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مصـــــدر الخبر: وزارة النفط/ المكتب االعالمي 
(١٦ أیار- مایو ٢٠٢٢ )

أكد وزیر النفط  احســــــــان عبد الجبار اسماعیل 
العمل على تســـریع خطط ومشــــاریع االستثمار 

 حجم االستثمارات يف املنطقة العربية يف جمال الطاقة املتجددة حيقق

 رقم قياسي يقدر ب ٢٫٨ مليار دوالر يف النصف األول فقط من عام ٢٠٢١

ً
الطاقة الدولية  تؤكد على تعاملها  مع بغداد حصرا 

 (وزير النفط يلتقي رئيس الوكالة الدولية للطاقة) 

 وزير النفط يستقبل السفري الفرنسي يف بغداد تعزيزا التعاون والعمل املشرتك مابني الشركات النفطية العراقية

 وزير النفط يؤكد العمل على تسريع خطط إستثمار الغاز والطاقة النظيفة 

القاءها على هامش مشاركته في مؤتمر الشـرق 

     

   



اخلرسعة من أكرب حمطات الطاقة الشمسية يف العامل

توقيع اتفاقية لبناء حمطة طاقة مشسية بقدرة ٥٠٠ GW يف ليبيا و منح١١٧  GW من مواقع الطاقة الشمسية لشركة  Voltalia يف املغرب

( EWEC ) اإلعالن عن بدء قبول العطاءات لتطوير حمطة عجبان لطاقة الشمسية بقدرة ١٫٥ جيجاوات يف أبوظبي لتكون ضمن أكرب ثالث حمطات طاقة مشسية رائدة يف العامل متتلكها االمارات 

 كيف حتول املغرب إىل عمالق يف جمال الطاقة الشمسية؟
مصــدر الخبر: المكتب اإلعالمي في وزارة النفط 

(٢٧/ آیار - مایو / ٢٠٢٢)
كشــف وزیر النفط عن القدرات االنتاجیة المخطط 
لھا من النفط الخام  خالل الفتــــــــرة الممتدة من ( 
٢٠٢٢ الى ٠٢٨ ٢ ) والتي تھدف للوصول الى  ٨ 
ملیون بــرمیل بالیوم ،جاء ذلك خالل اجتماع عقده 
مع المســــؤولین في وزارتي الطاقة واالقتصــــاد 
الفرنســـیة .وقال وزیر النفط احســـان عبد الجبار 

اسماعیل   ان االجتماع قد تضــــمن  مناقشــــة 
قدرات العـــراق المحتملة فـــي إنتاج الغا ز بعد 
انجاز و اكتمال خطط تطویر حقول الغاز الحر 
فـي محافظتــي االنبار  ودیالــى  ، الــى جانب 
استثمار الغاز المصـاحب للعملیات النفطیة ، و 
إمكانیة تعــــزیـــــ ز ھذه الكمیات المنتجة ألمن 
الطاقة الدولي .واشــــار وزیر النفط الى الدور 
الذي یلعبھ العراق فـي اوبك بالس كثانـي منتج 
فــــي اوبك ویعمل مع المنتجین علـــــى تحقیق 
التوازن واالســتقرار. المطلوب في االســـواق 

العالمیة ،مشــــــیدا بتطور العالقات الثنائیة مع ً

 رفع معدالت االنتاج اىل (٨) مليون برميل باليوم واستثمار الغازعلى طاولة مباحثات وزير النفط مع الطاقة واالقتصاد الفرنسي

فرنسـا وبما یخدم المصــالح المشــتركة .وحضــر 
اللقاء الوفد المرافق للســـید وزیر النفط والســــفیر 
الفرنســـــي في بغداد ،وعدد من المســـــؤولین في 
وزارتي الطاقة واالقتصــاد الفرنســي . ویذكر ان 
وزیر النفط یرافقھ وفد رفیع المســــــــتوى یجرى 
مباحثات في فرنســـــــــا من اجل تعزیز العالقات 
والتعاون ، واســـتقطاب االســــتثمارات لقطاعات 

النفط والغاز والطاقة النظیفة .



 ارتفاع أسعار البويل سيليكون يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار األلواح الشمسية خالل عام ٢٠٢٢

 اصدار جديد من برنامج  HOMER لتحسني حتليل أداء منظومات ختزين الطاقة املتجددة حتويل حمطات الغاز املسال إىل مراكز النتاج اهليدروجني

 وسط جدل سياسي: فرنسا ترغب يف إنتاج نصف هل ميكن استغالل ابار النفط والغاز القدمية لتخزين مصادر الطاقة املتجددة ؟

 احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة
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 ملاذا يلجأ اإلنسان للطاقة املتجددة؟ 

ّ
 شركة سويدية تطورصفائح للتحول حنو الطاقة املتجددة عرب مكونات أشجارالغابات

 نائب رئيس الس الوزاري للطاقة يعقد اجتماعا مع شركة املشاريع النفطية تتمكن من تنفيذ مرحلة عبور أنبوب الغاز حلقل الغراف

 الكادر املتقدم لوزارة الكهرباء بشان القدرات االنتاجية
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 االجتماع الـ ١٠٨ لس وزراء منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول

 وزارة النفط تنظممؤمترا صحفيا بشأن انبوب (البصرة ، عقبة) وزارة النفط تنظممؤمترا صحفيا بشأن انبوب (البصرة ، عقبة) وزارة النفط تنظممؤمترا صحفيا بشأن انبوب (البصرة ، عقبة)

 أزمة الطاقة تدفع بزيادة الطلب العاملي على الطاقة الشمسية ليصل اىل ١٩٠ GW بنهاية عام ٢٠٢٢ حبث فرص التعاون لتنفيذ مشاريع النهوض بالبىن التحتية وزيادة االنتاج

متابعات
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 اآلثار البيئية الستخدامات الطاقة الشمسية بوالية مشال كردفان جتارة الطاقة بني الواليات املتحدة واملكسيك تصل إىل أعلى مستوى هلا يف تسع سنوات

MW  افتتاح أكرب موقف للسيارات مزود بالطاقة الشمسية يف العامل يف هولندا بقدرة ٣٥ 

مباحثات مصرية أمريكية لدعم حتول الطاقة وخفض االنبعاثات

تأجيل جديد ملشروع سوالر ١٠٠٠ للطاقة الشمسية يف اجلزائر
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العراق يستهدف ربط حمطات الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء خالل ٣ سنوات

توقعات بارتفاع إنتاج املشتقات النفطية لدول خارج أوبك يف ٢٠٢٣
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