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لال�ش���تهالك املحلى من ه���ذه املنتجات عقب الرت�ش���يد مما مكّنا من 
ت�ش�����عري �ش�ليم ملنتجات الط���اقة وقم��نا بتع��ديل الأ�ش��عار ب�ش��كل 

ربع �ش���نوى.
وميكن القول باأن اجلائحة اأدت اإلى التباطوؤ فى ال�ش���تهالك وحيث اأن 
ما بني 25-30% من ا�شتهالكنا كان يتم ا�شترياده فلم نقم با�شترياد 
اأى منتج���ات  برتولي���ة خالل الفرتة من اأبريل اإلى يونيه 2020 ب�ش���بب 
انخفا����ض ال�شته���الك وقمنا باتخاذ اإج���راءات وعقد �شفقات جيدة 
ل����راء بع�ض املنتج���ات الهامة مث���ل البوتاجاز والزي���ت اخلام وقمنا 
بتخزين���ه بالإ�شاف���ة لتوقي���ع عق���ود ����راء م�شتقبلي���ة للمنتجات 
وقمنا با�شتغالل هذا التباطوؤ فى ال�شوق للقيام باإ�شالحات وتطوير 
معام���ل التكرير وحت�شينها حيث ن�شته���دف حتقيق الكتفاء الذاتى 

 ........................................................................؟
 اإن الأزم���ة الع��املي���ة الت���ى واج���هه���ا الع���امل ب�شب���ب جائح��ة 

ك���ورون���ا تاأث���ر به���ا قطاع الب���رتول والغ���از عاملي���اً وتاأث���رت به���ا م�ش��ر 
بالفع������ل لأنه���ا جزء من ال�ش���وق العاملى ، واحلكوم���ة امل�رية كانت  
قد بداأت ع���ام 2016 تطبيق خطة طم���وحة لالإ�شالح القت�شادى مما 
مكّنا من مواج����هة التحديات الناج���مة عن وب��اء ك����ورونا من خ���الل 
الإ�شالح���ات الف��اعلة التى ج���رت ومنها حترير �شعر ال����رف واإلغ��اء 
الدع���م على املنتج��ات البرتولية والكهرباء وا�شتبداله ب�شبكة دعم 
اجتماعى ع���ن ط����ريق التنفي���ذ ب�شكل تدريج���ى وم�شتقر بالتوازى 
م���ع حت�شني ال�شيا�ش���ة ال�شعرية للمنتج���ات البرتولي���ة والكهرباء، 
وخ���الل ال�شن���وات املا�ش��ية ات�شح لن���ا الأرقام احلقيقي���ة والواقعية 

مللع بدايللة عللام 2021 يتحللدث املهنللدس طارق املللا وزير 
البللرول والثللروة املعدنيللة فى حوار مللع مجلة البللرول عن 
تحديللات العام املاضى 2020 الذى كان أقسللى األعوام على 
صناعللة البللرول والغللاز بفعللل تداعيللات جائحللة كورونا، 
وكيف تواجه مصر وأطراف صناعة البرول هذه الجائحة 
وملاذا كانت برامج مصللر اإلصاحية فىاملجال االقتصادى 
ومجللال الطاقللة هللى حائللط الصللد املنيللع فللى وجلله هللذه 
التداعيللات ، لتحمللى مكاسللب مهمللة حققتهللا مصر على 
الصعيللد االقتصللادى وفللى صناعللة البللرول والغللاز خال 
السنوات السللت املاضية ، كما يستعرض الوزير ماتحقق 
مللن نتائللج متميللزة فللى كافللة األنشللطة وكيللف نجحت 
مصر فللى ترجمللة الروابط والعاقللات الدولية مللع الدول 
والكيانللات الكللرى فللى مجللال الغللاز الطبيعللى إىل مبادرة 
للغللاز  حكوميللة  دوليللة  منظمللة  أول  لتأسلليس  فعليللة 
الطبيعللى فللى شللرق املتوسللط  فى اطللار جهودهللا لتصبح 

مركزًا إقليميًا للطاقة ، فإىل الحوار ...

4 - �لبرتول - مار�س - �أبريل  2021



م���ن املنتجات البرتولية بحلول ع���ام 2023 ، وبالرغم من اجلائحة فاإن 
م�ر م�شت بقوة فى جذب ال�شتثمارات الأجنبية اإلى قطاع البرتول 
ومتكّن���ا من جذب كربي���ات �ركات البح���ث وال�شتك�ش���اف العاملية 
للعم���ل فى م�ر خالل فرتة اجلائحة ، حيث ا�شتطعنا بنجاح جذب 
�ركتى اإك�شون موبيل و�شيفرون للعمل فى م�ر وتوقيع اتفاقيات 
للبح���ث وال�شتك�شاف ع���ن الغاز فى املناط���ق البحرية وهى فر�شة 
للبحث فى املناطق البكر ، وجت�شد ذلك فى توقيع 12 اتفاقية جديدة 
للبح���ث وال�شتك�شاف مع اإك�شون موبيل و�شيفرون و�ركات اأخرى 
م���ن كربي���ات ال�ركات مثل �شل واإينى وبى ب���ى وتوتال التى متثل تلك 

التفاقيات تعزيزاً ل�شتثماراتها فى م�ر .
كم���ا مل تتوقف اإج���راءات الإنتاج والت�شني���ع والبرتوكيماويات خالل 
الأزم���ة وا�شتطعنا ال�شتمرار ف���ى العمل مع تطبيق كافة الإجراءات 
الحرتازي���ة وخف�ض القوى العامل���ة اإلى 50% لتجنب الإ�شابات، وهذا 
نت���اج م���ا بداأت به احلكومة ف���ى عام 2016 بتطبيق اإج���راءات اإ�شالح 
اقت�ش���ادى جريئ���ة مم���ا مكن���ا اأن نك���ون ف���ى و�ش���ط دول قليل���ة على 

م�شتوى العامل حققت منواً اقت�شادياً اإيجابياً خالل الوباء.

 ........................................................................؟
 اأتوق���ع اأن ال�شوق �شي�شهد بع�شاً من ال�شتقرار و�شتكون تلك 

فرتة انتقالية ل�شتع���ادة ال�شتقرار لأ�شعار البرتول وهناك توافق بني 
دول اأوبك واأوبك + على احلفاظ على الأ�شعار وعدم انخفا�شها حتى 

ل توؤثر اقت�شادياً بال�شلب. 
اإن م���ا يقلقن���ا م���ن انخفا����ض الأ�شع���ار ه���و تاأث���ريه ال�شلب���ى عل���ى 
ال�شتثم���ارات الالزم���ة لأن���ه يجع���ل ال����ركات ترتاج���ع ع���ن البحث 
وال�شتك�ش���اف مما �شي���وؤدى لنخفا����ض املعرو����ض، واأرى اأن عام 2021 
�شيكون عام التعافى وقد بداأنا نرى بالفعل �ركات البرتول العاملية 
تق���وم باإع���ادة مراجع���ة خططه���ا لتع���ود اإلى م���ا كانت علي���ه قبل 

كوفيد-19.

 ........................................................................؟
 بالن�شب���ة لتنويع م�شادر الطاقة والتح���ول للم�شادر الأنظف، 

ف���ى ال�شنوات الأخ���رية كنا نعمل عل���ى تطوي���ر ا�شرتاتيجية جديدة 
للطاق���ة ف���ى م����ر حي���ث كان التحدى هو 
اأن مزي���ج الطاق���ة مكون من الب���رتول والغاز 
�شعيف���ة  وم�شاهم���ة  اأ�شا�ش���ى  ب�ش���كل 
للطاق���ة املتج���ددة وب���داأت الدول���ة خطوات 
ن�شي���ب  يك���ون  اأن  به���دف  لذل���ك  فعلي���ة 
الطاق���ة اجلدي���دة واملتج���ددة 42% ف���ى ع���ام 
2035 ، وعق���ب تط���ور تكنولوجيات الطاقة 
اجلديدة حالياً ندر�ض مراجعة ا�شرتاتيجيتنا 
لت�ش���ل ن�شب���ة م�شاهمة الطاق���ة اجلديدة 
واملتج���ددة ف���ى مزي���ج الطاق���ة اإل���ى %55 ، 
ولقد ا�شتطعنا حتقيق اإنتاج كبري والإ�راع 
بالإنت���اج م���ن اكت�شاف���ات الغ���از ف���ى وق���ت 
قيا�شى ، كم���ا حققنا الكتف���اء الذاتى فى 
ع���ام 2018 وبداأنا ت�شدير ج���زء، وقمنا حالياً 
الكهرب���اء  تولي���د  حمط���ات  كل  بتحوي���ل 

للعمل بالغ���از الطبيعى وقمنا بالتو�شع فى �شبكة الغاز الطبيعى 
للمن���ازل لت�شل اإلى كافة املحافظ���ات وا�شتطعنا خالل اأخر خم�ض 
�شن���وات تو�شيل 5ر5 مليون وحدة �شكنية بالغ���از الطبيعى لي�شل 
اإجمالى عدد الوح���دات ال�شكنية 8ر11 مليون وحدة �شكنية ولدينا 
خطة طموحة لتو�شيل 2ر1 مليون وحدة �شكنية �شنوياً ، بالإ�شافة 
اإل���ى التو�شع ف���ى م�روعات البرتوكيماويات الت���ى تعتمد على الغاز 

الطبيعى.
والرئي����ض ال�شي�شى يدعم برناجماً هاماً لتحوي���ل ال�شيارات للعمل 
بالغ���از الطبيع���ى امل�ضغ���وط وهناك م����روع قومى لإح���ال وحتويل 
ال�شي���ارات ف���ى م�ر ب�شي���ارات تعمل بالوق���ود امل���زدوج ونتو�شع فى 
حتويل ال�شيارات وزيادة عدد حمطات متوين ال�شيارات ومراكز التحويل 
مم���ا يخف�ض من عدد ال�شيارات التى تعمل بالبنزين منخف�ض اجلودة، 
حي���ث اأن ال�شيارات ت�شتهلك فق���ط 5ر1 % من اإنتاجنا للغاز واخلطة 
اأن نقوم مب�شاعفة ذلك خالل 3 �شنوات وحالياً لدينا 330 األف �شيارة 
تعم���ل بالغاز امل�ضغوط ومن املخط���ط اأن ت�ضل اإلى 750 األف �شيارة 

تعمل بالغاز امل�ضغوط.
اإن الطاق���ة ال�ش���م�ش���ي���ة جزء هام اأي�شاً م���ن مزي�ج الط��اقة والدولة 
لديه���ا خطة وا�شح���ة وطموحة فى هذا الجت���اه وا�شتطاعت اإن�شاء 
م�روع���ات ك���ربى تدع���م ه���ذا التوج���ه، ولي�ض ذل���ك فقط ب���ل جنرى 
درا�ش�����ات ح���ول الهيدروج���ني وكل متطلب���ات الطاق���ة اخل����راء لذا 
اأرى اأن الغ�����از �شيظ���ل موج���وداً لف���رتة زمنية و�شيظ���ل م�شدر طاقة 

اأ�شا�شية انتق��الية هامة .

 ........................................................................؟
بتقلي���ل  اخلا�ش���ة  العاملي���ة  ال�شيا�ش���ات  كل  ندع���م  نح�����ن   

ا�ش��تخ���دام الك��رب���ون للو�شول فى نهاية الأم���ر لتحقق هدف طاقة 
وبيئ���ة نظيف���ة، ما نق����وم به هو من اأ�شباب اإن�ش���اء منتدى غاز �ش�رق 
املتو�ش���ط لتك��وي���ن من���اذج عم���ل جيدة لي�ض فقط ف���ى نطاق الدول 
الأع�ش���اء واإمن���ا فى ال�����دول املج���اورة للو�شول ل�شتخدام���ات اأف�شل 
للغ���از وتوافقات لتح��قيق اأف�شل ا�شتفادة من ه�ذه امل�وارد وذلك لأنه 
يظ�����ل اأنظ��ف م�ش���ادر الهيدروكربون ، وحني نقارنه ب���اأى مادة اأخ��رى 
مث���ل الفح��م يعد 10% فقط من التلوث الناجت عن الفحم ولذا نحن 
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نح���اول من خ������الل خ���طط الت�شوي���ق اأن نحقق 
اأق�ش���ى �شبل للرب��ط م���ع اأوروب��ا وه���ى ج��زء من 
مذك���رة التفاه���م للطاق���ة ال�شرتاتيجي���ة التى 
وقعناه���ا مع الحتاد الأوروبى ل�شم���ان اأننا كدول 
�ش��رق املتو�شط ن�شتطيع اأن نوف���ر هذه الطاقة 
النظيف���ة لأوروبا كم�شدر بدي���ل للتنوع اخلا�ض 
به���م حي���ث اأن اأوروب���ا حتتاج الكثري م���ن الطاقة 
ونحن لدينا م�شانع اإ�شالة الغ��از ولدينا العديد 
م���ن الرتاب���ط ف���ى خط���وط الأنابي���ب م���ع الدول 
املج���اورة وله���ذا كل ه���ذه امل���وارد لي�ش���ت فقط 
لدول �رق املتو�شط ولكن اأي�شاً مل�شاعدة اأوروبا 
فى تخفي����ض الفجوات لديه���ا ، واأعتقد اأن هذا 
كل���ه يتوافق م���ع النط���اق الأو�ش���ع لل�شيا�شات 
الدولي���ة للطاق���ة اخل����راء قليل���ة النبعاث���ات 
ومن املهم الإ�ش�����راع بكافة م�روعات التنمية 

اخلا�شة مبوارد الغاز الطبيعى .

 ........................................................................؟
 عندم���ا و�شعن���ا ا�شرتاتيجية لتحويل م�ر اإل���ى مركز اإقليمى 

لت���داول وجتارة الطاقة �ش���واء غاز اأو برتول اأو كهرب���اء ، كنا نهدف اإلى 
ا�شتثم���ار م���ا منلك���ه من مزاي���ا فلدين���ا بني���ة اأ�شا�شية جي���دة للغاز 
الطبيع���ى من خطوط اأنابي���ب لنقل الغاز والب���رتول وم�ضانع اإ�ضالة 
وت�شدي���ر واإع���ادة تغيي���ز ومعام���ل تكري���ر وم�روع���ات لتطويره���م 
وت�ضهي���ات وموانىء فى ال�ضخنة و�ضيدى كرير وخطوط اأنابيب من 
البح���ر الأحمر اإل���ى البحر املتو�شط مثل خ���ط �شوميد وهناك طاقة 
توليد كهربائية اأكرث من 55 جيجاوات ولذلك و�شعنا اخلطة املالئمة 
لتنفي���ذ هذه ال�شرتاتيجية ،  اإن ه���ذا التحول ميثل نتاجاً جلهود عدة 
وزارات وهيئ���ات فى احلكومة امل�رية وبدعم وتعاون كبري مع كيانات 
وموؤ�ش�ش���ات ودول كربى مثل الحتاد الأوروب���ى، البنك الدولى ، والبنك 
الأوروب���ى والوليات املتح���دة الأمريكية من خالل تق���دمي الدعم املالى 
والفن���ى مل����ر طبقاً مل���ا مت توقيع���ه من اتفاقي���ات ومذك���رات تفاهم 

م�شرتكة فى جمال الطاقة.
التح���ول اإلى مركز اإقليمى يتطلب جهوداً ومبادرات لتعزيز العالقات 
الدولي���ة مع دول اجلوار فى جم���ال الطاقة وهو ما حتقق فعلياً بتوقيع 
اتفاقيات ثنائية للبحث وال�شتك�شاف والتنمية والنقل وا�شتقبال 
الغاز املنتج من حقول �رق املتو�شط لإعادة ت�شديره عرب م�ر ، كما 
تو�شلن���ا �شوياً اإل���ى مبادرة لإن�ش���اء منتدى غاز ����رق املتو�شط التى 
اأطلقه���ا الرئي�ض ال�شي�شى م���ع زعيمى قرب�ض واليونان وخالل عامني 
م���ن العمل اجل���اد مت توقيع ميثاقه التاأ�شي�شى وه���و يهدف للتكامل 
والتع���اون امل�ش���رتك والدع���م امل�شرتك بني ال�شب���ع دول الت���ى اأن�شاأت 
املنت���دى وه���ى قرب����ض واليون���ان واإيطالي���ا وم����ر والأردن وفل�شط���ني 
واإ�رائي���ل مما جذب اهتمام دول اأخرى مث���ل الوليات املتحدة وفرن�شا 
والإم���ارات وطلبت الن�شم���ام �شواء كمراقبني اأو اأع�ش���اء دائمني ، اإن 
ه���دف ه���ذا املنتدى ه���و تعزي���ز التع���اون والتكامل ب���ني دول املنطقة 
لتنمي���ة م���وارد الغاز فى املنطق���ة ل�شالح �شعوبه���ا ، وجميع الدول 
منتج���ني وم�شتهلكني اأو دول عب���ور �شتجنى فوائ���داً كبرية  خا�شة 
واأن الحت���اد الأوروبى ي�شتورد احتياجات���ه من عدة دول ونحن لدينا فى 

����رق املتو�شط م���وارد غازية ميك���ن اأن ت�شبح 
بدي���اًل موثوق���اً لأوروبا من خ���الل وحدتى اإ�شالة 
الغ���از باإدكو ودمياط مما يع���زز ويقوى العاقات 

ال�شرتاتيجية بني الدول .

 ........................................................................؟
باتفاقي���ات  اخلا�ش���ة  النم���اذج  تعدي���ل   

البح���ث ع���ن البت����رول والغ���از وتعدي���ل البنود 
لتحفيز ال�شتثمار حقق نتائجاً متميزة حيث 
متكّن���ا من اإب���رام ع���دة اتفاقيات م���ع �ركائنا، 
بلغ���ت حوال���ى 98 اتف�اقية من���ذ يونيه 2014، 
منه���م 12 اتفاقي���ة مت التو�ش���ل اإليه���ا خ���الل 
�شه���ور جائحة كورونا بالرغ���م من التداعيات 
ال�شلبية لهذه اجلائحة على مناخ ال�شتثمار 
ف���ى العامل باأ����ره ، وبالفعل جنحن���ا فى اإبرام 
اتفاقي���ات المتياز فى املناطق ال�شتك�شافية 
املنط��ق���ة  ف���ى  معظمه���ا  وتق���ع   ، اجلدي���دة 
القت�شادي���ة امل�ري���ة ف���ى مي���اه املتو�ش���ط اأو 
البحر الأحم���ر ، مع ال��ش���ركاء الع���امليني الكب���ار ، �شيفرون، اإك�شون 
موبي���ل، توت���ال، وكل ه���وؤلء ال�ش�������ركاء اجل���دد م���ع �شل وب���ى بى من 
ال�ش�����ركات الع���املة مب�ش���ر وهناك اآخرون معهم من ال�ركاء اأي�شا 
مثل كوفبيك، ونوبل اإنرجى قبيل قيام �شيفرون بال�شتحواذ عليها، 
وه���ذا موؤ�ر جيد يتج�ش���د فى تدفق ا�شتثمارات من �ركات جديدة 
وال����ركات العامل���ة  فى املناط���ق البحرية فى جم���ال ال�شتك�شاف 
والإنت���اج، و هذه التفاقيات  توؤكد اأننا على اأعتاب مرحلة جديدة من 
التطور والنمو، لأنها تاأتى بالتزامن مع توقيع ميثاق منتدى غاز �رق 

املتو�شط  فى �شبتمرب املا�شى .

 ........................................................................؟
 هن����اك عدة ركائز لربنامج اإ�شالح قطاع الطاقة خالل ال�شنوات 

املا�شية والذى اأتى بثماره فى مواجهة التحديات التى كان ي�شهدها 
ه����ذا القط����اع واأولها ه����و ا�شتمرار تاأم����ني  الإمدادات �ش����واء من خالل 
ال�ش����وق املحل����ى اأو ال�شت����رياد ، وثاني����اً تكثي����ف توقي����ع اتفاقي����ات مع 
�ركات عاملية، وكذلك التو�شع فى البنية الأ�شا�شية من خالل اإقامة 
خط����وط اأنابيب وم�روعات لنقل وتداول وتخزي����ن الغاز والبرتول ومن 
ناحي����ة اأخرى بداأن����ا فى هيكلة اآلي����ة الت�شعري واإع����ادة توجيه الدعم 
لتاأث����ري ذلك على القت�شاد وع����دم توفري اأوجه النفاق الكافى لرفاهية 
ورخ����اء املواطنني مثل التعلي����م وال�شحة، فقد بداأنا فى و�شع خطط 
حكومي����ة به����دف خف�ض الدع����م عل����ى الطاق����ة تدريجي����اً والق�شاء 
علي����ه نهائياً خ����الل 5 �شنوات بالن�شب����ة لكل من الوق����ود والكهرباء 
بالت����وازى، وبالتال����ى جنحن����ا ف����ى توف����ري متوي����ٍل كاٍف لتغطي����ة برام����ج 
�شبك����ة ال�شمان الجتماعى لتوفري الربام����ج الالزمة لدعم املواطنني 
الذي����ن يحتاجون بالفع����ل للدعم وم�شاعدة احلكوم����ة واإعادة توجيه 
الدع����م مل�شتحقيه، وم����ن ناحية اأخ����رى كان هناك تاأث����ري اإيجابى اآخر 
لهيكلة منظومة الدعم وهو خف�ض وتر�شيد ال�شتهالك فى الوقود، 
وف����ى نف�����ض الوقت قمن����ا فى قط����اع الب����رتول بو�شع برنام����ج خلف�ض 
م�شتحقات ال�ركاء الأجانب  التى و�شلت وقتها اإلى 3ر6 مليار دولر 
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مل يت����م �شدادها لل�ش��ركاء  وقمنا ب�ش��دادها من خ��الل برنامج امت���د 
م�����ن 4-5 �ش���ن����وات، وا�شتطعن����ا اأن ن�ش�������دد امل�شتحق����ات وخف�شها 
لت�ش����ل اإلى اأق����ل من 850 ملي����ون دولر ف����ى بداية الع����ام املالى احلالى

وهو ما يع��ادل قيمة فاتورة �شهرية .
 نف���ذت م�ر اأي�شاً نتيج���ة لذلك برناجماً اإ�شالحي���اً �شخماً للبنية 
التحتي���ة وهو م���ا جعلنا اأك���رث جذب���اً لال�شتثمارات من خ���الل توفري 
الطاق���ة الكهربائية و�شبكات الطرق واملراف���ق بالإ�شافة اإلى تعديل 
قان���ون ال�شتثمار لت�شجيع ال�شتثمارات الأجنبية املبا�رة، واأعتقد 
اأن كل ه���ذا بالإ�شافة اإلى ق�ش����ض النجاح والإجنازات املحققة خالل 
ال�شنوات القليلة املا�شية، مع برنامج �شندوق النقد الدولى الناجح 
الذى مت تنفيذه لإ�شالح القت�شاد امل�رى، وهو ما منحنا امل�شداقية 

املطلوبة. 
كم���ا راأينا ق���درة قطاع البرتول على جذب اأكرث م���ن 30 مليار دولر على 
الأقل خالل ال� 4 �شنوات املا�شية فى م�روعات البرتول والغاز بالقطاع 
وهو ما مكّنا من حتقيق الكتفاء الذاتى من الغاز منذ �شبتمرب 2018  ، 
وقمنا مبوا�شلة الت�شدير كما اأ�شبح لدينا ج���هاز تنظيم �شوق الغاز، 
و�شوق���اً ح���راً لتداول الغ���از وكذلك قمن���ا بو�شع خط���ة لتط���وير ورفع 
كفاءة م�ضافى التك���رير، والبنية التح��تية وخطوط الأنابيب ، كذلك 
و�شعنا برناجماً طموحاً لتطوير وحتديث قط����اع الب���رتول والغ�از والذى 
يغطى كافة اأوجه الن�ضاط وال�ضناعة بدءاً من الرقمنة وبناء القدرات 

وكافة مراحل �شناعة البرتول والغاز .

 ........................................................................؟
 حققن���ا نتائ���ج مهم���ة فى اإط���ار الإ�ش���الح والتطوي���ر لقطاع 

التعدي���ن وبداأنا فى جنى ثمار ما نفذناه من اإ�شالحات خالل العامني 
الأخريي���ن من تعدي���ل ت�ريعى واإقرار من���وذج مالى جدي���د لال�شتثمار 
وتي�شري نظام ا�شت�ش���دار الرتاخي�ض للم�شتثمر والإ�راع به وكذلك 
العم���ل بنظ���ام اخلرائ���ط الرقمي���ة ، فاملزايدت���ني الأخريت���ني للذه���ب 
واملع���ادن حققت���ا جناح���اً لأنهما جت�ش���دان ه���ذا الفك���ر ال�شتثمارى 
اجلدي���د و نتائ���ج مزاي���دة الذه���ب موؤ����ر قوى عل���ى جن���اح التعديالت 
والأ�شالحات فى ا�شتع���ادة ثقة امل�شتثمرين فى قطاع التعدين بعد 
ف���وز  11 �ركة م�رية وعاملية بنح���و 82 قطاعاً للبحث عن الذهب 
وبداأن���ا لأول مرة توقيع العقود م���ع ال�ركات الفائزة فى غ�شون وقت 
قلي���ل من اأع���الن نتائج املزايدة وهو ما يعك����ض �رعة الإجراءات بعد 
التعدي���الت اجلديدة ومزايدة املع���ادن اأي�شاً حتظى باإقبال على التقدم 
له���ا  ، وهذا ياأتى فى ظل جائح���ة كورونا بتداعياتها على ال�شتثمار 
عاملياً ، وجعلنا ت�شنيع اخلام���ات املعدنية نهجاً رئي�شياً لال�شتثمار 
ف���ى ه���ذا القطاع حت���ى نعظم م���ن القيم���ة امل�شافة ل���رثوات البالد 
فالأولوي���ة للم�شتثم���ر ال���ذى يتق���دم ملزاي���دات البحث ع���ن اخلامات 
ويكون لديه خط���ة وا�شحة لت�شنيع اخلام���ات امل�شتخرجة خا�شة 
اأن مزايدة املعادن الأخرية ت�شمل خامات مهمة كاحلديد والفو�شفات 
والنحا�ض والزن���ك والرمال والكاولني والر�شا����ض وغريها والتى تدخل 
ف���ى ع����رات ال�شناع���ات التكميلي���ة، وه���ذا النه���ج يعظم حجم 
ال�شتف���ادة من ثرواتن���ا املعدنية فال يتم ا�شتخراجه���ا ثم ت�شديرها 
خام���اً كما فى ال�شابق بل �شيتم توفريه���ا لل�شناعات املحلية التى 
حتتاجها وكذلك ت�شديرها بعائدات وقيمة م�شافة اأعلى بعد اإجراء 
عملي���ات حتويلية وت�شنيعية وهو ما ي�شهم فى حتقيق هدف الدولة 

بتعظي���م م�شاهمة التعدين فى الناجت القومى اإلى 5% عام 2030 من 
ن�شبة �شئيلة ل تتجاوز ن�شف باملائة من قبل. وبالتوازى مع كل هذه 
اخلط���وات بداأنا برنام���ج طموح لرفع كفاءة العن����ر الب�رى بهيئة 
الرثوة املعدنية وبناء قدرات الكوادر التعدينية بها  ودعمها باملهارات 
الالزم���ة ملواكب���ة التغ���ريات الإيجابي���ة اجلدي���دة الت���ى يعي�شها هذا 
القط���اع وحتى تكون الك���وادر مهياأة ملواكب���ة ال�شتثمارات الدولية 
واملحلي���ة التى بداأت تتدفق على القطاع ، والدفعة الثالثة التحقت 
موؤخ���راً به���ذا الربنامج،  وحر�شت عل���ى لقاءهم فى بداي���ة الربنامج 
لتحفيزهم  ، و�شيكون هناك دفعات جديدة تباعاً حتى نهاية العام 

احلالى .

 ........................................................................؟
 ر�شالتى ل�شباب قطاع البرتول النابه، ا�شتثمروا الفر�ض بجدية 

فهن���اك فر����ض كثرية ولك���ن املناف�شة كبرية وعل���ى ال�شباب التحلى 
باملهارات املطلوبة وا�شتثمار الفر�ض التى ت�شمح بتطوير مهاراتهم 
وخرباته���م واحل�ش���ول عل���ى التدري���ب ال���ذى يحتاجون���ه واأن يتحلوا 
باجل���راأة وي�شتغلوا الفر�ض اأف�ش���ل ا�شتغالل، الفر����ض تاأتى وعليهم 
ا�شتغالله���ا واإذا مل يجدوها فعليه���م اإيجادها والعمل على حت�شني 
نق���اط ال�ضعف لديهم. كما يجب ان يرتبطوا ب���ذوى اخلربة واملعرفة 
من اأجل اإ�شافة قيمة لأنف�شهم ، وعليكم العمل ب�شغف واإخال�ض 

وهذا هو ما يحتاجه ال�شخ�ض الناجح.

 ........................................................................؟
 الر�شالة التى اأوجهها للم�شتثمرين اأن م�ر جاهزة وم�شتعدة 

ل�شتقب���ال ا�شتثماراته���م ، وم����ر هى وجه���ة ا�شتثماري���ة متميزة 
للب���رتول والغاز والتعدين فى ظل الإ�شالحات املنفذة لتح�شني مناخ 
ال�شتثم���ار والبني���ة التحتية وال�شيا�ش���ات النقدي���ة والت�ريعات ، 
ونق���ول للم�شتثمري���ن اأن ا�شتثماراته���م �شتكون ذات ج���دوى وعائد 

جيد واملناخ مب�ر م�شتقر ومهيىء بقوة للنجاح .
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ال���ذى  املتو�س���ط  ����رق  غ���از  الراب���ع ملنت���دى  ال���وزارى  حم���ل االجتم���اع 
ا�ست�سافت���ه العا�سمة امل�رية القاهرة – مقر املنتدى- ر�سائالً وا�سحة 
ومع���رة ع���ن اأهدافه القائمة على اح���رام �سيادة الدول ومب���ادئ القانون 
الدول���ى واإح���داث توافق بيئى يت�س���ق واأهداف اتفاقية املن���اخ العاملية مبا 
يوف���ر حلو�ض البح���ر املتو�سط طاقة تخ���دم اأهداف �سعوب���ه فى التنمية 
وم���ن ثم جاء اختي���ار املنتدى مل�ر رئي�س���اً له لنهاية الع���ام على اأن يتم 
تب���ادل رئا�س���ة املنتدى وف���ق الرتيب االأبج���دى للدول االأع�س���اء بداية من 
العام املقبل، ه���ذه الر�سائل التى تعد ر�سائل �سالم وتكامل عادلني تاأتى 
هام���ة وتايخية واأ�سا�ساً متمي���زاً للبناء عليه نح���و انطالقة م�ستحقة 

لال�ستفادة من الرثوات البرولية املوجودة بحو�ض البحر املتو�سط.
وم���ن هذه الر�سائل تاأكيد املهند�ض طارق املال وزير البرول والرثوة املعدنية 
فى كلمته االفتتاحية باملنتدى اأنه ميثل اأداة دافعة للنمو االقت�سادى فى 
املنطق���ة واأن العامني االأخريين �سه���دا جمهودات حثيثة لدفع العمل به 

رغ���م جائحة كورونا ، حيث مت دعم التع���اون والتكامل لتحقيق النجاح 
ال���ذى توج بتوقي���ع ميث���اق اإن�سائه منظم���ة حكومية مقره���ا القاهرة ، 
فاملنت���دى جنح فى جذب اهتمام دول الع���امل وهو ما انعك�ض ب�سدة على 
رغب���ة ع���دد م���ن دول العامل ف���ى االن�سمام للمنت���دى �س���واء كاأع�ساء اأو 
مراقبني، موؤكداً على اأن التكامل والتعاون �رورة مهمة للم�ساهمة فى 

حتقيق اقت�ساد قوى ي�سهم فى حتقيق م�ستقبل زاهر لدول املنتدى .
واأب���دى وزراء قر����ض واليون���ان واإ�رائي���ل واليون���ان واالأردن وفل�سط���ني 
واإيطالي���ا اأهمي���ة املنت���دى وال���ذى اأ�سبح له ثق���ل عاملى ، واأك���دوا على 
اأهمي���ة العم���ل عل���ى خف����ض االنبعاث���ات الكربوني���ة والتح���ول اإل���ى 
الوق���ود النظي���ف ف���ى امل�ستقب���ل ، واأن ه���ذا املنت���دى يع���د اأداة مهمة 
للتع���اون والتكامل امل�سرك ب���ني دول اأع�ساء املنت���دى الكت�ساف مزيد 
م���ن احتياطيات الغ���از فى املنطق���ة والتو�سع ف���ى ا�ستخدامات الغاز 

الطبيعى فى العديد من املجاالت .

8 - �لبرتول - مار�س - �أبريل  2021



ُعقد فى 9 مار�ض 2021 االجتماع الوزارى الرابع ملنتدى غاز �رق املتو�سط 
بالقاه���رة فى جمهوري���ة م�ر العربية، بح�س���ور وزراء الطاقة القر�سى 
وامل�رى واليونانى واالإ�رائيل���ى واالإيطالى واالأردنى والفل�سطينى للدول 

املوؤ�س�سني للمنتدى.
اأعل���ن االأع�ساء املوؤ�س�س���ون عن دخول ميثاق منتدى غ���از �رق املتو�سط 
حي���ز النفاذ فى االأول من مار�ض 2021، وقد اأرج���ع الوزراء هذا االإجناز املهم 
للعدي���د م���ن اخلط���وات اجل���ادة واالإجن���ازات املتتابع���ة الت���ى حتقق���ت منذ 
اإط���الق املنت���دى فى يناير 2019، م���ن خالل التعاون املكث���ف بني االأع�ساء 

املوؤ�س�سني، واملجهودات الهائلة التى بذلتها فرق عملهم االحرافية.
احتف���ل االأع�س���اء املوؤ�س�س���ون بعق���د اجتماعه���م ال���وزارى االأول ملنتدى 
غ���از �رق املتو�س���ط، بعد دخ���ول ميثاق املنت���دى حيز النف���اذ، كمنظمة 
حكومي���ة دولية مكتمل���ة االأركان مقرها القاه���رة، موؤكدين جمدداً على 
اأهداف املنتدى   كمن�سة حوار منهجى حول ال�سيا�سات املتعلقة بالغاز 
الطبيعى ، كما اأ�ساروا اإلى اأن املنتدى �سوف ي�سهم فى تنمية �سوق غاز 
اإقليم���ى م�ست���دام، مبا يتيح تعظيم اال�ستفادة من م���وارد الغاز الكامنة 
مبنطق���ة �رق املتو�سط باالحرام الكامل حلقوق اأع�سائه على مواردهم 

الطبيعية وفقاً للقانون الدولى.
وناق����ض االجتماع �سبل امل�سى قدًما فى االأمور التنظيمية للمنتدى، مبا 
فى ذلك ا�ستمرار رئا�سة م�ر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلة فى 
وزي���ر البرول وال���رثوة املعدنية امل�رى املهند�ض طارق امل���ال رئي�ض املنتدى، 
و�ستب���داأ مدة الرئا�سة االأولى طبقاً للميثاق فى يناير 2022 عندما تتولى 
قر����ض الدول���ة املوؤ�س�سة االأولى ف���ى الرتيب االأبجدى هذا ال���دور، كما مت 
باالجتماع تعيني اال�ستاذ اأ�سامة مبارز وكيل وزارة البرول امل�رية قائماً 

باأعمال االأمني العام للمنتدى.
كما ناق�ض االجتماع اأن�سطة املنتدى مبا فى ذلك و�سع ا�سراتيجية طويلة 
امل���دى للمنت���دى واإطالق مبادرت���ني جديدتني حول »اإزالة الكرب���ون من الغاز« 
و »الغ���از الطبيع���ى امل�سال كوقود لل�سفن« متا�سياً م���ع التوجهات البيئية 
العاملية، وفى �س���وء ذلك �سيتم ت�سكيل جمموعة عمل من اخلراء تخت�ض  
باإعداد اال�سراتيجية ، كما �سيتم ت�سكيل جمموعة عمل لكل مبادرة من 
املبادرت���ني، ثم تعرف الوزراء على م�ستج���دات درا�سة »العر�ض والطلب على 
الغاز فى ����رق املتو�سط«، فى اإطار تقييم �سوق الغاز والنظرة امل�ستقبلية 
ل���ه، ويُذكر اأن ه���ذه الدرا�سة التى تت���م بدعم من االحت���اد االأوروبى هى اإحدى 

اأن�سطة اللجنة اال�ست�سارية ل�سناعة الغاز باملنتدى.
اعتم���د ال���وزراء برنامج عم���ل املنتدى لع���ام 2021، والذى ت�سم���ن اخلطوات 
الرئي�سية امل�ستهدفة فى �سبيل االنتهاء من التجهيز املوؤ�س�سى للمنتدى، 

بالتوازى مع اأن�سطته مبا فى ذلك الدرا�سات واملبادرات وور�ض العمل.
كم���ا ناق�ض االجتماع الطلبات الر�سمي���ة املقدمة من الدول الراغبة فى 
االن�سم���ام اإل���ى املنتدى، واأب���دى ال���دول االأع�ساء موافقته���م وترحيبهم 
بان�سم���ام فرن�س���ا للمنتدى ب�سف���ة ع�س���و، وكذلك ان�سم���ام الواليات 

املتحدة االأمريكية ب�سفة مراقب.
واف���ق االأع�ساء املوؤ�س�سون على عقد االجتماع ال���وزارى املقبل بالقاهرة 

فى الربع االأخري من عام 2021.
هذا وقد اأعرب الوزراء عن خال�ض تقديرهم جلمهورية م�ر العربية بقيادة 
الرئي�ض عبد الفت���اح ال�سي�سى رئي�ض اجلمهورية، لتقدميها اأق�سى دعم 
للمنت���دى كدول���ة م�سيفة، وملعالى وزير البرول وال���رثوة املعدنية امل�رى 

املهند�ض طارق املال الإدارته ال�سل�سة الناجحة ملرحلة تاأ�سي�ض املنتدى.
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تق��وم وزارة الب��رول والث��روة املعدني��ة بتنفيذ خطة طموح للتوس��ع فى اس��تخدام الغ��از الطبيعى كوقود للس��يارات ، والتى 

تحظ��ى بتوجي��ه ودعم ومتابعة مس��تمرة م��ن الرئيس عبد الفتاح السيس��ى والحكوم��ة لتعظيم القيمة املضاف��ة من الغاز 

الطبيع��ى ، وتهدف هذه الخطة إىل زيادة أعداد محطات تموين الس��يارات بالغ��از الطبيعى كوقود بمختلف أنحاء الجمهورية 

وعلى املحاور الرئيسية والطرق السريعة ، وذلك من خالل إقامة محطات جديدة  أو تطوير املحطات القائمة بإضافة نشاط 

تحوي��ل وتموين الس��يارات بالغاز الطبيعى والش��حن الكهربائى لتصبح محطات نموذجية متكامل��ة تقدم خدمة حضارية 

للمواطن��ن، وتس��ابق وزارة الب��رول الزم��ن ملضاعف��ة ع��دد املحط��ات القائم��ة حالي��ًا إىل ثالثة أضعاف خ��الل الع��ام بالتعاون 

والتنسيق املستمر مع الجهات املعنية بالدولة لالنتهاء من االجراءات والتصاريح الالزمة ، وكذا التعاون الكامل بن شركات 

تس��ويق املنتج��ات البرولي��ة والغاز الطبيعى ملواكب��ة زيادة أعداد الس��يارات املحولة للعمل بالغاز الطبيع��ى كوقود فى ضوء 

املب��ادرة الرئاس��ية إلحالل وتحويل الس��يارات للعمل بالغاز الطبيعى والت��ى وفرت ترويجًا ووعيًا لدى املواطنن ش��جعهم على 

اإلقبال لالستفادة بتلك الخدمة الحضارية واالقتصادية املتميزة.

فى �ض���وء تنفيذ التكليف الرئا�ض���ى مب�ض���اعفة عدد حمط���ات ومنافذ 
متوي���ن الغاز الطبيع���ى كوقود، قام املهند����س طارق وزير الب���رول والرثوة 
املعدنية فى الع�رشين من فرباير 2021 بافتتاح   حمطة الوقود املتكاملة 
» من���ار م����رش للبرول - غازت���ك مبنطقة الوايلى«  والت���ى نفذتها �رشكة 
غ���از م����رش ، وعق���ب االفتتاح اأو�ضح امل���ا اأن زيادة عدد حمط���ات ومنافذ 
متوين الغ���از الطبيعى كوقود روع���ى فيه التوزيع اجلغراف���ى وال�ضكانى 
واالنت�ض���ار النوعى فى املحافظات خلدمة اأك���رب عدد ممكن من املواطنني 
فى ظل ا�ضته���داف زيادة االعتماد على الغاز الطبيعى �ضمن منظومة 
ت���داول الوقود بال�ض���وق املحلى ا�ضتثم���اراً للوفرة املحققة ف���ى االإنتاج 
واالحتياط���ى، كم���ا ي�ضاحب تلك الزي���ادة تطوير ورفع كف���اءة ملحطات 
التموي���ن بالوق���ود ، الفت���اً اإل���ى اأن ه���ذه املحط���ة ه���ى اإح���دى املحطات 
التاريخي���ة وقد مت تطويرها بروؤية مواكب���ة للم�ضتقبل حيث تقدم بعد 
التطوي���ر خدمات التموي���ن بالغاز الطبيعى والوق���ود ال�ضائل وال�ضحن 
الكهرب�ئ���ى ومتوين ن�قالت الغ�ز الطبيعى امل�شغ���وط لتغذية املن�ش�آت 

ال�ضناعية والتجارية  .

تعد املحطة اجلديدة منوذجاً للتعاون امل�ضتمر بني �رشكتى م�رش للبرول 
وغازتك املمتد منذ عام 1٩٩٧،  هكذا اأو�ضح املهند�س عبدالفتاح فرحات 
رئي����س �رشكة غازتك واأ�ضاف اأن خدمة الغ���از الطبيعى كوقود املتوافرة 
باملحطة تبلغ طاقتها الت�ضغيلية ٧٥0 مر مكعب فى ال�ضاعة بطاقة 
متوين حوالى ٧٥0 �ضيارة بالغاز الطبيعى يومياً واأنها تتميز با�ضتخدام 
ال�ض���كل املتط���ور ملوزعات الغ���از املعلقة فى حمط���ات ال�ضحن بهدف 
توف���ر م�ضاح���ات فى منطق���ة التموي���ن، وزي���ادة معدالت االأم���ان حيث 
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اإن كل مكون���ات امل���وزع يت���م و�ضعه���ا بغرف 
التحك���م بعيدة ع���ن منطق���ة ال�ضحن، كما 
اأنه���ا ت�ضتم���ل على مرك���ز حتوي���ل لل�ضيارات 
للعمل بالغاز الطبيعى بطاقة حتويل حوالى 
10 �ضي���ارات يومي���اً وذل���ك با�ضتخ���دام اأحدث 
التقني���ات واأطق���م التحوي���ل الت���ى تنا�ض���ب 

خمتلف اأنواع ال�ضيارات احلديثة.
م����ن جانبه اأو�ضح املهند�����س حممد �ضعبان 
املحط����ة  اأن  للب����رول  م�����رش  رئي�����س �رشك����ة 
املتكامل����ة املقامة عل����ى م�ضاحة 2٥00 مر 
تق����دم خدم����ات التموي����ن بالوق����ود ال�ضائ����ل 
واأن �ضعته����ا التخزيني����ة حوال����ى ٧0 األف لر 
بنزين باأنواع����ه املختلفة ، كما تقدم خدمة 
التموين بالغاز الطبيع����ى كوقود باالإ�ضافة 
خدم����ة  ومرك����ز  الكهربائ����ى  ال�ضح����ن  اإل����ى 
�ضيان����ة ال�ضي����ارات، وكذل����ك تق����دم العديد 

م����ن اخلدم����ات الازمة لقائدى ال�ضي����ارات واجلمهور وبه����ا منفذ يقدم 
خدم����ات بيع الزي����وت واملنظفات الت����ى تنتجها م�ضان����ع الكيماويات 
التابع����ة مل�رش للبرول والتى اأ�ضهمت بالتكام����ل مع �رشكات ت�ضويق 

وتداول املنتجات البرولية فى توفر جانب كبر من متطلبات ال�ضوق 
املحل����ى مما اأدى اإلى اإحداث توازن وا�ضح ب�ض����وق املنظفات واملطهرات 

خال جائحة كورونا.

ف���ى ال�ضاد�س م���ن فرباير 2021 ، قام املهند�س طارق امل���ا يرافقه امل�ضت�ضار 
م�ضطفى األهم حمافظ االأق�رش بافتتاح حمطتى متوين الوقود املتكاملتني 
اجلديدت���ني باملحافظ���ة واللتني تقدمان خدمات التموي���ن بالغاز الطبيعى 
لل�ضي���ارات الأول م���رة باالأق����رش وامللحق بهم���ا مركزين لتحوي���ل ال�ضيارات 

للعمل بالغاز الطبيعى خلدمة مدينة االأق�رش واملناطق املجاورة لها.

واأو�ض���ح امل���ا اأن هاتني املحطت���ني اجلديدت���ني تاأتيان �ضمن خط���ة الوزارة 
لتح�ضني اخلدمات املقدمة للمواطنني على م�ضتوى اجلمهورية، وبخا�ضة 
ف���ى �ضعيد م�رش  ، موؤك���داُ اأن االإ�رشاع فى انت�ضار حمطات التموين بالغاز 
الطبيع���ى ف���ى املحافظ���ات يخدم بق���وة اأه���داف امل�رشوع القوم���ى لزيادة 
ا�ضتخدام الغاز الطبيعى كوقود فى ال�ضيارات والذى ي�ضهد نقلة نوعية 
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تيسيرًا على المواطنين ...

إطالق أول تطبيـــــق الكترونـــى ألماكـن 

محطـــات تمويــن الســــيارات بالغاز الطبيعى

ف��ى الثامن والعش��رين من فرباي��ر 2021 ، أطلق��ت وزارة البرول 
والث��روة املعدني��ة أول تطبي��ق ألكرون��ى عل��ى الهات��ف املحمول 
للتعري��ف بأماك��ن ومواق��ع محط��ات تموي��ن الس��يارات بالغاز 
الطبيعى ومراكز التحويل وأظهار أقرب هذه املحطات واملراكز 
للم��كان ال��ذى يتواجد فيه املواط��ن والتعري��ف بالخدمات التى 

تقدمها .

والتطبي��ق Mop station مت��اح حاليًا لألجه��زة بنظام األندرويد 
على الرابط التلى :

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

مل تك���ن لتتحقق لوال الدعم امل�ضتمر م���ن الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضى 
واحلكوم���ة والتع���اون مع جهات الدول���ة املختلفة ، م�ضي���داً بالدعم الذى 
وف���ره حماف���ظ االأق�رش لاإ����رشاع باإقام���ة املحطتني �ضمن خط���ة ن�رش 1٥ 
حمط���ة متوي���ن الغاز الطبيعى باملحافظ���ة ، واأ�ضار اإلى اأن م���ا يتم تنفيذه 
م���ن م�رشوعات برولية وتنموية متنوع���ة ر�ضالة من الدولة الأهل ال�ضعيد 
االأوفي���اء باأن خط���ط الدولة التنموية ت�ضع ال�ضعي���د كاأولوية �ضمن روؤية 

التنمية امل�ضتدامة م�رش 2030 .
واأ�ض���ار اإلى اأن جناح االإ�ضاحات االقت�ضادية الت���ى نفذتها الدولة ودعمها 
املواط���ن اأح���د االأ�ضب���اب الرئي�ضية فى االنطاق���ة التى تقوم به���ا الدولة 
حالي���اً فى هذا امل�رشوع احليوى ، واأعطى دفعات قوية للعمل البرولى وزاد 
مع���دالت االإنت���اج من ال���رثوة البرولية فرت���ب على ذلك زي���ادة فى معدالت 
تو�ضي���ل الغ���از للمن���ازل وال�ضي���ارات واالأن�ضط���ة االقت�ضادي���ة واخلدمي���ة 
بال�ض���وق املحل���ى وكذل���ك التو�ضع فى م����رشوع حتويل ال�ضي���ارات للعمل 

بالغاز الطبيعى كوقود .
م����ن جانب����ه اأك����د حماف����ظ االأق�رش احلر�����س الكام����ل لدعم خط����ط وزارة 
الب����رول والرثوة املعدنية فى زيادة ع����دد حمطات التموين املتكاملة وكذا 
التو�ض����ع فى تقدمي خدمة التموين بالغ����از الطبيعى كوقود والتى تخدم 
االأهال����ى باملحافظ����ة وحتقق اأه����داف الدولة ف����ى زيادة ع����دد امل�ضتفيدين 
بتل����ك اخلدم����ة احل�ضارية ، الفتاً اإلى اأن حمافظ����ة االأق�رش حمافظة اأثرية 
و�ضياحي����ة واأن ت�ضغيل املواطن����ني ملركباتهم بالغ����از الطبيعى ي�ضيف 
بع����داً بيئي����اً متميزاً يدعم جه����ود الروي����ج ال�ضياحى، كم����ا يحقق وفراً 

متميزاً للمواطنني.

وخ����ال افتت����اح املحط����ة االأولى اأو�ض����ح املهند�����س نا�رش اأم����ني رئي�س 
�رشك����ة كارجا�س اأن حمطة ال�رشكة املقام����ة فى حمطة متوين الوقود 
املتكامل����ة التابع����ة ل�رشكة الني����ل لت�ضويق الب����رول ومركز التحويل 
التاب����ع له����ا اأقيم����ت عل����ى م�ضاح����ة حوالى األ����ف مر وتبل����غ طاقتها 
الت�ضغيلية ٩00 مر مكعب غاز طبيعى فى ال�ضاعة وموؤهلة خلدمة 

متوين حوالى 1200�ضيارة بالغاز يومياً.
وخ����ال افتتاح املحط����ة الثانية اأو�ضح املهند�����س عبدالفتاح فرحات 
رئي�����س �رشك����ة غازتك اأن حمطة متوين الغاز الت����ى تتبع غازتك تتواجد 
مبحط����ة متوي����ن م�����رش للب����رول وتبل����غ طاقته����ا الت�ضغيلي����ة 800 مر 
مكع����ب غاز ف����ى ال�ضاعة وميكنه����ا متوين حوالى 1٥00 �ضي����ارة بالغاز 

يومياً .
وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر اأن املحطت����ني اجلديدت����ني مت جتديدهم����ا واإدخال 
خدم����ة متوي����ن وحتوي����ل ال�ضي����ارات للعمل بالغ����از الطبيع����ى كوقود 
خلدم����ة اأهال����ى االأق�����رش ونفذتهم����ا ك����وادر �رشك����ة غاز م�����رش ومتثان 
منوذج����اً للتع����اون ب����ني �����رشكات ت�ضويق وت����داول املنتج����ات البرولية 
والغ����از الطبيعى فى االإ�رشاع بتنفيذ خط����ة وزارة البرول مل�ضاعفة 
اأع����داد حمطات متوي����ن الغاز الطبيعى كوق����ود ، ويتواجد باملحطتني 
مركزى حتوي����ل للتي�ضر على املواطنني باالأق�����رش واملناطق املتاخمة 
لها فى حتويل �ضياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود ، كما جتدر 
االإ�ضارة اإلى اأنه يتواف����ر باملحافظة ت�ضهيات برولية تعطى املرونة 
الكامل����ة للوف����اء باحتياجاتها من املنتج����ات البرولي����ة والبوتاجاز 

والغاز الطبيعى  .
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 Egypt Upstream Gateway تع���د بواب���ة م����ر لال�شتك�ش���اف والإنت���اج
”EUG“  اأول من�ش���ة اإلكرتونية رقمية من نوعها فى م�ر توفر البيانات 
اجليولوجي�ة لأن�ش�����طة البحث وال�شتك�ش���اف والإنت�����اج مبعايري عاملية 
وق���د اأعط���ى املهند����س ط���ارق امل���ال وزي���ر الب���رتول وال���روة املعدنية �ش���ارة 
ب���دء الت�ش���غيل الفعل���ى له���ا ف���ى  2021/2/18 ف���ى اإط���ار برنامج جذب 
ال�شتثم���ارات �شم���ن م����روع تطوي���ر وحتدي���ث قط���اع الب���رتول ، وتعترب 
البواب���ة خط���وة هامة تتخذها م����ر للو�شول مل�شت���وى عاملى فى جمال 
ال�شتك�ش���اف والبح���ث ع���ن الب���رتول والغ���از من خ���الل اإتاح���ة البيانات 
اجليولوجي���ة والرتوي���ج الفع���ال للفر����س ال�شتثماري���ة ب�ش���كل ع����رى 
ومتطور و�شهل الو�شول اإليه لل�ركات العاملية املهتمة بال�شتثمار فى 

جمال البحث وال�شتك�شاف.
الفر����س  ت�شوي���ق  اآلي���ات  ف���ى  حديث���ة  نوعي���ة  نقل���ة  امل����روع  وميث���ل 
اال�شتثماري���ة البرتولية من خالل  بوابة رقمية متكاملة لن�شاط البحث 
وال�شتك�ش���اف والإنتاج للم���وارد البرتولية والغازي���ة  مت تنفيذها مبعاونة 

�ركة �شلمربج���ري العاملية ذات اخلربة واحلل���ول التكنولوجية املتقدمة ، 
وتت�شم���ن البوابة البيان���ات الفنية اخلا�شة بهذا الن�ش���اط وتعمل على 
تعظي���م قيمته���ا وتطويره���ا وت�شويقه���ا عاملي���اً اأم���ام ����ركات البرتول 
العاملية وتو�شيح الفر�ص واملوؤ����رات واالحتماالت ف�شالً عن الرتويج من 
خ���الل البوابة اجلديدة  للمزايدات  العاملي���ة التى يطرحها قطاع البرتول 
اأم���ام امل�شتثمري���ن للبحث فى مناط���ق جديدة واع���دة ، و�شت�شاعد هذه 
الآلي���ة املتطورة ف���ى �رعة اتخاذ ق���رارات ال�شتثمار ف���ى م�ر من خالل 
روؤي���ة وا�شحة مبني���ة على املعلوم���ات والبيانات ، كم���ا تعك�ص مواكبة 
قط���اع الب���رتول ل�شتخدام���ات التكنولوجي���ا احلديثة والتح���ول الرقمى 

عاملياً فى هذه ال�شناعة.

إقبال كبير من الشركات العالمية على عضوية البوابة 
حر�ص روؤ�شاء عدة �ركات برتول عاملية كربى على التوقيع على اتفاقيات 
ع�شوي���ة فى بواب���ة م�ر لال�شتك�ش���اف و االإنتاج قبل االإط���الق الفعلى  

خطوات جادة يخطوها قطاع البرتول والثروة املعدنية نحو تطبيق أحدث التكنولوجيات الرقمية فى كافة أوجه ومراحل الصناعة 
ـــتثمارات وغريها من  ــى تخفيض النفقات وجذب االس ــات وزيادة اإلنتاج أو ف ــن كفاءة العملي ــواء فى تحس ــا لها من فوائد عديدة س مل
ــرتاتيجية متكاملة تنفذها وزارة البرتول بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية املؤمنة بأهمية التوسع فى مجاالت  ــبات ، اس املكتس
ــودات التحول الرقمى  ــاف واإلنتـاج عالمة فارقة فى مجه ــغيل الفعلى لبـوابة مصر لالستكش ــى ، ويعد إطالق التش ــول الرقم التح
ــاع مجهودًا مخلصًا  ــباب وخـرباء القط ــنوات األخرية ، بذل فيه ش ــد يضـاف لقائمة إنجـازات القطاع املتتـالية خالل الس ــاز جدي وإنج
ــلمربجري إلنشاء  ــركة ش ــهر فقط من توقيع مذكرة التفاهم بن هيئة البرتول وش وتفانيًا فى العمل حتى تم إطالقها بعد مرور 12 ش
ــطور التالية حجم اإلنجاز والجهود املبذولة فى تنفيذ هذا  ــتعرض مجلة البرتول فى الس البوابة خالل مؤتمر إيجبس 2020 ، وتس

املشـروع الطمـوح ...
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 IPR له���ا ، وم���ن �شمن�ه���ا �ش�����ركات اإين���ى واأبات�ش���ى وف��نرت�ش�����ال دي����ا و
وSDX ودراج���ون اأويل ودان���ة برتوليم ونبتون وغريها ، وه���و ما يعد �شهادة 
ثق���ة من هذه ال�ركات الكربى العاملة فى جمال البحث وال�شتك�شاف 
فى من���اخ م�ر اجلاذب لال�شتثمار والفر�س الواعدة التى تزخر بها ، اإمياناً 
منهم باأن هذه البوابة �شتطلق كافة امكانات قطاع البرتول واأنها تعترب 
معياراً اأ�شا�شياً ل�شناعة البرتول والغاز فى م�ر لتح�شني الأداء و اإعطاء 
اأف�شلي���ة ف���ى ظل مناف�ش���ة عاملية قوي���ة ولتحقيق اأه���داف اال�شتدامة 

لالأجيال القادمة.

طرح أول مزايدة عالمية رقمية لعام 2021 من خالل البوابة
�شه���دت فعاليات اإط���الق الت�شغيل الفعل���ى للبوابة اإع���الن وزير البرتول 
وال���روة املعدنية عن طرح اأول مزايدة عاملي���ة رقمية لعام 2021 من خالل 
بواب���ة م����ر لال�شتك�ش���اف والإنت���اج للهيئ���ة امل�رية العام���ة للبرتول 
وال�ركة امل�ري���ة القاب�شة للغازات الطبيعي���ة »اإيجا�ص« للبحث عن 
البرتول والغاز وا�شتغاللهما فى 24 منطقة بخليج ال�شوي�س وال�شحراء 

الغربية و�رق وغرب البحر املتو�شط.

مزيج متميز من الشباب والخبراء فى فريق عمل البوابة
حر����س املال عق���ب اإطالق الت�شغي���ل الفعلى للبوابة عل���ى الجتماع مع 
فريق عمل البواب���ة البالغ عددهم 100 ع�شو بح�شور اجليولوجى اأ�رف 
ف���رج وكي���ل اأول ال���وزارة لالتفاقي���ات وال�شتك�شاف واملهند����س عابد عز 

الرج���ال الرئي����س التنفيذى لهيئ���ة البرتول والدكتور جم���دى جالل رئي�س 
�ركة اإيجا�س واملهند�س طارق رزق الرئي�س التنفيذى ل�ركة �شلمربجري 
ملنطق���ة ال����رق الأو�شط و�شم���ال اأفريقيا واملهند�س كرمي ب���دوى الرئي�س 
التنفيذى ل�ركة �شلمربجري مل�ر و�رق املتو�شط واجليوفيزيقى حممد 
ر�شوان مدي���ر امل�روع من وزارة البرتول وال���روة املعدنية واملهند�س اأحمد 
�شام���ح مدير امل�روع من �ركة �شلمربجري العاملية ، حيث اأكد الوزير اأن 
هذا امل�ش�روع �شيكون له مردود ايجابى على ال�شتثمار فى جمال البحث 
وال�شتك�ش���اف ف���ى م����ر و�شيعمل على تعظي���م فر����س زيادته وجذب 
����ركات عاملي���ة جديدة مل تعم���ل فى م�ر من قبل و تعزي���ز ا�شتثمارات 

ال�ركات القائمة.
وثم���ن املال جمه���ودات فريق العمل خ���الل الفرتة املا�شي���ة والتى �شهدت 
تكثيف العمل لإن�شاء البنية التحتية املعلوماتية ورقمنة البيانات من 
خ���الل اإعادة حتويل جميع البيان���ات الفنية القدمية م���ن ال�شكل الورقى 
اأو و�شائ���ط احلف���ظ القدمية الت���ى ل تتنا�شب م���ع التط���ور التكنولوجى 
اإل���ى املن�شة الرقمي���ة احلديثة با�شتخدام اأح���دث التكنولوجيات حلفظ 
البيان���ات ب�شورة م�شتمرة وتاأمينها ، موؤك���داً اأن البوابة الرقمية ت�شهل 
عملي���ة �راء حزم البيان���ات الفنية لكل منطقة من خاللها دون احلاجة 
اإلى قدوم ال�ركات اإلى م�ر مبا يوؤدى اإلى �ش�رعة اإجناز االإج�راءات اخلا�شة 
بال�شتثم���ار ف���ى جم���ال ال�شتك�ش���اف واإتاح���ة الفر�شة لأك���رب عدد من 
ال����ركات العاملي���ة للح�ش���ول على حزم البيان���ات والتق���دم للمزايدات 

البرتولية.
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ا�ستعر�س الوزير اأمام جمل����س النواب التحديات التى عانى منها قطاع 
البرتول مثل باقى قطاعات الدولة فى اأعقاب ثورة يناير ٢٠١١ والتى كان 
من �س���اأنها عرقلة دور القطاع فى تاأمني اإمدادات الطاقة للبالد وتنمية 
الحتياطي���ات والإنت���اج م���ن م���وارد الب���رتول والغ���از بل كان ميث���ل قطاع 
الب���رتول حتدي���اً لالقت�ساد القوم���ى ذاته ، ومن اأبرز ه���ذه التحديات توقف 
توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبرتول والغاز ، كما عانى القطاع 
م���ن عدم تواف���ر النق���د الأجنبى وتوقف �س���ادرات الغ���از، وم�ساكل دعم 
املنتج���ات البرتولية، كما تعر�س لأزمة �سيولة اأدت اإلى تراكم املديونيات 
امل�ستحق���ة لل�رشكاء الأجانب وتوقف عدد من م�رشوعات تنمية احلقول 
وه���و م���ا كان ل���ه تاأث���راً �سلبياً فى ع���زوف ال����رشكاء عن �س���خ املزيد من 
ال�ستثم���ارات مم���ا اأدى لرتاجع معدلت الإنتاج وما تب���ع ذلك من زيادة فى 

واردات املنتجات البرتولية لتلبية احتياجات ال�سوق املحلى .
وم���ع انخفا����س اإنتاج الغ���از الطبيع���ى ، تناق�ست تدريجي���اً كميات 
اإم���داد �سناعات الأ�سم���دة، الأ�سمن���ت واحلديد مما اأدى اإل���ى انخفا�س 

مع���دلت اإنت���اج هذه ال�سناع���ات ، كما حدث عجز كب���ر فى اإمدادات 
الغ���از وتفاق���م م�سكلة توفر الكهرباء، مم���ا اأدى اإلى اللجوء ل�ستراد 

الغاز عام ٢٠١٥. 
عل���ى الرغم م���ن كل تلك التحدي���ات ، جنحت م�رش ف���ى تخطى العديد 
م���ن التحديات ، كما جنح���ت فى تر�سيخ ال�ستق���رار الأمنى واملجتمعى 
باإرادة �سيا�سية �سلبة وتكاتف �سعبى لفت، مبا فى ذلك تنفيذ برنامج 
�سام���ل لالإ�س���الح القت�س���ادى والجتماع���ى ، اأ�سف���ر عن حتقي���ق نتائج 
اإيجابي���ة ، �ساهم���ت فى جعل م�رش منوذجاً يحت���ذى به فى حتقيق الأمن 

وال�ستقرار والتنمية. 
وبالت���وازى عم���ل قط���اع الب���رتول خالل اخلم����س �سن���وات املا�سي���ة على 
تطوي���ر النظ���م وال�سيا�س���ات وال�سرتاتيجي���ات املتبعة من خ���الل اإعداد 
ا�سرتاتيجي���ة الطاقة املتكاملة وامل�ستدامة حت���ى عام ٢٠3٥ بال�سرتاك 
اأه���داف قط���اع  م���ع وزارة الكهرب���اء والطاق���ة املتج���ددة به���دف دم���ج 
الطاق���ة لروؤية م����رش ٢٠3٠ فى ا�سرتاتيجية متكامل���ة ودرا�سة جمموعة 

تنفي��ذًا لتوجيه��ات الدكت��ور مصطف��ى مدب��وىل رئي��س مجلس ال��وزراء 
بتحقي��ق أعل��ى تواصل وتع��اون م��ع الربملان وحض��ور جلس��اته كلما دعت 
الحاج��ة ، قرر رئي��س مجلس النواب حضور ال��وزراء أمام املجلس لعرض 
برامجه��م وما تم تنفيذه من مش��روعات ، وبناءًا على هذا التكليف اس��تمع 
مجل��س الن��واب إىل كلم��ة املهن��دس ط��ارق امل��ا وزي��ر الب��رول والث��روة 
املعدني��ة فى الحادى والثاثني من يناير 2021 والت��ى بدأها بتقديم التهنئة 
للدكتور حنفى الجباىل رئيس مجلس النواب النتخابه رئيسًا للمجلس، 
و لوكيل��ى مجلس النواب والس��ادة األعضاء الذين فازوا بمناصب رؤس��اء 
وهيئات مكاتب اللجان الفرعية وكذلك السادة نواب املجلس ، ونقدم فى 
الس��طور التالية ملخص��ًا لكلمة املهن��دس وزير البرول والث��روة املعدنية 

أمام الربملان .
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�سيناريوه���ات خللي���ط الطاق���ة لتقييم تاأثر دخ���ول الطاق���ات املتجددة 
بن�س���ب خمتلفة اإلى مزي���ج الطاقة للو�سول اإلى املزي���ج الأمثل للطاقة 
لتحقي���ق التنمية امل�ستدامة فى ظ���ل املوارد املتاحة داخلياً باأعلى عائد 

واأقل تكلفة.
كما مت تبنى ا�سرتاتيجية التطوير وحتديث قطاع البرتول من اأجل اإحداث 
تطوير وتغير �سامل فى خمتلف اأن�سطته وزيادة م�ساهمته فى التنمية 
ال�سامل���ة من خ���الل العم���ل ب�سكل اأك���ر كف���اءة لتحقي���ق ال�ستفادة 

القت�سادية املثلى.
وق���د ت�سم���ن م����رشوع التطوي���ر والتحدي���ث العم���ل عل���ى تهيئ���ة مناخ 
منا�سب جلذب املزيد من ال�ستثمارات فى جمال البحث والإنتاج. وتطوير 
نظم الإ�سالح الهيكل���ى للقطاع. و حت�سني اأداء اأن�سطة التكرير وتوزيع 
املنتج���ات و�سناع���ة البرتوكيماويات ورف���ع كفاءة الطاق���ة؛ وحت�سني اأداء 
اأن�سط���ة الإنتاج ، ومت تخ�سي�س برنام���ج للدفع بجهود الدولة فى حتويل 
م����رش اإلى مركز اإقليمى لتجارة وتداول الب���رتول والغاز، كما مت تخ�سي�س 
برنام���ج للتح���ول الرقم���ى يعمل عل���ى حت�س���ني وميكنة اآلي���ات العمل، 
واإن�س���اء نظم موحدة لإدارة موارد واأ�سول قطاع البرتول، للم�ساهمة فى 

دعم اتخاذ القرار.
ومت حتدي���د 3 حم���اور عم���ل ل�سرتاتيجي���ة القط���اع وه���ى تاأم���ني اإمدادات 
الطاق���ة وحتقي���ق ال�ستدامة املالي���ة وحت�سني نظم اإدارة القط���اع. وياأتى 
�سم���ن ه���ذه املحاور العديد م���ن العنا�رش وال�سيا�سات ولع���ل من اأهمها 
تطوير النموذج القت�سادى لالتفاقيات البرتولية وزيادة وتنويع ال�رشكات 
العامل���ة ف���ى جم���ال البح���ث وال�ستك�س���اف ، مع زي���ادة العتم���اد على 
ا�ستخ���دام الغ���از الطبيعى فى كاف���ة الأن�سطة والقطاع���ات ، وتغطية 
كاف���ة احتياج���ات املواطن���ني وقطاعات الدول���ة املختلفة م���ن املنتجات 
البرتولي���ة والغ���از الطبيع���ى فى �سهولة وي����رش ، بالإ�ساف���ة اإلى تعظيم 
القيمة امل�سافة من املنتجات البرتولية من خالل التو�سع فى م�رشوعات 

البرتوكيماويات ودعم ال�سناعات القائمة عليها.
وبف�س���ل ما مت من اتباع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ت�ستهدف ال�ستدامة، 
ا�ستط���اع قط���اع البرتول حتوي���ل الأزم���ات والتحديات اإل���ى ق�س�س جناح 
مبه���رة اأ�س���اد به���ا العامل وجن���ى ثمارها اأبن���اء هذا الوط���ن، كما �ساهم 
ف���ى النهو�س بالقت�س���اد القومى وا�ستم���ر ف���ى اأداء دوره كقاطرة تنمية 

لالقت�ساد القومى . 
وا�ستعر����س الوزير اأهم ق�س����س النجاح التى مت حتقيقها خالل ال�سنوات 

القليلة املا�سية والتى من اأهمها :
• م�ساهمة قطاع البرتول والغاز عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بن�سبة ٢٧% من الناجت 
املحل���ى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا متكن القطاع 

من امل�ساهمة بحوالى ٢٤% من الناجت املحلى عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
• حتقي���ق فائ�س فى ميزان املدفوع���ات البرتولى خالل عام ٢٠١٩/٢٠١٨ مبا 
يع���ادل حوال���ى ٩ر٩ ملي���ار جنيه لأول م���رة بعد �سنوات م���ن حتقيق عجز، 
كم���ا حتقق فائ�س ف���ى امليزان التجارى البرتولى خ���الل الربع الأول من عام 

٢٠٢١/٢٠٢٠ مبا يعادل حوالى ٧ر3 مليار جنيه.
• بلغ���ت ال�ستثمارات الأجنبية والوطنية مل�رشوعات قطاع البرتول التى 

مت ت�سغيلها وجارى تنفيذها حوالى ٢ر١ تريليون جنيه.
• جن���ح قط���اع الب���رتول فى حتويل مع���دل منو قط���اع الغاز خ���الل الأعوام 

ال�سابقة من �سالب ١١% اإلى موجب ٢٥%.
• خف����س م�ستحقات ال����رشكاء الأجانب لي�سل اإلى ٨٥٠ مليون دولر فى 

نهاية يونيه ٢٠٢٠.
• تنفيذ عدد من م�رشوعات جتمي���ع البيانات اجليولوجية واجليوفيزيقية 
من خالل كربى ال�رشكات العاملية املتخ�س�سة مما �ساهم فى جذب املزيد 

من ال�ستثمارات وال�رشكات العاملية . 
وق���د اأ�سفرت هذه اجلهود عن ط���رح 6 مزايدات عاملية للبحث عن البرتول 
والغ���از بكاف���ة اأنحاء البالد، منه���م مزايدات لأول مرة ف���ى البحر الأحمر، 
وياأتى ذلك كنتيجة مبا�رشة كاأحد ثمار اتفاقيات تر�سيم احلدود البحرية 
والت���ى �شمحت ببدء مزاول���ة الن�شاط البرتولى لأول مرة فى هذه املنطقة 

البكر الواعدة.
• توقي���ع 6٠ اتفاقي���ة برتولي���ة للبحث عن الب���رتول والغ���از، با�ستثمارات 

حدها الأدنى حوالى 6ر٧3 مليار جنيه.
• اإط���الق بواب���ة م����رش لال�ستك�س���اف والإنت���اج م���ع اأحد اأك���رب ال�رشكات 
العاملي���ة » �رشك���ة �سلمربج���ر« لتكون مبثاب���ة من�سة رقمي���ة متكاملة 
لإتاحة بيانات البحث وال�ستك�ساف واإعداد خريطة ا�ستثمارية والرتويج 
ملناط���ق البحث والإنتاج باأح���دث التقنيات، و طرح كاف���ة املزايدات التى 

�ستعلن عنها الوزارة م�ستقبالً من خالل البوابة.
• مت حتقي���ق اأعل���ى مع���دل اإنت���اج للزيت اخل���ام والغاز فى تاري���خ م�رش فى 

اأغ�سط�س ٢٠١٩ والذى بلغ ٩ر١ مليون برميل مكافئ يومياً .
• تنفي����ذ ٢٠ م�رشوع����اً لتنمي����ة حقول الغ����از با�ستثم����ارات حوالى 3٩٠ 

مليار جنيه.
• حتقيق الكتفاء الذاتى من الغاز فى �سبتمرب ٢٠١٨ وا�ستئناف الت�سدير.
• و�س���ع ا�سرتاتيجية متكاملة للتكرير وت�سنيع املنتجات البرتولية فى 

م�رش حتى عام ٢٠٤٠ بال�ستعانة بكربى بيوت اخلربة العاملية. 
• النته���اء م���ن تنفي���ذ وت�سغي���ل 3 م�رشوع���ات ك���ربى مل�ساف���ى التكرير 
با�ستثمارات حوالى ٨٠ مليار جنيه �ساهمت فى حتقيق مردود اقت�سادى 
بقيمة حوالى ٥ر٨ مليار جنيه �سنوياً من خالل الوفر فى اأعباء ال�ستراد 

وزيادة القيمة امل�سافة من الت�سنيع.
• ي�سته���دف قطاع البرتول حتقيق الكتف���اء الذاتى من البنزين وال�سولر 
ع���ام ٢٠٢3، من خالل خطة متكاملة تت�سمن عدد من امل�رشوعات اجلارى 

تنفيذها با�ستثمارات حوالى ٨3 مليار جنيه.
• تنفيذ م�رشوعني للبرتوكيماويات باإجمالى ا�ستثمارات حوالى ٧٢ مليار 
جني���ه ، وجارى تنفيذ عدد م���ن م�رشوعات البرتوكيماوي���ات با�ستثمارات 
حوال���ى ١٢6 ملي���ار جنيه والتى ت�سيف منتج���ات بطاقة ٢ر٤ مليون طن 

�سنوياً .
• حتدي���ث ا�سرتاتيجي���ة �سناع���ة البرتوكيماوي���ات حت���ى ع���ام ٢٠٤٠ مب���ا 

ي�ساهم فى تعظيم القيمة امل�سافة من الروات الطبيعية. 
• حتقي���ق رقم قيا�سى غ���ر م�سبوق فى امل�رشوع القوم���ى لتو�سيل الغاز 
للمن���ازل مبع���دل ٢ر١ ملي���ون وح���دة �سنوي���اً، لي�س���ل اجمال���ى الوحدات 

ال�سكنية التى تعمل بالغاز حوالى ٨ر١١ مليون وحدة. 
• ب���دء خط���وات التنفي���ذ لأول م����رشوع لتو�سي���ل الغ���از الطبيع���ى اإل���ى 
حمافظ���ة ال���وادى اجلدي���د با�ستخ���دام تكنولوجيا نقل الغ���از الطبيعى 

امل�شغوط.
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• حتوي����ل حمط����ات الكهرب����اء احلراري����ة الت����ى تعم����ل بامل����ازوت وال�سولر 
للعم����ل بالغ����از الطبيعى مما اأدى اإلى حتقيق وف����ر يقدر بحوالى 3٥ مليار 

جنيه من واردات ال�سولر واملازوت.
• حتقي���ق ال�ستق���رار الكامل لل�س���وق املحلى وتلبي���ة الحتياجات من 
املنتج���ات البرتولي���ة والغاز الطبيع���ى دون اأزمات للع���ام اخلام�س على 

التوالى.
• تنفي���ذ ع���دد م���ن امل�رشوعات لزي���ادة الطاق���ة ال�ستيعابي���ة لتخزين 
املنتجات البرتولية واإن�شاء خطوط اأنابيب جديدة للمنتجات البرتولية 
والغ���از الطبيعى وكذلك تنفي���ذ م�رشوعات نقل وحتويل م�سار عدد من 
خط���وط ت���داول املنتجات البرتولي���ة للم�شاهمة فى امل����روع القومى 

لتطوير الطرق .
• اإن�س���اء وت�سغي���ل ٢٩٠ حمط���ة متوين وخدم���ة لل�سي���ارات موزعة على 
جمي���ع اأنحاء اجلمهوري���ة لي�سل الإجمال���ى اإلى 3٧٨٠ حمط���ة ومنفذاً ، 
وزيادة عدد مراكز توزيع اأ�سطوانات البوتاجاز ، وتنفيذ عدد من امل�رشوعات 
�ساهم���ت ف���ى حتقيق وفر ف���ى ا�ستهالك الطاق���ة ي�سل اإل���ى ٥٢٠ مليون 

جنيه �سنوياً، وجارى تنفيذ عدة م�رشوعات اأخرى.
• تعزيز دور م�رش الريادى فى املنطقة وحتويل م�رش ملركز اإقليمى للطاقة، 
حي���ث مت التوقيع على ميثاق اإن�ساء منتدى غاز �رشق املتو�سط كمنظمة 
دولي���ة حكومي���ة مقرها القاهرة مم���ا يعد اإجنازاً مهما للتع���اون الإقليمى 
ف���ى �رشق املتو�سط وال���ذى جاء مببادرة م�رشية دعت له���ا م�رش عام ٢٠١٨ 
لال�ستف���ادة م���ن امكانات الغ���از الطبيع���ى كمحفز لل�سالم ب���دلً من اأن 

يكون �سبباً للنزاعات.
وبالن�سب���ة لقط���اع الروة املعدنية اأ�سار الوزير اإل���ى اأن قطاع التعدين  
مل يكن يحظ���ى بالهتمام الكافى الذى ي�سم���ح بال�ستغالل الأمثل 
لهذه املوارد الطبيعية ، كما اأن الت�رشيعات التعدينية مل تكن تواكب 
الت�رشيع���ات العاملية، مما حال دون ا�ستقطاب وجذب ال�رشكات الكربى 
للعم���ل وال�ستثمار فى هذا املجال ، وكذلك عدم وجود نظم حوكمة 
قادرة عل���ى النهو�س بقط���اع التعدين بالإ�سافة اإل���ى غياب الهتمام 
بو�س���ع �سيا�س���ات وا�سحة لت�سني���ع اخلامات التعديني���ة. ف�سالً عن 
ع���دم وج���ود بني���ة حتتية رقمي���ة متكامل���ة لبيانات قط���اع التعدين ، 
م�س���راً اإل���ى ظاهرة التنجي���م الع�سوائى والتى له���ا تداعيات خطرة 

على القت�ساد القومى. 
وفى �سبي���ل تدارك التحديات التى تواجه قطاع التعدين، مت و�سع خطة 
طموح���ة لتحديث قطاع التعدين من اأج���ل و�سع تلك الروة فى املكانة 
الت���ى تليق به���ا وزيادة م�ساهمة قط���اع التعدين ف���ى القت�ساد القومى 
والتنمية املجتمعية مبا يتما�سى مع اإمكاناته احلقيقية وذلك فى �سوء 
روؤي���ة م�رش ٢٠3٠، وت�سمنت اخلطة اإط���الق م�رشوع تطوير وحتديث قطاع 
ال���روة املعدني���ة ، ومت العم���ل ب�س���كل علمى ف���ى ت�سخي����س امل�سكالت 
والتحدي���ات، حي���ث مت اإج���راء اأكر م���ن ١٠٠ مقابلة م���ع م�سئولني وخرباء 
ف���ى القط���اع احلكوم���ى واخلا����س ، كما مت و�س���ع خطة عم���ل تت�سمن ٧ 
حم���اور رئي�سية لال�ستفادة من ثروات م�رش اجليولوجية املتنوعة، والقوى 
العامل���ة، وموقعها ال�سرتاتيج���ى ، والبنية التحتية الت���ى منتلكها فى 

جم���ال النق���ل والطاقة مقارنة مبناط���ق اأخرى فى اأفريقي���ا ، كما مت و�سع 
مالم���ح لالإ�سالح���ات الرئي�سي���ة املطلوب���ة م���ن اأج���ل حت�س���ني الأداء من 
اأهمه���ا تعدي���ل بع�س م���واد قان���ون التعدين ولئحت���ه، وتعدي���ل النظام 
املالى فى عقود ال�ستثمار للعمل بنظام الإتاوة وال�رشائب بدلً من نظام 
اقت�س���ام الإنتاج، وو�سع نظام وا�سح يت�س���م بال�سفافية ملنح تراخي�س 
ال�ستك�س���اف، وتعظي���م الإي���رادات احلكومي���ة م���ن عملي���ات التعدي���ن 
م���ع اإيج���اد مناخ ج���اذب لال�ستثم���ارات، واأخ���راً اإعادة ت�سمي���م الهيكل 

التنظيمى لقطاع الروة املعدنية واإعادة تاأهيل القوى الب�رشية.
وقد اأ�سفرت هذه اجلهود عن حتقيق النتائج التالية:

• ط���رح اأول مزاي���دة عاملي���ة للذهب ف���ى اإط���ار القانون اجلديد ف���ى مار�س 
٢٠٢٠، وحظي���ت املزايدة باإقب���ال ا�ستثمارى غر م�سب���وق على الرغم من 
جائح���ة كورون���ا، ومت بالفعل العالن ع���ن فوز ١١ �رشكة منه���ا ٧ �رشكات 
عاملية فى نوفمرب املا�سى ومت بالفعل البدء فى توقيع عقود البحث لتلك 

ال�رشكات.
• الإعالن عن ك�سف جديد للذهب باحتياطيات بلغت اأكر من ١ مليون 
اأوقي���ة مبنطق���ة ايقات جنوب ال�سح���راء ال�رشقية م����رش ومت و�سع خطة 

لبدء الإنتاج املبكر من الك�سف .
• مت ط���رح اأول مزاي���دة عاملي���ة فى نوفم���رب املا�سى لعدة خام���ات ومعادن 
نفي�س���ة ، مع و�س���ع معاير تقييم م�ستحدث���ة ، وت�سهد املزاي���دة اإقبال 

كبر من امل�ستثمرين. 
 كم���ا ا�ستعر����س الوزير اأم���ام الربملان خطة القط���اع لالرتقاء بالعن�رش 
الب�رشى ومالمح الربنامج التدريبى الطموح للعاملني بالروة املعدنية 
�سمن م�رشوع التطوي���ر ، كما مت ا�ستعرا�س اخلطة التنفيذية للتحول 
الرقم���ى م���ن خالل حت�س���ني دورات واأنظم���ة العمل لتحقي���ق التكامل 
املطل���وب ب���ني اأن�سطة القط���اع واإتاحة البيانات لدع���م و�رشعة اتخاذ 

القرار.
وف���ى نهاية كلمته اأو�سح املال اأن ق�س�س النجاح التى مت حتقيقها توؤكد 
اأنن���ا عل���ى الطريق ال�سحي���ح لتحقيق جناح���ات اأكرب ويدعمن���ا فى ذلك 
الرئي����س عب���د الفتاح ال�سي�سى وروؤي���ة و�سيا�سات الدول���ة ، واأننا ن�سعى 
خ���الل ال�سنوات القادمة م���ن خالل روؤية وا�سحة وخط���ة عمل طموحة 
�سم���ن برنام���ج احلكوم���ة للث���الث �سن���وات القادم���ة اإل���ى زي���ادة ن�سب���ة 
م�سارك���ة قط���اع البرتول ف���ى الناجت املحل���ى الإجمالى للدول���ة وتعظيم 
ال�ستثم���ارات املبا�رشة وغر املبا�رشة وكذلك حتقي���ق الكتفاء الذاتى من 
املنتج���ات البرتولية بحلول عام ٢٠٢3 ورفع م�ساهمة قطاع التعدين فى 

الناجت املحلى الإجمالى للدولة، وتعزيز دور م�رش فى املنطقة.
وتق���دم الوزي���ر بال�سك���ر للرئي����س عب���د الفت���اح ال�سي�س���ى عل���ى دعمه 
امل�ستم���ر لقط���اع البرتول، ولرئي����س جمل�س ال���وزراء الدكت���ور م�سطفى 
مدبول���ى على متابعته امل�ستمرة لأن�سط���ة القطاع ولكافة الوزراء على 
عملهم ال���دوؤوب وتعاوننا املثمر. وحتية واجب���ة للعاملني بقطاع البرتول 

والروة املعدنية. 
وبع���د انتهاء اجلل�سة عقب وزي���ر البرتول والروة املعدني���ة على ت�ساوؤلت 

بع�س النواب حول عدد من املو�سوعات املتعلقة بقطاع البرتول .
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فى بداية اجتماعه مع اأع�ضاء جلنة ال�ضناعة مبجل�س النواب بح�ضور النائب 
معتز حممود رئي�س اللجنة واملهند�س عالء خ�ضب نائب الوزير للرثوة املعدنية،  
اأك���د الوزي���ر تبن���ى  اأ�ض����س ومعايري جدي���دة لال�ض���تثمار فى جمال ا�ض���تخراج 
اخلام���ات التعدينية وا�ض���تغاللها �ض���يكون الأولوي���ة فيها لتقيي���م العرو�س 
ال�ضتثمارية املقدمة التى ت�ضمل ت�ضنيع هذه اخلامات بعد ا�ضتخراجها من 
املناجم لزيادة القيمة امل�ض���افة منها وعدم بيعها اأو ت�ض���ديرها فى �ضورتها 
الأولي���ة كما كان يجرى فى ال�ض���ابق الأمر الذى كان ليحقق ا�ض���تفادة كبرية 
للدول���ة من ثرواتها التعدينية ، مو�ض���حاً اأن املعيار الرئي�ض���ى الذى اعتمدته 
الوزارة للمفا�ض���لة بني العرو�س ال�ض���تثمارية فى مزايدة البحث عن اخلامات 
التعديني���ة التى ج���رى طرحها فى نوفمرب املا�ض���ى هو وجود خطة وا�ض���حة 
لإقامة �ض���ناعات حتويلية للخامات امل�ضتخرجة ، م�ضرياً اإلى اأن هذه اخلطوة 
�ض���تجعل من ت�ضنيع اخلامات التعدينية نهجاً رئي�ض���ياً للعمل وال�ضتثمار 
ف���ى ه���ذا القطاع احليوى ويلبى احتياجات امل�ض���نعني املحلي���ني من اخلامات 
التعديني���ة الت���ى تدخل فى العديد من ال�ض���ناعات اأو ت�ض���دير ه���ذه اخلامات 
فى �ض���ورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذى ي�ض���اعف فى احلالتني حجم 
ال�ضتفادة من الرثوات التعدينية وي�ضاعد على حتقيق مزايا مهمة لالأن�ضطة 

ال�ضناعية والتجارية وتعظيم م�ضاهمة التعدين فى الناجت القومى .
واأ�ضاف اأن هذه املعايري مت اعتمادها لأول مرة وجت�ضد الفكر ال�ضتثمارى اجلديد 
ال���ذى مت تطبيقه فى قطاع التعدين واأن املزاي���دة التى يتم اغالق باب التقدم 
اإليها منت�ضف �ض���هر مار�س تلقى اإقبالً كبرياً من امل�ضتثمرين حملياً ودولياً 
والتقدم بطلبات وعرو�س عديدة للم�ضاركة باملزايدة التى ت�ضمل ال�ضتثمار 
فى ا�ضتخراج خامات مهمة ومتوفرة مب�رص مثل الرمال والفو�ضفات واحلديد 
والفل�ض���بار والر�ضا�س والزنك والكاولينا ، موؤكداً اأن النماذج اجلديدة وتطوير 
الإجراءات اخلا�ض���ة بال�ضتثمار والرتاخي�س �ضجع امل�ضتثمرين على التقدم ، 
واأن اتباع اأحدث الأ�ض���اليب فى الرتويج للمزايدة ومنها اخلرائط ال�ضتثمارية 

الرقمي���ة ي�ض���كل حافزاً اإ�ض���افياً لهم للم�ض���اركة و�رصعة و�ض���هولة اتخاذ 
قرارات ال�ضتثمار .

واأك���د امل���ال اأنه جارى ا�ض���تكمال توقيع كاف���ة عقود البحث ع���ن الذهب مع 
ال����رصكات العاملي���ة واملحلية الفائزة باملزايدة اخلا�ض���ة بال�ض���تثمار فى هذا 
الن�ش���اط وهى 11 �رصكة عاملي���ة وم�رصية بداأ التوقيع مع بع�ض���ها فى يناير 
املا�ض���ى اإيذاناً بالبدء الف���ورى فى اأعمال البحث وال�ضتك�ض���اف فى مناطق 

عمل كل �رصكة .
واأو�ض���ح اأن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقط���اع التعدين واأنها تعك�س 
جناح جهود الوزارة فى ت�ضجيع امل�ضتثمرين وحتويل قطاع التعدين اإلى قطاع 
جاذب لال�ض���تثمار خالل الفرتة الأخرية بع���د البدء فى تنفيذ اإجراءات خارطة 
الطريق التى مت و�ض���عها للنهو�س بهذا القطاع  منذ عام 2018 بال�ضتعانة 
بكربى بيوت اخلربة العاملية وبالعتماد على اأحدث واأجنح املمار�ضات العاملية 
ف���ى جمال التعدين جلذب ال�ض���تثمار والتى ا�ض���تهدفت مواجهة التحديات 
الت���ى م���ر به���ا قط���اع التعدي���ن ف���ى ال�ض���ابق والت���ى اأدت اإل���ى ع���دم  تقدميه 
للم���ردود والأداء املاأمول مبا يتنا�ض���ب م���ع ثروات م�رص التعدينية، م�ض���يفاً اأن 
هن���اك العديد من الإجراءات املهمة الت���ى مت اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق 
بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار الت�رصيعى احلاكم لأن�ض���طة وممار�ض���ات 
التعدي���ن وتطوي���ر النماذج املالي���ة وال�ض���تثمارية للتعاقد مع امل�ض���تثمرين 
وتي�ض���ري اإجراءات الرتاخي�س وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات 
الك���وادر العاملة فى قط���اع التعدين ملواكبة املتغ���ريات والتطورات اجلديدة 
ف���ى القطاع والعم���ل بالتوازى عل���ى الرتويج الفع���ال للفر�س ال�ض���تثمارية 
واملن���اخ اجلديد لقطاع التعدين امل�رصى جلذب كربى ال�رصكات وامل�ض���تثمرين 

فى العامل .
واأ�ض���ار اإلى اأن الوزارة ت�ض���تهدف م�ضاهمة فعالة للتعدين فى الناجت القومى 
وزيادتها اإلى 5% خالل ال�ض���نوات اخلم�س املقبلة حيث اأن م�ضاهمته احلالية 
�ض���ئيلة و ل تتجاوز ن�ض���ف باملائة فقط بالناجت القومى الأمر الذى ليعك�س 
قدرات هذا القطاع احلقيقية التى ترى الوزارة اأنه ميكن اأن يقدم ق�ض�س جناح 
لتق���ل عن ماقدم���ه قطاع البرتول والغاز الذى اأ�ض���هم بنح���و 27% من الناجت 
القومى خالل عام 2019 و 24% خالل عام 2020 رغم حتديات جائحة كورونا .
وخ���الل اللقاء عق���ب الوزير على ت�ض���اوؤلت النواب وا�ضتف�ض���اراتهم ب�ض���اأن 
جهود الوزارة فى جمال الغاز الطبيعى والتو�ضع فى ا�ضتخداماته لل�ضناعة 

واملواطنني .

وجهت لجن��ة الصناعة بمجلس النواب دع��وة للمهندس طارق 
امل��ا وزير الب��رول والث��روة املعدنية الجتماع مط��ول عقد  فى 15 
فرباي��ر 2021، ولب��ى الوزي��ر الدعوة لعرض ومناقش��ة رؤي��ة الوزارة 
فى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير قطاع التعدين وماهو املس��تهدف 

تنفيذه خال الفرة املقبلة .
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خالل الزي���ارة الأولىللمهند�س طارق املال وزي���ر البرتول والرثوة 
املعدني���ة ملدين���ة رام الله الفل�س���طينية اجتمع �س���يادته مع الرئي�س 
الفل�س���طينى حمم���ود عبا�س الذى اأ�س���اد مبواقف الرئي�س ال�سي�س���ى 

لدعم الق�سية الفل�سطينية على كافة ال�سعدة واملجالت .
ثم عق���د اجتماع م�س���رتك مع الدكت���ور حممد م�سطف���ى م�ست�سار 
الرئي�س الفل�سطينى لل�سئون القت�سادية ورئي�س �سندوق ال�ستثمار 
الفل�سطين���ى لبح���ث تعزيز التعاون ب���ن البلدين فى قط���اع الطاقة 

والرثوات الطبيعية وخا�سة الغاز الطبيعى .
واأكد املال خالل الجتماع عل���ى موقف م�رص الثابت والداعم للحقوق 
الوطنية الفل�سطينية، مبا فيها حقه فى ا�ستغالل موارده الطبيعية 

و�سيادته على هذه املوارد ، وفى مقدمتها حقل غاز غزة .
واأك���د اجلانب���ان على اأهمي���ة تثبيت املوقف���ن امل����رصى والفل�سطينى 

املوح���د جت���اه ����رصورة الت�رصي���ع فى تطوي���ر حقل غ���از غ���زة ، م�سددين 
عل���ى اأهمية منتدى غاز ����رصق املتو�سط فى ت�سهي���ل ا�ستغالل الدول 
الأع�س���اء ملوارده���ا الطبيعية خا�سة الغ���از، علم���اً اأن دولة فل�سطن 
كان���ت اأول دول���ة ت�س���ادق عل���ى امليث���اق ب�سفته���ا دول���ة موؤ�س�سة فى 
املنتدى الذى اأ�سبح منظّمة اإقليمية وقعت عليه حتى الأن �ست دول 

من بينها م�رص وا�رصائيل .
وقد اأكد اجلانبان اأن تطوير حقل غاز غزة �سيكون له اأثر كبري على قطاع 
الطاقة فى فل�سطن وحتديداً فى اإيجاد حل جذرى لأزمة الطاقة التى 
يعان���ى منها قطاع غزة، وتزويد حمطة جنن لتوليد الطاقة بالغاز مما 
�سي�ساهم فى تعزيز ال�ستقالل الوطنى الفل�سطينى والعتماد على 
امل���وارد الوطنية فى قطاع الطاقة. واتفق اجلانبان فى هذا الإطار على 
تكثي���ف التع���اون الثنائى ، ومع بقي���ة الدول الأع�ساء ف���ى منتدى غاز 

فى إطار دعم أهداف وجهود دول أعضاء منتدى غاز ش��رق املتوس��ط ، قام املهندس طارق املال 

وزي��ر الب��رول والثروة املعدني��ة فى الحادى والعش��رين من فرباي��ر 2021  بزيارة إىل فلس��طني 

وإس��رائيل إلج��راء مباحثات م��ع الدكتور محمد مصطفى مستش��ار الرئيس الفلس��طينى 

للش��ئون االقتصادي��ة ، والدكتور يوفال ش��تاينتس وزي��ر الطاقة األس��رائيلى ، وذلك بهدف 

بلورة الرؤية املش��ركة لتطوير سوق إقليمية للغاز فى ظل دخول ميثاق املنتدى حيز التنفيذ 

بما يدعم جهود الدول األعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية 

املتاحة الحالية واملستقبلية من خالل تعاون مثمر وبناء بني دول املنتدى .
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����رصق املتو�س���ط، ل �سيما اإ�رصائي���ل من اأجل ت�سهي���ل وت�رصيع عملية 
تطوير حقل غاز غزة الذى طال انتظاره.

كما وقع اجلانبان مذكرة تفاهم ما بن الأطراف ال�رصيكة فى حقل غاز 
 CCC غزة واملتمثل���ة حالياً ب�سندوق ال�ستثمار و�رصكة احتاد املقاولن
م���ع ال�رصكة امل�رصية القاب�سة للغازات الطبيعية »ايجا�س« للتعاون 
مب�ساع���ى تطوي���ر حق���ل غاز غ���زة والبني���ة التحتي���ة الالزمة، مب���ا يوفر 
احتياج���ات فل�سطن من الغ���از الطبيعى ويعزز التع���اون بن البلدين 

ال�سقيقن واإمكانية ت�سدير جزء من الغاز مل�رص .
وفى ت�رصيح له فى نهاية الجتماع قال املهند�س املال اإن زيارة فل�سطن 

تعك�س اهتمام القيادة امل�رصية املبا�رص بالتعاون بن البلدين .
اإن موق���ف م�رص جتاه احلق���وق الوطنية الفل�سطيني���ة، وفى مقدمتها 
حق���ه ف���ى ال�ستق���الل وتقرير م�س���ريه كان دوم���اً و�سيبقى عل���ى راأ�س 
اأولوي���ات م����رص قي���ادةً و�سعباً. وناأم���ل اأن توؤدى ه���ذه الزي���ارة اإلى نتائج 
اإيجابي���ة وملمو�سة �سواء من جهة تعزيز التعاون القائم، اأو من جهة 
تدعي���م احلق���وق ال�سيادية لدول���ة فل�سطن على موارده���ا الطبيعية 

مب���ا ي�سمل حقل غاز غ���زة و�رصورة البدء بتطويره ف���ى اأقرب وقت ممكن 
. موؤك���داً اأن م�رص لن تتوانى عن القيام بكل م���ا يلزم لتعزيز القت�ساد 
الوطن���ى الفل�سطينى ، ومبا ي�سم���ل التعاون وامل�سلحة امل�سرتكة بن 

البلدين .
ب���دوره اأكد رئي����س جمل�س اإدارة �سن���دوق ال�ستثمار عل���ى اأن ال�سندوق 
وكون���ه �رصي���ك اأ�سا�سى فى �رصك���ة تطوير حقل غاز غ���زّة يولى اأهمية 
ك���رى للتعاون مع م�رص ال�سقيقة �سواء على �سعيد التن�سيق ما بن 
القيادت���ن واحلكومتن امل�رصية والفل�سطينية للتن�سيق مع اإ�رصائيل 
لت�سهي���ل وت�رصي���ع عملي���ة تطوي���ر حق���ل غ���از غ���زة، اأو عل���ى �سعيد 
التع���اون امل�سرتك ف���ى كافة اجلوانب الأخرى مب���ا ي�سمل تطوير احلقل، 
وال�ستخ���راج ونق���ل الغاز الفل�سطين���ى . م�سدداً عل���ى مركزية الدور 
امل�رصى ف���ى �سون وتعزيز احلقوق الوطني���ة وال�سيادية الفل�سطينية، 
وم�س���رياً اإلى التقدي���ر لكافة اجلهود الت���ى تبذلها القي���ادة واحلكومة 
امل�رصي���ة بوجه ع���ام ، واملهند�س امل���ال بوجه خا�س مرحب���اً به فى بلده 

وبن اأهله فى فل�سطن.

كم���ا التق���ى املهند�س طارق املال مع د.يوف���ال �ستاينت�س 
وزي���ر الطاقة الأ�رصائيلى فى القد����س حيث مت مناق�سة �سبل دعم 
التع���اون امل�س���رتك ف���ى جمال الطاق���ة مم���ا ي�ساهم فى دع���م اأمن 
الطاق���ة للدولتن ، وقد اتف���ق الوزيران على العم���ل على اتفاقية 
حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات اإ�سالة الغاز الطبيعى 

فى م�رص عن طريق خط الأنابيب البحرى.
وعق���ب خط���وات دعم التع���اون فى هذا ال�س���اأن من خ���الل اإن�ساء 
منت���دى غاز �رصق املتو�سط، اأو�سح الوزي���ران دعمهم لإن�ساء بنية 
حتتية للطاقة مرتابطة وقوي���ه فى منطقة �رصق املتو�سط بهدف 

تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى املنطقة.
كم���ا اأكدا على اأهمية امل�ساهمة فى اأهداف منظمة الأمم املتحدة 
لع���ام 2030، بالإ�ساف���ة لأه���داف اتفاقي���ة املن���اخ العامل���ى والت���ى 

ت�ستهدف خف�س النبعاثات ال�سارة بحلول عام 2050 عالوة على 
باقى الأهداف البيئية.

ناق�س الوزيران اأي�ساً عدد من الفر�س املختلفة ل�ستقالل الطاقة 
للفل�سطين���ن م���ن خالل عدة م�رصوع���ات مثل تنمي���ة حقل غزة 
البح���رى، اإن�س���اء حمطة للطاق���ة الكهربائية ف���ى مدينة جنن ، 

اإمداد الغاز الطبيعى للفل�سطينن. 
وق���د اأو�سح���اً اأن التع���اون الق���وى ب���ن البلدين فى جم���ال الطاقة 
ي�ساه���م فى دع���م اأمن الطاق���ة وتنويع م�سادره���ا، بال�سافة اإلى 
تعزيز احلوار الإقليم���ى احلالى من خالل منتدى غاز �رصق املتو�سط 
خا�س���ة فيما يخ����س تنمية �س���وق اقليمى للغ���از لكت�ساف كل 
موارد الغاز الكامنة فى املنطقة، وو�سع من�سة للتعاون القليمى 

ومتهيد الطريق ملركز اقليمى متكامل للتجارة.
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ك���رم املهند�س ط���ارق املال وزير الب���رول والرثوة املعدنية ف���ى الثامن من مار�س 
2021 املجموعة الأولى من خريجى برنامج القادة لإدارة الأعمال فى �صناعة 
الطاق���ة العاملي���ة بالتعاون مع �رشكة اإين���ى الإيطالية ، بح�ص���ور الي�صاندرو 
بيوليت���ى مدي���ر ع���ام العملي���ات ب�رشكة اإين���ى للم���وارد الطبيعي���ة و تيزيانو 
كولومب���و مدي���ر عام جامع���ة �رشكة اإين���ى وماركو روتوندى مدي���ر عام �رشكة 
اي���وك.   ويع���د الربنامج اأحد الربام���ج ال�صبع  �صمن م����رشوع حتديث وتطوير 
قطاع البرول املعنى بتنمية املوارد الب�رشية والذى يهدف اإلى تاأهيل الكوادر 
ال�صاب���ة لتولى املنا�صب القيادية .  واأ�صاد املال بجهود �رشكة اإينى التى تُعد 
�رشي���ك ا�صراتيجيى لقطاع الب���رول لأكرث من 60 عاماً، ودورها املهم فى هذا 
الربنام���ج والتزامها بتدريب الكوادر فى مناط���ق عملها �صواء داخل اأو خارج 

م�رش وذلك رغم التحديات وظروف جائحة كورونا.
وم���ن جانبه اأ�صاد مدير عام العمليات �رشك���ة اإينى بالتعاون مع وزارة البرول 
وامل�صارك���ة فى ه���ذا الربنامج بتقي���دم الت�صهي���الت لثقل مه���ارات الكوادر 
ال�صاب���ة مم���ا ي�صهم فى خدمة �صناع���ة البرول والغاز العاملي���ة التى ت�صهد 
تط���ورات با�صتم���رار .ووجه التهنئ���ة لفري���ق الربنامج وحتقي���ق النجاح رغم 
جائح���ة كورون���ا وذلك من خ���الل املحا�رشات الفرا�صي���ة للمتدربني ، م�صرياً 

اإلى اأن القيادة من العنا�رش الهامة لإجناح منظومة العمل البرولى .
وف���ى نهاي���ة اللق���اء قام وزي���ر الب���رول بت�صليم ال�صه���ادات لفري���ق املجوعة 

الأول���ى من الربنامج الذي���ن اأ�صادوا بدعم الوزارة ، واأو�صح���وا اأن هذا الربنامج 
�صاعده���م على اكت�صاب مه���ارات فنية واإداري���ة �صت�صاعدهم فى حياتهم 

العملية خالل الفرة القادمة .     

التق���ى املهند����س ط���ارق امل���ال بوفد م���ن �رشكة بيك���ر هيوز ف���ى الثامن 
م���ن مار����س 2021 حيث ق���دم وفد ال�رشك���ة عر�صاً تو�صيحي���اً لعدد من 
التطبيق���ات التكنولوجية احلديثة واحلل���ول الرقمية التى تقدمها فى 
جم���الت الت�صجي���ل الآل���ى لإنتاج احلق���ول وا�صرجاع غ���ازات ال�صعلة 
وتوفري امل���واد الكيماوية وكذلك فى زيادة الإنت���اج من احلقول املتقادمة 
وم�رشوع���ات ال�صيان���ة والإن�ص���اءات وتدري���ب الك���وادر الب�رشي���ة، واتفق 
اجلانب���ان عل���ى ا�صتكمال برنامج تدري���ب الكوادر البرولي���ة فى �رشكة 
بيكرهي���وز بع���د التوق���ف الناج���م ع���ن جائح���ة كورون���ا، وذل���ك �صمن 
الربنام���ج امل�ص���رك الذى تنف���ذه ال���وزارة لرفع كف����اءة العاملني و�صقل 

خرباتهم بالتعاون مع ال�رشكات البرولية العاملية العاملة مب�رش.
و�ص���م وف���د بيكر هي������وز كالً م���ن زاه���ر ابراهيم نائ���ب رئي����س ال��ص����ركة 
ملنطق���ة ال�ص��رق الأو�صط و �ص���مال اأفريق���يا وتركيا والهند واأمين خط��اب 
الرئي���س العاملى لقطاع التحكم بال�صغ���ط ال�صطحى حلقو���ل البرول 
واأدي���ب الزغبى رئي����س القطاع املالى ملنطق���ة ال����رشق الأو�ص���ط و�صمال 
اأفريق���يا وتركيا والهند ومتري نا�ص����ر املدير عام لفرعى ال�رشكة فى م�ص���ر 

وال�ص���ودان.

ف���ى اإطار العمل على حتديث »ا�صراتيجي���ة الطاقة فى م�رش« لت�صمل 
»الهيدروج���ني الأخ����رش« كم�ص���در للطاق���ة ومتا�صياً م���ع ا�صراتيجية 
الحتاد الأوروبىخلف�س انبعاثات ثانىاأك�صيد الكربون املعروفة ب� »التفاق 
الأخ�رش« خ���الل الفرة 2035-2050 ، �صهد الدكتور م�صطفى مدبولى، 
رئي�س جمل����س الوزراء فىالرابع من مار����س 2021 مرا�صم توقيع اتفاقية 
تع���اون بني وزارتىالكهرباء والطاقة املتجددة ، والبرول والرثوة املعدنية، 
والق���وات البحري���ة من جان���ب، و�رشكة »دمي���ى« البلجيكي���ة من جانب 
اآخ���ر؛ للبدء فىالدرا�صات اخلا�صة مل�رشوع اإنتاج »الهيدروجني الأخ�رش« 

وت�صديره ، وذلك بح�صور املهند�س طارق املال وزير البرول والرثوة املعدنية 
والدكت���ور حمم���د �صاك���ر، وزي���ر الكهرباء والطاق���ة املتج���ددة،، والفريق 
اأحم���د خالد، قائد الق���وات البحرية ، ومن اجلان���ب البلجيكى فران�صوا 
دىاإلزيو����س �صفري بلجي���كا لدى القاهرة. وياأتى توقي���ع التفاقية فىاإطار 
تنفي���ذ التو�صع فىجم���الت الطاقة النظيفة واخل����رشاء ، وزيادة م�صاهمة 

ن�صبة الطاقة املتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية.
وم���ن جانبه، اأ�صار رئي�س �رشكة »دميى« البلجيكية اإلى اأن م�رش اأف�صل 

املواقع املوؤهلة لإقامة مركز حمورىلإنتاج »الهيدروجني الأخ�رش« .
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�ص����ه���د املهن����د����س ط������ارق امل������ال وزي�������ر البت�����رول 
وال���رثوة املعدني���ة ف���ى الثام���ن م���ن مار����س 2021  ع���رب تقني���ة 
الفيديوكونفران����س انعق���اد اجلمعي���ة التاأ�صي�صي���ة ل�رشكة 
برونا����س م�رش للزي���وت– الكي���ان امل�صرك ب���ني �رشكتى م�رش 
للب���رول وبرونا�س املاليزية-فى اإط���ار التعاون بني اجلانبني فى 
جم���ال اإنت���اج وت�صوي���ق الزي���وت املتخ�ص�صة وعالي���ة اجلودة 

وت�صويقها داخل م�رش وخارجها.
وتتواف���ر لل�رشك���ة اجلدي���دة كاف���ة مقوم���ات النج���اح وف���ى 
مقدمته���ا �ص���وق حمل���ى وا�ص���ع  ي�ص���م كاف���ة الت�صهي���الت 
الإنتاجي���ة والمكاني���ات الفنية ، ويعد اله���دف ال�صراتيجى 
م���ن  برونا����س  متتلك���ه  م���ا  دم���ج  ه���و  امل�ص���رك  للم����رشوع 
تكنولوجي���ات حديثة واإمكانات وخربات ف���ى جمالت التوريد 
والت�صوي���ق عل���ى م�صت���وى الع���امل م���ع اخل���ربات الوا�صع���ة 
واملتمي���زة الت���ى متتلكه���ا �رشك���ة م����رش للب���رول ف���ى ال�صوق 
امل����رشى بهدف ت�صويق منتج���ات زيوت جدي���دة عالية اجلودة 
لأ�ص���واق  والدخ���ول  امل�صت���وردة  املنتج���ات  حم���ل  واحالله���ا 

ت�صديرية على امل�صتوى القليمى.

 اأعلن���ت وزارة الب���رول وال���رثوة املعدنية امل�رشي���ة ، فى العا�رش من مار����س 2021بدء �رشيان 
�صفق���ة ت�ص���م اأكرث من 40 اتفاقي���ة، والتى ت�صمل : ت�صوية جمي���ع املطالبات بني م�رش 
وكل م���ن ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�صة للغ���ازات الطبيعي���ة )اإيجا�س( ، و�رشك���ة يونيون 
فينو�صا للغاز  )UFG( وال�رشكة الإ�صبانية امل�رشية للغاز )�صيجا�س( ، و�صمان ا�صتئناف 
العمل فى م�سنع اإ�سالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع ل�رشكة �سيجا�س،  وزيادة طاقة 
اإيجا�س على الإ�صالة فى امل�صنع بالإ�صافة اإلى اإمتالك كل من اإيجا�س والهيئة امل�رشية 
العامة للبرول على 50٪ من اأ�صهم �صيجا�س، مع اإمتالك اإينى ن�صبة ال� 50٪ املتبقية. 
 وم���ن خالل ه���ذه ال�صفقة ، �صتقوم م����رش واإيجا�س بت�صوية النزاع���ات ال�صابقة والتى 
ن�ص��اأت منذ ح��والى ثمانى �ص��نوات مع كل من UFG و SEGAS ، بال�صافة الى اأنها تعزز 
مكان���ة م�رش كمركز اإقليمى للغاز من خ���الل زيادة طاقة ا�صالة الغاز الطبيعى امل�رشى 
الذى يتعدى الطلب املحلى اأو الغاز املنتج من دول اأخرى والتى قد  ترغب فى ال�صتفادة 

من البنية التحتية الرائدة فى م�رش.

 عق���د وزي���ر الب���رول وال���رثوة املعدني���ة فى الثام���ن ع�رش م���ن فرباي���ر 2021 جل�صة 
مباحث���ات ثنائي���ة مع املهند�صة هالة زواتى وزيرة الطاق���ة والرثوة املعدنية بالأردن 
لدع���م جم���الت الب���رول والغاز والطاق���ة خالل الف���رة املقبلة تعظيم���اً للمنافع 
القت�صادي���ة والتوازن والتكامل بني البلدين ، كما بح���ث الوزيران جمالت العمل 
اجلدي���دة لتو�صيع اأطر التعاون اجلارى. ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س تطورات التعاون 
ب���ني ال���دول الأع�ص���اء ف���ى منتدى غ���از ����رشق املتو�صط واجله���ود املبذول���ة فى ظل 
جائحة كورونا. وعقب املباحثات ، عقد الوزيران اجتماعاً مو�صعاً �صم جمموعة 
العم���ل م���ن اجلانبني امل����رشى والأردنى حي���ث مت مناق�ص���ة ما مت التف���اق عليه فى 
املباحثات الثنائية ومالمح العمل خالل الفرة املقبلة ، كما مت ا�صتعرا�س املوقف 
التنفيذى للم�رشوعات امل�صرك���ة واأن�صطة ال�رشكات امل�رشية العاملة فى الأردن 

فى م�رشوعات الغاز الطبيعى.

وال�صراط����ات اخلا�ص����ة مبن����ح الراخي�س ف����ى مناطق موان����ئ الأ�صكندرية 
وبور�سعي����د ودمي����اط والبح����ر الأحم����ر لو�سعها ف����ى املركز العامل����ى الالئق 

بن�ساط متوين ال�سفن .

كم���ا عقد املهند����س املال والفريق كام���ل الوزير وزير النقل ف���ى الثالث من فرباير 
2021 اجتماعاً م�صركاً ح�رشه عدد من قيادات الوزارتني لبحث اأولويات التعاون 
ف���ى جمال تطوير وا�صتغالل الت�صهي���الت البرولية مبوانىء الأ�صكندرية ، واتفق 

الوزيران على البدء فى تنفيذ اإجراءات تطوير واإعادة تاأهيل ورفع 
كفاءة  جونة حو�س البرول مبيناء الأ�صكندرية . 

كم���ا اتفقا عل���ى ت�صكيل جلنة متابع���ة دوري���ة برئا�صتهما 
ملتابعة تنفيذ ما مت التفاق عليه . كما مت بحث �صبل التعاون 
لتعدي���ل م�ص���ارات الأنابي���ب الناقل���ة للمنتج���ات البرولية 
واخل���ام ف���ى بع����س م�رشوع���ات تطوي���ر املوانئ والت���ى ت�صمل 

اإقامة منطقة لوج�صتية مبيناء الأ�صكندرية .

بحث تنفيذ المشروع القومى لتموين السفن الموانئ األسكندرية 
وفى ه����ذا الإطار اأي�صاً اجتمع وزير الب����رول والرثوة املعدنية 
ف����ى الراب����ع ع�رش م����ن فرباير 2021 م����ع الفري����ق اأ�صامة ربيع 
رئي�س هيئ����ة قناة ال�صوي�����س واملهند�س يحي����ى زكى رئي�س 
املنطقة القت�صادي����ة لقناة ال�صوي�س مع م�صئولى �رشكة 
مريكيوري����ا العاملي����ة واأع�ص����اء اللجن����ة الفني����ة امل�صكل����ة 
مل�����رشوع متوين ال�صفن باملوانئ امل�رشي����ة برئا�صة ، ومت خالل 
الجتم����اع التاأكيد على اأهمية النته����اء من مقرح خطة 
العمل وو�صع خارطة طريق باأهداف وجداول زمنية حمددة 
والنته����اء م����ن اإعداد كرا�سة ال�رشوط الت����ى �سيتم طرحها 
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التق����ى املهند�س طارق املال فى التا�صع من فرباي����ر 2021 وفد جلنة التعدين 
بغرف����ة التج����ارة الأمريكي����ة ف����ى م�����رش، واأثن����ى امل����ال خ����الل اللق����اء عل����ى 
ت�صكي����ل جلن����ة متخ�ص�صة فى جم����ال التعدين ت�صم العدي����د من اخلرباء 
ف����ى ال�صناع����ة على غ����رار جلنة الب����رول والغ����از بالغرفة الأمريكي����ة والتى 
�صاه����م التن�صي����ق معها ف����ى اإحداث نتائ����ج اإيجابية عدي����دة على �صعيد 
ال�صتثم����ارات الأمريكية فى جمال الب����رول والغاز ، موؤكداً اأن التن�صيق مع 
جلن����ة التعدين �صي�صاهم فى دعم جم����ال ال�صتثمار فى التعدين وخا�صة 
فى ا�صتعرا�س الفر�س ال�صتثماري����ة املتاحة والرويج لها بفعالية جل���ذب 

�رشك�ات التعدين الأم��ريكية الكربى. واأكد اأع�صاء اللجنة اأن التطور الذى 
ح����دث فى قط����اع التعدين وا�صح وملحوظ فى ظ����ل تعديالت قانون الرثوة 
املعدنية اجلدي����د والنتائج املتميزة التى حققته����ا مزايدة الذهب الأخرية ، 
واأ�ص����اروا اإلى اأن من اأهداف اللجنة ا�صتعرا�����س اأف�صل املمار�صات العاملية 
فى جمال التعدين وجذب ال�����رشكات الأمريكية الكربى العاملة فى جمال 
التعدي����ن لال�صتثم����ار فى م�رش ، كم����ا اأ�صاد اأع�صاء اللجن����ة بطرح مزايدة 
املعادن كخطوة هام����ة فى طريق حتقيق القيمة امل�صافة من الرثوات التى 

تزخر بها م�رش.

وزي���ر  امل���ال  ط���ارق  املهند����س  ا�صتقب���ل 
الب���رول وال���رثوة املعدني���ة فىال�صاد����س 
ع����رش م���ن فرباي���ر 2021 وفد م���ن �رشكة 
ب���ى ب���ى الربيطاني���ة �صم دي���ف �صانيال 
نائب الرئي�س التنفي���ذى للغاز والطاقة 
بريي���ل  وج���وردون  الكرب���ون  منخف�ص���ة 
لالإنت���اج  التنفي���ذى  الرئي����س  نائ���ب 
والعمليات حيث مت بحث املوقف احلالى 
مل�رشوع���ات التع���اون امل�صرك بني قطاع 
الب���رول وال�رشك���ة الربيطاني���ة فىم�رش 
وا�صتعرا�س تط���ورات م�صتويات اأ�صعار 
الب���رول والغاز العاملية باملوانئ امل�رشية 
الت���ى  احلالي���ة  التحدي���ات  ظ���ل  ف���ى 
تفر�صها جائحة كورون���ا على الأ�صواق 
العاملية. ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س اأخر 
م�صتج���دات املوق���ف التنفيذى مل�رشوع 
تنمي���ة حق���ل ريفني ف���ى اإط���ار املرحلة 
الثالثة من م�رشوع تنمية منطقة غرب 
دلتا الني���ل العميقة بالبح���ر املتو�صط 
والذى قارب على ب���دء الإنتاج منه خالل 
ا�صتعرا����س  مت  كم���ا   ، القادم���ة  الف���رة 
برام���ج تدري���ب الكوادر الب�رشي���ة لالإدارة 
املتو�صط���ة والتى �صاهم���ت فيه �رشكة 
ب���ى ب���ى بقوة ف���ى اإط���ار م����رشوع تطوير 

وحتديث قطاع البرول .

ف���ى  امل���ال  ط���ارق  املهند����س  �صه���د 
التا�ص���ع ع�رش من فرباي���ر 2021 توقيع مذكرتى 
تفاه���م ع���رب تقني���ة الفيديوكونفران����س ب���ني 
�رشكة �صلمربجري العاملية وجامعتى ال�صوي�س 

وامل�صتقبل فى جمال التدريب والبحث العلمى لطلبة كليات هند�صة البرول باجلامعتني، وقع املذكرتني 
املهند����س كرمي بدوى املدير التنفيذى ل�رشكة �صلمربجري مل����رش و�رشق املتو�صط والدكتور ال�صيد ال�رشقاوى 
رئي����س جامع���ة ال�صوي�س والدكتور عب���ادة �رشحان رئي�س جامع���ة امل�صتقبل بح�ص���ور املهند�س طارق رزق 
الرئي����س التنفيذى ل�رشكة �صلمربجري ملنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. ومبوجب مذكرتى التفاهم 
�صتقوم �صلمربجري بتقدمي برامج تدريبية لتاأهيل وتدريب طالب ق�صم هند�صة البرول بكليات الهند�صة 
والتكنولوجيا باجلامعتني �صواء افرا�صياً اأو فى مركز �صلمربجري مبدينة 6 اأكتوبر من خالل توظيف اخلربات 
والإمكاني���ات املتع���ددة التى تتمتع بها ال�رشكة حيث يعد املركز اأكرب واأحدث املراكز العاملية املزودة باأعلى 
التقنيات واملعدات احلديثة فى هذا املجال بالإ�صافة اإلى اإتاحة الربجميات احلديثة وفائقة التطور ، ف�صالً 
عن الدعم وامل�صاندة العلمية لالأبحاث وم�رشوعات الطلبة واإتاحة اخلربات فى املجالت املختلفة لتدريب 

الطلبة وتنمية قدراتهم وكذلك التدريب فى جمال ال�صالمة والأمن ال�صناعى واحلفاظ على البيئة.

عق���د وزي���ر البرول وال���رثوة املعدنية م���ن مار����س 2021 اجتماع���اً ملتابعة موق���ف تنفيذ امل�ص�����روع القومى 
لتو�صي���ل الغ���از الطبيعى للمنازل فى حمافظات اجلمهورية �صمن اخلطة اجل�����ارى تنفيذها خ��الل ال��عام 
املالى احلالى لتو�ص��يل الغاز الطبيعى اإلى نحو 2ر1 مليون وحدة �صكنية ،  كما ا�صتعر�س الجتماع خطة 
العم���ل لتنفي���ذ م�رشوعات تو�صيل الغ���از الطبيعى للقرى �صمن مب���ادرة الرئي�س عبدالفت���اح ال�صي�صى 
»حياة كرمية« لتطوير القرى والنجوع الكرث احتياجاً واخلطوات املتخذة لتنفيذ �صبكات الغاز الطبيعى 
بهذه القرى و التن�صيق اجلارى ملد ال�صبكات  بعد النتهاء من ا�صتكمال �صبكات ال�رشف ال�صحى بالقرى 
الت���ى مل يدخله���ا لتح�صني احلي���اة بهذه القرى وتوف���ري خدمات ح�صاري���ة ل�صكانها .  و�صه���د الجتماع 
كذلك ا�صتعرا�س تقدم تنفيذ م�رشوع تو�صيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية املدعمة بالتعاون مع وزارة 

التموين وخطوات ا�صتخدام عدادات الغاز الطبيعى ُم�صبقة الدفع. 
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على مدار �ش���هر فرباير 2021 عقدت اجلمعي���ات العامة ل�رشكات الإنتاج 
م���ن القط���اع امل�ش���رك لعتم���اد املوازن���ات التخطيطية اجلدي���دة للعام 
املال���ى املقب���ل 2022/2021 ، حيث تراأ�س املهند�س ط���ارق املال وزير البرول 
والرثوة املعدنية اجتماعات اجلمعيات العامة لعدد من ال�رشكات �شملت 
عجيب���ة والفرعوني���ة وويبكو وبدر الدي���ن للبرول ور�ش���يد والربل�س للغاز 

وبروبل وبرو�رشوق وجابكو 
واأكد الوزي���ر خالل اأعمال اجلمعيات اأن قطاع البرول ينفذ ا�ش���راتيجية 
متكاملة لتكثيف اأن�شطة البحث وال�شتك�شاف والإ�رشاع فىعمليات 
تنمية الكت�شافات بهدف زيادة معدلت الحتياطيات والإنتاج من الزيت 
اخل���ام والغاز الطبيعى ، ووج���ه بالعمل على خف����س التكاليف وتر�شيد 
النف���اق من خالل مراجعة تكاليف الت�شغيل والذى ين�شب على خف�س 
تكلفة اإنتاج الربميل موؤكداً اأهمية زيادة كفاءة العمليات فى �شوء عدم 

ا�شتقرار �شوق البرول العاملى وم�شتويات الأ�شعار.
واأ�ش���ار ال���ى اأن الكت�شافات الت���ىمت حتقيقها موؤخ���راً بال�شحراء الغربية 
توؤك���د اأن املنطق���ة مل تب���ح بعد ب���كل اأ�رشاره���ا ول تزال تزخ���ر باإمكانات 
واع���دة، لفت���اً اإل���ى حر����س ال���وزارة عل���ى تطبي���ق اأح���دث التكنولوجيات 
املتط���ورة امل�شتخدمة عاملياً فىعمليات البح���ث وال�شتك�شاف بهدف 
الو�شول اإلى مكامن الرثوات البرولية لزيادة اإنتاج م�رش من الزيت اخلام.

كم���ا اك���د الوزي���ر اأن حقل ظهر يعد ق�ش���ة جناح متمي���زة فىتاريخ م�رش 
ويحظى بفخر واهتمام امل�رشيني جميعاً حيث �شهد خالل كافة مراحل 
تنميت���ه التزاماً وتوافقاً كب���راً بني جميع الأطراف العاملة فيه �شواء من 
ال����رشكات الأجنبي���ة اأو املحلية ، م�شراً اإلى اأنه ل���ول الدعم الكبر الذى 
حظ���ى به ه���ذا امل�رشوع العمالق م���ن القيادة ال�شيا�شية مل���ا مت اإجنازه فى 

هذا الوقت القيا�شى.
واأك���د امل���ال عل���ى تق���دمي الدع���م الكام���ل لل����رشكات الوطني���ة العاملة 

فىجمال البح���ث وال�شتك�ش���اف وتهيئة كافة ال�شتثم���ارات املطلوبة 
والدع���م الفن���ى واملالى من اأجل حتقيق خططها لرف���ع الإنتاج والو�شول 

مل�شتوى ال�رشكات العاملية العاملة فىنف�س املجال.
كم���ا �شدد على اأهمية ال�شتم���رار فىحت�شني وتطوير منظومة ال�شالمة 
وال�شح���ة والأمن ال�شناع���ى وتطبيق كافة الإج���راءات الحرازية بكافة 
املواق���ع البرولي���ة ملا لها من تاأثر مبا�رش على كف���اءة العملية الإنتاجية 
و�شالم���ة الأف���راد والأ�ش���ول وتوف���ر بيئة عم���ل اآمنة ل�شتم���رار منظومة 
الإنت���اج امل�شتهدف���ة ، موؤك���داً اأن اللت���زام مبعاي���ر ال�شالم���ة وال�شح���ة 
املهني���ة فىكاف���ة العملي���ات البرولي���ة يعد اأه���م العوام���ل الأ�شا�شية 
للنج���اح فى�شناع���ة الب���رول ، واأن���ه يج���رى اإعداد ك���وادر ب�رشي���ة ماهرة 
فىجم���ال ال�شالم���ة وال�شحة املهني���ة وحماية البيئة م���ن خالل برامج 
تدريبي���ة متخ�ش�ش���ة ل�شق���ل مهاراته���م من خ���الل التدري���ب العملى 
وتنفي���ذ العمليات ب�شكل اآمن بالتعاون مع ال�رشكات الأجنبية العاملة 
فىقط���اع البرول ، م�ش���راً اإلى تنفي���ذ برنامج مع اأكادميي���ة �رشكة اإينى 
الإيطالي���ة لتخري���ج املتخ�ش�ش���ني فىجم���ال ال�شالم���ة واحل�شول على 

درجات علمية )ماج�شتر ودكتوراة( فىجمال ال�شالمة.
واأ�ش���اد الوزي���ر باملعدلت التىحققتها ال�رشكات ف���ى جمال احلفاظ على 
�شالم���ة الأفراد والأ�شول وعمليات الت�شغي���ل الآمن وجهود احلفاظ على 
البيئة ومعاجلة املخلفات فىظل التحديات التىتفر�شها اأزمة كورونا .

ح����رش اأعم���ال اجلمعيات اجليولوجى اأ����رشف فرج وكي���ل اأول وزارة البرول 
لالتفاقي���ات وال�شتك�شاف واملهند�س عابد عز الرجال الرئي�س التنفيذى 
لهيئ���ة الب���رول ونواب���ه لال�شتك�شاف والإنت���اج والرقابة عل���ى ال�رشكات 
الأجنبي���ة وامل�شرك���ة وال�شالم���ة والدكتور جمدى ج���الل رئي�س ال�رشكة 
القاب�ش���ة للغاز »اإيجا����س« ونوابه لال�شتك�شاف والإنت���اج والرقابة على 

ال�رشكات امل�شركة ومثلى �رشكتى اإينى الإيطالية وبىبى الربيطانية .
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»الوقود والغاز الطبيعى«.... محركان رئيس��يان لخطط الدولة املس��تهدفة فى التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وحس��ن 
إدارتهما واس��تغاللهما من أهم اس��راتيجيات التنمية املس��تدامة خالل املرحلة املقبلة التى تتطل��ب رؤية جديدة لالقتصاد 
املصرى للمس��اهمة الفعالة فى تحقيق األهداف املنش��ودة، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة البرول والثروة املعدنية بتنفيذ عدد من 

املشروعات لتعظيم القيمة املضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البرولية .

خط غاز »العامرية / العلمني« ... شريان غاز جديد المداد 
مدينة العلمني الجديدة 

ف����ى اإط����ار متابعة تنفيذ امل�رشوع����ات اجلديدة قام املهند�س ط����ارق املال وزير 
البرتول والرثوة املعدنية فى ال�س����اد�س من مار�س 2021 بتفقد اأعمال تنفيذ 
م�����رشوع خ����ط غاز مدينة العلم����ن اجلديدة اجلارى تنفي����ذه بطول 120 كم 
وقط����ر ٣2 بو�سة ممتداً م����ن منطقة العامري����ة بالأ�سكندري����ة حتى مدينة 
العلم����ن اجلدي����دة بتكلفة 2 مليار جنيه ، ليمث����ل �رشياناً جديداً �سيعمل 
عل����ى ام����داد مدين����ة العلمن اجلدي����دة بالغ����از الطبيع����ى �س����واء املنطقة 
ال�سناعي����ة اأو التجمعات ال�سكنية وال�سياحي����ة باملدينة وكذلك جممع 
البرتوكيماوي����ات املخطط تنفيذه خ����الل الفرتة القادمة ، وي�سمل امل�رشوع  
تفريع����ات خلط غاز برج العرب اجلديد اجل����ارى تنفيذه بطول 10 كم وبقطر 
2٤ بو�سة والذى �سيلبى احتياجات م�رشوع تو�سعات م�سفاة تكرير ميدور 
وحمط����ة الكهرباء بامل�رشوع  عالوة على امل�ساهمة فى زيادة تاأمن �سبكة 
الغ����از الطبيع����ى بالأ�سكندري����ة ، كم����ا ي�سم����ل اإن�س����اء حمطتىتخفي�س 
�سغ����ط الغ����از بربج العرب ومي����دور ، وتقوم �رشكتا جا�سك����و امل�سئولة عن 
ادارة وت�شغيل خطوط ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى و�رشكة برتوجت 

توسعات مصفاة ميدور ... 
إضافة قوية لصناعة التكرير

كم���ا تفقد وزي���ر الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة م����رشوع تو�سعات 
م�سفاة مي���دور بالأ�سكندري���ة بتكلفة ٣ر2 ملي���ار دولر، والذى 
يه���دف اإلى زيادة الق���درة التكريرية احلالي���ة للم�سفاة بن�سبة 
٦0٪ ، وياأتى امل�رشوع �سمن حزمة من م�رشوعات التكرير الكربى 
التى ينفذها قطاع البرتول لتحقيق خطة الوزارة فى الو�سول 
اإل���ى الكتفاء الذاتى من املنتجات البرتولية )البنزين وال�سولر( 
بحل���ول ع���ام 202٣ ، والت���ى يت���م تنفيذه���ا با�ستخ���دام اأحدث 
التكنولوجي���ات العاملية لإنتاج منتج���ات برتولية باملوا�سفات 
العاملي���ة، وت�سارك فيه���ا بت�سميم وتنفي���ذ الأعمال ال�رشكات 
الوطني���ة اإنب���ى وبرتوجت اللتان تبواأتا مكان���ة كبرية فى تنفيذ 
امل�رشوع���ات الكربى واأمامهما فر����س واعدة فى ال�سوق العاملية 

ومناف�سة كربيات ال�رشكات فى هذه املجالت.

بالتعاون فىتنفيذ م�رشوع خطى العلمن وبرج العرب. 
وت�سمل اأعمال امل�رشوع تنفيذ ٣٨ تعدية حفر اأفقى و٥0 تعدية حفر مك�سوف 
واأعم���ال حفر �سخرى باأط���وال ٤0 كيلو مرت واأعم���ال ردم بكمية ٣00 األف مرت 

مكعب واإزالة تباب بكمية 20 األف مرت مكعب واإن�ساء 10 غرف بلوف.
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ن����ر موق���ع Verocy الهولندى املتخ�س����ص فى اال�ست�س���ارات اال�س���تثمارية 
فى دول ال�رق االأو�س���ط و�س���مال اأفريقي���ا تقريراً عن تقدم  م�ر و ا�س���تمرار 
ازدهاره���ا فى جمال ت�س���دير الغ���از الطبيعى امل�س���ال اإلى االأ�س���واق العاملية 
خالل الفرتة املقبلة فى ظل تنامى الطلب املتوقع على الغاز الطبيعى ومتتع 
م����ر ببنية حتتية متميزة  لت�س���دير الغاز املنتج م���ن حقولها وحقول �رق 
املتو�س���ط مم���ا يجعلها موؤهلة للم�س���اهمة ف���ى تاأمني احتياجات اال�س���واق 

االوروبية ب�سفة خا�سة . 
واأو�س���ح التقري���ر الذى كتب���ه املحلل االقت�سادى �سرييل وي���در �سوفن  - حتت 
عنوان ) اإحياء ت�سدير الغاز امل�رى.. بوادر التو�سع فى �سادرات الغاز امل�سال 
لدول �رق املتو�سط ( اأن م�ر التى تعد دولة رائدة فى اإنتاج الغاز فى اأفريقيا 
تتق���دم بخط���وات �ريعة نح���و امل�ساركة بدور فعال فى تلبي���ة االحتياجات 
الناجم���ة من االنتعا�ص املتوقع للطلب على الغاز باالأ�سواق بعد الرتاجع فى 

عام ٢٠٢٠.
ور�سد التقرير عدداً من البوادر االإيجابية لت�سدير الغاز الطبيعى امل�سال من 
م����ر وت�سم���ل ا�ستمرار �سادراته م���ن م�سنع اإدكو والتى ت�س���ل اأغلبها اإلى 
ال�ص���واق الآ�صيوية خا�صة ال�صني والهن���د، كما عاد م�صنع دمياط لت�صدير 

الغاز امل�سال اإلى العمل جمدداً فى فرباير املا�سى بعد توقف دام ٨ �سنوات. 
واأ�س���ار التقرير اإلى اأن حقل ظهر العم���الق واالكت�سافات االأخرى مب�ر و�رق 

املتو�سط متكنها من العودة كواحدة من اأهم الدول امل�سدرة للغاز الطبيعى 
امل�سال.

واألق���ى التقري���ر ال�سوء على الت�ريح���ات االأخرية للمهند�ص ط���ارق املال وزير 
الب���رتول وال���روة املعدنية عن خطط التو�سع فى ت�سدي���ر الغاز امل�سال والتى 
تراع���ى ا�سا�سي���ات ال�سوق وو�س���ع االأ�سعار خ���الل الفرتة املقبل���ة. موؤكداً اأن 
م����ر متكنت من رف���ع قدراتها الت�سديرية م���ن الغاز الطبيع���ى امل�سال اإلى 
٥ر١٢ ملي���ون ط���ن �صنوياً بعد ت�صغي���ل م�صنع دمياط لإ�صال���ة الغاز بطاقة 

٥ر٤ مليون طن. 
وا�س���اف التقرير اأن م�سانع ت�سدير الغاز الطبيعى امل�سال فى م�ر بكل من 
ادك���و ودمياط تعد خياراً مهم���اً ملنتجى الغاز من ال�رشكات العاملية العاملة 
ب����رق املتو�سط مثل �ركة �سيف���رون االأمريكية التى اأبدت رغبتها فى ربط 
احلق���ول البحري���ة التابع���ة لها مب�صان���ع اإ�صالة الغ���از فى م����رش، كما يتجه 

الفائ�ص املحلى من الغاز اإلى ت�سهيالت م�سانع اإ�سالة الغاز. 
وعل���ى جان���ب اآخر ، �صلط التقري���ر ال�صوء على خطط م����رش لزيادة اإنتاجها 
م���ن الغ���از الطبيعى عل���ى اإلى اإع���الن املهند�ص ط���ارق املال ع���ن مزايدة كربى 
للبحث عن البرتول والغاز فى املناطق الربية والبحرية لكل من هيئة البرتول 
و�رك���ة ايجا�ص عالوة عل���ى توقيعه اتفاق���اً موؤخراً مع �رك���ة �سل للبحث 

واال�ستك�ساف فى مياه البحر االأحمر.
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وفى هذا الإطــار �شارك املهند�س طـارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية 
فـــى 26 فربايـــر 2021 فـــى يـــــوم الطاقــــة واملنـــاخ اخلام�س الـــذى نظمه 
منتدى الطـــاقة العاملى بالتعاون مع الحتــاد الأوروبى مب�شـــــاركة الأميــر

عبـــد العزيــــز بن �شـــلمان اآل �شـــعود وزيـــر الطاقة ال�شـــعودى وتني فان 
دير �شـــرتاتني وزيـــرة الطاقة ببلجيـــكا وفران�س تيمرمان�ـــس نائب رئي�س 
املفو�شية الأوروبية وجوزيف ماكمونيجل �شكرتري عام منتدى الطاقة 
العاملـــى ، حيث اأكد خـــالل كلمته اأن حتقيق م�شتقبـــل اآمن وم�شتدام 
للطاقـــة النظيفـــة فى م�ـــر �شار واقعـــاً بفعل التـــزام الدولة بتنفيذ 
اإجـــراءات ومبادرات جادة للتو�شع فى ا�شتخدام الغاز الطبيعى بكافة 
اأنحـــاء اجلمهوريـــة بالتزامـــن مع تنويع مزيـــج الطاقـــة امل�شتخدم من 
خـــالل امل�شادر املتجددة ، وهو ما ياأتى التزاماً باتفاقيات املناخ املوقعة 

عليها م�ر.
و�أ�ض���اف �لوزي���ر �أن  م����ر تنخرط ف���ى ����ر�كات دولية و�إقليمي���ة عديدة 
لتحقيـــق م�شتقبـــل اآمن وم�شتـــدام للطاقـــة النظيفـــة م�شتفيدة من 
عالقاتهـــا الدوليـــة ومقوماتها اجلغرافيـــة وبنيتها التحتيـــة م�شرياً فى 
هذا الإطار اإلى املبادرة الأهم اإقليمياً فى جمال الطاقة بحو�س املتو�شط 
بتاأ�شي�ـــس منتـــدى غاز �رق املتو�شـــط مع دول اجلوار ليلعـــب دوراً حمورياً 
كمن�شـــة لالإ�ـــراع بتنمية وا�شتغالل مـــوارد الغاز الطبيعـــى باملنطقة 
ولتاأمـــني موارد الطاقة النظيفة اأن  الغاز م�شدر مهم للتحول والنتقال 

نحو الطاقة النظيفة وتقليل النبعاثات الهيدروكربونية. 
واأكد اأن م�ر ترتبط  ب�راكة حمورية مع الحتاد الأوروبى فى جمال الطاقة  
كمـــا تتعاون مع الحتاد الأوروبـــى واأملانيا وبلجيكا فى تطوير ا�شرتاتيجية 

ا�شتخـــدام الهيدروجني مبا يوؤدى م�شتقبـــاًل لت�شديره لأوروبا، لفتاً اإلى اأن 
كل مـــا اأبرمتـــه م�ر من اتفاقيـــات خ�راء فى جمـــال الطاقة النظيفة 
يعك�س قدرتها والتزامها علـــى تنفيذ م�روعات فى هذا املجال، موؤكداً 

�رورة تقدمي الدعم من الدول املتقدمة للدول النامية  . 
وعلى ال�شعيد املحلى فاإن الدولة امل�رية توا�شل جهودها لتنويع مزيج 
الطاقة امل�شتخـــدم من خالل تنفيذ عدة م�روعات للطاقة ال�شم�شية 
وطاقـــة الرياح بالتـــوازى مع جهـــود ا�شتخدام الغـــاز الطبيعى لتحقيق 

التوازن والتنوع املطلوب. 
وقـــال وزير الطاقـــة ال�شعودى خـــالل م�شاركته اأن الدول يجـــب اأن تعمل 
جاهـــدة على التعـــاون الكامل والفعـــال والعمل ب�شـــكل طموح لتاأمني 

الطاقة النظيفة مبا يراعى الأجيال القادمة. 
وقالـــت وزيرة الطاقة البلجيكية اأن تغري املنـــاخ ظاهرة عاملية ت�شتدعى 
�ـــرورة اإيجـــاد حلـــول بالتعـــاون بني الـــدول موؤكـــدة على �ـــرورة ترجمة 
توجهـــات التو�شع فى ا�شتخدام الطاقة النظيفة اإلى م�روعات فعلية 
بـــني الدول وال�شتفـــادة من البنية التحتية لـــدى كل دولة فى اإقامة هذه 
�مل�روع���ات لتحقي���ق منفع���ة متبادل���ة لكل �لأط���ر�ف ومن ث���م ت�ضدير 

الطاقة النظيفة لدول اأخرى .
كما �شارك املهند�س طارق املال عرب الفيديو كونفران�س فى فاعليات موؤمتر 
)�شرياويـــك( املوؤمتر الأهم عاملياً فـــى جمال الطاقة والذى عقدت فعالياته 
افرتا�شيـــاً هـــذا العام حتت عنـــوان خريطة جديدة لل�ـــرق الأو�شط خالل 
الفـــرتة من 1 اإلى 5 مار�س بالوليات املتحـــدة ب�شبب الإجراءات الحرتازية 

جلائحة كورونا .

اهتمام موسع توليه الدولة املصرية لقضايا املناخ وخفض االنبعاثات الضارة بالتعاون مع املجتمع الدوىل للحفاظ على البيئة والحد 

من مس��ببات التغريات املناخية التزامًا منها باالتفاقيات الدولية التى تم التوقيع عليها خالل السنوات األخرية وإيمانًا بأهمية تفادى 

مخاط��ر زي��ادة درجة حرارة األرض وظاهرة االحتباس الحرارى ، ويعد قطاع البرتول والثروة املعدنية أحد أذرع الدولة الرئيس��ية 

فى تنفيذ اس��رتاتيجية الطاقة املتكاملة واملستدامة حتى عام 2035 بالتعاون مع مؤسسات الدولة املعنية بالطاقة والبيئة والتى 

تم وضعها تماش��يًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية املس��تدامة ، وتعد االس��رتاتيجية بمثابة الس��يناريو األمثل لتحقيق تلك األهداف 

وتعظيم مش��اركة الطاقة املتجددة فى مزيج الطاقة وزيادة االعتماد عل��ى الغاز الطبيعى كطاقة انتقالية نظيفة ملا يتمتع به من 

خصائص صديقة للبيئة .
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تمر صناعة البحث عن الذهب واستخراجه بمرحلة تاريخية على كافة األصعدة بعد نجاح املزايدة 
العاملية األخرية للبحث عن الذهب فى جذب اس��تثمارات من ش��ركات عاملية كربى وش��ركات مصرية للعمل فى 
ه��ذا القطاع بعد التوقف عن جذب االس��تثمار لس��نوات عديدة ف��ى مناجم جديدة بعد منجم الس��كرى نتيجة لعدم 
االس��تقرار والحاجة إىل تطوير مناخ االستثمار التعدينى ، ومع عودة االستقرار واجراء إصالحات جذرية لتحديث قطاع 
التعدي��ن وتهيئ��ة مناخه االس��تثمارى عاد الربيق إىل الذهب املصرى بعد حجم اس��تثمارات وش��ركات جدي��دة يظهر ألول مرة 
بقطاع الثروة املعدنية بما يعد تتويجًا لرحلة اإلصالح لهذا القطاع التى بدأت عام 2018 تحت قيادة املهندس طارق املال وزير البرتول 

والثروة املعدنية .

وكان �لوزير قد �شهد �لتوقيع تباعاً على 15 عقد�ً جديد�ً مع 7 �رشكات �إجنليزية 
وكندي���ة وم�رشية ال�ش���تغالل 30 قطاع���اً جديد�ً للبح���ث و�لتنقيب عن �لذهب 
م���ع �لهيئة �مل�رشي���ة �لعامة للرثوة �ملعدنية باإجمالى ��ش���تثمار�ت 2ر24 مليون 
دوالر. و�ش���مل �لتوقي���ع 3 عق���ود م���ع �رشكة ريد �ش���ى ري�ش���ورز �لكندي���ة �إحدى 
�ل����رشكات �لعاملي���ة �لعامل���ة فى جم���ال �لتنقيب ع���ن �لذهب و��ش���تغالله فى 
خم�شة قطاعات باإجمالى ��شتثمار�ت حو�لى 5ر5 مليون دوالر وعقدين ل�رشكة 
�ش���مال �أفريقيا للتعدين للبحث فى قطاعني با�شتثمار�ت حو�لى مليون دوالر، 
وعقد مع �رشكة �لعبادى للتعدين و�ملقاوالت للبحث فى قطاع و�حد باإجمالى 
��ش���تثمار�ت 636 �أل���ف دوالر ، و4 عق���ود م���ع �رشك���ة AKH gold �لتابع���ة لرج���ل 
�الأعمال �مل�رشى �ملهند�س جنيب �ش���اوير�س باإجمالى ��شتثمار�ت 1ر4 مليون دوالر 
للبح���ث ع���ن �لذهب فى 9 قطاعات بال�ش���حر�ء �ل�رشقية  ، و 3عقود  مع �رشكة 
لوت�س جولد �لكندية �أحدى �ل�رشكات �لعاملية �لعاملة فى جمال �لتنقيب عن 
�لذه���ب وذلك ف���ى  11 قطاعاً باإجمالى ��ش���تثمار�ت 9 ملي���ون دوالر ، �إلى جانب 
عق���د ل�رشكة مي���د�ف �مل�رشي���ة للتعدين و�ل�ش���ناعة للبحث ف���ى قطاع و�حد 
باإ�شتثمار�ت 3  مليون دوالر ، عالوة على عقد مع �رشكة �بد�ع فورجولد �مل�رشية 

للبحث فى قطاع و�حد باإجمالى ��شتثمار�ت مليون دوالر .

و�أك���د �مل���ال �ن �ل���وز�رة حري�ش���ة عل���ى تق���دمي �لدع���م �لكامل ال�ش���تثمار�ت 
�لتعدي���ن من خ���الل �رشعة تذلي���ل �لتحديات و�نه���اء �الإج���ر�ء�ت مبا ي�شمن 
حتقيق �أف�ش���ل �لنتائج و�لعو�ئد للجانبني من هذه �ال�شتثمار�ت ، الفتاً �إلى 
�أن �قب���ال  �رشكات م�رشي���ة على �ال�شتثمار فى جمال �لبحث عن �لذهب هو 
اإ�شاف���ة مهمة ترثى الن�شاط التعدينى وتع���زز من دور راأ�س املال الوطنى فى 

هذ� �ملجال �حليوى. 
وا�ش���اف اأن ف���وز ال�ركة التابع���ة لرجل الأعمال امل����رى  للبحث عن الذهب 
�إ�شارة جيدة لباقى �مل�شتثمرين ال�شيما و�أن �رشكات جمموعته لها باع وخربة 

كبرية فى �أن�شطة �لتعدين بالعديد من دول �لعامل 
فيم���ا �أك���د �ملهند����س جني���ب �شاوير����س �أن �لقانون �جلدي���د للتعدي���ن والئحته 
�لتنفيذي���ة �أعطى دفعات قوية وحافز�ً لل����رشكات �لعاملية و�مل�رشية �لعاملة 
ف���ى ن�ش���اط التعدي���ن للتق���دم للمزاي���دة العاملية للذه���ب الت���ى مت طرحها ، 
و�أ�شبح���ت م�رش تعمل وفق �لنظ���م �ملعمول بها عامليا فى قطاع �لتعدين مما 
�شي�شه���م فى زي���ادة �لفائدة �لتى تع���ود للدولة و�مل�شتثمري���ن ، و�أكد �أن م�رش 
متتل���ك ثرو�ت تعدينية كبرية �شتكون ر�فد�ً مهما لالقت�شاد �لقومى ، م�شيد�ً 

بجهود وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية فى تطوير قطاع �لتعدين.
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حكاية 14 يوم حجر صحى بحقول سالم 
ما حتقق فى فرتة �حلجر �إجناز يح�سب للعاملني 

يقول املهند�س حممد �سليمان اأن احلفاظ على ا�ستدامة العمليات باحلقول 
يومي���اً حتدى كب���ر يخو�سه العاملون ف���ى مواجهة جائح���ة كورونا فى ظل 
االحتي���اج لتقلي���ل العمالة حتقيق���اً للتباعد االجتماعى وه���و مايقابله فى 
ذات الوق���ت حاجتنا لكل العاملني لتحقيق اأه���داف االإنتاج و�سعينا لتوفر 
ان�سب���اط والت���زام كامل ب���ني العاملني للحف���اظ على �سالمته���م من خالل 
االلت���زام با�ستخ���دام الكمام���ات الطبي���ة والتطه���ر ، ومن هن���ا عملنا على 
حتقيق الت���وازن املطلوب واإر�ساء ثقافة االلتزام ال�سارم باالإجراءات االحرتازية 

بني العاملني حتى نحافظ على �سالمتهم .

حقل السالم
منارة بترولية فى
قلب الصحراء الغربية

عل��ى امت��داد ما يقرب م��ن ١٧٠ كم تمتد مواق��ع امتياز خالدة فى صح��راء مصر الغربية مؤدي��ة دورها فى 

دعم االقتصاد الوطنى بإنتاجها من الزيت والغاز والذى يقف خلفه رجال كانوا ومازالوا على قدر املس��ئولية 

تمكنوا بالفعل من تقديم قصة نجاح أدت الستدامة العمل واإلنتاج برغم تعرضهم لحجر صحى استمر ما يقرب 

من ثمانية عشر يومًا فى بداية جائحة كرونا العام املاضى .

وفى التاس��عة صباح االثنني  من فرباير انطلقت مجلة البرتول م��ع رحلة خدمات البرتول الجوية مع فريق العمل 

املتجهة إىل موقع خالدة - الس��ام اس��تغرقت حواىل خمس��ني دقيق��ة ... وفى مطار خال��دة بالصحراء الغربية 

اس��تقبلنا الدكت��ور محمد الفيتورى حيث أس��تمعنا إىل محاض��رة حول اإلجراءات االحرتازي��ة لتفادى فريوس 

كورون��ا مش��ددًا على أن األصل ه��و العمل على س��امة الجميع وأعقب��ه عرض إلجراءات الس��امة والصحة 

املهنية املتبعة باملوقع .

وم��ن املط��ار اتجهن��ا إىل حقول خالدة - الس��ام حيث التقينا كا م��ن املهندس محمد س��ليمان واملهندس أحمد 

ص��اح مدي��را الحقول واللذين أوضحا لنا أن مواقع العمل التابعة و التى تضم حواىل ألفى كادر ما بني مهندس��ني 

وجيولوجيني وفنيني وخدمات مساعدة ينصهرون جميعًا فى بوتقة واحدة هدفها الدائم زيادة العمل واإلنتاج مع 

الحرص على سامة العاملني وكفاءة إدارة العمليات.

رجال حقول سالم تصنع النجاح وتقهر التحديات 

خـــالدة .. 

حتقيـق : طـه جمعـة
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وي�سي���ف » منذ ظهور اجلائحة عاملياً و�سعن���ا ا�سرتاتيجية حمكمة وخطة 
عمل باأدوار حمددة لت�سير العمليات واالأن�سطة دون انتظار اأو تاأخر حيث اأن 
خطط االإنتاج ال حتتمل ، فمدر�ستنا فى خالدة وقطاع البرتول هى اال�ستعداد 
امل�س���بق لالأزمات والتدريب على كيفية مواجهتها« . ويو�سح �سليمان الذى 
كان م�سئوالً عن اإدارة حقول �سالم التابعة خلالدة اإبان فر�س احلجر ال�سحى 
عليها فى مار�س املا�سى بعد خمالطة اأحد اخلرباء القادمني من اخلارج حلالة 
م�س���ابة فى بلده اأن تلك الفرتة وماحتقق فيها اإجناز يح�سب للعاملني الذين 

كانوا ذخرتنا الجتياز تلك الفرتة واحلفاظ على االإنتاج من االآبار .
ويعود �س���ليمان بالذاكرة م�س���رتجعاً ما�س���هدته هذه الفرتة قائالً مل نتوقف 
ع���ن االإنتاج مطلقاً خاللها ، ومن اأهم �س���مات هذه الف���رتة كان االإعداد اجليد 
والو�س���ائل والبيانات والبدائل التى مت توفرها منذ ظهور اجلائحة فى العامل، 
فكن���ا متح�س���بني له���ا ، وعملنا على تهيئ���ة العاملني من اجلانب النف�س���ى 
وتوفر ات�س���ال اآم���ن باأ�رسهم لطماأنتهم واأنهم على ماي���رام ، وكذلك فرئي�س 
ال�رسكة ومدير العمليات كانا يعقدان اجتماعات م�ستمرة معنا عرب الفيديو 
لدعم البعد االإن�سانى اأوالً والتوا�سل مع العاملني ورفع معنوياتهم ولت�سير 
العمل بالكفاءة املطلوبة »وي�سيف ال�سعور القوى باالنتماء للمكان  جعل 
من العاملني خلية نحل ال تتوقف وي�س���اعفون جهودهم من اأجل ا�س���تمرار 
االإنتاج بال توقف ، العاملون كانوا اأيقونة بهذا ال�سرب والروح العالية واالإ�رسار 
على موا�سلة االإنتاج ، واإدارة ال�رسكة جاءت للموقع بعد اإنهاء احلجر ووجهت 
ال�س���كر للعاملني واإدارة احلقول على ماقدموه  ، ونحن بدورنا فى اإدارة احلقول 

وجهنا خطاب �سكر لكل العاملني على هذه الروح العالية«.
وي�س���يف املهند����س اأحمد �س���الح مدي���ر احلقول ال���ذى يتناوب م���ع املهند�س 
�س���ليمان اأن هن���اك نحو 4000 عام���ل يبا�رسون العمل باملنظوم���ة االإنتاجية 
البرتولي���ة بحقول خالدة ، وع���ن كيفية اإدارة العمل باحلق���ول اأكد اأن العمل 
متوا�س���ل عل���ى مدار الي���وم من خالل متابع���ة ال تنقطع وتلق���ى تقارير عمل 
م�س���تمرة م���ن كل االإدارات العامل���ة وتقيي���م ماج���اء بها من بيان���ات الإتخاذ 
الق���رار ال�س���ليم والتح���رك امليدان���ى اإل���ى اأماكن العم���ل املمت���دة للمتابعة 
عل���ى الطبيع���ة ، فه���ذه البيان���ات ركي���زة مهمة ف���ى العمل ويت���م توثيقها 
ال�س���تخدامها ب�س���كل مفيد وينعك�س عل���ى اإدارة االأن�س���طة بدقة و�رسعة 
وكف���اءة ، ويتم عقد اجتماع يومى مع كل االإدارات لتوزيع املهام واالأن�س���طة 

ومتابعة اخلطط .

واأ�سار �سالح اإلى اأنه �ساهد على تنامى االإنتاج منذ ح�سوره، 
م�س���راً اإلى تنام���ى اإنتاج حق���ول برتول خالدة فى ال�س���حراء 
الغربية منذ عام 1997 وحتى االأن اأكرث من ع�رسة ا�سعافه فى 
مناط���ق اإمتياز متتد من �س���يوة اإلى منطق���ة اأبوالغراديق على 
م�س���احة 1800 ك���م فمن نح���و 12 األف برميل يومياً اأ�س���بح 

حوالى 145 األف برميل عام 2020/2019 .
وذك���ر �س���الح اأن تنفيذ متطلب���ات التوافق البيئ���ى هو التزام 
يت���م العمل على تنفيذه بالتعاون مع كل اجلهات امل�س���ئولة 
ع���ن ذلك الفت���اً اإلى تقليل ال�س���والر امل�س���تخدم فى عمليات 
توليد الكهرباء مبا يدعم كفاءة ا�ستغالل املوارد ويحد من اى 

تاأثرات بيئية .
منظومــة �ل�سالمــة علــى �لطريــق �ل�سحيــح و�لتطوير 

و�لتحديث �سنع �لفارق و�أدى ال�ستيعاب جائحة كورونا.
وال يكتمل احلديث عن االأن�سطة فى حقول خالدة اإال باحلديث 
ع���ن منظومة ال�س���المة الركي���زة االأ�سا�س���ية الإدارة العمليات 
كما يقول املهند�س تام���ر اإدري�س مدير عمليات خالدة للبرتول، 
ويوؤك���د اأن هن���اك تغ���رات اإيجابي���ة وتطوي���ر م�س���تمر ف���ى منظوم���ة �س���المة 
العملي���ات وحر�س كامل على العمل باأمان ، واأن ا�س���رتاتيجية الوزارة اجلديدة 
فى جمال ال�س���المة مب�رسوع تطوير وحتديث القطاع  منحت دعماً قوياً لتغير 
ثقافة ال�سالمة باحلقول اإلى االأف�سل ومواكبة اأعلى املوا�سفات لل�سالمة من 
خالل توفر خبر لل�س���المة يوفر مرجعية موثوقة لتطبيق اأحدث موا�س���فات 
ال�س���المة وال�س���حة املهنية ، بالتوازى نعمل على زيادة الوعى لدى العاملني 
واالإدارات وميكن القول باأن هناك حالة من الوعى املرتفع لدى العاملني نحافظ 
عليه���ا ونق���وم بتنميته���ا فهى خط���وة لالأم���ام ونحر����س عل���ى اأال نفقدها اأو 
نرتاج���ع عنه���ا ، وقد كان لذلك دور كبر فى اأحتواء تاأثرات جائحة كورونا اإذ اأن 
حتديث منظومة ال�س���المة واالإجراءات املتوافرة فيها قد مكنت من ا�ستيعاب 

اجلائحة والتعامل معها .
ويوؤكد اإدري�س اأنه الأول مرة اأ�س���بحنا ن�س���جل �س���فر حوادث فى خمتلف مواقع 
خالدة واأ�سبحت هناك مناف�سة بني املواقع املختلفة فى حت�سني اأداء ال�سالمة 
بعد اأن اأجرينا تعديالت متميزة على منظومة احلوافز اخلا�س���ة باأداء ال�س���المة 
واأى مالحظة اإيجابية يتم تقييمها واالإثابة عليها بحوافز اإيجابية ، وهذه من 

الو�سائل التى �ساهمت بنجاح فى تغير ثقافة العاملني ورفع الوعى.
وي�س���يد اإدري����س مبا تبناه م����رسوع تطوير وحتديث القط���اع لتطوير منظومة 
ال�س���المة وجناح���ه ف���ى اإح���داث التغي���ر االإيجابى بع���د تخ�س���ي�س برنامج 
لتطوي���ر املنظوم���ة وتطبيق االإجراءات بال اأ�س���تثناءات  قائ���اًل اأن ما حدث من 

تغير فى منظومة ال�سالمة هو مك�سب نبنى عليه بقوة .
ومل تقت�رس مكا�س���ب التطوير والتحديث على ال�س���المة فقط بل اأن التطوير 
كان له اأثر اإيجابى على االأداء للكوادر الب�رسية واأوجد مناف�س���ة مثمرة وتدريب 
عل���ى م�س���توى عال ومتمي���ز لكوادرنا واإيجاد اأ�س���اليب عمل اأك���رث تطوراً ، كما 
اأوجد لغة توا�سل خمتلفة مع ال�رسيك االأجنبى الذى اأبدى �سعادته مبا يحققه 

م�رسوع التطوير والتحديث من نتائج فعلية على م�ستوى خالدة وكوادرها .
ويلتق���ط اأط���راف احلدي���ث الكيميائ���ى اإيه���اب حممد عل���ى م�س���اعد رئي�س 
ال�رسك���ة لل�س���المة وال�س���حة املهني���ة موؤك���داً اأن هن���اك هدفني اأ�سا�س���ني 
يتم العمل عليهما االأول هو حت�س���ني عمليات �س���المة احلفر وحت�س���ني بيئة 
ال�س���المة وال�س���حة املهني���ة ، ولذا و�س���عنا برناجم���اً ونطبق���ه يتطابق مع 
املعايري العاملية فى جمال ال�سالمة » االأيزو« ويت�سمن اأن�سب واأحدث الطرق 
لتح�س���ني بيئة العمل ، وجرى و�سع اأ�س�س وقواعد الطالق نظام عمل جديد 
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باملناط���ق التى مت ر�س���د نقاط ع���دم تطابق م���ع منظومة ال�س���المة اجلديدة 
وتالف���ى تل���ك النق���اط متام���اً ، وبنهاية ه���ذا العام �س���تتمكن حق���ول خالدة 

بال�سحراء الغربية من نيل �سهادات االأيزو لل�سالمة .
وعن االإجراءات املتخذة اأو�س���ح اأنه جرى اال�ستعانة مبتخ�س�سني وخرباء فى 
�س���المة احلفر ومت اعتماد خط���ة تدريبية طموحة وفعال���ة الإحداث نقلة فى 
م�ستويات االآمن وال�سالمة وال�سحة املهنية اإلى م�ساف ال�رسكات العاملية، 
ولدينا برامج تدريبية داخلية للعاملني فى هذا ال�ساأن ، وكذلك هناك خطوة 
انتهينا منها بالكامل بالتعاون مع هيئة البرتول وهى اخلا�س���ة باإدارة اأعمال 
املقاول���ني الذين بعملون فى مواقع خالدة وتطبيق اأق�س���ى قواعد ال�س���المة 
وال�س���حة املهني���ة وقواعد احلف���اظ على احلياة فى اأن�س���طة املقاول وهو اأمر 

بالغ االأهمية .
وي�س���يف اأن اال�ستعانة بخربات ال�رشكات العاملية لزيادة الوعى وتدعيم ثقافة 
ال�سالمة اأمر له اآثاره االإيجابية فقد قمنا بالتعاون مع �سلمربجر فى اإقامة يوم 
ال�سالمة ونرتب حاليا للتعاون مع هاليربتون فى يوم لل�سالمة بحقول خالدة .

ويو�س���ح اأن خط���ط االإ�س���حاح البيئ���ى حلق���ول ال�س���حراء الغربي���ة مت�س���ى 
بال�سكل املن�سود بالتعاون مع الدفاع املدنى وجهاز �سئون البيئة ومت اعتماد 

تغطية كل املتطلبات اخلا�سة بذلك .
والأن ال�س���المة اأم���ر مهم ا�س���تحوذ عل���ى اهتمامنا فى تل���ك اجلولة بحقول 
�س���الم وحتدثنا مع وا�سعى ال�سيا�س���ات اخلا�سة بال�سالمة فلم ن�ساأ اأن نرتك 
هذا املو�س���وع اإال واأن نتح���دث ونتابع مع من يقوم بالتنفي���ذ واالإ�رساف عليه 
وه���و املهند����س اإبراهيم عبداملوؤمن مدير عام م�س���اعد ال�س���المة وال�س���حة 
املهني���ة الذى يق���ول اأن �رسك���ة خال���دة ترتاأ�س اللجن���ة اجلغرافي���ة البرتولية 
بال�س���حراء الغربية وهى اللجن���ة التى تقوم باأعم���ال التفتي�س على قواعد 
ال�سالمة فى كل �رسكة اإنتاج باملنطقة ، وقد قمنا من خالل اللجنة باإدخال 

التفتي�ش اأي�س���اً على االإج���راءات االإحرتازية جلائحة كورون���ا  ، ونرفع تقاريرنا 
ب�سكل �رسيع لهيئة البرتول لو�سع خطة عمل باأهداف زمنية .

ووفق���اً لعب���د املوؤمن فاإنه يتم متابع���ة تنفيذ كل االعم���ال اجلارية باملنطقة 
للتاأكد من تطبيق قواعد ال�س���المة قبل التنفيذ ، وخا�س���ة االأعمال �سديدة 

اخلطورة ويتم تقييم املخاطر وكيفية احلماية منها وعدم وقوعها .
وذكر اأن حمطات املعاجلة تخ�س���ع لقيا�س���ات م�ستمرة ب�ساأن اجلانب البيئى 
وجارى و�سع خطة عمل لتحديث املحطات فى اإطار التوافق البيئى ، ويوؤكد 
اأن جائحة كورونا �سكلت حتدياً كبراً للحفاظ على �سالمة الكوادر الب�رسية 
وفى نف�س الوقت احلفاظ على االإنتاج وهو مايتطلب توفر قدرة ت�س���غيلية ، 

وقد مت حتقيق التوازن املطلوب الإدراك هذه االأهداف .

حكاية األلف بئر 
وح���ول االإنتاج من االآبار اأو�س���ح املهند�س اأحمد �س���ربى مدير ع���ام االإنتاج اأن 
هن���اك 1041 بئراً منتجة حالياً فى حقول ومناطق اإمتياز خالدة للزيت اخلام 
والغ���از واملتكثف���ات وهى منظوم���ة اإنتاجية �س���خمة الفتاً اإل���ى اأن التحدى 
االأكرب فى فرتة احلجر ال�سحى كان احلفاظ على االإنتاج من تلك االآبار وبرغم 
�س���عوبتها فلقد ا�س���تفدنا من تلك الف���رتة كثراً واجلميع كان���وا متكاتفني 
قيادات وعاملني وجميع القيادات كانت على ات�سال مبا�رس وحلظى بالفيديو 
م���ع العامل���ني ، واأو�س���ح اأن مواجهة التحدي���ات خالل هذه الفرتة الق�س���رة 
ي�س���اف اإل���ى ماواجهته كوادر خال���دة بنجاح من قبل من حتدي���ات واأزمات ومت 
اإدراتها بنجاح خا�س���ة بفرتات عدم اال�س���تقرار بالبالد اأو اإنخفا�س االأ�س���عار 
العاملية فى 2008، واالآن فى ظل جائحة كورونا و�سغوطها على اإدارة العمل 

اأو تداعياتها على ال�سناعة واإنخفا�س اأ�سعار البرتول عاملياً .
واملهند����س اأحمد �س���ربى مدي���ر االإنت���اج بال�رسكة قيادة �س���ابة واع���دة واأحد 
خريجى برنامج اأعداد القيادات ال�س���ابة واملتو�سطة مب�رسوع تطوير وحتديث 
قطاع البرتول والذى خا�س برناجماً تدريبياً مع �رسكة �س���لمربجر االأمريكية، 
ويو�س���ح اأن���ه اأكت�س���ب خربات جدي���دة فى جم���االت اإدارة االزم���ات والتفاو�س 
واأتخ���اذ القرار ، واأنه حر�س على نقل خرباته املكت�س���بة من الربنامج لزمالئه 
فق���ام بتوف���ر امل���ادة العلمية التى ح�س���ل عليها لهم و�س���اهم ف���ى تدريب 
العامل���ني بخالدة ، وقام بتطبيق ما اكت�س���به من مه���ارات جديدة فى اتخاذ 
الق���رار واال�س���تماع لكافة االقرتاحات وتفوي�ش ال�س���الحيات مم���ا اأوجد لديه 
اأكرث من �سخ�س قادر على اإتخاذ القرار مبا انعك�س اإيجاباً على اإدارة العمل .

غاز خالدة .. قصة نجاح
للغاز الطبيعى فى حقول خالدة ق�س���ة جناح يرويها املهند�س جمال �سوقى 
مدي���ر عام الغاز باحلقول فاالإنتاج ت�س���اعف م���ن 200 مليون قدم مكعب اإلى 
750 ملي���ون ق���دم مكعب يومي���اً ونننتجه من حقول �س���الم وط���ارق والق�رس 
والبداي���ة كان���ت بخطني فى ت�س���هيالت االإنتاج و�س���ارت 4 خط���وط ، وحقل 
الق����رس للغاز اأحدث نقلة فى االإنتاج فهو ميثل 80% من اإنتاج الغاز ومت اإقامة 
حمطة �س���واغط جديدة منذ ب�س���ع �س���نوات للحفاظ على االإنتاج. واأ�ساف 
اأن الك�س���فني اجلديدين بركات والف�س���طاط باملنطقة الغربية �سيحافظان 
عل���ى اإنتاج ال�رسك���ة فدخول اآبار جدي���دة يحد من تاأث���ر التناق�س الطبيعى 

وي�سيف لالإنتاج.
وع���ن حمط���ة معاجل���ة الغ���از بحقول �س���الم اأو�س���ح اإنه���ا تعالج نح���و 320 
ملي���ون قدم مكعب غ���از يومياً ومهمته���ا هو خروج الغاز مبوا�س���فة معينة 
بعد اإزالة بخار املاء لنقله بطريقة اآمنة عرب اخلط واإزالة الغازات احلام�س���ية 
كالهيدروج���ني وف�س���ل املتكثف���ات الت���ى تذه���ب ملجم���ع غازات ال�س���حراء 

م. �إبر�هيم عبد �لوؤمن
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م. جمال �سوقى
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الغربي���ة ل�رشك���ة جا�س���كو واأي�س���اً يت���م معاجلته���ا لت�س���بح باملوا�س���فات 
املطلوبة ملجمع جا�س���كو ، م�س���راً اإلى اأن الغاز مير ب�س���ت مراحل رئي�س���ية 

للمعاجلة فى هذه املحطة قبل �سخه على ال�سبكة القومية .

المعمل ركيزة أساسية لمتابعة جودة اإلنتاج
وداخ���ل قطاع املعام���ل الكيميائية – حقول �س���الم - �رسكة خال���دة للبرتول - 
ال�س���حراء الغربي���ة اأو�س���ح لن���ا الكيميائى اأحمد حج���ازى اأن قط���اع املعامل 
الكيميائية ركيزة اأ�سا�سية ملتابعة عمليات اإنتاج الزيت اخلام والغاز الطبيعى 
بداي���ة م���ن اإنت���اج االآبار م���روراً مبراحل املعاجل���ة املختلفة وحتى مرحلة �س���حن 
املنتج طبقاً للموا�س���فات القيا�س���ية فاملعمل هو امل�س���ئول عن مراقبة جودة 
و�س���المة الزيت اخلام والغاز الطبيعى وتقيي���م اأداء كل مرحلة على حده حتى 
يت�سنى معرفة اأى خلل فور حدوثه وذلك من خالل حتليل عينات من كل مرحلة 
ب�سفة دورية ومنتظمة با�س���تخدام اأحدث االأجهزة واملعدات طبقا لتعليمات 
اجلمعي���ة االأمريكي���ة الختبار امل���واد واملعمول به���ا عاملي���اً )ASTM( . فاملعمل 
وفقاً حلجازى هو العني التى يب�رس بها م�س���ئولى الت�سغيل بغرفة التحكم  
لتجن���ب اأى من امل�س���اكل اأثناء مراحل املعاجلة ، حيث يق���وم املعمل  باإجراء 
التحالي���ل الالزمة لكل املواد الكيميائية املوردة لل�رسكة وامل�س���تخدمة فى 
حمط���ات االإنت���اج وعلى االآبار املختلفة وذلك ل�س���مان جودته���ا ومطابقتها 
للموا�س���فات املطلوب���ة ، كما يتابع حق���ن املواد الكيماوي���ة املختلفة على 
االآب���ار وفى حمطات املعاجلة حتى الو�س���ول للموا�س���فات القيا�س���ية وذلك 
حفاظ���اً على االأ�س���وال الثابتة لل�رشكة وحماية خط���وط االإنتاج واملعدات ، 
وت�س���تمل معامل مراقبة اجلودة على معمل حتاليل الغاز والذى يحتوى على 
اأح���دث االأجه���زة لتحليل عينات الغاز وقيا�س ن�س���ب اأى �س���وائب اأو مركبات 
غ���ر مرغوب فيها مثل بخار املاء والزئبق وغاز كربيتيد الهيدروجني وغاز ثانى 
اأك�س���يد الكربون كما يقوم بتحديد تركي���ز كل املكونات املوجودة فى الغاز 

الطبيعى وتعيني �سفاته وقيمته احلرارية وجودته.
كما ي�س���تمل على معمل حتاليل الزيت اخلام واملتكثفات وزيوت الت�س���حيم 
وال���ذى يق���دم اختب���ار قيا�س ج���ودة الزيت اخل���ام واملتكثف���ات وقيا����س درجة 
االن�س���كاب للزي���ت اخل���ام واملتكثف���ات طبق���ا لظ���روف الت�س���غيل وقيا����س 
ال�س���غط البخارى للعينات اأثناء الت�س���غيل وحتى مرحلة ال�س���حن وقيا�ش 
حمت���وى االأم���الح املوج���ودة للعين���ات اثناء مرحل���ة  املعاجلة وحتى �س���حنه 
وقيا����س ن�س���بة املياه والروا�س���ب املوج���ودة بالعين���ات وذل���ك لتخل�س منها 
حلماي���ة اخلط���وط واملعدات م���ن الت���اآكل والقي���ام بالتحاليل الالزم���ة لزيوت 
الت�سحيم امل�ستخدمة فى جميع اأنواع املعدات ، كما ت�ستمل على معمل 
حتاليل املياه امل�ساحبة للغاز والزيت واملتكثفات وذلك ل�سمان منع تر�سيب 
االأمالح فى خطوط االإنتاج، كما يقوم مبراقبة اجلودة على حمطة حتلية املياه 

ملطابقتها للموا�سفات القيا�سية .

على متن الحفار) 58 (
عل���ى امت���داد 50 ك���م بني موق���ع احلف���ر اال�ستك�س���افى )فالك���ون 1 ( وموقع 
اإعا�س���ة العاملني فى حقول �س���الم وعرب طريق اأ�س���فلتى ميتد بطول 35 كم 
وطري���ق جبل���ى بطول 15 كم فى �س���حراء مرتامية االأطراف انطلقنا �س���باح 
ثانى اأيام جولتنا اإلى موقع عمل احلفار )58( التابع ل�رسكة احلفر للم�رسية .
وخالل رحلتنا اإلى هناك كانت هناك �سوابط حتكمنا فى الطريق حددها لنا 
ال�س���يد نا�رس مدير اإدارة النقل باحلقول الذى ا�سطحبنا ملوقع احلفر ف�رسعة 
�س���يارتنا التزي���د ب���اأى حال من االأح���وال عن 80 ك���م فى ال�س���اعة وربط حزام 
االأمان وعدم ال�سر ليالً فال�سر حتى اآخر �سوء للنهار الأن احلركة الليلية لها 

قواعد خا�س���ة لل�سالمة ، ويقول نا�رس اأن االلتزام فى القيادة اأ�سبح �سلوكاً 
�سخ�س���ياً يطبقه العاملون بتلقائية حتى فى حياتهم خارج املوقع فاإدارة 
املوق���ع با�س���تمرار تعمل على تذك���ر العاملني بهذه ال�س���لوكيات من خالل 
دورات قي���ادة اآمن���ة وعر�س لنماذج ح���وادث وكيفية تالفيه���ا والتعلم منها ، 

والرقابة واملتابعة �سارت اأكرث جدية لتحقيق �سالمة االأفراد واملعدات .
و�س���لنا ب�س���حبة قي���ادات املوقع اإل���ى احلفار )58( و�س���عدنا عل���ى منت احلفار 
بع���د تطبيق قواعد ال�س���المة والوقاية الالزمة حيث ا�س���تقبلنا فريق العمل 
ال�س���اب بقيادة املهند�س حممد ن����رس واملهند�س �س���ليمان عبداحلميد مديرا 
احلف���ر ، ويق���ول املهند����س �س���ليمان اأن احلفار يعم���ل منذ اأ�س���بوعني فى هذه 
املنطق���ة فى خطة حف���ر مدتها 35 يوم حيث يقوم بحفر بئر ا�ستك�س���افية 
ف���ى الوقت احلالى ف���ى منطقة جنوب فالكون وهى البئ���ر )فالكون 1( ، وعند 
احلفر نقوم مب�ساهاة معلومات عن طبقات احلفر مع املعلومات التى جتمعت 
لدين���ا م���ن االآب���ار ال�س���ابقة ، والي���وم نحن ف���ى ثالث مراح���ل حفر ه���ذا البئر 
على عمق ي�س���ل اإلى 15 األف مرت  و�س���نناق�س �س���واهد االإنتاج  ، لقد اعتدنا 
العمل فى ال�س���حراء  وال نبالى باال�ستمرار بال�سهور هنا فرجال احلفر يطلق 
عليه���م اأبناء ال�س���حراء،  وت�س���م غرف���ة التحكم فى احلف���ار فريق عمل من 
املهند�سني واجليولوجيني اإن�سغل كل منهم فى متابعة مهامه املكلف بها 
وحتليل البيانات الواردة اإليه واإر�س���ال تقاريره ، ويقول اجليولوجى طاهر ابوزيد 
اأح���د اأع�س���اء فريق احلفار )58( عن ي���وم عمله اأنه يوم غ���ر تقليدى ال تتجاوز 
�س���اعات نوم���ه ث���الث اأو اأربع �س���اعات على االأك���رث ، ويبداأ يوم عمله بدرا�س���ة 
وو�س���ف عينات احلفر بدق���ة وحتديد عمق كل طبقة من طبق���ات االأر�س اأثناء 
احلف���ر والطبق���ات التى حتتوى على برتول وغاز  وجتهيز تقارير عنها واإر�س���الها 
للمخت�س���ني، واأحياناً لديه مهام ت�س���تغرق يوم كامل من العمل ال�ساق ملدة 
24 �س���اعة يتخلله���ا فرتات راح���ة قليلة للغاي���ة وذلك خ���الل مراحل معينة 
م���ن حف���ر البئر والتى يت���م خاللها اإنزال املوا�س���ر لتبطني البئ���ر ، اأما املهمة 
االأ�س���عب فهى الت�سجيالت الكهربية وهى ت�س���تغرق فرتة قد ت�سل ل�3 اأيام 
متوا�س���لة ، وفى نهاي���ة عملية حفر البئر اأقوم بكتابة تقرير نهائى ي�س���مل 

كل البيانات املاأخوذة طوال فرتة احلفر .

جيولوجى طاهر �أبوزيد
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يعد البرتول م�ص���دراً للطاقة غري املتجددة، 
وي�ص���مى بالوقود الأحفورى نظراً لأنّه ت�ص���كل 

م���ن كائن���اٍت بحري���ة ونباتي���ة مات���ت من���ذ مالي���ن 
ال�ص���نن، ودفنت بقاياها فى الطن والرمال،وحتولت اإلى 

زيت خام نح�ص���ل علي���ه بعد احلفر والتنقي���ب، ويبقى الزيت 
خ���ام فى طبق���ات من ال�صخور حت���ت الأر�ض ، وعادةً م���ا تكون رملية 
اأو جريي���ة. وي�صتخ���دم الزيت خام ف���ى احلياة اليومي���ة ب�صكل وا�صع، 

ويعترب البنزين والديزل من اأكرث املنتجات ا�صتخداماً .
وعادة يتم ا�صتك�صاف الزيت اخلام وم�صتقاته فى الكثري من املناطق 
البعي���دة ع������ن الأم���اك���ن ال�صكني���ة ، مم���ا يُول������د احلاج������ة اإل���ى توفري 
خطوط لنقلها �صــواءً للأماكن اخلا�صة بالت�صدير اأو البيـــع والتكرير 

والتوزيع .
وتتـــم عملية النقـــــل عن طريـق خطـــوط الأنابيـــب ، اأوالنقل البحرى 
اأو النق���ل بال�صهاريج عرب ال�صكك احلديدي���ة اأو ال�صاحنات الكبرية ، 
ومن اأهم امل�صاكل التى تواجه عملية نقل املنتجات  البرتولية والتى 
ت���وؤدى اإل���ى ارتفاع تكلفة الإنت���اج هو وجود مواد �صمعي���ة وبارافينية 

واأ�صفلتية تت�صبب فى اإعاقة �رسيان الزيت اخلام.
وحل���ل ه���ذه امل�صكل���ة ومن خ���الل درا�صة بحثي���ة بق�صم عل���وم املواد 
مبعه���د الدرا�صات العليا والبح���وث � جامعة الأ�صكندرية  مت التو�صل 
لطريق���ة لتح�صري بوليمرات وم�صتقات من م���واد طبيعية مذابة فى 

مادة حملية  يتم احل�صول عليها من عمليات الإنتاج من �رسكة اأنربك،  
حي���ث يتم خف����ض درجة ان�صكاب الزيت اخلام. وي���وؤدى هذا املنتج اإلى 
خف����ض درجة حرارة ان�ص���كاب الزيت اخلام ال���ذى يحتوى على كميات 
م���ن املواد ال�صمعية والبارافيني���ة والأ�صفلتية و�صهولة تدفقه حيث 
ت�صب���ب هذه املواد العديد من امل�صاكل اأثناء الإنتاج والنقل والتخزين، 
حيـــث متيل هذه املواد ال�صمعية اإلى الرت�صيب على جدار اخلطوط فى 
درج���ات احل���رارة املنخف�ص���ة مما يوؤدى اإل���ى ارتفاع  لزوج���ة  الزيت اخلام 
وانخفا�ض معدل ال�رسيان الأمر الذى ميثل عبئاً اإ�صافياً على نظام �صخ 
الزيت اخلام من حقل الإنتاج اإلى م�صافى التكرير. وهناك طرق عديدة 
حل���ل هذه امل�صكلة منها على �صبيل املث���ال ل احل�رس- ت�صخن الزيت 
اخل���ام والتخفيف ع���ن طريق ا�صتخ���دام مذيبات ع�صوي���ة. ولكن من 
اأه���م عيوب هذه الطريقة ارتف���اع التكلفة القت�صادية. وقد مت درا�صة 
البوليم���رات املح�رسة كخاف�ض لدرجة الن�ص���كاب للزيت اخلام مذاب 
ف���ى املذيب املبتكر حي���ث اأن الزيت اخلام يحتوى عل���ى �صمع بارافينى  
)Wt 25%( واأظهرت الدرا�صة اأن النخفا�ض فى درجة  ان�صكاب الزيت 
ال�خ���ام كان ) º +42م ( ب���دون ا�صتخ���دام الإ�صافة ث���م  اأ�صبح ) -º 6م ( 

بعد ا�صتخدام الإ�صافة، مما ميثل اإجنازاً جديداً. 
كم���ا اأو�صح���ت الدرا�ص���ة القت�صادي���ة اأن تكلفة حت�ص���ري البوليمرات 
ل�صتخدامها كم���ادة خاف�صة لدرجة الن�صكاب اأقل بكثري من �صعر 

املواد التجارية امل�صتخدمة. 
وف���ى ه���ذه الدرا�ص���ة ظه���ر التكامل ب���ن ال�صناع���ة واجلامع���ة حيث 
�صاهم���ت ����رسكات اأنرب���ك واأم���وك واأكب���ا والأ�صكندري���ة للب���رتول م���ع 
معه���د بحوث البرتول ومعهد الدرا�ص���ات العليا والبحوث فى جامعة 

الأ�صكندرية فى اإمتام هذه الدرا�صة .

د.ك. ح�سـن النجار 
مدير عام م�صاعد العمليات
 �رسكة )اأنربك(
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الوصف الكامل لالختراع
عمليات اإنتاج البرتول التقليدية

• يت���م �إنت���اج �لبرتول م���ن �لآبار �لغ���ر متدفقة بالرف���ع �ل�صناع���ى ، ومن �أهم 
ط���رق �لرفع �ل�ص���ناعى �لرفع بو��ص���طة طلبم���ات �لطرد �ملركزى �لغاط�ص���ة 
�لكهربائي���ة ، وتتكون هذه �لطلمبات من مكونات �ص���طحية ومكونات حتت 

�ل�صطحية د�خل �لبئر .
• يتم �لتحكم فى �إنتاج �لبئر بو��ص���طة جمموعة من �ملحاب�س �أعلى �صطح 

�لبئر وت�صمى جمموعة ر�أ�س �لبئر �أو )�صجرة �مليالد( .
• ل�صم���ان عمل �لطلمبة بكف���اءة عالية لبد من ف�صل �لغ���از�ت �مل�صاحبة 
للزي���ت �خل���ام قبل �لو�ص���ول لفتحة �صح���ب �لطلمبة بقاع �لبئ���ر ويتم ذلك 
برتكيب فا�صل غ���از ميكانيكى قبل �لطلمبة وياأخذ حركته من نف�س عمود 

�لطلمبة .
• يق���وم فا�صل �لغ���از�ت �مليكانيك���ى بف�صل �لغ���از �مل�صاحب���ة للزيت �خلام 

وطردها فى �لفر�غ �حللقى بني مو��صر �لإنتاج وجد�ر �لبئر.
• يت���م �لتخل����س من ه���ذه �لغاز�ت بتو�صي���ل م�صار �لف���ر�غ �حللقى من خالل 
جمموعة ر�أ�س �لبئر على �ل�صطح مب�صار طرد �لطلمبة من خالل �صمام عدم 
رج���وع و�صمام حتكم ، وبذلك يت���م تدفيع �لغاز�ت مع �لزيت �خلام �إلى حمطة 

�لتجميع دون �ملرور خالل �لطلمبة.
• به���ذه �لطريق���ة يتم ت�رصيف �لغاز�ت م���ن �لفر�غ �حللقى �إل���ى خط �لإنتاج 

حتى يتعادل �صغط �لغاز�ت بالفر�غ �حللقى ب�صغط خط �لإنتاج .
• ه���ذ� �ل�صغط غر كافى للتخل�س من جميع �لغاز�ت �ملف�صولة بقاع �لبئر 
بو��صط���ة �لفا�ص���ل �مليكانيك���ى وتظه���ر م�صكل���ة دخول �لغ���از�ت ل�صحب 
�لطلبم���ة وتتعر����س �لطلمبة للعمل بدون كف���اءة وتلف �لأج���ز�ء ونق�س فى 

�لإنتاج و�صولً للتوقف .
• ف���ى هذه �حلالة يتم �للجوء �إل���ى �لتخل�س من �لغاز�ت �ملوجودة من �لغاز�ت 
�ملوج���ودة بالف���ر�غ �حللق���ى وخف����س �صغطها بفت���ح م�صار �لف���ر�غ �حللقى 
م���ن عل���ى جمموعة �صطح �لبئر �إل���ى �لهو�ء �جلوى للو�ص���ول ب�صغط �لفر�غ 
�حللق���ى لأقل ما ميكن وهو �ل�صغط �جلوى ، وبعد ذلك يعاد ت�صغيل �لبئر مرة 
�أخرى وهذه �لعملية يطلق عليها ت�صفية �لبئر ، وينتج عنها خطورة وتلوث 

بيئى ف�صالُ عن فقد كميات غاز كبرة.

امل�صكلة والق�صور فى هذه العمليات
• عملي���ة ت�صفي���ة �لبئ���ر للو�صول ب�صغ���ط �لفرغ �حللق���ى وج���د�ر �لبئر �إلى 

�ل�صغط �جلوى تقريباً ينتج عنه �أعلى �إنتاجية للبئر .
• �رتف���اع �ل�صغ���ط فى �لفر�غ �حللق���ى �لناجت عن ف�صل �لغ���از�ت تدريجياً له 
تاأث���ر �صلب���ى على �أد�ء �لطلمب���ة ، وبذلك �لنق�س فى �إنتاجي���ة �لبئر تدريجياً 
حت���ى �لو�ص���ول للتوقف وذل���ك ح�صب �صغط وكمي���ات �لغ���از�ت �ملف�صولة 
و�لت���ى تعم���ل على �إز�ح���ة �صطح �لزيت بالبئ���ر و�لدخول ل�صح���ب �لطلمبة، 
وعليه تكون �إنتاجية �لبئر متذبذبة و��صتمر�ر ت�صغيله يعتمد على �ملتابعة 
�جليدة وت�صفية �لبئر بانتظام �أى تعتمد على �لعامل �لب�رصى مبا ميثل خطورة 

عليه وتلوث �لبيئة �ملحيطة وفقد كميات من �لغاز . 
هدف االخرتاع

�إيجاد طريقة جديدة لت�صفية �لبئر ذ�تياً دون �لتدخل من �لعامل �لب�رصى مع 
ع���دم وجود خط���ورة وعدم تلوث �لبيئة �ملحيطة و�حلف���اظ على كميات �لغاز 

و�صخها مع �لزيت ملحطة �لتجميع و�ملعاجلة .
طريقة عمل امل�صخة النفاثة

تقوم �مل�صخة �لنفاثة من خالل فتحة �إنتاج �لبئر كفونية لتحويل �ل�صغط 
لطاقة حركة ينتج عنها هبوط فى ال�سغط وتوليد منطقة خلخلة ي�سمح 
للغ���از�ت باخلل���ط �جليد مع �لزيت ، ويتم ت�صميم �أج���ز�ء �مل�صخة �لنفاثة من 

قطر و�أنبوبة �خللط وو�صلة تخفي�س �ل�رصعة يتم ت�صنيعها حملياً .

مميزات تصفية اآلبار ذاتيًا
• عدم تدخل �لعن�رص �لب�رصى.

• ��صتمر�رية �لإنتاج وعدم توقف �لطلمبة ب�صبب �لغاز�ت .
• �حلفاظ على �أجز�ء �لطلمبة .

• عدم تلوث �لبيئة .
• عدم فقد كميات من �لغاز�ت .

• �خللط �جليد للغاز مع �لزيت فى خط �لإنتاج و�صهولة �لتدفق .
وجت���در �لإ�ص���ارة �إل���ى �أن مقدم بر�ءة �لخ���رت�ع كان قد ح�صل �أي�ص���اً على  ثالث 
ب���ر�ء�ت �خرت�ع �آخ���رى حتت م�صمى »جالب عينات �لزي���ت« و »من�صات تقطر 
بحري���ة« و »ماكين���ة نقال���ى لت�رصي���ط مو��صر«، وذل���ك من �أكادميي���ة �لبحث 

�لعلمى و�لتكنولوجيا .

يهت��م قط��اع الب��رتول باألبح��اث العلمي��ة والك��وادر البرتولي��ة املبدعة ، 
ويحرص على االس��تفادة من التطبيق��ات العلمية فى مجاالت صناعة البرتول 
والغاز واس��تخدام التكنولوجيا الحديثة فى حل املشكالت من خالل وضع األفكار 
واألس��اليب املبتكرة للتطوير والتنمية فى ظل األنش��طة الحالية ف��ى كافة مراحل صناعة 
الب��رتول والغاز املختلفة ، وفى ضوء ذلك تنش��ر »مجلة البرتول«  براءة االخ��رتاع تحت عنوان »مضخة 
نفاثة لتصفية غاز آبار البرتول« موضوع التى تقدم بها عليها املهندس أحمد عبده عبد اللطيف – مدير 
عمليات إنتاج البترول التقليديةعام مس��اعد عمليات الغاز بالش��ركة العامة للبرتول إىل أكاديمية البح��ث العلمى والتكنولوجيا – 

• يت���م �إنتاج �لبرتول م���ن �لآبار �لغر متدفقة بالرفع �ل�صناعى ، ومن �أهم 
ط���رق �لرفع �ل�صناعى �لرفع بو��صطة طلبمات �لطرد �ملركزى �لغاط�صة 
�لكهربائي���ة ، وتتكون هذه �لطلمبات من مكون���ات �صطحية ومكونات 

حتت �ل�صطحية د�خل �لبئر .
• يت���م �لتحك���م فى �إنتاج �لبئ���ر بو��صطة جمموعة م���ن �ملحاب�س �أعلى 

�صطح �لبئر وت�صمى جمموعة ر�أ�س �لبئر �أو )�صجرة �مليالد( .
• ل�صم���ان عم���ل �لطلمب���ة بكف���اءة عالي���ة لب���د م���ن ف�ص���ل �لغ���از�ت 
�مل�صاحبة للزيت �خلام قبل �لو�صول لفتحة �صحب �لطلمبة بقاع �لبئر 
ويتم ذل���ك برتكيب فا�صل غاز ميكانيكى قب���ل �لطلمبة وياأخذ حركته 

من نف�س عمود �لطلمبة .
• يق���وم فا�صل �لغاز�ت �مليكانيكى بف�صل �لغاز �مل�صاحبة للزيت �خلام 

وطردها فى �لفر�غ �حللقى بني مو��صر �لإنتاج وجد�ر �لبئر.
• يتم �لتخل�س من هذه �لغاز�ت بتو�صيل م�صار �لفر�غ �حللقى من خالل 
جمموع���ة ر�أ�س �لبئر على �ل�صطح مب�صار طرد �لطلمبة من خالل �صمام 
عدم رجوع و�صمام حتكم ، وبذلك يتم تدفيع �لغاز�ت مع �لزيت �خلام �إلى 

حمطة �لتجميع دون �ملرور خالل �لطلمبة.
• بهذه �لطريقة يتم ت�رصيف �لغاز�ت من �لفر�غ �حللقى �إلى خط �لإنتاج 

حتى يتعادل �صغط �لغاز�ت بالفر�غ �حللقى ب�صغط خط �لإنتاج .
• ه���ذ� �ل�صغط غر كافى للتخل�س م���ن جميع �لغاز�ت �ملف�صولة بقاع 
�لبئ���ر بو��صط���ة �لفا�ص���ل �مليكانيكى وتظه���ر م�صكلة دخ���ول �لغاز�ت 
ل�صح���ب �لطلبمة وتتعر�س �لطلمبة للعمل ب���دون كفاءة وتلف �لأجز�ء 

ونق�س فى �لإنتاج و�صولً للتوقف .
• ف���ى ه���ذه �حلال���ة يت�م �للج���وء �إل�����ى �لتخل�س م���ن �لغ���از�ت �ملوج���ودة 
م������ن �لغاز�ت �ملوجودة بالف���ر�غ �حللق�����ى وخف�س �صغطها بفتح م�صار 
�لفر�غ �حللقى من على جمموعة �صطح �لبئر �إلى �لهو�ء �جلوى للو�صول 
ب�صغط �لفر�غ �حللق���ى لأق���ل ما ميكن وه���و �ل�صغط �جل����وى ، وبعد ذلك 
يع���اد ت�صغي���ل �لبئ���ر م���رة �أخ���رى وه��ذه �لعملية يطل���ق عليها ت�صفية 
�لبئ���ر ، وينت���ج عنه���ا خط�����ورة وتلوث بيئ���ى ف�صالُ عن فق���د كميات غاز 

كبرة.

المشكلة والقصور فى هذه العمليات
• عملية ت�صفية �لبئر للو�صول ب�صغط �لفر�غ �حللقى وجد�ر �لبئر �إلى 

�ل�صغط �جلوى تقريباً ينتج عنه �أعلى �إنتاجية للبئر .
• �رتف���اع �ل�صغط ف���ى �لفر�غ �حللقى �لناجت عن ف�صل �لغاز�ت تدريجياً له 
تاأثر �صلبى على �أد�ء �لطلمبة ، وبالتالى �لنق�س فى �إنتاجية �لبئر تدريجياً 
حت���ى �لو�صول للتوق���ف وذلك ح�صب �صغط وكميات �لغ���از�ت �ملف�صولة 
و�لت���ى تعمل على �إز�حة �صطح �لزيت بالبئ���ر و�لدخول ل�صحب �لطلمبة، 
وعلي���ه تك���ون �إنتاجي���ة �لبئ���ر متذبذب���ة و��صتم���ر�ر ت�صغيل���ه يعتمد على 
�ملتابعة �جلي���دة وت�صفية �لبئر بانتظام �أى تعتمد على �لعامل �لب�رصى مبا 

ميثل خطورة عليه وتلوث �لبيئة �ملحيطة وفقد كميات من �لغاز . 

هدف االختراع
�إيج���اد طريق���ة جدي���دة لت�صفي���ة �لبئ���ر ذ�تي���اً دون �لتدخل م���ن �لعامل 
�لب�رصى مع عدم وجود خطورة وعدم تلوث �لبيئة �ملحيطة و�حلفاظ على 

كميات �لغاز و�صخها مع �لزيت ملحطة �لتجميع و�ملعاجلة .

طريقة عمل المضخة النفاثة
تق���وم �مل�صخ���ة �لنفاثة م���ن خالل فتحة �إنت���اج �لبئر كفوني���ة لتحويل 
ال�سغ���ط لطاقة حركة ينتج عنها هبوط ف���ى ال�سغط وتوليد منطقة 
خلخل���ة ي�صم���ح للغاز�ت باخللط �جليد مع �لزي���ت ، ويتم ت�صميم �أجز�ء 
�مل�صخة �لنفاثة من قط���ر و�أنبوبة �خللط وو�صلة تخفي�س �ل�رصعة يتم 

ت�صنيعها حملياً .

مميزات تصفية اآلبار ذاتيًا
• عدم تدخل �لعن�رص �لب�رصى.

• ��صتمر�رية �لإنتاج وعدم توقف �لطلمبة ب�صبب �لغاز�ت .
• �حلفاظ على �أجز�ء �لطلمبة .

• عدم تلوث �لبيئة .
• عدم فقد كميات من �لغاز�ت .

• �خللط �جليد للغاز مع �لزيت فى خط �لإنتاج و�صهولة �لتدفق .

يهت��م قطاع البرتول باألبحاث العلمية والكوادر البرتولية املبدعة ، ويحرص على 
االس��تفادة من التطبيق��ات العلمية فى مجاالت صناعة البرتول والغاز واس��تخدام التكنولوجي��ا الحديثة فى حل 
املش��كالت م��ن خالل وضع األفكار واألس��اليب املبتك��رة للتطوير والتنمية فى ظل األنش��طة الحالية ف��ى كافة مراحل 
صناعة البرتول والغاز املختلفة ، وفى ضوء ذلك تنشر »مجلة البرتول«  دراسة تحت عنوان »مضخة نفاثة لتصفية غاز آبار البرتول« 

للمهندس أحمد عبد اللطيف مدير عام مساعد عمليات الغاز بالشركة العامة للبرتول . 

* ح�صل �لبحث على بر�ءة �خرت�ع من �أكادميية �لبحث �لعلمى كما ح�صل �أي�صاً على  ثالث بر�ء�ت �خرت�ع �آخرى حتت م�صمى »جالب عينات �لزيت« و »من�صات تقطر بحرية« و »ماكينة نقالى 
لت�رصيط مو��صر«، وذلك من �أكادميية �لبحث �لعلمى و�لتكنولوجيا .
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رغم التحديات الىت تفرضها جائحة كورونا خالل ٢٠٢٠ ميدور تنجح ىف : 

• احلفاظ على امدادات السوق احمللى مبنتجات عالية اجلودة ٨٧٪ من اإلنتاج. 
• إمجاىل املدخالت التشغيلية   ٥ر٣٦ مليون برميل. 

• تنفيذ   ١ر٥٦٪ من إمجاىل أعمال التوسعات. 

الشـرق األوسـط لتكرير البترول



أصب��ح التح��ول نحو اس��تخدام مصادر الوقود األق��ل تلويثًا ، توجه��ًا عامليًا نحو خفض انبعاث��ات غازات االحتباس الح��رارى للحد من آثار 
ظاه��رة تغ��ر املناخ التى باتت محسوس��ة فى العديد من املناطق حول العالم ، ولقد ش��رعت العديد من الش��ركات واملؤسس��ات الدولية 
منذ س��نوات فى تبنى خطط واس��راتيجيات للعمل على خلق قطاعات اقتصادية مستدامة لبناء اقتصاد عاملى منخفض الكربون ، ويعد 
قطاع النقل البحرى العاملى من القطاعات التى يمكن أن تلعب دورًا هامًا فى تقليل االنبعاثات من خالل تبنى  حلول فعالة صديقة للبيئة ، 
فالقطاع يعتمد بشكل رئيسى على استخدام زيت الوقود عاىل الكربيت الذى يساهم وحده بأكثر من 75٪ من إجماىل استهالك الوقود 

فى النقل البحرى ، ويتسبب بأكثر من 12٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربيت املرتبطة بالطاقة عامليًا .

يع���د التحول نح���و ا�س���تخدام الغاز الطبيعى امل�س���ال كوقود لل�س���فن 
م���ن اأب���رز البدائ���ل املطروحة لتلبي���ة الت�رشيع���ات واال�س���راطات اجلديدة 
للمنظمة البحرية الدولية التى اأقرت فى عام 2016، وتهدف اإلى خف�ض 
احل���د االأق�سى العاملى لن�سب���ة الكربيت فى وقود النقل البحرى من 5ر٪3 

اإلى 5ر0٪ بداية عام 2020 .
واأب���دى عدداً من الدول العربية امل�س���درة للغاز الطبيعى امل�سال اهتماماً 
باال�ستثم���ار فى جمال ا�ستخدام الغاز الطبيعى امل�سال كوقود لل�سفن، 
وال �س���ك اأن للدول العربية عدة مقومات متكنه���ا من حتويل املنطقة اإلى 

مركز عاملى لتموين ال�سفن بالغاز الطبيعى امل�سال وفى مقدمتها :
�أوالً : وجود �سناعة غازية متكاملة داخل املنطقة العربية .

ثاني��اً : وج����ود حمطات عملقة للإنت����اج وت�سدير الغاز امل�س����ال ، فى م�رش 
وعمان وقطر واجلزائر واالإمارات ، وبالرغم من دخول عدة م�رشوعات عملقة 
فى دول اأخرى مثل ا�سراليا ورو�سيا والواليات املتحدة ، اإال اأن الدول العربية 

ال تزال ت�ستحوذ جمتمعة على ح�سة كبرية من التجارة العاملية .
وت�س���ري التوقع���ات اإل���ى اأن قطاع الغ���از الطبيع���ى امل�سال ف���ى املنطقة 

العربي���ة �سي�سه���د طف���رة خ���لل ال�سن���وات القليل���ة املقبلة ف���ى �سوء 
حزم���ة امل�رشوع���ات املعلن عنها فى كل من دولة قط���ر ، و�سلطنة عمان، 
باالإ�ساف���ة اإل���ى موريتانيا الت���ى �ستن�سم الأول مرة لنادى ال���دول امل�سدرة 
للغاز الطبيع���ى امل�سال وبالتالى من املمكن اال�ستف���ادة من هذه البنية 
الهائل���ة الإم���داد ت�سهيلت متوي���ن ال�سفن بالغاز الطبيع���ى امل�سال التى 
�ستتطل���ب تكالي���ف راأ�سمالي���ة اأق���ل اإذا م���ا قورن���ت مب�رشوع���ات جديدة 

تتطلب بناء حمطات الإ�سالة الغاز الطبيعى ، كما هو احلال فى اأوروبا .
ثالث��اً : املوق���ع اجلغراف���ى املتمي���ز : تتمي���ز املنطق���ة العربي���ة مبوقعه���ا 
اجلغراف���ى ال���ذى يتو�سط العامل ، وع���دد من اخلطوط املالحي���ة الهامة ، 
كم���ا ت�سم وتطل املنطقة العربية على ع���دد من املمرات املائية احليوية 
ف���ى التجارة البحرية الدولية ب�سكل عام ، وجتارة املواد البرولية ب�سكل 
خا����ض مث���ل قناة ال�سوي�ض وت�س���م املنطقة اأحد اأهم واأك���رب املوانىء فى 
جم���ال متوي���ن ال�سف���ن بالوق���ود البح���رى ، وهو »مين���اء الفج���رية« بدولة 
الإم���ارات ال���ذى يعترب اأكرب مين���اء للتموين فى منطقة ال����رق الأو�سط ، 

ويتميز مبوقعه اال�سراتيچى القريب من »م�سيق هرمز« .
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»درا�سة اأعدتها االأمانة العامة ملنظمة االأوابك« فى يوليه 2020

ر�بع��اً : ال�رشاك���ة اال�سراتيچية ب���ن �رشكات الب���رول الوطنية و�رشكات 
البرول العاملية مثل Eni , BP,Total فى م�رشوعات م�سركة مع ال�رشكات 
احلكومي���ة فى كل من م�رش ، وقطر، وعم���ان ، واالإمارات واليمن بح�س�ض 
خمتلف���ة ، وت�ستطيع ال����رشكات العاملية من خ���لل اإدارة ح�س�سها فى 
خلق �سوق واعد للغاز الطبيعى امل�سال داخل املنطقة العربية عرب اإبرام 
اتفاقي���ات خدمات الت���زود بالوقود مع ����رشكات ال�سح���ن العاملية، علوة 
عل���ى اأن لديها اخلربة واملعرفة ودراية بالتقني���ات فى جمال متوين ال�سفن 

بالغاز الطبيعى امل�سال .
خام�س��اً : ل �س���ك اأن جن���اح ال���دول العربي���ة ف���ى التخطي���ط لإن�س���اء 
حمطات لتموي���ن ال�سفن بالغاز امل�سال �سيمكنها من لعب دوراً هاماً 
ف���ى ال�س���وق العاملى ، والظف���ر بح�سة جي���دة من هذا ال�س���وق الواعد 
ف���ى �سوء ت�ريع���ات املنظم���ة البحرية الدولي���ة اخلا�س���ة بالكربيت ، 
واال�سراتيچية اجلدي���دة الرامية اإلى خف�ض انبعاثات غازات االحتبا�ض 
احلرارى ، ومن اأهم هذه امل�رشوعات : م�رشوع اإن�ساء مركز اإقليمى لتموين 
ال�سف���ن بالغ���از الطبيعى امل�سال فى عمان وفى دول���ة االإمارات وقطر ، 
وبالن�سب���ة مل�ر هن���اك مقرتح مل�روع متوين ال�سف���ن بالغاز الطبيعى 
امل�سال فى ميناء دمي���اط ويذكر اأن م�ر انطلقت نحو ال�سوق العاملى 
للغ���از الطبيعى امل�سال بن تنفيذ م�روع���ن لإ�سالة الغاز فى دمياط 

2004 واأدكو عام 2005 .
وتتوف���ر لدى ميناء دمي���اط العديد م���ن املزايا التناف�سي���ة اأبرزها وجود 
حمط���ة الإ�سالة الغاز بطاق���ة 5 مليون طن �سنوياً ووجودها بالقرب من 
قن���اة ال�سوي�س واملين���اء موقعه متميز على طرق التج���ارة العاملية بن 
ال����رق والغرب ويع���د امليناء الأقل ت����رراً بالظروف اجلوي���ة فى حو�س 

املتو�سط .

أهم ما توصلت إليها الدراسة 
ق���د تو�سل���ت الدرا�سة اإلى اأن قطاع النقل البح���رى قد �رشع بالفعل فى 
اتخاذ خطوات ملمو�سة باعتم���اد الغاز الطبيعى امل�سال وقوداً لل�سفن 
اجلدي���دة التى تتمي���ز بارتفاع كف���اءة حمركاته���ا عن مثيلته���ا القدمية، 
حي���ث ارتفع ع���دد ال�سف���ن العاملة به ف���ى ال�سوق العاملى م���ن �سفينة 
واحدة فقط عام 2000 ليبلغ نحو 175 �سفينة نهاية عام 2019 ، وارتفع 
الع���دد قليلً اإلى 178 �سفينة فى فرباير عام 2020 ، وفى �سياق مواز، فقد 
ب���داأ بع�ض مالكى ال�سفن العمل على تاأهي���ل اأنظمة الدفع فى عدد من 
ال�سفن العاملة باخلدمة منذ عام 2015 للعمل بالغاز الطبيعى امل�سال 
ح�س���ب احلاجة ) م���ع ا�ستمرار ت�سغيلها بالوق���ود التقليدى(، وقد و�سل 
الع���دد االإجمالى من ه���ذه ال�سفن املوؤهلة اإل���ى 113 �سفينة عام 2019  . 
لي�سل ع���دد ال�سفن املوؤهلة وال�سفن العاملة اإل���ى 288 �سفينة بنهاية 
ع���ام 2019 لي�سكل مع���اً نحو 3ر0٪ من االأ�سطول العامل���ى ، وينت�رش هذا 
الأ�سطول من ال�سفن اجلديدة حول العامل فى مناطق عديدة ولكن تظل 

اأوروبا املنطقة الرئي�سية احلا�سنة لهذا الن�ساط .
�أم��ا من جان��ب مو�قع متوين �ل�س��فن فتو�سلت الدرا�سة اإل���ى اأنها فى 
ازدياد ملحوظ فى عدة مناطق حول العامل ، حيث بلغ عددها مطلع عام 
2020 حوال���ى 69 موقع ، ومنها ما يتيح التموي���ن املبا�رش لل�سفن بالغاز 
الطبيع���ى امل�سال ، اأو اإعادة تعبئة �سفن التموين التى ت�ستخدم بدورها 
فى تزويد ال�سفن بالوقود فى البحر. وهناك حزمة من امل�روعات اجلديدة 

املزم���ع تنفيذها فى عدة مناط���ق، �ست�ساهم فى رفع عدد حمطات متوين 
ال�سفن اإلى 98 حمطة حول العامل . كما تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن ال�سوق 
العامل���ى �سهد ن�ساط���اً وا�سحاً ف���ى بن���اء وت�سغيل �سفن وب���وارج متوين 
الغ���از الطبيع���ى امل�سال، وهى التى تتي���ح اإعادة تعبئ���ة ال�سفن بالوقود 
�س���واء داخل اأو خ���ارج املوانئ، وبالتال���ى تتخطى العقب���ات اللوج�ستية 
ف���ى املوانئ م���ع اخت�سار الوق���ت اللزم لعملي���ة اإعادة التعبئ���ة، وي�سل 
عدده���ا احلالى اإل���ى 13 �سفينة متوين ، كما يجرى بناء 26 �سفينة جديدة 
�ستعمل فى عدة مناطق ، لريتفع اأ�سطول �سفن التموين اإلى 39 بحلول 
ع���ام 2023 . ويت�س���ح اأن هناك بداية اجتاه عام ف���ى اأوروبا نحو ا�ستخدام 
ب���وارج التموين النخفا����ض تكاليفها الراأ�سمالي���ة والت�سغيلية مقارنة 
ب�سف���ن التموين،فهى وحدات ثابتة ميكن نقله���ا بوا�سطة قوارب الدفع 
اإل���ى اأى موقع تت���م فيه عملية التزود بالوقود ، وتنت�رش بوارج التموين فى 

ال�سن اأي�ساً على نطاق وا�سع باإجمالى خم�س بوارج. 

الطلب على الغاز الطبيعى المسال كوقود للنقل البحرى
يرتب���ط الطلب امل�ستقبلى عل���ى الغاز الطبيعى امل�س���ال بنمو اأ�سطول 
ال�سف���ن العامل���ة بوقود الغاز الطبيع���ى امل�سال والتو�س���ع فى حمطات 
الت���زود بالوق���ود من ناحي���ة ، وات�ساع الف���ارق بن اأ�سعار الغ���از الطبيعى 
امل�س���ال واأن���واع الوق���ود االأخرى م���ن ناحية اأخ���رى، خا�س���ة اأن املحركات 
العامل���ة بالغاز تكون ع���ادة ثنائية الوقود. والغ���از الطبيعى امل�سال بات 
متاحاً اأو �سيكون متاحاً فى امل�ستقبل القريب فى ت�سعة من قائمة اأكرب 

ع�رش موانئ لتموين ال�سفن.
ويوج���د تفاوت كبري جداً فى تقدير حج���م الطلب امل�ستقبلى على الغاز 
الطبيعى امل�سال كوقود للنقل البحرى ، ميكن اإيعازه اإلى حالة الغمو�ض 
اأو ع���دم اليق���ن لل�س���ورة الكاملة ع���ن م�ستقبل ه���ذا الن�س���اط لتعدد 
متغرياته، وهناك عدة �سيناريوهات حول حجم الطلب امل�ستقبلى على 
الغ���از الطبيع���ى امل�سال فى متوي���ن ال�سفن. فوفقاً الأق���ل ال�سيناريوهات 
تف���اوؤالً �سي�س���ل الطلب ال�سن���وى 3ر7 مليون طن بحل���ول 2035 ويراجع 
اإل���ى 7ر6 مليون طن بحلول 2040 ، اأما اأكرث ال�سيناريوهات تفاوؤالً فيتوقع 

منو الطلب اإلى 41 مليون طن .

�لبرتول - مار�س - �أبريل  2021 - 39



تتمتع الق����ارة الأفريقية بوفرة فى املوارد الهيدروكربونية على الرغم من توزيعها 
ب�سكل غري مت�ساو ، وبا�ستثناء منطقة �سمال اأفريقيا ، يتم ا�ستغالل موارد الزيت 
اخل����ام والغاز فى الغالب ب�س����كل اأق����ل ، ومع تطوير القطاع تتوجه ال�س����تثمارات 
اإل����ى ال�ستخراج من اأجل الت�سدير بو�سفه اأولوي����ة على تطوير الأ�سواق املحلية، 
وتُعد اأفريقيا ُم�سدر كبري للهيدروكربونات حيث ت�سهم ب� 8٪ من �سادرات البرتول 
العاملية ، وتعترب رائدة بالن�سبة ل�رشكات الزيت والغاز لأنها اأقل ا�ستك�سافاً فيما 
يتعل����ق باملوارد وفى الوق����ت نف�سه الأقل تطوراً فيما يتعل����ق بالبنية الأ�سا�سية ، 
وت�س����ري التقدي����رات احلالية اإل����ى اأن املنطقة تتمتع بكميات وف����رية من الزيت اخلام 
والغاز والفحم لتلبية طلبها احلالى وامل�ستقبلى، واإن كان فى اأغلب احلالت ثمة 
عقب����ات ذات طبيع����ة خمتلفة متنع البلدان م����ن ال�ستفادة منه����ا ب�سكل كامل ، 
ويلع����ب الهيدروكربون بالفعل دوراً كب����رياً فى مزيج طاقة البلدان الأفريقية ، كما 
توؤث����ر قدرة البل����دان الغنية باملوارد على ا�ستخراجه����ا ومعاجلتها ونقلها وجتارتها 
وتقييمه����ا ف����ى النهاي����ة بو�سفها اأ�س����ول اجتماعي����ة ، ومن بني م�س����ادر الطاقة 
التجاري����ة ، ميث����ل الزيت اخل����ام والغاز والفحم ف����ى الواقع اجلزء الأك����رب من الطلب 
عل����ى م�سادر الطاق����ة الأولي����ة الأفريقية ، وبا�ستبع����اد الطاقة احليوي����ة ، ي�سهم 
الزي����ت اخلام ب� 42٪ يليه الغاز الطبيع����ى بن�سبة 28٪ ثم الفحم 22٪ ، بينما متثل 
الطاق����ة املتجددة 8٪ فقط وياأتى اأغلبها من الطاق����ة الكهرومائية ، ومن املتوقع 
اأن ت�سبح الطاقة ال�سوئية من ال�سم�ص مغرية ب�سكل خا�ص للبلدان الأفريقية 
لأن ال�سم�ص متوفرة فى كل مكان عك�ص الفحم ، ومع ذلك ل يزال من امل�ستبعد 
هيمن����ت الطاقة املتجددة على الوقود الأحفورى ، ذلك اأنه فى الوقت الذى يتطور 
فيه نظ����ام الطاقة العاملى، ل يزال البرتول هو الأ�سا�����ص بالن�سبة للنقل و�سناعة 
امل�ستق����ات ويغدو الغاز الطبيعى مورداً ا�سرتاتيچياً ملنظومة الطاقة ، كما يبقى 
الفح����م كذل����ك وق����وداً مناف�س����اً . وفيما يتعل����ق بظاه����رة الحتبا�ص احل����رارى فاإن 
املخ����اوف املناخية يج����ب األ توقف عملية توفري الكهرباء ف����ى اأفريقيا واأن و�سول 
الكل للطاقة احلديثة هو فى حد ذاته �رشط م�ضبق للتنمية امل�ضتدامة . وت�ضمن 
ه����ذا الف�سل اإ�س����ارة خمت�رشة للطاقة النووي����ة لأن م�سدرها الأول����ى )اليورانيوم( 
يعترب من م�سادر الطاقة غري املتجددة وهى م�سدراً خالياً من الكربون ، كما يعد 
اإنت����اج الطاقة الكهربائية عل����ى نطاق وا�سع هو ال�ستخ����دام الوحيد لليورانيوم 
)ح����ال مت ا�ستبع����اد ال�ستخدام����ات الع�سكرية( فى ح����ني اأن الهيدروكربونات هى 
م����وارد متعددة ال�ستخدامات ب�سكل مبا�رش من قبل امل�ستهلك النهائى ومن ثم 
فاإنها متثل منظومة الطاقة فى كل اأنحاء العامل واأخرياً ، فاإن كلفة ال�ستثمارات 
الوا�سحة للطاقة النووية اأكرب بكثري من اخليارات القائمة على الوقود الأحفورى 

وه����ذا ه����و ال�سبب الرئي�سى فى اأنه من غري املتوقع اأن تلعب دوراً كبرياً فى عملية 
اإحالل الكهرباء فى اأفريقيا .

احتياطيات الزيت الخام والغاز فى أفريقيا 
ح����دد م�سح چيولوچى حديث احلد الأعلى لحتياطيات اأفريقيا عند 1273 مليار 
برميل من النفط )مبا فى ذلك الغاز املكثف من ا�ستخراج الغاز ( و82 تريليون مرت 
مكعب من الغاز الطبيعى )مبا فى ذلك الغاز امل�ساحب ( ، واإن كانت الحتياطيات 
املوؤك����دة ح�سب �رشكة بى بى  اأقل من ذلك بكث����ري، وح�سب معدلت ال�ستخراج 
احلالية فاإن الحتياطي����ات القابلة لال�ستخراج من الزيت اخلام الأفريقى ميكن اأن 
ت�ستمر لنحو 100 عام اأما الغاز نحو 900 عام ، وتعد نيچرييا واأجنول اأكرب منتجني 
للب����رتول فى جنوب ال�سحراء الكربى حيث ت�سهم����ان معاً بن�سف اإنتاج اأفريقيا 
كم����ا يتم ا�ستخ����راج الزيت اخلام فى كث����ري من بلدان تلك املنطق����ة ، وفى �سمال 
اأفريقي����ا تتمتع اجلزائ����ر وليبيا مب�ستويات عالي����ة من الإنت����اج واإن كان اإنتاج ليبيا 
تراجع بعد ان����دلع ال�سطرابات منذ عام 2011، ومتيل ال�ستثمارات البرتولية فى 
منطق����ة جن����وب ال�سحراء الكربى اإلى اأن تكون اأقل جاذبي����ة مقارنة مبا هو عليه 
احلال فى املناطق الأخرى الغنية باملورد وذلك ب�سبب املخاطر ال�سيا�سية واملالية 
والأمني����ة ، ويدفع النم����و فى اإنتاج البرتول جنوب ال�سح����راء الكربى الآن منتجني 
�سغ����اراً عل����ى الرغم من اأن معظمهم قد يعانى م����ن تراجع فى الإنتاج مع مطلع 
عام 2020 ، فى حني اأنه من املتوقع زيادة اإنتاج بلدان مثل نيچرييا وكينيا واأوغندا 
وجن����وب اأفريقيا ، اأما فيم����ا يتعلق بالغاز، فاإن الو�س����ع ل يختلف كثرياً، حيث اإن 
نح����و 90٪ من بالغاز الطبيعى فى اأفريقيا ياأتى من اجلزائر وم�رش وليبيا ونيچرييا 
واإن كان هن����اك واف����دون جدد فى هذا املج����ال مثل موزمبيق وتنزاني����ا ، كما تدر�ص 

بلدان اأخرى زيادة اإنتاجها مثل ال�سنغال .

الفحم 
مقارن����ة بالب����رتول والغ����از الطبيعى ، ف����اإن احتياطي����ات الفحم املوؤك����دة تقع من 
الناحي����ة اجلغرافي����ة ف����ى اجل����زء اجلنوبى م����ن الق����ارة ، وذلك اأن����ه من ب����ني التقدير 
الإجمال����ى البالغ 36 مليار طن من احتياطي����ات الفحم املوؤكدة فى �سبه القارة ، 
يقع 90٪ منها فى جنوب اأفريقيا ، كما اأن هناك احتياطيات وفرية من الفحم فى 
موزمبي����ق وزميباب����وى وبوت�سوانا ف�سالً عن اأن جزءاً كب����رياً من احتياطيات الفحم 

فى جنوب ال�سحراء الكربى من النوعية اجليدة .

نش��رت الهيئة العامة لالس��تعالمات عرضًا لكتاب عن الطاقة فى قارة أفريقي��ا للمؤلفني مانفريد هافنز  

وس��يمون تاجليابريا ، ولوس��يادى سرتاس��ر وهم من كبار الباحثني بمؤسس��ة اينى انريكو البحثية يتناول 

أوضاع الطاقة فى أفريقيا والتحديات التى تواجهها والفرص الحالية واملستقبلية للطاقة فى دولها .

وتناولن��ا ف��ى ع��دد س��ابق  عرضًا عام��ًا للكتاب مع ملخ��ص الفصل األول وس��وف نتناول ه��ذا العدد جان��ب من الفص��ل الثانى والذى 

يستعرض دور الهيدروكربونات فى مزيج الطاقة األفريقى . 

) البقية العدد القادم (
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ترتك��ز عملية  بن�ء نظ�م كفء ل�ش��امة العملي�ت  داخل املن�ش���آت 
على ثاثة حم�ور رئي�شية هى :

• العمل امل�س���تمر على حت�س���ني وزي�دة معرفة وكف�ءة الع�ملني ب�أ�س����س 
ومب�دئ �سالمة العملي�ت .

• الت�أكيد على توافر املعلوم�ت املن��س���بة املتعلقة ب�س���المة العملي�ت 
عند احل�جة اإليه� من قبل الأفراد الع�ملة فى املن�س�أة .

• تطبي���ق م� يتعلمه الأفراد عل���ى اأر�س الواقع حيث ي�سمل عن�رص التعليم 
اجلهود املبذولة لتطوير وحت�سني معرفة الع�ملني ب�سالمة العملي�ت .

ويه���دف عن����رص كف�ءة �سالمة العملي����ت اإلى زي����دة ح�سيلة املعلوم�ت 
لدى الأفراد لتح�س���ني وتطوير التحكم فى املخ�طر امل�س�حبة لأن�سطة 
املن�س����آت ال�سن�عية وكذلك بهدف تطوي���ر اأدائه� واإنت�جه� ومن هن� تربز 

اأهمية هذا العن�رص احليوى فى نظ�م �سالمة العملي�ت.
وعند زي�دة هذه احل�سيلة املعرفية لدى الأفراد تزداد احتم�لي�ت اتخ�ذهم 
الق���رارات ال�سليمة عن���د مواجهة احل����لت الط�رئة فى املن�س����آت والتى 

تهدد �سالمة الأفراد واملن�س�أة .

من هم القائمون على كفاءة سالمة العمليات؟ 
ميك���ن اأن يق���وم على هذا العن�رص مهند�س واح���د فقط ولكنه ين�سق مع 
فري���ق عمل ك�مل جلمع املعلوم�ت واملح�فظ���ة عليه� على الرغم من اأن 
القيم���ة احلقيقي���ة لهذه املعلوم�ت �ست�سبح منعدم���ة فى ح�لة اإذا مل 

ت�ستخدم وظلت حبي�سة الأدراج.

املامح الأ�ش��شية لعن�رص كف�ءة �شامة العملي�ت 
• حتديد الأهداف املطلوبة لزي�دة عن�رص كف�ءة �سالمة العملي�ت .

• تعيني �سخ�س بهذا العن�رص.
• حتديد الف�ئدة من تطبيق هذا العن�رص .

• تطوير خطة تعليم من الدرو�س امل�ستف�دة داخل املن�س�أة .
• توثيق ك�فة املعلوم�ت املتعلقة بكف�ءة �سالمة العملي�ت .

• ات�حة هذه املعلوم�ت جلميع ال�سخ��س املعنية .
• احلف�ظ على املعلوم�ت وحتديثه� ب�سفة دورية .

ويج���ب اأن تك���ون هن�ك عملي���ة لتقييم ه���ذه املالمح ع���ن طريق خطط 
مراجعة دورية تتحقق من التطبيق الأمثل لهذا العن�رص داخل املن�س�أة.

م�ؤ�رصات الأداء لعن�رص كف�ءة �شامة العملي�ت 
• ع���دد احل���وادث املتكررة لنف�س الأ�سب�ب ، فكلم���� قل هذا العدد يت�سح 
اأن الدرو�س امل�ستف�دة تتم على م�ستوى ع�ل من احلرفية داخل املن�س�أة .

• ع���دد �س�ع����ت الجتم�ع����ت الت���ى تخت����س بعن����رص كف����ءة �سالم���ة 
العملي�ت والأمور التقنية داخل املن�س�أة .

• عدد الآراء التى تثق فى القرارات الفنية داخل املن�س�أة .

مراجع�ت الإدارة العلي�
تعت���رب املراجعة م���ن قبل الإدارة العلي� من اأهم عوامل جن�ح اأى عن�رص من 
عن��رص بن�ء نظ����م �سالمة العملي�ت وميكن تلخي����س عملي�ت املراجعة 

من قبل الإدارة ب�لآتى :
• مراجعة مدى حتقيق الأهداف املتعلقة بعن�رص كف�ءة �سالمة العملي�ت .
• مراجع���ة خط���ط التعلم داخل املن�س����أة للوقوف على م���دى تنفيذه� 

داخل املن�س�أة .
• مراجع���ة م���دى فع�لي���ة عن�رص كف����ءة �سالم���ة العملي�ت ف���ى حتقيق 

خطط وم�ستوي�ت اأداء ع�لية للمن�س�أة .
• التحق���ق م���ن توف���ر الآلي�ت وامل���وارد املطلوب���ة لتفعيل عن����رص كف�ءة 

�سالمة العملي�ت . 

 Risk Based Process Safety : امل�سدركت�ب

د. عمرو ف�روق 
مدير اإدارة �سالمة العملي�ت 

ال�رصكة املتحدة مل�ستق�ت الغ�ز
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منذ نح� عام وفى خ�سم امل�جة الأولى من جائحة ك�رونا ، كان ال�س�ؤال الذى 
ي���رتدد هل ت�ستطيع �سناعة البرتول جتاوز تلك ال�سدمة وا�ستعادة خ�سائرها 
فى فرتة منا�سبة ؟ اأم ل ي�جد ب�سي�ص من الأمل على حدوث ذلك بالرغم من 
مب���ادرة اأوب���ك فى حينها والتى مي���ر عام كامل على انطالقها ال�س���هر القادم 
والت���ى حاولت تدارك اآثار ال�س���دمة العنيفة للجائحة واإنقاذ ماميكن اإنقاذه، 
والإجابة كانت غري وا�س���حة فى حينها  فال اأحد يعلم متى تنتهى اجلائحة 
ول اأح���د ميكنه التنب�ؤ اإلى اأى مدى ت�س���تمر حالة الت�افق والتكاتف بني كبار 
منتجى البرتول حتت مظلة اأوبك+ ب�ساأن ا�ستمرار تخفي�سات الإنتاج ، ولكن 
ج���اء ع���ام 2021 ليحمل مع���ه ب�اعث اأمل وتفاوؤل بعد اأن �س���هدت الأ�س���عار 
تعافياً تدريجياً و�س�لً اإلى م�ست�يات اأ�سعار تناهز ال� 70 دولراً للربميل وتزيد 

عليها مبا ي�سري اإلى م�ستقبل اآمن لهذه ال�سناعة على املدى املنظ�ر .
واأول���ى ب�اعث الأمل تلك اخلط����ة الإيجابية التى اأقدمت عليها ال�س���ع�دية 
منفردة وفقاً ملا �رصح به الأمري عبدالعزيز بن �س���لمان وزير الطاقة ال�سع�دى 
م���ن اإقرار خف�ص ط�عى اإ�س���افى فى اإنتاجها بنح� ملي����ن برميل ي�مياً ملدة 
�س���هرين اعتب���اراً م���ن بداية فرباير وحت���ى نهاية مار�ص ، ه���ذا الإعالن جاء فى 
اعق���اب اجتماع ل�زراء دول اأوب���ك+ بالفيدي� ك�نفران�ص ملراقبة ال�س����ق  فى 
اخلام����ص من يناير والذى انتهى اإلى تثبيت الإنتاج خالل فرباير رغم مطالبات 
رو�س���ية بزيادته حيث قال الك�س���ندر ن�فاك نائب رئي�ص وزراء رو�سيا اأنه ياأمل 
مبزيد من املرونة فى قرارات اأوبك+ ب�س���اأن �سيا�س���ات الإنتاج، فى ال�قت الذى 
دعم���ت فيه ال�س���ع�دية ق���رار احلفاظ على الإنت���اج وكانت له���ا مربراتها فى 
ذلك وه� ماعرب عنه وزير الطاقة ال�س���ع�دى بق�له » اأن ظه�ر �ساللة جديدة 
م���ن فريو�ص ك�رونا تط�ر مقلق لأ�س����اق البرتول ول ميك���ن التكهن بع�اقبه ، 

لينبغى لنا املخاطرة مبا مت اإجنازه �س�ياً «  .
 وجاء قرار ال�سع�دية باخلف�ص الط�عى لإنتاجها مع قرار احلفاظ على اإنتاج 

اأوب���ك+ ف���ى فرباير ليمث���ال  دعماً كبرياً مل�س���ت�يات 
الأ�س���عار فبلغت اأكرث م���ن 56 دولراً خلام برنت فى 
اعق���اب هذا القرار فى رد فع���ل �رصيع بزيادة نح� 5 
دولرات مم���ا جعل منظمات اأوب���ك وووكالة الطاقة 
الدولية وبي�ت اخلربة العاملية تتخلى عن حتفظها 
ال�سابق ب�س���اأن ت�قعاتها لتعافى اأ�سعار البرتول ، 
فبداأت تت�قع تعافى تدريجى فى الأ�س���عار ي�س���ل 
اإلى 65 دولراً للربميل بحل�ل ال�س���يف واأن ت�ستمر 
ح�ل هذه امل�س���ت�يات خ���الل الن�س���ف الثانى من 
ع���ام 2021 حت���ى نهايت���ه م���ع زي���ادة ف���ى الطل���ب 

تدريجي���اً تزامناً مع الت��س���ع فى ت�زيع اللقاحات وتطعيم ال�س���كان فى دول 
عدي���دة وه���� ماي�س���جع الدول عل���ى التخلى تدريجي���اً عن  اإج���راءات الغالق 

لكثري من الأن�سطة .
اإل اأنه مع بدء تنفيذ قرار اخلف�ص الط�عى جتاوزت الأ�س���عار م�ست�ى 60 دولراً 
ووا�س���لت رحلة ال�سع�د على مدار ال�سهر حتى بلغت 70 دولراً لأول مرة فى 
ال�سابع من مار�ص على خلفية قرار جديد لأوبك+ فى اجتماع مار�ص باحلفاظ 
عل���ى الإنت���اج دون تغي���ري اإلى حد كب���ري مع ال�س���ماح فقط بزي���ادات اإنتاجية 
حم���دودة للغاي���ة لرو�س���يا مل�اجه���ة عج���ز الطلب عل���ى ال�ق�د فى ال�س����ق 
املحلي���ة وكازاخ�س���تان ، ودع���م الق���رار بق�ة حال���ة التعافى التى تعي�س���ها 
الأ�س����اق من���ذ �س���ه�ر وبه���ذا يتبدل احل���ال الى واقع جديد تعي�س���ه اأ�س����اق 
الب���رتول بفعل الدور القيادى لل�س���ع�دية فى اأوب���ك بل�ص وجناحها فى ت�حيد 
ال���روؤى وال�سيا�س���ات املتخذة للحفاظ على ت�ازن ال�س����ق وح���دوث التعافى 
املن�س����د ، وهناك اأي�س���اً ع�امل اأخ���رى تتعلق بالعر�ص والطل���ب لكنها اأقل 
تاأث���رياً مثل ت�جهات الإدارة المريكية اجلديدة بعدم تخفيف العق�بات على 
اإيران مما يعنى عدم ال�س���ماح بزيادات اإنتاجية لإيران ل يتطلبها ال�س����ق فى 

ال�قت احلالى  .

بنزين خالىبيوتان
الر�صا�ص

وقود نافتا
النفاثات

�صوالر
1ر٪0

مازوت
٪1

مازوت
5ر٪3

يناير
 فرباير

800ر599
250ر618

763ر495
738ر561

938ر482
550ر532

763ر454
575ر503

800ر439
700ر489

675ر363
338ر419

900ر313
438ر340

169ر507327ر750391ر169464ر744479ر751507ر025528ر609متو�صط

)دولر/طن(

*امل�سدر : ن�رصة بالت ماركت �سكان .

متو�صط اأ�صعار املنتجات »فوب اإيطاليا« عام 2021
*امل�سدر : ن�رصة بالت ماركت واير .

)دولر/للربميل(

متو�صط اأ�صعار اخلامات العاملية فى ال�صوق الفورى عام 2021

WTI اأورال دبــى DTD بــرنت

097ر52
058ر59

419ر54
684ر60

772ر54
855ر60

843ر54
222ر62

يناير
فرباير

578ر55 552ر57 814ر57 533ر58 متو�صط

اإعداد عمرو عز الدين
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ُعق���د الجتم����ع الراب���ع ع�رش ل���وزراء ال���دول الأع�ض����ء ب�أوبك وال���دول غري 
الأع�ض����ء ع���ر تقني���ة الفيديوكونفران����س ي���وم اخلمي�س 4 م�ر����س 2021، 
برئ��ض���ة الأم���ري عبد العزيز بن �ض���لم�ن وزي���ر الط�قة ال�ض���عودى والرئي�س 

امل�ض�رك ن�ئب رئي�س الوزراء الرو�ضى األك�ضندر نوف�ك.
رح���ب الجتم�ع بتعيني الدكتور حممد عبد اللطيف الف�ر�س وزير البرتول 
والتعلي���م الع�لى الكويتى ورئي�س موؤ�ض�ض���ة الب���رتول الكويتية ، وبعودة 

وزير الط�قة واملع�دن اجلزائرى حممد عرق�ب.
اأكد الجتم�ع على اأهمية امل�ض����هم�ت الإيج�بية امل�ض���تمرة لإعالن التع�ون 
امل�ضرتك فى دعم اإع�دة التوازن فى �ضوق البرتول الع�ملى ب�لتوافق مع القرارات 
الت�ريخي���ة التى مت اتخ�ذه� فى الجتم�ع الوزارى الع��رش )غري الع�دى( للدول 
الأع�ض����ء مبنظم���ة اأوب���ك وال���دول غ���ري الأع�ض����ء ف���ى 12 اأبري���ل 2020 لجراء 

تعديالت ب�خلف�س لإجم�لى اإنت�ج الزيت اخل�م والقرارات الالحقة.
واأ�ض����ر ال���وزراء ب�إمتن����ن اإل���ى التخفي�ض����ت الطوعيه الإ�ض����فية اله�مة 
ف���ى الأمدادات الكب���رية التى ق�مت به�  ال�ض���عودية طوعي����ً ودخلت حيز 

التنفيذ فى 1 فراير 2021 وملدة �ضهرين ، مم� دعم ا�ضتقرار ال�ضوق.
واأ�ض�د الوزراء ب�ل�ضعودية لقي�مه� بتمديد التعديالت الطوعية الإ�ض�فية 

الب�لغة مليون برميل يومي�ً خالل �ضهر اأبريل 2021 .
واف���ق الوزراء عل���ى ا�ض���تمرار العمل مب�ض���توي�ت اإنت�ج م�ر����س وذلك خالل 
اأبريل  2021 ، ب��ض���تثن�ء رو�ض���ي� وك�زاخ�ض���ت�ن ، والذين �ض���يتم ال�ض���م�ح 
لهم���� بزي����دة اإنت�جهم���� بنح���و 130 األف برمي���ل يومي�ً لرو�ض���ي� و20 األف 
برمي���ل يومي���اً لكاز�خ�س���تان على �لتو�لى، وذلك ب�س���بب ��س���تمر�ر �أمناط 

ال�ضتهالك املو�ضمى.
رح���ب الجتم����ع ب����لأداء الإيج�ب���ى لل���دول امل�ض����ركة ، حيث بل���غ معدل 
التواف���ق الع�م على الق���رار الأ�ض���لى 103%، مم� يعزز اجت����ه التوافق الكلى 

املرتفع من قبل الدول امل�ض�ركة.
واأ�ض����ر الجتم�ع اإلى اأنه منذ اجتم�ع اأبريل 2020 ، ق�مت الدول الأع�ض�ء 
ب�أوبك والدول غري الأع�ض�ء بوقف اإنت�ج 3ر2 ملي�ر برميل برتول حتى نه�ية 

ين�ير 2021 ، مم� اأدى اإلى �رشعة اإع�دة توازن �ضوق البرتول.
قدم الجتم�ع �ض���كر خ��س لنيجريي� عل���ى حتقيقه� التوافق الك�مل فى 

ين�ير 2021 ، وتعوي�ضه� للكمي�ت الزائدة التى مت اإنت�جه� ب�لك�مل.
�ض���كر ال���وزراء مع�ل���ى وزير الدول���ة للم���وارد البرتولية النيج���ريى تيميرى 
�ض���يلف� ، عل���ى دبلوم��ض���يته املتمي���زة كمبع���وث خ��س للجن���ة املراقبة 
الوزاري���ة امل�ض���رتكة اإل���ى الكونغ���و وغيني� الإ�ض���توائية واجل�ب���ون وجنوب 
ال�ضودان ملن�ق�ضة الأمور املتعلقة مب�ضتوي�ت التوافق مع تعديالت الإنت�ج 

التطوعية وتعوي�س الكمي�ت الزائدة فى النت�ج.
وفى هذا ال�ضدد ، وافق الوزراء على طلب تقدمت به عدة بالد مل ت�ضتكمل 

تعوي�ض�ته� بعد بتمديد فرتة التعوي�س حتى نه�ية يوليو 2021.
ولحظ الجتم�ع اأنه خالل �ض���هر دي�ضمر ، انخف�ضت املخزون�ت فى بالد 

منظمة التع�ون القت�ض�دى والتنمية لل�ضهر اخل�م�س على التوالى.
اأق���ر الجتم����ع ب�لتح�ض���ن الأخ���ري فى الو�ض���ع الع����م لل�ض���وق من خالل 
قبول ون�رش برامج اللق�ح�ت وحزم التحفيز الإ�ض����فية فى القت�ض����دي�ت 
الرئي�ض���ية ، مع توجيه جميع الدول امل�ض����ركة ب�أن تظل يقظة ومرنة فى 
�ض���وء ظروف ال�ض���وق الغري موؤكدة ، واأن تظل على امل�ض����ر الذى مت حتديده 

طواعية م�ضبق�ً والذى جنح حتى الآن فى ح�ضد ثم�ره.
عل���ى  اأوب���ك  و�ض���كرت�رية  امل�ض���رتكة  الفني���ة  اللجن���ة  ال���وزراء  و�ض���كر 
م�ض����هم�تهم ف���ى الجتم�ع ، وم���ن املقرر عقد الجتم����ع الق�دم للجنة 
املراقبة الوزارية امل�ضرتكة فى 31 م�ر�س والجتم�ع الوزراى للدول الأع�ض�ء 

ب�أوبك والدول خ�رج اأوبك فى 1 اأبريل 2021.
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فى عام 2016 اأجرت اململكة املتحدة ا�ستفتاءاً حول خروجها من االحتاد 
االأوروب���ى وكان���ت النتيجة مث���ار جدل عاملى وا�س���ع ب�س���بب موافقة غري 

متوقعة بن�سبة حوالى 52% من املواطنني .
ويرى منا����رى االن�سحاب اأن تهديد االحتاد االأوروب���ى لل�سيادة الربيطانية 
يع���د اأحد اأه���م اأ�سباب الربيك�ست حيث �سه���دت العقود املا�سية توقيع 
االحت���اد االأوروب���ى لعدة اتفاقيات نقل���ت ن�سب متزايدة م���ن �سيطرة الدول 
االأع�س���اء عل���ى بلدانهم اإلى دوائ���ر �سنع الق���رار فى بروك�س���ل بالدمنارك 
والت���ى ت�ست�سيف مق���رات املفو�سي���ة االأوروبية وجمل�س االحت���اد االأوروبى 
واملجل����س االأوروبى ، باالإ�سافة اإل���ى امتالكها اأحد اأهم املقاعد فى الربملان 
االأوروبى ، حيث يعتربها الكثريون العا�سمة غري الر�سمية لالحتاد االأوروبى.
كم���ا اأكد اأن�سار االن�سح���اب على عدم متكن االحتاد م���ن عالج م�ساكله 
االقت�سادي���ة الت���ى ا�ستمرت فى التفاق���م منذ ع���ام 2008 واأن البقاء فى 
االحتاد االأوروب���ى �سيجعل بريطانيا تعانى من امل�ساكل االقت�سادية التى 
يعان���ى منها االحت���اد ، كما ذكر البع����س منهم اأنه م���ن متطلبات االحتاد 
االأوروب���ى اأن تق���وم كل دول���ة ع�س���وة بتق���دمي م�ساهم���ات مالي���ة �سنوية 
مليزانية االحت���اد املركزية حيث كانت بريطانيا تقوم بدفع 13 مليار جنيه 
ا�سرتلين���ى �سنوياً ، وعلى الرغم من اأن معظم هذا املبلغ يتم انفاقه فى 
تق���دمي خدم���ات باململكة املتح���دة اإال اأن املنا�رين لالن�سح���اب يرون اأنه 
م���ن االأف�س���ل اأن تظل هذه االأم���وال فى بريطانيا واأن يق���رر الربملان كيفية 
انفاقها. قد يعتقد البع�س اأن اململكة املتحدة قد غادرت االحتاد االأوروبى 
م���ع ب���دء عام 2021 ولك���ن احلقيقة اأنها كانت قد غ���ادرت بالفعل فى 31 
يناي���ر عام 2020 اإال اأنه مت االتفاق ب���ني الطرفني اآنذاك على اإبقاء عدة اأمور 
عل���ى و�سعها حت���ى نهاية ع���ام 2020 الإتاحة وقت كاف���ى لو�سع اأ�س�س 

وبنود اتفاق جتارة حرة بني الطرفني .

أضــــرار البريكســـت
تع���د دول االحت���اد االأوروب���ى اأك���رب �س���وق ت�سدي���ر لربيطاني���ا واأك���رب م�سدر 
لال�ستثم���ارات االأجنبية و�ساهمت ع�سوي���ة بريطانيا فى االحتاد االأوروبى 

ف���ى تقوية و�سعه���ا كمركز مالى عامل���ى ، وعلى الرغم م���ن توقيع اتفاق 
للتج���ارة احلرة بني الطرفني اإال اأن بع�س اخل���رباء يتوقعون انخفا�س الناجت 
االقت�س���ادى بن�سب���ة تراكمية تبلغ 4% خ���الل ال� 15 عام���اً القادمة ، كما 
مل تت�سم���ن االتفاقية و�س���ع اأ�س�س مل�ستقبل عملي���ات قطاع اخلدمات 
الربيطان���ى مع االحتاد االأوروبى رغم اأن القطاع ميثل ن�سبة 80% من حركة 

االقت�ساد الربيطانى .
ويُع���د جم���ال �سي���د االأ�سماك نقطة خ���الف كبرية ب���ني الطرفني وتطمح 
احلكوم���ة الربيطانية اأن ينقذ الربيك�ست هذا املجال الذى �سهد تراجعاً 
كب���رياً خ���الل العق���ود االأخ���رية ، ومت االتفاق عل���ى تخفي�س ح�س���ة االحتاد 
االأوروبى فى �سيد االأ�سماك باملياه الربيطانية بن�سبة 25% يتم تطبيقها 
على مراحل ، رغم �سعى بريطانيا لتخفي�س احل�سة بن�سبة 80% ، فيما 
قبل االحتاد االأوروبى بت�سوية تن�س على بدء مباحثات �سنوية على حقوق 
ال�سيد بعد مرور 5 �سنوات ون�سف رغم اأن االحتاد االأوروبى كان يرغب فى 

فرتة اأطول حلرية ال�سيد فى املياه الربيطانية.
وجت���در االإ�سارة اإل���ى اأن الت�سويت على الربيك�س���ت يعد ت�سويت �سد 
العوملة، وقد ينتج عنه اإ�سعاف القوى املوجودة داخل االحتاد الداعية 
للتكام���ل بني الدول حيث اأن اأع�ساء اأحزاب اليمني فى فرن�سا واأملانيا 
املناه�س���ة للهجرة تعار�س ب�سدة فكرة االحتاد االأوروبى واذا ما جنحت 
ه���ذه االأحزاب ف���ى ك�سب قاعدة عري�سة م���ن التاأييد ف�سوف تتمكن 
م���ن املطالبة بت�سويت مماثل للخروج م���ن االحتاد االأوروبى والذى بدروه 
ق���د يت�سب���ب ف���ى خ�سارة االحت���اد االأوروب���ى الأق���وى اقت�سادي���ن للدول 
االأع�س���اء وق���د يت�سبب ذلك اأي�ساً ف���ى اأن يتم حل االحت���اد بالكامل ، 
ولك���ن على جان���ب اآخر يدعم اأغلبي���ة مواطنى االحت���اد االأوروبى بقوة 
فك���رة االحتاد حيث اأظهر ا�ستطالع راأى �سمل 10 دول اأع�ساء باالحتاد 
اأن حوال���ى 75% ي���روا اأن االحت���اد االأوروبى يدع���م ال�سالم و55% ي���روا اأنه 
يدع���م الرخاء واأك���ر من ثلث امل�سارك���ني فى اال�ستطالع ي���رون اأن دور 

بريطانيا يتال�سى.

�إعد�د: ر�مى �أبو�سمرة

 BBC - Forbes - The New York Times – VOX – The Balance :امل�سادر

الربيكس��ت هو مسمى لعملية انس��حاب بريطانيا من االتحاد األوروبى ويعد 
اختص��ار لجمل��ة British Exit أو الخ��روج الربيطان��ى، ه��ذا االنس��حاب ال��ذى 
أده��ش العال��م ح��ني ت��م التصويت عليه ف��ى ع��ام 2016 ، وتعج��ب املتابعني من 
تفضيل مواطنى بريطانيا االنسحاب من االتحاد الذى ترغب العديد من الدول 
االنضم��ام إليه وفى ظل توجه عاملى واس��ع النطاق لعقد تحالفات دولية ملا لها 
م��ن عوائد اقتصادي��ة مميزة ، ولكن ما ه��ى العوائد االقتصادية التى س��تعود 
عل��ى بريطاني��ا من هذا الخروج؟ وهل س��تقع أضرار على الطرف��ني منه؟ هذا ما 

سنعرفه خالل السطور التالية ...
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ق���درت اإدارة معلوم���ات الطاق���ة الأمريكية )EIA( �صاف���ى عائدات  الدول 
الأع�ص���اء ف���ى منظمة الدول امل�ص���درة للبرتول )اأوبك( م���ن �صادراتها من 
البرتول فى عام 2019 ، بحوالى 595 مليار دولر ، بانخفا�ض ن�ص���بته ٪17 
ع���ن عام 2018 وميثل اأقل من ن�ص���ف الرقم القيا�ص���ى املحقق عام 2012 
)2ر1 تريليون دولر( . ويعزو هذا النخفا�ض اإلى تراجع اأ�ص���عار الزيت اخلام 
وانخفا�ض م�ص���تويات الإنتاج  نتيجة اخلف�ض الطوعى ل�ص���قف الإنتاج 

من جانب الدول الأع�صاء فى اأوبك. 
هذا وقد ا�ص���تحوذت اململكة العربية ال�ص���عودية على احل�صة الأكرب من 
اإجمال���ى عائدات اأوبك فى عام 2019، حيث قدرت اإدارة معلومات الطاقة 
الأمريكي���ة، عائدات ال�ص���عودية بحوالى 202 ملي���ار دولر، وميثل اأكرث من 
ثل���ث اإجمالى عائدات اأوبك. وبالن�ص���بة لعائدات اأوب���ك عام2020 ، تتوقع 
اإدارة معلومات الطاقة اأن ينخف�ض   �صافى عائدات �صادرات املنظمة من 
الزيت اخلام اإلى حوالى 323 مليار دولر ، وهو اأدنى م�ص���توى منذ 18 عاماً. 
وذلك فى �ص���وء انخفا����ض الطلب العاملى ب�ص���بب التباطوؤ القت�ص���ادى 
الناجت ع���ن تداعيات فريو�ض كورونا )COVID-19( والذى اأدى اإلى انخفا�ض 

الطلب على خام اأوبك.
ووفقاً لن�ص���يب الفرد ، انخف�ض �صافى عائدات الت�صدير للدول الأع�صاء 
فى اأوبك بنحو 19٪ عام 2019 لت�صل اإلى 1201 دولر ، مقارنة بنحو 1476 
دولر ف���ى عام 2018 ، وتتوقع اإدارة معلومات الطاقة اأن ينخف�ض   ن�ص���يب 
الفرد من �ص���افى عائدات ت�ص���دير البرتول عام 2020 لي�صجل 638 دولراً. 
واأ�ص���ار التقري���ر اأن النخفا�ض فى الإيرادات قد ي�ص���كل ����ررًا بامليزانيات 
املالية للدول الأع�ص���اء، والتى تعتمد ب�ص���كل كب���ري على مبيعات الزيت 
اخلام ل�صترياد ال�صلع ومتويل الربامج الجتماعية ودعم اخلدمات العامة. 
كما اأو�ص���حت اأن النخفا�ض فى �ص���افى عائدات الت�ص���دير املتوقعة فى 
عام 2020 يعود اإلى ا�ص���تمرار اخلف�ض الطوعى للمنتجني وتراجع اأ�صعار 
اخل���ام.  كما تتوق���ع اإدارة معلوم���ات الطاقة اأن حتقق عائ���دات اأوبك زيادة 
طفيف���ة فى عام 2021 ت�ص���ل اإل���ى 397 مليار دولر نتيج���ة لرتفاع اإنتاج 

اأوبك مع انتعا�ض الطلب العاملى تدريجياً. 

منهجية التقرير
• حت���دد اإدارة معلومات الطاقة �ص���افى عائدات �ص���ادرات اأوبك لكل دولة 
من الدول الأع�ص���اء بناءً على تقديرات اإنتاج وا�ص���تهالك البرتول فى هذه 

الدول وفقاً للتوقعات ق�صرية املدى فى اأكتوبر 2020.
• بالن�ص���بة للدول التى ت�ص���در اأنواع من اخلام ، فاإن التقديرات تفرت�ض اأن 
ن�ص���بة اإجمالى �صافى �ص���ادرات اخلام التى ميثلها كل نوع تعادل ن�صبة 
اإجمالى الإنتاج املحلى التى ميثلها هذا اخلام. على �صبيل املثال ، اإذا كان 
ن���وع اخلام العرب���ى الثقيل ميثل نح���و 12٪ من اإجمالى اإنت���اج البرتول فى 
اململكة العربية ال�ص���عودية ، فاإن التقرير يفرت�ض اأن هذا اخلام بدوره ميثل 

اأي�ًصا نحو 12٪ من اإجمالى �صافى ال�صادرات ال�صعودية من البرتول .
• تق���در اإدارة معلومات الطاقة الإيرادات املتوقعة وفقاً لتوقعات اأ�ص���عار 
البرتول، وتت�ص���من هذه التوقعات فروق الأ�ص���عار التاريخية بني الأ�ص���عار 
الفوري���ة لأن���واع اخل���ام املختلف���ة ملنظم���ة اأوب���ك وتوقعات اأ�ص���عار اخلام 

القيا�صية مثل برنت وغرب تك�صا�ض.

تطور �صافى عائدات �صادرات اأوبك البرتولية
)مليار دولر(

امل�صدر : تقرير اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA يناير 2021

يناير -  �صبتمرب 
2020 2021 2020 2019 2018

11 - - 26 30 اجلزائر
13 - - 33 40 اأجنول
3 - - 7 8 الكونغو برازفيل
2 - - 4 5 غينيا ال�صتوائية
2 - - 4 5 اجلابون

11 - - 30 57 اإيران
36 - - 87 24 العراق
24 - - 56 51 الكويت
1 - - 23 22 ليبيا

16 - - 37 42 نيجرييا
88 - - 202 238 ال�صعودية
34 - - 73 77 المارات
3 - - 12 27 فنزويال

242 397 323 595 715 اإجمالى اأوبك

اإعداد : هدى نور الدين
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اأعلنت املوؤ�ص�ص���ة الوطنية ال�صينية للنفط البحرى، واحدة من 
كربى �رشكات البرتول الوطنية فى ال�ص���ن، عن حتقيقها ك�ص���ف 
جدي���د للزيت اخلام والغ���از الطبيعى فى بح���ر »بوهاى« واملعروف 
با�صم » Bozhong’13-2« و تقدر اإجمالى احتياطاته بحوالى100 

مليون طن مكافئ زيت.
 اأ�ص���ارت املوؤ�ص�صة اإلى اأن احلقل يقع على عمق 2ر23 مرتا، و�صط 
بح���ر بوهاى، على م�ص���افة 140 ك���م من مدينة تياجنن �ص���مالى 
 2-2-BZ13 ال�ص���ن ،  وقد مت ا�ص���تكمال حفر البئر اال�صتك�صافى
عل���ى عمق 5223 مرت ، وتتوقع املوؤ�ص�ص���ة اأن ي�ص���ل معدل االإنتاج 
اليوم���ى بالبئ���ر بع���د اختب���اره اإل���ى1980 برميل زيت خ���ام و 25ر5 

مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً .
كما اأكدت املوؤ�ص�صة اأن هذا احلقل يعد مبثابة عمل ا�صتك�صافى 
عظيم فى منطقة بحر»بوهاى«، حيث �صاهم فى ات�صاع جمال 
البحرية  املناطق  فى  والغاز  البرتول  عن  والبحث  اال�صتك�صاف 

بال�صن.
 فبع���د اكت�ص���اف احلق���ل Bozhong 19-6 ال�صخ���م  ملتكثف���ات 
الغ���از ، حقق���ت ال�رشكة تقدماً كب���راً فى ا�صتك�ص���اف نوع اآخر 
م���ن التالل املدفونة ف���ى بوهاى ، والتى ال تتمت���ع بقيمة ترويجية 
مهم���ة فح�صب ، بل تُظهر اأي�صاً اإمكان���ات ا�صتك�صافية واعدة 

فى منطقة بوهاى.
www.cnoocltd.com - 23 Feb., 2021 : امل�صدر

الصيـــن

اكتـشاف حـــقل 

جـديد للـزيت الخــام والـغاز الطبيعى
اأعلن���ت ال�رشكة الكويتي���ة لال�صتك�صافات البرتولية اخلارجي���ة »كوفبيك«، عن 
قي���ام �رشكتها التابع���ة لها »كوفبي���ك ماليزيا« بتحقيق اأك���رب ك�صف للغاز فى 
تاري���خ ال�رشكة، والذى مت تاأكيده عرب البئر التقييمي���ة الثانية Lang Lebah-2 من 

خالل اتفاق م�صاركة فى االإنتاج بقطاع SK- 410B فى ماليزيا.
واأو�صح���ت  ال�ص�رك���ة اأنه�ا قد بداأت حف���ر البئ�ر الثاني�ة بع���د النت��ائج االإيجابي��ة 
الت���ى حققتها البئ���ر التقييمية االأول���ى )Lang Lebah-2( فى ع���ام 2019 بقطاع 
)SK- 410B( ال���ذى يبع���د نح���و 90 كيلوم���رتاً ع���ن �صاحل �ص���راواك ف���ى ماليزيا ، 
م�صيف���ة اأنه بعد االنتهاء من حفر البئ���ر التقييمى الثانى بعمق 4320 مرتا تبن 
اأن كثاف���ة التكوين���ات املنتجة للغاز به���ا تبلغ اأكرث من 600 م���رت، واأ�صفرت نتائج 
االختبار عن اإنتاج مبعدل 50 مليون قدم مكعب يومياً .  ولقد اأكدت النتائج وجود 
كمي���ات وفرة من الغاز ق���درت باأكرث من �صعف التقدي���رات االأولية لعام 2019 مما 

�صيتطلب االإ�رشاع فى خطة تنمية امل�رشوع.
ه���ذا ومتتل���ك ال�رشك���ة الكويتي���ة ح�ص���ة ت�صغيل ن�صبته���ا 5ر42% م���ن القطاع 
بامل�صارك���ة مع �رشك���ة )برتونا�س �صاريجالى( التى متتلك  نح���و  15% بينما متتلك 
�رشك���ة PTTEP HK Offshore  املح���دودة والت���ى تق���وم بت�صغي���ل احلقل، ح�صة 

5ر%42.
وقد �رشحت ال�رشكة اأن هذا الك�صف الناجح للغاز ياأتى نتيجة جلهودها احلثيثة 
لتعظيم القيمة للقطاع البرتولى الكويتى باالإ�صافة اإلى توطيد دور »كوفبيك« 

فيه من خالل زيادة اكت�صافات الهيدروكربونات فى اأحوا�س غزيرة االإنتاج .
يذك���ر اأن ال�رشكة الكويتي���ة لال�صتك�صاف���ات البرتولية اخلارجية تتب���ع ملوؤ�ص�صة 
الب���رتول الكويتية وتعمل فى جم���ال البحث واال�صتك�صاف وتنمي���ة واإنتاج الزيت 
اخلام والغاز الطبيعى خارج الكويت ولديها م�رشوعات فى عدة دول حول العامل  .

www.alanba.com.kw - 11th Feb., 2021 : امل�صدر

ُكوفبيك

تحقيق أكبر اكتشاف للغاز فى تاريخ الشركة بماليزيا 

اإعداد : نيفني �سامى
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اأ�ص���در ال�صيخ خليفة ب���ن زايد اآل نهيان رئي����س الدولة قانوناً ب�ص���اأن اإن�صاء 
املجل�س االأعلى لل�صئ���ون املالية واالقت�صادية ، والذى يخت�س بجميع االأمور 
املتعلقة بال�صئون املالية واال�صتثمارية واالقت�صادية و�صئون البرتول واملوارد 

الطبيعية فى اإمارة اأبوظبى.
و�صيتم دمج �صالحياته مع ال�صالحيات التنظيمية للمجل�س االأعلى للبرتول .

يرتاأ�س جمل�س اإدارة املجل�س االأعلى اجلديد ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ولى 
عهد اأبوظبى، نائباً للرئي�س. وي�صم املجل�س بع�صوية جمل�س اإدارتهال�صيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان، و ال�صيخ طحنون بن زايد اآل نهيان، وال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان، و ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان، و ال�صيخ خالد بن حممد 
ب���ن زايد اآل نهي���ان و خلدون خليفة املبارك، والدكت���ور اأحمد مبارك املزروعى، 
وجا�ص���م حممد بوعتابة الزعاب���ى ، والدكتور �صلطان اأحم���د اجلابر ، على اأن 

يكون رئي�س دائرة املالية اأميناً عاماً للمجل�س.
و�ص���وف ي�ص���ع املجل����س اال�صرتاتيجي���ات وال�صيا�صات العام���ة ، واعتماد 

كوزمو القابضة اليابانية

اأعلنت �رشكة برتول اأبوظبى الوطنية ) اأدنوك ( عن توقيع اتفاقية امتياز 
للبح���ث عن البرتول والغ���از ح�صلت مبوجبها �رشك���ة - كوزمو البحرية 
لال�صتك�صاف واالإنت���اج املحدودة، والتابعة ل�رشك���ة )كوزمو القاب�صة( 
الياباني���ة، عل���ى حقوق البح���ث واال�صتك�ص���اف عن الب���رتول والغاز فى 
املنطق���ة البحري���ة )رقم 4( فى اأبوظب���ى. وتعد ه���ذه اأول اتفاقية امتياز 
من نوعه���ا يعتمدها املجل�س االأعلى لل�صئ���ون املالية واالقت�صادية فى 

اأبوظبى الذى مت ت�صكيله موؤخراً.
وق���د ج���اء اختي���ار �رشك���ة  كوزم���و  بع���د مزاي���دة ات�صم���ت بالتناف�صية 
ال�صدي���دة ، ونظ���راً مل���ا تتمت���ع به من خربة كب���رة فى  جم���ال العمل فى 
البيئة البحرية فى االأم���ارات وقدرتها على توفر التكنولوجيا املتطورة 
وت�صهي���ل و�ص���ول املنتج���ات البرتولي���ة اإل���ى االأ�ص���واق الرئي�صية، حيث 
تعت���رب هذه من املزايا الرئي�صية التى ت�صعه���ا االآمارات فى االعتبار عند 
التعاقد للح�صول على �رشاكات نوعية ا�صرتاتيجية متكنها من حتقيق 
القيم���ة امل�صاف���ة واال�صتف���ادة م���ن االأ�صول وامل���وارد فى اإط���ار جهودها 

اال�صرتاتيجي���ات وال�صيا�صات اخلا�صة باجله���ات املعنية و�صمان توافقها 
مع اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات العامة لالإمارة.

ه���ذا ويطلع املجل����س على اخلطط ال�صنوي���ة والتنفيذي���ة للجهات املعنية 
وتقييم ومتابعة اأدائها، ومتابعة وتنفيذ اال�صرتاتيجيات العامة مع اجلهات 

املحلية املخت�صة بكل �صاأن من ال�صوؤون امل�صوؤول عنها.
كم���ا  يعم���ل املجل����س ب�ص���كل رئي�ص���ى ومبا����رش م���ع دائ���رة املالي���ة وجهاز 
اأبوظبىلال�صتثم���ار ومبادل���ة واأدنوك واأبوظبىالتنموي���ة القاب�صة ، واجلهات 

االأخرى املعنية بنطاق عمل املجل�س.
و تت�صم���ن اآلي���ة عم���ل املجل����س اإعط���اء جمال����س اإدارات اجله���ات املعني���ة 
اخل�صو�صية املوؤ�ص�صية فى و�صع خططهم اال�صرتاتيجية ورفعها لالعتماد 
من املجل����س، باالإ�صافة اإلى اإعطائهم اال�صتقاللي���ة لو�صع واعتماد وتنفيذ 

خططهم ال�صنوية.
  www.alroeya.com - 28 Dec., 2021 : امل�صدر

أبو ظبى ...إنشاء المجلس األعلى للشئون المالية واالقتصادية 

لتنفي���ذ ااال�صرتاتيجي���ة املتكامل���ة - 2030 للنم���و الذك���ى . ومبوج���ب 
االتفاقية، �صتح�صل »كوزمو على ح�صة ن�صبتها  100% خالل مرحلة 
اال�صتك�ص���اف، و�صت�صتثم���ر حوال���ى 145 ملي���ون دوالر خ���الل عملي���ات 
البح���ث واال�صتك�صاف واحلف���ر والتقييم، مبا فى ذلك ر�ص���م امل�صاركة، 
ال�صتك�ص���اف وتقييم فر�س البرتول والغاز فى املنطقة البحرية )رقم 4( 
التى تغطى م�صاحة 4865 كيلومرتاً مربعاً �صمال غرب مدينة اأبوظبى. 
وفى حال حتقيق اكت�صافات ناجحة ذات جدوى اقت�صادية خالل مرحلة 
اال�صتك�ص���اف، �صتح�ص���ل »كوزم���و« على حق���وق تنمي���ة واإنتاج هذه 
االكت�صافات، بينما �صتحتفظ اأدنوك بح�صة ن�صبتها نحو 60%  خالل 

مرحلة االإنتاج التى متتد ل� 35 عاماً منذ مرحلة اال�صتك�صاف. 
www.wam.ae -10th Feb., 2021  : امل�صدر

استثمار 145 مليون دوالر فى

المنطقة البحرية رقم 4 فى أبوظبى
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ظ���ل الهيدروجني، على مدى عقود، ُمغرياً للعلماء باعتباره م�صدراً للطاقة خالياً من الكربون. 
اإل اأن عملية اإنتاج الهيدروجني التقليدية، التى تنطوى على تعري�ض الوقود الأحفورى للبخار ، 
اأبعد ما تكون عن اخللوِّ من الكربون. ويُطلق على الهيدروجني الناجت بهذه الطريقة الهيدروجني 

الرمادى، وفى حال عزل ثانى اأك�صيد الكربون عنه، يُعرف بالهيدروجني الأزرق.
اأم���ا ع���ن الهيدروج���ني الأخ�رض فهو عبارة ع���ن وقود خاٍل م���ن الكربون والنبعاث���ات الناجتة عنه 
هى املاء فقط، وت�ص���هد عمليات الإنتاج ف�ص���ل جزيئات الهيدروجني عن جزئيات الأك�ص���جني، 
بوا�ص���طة الكهرباء التى يتم توليدها من م�ص���ادر طاقة متج���ددة. ويلتزم الهيدروجني الأخ�رض 

باأهداف حماية البيئة ومكافحة الحتبا�ض احلرارى .
وجتدر ال�صارة اإلى اأنه على الرغم من اأن الهيدروچني الأخ�رض ما زال يخطو خطواته الأولى اإل اأن 
هناك دول ت�صخ ا�صتثماراتها فى هذه التكنولوجيا مثل اأ�صرتاليا التى ت�صعى اإلى ت�صديرة عرب 

ا�صتغالل ما يتوافر لديها من طاقة �صم�صية وطاقة رياح .
وهناك عدة م�رضوعات مماثلة فى عدة دول مثل ال�صني وكوريا والرنويج والوليات املتحدة ، وهناك 

اأي�صاً دولة الإمارات التى وقعت مذكرة تفاهم لتاأ�صي�ض »ائتالف اأبوظبى للهيدروجني« .
و�صيقوم اأع�صاء الئتالف بو�ص���ع خ����ارطة طريق لالإ�ص���راع بتبن����ى وا�صتخدام الهيدروجني فى 
القطاعات الرئي�صية بالدولة مثل املرافق والنقل وال�صناعة، وذلك من خالل �رضكات الت�صغيل 
 )ADQ( »التابعة لها وبالتعاون مع ال�رضكاء العامليني. كما �صتعمل مبادلة واأدنوك و»القاب�صة
على التن�ص���يق فيما بينها فى الأ�صواق الدولية فيما يتعلق بامل�رضوعات التى يتم تطويرها فى 

اإطار هذا الئتالف.
وترج���ع اأهمي���ة ه���ذا التحالف، لأهمية ال�ص���تثمار ف���ى قط���اع الهيدروجني ملا يوف���ره من فر�ض 
واإمكان���ات كب���رة خلل���ق حل���ول اأكرث كف���اءة للطاقة واأق���ل فى م�ص���توى النبعاث���ات، اإلى جانب 

ا�صتك�صاف اإمكانيات تطوير الهيدروجني كوقود جديد منخف�ض الكربون.
كم���ا يكت�ص���ب هذا الئت���الف اأهمية كبرة حيث �ص���يعمل على توحيد اجلهود وال�ص���تفادة من 
نق���اط �لقوة وجماالت �لتكامل بني �أع�ض���اء �الئتالف �لذين يعتربون م���ن �أهم �ل�رشكات فى �إمارة 
اأبوظب���ى ف���ى جمالت الطاقة واملال، م���ن اأجل مواجهة التحديات املتمثل���ة فى مواكبة الطلب 
العامل���ى املتزايد على الطاق���ة مع خف�ض النبعاثات. كما اأنه �صي�ص���تفيد م���ن املكانة الريادية 
لدول���ة الإمارات واأبوظبى فى جمال الطاقة و�صر�ص���خ مكانتها كمركز لالبتكار فى هذا املجال 
. وي�ص���عى الئتالف لتعزيز ريادة اأبوظبى فى جمال الهيدروجني من خالل ا�ص���تثمار مواطن القوة 
لل����رضكات الثالث وتكامل املزايا الن�ص���بية الت���ى متلكها. حيث تنتج اأدن���وك حالياً حوالى 300 
األف طن �ص���نوياً من الهيدروجني لعملياتها فى جم���ال التكرير والبرتوكيماويات وتخطط لرفع 

اإنتاجها اإلى 500 األف طن �صنوياً. 

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

www.mubadala.com 17th Jan.2021 :امل�صدر
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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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الفيرميكوليت

التعريف
�لفريميكولي���ت خليط م���ن �ل�سيليكات �ملائي���ة لبع�ض �لعنا����ر و�أهمها 

�ملاغن�سيوم و�حلديد و�لألومنيوم.

الخواص الطبيعية والكيميائية
يتو�ج���د �لفريميكوليت فى �لطبيع���ة باللون �لأ�سفر ويت���درج �إلى �لأخ�ر 

�لد�كن �ملائل �إلى �ل�سود وذو بريق لوؤلوؤى.

طرق التعدين واالستخراج
نظ���ر�ً لوجود خ���ام �لفريميكوليت ف���ى �لطبيعة على هيئة ع���روق وعد�سات 
وجي���وب متد�خلة م���ع �ل�سخور �ملحيطة به���ا، فاإن عملي���ة ��ستخر�ج �خلام 
تتم بطريقة �ملنجم �ملك�سوف بدون ��ستخد�م �ملفرقعات �أو �ملعد�ت �لثقيلة 
�لت���ى يقت�ر دوره���ا فقط على رف���ع و�إز�لة �لغطاء �ل�س���خرى �ملحيط بعروق 
وعد�س���ات �خلام و�س���ق ومتهيد �لط���رق باملنج���م، �أما عملية ��س���تخر�ج �خلام 

فتتم با�ستخد�م معد�ت خفيفة وعلى عدة مر�حل ميكن �إيجازها كالتالى:
- رفع و�إز�لة �لغطاء �ل�س���خرى من فوق �ل�سخور �ملحيطة بعروق وعد�سات 
�خلام، ويكون عادة قليل �ل�س���مك وقليل �لتما�س���ك و�ل�س���ابة ثم ت�سوينه 
ف���ى مناط���ق بعيدة ع���ن �خلام معدة م�س���بقاً  لت�س���وين �لغطاء �ل�س���خرى 

و�لنفايات.
- فتح ترن�س���ات وحفر تعدينية باأبعاد ومقا�س���ات خمتلف���ة فى عروق �خلام 

لت�سهيل عملية �لف�سل و�ل�ستخر�ج.
- تعق���ب �لع���روق و�لعد�س���ات �حلاملة للخام وف�س���لها و��س���تخر�جها من 
�ل�س���خور �ملحيطة با�ستخد�م معد�ت و�أدو�ت ب�س���يطة، ويتم ذلك ب�سورة 

م�ستمرة مع �لتقدم �لر�أ�سى و�لأفقى فى عروق وعد�سات �خلام.
- ف���ى بع����ض �لأحي���ان ي�س���عب ف�س���ل خ���ام �لفريميكوليت من �ل�س���خور 
�ملحيطة به مبا�رة لذلك يتم ر�ض �خلام باملياه وتركه لفرتة من �لوقت حيث 
تعمل �ملياه على زيادة كثافة �خلام في�سهل عملية ف�سله و��ستخر�جه من 

�ل�سخور �ملحيطة.

Vermiculite

حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعدي��د م��ن املع��ادن التى تنتش��ر فى 

صحرائها الواسعة وتعد ثروة طبيعية وكنزًا يجب استغالله 

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

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

- بعد ��ستخر�ج �لفريميكوليت يتم تك�سريه وت�سوينه فى �أحو��ض ت�سوين 
��ستعد�د�ً لنقله وت�سويقه.

أهم مناطق تواجده
يتو�جد خ���ام �لفريميكوليت فى مناطق عديدة جنوب �ل�س���حر�ء �ل�رقية 
و�أهمه���ا منطق���ة حفافي���ت وو�دى �لنقع وو�دى �حلمى مبدينة مر�س���ى علم ، 
كم���ا يتو�جد ف���ى مناطق )و�دى �س���عيث – و�دى �جلم���ال – و�دى �حلمر- و�دى 
�لدوي���ق- جبل حم���ر�ت �س���لمة – و�دى �أم غن���ام( وكلها مو�ق���ع تقع جنوب 

�ل�سحر�ء �ل�رقية.

أهم االستخدامات
• ي�س���تخدم �خل���ام عل���ى نط���اق و��س���ع ف���ى �س���ناعة �لأ�س���مدة �لزر�عية لأن 

��ستخد�مه يحقق �لآتى 
- يح�سن من تركيب �لرتبة ومنع ت�سققها.

- ي�ساعد على تهوية �لرتبة ويقوى جذور �لنباتات وي�ساعد على �نت�سارها.
- نظيف ومعقم ول توجد به بذور �حل�سائ�ض �أو ميكروبات �لآفات.
- ي�ستخدم كعازل حر�رى للجذور فى مو��سم �لربد �ل�سديد و�حلر.

- ي�س���تخدم فى �لزر�عات �ل�سلكية و�لزر�عات �ملحمية وفى عمل �ل�ستات 
�ل�سغرية.

ونتيج���ة لحتفاظ �لفريميكوليت باملاء فانه ي�س���اعد �إل���ى حد كبري فى منو 
�لنبات ولذلك ميكن خلطه بالرتبة �لزر�عية بن�س���بة )15-30%( وي�س���تخدم 

فى �ل�سوب بن�سبة )%30(.
• ي�س���تخدم فى �س���ناعة �لأدو�ت �لكهربائي���ة و�لقما�ض �لع���ازل و�لأ�رطة 

�لعازلة و�لأ�ساك �لكهربائية.
• ي�س���تخ���دم بكمي�ات كب��رية ف����ى بع�ض �ل�س���ناع���ات �لعازل����ة لل�س������وت 

و�حل���ر�رة.
• يدخ���ل خ���ام �لفريميكوليت ف�ى �س���ناعة �ل�س���حوم وم���و�د �لديكور، وفى 

�سناعة �لورق.

اإعداد : �سوزان عادل
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المزايـدة العالميـة الرقمية األولى للبحث عن الزيت والغاز واستغاللهما لعــام 2021

ــى مجال البحــــث عن  ــركات املتخصصة ف ــركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية الش ــو الهيئة املصرية العامة للبرتول والش تدع
ــافيًا  ــرون قطاعًا استكش ــرتاك فى املزايدة العاملية الرقمية األوىل لعام 2021 التى تضم أربعة وعش ــتغاللهما لالش الزيت والغاز واس
ــط كما هو موضـح بالخريطة املرفقة وذلك طبقًا لنموذج اتفاقيات   ــويس والصحراء الغربية والبحر املتوس )24( فى كل من خليج الس

اقتسـام اإلنتاج املعمول به فى جمهورية مصر العربية.

• بوابة مصر لالستكشاف واإلنتاج – منصة رقمية متكاملة لالستكشاف واإلنتاج –  ستوفر 
وصواًل افرتاضيًا لكل املعلومات األساسية عن القطاعات املطروحة باملزايدة العاملية لعام 2021 
ــة لكل منطقة،  ــزم البيانات واملعلومات الفني ــق، االطالع على ح ــمل إحداثيات املناط والتى تش
اجراءات وشروط وبنود املشاركة فى هذه املزايدة ونموذج االتفاقية وغريها، كما يمكن شراء 
ــق 2021/3/1  وذلك من خالل  ــية واالضافية اعتبارًا من يوم االثنني املواف ــزم البيانات األساس ح

املوقع االلكرتونى :
https://eug.petroleum.gov.eg                                              

• تقدم الشركات الراغبة عروضها وفقًا لإلجراءات والبنود والشروط امُلعلنة ونموذج اتفاقية اقتسام اإلنتاج املعمول به فى مصر.
• يعترب شراء حزم البيانات الرئيسية الخاصة بكل قطاع شرطًا للتقدم بعرض لهذا القطاع.

ــة، للمعلومات عن  ــة مصر اإللكرتوني ــجيل فى بواب ــام 2021، البد من التس ــة العاملية األوىل لع ــدة مصر الرقمي ــى مزاي ــاركة ف • للمش
التسجيل واالشرتاك فى املزايدة برجاء التواصل على :

  bidround@eug.petroleum.gov.eg                                                                                       

آخر موعد الستالم العروض: يوم األحد املوافق 1 أغسطس 2021 قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة

اإيجا�سهيئة البرتول



• The Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) and Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) invite spe-
cialized companies in Oil and Gas exploration and exploitation to participate in Egypt’s first digital international 2021 bid 
round which includes twenty four (24) exploration blocks in Gulf of Suez, Western Desert and Mediterranean Sea as shown 
in the following map according to production sharing agreements (PSA) model applicable in Arab Republic of Egypt.

Announcement For 
Egypt’s First Digital International 2021 Bid Round for Petroleum Exploration & Exploitation

• Egypt Upstream Gateway (EUG)—Egypt’s fully integrated, digital E&P platform—
will provide virtual access to all 2021 bid round data, including information and 
coordinates of the offered blocks on an interactive map, data room viewing, seismic 
surveys, subsurface insights, data packages, and more. With this data at your fingertips, 
you can instantly purchase principal and optional datasets without the need for travel. 
The Procedures, Terms & Conditions and the Model Agreement are available online 
as of Monday 1st March 2021 through Egypt Upstream Gateway (EUG) Portal: 

                             https://eug.petroleum.gov.eg
• Interested companies shall submit their offers based on the announced procedures, main terms & conditions and the 
production sharing model agreement applied in Egypt.
• The purchase of Principal Data Package of a block is considered mandatory to bid  for the same block.
• To participate in Egypt’s first virtual bid round, register as a member through the EUG portal. 
• For information on EUG membership and bid round registration, please contact:

                                                           bidround@eug.petroleum.gov.eg 

The closing date will be on Sunday 1st August 2021 at 12:00 noon ( Cairo local time) 

EGASEGPC



نجاحات متواصلة ونتائج المتميزة 
فى اإطار توجه �رشكة اإيالب امل�ستمر لرفع الطاقة الإنتاجية احلالية والعمل على 
زيادة القيمة امل�سافة للمنتجات البرتولية وفى �سوء ا�سرتاتيجية تطوير وحتديث 
قط���اع البرتول قام���ت ال�رشكة بتنفيذ ع���دة م�رشوعات لتاأم���ن الكميات الالزمة 
لتحقي���ق اخلط���ة الإنتاجية والت�سويقي���ة والو�سول اإل���ى اأق�سى طاق���ة اإنتاجية 
ممكنة وفق خطة مدرو�سة على زيادة معدلت اإنتاج الألكيل بنزين اخلطى )الالب(

بن�سبة ت�سل الى %124 :
م�رشوع زيادة الطاقة الإنتاجية

 بن�سبة 35% عن طريق زيادة حجم العامل امل�ساعد بوحدة الباكول و ما ي�ساحبه 
من تعديالت داخل املفاعل بتكلفة ا�ستثمارية 13 مليون دولر ، ومن املتوقع البدء 

فى تنفيذ هذا امل�رشوع فى الربع الثانى من عام 2022.
م�رشوع حتويل جزء من منتج الهاب الثانوى ملنتج الالب الرئي�سى 

حتويل ما يقرب من 70% من منتج HAB الثانوى اإلى LAB با�ستخدام تكنولوجيا 
Trancealkylation  لزيادة كميات  LAB املنتجة مبقدار 5600 طن  �سنوياً بتكلفة 
ا�ستثماري���ة 6ر4 ملي���ون دولر ، ومن املتوقع البدء فى ت�سغيله فى الربع الثالث من 

عام 2021.
م�رشوع اإن�ساء نازع الكلوريدات 

اإزال���ة م���ادة الكلوريد من الهيدروجن املنت���ج من وحدة الباك���ول ب�رشكة ايالب و من 
الريفورمات املنتج من �رشكة اأنربك الالزم لتغذية وحدة اإنتاج البنزول للحفاظ على 

املعدات من عمليات التاكل و�سمان ا�ستمرارية الت�سغيل بتكلفة 2 مليون دولر .
م�رشوع ان�ساء خط ربط وحدة الف�سل ب�رشكة اأنربك بوحدة CCR اجلديد

 مت اإن�ساء خط بطول 150 مرت لربط وحدة اإنتاج الريفورمات اجلديدة ب�رشكة انربك 
بوحدة الف�سل اململوكة ل�رشكة اإيالب داخل اأنربك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية 
لوح���دة الف�س���ل من ثم زيادة اإنتاج البنزول اإلى حوال���ى 40 األف طن  �سنوياً وقد مت 

ت�سغيل هذا امل�رشوع بنجاح .
م�رشوع حقن الوليفينات بالوحدة 400 لزيادة الطاقةالإنتاجية 

مت تنفيذ عملية حقن كمية 100 طن من الوليفينات التى مت ا�ستريادها من اخلارج 
و ذل���ك بعد درا�سة امل�رشوع و عمل التعديالت الالزمة و قد اأثبتت التجربة جناحها 
حي���ث مت حتويل كل طن من الوليفينات اإلى ما يقرب من 3ر1 طن منتجات نهائية 

مطابقة للموا�سفات .
وهذه الإجنازات والنتائج املتميزة ما كانت تتحقق اإل بت�سافر اجلهود والتخطيط 
املدرو����س والعمل املتوا�سل من كاف���ة الإدارات والتى قام���ت بالعمل كفريق واحد 
لتاأم���ن الكميات الالزم���ة لتحقيق اخلطة الإنتاجية والت�سويقي���ة والو�سول اإلى 

اأق�س���ى طاق���ة اإنتاجية ممكنة ومت حتقي���ق اأعلى معدل لالإنتاج ف���ى تاريخ ال�رشكة 
من منتج الالب. 

وج���اء هذا التط���ور نتيجة عمل �س���اق ا�ستمر لعدة �سنوات �سم���ل تعديل ظروف 
ت�سغي���ل الوح���دات الإنتاجي���ة وتطبيق النظ���م اجلديدة ف���ى تكنولوجيا �سناعة 
ال���الب مثل نظام حقن املياه، وذلك بع���د درا�سته ومناق�سته مع ال�رشكة �ساحبة 

.UOP الرخ�سة
كم���ا مت اأي�سا رفع الطاقة الإنتاجية من الربافينات امل�ستقيمة وهو منتج و�سيط 
يت���م ا�ستخال�سة من وق���ود النفاثات والكريو�س���ن ويعد امل���ادة الأ�سا�سية لإنتاج 
)الالب(. حيث مت تطبيق اأحدث نظم تكامل الأ�سول )Asset Integrity( بالوحدات 
الإنتاجي���ة به���دف احلفاظ على املع���دات و�سم���ان الت�سغيل الآم���ن امل�ستمر دون 
توقف���ات طارئة وباأعلى كفاءة ممكنة ، كما مت تطوير ظ���روف الت�سغيل بالوحدات 
الإنتاجي���ة لتعظيم اإنتاج الربافينات امل�ستقيمة وباأعل���ى درجة نقاء ممكنة، وقد 
اأثم���رت ال�سرتاتيجي���ة عن  زيادة اإنت���اج الربافينات امل�ستقيم���ة بن�سبة ت�سل اإلى 
حوال���ى 120% من القيم���ة الت�سميمية لل�رشكة خالل الع���ام 2020. كما مت اي�ساً 
ان�س���اء وح���دة لن���زع  الكلوري���دات من غ���از الهيدروج���ن، والذى من �ساأن���ه تقليل 
معدلت التاآكل بالوحدات، مما يقلل من خماطر احلوادث اجل�سيمة التى قد ت�سبب 

خ�سائر فى العاملن اأوالبيئة اأواملعدات.

واستكماال لإلنجازات التى حققتها إيالب
قام���ت ال�رشك���ة بالتن�شي���ق الكامل م���ع هيئة الب���رول لتطوي���ر �شبكة اخلطوط 
اخلا�س���ة بال�رشكة لتحقيق التكامل مع ����رشكات الأ�سكندرية للبرتول والعامرية 
لتكرير البرتول ومي���دور وامل�رشية للتكرير )ERC( والقاهرة لتكرير البرتول واأنابيب 
الب���رول لا�شتف���ادة م���ن �شبكة اخلطوط ال�شت���ام مواد التغذية م���ن مادتى وقود 
النفاث���ات والكريو�س���ن بالكمي���ات املطلوب���ة لتحقي���ق اأعل���ى كمي���ة م���ن اإنتاج 
م���ادة ال���الب وت�سدير املنتج���ات ال�سرتاتيجية باأق���ل تكلفة مما �ساه���م فى توفري 
تكالي���ف النقل بال�سيارات و�رشعة نق���ل وتداول املنتجات بن �رشكات القطاع مما 
ات���اح ل�رشكة اإيالب زي���ادة كميات التغذية والإنتاج عالوة عل���ى امتالك اإيالب خط 
لت�سدي���ر منتج ال���الب قطر 8 بو�سة بطول 5ر9 كم مت تطوي���ره لي�سل اإلى ر�سيف 
ال�سح���ن 3-4-5 مبا����رشة بحو�س البرتول. كم���ا قامت اإي���الب باملوافقة على قيام 
�رشك���ة العامرية با�ستخدام خط الهيدروجن القادم من �رشكة اأنربك اإلى �رشكة 
اي���الب  وذلك لن�ساء خط ميد العامريه بغاز الهيدروجن ل�ستخدامه عند احلاجه 
الي���ه بالتن�سي���ق مع �رشكت���ى ايالب  وانرب���ك، مما ق���د ي�ساهم فى تعزي���ز العملية 

النتاجية ب�رشكة العامرية لتكرير البرتول.

اإلسكندرية : طريق البترول - وادى القمر - مرغم
ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 

 فاكس :-  033426011 - 033426012

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

                       ت:24144949                     فاكس : 24158141

www.Elab-eg.com





 ............................................................................................?
 The worldwide crisis that the world faced due to co-
vid -19 pandemic affected the oil and gas sector globally 
and Egypt was already affected as it is part of the inter-
national market. In 2016, The Egyptian government had 
started implementing an ambitious plan for economic re-
forms, which enabled us to face the challenges resulting 
from the pandemic. The actions that took place, includ-
ing liberalizing the exchange rate, removing  subsidies 
on petroleum products and electricity gradually, and re-
placing it with a social support network, through gradual 
and stable implementation in parallel with improving the 
price policy of petroleum products and electricity. How-
ever, during the past years, the actual and realistic figures 
for petroleum products domestic consumption after the 

rationalization have become clear, which enabled us to 
set proper pricing mechanisms for energy products along 
with revising prices on quarterly basis.
In fact, the pandemic has led to a slowdown in consump-
tion and since then, about 25-30% of our consumption 
were imported, yet, we did not import any petroleum 
products during the period from April to June 2020 due 
to the decrease in consumption. Further, we took mea-
sures and concluded good deals to buy some significant 
products such as Butane and crude oil to store them in ad-
dition to signing future purchase contracts for products, 
and we exploited this slowdown in the market to carry 
out reforms, develop and improve refineries, as we aim 
to achieve self-sufficiency in petroleum products (Gaso-
line & Fuel Oil) by 2023. Despite the pandemic, Egypt 

At the beginning of 2021, the “Petroleum” Magazine started the 
new year by holding an interview with H.E Eng. Tarek El Molla, 
Minister of Petroleum and Mineral Resources, as he tackled the 
challenges the world faced in 2020, as the toughest year for the 
oil and gas industry due to the repercussions of the pandemic, 
highlighting how Egypt and the parties of the oil industry are 
addressing this crucial issue. In the interview, the Minsiter clari-
fied Egypt’s reform programs in the economic & energy fields 
are working as a shield against these repercussions, in order 
to protect the important gains that Egypt has carried out in the 
economic and the oil and gas industry over the past six years. 
The Minister also reviewed the outstanding results achieved in 
the whole chain of the petroleum industry and how Egypt has 
succeeded in switching international ties and relations with the 
Countries and major entities in the field of natural gas to an 
actual initiative to establish the first intergovernmental organi-
zation for natural gas in the Eastern Mediterranean as part of its 
efforts to become a Regional Energy Hub.
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went ahead strongly in attracting foreign investments to 
the Petroleum Sector and we were able to bring major 
world upstream companies to work in Egypt during the 
pandemic period, as we to successfully attracted Exxon-
Mobil and Chevron to join the markether and sign agree-
ments to explore for gas in offshore areas, which is an 
opportunity to explore in virgin areas, and this was em-
bodied in the signing of 12 new agreements with Exxon 
Mobil, Chevron and several other major companies such 
as Shell, Eni, BP and Total, which represent these agree-
ments to increase their investment  in Egypt.
Also, production, manufacturing and petrochemical pro-
cedures did not stop during the crisis, and we were able to 
continue working while applying all precautionary mea-
sures and workforce reduction to 50% to avoid infection 
with the virus. This is the result of what the government 
started in 2016, by implementing bold economic reform 
measures, thus we were among few countries around the 
world to achieve positive economic growth during the 
pandemic.

 ............................................................................................?
 I think the market will witness some stability, for a 
transitional period to restore stability to oil prices, and 
there is agreement between OPEC and OPEC + coun-
tries to maintain this prices and not to drop again to avoid 
negative economic impact.
What worries us about low prices is its negative impact 
on the investments needed for this industry because it 
makes companies retreat from upstream activities, which 
will lead to a decrease in supply, and I think that 2021 
will be a year of recovery and we have already begun 
to see international oil companies review their plans to 
return their normal status before Covid-19

 ............................................................................................?
With regard to energy resources diversification and 
the shift to cleaner sources, recently, we have been work-
ing on developing a new energy strategy in Egypt, where 
the energy mix is   mainly composed of oil and gas and a 
weak contribution of renewables. The country has taken 
actual steps targeting the increase of the renewable en-
ergy share, to reach 42% in 2035.  However, with the de-
velopment of new energy technologies currently, we are 
studying the revision of our strategy to increase renew-
able energy contribution to the energy mix to reach 55% 
by that time. We have succeeded in production increment 
along with accelerating production from gas discoveries 
in record time, and we have also achieved self-sufficien-

cy in 2018 & resumed exports. Now, we have converted 
all power stations to work with natural gas, and we have 
expanded the natural gas grid to connect residential units 
to supply all governorates with natural gas, and during 
the last five years we were able to connect 5.5 million 
residential units with natural gas, bringing the total num-
ber to 11.8 million units, and we have an ambitious plan 
to connect 1.2 million housing units/annually, in addition 
to the expansion of petrochemical projects that depend 
on natural gas.
In fact, President El-Sisi supports an important initiative 
to convert vehicles to run with CNG, which is a national 
project to replace and convert vehicles in Egypt, to work 
with dual-fuel.  Currently, we are expanding in both con-
verting vehicles as well as increasing fuelling stations 
and converting centers to reduce the number of car that 
work with low grade gasoline.  Actually, vehicles con-
sume about 1.5% of our gas production, and the plan is to 
double this percentage within 3 years. Currently, we have 
330 thousand vehicles that run with CNG, and we plan to 
increase them to reach 750 thousand vehicles.
Moreover, solar energy is also a crucial part of the energy 
mix, and the State has a clear and ambitious plan in such 
direction and has been able to carry out major projects 
that support this trend.
Furthermore we’re carrying out studies about Hydrogen 
and all the green energy requirements, thus I think that 
natural gas will remain for a period and will also remain 
a primary source in energy transition.

 ............................................................................................?
  We support all policies related to reducing the use of 
carbon, in order to ultimately achieve the goal of clean 
energy and a clean environment. And this is among the 
reasons of establishing the EMGF to form good work 
patterns, not only within the member states, but also in 
neighboring countries to reach better uses of gas and 
best exploitation of these resources, because it remains 
the cleanest source of hydrocarbon. When compared to 
any other material, such as coal, it is only 10% of the 
pollution resulting from coal. Therefore, we are trying, 
through marketing plans, to reach the  best methods of 
linking with Europe; which is part of the strategic en-
ergy MoU, signed with the European Union, to ensure 
that we, as the countries of the Eastern Mediterranean, 
can provide this clean energy to Europe, as an alternative 
source for their diversification, as Europe needs a lot of 
energy, and we have gas liquefaction plants and many 
pipelines interconnections with neighboring countries. 
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All these resources are not only for Eastern Mediterra-
nean countries, but also to help Europe reduce its gaps.
I believe that all this comes in line with the broader 
scope of international policies of green energy, of low 
emissions and it is important to accelerate all develop-
ment projects of natural gas resources.

 ............................................................................................?
 When we started setting a strategy to transform 
Egypt into a regional energy hub (gas, oil or electricity), 
we aimed at investing all our potentials. Having a good 
natural gas infrastructure of pipelines, LNG plants, re-
gasification units, refineries and development projects, 
facilities, ports in Sokhna and Sidi Kerir, pipeline from 
the Red Sea to the Mediterranean such as Sumed pipe-
line, in addition to more than 55 gigawatt of electricity. 
We set the proper plan to achieve such strategy. This 
transformation is a joint effort from the whole govern-
ment ministries and institutions in Egypt with the sup-
port and collaboration with international institutions and 
countries such as the European union, the World Bank, 
the European Bank and USA through offering financial 
and technical assistance in accordance to the joint signed 
agreements and MOU’s.
Transforming to a regional hub requires huge efforts and 
initiatives to bolster the international relations with the 
neighbor countries in energy sector. This was achieved 
through signing bilateral agreements for exploration, de-
velopment, transporting and receiving the gas produced 
in east Mediterranean fields to re-export it through Egypt. 
We also cooperated together to reach an initiative to es-
tablish the East Mediterranean Gas Forum (EMGF), an 
initiative by President El Sisi together with Cyprus and 
Greece Presidents. After a year of extensive work, the 
EMGF was established and its Statute was signed aim-
ing at collaboration and mutual cooperation and support 
among the seven EMGF establishing countries, “Cyprus- 
Greece- Italy- Egypt- Jordan- Palestine- Israel”, that at-
tracted the attention of other countries as USA, France, 
UAE who requested to join as observers or permanent 
members. The objective of the EMGF aims at boost-
ing collaboration and integration among the region’s 
countries to develop the gas resources in the region for 
its people’s sake. The producing, consuming and transit 
countries will gain huge benefits especially that the EU 
imports all its needs from several countries, hence we 
have gas resources in the east Mediterranean, that could 
be a trust worthy substitute to Europe, through the two 
LNG units in IDKU and Damietta to enhance the strate-
gic relations among countries.

 ............................................................................................?
 Amending the oil and gas agreements models and 
amending the terms of the contracts to attract investment 
realized distinguished results, as we succeeded in con-
cluding several agreements with our partners. We signed 
98 agreements since June 2014, 12 of which were signed 
during the months of the pandemic, despite the negative 
impact of covid-19 on the investment climate worldwide. 
We succeeded in concluding agreements in new tapped 
areas, especially in the Egyptian economic-zone in the 
Mediterranean and Red Sea with major international 
companies; Chevron, Exxon Mobil, Total, along with the 
companies operating in Egypt as Shell, BP, Kufpec, No-
ble Energy before the acquisition of Chevron, which is 
a good indicator about the investment flow through new 
companies and the operating ones in the offshore areas in 
the upstream sector. These agreements confirm that we 
are on the verge of a new stage of development and pros-
perity, as it comes in accordance with signing the EMGF 
Statute in last September.

 ............................................................................................?
 During the last years, several pillars of the Energy 
Sector reform program succeeded in confronting the 
challenges witnessed by the Sector. First; continuing 
securing the supplies through local market or imports. 
Second; extensively signing agreements with interna-
tional companies, and expanding in the infrastructure 
through establishing pipelines and projects of transport-
ing and storage facilities for oil and gas. On the other 
hand, we started structuring a pricing mechanism to re-
direct the energy subsidies because of its impact on the 
economy, as we couldn’t afford the adequate amount for 
the welfare of the citizens in the fields of education and 
health. We started to set governmental plans to decrease 
the energy subsidies gradually, then abolish it radically 
after five years, either in fuel or electricity. Eventually, 
we succeeded in availing the required funding to cover 
the social network programs to provide the needed pro-
grams to support the citizens who really need subsidies 
and government’s aid, as well as redirect the subsidies to 
those who deserve it.
On the other hand, another positive impact for redefin-
ing the subsidy system, which is rationalizing the fuel 
consumption. At the same time, we managed in the Pe-
troleum Sector to set a program to decrease the foreign 
arrears, which reached then $ 6.3 billion, we were able to 
pay them through a program lasted for 4-5 years, to reach 
less than $ 850 million at the beginning of this fiscal year, 
which equals the monthly payments.
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Consequently, Egypt also applied a huge reform program 
for the country’s infrastructure to attract more invest-
ments through availing the electricity, roads networks, 
and facilities in addition to amending the investment law 
to encourage the direct foreign investments. That’s be-
sides the success stories and achievements in the last few 
years, along with the successful international monetary 
fund program that was applied to reform the Egyptian 
economy, which attained us the required credibility.
Along the last 4 years, the Petroleum Sector attracted 
more than $ 30 billion at least, in the oil and gas projects, 
which enabled us to achieve gas self-sufficiency in Sep-
tember 2018. We also continued exports after achieving 
self-sufficiency and formed the Gas Regulatory Author-
ity, along with a free market for gas trade. We also man-
aged to set a plan to upgrade the refineries, infrastructure 
and pipelines, as well as setting an ambitious program to 
modernize the Oil and Gas Sector to cover all the activi-
ties starting from digitization, capacity building and all 
industry chain.

 ............................................................................................?
 In the Mining Sector, we‘ve achieved important re-
sults within the framework of reform and development 
and we started to reap the fruits.   Further, during the last 
two years, we’ve implemented legislative amendments 
and got the approval on the new financial investment 
model to facilitate and speed up the licensing system 
for the investor as well as working with a digital map 
system. 
As a result, the last two bid rounds for gold and miner-
als have achieved success as an example of the modern 
investment concept. However, the results of the gold 
bid round is strong indication of the success in restor-
ing the confidence in the Mining Sector’s investors after 
awarding 11 Egyptian and international companies with 
82 sectors to explore for gold.  For the first time, we’ve 
started signing contracts with the winning companies in 
a short time after the announcement of the bid round 
results, reflecting the speed of the procedures following 
the amendments.  The Metal bid round is also gaining 
popularity for applying, and this comes in mid of the 
Covid - 19 pandemic with its repercussions on world 
investments, and we have taken into consideration the 
manufacture of mineral ores as a main approach to in-
vest in this Sector in order to maximize the added value 
of the country’s resources, so the priority is for the in-
vestor who applies for the bid round and has a clear plan 
to manufacture the extracted ores.  The last bid round 
for metals includes several important ores such as iron, 

phosphates, copper, zinc, sand, kaolin, lead and others, 
which are included in dozens of complementary in-
dustries, and this approach maximizes the added value 
achieved from our mineral resources, hence it is not just 
extracted to be exported as a raw material, but rather, 
it will be provided to the local industries for exploita-
tion along with exporting to realize higher returns after 
manufacturing. 
In fact, this contributes to achieving the State’s goal of 
maximizing the mining’s contribution to the GDP to 
reach 5% in 2030 compared to the small percentage, 
which does not exceed half per cent, previously.
 In parallel with all these steps, we’ve started an am-
bitious program to raise the efficiency of the human 
element in the Egyptian  Mineral Resources Authority 
(EMRA) and build the capabilities of the mining cad-
res and support them with the necessary skills to keep 
pace with the new positive changes that this Sector is 
experiencing, so that the cadres are ready enough to 
keep pace with the international and local investments 
that have begun to flow into the sector, and recently, the 
third group joined this program I always  make sure to 
meet them at the beginning of each program to motivate 
them, and till the end of this year, there will be new 
other groups  consequently, God’s  willing.

 ............................................................................................?
 My message to the youth at the Petroleum Sector is 
to invest in the opportunities seriously. There are many 
opportunities, but competition is great. The Youth have 
to gain the required skills and invest in opportunities that 
allow them to develop their skills and experiences, get 
the training they need, be bold and make best exploita-
tion of existing opportunities, if not available, make sure 
to find them and they should improve their weaknesses 
points and work on improving their qualifications. They 
must also benefit of those with experience and knowl-
edge in order to add value to themselves, and work with 
passion and sincerity, and this is what a successful per-
son needs.

 ............................................................................................?
 My message to the investors is that Egypt is ready 
to receive their investments. Egypt is a distinguished 
investment destination for oil, gas and mining, in light 
of the implemented reforms to improve the investment 
climate, infrastructure, monetary policies and legisla-
tion. And we are telling them that their investments will 
be feasible and of well returns, whereas the climate in 
Egypt is stable and strongly prepared for success.
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moving part of the expected gas demand in future from 
power generation. In a remark made by Egypt’s minister 
of petroleum El Molla the latter reiterated that LNG ex-
port expansion plans are in place, but will be formed by 
the market fundamentals and price settings the coming 
months. Even that Asian LNG demand spiked unexpect-
edly, market fundamentals are still relatively weak. The 
International Energy Agency (IEA), the energy watch-
dog of the OECD countries, has warned that the Asian 
situation is not an indicator that that global demand will 
rebound in 2021. The IEA expects only a small recovery 
in global gas demand this year, after the decline in 2020, 
partly due to the pandemic.
Still, East Med offshore gas reserves are not stranded, 
even that some analysts are worried about their respec-
tive commerciality. The still ongoing discussions and 
political framing of the East Med Offshore Gas Pipeline 
project, a multibillion deepwater gas pipeline connect-
ing Israeli offshore with Greece, via Cyprus, is a dream 
build on wrong propositions. The staggering costs and 
technical challenges, while connecting the gas volumes 
to a single European outlet, is very tricky. To connect 
offshore East Med should either be done via LNG (or 
Small-Scale LNG) or target the Turkish market too. The 
only other option is to utilize the gas molecules inside of 
the region as feedstock for the still relatively small petro-
chemicals industry.
Even new entrants to the region, such as Chevron and oth-
ers, are open to connect offshore East Med to Egypt’s ex-
isting LNG gas infrastructure and outlets. The US major 
Chevron announced that, after it acquired Noble Energy 
and its interests in the region in 2020, with Delek and 
their partners in Israel’s Leviathan and Tamar gasfields, 
it now targets to set up an offshore pipeline infrastructure 
to link it to the Egyptian side too. As its Israeli partners 
acknowledged, the pipeline will connect facilities at the 
Israeli city Ashod to the EMG pipeline at Ashkelon, en-
abling Chevron and its partners to increase gas exports 
to Egypt to as much as 7 billion cubic meters per year. 
The latter could be part of an existing agreement in which 
Israeli partners will export as much as 85 bcm/yr gas to 
Egypt over a 15-year-period. Gas supplies from Israel to 
Egypt started in January last year. Looking at the current 
natural gas glut in Egypt’s local markets, the only real 
commercial part would be to link it to Idku and Dami-
etta’s LNG export outlets. For the other East Med part-
ner, Cyprus, these developments show that they should 
reconsider their own gas strategies very soon, and have a 
more effective look at the Egypt LNG option too. Energy 
companies have ramped up gas investments in the eastern 
Mediterranean in the past decade. Chevron bought Noble 

Energy Inc. for about $5 billion last year, in large part to 
take on its interests in Leviathan, Israel’s biggest field, 
and Tamar, the second-largest.
Some analysts are warning that Egypt and East Med 
LNG are looking at the treat of becoming stranded as-
sets, as the EU is not needing additional gas supplies. 
When looking at the statement made by Catharina Sikow 
Magny, Director DG Energy European Commission 
(EC), during the European Gas Virtual conference, the 
threat is real. She stated that the EU will need ZERO gas 
in future. The latter statement was linked to the fact that 
the EU committed to net zero emissions by 2050, by then 
there will be zero unabated gas consumed in Europe. At 
present, demand for gas is more likely to increase than to 
the decrease. Whichever Green Deal will be put in place, 
financial backing for all will be the real issue, in light of 
the post-COVID economic situation.
Additionally, all European examples at present, German 
EnergieWende or the Dutch strategy to take houses from 
natural gas supplies, has been backfiring or was a real 
debacle. Demand for gas is strong, not increasing but ex-
pected to plateau for longer. 
The coming year Egypt will be reaping the reward of 
all. The country expects, as stated by El Molla, that the 
Damietta facility will handle about 4.5 million tons of 
LNG annually, which will raise Egypt’s production ca-
pacity to 12.5 million tons. As stated before, Damietta 
was idled in November 2012 amid a dispute over gas 
supplies between the government and Union Fenosa Gas, 
a joint venture between Spain’s Naturgy Energy Group 
and Italy’s Eni. Egypt also is planning to increase its 
overall natural gas production soon. It’s worthmention-
ing that, Egyptian state firms EGPC and EGAS will of-
fered onshore and offshore exploration blocks for bids 
from energy companies. At the same time, El Molla has 
inked a new production sharing contract between the 
state-owned Ganoub El-Wadi Petroleum Holding Com-
pany (Ganope) and Shell Egypt to explore for oil and 
natural gas in the deep waters of the Red Sea. Accord-
ing to the agreement, Shell Egypt will explore in the Red 
Sea’s Bloc 4, an area of 3084 sq km, Shell Egypt said 
in a statement. Shell Egypt acquired 63 % equity share, 
Emirati Mubadala Petroleum 27 % share, and Egyptian 
Tharwa Petroleum Company 10 % of the contractor’s 
share, states the contract. Main focus will be natural gas 
production. Shell Egypt has conducted several explora-
tion missions in Egypt’s deep waters, such as the West 
Delta Deep Marine Phase 9B project. In 2018, the Egyp-
tian Natural Gas Holding Company held an international 
bid for oil and gas exploration in which Shell Egypt was 
granted exploration rights in blocs 4 and 6.
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Egypt’s eternal gas dreams are back again on the draw-
ing table. The last weeks international gas markets have 
been very volatile, mainly due to the unexpected price 
volatility in Asia, pushing prices up to record levels but 
slowly coming back to reality. At the same time, even 
when some financial institutions are warning that natural 
gas is history, due to energy transition changes, global 
demand is strong, with more positive demand issues than 
threats on the table. To access some of these new demand 
forecasts, Egypt, one of Africa’s leading gas producers, is 
stepping up its efforts to take part in the expected revival. 
After a detrimental 2020, when Egypt’s LNG exports 
were hitting rock bottom, the country now seems to be 
able to reap some rewards from its vast and very attrac-
tive offshore natural gas reserves. In a move to benefit 
from a future demand growth, LNG exports already have 
resumed from its Idku LNG liquefaction plant.

Pharaonic gas dreams to restart?
LNG exports precursor for East MED 
gas sector expansion

Most of current LNG exports are going to Asia, mainly 
China and India, but even Turkey is a strong customer. 
News also has emerged that additional LNG exports are 
planned, as Egypt’s Damietta LNG liquefaction plant is 
also to restart end February. The latter has been sitting 
idle, mainly due to commercial and financial issues since 
2012.
The immense offshore gas finds in the East Med, espe-
cially the elephant Zohr gas field, combined with other 
Egyptian discoveries and potentially Israeli offshore, are 
fully capable of pushing Egypt again up in the LNG ex-
porters league, where it belongs. LNG exports are needed 
in Egypt, not only to relief some of the glut pressures on 
the local markets, but also to monetize its natural resourc-
es to counter again growing government budget deficits. 
Another main threat to local gas demand is the growing 
impact of renewable energy projects in the country, re-

By : Cyril Widdershoven

A Report Published in «Verocy» - Mena Geopolitics Watcher - on Feb., 1st , 2021 .
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Today, March 9, 2021, the fourth ministerial meeting of the 
Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) was convened in 
Cairo, in the Arab Republic of Egypt. The meeting was attended 
by the Cypriot, Egyptian, Greek, Israeli, Italian, Jordanian and 
Palestinian energy Ministers of the EMGF Founding Members.
The Founding Members announced the entry into force of the 
EMGF Statute that took place on 1st of March 2021. The Min-
isters acknowledged this significant milestone for the serious 
steps and successive achievements realized since the Forum’s 
launch in January 2019, by the intensive cooperation among 
Founding Members, and the tremendous efforts exerted by 
their professional teams.
The Founding Members celebrated holding their first Ministe-
rial Meeting of the EMGF as a full-fledged intergovernmental 
organization based in Cairo. They reaffirmed the EMGF objec-
tives as a platform for a structured policy dialogue on natural 
gas. They also noted that the EMGF would lead to the develop-
ment of a sustainable regional gas market, unlocking the full 
gas resources potential in the Eastern Mediterranean region in 
full respect of the rights of its Members over their natural re-
sources in accordance with international law. 
The meeting discussed the way forward with the forum’s or-
ganizational matters, including continuing Egypt’s presidency 
of the EMGF till end of 2021, through H.E Tarek El Molla as 
the EMGF President. The first Presidency term, according to 
the Statute, will start on January 2022, when the first Founding 
Member in alphabetical order (Cyprus), will assume this role.   
The meeting also appointed Mr. Osama Mobarez, Egyptian un-
dersecretary of Ministry of Petroleum and Mineral Resources, as 

an Acting Secretary General of EMGF.
The meeting also discussed the EMGF activities including de-
veloping a Long Term Strategy (LTS) for the EMGF and two 
new initiatives on “Gas Decarbonization” and “LNG as a fuel 
for vessels” in line with the environmental global trends. The 
EMGF Members will form dedicated working groups of Experts 
for developing the strategy and for each of the initiatives. Subse-
quently, the Ministers took note of the progress achieved on pre-
paring a study on “Gas Supply and Demand in the East Mediter-
ranean”, in line with the gas market assessment and look ahead. 
The study, supported by the EU, is one of the activities taking 
place by the EMGF Gas Industry Advisory Committee (GIAC).
The Ministers adopted the EMGF Program of Work for 2021. 
It compiles the main milestones targeted on both the organi-
zational setup finalization, together with the Gas cooperation 
activities, including studies, initiatives and workshops. 
The meeting discussed the official requests applied by the 
countries willing to join the EMGF. The Forum agreed and 
welcomed France to join as an EMGF member Country. The 
Forum also agreed and welcomed the United States of America 
to join as EMGF observer.
The founding members agreed to convene the next Ministerial 
Meeting  in Cairo during the last quarter of 2021.
The Ministers expressed their deep appreciation to the Arab Re-
public of Egypt under the leadership of the President of the Arab 
Republic of Egypt, President Abdel Fattah El-Sisi for providing 
its utmost support as a host country, and for the Egyptian Minis-
ter of Petroleum and Mineral Resources H.E. Tarek El Molla for 
the smooth successful management of the establishment phase.
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