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جاء جتديد الثقة من جديد فى املهند�س طارق املال وزيراً للبرتول والرثوة املعدنية فى 13 اأغ�سط�س 2022 ، مبثابة ر�سالة دعم من القيادة ال�سيا�سية 
واحلكوم��ة امل�رصي��ة اإليه واإلى العاملني بقطاع��ى البرتول والتعدين ، مفادها تقدي��ر الأداء املقدم وحث على بذل املزيد من جه��ود البناء والتنمية ، 
وا�ستكم��ال م�سرية م�سيئة ق��اد فيها املال قطاع البرتول والرثوة املعدنية لنطالقة قوية فى كافة مناح��ى تلك ال�سناعة احليوية ، كما قاد قطاع 
الغ��از امل���رصى لتحقيق نتائج جتلت اآثارها بقوة فى مواجهة تبعات الأزمة الرو�سية الأوكرانية احلالية التى يعانى منها العامل، ومن قبلها حتديات 

جائحة كورونا.

م�س��رية البن��اء التى قادها املال قامت عل��ى اأ�س�س علمية ودرا�سات م�ستفي�سة راعت تطبيق ا�سرتاتيجي��ة تطوير وحتديث وا�سحة الأهداف تت�سم 
باملرون��ة والقدرة على ال�س��تمرارية ومواكبة املتغريات ومنذ انطالقها ونتائج الأعمال التى تتحقق فى تزايد م�س��تمر وحمل اإ�س��ادة من املنظمات 
الدولية واخلرباء واملهتمني ، وهو ما يوؤكد على جناح ال�سرتاتيجية والتى بالإ�سافة ملا حققته فى جمال زيادة الإنتاج من الرثوات الطبيعية والقدرات 
مب�س��افى التكرير وطاق��ات الإنتاج من البرتوكيماويات وتطوير البنية الأ�سا�س��ية وانطالق��ة حقيقية فى جمال الرثوة املعدنية، و�س��عت م�رص فى 

مكانة اإقليمية وعاملية فى جمال الطاقة.

لقد حفلت ال�س��نوات الثمانى املا�س��ية بنتائج مل تكن لتتحقق لول ما مت من و�س��ع اأ�س���س قوية وتخطيط جيد لالأعمال واإدارته اإدارة اقت�س��ادية 
كفء و�س��عت فى اعتبارها مواكبة جهود التنمية فى الدولة مع حتديثه وتطويره ب�س��كل م�س��تمر ووفق اجلديد من التقنيات وحتقيق ال�س��تفادة 
املثلى من توجه القيادة ال�سيا�سية فى حتقيق اإ�سالح اقت�سادى حقيقى ي�ستفيد من ال�ستقرار ال�سيا�سى الذى حتقق مل�رص عقب الفرتة الع�سيبة 

التى �سبقت ثورة 30 يونيو عام 2013.

املال والعاملون بهذا القطاع احليوى يدركون جيداً الدور املنوط بهم فى اإعطاء دفعات قوية ملنظومة البرتول والتعدين واالنطالق بها لتحقيق املزيد 
دعم��اً لالقت�ص��اد الوطنى وجهود التنمية، ويجددون العهد مع الله والوطن والقي��ادة واحلكومة على بذل وتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء من اأجل 

ما فيه �سالح هذا الوطن وما يدعم جهود قيادته فى حتقيق الرفاه والرخاء.

المهندس طارق المال 

تجديد الثقة واستمرار مسيرة التطوير
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ا�ستقبل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى فى 30 اأغ�سط�س 2022 كالوديو دي�سكالزى الرئي�س التنفيذى ل�رشكة اإينى الإيطالية وعدد من 
م�سئولى ال�رشكة بح�سور الدكتور م�سطفى مدبولى رئي�س جمل�س الوزراء واملهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية.

وا�شتعر�ض اللقاء ن�شاط ال�رصكة االيطالية احلالى وامل�شتقبلى فى م�رص فى جماالت  ا�شتك�شاف واإنتاج الغاز والبرتول ، والتعاون فى 
جم���ال م�رشوع���ات الطاقة املتجددة، وذل���ك تر�سيخاً لتحول م�رش ملركز اقليمى للطاقة مبختلف اأنواعه���ا ، وقد وجه الرئي�س مبوا�سلة 
تعزي���ز التع���اون املثم���ر مع �رشكة اإين���ى الإيطالية ، معرباً �سيادته ع���ن التقدير لل�رشاك���ة القائمة مع ال�رشكة وما تنف���ذه من اأن�سطة 
متع���ددة، معرب���اً عن التطلع ملوا�سلة ال�رشكة ن�ساطها فى جمال البحث وال�ستك�ساف به���دف حتقيق ال�ستغالل الأمثل ملوارد م�رش 

من قطاع الطاقة. 

م���ن جانب���ه اأع���رب رئي�س �رشك���ة اإينى عن ت�رشف���ه بلقاء الرئي����س واعتزازه مب�س���رة التعاون امل�سرتك م���ع م�رش والكت�ساف���ات والنتائج 
االيجابية التى حتققت خالل االأعوام املا�شية حتت القيادة واملتابعة الدقيقة ال�شخ�شية من قبل ال�شيد الرئي�ض، مما كان له بالغ االأثر 
فى �رشعة جناح ال�رشكة فى اإنتاج الغاز الطبيعى امل�رشى، مما جعل م�رش حالياً من الدول القليمية الرئي�سية فى قطاع اإنتاج الطاقة، 

فى وقت ي�سهد العامل اأزمة طاحنة فى هذا املجال.

وا�شتعر����ض املهند����ض طارق املال تطورات امل�رصوع���ات املتعددة التى تنفذها ال�رصكة االإيطالية فى م����رص، بالتعاون القائم بني ال�رصكة 
واجله���ات احلكومي���ة خا�ش���ًة ما يتعل���ق باإنتاج الغ���از الطبيعى فى م�رص من حق���ل ُظهر وك���ذا لت�شدير الغاز امل�ش���ال باالعتماد على 
حمطات االإ�شالة فى كل من اإدكو ودمياط، واللتني تعمالن بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذى حققت فيه م�رص طفرة كبرية 

واأ�شبح لها مكانة حمورية فى منطقة البحر املتو�شط، فى اإطار روؤية م�رص لت�شبح مركزاً اإقليمياً للطاقة.

كم���ا ا�شتعر����ض رئي�ض �رصكة اإين���ى املخطط املتكامل للتعاون مع م�رص فى قطاع الطاقة اجلدي���دة واملتجددة خا�شة الرياح والطاقة 
ال�سم�سي���ة، باقام���ة جمموعة من امل�رشوعات امل�سرتكة تهدف اإلى اإنت���اج حوالى ١0 جيجا وات من الكهرباء خالل ال�شنوات القادمة، 

وذلك بالتكامل مع ا�شرتاتيجية م�رص للتحول االأخ�رص وزيادة ن�شبة مزيج الطاقة املتجددة.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شـركة إينى اإليطالية
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وخ���ال مرا�ش���م افتت���اح امل�ؤمتر، �ش���ارك املهند�س 
طارق املا كمتحدث رئي�شى فى اجلل�شة ال�زارية 
الفتتاحية بامل�ؤمت���ر  بعن�ان » منظ�ر جديد لأمن 
الطاقة والتح�ل الطاقى فى ظل التغري العميق 
ف���ى اأ�ش����اق الطاق���ة العاملي���ة« وذلك مب�ش���اركة 
وزي���ر الب���رول والغاز الطبيعى بدول���ة الهند �رشى 
هارديب �شينغ ب�رى ، ووزير البيئة والرثوة املعدنية 

بجمه�رية الربتغال ج�او جالمبا  .
واأك���د املا خال اجلل�شة اأن النم� الافت الذى حققته م�رش خال ال�شن�ات 
الأخرية فى قطاع الغاز الطبيعى �شاهم فى تعظيم ال�شتفادة من م�اردها 
وبنيته���ا التحتي���ة املتميزة فى ه���ذا القط���اع مل�اجهة التحدي���ات العاملية 
الراهن���ة ف���ى اأ�ش����اق الطاق���ة ،  م��شح���اً اأن ت�اف���ر م����ارد الغاز بع���د حتقيق 
الكتف���اء الذاتى اإ�شافة اإل���ى البنية التحتية الازم���ة لت�شديره جعل م�رش 
ت�شتفي���د م���ن الزيادة العاملية ف���ى اأ�شعار �ش���ادرات الغ���از الطبيعى امل�شال 
لتع�����س جزئياً الرتفاع  الكبري فى اأ�شعار الب���رول العاملية فى ظل ا�شترياد 
جان���ب م���ن الكميات الازم���ة لل�ف���اء بالحتياج���ات املحلية م���ن املنتجات 

البرولية .
كم���ا اأكد  امل���ا اأن م�رش تعمل على بن���اء �رشاكات ق�ية وتع���اون اإقليمى بناء 
ف���ى جمال الغ���از الطبيعى من اأجل دع���م دور م�رش كمرك���ز لإ�شتقبال ونقل 
وت�شدي���ر اإم���دادات الغ���از الطبيعى م���ن �رشق املت��ش���ط اإلى الحت���اد الأوروبى 
مب���ا يحقق ال�شتفادة القت�شادي���ة املثلى من البني���ة التحتية والت�شهيات 
املت�ف���رة مب����رش والتى متث���ل حل�لً مهم���ة لتلبية الطل���ب املتزايد ف���ى اأوروبا 
وي�شم���ل ذلك م�شانع اإ�شالة الغ���از وت�شديره على �شاح���ل البحر املت��شط  

و�شبكات نقل الغاز باخلطوط .
كم���ا ا�شتعر����س ال�زير خال اجلل�ش���ة ا�شراتيجية قط���اع الطاقة فى م�رش 
الت���ى اأولت اأهمي���ة للعمل على حت�شني كفاءة ا�شتخ���دام الطاقة بالإ�شافة 
اإل���ى تبنى ا�شراتيجي���ة للت��شع فى زيادة اإنتاج الطاق���ة اجلديدة خا�شة من 

م�ش���ادر ال�شم����س والري���اح ، لزي���ادة معدلت ت�لي���د الكهرباء وذل���ك لر�شيد 
ا�شته���اك الغ���از الطبيع���ى وت�ف���ري كمي���ات اإ�شافية م���ن الغ���از للت�شدير ، 
م�شرياً اإلى اأن م�رش تعمل على تط�ير م�رشوعات لإنتاج الهيدروجني الأخ�رش 
لا�شتفادة من املق�مات التى تتمتع بها فى هذا املجال والتى تت�شمن امل�قع 
ال�شراتيجى وقن���اة ال�ش�ي�س ك�رشيان رئي�شى للتجارة العاملية والإمكانات 

املتاحة من الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح.

المائدة المستديرة الثانية لمنتدى غاز شرق المتوسط
»فر�ص �لغاز فى �رشق �لبحر �ملتو�شط و�شمال �أفريقيا«

وعل���ى هام����س فعاليات امل�ؤمتر ، �ش���ارك املهند�س طارق امل���ا والرئي�س املناوب 
ملنت���دى غ���از �رشق املت��ش���ط خال عام 2022 ف���ى اجتماع املائ���دة امل�شتديرة 
الثان���ى للمنت���دى والت���ى عقدت حت���ت عن����ان »فر�س الغ���از فى ����رشق البحر 
املت��شط و�شمال اأفريقيا« ، بح�ش�ر ناتا�شا بيليد�س وزيرة الطاقة والتجارة 
وال�شناع���ة القرب�شية ورئي�س ال���دورة احلالية للمنت���دى ، واأ�شامة مبارز اأمني 
ع���ام املنت���دى ، والدكت����ر جمدى ج���ال رئي����س ال�رشك���ة القاب�ش���ة للغازات 
الطبيعي���ة اإيجا�س ، وعدد من روؤ�شاء �رشكات البرول العاملية وخرباء �شناعة 

الطاقة وممثلى املنظمات الدولية وم�ؤ�ش�شات التم�يل.
واأكد املا خال املائدة على اأهمية التعاون والعمل امل�شرك لاإ�رشاع بتنمية 
وا�شتغ���ال الحتياطي���ات الغازية التى تزخر به���ا املنطقة فى ظل منظ�مة 

شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض » غازتك 2022« بمدينة ميالنو اإليطالية 

وال��ذى عق��د خالل الفرتة من 5 -8 س��بتمرب 2022 كأكرب مؤتمر ومعرض للغاز الطبيعى و املس��ال والهيدروجني وتقنيات خفض االنبعاثات 

على مس��توى العالم والذى يحتفل بدورته الخمس��ني هذا العام ، وذلك بمش��اركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤس��اء كربيات الش��ركات 

العاملية للطاقة والتنفيذيني والخرباء .
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التع���اون والتكام���ل التى ي�فرها منتدى غاز ����رشق املت��شط ل�شتغال كافة 
الإمكان���ات والبني���ة التحتي���ة التى متتلكه���ا كل دولة مبا يحق���ق ال�شتفادة 
لكافة الأطراف �ش�اء الدول املنتجة اأو امل�شتهلكة اأو دول العب�ر ، م�شرياً اإلى 
اأن منطق���ة �رشق املت��شط اأ�شبحت م�شدراً م�ث�ق���اً للغاز لل�ش�ق الأوروبية 
واأن مذك���رة التفاه���م الثاثي���ة الت���ى مت ت�قيعه���ا ف���ى ي�ني� املا�ش���ى ب�شاأن 
التع���اون فى جم���ال جتارة ونقل وت�شدي���ر الغاز الطبيعى بني م����رش واإ�رشائيل 
والحت���اد الأوروب���ى حتت مظل���ة منتدى غ���از ����رشق املت��شط بح�ش����ر رئي�شة 
املف��شية الأوروبية تعد اأحد اأهم النجاحات التى �شهدتها اأن�شطة املنتدى 
ومتث���ل خط�ة هامة ف���ى م�شرية املنتدى ميكن البناء عليه���ا فى حتقيق املزيد 
م���ن التع���اون بني ال���دول الأع�شاء وامل�شاركة ف���ى املنتدى وت�ؤك���د على التزام 
ه���ذه الدول بتعزيز اأوجه التع���اون لتحقيق ال�شتغ���ال الأمثل لاكت�شافات 

والت�شهيات امل�ج�دة حالياً فى املنطقة.
و�شه���دت املائدة امل�شتدي���رة تاأكيد عدد م���ن امل�شاركني عل���ى ا�شتمرار الغاز 
كاأح���د اأه���م م�شادر الطاق���ة منخف�ش���ة الكرب�ن خال املرحل���ة النتقالية 
للتح����ل الطاقى ، وعل���ى اأهمية العمل على خف����س النبعاثات من م�شادر 

الغاز بالتوافق مع التوجه العاملى خلف�ض االنبعاثات وحتقيق اأمن الطاقة.

تس����ريع  وتيرة اس����تغالل إمكان����ات الغاز 
الكاملة فى منطقة شرق المتوسط 

كم���ا �شارك وزير البرول وال���رثوة املعدنية خال 
الي�م الثانى للم�ؤمتر فى جل�شة نقا�شية وزارية 
بعن����ان » ت�رشي���ع  وت���رية ا�شتغ���ال اإمكان���ات 
الغ���از الكامل���ة ف���ى منطقة ����رشق املت��شط« 
والتى اأقامها منتدى غاز �رشق املت��شط �شمن 
فعالي���ات امل�ؤمت���ر ، و�شم���ت كل م���ن ال�شي���دة 
ناتا�ش���ا بيليدي�س وزيرة الطاقة وال�شناعة والتجارة القرب�شية وال�شيدة ل�را 
لو�شمان نائب اأمني م�شاعد مكتب موارد الطاقة بوزارة اخلارجية االأمريكية، 
وال�شي���د اأ�شام���ة مب���ارز الأمني الع���ام ملنتدى غاز ����رشق املت��ش���ط، وال�شيدة 
األك�شاندرا �شدوك� الأمني العام للطاقة والرثوة املعدنية الي�نانية، وال�شيد 

ج�يدو برو�شك� رئي�س عمليات امل�ارد الطبيعية ب�رشكة اإينى الإيطالية .
وخ���ال اجلل�ش���ة اأكد املا اأن هن���اك فر�شاً كبرية للتعاون ب���ني دول منتدى غاز 
����رشق املت��شط فى ا�شتغال احتياطيات الغ���از باملنطقة بال�شكل الأمثل ، 
واأن البنية التحتي���ة املتميزة مل�رش فى جمال الغاز الطبيعى عن�رش اأ�شا�شى 
ف���ى جن���اح ه���ذا التعاون ، م�ش���رياً اإلى اأن م����رش ت�افقت م���ع دول املنتدى على 
�رشع���ة حتقيق الأول�يات خال الف���رة املقبلة والتى تتمثل فى ال�شتفادة من 
الإمكان���ات والطاقات الكاملة مل�شانع اإ�شالة وت�شدير الغاز الطبيعى مب�رش 
والكت�شاف���ات احلالي���ة مبنطقة �رشق املت��ش���ط  للم�شاهمة ف���ى ا�شتغال 
م����ارد املنطق���ة من الغاز ب�شكل اقت�شادى ونقله���ا لأوروبا لتلبية جانب من 
الطلب ، م�شرياً اإلى دور الحتاد الأوروبى وال�ليات املتحدة الأمريكية فى تقدمي 
الدع���م لاإ�رشاع ب�ترية تنفي���ذ امل�رشوعات امل�شركة ل�شتغ���ال احتياطيات 

غاز �رشق املتو�شط واملتمثل فى توفري اخلربات والتكنولوجيات والتمويل . 

مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية
عق���د املهند�س ط���ارق املا جل�شة مباحث���ات مع وزيرة الطاق���ة والتجارة 
وال�شناع���ة القرب�شية ناتا�شا بيليدي�س بحثا خالها م�رشوعات التعاون 
امل�شرك واأو�شاع �ش�ق البرول والغاز فى �ش�ء التحديات التى ت�اجهها، 
كم���ا مت خال اللقاء ا�شتعرا�س امل�قف احلالى لاكت�شافات الغازية التى 
حتقق���ت ف���ى قرب�س وكيفي���ة تعظيم ال�شتف���ادة منه���ا، وال�شتفادة من 
الت�شهي���ات والبني���ة الأ�شا�شي���ة الت���ى متتلكها م�رش ل�شتقب���ال الغاز 

القرب�شى بعد تنمية الكت�شافات مبا يحقق �شالح البلدين.
واأكد ال�زيران على اأهمية ا�شتمرار التن�شيق والتعاون البناء بني اجلانبني 

على هام�ص م�شاركته فى فاعليات �ملوؤمتر ، عقد �ملهند�ص طارق �ملال 
وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �شل�ش��لة من �للقاء�ت �لثنائية مع عدد 
م��ن كبار �مل�شئولني �حلكوميني و�ملنظم��ات �لعاملية، وذلك فى �شوء 
�لعمل على توطيد �لعالقات �القت�شادية �مل�شرتكة ، وعقد مزيد من 
�ل�رش�كات �لتنموية متهيد�ً ل�شخ ��شتثمار�ت جديدة بقطاع �لبرتول 
�مل�رشى ف��ى ظل �لفر�ص �ال�شتثمارية �لتى يتمتع بها قطاع �لطاقة 
ف��ى م�رش، وكذلك بحث �أخر �ال�شتعد�د�ت �خلا�شة بعقد قمة �ملناخ 

COP27 �لذى ت�شت�شيفه م�رش فى نوفمرب �ملقبل . 

نشاط مكثف ولقاءات متعددة لوزير البترول والثروة المعدنية خالل المؤتمر
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ف���ى �ش�ء الأهمية املتزايدة للغاز الطبيع���ى، خا�شة فى مرحلة التح�ل 
الطاق���ى، وناق����س ال�زيران ما تقدمه ف���رق العمل امل�شكل���ة من اجلانبني 

لدعم اأوا�رش التعاون حتت مظلة منتدى غاز �رشق املت��شط.

مصر والهند ... دعم وزيادة التعاون المش���ترك فى أنشطة الصناعة 
البترولية  

عق���د املهند����س طارق امل���ا اجتماع���اً م���ع ال�شيد ����رشى هاردي���ب �شينغ 
ب����رى وزي���ر البرول والغاز الهن���دى وال�فد املرافق له ، حي���ث �شهد اللقاء 
ا�شتعرا����س جمالت التع���اون امل�شرك بني اجلانبني ف���ى اأن�شطة �شناعة 

البرول والغاز.
وخ���ال الجتم���اع، اأك���د املا على عم���ق العاق���ة التاريخي���ة التى تربط 
ب���ني م�رش والهند ، وا�شتعر�س املا الفر����س ال�شتثمارية التى يتمتع بها 
قطاع الب���رول امل�رشى والنجاحات التى مت حتقيقها خال الفرة الأخرية، 
وم���ن جانب���ه اأكد ال�شي���د ب�رى عل���ى اهتمام ال����رشكات الهندي���ة بزيادة 

التعاون فى جمال تط�ير م�شافى التكرير فى م�رش .
وف���ى اإطار ت�جه الهند بتكثيف عمليات البح���ث وال�شتك�شاف واإنتاج 
الب���رول والغ���از ، اأب���دى ال�زير الهن���دى رغبة باده ببح���ث الفر�س لتنفيذ 
م�رشوع���ات للطاق���ة فى الهند م���ن خال �رشكات قط���اع البرول امل�رشى 
خا�ش���ة ف���ى �ش�ء خرباته���ا املتميزة فى كاف���ة اأن�شطة �شناع���ة البرول 
والغ���از ، واتفق اجلانبان على م�ا�شلة بحث تعزي���ز اأطر التعاون امل�شرك 
ال�شيم���ا فى جماالت التو�شع ف���ى ا�شتخدام الغ���از الطبيعى امل�شغوط 

ك�ق�د �شديق للبيئة. 
وف���ى نهاي���ة الجتماع وج���ه املهند�س ط���ارق املا الدع����ة لل�شيد �شينغ 
للم�شاركة فى الن�شخة القادمة من معر�س وم�ؤمتر م�رش الدولى للبرول 
»ايجب�س 2023« الذى �شيعقد خال الفرة من 13 - 15 فرباير 2023 ، كما 
وجه ال�شيد �شينغ الدع�ة للما للم�شاركة فى م�ؤمتر الطاقة فى الهند 

املقرر عقده فى اأوائل �شهر فرباير 2023. 

تع���اون مش���ترك مع  بيك���ر هيوز فى مش���روعات تحس���ين كفاءة 
استخدام الطاقة 

خ����ال اجتم����اع امل����ا م����ع ل�رين����زو �شيم�نيلل����ى رئي�����س جمل�����س الإدارة 
والرئي�����س التنفي����ذى ل�رشك����ة بيك����ر هي�����ز وال�ف����د املرافق ل����ه، مت بحث 
جم����الت التعاون القائم بني قطاع الب����رول وال�رشكة خا�شة فى اإقامة 
م�رشوع����ات خلف�����ض االنبعاث����ات الكربوني����ة وحت�شني كف����اءة ا�شتخدام 
الطاق����ة ب�شناع����ة البرول والغاز ، كما مت ا�شتعرا�����س امل�قف التنفيذى 
مل�رشوع����ات ا�شرجاع غ����ازات ال�شعلة وخف�س النبعاث����ات فى �رشكات 
التكري����ر، واأهمية العم����ل امل�شرك لاإ�رشاع فى تنفي����ذ تلك امل�رشوعات 
ف����ى اإط����ار �شيا�شة قط����اع البرول لتحقي����ق ال�شتدام����ة ، واأكد ال�شيد 
�شيم�نيلل����ى عل����ى تطلع بيك����ر هي�ز لفتح اآف����اق جدي����دة للتعاون مع 

قطاع البرول فى جمالت اأخرى. 

مباحثات مع رئيس شيفرون العالمية
عقد املا لقاء مع رئي�س �رشكة �شيفرون العاملية مايك ويرث تناول خاله 
بح���ث التع���اون فى اأن�شط���ة الغ���از الطبيعى امل�ش���ال فى �ش����ء مذكرة 
التفاه���م التى وقعتها �شيفرون م���ع ال�رشكة امل�رشية القاب�شة للغازات 
الطبيعية »اإيجا�س« لتط�ير البنية الأ�شا�شية لتمكني نقل الغاز املتاح 

من منطقة �رشق املت��شط اإلى م�رش.
كم���ا مت خال اللقاء مناق�شة الفر����س ال�شتثمارية املتاحة والعمل على 
تعظي���م القيم���ة امل�شافة اإلى جان���ب ال�شتعدادات مل�ؤمت���ر املناخ القادم 
COP27 ال���ذى ت�شت�شيف���ه م����رش ن�فمرب الق���ادم مبدينة ����رشم ال�شيخ ، 

ومدى التعاون امل�شرك فى هذا الإطار. 

ش���ل العالمية ترغب فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مجاالت خفض 
الكربون والتحول الطاقى

عقد املهند�س طارق املا اجتماعاً مع �شيدريك كرميرز نائب رئي�س �رشكة 
�ش���ل العاملية لأن�شطة الغاز الطبيعى امل�ش���ال بح�ش�ر الدكت�ر جمدى 
جال رئي����س ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�شة للغ���ازات الطبيعية واملهند�س 

خالد قا�شم رئي�س �رشكة �شل م�رش. 
وخ���ال الجتماع ، مت بح���ث م�قف اأعمال ال�رشكة ف���ى مناطق امتيازها 
ف���ى البحرين الأحمر واملت��شط فى م����رش وخطط العمل وامل�شتهدفات 
خال الفرة املقبلة، ومت كذلك ا�شتعرا�س م�قف مذكرات التفاهم التى 
مت ت�قيعه���ا فى جم���ال خف�س الكرب�ن ب���ني ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�شة 
للغ���ازات و�رشكة �شل، وبحث امل�قف احلالى للم�رشوع اجلارى تنفيذه بني 
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الطرفني فى جمال تط�ير نظم م�حدة لإدارة النبعاثات الكرب�نية.
واأكد ال�زير على اأهمية الإ�رشاع باجلدول الزمنى لتنفيذ خطة العمل فى 
مناط���ق المتياز، فيما اأكد كرميرز على رغب���ة �رشكة �شل الق�ية لتنفيذ 
م�رشوع���ات جديدة فى جم���الت خف�س الكرب�ن والتح����ل الطاقى وذلك 
لت�ف���ري كميات اإ�شافي���ة من الغ���از للت�شدير لا�شتفادة م���ن م�شت�يات 

الأ�شعار احلالية للغاز.

اهتمام ترى أنرجى سوليوش���ن بالتع���اون مع قطاع البترول إلنتاج 
الهيدروجين األخضر

�شه���د لقاء ال�زير مع مارك� األف���ريا الرئي�س التنفيذى ل�رشكة ترى اأنرجى 
�ش�لي��ش���ن مناق�ش���ة �شب���ل التع���اون املمكن���ة وا�شتك�ش���اف الفر����س 
املتاح���ة للعم���ل امل�شرك مع ال�رشك���ة خال الفرة املقبل���ة، خا�شة فى 

جمال اإنتاج م�شادر الطاقة متعادلة الكرب�ن با�شتخدام الهيدروجني. 
واأ�ش���ار مارك���� خال الجتماع اإل���ى اهتمام ال�رشكة بالتع���اون مع قطاع 
البرول امل�رشى ل�شتغال الت�شهيات والبنية الأ�شا�شية املتط�رة للغاز 

الطبيعى فى م�رش لإنتاج الهيدروجني الأخ�رش.

قطاع البترول وش���ركة س���اب للبرمجيات ... تعاون مثمر فى مجال 
التحول الرقمى

عق���د وزير الب���رول والرثوة املعدني���ة اجتماعاً مع ال�شيدة ه���دى من�ش�ر، 
مدي���ر التح����ل الرقمى الذكى ب�رشك���ة �شاب للربجمي���ات، وال�فد املرافق 
له���ا، حي���ث مت خال اللق���اء ا�شتعرا����س م�قف التعاون م���ع �رشكة �شاب 
والت���ى تعد �رشي���كاً فاعاً ف���ى تنفيذ روؤي���ة وا�شراتيجية قط���اع البرول 

امل�رشى للتح�ل الرقمى.
ومن جانبها، اأكدت �رشكة �شاب على اعتزازها بالتعاون مع قطاع البرول 
لتنفي���ذ حزمة من م�رشوعات لأنظم���ة اإدارة امل�راد والأ�ش����ل بال�رشكات. 
ومت مناق�ش���ة �شبل ال�شتفادة من حل�ل ال�رشكة املتط�رة لدعم �رشكات 
القط���اع ف���ى تنفي���ذ خططه���ا نح���� ال�شتدام���ة وخف����س النبعاثات ، 
خا�ش���ة فى اإط���ار ا�شتعداد قطاع البرول للم�شارك���ة فى فعاليات قمة 

املناخ فى ن�فمرب املقبل.  

مباحثات مش���تركة مع منظمة حوض البحر المتوس���ط OMC فى 
مجال التحول الطاقى

عق���د املهند����س طارق امل���ا لقاءً مع ال�شي���دة م�نيكا �شب���ادا، مدير م�ؤمتر 
OMC 2023، حي���ث مت خ���ال اللق���اء ا�شتعرا����س فر�س التع���اون امل�شرك 
لاإع���داد لقم���ة املن���اخ COP27. ووجه���ت ال�شي���دة �شبادا الدع����ة ل�زير 
البرول والرثوة املعدني���ة للم�شاركة فى اجلل�شات التى �شيتم تنظيمها 
بالتع���اون مع منظمة مر�ش���د البحر الأبي�س املت��ش���ط والتى تهدف اإلى 
ت�شلي���ط ال�ش�ء على ال���دور املهم التى �شتلعبه منطق���ة ح��س البحر 
املت��ش���ط فى عملية التح����ل الطاقى ، واأ�شار املا اإلى ����رشورة ا�شتمرار 
التن�شيق خال الفرة القادم���ة للت�افق ح�ل الفعاليات امل�شركة التى 

ميكن تنظيمها خال امل�ؤمتر. 
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ف��ى اط��ار املتابع��ة امليداني��ة املس��تمرة 
نس��ب  عل��ى  للوق��وف  املختلف��ة  البرتولي��ة  لألنش��طة 

اإلنج��از وم��دى االلت��زام بتنفي��ذ الخط��ط املوضوعة ، واص��ل املهندس ط��ارق املال 
وزي��ر البرتول والث��روة املعدنية زياراته امليدانية ملواقع العمل البرتوىل إلس��تعراض مجريات تنفيذ املش��روعات 

الجديدة وخطط اإلنتاج والتطوير ،  وحرص الوزير خالل تواجده امليدانى باملواقع البرتولية على املتابعة الفعالة والدقيقة  لكيفية 
التعامل مع التحديات املوجودة ومناقش��تها مع القيادات واملس��ئولني التنفيذيني لتوفري أفكار وحلول مالئمة للتغلب على تحديات 
االعمال خاصة وأن قطاع البرتول والغاز يقوم بدور كبري فى دعم االقتصاد القومى من خالل توفري امدادات الطاقة واملساهمة فى 
رف��ع معدالت النمو االقتصادى ، م��ن خالل تضافر كافة الجهود وتقديم حلول مبتكرة وفعالة ورؤى حديثة بما يمكن القطاع من 

تحقيق أهدافه ومزيد من اإلنجازات .    

ت�شوير : اأحمد كوار�شى
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ضرورة اإلسراع ببرامج اإلنتاج

فى ظل ارتفاع األسعار العالمية

المال من حقول خالدة بالصحراء الغربية : 

ق��ام املهند�س طارق امل��ا وزير الب��رول والرثوة املعدني��ة بزيارة حقول 
اإنت��اج خال��دة بال�ش��حراء الغربية ف��ى 22 اأغ�ش��ط�س 2022 ، وتاأتى 
اأهمية املنطقة باعتبارها مركز رئي�ش��ى لإنتاج الزيت اخلام فى م�رص 
وا�ش��تهدفت ب�شكل رئي�ش��ى املتابعة الدقيقة خلطط عمل �رصكات 

الإنتاج البرولى بكافة مناطق امتيازها فى م�رص.

�خ���الل اجتماع مو�س���ع مع ر�ؤ�س���اء ����ركات الإنت���اج باملنطق���ة اأكد املال 
عل���ى اأن الفرتة احلالية تتطل���ب املزيد من اجلهود �احللول البتكارية لزيادة 
الإنتاج من الرث�ة البرت�لية فى ظل الأ�س���عار العاملي���ة احلالية �التزاماً من 
قطاع البرت�ل مب�سئوليته نحو الوفاء باحتياجات الوطن �دعم القت�ساد 
القوم���ى، م�سدداً عل���ى اأهمية الإ����راع بتنفيذ برامج الإنت���اج �التنمية 
�التوا�س���ل �املتابع���ة امل�ستم���رة �اللت���زام بالتوقيت���ات املح���ددة فى هذه 

اخلطط �التعامل ال�ريع مع اأى حتديات حال �جودها.
�لفت املال ، اإلى اأنه ل تها�ن فى حتقيق ثوابت ا�سرتاتيجية الوزارة الهادفة 
لالإ�راع مب�ر�عات زيادة الإنتاج �التنمية �تاأمني بيئة العمل �رفع كفاءة 

الأداء ، مو�سحاً اأن تواجده مبواقع العمل �الإنتاج �متابعته تنفيذ خطط 
زيادة الإنتاج ميدانياً م�ستمر ، �توفري الدعم الكامل لل�ركات �العاملني 

فى تنفيذ خطط زيادة الإنتاج �التغلب على اأى عقبات قد تطراأ .
�اأ�سار الوزير اإلى الد�ر الهام ل�ركاء قطاع البرت�ل الذين يدركون  اأهمية 
التع���ا�ن مع م�ر فى ا�ستغ���الل الفر�ص املتاحة من خ���الل املناخ اجلاذب 
لال�ستثم���ار احلقيق���ى �ال���ذى اأثب���ت جناح���ات متنوعة فى كاف���ة مناحى 

املنظومة البرت�لية خالل الفرتة املا�سية .
�ا�ستم���ع املال  خ���الل الإجتماع اإل���ى عر�ص تف�سيلى م���ن ر�ؤ�ساء �ركات 
خال���دة للبرت�ل املهند�ص �سعي���د عبداملنعم �عجيبة للب���رت�ل املهند�ص 
اأحم���د م�سطفى �برت�ل بالعيم املهند�ص خالد موافى �خليج ال�سوي�ص 
املهند����ص �سالح عبدالكرمي  �بدر الدي���ن املهند�ص خالد من�سور �العامة 
للب���رت�ل املهند����ص نبي���ل عبدال�سادق، ح���ول املوقف احلال���ى لالإنتاج من 
مناط���ق عم���ل هذه ال����ركات فى ال�سح���راء الغربية �خلي���ج ال�سوي�ص 
��سيناء �دلتا النيل �البحر املتو�سط ، �خططها خالل املتبقى من العام 

املالى احلالى لزيادة الإنتاج على املدى الق�سري �املتو�سط �الطويل.
�فى ختام الجتماع اأكد الوزير اأهمية املتابعة امل�ستمرة لكافة اجلوانب 
اخلا�س���ة بتنفي���ذ خط���ط الإنتاج م���ن البرت�ل �الغ���از �ا�ستغ���الل الفر�ص 
الواع���دة فى اأ�رع �قت لأهميتها فى اإ�ساف���ة احتياطيات جديدة �دعم 
الإنتاج احلالى مل�ر فى هذا التوقيت الذى ي�سهد حتديات فى �سائر انحاء 

العامل توؤثر على اأ�سواق الطاقة �امداداتها .
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موؤخ���راً �ه���و امل�ستودع رق���م 7 ب�سعة 630 األ���ف برميل  ، كم���ا يتم الإ�راع 
بالأعمال الإن�سائية بامل�ستودع رقم 8 قيد الإن�ساء بوا�سطة �ركة برت�جت 
كمقا�ل عام بالتعا�ن مع �ركة اإنبى �هو ما يرفع ال�سعة التخزينية للخام 

بامليناء مبقدار ن�سف مليون برميل لت�سل اإلى 6ر2 مليون برميل خام .

افتتاح مركز التحكم والسالمة المتكامل
�فى اإطار م�ر�عات التحول الرقمى لإدارة منظومة العمل بامليناء، 
ق���ام �زير البرت�ل بافتت���اح مركز التحكم الآل���ى �ال�سالمة املتكامل 
ال���ذى قام���ت �يبك���و باإ�سافته اإل���ى منظوم���ة ت�سغيل املين���اء بعد 
انته���اء اإنبى م���ن اإجنازه كنقل���ة نوعي���ة �تكنولوجية ف���ى اأ�ساليب 
اإدارة �ت�سغي���ل الت�سهي���الت �التحك���م فيها اآلي���اً �تطوير عمليات 
ت���دا�ل اخلام �اإدارتها �فق منظوم���ة حديثة للتحكم �الأمان ت�سمل 
اأنظمة القيا�ص الرادارى للم�ستودعات �الإيقاف فى حالت الطوارئ 
�اأنظمة ا�ست�سعار احلريق �الإنذار �القالع �الإدارة املتكاملة ملوانىء 
الت���دا�ل ، �يوفر امل�ر�ع الرب���ط �التكامل ف���ى اإدارة منظومة تدا�ل 

الزيت اخلام �ربطها مع هيئة البرت�ل ��زارة البرت�ل .

تطوير مستمر للبنية األساسية بالميناء
�سهدت املعامل الكيما�ية بامليناء النتهاء من م�ر�ع متكامل لتطويرها 
موؤخ����راً �اإ�سافة معام����ل متخ�س�سة لتحليل اخل����ام �املنتجات البرت�لية 
مواكبة للتو�سعات ،  كما مت تد�سني جممع الور�ص اجلديدة الذى مت اإن�سا�ؤه 

حديثاً لأن�سطة ال�سيانة �احلفاظ على كفاءة املعدات �املهمات .

خط جديد لنقل المنتجات البترولية الى ميناء الحمراء
�تبا�ر حالي���اً �ركة برت�جت بالتعا�ن مع �يبك���و اأعمال تنفيذ م�ر�ع 
خ���ط نقل املنتجات البرت�لية اجلدي���د من م�سفاة تكرير ميد�ر اإلى ميناء 
احلم���راء بطول 140 كم �الذى يتب���ع �ركة اأنابيب البرت�ل �يجرى تنفيذه 
بوا�سط���ة برت�جت بتكلفة ا�ستثماري���ة 3ر1 مليار جنيه تعظيماً للبنية 
الأ�سا�سي���ة باملنطقة �تكامالً مع تو�سعات م�سف���اة تكرير ميد�ر �زيادة 

اإنتاجها من البنزين �ال�سولر �الكري��سني .

وفى الرابع من اأغ�شط�س املا�شى قام املهند�س طارق 
امل��ا ويرافق��ه قي��ادات قط��اع الب��رول بو�شع حجر 

الأ�شا�س للتو�شعات اجلديدة مليناء احلمراء البرولى ومتابعة �شري العمل 
بامليناء كما قام بتفقد التطوير اجلارى فى الت�شهيات القائمة بامليناء .

�يت�سم���ن برنامج التو�سع���ات �التطوي���ر م�ر�عات اأ�سا�سي���ة للتو�سع فى 
م�ساح���ة �اأن�سطة امليناء من خالل قطع����ة الأر�ص ال�ساطئية على م�ساحة 
120 ف�دان���اً به����دف زي���ادة ال�سعة التخزيني����ة لت�سهيالت املين���اء باإ�سافة 4 
م�ستودعات تخزين �سعة 630 األف برمي�ل خام  لكل منها، للو�س�ول ل�سعة 
تخزيني���ة 3ر5 ملي���ون برمي�ل لت�سهيل حرك�ة ت����دا�ل �ا�ستقبال الزيت اخل�ام 
مبين����اء احلم����راء، بالإ�س�اف���ة اإلى قطع�ة الأر����ص 420 ف�داناً املج����ا�رة ملنطق�ة 
مين����اء احل�م�راء ل�ستغاللها كمنطقة لت����دا�ل املنتج�ات البرت�لي�ة �حمط�ة 
لل�سح���ن خلدم�ة تو�سعات منطقة العلمني �امل�ساهمة فى تنمي�ة املجتمع 

العمرانى اجلديد �الظهري ال�سناعى �الزراعى مبدينة العلمني.
�يخ���دم تنفي���ذ ه���ذه اخلط���ط التو�سعي���ة باملين���اء حتقي���ق عدة اه���داف فى 
مقدمته���ا حتويل���ه ملرك���ز ا�سرتاتيجى على �ساح���ل البحر املتو�س���ط لتدا�ل 
اخل���ام �املنتج���ات البرت�لية  ف���ى ظل اأهمي���ة تعظيم ال�ستفادة م���ن البنية 
الأ�سا�سي���ة لقط���اع البرت�ل �رفع كفاءته���ا ب�سكل م�ستمر ليك���ون لها د�ر 
حيوى فى م�ر�ع م�ر القومى للتحول ملركز اإقليمى لتخزين �تدا�ل �جتارة 
الطاقة  ،  كما اأن تطوير �رفع كفاءة امليناء الذى ي�ستقبل اخلام حالياً يهدف 
لال�ستف���ادة منه اأي�س���اً �ي�سهم فى خمطط الد�لة ل�رع���ة تطوير منطقة 
العلمني اجلدي���دة عمرانياً �تنموياً باعتبار الطاقة م���ن اأهم �رايني التنمية 

كما يخدم الظهري ال�سناعى �الزراعى بهذه املنطقة الواعدة .
�ق���د بداأت �ركة ب���رت�ل ال�سحراء الغربي���ة » �يبك���و« امل�سغلة للميناء  
خط���وات �ريعة لتنفيذ م�ر�ع التو�سعات اجلديد �سواء من حيث زيادة 
ال�سع���ة التخزيني���ة مبنطق���ة ال���� 120 فدان���اً ، اأ� من حيث �سيت���م اإقامة 
منطقة تخزي���ن �تدا�ل للمنتج���ات البرت�لية �حمط���ة ل�سحنها بجوار 

امليناء على م�ساحة 420 فدان خلدمة مدينة العلمني اجلديدة .

مستودع 7 إضافة جديدة لقدرات الميناء
�بالت���وازى م���ع م�ر�عى التو�سعات اجلديدين اطلق���ت �ركة �يبكو موؤخراً 
عملي���ات الت�سغي���ل باأحدث م�ست���ودع تخزين للخام دخ���ل اخلدمة بامليناء 

وضع حجر األساس 

لتوسعات ميناء 

الحمراء البترولى
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عق���د املهند����ص طارق امل���ال �زير الب���رت�ل �الرث�ة 
�زي���رة  ف���وؤاد  يا�سم���ني  �الدكت���ورة  املعدني���ة 
البيئ���ة اجتماع���اً تن�سيقي���اً مبق���ر �زارة البرت�ل 
�ال���رث�ة املعدني���ة ف���ى 26 يولي���و 2022 ، لبحث 
م����ر  با�ست�ساف���ة  اخلا�س���ة  ال�ستع���دادات 
موؤمت���ر القمة العاملية للمناخ COP27 فى �رم 
ال�سي���خ خ���الل نوفم���ر املقبل، �الوق���وف على 

جمهودات فريق العمل امل�سرتك من الوزارتني فى اإجناز الرتتيبات الالزمة لتنظيم عدد من الفعاليات اخلا�سة بال�ستدامة 
البيئي���ة �خف����ص الكرب���ون فى قطاع���ات الطاقة �الب���رت�ل �الغاز �سم���ن فعاليات املوؤمت���ر. ��ستقوم �زارة الب���رت�ل �الرث�ة 
املعدنية بالتن�سيق مع �زارة البيئة بتنظيم فعالية خا�سة خالل موؤمتر COP27 تتمثل فى اليوم املعنى بخف�ص الكربون 
Decarbonization Day  للق���اء ال�س���وء على  ال�سيا�س���ات  �املبادرات التى تتبنى ال����ركات العاملة فى �سناعة البرت�ل 
�الغاز فى م�ر تنفيذها من اأجل احلد  من النبعاثات فى اإطار التزامها بامل�ساهمة فى حتقيق التنمية امل�ستدامة �دعم 
اجله���ود العاملية فى مواجهة التغري املناخ���ى ، ��ست�سمن هذه الفعالية ا�ستعرا�ص ال����ركات العاملية للتكنولوجيات 
املتط���ورة التى ت�ساعد على الو�سول لأف�سل النتائج ، �ا�ستعرا�ص اأف�سل املمار�سات �النماذج املطبقة خلف�ص الكربون 
�التقاطه �تخزينه ، �اأن مو�سوعات التكنولوجيا �بناء القدرات الب�رية ��سبل توفري التمويل املالى �ستحظى باهتمام 

كبري خالل تلك الفعالية لد�رها احليوى فى دفع جهود خف�ص النبعاثات الكربونية اإلى الأمام  .

اجتماع تنسيقى لبحث

 COP27 المشاركة البترولية فى

نقل الخبرات البترولية المصرية إلى جيبوتى

ا�ستقب���ل املهند�ص طارق املال ف���ى 28 /8/ 2022 ال�سيد يون�ص جيدى �زير 
الطاق���ة �امل���وارد بجمهوري���ة جيبوتى بح�س���ور ال�سفري اأحم���د بن على 
ب���رى �سفري جيبوت���ى بالقاهرة �الوفد املرافق ، حي���ث بحث الوزيران فر�ص 
التع���ا�ن ب���ني البلدي���ن �نقل اخل���رات امل�رية اإل���ى جيبوتى ف���ى �سناعة 

البرت�ل �الغاز .
�اأك���د  امل���ال خ���الل اللقاء اأن م����ر �ستعمل م���ن منطلق د�ره���ا التاريخى 
الداع���م لال�سقاء الأفارقة عل���ى تقدمي  كافة اأ�جه الدع���م � الت�سهيالت 
�نق���ل اخلرات فى �سناعة البرت�ل �الغ���از لالأ�سقاء فى جمهورية جيبوتى 
كد�لة عربية اأفريقية �سقيقة ترتبط بعالقات �ثيقة مع م�ر  ، مو�سحاً 
اأن ذل���ك ياأت���ى تنفي���ذاً لتوجيه���ات القي���ادة ال�سيا�سية باإتخ���اذ خطوات 

عملية لتحقيق التقارب امل����رى الأفريقى �خا�سة فى املجالت احليوية 
كالبرت�ل �الغاز . �اأ�سار املال اإلى اأهمية مذكرة التفاهم امل�سرتكة للتعا�ن 
فى جمال الطاقة بني البلدين �التى جرى توقيعها خالل  القمة امل�سرتكة 
ب���ني الرئي�سني عبدالفتاح ال�سي�سى � اإ�سماعيل عمر جيلة بالقاهرة فى 
فراير املا�سى، موؤكداً �ر�رة البناء عليها لو�سع برنامج تنفيذى للتعا�ن 
بني البلدين فى جمال البرت�ل �الغاز . �ا�ستعر�ص الوزير مع نظريه اجليبوتى 
الإمكانيات �اخلرات امل�رية املتطورة ل�ركات قطاع البرت�ل فى العديد 
من املج���الت مثل ت�سميم �تنفي���ذ امل�ر�عات البرت�لي���ة �الدعم الفنى 
�ال�سيان���ة �اجلان���ب اللوجي�ست���ى متمث���اًل ف���ى ان�س���اء �ت�سغي���ل �اإدارة  
�سب���كات خط���وط الأنابي���ب لنقل الب���رول والغاز وم�ستودع���ات التخزين 
�الت���دا�ل � اإدارة املوان���ىء البرت�لية ، �بناء القدرات �تدريب الكوادر، موؤكداً 
حر����ص م�ر عل���ى م�ساركة ه���ذه اخل���رات �الإمكانيات م���ع الأ�سقاء فى 
جيبوت���ى ملعا�نتها ف���ى النهو�ص بال�سناع���ة البرت�لية لديه���ا خا�سة اأن 
كاف���ة هذه ال�ركات نفذت العديد من امل�ر�عات الناجحة داخل �خارج 

م�ر فى العديد من الد�ل العربية �الأفريقية .
�م���ن جانبه اأع���رب الوزير يون�ص جيدى عن تطلع ب���الده للتعا�ن مع م�ر 
ف���ى تنمي���ة �تطوير ق���درات �سناعة الب���رت�ل �الغ���از لديها خ���الل الفرتة 
املقبل���ة،  موؤك���داً اأهمية تواجد ال�ركات امل�ري���ة املتخ�س�سة فى هذا 
الن�س���اط للعمل عل���ى اأر�ض جيبوتى لنقل خرباته���ا واإمكانياتها. واتفق 
اجلانبان فى ختام اللقاء على ت�سكيل فريقى عمل من البلدين لتحديد 
جم���الت التعا�ن ذات الأ�لوية للوف���اء باإحتياجات جيبوتى فى ال�سناعة 
البرت�لي���ة �من ثم ترجمتها فعلياً ف���ى برنامج تنفيذى �خطوات عملية 

للتعا�ن بني اجلانبني فى جمالت البرت�ل �الغاز .
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��س���تقبل �ملهند�س طارق �ملال فى 23 �أغ�سط�س 2022 كو�ستا�س 
كادي�س وزير �لبيئ���ة و�لزر�عة وتنمية �لريف �لقرب�سى و�ل�سفرية 
�لقرب�سي���ة ف���ى م����ر بول���ى لو�ن���و� و�لوفد �ملر�ف���ق، حي���ث مت بحث دعم 
وزي���ادة �لتع���اون �القت�سادى و�لعمل عل���ى تعظيم �ال�ستف���ادة من �ملو�رد 

�لطبيعية وحتقيق �ملنفعة �مل�سرتكة للبلدين.
كما مت بحث �أهمية �لقمة �لعاملية للمناخ COP27 ، وت�سافر كافة جهود 
�ل���وز�ر�ت �ملعني���ة باحلكومة على �إجناز �لرتتيبات �لالزم���ة لتنظيم �ملوؤمتر ، 

حيث ت�سمل فعاليات �ملوؤمتر يوماً معنياً بخف�س �نبعاثات �لكربون و�لذى 
�ست�سارك فيه �ل����ركات �لعاملية �لعاملة فى �سناعة �لبرتول و�لغاز فى 

م�ر من �أجل دعم �جلهود �لعاملية فى مو�جهة �لتغري �ملناخى.
ومن جانبه �أكد �لوزير �لقرب�سى على �أهمية �نعقاد قمة �ملناخ و�أن هناك 
�هتمام���اً كب���ري�ً من جانب قرب����س بدعم جهود �حلكوم���ة �مل�رية الإجناح 
�ملوؤمتر وبق�سية �حلفاظ على �لبيئة وخف�س �النبعاثات و�لتحول �لطاقى 

فى �إطار �لتوجه �لدولى فى هذ� �ل�ساأن.

مباحثات مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية

 باالتحاد األفريقى 

عق���د �ملهند�س طارق �ملال مباحثات ثنائية مع �لدكتورة �أمانى �أبوزيد 
مفو�س���ة �لطاق���ة و�لبنية �لتحتي���ة باالحتاد �الأفريقى ف���ى 27 يوليو 
2022 تناول���ت مناق�سة �لروؤية �ملوح���دة للتحول �لطاقى فى �أفريقيا 

. Cop27 و�لتى �سيتم عر�سها فى موؤمتر قمة �ملناخ
و�أكد �ملهند�س طارق �مل���ال على �أهمي��ة ��ستم���ر�ر �لتن�سيق و�لتعاون 
�مل�س��رتك مع �الحت���اد �الأفريقى مع تول����ى م�ر قي���ادة مل���ف �لطاق���ة 
ف���ى �لق���ارة �الأفريقية خالل قم���ة �ملناخ Cop27 و�الإع���الن عن موقف 
�أفريقى موحد فى ق�سية �لتحول �لطاقى �لعادل وفق برنامج زمنى 
متدرج و�لعم���ل على توفري �الحتياجات �لكب���رية و�ملتنامي�ة فى دول 

�لقارة للم�ساهمة فى حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة لدولها. 
ومن جانبها �أكدت �أبوزي���د على �أهمية �لو�سول �إلى كيفية تعظيم 
�لتع���اون بني دول �لقارة �الأفريقية ف���ى جمال �لطاقة ب�سفة خا�سة، 

وبحث مع وزير البيئة القبرصى الجهود المصرية نحو التحول الطاقى

بح���ث وزي���ر �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية فى 15 �أغ�سط�س 2022 مع وفد من �ركة تويوتا ت�سو�سو �ليابانية 
برئا�س���ة توكوج���ى كويام���ا �ملدير �لع���ام مل�روع���ات �لبنية �لتحتية للطاق���ة  �لدر��س���ة �ملبدئية �لتى 
�أجرته���ا �ل�رك���ة لتقييم فر�س �لتع���اون �ملمكنة مع قطاع �لب���رتول الإنتاج �الأموني���ا �لزرقاء فى م�ر 

كم�سدر للطاقة منخف�سة �لكربون  .
وترج���ع �أهمي���ة تلك �لدر��سة ب�سورة مبدئية ال�ستك�ساف �إمكانيات �إنت���اج �الأمونيا �لزرقاء فى قطاع 
�لب���رتول كاأح���د حلول توفري �لطاق���ة �خل�ر�ء وخف�س �النبعاث���ات �لكربونية، وتاأت���ى �لدر��سة فى �إطار 
مذك���رة �لتفاه���م �ملوقع���ة بني �ل�ركت���ني �لقاب�ستني للغ���از�ت �لطبيعي���ة و�لبرتوكيماوي���ات و�ركة 
تويوت���ا ت�سو�سو.  و��ستعر�س وفد �ل�ركة �ليابانية ما ت�سمنته �لدر��سة و�لتى تناولت حتويل �الأمونيا 
�لرمادي���ة �لتى يتم �إنتاجها حالياً �إلى �الأمونيا �لزرقاء و�لتى ت�ستخدم كحامل للهيدروجني باالعتماد 

على تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه   .
واأو�سح���ت الدرا�س���ة اأن���ه مت التقيي���م لإمكاني���ة تطبي���ق تكنولوجيا التق���اط جزء اأو كام���ل انبعاثات 
�لكربون ب�ركتى موبكو و�أبو قري لالأ�سمدة لنقلها حلقول �إنتاج �لبرتول و�لغاز �لقدمية بهدف تخزينه 

و�ال�ستفادة من حتويل فائ�س �إنتاج �الأمونيا �لرمادى �ملنتجة بال�ركتني �إلى �أمونيا زرقاء.
و�أو�س���ت �لدر��سة باأهمية �إن�ساء خط جديد باإح���دى �ل�ركتني الإنتاج �الأمونيا لدر��سته خالل مرحلة 
در��س���ة �جل���دوى �لتف�سيلية، كما �أو�ست ب�رورة زيادة �لقدرة �لتناف�سي���ة ملنتج �الأمونيا �لزرقاء وذلك 

من خالل رفع �لقدرة �الإنتاجية للخط �جلديد.

تعاون مشترك

 مع تويوتا اليابانية

إلنتاج األمونيا الزرقاء

نظ���ر�ً الأهميتها ودورها �الأ�سا�سى فى حتقي���ق �ال�ستقر�ر و�لتنمية، 
م�س���رية �إلى �أن �لب���رتول و�لغاز �أحد �مل�سادر �ملهم���ة للطاقة للدول 
�الأفريقي���ة للم�ساهم���ة ف���ى �لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة ، و�أ�س�����ارت فى 
�ل��وق���ت نف�سه الأهمية �لطاق�ات �جلديدة و�ملتجددة وفق��اً لربنامج 
زمنى يتو�فق وظ���روف و�أولويات كل دول���ة وظ����روف �لقارة �الأفريقية 

ب�سفة عامة.
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اكسون موبيل العالمية

ترغب فى زيادة استثماراتها فى مصر

��ستقب���ل وزي���ر �لب���رتول ف���ى 3  �أغ�سط����س 2022 وف���د�ً م���ن �ركة �إك�س���ون موبيل 
�لعاملي���ة  برئا�سة �ل�سيد هوجو ديرتى �لرئي�س �القليمى لت�سويق ومبيعات �لوقود 
بالتجزئ���ة فى �أوروب���ا و�أفريقيا و�ل�رق �الأو�سط، حيث مت بحث بر�مج �ل�ركة �لعاملية لزيادة 
��ستثمار�ته���ا وتطوي���ر �أن�سطتها فى جم���ال ت�سويق وتوزي���ع �لوقود مب����ر. ومت خالل �للقاء 
متابعة برنام���ج �إك�سون موبيل �حلالى للتو�سع فى �إقامة حمطات خدمة ومتوين �ل�سيار�ت 
�لت���ى حتم���ل �لعالمة �لتجارية موبيل Mobil  ، حي���ث �سيتم ت�سغيل حمطات جديدة خالل 
�لفرتة �ملقبلة ، و�لتعاون �جلارى مع �ل�ركة من �أجل  �إتاحة خدمة �لتموين بالغاز �لطبيعى 
لل�سيار�ت فى جزء من حمطات موبيل بالتعاون مع �ركتى غازتك وكارجا�س تنفيذ�ً خلطة 
�النت�سار �ل�ريع لهذه �خلدمة تي�سري�ً على م�ستخدميها. ومن جانبه �أكد �لرئي�س �الإقليمى 
لت�سوي���ق ومبيع���ات �لوقود ل�ركة �إك�سون موبيل �أن م����ر �سوق مهم لل�ركة، معرباً عن 
�هتم���ام �إك�سون موبيل بزيادة حجم �أن�سطتها و��ستثمار�تها فى خمتلف جماالت ت�سويق 

ومبيعات �ملنتجات �لبرتولية فى م�ر.

عق���د �ملهند�س طارق �ملال جل�س���ة مباحثات م�سرتكة م���ع �ل�سيد روالند 
ب���ان �لرئي�س �لتنفيذى ل�ركة هالدر توب�سو �لدمناركية و�لوفد �ملر�فق له 
ف���ى 17 �أغ�سط�س 2022  ، حيث مت مناق�س���ة م�روعات �لتحول �لطاقى 
و�إمكانية �ال�ستف���ادة من خرب�ت �ل�ركة �لدمناركية فى تقنيات �الأمونيا 
�خل�ر�ء.  و مت خالل �للقاء ��ستعر��س جهود م�ر لت�سبح مركز�ً �إقليمياً 
للطاق���ة، كم���ا مت بحث �أهمي���ة �الأمونيا �لزرق���اء وكيفي���ة �ال�ستفادة من 
خرب�ت �ركة توب�س���و فى �لتقنيات �ملتقدمة �ملثبتة للمو�د �لكيميائية 

وبحث التعاون فى مجاالت

التحول الطاقى مع رئيس

 شركة هالدر توبسو الدنماركية

��ستقب���ل �ملهند�س طارق �ملال ف���ى 8 �أغ�سط�س 2022 ج���ون كري�ستمان 
رئي����س �رك���ة �أبات�س���ى �لعاملية حي���ث مت بحث جماالت عم���ل �ل�ركة 
ف���ى م�ر مبناطق �متيازها باالإ�ساف���ة �إلى خططها خالل �لفرتة �ملقبلة 
ف���ى ظل رغب���ة كبرية من �ل�رك���ة لتو�سعة �أن�سطتها ف���ى م�ر وزيادة 
�الإنت���اج. وخ���الل �للق���اء رحب �مل���ال باعتز�م �رك���ة �أبات�سى �س���خ �ملزيد 
م���ن �ال�ستثمار�ت مبناطق �متيازها بال�سح���ر�ء �لغربية �سو�ء لتح�سني 
�إنتاجي���ة �الآب���ار �ملتقادمة �أو لتكثي���ف �أن�سطة �لبح���ث و�ال�ستك�ساف 

فرص واعـدة لـزيادة استثمارات أباتشى
وحتقي���ق �كت�سافات جديدة فى �سوء �لنتائج �ملتميزة لعمليات �لبحث 
�ل�سيزم���ى و�لت���ى �أظه���رت �إمكان���ات ومكام���ن برتولية و�ع���دة وفى ظل 
�رتف���اع �أ�سعار �لبرتول �لعاملية و�لت���ى �سجعت �ركات �لبرتول �لعاملية 
لتكثي���ف �أن�سطتها وحتقيق �ال�ستفادة من هذه �الأ�سعار، و�أ�ساف �لوزير 
�أن �لتكنولوجي���ات �ملتط���ورة �لت���ى �ستوفره���ا �ركة �أبات�س���ى �ستفتح 
�آفاق���اً �أو�سعاً للبحث و�ال�ستك�ساف فى طبقات عميقة مل تكن ممكنة 
م���ن قبل ، م�س���ري�ً �إلى �مل�ساهم���ة �لفعالة الأبات�سى ف���ى تنفيذ �لرب�مج 
�لتدريبي���ة للعاملني بقطاع �لبرتول باالإد�رة �ملتو�سطة فى �إطار م�روع 

تطوير وحتديث �لقطاع.
ومن جانبه �أكد كري�ستمان �لتز�م �أبات�سى بتكثيف �أن�سطتها فى م�ر 
باعتباره���ا �أه���م مناط���ق عمل �ل�ركة عل���ى م�ستوى �لع���امل وتطبيق 
�أح���دث �لتكنولوجي���ات فى جم���االت �لبح���ث و�ال�ستك�س���اف وحت�سني 
�إنتاجية �الآب���ار �ملتقادمة لرفع معدالت �الإنتاج باالإ�سافة �إلى �مل�ساهمة 
فى تنفيذ بر�مج تدريب �لعاملني بقطاع �لبرتول ، و�أ�ساد كري�ستمان مبا 
�سه���ده قطاع �لطاقة مب�ر خالل �لف���رتة �ملا�سية من تطوير و�خلطو�ت 

�الإيجابية نحو �لتحول ملركز �إقليمى للبرتول و�لغاز. 

�لزرق���اء و�لت���ى ت�ساه���م ف���ى حتقق �أه���د�ف م����ر �لطموح�ة عل���ى �ملدى 
�لق�س���ري ف���ى �حلد م���ن �نبعاث���ات �لك�رب���ون خ������الل �النتقال �إل���ى �حللول 
�خل����ر�ء. ومن جانبه �أعرب �لرئي�س �لتنفيذى ل�ركة توب�سو �لدمناركية 
ع���ن رغبة �ل�رك���ة و�لتى متتلك �ملحل���ل �لكهربائ���ى SOEC و�لذى يوفر 
قاع���دة فري���دة للم�ساهم���ة ف���ى خط���ط  �ل�رك���ة �مل�ري���ة �لقاب�س���ة 
للبرتوكيماويات و�ركة �أبوق���ري لالأ�سمدة �مل�ستقبلية فى جمال �الأمونيا 

�خل�ر�ء .
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ف���ى �إطار توجيهات رئي�س �جلمهورية باإن�ساء �سبكة �لطو�رئ و�ل�سالمة 
�لعام���ة لتك���ون �لعم���ود �لفق���رى الإت�س���االت �جله���ات �الإد�ري���ة بالدول���ة 
وتعمي���م �إ�ستخد�م خدماته���ا و�إمكانياته���ا وتطبيقاته���ا و�لتعاون بني 
جمي���ع �جله���ات �ملعني���ة فى �إط���ار �سبك���ة ال�سلكي���ة متط���ورة موؤمنة 
بالكامل وطبق���اً للمعايري و�ملقايي�س �لعاملية ل�رع���ة �أحتو�ء وجمابهة 
كاف���ة �ملو�ق���ف �لطارئ���ة ودع���م خط���ط �لتنمي���ة �مل�ستد�م���ة ومتابعة 

معدالت �مل�روعات �لقومية.
 �سه���د وزي���ر �لب���رتول و�ل���رثوة �ملعدنية ف���ى 10 / 8/ 2022 مر��س���م توقيع 
برتوك���ول تعاون لالإ�ستفادة من �خلدمات �لتى تقدمها �ل�سبكة �لوطنية 

بحث فرص التعاون مع 

المؤسسة الملكية 

الكندية  لسك العملة

فى مجال صناعة الذهب 

برتوكول تعاون

لإلستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة 

للطوارئ والسالمة العامة

��ستقبل وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدني�ة �ل�سي���دة مارى ليماى رئي�سة �ملوؤ�س�سة �مللكية �لكن��دية ل�س��ك �لعمل����ة 
و�ل���وف���د �مل�ر�ف���ق لها فى 8/1/ 2022 بح�سور �ل�سفري لوي�س دوما�س �سفري كند� بالقاهرة و�ملهند�س عالء خ�سب 
نائب �لوزير للرثوة �ملعدنية و�جليولوجى خالد �ل�س�ستاوى رئي�س هيئة �لرثوة �ملعدنية، حيث مت خالل �للقاء بحث 
فر����س �لتعاون و�ل�ر�كة �ملمكن���ة بني �جلانبني فى جمال �سناعة �لذهب فى �سوء �لفر�س �ملتميزة �لتى تتيحها 

��سرت�تيجية تطوير وحتديث قطاع �لتعدين �مل�رى و�هتمام �ملوؤ�س�سة �لكندية باال�ستثمار فى م�ر.
و �أك���د �ملال عل���ى �همية در��سة و��ستك�ساف �إمكانيات �لتعاون خالل �لف���رتة �ملقبلة مع �ملوؤ�س�سة �لكندية  فى 
ع���دد من �ملج���االت ذ�ت �الأولوية لتطوير وحتدي���ث �سناعة تعدين �لذهب فى م�ر وف���ى مقدمتها تدريب �لكو�در 
�لب�رية و�لتطوير و�البتكار و در��سة �إقامة م�سفاة معتمدة دوليا  فى م�ر لتنقية ودمغ �سبائك �لذهب �ملنتج  
لت�س���ل لدرج���ة �لنقاء و�جلودة �ملطلوب���ة 9ر99% حيث تدر�س وز�رة �لب���رتول و�لرثوة �ملعدنية  �لتع���اون  مع �ركات 
عاملية متتلك اخلربة والتكنولوجيا لتوطني هذا الن�ساط فى م�رص ليمثل اإ�سافة مهمة ملميزات �سناعة التعدين 

�مل�رية ت�سهم فى جذب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية .
وم���ن جانبه���ا �أكدت �ل�سيدة م���ارى ليماى رئي�سة �ملوؤ�س�س���ة �مللكية �لكندية ل�سك �لعمل���ة تطلعها ل�ر�كة 
طويل���ة �الأم���د م���ع م�ر فى جم���ال تعدين �لذه���ب، خا�س���ة �أن م�ر تعت���رب بو�بة مهم���ة الأفريقي���ا حيث تعمل 
�ملوؤ�س�س���ة ف���ى �لعدي���د من �الأ�س���و�ق �لعاملية وت�سته���دف �الإنطالق فى �أفريقي���ا، و��ستعر�ست ليم���اى �إمكانات 
وق���در�ت �ملوؤ�س�س���ة �لكندية فى جم���ال تنقية ودمغ �لذهب من خ���الل م�سفاة متخ�س�سة �إل���ى جانب جماالت 

�لت�سويق و�لتدريب وم�ساركة �ملعرفة و�البتكار و�ال�ست�سار�ت �لتعدينية.

�ملوحدة للطو�رئ و�ل�سالمة �لعامة فى �أن�سطة �لوز�رة، وقام بالتوقيع على 
�لربوتوك���ول �للو�ء  بكر حممد �لبيومى مدير �س���الح �الإ�سارة رئي�س �للجنة 
�لعلي���ا لتنفيذ �ل�سبك���ة  و�ملهند�س �أحمد �ل�سعيد رئي����س �الإد�رة �ملركزية 
لتكنولوجي���ا �ملعلوم���ات بالوز�رة بح�س���ور �للو�ء عمرو ف���اروق عبد �ملجيد 
رئي����س �للجن���ة �لفنية �لد�ئم���ة للم�روع وعدد م���ن قي���اد�ت وز�رة �لبرتول 

و�لرثوة �ملعدنية و�إد�رة �الإ�سارة للقو�ت �مل�سلحة.
ويه���دف �لربوتوك���ول �إل���ى حتدي���د �أ�سل���وب جتمي���ع �الإحتياج���ات �لفني���ة 
لل�سبك���ة �لوطني���ة �ملُوح���دة للط���و�رئ و�ل�سالمة �لعام���ة و�لتى تعمل 
بتكنولوجي���ا �إت�س���االت ال�سلكي���ة ُمتط���ورة وتوف���ر جمي���ع �الإت�س���االت 
�حلديثة �ملوؤمن���ة و�لتطبيقات �ملحمولة ل�سالح جمي���ع �جلهات �الإد�رية 
بالدول���ة و توف���ري �إمكانيات وخدم���ات �ل�سبكة على مر�ح���ل و�أ�سبقيات 
متا�سي���اً مع حجم ون���وع �خلدمات �ملختلفة �لت���ى يقدمها قطاع �لبرتول 
و�ل���رثوة �ملعدنية و�سعاً فى �العتبار تنوع �أنظمة �الإت�ساالت وتكنولوجيا 
�ملعلومات �لعاملة حالياً به���دف بناء منظومة متكاملة الإد�رة �لطو�رئ 
و�الأزمات طبقاً للمقايي����س �لعاملية باالإ�سافة �إلى �لعمليات و�لت�سغيل 
وحتديد �أولويات و�أ�سبقيات تلبية �ملطالب �لفنية من خدمات و�إمكانيات 
�ل�سبك���ة �لوطنية �ملوحدة ، لتنفي���ذ �ال�سرت�تيجية �لوطنية لبناء م�ر 
�لرقمية وحت�سني �الأد�ء �حلكومى، وحتقيق روؤية �لوز�رة نحو �لتحول �لرقمى 
�ل�سام���ل وحت�سني ج���ودة �خلدم���ات �لرقمي���ة للمو�طن���ني و�مل�ستثمرين. 
وت�سم���ل جم���االت �لتع���اون تطوير �خلدم���ات �ملميكنة و�لتح���ول �لرقمى 
و�إدخ���ال تطبيق���ات �ل���ذكاء �ال�سطناع���ى وتطوي���ر ق���در�ت و�إمكاني���ات 
قطاعات �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �ملختلفة بتحقيق �أف�سل �إ�ستفادة من 
�إمكانيات وخدمات �ل�سبك���ة �لوطنية �ملوحدة ، وتاأمني �لبنية �لتحتية 
�ملعلوماتي���ة و�إن�ساء وجتهيز غرف ومر�كز �لطو�رئ و�لعمليات و�مل�ساركة 
ف���ى و�سع وتنفي���ذ �لروؤي���ة �لفني���ة ملو�جه���ة �لتهديد�ت وخماط���ر �الأمن 
�ل�سيرب�ن���ى بكف���اءة وفعالية �س���و�ء بالن�سبة مل�ساري���ع �لتحول �لرقمى 

وب�سبكة معلومات و�ت�ساالت وز�رة �لبرتول .
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قط���اع البت���رول والث���روة المعدني���ة ... مؤش���رات اقتصادية غير 
مسبوقة

خ���الل كلمة املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���روة املعدني���ة االفتتاحية 
للموؤمت���ر ، اأكد عل���ى اأن الطريق للجمهورية اجلديدة �س���هد خالل ال�س���نوات 
الثمان���ى املا�سي���ة جهوداً دوؤوبة نتج عنه���ا نتائج اأعمال متمي���زة اقت�سادياً 
واجتماعي���اً مل يك���ن حتقيقه���ا ممكن���اً ل���وال تواف���ر االإرادة القوي���ة للقي���ادة 
ال�سيا�سية وم���ا اأ�رصت على تنفيذه من اإ�سالحات اقت�سادية وما توافر مل�رص 

من ا�ستقرار �سيا�سى .

وجاء ن�ص الكلمة كالتالى..
اإن���ه ملن دواعى �رصورى اأن التقى اليوم بهذه النخبة املتميزة من �سناع القرار 
وكب���ار امل�سئول���ن فى الدول���ة، واأود فى البداي���ة اأن اأعرب عن �سك���رى وتقديرى 
ملوؤ�س�س���ة اجلمهورية العريقة على االإع���داد املتميز لهذا احلدث بنجاح كبري 

للعام الثانى على التوالى.
وتاأتى اأهمية هذا احلدث مبا يتيحه من جل�سات مهمة يتم خاللها ا�ستعرا�س 
ال�سيا�سات واالإ�سالحات اجلارى العمل بها وا�ستعرا�س الفر�س اال�ستثمارية 
املتاح���ة وم�ساركة العامل ق�س����س النجاح التى حتققت بالتزامن مع تعر�س 
الع���امل باأ����رصة جلائحة فريو����س »كورونا« امل�ستج���د التى خلف���ت حتى االآن 

خ�سائر ب�رصية موؤملة واآثارًا اقت�سادية واجتماعية عميقة.
جعلت القيادة ال�سيا�سية خ���الل الثمانى �سنوات املا�سية على راأ�س قائمة 
اأولويته���ا تلبي���ة احتياج���ات اأبنائها من توف���ري حياة كرمية ح���رة اآمنة كحق 
اأ�سي���ل ل�سع���ب ق���ام بثورتن ودفع ثمن���اً غالياً م���ن دماء اأبنائ���ه وحتمل كثرياً 
خ���الل �سنوات طويل���ة ذلك اإلى جانب احلر�س على جعل دور م�رص رائد وفعال 

اإقليمياً ودولياً. 
فكان���ت م�رص فى اأ�سد احلاجة اإلى و�سع خارط���ة طريق لتعظيم اال�ستفادة 
م���ن اإمكاناتها والتخطي���ط للم�ستقبل وت�سحيح امل�س���ار، ومن هنا جاءت 
روؤي���ة قي���ادة واعي���ة وحكيم���ة وحترك حكوم���ة جريئ���ة واإرادة �سع���ب عظيم 
ي�سع���ى بال كل���ل اأو ملل لتحقيق اإرادت���ه و�سناعة الغد ال���ذى يت�سل باآماله 

وطموحه، وبذلك مت �سياغة روؤية م�سرتكة للم�ستقبل.
وب���داأت احلكومة فى تطبي���ق جمموعة من االإ�سالح���ات االقت�سادية اجلريئة 
م���ن خالل اإ�سالح دعم الطاقة وحت�سن كفاءتها ل�سمان ا�ستدامة املعرو�س 
منه���ا باالإ�ساف���ة اإل���ى حتري���ر �سع���ر ال����رصف وتطوي���ر الت�رصيع���ات اخلا�س���ة 

باال�ستثمار لزيادة تناف�سية االقت�ساد الوطنى.
ونتيج���ة لذل���ك٬ متكنت م�رص من حتقي���ق موؤ�رصات اقت�سادي���ة غري م�سبوقة 
على �سعيد رفع معدالت النمو وخف�س عجز املوازنة وكذلك خف�س معدالت 

نظم��ت جريدة الجمهوري��ة  فى 31 من يولي��و 2022 املؤتمر 

واملع��رض الثان��ى ) مص��ر السيس��ى .. الطري��ق للجمهورية 

الجديدة( تح��ت رعاية الدكتور مصطف��ى مدبوىل رئيس 

مجل��س ال��وزراء بحض��ور ع��دد م��ن ال��وزراء واملحافظ��ن 

والشخصيات العامة ورجال الدولة .
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البطال���ة واحل���د م���ن الت�سخ���م، ف�سالً ع���ن تنفي���ذ م�رصوع���ات قومية كربى 
�ساهم���ت فى دفع جه���ود التنمية، وجعلت من م�رص منوذج���اً يحتذى به فى 

حتقيق االأمن واال�ستقرار والتنمية.
مل يكن من املمكن حتقيق خطط التنمية املن�سودة فى برناجمنا االقت�سادى 
دون االرت���كاز على املح���رك الرئي�سى للتنمية، قطاع الب���رتول باعتباره حجر 
الزاوي���ة ف���ى التنمية االقت�سادية واالجتماعية مل�رص مل���ا له من دور حيوى فى 
الدفع بعجلة االإنتاج واإمداد امل�رصوعات االقت�سادية والتنموية باحتياجاتها 

من الطاقة الالزمة لت�سغيلها. 
ل���ذا فقد اأعطت احلكومة امل�رصية االأولوية ف���ى ا�سرتاتيجية عملها لتهيئة 
املن���اخ اال�ستثمارى اجلاذب وحتويل التحديات اإل���ى فر�س ا�ستثمارية وااللتزام 
ب�س���داد م�ستحقات ال����رصكاء االأجانب مبا �ساهم فى زي���ادة جاذبية �سناعة 
الب���رتول لت�سجي���ع تكثي���ف اأن�سط���ة البح���ث واال�ستك�ساف ف���ى خمتلف 

مناطق م�رص البرتولية الربية والبحرية.
ومت العم���ل وفق التوجه���ات الدولية باالعتماد على الطاق���ة النظيفة، وكان 
الغ���از الطبيعى اخليار االأمث���ل مل�رص ففى ال�سنوات املا�سية متكنا من ت�رصيع 
وت���رية اإجن���از م�رصوعات تنمي���ة واإنتاج الغ���از الطبيعى وخا�س���ة حقول الغاز 
الك���ربى بالبح���ر املتو�س���ط وو�سعها عل���ى خريط���ة االإنت���اج، باالإ�سافة اإلى 
العم���ل وفق منه���ج علمى ي�سته���دف تاأمن اإم���دادات الطاق���ة امل�ستدامة، 
حتقي���ق اال�ستدامة املالية وحت�س���ن نظم اإدارة القطاع، مم���ا مكنا من حتقيق 
العدي���د م���ن ق�س����س النجاح خ���الل العام���ن املا�سين بالرغم م���ن جائحة 

كورونا ولعل من اأبرزها:
• ارتفاع �سادرات قطاع البرتول امل�رصى خالل عام 2021 بن�سبة 85% لت�سل 

اإلى حوالى 13مليار دوالر.
• حتقيق فائ�س فى امليزان التجارى البرتولى بدءًا من عام 2020 الأول مرة بعد 
�سنوات من حتقيق عجز، حيث بلغ الفائ�س عام 2021حوالى 9ر2 مليار دوالر. 
• توقيع 37 اتفاقية برتولية مع ال�رصكات العاملية للبحث عن البرتول والغاز 

با�ستثمارات حدها االأدنى ي�سل اإلى 1ر8 مليار دوالر، ومتكنا من جذب عدد من 
�رصكات البرتول العاملية الكربى الأول مرة فى جمال البحث واال�ستك�ساف.

حتقيقاً الأهداف التنمية امل�ستدام���ة لالأمم املتحدة وخا�سة الهدف ال�سابع 
اخلا����س بحق احل�سول عل���ى الطاقة النظيفة، وفى اإط���ار االهتمام العاملى 
للتح���ول اإل���ى اأنظم���ة الطاق���ة منخف�سة الكرب���ون واحلد م���ن االنبعاثات 
ا�ستم���رت معدالت تو�سيل الغاز الطبيعى عند م�ستوى حوالى 2ر1 مليون 
وح���دة �سكني���ة �سنوياً للع���ام الثالث عل���ى التوالى بالرغم م���ن اجلائحة، 
حي���ث و�س���ل اإجمالى عدد الوح���دات ال�سكني���ة التى تعمل بالغ���از حالياً 
اإل���ى اأكر من 5ر13 مليون وح���دة، باالإ�سافة اإلى حتويل نحو 440 األف �سيارة 
للعم���ل بالغاز وزي���ادة عدد حمطات التموي���ن بالغاز الطبيع���ى لت�سل اإلى 
نح���و 1000 ج���ارى االنتهاء من تنفيذها وو�سعها عل���ى اخلدمة تباعاً خالل 

الفرتة القادمة.
وف���ى اإطار حت���ول م�رص اإلى مرك���ز اإقليمى للطاق���ة، يلعب الغ���از امل�رصى دوراً 
مهماً فى تاأمن جانب من احتياجات دول اأوروبا من الطاقة، من خالل ت�سدير 
الغاز الفائ�س �سواء املنتج من حقول الغاز امل�رصية اأو الذى يتم ا�سترياده، من 
خ���ال حمطتى اإ�صال���ة الغاز باإدكو ودمياط مما �صاهم ف���ى تعظيم �صادراتنا 

من الغاز الطبيعى فى ظل ارتفاع اأ�سعاره عاملياً.
اإن امل�س���ى قدم���اً فى �سيا�س���ات االإ�سالح الت���ى مت اتخاذها كان ق���راراً مرتكزاً 
على يق���ن را�سخ فى وعى واإدراك و�سرب ال�سعب امل�رصى العظيم، باالإ�سافة 
اإل���ى الثقة فى منهجية التخطيط لهذه الق���رارات والتى �ستوؤدى اإلى نتائج 

اإيجابية حقيقية بداأت توؤتى ثمارها.
واأوؤك���د اأن قط���اع الب���رتول اليزال يذخ���ر بالعديد من الفر�س ف���ى كافة املجاالت٬ 
وال�س���ك اأن ق�س�س النجاح التى مت حتقيقه���ا توؤكد اأننا على الطريق ال�سحيح 
لتحقي���ق جناحات اأكرب، واإننا على ثقة اأن الغ���از الطبيعى �سيلعب دوراً حمورياً 
فى م�سهد الطاقة امل�ستقبلى، ملا له من م�ساهمة فعالة على املدين الق�سري 

واملتو�سط وتاأثري اإيجابى على املدى الطويل.
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يعد قط��اع البرتول من أه��م القطاعات 

تس��اهم  الت��ى  والحيوي��ة  االس��رتاتيجية 

ب��دور مهم وفعال ف��ى األنش��طة الخدمية 

والتنموية التى تش��ملها املبادرة الرئاس��ية 

»حي��اة كريم��ة« من خ��ال مش��روعات توصيل 

الغ��از الطبيع��ى ألهالين��ا ف��ى ق��رى الريف املص��رى كخدمة 

حضاري��ة نظيف��ة وغ��ر مكلفة ب��داًل من أعباء أس��طوانات 

البوتاجاز، حيث من املخطط توفر هذه الخدمة الحضارية 

إىل 1451 قرية كمرحلة أوىل من املبادرة ... 

»مجل��ة الب��رتول« قام��ت بجول��ة تفقدي��ة ألعمال مش��روع 

توصيل الغ��از الطبيعى بع��دد من قرى محافظة الش��رقية 

ضم��ن مب��ادرة حي��اة كريم��ة ، والت��ى تق��ع ضم��ن نط��اق عم��ل 

الشركة الحديثة للغاز الطبيعى ) مودرن جاس( .

قام باجلولة : ر�ضا عبد العزيز
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آليات عمل جديدة إلنجاز مشروعات 
توصيل الغاز

فى �لبد�ية توجهن���ا �إلى مكتب رئي�س 
�رشكة م���ودرن جا�س بالقاهرة �ملهند�س 
حمم���د قندي���ل �ل���ذى ق���ال �أن �ملب���ادرة 
�لرئا�س���ية »حياة كرمية« تقدم خدمات 
�رشوري���ة لأهالين���ا ف���ى �لق���رى و�لري���ف 
�مل����رشى وت�سمل ه���ذه �خلدمات خدمة 
تو�سي���ل �لغ���از �لطبيع���ى ، ويوؤك���د �أن 
م���ودرن جا����س ت�سابق �لزم���ن لتحقيق 
�أعل���ى مع���دلت ف���ى م����رشوع تو�سيل 
�لغ���از �لطبيعى للقرى ، و�لذى ت�ساهم �ل�رشك���ة فى تنفيذه ، وفى �إطار 
تلك �ملب���ادرة متكنت �ل�رشكة خالل فرتة وجيزة من �إطالق �أول �سعلة غاز 
طبيع���ى لنحو 20 قرية فى 3 حمافظات وه���ى �سوهاج وقنا و�ل�رشقية ، 
وج���ار تنفيذ �سبكات خارجية و�سبكات توزي���ع د�خلية ملد خدمة �لغاز 
لباق���ى �لق���رى �لتى تقع ف���ى نطاق عمل م���ودرن جا�س تباع���اً ، لفتاً �إلى 
�أن باق���ى �لق���رى يتم خط���ة تنفيذ �لأعمال بع���د �نتهاء �أعم���ال �ل�رشف 

�ل�سحى و�لتن�سيق مع جهات �لدولة �مل�ساركة فى �ملبادرة .
و�أ�س���اف قندي���ل �نطالق���ة م���ودرن جا����س ما بع���د �لدمج �لع���ام �ملا�سى 
�ساهمت بدور فعال فى تنفيذ �خلطة �لقومية لتو�سيل �لغاز �لطبيعى 
للمنازل عالوة على �لتو�سيل �إلى قرى مبادرة حياة كرمية  ، و�أنها متكنت 
بع���د مرور عام من تو�سيل �لغاز �لطبيعى �إلى 204 �ألف عميل، وتركيب 
نح���و 227 �ألف ع���د�د م�سبق �لدفع ، وذلك ف���ى �ملحافظات �لت�سع �لتى 
تعم���ل به���ا وت�سم���ل �لقاه���رة و�لقليوبي���ة و�ل�رشقية ومر�س���ى مطروح 

و�لإ�سماعيلية و�سمال وجنوب �سيناء  و�سوهاج وقنا.

ف���رق عمل »م���ودرن جاس« تس���ابق الزمن لتوصي���ل الغاز لقرى 
محافظة الشرقية

وم���ن مكتب رئي�س �ل�رشكة بالقاهرة توجهن���ا �إلى قرية �لإخيوة – مركز 
�حل�سيني���ة - حمافظ���ة �ل�رشقي���ة ، و�لت���ى تبعد عن حمافظ���ة �لقاهرة 

م�ساف���ة حو�لى 160 كم، لنج���د فرق عمل �ل�رشكة رغم ظروف �لطق�س 
وح���ر�رة �جل���و �ل�سديدة  ف���اإن �ل���كل يعمل وي�ساب���ق �لزمن لإجن���از �ملهام 
�ملكل���ف بتنفيذه���ا من �أعم���ال �حلفر و�أعم���ال �إنز�ل مو��س���ر �ل�سبكات 
�لرئي�سية وكذلك �أعمال �ل�سبكات �خلارجية للمنازل ، حيث �قرتبنا من 
حمم���د كمال �أح���د عمال �حلفر من �سب���اب مركز �حل�سيني���ة وهو يرتوى 
�ملي���اه ليو��سل عمله ، فيقول �أن���ا �أعمل فى جمال �حلفر منذ زمن، ولكن 
ه���ذه �ملرة �لأم���ر خمتلف لأن���ى �سعيد بالعم���ل فى هذ� �مل����رشوع �سمن 
مب���ادرة حي���اة كرمي���ة، �أولً لأن���ه �أدخ���ل �لفرحة عل���ى �أهالينا ف���ى �لقرى 
بتو�سيل �لغاز �إلى منازلهم ورفع معاناتهم مع �أنبوبة �لبوتاجاز، وثانياً 

لأنه وفر فر�س عمل كثرة ل�سباب �ملحافظة.

41 قرية بمحافظة الشرقية يصلها الغاز ضمن المرحلة األولى 
من مباردة حياة كريمة 

ث����م �لتقينا باملهند�س �سامح �سعد ب�رشكة 
�حل�سيني����ة  م�����رشوع  ومدي����ر  جا�����س  م����ودرن 
وفاقو�س مبحافظ����ة �ل�رشقية ، �لذى �أطلعنا 
عل����ى حجم �لأعم����ال �لتى تق����وم بتنفيذها 
�ل�رشك����ة �سمن �ملبادرة مبحافظة �ل�رشقية ، 
حي����ث �أو�سح �أن �ملرحل����ة �لأولى من �مل�رشوع 
ت�سم����ل ق����رى مرك����ز �حل�سيني����ة بو�ق����ع 41 
قري����ة، وق����د مت تنفي����ذ �أعمال �سب����كات �لغاز 
�لطبيعى به����ا بعد �نتهاء �أعم����ال �سبكات 
مي����اه �ل�����رشب و�ل�����رشف �ل�سح����ى وم����ن ثم 
�لطبيع����ى،  �لغ����از  تو�سي����ل  �أعم����ال  تب����د�أ 
وي�سي����ف �أن����ه مت حتى �لأن ��ست����الم 27  قرية 
لب����دء تنفي����ذ �لأعمال به����ا، وق����د مت �لنتهاء 
�لأر�سي����ة  �ل�س��ب����كات  �أعم����ال  تنفي����ذ  م����ن 
ل����� 14 قري����ة ، وج����ارى �لعم����ل ب�����  13 قري����ة، 
لفت����اً �إل����ى �أنه مت تدفي����ع �لغاز ب����� 4 قرى وهى 
) جزي����رة �سعود – �جلمالي����ة– من�ساأة ب�سارة 
وج����ارى   ) �ل�سغ����رى  �ملناج����اة   – �لطح����اوى 
�لتجهيز للتدفيع بقري����ة �سماكني �ل�رشق ، 
يلتق����ط �حلديث �ملهند�س و�ئل �لتون�س����ى – مدير عام �مل�رشوعات ويقول 
�أن �لأعم����ال �سملت تنفيذ �سبكات �ل�سغ����ط �لبينى ) 7 بار ( باإجمالى 
�أط����و�ل 411ر65 �ألف م����رت ، وتنفيذ �أعمال �سب����كات �ل�سغط �ملنخف�س 
)100 ملل����ى ب����ار( باإجمالى �أط����و�ل 412ر235 �ألف م����رت ، ومت تنفيذ �أعمال 
�لتعاق����د�ت مع �ملو�طنني لتو�سيل �لغاز �لطبيعى �إلى �ملنازل حتى �لآن 

بو�قع 123ر12 �ألف عميل .
كم���ا مت تنفيذ �أعمال �لرتكيب���ات �لد�خلية و�خلارجية ل� 10690 عميل ومت 

تنفيذ �أعمال �لتحويالت و�لت�سغيل �لفعلى ل� 9935 عميالً حمولً .
وبالن�سبة لقرية �لإخيوة يقول م. �لتون�سى �أنه مت �لنتهاء من جميع 
�لأعمال �لهند�سية وكان بد�ي���ة �لتنفيذ �لفعلى لأعمال �ل�سبكات 
فى 9 �أغ�سط����س 2022 ، ومت حتى �لأن تنفيذ �أطو�ل �سبكات بحو�لى 
م���رت�ً  و3496   ، �لبين���ى  �ل�سغ���ط  ل�سب���كات  بالن�سب���ة  م���رت�ً   4315
ل�سب���كات �ل�سغ���ط �ملنخف�س ، ومتوقع تدفيع �لغ���از بالقرية خالل 
�لف���رتة �لقليلة �لقادمة ، و�أنه جارى �لتجهيز لبدء �أعمال �لتعاقد�ت 

و�لرتكيبات .
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عمدة قرية اإلخيوة : توصيل الغاز ألهل القرية 
مشروع »إنسانى وحياة« 

�أعم���ال �لرتكيب���ات �خلارجي���ة  �نطلقن���ا لنتفق���د 
للمنازل بالقري���ة ، وهناك �لتقين���ا بالأ�ستاذ خالد 
�سدق���ى عمدة قري���ة �لإخيوة ، �لذى وج���ه �ل�سكر 
للقائم���ني على هذه �ملب���ادرة �لتى وف���رت �خلدمات 
�ل�رشوري���ة لأهال���ى �لق���رى وعل���ى ر�أ�سه���ا  خدم���ة 
�لغ���از �لطبيعى لأنه كان حلماً وكنا بنقول لن يتحقق �إل بعد �سنني ، لكن 
فوجئن���ا ب�رشكة �لغاز تق���ول �سيتم �لبدء فى �أعمال تو�سي���ل �لغاز للقرية 
وب�رش�حة �لعاملني بال�رشكة يعملون بكل جهد و�تقان فى �لعمل لالنتهاء 
م���ن �مل����رشوع فى �أ����رشع وقت، قائالً تو�سي���ل �لغاز لأهل �لقري���ة هو م�رشوع 
»�إن�سان���ى وحياة« ، و�سوف يخفف عنهم معاناة �حل�سول على �أ�سطو�نات 
�لبوتاج���از و�سعره���ا �ملرتفع وبحد �أدن���ى كل منزل يحتاج �إل���ى �أ�سطو�نتني 
�سهري���اً ، وغر ذلك �أن تكلفة تو�سيل �لغ���از مي�رشة ومل ت�سغط على دخل 
�لأ�رشة ، لأن �لتكلفة يتم تق�سيطها مبقد�ر 30 جنيه �سهرياً  ملدة 6 �سنو�ت 

ويتم حت�سيلها مع فاتورة ��ستهالك �لغاز �أو كارت �سحن �لغاز. 

أهل قرية اإلخيوة :  عشنا وشوفنا الغاز اللى كان فى البندر بقى عندنا
»ربن����ا يقويك����م ويكمل �مل�رشوع على خ����ر« بهذ� �لدعاء ب����د�أ �حلاج �أحمد 
�أبوعب����د �لل����ه م����ن �أهل قري����ة �لإخي����وة حديث����ه ، ويكمل مفي�����س حد كان 

م�س����دق �إن �لغ����از هيدخ����ل �لقرية به����ذه �ل�رشعة و�إنه �أخ����ر�ً نرتحم 
م����ن �أنابيب �لبوتاجاز ، وم����ن د�خل حملها �لب�سيط للبقالة، 

تق����ول �حلاجة هني����ه �إبر�هيم وه����ى ت�ساهد �لعاملني 
�لغ����از...  تو�سي����ل  �أعم����ال  بتنفي����ذ  يقوم����ون 

�سعبان����ني عليا وهم �سغال����ني فى �جلو 
�حلر ربنا يعينه����م ويقويهم ، �حنا كنا 
ن�سم����ع ع����ن �إن �لغاز فى �لبن����در و�ملدن 
�لكبرة ب�س ،  ومفي�س حد كان م�سدق 
�إن �لغ����از هيدخ����ل قريتن����ا، و�حلمد لله 
ع�سنا و�سوفنا �لغاز عندنا ، و�ل�سحة 
ي����ا بن����ى خال�����س م����ا بقت�����س ت�ستحمل 
زى �لأول نف����ك ونركب ون�سي����ل �أنبوبة 
�لبوتاجاز وغر كده �سعرها . 

فرحة عارمة ألهل جزيرة سعود لدخول الغاز الطبيعى
وعقب ذلك �نتقلنا �إلى جزيرة �سعود �لتابعة ملحافظة �ل�رشقية ، و�لتى مت 
تدفيع �لغاز �لطبيعى لها لأول مرة فى يونيو من �لعام �ملا�سى ، ومت تنفيذ 

�أعمال �لتحويالت و�لت�سغيل �لفعلى ل� 6637 وحدة �سكنية باجلزيرة .
وهن����اك �لتقينا باأهالى جزيرة �سعود �لذين مت تدفيع �لغاز �إلى منزلهم، 
حي����ث يقول �حل����اج طلعت عب����د �لد�مي هن����اك فرحة كب����رة و�سط �أهل 
�جلزي����رة بعد تو�سي����ل �لغاز �لطبيعى �إلى منازله����م �سمن مباردة حياة 
كرمي����ة ف����ى مدة ق�سرة م����ن �إعالن �ملب����ادرة ، و�أ�ساف �أن �لغ����از �لطبيعى 
مت تدفيع����ه �إلى منزلى من����ذ ما يقرب من 6 �أ�سه����ر ولحظت �لفرق بينه 
وب����ني ��ستخد�م �أنبوبة �لبوتاجاز �سو�ء �لتوفر �لذى حتقق �أو �لر�حة من 

متاعب �لبوتاجاز .

»الغاز نعمة«
»�أنبوبة �لبوتاجاز كانت بت�سطب لكن �لغاز م�س بيقطع« بهذ� �لكالم 
بد�أت �حلاجة �أم م�سطفى حديثها ووجهها يك�سوه �لفرحة وحالة من 
�لر�س���ا بعد دخول �لغاز ملنزله���ا، وتكمل هناك فرق ب���ني �ل�سما و�لأر�س 
بني �لغ���از و�أنبوبة �لبوتاجاز ومتاعبها و�ل�سيل و�حلط و�لفك و�لرتكيب، 

غ���ر �إنها كان���ت بتقطع ب���دون �أى �إنذ�ر 
و�أنا بجهز �لأكل وتنهى حديثها 

ب�� »الغاز نعمة«.  
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فرضت قضايا الرتش��يد نفس��ها على العالم ج��راء التحديات العاملية الراهن��ة وتأثر إمدادات 

الطاق��ة ،  ولك��ن واقعيًا ينبغى أن يكون ترش��يد اس��تخدام مصادر الطاق��ة والوقود ثقافة 

وأس��لوب حياة دائم  غ��ر مرتبط بأزمات أو تحدي��ات وذلك للحفاظ على م��وارد الطاقة التى 

تنفق اس��تثمارات بمئ��ات املاليني للوصول إليه��ا وإنتاجها وتداولها وتوزيعها للمس��تهلكني ، 

والرتشيد ال يعنى منع االستخدام  أو التقتر ولكنه يعنى االستهالك للطاقة بقدر الحاجة 

الحقيقية لها وبأسلوب أكثر كفاءة ، ولعل مؤشرات استهالك البنزين والسوالر والبوتاجاز 

خالل الس��نوات القليل��ة املاضية بعد إعادة تصحيح هيكل التس��عر والتى لم تش��هد زيادة 

ضخم��ة مثلما كان يحدث فى الس��ابق أب��رز دليل على جدوى الرتش��يد ونتائج��ه الفعالة ، 

وتقدم »مجلة البرتول« فى السطور التالية  أبرز مفاهيم وأساليب الرتشيد للطاقة بمختلف 

أنواعها فى إطار رفع الوعى بكيفية تطبيق الرتشيد بشكل سليم .
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منظومة متكاملة للحفاظ على موارد الطاقة 
تنق�ش���م اأ�ش���اليب الرت�ش���يد اإلى نوعني الأول يتعلق باملفهوم ال�ش���امل 
للرت�ش���يد على م�شتوى الدولة وموؤ�ش�شاتها ، والأخر يتعلق ب�شلوكيات 
املواطن واأ�شلوب حياته وا�شتخدامه للطاقة خالل احلياة اليومية ، على 
اأن يح���دث فى النهاي���ة التكامل بني  جهود الدولة واملوؤ�ش�ش���ات والأفراد 
ف���ى احلفاظ على مواردن���ا ، والرت�ش���يد باملفهوم ال�ش���امل ميثل منظومة 
متكامل���ة ت�شمل رف���ع كفاءة الوحدات ال�شناعي���ة والإنتاجية مبختلف 
القطاع���ات �ش���واء ال�شناع���ة اأو توليد الكهرب���اء الذى يع���د امل�شتهلك 
الرئي�ش���ى والأه���م للوق���ود لتحقيق اأعلى كف���اءة فى ا�شتخ���دام الوقود 
وتقلي���ل الفاق���د من���ه وهو م���ا ي�شاهم فى احلف���اظ على م���وارد الطاقة، 
اإل���ى جان���ب اإج���راءات تتعلق بت�شحي���ح هي���كل الأ�شع���ار والتو�شع فى 
النق���ل بال�ش���كك احلديدي���ة والنق���ل النه���رى وتطوي���ر و�شائ���ل النق���ل 
اجلماع���ى وتطوي���ر الط���رق واملح���اور املرورية ف�ش���اًل عن ا�شتخ���دام الغاز 
الطبيعى كوقود لل�شيارات والب���دء فى م�رشوعات لإ�شتخدام ال�شيارات 
الكهربائي���ة، وه���و ما انتهجته الدول���ة امل�رشية خالل ال�شن���وات الأخرية 
بالعم���ل عل���ى كافة ه���ذه املحاور مب���ا �شاهم فى كبح جم���اح ا�شتهالك 
الوق���ود البرتول���ى م���ن البنزي���ن وال�شولر ال���ذى كان ينمو مبع���دلت كبرية 

�شنوياً قبل تلك الإجراءات وبالتالى تقليل ال�شترياد منهما .
وما مت توفريه جراء تطبيق منظومة الرت�شيد  املتكاملة باجراءاتها املذكورة 
كان مهم���اً للم�شاهمة فى جه���ود تطوير اخلدمات املختلفة التى تقدمها 
الدول���ة مث���ل النقل والط���رق والتعليم وال�شحة وغريها م���ن اخلدمات التى 

مت�س املواطن ب�شورة مبا�رشة .
جدير بالذك���ر اأن قطاع البرتول  يتو�شع فى حتويل ال�شيارات اإلى ا�شتخدام 
الغ���از كوق���ود ف���ى اإط���ار م����رشوع قومى يحظ���ى بدع���م ومتابع���ة الرئي�س 
عبدالفت���اح ال�شي�شى ، كما جاء فى مقدمة القطاعات ال�شابقة والرائدة 
ف���ى تنفي���ذ برام���ج كف���اءة ا�شتخ���دام الطاق���ة وتر�شيده���ا ف���ى من�شاآت���ه 
الإنتاجي���ة والأن�شط���ة التابعة له ،حي���ث اأن هناك برنام���ج عمل متكامل 

حالي���اً لتح�شني كف���اءة ا�شتخ���دام الطاقة بكاف���ة مواقع ومق���ار العمل 
البرتول���ى وذل���ك فى اإط���ار الربنامج الراب���ع لرت�شيد وحت�شني كف���اءة الطاقة 
�شم���ن م����رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع الب���رتول ، وجنح القط���اع فى تنفيذ 
اإج���راءات منخف�شة التكاليف لتح�شني كفاءة  ا�شتخدام الطاقة فى 31 

�رشكة برتولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه �شنوياً حتى الأن.

الترشيد سلوك ومنهج حياة 
تطبي���ق الرت�شيد لإ�شتخدام الطاقة والوقود ف���ى احلياة اليومية للمواطن 
اأمر بالغ الأهمية وممار�شته كاأ�شلوب حياة وثقافة �شخ�شية للفرد له اأكرث 
م���ن هدف حيث يعود عليه بالفائ���دة �شخ�شياً من وفر مالى واحلفاظ على 
الأجه���زة واملعدات امل�شتهلكة للوقود كما يتج���اوز ذلك بكثري اإلى حتقيق 
مناف���ع �شخمة لالقت�شاد جراء توفري الطاقة  والوقود ، و ال�شتخدام وفقاً 
لالأ�شاليب الر�شيدة �شار اأ�شهل فى الوقت احلالى مع توافر الو�شائل املرنة 
الت���ى تكف���ل حتقيق هذا الهدف ، فعلى �شبيل املث���ال ميكن ا�شتعرا�س اأبرز 
الو�شائ���ل فى جمال تر�شيد ا�شته���الك الطاقة الكهربية فى حياة املواطن 

اليومية ومنها : 
• ا�شتخدام اللمبات وامل�شابيح املوفرة للطاقة .

• �شبط درجة حرارة اأجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية .
• ت�شغيل الإ�شاءة فى املكان امل�شتخدم فقط .

• ف�شل الأجهزة الكهربائية من املنبع فى حالة عدم ال�شتخدام .
• ����رشاء الأجه���زة الكهربائية الأعلى كف���اءة فى ا�شتخ���دام الطاقة ، وهو 
م���ا ميك���ن معرفته من خ���الل �رشاء الأجه���زة املل�شق عليه���ا بطاقة باللون 

الأخ�رش مبا يعنى اأن اجلهاز اأقل ا�شتهالكاً فى الطاقة واأكرث توفرياً .
• جتنب اأوقات الذروة فى ال�شتهالك .

• تخفي�س اإ�شاءة املحال التجارية .
وعند ا�شتخدام ال�شي���ارات  هناك جمموعة من اأهم الإر�شادات التى ميكن 
لالأفراد املداوم���ة على اتباعها عند ا�شتخدام ال�شيارات لتقليل ا�شتهالك 

الوقود وذلك على النحو التالى : 
•  �شب���ط  �شغط الهواء ف���ى اإطارات ال�شيارة مما يحاف���ظ على ا�شتهالك 

الوقود واإزالة اأى اأوزان غري �رشورية من �شنطة ال�شيارة .
• اللت���زام بال�شيانة الدورية املنتظمة لل�شي���ارة مما يح�شن من ا�شتهالك 

الوقود .
• جتن���ب ال�رشع���ات العالي���ة لل�شيارة الت���ى تزيد م���ن ا�شتهالكها 

للوقود .
• عدم اإدارة املحرك اأثناء الوقوف بال�شيارة لفرتات طويلة .
•  عدم اإ�شعال املحرك واإطفاوؤه ملرات متكررة بال داع .

ترشيد استهالك
 الطاقة فى مقدمة

 أولويات العمل البترولى

�لبرتول - �سبتمرب - �أكتوبر 2022 - 25



معادن الطاقة النظيفة هى املعادن التى تستخدم فى إنتاج املحركات الكهربائية 

وف��ى صناعات األجهزة الكهربائي��ة وغريها دون صدور أي��ة ملوثات للبيئة وهى 

معادن العناصر األرضية النادرة والليثيوم والكوبالت والنحاس وغريهم.

يرتك��ز إنتاج مع��ادن الطاق��ة النظيفة فى بع��ض الدول حي��ث تحتضن الصني 

70% من العناصر األرضي��ة النادرة املعالجة ، كما أن دولة جمهورية الكونغو 

الديمقراطي��ة تمتل��ك أكثر م��ن 80% من الكوبال��ت فى العالم ، فيم��ا يتم إنتاج 

الليثي��وم فى األرجنتني وتش��يلى بما يمثل 80% من اإلنت��اج العاملى، وبينما توفر 

األرجنت��ني وتش��يلى وجمهوري��ة الكونغ��و الديمقراطي��ة وب��ريو االحتياطى 

الرئيس��ى م��ن خ��ام النحاس ف��ى حني تس��يطر الصني عل��ى ما يق��رب من %65 

م��ن الكوبال��ت املعالج فى العال��م، بينما تنت��ج 11% من الليثيوم عاملي��ًا ، و60% من 

الليثيوم املعالج.

ج . خالد ال�ش�شتاوى 
رئي�س هيئة الرثوة املعدنية

26 - �لبرتول - �سبتمرب -  �أكتوبر  2022



Rare Earth Elements العناصر األرضية النادرة
يبل����غ ع����دد العنا�����ر الأر�س����ية الن����ادرة �س����بعة ع�����ر عن�����راً كيميائي����اً 
وه����ى ال�س����كانديوم ، الإتري����وم ، النثايني����وم ، ال�س����ريوم ، الربيزيودميي����وم، 
النيودمييوم، الربوميثيوم ، ال�سماريوم، اليوروبيوم ، اجلادولينيوم ، الرتبيوم، 

الد�سربوزيوم، الهومليوم ، الإربيوم ، الثوليوم ، الإيرتبيوم ، اللوتيتيوم.

م�شدر العنا�رص الأر�شية النادرة
توجد فى الق�رة الأر�سية العديد من املعادن الغنية بالعنا�ر الأر�سية 
الن���ادرة والعدي���د من ه���ذه املعادن ف���ى غاية الن���درة وتتواج���د فى جيوب 
   Monazite  سغرة فى بع�ض معادن �سخور الق�رة الأر�سية مثل معادن�

. Bastnasite – Xenotime

العنا�رص الأر�شية النادرة فى م�رص
اأثبتت الدرا�س���ات اجليوكيميائية فى منطقة العطوى بو�سط ال�سحراء 
ال�رقي���ة وج���ود تركي���زات عالي���ة لبع�ض العنا�ر الأر�س���ية الن���ادرة فى 
�س���خور اجلراني���ت والروا�س���ب الودياني���ة وحتت���وى عل���ى مع���ادن الإرتريوم 

والزيركون والنيوبيوم  والالتثانوم والكروميت.
كم���ا توج���د فى روا�س���ب ع�س���ور الكام���ربى والكربونى الأ�س���فل ن�س���ب 
عالية من الإ�س���عاعات فى مناطق عديدة بجنوب غرب �س���يناء،  واملعادن 
الأ�سا�س���ية الت���ى حتم���ل العنا����ر الأر�س���ية الن���ادرة فى هذه الروا�س���ب 
  ، Zircon والزيرك���ون  ،Monazite واملونازاي���ت ،Xenotime ه���ى الزينوتي���م
والأباتيت Apatite. وقد مت درا�سة جيوكيميائية للعنا�ر الأر�سية النادرة 
ف���ى منطقه جبل جتار ب�س���مال ال�س���حراء ال�رقية واأعطت الدرا�س���ة 

معلومات عن ثمانية عنا�ر م�سعة.
اأو�س���حت التحالي���ل الكيميائي���ة تغ���ر فى توزي���ع العنا�ر الأر�س���ية 
الن���ادرة على عينات فو�س���فات من ثالث���ة مواقع بالبح���ر الأحمر ، وادى 
النيل ، اأبو طرطور حيث كانت اأعلى النتائج فى فو�س���فورايت منطقة 
اأب���و طرط���ور واأنه���ا غنية اأي�س���ا ف���ى عن����ر الثوري���وم واليورانيوم عن 
فو�س���فورايت البح���ر الأحمر، بينما يحت���وى فو�س���فورايت وادى النيل 

على تركيزات متو�سطة من هذه العنا�ر.

ا�شتخدامات العنا�رص الأر�شية النادرة
ت�س����تخدم العنا�ر الأر�س����ية الن����ادرة  فى �س����ناعة الأجه����زة الإلكرتونية 
واحلوا�س����يب املحمولة واللوحية، والكامرات الرقمية، والهواتف النقالة 
الذكية، و�سا�س����ات التليفزيون امل�سطحة، وحمركات ال�سيارات الهجينة 
والبطاريات فائقة ال�سغر واملغناطي�سيات القوية ذات الأداء العالى والتى 
ت�س����تخدم فى �س����ناعة توربينات تولي����د الكهرباء من حرك����ة الرياح، كما 
اأن بع�����ض تلك العنا�ر ي�س����تخدم لإنتاج اأنواع خا�س����ة من اأ�س����عة الليزر 
وم�سابيح توفر الطاقة الكهربائية وفى كوابل الألياف ال�سوئية واأجهزة 
ت�سوير الرنني املغناطي�سى والأقمار ال�سناعية، اأما فى املجال الع�سكرى، 
فت�س����تخدم العنا�����ر الأر�س����ية الن����ادرة ف����ى ت�س����نيع كث����ر م����ن املعدات 
الع�سكرية، كنظارات الروؤية الليلية وال�سواريخ دقيقة التوجيه واأنظمة 

الرادارات والت�سالت املتطورة ومعدات الطران واملالحة اجلوية.

خام الليثيوم
الليثي���وم هو معدن ناعم، مييل لونه اإلى الف�س���ى ، ويوج���د الليثيوم فى 
الطبيع���ة ف���ى املركبات ب�س���بب تفاعله العالى وقد بداأ ي�س���تخدم على 
نط���اق وا�س���ع فى كل �س���ئ  يعتمد عل���ى الكهرب���اء ، واأبرزها ال�س���يارات 

العاملة على الطاقة الكهربائية.

بيئات تواجد الليثيوم
يتواج���د خ���ام الليثي���وم ف���ى روا�س���ب املي���اه احلراري���ة املاحل���ة وروا�س���ب 

البجماتيت وحول حقول البرتول.

اأماكن تواجد الليثيوم فى م�رص
يتواج���د الليثي���وم ف���ى �س���خور البنتونيت مبنطق���ة كوم اأو�س���يم وق�ر 
   Li2O ال�س���اغة ب�س���مال الفيوم، حيث ي�س���ل حمتوى اأك�س���يد الليثيوم
به���ا اإل���ى 9ر1% ويكون حمتوى عن����ر الليثيوم حوال���ى 8ر8 كجم/ طن، 
اأي�س���ا يتواجد البنتونيت احلاوى على الليثيوم بطريق م�ر ا�س���كندرية 
ال�س���حراوى، وعني املغ���رة مبنخف�ض القط���ارة ومنطق���ة العلمني، و�رق 
وغرب �س���وهاج ، كما يتواجد الليثيوم باملالحات مثل بحرة قارون ووادى 
النطرون ، واأي�س���اً فى ال�سخور اجلرانيتية فى �سمال ال�سحراء ال�رقية 

وجنوب �سيناء.

خام الكوبالت فى مصر
تعترب ال�س���خور الر�س���وبية احلاوية خلام النحا�ض هى امل�س���در الرئي�س���ى 
خل���ام الكوبال���ت، اإذ متث���ل ن�س���بة 60% م���ن اإنت���اج الكوبالت ف���ى العامل، 
وتنت�ر هذه النوعية من ال�س���خور مبناطق جنوب غرب �س���يناء، خا�س���ة 
فى �سخور الباليوزوى مبكون اأم بجمة فى مناطق طلعة �سليم، اأبو ثور، 
وادى مغ���رات، وهذا احلزام من اأهم اأحزم���ة التمعدنات فى العامل..، كما 
مت ر�س���د تواج���دات خلامات الكوبالت ف���ى العديد من املواقع بال�س���حراء 
ال�رقية مبناطق حماطة وال�س���يخ ال�ساذلى، وجبل �سايب وجبل الأدرق، 
ووادى العالق���ى ووادى حو�س���ني والعديد م���ن املناطق الأخ���رى وبرتكيزات 

ت�سل اإلى 1000 جم فى الطن.

خام النحاس فى مصر
يتواجد النحا�ض فى م�ر فى منطقة اأم �س����ميوكى بجنوب ال�سحراء 
ال�رقية، باحتياطى موؤكد ي�س����ل اإلى ما يزي����د عن 218000 طن برتكيز 
ي����رتاوح ب����ني 8ر1-9ر2%، ومبنطق����ة الدرهي����ب يكون م�س����احباً ل�س����خور 
التلك فى ثالثة مواقع وهى الدرهيب واأبو جردى وعيجات بن�سب تركيز 
ترتاوح من 1ر0% الى 5ر9% . كما يوجد فى مناطق حماطة - العط�سان 
برتكيز ي�سل اإلى 2%، وكذلك مبناطق اأبو �سويل وعكارم ووادى دارا ووادى 
بخي����ت ووادى عربة ووادى ريثام بال�س����حراء ال�رقية، وفى �س����به جزيرة 
�س����يناء يتواج����د النحا�����ض ف����ى مناط����ق وادى ال�س����مرا ووادى ن�رين فى 
�س����ورة معادن املالكيت والأزوريت، وتنت�ر روا�س����ب النحا�ض فى �سخور 
الريولي����ت املتح����ول والفت����ات الربكان����ى الريوليتى برتكيزات ت�س����ل فى 

بع�ض الأحيان اإلى %1.
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وح�ص���ل الباحث عل���ى درجة الدكتوراة م���ن كلية التج���ارة جامعة بنى 
�ص���ويف ، بعد اإجازة جلنة التحكيم برئا�ص���ة الدكتور حامد ال�صنو�ص���ى 
وع�صوي���ة د. اأحمد اإليا�س و د. خالد عبد القادر ، و�صبق للباحث احل�صول 
عل���ى الدكت���وراة PHD فى تخ�صي����س كيمياء البرتول ف���ى جمال حماية 

خطوط نقل الغ�ز من الت�آكل ب�شبب ال�شوائب . 

وتوصل الباحث لعدة نتائج منها
• اأن ق�صية التغري املناخى ذات طابع عاملى، ومن ثم فاإن اأى جهود ل�صيانة 
البيئ���ة داخل اإقليم الدولة �ص���وف تكون حمدودة الفاعلي���ة، ولذلك فاإن 
عملي���ة حم�ية البيئ���ة تتطلب جمه���ودات دولية من خ���ال التع�ون بني 

كافة الدول ف�صالً عن التكامل بينها وبني املجهودات الوطنية .
• اإن التح���ول الع�مل���ى نحو تكنولوجي�ت الط�ق���ة املتجددة والتى تلعب 
دوراً هام���اً فى التنمية امل�ص���تدامة �ص���وف يولد حوال���ى 6 مليون وظيفة 
اإ�ص���افية على م�ص���توى العامل فى 2050، ك�أهم نق�ط قوة هذا القط�ع، 
وزي���ادة الن���اجت املحلى الإجمال���ى العاملى بحوالى 8ر0% ف���ى 2050 مقارنة 

باحلالة املرجعية.
• �رضورة �ص���ن قاع���دة قانونية واح���دة تنظم تخفي����س انبعاثات جميع 
الدول، وتق�ش���ى بتحديد الن�ش���بة املتطلبة لهذا التخفي�ض من كل فرد 

فى كل دولة.
• تفعي���ل دور منظمات املجتمع املدن���ى، واملنظمات غري احلكومية فيما 
يتعلق بامتث���ال الدول لنظام حماية املن���اخ، ومراقبة جدوى الت�رضيعات 

الوطنية، واملط�لبة به� اإن مل تكون موجودة. 
• ����رضورة عقد ندوات وموؤمترات من اأجل بيان املخاطر الناجمة عن التغري 
املناخى، ف�صالً عن امل�صاهمة فى و�صع حلول فعالة على الأقل للتقليل 

من هذه املخاطر. 
• ت�ص���جيع الباحثني والدار�ص���ني لإعداد درا�صات واأبحاث تتعلق بق�صايا 
التغ���ري املناخ���ى وال�ص���تدامة ، لو�ص���ع حل���ول عملي���ة لهذه امل�ص���كلة 

الدكتور / ب�سام حممد �رشيت 
اإدارة التخطيط - �رشكة اإيجا�س

العاملية، التى ل يقت�رض تاأثريها على دولة واحدة فقط، بل اإنها م�صكلة 
عابرة للحدود.

• لقد بات تغري املناخ اأمراً ل ميكن جتاهله، فقد اأ�ص���بح هذا التغري اأ�صبه 
بخط���ر احل���روب على الب�رشي���ة، الأمر ال���ذى ميكن معه القول ب�أن ق�ش���ية 

التغريات املن�خية ت�شكل خطراً على ال�شلم والأمن الدوليني. 
• ����رشورة التزام الدول بتنظيم الأن�ش���طة املخ�لف���ة للتنظيم الق�نونى 

الدولى حلماية املناخ.

كما توصل الباحث للعديد من التوصيات وكان من أهمها
• حوكمة الط�قة املتجددة حلم�ية البتك�رات وتن�شيط التب�دل العلمى 
عل���ى امل�ش���توى الإقليم���ى والع�ملى فى جم����ل الط�قة النظيف���ة، ومنح 

حوافز لتقني�ت الط�قة املتجددة وكذلك لرباءات الط�قة املتجددة.
• ����رشورة الهتم����م والعتم����د عل���ى الط�ق���ة النظيف���ة ف���ى الإنت�ج من 
خال ا�ش���تغال الغ�ز الطبيع���ى والط�قة اخل����رشاء )الهيدروجني الأزرق، 
الهيدروج���ني الأخ����رش، الط�قة ال�شم�ش���ية،  ط�قة الري����ح، ط�قة املي�ه( 
ف���ى ت�ص���غيل الآلت الإنتاجي���ة مما يحقق فوائ���د بيئية اإل���ى جانب فوائد 

اقت�صادية.
• ����رضورة تفعي���ل دور العملي���ات �ص���ديقة البيئ���ة من خالل دم���ج اآليات 
ومع���دات اإع����دة التدوير اإلى خطوط الإنت�ج وخ��ش���ة معدات اإع�دة تدوير 
املخلفات والنفايات مبا ي�ص���من عدم وجود فاقد اأو نفايات من العمليات 

النتاجية.
• جذب ا�ش���تثم�رات القط�ع اخل��ض من خال تطوير البنية الأ�ش��ش���ية 
لت�ش���دير الط�ق���ة النظيف���ة مع الرتكي���ز على رف���ع الكف����ءة الإنت�جية، 

وتوفري فر�س العمل بهذه امل�رضوعات.
• ����رشورة توفري نظ�م رق�بى لاأداء البيئى ، حيث يوؤدى ال�ش���تخدام الزائد 
للتكنولوجي���� التقليدية اإلى حدوث �ش���غوط ه�ئل���ة على البيئة وتدمري 

جزء كبري من راأ�ض امل�ل الطبيعى لاإن�ش�ن.

حصل الدكتور بسام شريت مدير عام مساعد بالتخطيط واملشروعات بالشركة 
فى  الثانية  للمرة  الدكتوراة  درجة  على  »إيجاس«  الطبيعية  للغازات  القابضة 
والعمليات  الخضراء  الطاقة  »استخدام   DBA األعمال  »إدارة  بعنوان  رسالته 
صديقة البيئة وإنعكاسها عـلى األداء البيئى املستدام«، وتم اختيار نقطة البحث 
والدراسه لتواكب اسرتاتيجة الدوله للتنمية املستدامة »رؤية مصر 2030« فى 
ملؤتمر  مصر  استضافة  وكذلك  البيئة  على  والحفاظ  النظيفة  الطاقة  استخدام 
على  الدراسة  مشكلة  تبلورت  حيث   ،  2022 القادم  نوفمرب  خالل   COP27 املناخ 
املستدام  البيئى  األداء  بتحسني  املناخية  التغريات  مجابهة  تبنى  ضرورة  أهمية 

بإستخدام الطاقة النظيفة والخضراء والعمليات صديقة البيئة.
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اإلسكندرية : طريق البترول - وادى القمر - مرغم
ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 

 فاكس :-  033426011 - 033426012

 القاهـرة  : 1أ عمارات النور
 طريق النصر - مدينة نصر

ت:024144949 فاكس : 24158141       



اأطلقت احلكوم���ة امل�رية املب���ادرة الوطنية للم�روعات اخل����راء الذكية، 
وذل���ك ف���ى اإطار ا�ست�س���افة م����ر ورئا�س���تها ملوؤمتر الأط���راف لتفاقي���ة الأمم 
املتحدة الإطارية لتغري املناخ  COP 27 ، وتعترب مبادرة رائدة فى جمال التنمية 

امل�ستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى واآثار التغريات املناخية  . 
وانطالقاً من هذا مت اإجراء بحث على غازات ال�س���علة وطرق ال�ستفادة منها، 
وه���ذا البحث مت اإجراءه بال�س���راك ب���ن معهد الدرا�س���ات العليا والبحوث – 
جامعة الأ�س���كندرية ومن ال�س���ناعة �ركة الأ�س���كندرية الوطنية للتكرير 
والبروكيماوي���ات والت���ى متث���ل اأح���د ����ركات تكري���ر الب���رول ف���ى منطق���ة 

الأ�سكندرية اجلغرافية .
وفى هذا البحث مت اإجراء درا�س���ة لإظهار اأف�س���ل ت�س���ميم لوحدة ا�سرجاع 
غ���ازات ال�س���علة مع تطبيق اأف�س���ل تقنية لال�س���تفادة من غازات ال�س���علة 
وتو�سيح اجلدوى القت�سادية والبيئية للوحدة، ومتت درا�سة التغري فى كمية 
غازات ال�س���علة والتغري فى احلرارة وال�س���غط وتاأثريها على كمية الكهرباء 
امل�س���تهلكة فى ال�س���واغط و تاأثريه���ا على كمية املياه الالزم���ة للتربيد فى 
مربدات املياه لتحديد اأف�س���ل ت�س���ميم للمعدات فى وحدة ا�سرجاع غازات 

ال�سعلة .
• مت تولي���د الكهرب���اء با�س���تخدام توربينة غازي���ة وهو من اأف�س���ل التقنيات 
القابل���ة للتطبي���ق ،  ومت رف���ع كف���اءة التوربين���ة الغازية اإل���ى 50 % عن طريق 
ا�س���تخدام غ���ازات ع���ادم التوربينة الغازية ف���ى توليد بخار بوا�س���طة مبادل 
ح���رارى وا�س���تخدام البخ���ار املنت���ج فى تولي���د الكهرب���اء بوا�س���طة توربينة 

بخارية .
• مت تطبيق اأنظمة التحكم واحلماية على وحدة ا�س���رجاع غازات ال�سعلة 
ل�س���مان تطفئة الوحدة فى حالة الطوارئ فى ت�سغيل الوحدات الإنتاجية 
اأو توقف الوحدات الإنتاجية و�سمان عدم تاأثري وحدة ا�سرجاع الغازات على 

استرجاع غازات
الشعلة أحد حلول 
مواجهة التغيرات 

المناخية
د. ح�سن النجار

مدير عام م�ساعد –العمليات  )اأنربك(

يشهد كوكبنا حاليًا تأثريات حقيقية بسبب التغري املناخى ، لكنه بات أيضًا عرضة لتغريات أكيدة فى مجاالت العمل املختلفة ، واملهارات التى سنحتاجها 

للتعام��ل م��ع تلك التغريات عندما نفكر فى التغري املناخى ، فظاهرة تغري املناخ هى فى األصل  ظاهرة طبيعية تحدث كل عدة آالف من الس��نيني ولكن نظرًا 

للنش��اطات البش��رية املتزايدة والثورة الصناعية  أدى ذلك إىل تس��ارع حدوثها. وتتميز ظاهرة التغريات املناخية عن معظم املش��كالت البيئية األخرى 

بأنها عاملية الطابع إال أن تأثرياتها تختلف من مكان إىل مكان على الكرة األرضية نظرًا لطبيعة وحساسية النظم البيئية فى كل منطقة.

عم���ل وحدة ال�س���علة فى حالة اأى ط���وارئ بالوحدات الإنتاجي���ة اأو فى حالة 
ارتفاع كميات غازات ال�سعلة ب�سورة كبرية.

• مت ح�س���اب كمية الطاقة املوجودة بغازات ال�س���علة واملحتوى احلرارى لها 
واأظهرت النتائج اأن غازات ال�س���علة حتتوى على 35ر82704817 �س���عر حرارى 
ف���ى ال�س���اعة وقادرة على اإنتاج كهرباء مبع���دل 33ر24 ميجاوات. وبعد حتديد 
كمي���ة غازات ال�س���علة )5ر1199 كجم فى ال�س���اعة( فاإن ما ينا�س���ب وحدة 
ا�س���رجاع غازات ال�س���علة ه���ى توربينة غازية م���ن �رك���ة Siemens موديل 
SGT-600 بكف���اءة 50% وق���ادرة عل���ى اإنتاج كهرباء مبع���دل 12 ميجاوات بعد 
عمل تعدي���ل عليها للعمل على ن�س���بة الهيدروجن العالي���ة فى مكونات 

غازات ال�سعلة.
• مت عمل درا�س���ة جدوى ب�سيطة على وحدة ا�سرجاع غازات ال�سعلة وكان 
برنامج املحاكاة Aspen HYSYS plus اإ�سدار رقم 8ر8 هو الأداة امل�ستخدمة 
لتحديد التكلفة الكلية للم�روع وتكلفة عملية الإنتاج ال�سنوية وكانت 
نتيج���ة درا�س���ة اجلدوى هو عائد ربح �س���نوى مبع���دل 84ر4920771 دولر وفرة 
�س���داد 3 �س���نوات وخم�س �س���هور وتعترب هذه الفرة هى خيار قابل للتطبيق 
حيث اأنها تراوح من 2-5 �س���نوات وهى تعترب الفرة املطلوبة ل�س���مان جناح 

اأى م�روع.
• مت ح�س���اب النبعاث���ات من حرق غازات ال�س���علة وكان���ت 7ر308313 كجم 
 N2O فى ال�س���نة من ثانى اأك�س���يد الكرب���ون و 6ر137 كجم فى ال�س����نة من
و 5ر27 كجم فى ال�س���نة من امليثان. وبالتالى ت�س���بح وحدة ا�سرجاع غازات 
ال�س���علة م���ن اخلي���ارات القابل���ة تطبيقها م���ن الناحية البيئي���ة حيث اأنها 

�ستقلل النبعاثات البيئية والتى توؤثر على �سحة الإن�سان.
وهذا امل�روع يواكب ا�سراتيجية التنمية امل�ستدامة للدولة امل�رية  2030 

والتى اأدركت حجم التهديد الذى ي�سكله التغري املناخى.

30 - �لبرتول - �سبتمرب -  �أكتوبر  2022





فرضتتت حالتتة التذبتتذب نفستتها علتتى أستتعار البتترول العاملية 

فتتى أواخر الربتتع الثانى متتن العام واألشتتهر املنقضية متتن الربع 

الثالث فى ظل عدم وجود تغريات جوهرية فى العوامل املستتببة 

لنقص اإلمدادات التى انعكستتت على حالة االرتفاع الستتعرى 

والتذبتتذب صعتتودًا وهبوطتتًا ... فاالستتتثمارات الجديتتدة فتتى 

البحث عن البرول و إنتاجه لم تكن بالقدر الذى يلبى احتياجات 

السوق العاملى املتعطش للطاقة فى ظل تأثر اإلمدادات الواضح 

من روستتيا عقتتب األزمتتة ... إال أن تلك الفرة شتتهدت أيضًا تغريًا 

جوهريًا وإنخفاضًا فى املدى الذى كانت تراوح فيه أستتعار خام 

برنتتت حول 120 دوالرًا للربميل صعتتودًا وهبوطًا لتصل إىل مدى 

يراوح حول 100 دوالر صعودًا وهبوطًا .

عوامل متضاربة تدفع السوق للتذبذب
مل يك���ن قرار اوبك بل�س فى بداية �ضهر يونيو املا�ضى باإقرار نف�س الزيادة 
املتفق عليها من قبل خالل يوليو واأغ�ضط�س بنحو 648 األف برميل يومياً 
فى الإنتاج كافياً لتهدئ���ة الأ�ضواق التى اأ�ضابتها نريان ارتفاع الأ�ضعار ، 
وراأى املحلل���ون اأن ه���ذه الزيادة فى الإنتاج لي�ض���ت كافية لتعوي�س نق�س 

الإمدادات خا�ضة بعد بدء حظر جزئى وتدريجى للبرتول اخلام الرو�ضى .
وقد اأحاطت بال�ضوق عوامل مت�ضاربة التاأثري جعلت الروؤية غري وا�ضحة 
ب�ض���اأن اجت���اه الأ�ضع���ار،  فبينم���ا تعانى ال�ض���وق من نق�س الإم���دادات من 
رو�ضي���ا والذى اأ�ضيف اإليه عقوبات جديدة على اإي���ران و تاأثر ليبيا جمدداً 
ج���راء الأزمات ال�ضيا�ضية التى اأثرت على ت�ضغي���ل املن�ضاآت البرتولية اإل 
اأن الت�ضخ���م العاملى الهائل والركود القت�ضادى ج���اء فى املقابل ليحد 
م���ن الطلب وبالتالى م���ن اأرتفاع الأ�ضعار وكبح جم���اح ال�ضعود املتزايد 
وهو ما فر�س حالة التذبذب امل�ضتمرة على ال�ضوق والأ�ضعار خا�ضة بعد 
اأن اأتخذ جمل�س الحتياطى الفيدرالى الأمريكى قراراً برفع �ضعر الفائدة 
مبق���دار ثالثة اأرباع نقطة مئوي���ة مما يرفع الت�ضخم ويزي���د الركود ويقلل 

حجم الطلب.

عوامل جديدة تدفع السوق لالنخفاض
وف���ى ظ���ل ه���ذه العوام���ل املت�ضارب���ة الت���ى اأحاط���ت بال�ض���وق كان���ت 
لعوام���ل اإنخفا�س الأ�ضع���ار الكلم���ة العليا فى الإنخفا����س الن�ضبى 
ف���ى م�ضتويات الأ�ضع���ار عن امل�ضتوى الذى يرتاوح ب���ن 115-120 دولراً 
لربمي���ل خام برنت اإلى م�ضتوى ال�100 دولراً للربميل �ضعوداً اأو هبوطاً، 
فمخ���اوف الركود طغ���ت على ال�ضوق خا�ضة م���ع توقعات بقرار جديد 
لرفع �ضعر الفائدة فى الوليات املتحدة ودخول ال�ضن اأكرب م�ضتهلك 
للب���رتول عل���ى اخلط بعد ظهور متح���ور جديد لكورورنا مم���ا دفعها اإلى 
اإع���ادة فر�س الإغالق والإجراءات امل�ضددة وكلها عوامل ت�ضعف الطلب 
وتدف���ع الأ�ضعار لالإنخفا�س ... وقد جاءت توقعات املحللن �ضائبة فى 
�أن هبوط م�ستويات �أ�سعار خام برنت عن 100 دولر للربميل لي�ضل اإلى 
95 دولراً ه���و اإنخفا�س طارىء ولن ي�ضتم���ر خا�ضة اأن الو�ضع مل يتغري 
ول يوج���د م���ا ي�ضري اإلى زيادة جم���ة فى الإمدادات حت���ى بعد ا�ضتئناف 
�ض���خ الغ���از الرو�ضى لبع�س مناط���ق اأوروربا عرب خط ن���ورد �ضرتمي ، كما 
ج���اءت ت�رصيحات الأمري حمم���د بن �ضلمان ولى العه���د ال�ضعودى عن 

*امل�ضدر : ن�رصة بالت ماركت واير .

)دولر/للربميل(

متو�سط اأ�سعار اخلامات العاملية خالل عام 2022

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

132ر83

763ر91

580ر108

776ر101 

605ر109

593ر114

850ر99         
328ر101

048ر85

723ر90

999ر86

189ر70

780ر77

429ر84

790ر72
137ر81

455ر83

340ر92

894ر110

786ر102

132ر108

242ر113

123ر103
996ر101

219ر87

185ر98

810ر118

389ر104

252ر113

702ر123

695ر112
322ر108

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل
مايو 
يونيو
يوليو

متو�سط
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اأعداد : عمرو عزالدين

 فى الربــع الثالـث مـن 2022 كيـف تأثــرت 
الســوق البتروليــة باألزمــة



ا�ضتقراره���ا ، لذلك فقد اأعلنت اململك���ة العربية ال�ضعودية عن الإعداد 
ل�ضياغ���ة اتفاقي���ة جديدة لأوبك بل����س تر�ضم مبقت�ضاه���ا خارطة طريق 
جدي���دة ملا بعد عام 2022 حي���ث ينتهى التفاق احلالى بنهاية عام 2022، 
واأكدت اململكة اأن اأوبك قد تخف�س الإنتاج لت�ضحيح الإنخفا�س احلادث 
ف���ى اأ�ض���واق البرتول خالل اأغ�ضط����س وهو ما تفاعلت مع���ه ال�ضوق التى 
�ضه���دت ارتفاعات فى الأ�ضعار اإل���ى م�ضتوى 100 دولر للربميل كرد فعل 

لهذه الت�رصيحات اإل اأن خماوف الركود قامت باحلد من تلك الزيادة.
وكخط���وة عملي���ة للتاأكيد على م���ا اأعلنت عن���ه قامت اأوب���ك بل�س فى 
اجتماعه���ا الثانى والثالثن فى اأوائل �ضبتمرب باإع���ادة م�ضتويات الإنتاج 
اإل���ى ماكان���ت عليه ل�ضهر اأغ�ضط����س مبا ميثل خف�ضاً مق���داره 100 األف 

برميل مع الدعوة لعقد اجتماع عاجل عند ال�رصورة .

وج���ود حد اأق�ضى ل ميكن جت���اوزه لقدرة بالده على رف���ع الإنتاج وهو 13 
مليون برميل يومياً ليبعث بر�ضالة على اأن اململكة لن ت�ضيف اإنتاجاً 
جديداً لل�ضوق ، وبالفعل عاد خام برنت لريتفع فوق م�ضتوى 100 دولراً 
خ���الل �ضهر يوليه اإل اأن الأم���ر مل ي�ضتمر طويالً فى ظل حالة التذبذب 

وتقلبات ال�ضوق .

رياح اإلنخفاض تهب على السوق
هبت رياح الإنخفا�س على ال�ضوق العاملى هذه املرة فى �ضهر اأغ�ضط�س، 
وج���اءت الأي���ام الأولى لتعزز الن���زول عن م�ضت���وى اأقل م���ن 100 دولراً اإلى 
م�ضتوي���ات تتمح���ور ح���ول 95-97 دولراً للربمي���ل وذل���ك بالتزام���ن م���ع 
ت�رصيح���ات الرئي�س الأمريكى باي���دن عن اأن بالده تركز على اإبقاء الأ�ضعار 

منخف�ض���ة والنم���و املت�ض���ارع ف���ى خمزونات 
اخل���ام والوق���ود بالوليات املتح���دة ب�ضكل غري 
متوق���ع ، كم���ا قررت اأوب���ك بل�س زي���ادة الإنتاج 
100 األ���ف برمي���ل اإ�ضافية خ���الل �ضبتمرب عن 

الزيادة املقررة من قبل .
وا�ضتم���ر الإنخفا�س متوا�ض���اًل اإلى م�ضتويات 
ت���رتاوح ب���ن 91-93 دولراً لربمي���ل خ���ام برن���ت 
الت���ى  ال�ضيني���ة  القت�ضادي���ة  البيان���ات  م���ع 
اأظه���رت تباطوؤ اقت�ض���اد الدولة التى تعد اأكرب 

م�ضتهلك عاملى للبرتول .

أوبك بلس قد تكتب فصاًل جديدًا فى  تاريخ 
السوق

 يب���دو اأن اأوبك بل�س ت�رص على اأن تكتب ف�ضالً 
جدي���داً فى تاريخ اأ�ض���واق النفط بعد تدخلها 
التاريخى ابان تنامى جائحة كورونا، راأت اأوبك 
بل����س اأن هذه التقلب���ات والتذبذبات امل�ضتمرة 
ف���ى ال�ض���وق متث���ل خطورة كب���رية اأث���رت �ضلباً 
على اأ�ضا�ضيات ال�ض���وق واأداءها وق�ضت على 

بنزين خالىبيوتان
الر�سا�س

وقود نافتا
النفاثات

�سوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير

فرباير

مار�س

اأبريل

مايو 

يونيو

يوليو

متو�سط

288ر943

638ر952

739ر978

039ر960

738ر940

450ر803

560ر633

493ر887

000ر802

163ر900

543ر1065

289ر1047

464ر1227

775ر1360

857ر1122

156ر1075

063ر749

913ر829

761ر959

934ر860

905ر835

300ر734

476ر725

622ر813

963ر786

700ر845

054ر1123

158ر1176

655ر1222

400ر1342

179ر1128

301ر1089

688ر734

700ر803

880ر1049

895ر1068

298ر1087

000ر1285

048ر1098

216ر1018

038ر541

313ر597

359ر714

526ر639

857ر645

438ر661

667ر589

028ر627

700ر461

813ر492

674ر598

158ر546

512ر563

225ر536

095ر471

311ر524

)دولر/طن(

*امل�ضدر : ن�رصة بالت ماركت �ضكان .

متو�سط اأ�سعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2022
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الربع 202120222023
االأول

الربع 
الثانى

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع
االأول

الربع
الثانى

الربع
الثالث

الربع 
الرابع

الطلب العاملى
العر�س خارج اأوبك

�سوائل الغاز الطبيعى فى اأوبك

املطلوب �سمنياً من خام اأوبك

اإنتاج اأوبك من الزيت اخلام

اأوبك مقابل املطلوب

العر�س العاملى

45ر97

68ر63

12ر5

65ر28

43ر26

-22ر2

23ر95

18ر99

51ر65

37ر5

30ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

32ر101

63ر65

46ر5

23ر30

غري متاح

غري متاح

غري متاح

26ر99

88ر64

28ر5

11ر29

49ر28

-62ر0

65ر98

79ر97

84ر64

37ر5

57ر27

69ر28

11ر1

91ر98

43ر99

34ر66

41ر5

68ر27

غري متاح

غري متاح

غري متاح

23ر100

95ر65

41ر5

86ر28

غري متاح

غري متاح

غري متاح

77ر99

85ر64

44ر5

47ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

83ر100

58ر65

45ر5

80ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

96ر101

01ر66

47ر5

48ر30

غري متاح

غري متاح

غري متاح

69ر102

06ر66

49ر5

14ر31

غري متاح

غري متاح

غري متاح

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

                                                                                                                                                                          MEES,15th April, 2022. : امل�ضدر *
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• التاأثري ال�سلبى للتقلبات وانخفا�ض ال�سيولة فى �سوق البرتول خالل 
الوقت الراهن، واحلاجة اإلى دعم ا�ستقرار ال�سوق وكفاءة تعامالتها.

• التذب���ذب ال�س���ديد وحال���ة ع���دم اليقني املتزاي���دة مما يتطل���ب تقييماً 
م�س���تمراً لأو�ساع ال�س���وق، وال�س���تعداد لإجراء تعديل فورى مل�ستويات 

الإنتاج بو�سائل خمتلفة، عند احلاجة.
• اأن اأوب���ك بل����ض لديه���ا من اللتزام واملرونة والو�س���ائل ، م���ا ميكنها من 
التعامل مع هذه التحديات وتوجيه ال�سوق، �سمن اإطار الآليات احلالية 

لإعالن التعاون.

وفى ضوء ذلك قررت دول أوبك ما يلى : 
• اعادة التاأكيد على قرار الجتماع الوزارى العا�رش ملنظمة اأوبك والدول 
خ���ارج اأوبك فى 12 ابري���ل 2020 وما مت امل�سادقة علي���ه فى الجتماعات 
الالحقة ، مبا فى ذلك الجتماع الوزارى التا�سع ع�رش للدول الأع�ساء فى 

منظمة اأوبك وخارج اأوبك الذى عقد  فى 18 يوليو 2021.
• الع���ودة اإل���ى م�ستوي���ات اإنت���اج �سه���ر اأغ�سط�ض ل���دول اأوب���ك وخارج 
اأوب���ك خ���الل �سهر اأكتوبر وفقا للجدول املرفق، علم���اً باأن قرار الجتماع 
الوزارى احلادى والثالثني للمجموعة بزيادة 100 األف برميل يومياً ل�سهر 

�سبتمرب 2022 فقط.
• الطل���ب م���ن رئي����ض الجتماع ال���وزارى لأوب���ك وخارج اأوب���ك النظر فى 
الدع���وة لعقد اجتم���اع وزارى لأوبك وخ���ارج اأوبك ف���ى اأى وقت ملناق�سة 

تطورات ال�سوق .
• اإع���ادة التاأكي���د على الأهمي���ة احلا�سمة لاللت���زام باملطابقة الكاملة 
واآلي���ة التعوي����ض. حي���ث يج���ب تق���دمي خط���ط التعوي����ض وفق���اً لبيان 

الجتماع الوزارى اخلام�ض ع�رش لدول اأوبك وخارج اأوبك.
• التف���اق عل���ى عقد الجتماع ال���وزارى الثالث والثالث���ني ملنظمة اأوبك 

وخارج اأوبك فى 5 اأكتوبر 2022.

عق��دت أوبك والدول خارج أوبك اجتماعني وزاريني عرب الفيديو كونفرانس ملتابعة مس��تجدات أس��واق البرتول حي��ث عقد االجتماع األول 
فى 3 اغس��طس 2022، وفى البداية نعى االجتماع من خالل رؤس��اء الوفود املشاركة األمني العام  السابق بمنظمة أوبك محمد سنوسى 

باركيندو ، واالجتماع الثانى فى 5 سبتمرب 2022 ، حيث رصدت أوبك ما يلى :

الإنتاج املطلوب
اأكتوبر 2022 

1055
1525
325
127
186

4651
2811
1826

11004
3179

717
205
102

1706
594

1753
881

11004
75

130

26689
17165
43854

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
الإمارات

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

دول اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

اأوبـك +

(األف ب/ى)
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توا�ش��ل �رشكة جا�شكو جمهوداتها وم�ش��اهمتها ال�شاملة من خالل التطوير امل�شتمر لل�شبكة القومية للغازات 
الطبيعي��ة لذا فقد قامت الإدارة العامة مل�رشوعات اخلطوط بتكوين فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة وذلك 
للقي��ام مبهام تعديل م�ص��ارات ٤ خطوط غاز وحماي��ة ١٠ خطوط غاز عند تقاطعات الرتع وامل�ص��ارف بنظام احلفر 
النفقى واحلماية اخلر�ص��انية، بهدف احلفاظ على اأ�ص��ول ال�صبكة القومية للغازات الطبيعية والتكامل مع خطة 

الدولة مل�رشوعات  الطرق ال�صرتاتيجية. 

w w w. g a s c o . c o m . e g



أوض��ح التقري��ر اإلحصائى لعام 2022 الصادر عن ش��ركة بريتش برتوليم الربيطانية أن الطلب على الطاق��ة واالنبعاثات الكربونية قد عادا إىل 
مستويات ما قبل الجائحة خالل عام 2021، مما عكس االنخفاض املؤقت فى عام 2020 والناتج عن جائحة COVID-19، حيث ارتفع الطلب على 

الطاقة األولية بنسبة 8ر5% فى عام 2021، متجاوزًا مستويات عام 2019 بنسبة 3ر%1.
وخ��الل الف��رتة بني عامى 2019 و2021، ارتفع اس��تهالك الطاقة املتجددة، بينما لم يتغري اس��تهالك الوقود األحفورى على نطاق واس��ع ، وش��ّكل 
الوق��ود األحفورى نحو 82% من اس��تخدام الطاقة األولية الع��ام املاضى انخفاضًا من 83% فى عام 2019 و85 % قبل خمس س��نوات. كما ارتفعت 
انبعاثات ثانى أكس��يد الكربون الناتجة عن اس��تخدام الطاقة والعمليات الصناعية والحرق وامليثان بنس��بة 7ر5% خالل عام 2021، مع ارتفاع 
انبعاثات ثانى أكس��يد الكربون من الطاقة بنس��بة 5.9% لتقرتب من مس��تويات 2019. كذلك ارتفعت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة 

عن االحرتاق واالنبعاثات من غاز امليثان والعمليات الصناعية بشكل أكثر اعتدااًل بنسبة 9ر2%، و 6ر4% على التواىل.

الزيت الخام
• بلغ متو�سط اأ�سعار الزيت اخلام حوالى 9ر70 دوالراً للربميل فى عام 2021، 

وهو ثانى اأعلى م�ستوى له منذ عام 2015.
• تزاي���د ا�س���تهالك الزيت اخل���ام مبق���دار 3ر5 مليون ب/ى، ف���ى عام 2021 

لكنه ظل اأقل من م�ستويات عام 2019 مبقدار 7ر3 مليون ب/ى.

 • يرتكز اأغلب منو اال�ستهالك فى كل من البنزين حوالى 8ر1 مليون ب/ى ، 
والديزل / ال�سوالر 3ر1 مليون ب/ى. وعلى امل�ستوى االإقليمى، جاء معظم 
النم���و ف���ى الوالي���ات املتح���دة بحوال���ى 5ر1 ملي���ون ب/ى وال�س���ن مبقدار

 3ر1 مليون ب/ى واالحتاد االأوروبى بحوالى 570 األف ب/ى.
ب/ى  ملي���ون  4ر1  مبق���دار  العامل���ى  اخل���ام  الزي���ت  اإنت���اج  ارتف���ع  كم���ا 

اإعداد : هدى نور الدين
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فى عام 2021، حيث �س���كلت اأوبك+ اأكرث من ثالثة اأرباع هذه الزيادة. ومن 
بن الدول التى �س���هدت زيادات كبرية ، ليبيا بحوالى840 األف ب/ى واإيران 
بحوال���ى 540 األ���ف ب/ى وكن���دا بحوالى 300 األف ب/ى . بينما �س���جلت 
كل م���ن نيجريي���ا واململك���ة املتح���دة واأجن���وال اأك���رب انخفا�س���ات، مبقدار

200 األف ب/ى ، و170 األف ب/ى و150 األف ب/ى، على التوالى.
• الأول مرة منذ اأكرث من 30 عاماً ، �سجلت طاقة التكرير انخفا�ساً بنحو 
500 األ���ف ب/ى، الع���ام املا�س���ى مدفوعة بالرتاجع احل���اد فى دول منظمة 
التع���اون االقت�س���ادى والتنمي���ة وال���ذى بل���غ حوال���ى 1ر1 ملي���ون ب/ى ،  
ونتيجة لذلك، بلغت طاقة التكرير فى دول منظمة التعاون االقت�سادى 

والتنمية فى عام 2021 اأدنى م�ستوى لها منذ عام 1998.

 الغاز الطبيعى
• انتع�س���ت اأ�سع���ار الغاز الطبيع���ى بقوة فى جمي���ع مناطق ا�ستهالك 
الغ���از الرئي�سي���ة الثالث خالل ع���ام 2021 ، و�سهدت ارتفاع���اً نحو اأربعة 
اأ�سع���اف لت�س���ل اإل���ى م�ستويات قيا�سي���ة �سنوية فى اأوروب���ا حيث يبلغ 
متو�سط   �سعر الغاز الطبيعى 16 دوالراً / مليون وحدة حرارية بريطانية، 
وت�ساع���ف ث���الث م���رات فى اأ�س���واق اآ�سي���ا الفوري���ة للغاز امل�س���ال ليبلغ 
متو�س���ط   �سعره حوالى 6ر18 دوالراً / مليون وحدة حرارية بريطانية. كما 
ت�ساعف���ت اأ�سع���ار Henry Hub االأمريكي���ة تقريبًا لت�س���ل اإلى متو�سط    
8ر3 دوالر/ ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة فى ع���ام 2021 – وه���و اأعلى 

م�ستوى �سنوى لها منذ عام 2014.
• وق���د تنام���ى الطل���ب العاملى عل���ى الغاز الطبيع���ى بن�سب���ة 3ر5% فى 
ع���ام 2021 ، ليتع���دى م�ستوي���ات ما قب���ل اجلائحة فى ع���ام 2019 وجتاوز 
ال���� 4 تريلي���ون مرت مكعب للمرة االأولى . بينم���ا ا�ستمرت ح�سة الغاز فى 

الطاقة االأولية فى عام 2021 دون تغيري عن عام 2020 عند 24 %.
 • وق���د حقق املعرو�ض من الغاز امل�س���ال منواً بنحو 6ر5% ليبلغ 516 مليار 
م���رت مكع���ب ف���ى ع���ام 2021، وهو اأبط���اأ معدل من���و منذ ع���ام 2015. كما 
ارتف���ع املعرو�ض من الغاز امل�سال من الواليات املتحدة مبقدار 34 مليار مرت 

مكعب، وهو ما ميثل معظم االإمدادات االإ�سافية اجلديدة.
وق���د تفوقت ال�سن على اليابان كاأكرب م�ستورد للغاز امل�سال فى العامل 
و�سكل���ت ما يقرب من 60% من من���و الطلب العاملى على الغاز امل�سال فى 

عام 2021.
ه���ذ� ومتثل �ص���ادر�ت �لغاز عرب خط���وط �لأنابيب �جلز�ئرية �إل���ى �أوروبا �أكرب 
م�ص���در لنمو �إمد�د�ت خطوط �لأنابيب �إل���ى �ملنطقة مبقد�ر 13 مليار مرت 
مكعب خالل العام املا�سى، تليها اأذربيجان بحوالى 6 مليار مرت مكعب. 
بينما ��صتقرت �إمد�د�ت خطوط �لأنابيب �لرو�صية �إلى �أوروبا ب�صكل عام 
عن���د 167 مليار م���رت مكعب فى ع���ام 2021، وانخف�ست ال�س���ادرات اإلى 

االحتاد االأوروبى بن�سبة 2ر%8.

الفحم
• ارتفع���ت اأ�سع���ار الفح���م ب�س���كل كب���ري خ���الل ع���ام 2021 ، حيث بلغ 
متو�سط   االأ�سعار فى اأوروبا حوالى  121 دوالرًا للطن، وفى اآ�سيا مبتو�سط   

145 دوالرًا للطن ، وهو اأعلى م�ستوى لها منذ عام 2008.
• حق���ق ا�ستهالك الفحم من���واً بن�سبة تزيد عن 6% خالل عام 2021 ، وهو 
اأعلى قليالً من م�ستويات عام 2019 مقارنة باأعلى م�ستوى له عام 2014.

 • �سكلت ال�سن والهند اأكرث من 70% من ن�سبة النمو فى الطلب على 
الفحم خالل عام 2021.

• تطاب���ق االإنتاج العاملى ومعدل اال�سته���الك مع زيادة فى العر�ض مبقدار 
440 مليون طن ، �سكلت ال�سن والهند جزءاً كبرياً من الزيادة فى االإنتاج، 
والتى مت ا�ستهالكها حمليًا اإلى حد كبري، باالإ�سافة اإلى اإندوني�سيا، التى 

تدعم ال�سادرات الهائلة.
• جت���در االإ�سارة اإلى اأن كل من اأوروبا واأمري���كا ال�سمالية قد اأظهروا زيادة 
ف���ى ا�سته���الك الفحم ف���ى عام 2021 بع���د ما يقرب م���ن 10 �سنوات من 

االنخفا�سات املتتالية.

مصادر الطاقة المتجددة والمائية والنووية
• �سهدت الطاقة االأولية املتجددة وي�سمل ذلك الوقود احليوى با�ستثناء 
الطاقة املائية، زيادة فى عام 2021 - مبا يتوافق مع معدل منو �سنوى قدره 

15%، واأعلى من اأى وقود اآخر فى عام 2021.
• و��صلت �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح �لنمو ب�رسعة فى عام 2021، 
حي���ث زادت مبقدار 226 جيج���اوات ، وهو ما يقرتب من الزي���ادة القيا�سية 

البالغة 236 جيجاوات فى عام 2020.
• ظلت ال�سن املحرك الرئي�سى لنمو الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح 
الع���ام املا�س���ى ، حي���ث �سكلت حوال���ى 36% و 40% من ال�سع���ة العاملية 

امل�سافة ، على التوالى.
• انخف����ض اإنتاج الطاق���ة الكهرومائية بنحو 4ر1%فى عام 2021 ، وهو اأول 
انخفا�ض لها منذ عام 2015، وفى املقابل ارتفع االإنتاج من الطاقة النووية 

بن�سبة 2ر4% - فى اأقوى زيادة لها  منذ عام 2004 ، وتاأتى من ال�سن.
 

الكهرباء
• ارتفع اإنتاج الكهرباء بن�سبة 2ر6% فى عام 2021 - على غرار االنتعا�ض 
القوى الذى �سهده عام 2010 فى اأعقاب االأزمة املالية وبلغت نحو 6ر4 %.
• بلغ���ت ح�سة طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية نحو 2ر10% من توليد 
الطاق���ة فى عام 2021، وهى املرة االأولى التى قدمت الطاقة ال�سم�سية 
اأك���رث من 10% م���ن الطاق���ة العاملية وجت���اوزت ن�سبة م�ساهم���ة الطاقة 

النووية.
• ظ���ل الفحم هو الوق���ود املهيمن فى اإنتاج الكهرب���اء خالل عام 2021، 

حيث ارتفعت ح�سته اإلى 36% مقارنة ب� 1ر35% فى عام 2020.
• كم���ا ارتفعت ح�سة الغاز الطبيعى ف���ى اإنتاج الكهرباء بن�سبة 6ر%2 

خالل عام 2021 ، لت�سل اإلى 9ر%22.

المعادن الرئيسية
• ارتفع �سعر الكوبالت بن�سبة 63% خالل عام 2021 لي�سل اإلى متو�سط 
حوال���ى 51 األ���ف دوالر للطن ، وباملث���ل ارتفعت اأ�سعار كربون���ات الليثيوم 
بن�سبة 58% لت�سل اإلى متو�سط حوالى 11 األف دوالر للطن. وجتدر االإ�سارة 

�إلى �أنه حتى �لآن، تو��صل �أ�صعار �ملعادن �رتفاعها خالل عام 2022.
• ف���ى ع���ام 2021 ، ارتفع اإنت���اج الليثيوم ب�سكل ح���اد بن�سبة 27%، كما 

ارتفع اإنتاج الكوبالت بن�سبة 4% فقط.
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ت�صع����ى �رشك����ة اإين����ى الإيطالية اإل����ى تاأمني م�ص����ادر اإمدادات الغ����از للدول 
الأوروبي����ة، م����ن م�رشوعاته����ا بالق����ارة الأفريقي����ة الت����ى قد ت�ص����ّكل و�صيلة 
لتعوي�����ض ج����زء من اإم����دادات الطاق����ة الرو�صي����ة. وذلك من خ����ال التو�صع 
مب�رشوعاتها للغاز امل�صال فى موزمبيق، وبدء اإقامة حمطة اإ�صافية تعمل 
م�صتقب����اً جنب����اً اإلى جنب مع اأول����ى املحطات العائمة للغ����از امل�صال فى 

اأفريقيا »كورال �صول«. 
ومن املتوقع اأن ت�صهم املحطة العائمة لإنتاج الغاز امل�صال قبالة �صواحل 
موزمبي����ق املعت����زَم بناوؤها ا�صتكم����اًل مل�رشوع اأولى املحط����ات العائمة فى 
اأفريقي����ا »كورال �صول« فى تنوع م�صادر اإم����دادات الطاقة الأوروبية، حيث 

يتوقع النتهاء من امل�رشوع خال مدة ت�صل اإلى 4 �صنوات. 

وتُ�ص����ر التوقع����ات اإل����ى اأن ال�رشكة �صتب����داأ م�رشوعها اجلدي����د مطلع عام 
2023، بالت����وازى م����ع  عمله����ا فى حمط����ة الغاز امل�ص����ال العائم����ة »كورال 

�صول« الأكرب فى اأفريقيا، وت�صل تكلفتها اإلى 7 مليارات دولر.
ويتطل����ب تنمي����ة امل�����رشوع اإج����راء �رشك����ة اإين����ى الإيطالي����ة م�ص����اورات مع 
�رشكائها اإك�صون موبيل الأمريكية، وموؤ�ص�صة النفط ال�صينية الوطنية 
اململوك����ة للدولة، و�رشكة »اإى اإن اإت�����ض« التابعة حلكومة موزمبيق ، قبيل 
اتخاذه����ا ق����رار ال�صتثمار النهائ����ى. وت�صتعد اأولى �صحن����ات الغاز امل�صال 
م����ن »كورال �صول« لانطاق خال الأ�صه����ر القليلة القادمة نحو وجهات 
الت�صدير، بعدما تلّقت املحطة اإمدادات الغاز وقد مت ربط املحطة العائمة 
م����ع 6 اآبار مائية ُمنتجة للغاز بعدم����ا ر�صت على �صواحل مابوتو فى يناير 
2022. وتخط����ط ال�رشكة لا�صتفادة الكاملة م����ن موارد الغاز الهائلة فى 
موزمبي����ق وتطويره����ا برياً وبحري����اً، ل �صيما اأن الطلب عل����ى تلك املن�صات 

وبنائها اآخذ فى النمو حالياً .
جتدر الإ�صارة اإلى اأن حمطة كورال �صول تعد اأولى املحطات فى املياه بالغة 

العمق بالقارة، اإذ تت�صل ب�صبكة ممتدة لعمق مائى قدره 2000 مرت.
     www. northafricapost.com – 10th Aug., 2022 : امل�صدر

تأمين جانب من إمدادات الغاز ألوروبا

 من مشروع جديد فى أفريقيا أمام سواحل موزمبيق

إينى.. 

 اأكدت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية اأنها بداأت فى جنى ثمار م�رشوعها ال�صخم لإنتاج الوقود البيئى، الذى احتفلت بت�صغيله الكامل، وب�صكل 
ر�صمى حيث ا�صتمر العمل فيه ل�صنوات بتكلفة اإجمالية 5ر15 مليار دولر ، وتبلغ طاقته الإنتاجية الكلية حوالى 800 األف ب/ى من الزيت اخلام.

ويه����دف امل�����رشوع اإل����ى تطوير م�صفات����ى الأحمدى وميناء عب����د الله التابعتني ل�رشك����ة البرتول الوطني����ة، وت�صمن اإن�صاء 39 وح����دة جديدة وحتديث 
�صب����ع وح����دات واإغاق �صبع اأخرى مع الرتكيز على اإنت����اج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكرو�صني للت�صدير، حيث بداأت بالفعل فى ت�صدير 

�صحنات من منتجات الفحم البرتولى والديزل املطابقة للموا�صفات واملعاير البيئية العاملية.
كم����ا جنح����ت ال�رشك����ة بالفعل فى ت�صدي����ر اأول �صحنة من وقود ال�صي����ارات النظيف )اجلازولني منخف�����ض الكربيت( اإلى الأ�ص����واق اخلارجية وبلغت 
كميته����ا 35 األ����ف ط����ن، بعد اأن جنحت ال�رشكة فى تلبي����ة احتياجات ال�صوق املحلى منها، ومن املتوقع اأن يتبع ه����ذه ال�صحنة املزيد من ال�صحنات 
الأخ����رى املنتظم����ة، والتى من �صاأنها حتقيق عائدات كب����رة لقت�صاد الباد. وقد متيزت ال�رشكة بقدرة عالية ومرونة كافية مكنتها من اأداء اأعمالها 

بنجاح وانتظام والقيام باملهام املوكلة اإليها بكفاءة ، ووفقاً للجداول الزمنية املحددة فى خطتها . 
ه����ذا وق����د متكنت ال�رشكة م����ن حتقيق اأرباح غر م�صبوقة فى نهاية الربع الأول من ال�صنة املالية احلالي����ة، وذلك نتيجة للقفزة النوعية الكبرة فى 

اأداء اأعمالها، والتى جاءت لتتوج م�صرة طويلة متتد منذ تاأ�صي�ض ال�رشكة فى اأكتوبر عام 1960 وحتى الآن.

  www.reuters.com – 7th Aug., 2022 : امل�صدر

البترول الوطنية الكويتية..

بدء تصدير الفحم البترولى ووقود السيارات النظيف إلى األسواق الخارجية

اإعداد : نيفني �صامى
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يخط����ط الحتاد الأوروبى م����ع حكومة املغرب لدع����م اإقامة م�رشوع خط 
اأنابي����ب غاز يرب����ط بني نيجريا واملغرب و�صولً اإل����ى اأوروبا، وذلك فى �صوء 
املخ����اوف املرتبط����ة باإم����دادات الغ����از ب�صبب الأزم����ة احلالية ب����ني كل من 

رو�صيا واأوكرانيا.
ه����ذا وجت����رى املغرب حمادثات م����ع اأوروبا ل�صمان متويل خ����ط اأنابيب الغاز 
النيج����رى - املغرب����ى، به����دف ا�صتك�ص����اف خي����ارات زي����ادة واردات الغ����از 

الطبيعى امل�صال من نيجريا، رابع اأكرب م�صدر لاحتاد الأوروبى .
جتدر الإ�ص����ارة اأنه منذ اأربع �صنوات، اتفقت كل من املغرب ونيجريا على 
امل�رشوع ال�صخم لنقل الغاز على طول �صاحل املحيط الأطلنطى وذلك 

ا�صتكمالً لل�صفقة التى مت توقيعها لأول مرة فى عام 2016.
ومبوج����ب التفاق عل����ى امل�رشوع، �صتقوم الدول الت����ى تتوفر لديها حقول 
الغاز ب�صخ اإنتاجها عرب هذا اخلط، بينما �صت�صتفيد منه الدول الأخرى 
الغ����ر منتج����ة لأغرا�����ض تنموي����ة. و�صي�صبح ه����ذا اخلط ا�صتم����راراً خلط 
اأنابيب غاز غرب اإفريقيا )WAGP( الذى يبلغ طوله 678 كيلومرتًا ويعمل 
من����ذ �صن����ة 2010، وف����ى حال انته����اء امل�����رشوع �صيمتد على ط����ول 5660 

كيلومرتًا اأغلبها فى املغرب.
و�صيم����ر الأنب����وب عرب عدة دول غ����رب اأفريقي����ا يُفرتَ�ض اأنه����ا تقتطع جزءًا 
م����ن الغاز لنف�صها كمقاب����ل للعبور، وهذه الدول عدده����ا 12 وهى : بنني 
وغان����ا وتوج����و وكوت ديفوار وليبري����ا و�صراليون وجامبي����ا وغينيا بي�صاو 
وال�صنغ����ال وموريتانيا، ف�صًا ع����ن نيجريا قبل و�صول اأنب����وب الغاز اإلى 

املغرب، مع اإمكانية متديده اإلى اأوروبا فى مرحلة لحقة.

  www.afrique2050.net - 8th Aug., 2022 :امل�صدر                                            

أوروبــا ..

 خطة لتمـويل خـط أنابيب الغـاز

بيـن نيـجيريا والمـغرب 

اأو�صح����ت منظم����ة الأقط����ار العربي����ة امل�ص����درة للب����رتول )اأواب����ك(، 
ف����ى البي����ان ال�صادر عنه����ا اأن ال����دول العربية الأع�ص����اء حققت 21 
اكت�صافاً جديداً للبرتول والغاز منذ مطلع العام 2022 وحتى �صهر 
اأغ�صط�����ض، من بينها 8 اكت�صافات جديدة للبرتول والغاز فى الربع 

الثانى من العام اجلارى.
واأ�صاف���ت منظم�ة الأقط������ار العربية امل�ص���درة للب�������رتول اأواب����ك، 
ف���ى بي���ان له���ا، اأن اأب������رز الكت�صافات كان���ت ف��ى دول���ة الم����ارات 
العربي��ة املتح�����دة بواقع 3 اكت�صافات للبرتول واكت�صافان للغاز، 
واجلمهورية اجلزائري���ة الدميقراطية ال�صعبية بواقع 4 اكت�صافات 
للب���رتول و3 اكت�صاف���ات للغ���از واأن اململك��ة الع���ربي���ة ال�صعودية 
حقق���ت 5 اكت�صاف���ات للغ���از، و�صوري���ا اكت�صاف���اً واح���داً للغ���از، 
فيم���ا �صجلت جمهوري���ة م�رش العربية اكت�صاف���اً واحداً للبرتول، 
واكت�صاف���اً واحداً للغاز، واأخراً اململك���ة املغربية بواقع اكت�صاف 

واحد للغاز.
وحقق����ت دولتان من الدول الأع�صاء فى اأوابك 8 اكت�صافات جديدة 
للبرتول والغاز فى الربع الثانى من العام اجلارى 2022؛ حيث اأعلنت 
الم����ارات ع����ن حتقي����ق 3 اكت�صاف����ات للب����رتول ق����درت احتياطاته����ا 
جمتمع����ة بنح����و 650 مليون برمي����ل، اإلى جان����ب اكت�صاف مكمن 
جدي����د للغ����از، اأ�صاف م����ا يرتاوح ب����ني 28-42 مليار م����رت مكعب من 
الحتياطي����ات اإل����ى اكت�صاف �صابق اأعلن عنه ف����ى �صهر فرباير من 

العام احلالى، وذلك �صمن البئر  XF002 2 اأمام �صواحل اأبو ظبى.
هذا وق����د اأعلنت اجلزائر ع����ن حتقيق 3 اكت�صافات للغ����از، اأولها فى 
حا�ص����ى رمل وتراوحت تقديرات امل�ص����ادر املكت�صفة فيه بني 100-
340 ملي����ار م����رت مكع����ب، وكان الكت�صاف الثانى ف����ى منطقة عني 
اأمينا�ض2 من خال البئر عني اإكر جنوب غرب -1 والتى اأنتجت عند 
اختبارها مبعدل اإجمالى بلغ 513 األف مرت مكعب/يومياً من الغاز، 
و43 م����رت مكعب /يوم م����ن املتكثفات، اأما الكت�ص����اف الثالث فتم 

عرب البئر تامزاية -3 فى منطقة تاغيت .
جت���در ال�ص������ارة اإل����ى اأنه ق��د حتقق اكت�ص���اف رابع للبرتول عرب بئر 
»غ����رد اأولد جمعة غ��رب1«، والتى اأنتج����ت عن��د اختبارها 1300 
ب/ى م�����ن الزيت اخلام ، ع��اوة على 51 األ���ف مت���ر مكعب/يومياً 

من الغاز.

www.riyadiyatv.com - 10th Aug., 2022  : امل�صدر

أوابــك

21 اكتشافًا جديدًا للبترول والغاز فى الدول 

العربية األعضاء منذ مطلع العام 2022 
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ت�ستعد �س���لطنة عمان لتنفيذ �أول 
م����روع للهيدروج���ن �لأخ����ر فى 
�ملنطقة �لقت�سادية �خلا�سة مبيناء 
�لدق���م، به���دف ��ستغ���ال موقعها 
�ملحي���ط  �أم���ام  �لع���رب  بح���ر  عل���ى 
�لهن���دى، لتاأخ���ذ خط���وة هامة نحو 
�نتق���ال �لطاق���ة ف���ى عم���ان، بهدف 
�لن�سمام �إلى م�ساف �لدول �ملنتجة 
للوقود �لنظيف، و�لعمل على تنويع م�سادر �لطاقة حملياً وخف�ض �لنبعاثات �لكربونية.

وتنف���ذ �مل�روع �رك���ة �أكمى �لهندية �لتى تتخ���ذ من �ململكة �ملتحدة مق���ر�ً لها، وذلك 
مب�سارك���ة نظريتها �لرنويجية �سكاتك، حيث مت توقي���ع عقد �لنتفاع بالأر�ض لتنفيذ �أول 
م����روع للهيدروجن �لأخ�ر ت�سه���ده تلك �ملنطقة �لإ�سرت�تيجي���ة، و�لتى تتميز بتو�فر 
�لطاق���ة �ل�سم�سي���ة و�لرياح على م���د�ر �لعام، مع مين���اء تابع لها وم�ساح���ات كبرية من 
�لأر��س���ى مت تخ�سي�سه���ا مل�روعات �لطاقة �ملتجددة وتق���در بحو�لى 200 كيلومرت مربع، 
وتع���د عو�مل ج���ذب ت�ساعد �ملنطقة عل���ى ��ستقطاب �ملزيد من م�روع���ات �لهيدروجن 

�لأخ�ر و�لأمونيا.
و�سوف تقوم �ل�ركة بتنفيذ �ملرحلَة �لأولى من �مل�روع فى �ملنطقة �لقت�سادية بالدقم 
بقيمة 5ر3 مليار دولر، على م�ساحة متتد �إلى 12 كيلومرت�ً مربع، لتقوم بعدها با�ستكمال 

�ملرحلة �لثانية باإجمالى تكلفة �إ�ستثمارية للم�روع ترت�وح ما بن 6 -7 مليار دولر.
وفى هذ� �لإطار مت توقيع مذكرة تعاون مع �ركة �ملر�فق �ملركزية »مر�فق« لإمد�د ت�سهيات 
�ملحط���ة بالطاق���ة �لكهربائية فى غ���ري �أوقات ��ستخ���د�م �لطاقة �ل�سم�سي���ة. و�ستقوم 
�ل�رك���ة �لهندية بالدر��سات �مليد�ني���ة للم�روع وجمع �لبيانات من خال تركيب مر�وح 

لقيا�ض �رعة �لرياح فى �ملنطقة، بالإ�سافة �إلى حمطة ملر�قبة �لطق�ض.
وم���ن �ملخط���ط �أن ت�سل �لطاقة �لإنتاجية للم�روع �إلى حو�لى 300 طن من �لهيدروجن 
يومي���اً-�أو ما يعادل حو�لى 100 �ألف طن مرتى من �لأمونيا / �سنوياً، لرتتفع �إلى 2ر1 مليون 

طن من �لأمونيا �خل�ر�ء /�سنوياً عند �كتمال جميع مر�حل �مل�روع.
جدي���ر بالذك���ر �أن ه���ذ� �مل����روع �سي�سمح ملنطق���ة �لدقم ب���اأن ت�سبح مرك���ز�ً مل�روعات 
�لهيدروجن �لأخ�ر ف���ى �ملنطقة �لعربية، مع �زدهار قطاع �لطاقة �لنظيفة �لو�عد فى 

�سلطنة عمان.

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

اإعداد : �سها ال�سنباطى
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التعريف
الطفلة الزيتية هى نوع من ال�سخور الر�سوبية ال�سلبة ن�سبياً، ذو حبيبات 
دقيق���ة حتتوى عل���ى ن�سب���ة عالية م���ن امل���واد الع�سوي���ة الهيدروكربونية 
ال�سلب���ة القابل���ة لالح���راق والتقطري والتى حتت���وى على ن�سب���ة من املواد 

الع�سوية الثقيلة التى يدخل فى تركيبها النيروجني والأك�سجني. 
وتعرف الطفلة الزيتية اأحياناً با�س���م »ال�س���خر الزيتى« وهى ت�س���كل حالة 
وجوده���ا بكميات كب���رية خمزوناً احتياطياً ميكن احل�س���ول من���ه على الوقود 
ال�س���ائل، كما اأنها متثل م�س���دراً للغازات البرولية ل�سناعة البروكيماويات 
فى امل�ستقبل، وحتظى الطفلة الزيتية حالياً على م�ستوى العامل بقدر كبري 
من الهتمام باإعتبارها م�سدراً جديداً للطاقة كالفحم والبرول وم�ستقاته.

الخصائص الطبيعية
تتميز الطفلة الزيتية ذات الأ�س���ل الر�س���وبى باأنها �س���خور �سلبة ن�سبياً 
ودقيقة احلبيبات، كما تتميز باألوانها الداكنة التى ت�سل اإلى حد ال�سواد، 
الأم���ر الذى قد يطلق عليها اأحياناً اأ�س���م الطفلة ال�س���وداء وهو عبارة عن 
جمموع���ة من املواد الكيميائية الع�س���وية الثقيلة الت���ى ميكن اأن تتحلل 

وي�ستخل�ص منها النفط عند ت�سخينها لدرجات حرارة معينة.

تواجده فى الطبيعة
يرتب���ط تواج���د الطفل���ة الزيتية ف���ى الطبيعة كاأح���د ال�س���خور الطينية 
بن�س���اأة مكوناتها الع�س���وية. وت�س���ري معظم الأبحاث والدرا�س���ات اإلى اأن 
املادة الع�س���وية املوجودة �سمن مكونات الطفلة الزيتية ذات اأ�سل حيوى 

اأو ع�سوى ن�ساأت وتراكمت فى و�سط خالى من الأك�سجني.

طرق االستخراج والمعالجة
تتع���دد طرق ا�س���تخراج ومعاجلة واإنت���اج الزيت م���ن الطفلة الزيتي���ة اإل اأنه 
ل توج���د طريقة مثلى لذلك فل���كل طريقة مزاياها وعيوبها بالإ�س���افة اإلى 

وجود جمموعة من العوامل يتحدد على اأ�سا�سها اختيار طريقة ال�ستخراج 
والنتاج، واأهم هذه العوامل ظروف تواجد الطفلة الزيتية  من حيث قربها اأو 

بعدها عن �سطح الأر�ص، وكذلك ن�سبة ماحتتوية من مواد ع�سوية.
هن���اك ثالث طرق لال�س���تخراج: �أوالً طريقة احلرق املبا����ر والتى تعتمد على 
ا�ستخراج وتك�سري ال�سخور الزيتية فى �سطح املنجم ثم نقلها بالكميات 
املطلوبة وبعدها يتم حرقها ب�س���كل مبا�ر لتوليد الطاقة احلرارية، ثانياً 
طريق���ة التقطري ال�س���طحى حيث يتم �س���حب الطفلة الزيتي���ة اإلى اأعلى 
املنج���م حيث يتم تك�س���ريها وتفتيتها متهيداً لإج���راء عملية التقطري، ثم 
تتم عملية املعاجلة احلرارية با�س���تخدام التك�سري احلرارى للطفلة الزيتية. 
ثالث��اً طريق���ة التقط���ري حتت ال�س���طحى اأو التعدي���ن الع�س���وى ويتم فيها 
تو�س���يع مكان للطفل���ة الزيتية داخ���ل املنجم عن طريق عمل �س���بكة من 
الآبار اأو احلفر العمودية وبعد جمع فتات ال�س���خور الزيتية يتم ت�س���خينها 

لتحويلها اإلى زيت وغازات ثم يتم �سحبها من الآبار اإلى �سطح الر�ص.

االستخدامات
حتظ���ى الطفل���ة الزيتي���ة باهتمام ع���دة دول حي���ث تعتمد عليها بع����ص الدول 
كم�س���در اأ�سا�س���ى للطاق���ة ف���ى حمط���ات تولي���د الكهرب���اء بالإ�س���افة اإل���ى 
ا�ستخدامها فى اإنتاج ال�سمنت وال�سناعات الكيميائية واإنتاج البرول اخلام .

أهم مناطق االستخراج فى مصر
تتواج���د الطفلة الزيتية فى حمافظة البحر الأحمر فى  عدة مناطق اأعلى 
طبقات الفو�س���فات وذلك �س���من روا�س���ب الع����ر الكرتي���اوى، ويوجد فى 
مناطق و�س���يف، احلمراوين، اأبو �سجيلة، �سوى، العط�سان، اأبو تندب. كما 
تتواج���د فى حمافظة الوادى اجلديد فى ال�س���خور والر�س���يبات التى تعلو 

طبقات الفو�سفات فى منطقة ه�سبة اأبو طرطور.

حب��ا اهلل أرض مصر بالعديد من املعادن التى تنتش��ر 
فى صحرائها الواس��عة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب 

استغالله االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى. 
ونظ��رًا لالهتمام الذى توليه الدول��ة حاليًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة الحديثة، يس��ر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباعًا 

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

الطفلة الزيتية

�إعد�د : �سوز�ن عادل
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تعريف الواقع االفتراضى
ه���و تقنية حم���اكاة للواقع يت���م ت�سميمها با�ستخدام جه���از كمبيوتر 
وت�سمح للم�ستخدم باأداء العديد من التفاعالت فى بيئة رقمية خيالية 
تك���ون فى الغالب ثالثي���ة الأبعاد ولكن مع الإح�سا����س اأنه م�ستغرق فى 
بيئ���ة طبيعية ، وتعمل تطبيقات الواقع الفرتا�سى على توفري بيئة يتم 
التعامل معها من خالل اأجهزة تفاعلية واأدوات حتفيز ت�ستخدم تقنيات 
ا�ست�سع���ار Sensory Stimuli مث���ل نظ���ارات و�سماعات وخ���وذة وقفازات 
اأو حت���ى بدل���ة كامل���ة لل�سم���اح  بروؤي���ة الأ�سياء ف���ى الواق���ع الفرتا�سى 
وال�سعور به���ا والتفاعل معها وذلك من خالل ارتباطها بجهاز كمبيوتر 
اأو هاتف ذكى ، وتوؤثر تفاعالت الزائر للبيئة الفرتا�سية فى الأحداث التى 

تطراأ على هذه البيئة.

كيفية التفاعل مع الواقع االفتراضى
م���ن خالل الأجهزة التفاعلية ال�ساب���ق ذكرها يقوم امل�ستخدم مب�ساهدة 
الأح���داث املوج���ودة فى البيئ���ة الفرتا�سي���ة والتفاعل معه���ا ويعزز ذلك 

التفاع���ل تواج���د اأجه���زة مراقب���ة للحرك���ة تلتقط حت���ركات امل�ستخدم 
وتع���دل الروؤي���ة وفقاً لهذه التفاع���الت ، كما ميكن اأن تتمت���ع القفازات اأو 

البدلة الكاملة التفاعلية بخا�سية ال�سعور مبلم�س الأ�سياء.

القواعد األساسية للواقع االفتراضى
ل توج���د معاي���ري حمددة ملا يج���ب اأن تت�سمنه جتربة الواق���ع الفرتا�سى ، 
ول���ذا تتف���اوت الآراء فى هذا ال�سدد وفقاً لكل جم���ال والطريقة التى يتم 
تنفي���ذ الواق���ع الفرتا�سى به���ا ، ولكن هن���اك بع�س القواع���د الإر�سادية 
املتع���ارف عليها وهى اأن البيئ���ة الفرتا�سية يجب اأن تتكون من م�ساهد 
باأحجام م�سابهة للحياة الطبيعية وفقاً ملنظور امل�ستخدم اأو املُ�ساهد 
اإل ف���ى حال���ة الرغب���ة ف����ى اأن يك���ون التاأثري املن�س���ود خمتلفاً ع���ن ذلك ، 
وكذلك يجب اأن يتمكن النظام امل�سئول عن ت�سغيل البيئة الفرتا�سية 
م���ن متابع���ة حت���ركات امل�ستخدم خا�س���ة حت���ركات العني والراأ����س وذلك 
لك���ى يتمكن النظام من التفاع���ل وتغيري امل�ساهد املعرو�سة اأو ت�سغيل 

الأحداث املرتبطة.

�إعـد�د : ر�مى �أبو�سمرة

إذا جاء أحدهم فى أوائل تس��عينيات القرن املاضى وقال لك أنه بعد حواىل 10 س��نوات من اآلن س��يحمل كل شخص تليفون 

ش��بيه بجه��از الكمبيوتر فى جيبه كنت ستس��خر منه ول��ن تصدقه ، ولكن فى واق��ع األم��ر أن التكنولوجيات فى تطور 

مس��تمر وم��ا ل��م  يكن ممكنًا منذ 10 أو 15 س��نة أصبح س��هاًل اآلن وف��ى متناول الجميع ، وعلى س��بيل املث��ال تقنية الواقع 

االفرتاض��ى أو Virtual Reality والت��ى ش��هدت تطورًا هائاًل خالل الس��نوات األخرية حت��ى أنها أصبحت توجه��ًا عامليًا ومطلبًا 

أساسيًا للمهتمني بالتكنولوجيا ، ولكن ما هو الواقع االفرتاضى؟ وكيف يعمل ؟  هذا ما سنعرفه فى السطور التالية ...
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أهم مكونات الواقع االفتراضى
 Fully Immersed م���ن اأج���ل اأن ي�سع���ر امل�ستخدم بال�ستغ���راق الكام���ل
ف���ى بيئة الواقع الفرتا�سى، ح���دد الدكتور جوناثان �ستوي���ر ، اأحد اأ�سهر 
اأبح���اث ونظري���ات الت�س���الت ، مكون���ني  العلم���اء املتخ�س�س���ني ف���ى 
رئي�سيني هامني لبيئة الواقع الفرتا�سى وهما »عمق املعلومات« بحيث 
يحت���وى الع���امل الفرتا�س���ى على كمية كب���رية ومتنوعة م���ن املعلومات 
الدقيق���ة وذلك من املمكن تنفي���ذه من خالل جودة اجلرافيك�س وال�سوت 
العال���ى وكذلك دقة التفاعالت امللمو�س���ة بالإ�سافة اإلى ت�سعب العامل 
الفرتا�س���ى ، كم���ا راأى د. جوناثان اأن العامل الفرتا�س���ى يجب اأن يحتوى 
عل���ى »ات�ساع نطاق املعلومات« بحيث يوؤثر العامل الفرتا�سى على اأكرب 
ع���دد م���ن احلوا�س واأن احل���د الأدنى لذلك ه���و ال�سمع والب����ر فيما يجب 
اأن توؤث���ر الأنظمة املتطورة على احلوا�س اخلم�س���ة من اأجل حتقيق اأهداف 

ال�ستغراق الكامل.

استخدامات الواقع االفتراضى
اأول �سئ يتبادر للذهن عند ذكر تقنية الواقع الفرتا�سى هو األعاب الفيديو 
ولك���ن فى حقيقة الأمر ميتد فى ا�ستخ���دام تقنية الواقع الفرتا�سى اإلى 
اأك���ر من ذلك وعلى �سبيل املث���ال من املمكن ا�ستخدامها لتدريب طلبة 
كلي���ة الطب عل���ى اإج���راء العملي���ات اأو ا�ستخدامها اأي�س���اً فى حت�سني 
تدريب���ات الأبطال الريا�سيني ، كما ميك���ن ا�ستخدامها فى جمال الإعالم 
م���ن خالل ت�سوير اأحداث حقيقية تقدميها فى بيئة افرتا�سية ت�ستخدم 
تقني���ة ال���� 360 درجة للفيديو ، وكذل���ك ميكن اأن توف���ر املتاحف واملزارات 
ال�سياحية تقنية الواق���ع الفرتا�سى كنوع من اأنواع الرتويج ال�سياحى، 
واأي�س���اً ق���د ت�ستخدمها بع����س حكومات ال���دول فى توفري بيئ���ة تدريب 

ع�سكرى لقواتها امل�سلحة ، وغريها من ال�ستخدامات الأخرى.

نشأة المصطلح
يرجع �سغف الفنانني واملوؤديني على امل�رح 
واهتمامهم بتقني���ات تكوين عامل خيالى 
وخ���داع احلوا����س اإل���ى اأزمن���ة بعي���دة ولكن 
يتج���ادل العلم���اء حت���ى الآن ح���ول املن�س���اأ 
الفعلى مل�سطل���ح الواقع الفرتا�سى حيث 
كت���ب مورت���ون هايليج ف���ى ع���ام 1950 عن 
جتربة »امل�رح التجريبى« والتى من املمكن 
اأن ي�سم���ل تاأثريه���ا كاف���ة احلوا����س ب�سكل 
فعال ، وقام بالفعل ف���ى عام 1962 باإن�ساء 
جه���از يدع���ى Sensorama )والتى قد تكون 
مزيج لكلمت���ى Sensor وDrama ولذلك قد 
يت���م ترجمته���ا الدراما احل�سي���ة( ويعد اأول 
جه���از واق���ع افرتا�سى مت اإن�س���اءه حتى قبل 
عهد احلوا�سب الآلي���ة ، وقام مورتون بتوفري 
خم�س���ة اأف���الم ق�س���رية م���ن خ���الل اجله���از 
وتتفاعل م���ع عدة حوا����س )الروؤية وال�سمع 
وال�س���م واللم����س( ، ولك���ن اجله���از مل يل���ق 
جناحاً جتارياً ولكنه فى منت�سف ال�ستينات 

من القرن املا�سى قام بتو�سعة الفكرة ملفهوم امل�ساهدة املتعددة واأطلق 
عليه نظام Thrillerama وقام بتوفريه ل�ركة والت ديزنى.

وف���ى ع���ام 1987 قام ج���ارون لنيري اأح���د رواد املج���ال فى الع����ر احلديث 
باإعط���اء �سهرة كبرية مل�سطلح الواقع الفرتا�س���ى ، حيث قام بتاأ�سي�س 
�رك���ة VPL Research والت���ى تع���د اإح���دى اأول���ى ال�ركات الت���ى قامت 

بت�سنيع وبيع معدات الواقع الفرتا�سى.

الواقع االفتراضى والواقع المعزز
ويجع���ل  كلي���اً  الطبيعي���ة  احلي���اة  يلغ���ى  الفرتا�س���ى  الواق���ع  وبينم���ا 
امل�ستخدم ي�ستغرق فى بيئة خيالية، اإل اأن هناك تقنية اأخرى ت�ستخدم 
روؤي���ة احلياة الطبيعي���ة وت�سيف لها مكونات رقمي���ة وهى تقنية الواقع 
املع���زز اأو Augmented Reality، وهذه التقنية ت�ستخدم نظارات �سفافة 
اأو كام���ريات ت�سمح للم�ستخدم بروؤي���ة كل �سىء اأمامه ولكنها ت�سيف 
م�ساهد ملا ينظر ل���ه امل�ستخدم ، وتعد هذه التقنية حمدودة قليالً وذلك 
لأنها ل جتعل امل�ستخدم ي�ستغرق فى البيئة املحيطة ول تاأثري لها �سوى 

فى املنطقة التى تقع مبا�رة اأمام امل�ستخدم.
كم���ا اأن هناك تقنية اأخرى وهى الواق���ع املختلط اأو Mixed Reality وهى 
تقني���ة جتمع عنا�ر من الواقع الفرتا�سى والواق���ع املعزز ولكنها تقنية 
تعد ف���ى املراحل الأولى لها ومل تنت�ر بعد ، وكذلك هناك تقنية الواقع 
املمت���د اأو Extended Reality وال���ذى يع���د م�سطل���ح ي�ستخدم كمظلة 

ل�ستخدام كافة التكنولوجيات ال�سابق ذكرها.
وختام���اً ف���اإن التكنولوجي���ات فى تط���ور م�ستمر ، ولذا تتطل���ب املرحلة 
املقبل���ة معرفة جي���دة بهذه التط���ورات ملواكبة الع����ر وال�ستفادة من 

الإمكانات والفوائد الهائلة التى توفرها هذه التكنولوجيات.
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is our business ...

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

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