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العنـ��وان  :مرك��ز معلوم��ات قط��اع الب�ترول
(١أ) مكرر ش��ارع أحمد الزمر  -املنطقة الثامنة
مدين��ة نص��ر.
ف 22738521 :
ت 22766515-22766506 :
االش�تراكات  :هيئة البرتول -ش��ارع فلس��طني
الش��طر الرابع -املعادى الجديدة  -القاهرة  -ج.م.ع
ت 27065959 - 27065985 :
االش�تراك الس��نوى  :جمهورية مصر العربية :
 80جنيه�� ًا مصري�� ًا
• البــ�لاد العربيـ��ة  60 :دوالر ًا امريكي�� ًا
• الب�لاد األجنبي��ة  70 :دوالر ًا أمريكي�� ًا
أو م��ا يعادله��ا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عرب تقنية الفيديو كونفرانس
فى التاس��ع والعش��رين من أغس��طس  2020عدد ًا من املشروعات
القومي��ة ف��ى محافظ��ة األس��كندرية تض��م مش��روعات خاص��ة
بقطــ��اع الب�ترول ممثل��ة ف��ى مش��ـروع توس��ـعات إنت��اج البنزي��ن
باألس��كندرية والت��ى تعد من اهم املش��روعات التى ت��م االنتهاء من
تنفيذه��ا لتعظي��م إنت��اج البنزين ع��اىل األوكتني  ،وتوج��ه الرئيس
بالشكر للجــهد املبذول  ،مشري ًا إىل أن النتائج التى تحققت لم تكن
لتتـم على مدى عشرات السنوات  ،موضح ًا أن التحدى كبري ويجب
التصدى له بشكل جاد .

قال الدكتور م�ص����طفى مدبولى رئيــ�س الـــ����وزراء خالل كلمته فى بدايــة

البتـــرولي���ة  ،وعلى ر�أ�س ه���ذه امل�شــروعات التى توجه���ت �إليها الدولة

اليومية للمواطن ومنها قطاع البرتول واملنتجات البــرتوليـــة ،وقطاعات
املي����اه وال���ص�رف ال�ص����حى والط����رق والتموي����ن  ،م�ش��ي�را ً إ�ل����ى �أن حج����م

هذا الربنامــج باملقــارنة بالأرقـــام بد أ� فى م�رص منذ عام  1981ومن هذا

مرا�س����م االفتتاح �أن هناك قطاعات فى الدولة م�ؤثرة ومهمة على احلياة

اال�ستثمارات فى هذه القطاعات خالل الـ � 6ســنوات املا�ضية تقارب 4ر1

م�شـــ���روع تو�صيل الغـــ���از الطبيعى للمنازل والإ�ســ���راع فى تنفــيذه ،

الع���ام حت���ى عام  2014مت تو�صي���ل  6مليون وح���دة �ســكنية ومنذ عام
 2014وحت���ى الآن مت تو�صي���ل �أكرث من  5مليون وح���دة �سكنية لي�صـــل

تريليون جنيه  ،وامل�شـــروعات التى �سيتم افتتاحها حجم ا�ستثماراتها
5ر 11مليار جنيه  ،م�ؤكدا ً �أن ر�ؤية احلكومة لهذه القطاعات والقطاعات

ف���ى الأربع �ســـن���وات القــادم���ة �أن نتج���اوز  18مليون وح���دة �ســـكنية،

وا�ستعر����ض مدبول���ى بالأرق���ام حج���م اال�ستثم���ارات الت���ى مت �إنفاقها

وتوجيهــــ���ات الرئي����س �أن يت���م م�ضــاعفة هذه الأعــ���داد خالل املرحلة
القـــادمة بدال ً من ا�سـتخدام �أ�سطوانة البوتاجاز على الرغم من جناح

الأخرى �أن متتلك م�رص القدرة على تلبية جميع احتياجات املواطنني من

هذه املتطلبات الأ�سا�سية حلياة املواطنني .

وت ُنف���ق فى قطاع البرتول والرثوة املعدنية وتتجاوز 16ر 1تريليون جنيه
ف���ى حوالى  159م�شــروع���ا ً مت تنفـيذ  115م�شـــروع���ا ً وجارى تنفـــيذ 44
م�رشوع���ا ً  ،الفت���ا ً �إل���ى �أن الدول���ة تنفذ ه���ذه امل�شـــروعات به���ذه القــوة
بهــ���دف القدرة على ت�أمني احتياجات الدول���ة واملواطــن من املنتجــات

�إجمالى م���ا مت تو�صيله �إلى 3ر 11مليـــون وحـ���دة واخلطة امل�ســـتهدفة

ونب���ذل ق�ص���ارى جــهدن���ا لن�صــ���ل �إل���ى ملي���ون و� 250ألف ف���ى العـــام

الدولة فى ت�أمني احتياجات املواطن من البوتاجـاز ولكن ر�ؤية الدولة �أن
نقـوم بت�ســهيل �ســبل احلياة على املواطن  ،م�شيدا ً مبا تقدمه �رشكات

تو�صيل الغاز الطبيعى .

و�أ�ش����ار رئي�س الوزراء �إلى �أن قطــاع البرتول كان لديه م�شــاكل هيكــلية
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وحتدي����ات متويلية و�أن ه����ذا القطـاع مـ����ورد للدخــل فى ال����دول الأخـــــرى
ولك����ن ف����ى م�رص نتيجة امل�ش����اكل والتحــدي����ات الت����ى كان مكــبال ً بها

املنتج���ات البرتولية بحل���ول العام املال���ى  2023/2022وامل�رشوع الذى

يت���م افتتاحه يقع فى �إط���ار هذه الر�ؤية  ،ويكون فقط ما ن�ستورده هو

وواجـــهت هذا القطاع كانت الدولة تدعمه  ،ونتيجــة للجــهد الكــبري

الزيت اخلام بالإ�ضافة �إلى التو�سع فى جميع عقود اال�ستثمار امل�شرتك

وي�سـاه����م بن�سـب����ة  ٪27من الناجت املحلى الإجمال����ى لعام 2019/2018

واختت���م ب����أن امل�رشوع���ات البرتولي���ة ف���ى حمافظ���ة الأ�سكندرية متثل

الذى بُذل خالل ال�سنوات املا�ضية  ،ا�ستطاع قطاع البــرتول �أن يحــقق
فـائ�ض����ا ً لأول م����رة ف����ى املي����زان التج����ارى اعتبارا ً م����ن ع����ام 2019/2018

وحتـ����ول معـدل منو قطاع الغاز من � ٪11إلى  ، ٪20ونتذكــر من عام 2011
وبعـدها بـ � 4أو � 5سـنوات كان لدينا م�شـكلة االكتفـــاء الذاتى من الغـاز
وكنا ن�ســتورد الغـاز  ،ولكن الآن مع حجــم اال�ســتثمارات واالكت�شــافات

اجلــديدة �أ�صبــح لدينا اكتـفــاء ذاتـى والقــدرة على الت�صـــدير.

لتحقي���ق اكت�شاف���ات جديدة فى الف�ت�رة القادمة حت���ى ن�ستطيع �أن
نحقق �أي�ضا ً اكتفاءً ذاتيا ً من الزيت اخلام.
حـوالى  %9من ا�ستثمارات هذا القطاع بحجم ا�ستثمارات يقرتب من
 100ملي���ار جني���ه  ،وم�رشوع �إنتاج البنزين وحت�س�ي�ن النافتا والذى يتم
افتتاح���ه بتكلفة �أكرث من 5ر 3مليار جنيه تهدف الى تقليل ا�سترياد

كمي���ات البنزي���ن والبوتاج���از بالإ�ضافة �إل���ى توفري فر�ص عم���ل لأهالى

و�أ�ض���اف ب����أن احلكوم���ة لديه���ا ر�ؤي���ة لتحــقي���ق االكتـف���اء الذات���ى من

حمافظة الأ�سكندرية.

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

ا�ستكم���اال ً لتلبية باقى االحتياجات حي���ث يتيح موقع م�رص اجلغرافى

ا�سته���ل املهند����س ط���ارق امل�ل�ا وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة كلمته

بتوجي���ه ال�شكر للرئي�س ال�سي�سى على دعم���ه الدائم لقطاع البرتول
خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية .

وا�ستعر����ض املال نتائج خطة عمل الوزارة لتحقيق االكتفاء الذاتى من

البنزي���ن عالى الأوكتني بحل���ول عام  2023والتى تق���وم ب�شكل رئي�سى
على �إقامة م�رشوعات جديدة لزيادة الطاقــة التكريرية وا�ضافة طاقات

�إنتاجيــة جــديدة من هذا املنتـــج احليــوى.

و�أو�ض���ح املال �أن تلبية احتياجات ال�س���وق املحلى فى الوقت احلالى تتم

م���ن خالل معام���ل التكري���ر والت�صنيع �إ�ضاف���ة �إلى اال�ست�ي�راد اخلارجى
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الذى يتو�سط قارات العامل مرونة فى م�صادر الإمداد .
ً
و�أ�ض���اف �أن قط���اع البرتول يق���وم بت�شغيل  ١٢معمال ً وجممع���ا لتكرير
الب�ت�رول وت�صنيعه موزعني على  ٤مناط���ق جغرافية رئي�ســية واهمهم

الأ�سكندري���ة الت���ى متتلك  ٪ ٤٥من ق���درات �صناعة التكري���ر بالبالد ثم
القاه���رة الكربى بن�سبة  %22وال�ســوي�س بن�ســـبة  %21وا�سيوط بن�سبة
 %12الفتا ً �إلى �أن كل منطقة تلبى احتياجات عدد من املحافظات حيث

تغط���ى معامل وجممع���ات الأ�سكندرية على �سبي���ل املثال احتياجات
الأ�سكندرية و مر�سى مطروح وعدد من حمافظات الوجه البحرى حتى

دمي���اط من خ�ل�ال  ٦معام���ل تكرير تلبى �أك�ث�ر من  ٪٣٥م���ن احتياجات
البـ�ل�اد م���ن البنزي���ن وال�س���والر ،كم���ا متتل���ك الأ�سكندري���ة  ٣جممعات

�صناعية للبرتوكيماويات مما يجعلها قلعة لل�صناعة البرتوليـة.

الطبيعى م���ن خالل املبادرة الرئا�سية الأخرية .الفت���ا ً �أن هذه امل�رشوعات
تلب���ى االحتياج���ات حتى ع���ام  ٢٠٣٠م�ضيف���ا ً �أن ا�سرتاتيجي���ة �صناعة

وا�شار املال �إلى �أن اال�ستهالك املحلى من البنزين ي�صل فى املتو�سط �إلى
 ٧مليون طن �سنويا ً  ،و�أن جائحة كورونا خف�ضت متو�سط اال�ستهالك

التكري���ر فى م��ص�ر قائمة على حتقيق خطط ملواكب���ة احتياجات البالد

الأوكت�ي�ن بنوعي���ه(  ٩٢و � ) ٩٥أ�صبح ميثل اجلان���ب الأكرب من اال�ستهالك

�رشكة البح���ر الأحمر الوطنية للتكري���ر والبرتوكيماويات فى ال�سوي�س

له���ذا الع���ام �إلى حوال���ى ٦ر ٦ملي���ون طــــ���ن  ،م�ضيف���ا ً �أن البنزين عالى
املحل���ى بن�سبة  ٪٥٥لع���ام 2020/2019مقابل  % 45فق���ط لبنزين ()80
املنخف����ض من حيث الرقم الأوكتينى  ،ومتوقع و�صوله �إلى  ٪٦٠بنهاية

حتى عام  ٢٠٤٠من خالل م�شـروعات �إ�ضافية جديدة من �أهمها م�رشوع
وتو�سعات ورفع الكفاءة للمعامل القائمة مبا يلبى االحتياجات ويدعم
فر�ص الت�صدير م�ستقبالً.

العام مبا يواكب منط اال�ستهالك احلالى وماتتطلبه حمركات ال�سيارات
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن الآث���ار الإيجابي���ة لال�صالح���ات االقت�صادي���ة على
احلديث���ة

توسعات أنربك  ..مضاعفة إلنتاج البنزين

ف���ى ال�سابق كان بنزي���ن ( ) 80ميثل نحو  ٪٥٤م���ن ا�ستهالك عام ١٧/١٦

عبدالفت���اح ال�سي�س���ى بافتتاح���ه ب�رشك���ة الأ�سكندري���ة الوطني���ة

منظوم���ة تر�شيد اال�سته�ل�اك وت�صحيح هيكل الأ�سع���ار الفتا ً �إلى �أنه

مقابل  %46للبنزين عالى الأوكتني بنوعيه .

ولف����ت امل��ل�ا �إلى النتائ����ج الإيجابي����ة خلطة حتقي����ق االكتف����اء الذاتى من

البنزي����ن بحلول عام  2023الت����ى تبنت الوزارة تنفيذه����ا من خالل تنفيذ

وا�ستعر����ض امل�ل�ا �أهمي���ة امل��ش�روع اجلدي���د ال���ذى تف�ض���ل الرئي����س
للتكريروالبرتوكيماوي���ات ( انرب���ك) وال���ذى يقع فى منطق���ة وادى القمر

باملك����س �ضم���ن تو�سعات ال�رشكة وال���ذى ي�ضيف � ٧٠٠أل���ف طن بنزين
عال���ى الأوكت�ي�ن �سنوي���ا ً بزي���ادة  ٪٩٠ع���ن الطاق���ة الإنتاجي���ة الأ�صلية

ع����دد من امل�رشوعات التكريري����ة اجلديدة حيث �ساه����م ذلك فى تقلي�ص

لريتف���ع الإنت���اج �إلى ملي���ون ون�صف طن بع���د التو�سع���ات بن�سبة ٪٢٢

قب����ل � ٤سن����وات والتى كانت تقدر بنحو  ٣ماليني طن انخف�ضت �إلى 5ر1
ملي����ون طن حالي����ا ً  ،مو�ضحا ً �أن م����ن �أهم امل�رشوعات الت����ى �ساهمت فى

وتقلي���ل اال�سترياد  ،وبلغت التكلفة اال�ستثماري���ة للم�رشوع ٥ر ٣مليار
جني���ه مب���ا ي���وازى  ٢٢٠ملي���ون دوالر ومت تنفي���ذه خ�ل�ال � ٢٤شه���را ً مبكون

كمي����ات اال�سترياد من البنزين بنحو  ٪٥٠مقارنة بالكميات امل�ستهلكة

ذلك م�رشوع �إنتاج البنزين عالى الأوكتني ب�رشكة �أنربك الذى مت افتتاحه

بطاق����ة � 700ألف طن وم�رشوع امل�رصية للتكرير فى م�سطرد بطاقة 500
�ألف طن �إ�ضافة �إلى �أن برنامج الأ�صالح االقت�صادى وت�صحيح منظومة

الت�سعري �ساهم فى تر�شيد اال�ستهالك مبقدار يوازى � ٣٠٠ألف طن.

و�أ�ش���ار �إلى اال�ستم���رار فى تنفيذ حزمة من امل�رشوع���ات خالل ال�سنوات
الثالث املقبلة با�ستثمارات ٥ر ٧مليار دوالر توازى حاليا ً  ١٢٠مليار جنيه
لتحقيق هدف االكتفاء الذاتى من املنتجات البرتولية والبنزين فى عام

 ٢٠٢٣/٢٠٢٢م���ن �أهمه���ا م�رشوع تو�سعات معمل مي���دور بالأ�سكندرية
اجل���ارى تنفيذه بطاق���ة � 500ألف طن وم�شــروع جممـ���ع �أ�سيوط لإنتاج
البنزين الذى يدخل اخلدمة قبل نهاية العام بنحو � 800ألف طن يدعمها
برامج تر�شيد اال�ستهالك والتو�سـع فى حتــويل ال�سيارات للعمل بالغاز

م���ن اال�ستهالك املحل���ى مما �ساهم فى ت�أمني جزء م���ن احتياجات البالد

حمل���ى  ٪٥٥وقام���ت ال��ش�ركات الوطني���ة بقط���اع الب�ت�رول بتنفيذه من
خ�ل�ال �رشكتى �إنبى املقاول العام وبرتوجت مقاول �أعمال الإن�شاءات ،ومت
اال�ستعان���ة ب�أحدث معدات والتكنولوجي���ات بامل�رشوع من �رشكة uop

الأمريكي���ة  ،و�ش���ارك  ١٥٠٠عام���ل فى التنفيذ وحتقي���ق  ٦مليون �ساعة
عم���ل �آمنة فى التنفي���ذ بال �إ�صابات  ،ويح�صل امل�رشوع على املادة اخلام

املغذي���ة وهى النافتا م���ن �رشكات الب�ت�رول بالأ�سكندري���ة وهى �رشكتى
الأ�سكندرية للبرتول والعامرية .
ً
واختت���م ب�أن مردود امل�رشوع ال يقل عن مليار جني���ه �سنويا تتوزع بواقع
 ٥٠٠مليون وفرا ً فى �أعباء اال�سترياد و  ٥٠٠مليون جنيه كقيمة م�ضافة

من ت�صنيع املادة اخلام.

وقد اعطى الرئيس السيس��ى إش��ارة البدء الفتتاح املشروع عرب
الفيديوكونفران��س حيث قام الكيميائى عصام ش��اهني رئيس
شركة أنربك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية .

البرتول � -سبتمرب � -أكتوبر 7 - 2020

اهتمام موس��ع ودعم مس��تمر من القيادة السياسية الس��تدامة دور قطاع البرتول والثروة املعدنية فى دعم االقتصاد القومى وتعظيم القيمة
املضافة من ثروات مصر الطبيعية وهناك اهتمام ودعم رئاسى ليصبح أحد أهم القطاعات الهامة فى مصر وقاطرة من قاطرات التنمية .
وف��ى ض��وء ذلك عق��د الرئيس عبدالفتاح السيس��ى ثالثة اجتماعات خالل ش��هرى يولية وأغس��طس  2020ملتابعة خــط��ط وجـــهود وزارة
البــرتول والثروة املعدنية فى تطــوير عــدد ًا من األنشطة البرتولية .

ا�ستقب���ل الرئي����س عب���د الفت���اح ال�سي�س���ى كالودي���و دي�سكالزى ،

الدولة لتطوي���ر هذا القطاع احليوى  ،موجه���ا ً مبوا�صلة التعاون املكثف

الدكت���ور م�صطف���ى مدبولى رئي�س جمل�س ال���وزراء ،واملهند�س طارق

م���ن جانب���ه �أع���رب رئي�س �رشك���ة «�إين���ى» عن خال����ص التقدي���ر والعرفان

الرئي����س التنفيذى ل�رشكة «�إينى» الإيطالية للبرتول ،وذلك بح�ضور

امل�ل�ا وزي���ر الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى عدد م���ن كبار

م�سئولى ال�رشكة.

وي�أت���ى اللق���اء ف���ى �إط���ار متابعة ن�ش���اط ال�رشك���ة الإيطالي���ة فى جمال
التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبرتول فى م�رص.

وق���د �أ�ش���اد الرئي�س مب�س�ي�رة التعاون املثم���ر مع �رشكة «�إين���ى» الإيطالية

معربً���ا ع���ن دعم���ه ال�ستم���رار ال�رشك���ة ف���ى التو�س���ع ف���ى �أن�شطته���ا
اال�ستثماري���ة فى م�رص فى جمال���ى التنقيب والإنتاج� ،أخ���ذا ً فى االعتبار

التزامه���ا الدقيق ف���ى تنفيذ م�رشوعاته���ا وكذلك االهتم���ام الذى توليه

مع «�إينى» ،وتذليل �أية عقبات قد تواجه �أعمالها.

لل�سي���د الرئي����س ملوقف م��ص�ر الداع���م لإيطاليا خالل الف�ت�رة الع�صيبة
الت���ى م���رت به���ا من���ذ ان���دالع جائح���ة كورون���ا ،م�شيدا ً ف���ى ه���ذا الإطار
بالإج���راءات االحرتازية الناجحة التى قامت بها الدولة مبواقع م�رشوعات
انت���اج الب�ت�رول والغ���از املختلف���ة والت���ى مكن���ت م��ص�ر با�ستم���رار عمل
احلق���ول والإنتاج بطاقتها ،م�ؤكدا ً �أن م�رص �رشيكا ً هاما ً لن�شاط ال�رشكة
الإيطالية عل���ى م�ستوى العامل ،ومن ثم يتطلع ال�ستمرار تطوير ن�شاط

ال�رشك���ة ف���ى م�رص فى جمال���ى التنقي���ب والإنتاج ،خا�صة ف���ى املنطقة
الغربية و�أي�ضا ً البحر الأحمر.

مــ���وارد الـدول���ة من �إنتــ���اج الغاز الطبيع���ى� ،إلى جانب التو�س���ع فى
اال�ســـتخدام املنزلى .

وا�ســتعر����ض املهند�س طارق املال خــ�ل�ال االجتماع املوقف التنفيذى
مل�رشوع���ات التكري���ر والبرتوكيماوي���ات  ،ف�ض� اً
ًل�ا ع���ن جه���ود تطوي���ر
منظوم���ة الغ���از الطبيعى فى م��ص�ر  ،والتو�سع فى نظ���ام العدادات
الذكي���ة  ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى التح���ول التدريج���ى ال�ستخ���دام الغ���از

الطبيع���ى لو�سائل النق���ل ،وفق امل�رشوع القوم���ى لتحويل مركبات

كم���ا اجتمع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ى مع الدكتور م�صطفى

النقل اجلماعى للعمل بالغاز.

وخ�ل�ال االجــتم���اع وج���ه الرئي����س ال�سي�س���ى بتعظي���م ا�س���تغالل

فى جمال ا�ستك�شاف الرثوة املعدنية فى م�رص.

مدبولى  ،واملهند�س طارق املال  ،حيث تناول االجتماع خطط وجهود
وزارة البرتول فى تطوير خمتلف �أن�شطة قطاع البرتول .
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كم���ا عر����ض امل�ل�ا خ�ل�ال االجتم���اع الك�ش���ف الأخري للذه���ب بجبل
«�إيقات» بال�صحراء ال�رشقية ،والذى من �ش�أنه �أن يفتح �آفا ًقا جديدة

وخ�ل�ال االجتم���اع ا�ستعر����ض املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب�ت�رول والرثوة
ً
خا�صة ما
املعدني���ة نتائج اجتماعات جلنة تطوير قطاع الرثوة املعدنية،
يتعلق مبناق�شة املعوقات ذات ال�صلة واخلطط املطروحة فى هذا ال�صدد

لتهيئ���ة مناخ جاذب ومواكبة املمار�س���ات العاملية فى هذه ال�صناعة مبا

يدعم حتويل قطاع التعدين �إلى م�ساهم قوى فى الناجت القومى .

اجتم���ع الرئي�س عبد الفت���اح ال�سي�سى مع الدكت���ور م�صطفى مدبولى

كما ا�ستعر�ضت وزيرة التخطيط �أبرز حماور ا�ســـرتاتيجية تطــــوير قطاع
ً
خا�صة ما يتعل���ق بزيادة م�سـاهمة
التعدي���ن فى �ض���وء ر�ؤية م�رص2030 ؛

املتجددة ،والتخطيط والتنمية االقت�صادية ،واملالية ،والتنمية املحلية،

وق���ام وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة با�ستعرا����ض الو�ض���ع احلال���ى للمحاج���ر

رئي����س جمل�س الوزراء ،وم�ساعد رئي����س اجلمهورية للم�رشوعات القومية

واال�سرتاتيجي���ة ،ووزراء الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة والكهرب���اء والطاق���ة
وقط���اع الأعمال الع���ام ،ورئي�س هيئ���ة الرقابة الإداري���ة ،ومدير عام جهاز

م�رشوع���ات اخلدمة الوطنية للقوات امل�سلح���ة ،ورئي�س ال�رشكة امل�رصية
للتعدين و�إدارة وا�ستغالل املحاجر واملالحات.

قطاع التعــدين فى الناجت املحلى الإجــمالى وتوفــــري فـــر�ص العمل،

واملالح���ات ،وخطط الوزارة فى هذا ال�صدد لتطوي���ر الآليات والقواعد فى
ً
خا�صة ما يتعلق برتاخي�ص اال�ستغالل والتزامات الت�شغيل.
هذا الإطار،

كم���ا �شه���د االجتم���اع قي���ام اللواء مدير ع���ام جهاز م�رشوع���ات اخلدمة

تناول االجتماع متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمى لقطاع الرثوة

الوطني���ة بالق���وات امل�سلحة بعر����ض امل�صانع والوح���دات الإنتاجية فى

قطاع التعدين فى م�رص تهدف �إلى تعظيم اال�ستفادة من موارد الدولة،

احتياج���ات ال�س���وق املحلى من اخلامات الأولية فى جم���ال املعادن ،والتى

املعدني���ة ،حيث وجه الرئي�س ب�صياغة ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة لتطوير

وت�ستك�شف الرثوات املعدنية على م�ستوى اجلمهورية.

ع���دد من املواقع على م�ست���وى اجلمهورية ،واخلا�ص���ة با�ستخراج وتلبية

تدخل فى الكثري من ال�صناعات التحويلية.

عق���د الدكتور م�صطفى مدبولى ،رئي�س جمل�س الوزراء فى � 18أغ�سط�س
 2020اجتماعا ً مع املهند�س طارق املال ،وزير البرتول والرثوة املعدنية وذلك

ملتابع���ة عدد من ملف���ات الوزارة ،واالطمئنان عل���ى املخزون اال�سرتاتيجى
م���ن ال�سل���ع البرتولية ،وكذل���ك متابع���ة م�ستجدات موق���ف م�رشوعات

قطاع البرتول اجلارى تنفيذها حاليا .

وخ�ل�ال اللق���اء  ،اطم�أن الدكت���ور م�صطف���ى مدبولى على تواف���ر �أر�صدة
كافي���ة م���ن املخ���زون اال�سرتاتيج���ى للمنتج���ات البرتولية  ،م�ؤك���دا ً على
��ض�رورة توافر املنتجات البرتولية املختلفة ف���ى املدن ال�ساحلية فى فرتة

الأجازات ،وامل�صايف.

كم���ا تابع املوق���ف التنفيذى للم�رشوع���ات البرتولية اجل���ارى تنفــيذها،

بالتع���اون مع ك�ب�رى �شــركات الب�ت�رول العاملية ،والتى م���ن �ش�أنها حتقيق

م���ردود �إيجاب���ى كــب�ي�ر عل���ى االقت�ص���اد امل�رصى ،حي���ث �س ّل���ط املهند�س

ط���ارق املال ال�ضوء على �أحــ���د امل�شــروعات احلالية ،الت���ى �شــهدت تقدما ً
ملمو�سـا ً فى مراحل تنفــيذها  ،والذى يتمثل فى م�رشوع البرتوكيماويات
مبدينـة العلم�ي�ن  ،م�ؤكدا ً �أن هذا املـ�شـروع �سيُ�سهم فى توفري منتجـات

برتوكيماوية متخ�ص�صة �إ�ضافة �إلى املنتجات البرتولية .
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فى أول زيارة على مستوى رئيس حكومة مليناء الحمراء البرتوىل منذ إنشائه وتشغيله فى نهاية الستينيات  ،قام الدكتور مصطفى
مدب��وىل رئيس مجلس الوزراء فى التاس��ع عش��ر من أغس��طس  ، 2020يرافقه املهن��دس طارق املال وزير الب�ترول والثرة واملعدنية،
واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجولة تفقدية لتسهيالت ميناء الحمراء البرتوىل التخصصى بمدينة العلمني على ساحل البحر
املتوسط ،والذى يقع على بعد  120كم غرب محافظة األسكندرية ،وتديره شركة برتول الصحراء الغربية «ويبكو» .

دعم كامل من الدولة لرفع كفاءة الموانئ البترولية

تنفيذها �أهمها م�رشوع �إن�ش���اء م�س���تودع تخزين اخلام رقم ( )6ب�س���عة

وفى م�ستهل اجلولة �أكد الدكتور م�صطفى مدبولى على دعم الدولة

تخزي���ن � 250أل���ف برمي���ل؛ به���دف زي���ادة ال�س���عة التخزيني���ة الإجمالية

احلمراء الذى يُعد �أحد املوانئ امل�رصية التخ�ص�صية بالبحر املتو�سط،

املنتج من حقول ال�رشكات العاملة مبنطقة ال�صحراء الغربية  ،و�إن�شاء

الكام���ل جله���ود تطوير ورفع كفاءة املوانئ البرتولي���ة  ،وال �سيما ميناء

وذلك ل�ضمان تداول الزيت اخلام املنتج بال�صحراء الغربية وامل�ساهمة

فى حتويل م�رص �إلى مركز �إقليمى لتداول الطاقة مبدينة العلمني.

لت�ص���ل �إل���ى 5ر 1ملي���ون برمي���ل لت�أم�ي�ن ا�س���تقبال كميات الزي���ت اخلام
جممع البلوف اجلديد ال�س���تبدال املجمع القدمي مما ي�س���مح با�س���تيعاب
عدد من امل�س���تودعات اجلديدة وخطوط ال�شحن اجلديدة  ،وكذلك تنفيذ

وعقب ذلك ،قام رئي�س الوزراء ب�ض���غط زر الت�ش���غيل �إيذانا ً بافتتاح خط

م��ش�روع تطبي���ق برنام���ج تخطي���ط امل���وارد ( ،)ERPال���ذى مت تنفيذه فى

اجلديدة بهدف زيادة طاقة ال�ش���حن لت�ص���ل �إلى ملي���ون برميل يوميا ً من

للموارد وحت�س�ي�ن وتطوير الأداء امل�ؤ�س�س���ى فى خمتلف �أن�ش���طة البرتول

ال�ش���حن البح���رى بطول  8ك���م وقطر  36بو�ص���ة وال�ش���مندورة البحرية
الب�ت�رول اخل���ام وبتكلف���ة تقدر بنح���و  100ملي���ون دوالر ،وال���ذى يُعد �أحد

املح���اور الرئي�س���ية لتطوير ت�س���هيالت منطق���ة ميناء احلم���راء البرتولى

ومنظومة ال�شحن البحرى.

�إطار ا�س�ت�راتيجية الدولة نحو التحول الرقم���ى لربامج الإدارة املتكاملة

والغ���از ،ملواكب���ة ا�س�ت�راتيجية «م��ص�ر  »2030ف���ى التطوي���ر والتنمي���ة

ال�شاملة وتر�شيد ا�ستخدام املوارد.

كما تفقد رئي�س الوزراء ومرافقوه كافة مكونات ميناء احلمراء البرتولى ،

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

وخ�ل�ال اجلول���ة ا�س���تعر�ض املهند�س ط���ارق املال �أه���م امل�رشوع���ات التى مت

�إقليم���ى لت���داول الب�ت�رول والغ���از الطبيع���ى ،يت���م حاليا ً تنفي���ذ عدد من

و�أبرزها م�رشوع زيادة ال�سعات التخزينية اجلديدة بامليناء بتكلفة حوالى
 66مليون دوالر فى �إطار حتديث وتطوير ت�سهيالت امليناء.
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و�أو�ض���ح وزي���ر البرتول �أنه ف���ى �إطار تنفيذ ا�س�ت�راتيجية حتويل م�رص ملركز

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

م�رشوع���ات التطوي���ر لرف���ع كفاءة ت�س���هيالت ميناء احلمراء لال�س���تفادة

و�أ�ش���ار املهند�س �إبراهيم م�س���عود رئي����س �رشكة ويبكو �إل���ى توافر كافة

مل�رشوع���ات التكرير والبرتوكيماويات مبدينة العلم�ي�ن اجلديدة ،مبا يُحقق
التكامل فى تنفيذ امل�رشوعات ،وكذلك ا�ستغالله لي�صبح مركزا ً لتداول

لتداول الطاقة  ،بدءا ً من منظومة ال�س�ل�امة وال�ص���حة املهنية وحماية
البيئ���ة ،ومنظومة املراقبة الأمنية ،ومنظومة مكافحة التلوث البحرى،

م�ش�ي�را ً �إل���ى �أن���ه من �أه���م م�رشوعات التطوي���ر اجلارى تنفيذه���ا ،م�رشوع

ملكافح���ة التل���وث البحرى للزي���ت اخلام على �س���احل البحر املتو�س���ط،

من موقعه اال�س�ت�راتيجى على البحر املتو�سط لي�صبح املنفذ الرئي�سى

املنتج���ات البرتولي���ة (ال�س���والر والبنزي���ن) ال�رضوري���ة لأن�ش���طة املدينة ،
�إن�ش���اء م�س���تودعني لتخزين البرتول اخلام ( )8 ، 7بتكلفة  64مليون دوالر

بهدف زيادة ال�سعة التخزينية من 5ر 1مليون برميل حاليا ً �إلى 8ر 2مليون
برمي���ل ،وم�رشوع التحكم الآلى لت���داول الزيت اخلام؛ بهدف التحكم فى

جمي���ع ت�س���هيالت مين���اء احلم���راء ،وتطوير عملي���ات ت���داول الزيت اخلام
ب�أح���دث �أنظم���ة التحك���م والأم���ان والإدارة املتكامل���ة ملوان���ئ الت���داول،

بالإ�ض���افة �إل���ى م�رشوع تطوير منظومة مكافح���ة احلريق مبيناء احلمراء؛
حي���ث يت���م حاليا ً حتدي���ث وتطوير نظ���ام الإطف���اء والتربيد مل�س���تودعات
التخزين طبقا ً لأعلى معايري الأمان وال�سالمة وحماية البيئة ،متا�شيا ً مع

�أحدث �إ�صدارات الكود الدولى فى هذا ال�ش�أن .

املقومات اال�س�ت�راتيجية مبنطقة ميناء احلمراء البرتولى لت�ص���بح مركزا ً

ً
وذل���ك باعتب���ار ميناء احلم���راء مرك���زا ً فرعيا ً معتم���دا ً
متكام�ل�ا مبعداته

حيث مت حتديث كافة معدات مكافحة التلوث والتدريب عليها.

وف��ى ختام الجولة  ،ش��دد رئيس مجلس ال��وزراء على ضرورة
اس��تمرار متابع��ة تنفي��ذ اإلج��راءات االحرتازي��ة ض��د فريوس
كورون��ا املس��تجد ف��ى جمي��ع مناط��ق العم��ل باملوق��ع لحماية
العامل�ين واملرتددي��ن عل��ى املوق��ع م��ن أي��ة تداعي��ات محتمل��ة ،
وكذل��ك املتابع��ة املس��تمرة لتطبي��ق أقص��ى معاي�ير الصح��ة
والسالمة املهنية .
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يحظ��ى الغ��از الطبيع��ى باهتم��ام عاملى متزاي��د كث��روة طبيعية مهم��ة ،وكأح��د مصادر الطاق��ة البديل��ة األكثر
استخدام ًا فى الوقت الحاىل  ،حيث تتمتع الدول التى تمتلكه بقوة اقتصادية .
وف��ى ض��وء ذلك تتبنى الدول��ة املصرية بدعم م��ن الرئيس عبد الفتاح السيس��ى والحكومة عدد ًا من املش��روعات
القومي��ة للتوس��ع فى اس��تخدامات الغ��از الطبيعى تق��وم بتنفيذه��ا وزارة البرتول والث��روة املعدنية كمش��روعات
توصي��ل الغاز للمنازل وإحالله محل البوتاجاز واس��تخدامه كوقود فى الس��يارات  ،باعتباره أكثر مصادر الطاقة
أمان�� ًا واقتص��اد ًا مقارن��ة بأنواع الوقود األخرى  ،كما يس��اعد فى تقلي��ل التلوث البيئى لكونه م��ن املصادر النظيفة
الصديقة للبيئة.
«مجل��ة البرتول» رصدت على صفحاتها التالي��ة جولة املهندس طارق املال التفقدية ألحد املراكز املتكاملة لتموين
وتحويل الس��يارات للعمل بالغاز الطبيعى  ،وأعدت تقريرا موسع ًا حول هذا النشاط الحيوى  ،كما رصدت املعدالت
الغري مسبوقة فى تنفيذ املشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل .

ق���ام املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب�ت�رول والرثوة
املعدني���ة ف���ى  19يولي���ه  2020بتفق���د املرك���ز
املتكام���ل لتموي���ن وحتوي���ل ال�س���يارات للعمل

بالغاز الطبيعى كوق���ود التابع ل�رشكة غازتك

مبنطق���ة النزه���ة بالقاه���رة لالطمئن���ان عل���ى

اخلدم���ات املقدم���ة للمواطن�ي�ن من حائزى ال�س���يارات العامل���ة بالغاز

الطبيعى  ،حيث يقدم املركز خدمات حتويل ال�سيارات للعمل بالوقود

املزدوج ( غاز  /بنزين )  ،وكذلك متوين نحو � 1300سيارة يوميا ً بالغاز.

له���ذا امل��ش�روع ي�سه���م فى �أعط���اء دفعات قوي���ة ملزيد م���ن الإجناز فى

معدالت التحويل خالل الفرتة املقبلة.

و�أ�ض���اف املال �أن الوزارة ت�ستهدف حتوي���ل � 50ألف �سيارة للعمل بالغاز

وخالل اجلولة �أكد الوزير �أن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى وجه بتنفيذ

الطبيع���ى خالل الع���ام املالى احلالى و�سيتم زيادته���ا فى �ضوء املبادرة

كوقود لل�س���يارات والإ�رساع فى �إجراءات وخط���ط �إقامة مراكز جديدة

كوق���ود ،و�أ�ض���اف �أن اخلط���ة تت�ضمن �إن�شاء  50حمط���ة جديدة �سنويا ً

خطة طموح وغري م�س���بوقة للتو�س���ع فى ا�س���تخدام الغاز الطبيعى

لتموي���ن وحتوي���ل ال�س���يارات للعمل بالغ���از الطبيعى ملواكب���ة الزيادة

الرئا�سي���ة للتو�س���ع ف���ى ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى ف���ى ال�سيارات
ملواكب���ة النمو املتوقع خالل الفرتة املقبلة فى ه���ذا الن�شاط حيث �أن

امل�ستهدفة فى �أعداد ال�سيارات املُحولة  ،م�شريا ً �إلى توجيهاته �أي�ضا ً

برنام���ج وزارة الب�ت�رول وال�ث�روة املعدني���ة ي�ستهدف التو�سع ف���ى �إقامة

على حتويل �سياراتهم �إلى ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود لتعظيم

وحتقيق االنت�شار لها حيث مت التعاقد بني ال�رشكات امل�شغلة ملحطات

ب�إعداد ر�ؤية لتقدمي تي�سريات للمواطنني و حمفزات جديدة ت�شجعهم

ا�ستفادته���م من توافره وف���ارق التكلفة بينه وب�ي�ن البنزين وال�سوالر،
م�ؤك���دا ً �أن االهتمام الكبري م���ن الرئي�س واحلكوم���ة ودعمهما الكامل

 - 12البرتول � -سبتمرب � -أكتوبر 2020

املحط���ات ،وق���د مت تبنى حل���ول جديدة للإ��س�راع فى �إقام���ة املحطات

الغ���از لل�سي���ارات وال�رشك���ة الوطني���ة لإنتاج وتوزي���ع امل���واد البرتولية

وال�رشك���ة الوطنية للط���رق لإن�شاء حمطات جديدة وبد أ� ت�شغيل عدد

م���ن املحط���ات وج���ار �إ�ضافة حمط���ات جديدة
تباع���اً ،وكذل���ك �شـــ���ركات ت�سوي���ق املنتج���ات

البرتولي���ة بقط���اع الب�ت�رول ممثلة ف���ى �رشكتى
م��ص�ر للب�ت�رول والتعاون للب�ت�رول ،م�ش�ي�را ً �إلى
�أن���ه من املخط���ط تكثيف احلم�ل�ات التوعوية

والرتويجية لت�شجيع املواطنني على التحويل

م�ش�ي�را ً �إل���ى التن�سيق ب�ي�ن وزارة البرتول والرثوة

املعدنی���ة والبن���ك املرك���زى وجه���از تنمي���ة

امل�رشوع���ات ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة لتوف�ي�ر
التموي���ل والت�سهي�ل�ات املالي���ة الالزمة حلائزى

ال�سيارات و�سدادها ب�أق�ساط مي�رسة.

اعتم���ادا ً عل���ى الطاق���ة الفائ�ض���ة باملحط���ات القائم���ة ف���ى ه���ذه

و�أو�ضح املال �أن التو�ســ���ع الكبري فى ا�سـتخدام الغاز الطبيعى كوقود

املحافظ���ات كمرحلة �أولى بالإ�ضاف���ة للتو�سع فى االنت�شار اجلغرافى

م�ش�ي�را ً �إلى �أن املواطن �سي�ستفيد من فارق التكلفة بني الغاز و�أنــواع

املتوقع تي�سريا ً على املواطنني.

لل�سي���ارات �سيكون له مردود �إيجاب���ى ملمو�س على الدولة واملواطــن ،

الوق���ود الأخرى كالبنزين وال�سوالر وكذل���ك اال�ستفادة من مزايا الغـــاز
كوق���ود عال���ى اجلودة والنظاف���ة  ،م�ضيفا ً �أن هذا التوج���ه �سي�ســـهم

لإن�ش���اء حمط���ات متوين ال�سي���ارات بالغاز الطبيع���ى ملواجهة الطلب

وحر����ص املهند����س ط���ارق امل�ل�ا خ�ل�ال تفق���ده مرك���ز التحوي���ل عل���ى
متابع���ة اخلدمات املقدم���ة للمواطنني الراغبني ف���ى حتويل �سياراتهم

ف���ى تر�شيد ا�ستهالك البنزين وال�س���والر وتقلي�ص ا�ســتريادهما توفــريا ً

ال�سـتخ���دام الغ���از الطبيعى كوقود و الأنظمة احلالي���ة للتي�سري على

ث���روات م��ص�ر م���ن الغ���از الطبيع���ى وتعظيم القيم���ة امل�ضاف���ة منها

التعــاق���د على حتويل ال�سي���ارة وكفاءة الإج���راءات الفنية املتبعة فى

للنق���د الأجنبى �إل���ى جانب حتـــقي���ق اال�ستفادة املثل���ى اقت�صــاديا ً من
والإ�سه���ام بفعالي���ة فى احلفاظ على البيئة وتقلي���ل تلوث الهواء من

خالل ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف .

املواطن�ي�ن ف���ى ال�س���داد ،واطم�أن عل���ى مدى ي��س�ر و�سـهول���ة �إجراءات

عملي���ات التحوي���ل �ضمان���ا ً لتقدمي �أف�ض���ل خدمة للمواطن�ي�ن  ،كما
حر�ص عل���ى اال�ستماع لعدد من حائزى ال�سيارات املتواجــدين باملــركز

و�أ�ش���ار امل�ل�ا �إلى �أن برنام���ج الوزارة لتحوي���ل ال�سي���ارات للعمل بالغاز

لإمت���ام حتــويل �سياراتهم والتعرف عل���ى تقييمهم للخدمات املقدمة

الإج���راءات االحــرتازية ملواجهة انت�ش���ار فــريو�س كورونا مو�ضحـا ً �أنه مت

يحققه لهم .

الطبيعى حقق تقدما ً ملحوظا ً خــالل العام املالى املنتهى بالرغم من

حتــويل � 42ألف �سيارة للعمل بالوقـود املزدوج ( غاز  /بنزين) خالل العام

بزي���ادة  %25ع���ن العام املالى ال�سابق لي�صل اجمال���ى �أعداد ال�سيارات

وتوجههم نحو ا�ستخدام الغاز الطبيعى فى �سياراتهم واملردود الذى
وق���ال املهند����س عبدالفت���اح فرح���ات رئي�س �شــرك���ة غـــازت���ك �أنه يتم
تق���دمي ت�سهيالت للعم�ل�اء فى �سداد قيمة التحوي���ل وذلك من خـــالل

الت���ى مت حتويله���ا منذ ب���دء الن�شاط �إلى نح���و  320الف �سـي���ارة ،الفتا ً

�أنظمة متعددة للتق�سيط و�إجراءات تعاقد مب�سطة بتقدمي �صــورتني

قنا و�أ�سيوط واملنيا والبحـر الأحمر وبنى �سويف والقليوبية وال�رشقية

«كهرب���اء �أو غ���از»  ،م�ش�ي�را ً �إلى التع���اون مع جــهاز تنمي���ة امل�رشوعات

�إل���ى �إن�شاء 19حمطة جديدة لتموي���ن ال�سيارات بالغاز فى حمافظات
وبور�سعي���د واجليـزة والقـاهرة لريتف���ع �إجمـالى عدد املحطــات �إلى 206

حمط���ة ف���ى  23حمافظـة وت�شغي���ل  3مراكز حتــويل جــدي���دة لي�صـــل
�إجمالى عددها �إلى  74مركز حتــويل على م�سـتوى اجلمــهورية.

كما �أكــد �أن وزارة البــرتول والرثوة املعدنية ت�شـارك فى املبـادرة القومية
لو�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة توط�ي�ن �صناع���ة ال�سي���ارات فى

م��ص�ر وحتـقيق اال�ستفادة الق�صـــوى م���ن مــوارد الدولة
وتعظي���م العائ���د عل���ى ا�سـتثم���ار حمط���ات متوي���ن

ال�سيارات وذلك بالتن�سيق مع الوزارات املعنية بو�ضــع

خط���ة تنــفيذية لتحوي���ل ال�ســيارات الأج���رة واملالكى

الت���ى تعم���ل بالبنزي���ن للعم���ل بالوقود امل���زدوج (غاز /
بنزي���ن ) وكذل���ك املركبات التى مر عل���ى ت�صنيعها 20
عام التى �سيتم �إحاللها ب�أخرى جديدة تعمل بالوقود
املزدوج فى حمافظات (القاهرة – اجليزة – الأ�سكندرية

– بور�سعي���د  -البح���ر الأحم���ر – الفي���وم– ال�سوي����س)

لبطاق���ة الرق���م القوم���ى ورخ�ص���ة ال�سي���ارة و�إي�ص���ال مراف���ق حديث

ال�صغرية واملتو�سطة لتقدمي قرو�ض مي�سـرة ملالكى ال�سيارات الراغبني
فى التحويل  ،م�ضيفا ً �أن حتويل ال�ســيارة ي�سـتغرق حـــوالى � 4ساعات

ت�شم���ل الفح����ص الفن���ى والرتكيب���ات الالزمة والت���ى تراع���ى تطـــبيق
املوا�صفات القيا�سية والإلتزام با�شــــرتاطات ال�سالمة ،واحلفاظ على
مع���دالت الأمان العــالية فى ال�صيانة والت�شغيل .
مو�ضح���ا ً �أن للعميل حرية التغيري بني نظام الغاز

والبنزين فى ال�سيارة حيث يتيح ت�شغيل ال�سيارة

بنظ���ام الوق���ود الثنائ���ى (غ���از طبيع���ى /بنزي���ن)
والتغي�ي�ر بني النظام�ي�ن ب�سهولة من خالل مفتاح

حتكم ،وال يحدث �أى تغيري �أو تعديل فى �أى جزء من
�أجزاء املحرك خالل عملية التحويل.

ت�صوير � :أحمد كوار�شى
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أكث��ر من 3ر 2مليون أس��رة ومئات م��ن املدن والقرى واملناطق اس��تفادت ألول مرة بوصول الغاز الطبيع��ى إليهاوهذا اإلنجاز يعد
« ش��اهد ًا» على ما تحقق من طفرة فى املش��روع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل  ،املش��روع الذى س��جل ألول مرة خالل
العام�ين املالي�ين األخريين أرقام ًا مليونية  ،فمعدالت التوصيل تخطت حاجز املليون وحدة س��كنية فى العام الواحد  ،والطفرة فى
املشروع لم تقتصر فقط على عدد األسر التى استفادت بتلك الخدمة الحضارية فى منازلها  ،بل تعدت ذلك لتشمل أيض ًا تخفيض
األعباء الخاصة بالجزء الذى يتحمله املواطن ويس��دده كرس��وم للتوصيل ليصبح  30جنيه ًا ش��هري ًا بنظام تقسيط ميسر بدون
مقدم أو فوائد على  6س��نوات بالنس��بة للمناطق التى تدخله��ا الخدمة للمرة األوىل ،وذلك تخفيف ًا عل��ى املواطن ومنحه الفرصة
لالستفادة من تلك الخدمة الحضارية التى يوفرها قطاع البرتول  ...فاملواطن هو املستفيد األول من توافر ثروات الغاز الطبيعى فى
مص��ر  ،وقط��اع البرتول يعمل على تحقيق ذلك فى صورة خدمات حضارية متميزة تلبى االحتياجات وتخفف األعباء من على كاهل
األسر فى كل مكان فى مصر .
امل��ش�روع القوم���ى لتو�صيل الغ���از للمن���ازل كان على موع���د لأول مرة مع

و � 70أل���ف وحدة �سكني���ة خالل العام املال���ى � 2020/2019ضمن م�رشوع

تو�ص���يل بلغت نحو مليون و � 250ألف وحدة �س���كنية  ،و مع برنامج عمل

مقارن���ة باملخطط خالل نف�س الفرتة  ،وهو ما يعد �إجنازا ً حقيقيا ً هزم كل

تخطى حاجز « املليون » فى العام املالى  2019/2018الذى �شهد معدالت

طموح �سجل امل�رشوع للعام الثانى على التوالى معدالت تو�صيل ملليون
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م��ص�ر القوم���ى لتو�صيل الغ���از الطبيعى للمن���ازل بن�سب���ة تنفيذ %107

التحدي���ات التى واجهها ن�ش���اط التو�صيل نتيجة الإج���راءات االحرتازية

الالزمة ملواجهة فريو����س كورونا خالل ال�شهور اخلم�سة الأخرية من العام

التبكير بتنفيذ خطة الحكومة لتوصيل الغاز قبل
موعدها بعام كامل

تق�سي���ط ج���زء م�ساهمة العمالء ف���ى تكلفة التو�صيل عل���ى � 6سنوات

 45مليون مواطن يستفيد من وصول الغاز الطبيعى

املال���ى املا�ض���ى  ،وبالطب���ع ف�إن من �أه���م عوامل جناح حتقي���ق خطة العام

املال���ى  2020/2019هو ا�ستم���رار مبادرة وزارة البرتول وال�ث�روة املعدنية فى

ب���دون مقدم وبدون فوائ���د بواقع  30جنيه �شهري���ا ً للمناطق اجلديدة التى

يدخلها الغ���از الطبيعى لأول مرة �ضمن م��ش�روع م�رص القومى لتو�صيل
الغاز الطبيعى للمنازل.

الع���ام  2020/2019ومنه���ا عل���ى �سبي���ل املث���ال عزبة الربن����س مبحافظة

الأ�سكندري���ة ومدينة احلوامدي���ة وقرى عرب �أبو �ساع���د وال�شوبك واملنيا

واملع���دالت القيا�سية التى حتققت خالل هذي���ن العامني �ساهمت بقوة

مبرك���ز ال�صف مبحافظ���ة اجليزة وقرية �شندي���د مبركز �إيت���اى البارود وكفر

حي���ث و�صل ع���دد الوحدات ال�سكني���ة التى مت تو�صيل الغ���از الطبيعى

ال�س���وق و�صبيح واملهدي���ة والزرزمون والعدوة وال�شي���خ امل�سلمى بههيا

ف���ى رف���ع �إجمالى عدد امل�ستفيدي���ن من الغاز على م�ست���وى اجلمهورية

�إليه���ا �إلى 1ر 11مليون وحدة �سكنية منذ بداي���ة الن�شاط وحتى نهاية
الع���ام املال���ى  2020/2019و�إحالله حم���ل �أ�سطوانات البوتاج���از وهو ما

�أدى �إل���ى توفري حوالى  200مليون �أ�سطوانة بوتاج���از �سنويا ً  ،وي�ستفيد

م���ن و�صول الغاز الطبيعى لهذا العدد من الوحدات ال�سكنية نحو 45
مليون مواطن.

غني���م مبركز الرحمانية مبحافظة البح�ي�رة وقرية دهم�شا مبركز م�شتول
والقري���ن ومدين���ة الإبراهيمية وقرية احلالوات ومدين���ة ال�صاحلية اجلديدة

مبحافظ���ة ال�رشقي���ة وقرية كبي�ش مبحافظ���ة الغربية وقري���ة درين مبركز

ن�ب�روه وقرية نقيطة مبركز املن�ص���ورة مبحافظة الدقهلي���ة وكفر ال�شيخ
�إبراهي���م مبركز قوي�سنا وقرية ميت الوا�سط���ى مبركز الباجور وكفر عبده

وكف���ر وهب مبرك���ز قوي�سنا ومدين���ة البتانون وقرية جن���زور بربكة ال�سبع

وبق���راءة �رسيع���ة فى مع���دالت التو�صيل الأخ�ي�رة جند �أن قط���اع البرتول

مبحافظ���ة املنوفية وكف���ر �أبوذكرى وميت را�ضى وكف���ر �سعد وكفر على

الغاز فى برنامج احلكومة فى � 3سنوات فقط بدال ً من � 4سنوات ،حيث

مبحافظ���ة املني���ا ومدينة جهين���ة مبحافظ���ة �سوهاج وق���رى ال�شعرانى

�سيتمك���ن م���ن االنته���اء مبكرا ً م���ن تنفيذ اخلط���ة املعتم���دة لتو�صيل
ت�سته���دف اخلطة خ�ل�ال الفرتة  2019/2018حت���ى  2022/2021تو�صيل

الغ���از الطبيعى �إل���ى 4ر 3مليون وحدة �سكني���ة  ،وخمطط خالل العام
املال���ى  2021/2020تو�صيل الغاز الطبيعى �إل���ى مليون و� 100ألف وحدة

�سكني���ة ومع االنته���اء من تنفيذه���ا �إن �شاء الله يك���ون قد جنح قطاع
الب�ت�رول فعلي���ا فى حتقي���ق �أه���داف القي���ادة ال�سيا�سي���ة واحلكومة فى

الإ�رساع بامل�رشوعات القومية التى حتقق النفع العام للمواطنني .

 66منطقة جديدة وصلها الغاز ألول مرة

��ش�رف الدين وجمج���رة مبركز بنه���ا مبحافظ���ة القليوبي���ة ومدينة ملوى
واحلل���ة وجزيرة مطرية مبركز قو����ص ومدينة نقادة مبحافظ���ة قنا ،بخالف

ا�ستكمال �أعمال التو�صيل بكافة املناطق املتاحة.

التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع

وتنفي���ذا ً للتوجيه���ات الرئا�سية بالتو�س���ع فى ا�ستخدام ع���دادات الغاز

الطبيع���ى م�سبوق���ة الدفع  ،بادر قط���اع البرتول ب�إط�ل�اق ا�ستخدام تلك
الع���دادات لأول مرة ب�شكل جتريبى من خ�ل�ال � 20ألف عداد م�سبق الدفع

و�ضع قطاع الب�ت�رول فى �أولوياته فى تنفيذ هذا امل�رشوع القومى الرتكيز

مبناطق الأ�سمرات 1و 2وب�شائر اخلري 1و2و ،3وقد مت �إ�سناد توريد 2ر 1مليون

قبل  ،خا�صة املناطق الأكرث احتياجا ً وذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة،

ال���ذى تعمل ب���ه احلكومة بحي���ث يتم البدء ف���ى تعميمها خ�ل�ال العام

بق���وة على تو�صي���ل اخلدمة �إلى مناط���ق ومدن وقرى مل ي�ص���ل �إليها من

فهن���اك  66منطق���ة جدي���دة و�صله���ا الغ���از الطبيع���ى لأول م���رة خالل

عداد م�سبوق الدفع لإحدى �رشكات وزارة الإنتاج احلربى فى �إطار التكامل

املالى اجلديد.

البرتول � -سبتمرب � -أكتوبر 15 - 2020

يعد الغاز الطبيعى من أهم أنواع الوقود البديلة النظيفة التى تتمتع باقتصاديات تشغيل تنافسية عالية  ،وتعول عليه الدولة بصورة كبرية فى
ترشيد دعم املنتجات البرتولية السائلة والحفاظ على البيئة لكونه مصدر ًا نظيف ًا وآمن ًا واقتصادي ًا للطاقة .
وفى ضوء التكليفات الرئاسية واملتابعة املستمرة وتوجيهات مجلس الوزراء بدعم خطط املشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى
املضغوط كوقود بديل فى الس��يارات واملركبات  ،تس��عى وزارة البرتول جاهدة بالتنسيق والتعاون بني عدد من الوزارات والجهات املعنية لتطوير
ه��ذا املش��روع وتوفري آليات تمويل جديدة إلنش��اء تس��هيالت التموين وتحويل املركبات للعم��ل بالغاز الطبيعى بتطوير خدم��ات التموين وزيادة
املنافذ من خالل التوس��ع فى إنش��اء محطات التموي��ن بالغاز الطبيعى ومراكز التحوي��ل بمختلف املدن واملحافظات والطرق الرئيس��ية لتغطية
متطلبات العمالء الراغبني فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى « ..مجلة البرتول» تلقى الضوء فى التقرير التاىل على نشاط الغاز الطبيعى
كوقود فى السيارات .

مصر أول دولة فى أفريقيا والشرق األوسط فى استخدام الغاز الطبيعى
كوقود للسيارات

بالعبا�س���ية لت�ش���غيل الأتوبي�س���ات التابع���ة لل�رشك���ة  ،تلته���ا حمطة فى

منطقة �أبو ردي�س من الغاز امل�ص���احب للزيت فى �س���بتمرب  ،1996كما مت فى

ف���ى ع���ام  1992بد�أ ا�ستخ���دام الغاز الطبيع���ى كوقود لل�سي���ارات فى م�رص،

عام  1995ت�أ�س���ي�س �أول �رشكة م�رصية لغاز ال�س���يارات ،وهى �رشكة كارجا�س

�أفريقيا وال�رشق الأو�س���ط ت�ستخدم الغاز الطبيعى كوقود لل�سيارات ،حيث

وفى عام  1996مت ت�أ�س���ي�س �رشكة غازتك با�س���تثمارات م�رصية �إيطالية ،تلى

وعل���ى النط���اق التجارى اعتب���ارا ً من يناي���ر  ، 1996لتكون م��ص�ر �أول دولة فى

مت افتت���اح �أول حمط���ة لتحويل ومتوين ال�س���يارات للعمل بالغ���از مت تنفيذها
بوا�س���طة اخلربة امل�رصية حل�س���اب �رشكة برتول بالعيم فى �أغ�س���ط�س 1994
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بالتعاون مع ال�رشكات الأمريكية املتخ�ص�ص���ة ،ومب�شاركة �رشكة غاز م�رص،

ذلك �إن�شاء باقى ال�رشكات العاملة فى جمال حتويل ومتوين ال�سيارات للعمل

بالغ���از الطبيع���ى والبالغ���ة حاليا ً �� 6ش�ركات (كارجا�س ،غازتك  ،كري�س���تال

م�رص ،عربية غاز ،ما�سرت جا�س  ،توتال �إيجيبت )  ،وتعد م�رص حاليا ً فى املرتبة

الـ  14ا�ستخداما ً للغاز الطبيعى فى ال�سيارات على امل�ستوى العاملى.

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

يتبنى قطاع البرتول تنفيذ خطة لزيادة معدالت التحويل ال�سنوية والتو�سع

فى �إن�شاء املحطات وت�شجيع املواطنني على ا�ستخدام الغاز فى ال�سيارات ،
حيث من املخطط �إن�شاء  270حمطة جديدة خالل اخلم�س �سنوات القادمة

وذلك مبختلف املدن والطرق الرئي�سية واملجتمعات العمرانية اجلديدة  ،كما
ي�س���تهدف حتويل � 240ألف �س���يارة خالل نف�س الفرتة  ،ويوجد تن�سيق كامل

مع �أجهزة الدولة للإ�رساع بهذا امل�رشوع اال�سرتاتيجى املهم.

التيسير على المواطنين لتحويل السيارات للعمل بالغاز

ترتاوح تكلفة حتويل ال�س���يارة بني  5000جنيه لل�س���يارات الكربراتري وحوالى

 7500جني���ه ل�سي���ارات احلق���ن الإلكرتون���ى بدون �رضيب���ة القيم���ة امل�ضافة ،
وميك���ن دفعه���ا كا����ش �أو بالتق�سي���ط ب�أق���ل فائدة وف�ت�رة �س���داد  ،وي�ستطيع
العمي���ل ا�س�ت�رداد قيم���ة التحويل مم���ا �سيوفره من ف���ارق الأ�سعار ب�ي�ن الغاز

والوق���ود ال�سائل  ،وت�ت�راوح فرتة حتويل ال�سيارة من حوال���ى �ساعتني �إلى �أربع
�ساع���ات ح�سب ن���وع ال�سيارة ،ويتم منح �ضمان عل���ى نظام التحويل �ضد

عي���وب ال�صناع���ة ملدة � 12شه���را ً بدون ح���د �أق�صى للكيلو م�ت�ر ،ويتم حتويل
�سي���ارات الرك���وب العامل���ة بالبنزين �إلى العم���ل بالغاز الطبيع���ى (مع بقاء

�إمكانية ت�شغيلها بالبنزين فى حالة نفاد الغاز).

ضمان الجودة فى كافة مراحل التركيب وبعد التشغيل

ن�س���ب الروا�سب الكربونية ويطيل من العمر االفرتا�ضى ملجموعة الكهرباء

مبح���رك ال�سيارة  ،ويعد احرتاق الغاز الطبيعى داخ���ل املحرك احرتاقا ً مثاليا ً

مما يقلل من ال�ضو�ضاء ال�صادرة من �صوت املحرك �أثناء ت�شغيله  ،بالإ�ضافة
�إلى �أن ال�ضبط ال�سلي���م ملجموعات حتويل ال�سيارة بالغاز يعالج م�شكالت

�سحب ال�سيارة وكفاءة العجلة التزايدية للمحرك.

التعاون مع جهات الدولة لدعم التوس����ع فى مشروع تحويل السيارات
للعمل بالغاز الطبيعى
�إن�شاء حمطات داخل جراجات هيئة النقل العام

ا�ستهدف���ت خط���ة العمل الت���ى مت و�ضعه���ا وتنفيذه���ا منذ �سن���وات التو�سع

ف���ى ا�ستخدام الغ���از الطبيعى بو�سائل النق���ل العام والتى لديه���ا كثافة فى
ا�ستخدام الوقود  ،حيث مت �إن�شاء وت�شغيل العديد من حمطات التموين بالغاز
الطبيع���ى بجراجات هيئة النق���ل العام بالقاه���رة والأ�سكندرية لتخدم متوين

االتوبي�س���ات بالغ���از  ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى �سيارات اجلمه���ور  ،ويرج���ع التوجه نحو
ا�ستخ���دام الغ���از ب�أتوبي�سات هيئ���ة النقل العام للتوفري الكب�ي�ر الذى يحققه
مقارنة بالبنزين وال�سوالر  ،ف�ضال ً عن مميزاته البيئية وحفاظه على البيئة .
وق���د �أعلنت حمافظة القاهرة �أنه قد مت ا�ست�ل�ام �أول دفعتني من الأتوبي�سات

الت���ى تعم���ل بالغاز الطبيعى وعددها � 30أتوبي�س م���ن �إجمالى � 121أوتوبي�س

تعاق���دت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة لدخول اخلدمة وتطوير �أ�سطول

هيئ���ة النق���ل الع���ام  ،حيث �أنه م���ن املخطط تغيريه ب�ش���كل تدريجى خالل
ف�ت�رة زمنية ت�صل �إل���ى � 4سنوات  ،و�أن الهيئة لن ت�شرتى �أى �أتوبي�سات تعمل

بال�سوالر وكل التعاقدات �ستكون من ن�صيب الأتوبي�سات �صديقة البيئة .

التعاون مع جهاز تنمية امل�رشوعات

يع���د التع���اون ب�ي�ن �رشكات قط���اع الب�ت�رول املتخ�ص�ص���ة فى ن�ش���اط حتويل

ت�ضم���ن �رشكات التحوي���ل �أن جميع جمموعات الغ���از الطبيعى بال�سيارات

ال�سي���ارات للعم���ل بالغاز الطبيع���ى وجهاز تنمي���ة امل�رشوع���ات املتو�سطة

�ص���در عنه���ا املوا�صف���ات القيا�سي���ة امل�رصية م���ن الهيئة العام���ة للتوحيد

متوي���ل م��ش�روع حتوي���ل ال�سي���ارات مثاال ً متمي���زا ً عل���ى التن�سيق ب�ي�ن قطاع

عالي���ة اجل���ودة مطابقة لك���ود الأداء ال�صادر عن وزارة الب�ت�رول عام  1996التى
القيا�سى مما ي�ؤكد كفاءة اال�ستخدام وخلوها من �أى عيوب وتخ�ضع عمليات

الرتكيب لإجراءات مراقب���ة وت�أكيد اجلودة �صارمة فى جميع مراحل الرتكيب
وبعد الت�شغيل حيث يتم فح�ص فنى ملجموعات الغاز الطبيعى لل�سيارات

وال�صغ�ي�رة ومتناهي���ة ال�صغر (ال�صن���دوق االجتماعى للتنمي���ة �سابقاً) فى
الب�ت�رول و �أجه���زة الدولة املختلف���ة ل�رسعة تنفيذ اخلط���ة القومية للتو�سع

ف���ى ا�ستخ���دام الغ���از الطبيعى كوق���ود نظيف و�آم���ن وموفر ف���ى ال�سيارات

وا�ستح���داث �سب���ل متويل وتوف�ي�ر القرو�ض املي��س�رة للمواطن�ي�ن الراغبني فى

مبعرف���ة ال�رشكات الت���ى مت التحويل عن طريقها �سنوي���ا ً لإعادة جتديد رخ�ص

حتويل �سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ب�أقل فائدة و�أطول فرتة �سداد  ،ومبا

لعينات ع�شوائية منها وغري التدمريية جلميع الأ�سطوانات قبل اال�ستخدام

اتفاق تعاون مع ال�رشكة الوطنية

الت�سيري .كما �أن هذه الأ�سطوانات تخ�ضع للعديد من االختبارات التدمريية
بغر����ض الت�أك���د الت���ام م���ن �سالم���ة الأ�سطوان���ة مل�ستخدمى �سي���ارات الغاز

و�أمانها الكامل حيث �أنها م�ضادة لالنفجار واحلريق ومقاومة لل�صدمات.

يتيح كذلك توفري فر�ص عمل جديدة لل�شباب .

هناك اتفاق تعاون بني ال�رشكة الوطنية وال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات
الطبيعي���ة لإ�ضافة ن�شاط متوي���ن وحتويل ال�سيارات للعم���ل بالوقود املزدوج

�أم���ا ع���ن وزن وحج���م الأ�سطوان���ة فهن���اك حل���ول بديل���ة حي���ث �إن���ه ميك���ن

(بنزي���ن /غ���از طبيع���ى ) من خ�ل�ال �رشكت���ى غازت���ك وكارجا����س بامل�ساحات

�ش�أن���ه ا�ستغالل حج���م �أقل من �شنطة ال�سيارة اخللفي���ة بخالف �أنه يجرى

ن��ش�ر خدمة متوين ال�سي���ارات بالغاز الطبيعى على نط���اق وا�سع خا�صة فى

ا�ستب���دال �أ�سطوان���ات ذات احلجم الكبري بع���دد  2ا�سطوانة بحجم �أقل من
حالي���ا ً مع ال��ش�ركات امل�صنعة لل�سيارات وم���ع �إدارات هند�سة الهياكل بها

�إيج���اد �أماكن بديلة للأ�سطوانات بال�شا�سي���ة اخلا�ص بال�سيارة دون امل�سا�س

بال�شنطة وحجمها املتاح.

ال�شاغ���رة مبحطات وطنية للبرتول  ،ومن املخطط �أن ي�سهم هذا االتفاق فى
ظ���ل االهتمام الكبري للدولة ف���ى الوقت احلالى بالتو�سع فى ا�ستخدام الغاز

الطبيع���ى كوق���ود بديل ،وملا تتمتع به ال�رشكة الوطني���ة للبرتول من �شبكة
حمط���ات �ضخمة ومتميزة وتقع فى الكثري م���ن املناطق احليوية فى معظم

ويتم تركي���ب الأ�سطوانة فى مركز ثقل بني �أعم���دة امت�صا�ص ال�صدمات مما

�أنحاء اجلمهورية وبالفعل مت ف���ى يوليه  2020الت�شغيل التجريبى ملحطتى

الأ�سطوان���ة الإ�ضافى يقل بكثري عن احلمل الت�صميم���ى لل�سيارة .وال يقف

القاه���رة م���ن خ�ل�ال �رشك���ة كارجا�س ،كم���ا مت ت�شغي���ل حمطة متوي���ن الغاز

يقل���ل �أثر وزن الأ�سطوانة على التحميل على ال�سي���ارة بالإ�ضافة �إلى �أن وزن
الأم���ر عن���د هذا احلد ب���ل �إن ا�ستخدام الغ���از الطبيعى باملح���ركات يقلل من

وطني���ة بطريق امل�ش�ي�ر ح�سني طنط���اوى و�شارع ج��س�ر ال�سوي�س مبحافظة
بالغردقة من خالل �رشكة غازتك.
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التع��اون م��ع وزارة التنمي��ة املحلي��ة لتوف�ير الأرا�ض��ى الالزم��ة

مفت���اح حتويل كربراتري– مفت���اح حتويل احلقن) ،وتتميز ه���ذه الأجزاء بالعمل

بذل���ت وزارة الب�ت�رول جه���ودا ً مو�سعة للتو�س���ع فى �إن�شاء حمط���ات التموين

ف�ضال ً عن التناف�سية فى ال�سعر و�إمكانية ت�صديرها م�سقبال ً .

حي���ث مت ت�شغي���ل عدد من املحط���ات خالل الفرتة املا�ضية م���ن خالل �رشكتى

أهم مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات

باملحافظات لإقامة حمطات التموين بالغاز

بالغ���از الطبيع���ى لل�سيارات ومراك���ز التحويل فى حمافظ���ات �صعيد م�رص ،
غازت���ك وكارجا�س مبحافظات بنى �سويف والفي���وم واملنيا و�سوهاج و�أ�سيوط

وقنا و�أ�سوان بهدف تخفيف ال�ضغط على ا�ستهالك الوقود البرتولى ال�سائل
بتل���ك املحافظ���ات  ،واال�ستفادة من البنية الأ�سا�سي���ة املتمثلة فى خط غاز

ال�صعيد املمتد حتى �أ�سوان وو�صول الغاز �إلى كل حمافظات �صعيد م�رص مبا

يع���د دعائ���م �أ�سا�سية للتو�سع فى ن�شاط الغاز الطبيع���ى لل�سيارات و�إقامة
املزي���د من املحطات فى حمافظ���ات اجلنوب  ،حيث مت فى يولي���و � 2020أفتتاح

وت�شغيل حمطة متوين جديدة ومركزى حتويل و�صيانة مبحافظة قنا .

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

قامت �رشكة غازتك بتوقيع اتفاقية مع �رشكة �إينى العاملية لإن�شاء حمطات

منوذجية متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود ال�سائل وال�شحن الكهربائى فى

عل���ى زيادة قوة املحرك  ،وتعم���ل بنف�س كفاءة مثيلتها امل�ستوردة من اخلارج

اقتــ�صــادى

• فى حالة ا�ستخدام املواطن الغاز الطبيعى كوقود فى �سيارته ف�إنه ميكن

له حتقيق وفرا ً ي�صل �إلى حوالى  ٪50من قيمة الوقود ال�سائل .

• يطي���ل عمر زيت حمرك ال�سيارة حيث يقلل الغاز الطبيعى امل�ضغوط من
مع���دالت الت����آكل والتلف فى املح���رك  ،لأن ينتج بقايا �أح�ت�راق �أقل مما يحقق

توفري فى تكاليف الت�شغيل وال�صيانة.

�آمـــن

• منظوم���ة الت�شغي���ل عن���د ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى �آمنة ج���دا ً حيث
الي�شتعل الغاز �إال حتت تركيز بن�سبة معينة ال تتوافر فى الظروف الطبيعية

حال حدوث ت�رسيب.

• �أ�سطوانة الغاز التى يتم تركيبها بال�سيارة مزودة بنظام غلق �أوتوماتيكى

مهمته غلق الأ�سطوانة ملنع ت�رسب الغاز.

• الأ�سطوان���ة م�صنوع���ة م���ن �سبيك���ة م���ن ال�صل���ب املخ�صو����ص لتحمل

خمتل���ف املدن واملحافظات فى م�رص حتمل عالمة �إينى العاملية  ،وذلك طبقا ً

ال�ضغط العالى للغاز الطبيعى املوجودداخلها بالإ�ضافة �إلى �أنه يتم وفقا ً

وزير البرتول والرثوة املعدنية فى يناير  2020بافتتاح �أول منوذج لهذه املحطات

يحافظ على البيئة

لأحدث املوا�صفات الفنية والإدارية والتنفيذية  ،وقد قام املهند�س طارق املال

ف���ى حمافظ���ة بور�سعي���د والت���ى تع���د الأولى م���ن نوعه���ا فى م��ص�ر وال�رشق
الأو�س���ط  ،و�سيتبعه���ا حمط���ات �أخرى خ�ل�ال الع���ام احلالى ف���ى العبا�سية
بالقاه���رة ومدين���ة � 6أكتوبر وبنى �سويف وطنطا ومدن �أخ���رى  ،حيث �أنه من
املخط���ط تنفي���ذ خطة �إن�ش���اء  50حمطة جديدة من ه���ذه النوعية احلديثة

املتطورة وذلك خالل اخلم�س �سنوات القادمة .

تعظيم التصنيع المحلى للمهمات والمعدات

ف���ى �إط���ار جه���ود وزارة الب�ت�رول لدع���م وت�شجيع وتوط�ي�ن الت�صني���ع املحلى

للمكون���ات واملع���دات امل�ستخدمة ف���ى �أن�شطة ا�ستخدام الغ���از الطبيعى
امل�ضغ���وط كوق���ود بدي���ل فى م��ص�ر  ،يتم حالي���ا ً تنفي���ذ �سيا�س���ة متدرجة

للت�صني���ع املحلى للمهمات واملع���دات التى يتم ا�ستخدامه���ا فى �أن�شطة

الغاز الطبيعى امل�ضغوط لل�سيارات واملركبات بدال ً من ا�ستريادها من اخلارج

لتوفري العملة ال�صعبة  ،ويتم �إعداد ال�رشكة ب�إعداد وتدريب وت�أهيل الكوادر

الفنية فى هذا املجال  ،ومت النجاح فى ت�صنيع بع�ض �أنظمة ومعدات حتويل
بع����ض �أن���واع ال�سيارات مثل (جهاز مقدم ال�رشارة – خ���ادع ر�شا�ش البنزين –
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ملعايري �أمان عالية وحتت �إ�رشاف جهات تفتي�شدولى .

وق���ود نظي���ف ال ينتج عنه انبعاث���ات �ضارة مما يحافظ عل���ى البيئة و �صحة
الإن�سان .

عائد على االقت�صاد القومى

يحق���ق ت�أمين���ا ً مل�ص���ادر الطاق���ة ،وت���وازن الطل���ب عل���ى املنتج���ات البرتولية

ال�سائل���ة ،بالإ�ضاف���ة �إلى حتقيق توفري فى خم�ص�ص���ات الدعم املمنوحة من

الدولة لدعم املنتجات البرتولية ال�سائلة.

العاملي���ة بالأخـــ����ص ف���ى م�صــر ف���ى ظل الأو�ض���اع اجلي���و اقت�صادية
العاملي���ة والتحدي���ات التى فر�ضته���ا �أزمة فــريو�س كورون���ا بالإ�ضافة
�إل���ى نتائ���ج الأعم���ال املتمي���زة التى حققه���ا قطاع الب�ت�رول امل�رصى
خــ�ل�ال ال�سن���وات ال�س���ت املا�ضية ف���ى خمتـــل���ف �أن�شط���ة البـــرتول

والغــ���از والبرتوكيماوي���ات ،حيث �أكد �أن الدول���ة امل�رصية تبنت حزمة
�إ�صالح���ات اقت�صادي���ة للتنمي���ة على خمتلف امل�ستوي���ات  ،و�أن هذه

الإ�صالح���ات مكن���ت م�صـر من احت���واء ت�أثريات �أزم���ة كورونا  ،م�شريا ً

�إل���ى �أن احلكوم���ة امل�رصية بذلت جهودًا مكثف���ة ملواجهة التحديات
ال�صحية واالقت�صادية الناجمة عن اجلائحة بهــدف حتــقيق التــوازن

بني احتواء الوباء و�أولـويات التنمية فى م�رص .

شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى االجتمـاع

و�أ�ش���ار املـ�ل�ا �إل���ى النتــائ���ج املتمــيزة التى يت���م حتقيقه���ا حـــاليا ً فى

األوس��ط وش��مال أفريقيا التابعة للمنت��دى االقتص��ادى العـاملى عرب

منتــدى غاز �شـــرق املتو�سط والذى يعد منوذجــا ً للتعـــاون االقت�صــادى

الخامس ملجموعة العمل اإلقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشـرق

جمـــ���االت التع���اون االقليم���ى ب�ي�ن دول �شــ���رق املتو�ســ���ط ف���ى �إطــ���ار

تقني��ة الفيديوكونفران��س وذل��ك ف��ى الس��ادس والعش��رين م��ن

الإقلـيم���ى الناجـــ���ح حي���ث �شه���دت �أن�شطـ���ة املنت���دى زخـــم���ا ً غــري

أغس��طس  2020حيث تم مناقش��ة أفضل النم��اذج وجهود التغلب

م�ســب���وق جـــ���ذب �أنظــار العـديد م���ن الدول والكــيان���ات االقت�صادية

تس��يري املش��روعات واملبادرات املطــروحة للتعامل وتفادى أى أزمات

االجتماعات.

على تحديات أزمة فريوس كورونا فى صناعة البرتول والغاز وس��بل

حــ���ول العـــامل وفتــح �شــهية العــديد منهم لطلب االن�ضمام لهذه

قد تطرأ فيما بعد أزمة كورونا.

كم���ا تناول االجتماع ا�ستعرا�ض الديناميكيات االقت�صادية العاملية

وف���ى كلمت���ه خ�ل�ال االجتماع  ،الذى �ش���ارك في���ه ويلبور رو����س وزيـــر

اال�ستثمارات العاملية فى ظل الأو�ضاع االقت�صادية احلالية.

مبـــادلة اال�س���تثمارية الإمـــاراتية وماجد جعف���ر الرئيــ�س التنفيـــذى

الأو�س���ط و�شم���ال �أفريقي���ا �أطلقه���ا املنت���دى االقت�صــ���ادى العامل���ى

التجــــ���ارة الأمريك���ى وخل���دون املب���ارك الرئيــ����س التنفي���ذى ل�رشكة
لـ�ش���ــركة كري�س���نت برتوليم الإماراتيـــة وبورج بريند رئيـــ�س املنـتدى

االقت�صـــ���ادى العامل���ى بالإ�ضاف���ة �إل���ى �أك�ث�ر م���ن  60م�شــ���اركا ً م���ن
وزراء البـــ�ت�رول والطـــاق���ة ور�ؤ�س���اء كربي���ات ��ش�ركات الب�ت�رول العاملية
واخلــــ�ب�راء فى �شـــئون الطـــاق���ة ،ا�ستعر�ض املال �أحوال �أ�سواق الطاقة

وت�أثريه���ا على منطقة ال�رشق الأو�سط بالإ�ضافة �إلى مناق�شة �أحوال
من اجلدير بالذكر �أن جممـــوعة العمل الإقلــيمية ملنطقتـــى ال�شــرق

فى�أبريـــ���ل  2020ا�ستجاب���ة للتحــديات التى فر�ضته���ا �أزمة فـــريو�س
كورون���ا والتى �أثــرت على جمـــ���االت ال�صحة واالقت�صاد ب�شكل كــبري
و�أظــه���رت م���دى �أهمي���ة ومركزي���ة التع���اون عل���ى كـاف���ة امل�ستويات

كو�سيلة هامة ملواجهة هذه التحديات وتداركها و�إعادة البناء.
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ش��ارك املهن��دس ط��ارق امل�لا وزي��ر الب�ترول والث��روة املعدني��ة ف��ى
التاس��ع والعش��رين م��ن يولي��ه  2020ف��ى حلقة نقاش��ية ع�بر تقنية
الفيديوكونفران��س تح��ت عن��وان «مس��تقبل الطاق��ة ف��ى مصر» مع
أعضاء مجلس األعمال املص��رى األمريكى وغرفة التجارة األمريكية
بكل من واش��نطن وهيوس��تن بالواليات املتحدة األمريكية وبالقاهرة
بمش��اركة ج��ون كريس��تمان رئي��س مجل��س األعم��ال املص��رى
األمريكى ورئيس شركة أباتشى العاملية وكوش تشوكسى نائب
رئيس غرفة التجارة األمريكية لش��ئون الش��رق األوس��ط وهش��ام
فهم��ى رئيس غرف��ة التج��ارة األمريكية ف��ى مصر وعدد من رؤس��اء
شركات البرتول العاملية.

ن�شـــاطا ً مكثفا ً حيث مت عقد االجتماع الوزارى الثالث ملنتـــدى غـــاز �شـــرق

املتو�ســـ���ط ف���ى القاهرة  ،كم���ا مت عقد عدد م���ن االجتماعات عـــ�ب�ر تقــنية
الفيديوكونفران�س للجــنة اال�ســـت�شارية ل�صنـــاعة الغاز ملناق�شة خطط
العم���ل املقرتح���ة والت���ى مت امل�صــادق���ة عليه���ا م�ؤخـــرا ً من قب���ل جمموعة

العم���ل رفيع���ة امل�ست���وى  ،كم���ا مت مناق�شـــ���ة خارطـــة طـــري���ق منتدى غاز
��ش�رق املتو�سط خالل الف�ت�رة املقبـلة والتخــطي���ط للتوقـــيع النهائى على
امليثاق امل�ؤ�س�س للمنتدى ،م�ؤكــدا ً �أن ا�ســتمرار االجــتماعات امل�شــرتكة مع
ال���دول �أع�ضاء املنتـدى ي�ؤك���د الرغـــبة القــوية للتعــــاون م���ن �أجـــل حتـــقيق

الرفاهيــة للمنطقــة بالكــامل .

و�أك���د الوزي���ر �أن م��ص�ر والوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة جتمعهم���ا عالق���ات
و��ش�راكات قوية وعالقات جتارية متميزة خا�صة ف���ى قطاع البرتول والغاز .

وخ�ل�ال اللقاء �أكد الوزي���ر �أن الإ�صالحات االقت�صادي���ة واملالية املهمة التى

ولفت الوزير �إلى �أن �صفقة ا�ســـتحواذ �رشكة �شيفرون على �أ�صول �شــــركة

�أزم���ة فريو�س كورون���ا و�أن �أن�شطة قطاع الب�ت�رول مل تتوقف وا�ستمرت رغم

كورونا وتفتح املجال للمزيد من التعاون وت�ضافر اجلهود باملنطقـــة.

مت تنفيذه���ا خالل ال�سن���وات اخلم�س املا�ضي���ة �ساعدت عل���ى تخفيف �آثار
التحديات التى فر�ضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية .

و�أو�ض���ح امل�ل�ا �أن القي���ادة احلكيم���ة للرئي����س ال�سي�س���ى والإ�صالح���ات

االقت�صادية التى متت �ساهمت فى جعل مناخ العمل واال�ستثمار فى م�رص

نوب���ل تع���د �أكرب �صفق���ة فى جم���ال �صناعة الب�ت�رول منذ بدء �أزم���ة فريو�س
ومن جانبه �أ�شاد جون كري�ستمان رئي�س جمل�س الأعمال امل�رصى الأمريكى

ورئي����س �رشكة �أبات�ش���ى العاملية بق���درة قطاع البرتول امل��ص�رى على جذب
اال�ستثم���ارات ملجال البحث واال�ستك�ش���اف رغم التحديات التى تفر�ضها

�أك�ث�ر جاذبية و�أن اال�ستقرار ال�سيا�سى واالقت�صادى والأمنى الذى تتمتع به

�أزمة كورونا.

فى ظل مناخ ا�ستثمارى متميز ب�شهادة جميع اخلرباء وامل�ؤ�س�سات العاملية
الك�ب�رى  ،م�شريا ً �إلى �أن قطاع البرتول امل�رصى حقق خالل ال�سنوات الأخرية

البرتول والغاز يعد مبثابة املحرك لالقت�صاد امل�رصى و�أن الأرقام املتميزة التى

م�رص الآن مكن قطاع البرتول من اال�ستمرار فى جذب اال�ستثمارات العاملية

مع���دالت غري م�سبوقة فى �إنتاج الغ���از الطبيعى وجنح فى حتقيق االكتفاء
الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للت�صدير.

فيما �أكد ه�شام فهمى رئي�س غرفة التجارة الأمريكية بالقاهـــرة �أن قطـــاع
ي�سجله���ا االقت�ص���اد امل��ص�رى ي�أت���ى جزء كب�ي�ر منها م���ن م�ساهمة قطاع
البرتول  ،م�شيدا ً ب�إجراءات حتفيز اال�ستثمار التى تتخذها احلكومة امل�رصية

وجناحها ب�شكل كبري فى جذب املزيد من اال�ستثمارات.

وفيم���ا يخ����ص التع���اون على امل�سـت���وى االقليم���ى �أكد �أنه عل���ى الرغم من

و�أ�شاد املهند�س كرمي بدوى الرئي�س التنفيذى ل�رشكة �شلمربجري فى م�رص و�رشق

جهـــ���ود التع���اون الإقليـــمى مع الدول املجاورة ب�شــ���رق املتو�ســـط �شـــهدت

الرتويج والت�سويق ملناطق البحث واال�ستك�شاف وطرح املزايدات .

الظـ���روف احلـــالي���ة والقـــي���ود الت���ى كان���ت مفرو�ض���ة عل���ى ال�سـف���ر �إال �أن

املتو�س���ط باهتمام قطاع البرتول بتطبيق �أح���دث التكنولوجيات وخا�صة فى

اس��تقبل املهن��دس ط��ارق امل�لا وزي��ر الب�ترول والث��روة املعدني��ة ف��ى الس��ادس عش��ر من
أغس��طس  2020س��فري العــ��راق بالقاه��رة ومنـدوبها الدائم ل��دى جامعة ال��دول العربية
الدكت��ور أحم��د ناي��ف الدليمى  ،حيث تم بحث س��بل تعزي��ز العالقات الثنائي��ة فى مجــال
الب�ترول والغــاز فى إطار التعــاون املمتد والعــالقات الوثيقــة بني الجانبني ،إىل جانب بحث
س��بل توس��ع ش��ركات قطاع البرتول املصرى فى املشــاركة فى تنفيذ مش��ــروعات البنية
األساسية ألنشطة البرتول والغــاز بجمهورية العراق .
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وخ�ل�ال اللقاء �أكد الوزي���ر ا�ستعداد قطاع البرتول امل��ص�رى لتعزيز تواجد

التن�سيق الدائم والت�شاور امل�ستمر بني قطاعى البرتول والغاز فى البلدين

من �أجل تعزيز التعاون امل�شرتك.

�رشكات���ه ف���ى الع���راق الف�ت�رة املقبل���ة مبختل���ف �أن�شط���ة الب�ت�رول والغاز
والبرتوكيماوي���ات ،م�ش�ي�را ً �إلى �إمكاني���ة ت�أ�سي�س �رشك���ة م�رصية عراقية

وم���ن جانبه �أو�ضح ال�سفري العراق���ى �أن حكومة بالده حري�صة على دعم

كما مت االتفاق خالل اللقاء على نقل اخلربات امل�رصية �إلى اجلانب العراقى

جديدة للتعاون معها فى ظل الدعم الكامل للقيادة ال�سيا�سية فى كال
البلدين  ،م�ؤكدا ً �أهمية اال�ستعانة باخلربات امل�رصية املتميزة وخا�صة فى

م�شرتك���ة فى جم���ال تنفيذ امل�رشوعات ل�رسعة ت�سهي���ل دخول ال�رشكات

امل�رصية للعمل فى م�رشوعات البرتول والغاز بالعراق.

فى جمال �صناعة تكرير البرتول ومن خالل تدريب الكوادر العراقية تلبية

الحتياجات اجلانب العراقى للح�صول على الدعم الفنى والت�أهيل الالزم

العالق���ات الثنائي���ة واالنفت���اح على ال�شقيق���ة الكربى م��ص�ر وفتح �آفاق

جم���ال الطاقة وان ما حققته م�رص من جن���اح ومتيز وما متتلكه من خربات

مرتاكم���ة �سيفي���د العراق فى تل���ك املرحلة املهمة الت���ى ت�شهد التحول

نح���و اال�ستثمار والتنمية والتعم�ي�ر  ،و�أ�شار �إلى �أن العراق ت�سعى لتواجد

ف���ى هذه ال�صناعة احليوي���ة وتطويرها بال�شكل الأمث���ل .ونقل املال خالل
اللق���اء التحي���ة لنظريه العراقى �إح�س���ان عبد اجلبار متمني���ا ً له التوفيق

ال��ش�ركات امل�رصي���ة ب�صورة قوي���ة وال �سيما ال�رشكات املنف���ذة مل�رشوعات

وعل��ى جان��ب آخ��ر بح��ث املهن��دس ط��ارق امل�لا ف��ى الخام��س م��ن

امل�ســت���وى لدول املنتــ���دى لالنتهـــاء من التكــليفات واملهـــ���ام املوكــلة �إليـها ،

وزي��رة الطاق��ة القربصية عالقات الش��راكة بني البلدي��ن فى مجال

مت توقي���ع اتف���اق حكومى ب�ش�أن���ه لنقل الغ���از الطبيعى من حق���ل �أفروديت

فى من�صبه بعد تكليف���ه مب�سئولية حقيبة النفط م�ؤخرا ً  ،م�ؤكدا ً على

أغس��طس  2020ع�بر الفيدي��و كونفران��س م��ع ناتاس��ا بيلي��دس
الب�ترول والغ��از الطبيع��ى وآلي��ات التع��اون الج��ارى ف��ى ه��ذا الصدد
تحت مظلة منتدى غاز ش��رق املتوسط وفى ضوء عالقات الصداقة
والرواب��ط القوية التى تجمع بني البلدين على املس��تويني السياس��ى
واالقتصادى.

وفى بداية اللقاء تقدم املهند�س طارق املال بالتهنئة لنظريته القرب�صية على

البنية الأ�سا�سية للبرتول والغاز والربط الكهربائى.

ومت خ�ل�ال اللقاء مناق�شة �إقامة خط �أنابيب بحرى مبا�رش بني البلدين والذى
القرب�ص���ى و�أع���ادة ت�صديره عرب م�رص ،و �أكد الوزي���ران على ا�ستمرار التن�سيق
ف���ى البلدين ف���ى هذا ال�ش����أن ومتابع���ة انتهاء االج���راءات اخلا�ص���ة باجلانب
القرب�صى من �أجل البدء فى التنفيذ .

وم���ن جانب���ه �أكد امل�ل�ا �إن تعزي���ز ال�رشاكة ب�ي�ن م�رص وقرب����ص ال�ستغ�ل�ال غاز �رشق
املتو�سط �سيلعب دورا ً مهما ً لتحقيق ا�سرتاتيجية م�رص كمركز حمورى للطاقة.

توليـــه���ا م�ســئولي���ة حقيب���ة الطاقة فى بالده���ا .وخالل اللق���اء ا�ســــتعر�ض

وم���ن جانبها �أعرب���ت الوزيرة القرب�صية عن تقديرها لل���دور املحورى مل�رص فى

منظم���ة دولية حكومي���ة ت�ســه���م فىحتــقي���ق اال�ستفادة الكامل���ة لدولها

املتو�سط وحتقيق تكامل اقت�صادى بني الدول فى جمال الغاز  ،م�ؤكدة تطلع

الوزيـــران الإجــراءات اخلا�صة بتحويل منتــدى غـاز �رشق املتو�سط �إلى م�ستوى

الأع�ض���اء م���ن موارد الغــ���از التى تزخر به���ا منطقـة �شــ���رق املتو�سط .كما مت
ا�ســتعرا����ض نتــائ���ج عمل اللجن���ة اال�ســت�شارية وجممـــوع���ة العمل رفيعــة

كم��ا التق��ى وزي��ر البتـ��رول والث��روة املعدنيـة فى التاس��ع عش��ر من
أغس��طس  2020مع الس��يد س��ـــريجى بريلوما النائب األول لرئيس
مجلس إدارة شركة نافتوجاز األوكرانية والوفد املرافـــق له.

دف���ع عملية التع���اون ال�ستغ�ل�ال الغاز الطبيع���ى املكت�ش���ف مبنطقة �رشق
قرب����ص �إلى دعم وموا�صلة التعاون الوثي���ق مع م�رص من �أجل حتقيق املنافـــع
امل�شرتكة للبــلدين و حتقيق التنمية واالزدهار فى املنطقة .

والغــاز من �أجل حتـــقيق املنافـع االقت�صــادية امل�شـــرتكة.

و�أو�ضح املال �أنه مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة فى

جماالت البحث واال�ستك�شاف عن البرتول والغاز فى خمتلف مناطق م�رص

مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض �أن�شطة ال�شـــركة احلــالية فى جماالت البحث

الربية والبحرية فى ظل املناخ اجلاذب لال�ستثمار وحر�ص احلكومة امل�رصية

م�رص ،وبحث �سبل زيــادة جماالت التعاون خــالل الفرتة املقبلة  ،خا�صة و�أن

و�ض����خ مزيد من اال�ستثمارات فى �أن�شطة الب��ت�رول والغاز فى �ضوء الفر�ص

واال�ست�ش���كاف و�إنتاج البرتول والغ���از مبنطقتى ال�صحــراء الغربية وجنوب

هن���اك رغبة قوية من ال�رشكة الأوكـــرانية فى امل�شاركة فى املـــزايدات التى
�سـيت���م طــرحها للبحث عن البـــرتول والغ���از  ،والتو�ســع فى اال�ســـتثمارات

امل�شــرتك���ة من خالل جمـــاالت التعــاون اجلـــديدة فى امل�شــروعات البرتولية ،
والعمل على تنمي���ة العـــــالقــات الثنـائية بني البلدين فى جمـــاالت البرتول

على اتخاذ �إجراءات لتحفيز ال�رشكات العاملية لزيادة تواجدها داخل م�رص

الواعدة وامل�ؤ���ش�رات والنتائج املتميزة التى حتققت فى هذه املجاالت خالل

الف��ت�رة الأخ��ي�رة  .وجت����در الإ�شارة إ�ل����ى �أن ال�رشك����ة الأوكرانية ه����ى ال�رشيك
الأجنبى ل�رشكة برتو�سنان بال�صحراء الغربية وتعمل فى منطقتى امتياز

وادى املحاريث وجنوب وادى املحاريث ب�رشق وادى النيل بجنوب م�رص .
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شهد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى الثالث والعشرين
من أغس��طس  2020توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز
الطبيعى املضغوط (  ) CNGإىل الوادى الجديد تمهيد ًا إلطالق تلك الخدمة
الحضاري��ة ألول م��رة باملحافظ��ة تنفي��ذ ًا لتكليف��ات الرئي��س عبدالفت��اح
السيس��ى بالتوس��ع فى مش��روعات توصيل الغ��از الطبيعى واس��تخدامه
باملنازل للمساهمة فى تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات املواطنني .
وق���ع بروتوكول التعاون الل���واء �أركان حرب حممد الزمل���وط حمافظ الوادى

اجلديد مع الدكتور جمدى جالل رئي�س ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات

الطبيعي���ة «�إيجا����س» واملهند�س خال���د �أبوبكر رئي�س �رشك���ة طاقة عربية

املنف���ذة للم��ش�روع بح�ض���ور الدكتور �أحم���د هيكل رئي�س �رشك���ة القلعة

واملهند�س �أحمد حممود نائب رئي�س ال�رشكة القاب�ضة للغازات الطبيعية

للتخطيط وم�رشوعات تو�صيل الغاز .

ومد شبكات الغاز الطبيعى لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية

وف���ى ه���دا الإطار �أي�ض���ا ً �شهد وزير الب�ت�رول والرثوة املعدنية ف���ى العا�رش من

�أغ�سط����س  2020توقيع عقد م��ش�روع تو�صيل الغ���از الطبيعى للمنطقة
ال�صناعية �رشق بور�سعيد بني الهيئة العامة للمنطقة االقت�صادية لقناة

وعق���ب التوقيع �رصح امل�ل�ا ب�أن م�رشوع تو�صيل الغ���از الطبيعى امل�ضغوط

ال�سوي����س و�رشك���ة �سيناء للغ���از وقع العق���د املهند�س يحي���ى زكى رئي�س

وتوف�ي�ر الغاز الطبيعى لأهالى املحافظة الت���ى ت�ستفيد بهذه اخلدمة لأول
م���رة مبا ي�سهم فى التي�سري عليهم و�إح�ل�ال الغاز الطبيعى تدريجيا ً حمل

ومبوجب العقد �سيتم البدء فى تنفيذ ال�شبكات الأر�ضية الرئي�سية للغاز
الطبيع���ى باملنطقة ب�إجمالى �أطوال  35كم و�أعمال امل�أخذ من خط �رشكة

املحافظ���ة وتغذيتها بالغ���از الطبيعى فى ظل التحدي���ات التى تواجه مد

ملحط���ة تخفي�ض �ضغط الغاز املقرر تنفيذه���ا ب�سعة � 80ألف مرت مكعب

�إل���ى حمافظة الوادى اجلديد ي�أتى فى �إط���ار حر�ص الوزارة على �رسعة �إتاحة

�أ�سطوان���ات البوتاج���از  ،ويعد الغاز الطبيعى امل�ضغ���وط حال ً �أمثال ً لإمداد
ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى �إليها فى الوقت احلالى .

الهيئة واملهند�س حممود �أنور رئي�س �رشكة �سيناء للغاز املنفذة للم�رشوع.

جا�سك���و بال�شبك���ة القومي���ة للغ���از الطبيعى واخل���ط الرئي�س���ى املغذى

غاز  /ال�ساعة .

ووج���ه امل�ل�ا اجلهات املنفذة بالعم���ل على وجه ال�رسع���ة لالنتهاء من كافة

وعقب التوقيع �أو�ضح املال �أن م�رشوع تو�صيل الغاز الطبيعى ملنطقة �رشق

ويق�ض���ى الربوتوك���ول بالتعاون فى تنفيذ امل��ش�روع با�ستخدام تكنولوجيا

ف���ى تنفي���ذ حماور ا�سرتاتيجي���ة الدولة لتنمي���ة �شبه جزي���رة �سيناء والتى

منزل���ى مبدين���ة اخلارجة كمرحلة �أول���ى تليها مراحل �أخ���رى للتو�صيل �إلى

واال�ستثم���ار من خ�ل�ال التو�سع فى م���د �شبكات الغ���از الطبيعى كم�صدر
مه���م للطاق���ة  ،و�أن هذا امل�رشوع يكت�سب بعدا ً قوميا ً مهما يحتم �رضورة

اخلطوات والإجراءات الالزمة لإمتام امل�رشوع .

تغذية املحط���ات الرئي�سية بالغ���از الطبيعى امل�ضغ���وط ( )CNGوالقيام
بكاف���ة الدرا�سات والإجراءات الالزمة متهي���دا ً للتو�صيل �إلى � 14ألف عميل
العمالء املنزلي�ي�ن والتجاريني وال�صناعيني فى نطاق املحافظة خا�صة و�أن
الوادى اجلديد تعد �أكرب املحافظات من حيث امل�ساحة والأقل من حيث عدد

ال�سكان الأمر الذى دعا ل�رسعة �إتاحة بدائل عملية لتوفري الغاز الطبيعى
بو�سائل �أخرى بخالف ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى .

ومن جانبه قال اللواء حممد الزملوط حمافظ الوادى اجلديد �أن توفري الغاز
الطبيع���ى لأهالى الوادى اجلديد هو �أحد �أهم �أولويات املحافظة فى الوقت

احلال���ى  ،م�شريا ً �إلى �أن اتاحة ا�ستخدام الغاز الطبيعى ميثل �سهولة وي�رس
كبريين على املواطنني والأ�رس بالوادى اجلديد بدال ً من ا�ستخدام �أ�سطوانات

البوتاج���از  ،و�أن املحافظ���ة تعم���ل عل���ى وج���ه ال�رسعة للإنته���اء من كافة

الإج���راءات وتق���دمي الت�سهي�ل�ات الالزمة لإجن���از امل�رشوع وال���ذى يعد نقطة
حت���ول مهمة ف���ى اخلدمات املقدمة للأهالى  ،م�شي���دا ً باهتمام وزارة البرتول

والرثوة املعدنية لإعطاء دفعات للم�رشوع مبا �ساهم فى ترجمة ذلك عمليا ً
بتوقيع الربوتوكول �إيذانا ً بالبدء فى الأعمال.
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بور�سعي���د ال�صناعية ي�أتى فى �إطار م�ساهمة وزارة البرتول والرثوة املعدنية

تع���د تنمي���ة منطقة ��ش�رق بور�سعيد �أح���د ركائزها ودعم خط���ط التنمية

ت�ضاف���ر اجلهود والتن�سي���ق الكامل ل�رسع���ة تنفيذه وو�ض���ع كافة اجلهود

والإمكانيات من �أجل �إجنازه فى وقت قيا�سى .

�أك���د املهند����س يحي���ى زكى رئي����س املنطق���ة االقت�صادية لقن���اة ال�سوي�س
عل���ى �أهمي���ة االتفاقية واعتبارها خط���وة جديدة ناجح���ة ت�ضاف ملنطقة
��ش�رق بور�سعيد ب�شكل خا�صة وللمنطق���ة االقت�صادية عامة ،م�شريا ً �إلى

�أن املنطق���ة تتعاون مع �رشكة �سيناء للغاز ل�رسع���ة الإنتهاء من تنفيذ مد
وتو�صي���ل �شبكات الغاز وملحقاتها بالتزامن م���ع عمليات جتهيز منطقة

��ش�رق بور�سعيد بالبنية التحتية واالنتهاء من عمليات حت�سني الرتبة وذلك
�ضمن اخلطة اخلم�سية للمنطقة .2025-2020

وم���ن املخطط مع ب���دء ت�شغيل املنطق���ة ال�صناعية �رشق بور�سعي���د �أن تبد أ�
العم���ل بالغ���از الطبيع���ى ب�ش���كل ف���ورى مم���ا ي�سهم ف���ى حتقي���ق الت�شغيل

االقت�صادى الآمن وتوفري مقومات تناف�سية للمنطقة ودعم البعد االقت�صادى

من خالل ا�ستخدام الغاز الطبيعى كم�صدر طاقة نظيف و�أقل تكلفة .

املحاج���ر واملالحات والعقي���د عمرو قا�سم مدير ف���رع التموين ب�إدارة
الوقـــود بالقـــوات امل�ســـلحة .

وعق���ب التوقي���ع �أك���د امل�ل�ا حر�ص قط���اع الب�ت�رول على و�ضــ���ع كافة

قـــدرات���ه و�إمكانيات���ه للم�ساهمة ف���ى تنفيذ امل�رشوع���ات القوميـــة
وف���ق �أعل���ى املعاي�ي�ر العاملي���ة واجل���ودة وفقا ً لربام���ج زمني���ة مكثفة
�إ�سهام���ا ً فى حتقي���ق ر�ؤية القيادة ال�سيا�سية م���ن �إقامة امل�شــروعات

ف��ى إط��ار التع��اون وتضاف��ر الجه��ود ب�ين قطاع��ات الدول��ة لإلس��راع
بتنفيذ املش��روعات القومية  ،ش��هد املهندس طارق املال واللواء أركان
ح��رب مصطفى أمني مدير عام جهاز مش��روعات الخدمة الوطنية فى
الس��ابع عشر من أغس��طس  2020توقيع عقد إنش��اء مجمع الصوب
الزراعي��ة بمنطق��ة الاله��ون بمحافظ��ة الفي��وم على مس��احة 5ر16
أل��ف ف��دان فى إطار املش��روع القومى للصوب الزراعية  ،حيث س��تقوم
ش��ركة إنبى بمه��ام املقاول العام للمش��روع لتنفيذ أعمال اإلنش��اءات
املتكاملة لصالح الش��ركة الوطنية للزراعات املحمية التابعة لجهاز
مشروعات الخدمة الوطنية .

الإنتـــاجي���ة الك�ب�رى ذات امل���ردود االقت�صـــ���ادى املتمي���ز و�أهميتها فى
حتـــقي���ق التنميـــ���ة وزي���ادة الإنتاج و�إح���داث نقلة ح�ضـاري���ة جديدة ،

حي���ث ت�سهم ��ش�ركات قط���اع الب�ت�رول الهند�سي���ة والإن�شائية فى
تنفي���ذ امل�رشوع���ات القومي���ة املختلف���ة  ،م�ؤك���دا ً �أن اختي���ار �رشك���ة
�إنب���ى للم�ســاهمة فى تنفيذ هذا امل�رشوع ميث���ل �شهادة ثقة فى �أداء

��ش�ركات قطاع البرتول ب�صف���ة عامة كما �أكد عل���ى تطلع القطاع

لدعم التعاون املثمر واملمتد م���ع �أجهزة وقطاعات القوات امل�سلحة
فى امل�رشوعات القومية املخــتلفة  ،منوها ً �إلى �أهمية ت�ضافر اجلهود
والتع���اون ل�ســرع���ة �إجن���از هذا امل�شــ���روع مبا له من ق���درة على حتقيق

مردود اقت�صادى كبري وزيـادة الإنتاج.

وي�شـم���ل نطاق �أعمال �شـرك���ة �إنبى املقاول الع���ام للم�رشوع تنفيذ

وق���ع العق���د املهند����س �أ��ش�رف بهاء رئي����س �رشك���ة �إنبى والعمي���د �أمين

ع���دد  1992من البي���وت الزراعية املحمية « ال�ص���وب الزراعية» وفقا ً

مدحت عبدالرازق رئي����س ال�شــركة الوطــنية للزراعات املحمية واللواء

�أعمــال �إقام���ة منطقــة املخــ���ازن اللوجي�ســتية واملكـات���ب الإدارية،

عبدال�ست���ار مدي���ر �إدارة الوق���ود بالق���وات امل�ســلح���ة بح�ضـ���ور الل���واء
�ص�ل�اح �رساي���ا نائب مدي���ر جه���از م�رشوعات اخلدم���ة الوطني���ة واللواء
ال�سي���د البو����ص رئي����س ال�رشك���ة امل�رصي���ة للتعدي���ن و�إدارة وا�ستغ�ل�ال

للطـــرازين امل�صــرى والأ�سبانى واخلـــدمات امللحقة بها �إ�ضـــافة �إلـى

كم���ا ت�ستع�ي�ن �رشك���ة �إنب���ى بعدد م���ن ��ش�ركات البرتول ف���ى تنفيـذ

امل�شــروع .

و�إنب���ى والت���ى وقع عنه���ا املهند����س �أ�رشف به���اء رئي�س ال�رشك���ة و�رشكة

برتوجت والتى وقع عنها املهند�س وليد لطفى رئي�س ال�رشكة.

ويقام امل�رشوع اجلديد على �أر�ض حمافظة �أ�سيوط  ،وت�صل ن�سبة املكون

املحل���ى فى عقد هذا امل�رشوع �إلى �أكرث من  ، %40وتبلغ طاقته الإنتاجية
8ر 2مليون ط���ن �سنويا ً من ال�سوالر باملوا�صف���ات الأوروبية بالإ�ضافة �إلى
شهد وزير البرتول والثروة املعدنية والسفري اإليطاىل بالقاهرة جيامباولو
كانتين��ى ف��ى الثامن م��ن يولي��ه  2020عرب الفيدي��و كونفران��س التوقيع
على عقود املقاول العام مع ش��ركة تكنيب اإليطالية وعقدى الباطن بني

النافت���ا امل�ستخدم���ة فى �إنتاج البنزي���ن عالى الأوكتني بطاق���ة �إنتاجية
�إ�ضافي���ة تبلغ � 400ألف طن �سنويا ً والبوتاج���از بطاقة �إنتاجية �إ�ضافية
تبل���غ � 100ألف طن �سنوي���اً ،عالوة على الفحم بطاقة �إنتاجية تبلغ 300
�ألف طن �سنويا ً والكربيت بطاقة �إنتاجية � 66ألف طن �سنوياً.

كل م��ن تكنيب وش��ركتى إنبى وبرتوج��ت لتنفيذ مش��روع مجمع إنتاج

ويه���دف امل��ش�روع �إل���ى تعظي���م اال�ستف���ادة من م���وارد الدولة ع���ن طريق

للم��ازوت) التاب��ع لش��ركة أس��يوط الوطني��ة لتصني��ع الب�ترول ( أنوبك)

التك�س�ي�ر الهيدروجين���ى للم���ازوت منخف����ض القيم���ة لتحويل���ه �إل���ى

السوالر والبنزين والبوتاجاز بأسيوط ( مشروع التكسري الهيدروجينى

ا�ستخ���دام �أح���دث التكنولوجي���ات لتكري���ر الب�ت�رول با�ستخ���دام تقنية

بتكلفة استثمارية إجمالية 8ر 2مليار دوالر.

منتج���ات برتولي���ة رئي�سية عالي���ة القيم���ة يحتاجها ال�س���وق املحلى ،

�أنوب���ك واملهند����س �سي���د عبد النعي���م ممثال ً ع���ن �رشكة �أ�سي���وط لتكرير

ال�صعيد من حيث تغطية احتياجاتها من املنتجات البرتولية و�إمدادات

امل�سئول�ي�ن باملجموع���ة املالي���ة الإيطالي���ة (�س���ى دى ب���ى) وهيئ���ة تنمية

البرتولي���ة �إل���ى �صعيد م�رص ع�ب�ر الو�سائ���ل املختلفة ،كما �سي����ؤدى �إلى

وق���ع العقد الرئي�سى لتنفيذ امل�رشوع املهند����س حممد بدر رئي�س �رشكة

الب�ت�رول م���ع ال�سي���د مارك���و في�ل�ا رئي����س �رشك���ة تكني���ب بح�ض���ور كبار
ال�صادرات الإيطالية (�سا�شى).

كم���ا مت �أي�ضا ً توقيع عق���دى الباطن لأعمال امل�رشوع بني �رشكتى تكنيب،

وب�صفة �أ�سا�سية ال�سوالر باملوا�صفات الأوروبية والبنزين عالى الأوكتني
والبوتاج���از  ،ويحقق امل�رشوع مردودا ً متميزا ً ف���ى جمال التنمية ملنطقة

الوقود ،وكذلك جتنب خماطر ال�سالمة والبيئة امل�صاحبة لنقل املنتجات
فت���ح �آفاق متنوعة للتنمية وامل�ساهمة فى حتقيق اال�ستفادة للأن�شطة

املكملة واخلدمات وامل�ساهمة فى توفري فر�ص عمل.
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ش��ارك املهن��دس ط��ارق املال وزي��ر البرتول والث��روة املعدنية رئيس�� ًا

جيــل �صاحب فكر متطور ومت�سلح بالعلم واملعرفة ميتلك املقومات
للقي���ادة وفق���ا ً لر�ؤي���ة الدولة م��ص�ر  ، ٢٠٣٠مو�ضح���ا ً �أن عملي���ة الفــرز

بمق��ر األكاديمي��ة الوطنية للتدري��ب فى الخامس والعش��رين من

و�شــفافة ي�ســتك�شف من خــاللها موهــبة ومهــارة املتقــدم للربنامج،

إلحدى لجان اختب��ارات املقابالت الش��خصية للمتقدمني لاللتحاق
بالدفعة الثالثة للربنامج الرئاس��ى لتأهي��ل التنفيذيني للقيادة EPLP
أغسطس  2020وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الدكتورة رشا راغب
املدير التنفيذى لألكاديمية  ،وأعرب عن سعادته بالتواجد فى هذه
املقابالت الشخصية التى تعد أحد اآلليات الهامة لتحقيق التواصل

ومعايري االختبـ���ار اخلا�صة بااللتحــ���اق بالربنامج معــاي�ي�ر مو�ضوعيـة
� فى فــر�ص االجتي���از للمتقدمني ،واالختبارات �شاملة
م���ع وجود تكاف ؤ
ومتنوعة ميكن م���ن خــاللها التقييم ال�سليم الختيار املتقدمني على
خــلفي���ة الق���درات والإمكــان���ات العلمي���ة والعملي���ة والثقافية التى

يتمتع بها ال�شــباب.

بني املسئولني والشباب املصرى الواعى الذى يتمتع بإمكانات وأفكار
تتس��م بالحداثة والتطور ويصبو إىل صقل مهاراته متسلح ًا بالعلم

و�أو�ض���ح امل�ل�ا �أن �أهم املح���اور التدريبي���ة واملهارات التى يج���ب �أن تتم

الرئاسى لتأهيل التنفيذيني للقيادة  ،الهادف إىل توفري قاعدة كفاءات

جديدة لتنمي���ة وعى املتدربني بامل�ستجدات الت���ى ت�شهدها ال�ساحة

واإلرادة ومس��تثمر ًا الفرصة التى وفرتها الدول��ة من خالل الربنامج
متميزة لتوىل املناصب القيادية.
و�أ�ش���ار امل�ل�ا �إل���ى �أن �إمي���ان الرئي�س عب���د الفت���اح ال�سي�س���ى بال�شباب

تنميته���ا من �أجل ت�أهيل ال�شباب للقي���ادة هى �أن ت�شتمل على �آليات

حمليً���ا و�إقليميً���ا ودوليً���ا ،وت�أثريها على ال�ش����أن امل��ص�رى ،و�أن ت�شـتمل
املح���اور التدريبية على تطــوير الأ�سالي���ب وحت�سني الأداء والعمل على
اً
ف�ض�ًل�ا ع���ن �أهمية تغي�ي�ر مفه���وم التدري���ب التقليدى
رف���ع الكف���اءة

امل�صـ���رى وقدرت���ه عل���ى حتم���ل التحدي���ات وتوجيهاته ب�أهمي���ة تعـزيز
قــدراته وتنمـية مهاراته وت�شجي���ع املبدعني واملبتكرين يُ�شكل دعما ً

العملي���ة التدريبي���ة ،و� ً
أي�ض���ا تعميق مفه���وم التدري���ب التفاعلى بني

قريب���ة من �صناع���ة القرار كنواب املحافظني ومعاون���ى الوزراء ،وهو ما
ب���د�أ تنفيذه فعليا ً فى جترب���ة واعية وفريدة لإك�ساب ال�شباب ثقة �أكرب

� ً
أي�ضا حمور �صقل مهارات التفاو�ض وفن التوا�صل مع الآخرين وترتيب

قويا ً لعملية ت�صعي���د ال�شباب واختيار بع�ضهم فى منا�صب قيادية

وم�شارك���ة فاعلة فى حتقي���ق التطوير املن�شود والتنمي���ة امل�ستدامة

و�أهــداف���ه وتعمي���ق ا�ستخ���دام و�سائ���ل تكنولوجي���ا املعلوم���ات ف���ى

املدرب واملتدربني و�إيجاد مناق�شات مثمرة من خالل حوار بناء ومت�صل
قائم على تبادل الآراء والأفكار واخلربات ،م�ضي ً
فا �أن من املحاور املهمة
الأولويات وحتمل �ضغوطات العمل والقدرة على التكيف والإبداع.

وعل���ى ال�شباب ا�ستثم���اره  ،و�أكد على �أن قطاع الب�ت�رول تنبه لأهمية
اال�ستثم���ار فى الب��ش�ر و�إعداد الك���وادر املتميزة علمي���ا ً وعمليا ً وتوفري

بناء الإن�سان امل�رصى من خالل التدريب احلديث لتنمية و�صقل مهارات

مب��ش�روع تطوي���ر وحتدي���ث قط���اع الب�ت�رول وال���ذى يعم���ل عل���ى �إع���داد

لتول���ى املنا�ص���ب القيــادي���ة كواحد م���ن �أه���م و�أف�ض���ل اال�ستثمارات

التدري���ب الالزم للعاملني من خالل برنام���ج الإدارة ال�شابة واملتو�سطة
قي���ادات �شابة وفق �أ�س����س علمية وعملية متقدم���ة ب�شكل م�ستمر

واال�ستفادة منهم.

و�أ�ش���اد املال ب���دور الأكادميية ك�رصح متميز ي�سه���م بفاعلية فى �إعادة

ال�شب���اب كق���ادة للم�ستقبل مت�سلحني بالعل���م واملعرفة وت�أهيلهم

للم�ســتقب���ل للوط���ن واملواطنني ،كم���ا �شدد على �أن فر�ص���ة التدريب
ف���ى الأكادميية الت���ى تعد �إحدى من���ارات الإ�شعاع ه���ى فر�صة مثالية

و�أ�ش���اد الوزي���ر باجله���ود املتمي���زة الت���ى تبذله���ا الأكــادميي���ة الوطــنية

للمتدرب�ي�ن عليه���م التم�ســ���ك به���ا وحتقي���ق اال�ستف���ادة املثل���ى من

مواهـــ���ب ال�شباب و�صقله بالتدريب احلدي���ث وم�ســاهمتها فى �إعداد

ذى اخلربة وامل�سئولية.

للتــدريب فى هذا املجال وما ت�ضطلع به من دور متميز فى ا�ستك�شاف
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الربام���ج التدريبية املقــدم���ة من خــالل نخبة متمي���زة من املحا�رضين

التفحي���م التابع ل�رشكة ال�سوي����س لت�صنيع الب�ت�رول بال�سوي�س �شامال ً
كذل���ك وحدة �إنتاج البوتاجاز بهدف تعظي���م القيمة امل�ضافة من خالل
اال�ستغ�ل�ال الأمثل للمازوت منخف�ض القيم���ة وحتويله ملنتجات برتولية

عالي���ة القيم���ة للم�ساهمة ف���ى تلبية احتياج���ات ال�س���وق املحلى من
املنتج���ات البرتولي���ة وخا�صة ال�س���والر باملوا�صف���ات الأوروبية EURO -5

والبوتاج���از واحل���د م���ن ا�ستريادهما  ،حيث تبل���غ التكلف���ة اال�ستثمارية

للم�رشوع نحو 1ر 1مليار دوالر.

رأس وزير البرتول والثروة املعدنية فى التاسع من يوليه  2020اجتماع

كم���ا مت ا�ستعرا�ض موقف تقدم الأعم���ال فى عدد من امل�رشوعات اجلديدة

ملتابع��ة موق��ف تنفي��ذ ع��دد م��ن املش��روعات الجدي��دة ف��ى مجاالت

مبحور قن���اة ال�سوي�س وجممع التكري���ر والبرتوكيماويات مبدينة العلمني

اللجن��ة العليا للمش��روعات بقطاع البرتول ع�بر الفيديوكونفرانس
تطوي��ر منظوم��ة الرقاب��ة على توزي��ع الوق��ود  ،وأنش��طة التكرير
والبرتوكيماويات.
وخ�ل�ال االجتم���اع مت ا�ستعرا�ض موقف تقدم الأعم���ال فى تنفيذ م�رشوع

نظ���ام مراقب���ة حمط���ات الوق���ود (  ) ATGوال���ذى ي�شمل تركي���ب �أجهزة
قيا����س �آلي���ة عل���ى خزان���ات الوق���ود مبحط���ات متوي���ن وخدم���ة ال�سيارات
ترتب���ط �آلي���ا ً باملركز الرئي�س���ى لكل �رشك���ة ت�سويق تتبع له���ا املحطات

ومركزي���ا ً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البرتول مب���ا يحقق �أحكام الرقابة
عل���ى ت���داول املنتج���ات البرتولية و�ضمان���ا ً جلودته���ا �إلى جان���ب التعرف
حلظي���ا ً عل���ى موق���ف تواف���ر الوقود ف���ى كل حمط���ات التموي���ن مبختلف

مث���ل م�رشوع جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماوي���ات باملنطق���ة االقت�صادية

اجلديدة اللذين �سي�سهمان فى �إنتاج منتجات برتوكيماوية متخ�ص�صة
ومنتج���ات برتولي���ة تلبى جانبا ً م���ن احتياجات ال�س���وق املحلى وت�صدير
الفائ����ض ،و مت �أي�ض���ا ً متابع���ة تق���دم الأعمال فى م��ش�روع �إنت���اج الألواح

اخل�شبي���ة ( )MDFمبدين���ة �إدك���و ف���ى البحرية وال���ذى �سينت���ج � 205ألف
م�ت�ر مكعب �سنوي���ا ً من الأل���واح اخل�شبي���ة متو�سطة الكثاف���ة اعتمادا ً

عل���ى ا�ستغ�ل�ال � 250ألف طن �سنويا ً م���ن ق�ش الأرز كم���ادة خام رئي�سية

للم��ش�روع لتلبية جزء م���ن االحتياجات املتنامية لل�س���وق املحلى واحلد
من التلوث البيئى .

كم���ا ا�ستعر�ض االجتماع املوقف احلال���ى مل�رشوع اخلدمات اللوجي�ستية

( )PLSمبنطق���ة املك�س بالأ�سكندرية الذى يه���دف لتداول وتخزين ونقل

كميات من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى والبرتوكيماويات  ،وجارى

مناط���ق اجلمهورية.كما مت خالل االجتم���اع ا�ستعرا�ض م�رشوع اللوحات
الإلكرتوني���ة ملحطات الوقود الت���ى تو�ضح �آليا ً �أ�سع���ار البنزين وال�سوالر

درا�سة �إن�شاء منطقة متوين �سفن بالوقود با�ستخدام ت�سهيالت بحرية،

تاب���ع املال خ�ل�ال االجتماع موق���ف تنفيذ م�رشوع تطوي���ر وحتديث جممع

لتجارة وتداول الغاز والبرتول .

للم�ستهلك�ي�ن  ،وترتبط بغرفة عمليات ال���وزارة والهيئة مبا ي�ساعد فى
دعم �رسع���ة و�سهولة نقل البيان���ات املتعلقة ب�أ�سعار الوق���ود �آلياً .كما

و�إقام���ة منطق���ة تخزين لرفع كف���اءة ا�ستغ�ل�ال الأ�صول املتاح���ة وزيادة
الطاق���ة الإنتاجية تدعيما ً ال�سرتاتيجية حتويل م��ص�ر �إلى مركز �إقليمى

ً
أهي�ل�ا علميا ً وعملي���ا ً رفيعا ً هى الركي���زة الأ�سا�سية لنجاح
امل�ؤهل���ة ت�
تطوير وحتديث قطاع التعدين  ،م�شريا ً �إلى �أن الوزارة تعمل با�ستمرار
عل���ى تنفي���ذ برام���ج غ�ي�ر تقليدي���ة لرف���ع كف���اءة العامل�ي�ن ل�ضم���ان

مواكبتهم للتطور العلم���ى والتكنولوجى والفنى فى جمال عملهم
وحتفيزه���م على اال�ستفادة من تل���ك الفر�ص لتعزيز خرباتهم العلمية
والعملية وتقدمي �أداء متميز.

�أعل���ن املهند�س طارق املال وزير البرتول وال�ث�روة املعدنية فى الرابع ع�رش

ويُ�ش���ار �إل���ى �أن برنام���ج بن���اء وتطوي���ر العن��ص�ر الب�رشى ف���ى التعدين

بالرثوة املعدنية فى �إطار ا�سرتاتيجية تطوير ورفع كفاءة جمموعة من

التعدينى ب�ش���كل كبري ،وقد مت ا�ستحداث برنامج خا�ص باقت�صاديات

من يوليه � 2020إطالق املرحلة الثانية من الربنامج التدريبى للعاملني
العاملني امل�ؤهلني لإعدادهم للمرحلة القادمة والبالغ عددهم ١١٠من
العاملني بهيئة الرثوة املعدنية  ،مو�ضحا ً �أن هذا الربنامج ي�أتى ك�أحد
املح���اور الهامة ال�سرتاتيجية الوزارة الطم���وح لتطوير وحتديث قطاع

التعدي���ن لزيادة م�ساهمته فى االقت�صاد القومى  ،حيث تتولى �رشكة
�إنبى تنفيذ الربنامج بالتعاون مع الهيئة امل�رصية العامة للرثوة للرثوة

املعدنية .

و�أكد املال خالل لقاء عقد بالفيديو كونفران�س مع العاملني املختارين

للمجموع���ة الثاني���ة بالربنام���ج �أن التو�سع فى اال�ستثم���ار فى املوارد
الب�رشية بقط���اع التعدين �صار �رضورة حتمية انطالقا ً من �أن الكوادر

يرك���ز على دع���م املعرفة واملهارات والقدرات الت���ى تخدم جمال العمل

�صناع���ة التعدين �ضمن الربنامج التدريبى ال�شامل الذى مت ت�صميمه
للمتدرب�ي�ن والذى ي�ستفي���د منه ٤٥٠عامال ً عل���ى مراحل من خمتلف

التخ�ص�ص���ات  ،وق���د انته���ت املجموع���ة الأول���ى التى �ضم���ت  ٦٠من
العامل�ي�ن من الربنام���ج التدريبى املُعد لها بنج���اح ،وجارى ا�ستكمال
تدريب باقى جمموعات الربنامج تباعاً.
ووجه املال خالل اللق���اء ب�رسعة ا�ستكمال اجلانب املتبقى من م�رشوع

اخلرائ���ط اجليولوجي���ة الديجيت���ال ف���ى �إط���ار تطوير �أ�سالي���ب العمل
التعدين���ى واالعتماد على احللول الرقمي���ة الفاعلة فى الرتويج لفر�ص

اال�ستثمار بقطاع التعدين.
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الكيميائى جمال فتحى
م�ساعــد الرئي�س التنفيذى للهيئة
للبيئة والأمن ال�صناعى

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

ع���دم توافر حلول فني���ة مقدمة �إلى ال�رشكات املعنية م���ن ال�رشكات العاملية
الت���ى مت اال�س���تعانة به���ا ط���وال ال�س���نوات ال�س���ابقة  ،وعدم ق���درة ال�رشكات

املحلي���ة واملراكز البحثي���ة العاملة فى جمال معاجلة مي���اه ال�رصف على حل

امل�ش���كلة والو�ص���ول للتوافق مع حم���ددات قانون البيئة  ،و�ض���خامة كميات
مي���اه ال��ص�رف ال�ص���ناعى  ،و�ض���خامة اال�س���تثمارات الالزمة لإن�ش���اء وحدات

ونسبة الخام إىل املاء تكون . ١:٣

ملعاجل���ة مي���اه ال��ص�رف ال�ص���ناعى  .ولذل���ك مت ت�ش���كيل جلن���ة عليا برئا�س���ة

حتت���وى املي���اه امل�صاحبة للزي���ت على تركيب���ة كيميائية معق���دة مكونة من

وزي���رة البيئ���ة وع�ض���وية املهند�س عابد عز الرج���ال الرئي����س التنفيذى لهيئة

الثقيل���ة واملواد امل�ش���عة طبيعيا ً وبقايا امل���واد الكيميائية امل�س���تخدمة فى

والكيميائى جمال فتحى م�س���اعد الرئي�س التنفي���ذى للهيئة للبيئة والأمن

مركب���ات ع�ض���وية وغريع�ض���وية والتى ت�ش���مل الزي���وت وال�ش���حوم واملعادن
معاجل���ة اخلام واملواد ال�ص���لبة الذائب���ة والعالقة والغازات الذائبة والروا�س���ب

والكائنات احلية الدقيقة والأك�س���جني الذائب .ويق���وم منتجو البرتول والغاز
فى دول العامل بالتخل�ص من املياه امل�ص���احبة للبرتول ب�إحدى الطرق التالية:

�إعادة احلقن فى الآبار النا�ضبة فى نف�س طبقة اخلزان البرتولى والذى قد ي�ؤدى
�إل���ى تل���وث املياه اجلوفية �أو ال��ص�رف على البيئة بعد املعاجلة ل�ض���مان توافق
معاي�ي�ر املي���اه مع املتطلبات القانوني���ة �أو �إعادة ا�س���تخدام املياه فى عمليات

�صناعة البرتول والتى ت�شمل احلفر و�صيانة الآبار والإنتاج �أو �إعادة اال�ستخدام
فى الرى وال�صناعة واحلياة الربية وال�رشب.

وتتلخ�ص م�ش���كلة ال�رصف ال�ص���ناعى لل�رشكات العاملة بخليج ال�سوي�س

املهند����س ط���ارق املال وزي���ر البرتول وال�ث�روة املعدني���ة والدكتورة يا�س���مني ف�ؤاد
الب�ت�رول والدكت���ورة �إينا����س �أبوطالب الرئي����س التنفيذى جلهاز �ش���ئون البيئة

ال�صناعى،كما ت�ضم املخت�صني من جهاز �شئون البيئة وهيئة البرتول.

ونتيج���ة للم�ش���اركة الفعال���ة والتوا�ص���ل والتن�س���يق امل�س���تمر واجله���د
املب���ذول م���ن جانب الوزارتني و�أع�ض���اء اللجن���ة العليا فق���د مت لأول مرة حتقيق

نتائ���ج �إيجابية بالبدء ف���ى تنفيذ الأعمال على الواقع حلل م�ش���كلة ال�رصف

ال�ص���ناعى نهائيا ً  ،والذى ي�ؤك���ده قيام �رشكتى زيتكو والعام���ة للبرتول بر�أ�س

�س���در باالنته���اء م���ن تنفيذ �أعم���ال خطط الإ�ص���حاح وهو م���امل يحدث منذ
�س���نوات بالإ�ضافة �إلى تقدمي خطط للإ�صحاح البيئى فعالة وم�ستدامة من

قبل ال�رشكات الأخرى للو�صول �إلى التوافق مع املعايري واال�شرتاطات البيئية،

والتى مت اعتمادها بتاريخ  ٢٠٢٠/٦/٣٠من جهاز �ش���ئون البيئة وتت�ضمن قيام

فى وجود ملوثات مثل املواد الع�ض���وية واملواد ال�صلبة الذائبة واملواد العالقة

هذه ال�رشكات ب�إن�شاء حمطات ملعاجلة مياه ال�رصف ال�صناعى تبلغ تكلفتها

املياه الناجتة عن ن�ش���اط تكرير اخل���ام  ،الأمر الذى ي�ؤدى �إلى عدم توافق معايري

وتق���وم ال��ش�ركات املعني���ة حالي���ا ً بتنفي���ذ �أعم���ال خط���ط الإ�ص���حاح طبقا ً

والزيوت وال�ش���حوم وبع����ض العنا�رص الثقيل���ة فى املياه امل�ص���احبة للزيت �أو
ه���ذه املياه مع املح���ددات الواردة بقان���ون حماية البيئة ويرج���ع ذلك الختالف

نوعي���ة املياه امل�ص���احبة للزيت ع���ن نوعية مي���اه خليج ال�س���وي�س التى يتم
ال�رصف عليها مما �أدى �إلى وجود فجوة كبرية بني معايري مياه ال�رصف ال�صناعى

الناجتة واملحددات املطلوب الو�صول �إليها بقانون حماية البيئة .

ولقد واجهت ال�رشكات حتديات كبرية فى الو�صول للتوافق البيئى تتمثل فى
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مليارات الدوالرات .

للجداول الزمنية املعتمدة من جهاز �ش���ئون البيئة  ،ومن املقرر انتهاء �أعمال

اخلطط والو�ص���ول للتوافق البيئى فى دي�س���مرب  ، ٢٠٢١بالإ�ض���افة �إلى �أنه قد
مت ت�ش���كيل جمموعة عمل م�ش�ت�ركة من هيئة البرتول وجهاز �ش���ئون البيئة

ملتابع���ة تنفيذ �أعمال اخلطط ومراجعة ال�رشكات ب�ص���فة دورية للتحقق من

�إجناز الأعمال على الواقع وتقدمي الدعم وامل�ساعدة لتذليل �أية عقبات.

www.eprom.com.eg
is our business ...

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

:

nd

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

فى خطــوة هــامة نحو آفـــاق أرحب الســتغالل املـــوارد الغــازية بمنطقــة شرق املتوسط  ،وقعــت مصر واليونـان فى  ٦أغسطس
 ٢٠٢٠بالقاهرة اتفاق ًا لتعيني الحدود البحرية بني البلدين.
وبمقتضى هذا االتفاق الذى وقعه السفري سامح شكرى وزير الخارجية ونظريه اليونانى نيكوس دندياس فقد جرى تعيني املنطقة
االقتصادي��ة الخالص��ة بني البلدين بعد سلس��لة من املفاوض��ات والجهود الحثيثة التى ق��ام بها البلدان على مدار الس��نوات القليلة
املاضي��ة وأثم��رت عن ه��ذا االتفاق الذى تتواف��ق كافة بنوده مع قواع��د القانون الدوىل واتفاقي��ة االمم املتحدة لقان��ون البحار  ،كما
يعكس االتفاق تميز العالقات الثنائية و احرتام البلدين للقانون الدوىل وعالقات الجوار ويسهم فى تحقيق االستقرار باملنطقة.
وقد صدق مجلس النواب فى  18أغسطس على قرار رئيس الجمهورية رقم  444لسنة  2020بشأن هذه االتفاقية مؤكد ًا أنه تم
إبرامه��ا وفق�� ًا للقانون الدوىل لحماية حدود الدولة وأنها تعترب تطور ًا نوعي ًا فى عالق��ات البلدين للعمل على تعظيم احتياطيات الغاز
ومواجهة اطماع بعض الدول .
و لالتفاق الجديد انعكاسات اقتصادية مهمة فى مجال االستفادة من الثــروات واملــوارد الغــازية باملناطــق االقتصادية الخالصة،
حيث اوضح املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية أن اتفاقية تعيني الحــدود البحرية بني مصـر واليونان تفتح الباب أمام
قط��اع البرتول لطرح مزايدات عاملية جديدة للبحث واالستكش��اف عن الغاز الطبيعى والبتـ��رول فى املنطقــة االقتصــادية املصرية
للمساهمة فى زيادة االحـتياطى منهما.
وأضاف أن جميــع املؤسـس��ات الدوليـة وبيوت الخربة العاملـية تش��ــري إىل االحتمــاالت الغازية الجيــدة بمنطقــة ش��رق املتوســط
موضحــ�� ًا أن��ه جار دراس��ة طرح مزايدة عاملي��ة خالل الفـ�ترة املقـبلة واخـتي��ار القطــاعات املــ��راد طرحــها بعد اتخـ��اذ اإلجـراءات
والحصول على املوافقات الالزمـة فى هذا الشأن.
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القاهرة  ..نقطة البداية والنهاية

املنت�ص���ف فى ه���ذه االتفاقية ،وه���ذا االتف���اق كان « فاحتة خـــري» مل�ص���ـر

مثلما كانت القاهرة هى نقطة اخلتام التى �أبرم البلدان على �أر�ضها اتفاق

فق���د �أتاح له���ا البدء فى البحـــث واال�ستك�ش���اف عن الغـــ���از الطبيـــعى

هذا االتفاق فى  8نوفمرب  2014من خالل �أعالن القاهرة ال�صادر عن القمة

م���ا �أدى �إل���ى حتقيق �أكرب اكت�ش���اف للغاز ف���ى تاريخ م��ص�ر وحو�ض البحر

تر�سيم احل���دود  ،فقد كانت �أي�ضا نقطة البداية احلقيقيـة للتو�صــل �إلى
الثالثي���ة لزعماء م�رص وقرب�ص واليــون���ان والتى �ضمت الرئي�س عبدالفتاح

ال�سي�سى ونظريه القرب�ص���ى نيكو�س انا�ستا�سياد�س ورئي�س وزراء اليونان
�آن���ذاك انتوني�س �سامارا�س ف���ى �إطــار �آلية للتع���اون الثالثى بني دولــهم ،
حي���ث �أكد الزعمـــاء فى �إعــالنهم امل�ش�ت�رك على امل�ض���ى قدما ً على وجـه
ال�رسعة فى ا�ســتئناف املفاو�ضات ب�ش�أن تر�سيم احلدود البحرية  ،خا�صة
و�أن اكت�ش���اف م�صادر هامة للطاقة التقليدية كالغاز الطبيعى فى �رشق

املتو�س���ط  ،ميكن �أن ميثل حافزا ً للتعاون على امل�س���توى الإقليمى  ،وهو ما
ينبغى �أن يكون قائما ً على التزام دول املنطقة باملبادئ امل�ستقرة للقانون

الدولى وفى �ضوء معاهدة الأمم املتحدة لقانون البحار .

فى ميــاهها االقت�ص���ادية وجذب ال�ش���ـركات العـــاملية للعمل فيها وهـــو

املتو�س���ط متمثال ً فىحقل ظهـــر العمالق فى �أغ�سط�س 2015على بعد

 190كم من �سواحل بور�سعيد .

وجدي���ر بالذك���ر �أن مـــ��ص�ر وقــــرب�ص ق���د وقعـــا كذل���ك اتفــاق���ا ً �إطاريا ً فى

دي�س���مرب  2013حــول �س���بل ا�س���تغالل املـــوارد الطبيعية حــال وجـــودها
ف���ى منطقة م�ش�ت�ركة ب�ي�ن البلدين وتت�ض���من مب���د�أ تب���ادل املعــلومات

اجليولوجية لأى اكت�ش���افات تتحــقق لدى �أى من الطــــرفني على بعد 10

كيلو مرت من نقطة املنت�صــف التى مت التوافق عليها .

كما �أف�س���ح تر�س���يم احلـــدود مع ال�س���ــعودية فى البحـــ���ر الأحمر املجال

�أم���ام قط���اع البرتول لب���دء العم���ل فى ه���ذه املنطـــق���ة البكـــ���ر للبحث

ومن هنا كان هذا الإعالن مبثابة �رشارة البدء فى تكــوين لــجان متخ�ص�صــة

واال�ستك�ش���اف وطرح مزاي���دات عامليـــة جلــــذب اال�س���تثمارات �إليها وهو

مظلة القانون الدولى وفى �إطار من العالقات املتميزة بني البلدين  ،حيث

وج���ارى التجــــهي���ز لإبرام  3اتفــــاقي���ات مع هذه ال�ش���ـــركات بعد �أن وافق

من اجلانبني امل�رصى واليونانى للعمل فى مفاو�ض���ات تر�سـيم احلدود حتت
�أن م��ص�ر وقرب����ص كانا ق���د انتهتا بالفعل م���ن تر�س���يم حدودهما وكذلك
توقيع االتفاقات اخلا�صة ب�سبل ا�ستغالل املوارد الطبيعية.

ما �أدى �إلى جذب �ش���ــركات عامليــة كـــربى مثل �ش���يفرون و�شـــل ومبـــادلة
عليه���ا جملــــ�س النـ���واب �إيذانا ً ببـــدء �أعمال اال�سـتك�ش���اف عن الثـــروات

البرتولية والـــغازية فى املياه االقت�صـــادية مل�صـــر بالبحر الأحـــمر .

وقد كانت �آلية التعــاون فى �إطار منتدى غاز �رشق املتو�سـط الذى ا�شرتكت

وي�ض���ع اجلمي���ع �آماال ً �أن تتكرر ق�ص����ص النجاح �س���الفة الذك���ر فى املياه

مبثابة الداعم الأ�سا�س���ى ل�رسعة االنتهــاء من العمل بني م�ص���ــر واليونان

تدعي���م �إمكاني���ات م�رص م���ن ال�ث�روات الغازي���ة والبرتولية فى ال�س���نوات

القاه���رة و�أثينا فى ت�أ�سي�س���ه خالل العام املا�ض���ى مع  5دول متو�س���طية
وتوقـــي���ع االتفـــ���اق ال���ذى �س���يخدم بال�ش���ك �أهــ���داف املنتـــ���دى ودوره ف���ى
تعظـــيم اال�س���ـتفادة من اكت�شافات واحتياطات الغاز الطبيعى مبنطقة

االقت�ص���ادية ب�ي�ن م�رص واليون���ان وحتقيق نتائج جيدة ت�ض���من ا�س���تمرار
املقبلة .

�ش���ــرق املتو�س���ط مبا يتفق ومب���ادئ القـانون الدولى وتدعي���م جهود الدول
الأع�ضــاء فى اال�ســتفادة من احتيــاطاتهــم الغـــازية .

كم���ا �أن���ه بتوقيع االتف���اق مع اليونان ال���ذى يفتح �آفاقا ً �أرحب ال�س���تغالل

ماهى اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ؟

ث���روات غ���از �ش���ــرق املتو�س���ط ف�إن م�ص���ـر بذلك تر�س���خ مكانته���ا كمركز

حم���ورى لت���داول وجتارة الغ���از الطبيعى ف���ى منطقة �رشق املتو�س���ط وهو
التوج���ه ال���ذى تع���د االتفاق���ات والتفاهم���ات الدولي���ة م���ع دول الــج���وار

ال�ستغالل املوارد الطبيعية �أحد مقومات حتقيقه  ،وهو ما تنتهجه م�رص
عمليا ً على كافة املحاور والأ�ص���عدة �س���واء باتفاقات �أو تفاهمات ثنــائية
�أو حتت مظلة منتدى غاز �ش���ـرق املتو�س���ط الذى �شارف على التحـــول �إلى

منظمـــة دولية .

ترسيم الحدود البحرية « فاتحة خير » لمصر

ولأن ل���كل جن���اح نقطـة بداية فق���د كان جناح م�رص فى تر�س���يم حدودها
البحري���ة م���ع قرب�ص ه���و ال�س���بيل لتحقيق اكت�ش���افات جــدي���دة للغــاز

الطبيعى  ،فم�رص قامت فى وقت �س���ابق بتوقيع اتفاق تر�س���يم حــدودها
البحري���ة مع قرب����ص فى البحر املتو�س���ط وكذل���ك مع اململك���ة العربية

ال�س���ـعودية ف���ى البحــ���ر الأحمــ���ر حي���ث �أن م�ص���ــر له���ا تاري���خ ممتــد فى
االلــت���زام بتطبي���ق قواعد القــانون الدول���ى و االلتزام���ات القانونــية التى

وقع���ت عليه���ا  ،وبالن�س���بة لالتف���اق مع قرب����ص واخلـا�ص بتعي�ي�ن احلــدود
البحري���ة ف���ى املياه االقت�ص���ادية فق���د مت �إبرامه يوم  17فرباي���ر 2003وفــق

نقــط الأ�س���ا�س التى �أودعتــها كلتا الدولــتني فى الأمم املتحدة وماتق�ضى

هى االتفاقية التى تس��تند اليها اتفاقيات ترسيم الحدود
البحري��ة ووقع��ت مص��ر عليه��ا ع��ام  1982ودخل��ت حيز
التنفيذ فى عام  ،1994وتعطى هذه املعاهدة الدول الحقوق
الحصري��ة فى التنقــيب عن البرتول والغاز حتى مس��ـافة
 350مي ً
�لا بحــري�� ًا ( 648ك��م) من الش��اطىء ،والصيد فى
ح��دود  200مي��ل بح��رى ( 370ك��م) م��ن س��واحلها .وفى
ح��دود هات�ين املائتى مي��ل بح��رى ،والتى تس��مى املنطقة
االقتصادي��ة الخالص��ة ،يك��ون لجمي��ع ال��دول حق��وق
أعاىل البحار الخاص��ة باملالحة ،والطريان ،ولكن تتحكم
ال��دول الس��احلية ف��ى جمي��ع املص��ادر االقتصادي��ة فى
ه��ذه املنطق��ة .وتتفـ��ق معظــم ال��دول ،على ع��دم اعتبار
ح��ق التعدي��ن جز ًءا م��ن الحــرية البحري��ة ،ولكن يمكن
أن ينش��أ هذا الحق ،بمقتضى نص��وص معاهدة .ولهذا لم
تصبح االتفاقية ســارية إال فى عام .1994

ب���ه قوان�ي�ن اتفاقي���ة الأمم املتح���دة للبح���ار  ، 1982وقد مت الأخ���ذ بنقطة
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يعد أحد أهم حقول الغاز الطبيعى الكربى فى مصر املكتش��فة
خ�لال الف�ترة األخ�يرة  ،س��اهم بفعالي��ة إىل جان��ب حق��ل «ظه��ر»
واالكتش��افات األخرى فى تحقيق مصر االكتفاء الذاتى من الغاز فى
ع��ام  ... 2018إنه حقل غاز «نـ��ورس» بمنطقة دلتا النيل  ،يصفه البعض
بأن��ه أعاد الحياة مرة أخرى للمنطقة بعد تدنى إنتاج الغاز من اآلبار املنتجة
ف��ى ع��ام  ، 2014وكان بمثابة طوق نجاة ملس��تقبل الغاز باملنطق��ة بعد أن كان
األم��ل يتب��دد بني العامل�ين ودب اليأس ف��ى أنفس��هم ،ليأتى حقل «ن��ورس» ليعيد
ش��باب حقول أبو ماضى ويعيد أمجاده كأوىل اكتش��افات الغ��از فى مصر عام ،1974
مما ش��جع الش��ركاء األجانب على ضخ مزيد من االستثمارات لتحقيق اكتشافات
قام باجلولة  :ر�ضــا عبد العزيز

أخرى  ،وبالفعل تم تحقيق كش��فى «بلطيم وبش��روش» عل��ى بعد  12كيلو مرت من
حق��ل نورس  ،وهناك ش��واهد غازية تؤكد أن هناك اكتش��افات أخرى باملنطقة
ستتحقق خالل الفرتة القادمة .

«مجل��ة الب�ترول» تصحبكم ف��ى جولة داخل آبار حقل النورس ومنطقة التس��هيالت واملحطة الربية ملعالجة غازات حقول دلتا النيل ملتابعة س�ير
العمل وعدم تأثر العملية اإلنتاجية بتطبيق اإلجراءات االحرتازية والوقائية ملواجهة انتشار فريوس كورونا املستجد ..

سالمة العاملين أو ًال

فى ال�ساد�س���ة �ص���باحا ً من يوم اخلام����س ع�رش من يوليه  2020ب���د�أت رحلتنا

م���ن القاهرة مع قائد �س���يارة برتوبل ورفيق الرحلة عل���ى بدوى  ،وجدته ملتزما ً

بارت���داء الكمامة الطبية ومعه الكحول املطهر بال�سيارة  ،وطالبنى ب�رضورة

رب���ط ح���زام الأم���ان  ،وانطلقنا فى رحلتنا الت���ى ا�ستغرق���ت � 4ساعات  ،حتى

و�صلن���ا �إلى البوابة الرئي�سية ملنطقة حقول دلت���ا النيل ب�أبو ما�ضى  ،وجدنا
�أمامن���ا «با����ص  24راكباً» متوق���ف �أمام البوابة لف�ت�رة  ،ف�س�ألت بدوى ملاذا كل
هذا الوقت ؟  ،ف�أجابنى ب�أنه البد من تطهري �إطارات ومقاب�ض �أى �سيارة تدخل

املوقع وقيا�س درجات احلرارة للركاب من العاملني وغري العاملني  ،وهذا مطبق
فى كاف���ة مواقع �رشكة برتوبل  ،حينها انتابنى �شىء من الفخر ب�أننى �أنتمى
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لقط���اع الب�ت�رول الذى ي�ض���ع �سالمة العاملني ف���ى املقام الأول م���ن �أولوياته ،

الت�سهي�ل�ات املتاحة باملنطق���ة  ،ويكمل م .خالد احلديث فيقول مت و�ضع

واملن�ش�آت البرتولية مبا يتوافق مع خطط ور�ؤية الدولة ملواجهة انت�شار فريو�س

�أثب���ت وجود امت���داد للخ���زان و�أك���دت االحتياطيات املتوقع���ة باملنطقة،

وي�ؤك���د م���دى التزامه بتطبيق الإج���راءات االحرتازية والوقائي���ة بكافة املواقع

كورونا امل�ستجد .

أصل الحكاية

فور و�صولنا كان فى ا�ستقبالنا املهند�س خالد

من�ص���ور مدي���ر ع���ام هند�س���ة الب�ت�رول ب�رشكة
برتوب���ل واملهند�س �أحمد عل���ى مدير عام حقول

مدير عام هند�سة البرتول

حمط���ة املعاجلة من خالل بع�ض التعديالت وبالفعل جنحت ال�رشكة فى

الو�ص���ول ب�سعة املحطة من � 500إل���ى  850مليون قدم مكعب وذلك دون
احلاجة �إلى �إن�شاء ت�سهيالت جديدة ،وكان هناك توجيهات من املهند�س

ط���ارق املال وزير الب�ت�رول والرثوة املعدني���ة وقيادات ال�رشك���ة ب�رسعة و�ضع

الإيطالي���ة (ميثله���ا �رشك���ة �أي���وك بن�سبة %75

ال�ضحلة  ،وو�صلت معدالت الإنتاج �إلى 2ر 1مليار قدم مكعب غاز يوميا ً

الب�ت�رول ممثل���ة للجان���ب امل��ص�رى و�رشك���ة �إينى
و�رشك���ة ب���ى ب���ى الربيطاني���ة بن�سب���ة  %25من

ح�ص���ة ال�رشيك) للقي���ام بالبحث ع���ن البرتول
نيدوك���و  ،وبالفع���ل قام���ت ال�رشك���ة بالإ�رشاف

عل���ى تنمي���ة  4مناط���ق تق���ع داخ���ل منطق���ة
االمتي���از الرئي�سي���ة وهى عقود تنمي���ة (خالله

مدير عام
حقول دلتا النيل

نيدوك���و �إلى ت�سهي�ل�ات املعاجلة مبنطقة �أبو ما�ض���ى ،وبالتوازى مت ت�أهيل

دلت���ا الني���ل  ،ف���ى البداي���ة يق���ول م  .خال���د فى

والغ���از الطبيع���ى وتنميته���م مبطق���ة امتي���از

م� /أحمد على

وال�ستيع���اب الإنتاج من املنطقة مت مد خط بقطر  24بو�صة من منطقة

االكت�شاف���ات اجلدي���دة على الإنت���اج  ،وبالفعل خالل � 3سن���وات فقط مت
و�ض���ع  15بئ���را ً عل���ى الإنتاج با�ستخ���دام طريقة احلفر املائ���ل وهو ما �أدى

ع���ام  1989مت ت�أ�سي�س �رشك���ة نيدوكو بني هيئة
م /خالد من�صور

خط���ة حلفر العديد من الآبار اال�ستك�شافي���ة والتنموية باملنطقة والتى

والقرعة وغرب �أبو ما�ضى و�شمال الدلتا) والتى
متت���د مل�ساحة ت�صل �إلى حوال���ى  350كيلو مرتا ً

مربع���ا ً  ،وب���د�أ الإنت���اج م���ن �أول حق���ول ال�رشكة
وه���و حقل القرع���ة مبعدالت �إنت���اج و�صلت �إلى
حوال���ى  136مليون قدم مكعب غ���از يوميا ً فى

لتوف�ي�ر الوق���ت وخف����ض التكلفة مقارنة بط���رق احلفر الأخ���رى فى املياه
وهو رقم قيا�سى مبنطقة حقول دلتا النيل .

هذا الك�شف كرم من الله على م�رص  ،هناك اكت�شافات كثرية تتحقق ،
ولكن توقيت هذا الك�شف كان مهما ً مل�رص ،هكذا يرجع م� .أحمد �أهمية

ك�ش���ف نور�س �سواء ملنطقة حقول �أبو ما�ضى �أو مل�رص فى هذا التوقيت

فال���كل يعلم �أنه كان هناك نق�ص فى الغ���از وكان له �أثر فى انقطاعات
الكهرب���اء املتك���ررة وتوق���ف بع����ض امل�صان���ع وب���د�أت م�رص ف���ى ا�سترياد

كميات كبرية من الغاز وا�ستنزاف العملة ال�صعبة فى ذلك الأمر ،ولكن
بف�ضل الله ودعم القيادات وجهود العاملني مت و�ضع هذا الك�شف على

الإنت���اج فى �أ�رسع وقت وا�ستط���اع �أن يلبى جانب من احتياجات ال�سوق

املحلى م���ن الغاز وتقليل اال�سترياد  ،حي���ث مت ا�ستئجار وحدتى معاجلة
باملنطقة للحفاظ على معدالت الإنتاج لأكرث من � 12شهر متتالية وهو

ع���ام  ،1992وب���د�أ الإنت���اج م���ن حقل نيدوك���و ع���ام  1995بكمي���ات و�صلت �إلى
حوال���ى  120مليــ���ون قدم مكعب يوميا ً وا�ستمر الإنتاج �إل���ى �أن توقف �آخر �آبار

بعد ظهر  ،بالإ�ضافة �إلى �إنتاج كميات من البوتاجاز لتغطية جانب من

هذه الفرتة كان���ت �صعبة على العاملني فى املوقع وبد�أ يت�سلل �إلى �أنف�سهم

ع�ب�ر خطوط �رشكة �أنابيب البرتول �إل���ى معامل التكرير لإنتاج املنتجات

احلق���ل (نيدوكو  )6-فى نوفم�ب�ر  ، 2014يلتقط احلدي���ث م� .أحمد على فيقول
الي�أ����س وفق���دان الأمل وه���م ي�شاهدون الإنتاج ب���د�أ يتدنى �إلى �أق���ل م�ستوياته

وتوقف وحدات معاجلة الغازات عن العمل  ،وكنا بالفعل بد�أنا فى �إعداد خطة

لإعادة توزيع العاملني باملوقع على �أماكن العمل الأخرى التابعة لل�رشكة.

نورس  ..شريان حياة أعاد األمل من جديد

ميث���ل  %18م���ن �إنت���اج م�رص من الغاز وثان���ى �أكرب حقل من حي���ث الإنتاج
احتياج���ات ال�س���وق املحلى  ،وكميات من املتكثف���ات التى يتم �ضخها
البرتولية ال�سائلة .

ترشيد االنفاق وتخطيط سليم للمستقبل

يع���ود احلديث للمهند�س خال���د ليو�ضح لنا �أن �رشكة برتوب���ل توا�صل تنفيذ

خطته���ا للحف���اظ عل���ى الإنتاج م���ن منطقة حق���ول نيدوك���و  ،وجنحت من

يق���ول م .خال���د بعد توقف �آخر �آبار حقل نيدوك���و  ،مت و�ضع خطة طموح

االنتهاء من تنفيذ اخلط اجلديد �أبوما�ضى /اجلميل بقطر  32بو�صه وو�ضعه

كمنطق���ة واع���دة  ،ومن منطلق احلر�ص على ت�شجي���ع ال�رشكاء حلفر �آبار

حق���ول نيدوك���و �إل���ى حمط���ة اجلمي���ل ببور�سعي���د واال�ستغناء ع���ن حمطة

حلفر بئ���ر ا�ستك�شافى ي�ستهدف منطقة نيدوك���و �شمال غرب «نور�س»
ا�ستك�شافي���ة ولتقليل ال�صعوب���ات الفنية الت���ى �ستواجهها ال�رشكة

ف���ى حال���ة احلفر م���ن مناط���ق املي���اه ال�ضحل���ة فق���د مت درا�س���ة وتقييم
للمناط���ق الربية املمك���ن ا�ستغاللها حلف���ر البئر امل�سته���دف  ،وبالفعل

جنح���ت ال�رشكة بعد االنته���اء من كافة الإجراءات املطلوبة فى البدء فى
�أعم���ال احلفر ف���ى �أبريل  2015ومت حتقيق الك�شف الغ���ازى نيدوكو �شمال

غ���رب  2-فى يولي���ه  2015مبخزون يقدر بحوال���ى  2مليار قدم مكعب غاز

 ،وبحما�س���ة �شديدة يقول م� .أحم���د «الفرحة عمت املكان بني العاملني
و�أ�صبح ال���كل يعملون بكامل طاقتهم املنبثقة من انتمائهم للقطاع
وع�شقهم للمكان الذى ق�ضوا فيه فرتات طويلة»  ،وبد�أ العمل على قدم

و�س���اق  ،وخالل �شهر واح���د فقط من �إعالن الك�ش���ف مت و�ضع البئر على
الإنت���اج مبعدل �إنتاج  90ملي���ون قدم مكعب غاز يومي���ا ً وذلك با�ستغالل

عل���ى الإنت���اج فى ماي���و  ، 2019بطول حوال���ى  93كيلو مرت لنق���ل الإنتاج من
الت�سهي�ل�ات امل�ست�أج���رة وذل���ك لتعظي���م العائ���د م���ن تنمية تل���ك احلقول
وتقلي���ل م�رصوفات الت�شغيل ع���ن طريق ا�ستغالل �سع���ات املعاجلة املتاحة
حالي���ا ً مبحط���ة اجلميل  ،وم�ستقبال ً ميكن ا�ستخدام���ه بالعك�س مبعنى نقل

الغاز من اجلميل �إلى �أبو ما�ضى �إذا ا�ستدعى الأمر .

شباب واعد الستكمال المشوار

انتقلن���ا بعد ذلك �إلى منطقة �آبار حقل النور�س  ،وهناك ا�ستمعنا �إلى اثنني

م���ن �شب���اب املهند�سني وهم���ا املهند�س حمم���د �إبراهي���م مدي���ر �إدارة الإنتاج

واملهند����س عم���رو يون����س مدي���ر �إدارة الأجهزة ونظ���م التحكم بحق���ول دلتا
الني���ل ،اللذي���ن �أو�ضحا �أنه بعد انته���اء �أعمال احلفر وتغلي���ف البئر مبوا�سري
التغلي���ف ابت���داءً م���ن �سط���ح االر����ض وو�ص���وال ً �إلى الطبق���ة املنتج���ة للغاز
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الطبيع���ى والتى ت�سم���ى بـ (خزان الغ���از) ي�أتى دورنا نح���ن مهند�سى الإنتاج

بالتناغ���م مع مهند�س���ى هند�سة البرتول لو�ضع البئ���ر املحفور على الإنتاج
ويت���م االتفاق على �إكم���ال البئر مبوا�سري الإنتاج ذات الأقط���ار املختلفة التى
ترتاوح مابني ( )7-4بو�صة طبقا ً لطبيعة كل خزان فبع�ض الآبار يتم الإنتاج

منه���ا مبوا�سري ذات �أقطار  4بو�صة وبع�ضها  5وبع�ضها � 6أو 7بو�صة  ،و�إذا ما
مت االتف���اق على قطر معني ملوا�سري الإنتاج طبق���ا ً لدرا�سة هند�سية �سليمة

يت���م �إنزال موا�س�ي�ر الإنتاج �إلى داخل البئر املحفور ويت���م تثبيتها على جدار

البئ���ر با�ستخدام عدد من ال�سبائ���ك الدائرية امل�صنوعة م���ن املطاط القوى
والت���ى تتنا�سب مع القطر اخلارجى ملوا�سري الإنتاج والتى بدورها تعمل على

م /حممد �إبراهيم
مدير �إدارة الإنتاج

تثبيت موا�سري الإنتاج ومنع هروب �أى غاز فى الفراغ املتواجد ما بني موا�سري

الإنتاج وجدار البئر املغلف مبوا�سري التغليف .

وبع���د ذلك يت���م جتهيز �شجرة الإنت���اج املثبتة عل���ى ر�أ�س البئ���ر وو�ضع بلوف
الأم���ان و�أي�ض���ا ً بل���وف الإنت���اج الرئي�سى املتحكم ف���ى كمية الغ���از اخلارجة
م���ن ر�أ����س البئر و�أي�ضا ً خ���ط الإنتاج املت�صل من بلوف الإنت���اج �إلى ما ي�سمى

بتوزيعة الآبار �أو (�شبكة الآبار) وتتكون هذه ال�شبكة من جمموعة خمتلفة
م���ن املوا�س�ي�ر مت�صل���ة ببع�ضه���ا البع����ض بنظ���ام هند�سى مع�ي�ن ت�سمح

با�ستيع���اب �أكرث من بئ���ر منتج للغاز ويتم و�ضع جه���از على خط �إنتاج كل

م /عمرو يون�س
مدير �إدارة الأجهزة
ونظم التحكم

بئر لقيا����س ال�ضغط واحلرارة والكمية اللحظي���ة والكمية الكلية اليومية
لكل بئر كل على حده ويكون �ضغط الغاز فى هذه ال�شبكة  88بار تقريباً.

انت�ش���ار فريو�س كورونا خالل الفرتة الأخرية فى م��ص�ر والعامل وما �صاحبها من

للغ���از الطبيعى ويتم �إ�شعال ما ت�سمى ب�شعل���ة الإنتاج لتنظيف البئر من

لالطمئن���ان على مدى يقظ���ة العاملني وتدريبهم على �أح���دث التكنولوجيات

و�إذا م���ا مت الت�أكد من كل هذه الأ�شي���اء يتم بعد ذلك تفجري الطبقة املنتجة

الرم���ال واحل�صى الناجت ع���ن تفجري طبقة الإنتاج و�إج���راء اختبارات على هذا

�آث���ار �سلبية مل تت�أثر العملية الإنتاجية باملوق���ع  ،وهناك خطة طوارئ مفعلة
ف���ى ه���ذا املج���ال ملواجه���ة �أى �أخطار قد حت���دث �أثن���اء العمل  ،و�أ�ض���اف �أنه فى

البئ���ر ملعرفة كمية املياه امل�صاحبة للغاز و�أي�ض���ا ً لتحديد كمية الغاز التى

�إطار امل�شارك���ة املجتمعية لل�رشكة  ،هناك اتفاقية تعاون م�شرتك مع حماية

الإنت���اج الرئي�س���ى على قط���ر معني للمحافظ���ة على عمر اخل���زان الأر�ضى ،

على �أى حرائق قد حتدث بالقرى املجاورة لأماكن عمل ال�رشكة.

�سيت���م �إنتاجه���ا من ه���ذا البئ���ر و التى �سيتم عل���ى �أ�سا�سه���ا �ضبط بلوف
وبع���د ذلك يتم ادخ���ال البئر على �شبك���ة الإنتاج الرئي�سي���ة املجمعة لكل

الآب���ار املنتجة  ،وتتم هذه اخلطوات عل���ى كل الآبار املنتجة للغاز الطبيعى ،

وبع���د ذلك يتم تو�صيل عدد من خطوط الإنت���اج الرئي�سية ب�أقطار خمتلفة
ترتاوح ما بني ( )24-16بو�صة من �شبكة الإنتاج املجمعة للآبار �إلى حمطات
املعاجلة والتى تبعد  60كم عن هذه الآبار ،

الدف���اع املدنى با�ستخ���دام �سيارات الإطفاء باملوق���ع للم�ساعدة فى ال�سيطرة

توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين
يق���ول �أ .معو����ض �أبوزيد  -مدير ع���ام اخلدمات
امل�ساع���دة بحق���ول غ���ازات دلتا الني���ل ،الكل

يعمل داخل منطقة حقول دلتا النيل لتهيئة

واتف���ق الأثن���ان فى نهاية حديثهما عل���ى �أن الق�صة مل تنته���ى بو�ضع الآبار

البيئ���ة املنا�سب���ة للعامل�ي�ن للتعاي����ش خالل

و�أنظم���ة احلماية امل�سئولة عن التحك���م وت�شغيل حمطات معاجلة و�إ�سالة

الإقامة والتغذية وتن�شي���ط اجلانب الريا�ضى

عل���ى الإنت���اج فهن���اك عمليات متابع���ة و�صيان���ة الأجهزة ونظ���م التحكم

الغاز وكذلك املن�صات والآبار بالإ�ضافة �إلى �أنظمة ت�شغيل الرتبينات .

السالمة والصحة المهنية  ..أسلوب حياة فى العمل البترولى

م� /أمين فيا�ض

والرتفيه���ى مع االلتزام بالإج���راءات االحرتازية
للوقاي���ة من فريو�س كورون���ا امل�ستجد خا�صة
بعد �أن مت تق�سي���م فرتات العمل  14و 14يوماً،

�أ.معو�ض �أبوزيد

مدير عام اخلدمات امل�ساعدة

تُع���د ال�سالمة وال�صح���ة املهنية رك���ن �أ�صيل

وكذلك توفري الظروف الآمنة لكل عمليات الإنتاج مع االهتمام بتنمية املوارد

فيا�ض مدير ع���ام م�ساعد ال�سالم���ة وال�صحة

اخلا�ص���ة بالوقاية من فريو�س كورون���ا للعاملني حيث يتم ت�أمني و�سائل النقل

ف���ى قطاع الب�ت�رول  ،هكذا ب���د�أ املهند����س �أمين

مدير عام م�ساعد
ال�سالمة وال�صحة املهنية

فرتات العمل ب�أف�ض���ل �صورة ممكنة من حيث

الب�رشية التى حتر����ص عليها و َتدعمها ال�رشكة ،ويتم تطبيق كل التعليمات

املهني���ة بحق���ول غ���ازات دلت���ا الني���ل حديث���ه
مو�ضح���ا ً �أن الت�أ�صي���ل لثقاف���ة ال�سالمة لدى

ال�سالمة وال�صحة املهنية وتطبيق املعايري اخلا�صة بها .

منظوم���ة العمل البرتولى يُعد من الأ�سا�سيات

جيش مصر األزرق  ...قادر على تحمل المسئولية

العاملني باملوق���ع وترجمتها لأ�سلوب حياة فى

واملوا�صالت مع تعقيم كل الأماكن ب�صفة م�ستمرة وااللتزام التام بتعليمات

املهم���ة للحماي���ة م���ن الأخط���ار  ،و�أن ت�أم�ي�ن

وف���ى نهاي���ة اجلولة �أكد اجلمي���ع على �أن كافة العاملني ف���ى ال�رشكة لديهم

واملن�ش����آت �سواء الآبار البحرية �أو الربية �أو حمطة معاجلة الغازات من العنا�رص
الأ�سا�سي���ة الت���ى ال تهاون بها �أو تنازل عنها حت���ت �أى ظروف  ،م�شريا ً �إلى �أنه مع

ال�صعبة دائما تظهر املع���دن احلقيقى للم�رصيني وجي�ش م�رص الأزرق ي�شعر

ظ���روف الت�شغي���ل الآم���ن للعامل�ي�ن واملع���دات
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ا�ستعداد كامل لتحمل امل�سئولية حتت �أى ظروف وبدون تق�صري و�أن الظروف

بتلك امل�سئولية وقادر على موا�صلة امل�شوار وحتقيق الإجنازات.

م��ا بني توقع��ات معتدلة ملجل��س الذه��ب العاملى فى أن يكم��ل الذهب
كمالذ آمن مس�يرة ارتفاع أس��عاره الت��ى تصاعدت ع��ام  ،2019وبني ما
حقق��ه الــذهب م��ن قف��زات متخطي ًا كـ��ل التوقــع��ات ومتج��اوز ًا حـاجـز
ال��ـ  2000دوالر لألوقيــة يس��تمــر املع��دن النفيس فى الصعود االس��تثنائى
رافض�� ًا كل املح��اوالت التى تم��ت إلخضاعه وتمح��ور حول س��عر  1950دوالر ًا
لألوقي��ة ،مدفوع�� ًا بعدد من األس��باب وعلى رأس��ها االعتقاد اليقين��ى بأن الذهب
م�لاذ آم��ن ،واإلقبال املس��تمر من املس��تثمرين على ش��رائه ومخاوف اس��تمرار أزمة
كوفي��د  19والخالف الصين��ى األمريكى ، ،فصن��اع القرار قلقون بش��أن الضبابية التى
تكتنف مسار التعافى االقتصادى من جائحة فريوس كورونا.

قفزات بالهوادة

�إعداد  :طه جمعة

مقرا ً با�ستمرار التداعيات االقت�صادية لفريو�س كورونا ،وقرر
و�إن كان البنك ُ

ف���ى � 6أغ�سط����س املا�ض���ى وعل���ى �شا�ش���ة البور�ص���ات املتخ�ص�ص���ة تابع

الإبق���اء على مع���دل الفائدة قرب ال�صفر حلــني مل�س���ه تعافيا ً فى االقت�صاد

لت�ص���ل �إل���ى  2070دوالرا ً وفق موقع جولد براي���ز  ،ووفقا ً ملا قاله بارى داوي�س،

الداعمــ���ة لأ�سعاره فى ظ���ل �سلبيــة العوائد احلقيقي���ة ل�سندات اخلزانـــة

املتداول���ون الأوقي���ة وه���ى توا�ص���ل قفزاتها وتتخط���ى حاجز ال���ـ 2000دوالر

الرئي����س التنفي���ذى ل�رشك���ة  Martin Placeل�ل��أوراق املالي���ة ملوق���ع رو�سي���ا
الي���وم نهاية يولي���ه املا�ضى «ما هو مهم حقا ً هو مدى ال�رسعة التى و�صل

به���ا الذه���ب �إلى هذا امل�ست���وى ،وال�شىء املهم الآخر ،ه���و �أن الذهب جتاوزر

م�ستوى  1800دوالرا ً ب�سهولة ،وهذا وي�ؤكد ب�شكل �أ�سا�سى �أن هذه ال�سوق

قوي���ة للغاي���ة»  ،ما قاله داوي�س هو النظرة الت���ى اتفق عليها كل املحللني
له���ذا الأم���ر بعدما قفزت �أوقي���ة الذهب �أكرث من حوال���ى  450دوالرا ً فى �آخر
�ستة �أ�شهر منذ مار�س املا�ضى متخطية توقعات املجل�س العاملى للذهب
وا�ستق���رت حاليا ً حول  1950دوالرا ً �صع���ودا ً وهبوطا ً  ،وذلك على الرغم من

�أن مكان���ة الذه���ب كمالذ �آم���ن تعر�ضت ف���ى منت�صف مار����س املا�ضى �إلى

�رضب���ة قوية ،مع اجت���اه امل�ستثمرين �إلى بيع كل �ش���ىء فى مقابل احل�صول
على ال�سيولة وتخفي�ض البنوك املركزية عمولة الفائدة ولكن ا�ضطرارها
ل�ضخ �سيولة ب�شكل كبري عزز خماوف احتمالية بيع احتياطى الذهب �إال
�أن���ه مع فك قيود احلظر والتخفي���ف التدريجى للإجراءات االحرتازية وعودة

حرك���ة ال�سفر عاود الذه���ب ارتفاعاته والتى تخطت حاج���ز الـ  2000دوالر
كما �أ�سلفنا.

�إال �أن املحلل�ي�ن يــرون الذه���ب قويـا ً على املدى الطوي���ل ال�ستمرار العــوامل
الأمريكية بعد ح�ساب معدل الت�ضخم.

احتياطى مصر الذهبى متزايد القيمة والكميات

ف����ى �أكتوب����ر  ،2016مت الإع��ل�ان عن اتفاق ب��ي�ن البنك املرك����زى امل�رصى و�رشكة

ال�سكرى ملناجم الذهب  ،ومبقت�ضى االتفاق يوفر البنك املركزى احتياجات
ال�رشك����ة ال�شهريـ����ة بالعملة املحلية ،والتى تقــدر بنح����و  50مليون جنيه،
عل����ى �أن تــ����ورد ال�رشك����ة بالقيمــة املعادل����ة للمبلــغ بال����دوالر �سبائك ذهــب
بع����د تنقيتهـ����ا بدرجة نق����اء ال تقــل ع����ن 99ر ،%99و�سجــ����ل احتياطى م�رص

مـ����ن الذه����ب �أعلى م�ست����وى فى تاريخ����ه لـريتفع خ��ل�ال يوني����ه املا�ضى �إلى

076ر 4ملي����ار دوالر ،مقاب����ل 805ر 3ملي����ار دوالر ف����ى ماي����و ال�ساب����ق ل����ه ،وفقا ً

لبيان����ات �صادرة عن البنك املركزى ،هذا االحتياطى الذى تتم زيادته �شهريا ً

يو�ض����ح مدى ا�ست���ش�راف الــر�ؤية املتكاملة التى تعم����ل بها الدولة امل�رصية

للم�ستقب����ل واتخاذه����ا التدابري الالزمة لت�أم��ي�ن وزي����ادة االحتياطـــى بعدما
�أثبت����ت التقلب����ات الأخــــ��ي�رة الت����ى �شهدها الع����امل ب�سبب �أح����داث جائحة
كورونــ����ا �أن الذه����ب هو املـــالذ الآمن  ،هذا االحتياط����ى الـذى مت تكوينه خالل

�شه���دت موج���ة ارتفاع �أ�سع���ار �أوقية الذه���ب ت�صاعدا ً كب�ي�را ً خالل �شهر

ال�سنوات اخلم�س املا�ضية زادت قيمته بدافع عن�رصين رئي�ســيني ا�ستدامة

�إل���ى �أن ب���د�أت الرتاجع الثالث���اء � 11أغ�سط����س مع مت�سك ال���دوالر مبكا�سب

وحتتــ����ل م�رص املركز ال�ساد�س بعــد العـــ����راق ،بقائمـــة الدول العربيـــة الأكــرث

�أغ�سط����س وو�صل���ت لذروته���ا ف���ى � 6أغ�سط����س وظل���ت عل���ى �أداء متباين
حققه���ا فى الآونة الأخرية فيما عززت توقع���ات ب�ش�أن اتفاق حتفيز �أمريكى

�شهي���ة املخاطرة ودفع���ت امل�ستثمرين لبيع املعدن النفي����س جلنى الأرباح
بع���د �صعوده مل�ستوى قيا�سى ،و�إن كان ال���دوالر قد عاد لالرتفاع بدعم من

تعليق���ات بن���ك االحتياط���ى الفيدرالى ،والت���ى �أبرزت ع���دم جاهزية البنك

التخ���اذ �إجراءات تي�سريي���ة �أقوى مثل التحكم مبنحن���ى العائد لل�سندات،
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ال�رشاء وفق االتفاق وال�صعود الذى �شهدتــه �أ�سعار �أوقية الذهب .

امت��ل�اكا ً للذه����ب باحتياطــــات ت�ص����ل لنحو 5ر 79طنـــا ً مـــ����ن الذهب ،بينما
عامليا ً جاءت فى املرتبة الـ  ،40وفقا ً لبيانات جمل�س الذهب العاملى.

امل�صدر https://goldprice.org/ar/gold-stocks :
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تحتفل منظمة الدول املصدرة للبرتول (أوبك) فى الرابع عش��ر من سبتمرب هذا العام بمرور  60عام ًا على تأسيسها كأول منظمة
عاملية للبرتول بهدف تنس��يق وتوحيد السياس��ات البرتولية بني الدول األعضاء من أجل تحقيق أس��عار عادلة ومس��تقرة وتأمني
إم��دادات املنظم��ة من الزيت الخام إىل الدول املس��تهلكة م��ع تحقيق عائد عادل عل��ى رأس املال للمس��تثمرين الصناعيني ،وقد
خاض��ت أوب��ك خالل س��نواتها األوىل مع��ارك ًا طويلة من أجل تصحي��ح األوضاع وتثبي��ت أقدامها فى مواجه��ة ضغوط وحصار
ش��ركات الب�ترول الكربى وتحقيق زيادة ف��ى عائداتها وطوال هذه الس��نوات عملت أوبك على تحقيق الت��وازن بني أطراف العمل
البرتوىل بما يحقق مصالح املنتجني واملستهلكني فهى تارة تنجح فى مساعيها وتارة أخرى يرتاجع تأثريها.

نشأة المنظمة

ع�ض���و ف���ى املنظم���ة بوا�سط���ة ال�سكرتري الع���ام للمنظمة ال���ذى يقوم

انبثق���ت فكرة �إن�ش���اء �أوبك �أثناء انعقاد م�ؤمتر الب�ت�رول العربى الأول الذى

بالت�ش���اور م���ع رئي�س امل�ؤمت���ر ،وجمل����س املحافظني ويتكون م���ن مندوبني

للبرتول امل�شاركة �سواء منهم الأع�ضاء العرب العاملون �أو الأع�ضاء غري

ي�شكل �أجهزة متخ�ص�صة كلما ا�ستدعت الظروف  ،هذا بالإ�ضافة �إلى

عقد فى القاهرة فى �أبريل عام  ،1959حيث ناق�شت وفود الدول امل�صدرة
العرب املراقبون فكرة �إن�شاء املنظمة و�أهدافها .

ومت ت�أ�سي�س املنظمة فى �سبتمرب عام  1960فى اجتماع عقد بالعا�صمة
العراقي���ة بغ���داد بح�ض���ور كل م���ن ال�سعودي���ة  ،والكوي���ت  ،و�إي���ران ،
والع���راق ،وفنزويال حي���ث وقعوا على االتفاق الأ�سا�س���ى ملنظمة �أوبك ثم

ان�ضم���ت �إليها بالتدريج ثمانى دول �أخرى هى قطر ( )1961ليبيا ()1962

و�أندوني�سي���ا ( )1962والإم���ارات العربية املتح���دة ( )1967واجلزائر ()1969

ونيجريي���ا ( )1971والإك���وادور(  )1973واجلاب���ون (  )1975و�أجن���وال ()2007

وغيني���ا اال�ستوائي���ة (  )2017والكونغ���و( ،)2018ث���م ان�سحب���ت اجلابون
ف���ى يناير  1995كم���ا علقت �أندوني�سي���ا ع�ضويتها ع���ام  ،2009وعلقت
الإك���وادور ع�ضويته���ا ف���ى دي�سم�ب�ر  ، 1992وع���ادت �إلى �أوبك ف���ى �أكتوبر

 ، 2007لكنه���ا ق���ررت �سح���ب ع�ضويتها ف���ى  1يناي���ر  ،2020كما علقت

يُر�شح���ون م���ن قبل حكوماتهم ،ومن حق املجل�س ال���وزارى للمنظمة �أن

�سكرتاري���ة املنظمة والت���ى تتكون من خم�سة �أق�س���ام رئي�سية ،وتبا�رش

�أعماله���ا ون�شاطها �ضمن حدود املواد اخلا�صة به���ا فى د�ستور املنظمة
وعلى �ضوء تعليمات جمل�س املحافظني.

محطات أوبك الرئيسية
ال�ستينيات

قام���ت �أوب���ك خالل ف�ت�رة ال�ستين���ات بتطوي���ر ر�ؤيته���ا اجلماعي���ة وحتديد

�أهدافه���ا وكان مو�ض���وع الأ�سعار هو املو�ض���وع الأول الذى قامت �أ�سا�سا ً
م���ن �أجله ،ومل تنجح املنظمة خالل تلك الفرتة فى رفع الأ�سعار املعلنة

للزي���ت و�أ�صب���ح �شاغله���ا الوحي���د احلف���اظ عل���ى امل�ست���وى املنخف�ض
للأ�سعار وجنحت فى احليلولة دون حدوث تخفي�ضات جديدة ،و�أدت حرب

 1967و�إغ�ل�اق املالح���ة بقن���اة ال�سوي�س لوج���ود �أزمة فى �إم���دادات الوقود

قط���ر ع�ضويتها من املنظمة فى يناير من ع���ام  2019و�أ�صبح عدد الدول
الأع�ض���اء باملنظمة حاليا ً  13ع�ضوا ً وه���م (اجلزائر� ،أجنوال� ،إيران  ،العراق،

ومعها تزايدت قوة الدول امل�صدرة للبرتول فى التفاو�ض حول الأ�سعار .

اجلاب���ون ،غيني���ا اال�ستوائية ) ومقره���ا فى العا�صم���ة النم�ساوية فيينا،
وف���ى عام ُ 1962قبلت منظمة �أوبك فى الأمم املتحدة كمنظمة حكومية

�صع���دت �أوب���ك �إلى ال�صدارة الدولي���ة خالل هذا العق���د  ،حيث �سيطرت
الدول الأع�ضاء على �صناعاتها البرتولية املحلية واكت�سبت دورا ً رئي�سيا ً

الكوي���ت  ،ليبي���ا  ،نيجريي���ا  ،ال�سعودي���ة  ،الإم���ارات  ،فنزوي�ل�ا  ،الكونغو،

متخ�ص�صة مبوجب القرار رقم (.)6363

ال�سبعينيات

ف���ى ت�سعري اخلام فى الأ�سواق العامليةلأول مرة وحتول ال�سوق من م�شرتى

وتتك���ون منظم���ة (�أوبك) م���ن ثالثة �أجه���زة ،هـى :املجل�س ال���وزارى وميثل

�إلى م�صدر.

ومبوج���ب د�ست���ور املنظمة يعقد املجل�س ال���وزارى اجتماعني عاديني كل

ب�سب���ب احلظر العرب���ى للبرتول ع���ام  1973و�إن���دالع الث���ورة الإيرانية عام

ال�سلط���ة العليا للمنظمة ،وه���و يتكون من وفود متثل ال���دول الأع�ضاء،
ع���ام ،وق���د ينعق���د املجل�س ف���ى دورة غري عادية بن���اءً على طل���ب �أى دولة
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ولق���د �شهدت �أ�سواق البرتول ارتفاع حاد ف���ى الأ�سعار فى �سوق متقلب،
 .1979وتو�سع���ت منظم���ة �أوب���ك ف���ى اهتماماتها م���ع انعق���اد �أول قمة

لر�ؤ�س���اء الدول واحلكومات فى العا�صمة اجلزائرية عام  ، 1975الذى تناول

النا�شئ���ة ب�شكل مفاج���ئ ومل تكن �أوبك جاهزة له وه���و ما ت�سبب فى

الدولية  ،ل�صالح التنمية االقت�صادية العاملية واال�ستقرار ،وقد �أدى ذلك

ع���ام  2008خميبا ً للآمال فقد ا�شتدت امل�ضاربة على الأ�سعار و�ساهمت

حمن���ة ال���دول الفق�ي�رة ودعا �إلى عه���د جديد م���ن التعاون ف���ى العالقات

�إل���ى �إن�شاء �صندوق الأوبك للتنمي���ة الدولية عام  ،1976ثم �رشعت الدول
الأع�ضاء ف���ى و�ضع خطط طموحة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،

وفى عام  1979ارتفعت �أ�سعار البرتول �إلى م�ستويات مل ي�شهدها العامل
من قبل لي�صل �إلى  40دوالرا ً ب�سبب اندالع الثورة فى �إيران ون�شوب احلرب
بني العراق و�إيران.

الثمانينيات

ارتف���اع الأ�سع���ار ب�سبب حمدودي���ة منو العر����ض �أمام منو الطل���ب  ،وجاء

ف���ى و�صوله���ا �إلى  147دوالرا ً وه���و �أعلى م�ستوى لها ف���ى التاريخ � ،إال �أن

الأ�سعار انهارت فى الن�صف الثانى من العام بعد �أن تقل�صت امل�ضاربة
و�ضع���ف الطل���ب ب�سبب الأزم���ة املالي���ة العاملي���ة التى ن�ش����أت نتيجة

�سق���وط امل�ص���ارف الأمريكية الك�ب�رى وانهيار �رشكات الره���ن العقارى،

وانخف�ض���ت الأ�سع���ار بنهاية ع���ام � 2008إلى م���ا دون  40دوالرا ً للربميل ،

وهن���ا اتخ���ذت �أوبك قرارا ً فى اجتماع وهران التاريخ���ى فى اجلزائر ب�إجراء

و�صل���ت م�ســتويات �إنتــاج �أوبك �إلى معـــدالت قيا�ســـية فى وقت مبكــر من

�أكرب تخفي�ض جماعى فى تاريخ املنظمة وعلى �إثره مت �سحب 2ر 4مليون

حل���دوث تخمة كب�ي�رة فى الإم���دادات .وانخف�ضت ح�صة �أوبـــ���ك فى �ســــوق

 2010توازن وتعاون ملجابهة ا�ضطرابات ما بعد الثورات

العق���د  ،وب���د�أت الأ�سعار فى الرتاجـــ���ع  ،قبل �أن تنهار ع���ام  ، 1986نتيجـــــة
الب�ت�رول ب�شكل كب�ي�ر وانخف����ض �إجمـــالى عائداته���ا البرتوليـــة �إل���ى �أقــــل
م���ن الثل���ث  ،مما ت�سبب فى �أزم���ات اقت�صادية �شـــدي���دة للعـــديد من الـــدول

الأع�ضـــ���اء .ولكن فى �أواخر العقد ارتفع���ت الأ�سعار  ،لت�صل �إلى حـــوالى

ن�ص���ف امل�ستويات التى كانت عليها فى �أوائل العقد  ،وبد�أت ح�صة �أوبـــك
من الإنتاج العاملى فى االنتعــا�ش مرة �أخرى وقد مت دعــم ذلك من خالل تقدمي

�أوب���ك ل�سقف �إنتاج جماع���ى مق�سم بني الدول الأع�ض���اء (�سلة مرجعية
للت�سع�ي�ر)  ،بالإ�ضافة �إلى تقدم كبري فى احل���وار والتعاون بني �أوبك  /خارج

�أوب���ك  ،والتى تعـــت�ب�ر �رضورية ال�ســـتق���رار ال�سـوق وب�أ�ســع���ار منا�سبة ،كما
ظهرت الق�ضايا البيئية على جدول �أعمال الطاقة الدولى.

الت�سعينيات

برميل يوميا ً من ال�سوق وا�ستعادت الأ�سعار عافيتها منذ ذلك احلني.

مث���ل االقت�ص���اد العاملى خط���را ً حقيقيا ً عل���ى �سوق البرتول ف���ى بدايات

ه���ذا العقد  ،حيث �أث���رت اال�ضطرابات املت�صاعدة فى �أماكن عديدة حول
الع���امل على العر�ض والطلب خ�ل�ال الن�صف الأول من هذا العقد  ،ولكن
ظ���ل ال�س���وق يتمتع بالتوازن �إلى حد ما  ،وظل���ت الأ�سعار م�ستقرة خالل

الف�ت�رة م���ا ب�ي�ن ع���ام  2011وحتى منت�ص���ف ع���ام  2014قب���ل �أن تت�سبب
التكهن���ات وزي���ادة الإم���دادات ف���ى انخفا�ضه���ا ف���ى خريف ع���ام ، 2014

وا�ستمرت �أمناط التجارة فى التغري مع تنامى الطلب فى الدول الأ�سيوية

وانخفا�ضه ف���ى دول منظمة التعاون االقت�صادى والتنمية  ،وبد�أ الرتكيز
العامل���ى عل���ى الق�ضايا البيئية متع���ددة الأطراف فى التزاي���د  ،مع وجود
تطلع���ات التفاقي���ة تغريات املن���اخ التى ترعاه���ا منظم���ة الأمم املتحدة ،

الغزو العراقى للكويت وال�سيطرة على ارتفاع الأ�سعار

وا�ستم���رت �أوب���ك فى ال�سعى نح���و حتقيق التوازن فى الأ�س���واق والتطلع

م���ع الغـــ���زو العراق���ى للكــويت ع���ام  1990خ���رج ما بني 3ر� 4إل���ى  5ماليني

ملزيد من التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني.

ف���ى الأيـــ���ام الأولـــ���ى للغ���زو �إل���ى حوال���ى  28دوالرًا للربميل ،ث���م وا�صـــلت

أوبـــك+

برميــ���ل م���ن بـرتول الع���راق والكوي���ت م���ن ال�ســـ���وق وارتفعــــ���ت الأ�ســـعار

ارتفــــاعه���ا لت�ص���ل �إل���ى  46دوالرًا ف���ى �أكتـــوبر م���ن نفــ�س العــ���ام قبل �أن

تعـــ���اود االنخـــفا����ض ،بعد ق���رار �أوبــك با�ستثم���ار طاقتـــه���ا الفائ�ضة فى

الإنت���اج لتعــوي�ض النقـــ�ص ،حت���ى انتهى الغزو العراق���ى وعادت الكويت
للإنتـــ���اج عام  ، 1991وظلـــت �أ�سع���ار النفط تدور فى فلك الع�رشين دوالرا ً

طيل���ة ال�ســـن���وات ال���ـ 7ب�ي�ن  1990و 1997وه���و الع���ام

ه���و اتفاق ي�ضم ال���دول امل�صدرة فى �أوبك وخارج �أوب���ك  ،وعقد االجتماع

الأول له���ا ف���ى دي�سم�ب�ر  2016عق���ب اجتم���اع �أوبك  171ف���ى نوفمرب من

نف����س العام ومت االتفاق خالله على االلتزام بتخفي�ض الإنتاج  ،وا�ستمرار
التعاون بينهما وامل�شاركة فى اجتماع جلنة املراقبة الوزارية.
وجت���در الإ�ش���ارة �إل���ى �أن �أوب���ك +تعر�ضت له���زة قوية
ف���ى مار�س  2020ف���ى بداي���ة انت�شار فريو����س كورونا

ال���ذى انهارت في���ه االقت�صادات الآ�سـيوي���ة وت�ســببت

وهب���وط الأ�سع���ار �إل���ى م�ستوي���ات متدني���ة حي���ث

ف���ى م���ا يع���رف بالأزم���ة الآ�سيوي���ة .وكان���ت �أوب���ك قد

عقد اجتماع �أوب���ك اال�ستثنائى ( )178والذى قرر �أن

اجتمع���ت ف���ى �أندوني�ســي���ا ف���ى ذلك الع���ام واتفقت

يو�صى االجتماع ال���وزارى الثامن لدول �أوبك +والذى

عل���ى رفع �إنتاجها وتزامن هذا مع انهــيار الطلب وفى

كان م���ن املفرو�ض �أن يعقد فى اليوم الثانى بتحديد

الوق���ت ذاته �سمحت الأمم املتح���دة للعراق بالت�صدير

حتت برنام���ج النفط مقـــاب���ل الغـــ���ذاء .وبف�ضل هذه
الظـــ���روف �إنهـــ���ارت الأ�ســع���ار جم���دداً ،وانته���ت هذه

الأزم���ة بف�ض���ل اتفـــ���اق �أوب���ك واملنتجـــ�ي�ن خارجـــه���ا

على خفــ����ض الإنتاج لرف���ع الأ�سعار .وف���ى عام 1999
ارتفعت الأ�سعار وا�ستعادت �أوبـــك ومنتجــو البتـــرول

عافيتــهم.

الألفينيات

الأزمة املالية العاملية  ...وكبح االرتفاع القيا�سى
ف���ى الفرتة ما بني  2000و  2008ارتفع الطلب العاملى

بع���د من���و الطلب م���ن ال�ص�ي�ن والهن���د وباق���ى الدول

م�ستوي���ات تعديل الإنتاج الذى مت االتفاق عليها فى

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

اجتماعها  177ممايعنى �أن االتفاق م�رشوط مبوافقة

دول �أوب���ك +ولكن االجتماع مت ت�أجيل���ه �أكرث من مرة
ب�سبب رف�ض رو�سيا تخفي����ض الإنتاج وفى النهاية
مل يعقد االجتماع مما يعنى انتهاء العمل الر�سمى

باتف���اق (�أوبك ، )+ولكن مت التو�ص���ل فى �أبريل 2020

�إل���ى اتف���اق بع���د موافق���ة جمي���ع الأط���راف  ،حيث
جنح���ت �أوبك ف���ى اجللو����س م���ع كاف���ة املنتجني ومت
ح�سم التوت���ر الذى كان �سائدا ً و�أث���ر ب�شكل مبا�رش

على �أ�سواق البرتول العاملية.
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العامـة للبتــــرول ..
تحقيق رقم قياسـى ألول مرة فى إنتاج الزيت الخـام
حقق���ت ال�رشكة العامة للب�ت�رول اململوكة بالكامل للدولة رقما ً قيا�س���يا ً لإنتاجها

م���ن الزيت اخلام تخطى � ٦٢ألــ���ف برميل يوميا ً لأول مرة فى تاريخها منذ ت�أ�سي�س���ها

عام .١٩٥٧

و�أو�ض���ح املهند�س نبيل عبدال�ص���ادق رئي�س ال�رشكة �أن حتقيق ه���ذا الرقم القيا�سى فى

الإنت���اج يج�س���د النجاح ف���ى تنفيذ برنام���ج العمل املتكام���ل فى حقوله���ا املختلفة
مبناطق ال�صحراء ال�رشقية والغربية وخليج ال�سوي�س و�سيناء على الرغم من التحديات
التى واكبت الظروف اال�ستثنائية التى مرت بها البالد ب�سبب جائحة فريو�س كورونا ،و�أن
برنام���ج العمل املنفذ ا�ستهدف تكثيف الأن�شط���ة املختلفة كعمليات اال�ستك�شاف

اجلدي���دة وتنمية احلقول القائمة وو�ضع �آبار جديدة على الإنتاج ف�ضال ً عن تطوير البنية

الأ�سا�سي���ة الالزمة ال�ستدامة عمليات الإنتاج وتعظيم ا�ستغاللها �إلى جانب االهتمام

برفع كفاءة الأداء فى جمال احلفاظ على ال�سالمة وحماية البيئة.

إينــى اإليطاليـة ..
نجاح اختبارات كشف بشروش
للغاز الطبيعى بدلتا النيل البحرية
�أعل���ن قط���اع البرتول ع���ن جناح االختب���ارات الت���ى �أجريت

لك�ش���ف « ب�رشو����ش« للغ���از الطبيعى لتقيي���م �إمكانات

الإنت���اج م���ن الك�شف الذى مت حتقيقه ف���ى منطقة امتياز
�شم���ال احلم���اد بدلت���ا الني���ل البحري���ة  ،حي���ث �أ�سف���رت

نتائ���ج االختبارات التى قامت بها �رشك���ة �إينى الإيطالية

و�أ�ض���اف �أن���ه يجــرى العمل عل���ى االنتهاء من عدد من امل�رشوع���ات احليوية لدعم الإنتاج

امل�شغل���ة ملنطق���ة االمتي���از و�رشيكاها بى ب���ى الإجنليزية

ب�صحـــ���راء م��ص�ر الغربيـــ���ة واملخـــط���ط االنتهـــ���اء من���ه خ�ل�ال الن�صف الثان���ى من عام

ملي���ون قدم مكعب غ���از ،وت�شري التقدي���رات �إلى �إمكانية

م���ن حق���ول العامة للبـــ�ت�رول والتى ت�شمل تنمي���ة ك�شف  HF36 /5مبنطق���ة �أبو�سنــان
 ،٢٠٢٠وكذل���ك العمل على مـ��ش�روع للتعجيل بالإنتاج مـــن ك�شف���ى منطقــــة خليـــج
ال�سوي�س  HH 83/2وجنوب احلمد� ،إلى جـــانب م�رشوع خط الغاز مبنطقــــة بحــــار وربطه
بت�سهيـــالت �رشكة البحرينية مل�شتقات الغاز فى �إطار اال�ستغالل االقت�صادى وتعظيم

القيمـــة امل�ضافة من �إنتـــاج الغاز .

وتوت���ال الفرن�سية ،عن معدل �إنت���اج �أولى قدره حوالى 32

حتقي���ق معدالت �إنت���اج يومية من البئر ت�ص���ل �إلى حوالى
 100مليون قدم مكعب غاز و 800برميل متكثفات يومياً.
و�ستق���وم �إين���ى و�رشيكاه���ا بى ب���ى وتوتال ،ب�إع���داد خطة
تنمية الك�شف بالتن�سيق مع ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة

للغ���ازات الطبيعي���ة ،به���دف الإ��س�راع بتنميت���ه وو�ضعه
على خريطة الإنتاج من خ�ل�ال ا�ستغالل البنية التحتية
القائم���ة فى املنطق���ة  ،حيث يقع الك�ش���ف اجلديد على

عمق  22مرتًا من املياه ،وعلى م�سافة  11كم من ال�ساحل
و  12ك���م �شمال غرب حق���ل نور�س وحوالى  1كم غربًا من

حق���ل بلطي���م جنوب غرب  ،وجت���در الأ�شارة �إل���ى �أن �رشكة

�إين���ى الإيطالية قد �أعلنت عن حتقيق الك�شف فى مطلع

�أغ�سط�س .2020

 - 38البرتول � -سبتمرب � -أكتوبر 2020

لجنـة التسعير التلقائى للمنتجــات البتروليــة ...
تثبيت األسعار الحالية خـالل الربـع الثالث (يوليه  /سبتمرب )2020
قررت جلنة الت�سعري التلقائ���ى للمنتجات البرتولية املعنية مبتابعة وتنفيذ

التداعي���ات ال�سلبي���ة جلائح���ة كورون���ا على الن�ش���اط االقت�ص���ادى العاملى

خ�ل�ال اجتماعه���ا ف���ى  ٨يولي���ه  2020التو�صي���ه بتثبي���ت الأ�سع���ار احلالية

تذبذب���ات ح���ادة فى الأ�سعار العاملي���ة للبرتول وتوقف �شب���ه كامل للن�شاط

�آلي���ات تطبيق الت�سع�ي�ر التلقائى للمنتجات البرتولي���ة ب�شكل ربع �سنوى

ال�سائدة فى ال�سوق املحلى وذلك للربع الثالث يوليه � /سبتمرب  2020حيث

و�أ�س���واق الب�ت�رول والطاقة خا�صة خ�ل�ال الفرتة �أبريل /يوني���ه  2020وحدوث
االقت�ص���ادى للعديد م���ن دول العامل فى ظل حالة ع���دم اليقني التى �سادت

مت الإبق���اء على �سعر بيع منتج���ات البنزين ب�أنواعه الثالثة 25 :ر 6جنيه للرت

تلك الفرتة .

و�سع���ر بيع ال�س���والر 75ر 6جني���ه لل�ت�ر  .وا�ستعـر�ضت اللجن���ة متو�سطات

العاملي���ة والتى تتوقع ح���دوث زيادة م�ؤثرة فى �أ�سعار خ���ام برنت خالل الربع

البنزي���ن ( ) 80و 50ر 7جني���ه للرت البنزين ( )92و 50ر 8جنيه للرت البنزين ()95
�أ�سع���ار خام برنـ���ت فى ال�سوق العاملى و�سعر ال�صـ���رف للفتـرة �أبريل /يونيه

 ، 2020واللذي���ن يعتربا �أهم م�ؤثرين وحمددين لتكلفة اتاحة وبيع املنتجات
البرتولي���ة فى ال�س���وق املحلية بخ�ل�اف الأعباء والتكالي���ف الأخرى .وجاءت

تو�صيات اللجنة فى �ضوء الأو�ضاع اال�ستثنائية التى مير بها العامل نتيجة

واطلع���ت اللجن���ة عل���ى توقعات كاف���ة امل�ؤ�س�س���ات الدولية وبي���وت اخلربة
(يولي���ه � /سبتم�ب�ر  )2020مقارن���ة بالأ�سع���ار الت���ى �سادت فى الرب���ع الثالث

�أبري���ل /يوني���ه  ، 2020م�ش�ي�رة �إل���ى �أن الإبق���اء عل���ى �أ�سع���ار بي���ع املنتجات

البرتولي���ة �سي�سهم فى احلفاظ على ا�ستق���رار الأ�سعار فى ال�سوق املحلى
وجتنيبها �أثر التذبذبات الكبرية فى الأ�سعار العاملية .

مبادرة قطاع البترول للمساهمة فى دعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة تبعات فيروس كورونا
حت���ت رعايـة املهنـــد�س ط���ارق املـال وزيــر البرتول والــ�ث�روة املعدنيــة وا�ستمـــرارا ً

�رشك���ة توتال لتموين �سي���ارات الإ�سعاف بالوقود ف���ى حمطات ال�رشكة،

مواجه���ة تبع���ات �أزم���ة فريو�س كورون���ا  ،وتق���دمي كافـــة �أوجه الدع���م واتخاذ

امل�ستلزمات الطبية.

ملب���ادرة قط���اع الب�ت�رول للم�ساهمة ف���ى دع���م وزارة ال�صحـــ���ة وال�سكان فى
الإج���راءات االحرتازية جتنبا ً للعدوى  ،مت �إطـــالق مبــادرة بالتن�سيق مع �رشكات

وحوال���ى 3ر 2ملي���ون جني���ه مت تخ�صي�صه���ا ل��ش�راء الدفع���ة الثانية من
ه���ذا وجت���در الإ�شارة �إلى قي���ام �رشكتى �إينى وبريت�ش برتولي���م بامل�ساهمة فى

الب�ت�رول الأجنبي���ة العاملة فـــى م��ص�ر للم�ساهمة مببـلغ ق���دره حوالــى 4ر5

وق���ت �ساب���ق مببلغ  9مليون جني���ه لتوفري م�ستلزمات طبية ل���وزارة ال�صحة

املالب����س والأقنع���ة والنظ���ارات وغــريها  ،وذل���ك بالتن�سيق م���ع وزارة ال�صحة

فريو�س كورونا.

مليــ���ون جنيـــ���ه لتمويل ��ش�راء م�ستلـــزمات ومعدات طبي���ة ووقائية �شملت
وال�سكان وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة م�رص الـخري التى قامت ب�رشاء امل�ستلزمات
املطلوب���ة بعد موافق���ة وزارة ال�صحة وال�سكان �ضمان���ا ً لتوفري امل�ستلزمات

طبقا ً للموا�صفات املطلوبة.

وقام���ت ال�رشكات امل�شاركة فى املب���ادرة فى � 10أغ�سط�س

وال�س���كان ،ف�ضال ً عن م�ساهمات ��ش�ركات قطاع الب�ت�رول امل�رصية ملواجهة

وت�أت���ى هذه امل�ساهمات ف���ى �إطار امل�سئولي���ة الإجتماعية ل��ش�ركات البرتول

والتن�سي���ق وت�ضاف���ر اجله���ود ب�ي�ن وزارت���ى الب�ت�رول وال�صح���ة لتق���دمي الدعم
وامل�ساندة فى مواجهة الأزمات .

 2020بت�سلي���م الدفع���ة الأولى م���ن امل�ستلزم���ات الطبية

والوقائي���ة مبق���ر وزارة ال�صحة ،و�شارك ف���ى املبادرة كل من
�رشكات �شل واك�سون موبيل وتوتال و�أبات�شى و�شلمربجري

وبكت���ل وفينرت�ش���ال دي���ا وكويت انرج���ى و�أبيك����س وايناب
�سيبرتول وانرجني ودانا جا�س وتران�س جلوب انرجى ونبتون
وبرتونا����س و�ش�ي�رون برتوليم واى ب���ى ار و�أدي����س وميثانك�س،

حي���ث توزع���ت قيم���ة امل�ساهم���ة املقدم���ة بواق���ع حوالى
8ر 1ملي���ون جني���ه ل�رشاء الدفع���ة الأولى م���ن امل�ستلزمات
الطبي���ة  ،و � 954أل���ف جني���ه جان���ب م���ن م�ساهمة �رشكة
بكت���ل مت تخ�صي�ص���ه ملنظم���ة اليوني�سيف حت���ت مظلة

حملة قطاع الب�ت�رول لتمويل ��ش�راء امل�ستلزمات الطبية،

�إل���ى جانب � 387ألف جني���ه لتوفري كروت بنزين مقدمة من
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ب��دأت مص��ر تط��رق بقوة باب عالم التح��ول الرقمى واعتمدت��ه ضمن رؤيتها لع��ام  ٢٠٣٠باعتباره أح��د ركائز بناء
دولته��ا الحديث��ة ب��د ًء بمواطن يس��تخدم التكنولوجيا بكفاءة فى حياته اليومية مرور ًا بش��ركات ومؤسس��ات
تطوعهـ��ا ملمارس��ــة أعمالهــ��ا وص��و ً
ال إىل حكـوم��ة ودول��ة تق��دم كل خدماته��ا إلكرتوني�� ًا.
مجلة البرتول تلقى الضوء من خالل هذا الباب على آخر مستجدات التحول الرقمى وأهميته
واملبادرات الرامية لتحقيق أهدافه  ،خاصة فى قطاع البرتول والغاز .

�إعداد  :نهى على

ما هو نظام الـ ERP

وتوزي���ع الب�ت�رول والغاز مما �سيكون ل���ه بالغ الأثر فى معاجل���ة �أى فجوات فى

يه���دف نظ���ام ال���ـ � ERPإلى الرب���ط ب�ي�ن الإدارات املختلفة داخل امل�ؤ�س�س���ة

بيان���ات املنظوم���ة ل�ضم���ان �رسع���ة و كف���اءة ودق���ة اداء العملي���ات واتخ���اذ

ال��ش�ركات القاب�ض���ة مع ال��ش�ركات التابعة له���ا  ،وي�ســاعد هــ���ذا النظــام

توثي���ق وت�سهي���ل عملي���ة تدفق املعلوم���ات ،وخا�ص���ة البيان���ات املالية ،مع

الواح���دة م���ن جان���ب ورب���ط ال���وزارة بالهيئ���ة وال��ش�ركات القاب�ض���ة وربـط
ف���ى متابعة جمــيع العمــليات من خالل قاع���دة بيانات واحدة  ,ويعد حجر
الزاوية فى حتقيق ا�سرتاتيجية التحول الرقمى التى يتبـناها قــطاع البرتول

من خالل الــربنامج ال�سابع مبــ�شــروع التطوير والتحديث بالقطاع .

خصائص نظام الـ  ERPوأهمية تطبيقه

• �سهل اال�ستخدام متعدد اللغات مما ي�ساعد على تطوير العمل ب�سهولة.

الق���رار .بالإ�ضافة �إلى تطبيق النظام ب�ي�ن �إدارات ال�رشكة مما �أدى �إلى �ضمان
�ضم���ان ت�أم�ي�ن املعلومات و�سهول���ة الو�صول �إليها ودم���ج جميع عملياتها

و�أن�شطته���ا ب�ش���كل �أف�ض���ل فى نظام موح���د يعتمد على تدف���ق البيانات

واملعلومات بطريقة متنا�سقة.

تاون جا�س  :ت ُعد �أول �رشكة تتبع قطاع البرتول وتعمل فى جمال توزيع الغاز

الطبيع���ى تطبق نظام الـ  ERPب���ـ� 7إدارات رئي�سية ،وذلك بهدف اال�ستغالل

الأمث���ل للم���وارد املتاحة مما ي�سهم ف���ى ربط بيانات الأعم���ال داخل الإدارات

• يـدع���م العمل على خمتــلف الأجــهزة من خالل �أى متــ�صفح دون احلاجة

املختلف���ة وا�ستكم���ال الدورة امل�ستندي���ة �إلكرتونيا ً والق�ض���اء على الروتني

امل�ؤ�س�ســـ���ة الواحدة مــما ي�سهـل تداول املعــلومات داخــل امل�ؤ�س�ســـة وربط

ويبك��و  :جنحت ب�إطالق �أحدث تطبيقات �رشك���ة « »SAPالعاملية فى جمال

�إل���ى تطبيقات مــ�ساعدة  ،كمــا يعــمل ب�شبــك���ة داخـــلية للأجـــهزة داخل

عدد غــري حمــدود مـــن الفروع ببـــع�ضها البع�ض .

ورفع معدالت الأداء و�رسعة اتخاذ القرارات.

ُ
حيث مت ب���دء الت�شغيل
نظ���م« ،»ERPومت تطبيق���ه بنج���اح فى ماي���و ٢٠٢٠

• يوج���د ن�سخ���ة احتياطي���ة داخلي���ة وخارجي���ة حي���ث يت���م �أخ���ذ ن�سخة

احلى للمرحلة الأولى من امل�رشوع والتى تت�ضمن التعامالت املالية ،الأ�صول

• يدعم زيادة كفاءة اخلدمات وتق�صري زمن عمليات الإنتاج و�رسعة اكت�شاف

لل�رشك���ة �أداءً متمي���زا ً فى �إجراء املعامالت مثل طلب���ات ال�رشاء واالعتمادات

احــتياطية كــل � 6ســاعات بــواقع  4ن�ســـخ فــى اليـــوم .
الأخطاء و�إ�صالحها باالعتماد على الأرقام.

• التوا�صل كذلك وتتبع الأعمال بني الإدارات لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة .

• تتب���ع �أوامر التوريد وال�رشاء منذ قبولها وحتى �إمتام تنفيذها والتقليل من

حجم خماطر �ضياع البيانات احل�سا�سة.

تفعيل نظام الـ  ERPبقطاع البترول

واملهم���ات ،التعاقدات والإي���رادات متهيدا ً للربط مع هيئ���ة البرتول  .مما يتيح

والتتبع واحل���ركات املخزنية و�إع���داد التقارير واالح�صائي���ات لدعم متخذى
الق���رار ،كذلك يزيد من ان�ضباط و�رسع���ة الأداء بني املركز الرئي�سى لل�رشكة

وموقعيها (ميناء احلم���راء البرتولى) و(بدر )١-على �أن يتم البدء فى املرحلة
الثانية من امل�رشوع والتى تت�ضمن �أن�شطة املوارد الب�رشية والأجور .

�أم��وك  :جنحت ال�رشكة بالتعاون مع �رشكة �إي�ب�روم فى قطع خطوات هامة

نح���و تنفيذ خطة التح���ول الرقمى فى �إدارة امل���وارد  SAP-ERPبعد حت�سني

مت و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة لتكنولوجيا املعلومات وبناء نظام متكامل

كف���اءة التكوي���د والتو�صيف لبن���ود املخ���زون والأ�صول م���ن املهمات وقطع

ات�ص���االت موح���دة لقط���اع الب�ت�رول لتحقي���ق ربط فعل���ى له���ذه الكيانات

نيابة التخطيط وامل�رشوعات بهيئة البرتول .

لإدارة امل���وارد والأ�ص���ول ب��ش�ركات القطاع  ،ولقد مت البدء ف���ى تنفيذ �شبكة
لتح�سني و�سهولة ت���داول املعلومات وحتليل البيان���ات خلدمة اتخاذ القرار،

وكذل���ك ميكن���ة ربط بيان���ات وتقارير الإنت���اج اليومية لعدد م���ن ال�رشكات
الك�ب�رى املنتج���ة للزيت اخل���ام  ،ون�ستعر�ض فيما يلى ع��ددا ً من النماذج

التى انتهت من تنفيذ وتطبيق النظام على نطاق وا�سع :

�إيجا���س  :قامت ال�رشكة بتنفيذ نظام �إدارة م���وارد �شامل ( )ERPمن خالل

الغي���ار بال�رشكة وفقا ً للمعاي�ي�ر والأكواد العاملي���ة  CMTوبدعم وتقنى من

واجلدي��ر بالذكر �أن هن��اك �رشكات بد�أت بالفعل تطبي��ق الـ ERPعلى �أن
يتم تفعيله ح�سب برنامج زمنى حمدد وت�شمل غاز م�رص ،غاز القاهرة،

برتوتري��د  ،وذلك �إلى جانب رب��ط معامل التكرير  ،و�أي�ض��ا هناك العديد

من ال�رشكات بد�أت فى حتدي��د نطاق الأعمال لتطبيق نظام الـ  ERPمثل

رب���ط كافة قواعد البيانات واملعلومات بال��ش�ركات التابعة لها حتت مظلة

��شركات التعاون و م��صر للبرتول و�سين��اء للغاز وجا�سك��ول و�صيانكو

ال��ش�ركات حتى يتوفر املراقب���ة الفعالة ملنظومة ا�ستخ���راج وتكرير ونقل

للعمل بالـ ERPك�رشكات عجيبة وجابكو وبرتوبل بدرالدين و�سوكو.

نظ���ام موح���د  ،ويتول���ى الربنام���ج عملي���ات التكامل املن�ش���ود بني خمتلف
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و�إنب��ى  ،كم��ا يوجد ��شركات �سيتم تكمل��ة وا�ستح��داث �إدارات جديدة

مشــروع توســعات ميـــــدور
تنفي��ذ مش��روع التوس��عات
على ارض الواقع
ب��دء اس��تقبال بع��ض املعدات
الرئيسية للمشروع وتركيب
بعضها فى الوحدات الجديدة
الحفاظ على التش��غيل اآلمن
ملعم��ل مي��دور بأعل��ى كف��اءة
بالت��وازي مع تنفيذ املش��روع
والوف��اء بجمي��ع االلتزام��ات
املحلي��ة والعاملية من املنتجات
البرتولية املختلفة

الشــرق األوســط لتكريـــر البتــــرول

القاهرة:

قطعة  209مركز املدينة التجمع اخلام�س
ت )+202 ( 26733700 / 26733500 :
فاك�س )+202( 26733600
الإ�سكندرية :

املنطقة احلرة العامرية
ت )+203( 4500073 :
فاك�س )+203 ( 4500075

�ش��ارك العاملون ب�رشكة ال�رشق الأو�سط
لتكري��ر الب�ترول ( ميدور) ف��ى انتخابات
جمل�س ال�ش��يوخ م�ؤكدين �أن االنتخابات
ت�س��هم ب�ش��كل ف َّع��ال ف��ى تو�س��يع
القاع��دة الدميقراطية م��ع احلفاظ على
الإج��راءات االحرتازي��ة املتبع��ة ملواجهة
فريو�س كورونا..

؟

بتعاف���ى جزئى فى الطلب بعد جلوء بع����ض الدول لتخفيف قيود الإغالق

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

دوالرا ً ارتفع���ت �إل���ى  ٣٥دوالرا ً قرب �أواخر مايو مع ا�ستمرار التعافى اجلزئى

هـل سيـنجح اتفـاق أوبـــك+

فـــى تغييــــر المشهـــــــد ؟

تغري املشهد فى سوق البرتول العاملية فى أواخر الربعني الثانى والثالث
 ، ٢٠٢٠واختلفت األوضاع التى س��ادت الس��وق  ،وه��ذا التغري لم يكن
دراماتيكي�� َا ف��ى الواق��ع ولكنه يعك��س اختالف ًا كبري ًا ع��ن الصورة
عام  ٢٠٢٠بس��بب تداعي��ات جائح��ة كورونا وضعف الطل��ب العاملى
بالتزامن مع فشل أطراف مجموعة أوبك بلس فى مارس فى االتفاق
على خفض األمدادات وه��و ما وضع صناعة البرتول فى تحد حقيقى

�إعـداد  :عمرو عز الدين
�إل���ى ما يناه���ز  ٢٠دوالرا ً للربميل م�ستمرا ً فى تعافي���ه التدريجى مدعوما ً
والعزل ملواجهة اجلائحة وهو ما �أدى �إلى ارتفاع خام برنت �إلى حوالى ٣٠

فى الطلب .

ورغم االرتفاع ال�رسي���ع ن�سبيا ً فى م�ستويات الأ�سعار بعد نحو  ٢٥يوما ً

م���ن تنفيذ االتف���اق فالو�ضع مل ي�ستم���ر على الوترية ذاته���ا خالل �شهر
يوني���و حت���ى نهايته التى تعنى انته���اء تنفيذ �أول تعه���دات اتفاق �أوبك

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

بل����س بخف�ض ق���دره ٧ر ٩مليون برمي���ل يومياً .فمع نهاي���ة الفرتة الأولى

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

ومع نهاية الفرتة بانتهاء �شهر يونيه كانت تت�أرجح بني � ٣٨إلى  ٤٠دوالرا ً

نفق مظلم.
التواف��ق على تنفيذ اتف��اق لخفض اإلنتاج تدريجي�� ًا اعتبار ًا من مطلع
ماي��و تب��دأ بخفض يومى ق��دره ٧ر ٩ملي��ون برميل  ،وب��ات الجميع فى

م���ن االتفاق كان التعافى بطيئ���ا ً والأ�سعار تتذبذب ارتفاع���ا ً وانخفا�ضا ً

خلام برنت.

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

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

(دوالر/للربميل)

إيجابية على سوق البرتول العاملى.
التف���ا�ؤل احلذر كان �س���مة امل�ش���هد قبيل �أي���ام قليلة من تنفي���ذ االتفاق،
ومرج���ع ه���ذا التف���ا�ؤل هو ما ب���ادر �إليه بع����ض كبار املنتج�ي�ن من خف�ض

للإنتاج طواعية دون انتظار املوعد الر�سمى فى مطلع مايو ففعلت ذلك
ف���ى البداي���ة الكويت واجلزائ���ر ونيجرييا و�أعلنت ال�سعودي���ة عن ذلك فى

وقت الحق ثم �أعلنت �رشكات رو�سية عن خف�ض �إنتاجها المتالء مناطق
التخزين.

وف���ى �أول م�ؤ��ش�ر �إيجابى بع���د دخول �شهر ماي���و والبدء ف���ى تنفيذ اتفاق

خف����ض الإنت���اج فعليا ً  ،ارتفع خ���ام برنت بن�سبة  ٪٢٤ليتج���اوز  ٢٥دوالرا ً
للربمي���ل كم���ا ارتفع خام غ���رب تك�سا�س الأمريكى بن�سب���ة  ٪٢٠لي�صل
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يناير

فرباير

بــرنت DTD

دبــى

�أورال

WTI

505ر63

286ر64

505ر61

515ر57

700ر33

337ر29

441ر55

219ر54

545ر18

387ر20

065ر40

791ر40

مار�س

829ر31

مايو

979ر28

�أبريل

يونيو
يوليو

متو�سط

355ر43

246ر40

*امل�صدر  :ن�رشة بالت ماركت واير .

362ر54

530ر50

993ر19

535ر16

866ر29

467ر30

046ر32

572ر28

278ر43

850ر43

755ر40

018ر41

211ر42

472ر40

302ر38

439ر37

ومل تفل���ح جه���ود �أط���راف �أوبك بل����س املتوا�صل���ة خالل تل���ك الفرتة فى

تعافى الأ�سعار مع التعافى اجلزئى فى االقت�صاد العاملى جمددة الت�أكيد

اجتماعه���ا فى الرابع من يوني���ه على متديد اتفاق خف����ض الإنتاج مبقدار

ملي���ون برميل يومي���ا ً و�أكدت �أن التعاف���ى فى الطلب �سيك���ون كبريا ً فى

حتقي���ق تعاف���ى �أ�رسع للأ�سع���ار والأ�س���واق ،ولهذا اتفقت �أوب���ك بل�س فى
٧ر ٩ملي���ون برميل يوميا ً �شهرا ً �إ�ضافي���ا ً حتى نهاية يوليه حيث كان من

املق���رر تقلي�ص اخلف����ض �إلى 7ر 7ملي���ون برميل يوميا ً وفق���ا ً التفاق �أبريل.
ودع���م ذلك �أك�ث�ر من �إعالن �سيا�سى م�شرتك من كب���ار امل�سئولني والقادة
فى اململكة ورو�سيا عق���ب مباحثات هاتفية تت�ضمن ت�أكيدات بااللتزام
بخف�ض الإنتاج وعدم احليود عنه والتن�سيق مع باقى املنتجني ال�ستمرار

ذلك � ،إ�ضافة �إلى خف�ض �إ�ضافى طوعى يتجاوز االتفاق املنفذ من كل من
اململكة والكويت والإمارات خالل يونيه.

عل���ى ا�ستم���رار انخفا�ض الطل���ب عام  ٢٠٢٠مبا ي�صل �إل���ى ما يقرب من ٩
 2021ولكن لن ي�صل مل�ستويات الطلب فى  ٢٠١٩قبل تف�شى كورونا.

ورغ���م �أن �شهر �أغ�سط�س �شه���د تقلي�صا ً فى خف�ض الإنتاج وفقا ً التفاق
�أوبك بل�س لي�صبح ٧ر ٧مليون برميل يوميا ً فقط �إال �أن الأ�سعار ا�ستمرت

عل���ى وتريتها ف���ى التعاف���ى التدريجى البط���ىء مدعوم���ة بالتعافى فى
الطل���ب ف���ى الوقت ال���ذى ت�سود فيه املخ���اوف من جت���دد اجلائحة وهو ما

يهدد جهود �إعادة التوازن لل�سوق ويجعله �أمرا ً �صعبا على حد قول �أمني

عام �أوبك حممد باركيندو.

ه���ذا الو�ضع تف�رسه تقارير �أوبك ووكالة الطاقة الدولية التى و�إن تفاءلت

�أ�س���واق الب�ت�رول مت���ر بحال���ة لي�س له���ا مثيل فى تاري���خ �صناع���ة البرتول

امل�أم���ول �أو ع���ودة الت���وازن املن�ش���ود لل�س���وق خ�ل�ال ع���ام  ٢٠٢٠و�أال يكون

الأ�ســـواق لكن جتدد اجلائحة وتقلباتهــا يجدد املخاوف ويعـــرقل التقدم،

بحدوث تعافى تدريجيا ً �إال �أنها �أكدت عدم و�صوله مطلقا ً �إلى امل�ستوى

ذل���ك قبل عام  ،٢٠٢١فربغم تفا�ؤلها احل���ذر با�ستمرار التعافى خالل عام

� ٢٠٢٠إال �أنه���ا �أك���دت �أن الطل���ب �سي�ستم���ر ف���ى م�ستوي���ات منخف�ضة
خ�ل�ال الن�صف الثان���ى من العام  ،وكان���ت �أوبك قد �أبدت تف���ا�ؤال ً بحدوث

فه���ى ت�شه���د تخفي�ضا ً لي�س ل���ه نظــري فـــى الإمدادات م���ن �أجل تعافـــى
ورمب���ا ي����ؤدى جناح املحاوالت احلالية لإنتاج لقاح فع���ال �إلـى دعم حماوالت

تغيري امل�شهد .

متو�سط �أ�سعار املنتجات «فوب �إيطاليا» عام 2020

تعاف���ى �أ�رسع فى الطل���ب فى الربعني الثال���ث والرابع من
الع���ام و ه���و م���ا مل يتحق���ق ب�ش���كل ملمو�س حت���ى الآن

دوالرات ،وه���ذا يرج���ع لأن التعاف���ى االقت�ص���ادى الذى يعد

يناير

املح���رك الأ�سا�سى للطلب ي�سري ببطء كبري نتيجة حلالة
ال�ضبابي���ة وعدم الو�ض���وح ب�ش�أن و�ض���ع اجلائحة و عودة

النفاثات

1ر٪0

818ر518

625ر577

250ر492

284ر581

295ر547

114ر455

409ر295

943ر284

011ر215

170ر296

670ر321

920ر211

105ر278

553ر260

658ر199

000ر197

109ر366

935ر335

فرباير

050ر566

�أبريل

650ر205

مار�س

بع�ض الدول التخ���اذ تدابري �أغالق بعد رفعها نتيجة عودة
الفريو�س للتف�شى من جديد ف�ضال ً عن التوقعات بظهور

مايو

موجة ثانية م���ن اجلائحة فى خريف هذا العام وعواقبها
الوخيمة على الأ�سواق .

ب�سب���ب العوام���ل امل�ش���ار �إليه���ا  ،وا�ستم���رت �أوب���ك ف���ى

الر�صا�ص

350ر529
800ر169

888ر434

000ر498

850ر81

500ر132

يونيه

045ر375

864ر539

909ر322

متو�سط

247ر376

311ر367

811ر301

يوليه

وم���ع دخ���ول �شهر يولي���ه مل حتق���ق الأ�سعار تغي�ي�را ً يذكر
توقعاتها لعام  2020التى تعك�س تفا�ؤلها احلذر با�ستمرار

بنزين خالى

نافتا

وقود

بيوتان

رغ���م جتاوز �سعر خام برنت حاج���ز الأربعني دوالرا ً بب�ضعة

(دوالر/طن)

652ر394

043ر389

�سوالر

مازوت

مازوت
727ر266
750ر151

٪1

238ر476
950ر183

200ر369

5ر٪3

913ر256

588ر146

350ر89

648ر302

420ر325

557ر242

273ر207

791ر334

541ر349

197ر267

096ر192

289ر232

924ر359

921ر181
076ر263

605ر137
054ر235

*امل�صدر  :ن�رشة بالت ماركت �سكان .

توقعات الوكالة الدولية للطاقة للعر�ض والطلب العامليني على البرتول
مقدار التغري

2020

الربع

الربع

الثانى

الثالث

الربع

الربع

الرابع

الربع
الأول

الربع

2019

2020

2020/2019

2021

الطلب العاملى

03ر100

95ر91

08-ر8

14ر97

08ر94

العر�ض خارج �أوبك

65ر65

80ر62

84-ر2

35ر63

76ر66

04ر61

�سوائل الغاز الطبيعى فى �أوبك

45ر5

20ر5

25-ر0

30ر5

41ر5

17ر5

09ر5

املطلوب �ضمنيا ً من خام �أوبك

93ر28

94ر23

99-ر4

49ر28

91ر21

02ر17

20ر27

53ر29

�إنتاج �أوبك من الزيت اخلام

49ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

32ر28

74ر25

غري متاح

غري متاح

غري متاح

العر�ض العاملى

59ر100

غري متاح

غري متاح

غري متاح

49ر100

95ر91

غري متاح

غري متاح

غري متاح

الأول

(مليون ب/ى)

2021

الربع

الربع

الثانى

الثالث

الرابع

23ر83

76ر93

65ر96

42ر95

84ر95

57ر98

69ر98

47ر61

98ر61

75ر62

20ر63

67ر63

77ر63

14ر5

29ر5

31ر5

31ر5

31ر5

39ر27

33ر27

59ر29

61ر29

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

غري متاح

* امل�صدر MEES,14, Aug, 2020. :
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�إعداد  :هدى نور الدين

وفق�� ًا للتقرير اإلحصائى الس��نوى لعام  2019الصادر عن ش��ركة بريتش برتوليم  ،فقد ش��هدت أس��واق الطاقة
تباط��ؤ ف��ى النمو خالل ع��ام  ،2019نتيجة ضع��ف النمو االقتصادى والرتاج��ع الجزئى لبعض العوامل االس��تثنائية
والت��ى س��بق وعززت نمو الطلب على الطاقة خالل  .2018وقد تجلى هذا التباط��ؤ بوضوح فى كل من الواليات املتحدة
وروسيا والهند  ،مقارنة بالنمو القوى فى .2018
وتع��د الصني هى االس��تثناء بني دول العالم  ،مع زيادة اس��تهالكها م��ن الطاقة فى عام  ،2019حيث س��اهمت بأكرب زيادة فى
الطل��ب عل��ى كل مصادر الطاقة بخ�لاف الغاز الطبيعى ،والتى ت��م تجاوزها من قبل الواليات املتح��دة االمريكية بفارق طفيف.
وبالرغ��م من زيادة اس��تهالك الصني  ،ش��هدت جميع أن��واع الوقود (بخالف النووية) نمو ًا بمعدل أبطأ من متوس��ط 10س��نوات  ،مع
انخفاض استهالك الفحم للمرة الرابعة خالل ست سنوات  ،ومع ذلك ال تزال مصادر الطاقة املتجددة تنمو بزيادة قياسية وتساهم
بنحو  ٪41فى نمو الطاقة األولية  ،حيث تجاوزت معدالت إنتاج الطاقة املتجددة ،الطاقة النووية ألول مرة.
هذا وقد أدى التباطؤ فى نمو الطلب على الطاقة األولية ،إىل جانب التحول فى مزيج الطاقة بعدما نجحت مصادر الطاقة املتجددة
والغاز الطبيعى فى إزاحة الفحم لينتج عنه تراجع كبري فى نمو انبعاثات الكربون .
هذا وقد انخفضت األسعار بشكل عام  ،وخاصة الفحم والغاز حيث تجاوز اإلنتاج االستهالك مما أدى إىل تراكم املخزونات ،بينما
انخفضت أسعار البرتول على نحو طفيف .

تطورات الطاقة

• �شهد ا�ستهالك الطاقة الأولية خالل  2019تباط ؤ�ا ً فى النمو لي�سجل 3ر،٪1

وهو �أقل من ن�صف معدل النمو خالل عام .2018

• كان مل�ص���ادر الطاق���ة املتجددة والغاز الطبيعى دور ه���ام فى زيادة ا�ستهالك

�أرب���اع �صافى منو اال�سته�ل�اك العاملى  ،بينما احتلت الهن���د و�إندوني�سيا املركز
الثانى ك�أكرب م�ساهم فى النمو  ،و�سجلت الواليات املتحدة و�أملانيا �أكرب معدل

انخفا�ض.

كل �أن���واع الوق���ود مبعدل �أقل مما كان عليه منذ � 10سن���وات  ،با�ستثناء الطاقة

انبعاثات الكربون
• حققت انبعاثات الكربون الناجتة عن ا�ستخدام الطاقة زيادة بن�سبة 5ر،٪0

• تع���د ال�صني �أك�ب�ر حمرك للطاقة عل���ى م�ستوى العامل ومتث���ل �أكرث من ثالثة

يعك�س جانب من الزيادة القوية واال�ستثنائية فى اال�ستهالك خالل عام .2018

الطاق���ة  ،ومتث���ل ن�سب���ة م�ساهمتهم���ا نحو  ، %75حي���ث تباط�أ من���و ا�ستهالك

النووية.
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�أى �أق���ل م���ن ن�ص���ف متو�سط النم���و على م���دى � 10سن���وات (1ر� ٪1سنويًا)  ،مما

الزيت الخام
• حق���ق ا�سته�ل�اك الزي���ت اخلام من���وا ً مبعدل �أق���ل من 9ر 0ملي���ون ب /ى .
وارتف���ع الطلب على جميع �أن���واع الوقود ال�سائل (وي�شم���ل ذلك الوقود

احليوى) بنحو 1ر 1مليون ب /ى وجتاوز  100مليون ب /ى لأول مرة .

ال�ص��ي�ن و�إندوني�سي����ا بينم����ا ج����اءت �أك��ب�ر االنخفا�ض����ات م����ن الوالي����ات

املتحدة و�أملانيا.

الطاقات المتجددة والمائية والنووية

• ق���ادت كل م���ن ال�صني (� 680أل���ف ب /ى ) و دول االقت�ص���ادات النا�شئـــة

• �سجل���ت الطاقة املتجددة (وت�شمل الوق���ود احليوى) زيادة قيا�سية فى

التعاون االقت�صادى والتنمية بحوالى 290الف ب/ى .

عام .2019

الأخرى منو ا�ستهــ�ل�اك البـرتول  ،فى حــــني انخفــ�ض الطلــب فى منظمة

اال�سته�ل�اك حيث متث���ل �أكرب زيادة مقارن���ة ب�أى م�صدر �أخ���ر للطاقة فى

• انخف����ض الإنت���اج العاملى من البرتول بنحو � 60ألف ب/ى مع زيادة النمو

• �ساهم���ت طاقة الرياح بالن�صيب الأكرب فى منو اال�ستهالك من م�صادر

�أوبك حوالى ( 2مليون ب/ى)  ،مع الرتاجع احلاد فى �إنتاج �إيــران (3ر 1مليون

• وفق���ا ً مل�ساهمة ال���دول  ،كانت ال�صني �أكرب امل�ساهم�ي�ن فى منو م�صادر

ف���ى الواليات املتح���دة (7ر 1ملي���ون ب/ى ) والذى عو�ض���ه انخفا�ض �إنتاج
ب/ى)  ،فنزويـــال (� 560ألف ب/ى) وال�سعودية (� 430ألف ب /ى).

الغاز الطبيعى
• حق���ق ا�سته�ل�اك الغاز الطبيعى زيادة بنح���و  78مليار مرت مكعب � ،أو
نحو  ، ٪2وهو �أقل بكثري من النمو اال�ستثنائى الذى حققه فى عام 2018
(3ر .)٪5ومع ذلك  ،ارتفعت ح�صة الغاز فى ا�ستهالك الطاقة الأولية �إلى

م�ستوى قيا�سى بلغ 2ر.٪24

• ج���اءت الزيادة ف���ى الطلب على الغاز مدفوعة من قبل كل من الواليات

املتح���دة ( 27مليار مرت مكع���ب) وال�صني ( 24مليار م�ت�ر مكعب)  ،بينما

الطاقة املتجددة ،تليها الطاقة ال�شم�سية.

الطاقة املتجددة ،تليها الواليات املتحدة واليابان .

• ارتف���ع ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية ليتعدى متو�سط8ر ، ٪0مع منو

اال�ستهالك من ال�صني وتركيا والهند.

• ارتف���ع ا�ستهالك الطاقة النووية بن�سبة 2ر ، ٪3وهو �أ�رسع منو لها منذ

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

الكهربــاء
• حق���ق تولي���د الكهرباء من ًوا بن�سبة 3ر ٪1فق���ط  -حوالى ن�صف معدل

النم���و املحقق خالل الع�رش �سنوات املا�ضية ،ومتثل ال�صني �أكرث من ٪90

�شهدت رو�سيا واليابان �أكرب انخفا�ض فى الطلب لت�سجال ( 10و  8مليار

من �صافى النمو العاملى.

• حق���ق �إنتاج الغاز من ًوا بنحو  132مليار مرت مكعب (4ر )٪3متثل �أمريكا

الطاقة  ،يليها الغاز الطبيعى بينما انخف�ضت ح�صة الفحم .

مرت مكعب على التوالى).

نح���و ثلث���ى هذه الزي���ادة ( 85مليار مرت مكع���ب)� ،أ�سرتالي���ا ( 23مليار مرت

مكعب) كما �ساهمت ال�صني فى النمو بحوالى ( 16مليار مرت مكعب).

• تو�سع���ت جت���ارة الغاز مبعدل 9ر ، ٪4وهو م���ا يتعدى �ضعف متو�سط10
عا بزيادة قيا�سية فى الغاز الطبيعى امل�سال بحوالى 54
�سن���وات  ،مدفو ً

مليار مرت مكعب �أى ميثل (7ر.)٪12

• كان مل�ص���ادر الطاق���ة املتج���ددة الن�صي���ب الأك�ب�ر ف���ى زيادة ف���ى توليد
• زي���ادة ح�صة م�صادر الطاق���ة املتجددة فى تولي���د الطاقة الكهربائية
م���ن 3ر� ٪9إلى 4ر ٪10متفوقة بذلك على الطاقة النووية لأول مرة .بينما

�إنخف�ض���ت ح�صة الفح���م فى تولي���د الكهرباء نح���و 5ر ٪ 1لي�صل �إلى
4ر ، ٪ 36وهو �أدنى م�ستوى منذ عام . 1985

• وت�أتى الزيادة فى �إنتاج الغاز الطبيعى امل�سال من كل من الواليات املتحدة

المعادن الرئيسيـــة

معظ���م الإم���دادات الإ�ضافي���ة �إل���ى �أوروبا ،مم���ا �أدى �إل���ى ارتف���اع واردات الغاز

حاد بن�سبة  ٪54و ٪31على التوالى .

( 19ملي���ار م�ت�ر مكع���ب) ورو�سي���ا ( 14مليار م�ت�ر مكعب)  ،حي���ث مت توجيه

الطبيعى امل�سال الأوروبية �إلى  49مليار مرت مكعب ب�أكرث من الثلثني.

الفحــــم
• انخف����ض اال�سته�ل�اك العامل���ى م���ن الفح���م بن�سب���ة 6ر ٪0وتراجع���ت

ح�صت���ه من �إجمالى الطاق���ة الأولية �إلى  %27لي�صل �إل���ى �أدنى م�ستوى
ما.
له منذ  16عا ً

• وتع���زو الزي���ادة فى ا�سته�ل�اك الفحم �إل���ى دول االقت�ص���ادات النا�شئة،

وال �سيم���ا ال�ص�ي�ن و�إندوني�سي���ا .ومع ذلك  ،فقد طغى عل���ى هذه الزيادة،
الرتاج���ع احلاد ف���ى الطلب م���ن جانب دول منظم���ة التع���اون االقت�صادى

والتنمية والذى هبط �إلى �أدنى م�ستوى .

• ارتف����ع الإنت����اج العامل����ى للفح����م العامل����ى بن�سب����ة 5ر ٪1ف����ى كل من
امل�صدر BP Statistical Review of World Energy , June 2020 :

• انخف�ضت �أ�سعار كل من معادن الكوبالت وكربونات الليثيوم ب�شكل
• هب���ط �إنتاج الكوبالت بن�سبة 2ر ، ٪21ويرجع ذلك على نحو كبري �إلى
انخفا����ض الإنت���اج فى جمهوري���ة الكونغو الدميقراطي���ة .كما انخف�ض

ع���ا ب�ش���كل �أ�سا�سى �إل���ى تراجع
�إنت���اج الليثي���وم بن�سب���ة 2ر ٪19مدفو ً
الإنتاج فى �أ�سرتاليا.

�إعداد  :نيفني �سامى

الوكــالة الدوليــة للطاقـة

الســــعوديـة
والكــويـت

تزايد الطــلب العــالمى على البتـرول
عام  2021بعـد تـراجع تـاريخــى

استئناف إنتاج البترول من المنطقة

�أك���دت الوكال���ة الدولي���ة للطاقة ف���ى توقعاتها لـعام � 2021أن الأ�س���واق �ست�ش���هد

المحايدة بين السعودية والكويت

ملي���ون برميل يوميا ً باملقارنة بعام  2020وال���ذى �شهد تراجعا ً كبريا ً فى ظل جائحة

بع���د توق���ف دام خم����س �سن���وات ا�ست�أنف���ت ال�سعودي���ة

انتعا�ش���ا ً غ�ي�ر م�سبوق ف���ى الطلب العاملى عل���ى البرتول مبعدالت قد ت�ص���ل �إلى 7ر5

كورونا  ،بنحو 1ر 8مليون برميل يوميا ً لي�صل �إلى 7ر 91مليون برميل يوميا ً .

ومن املتوقع �أن يبلغ اال�ستهالك العاملى حوالى 4ر 97مليون برميل يوميا ً عام ، 2021

والكوي���ت �إنت���اج البرتول م���ن حقل الوف���رة امل�شرتك حيث

يق���ع حق�ل�ا الوف���رة واخلفج���ى ف���ى املنطق���ة املحاي���دة

وهو ما يزال �أقل من املعدالت الطبيعية لال�ستهالك العاملى والتى بلغت  100مليون

املق�سومة على احلدود بينهما.

وجت���در الإ�شارة �إلى �أن الوكالة الدولية للطاقة كان���ت قد توقعت ب�أن الطلب العاملى

الوف���رة فى كل من ال�سعودي���ة والكويت �أنهما ت�ستعدان

�أك���دت �أن���ه �سي�سجل �أكرب ارت���داد للزيادة ف���ى التاريخ خالل ع���ام  .2021و�أ�ضافت �أن

الأول���ى حلقل الوفرة حوال���ى � 145ألف برميل يوميا ً بنهاية

برميل يوميا ً قبل �أزمة فريو�س كورونا .

عل���ى البرتول ف���ى طريقه لالنخفا�ض مبقدار قيا�سى هذا العام ب�سبب الوباء  ،لكنها

الطل���ب عل���ى البرتول ق���د ال يتعافى بالكامل �إل���ى م�ستويات ما قب���ل فريو�س كورونا
�إال بحل���ول ع���ام  ، 2023م�ؤك���دة �أنه على الرغم من �أن �سوق الب�ت�رول ال يزال يعانى من

ت�أث�ي�رات فريو�س كورون���ا �إال �أن الإرت���داد املتوا�ضع م�ؤخرا ً فى الأ�سع���ار يعطى م�ؤ�رشات

�إيجابي���ة  ،و�ساع���د تعاف���ى الطل���ب وتزامنــ���ه م���ع قي���ام الــــ���دول املنتج���ة للبتــرول

وال��ش�ركات الأمريكي���ة بتخفي���ف املعرو����ض من البرتول ف���ى الأ�سواق عل���ى ا�ستقرار
الأ�سع���ار  ،وال تتوقع الوكالة �أن تكون �أ�سعار البرتول املرتفعة �سببا ً كافيا ً لت�شجيع

املنتجني الأمريكيني �إلى العودة ملزاولة الن�شاط الطبيعى.

وق���د �رصح���ت كال ال�رشكتني اللتان تتولي���ا ت�شغيل حقل
بالفعل ال�ستئناف العمليات .ومن املتوقع �أن يبلغ الإنتاج

 ،2020كم���ا �أ�ضافت وزارة النفط الكويتي���ة �أن الإنتاج قد
ع���اد �أي�ضا ً بحقل اخلفجى  ,وم���ن املتوقع �أن يبلغ حوالى

� 100ألف برميل يوميا ً بعد �شهرين من ت�شغيله و�إلى 175

�أل���ف برميل يوميا ً بنهاية العام  ،ويذكر �أن �إنتاج املنطقة
املحاي���دة يتم اقت�سامه ب�ي�ن البلدين  ،وتبل���غ م�ساحتها
 5770كيل���و مرت مربع ،وهذه املنطقة مل ت�شملها اتفاقية

تر�سيم احلدود ب�ي�ن الكويت وال�سعودية عام  ،1965وقد مت

وتوقعت الوكالة �أن يرتفع الطلب على البرتول خالل الفرتة املتبقية من العام بنحو

االتفاق عل���ى تق�سيم �إنتاج املنطق���ة املحايدة فى ،1965

لإج���راءات الإغالق واحلظر والع���ودة �إلى الأن�شطة العادية ب�ش���كل �أ�رسع من املتوقع،

املنطقة املق�سومة لكال البلدين  ،علما ب�أن �إنتاج البرتول

� 500ألف برميل يوميا ً باملقارنة بتوقعاتها ال�سابقة  ،وذلك ب�سبب تخفيف عدة دول
خا�صة فى ال�صني والهند .

امل�صدرwww.washingtonexaminer.com -16th June, 2020 :
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وال���ذى �أعط���ى حقوق���ا ً مت�ساوية بال�ث�روات الطبيعية فى

قد توقف فى ع���ام  2014لأ�سباب بيئية وي�شكل �إنتاجها
5ر ٪0من الإنتاج العاملى .

امل�صدر www.aawsat.com- 7th July ,2020 :

شيفرون ونوبل إنرجى...
صفقة قيمتها  5مليار دوالر لالستحواذ
على نوبل إنرجى
�أعلن���ت �رشك���ة �شيفرون الأمريكي���ة عن �إبرامه���ا اتفاقي���ة لال�ستحواذ على

�رشك���ة نوب���ل �إنرجى املتعددة اجلن�سيات  ،مقاب���ل  5مليار دوالر وذلك فى �أول

�صفق���ة كربى فى �أ�سواق الطاقة منذ �أزم���ة جائحة فريو�س كورونا التى �أثرت
عل���ى الطلب العامل���ى على الوق���ود و�أدت �إل���ى انخفا�ض م�ستوي���ات الأ�سعار
العاملية للبرتول .

وم���ن املتوق���ع �أن يوف���ر ا�ستح���واذ �شيف���رون عل���ى نوب���ل �إنرج���ى احتياطيات
منخف�ض���ة التكلف���ة وم�ؤكدة وم�ص���ادر جاذبة مل يتم تنميته���ا بعد والتى
م���ن �ش�أنه���ا تعزيز �أن�شطة البحث واال�ستك�ش���اف والإنتاج لل�رشكة  ,حيث
�ست����ؤدى �إل���ى التو�س���ع ف���ى �أن�شطة �شيف���رون ف���ى مناطق حو����ض كولورادو

واحلو����ض الربم���ى فى غرب تك�سا����س ونيو مك�سيكو �إلى جان���ب الأ�صول فى
��ش�رق البحر املتو�سط وغ���رب �أفريقيا بالإ�ضافة �إلى حتقي���ق وفرا ً حمتمال ً فى

التكلفة ال�سنوية ت�صل قيمته �إلى  300مليون دوالر.

وجت���در الإ�شارة �إلى �أن ميزانية ال�رشكة الأمريكي���ة القوية وان�ضباطها املالى

ق���د منحه���ا املرونة الكافي���ة ل�رشاء �أ�ص���ول عالية اجلودة خالل ه���ذه الأوقات
ال�صعبة .

وتع���د هذه ال�صفقة فر�صة ممتازة من حي���ث التكلفة ل�رشكة �شيفرون كما

سوناطراك وفينترشال ديا
مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون

�ستعمل على تعزيز التنوع اجلغرافى وزيادة مرونة ر�أ�س املال وحت�سني قدرتها
على حتقيق زيادة فى التدفق النقدى .

ه���ذا و�س���وف تلعب هذه الأ�ص���ول دورا ً فى زي���ادة قدرة ال�رشك���ة الت�شغيلية ،
بالإ�ضافة �إلى زيادة قيمة الأ�سهم للم�ساهمني .

وفيم���ا يتعل���ق بنوبل �إنرجى  ،ف����إن االندماج مع �رشكة �شيف���رون ميثل فر�صة
رائع���ة له���ا للإن�ضمام �إل���ى �رشكة عاملي���ة رائدة ومتنوعة فى جم���ال الطاقة
وحتقق تقدما ً كبريا ً فى تنفيذ �أهدافها اال�سرتاتيجية.

هذا وق���د �أقر جمل�س���ى ادارة ال�رشكتني ال�صفقة والت���ى �سيتم ا�ستكمالها
خالل الربع الرابع من هذا العام بعد احل�صول على املوافقات الر�سمية .
امل�صدر www.businesswire.com- 20th July, 2020 - www.aleqt.com :

و�ستوفر مذكرة التفاهم �إطار عمل ل�رشكة فينرت�شال للتعرف على
الفر����ص الإ�ضافية املتاحة ف���ى اجلزائر التى تعد �أكرب منتج للغاز فى

�أفريقيا .

كم���ا �ستع���زز هذه املذك���رة العالق���ة الوثيقة بني ال�رشكت�ي�ن  ،حيث
تعم���ل فينرت�ش���ال ف���ى اجلزائ���ر  ،من���ذ ع���ام  ،2002ب�صفته���ا �رشيك

�سوناط���راك فى تنمي���ة م�رشوع امتي���از « رقان �شم���ال» الذى متتلك

في���ه ح�ص���ة ن�سبته���ا 5ر %19و ي�شتمل امل�رشوع عل���ى 6حقول غاز ،

ويق���ع عل���ى م�سافة  1800كم مرب���ع جنوب غرب ال�صح���راء الكربى
اجلزائري���ة ،و ق���د بد أ� �إنتاج���ه فى 2017مب�شاركة كل م���ن �سوناطراك

بح�صة ن�سبتها  %40وريب�سول 25ر %29و�إدي�سون25ر. %11

وت�أت���ى مذك���رة التفاه���م م���ع فينرت�ش���ال عقب تل���ك الت���ى وقعتها
�سوناطراك  ،فى �أواخر يولية املا�ضى  ،مع �رشكة �سيب�سا الأ�سبانية،

لبح���ث �إمكان���ات اال�ستثم���ار امل�ش�ت�رك ف���ى جم���االت ا�ستك�ش���اف

وتنمي���ة �إنت���اج الب�ت�رول والغاز ف���ى اجلزائ���ر  ،الأمر ال���ذى ي�ؤكد �سعى

وقع���ت �رشك���ة �سوناط���راك اجلزائرية  ،مذك���رة تفاهم م���ع ال�رشكة

ال�رشك���ة اجلزائري���ة للدخ���ول فى ��ش�راكات جدي���دة لزي���ادة �إنتاجها،

كاف���ة الإمكانات ف���ى جماالت البح���ث و الإ�ستك�شاف ع���ن م�صادر

وبع���د تعليمات احلكومة اجلزائرية بزي���ادة الأن�شطة اال�ستك�شافية

الأملاني���ة  Winter Shall Deaبه���دف توثي���ق التع���اون م���ن خالل بحث
الب�ت�رول والغ���از  ،وتنميته���ا  ،و�إنتاجه���ا فى اجلزائر وذل���ك لفرتة متتد

لعامني بدءا من �أول يولية . 2020

خا�ص���ة بعد ت�أثر �إجمالى �إنتاجها ب�سب���ب تداعيات فريو�س كورونا ،
لإ�ضافة احتياطيات جديدة لزيادة الإنتاج .

امل�صدر www.attaqa.net - 18 Aug, 2020 - www.ogj.com - 19 Aug.,2020 :
th

th
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�إعداد � :سها ال�سنباطى
Joule Family
)Gigajoule (Gj

)Megajoule (Mj
)Kilojoule(KJ
)Joule (J

Calories and Kilocalories
)Kilocalorie (kcal

�رصح���ت �رشكة �آب���ل �أنه���ا تخط���ط

للو�ص���ول �إلى احلياد الكربونى بن�سبة
 ، %100بحل���ول ع���ام  ،2030وهذا يعنى
�إزال���ة الكرب���ون املنبع���ث م���ن جمي���ع

عملياتها.

)Calorie (cal

Watt * Time

)Kilowatt hour (KWh
)Watt hour (Wh

)Watt second (Ws
Energy equivalent Units

وق���د �أو�ضحت ال�رشك���ة تفا�صيل تلك

)Million Tons of Oil Equivalent (Mtoe

خارط���ة طري���ق ،حي���ث ته���دف جميع

)Tonne of Oil Equivalent (toe

اخلط���ة الت���ى ته���دف �إليها م���ن خالل

ال�صناع���ات للح���د م���ن الت�أث�ي�ر عل���ى

)Thousand Tons of Oil Equivalent (Ktoe
)Million Barrels of Oil Equivalent (Mboe

)Thousand Barrels of Oil Equivalent (Kboe

التغ�ي�ر املناخ���ى  ،وق���د مت ن��ش�ر ذل���ك

)Barrel of Oil Equivalent (boe

اخلا�ص بال�رشك���ة ،حيث �أو�ضحت �أنها

)Billion ft3 Natural Gas (Gft3 NG

 %75بحل���ول � ،2030إل���ى جانب تطوير

)Billion tons Liquefied Natural Gas (Gt LNG

ف���ى تقرير التق���دم البيئى لع���ام 2020

)Billion m3 Natural Gas (Gm3 NG

تخط���ط خلف����ض انبعاثاته���ا بن�سب���ة

)Million tons Liquefied Natural Gas (Mt LNG

حل���ول مبتك���رة للتخل�ص م���ن ن�سبة
 %25املتبقية من انبعاثات الكربون.

)KG Hard Coal (kg SKE
)T hard Coal (t SKE
ElectronVolt

ه���ذا وت�ضم خطة ال�رشكة التى ت�ســتمر � 10ســنوات ت�صميم منتـج منخــف�ض الكربون

)Electronvolt (eV

تدويرها فى منتجـاتهــا مع االبتكار فى ذلك وت�صميم منتجـــات لتكون �أكرث فاعلية فى

)Mega-Electronvolt (MeV

حيــ���ث �ســتقوم �آبل بالتو�ســع ف���ى ا�سـتخدام املواد منخف�ضــة الكربـــ���ون واملــواد املعاد

)Kilo-Electronvolt(keV

جمـــ���ال الطاق���ة قــدر الإمكان .هــذا �إل���ى جـــانب ا�ســتثماراتها فى الغاب���ات وذلك لإزالـــة

)Gigaelectronvolt (GeV

الكربـــون من الغـالف اجلـــوى.

هذا وتفخر ال�رشكة ب�إجنازاتها فى جمال البيئة وخارطة الطريق الطموحة التى و�ضعتها

للم�ستقب���ل حيث ت���رى �أن لديها فر�صة مل�ساعدة الأجيال فى بناء اقت�صاد �صديق للبيئة
حي���ث تق���وم بتطوير �صناعات جديدة بالكامل من �أج���ل �أن يحظى اجليل القادم بكوكب

ي�ستحق �أن يطلق عليه ا�سم وطن.

)Tera-Electronvolt (TeV
Other Energy Units

)British Thermal Unit (Btu
)Million Btu (MMBtu
)Therm (thm
)Quad (quad

وم���ن ناحية �أخ���رى  ،ك�شفت العديد م���ن ال�رشكات الكربى ع���ن ا�سرتاتيجيات للحد من

)Erg (erg

�ستك���ون بدون انبعاثات للكرب���ون بحلول عام  ،2030كما تعه���دت �أمازون بتحقيق ذلك

)Kilotonne TNT (kT

�آثاره���ا البيئي���ة ملكافح���ة تغري املن���اخ من �ضمنه���ا «مايكرو�سوف���ت» التى ذك���رت �أنها

بحلول عام .2040
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)Megatonne TNT (MT
)Refrigeration ton (refrigerationton

الرمال
البيضاء

White
Sands

حب��ا اهلل أرض مص��ر بالعدي��د م��ن املع��ادن الت��ى تنتش��ر ف��ى
صحرائها الواس��عة وتعد ث��روة طبيعية وكنز ًا يجب اس��تغالله
االستغالل األمثل بما يتفق مع التطور التكنولوجى  ،ونظر ًا لالهتمام الذى توليه الدولة حالي ًا للثروة املعدنية باعتبار أنها عماد الصناعة
الحديثة ،يسر مجلة البرتول أن تلقى الضوء تباع ًا على أهم املعادن ذات القيمة االقتصادية املرتفعة التى تزخر بها أرض مصر.

التعريف

الروا�س���ب ،حيث يرتاوح �سمك الغطاء ال�صخرى عادة مابني ( 15-1مرت) تقريباً.

الرمال البي�ض���اء من �أهم �أنواع الرمال التى تدخل فى ال�ص���ناعة ،وتتكون �أ�سا�سا ً

ويت���م ف���ى طريقة التعدين ال�س���طحى تك�س�ي�ر اخلام عن طريق عم���ل �رضبيات

نقي���ة وخالي���ة من ال�ش���وائب ،وتتمي���ز بدرج���ة عالية من النق���اوة والل���ون الأبي�ض

الرمال البي�ضاء (رمال ال�سيليكا) ب�أحجام خمتلفة.

من حبيبات ال�س���يليكا املكونة ملعدن الكوارتز ،وترتفع درجة جودتها كلما كانت

واحتوائها على ن�س���بة �ض���ئيلة جدا من املواد والأكا�س���يد امللونة مثل (�أكا�س���يد
احلديد والكروم والتيتانيوم) بالإ�ض���افة �إلى املواد الطينية .وترجع ت�س���مية الرمال

البي�ضاء برمال الزجاج �أو رمال ال�سيليكا لأنها املادة الأ�سا�سية ل�صناعة الزجاج.

تواجده فى الطبيعة

با�س���تخدام بع�ض �أنواع املتفج���رات ،وبعد االنتهاء من ال�رضبية نح�ص���ل على

طرق تجهيز ومعالجة الخام

ع���ادة ال حتت���اج الرم���ال البي�ض���اء �إل���ى عملي���ات معق���دة ملعاجلته���ا وجتهيزه���ا
لال�س���تخدامات ال�صناعية املختلفة ،حيث ت�س���تخدم �إما على حالتها �أو بعد

ف�ص���ل امل���واد الالحمة الكاولينية �أو �أكا�س���يد احلديد�أو غريه���ا ،وفى هذه احلالة

تتواج���د الرم���ال البي�ض���اء (رم���ال الزج���اج) ب�ش���كل عام ف���ى ال�ص���حارى التى

حتت���اج �إل���ى عمليات الغ�س���يل االحتكاكى بامل���اء للتخل�ص من هذه امل���واد� ،أما

مثل �صخور (اجلرانيت واجلرانوديوريت والكوارتزمونزونيت وال�صخور الربكانية)

احلالة ا�ستخدام الف�صل املغناطي�سى بعد الغ�سيل االحتكاكى.

ت�ش���كلت نتيجة لتجوية ال�صخور النارية املحتوية على معدن املرو (الكوارتز)
املقابل���ة ف���ى تكوينه���ا الكيميائ���ى لتل���ك ال�ص���خور اجلوفية وكذل���ك لبع�ض
ال�ص���خور املتحول���ة مثل �ص���خور (الكوارتزيت) ،كم���ا توجد الرمال فى �ص���ورة

متما�سكة فى (الأحجار الرملية الر�سوبية).

الخواص الطبيعية والكيميائية

تتكون الرمال البي�ض���اء (رمال الزجاج) فى الأ�س���ا�س من ال�سيليكا والتى تكون

حوال���ى (7ر )%25م���ن مكون���ات الق��ش�رة الأر�ض���ية وتعت�ب�ر العن��ص�ر الثان���ى فى

الرتتيب بعد الأك�س���جني وهى �إما �أن تكون متحدة مع الأك�س���جني لتعطى املرو
(الكوارت���ز) �أو متح���دة مع عنا�رص �أخرى لت�ش���كل عددا ً من املع���ادن مثل (امليكا

والكاولني واال�سب�ستو�س).

طرق التعدين واالستخراج

غالب���ا ً م���ا ت�س���تخدم طريق���ة املناج���م املك�ش���وفة �أو التعدين ال�س���طحى فى

ا�س���تخراج الرمال البي�ض���اء وذلك ل�ض����آلة �أو انعدام وجود غطاء �صخرى لهذه
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عند احلاجة �إلى الدرجة الأولى من اخلام لت�صنيع الزجاج الفاخر فيتم فى هذه

أهم مناطق التواجد

تتواجد روا�س���ب الرمال البي�ض���اء (رمال الزجاج) فى م��ص�ر بوفرة وبجودة عالية

على امتداد خليج ال�س���وي�س و�س���احل البحر الأحمر وجنوب �س���يناء ومن �أهم
مواق���ع تواج���ده طري���ق �أدفو -مر�س���ى علم ومنطق���ة فى نطاق ه�ض���بة اجلاللة
البحرية  ،وادى النخل ،وفى منطقة وادى قنا فى ال�ص���حراء ال�رشقية  ،ه�ض���بة

اجلنة فى جنوب �سيناء.

أهم االستخدامات

ت�س���تخدم الرم���ال البي�ض���اء فى العدي���د من ال�ص���ناعات من �أهمها �ص���ناعة
الزج���اج واحلراري���ات وال�س�ي�راميك واخل���زف وال�ص���ينى ،بالإ�ض���افة �إل���ى بع����ض

ال�ص���ناعات الأخ���رى مث���ل �ص���ناعة رقائ���ق ال�س���ليكون والألي���اف الزجاجي���ة

والعد�سات الب�رصية وغريها .

�إعداد � :سوزان عادل

YOUR INTEGRATED
SERVICES PROVIDER

was established late

1997 to fulﬁll market demands for:

Specialized Maintenance Services ( Global Maintenance, Oﬀshore Maintenance,Turbines
Maintenece, Specialized Technical Workshops , Static Equipment Rehabilitation, Techcnical
Support, Facility Management And Supporting Services).
Construction & Modiﬁcation.
Asset Integrity & Inspection.
Fabrication Workshop .
for Oil & Gas, Petrochemical, Power, Industrial and Transportation Sections.

We Care
Our Commitment to you

أث��ارت أزم��ة ف�يروس كورونا حالة م��ن الرك��ود االقتص��ادى على مس��توى العالم
نتيجة توقف معظم األنش��طة االقتصادية واتجاه الدول إىل اغالق حدودها ووقف
حرك��ة الطريان وتعطيل العمل بمعظم األنش��طة التجارية لتفادى تزايد معدالت
اإلصابة بالف�يروس الخطري  ،وتبادر إىل األذهان مصطلح��ات متعددة حول الركود
والكس��اد االقتص��ادى النات��ج عن هذه الق��رارات والذى أثر س��لب ًا عل��ى اقتصاديات
الدول حتى الكربى منها مما دفع صندوق النقد الدوىل ألن يطلق على هذه الحالة
مسمى  The Great Lockdownأو اإلغالق األكرب حيث يعد أكرب توقف لألنشطة

االقتصادي��ة ش��هده التاريخ من��ذ الكس��اد األك�بر أو  The Great Depressionفى

�إعداد :رامى �أبو�سمرة

ع��ام  ، 1930ولكن م��ا هو الرك��ود  Recessionوما هى أنواعه وم��ا الفرق بينه وبني
الكساد  ، Depressionذلك ما سنتناوله فى السطور القادمة ...

تعريف الركود

ه���و م�صطل���ح اقت�ص���ادى ي�ستخ���دم لو�ص���ف حال���ة م���ن االنقبا����ض �أو

كما تعد الن�س���ب الكبرية �س���واء فى الت�ضخم �أو االنكما�ش �أحد عوامل

كافة نواحى الأن�ش���طة االقت�صادية وتراجع وا�س���ع االنت�شار فى الإنفاق

فى الت�ضخم مثل رفع �أ�سعار الفائدة مما قد ينتج عنها حالة من الركود،

االنكما����ش فى دورة الأعم���ال والذى يحدث نتيج���ة االنخفا�ض العام فى
وق���د ي�س���تمر لع���دة �أ�ش���هر �أو �س���نوات  ،ويعلن اخل�ب�راء وج���ود الركود فى

حالة ت�س���جيل االقت�ص���اد ملعدالت �س���لبية فى الناجت املحل���ى الإجمالى
وانخفا�ض معدالت الدخل وزيادة ن�س���ب البطالة وتعرث الإنتاج ومبيعات
اجلمل���ة والتجزئة وينتج عنه انخفا�ض كبري فى معدالت الدخل والإنفاق

للأفراد وفى مبيعات ال�رشكات.

أسباب حدوث الركود

ظهور الركود خا�صة حني تقوم البنوك املركزية بفر�ض �إجراءات للتحكم
�أم���ا فى حال���ة االنكما�ش فق���د ينتج ع���ن االنكما�ش االقت�ص���ادى تراجع

م�س���توى دخل الفرد مما يخف�ض الأ�سعار ب�ش���كل �أكرب ويحدث انخفا�ض
كبري فى م�ستوى الإنفاق  ،مما قد ينتج عنه �أي�ضا ً حالة من الركود.

الفرق بين الركود والكساد

فيم���ا يعد الرك���ود اجتاه هبوطى لالقت�ص���اد ي�ؤث���ر على الإنت���اج والتوظيف
وينت���ج عن���ه تدن���ى م�س���تويات الدخ���ل واالنف���اق �إال �أن ت�أثريات الك�س���اد �أو

تتعدد �أ�س���باب �س���قوط االقت�ص���اد فى حالة الركود ومنه���ا حدوث حالة

 Depressionتع���د �أقوى بكثري  ،حيث يتم ت�ش���خي�ص حالة الك�س���اد من

وعلى �س���بيل املثال االرتفاع املفاجئ الذى قد يحدث فى �أ�س���عار البرتول

لف�ت�رات زمني���ة طويل���ة وانخفا����ض كبري ف���ى الإنت���اج ال�ص���ناعى والتجارة

�ص���دمة اقت�ص���ادية مفاجئ���ة مما ينتج عنها �سل�س���لة من ال��ض�رر املالى
العاملي���ة نتيج���ة لأحد الأزمات اجليو�سيا�س���ية قد يت�س���بب ف���ى ارتفاع
التكاليف للعديد من ال�ص���ناعات مما قد يحدث حالة من الركود وا�س���ع

خ�ل�ال انت�ش���ار البطالة على نطاق وا�س���ع وتوقف الأن�ش���طة االقت�ص���ادية
الدولية وحركة ر�أ�س املال بالإ�ضافة �إلى تراجع �أو توقف �أن�شطة الإن�شاءات.

النط���اق  ،وتعد الأزمة االقت�ص���ادية الناجتة عن فريو����س كورونا مثاال ً قويا ً

الركود فى زمن الكورونا

�أو الكيان���ات االقت�ص���ادية بعملي���ات اقرتا�ض مبالغ فيها مم���ا قد يجعله

اجته���ت خالل الفرتة الأخ�ي�رة �إلى تخفي���ف �إجراءات الإغالق االقت�ص���ادى

من هذه ال�ص���دمات االقت�صادية .ومن الأ�س���باب الأخرى قيام �أحد الأفراد

عاج���زا ً عن �س���دادها  ،كما ق���د ي�ؤدى اتخاذ ق���رارات اال�س���تثمار بناءً على

رغ���م تزايد حاالت الإ�ص���ابات بفريو�س كورونا �إال �أن ع���دة دول حول العامل

و�إلغ���اء حظر التج���وال وفتح جماالت الطريان وال�س���ياحة لتفادى انهيار

العاطفة �أن ينتج عنه توابع اقت�ص���ادية �س���يئة  ،فعلى �س���بيل املثال �إذا

االقت�ص���اد ،ولك���ن على الرغ���م من ذلك �أك���دت امل�ؤ�رشات االقت�ص���ادية �أن

فتب���ادر �إلى تخفي�ض العمالة واحلد من الإنفاق على اال�س���تثمارات مما قد

ف���ى مع���دالت الإ�ص���ابات جع���ل الع���ودة للحي���اة الطبيعية �أمر �ص���عب

� فى الن�ش���اط االقت�صادى
ما توقعت احدى ال�رشكات حدوث حالة تباط ؤ
ش� وقد ت�ؤدى �إلى الركود �أو تزيد من تبعاته
ي�ؤدى �إلى دورة هبوط ذاتية املن� أ
ومث���ال �أخر هو ظه���ور تكنولوجيا جديدة قد ي�ؤدى �إلى انتهاء �ص���ناعات

كاملة بحيث ت�ص���بح عدمية الفائدة وهو �أي�ض���ا ً ما ق���د يحدث حالة من

الركود و�أبدى العديد من اخلرباء تخوفهم من انت�ش���ار ا�س���تخدام الذكاء
اال�ص���طناعى والروبوتات فى العديد من ال�ص���ناعات ملا قد ينتج عنه من

الق�ضاء على ت�صنيفات كاملة من الوظائف الب�رشية.
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تعافى االقت�ص���اديات مل ي�أتى كما رغب اجلميع حي���ث �أن التزايد العاملى
للغاية بالن�س���بة لل�ش���عوب  ،و�أكد العديد من اخلرباء �أن عودة الأن�ش���طة
االقت�ص���ادية ب�ش���كل جزئ���ى يهدف ف���ى املقام الأك�ب�ر �إلى تف���ادى انهيار
االقت�ص���اديات و�أن ا�س���تعادة الدول ملعدالت النمو الطبيعية �سي�ستغرق
�س���نوات م���ع تف���اوت الت�أثريات م���ن دولة لأخرى ح�س���ب �أعداد الإ�ص���ابات

لديها و�إجراءاتها االحرتازية.

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

االحتياطى العالمى المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى عام 2019
(الزيت اخلام  :بليون برميل)
(الغاز الطبيعى  :تريليون مرت مكعب)

املنطقة
�أمريكا ال�شمالية

خام

العامل

عمر االحتياطى
(�سنة)

غاز

زيت

 ٪من

4ر244

1ر14

2ر27

4ر14

8ر0

6ر11

7ر18

جنوب وو�سط �أمريكا

1ر324

دول الكومنولث

7ر145

4ر8

7ر125

2ر7

�أوروبا

ال�رشق الأو�سط
�أفريقيا

8ر833

�آ�سيا  /البا�سيفيك

7ر45

الإجمالى العاملى

9ر1733

منها :

دول OECD

1ر260

6ر2

7ر17
8ر198

9ر49

0ر15
1ر70

6ر93

-

دول خارج �أوبك

2ر519

9ر29

االحتاد الأوروبى

9ر14

5ر7

7ر62

1ر25

دول خارج OECD

0ر5

2ر64

3ر32

6ر75

0ر41

3ر0

4ر60
9ر23
0ر9

0ر4

0ر38
9ر8
0ر100

-

-

-

3ر0

�أمريكا ال�شمالية

2014

2015

2016

2017

2018

19004

19940

19460

20396

22929

24614

جنوب وو�سط �أمريكا

7662

دول الكومنولث

�أوروبا

ال�رشق الأو�سط

�أفريقيا

3444

7758
3590

7355
3618

7161
3573

3532

0ر72
-

6174
3413

العاملى 2019
9ر25
5ر6

13790

13918

14126

14255

8216

8129

7653

8109

8308

8399

8ر8

28499

�آ�سيا  /البا�سيفيك

8295

30021
8377

8043

7792

7617

30329
7650

0ر8

الإجمالى العاملى

88910

91733

92072

92798

95254

95192

دول OECD

دول خارج OECD
�أوبك

22749

23781

23310

24193

26682

28381

8ر29

35262

36677

37799

37769

37563

35566

4ر37

الإحتاد الأوروبى

1406

خارج �أوبك

66161
53648

67951
55056
1499

68762
54273
1485

68604
55029
1470

68572
57691
1540

66811
59626
1531

2ر70
6ر62
6ر1

* ي�شمل الزيت اخلام  ،الطفلة الزيتية  ،رمال القار و�سوائل الغاز الطبيعى واليت�ضمن الوقود ال�سائل من امل�صادر الأخرى .
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االحتياطى العاملى امل�ؤكد من الغاز الطبيعى 2019

9ر31

0ر100

منها :

�آ�سيا  /البا�سيفيك 6ر٪2

ال�رشق الأو�سط 1ر٪48

6ر3

14524

31819

دول الكومنولث 4ر٪8

�أوروبا 8ر٪0

 ٪من الإجمالى

14614

31512

�أفريقيا 2ر٪7

7ر6

4ر15

31848

جنوب وو�سط �أمريكا 7ر٪18

�أمريكا ال�شمالية 1ر٪14

(�ألف ب/ى)

2019

6495

8ر49

-

7ر178

7ر0

3ر26

1ر10
9ر89

االحتياطى العاملى امل�ؤكد من الزيت اخلام 2019

7ر108

3ر13

تطور اإلنتاج العالمى من الزيت الخام *
املنطقة

0ر46
8ر75

1ر20

7ر1473

دول �أوبك

4ر3

7ر1

2ر14

3ر27

4ر16

0ر85

7ر1214

0ر15

6ر7

3ر13

8ر143

1ر48

0ر100

طبيعى

العامل

(�سنة)

0ر8

3ر75

 ٪من

عمر االحتياطى

�أفريقيا 5ر٪7

جنوب وو�سط �أمريكا 0ر٪4

�أمريكا ال�شمالية 6ر٪7

�آ�سيا  /البا�سيفيك 9ر٪8

ال�رشق الأو�سط 0ر٪38

دول الكومنولث 3ر٪32

�أوروبا 7ر٪1

تطور اإلنتاج العالمى من الغاز الطبيعى
املنطقة
�أمريكا ال�شمالية

2014

2015

2016

2017

2018

0ر915

0ر949

8ر942

0ر960

1ر1050

0ر1128

3ر28

6ر266

0ر261

9ر259

8ر262

2ر251

9ر235

9ر5

جنوب وو�سط �أمريكا
دول الكومنولث

4ر751

�أفريقيا

6ر198

ال�رشق الأو�سط

�آ�سيا  /البا�سيفيك
الإجمالى العاملى

منها :

دول OECD

دول خارج OECD
االحتاد الأوروبى

 ٪من الإجمالى

2019

0ر176

�أوروبا

(بليون مرت مكعب )

7ر582
5ر535
9ر3425

0ر178
0ر745
2ر600
0ر204
5ر563

6ر3500

9ر177
2ر747
9ر623
9ر205
8ر582
4ر3540

4ر181
1ر789
5ر646
2ر224
5ر608
5ر3672

2ر176
1ر831
7ر680
2ر236
0ر632

5ر3857

6ر173
5ر846
3ر695
9ر237
1ر672

3ر3989

العاملى 2019

8ر16
0ر100

0ر1232

5ر1271

9ر1286

4ر137

9ر124

1ر124

3ر119

3ر109

0ر101

5ر2

9ر2193

2ر2229

تطور الطلب العالمى على الزيت الخام *

91733
88910

0ر6

3ر1323

4ر2253

94000
93000

4ر17

3ر1419

3ر2349

92798

92072

2ر21

2ر1506

3ر2438

95192

( �ألف ب/ى)

96000
95000

95254

4ر4

8ر37

2ر2483

تطور الإنتاج العاملى من الزيت اخلام

2ر62

2018

2019

2017

2016

2014

2015

3ر3989

(بليون مرت مكعب)

5ر3857

3900
5ر3672

3800
4ر3540

3700
6ر3500

9ر3425

املنطقة
�أمريكا ال�شمالية

2014

2015

2016

2017

22483

22810

22961

23160

23692

23536

9ر23

14032

14360

14669

14991

14936

14896

2ر15

8993

8987

9191

9156

9174

9416

6ر9

جنوب وو�سط �أمريكا

6420

دول الكومنولث

4097

�أفريقيا

3773

�أوروبا

ال�رشق الأو�سط

6298
3952
3859

6136
4036
3894

6078
4021
3938

5946
4157
3986

5923
4227
4096

�آ�سيا  /البا�سيفيك

31105

32344

33519

34669

35457

36178

الإجمالى العاملى

90903

92610

94404

96013

97348

98272

0ر100

منها :

دول OECD

دول خارج OECD
الإحتاد الأوروبى

44092

44700

45210

45747

46115

45822

6ر46

12315

12507

12746

12996

12976

12913

1ر13

46811

47910

49194

50266

51233

52450

2018

2019

2017

2016

2015

4ر53

3400

2014

3100

تطور الطلب العاملى على الزيت اخلام

3ر4

8ر36

3500

3200

0ر6

2ر4

3600

3300

 ٪من الإجمالى

2018

87000
86000
85000

4000

(�ألف ب/ى )

2019

89000
88000

تطور الإنتاج العاملى من الغاز الطبيعى

(�ألف ب/ى)

العاملى 2019

92000
91000
90000

( �ألف ب /ى )

102000

98272

100000
97348

96013

98000
96000

94404
92610

2019

2018

2017

2016

2015

94000
90903

2014

92000
90000
88000

* الطلب املحلى  +وقود الطائرات ووقود ال�سفن ووقود املعامل والفاقد  ،واال�ستهالك ي�شمل وقود الإيثانول والبيوديزل .
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تطور الطلب العالمى على الغاز الطبيعى
املنطقة
�أمريكا ال�شمالية

2014

2015

2016

2017

2018

7ر910

1ر934

3ر938

3ر935

8ر1025

6ر1057

9ر26

0ر500

2ر509

4ر537

9ر558

0ر548

1ر554

1ر14

6ر172

دول الكومنولث

9ر539

�أفريقيا

9ر119

ال�رشق الأو�سط

�آ�سيا  /البا�سيفيك

5ر447
8ر708

8ر177
0ر530
3ر478
5ر128

2ر720

9ر169

3ر176

2ر174

3ر582

6ر549

8ر538

8ر545

2ر522

7ر500

8ر148

1ر140

0ر132

0ر831

1ر776

5ر737

4ر165
7ر573
4ر558
1ر150
9ر869

الإجمالى العاملى

4ر3399

0ر3478

0ر3559

6ر3658

7ر3851

2ر3929

دول OECD

9ر1581

1ر1615

1ر1649

5ر1669

5ر1756

1ر1801

4ر401

7ر418

8ر448

8ر463

2ر457

2ر457

منها :

دول خارج OECD

االحتاد الأوروبى

5ر1817

9ر1862

9ر1909

1ر2095

0ر1989

2ر2128

تطور طاقات التكرير العالمية
املنطقة

 ٪من الإجمالى

2019

جنوب وو�سط �أمريكا
�أوروبا

(بليون مرت مكعب )

العاملى 2019

0ر100

21418

21770

22073

15693

15669

15448

15426

15686

15721

5ر15

8787

9180

9344

9490

9709

10022

9ر9

�آ�سيا  /البا�سيفيك

33843

33288

33484

33802

347292

35518

0ر35

الإجمالى العاملى

96980

97416

97937

98416

99814

101340

0ر100

دول OECD

44165

44366

44448

44248

44812

45138

5ر44

14161

14209

13988

13984

14022

14053

دول الكومنولث

�أفريقيا

3213

�أوروبا

ال�رشق الأو�سط

منها :

دول خارج OECD

االحتاد الأوروبى

3213

3213

3199

2019

 ٪من الإجمالى

22082

7944

3300

52815

53050

53489

امل�صدر bp Statistical Review of World Energy, June 2020 :
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2015

5979
8171
3194

5984
8309
3200

تطور طاقات التكرير العاملية

العاملى 2019

9ر5

( �ألف ب /ى)

55002

56202

102000

101340

101000
99814

2ر8
2ر3

5ر55
9ر13

100000
98416

97937

99000
97416

96980

98000
97000
96000

2019

54168

2018

2017

2016

2014

3200

(�ألف ب/ى )

22345

8079

3400

0ر12

22586

8151

4ر3399

3500

2ر54

3ر22

8196

0ر3478

3600

8ر45

2014

�أمريكا ال�شمالية

6ر3658

0ر3559

3700

1ر22

2015

جنوب وو�سط �أمريكا

3800

8ر3

2016

6081

3900

7ر3851

2ر14

2017

6217

4000

6ر14

2018

6225

(بليون مرت مكعب)

2ر3929

2ر4

2019

6221

تطور الطلب العاملى على الغاز الطبيعى

2018

2017

2016

2015

2014

95000

ا�ستم����رارا ً للنجاح الكبري الذى ت�شهده �رشكة خدمـــات البرتول البحرية

ف����ى تنفيذها للم�رشوعات امل�سندة �إليها  ،والتحديث والتطوير امل�ستمر
لأ�سطول ال�رشكة البحرى.

ومتا�شيا ً مع �سيا�سات وزارة البرتول والرثوة املعدنية فى تنفيذ ا�سرتاتيجية

التعاون والتكامل بني �رشكات قطاع البرتول امل�رصى.

تعل����ن �رشكة خدمـــ����ات البرتول البحرية ب�����أن �رشكة ال�سوي�����س لت�صنيع

البرتول �أ�سندت لها م�رشوع تنفيذ �أعمال �إنزال خطني بحريني جديدين .
و�أو�ض����ح املهند�����س �أ�رشف �إمـــ����ام رئي�س ال�رشك����ة ب�أن � PMSس����وف تقــوم

بتنفي����ذ �أعمـــال �إنزال خطني بحري��ي�ن ل�رشكة ال�سوي�س لت�صنيع البرتول
 24''/3'' Subsea piggybacبط����ول تقريب����ى  4ك����م وب�أق�ص����ى عمق  14مرتاً
وذلك من ال�شــــاطئ مبوقع �رشكة ال�سوي�س لت�صنيــع البرتول بال�سوي�س

حتى ر�صيف ال�شحن اخلا�ص بال�رشكة .

املهند�س �أ�رشف �إمام  -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

م�ضيف����ا ً ب�أن �إ�سناد ذلك امل���ش�روع هو ا�ستمرار جلنى ثم����ار الإجنازات التى
حققته����ا ال�رشك����ة خالل الف��ت�رة ال�سابقة  ،و�أي�ضا ً نتاج����ا ً للخربات التى
اكت�سبتها �رشك����ة خدمات البرتول البحرية م����ن م�شاركتها فى العديد
م����ن امل�رشوع����ات الهام����ة  ،والثق����ة الكب��ي�رة الت����ى تتمتع به����ا حاليا ً من
العمالء .

م�ؤك����دا ً ب�����أن ال�رشكة ت�سري م�ضي����ا ً فى �إجناز جمي����ع م�رشوعاتها امل�سندة
وفق����ا ً لربام����ج زمني����ة حم����ددة  ،وباجل����ودة املطلوب����ة  ،وباتبــ����اع معـــــاي��ي�ر
ال�سالم����ة وال�صحة املهنية  ،ه����ذا �إلى جانب ال�سعى دائما ً للتنوع فى

جمال �أعمالها.

البارج  PMS-12املخطط له العمل فى �أنزال اخلطوط

www.pmsoffshore.com
Head Office: 1, Anwar El Mofty St. - Housing & development Bank Building Nasr City, Cairo- Egypt
Fax: (+202) 24054803

Phone: (+202) 24054812

Branch: Rashid Road, El-Maadia, Alexandria – Egypt

Fax: (002) 045 – 953406

Alex. Office Phone: (002) 045 – 953402 / 4

أداء متميزًا
عام بعد آخر تقدم إيـــالب ً
كثري هى التحديات التى تجابهها ش��ركة إيالب وتعمل على التغلب عليها من خالل خطط
واعية تس��تهدف فى مجملها تحقيق اس�تراتيجية قطاع البرتول فى زيادة اإلنتاج وترش��يد
النفق��ات وتقلي��ل التكالي��ف وم��ن أب��رز تل��ك التحدي��ات الزي��ادات املضطردة ف��ى مدخالت
وخدمات اإلنتاج واملنافس��ة املس��تمرة للزيادة فى منتج الالب بال��دول املجاورة وهو ما يضع
تحديات على تسويق املنتج بما يستلزم العمل بآليات جديدة تساير املتغريات التى يشهدها
السوق العاملى

رفع الطاقة اإلنتاجية إلى  140ألف طن سنويًا
جنح���ت ال�رشك���ة فى حتقي���ق نتائج �أعمال متمي���زة تتما�شى مع ا�سرتاجتية قطاع الب�ت�رول وذلك من خالل الإنتاج املتمي���ز من منتج الالب
والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للوحدات وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة وخف�ض تكاليف الت�شغيل

ومل تكتف���ى �إدارة ال�رشك���ة مبا مت حتقيق���ه ولكن هناك دائما ً نظرة للم�ستقبل وحتدى لتحقيق طف���رة جديدة حيث يتم العمل على قدم
و�ساق لرفع الطاقة الإنتاجية �إلى �أق�صى املعدالت من خالل عدة م�رشوعات جديدة داخل ال�رشكة :
ا�ستخدام حقن مادة الأوليفينات  C12&C11بوحدة الباكول لزيادة �إنتاج الالب .

زيادة الطاقة الإنتاجية عن طريق  Customized Revampملفاعل �إنتاج الالب بالوحدة  400من خالل �رشكة UOP

ا�ستخدام خليط من العامل امل�ساعد  DEH-11&DEHلزيادة �إنتاج الالب بكميات ت�صل �إلى  3500طن �سنوياً.

ملواجه���ة الزي���ادة فى الطاقة الإنتاجية املطلوبة فقد مت البدء فى �أعمال الربط على وح���دة  CCRاجلديدة ب�رشكة �أنربك بعد التن�سيق

مع الهيئة امل�رصية العامة للبرتول الأمر الذى �سي�ؤدى �إلى زيادة �ضخ كميات الريفورمات اخلفيفة �إلى �رشكة �إيالب وبالتالى زيادة كميات
البنزول املنتجة مما �سي�ؤدى �إلى خف�ض ا�سترياد البنزول من اخلارج.

إننا فى إيالب لم نكن لنحقق هذه اإلنجازات أونتغلب على تلك التحديات بدون العاملني من أبناء الشركة
حفظ اهلل مصر وشعبه ًا.
اإلسكنـدرية  :طـريق البتـرول  -وادى القـمر  -مرغــــم

ت  - 033426004 - 033426003 - 033426002 - 033426001 :فاكس 033426012 - 033426011 -:
القـاهــرة 1 :أ عمارات النور  -طريق النصر  -مدينة نصر
ت 024144949:فاكس 24158141 :

Alexandria Petroleum Maintenance Co.(PETROMAINT)

- Maintenance Works.
- Revamp&Construction Works.
- E&I & Solar Energy.
- Offshore Works.
- Water Treatment Works.
- Technical Support Services.

www.petromaint.net
petromaint@petromaint.net

The 1960s

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is a permanent, intergovernmental Organization, created at the Baghdad Conference on
September 10–14, 1960, by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela.
The five Founding Members were later joined by: Qatar (1961) – terminated its
membership in January 2019; Indonesia (1962) – suspended its membership in
January 2009, reactivated it in January 2016, but decided to suspend it again
in November 2016; Libya (1962); United Arab Emirates (1967); Algeria (1969);
Nigeria (1971); Ecuador (1973) – suspended its membership in December 1992,
reactivated it in October 2007, but decided to withdraw its membership effective
1 January 2020; Angola (2007); Gabon (1975) - terminated its membership in
January 1995 but rejoined in July 2016; Equatorial Guinea (2017); and Congo (2018). OPEC had its headquarters in Geneva, Switzerland, in the first five
years of its existence. This was moved to Vienna, Austria, on September 1, 1965.
OPEC’s objective is to co-ordinate and unify petroleum policies among Member
Countries, in order to secure fair and stable prices for petroleum producers; an
efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nations; and
a fair return on capital to those investing in the industry.
Source : www.opec.org

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

The 1970s

OPEC rose to international prominence
during this decade, as its Member Countries took control of their domestic petroleum industries and acquired a major say
in the pricing of crude oil on world markets. On two occasions, oil prices rose
steeply in a volatile market, triggered
by the Arab oil embargo in 1973 and the
outbreak of the Iranian Revolution in

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

The 1980s

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

The 1990s

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

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

The 2000s

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

2010 until now

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

The company welcomes Yansteel as a shareholder and looks
forward to working with them to develop Thunderbird. To attract such a strong partner is testimony to the quality of the
Thunderbird mineral sands project.
This outcome achieves all of the objectives of the strategic
partner process undertaken by Sheffield over the past 18
months and will provide the means by which Sheffield shareholders can realize the underlying value of the project.
Yansteel is a subsidiary of Tangshan Yanshan Iron & Steel Co,
which is a China-based privately owned steel manufacturer.
It’s worth mentioning that Tangshan has started construction
of a 500 thousand tons a year integrated titanium dioxide processing facility, which will consume low temperature roast
ilmenite offtake from the Thunderbird project.
The Thunderbird project will supply ilmenite and zircon at
a global level, and is set to provide an estimated 400 construction jobs, along with 200 operational jobs based in the
Kimberly region for 37 years. It is expected to generate $750
million in royalties, and $2 billion in taxes across the project
lifetime.
Source: Australian Mining, 11th August, 2020

Russia is planning to invest $1.5bn in rare earth minerals, in line with other countries, such as the US, that are trying to reduce
their reliance on China for the minerals.
The rare earth minerals are considered to be “critical” to the defence, telecommunications and renewable energy sectors.
The move is part of the Russia’s efforts to become the world’s second biggest producer of rare earths by 2030. As per estimates, Russia has reserves of about 12 million tons, accounting for 10% of the global reserves.
China, which is estimated to host 37% of global reserves, contributes to 63% of global
rare earths production.
Russia is offering mining tax cuts and cheaper loans to investors for 11 projects that
require at least $1.5bn investment. By 2025, the projects would help Russia in achieving
almost self-sufficient stage in rare earth elements, and significantly allow the country to
start exports in 2026. The projects are expected to increase the country’s global rare earths
output share from current 1.3% to 10% by 2030.
Source: NS Energy,  14th Aug, 2020.
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ZOHR FIELD DEVELOPMENT - PHASE II

Growth in carbon emissions in 2019 slowed
from the sharp increase seen in the previous year, as primary energy consumption decelerated and renewables and
natural gas displaced coal from the
energy mix.
Energy developments

•

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

Carbon emissions

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

• Oil consumption grew by a below average 0.9 million barrels per

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

Natural gas

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

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

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

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

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

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

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