من البئر ت�س���ل اإلى حوالى 
١٠٠ مليون قدم مكعب غاز و8٠٠ برميل متكثفات يومياً. 
و�ستق���وم اإين���ى و�رشيكاه���ا بى ب���ى وتوتال، باإع���داد خطة 
تنمية الك�سف بالتن�سيق مع ال�رشكة امل�رشية القاب�سة 
للغ���ازات الطبيعي���ة، به���دف الإ����رشاع بتنميت���ه وو�سعه 
على خريطة الإنتاج من خ���الل ا�ستغالل البنية التحتية 
القائم���ة فى املنطق���ة ، حيث يقع الك�س���ف اجلديد على 
عمق ٢٢ مرًا من املياه، وعلى م�سافة ١١ كم من ال�ساحل 
و ١٢ ك���م �سمال غرب حق���ل نور�س وحوالى ١ كم غربًا من 
حق���ل بلطي���م جنوب غرب ، وجت���در الأ�سارة اإل���ى اأن �رشكة 
اإين���ى الإيطالية قد اأعلنت عن حتقيق الك�سف فى مطلع 

اأغ�سط�س ٢٠٢٠.

إينــى اإليطاليـة .. 

نجاح اختبارات كشف بشروش 
للغاز الطبيعى بدلتا النيل البحرية
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حت���ت رعاي�ة املهن���د�س ط���ارق امل�ال وزي��ر البرول وال�����روة املعدني��ة وا�ستم���راراً 
ملب���ادرة قط���اع الب���رول للم�ساهمة ف���ى دع���م وزارة ال�سح������ة وال�سكان فى 
مواجه���ة تبع���ات اأزم���ة فريو�س كورون���ا ، وتق���دمي كاف���ة اأوجه الدع���م واتخاذ 
الإج���راءات الحرازية جتنباً للعدوى ، مت اإط���الق مب��ادرة بالتن�سيق مع �رشكات 
الب���رول الأجنبي���ة  العاملة ف���ى م����رش للم�ساهمة مبب�لغ ق���دره حوال��ى 4ر٥ 
ملي�����ون جني������ه لتمويل ����رشاء م�ستل���زمات ومعدات طبي���ة ووقائية �سملت 
املالب����س والأقنع���ة والنظ���ارات وغ��ريها ، وذل���ك بالتن�سيق م���ع وزارة ال�سحة 
وال�سكان وبالتعاون مع موؤ�س�سة م�رش ال�خري التى قامت ب�رشاء امل�ستلزمات 
املطلوب���ة بعد موافق���ة وزارة ال�سحة وال�سكان �سمان���اً لتوفري امل�ستلزمات 

طبقاً للموا�سفات املطلوبة.
وقام���ت ال�رشكات امل�ساركة فى املب���ادرة فى ١٠ اأغ�سط�س 
٢٠٢٠ بت�سلي���م الدفع���ة الأولى م���ن امل�ستلزم���ات الطبية 
والوقائي���ة مبق���ر وزارة ال�سحة، و�سارك ف���ى املبادرة كل من 
�رشكات �سل واك�سون موبيل وتوتال واأبات�سى و�سلمربجري 
وبكت���ل وفينر�س���ال دي���ا وكويت انرج���ى واأبيك����س وايناب 
�سيبرول وانرجني ودانا جا�س وتران�س جلوب انرجى ونبتون 
وبرونا����س و�س���ريون بروليم واى ب���ى ار واأدي����س وميثانك�س، 
حي���ث توزع���ت قيم���ة امل�ساهم���ة املقدم���ة بواق���ع حوالى 
8ر١ ملي���ون جني���ه ل�رشاء الدفع���ة الأولى م���ن امل�ستلزمات 
الطبي���ة ، و ٩٥4 األ���ف جني���ه جان���ب م���ن م�ساهمة �رشكة 
بكت���ل مت تخ�سي�س���ه ملنظم���ة اليوني�سيف حت���ت مظلة 
حملة قطاع الب���رول لتمويل ����رشاء امل�ستلزمات الطبية، 
اإل���ى جانب 38٧ األف جني���ه لتوفري كروت بنزين مقدمة من 

مبادرة قطاع البترول للمساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات فيروس كورونا

�رشك���ة توتال لتموين �سي���ارات الإ�سعاف بالوقود ف���ى حمطات ال�رشكة، 
وحوال���ى 3ر٢ ملي���ون جني���ه مت تخ�سي�سه���ا ل����رشاء الدفع���ة الثانية من 

امل�ستلزمات الطبية.
ه���ذا وجت���در الإ�سارة اإلى قي���ام  �رشكتى اإينى وبريت�س برولي���م بامل�ساهمة فى 
وق���ت �ساب���ق مببلغ ٩ مليون جني���ه لتوفري م�ستلزمات طبية ل���وزارة ال�سحة 
وال�س���كان، ف�سالً عن م�ساهمات ����رشكات قطاع الب���رول امل�رشية ملواجهة 

فريو�س كورونا.
وتاأت���ى هذه امل�ساهمات ف���ى اإطار امل�سئولي���ة الإجتماعية ل����رشكات البرول 
والتن�سي���ق وت�ساف���ر اجله���ود ب���ني وزارت���ى الب���رول وال�سح���ة لتق���دمي الدعم 

وامل�ساندة فى مواجهة الأزمات .

قررت جلنة الت�سعري التلقائ���ى للمنتجات البرولية املعنية مبتابعة وتنفيذ 
اآلي���ات تطبيق الت�سع���ري التلقائى للمنتجات البرولي���ة ب�سكل ربع �سنوى 
خ���الل اجتماعه���ا ف���ى 8 يولي���ه ٢٠٢٠ التو�سي���ه بتثبي���ت الأ�سع���ار احلالية 
ال�سائدة فى ال�سوق املحلى وذلك للربع الثالث يوليه / �سبتمرب ٢٠٢٠ حيث 
مت الإبق���اء على �سعر بيع منتج���ات البنزين باأنواعه الثالثة : ٢٥ر٦ جنيه للر 
البنزي���ن )8٠ ( و ٥٠ر٧ جني���ه للر البنزين )٩٢( و ٥٠ر8 جنيه للر البنزين )٩٥( 
و�سع���ر بيع ال�س���ولر ٧٥ر٦ جني���ه لل���ر . وا�ستع�ر�ست اللجن���ة متو�سطات 
اأ�سع���ار خام برن����ت فى ال�سوق العاملى و�سعر ال�س����رف للفت�رة اأبريل/ يونيه 
٢٠٢٠ ،  واللذي���ن يعتربا اأهم موؤثرين وحمددين لتكلفة اتاحة وبيع املنتجات 
البرولي���ة فى ال�س���وق املحلية بخ���الف الأعباء والتكالي���ف الأخرى. وجاءت 
تو�سيات اللجنة فى �سوء الأو�ساع ال�ستثنائية التى مير بها العامل نتيجة 

لجنـة التسعير التلقائى للمنتجــات البتروليــة ...

تثبيت األسعار الحالية خـالل الربـع الثالث )يوليه / سبتمرب 2020(

التداعي���ات ال�صلبي���ة جلائح���ة كورون���ا على الن�ص���اط االقت�ص���ادى العاملى 
واأ�س���واق الب���رول والطاقة خا�سة خ���الل الفرة اأبريل/ يوني���ه ٢٠٢٠ وحدوث 
تذبذب���ات ح���ادة فى االأ�صعار العاملي���ة للبرتول وتوقف �صب���ه كامل للن�صاط 
القت�س���ادى للعديد م���ن دول العامل فى ظل حالة ع���دم اليقني التى �سادت 

تلك الفرة .
واطلع���ت اللجن���ة عل���ى توقعات كاف���ة املوؤ�س�س���ات الدولية وبي���وت اخلربة 
العاملي���ة والتى تتوقع ح���دوث زيادة  موؤثرة فى اأ�سعار خ���ام برنت خالل الربع 
)يولي���ه / �سبتم���رب ٢٠٢٠( مقارن���ة بالأ�سع���ار الت���ى �سادت فى الرب���ع الثالث 
اأبري���ل/ يوني���ه ٢٠٢٠ ، م�س���رية اإل���ى اأن الإبق���اء عل���ى اأ�سع���ار بي���ع املنتجات 
البرولي���ة �سي�سهم فى احلفاظ على ا�ستق���رار الأ�سعار فى ال�سوق املحلى 

وجتنيبها اأثر التذبذبات الكبرية فى الأ�سعار العاملية .

إينــى اإليطاليـة .. 

�لبرتول - �سبتمرب  - �أكتوبر 2020 - 3٩



  ERP ما هو نظام الـ
يه���دف نظ���ام ال���� ERP اإلى الرب���ط ب���ن الإدارات املختلفة داخل امل�ؤ�س�س���ة 
ال�اح���دة م���ن جان���ب ورب���ط ال����زارة بالهيئ���ة وال����ركات القاب�س���ة ورب�ط 
ال����ركات القاب�س���ة مع ال����ركات التابعة له���ا ، وي�س��اعد ه�����ذا النظ��ام 
ف���ى متابعة جم��يع العم��ليات من خالل قاع���دة بيانات واحدة ، ويعد حجر 
الزاوية فى حتقيق ا�سرتاتيجية التح�ل الرقمى التى يتب�ناها ق��طاع البرتول 

من خالل ال��ربنامج ال�سابع مب���س��روع التط�ير  والتحديث بالقطاع .

خصائص نظام الـ ERP وأهمية تطبيقه
• �سهل ال�ستخدام متعدد اللغات مما ي�ساعد على تط�ير العمل ب�سه�لة.

• ي�دع���م العمل على خمت��لف الأج��هزة  من خالل اأى مت���سفح دون احلاجة 
اإل���ى تطبيقات م���ساعدة ، كم��ا يع��مل ب�سب��ك���ة داخ���لية لالأج���هزة داخل 
امل�ؤ�س�س������ة ال�احدة م��ما ي�سه�ل تداول املع��ل�مات داخ��ل امل�ؤ�س�س���ة وربط 

عدد غ��ري حم��دود م���ن الفروع بب���ع�سها البع�ض .
• ي�ج���د ن�سخ���ة احتياطي���ة داخلي���ة وخارجي���ة حي���ث يت���م اأخ���ذ ن�سخة 

اح��تياطية ك��ل 6 �س��اعات ب���اقع 4 ن�س���خ ف��ى الي����م .
• يدعم زيادة كفاءة اخلدمات وتق�سري زمن عمليات الإنتاج و�رعة اكت�ساف 

الأخطاء واإ�سالحها بالعتماد على الأرقام.
• الت�ا�سل كذلك وتتبع الأعمال بن الإدارات لتحقيق اأهداف امل�ؤ�س�سة .

• تتب���ع اأوامر الت�ريد وال�راء منذ قب�لها وحتى اإمتام تنفيذها والتقليل من 
حجم خماطر �سياع البيانات احل�سا�سة.

تفعيل نظام الـ ERP بقطاع البترول
 مت و�سع ا�سرتاتيجية متكاملة لتكن�ل�جيا املعل�مات وبناء نظام متكامل 

لإدارة امل����ارد والأ�س����ل ب����ركات القطاع ، ولقد مت البدء ف���ى تنفيذ �سبكة 
ات�س���الت م�ح���دة لقط���اع الب���رتول لتحقي���ق ربط فعل���ى له���ذه الكيانات 
لتح�سن و�سه�لة ت���داول املعل�مات وحتليل البيان���ات خلدمة اتخاذ القرار، 
وكذل���ك ميكن���ة ربط بيان���ات وتقارير الإنت���اج الي�مية لعدد م���ن ال�ركات 
الك���ربى املنتج���ة للزيت اخل���ام ، ون�ستعر�ض فيما يلى ع��دداً من النماذج 

التى انتهت من تنفيذ وتطبيق النظام على نطاق وا�سع :
اإيجا���ض : قامت ال�ركة بتنفيذ نظام اإدارة م����ارد �سامل )ERP( من خالل 
رب���ط كافة ق�اعد البيانات واملعل�مات بال����ركات التابعة لها حتت مظلة 
نظ���ام م�ح���د ، ويت�ل���ى الربنام���ج عملي���ات التكامل املن�س����د بن خمتلف 
ال����ركات حتى يت�فر املراقب���ة الفعالة ملنظ�مة ا�ستخ���راج  وتكرير ونقل 

وت�زي���ع الب���رتول والغاز مما �سيك�ن ل���ه بالغ الأثر فى معاجل���ة اأى فج�ات فى 
بيان���ات املنظ�م���ة ل�سم���ان �رع���ة و كف���اءة ودق���ة اداء العملي���ات واتخ���اذ 
الق���رار. بالإ�سافة اإلى تطبيق النظام ب���ن اإدارات ال�ركة مما اأدى اإلى �سمان 
ت�ثي���ق وت�سهي���ل عملي���ة تدفق املعل�م���ات، وخا�س���ة البيان���ات املالية، مع 
�سم���ان تاأم���ن املعل�مات و�سه�ل���ة ال��س�ل اإليها ودم���ج جميع عملياتها 
واأن�سطته���ا ب�س���كل اأف�س���ل فى نظام م�ح���د يعتمد على تدف���ق البيانات 

واملعل�مات بطريقة متنا�سقة.  
تاون جا�ض : تُعد اأول �ركة تتبع قطاع البرتول وتعمل فى جمال ت�زيع الغاز 
الطبيع���ى تطبق نظام ال� ERP ب����7 اإدارات رئي�سية، وذلك بهدف ال�ستغالل 
الأمث���ل للم����ارد املتاحة مما ي�سهم ف���ى ربط بيانات الأعم���ال داخل الإدارات 
املختلف���ة وا�ستكم���ال الدورة امل�ستندي���ة اإلكرتونياً والق�س���اء على الروتن 

ورفع معدلت الأداء و�رعة اتخاذ القرارات.
ويبك��و : جنحت باإطالق اأحدث تطبيقات �رك���ة »SAP« العاملية فى جمال 
نظ���م»ERP«، ومت تطبيق���ه بنج���اح فى ماي���� ٢٠٢٠ حيُث مت ب���دء الت�سغيل 
احلى للمرحلة الأولى من امل�روع والتى تت�سمن التعامالت املالية، الأ�س�ل 
واملهم���ات، التعاقدات والإي���رادات متهيداً للربط مع هيئ���ة البرتول . مما يتيح 
لل�رك���ة اأداءً متمي���زاً فى اإجراء املعامالت مثل طلب���ات ال�راء والعتمادات 
والتتبع واحل���ركات املخزنية واإع���داد التقارير والح�سائي���ات لدعم متخذى 
الق���رار، كذلك يزيد من ان�سباط و�رشع���ة الأداء بني املركز الرئي�سى لل�رشكة 
وم�قعيها )ميناء احلم���راء البرتولى( و)بدر-١( على اأن يتم البدء فى املرحلة 

الثانية من امل�روع والتى تت�سمن اأن�سطة امل�ارد الب�رية والأج�ر .
اأم��وك : جنحت ال�ركة بالتعاون مع �ركة اإي���ربوم فى قطع خط�ات هامة 
نح���� تنفيذ خطة التح����ل الرقمى فى اإدارة امل����ارد SAP-ERP بعد حت�سن 
كف���اءة التك�ي���د والت��سيف لبن����د املخ���زون والأ�س�ل م���ن املهمات وقطع 
الغي���ار بال�ركة وفقاً للمعاي���ري والأك�اد العاملي���ة CMT وبدعم وتقنى من 

نيابة التخطيط وامل�روعات بهيئة البرتول .

واجلدي��ر بالذكر  اأن هن��اك �رشكات بداأت بالفعل تطبي��ق ال�ERP  على اأن 
يتم تفعيله ح�سب برنامج زمنى حمدد وت�سمل غاز م�رش، غاز القاهرة، 
برتوتري��د ، وذلك اإلى جانب رب��ط معامل التكرير ، واأي�س��ا هناك العديد 
من ال�رشكات بداأت فى حتدي��د نطاق الأعمال لتطبيق نظام ال� ERP مثل 
���رشكات التعاون و م���رش للبرتول و�سين��اء للغاز وجا�سك��ول و�سيانكو 
واإنب��ى ، كم��ا يوجد ���رشكات �سيتم تكمل��ة وا�ستح��داث اإدارات جديدة 

للعمل بال�ERP ك�رشكات عجيبة وجابكو وبرتوبل بدرالدين و�سوكو.

ب��دأت مص��ر تط��رق بقوة باب عالم التح��ول الرقمى واعتمدت��ه ضمن رؤيتها لع��ام ٢٠٣٠ باعتباره أح��د ركائز بناء 

دولته��ا الحديث��ة ب��دًء بمواطن يس��تخدم التكنولوجيا بكفاءة فى حياته اليومية مرورًا بش��ركات ومؤسس��ات 

إلكرتوني��ًا. خدماته��ا  كل  تق��دم  ودول��ة  حك�وم��ة  إىل  وص��واًل  أعماله����ا  ملمارس����ة   تطوعه���ا 

مجلة البرتول تلقى الضوء من خالل هذا الباب على آخر مستجدات التحول الرقمى وأهميته 

واملبادرات الرامية لتحقيق أهدافه ، خاصة فى قطاع البرتول والغاز .

اإعداد : نهى على
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مشــروع توســعات ميـــــدور

التوس��عات  مش��روع  تنفي��ذ 
على ارض الواقع 

ب��دء اس��تقبال بع��ض  املعدات 
الرئيسية للمشروع وتركيب 
بعضها فى الوحدات الجديدة 

الحفاظ على التش��غيل اآلمن 
ملعم��ل مي��دور بأعل��ى كف��اءة 
بالت��وازي مع تنفيذ املش��روع 
االلتزام��ات  بجمي��ع  والوف��اء 
املحلي��ة والعاملية من املنتجات 

البرتولية املختلفة

الشــرق األوســط لتكريـــر البتــــرول

�س��ارك العاملون ب�رشكة ال�رشق الأو�سط 
لتكري��ر الب��رول ) ميدور( ف��ى انتخابات 
جمل�س ال�س��يوخ موؤكدين اأن النتخابات 
تو�س��يع  ف��ى  ��ال  فعَّ ب�س��كل  ت�س��هم 
القاع��دة الدميقراطية م��ع احلفاظ على 
الإج��راءات الحرازي��ة املتبع��ة ملواجهة 

فريو�س كورونا..

القاهرة:
 قطعة 209 مركز املدينة التجمع اخلام�س      

ت : 26733500 / 26733700 ) 202+(
 فاك�س 26733600 )202+(                                       

الإ�سكندرية :
املنطقة احلرة العامرية  

ت : 4500073 )203+( 
فاك�س 4500075 ) 203+(



  اإعـداد : عمرو عز  الدين

التف���ا�ؤل احلذر كان �ش���مة امل�ش���هد قبيل اأي���ام قليلة من تنفي���ذ االتفاق، 
�مرج���ع ه���ذا التف���ا�ؤل هو ما ب���ادر اإليه بع����ض كبار املنتج���ن من خف�ض 
للإنتاج طواعية د�ن انتظار املوعد الر�شمى فى مطلع مايو ففعلت ذلك 
ف���ى البداي���ة الكويت �اجلزائ���ر �نيجرييا �اأعلنت ال�شعودي���ة عن ذلك فى 
�قت الحق ثم اأعلنت �رشكات ر��شية عن خف�ض اإنتاجها المتلء مناطق 

التخزين. 
�ف���ى اأ�ل موؤ����رش اإيجابى بع���د دخول �شهر ماي���و �البدء ف���ى تنفيذ اتفاق 
خف����ض االإنت���اج فعلياً ، ارتفع خ���ام برنت بن�شبة ٢٤٪ ليتج���ا�ز ٢٥ د�الراً 
للربمي���ل كم���ا ارتفع خام غ���رب تك�شا�ض االأمريكى بن�شب���ة ٢٠٪ لي�شل 

اإل���ى ما يناه���ز ٢٠ د�الراً للربميل م�شتمراً فى تعافي���ه التدريجى مدعوماً 
بتعاف���ى جزئى فى الطلب بعد جلوء بع����ض الد�ل لتخفيف قيود االإغلق 
�العزل ملواجهة اجلائحة �هو ما اأدى اإلى ارتفاع خام برنت اإلى حوالى ٣٠ 
د�الراً ارتفع���ت اإل���ى ٣٥ د�الراً قرب اأ�اخر مايو مع ا�شتمرار التعافى اجلزئى 

فى الطلب . 
�رغم االرتفاع ال�رشي���ع ن�شبياً فى م�شتويات االأ�شعار بعد نحو ٢٥ يوماً 
م���ن تنفيذ االتف���اق فالو�شع مل ي�شتم���ر على الوترية ذاته���ا خلل �شهر 
يوني���و حت���ى نهايته التى تعنى انته���اء تنفيذ اأ�ل تعه���دات اتفاق اأ�بك 
بل����ض بخف�ض ق���دره ٧ر٩ مليون برمي���ل يومياً. فمع نهاي���ة الفرتة االأ�لى 
م���ن االتفاق كان التعافى بطيئ���اً �االأ�شعار تتذبذب ارتفاع���اً �انخفا�شاً 
�مع نهاية الفرتة بانتهاء �شهر يونيه كانت تتاأرجح بن ٣٨ اإلى ٤٠ د�الراً 

خلام برنت. 

*امل�شدر : ن�رشة بلت ماركت �اير .

)د�الر/للربميل(

هـل سيـنجح اتفـاق أوبـــك
فـــى تغييــــر المشهـــــــد ؟

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

515ر57
530ر50
866ر29
535ر16
572ر28
302ر38
755ر40

505ر61
362ر54
337ر29
993ر19
046ر32
211ر42
850ر43

286ر64
219ر54
700ر33
387ر20
467ر30
791ر40
278ر43

505ر63
441ر55
829ر31
545ر18
979ر28
065ر40
355ر43

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل
مايو

يونيو
يوليو

439ر37 472ر40 018ر41 246ر40 متو�سط

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

تغري املشهد فى سوق البرتول العاملية فى أواخر الربعني الثانى والثالث 

٢٠٢٠ ، واختلفت األوضاع التى س��ادت الس��وق ، وه��ذا التغري لم يكن 

دراماتيكي��َا ف��ى الواق��ع ولكنه يعك��س اختالفًا كبريًا ع��ن الصورة 

القاتم��ة الت��ى ألق��ت بظالله��ا عل��ى س��وق الب��رتول العاملى ف��ى بداية 

عام ٢٠٢٠ بس��بب تداعي��ات جائح��ة كورونا وضعف الطل��ب العاملى 

بالتزامن مع فشل أطراف مجموعة أوبك بلس فى مارس فى االتفاق 

على خفض األمدادات وه��و ما وضع صناعة البرتول فى تحد حقيقى 

أم��ام كل تل��ك املخاطر و دخلت أس��عار البرتول العاملية وأس��واقه فى 

نفق مظلم. 

املش��هد تغ��ري بع��د أعالن أوب��ك بلس فى ش��هر أبريل ع��ن نجاحها فى 

التواف��ق على تنفيذ اتف��اق لخفض اإلنتاج تدريجي��ًا اعتبارًا من مطلع 

ماي��و تب��دأ بخفض يومى ق��دره ٧ر٩ ملي��ون برميل ، وب��ات الجميع فى 

حال��ة ترق��ب ف��ى أنتظ��ار ما سيس��فر عن��ه االتف��اق من انعكاس��ات 

إيجابية على سوق البرتول العاملى.

+؟
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�مل تفل���ح جه���ود اأط���راف اأ�بك بل����ض املتوا�شل���ة خلل تل���ك الفرتة فى 
حتقي���ق تعاف���ى اأ�رشع للأ�شع���ار �االأ�ش���واق، �لهذا اتفقت اأ�ب���ك بل�ض فى 
اجتماعه���ا فى الرابع من يوني���ه على متديد اتفاق خف����ض االإنتاج مبقدار 
٧ر٩ ملي���ون برميل يومياً �شهراً اإ�شافي���اً حتى نهاية يوليه حيث كان من 
املق���رر تقلي�ض اخلف����ض اإلى ٧ر٧ ملي���ون برميل يومياً �فق���اً التفاق اأبريل. 
�دع���م ذلك اأك���ر من اإعلن �شيا�شى م�شرتك من كب���ار امل�شئولن �القادة 
فى اململكة �ر��شيا عق���ب مباحثات هاتفية تت�شمن تاأكيدات بااللتزام 
بخف�ض االإنتاج �عدم احليود عنه �التن�شيق مع باقى املنتجن ال�شتمرار 
ذلك ، اإ�شافة اإلى خف�ض اإ�شافى طوعى يتجا�ز االتفاق املنفذ من كل من 

اململكة �الكويت �االإمارات خلل يونيه. 
ه���ذا الو�شع تف�رشه تقارير اأ�بك ��كالة الطاقة الد�لية التى �اإن تفاءلت 
بحد�ث تعافى تدريجياً اإال اأنها اأكدت عدم ��شوله مطلقاً اإلى امل�شتوى 
املاأم���ول اأ� ع���ودة الت���وازن  املن�ش���ود لل�ش���وق خ���لل ع���ام ٢٠٢٠ �اأال يكون 
ذل���ك قبل عام ٢٠٢١، فربغم تفا�ؤلها احل���ذر با�شتمرار التعافى خلل عام 
٢٠٢٠ اإال اأنه���ا اأك���دت اأن الطل���ب �شي�شتم���ر ف���ى م�شتوي���ات منخف�شة 
خ���لل الن�شف الثان���ى من العام ، �كان���ت اأ�بك قد اأبدت تف���ا�ؤالً بحد�ث 

تعاف���ى اأ�رشع فى الطل���ب فى الربعن الثال���ث �الرابع من 
الع���ام � ه���و م���ا مل يتحق���ق ب�ش���كل ملمو�ض حت���ى االآن 
رغ���م جتا�ز �شعر خام برنت حاج���ز االأربعن د�الراً بب�شعة 
د�الرات، �ه���ذا يرج���ع الأن التعاف���ى االقت�ش���ادى الذى يعد 
املح���رك االأ�شا�شى للطلب ي�شري ببطء كبري نتيجة حلالة 
ال�شبابي���ة �عدم الو�ش���وح ب�شاأن ��ش���ع اجلائحة � عودة 
بع�ض الد�ل التخ���اذ تدابري اأغلق بعد رفعها نتيجة عودة 
الفري��ض للتف�شى من جديد ف�شلً عن التوقعات بظهور 
موجة ثانية م���ن اجلائحة فى خريف هذا العام �عواقبها 

الوخيمة على االأ�شواق .
�م���ع دخ���ول �شهر يولي���ه مل حتق���ق االأ�شعار تغي���رياً يذكر 
ب�شب���ب العوام���ل امل�ش���ار اإليه���ا ، �ا�شتم���رت اأ�ب���ك ف���ى 
توقعاتها لعام ٢٠٢٠ التى تعك�ض تفا�ؤلها احلذر با�شتمرار 

تعافى االأ�شعار مع التعافى اجلزئى فى االقت�شاد العاملى جمددة التاأكيد 
عل���ى ا�شتم���رار انخفا�ض الطل���ب عام ٢٠٢٠ مبا ي�شل اإل���ى ما يقرب من ٩ 
ملي���ون برميل يومي���اً �اأكدت اأن التعاف���ى فى الطلب �شيك���ون كبرياً فى 

٢٠٢١ �لكن لن ي�شل مل�شتويات الطلب فى ٢٠١٩ قبل تف�شى كور�نا. 
�رغ���م اأن �شهر اأغ�شط�ض �شه���د تقلي�شاً فى خف�ض االإنتاج �فقاً التفاق 
اأ�بك بل�ض لي�شبح ٧ر٧ مليون برميل يومياً فقط اإال اأن االأ�شعار ا�شتمرت 
عل���ى �تريتها ف���ى التعاف���ى التدريجى البط���ىء مدعوم���ة بالتعافى فى 
الطل���ب ف���ى الوقت ال���ذى ت�شود فيه املخ���ا�ف من جت���دد اجلائحة �هو ما 
يهدد جهود اإعادة التوازن لل�شوق �يجعله اأمراً �شعبا على حد قول اأمن 

عام اأ�بك حممد باركيند�. 
اأ�ش���واق الب���رت�ل مت���ر بحال���ة لي�ض له���ا مثيل فى تاري���خ �شناع���ة البرت�ل 
فه���ى ت�شه���د تخفي�شاً لي�ض ل���ه نظ��ري ف���ى االإمدادات م���ن اأجل تعاف���ى 
االأ�ش���واق لكن جتدد اجلائحة �تقلباته��ا يجدد املخا�ف �يع���رقل التقدم، 
�رمب���ا ي���وؤدى جناح املحا�الت احلالية الإنتاج لقاح فع���ال اإل�ى دعم حما�الت 

تغيري امل�شهد .

بنزين خالىبيوتان
الر�سا�س

وقود نافتا
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير
 فرباير
مار�س
اأبريل
مايو

يونيه 
يوليه

متو�سط

818ر518
050ر566
409ر295
650ر205
105ر278
045ر375
652ر394

247ر376

625ر577
350ر529
943ر284
800ر169
553ر260
864ر539
043ر389

311ر367

250ر492
888ر434
011ر215
850ر81

658ر199
909ر322
109ر366

811ر301

284ر581
000ر498
170ر296
500ر132
000ر197
648ر302
935ر335

791ر334

295ر547
238ر476
670ر321
950ر183
289ر232
420ر325
924ر359

541ر349

114ر455
200ر369
920ر211
588ر146
921ر181
557ر242
076ر263

197ر267

727ر266
913ر256
750ر151
350ر89

605ر137
273ر207
054ر235

096ر192

)د�الر/طن(

*امل�شدر : ن�رشة بلت ماركت �شكان .
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الربع 201920202020/20192021
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى

العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

العر�س العاملى

03ر100

65ر65

45ر5

93ر28

49ر29

59ر100

95ر91

80ر62

20ر5

94ر23

غري متاح

غري متاح

-08ر8 

-84ر2

-25ر0

-99ر4

غري متاح

غري متاح

14ر97

35ر63

30ر5

49ر28

غري متاح

غري متاح

08ر94

76ر66

41ر5

91ر21

32ر28

49ر100

23ر83

04ر61

17ر5

02ر17

74ر25

95ر91

76ر93

47ر61

09ر5

20ر27

غري متاح

غري متاح

65ر96

98ر61

14ر5

53ر29

غري متاح

غري متاح

42ر95

75ر62

29ر5

39ر27

غري متاح

غري متاح

84ر95

20ر63

31ر5

33ر27

غري متاح

غري متاح

57ر98

67ر63

31ر5

59ر29

غري متاح

غري متاح

69ر98

77ر63

31ر5

61ر29

غري متاح

غري متاح

توقعات الوكالة الدولية للطاقة للعر�س والطلب العامليني على البرتول
)مليون ب/ى(
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تطورات الطاقة 
• �سهد ا�ستهالك الطاقة الأولية خالل 2019 تباطوؤاً فى النمو لي�سجل 3ر٪1، 

وهو اأقل من ن�سف معدل النمو خالل عام 2018.
• كان مل�س���ادر الطاق���ة املتجددة  والغاز الطبيعى دور ه���ام فى زيادة  ا�ستهالك 
الطاق���ة ، ومتث���ل ن�سب���ة م�ساهمتهم���ا نحو 75٪ ، حي���ث تباطاأ من���و ا�ستهالك 
كل اأن���واع الوق���ود مبعدل اأقل مما كان عليه منذ 10 �سن���وات ، با�ستثناء الطاقة 

النووية.
• تع���د ال�سني اأك���ر حمرك للطاقة عل���ى م�ستوى العامل ومتث���ل اأكرث من ثالثة 

اأرب���اع �سافى منو ال�سته���الك العاملى ، بينما احتلت الهن���د واإندوني�سيا املركز 
الثانى كاأكر م�ساهم فى  النمو ، و�سجلت الوليات املتحدة واأملانيا اأكر معدل  

انخفا�ض.

انبعاثات الكربون
• حققت انبعاثات الكربون الناجتة عن  ا�ستخدام الطاقة زيادة  بن�سبة 5ر٪0، 
اأى اأق���ل م���ن ن�س���ف متو�سط النم���و على م���دى 10 �سن���وات )1ر1٪ �سنويًا( ، مما 
يعك�ض جانب من الزيادة القوية وال�ستثنائية فى ال�ستهالك  خالل عام 2018.

وفق��ًا للتقرير اإلحصائى الس��نوى لعام 2019  الصادر عن ش��ركة بريتش برتوليم ، فقد ش��هدت أس��واق الطاقة 

تباط��ؤ ف��ى النمو خالل ع��ام 2019،  نتيجة ضع��ف النمو االقتصادى والرتاج��ع الجزئى لبعض العوامل االس��تثنائية 

والت��ى س��بق وعززت نمو الطلب على الطاقة خالل 2018. وقد تجلى هذا التباط��ؤ بوضوح فى كل من الواليات املتحدة 

وروسيا والهند ، مقارنة بالنمو القوى فى 2018. 

وتع��د الصني هى االس��تثناء بني دول العالم ، مع زيادة اس��تهالكها م��ن الطاقة فى عام 2019، حيث س��اهمت بأكرب زيادة فى 

الطل��ب عل��ى كل مصادر الطاقة بخ��الف الغاز الطبيعى، والتى ت��م تجاوزها من قبل الواليات املتح��دة االمريكية بفارق طفيف. 

وبالرغ��م من زيادة اس��تهالك الصني ، ش��هدت جميع أن��واع الوقود )بخالف النووية( نموًا بمعدل أبطأ من متوس��ط   10 س��نوات ، مع 

انخفاض استهالك الفحم للمرة الرابعة خالل ست سنوات ، ومع ذلك ال تزال مصادر الطاقة املتجددة تنمو بزيادة قياسية وتساهم 

بنحو 41٪ فى نمو الطاقة األولية ، حيث تجاوزت معدالت إنتاج الطاقة املتجددة، الطاقة النووية ألول مرة.

هذا وقد أدى التباطؤ فى نمو الطلب على الطاقة األولية، إىل جانب التحول فى مزيج الطاقة بعدما نجحت مصادر الطاقة املتجددة 

والغاز الطبيعى فى إزاحة الفحم لينتج عنه تراجع كبري فى نمو انبعاثات الكربون . 

هذا وقد انخفضت األسعار بشكل عام ، وخاصة الفحم والغاز حيث تجاوز اإلنتاج االستهالك مما أدى إىل تراكم املخزونات، بينما 

انخفضت أسعار البرتول على نحو طفيف .

اإعداد : هدى نور الدين
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الزيت الخام 
• حق���ق ا�سته���الك الزي���ت اخلام من���واً مبعدل اأق���ل من 9ر0 ملي���ون ب/ ى .  
وارتف���ع الطلب على جميع اأن���واع الوقود ال�سائل )وي�سم���ل ذلك الوقود 

احليوى( بنحو 1ر1 مليون ب/ ى وجتاوز 100 مليون ب/ ى لأول مرة .
• ق���ادت كل م���ن ال�سني )680 األ���ف ب/ ى ( و دول القت�س���ادات النا�سئ���ة 
الأخرى منو ا�سته�����الك الب�رتول ، فى ح����ني انخف���ض الطل��ب فى منظمة 

التعاون القت�سادى والتنمية بحوالى290 الف  ب/ى .
• انخف����ض الإنت���اج العاملى من البرتول بنحو 60 األف ب/ى مع زيادة النمو 
ف���ى الوليات املتح���دة )7ر1 ملي���ون ب/ى ( والذى عو�س���ه انخفا�ض اإنتاج 
اأوبك حوالى )2 مليون ب/ى( ، مع الرتاجع احلاد فى اإنتاج اإي��ران )3ر1 مليون 

ب/ى( ، فنزوي���ال )560 األف ب/ى( وال�سعودية )430 األف ب/ ى(.

الغاز الطبيعى
• حق���ق ا�سته���الك الغاز الطبيعى زيادة  بنح���و 78 مليار مرت مكعب ، اأو 
نحو 2٪ ، وهو اأقل بكثري من النمو ال�ستثنائى الذى حققه فى عام 2018 
)3ر5٪(. ومع ذلك ، ارتفعت ح�سة الغاز فى ا�ستهالك الطاقة الأولية اإلى 

م�ستوى قيا�سى بلغ 2ر٪24.
• ج���اءت الزيادة ف���ى الطلب على الغاز مدفوعة من قبل كل من الوليات 
املتح���دة )27 مليار مرت مكع���ب( وال�سني )24 مليار م���رت مكعب( ، بينما 
�سهدت رو�سيا واليابان اأكر انخفا�ض فى الطلب  لت�سجال )10 و 8 مليار 

مرت مكعب على التوالى(.
• حق���ق اإنتاج الغاز منًوا  بنحو 132 مليار مرت مكعب )4ر3٪( متثل اأمريكا 
نح���و ثلث���ى هذه الزي���ادة )85 مليار مرت مكع���ب(، اأ�سرتالي���ا )23 مليار مرت 
مكعب( كما �ساهمت ال�سني فى النمو بحوالى  )16 مليار مرت مكعب(.

• تو�سع���ت جت���ارة الغاز مبعدل 9ر4٪ ، وهو م���ا يتعدى �سعف متو�سط   10 
�سن���وات ، مدفوًعا بزيادة قيا�سية فى الغاز الطبيعى امل�سال بحوالى 54 

مليار مرت مكعب اأى ميثل )7ر٪12(.
• وتاأتى الزيادة فى اإنتاج الغاز الطبيعى امل�سال من كل من الوليات املتحدة 
)19 ملي���ار م���رت مكع���ب( ورو�سي���ا )14 مليار م���رت مكعب( ، حي���ث مت توجيه 
معظ���م الإم���دادات الإ�سافي���ة اإل���ى اأوروبا، مم���ا اأدى اإل���ى ارتف���اع واردات الغاز 

الطبيعى امل�سال الأوروبية اإلى 49 مليار مرت مكعب باأكرث من الثلثني.

الفحــــم
• انخف����ض ال�سته���الك العامل���ى م���ن الفح���م بن�سب���ة 6ر0٪ وتراجع���ت 
ح�ست���ه من اإجمالى الطاق���ة الأولية اإلى 27٪ لي�سل اإل���ى اأدنى م�ستوى 

له منذ 16 عاًما.
• وتع���زو الزي���ادة فى ا�سته���الك الفحم اإل���ى دول القت�س���ادات النا�سئة، 
ول �سيم���ا ال�س���ني واإندوني�سي���ا. ومع ذلك ، فقد طغى عل���ى هذه الزيادة، 
الرتاج���ع احلاد ف���ى الطلب م���ن جانب دول منظم���ة التع���اون القت�سادى 

والتنمية والذى هبط اإلى اأدنى م�ستوى .
• ارتف����ع الإنت����اج العامل����ى للفح����م العامل����ى بن�سب����ة 5ر1٪ ف����ى كل من  

BP Statistical Review of World Energy , June 2020 : امل�سدر

ال�س����ني واإندوني�سي����ا بينم����ا ج����اءت اأك����ر النخفا�س����ات م����ن الولي����ات 
املتحدة واأملانيا.

الطاقات المتجددة والمائية والنووية 
• �سجل���ت الطاقة املتجددة )وت�سمل الوق���ود احليوى( زيادة قيا�سية فى 
ال�سته���الك حيث متث���ل اأكر زيادة مقارن���ة  باأى م�سدر اأخ���ر للطاقة فى 

عام 2019.
• �ساهم���ت طاقة الرياح بالن�سيب الأكر فى منو ال�ستهالك من م�سادر 

الطاقة املتجددة، تليها الطاقة ال�سم�سية.
• وفق���اً مل�ساهمة ال���دول ، كانت ال�سني اأكر امل�ساهم���ني فى منو م�سادر 

الطاقة املتجددة، تليها الوليات املتحدة واليابان .
• ارتف���ع ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية ليتعدى متو�سط   8ر0٪ ، مع منو 

ال�ستهالك من ال�سني  وتركيا  والهند.
• ارتف���ع ا�ستهالك الطاقة النووية بن�سبة 2ر3٪ ، وهو اأ�رسع منو لها منذ 

2004، حيث جاءت الزيادة الكبرية من كل ال�سني واليابان .

الكهربــاء
• حق���ق تولي���د الكهرباء منًوا بن�سبة 3ر1٪ فق���ط - حوالى ن�سف معدل 
النم���و املحقق خالل الع�رس �سنوات  املا�سية، ومتثل ال�سني اأكرث من ٪90 

من �سافى النمو العاملى.
• كان مل�س���ادر الطاق���ة املتج���ددة الن�سي���ب الأك���ر ف���ى زيادة ف���ى توليد 

الطاقة ، يليها الغاز الطبيعى بينما انخف�ست ح�سة الفحم .
• زي���ادة ح�سة م�سادر الطاق���ة املتجددة فى تولي���د الطاقة الكهربائية 
م���ن 3ر9٪ اإلى 4ر10٪ متفوقة بذلك على الطاقة النووية لأول مرة.  بينما 
اإنخف�س���ت ح�سة الفح���م فى تولي���د الكهرباء نح���و 5ر1 ٪ لي�سل اإلى 

4ر36 ٪ ، وهو اأدنى م�ستوى منذ عام 1985 .

المعادن الرئيسيـــة
• انخف�ست اأ�سعار كل من معادن الكوبالت وكربونات الليثيوم ب�سكل 

حاد بن�سبة 54٪ و31٪ على التوالى .
• هب���ط  اإنتاج الكوبالت بن�سبة 2ر21٪ ، ويرجع ذلك على نحو كبري اإلى 
انخفا����ض الإنت���اج فى  جمهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة. كما انخف�ض 
اإنت���اج الليثي���وم بن�سب���ة 2ر19٪  مدفوًع���ا ب�س���كل اأ�سا�سى اإل���ى تراجع 

الإنتاج فى اأ�سرتاليا.



الوكــالة الدوليــة للطاقـة

تزايد الطــلب العــالمى على البتـرول

عام 2021 بعـد تـراجع تـاريخــى

اأك���دت  الوكال���ة الدولي���ة للطاقة ف���ى توقعاتها ل�عام 2021 اأن الأ�ش���واق �شت�ش���هد 
انتعا�ش���اً غ���ر م�شبوق ف���ى الطلب العاملى عل���ى البرتول مبعدلت قد ت�ش���ل اإلى 7ر5 
ملي���ون برميل يومياً باملقارنة بعام 2020 وال���ذى �شهد تراجعاً كبراً فى ظل جائحة 

كورونا ، بنحو 1ر8 مليون برميل يومياً لي�شل اإلى 7ر91 مليون برميل يومياً . 
ومن املتوقع اأن يبلغ ال�شتهالك العاملى حوالى 4ر97 مليون برميل يومياً عام 2021 ، 
وهو ما يزال اأقل من املعدلت الطبيعية لال�شتهالك العاملى والتى بلغت 100 مليون 

برميل يومياً قبل اأزمة فرو�س كورونا .
وجت���در الإ�شارة اإلى اأن الوكالة الدولية للطاقة كان���ت قد توقعت باأن الطلب العاملى 
عل���ى البرتول ف���ى طريقه لالنخفا�س مبقدار قيا�شى هذا العام ب�شبب الوباء ، لكنها 
اأك���دت اأن���ه �شي�شجل اأكرب ارت���داد للزيادة ف���ى التاريخ خالل ع���ام 2021. واأ�شافت اأن 
الطل���ب عل���ى البرتول ق���د ل يتعافى بالكامل اإل���ى م�شتويات ما قب���ل فرو�س كورونا 
اإل بحل���ول ع���ام 2023 ، موؤك���دة اأنه على الرغم من اأن �شوق الب���رتول ل يزال يعانى من 
تاأث���رات فرو�س كورون���ا اإل اأن الإرت���داد املتوا�شع موؤخراً فى الأ�شع���ار يعطى موؤ�رشات 
اإيجابي���ة ، و�شاع���د تعاف���ى الطل���ب وتزامن�����ه م���ع قي���ام ال�������دول املنتج���ة للبت��رول 
وال����رشكات الأمريكي���ة بتخفي���ف املعرو����س من البرتول ف���ى الأ�شواق عل���ى ا�شتقرار 
الأ�شع���ار ، ول تتوقع الوكالة اأن تكون اأ�شعار البرتول املرتفعة �شبباً كافياً لت�شجيع 

املنتجني الأمريكيني اإلى العودة ملزاولة الن�شاط الطبيعى. 
وتوقعت الوكالة اأن يرتفع الطلب على البرتول خالل الفرتة املتبقية من العام بنحو 
500 األف برميل يومياً باملقارنة بتوقعاتها ال�شابقة ، وذلك ب�شبب تخفيف عدة دول 
لإج���راءات الإغالق واحلظر والع���ودة اإلى الأن�شطة العادية ب�ش���كل اأ�رشع من املتوقع، 

خا�شة فى ال�شني والهند .
 www.washingtonexaminer.com -16th June, 2020  :امل�شدر

الســــعوديـة 
والكــويـت

استئناف إنتاج البترول من المنطقة 

المحايدة بين السعودية والكويت

بع���د توق���ف دام خم����س �شن���وات ا�شتاأنف���ت ال�شعودي���ة 
والكوي���ت اإنت���اج البرتول م���ن حقل الوف���رة امل�شرتك حيث 
املحاي���دة  املنطق���ة  ف���ى  واخلفج���ى  الوف���رة  يق���ع حق���ال 

املق�شومة على احلدود بينهما.
وق���د �رشح���ت كال ال�رشكتني اللتان تتولي���ا ت�شغيل حقل 
الوف���رة فى كل من ال�شعودي���ة والكويت اأنهما ت�شتعدان 
بالفعل ل�شتئناف العمليات. ومن املتوقع اأن يبلغ الإنتاج 
الأول���ى حلقل الوفرة حوال���ى 145 األف برميل يومياً بنهاية 
2020، كم���ا اأ�شافت وزارة النفط الكويتي���ة اأن الإنتاج قد 
ع���اد اأي�شاً بحقل اخلفجى  ،  وم���ن املتوقع اأن يبلغ حوالى 
100 األف برميل يومياً بعد �شهرين من ت�شغيله واإلى 175 
األ���ف برميل يومياً بنهاية العام ،  ويذكر اأن اإنتاج املنطقة 
املحاي���دة يتم اقت�شامه ب���ني البلدين ، وتبل���غ م�شاحتها 
5770 كيل���و مرت مربع، وهذه املنطقة مل ت�شملها اتفاقية 
تر�شيم احلدود ب���ني الكويت وال�شعودية عام 1965، وقد مت 
التفاق عل���ى تق�شيم اإنتاج املنطق���ة املحايدة فى 1965، 
وال���ذى اأعط���ى حقوق���اً مت�شاوية بال���روات الطبيعية فى 
املنطقة املق�شومة لكال البلدين ، علما باأن اإنتاج البرتول 
قد توقف فى ع���ام 2014 لأ�شباب بيئية وي�شكل اإنتاجها 

5ر0٪ من الإنتاج العاملى  .
www.aawsat.com- 7th July ,2020 : امل�شدر
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اإعداد : نيفني �سامى



اأعلن���ت �رشك���ة �شيفرون الأمريكي���ة عن اإبرامه���ا اتفاقي���ة لال�شتحواذ على 
�رشك���ة نوب���ل اإنرجى املتعددة اجلن�شيات ، مقاب���ل  5  مليار دولر وذلك فى اأول 
�شفق���ة كربى فى اأ�شواق الطاقة منذ اأزم���ة جائحة فريو�س كورونا التى اأثرت 
عل���ى الطلب العامل���ى على الوق���ود واأدت اإل���ى انخفا�س م�شتوي���ات الأ�شعار 

العاملية للبرتول .
وم���ن املتوق���ع اأن يوف���ر ا�شتح���واذ �شيف���رون عل���ى نوب���ل اإنرج���ى احتياطيات 
منخف�ش���ة التكلف���ة وموؤكدة وم�ش���ادر جاذبة مل يتم تنميته���ا بعد والتى 
م���ن �شاأنه���ا تعزيز اأن�شطة البحث وال�شتك�ش���اف والإنتاج  لل�رشكة ، حيث 
�شت���وؤدى اإل���ى التو�ش���ع ف���ى اأن�شطة �شيف���رون ف���ى مناطق حو����س كولورادو 
واحلو����س الربم���ى فى غرب تك�شا����س ونيو مك�شيكو اإلى جان���ب الأ�شول فى 
����رشق البحر املتو�شط وغ���رب اأفريقيا بالإ�شافة اإلى حتقي���ق وفراً حمتمالً فى 

التكلفة ال�شنوية ت�شل قيمته اإلى 300 مليون دولر.
وجت���در الإ�شارة اإلى اأن ميزانية ال�رشكة الأمريكي���ة القوية وان�شباطها املالى 
ق���د منحه���ا املرونة الكافي���ة ل�رشاء اأ�ش���ول عالية اجلودة خالل ه���ذه الأوقات 

ال�شعبة . 
وتع���د هذه ال�شفقة فر�شة ممتازة  من حي���ث التكلفة ل�رشكة �شيفرون كما 

شيفرون ونوبل إنرجى...        

�شتعمل على تعزيز التنوع اجلغرافى وزيادة مرونة راأ�س املال وحت�شني قدرتها 
على حتقيق زيادة فى التدفق النقدى . 

ه���ذا و�ش���وف تلعب هذه الأ�ش���ول دوراً فى زي���ادة قدرة ال�رشك���ة الت�شغيلية ، 
بالإ�شافة اإلى زيادة قيمة الأ�شهم للم�شاهمني . 

وفيم���ا يتعل���ق بنوبل اإنرجى ، ف���اإن الندماج مع �رشكة �شيف���رون ميثل فر�شة 
رائع���ة له���ا لالإن�شمام اإل���ى �رشكة عاملي���ة رائدة ومتنوعة فى جم���ال الطاقة 

وحتقق تقدماً كبراً فى تنفيذ اأهدافها ال�شرتاتيجية. 
هذا وق���د اأقر جمل�ش���ى ادارة ال�رشكتني ال�شفقة والت���ى �شيتم ا�شتكمالها 

خالل الربع الرابع من هذا العام بعد احل�شول على املوافقات الر�شمية .
                                              www.businesswire.com- 20th July, 2020 -  www.aleqt.com : امل�شدر

صفقة قيمتها 5 مليار دوالر  لالستحواذ

على نوبل إنرجى

مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون 

وقع���ت �رشك���ة �شوناط���راك اجلزائرية ، مذك���رة تفاهم م���ع ال�رشكة 
الأملاني���ة Winter Shall Dea به���دف توثي���ق التع���اون م���ن خالل بحث 
كاف���ة الإمكانات ف���ى جمالت البح���ث و الإ�شتك�شاف ع���ن م�شادر 
الب���رتول والغ���از ، وتنميته���ا ، واإنتاجه���ا  فى اجلزائر  وذل���ك لفرتة متتد 

لعامني بدءا من اأول يولية 2020 .

و�شتوفر مذكرة التفاهم اإطار عمل ل�رشكة فينرت�شال للتعرف على سوناطراك وفينترشال ديا 
الفر����س الإ�شافية املتاحة ف���ى اجلزائر التى تعد اأكرب منتج للغاز فى 

اأفريقيا .
كم���ا �شتع���زز هذه املذك���رة العالق���ة الوثيقة بني ال�رشكت���ني ، حيث 
تعم���ل فينرت�ش���ال ف���ى اجلزائ���ر ، من���ذ ع���ام 2002، ب�شفته���ا �رشيك 
�شوناط���راك فى تنمي���ة م�رشوع امتي���از » رقان �شم���ال« الذى متتلك 
في���ه ح�ش���ة ن�شبته���ا 5ر19٪ و ي�شتمل امل�رشوع عل���ى 6حقول غاز ، 
ويق���ع عل���ى م�شافة 1800 كم مرب���ع جنوب غرب ال�شح���راء الكربى 
اجلزائري���ة،  و ق���د بداأ اإنتاج���ه فى2017 مب�شاركة كل م���ن �شوناطراك 

بح�شة ن�شبتها 40٪ وريب�شول 25ر29٪ واإدي�شون25ر٪11 .
وتاأت���ى مذك���رة التفاه���م م���ع فينرت�ش���ال عقب تل���ك الت���ى وقعتها  
�شوناطراك ، فى اأواخر يولية املا�شى ، مع �رشكة �شيب�شا الأ�شبانية، 
لبح���ث اإمكان���ات ال�شتثم���ار امل�ش���رك ف���ى جم���الت ا�شتك�ش���اف 
وتنمي���ة اإنت���اج الب���رتول والغاز ف���ى اجلزائ���ر ، الأمر ال���ذى يوؤكد �شعى 
ال�رشك���ة اجلزائري���ة للدخ���ول فى ����رشاكات جدي���دة لزي���ادة اإنتاجها، 
خا�ش���ة بعد تاأثر اإجمالى اإنتاجها ب�شب���ب تداعيات فريو�س كورونا ، 
وبع���د تعليمات احلكومة اجلزائرية بزي���ادة الأن�شطة ال�شتك�شافية 

لإ�شافة احتياطيات جديدة لزيادة الإنتاج  .
 www.attaqa.net - 18thAug, 2020 - www.ogj.com - 19th Aug.,2020 : امل�شدر
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تخط���ط  �أنه���ا  �رشكة �آب���ل  �رشح���ت 
للو�س���ول �إلى �حلياد �لكربونى بن�سبة 
100% ، بحل���ول ع���ام 2030، وهذ� يعنى 
�إز�ل���ة �لكرب���ون �ملنبع���ث م���ن جمي���ع 

عملياتها.
وق���د �أو�سحت �ل�رشك���ة تفا�سيل تلك 
�خلط���ة �لت���ى ته���دف �إليها م���ن خالل 
خارط���ة طري���ق، حي���ث ته���دف جميع 
�ل�سناع���ات للح���د م���ن �لتاأث���ر عل���ى 
ذل���ك  ن����رش  وق���د مت   ، �ملناخ���ى  �لتغ���ر 
ف���ى تقرير �لتق���دم �لبيئى لع���ام 2020 
�خلا�ص بال�رشك���ة، حيث �أو�سحت �أنها 
تخط���ط خلف����ص �نبعاثاته���ا بن�سب���ة 
75% بحل���ول 2030، �إل���ى جانب تطوير 
حل���ول مبتك���رة للتخل�ص م���ن ن�سبة 

25% �ملتبقية من �نبعاثات �لكربون.
ه���ذ� وت�سم خطة �ل�رشكة �لتى ت�س��تمر 10 �س��نو�ت ت�سميم منت�ج منخ��ف�ص �لكربون 
حي�����ث �س��تقوم �آبل بالتو�س��ع ف���ى ��س�تخد�م �ملو�د منخف�س��ة �لكرب������ون و�مل��و�د �ملعاد 
تدويرها فى منتج�اته��ا مع �البتكار فى ذلك وت�سميم منتج���ات لتكون �أكرث فاعلية فى 
جم������ال �لطاق���ة ق��در �الإمكان. ه��ذ� �إل���ى ج���انب ��س��تثمار�تها فى �لغاب���ات وذلك الإز�ل���ة 

�لكرب���ون من �لغ�الف �جل���وى. 
هذ� وتفخر �ل�رشكة باإجناز�تها فى جمال �لبيئة وخارطة �لطريق �لطموحة �لتى و�سعتها 
للم�ستقب���ل حيث ت���رى �أن لديها فر�سة مل�ساعدة �الأجيال فى بناء �قت�ساد �سديق للبيئة 
حي���ث تق���وم بتطوير �سناعات جديدة بالكامل من �أج���ل �أن يحظى �جليل �لقادم بكوكب 

ي�ستحق �أن يطلق عليه ��سم وطن.
وم���ن ناحية �أخ���رى ، ك�سفت �لعديد م���ن �ل�رشكات �لكربى ع���ن ��سرت�تيجيات للحد من 
�آثاره���ا �لبيئي���ة ملكافح���ة تغر �ملن���اخ من �سمنه���ا »مايكرو�سوف���ت« �لتى ذك���رت �أنها 
�ستك���ون بدون �نبعاثات للكرب���ون بحلول عام 2030، كما تعه���دت �أمازون بتحقيق ذلك 

بحلول عام 2040.

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

اإعداد : �سها ال�سنباطى
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الرمال
البيضاء

التعريف
�لرمال �لبي�س���اء من �أهم �أنو�ع �لرمال �لتى تدخل فى �ل�س���ناعة، وتتكون �أ�سا�ساً 
من حبيبات �ل�س���يليكا �ملكونة ملعدن �لكو�رتز، وترتفع درجة جودتها كلما كانت 
نقي���ة وخالي���ة من �ل�س���و�ئب، وتتمي���ز بدرج���ة عالية من �لنق���اوة و�لل���ون �لأبي�ض 
و�حتو�ئها على ن�س���بة �س���ئيلة جد� من �ملو�د و�لأكا�س���يد �مللونة مثل )�أكا�س���يد 
�حلديد و�لكروم و�لتيتانيوم( بالإ�س���افة �إلى �ملو�د �لطينية. وترجع ت�س���مية �لرمال 
�لبي�ساء برمال �لزجاج �أو رمال �ل�سيليكا لأنها �ملادة �لأ�سا�سية ل�سناعة �لزجاج.

تواجده فى الطبيعة
تتو�ج���د �لرم���ال �لبي�س���اء )رم���ال �لزج���اج( ب�س���كل عام ف���ى �ل�س���حارى �لتى 
ت�س���كلت نتيجة لتجوية �ل�سخور �لنارية �ملحتوية على معدن �ملرو )�لكو�رتز( 
مثل �سخور )�جلر�نيت و�جلر�نوديوريت و�لكو�رتزمونزونيت و�ل�سخور �لربكانية( 
�ملقابل���ة ف���ى تكوينه���ا �لكيميائ���ى لتل���ك �ل�س���خور �جلوفية وكذل���ك لبع�ض 
�ل�س���خور �ملتحول���ة مثل �س���خور )�لكو�رتزيت(، كم���ا توجد �لرمال فى �س���ورة 

متما�سكة فى )�لأحجار �لرملية �لر�سوبية(.

الخواص الطبيعية والكيميائية
تتكون �لرمال �لبي�س���اء )رمال �لزجاج( فى �لأ�س���ا�ض من �ل�سيليكا و�لتى تكون 
حو�ل���ى )7ر25%( م���ن مكون���ات �لق����رة �لأر�س���ية وتعت���رب �لعن����ر �لثان���ى فى 
�لرتتيب بعد �لأك�س���جني وهى �إما �أن تكون متحدة مع �لأك�س���جني لتعطى �ملرو 
)�لكو�رت���ز( �أو متح���دة مع عنا�ر �أخرى لت�س���كل عدد�ً من �ملع���ادن مثل )�مليكا 

و�لكاولني و�ل�سب�ستو�ض(.

طرق التعدين واالستخراج
غالب���اً م���ا ت�س���تخدم طريق���ة �ملناج���م �ملك�س���وفة �أو �لتعدين �ل�س���طحى فى 
��س���تخر�ج  �لرمال �لبي�س���اء وذلك ل�س���اآلة �أو �نعد�م وجود غطاء �سخرى لهذه 

 White
Sands

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

صحرائها الواس��عة وتعد ث��روة طبيعية وكنزًا يجب اس��تغالله 

االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى ، ونظرًا لالهتمام الذى توليه الدولة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة 

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

�لرو��س���ب، حيث يرت�وح �سمك �لغطاء �ل�سخرى عادة مابني )1-15 مرت( تقريباً.  
ويت���م ف���ى طريقة �لتعدين �ل�س���طحى تك�س���ر �خلام عن طريق عم���ل �ربيات 
با�س���تخد�م بع�ض �أنو�ع �ملتفج���ر�ت، وبعد �لنتهاء من �ل�ربية نح�س���ل على 

�لرمال �لبي�ساء )رمال �ل�سيليكا( باأحجام خمتلفة.

طرق تجهيز ومعالجة الخام
ع���ادة ل حتت���اج �لرم���ال �لبي�س���اء �إل���ى عملي���ات معق���دة ملعاجلته���ا وجتهيزه���ا 
لال�س���تخد�مات �ل�سناعية �ملختلفة، حيث ت�س���تخدم �إما على حالتها �أو بعد 
ف�س���ل �مل���و�د �لالحمة �لكاولينية �أو �أكا�س���يد �حلديد�أو غره���ا، وفى هذه �حلالة 
حتت���اج �إل���ى عمليات �لغ�س���يل �لحتكاكى بامل���اء للتخل�ض من هذه �مل���و�د، �أما 
عند �حلاجة �إلى �لدرجة �لأولى من �خلام لت�سنيع �لزجاج �لفاخر فيتم فى هذه 

�حلالة ��ستخد�م �لف�سل �ملغناطي�سى بعد �لغ�سيل �لحتكاكى.

أهم مناطق التواجد
تتو�جد رو��س���ب �لرمال �لبي�س���اء )رمال �لزجاج( فى م����ر بوفرة وبجودة عالية 
على �متد�د خليج �ل�س���وي�ض و�س���احل �لبحر �لأحمر وجنوب �س���يناء ومن �أهم 
مو�ق���ع تو�ج���ده طري���ق �أدفو- مر�س���ى علم ومنطق���ة فى نطاق ه�س���بة �جلاللة 
�لبحرية ، و�دى �لنخل، وفى منطقة و�دى قنا فى �ل�س���حر�ء �ل�رقية ، ه�س���بة 

�جلنة فى جنوب �سيناء.

أهم االستخدامات
ت�س���تخدم �لرم���ال �لبي�س���اء فى �لعدي���د من �ل�س���ناعات من �أهمها �س���ناعة 
�لزج���اج و�حلر�ري���ات و�ل�س���ر�ميك و�خل���زف و�ل�س���ينى، بالإ�س���افة �إل���ى بع����ض 
�ل�س���ناعات �لأخ���رى مث���ل �س���ناعة رقائ���ق �ل�س���ليكون و�لألي���اف �لزجاجي���ة 

و�لعد�سات �لب�رية وغرها . 
اإعداد : �سوزان عادل
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We Care
Our Commitment to you

Specialized Maintenance Services ( Global Maintenance, Offshore Maintenance,Turbines
Maintenece, Specialized Technical Workshops , Static Equipment Rehabilitation, Techcnical
Support, Facility  Management  And Supporting Services).

Construction & Modification.                                

Asset Integrity & Inspection.

Fabrication Workshop .

             for Oil & Gas, Petrochemical, Power, Industrial and Transportation Sections.

YOUR INTEGRATED
 SERVICES PROVIDER

 was established late 1997 to fulfill market demands for:



تعريف الركود
ه���و م�صطل���ح �قت�ص���ادى ي�صتخ���دم لو�ص���ف حال���ة م���ن �النقبا����ض �أو 
�النكما����ض فى دورة �الأعم���ال و�لذى يحدث نتيج���ة �النخفا�ض �لعام فى 
كافة نو�حى �الأن�ص���طة �القت�صادية وتر�جع و��ص���ع �النت�صار فى �الإنفاق 
وق���د ي�ص���تمر لع���دة �أ�ص���هر �أو �ص���نو�ت ، ويعلن �خل���ر�ء وج���ود �لركود فى 
حالة ت�ص���جيل �القت�ص���اد ملعدالت �ص���لبية فى �لناجت �ملحل���ى �الإجمالى 
و�نخفا�ض معدالت �لدخل وزيادة ن�ص���ب �لبطالة وتعرث �الإنتاج ومبيعات 
�جلمل���ة و�لتجزئة وينتج عنه �نخفا�ض كبري فى معدالت �لدخل و�الإنفاق 

للأفر�د وفى مبيعات �ل�رشكات.

أسباب حدوث الركود
تتعدد اأ�ص���باب �ص���قوط االقت�ص���اد فى حالة الركود ومنه���ا حدوث حالة 
�ص���دمة �قت�ص���ادية مفاجئ���ة مما ينتج عنها �صل�ص���لة من �ل����رشر �ملالى 
وعلى �ص���بيل �ملثال �الرتفاع �ملفاجئ �لذى قد يحدث فى �أ�ص���عار �لبرتول 
�لعاملي���ة نتيج���ة الأحد �الأزمات �جليو�صيا�ص���ية قد يت�ص���بب ف���ى �رتفاع 
�لتكاليف للعديد من �ل�ص���ناعات مما قد يحدث حالة من �لركود و��ص���ع 
�لنط���اق ، وتعد �الأزمة �القت�ص���ادية �لناجتة عن فريو����ض كورونا مثاالً قوياً 
من هذه ال�ص���دمات االقت�صادية. ومن االأ�ص���باب االأخرى قيام اأحد االأفراد 
�أو �لكيان���ات �القت�ص���ادية بعملي���ات �قرت��ض مبالغ فيها مم���ا قد يجعله 
عاج���ز�ً عن �ص���د�دها ، كما ق���د يوؤدى �تخاذ ق���ر�ر�ت �ال�ص���تثمار بناءً على 
�لعاطفة �أن ينتج عنه تو�بع �قت�ص���ادية �ص���يئة ، فعلى �ص���بيل �ملثال �إذ� 
ما توقعت احدى ال�رشكات حدوث حالة تباطوؤ فى الن�ص���اط االقت�صادى 
فتب���ادر �إلى تخفي�ض �لعمالة و�حلد من �الإنفاق على �ال�ص���تثمار�ت مما قد 
يوؤدى اإلى دورة هبوط ذاتية املن�صاأ وقد توؤدى اإلى الركود اأو تزيد من تبعاته 
ومث���ال �أخر هو ظه���ور تكنولوجيا جديدة قد يوؤدى �إلى �نتهاء �ص���ناعات 
كاملة بحيث ت�ص���بح عدمية �لفائدة وهو �أي�ص���اً ما ق���د يحدث حالة من 
�لركود و�أبدى �لعديد من �خلر�ء تخوفهم من �نت�ص���ار ��ص���تخد�م �لذكاء 
�ال�ص���طناعى و�لروبوتات فى �لعديد من �ل�ص���ناعات ملا قد ينتج عنه من 

�لق�صاء على ت�صنيفات كاملة من �لوظائف �لب�رشية.

كما تعد �لن�ص���ب �لكبرية �ص���و�ء فى �لت�صخم �أو �النكما�ض �أحد عو�مل 
ظهور �لركود خا�صة حني تقوم �لبنوك �ملركزية بفر�ض �إجر�ء�ت للتحكم 
فى �لت�صخم مثل رفع �أ�صعار �لفائدة مما قد ينتج عنها حالة من �لركود، 
�أم���ا فى حال���ة �النكما�ض فق���د ينتج ع���ن �النكما�ض �القت�ص���ادى تر�جع 
م�ص���توى دخل �لفرد مما يخف�ض �الأ�صعار ب�ص���كل �أكر ويحدث �نخفا�ض 

كبري فى م�صتوى �الإنفاق ، مما قد ينتج عنه �أي�صاً حالة من �لركود.

الفرق بين الركود والكساد
فيم���ا يعد الرك���ود اجتاه هبوطى لالقت�ص���اد يوؤث���ر على االإنت���اج والتوظيف 
وينت���ج عن���ه تدن���ى م�ص���تويات �لدخ���ل و�النف���اق �إال �أن تاأثري�ت �لك�ص���اد �أو 
Depression تع���د �أقوى بكثري ، حيث يتم ت�ص���خي�ض حالة �لك�ص���اد من 
خ���لل �نت�ص���ار �لبطالة على نطاق و��ص���ع وتوقف �الأن�ص���طة �القت�ص���ادية 
لف���رت�ت زمني���ة طويل���ة و�نخفا����ض كبري ف���ى �الإنت���اج �ل�ص���ناعى و�لتجارة 
�لدولية وحركة ر�أ�ض �ملال باالإ�صافة �إلى تر�جع �أو توقف �أن�صطة �الإن�صاء�ت.

الركود فى زمن الكورونا
رغ���م تز�يد حاالت �الإ�ص���ابات بفريو�ض كورونا �إال �أن ع���دة دول حول �لعامل 
اجته���ت خالل الفرتة االأخ���رة اإلى تخفي���ف اإجراءات االإغالق االقت�ص���ادى 
و�إلغ���اء حظر �لتج���و�ل وفتح جماالت �لطري�ن و�ل�ص���ياحة لتفادى �نهيار 
�القت�ص���اد، ولك���ن على �لرغ���م من ذلك �أك���دت �ملوؤ�رش�ت �القت�ص���ادية �أن 
تعافى �القت�ص���اديات مل ياأتى كما رغب �جلميع حي���ث �أن �لتز�يد �لعاملى 
ف���ى مع���دالت �الإ�ص���ابات جع���ل �لع���ودة للحي���اة �لطبيعية �أمر �ص���عب 
للغاية بالن�ص���بة لل�ص���عوب ، واأكد العديد من اخلرباء اأن عودة االأن�ص���طة 
�القت�ص���ادية ب�ص���كل جزئ���ى يهدف ف���ى �ملقام �الأك���ر �إلى تف���ادى �نهيار 
�القت�ص���اديات و�أن ��ص���تعادة �لدول ملعدالت �لنمو �لطبيعية �صي�صتغرق 
�ص���نو�ت م���ع تف���اوت �لتاأثري�ت م���ن دولة الأخرى ح�ص���ب �أعد�د �الإ�ص���ابات 

لديها و�إجر�ء�تها �الحرت�زية.

�إعد�د: ر�مى �أبو�سمرة

 Investopedia – Merriam Webster – Forbes – Financial Times : مل�صادر�

أث��ارت أزم��ة ف��روس كورونا حالة م��ن الرك��ود االقتص��ادى على مس��توى العالم 
نتيجة توقف معظم األنش��طة االقتصادية واتجاه الدول إىل اغالق حدودها ووقف 
حرك��ة الطران وتعطيل العمل بمعظم األنش��طة التجارية لتفادى تزايد معدالت 
اإلصابة بالف��روس الخطر ، وتبادر إىل األذهان مصطلح��ات متعددة حول الركود 
والكس��اد االقتص��ادى النات��ج عن هذه الق��رارات والذى أثر س��لبًا عل��ى اقتصاديات 
الدول حتى الكربى منها مما دفع صندوق النقد الدوىل ألن يطلق على هذه الحالة 
مسمى The Great Lockdown أو اإلغالق األكرب حيث يعد أكرب توقف لألنشطة 
االقتصادي��ة ش��هده التاريخ من��ذ الكس��اد األك��رب أو The Great Depression فى 
ع��ام 1930 ، ولكن م��ا هو الرك��ود Recession وما هى أنواعه وم��ا الفرق بينه وبني 

الكساد  Depression ، ذلك ما سنتناوله فى السطور القادمة ...
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اأمريكا ال�شمالية 1ر٪14

االحتياطى العاملى امل�ؤكد من الزيت اخلام 2019

االحتياطى العاملى امل�ؤكد من الغاز الطبيعى 2019

االحتياطى العالمى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى عام 2019

عمر االحتياطى
 )�سنة( 

٪ من 
العامل

غاز 
طبيعى

عمر االحتياطى
)�سنة(

٪ من 
العامل

زيت
خام 

املنطقة

3ر13
0ر46
2ر14
8ر75

7ر108
7ر62
3ر26

6ر7
0ر4
7ر1

3ر32
0ر38
5ر7
9ر8

0ر15
0ر8
4ر3

2ر64
6ر75
9ر14
7ر17

2ر27
8ر143
6ر11
3ر27
3ر75
0ر41
4ر16

1ر14
7ر18
8ر0
4ر8

1ر48
2ر7
6ر2

4ر244
1ر324
4ر14

7ر145
8ر833
7ر125
7ر45

اأمريكا ال�شمالية
جنوب وو�شط اأمريكا

اأوروبا
دول الكومنولث
ال�رشق الأو�شط

اأفريقيا
اآ�شيا / البا�شيفيك

8ر49 0ر100 8ر198 9ر49 0ر100 9ر1733 االإجمالى العاملى 

3ر13
0ر72

-
-

7ر6

1ر10
9ر89

-
-

3ر0

1ر20
7ر178

-
-

7ر0

1ر25
4ر60
6ر93
9ر23
0ر9

0ر15
0ر85
1ر70
9ر29
3ر0

1ر260
7ر1473
7ر1214
2ر519

0ر5

منها :
OECD دول

OECD دول خارج
دول اأوبك

دول خارج اأوبك
الحتاد الأوروبى 

تطور اإلنتاج العالمى من الزيت الخام *

٪ من الإجمالى 
العاملى 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 املنطقة

9ر25
5ر6
6ر3

4ر15
9ر31
8ر8
0ر8

24614
6174
3413

14614
30329
8399
7650

22929
6495
3532

14524
31848
8308
7617

20396
7161
3573

14255
31512
8109
7792

19460
7355
3618

14126
31819
7653
8043

19940
7758
3590

13918
30021
8129
8377

19004
7662
3444

13790
28499
8216
8295

اأمريكا ال�شمالية
جنوب وو�شط اأمريكا

اأوروبا
دول الكومنولث
ال�رشق الأو�شط

اأفريقيا
اآ�شيا / البا�شيفيك

0ر100 95192 95254 92798 92072 91733 88910 االإجمالى العاملى 

8ر29
2ر70
4ر37
6ر62
6ر1

28381
66811
35566
59626
1531

26682
68572
37563
57691
1540

24193
68604
37769
55029
1470

23310
68762
37799
54273
1485

23781
67951
36677
55056
1499

22749
66161
35262
53648
1406

منها :
OECD دول

OECD دول خارج
اأوبك

خارج اأوبك
الإحتاد الأوروبى

)الزيت اخلام : بليون برميل(
)الغاز الطبيعى : تريليون مرت مكعب(

)األف ب/ى(

* ي�شمل الزيت اخلام ، الطفلة الزيتية ، رمال القار و�شوائل الغاز الطبيعى وليت�شمن الوقود ال�شائل من امل�شادر الأخرى .

جنوب وو�شط اأمريكا 7ر٪18

ال�رشق الأو�شط 1ر٪48

اأوروبا 8ر٪0 دول الكومنولث 4ر٪8 اأفريقيا 2ر٪7

اأمريكا ال�شمالية 6ر٪7 جنوب وو�شط اأمريكا 0ر٪4

ال�رشق الأو�شط 0ر٪38

اأوروبا 7ر٪1 دول الكومنولث 3ر٪32 اأفريقيا 5ر٪7

اآ�شيا / البا�شيفيك 9ر٪8

اآ�شيا / البا�شيفيك 6ر٪2
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تطور اإلنتاج العالمى من الغاز الطبيعى

٪ من الإجمالى 
العاملى 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 املنطقة

3ر28
4ر4
9ر5

2ر21
4ر17
0ر6

8ر16

0ر1128
6ر173
9ر235
5ر846
3ر695
9ر237
1ر672

1ر1050
2ر176
2ر251
1ر831
7ر680
2ر236
0ر632

0ر960
4ر181
8ر262
1ر789
5ر646
2ر224
5ر608

8ر942
9ر177
9ر259
2ر747
9ر623
9ر205
8ر582

0ر949
0ر178
0ر261
0ر745
2ر600
0ر204
5ر563

0ر915
0ر176
6ر266
4ر751
7ر582
6ر198
5ر535

اأمريكا ال�شمالية
جنوب وو�شط اأمريكا

اأوروبا
دول الكومنولث
ال�رشق الأو�شط

اأفريقيا
اآ�شيا / البا�شيفيك

0ر100 3ر3989 5ر3857 5ر3672 4ر3540 6ر3500 9ر3425 االإجمالى العاملى 

8ر37
2ر62
5ر2

2ر1506
2ر2483
0ر101

3ر1419
3ر2438
3ر109

3ر1323
3ر2349
3ر119

9ر1286
4ر2253
1ر124

5ر1271
2ر2229
9ر124

0ر1232
9ر2193
4ر137

منها :
OECD دول

OECD دول خارج
الحتاد الأوروبى

)بليون مرت مكعب (

تطور الطلب العالمى على الزيت الخام *

* الطلب املحلى + وقود الطائرات ووقود ال�شفن ووقود املعامل والفاقد ، وال�شتهالك ي�شمل وقود الإيثانول والبيوديزل .

)األف ب/ى (

 تط�ر االإنتاج العاملى من الزيت اخلام

85000
2014 2015 2016 2017 2018 2019

88910

91733 92072
92798

95254 95192
) األف ب/ى(

 تط�ر االإنتاج العاملى من الغاز الطبيعى

4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100

9ر3425
6ر3500 4ر3540

5ر3672

5ر3857
)بليون مرت مكعب(3ر3989

 تط�ر الطلب العاملى على الزيت اخلام

102000

100000

98000

96000

94000

92000

90000

88000

90903

92610

94404
96013

97348
98272

) األف ب/ ى (

٪ من الإجمالى 
العاملى 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 املنطقة

9ر23
0ر6

2ر15
3ر4
6ر9
2ر4

8ر36

23536
5923

14896
4227
9416
4096

36178

23692
5946

14936
4157
9174
3986

35457

23160
6078

14991
4021
9156
3938

34669

22961
6136

14669
4036
9191
3894

33519

22810
6298

14360
3952
8987
3859

32344

22483
6420

14032
4097
8993
3773

31105

اأمريكا ال�شمالية
جنوب وو�شط اأمريكا
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ا�شتمــــراراً للنجاح الكبري الذى ت�شهده �رشكة خدمـــات البرتول البحرية  
فــــى تنفيذها للم�رشوعات امل�شندة اإليها ، والتحديث والتطوير امل�شتمر 

لأ�شطول ال�رشكة البحرى.

ومتا�شياً مع �شيا�شات وزارة البرتول والرثوة املعدنية فى تنفيذ ا�شرتاتيجية 
التعاون والتكامل بني �رشكات قطاع البرتول امل�رشى.

تعلــــن �رشكة خدمـــــــات البرتول البحرية بــــاأن �رشكة ال�شوي�ــــس لت�شنيع 
البرتول اأ�شندت لها م�رشوع تنفيذ اأعمال اإنزال خطني بحريني جديدين .    

واأو�شــــح املهند�ــــس اأ�رشف اإمـــــــام رئي�س ال�رشكــــة باأن PMS �شــــوف تقــوم 
بتنفيــــذ اأعمـــال اإنزال خطني بحريــــني ل�رشكة ال�شوي�س لت�شنيع البرتول  
 Subsea piggybac ''3/''24 بطــــول تقريبــــى 4 كــــم وباأق�شــــى عمق 14 مرتاً 
وذلك من ال�شــــاطئ  مبوقع �رشكة ال�شوي�س لت�شنيــع البرتول بال�شوي�س    

حتى ر�شيف ال�شحن اخلا�س بال�رشكة .    

م�شيفــــاً باأن اإ�شناد ذلك امل�ــــرشوع هو ا�شتمرار جلنى ثمــــار الإجنازات التى 
حققتهــــا ال�رشكــــة خالل الفــــرتة ال�شابقة ، واأي�شاً نتاجــــاً للخربات التى 
اكت�شبتها �رشكــــة خدمات البرتول البحرية مــــن م�شاركتها فى العديد 
مــــن امل�رشوعــــات  الهامــــة ، والثقــــة الكبــــرية التــــى تتمتع بهــــا حالياً من 

العمالء .

موؤكــــداً بــــاأن ال�رشكة ت�شري م�شيــــاً فى اإجناز جميــــع م�رشوعاتها امل�شندة 
وفقــــاً لربامــــج زمنيــــة حمــــددة ، وباجلــــودة املطلوبــــة ، وباتبــــــاع معـــــايــــري 
ال�شالمــــة   وال�شحة املهنية ، هــــذا اإلى جانب ال�شعى دائماً  للتنوع فى 

جمال اأعمالها.

املهند�س اأ�رشف اإمام - رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب

البارج PMS-12 املخطط له العمل فى اأنزال اخلطوط

www.pmsoffshore.com     
Head Office: 1, Anwar El Mofty St. - Housing & development Bank Building Nasr City, Cairo- Egypt
Phone: (+202) 24054812                 Fax: (+202) 24054803
Branch: Rashid Road, El-Maadia, Alexandria – Egypt
Alex. Office Phone: (002) 045 – 953402 / 4         Fax: (002) 045 – 953406



رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًا 
جنح���ت ال�رشك���ة فى حتقي���ق نتائج اأعمال متمي���زة تتما�سى مع ا�سراجتية قطاع الب���رول وذلك من خالل الإنتاج املتمي���ز من منتج الالب 

والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للوحدات  وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة وخف�ض تكاليف الت�سغيل  
ومل تكتف���ى اإدارة ال�رشك���ة مبا مت حتقيق���ه ولكن  هناك دائماً نظرة للم�ستقبل وحتدى لتحقيق طف���رة جديدة  حيث يتم العمل على قدم 

و�ساق لرفع الطاقة الإنتاجية اإلى اأق�سى املعدلت من خالل عدة م�رشوعات جديدة داخل ال�رشكة :
ا�ستخدام حقن مادة الأوليفينات C12&C11 بوحدة الباكول لزيادة اإنتاج الالب .

 UOP ملفاعل اإنتاج الالب بالوحدة 400 من خالل �رشكة Customized Revamp زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق
ا�ستخدام خليط من العامل امل�ساعد DEH-11&DEH لزيادة اإنتاج الالب بكميات ت�سل اإلى 3500 طن �سنوياً.

ملواجه���ة الزي���ادة فى الطاقة الإنتاجية املطلوبة فقد مت البدء فى اأعمال الربط على وح���دة CCR اجلديدة ب�رشكة اأنربك بعد التن�سيق 
مع الهيئة امل�رشية العامة للبرول الأمر الذى �سيوؤدى اإلى زيادة �سخ كميات الريفورمات اخلفيفة اإلى �رشكة اإيالب وبالتالى زيادة كميات 

البنزول املنتجة مما �سيوؤدى اإلى خف�ض ا�سترياد البنزول من اخلارج.

إننا فى إيالب لم نكن لنحقق هذه اإلنجازات أونتغلب على تلك التحديات بدون العاملني من أبناء الشركة  

حفظ اهلل مصر وشعبهًا.

اإلسكنـدرية : طـريق البتـرول - وادى القـمر - مرغــــم

ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 - فاكس :-  033426011 - 033426012
 القـاهــرة  : 1أ عمارات النور - طريق النصر - مدينة نصر

ت:024144949 فاكس : 24158141

عام بعد آخر تقدم إيـــالب أداًء متميزًا

كثري هى التحديات التى تجابهها ش��ركة إيالب وتعمل على التغلب عليها من خالل خطط 

واعية تس��تهدف فى مجملها تحقيق اس��رتاتيجية قطاع البرتول فى زيادة اإلنتاج وترش��يد 

النفق��ات وتقلي��ل التكالي��ف وم��ن أب��رز تل��ك التحدي��ات الزي��ادات املضطردة ف��ى مدخالت 

وخدمات اإلنتاج واملنافس��ة املس��تمرة للزيادة فى منتج الالب بال��دول املجاورة وهو ما يضع 

تحديات على تسويق املنتج بما يستلزم العمل بآليات جديدة تساير املتغريات التى يشهدها 

السوق العاملى
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The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is a perma-
nent, intergovernmental Organization, created at the Baghdad Conference on 
September 10–14, 1960, by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. 
The five Founding Members were later joined by: Qatar (1961) – terminated its 
membership in January 2019; Indonesia (1962) – suspended its membership in 
January 2009, reactivated it in January 2016, but decided to suspend it again 
in November 2016; Libya (1962); United Arab Emirates (1967); Algeria (1969); 
Nigeria (1971); Ecuador (1973) – suspended its membership in December 1992, 
reactivated it in October 2007, but decided to withdraw its membership effective 
1 January 2020; Angola (2007); Gabon (1975) - terminated its membership in 
January 1995 but rejoined in July 2016; Equatorial Guinea (2017); and Con-
go (2018). OPEC had its headquarters in Geneva, Switzerland, in the first five 
years of its existence. This was moved to Vienna, Austria, on September 1, 1965. 

OPEC’s objective is to co-ordinate and unify petroleum policies among Member 
Countries, in order to secure fair and stable prices for petroleum producers; an 
efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations; and 
a fair return on capital to those investing in the industry.

The 1960s
OPEC’s formation by five oil-produc-
ing developing countries in Baghdad in 
September 1960 occurred at a time of 
transition in the international economic 
and political landscape, with extensive 
decolonization and the birth of many 
new independent states in the develop-
ing world. The international oil market 
was dominated by the “Seven Sisters” 
multinational companies and was largely 
separate from that of the former Soviet 
Union (FSU) and other centrally planned 
economies (CPEs). OPEC developed its 
collective vision, set up its objectives and 
established its Secretariat, first in Geneva 
and then, in 1965, in Vienna. It adopted 
a ‘Declaratory Statement of Petroleum 
Policy in Member Countries’ in 1968, 
which emphasized the inalienable right 
of all countries to exercise permanent 
sovereignty over their natural resources 
in the interest of their national develop-
ment. Membership grew to ten by 1969.

The 1970s
OPEC rose to international prominence 
during this decade, as its Member Coun-
tries took control of their domestic petro-
leum industries and acquired a major say 
in the pricing of crude oil on world mar-
kets. On two occasions, oil prices rose 
steeply in a volatile market, triggered 
by the Arab oil embargo in 1973 and the 
outbreak of the Iranian Revolution in 

Source : www.opec.org



1979. OPEC broadened its mandate with 
the first Summit of Heads of State and 
Government in Algiers in 1975, which 
addressed the plight of the poorer nations 
and called for a new era of cooperation in 
international relations, in the interests of 
world economic development and stabil-
ity. This led to the establishment of the 
OPEC Fund for International Develop-
ment in 1976. Member Countries em-
barked on ambitious socio-economic de-
velopment schemes. Membership grew 
to 13 by 1975.

The 1980s
After reaching record levels early in the 
decade, prices began to weaken, before 
crashing in 1986, responding to a big oil 
glut and consumer shift away from this 
hydrocarbon. OPEC’s share of the small-
er oil market fell heavily and its total pe-
troleum revenue dropped below a third of 
earlier peaks, causing severe economic 
hardship for many Member Countries. 
Prices rallied in the final part of the de-
cade, but to around half the levels of the 
early part, and OPEC’s share of newly 
growing world output began to recover. 
This was supported by OPEC introduc-
ing a group production ceiling divided 
among Member Countries and a Refer-
ence Basket for pricing, as well as sig-
nificant progress with OPEC/non-OPEC 
dialogue and cooperation, seen as essen-
tial for market stability and reasonable 
prices. Environmental issues emerged on 
the international energy agenda.

The 1990s
Prices moved less dramatically than in 
the 1970s and 1980s, and timely OPEC 
action reduced the market impact of 
Middle East hostilities in 1990–91. But 
excessive volatility and general price 

weakness dominated the decade, and the 
South-East Asian economic downturn 
and mild Northern Hemisphere win-
ter of 1998–99 saw prices back at 1986 
levels. However, a solid recovery fol-
lowed in a more integrated oil market, 
which was adjusting to the post-Soviet 
world, greater regionalism, globalisa-
tion, the communications revolution and 
other high-tech trends. Breakthroughs 
in producer-consumer dialogue matched 
continued advances in OPEC/non-OPEC 
relations. As the United Nations-spon-
sored climate change negotiations gath-
ered momentum, after the Earth Summit 
of 1992, OPEC sought fairness, balance 
and realism in the treatment of oil supply. 
One country left OPEC, while another 
suspended its Membership.

The 2000s
An innovative OPEC oil price band 
mechanism helped strengthen and sta-
bilise crude prices in the early years of 
the decade. But a combination of mar-
ket forces, speculation and other factors 
transformed the situation in 2004, push-
ing up prices and increasing volatility in 
a well-supplied crude market. Oil was 
used increasingly as an asset class. Prices 
soared to record levels in mid-2008, be-
fore collapsing in the emerging global fi-
nancial turmoil and economic recession. 
OPEC became prominent in supporting 
the oil sector, as part of global efforts to 
address the economic crisis. OPEC’s sec-
ond and third summits in Caracas and Ri-
yadh in 2000 and 2007 established stable 
energy markets, sustainable development 
and the environment as three guiding 
themes, and it adopted a comprehensive 
long-term strategy in 2005. One coun-
try joined OPEC, another reactivated its 
Membership and a third suspended it.

2010 until now
The global economy represented the 
main risk to the oil market early in the 
decade, as global macroeconomic uncer-
tainties and heightened risks surround-
ing the international financial system 
weighed on economies. Escalating social 
unrest in many parts of the world affected 
both supply and demand throughout the 
first half of the decade, although the mar-
ket remained relatively balanced. Prices 
were stable between 2011 and mid-2014, 
before a combination of speculation 
and oversupply caused them to fall in 
2014. Trade patterns continued to shift, 
with demand growing further in Asian 
countries and generally shrinking in the 
OECD. The world’s focus on multilateral 
environmental matters began to sharpen, 
with expectations for a new UN-led cli-
mate change agreement. OPEC contin-
ued to seek stability in the market, and 
looked to further enhance its dialogue 
and cooperation with consumers, and 
non-OPEC producers.
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Sheffield Resources has inked a joint venture (JV) agreement 
with Yansteel for the Thunderbird mineral sands project in 
Western Australia.
The JV will see Yansteel acquire 50 % of the project through 
a $130.1 million investment, with the JV subject to final nego-
tiation and agreement.
Sheffield Resources said the JV would provide funds for the 
Thunderbird stage one project.

The company welcomes Yansteel as a shareholder and looks 
forward to working with them to develop Thunderbird. To at-
tract such a strong partner is testimony to the quality of the 
Thunderbird mineral sands project.
This outcome achieves all of the objectives of the strategic 
partner process undertaken by Sheffield over the past 18 
months and will provide the means by which Sheffield share-
holders can realize the underlying value of the project.
Yansteel is a subsidiary of Tangshan Yanshan Iron & Steel Co, 
which is a China-based privately owned steel manufacturer.
It’s worth mentioning that Tangshan has started construction 
of a 500 thousand tons a year integrated titanium dioxide pro-
cessing facility, which will consume low temperature roast 
ilmenite offtake from the Thunderbird project.
The Thunderbird project will supply ilmenite and zircon at 
a global level, and is set to provide an estimated 400 con-
struction jobs, along with 200 operational jobs based in the 
Kimberly region for 37 years. It is expected to generate $750 
million in royalties, and $2 billion in taxes across the project 
lifetime.

Russia is planning to invest $1.5bn in rare earth minerals, in line with other countries, such as the US, that are trying to reduce 
their reliance on China for the minerals.
The rare earth minerals are considered to be “critical” to the defence, telecommunications and renewable energy sectors.
The move is part of the Russia’s efforts to become the world’s second biggest producer of rare earths by 2030. As per esti-
mates, Russia has reserves of about 12 million tons, accounting for 10% of the global reserves.
China, which is estimated to host 37% of global reserves, contributes to 63% of global 
rare earths production.
Russia is offering mining tax cuts and cheaper loans to investors for 11 projects that 
require at least $1.5bn investment. By 2025, the projects would help Russia in achieving 
almost self-sufficient stage in rare earth elements, and significantly allow the country to 
start exports in 2026. The projects are expected to increase the country’s global rare earths 
output share from current 1.3% to 10% by 2030.

 Source: NS Energy,  14th Aug, 2020.

Source: Australian Mining, 11th August, 2020
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ZOHR FIELD DEVELOPMENT - PHASE II



Energy developments
• Primary energy consumption growth slowed to 1.3% last 
year, less than half the rate of growth in 2018 (2.8%).
• The increase in energy consumption was driven by renew-
ables and natural gas, which together contributed three quarters 
of the expansion. All fuels grew at a slower rate than their 10-
year averages, apart from nuclear. 
• By country, China was by far the biggest driver of energy, ac-
counting for more than three quarters of net global growth. In-
dia and Indonesia were the next largest contributors to growth, 
while the US and Germany posted the largest declines.

Carbon emissions 
• Carbon emissions from energy use grew by 0.5%, less than 
half 10-year average growth of 1.1% per year, partially revers-
ing some of the unusually strong increase in 2018 (2.1%). 

Oil 
• Oil consumption grew by a below average 0.9 million barrels per 
day (b/d), or 0.9%. Demand for all liquid fuels (including biofuels) 
rose by 1.1 million b/d and topped 100 million b/d for the first time.
• Oil consumption growth was led by China (680,000 b/d) and 
other emerging economies, while demand fell in the OECD 
(-290,000 b/d).
• Global oil production fell by 60,000 b/d as strong growth in 
US output (1.7 million b/d) was more than offset by a decline in 
OPEC production (-2 million b/d), with sharp declines in Iran 
(-1.3 million b/d).
 Venezuela (-560,000 b/d) and Saudi Arabia (-430,000 b/d).
• Refinery utilization fell sharply by 1.2 % as capacity rose by 
1.5 million b/d and throughput remained relatively unchanged.

Natural gas 
• Natural gas consumption increased by 78 billion cubic metres 
(bcm), or 2%, well below the exceptional growth seen in 2018 
(5.3%). Nevertheless, the share of gas in primary energy rose to 
a record high of 24.2%. 
• Increases in gas demand were driven by the US (27 bcm) 
and China (24 bcm), while Russia and Japan saw the largest 
declines (10 and 8 bcm respectively).
• Gas production grew by 132 bcm (3.4%), with the US accounting 
for almost two-thirds of this increase (85 bcm). Australia (23 bcm) 
and China (16 bcm) were also key contributors to growth. 
• Inter-regional gas trade expanded at a rate of 4.9%, more than 
double its 10-year average, driven by a record increase in lique-
fied natural gas (LNG) of 54 bcm (12.7%).

Growth in carbon emissions in 2019 slowed 
from the sharp increase seen in the previ-

ous year, as primary energy consump-
tion decelerated and renewables and 

natural gas displaced coal from the 
energy mix.

• LNG supply growth was led by the US (19 bcm) and Russia 
(14 bcm), with most incremental supplies heading to Europe: 
European LNG imports (+49 bcm) rose by more than two-
thirds.

Coal 
• Coal consumption declined by 0.6% and its share in primary 
energy fell to its lowest level in 16 years (27%).
• Increases in coal consumption were driven by the emerging 
economies, particularly China and Indonesia However, this was 
outweighed by a sharp fall in OECD demand which fell to its 
lowest level in our data series (which starts in 1965).
• Global coal production rose by 1.5%, with China and Indone-
sia providing the only significant increases. The largest declines 
came from the US and Germany. 

Renewables, hydro and nuclear
• Renewable energy (including biofuels) posted a record in-
crease in consumption in energy terms. This was also the largest 
increment for any source of energy in 2019.  
• Wind provided the largest contribution to renewables growth 
followed closely by solar.
• By country, China was the largest contributor to renewables 
rowth, followed by the US and Japan.
• Hydroelectric consumption rose by a below average 0.8%, 
with growth led by China, Turkey and India. 
• Nuclear consumption rose by 3.2%, its fastest growth since 
2004. China and Japan provided the largest increments.

Electricity 
• Electricity generation grew by only 1.3% – around half its 
10-year average. China accounted for more than 90% of net 
global growth. 
• Renewables provided the largest increment to power genera-
tion, followed by natural gas while coal generation fell.
• The share of renewables in power generation increased from 
9.3% to 10.4%, surpassing nuclear for the first time. Coal’s 
share of generation fell 1.5 percentage points to 36.4% – the 
lowest in our data set (which starts in 1985).

Key minerals 
• Prices for cobalt and lithium carbonate fell sharply, by 54% 
and 31% respectively. 
• Cobalt production was down 21.2%, largely due to a decline 
in the Democratic Republic of Congo. Lithium production fell 
19.2%, driven mainly by lower Australian output.

Source: BP Statistical Review of the World Energy, June 2020
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