
خبر صحفي: 

"الھیئة المصریة العامة للبترول" و"بیكر ھیوز" تبرمان اتفاقیة شراكة 
لتقلیل االنبعاثات الناتجة عن عملیات احتراق الغازات  

تقنیة flare.IQ من "بیكر ھیوز" تدعم الحد من االنبعاثات الكربونیة في مصر عن طریق خفض انبعاثات غاز •
المیثان في محطة تكریر في االسكندریة 

مشروع خفض انبعاثات االحتراق یشكل المرحلة األولى من مبادرة أوسع السترجاع غاز الشعلة في جمھوریة •
مصر العربیة 

الشراكة تمثل أول استخدام لتقنیة flare.IQ في عملیات التكریر في مصر وتأتي قبیل انعقاد مؤتمر األطراف •
التفاقیة األمم المتحدة لتغیر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشیخ  

الـقاھـرة، 29 یـونـیو 2022 أعـلنت "بـیكر ھـیوز" (Baker Hughes) و"بـتروسـیف" (Petrosafe)، الشـركـة الـتابـعة للھـیئة 
الـمصریـة الـعامـة لـلبترول، الـیوم عـن إبـرام اتـفاقـیة شـراكـة، سـیتم بـموجـبھا اسـتخدام تـقنیة flare.IQ مـن "بـیكر ھـیوز" لـلمرة األولـى 
ضـمن عـملیات الـتكریـر فـي مـصر، بھـدف الـمساھـمة فـي الـتقلیل مـن انـبعاثـات الـناتـجة عـن احـتراق غـاز الـشعلة  مـن عـملیات الـنفط 

والغاز.   

وسـیتم تـنفیذ ھـذه الـعملیة ضـمن الـمرحـلة األولـیة مـن شـراكـة أوسـع السـتعادة غـاز الـشعلة فـي محـطة تـكریـر لشـركـة االسـكندریـة 
لـلبترول (APC Refinery)، حـیث تـسعى وزارة الـبترول والـثروة الـمعدنـیة الـمصریـة إلـى تـقلیل االنـبعاثـات وتحسـین كـفاءة 

عملیات النفط والغاز، في إطار ھدفھا الطموح المتمثل في إزالة الكربون من أنشطة قطاع النفط والغاز.  

ویـعد غـاز الـمیثان أحـد االنـبعاثـات األشـد ضـرراً لـكونـھ أكـثر تـأثـیراً بـ 86 ضـعفاً مـقارنـًة بـغاز ثـانـي أكسـید الـكربـون عـلى مـدار فـترة 
، فـي حـین یـعتبر االحـتراق غـیر الـكامـل لـلغاز المشـتعل أحـد الـمصادر الـرئـیسة النـبعاثـات غـاز الـمیثان فـي قـطاع الـنفط  201 عـامـاً

والـغاز. وسـتعزز الھـیئة الـعامـة الـمصریـة لـلبترول رقـمنھ بـنیتھا الـتحتیة إلدارة االنـبعاثـات، وسـتتمكن مـن اسـتنتاج بـیانـات بـالـغة 
األھـمیة حـول أنـظمة االشـتعال الـخاصـة بـھا، وذلـك بـاسـتخدام تـقنیة flare.IQ مـن "بـانـامـیتركـس" (Panametrics)، إحـدى 

الشركات التابعة لـ "بیكر ھیوز". وسیقلل ذلك من االنبعاثات من خالل ضمان معدل احتراق عالي الكفاءة. 

وتـأتـي ھـذه الشـراكـة تـزامـناً مـع تـحضیرات مـصر السـتضافـة مـؤتـم األطـراف التـفاقـیة األمـم المتحـدة لـتغیر الـمناخ (COP27) فـي 
    .(Global Methane Pledge) شھر نوفمبر، والمساھمة في التعھد العالمي بشأن المیثان

وقـال مـعالـي وزیـر الـبترول والـثروة الـمعدنـیة الـمصري، السـید الـمھندس/ طـارق الـمال: "تـعد شـراكـتنا مـع "بـیكر ھـیوز" السـتعادة 
غـاز الـشعلة خـطوة مـھمة فـي إطـار بـرنـامـج تحـدیـث قـطاع الـبترول الـمصري، وتـتزامـن مـع الـبدء بـتنفیذ مـشاریـع وزارة الـبترول 
والـثروة الـمعدنـیة الـمدرجـة ضـمن اسـتراتـیجیة مـصر لـلتغیر الـمناخـي 2050، وتـماشـیاً مـع اإلعـالن الـصادر بھـذا الـشأن فـي مـایـو 
الـماضـي. وسـتدعـم الـمرحـلة األولـى مـن ھـذه الشـراكـة، والـمتمثلة فـي نشـر تـقنیة flare.IQ، أھـدافـنا السـتعادة غـاز الـشعلة، 
ومـساھـماتـنا الـوطـنیة، إلـى جـانـب أھـداف اتـفاقـیة بـاریـس لـلمناخ. ونـنظر بـثقة حـیال تـأثـیر تـقنیة flare.IQ عـلى تحسـین جـودة الـحیاة 
لـلسكان الـقاطـنین بـجوار محـطة تـكریـر االسـكندریـة، ونـتطلع قـدمـاً لـتوسـیع نـطاق ھـذه الـمبادرة لـتشمل مـصافـي الـتكریـر فـي مـختلف 

أنحاء الجمھوریة."  

United NaCons Economic Commission for Europe 1 المصدر: لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا

https://unece.org/challenge#:~:text=Methane%2520is%2520a%2520powerful%2520greenhouses,are%2520due%2520to%2520human%2520activities.
https://www.bakerhughes.com/
https://www.petrosafe.ml/
https://www.bakerhughes.com/panametrics/flare-management/flareiq
http://www.alx-pc.com/index.html
https://www.globalmethanepledge.org/


مـن جـانـبھ، قـال رامـي قـاسـم، نـائـب الـرئـیس الـتنفیذي للحـلول الـرقـمیة فـي "بـیكر ھـیوز": "تـعد الـكفاءة فـي إدارة االنـبعاثـات ركـیزةً 
أسـاسـیة لـجھود ومـساعـي خـفض االنـبعاثـات الـكربـونـیة ضـمن قـطاع الـنفط والـغاز. وتـؤكـد شـراكـتنا مـع وزارة الـبترول والـثروة 
الـمعدنـیة الـمصریـة الـتزامـنا بـتعزیـز أواصـر الـتعاون مـع شـركـائـنا، واتـخاذ خـطوات مـلموسـة للحـد مـن االنـبعاثـات. كـما تـدعـم شـراكـتنا 
مـع الـوزارة أھـدافـھا الـطموحـة فـي مـجال خـفض انـبعاثـات الـكربـون، وتـؤكـد حـرص جـمھوریـة مـصر الـعربـیة عـلى الـقیام بـدورٍ 

   ".COP 27 ریادي في مساعیھا لمعالجة تحدیات االنبعاثات في قطاع النفط والغاز مع اقتراب انعقاد مؤتمر األطراف

وتـأتـي اتـفاقـیة الشـراكـة اسـتكماالً لـمذكـرة الـتفاھـم الـتي تـم إبـرامـھا بـین الـجانـبین فـي فـبرایـر الـماضـي. وتھـدف الشـراكـة بـین "بـیكر 
ھـیوز" والھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلبترول إلـى تـنفیذ مـبادرة طـموحـة السـترجـاع غـاز الـشعلة، ودعـم جـھود الحـد مـن االنـبعاثـات فـي 

عملیات التنقیب والحفر واستخراج الغاز والنفط بمصر.    

 ً وتـعتبر تـقنیة flare.IQ جـزًء مـن حـزمـة الحـلول الـتكنولـوجـیا الـمناخـیة لـدى شـركـة "بـیكر ھـیوز"، وتـمثل حـالً فـعاالً ومـوثـوقـا
وسھـل االسـتخدام ومـنخفض الـتكلفة. وقـد أثـبتت ھـذه الـتقنیة جـدارتـھا فـي تحسـین كـفاءة عـملیات االحـتراق وتـحقیق وفـورات فـي 

البخار المنبعث، وتقلیل انبعاثات غاز المیثان بشكل كبیر.   

وبـاإلضـافـة إلـى إدارة االنـبعاثـات، تـشمل حـزمـة الحـلول الـتكنولـوجـیا الـمناخـیة لـدى "بـیكر ھـیوز" تـقنیات الـتقاط الـكربـون وتخـزیـنھ 
  (clean وحـلول الھـیدروجـین وحـلول الـطاقـة الـنظیفة الـمتكامـلة ،(carbon capture, uClizaCon & storage) واسـتخدامـھ

   .integrated power soluCons)

-انتھى- 

نبذة عن شركة "بیكر ھیوز":  

"بـیكر ھـیوز"، الـُمدرجـة فـي بـورصـة نـاسـداك تـحت الـرمـز (BKR)، شـركـةٌ عـالـمیة مـتخصصة بـتكنولـوجـیا الـطاقـة، تـوفـر حـلوالً 
لـلعمالء ضـمن قـطاعـات الـطاقـة والـصناعـة حـول الـعالـم. وتـملك الشـركـة خـبرةً تـمتد ألكـثر مـن 100 عـام، وتـزاول أعـمالـھا ضـمن مـا 
یـزیـد عـن 120 دولـة. وتـساھـم "بـیكر ھـیوز" بـتقنیاتـھا وخـدمـاتـھا الـمبتكرة فـي الـتحول ضـمن قـطاع الـطاقـة، وجـعلھ أكـثر أمـانـاً ونـظافـة 

 bakerhughes.com :وكفاءة لمجتمعاتنا وكوكبنا. للمزید من المعلومات حول الشركة، یمكنكم زیارة موقعنا اإللكتروني

نبذة عن الھیئة المصریة العامة للبترول: 

الھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلبترول ھـي شـركـة قـابـضة تـأسسـت فـي الـعام 1956. وحـملت الشـركـة فـي مـرحـلة الـتأسـیس اسـم الھـیئة 
الـعامـة لـلبترول، ثـم تـم تـغییر اسـمھا لـتصبح الھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلبترول فـي الـعام 1962. وتـمتلك الھـیئة الـمصریـة الـعامـة 
لـلبترول 70% مـن أسـھم الشـركـة الـمصریـة لـلغاز الـطبیعي، و75% مـن أسـھم شـركـة خـدمـات الـبترول الـجویـة الـتي تـقدم خـدمـاتـھا 

لمجال الخدمات الجویة لصناعة النفط (النسبة المتبقیة والبالغة 25% مملوكة للشركة البریطانیة بریستو جروب).  
كـما تـعنى الھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلبترول فـي مـجال تـكریـر واسـتكشاف وانـتاج الـنفط الـخام والـتنقیب عـنھ ونـقلھ وتخـزیـنھ، وإنـتاج 
الـزیـوت الـمعدنـیة ومـواد الـتشحیم، وتـوفـیر إمـدادات الـطاقـة البشـریـة، وخـدمـات الـنقل بـطائـرات الھـیلوكـوبـتر، واألعـمال الـھندسـیة 

والمشتریات واإلنشاءات لمشاریع النفط والغاز، باإلضافة إلى تقدیم خدمات اإلصالح والصیانة لآلالت والمعدات.   

نبذة عن "بتروسیف": 

https://www.bakerhughes.com/company/news/baker-hughes-collaborates-egyptian-general-petroleum-corporation-flare-recovery
https://www.bakerhughes.com/emissions-management
https://www.bakerhughes.com/carbon-capture-use-and-storage-ccus
https://www.bakerhughes.com/hydrogen-technologies
https://www.bakerhughes.com/industrial-technology
https://www.bakerhughes.com/industrial-technology
http://www.bakerhughes.com/


تـعد "بـتروسـیف" واحـدة مـن شـركـات قـطاع الـنفط الـمصري الـتي اكتسـبت خـبرة طـویـلة كشـركـة مـساھـمة رائـدة تـختص فـي مـجاالت 
السـالمـة وحـمایـة الـبیئة، وھـندسـة مـكافـحة الحـرائـق، والـتدریـب عـلى الـصحة والسـالمـة والـبیئة لخـدمـة ودعـم قـطاع الـنفط والـغاز 

وغیره من القطاعات.  
للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ :

 

مجموعة أورينت بالنيت 
هاتف:+4562888 4 971 

media@orientplanet.com :بريد الكتروني
www.orientplanet.com :موقع الكتروني
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http://www.orientplanet.com/

