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وخ���الل الزيارة قدم املهند�س طارق املال �رشحاً حول  طبيعة عمل املوانىء 
البرتولية وجه���ود تطويرها ، واأو�سح اأنه بناءاً على التكليفات الرئا�سية 
بالعم���ل عل���ى حتويل م����رش مركز اقليم���ى لتداول وجت���ارة الب���رتول والغاز 
فق���د بداأت وزارة البرتول منذ 5 �سن���وات تنفيذ خطة لتطوير كل املوانىء 
البرتولية وجنحت فى زيادة طاقتها اال�ستيعابية بن�سبة 85% من نحو 45 
ملي���ون طن الى 76 مليون طن ، حيث متتلك م�رش 12 ميناءاً برتولياً بواقع 

6 موانىء على �ساحل البحر املتو�سط ومثلها على البحر االأحمر .
وا�ستعر����س املال م�رشوع تطوير جونة البرتول مبيناء االإ�سكندرية والتى مت 
ت�سغيله���ا فى منت�سف خم�سينيات القرن املا�سى ، ومل ت�سهد تطويراً 
كبريا، وهو ما ا�ستلزم العمل على تطويرها، خا�سة اأن ميناء االإ�سكندرية 
م���ن اأه���م املوانئ الأن���ه مرتبط ب����رشكات الب���رتول العامل���ة باالإ�سكندرية 
والتى متتلك 45% من طاقات التكرير والت�سنيع للمنتجات البرتولية فى 

فى اطار دعم القيادة السياس��ية ومتابعته��ا الكاملة ملجريات العمل 

ف��ى قطاع الب��رول باعتباره دعام��ة لقاطرة التنمي��ة االقتصادية فى 

مصر ، حرص الرئيس عبدالفتاح السيس��ى خالل زيارته التفقدية 

ملين��اء األس��كندرية  البحرى فى 7 س��بتمرب 2021 على تفقد منطقة 

جونة البرول بامليناء التى يجرى تطويرها حاليًا تطويرا شاماًل .

راف��ق الرئي��س خ��الل الجول��ة الدكت��ور مصطف��ى مدبوىلرئيس 

مجل��س الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل ولفيف من الس��ادة 

ال��وزراء حيث كان فى اس��تقبالهم املهندس طارق امل��ال وزير البرول 

والثروة املعدنية.

أهم موانى تداول املواد البرولية
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م����رش ، الفتاً اإل���ى اأن اجلونة ت�سم 5 اأر�سفة يج���رى العمل على تطويرها 
بوا�سط���ة �رشكة برتوجت وبالتن�سيق م���ع وزارة النقل، م�سريا الى  جتديد 
البني���ة التحتي���ة لالأر�سف���ة وتطوي���ر اخلدم���ة الليلي���ة حيث ج���رى دعم 
االأر�سفة واجلونة خلدمة ال�سفن ليالً ، والعمل على مدار 24 �ساعة ، و اأن 
الق���درة اال�ستيعابية للجونة حالياً تبلغ 7 مالي���ن طن �سنوياً ، و�ستزيد 
بع���د االنته���اء من ر�سيف���ى »1 و2« م���ن اإجمالى االأر�سف���ة اخلم�سة، اإلى 
12 ملي���ون ط���ن �سنويا خ���الل �سهر يناي���ر املقبل ، وفى بداي���ة عام 2023، 
�ستنتهى اأعم���ال التطوير فى باقى االأر�سفة ، كما مت االهتمام بالرقمنة 

فى اإدارة العمل فى االأر�سفة .
واأ�سار اإلى انخفا�س حجم ا�سترياد املنتجات البرتولية من 5ر6 مليون طن 
ع���ام 2015 اإل���ى نحو 3 مالين ط���ن حالياً نتيجة حتقي���ق االكتفاء الذاتى 
م���ن الغاز الطبيع���ى ومن ثم التحول م���ن ا�سترياد امل���ازوت للكهرباء الى 
ت�سديره ، وبالتالى فاإن الت�سدير فى املقابل ارتفع من اأقل من مليون طن 
اإل���ى 6ر2 مليون طن ، كما انخف�س ا�سترياد ال�سوالر من 2 مليون طن اإلى 
اأق���ل من ن�سف مليون طن ، وانخف�س ا�ست���رياد البنزين بن�سبة 50% بعد 

افتتاح م�رشوعات جديدة لتكرير البرتول   .
وفيم����ا يتعل����ق باملوان����ىء البرتولية االأخ����رى على �ساح����ل املتو�سط اأو�سح 
امل����ال ان ميناء احلمراء البرتولى لت����داول وا�ستقبال خام البرتول فى املنطقة 
الغربي����ة ج����ارى تطوي����ره ليكون ق����ادراً عل����ى ا�ستقب����ال وت����داول املنتجات 
البرتولي����ة مب����ا يخدم عملي����ات التنمية اجلاري����ة مبنطقة العلم����ن اجلديدة 
واالمت����دادات التو�سعية باملنطقة الغربية والظه����ري ال�سناعى باملنطقة، 
كم����ا يت����م تطوير مين����اء �سوميد لنقل خ����ام البرتول مبنطق����ة �سيدى كرير 
باالإ�سكندري����ة م����ن خ����الل اإ�ساف����ة ت�سهي����الت ت����داول وا�ستقب����ال ال�سوالر 

منخف�����س الكربي����ت ، وي�س����م مين����اء الدخيل����ة غ����رب مين����اء االإ�سكندرية 
ر�سي����ف ميدت����اب ر�سيف����ا  متخ�س�س����اً ف����ى ا�ستقب����ال وت����داول البنزي����ن 
وال�ض����ولر ووقود النفاثات والبوتاج����از ، بالإ�ضافة اإلى مينائى ادكو ودمياط 
املرتبطن مبحطتى ا�سالة وت�سدير الغاز الطبيعى ال�ستقبال الناقالت من 
جميع انحاء العامل ل�سحن �سادرات الغاز الطبيعى امل�سال من م�رش اإلى 
االأ�س����واق العاملية ، وجارى حالياً االنتهاء م����ن اإ�سافة ت�سهيالت ا�ستقبال 
البوتاج����از مبين����اء دمي����اط وت�ضغيلها خ����ال �ضهرين لتعزيز ق����درات تداول 
وا�ستقبال البوتاجاز امل�ستورد فى املوانىء امل�رشية على البحر املتو�سط  .
وبالن�سبة للموانىء البرتولية على �ساحل البحر االأحمر اأو�سح املال  انها 
ت�سم���ل مركزي���ن مهمن ال�ستقبال وت���داول وتخزين املنتج���ات البرتولية 
فى منطق���ة ال�سخنة مبينائ���ى �سونكر و�سوميد كمركزي���ن رئي�سين مت 
ا�ستحداثهم���ا ال�ستقبال وتداول وتخزين البوتاج���از وال�سوالر اإلى جانب 
اخل���ام واملازوت  فى ميناء �سوميد ، باالإ�سافة اإلى ميناء ال�سوي�س كميناء 
رئي�س���ى على البحر االأحمر وال���ذى ي�سم اأر�سفة حو����س البرتول بامليناء 
ل�رشك���ة ال�سوي����س لت�سنيع الب���رتول ، وموان���ىء راأ�س غ���ارب وراأ�س �سقري 
ووادى ف���ريان املرتبطة بحق���ول االإنتاج حيث جرى تطوير ميناء وادى فريان 
ليك���ون ق���ادراً على ا�ستقب���ال البوتاج���از لنقله ملنطقت���ى البحر االأحمر 

و�سعيد م�رش لتلبية االحتياجات من هذا املنتج .

حجم تداول املنتجات البرولية بجونة حوض البرول

األرصفة وخطوط املنتجات :  ) طاقة تداول 7 مليون طن/سنة (

رصيفــى 2،1 : 18 خط أنابيب ) بعد التعديل (
منتجـات التـداول : جميع املنتجات

رصيفـــى 4،3 : 26 خط أنابيب
منتجـات التـداول : ) سوالر ، بنزين ، بوتاجاز ، وقود طائرات ، منتجات ثانوية (

رصيـف 5 : 9 خطوط أنابيب حاليًا سيتم زيادتها إىل 18 خط أنابيب 
منتجـات التـداول : ) مازوت ، نافثا ، بنزين ، أسفلت ، منتجات ثانوية (

ا�سترياد ت�سدير

الوحدة : مليون طن

ر�سيف رقم 5

ر�سيف رقم 4
ر�سيف رقم 3

ر�سيف رقم 1

حاجز اأمواج

ر�سيف رقم 2
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 وا�ضته���دف االجتم���اع و�ض���ع خارط���ة طريق يت���م تنفيذها من خ���ال لفرق 
الفني���ة ملراجع���ة جاهزية البنية التحتية لنقل الغ���از و مراجعة بع�ض بنود 
التعاق���د ال�ضابق���ة فى ظ���ل ان الغاز امل����رى كان ي�ضل ال���ى لبنان عرب خط 
الغ���از العربى م���اراً باالأردن و�ضوريا ث���م توقف منذ 10 �ضن���وات ب�ضبب ظروف 

عدم اال�ضتقرار باملنطقة .
وق���د �ض���در عن االجتماع الوزارى بيان حيث ق���ال املهند�ض طارق املا اأن حترك 
م����ر ل�ض���خ الغاز اإل���ى لبنان ياأت���ى انطاقا من دوره���ا الدائم جتاه اال�ض���قاء 
الع���رب فى كافة الق�ض���ايا وبتوجيهات م���ن الرئي�ض عبدالفتاح ال�ضي�ض���ى 
بت�ض���خري كاف���ة االإمكاني���ات مل���د ي���د الع���ون لل�ض���عب اللبنان���ى ال�ض���قيق 
والتكاتف معه وت�ض���افر اجلهود لتجاوز حمنة اأزمة الطاقة، واأن م�ر تعمل 
علي �رعة التن�ض���يق لو�ض���ول الغاز الطبيعى امل�رى اإل���ى لبنان عرب االردن 

و�ضوريا حر�ضاً.

الغاز العربى �ضيكون خطوة فعالة وموؤثرة فى دعم امل�روعات اال�ضرتاتيجية 
وتعزيز امل�ض���الح امل�ضرتكة والتى من �ض���اأنها االنعكا�ض اإيجاباً على التنمية 

االقت�ضادية واالجتماعية فى هذه الدول.
واأ�ض���ارت زواتى اإلى اأن اجتماعات فنية عقدت عل���ى هام�ض االجتماع الوزارى 
مت خاله���ا درا�ض���ة جاهزية البنية التحتية الازمة لنق���ل الغاز الطبيعى فى 
كل دول���ة واملتطلبات الفنية الازمة، واالتفاق على اأن ينهى الفريق امل�ض���ّكل 
اأعمال���ه �ض���من مدة حم���ددة، و رفع النتائج ليت���م اعتمادها بتواف���ق االأطراف 

والعمل مب�ضمونها باأ�رع وقت.
 وقال  املهند�ض ب�ض���ام طعمة وزير النفط والرثوة املعدنية ال�ض���ورى ، اأن خط 
الغ���از العرب���ى يعد م���ن اأه���م م�روعات التع���اون العربى امل�ض���رتك. واأ�ض���اف 
اأن���ه عم���ا بتوجيهات الرئي�ض ال�ض���ورى ب�ض���ار االأ�ض���د للم�ض���اعدة فى جتاوز 
ال�ض���عوبات التى يواجهها ال�ض���عب اللبنانى فى جمال الطاقة، �ضنبذل كل 
جه���د ممك���ن من اأجل اإجناح نقل الغاز امل�رى اأو الكهرب���اء االأردنية اإلى لبنان، 
وق���د اأبلغنا اجلان���ب اللبنانى موافقتنا عل���ى نقلهما اإلى لبنان عرب �ض���وريا  ، 
موؤكداً  اأنه �ض���يتم متابعة تنفيذ الربنامج الفنى والزمنى الذى تو�ضلت اإليه 
االأطراف املعنية �ضمن االأرا�ضى ال�ضورية بحيث تكون البنى التحتية جاهزة 

ال�ضتقبال الغاز امل�رى وت�ضليمه اإلى لبنان.

 وا�ض���تهدف االجتم���اع و�ض���ع خارطة طري���ق يت���م تنفيذها من خ���ال الفرق 
الفني���ة ومبتابع���ة ال���وزراء ملراجع���ة جاهزي���ة البني���ة التحتي���ة لنق���ل الغاز ، 
ومراجع���ة بع����ض بنود التعاقد ال�ض���ابقة فى ظل اأن الغاز امل�رى كان ي�ض���ل 
اإلى لبنان عرب خط الغاز العربى ماراً باالأردن و�ضوريا ثم توقف منذ 10 �ضنوات 

ب�ضبب ظروف عدم اال�ضتقرار باملنطقة .
وقد �ض���در عن االجتماع بيان م�ض���رتك حيث قال املهند�ض طارق املا اأن حترك 
م�ر ل�ضخ الغاز الى لبنان ياأتى انطاقاً من دورها الدائم جتاه اال�ضقاء العرب 
وبتوجيهات من الرئي�ض عبدالفتاح ال�ضي�ضى بت�ضخري كافة االإمكانيات ملد 
يد العون لل�ض���عب اللبنانى ال�ضقيق والتكاتف معه وت�ضافر اجلهود لتجاوز 
حمن���ة اأزم���ة الطاق���ة، واأن م�ر تعم���ل على �رعة التن�ض���يق لو�ض���ول الغاز 

الطبيعى اإلى لبنان عرب االأردن و�ضوريا. 
وقال���ت املهند�ض���ة هالة زواتى وزي���رة الطاقة االردنية اأن االجتماع ا�ض���تهدف 
التعاون الإعادة ت�ضدير الغاز امل�رى اإلى لبنان عرب االأرا�ضى االأردنية وال�ضورية 
من خال خط الغاز العربي، واأن االأردن �ض���يبذل كل جهد مل�ض���اعدة اال�ض���قاء 
اللبنانيني للخروج من حمنة الطاقة وفق توجيهات من جالة امللك عبدالله 

الثانى ابن احل�ضني.
واأ�ضافت اأن اجتماع اال�ضقاء العرب �ضوياُ ياأتى اإمياناً باأن التعاون بني دول خط 

الدول��ة املصري��ة ملس��اندة   ف��ى إط��ار جه��ود 
الدول العربية فى تخطى أزماتها ، واالستفادة 
م��ن الغ��از الطبيعى املص��رى والبني��ة التحتية 
القائمة ف��ى تحقيق تعاون وتكام��ل عربى فى 
مجال الطاقة، عقد وزراء البرتول والطاقة فى 
مصر واألردن وس��وريا ولبنان اجتماعًا وزاريا 
ف��ى العاصم��ة األردنية عم��ان ف��ى الثامن من 
سبتمرب 2021 لبحث س��بل التنسيق املشرتك 
لض��خ الغاز الطبيع��ى املص��رى اىل لبنان خالل 
الف��رتة املقبل��ة ع��رب األردن وس��وريا  ، ويمث��ل 
االجتم��اع ال��ذى حض��ره املهندس ط��ارق املال 
وزير الب��رتول والثروة املعدني��ة مع نظرائه فى 
األردن وس��وريا ولبن��ان مثااًل متمي��زًا على قوة 
اإلرادة املصري��ة والعربي��ة لس��رعة تنس��يق 
الجه��ود  إقليمي��ًا فى مج��ال الطاق��ة وخاصة 
الغاز الطبيع��ى بما يعود بالنفع املش��رتك على 
ال��دول األربع ويس��هم يف س��رعة دع��م لبنان 

باحتياجاتها لتخطى األزمة الحالية .
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واأعرب الدكتور رميون غجر  وزير الطاقة واملياه اللبنانى فى احلكومة اللبنانية 
ال�ض���ابقة قبيل الت�ض���كيل احلكومى االأخري عن �ضكره لاأردن وم�ر و�ضوريا 
على مبادرة اإحياء االتفاقية الرباعية ال�ض���تجرار الغاز امل�رى اإلى لبنان، عرب 
االأردن و�ض���وريا ، موؤكداً اأن هذه املبادرة ال ميكن ان حتدث لوال التعاون بني الدول 
االأربعة، ومبواكبة ل�ض���يقة من البنك الدولى فى هذا الوقت الع�ض���يب الذى 
مي���ر به لبن���ان ليوؤّمن الغطاء اأو املظلة املالية لي�ض���تطيع لبنان التوقيع على 
هذه االتفاقية، خ�ضو�ض���اً اأن الفرق الفنية �ض���تدر�ض االتفاقية من جوانبها 
التقني���ة والفني���ة واملالية كى تكون متوازنة لكل ال���دول. وقال، هذا التعاون 
�ض���يوؤدى اإلى اإع���ادة احياء اتفاقية ا�ض���تجرار الطاقة الكهربائي���ة من االأردن 
التى من املمكن ان تكون اأ�ضعارها منخف�ضة مقارنة باأ�ضعار توليد الطاقة 
فى لبنان. موؤكداً اأن لبنان حكومة و�ضعباً ي�ضكر الدول ال�ضقيقة على هذه 
املب���ادرة. ونتمنى اأن ينجز فريق العمل اجلدول الزمنى بال�رعة املطلوبة كى 
ن�ضتفيد من الغاز امل�رى فى تغذية معمل دير عمار بقدرة 450 ميجاوات،.

خالل املوؤمتر ال�صحفى لوزراء البرتول والطاقة فى الدول الأربع

تنفيذ خارطة طريق لنقل الغاز المصرى إلى لبنان
 وعق���ب االجتم���اع عق���د الوزراء موؤمت���راً �ض���حفياً  حيث اأك���د املهند�ض طارق 
املا اأن هناك تكليفات وا�ض���حة م���ن الرئي�ض عبدالفتاح ال�ضي�ض���ى ب�رعة 
دعم االأ�ض���قاء فى لبنان  ، واأنه مت و�ض���ع خارطة طريق ، م�ض���رياً اإلى اأن العمل 
�ض���يتم على م�ض���ارين يتم فيهما مراجعة اجلاهزية الفنية للبنية التحتية 
م���ن خطوط و�س���بكات نق���ل الغاز وكذل���ك بع�ض بن���ود التعاقد ال�س���ابقة  ، 

ووج���ه املا ال�ض���كر للمملك���ة االأردنية ونظريته املهند�ض���ة هال���ة زواتى على 
الدعوة لعقد االجتماع وا�ضت�ضافته فى العا�ضمة االأردنية .

و�رح���ت وزيرة الطاقة االأردنية باأن جالة امللك عبدالله الثانى ابن احل�ض���ني 
بح���ث خ���ال زيارته اإل���ى الوالي���ات املتحدة م�ض���اعدة لبن���ان  لتخطى حمنة 
الطاقة،  وت�ض���من االجتماع مراجعة االتفاقيات والتاأكد من جاهزية البنية 
التحتية وخط الغاز ابتداء من م�ر و�ضوالً اإلى لبنان ، والتاأكد اأن خط الغاز 
العرب���ى الذى يعم���ل بكفاءة فى م�ر واالأردن جاهز للعم���ل فى لبنان  ، كما 
اأ�ض���ارت لاتف���اق على حتم���ل كل دولة تكلفة اإ�ض���اح خط الغاز اأو �ض���بكة 

الكهرباء فى اأرا�ضيها.
ومن جانبه قدم وزير النفط ال�ضورى ب�ضام طعمة ال�ضكر للمملكة االأردنية 
عل���ى الدع���وة لعق�����د ه��ذا االجتم���اع لتفعي���ل اتفاقية خط الغ���از العربى، 
واأ�ض���ار الى التوافق على الك�ض���ف الفنى خلط الغاز واأن هناك فريقاً فنياً قد 
ق���ام بزي���ارة االأردن والتكام���ل مع الف���رق الفنية االأخرى ومت و�ض���ع خطة عمل 
عاجل���ة، واأكد جاهزية ال�ض���بكة ال�ض���ورية واأن هناك توجيه���ات من الرئي�ض 

ب�ضار االأ�ضد ب�رورة الوقوف مع ال�ضعب اللبنانى لتجاوز اأزمة الطاقة. 
واأك���د وزي���ر الطاقة اللبنان���ى رمي�ون غج�ر اأه�مي���ة التع��اون احلال���ى مع ال�دول 
ال�ض���قيقة فى قطاعات حيوية بلبنان مثل الك��هرب���اء والوقود ونق���ل الغ��از 
ال���ازم لتولي���د الكهرباء ، حيث �ض�ي�ض����تفيد لبن���ان من الغاز امل�ض������رى فى 
تولي����د الك��هرباء من معم��ل دير عم��ار واأن التع��اون كان قائم��اً فى ال�ض�����ابق 
ومت اإيق��افه الأ�ض���باب قه��رية، كما ن�وه اأن لبنان �ض�����تقوم با�ض�����ترياد الط��اق�ة 
الكه��ربائي���ة م���ن �ض���وريا واالأردن بع���د اإ�ض���اح البني���ة التحتي���ة باملناط���ق 

املت�ررة.

عق���ب االجتم���اع ، حر����ض رئي����ض ال���وزراء االأردنى ب����ر اخل�ض���اونة على 
ا�ض���تقبال الوزراء من الدول االأربع حيث ا�ض���تمع اإلى �رح حول جاهزية 
البني���ة التحتي���ة الازمة لنق���ل الغاز الطبيعى من م����ر اإلى لبنان عرب 
خ���ط الغ���از العرب���ى، مرورا ب���االأردن و�ض���وريا، اإ�ض���افة اإلى االأم���ور الفنية 

والتعاقدية، التى �ضيتم االتفاق عليها فى اجتماع وزارى قادم خال االأ�ضابيع املقبلة.
و اأك���د رئي����ض ال���وزراء االأردن���ى ترحيب االأردن بعق���د هذا االجتماع لوزراء الطاق���ة فى الدول االأربع، لبحث �ض���بل تعزيز التعاون فى جم���االت الطاقة ونقل الغاز 
امل�رى اإلى لبنان عرب االأردن و�ضوريا، واإمكانية تو�ضيع هذا التعاون لي�ضمل االأ�ضقاء فى العراق ، م�ضرياً اإلى اأهمية هذه امل�روعات، ودورها فى تعزيز التعاون، 

والتكامل بني الدول العربية، ومبا يعود بالنفع على الدول و�ضعوبها .
واأكد اأن  االأردن حري�ضة على تقدمي الدعم الذى يحتاجه لبنان، للخروج من التحديات والظروف اال�ضتثنائية، التى مير بها.

خط الغاز العربى اأهم م�روع ا�ضرتاتيجى عربى فى جمال الطاقة وا�ضتهدف 
عند تاأ�ضي�ض���ه نقل الغاز من م�ر اإلى االأردن ومنها اإلى �ض���وريا و�ض�����والً اإلى 
لبن���ان ومت تنفيذه على ثاث مراح��ل، املرحلة االأول��ى من العري���ض اإلى العقب��ة 
بطول )265( كم وقطر )36( بو�ضة وبطاقة )10( مليار م3 فى ال�ضنة ومت البدء 

بت��وريد الغ��از الطبيعى من م�ض��ر اإلى االأردن بتاريخ 2003/7/27.
 ام���ا املرحل���ة الثانية فهى م���ن العقبة اإل���ى منطقة رحاب فى �ض���مال االأردن 
وبط���ول )393( كم ومت الب���دء بتزويد الغاز ملحطات توليد الكهرباء فى�ض���مال 

اململك���ة ف���ى فرباير 2006، فى حني مت ا�ض���تكمال املرحل���ة الثانية خلط الغاز 
العربى من رحاب وحتى احلدود االأردنية ال�ض���ورية بطول )30( كم وقطر )36( 

بو�ضة فى مار�ض 2008.
 ومت االنته���اء من تنفي���ذ اجلزء اجلنوبى من املرحلة الثالث���ة خلط الغاز العربى 
داخ���ل االأرا�ض���ى ال�ض���ورية واملمتدة من احل���دود االأردنية ال�ض���ورية اإلى مدينة 
حم����ض بطول 320 كم وقطر )36( بو�ض���ة، وت�ض���غيلها فى يولي���و 2008، ومت 
البدء بت�ض���دير الغ���از الطبيعى امل�رى اإل���ى لبنان فى نوفم���رب 2009، اإلى اأن 

توقف فى عام 2011.
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�صه���دت القمة امل�رصي���ة القرب�صية الت���ى عقدت فى القاهرة ف���ى الرابع من 
�صبتمرب 2021 اإ�صادة الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى مبا و�صلت اإليه العالقات 
الثنائية بني م�رص وقرب�س، وما جرى اإجنازه على خمتلف الأ�صعدة ال�صيا�صية 
والع�ص���كرية وتد�ص���ني الجتم���اع الأول للجن���ة احلكومية العلي���ا بني م�رص 
وقرب����س الذى تراأ�ص���ه الرئي����س ونيكو�س اأنا�صتا�ص���يادي�س رئي����س اجلمهورية 

القرب�صية كخطوة مهمة ودفعة قوية فى العالقة بني البلدين.
واأ�ص���ار الرئي����س خ���الل املوؤمتر ال�ص���حفى امل�ص���رك م���ع نظريه القرب�ص���ى اأن 
اللجنة �صت�صبح اإطاراً للتعاون الثنائى بني البلدين، و�صتحقق نقلة نوعية 
بني البلدين ملواجهة التحديات واأنها �ص���تكون خطوة ملمو�صة فى التعاون 

على كافة الأ�صعدة.
واأو�ص���ح الرئي����س ال�صي�صى، اأنه ج���رى التفاق على اأهمي���ة التح�صري اجليد 
للقمة الثالثية القادمة )م�رص وقرب�س واليونان(، واملقرر اأن تنعقد فى اليونان 

فى اأكتوبر املقبل.
واأكد الرئي�س ال�صي�صى اأن ال�رصاكة ال�صراتيجية التى جرى تاأ�صي�صها فى 
�رصق البح���ر املتو�صط، ت�صتوجب توثيقاً دائماً يه���دف اإلى حتقيق ال�صتقرار 
الإقليم���ى واللت���زام بالدع���م املتب���ادل اإزاء خمتل���ف الق�صاي���ا ذات الهتمام 

امل�صرك.
وق���ال اأن���ه اأكد خ���الل املباحثات م���ع نظ���ريه القرب�صى، على املوق���ف امل�رصى 
الثاب���ت اإزاء الو�ص���ع ف���ى منطق���ة ����رصق املتو�ص���ط والق�صي���ة القرب�صي���ة، 
وامل�صتن���د اإل���ى ����رصورة الت���زام ال���دول باح���رام القان���ون الدولى وميث���اق الأمم 
املتحدة، خا�صة مبادئ عدم التدخل فى ال�صئون الداخلية واحرام ال�صيادة 
واملي���اه الإقليمي���ة لل���دول واأهمي���ة احرام احلق���وق ال�صيادية ل���دول املنطقة 

ات�ص���الً مب�صاألة التنقيب ع���ن الغاز الطبيعى وال���روات الهيدروكربونية فى 
مناطقه���ا القت�صادي���ة اخلا�ص���ة طبق���اً للقان���ون الدولى واتفاقي���ات تعيني 

احلدود البحرية ذات ال�صلة.
كم���ا اأكد الرئي����س القرب�صى اأن تد�ص���ني اللجنة احلكومي���ة العليا بني م�رص 
وقرب����س على امل�صتوى الرئا�صى من �صاأن���ه اأن ميثل خطوة جديدة على طريق 
تعزي���ز ال�رصاك���ة ال�صراتيجي���ة بني البلدي���ن ال�صديقني، والت���ى باتت ركيزة 
م���ن ركائ���ز ال�صتق���رار الإقليمى، ومب���ا يعظم ا�صتف���ادة اجلانبني م���ن الفر�س 
والإمكانات الكامن���ة فى عالقات التعاون الثنائى، وي�صيف مزيداً من الزخم 

اإلى هذا التعاون املثمر فى القطاعات املختلفة.
 واأ�ص���اف اأن���ه بالن�صب���ة ملج���ال الطاق���ة فقد اأ�صدرن���ا تعليم���ات بخ�صو�س 
الإ����رصاع باأعم���ال اللجن���ة امل�صرك���ة امل�صكل���ة به���دف تفعي���ل التفاقي���ة 
الثنائية اخلا�صة بتنفيذ م�رصوع خط نقل الغاز البحرى الذى �صريبط حقل 

»اأفروديت« القرب�صى مبحطتى الإ�صالة فى م�رص.

مباحثات بترولية ثنائية
وعلى هام����س حمادثات القمة الرئا�صية ب���ني البلدين عقد املهند�س 
ط���ارق املال وزير الب���رول والروة املعدنية جل�ص���ة مباحثات ثنائية مع 
ناتا�ص���ا بيلي���دو وزي���رة الطاق���ة القرب�صية، ف���ى اإطار احل���وار امل�صرك 
والدائ���م ب���ني اجلانبني �صواء فيم���ا يخ�س التعاون امل�ص���رك اأو العمل 

�صمن منتدى غاز �رصق املتو�صط.
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عق���د الرئي����س عبد الفتاح ال�صي�صى اجتماعاً  فى 23 اأغ�صط�س 2021 ملتابعة املوقف التنفيذى 
خلط���ط وجه���ود تطوير قطاع الروة املعدني���ة ، وذلك بح�صور الدكت���ور م�صطفى مدبولى رئي�س 
جمل����س ال���وزراء ، وط���ارق عامر حمافظ البن���ك املركزى ، واملهند����س طارق املال وزير الب���رول والروة 
املعدنية ، والدكتور على امل�صيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور حممد معيط وزير املالية ، واللواء حممد اأمني م�صت�صار رئي�س اجلمهورية لل�صئون 

املالية، واللواء اأ.ح وليد اأبو املجد مدير جهاز م�رصوعات اخلدمة الوطنية.
ومت خالل الجتماع ا�صتعرا�س جهود الدولة وخططها اجلارية لتطوير هذا القطاع احليوى ، وكذلك ال�رصاكة مع اخلربات الأجنبية املتخ�ص�صة فى جمال التعدين 
للتع���اون ف���ى جم���ال البح���ث والتنقيب عن املعادن ، خا�ص���ة خام الذهب ، وق���د وجه الرئي�س بتعزي���ز جهود تطوير قط���اع التعدين فى م�رص بالتكام���ل مع الروؤية 
ال�صراتيجي���ة التنموي���ة للدول���ة ، وحوكمة املنظوم���ة بالكامل اإدارياً ومالياً ، مبا فى ذل���ك التعاقدات مع ال�رصكاء الأجانب به���دف ال�صتغالل الأمثل لروات م�رص 

الطبيعية وح�صن اإدارتها حفاظاً على حقوق الدولة.

ضمن سلسلة اللقاءات التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء شركات البرتول العاملية العاملة فى مصر والتى تعطى دفعات 
قوية لتلك الشركات لزيادة استثماراتها فى كافة األنشطة البرتولية املختلفة ، استقبل الرئيس خالل شهر يوليو 2021 جون كريستمان 
رئيس مجلس إدارة ش��ركة أباتش��ى األمريكية املتخصصة فى مجال بحث واستكش��اف البرتول، كما اس��تقبل بريندان بكتل، الرئيس 

التنفيذى لشركة بكتل األمريكية .

وخالل لقاء �صيادته مع رئي�س �رصكة اأبات�صى الأمريكية بح�صور املهند�س 
ط���ارق املال وكبار امل�صئولني بال�رصكة اأكد الرئي�س على دعم م�رص لتطوير 
عالق���ات التع���اون امل�صرك ب���ني اجلانب���ني نظ���راً للتاريخ املمت���د لل�رصكة 
و�صواب���ق ن�صاطه���ا فى م����رص، ف�صالً ع���ن دوره���ا املجتمع���ى ، معرباً عن 

الرحيب بالتفاق الأخري الذى مت بني ال�رصكة ووزارة البرول والروة املعدنية 
لتو�شي���ع ن�ش���اط �أبات�شى فى م�رص فى جم���ال �لبحث و�لتنقي���ب و�إنتاج 
البرول، وهو ما من �صاأنه اأن يعزز من م�صاعى م�رص لت�صبح مركزاً لتداول 
الطاقة ف���ى املنطقة، موجه���اً مبوا�صلة التن�صيق والتع���اون مع ال�رصكة 
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كم���ا ا�صتقب���ل الرئي�س عب���د الفتاح ال�صي�ص���ى بريندان بكت���ل، الرئي�س 
التنفي���ذى ل�رصكة بكت���ل الأمريكية، وذلك بح�ص���ور الدكتور م�صطفى 
مدبول���ى رئي����س جمل�س ال���وزراء واملهند�س ط���ارق املال وزير الب���رول والروة 

املعدنية واللواء عبا�س كامل رئي�س املخ��ابرات العامة.
وخالل الجتماع  رحب الرئي�س مب�صئولى �ص���ركة بكتل العاملية ، موؤكداً 
عل���ى عمق عالقات التعاون وال�ص��راك���ة ال�ص��راتيجية املمتدة بني م�رص 
والولي���ات املتحدة فى جميع املجالت، واحلر�س على تعزيز تلك العالقات 

بني البلدين مبا ي�صاهم فى حتقيق الأهداف التنموية امل�صركة.
مت خ���ال �للق���اء ��شتعر��ض ن�شاط �رصكة بكتل �لعاملية فى م�رص ، حيث 
اطل���ع الرئي�س على تفا�صي���ل امل�رصوع القومى املزم���ع اإقامته بال�رصاكة 
ب���ني قط���اع الب���رول و�رصكة بكت���ل لإن�ص���اء جمم���ع للبروكيماويات فى 
املنطقة القت�صادية ملحور قناة ال�صوي�س والذى يعد الأ�صخم من نوعه 

فى املنطقة بقيمة ا�صتثمارية تبلغ حوالى 5ر7 مليار دولر.
كم���ا وجه الرئي����س مبوا�صلة التن�صيق والتعاون م���ع �رصكة بكتل بهدف 
تطوير اأن�صطتها فى م�رص خا�صًة فى جمالى الطاقة والنقل، وذلك على 
خلفي���ة اخلربات العري�صة لل�رصكة، وفى �صوء ما تتمت��ع به م�ص��ر حالياً 
م���ن ا�ص��تقرار ، وبنية حتتية ح��ديثة و�صبكة ط��رق وحماور وموانئ عاملية 
املوا�صف���ات، و�ص�ري���ان قناة ال�صوي����س التجارى الأهم ف���ى العامل، ف�صالً 

عن توف���ر الإرادة ال�ص��يا�ص�ية القوية والق���رار التنفيذى ال�صادر من اأعلى 
م�صت���وى فى الدولة، وهى عوامل متثل فى حم�صلتها فر�صاً واعدة داخل 
م����رص لنج��اح اأية ا�ص�تثمارات اأجنبي���ة ت�صعى للعمل وتطوير ن�صاطها 

فى املنطقة.
واأ�صاد رئي�����س �ص��ركة بكتل بالروؤي��ة امل�ص��ري���ة الطم��وحة لتحق��يق 
التنمي���ة القت�صادي���ة ال�صامل���ة، موؤك���داً اأن م�رص تاأتى ف���ى مق��دمة 
ال���دول التى تولى ال�ص�رك���ة الأمريكية اهت���مام���اً بتط��وير ال�ص�تثمار 
فيه���ا، وذلك ف���ى �ص���وء املن�����اخ ال�ص��تثم���ارى الإيج��اب���ى احل��الى فى 
البالد، وامتداداً مل�ص��روع���ات ال�ص��ركة الناجحة فى م�ص��ر على م��دار 
خم�ص����ني عاماً ، بالإ�صافة اإل���ى ما تتمت��ع به القط��اع���ات التنم��وية 
ف���ى م�ص�����ر من فر�س كبي����رة فى ظ��ل الهتم���ام الك��بري ال���ذى تولي��ه 
الدولة لتط��وير هذه القطاعات احلي�وية، ل�ص�يما على �صعيد البنية 
التحتي���ة والنق���ل وال�صناع���ة، ف�ص��اًل عن قط���اع الط��اق���ة نظ��راً ملا 
حتظ�����ى به م�رص من كافة املقوم���ات الالزمة لإجناحه، مبا فيها املوق��ع 
اجلغ����راف���ى املتم���يز، والكت�صافات فى جمالى البرول والغاز، والبنية 
�لتحتية �ملتطورة من �شبكة خطوط �لأنابيب لنقل �لغاز وحمط��ات 
الإ�ص�الة، وك���ذا م�ص�روعات التع��اون الإقليم���ى اجل��ارية للرب�ط ونق��ل 

واإ�ص��الة الغاز .

الأمريكي���ة، وتذليل اأية عقبات قد تواج���ه اأعمالها، بهدف ال�صتمرار فى 
تعزيز جهود اأبحاث واكت�صافات واإنتاج البرول فى م�رص، وموؤكداً فى هذا 
اخل�صو�س على ا�صراتيجية عالقات التعاون وال�رصاكة املتميزة بني م�رص 

وكافة ال�رصكات الأمريكية فى اإطار العالقات املتميزة بني البلدين.
م���ن جانبه اأ�ص���اد »كري�صتم���ان« بالقي���ادة احلكيمة والروؤي���ة الطموحة 
لل�صي���د الرئي�س، والت���ى قادت م�رص لت�صب���ح منوذجاً تنموي���اً واقت�صادياً 
ناجح���اً، لي�س فقط عل���ى امل�صتوى الإقليم���ى، بل عاملياً اأي�ص���اً، م�صيداً 

بتمي���ز العالق���ات امل�صرك���ة ف���ى خمتل���ف املج���الت، وموؤك���داً اأن م����رص 
تاأت���ى فى مقدمة الدول الت���ى تولى ال�رصكة الأمريكي���ة اهتماماً بتطوير 
ال�صتثم���ار فيه���ا، وذلك فى �ص���وء املن���اخ ال�صتثم���ارى الإيجابى احلالى 
ف���ى البالد، بالإ�صافة اإلى ما يتمتع به قط���اع الطاقة فى م�رص من فر�س 
واع���دة، خا�صًة فى ظ���ل الهتمام الكبري الذى تولي���ه الدولة لتطوير هذا 
القطاع احلي���وى، ف�صالً عن امتالك م�رص لكافة املقومات الالزمة لإجناح 

ذلك التوجه.
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عق���د الدكت���ور م�صطفى مدبولى، رئي�س جمل����س الوزراء، اجتماعاً ف���ى الثامن والع�رصين من يولي���و 2021 ل�صتعرا�س اأداء 
موازن���ة الهيئ���ة امل�رصي���ة العامة للبرول للع���ام املالى 2021/2020، وذلك بح�ص���ور املهند�س طارق املال وزي���ر البرول والروة 

املعدنية، والدكتور حممد معيط، وزير املالية واأحمد كوجك نائب وزير املالية لل�صيا�صات املالية.

وخالل الجتماع مت ا�صتعرا�س النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة امل�رصية العامة للبرول خالل العام املالى املا�صى ، والتى 
اأظه���رت اأن اإع���ادة هيكلة قطاع البرول نتج عنه���ا اإحداث تطوير وتغيري �صامل فى خمتلف اأن�صطة القطاع ، وهو الهدف 

الذى تبنته خطة تطوير وحتديث قطاع البرول من اأجل زيادة م�صاهمته فى التنمية ال�صاملة مل�رص.

واأظه���رت موؤ����رصات الأداء وج���ود حت�صن فى الإنت���اج، ف�صالً عن حتقيق هدف مه���م وهو تغيري منط ا�صته���الك املواطنني عرب 
تبن���ى �صل���وك تر�صيد ال�صتهالك للمنتجات البرولي���ة املختلفة ، واأن ذلك اأثمر عن اأن قطاع الب���رول بات قادراً على توفري 
احتياج���ات الدول���ة من املنتجات البرولية ، ف�صالً ع���ن كونه اأ�صبح م�صاهماً اإيجابياً فى اإي���رادات املوازنة العامة للدولة ، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى م�صاهمته فى زيادة مع���دلت منو القت�صاد القومى وحتقي���ق ا�صتدامة توفري م���وارد الطاقة للبالد وحت�صني 

املوؤ�رصات القت�صادية.

وتطرق الإجتماع اإلى خطة عمل وزارة البرول جلذب مزيد من ال�صتثمارات فى القطاع ل�صيما مع ما مت اتخاذه من اإجراءات، 
وما مت اإقراره من اإ�صالحات ت�رصيعية مت اإدخالها على هذا القطاع خالل ال�صنوات املا�صية.

وخ���الل الجتم���اع متت مناق�صة الأثر الإيجابى الكبري للمبادرات الرئا�صية التى مت العمل بها ب�صاأن حتويل املركبات للعمل 
بالغ���از �لطبيع���ى، و�لتى �شتوؤدى �إل���ى �إعادة �شياغة �أمن���اط �ل�شتهاك للمو�طن���ن، وتوفري بع�ض �لأم���و�ل �لتى ينفقونها 

نتيجة فارق ال�صعر بني ال�صولر والبنزين والبديل املتمثل فى ا�صتخدام الغاز الطبيعى كوقود فى ال�صيارات .
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�شه���د االجتم���اع توقي���ع املهند�س ط���ارق املال  نياب���ة عن احلكوم���ة امل�رصية 
اتفاقي���ة املق���ر الرئي�شى للمنت���دى بالقاهرة م���ع اأ�شامة مب���ارز االأمني العام 
احلال���ى للمنتدى، واالإعالن ع���ن االجتماع الوزارى القادم ف���ى الربع االأخري من 

العام احلالى.
كم���ا �شدق االجتم���اع على اأوراق اإن�شاء االأمانة العام���ة للمنتدى، باالإ�شافة 
اإل���ى املوافقة على اجل���دول الزمنى لتعيني االأمني الع���ام الدائم والذى �شيبداأ 

فى يناير 2022، باالإ�شافة اإلى ميزاني��ة املنتدى لعامى 2021 و2022.
واف���ق ال���وزراء على االأن�شطة القادم���ة للمنتدى وخارطة الطري���ق ، وناق�شوا 
تط���ورات اإن�شط���ة املنت���دى ومنه���ا التط���ورات املتعلقة مبجموع���ات العمل 
االأربع���ة الت���ى مت اإن�شائه���ا خ���الل االجتم���اع ال���وزراى الرابع ف���ى مار�س 2021 
والتط���ور ال���ذى حتقق فى درا�ش���ة »الغاز الطبيع���ى االإقليمى وت���وازن العر�س 

والطلب فى �شوق الطاقة« والتى تتم حالياً بدعم من االحتاد االأوروبى. كما مت 
االتفاق على عقد االجتماع الوزارى القادم فى القاهرة خالل الربع االأخري 

من عام 2021.
و ف���ى كلمت���ه اأك���د املهند�س ط���ارق امل���ال اأن منت���دى غاز ����رصق املتو�شط 
اأ�شبح منظمة دولية مبعاي���ري عاملية و�شهد تطوراً كبرياً فى فرتة ق�شرية 
ويع���د من�شة هامة الأن�شط���ة الغاز اإقليمي���اً ت�شمن التع���اون االإقليمى 
التوت���رات  ح���دة  وتخفي���ف  التقلب���ات  ملواجه���ة  الناج���ح  االقت�ش���ادى 
ال�شيا�شي���ة باملنطق���ة وا�شتقطاب���ه االهتم���ام العامل���ى وهو م���ا يت�شح 
فى مناق�شة طل���ب االحتاد االأوروبى والبنك الدول���ى االن�شمام للمنظمة 
كمراقبني وكذلك توقيع اتفاقية املقر بني حكومة م�رص واالأمانة العامة 

للمنتدى وهو ما يوؤكد على االأداء املتميز ل�رصكاء املنتدى منذ بداياته.

اس��تضافت مصر االجتماع الوزارى الخامس ملنتدى غاز شرق املتوس��ط الذى عقد افرتاضيًا فى السادس من  يوليو 2021 برئاسة 
املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية وبمشاركة وزراء البرتول والطاقة فى قربص وفرنسا واليونان وإسرائيل واألردن 
ووكيلة وزارة الخارجية بإيطاليا ومستش��ار الرئيس الفلس��طينى للش��ئون االقتصادية والقائمة بأعمال مس��اعد وزير الطاقة 
األمريكى، وشهد االجتماع تطورًا هامًا فى املنتدى باملوافقة باالجماع على انضمام االتحاد األوروبى والبنك الدوىل بصفة عضوين 
مراقب��ن، كم��ا تم إط��الق املوقع اإللكرتونى الرس��مى للمنتدى على اإلنرتن��ت على الراب��ط/ https://emgf.org ليك���ون أول منصة 

رسمية للمنتدى للتواصل  لعرض أنشطة املنتدى للعالم أجمع .
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واأ�شاف اأننا نعيد تعريف مفهوم الطاقة وناأمل من خالل خارطة الطريق 
ال�شحيح���ة للتع���اون باملنتدى وااللت���زام والتفانى اأن نك���ون قادرين على 
حتقي���ق التعاون م���ن خالل الطاقة ل�شم���ان االزدهار لدولن���ا وجمتمعاتنا 
ولدينا توقعات هائلة الإمكانية حتقيق جناحات كبرية ل�شالح اجلميع فى 

املنطقة.
واأع���رب املال ع���ن تقديره الأع�شاء املنت���دى من اأجل حتقيق اله���دف االأ�شا�شى 
وه���و �شمان التكامل االقت�شادى والرخاء للمنطقة، ورحب بان�شمام الوزراء 
اجلدد لالجتماع كما وجه التحية للوزراء ال�شابقني الذين �شاهموا فى جناح 

املنتدى.

الــوزراء : انضمـــام االتحـــاد األوروبى والبنــك الدولى إضافــة قـوية 
للمنتدى .. ومصـر تقــوده بنجـاح

واأك���دت وزيرة الطاق���ة القرب�شي���ة ناتا�شا بيلدي����س ا�شتمرار بالده���ا فى اأداء 
دورها على امل�شتوى االإقليمى لدعم اأعمال املنتدى الهادف لتحقيق ال�شالم 
والتع���اون ، موؤكدة اأن الدعوة موجهة للدول املجاورة التى تت�شارك فى نف�س 
االأه���داف لالن�شم���ام للمنتدى وكذلك اأى دولة اأو منظم���ة لديها نف�س الروؤى 
لتن�ش���م كمراق���ب مبا يو�شع نطاق التع���اون ، مو�شحة اأن ه���ذا املنتدى مينح 

الفر�شة لكل اأع�شائه فى التعاون والتكامل �شوياً بعيداً عن اأى خالفات  .
واأ�شاف���ت اأن التطور ال���ذى ي�شهده هذا املنتدى يوؤكد عل���ى قدرته فى اإن�شاء 
�شوق غاز اإقليمى ناجح حيث اأن الغاز الطبيعى م�شدر نظيف وجيد يواكب 
القوان���ني والتوجه���ات العاملي���ة للتو�شع ف���ى ا�شتخدام الطاق���ة النظيفة، 
معرب���ة ع���ن تقدير بالدها جلهود م�رص ف���ى تنظيم وقيادة ه���ذا املنتدى ودعم 
التع���اون ف���ى جم���ال الطاق���ة فى منطقة ����رصق املتو�ش���ط ، كم���ا اأعربت عن 

�شعادتها باإطالق املن�شة االإلكرتونية الر�شمية للمنتدى .
وم���ن جانب���ه اأو�شح ج���ان باتي�شت لوم���وان وزي���ر الدولة الفرن�ش���ى لل�شئون 
االأوروبي���ة واخلارجي���ة اأن اإن�ش���اء املنت���دى اإجناز كب���ري ومت فى وق���ت ق�شري رغم 
جائح���ة فريو�س كورون���ا  ، مثمناً جهود الدول االأع�شاء خا�شة م�رص �شاحبة 
املب���ادرة الإن�شاء هذا املنتدى املتميز ، م�شيداً بدعم الدول االأع�شاء الن�شمام 
فرن�ش���ا للمنتدى كع�شو دائم مم���ا يدعم التعاون االإقليمى فى �شناعة الغاز 
ويحق���ق املنفع���ة للجمي���ع ، كم���ا رح���ب بان�شمام االحت���اد االأوروب���ى والبنك 

الدولى للمنتدى كمراقب نظراً الأهمية دورهما فى املنتدى .  
واأ�ش���ار وزي���ر البيئ���ة والطاقة اليونان���ى كو�شتي����س �شكريكا�س اإل���ى اأهمية 
ان�شم���ام دول ومنظم���ات دولية ك���ربى ب�شفة مراق���ب اإلى ع�شوي���ة املنتدى 
كالواليات املتح���دة والبنك الدولى واالإحتاد االأوروب���ى لال�شتفادة من التجارب 
واخل���ربات والدع���م الكب���ري ومب���ا ي�شاع���د عل���ى التو�شع ف���ى اأعم���ال املنتدى ، 
واأكد عل���ى �رصورة االهتمام مببادرة ا�شتخدام الغ���از امل�شال كوقود لل�شفن ، 

واالهتمام بدرا�شة التغيري فى ديناميكيات ال�شوق العاملية.
من جهة اأخرى اأكدت كارين احلرار وزيرة الطاقة االإ�رصائيلية على اأهمية اأهداف 
املنتدى فى تدعي���م العالقات االإقليمية واال�شتفادة من الرثوات الطبيعية فى 
حتقي���ق اال�شتقرار واالزدهار باملنطقة وا�شتغاللها مبا يحقق رفاهية ال�شعوب، 
والتزامه���ا بالعمل عل���ى دفع مبادرات التع���اون االإقليمى والتن���وع فى م�شادر 

الطاقة وا�شتخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف واأقل تكلفة.
فيما اأكد  جلربتو ديالو�س م�شت�شار وزير اخلارجية االإيط��الى فى الك�لمة التى 
األق��اه���ا بالني��ابة عن وكيل���ة الوزارة على تواجد بالده �شمن الدول املوؤ�ش�شة 
للمنت���دى وملتزمة بروؤيته ودوره فى ا�شتق���رار منطقة �ش��رق املتو�شط ودع�م 
التع������اون امل�ش���رتك بني دول املنطقة ، م�شيداً مبا حتق���ق من اإجنازات من خالل 

جمم�وعات العم�ل واللجان واالهتم�ام باإطالق املوق�ع االإلكرتونى للمنتدى.
و اأ�ش���ارت هالة الزواتى وزيرة الطاق���ة االأردنية اإلى اأهمية عقد االجتماع رغم 
اأزم���ة فريو����س كورونا مم���ا يوؤكد على جن���اح حتقيق اأه���داف املنتدى عل���ى اأر�س 
الواق���ع ، م�ش���رية اإل���ى اأن ان�شم���ام االحتاد االأوروب���ى والبنك الدول���ى يدل على 
اأهمية املنتدى عاملياً ، واأعربت عن �شعادتها الإطالق املوقع الر�شمى كمن�شة 
اإلكرتوني���ة تعر�س اأن�شطة املنتدى ، وكذل���ك التطلع اإلى التعرف على نتائج 
درا�شة توازن العر�س والطلب فى �شوق الغاز ، موجهة ال�شكر للجميع على 
جناح هذا املنتدى ومل�رص بقيادة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شى على توفري كل 

الدعم للمنتدى .  
كم���ا وج���ه حمم���د م�شطف���ى م�شت�ش���ار الرئي����س الفل�شطين���ى لل�شئ���ون 
االقت�شادي���ة نيابة ع���ن الرئي����س الفل�شطين���ى ال�شكر للرئي����س ال�شي�شى 
لدعم���ه للمنت���دى ، م�ش���رياً اإل���ى اأن طل���ب االحت���اد االأوروب���ى والبن���ك الدول���ى 
االن�شم���ام للمنتدى ب�شفة مراقب �شهادة على جناح واأهمية املنظمة على 
امل�شت���وى العامل���ى ، واأ�ش���اف اأن التعاون يج���ب اأن يكون قائم���اً على املنفعة 
امل�شرتكة والعدالة مثمناً اجلهود امل�رصية بقيادة وزير البرتول املهند�س طارق 
امل���ال للم�شاهم���ة فى انتفاع فل�شطني من موارده���ا الطبيعية من الغاز فى 

احلقل البحرى قبالة �شواحل غزة.
واأك���دت القائم���ة باأعمال م�شاعد وزير الطاقة االأمريك���ى بيث اأوربانا�س دعم 
الوالي���ات املتح���دة الأه���داف املنت�����دى ودوره ف���ى حتقي���ق اأم���ن الطاق���ة  ودعم 
�ش�يا�ش���ات البيئ���ة واملن���اخ ، م�ش���رية اإل���ى اأن روؤى واأه���داف املنتدى ف���ى   هذا 
املج���ال تتواف�ق مع روؤية الرئي�س بايدن والتوجهات العاملية لتعزيز ا�شتخدام 
الطاق���ات النظيف���ة ودع���م ا�شتق���رار املنطقة والتح���ول القت�ش���اد خال من 
الكرب���ون اإقليمياً وعاملياً ، واأ�ش���ادت بجهود املنتدى فى جمال اال�شتدامة من 
خ���الل الدرا�شات اله�ادفة خلف�س االنبعاثات وا�شتخدام الغاز امل�شال كوقود 
لل�شف���ن ، واأكدت اأن الواليات املتحدة تقدم كاف���ة خب��راتها واأن وج��ود  كربى 
ال����رصكات االأمريكي���ة فى جمال الطاق���ة باملنطقة  مثل �شيف���رون واإك�شون 
موبي���ل واأبات�ش���ى يع���زز فر�س التع���اون فىحتقي���ق اأه���داف املنت���دى وتنمي��ة 

مواردها الطبيعية .
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أجرى املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية سلسلة من الجوالت امليدانية خالل شهرى يوليو وأغسطس 

ملتابعة س��ر العمل والوقوف على أعمال التوس��عات الجارية التى تش��هدها مصافى تكرير البرتول من ش��مال مصر إىل 

جنوبه��ا ، و الوق��وف على كفاءة مش��روعات البنية األساس��ية فى مجال اس��تقبال وتخزين وتداول املنتج��ات البرتولية 

واملوقف التش��غيلى الحاىل ، إىل جانب افتتاح محطات جديدة للتموين بالغاز الطبيعى للسيارات ضمن خطة االنتشار 

الس��ريع باملحط��ات ، وكذلك االجتم��اع مع القيادات املس��ئولة عن تنفيذ املش��روعات والعاملني بها للوق��وف على تقدم 

األعم��ال واإلج��راءات الحالية لالنتهاء من املش��روعات وفق الربامج الزمنية املس��تهدفة ، مجلة الب��رتول  رافقت الوزير 

والقيادات خالل الجوالت وتنشر وقائعها فى السطور التالية :  
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تفقد سير العمل بتوسعات ميدور ومحطة ميدتاب

اجلدي���دة للم�صف���اة  للوقوف على تق���دم تنفيذ الأعمال وفق���اً للربنامج 
الزمن���ى املخطط ، ووجه املال باأهمي���ة اللتزام بالربنامج الزمنى للتنفيذ 
لالنتهاء من مراحل امل�رشوع البالغ اإجمالى تكلفته ال�صتثمارية حوالى 
4ر٢ ملي���ار دولر ف���ى موعدها املخطط ، حيث من املخطط بدء ت�ص���غيل 
املرحلة الأولى من التو�ص���عات خالل العام احلالى، موؤكداً اأهمية امل�رشوع 
ال���ذى ي���وؤدى لزيادة طاقة التكرير بامل�ص���فاة بن�ص���بة ٦٠ ٪ لتوفري كميات 
جدي���دة م���ن املنتجات البرتولي���ة عالية اجل���ودة طبقاً لأعلى املوا�ص���فات 
العاملي���ة ، م�ص���دداً عل���ى اأهمي���ة اللتزام بتطبي���ق الإج���راءات الحرتازية 
للوقاي���ة م���ن فريو����س كورونا وتطبي���ق كاف���ة تعليمات الأمن وال�ص���المة 
وال�صح���ة املهنية حفاظاً على العامل���ن و�صماناً ل�صتدامة الأعمال مبا 
يحقق الأهداف املطلوبة فى التوقيتات املحددة وفق خططها املو�صوعة 

وبراجمها الزمنية. 
كم���ا تفق���د غرف���ة التحك���م الرئي�صي���ة ملتابعة �ص���ري العم���ل واملوقف 
الت�صغيل���ى حي���ث ا�صتمع اإل���ى �رشح م���ن الكيميائى جم���ال القرعي�س 
رئي����س ال�رشكة ح���ول املوق���ف الت�صغيلى للوح���دات الإنتاجي���ة احلالية 

وحجم الأعمال التى مت اإجنازها .

وخ���الل تفقده حمط���ة ميدتاب لت���داول املنتجات البرتولي���ة ، اأكد املال اأن 
قط���اع البرتول يعمل با�صتم���رار على دعم قدرات البني���ة الأ�صا�صية فى 
جم���ال ا�صتقبال وتداول ونق���ل البرتول ،  م�صيفاً اأنه بالت���وازى مع اإن�صاء 
امل�رشوع���ات اجلديدة فاإنه يجرى دع���م امل�رشوعات القائمة باأحدث النظم 
التكنولوجي���ة فى الت�صغيل وتعزيز عوامل الأمان وال�صالمة مبا يجعلها 
اأك���ر كفاءة وق���درة على حتقي���ق الأه���داف القومية لتحوي���ل م�رش ملركز 

اإقليمى لتجارة وتداول البرتول والغاز. 
وا�صتم���ع املال اإل���ى �رشح من املهند����س اأمين ر�صدى رئي����س �رشكة ميدتاب 
ح���ول موقف الت�صغيل احلال���ى ملحطة تداول املنتج���ات البرتولية بقدرة 
ا�صتيعابي���ة 4٠ األ���ف طن ، حيث ت�صتقبل ناق���الت حمملة مبا يرتاوح بن 
٣٠ اإلى 4٠ األف طن وت�صم ٧ خطوط لتداول البوتاجاز والبنزين وال�سوالر 
ووق���ود الطائرات وال�صتريين  ، ويتم من خاللها ا�صتقبال ناقالت ال�صولر 
امل�صت���ورد كم���ا يتم كذلك ت�صدير فائ�س احتياج���ات ال�صوق املحلى من 

بع�س املنتجات البرتولية من اإنتاج م�صفاة تكرير ميدور. 

تشغيل المرحلة األولى من توسعات ميدور خالل العام الحالى
وخ���الل زيارة م�صفاة تكرير ميدور قام املال بجولة فى م�رشوع التو�صعات 

ق��ام وزي��ر الب��رول وال��روة املعدنية بجول��ة تفقدية ف��ى حمافظة 
الأ�س��كندرية فى 19 اأغ�سط�س 2021 ملتابعة �س��ر العمل فى عددٍ 
م��ن امل�رشوعات البرولية  ، حيث تفقد �س��ر العم��ل مبحطة تداول 
املنتج��ات البرولية مبين��اء الدخيلة التابعة ل�رشك��ة ميدتاب، كما 
�سمل��ت اجلولة تفق��د م�سفاة تكري��ر ميدور ملتابع��ة تقدم العمل 
فى التو�سعات اجلارية حالياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من املنتجات 

البرولية عالية اجلودة طبقاً لأعلى املوا�سفات العاملية.
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كم��ا تفقد املهند�س طارق املال ف��ى 7 اأغ�سط�س 2021 املنطقة اجلغرافية 
�لبرتولية باأ�سي��وط �لتى ت�سم �رشكات )�أ�سيوط لتكري��ر �لبرتول و�أنابيب 
الب��رول وبروجا�س والتعاون للبرول وال�سهام والوطنية لت�سنيع البرول  
»اأنوبك« والنيل للب��رول( ، وتابع خالل الزيارة اأعمال وجهود تطوير ورفع 
كف��اءة املنطق��ة واإ�ساف��ة م�رشوع��ات وا�ستثم��ارات جديدة به��ا لتاأمني 
اإمدادات الوق��ود لل�سوق املحل��ى وم�رشوعات التنمي��ة امل�ستمرة بجنوب 
م���رش وم��ا يتوافر بها م��ن اإمكانيات ي�ستغله��ا قطاع الب��رول جيداً فى 

تعظيم �لقيمة �مل�سافة للمنطقة.

افتتاح محطة التعاون وكارجاس باألسكندرية بعد تطويرها 

فى اإط��ار برنامج ال��وزارة لتحقيق النت�سار 
ال�رشي��ع ملحطات متوي��ن ال�سي��ارات بالغاز 
�لطبيع��ى و�ل��ذى يت��م م��ن خالل��ه تطوير 
تق��دمي  واإتاح��ة  احلالي��ة  الوق��ود  حمط��ات 
خدمات متوي��ن ال�سيارات بالغ��از الطبيعى 
م��ن خالله��ا ،  تنفي��ذ�ً للمب��ادرة �لقومي��ة 
التى اأطلقها الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى 
لدع��م ��ستخ��د�م �لغ��از �لطبيع��ى كوقود 

�قت�سادى ونظي��ف . افتتح وزي���ر البت����رول والث�روة املعدنية فى 
26 اأغ�سط���س 2021 حمط��ة متوي��ن ال�سي��ارات بالوق��ود مبنطقة 
متوي��ن  خدم��ة  واإ�ساف��ة  تطويره��ا  بع��د  بال�سكندري��ة  املك���س 
ال�سي��ارات بالغاز الطبيعى اإليها تلبي��ة لحتياجات م�ستخدمى 

ال�سيارات العاملة بالغاز. 

تقع املحطة قبالة ميناء الأ�صكندرية  ملواكبة التطوير والتو�صع احلالى 
ال���ذى ي�صهده امليناء وتق���دمي خدمات متميزة تلب���ى الحتياجات الناجتة 

عن التطور امل�صتمر بامليناء . 
واأ�ص���ار امل���ال اأن ال���وزارة توا�ص���ل تنفي���ذ التكليف���ات الرئا�صي���ة من خالل 
برناجمها لإقامة حمطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعى اأو تطوير 
حمط���ات الوق���ود احلالي���ة لتوف���ر تل���ك اخلدم���ة للمواطن لتق���دمي خدمة 
متكاملة ومبا ميث���ل حالً عملياً لتحقيق انت�صار �رشيع ملحطات وخدمات 
التموين بالغاز الطبيعى لل�صيارات ، واأن الفرتة املقبلة �صت�صهد افتتاح 

وت�صغيل املزيد من املحطات اجلديدة .
وق���ام الوزير بجولة داخل املحطة ملتابعة �صري العمل فى تقدمي اخلدمات 
للجمهور ، و�صدد خاللها على ال�صتمرار فى التاأكد من تطبيق اإجراءات 

عل���ى ال�صبكة القومي���ة للطرق بتوفري احتياج���ات ال�صعيد من البنزين 
والتى كان يتم نقلها باللوارى.

واأك�������د عل���ى اأن ا�ص�����تثم���ارات التكري���ر بال�صعي���د ، واأعم������ال تو�صي����ل 
الغ���������از الطبيع���ى للمن������ازل م���ن خ�������الل امل����رشوع القوم���ى للتو�صيل 
ومب����ادرة حي����اة كري���م���ة وك��ذل���ك م�ص����روع���ات رف�����ع كف���اءة ال�منطقة 
البتــروليـــة باأ�ســيوط ، وم�سـروعات الدولة التــــى يتم تنفيذها فى كـــافة 
القط���اعات ر�ص��الة من القيادة ال�صيا�صية واحلكومة لأهالينا هنا اأنهم 
له���م اأولوية اأول���ى وله�م كام���ل الهتم���ام امل�صتحق بتغيري من���ط احلياة 

تي�صرياً عليهم .

ويؤكد  من أسيوط : مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة المنطقة البترولية بالصعيد

مجمع البنزين الجديد إضافة قوية ونجاح جديد لخطط زيادة الطاقة 
التكريرية

واأو�ص���ح خ���الل تفقده انتظ���ام اأعم���ال الت�صغي���ل التجريب���ى للمجمع 
اجلديـــد الإنتـــاج البنزيـــن عالـــى االأوكتـــان باأ�سيـــوط ، اأن املجمـــع اجلديـــد 
با�صتثمارات���ه البالغ���ة 45٠ مليون دولر واإنتاجه البال���غ حوالى 8٠٠ األف 
طن بنزي���ن �صنوياً ميثل اإ�صافة قوية وجناحاً جدي���داً خلطط زيادة الطاقة 
التكريري���ة التى تنفذه���ا الوزارة فى معامل التكري���ر باملناطق اجلغرافية 
البرتولي���ة املختلفة مب����رش ، كما ميثل قيمة م�صاف���ة لالقت�صاد الوطنى 
بتقلي���ل فات���ورة ا�صترياد املنتج���ات البرتولية وكذل���ك تخفيف ال�صغط 
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ويفتتح محطة العباسية المتكاملة بعد تطويرها 

ا�ستم��راراً ل�سل�سل��ة الفتتاحات املتوالية ملحط��ات جديدة تخدم 
م�ستخدم��ى �سيارات الغ��از الطبيع��ى افتتح املهند���س طارق املال 
فى العا���رش من يوليو 2021 حمطة متوين الوقود املتكاملة مبنطقة 
�لعبا�سي��ة بعد تطويره��ا لتوؤدى �ملحطة خدم��ات متوين �ل�سيار�ت 
وال�سح��ن  )بنزي��ن92،9٥(  �ل�سائ��ل  و�لوق��ود  �لطبيع��ى  بالغ��از 
�لكهربائ��ى وف��ق �أحدث �لنظ��م �لعاملي��ة ، وحتمل �ملحط��ة عالمة 

�رشكتى غازتك واإينى الإيطالية. 

واأ�ص���ار الوزير اأن قط���اع البرتول تنفيذاً ملبادرة الرئي����س م�صتمر حالياً فى 
التو�ص���ع فى هذا املجال حي���ث جنح فى م�صاعفة اأع���داد حمطات متوين 
ال�صي���ارات بالغ���از الطبيع���ى التى تق���دم خدماتها حالي���اً   ، وي�صتهدف 
ت�صغي���ل ع���دد غري م�صب���وق من هذه املحط���ات خالل الف���رتة املقبلة فى 
اإط���ار خطة جارية للو�ص���ول بعدد املحطات املقدم���ة للخطة اإلى 1٠٠٠ 
حمط���ة  لتحقي���ق النت�صار للخدم���ة فى كافة املناط���ق وحتفيز املواطن 

ل�صتخدامها.
واأ�ص���ار املال اإلى اأنه يتم التعاون والتن�صيق بن خمتلف الوزارات واجلهات 
احلكومي���ة املعنية لالإ�رشاع بتنفي���ذ املبادرة ، حيث يت���م تنفيذ مبادرات 
حكومية فى هذا ال�صدد بالتعاون بن وزارة البرتول والبنك املركزى ووزارتى 
املالي���ة والتجارة وال�صناع���ة لتوفري �صيارات تعمل بالغ���از الطبيعى من 
خ���الل نظام الإحالل والتجديد بالإ�صافة اإل���ى التو�صع فى برنامج حتويل 

ال�صيارات احلالى فى مراكز التحويل التابعة لقطاع البرتول .
كم���ا اأك���د اأن  �رشكة اإين���ى الإيطالية  �رشيك ا�صرتاتيج���ى مهم مل�رش واأن 
توجهه���ا  لالإ�صتثم���ار فى جمال توزي���ع الوقود ال�صائ���ل بال�صوق املحلى 
واإن�ص���اء املحطات املتكاملة يوؤكد حر�صها عل���ى جناح وتطوير ال�رشاكة  
املمت���دة من���ذ اخلم�صيني���ات مع قط���اع الب���رتول كاأح���د اأك���رب ال�رشكات 
العاملة فى البحث عن البرتول والغاز حيث حر�صت على تنويع جمالت 
ا�صتثماراته���ا ف���ى م�رش فى اأن�صط���ة برتولية خمتلفة اإميان���اً منها مبناخ 
ال�صتقرار احلالى الذى ت�صهده م�رش والذى يدعم بقوة جذب ا�صتثمارات 
ال�رشكات الأجنبي���ة الكربى لل�صوق امل�رشى وي�صهم فى تطوير اخلدمات 
املقدمة للمواطن ب�صكل كبري من خالل �رشكات عاملية فى مكانة اإينى .

وا�صتم���ع الوزي���ر  اإل���ى ����رشح م���ن  املهند����س عبد الفت���اح فرح���ات رئي�س 

�رشك���ة غازتك اأو�صح فيه اأن حمطة العبا�صية هى اأول حمطة متكاملة 
تابع���ة لل�رشكة يتم افتتاحها وت�صغيلها ف���ى حمافظة القاهرة م�صرياً 
اإل���ى اأن���ه من اخلطط خالل الع���ام احلالى افتتاح وت�صغي���ل عدد كبري  من 
املحطـــات املتكاملة  مبحافظات اأ�سيوط و�سوهاج واجليزة واالأ�سكندرية 
والبحـــرة وبور�سعيد واالإ�سماعيلية واالأق�رص ودمياط. واأ�ساف اأن حمطة 
العبا�صي���ة املتكاملة التى نفذت اأعمال تطويرها �رشكة غاز م�رش تعمل 
بطاق���ة ت�صغيلية 1٢٠٠ مرت مكعب غ���از فى ال�صاعة مبا يوؤهلها لتموين 
18٠٠ �صي���ارة يومي���اً من خ���الل 8 نقاط متوين  ، وتوفـــر منتجى البنزين ٩٢ 
و٩5 م���ن خالل 8 منافذ متوين، عالوة عل���ى اإتاحة خدمة �صحن ال�صيارات 
الكهربائي���ة م���ن خ���الل الت�صهي���الت املخ�ص�ص���ة لذل���ك و�ص���داد قيمة 
ال�صحن بوا�صطة الكارت املمغنط اأو عرب تطبيق على الهواتف الذكية، 

وتعتمد املحطة فى ت�صغيلها على الطاقة ال�صم�صية. 

ال�صالم���ة والأم���ن ال�صناع���ى باأعل���ى درج���ات اللت���زام ووفق���اً للمعاي���ري 
املعتمدة .

ثم ا�صتمع اإلى �رشح من املهند�س ح�صانن حممد رئي�س �رشكة كارجا�س 
ال���ذى اأو�ص���ح اأنه مت ت�صغي���ل املحطة فى اإط���ار خطة النت�ص���ار ال�رشيع 
للخدم���ة م���ن خ���الل اإ�صافتها مبحطة �رشك���ة التعاون للب���رتول فى اإطار 
�رشاك���ة قائمة لزيادة اأع���داد املحطات، واأن املحطة موؤهل���ة لتموين 85٠ 
�صي���ارة يومي���اً بالغاز الطبيع���ى بوا�صطة نقطتى �صح���ن ومتوين وت�صل 
الطاق���ة ال�صتيعابي���ة للمحط���ة اإل���ى 1٢ األف م���رت مكعب غ���از يومياً ، 
واأ�صاف اأن كارجا�س تعمل على م�صاعفة عدد حمطاتها بال�صكندرية، 

حي���ث ت�صته���دف ت�صغيل 11 حمط���ة جديدة خلدمة مناط���ق املحافظة 
والت���ى مت ت�صغي���ل 4 حمط���ات منها بالفع���ل وجارى الإع���داد لت�صغيل ٧ 

حمطات اأخرى قبل نهاية العام احلالى.
واأو�ص���ح املهند�س اأمي���ن جنيب رئي�س �رشك���ة التعاون للب���رتول اأن املحطة 
مت تطويره���ا بالكام���ل وجتديدها وتتكون من ٦ خزان���ات ب�صعة 1٧5٠٠ لرت 
من الوقود ال�صائل وتتي���ح تقدمي خدمة متوين ال�صيارات بالبنزين 8٠ و٩٢ 
وال�صولر اإ�صافة اإلى الغاز الطبيعى الذى مت اإدخاله كخدمة جديدة اإلى 
املحط���ة من خالل �رشكة كارجا�س، كم���ا تقدم خدمة الزيوت التى حتمل 

العالمة التجارية ل�رشكة التعاون للبرتول.
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17 مليار جنيه 

لتوصيل الغاز الطبيعى 

لقرى حياة كريمة

�شــــهد املهند�س طارق املال وزير البتــــــرول والرثوة املعدنيــة ود.هالة 
ال�شعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقت�شادية فى 21 اأغ�شط�س 
2020 ، توقيــــع بروتوكــــول تعاون م�شرتك ب�شــــاأن متويل م�رشوعات 
تنفيذ �شبكات الغاز الطبيعى فى اإطار امل�رشوع القومى لتطوير 

قرى الريف امل�رشى »حياة كرمية«. 
وقــــع بروتوكــــول التعــــاون الدكتــــور جمدى جــــالل رئي�ــــس ال�رشكة 
امل�رشيــــة القاب�شــــة للغــــازات الطبيعيــــة »اإيجا�ــــس«، ود.اأحمــــد 

كمالى نائب وزيرة التخطيط.
واأ�شــــار املــــال اإلــــى اأن مبــــادرة حيــــاة كرميــــة هــــى م�ــــرشوع فريد من 
نوعــــه تدعمــــه  القيادة ال�شيا�شية  وي�شهم فــــى حتقيق العدالة 
االجتماعيــــة وو�شول اخلدمــــات وميثل منوذجاً فــــى التنمية تفخر 
بــــه م�رش اأمام الــــدول، مو�شحاً اأنــــه يتم التن�شيــــق لتنفيذه وفق 
الربامــــج الزمنية املحددة حتــــت اإ�رشاف جمل�س الــــوزراء،  الفتاً اإلى 
التن�شيــــق الكامل بني وزارة البــــرتول ووزارت االإ�شكان واالت�شاالت 

تنسيق بترولى بيئى

فى مشروعات التعدين

عقـــد وزير البـــرتول والرثوة املعدنيـــة والدكتورة يا�شمني فـــوؤاد وزيرة البيئة 
اجتماعـــاً فى 16 يوليـــو 2021 لبحث اأ�ش�س التوافـــق البيئى واال�شتدامة 
الأن�شطـــة التعدين وا�شتغـــالل الـــرثوات التعدينية ، والذى ياأتـــى فى اإطار 
العمـــل امل�شرتك  بـــني وزارتى البـــرتول والـــرثوة املعدنية والبيئـــة للو�شول 
لنمـــوذج للتوافق البيئى فـــى جمال التعدين على غـــرار النموذج الناجح 

الذى مت تطبيقه فى االأن�شطة البرتولية بخليج ال�شوي�س.
واتفـــق الوزيـــران خالل االجتماع علـــى و�شع بروتوكول تعـــاون بني جهاز 

�شئـــون البيئـــة والهيئـــة امل�رشية العامـــة للرثوة املعدنيـــة بهدف حتديد 
ال�شوابـــط البيئية لعمليات البحث وكـــذا ال�شوابط البيئية لعمليات 
املراجعـــة  اأ�ش�ـــس  اإلـــى  اإ�شافـــة  التعدينـــى  واال�شتغـــالل  اال�شتخـــراج 
والرقابـــة البيئيـــة على االأن�شطـــة التعدينية ويراعى ذلـــك كله طبيعة 
املناطـــق التى تتم فيها املمار�شـــات التعدينية من حيث كونها مناطق 

للمحميات الطبيعية .
واأكـــد املـــال اأهميـــة التن�شيـــق والتكامـــل احلالـــى بـــني الوزارتـــني فى 
النواحـــى البيئية مل�رشوعات التعدين وا�شتغـــالل الرثوات التعدينية 
حر�شـــاً علـــى تطبيق ممار�شـــات �شليمـــة وم�شتدامة بيئيـــاً فى هذا 
القطـــاع الهام ، ومن جانبها اأكدت وزيـــرة البيئة على �شعى الوزارة 
لت�شحيـــح فكـــرة عـــدم امل�شا�س باملحميـــات الطبيعيـــة وال�شماح 

بالتعدين فيها ب�شوابط حمددة .

والتنمية املحلية امل�شرتكة فى تنفيذ املرافق واخلدمات املختلفة 
بامل�رشوع مبا ي�شمن �رشعة التنفيذ فى التوقيت املحدد.

ويهـــدف الربوتوكـــول اإلـــى اإدارة واإتاحـــة التمويـــل الـــالزم لتنفيـــذ 
م�رشوعات تو�شيل �شبكة الغاز الطبيعى �شمن امل�رشوع القومى 
لتطويـــر قرى الريف امل�رشى »حياة كرمية« فى الوقت املنا�شب ومبا 

ي�شمن �رشعة معدالت التنفيذ وفًقا للخطط املحددة.
واأ�شــــارت ال�شعيــــد اإلــــى اأن التكلفــــة التقديرية الكليــــة لتنفيذ 
م�ــــرشوع تو�شيل ال�شبــــكات االأر�شية للغــــاز الطبيعى للمرحلة 
االأولــــى من امل�ــــرشوع القومى لتطويــــر قرى الريف امل�ــــرشى »حياة 
كرميــــة«  تزيــــد علــــى 17 مليــــار جنيــــه وذلــــك خــــالل العــــام املالى 

. 2022/2021
 واأكدت اأن تنفيذ م�رشوعات تو�شيل الغاز الطبيعى  �شيوؤدى  اإلى 
زيــــادة معدل التغطية بخدمات الغــــاز الطبيعى فى قرى املرحلة 

االأولى من »حياة كرمية« من 4% حالياً اإلى %100 .
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توقيع مذكرة تفاهم مع إينى اإليطالية فى 

مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر

�شهـــد املهند�س طارق املال والدكتور حممد �شاكر وزير الكهرباء والطاقة 
املتجـــددة فـــى 8 يوليـــو 2021 وبح�شـــور الي�شانـــدرو بوليتـــى الرئي�ـــس 
التنفيـــذى الأن�شطـــة املوارد الطبيعيـــة ب�رشكة اإينـــى االإيطالية التوقيع 
علـــى مذكرة تفاهم  بني ال�رشكة امل�رشيـــة القاب�شة للغازات الطبيعية 
) اإيجا�ـــس ( وال�رشكـــة القاب�شة لكهربـــاء م�رش و�رشكة اإينـــى االإيطالية 
للتعـــاون فـــى جمال اإنتـــاج الهيدروجـــني االأخ�ـــرش واالزرق وتقييم اجلدوى 
الفنيـــة والتجاريـــة مل�رشوعـــات اإنتاجـــه امل�شتهدفـــة فـــى م�ـــرش ، والذى 
ياأتـــى فى اإطار توجه الدولـــة امل�رشية لدخول هذا املجـــال بقوة من خالل 
م�رشوعـــات جديدة وفـــق ا�شرتاتيجيتهـــا  الهادفة لتنويع م�شـــادر اإنتاج 
الطاقـــة واال�شتخـــدام االأمثل للمـــوارد الطبيعية واإتاحـــة م�شادر طاقة 

نظيفة متعددة .
وقع الربوتوكـــول الدكتور جمدى جالل رئي�س ال�رشكة امل�رشية القاب�شة 
للغازات الطبيعية و املهند�س جابر الد�شوقى رئي�س ال�رشكة القاب�شة 

لكهرباء م�رش  وماركو روتوندى مدير عام �رشكة اأيوك م�رش » اإينى«.

ومبقت�شـــى الربوتوكـــول �شيتـــم التعـــاون من خـــالل اإجـــراء درا�شة حول 
امل�رشوعـــات امل�شرتكة الإنتاج الهيدروجني االأخ�رش با�شتخدام الكهرباء 
املولـــدة من م�شادر الطاقة املتجددة ، وكذلـــك اإنتاج الهيدروجني االأزرق  
مـــن خـــالل تخزيـــن ثانـــى اأك�شيد الكربـــون فى حقـــول الغـــاز الطبيعى 
املتقادمـــة ، وت�شمـــل الدرا�شـــة اأي�شـــاً  التعرف على ا�شتهـــالك ال�شوق 
املحلى املحتمـــل للهيدروجني وفر�س الت�شدير املتاحة ، وكذلك تقييم 

اخلطط واالأعمال الالزمة لتنفيذ امل�رشوعات املطروحة.

دعم التعاون مع وزارة الزراعة فى 
منظومة صناعة األسمدة

بحث وزير البرتول والرثوة املعدنية مع ال�شيد الق�شري وزير الزراعة وا�شت�شالح 
االرا�شـــى فى 28 يونيو 2021 جمـــاالت التن�شيق بني الوزارتـــني لدعم التعاون 
فـــى منظومة �شناعة االأ�شمدة للم�شاهمة فى توفري االأ�شمدة االأزوتية التى 

يتزايد عليها الطلب حملياً فى ظل منو احلا�شالت الزراعية.

وياأتـــى اللقـــاء فى اإطـــار احلر�س علـــى دعم كافة �شبـــل التعـــاون الفاعل فى 
جمال االأ�شمدة مل�شلحـــة امل�شتهلكني وفى اإطار تفعيل توجهات احلكومة 
بتحقيق التن�شيق الكامل بني الـــوزارات وزيادة التعاون امل�شرتك واال�شتفادة 

املثلى من القدرات املتاحة لتحقيق خطط كل وزارة.
مت خـــالل اللقـــاء ا�شتعرا�س موقف �شـــوق االأ�شمدة واالآليـــات املطبقة اللتزام 
�ـــرشكات االأ�شمـــدة بتوريـــد احل�ش�س املقـــررة لـــوزارة الزراعة فـــى مو�شم ذروة 
الطلـــب حمليـــاً ، كمـــا مت مناق�شـــة دعم دور �رشكـــة موبكـــو التابعة لقطاع 

البرتول والتى تعد اأكرب منتج حملياً الأ�شمدة اليوريا. 
وا�شتعر�ـــس وزيـــر الزراعـــة االإجـــراءات احلالية فى �شـــوق االأ�شمدة م�شـــرياً اإلى اآلية 

تطبيق ر�شم �شادر على االأ�شمدة االآزوتية فى اإطار اإجراءات �شبط ال�شوق .

مصر تدخل موسوعة جينيس لألرقام 

القياسية  ألضخم مستودع تخزين منتجات 

بترولية على مستوى العالم

كـــرم املهند�س طارق املال وزير البرتول والـــرثوة املعدنية فى 26 يوليو 2021 
�رشكـــة برتوجت الذراع التنفيذى لقطـــاع البرتول حل�شولها على �شهادة 
مو�شوعـــة جيني�ـــس لالأرقام القيا�شيـــة العاملية عـــن تنفيذها م�شتودع 
تخزيـــن خـــام البرتول مبنطقة راأ�س بـــدران والذى �شجل رقمـــاً قيا�شياً فى 
جمالـــه كاأ�شخم م�شتـــودع تخزين ب�شقف عائم علـــى م�شتوى العامل 
ب�شعـــة 175 األـــف مـــرت مكعب تعادل نحـــو 1ر1 مليون برميـــل زيت خام ، 
ف�شـــاًل عن قيامها بتنفيذ امل�رشوع بتقنيات واأ�شاليب غري م�شبوقة تعد 

االأولى واالأكرب من نوعها فى تنفيذ اأعمال م�شتودعات التخزين عاملياً.
واأكد املـــال اأن دخول مو�شوعـــة جيني�س لالأرقام القيا�شيـــة يعك�س قدرة 
�ـــرشكات قطـــاع البرتول ومنها برتوجـــت على تنفيـــذ م�رشوعات �شخمة 
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شيفرون العالمية .. انطالقة جديدة فى أنشطة البحث عن البترول والغاز فى مصر

ا�شتقبـــل وزيـــر البرتول والرثوة املعدنية  فـــى 4 اأغ�شط�س 2021، وفداً من 
�رشكـــة �شيفـــرون العامليـــة برئا�شـــة كالى نيـــف رئي�س �رشكـــة �شيفرون 
لال�شتك�شاف واالإنتاج فى اأفريقيا وال�ـــرشق االأو�شط واأمريكا الالتينية، 
حيـــث مت بحث خطـــة عمل ال�رشكة فـــى م�رش خالل الفـــرتة املقبلة فى 
جمال البحث عن الغاز والبرتول فى عدد من املناطق بالبحرين املتو�شط  
واالأحمـــر، خا�شة واأن �شيفرون التى بداأت اال�شتثمار موؤخراً فى م�رش فى 
ن�شاط البحث واال�شتك�شاف تعد اإحدى ال�رشكات العاملية الكربى فى 

جمال �شناعة البرتول والغاز والطاقة ب�شفة عامة .
وياأتـــى توجـــه �شيفرون ل�شـــخ ا�شتثمـــارات جديدة فى م�ـــرش فى جمال 
البحـــث عـــن الغاز الطبيعى والبـــرتول على خلفية مـــا مل�شته من تطور 
كبري فى مناخ اال�شتثمار فى م�رش بعد جناح برامج و�شيا�شات االإ�شالح 
التى نفذتها الدولة فى كافة املجاالت واأدت اإلى حتقيق طفرة كبرية فى 
قطاعـــات حيوية كقطاع البرتول والغـــاز  ، وجناح مبادرة م�رش لتاأ�شي�س 
منتـــدى غاز �ـــرشق املتو�شط وبدء تفعيـــل اأول تعـــاون اإقليمى ال�شتغالل 

مـــوارد الغاز باملتو�شط مما يحفـــز �شيفرون وال�رشكات العاملية العمالقة 
لتوجيه ا�شتثماراتها اإلى هذه املنطقة .

وخــــالل اللقــــاء مت ا�شتعرا�س تقــــدم اأن�شطة وعمليــــات اال�شتك�شاف 
احلاليــــة ل�شيفــــرون فى البحث عن الغاز والبــــرتول فى 4 مناطق تعمل 
فيهــــا كم�شغــــل رئي�شــــى فــــى البحريــــن املتو�شــــط واالأحمــــر بحجم 
ا�شتثمــــارات حدهــــا االأدنــــى 360 مليــــون دوالر وت�شمــــل مناطق �شمال 
�شيــــدى برانى و�شمــــال ال�شبعــــة بغــــرب املتو�شط ونرج�ــــس البحرية 
ب�ــــرشق املتو�شــــط والقطاع رقم 1 فــــى البحر االأحمر ، هــــذا باالإ�شافة 
اإلى منطقتني ت�شتثمر فيهما ال�رشكة ك�رشيك ل�رشكة �شل العاملية 
فــــى غرب املتو�شط وهما �شمــــال كليوباترا و�شمــــال مارينا وذلك بعد 
ا�شتحواذ �شيفرون على �رشكة نوبل اأنرجى االأمريكية ، ومت ا�شتعرا�س 
مــــامت تنفيــــذه من عمليــــات م�شــــح �شيزمــــى ثالثــــى االأبعــــاد ومعاجلة 
البيانــــات فــــى مناطق االمتيــــاز بالبحريــــن االأحمــــر واملتو�شط وخطة 

العمل للفرتة املقبلة.

وفقـــاً الأعلى املعايري واملوا�شفـــات العاملية ، 
معرباً عن تقديـــره للعاملني بال�رشكة على 
تقدميهم منوذجاً متميزاً للتفانى واالإخال�س 
فى العمـــل والنجاح فى حتقيـــق هذا االإجناز 
غـــري امل�شبـــوق ، خا�شـــة واأن امل�ـــرشوع قد مت 
تنفيـــذه فى توقيـــت زمنى قيا�شـــى بالرغم 
مـــن حتديـــات جائحـــة كورونـــا ، واأو�شـــح اأن 
هذا امل�ـــرشوع ياأتى �شمن امل�ـــرشوع القومى 
الإن�شاء 29م�شتـــودع للبرتول اخلام بعدد من 
املناطـــق علـــى م�شتـــوى اجلمهوريـــة والتى 
تتميـــز ب�شعات التخزين الكبـــرية و�شهولة 

التـــداول وفقاً الأحدث التقنيـــات الت�شغيلية وذلك فـــى اإطار دعم البنية 
االأ�شا�شيـــة وجهـــود حتويـــل م�ـــرش ملركـــز اإقليمـــى لتجـــارة وتـــداول الغاز 

والبرتول. 
واأو�شـــح املهند�ـــس وليــــد لطفى رئي�ـــس برتوجـــت اأن ال�رشكـــة جنحت فى 
تنفيـــذ م�شتـــودع التخزيـــن بارتفـــاع قـــدره حوالـــى 83ر21 مـــرتاً والذى مت 
ت�شنيعـــه مبراكـــز برتوجت املتخ�ش�شة فى الت�شنيـــع املحلى، كما يبلغ 
قطـــره 110 مـــرتاً ، ويزن اأكرث مـــن 3300 طن ، ومت اتباع تقنيـــة جديدة وغري 
م�شبوقـــة فـــى  تنفيذ االأعمـــال االن�شائية بدالً من التقنيـــات التقليدية 

وذلـــك بنظام ال�شقـــف العائم املـــزدوج واملتحرك با�شتخـــدام 240 رافعاً 
هيدروليكيـــاً مت�شلني بنظـــام حتكم واحد مما نتج عنـــه حتقيق وفر كبري 
فـــى تكلفـــة التنفيـــذ واخت�شار املـــدة الزمنية مـــن خالل هـــذا االأ�شلوب 
الـــذى مت التخطيـــط له وتنفيذه بنجاح من خالل كـــوادر برتوجت و مراكز 
ت�شنيعهـــا، موجهاً ال�شكـــر للمهنــد�س طارق املــال وزيـــر البـــرتول والرثوة 
املعدنيـــة علـــى دعمـــه وم�شاندته جلهـــود ال�رشكـــة فى تنفيـــذ امل�رشوع 
وثقتـــــــه الكاملـــة فـــى قدرتها على تنفيـــذ م�رشوعـــات التخزين اجلديدة 

باأعلى كفاءة ومعدالت تنفيذ.

بحث التعاون مع سيمنس مصر

 فى مجاالت التحول الرقمى فى األنشطة البترولية

كمـــا عقد وزير البـــرتول والرثوة املعدنية اجتماعاً فـــى 27 يوليو 2021 مع وفد 
مـــن �رشكة �شيمن�ـــس م�رش االأملانيـــة برئا�شة املهند�س م�شطفـــى الباجورى 
الرئي�س التنفيذى لل�رشكة لبحث �شبل التعاون والعمل امل�شرتك بني قطاع 

البرتول و�شيمن�س فى جماالت التحول الرقمى وتطبيق احللول التكنولوجية 
املتطورة فى اإدارة منظومة العمل بامل�رشوعات البرتولية.

وخـــالل اللقـــاء مت ا�شتعرا�ـــس جهود قطاع البـــرتول لتحقيـــق اال�شتفادة من 
الرقمنة فى اإدارة منظومة ال�شالمة وال�شحة املهنية وحماية البيئة  ، كما 
مت ا�شتعرا�ـــس  اجلهود احلالية لال�شتفادة مـــن التطبيقات الرقمية فى جمال 
متابعة االنبعاثـــات واأن�شطة معاجلة املياه ، وحر�س القطاع على و�شع هذه 

املنظومة �شمن برامج التحول الرقمى.
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بحث تطوير وزيادة التعاون مع شلمبرجير العالمية

ا�شتقبـــل املهند�ـــس طـــارق املـــال فـــى 15 يوليـــو 2021 وفـــداً مـــن 
قيـــادات �رشكة �شلمربجـــري العاملية �شـــم املهند�س طـــارق رزق رئي�س �رشكة 
�شلمربجـــري  مبنطقـــة ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيـــا واملهند�س كرمي بدوى 
املديـــر التنفيذى ل�شلمربجري مب�رش و�رشق املتو�شط واملهند�س �رشيف بيومى 
الـــذى  �شيتولى املن�شب خلفاَ للمهند�س كرمي بدوى، حيث مت بحث جماالت 
التعـــاون احلالية بني قطـــاع البرتول وال�رشكة العاملية التـــى تعد من اأف�شل 
مقدمـــى احللـــول الرقميـــة والتكنولوجيـــات احلديثـــة فـــى �شناعـــة البرتول 
والغـــاز عاملياً اإ�شافة اإلى دورها كم�شاهم رئي�شى فى خطط تنمية احلقول 
وحت�شـــني االإنتـــاج وتدريـــب الكـــوادر الب�رشية، كمـــا مت بحـــث تطوير جماالت 

التعاون واإقامة �رشاكات جديدة بني �رشكات القطاع و�شلمربجري .
واأكـــد املال على اأن التعاون بني قطـــاع البرتول و�شلمربجري منذ بدايته تعاون بناء 
ولـــه مردود اإيجابى علـــى ال�شناعة البرتولية ، خا�شة فى جمال الرقمنة واحللول 

املتطـــورة ، واأو�شـــح اأن اأحدث ثمـــار هذه ال�رشاكة هى اإطـــالق بوابة م�رش الرقمية 
لال�شتك�شـــاف واالنتـــاج EUG والتقـــدم فـــى تدريب الكـــوادر ال�شابـــة وتاأهيلها 

للقيادة �شمن م�رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول.
ومـــن جانبـــه قـــال املهند�ـــس طـــارق رزق اأن �شلمربجـــري تفخـــر ب�رشاكتهـــا القوية 
واملمتدة مع قطاع البرتول امل�رشى والتى مت تعزيزها خالل ال�شنوات االأخرية بفعل 
اجلهـــود الوا�شحـــة الإطالق كافـــة اإمكانات م�رش فـــى هذا املجـــال وتهيئة املناخ 
لتعزيـــز ال�ـــرشاكات اال�شتثمارية ، الفتاً اإلـــى اأن جناح م�رشوعـــات البوابة الرقمية 
لال�شتك�شاف وبرامج امل�شح ال�شيزمى وبناء قدرات الكوادر  خالل الفرتة االأخرية 

يعد نتاجاً فعلياً للجهود املتوا�شلة من اجلانبني لتحقيق اأف�شل النتائج . 
وعقـــب املباحثات �شهـــد وزير البرتول والـــرثوة املعدنية توقيع مذكـــرة تفاهم بني 
�رشكتـــى اإنبى و�شلمربجري لتعميق التعاون ودعـــم وتطوير االإمكانيات امل�شرتكة 

فى جمال تنفيذ م�رشوعات البحث واال�شتك�شاف واالإنتاج وخطوط االأنابيب. 

وعر�ـــس وفـــد �رشكة �شيمن�ـــس االإمكانيات املتطـــورة واحللـــول التكنولوجية 
التـــى ميكن اأن ت�شهم فى تقدميها الأن�شطة �شناعة البرتول والغاز واالأنظمة 
الرقميـــة املختلفة واأنظمة التحكم بامل�رشوعـــات ، م�شريين اإلى اأن ال�رشكة 

لديها مركز متكامل للرقمنة بكافة تطبيقاتها فى العا�شمة االإدارية .
كما مت ا�شتعرا�س فر�س التعاون امل�شرتك فى جمال تدريب العاملني ب�شناعة 
البـــرتول حيث اأ�شـــار وفد �شيمن�س اإلى اأن ال�رشكـــة لديها بروتوكوالت تعاون 

مـــع خمتلـــف اجلامعات امل�رشيـــة . ومت االتفاق مـــع وفد �شيمن�ـــس على عقد 
لقـــاء مع م�شئولى �رشكة اإنبى وفريق عمل الربنامج ال�شابع مب�رشوع تطوير 
وحتديـــث قطاع البرتول وفريق عمل �رشكة �شيمن�س لتحديد جماالت واأوجه 
التعـــاون التـــى ميكن العمل فيها �شوياً لتمهيد الطريـــق اأمام توقيع مذكرة 
تفاهـــم بني قطـــاع البرتول و�شيمن�س م�ـــرش كاأ�شا�س للتعـــاون بني اجلانبني 

خالل الفرتة املقبلة .

تعديل سعر بيع أنواع البنزين

قـــررت جلنـــة الت�شعـــري التلقائـــى للمنتجـــات البرتولية املعنيـــة مبتابعة 
وتنفيذ اآليات تطبيق الت�شعري التلقائى للمنتجات البرتولية ب�شكل ربع 
�شنوى فى اجتماعها املنعقد عقب انتهاء �شهر يونيه املا�شى التو�شية 
بتعديل االأ�شعار احلالية ال�شائدة فى ال�شوق املحلى وذلك للربع يوليو / 
�شبتمرب 2021 حيث مت تعديل �شعر بيع منتجات البنزين باأنواعه الثالثة 
كاالأتـــى 75ر6 جنيـــه للرت البنزيـــن 80 و 8 جنيه للرت البنزيـــن 92 و 9 جنيه 
للـــرت البنزين 95 وتثبيت �شعر بيع ال�شوالر عند 75ر6 جنيه للرت ، وكذلك 
تثبيـــت �شعـــر بيـــع املازوت للقطـــاع ال�شناعـــى عنـــد 3900 جنيه للطن 
وا�شتعر�شـــت اللجنة متو�شطات اأ�شعار خـــام برنت فى ال�شوق العاملى 
و�شعـــر �رشف الدوالر مقابل اجلنيـــه للفرتة اأبريل / يونيـــه 2021، واللذين 
ددين لتكلفة اإتاحة وبيع املنتجات البرتولية فى  يعتربا اأهم موؤثرين وحمحُ

ال�شوق املحلية بخالف االأعباء والتكاليف االأخرى .
وجـــاءت تو�شيات اللجنة فى �شوء االأو�شاع احلالية التى مير بها العامل 
مثـــل التذبـــذب ال�شديد فـــى االأ�شعار العامليـــة وفقاً ملا يـــراه العامل من 

اأحداث خمتلفة مثل  )  كوفيد – 19 ( و تخفي�س اإنتاج  .
واأ�شفـــرت املعادلـــة عن زيادة فـــى �شعر خام برنـــت 12 % و ثبات فى �شعر 
ال�ـــرشف وبتطبيـــق املعادلـــة ال�شعريـــة بحد اأق�شـــى 10 % ، وفـــى �شوء 
االأو�شـــاع احلاليـــة بالن�شبـــة لفريو�ـــس )كوفيد  - 19 ( وكذلـــك التذبذب 
ال�شديد فى اأ�شعار خام برنت نتيجة العر�س والطلب على اال�شتهالك، 
وبعـــد اأن قامـــت اللجنـــة مبراجعة التكلفة خـــالل العام املالـــى 2020 / 
2021 وفـــى �شوء العوامل ال�شابق اال�شارة اإليها عاليه ، اأو�شت اللجنة 
بزيادة البنزين باأنواعه 25 قر�س للرت وثبات اأ�شعار ال�شوالر ملا له من تاأثري 
مبا�ـــرش وغري مبا�رش على و�شائل النقل واأ�شعار ال�شلع الغذائية وكذلك 

ثبات اأ�شعار املازوت املورد لالأن�شطة ال�شناعية .
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ش��هد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنيةخالل ش��هر 

يولي��و 2021 التوقي��ع عل��ى 8 عق��ود للبح��ث ع��ن الذهب ب��ن الهيئة 

املصري��ة العامة للث��روة املعدنية و ش��ركات اس��رتالية وكندية فى 

44 قطاعًا جديدًا بالصحراء الشرقية باستثمارات حواىل 26 مليون 

دوالر وذلك فى إطار اس��تكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة 

بالجولة األوىل من املزايدة العاملية رقم 1 لس��نة 2020 التى طرحتها 

وزارة البرتول والثروة املعدنية بنظامها الحديث .

�ش���ملت العق���ود املوقع���ة 4 عق���ود م���ع �رشك���ة باري���ك جول���د الكندي���ة 
الت���ى تع���د الأكرب م���ن نوعها عاملياً ف���ى اإنت���اج الذهب وامل�شنف���ة عاملياً 
باملرك���ز الثانى فى ن�س���اط البح���ث عن الذهب ، حيث ت�س���تثمر ال�رشكة 
الكندي���ة لأول م���رة فى م����رش  مبجال التعدي���ن والبحث ع���ن الذهب  فى 
19 قطاع���اً جدي���داً بال�ش���حراء ال�رشقي���ة باإجمالى ا�ش���تثمارات حوالى 
 B2 Gold 8ر8 ملي���ون دولر .كم���ا ت�شمنت العقود املوقعة عق���داً ل�رشكة
الكندي���ة با�شتثم���ارات حوال���ى 8 ملي���ون دولر للبح���ث ف���ى 6 قطاعات، 

 Centamin وتوقي���ع 3 عق���ود بالأح���رف الأولى ل�رشك���ة
الأ�شرتالي���ة با�شتثمارات 1ر9 ملي���ون دولر للبحث فى 

19 قطاعاً.
واأ�س���اد امل���ا بالنتائ���ج الت���ى حققته���ا املزاي���دة داعياً 
ال�رشكات الفائ���زة لاإ�رشاع باأن�سطتها فى ظل جهود 
ودعم القيادة ال�شيا�شية واحلكومة للنهو�ض بقطاع 
التعدين الذى توافرت له مقومات كثرية مل تكن لتتحقق لول ال�شتقرار 
ال�شيا�ش���ى والقت�ش���ادى الذى ت�شهده م�رش وجننى ثم���اره الآن. مو�شحاً 
اأن الواق���ع فى م�رش تغ���ري كثرياً لاأف�سل بف�س���ل الإرادة ال�سيا�سية التى 
دعمت جه���ود البناء والتطوير فى كافة املج���الت ومنها الرثوة املعدنية 
التى �سهدت تعديات فى الت�رشيعات ونظم ال�ستثمار التعدينى وتوافر 
البنية الأ�شا�شي���ة من �شبكات طرق حديثة وجمتمعات عمرانية ومناخ 

ا�شتثمارى جاذب.
ورح���ب امل���ا بدخول �رشك���ة باريك جول���د الكندي���ة اإلى قط���اع التعدين 
امل����رشى كواحدة من اأك���ر امل�ستثمرين عاملياً فى ن�س���اط الذهب ليكون 
بداي���ة ل�رشاكة قوية ب���ني اجلانبني �سعياً نحو املزيد م���ن العمل امل�سرتك 

كما �ستمثل اإ�سافة مهمة وقوية لهذا الن�ساط فى م�رش .
م���ن جانبهم اأكد ممثلوا ال����رشكات الأجنبية على �شعى �رشكاتهم لبناء 
�رشاك���ة قوي���ة وطويلة الآم���د مع م����رش ، م�شيدين بالتط���ور الكبري الذى 
�سه���ده قطاع التعدين لديها خال الف���رتة الأخرية وهو ما يوؤكد اأن م�رش 

فى طريقها لبناء �شناعة تعدين قوية .
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كيف كان لقا�ؤك بالرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى؟
ت�رشفت بلق����اء فخامة الرئي�س عبد الفت����اح ال�سي�سى، حيث اأعرب 
�شيادته عن دعمه للعمل الذى تقوم به وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
لتحدي����ث �سناعة الغاز والبرتول، وجذب مزيد من ال�ستثمارات، كما 
اأع����رب عن دعمه ب�شكل خا�ض لتفاقي����ة التحديث التى مت توقيعها 
م����ع �رشك����ة »اأبات�ش����ى«، والتى م����ن املنتظ����ر اأن يتم اإقراره����ا ب�شكل 

نهائى قريباً.
كما حتدث الرئي�س خال اللقاء كذلك عن اأهمية العاقات بني الوليات 
املتح���دة وم����رش، وكان الرئي����س وا�سحاً متام���اً فى اإعان���ه التزام م�رش 
برعاي���ة ال�رشاك���ة امل�رشية مع ال����رشكات الدولية وزي���ادة ا�شتثماراتها 
ف���ى م�رش، موؤك���داً الأهمية التى توليه���ا احلكومة امل�رشي���ة لل�رشاكة 
والتع���اون م���ع �رشك���ة »اآبات�س���ى« والإلت���زام مع���اً م���ن اأج���ل م�سلحة 

ال�شعب امل�رشى.

ت�ستثم��ر �رشك��ة اأبات�س��ى منذ ثالث��ة عقود ف��ى �سناع��ة البرت�ل 
امل�رشية، ما هو تقييمكم لتلك الفرتة؟

لأك���رث من 25 عاماً، كان���ت »اأبات�سى« �رشيكاً ملتزم���اً مل�س�ر وامل�س�ريني، 
وق���د اعتمدت عل���ى البت���كار والتكنولوجيا لتح�س���ني الك�فاءة خال 
عملي���ات الكت�س���اف وتطوي���ر حق���ول الغاز والب���رتول، لتعظي���م م�وارد 
م�����رش من الط�اقة وللم�ساعدة فى حت�دي���ث �سناعة الطاقة فى م��رش، 
ويتي����ح نظ����ام امل�س���ح ال�سيزمى ثاثى الأبع����اد )اأداة م���ن اأدوات عملية 
حت�ديد التك�وين الچي�ولوچى فى اأع��ماق الأر�س ومل�سافات كبرية بهدف 
الت�اأك���د م���ن وجود مكام���ن نفطي���ة اأو غاز م���ن عدمه( لأطق���م عملنا 
با�ستمرار رفع كف��اءة العم�ل الق��ائم وحت�ديد اأه�داف ج�ديدة. ونحن نرى 
فر�س���اً م�ستقبلية هائلة فى م�رش، والتف���اق اجل�ديد الذى نعم�ل عليه 
م���ع وزارة البرتول امل�رشي���ة ب�سكل مبدئى �سيتيح لنا زي����ادة ال�ستثمار 
والإنت���اج، وجنهز كل ما يلزم من املعدات لبدء وتكثيف العمل مبجرد اأن  

واملنتجة  العاملة  الشركات  أهم  من  واالستكشاف  البحث  مجال  فى  املتخصصة  األمريكية  »أباتشى«  شركة  تعد 

للبرتول فى مصر، بدأت نشاطها منذ أكثر من 25 عامًا، وتملك خططًا استثمارية كبرية تسعى لتنفيذها خالل السنوات 

البرتول، تلعب دورًا اجتماعيًا معروفًا ومقدرًا، ومؤخرًا وقعت الشركة  املقبلة، وإىل جانب نشاطها املعروف فى مجال 

اتفاقًا مع وزارة البرتول والثروة املعدنية لتوسيع نشاطها فى مصر فى مجال البحث واالستكشاف وإنتاج البرتول وهو 

ما من شأنه تعزيز مساعى مصر لتصبح مركزًا مهمًا لتداول الطاقة فى املنطقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى جون كريستمان املدير التنفيذى ورئيس شركة أباتشى خالل زيارته 

لتصبح  مصر  قادت  التى  السيسى  للرئيس  الطموح  بالرؤية  كريستمان  فيه  أشاد  الذى  اللقاء  وهو  للقاهرة،  األخرية 

نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا ليس فقط على املستوى اإلقليمى ولكن على املستوى العاملى كذلك.

من  األول  فى  الصادر  عددها  فئ  حوارًا  وأجرت  للقاهرة  زيارته  خالل  كريستمان  التقت  املصرية  االهرام  جريدة 

أغسطس 2021 ونظرًا ألهمية الحوار نعيد نشره فى مجلة البرتول ...
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يتم اإق���راره ر�شمياً، وبالإ�شافة ل�شتثم���ارات ال�رشكة فى جمال البرتول 
والغ���از، فنح���ن ملتزمون اأي�س���ا بال�ستثمار فى م�ستقب���ل م�رش بطرق 
اأخ���رى من خال دعم ع���دة م�رشوعات فى التعلي���م والرعاية ال�سحية 

ورعاية الأيتام.
تت�شم���ن املب���ادرات التعليمية الت���ى ترعاه���ا ال�رشكة، اإن�ش���اء مدار�ض 
جمتمعي���ة »�سرين���ج ب���ورد« للفتي���ات من���ذ اأكرث م���ن 15 عام���اً لتوفري 
الفر����س التعليمية للفتيات الائى يع�سن ف���ى املناطق النائية، ويبلغ 
عدد هذه املدار�ض 201 مدر�شة، اأ�شهمت فى تعليم 15 األف فتاة القراءة 
والكتاب���ة، ف�سا عن متويل برنام���ج لتدريب املعلمني، يهدف لتزويدهم 
باملعرفة واملهارات الأ�شا�شية وال�رشورية مل�شاعدتهم فى تقدمي خدمة 
تعليمي���ة بج���ودة عالية للطلبة فى املدار����ض املجتمعية، وقد وفر هذا 
الرنام���ج تدريبًا لأكرث من 400 مدر�ض و200 م�رشف فى ثاث حمافظات، 
كما اأ�شهمن���ا فى اإن�شاء ت�شع مدار�ض خمتلطة لأهالى مطروح لتوفري 

التعليم لأكرث من 350 طالباً.

ما حجم ا�ستثمارات اأبات�سى �اأعمالها فى �سناعة البرت�ل �الغاز 
امل�رشية ؟

اأبات�س�ى هى اأكر م�ستثمر اأمريكى فى م�رش واأكر منتج للب�رتول، ومنذ 
اأن بداأنا عملياتنا فى م�ش�ر ا�ش�تثمرنا اأك��رث من 20 مليار دولر اأمريكى.

نفذت م�رش اإ�سالحات فى االقت�ساد ب�سفة عامة �فى قطاع الطاقة 
ب�سف��ة خا�س��ة، ماتقييمكم مل��ا مت فى هذا املجال خ��الل ال�سنوات 

ال�سبع املا�سية �كيف تنظر�ن للمناخ اال�ستثمارى احلالى؟
نح���ن نعتق���د اأن م�رش �ش���وف ت�شتم���ر فى كونه���ا وجهة جاذب���ة جداً 
لا�ستثم���ار، لي�س فق���ط ل�رشكتنا ولكن ل�رشكات اأخ���رى متعددة حول 
الع���امل، وذلك بف�ش���ل النم���و القت�شادى وقب���ل ذلك بف�ش���ل القيادة 
القوي���ة للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى. ولأن امل�ستثمرين ميلكون حرية 
اختي���ار القطاعات واملجالت التى ي�سخ���ون فيها ا�ستثماراتهم، فمن 
الأهمي���ة مب���كان اأن حتافظ م�رش على مكانته���ا التناف�سية فى ال�سوق 
العاملية، ومن هنا تاأتى اأهمية اجلهود التى تبذلها وزارة البرتول لتحديث 
املوارد، وياأتى اأي�سا حما�سنا لإعان التفاق املبدئى مع وزارة البرتول ومع 
الهيئ���ة امل�رشية العامة للب���رتول لتحديث اتفاقي���ات اقت�شام الإنتاج، 
وعن���د اإمتام اتفاقي���ة اقت�سام الإنت���اج اجلديدة، �سيتم دم���ج التفاقات 
احلالية من حقوق المتياز فى ال�سحراء الغربية فى عقد امتياز واحد، 

وهو ما �سيغطى 90% من اإجمالى حجم اإنتاج اأبات�شى فى م�رش.

لديكم عدد كبري من مناط��ق االمتياز فى م�رش حالياً كاأكرب �رشكة 
اأمريكي��ة منتج��ة للب��رت�ل �الغ��از ف��ى البالد، م��ا ه��و تقييمكم 

مل�ستقبل قطاع البرت�ل فى م�رش ؟
الب���رتول والغ���از يلعب���ان دورًا مهم���اً وموؤث���رًا ف���ى القت�س���اد العامل���ى، 
و�شي�شتمر هذا الدور لعقود مقبلة، وم�رش تعد فى مكانة عظيمة فى 
ه���ذا املجال، خا�سة فيم���ا يتعلق باملوقع اجلغرافى ومن���اخ ال�ستثمار، 
وه���ى املقوم���ات الازم���ة الت���ى تدف���ع القت�سادي���ات وترف���ع م�ستويات 
املعي�سة حول العامل. كما اأن م�رش م�ستمرة فى التطور فى اأن ت�سبح 
مرك���زاً اإقليمياً للطاقة، وقد جنحت بالفع���ل فى جذب ا�ستثمارات من 
ع���دة �رشكات عاملي���ة، بف�سل الإ�ساح���ات القت�سادي���ة التى تطبقها 

احلكوم���ة. وقطاع الغاز والبرتول فى م����رش اأ�سهم بنحو 24% من الناجت 
املحل���ى الجمال���ى ف���ى العام املال���ى 2019/ 2020، كم���ا �شجلت م�رش 
متو�ش���ط اإنتاج بل���غ 1.9 مليون برمي���ل يوميًا ع���ام 2021/2020، ونحن 
متفائل���ون مب�ستقب���ل �سناعة البرتول ف���ى م�رش. وبالن�سب���ة ل�رشكتنا 
فاإننا م�ستمرون فى اأن ت�سبح م�رش جزءاً مهماً من حجم ا�ستثماراتنا 
فى ظل الفر�س العديدة التى تنتظرنا، و�سوف ن�ستمر فى الرتكيز على 
احلف���اظ عل���ى فر�س ال�ستثم���ار القائم���ة والواعدة والبح���ث عن فر�س 

جديدة با�ستخدام اأحدث تقنيات امل�سح ال�سيزمى ثاثى الأبعاد.

كي��ف كان تاأث��ري جائحة كور�ن��ا على خط��ط »اأبات�سى« فى م�رش 
�العامل؟

بالطب���ع اأث���رت التداعي���ات القت�سادي���ة جلائح���ة كورون���ا عل���ى العامل 
باأكمل���ه، ومع ذلك فق���د ا�ستطاعت م�رش حتقيق مع���دل منو اقت�سادى 
اإيجابى خال هذه الأزمة، وبالن�سبة لل�رشكة فقد متكنا من ا�ستكمال 
خططن���ا، واتبعن���ا الإج���راءات الحرتازي���ة املطلوب���ة، �شواء ف���ى ال�شق 
الإدارى اأو امليدان���ى حي���ث طبقن���ا جمموع���ة من بروتوك���ولت واإجراءات 
الأم���ان مبا فيها التباع���د الجتماعى والفحو�ض الطبي���ة وما اإلى ذلك، 
واأن���ا فخور بطاق���م العامل���ني الذين اأجنزوا عم���ًا رائع���اً وحافظوا على 
�سامته���م خ���ال اجلائح���ة. وق���د حر�سنا عل���ى تلبي���ة كل املتطلبات 
ال�رشوري���ة ف���ى الأماك���ن الت���ى نعمل به���ا، ففى م����رش قمن���ا بالتعاون 
م���ع وزارة ال�شح���ة وال�ش���كان ومع عدد م���ن منظم���ات املجتمع املدنى 
امل�رشي���ة والدولية ملواجه���ة اأى نق�س فى و�سائ���ل احلماية ال�سخ�سية 
وامل�ستلزم���ات الطبي���ة ال�رشورية، كما وفرنا اأكرث م���ن 164 األف ما�شك 
جراح���ى ونح���و 328 األف زوج من القف���ازات الطبية واأكرث م���ن األف واق 
للوج���ه مت توزيعها على الأطقم الطبية والعامل���ني فى امل�ست�سفيات 
الت���ى خ�س�ست ملواجهة اجلائحة، كما عملنا اأي�ساً مع غرفة التجارة 
الأمريكي���ة فى م����رش واليوني�سيف ل�رشاء م�ستلزم���ات طبية، مبا فيها 
اأجه���زة تنف�س ومع���دات حماية �سخ�سية للعاملني ف���ى اأكرث من 300 
م�شت�شف���ى واأل���ف وح���دة �شحي���ة و50 م�ست�سفى ع���زل وحميات فى 

جميع اأنحاء م�رش.

تركز اأبات�سى على اال�ستثمار فى �سحراء م�رش الغربية للبحث عن 
الرث�ات البرت�لية �الغازية،فماذا عن اال�ستثمار فى املياه العميقة 
مب���رش، خا�سة اأن منطقت��ى �رشق �غرب املتو�س��ط �منطقة البحر 

االأحمر اأثارت �سهية �رشكات اأمريكية كربى لال�ستثمار فيها ؟
اأح���ب اأن اأ�ش���ري اإل���ى اأن 68% تقريب����اً م���ن اإجم�ال���ى مناط����ق المتي���از 
املخ�س�س���ة لل�س��ركة ف���ى م��رش مازالت غري م�س�تغل���ة، وهو ما يتي�ح 
لنا فر�ساً �سخ�مة لا�ستك�ساف والتط�وير فى امل�ستقبل، وقد اأكم�لنا 
اأح���دث تق�نية للم�س���ح ال�س�يزمى، وه���و ما �سيتيح لن���ا احلف�اظ على 
فر�س ال�ستثمار القائمة والبح�ث عن فر�س ج�ديدة فى مناط�ق امتيازنا 
املوج���ودة بالفعل، وال�سح���راء الغ��ربية توفر لنا فر�س���اً ا�ستك�سافية 
ق�س���رية الأم���د وعالي���ة الربحية، ومتث���ل مي���زة تناف�سية كب���رية وفر�ساً 
اأف�س�����ل لا�ستثمار مقارنة بالدورة ط��ويلة الأمد للتنقيب فى املناط��ق 
البحري���ة، وفى امل�شتقب���ل فاإن فر�ض ال�شتك�شاف ف���ى املياه العميقة 
رمب���ا تك��ون خط�����وة طبيعية لنا فى م��رش، لكن ف���ى الوقت احلالى فاإن 

تركيزنا الأ�سا�سى ين�سب على ال�سحراء الغربية.
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ماه��ى الر�ؤي��ة امل�ستقبلي��ة ال�ستثماراتك��م 
مب���رش، �عل��ى اأى اأ�سا���س قمت��م بتبن��ى تلك 

الر�ؤية؟
م�س����ر ج����زء اأ�سا�س���ى م���ن ا�ستثماراتن���ا، ونحن 
م�شتم���رون فى ك�وننا واحدة م���ن اأكرث ال�رشكات 
ن�ساًط���ا ف���ى جم���ال الب���رتول والغ���از، مبتو�س����ط 
خم�ض من�شات حفر من �شهر يناير وحتى يوليو 
احلالى، والتف�اق اجلديد �سيتيح زي�ادة ال�ستثمار 
والإنت�اجي����ة، ونح���ن نح�ش����ر املع������دات والآلت 
لب����دء وتك��ثي���ف العم��ل مبجرد و�ش���ع اللم�شات 

النهائية لاتفاق.

م��اذا تتوقع��ون الأ�سع��ار البرت�ل عل��ى املديني 
املتو�س��ط �الطوي��ل، �ه��ل �سينعك���س ذلك 

على خططكم لال�ستثمار؟
بغ����س النظ���ر عن تذب���ذب اأ�سعار الب���رتول �سوف 
نوا�س���ل متويل ن�ساطاتن���ا باأ�سلوبنا املعهود من 
الكف���اءة وجتنب املخاطر، وعندم���ا ي�سل التفاق 

املبدئ���ى اإل���ى �سورت���ه النهائية، فاإن ذل���ك �سي�سفر عن زي���ادة الن�ساط 
وال�ستثمارات، وزيادة اإنتاج البرتول خال ال�سنوات املقبلة.

م��اذا ع��ن ر�ؤيتك��م مل���رش كمرك��ز اإقليم��ى لت��دا�ل �جت��ارة الغ��از 
�البرت�ل،�م�ساهمتها كم�سدر من م�سادر تاأمني االإمدادات الأ�ر�با؟
اإن �رشكة »اأبات�شى« م�شتثمر طويل الأمد فى قطاع الطاقة فى م�رش، 
ونحن ندعم اجلهود املبذول���ة لتو�سيع الفر�س القت�سادية، واأن ت�سبح 
م����رش مركزاً اإقليمياً للطاقة، وموقع م�رش بالإ�سافة للدور الذى تلعبه 
قيادتها فى منطق���ة ال�رشق الأو�شط واإقليم البح���ر املتو�شط، يلعبان 
دوراً فى قدرتها على ممار�شة هذا الدور، وعلى تلبية الطلب طويل الأمد 
فى منطقة البحر املتو�سط واإفريقيا واأ�سواق اأخرى فى اأوروبا، والفوائد 
الت���ى �سترتتب على ذل���ك �ستتخطى النطاق القت�س���ادى، فالدور الذى 
�ستلعبه م�رش كمركز للطاقة فى املنطقة �سي�سهم فى تقريب الدول 
بني بع�سها البع�س، و�سي�سهم فى مزيد من ال�ستقرار ال�سيا�سى فى 

املنطقة.

كي��ف ق��راأمت خط��وة تاأ�سي�س منت��دى غاز ���رشق املتو�س��ط، �دعم 
الواليات املتحدة له من خالل ع�سويتها كمراقب، �ما هى ر�ؤيتكم 

ملدى جناحه فى حتقيق اأهدافه؟
منت���دى ����رشق املتو�ش���ط ه���و �شه���ادة عل���ى ح�شن قي���ادة وزي���ر البرتول 
املهند����س طارق املا، وعلى موقع م�س��ر كمركز اإقليمى متنام للطاقة، 
خا�س���ة ف���ى �س����وق الغ�از ف���ى اإقليم البح���ر املتو�س���ط، واإن�س�����اء مثل 
ه���ذا املنتدى هو اإجن���از هائل لي�س من ال�سهل حتقيق���ه، ومع الأخ��ذ فى 
العتب���ار اأن �س���وق الغ���از اأ�سبحت اأك���رث تناف�س�ي���ة، فاإن ه���ذا املنت��دى 
�سيوفر فر�سة للرتويج للتكامل الإقليمى، لتحقيق ال�ستغال الأمثل 
جلمي���ع اإمكان���ات الغ��از فى منطق�����ة �س��رق املتو�سط. كم���ا اأن املنتدى 
�سيوؤدى كذل���ك لتدعيم ال�ستقرار اجليو�سيا�سى وال�ستقرار الإقليمى 

للطاقة.

كي��ف ت��ر�ن جه��ود قط��اع الب��رت�ل مب���رش 
للتح��ول الرقم��ى ف��ى اأن�س�طت��ه خا�س��ة 
بع��د اإط���الق اأ�ل بواب���ة رقمي��ة م�س�ري��ة 
لال�س�تك�س��اف، �م��ا م��دى تاأثري ذل��ك على 

جذب اال�ستثمارات؟
بالطب���ع ال�ش�ركة تدع���م التح���ول الرقمى فى 
قط����اع البت��رول، والبت���كار والرقمنة ي�شاعدان 
على توفري الطاق���ة باأ�شعار معقولة، وذلك من 
خ���ال زيادة كفاءة العملي���ات وال�ستك�سافات 
وكذل���ك ق���درات التنم�ي���ة، ومن خ���ال البتكار 
حت�س����ني  اأبات�س���ى  ا�ستطاع���ت  التكنولوج���ى 
كف����اءة العملي���ات وتقلي���ل النفق���ات، وقدمت 
لتطوي���ر  جدي���دة  واأ�شالي���ب  جدي���دة  اأدوات 
وتعظيم موارد الطاقة فى م�رش وامل�شاعدة فى 
حتديث �سناعة الطاقة، وفريقنا فى م�رش يقوم 
ب�س���كل متوا�س���ل بتحدي���ث العم���ل القائ���م، 
وحتدي���د اأه���داف جدي���دة با�ستخ���دام »امل�سوح 
ال�سيزمي���ة ثاثية الأبعاد«، وم���ن خال التقاط 
�س���ور اأف�سل للطبقات اجلوفية، حققنا معدلت جناح فى احلفر و�سلت 

اإلى 93% ونتطلع ل�شتكمال هذا النجاح.

اأبات�سى م�سارك رئي�سى فى برنامج اإعداد�تاأهيل القيادات ال�سابة 
مب�رش�ع تطوير �حتديث قطاع البرت�ل امل�رشى، هل لنا اأن حتدثنا عن 
تقييمك��م لهذا امل�رش�ع �امل��رد�د املتحقق من��ه �التوجه لتطوير 

العن�رش الب�رشى؟
نح���ن ندرك اأهمية رعاية املواهب فى م����رش، ولدينا اإ�سرتاتيجية توطني 
للمواهب، لتموي���ل وتدريب املواهب املحلي���ة واإعدادها لتولى املنا�شب 
التى عادة ما يتولها الأجانب، وقد �شاعدت اأبات�شى فى تدريب ع��دد من 
املوهوبني بوا�سطة اإر�سالهم اإل���ى الوليات املتحدة وبريطانيا لاط��اع 
عل���ى ن�شاط���ات ال�رشك���ة، وللتع���رف عن ق���رب عل���ى بع����ض الأ�شاليب 
احلديثة ملختل���ف جوانب �سناعة النف�ط والغاز، ونح�ن نخ�س�س موارد 
مالي���ة مهم���ة لتطوير ق���درات الأطقم امل�رشي���ة العاملة لدين���ا، واليوم 
لدين���ا اأطق���م م�ش�رية ت�شه���م م�شاهم���ات ملمو�شة، لي����ض فى م�رش 
فق���ط ولكن فى اخلارج اأي�شاً، فعلى �شبيل املثال لدينا املهند�ض �رشيف 
م�شطفى الذى يعمل م���ن القاهرة ولكنه يقدم الدعم الفنى للقطاع 
الهند�ش���ى لل�رشكة فى منطقة بحر ال�شم���ال، ولدينا اأي�شاً �رشف عيد 
وه���و مهند�ض تنقي���ب مقر عمله فى الوليات املتح���دة وانتدب للقاهرة 

ليطبق فى م�رش اأحدث تكنولوجيا ت�ستخدمها ال�رشكة.
كم���ا اأن اإ�س�رتاتيجية رع��اية املواه��ب متتد اأي�ساً اإلى خريجى اجلامعات، 
وهن���اك »برنامج الأمل« املخ�س�س لأوائل خريجى اجل�امعات من اأق�سام 
اجليولوجي���ا، كم���ا نق���دم منح���اً كامل���ة للط���اب امل�س�ري���ني الدار�سني 
ف���ى اأق�ش���ام هند�شة البرتول للم�ش�اع���دة فى اإع�داده���م لف�ر�ض العمل 
فى ه���ذه ال�سناعة، كم���ا ندعم اأي�س���اً ط�اب هند�سة الب����رتول فى كل 
م���ن اجلامع���ة الأمريكية وجامعة قن���اة ال�سوي�س من خ����ال توف�ري منح 
تدريبي���ة �سيفية، حيث يق�سى الطاب ثمانية اأ�سابيع ما بني الدرا�سة 

والتدريب فى اأبات�شى و�رشكاتها.
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ميناء دمياط ... انضباط .. نظــــام .. الـتـزام
ف���ى متام ال�صابع���ة �صباح الأثن���ن املواف���ق 12 يولي���و2021 انطلقنا من 
القاه���رة متوجهني اإلى حمافظ���ة دمياط التى تقع عل���ى �ساحل البحر 
املتو�س���ط ... ثالث كلمات �سعرنا بها منذ و�س���ولنا عند مدخل امليناء ، 
االن�ضباط ... عندما طلب مننا اأفراد �رشطة امليناء االطالع على الهوية 
ال�سخ�س���ية وت�رشيح الدخول مل�سنع االإ�سالة ، .. النظام .. وجدناه من 

اأفراد اأمن ال�رشكة بدءً من قيا�س درجات احلرارة وملء ا�س���تمارة البيانات 
ال�سخ�سي���ة ومعرف���ة اإذا كن���ت تعان���ى من اأمرا����س مزمن���ة اأو تعر�سك 
لالإ�ساب���ة بفريو����س كورونا من قب���ل ،  .. االلتزام ... قبل ب���دء اجلولة ال بد 
من اإج���راء حما�رشة تعريفية بقواعد وا�سرتاط���ات ال�سالمة اأثناء اجلولة 
وكيفي���ة التعام���ل م���ع ح���االت الط���وارئ وذل���ك للحفاظ عل���ى �سالمة 

الزائرين والعاملني  .    

تعتتد البنيتتة التحتية املتطورة  فى  مصر الركيزة األساستتية لتحقيق مشتتروع مصر القومتتى لتصبح مركزًا إقليميًا استتراتيجيًا لتجارة 

وتتتداول البتترول والغاز الطبيعى ، وفى ضوء االكتشتتافات الغازية التى تحققت فى منطقة شتترق املتوستتط  ، تلعب مصانع إستتالة الغاز 

الواقعة على ساحل البحر املتوسط  فى دمياط وإدكو دورًا مهمًا فى دعم االقتصاد املصرى .

»مجلتتة البتترول« قامت بجولتتة ميدانية من داخل مجمع دمياط إلستتالة الغتتاز الطبيعى ، والذى يعتتد أحد أهم الركائز الرئيستتية التى 

تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعى ، وكونه قريبًا من قناة السويس يجعله جاذبًا لخدمات سوق الغاز بني منتجى الغاز بالبحر 

املتوستتط وكبار املستتتهلكني فى القارة األوروبية والواليات املتحدة ودول الشرق األقصى، وخالل السطور التالية نتعرف أكثر عن سري 

العمتتل داختتل املجمع بعد فرة توقف دامت 8 ستتنوات ونجتتاح جهود وزارة البرول والثتتروة املعدنية فى إعادة تشتتغيل املصنع وبدء تصدير 

شحنات الغاز الطبيعى املسال من جديد .

اأجرى التحقيق : ر�ضا عبد العزيز
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تشغيل المجمع بعد توقف 8 سنوات
ف���ى بداي���ة اجلول���ة ا�صتقبلن���ا املهند�س ع���الء حجر 

املدي���ر العام والع�س���و املنتدب ل�رشك���ة �سيجا�س 
وق���ام ب�رشح موج���ز عن تاري���خ املجم���ع ، فيقول 

ف���ى ع���ام 2000 مت تاأ�سي����س �رشك���ة �سيجا����س 
وب���داأت   ، وت�سدي���ره  الغ���از  ت�سيي���ل  به���دف 

اأعم���ال االإن�ساءات فى �سبتم���ر 2001، وفى 
نوفمر 2004 مت االنتهاء من كافة االأعمال  

مب�ساركة 40 �رشكة مقاوالت حملية وما 
يقرب من 8 اآالف عامل، ويعد اأكر خط 

اإنت���اج لالإ�سال���ة بالعامل وق���ت بنائه 
وت�سغيل���ه فى عام 2005،  وفى عام 

2012 توق���ف امل�سن���ع عن العمل 
نتيج���ة تراج���ع مع���دالت اإنت���اج 
الغاز عقب اأحداث ثورة يناير وما 

اأعقبه���ا م���ن تراجع فى اال�ستثم���ارات خالل تلك الفرتة ، مم���ا دفع الدولة 
اإل���ى توجي���ه كامل اإنت���اج الغ���از الطبيعى لتلبي���ة احتياج���ات ال�سوق 
املحل���ى ، وم���ع جهود وزارة الب���رتول والرثوة املعدني���ة وجناحها فى حتقيق 
اكت�ساف���ات غازية كبرية وحتقي���ق االكتفاء الذاتى من الغ���از الطبيعى، 
ف�س���اًل ع���ن حتقي���ق اكت�ساف���ات غازي���ة ف���ى منطق���ة ����رشق املتو�سط ، 
والدع���م واملتابع���ة امل�ستمرة من املهند�س طارق امل���ال وزير البرتول والرثوة 
املعدني���ة مت اإع���ادة ت�سغي���ل امل�سنع وع���ودة احلي���اة له مرة اأخ���رى ، بعد 
دخول م�رش فى جوالت من املفاو�سات الدولية ، وجنحت فى اإبرام اتفاقاً 
فى دي�سم���ر 2020 مبوجبه اأ�سبح امل�سنع ممل���وكاً بن�سبة 50% ل�سالح 
قط���اع البرتول )�رشكة اإيجا����س 40% وهيئة الب���رتول 10%( و50% ل�سالح 
�رشك���ة اإين���ى االإيطالي���ة، وبالفع���ل ا�ستع���اد مين���اء دمياط حرك���ة تردد 
ناقالت الغاز امل�سال مرة اأخرى ومت ا�ستقبال ناقلة الغاز امل�سال القادمة 
 )LNG( م���ن �سنغافورة فى ف���راي���ر 2021، وق��امت ب�سح���ن 60 األف طن
مب���ا يع���ادل 158 األ���ف مرت مكعب واجته���ت اإلى بنجالدي����س، ومن���ذ ه����ذا 
التاريخ ا�ستمر امل�سنع فى ا�ستقبال الناقالت وت�سدير �سحن����ات الغاز 
امل�س���ال ليوؤكد على م�سداقي���ة الدولة اأمام �رشكائها فى قطاع البرتول 

والغاز .

تكنولوجيا عالمية فى مجال تسييل الغاز الطبيعى
وبع����د ذلك رافقنا مدير عام ال�رشكة فى جول����ة تفقدية  ، حيث اأو�سح 
اأن م�سن����ع اإ�سال����ة الغ����از يق����ع �سم����ال غرب مين����اء دمياط عل����ى البحر 
املتو�س����ط ويغطى م�ساحة 280 فدان����اً )2ر1 مليون مرت مربع( ، وي�سمل 
املجم����ع حالياً خ����ط ت�سييل الغ����از الطبيعى با�ستخ����دام تكنولوجيا 
التريد املختل����ط ، ور�سيف بحرى وم�ستودع����ني تخزين وجميع املرافق 
املرتبط����ة به ، م�سرياً اإلى اأن امل�سنع مكتف����ى ذاتياً فى خدمات الطاقة 
واملي����اه والنيرتوجني ، واأن منطقة معاجل����ة امل�سنع ت�ستمل على )وحدة 
قيا�����س وتكيي����ف و�سغ����ط غاز التغذي����ة ، وح����دات تنقية غ����از التغذية 
للزئبق والغازات احلم�سية واإزالة املياه ، وحدة التجزئة ال�ستخراج مادة 
التريد لعملية االإ�سالة ، وحدة التريد امل�سبق للروبان ، وحدة ت�سييل 
املردات املختلط����ة ، ومرافق تخزين وحتميل الغاز الطبيعى امل�سال فى 

الغالف اجلوى( .  

 قدرة المصنع اإلنتاجية
وخ���الل اجلول���ة ان�سم لن���ا املهند����س موؤمن زكري���ا ، ليو�سح لن���ا اأن قدرة 
امل�سنع االإنتاجية احلالية حوالى 6ر7 مليار مرت مكعب �سنوياً )ما يعادل 
5ر5 ملي���ون طن �سنوي���اً من الغاز امل�سال( ، ويتم تغذيته بالغاز الطبيعى 
م���ن خ���الل ال�سبكة القومي���ة للغازات، وم���ن اأمام خزانات الغ���از امل�سال 
يق���ول م. موؤم���ن اأن���ه يت���م تخزين الغ���از امل�س���ال املنتج ف���ى م�ستودعني 
ب�صعة 150 األف مرت مكعب لكل منهما ، ويتم تخزين الغاز عند �سغط 
اأعل���ى قليالً من ال�سغط اجلوى وعند درج���ة حرارة 160 درجة مئوية حتت 
ال�سف���ر ، وف���ى ظ���ل هذه الظ���روف تزي���د كثافة الغ���از ب�س���كل كبري )مرت 
مكعب واح���د من الغاز الطبيعى امل�سال يع���ادل تقريباً 600 مرت مكعب 
م���ن الغاز الطبيعى الغازى( ، وحتت���وى م�ستودعات التخزين على اأنظمة 
ا�س���رتداد الغاز املتبخ���ر اأثناء عملي���ات التخزين والتحمي���ل ، ويتم اإعادة 
تدويره���ا كم���واد و�سيطة للمحط���ة ، م�سرياً اإلى اأن خ���ط االإ�سالة قريب 
ب�س���كل مالئ���م من م�ستودع���ات التخزي���ن بحيث ميكن ربطه���ا ب�سكل 
اأك���رث كفاءة ، و يتم �س���خ الغاز الطبيعى امل�سال اإل���ى من�ساآت الر�سيف 
البح���رى لتحميل ال�سفن، م�سرياً اإل���ى اأن الر�سيف البحرى مت ت�سميمه 
ال�ستيع����اب ناق����الت الغاز الطبيع���ى امل�سال ب�سعات حتمي���ل ترتاوح من 
40– 300 األ���ف م���رت مكعب ، وبع���د �سعودنا اإلى الر�سي���ف البحرى اأ�سار 
اإلى اأن ميناء �سحن الغاز امل�سال يتميز بوجوده داخل بوغاز ميناء دمياط 
مما يعطي���ه حماية متميزة �سد التقلبات اجلوي���ة وحتقيق اأعلى معدالت 

ت�سغيل على امل�ستوى العاملى .

كيف تم الحفاظ على أجهزة المجمع خالل فترة التوقف
وم���ن اأمام ق�سم ال�سيانة باملجمع ، وجه م. ع���الء التحية لفريق العمل 
عل���ى املجه���ود ال���ذى قاموا به خ���الل ال� 8 �سن���وات فرتة توق���ف امل�سنع ، 
وجناحه���م ف���ى اإزال���ة فرتة احلف���ظ الطويلة وو�س���ع خطة لب���دء ت�سغيل 
املحط���ة باأ����رشع وق���ت با�ستخ���دام كمي���ات غاز حم���دودة م���ن ال�سبكة 
القومية للغازات الطبيعية ، وتطبيق كافة املعايري الدولية على معدات 
واأجه���زة امل�سن���ع خ���الل مراح���ل الفح����س والت�سغي���ل ، وتنفي���ذ اأعمال 
ال�سيان���ة الدوري���ة ف���ى االأوقات املحددة بج���ودة عالية ل�سم���ان ت�سغيل 

املهند�س م�ؤمن زكريامهند�س عالء حجر
مدير العملياتاملدير العام والع�سو املنتدب
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امل�سن���ع دون حدوث اأى م�س���اكل اأو اأعطال اأثناء ع���ودة الت�سغيل وهو ما 
حدث بالفعل عند بدء الت�سغيل مرة اأخرى .

توفير بيئة عمل آمنة للعاملين
ويق���ول املهند����س مظهر حمودة م�سئ���ول ال�سالمة والط���وارئ واملخاطر 
اأن ال�رشك���ة تعط���ى اهتماماً كبرياً مبجاالت ال�سح���ة وال�سالمة وحماية 
البيئ���ة للحف���اظ على �سالمة العامل���ني والزائرين وكذل���ك احلفاظ على 
اأ�س���ول ال�رشك���ة ، خا�سة واأن هذا املج���ال ال يحتمل اأى اأخط���اء ، م�سرياً 
اإل���ى اأن ال�رشك���ة ح�سل���ت على ع���دة �سه���ادات عاملية امل�ست���وى وتقوم 
بتجديده���ا �سنوي���اً مثل الك���ود الدولى الأم���ن ال�سفن واملراف���ق املينائية 

ونظم اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية والبيئة واإدارة اجلودة وغريها .  

تنمية الموارد البشرية .. واستدامة النجاح  
اال�ستثم���ار ف���ى العن�رش الب����رشى هو اأح���د توجهات ال�رشك���ة ال�ستدامة 
النجاح، هكذا بداأ املهند�س نا�رش �سفا مدير التدريب حديثة ، حيث اأو�سح 
اأن���ه مت ت�سميم واإعداد برامج تدريبية متخ�س�سة الإعداد وتاأهيل الكوادر 
الب�رشي���ة وتاأهيلها �س���واء العاملني بال�رشكة اأو ط���الب اجلامعات حديثى 
التخ���رج ، واأن ه���ذه الرام���ج متنوعة لع���دة جماالت منه���ا برامج خا�سة 
بتنمي���ة امل���وارد الب�رشي���ة، وبرامج فني���ة متخ�س�سة متعلق���ة ب�سناعة 
الغ���از امل�س���ال ، وبرام���ج خا�سة مبج���االت ال�سالم���ة وال�سح���ة املهنية ، 
وتلتق���ط احلدي���ث من�سقة التدريب بال�رشكة اأ�سم���اء العجريى فتقول اأن 
مركز التدريب جمهز باأح���دث االأجهزة والتكنولوجيا املتطورة، ويوجد به 
عدة قاعات تدريب خمتلفة جمه���زة وفقاً لنوعية برامج التدريب، وهناك 
برام���ج خا�سة للعامل���ني ، باالإ�سافة اإلى دورات تدريب���ة لطالب اجلامعات 
مبحافظة دمياط  �سواء اأثناء فرتة درا�ستهم اأو بعد التخرج وذلك كمنحة 
م���ن ال�رشكة فى اإط���ار م�سئوليتها االجتماعية الأبن���اء حمافظة دمياط ، 

واأ�س���ارت اإل���ى اأنه مت عمل 11 دورة تدريبية من���ذ بداية عمل ال�رشكة ل� 220 
متدرب وباإجمالى ع���دد �ساعات 400 األف �ساعة مق�سمة ما بني �ساعات 
نظ���رى وعملى داخ���ل وحدات اإنتاج م�سنع االإ�سال���ة ، وفى نهاية الرامج 
يت���م تعي���ني العنا����رش املتميزة وفق���اً الحتياج���ات ال�رشكة م���ن املجاالت 
املختلف���ة ، واإعداد باقى املتدربني لالنطالق فى �سوق العمل داخل وخارج 

م�رش بعد تاأهيلهم وثقل مهاراتهم .  

رعاية صحية متكاملة للعاملين
الدكتور زكريا اإبراهيم طبيب ب�رشى باملركز الطبى مبجمع االإ�سالة واأحد 
اأبناء املحافظة يقول اأن الهدف من املركز الطبى هو تقدمي رعاية �سحية 
متكامل���ة للعاملني والتعامل ب�رشعة مع حاالت الطوارئ التى قد حتدث 
اأثن���اء ف���رتات العمل على مدار ال� 24 �ساعة ، م�س���رياً اإلى اأن املركز به عدد 
م���ن الغرف املجهزة باأحدث االأجهزة الطبية الالزمة للتعامل الفورى مع 
ح���االت الط���وارئ ، ويوجد باملركز ع���دد من االأطباء فى ع���دة تخ�س�سات 
خمتلف���ة ، وكذلك اأطقم متري�س م���درب على اأعلى م�ستوى للتعامل مع 
مثل هذه احلاالت ، م�سرياً اإلى اأنه يتم اإجراء فح�سى طبى دورى للعاملني 
للتاأك���د م���ن �سالمته���م ، وح���ول ا�ستع���دادات املرك���ز الطب���ى ملواجه���ة 
ومن���ع انت�سار فريو����س كورونا بني العاملني، اأو�سح اأن���ه مت تطبيق وتنفيذ 
بروتوك���ول وزارة ال�سحة وتنفيذ توجيه���ات وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
ف���ى هذا ال�ساأن ، كما اأو�سح اأنه جارى حالياً التن�سيق مع وزارة ال�سحة 

لتوفري اللقاحات  الالزمة للعاملني للوقاية من فريو�س كورونا .

الخطة المستقبلية ... تحدى وطموح 
وف����ى نهاي����ة اجلولة ا�ستوقفتنا الفتة كبرية م����دون عليها »اخلط الثانى« ،  
وب�س����وؤال م. عالء عن هذه الالفت����ة ، يقول اأن م�ساحة االأر�س كما اأو�سحت 
من قبل ت�سمح باإ�سافة خطني اإنتاجيني اإ�سافيني لت�سل الطاقة الكلية 
مل�سن����ع االإ�سال����ة اإل����ى 15 ملي����ون طن �سنوي����اً، م�سرياً 
اإلى اأن����ه من املخطط كمرحلة اأول����ى البدء فى اإن�ساء 
اخل����ط الثانى الإنتاج 6ر7 مليار مرت مكعب �سنوياً )5ر5 
مليون طن �سنوي����اً ( لي�ساعف القدرة احلالية مل�سنع 
االإ�سال����ة، مم����ا ي�ساه����م ف����ى تعزي����ز دور م�����رش القومى 
كمرك����ز اإقليم����ى لتجارة وت����داول البرتول 

والغاز الطبيعى فى املنطقة .
  

 
دكت�ر زكريا اإبراهيماأ�ضماء العجريىمهند�س نا�رص �ضفا مهند�س مظهر حم�دة
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جنح���ت �رشك���ة برتوج���ت ف���ى حتقي���ق اإجن���ازاً جدي���داً متث���ل ف���ى ح�صوله���ا عل���ى اعتم���اد 
موؤ�ص�ص���ة الطاقة الذري���ة الرو�ص���ية ف���ى جم���ال الأعم���ال الإن�ص���ائية وت�ص���نيع املع���دات 

املتخ�ص�صة واخلا�صة باحلزم الكربى مل�رشوع حمطة ال�صبعة النووية.
واأو�ص���ح املهند����س ولي���د لطف���ى رئي����س �رشك���ة برتوجت اأن ه���ذا العتم���اد ج���اء بعد جناح 
ال�رشك���ة فى التفوق عل���ى معظم ال�رشكات العاملي���ة املماثلة وذلك ف���ى نتائج املراجعات 
اخلا�صة مبوؤ�ص�صة الطاقة الذرية الرو�صية وباإ�رشاف اللجنة امل�صرتكة لتوطني التكنولوجيا 
النووي���ة مب�رش، وذلك بعد مراجعة مكثفة لكافة النظم الإداري���ة والفنية لل�رشكة واإجراء 
زي���ارة ميدانية لأح���د امل�رشوعات الكربى التى يتول���ى القطاع تنفيذها حالي���اً وهو م�رشوع 
»جمم���ع الأ�صم���دة الأزوتي���ة بالع���ني ال�صخنة« ، حيث جنح���ت ال�رشكة ف���ى احل�صول على 
ن�صب���ة 100 % فى جم���ال الأعمال الإن�صائية التى تقع �صمن نطاق عمل ال�رشكة بالإ�صافة 
اإلى ح�صولها على ن�صبة 97 % فى جمال ت�صنيع املعدات املتخ�ص�صة – وهو اأعلى تقييم 
ل�رشكات الت�صنيع املتخ�ص�صة فى ال�رشق الأو�صط– بالإ�صافة اإلى ح�صولها على تو�صيه 
�رشك���ة ASE – املق���اول العام الرو�ص���ى – باإمكانية م�صاركة ال�رشكة ف���ى ت�صنيع املعدات 
املتخ�ص�ص���ة بالطاقة النووي���ة طبقاً واملوا�صفات الرو�صية والت���ى ت�صمل اأوعية ال�صغط 

واملبادلت احلرارية وم�صتودعات التخزين داخل نطاق الأمان النووى.
وجدي���ر بالذك���ر اأن �رشكة برتوجت ه���ى اأول �رشكة م�رشية متخ�ص�ص���ة تنجح خالل الفرتة 

املا�صية فى امل�صاركة بتنفيذ اأعمال مبوقع م�رشوع حمطة ال�صبعة النووية.

ا�صتم���راراً لتنفي���ذ �صيا�صات التح���ول الرقمى ب���داأت وزارة الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة فى تفعيل تطبيقها الإلكرتونى Mop stations  للتعريف مبواقع 
واماكن حمطات متوين ال�صيارات مبختلف اأنواع الوقود على جميع اأجهزة 

الهواتف الذكية لي�صمل اأجهزة الآيفون من خالل حتميله على الرابط :
حي���ث   https://apps.apple.com/eg/app/mop-stations/id1554626236  
�صب���ق للوزارة تفعيل ه���ذا التطبيق لأجه���زة الأندرويد من���ذ فرباير املا�صى 

https://play.google.com/store/apps/details?id=info : على الرابط
 . egyptgas mop

يُ�ص���ار اإل���ى اأن التطبي���ق يتيح مل�صتخدمي���ه حتديد مواقع اأق���رب املحطات 
الت���ى تق���دم اخلدم���ة الت���ى يحتاجها وذل���ك من خ���الل اختيار ن���وع الوقود 
ال���ذى يرغب قائد املركبة فى ا�صتخدامه �صواء الغ���از الطبيعى اأو البنزين 
باأنواعه الثالثة » 80، 92، 95 « وال�صولر وال�صحن الكهربائى ومن ثم يقوم 
التطبي���ق بتحديد مواقع اأق���رب املحطات من مكان امل�صتخدم، وياأتى ذلك 
بع���د اأن مت تطوي���ر التطبي���ق خالل الف���رتة الأخرية لي�صم���ل كافة املحطات 

أماكن محطات الغاز والوقود أون الين

التى تقدم جميع اأنواع الوقود املطروحة لقائدى املركبات بال�صوق املحلى 
وخدم���ات ال�صيارات م���ن �صيانة وزيوت وغريه���ا. ويتميز التطبي���ق باإدخال 
حتديث���ات م�صتم���رة مبواقع املحط���ات اجلديدة والتى دخل���ت اخلدمة حديثاً 
ملواكب���ة التط���ور والتنامى امل�صتمر ف���ى اأعداد املحط���ات خا�صة حمطات 
التموي���ن بالغ���از الطبيع���ى التى تعمل ال���وزارة على تنفي���ذ خطة عاجلة 
لن�رشه���ا بالعديد من املواق���ع على م�صتوى اجلمهورية حتى و�صلت اإلى ما 

يقرب من 400 حمطة حالياً تلبية للطلب على تلك اخلدمة .

تنجح فى الحصول على اعتماد مؤسسة الطاقة 
الذرية الروسية فى مجال األعمال اإلنشائية

بتروجت ...

Mop stations
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فى اإطار ا�صرتاتيجية وزارة البرتول لتحقيق التكامل بني ال�رشكات لتعظيم 
ا�صتغالل الإمكانات وفتح اأ�صواق وجمالت عمل جديدة لل�رشكات البرتولية، 
وقع���ت �رشكت���ا برتوجت وثروة بري���دا برتوليم �صريفي�س مذك���رة تفاهم تهدف 
للتع���اون ب���ني اجلانب���ني ف���ى امل�رشوع���ات البرتولي���ة داخ���ل م����رش وخارجه���ا 
وال�صتفادة من اخلربات املتخ�ص�صة فى جمال تقدمي اخلدمات الفنية لروؤو�س 
اآب���ار الب���رتول والغاز وال�صمام���ات البرتولية  ، حيث تق�ص���ى املذكرة بالتعاون 
ف���ى توريد و �صيانة واإ�صالح والتفتي�س الهند�ص���ى لروؤو�س الآبار وال�صمامات 

البرتولية بامل�رشوعات داخل وخارج م�رش .
وتاأت���ى املذكرة تنفيذاً لتوجيهات وزير البرتول والرثوة املعدنية  ب�رشعة توقيع 
اتفاقي���ات تع���اون تدع���م  خطط �رشك���ة ث���روة بري���دا بالتو�صع ف���ى الأ�صواق 
اخلارجي���ة من خالل التعاون والتكامل م���ع �رشكات امل�رشوعات البرتولية وفى 
مقدمتها برتوجت واإنبى واللتني تعمالن فى العديد من امل�رشوعات اخلارجية 

مبنطقة اخلليج العربى و�صمال اأفريقيا .

مذكـرة تفاهم للتكامــل فى املشروعـــات خـــارج مصــر ثـروة بريـدا …

وت���ربز اأهمية املذك���رة اجلديدة مع برتوجت فى دعم خطة ث���روة بريدا للتو�صع 
فى الأ�صواق اخلارجية وفتح جمالت عمل جديدة وعقد �رشاكة مع ال�رشكات 
العامل���ة فى منطق���ة ال�رشق الأو�صط خا�ص���ة باجلزائ���ر وال�صعودية والعراق 
م���ن خالل تكام���ل الق���درات واخلربات ب���ني ال�رشكتني حي���ث يت���م ال�صتفادة 
م���ن اإمكاني���ات �رشك���ة برتوج���ت ال�صخمة ف���ى الأ�ص���واق اخلارجي���ة وحجم 
امل�رشوع���ات الت���ى تنفذه���ا فى تق���دمي اخلدم���ات اللوج�صتية ودع���م اأن�صطة 

التوريد واخلدمات الفنية من خالل �رشكة ثروة بريدا.
و�صتق���وم �رشكة برتوجت م���ن خالل تواجدها القوى فى ال���دول العربية  بتقدمي 
كاف���ة الإمكانيات اللوج�صتية الت���ى متكن �رشكة ثروة بريدا م���ن دخول اأ�صواق 
ه���ذه ال���دول للعم���ل به���ا باعتباره���ا ه���ى �رشكة م���ن ����رشكات قط���اع البرتول 
ومتخ�ص�ص���ة فى جمال ت�صني���ع و توريد و تقدمي اخلدمات الفني���ة لروؤو�س الآبار 
وال�صمام���ات البرتولي���ة ، خا�ص���ة اأن هذه النوعي���ة من اخلدم���ات املتخ�ص�صة 

يتزايد عليها الطلب فى دول اخلليج العربى .

السهام البترولية ...

فتح آفاق جديدة للنقل خارج مصر

ح�صلت �رشكة ال�صه���ام البرتولية على اأمر اإ�صناد لنقل مادة الألكيل 
 ALLIED بنزي���ن اخلط���ى من �رشك���ة اإي���الب بالأ�صكندرية اإلى �رشك���ة
INDUSTRIES CO LTD اإح���دى ال����رشكات ال�صناعي���ة الك���ربى فى 

منطق���ة اجليلى ال�صناعي���ة فى مدينة اخلرطوم بال�ص���ودان وكذا اإحدى 
�رشكات موؤ�ص�صة JMD الإماراتية .

واأ�صار املحا�صب اأحمد عب���د املطلب رئي�س �رشكة ال�صهام البرتولية اأن 
ه���ذه اخلطوة تاأتى فى اإطار خطة ال�رشكة الطموحة للتو�صع فى نطاق 
النق���ل خارج م�رش وتنويع املنتج���ات املنقولة ، والدخول بقوة فى جمال 
نق���ل البرتوكيماويات ، مو�صحاً اأن ال�رشكة متتلك اأ�صطولً من الناقالت 
احلديث���ة املوؤهلة لنقل مادة الألكيل بنزي���ن اخلطى وغريها من املنتجات 

 .Edr cod و Asmf cod البرتوكيماوية طبقاً لالأكواد العاملية
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ال ش��ك أن املياه من أهم م��واد إطفاء الحري��ق لتأثرياتها اإليجابية 

املختلف��ة والفعال��ة ف��ى إطفاء أن��واع عدة م��ن الحرائ��ق ، إضافة 

إىل ذل��ك فه��ى تتميزع��ن غريها م��ن م��واد اإلطفاء برخ��ص ثمنها 

وس��هولة نقلها إىل أماكن الحريق كما أنها مكون أساس��ى ملادة 

إطفاء أخرى مثل )الفوم( بمختلف أنواعه.

ولك��ن كما أن للمياه فوائد متعددة فى إطف��اء الحرائق والوقاية 

منها فأن لها أضرار فى بعض األحيان تفوق أضرار الحريق نفسه 

وتمثل تهديدًا مباشرًا لالرواح واملمتلكات.

وم��ن هذه املخاطر التى تس��تدعى االنتباه وتحت��اج إىل وقفة قبل 

استخدام املياه فى عمليات اإلطفاء.

التوصيلية العالية للكهرباء
حتدث احلرائق الكهربائية ب�شبب الأحمال الزائدة اأو الو�شالت املك�شوفة 
واأدوات القطع الغري منا�ش���بة واأ�ش���باب اأخرى متعددة وفى املنازل يحدث 
احلريق الكهربائى عن طريق امل�ش���باح الكهربائى اأو الأجهزة الكهربائية 
اأو الأحم���ال الزائ���دة عل���ى ماآخ���ذ ومفاتيح الكهرب���اء اأو الو�ش���الت الغري 

حمكمة الربط اأو العزل البالى اأو التالم�س .
وفى هذا ال�شاأن تقدر اجلمعية الوطنية للحريق باأمريكا NFPA اأن جميع 
حرائ���ق املنازل تنطوى على �ش���بب كهربائى تقتل اأكرث من 400 �ش���خ�س 
�ش���نوياً ، مع اأكرث من 1200 اإ�ش���ابة وخ�ش���ارة مبا�رشة فى املمتلكات تزيد 
عل���ى مليار دولر ، ووفقاً لتقرير اإدارة احلرائق الأمريكية USFA فاإن احلرائق 

الكهربائية متثل 80% من احلرائق ال�ش���كنية وتعترب الأ�ش���الك هى اأ�شا�س 
معظم احلرائق الكهربائية فى املنازل باأكرث من 50% من هذه احلرائق. 

ومم���ا زاد من اخلط���ورة ، اأن هذه احلرائق تنت�رش حتت الأفر�شة الأر�شية اأو فى 
موا�شري الأ�شالك وتركيبات الإ�شاءة املعلقة ، حيث يتم اإخفاء الأ�شالك. 
وهنا غالباً تكون النتيجة انت�شاراً وا�شعاً للحريق قبل اأى اأدلة ملمو�شة 

على وجود حريق.

وهن���ا ياأتى الدور على كيفي���ة مكافحة احلريق لنق���اذ الأرواح وللحد من 
انت�ش���ار النار واإيق���اف ن�شاطها .. واحياناً مع �ش���دة املوقف و�رشعة الأداء 
لإنق���اذ ما ميك���ن اإنقاذه .. ي�ش���ارع مكافح���ى احلريق من اأ�شح���اب املنزل 
اأو القادم���ون للم�شاع���دة م���ن غ���ري املتخ�ش�ش���ن با�شتخ���دام املياه دون 
النتب���اه ل����رشورة ف�ش���ل التيار الكهربائ���ى قبل املكافح���ة .. وهنا حتدث 
الكارث���ة ويظهر اجلانب ال�شلبى للمياه لأن���ه فى اأعمال املكافحة يكون 
جل���د ال�شخ����س املكاف���ح اأكرث بل���اًل وهذا يعنى اأن���ه اأقل مقاوم���ة للتيار 
الكهربائ���ى مقارن���ة باجلل���د اجلاف الذى يفوق���ه ) 3000 م���رة ( تقريباً فى 
مقاوم���ة التيار الكهربائى ومع قلة مقاومة اجلل���د للتيار لرطوبته يفقد 
الإن�ش���ان القدرة عل���ى التحكم بع�شالته التى تتجم���د )ت�شنج( ويفقد 
الق���درة عل���ى التحرر م���ن التيار لي�ش���ل به احلال اإل���ى الوف���اة اأو الإ�شابة 

البالغة على اأف�شل التقديرات .

اأن كل م���ا ف���ى املن���زل املح���رق ل ي�ش���اوى حي���اة اإن�ش���ان دفعت���ه حميته 
وحما�شه لإزالة �رشر حمتمل ميكن ال�شيطرة عليه فوقع فى �رشر حمقق 
قد ي�شتحي���ل ال�شيطرة عليه .. لذلك يجب الوقوف قليالً للتفكري قبل 

ا�شتخدام مادة اإطفاء خطرة مثل املياه.

عمر عبد املح�سن
�رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول
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فى اإطار توجيهات املهند�س طارق املال وزير البرتول  والرثوة املعدنية ب�رضوة 
التكامل بني �رضكات القطاع و�س���خ ا�ستثمارات فى امل�رضوعات اجلديدة 
وف���ى ظل متابعة م�س���تمرة من الكيميائى �س���عد ه���الل رئي�س ال�رضكة 
امل�رضي���ة القاب�سة للبرتوكيماويات »اإيكم» مت توقيع عقد م�رضوع حتويل 
منت���ج )اله���اب( اإلى منت���ج )الب( بني ال�رضك���ة امل�رضية الإنت���اج االلكيل 
بنزين ) اإيالب ( و�رضكة  برتومنت بقيمة 6ر2 مليون دوالر من خالل اجلهود 
املبذول���ة بني ال�رضكت���ني الأ�سهر ع���دة مت خاللها عمل الدرا�س���ات الفنية 

واالقت�سادية للم�رضوع .
مثل �رضكة اإيالب فى توقيع العقد املهند�س اإبراهيم مكى رئي�س جمل�س 

االإدارة و الع�سو املنتدب. 

اإن ما يتم اإجنازه االن من م�رضوعات جديدة ب�رضكة اإيالب وفى ظل الظروف العاملية من جائحة كورونا و التى اأطلت على العامل اأجمع بتداعيات اإقت�سادية اأدت 
اإلى حدوث انكما�س فى النمو االإقت�سادى العاملى فى الوقت ذاته تقوم �رضكة اإيالب باإ�سافة جديدة والعمل باأق�سى طاقة ممكنة لرفع اإنتاجية ال�رضكة وزيادة 

املبيعات املحلية و العاملية مما يوؤدى لزيادة الدخل من العمالت االجنبية وفتح اأ�سواق جديدة للت�سدير ... حفظ الله م�رض و �سعبها  .

www.Elab-eg.com
الق�اه��رة  : 1اأ عمارات النور - طريق الن�رض - مدينة ن�رض 

تليفون :024144949
فاك�س : 24158141

ومثل �س�ركة برتومنت املهند�س اأحمد ف�وؤاد رئ�ي�س جمل�س االإدارة والع�سو 
املنتدب.

و يع���د هذا امل�رضوع اإ�سافة جدي���دة و ثمرة للتعاون بني ال�رضكتني ومنوذج 
ث���رى يحتذى ب���ه للعم���ل امل�سرتك ب���ني ال����رضكات امل�رضي���ة العاملة فى 

القطاع .
وجدي���ر بالذك���ر اأن م�رضوع حتوي���ل منتج الهاب اإلى منت���ج الب عن طريق 
Detal-Plus Process ياأت���ى فى اإطار �سيا�س���ة ايالب لتعظيم اقت�ساديات 

اإنتاج املنتج الرئي�سى الالب بدال من املنتج الثانوى الهاب وذلك بتحويل 
70% من املنتج الثانوى الهاب اإلى منتج الب مبا يعادل 5600 طن �سنوياً.

وقد اأعرب املهند����س اإبراهيم مكى رئي�س �رضكة اإيالب عن خال�س �سكره 
وتقدي���ره للجه���ود املبذولة م���ن فريق عمل �رضكة برتومن���ت داخل �رضكة 
اإي���الب �سواء فيما يخ�س اأعمال ال�سيانة اأو تنفيذ امل�رضوعات املختلفة، 
كم���ا اأك���د �سيادته على عمق العالق���ات وا�ستمرار التع���اون امل�سرتك بني 

ال�رضكتني ال�سقيقني خالل الفرتة املقبلة. 

ندرك تحدياتنا ومستمرون فى البناء والتقدم

االإ�سكن�درية : ط�ريق البت�رول - وادى الق�مر - مرغ����م
تليفون : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 

فاك�س : 033426011 - 033426012



م��ن أنظمة تخفيف الضغ��ط اآلمنة فى مصافى البت��رول والغاز وكذلك 

المجمع��ات البتروكيماوي��ة ، ه��ى الش��علة حي��ث يتم تجمي��ع الغازات 

الزائ��دة وإرس��الها إل��ى خ��ط الش��علة ليت��م حرقه��ا ، ه��ذه الكميات من 

غ��ازات الش��علة له��ا قيمة حراري��ة عالي��ة ، وفى بعض الح��االت يمكن 

اس��تخدامها كم��واد خام لوح��دات أخرى ، وهن��اك الكثير م��ن الجهود 

تبذل لتقليل اس��تخدام الش��علة وليس فق��ط لتقليل إنبعاث��ات ملوثات 

اله��واء والضوض��اء والض��وء الص��ادرة من الش��علة ، ولكن أيض��ًا لتوفير 

الطاقة والمواد الخام . 

وف���ى ه���ذا البحث ت���م ت�ش���ميم وحدة ا�ش���ترجاع غ���ازات ال�ش���علة لتقليل 
وانخفا����ض   ، ال�شعل���ة  قم���ة  عم���ر  وزي���ادة   ، والبخ���ار  الوق���ود  ا�شته���اك 
انبعاث���ات الم�شن���ع. وتم ا�شتخدام �شرك���ة الأ�شكندري���ة الوطنية للتكرير 
والبتروكيماوي���ات كحال���ة درا�ش���ة ، كم���ا ت���م عمل درا�ش���ة لإظه���ار اأف�شل 
ت�شمي���م لوح���دة ا�شترج���اع غ���ازات ال�شعل���ة م���ع تطبي���ق اأف�ش���ل تقني���ة 
لا�شتف���ادة م���ن غ���ازات ال�شعلة وتو�شي���ح الج���دوى القت�شادي���ة والبيئية 
للوحدة. وتم���ت درا�شة التغير فى كمية غازات ال�شعلة والتغير فى الحرارة 
وال�شغ���ط وتاأثيره���ا عل���ى كمي���ة الكهرب���اء الم�شتهلك���ة ف���ى ال�شواغط 
وتاأثيرها على كمية المياه الازمة للتبريد فى مبردات المياه لتحديد اأف�شل 
ت�شميم للمعدات فى وحدة ا�شترجاع غازات ال�شعلة ، وتم توليد الكهرباء 
با�شتخ���دام توربينة غازي���ة وهى من اأف�شل التقني���ات القابلة للتطبيق فى 
حال���ة �شركة اأنرب���ك. وتم رفع كف���اءة التوربينة الغازية اإل���ى 50 % عن طريق 
ا�شتخ���دام غ���ازات ع���ادم التوربينة الغازية ف���ى توليد بخ���ار بوا�شطة مبادل 
ح���رارى وا�شتخ���دام البخار المنت���ج فى تولي���د الكهرباء بوا�شط���ة توربينة 

بخارية .
ت���م تطبيق اأنظمة التحكم والحماية على وحدة ا�شترجاع غازات ال�شعلة 
ل�شمان تطفئة الوحدة فى حال���ة الطوارئ فى ت�شغيل الوحدات الإنتاجية 
اأو توقف الوحدات الإنتاجية و�شمان عدم تاأثير وحدة ا�شترجاع الغازات على 
عم���ل وح���دة ال�شعلة فى حالة اأى ط���وارئ بالوحدات الإنتاجي���ة اأو فى حالة 

ارتفاع كميات غازات ال�شعلة ب�شورة كبيرة.
تم ح�ش���اب كمية الطاقة الموج���ودة بغازات ال�شعل���ة والمحتوى الحرارى 
له���ا واأظه���رت النتائ���ج اأن غازات ال�شعلة ق���ادرة على اإنت���اج كهرباء بمعدل  
24 ميج���اوات. وتم عمل درا�شة ج���دوى ب�شيطة على وحدة ا�شترجاع غازات 

ال�شعل����ة لتحدي����د التكلف����ة الكلية للم�ش����روع وتكلفة عملي����ة الإنتاج 
ال�شنوي����ة وكانت نتيجة درا�ش����ة الجدوى هو عائد ربح �شنوى وفترة �شداد 

3 �شنوات وخم�ض �شهور.
وبالتال���ى ت�شب���ح وح���دة ا�شترجاع غ���ازات ال�شعلة م���ن الخي���ارات القابلة 
تطبيقها من الناحي���ة البيئية حيث اأنها �شتقلل النبعاثات البيئية والتى 

توؤثر على �شحة الإن�شان.
وتوج���د ا�شتخدام���ات اأخرى لوح���دة ا�شترجاع غ���ازات ال�شعل���ة حيث اأنها 
تقلل ال�شيانة المطلوبة لقمة ال�شعلة وتقلل ا�شتهاك البخار المطلوب 
لخف����ض الدخ���ان الناتج م���ن الحت���راق ويكون له���ذه ال�شتخدام���ات مردود 
اقت�ش���ادى ، واأي�ش���ا من �شم���ن فوائد وح���دة ا�شترجاع غ���ازات ال�شعلة هى 
الناحي���ة الجتماعي���ة من خ���ال حماية البيئ���ة المحيطة وتقلي���ل التاأثير 
عل���ى حياة الأفراد . كما اأن الم�شروع �شيوفر فر�ض عمل ل�شركات الهند�شة 

والإن�شاء التى �شوف تتعاقد لت�شميم الم�شروع.
وت���م عر����ض ه���ذا المو�ش���وع من خ���ال ر�شال���ة ماج�شتي���ر مقدمة اإل���ى ق�شم  
الدرا�شات البيئية - معهد الدرا�شات العليا والبحوث – جامعة الأ�شكندرية . 

ك. خالد ال�سعيد حجر 
 مدير اإدارة اأزمرة النافتا - �رشكةاأنربك
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- تواكب شركة                                     تكنولوجيا إختبار العدادات مسبوقة الدفع 
التى تعمل بنظام )الكارت الممغنط( .

- وذل��ك م��ن خالل تركيب نظ��ام إختبار للع��دادات المنزلية مس��بوقة الدفع 
بمعمل العدادات باإلدارة العامة للمعامل والمعايرة بمقر الشركة الرئيسى .

- وتأت��ى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الس��يد المهندس/طارق المال وزير 
البترول والثروة المعدنية للتوس��ع بإس��تخدام هذه العدادات فى مجال الغاز 
الطبيعى تنفيذًا لخطة الدولة وإستهدافًا الستراتيجية قطاع البترول لتحقيق 

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .  

تنشىء أول معمل بقطاع البترول إلختبار عدادات الغاز مسبوقة الدفع للغاز الطبيعى



عاجلت الر�س���الة م�سكلة تعيني وتر�س���يم احلدود، واملجاالت البحرية، وال �سيما 
املناطق االقت�سادية اخلال�سة للدول ذات ال�سواحل املتقابلة واملتجاورة ب�رشقى 
البح���ر املتو�سط، كما �سلط���ت ال�سوء على اتفاقيات تر�سي���م احلدود البحرية 
ب���ني دول االإقلي���م، واملنازع���ات التى اأثاره���ا حتديد واإن�س���اء املناط���ق االقت�سادية 
اخلال�سة به���ذه البلدان، و�سبل ت�سويتها، وفقا التفاقي���ة االأمم املتحدة للبحار، 
كم���ا تناولت الر�سالة امل���وارد االقت�سادية باملناط���ق االقت�سادية اخلال�سة لدول 
�رشق���ى البح���ر املتو�س���ط، باالإ�ساف���ة اإل���ى االآث���ار االقت�سادي���ة واجليو�سيا�سية 
والبيئي���ة م���ع بح���ث م�س���كالت ه���ذه املناط���ق، وا�ست����رشاف م�ستقبله���ا م���ن 
الناحي���ة االقت�سادي���ة، واجليو�سيا�سي���ة، واالأمني���ة، ور�سد عنا�رش ت���وازن القوى 
اال�سرتاتيجي���ة ب���ني دول االإقلي���م، وكانت احلدود املكانية ه���ى 9 دول ت�سم ليبيا 
وم����رش واإ�رشائي���ل وفل�سطني ولبن���ان و�سوريا وتركيا واليون���ان وقرب�ص فى الفرتة 

الزمنية 1995 – 2020 .
ا�ستعر����ص الباح���ث اأ�سب���اب اختيار املو�س���وع واملنهجي���ة العلمي���ة للر�سالة 
واأ�سالي���ب وتقنيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة والتى يجدر االإ�سارة لها وهى 
درا�سة جلنة امل�سايد باالحتاد االأوروبى عام 2009 ودرا�سة جلامعة تكريت للتقنية 
فى 2011 ودرا�سة املعهد االأ�سبانى للدرا�سات اال�سرتاتيجية 2019 وتهدف هذه 

الر�سالة اإلى حتقيق:
• ال�سع���ى نحو حتديد االأ�س����ص القانونية واجلغرافية الت���ى ميكن اللجوء اإليها 

الإن�ساء وحتديد املناطق االقت�سادية اخلال�سة ب�رشقى البحر املتو�سط. 
• تقييم موارد املنطقة االقت�سادية اخلال�سة مل�رش، ومدى تاأثريها فى قدرة م�رش 

االقت�سادية.
• حتدي���د امل�سكالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والبيئية التى تواجه دول االإقليم، 

ودار�سة �سبل حلها.
• حماولة ا�ست�سفاف وا�ست�رشاف م�ستقبل االإقليم، من حيث املنازعات واأوجه 

التعاون بني دوله وامل�ساهمة فى ر�سم ت�سوراتها امل�ستقبلية.
وانطالق���اً م���ن امل�سكل���ة البحثي���ة ومنهجها، ق�سم���ت الدرا�سة اإل���ى خم�سة 

ف�سول، على النحو التالى:
الف�ص��ل الأول بعن����وان: »املناط������ق اجلغرافي���ة البح��رية لدول �رشق���ى البح���ر 
املتو�س���ط )مناط���ق الوالية البحري���ة(«، و الف�صل الثان��ى: »اتفاقيات تر�سي��م 
احل�����دود البحري�����ة ب��رشق���ى البح���ر املتو�س���ط« ، و الف�صل الثال��ث: »موارد 

خالد عبد املنعم
�رشكة برتول بالعيم

املناط���ق االقت�سادية اخلال�سة ب�رشقى البح���ر املتو�سط«، و الف�صل الرابع من 
الدرا�صة: »العوامل اجلغرافية املوؤثرة على موارد املناطق االقت�سادية اخلال�سة 
ب�رشق���ى البح���ر املتو�س���ط«، و الف�ص��ل اخلام�س بعن��وان: »م�س���كالت املوارد 
االقت�سادي���ة ب�رشقى البح���ر املتو�س���ط وم�ستقبلها« . وقد وظ���ف الباحث فى 
درا�سته تقنية نظم املعلومات اجلغرافية، واال�ست�سعار عن بعد فى التحليالت 
اجلغرافي���ة، ور�س���م اخلرائ���ط املو�سوعي���ة، وتوقي���ع اإحداثياته���ا، باالإ�سافة اإلى 
االأ�س���كال البياني���ة م���ن خ���الل ا�ستخ���دام الربام���ج احلا�سوبية، مث���ل: برنامج 

ArcGIS وبرنامج Plotosloop وبرنامج Adobe Illustrator وبرنامج AutoCAD

أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة
• اتفاقي���ة االأمم املتحدة لقانون البح���ار التى اأقرتها اجلمعية العامة للمنظمة 
الدولي���ة فى عام 1982م، واملكونة من )320 مادة( و)9 مالحق(، وتخت�ص برت�سيم 
احل���دود البحرية بني ال���دول ال�ساحلية، هى الد�ستور الدول���ى للف�ساء البحرى، 
وق���د وقع���ت عليه���ا 157 دول���ة، ودخل���ت حي���ز التنفي���ذ ف���ى 16 نوفم���رب 1994، 

و�سدقت عليها اأغلب دول �رشقى البحر املتو�سط.
• هن���اك اأربع و�سائل لتعيني احلدود البحرية بني الدول ال�ساحلية، اإما باالتفاق، 
اأو ب�سكل منفرد دون خمالفة للقانون الدولى للبحار، اأو بقرار فوقى من جمل�ص 
االأم���ن، اأو ع���ن طري���ق التحكي���م الدولى، وتع���د االتفاقي���ات الثنائي���ة واملتعددة 
لتعي���ني احلدود بني ال���دول، هى الو�سيلة املثلى التى تف�س���ل بني �سيادات الدول 

املتجاورة، ومن ثم حتديد احلقوق واالخت�سا�سات االقت�سادية.
• جاءت االتفاقي���ة امل�رشية/القرب�سية وامل�رشية/ اليونانية فى �ساأن حدود 
املنطق���ة االقت�سادي���ة اخلال�س���ة، م�ستن���دة ب�س���كل كامل عل���ى ن�سو�ص 
واأح���كام اتفاقية االأمم املتحدة للبحار 1982، والت���ى وقعت و�سدقت عليها 
الدول الث���الث، واعتربتها مبثاب���ة املرجعية الفنية والقانوني���ة التفاقيتهما 

امل�سرتكة.

وكان م��ن اأه��م تو�صي��ات الر�صال��ة ���رورة قيام ال��دول الت��ى مل توقع، 
بالتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة الأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار، واإي��داع نقاط 
اأ�سا�سه��ا ل��دى الأم��ن العام ل���أمم املتح��دة، حتى تب��دى اأى م��ن الدول 

املقابلة اأو املجاورة اعرتا�سها اأو موافقتها عليها.

برتول  بشركة  الجغرافية  املعلومات  ونظم  املساحة  إدارة  مدير   - املنعم  عبد  خالد  الباحث  حصل 
املنصورة  جامعة   - اآلداب  كلية  الجغرافيا-  قسم  من  اآلداب  فى  الدكتوراة  رسالة  على  بالعيم 
بعنوان: املناطق االقتصادية الخالصة بشرقى البحر املتوسط »دراسة جغرافية« باستخدام نظم 
الدين  جمال  محمد  وفيق  أ.د  من  املشكلة  العلمية  اللجنة  من  إجازتها  بعد   ، الجغرافية  املعلومات 
الجغرافيا  أستاذ  بسيونى  منري  وأ.د  حلوان  جامعة  اآلداب  كلية   - االقتصادية  الجغرافيا  أستاذ 
االقتصادية - كلية اآلداب  جامعة املنصورة ولجنة املناقشة والحكم املشكلة من أ.د هدى محمد 
املنصـورة  جـامـعة  اآلداب   كلية  الجغرافيـا  قسـم  ورئيس  البشـرية  الجـغرافـيا  أستاذ  حسانني 
وأ.د إيهاب لطفى الربنس أستاذ الجغرافيا االقتصادية املساعد - كلية اآلداب - جامعة بورسعيد .
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ميــــدور تنجـــح فـى تأهيــل  
كافـــة وحداتهــا اإلنتاجيــــة  

 منتجـات ميـــــدور تواكــــب 
 أعلــى المواصفـــات القياســـية العالميـــة  

ميــــدور تنجــــز ٧٣ ٪ مـن أعمـــال  
مشـروع التوسـعات لزيـادة الطـاقة اإلنتاجيــة  



  اإعـداد : عمرو عز الدين

 خ���ال �لرب���ع �لثانى م���ن �لعام وبعد ق���ر�ر�ت �أوب���ك بل�ص فى �أبري���ل بتقلي�ص 
تخفي�س���ات �لإنتاج ��ستناد�ً �إلى �لتعافى �لن�سبى فى �لطلب ، بد�أت �أ�سعار 
خ���ام برنت تتجه نحو �ل�٧٠ دولر�ً متاأثرة مبوجة �لتفاوؤل �ل�سائدة بعد �لإعان 
ع���ن ق���ر�ر�ت ل�س���تئناف �لأن�س���طة �لقت�س���ادية باأوروب���ا و�أمري���كا وتخفيف 
�لإغاق تدريجياً. ولول تفاقم �جلائحة فى�لهند ثالث �أكرب م�س���تهلك عاملى 
للب���رول لتخ���ذت �لأ�س���عار طريق���اً �رسيعاً لل�س���عود حيث ت�س���ببت �أحد�ث 
�لهن���د ف���ى عرقلة تق���دم �لأ�س���عار �إلى حد ما ،ف���ى وقت �س���ادت فيه بو�عث 
�لتفاوؤل ب�ساأن م�ستقبل �لطلب حيث �أن تقارير �أوبك ووكالة �لطاقة �لدولية 
�أجمعت على حدوث تعاف فى �لطلب على �لبرول خال �لعام �حلالى وقدرت 
�أوب���ك حجم �لزيادة بنحو ٦ مايني برمي���ل يومياً. ومع بد�ية �لثلث �لأخري من 
�س���هر مايو ك�رست �لأ�سعار حاجز ٧٠ دولر�ً ولكنها �رسعان ما تر�جعت بقوة 
�إلى ٦٥ دولر�ً ب�س���بب �رتفاع �س���ديد فى �إ�سابات فريو�ص كورونا فى �آ�سيا، ومل 
يك���ن هذ� �لر�جع ب�س���بب �لإ�س���ابات وحدها لكن ب�س���بب ظه���ور �لأمد�د�ت 
�لإير�ني���ة جمددً فى �مل�س���هد بع���د �لإعان عن تقدم كبري فى �ملفاو�س���ات بني 
�إير�ن و�لقوى �لعاملية لرفع �لعقوبات ومن ثم ��ستئناف ت�سدير �خلام �لإير�نى 

حال �لتو�سل لتفاق نهائى. 

مستوى قياسى لألسعار
وم���ع ��س���تمر�ر �لتذب���ذب فى �لأ�س���عار دخل���ت ق���ر�ر�ت �أوبك بل�ص للم�س���هد 
ف���ى �لوقت �ملنا�س���ب فتقرر ف���ى �جتماعها مطل���ع يونيه ��س���تمر�ر �حلفاظ 
عل���ى قر�ره���ا بتقلي�ص �خلف�ص فى �لإنت���اج دون تغيري فى �إ�س���ارة �إلى �أن عودة 
�لإمد�د�ت لطبيعتها تتم ب�س���يناريو حذر ومن�سبط ير�عى تقلبات �جلائحة، 
وم���ن ثم عادت �لأ�س���عار لك�رس حاجز �ل���� ٧٠ دولر�ً مدعوم���ة بتوجهات �أوبك 
بل����ص وتعاف���ى �لطل���ب بالوليات �ملتحدة و�ل�س���ني حتى تخطى �س���عر خام 
برن���ت ٧٦ دولر�ً بع���د منت�س���ف يوني���ه بقلي���ل فى م�س���توى قيا�س���ى يبلغه 
لأول م���رة من���ذ �جلائح���ة ، فكافة �لأمور كانت فى �س���الح ��س���تمر�ر �لرتفاع 
فالأن�س���طة �لقت�س���ادية تعود و�لهن���د بد�أت ت�س���تعيد عافيتها فى �لطلب 

*�مل�سدر : ن�رسة بات ماركت و�ير .

)دولر/للربميل(

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

097ر52

058ر59

351ر62

707ر61

180ر65

383ر71

460ر72

462ر63

419ر54

684ر60

566ر63

625ر62

496ر66

355ر71

601ر71

392ر64

772ر54

855ر60

414ر64

894ر62

314ر66

573ر71

903ر72

818ر64

843ر54

222ر62

626ر65

696ر64

746ر68

042ر73

030ر75

315ر66

يناير

فرباير

مار�س

اأبريل

مايو

يونيو

يوليو

متو�سط

أســعار البتـرول
تـقـــاوم الضغـــــوط

مازال مسلسل تذبذب أسعار البرتول العاملية الذى تعيشه األسواق 

منذ العام املاضى مستمرًا خالل الربع الثالث من العام ٢٠٢١.. فما إن 

تأخذ األس��عار طريق الصعود بفعل العوامل الداعمة لتعافى الطلب 

ال تلب��ث أن تع��ود إىل خس��ائرها م��رة أخ��رى وتنخف��ض س��ريعًا ع��ن 

املستويات املأمولة. وإن كانت املستويات الحالية التى تقل عن ال� ٧٠ 

دوالرًا وتتمحور حول منتصف الستينيات مرضية إىل حد كبري بعد 

التعاف��ى الجزئى الذى تحقق فى الرب��ع الثانى من العام الحاىل والذى 

يعد األهم منذ بداية جائحة كورونا.

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

وقود نافتاالر�سا�س
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير

 فرباير

مار�س

اأبريل

مايو

يونيو

يوليو

متو�سط

800ر599

250ر618

913ر575

400ر497

842ر430

909ر557

455ر633

081ر559

763ر495

738ر561

761ر616

400ر618

013ر644

148ر680

898ر719

532ر619

938ر482

550ر532

065ر553

700ر536

684ر571

250ر615

148ر656

048ر564

763ر454

575ر503

000ر523

888ر523

605ر558

818ر595

261ر609

416ر538

800ر439

700ر489

489ر510

350ر504

697ر536

682ر577

420ر590

305ر521

675ر363

338ر419

946ر428

280ر418

303ر422

830ر446

443ر463

259ر423

900ر313

438ر340

326ر356

080ر352

816ر361

375ر383

386ر392

189ر357

)دولر/طن(

*�مل�سدر : ن�رسة بات ماركت �سكان .

ورح���ات �ل�س���فر تتنامى ، وب���د�أت �لتوقعات ت�س���ري لعودة �لطلب و�لأ�س���عار 
تدريجي���اً مل�س���تويات ما قبل �جلائحة مع قدوم ع���ام ٢٠٢٢ �ل �أنه ما�رسعان �أن 

�نتك�ست هذه �لتوقعات بفعل متغري�ت جديدة .

أزمة أوبك بلس وضغوط المتحور دلتا
�نتكا�س����ة �لتوقعات جاءت نتيجة للخاف �لذى ن�سب د�خل حتالف �أوبك 
بل�����ص خال �ملفاو�س����ات �لت����ى د�رت قبي����ل �جتماعها �لثام����ن ع�رس مطلع 
يولي����و ، فف����ى خ����ال �ملفاو�س����ات كان هن����اك �إجم����اع على زي����ادة �ملعرو�ص 
بنحو 4٠٠ �ألف برميل يومياً على �أ�س����ا�ص �س����هرى بدء�ً من �أغ�سط�ص حتى 
دي�س����مرب ٢٠٢1 لكن مع متديد �تفاق �أوبك بل�ص ل�س����بط م�ستويات �لإنتاج 

من موعده �ل�سابق فى �أبريل ٢٠٢٢ �إلى نهاية �لعام �ملذكور، 
�عر�س����ت �لأمار�ت �لعربية �ملتح����دة ور�أت فى ذلك �إجحافاً 
بحقها حيث �أن م�ستوى �لإنتاج �لذى مت من خاله ح�ساب 
�لتخفي�سات فى �إنتاجها كان متدنياً و�أنها مل تعر�ص فى 
حينها لكن مد �لإتفاق بنف�ص �لأ�س����لوب �لذى �حت�س����بت 
�أكتوب����ر  ف����ى  وكان  �لتخفي�س����ات  ف����رة  �أ�سا�س����ه  عل����ى 
٢٠18ي�����رس مب�س����احلها ، ومن هنا �س����ادت �لبلبلة و�خفقت 
�أوب����ك بل�ص فى �لتو�س����ل لق����ر�ر و�نه����ارت �ملحادث����ات وتاأثر 
�ل�س����وق بهذ� �خلاف و�رتفعت �لأ�س����عار م�سجلة ٧٧ دولر�ً 
للربمي����ل ، ومع ظهور �ل�س����الة �ملتحورة دلت����ا من �لفريو�ص 
بد�أت �ملكا�س����ب �ل�س����ابقة تر�جع حتى ج����اءت �لنفر�جة 
ف����ى بد�ي����ة �لثلث �لأخري م����ن يوليو حيث مت خ����ال �جتماع 
�أوب����ك بل�����ص �لتا�س����ع ع�����رس �لتف����اق عل����ى ح�س�����ص �إنتاج 
جدي����دة �عتبار�ً من مايو بعد �ملو�فق����ة على طلب �لأمار�ت 
بتعديل �س����هر �لأ�س����ا�ص ، لكن قر�ر �أوبك بل�ص �إ�س����افة �إلى 
تعافى �لطلب �لمريك����ى و فى نف�ص �لوقت عودة �إجر�ء�ت 
�لإغ����اق مبناطق عدة من �لعامل ب�س����بب حت����ور�ت �لفريو�ص 
�لتى كانت �س����بباً فى موجة من تذبذب �لأ�س����عار و�س����لت 

20212022

الربع 202020212022
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى

العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

الفرق بني االإنتاج واملطلوب من اأوبك

العر�س العاملى

81ر90

01ر63

17ر5

64ر22

69ر25

٫5ر3

86ر93

15ر96

87ر63

28ر5

01ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

31ر99

75ر66

50ر5

06ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

36ر93

89ر61

18ر5

28ر26

26ر25

02ر1-

34ر92

85ر94

44ر63

28ر5

13ر26

49ر25

64ر0-

22ر94

44ر97

73ر64

32ر5

39ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

88ر98

37ر65

32ر5

20ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

04ر98

60ر65

50ر5

94ر26

غري متاح

غري متاح

غري متاح

84ر98

69ر66

50ر5

65ر26

غري متاح

غري متاح

غري متاح

10ر100

28ر67

50ر5

32ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

25ر100

40ر67

50ر5

34ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

)مليون ب/ى(

                                                                                                                                                                          MEES,13th August, 2021. : مل�سدر� *

�إل����ى �أرتد�دها مل�س����تويات ٦٥ دولر�ً خل����ام برنت مبا يعك�ص �أن �لو�س����ع ما ز�ل 
�س����بابياً و�أن �لأمل فى �رسعة �لتعافى تعر�س����ه عقبات وحتديات تطر�أ من 
�آن لأخر، ولكن �أوبك بل�ص م�س����تمرة فى حماولة �س����بط مو�زين �ل�س����وق مبا 
فيه �سالح �أطر�ف �ل�سناعة  . وفى �جتماعها مطلع �سبتمرب و�فقت على 
�للتز�م بجدولها �حلالى للزياد�ت �لتدريجية �ل�س����هرية فى �لإنتاج  و�إعادة 
�لتاأكيد على خطة تعديل �لإنتاج و�آلية تعديل �لإنتاج �ل�سهرية �ملعتمدة 
ف����ى �لجتماع �لأخري، وقر�ر تعديل �لإنتاج �لكلى �ل�س����هرى بالزيادة مبقد�ر 
4٠٠ �ألف برميل يومياً ل�سهر �أكتوبر ٢٠٢1 ، فمع �لو�سع �حلالى فى �ل�سوق 
لي�ص هناك �س����بب  يدعو �أوب����ك بل�ص للحيود عن �جل����دول �لزمنى للزياد�ت 

�لتدريجية فى �لعر�ص .

توقعات الوكالة الدولية للطاقة للعر�س والطلب العامليني على البرتول
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عقد �الجتماع �لوز�رى �لتا�سع ع�رش ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك 
�أعماله عرب تقنية �لفيديوكونفر�ن�س، يوم �الأحد 18 يوليو 2021.

الحظ �الجتماع �لتعزيز �مل�س���تمر الأ�سا�س���يات �ل�سوق، حيث �أظهر 
�لطل���ب عل���ى �لب���رول عالم���ات و��سح���ة عل���ى �لتح�س���ن وتر�ج���ع 
خمزون���ات منظم���ة �لتع���اون �القت�س���ادى و�لتنمي���ة، حي���ث ��ستمر 
�النتعا����س �القت�س���ادى ف���ى معظم �أنح���اء �لعامل مب�ساع���دة بر�مج 

�لتطعيم �ملت�سارعة.
رح���ب �الجتماع باالأد�ء �الإيجابى للدول �مل�ساركة فى �إعالن �لتعاون. 
حي���ث بلغ �لتو�فق �لعام مع تعديالت �الإنتاج نحو 113٪ خالل �سهر 
يوني���و )مت�سمناً �ملك�سيك(، مما يعزز �جت���اه �لتو�فق �ملرتفع من قبل 

�لدول �مل�ساركة.
وف���ى �س���وء �الأ�سا�سي���ات �حلالي���ة ل�س���وق �لب���رول و�الإجم���اع عل���ى 

توقعاته، قرر �الجتماع ما يلى:
• �إع���ادة �لتاأكيد عل���ى �إطار �إعالن �لتع���اون ، �ملوقع فى 10دي�سمرب 
2016 وم���ا مت �مل�سادقة عليه فى �الجتماعات �لالحقة، مبا فى ذلك 

12 �أبريل 2020.
•  متدي���د قر�ر �الجتم���اع �لوز�رى �لعا�رش ملنظم���ة �أوبك و�لدول خارج 

�أوبك )�أبريل 2020( حتى 31 دي�سمرب 2022.
• تعدي���ل �الإنت���اج �الإجمال���ى بالزيادة بنحو 4ر0 ملي���ون برميل يومياً 
عل���ى �أ�سا����س �سه���رى ب���دء�ً م���ن �أغ�سط����س 2021 وحت���ى �النته���اء 
�لتدريج���ى من تعديالت �الإنتاج �لبال���غ 8ر5 مليون برميل يومياً، وفى 

دي�سمرب 2021 �سيتم تقييم تطور�ت �ل�سوق و�أد�ء �لدول �مل�ساركة.
• �ال�ستم���ر�ر ف���ى �اللت���ز�م باآلي���ة عق���د �جتماع���ات وز�ري���ة �سهرية 
ملنظم���ة �أوبك و�لدول خارج �أوبك طو�ل م���دة �إعالن �لتعاون، لتقييم 
�أو�ساع �ل�سوق و�تخ���اذ قر�ر ب�ساأن تعديالت م�ستوى �الإنتاج لل�سهر 
�لتال���ى، م���ع �ل�سعى الإنهاء تعديالت �الإنت���اج بنهاية �سبتمرب 2022، 

وفقاً الأو�ساع �ل�سوق.
• �سب���ط �لقاعدة �خلا�سة بح�ساب تعدي���الت �الإنتاج وفقاً للجدول 

�ملرفق �عتبار�ً من �الأول من مايو 2022.
• �إع���ادة �لتاأكي���د على �الأهمية �حلا�سمة لاللت���ز�م بالتو�فق �لكامل 
و�ال�ستف���ادة م���ن متديد ف���رة �لتعوي�س حت���ى نهاي���ة �سبتمرب 2021. 

 �الإنتاج �ملرجعى
 فى مايو 2022

 �الإنتاج
 �ملرجعىحتىنهاية

 �أبريل 2022

1057
1528
325
127
187

4803
2959
1829

11500
3500

1057
1528
325
127
187

4653
2809
1829

11000
3168

�جلز�ئر
�أجنوال

�لكونغو
غينيا �الأ�ستو�ئية

�جلابون
�لعر�ق

�لكويت
نيجرييا

�ل�سعودية
�الأمار�ت

718
205
102

1709
595

1753
883

11500
75

130

718
205
102

1709
595

1753
883

11000
75

130

�أذربيجان
�لبحرين

بروناى
كاز�خ�ستان

ماليزيا
�ملك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

�ل�سود�ن
جنوب �ل�سود�ن

27815
17670
45485

26683
17170
43853

�أع�ساء �أوبك �ل� 10
دول خارج �أوبك

�أوبك +

مستويات اإلنتاج 
الطوعية للدول 

املشاركة )ألف ب/ى(

ويج���ب تق���دمي خط���ط �لتعوي�س���ات وفقاً لبي���ان �الجتم���اع �لوز�رى 
�خلام�س ع�رش ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك.

• كم���ا تقرر عقد �الجتم���اع �لوز�رى �لع�رشين ملنظم���ة �أوبك و�لدول 
خارج �أوبك فى 1 �سبتمرب 2021.
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عق���د �الجتماع �لوز�رى �لع����رشون ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك عرب تقني���ة �لفيديوكونفر�ن�س، يوم �الأربعاء 
1 �سبتمرب 2021.

�أ�س���ار �الجتماع �إلى تعزيز �أ�سا�سيات �ل�سوق و��ستم���ر�ر تر�جع خمزونات منظمة �لتعاون �القت�سادى و�لتنمية 
مع ت�سارع �النتعا�س، بينما ت�ستمر �ل�سكوك جتاه �آثار جائحة كورونا. 

رحب �الجتماع باالأد�ء �الإيجابى للدول �مل�ساركة فى �إعالن �لتعاون حيث بلغ �لتو�فق �لعام مع تعديالت �الإنتاج 
نحو 110٪ فى يوليو مبا فى ذلك �ملك�سيك، )109٪ بدون �ملك�سيك(، مما يعزز �جتاه �لتو�فق �ملرتفع من قبل �لدول 

�مل�ساركة.
وفى �س�وء �الأ�س�ا�سيات �حل�الية ل�س�وق �لبرول و�الت�فاق على �لت�وقع�ات �مل�ستقبلية، قرر �الجتماع ما يلى:

• �إع���ادة �لتاأكي���د على قر�ر �الجتماع �لوز�رى �لعا�رش ملنظمة �أوبك و�ل���دول خارج �أوبك فى 12 �أبريل 2020 وما مت 
�مل�سادقة عليه فى �الجتماعات �لالحقة، مبا فى ذلك �الجتماع �لتا�سع ع�رش فى 18 يوليو 2021.

• �إع���ادة �لتاأكي���د على خطة تعدي���الت �الإنتاج و�آلية تعديل �الإنت���اج �ل�سهرية �ملعتمدة ف���ى �الجتماع �لوز�رى 
�لتا�س���ع ع����رش ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك وقر�ر تعديل �الإنتاج �لكل���ى �ل�سهرى بالزيادة مبقد�ر 4ر0 مليون 

برميل يومياً خالل �سهر �أكتوبر 2021.
• متدي���د فرة �لتعوي�س حت���ى نهاية دي�سمرب 2021 بناءً على طلب بع�س �ل���دول ذ�ت �الأد�ء �ملنخف�س و�ملطالبة 
باأن تقدم هذه �لدول خطط �لتعوي�س �خلا�سة بها بحلول 17 �سبتمرب 2021. وذلك وفًقا ملا �أقره بيان �الجتماع 

�لوز�رى �خلام�س ع�رش ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك.
• �إع���ادة �لتاأكي���د على �أهمية �اللتز�م بالتو�ف���ق �لكامل و�آلية �لتعوي�س، و�ال�ستفادة م���ن متديد فرة �لتعوي�س 

حتى نهاية دي�سمرب 2021.
• �التفاق على عقد �الجتماع �لوز�رى �حلادى و�لع�رشين ملنظمة �أوبك و�لدول خارج �أوبك فى 4 �أكتوبر 2021.

����رشح �الأم���ن �لع���ام ملنظمة �أوبك، معالى حممد �سانو�سى باركيندو ، فى ر�سالة �إلى روؤ�ساء وفود �لدول �الأع�ساء فى �أوبك و�لدول �ملنتجة للبرول من خارج 
�أوبك �مل�ساركة فى �إعالن �لتعاون �أنه قد مت  �إلغاء �الجتماع �لوز�رى �لثامن ع�رش .

»بع���د �لت�س���اور م���ع �الأمري عب���د �لعزيز بن �سلمان ، وزير �لطاقة ف���ى �ململكة �لعربية �ل�سعودي���ة ، و �ألك�سندر نوفاك ، نائب رئي�س �ل���وزر�ء �لرو�سى ، معالى 
�لرئي����س و�لرئي����س �مل�سارك فى �الجتماع �لوز�رى لدول �أوبك وخارج �وبك )ONOMM( ، مت �إلغاء �الجتماع �لوز�رى �لثامن ع�رش للدول �الأع�ساء وغري �الأع�ساء 

فى �أوبك«. و�أ�سار �الأمن �لعام �إلى �أن موعد �الجتماع �لقادم �سيتقرر فى �لوقت �ملنا�سب و�سيتم �إبالغهم به.
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أوض��ح التقري��ر األحصائ��ى لعام 2020 الصادر عن ش��ركة بريتش برتولي��م الربيطانية  تأثري جائحة كورونا الكبري على أس��واق 

الطاقة ، حيث انخفض اس��تهالك الطاقة األولية بنس��بة 5ر4٪ وهو أكرب انخفاض منذ عام 1945وجاء االنخفاض فى استهالك 

الطاقة مدفوعًا بش��كل أساس��ى بالزيت الخام ، الذى س��اهم بما يقرب من ثالثة أرباع صافى االنخفاض، على الرغم من تسجيل 

كل من الغاز والفحم انخفاضات كبرية وش��هدت الطاقات املتجددة مثل الرياح والش��مس والطاقة الكهرومائية نموًا على الرغم 

م��ن انخف��اض الطل��ب على الطاقة بوجه عام و س��اهمت كل م��ن الواليات املتحدة والهند وروس��يا بأكرب انخفاض فى اس��تهالك 

الطاقة. بينما  سجلت الصني أكرب زيادة بنسبة حواىل 2٪ ، وهى واحدة من عدد قليل من الدول التى نما فيها الطلب على الطاقة 

خالل العام املاضى ، كما س��جلت انبعاثات الكربون الناتجة عن اس��تخدام الطاقة تراجعًا بنس��بة 3ر6 ٪ ، إىل أدنى مس��توى لها 

منذ عام 2011. وكما هو الحال للطاقة األولية، كان هذا أكرب انخفاض لها منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.

الزيــت الخـــام 
• بلغ متو�س���ط   �س���عر برميل خ���ام برنت 84ر41 دوالراً ف���ى عام 2020 وهو 

اأدنى معدل له منذ عام 2004.
• انخف�ض ا�ستهالك الزيت اخلام مبعدل قيا�سى بلغ حوالى 9 مليون ب/ى 

بن�سبة انخفا�ض 3ر9٪ وهو اأدنى م�ستوى منذ 2011.
• تراجع الطلب على الزيت اخلام فى كل من الواليات املتحدة االمريكية 
بحوال���ى 3ر2 ملي���ون ب/ى واالحت���اد االأوروب���ى بحوال���ى 5ر1 ملي���ون ب/ى ، 
والهن���د بحوالى 480 األف ب/ى ، بينما كانت ال�سني هى الدولة الوحيدة 

التى �سهدت زيادة فى اال�ستهالك بنحو220األف ب/ى .
• انخف�ض االإنتاج العاملى من الزيت اخلام مبقدار 6ر6 مليون ب/ى ، ومتثل 
اأوب���ك نح���و ثلثى هذا الرتاجع، الذى جاء م���ن كل من ليبيا 920 األف ب/ى 
وال�س���عودية بحوال���ى790 األف ب/ى وهى اأكرب تخفي�س���ات اأوبك ، بينما 
ق���ادت كل من رو�س���يا والواليات املتحدة االأمريكي���ة االنخفا�ض من خارج 

اأوبك بنحو مليون ب/ى و600 األف ب/ى على التوالى .
• �س���هد ن�س���اط م�سافى التكرير تراجعاً بن�س���بة قيا�سية بلغ 8٪ ، وهو 

اأدنى م�ستوى منذ عام 1985. 

اإعداد : هدى نور الدين
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الغــاز الطبيــعى
• �سهدت اأ�سعار الغاز الطبيعى انخفا�ساً لت�سل اإلى اأدنى م�ستوياتها 
حي���ث بلغ متو�س���ط   ه���رى هب فى الوالي���ات املتح���دة االأمريكية حوالى 
99ر1 دوالر/ ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة ف���ى ع���ام 2020، وه���و اأدنى 
م�ستوى منذ عام 1995، فى حني �سجلت اأ�سعار الغاز الطبيعى امل�سال 
االآ�س���يوى )Japan Korea Marker( حوال���ى 39ر4 دوالر/ ملي���ون وح���دة 

حرارية بريطانية ، وهو اأدنى  م�ستوى لها على االإطالق.
• �سجل ا�ستهالك الغاز الطبيعى انخفا�ساً بنحو 81 مليار مرت مكعب، 
بن�س���بة 3ر2٪ ، ومع ذلك ا�س���تمرت ح�س���ة الغاز فى الطاق���ة االأولية فى 

االرتفاع لت�سل اإلى م�ستوى قيا�سى بلغ 7ر٪24.
• قاد االنخفا�ض فى الطلب على الغاز كل من رو�سيا بنحو 33 مليار مرت 
مكع���ب والوالي���ات املتحدة بحوال���ى  17 مليار مرت مكع���ب ، بينما ارتفع 
الطلب فى كل من ال�سني واإيران بحوالى 22 مليار مرت مكعب و10 مليار 

مرت مكعب ، على التوالى.
• انخف�س���ت جت����ارة الغاز ب���ني االأقاليم بن�س���بة 3ر5٪، لتمث���ل اإجمالى 
54 مليار مرت مكعب ، كما انخف�س���ت جت���ارة الغاز عرب خطوط الأنابيب 

بنحو 9ر٪10 .
• حق���ق املعرو����ض م���ن الغ���از الطبيعى امل�س���ال من���واً بنح���و 4 مليار مرت 
مكعب بن�س���بة 6ر0٪ ، وهو اأقل بكثري من متو�س���ط   10 �س���نوات، مبعدل 
8ر6٪ �س���نوياً. وارتفعت اإمدادات الغاز امل�س���ال االأمريكية بنحو 14 مليار 
م���رت مكعب وبن�س���بة 29٪ ، وف���ى املقابل ، تراجعت االإم���دادات من اأغلب 

املناطق االأخرى، وال �سيما اأوروبا واأفريقيا.

الفحــــم
• انخف����ض ا�س���تهالك الفحم بن�س���بة 2ر4٪، وجاءت االنخفا�س���ات من 
كل م���ن الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة والهند باالإ�س���افة اإل���ى انخفا�ض 
ا�س���تهالك الفحم ف���ى دول منظمة التع���اون االقت�س���ادى والتنمية اإلى 

اأدنى م�ستوى منذ عام 1965.
• من ناحية اأخرى حققت كل من ال�سني وماليزيا ا�ستثناءات ملحوظة 

فى زيادة اال�ستهالك.
• انخف����ض االإنتاج العامل���ى من الفحم بن�س���بة 2ر5٪ نتيجة النخفا�ض 

االإنت���اج ف���ى العدي���د م���ن ال���دول مث���ل الوالي���ات املتح���دة واأندوني�س���يا 
وكولومبيا وفى املقابل ، ارتفع اإنتاج ال�سني من الفحم.

مصــادر الطـاقة المتجــددة والمائيـة والنوويـة
• �س���هدت الطاقة املتجددة )وت�س���مل الوقود احليوى با�س���تثناء الطاقة 
املائي���ة( ارتفاعاً بن�س���بة 7ر9٪، على نحو اأقل من متو�س���ط   10 �س���نوات 

4ر13٪ �سنوياً . 
• ارتفع اإنتاج الكهرباء الناجتة عن الطاقة ال�سم�سية مبعدل قيا�سى بينما 

�ساهمت طاقة الرياح بالن�سيب االأكرب فى منو م�سادر الطاقة املتجددة.
• تو�س���عت اإنتاجي���ة الطاق���ة ال�سم�س���ية بنحو 127 جيج���اوات، بينما 
زادت طاقة الرياح بنحو 111 جيجاوات-ما يقرب من �س���عف اأعلى زيادة 

�سنوية �سابقة لها.
• متثل ال�سني اأكرب م�ساهم فردى فى منو م�سادر الطاقة املتجددة، تليها 

الواليات املتحدة واأوروبا .
• حقق���ت الطاق���ة الكهرومائي���ة من���واً بن�س���بة 1٪ ، بقيادة ال�س���ني مرة 
اأخ���رى، بينم���ا انخف�س���ت الطاقة النووي���ة بنحو 4% ، مدفوعة ب�س���كل 

اأ�سا�سى باالنخفا�سات فى كل من فرن�سا والواليات املتحدة واليابان .

الكهربــاء
•  �سجل توليد الكهرباء انخفا�ساً ن�سبته 9ر0٪ بنحو يتعدى انخفا�ض 

االإنتاج فى عام 2009 .
• ارتفعت ح�س���ة م�س���ادر الطاقة املتجددة فى توليد الطاقة من 3ر٪10 
اإل���ى 7ر11٪، بينم���ا تراجع���ت ح�س���ة الفح���م بنح���و 3ر1٪ وهى ن�س���بة 

انخفا�ض جديدة فى �سل�سلة البيانات االإح�سائية.

المعــادن الرئيســية
• تراج���ع اإنت���اج الليثيوم بن�س���بة 6ر4٪ عل���ى خلفية انخفا����ض االإنتاج 
من اأ�س���رتاليا، بينم���ا ارتفع اإنتاج الكوبالت بن�س���بة 9ر2٪ نتيجة تعافى 

االإنتاج جزئياً فى جمهورية الكونغو الدميقراطية .
• تو�س���ع اإنتاج املع���ادن االأر�س���ية النادرة بن�س���بة حوال���ى 23٪، مدفوعاً 

بالنمو القوى فى كل من اأ�سرتاليا والواليات املتحدة.

BP Statistical Review of the World Energy, July 2021 : املصدر
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نيجيــريا والمغـــرب ..

مشـروع غاز طموح لتحقيق اإلندماج 

االقتصادى االقليمى

تق���وم كل من نيجريي���ا واملغرب بتنفيذ م�رشوع خط الأنابيب املعروف با�س���م خط 
اأنابي���ب عرب ال�سحراء، حيث يعد اأبرز م����رشوع لنقل الغاز فى قارة اأفريقيا والذى مت 
التف���اق علي���ه بني الدولتني فى اأواخر عام 2016. و�سيت���م اإن�ساءه على عدة مراحل 
ل�ستيع���اب الحتياج���ات املتزايدة للدول التى �سيعرب منها و�س���ولً اإلى اأوروبا على 

مدى ال� 25 عاماً القادمة.
وم���ن املزم���ع اأن مير امل�سار املقرتح خلط الأنابيب العاب���ر لل�سحراء عرب 11 دولة اأفريقية، 
وم���ن املتوق���ع اأن يبل���غ طول���ه 5660 كم ويه���دف اإلى تاأمني ام���دادات الطاق���ة ل�سمال 

اأفريقيا وغربها والت�سدير لأوروبا وي�سهم فى دعم امل�رشوعات التنموية فى اأفريقيا .
واجلدي���ر بالذكر اأن املغرب ميثل ال�رشيك الأك���ر م�سداقية لنيجرييا لإطالق م�رشوع 
كب���ري طويل الأجل، ويتمت���ع املغرب با�ستقرار �سيا�سى كما اأن م�رشوع خط اأنابيب 
الغ���از، ميك���ن ب�سهولة بن���اء ال�رشاكات ب���ني املغ���رب ونيجرييا عل���ى اأ�سا�س حتقيق 

مك�سب للطرفني، وذلك بف�سل تكامل اقت�سادات كل منهما.
جت���در الإ�سارة اأن���ه فى عام 2019، اأنه���ى املكتب الوطنى املغرب���ى للهيدروكربونات 
واملناج���م )ONHYM( واملوؤ�س�س���ة الوطني���ة النيجريي���ة للب���رتول )NNPC( درا�سة 
اجلدوى اخلا�سة بامل�رشوع، حتدثت بعدها املجموعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا 

)ECOWAS( ب�سكل اإيجابى عن امل�رشوع واأبدت ا�ستعدادها لدعمه. 
www.skynewsarabia.com – 5th July, 2021 :امل�سدر

إيـــــران ..

ألول مرة منذ 110 عامًا.. بدء تصدير الزيت 

الخام عبر خط أنابيب جديد

د�سنت اإيران خط اأنابيب جديد بطول 1000 كم لنقل الزيت 
اخل���ام املنتج م���ن حقول خوز�ست���ان ، وخا�سة حق���ول كارون 
الغربي���ة، اإل���ى بحر عمان متجاوزاً م�سي���ق هرمز. وميتد اخلط 
اجلدي���د من غورة، جنوب اإيران اإلى جا�سك، جنوب �رشق اإيران، 
حي���ث �سيمك���ن اإيران م���ن ت�سدي���ر الزيت اخل���ام دون احلاجة 
اإل���ى املرور عرب م�سيق هرم���ز فى اخلليج، وذل���ك لأول مرة بعد 
مرور 110 �سنوات على بدء ت�سدير الزيت اخلام الإيرانى . وتبلغ 
تكلف���ة امل�رشوع حوال���ى 2 مليار دولر ، وتبل���غ طاقته مليون 

برميل يومياً من الزيت اخلام . 
وخ���الل مرا�س���م التد�س���ني، مت الإع���الن ع���ن ب���دء ت�سدي���ر اأول 
�سحن���ة من الزيت اخل���ام الإيرانى من مين���اء جا�سك فى بحر 
عم���ان، مما يعن���ى اأن اإي���ران �سيك���ون لديها الفر�س���ة لتنويع 
ط���رق الت�سدير، كما يع���د امل�رشوع موؤ�رشاً عل���ى ك�رش احلظر 
املفرو����س عل���ى طه���ران ، ويوؤك���د قدرتها فى العتم���اد على 

الإمكانيات املحلية. 
جت���در الإ�سارة اإلى اأن اإيران حتتل املرك���ز الرابع عاملياً من حيث 
احتياطي���ات الزيت اخلام التى تق���در بحوالى 530ر157 بليون 
برمي���ل، واملرك���ز ال�ساب���ع من حي���ث اإنتاج الزيت اخل���ام ويبلغ 
حوال���ى 4400 ملي���ون برمي���ل، كما ت�س���ل �سادراته���ا اإلى ما 

يقرب من 2 مليون برميل من الزيت اخلام.
 www.arabic.rt.com, 22th July, 2021 :امل�سدر

اإعداد : نيفني �سامى
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اكســـون موبيــل / سابــك .. 

أدنــــوك لإلمداد والخدمات .. 

اأعلن���ت جمموعة اأدنوك الأماراتية، ع���ن زيادة طاقتها الإنتاجية من الزيت 
اخل���ام اإل���ى اأك���ر م���ن 5 ملي���ون ب/ى. وع���ن تو�سعها ف���ى قط���اع التكرير 
والبرتوكيماوي���ات ، حيث اإنها تعمل على تنمية عملياتها لتلبية الطلب 

املحلى والعاملى املتزايد. 
وف���ى �س���وء ذلك النمو املتوقع ف���ى الإنتاج، والفر�س الكب���رية التى اأتاحها 
انتق���ال اأدن���وك اإلى التج���ارة، قام���ت املجموعة باإطالق �رشكت���ني جتاريتني 
جديدت���ني، اأدن���وك للتجارة واأدنوك للتج���ارة العاملية، لتنتق���ل اإلى �رشكة 
تق���دم خدم���ة اأو�س���ع ت�سمل نق���ل الزيت اخل���ام واملنتج���ات للعمالء حول 
العامل، وذلك تنفيًذا ل�سرتاتيجية جمموعة اأدنوك املتكاملة لعام 2030.
وف���ى ه���ذا الإط���ار، ياأت���ى دور �رشك���ة اأدن���وك لالإم���داد واخلدم���ات، التابع���ة 
للمجموع���ة، كاأكرب �رشك���ة لوج�ستيات بحرية متكامل���ة واأكرها تنوعاً 
ف���ى منطقة ال����رشق الأو�سط حيث تلع���ب ال�رشكة، التى تق���دم اخلدمات 
اللوج�ستي���ة وال�سحن والعملي���ات البحرية، دوراً هام���اً فى متكني قطاع 
الب���رتول والغاز ف���ى الأمارات، ودعم هدف » اأدن���وك« لتحقيق اأق�سى قيمة 

ممكنة من كل برميل زيت خام يتم اإنتاجه وتكريره وبيعه.
وترك���ز اأدنوك لالإمداد واخلدمات على 3 قطاعات اأعمال رئي�سية: ال�سحن 
واخلدم���ات اللوج�ستي���ة املتكامل���ة واخلدم���ات البحري���ة، حي���ث ي�سمن 
ذراع ال�سح���ن لل�رشك���ة الإمداد املوثوق للزيت اخل���ام واملنتجات البرتولية 
والغاز ومواد ال�سناعة الأولية فى اأكر من 50 دولة، وتتطلع خالل الع�رش 
�سنوات املقبلة اإلى زيادة الكميات امل�سحونة على منت �سفنها مبا ي�سل 

اإلى 4 اأ�سعاف املعدلت احلالية.
ه���ذا وتوف���ر وح���دة اخلدم���ات اللوج�ستي���ة املتكامل���ة حل���ولً متكاملة 
للتعامل مع كافة اأن�سطة توريد الزيت اخلام والغاز فى الإمارات باأكملها. 
ف���ى حني يقوم قطاع اخلدم���ات البحرية التابع لل�رشكة بتوفري جمموعة 

كاملة من خدمات اإدارة املوانئ عرب جميع موانئ اأبوظبى البرتولية .
وتعم���ل ال�رشك���ة حالياً على تو�سي���ع نطاق عملياتها م���ن خالل برنامج 
التحدي���ث الكب���ري لأ�سطوله���ا وزي���ادة �سع���ة ال�سح���ن، وتق���دمي خطط 
النم���و التى تركز ب�سكل اأ�سا�سى عل���ى تلبية احتياجات عمالئها داخل 
جمموع���ة اأدنوك وعلى ال�سعيد الدولى ، حيث ي�سل اإجمالى عدد �سفن 
ال�سحن اململوكة ل�رشكة اأدنوك لالإمداد واخلدمات حالياً اإلى 48 �سفينة.
ومن خالل هذا التو�سع املخطط له فى ال�سعة، اأ�سبحت اأدنوك لالإمداد 
واخلدم���ات قادرة على دعم جمموعة اأدنوك وعملياتها التجارية اجلديدة. 
كما يتعدى تو�سع قط���اع ال�سحن فى اأدنوك لالإمداد واخلدمات عمليات 
ال�ستح���واذ عل���ى ال�سفن، حي���ث تركز ال�رشك���ة اأي�ًسا عل���ى ال�رشاكات 

الدولية ال�سرتاتيجية التى تدعم زيادة تواجدها العاملى . 
 www.al-ain.com  - 1st ,  Aug.,2021 :امل�سدر

 Gulf اأعلن���ت �رشك���ة اإك�سون موبيل، عن ا�ستكمال الرتكيب���ات امليكانيكية لوحدة اأحادى اإيثيلني جاليكول ووحدت���ني للبولى اإيثيلني فى م�رشوع
Coast Growth Ventures ويقع بالقرب من تك�سا�س -وهو م�رشوع م�سرتك بني اإك�سون موبيل وال�رشكة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية �سابك، 

حيث من املتوقع اأن يبداأ ت�سغيل امل�رشوع خالل الربع الرابع من عام 2021، قبل املوعد املقرر . 
ويت�سمن امل�رشوع اإن�ساء وحدة لإنتاج الإيثيلني بطاقة اإنتاجية �سنوية حوالى 8ر1 مليون طن �سيتم توريدها لتغذية وحدتني لإنتاج البولى اإيثيلني 

واأخرى لإنتاج اأحادى اإيثيلني جاليكول.
ل�سناع���ة  العاملي���ة  �ساب���ك  �رشك���ة  ووقع���ت  �سب���ق  وق���د  ه���ذا 
البرتوكيماوي���ات، م���ع �رشك���ة اك�س���ون موبي���ل ف���ى ماي���و 2018، 
اتفاقية لإن�ساء م����رشوع م�سرتك لل�سناعات البرتوكيماوية على 
�ساحل اخلليج الأمريكى ، بناءً على درا�سة جدوى قدرت التكلفة 
الإجمالية للمجم���ع بحوالى 3ر7 مليار دولر. وفى �سبتمرب 2019، 
اأعلنت ال�رشكتني عن بدء اأعمال البناء فى جممع البرتوكيماويات 

امل�سرتك بينهما، وتوقعت اأن يتم ت�سغيله بحلول عام 2022.
تاأتى ه���ذه التطورات بالتوازى مع التعاف���ى العاملى التدريجى من 
جائحة كورونا، مما انعك�س اإيجابياً على �سناعة البرتوكيماويات 
العاملي���ة خالل العام احلالى، مع حت�س���ن هام�س الربح للمنتجات 
البرتوكيماوية نتيجة حت�سن ظروف ال�سوق والنتعا�س التدريجى 

لالقت�ساد العاملى من تاأثري جائحة كورونا. 
www.aawsat.com -28 July, 2021 :امل�سدر

شراكة سعودية ـ أمريكية لتشغيل مجمع بتروكيماويات

نــمو استراتيجى يعزز قطاع الطاقة فى األمارات
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�أعلنت �رشكة �إينى تو�س����ع �أعمالها 
ف����ى جم����ال �لطاق����ة �لنظيف����ة م����ن 
خالل �إبر�مه����ا �ل�سفقات فى جمال 
�لطاقة و�لطاقة �ل�سم�سية وطاقة 
�لرياح فى كل من �إ�سبانيا وفرن�سا.

�جته������ت  ك���ورون����ا  جائح�����ة  فبع�����د 
ل�س����خ  �لك����رى  �لب����رول  �����رشكات 
مزي����د م����ن �ال�ستثمار�ت ف����ى قطاع 

�لطاقة �ملتجددة. وقد تعهدت �إينى ، بتحقيق �سافى �نبعاثات كربونية �سفرية بحلول 
منت�س����ف هذ� �لق����رن ، وذلك فى �سوء �ل�سغ����ط على كرى �����رشكات �لطاقة فى �لعامل 
به����دف تغي����ري �أعمالها من �أجل خف�����ض �نبعاثات �لكربون وحماولة �حل����د من �أ�رش�ر تغري 
�ملناخ . باالإ�سافة �إلى تعزيز �إنتاج �لطاقة منخف�سة �لكربون، لذ� تعيد �رشكات �لبرول 
�لك����رى �لتفكري ف����ى عالقتها مع �لعمالء �لذين ق����د يقودون �ل�سي����ار�ت �لكهربائية فى 

�مل�ستقبل ويولدون �لطاقة �ملتجددة �خلا�سة بهم.
 ،Eni Gas e Luce وق����د و�فق����ت �ل�رشك����ة �الإيطالي����ة، م����ن خ����الل �ل�رشك����ة �لتابع����ة له����ا
عل����ى �ال�ستح����و�ذ على حمفظ����ة �أ�سول للطاق����ة �ل�سم�سية وطاقة �لري����اح بطاقة 2ر1 
جيج����او�ت فى �إ�سبانيا م����ن قبل Azora لال�ستثم����ار. كما �أعلنت ع����ن ��ستحو�ذها على 
عملي����ات �لطاق����ة �ل�سم�سية ملجموع����ة Dhamma Energy Group ف����ى كل من فرن�سا 

و�إ�سبانيا. ومل يتم �لك�سف عن قيمة تلك لل�سفقات.
و�أو�سح����ت �إينى فى ت�رشيح له����ا �أن فرن�سا و�إ�سبانيا تعد �أ�سو�ق����اً حمورية �ستعزز فيها 
�ل�رشك����ة قيمته����ا ب�س����كل متز�ي����د من خ����الل �لتكامل ب����ن �لتجزئ����ة وم�س����ادر �لطاقة 

�ملتجددة.
هذ� وتت�سمن �سفقة  Azora لال�ستثمار حو�لى 230 ميجاو�ت من �لرياح �لرية، مع ثالث 
م���ز�رع عاملة وو�حدة حتت �الإن�ساء. وت�ستمل �أي�س���اً على حو�لى 1 جيجاو�ت من �لطاقة 
 Azora و Eni ل�سم�سي���ة م���ن خم�سة م�رشوعات فى مرحلة �لتطوي���ر. و�ستعمل كل من�

�متام على �تفاقية ��سر�تيجية لتو�سيع نطاق �لطاقة �ملتجددة لل�رشكة فى �إ�سبانيا.
وت�سم����ل حمفظ����ة جمموعة Dhamma حو�ل����ى 3 جيجاو�ت من �مل�رشوع����ات فى �ملر�حل 
�الأولى من �لتطوير فى �لبلدين، وحو�لى 120 ميجاو�ت من �ملحطات فى مر�حل متقدمة 
 Eni Gase Luce و  Dhamma من �لتطوير �أو قيد �لت�سغيل فى فرن�سا. و�سيتم دمج فريقى

لتطوير هذه �مل�رشوعات.

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) �مل�سدر: بلومبريج، 26 يوليو 2021 .
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حبا اهلل أرض مصر بالعديد من املعادن التى تنتشر 
فى صحرائها الواسعة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب 

استغالله االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى. 
ونظرًا لالهتمام الذى توليه الدولة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها 

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

الفــحم

التعريف
الفحم هو �سخر كربونى اأ�سود اللون قابل لالحرتاق، تكون وتر�سب نتيجة تراكم 
وحتل���ل بقايا كائنات نباتي���ة دفنت فى باطن الأر�ض وتعر�س���ت لل�سغط واحلرارة، 
وع���ر مالي���ن ال�سن���ن ت�سلبت وحتول���ت اإلى ما يُع���رف بالفح���م، ويتميز الفحم 

باحتواءه على ن�سبة كبرية من الكربون احلر اأو املتحد مع عن�رص الهيدروجن.

الخواص الطبيعية والكيميائية
يتمي���ز الفح���م بلونه الأ�س���ود وبريق ن�س���ف معدن���ى ، ويتنوع خمد�س���ه بن 
الأ�س���ود والرم���ادى الق���امت وه���و معدن معتم ب�س���الدة �س���عيفة م���ن 1 اإلى 2، 
وتنخف�ض م�س���امية و�سالبة الفحم ب�سفة عامة وتختلف من نوع لأخر مما 
يح���دد نوع وطبيعة املتفجرات امل�س���تخدمة فى عملي���ة التعدين ، ويرتكب 
الفحم كيميائياً من الكربون والنيرتوجن والهيدروجن ومواداً اأخرى �سائبة 

بن�سب خمتلفة. 

طرق التعدين واالستخراج
ال�س���طحى  التعدي���ن  الأول���ى ه���ى  هن���اك طريقت���ان ل�س���تخراج الفح���م، 
وت�س���تخدم عندما يكون الفحم على هيئة طبقات متو�س���طة ال�س���مك اأو 
راقات �س���غرية ال�س���مك ظاهرة على �س���طح الأر�ض . والطريق���ة الثانية هى 
التعدين حتت ال�سطحى وت�ستخدم عندما يكون الفحم على هيئة طبقات 
كبرية ال�سمك ولها امتدادات وا�سعة واحتياطى اخلام كبري ويكون بعيد عن 

�سطح الأر�ض فى اأعماق ت�سل اإلى مئات الأمتار.

طرق تجهيز ومعالجة الخام
بع���د ا�س���تخراج الفح���م م���ن املنجم ف���ى حالت���ه ال�س���لبة فاإنه ل ي�س���لح 
لال�س���تخدام ال�س���ناعى مبا����رصة لذلك جترى علي���ه بع�ض عملي���ات الإعداد 
والتجهيز وتتم يدوياً اأو ميكانيكياً . ومن اأهم هذه العمليات عملية غ�سيل 
الفح���م والتى تهدف اإلى احل�س���ول عل���ى فحم ذى خوا�ض ثابت���ة ومنتظمة 
ي�س���لح لال�س���تخدامات ال�س���ناعية املختلف���ة ع���ن طري���ق ازالة ال�س���وائب 
املوجودة مع الفحم . كما يتم اأي�س���ا عمليات تركيز وتقييم للفحم بغر�ض 

Coal

حتوي���ل اأنواع الفحم منخف�س���ة اجلودة اإل���ى فحم عالى الدرج���ة اأو القيمة 
احلراري���ة. والعملي���ة الأه���م من ذلك ف���ى ا�س���تخدامات الفح���م عموماً هى 

عملية التكويك والغر�ض منها حتويل الفحم العادى اإلى فحم الكوك.

أهم مناطق التواجد 
يتواجد الفحم فى م�رص فى �س���بة جزيرة �س���يناء ف���ى ثالثة مواقع هى جبل 
املغ���ارة وبدعة وثورة وعيون مو�س���ى، كما توجد �س���واهد لوج���ود الفحم فى 

ال�سحراء الغربية فى منطقة اأبو �سنان واأبو الغراديق. 
وتع���د منطق���ة جب���ل املغارة م���ن اأه���م املناطق لإنت���اج الفحم حيث ي�س���ل 
�س���مك طبقات الفحم اإلى 100 مرت ترتاوح ع���دد الطبقات من 4-10 طبقات 
تختلف فى �س���مكها من عدة �س���نتيمرتات قليلة اإلى مايقرب من مرتين فى 
بع����ض الأجزاء ويقدر الحتياطى املوؤكد ف���ى هذه املنطقة بحوالى 27 مليون 
طن منه���ا حوالى 21 مليون طن قابله للتعدي���ن. وتقدر احتياطيات الفحم 
ف���ى منطقة بدع���ة وثورة بحوالى 15 مليون طن احتياط���ى موؤكد. كما تقدر 

احتياطيات منطقة عيون مو�سى بحوالى 21 مليون طن احتياطى موؤكد .

أهم االستخدامات
ق���د يب���دو ا�س���تخدام الفحم حالياً اأم���راً غريباً فى ع���امل ب���داأت اهتمامات����ه 
تن�س���ب على ا�س���تخدام م�س���ادر الطاق���ة املتج����ددة الواعدة مث���ل الطاقة 
ال�سم�س���ية وطاق����ة الري���اح والطاق����ة الكهرومائي���ة ، اإل اأن الفح���م م�ازال 
يتمت������ع مب���زايا ل ميكن انكارها من حيث تواف���ره على نطاق وا�س���ع فى كث��ري 
من دول العامل باحتياطيات جي�دة بالإ�س���افة لكونه اأرخ�ض م�س���در للوقود 
ف���ى الوق���ت احلا����رص. وعلى الرغ���م من كون���ه اأحد اأه���م امل�س���ادر الطبيعية 
للطاق���ة خ���الل القرن املا�س���ى اإل ان ا�س���تخدامه ي���وؤدى اإلى ع���دة م�س���اكل 
توؤثر على البيئة  والإن�س���ان كونه م�س���دراً رئي�س���ياً لتلوث الهواء وم�س���كلة 
الحتبا����ض احل���رارى وهى من اأهم امل�س���اكل الرئي�س���ة التى ت���وؤرق العامل فى 

الوقت احلا�رص.

اإعداد : �سوزان عادل
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بتشريف معالى السيد المهندس / طارق المال 
وزير البترول والثروة المعدنية

تم اإلفتتاح الرسمى لمحطة االنتشار السريع لتموين المركبات بالغاز الطبيعى بمنطقة المكس باألسكندرية وذلك فى 
إطار الخطة القومية إلحالل الغاز الطبيعى كوقود للمركبات ضمن إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الستدامة 

وتوفير الغاز الطبيعى كوقود نظيف واقتصادى وآمن  .

والمحط��ة بها ضاغط للغاز الطبيعى س��عة 750 متر مكعب فى الس��اعة بضغط دخول 5ر5 ب��ار يعمل على ضخ كميات 
من الغاز الطبيعى تصل الى 12000 متر مكعب يوميًا عند ضغط 220 بار و موزع للغاز به عدد 2 نقطة ش��حن وتموين 

للمركبات ويمكن للمحطة خدمة حوالى 850 سيارة يوميًا .
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