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اس��تضافت القاهرة خالل الف��رة من 23-25 أكتوبر 2022 فعاليات االجتماع الوزارى الرابع والعش��رين 

ملنت��دى ال��دول املصدرة للغاز الطبيعى  والذى عقد برئاس��ة مصرية من املهندس ط��ارق املال وزير البرول 

والث��روة املعدني��ة الذى توىل رئيس املجلس ال��وزارى للمنتدى عن عام 2022 ،  و حضر االجتم��اع وزراء الطاقة وكبار 

املسئولني من الدول األعضاء  والتى ضمت الجزائر و بوليفيا و غينيا االستوائية و إيران و نيجرييا و قطر و روسيا و ترينداد 

وتوباجو  وليبيا وفنزويال ومن املراقبني أنجوال و أذربيجان و العراق و ماليزيا و موزمبيق و النرويج و بريو واإلمارات، كما حضر 

االجتماع وزير الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف باإلضافة ملسئول رفيع املستوى من موريتانيا.

 برئاسة مصر .. االجتماع الوزارى الرابع والعشرين  لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة :

حر�س الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صى على ا�صتقبال الوزراء وروؤ�صاء الوفود امل�صاركني فى االجتماع الوزارى ملنتدى الدول امل�صدرة للغاز الطبيعى،  
بح�صور  املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية .

وق��د رح��ب الرئي�س ال�صي�ص��ى بامل�صاركني ، موؤكداً اأهمية ودور ه��ذا املحفل احليوى للتعاون فى جم��ال الطاقة اإقليمياً ودولي��اً، خا�صًة اأنه ي�صم 
ف��ى ع�صويت��ه كربى ال��دول امل�صدرة للغاز عاملياً، واأخذاً ف��ى االعتبار تاأثر قطاع الطاق��ة حالياً من جراء الظروف العاملية، وه��و ما يتيح للمنتدى 
باأع�صائ��ه فر�ص��ة اال�صطالع بدور اأكرب ف��ى امل�صهد احلالى لتاأمني اإم��دادات الطاقة على امل�صت��وى العاملى من خالل االإمكانات وامل��وارد والقدرات 

املتوفرة لدى الدول االأع�صاء ، والتى توؤهلها للم�صاهمة فى حتقيق ا�صتقرار اأ�صواق الطاقة.
كم��ا اأك��د الرئي�س ال�صي�صى اأهمي��ة تكثيف اجلهود والتعاون امل�ص��رتك فى كافة املحافل ، لتحقي��ق اأق�صى ا�صتغالل للغ��از الطبيعى ، ل�صمان 

حتقيق انتقال عادل للطاقة وا�صتفادة جميع الدول من م�صادرها الطبيعية .
وا�صتعر���س املهند�س طارق املال اأهم اأن�صطة املنتدى ف��ى دورته احلالية حتت الرئا�صة الدورية امل�رصية فى وقت تتج�صد فيه االأهمية البالغة للطاقة 

عاملياً وحتديات تاأمني اإمداداتها ، مبا يوؤكد �رصورة التعاون االإقليمى والدولى فى هذا املجال لتحقيق التنمية واالزدهار والوفاء مبتطلبات ال�صعوب.

دور فعال للغاز فى توجيه ديناميكيات التحول الطاقى 

الرئيس السيسى :

 دور مهم للمنتدى دوليًا فى مجال الطاقة
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خ���ال االجتم���اع ال���وزارى اأك���د املهند����س ط���ارق امل���ا ف���ى كلمت���ه االفتتاحية 
اأن اجتم���اع ال���دول امل�س���درة للغ���از ي�سته���دف القي���ام ب���دور فعال ف���ى توجيه 
ديناميكيات التحول الطاقى ، خا�سة فى جمال الغاز الطبيعى وتعزيز التعاون 

بني دول املنتدى .
واأو�س���ح املا اأن اأمن الطاق���ة وحماية املناخ هدفان متكامان واأنه كلما اتخذنا 
خط���وات مواجه���ة التح���دى املناخ���ى ف���اإن ذل���ك ي�سمن حتقي���ق اأم���ن الطاقة 
وبالتال���ى خف�س تكاليفها ، فما ت�س���هده هذه الفرتة من حتديات يو�س���ح مدى 
تاأث���ري التغ���ريات املناخية فى ظل التحول الكبري فى اأولوي���ات الطاقة ،موؤكداً اأن 
دور الغ���از الطبيع���ى عاملياً دور حمورى فيما يخ�س مزيج الطاقة العاملى �س���واء 
على املدى الق�س���ري اأو املتو�س���ط اأو الطويل، كاأحد احللول املتاحة للو�سول اإلى 
الت���وازن ب���ني املتطلب���ات االقت�س���ادية العاملية وال�س���وابط البيئية ، وت�س���هيل 
عملي���ات التح���ول الطاقى ، ومن ث���م تاأتى اأهمي���ة دور املنتدى كاأحد املن�س���ات 
الهام���ة للحوار حول جميع اأن�س���طة �س���ناعة الغاز الطبيع���ى، وذلك انطاقاً 

من التزامه التام بتنمية اأن�سطة الغاز على امل�ستوى العاملى ودرا�سة  املبادرات 
الهامة املتعلقة مبختلف جماالته .

األمين العام للمنتدى : دور محورى للغاز فى التحول الطاقى
وخ���ال كلمته اأكد االأمني العام للمنتدى املهند����س حممد هامل ، على اأهمية 
احل���وار  البن���اء والتعاون امل�س���رتك ملواجه���ة التحديات املتعددة الت���ى يواجهها 
الع���امل خا�س���ة فى اأزم���ة الطاقة والتغريات املتاحقة التى ت�س���هدها اأ�س���واق 
الطاقة ، م�س���رياً اإلى اأن منظمة الدول امل�سدرة للغاز ت�سم ١٩ دولة من 4 قارات 
ومتثل ٧٢٪ من �س���ادرات الغاز فى العامل منذ اإن�س���ائها عام ٢٠٠١،  الفتاً اإلى اأن 
اإجمالى ا�ستهاك الغاز ميثل ٢٣٪ من اإجمالى اال�ستهاك العاملى من الطاقة ، 
ومن امل�ستهدف اأن ي�سل اإلى ٢٦٪ فى عام ٢٠٥٠ ،  باعتباره وقود اأحفورى نظيف 
و�س���يلعب دوراً حمورياً فى التحول الطاقى ب�س���كل عادل و�س���ل�س نحو الطاقة 

اجلديدة واملتجددة .

         المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ..

أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكامالن

• التاأكي���د على 
الت��ع��������اون  اأهمي�������ة 
ال���دول  ب���ني  والتن�س���يق 
االأع�س���اء ودعم املنتدى للحوار الوا�س���ح وال�رصيح بني املنتجني وامل�ستهلكني 

وكافة االأطراف ذات ال�سلة بهدف �سمان اأمن كل من العر�س والطلب .
• ناق����س االجتماع الوزارى با�ستفا�س���ة االأزم���ة متعددة االأبعاد التى ت�س���مل 
االقت�س���اد، الطاق���ة، التج���ارة، ال�س���حة، البيئ���ة، االأو�س���اع اجليو�سيا�س���ية ، 
والح���ظ االجتم���اع باهتمام ، املخاطر املت�س���اعدة من التوقعات االقت�س���ادية 
املت�سائمة ، الت�سخم غري امل�سبوق منذ عقود، االأو�ساع املالية اخلانقة، اأزمات 

فى �سا�سل االإمدادات .
• اأن �س���وق الغ���از الطبيع���ى مير بتغريات جذري���ة من حيث الكمي���ات التى يتم 
�سخها، واأو�ساع ال�سوق، الرتتيبات اخلا�سة بالعقود، اال�ستثمارات، كما الحظ 
اأن مراكز الغاز ت�س���هد تقلبات �س���ديدة واأ�س���عار عقود الغاز طويلة االأجل تعد 
اأك���ر ا�س���تقرارًا وميك���ن التنبوؤ به���ا، واأعرب عن قلق���ه العميق ب�س���اأن حماوالت 
تغيري اآلية ت�سعري الغاز واإدارة خماطر اأداء ال�سوق وفر�س حدود ق�سوى لاأ�سعار 

بدوافع �سيا�سية .
• اأك���د املجتمع���ون اأن���ه لوح���ظ اأن النق�س فى اال�س���تثمارات منذ ع���ام ٢٠١٥ 
ب�س���بب انخفا����س اأ�س���عار الغاز الطبيع���ى والدع���وات امل�س���للة للتوقف عن 
اال�س���تثمار فى م�رصوعات الغاز الطبيعى نتج عنها خلل فى العر�س والطلب 
مما اأدى لتفاقم التوترات اجليو�سيا�سية ، ومن املتوقع اأن ي�ستمر اختناق ال�سوق 
على املدى املتو�سط حيث اأن  اأغلب امل�رصوعات اجلديدة �ستو�سع على االإنتاج 

عقب عام ٢٠٢٥.
• اأع���رب االجتم���اع عن دعمه لل���دول االأفريقية فى ن�س���الهم وكفاحهم نحو 
تخفي���ف فق���ر الطاقة، باالأخ�س توفري �س���هولة احل�س���ول عل���ى التمويل الازم 

وحت�سني اأمن الطاقة و�سعيهم نحو حتقيق الرفاهية ل�سعوبها .
• اأهمية �س���خ اال�س���تثمارات فى الوقت املنا�س���ب ل�س���مان ا�س���تقرار ال�سوق، 

و����رصورة توف���ري التموي���ل ال���ازم دون معوقات وتطبي���ق التكنولوجي���ا دون متييز، 
واأك���دوا جم���دداً عل���ى �رصورة تاأم���ني اإم���دادات الطاق���ة والطلب املتزاي���د عليها، 
وموا�س���لة التعاون حلماية البنية التحتية االأ�سا�سية للغاز وتعزيز القدرة على 

مواجهة الكوارث الطبيعية واحلوادث التكنولوجية والتهديدات الب�رصية.
• االإ�س���ارة اإلى التقدم ال���ذى اأحرزه معهد بحوث الغاز وكذل���ك التوقيع املتفق 
عليه من قبل احلكومة امل�س���يفة فى 8 نوفمرب ٢٠٢٢ فى اجلزائر العا�س���مة، مع 
التاأكيد على اأهمية تعزيز  التعاون فى التو�س���ع فى تطبيق تكنولوجيات الغاز 
الطبيعى مثل التقاط الكرب���ون وتخزينه، وحرق الغاز وخف�ض انبعاثات امليثان 
والغاز فى قطاع النقل، وا�ستك�ساف جماالت جديدة لا�ستفادة من مزايا الغاز 
الإنت���اج الهيدروج���ني والغ���ازات اجلديدة االأخرى ، كما �س���جل ال���وزراء ارتياحهم 
للتقدم الذى اأحرزته دولة اجلزاذر فى االأعمال التح�س���ريية ملوؤمتر الدول امل�س���درة 
للغاز ال�سابع لروؤ�ساء دول وحكومات املنتدى، املقرر عقده فى نوفمرب عام ٢٠٢٣.
• واف���ق االجتماع الوزارى على تعيني معالى جابريي���ل مباجا اأوبيانغ ليما وزير 
املناجم والهيدروكربونات فى جمهورية غينيا اال�س���توائية، رئي�س���اً لاجتماع 
ال���وزارى لع���ام ٢٠٢٣، ومعال���ى �س���عد بن �رصي���دة الكعب���ى وزير الدولة ل�س���ئون 
الطاق���ة فى دولة قط���ر والرئي�س التنفيذى ل�رصكة قطر للطاقة، رئي�س���اً مناوباً 
لنف�س الفرتة،  وقد مت تعيني ال�سيد دميرتى �سيميونوف من االحتاد الرو�سى رئي�ساً 
للمجل�س التنفيذى لعام ٢٠٢٣، واملهند�س عاء عادل حجر من جمهورية م�رص 
العربي���ة كرئي�س من���اوب للمجل�س التنفيذى عن نف�س الف���رتة، ومت االتفاق على 
عق���د االجتم���اع ال���وزارى اخلام����س والع�رصين ملنتدى ال���دول امل�س���درة للغاز فى 

غينيا اال�ستوائية فى اأكتوبر ٢٠٢٣.
وق���د اأعرب ال���وزراء وروؤ�س���اء الوفود ع���ن بالغ تقديره���م للرئي�س عب���د الفتاح 
ال�سي�س���ى، رئي�س جمهورية م�رص العربية، كما اأعربوا عن خال�س امتنانهم 
ملعالى الوزير املهند�س طارق املا وزير البرتول والروة املعدنية امل�رصى لرئا�سته 
للمنتدى فى دورته لعام ٢٠٢٢، واأخريًا حلكومة و�سعب م�رص على كرم وح�سن  

ال�سيافة.

              البيان الختامى
القاهرة ، مصر - 25 أكتوبر 2022
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واأكد املال فى كلمته الفتتاحية اأن الأحداث الراهنة وو�ضع الطاقة العاملى 
اأو�ض����حا اأهمية اخلطوة ال�ض����تباقية التى اتخذت باإن�ضاء منظمة منتدى 
غاز �رشق املتو�ضط وقد قدم املنتدى مبادرة ودرا�ضة مهمة فى جمال خف�ض 
النبعاث����ات واإزالة الكربون م����ن �ضناعة الغاز كانت معلم����اً بارزاً مل�ضاركة 
املنت����دى فى فاعليات يوم خف�ض النبعاثات والذى عقد للمرة الأولى خالل 
قمة املناخ COP27  ، كما اأنه وفر جانباً مهماً من اإمدادات الطاقة العاملية 

خالل الفرتة احلالية التى ت�ضهد الكثري من التحديات.
واأ�ض���ار اإلى اأن جناح املنتدى فى حتقيق اأهداف���ه واإجنازات ا�ضتثنائية خالل 
ال�ضن���وات الأرب���ع املا�ضية كان وراءه جهود كل ال���وزراء الذين �ضاركوا فى 
تاأ�ضي�ض���ه وانطالق���ه �ض���واء احلالي���ون اأو ال�ضابق���ون الذين لديه���م تاأثري 
حم�ضو�ض فى النجاحات التى حتققت وانتقلوا الآن اإلى منا�ضب واأماكن 
اأخرى ي�ضتطيع���ون من خاللها ال�ضتمرار فى دعم اأهداف املنتدى ، لفتاً 
اإل���ى اأن الإمكان���ات الكب���رية والفر�ض والتحديات ل ميك���ن التعامل معها 
واإط���الق اإمكان���ات الطاقة الكامل���ة مبنطقة �رشق املتو�ض���ط ، دون تعاون 
املنتج���ني وامل�ضتهلكني ودول العبور لتنمية خمتل���ف م�رشوعات البنية 
التحتي���ة لتداول الغ���از والهيدروج���ني والطاقات املتجددة ف���ى املنطقة 
والأ�ض���واق الأخ���رى ، واأن هذا يعد اأمراً مف�ضالً خالل الفرتة احلالية خا�ضة 

اس��تضافت العاصمة املصرية القاهرة االجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز ش��رق املتوسط فى  7 ديسمرب 2022 

والذى شهد تسلم املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خالل عام 2023 من الرئيسة 

الحالي��ة للمنت��دى عام 2022 الس��يدة ناتاش��ا بيليديس وزي��رة الطاقة والصناعة القربصية، بحضور أس��امة مب��ارز األمني العام 

للمنتدى ورؤساء الوفود املشاركني.

واأن الأع�ض���اء واملراقبني باملنتدى يوف���رون من�ضة للت�ضاور من اأجل حتديد 
التوافقات لال�ضتغالل الأمثل لهذه الإمكانات.

وم���ن جانبها اأعلن���ت ناتا�ضا بيليدي�ض وزيرة الطاق���ة القرب�ضية ورئي�ضة 
ال���دورة احلالية للمنتدى عن ت�ضليم رئا�ضة ال���دورة اجلديدة للمنتدى فى 
عام 2023 اإلى م�رش، معربة عن تقديرها للدعم امل�رشى خالل فرتة رئا�ضة 
قرب����ض للمنت���دى واجلهود املبذول���ة لتحقي���ق اأهدافه، متمني���ة النجاح 
للمهند�ض طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية امل�رشى خالل فرتة توليه 

رئا�ضة املنتدى لعام 2023  .
كم���ا اأ�ضارت وزيرة الطاقة القرب�ضية فى كلمتها اإلى طرح بالدها ملبادرة 
اإن�ض���اء جلنة فنية وعلمية لدعم اأهداف ا�ضرتاتيجية عمل املنتدى ودوره 
فيم���ا يتعل���ق بالتخفيف من اآثار تغري املناخ وتعزي���ز الب�ضمة الكربونية 
لقطاع الطاقة وتقدمي درا�ضات لأع�ضاء املنتدى ، موؤكدة اأن هدفنا احلالى 
ه���و التو�ض���ع فى دور املنتدى ف���ى املنطقة فيما يت�ض���ل بالغاز الطبيعى 

وجهود اإزالة الكربون فى �رشق املتو�ضط وتنويع م�ضادر الطاقة .
واأك���د اأ�ضامة مبارز الأمني العام للمنتدى عل���ى اأن املنتدى ركز خالل عام 
2022 عل���ى حتقيق هدف���ني رئي�ضيني هما اأمن الطاق���ة والتحول الطاقى 
واأن التحديات التى طراأت خالل هذا العام تدفع املنتدى ملزيد من التعاون 
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واحلوار مع كافة اجلهات لتحقيق امل�ضالح امل�ضرتكة للجميع. 
واأع���رب املهند�ض ظافر ملح���م رئي�ض �ضلطة الطاقة وامل���وارد الطبيعية 
الفل�ضطين���ى ع���ن خال�ض ال�ضك���ر والتقدير مل�رش والرئي����ض عبد الفتاح 
ال�ضي�ض���ى بالنيابة ع���ن الرئي����ض واحلكومة الفل�ضطيني���ة على الدعم 
الكبري واجلهود املبذولة  ب�ضاأن حقل غاز غزة مارين والتقدم املحرز ب�ضاأن 
تنميت���ه بالتع���اون مع ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�ضة للغ���ازات الطبيعية 
)اإيجا����ض( وم���ا مت توقيعه من اتفاق���ات مهمة بني الأط���راف ، موؤكداً على 

اأهمي���ة �ضمان ح���ق فل�ضطني فى اإدارة وتنمية موارده���ا مثل باقى الدول 
وهو ما كان هدف فل�ضطني من الن�ضمام للمنتدى.

وتعقيب���اً عل���ى الكلم���ة ، لف���ت املهند�ض طارق امل���ال وزير الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة اإلى اأن انطالق العمل ف���ى تنمية حقل غاز غزة مارين من خالل 
توقيع مذكرة تفاهم م�رشية فل�ضطينية هو اأحد النتائج املبهرة ملنتدى 
غاز �رشق املتو�ضط ، حيث متت هذه اخلطوة حتت رعاية املنتدى وهو ما يربز 

اأهميته البالغة فى التعاون مل�ضلحة كل الدول و�ضعوبها.

البيان الختامى
الصادر عن االجتماع الوزارى الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط

القاهرة – جمهورية مصر العربية – 7 ديسمبر 2022

ُعق���د ف���ى 7 دي�ضم���رب 2022 الجتم���اع ال���وزارى الثامن ملنتدى غ���از �رشق 
املتو�ض���ط )EMGF( ف���ى القاه���رة - جمهوري���ة م�رش العربي���ة - برئا�ضة 
معال���ى ال�ضي���دة ناتا�ضا بيليدي����ض - وزيرة الطاقة والتج���ارة وال�ضناعة 
بجمهوري���ة قرب����ض، ب�ضفتها رئي�ض���اً لالجتماع ال���وزارى للمنتدى لعام 

.2022
وح����رش الجتم���اع وزراء الطاق���ة وروؤ�ضاء الوف���ود بال���دول الأع�ضاء م�رش 
وقرب����ض وفرن�ض���ا واليون���ان واإ�رشائي���ل واإيطالي���ا والأردن وفل�ضط���ني، كما 
ح����رش الجتم���اع كل من الولي���ات املتح���دة الأمريكية والحت���اد الأوروبى 

والبنك الدولى ب�ضفة مراقب.
ف���ى بداية الجتماع اأكد ال�ض���ادة الوزراء وروؤ�ضاء الوفود جمدداً على الدور 
امله���م ملنت���دى غاز ����رشق املتو�ضط فى خ�ض���م ال�ضطراب���ات احلالية غري 
امل�ضبوق���ة التى ت�ضهدها اأ�ض���واق الطاقة العاملية، حي���ث اأثبت املنتدى 
م���ن خ���الل الدول الأع�ض���اء واملراقب���ني والهيئ���ات الأخرى التابع���ة قدرته 
على امل�ضاهمة فى حتقي���ق اأمن الطاقة العاملى مع وعيه التام بالأهداف 

العاملية املتعلقة باملناخ.
وتن���اول الجتماع اإجنازات املنت���دى خالل العام اجلارى، ومن بينها النتهاء 
من اإعداد واإقرار ا�ضرتاتيجية املنتدى طويلة الأجل والتى تت�ضمن مهمة 
وروؤي���ة املنت���دى اإلى جانب و�ض���ع خطة تنفي���ذ �ضاملة لتحقي���ق اأهداف 
املنتدى، كما ت�ضمنت ال�ضرتاتيجية اإقامة �رشاكات مع اأطراف ال�ضناعة 
الرئي�ضي���ني مب���ا فى ذل���ك املنظم���ات العاملية الأخ���رى، وتعزي���ز م�ضاركة 
القط���اع اخلا����ض فى اأن�ضطة املنت���دى حتت مظلة اللجن���ة ال�ضت�ضارية 
ل�ضناعة الغاز التابعة للمنتدى والتى ت�ضم حاليًا 36 ع�ضواً، بالإ�ضافة 
اإل���ى بدء اأن�ضطة اللجنة ال�ضت�ضارية لأجهزة تنظيم الغاز والتى تهدف 
اإل���ى حتقيق التواف���ق بني الأُط���ر التنظيمي���ة املختلفة لل���دول الأع�ضاء، 

وتوفري التن�ضيق الالزم لإن�ضاء �ضوق اإقليمية م�ضرتكة.
كم���ا ناق����ض الجتماع نتائ���ج م�ضاركة املنتدى فى العدي���د من الأحداث 
والفعالي���ات الدولي���ة املهم���ة فى جم���ال الطاق���ة والتى انعق���دت خالل 
الأ�ضه���ر القليل���ة املا�ضية والتى لعبت دوراً ف���ى �ضياغة م�ضهد الطاقة 
العامل���ى وم���ن بينه���ا موؤمتر منت���دى غاز ����رشق املتو�ضط  لتح���ول الطاقة 
ال���ذى نظمته جمهوري���ة قرب�ض فى اإطار رئا�ضته���ا للمنتدى لعام 2022، 
وم�ضارك���ة املنت���دى فى موؤمتر الأط���راف ال�ضابع والع�رشي���ن لتفاقية الأمم 
املتح���دة لتغ���ري املن���اخ COP27 ال���ذى ا�ضت�ضافت���ه م�رش مطل���ع ال�ضهر 
املا�ض���ى مبدينة ����رشم ال�ضي���خ، والذى �ضه���د الإعالن عن مب���ادرة املنتدى 

الإقليمية لإزالة الكربون من الغاز الطبيعى.
وق���د اأثبت يوم خف�ض الكربون بقمة املناخ COP27، والذى ُعقد لأول مرة 
فى تاريخ اجتماعات موؤمتر الأطراف �ضمن الأيام املو�ضوعية للموؤمتر، اأنه 
نافذة مهمة للجمع بني خمتلف اأطراف ال�ضناعة مبا فى ذلك احلكومات 
والقطاع اخلا�ض واملنظمات الدولية واملوؤ�ض�ضات املالية لت�ضليط ال�ضوء 
على اجلهود واللتزامات والعوامل الداعمة لت�رشيع وترية خف�ض الكربون 

فى ال�ضناعات التى ي�ضعب التخل�ض من انبعاثاتها الكربونية.
كم���ا رحب الجتماع ال���وزارى بنتائج تقرير املنتدى ح���ول »اإزالة الكربون 
م���ن الغاز الطبيع���ى مبنطقة �رشق املتو�ضط« وكل���ف املجل�ض التنفيذى 
بدرا�ض���ة م�ض���ارات التنفيذ املمكنة لتل���ك املبادرة، ويح���دد التقرير خط 
الأ�ضا�ض احلالى والتوج���ه امل�ضتقبلى ملنتدى غاز �رشق املتو�ضط بو�ضفه 
من���وذج رائد للو�ض���ول اإلى الهدف الطموح املتمثل ف���ى اإزالة الكربون من 
غ���ازات ����رشق املتو�ض���ط، واأكد الجتماع كذل���ك على التن�ضي���ق الناجح 
ف���ى هذا ال�ض���دد بني خمتل���ف اأطراف ال�ضناع���ة مبا فى ذل���ك احلكومات 
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وال�رشكات واأع�ضاء اللجنة ال�ضت�ضارية.
وتن���اول الجتماع ا�ضتعرا����ض م�ضتجدات تقدم اأن�ضط���ة املنتدى مبا فى 
ذل���ك درا�ض���ة »دور وفر����ض غاز ����رشق املتو�ضط ف���ى اأ�ضواق الغ���از العاملية 
والأوروبي���ة �رشيعة التطور« التى اأعدته���ا �رشكة اإ�ض اأند بى جلوبال، وقام 

الأع�ضاء مبناق�ضة الدرا�ضة والت�ضديق عليها.
وواف���ق الجتماع ال���وزارى على ت�ضكي���ل اللجنة ال�ضت�ضاري���ة العلمية 
والفني���ة، الت���ى اقرتحتها جمهورية قرب����ض فى اإط���ار رئا�ضتها للمنتدى 
لع���ام 2022، حي���ث توفر اللجنة اخل���ربة العلمية والفني���ة الالزمة للدول 
الأع�ض���اء باملنت���دى، مب���ا ي�ضاعد عل���ى ح�ض���د املعرفة واخل���ربات املتاحة 
باملوؤ�ض�ض���ات، ول �ضيم���ا ف���ى جم���ال اإزال���ة الكرب���ون من قط���اع الطاقة 

والتخفيف من تداعيات تغري املناخ.
كما عقدت اللجنة ال�ضت�ضارية ل�ضناعة الغاز اجتماعها ال�ضابع على 
هام����ض الجتماع الوزارى الثامن، حيث ا�ضتعر�ضت اللجنة م�ضتجدات 
اأن�ضطته���ا خالل العام املا�ضى مبا فى ذل���ك الدرا�ضات التى �ضاهمت فى 
تعزي���ز جهود املنت���دى نحو حتقيق اأم���ن الطاقة والتح���ول الطاقى واإزالة 

الكربون.

وق���د واف���ق الجتماع ال���وزارى على تعي���ني ال�ضيد املهند�ض ط���ارق املال - 
وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية بجمهورية م����رش العربية رئي�ًضا لالجتماع 
الوزارى لعام 2023، وال�ضيد كو�ضتا�ض �ضكريكا�ض - وزير البيئة والطاقة 
بدول���ة اليون���ان رئي�ضاً مناوباً للمنتدى لنف����ض الفرتة ، كما مت تعيني ممثل 
جمهورية م�رش العربي���ة باملجل�ض التنفيذى للمنتدى رئي�ًضا للمجل�ض 

التنفيذى لنف�ض العام.
واأكد الأع�ض���اء واملراقبون عزمهم على موا�ضلة التعاون من اأجل حتقيق 
اأه���داف املنت���دى، مع الح���رتام الكام���ل حلق���وق اأع�ضائه عل���ى مواردهم 

الطبيعية وفًقا للقانون الدولى واأهداف اتفاقية باري�ض.
وواف���ق الوزراء وروؤ�ضاء الوفود عل���ى عقد الجتماع الوزارى القادم فى مقر 

املنتدى بالقاهرة خالل �ضهر يوليو 2023.
وفى اخلتام، اأعرب الوزراء وروؤ�ضاء الوفود عن بالغ تقديرهم ملعالى ال�ضيدة 
ناتا�ض���ا بيليدي�ض، وزي���رة الطاقة والتجارة وال�ضناع���ة بجمهورية قرب�ض 
عل���ى اجلهود الت���ى بذلتها خالل ف���رتة رئا�ضتها لالجتماع ال���وزارى، كما 
تقدم���وا بال�ضكر ملعالى املهند�ض ط���ارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية 

بجمهورية م�رش العربية على ا�ضت�ضافة املنتدى والجتماع.

على هام����ض الجتماع ، ا�ضتقبل املهند�ض طارق املال وزير البرتول 
وال���رثوة املعدني���ة وفد وزارة الطاقة الأمريكي���ة والذى �ضم ال�ضيد 
برادفورد ج���ون كرابرتى م�ضاعد وزيرة الطاق���ة الأمريكية للطاقة 
الأحفوري���ة واإدارة الكربون وال�ضيد جو�ض فولز نائب م�ضاعد وزيرة 
الطاقة الأمريكية لأوروبا واأورا�ضيا واأفريقيا وال�رشق الأو�ضط وعدد 
م���ن امل�ضئولني بوزارة الطاقة الأمريكية، وبح�ضور ال�ضفري دانيال 

روبن�ضتني القائم باأعمال ال�ضفري الأمريكى بالقاهرة .
ومت خالل اللقاء بحث �ضبل التعاون امل�رشى الأمريكى فى جمالت 
الب���رتول والغاز وال�ضتفادة من التكنولوجيات واخلربات الأمريكية 
فى جمال خف�ض النبعاثات واإزالة الكربون من ال�ضناعة البرتولية 
والغازي���ة ول �ضيم���ا فى ظ���ل ان�ضمام م����رش للمب���ادرات العاملية 

اهتم��ام أمريك��ى بالتعاون 
م��ع مص��ر ف��ى االس��تثمار 
وخف��ض االنبعاثات والتعهد 

العالمى للميثان

ف���ى هذا ال�ضاأن، ف�ضالً ع���ن �ضبل تعزيز ال�ضتثم���ارات الأمريكية 
للبح���ث عن البرتول والغ���از واإنتاجهما فى املناطق الواعدة مب�رش، 
وف���ى هذا الإطار اأع���رب برادفورد عن اهتمام بالده بالتعاون فى هذا 
املجال من خالل املبادرة الأمريكية العاملية )�ضفر انبعاثات �ضارة  
Net zero world iniative ( وا�ضتعداده���ا لتق���دمي الدع���م الفن���ى 
والتكنولوج���ى مل����رش وكافة ال���دول املن�ضمة للمب���ادرة من خالل 
املعام���ل الوطنية الأمريكي���ة التى متتلك اأح���دث التكنولوجيات 
واخلربات خلف����ض النبعاثات واإزالة الكربون مبا ميكن اأن يدعم تلك 
ال���دول بق���وة فى جهودها  ، كم���ا �ضهد اللق���اء ا�ضتعرا�ض مبادرة 
التعه���د العامل���ى للميثان الت���ى ت�ضارك فيها م����رش والتعاون بني 

البلدين حتت مظلة منتدى غاز �رشق املتو�ضط .
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تراأ�س املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية وفد م�رص امل�ش���ارك 
ف���ى الجتم���اع ال���وزارى ال���� 109  ملجل����س وزراء منظمة الأقط���ار العربية 
امل�ش���درة للب���رتول ) اأواب���ك ( وال���ذى عقد ف���ى 12 دي�ش���مرب 2022 فى دولة 
الكوي���ت ومب�شارك���ة وزراء الب���رتول والطاق���ة بال���دول الأع�ش���اء الكوي���ت 
وال�شعودية والإمارات وم�رص واجلزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين واأمني 

عام املنظمة على �شبت بن �شبت. 

مشاركة مصـــرية فى اجتمــــاع
منظمــة أوابـــك بالكويــــت

و����رصح املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدني���ة اأن املوؤمتر ميثل 
اأهمي���ة كبرية ف���ى تفعيل اأوجه التع���اون بني الدول العربي���ة فى �شناعة 
الب���رتول والغاز على اأ�شا�س املنفعة املتبادلة مبا يعزز التكامل العربى فى 
ه���ذه ال�شناعة احليوي���ة وحتقيق امل�شال���ح امل�شرتكة ، كم���ا ميثل فر�شة 
للت�ش���اور وتب���ادل الآراء ب�ش���اأن تطورات اأ�ش���واق الب���رتول العاملية فى ظل 

التحديات الراهنة.
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�ش���ارك املهند����س طارق امل���ال وزير البرتول وال���رثوة املعدنية ف���ى افتتاح 
الن�شخ���ة ال���� 38 من معر����س وموؤمتر اأبوظب���ي الدولى للب���رتول »اأديبك 
2022«، ف���ى 31 اأكتوب���ر 2022 وال���ذى ا�شتم���ر عل���ى م���دار ثالث���ة اأيام ، 
بالعا�شم���ة الإماراتية اأبوظبى، والذى افتتحه ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهي���ان، نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء ووزير دي���وان الرئا�شة، بح�شور 
الدكت���ور �شلط���ان اجلاب���ر وزي���ر ال�شناع���ة والتكنولوجي���ا املتقدم���ة 
بالم���ارات والأم���ري عب���د العزي���ز ب���ن �شلم���ان اآل �شع���ود وزي���ر الطاق���ة 
ال�شع���ودى وجمع كبري م���ن وزراء الطاق���ة فى الع���امل وروؤ�شاء كربيات 

�رصكات الطاقة العاملية واخلرباء .

تحول طاقى عادل وآمن ومستدام
�شه���د افتت���اح املوؤمتر جل�ش���ة وزارية بعنوان » حتول طاق���ى عادل واآمن 
وم�شت���دام » �شارك فيها املهند�س طارق امل���ال و�شمت اأي�شاً املهند�س 
�شهيل املزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى و�رصى هارديب 
�شين���ج بورى وزي���ر البرتول والغاز الهندى واآمو����س هو�ش�شتني املبعوث 

الرئا�شى الأمريكى للطاقة.  
وا�شتعر�س املال فى كلمته خالل اجلل�شة ا�شرتاتيجية م�رص لتاأمني اإمدادات 

الطاق���ة وكيفي���ة ربطها بتحقي���ق التحول الطاقى نحو امل�ش���ادر الأقل فى 
انبعاث���ات الكرب���ون،  مو�شح���اً اأن م�رص  تعمل بالتوازى ف���ى جميع م�شارات  
تنمية م�شادر الطاق���ة مبختلف اأمناطها �شواء التقليدية وخا�شة من الغاز 

الطبيعى اأو امل�شادر املتجددة من الطاقة ال�شم�شية والرياح.

جلسة متخصصة لمناقشة الفرص والتحديات لضمان أمن الطاقة األوروبى
كما �ش���ارك املهند�س طارق املال فى اجلل�ش���ة الوزارية بعنوان »�شمان 
اأم���ن الطاق���ة الأوروب���ى ... الفر�س والتحدي���ات«، والت���ى ناق�شت الروؤى 
ح���ول �شبل تاأم���ني احتياج���ات اأوروب���ا م���ن الطاق���ة، وال�شرتاتيجيات 
املطلوب���ة لتحقيق ذل���ك، وبناء ����رصاكات قوية لإيج���اد م�شتقبل اآمن 
وم�شت���دام للطاقة، وذلك بح�شور وزراء وم�شئولني عن قطاع الطاقة 
من دول اأفريقيا واأ�شيا واأوروبا والأمني العام ملنتدى غاز �رصق املتو�شط.
كم���ا تفق���د املهند����س طارق امل���ال وزير الب���رتول وال���رثوة املعدنية جناح 
الوزارة مبعر�س اأبوظبى الدولى للبرتول اأديبك 2022، امل�شاحب للموؤمتر، 
وي�شم كاف���ة الأن�شطة فى �شناع���ة البرتول والغ���از والبرتوكيماويات 
والذى يع���د فر�شة جاذبة لتو�شيح التطور والنمو الذى �شهده قطاع 

البرتول امل�رصى فى كافة جمالته.



وخ���الل كلمته اأمام اجلمعيةالعام���ة اأكد املهند�س طارق املال وزير البرتول 
والرثوة املعدنية اأن �ش���ناعة البرتول والغاز �شهدت تغريات وحتديات كبرية 
خالل ال�شنوات املا�شية دفعتها ملواكبة التغريات والتطور مما اأظهر مدى 
اأهمي���ة اإن�شاء كيان���ات تنظيمية لتوؤدى دور اأ�شا�ش���ى فى �شمان فعالية 
تنظي���م اأ�شواق الطاقة وتقليل تاأثري هذه التحديات والتقلبات �شواء فى 
ت�شعري الطاقة اأو تاأمني الإمدادات حلماية امل�شتهلكني و�شمان ا�شتمرار 

وا�شتدامة الأن�شطة القت�شادية.
واأ�ش���ار امل���ال اإلى اأن عقد هذه اجلمعية فى م�رص بع���د اأيام من انتهاء قمة 
املن���اخ COP27 ب����رصم ال�شي���خ يوؤك���د الدور ال���ذى تلعبه م����رص ك�رصيك 
ا�شرتاتيج���ى ونقط���ة حموري���ة لأجن���دة الطاق���ة العاملي���ة وخا�ش���ة ف���ى 
منطقة البحر املتو�شط ، واأن م�رص دائماً م�شتعدة للتعاون مع دول اجلوار 
لتحقي���ق الرخ���اء لل�شعوب وخا�شة فى منطقة البح���ر املتو�شط والتى 
مت�ش���ى نحو م�شتقبل م����رصق كم�شدر موثوق مل�ش���ادر الطاقة وخا�شة 
الغاز الطبيعى والذى يعد املحرك الأ�شا�شى لعمليات التحول الطاقى ، 
واأن املنطقة بالفعل اأثبتت موؤخراً اأنها لعب اأ�شا�شى فى عمليات تاأمني 

اإمدادات الطاقة لأوروبا والعامل.
واأ�ش���اف الوزي���ر اأن املنظم���ة تع���د كي���ان اإقليم���ى ودولى مه���م فى جمال 
الطاق���ة وتثبت اأهميتها كمن�شة للح���وار والتعاون اجلاد والفعال لدعم 
توافق �شيا�شات الطاقة وتقدمي مبادرات قابلة للتطبيق وحلول حمتملة 
للحف���اظ على ا�شتق���رار وتوفر الطاق���ة لكافة ال���دول الأع�شاء مبنطقة 
البح���ر املتو�ش���ط ، موؤك���داً اأن الجتماع يعد فر�شة كب���رية للتاأكيد على 

اأهمية وفائدة التعاون البناء طويل الأمد بني الدول.
ولف���ت الوزي���ر اإل���ى اأن م�رص اأن�ش���اأت جهاز تنظي���م �شوق الغ���از منذ عدة 
�شنوات وهو ما يظهر مدى رغبة احلكومة امل�رصية فى الإ�شالح احلقيقى 

اجتمـاع الجمعيـة العـامة لمنظمـة منظمى الطـاقة بالبحـر المتوسـط

وتطوي���ر البنية التحتي���ة امل�رصية للغ���از وكخطوة هامة نح���و النتقال 
للطاق���ة النظيف���ة وخف����س النبعاث���ات وحتقي���ق ال�شتدام���ة والتحول 
ملرك���ز اإقليمى للطاقة �شم���ن روؤية م�رص 2030 والتى ترك���ز على الطاقة 
كداع���م اأ�شا�ش���ى للتنمية القت�شادية امل�شتدام���ة ، مثمناً اجلهود التى 
تبذلها الكيانات املعنية ب�شئون الطاقة للتغلب على التحديات وتوفري 

م�شتقبل اأف�شل ل�شناعة الطاقة.
وم���ن جانب���ه اأكد كارم حممود على اأن دع���م وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
للجه���از التنظيم���ى ل�ش���وق الغ���از �شاه���م فى اإعط���اء دفع���ات للجهاز 
وا�شت�شاف���ة اجلمعي���ة العامة لأجه���زة تنظيم  الطاق���ة مبنطقة البحر 
املتو�شط فى م�رص لأول مرة مبا ي�شهم فى دعم احلوار والتعاون الإقليمى 

بني دول املنظمة.
فيم���ا اأ�ش���ار رئي����س املنظمة اإل���ى اأن تاأ�شي����س منظمة منظم���ى الطاقة 
ف���ى منطقة املتو�ش���ط جاء فى توقيت مه���م لتن�شي���ق ال�شيا�شات فى 
جم���ال حيوى وهو قطاع الطاقة الذى ي�شتاأثر باهتمام دول العامل ككل 
حالي���اً خا�ش���ة خالل تل���ك الف���رتة ون�شتهدف �شم���ان اإم���دادات الطاقة 

وا�شتدامتها.
 MEDREG يٌ�ش���ار اإل���ى اأن منظمة ُمنظمى الطاقة فى البح���ر املتو�شط
ه���ى كيان تنظيمى �شخم ي�شم 27 هيئ���ة تنظيمية لقطاعات الطاقة 
ف���ى 22 دول���ة من دول الحتاد الأوروب���ى  والبلقان وال����رصق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا ، وتعمل كمن�شة تعاون بني الدول الأع�شاء وذلك لتبادل املعرفة 
التقنية واأف�شل املمار�ش���ات والعمل على دعم الدول لبع�شها البع�س، 
حي���ث يعمل عل���ى توفري اإط���ار تنظيمى �شف���اف وم�شتق���ر ومتوافق فى 
منطق���ة البح���ر املتو�ش���ط   بهدف تعزي���ز ا�شتثم���ارات البني���ة التحتية، 

وحماية امل�شتهلك ، وتعزيز التعاون الأورومتو�شطى فى جمال الطاقة.

ــة الـ 34 ملنظمة منظمى  ــمرب 2022 أعمال الجمعية العام ــرة خالل الفرتة من 30 نوفمرب حتى 2 ديس ــتضافت القاه اس

ــئون الطاقة بمنطقة  ــتقلة لتنظيم ش ــط MEDREG والتى تضم كيانات وأجهزة تنظيمية مس الطاقة بالبحر املتوس

ــذى لجهاز تنظيم  ــدس كارم محمود الرئيس التنفي ــس املنظمة واملهن ــور برتيت أهميتى رئي ــط بحض البحر املتوس

سوق الغاز ونائب رئيس املنظمة وممثلى الدول األعضاء باملنظمة.

ألول مرة فى القاهرة 
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* الإنتـاج املطلوب 

قررت الدول المشاركة اآلتى:
• �إع���ادة �لتاأكيد على قر�ر �الجتماع �لوز�رى �لعا�رش ملنظمة �أوبك وخارج �أوبك 
فى 12 �أبريل 2020 وما مت �مل�صادقة عليه فى �الجتماعات �لالحقة، مبا فى ذلك 
�الجتماع �ل���وز�رى �لتا�صع ع�رش للدول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك 
ف���ى 18 يوليو 2021. و�الجتماع �لوز�رى �ل����33 فى 5 �أبريل 2022، �خلا�ص بتعديل 
وت���رة �الجتماع���ات �ل�صهرية لت�صب���ح كل �صهري���ن للجنة �ملر�قب���ة �لوز�رية 
�مل�صرتك���ة، م���ع من���ح �للجن���ة �صالحية عق���د �جتماع���ات �إ�صافي���ة، �أو طلب 
�الجتم���اع �ل���وز�رى للدول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخ���ارج �أوبك فى �أى وقت، 

للتعامل مع �أى تطور�ت فى �ل�صوق ، �إذ� لزم �الأمر.
• �إع���ادة �لتاأكي���د عل���ى �أهمي���ة �اللت���ز�م بالتو�ف���ق �لكام���ل و�آلي���ة �لتعوي����ص 
و�ال�صتف���ادة من �لتمديد �لذى مت���ت �ملو�فقة عليه فى �الجتم���اع �لوز�رى �ل�33 

لدول �أوبك وخارج �أوبك.
• يعق���د �الجتماع �ل���وز�رى �خلام�ص و�لثالثني للدول �الأع�ص���اء فى �أوبك وخارج 

�أوبك فى 4 يونيو 2023.

عقد االجتماع الخامس واألربعون للجنة الوزارية املشتتركة ملراقبة اإلنتاج، 

واالجتمتتاع التتوزارى الثالتتث والثالثون ملنظمة أوبتتك والدول ختتارج أوبك، عرب 

تقنية الفيديو كونفرانس يوم األحد 4 ديسمرب 2022.

تماشتتيا متتع قراراالجتمتتاع التتوزارى ألوبتتك والتتدول ختتارج أوبك الصتتادر عن 

االجتماع الوزارى الت33 فى 5 أكتوبر 2022، الذى اعتمد على اعتبارات السوق 

فقتتط، حيتتث أكتتد املتعاملتتون فتتى  الستتوق والصناعتتة البرولية أنتته اإلجراء 

الضرورى والصحيح لتحقيق استتتقرار أستتواق البرول العامليتتة، والتزامًا بنهج 

االستباقية واملبادرة، أكدت الدول األعضاء مجددًا استعدادها لالجتماع فتى 

أى وقت، واتخاذ مزيد من اإلجراءات الفورية ملعالجة أى تطورات فى الستتوق، 

لدعم توازن أسواق البرول واستقرارها، اذا لزم األمر.

 الإنتاج 
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أبنائييى وزمالئى العاملن والعامالت بقطاع البرتول املصرى ،  أنقل لكم  بمناسييبة الذكرى السييابعة واألربعيين لعيد البرتول القومى تحيات 
القيادة السياسييية وتقديرها واعتزازها بجهودكم املخلصة فى خدمة هذا الوطن وأبنائه  من خالل كل أنشييطة قطاع البرتول والغاز فى 

كل بقعة من أرض مصر والتى تمثل عصب الحياة اليومية لدوران عجلة االقتصاد وتلبية احتياجات املواطنن  .

وقد اعتدنا أن نحتفل كل عام بهذه الذكرى الغالية على الوطن ذكرى اسييرتداد حقول برتول سيييناء وعودتها إىل السيييادة املصرية فى 17 
نوفمرب 1975 ، ولكنها تأتى هذا العام وقد نجحنا فى تعزيز جهودنا نحو مكانة مسييتحقة ملصر على الخريطة اإلقليمية والدولية للطاقة 
كمركييز محييورى لتييداول وتجارة الغيياز الطبيعى والبرتول ، وهييذا مالم يتحقق من فراغ بييل بفضل جهودكم  التى بذلييت بكل إخالص على 
تنفيذ رؤية الوزارة فى هذا اإلطار منذ عام 2016 مسييتفيدين من مناخ االسييتقرار والدعم الكبري من القيادة السياسييية والحكومة ، ولعل 
الظييروف الدولييية التى يشييهدها العالم منذ مطلع عام 2022 والتى انعكسييت بقوة على أسييواق الطاقة قد أثبتت أهمييية الرؤية التى كنا 
سييباقن فييى تنفيذهييا منييذ أكثر من 6 سيينوات ، ومثلما أحرص دومييًا على تكرار ذلييك فى كل محفل أو مناسييبة فأؤكد إيماننييا وثقتنا فى 

كوادرنا وقدراتها كان حجر الزاوية فيما نشهده من تطوير وتحديث وقصص نجاح فى هذا القطاع .

وعلينا سييويًا ان ننتهز هذه املناسييبة كفرصة عظيمة لكى نؤكد فيها  على تواصل انطالقة هذا القطاع امتدادًا ملا شييهدناه فى السيينوات 
الثمانييى األخييرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسييى وأن نظل نموذجًا يحتذى به فى تحويل التحديييات إىل نجاحات ، خاصة وأن اآلمال 
والطموحات تتزايد من الجميع على قطاع البرتول والغاز  لتعزيز النتائج اإليجابية التى يحققها للمساهمة فى مواجهة التحديات العاملية  .

أكييرر فخييرى واعتييزازى بجهودكم املخلصة وبمييا تقدمونه من عطيياء ، وأدعوكم لبذل املزيد ميين الجهد إلتمام تنفيييذ خططنا الطموحة 
واملشروعات القومية فى قطاع البرتول والغاز من أجل حاضر أفضل وغدٍ مشرق بهذا الوطن .

                                                        حفظ اهلل مصر وشعبها 
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تواصتتل الهيئة املصريتتة العامة للبرول ضمتتن منظومة العمل البتتروىل تحقيق أهدافها 

املنوطة بهتتا ومواجهة التحديات التتتى تفرضها التطورات واألحتتداث العاملية املتالحقة 

على صناعة البرول محليًا وعامليًا و منها األزمة الروسية األوكرانية وتأثريها على الطلب 

العاملى على الزيت الخام واملنتجات البرولية وزيادة أسعارها ، لذا فقد أخذت الهيئة على 

عاتقهتتا إعتتداد و تنفيذ الخطط املستتتقبلية فى مختلف نواحى النشتتاط املتعلقة بقطاع 

البرول أخذًا فى اإلعتبار تكامل هذه األنشطة لتحقيق الهدف املنشود الستدامة تلبية 

احتياجات الستتوق املحلى وقطاعات الدولة االقتصادية املختلفة من املنتجات البرولية 

والغتتاز الطبيعى فتتى ظل هذه املتغريات ، والذى يستتتلزم من الهيئة استتتمرار العمل على 

زيادة االحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعى ستتواء من االكتشتتافات الجديدة أو 

الحقتتول املنتجتتة حاليًا وذلك لرفع معدالت اإلنتاج من اآلبار باستتتخدام أحدث التقنيات 

الفنيتتة الحديثتتة والعمل على وضع االكتشتتافات الجديدة على اإلنتاج فى أستترع وقت 

ممكن و ذلك من خالل تكامل تستتهيالت اإلنتاج وشتتبكة خطوط األنابيب بشتتركات 

القطاع ووضع جداول التنفيذ املكثفة للتسهيالت الجديدة.

E m a i l : e g p c h @ s t a r n e t . c o m . e g

العنوان  �شارع فل�شطني - ال�شطر الرابع - املعادى اجلديدة . 
تليفــون :  27031439 - 27031440              فـاك�س: 25184963    

   رقم بريدى : 11742 - القاهرة                  تلغرافياً : بتم�رص 

تطور مستمر فى األداء لمواجهة التحديات وزيادة اإلنتاج
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أهم نتائج األعمال خالل العام املاىل 2022/2021 
االتفاقات البترولية 

�شهـــد العـــام توقيـــع 7 اتفاقيات جديـــدة وتعديل لــــ 7 �رصكات بى بـــى ،اإنرجني 
الدوليـــة ، اآبات�شـــى، تران�ـــس جلـــوب ، فارو�ـــس، دراجـــون اأويـــل ، وبلغ احلـــد الأدنى 
لإجمالـــى الإنفاق اأكرث من 5035 مليون دولر بالإ�شافة اإلى حوالى 5ر169 مليون 
دولر منحة توقيع ل ت�شرتد واللتزام بحفر 20 بئراً كحد اأدنى وبيانها كالتالى :
• توقيـــع 5 اتفاقيات جديـــدة لل�رصكة الدولية )اأيوك( ، بحـــد اأدنى لإجمالى 
الإنفـــاق حوالـــى 5029 مليـــون دولر بالإ�شافة اإلى حوالـــى 5ر168 مليون دولر 

منحة توقيع ل ت�شرتد واللتزام بحفر 5 اآبار كحد اأدنى.
• توقيـــع اتفاقيـــة تعديل ل�رصكة فارو�ـــس ، وبلغ احلد الأدنـــى للإنفاق حوالى 

6 مليون دولر واللتزام بحفر 6 اآبار كحد اأدنى ومنحة توقيع مليون دولر .
• توقيع اتفاقية تعديل ت�شعري غاز ل�رصكة اإنرجني.

عقود التنمية المعتمدة 
• مت توقيـــع 12 عقـــد تنميـــة )4 عقـــود زيـــت + عقدى زيت وغـــاز م�شاحب + 
3 عقـــود زيــت وغــاز + 3 عقود غـــاز( بال�شحـراء الغربيـة لـ 7 �شـركات عامليــة 
)3 �رصكة اآبات�شى ، 3 �رصكة �رصكة HBSI ،  2 �رصكة اإنبدكو  ، 1 �رصكة اأيوك، 

1 �رصكة اأبك�س ، 1 �رصكة كايرون ، 1 كويت اإنرجى(.
• ح�شلـــت الهيئة علـــى مبلغ 740ر6 مليـــون دولر منح عن عقـــود التنمية 

امل�شار اليها.
• مت و�شع 12 عقد تنمية بال�شحراء الغربية على الإنتاج )3 �رصكة اآبات�شى، 
2 �رصكة HBSI  ، 1 �رصكة HBSI )تعديل( ، 2 �رصكة اأنبدكو ، 1 �رصكة اأبك�س، 

1 �رصكة كايرون ، ا �رصكة كويت اإنرجى ، 1 �رصكة اأيوك(.

االكتشافات البترولية واإلحتياطيات واإلنتاج 
• كان عـــام 2022/2021 عام���اً ممي���زاً لن�ش���اط اال�شتك�شاف، 
حيـــث مت حتقـــق 38 ك�شفـــاً )منهـــا 34 ك�شفـــاً للزيـــت اخلام، 
4 اك�شافـــات للغـــاز الطبيعى( فـــى مناطق خليـــج ال�شوي�س 
وال�شحـــراء ال�رصقيـــة والغربية، وقـــد �شاهمت هـــذه الكت�شافات 
فـــى اإ�شافة احتياطيات من الزيت واملكثفـــات بلغت حوالى 54 مليون 
برميـــل )52 مليـــون برميل زيت خـــام ، 2 مليون برميل متكثفـــات( و حوالى 
096ر0 بليـــون قـــدم مكعب غـــاز ، وجارى تقييـــم الحتياطيـــات امل�شافة من 

الدرا�شات الهند�شية خلل العام للزيت اخلام واملتكثفات والغازات.
• بلـــغ اإنتـــاج الزيت اخلـــام خلل العام حوالـــى 14ر169 مليـــون برميل مبعدل 

اإنتاج حوالى 4ر463 األف برميل يومياً .
• بلغ اإنتاج املتكثفات حوالى 40ر34 مليون برميل مبعدل اإنتاج حوالى 2ر94 

األف برميل يومياً .
• بلغ اإنتاج البوجتاز املنتج من احلقول حوالى 47ر12 مليون برميل مبعدل 

اإنتاج حوالى 16ر34 األف برميل يومياً .
• وبذلك يكـــون اإنتاج الزيت اخلام واملتكثفـــات والبوتاجاز خلل 
العـــام حوالـــى 216 مليون برميل مبعدل اإنتـــاج يومى حوالى 

81ر592 األف برميل يومياً .
• بلغ اإنتاج الغاز املباع حوالى 442ر2  تريليون قدم 
مكعـــب  مبعدل اإنتاج  يومى حوالى 69ر6 بليون 

قدم مكعب. 
• وبذلك يكون اإنتاج الزيت واملتكثفات 
والغـــازات وم�شتقاتها خلل العام 

بلغ حوالى 08ر652 مليون 
برميـــل مكافئ مبعـــدل اإنتاج 

79ر1 مليون برميل مكافئ يومياً، 
مقابل حوالـــى 86ر637 مليـــون برميل 

مبعـــدل اإنتـــاج حوالـــى 75ر1 مليـــون برميل 
مكافئ يومياً خلل العام ال�شابق .

• بلغ عدد الآبار التى مت حفرها خلل العام  400 بئر 
)310 بئراً تنموياً ومياه ، 90 بئر ا�شتك�شافى(.

التكرير وتوفير المنتجات البترولية
اخلام املعالج

• بلغـــت كميـــة اخلام املعالـــج مبعامـــل التكرير حوالـــى 5ر31 مليون طن 
)منهـــا حوالـــى 187ر4 مليـــون طن مت تكريرهـــا مبعمل ميـــدرو(   بزيادة حوالى 

895ر2 مليون طن على العام ال�شابق.
• مت التعاقـــد مـــع بع�س الدول العربية ال�شقيقة مثـــل الكويت وال�شعودية 
والعـــراق لإ�شتـــرياد كميـــات اإ�شافيـــة مـــن الزيـــت اخلـــام لتكريرهـــا باملعامل 
امل�رصيـــة مع الأخـــذ فى العتبار درا�شة توجيه الزيت اخلـــام اإلى املعامل التى 
تتنا�شـــب موا�شفاتها مـــع ظروف الت�شغيـــل بهذه املعامـــل لتحقيق اأعلى 
عائ���د ممكن ، حي���ث مت توجيه كميات اخل���ام العربى اخلفي���ف امل�شتورد ليتم 
تكريرهـــا مبعمل م�شطرد للتوافق مع املوا�شفات املطلوبة للمازوت امل�شلم 

لل�رصكة امل�رصية للتكرير.
• تعتمـــد ا�شرتاتيجيـــة الفرتة القادمـــة على اإدخال م�رصوعـــات جديدة حيز 
الإنتاج مثل م�رصوع تو�شعات �رصكة ميدور وم�رصوع التك�شري الهيدروجينى 
والتفحيم ب�رصكة اأنوبك وم�رصوع التفحيم ب�رصكة ال�شوي�س حيث تعتمد 
هـــذه امل�رصوعات اجلديدة علـــى املازوت كتغذية لها لإنتـــاج منتجات برتولية 

ذات عائد اقت�شادى مرتفع. 

اال�ستهالك املحلى
• بلغـــت كميـــة ال�شتهـــلك املحلـــى مـــن املنتجـــات البرتوليـــة والغـــازات 
الطبيعية خلل العام  حوالى 9ر79 مليون طن بزيادة حوالى 9ر5 مليون طن 

على العام ال�شابق.

الدعم
• بلـــغ اإجمالـــى دعم املنتجـــات البرتوليـــة لل�شتهلك املحلى خـــلل العام  
حوالـــى  9ر59 مليـــار جنيـــه بزيـــادة ن�شبتها حوالـــى 317% نتيجـــة الرتفاع 
الكبـــري فى الأ�شعـــار العاملية للخـــام واملنتجات البرتوليـــة نتيجة للأحداث 

العاملية اجلارية وتداعيات احلرب الرو�شية – الأوكرانية .
• ومـــن اجلديـــر بالذكـــر اأن دعم البوجتاز حوالـــى 6ر29مليار جنيـــه ، وال�شولر 

حوالى 2ر20 مليار جنيه ، واملازوت 1ر10مليار جنيه.

النقل والتوزيع
• يعت���ر ن�ش���اط النقل والتوزيع م���ن اأهم عنا�رص منظوم���ة العمل البرتولى 
لكونـــه واجهة هذه ال�شناعة التـــى تتعامل مع امل�شتهلكني وكبار العملء 

وتعتر الرابط الرئي�شى بني عمليات االإنتاج والتكرير والت�شويق.
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• يعتم���د ن�ش���اط 
علـــى  والتوزيـــع  النقـــل 
املختلف���ة  النق���ل  و�شائ���ل 
واملنتجـــات  اخلامـــات  لنقـــل 
مـــن م�شادرهـــا باحلقـــول وم�شافـــى 
التكريـــر اأو موانـــئ ال�شتـــرياد اإلى مناطق 
ا�شتخدامها من معامل التكرير ، م�شتوردين، 
كبـــار عمـــلء اأو م�شتهلكـــني مـــع مراعـــاة تطويع 
و�شيلة النقل املنا�شبة التى ت�شمن و�شول املنتج فى 

الوقت املنا�شب بالكمية املنا�شبة.
• هذا وقد واكبت عمليات النقل التطور الذى حدث فى جمالت 
ال�شتهـــلك املحلـــى حيث بلـــغ اإجمالـــى الكميـــات املنقولة خلل 
العـــام كمية 6ر105مليون ط���ن �شاهمت خط���وط االأنابيب بنقل 
الن�شب���ة االأكر والت���ى بلغت 6ر67 مليون طن مـــن الزيت اخلام 
واملنتجـــات بن�شبـــة 64 % مـــن اإجمالـــى املنقـــول بوا�شطة 

اللوارى والناقلت البحرية وال�شكك احلديدية .

المساهمة فى دعم األقتصاد القومى
بلغ اإجمالى قيمة ال�شادرات خلل العام  

حوالى 2ر8 مليار دولر كما يلى :-
• ت�شديـــر زيت خـــام وغـــازات طبيعية 

وم�شاله قيمتها حوالى 6ر4 مليار دولر.
• ت�شديـــر منتجـــات برتولية قيمتهـــا 6ر2 مليار 

دولر.
• بل���غ ن�شاط متوين ال�شفن والطائرات االأجنبية حوالى 

مليار دولر.
• حتقيـــق مبلغ حوالى 5ر1 ملي���ار دوالر عائدات نقدية من ح�شة 
االإنت���اج املخ�ش����ض ال�شرتاد تكلف���ة اال�شتثمار وامل�رصوف���ات )فائ�ض 

الإ�شرتاد(.
• حتقيـــق حوالـــى 6ر4 مليـــار دولر اإيـــرادات اأخـــرى ومنتجـــات خا�شـــة مت 
اإ�شافتها حل�شاب احل�شيلة ومنح توقيع واإنتاج و اإيرادات متنوعة واأرباح 

من خط �شوميد واأر�شدة ملغاة.

االستثمارات األجنبية والمشتركة
ا�شتمـــراراً للجهود املبذولة فى جذب ال�شتثمـــارات اخلارجية فى قطاع 
البـــرتول ، فقد بلغ اإجمالى الإنفاق خلل العـــام حوالى 905ر3 مليار دولر 
ف���ى ن�شاط البحث واال�شتك�شاف وتنمية احلق���ول ، وقد اأثمر اإنفاق هذه 
ال�شتثمـــارات عن زيادة عـــدد الكت�شافـــات املحققة وزيـــادة الحتياطى 

امل�شاف خلل العام.

استثمارات الهيئة وشركات القطاع العام
بلغـــت جملة ال�شتثمارات املنفذة للهيئة و�ـــرصكات القطاع العام حوالى 
638ر44 مليـــار جنيـــه موزعـــة علـــى الأن�شطـــة التـــى تقـــوم بتنفيذهـــا هذه 
ال�ـــرصكات مل�رصوعات الإحلل والتجديد ورفع الكفاءة والأمن ال�شناعى وفقاً 

للآتى :-
• ن�شاط البحث واالإنتاج   105ر21 مليار جنيه .

• ن�شاط التكرير والت�شنيع  243ر14 مليار جنيه .
• ن�شاط النقل والت�شويق 290ر9 مليار جنيه .

المشروعات البترولية 
 )UP STREAM(  م�رشوعات فى جمال ت�سهيالت االإنتاج

 اأهم امل�رشوعات التى مت االإنتهاء من تنفيذها 
• رفـــع كفاءة ت�شهيلت الإنتاج مبنطقة نياج – 1 ب�رصكة بدر الدين للبرتول 
لإ�شتيعـــاب الزيادة فى معدلت الإنتاج من 5ر8 األف برميل زيت يومياً لت�شل 
اإلـــى حوالى  12 األـــف برميل زيت يومياً بتكلفـــة اإجمالية حولى 3ر14مليون 

دولر.
• اأعمـــال رفـــع كفـــاءة الأمـــن ال�شناعـــى ب�رصكة برتوبـــل مبنطقـــة البرتيكو 

)املرحلة الثانية( بتكلفة تقديرية حوالى 8 مليون دولر.
• اإن�ش���اء خ���ط �شح���ن الزيت اخل���ام ) ميني����ض / اأم بركة ( قط���ر 8 بو�شة / 
15 كـــم ب�رصكة خالدة للبرتول بهدف ا�شتيعـــاب كميات الزيادة املتوقعة يف 
اإنتـــاج الزيت اخلام مبنطقة ال�شحـــراء الغربية بحوالـــى 8 اآلف برميل يومياً 

بتكلفة اإجمالية 7ر2 مليون دولر .
• اإن�شـــاء خطـــر قطـــر 8 بو�شـــة /4ر1 كم ب�رصكـــة �شمال البحريـــة للبرتول 
لنقل الزيت اخلام من منطقة NRA اإلى منطقة �شحن الزيت بحقول قارون 

بتكلفة 5ر2 مليون دولر .
• اإن�شاء خط ال�شحن ) غرب كالب�شة R / غرب كلب�شة A( قطر 8 بو�شة / 
5 كـــم ب�رصكة خالدة للبرتول ل�شتيعاب كميات الزيادة املتوقعة فى الإنتاج 
مبنطقـــة ال�شحراء الغربية بحوالى 5 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 

3 اآلف برميل زيت يومياً بتكلفة 4ر1 مليون دولر .
• حفـــر 40 بئـــراً ا�شتك�شافيـــاً وتنمويـــاً وا�شتكمـــال اآبار بال�رصكـــة العامة 
للبرتول بهدف زيادة الإنتاج بنحو 5ر11 الف برميل يومياً و 1ر26 مليون قدم3 

غاز يومياً بتكلفة ا�شتثمارية 680ر1 مليار جنيه .
• اأعمـــال توريد ومـــد واإنزال وتركيـــب كابل بحرى من ال�شاطـــئ وحتى عامر 
4 وبـــني عامر 6 وعامر 7 بحق���ول ال�شحراء ال�رصقية به���دف الربط الكهربى 
بـــني الأر�شفـــة / ا�شتمراريـــة الإنتـــاج / تفعيـــل منظومة �شـــكادا ( بتكلفة 

ا�شتثمارية كلية 78 مليون جنيه .

م�رشوعات فى جمال التكرير والت�سنيع والنقل والت�سويق 
• اإن�شـــاء واإحـــلل وجتديد خطـــني جديدين باإجمالى طـــول 175 كم بتكلفة 
اإجمالية 1ر1 مليار جنيه ب�رصكة اأنابيب البرتول لرفع كفاءة �شبكة خطوط 
اخلـــام واملنتجـــات للم�شاهمـــة فـــى تلبيـــة احتياجـــات البلد مـــن املنتجات 

البرتولية.
• اإحلل وجتديد الوحدة 400 مب�شنع VCM ب�رصكة البرتوكيماويات امل�رصية 
لرفـــع الطاقـــة الت�شميميـــة للوحدة اإلـــى 125% بتكلفـــة ا�شتثمارية كلية 

حوالى820 مليون جنيه .
• م�رصوع توريد وتركيب 5 فا�شل اأملح ب�رصكتى ال�شوي�س والن�رص بتكلفة 

ا�شتثمارية 893 مليون جنيه .
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• م�ـــرصوع اإن�شـــاء م�شنع اإنتاج الأ�شفلت ب�رصكـــة ال�شوي�س بطاقة تغذية 
726 األـــف طـــن مـــازوت �شنويـــاً  لإنتـــاج 1200 طن اأ�شفلـــت يوميـــاً ، بتكلفة 

ا�شتثمارية 639 مليون جنيه .
• ت�شنيـــع وتوريد ناقلتى بـــرتول بحمولة 1600 طن للناقلة ب�رصكة التعاون 

للبرتول بتكلفة ا�شتثمارية كلية 2ر14 مليون دولر .
• اإن�شاء 7 �شهاريج ) نافتا وبنزين واأ�شفلت وروا�شب ( ب�رصكتى ال�شوي�س 
والن�رص ب�شعة اإجمالية 64 األف م3 وبتكلفة ا�شتثمارية كلية 334 مليون 

جنيه .
• م�ـــرصوع ا�شرتجـــاع غـــازات ال�شعلـــة ZERO FLARE  ب�رصكـــة القاهـــرة 
لتكريـــر البـــرتول مت�شمنـــاً توريد وتركيـــب وحدة جديـــدة لإ�شرتجـــاع غازات 
ال�شعلـــة بطاقة 3000 كجم مت�شمتاً فى �شاعـــة بتكلفة ا�شتثمارية 150 

مليون جنيه .
• تطويـــر 186 حمط���ة واإن�شاء 26 حمط���ة جددية خلدمة ومتوي���ن ال�شيارات 
ب�رصكتـــى م�رص للبـــرتول والتعـــاون للبرتول بتكلفـــة ا�شتثماريـــة كلية 143 

مليون جنيه .
• م�رصوعـــات الأمـــن ال�شناعـــى وحمايـــة البيئـــة ) اأنظمة الإنـــذار والإطفاء 
التلقائ���ى / الر�شد الذاتى امل�شتمر للملوثات املنبعثة من املداخن لالأفران / 
توريد �شيارات اإطفاء / اإن�شاء �شهاريج مياه و�شبكة اإطفاء / اإحلل وجتديد 
�شبكات وحمطة مياه االإطفاء والتريد ( بكافة ال�رصكات البرتولية بتكلفة 

ا�شتثمارية كلية 911 مليون جنيه .

م�رشوعات �رشكات القطاع اال�ستثمارى 
اأهم امل�رشوعات اجلارى تنفيذها 

• تو�شعـــات م�شفـــاة تكريـــر ميـــدور بهـــدف زيـــادة الطاقـــة التكريرية من 5 
مليون طن اإلى 8 مليون طن �شنوياً  من خلل تعظيم ال�شتفادة من وحدات 
واإمكانيـــات امل�شفاة احلالية وزيادة املنتجات البرتولية عالية اجلودة بتكلفة 

ا�شتثمارية 4ر2 مليار دولر .
• اإن�ش���اء جمم���ع التك�شري الهيدروجينى للمازوت ب�رصك���ة اأنوبك باأ�شيوط 
لإنتـــاج منتجـــات برتولية عالية اجلودة بطاقة تغذيـــة حوالى 5ر2 مليون طن 

�شنوياً مازوت وتكلفة ا�شتثمارية 9ر2 مليار دولر .

الموارد البشرية والتدريب 
• تع���د امل���وارد الب�رصي���ة اأح���د دعائ���م التنمي���ة االقت�شادي���ة واال�شتثماري���ة 

ويحر�ـــس قطـــاع البـــرتول علـــى تعظيـــم ال�شتفادة مـــن العن�ـــرص الب�رصى 
وتطوير ورفع كفاءة العاملني بو�شع نظم حديثة لإدارة املوارد الب�رصية 

لتك���ون الكفاءة هى العن�رص املح���دد للتقييم بالقطاع وذلك من 
خلل اإطلق برنامج التطوير والتحديث الذى يهدف فى املقام 

الأول اإلـــى تعزير وبناء قدرات املوارد الب�رصية وتنميتها من 
خلل برامج تدريبيـــة متخ�ش�شة لتح�شني مهارات 

والفنيـــة  الإداريـــة  �شـــواء  بالقطـــاع  العاملـــني 
والعملية لتوفـــري الكوادر الب�رصيـــة القادرة 

علـــى املناف�شة عامليـــاً وعلـــى اإ�شتمرار 
ريادة قطاع البرتول.

املتغيـــــرات  مـــن  بالـرغــــــم   •
العــــامل  �شـــهدهـــا  التـــى 

لـمواجـهــــــة فيـــرو�س 

كورون���ا امل�شتج���د من���ذ اأوائ���ل ع���ام 2020 حتـــى الآن ، اإل اأن قطـــاع البـــرتول 
وا�شـــل براجمه التدريبية وفقاً للإجـــراءات الإحرتازية من خلل تنفيذ اخلطة 
ال�شنويـــة للتدريب الذى ي�شتهدف تلبية الحتياجـــات التدريبية وتنفيذها 
مبراكز التدريب التابعة لقطاع البرتول وت�رصف عليها هيئة البرتول ، حيث مت  

تدريب 83864 فرداً من العاملني بالهيئة وال�رصكات التابعة لها .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
اإن الـــدور احليـــوى وال�شرتاتيجى لقطاع البرتول يتطلـــب جهداً �شاقاً وعملً 
دوؤوبـــاً مـــن العاملني بقطـــاع البـــرتول بفكر جديـــد يتنا�شب مـــع بناء م�رص 
اجلديـــدة ملواجهة التحديات ال�شخمة فى �شتـــى املجالت واملتغريات التى 

ي�شهدها النمو املت�شارع فى اأن�شطة البرتول والغاز .
وا�شتنـــاداً اإلى اأن العن�رص الب�رصى يعد من اأهـــم العنا�رص الإنتاجية واملحرك 
الأ�شا�شـــى لتقدم القطاع فقد اأولـــت اإدارة ال�شلمة والبيئة بالهيئة اأهمية 
خا�شـــة لرفع كفاءة العاملني واإعدادهم من خلل التدريب النظرى والعملى 

لل�شتعداد ملواجهة حتديات امل�شتقبل وتكوين قيادات قادرة على حتمل 
م�شئوليات العمل البرتولى .

ويتـــم ا�شتكمـــال منظومـــة التدريـــب فـــى جمـــال ال�شلمة 
وال�شحــــــــة املهنيـــة وحمايـــة البيئـــة لت�شمـــل اإتقـــان 

الهيئـــة  بـــني  للرقمنـــة  املوحـــد  بالنظـــام  العمـــل 
امل�رصية العامة للبرتول وال�رصكات التابعة لها 

طبقــــاً للنظم العاملية املطبقة .
وحتديـــث  تطويـــر  برنامـــج  اأن  ول�شـــك 

قطــــــاع البتــــرول اجلـــــارى تنفيــذه 
فـــى  النهــــايـــة  فـــى  ي�شــــــب 

الأمـــــــام  اإلـــى  الإنـطــــــــلق 
ومقـــايي�س  ومب�شتـــوى 

البـــرتول  �شناعـــة 
عاملياً .



مؤشرات اآلداء ونتائج األعمال خالل عام 2022/2021
ت�سويق مناطق البحث 

قام���ت اإيجا�س بطرح امل��زاي���دة العاملية الرقمية الأولى لع���ام 2021 للبحث 
ع���ن الغاز والزيت وا�س���تغاللهما فى 24 قطاع منها 9 قطاعات �رشق وغرب 
البحر املتو�س���ط باإجمالى م�س���احات حوالى 35 األف ك���م2. وقد مت اإغالقها 
ف���ى 2021/9/30. وتع���د ه�����ذه امل���زاي�����دة الأول���ى م���ن نوعها ب�س���ورة رقمية 
بالكام���ل عرب بوابة م����رش لال�ستك�ساف والإنت���اج AUG، كما مت الإعالن عن 
ط���رح منطقة �سمال كن���ج مريوط البحري���ة مب�ساحة 2582 ك���م 2 بالبحر 
املتو�سط باملزايدة املحدودة فى 2021/11/1 واغالقها فى 2022/2/28، ونتج 
عنهم���ا اإ�سناد 3 مناطق التزام ل�رشكتى اأيوك وبى بى. باإجمالى ا�ستثمارات 
278 ملي���ون دولر حلف���ر 9 اآب���ار ا�ستك�سافي���ة واإج���راء م�س���ح �سيزمى ثالثى 
الأبع���اد واإع���ادة معاجلة بيانات �سيزمية باإجمالى من���ح توقيع وتنمية 5ر29 

مليون دولر.
االتفاقيات 

• مت توقي���ع تعدي���ل اتفاقي���ة التزام منطق���ة جنوب د�س���وق الأر�سية ، وذلك 
لإج���راء عمليات بح���ث اإ�سافية با�ستثم���ارات 5 ملي���ون دولر ومنحة توقيع 

قدرها مليون دولر .
• مت التوقيع بالأحرف الأولى على تعديل اتفاقية التزام منطقة غرب الربل�س 
البحري���ة بالبحر املتو�سط وت�سمل التزام املق���اول باإنفاق مبلغ 5ر44 مليون 
دولر حلف���ر 3 اآب���ار ا�ستك�سافي���ة مبنطقة نبتون خالل ف���رات بحث مدتها 5 

�سنوات مبنحة توقيع 2 مليون دولر .
• ج���ارى التجهيز للتوقيع املبدئى على تعديل اتفاقية التزام منطقة �سمال 
الطابية البحرية بالبحر املتو�سط ل�سم 200 كم2 لقطاعات البحث احلالية 
 OBN واإنف���اق 20ملي���ون دولر لعم���ل م�س���ح �سيزم���ى ثالث���ى البع���اد بتقنية

وكذلك تعديل اتفاقية التزام منطقة �سمال البحرية بالبحر املتو�سط .
متابعة تنفيذ االتفاقيات وعقود التنمية

بل���غ اإجمالى التفاقي���ات ال�سارية م���ع ايجا�س 42 اتفاقية ف���ى يونيو 2022 
مق�سمة اإلى :

اتفاقي���ات حتت ال����رشاف الكامل لإيجا����س :31 اتفاقية بني �رشك���ة اإيجا�س 
وال�رشكات العاملية للبحث ع���ن الغاز والزيت وا�ستغاللهما فى 23 منطقة 
بحرية و8 مناطق برية ، منها 21 اتفاقية مبرحلة البحث وال�ستك�ساف و10 
اتفاقي���ات مبراح���ل التنمية، والت���ى تت�سمن 27 عقد تنمي���ة و2 مقرح عقد 

تنمية . 
اتفاقي���ات حت���ت ال����رشاف الفن���ى لإيجا����س: )11 اتفاقية موقعة م���ع هيئة 
الب���رول وحتت الإ�رشاف الفنى لإيجا�س وجميعه���ا فى مراحل التنمية فى 8 

مناطق بحرية و 3 مناطق برية( . 
عق���ود التنمية: مت توقيع عق���د تنمية با�رشو�س ل�رشكة اأيوك مبنطقة �سمال 

احلماد البحرية بالبحر املتو�سط مبنحة توقيع 350 األف دولر .
جمال البحث واال�ستك�ساف 

• مت حتقي���ق 9 اكت�ساف���ات جدي���دة للغ���از الطبيعى بواق���ع ك�سفني بالبحر 
املتو�س���ط و3 بدلت���ا النيل و4 بال�سح���راء الغربية ، وبل���غ اإجمالى احتياطى 

الغاز من الكت�سافات اجلديدة حوالى 416 بليون قدم3 غاز .
• مت النته���اء من حف���ر 7 اآبار ا�ستك�سافي���ة مبناطق التزام واإ����رشاف اإيجا�س 
بالدلت���ا والبحر املتو�سط ويقدر احتياطى الغاز امل�ساف بحوالى 317 بليون 
قدم 3. بالإ�سافة اإلى احتياطى 471بليون قدم غاز مت تاأكيدة بعد حفر البئر 

با�رشو�س جنوب غرب-3 .
• مت اإجراء م�سح �سيزمى ثالثى الأبعاد بتقنية )OBN( وهى تقنية حديثة تنفذ 
لأول مرة بالبح���ر املتو�سط ل�ستك�ساف الطبقات العميقة اإجمالى م�ساحة 

330 كم2 بعقد تنمية اأتول ومنطقة التزام �سمال الطابية البحرية .
• النته���اء من تنفيذ معاجلة البيانات ال�سيزمية ثالثية الأبعاد ملا يقرب من 
34 األ���ف ك���م2 والتى مت اجراءه���ا باملناطق الت�سعة امل�سن���دة حديثا بالبحر 

املتو�سط وتو�سح النتائج املبدئية وجود تراكيب باحتياطيات عالية . 
)GIS( م�رشوع نظم املعلومات اجلغرافية

مت ا�ستكم���ال وحتديث قاعدة البيانات مل����رشوع GIS باملرحلة الأولى ، وبذلك 
�س���وف تتمكن اإيجا�س م���ن بناء وا�ستكم���ال قاعدة بيان���ات جغرافية على 

جميع اأن�سطة ال�رشكة وال�رشكات التابعة لها .

تشهد الفرتة الحالية مجهودات غري مسبوقة من قطاع البرتول وحلواًل ابتكارية لزيادة اإلنتاج من 

الغاز الطبيعى ، ودعم االقتصاد القومى . لذا تعمل )ايجاس ( بالتوازى على كافة األصعدة، لإلسراع 

بتنفيذ برامج اإلنتاج والتنمية واملتابعة املستمرة من اجل االلتزام بالتوقيتات املحددة للمشروعات . فضاًل 

عن استحداث اسرتاتيجيات جديدة تواكب االتجاه العاملى للحفاظ على الطاقة األحفورية وفى نفس 

الوقت االنتقال التدريجى نحو مسارات التحول الطاقى واستخدام الطاقة النظيفة كالهيدروجني 

األخضر ضمن مزيج الطاقة املستخدمة تطبيقًا السرتاتيجية مصر 2030.
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االإنتاج وتنمية احلقول  
مت تنفي���ذ 14 م�رشوع���اً لتنمية حقول الغاز  وو�سعها عل���ى خريطة الإنتاج، 
باإجمالى اإنتاج اأولى حوالى 765 مليون قدم3 غاز يومياً بالإ�سافة اإلى 9200 
برميل متكثفات يومياً ، كما مت و�سع 35 بئراً على الإنتاج، باإجمالى معدلت 
اإنت���اج اأولي���ة 1255 مليون قدم3 غاز مباع يومي���اً. بالإ�سافة الى 7ر23 برميل 
متكثف���ات يومي���اً ، وق���د بلغ اإجم���ال اإنتاج الغاز خ���الل الع���ام حوالى 44ر2 
تريلي���ون ق���دم 3 غاز مبتو�سط يوم���ى 7ر6 مليون ق���دم 3 ، بالإ�سافة اإلى 4ر34 

مليون برميل متكثفات خالل العام مبتو�سط يومى 2ر94 األف برميل .
م�رشوعات تدعيم ال�سبكة القومية للغاز الطبيعى   

• مت تنفي���ذ عدة م�رشوع���ات خلطوط نقل الغاز لتدعي���م ال�سبكة القومية 
للغ���ازات  القومي���ة  ال�سبك���ة  اأط���وال  زادت  حي���ث   ، الطبيعي���ة  للغ���ازات 
الطبيعي���ة لت�سل بنهاية يونيو 2022 اإل���ى حوالى 86 األف كيلو مرت، بهدف 
تاأم���ني ال�سته���الك املحل���ى ، ويتم التحك���م ومراقبة الت�سغي���ل لل�سبكة 
القومية للغاز الطبيعى فى م�رش با�ستخدام اأحدث التكنولوجيا العاملية 

.SCADA بنظام
اأن�سطة تو�سيل الغاز الطبيعى للمنازل 

• ج���ارى العم���ل فى تنفيذ مبادرة »حياة كرمية« الت���ى تهدف كمرحلة اأولى 
اإلى تو�سيل الغاز الطبيعى اإلى 1419 قرية من القرى الأكرث احتياجاً، حيث 
مت بنهاي���ة يونيو 2022 تو�سيل الغ���از الطبيعى اإلى 118 قرية منهم )وجارى 
العم���ل بال�سب���كات الأر�سي���ة ل���� 515 قرية اأخ���رى، كما اأن هن���اك 786 قرية 
مدرج���ة �سمن خطة ال����رشف ال�سحى احلكومى و�سيت���م تو�سيلها بالغاز 

بالتزامن مع تنفيذ و�سالت ال�رشف ال�سحى بها.
• بل���غ اإجمال���ى عدد الوح���دات ال�سكنية الت���ى مت تو�سيله���ا للعمل بالغاز 
الطبيع���ى خالل العام حوالى 15ر1 مليون وحدة �سكنية ، عالوة على 2468 

م�ستهلكاً جتارياً منها 153 م�ستهلكاً �سناعياً .
امل�رشوع القومى للتو�سع فى  حتويل ال�سيارات للعمل بالغاز  

مت خ���الل العام حتويل حوالى 80  األف �سيارة، لي�سل اإجمالى عدد ال�سيارات 
املحول���ة منذ بدء الن�س���اط اإلى 450 األف �سيارة، كم���ا مت اإن�ساء 262 حمطة 
لي�س���ل الإجمال���ى اإل���ى 630 حمطة متوي���ن �سي���ارات بالغاز فى اإط���ار تنفيذ 
املب���اردة الرئا�سية للو�س���ول بعدد املحط���ات العاملة بال�س���وق املحلى اإلى 

1000 حمطة .
اال�ستهالك

بلغ متو�سط ال�ستهالك املحلى جلميع القطاعات القت�سادية امل�ستهلكة 
للغاز الطبيعى 6081 مليون قدم يومياً خالل العام. وبلغت ن�سبة ا�ستهالك 
الغاز الطبيعى مبحطات الكهرباء حوالى90% من الوقود امل�ستخدم مقارنة 
بالع���ام ال�سابق 98% ويرجع ذلك ال���ى زيادة ا�ستهالك الوقود ال�سائل لتوليد 
الكهرب���اء وتوفري كميات من الغاز للت�سدير وال�ستفادة من ارتفاع الأ�سعار 

العاملي���ة للغ���از لي�سب���ح متو�س���ط ال�ستهالك خ���الل الع���ام حوالى 3544 
ملي���ون ق���دم 3 لقطاع الكهرب���اء من اإجمال���ى ال�سته���الك املحلى وكذلك 
ت�سغي���ل جمي���ع القطاع���ات ال�سناعية بالكمي���ات التعاقدي���ة حيث بلغ 
املتو�س���ط اليومى لإجمال���ى ا�ستهالك قطاع ال�سناع���ة 1497مليون قدم3 

بن�سبة 25% من اإجمالى ال�ستهالك املحلى . 
كم���ا مت تدفي���ع 611 ملي���ون ق���دم3 غ���از يومي���اً بن�سب���ة 10% م���ن اإجمال���ى 
ال�سته���الك املحل���ى مل�رشوع���ات قط���اع الب���رول وت�سم���ل معام���ل التكرير 
البروكيماويات وامليثانول – م�ستقات الغاز وذلك لتعظيم القيمة امل�سافة 
للغ���از الطبيعى اإلى جانب م�رشوعات تو�سي���ل الغاز الطبيعى ل�2ر1 مليون 

وحدة �سكنية والتو�سع فى حتويل ال�سيارات . 
الت�سدير 

بلغ عدد �سحنات الغاز امل�سال امل�سدر من م�سنعى الإ�سالة بدمياط واإدكو 
خ���الل الع���ام 84 �سحنة غاز بكمي���ة اجمالية بلغت حوال���ى 28ر324 مليار 
ق���دم3 غ���از مكافئ للغاز امل�سال امل�سدر، والتى مت توجي���ه اأغلبيتها اإلى دول 
اأوروب���ا .بالإ�سافة اإلى كمي���ات الغاز الطبيعى امل�سدرة اإل���ى الأردن من خالل 

خط الغاز العربى التى بلغت حوالى 3ر23 مليار قدم3 . 
التحول الطاقى والتنمية املجتمعية امل�ستدامة 

• قام���ت اإيجا�س با�ستح���داث اإدارة للتح���ول الطاق���ى وال�ستدامة، وتوقيع 
العدي���د م���ن مذك���رات التفاه���م مع ال����رشكاء العاملي���ني واملحلي���ني لبحث 
اأف�س���ل الفر����س لإزال���ة الكربون كم���ا قامت اإيجا����س بامل�ساركة ف���ى اإعداد 

ال�سراتيجيات املتعلقة بتحول الطاقة وال�ستدامة .
• قام���ت ال�رشك���ة با�ستح���داث اإدارة امل�سئولي���ة املجتمعي���ة، وتعميمه���ا 
عل���ى كافة ال����رشكات التابعة �سعياً لتحقيق اأه���داف التنمية املجتمعية 
امل�ستدام���ة لتلبي���ة احتياجات املواطنني ورفع م�ست���وى املعي�سة من خالل 

م�رشوعات خدمية وقيا�س املردود الجتماعى من امل�رشوعات املنفذة .
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اتســـــــــــاقًا مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية وتنفيذًا لتوجيهـــــات المهندس/ طـــارق المال وزير البترول والثروة المعدنية 
وما تتلقـاه شــركـة  جنوب من دعم استمرت الشركة فى تحقيق أهدافها المحددة سلفًا والمتمثلة فى محورين رئيسيين:

استمرار تقدم الشركة فى تحقيـــق مستهدفـــاتها االستكشافية واإلنتاجية من خالل إشرافها اإليجـــابى 
 على الشـــــــركــــات التــــابعة وتيســـــــير عملها وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها وبالتوازى مع تدشـــــــيـــــن مشـــــــروعـــــات تهدف  إلى 

الحفـاظ على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة .

اإلشراف على جـــانب من مشـروعـــات توصيـــل الغــــاز الطبيــــعى للمنـــاطق والمســـــاكــــن الواقعة فى نطــــــاق 
 االختصاص الجغرافى لعمل الشركة وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات وشركاتها التابعة.

ويتم العمل بالمحورين دون غض الطرف عن توجيه االهتمام الكافى بالعوامل األساســـــــية المســـــــاعدة وأخصهـا تطبيق أعلى 
 معـــايــيــر الســـــــالمة والصحة المهنية والتوســـــــع فى التحول الرقمـــى ....  هــــــذا وتعمــــد الشركـــة إلـى أداء كــــافة أدوارهــــا المشار 
 إليها سلفـــاً دون إغفـــال دورها المجتمعى المتمثل فى االضطالع بمسئوليتها تجاه أفراد المجتمع وكياناته على كامل النطاق  

الجغرافى المحدد لعمل الشركة. 

المحور األول

المحور الثانى



وعلـــــــى صعيـــــــد االلتـــــــزام بتطبيـــــــق معايير الســـــــالمة والصحة 
المهنية وحماية  البيئة وفى إطــــــار اســـــــتراتيجية وزارة البترول 
ـــــــام  والحفـــــاظ على األرواح  والثـــــــروة المعدنية بضرورة االهتمـــ
والممتلكات ، فإن شـــــــركة جنــوب الـــــــوادى  تحرص على تطبيـــق 
أعلى المعاييــر الـمقرة محلياً واقليميــاً  وعالميًا داخل الشركة 
والشـــــــركات التابعـــــــة لهـــــــا ، كمـــــــا تلتزم الشـــــــركة  بتطبيـــــــق كافة 
االشـــــــتراطات البيئية إتســـــــاقاً مع توجهات الدولة  فى التعــــامل 
مع ظـــــاهـــــــرة التغيــر المنـــاخى تحقيـــقاً للتنميــــــة المســـــــتدامة 
ـــــــا يراعى حقـــــــوق األجيال القادمة ، وقد حصلت  الشـــــــركة  وبمـــ
على شـــــــهـــــادتى األيـــــــــــزو 45001، 14001 فــى مجــــالـى  الســـــــالمة 

وحماية البيئة.

وفـــــــى مجــــــــــال التطويـــــــر التكنـــولوجى والرقمنة ونفـــــاذًا لرؤية الوزارة المتمثلة فى التوســـــــع الالمحـــــــدود فى التحول الرقمى 
 لالرتقاء بمســـــــتوى كفاءة وانتظام دوالب العمل الوظيفى ، فقد تم وضع »اســـــــتراتيجية التحول الرقمى لشـــــــركة جنوب 2023« 

 والتى ترتكز على أربع محاور :



فى ظــــــل اهتمـــام الشركـة فى التعاون والتنسيق الكامل 
مع  الشركـاء فقد تـــــم إنهـــاء اتفاقيتـى غــــرب الداخلـة 1 و2 

والتــــــابعـة لشـــركـة دانـــــا بتــــــروليــــــــوم.

قــــــــامـــت شــــــركـــــة جنــــــــوب الـــوادى بالتـــوقيــــــــع 
 على ثالث اتفاقيـات فى منطقة البحر األحمر 

 بإجمالى استثمارات 326 مليون دوالر .
مـع شركـات البحـث العالميـة 

)شـيفرون, شـل  ومبادلـة(

خالل العــــام المالى 2022/2021 تمكنت شركـة جنـــوب الوادى من التغلب على االنخفــاض الطبيــــعى وذلك بعد حفر العديد  من 
اآلبـــار التنمويـة ، وبلغ االحتيـــاطـى المتبقى المؤكد 4ر141 مليــــون برميــــل زيــــت, وتجدر اإلشـــــــارة إلى أن الشـــــــركـة نجحت  خالل 
العام المالـى الحالـى فى إضافـة احتياطيـات جديــدة مقدارهــا 15 مليـون برميـل وتخطط شـــــــركـة »جنوب« إلى العمل  على زيادة 

اإلنتاج فى األعوام القادمة وذلك من خالل تكثـيف عمليـات البحـث والتنميـة من شركات مثل )بتروصــفوة وعـش المالحـة(. 
ومع زيادة معدالت تنمية الحقول تعدى إجمالـى اإلنتــــاج خالل العام المالى 2022/21 حاجـز 4ر7 مليون برميل بمعدالت  إنتاج 

يومية بلغت 5ر20 ألف برميل يوميًا ، ومن الجديـر بالذكـر أن متوسط اإلنتاج الحالـى 600ر22 برميل زيت يوميًا. 
بنسبة 96% من الخطة وبنسبة 110% من اإلنتـــاج الحــــالـى لنفـس الفتـرة عن العـــام السابـق ، كما بلغ إنتـاج الغــاز المسـال  8277 

طـنًا باإلضافـة إلـى 4540 مليـون قدم3 من الغـاز الطبيعـى.



ـــــــة،  وتماشـــــــًيا مـــــــع نهـــــــج وزارة البتـــــــرول والثـــــــروة المعدنيــ
اســـــــتطـــاعت  شـــــــركـة جنوب الوادى بالتنســـــــيــــق مـــــــع الهيئة 
المصرية العـــــامـــة  للبترول تنفيـــذ مشـــــــروعــــات االستفـــادة 
واالســـــــتغــــالل األمثـــل  لغـــازات الشعلة بشـــــــركـــات بتروكريـــم 
وبتروأميـــــــر وعـــــــش المالحـــــــة  وزيـــــتكـــــــو الســـــــتخالص غــــاز 
البوتاجـاز والمتكثفات والغـاز المباع  وتوليـــد الكهربــــاء كما 
يتـم حــــالياً إجراء الدراســـات الالزمة  لالسـتفـــادة مـن غــــــازات 

الشـعلة وغــــــازات الرفـع الصنــــــــــــاعـى  بشركـة مجاويـش.

ـــــــة الحفــاظ على البيــــئة ، تم توقيــــــع بروتوكــــول تعـــــاون بين شـــــــركتى جنوب الوادى  ومصر   تنفيـــــــذاً لتوجيهـــــــات الوزارة بأهميـــــ
للبترول بشأن قيام مركز البحوث التــابع لشركة مصر للبترول بإجراء اختبارات خلط البيوديزيل مع الديزل  البترولى بنسب 
مختلفة ، ودراســـــــة تأثير ذلك الخلط على نســـــــبة الكبريت واالنبعاثات الكربونية تمهيداً لعمل نموذج استرشـــــــادى  فى إحدى 

الشركات التابعة لشركة جنوب الوادى على أن يتم تعميم التجربة )حال نجاحها( على الشركات التابعة. 

من خـــــــالل حـــــــرص ودعم قطـــــــاع البتـــــــرول لترســـــــيخ مفهـوم 
ـــــــة بأبعـــــادها الثالثـــــــة االقتصـــاديــــة    المســـــــئوليـة المجتمعيـــ
ـــــــة المســـــــتــدامــــة  ـــــــذا التنميــ ـــــــة ، وكــــ ـــــــة والبيـــئيـ واالجتمــــاعيــــ

 وتحقيق أهدافهـا. 
إغـــــــاثـــــــة  ـــــــادرة  بمبــــ الـــــــوادى«  »جنـــــــوب  شـــــــركـة  شـــــــاركـت 
وتطويـر اإلعـــــــاشة لمتضــرريى الســـــــيــــــول بمحـــــافظـــة أســوان  

بقيمـة 5ر5 مليــون جنيـه.

بتطبيق إجراءات تحسيــن كفــاءة استخدام الطـــاقة بشركة جنـــــوب الوادى والشركـــــــات التـــــــابعة ، تم ترشيـــــد االستهالك  بقيمة 
921 طن بترول مكافئ مما حقق وفر قدره 58 مليون جنيه وتخفيـض انبعاثـات الكربـون بمقـدار 7ر15 ألـف طـن.



وف���ى اإطار خطة ال�رشكة القاب�ضة املحدث���ة لتعظيم القيمة امل�ضافة للرثوات 
البرتولي���ة، فقد توجت جهوده���ا بو�ضع م�رشوع �رشكة البح���ر الأحمر الوطنية 
للتكري���ر والبرتوكيماوي���ات مبح���ور قن���اة ال�ض���وي�س حي���ز التنفي���ذ، حي���ث تقدر 
ا�ض���تثمارات م����رشوع جممع البرتوكيماويات بال�ض���وي�س بنح���و 5ر8 مليار دولر، 
ويه���دف امل����رشوع اإلى اإنت���اج 3 مليون طن �ض���نوياً من املنتج���ات البرتوكيماوية 
و535 األف طن �ض���نوياً من املنتجات البرتولية، وذل���ك اعتماداً على 4 مليون طن 

�ضنوياً من الزيت اخلام امل�ضتورد.
للتنمي���ة  اإط���ار اهتم���ام الدول���ة بتنمي���ة امل�رشوع���ات اخل����رشاء وحتقيق���اً  وف���ى 
امل�ضتدامة، ومتا�ضياً مع توجيهات وزارة البرتول والرثوة املعدنية خلف�س النبعاثات 
الكربونية واحلد م���ن التاأثري البيئى حيث جارى تنفيذ م�رشوع �رشكة تكنولوجيا 
الأخ�ض���اب با�ض���تثمارات تقدر بنحو 284 مليون يورو ويُعد امل�رشوع الأول من نوعه 
ف���ى م����رش، ويهدف امل����رشوع اإلى اإنت���اج 205 األف م���رت مكعب �ضنوياً م���ن الألواح 
اخل�ضبي���ة متو�ضطة الكثاف���ة MDF اعتماداً على 250 األف ط���ن �ضنوياً من ق�س 
الأرز ، وي�ضاه���م فى تلبية جزء من الحتياج���ات املتنامية لل�ضوق املحلى واإحالل 

ال���واردات بالإ�ضافة اإلى امل�ضاهمة فى احلد من التلوث البيئى الناجت عن حرق ق�س 
الأرز )ال�ضحاب���ة ال�ض���وداء(  من خالل خف�س انبعاثات غ���از ثانى اأك�ضيد الكربون 

بكمية تقدر بنحو 360 األف طن �ضنوياً.
كم���ا ب���داأت ال�رشك���ة القاب�ضة ف���ى و�ضع م�رشوع اإنت���اج الإيثان���ول احليوى حيز 
التنفي���ذ، حي���ث يهدف امل�رشوع اإل���ى ا�ضتخدام مادة املول����س املنتجة ب�رشكات 
ال�ضكر امل�رشية لإنتاج 100 األف طن �ضنوياً من الإيثانول احليوى، بالإ�ضافة اإلى 
اأن امل����رشوع �ضي�ضاهم فى احلد من انبعاث���ات غاز ثانى اأك�ضيد الكربون بكمية 
تق���در بحوالى 300 األف ط���ن �ضنوياً، ويقع امل�رشوع على اأر�س ال�رشكة القاب�ضة 

مبيناء دمياط، وتبلغ ا�ستثماراته التقديرية بنحو 112 مليون دولر، 
وحتقيق���اً للتكامل بني ال����رشكات القائمة لقط���اع البرتوكيماوي���ات، وتعظيم 
القيم���ة امل�ضافة ملنتجاتها، ج���ارى تنفيذ م�رشوع �رشك���ة ال�ضوي�س مل�ضتقات 
امليثان���ول حي���ث يهدف اإلى اإنت���اج 140 األف طن �ضنوياً م���ن منتجات م�ضتقات 
امليثان���ول اعتماداً عل���ى امليثانول املنت���ج ب�رشكة اإمييثانك����س، واليوريا املنتجة 
ب�رشك���ة موبكو، وال�ض���ودا الكاوية املنتج���ة ب�رشكة البرتوكيماوي���ات امل�رشية، 

إيمان��ًا بدور صناع��ة البرتوكيماويات الحيوى ف��ى تحقيق التنمية املس��تدامة وتعزيز 

النم��و االقتصادى فإن الش��ركة املصري��ة القابضة للبرتوكيماوي��ات تؤكد عامًا بعد 

ع��ام عزمه��ا على وض��ع مصر فى مص��اف ال��دول الرائ��دة على خريط��ة صناعة 

البرتوكيماويات اإلقليمية والعاملية.

وقد أس��فرت جه��ود الش��ركة القابضة م��ع إدارات الش��ركات التابعة 

ع��ن زي��ادة إجم��اىل اإلنت��اج إىل أكثر م��ن 4 مليون ط��ن خالل الع��ام املاىل 

2022/2021، كما أس��فرت عمليات التطوير عن رف��ع الطاقات اإلنتاجية 

لش��ركة البرتوكيماويات املصرية لتصل طاقته��ا من 80 ألف طن إىل 125 

ألف طن س��نويًا من مادة البوىل فينيل كلوريد، وشركة إيالب لتصل من 100 

ألف طن إىل 135 ألف طن سنويًا من مادة األلكيل بنزين الخطى . 
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وتقدر التكلفة ال�ضتثمارية للم�رشوع بنحو 120 مليون دولر.
وتاأكي���داً لدعم توجه الدولة نحو بناء كيانات اقت�ضادية كربى ت�ضاهم 
ف���ى حتقيق التنمي���ة امل�ضتدام���ة وك���ذا امل�ضاهمة فى دع���م القت�ضاد 
الوطن���ى ، وف���ى �ضوء نتائ���ج حتديث اخلط���ة القومي���ة للبرتوكيماويات 
)2020 – 2035( تق���وم ال�رشك���ة القاب�ض���ة بتنمية عدد م���ن امل�رشوعات 
لإنت���اج منتج���ات برتوكيماوية �ضيتم اإنتاجه���ا لأول مرة فى م�رش وذلك 
داخ���ل جممع العلمني للبرتوكيماويات باملنطقة ال�ضناعية فى مدينة 
العلمني اجلديدة بهدف امل�ضاهمة فى تلبية جزء من احتياجات الدولة 
م���ن تلك املنتجات مع احلد من ال�ضت���رياد وت�ضدير الفائ�س  ، ولتحقيق 

هذا الهدف فقد مت تاأ�ضي�س  هذا امل�رشوع فى �ضبتمرب 2021 .
وي�ض���م جممع العلم���ني العديد م���ن امل�رشوعات منه���ا م�رشوع جممع 
العلمني لإنت���اج البرتوكيماويات با�ضتثم���ارات تقديرية اإجمالية ت�ضل 

اإل���ى 14 مليار دولر، كما تقدر تكلفة اإن�ضاءات املرحلة الأولى بحوالى 4ر7 مليار 
دولر. يه���دف امل����رشوع اإلى اإنتاج اإجمال���ى 9ر3 مليون طن �ضنوي���اً من املنتجات 
البرتوكيماوي���ة املتخ�ض�ض���ة بالإ�ضاف���ة اإلى ملي���ون طن �ضنوياً م���ن املنتجات 
البرتولي���ة اعتماداً على كمية 4 مليون ط���ن �ضنوياً من مزيج الزيت اخلام املنتج 

من حقول ال�ضحراء الغربية.
وا�ضتكم���الً لنهج ال�رشكة فى دعم توجه الدول���ة نحو بناء كيانات اقت�ضادية 
ت�ضاه���م فى حتقيق التنمي���ة امل�ضتدامة باملجتمع���ات العمرانية اجلديدة فقد 
قامت ال�رشكة امل�رشية القاب�ضة للبرتوكيماويات بتنمية عدة م�رشوعات  منها 
م����رشوع )جممع ال�ضيليك���ون وم�ضتقاته وم�رشوع اإنت���اج كربونات ال�ضوديوم(  
باأر�س ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�ضة مبدينة العلمني اجلديدة  حيث ي�ضهد جممع 
ال�ضيليك���ون وم�ضتقاته تقدماً فى اأعمال تنفي���ذه ، ويهدف امل�رشوع اإلى اإنتاج 
ال�ضيليك���ون املعدن���ى بطاق���ة اإنتاجي���ة 45 األ���ف ط���ن �ضنوي���اً كمرحل���ة اأولى 
اعتم���اداً عل���ى خام الكوارتز امل����رشى فائق النقاء واإنتاج منتج���ات برتوكيماوية 
تخ�ض�ضي���ة )م�ضتق���ات ال�ضيليكون( بطاقة اإنتاجي���ة مبدئية قدرها 100-60 
األ���ف طن �ضنوياً، كما اأنه من املخطط اإنتاج البولى �ضيليكون بطاقة اإنتاجية 
مبدئية قدرها 10 الآف طن �ضنوياً والذى يدخل فى �ضناعة اللكرتونيات واخلاليا 
ال�ضم�ضي���ة وم���ن املخط���ط اأن يت���م اإقامة جمم���ع ال�ضيليكون���ات لل�ضناعات 
التكميلي���ة لإنت���اج منتجات نهائي���ة  )املواد العازل���ة – امل���واد الال�ضقة– املواد 
الرابطة – املطاط( اعتماداً على منتجات امل�رشوع ، وتبلغ التكلفة اال�ستثمارية 
التقديرية املتوقعة للمجمع بكافة مراحله 800 مليون دولر ومن املخطط بدء 

ت�ضغيل املرحلة الأولى خالل الربع الثالث من عام 2024.
كم���ا ت�ض���م م�رشوع���ات جمم���ع العلم���ني ال�ضناع���ى م����رشوع اإنت���اج كربونات 
ال�ضودي���وم )�ض���ودا اأ����س( وال���ذى يهدف الى زي���ادة القيم���ة امل�ضاف���ة للم�ضادر 
الطبيعي���ة املتوفرة فى م����رش واملتمثلة فى خام امللح واحلج���ر اجلريى من خالل 
اإنت���اج مادة ال�ضودا اآ�س بطاق���ة اإنتاجية 530 األف طن �ضنوي���اً والتى ت�ضتخدم 
ف���ى �ضناعة الزجاج واملنظفات و50 األف ط���ن �ضنوياً من بيكربونات ال�ضوديوم  
والت���ى ت�ضتخدم فى عدة جمالت منها الطبية والأغذية بالإ�ضافة اإلى 10 اآلف 
ط���ن �ضنوياً من بريكربون���ات ال�ضوديوم والتى ت�ضتخ���دم كمطهر وفى �ضناعة 
املنظف���ات وال���ورق وتبلغ التكلف���ة ال�ضتثمارية التقديري���ة للمجمع نحو 500 

مليون دولر.
وحتقيقاً للتكامل بني �رشكات قطاع البرتوكيماويات القائمة وتعظيم القيمة 
امل�ضاف���ة ملنتجاته���ا  ج���ارى الأن اإع���داد درا�ضة اجل���دوى البنكية مل����رشوع اإنتاج 
امليالمني ب�رشكة موبكو  من خالل ا�ضت�ضارى عاملى متخ�ض�س والذى يهدف اإلى 
رف���ع وزيادة ال�ضعة الإنتاجية مل�ضان���ع اليوريا ) موبكو1&2( من خالل ا�ضتغالل 

فائ�س الأمونيا والذى يقدر ب� 110 األف طن �ضنوياً بالإ�ضافة اإلى ا�ضتخال�س غاز 
ثان���ى اأك�ضيد الكربون من غاز العادم من اأح���د املداخن وهو م�رشوع بيئى حيث 
يت���م ا�ضتخال�س غاز ثانى اأك�ضيد الكربون من غ���از العادم وحتويله اإلى م�ضانع 
اليوريا ، كما اأنه �ضيتم ا�ضتخدام جزء من اليوريا املنتجة فى اإنتاج 40 األف طن 
�سنوي���اً من منت���ج امليالمني باأر�ض تو�سعات �رشكة موبك���و مبيناء دمياط ، حيث 
ميثل منتج امليالمني نواة ل�ضناعات الغراء واملواد الال�ضقة التى �ضيتم اإنتاجها 
فى �رشكة م�ضتقات امليثانول ومن املخطط ا�ضتخدام هذه النوعية  من الغراء 
مب����رشوع اإنتاج الألواح اخل�ضبي���ة متو�ضطة الكثافة MDF  وتتوافق اأهداف هذا 
امل�رشوع مع ا�ضرتاتيجية احلكومة امل�رشية 2030 ب�ضاأن ت�ضجيع الإنتاج املحلى 
للمنتج���ات الت���ى يت���م ا�ضتريادها من اخل���ارج لتوفري العمل���ة ال�ضعبة وخف�س 

معدل الواردات.
وع���الوة على ما �ضبق ، وفى اط���ار ا�ضرتاتيجية التنمي���ة امل�ضتدامة »روؤية م�رش 
2030« ملواكب���ة الجتاه العاملى فى ت�ضنيع البرتوكيماويات اخل�رشاء التى تعتمد 
ف���ى اإنتاجها على م�ض���ادر طبيعية متجددة  وذلك به���دف احلفاظ على البيئة 
فق���د اأدرج���ت ال�رشك���ة امل�رشي���ة القاب�ض���ة م�رشوع���ني لإنت���اج البرتوكيماويات 
اخل����رشاء �ضم���ن م�رشوعاتها حت���ت التنمية والدرا�ض���ة، الأول هو م����رشوع اإنتاج  
البال�ضتي���ك احلي���وى القابل للتحل���ل )بولى حم�س الالكتي���ك( وذلك للحد من 
ا�ضتخ���دام البال�ضتيك اأحادى ال�ضتخ���دام  بطاقة  اإنتاجية75 األف طن �ضنوياً 
وال���ذى يت���م ت�ضنيعه من خالل م�ض���ادر حيوية مثل ال�ضكر اخل���ام اأو اجللوكوز، 
وي�ضتخ���دم بول���ى حم����س الالكتي���ك  فى اإنت���اج )العب���وات – اأف���الم التغليف-
اخلي���وط اجلراحية-االأكيا����ض- الطباع���ة ثالثي���ة االأبع���اد( ومن املخط���ط اإقامة 

امل�ضنع باأر�س �رشكة �ضيدى كرير للبرتوكيماويات. 
وامل����رشوع الثانى ه���و م�رشوع اإنتاج النافتا اخل�رشاء من زي���ت الطحالب اأو من زيت 
الطع���ام امل�ضتخدم حيث يهدف امل�رشوع اإلى تنمية وزراعة الطحالب ل�ضتخراج 
الزي���وت منه���ا وا�ضتخدامه ف���ى اإنتاج الوقود احلي���وى امل�ضتدام للط���ريان والنافثا 
اخل����رشاء والتى ت�ضتخدم كمادة خ���ام بديلة فى �ضناعة البرتوكيماويات اخل�رشاء، 
وتتمي���ز الطحالب اأنها تعتمد فى منوها على امت�ضا�س غاز ثانى اأك�ضيد الكربون 

مما ينعك�س بالإيجاب على البيئة املحيطة. 
ل �ضك اأن قطاع البرتوكيماويات ل يزال ي�ضت�رشف اآفاقاً واعدة لال�ضتثمار مبا يتمتع 
ب���ه من مزايا تناف�ضية، جعلته يحظ���ى بدعم غري م�ضبوق على كافة امل�ضتويات، 
الأم���ر ال���ذى يدف���ع ال�رشك���ة القاب�ض���ة ملوا�ضل���ة مهمته���ا با�ضتثم���ار الإمكانات 
املتاح���ة، ومواكب���ة التطورات املتالحق���ة بتتبع التقنيات احلديث���ة للنهو�س بهذه 
ال�ضناعة البارزة بعدما باتت الأمل القادم ملواجهة التحديات، ودعم اخلطط التى 
تتبناه���ا الدول���ة للتنمية امل�ضتدامة ف���ى �ضبيل بناء م�رشنا احلديث���ة على اأ�ض�س 

العلم والعمل الدوؤوب لن�ضنع الغد الذى ين�ضده اأبناوؤها الأبرار.

العنوان : 37 �ضارع ال�ضالم - منطق�ة زهرة اللوت��س اأمام اجلامعة الأمريكية - التجم�ع اخلام�س  -  القاه�رة اجلديدة . 
تليف��ون :  402- 27598401  - 27598400       فاك�س : 27598404        �س.ب : 214      الرقم الربيدى : 11835               
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برمي����ل زي����ت مكاف����ئ  ، بالإ�ضافة �لى حف����ر  35 بئر تنموى مبناط����ق �إمتياز 
�ل�رشكة مما �ضاهم فى �رتفاع معدلت �لإنتاج وفتح مناطق جديدة للحفر 

�ل�ضتك�ضافى و�لتنموى .
• �ض����اهمت �لكت�ض����افات �جلديدة و�لدر��ض����ات �لفنية و�إعادة �لتقييم فى 
�إ�ض����افة �إحتياطي����ات برولي����ة موؤكدة قابلة لال�ض����رجاع تق����در بنحو 8ر9 

مليون برميل زيت مكافئ
• بلغ معدل �لإنتاج من حقول �ل�رشكة حو�لى 68 �ألف برميل زيت مكافئ  
يومياً وهو �أعلى معدل �نتاج فى تاريخ �ل�رشكة، وباإ�ضافة ن�ضيب �ل�رشكة 
م����ن �إنتاج �ل�رشكات �مل�ضارك����ة ي�ضبح �إجمالى �لنتاج 99 �ألف برميل زيت 

مكافئ  يومياً .
• و�إ�ضتكم����الً ل�ضيا�ض����ة �ل�رشكة لزي����ادة �لإنتاج و�ل�ضتف����ادة من �حلقول 
�لقدمي����ة و�إ�ضتخ����د�م �لتكنولوجي����ا �حلديث����ة و�رشع����ة و�ض����ع �لآب����ار �لربية 
و�لبحرية على �لإنتاج ، مت تنفيذ �لعديد من �مل�رشوعات و�لجر�ء�ت ومنها:
- �لإ�ضتف����ادة م����ن ت�ضهي����الت �لإنتاج �لبحري����ة �لقائمة بالفع����ل حلفر �آبار 
�إ�ضتك�ضافية وتنموية من ه����ذه �ملن�ضات بعد در��ضتها هند�ضياً باإ�ضافة 
) extra slots( لزي����ادة عدد �لآبار �لتى ميك����ن حفرها من خاللها و�ل�ضتفادة 
م����ن �لآبار �ملغلقة بها وذلك لتقليل �لتكلفة و�رشعة و�ضع تلك �لآبار على 

خريطة �لإنتاج .

ال�شتك�شاف والإنتاج
• جنح����ت �ل�رشكة فى تكثي����ف �أعمال �لبحث و�ل�ضتك�ض����اف و�لإنتاج مما 
�أ�ضف����ر ع����ن حف����ر  5 �آب����ار ��ضتك�ضافية بن�ضبة جن����اح 100 % ، مم����ا حقق  5 
�إكت�ضافات برولية جديدة بلغت معدلتها �لإختبارية �لأولية 4000 برميل 
زي����ت مكاف����ئ / يومي����اً ، و�إ�ضافت خمزون �أ�ضل����ى يقدر بحو�ل����ى 88 مليون 

ف��ى إط��ار تنفي��ذ »رؤي��ة مص��ر 2030 وأه��داف وتحدي��ات 
الجمهوري��ة الجدي��دة« ف��ى كاف��ة املج��االت االقتصادي��ة 
والتغي��رات  التط��ورات  ملواكب��ة  والبيئي��ة  واالجتماعي��ة 
املتالحق��ة محلي��ًا واقليمي��ًا وعاملي��ًا ولتصب��ح مص��ر مركزًا 
إقليميًا  للطاقة ... فقد نجح قطاع البرتول برؤيته الجديدة 
وتبني��ه إس��رتاتيجية تحدي��ث وتطوي��ر القطاع ف��ى 2016 
فى  إح��راز تقدم كبر وجذب العديد من االس��تثمارات فى 
مج��ال الب��رتول والغ��از من أج��ل تنمي��ة الث��روات البرتولية ، 
واس��تكمااًل لتاريخ الش��ركة العامة للبرتول املمتد ملا يزيد 
عن 65 عام��ًا  فى منظومة قطاع البرتول واصلت الش��ركة 
مس��رة التميز والنجاح فى إتجاه التطوي��ر والنمو وتحقيق 
املزي��د م��ن اإلنج��ازات بفض��ل دع��م وزارة الب��رتول الكام��ل 
واملستمر للش��ركة وثقة املهندس طارق املال وزيرالبرتول 
والث��روة املعدني��ة وتتلخ��ص أه��م مؤش��رات اآلداء ونتائ��ج 

األعمال للشركة للعام املاىل 2021 / 2022 فيما يلى :

     www.gpc.com.eg

26 - البرتول -  دي�سمرب 2022



-  حف����ر �لبئر �ل�ضتك�ضافى S.Bakr-1X من �ل�ضاطىء ل�ضتهد�ف تركيب 
 Lower Rudies و�ق����ع ف����ى �ملنطق����ة �لبحري����ة ، و�أنتج لأول م����رة من طبق����ة

Carbonate بحقل بكر .
- ع����ودة الن�شاط الإ�شتك�شافى والتنموى فى املنطقة الواقعة بني حقلى 

T &Y �ملتقادميني من خالل حفر بئرين �إ�ضتك�ضافني و 8 �آبار تنموية .
- �ل�ضتف����ادة من �لآبار �ملغلقة عن طريق �لتعميق �أو �إحادة �مل�ضار منها مما 

قلل من تكلفة ووقت و�ضع �لآبار على �لإنتاج.
- ت�ضغي����ل خ����ط غاز من �ل����� C.S قطر 8« بطول 15 ك����م ل�ضتغالل �لغاز�ت 
�ملنتج����ة من حقل بحار �ضمال غ����رب بحقول �ل�ضحر�ء �ل�رشقية ، وكذلك 
ت�ضغيل خط غاز GRE قطر 8« بطول 23 كم بحقول �ل�ضحر�ء �لغربية.

- جنح���ت �ل�رشك���ة فى ��ضته���د�ف عدد م���ن �خلز�نات �لغ���ر �لتقليدية مثل 
AR/F & B من خالل حفر عدة �آبار بال�ضحر�ء �لغربية وو�ضعهم على �لإنتاج .
وذل����ك  �لآب����ار  �إنتاجي����ة  لتح�ض����ني  �حلديث����ة  �لتكنولوجي����ا  ��ضتخ����د�م   -
با�ضتخ����د�م Flow Jet Pump لعم����ل �ختب����ار�ت �ل�����PLT و��ضتخد�م تقنية 
Gravel Pack للتحك����م ف����ى �لرم����ال �مل�ضاحب����ة للزيت �ملنتج مم����ا كان له 

عظيم �لأثر فى زيادة و��ضتقر�ر �إنتاج بع�ض �لآبار .

تطوير البنية الأ�شا�شية
• متا�ضي����ا م����ع �خلط����ة �لطموح����ة لل�رشكة لزي����ادة �لإنت����اج كان لز�ماً دعم 
وتطوي����ر �لبني����ة �لأ�ضا�ضية م����ن خالل تطوي����ر وحتديث و�إن�ض����اء ت�ضهيالت 
�إنت����اج متميزة ومنوذجي����ة وفقاً لأحدث �ملو��ضفات و�ملعاي����ر �لعاملية ، ومن 

�أهم �مل�رشوعات �جلارى تنفيذها :
- �ن�ض����اء ت�ضهي����الت �إنتاج مبكرة لو�ضع �آبار حق����ل GG-83/3 على �لإنتاج 
باأق����ل تكلف����ة و�أ�رشع وق����ت و�إن�ضاء خط بحرى قط����ر 6 بو�ضة بطول 4 كم 

. GG و GG-2 لربط ر�ضيفى
- �إن�ض����اء حمط����ة معاجلة مياه �ل�����رشف �ل�ضناعى : �ضع����ة 5000 م3 يومياً 
بال�ضح����ر�ء �ل�رشقي����ة للو�ض����ول �لى �لتو�ف����ق �لكامل مع حم����دد�ت قانون 

حماية �لبيئة .
- �ن�ضاء حمطة معاجلة �حلمد : �ضعة 50 �ألف برميل يومياً ، بهدف حت�ضني 

عمليات �ملعاجلة وزيادة �لقدرة �لت�ضغيلية .
- �ن�ض����اء خ����ط �ضح����ن �لزيت قط����ر 12 بو�ضة بط����ول 170 
كم )من حمطة جتمي����ع �ضنان �لى ميناء �حلمر�( �ضعة 55 
�ألف برميل/يوم وتطوير ت�ضهيالت �لإنتاج مبحطة جتميع 
�ضن����ان و�إ�ضاف����ة �ل Metering Skid مبين����اء �حلمر� ، و�لربط 
مع �ل�رشكات �ل�ضقيقة )خالدة ، برو�ضنان ، برج �لعرب( .

• �أما على �ضعيد �لتح���ول �لرقمى ومتا�ضياً مع �ل�ضيا�ضة 
�لعام���ة للدولة ووز�رة �لبرول و�ل���روة �ملعدنية فى �لتحول 
�لرقم���ى فق���د �أعتم���دت �ل�رشك���ة م����رشوع نظ���ام لنق���ل 
 ،Telemetry Scada System لبيان���ات و�ملر�قب���ة ع���ن بع���د�
وحتوي���ل جمي���ع �لبيان���ات �لورقي���ة �ل���ى رقمي���ة و�ر�ضالها 
�ل���ى مرك���ز معلوم���ات �لهيئ���ة لدخالها عل���ى بو�بة م�رش 
لال�ضتك�ض���اف و�لنت���اج ( EUG ، ( وج���ارى حاليا �لبدء فى 
�ج���ر�ء�ت تنفي���ذ �ملرحل���ة �لأولى م���ن نظام تخطي���ط �د�رة 

. ) SAP ( لأ�ضول و�ملو�رد �ملوحد�

• بلغت �لإ�ضتثمار�ت �ملنفذة لل�رشكة خالل �لعام حو�لى 1ر3 مليار جنيه 
بن�ضبة تنفيذ 111 % من �ملعتمد .

خف�ض النبعاثات 
فى �طار تنفيذ �إ�ضر�تيجية �لدولة للتنمية �مل�ضتد�مة 2030 للو�ضول �إلى 
�ضف����ر غاز�ت �ل�ضعلة و�ل�ضتفادة من �لطاق����ة �ملهدرة وخف�ض �لإنبعاثات 
�لكربونية وما لها من تاأثر�ت �إيجابية على �ملناخ و�لبيئة جنحت �ل�رشكة 
�لعامة للبرول فى تنفيذ عدد�ً من �مل�رشوعات �لتى �ضاهمت فى �إ�ضرجاع 
و�لإ�ضتفادة من غاز�ت �ل�ضعلة فى خمتلف مو�قع �إنتاج �ل�رشكة باإجمالى 
بل����غ حو�لى 5ر3 مليار قدم مكعب �ضنوياً مما �ضاهم فى خف�ض �لإنبعاثات 
�حلر�ري����ة و�لغازية مبقد�ر يبلغ حو�لى 42 مليون ط����ن مكافئ CO2 �ضنوياً، 
بالإ�ضاف����ة �ل����ى حت�ض����ني كف����اءة �إ�ضتهالك �لطاق����ة �لنوع����ى و�لتو�ضع فى 
�إ�ضتخ����د�م �لطاق����ة �ل�ضم�ضي����ة، و�لتع����اون م����ع �لإحت����اد �لأوروب����ى به����دف 
�لو�ض����ول �إلى فر�ض جدي����دة ميكن �لإ�ضتف����ادة منها فى تنفي����ذ م�رشوعات 
��ضتثماري����ة لتح�ض����ني وحتدي����ث كفاءة ��ضتخ����د�م �لطاقة ، وق����د مت تنفيذ 
مر�جع����ات فنية بهذ� �ل�ضاأن بحق����ول �ل�ضحر�ء �لغربية ومت تقدمي عدد من 

�مل�رشوعات �ملقرحة.

ال�شالمة وال�شحة املهنية وحماية البيئة
ف����ى �ض����وء توجيهات �ل����وز�رة و�لهيئ����ة �مل�رشي����ة �لعامة للب����رول بتطبيق 
منظوم����ة متكامل����ة لل�ضالم����ة و�ل�ضحة �ملهني����ة وحماي����ة �لبيئة قامت 
�ل�رشك����ة بتطبي����ق ع����دد م����ن �ل�ضيا�ضات و�لرب�م����ج �لعاجل����ة لدعم كافة 
�لنو�حى �خلا�ض����ة بال�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية وحماي����ة �لبيئة وتطويرها 
وفقا لإ�ضر�تيجية �لوز�رة لت�ضبح »�ل�ضالمة ثقافة ومنهج حياة«، قامت 
�ل�رشكة باإتخاذ �إجر�ء�ت �ضارمة و�أخرى حتفيزية بعد در��ضة وحتليل تقارير 
�حلو�دث و�لإ�ضابات و�لوقوف على �لأ�ضباب �لفعلية لها و�لتوعية بالدرو�ض 
�مل�ضتف����ادة منها لتفادى �لتكر�ر �أو �حل����دوث و�إنعك�ض ذلك فى حتقيق عدد 
�ضاع����ات عمل ب����دون ��ضابات بلغ����ت 9.4 مليون �ضاعة خ����الل �لعام �ملالى 

2021 / 2022 وحت�ضن فى موؤ�رش�ت �آد�ء �ل�ضالمة.

�لعن���������و�ن : 8 �ض���ارع �ل��دكتور م�ضطف����ى �أبو زهرة - مدينة ن�رش - �لقاهرة .       �ض.ب : 743 - �لقاهرة   
تلي�����فون : 24012056 - 24030975        ف����اك�ض : 22608237                    �لعن���و�ن �لتلغ���ر�فى : )بروجني( 

تطوير حمطة �حلمد �إلى حمطة معاجلة منطقة �ل�ضحر�ء �ل�رشقية
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، ولكن هذا هو قدر ذلك الكيان العمالق الذى  58 عامًا زمن كبري فى عمر الشعوب وزمن أكرب فى عمر الشركات 
ليس أمامه إال االستمرار والنجاح .. فالتحدى أصبح أسلوب حياة بالنسبة لكل من يعمل فى شركة جابكو فمنذ 
امللقاة على  التى يلتحق فيها أى فرد للعمل بالشركة وهو يدرك تمامًا حجم املسئوليات والتحديات  اللحظة األوىل 

عاتقه للمحافظة على مكانة الشركة الرائدة بني شركات القطاع .
لذا تقوم إدارة الشركة دائمًا باتخاذ كل ما من شأنه توفري بيئة عمل آمنه وصحية وتذليل كافة الصعاب فى مختلف 
املجاالت حتى تتحقق األهداف املوضوعة فى خطة العمل ، تلك الخطة الطموحة التى تتناسب مع حجم هذا الصرح 

العمالق و يمكن إلقاء الضوء على أهم أنشطة الشركة املختلفة فيما يلى :
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مجال السالمة والصحة المهنية
حتظ���ى ال�صالم���ة وال�صحة املهني���ة وحم�ي���ة البيئة ب�أهمي���ة كبرية من 
ج�ن���ب اإدارة ال�رشك���ة ، حي���ث تق���وم اإدارة ال�ص���المة وال�ص���حة املهني���ة 
ب�ملت�بع���ة امل�صتم���رة للخطط املو�صوع���ة فى هذا املج�ل �ص���واء ب�ملركز 
الرئي�ص���ى اأو من�ط���ق عم���ل ال�رشك���ة بخلي���ج ال�صوي����س للت�أك���د م���ن 
تطبيقه� وااللت��زام به��� ، وتنفيذاً لتعليم�ت وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
والتوجيه�ت ال�ص�درة من هيئة البرتول بخ�صو�س اأداء املق�ولني فى �صوء 
النت�ئ���ج التى اأ�صف���رت عنه� املراجعة الت���ى مت اجراوؤه� عل���ى ال�رشكة .. 
ق�مت اإدارة ال�صالمة وال�صحة املهنية ب��صت�صدار مم�ر�صة جديدة تهدف 
اإلى تنظيم اإدارة االإجراءات املطبقة من ج�نب املق�ولني فى ك�فة من�طق 
عم���ل ال�رشكة ه�����ذا ب�الإ�ص�ف�����ة اإل��ى امل�ص���رك���ة الفع�ل��ة م�����ع اللج���ن 
اجلغرافي�����ة مبنطق��ة البح��ر االأحم��ر وعق��د جل�ص�ت الت�ص�ور املجتمعى 
قب���ل الب���دء ف���ى تنفي���ذ م�رشوع����ت ال�رشك���ة للت�أك���د م���ن ع���دم ت�أثريه� 
ال�صلب���ى عل���ى البيئ���ة  ، ب�الإ�ص�فة اإلى تنظيم حم���الت توعية م�صتمرة 
جلميع الع�مل���ني ب�ل�رشكة الإح�طتهم علم� بكل م� هو جديد فى جم�ل 

ال�صالمة وال�صحة املهنية.

مجال االستكشاف 
تهدف ا�ص���رتاتيجية ال��ص����ركة دائم�ً اإلى اإ�ص����فة املزي���د من االحتي�طي�ت 
البرتولي���ة وزي����دة االإنت����ج ف���ى احلق���ول الواقع���ة داخ���ل من�ط������ق امتي����ز 
ال�ص����ركة والبني���ة التحتية الق�ئمة واملح�فظة على حف���ر اآب����ر ن�جحة 
واآمنة ، ويتم ذلك من خالل الدرا�ص�ت امل�صتمرة للحقول ال��ح�لية واإع�دة 
تقييمه���� ملح�ول���ة البحث عن احتم����الت برتولي���ة ج���دي���دة واكت�ص����ف 
الفر�س املمك���ن تطويره� حلفر اآب�ر ا�صتك�ص�فية وتنموية جديدة وكذلك 
تق��يي���م امل����وارد الهيدروكربونية غ���ري التق�ليدية بخليج ال�ص�وي�س والتى 

ميكن اأن تلع���ب دوراً مهم�ً فى زي����دة وحت�ص���ني اإنت���ج ال�ص����ركة.
وجت���در االإ�ص����رة اإل���ى اأن جميع ف���رق العمل الفني���ة ب����إدارة اال�صتك�ص�ف 
�ص�هم���ت ف���ى حفر 5 اآب�ر تنموي���ة جديدة فى حقول اإدف���و و�صق�رة والتى 
�ص�هم���ت ف���ى زي�دة اإنت����ج ال�رشكة من الزيت اخل����م ب�الإ�ص�ف���ة اإلى زي�دة 

معدل االإنت�ج اليومى.
كم���� ق�م���ت ب�لدرا�ص�ت اجليولوجي���ة حتت ال�صطحية للحق���ول الت�لية 
وهى: GS365 ، GH376  يوليو، مرج�ن، �صدقى، واأكتوبر واملن�طق القريبة 
منه���� والت���ى �ص�هم���ت ف���ى اإ�ص�ف���ة فر�س جدي���دة حلف���ر 7 اآب����ر تنموية 
م���ن املتوق���ع اأن ت�ص�هم ف���ى زي�دة احتي�طي����ت ال�رشكة م���ن الزيت اخل�م 

ب�الإ�ص�فة اإلى زي�دة معدل االإنت�ج.
وق�مت اإدارة اال�صتك�ص�ف اأي�ص�ً مبراجعة واإع�دة تقييم اخلزان�ت اجلريية غري 
التقليدي����ة املتواج����دة فى طبق�ت الع�رش امليو�صين����ى وم� قبل امليو�صينى 
مبن�طق امتي�ز ال�رشكة عرب جتميع البي�ن�ت، املن�ظرات ال�صطحية والتحت 
�صطحية ومع�جلة الت�صجيالت الكهرب�ئية امل�صورة لالآب�ر ملح�ولة حتديد 

واإيج�د فر�س جديدة ميكن ترقيته� حلفر اآب�ر جديدة. 
واأي�ص����� تق����دمي ت�ص����ور ملن�ط����ق التثقي����ب واإع�����دة تكمل����ة االآب�����ر م����ع ف�����رق 
اإدارات����ى ال�خزان�����ت والعملي�ت ل����� 9 اآب�����ر. ب�الإ�ص�����فة اإلى القي�����م بدرا�ص��ة 
جيوميك�نيكي����ة ثالثي����ة االأبع�����د ك�مل����ة حلق��������ل �ص���م�ل �ص�������رق رم�ص�ن 
ح��يث �صت�ص�عد النت�ئج فى حت�صني اأداء احلفر وتقليل الوقت غري املنت���ج.

 Ocean Bottom Nodes  كم���� مت االنته�ء من م�ص���روع عقد ق�ع املحي���ط

خ���الل الع����م احل�ل���ى وال���ذى يحتوىعل���ى جتمي���ع ومع����جل������ة البي����ن�ت 
احلقلي���ة ال�صيزمي���ة للمنطق�����ة الو�صط���ى م���ن خلي���ج ال�صوي����س عرب 
اتف�قي���ة بني ج�بك���و و�رشكة وي�صرتن جيكو وذل���ك مت��صي� مع توجيه�ت 
وزارة الب����رتول وال����رثوة املعدني���ة ف���ى اال�صتف�دة م���ن اأحدث ط���رق امل�صح 
ال�صيزم���ى املوج���ودة ح�لي�ً والت���ى مل يت���م ا�صتخدامه� م�صبق����ً داخل 
م����رش بهدف اإ�ص�فة فر�س ا�صتك�ص�في���ة وتنموية جديدة وقد مت ا�صتالم 
النت�ئ���ج النه�ئية ف���ى يونيو 2022  والت���ى اأظهرت بي�ن����ت �صيزمية ذات 
جودة ع�لية مق�رنة ب�لبي�ن�ت ال�صيزميه القدمية والتى يتم العمل على 

تف�صريه� ملعرفة مدى االحتم�الت البرتولية.
كم���� تعمل ال�ص��رك���ة ح�لي�ً على تقيي���م ثالث فر����س ا�صتك�ص�فية من 
املتوق���ع اأن يك���ون له� اأثر كبري على احتي�طي����ت ال�رشكة من الزيت اخل�م 
حي���ث يتواجد اثنت�ن منه� داخل منطقة امل�صح ال�صيزمى OBN اجلديد 
مع توفري بع�س الفر�س التنموية كبدائل للفر�س اال�صتك�ص�فية لتقليل 

ن�صبه املخ�طر امل�ص�حبة للن�ص�ط�ت اال�صتك�ص�فية.

مجال العمليات 
ق�مت ج�بكو بو�صع ا�صرتاتيجية الإدارة العملي�ت ت�صمل م�يلى:

• اإع����دة ت�أهيل البني���ة التحتية لل�رشكة ملواجهة التح���دى االأكرب الذى 
تتعر����س له منذ �صنوات عدي���دة وهو تق�دم احلقول املنتج���ة متزامن�ً مع 
تق�دم البنية االأ�ص��صية لت�صهيالت االإنت�ج فى من�طق عمله� املختلفة.
• العم���ل على حتقيق خطة االإنت�ج وفق����ً للدرا�ص�ت الهند�صية وبرامج 
التنمي���ة واإ�صالح االآب����ر والربامج الزمني���ة لتنفيذ امل�رشوع����ت املرتبطة 

بعملي�ت االإنت�ج والعمل على اإجن�زه� فى الوقت املحدد.
• امل�ص���ى قدم�ً فى تنفيذ برامج اإع�دة ت�أهيل حمط�ت االإنت�ج الرئي�صية 
والفرعية للحف�ظ على البنية االأ�ص��صية واحلف�ظ على اأق�صى معدالت 
االأم���ن وال�صالمة للو�ص���ول اإلى ظروف ت�صغيل اآمنة. م���ع مواكبة اأحدث 
النظ���م العلمية والفنية للوقوف عل���ى م�صتجدات ال�صن�عة لتعظيم 

حجم اإنت�ج ال�رشكة.
• وج���ود خط���ط بديل���ة للحف�ظ عل���ى م�صتوي����ت االإنت�ج عن���د حدوث 
توقف غري خمطط الأى من ت�صهيالت االإنت�ج للحد من ت�أثري هذا التوقف 

واإع�دته بعد االإ�صالح فى ظروف اآمنة.
• حق���ن املي����ه ب�ص���ورة �صليم���ة ح�ص���ب احتي����ج اخلزان����ت مم���� �ص�ع���د 

فىاحلف�ظ عليه�.
وقد اأ�صفرت تلك اال�صرتاتيجية عن حتقيق اإنت�ج حوالى 4ر57 األف برميل 
زي���ت خ����م يومي�ً من الزيت املب����ع وجنحت ال�رشك���ة فىاإ�ص�فة 15 مليون 
برميل زيت خ�م اإلى احتي�ط�ته� من الزيت اخل�م وهو م� ميثل حوالى %72 
من اإجم�لى اإنت�ج ال�رشكة خالل الع�م امل�لى 2022/2021 وكذلك جنحت 
ال�رشك���ة فى تنمية نحو 6ر16 مليون برميل من االحتي�طي�ت غري املنم�ه 

من الزيت اخل�م.
وق���د مت تطبيق اأح���دث النظم العلمي���ة والفنية فى االإنت����ج ب��صتخدام 
ع���دة اأنواع من التقني�ت احلديثة �ص�همت ف���ى تر�صيد النفق�ت وات�حت 

طرق�ً جديدة لعمل �صي�نة لالآب�ر دون احل�جة الأجهزة احلفر مثل: - 
• ا�صتخ���دام تقني���ة النب�ص����ت الرتددي���ة )Pulsonic tool( اأثن����ء عم���ل 
تن�صي���ط للطبق�ت املنتج���ة ب��صتخدام احل�م�س التحفي���زى عن طريق 

.)Coil tube( االأنبوب امللفوف
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• ا�صتخ���دام تقني���ة التوزي���ع االأمث���ل للح�م����س 
ذات  الطبق����ت  لتن�صي���ط   )Foam acid( الرغ���وى 

ال�صغط املنخف�س.
 Introduced( ا�صتخدام تقنية عجلة التو�صيل •
Conductive roller and Wheels( ل�صي�ن���ة االآب����ر 
ذات زواي� احليود الع�لي���ة والتى متثل بديل من��صب 

عن االأنبوب امللفوف ذو التكلفة الع�لية .
• ا�صتخ���دام تقني���ة فح�س القي�ص���ون عن طريق 
 Introduced الكهرومغن�طي�صي���ة  املوج����ت 
ب���دون   Electromagnetic  Casing Inspection
احل�جة اإلى رفع موا�صري االإنت�ج مم� له ب�لغ االأثر فى 
التكلفة والوقت عن الطرق التقليدية ال�ص�بقة. 
كم���� جنح���ت ج�بكو ف���ى حتقيق مع���دالت اإنت�ج 
ع�لي���ة م���ن البوت�ج����ز واملتكثف����ت ، حي���ث بلغ 
متو�ص���ط االإنت�ج م���ن البوت�ج�ز 248 ط���ن يومي�ً 
ومن املتكثف����ت 989 برميل يومي����ً وذلك نتيجة 

احلر�س على ال�صي�ن�ت الدورية للبنية االأ�ص��صية. كم� جنحت ج�بكو 
فى حفر 6 اآب�ر واإجراء 57 عملية اإ�صالح و�صي�نة لالآب�ر وتنزيل 5 اأن�بيب 
اإنت�ج فى االآب�ر بنج�ح مم� �ص�هم فى حتقيق حت�صن فى اإنت�جية االآب�ر.

مجال المشروعات 
تولى ال�رشكة اهتم�م�ً كبرياً وحر�ص�ً دائم�ً على اإجن�ز امل�رشوع�ت التى له� 

ت�أثري مب��رش على معدالت االإنت�ج والتى ميكن عر�س اأهمه� فيم� يلى :
• ج����رى العمل مب����رشوع تغيري خط الزي���ت من راأ�س بكر ال���ى راأ�س �صقري 

بطول حوالى 64 كم بتكلفة ا�صتثم�رية  بلغت 40 مليون دوالر .
• ج����رى العم���ل مب����رشوع تنمية حق���ل �صم�ل �صف���� )من�ص���ة بحرية – 
مهب���ط ط�ئرات هليكوب���رت – خط زيت - خط  حقن مي����ه – ك�بل بحرى 

لنقل الط�قة ( بتكلفة ا�صتثم�رية  بلغت 60 مليون دوالر.
• ج����رى العمل مب����رشوع مد خطى ان�بي���ب بحرية بحق���ل اأكتوبر بتكلفة 

ا�صتثم�رية  بلغت 50 مليون دوالر .
• مت االنته����ء م���ن م�رشوع تركيب مهبط الط�ئ���رات الهليكوبرت لكل من 

املن�صتني البحريتني مرج�ن 1 وبدرى ب .
• ج����رى االنته����ء م���ن تطوير مهب���ط الهليكوب���رت اخل��س مبنطق���ة راأ�س 

�صقري.
• ج����رى العمل على االنته����ء من ان�ص�ء �ص�لة طع����م جديدة للع�ملني 

مبنطقة راأ�س �صقري .
• االنته�ء من ا�صالح و�صي�نة 5 خزان�ت ميك�نيكي�ً. 

التنمية البشرية 
توا�ص���ل ال�رشك���ة القي����م بدوره���� املتمث���ل فى توجي���ه ك�ف���ة االأن�صطة 
واخلدم����ت االإداري���ة لتنفي���ذ خط���ة التطوي���ر والتح�ص���ني به���دف تنمية 

وتطوي���ر ق���درات العن����رش الب����رشى ال���ذى يع���د الركي���زة االأ�ص��صي���ة فى 
العملية االإنت�جية .

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ق�م���ت االإدارة الع�مة لتكنولوجي� املعلوم����ت واالت�ص�الت ب�إجراء حتديث 
�ص�م���ل لالأنظمة التكنولوجي���ة احل�لية واإدخ�ل اأنظم���ة واأجهزة جديدة 
ملواكب���ة كل م� هو جديد ف���ى هذا املج�ل مع �صم����ن تقدمي وحتديث هذه 

االأنظمة ب�أعلى درج�ت التك�مل واالأمن للمعلوم�ت .

العقود والمهمات
جنح���ت االإدارة الع�م���ة للعق���ود واملهم�ت ف���ى تقدمي ال�صم�ن����ت لك�فة 
����رشك�ء العم���ل من خ���الل تعزيز ا�صتج�بته���� لل�صوق وتقلي���ل التكلفة 
االإجم�لي���ة لعملي�ت التوريد وتقليل الف�قد مع حتقيق القيمة امل�ص�فة، 
وق���د ك�ن ال�صتخ���دام االإدارة الأح���دث التطبيق����ت واالأنظم���ة ف���ى جم�ل 
تكنولوجي���� املعلوم�ت اأكرب االأثر فى تنفيذ ك�ف���ة االأن�صطة ب�صكل اأدق 
وا�رشع ف�صال عن دعم �رشعة ودقة اتخ�ذ القرارات واحليلولة دون تعطيل 

عملي�ت االإنت�ج وتقدمي تق�رير اكرث دقة ملتخذى القرار ب�ل�رشكة .
وم� ك�نت االأن�صطة ال�ص�بقة لتتحقق بدون وجود اط�ر ونظ�م حم��صبى 
�صديد الدقة تقوم على تنفي���ذه ومراقبته االإدارة الع�مة لل�صئون امل�لية 
وذلك لتحديد اأوجه ال����رشف ال�رشورية على االأن�صطة اال�صتك�ص�فية اأو 

التنموية ف�صالً عن م�رشوف�ت الت�صغيل االأ�ص��صية .
وجتدر االإ�ص������رة اأن دع��م ال�رشكة وم�ص���ندته���� امل�ص��تمرة وتبنيه� لك�فة 
االأ�ص�ليب والطرق احلديثة �صواء الفنية اأو االإدارية يعترب ال�ص��بب الرئي�صى 
فى ا�صتمرار جن�ح ال�ص��ركة وحم�فظت��ه� على مع��دالت اإنت�ج��ه� ومن ثم 

احلف�ظ اأي�ص�ً على مك�نته� الرائ��دة بني �ص��رك�ت القط�ع .

العنوان : �ص�رع فل�صطني-ال�صطر الرابع -  املع�دى اجلديدة- الق�هرة. 
تليفون : 27020985 -27021337 - 27020894                   ف�ك�س : 27021286                       �س . ب : 2400
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نظراً لكون ن�س���اط ال�ستك�س���اف والتنمية ركيزة اأ�سا�سية لزيادة الإنتاج 
واإ�ساف���ة احتياطيات برتولية فقد اأولته ال�رشك���ة اهتماماً بالغاً خالل عام 

2022. وذلك فيما يلى :
• قامت ال�رشكة بحفر ثالث اآبار مبنطقة �رشق اأبو �سنان بال�سحراء الغربية 
اأ�سهمت فى زي���ادة معدلت الإنتاج وكذلك تنمي���ة الحتياطيات البرتولية 

القابلة لال�ستخراج واإتاحة الفر�سة لزيادة الن�ساط التنموى باملنطقة. 
• ف���ى منطقة حور�س بال�سحراء الغربي���ة، مت النتهاء من املرحلة الأولى 
ف���ى خطة عمل تر�سي���د الطاقة وذلك عن طريق تعدي���ل قدرات املولدات 
الكهربائي���ة لت�سب���ح متنا�سب���ة مع الأحم���ال املطلوبة وال���ذى انعك�س 
نتائج���ه ب�سكل اإيجابى فى تخفي�س كميات ال�سولر امل�ستهلكة وكذا 

انخفا�س النبعاثات الكربونية باملنطقة. 
• فى منطقة امتدادات غرب ع�س املالحة بال�سحراء ال�رشقية بال�رشاكة 

م���ع �رشك���ة لوك اأويل الرو�سية مت حفر ثالثة اآب���ار اأ�سهمت ب�سكل مبا�رش 
فى زيادة معدلت الإنتاج باملنطقة.

• ف���ى منطقة �سي���وة بال�سحراء الغربية بال�رشاكة م���ع �رشكة اأبات�سى 
الأمريكي���ة مت ا�ستئن���اف عمليات احلفر ال�ستك�سافي���ة باملنطقة والتى 
كللت بالنج���اح بعد نتائج حفر بئر ا�ستك�ساف���ى وو�سعه على الإنتاج 
والذى اأدى اإلى زيادة معدلت الإنتاج وو�سولها ملعدلت غري م�سبوقة منذ 
اأعوام وكذلك مت زيادة الحتياطيات البرتولية باملنطقة وفتح اآفاق جديدة 

لعمليات التنمية.
• ف���ى مناط���ق البح���ر املتو�س���ط والبح���ر الأحم���ر بال�رشاك���ة م���ع كربى 
ال����رشكات العاملي���ة مت النته���اء م���ن اأعم���ال امل�س���ح ال�سيزم���ى وج���ارى 
معاجلة البيانات واإجراء التف�سريات ال�سيزمية ثالثية الأبعاد والدرا�سات 

اجليولوجية واجليوفيزيقية.

العنوان : 17 القطاع الأول مركز املدينة  -  التجمع اخلام�س - القاهرة اجلديدة - القاهرة .  
wت: 226145300          فاك�س : 226145444            �س.ب : 11835 w w . t h a r w a . c o m . e g

 فى ظل بدء تعافى صناعة البرتول العاملية 
من آثار جائحة كورونا مطلع عام 2022، 

تبنت شركة ثروة خطة عمل طموحة 
تهدف لزيادة معدالت اإلنتاج وإضافة 

احتياطيات برتولية جديدة باإلضافة 
إىل ترشيد النفقات واملحافظة على 

البيئة من خالل العمل على تخفيض 
االنبعاثات الكربونية فى نطاق 

مناطق عمل الشركة. 
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مؤشرات األداء ونتائج األعمال للعام المإلى 2022/2021 
برتوبل ... معدالت �إنتاج قيا�سية

عل���ى �صعي���د الإنتاج من الزي���ت والغاز الطبيعى واملتكثف���ات فقد و�صل 
اإجمالى ما مت اإنتاجه خالل العام ما يعادل 267 مليون برميل زيت مكافئ 
ومبا يعادل 732 األف برميل زيت مكافئ يومياً – وقد جنحت ال�رشكة بذلك 
ف���ى املحافظ���ة على مع���دلت اإنتاجها للع���ام الثاين عل���ى التوالى – ومن 
اجلدي���ر بالذكر اأن كميات الإنتاج املو�صحة موزعة كالتالى 7ر3 مليار قدم 
مكع���ب غاز يومياً وهو رقم قيا�ص���ى تاريخى فى قطاع البرتول مل ت�ص���ل 
اإليه �رشكة من قبل ، بالإ�صافة اإلى حوالى 65 األف برميل زيت يومياً و 16 
األ���ف برميل متكثفات يومياً مع الرتكيز على الزيادة فى منتجات القيمة 
امل�ص���افة حيث مت زيادة كميات الإنتاج من  الغاز امل�ص���ال اإلى حوالى 326 

طناً يومياً وبزيادة ن�صبتها حوالى 14% مقارنة بالعام املا�صى .

خطط عمل طموحة ومناطق �إنتاج جديدة
ف���ى اطار �ص���عى ال�رشكة لزي���ادة الحتياطيات البرتولية م���ن الزيت والغاز 
وتعوي����ض الفاق���د فىالإنت���اج ال�ص���نوى م���ع درا�ص���ة الآلي���ات املختلف���ة 
لتعظيم وزيادة الإنتاج فاإن �رشكة برتوبل ت�ص���ع خطة طموحة للتو�ص���ع 
فى مناطق الإنتاج اجلديدة وذلك لزيادة املناطق املنتجة من خالل تكثيف 
عملي���ات البحث والتنمي���ة مبناطق ال�رشكة او بالنياب���ة عن ال�رشكاء فى 
املناطق املختلفة. وت�ص���ع �رشكة برتوب���ل خطة للبحث عن البرتول والغاز 

مبواقعها املختلفة كالتى :
• تكثي���ف ن�ش���اط احلف���ر اال�شتك�ش���افى لتاأكيد االحتياطي���ات الواعدة 
مبنطق���ة دلت���ا النيل والتى اثبتت كثري من الدرا�ص���ات انه���ا مازالت حتتوى 

رغم مرور سبعني عامًا على اكتشاف حقول بالعيم إال أن 

ش��ركة برتوبل ما زالت تقوم باستخدام أفضل األساليب 

والتقنيات الحديثة مع االستخدام األمثل للموارد والعمل 

على نش��ر سياس��تها للس��المة والبيئة بهدف املحافظة 

على البيئ��ة والصحة العام��ة ودعم التنمية املس��تدامة 

م��ع اإللتزام باملعايري املحلي��ة والعاملية والعمل على تحقيق 

اس��رتاتيجية الدول��ة للتنمي��ة املس��تدامة - »رؤية مصر 

2030« - واالهتم��ام بالجوان��ب االجتماعية واالقتصادية 

والبيئي��ة لبن��اء مس��رية تنموي��ة طموحة لوط��ن متقدم 

ومزدهر تسوده العدالة االقتصادية واالجتماعية.

وق��د نجحت ب��رتول بالعيم فى القي��ام بتنفيذ خطة عمل 

متكاملة مدعومة من كافة الشركاء لتحقيق األهداف 

ع��ن  نياب��ة  بالعملي��ات  قائم��ة  كش��ركة  به��ا  املنوط��ة 

الش��ركاء وقد بدى ه��ذا جليًا وواضحًا فيم��ا تم تحقيقه 

من مؤشرات أداء جيدة ونتائج أعمال إيجابية خالل العام 

امل��اىل 2022/2021 بالرغ��م من الظروف االس��تثنائية التى 

تمر بالعالم وتداعيات إنتش��ار فريوس كورونا املس��تجد 

والحرب الروسية األوكرانية.

32 - البرتول -  دي�سمرب 2022



على كث���ري من الفر�ض الواعدة باأحوا�ص���ها الرت�ص���يبية املختلفة. حيث 
ت�ص���تهدف ال�رشك���ة حف���ر 3 اآب���ار ا�صتك�ص���افية مبناطق عم���ل ال�رشكة 
مبنطق���ة القرعة وعق���د تنمية غ���رب اأبوما�ص���ى وهى من اأوائ���ل املناطق 
املنتج���ة للغ���از فى م����رش. ومن اجلدي���ر بالذكر اأن���ه مت فعلي���اً توفري جهاز 
حف���ر اإ�ص���افى بقدرة 2500 ح�ص���ان حلف���ر الآب���ار املقرتحة وج���ارى حالياً 
العمل على حفر البئر الأول باملنطقة وهو بئر جنوب القرعة-1 و�ص���يتم 

ا�صتكمال خطة حفر الآبار تباعاً .
• تقوم ال�رشكة اأي�ص���اً بحفر ثالثة اآبار ا�صتك�ص���افية نيابة عن ال�رشكاء 
ف���ى منطقتى امتياز �ص���مال احلم���اد وغرب �رشبني من خ���الل نف�ض جهاز 
احلف���ر وبذل���ك يتم التو�ص���ع فى البح���ث ع���ن الحتياطي���ات الغازية فى 

املنطقة متهيداً لربطها علىالإنتاج حال جناح الأعمال ال�صتك�صافية.
• ت�صعى ال�رشكة اأي�صا لتعظيم عملياتها ال�صتك�صافية فى املناطق 
املختلف���ة بالبحر املتو�ص���ط �ص���واء مبناط���ق الإنت���اج التقليدي���ة باملياه 
ال�ص���حلة وذلك من خالل الرتكي���ز على اإعادة تقيي���م اخلزانات العميقة 
بطبق���ات الأوليجو�ص���ني اأو م���ن خ���الل تكثي���ف عمليات البح���ث باملياه 
العميق���ة، وجتدر الإ�ص���ارة اإلى اأن ال�رشكة تقوم حالي���اً بتكثيف اأعمالها 
مبناط���ق املي���اه العميقة لتحدي���د الفر�ض الواع���دة بتل���ك املناطق وجتدر 
الإ�ص���ارة اإل���ى اأنه م���ن املخطط البدء ف���ى اأعمال حفر البئ���ر ثريا مبنطقة 

�صمال �رشق العري�ض البحرية نيابة عن ال�رشكاء خالل الفرتة القادمة .
• تق���وم ال�رشكة ب�ص���كل دورى باإعادة تقييم كافة الفر����ض الواعدة بناءً 
على امل�ص���تجدات املتاحة واإعادة عر�ص���ها على ال�رشكاء متهيداً لو�ص���ع 
خط���ط تنفيذية له���ا وقد قامت ال�رشك���ة بعر�ض كاف���ة الفر�ض الواعدة 
مبنطق���ة دلتا الني���ل على الهيئة امل�رشية العام���ة للبرتول وذلك لتحديد 

خطط العمل امل�صتقبلية لتلك املناطق.
• تق���وم ال�رشك���ة اأي�ص���اً بالرتكي���ز عل���ى العم���ل عل���ى الفر����ض الواعدة 
مبناط���ق خليج ال�ص���وي�ض من خالل اإعادة تقيي���م الطبقات الواعدة مثل 
طبق���ات الأيو�ص���ني وتقييم املناطق الواعدة مثل مناطق ردي�ض – �ص���درى 
وجنوب فريان ل�صتك�صاف مزيد من الحتياطيات القابلة للتنمية بتلك 

املنطقة.
• مت اإ�صافة منطقتى امتياز جديدتني بخليج ال�صوي�ض اإلى نطاق اأعمال 
�رشك���ة اأيوك والتى اأوكل���ت العمل ل�رشكة برتوبل. وم���ن اجلدير بالذكر ان 
منطقتى اللتزام اجلديدتني �ص���مال فريان و�صمال �صدرى مت البدء ب�صكل 
مبا�رش فى العمل على ا�صتك�ص���اف املزيد م���ن الحتياطات بهما وجارى 
حالياً تقييم الفر�ض امل�ص���تقبلية بعد نتائج حفر البئر ال�صتك�ص���افى 
�ص���مريامي�ض-1 ، كم���ا اأن���ه م���ن املخطط تكثي���ف العمل عل���ى املناطق 
احلالي���ة لل�رشكة حيث من املخطط البدء فى حفر البئر ال�صتك�ص���افى 
جنوب غرب �صدرى-X1 لتعظيم املخزون لدى ال�رشكة وفتح اآفاق جديدة 

لأعمال التنمية . 
• جنح���ت ال�رشك���ة خالل العام فى و�ص���ع 13 بئر زيت جدي���د علىالإنتاج 
كم���ا جنحت ال�رشكة من تنفيذ عدد 285 عملية �ص���يانة لالآبار من خالل 

عدد من اأجهزة احلفر و�صيانة الآبار مبنطقة اأبوردي�ض.
• جنحت ال�رشكة اأي�صا خالل الفرتة املا�صية فى و�صع 3 اآبار علىالإنتاج 
بحقل ظهر لي�ص���ل اإجمالى الآبار التى مت و�صعها علىالإنتاج من احلقل 
اإل���ى الآن اإل���ى 18 بئر وجتدر الإ�ص���ارة اإل���ى اأن ال�رشكة تقوم حالي���اً باأعمال 
اإكم���ال البئر ظهر-18 متهيداً لأختباره وو�ص���عه علىالإنتاج خالل الفرتة 

القادمة بعد ربطه بت�صهيالت الإنتاج.

�لتكامل وتعظيم �إ�ستغالل �الأ�سول ... ��سرت�تيجيات تعظيم �الإنتاج
• التكام���ل مع ال�رشكات ال�ص���قيقة حي���ث قامت �رشكة برتوب���ل باإجراء 
عمليات حتويل الطبقات املنتجة بحقل �صيث التابع لل�رشكة الفرعونية 
لإعادة و�ص���ع بع�ض الآبار علىالإنتاج من خالل من�ص���ة �ص���يث ومنها اإلى 

حمطة املعاجلة املوجودة فعليا باجلميل.
• تق���وم ال�رشكةحالياً بدرا�ص���ة الفر�ض املمكن���ة للتكامل مع ال�رشكات 
العامل���ة مبناطق خليج ال�ص���وي�ض وذلك لتعظيم ا�ص���تغالل ت�ص���هيالت 
ا�ص���رتجاع البوتاج���از بحقول ابوردي�ض بال�ص���افة اإلى ا�ص���تغالل الغازات 

املحروقة الغري م�صتغلة باملحطات الغري مركزية مثل حمطة 1-10.
• تق���وم ال�رشكةحالي���اً بدرا�ص���ة اإمكاني���ة نق���ل حمط���ة البوليم���ر اإل���ى 
منطق���ة ابوردي����ض – �ص���درى م���ن منطقة بالعيم وذلك �ص���من �صيا�ص���ة 
ال�رشكة لتطبيق ا�صرتاتيجيات الإنتاج املح�صن )EOR( باملناطق الواعدة 
بال�رشكة. ميثل نقل املحطة املوجودةحالياً مبنطقة بالعيم اأحد النماذج 
املتعلق���ة بتعظي���م اإنت���اج ال�رشكة من خ���الل اإعادة ا�ص���تغالل الأ�ص���ول 
املتاح���ة باملواق���ع املختلف���ة كم���ا تدع���م ال�ش���غوط اخلا�ش���ة باخلزانات 

النا�صبة مما ي�صاعد على رفع اإنتاجيتها.
• يج���رى حالي���اً درا�ص���ة اإمكانية التكامل ب���ني املناطق الواع���دة بالبحر 
املتو�صط والتابعة ل�رشكات �صقيقة مثل حقول اأتول و�صاتي�ض من خالل 
ربطهم بت�صهيالت املعاجلة باجلميل لتحقيق اأعلى درجات التكامل بني 
ال����رشكات العاملة بالقطاع وحتقيق اأعلى ا�ص���تفادة ممكنة من الأ�ص���ول 

املتاحة بدلً من اإن�صاء ت�صهيالت معاجلة جديدة.
• تق���وم ال�رشك���ة اأي�ص���اً بتعظي���م اأعم���ال التكام���ل والربط ب���ني مواقع 
ال�رشكة املختلفة �ص���املة كافة الأ�ص���ول التى من �صاأنها زيادة الإنتاج اأو 
تقلي���ل التكاليف اأو زيادة املرونة اخلا�ص���ة بعمليات الت�ص���غيل املختلفة 
وتقليل خماطر فقد الإنتاج . وجتدر الإ�صارة فى هذا ال�صدد اإلى اأن ال�رشكة 
قامت بنجاح بربط ت�ص���هيالت الإنتاج مبنطقة اأبو ما�ص���ى مع ت�صهيالت 
اجلمي���ل مبنطق���ة بورف���وؤاد من خالل خط بقطر 32 بو�ص���ة وط���ول حوالى 
100 ك���م وهو ما اأدى فعليا اإلى تعظي���م الإنتاج من حقول دلتا النيل اإلى 
مع���دلت قيا�ص���ية دون احلاج���ة لعمل تعدي���الت مبحط���ات املعاجلة. كما 
جت���در ال�ص���ارة اإلى اأنه مت رب���ط منظومة معاجلة املي���اه بحقل ظهر وحقل 
بورف���وؤاد من خ���الل خط ربط ب���ني املحطتني مما يتيح ا�ص���تغالل الأ�ص���ول 
اخلا�ص���ة بالتخل�ض من املياه واملوج���ودة مبحطة اجلميل ويوؤدى اإلى تقليل 
عمليات النقل للمياه املنتجة با�صتخدام ال�صيارات وما يتبعها من زيادة 
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• ا�ش���تخدام تقنيات لت�ش���جيل ال�ش���غوط بالطبقات قليلة امل�شامية 
والنفاذية مع نقل البيانات امل�ص���جلة بطريقة ل�ص���لكية وقد مت تطبيق 
تل���ك التقني���ة اأي�ص���اً بحق���ل ظه���ر باملي���اه العميق���ة لتتب���ع اأداء خ���زان 
البيالجك حيث يتم ت�ص���جيل تلك البيانات وا�ص���رتجاعها ب�صكل دورى 
من خالل تقنيات تعمل بال�ص���ونار لر�ص���ال الأوامر اإل���ى املعدات املوجودة 
فى قاع البحر على عمق 1500 مرت وا�ص���تقبال البيانات امل�ص���جلة خالل 
املدة ال�صابقة. وتخطط ال�رشكةحالياً لجراء عملية ال�صرتجاع الرابعة 
للبيان���ات من تلك املعدات من���ذ بدايةالإنتاج من املنطقة اجلنوبية حلقل 
ظه���ر. ومن اجلدير بالذكر اأن التقنية املطبقة فى هذا ال�ص���اأن تطبق لأول 

مرة مب�رش.
 Slim( ا�ص���تخدام تقنيات الطلمبات الكهربائية الغاط�صة النحيفة •
Pump( وه���ى التقنية التى تتي���ح لل�رشكة النزول فى الآب���ار ذات الأقطار 
ال�ص���غرية بطلمب���ات تتمي���ز بامكانياته���ا العالي���ة فى حتقي���ق كميات 
�ص���حب واإنت���اج مرتفعة وه���و ما اأدى اإلى جن���اح ال�رشكة فى اإعادة و�ص���ع 
بع����ض الآب���ار الت���ى كانت تواج���ه معوقات وحتدي���ات فى كمي���ات الإنتاج 
املتوقعة منها نتيجة اأقطارها ال�ص���غرية. بعد جناح ال�رشكة فى احلالت 
الت���ى مت تطبي���ق تل���ك التقنيات بها ف���اإن ال�رشكة لديه���ا خطة طموحة 
لعادة تقييم كل الفر�ض املتاحة والتو�ص���ع فى ا�ص���تخدام تلك التقنية 
مبواق���ع ال�رشكة املختلفة وهو ما ي�ص���اعد على تعظيم الإنتاج ب�ص���كل 
جيد كما يح�ص���ن ب�ص���كل فعال من العمر الفرتا�ص���ى لطلمبات الرفع 

ال�صناعى من خالل التكيف مع كافة املعوقات.
• تقوم ال�رشكةحالياً بتقييم امكانية ا�ص���تخدام الطلمبات املعتمدة 
عل���ى الدوام���ات )Vortex Pump( والتى متتلك قدرة كب���رية على التعامل 
م���ع العديد من التحديات مث���ل اإنتاج الزيت اخلام الثقي���ل والتعامل مع 
كمي���ات كب���رية من الرم���ال املنتج���ة والغ���ازات والأ�ص���فلت امل�ص���احبني 
لالإنت���اج والتى تعد من اأ�ص���واأ وااأ�ص���عب التحديات خا�ص���ة فيما يخ�ض 

حقول الزيت النا�صبة.
• تقوم ال�رشكة اأي�ص���ا فى �ص���بيل تعظيم الإنتاج بالتو�ص���ع فى تطبيق 
تقني���ات خمتلفة ، حيث و�ص���عت ال�رشكة خطة طموحة للتو�ص���ع فى 
اأعمال التك�ص���ري الهيدروليكى بالآبار منخف�ص���ة الإنتاجية وذلك لزيادة 

كميات الإنتاج منها.
• تق���وم ال�رشك���ة اأي�ص���اً بالتو�ص���ع ف���ى عملي���ات حقن 
املياه باحلقول امل�ص���تنزفة ومنخف�صة ال�صغط مبنطقة 
اأبوردي����ض لزي���ادة معدلت ال�ص���رتجاع والتمكن من زيادة 
ال�ش���غوط مبا ي�ش���مح باإع���ادة فتح االآبار ذات ال�ش���غوط 
املنخف�ص���ة. ومن اجلدير بالذكر اأن ال�رشكة جنحت خالل 
الفرتة املا�ص���ية فى زيادة كميات املياه التى يتم �صخها 
بحوال���ى 25 األ���ف برمي���ل يوميا مع تعديل ا�ص���رتاتيجية 
احلقن لت�صبح حقن م�صتت )Dispersed Injection( وهو 

ما ي�صاعد على دعم عمليات الإنتاج من تلك احلقول.

و�س��خ  �ملتقادم��ة  �الأ�س��ول  تاأهي��ل  �إع��ادة 
��ستثمار�ت جديدة

• تتبن���ى �رشك���ة برتوب���ل بدعم م���ن ال�رشكاء �صيا�ص���ة 
قائم���ة على تعظيم �ص���خ مزي���د من ال�ص���تثمارات فى 
امل�رشوع���ات اجلدي���دة واإع���ادة تاأهي���ل الأ�ص���ول املوجودة 

فى التكاليف واملخاطر امل�ص���احبة لها. كما جتدر ال�ص���ارة اإلى انه جارى 
درا�ص���ة اإمكانية تعظيم التكامل بني حمطتى اجلميل وظهر �ص���واء فى 

ما يخ�ض الأ�صول املتعلقة بتوليد الكهرباء اأو املرافق املختلفة.
 • تقوم ال�رشكة اي�ص���اً بتعظيم ا�ص���تغالل الأ�صول املتاحة متمثلة فى 
املخ���زون وفائ�ض امل�رشوعات بال�رشكة وذلك لتقليل التكاليف وتخفي�ض 
املخزون من املهمات املختلفة اإلى اأق�ص���ى قيمة ممكنة وفى هذا ال�صدد 
ف���اإن ال�رشكة تقوم با�ش���تعمال فائ�ض امل�رشوعات م���ن خطوط قطر 14« 
واخلا�ص���ة بحقل ظهر ل�ص���تيعاب الإنتاج من منطق���ة بالعيم البحرية 
وج���ارى العمل على تنفي���ذ امل�رشوع والإنتهاء من اإن�ص���اء خط بحرى من 

.PP2 املن�صة البحرية
• تق���وم ال�رشك���ة بالتكام���ل م���ع ال�رشكات ال�ص���قيقة حي���ث مت العمل 
عل���ى ا�ص���تغالل فوائ����ض املهمات من اأحدى ال�رشكات ال�ص���قيقة ل�ص���د 

احتياجات ال�رشكة .
• جارى درا�ص���ة وتقييم امكانية ربط حقل اأفروديت بقرب�ض والذى يقع فى 
املنطق���ة القريب���ة من احلدود الدولي���ة امل�رشية بالبحر املتو�ص���ط ليتم نقل 
اإنتاج���ه ومعاجلت���ه م���ن خالل ت�ص���هيالت الإنت���اج البحرية اخلا�ص���ة بحقل 
التم�ص���اح ومن���ه اإل���ى حمط���ة املعاجل���ة باجلميل. ويُع���د هذا امل����رشوع اأحد 
اخلط���وات اجل���ادة فى �ص���بيل تعزي���ز مكانة م����رش كمركز اإقليم���ى للطاقة 
مبنطق���ة ����رشق املتو�ص���ط مبا متتلك���ه من بني���ة حتتي���ة واأ�ص���ول متكنها من 
ا�صتيعاب الإنتاج من الكت�صافات اجلديدة بتكلفة اأقل وجدول زمنى اأق�رش 

وهى العنا�رش التى جتلب املزيد من ال�صتثمارات خالل الفرتة القادمة.

تطبيق �أحدث �لتقنيات لتعظيم �الإنتاج
ت�ص���خري  عل���ى  اأ�صا�ص���ى  ب�ص���كل  تق���وم  �صيا�ص���ة  برتوب���ل  تنته���ج 
كاف���ة التقني���ات احلديث���ة لتعظي���م ومراقب���ة الإنت���اج وو�ص���ع اخلط���ط 
والإ�ص���رتاتيجيات الالزم���ة لزي���ادة الإنت���اج وزي���ادة معام���الت الإ�ص���رتجاع 
م���ن حقول الزيت والغاز م���ع توطني التكنولوجيا احلديثة لت�ص���بح جزء 

ليتجزاأ من عمليات الإنتاج مب�رش. الإنتاج ومنها على �صبيل املثال:
• ا�ص���تخدام تقنيات تتبع اإنتاج املياه با�ص���تخدام مواد كيماوية خا�صة 
يت���م اإنزاله���ا مع مع���دات الكمال اخلا�ص���ة بالبئر وقد مت اإ�ص���تخدام تلك 

التقنيات بحقل ظهر لتتبع اأداء الآبار على املدى الزمنى البعيد.
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بال�رشكة والتى مر على بع�صها ما يزيد عن 40 �صنة فى بع�ض املواقع .
• جنح���ت ال�رشك���ة خالل الف���رتة املا�ص���ية فى اإن�ص���اء عدد من الأ�ص���ول 
احلديثة بال�رشكة حيث قامت بالإنتهاء من اإن�صاء م�رشوع بلطيم جنوب 
غرب )براك�ض( وو�صعه علىالإنتاج من خالل من�صة بحرية جديدة وخط 
بحرى و6 اآبار باملن�صة وهو ما �صمن �صخ مزيد من ال�صتثمارات من خالل 
ال�رشكاء كما ترتب عنه دخول مزيد من امل�صتثمرين اجلدد فى م�رش مثل 
�رشكة توتال الفرن�ص���ية والتى متتلك ح�ص���ة �رشاكة ف���ى منطقة امتياز 
�ص���مال احلماد وفى الك�ص���ف ال���ذى مت حتقيقه موؤخراً مبنطقة ب�ص���ارو�ض 
ب�ص���مال احلماد من اجلدير بالذكر انه مت خالل الفرتة الأخرية و�صع البئرين 
بلطي���م جنوب غرب-5 وب�ص���ارو�ض جنوب غرب-3 علىالإنتاج مما �ص���اعد 
عل���ى تعظي���م الإنت���اج من املنطقة والأ�ص���ول اإل���ى ح���د 630 مليون قدم 
مكع���ب غاز يوميا من من�ص���ة بلطيم جنوب غرب بعد الو�ص���ول لتفاق 
نهائ���ى ب���ني كافة ال����رشكاء فيما يخ����ض عملي���ات اإقت�ص���ام الإنتاج بني 

منطقتى �صمال احلماد وبلطيم جنوب غرب.
• تقوم ال�رشكة ب�ص���خ مزيد من ال�صتثمارات باحلقول املتقادمة لتغيري 
اخلطوط اأو الت�ش���هيالت املتقادمة، تبنت �رشكة برتوبل �شيا�شة لتقييم 
م���دى اأهلية الأ�ص���ول املوج���ودة للعمل من خ���الل التقيي���م القائم على 
املخاطر )RBI( مما اأتاح متابعة تلك الأ�ص���ول ب�صكل جيد وفعال وحتديد 

الأولويات الواجب اأتباعها فى عمليات اإعادة تاأهيال لأ�صول املتقادمة.
• تق���وم ال�رشكةحالياً بالعمل على بع�ض التو�ص���عات اخلا�ص���ة بحقل 
ظهر، حيث يتم حالياً زيادة �ص���عة ت�ص���هيالت معاجلة املياه امل�ص���احبة 
لالإنتاج من خالل اإ�ص���افة ت�صهيالت ل�صرتجاع اأحادى اإيثيلني اجلليكول 
ورب���ط ت�ص���هيالت معاجلة والتخل�ض من املياه املنتج���ة بحقول ظهر مع 
الت�ص���هيالت املوج���ودة بحق���ل اجلميل. كما تق���وم ال�رشكة فى �ص���بيل 
�ص���مان �صال�صة الت�ص���غيل وتقليل املخاطر التى قد توؤدى لفقد الإنتاج 
بالعم���ل على مد كابالت كهربية بحرية اإ�ص���افية من من�ص���ة التحكم 
الرئي�ص���ية حلق���ل ظه���ر )CCP( اإل���ى منطقة الآبار ل�ص���مان اأ�ص���تمرارية 

الت�صغيل فى حال حدوث اأى م�صكالت فى الكابالت الرئي�صية. 
• تقوم ال�رشكةحالياً بتنفيذ عدد من امل�رشوعات متمثلة فى م�رشوعات 
ال�ش���تبدال بع�ض اخلط���وط املتقادم���ة وتركيب خط���وط بديلة وخطوط 
جديدة مبنطقة اأبوردي�ض ل�ص���تيعاب الإنتاج اأو لال�صتخدام فى عمليات 
حقن املياه. كما تقوم ال�رشكة اأي�صا بتنفيذ عدد من امل�رشوعات اخلا�صة 
با�صتبدال �صبكات مكافحة احلريق مبناطق البرتيكو وفريان وابو ما�صى. 
تق���وم ال�رشكةحالياً بدرا�ص���ة ان�ص���اء حمط���ات مياه للتحلي���ة مبنطقة 
ابو ما�ص���ى لتغطية احتياجات احلقل ال�صا�ص���ية من املياه وتوفري املياه 

الالزمة ل�صبكات مكافحة احلريق باحلقل.

تعظيم �مل�رشوعات �لبيئية وخف�ض �النبعاثات 
وفقاً للخطة املو�صوعة من الدولة والأهداف الدائمة لتعظيم العمل 
بامل�رشوع���ات املتوافق���ة مع املعاي���ري البيئية ومبا يتواف���ق مع توجهات 
القي���ادة ال�صيا�ص���ية للدول���ة فيما يخ����ض تقليل النبعاث���ات وتوفيق 
الو�ص���اع البيئية واللتزام باأعلى املعايري العاملية فى ما يخ�ض جمال 
البيئ���ة والتنمية امل�ص���تدامة فان ال�رشكة خطت خط���وات جادة  فى 
هذا املج���ال متمثلة فى تنفيذ عدد من امل�رشوع���ات املتعلقة باملجال 
البيئ���ى وتطبيقات���ه فى �ص���ناعة البرتول ومب���ا يتوافق م���ع التوجهات 

العاملية احلديثة .

�لتحول �لرقمى وخطوة نحو �مل�ستقبل
يع���د التحول الرقم���ى حالياً اأحد الركائز ال�صا�ص���ية الت���ى تقوم عليها 
الدول���ة ككل وقط���اع الب���رتول ب�ص���كل خا����ض وميث���ل التح���ول الرقم���ى 
وعملي���ات دعم اتخاذ القرار اأحد الأعمدة الأ�صا�ص���ية فى برنامج حتديث 
وتطوي���ر قطاع الب���رتول وفى اإطار الإلتزام بال�صيا�ص���ة العامة للدولة فى 
ه���ذا املجال فق���د خطت ال�رشكة خط���وات جادة فى م���ا يخ�ض عمليات 
التح���ول الرقمى ودعم اتخاذ القرار من خ���الل تنفيذ عدد من امل�رشوعات 

فى هذا املجال ميكن تلخي�ض اهمها فيما يلى :
• قام���ت ال�رشك���ة فعلي���اً بعمليات رب���ط البيان���ات مع الهيئ���ة العامة 
للب���رتول وذل���ك من خالل منظوم���ة ادارة بيان���ات الإنت���اج )PDMS( والتى 
تتي���ح رب���ط كام���ل لبيان���ات الإنت���اج للحقول والآب���ار املختلفة ب�ص���كل 
�رشيع مع الهيئة وت�ص���من توحيد قواعد البيانات. مت تنفيذ هذا امل�رشوع 
وو�ص���عه فعليا فى اخلدمة بعد فرتة جتريبية وذلك خالل الفرتة املا�ص���ية 
حيث يوجدحالياً تواف���ق وربط كامل لكافة بيانات الإنتاج وجارى حالياً 

تقييم التو�صع فى ربط باقى البيانات.
• قامت ال�رشكة اأي�صا باتخاذ عدد من اخلطوات املهمة فى �صبيل ان�صاء 
قواعد بيانات جغرافية )GIS( لكافةالأ�ص���ول اخلا�صة بال�رشكة �صاملة 
االآبار واملحطات وخطوط االإنتاج الربية والبحرية وكافةاالأ�شول االخرى. 
قام���ت ال�رشك���ة باإن�ص���اء عدد م���ن مراكز التحك���م والقي���ادة للعمليات 
والط���وارئ  مبواق���ع ال�رشكة املختلفة وجنحت ف���ى ربطها مبركز التحكم 
وقي���ادة العملي���ات والط���وارئ ال���ذى مت اإن�ص���ائه ب���وزارة الب���رتول واملراك���ز 

الإ�صرتاتيجية باجلهات املخت�صة بالدولة.
• قامت ال�رشكة بت�ص���غيل حقل ظهر بالكامل �ص���من منظومة احلقول 
الرقمية )Digital oil Field( وهى املنظومة التى ت�صمح لل�رشكة فى كافة 
مواقعها تتبع كافة العمال باحلقل ب�ص���كل حلظى وت�صعى ال�رشكة اإلى 

هذه املنظومة على احلقول الأخرى مبناطق بورفوؤاد واأبو ما�صى .
• ت�ص���ع ال�رشك���ة خط���ة تدريبية طموح���ة لكوادرها الفني���ة املختلفة 
ت�ص���مل تاأهيلهم ب�ص���كل جي���د فى جم���الت معاجلة البيان���ات والذكاء 
ال�ص���طناعى وكيفية تطبيق تلك امله���ارات فيما يخ�ض جمالت العمل 
املختلف���ة ف���ى جم���الت ال�صتك�ص���اف واحلف���ر والإنتاج واخلزان���ات وذلك 
لتتما�ص���ى مع التطور احلديث فى جم���الت التعامل مع البيانات و�رشعة 

اتخاذ القرار باقل خطا واأعلى كفاءة ممكنة.

�لعنو�ن : 5 �ض �ملخيم �لد�ئم - 
مدينة ن�رش - �لقاهرة 

 ت : 22621740-22621739-22621738
ف : 22609792      �ض.ب : 7074 �لقاهرة
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سبعة وثالثون عامًا من العمل الشاق الجاد الدؤوب لدعم االقتصاد القومى ، حيث تعد شركة خالدة من أهم شركات 

إنتاج البرتول فى مصر, ونظرًا لألداء املتميز الذى اتسمت به الشركة فقد حازت على ثقة السادة املساهمني مما أسفر 

ع��ن تكليف الش��ركة ب��إدارة عمليات وتنمية مناط��ق امتياز جديدة لتصل مجم�وعة ش��ركات خالدة إىل 15 ش��ركة 

بإجم��اىل 24 منطق��ة امتياز على مس��احة حواىل 17 أل��ف كم2 حيث تم إنت��اج 28ر1 مليار برميل زي��ت خام ومتكثفات 

و8ر5 تريليون قدم مكعب غاز منذ تأسيس��ها. وطوال تاريخها حرصت الش��ركة على تحقيق معادلة اإلنتاج الصعبة 

واملتمثلة فى تعظيم اإلنتاج وزيادة االحتياطى على حد سواء باإلضافة إىل ترشيد اإلنفاق. ويتم ذلك من خالل عمليات 

آمنة لجميع أنش��طة الش��ركة فى ظل منظومة متكاملة ومتوافقة مع اإلجراءات والتطبيقات القياس��ية للسالمة 

والصحة املهنية وحماية البيئة. 

العنوان : �شارع 290 املعادى اجلديدة - القاهرة .             تليفون : 27022291 - 27022874                  فاك�س : 27022295
�س.ب : 560 املعادى             الرقم الربيدى 11431
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مؤشرات األداء ونتائج األعمال خالل 2022-2021
ا�شتم���راراً للأداء املتميز ال���ذى ات�شمت به �رشكة خال���دة فى جمال البحث 
والتنقي���ب واإنتاج الزي���ت والغاز فقد قامت ال�رشكة خ���لل العام  بتحقيق 
مزي���د م���ن االإجنازات والنجاح���ات الكبرية فى جم���االت اال�شتك�شاف واحلفر 
والتنمي���ة ، ويعت���رب ما حققته ال�رشك���ة من جناحات تتويج���ا جلهود جميع 
العامل���ن بال�رشك���ة ويعك����س الدعم غ���ري املحدود ال���ذي تتلق���اه ال�رشكة 
م���ن الوزارة ممثل���ة فى الهيئة العام���ة للبرتول وال�رشك���ة امل�رشية القاب�شة 
للغ���ازات الطبيعية والتع���اون البناء لل�رشيك االأجنب���ى املتمثل فى �رشكة 

اأبات�شى ، وفيما يلى نبذة عن اأبرز تلك النجاحات:

جمال الإنتاج
بل���غ متو�شط االإنتاج اليومى لل�رشكة خ���لل العام حوالى 111 األف برميل 
زيت خام ومتكثفات. كما بداأ اإنتاج الغاز الطبيعى فى عام 1999 مبتو�شط 
اإنت���اج يوم���ى 5 مليون قدم مكع���ب لي�شل متو�شط االإنت���اج اليومى للغاز 
خ���لل الع���ام 583 ملي���ون قدم مكعب ، وبل���غ متو�شط االإنت���اج اليومى من 

البوتاجاز 1026 برميل.

جمال البحث وال�شتك�شاف
حققت �رشكة خالدة للبرتول ثمانية اكت�شافات برتولية خلل العام بن�شبة 
جن���اح ت�شل اإلى 50 % حيث يقدر االحتياطى الكلى )موؤكد وحمتمل( لهذا 

العام بحوالى 6ر29 مليون برميل مكافئ من الزيت اخلام. 

ومن الكت�شافات املميزة: 
• ك�شف �شاى X1 الذى اأعطى اإنتاجية قدرها 7ر29 مليون قدم مكعب غاز 
يومي���اً من خزان احلقب الق���دمي حيث يقدر حجم االحتياطى الكلى )موؤكد 
وحمتم���ل( ب� 2ر27 بليون قدم مكعب غ���از و3ر1مليون برميل من املتكثفات 
مب���ا يعادل 5ر6 ملي���ون برميل مكافئ من الزيت اخلام و�شوف يتم و�شع البئر 

على االإنتاج فور االنتهاء من مد خط االإنتاج اخلا�س به. 
• ك�ش���ف �شمال غرب حازم X1 الذى اأعطى اإنتاجية قدرها 60 مليون قدم 
مكع���ب غاز يومي���اً من خزان احلق���ب القدمي حيث يقدر حج���م االحتياطى 
الكل���ى )موؤكد وحمتمل( ب� 2ر35 بليون قدم مكع���ب غاز مبا يعادل تقريبا 7 
ملي���ون برميل مكافئ من الزيت اخلام و�شوف يت���م و�شع البئر على االإنتاج 

فور االنتهاء من مد خط االنتاج اخلا�س به. 
• ك�ش���ف غ���رب بتاح X1 ال���ذى اأعطى انتاجي���ة قدره���ا 1876 برميل يومى 
م���ن الزيت و3ر0 مليون ق���دم مكعب غاز يومياً من خ���زان علم البويب -3ه� 

حي���ث يقدر حجم االحتياطى الكلى )موؤكد وحمتمل( ب� 4ر1 مليون برميل 
مكافئ من الزيت اخلام. وقد مت و�شع البئر على االنتاج فى مار�س 2022.

• ك�ش���ف بيلزون���ى  X1 الذى اأعطى انتاجية قدره���ا 5218 برميل من الزيت 
و1ر11 ملي���ون ق���دم مكعب غاز يومياً من خزان امل�شاجد حيث اأن البئر حتت 
التقيي���م حل�ش���اب االحتياطى الكل���ى )موؤكد وحمتمل( وق���د مت و�شع البئر 

على االإنتاج فى يوليو 2022 فور احل�شول على عقد التنمية اخلا�س بها.

جمال التنمية
مت حف���ر 53 بئ���را  خلل الع���ام بغر�س زي���ادة اإنتاج ال�رشكة م���ن خلل تنمية 
االحتياطيات املوؤكدة وتاأكي���د االحتياطيات املحتملة واملمكنة. وت�شتمل 
هذه االآبار على 46 بئرا منتجة للزيت اخلام و2 بئر منتجة للغاز و5 اآبارحلقن 
املياه. كما مت تنفيذ 93 عملية اإعادة اإكمال منها 63 عملية بحقول الزيت 
ت�شتم���ل عل���ى 11 بئراً حلقن املي���اه و13 عملية بحقول الغ���از الطبيعى و6 
عملي���ات هج���ر موؤق���ت، باالإ�شاف���ة اإل���ى ا�شتكم���ال حف���ر واإكم���ال 10 اآبار 
ا�شتك�شافية. وقد اأ�شفرت هذه العمليات جمتمعة عن انتاج قدره 91 األف 
برمي���ل زيت بن�شبة حتقي���ق 82% ، و20 األف برميل متكثفات بن�شبة حتقيق 
105 % م���ن اخلط���ة و713 برميل بوتاجاز بن�شبة حتقيق 69% من اخلطة و583 

مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بن�شبة حتقيق 93 % من اخلطة.

الن�شاط اجليوفيزيقى 
مت االنته���اء م���ن برنامج اع���ادة معاجل���ة البيان���ات ال�شيزمي���ة ملنطقة تلل 
خالده مب�شاحة قدرها 3698 كم2 باالإ�شافة اإلى اأنه مت اإجناز 65% من برنامج 
اإعادة معاجلة البيان���ات ال�شيزمية )PSTM( ملنطقة مطروح-غرب كناي�س 

مب�شاحة قدرها 4200 كم2. 

الن�شاط اال�شتثمارى
بل���غ املنفذ م���ن الن�ساط اال�ستثم���ارى حوالى 715 ملي���ون دوالر منهم 361 

مليون دوالر للإنفاق الراأ�شمالى و354 مليون دوالر كم�رشوفات ت�شغيل.

امل�رشوعات ال�شتثمارية 
قام���ت اإدارة امل�رشوع���ات بتحقيق خطة ال�رشكة م���ن اإن�ساء خطوط الزيت 
والغ���از باإجمال���ى اأط���وال 100 كم ف���ى مدد زمني���ة قيا�شية مم���ا اأ�شهم فى 
العائد املبك���ر ملعدالت االإنتاج ، باالإ�شافة اإلى تنفيذ العديد من ت�شهيلت 
االإنتاج و�شواغط الغاز ال�شتغلل الغازات املنبعثة امل�شاحبة وكذا ما يتم 

اإن�شاءه من مبانى اإ�شكان جديدة ب�شعة 112 غرفة.
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تواص��ل ش��ركة ب��در الدين مس��رتها الناجحة ب��دأب وعط��اء متدفق من ك��وادر الش��ركة ، لتخطو 

خط��وات ثابت��ة نحو تحقي��ق مزيدًا م��ن النجاحات والتغلب عل��ى التحدي��ات ، لتؤدى دوره��ا املنوط بها 

باعتبارها كيانًا رائدًا وهامًا فى تحقيق اسرتاتيجية قطاع البرتول لزيادة معدالت اإلنتاج واالحتياطيات 

م��ن البرتول والغاز ،وذلك من خالل التعاون والتنس��يق الكامل مع الش��ريك األجنبى لتحقيق املزيد من 

االكتش��افات والبحث فى طبقات جيولوجية جديدة باس��تخدام أحدث األس��اليب التكنولوجية مع 

االلتزام بتطبيق قواعد السالمة والصحة املهنية وحماية البيئة .
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قصة نجاح زيادة معدالت اإلنتاج والوصول إلى ما يزيد عن 35 ألف 
برميل من الزيت يوميًا خالل العام المالى 2022/2021

جنحت �رشكة بدر الدين بف�س���ل �س���واعد اأبنائها ذو الكفاءة الفنية العالية 
واملدرب���ة فى حتقيق زيادة ملحوظ���ة فى معدالت اإنتاج الزيت اليومية و�سلت 
اإلى 35000 برميل من الزيت يومياً خالل العام وهى معدالت اإنتاج اأعلى مما مت 

حتقيقه خالل العامني املاليني ال�سابقني.
 ولق���د اأ�س���ادت وزارة البرتول والرثوة املعدنية وكذل���ك الهيئة امل�رشية العامة 
للبرتول مبا مت حتقيقه وذلك نتيجة اإعادة تقييم بع�ض االآبار املغلقة وو�سعها 
عل���ى االإنت���اج مرة اأخ���رى ، وزي���ادة عدد اأجه���زة االإ�س���الح واحلف���ر وا�ستخدام 
اأ�سالي���ب  تكنولوجي���ة جدي���دة مع زي���ادة الت�سهي���الت االأولي���ة ال�سطحية 

لبع�ض الآبار املنتجة عن طريق تقليل ال�سغوط العك�سية.

قصة نجاح تحسين إنتاج طبقة أبورواش –ج الكربونية
جنح���ت بدر الدي���ن فى حت�سني اإنت���اج الطبق���ات الكربونية  اأب���و روا�ض ج  فى 
اآب���ار الف�س���ل 8 والف�سل 25 وكانت النتائ���ج االأولية اإيجابي���ة حيث مت اإنتاج 
)200 و250 برميل زيت يومياً على التوالى(. وفى الربع االأول من 2022 مت عمل 

�سيان���ة للبئ���ر قدر-13 املغلق  وتثقي���ب طبقة اأبوروا����ض ج الكربونية وعمل 
تثقي���ب وحت�س���ن اإنتاجي���ة الطبق���ة بالتك�س���ر الهيدروليك���ى مم���ا اأدى اإلى 

اإ�سافة ما يقرب من 520 برميل زيت يومياً.
 وه���ذه التجرب���ة الناجح���ة للطبق���ة الكربوني���ة  ف���ى منطقة ني���اج �سوف 
تف�سح املجال الإجراء �سيانة للبئر ف�سل 26 وجارى درا�سة االآبار التى حتتوى 

على هذه الطبقة الكربونية.
وتب���ذل �رشك���ة ب���در الدين ق�س���ارى جهدها م���ن خ���الل االأن�سط���ة االإ�سافية 
والدرا�س���ات واال�ستك�ساف���ات حلفر اآب���ار جديدة فى هذه الطبق���ة الكربونية 

للو�سول الأعلى معدل اإنتاج فى �رشكة بدر الدين.

  SRP CO-ROD قص���ة نجاح ف���ى بئر الفض���ل-3  باس���تحدام
  Technology

يعترب بئر الف�سل-3 من االآبار املعقدة جداً ب�سبب االأحمال العالية املتواجدة 
عل���ى موا�سري امل�سخة املا�سة التى قد ت�سل اإل���ى 350 رطل/ ما�سورة والتى 
ال ي�سل���ح فيها موا�سري امل�سخة املعتادة مما ي���وؤدى اإلى ثقب موا�سري االإنتاج 
اأو ك����رش موا�س���ري امل�سخة فى مدة وجيزة جداً رمبا ال تزيد عن �سهر مما يجعل 

خطوات ثابتة نحو تحقيق 
مزيدًا من النجاحات 

والتغلب على التحديات
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عملية اإ�سالح البئر غري اقت�سادية.
• وبن���اءاً على ذلك فق���د مت ا�ستخدام تقنية جدي���دة »املوا�سري القابلة للف  
Continuous Rod« فى �رشكة بدر الدين وهى االأولى من نوعها فى ال�سحراء 

الغربية والثانية فى م�رش بعد اإ�ستخدامها فى ال�رشكة العامة للبرتول.
• وتعمل املوا�سر القابلة للف على توزيع الأحمال على كامل طول موا�سر 
امل�سخ���ة بدلً من تركيزها على نقاط ثابتة فى موا�سر امل�سخة املعتادة مما 

يوؤدى اإلى اإطالة عمر موا�سر امل�سخة .
• اأثبتت التقنية اجلديدة جناحها ب�سده حيث اأنها اإ�ستخدمت فى �سهر اأبريل 
2022 بقابلي���ة اإنت���اج ت�س���ل اإلى 120 برميل كم���ا كان متوقع���اً وكان ال�سمان 

اخلا�ض بالتقنية احلديثة 3 اأ�سهر اإال اأنها م�ستمرة ملدة 6 اأ�سهر حتى االآن.

قصة نجاح تحس���ين كفاءة مقاومة المضخات الكهربائية الغاطسة 
لالنسداد

عان���ت �رشك���ة بدر الدي���ن فى ال�سن���وات املا�سية م���ن تكرار تل���ف امل�سخات 
ب�سب���ب الن�سداد بامل�سخات الكهربائية الغاط�سة 
فيما يوؤثر على العمر االفرتا�سى للم�سخة وبالتالى 

اإنتاجية البئر... 
وم���ن ه���ذا املنطل���ق ق���ام فريق العم���ل م���ن هند�سة 
البرتول مبناق�سة ال����رشكات العاملية للو�سول حللول 
لتل���ك امل�سكل���ة وق���د مت التع���اون مع كال م���ن �رشكة 
اخلري���ف وال�رشك���ة الأمريكي���ة �سا�ض بتق���دمي حلول 
تكنولوجية جدي���دة والت���ى مت ا�ستخدامها الأول مرة 
مب�رش بدون اأى كيماويات حم�سية حيث اأنها ال توؤثر 

ب���اأى �رشر اأو تاآكل جتاه مكونات امل�سخة كما هو 
مو�سح بال�سور.

والهدف من هذه التكنولوجيا العمل على حمورين:-
للم�سخ���ة  الداخلي���ة  املراح���ل  كف���اءة  زي���ادة   : )الوقاي���ة(  الأول  املح��ور 

الكهربائية الغاط�سة با�ستخدام املراحل املطلية.
املحور الثانى )املعاجلة( : ا�ستخدام مرفقات ال�سخ الكيميائى الغري حم�سية.

نتائج التجربة 
• تقليل ان�سداد امل�سخة الكهربائية بن�سبة %80.

• زيادة متو�سط العمر االإفرتا�سى للم�سخات من 7 الى 18 �سهر.
• توفري 10 عمليات تغيري للم�سخات با�ستخدام اأجهزة االإ�سالح.

• توفري 5ر2 مليون دوالر على مدار العام مقارنة بالعام ال�سابق.

وبهذا تك��ون �رشكة بدر الدين قد قامت بتجرب��ة هذه التكنولوجيا 
لأول م��رة مب���رش والت��ى حقق��ت جناح��اً باه��راً حي��ث تو�س��عت ف��ى 
ا�ستخ��دام هذة التكنولوجيا فى الآبار التى تتعر�ض فيها امل�سخات 

لالن�سداد املتكرر.

العنوان : 127 �س�ارع عبد العزيز فهمى 
م�رش اجلديدة- القاهرة . 

تليفون : 22917055 -22918769
فاك�ض : 22917065 - 22925278  

�ض . ب : 5958 هليوبولي�ض
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مؤشــــرات األداء
جمال الإنتاج

جنح���ت ال�رشك���ة الفرعونية ف���ى حتقيق مع���دلت الإنتاج املتف���ق عليها 
م���ع ال�رشكاء بن�صبة حتقي���ق 100%  وبكافاأة بت�صهي���ات الإنتاج و�صلت 
اإل���ى 99% بالإ�صافة اإلى ذلك فقد �صه���دت العملية الإنتاجية الكثري من 
التحديات ومن اأكرب تلك التحديات زيادة املياه امل�صاحبة لإنتاج الغاز فى 
بع����ض الآب���ار وزيادة �صغط اخلط البحرى حلقل اأت���ول نتيجة تر�صب املادة 
ال�صمعي���ة وتك���ون ظاهرة الهيدري���ت وزيادة ال�صوائ���ل املرتاكمة باخلط ، 
بالإ�صافة ملعدل التناق�ض الطبيعى فى اأداء اخلزانات حلقلى حابى وتورت.

ه���ذا وقد قام���ت ال�رشكة بتنفيذ العديد من امل�رشوع���ات التى تهدف اإلى 
تعوي�ض النق�ض الطبيعى فى اأداء اخلزانات وحت�صني الإنتاج منها ، واأي�صاً 

اإلى رفع كفاءة الت�صغيل ورفع كفاءة ال�صامة فى عمليات الإنتاج.

جمال ال�شتك�شاف
جن���ت ال�رشكة بالتعاون مع �رشك���ة بريتي�ض برتوليم ف���ى تنفيذ امل�صح 
ال�صيزم���ى ثاثى الأبعاد بتقنية الت�صجيل م���ن قاع املحيط املتقدمة 
)OBN( فى �رشق البحر املتو�صط. يهدف امل�صح ال�صيزمى اإلى رفع دقة 
وج���ودة ال�صورة لدعم عمليات ال�صتك�ص���اف للفر�ض ال�صتك�صافية 

الواع���دة مبنطق���ة اإمتياز اأتول ، ويغط���ى امل�رشوع منطق���ه تنمية اأتول 
ال���ذى تديره ال�رشك���ة الفرعونية بالتاآزر مع منطق���ة �صمال اأتول داخل 
اأمتي���از �صمال الطابية الذى تديره �رشك���ة بريتي�ض برتوليوم، وتعد هذه 
اأول م���رة ت�صتخ���دم فيها تقنية الت�صجيل من ق���اع املحيط املتقدمة 
)OBN( ف���ى البح���ر املتو�ص���ط بالإ�صاف���ة اإل���ى التخطيط حلف���ر البئر 
ال�صتك�صافى اأوزوري�ض �رشق 2 والذى من املتوقع اأن ي�صيف معدل اإنتاج 
يوم���ى 60 مليون ق���دم مكعب من الغ���از و4000 برميل م���ن املتكثفات 
بع���د تنميت���ه فى طبقة امليو�ص���ني، بالإ�صافة اإل���ى ا�صتك�صاف طبقة 

الوليجو�صني بالبئر.

جمال امل�رشوعات
جنح���ت الفرعوني���ة فى النتهاء م���ن م�رشوع معاجل���ة املتكثفات، كما مت 
النته���اء من بع�ض الدرا�ص���ات الهند�صية مع �رشك���ة اإنبى فى م�رشوعى 

�صاتي�ض وهارمتان 

جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية
جنح���ت ال�رشكة الفرعوني���ة فى حتقيق �صه���ادة الأي���زو 50001 فى جمال 
حت�صني وتر�صيد الطاقة بدون اأى ماحظات مت�صياً مع خطة وروؤية الدولة 
ف���ى التنمي���ة امل�صتدامة ، كما جنح���ت فى احلفاظ عل���ى �صهادتى الأيزو 
45001 و14001 اخلا�ص���ة بال�صام���ة وال�صح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئة 

بالإ�صافة اإلى حتقيق 5ر28 مليون �صاعة عمل اآمنة بدون اإ�صابات. 

تدي��ر الش��ركة الفرعوني��ة للب��رول أرب��ع مناط��ق امتياز 
هى )راس الرب، ش��مال دمياط، ش��مال ال��ربج، منطقة الربج 
البحري��ة( بمتوس��ط إنتاج يوم��ي 450 ملي��ون قدم مكعب 
من الغ��از وكذل��ك 9,500 برمي��ل يوميًا  م��ن املتكثفات بما 
يعادل متوس��ط إنتاج يومى 90 ألف برميل زيت مكافئ مع 

املحافظة على أعلى معدالت الصحة والسالمة.

العن�����وان  :  قطعة 212 القط��اع الثانى - مركز املدين�ة التجمع 
اخلام�ض - القاهرة اجلديدة         تلي�فون : 27725900         ف�اك�ض : 25390417
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وا�س���تهداف  العلم���ن  �س�����رق  �س�����مال 
حفر مقط���ع اأفقى بطول اأكرث من 2000 
ق�دم ف���ى خزان اأبوروا����ش »ج« دولوميت, 
ويع��ت���ر البئر نقلة نوعي���ة واإ�سافة اإلى 

جناح���ات �رشكة احلمرا اأويل فى حفر الآب��ار الأفق��ية بالإ�سافة اإلى اإكمال 
بع�ش الآبار مثل بئرى �سمال �س�رق العلمن 6 و 7 والتغلب على امل�س��اكل 
الفني���ة بطرق مبتكرة بتكلف���ة اأقل ووقت اق�رش دون احلاج���ة اإلى ج��هاز 
ا�س���اح اآب���ار, كما متكن���ت �رشكة احلم���را اأويل م���ن الإنت��اج م���ن خ��زانات 
جدي���دة لأول مرة بحقول ال�رشكة مث���ل طبقة اأبوروا�ش دولوميت العلوية 
وكذل���ك اإعادة الإن��تاج م���ن خ���زانات غري منم��اة مث���ل اجل��زء ال�سفلى من 

طبقة رمال الدهب. 

احلف���اظ  اأج���ل  م���ن  الإ�سرتاتيج���ى  التخطي���ط  م�ست���وى  عل���ى  اأم���ا   •
علىمعدلت اإنتاج عالية فى امل�ستقبل وزيادة الإنتاج من خال اكت�ساف 
حقول جديدة  فقد قامت ال�رشكة بالنتهاء من م�رشوع معاجلة البيانات 
ال�سيزمية ثاثية الأبعاد ملنطقة المتياز وعملية تقييم النطاقات والتى 
تعت���ر نقله نوعية ملنطقة المتياز  لإع���داد خطة حفراآبارا�ستك�سافية 
جدي���دة اماً فى حتقيق اكت�ساف���ات جديدة ملناطق واع���دة لزيادة الإنتاج 

اليومى لل�رشكة من الزيت اخلام.

ا�ستطاع���ت �رشكة 
خ���ال  اأوي���ل  احلم���را 
الع���ام املال���ى 2022/2021 
احلف���اظ على معدلت الإنت��اج 
با�ستخ���دام ط���رق تقليدي���ة وغ��ري 
تقليدي���ة ف���ى اإ�س���اح الآب���ار ف���ى ظل 
والت���ى  العاملي���ة  القت�سادي���ة  املتغ���ريات 
اأث���رت على �سا�سل الإم���داد للمهمات اخلا�سة 
بعملي���ات احلف���ر والنت�����اج , وف���ى ظ���ل الإمكانات 
املتاح���ة وف���ى �س���وء توجيه���ات وزارة الب���رتول وال���رثوة 
املعدني���ة برت�سي���د النفق���ات و م���ن اأج���ل حتقي���ق اله���دف 
الإ�سرتاتيج���ى ل�س��رك���ة احل��م���را اأويل وهو تعظ��ي���م وا�س��تدامة 

الإنت��اج من الزيت اخل��ام. 

• عل���ى الرغ���م م���ن التناق����ش الطبيع���ى ف���ى اإنتاجية حق���ول ال�رشكة 
املتقادم���ة ا�ستطاعت �رشكة احلمرا اأوي���ل خال العام املالى 2022/2021 
حت��قي���ق خط�����ة الإنت������اج بن�سب���ة 1ر99% م���ن اخلط���ة املعتم���دة وذل���ك 
بالتو�س���ع ف���ى ا�ستخ���دام تكنولوجي���ا احلف���ر الأفقى والت���ى تعظم من 
مع���دلت ا�س��رتجاع الزي���ت اخلام مقارن���ة بتكنولوجيا احلف�����ر العمودى 
وذل���ك  ع���ن طريق حفر البئر التنموى �سمال ����رشق العلمن #23 و هو بئر 
تنم�����وى اأفقى مت حف���ره نتيجة لدرا�س���ة منذجة حماكاة اخل�����زان بحق��ل 

م. اأحمد ال�رشيف
رئي�س جمل�س الإدارة - والع�ضو املنتدب

العنوان : 54 �سارع حمم�د �سفوت متفرع من �س�ارع كفر عب�ده - ر�سدى - الأ�سكندرية .
تليفون : 5445011 - 5445013 /03                                          فاك�ش : 5445076 - 5445075 / 03                                                 �ش.ب : 3131 الأ�سكندرية 

Email : tr_ hamra@live.com
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عل��ى الرغم من كثرة التحديات الت��ى تواجه الكيانات العاملة بصناعة البحث واإلنتاج للزيت الخام والغاز 
وخاص��ة م��ن أخذ على عاتقه منه��م املضى قدمًا فى اس��تكمال الطريق ومحاولة مجابهة تغريات الس��وق 
العاملي��ة الس��ريعة واملؤثرة بش��دة على بوصلة االس��تثمار الذى يضخه املس��تثمر بتل��ك الصناعة، إال أنه 
م��ع وج��ود عنصرى الخربة واملهارة يتم تج��اوز وعبور جميع التحديات. وتتميز ش��ركة عجيبة للبرتول بني 
ش��ركات اإلنتاج بقطاع البرتول املصرى بتحقيق ثبات نس��بى ملتوس��ط معدالت إنتاجها على مدار أكثر من 
ثالث��ني عامًا ، حيث يظهر جليًا دور االستكش��اف فى إضافة موارد جدي��دة بينما تلعب التقنيات الحديثة 

دورها فى تحقيق  االستخدام األمثل للموارد من الحقول التى قاربت على النضوب التام .

ا�س���تطاعت �رشكة عجيبة اأن حتجز مكاناً مميزاً بني ال�رشكات املنتجة للغاز 
باإ�ساف���ة اأكرث من 40 مليون ق���دم مكعب يومى من الغاز ملا تنتجه من الزيت 
وذل���ك ع���ن طريق التع���اون والتن�سي���ق مع ال����رشكات ال�سقيق���ة لال�ستغالل 
الأمثل لت�سهيالت الإنتاج املتاحة باملنطقة. ولكى تظل عجيبة على الدرب 
الناجح فى حتقيق ثبات معدلت الإنتاج واإ�سافة املزيد من احتياطيات الزيت 
والغ���از, مت ا�ستدعاء ع���دد من اأجهزة احلفر و�سيانة الآبار التى ا�ستطاعت فى 
وق���ت قيا�سى حتقيق اخلطة املو�سوعة ل�سرتجاع الآبار املتوقفة وا�ستهداف 

مناطق جديدة مل تتطرق اإليها الطرق التقليدية فى البحث والتنمية.

بيئة خالية من االنبعاثات
عمل���ت ال�رشك���ة عل���ى املحافظة عل���ى بيئ���ة نقية خالي���ة م���ن النبعاثات 
الكربوني���ة, فت���م ا�ستخ���دام مول���دات الكهرباء الت���ى يتم تغذيته���ا بالغاز 
بال�ستعا�س���ة ع���ن املول���دات العامل���ة بال�س���ولر وذل���ك ف���ى غالبي���ة مواقع 

ال�رشكة وجارى تعميمها على املواقع امل�سافة حديثاً.

نشاط إنتاجى وكشفى مميز
حقق���ت �رشك���ة عجيب���ة للب���رتول خ���الل الع���ام املال���ى 2022/2021 ثماني���ة 
اكت�سافات برتولية  هامة )مبنطقتى تنمية مليحة املدجمة ومنطقة جنوب 
غرب مليحة 3( وهما )ندا- �رشق- العميق-001 �ش ويا�سمني- غرب - 001 �ش 
و مليحة- جنوب �رشق- العميق -001 �ش ومليحة - ورد - 001 �ش ومليحة- 
ج���اردن- 001 �ش وجنوب غ���رب مليحة- 004 وجنوب غ���رب مليحة- 001 �ش( 
وتق���ع منطقة مليح���ة جنوب مدينة مطروح مب�ساف���ة 65كم )و جنوب غرب 

مليحة- 004 �ش(  .
وق���د حتقق���ت الكت�سافات ف���ى منطقة مليحة املدجم���ة بناءً عل���ى البيانات 

ال�سيزمي���ة ثالثية الأبعاد التى مت و�سعها ف���ى عام 2010 ومتت اإعادة معاجلتها 
ف���ى عامى 2016 و 2019.  وقد بداأ قط���اع ال�ستك�ساف باإجراء حتليل وحماكاة 
للبيان���ات ال�سيزمي���ة وتتبع الرتاكي���ب اجليولوجية العميق���ة وح�ساب كمية 
الزي���ت فى املكامن املختلف���ة وكذلك درا�سة املخاطر وبناءً على ذلك مت اختيار 
اأماك���ن الآب���ار املقرتح���ة. وبناءً عل���ى ما �سبق وج���دت تراكي���ب جيولوجية فى 
تكوي���ن اخلطاطب���ة ملناط���ق )ندا - ����رشق -العميق - 001 ����ش ويا�سمني - غرب 
- 001 ����ش ومليح���ة - جن���وب �رشق-العمي���ق001- �ش و مليح���ة-ورد - 001 �ش 
ومليحة -جاردن - 001 �ش(.   وجدير بالذكر اأنه قد مت حفر البئر ال�ستك�سافية 
)جن���وب غرب ميلحة 004 �ش( ونتج عن البئر ك�سف���اً برتولياً جديداً. ونتج عن 
الختب���ارات املبدئي���ة لكل الآب���ار ال�ستك�سافي���ة 11500 برمي���ل �سائل يومى 
ومع���دل غ���از م�ساحب 5ر21 ملي���ون قدم مكع���ب قيا�سى يوم���ى.   ولتحقيق 
روؤي���ة عجيبة ال�ستك�سافي���ة والتنموية قامت �رشكة عجيب���ة ممثلة فى اإدارة 
ال�ستك�ساف باإطالق اإ�سارة البدء فى م�رشوع امل�سح ال�سيزمى عالى الكثافة 
عالى الإنتاجية كجزء من اتفاقية مليحة املدجمة وهو ما يهدف لزيادة فر�ش 

ال�ستثمارات وتقلي�ش املخاطرة من احلفر للحد الأدنى.

تنمية الكوادر
تهت���م الإدارة العام���ة لل�سئ���ون الإداري��ة بعجيبة بتط���وي���ر وتنمي���ة الق����وى 
العامل���ة  م���ن خ������الل احلر�ش عل���ى التدريب امل�ستم���ر من الناحي�������ة الفنية 
املتخ�س�س���ة اأو ال�دورات التدريبات ال�سلوكي���ة والقيادية, ل����ذا فقد مت خالل 
الع���ام املال���ى 2022/2021 تدريب ع������دد 1070 عامالً, ع���الوة عل���ى م�س���اركة 
115 موظف�������اً فى ح�سور م����وؤمترات ون��������دوات للتعرف على اأحدث التقنيات 
ف���ى جم����ال البرتول ومن اأهم املوؤمترات التى عق���دت فى 2022 موؤمتر اإيج����ب�ش 

الذى �س����اركت فيه عجيبة بح�سور 44 موظفاً.

العنوان 
1 �سارع الربامكة - املنطقة ال�سابعة

احلى ال�سابع - مدينة ن�رش.                  
تليفون: 24071286 - 24073460        

فاك�ش: 24071366 - 24071294
�ش.ب : 45030

الرقم الربيدى : 11717
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 تع��د حقول ش��ركة ب��رول أبو قري من أق��دم الحقول املنتج��ة فى مصر والبحر املتوس��ط فى 

مجال الغاز حيث يرجع تاريخها االستكش��افى إىل ع��ام 1969 وقد بدأ اإلنتاج من حقول 

أب��و قري س��نة 1979 لصال��ح الهيئة املصري��ة العامة للب��رول من خالل ش��ركة برول 

الصح��راء الغربي��ة » ويبكو« بموجب اتفاقي��ة االلتزام البروىل الص��ادرة بالقانون 

رق��م 155 لس��نة 1963 ، ث��م ُأنش��ئت ش��ركة ب��رول أبو ق��ري بموج��ب اتفاقية 

االلت��زام الص��ادرة بالقانون رقم 2 لس��نة 2009 ب��ن الهيئة املصري��ة العامة 

للب��رول وش��ركة إديس��ون انرناش��يونال ، وبتاري��خ 2021/1/24 تنازلت 

شركة أديس��ون إنرناشيونال عن كافة حقوقها فى اتفاقية االلتزام 

إىل ش��ركة إنرج��ن إيجيب��ت ليمتد لتصب��ح هى الش��ريك الحاىل 

 للهيئ��ة املصري��ة العام��ة للب��رول ف��ى ش��ركة ب��رول أب��و ق��ري.
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مؤشرات األداء
اال�شتك�شاف 

• ج���ارى حالياً اإع���ادة معاجلة البيانات ال�س���يزمية ثالثي���ة الأبعاد حلقلى 
اأب���و قري الرئي�س���ى و�سمال اإدكو )قط���اع - ب( بهدف حت�س���ن �سورة ودقة 
البيانات ال�سيزمي���ة. و�سوف يتم دمج نتائج معاجلة البيانات ال�سيزمية 
حلقل���ى اأب���و  قري  و�سم���ال اإدكو  )قطاع - ب(  م���ع النتائج احلديثة ملعاجلة 
البيانات ال�سيزمية حلقول �سمال اأبو قري، �سمال اإدكو )قطاع - اأ( و�سمال 
ب���رو العامرية والتى متت ف���ى عام 2020 للح�سول عل���ى وحدة واحدة من 

البيانات ال�سيزمية.
• مت الإنتهاء من م�رشوع عمل منوذج حماكاة خا�ص بطبقة اأبو ما�سى فى 
حق���ل �سمال اأبو ق���ري البحرى حيث مت التوافق م���ع ال�رشيك الأجنبى على 
ث���الث مواقع حمتملة حلفر اآبار جدي���دة وذلك من اأجل زيادة اإنتاج ال�رشكة 
ورف���ع معام���ل ا�سرج���اع طبقة اأبو ما�س���ى حلقل �سمال اأب���و قري البحرى 
ويج���رى حالياً اإعداد الدرا�سات الفنية م�ستملة على التكلفة للموافقة 

على حفر هذه الآبار.
العمليات

• بل���غ اإنت���اج الغاز املب���اع 4ر46 مليار قدم مكعب مبتو�س���ط  127 مليون 
ق���دم مكعب غ���از يومياً و705ر0 األ���ف برميل من املتكثف���ات والزيت اخلام 
مبتو�س���ط حوال���ى 1932 برمي���ل يومي���اً و04ر45 األف طن من الغ���از امل�سال 
مبتو�س���ط اإنت���اج 123 ط���ن يومياً ، ه���ذا الإنتاج يع���ادل 5ر9 ملي���ون برميل 

مكافئ مبتو�سط 108ر26 الف برميل زيت مكافئ يومياً .
• مت اإج���راء درا�س���ة لالآب���ار املنتج���ة لتحدي���د الآب���ار الت���ى ميك���ن حتفيزها 
باحلام����ص الهيدروليكى، حي���ث مت بالفعل حتفيز خم�سة اآبار مما نتج عنه 
زي���ادة كلي���ة تقدر ب 12 ملي���ون قدم مكعب يوم���ى. بالإ�ساف���ة اإلى اإجراء 
تعدي���الت ب�سبكة الت�سهيالت البحرية لل�رشكة مما كان له الأثر فى زيادة 

الإنتاج بحوالى 5 مليون قدم مكعب يومى .
• مت البدء فى اأعمال احلفر التنموى ل�رشكة اأبو قري ومناطق امتياز �سمال 
العامري���ة و�سم���ال اإدك���و فى يوني���و 2022 حيث �سيتم حف���ر خم�سة اآبار 

معتمدة مع اإمكانية زيادتها من الآبار اجلديدة التى يتم درا�ستها.
 NAQPII-6 خالل �سبتمرب 2022 مت النتهاء من اأعمال اإحادة م�سار البئر •
وو�سع���ه عل���ى الإنت���اج مبع���دلت اإنت���اج يومى ت�س���ل اإلى 28 ملي���ون قدم 

مكعب من الغاز.
• الب���دء فى تنفي���ذ نظام �سالم���ة العمليات تبعاً للقواع���د الإر�سادية 
الت���ى اأقرته���ا الهيئ�ة امل�رشية العام���ة للبرول مع ا�ستم���رار اإ�ستكمال 

safety case اخلا�سة بجميع مواقع ال�رشكة.
• مت النته���اء م���ن اأعم���ال اإح���الل وتغيري نظام الإن���ذار �سد احلري���ق والغاز 
باملوقع الربى باملعدية ودخول النظام باخلدمة بنجاح خالل مار�ص 2022 .

امل�رشوعات
تلت���زم اإدارة امل�رشوعات بخط���ة ال�رشكة لتحقيق اأعلى مع���دلت الإنتاج، 
وذل���ك بتلبية متطلبات اإدارات ال�رشكة لتنفيذ م�رشوعات جديدة واأعمال 
الإ�سالحات اأو التعديالت لأ�سول ال�رشكة وذلك بهدف زيادة اإنتاج ال�رشكة 

وذلك عن طريق تنفيذ امل�رشوعات الآتية:
• النته����اء م���ن التعديالت اخلا�س�����ة بال���ر�سيف البح���رى NAQ-PIII لف�سل 
.)NEA-NI( ال�سغوط العالية واملنخف�سة وذلك ل�ستقبال الإنتاج من حقول
• النته���اء م���ن توري���د وتركي���ب بل���وف احلماي���ة للم�ستودع���ات الكروية 

. LPG  مبنطقة تخزين البوتاجاز

• جارى تنفيذ م�رشوع اإحالل وجتديد نظام الإغالق الطارئ »ESD« مبوقع 
املعدي���ة، وم���ن املتوقع النته����اء م��ن اأعم���ال الركيب���ات والت�سغي��ل فى 

فرباير 2023.
 تق���وم �رشك���ة ب���رول اأبو ق���ري اأي�ساً بالإ����رشاف عل���ى اأعم���ال التنمية فى 
منطقتى �سمال العامرية و �سمال اإدكو بالنيابة عن �رشكتى برو عامرية  
)PetroAmreya( ونيبتك���و )NIPETCO( بطاق���ة اإنتاجي���ة متوقع���ة 90 
ملي���ون قدم مكع���ب من الغاز يومي���اً وتتم اأعم���ال التنمي���ة با�ستخدام 
  ) NEA-NI( لتجمي���ع الغ���از واملتكثف���ات م���ن حق���ول Sub Sea تقني���ة 
ومعاجلته���ا عل���ى الر�سيف البح���رى �سمال اأبو ق���ري – 3 لنقلها بعد ذلك 

اإلى حمطة املعاجلة باملعدية و�سخها بال�سبكة القومية للغاز.

تر�شيد وكفاءة ا�شتخدام الطاقة
قام���ت ال�رشك���ة بو�س���ع وتنفي���ذ �سيا�س���ة وا�سح���ة لر�سي���د وكف���اءة 
ا�ستخ���دام الطاق���ة بعمليات ال�رشك���ة املختلفة حيث قام���ت ال�رشكة 
با�ستغالل فر�ص كفاءة الطاقة قليلة ومنعدمة التكاليف لتح�سن اأداء 
الطاق���ة بجميع مواقع ال�رشكة، كما تتبنى ال�رشكة عدداً من م�رشوعات 
واإج���راءات كف���اءة الطاق���ة والت���ى �سيكون له���ا عظيم الأث���ر فى خف�ص 
تكلف���ة الت�سغيل وتقلي���ل النبعاثات الكربونية وق���د ح�سلت ال�رشكة 

على جائزة التميز فى كفاءة ا�ستخدام الطاقة عن عام 2022.

ادارة ال�شالمة وال�شحة املهنية
• تلت���زم ال�رشك���ة بالتح�س���ن امل�ستم���ر ورف���ع مع���دل الأداء لل�سالم���ة 
وال�سحة املهنية وحماية البيئة وتنمية وزيادة املهارات جلميع العاملن 
بال�رشك���ة ب�سف���ة دوري���ة، فقد حققت �رشك���ة برول اأبو ق���ري اأكرث من 9ر1 
ملي���ون �ساع���ة عمل خ���الل الع���ام املال���ى 2022/2021 دون اأى ح���وادث اأو 

اإ�سابات عمل .
• ح�سل���ت �رشكة برول اأب���و قري على �سهادة الأيزو 45001/2018  لتطبيق 
نظ���ام ال�سالمة وال�سحة املهنية وذلك خالل الربع الأول من العام املالى 

.  2022/2021
• مت النته���اء م���ن درا�س���ات  تقيي���م الآث���ار البيئية للم�رشوع���ات اجلديدة 
واأن�سط���ة احلف���ر لالآب���ار التنموي���ة وال�ستك�سافي���ة ، وكذل���ك م����رشوع 

.)NEA-NI( التنمية فى منطقتى �سمال العامرية و�سمال اإدكو
• ج���ارى اإع���داد الدرا�س���ات الهند�سية والفني���ة لتقييم املخاط���ر الكمية 
 )Safety Case( وخماطر ت�سغيل العمليات للمن�سات البحرية واملوقع الربى

للتوافق مع منظومة �سالمة العمليات بال�رشكة. 
• النته���اء من م�رشوع تغطية كافة املبان���ى واملخازن باأنظمة الك�سف 

املبكر عن احلرائق والإنذار والإطفاء التلقائى.
• احل�سول على موافق���ة �سلطة احلماية املدنية ب�ساأن ا�ستيفاء حقول 

ال�رشكة ل�سراطات ال�سالمة واحلماية من خماطر احلريق .

العنــوان 
مبنى امللتقى - تقاطع �شارع توت عنخ اآمون مع �شارع ال�شهيد طيار 

حممود �شاكر - �شموحة �شيدى جابر - االأ�شكندرية .
تليـفون : 4292775 - 03/4292713

فاكــــ�س : 4292396 - 4292371 /03 
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ف��ى إطار السياس��ة العامة للدولة ودع��م توجيهات وزارة البرتول والثروة املعدنية ليصبح »ميناء الحمرا البرتوىل« التابع  لش��ركة برتول الصحراء الغربية »ويبكو« 
أحد املحاور املهمة فى خطة تحويل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الزيت الخام واملنتجات البرتولية ، وأحد املنافذ املهمة ملشروع »البرتوكيماويات« والذى سيتم تنفيذه 
فى مدينة العلمني الجديدة، باإلضافة إىل تطبيق رؤية مصر 2030 فى التطوير والتنمية الش��املة والحفاظ على مؤسس��ات الدولة وتوفري موارد لألجيال القادمة 

واملساهمة فى دعم االقتصاد القومى .
و فيما يلى أهم اإلنجازات لل�شركة فى التطوير والتنمية الشاملة وترشيد استخدام املوارد وتحسني وتطوير األداء املؤسسى. 

 وضع حـجـر األسـاس لتوسعات منطقـة ميناء الحمـرا البترولى
قـــام املهند�ـــس  طارق املال وزير البـــرول والرثوة املعدنية بو�ســـع حـجـر الأ�سـا�س 
لتو�سعـــات منطقــــة مينـــاء احلمــــرا البرولـــى واملتمثلـــة فـــى قطعــــة الأر�ـــس 
ال�ســـاطئية علـــى م�ســـاحة ١٢٠ فـدانـــاً بهــــدف زيـــادة ال�ســـعة التخزينيــــة 
لت�ســـهيالت مينـــاء احلمرا البرولى لت�ســـهيل حركـة تـداول وا�ســـتقبال الزيت 

اخلـام مبينـاء احلمـرا ، بالإ�سـافة اإلى قطعـة الأر�س ٤٢٠ فـداناً املجـاورة ملنطقـة 
ميناء احلمرا والـتـى �ســــيتم ا�ستغاللها كمنطقة لتـداول املنتجـات البروليـة 
وحمطـة لل�ســـحن خلدمـة تو�ســـعات منطقة العلمني وامل�ساهمة فى تنميـة 

املجتمع العمرانى اجلديد والظهري ال�سناعى والزراعى مبدينة العلمني.
واأو�ســـح الوزير خـــالل زيارته ملوقع مينـــاء احلمرا اأن تنفيذ اخلطـــط التو�سعية 
باملينـــاء يخدم حتويله ملركـــز ا�سراتيجى على �ساحل البحر الأبي�س املتو�سط 

لتداول الزيت اخلام واملنتجات البرولية  .
وقـــد ا�ستمـــع الوزيـــر اإلى �ـــرشح من املهند�ـــس اإبراهيـــم م�سعـــود رئي�س �رشكة 
بـــرول ال�سحـــراء الغربيـــة »ويبكـــو« حـــول التو�سعـــات اجلديدة التـــى تهدف 
لزيـــادة ال�سعـــة التخزينية مبنطقة الـ١٢٠ فداناً والتـــى يتم الإ�رشاع بتنفيذها 
حاليـــاً باإ�سافـــة ٤ م�ستودعات تخزين �سعة 63٠ األف برميـل خام لكل منها ، 
للو�ســــول ل�سعة تخزينية  3ر5 مليـــون برميـل ، وكذلك العمل على اإ�ستغالل 
منطقـــة الـ ٤٢٠ فـــدان وحتويلها ملنطقـــة متكاملة لتـــداول وتخزين املنتجات 
البروليـــة �ساملـــة املرافق الالزمـــة للت�سغيل مع و�سائل احلمايـــة واملكافحة 
وذلك خلدمة مدينة العلمني اجلديدة ، واأ�ساف اأن منطقتى التو�سعات اجلديدة 
ت�سيف زيادة للم�ساحة احلالية مليناء احلمرا ت�سل اإلى ٢٤٠%، والـتـى تُعد املرة 
الأولى التى يتم فيها تو�سعة ميناء احلمرا منذ بداية ن�ساطها فى عام ١968.

 
)DCS( أفتتاح مركز التحكم اآللى لتداول الزيت الخام 

وفـــى اإطار م�رشوعات التحـــول الرقمى لإدارة منظومة العمل مبيناء احلمـــرا البرولى قام الوزير 
بافتتـــاح وتفقـــد مركز التحكـــم الآلى املتكامـــل الذى قامـــت ويبكو باإ�سافتـــه اإلى منظومة 
ت�سغيـــل املينـــاء بعـــد انتهاء اإنبـــى من اإجنازه كنقلـــة نوعيـــة وتكنولوجية فـــى اأ�ساليب اإدارة 
وت�سغيـــل ت�سهيالت ميناء احلمـــرا البرولى والتحكم فيها اآلياً وتطويـــر عمليات تداول اخلام 
واإدارتها وفق منظومة حديثة للتحكم والأمان ت�سمل اأنظمة القيا�س الرادارى للم�ستودعات 
والإيقـــاف فى حالت الطـــوارئ واأنظمـــة ا�ست�سعار احلريـــق والإنـــذار والإدارة املتكاملة ملوانىء 
التـــداول،  ويوفـــر امل�ـــرشوع الربط والتكامـــل فى اإدارة منظومـــة تداول الزيت اخلـــام وربطها مع 

الهيئة امل�رشية العامة للبرول ووزارة البرول .
واأكـــد على اأهمية التحول الرقمـــى والتكنولوجيا احلديثة فى تعظيـــم ال�ستفادة من البنية 
التحتيـــة للبـــرول والغـــاز، واأنها تعـــد اأحد املتطلبـــات الأ�سا�سيـــة على طريق التحـــول ملركز 

اإقليمى للطاقة.

العنوان : اأبراج �سفوة �سموحة - �سارع ١٤ مايو - برج ١ ، ٢ ، اأمام نادى اأ�سحاب اجلياد ، ق�سم �سيدى جابر، الإ�سكندرية
تليفون : ٤٢8١١٠٠ / ٠3 فاك�س : ٤٢77٤59 / ٠3 الرقم الربيدى : ٢١5١9
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جولة تفقدية لوزير البترول بتسهيالت ميناء الحمرا البترولى
وقـــد قـــام املهند�س طارق املـــال بتفقـــد م�رشوعات التطويـــر والتحديـــث احلالية 
بت�سهيـــالت مينـــاء احلمـــرا البرولى ، حيث تفقـــد �سيادته عمليـــات الت�سغيل 
باأحـــدث م�ستـــودع تخزين للزيت اخلام والـــذى دخل اخلدمة باملينـــاء موؤخراً وهو 
امل�ستـــودع رقـــم )7( ب�سعـــة تخزينيـــة 63٠ األـــف برميـــل، كمـــا تفقـــد الأعمال 
الإن�سائيـــة بامل�ستـــودع رقـــم )8( والـــذى يتم اإن�ســـاوؤه بوا�سطـــة �رشكة بروجت 
كمقـــاول عام بالتعـــاون مع �رشكة اإنبى وهو ما يرفـــع ال�سعة التخزينية للخام 
باملينـــاء مبقـــدار ن�سف مليـــون برميل لت�سل اإلـــى 8ر٢ مليون برميـــل خام . كما 
مت زيـــارة مبنـــى املعامـــل ومراقبـــة اجلودة وذلـــك بعـــد تطويرها باإ�سافـــة معامل 
متخ�س�ســـة لتحليـــل الزيـــت اخلام واملنتجـــات البروليـــة ملواكبـــة التو�سعات 
اجلديـــدة التى ي�سهدها ميناء احلمـــرا وتُعد »ويبكو« من اأوائل ال�رشكات بقطاع 
البـــرول التـــى مت اعتماد املعمل اخلا�ـــس بها طبقاً لالإ�ســـدار احلديث للموا�سفة 

الدولية »ISO/IEC 17025:2017« واخلا�سة بكفاءة وجودة املختربات .
وفـــى نهايـــة جولته قام الوزيـــر بزيارة جممـــع الور�س اجلديدة الـــذى ي�سمل ور�س 
لل�سيانـــات امليكانيكيـــة والكهربيـــة ومعايـــرة و�سيانة ال�سمامـــات والأجهزة 
الدقيقـــة والـتــــى مت اإ�سافتهـــا لتنفيـــذ اأعمـــال ال�سيانة والإ�سالحـــات ل�سمان 
املختلفـــة  بالأن�سطـــة  القيـــام  فـــى  امل�ستخدمـــة  والآلت  املعـــدات  موثوقيـــة 

بالت�سهيالت الربية والبحرية مليناء احلمرا.

مينـــاء الحمـــرا البترولى يحصل علـــى جائزة التميـــز ألفضل ميناء 
تخصصى لعام 2022

فـــاز ميناء احلمـــرا البرولى بجائـــزة التميز لأف�سل مينـــاء تخ�س�سى خالل عام 
٢٠٢٢ علـــى م�ستوى اجلمهورية ، وذلـــك ل�ستيفائها كافة ال�سراطات واملعايري 
البيئيـــة والأمنية ، حيث قـــام الفريق كامل الوزير– وزيـــر النقل بت�سليم اجلائزة 
اإلـــى املهند�ـــس/ اإبراهيم م�سعـــود رئي�س جمل�ـــس اإدارة ال�رشكة نيابـــة عن وزارة 
البـــرول والرثوة املعدنيـــة خالل فعاليات الحتفال باليـــوم البحرى العاملى لعام 

٢٠٢٢ واملنعقد حتت رعاية وزارة النقل – قطاع النقل البحرى .
وياأتـــى ذلك لتوافر كافة املقومات ال�سراتيجيـــة مبنطقة ميناء احلمرا البرولى 
بـــدءاً من ت�سهيالت احلفاظ على منظومـــة ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية 
البيئـــة واملنظومة الأمنيـــة ومنظومة البيئة البحرية ف�رشكـــة ويبكو حا�سلة 
علـــى �سهـــادة اإقـــرار موائمـــة مرفـــق مينائى مـــن املدونـــة الدولية لأمـــن ال�سفن 

.)ISPS Code( واملرافق املينائية
ومـــن اجلدير بالذكر اأن ميناء احلمرا البرولى يُعـــد مركز فرعى معتمد ومتكامل 
مبعداتـــه ملكافحة التلـــوث البحرى للزيت اخلـــام بالبحر املتو�ســـط.، حيث يتم 
حتديـــث كافة معـــدات مكافحة التلـــوث ويتم التدريب عليهـــا واإجراء التجارب 
الوهميـــة ب�سفـــة دوريـــة بالتن�سيق مـــع املركز الرئي�ســـى بالإ�سكندريـــة والذى 

ت�رشف عليه وزارة البرول . 

 تحديات وطموحات ونجاحات موقع بدر 1
مت تكليـــف �رشكة ويبكو باإدارة موقع الإنتاج »بـــدر-١« من اأجل الو�سول 
اإلى اأق�سى عائد لالقت�ساد القومى ، حيث مت و�سع خطة طموحة لزيادة 
معـــدلت الإنتاج من الزيت اخلام املنتج من حقل بدر – ١ لي�سل اإلى اأكرث 
مـــن ٢ مليون برميل خالل العـــام املالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بن�سبـــة زيادة قدرها 
١١9%، وتعترب تلك الن�سبة هى الأعلى منذ تكليف هيئة البرول ل�رشكة 
ويبكو بت�سغيل حقل بدر –١، ولقد حققت ال�رشكة رقماً ا�ستثنائياً اّخر 
فى الو�سول لأعلى معدلت احتياطى للزيت حيث و�سل اإلى ما يقرب من 
١7مليون برميل مقارنة بـ 3 مليون برميل فى بداية ا�ستالم �رشكة ويبكو 
ت�سغيل ت�سهيالت موقع بدر –١. وفى هذا الإطار مت التوقيع على اتفاقية 
خدمـــات ا�ستك�سافيـــة واإنتاجيـــة بني �رشكة بـــرول ال�سحـــراء الغربية 
برئا�ســـة املهند�ـــس اإبراهيم م�سعـــود و�رشكة تاج اأويـــل الكندية برئا�سة 
املهند�ـــس عبـــد الفتاح بـــدوى رئي�س جمل�ـــس الإدارة وبح�ســـور املهند�س 
حممـــد بي�سون نائـــب هيئة البرول لالإنتاج وذلك للقيـــام باأعمال تنمية 
احتياطيـــات الزيت اخلـــام بطبقة اأبو روا�س )F( فـــى منطقة امتياز حقل 
بـــدر-١. بالإ�سافة اإلى امل�رشوعات اجلارى تنفيذها لرفع كفاءة ت�سهيالت 
موقـــع »بـــدر-١« حيث مت النتهـــاء من م�ـــرشوع اإن�ساء م�ستـــودع تخزين 
اخلـــام رقـــم ١٠5 ب�سعة ١٢ األـــف برميل يهدف لزيـــادة ال�سعة التخزينية 
مبنطقـــة بدر-١ لت�سل اإلى ٤8 األف برميـــل ، وذلك لتاأمني ا�ستقبال اخلام 

املُنتج مـــن حقول بدر – ١ 
واملُ�ستلـــم مـــن ال�رشكات 
 – )برو�سنـــان  ال�سقيقـــة 
برج العرب– بروفيوم( ومت 
دخول امل�ستودع للخدمة 

فـــى اأغ�سط�س ٢٠٢١، كذلك م�رشوع حمطة طلمبـــات �سخ الزيت اخلام 
وي�سمل امل�رشوع طلمبتني قدرة ١6 األف برميل يومياً ، بهدف تاأمني تدُفق 
الزيـــت اخلام الذى بتم تداوله مبنطقة ت�سهيالت بدر حيث مت الإنتهاء من 

اأعمال الإن�ساء والركيب وجارى الت�سغيل التجريبى للم�رشوع.
وفى اإطار التوافق مع املعايري وال�سراطات البيئية، مت الإنتهاء من حتديث 
وتطوير منظومة مكافحة احلريق طبقاً لأحدث املعايري والأكواد الدولية، 
وذلـــك مـــن خالل رفـــع كفاءة �سبكـــة مكافحـــة احلريق لتغطيـــة جميع 
املعـــدات واملن�ساآت، واإن�ســـاء حمطة متكاملة مل�سخـــات احلريق، كذلك 
مت حتديـــث منظومة الك�ســـف والإنذار من خالل اإ�سافـــة كوا�سف احلريق 
وعمل وحدات املراقبة والتحكم ، هذا بالإ�سافة اإلى التزام ال�رشكة بكل 
معايـــري ال�سالمـــة والأخذ فـــى العتبار كل اإجـــراءات �سالمـــة العمليات، 
مـــع الرتفاع مب�ستوى احلقل من حتديث البنيـــة التحتية واإمداده باأحدث 

التقنيات ملواكبة التحول الرقمى طبقاً واأهداف وزارة البرول.

ومازال العمل متوا�ضالً والكفاح م�ضتمراً للو�ضول لأف�ضل النتائج.
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اإ�س����تكماالً  لربناجمه����ا الطم����وح للوف����اء بالتزاماته����ا ف����ى احلف����اظ على 
مع����دالت االإنت����اج , جنح����ت الو�س����طانى ف����ى زي����ادة مع����دالت االنت����اج  لبئر 
بل�س����م-3 م����ن الغ����از مبع����دل 8 ملي����ون ق����دم مكع����ب يومي����اً و 100 برميل 
متكثف����ات, وحت�س����ن اإنتاجية البئر SDN-1. وجارى حت�س����ن اإنتاجية البئر 
بل�س����م-5 وذلك بتطبيق مع����دالت االإنتاج املثلى للبئ����ر التى يرتتب عليها 
تقلي����ل معدالت اإنتاج املياه امل�ساحب����ة , كما يجرى احلفاظ على معدالت 

االإنتاج عن طريق الدرا�سات املكمنية وال�سيانة اال�ستباقية للآبار.
وف����ى جم����ال البني����ة التحتية مت اجن����از م�رشوعات له����ا م����ردود اإيجابى على 
االإنت����اج فق����د مت االنته����اء م����ن تنفيذ خ����ط قطر 12 بو�س����ة بط����ول 10 كم 
م����ن جمم����ع اآبار بل�س����م اإلى جممع اآبار ب�س����نت-2, وكذل����ك تنفيذ حمطة 
�سواغ����ط بل�س����م وجارى الب����دء  فى مرحلة اختبارات ما قب����ل الت�سغيل  , 

كما مت االنتهاء من م�رشوع نظام نزع الزئبق فى حمطة الو�سطانى.
وتنفي���ذا ال�سرتاتيجي���ة الوزارة للتطوي���ر والتح�سن امل�ستم���ر الأداء ال�سلمة 
وال�سح���ة املهنية وحماية البيئة , تطبق الو�سطانى منظومة متكاملة فى 
ه���ذا املجال بالتوافق مع الت�رشيعات القانونية امل�رشية و املوا�سفات الدولية 

 ISO 14001:2015 و ISO 45001 :2018   مم���ا ترت���ب عليه جتديد �سهادتى  االأي���زو
لنظم اإدارة ال�سلمة و ال�سحة املهنية و حماية البيئة بعد اجتياز املراجعات 
اخلارجي���ة  , وحققت الو�سطانى حوال���ى 15مليون �ساعة عمل بدون اإ�سابات 
نتيج���ة للتطبيق ال�سلي���م لنظم اإدارة ال�سلمة وال�سح���ة املهنية و حماية 

البيئة.
نف����ذت ال�رشكة حم����لت بدعم من االإدارة  العليا لتعزي����ز مبادىء ال�سلمة 
وال�سحة املهنية وحماية البيئة للعاملن واملقاولن بال�رشكة حيث يعد 
املقاول����ون �����رشكاء موؤثري����ن فى اإجناز االعم����ال , لذا حتر�����ص الو�سطانى على 
تقيي����م قدراتهم وكفاءاتهم حتى يتمكنوا م����ن اأداء العمل باأعلى درجات 
االأمان والكفاءة , هذا علوة على تنفيذ جتارب الطوارئ الوهمية فى جميع 
مواق����ع ال�رشكة ب�سيناريوهات خمتلف����ة , ويجرى حالياً تنفيذ م�رشوع مد 
�سبك����ة ك�سف ومكافحة احلري����ق والت�رشيب مبحط����ة الو�سطانى,ونظام 

احلماية من ال�سواعق , ورفع كفاءة الطرق املوؤدية اإلى مواقع ال�رشكة .
نظم����ت ال�رشكة ور�س����ة عمل على م����دار يومن فى نهاي����ة اأكتوبر ومطلع 
نوفم����رب املا�س����ى حول كف����اءة وتر�سيد الطاق����ة  , حي����ث مت مناق�سة �سبل 
تنفي����ذ ا�سرتاتيجي����ة القطاع  فى ه����ذا املجال واأه����م التو�سيات للو�سول 
برت�سيد الطاقة اإلى ن�سبة 5ر3 % �سنوياً . باال�سافة اإلى اأهمية الدور الذى 
متثل����ه اإدارة ا�ستخدامات الطاق����ة و تر�سيدها فى تقليل تكلفة الت�سغيل 

وحت�سن االإنتاج وتقليل االثر البيئى. 
وف����ى جم����ال التدري����ب  لتعظي����م الق����درات ف����ى جم����ال ال�سلم����ة قام����ت 
الو�سطانى بتنفي����ذ برنامج اأع�ساء ال�سلمة وال�سح����ة املهنية اأ�سا�سى 
ومتق����دم جلمي����ع االأع�ساء  مبواقع ال�رشكة املختلف����ة  , وحر�ساً منها على 
رف����ع الكف����اءة الفنية با�ستم����رار لفرق الط����وارىء واإطلعه����م على اأحدث 
و�سائ����ل االطفاء وم�ستج����دات مكافحة احلرائق و التعام����ل مع الطوارىء 
فق����د قام����ت الو�سطان����ى بالتع����اون مع �رشك����ة برتو�سيف بتنفي����ذ برنامج 
» اأع�س����اء مكافح����ة احلرائق« وفقاً الأح����دث املعايري العاملي����ة بالتعاون مع 
�رشك����ة FMTC الهولندي����ة , وعل����ى جان����ب اآخر فق����دمت تفعي����ل بروتوكول 
التع����اون ب����ن ال����وزارة و االأكادميية الوطني����ة ملكافحة الف�س����اد بهدف ربط 
التعلي����م  االأكادميى بالتطبيق العملى و تبادل اخلربات العلمية و العملية 
و ذلك  من خلل تنظيم برنامج مكافحة الف�ساد و احلوكمة الإعداد كوادر 

موؤهلة فى هذا املجال  .

قطعة  188 - مركز املدينة  - التجمع اخلام�ص -  القاهرة اجلديدة                          تليف�����ون : 25033666                           ف�اك�������������ص : 25033777

نجح��ت ش��ركة الوس��طانى للب��رول خ��ال الع��ام امل��اىل 
ااّلب��ار  لبع��ض  االنت��اج  وتحس��ن  زي��ادة  ف��ى   2022/2021
وزيادة مس��اهمتها ف��ى إجماىل اإلنت��اج من الغ��از الطبيعى 
واملتكثف��ات والبوتاج��از ، وذل��ك م��ن خال  تطبي��ق اإلدارة 
املثل��ى للحقول والخزان��ات بما يتوافق مع نتائج الدراس��ات 
لتقلي��ل معدل الفقد ف��ى اإلنتاج  ، وقد بلغ متوس��ط اإلنتاج 
اليومى لحقول الوس��طانى 2ر127 ملي��ون قدم مكعب غاز 
طبيع��ى و 2624  برمي��ل متكثفات و 205  ط��ن بوتاجاز بما 

يعادل نحو 7ر27 ألف برميل زيت مكافىء.
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تأسست شركة برج العرب للبرتول )بورابيتكو( فى ديسمرب سنة 
1996 وتق��وم بالعملي��ات نيابة ع��ن الهيئة املصري��ة العامة للبرتول 

وشركة كويت اينرجى.
كما تأسس��ت ش��ركة ش��رق أبو س��نان تحت مظلة شركة برج 
العرب فى يوليو 2012 وتعم��ل حاليًا كقائمة بالعمليات عن الهيئة 
املصرية العامة للبرتول بمشاركة كل من شركة كويت إينرجى 
وش��ركة دوفر انفيس��تمنت ليميتد وش��رك�ة  يو أو جى إيجيبت 

وشركة جلوبال كونكت.
ويبل��غ ع��دد مناطق التنمية التى تديرها الش��ركة عش��ر مناطق 
بامتياز برج العرب و أبو سنان وامتداد أبو سنان بالصحراء الغربية.

اإلستكشاف 
ت��م االنته��اء م��ن إع��ادة المعالجة للمس��ح الس��يزمى ثالث��ى األبعاد 
باس��تخدام التطور التكنولوجى بهذا المجال و الذى أسهم فى تحديث 
الخرائط الجيولوجية بمناطق التنمية واالستكش��اف بالجزء األوسط 
والجنوبى الغربى المتياز أبوسنان حيث كان له أفضل األثر فى توضيح 
الص��وره كثيرًا عن ذى قبل للتراكيب الجيولوجي��ة والمصائد البترولية 
عل��ى طبقات أبو رواش والبحرية والخريطة وعل��م البويب وبناًء عليه 
ت��م حفر بئر ASH-4 التنموى/التقييمى والذى أس��فر ع��ن زيادة اإلنتاج 

.ASH �وفرص جديدة لتنمية حقل ال
• وساعدت إعادة المعالجة للمسح السيزمى ثالثى األبعاد على تحديد 

أماكن لحفر آبار استكشافية جديدة بامتداد أبوسنان.
• ت��م أيض��ًا إج��راء دراس��ة جيوكميائي��ة لدراس��ة الج��زء الجنوب��ى 
الغرب��ى والتى بدورها أش��ارت إلمكانية هج��رة الهيدركربون للتراكيب 
الجيولوجي��ة والمصائ��د البترولية عل��ى طبقات أب��و رواش والبحرية 

وعلم البويب . 
• جارى أيض��ا عمل بإعادة المعالجة للمس��ح الس��يزمى ثالثى األبعاد 
باس��تخدام التط��ور التكنولوجى به��ذا المجال والذى م��ن المتوقع أن 
يسهم فى تحديث الخرائط الجيولوجية بمناطق التنمية واالستكشاف 
بالمنطقة الش��مالية إليجاد أفض��ل التراكي��ب الجيولوجية والمصائد 

البترولية على طبقات أبورواش والبحرية والخريطة وعلم البويب .

اإلنتاج
• بدأ إنتاج الش��ركة م��ن امتياز برج العرب عام 1997 بمتوس��ط إنتاج 
يوم��ى 200 برمي��ل يوميًا وبدأ اإلنتاج من امتياز أبو س��نان عام 2012 

بمتوسط إنتاج يومى 750 برميل يوميًا.
• وخالل ه��ذا العام 2023/2022 فقد تم وضع البئ��ر التنموى الجديد 
BEA-W3 عل��ى اإلنت��اج بمعدل 350 برميل يوميًا، كم��ا تم االنتهاء من 
حفر البئر االستكش��افى BEA-S1X وجارى تقييمه. واالنتهاء من حفر 

البئر التقييمى ASH-4 بمنطقة ش��رق أبو س��نان ووضعه على اإلنتاج 
بمعدل 630 برميل يوميًا .

•  فيم��ا يخص مش��روع حقن المي��اه بمنطقة الجه��راء, فإنه يتم حقن 
2500 برمي��ل مي��اه يوميًا بخ��زان A/R”C” للحفاظ عل��ى ثبات معدالت 

اإلنتاج وزيادة نسبة الزيت القابل لإلستخراج.
• جارى إجراء الدراسات الالزمة لتنفيذ مشروع حقن مياه بمنطقة برج 

.”A/R”G-Dolomite” العرب بطبقة
• بلغ اإلنتاج الفعلى خالل العام المالى السابق 2022/2021 من الزيت 

الخام 4ر2 مليون برميل.
• يبل��غ ع��دد اآلبار المنتجة للزي��ت الخام بحقول الش��ركة 38 بئرًا منها 
33 بئرًا منتج بواسطة مضخة ترددية وبئر بواسطة مضخة كهربائية 

غاطسة و4 آبار منتجة إنتاجًا طبيعيًا.

املشروعات
• جارى تحديث محطة الجهراء الس��تقبال الزيت لتكون محطة مركزية 
الس��تقبال الزيت من باقى المحطات وذلك لتجهيزه للش��حن على خط 
الش��ركة العامة حيث تم إضافة 6 مس��تودعات بس��عة 2400 برميل 
ش��املة أعمال التوصيالت الميكانيكة والحوائط االس��تنادية واإلنارة 

وشبكة األرضى وأعمال مكافحة الحريق.

اخلطة املستقبلية
المال��ى  الع��ام  خ��الل  اإلنت��اج  متوس��ط  يبل��غ  أن  المخط��ط  م��ن   •
الحال��ى2022-2023 معدل 7 آالف برميل زي��ت يوميًا من خالل حفر بئر 
تنموى جدي��د BEA-22 والمخط��ط وضعه على اإلنتاج ف��ى يناير-23 
بمعدل 150 برمياًل يوميًا متوقع بمنطقة برج العرب، باإلضافة إلى حفر 
 ASW-1X بئرين آخرين بمنطقة ش��رق أبو س��نان أحدهما استكشافى
وآخر تنموى ASH-8. وجارى دراس��ة عمل تكس��ير هيدروليكى لطبقة 
A/R”C” الرملي��ة بالبئ��ر التنم��وى الجدي��د Al Jahraa-14 لوضعه على 

اإلنتاج.
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مشروعات تنمية شركة شمال سيناء للبترول
تت�س���من منطق���ة امتياز �رشكة �س���مال �س���يناء للبرتول )نو�س���بكو( فى 

البحر املتو�سط حقلني هما »تاو« و » كامو�س« .
• املرحل���ة الأولى من خطة م�رشوع تنمية حقول �رشكة �س���مال �س���يناء 
بداأت بنجاح بحقل »تاو« وكانت بداية تدفيع الغاز من احلقل لل�س���بكة 
القومية للغاز يوم 26 من فرباير 2009، ويقع حقل »تاو« على بعد 62 كم 
من �س���احل حمافظة �سمال �سيناء على البحر املتو�سط، وعلى م�سافة 

 ،CPF 3 كم قبالة قرية رمانة حيث مت اإن�س���اء حمطة معاجلة الغاز الربية
وت�س���منت اأعم���ال التنمية للحق���ل فى املرحل���ة الأولى حف���ر اأربعة اآبار 
بحري���ة هى ت���او-3 و 4 و 5 و 6 و مت النتهاء من الأعم���ال الإن�سائية ملن�سة 
الإنتاج البحرى )املن�سة البحرية TAO( وكذلك اإمتام الأعمال الإن�سائية 

.CPF والختبارات اخلا�سة مبعدات حمطة معاجلة الغاز الربية
• ا�ستم���رت خطة تنمية احلقل تاو بحفر بئرين جديدين بنجاح هما تاو 
7 و 8 ، و مت و�سعهم���ا عل���ى الإنت���اج فى يونيو 2012 ، وخ���ال العام املالى 
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2014/2013 وا�سل���ت �رشكة �سم���ال �سيناء للب���رتول التزامها بتعظيم 
الإنتاج م���ن الآبار ذات ال�سغط املنخف�س  باإ�ستخدام تقنية ال�م�سخة 

ال�سطحية )Surface Jet Pump SJP( لأول مرة بنجاح.
• خال العام املالى 2015/2014 مت حفر البئر التنموى تاو 9 )فى منطقة 

تاو جنوب غرب( و مت و�سعه على الإنتاج فى مايو  2015.
• فى الربع الول من العام املالى 2017 / 2018  مت حفر البئر املحاد تاو 4 
)ف���ى منطقة تاو جنوب �رشق( والبئر املحاد تاو 5 )فى منطقة تاو �سمال 
غ���رب ( ومت و�سعهما على الإنت���اج  ، ومت ا�ستغال فتحة البئر تاو 3 حلفر 

البئر تاو 10 ومت و�سعه على الإنتاج فى �سبتمرب 2018.
• خال عام 2019/2018 قامت �س�ركة �س��مال �سين�اء للب��رتول بتن��فيذ 
م�س�����روع تن��مي���ة ح��ق���ل اإنتاج الغ���از كام��و����س وذلك باإن�س���اء املن���سة 
الب��حرية املت��حركة »كامو�س« والتى تع��د الأولى م�ن ن��وعها ف��ى م���رش 

لإنت�اج الغ�از .
• ب���داأت ال�رشك���ة ف���ى تنفي���ذ خط���وات فعلية عل���ى اأر����س الواقع بعد 
و�سول الوحدة البحري���ة  مو�سكو-1 ملوقعها النهائى فى اأكتوبر 2018 
بالإ�ساف���ة للعم���ل لإنهاء تركي���ب ت�سهيات الإنتاج عليه���ا فى الوقت 
املح���دد والتح�س���ر لدخ���ول جه���از احلف���ر حي���ث ب���داأت ان�سط���ة احلفر 
مبنطق���ة كامو�س فى ابري���ل 2019 ومت و�سع باك���ورة اإنتاج حقل كامو�س 

. KAMOSE South-2 على الإنتاج فى يوليو 2019 من البئر
  A KAMOSE Main-1 - KAMOSE انته���ت ال�رشكة من حف���ر الآب���ار •
South-1 - KAMOSE Main-2 ومت و�سعه���ا عل���ى الإنت���اج خ���ال الع���ام 

املالى 2020/2019 .
• اأعط���ت اإدارة ال�رشك���ة بقي���ادة املهند����س / عل���ى قندي���ل التوجيهات 
ب����رشورة الب���داأ ف���ى التح�س���ر ملرحل���ة التنمية الثالث���ة - اأ ف���ور انتهاء 
املرحلة الثانية من التنمية وذلك حر�ساً من ال�رشكة لتعوي�س التناق�س 
الطبيع���ى وال�رشي���ع فى مع���دلت الإنتاج نظ���راً ل�سغر حج���م اخلزانات 
احلامل���ة للغاز وذلك بعم���ل الدرا�سات الهند�سية ومت ط���رح املناق�سات 
الازم���ة والب���داأ ف���ى التعاقد م���ع مقاولى التنفي���ذ  لت�سني���ع املن�سات 

وتركيب الت�سهيالت واخلطوط.
• دعماً لل�رشكات الوطنية ، مت تنفيذ م�رشوع مرحلة التنمية الثالثة-اأ  

 PMS م���ن خ���ال ال����رشكات التابع���ة لقط���اع الب���رتول مث���ل برتوج���ت و
بالإ�ساف���ة ل�ستخدام جهاز احلفر القاهر-1 اململوك لل�رشكة القاب�سة 

للغازات الطبيعية »اإيجا�س« .
• مت البداأ فى حفر اآبار املرحلة الثالثة - اللتنميه فى الأ�سبوع الول من 
 KAMOSE  يوني���و 2021 ، حيث �سملت املرحلة حف���ر واإكمال ثاث اآبار
 – North west 1- KAMOSE South west 1- KAMOSE South west 3

• تــــم تركيـــب ثــــالث من�ســــات وت�ســهيــــالت الإنـتـــــاج ومـــــد اخلــطوط 
الازم������ة لتو�سيل اإنت��اج الغ��از وت��م و�س��ع اآب���ار املرح��لة الثالثة-اأ على 
الإن�ت����اج خ���ال �سه���رى يناي���ر وماي���و 2022 على التوال���ى وبل���غ الإنت��اج 
الي��ومى احل��الى م���ن اآبار املرح��لة الثالثة-اأ  37 ملي��ون ق��دم مكعب م�ن 

اإجم��الى اإنت��اج ال�رشك��ة .
• نظ���راً لأن احتياطات الغ���از داخل الآبار اجلديدة لي�ست باحلجم الكبر 
فق���د قام���ت ال�رشكة عل���ى الفور فى ب���دء اأعم���ال التح�س���ر للمرحلة 
الثالث���ة-ب والت���ى ت�سم���ل حفر ث���اث اآب���ار وت�سنيع وتركي���ب املن�سات 
البحريـــة والت�سهيالت واخلطـــوط وذلك من خالل توفـــر عقود اخلدمات 
الازمة اأثناء مرحلة امل�رشوعات واحلفر وذلك من خال املناق�سات اأو عن 

طريق farm in من ال�رشكات ال�سقيقة .
• مت اإ�س���دار اأوامر �رشاء للمهمات طويلة الجل اخلا�سة باأن�سطة احلفر 
وامل�رشوعات ودعماً لل�رشكات الوطنية مت اإ�سناد اأعمال ت�سنيع من�ستني 
بحريتـــن واأعمال تغليـــف اخلطوط اإلى �رشكة برتوجـــت فى يوليو 2022 

باإجمالى تكلفة تقديرية 7 مليون دولر .
• ج���ارى حالي���اً التفاو����س م���ع �رشكة PMS للقي���ام باأعم���ال الرتكيبات 

البحرية .
• م���ن املتوقع و�س���ع اآبار املرحل���ة الثالثة-ب  على الإنت���اج فى دي�سمرب 
2023 لتعوي����س النق����س اليوم���ى فى اإنت���اج الآبار احلالي���ة حفاظاً على 
مع���دلت اإنت���اج ال�رشكة ب�س���ورة ثابتة لف���رتات طويلة وه���ى حوالى60 

مليون قدم مكعب يومياً.
وحفاظ���اً على اإ�ستمرار حركة التنمية داخل �رشكة �سمال �سيناء ناأمل 
اأن يك���ون امل�رشوع نقطة اإنطاق ومثالً يحتذى به لل�رشكات كافة ملزيد 

من امل�رشوعات التنموية الناجحة.

العنوان : 7 �سارع امل�ست�سار ح�سني حمودة - قطعة رقم 10/اأ/2 
 تق�سيم الا�سلكى - املعادى اجلديدة

تليفون : 27555615 - 27555616 - 27555617
فاك�س : 27555688 - 27555640
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مجال إنتاج الزيت واالحتياطيات البترولية 
حر�شت �رشكة نوربيتكو على ا�شتمرار ن�شاط احلفر على مدار العام دون 
توقف لتحقيق خطة العام املالى والتى تعد اأعلى خطة حفر فى تاريخ 
نوربيتك���و ، حي���ث مت حفر ثمانية ع�رش بئراً تنموي���اً منهم اإثنى ع�رش بئراً 
منتج���اً للزيت ، وقد حقق���ت ال�رشكة خالل العام متو�ش���ط اإنتاج يومى 
بل���غ 680ر11 برمي���ل زيت يومي���اً ، وا�ش���تمرت ال�رشك���ة بتنفيذ خططها 
لزي���ادة الإنتاج خالل الع���ام احلالى حتى تخطى مع���دل الإنتاج ال� 14300 
برميل يومياً ومت ا�شتالم خطاب من وزارة البرتول والرثوة املعدنية بال�شكر 
والتقدير لإدارة ال�رشكة وجميع ال�ش���ادة العاملني على جهودهم املثمرة 
التى انعك�ش���ت ب�ش���كل مبا�رش على الإنتاج  ، وحثت ال�رشكة على بذل 

املزيد من اجلهد للو�شول اإلى معدل اإنتاج 20 األف برميل زيت يومياً .

مجال االستكشاف 
جنحت ال�رشكة فى زيادة املخزون الأ�ش���لى م���ن حوالى 449 مليون برميل 
زي���ت اإل���ى حوالى 452 مليون برمي���ل زيت بزيادة قدره���ا 1ر3 مليون برميل 

زيت للمخزون الأ�شلى حلقل جنوب اأبرار.

مجال المشروعات
جنحت اإدارة �رشكة نوربيتكو فى اإجناز م�رشوعني مهمني للغاية هذا العام: 
• م�رشوع بناء وبدء ت�ش���غيل خط ال�ش���حن من منطقة ا�شتقبال الزيت 
اإل���ى خط اأنابيب الت�ش���دير ب�رشكة ق���ارون والذى قلل م���ن خماطر النقل 
بال�شاحنات اإلى ال�شوي�س بالإ�شافة اإلى تقليل الفقد فى الزيت وتكلفة 

املعاجلة، وذلك بجانب توفري مليون دولر �شهرياً من تكلفة الت�شغيل. 
• م����رشوع خط الغ���از الذى مت النته���اء منه لتقليل ا�شتخ���دام ال�شولر 
لتولي���د الطاقة، بالإ�شاف���ة اإلى توفري متوقع بن�شب���ة 50٪ من ا�شتهالك 
الدي���زل كمرحلة اأولى للم����رشوع، لتبداأ املرحلة الثاني���ة باإن�شاء حمطة 
تولي���د للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز بدي���اًل لل�شولر، فقد مت مد خط 
غ���از بط���ول 27 كم بني حق���ول نوربيتكو وحق���ول �رشكة خال���دة للبرتول 

بتكلفة اإجمالية 8ر3 مليون دولر.

إجمالى اإلنفاق العام
بل���غ اإجمال���ى امل�رشوف���ات الفعلي����ة للع���ام املال�����ى2021/ 2022 عل���ى 
الأن�شط�����ة املختلف���ة م���ن بحث وتنمية وت�شغي���ل 477ر82 مليون دولر، 

ـــاهمني فى رأسمالها وهم  ــركة قائمة بالعمليات نيـــابة عـــن املس ـــــمال البـــحرية للبتـــرول فـــى 2004/4/18 كـــش ـــــــــركة ش ــت ش تأسس
ــركة  ــركة  IPR  التى حلت محلها ش ــرياجا نافتا وش ــركة إينا أنديس ــمال البحــرية ، ش ــركة صحارى ش الهيـــئة املصرية العامة للبرول ، ش
ــتون بتاريخ 2021/2/17 ، وذلـك فى منطـــــقة شمال البحرية للبرول بالصحراء الغربية باالتفاقية الصادرة بالقــــانون رقم 10 لســــنة  جرايس
ــتى املجاالت، فقد بذلت شركة نوربيتكو نشاطًا ملحوظًا على  ــهد العام املاىل 2022/2021 العديد من اإلنجازات فى ش 1998 وملحقاتها. و قد ش

الرغم من جائحة كورونا من أجل زيادة اإلنتاج وتحقيق األهداف فى املجاالت التالية:
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العنوان : دار التعاون للبرتول  94 �شارع الق�رش العينى - القاهرة .
 تليفون : 27951800 - 27951900     فاك�س : 27920916 - 27958252   

منه���ا ، م�رشوف���ات الت�شغيل الفعلية خالل الع���ام والتى بلغت 872ر31 
مليون دولر لإنتاج 264ر4 مليون برميل.

مجال الصحة المهنية والسالمة وحماية البيئة  
• بداأت ال�رشكة فى تنفيذ برنامج ال�شالمة القائمة على ال�شلوك الذى 
يهدف اإلى حت�شني ال�شلوك الآمن فى العمل، كما قامت بتجديد �شهادة 

. ISO-9001 نظام اإدارة اجلودة
• ب���داأت ال�رشك���ة ف���ى تطوي���ر اأنظم���ة مكافح���ة احلرائ���ق املوج���ودة فى 
حمطات الإنت���اج املختلفة ومنطقة ا�شتالم الزيت بقارون، كما مت تنفيذ 
حم���الت تدريب وتوعية بقواعد احلفاظ على احلياة وكذلك التدريب على 

القيادة الدفاعية باحلقول واملقر الرئي�شى .
• يج���رى حاليًا تطبيق خط���ة ال�رشكة للحد من انبعاثات غ���ازات الحتبا�س 
احلرارى من خالل ا�شتبدال ال�شولر كم�شدر لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعى.

التنمية البشرية
قام���ت ال�رشكة بتنفي���ذ العديد من الربامج التدريبي���ة الهامة الداخلية 
واخلارجي���ة وف���ق احتياج���ات ومتطلبات �شال���ح العمل فى اإط���ار حر�س 
اإدارة ال�رشك���ة عل���ى اإعداد ك���وادر متمي���زة ذات كفاءة عالي���ة لتاأهيلهم 
عل���ى خو����س املناف�شة فى بيئة عمل تت�شم بالتغي���ري ال�رشيع وامل�شتمر 

وتنفي���ذاً ل�شرتاتيجي���ة وزارة البرتول فيم���ا يخ�س رفع 
م�شت���وى موارده���ا الب�رشي���ة عل���ى امل�شت���وى التقن���ى 
لتنمية وتطوير مهارات العاملني بقطاع البرتول وذلك 
�شمن م����رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع الب���رتول املحور 
ال�شاد����س )تنمي���ة املوارد الب�رشية( مم���ا �شوف يكون له 

مردود اإيجابى على العمل وبالتالى زيادة الإنتاج .

األنشطة الطبية
قام���ت ال�رشك���ة بتطعي���م جمي���ع املوظف���ني بلق���اح 
كوفي���د 19 ، واتخاذ كاف���ة التدابري الحرتازية ملواجهة 

فريو�س كورونا امل�شتجد باملقر الرئي�شى واحلقول.

األنشطة اإلجتماعية 
قامت ال�رشكة بتنظيم احلفل ال�شنوى لتكرمي اأبناء 
العاملني املتفوقني درا�شياً باملقر الرئي�شى بالقاهرة، 
كما مت تكرمي العاملني املتميزين بحقول ال�رشكة من 

اأجل حث وحتفيز العاملني باحلقول لبذل املزيد من اجلهود والعمل من 
اأج���ل زيادة الإنتاج ومزيد من امل�شارك���ة الفعالة فى النه�شة الكبرية 
لقط���اع الب���رتول.  وفى �شابقة ه���ى الأولى من نوعه���ا مت تكرمي الطفل 
حمزة ح�شني اأحد اأبناء العاملني بال�رشكة والذى ح�شل على العديد 
م���ن اجلوائز فى جم���ال الذكاء الإ�شطناعى وا�شتط���اع متثيل م�رش فى 
املحاف���ل الدولية بح�شوله على املركز الأول على م�شتوى اجلمهورية 
مب�شابق���ة كلي���ة احلا�شب���ات وال���ذكاء الإ�شطناعى بالغردق���ة . وقد مت 
تكرمي ال�شادة املحالني اإلى التقاعد والنقل لل�رشكات ال�شقيقة، كما 
قام���ت ال�رشكة بالحتفال بعيد الأم وتك���رمي الأم املثالية لل�رشكة عن 

العام 2022.

لمسة وفاء وعرفان
وف���ى اخلت���ام فاإن جمل����س اإدارة ال�رشكة برئا�ش���ة املهند�س / اأ����رشف عبد اجلواد 
وال�شيد / اأ�رشف ج���اد الكرمي )املدير العام والع�شو املنتدب( وال�شادة ال�رشكاء 
وجمي���ع العامل���ني ب�رشك���ة نوربيتك���و ل���ن ين�ش���وا اجله���د امللمو����س لل�شي���د 
اجليولوجى / اأ�رشف على ح�شن )رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب ل�رشكة 
نوربيتك���و �شابق���اً( وكذل���ك جهد ال�شادة ال����رشكاء والهيئ���ة امل�رشية العامة 
للب���رتول ووزارة الب���رتول والرثوة املعدني���ة وفريق العمل بال�رشك���ة على دعمهم 

لإدارة ال�رشكة لتمكينها من حتقيق اأن�شطة ال�رشكة بهذا ال�شكل الرائع.

العنوان :  زهراء املعادى ال�شطر العا�رش - بلوك �س 60 رقم 20  - القاهرة .
تليفون : 23101014 - 23101015    فاك�س : 23101013
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شركة جمسة للبترول
ت�أ�س�ست �رشكة جم�سة للبرتول )جمبيتكو( فى 4 �أبريل 1989 وجنحت خالل 
�لف���رتة �مل��سية فى تطبيق منظومة �لرفع �ل�سن�عى ب��ستخد�م �لطلمب�ت 
�لغ�ط�س���ة �لكهربية بحقل جم�سة، وك�ن هذ� �مل�رشوع من �أهم �مل�رشوع�ت 
�لتى متت خالل عمر �حلقل و�لذى ميتد حلو�لى 30 ع�م�ً. وك�نت �أهم �ل�سع�ب 
هى مد ك�بل كهرب�ء بطول 11 كم )3 كم برى + 8 كم بحرى( لإمد�د �ملن�سة 
�لبحري���ة ب�لقدرة �لكهربية �لالزمة لت�سغيل �لطلمب�ت �لكهرب�ئية ، حيث 
مت بنج�ح مد �لك�بل �لكهربى عن طريق �رشك�ت فنية متخ�س�سة �سو�ء فى 
جم�ل �لغط�س �أو جم����ل �لإن�س�ء�ت �لكهرب�ئية �لبحرية وب��ستخد�م �أحدث 

�لتقني�ت و�ملر�كب و�لت�سهيالت �لبحرية �ملتقدمة.
وم���ن �أهم �لنج�ح�ت �لت���ى نتجت عن هذ� �مل�رشوع هى �إمك�نية ت�سغيل بئرين 
منتجني على �ملن�سة �لبحرية بحقل جم�سة ب�سورة م�ستمرة ومبعدلت �إنت�ج 
ث�بت���ة و�سلت �إل���ى حو�لى 1800 برمي���ل زيت يومي�ً ، ومن منطل���ق �حلف�ظ على 
�لبيئة حتقيق�ً لأهد�ف روؤية قط�ع �لبرتول Zero Flare – No Diesel( 2030(   فقد 
ق�م���ت �ل�رشكة ب��ستغالل غ�ز �ل�سعلة فى توليد حو�لى و�حد ميج� و�ت وذلك 
ب��ستب���د�ل مولد�ت �ل�سولر ب�أخ��رى تعم���ل ب�لغ�ز �مل�س�حب )غ�ز �ل�سعلة(، مم� 
�أدى �إل���ى توف���ر حو�لى  4ر1 مليون  لرت  �سولر مم���� �سيوؤدى �إلى حتقيق وفر يتج�وز 
�ل� 28 مليون جنية �سنوي�ً  وكذلك تقليل �لنبع�ث�ت مبقد�ر يتج�وز �لثالث �آلف 

و�سبعم�ئة طن ث�نى �أك�سيد �لكربون مك�فئ �سنوي�ً .

شركة الزعفرانة للزيت
تقع منطق���ة �لمتي�ز حلقل �لزعفر�ن���ة �لبحرى على م�س�ح���ة 8ر21 كم2،وبد�أ 

�لإنت����ج من �حلقل فى ع�م 1994 عن طريق �ملن�سة �لبحرية �لوحيدة �ملتو�جدة 
ف���ى منطقة �لمتي�ز ، وبلغ �إجم�ل���ى عدد �لآب�ر �لتى مت حفره� بحقل �لزعفر�نة 
21 بئر�ً يوجد منه� 11 بئر�ً منتجة مت�سلة ب�ملن�سة �لبحرية بحقل �لزعفر�نة.
طبق����ً وروؤي���ة وز�رة �لب���رتول 2030 للتنمي���ة �مل�ستد�م���ة ، ف����إن �رشك���ة جم�سة 
لديه���� بر�مج ومب�در�ت تهدف �إلى حتقيق �أد�ء م�ستد�م فى �ل�سالمة و�ل�سحة 
و�لبيئ���ة وتر�سيد �لط�قة، وقد جنحت �ل�رشكة ف���ى  ت�سجيل م�ستوى ع�ٍل من 
�أد�ء �ل�سالمة مب���� فى ذلك 10 مليون �س�عة دون �إ�س�ب�ت ، و�أي�س�ً �حل�سول على 
ث����الث �سه�����د�ت للجودة فى مع�ي���ر �إد�رة �جل���ودة و�لبيئ������ة و�لأم��ن و�ل�سالم��ة 
ISO 9001 و ISO 45001 و EMS 14001 و�ملتو�فق���ة م�����ع �أف�س���ل �ملم�ر�س����ت 

�لدولي�ة .
تقوم �ل�رشكة بتنفيذ م�رشوع من �أهم �مل�رشوع�ت �ل�سرت�تيجية، وهى تطوير 
حق���ل �لزعفر�نة على مرحلتني �ملرحلة �لأولى ه���ى توليد �لط�قة �لكهربية 
عل���ى �ملن�س���ة �لبحري���ة مبولد�ت غ�ز م���ن �ل�سبك���ة �لقومية �ملوح���دة وذلك 
لتوف���ر ��ستهالك �لديزل بتكلف���ة تقديرية مبدئية 15 مليون دولر . و�ملرحلة 
�لث�نية  ربط �إنت�ج �لزيت �خل�م من �ملن�سة �لبحرية �إلى ت�سهيالت حقل ر�أ�س 
ب���در�ن )�رشكة �ل�سوي����س للزيت �سوكو( عن طريق خ���ط �أن�بيب بحرى بطول 
55 ك���م متهيد�ً للمع�جلة و�لتخزين و�ل�سحن ، وذلك لتعظيم �ل�ستف�دة من 

ت�سهيالت �لإنت�ج و�ل�سعة �لتخزينية �ملوجودة بر�أ�س بدر�ن.
يه���دف �مل�رشوع �إلى حتقيق وفر ف���ى ��ستهالك �ل�سولر يقدر ب��  5ر4 مليون لرت 
�سنوي����ً مم� �سيوؤدى �إلى حتقي���ق وفر يتج�وز �ل� 76 مليون جنيه �سنوي�ً  وكذلك 
تقلي���ل �لنبع�ث����ت مبق���د�ر يتج����وز �لأربع���ة �آلف وم�ئت���ى طن ث�ن���ى �أك�سيد 

�لكربون �سنوي�ً.

الحفاظ على البيئة مسئوليتنا

أكد املهندس / محمد املليجى رئيس مجلس إدارة ش��ركة جمس��ة للبرتول أن الش��ركة تضع  التزامها للحفاظ على 

البيئ��ة ف��ى مقدم��ة أولويته��ا و الحد من ظاهرة تغ��ر املناخ.  فقد قام��ت بالفعل بوضع سياس��ة تقليل انبعاث��ات الغازات 

الدفيئة  )GHG( من هذا املنطلق وضعت ش��ركة جمس��ة للبرتول خططًا على املدى القريب و البعيد للحد من استهالك 

السوالر فى توليد الكهرباء فى جميع مواقع الشركة و استبداله بمصادر أكثر نظافة مثل الغاز املصاحب لإلنتاج فى 

حقل جمسة و الغاز الطبيعى فى حقل الزعفرانة. 

وفى مجال املس��ئولية املجتمعية للش��ركة وايمانًا من الش��ركة بدورها تجاه العاملني بها و مناطق الجوار القريبة من 

مواقع اإلنتاج تقوم الش��ركة بعمل محاضرات تثقيفية  للحفاظ على البيئة و التوعية بأخطار املناخ وذلك تماش��يًا مع 

”Cop27“. املبادرة الرئاسية »اتحضر لالخضر«. وأيضًا تنفيذًا للتوصيات الخاصة بمؤتمر املناخ

تقوم ش��ركة جمس��ة للبرتول )جمبيتكو( ب��إدارة حقلني بحريني هما حقل جمس��ة فى الجزء 
الجنوب��ى م��ن خليج الس��ويس على مس��افة 60كم جن��وب مدين��ة الغردقة وعل��ى عمق مياه 
ح��واىل 60 قدم��ًا ، وحق��ل الزعفرانة والذى يق��ع فى الجزء الش��ماىل من خليج الس��ويس على 

مسافة 90كم جنوب مدينة السويس فى عمق حواىل 185قدمًا .

  مهندس / محمد املليجى 
  رئيس مجلس اإلدارة

 والعضو املنتدب 

 �لعنو�ن : 8 �س�رع 286 �ملع�دى �جلديدة : �لق�هرة                                   تليفون : 25165835 - 25165836                                  �لرقم �لربيدى: 11431                                  �س.ب: 911 �ملع�دى                                   

فكر جديد بخطى ثابتة لزيادة اإلنتاج وتطوير األداء



نتائج األعمال 2022/2021
البحث واال�شتك�شاف 

ف���ى اإط���ار �س���عى �رشكة اأم���ل لزي���ادة الإنت���اج وتعظي���م الإحتياطات من 
امل���واد الهيدروكربوني���ة ودرا�سة اأف�س���ل مقرتحات احلف���ر للو�سول لهذه 
الأه���داف مت ����رشاء حزم���ة البيان���ات ال�سيزمي���ة اخلا�سة بحق���ل اأمل فى 
م����رشوع "GOS*3D*Seismic multi – client" وبن���اءً عل���ى درا�سة وتقييم 
هذه البيانات بالإ�سافة اإلى نتائج احلفر ال�سابقة والبيانات اجليولوجية 
واجلوفيزيائي���ة اخلا�س���ة باحلق���ل ، مت حتدي���ث النم���وذج ال�ساك���ن اخلا����ص 
باحلق���ل واإعادة تقييم مواقع احلفر املقرتح���ة �سابقاً ومت اعتماد مقرتحى 
حف���ر بئرين �سمال �رشق و�سمال غرب منطق���ة الإنتاج الرئي�سية باحلقل 

ومن املخطط حفرهما خالل العام املالى 2023/2022.
اإنتاج ال�رشكة من الزيت اخلام 

بل���غ متو�سط مع���دل الإنت���اج اليومى للزيت اخل���ام )�سام���اًل املتكثفات( 
م���ن حقل اأم���ل البحرى خالل ال�سن���ة املالي���ة  2022/2021 حوالى 2847 
برمي���ل يومي���اً باخلط���ة املعتم���دة وه���ذا ميث���ل 2ر71% من خط���ة الإنتاج ، 
كم���ا بلغ اإنتاج الغ���ازات امل�ساحبة من حقل اأم���ل البحرى مبعدل 04ر48 
ملي���ون قدم مكعب يومياً وباإجمال���ى 532ر17 بليون قدم مكعب ، والتى 
متث���ل 43ر104% من تقديرات خطة الإنتاج املعتم���دة لل�رشكة )46 مليون 
قدم مكعب يومياً( وعليه فقد بلغ معدل الإنتاج والزيت اخلام بالإ�سافة 

تأسس��ت ش��ركة أمل للبرتول »أمابتكو« فى 

يناير 1986 كشركة مشرتكة يساهم فيها 

حاليًا الش��ركة العامة للب��رتول ، كايرون أمل 

برتولي��م كوربوريش��ن وجرايس��تون برتوليم 

املح��دودة وتبل��غ مس��احة منطق��ة اإلمتي��از 

أم��ل البحري��ة 27 كيل��و م��رت مريع ف��ى الجزء 

خلي��ج  م��ن  الجنوب��ى 

تقع  كم��ا  الس��ويس 

تس��هيالت اإلنتاج فى 

منطقة رأس الدب .

اإلى الزيت املكافئ من الغازات حوالى 12454 برميل يومياً ، مقابل 13200 
برميل يومياً باخلطة املعتمدة ، وهذا ميثل 35ر94% من خطة الإنتاج.

أهم المشروعات 
م�رشوع حمطة معاجلة ال�رشف ال�شناعى

يه���دف امل�رشوع ملعاجلة مياه ال�رشف ال�سناعى ب�سعة 1500 مرت مكعب 
يومي���اً ، حيث مت الإنتهاء من اأعم���ال الت�سميم والرتكيبات وجارى اأعمال 

الإختبارات والبدء فى الت�سغيل التجريبى للمحطة.
م�رشوع الرفع الغازى

ج���ارى العمل فى الت�سميم���ات الهند�سية ملحطة الرف���ع الغازى لزيادة 
الكفاءة الإنتاجية بالتعاون مع �رشكة �سان م�رش.

م�رشوع تنمية غرب الربل�س
يه���دف امل����رشوع لإنتاج 200 ملي���ون قدم مكعب غ���از يومي���اً و 4 اآلف برميل 
متكثفات م�ساحبة يومياً ، ويتكون امل�رشوع من من�ستني بحريتني فى املياه 
ال�سحلة وخط اأنابيب بحرى بقطر 8 بو�سة وطول 3 كم وكذلك خط بحرى 
بقطر 14 بو�سة بطول 35 كم للربط مع الت�سهيالت الربية ل�رشكة الربل�ص .
مت الإنته���اء م���ن الدرا�س���ات الفنية املبني���ة بالتعاون مع �رشك���ة اإنبى وكذلك 

اأعمال امل�سح اجليولوجى واجليوفيزيقى .
وج���ارى التعاقد لتنفيذ اأعمال العق���د املتكامل لت�سميم وتوريد وتنفيذ 

امل�رشوع.

مهند�ص/ عبد النا�رش خفاجى
رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�سو املنتدب

العنوان : �سارع اأحمد ح�سن - متفرع من �سارع م�سطفى النحا�ص - القطعة )2( بلوك )ج( املنطقة التا�سعة - مدينة ن�رش - القاهرة .
تليفون : 3/4//24731391/2                                      فاك�ص : 24731395                              �سندوق الربيد : )8181( مدينة ن�رش

تحديث نموذج الحقل لزيادة اإلنتاج
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تأسس��ت ش��ركة رش��يد للبرتول فى 25 نوفمرب1997 به��دف البحث والتنقيب ع��ن البرتول 
والغ��از ف��ى املي��اه العميق��ة وعه��د إليه��ا إدارة ش��ركة الربل��س للغ��از الت��ى تعد م��ن أكرب 
ش��ركات إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر ، لتبدأ أعمال االستكشاف والحفر واملشروعات 
وتأس��يس محطة املعالجة ليبدأ اإلنتاج الفعلى من آبار الش��ركة فى عام 2003، هذا 
وكانت ش��ركة رشيد أوىل الش��ركات املصرية ومن أوائل الش��ركات فى منطقة 
الش��رق األوس��ط فى اس��تخدام تكنولوجيات الحفر فى املياه العميقة باإلضافة 
إىل اس��تخدام تكنولوجي��ا التحك��م الذكى عن بعد بآب��ار الغ��از البحرية ، وعلى 
الرغم من التحديات التى فرضتها األحداث العاملية إال إنه قد تم املحافظة على معدالت اإلنتاج بشكل طبيعى مما يعكس الجهد 

املبذول على مدار الساعة لتجنب أى توقف طارئ لعملية اإلنتاج .

مؤشرات األداء ونتائج األعمال خالل 2022/2021
جنح���ت ال�رشكة فى حتقي���ق 158٪ من ميزانية مبيعات الغاز بواقع 317 مليون 
ق���دم مكعب قيا�س���ى يومياً وحتقيق 129٪ من موازن���ة املتكثفات بواقع 6300 

برميل يومياً . 
واجلدي���ر بالذكر اأن ال�رشكة ا�س���تطاعت تعظيم الإنتاج من الآبار املغلقة وذلك 
بتطبيق اأف�سل الطرق لتعظيم الإنتاج حيث مت اإعادة فتح بع�ض الآبار املغلقة 
)intermittent wells( والت���ى بدوره���ا اأدت لزي���ادة الإنت���اج خالل الع���ام  بحوالى 
25 ملي���ون قدم مكعب غ���از يومياً اإلى الإنتاج اليوم���ى لل�رشكة فى �سابقة مل 
حتدث من قبل وهذه الآبار م�ستمرة فى الإنتاج مما �سوف ي�ساعد فى اإطالة عمر 
خمططات الإنتاج اإلى اأن يتم و�سع اآبار جديدة على الإنتاج، ويجرى حالياً اإعادة 
تقيم املكامن املتفرقة ذات اجلدوى القت�سادية املنخف�سة لل�رشكاء عن طريق 
تعظي���م اقت�سادي���ات الآب���ار با�ستهداف تطبي���ق تكنولوجيا احلف���ر املت�سعب 
لتقلي���ل ع���دد الآب���ار م���ع الكمال الذك���ى لالآب���ار حي���ث مت التو�سل اإل���ى معدل 
منخف�ض لتكلفة تطوير الوحدة والذى من �ساأنه تعظيم فر�ض التنمية لهذه 
احلق���ول وت�سجي���ع ال�ستثمار ، كما يتم حالياً درا�س���ة عمل �سيانه ملجموعة 
م���ن الآبار املتوقف���ة وذلك بدون حف���ار با�ستهداف تطبي���ق تكنولوجيا �سيانة 

الآبار البحرية لإعادتها على الإنتاج ب�سكل اآمن وتكلفة اأقل.

بدء عمل شركة البرلس فى مشروع المرحلة العاشرة
تعم���ل �رشكة الربل�ض على م�رشوع املرحلة العا�رشة والتى تت�سمن حفر ثالثة 
اآبار تنموية خلزانات ع����رشى البليو�سني وامليو�سني العلوى )الع�رش امل�سينى(، 
ويق���در حج���م الغاز للثالث اآب���ار بحوال���ى 279 مليار قدم مكعب غ���از بن�سبة 
جن���اح تتخطى 85٪ والتى ته���دف اإلى زيادة الحتياطى بحوالى 103 مليار قدم 
مكع���ب غاز، ومت اإجراء الدرا�س���ات الالزمة لالآبار الثالثة من حيث تقييم حجم 
الغاز والحتياطى لها وهى الآن فى مرحلة متقدمة من التخطيط لالآبار لبدء 
اأعم���ال احلف���ر فى الرب���ع الأخري 2023. كم���ا تعمل �رشكة الربل����ض على تقييم 
ودرا�س���ة الطبقات ال�ستك�سافية العميقة، وكذلك املراجعة الفنية ملكامن 
الغ���از املختلفة فى ع�سور ما قب���ل امل�سينني بالتعاون م���ع ال�رشكاء الأجانب 
متهي���داً لختيار اأح���د اأف�سل هذه املكام���ن واملحتمل اإحتوائه���ا على كميات 
كب���رية من الغاز ليت���م حفر بئر ا�ستك�سافى عميق به���ا حتى طبقات ع�سور 

امليو�سني والأوليجو�سني .
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رش���يد تحصل على المركز الثانى فى المؤتمر والمعرض الثالث 
لكفاءة الطاقة

جنح���ت �رشكة ر�سيد فى الفوز باملركز الثانى فى 
املوؤمتر واملعر�ض الثالث لكفاءة الطاقة فى قطاع 
الب���رول حي���ث اأنه���ا تُعد م���ن ال����رشكات املوؤثرة 
والتى ت�ساهم فى حت�سني كفاءة الطاقة وتقليل 
النبعاثات فى قطاع البرول. ومن املبادرات التى 
قام���ت بها �رشك���ة الربل����ض لتقلي���ل النبعاثات 
مبادرة حت�سني ا�سته���الك �ساغط الهواء، حيث 
اأ�سفرت هذه املبادرة عن توفري حوالى 124 مليون 
مر مكعب غاز على مدى 3 اأ�سهر، مما وفر حوالى 
7000 طن من مكافئ ثانى اأك�سيد الكربون. بالإ�سافة اإلى مبادرة اأخرى تهدف 
اإلى ا�ستهداف مولدات التوربين���ات التى تعمل بالغاز والتى �ساهمت ب�سكل 
كب���ري فى تقليل النبعاث���ات، والذى اأدى اإلى خف�ض ال�سته���الك من 68 مليون 
م���ر مكعب غاز اإلى 45 مليون مر مكعب، مما اأدى اإلى خف�ض انبعاثات حوالى 

279ر1 طناً من ثانى اأك�سيد الكربون املكافئ �سهريًا.

السالمة والصحة المهنية
ت�ستم���ر ر�سيد للب���رول فى اللت���زام باج���راءات ال�سالمة و�سالم���ة العمليات 
كركائ���ز اأ�سا�سية لالأعمال ، م���ع اإعطاء الأولوية الق�س���وى ل�سالمة العاملني 
وحماي���ة البيئ���ة واملجتمع���ات املحيط���ة ، وق���د ا�ستن���دت خط���ة ال�سالم���ة 
لع���ام 2022 على العدي���د من املحاور الآمن���ة اأهمها احلد م���ن انبعاثات غازات 
الحتبا����ض احل���رارى حيث مت اختيار حق���ول اإنتاج �رشكة ر�سي���د للبرول كجزء 
 )EBRD( م���ن امل�سح التجريبى ال���ذى اأجراه البنك الأوروبى لالإن�س���اء والتعمري
م���ع وزارة البرول وال���روة املعدنية فيما يتعلق بانبعاث���ات مواقع الت�سغيل ملا 

حققته فى جمال خف�ض النبعاثات اأثناء عمليات الت�سغيل .
كم���ا قامت �رشكة غاز الربل����ض مب�ساعدة املعامل الوطني���ة املعتمدة ومعاهد 
البح���وث )معه���د الدرا�سات العلي���ا والبحوث بجامع���ة الأ�سكندرية( باإجراء 
م�سح �سو�ساء وجودة الهواء للتاأكد من التزام ال�رشكة باحلدود امل�سموح بها 
ف���ى م�رش بقانون البيئة ولئحته التنفيذي���ة، حيث ظهرت نتيجة القيا�سات 
�سم���ن احلدود القانوني���ة فيما يتعلق بجمي���ع جودة اله���واء املحيط ومعايري 

مكان العمل )الربية والبحرية(.

توقيع عقدين للتخلص م���ن مياه الصرف الصحى 
 Petrosafe و ECGS مع شركتى

وقع���ت �رشك���ة الربل����ض للغ���از عقدي���ن للتخل����ض م���ن مياه 
ال����رشف ال�سح���ى م���ع �رشكت���ى ECGS وPetrosafe. حي���ث 
ح���ددت الهيئ���ة الإدارية بال�رشك���ة القاب�س���ة امل�رشية للغاز 

الطبيعى E-GAS ن�سبة ح�سة الت�رشف لكل مقاول.

التنظيم والبدء لمشروع إدارة أنشطة المسئولية 
المجتمعية

متا�سي���اً م���ع روؤي���ة م����رش 2030 خط���ة الدول���ة ووزارة الب���رول 
اخلا�سة للم�ساهمة فى حتقي���ق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
لعام 2030 �سوف يتم التنظيم والبدء مل�رشوع اإدارة اأن�سطة 
امل�سئولي���ة املجتمعي���ة للعم���ل عل���ى حتقي���ق العدي���د من 
اأه���داف التنمي���ة امل�ستدام���ة الت���ى ت�ساعد على من���و وريادة 

الدولة امل�رشية.

الرقمنة والتحول الرقمى
ف���ى اإطار حر����ض ال�رشكة على التح���ول الرقمى وحت�سني �س���ري العمل والبنية 
التحتي���ة لتكنولوجيا املعلوم���ات والت�سالت وحتقي���ق التكلفة املثلى فيما 

يلى بع�ض من الإجنازات لالإدارة خالل الفرة ال�سابقة:
• تطوير نظام متابعة بيانات الإنتاج لتعزيز الأداء والأمن املعلوماتى للنظام.
• تطوير الربط بني املركز الرئي�سى وحقول النتاج لتوفري م�سارات ربط بديلة 

واآمنة.
• تنفيذ الربط بني النظام املالى ونظام تخطيط ال�سيانة لتحقيق التكامل 

وحت�سني �سري العمل.
• تطبي���ق نظ���ام اإدارة الأ�سط���ول اخلا����ض ب���اإدارة النق���ل ملتابع���ة ال�سيان���ة 

وا�ستهالك الوقود والراخي�ض وال�سائقني.
• تطوير نظام حتديد الهوية الآلى لل�سفن ل�سمان ا�ستمرارية الأعمال وحماية 

املُْن�َساآٌت البحرية لل�رشكة من خطر التعر�ض ال�سطدام بال�سفن العابرة .
• البدء فى م�رشوع تاأمني البنية التحتية .

• تطبي���ق نظ���ام التحك���م فى الدخ���ول اإلى �سبك���ة تكنولوجي���ا املعلومات 
والت�سالت للتحكم ف���ى و�سول امل�ستخدمني والأجهزة اإلى �سبكة ال�رشكة 

لتطوير تامني ال�سبكة. 
وفى اإطار التحول الرقمى قامت الإدارة العامة لل�سئون الإدارية باإ�سدار جملة 

. PORTAL الكرونية ربع �سنوية من خالل البوابة اللكرونية لل�رشكة

العنوان : 1 �شارع 294 - املعادى اجلديدة - القاهرة .
تليـفون : 25182317 - 25183307- 27066188         �ص . ب : 1073 املعادى اجلديدة

فاكـ�ص : 25180580 - 27066180                  
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تأسس��ت الش��ركة املصري��ة للحف��ر البحرى EODC ف��ى عام 2008 كش��ركة 

مس��اهمة مصرية وفقًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االس��تثمار رقم )8( لسنة 

1997 ، وتعمل بنظام املناطق الحرة العامة »منطقة حرة عامة ببورتوفيق بالس��ويس«، 

وذل��ك بهدف تقديم الخدمات الفنية لقطاع البرتول املتعلقة بمجاالت البحث واالستكش��اف 

وتنمي��ة حقول الب��رتول والغاز الطبيعى من خالل تمل��ك جهازى حفر بح��رى Offshore rigs بغرض 

تأجريهم��ا بنظام التأجري التمويلى أو التأجري العادى لش��ركة إيجاس للمس��اهمة فى برامج حفر اآلبار 

االستكشافية والتنموية. 



إنجازات الشركة فيما يخص بناء وتشييد جهازى الحفر البحرى 
»القاهر1«، »القاهر2«

تتمث���ل االأهمية اال�س���راتيجية للم����رسوع فى امل�س���اهمة فى اال�رساع 
بتنفي���ذ برامج احلف���ر اال�ستك�س���افى والتنموى وفقاً للج���دول الزمنى 
املعتم���د ف���ى اال�ستك�س���اف و خط���ط التنمي���ة مما ي�س���اهم فى �رسعة 
و�س���ع احلقول اجلديدة عل���ى خريطة االإنتاج، واأي�س���اً يحقق التوازن فى 
اأ�سع���ار اإيجار اأجهزة احلفر البحرى من خ���ال توفري اأجهزة حفر جديدة 
مبوا�سف���ات عالية مما ي�ساع���د على خف�ض تكلفة حف���ر االآبار مما ينتج 

عنه حت�سني اجلدوى االقت�سادية لتنمية حقول الزيت اخلام والغاز.
ومما ال�سك فيه اأن حر�ض ال�رسكة امل�رسية للحفر البحرى على التعاقد 
م���ع اإحدى كربيات ال����رسكات العاملية العاملة فى جم���ال بناء وت�سييد 
احلف���ارات البحري���ة PPL Shipyard Pte. Ltd ، اأدى لنج���اح ال�رسكة فى 
بناء وا�ستكمال جهازى احلفر البحرى »القاهر1« والقاهر2« وو�سولهما 
اإل���ى املي���اه االإقليمي���ة امل�رسي���ة وفق���اً للخط���ة واملواعي���د املحددة.وقد 
ح�سل���ت ال�رسكة على �سهادات اإمت���ام مراحل التنفيذ باأعلى جودة من 
�رسكة )اإي���ه بى ا�ض كا�ض( وهى اإحدى ال�رسكات العاملية  املتخ�س�سة 

فى منح تراخي�ض اإمتام م�رسوعات بناء اأجهزة احلفر.
وتاأكيداً على �ساحية جودة واأداء االأجهزة قامت ال�رسكة با�ستكمال 
بع�ض اأعم����ال الفح�ض االإ�سافى مبعرفة �رسكت����ى موديو �سبيك وكى 
ت����و وهما م����ن ال�����رسكات العاملي����ة املتخ�س�سة فى فح�����ض االأجهزة. 
وق����د ح�سلت ال�رسك����ة على تقرير اإ�سادة مب�ست����وى ال�ساحية واالأداء 

جلهازى احلفر .

الموقف الحالى واألداء التشغيلى لجهازى الحفر
من���ذ و�س���ول اجلهازي���ن اإل���ى املي���اه امل�رسي���ة االقليمي���ة ف���ى 2/25 ، 
2011/5/25 مت اإ�سن���اد اأول عمل للجهازين ف���ى حفر اآبار �رسكة بروبل 

م���ن خال عقدى حفر ملدة عام ومازال���ت االأجهزة تعمل فى خمتلف 
����رسكات القطاع لتحقي���ق خط���ط التنمية والبح���ث بكفاءة 

عالية. 
كم���ا مت اأي�ساً جتديد املوافقات البحري��ة الدولية لعمل 

االأجه���زة والت���ى يت���م جتديدها على ف���رات زمنية 
الدولي���ة احلاكمة.وكذل���ك  للقواع���د  طبق���اً 

معدات احلفر الفني���ة املختلفة واأجهزة 
التحك���م ف���ى االآب���ار و اأجه���زة مانع 

االإنفج���ار، والتى يت���م جتديدها 
دورياً للحفاظ على رخ�ض 

العم�������ل ال�م�طلوب���ة 

طبق���اً لا�سراطات القيا�سية، وقد �ساهم���ت هذه االأجهزة فى تنمية 
الكثري من االحتياطيات ال�سافة املزيد من االنتاج من احلقول املختلفة 
بال�رسكات التى عملت بها وذلك طبقاً الأحدث التكنولوجيا العاملية.
مت االإنتهاء من �سداد جميع قرو�ض ال�رسكة للبنوك فى 25 مار�ض 2021 
وكذل���ك الوف���اء بكامل االلتزام���ات وال�رشوط املالي���ة والتعاقدية التى 
كانت على ال�رسكة للبنوك املقر�سة ، مما مينح لل�رسكة �سمعة مالية 

وماءة اإئتمانية ومالية ممتازة مع البنوك املحلية والعاملية.
مت موؤخراً توريد واإ�سافة جهاز مانع  لاإنفجار جديد BOP وذلك ليمثل 
اإ�ساف���ة هام���ة لتاأكي���د احلر����ض عل���ى االأداء االأمثل طبق���اً الأعلى نظم 

التحكم فى االآبار واالأمن ال�سناعى.

» إن ماتم بحمد اهلل لهو اس��تمرار ملسرية النجاح التى يطمح إليها 

املتخصص��ن فى الصناعة البرتولية املصري��ة لكى يملك القطاع 

أدوات إنتاجي��ة متمثلة فى االمتالك الت��ام لجهازى حفر بحريان 

يس��تخدمان ف��ى تأمن خط��ة الحف��ر االستكش��افى والتنموى 

باملياه املصرية لتنمية االحتياط��ات وتأمن مصادر الطاقة حيث 

تحقق الحلم بالعمل الدؤوب واملتابعة املستمرة.«

العنوان : ال�سوي�ض - املنطقة احلرة العامة ببورتوفيق
)H( جممع البنوك - بلوك 

   تليفون : 3192530-3192529)062(              
      فاك�ض : 3192533)062(  

Email: Info@eodc.com   
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بمناس��بة عي��د البت��رول الس��ابع واألربعين تتقدم ش��ركة مص��ر للبترول بأس��مى آيات الش��كر والتقدي��ر للمهندس 
ط��ارق الم��ا وزير البترول والثروة المعدنية، على كامل الدعم الذى نتلقاه منه وتس��تمد من��ه القوة للتطوير والتنمية 

المستدامة لكافة مجاالت الشركة لمواكبة منظومة التحديث والتطوير.

وإيمانًا من الش��ركة بدورها ككيان رائد مس��اهم فى النمو االقتصادى وس��عيها لمزيد من المس��اهمة في بناء االقتصاد الوطنى 
لمواجهة تداعيات الحاضر وتحديات المس��تقبل وبناء الجمهورية الجديدة، تعمل الش��ركة على التطوير والتنمية المس��تدامة لكافة 

أنش��طتها ومجاالتها لمواكبة تحديث وتطوير منظومة نقل وتوزيع المواد البترولية ، وقد اس��تطاعت بفضل س��واعد أبنائها واستخدام 
كافة طاقتها أن تحقق إجمالى كمية مبيعات 291ر8 مليون طن بزيادة بنسبة 32% على العام السابق وبإجمالى إيرادات تفوق 76 مليار جنيه .

وانته��ت الش��ركة م��ن تطوي��ر 66 محطة خدمة وتموين واس��تكمااًل لخطة الش��ركة بالمض��ى قدمًا ف��ى التطوير وزيادة أع��داد المنافذ 
التس��ويقية يجرى العمل على االنتهاء من إقامة عدد من المحطات الجديدة وتدعيم البنية التحتية بإضافة وحدات تموين جديده من 

النقاط الثابتة والمتحركة لوقود النفاثات وتموين السفن.

واستمرارًا فى تحقيق دورها فى توفير المنتجات البترولية الازمة لجميع محافظات الجمهورية وتأمين احتياجات السوق المحلى ورفع 
المخزون اإلستراتيجى بدأت الشركة فى مشروع تطوير ورفع كفاءة وميكنة ورقمنة المستودعات لبناء منظومة ألية لشحن المنتجات 

الرئيسية وجارى زيادة أعداد المستودعات.

وس��عيًا م��ن الش��ركة لمواكبة توجه الدولة ووزارة البترول لتحويل الس��يارات للعمل بالغاز الطبيعى كوق��ود نظيف، اصبح إجمالى عدد 
المحطات التي تقدم تلك الخدمة الحضارية  173 من محطات الش��ركة ويتم اس��تكمال العمل على إضافة نشاط الغاز للمحطات وصوال 
إلى 302 محطة، كما قامت الش��ركة بإنتاج زيت »مصر أوتوغاز » لخدمة الس��يارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ، ذلك بهدف تقليل معدل 

تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، واالستفادة من االكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى.

وطبقًا لمبادرة الس��يد رئيس الجمهورية تحت ش��عار ) اتحضر لألخضر ( بدأت الش��ركة فى تنفيذ عدة مشروعات ومنها تشغيل عدد من 
محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمس��ية وإضافة خدمة ش��حن الس��يارات بالكهرباء لعدة محط��ات وتحويل وحدات النقل 
للعمل بالغاز الطبيعى والتوس��ع فى تخزين وتداول وتس��ويق منتجات الس��والر والمازوت منخفض الكبريت ، كما تمضى الش��ركة قدمًا 
فى تنفيذ االس��تراتيجية العامة لاس��تدامة وتحس��ين كفاءة الطاقة بهدف ترش��يد الطاقة عن طريق توعية العاملين باتباع اإلجراءات 

واستخدام األنظمة والمعدات الموفرة للطاقة والتى حققت نسبة وفر سنوى بلغ حوالى 20% ويقدر بحوالى 13 مليون جنيه.





االستراتيجية والرؤية والرسالة
ت�س���تمد التعاون للبرتول ا�س���رتاتيجيتها م���ن ا�س���رتاتيجية وزارة البرتول والرثوة 
املعدني���ة حيث ت�س���هم فى الوف���اء باإحتياجات ال�س���وق املحلى م���ن املنتجات 
البرتولي���ة بح�س���ة ت�سل ن�سبته���ا اإلى 30% من ال�سوق  ، وفيم���ا يتعلق بروؤيتها 
ور�سالتها فاإن الروؤية هى » �سنكون اأحد اأف�سل اختيارات العمالء بحلول ٢0٢٥«، 
كما تتمثل ر�سالتها ف���ى » �سنقوم بتلبية االحتياجات من املنتجات البرتولية 
والزي���وت والكيماويات بكافة اأنحاء اجلمهورية لن�ساهم فى حتقيق معدالت منو 

االقت�ساد الوطنى مع االلتزام الكامل مبعايري ال�سالمة واال�ستدامة«.

مبيعات المنتجات البترولية .. تنامى مستمر 
تنفيذاً ال�سرتاتيجية الوزارة تولى �رشكة التعاون للبرتول اأهمية ق�سوى لتلبية 
احتياجات ال�سوق املحلى من املنتجات البرتولية وتوفريها لكافة املحافظات، 
ويت�س���ح ذل���ك من خالل التطور امل�س���تمر فى مع���دالت مبيعاته���ا ،  حيث بلغ 
اإجمال���ى املبيعات بالعام املالى ٢0٢1 / ٢0٢٢ كمية 1ر٥ مليون طن مقابل 7ر4 
ملي���ون ط���ن بزيادة ٩% على العام املا�س���ى ، وقد بلغ اإجمالى مبيعات ال�س���والر 
٥ر3 ملي���ون ط���ن ، والبنزين 80 نح���و ٩٥٢ األف طن ، والبنزي���ن ٩٢ نحو ٥٩4  األف 
ط���ن ، وب�لغ����ت م�بيع�ات بنزين ٩٥ املُح�س���ن نحو 3٩ األف ط���ن بزيادة 31% على 
الع���ام املا�س���ى ويت���م ت�س���ويقه ف���ى 180 حمطة من حمط���ات ال�رشك���ة بزيادة 
37% على العام ال�س���ابق ومن امل�س���تهدف الو�س���ول بعدد املحطات التى تقوم 
بت�س���ويقه اإل���ى 3٥0 حمطة بنهاي���ة العام احلالى. كما بلغ���ت مبيعات املازوت 

نحو 3ر1مليون طن.

مستودعات التعاون للبترول
متتل���ك ال�رشك���ة  وتدي���ر 31 م�س���تودعاً موزع���ة على جمي���ع اأنح���اء اجلمهورية 

تأسس��ت ش��ركة التع��اون للبرتول فى ١٨ م��ارس ١٩٣٤ برأس مال ق��دره  ٩٣٢ جنيهًا كأول ش��ركة وطنية تعمل بإنتاج وتس��ويق 

املنتجات البرتولية ، وتنامت أنشطتها على مدار ما يقرب من ٩٠ عامًا حتى بلغ رأس املال فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ نحو 7٢5ر١ مليار جنيه.

باإجمال���ى �س���عة تخزيني���ة 7٥4 األ���ف طن متث���ل )40%( م���ن اإجمالى ال�س���عات 
التخزينية ل�رشكات الت�سويق .

محطات التموين والخدمة .. أهم عالمات التطوير
تق���وم التع���اون للب���رتول بت�س���ويق املنتج���ات البرتولية من خ���الل 1٢٦٢ حمطة 
متوي���ن موزع���ة على جميع اأنح���اء اجلمهورية جمه���زة مبنظوم���ة القيا�س االآلى 
للخزان���ات ATG، وفى اإطار خطتها للتو�س���ع فق���د مت اإدخال 1٦ حمطة جديدة 
اإل���ى اخلدم���ة خالل الع���ام املالى ٢0٢1 / ٢0٢٢ وم�س���تهدف افتت���اح ٢0 حمطة 
اأخ���رى جدي���دة خالل العام احلالى . كما قامت بزي���ادة عدد املحطات التى تقدم 
خدمة التموين بالغاز الطبيعى حيث مت ت�س���غيل 1٦0 حمطة جديدة حتى 30 
يونيه املا�س���ى وجارى اإ�س���افة حمطات اأخرى . ومتا�س���ياً مع �سيا�س���ة التطوير 
للمحط���ات اأول���ت التعاون للب���رتول اهتماماً برفع كف���اءة العاملني  باملحطات 
من خالل برنامج تدريبى ي�س���مل ال�س���المة وال�سحة املهنية واملهارات الالزمة 
للعاملني واالهتمام باملظهر العام للمحطات ، ويخدم هذه املحطات اأ�سطول 
متكامالً متتلكه ال�رشكة ي�س���م ٦17 �س���يارة لنقل املنتجات البرتولية والزيوت 

.GPS والكيماويات فى جميع اأنحاء اجلمهورية مزودة باأنظمة التتبع

إنتاج وتسويق الزيوت
تو�س���عت التعاون للبرتول فى اإنتاج وت�س���ويق املنتجات ذات القيمة امل�س���افة 
العالي���ة ومنه���ا الزي���وت التخليقي���ة ف���ى ظ���ل تنفيذ برنام���ج طم���وح لزيادة 
مبيعاته���ا وح�س���تها ال�س���وقية التى تبل���غ 1٩% ، حيث بل���غ اإجمالى مبيعات 
الزي���وت خالل العام املالى ٢0٢1 / ٢0٢٢ كمية 8٦ األف طن مقابل ٩1 األف طن، 
كما زادت مبيعات الزيوت عالية االأداء بن�س���بة ٢0% على العام ال�سابق وبلغت 
مبيعات الزيوت عالية االأداء وال�سناعة ٦7% من اإجمالى مبيعات الزيوت خالل 
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الع���ام املال���ى ٢0٢٢/٢0٢1 مما اأدى الى زيادة الربحية بن�س���بة ٢٩%، وانطالقاً من 
 Lube Care اإمي���ان ال�رشك���ة باأهمية زيادة ر�س���ا العمالء فق���د مت اإطالق خدم���ة
لتحليل الزيوت لدى العمالء وتقدمي تقارير فنية وتو�س���يات ب�ساأن اال�ستخدام 
االأمث���ل للزي���وت وحتدي���د اأنواع الزي���وت املنا�س���بة له���م حفاظاً عل���ى املعدات 

وخف�س تكاليف الت�سغيل وال�سيانة.

مصانع خلط وتعبئة الزيوت
متتل���ك التع���اون للب���رتول 3 م�س���انع الإنت���اج وتعبئ���ة الزي���وت باإجمال���ى طاقة 
اإنتاجية 11٥ األف طن �س���نوياً . باالإ�سافة اإلى 13 معمالً كيميائياً تقوم بكافة 
التحليالت اخلا�ص���ة بن�صاط ال�رشكة ، هذا وقد مت احل�صول على اعتماد �رشكة 
Siemens لزيوت التوربينات وتوريدها  ملحطة كهرباء عتاقة ، واجتازت معامل 
ال�رشكة اختبارات الكفاءة اخلا�سة باملعامل الدولية )PTP( متهيداً للح�سول 

. ISO 17025 على

إنتاج وتسويق الكيماويات
تتميز ال�رشكة فى اإنتاج الكيماويات ومنتجات العناية باملنزل وال�سيارة ،حيث 
متتل���ك جمموع���ة من اأج���ود املنتجات فى ال�س���وق امل�رشى والتى مت ا�س���تحداث 
جمموع���ة جديدة منها خا�س���ة ملنتجات العناية باملنزل وهى �س���ائل تنظيف 
 BLINK منظ���ف الزجاج ، Lilly  و �س���ائل غ�س���يل االأي���دى ، VAST ال�س���حون
وو�سائل غ�سيل املالب�س Lavado  ، وتقوم ال�رشكة من خالل 3 م�سانع متتلكها 
بخل���ط وتعبئ���ة هذه املنتجات باإجمال���ى طاقة اإنتاجية ٦800 طن �س���نوياً من 
منتجات العناية ال�سخ�س���ية والعناية باملنزل وال�س���يارة وزيوت ر�س االأ�سجار 

واملنتجات اخلا�سة ومادة الترن ال�سناعى .

األسواق الخارجية
حققت مبيعات الت�سدير من الزيوت والكيماويات خالل العام املالى ٢0٢1 / ٢0٢٢ 
كمية 33٢0 طناً  بقيمة ٥ر3 مليون دوالر الى دول )االردن - ليبيا - جنوب اأفريقيا – 

تركيا - رواندا – بوروندى– الكونغو  - الهند – كينيا - االإمارات(.

تموين السفن
تق���دم ال�رشكة ن�س���اطاً متمي���زاً فى متوين ال�س���فن من خالل ٦ ناق���الت برتولية 
ثنائية البدن مطابقة الإتفاقية ماربول  )MARPOL( البحرية وتعليمات هيئة 
ال�س���المة البحري���ة الدولي���ة ، وتبلغ ال�س���عة التخزينية للناق���الت ٩٦٥0 طناً، 
وبلغ���ت كمي���ة مبيعات منتجات متوين ال�س���فن )�س���والر وم���ازوت( خالل العام 
املال���ى ٢0٢٢/٢0٢1 نح���و ٢17 األف طن بقيمة مبيع���ات  140مليون دوالر خالل 

العام املالى مقابل ٩0 مليون دوالر فى العام ال�سابق.

التحول الرقمى 
متا�سياً مع »روؤية م�رش ٢030« وفى اإطار الربنامج ال�سابع من ا�سرتاتيجية وزارة 
الب���رتول والرثوة املعدنية قامت التعاون للبرتول بتنفيذ عدة م�رشوعات للتحول 

الرقمى ومن اأهمها:
• ا�ستخدام التقنيات االإلكرتونية فى متوين �سيارات ال�رشكة وعمالئها بنظام 

الكارت الذكى بدالً من الكوبونات الورقية امل�سبقة الدفع . 
  e-finance ف���ى 4٩٢ حمط���ة بالتعاون مع �رشك���ة  Cash out تفعي���ل خدم���ة •

لت�سهيل �رشف معا�س تكافل وكرامة و ال�رشف واالإيداع النقدى للمواطنني.
• مت اإط���الق من�س���ة تفاعلية لعم���الء ال�رشكة لطلب اخلدم���ات الفنية وتلقى 
 http://www.cpc.com.eg/ نتائ���ج حتالي���ل عين���ات الزي���وت م���ن خ���الل الراب���ط

cpclablogin.aspx
• مت تطبي���ق نظ���ام اآل���ى متكام���ل الإدارة ومتابعة اأ�س���طول النقل ال���ربى وور�س 
ال�س���يانة واإدارات الرتاخي�س  ، كما مت تفعيل منظومة اإدارة معلومات املعامل 
والت���ى توف���ر ملتخذ الق���رار معلوم���ات دقيقة عن م�س���تويات اجل���ودة والكفاءة 

املحققة باالإنتاج.
• مت االنته���اء من ت�س���ميم نظ���ام اإدارة االأ�س���ول وامل���وارد )ERP( وجارى العمل 
عل���ى بدء مرحلة التنفيذ ، كم���ا مت اإن�س���اء )Interactive Dashboard( ملعاونة 

متخذى القرار.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
 تولى ال�رشكة اأه�مية ق�س���وى لل�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة وقد 
 ISO 14001 لل�سالمة وال�سحة املهنية  و  ISO 45001  ح�س���لت على �سهادة
حلماية البيئة ، وتنفيذاً الإ�سرتاتيجية وزارة البرتول والرثوة املعدنية لرفع الوعى 
لدى العاملني ب�س���وابط ال�س���المة مت تنفي���ذ 4٢0 برناجماً تدريبي���اً على قواعد 
احلفاظ على احلياة، و ٩4 برناجماً خا�س���اً بال�س���المة وال�سحة املهنية وحماية 

البيئة  بخالف برامج القيادة االآمنة ل�سائقى ال�رشكة وال�رشكات ال�سقيقة.
وق���د مت رف���ع كفاءة ٢1 وحدة معاجلة �رشف �س���حى و�س���ناعى مبواقع ال�رشكة ، 
وتنفيذ م�رشوع اإعادة تدوير مياه ال�رشف ال�س���ناعى ال�س���تخدام املياه املعاجلة 
فى غ�سيل ال�سيارات ال�سهريجية والتربيد فى اأعمال ال�سيانة بالور�س وجارى 

درا�سة التطبيق لتعميمها مبحطات التموين واخلدمة .

ترشيد الطاقة 
نفذت ال�رشكة خطة ا�س���تبدال ال�سوالر كم�سدر للطاقة  فى الغاليات بالغاز 
الطبيعى االأرخ�س واالأنظف بيئياً للم�س���اهمة ف���ى خف�س االنبعاثات وغازات 
االحتبا����س احل���رارى ،كم���ا قامت برفع الوعى ل���دى العاملني بال�رشك���ة باأهمية 

توفري الطاقة وتر�سيد اال�ستخدام.

www.coop.com.eg
Email : eltaawon@coop.com.eg

       العنوان : دار التعاون للبرتول - ٩4 �سارع الق�رش العينى - القاهرة.
   تليفون : ٢7٩٥1800 - ٢7٩٥1٩00  فاك�س : ٢7٩٢0٩1٦ - ٢7٩٥8٢٥٢
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ش��ركة األس��كندرية للب��رول كي��ان 

وطنى مصرى مائة فى املائة وإحدى القالع 

للهيئ��ة  التابع��ة  التكري��ر  مج��ال  ف��ى  العمالق��ة 

املصري��ة العامة للبرول .. تأسس��ت منذ 69 عامًا واس��تمرت 

ف��ى آداء دوره��ا كصرح كبري ومؤثر ينته���ج سياس��ات طموح��ة ويمتلك رصيدًا ك��بريًا م��ن الخب��رات والك����وادر 

الفني������ة امل���دربة التى اس��تطاعت تحقي��ق أهداف وسي��اس��ات قط���اع الب�����رول بخط���وات ثابت���ة ومدروس��ة 

ورؤية واضحة مش��ركة بني القي��ادة والعاملني ل����رفع معدالت األداء وزيادة الربحي��ة والعائد االقتصادى وتنفيذ 

الخطط املستقبلية للشركة.

ويأتى عيد البرول هذا العام ش��اهدًا على تحديات وإنجازات تحققت، تعد األهم فى مس��رية الشركة وتمثل نقلة كبرية 

فى توفري املنتجات البرولية عالية الجودة وزيادة الطاقة اإلنتاجية .
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مؤشرات األداء ونتائج األعمال خالل عام 2022/2021 
جمال التكرير

ا�س���تطاعت ال�رشكة تكرير حوالى 3ر5 مليون ط���ن خام وتوفري منتجات 
برتولية قيمتها 7ر79 مليار جنيه.

الت�صدير 
تول���ى اإدارة ال�رشكة اإهتماماً كبرياً بتطوي���ر منظومة الت�سدير من خالل 
فت���ح اأ�س���واق جديدة وت�سدير منتجات متنوعة حي���ث بلغت قيمة ما مت 

ت�سديره هذا العام 3ر5 مليار جنيه.
التكامل مع ال�رشكات البرتولية

تق���دم ال�رشك���ة مفهوم���اً جدي���داً لأداء اخلدم���ات والتكامل م���ع �رشكات 
املنطق���ة البرتولي���ة واإمدادها باملنتج���ات البرتولية املغذي���ة مل�رشوعاتها 
حي���ث قامت باإم���داد �رشكات )اأموك – اأنربك- اأ�سب���ك – اإيالب( مبا قيمته 
4ر26 ملي���ار جنيه، وكذلك تقدمي خدمات التحاليل للمنتجات البرتولية 
حيث مت اعتماد معامل التحاليل الكيميائية بال�رشكة وح�سولها على 

. ISO-17025 سهادة�
الن�ساط اال�ستثمارى 

بل���غ اإجمال���ى م���ا مت �سخ���ه م���ن ا�ستثم���ارات 2ر1 ملي���ار جني���ه لتنفيذ 
م�رشوع���ات الإحالل والتجديد للوح���دات الإنتاجية واإدارة الأ�سول واملوارد 
وتطوي���ر اأنظمة الأم���ن وال�سالمة وحت�سني كفاءة الطاق���ة بالإ�سافة اإلى 
امل�ساهم���ة فى م�رشوع���ات تطوير وحتديث املنطق���ة اجلغرافية البرتولية 

بالأ�سكندرية التى ت�رشف عليها ال�رشكة.

أهم المشروعات االستثمارية الجارى تنفيذها 
م�رشوعات التحول الرقمى

لو�س���ع  الب���رتول  قط���اع  وحتدي���ث  تطوي���ر  لربنام���ج  تنفي���ذاً 
اإ�سرتاتيجي���ة وخط���ة للتحول الرقمى للقط���اع مبا ي�ساهم 

ف���ى دعم اتخاذ القرار وامل�ساعدة ف���ى مواجهة الأزمات، مت 
تنفي���ذ النظام املوحد لإدارة امل���وارد والأ�سول ERP والذى 
ي�سه���م ف���ى دعم الرب���ط امل�سته���دف بني اأنظم���ة اإدارة 
امل���وارد عل���ى م�ستوى قطاع البرتول وذل���ك بالتعاون مع 

الهيئة امل�رشية العامة للبرتول.
وجارى تنفيذ م�رشوع املكتبة الفنية الإلكرتونية والذى ي�سمل 

ر�س���م جم�سم ثالثى الأبع���اد جلميع وحدات ال�رشك���ة واملناطق اخلارجية 
واملبانى الإدارية بالتعاون مع �رشكة اإيربوم.

م�رشوع تطوير جونة حو�ض البرتول مبيناء االأ�سكندرية
وهو اأحد اأهم م�رشوعات التطوير التى تقوم بها ال�رشكة حالياً لت�سدير 
وا�ستقب���ال املنتج���ات البرتولية حيث ت�سهد جونة الب���رتول تطوراً كبرياً 
خلدم���ة ال����رشكات البرتولي���ة باملنطقة اجلغرافي���ة بالأ�سكندري���ة والتى 

تراأ�سها �رشكة الأ�سكندرية للبرتول.

السالمة والصحة المهنية
• تهت���م ال�رشكة بتوفري ظ���روف عمل اآمنة للعاملني عند اإجراء عمليات 
ال�سيانة م���ن خالل منظومة متكاملة حتقق اأعلى واأف�سل بيئة للعمل 
وتوف���ري اأف�س���ل مهم���ات الوقاي���ة املطابق���ة لالأك���واد العاملي���ة وتركي���ب 
وت�سغي���ل اأحدث نظم الإن���ذار الآلى والإطف���اء التلقائى ملناط���ق الإنتاج 
والتخزين وتغطية املناطق الداخلية واخلارجية بال�رشكة بنظام احلماية 

من ال�سواعق .
• تول���ى ال�رشكة اهتمام���اً خا�ساً بالبيئة امل�ستدام���ة حيث يتم تركيب 
اأجه���زة ر�سد الإنبعاث���ات مبداخن الأفران والربط م���ع جهاز �سئون البيئة 

ملت�ابعة القيا�س��ات اخلا�سة بالنبعاث��ات طبقاً للمعايري 
الدولي���ة كم���ا يت���م حتديث نظ���ام معاجلة 

واملخلف���ات  ال�سناعي���ة  املي���اه 
اأحدث  باإ�ستخ���دام  البرتولي���ة 

التقنيات .

w w w. a l e x - p e t r o l e u m . c o m 
E - m a i l : a p c _ m e x 2 @ y a h o o . c o m

العنوان
املك�س - الأ�سكندرية . 

تليفون : 4403200 
03/ 4402833- 4402832 

فاك�ض : 4401605 -03/4430124
الرقم الربي��دى : 21535

            �ض.ب : 3 - املك�س  4403200
                    تلغرافياً   بتمك�س - اأ�سكندرية
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أهم نتائج األعمال 2022/2021
الطاقة التكريرية

قامت ال�رشكة بتكرير حوالى 5ر3 مليون طن من الزيت اخلام .
الت�صدير 

تنفيذاً لل�سيا�س���ة العامة التى تنتهجها وزارة الب���رول والرثوة املعدنية 
ف���ى تعظيم كمي���ة ال�سادرات لتوف���ر العملة ال�سعب���ة قامت ال�رشكة 
بت�سدي���ر املنتج���ات البرولي���ة بقيم���ة حوال���ى 3ر1 ملي���ار جني���ه بزيادة 

ن�سبتها %22 . 
الن�ساط اال�ستثمارى 

بلغت اإجمالى اال�ستثمارات الفعلية املنفذة حوالى 2ر2 مليار جنيه من 
اال�ستثمارات املعتمدة بن�سبة تنفيذ 101% من اال�ستثمارات املعتمدة.

 المشروعات االستثمارية
اإن�ساء جهاز تقطري متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن �سنوياً 

مت االنته���اء من تنفي���ذ االأعمال الكلي���ة للم�رشوع بن�سب���ة 7ر89% والتى 
�سمل���ت اأعم���ال الت�سميم���ات الهند�سي���ة واالأعم���ال املدني���ة واأعم���ال 

التوريدات والركيبات واأعمال ال�سعلة .
التحول الرقمى 

مرك��ز عمليات اأمن املعلوم��ات ) S.O.C (  ملواكبة التطور ال�رشيع الذى 
تق���وم به وزارة الب���رول فى التحول الرقمى قامت ال�رشك���ة باإن�ساء نظام 
مرك���ز عمليات اأمن املعلومات ) S.O.C ( والذى يعد نقلة حديثة ونوعية 
فى جم���ال تاأم���ن املعلوم���ات وال�سبكات لتقلي���ل املخاط���ر ال�سيربانية 
املتالحق���ة وج���ارى احل�س���ول عل���ى �سه���ادة االأي���زو 27001 اخلا�س���ة باأمن 

املعلومات. 
 SAP �برنامج ال

تنفي���ذاً خلطة وزارة الب���رول والرثوة املعدنية ب�رشع���ة االنتهاء من برنامج 
ال����SAP بجميع ����رشكات القطاع، مت االنتهاء من جمي���ع مراحل امل�رشوع 
ومت التطبي���ق الفعل���ى GO LIVE الأنظمة ال� PP / QM / MM / FICO فى 
2022/6/5 ونظام PM ف���ى 2022/8/7 وجميع اإدارات ال�رشكة تعمل االآن 

. SAP�بنظام ال
ال�س��بكة الوطني��ة املوح��دة خلدم��ة الط��وارئ وال�س��امة العام��ة 

املتطورة ب�رصكة الن�رص للبرتول 
االإ�س���ارة  املع���دني�����ة و�س���الح  وال�������رثوة  البت������رول  وزارة  اإ�س�����راف  حت���ت 
بالق���وات امل�سلح�ة، قامت ال�رشكة باإن�س��اء غ�رفة الط���وارئ امل���وح���دة 
واخلا�س���ة ب�رشكات املنطقة اجلغرافية ويتم االآن ت�سغيل الغرفة عل��ى 
م�����دار 24 �ساع���ة وت����رشفت ال�رشك���ة بافتت��اح املهن���د����س ط����ارق امل���ال 
وزي���ر الب���رول والرثوة املعدنية للغرف���ة اأثناء زيارته لل�رشك���ة فى اأكتوبر 

 . 2021
 LIMS برنامج اإدارة املعامل الكيميائية

مت االن�سم���ام مل����رشوع برنام���ج اإدارة املعام���ل الكيميائي���ة LIMS وذل���ك 

الفع��ال  دوره��ا  بتحقي��ق  للب��رول  النص��ر  ش��ركة  تلت��زم 
للمش��اركة ف��ى اس��راتيجية التنمي��ة املس��تدامة بوض��ع 
خط��ة متكامل��ة للتطوي��ر والتنمي��ة لكاف��ة العملي��ات م��ن 
خ��ال الوح��دات اإلنتاجي��ة التى تش��م�ل 4 وح���دات تقطري 
ج��وى  و3 وحدات تقط��ري تفريغى إلنتاج األس��فلت ، وحدتان 
الس��رجاع الغ��ازات و4 وح��دات ملعالج��ة البوتاج��از والنافتا 
ووحدة معالجة الكريوس��ن إلنتاج وتصدي��ر وقود الطائرات 

هذا بخاف وحدات املرافق املختلفة . 
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لتح�س���ن كف���اءة اإدارة املعام���ل واالأجه���زة ل�رشع���ة تواف���ر البيان���ات ومت 
االنته���اء م���ن تدريب املخت�س���ن باأكادميي���ة الن�رش للتدريب م���ن قبل 13 
�رشك���ة بالقط���اع باالإ�سافة اإل���ى هيئة الب���رول ، ومت البدء ف���ى التطبيق 
الفعلى GO LIVE فى 11 �سبتمرب 2022 و�سيتم الربط بن كل من نظام 

 . LIMS �ونظام ال SAP �ال
م�رصوعات حماية البيئة 

م����رشوع معاجل���ة مي���اه ال����رشف ال�سناع���ى وذل���ك به���دف اإزال���ة 
املخالف���ات البيئي���ة خل���ارج مياه ال����رشف ال�سناع���ى على خليج 
 IDC ال�سوي����س حي���ث مت التعاق���د م���ع �رشك���ة بروج���ت و�رشك���ة
االإيطالي���ة لتوريد وتركي���ب وت�سغيل وحدة حديث���ة للو�سول اإلى 
التواف���ق البيئى ومت البدء فى ت�سغيل الوحدة بتاريخ 2022/8/28 

واإزالة املخالفة البيئية. 
م�رصوعات االأمن ال�سناعى 

نظام االإنذار املبكر واالإطفاء التلقائى 
مت تركي����ب وت�سغي����ل نظام االإن����ذار املبكر ل� 12 غرف����ة حتكم و6 حمطات 
كهرب����اء و 4 م�ستودع����ات كروي����ة و 6 اأوعي����ة اأفقي����ة للبوتوج����از واالإنذار 
واالإطفاء االآلى الأحوا�س ف�سل الزيت القدمية واالإنذار املبكر ل� 150 غرفة 
باملبن����ى االإدارى اجلديد و 32 م�ست����ودع و 6 حمطات طلمبات و 2 حمطة 

�سواغط وربطهم بغرفة الطوارئ املركزية .
توريد )2( �سيارة اطفاء تلي�سكوبية 

 مت توري���د �سيارتن اإطف���اء تلي�سكوبية وذلك خلدم���ة املنطقة اجلغرافية 
ملنطقتى ال�سوي�س واال�سماعيلية ومت توريدهم فى يونيو 2022 .

امل�ساركة املجتمعية 
بن���اء على توجيه���ات وزير البرول وال���رثوة املعدتي���ة بامل�ساهمة مببلغ 40 
ملي���ون جنيه ف���ى عملية تطوي���ر وحتديث وتو�سع���ة ورفع كف���اءة �سارع 
�س���الح ن�سي���م بال�سوي�س وذل���ك عن طريق ����رشكات اللجن���ة اجلغرافية 

البرولية ملنطقتى ال�سوي�س واال�سماعيلية. 

العنوان
 طريق �سالح ن�سيم  الزيتي�ة - مدين����ة ال�س���وي�����س .

تلي�فون : 3334386- 062/3334387
فاك��س : 3334394  -3334396 /062

الرقم الربيدى : 43511  �س.ب : 271 ال�سوي�س
مكت�ب القاه�رة

42  �سارع غرب اال�ستاد  احلى ال�ساد�س - مدينة ن�رش.
تليفاك�س : 22617035    �س.ب : 1634                                                            

البرتول  - دي�سمرب 2022 - 67



األنشطة الرئيسية للشركة
تكرير وت�صنيع البرتول 

 قامـــت ال�رشكة بتكريـر 8ر8 مليون طن مـــن اخلامات املختلفة خالل العـام  
املالى 2021 / 2022 مبعملى م�سطرد وطنطا. وقد �ساهمت ال�رشكة باإنتاج 
وت�سليم حوالى 7ر8 مليون طن من املنتجـات البرتوليــة لتغطية اإحتياجات 
ال�سوق املحلى مثـل البوتاجاز والبنزين باأنواعه 80 و92 و95 اأوكتني وكذلك 
الكريو�ســـيـن ووقود النفاثات وال�ســـــوالر وال�ســـمــر ديزل واملــــازوت  مـن خالل 
وحـــدات التقطيــــر اجلـوى ووحـــدات ا�سرتجــــاع الغـازات ووحــــدات االإ�سـالح 
بالعامـــل امل�ساعد البالتينى ووحدات االأزمـــرة ووحدات املعاجلة للمقطرات 
 ) ERC( الو�سطـــى. وقد قامـــت ال�رشكة باإمـــداد ال�رشكة امل�رشيـــة للتكرير
بحوالـــى 4 مليـــون و299 األف طن هذا العام من املازوت املنتج كمادة تغذية 

للعملية االإنتاجية.
ت�صويق املنتجات البرتولية الثانوية واخلا�صـة 

 تقــــوم ال�رشكة باإنتــــاج البوتاجـــاز املخ�سو�ض الــــالزم لبعـ�ض ال�سناعــات 

مثـــــل الربفانـــــات واالأيــرو�سوالت باالإ�سافة اإلـــى اإنتاج املذيبـــــات العطريـــة    
)مذيـــب عطـــرى 1 ومذيب عطـــرى 2( التـــى ت�ستخدم فى ت�سنيـــع املبيدات 

احل�رشية والبويات وغريها.
الت�صنيع املحلـى .. �صهادات دولية للجودة

 متتلـــك ال�رشكة ور�ض ت�سنيع عمالقة جمهزة باأحدث املعدات وتُعد اإ�سافة 
حقيقيـــة وملمو�ســـة علـــى �سعيـــد �سناعـــة تكريـــر البرتول والتـــى جت�سد 
حجـــم ا�سهامـــات ال�رشكة فى دعـــم الت�سنيع املحلى ورفـــع �سعار )�سنع 
فى م�رش( ، حيث تقوم ال�رشكة بعمل الت�سميمات الهند�سية االأ�سا�سية 
والتف�سيليـــة والت�سنيـــع املحلـــى للمعـــدات البرتولية واأعمـــال التفتي�ض 
الهند�ســـى واختبـــار املعـــدات واأعمـــال الرتكيبـــات لل�رشكـــة ولل�ـــرشكات 

ال�سقيقة وال�رشكات ال�سناعية الكربى.  
وحر�ســـاً من ال�رشكة علـــى مواكبة التطور العاملـــى للموا�سفات القيا�سية 
وتنفيـــذ اأعلـــى معايري اجلـــودة فى هـــذه املجاالت، فقـــد حـــازت ال�رشكة على 
العديد من ال�سهادات الدولية لدعم جودة الت�سنيع املحلى للمعدات مثل : 

تأسست شركة القاهرة لتكرير البرتول بمعمليها مسطرد وطنطا عام 1982 ، وتعد شركة القاهرة صرحًا صناعيًا واقتصاديًا 
ــوم بتغطية احتياجــات مناطــق القاهرة الكربى  ــامة والجودة العاملية حيث تق ــريًا صديقًا للبيئة ومواكبًا ألعلى معايري الس كب
ووسط الدلتا من املنتجات البرتوليــة وكذلك املنتجـات الثانويــة والخاصــة. وتدار شركة القاهرة بفكر اقتصادى واستثمارى 
ــى عناصر اإلنتاج والخربات الفنية املتميزة لتحقيق االزدهار  ــتفادة القصوى من اإلمكانات املتاحة لديها متمثلة ف يهدف إىل االس
ــتدامة للدولة . وتعترب شر كة القاهرة لتكرير البرتول من الشركات الرائدة  ــاهمة فى تحقيق التنمية املس لقطاع البرتول واملس
التى جمعت بني صناعة تكرير البرتول وتسويق املنتجات الثانوية والخاصة وأيضًا التصنيع املحلى للمعدات البرتولية باإلضافة 

إىل تقديم الخدمات واالستتشارات الفنية للشركات البرتولية الشقيقة وللغري وغريها من الشركات .
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. ASME سهـــادات اجلمعية االأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني� -
- �سهـادة U  -  Stamp  لت�سميم وت�سنيع اأوعية ال�سغط واملبدالت احلرارية.

- �سهــــادة S   -  Stamp لت�سميـــم وت�سنيـــع وتركيـــب املراجـــل البخاريـــة 
والغاليات.

- �سهـادة PP -  Stamp لت�سميم وت�سنيع وجتميع �سبكات اأنابيب ال�سغط.
- �سهـادة R - Stamp اأعمال اإ�سالح اأوعية ال�سغط واملبدالت احلرارية.

- �سهـادة NB - Stamp ت�سجيل بيانات اأوعية ال�سغط والغاليات باملجل�ض 
القومى للتفتي�ض الهند�سى.

- �سهـادة ISO - 9001 فى جمال اجلودة ال�ساملة جلميع اأن�سطة ال�رشكة.
- �سهـادة : ISO- 14001- 2004 فى جمــال حمايـــة البيئـــة.

- �سهـادة : OHSAS -1800- 2007 فى ال�سالمة وال�سحة املهنية.
ومن اأهــم امل�رشوعات ل�صالح ال�رشكات 

• اإح���ال وجتدي���د خطوط اآب���ار بحقول ب���رول ال�صحراء الغربي���ة - ال�رشكة 
العامة للبرتول .

• توريـــد وتركيب نظام الر�سد الذاتى امل�ستمر الإنبعاثات مداخن االأفران لـ 3 
مداخـــن باالإ�سافة اإلى توريد وت�سنيع بع�ض اأجزاء املبدالت احلرارية - �رشكة 

ال�سوي�ض لت�سنيع البرتول.
• اأعمـــال تفتي�ـــض هند�ســـى على عدد من املعـــدات الثابتـــة ، اأعمال اإ�سالح 

�رشوخ حلامات داخلية وخارجية بوعاء ال�سغط اخلا�ض ب�ساغط االيثان.
• اأعمـــال ا�ســـالح حلامـــات االأجـــزاء الداخليـــة لــــ 6  اأوعيـــة �سغـــط مبجمع 
 )C-101( ال�سحـــراء الغربيـــة باالإ�سافـــة اإلـــى اأعمال تفتي�ـــض داخلى للـــربج

مبجمع ا�ستخال�ض البوتاجاز بالعامرية فى �رشكة جا�سكو.
• ت�سنيع حزمة موا�سري للمبدل احلرارى )200E-01F( - �رشكة االإ�سكندرية 

الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات )انربك(.
• احـــالل وجتديد امل�رشوعات اال�سرتاتيجية بخط ميـــاه م�سطرد-عجرود   -   

القوات امل�سلحة.
• اعـــداد املوا�سفات الفنيـــة وت�سنيع 2 خزان LPG �سعة 20 طن - ال�رشكة 

.)ECC( امل�رشية مل�ستح�رشات التجميل
• ت�سنيع حزمة موا�سري للمبدل واملربد الهوائى �رشكة الفرعونية للبرتول.
• توريد وت�سنيع   No. 200 VALVE TRAY CAPS - �رشكة خالدة للبرتول.

• اأعمـــال �سيانـــة واإعـــادة تاأهيـــل لعـــدد 2 فـــرن )410B , 500-H-11( بحقول 
�سينـــاء باالإ�سافة اإلى اأعمال �سيانـــة احلراريات باأفران ال�سيليكاجل بحقل 

ظهر - �رشكة برتول بالعيم.
• اأعمـــال �سيانـــة االأفـــران احلرارية بحقول جبـــل الزيت - �رشكـــة ال�سوي�ض 

للزيت.
• تقـــدمي خدمات فنية واأعمال �سيانة للعديد من ال�رشكات ال�سقيقة مثل 
)جا�صكو ، �صوكو ، بروجا�س ، اأنابيب البرول ، بروجا�س ، جم�صة ، اأ�صيوط، 

عجيبة ، برتو�سهد ، برتول بالعيم (.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
تهـــدف �سيا�سة ال�رشكة اإلى احلفاظ على عنا�ـــرش االإنتاج االأ�سا�سية والتى 
تتمثل فى العن�رش الب�رشى واملعدات واالآالت ومواد االإنتاج وذلك بتوفري بيئة 
عمل اآمنة واال�ستمـــرار فى تطوير وحتديث نظام ال�سالمة وال�سحة املهنية 

وحماية البيئة من خالل:
• املتابعـــة امل�ستمرة لقيا�ض عينات من الهواء واملاء ب�سفة دورية مبعمل 
القيا�ســـات البيئيـــة واأي�ًســـا نظـــام الر�ســـد الذاتـــى امل�ستمـــر النبعاثات 

مداخن االأفران وفقاً ال�سرتاطات البيئة .

• اإعـــداد خطة �سنويـــة طبقاً للظروف واملتغـــريات ملواجهة خماطر واأزمات 
تلـــوث البيئة املحيطة وعمـــل و�سائل ات�سال بال�رشكـــة و�رشكات املنطقة 

اجلغرافية خالل الـ 24 �ساعة. 
• تركيـــب اأنظمـــة اإطفاء تلقائية على م�ستودعـــات البنزين و�رشاء معدات 
مكافحة التلوث البيئى اخلا�سة بالرتع وامل�سارف الإ�ستخدامها فى حاالت 

الطوارئ. 
• تدعيـــم مركـــز االإطفـــاء امل�ســـرتك باأحـــدث �سيـــارات اإطفـــاء تل�سكوبية 

لتتنا�سب مع حرائق امل�ستودعات واحلرائق الكبرية. 
• التدريـــب امل�ستمر للعاملني بال�سالمة وال�سحـــة املهنية باالإ�سافة اإلى 
عمـــل حما�ـــرشات توعيـــة لالأعمـــال ال�ساخنة واأعمـــال العـــزل امليكانيكى 

والكهربى.

ترشيـــد الطــــاقـــة 
الوفر فى الفاقد والوقود 

ا�ستمـــراراً جلهود ال�رشكة فى حت�سني وتطويـــر االإنتاج وتر�سيد الطاقة فقد 
حققـــت ال�رشكـــة وفرًا فى الفاقـــد ووقود احلريق هذا العـــام وذلك عن طريق 
�سبط ظـــروف ت�سغيل االأفـــران واال�ستفادة الق�سوى مـــن الغازات املنتجة 
كوقـــود حريق وال�سيانة امل�ستمرة للمبـــدالت احلرارية باالإ�سافة اإلى اإحالل 
وجتديـــد م�سخنـــات الهواء الأفـــران اأجهزة التقطـــري مما اأدى اإلـــى رفع كفاءة 
االأفـــران مبقـــدار 10% . وقـــد قـــام املهند�ـــض/ طـــارق املال وزيـــر البـــرتول والرثوة 
املعدنيـــة باإفتتاح  وحـــدة ا�سرتجاع غازات ال�سعلـــة )Zero Flare( ويهدف 
امل�رشوع  اإلى احلد من انبعاث الغازات امل�ساحبة لل�سناعة واال�ستفادة من 

غازات ال�سعلة كوقود حريق لالأفران.

ترشيد الطــــاقة 
قامـــت ال�رشكة باتخاذ عـــدة اإجراءات تنفيذاً ال�سرتاتيجيـــة الوزارة لرت�سيد 

الطاقة و�سملت : 
• م�ـــرشوع حت�ســـني معامـــل القـــدرة الكهربيـــة اأدى اإلى رفع قيمـــة معامل 

القدرة لهذا العام من 83ر0 اإلى 92ر0.
• ا�ستخـــدام الطاقـــة ال�سم�سية على املبانى االإداريـــة والذى نتج عنه وفر 

حوالى 210 األف ك.و.�ض هذا العام. 
• اإ�ستخـــدام نظـــم االإ�ســـاءة احلديثة املوفـــرة للطاقة والذى يـــوؤدى اإلى وفر 

مقداره 550 األف ك.و.�ض/ �سنويًا. 

العنـوان :
�سارع �سـركات البتـرول - م�ســطرد قليوبــية.           

فاك�س : 22529826 - 22542168
تليفون : 22529820  - 22529822- 22529823  

�س . ب : 11757 هليوبولي�ض - م�رش اجلديدة
w w w. c o r c . e g . c o m
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شركة  اس��تهلت 

البرتول  لتصنيع  السويس 

مئويته��ا الثانية بحل��ول عام 2022 ، 

كإحدى قالع البرتول املصرى منذ إنش��ائها 

ع��ام 1921 وعل��ى م��دار أكثر م��ن مائة ع��ام مضت، 

باالس��تمرار ف��ى أداء رس��التها و دوره��ا ف��ى توف��ر املنتجات 

البرتولي��ة عالي��ة الج��ودة واملطابق��ة للمواصف��ات العاملي��ة ، محققة 

االس��تفادة القصوى من اإلمكانات املتاحة لديها وتعظيمها واالستغالل 

األمث��ل للطاق��ات اإلنتاجي��ة والبش��رية م��ع مراع��اة التش��غيل اآلم��ن 

والصدي��ق للبيئ��ة ، واالرتق��اء بمس��توى األداء ، وقد حصلت الش��ركة 

برئاسة الكيميائى / هشام فتحى  على اعتماد وقبول انضمامها لربنامج 

التش��غيل االقتصادى املعتم��د AEO لتُصنف من فئ��ات داعمى االقتصاد 

القوم��ى ، كما قام��ت باتخاذ خطوات ج��ادة لتنفيذ مش��روعات جديدة 

تهدف إىل الحفاظ على ريادتها و توفر املنتجات البرتولية للس��وق املحلى 

و تصدي��ر الفائ��ض ، وتتجه الش��ركة لتعزي��ز التح��ول الرقمى ألنظمة 

العم��ل ع��ن طريق )LP& ERP , SAP ( ، والتوس��ع فى مش��روعات ترش��يد 

الطاقة واالهتمام املكثف ببناء القدرات للكوادر الشابة، وكل ذلك يتم 

إدارته بش��كل آمن م��ع مراعاة أعل��ى معاير الس��المة والصحة املهنية 

وتحقيق التوافق البيئى .

المشروعات االستثمارية
تعمل ال�رشكة جاهدة على ا�صتغالل واإدارة مواردها من بنية حتتية واقت�صاديات 
متمي���زة بف�صل جه���د العاملني والدعم امل�صتمر من قط���اع البرتول وذلك حتت 
رعاي���ة وتوجيه���ات املهند�س طارق املال وزير البرتول وال���روه املعدنية ، وفيما يلى 
م�رشوعات ال�رشكة امل�صتقبلية التى تعترب حجر الأ�صا�س للحفاظ على الريادة 

لأعوام واأجيال قادمة.
م�رشوع وحدة اإنتاج الأ�سفلت

مت اإن�ص���اء وح���دة جدي���دة لإنت���اج الأ�صفل���ت بطاقة اإنتاجي���ة 1200 ط���ن يومياً، 
با�صتخ���دام تكنولوجيا التقطري التفريغى لتلبي���ة ال�صتهالك املحلى املتزايد 
م���ن الأ�صفلت ال���الزم مل�رشوع���ات الطرق اجلدي���دة والنه�ص���ة العمراني���ة، ونفذ 

امل�رشوع �رشكتا اإنبى وبرتوجت .
توريد وتركيب فا�سلني اأمالح لوحدات التقطري 1 و 2

يه���دف امل����رشوع اإلى رف���ع كفاءة وح���دات التقط���ري لتوف���ري التغذي���ة املطلوبة 
للوحدات اجلديدة مبجمع التفحيم والأ�صفلت وللحفاظ على معدات ال�رشكة 
م���ن الت���اآكل ، وق���د مت اإ�صن���اد امل�رشوع اإل���ى �رشكة برتوج���ت، ويتم حالي���اً اأعمال 

الت�صغيل التجريبى. 
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م�رشوع اإن�ساء 12 م�ستودعاً )اأ�سفلت-مازوت-بنزين - بوتاجاز( 
يه���دف امل����رشوع اإل���ى زي���ادة ال�صع���ة التخزيني���ة للمنتج���ات البرتولي���ة خلدمة 
امل�رشوع���ات اجلدي���دة من خ���الل اإن�صاء 3 م�صتودع���ات اأ�صفل���ت ، 3 م�صتودعات 

مازوت ، 4 م�صتودعات بنزين وم�صتودعني للبوتاجاز .
م���رشوع اإن�ساء خ��ط بحرى للمنتجات البرتولي��ة وخط مياه عذبة 

من ال�رشكة ملر�سى الناقالت 
يت�صم���ن اإن�ص���اء خط بحرى للمنتج���ات البرتولية 24 بو�صة وخ���ط مياه عذبة 
3 بو�ص���ة ب���دءاً من م���كان التحميل مبر�صى الناق���الت اإلى اأماك���ن الربط بداخل 
ال�رشكة وذلك لزيادة ت�صهيالت الت�صغيل لت�صدير وا�صترياد املنتجات البرتولية 

الأ�صا�صية، وقد مت اإ�صناد امل�رشوع اإلى �رشكة اإنبى.
م�رشوع جممع التفحيم اجلديد

يه���دف امل�رشوع اإلى تلبي���ة احتياجات ال�ص���وق املحلى من املنتج���ات البرتولية 
واحل���د من ال�صت���رياد ، وتعظيم القيم���ة امل�صافة بال�صتغ���الل الأمثل لكميات 
امل���ازوت منخف�س القيمة وحتويله���ا اإلى منتجات عالية القيم���ة واإنتاج �صولر 
مطاب���ق للموا�صفات العاملية EURO-5 ووقود النافثا والبوتاجاز وذلك فى اإطار 
مطابق���ة القوان���ني العاملية للحفاظ عل���ى البيئة من التل���وث وبتطبيق اأحدث 
التكنولوجي���ات احلديث���ة ، وحتقي���ق اأعلى م�صتوي���ات الأمان وال�صالم���ة لالأفراد 

واملعدات ، وقد مت اإ�صناد امل�رشوع اإلى �رشكتى اإنبى وبرتوجت.
)ERP-SAP) & LP تخطيط الأ�سول واملوارد – الربجمة اخلطية

يه���دف امل�رشوع اإل���ى بناء وتطبيق برام���ج رفع كفاءة معام���ل التكرير لتحقيق 
الرقاب���ة عل���ى عملي���ات حركة اخل���ام واملنتج���ات – العمليات املالي���ة – املخزون 
و�رشع���ة دعم اتخ���اذ القرار ، وقد قام���ت ال�رشكة بتنفيذ التح���ول الرقمى لإدارة 
 )ERP-SAP( الأن�صط���ة البرتولية ومت ت�صغي���ل نظام تخطيط الأ�صول وامل���وارد
ومت النته���اء من مرحل���ة ال������� hyper care كما مت النتهاء م���ن املرحلة الأولى فى 

الربجمة اخلطية )LP( وجارى العمل باملرحلة الثانية.
م�رشوع تر�سيد وحت�سني كفاءة الطاقة 

حت���ت رعاي���ة وزي���ر الب���رتول وال���روة املعدني���ة، مت تنظيم املعر����س واملوؤمت���ر الثالث 
لتح�ص���ني كف���اءة الطاق���ة بقطاع الب���رتول فى �صه���ر مايو 2022 وخ���الل املوؤمتر 
ق���ام الوزير و�صفري الحت���اد الأوروبى بالقاه���رة بتكرمي �رشك���ة ال�صوي�س لت�صنيع 
الب���رتول حيث كان���ت من اأف�ص���ل خم�صة ����رشكات قدمت درا�ص���ة حالة مبكون 
كف���اءة الطاق���ة ، وتنفذ ال�رشك���ة عدداً م���ن امل�رشوعات التى حت�ص���ن من كفاءة 
ا�صتخ���دام الطاق���ة وتقلي���ل النبعاثات للحد م���ن تلوث البيئ���ة واحلفاظ على 

املوارد الطبيعية وتقليل تكاليف الت�صغيل.
اإن�ساء غاليتى بخار �سغط عالى

 للوفاء مبتطلبات امل�رشوعات اجلديدة من البخار ذو �صغط عالى ، وتبلغ الطاقة 
الت�صميمي���ة لغالي���ات ال�صغط العال���ى  77 طن/ ال�صاعة ل���كل غالية بدرجة 

حرارة 400 م5 و�صغط 42 بار .
اإن�ساء نظام اإدارة الطاقة 

يتم العمل على تطبيق نظام فعال لإدارة الطاقة للوحدات احلالية واجلديدة.  
ا�سرتجاع متكثفات البخار وت�سخني املياه املعاجلة املغذية لوعاء نازع 

  De aerator الأك�سجني
يت���م جتميع متكثف���ات البخار من الوحدات الإنتاجي���ة وال�صتفادة من حرارتها 
ف���ى ت�صخ���ني املي���اه املعاجل���ة املغذي���ة لوع���اء ن���ازع الأك�صجني ث���م معاجلتها 
واإع���ادة ا�صتخدامها كج���زء من املياه املغذية للغاليات اجلدي���دة، وتبلغ الطاقة 

الت�صميمية لوحدة ا�صرتجاع متكثفات البخار190 م3/ ال�صاعة. 
معاجلة املياه احلام�سية واإعادة ا�ستخدامها 

اإن�ص���اء وح���دة ملعاجل���ة مياه الت�صاف���ى الناجتة م���ن الوحدات الإنتاجي���ة واإعادة 
ا�صتخدامه���ا للح���د م���ن اإه���دار املي���اه وتقلي���ل تل���وث البيئ���ة ، وتبل���غ الطاقة 

الإنتاجية للوحدة حوالى 1400 م3 يومياً.
ا�سرتجاع مياه تربيد الطلمبات وال�سواغط واإعادة تدويرها 

حفاظ���اً على املوارد الطبيعي���ة وتقليل الهدر فى ا�صتخ���دام املياه ، �صوف يتم 
عمل نظام مغلق للمياه وتربيدها وتنقيتها واإعادة ا�صتخدامها ، وتبلغ الطاقة 

الت�صميمية للوحدة  حوالى 2000 م3 فى ال�صاعة .
 )VSD( تزويد املحركات الكهربائية ببادئ ت�سغيل متغري ال�رشعات

لتوف���ري الطاق���ة الكهربائي���ة امل�صتخدم���ة ع���ن طري���ق التحك���م ف���ى �رشع���ة 
املح���ركات لتاأدي���ة امله���ام املطلوبة،وتوفري ق���درات بدء الت�صغي���ل والتقليل من 

الإجهادات الكهربائية. 
 GHG MANAGER PROJECT م�رشوع اإدارة الغازات الدفيئة

ف���ى �ص���وء خط���ة ال�صتدام���ة العاملي���ة والت���زام م����رش با�صرتاتيجي���ة التنمية 
امل�صتدام���ة واحلد م���ن انبعاثات الغ���ازات الدفيئة وال���دور ال�صرتاتيجى لقطاع 
البرتول فى حتقيق كفاءة الطاقة وال�صتدامة واحلد من التاأثريات ال�صلبية على 
تغ���ري املناخ ، جارى التعاون بني �رشك���ة �صنايدر اإلكرتيك م�رش و�رشكة ال�صوي�س 
لت�صني���ع البرتول لتنفيذ م�رشوع ا�صرت�صادى بوح���دة اإنتاج الأ�صفلت عن نظام 
اإدارة الغ���ازات الدفيئ���ة  GHG MANAGER PROJECT ملراقب���ة النبعاث���ات 

البرتول  - دي�سمرب 2022 - 71



الكربوني���ة احلالية واملتوقعة م�صتقبالً وذلك لتخاذ الإجراءات التى من �صاأنها 
تخفي����س ا�صته���الك الطاق���ة للحد من انبعاث���ات الغ���ازات الكربونية وحتقيق 

ال�صتدامة وكفاءة الطاقة . 

السالمة والصحة المهنية
تول���ى ال�رشك���ة اهتمام���اً متمي���زاً مبج���ال �صالمة العملي���ات وتكام���ل الأ�صول 

ويتمثل ذلك فى :-
• ح�ص���ول ال�رشكة على �صه���ادة الأيزو 45001 لنظ���م اإدارة ال�صالمة وال�صحة 

املهنية مل�صنع اإنتاج الأ�صفلت. 
• حتدي���ث واعتم���اد دلي���ل ال�صالم���ة وال�صح���ة املهني���ة والتواف���ق م���ع املعايري 
الر�صادي���ة ال�ص���ادرة م���ن الهيئ���ة العام���ة للب���رتول ل�صالم���ة العملي���ات واإدارة 

املخاطر واإدارة املقاولني. 
• اإ�صن���اد اأعمال تطبي���ق منظومة �صالمة العمليات وتكام���ل الأ�صول ل�رشكة 

اإبريوم. 
•  تكثي���ف حمالت التوعي���ة والتعرف على خماطرالعم���ل بالتعاون مع �رشكة 

برتو�صيف .  
•  النته���اء م���ن م����رشوع العالم���ات واللوح���ات الإر�صادي���ة ملنظوم���ة ال�صالمة 

بال�رشكة .
• تنفيذ اأنظمة الإنذار املبكر والك�صف عن احلريق والطفاء الآلى .

• النته���اء م���ن اإح���الل وجتديد �صبكة الإطف���اء لل�رشكة كمرحل���ة اأولى وجارى 
اإ�صناد املرحلة الثانية .

• توريد �صيارتى اإطفاء تل�صكوبية لتاأمني املنطقة اجلغرافية البرتولية .
• اإ�صن���اد اأعم���ال توريد وتركيب املرحل���ة الأولى لأنظمة احلماي���ة من ال�صواعق 

ل�رشكة �صان م�رش .
• جارى توريد وتركيب اأنظمة الإنذار املبكر والك�صف عن احلريق والإطفاء الآلى 
ل���� )6 م�صتودعات خ���ام 6 حمطات كهرباء – الور�س وخمازن ال�رشكة واجلراج - 3 

مبان اإدارية – املعامل الكيماوية ( .
• ج���ارى حتدي���ث غرفة مراقب���ة اأنظمة الإن���ذار والإطفاء واإن�ص���اء عنرب طلمبات 

الإطفاء.
• ج���ارى ا�صت���الم �صي���ارة اإطفاء متع���ددة )فوم- ب���ودرة- ماء( لتاأم���ني الوحدات 

اجلديدة 

مشروعات حماية البيئة وتقليل االنبعاثات
قام���ت ال�رشكة بو�صع خطة للتوافق البيئى وذل���ك بالتن�صيق  مع وزارة البيئة 
والهيئ���ة امل�رشي���ة العامة للبرتول ح�صب توجيهات معال���ى وزير البرتول والروة 
املعدنية  املهند�س/طارق املال ومتثل ذلك فى ح�صول ال�رشكة على �صهادة الأيزو 
14001 ومت جتديده���ا بتاري���خ 2022/5/17 للمرة الثالثة على التوالى ، اإلى جانب 

امل�رشوعات التالية :-  
م�رشوع اإن�ساء وحدة معاجلة مياه ال�رشف ال�سناعى 

ته���دف لتحديث نظام معاجلة مياه ال�رشف ال�صناعى بال�رشكة من خالل 
اإ�صافة وح���دة جديدة للمعاجلة بالفين���ول بحمولة 2000 م3 فى 

ال�صاع���ة من املي���اه الزيتية طبق���اً لقانون حماي���ة البيئة 
وتعديالته.

الر�س��د  اأجه��زة  تركي��ب  م���رشوع 
ملداخ��ن  امل�ستم��ر  الذات��ى 

   CEMS ال�رشكة
مت التعاقد مع �رشكة القاهرة لتكرير 
اأجه���زة  وتركي���ب  لتوري���د  الب���رتول 

الر�ص���د الذاتى ملدخنتني ومت ربطهما عل���ى ال�صبكة القومية لر�صد النبعاثات 
كمرحل���ة اأول���ى، كم���ا مت الرتكي���ب ل� 3 مداخ���ن وج���ارى ربطهم عل���ى ال�صبكة 
القومي���ة لر�صد النبعاثات كمرحلة ثانية ، كما مت اإ�صناد  8 مناق�صات اأنظمة 

للرتكيب على باقى مداخن ال�رشكة .

المعامل الكيماوية
. ) ISO 17025 – 2017( مت جتديد اعتماد �صهادة الأيزو للمعامل الكيماوية •

• مت تزويد املعامل باأحدث الأجهزة )16 جهاز( .
• مت اجتياز اختبار الكفاءة )Proficiency Test( مع ASTM لأربعة دورات متتالية 

خالل العام  .
• مت ت�صغيل نظام LIMS ومت الربط بالهيئة العامة للبرتول .

• تقدم مراحل رب���ط املعامل الكيماوية بالإدارات املختلفة بال�رشكة من خالل 
 )LIMS & SAP( برامج

• مت جتهيز قاعة تدريب واجتماعات باملعامل الكيماوية 

الموارد البشرية
اإمياناً من ال�رشكة باأن من اأهم مقومات جناح العمل هو �رشورة الهتمام بالعامل 
الب����رشى وتوافر كوادر متميزة فى خمتل���ف التخ�ص�صات ورفع كفاءة العاملني 

للتعامل مبهارة مع متطلبات العمل لذا  تقوم  ال�رشكة  بالتالى:-
• مت ح�صول مركز التدريب على �صهادة الأيزو 19001 .

• حتقي���ق خط���ة التدري���ب املرك���زى والالمرك���زى لتنمي���ة امله���ارات للعامل���ني 
بال�رشكة وقطاع البرتول. 

• تدري���ب العامل���ني ب�رشكات قطاع الب���رتول ال�صقيقة وال����رشكات ال�صناعية 
مبنطقة خليج ال�صوي�س على اأعمال مكافحة احلريق مبركز التدريب بال�رشكة .
• تنظي���م الن���دوات لتوعية العامل���ني على التحدي���ات التى تواجهه���ا الدولة 

ومدونة ال�صلوك الوظيفى وميثاق ال�رشف املهنى.
• تنفي���ذ برامج ال�صالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة بالتعاون مع �رشكة 

برتو�صيف .
وجدي���ر بالذكر اأن �رشك���ة ال�صوي�س لت�صنيع الب���رتول اتخذت خطوات لتحقيق 
ال�صتف���ادة الكامل���ة من اخل���ربات العلمي���ة والعملية جلامع���ة ال�صوي�س وذلك 
بتوقي���ع اأول بروتوك���ول تع���اون م���ع جامعة م�رشي���ة )جامعة ال�صوي����س( والذى 
يه���دف اإلى تب���ادل وتقدمي اخل���ربات الهند�صي���ة والبيئية واإث���راء البحث العلمى 

وال���دورات التدريبي���ة املوؤهل���ة ل�ص���وق العم���ل 
للمهند�صني والفنيني . 

العنوان    : الزيتيات 
طريق �صارع �صالح ن�صيم – حمافظة ال�صوي�س

تليفون : 3374452-3374453-3374454- 062/3374451
فاك�س : 062/3374429
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• م����رشوع �ضهاريج اخلام واملنتج���ات والتى تقوم بها �رشكة برتوجت �ضمن 
االتفاقي���ة ب���� 28 �ض���هريجاً ب�ض���عة تخزيني���ة 400 األ���ف مرت مكع���ب وتبلغ 
قيمته���ا 9ر1 ملي���ار جنيه وم���ن املخطط اأن ت�ض���ل اإلى 33 �ض���هريجاً، تبلغ 
قيمتها االإجمالية 4ر2 مليار جنيه بهدف زيادة ال�ضعة التخزينية لل�رشكة 

فى اإطار خطة حتول م�رش اإلى مركز اإقليمى لتداول الغاز والبرتول. 
•  م�ض����روع اإن�ض�����اء البني���ة التح��تي���ة للتح��ول الرقم�����ى واإدارة االأ�ض�������ول 
FIBRE CENTER OPTICS & DATA  وتبل���غ قيم���ة هذا امل�رشوع 388 مليون 

جنية م�رشى و تنفذه �رشكة اإيربوم بن�ضبة تنفيذ ذاتى قاربت على %50.
• م����رشوع اإدارة االأ�ض���ول والربجمة اخلطية والذى يتم بالتع���اون بني الهيئة 

امل�رشية العامة للبرتول و�رشكة اإنبى وقيمته حوالى 6ر85 مليون جنيه.
• م�رشوع قيا�س منا�ض���يب ال�ض���هاريج ل� 108 �ض���هريجاً والذى �ض���يتم من 
خالله متابعة خمزون اخلام واملنتجات ب�ض���كل دقيق ومن خالل هذا النظام 

أهم مشروعات العامرية 
وقد اأو�ض���ح املهند�س ح�ض���ام �ض���وقى رئي�س جمل�س االإدارة ب���اأن امل�رشوعات 
التى جترى على اأر�س �رشكة العامرية �ض���تحقق قيمة اقت�ض���ادية م�ض���افة، 
باالإ�ضافة اإلى حت�ضني بيئة العمل وكذلك حماية البيئة واأن اأهم امل�رشوعات 

اجلارى العمل بها:
  FLARE GAS RECOVERY UNITS م����رشوع ا�ض���رتجاع غ���ازات ال�ض���علة •
وتبلغ قيمته 192 مليون جنيه بنظام EPC وبدء الت�ض���غيل من خالل �رشكة 
�ض���ان م�رش،  و�ضيحقق طبقاً لدرا�ض���ات اجلدوى االقت�ضادية والقيا�ضات 24 
طن بوتاجاز و 48 طن من غازات احلريق فى اليوم باالإ�ضافة اإلى حماية البيئة.
• م����رشوع REFORMATE SPLITTER لزي���ادة الطاق���ة االإنتاجي���ة ملجم���ع 
التح�ض���ني واإنت���اج العطريات وتق���وم بتنفيذه بنظ���ام EPC �رشكة برتوجت 

بقيمة قدرها 185 مليون جنيه.

تعد الشركة إحدى قالع صناعة تكرير البرتول فى مصر تأسست عام ١٩٨٤م وهى االمتداد الطبيعى ألوىل شركات البرتول فى مصر 
شركة آبار الزيت املصرية اإلنجليزية والتى تأسست عام١٩١١ ، وتعترب شركة العامرية أحد أهم دعائم االقتصاد القومى بتكرير الخام 
بطاق��ة إنتاجي��ة وصلت ل�٤  مليون ط��ن خام فى العام وتقوم بتوفري احتياجات الس��وق املصرى من الوقود والزي��ت وتصدير الفائض إىل الخارج 
وذل��ك م��ن خالل العديد من املجمعات اإلنتاجية داخل ش��ركة العامرية وهى مجمع التقطري واس��رتجاع الغازات ، ومجمع الزيوت األساس��ية، 
ومجم��ع معالج��ة الزي��وت بالهيدروجن وإنتاج الزيت الطبى ، ومجمع تحس��ن النافتا وإنت��اج العطريات، ومجمع إنتاج األلكيل بنزين مس��تقيم 

السلسلة ، ووحدات املعالجة ، ووحدات املرافق العامة وإنتاج النيرتوجن ،ووحدات معالجة مياه الصرف الصناعى.
ويعود األثر األكرب فيما يش��هده القطاع من ازدهار ومش��روعات برتولية فاقت جميع التوقعات أدت فى النهاية إىل االستقرار فى سوق املنتجات 
البرتولية الهتمام املهندس طارق املال، وزير البرتول والثروة املعدنية، بتطوير وتحديث قطاع البرتول وذلك بتوفري كافة صور الدعم للش��ركات 
الوطنية وتوجيهاته، . وإيمانًا من شركة العامرية باإلمكانيات الكبرية التى تمتلكها وطبقًا لتوجيهات الوزير وبعد موافقة هيئة البرتول ، فقد 
أبرمت العديد من االتفاقيات مع شركات البرتول املصرية بقيمة حواىل 2 مليار جنيه ، مما كان له الدور األعظم فى تنفيذ املشروعات الجارية 
واملس��تقبلية مع الحفاظ على قدرات الش��ركة فى التصنيع والرتكيب الذاتى بقدرات العاملن بها الذين يتم توفري دورات تدريبية تخصصية 

لكل كادر منهم فى مجال عمله . 

Emai l  :  aprco@aprco.com.eg  
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�ض���يحقق قطاع البرتول ا�ض���رتاتيجية حركة اخلام واملنتجات على م�ضتوى 
كاف���ة ال�رشكات ويت���م هذا امل�رشوع من خالل �رشك���ة برتومنت وبقيمة تبلغ 

92 مليون جنيه.
• م����رشوع تركيب اأنظمة ر�ض���د م�ض���تمر ملداخن اأف���ران ال�رشكة، من خالل 

�رشكة اإيربوم و�رشكة القاهرة للبرتول بقيمة قدرها 150 مليون جنيه. 
• م�رشوع اأنظمة االإنذار واالإطفاء التلقائى جلميع مبانى ووحدات و�ضهاريج 
ال�رشكة والذى يتم ت�ض���ميمه وتوريده وتركيبه مبعرفة �رشكة اإيربوم بقيمة 

300 مليون جنيه.

تعزيز قدرات المعامل الكيماوية 
قامت ال�رشكة اأي�ض���اً باحل�ض���ول على �ض���هادة املطابقة القيا�ضية العتماد 
املعام���ل الكيماوية من خ���الل املجل�س الوطنى لالعتماد EGAC ل�ض���هادة 
ISO 17025  طبق���اً الأخ���ر اإ�ض���داراتها مم���ا يع���زز مق���درة ال�رشكة عل���ى اإجراء 
التج���ارب املعملية و ا�ض���تخراج النتائ���ج وفق معايري عاملي���ة جتعل معامل 
ال�رشك���ة ق���ادرة عل���ى اإج���راء االختب���ارات املعملي���ة املعتم���دة لل����رشكات 

ال�ضقيقة – اأى �رشكات حتتاج الإجراء مثل هذه التجارب.

تطوير الورش المركزية 
حتر����س ال�رشكة على اال�ض���تمرار فى تطوي���ر الور�س املركزية ورف���ع كفاءتها 
وحتدي���ث معداتها ل�ض���د احتياج���ات ال�رشكة وخدمة ال�رشكات ال�ض���قيقة 
و�ض���د احتياجاتهم باأقل التكالي���ف املمكنة، حيث تقوم بت�ض���نيع اأوعية 

ال�ضغط.
•  ت�ضنيع الوعاء V-520 بقطر 2454 �ضمك 18 مم.

•  ت�ض���نيع حزم���ة املبادل احل���رارى اخلا�س ب�رشك���ة اأنربك بعدد 448 ما�ض���ور 
.)U-tube(

•  ت�ضنيع وجه املبادل احلرارى و ال�ضياخ واأعمال ثقوب املوا�ضري والزرجنة.

وكان ملثل هذه االتفاقيات الدور الكبري فى تنفيذ خطة امل�رشوعات والتطوير 
التى تتم على اأر�س �رشكة العامرية والذى يعد تطبيقاً ملفاهيم اال�ضتدامة 
 ERP&PSM وحماية البيئة وتر�ض���يد الطاق���ة جنباً اإلى جن���ب لتطبيقات
والتح���ول الرقم���ى حيث وج���ه به وزي���ر البرتول وال���روة املعدني���ة والذى يعد 
ك���ن من متابعة العمليات  ثورة فى عامل اإدارة االأ�ض���ول واخلام واملنتجات ويمُ

املختلفة من كافة امل�ضتويات.

األمن والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
ولتحقي���ق مبادئ التح�ض���ني امل�ض���تمر و التطوي���ر مبا يتوافق م���ع التطورات 
العاملي���ة والنظ���م ال�ض���ناعية احلديث���ة وم���ن ه���ذا املنطل���ق حتر����س �رشكة 
العامري���ة لتكرير الب���رتول على تطبيق معايري اجلودة العاملية فى ال�ض���المة 
وال�ضحة املهنية و�ضالمة العمليات، والطاقة، والبيئة خالل كل عملياتها 
املختلف���ة به���دف تعظيم مبداأ التنمية امل�ض���تدامة ومتي���ز االأعمال ، وبتلك 

الروؤية امل�ضلحة باالإرادة ال�ضادقة لتحقيق الهدف قامت ال�رشكة ب� :
• تطبيق املوا�ض���فات القيا�ض���ية لنظم اإدارة اجل���ودة ISO 9001 طبقاً الآخر 

اإ�ضداراتها.
• تطبيق املوا�ض���فات القيا�ض���ية لنظم اإدارة البيئة ISO 14001 طبقاً الآخر 

اإ�ضداراتها.
وق���د مت تاأهي���ل ال�رشك���ة للتطابق م���ع تلك املوا�ض���فات القيا�ض���ية الدولية 
تاأهي���اًل ذاتي���اً اعتم���اداً على عق���ول و�ض���واعد اأبنائها من املتخ�ض�ض���ني فى 
جمال اأنظمة اجلودة املختلفة و مت اعتماد ال�رشكة من خالل جهات االعتماد 
الدولية اخلارجية املانحة ل�ض���هادات التطاب���ق فى تلك االأنظمة مبا يعك�س 
مق���درة ال�رشك���ة على ا�ض���تيفاء املتطلبات بفاعلية، حي���ث اأن تطبيق بنود 
نظم اجل�دة / البيئة ي�س���من وي�ؤكد وي�ؤمن جميع ال�رشوط املنا�سبة لإنتاج 
منت���ج جي���د و تق���دمي خدمات متمي���زة تليق بحج���م و ا�ض���م و تاريخ �رشكة 
العامرية لتكرير البرتول مع املحافظة على النظام والتنوع البيئى بحماية 

عنا�رشه املختلفة واحلد من التاأثريات املختلفة على البيئة
كم���ا تعك���ف ال�رشكة حالي���اً على تو�ض���يع جم���االت املطابقة م���ع املعايري 

واملوا�ضفات القيا�ضية العاملية االأخرى:
• املوا�ض���فة القيا�ضية العاملية الإدارة اأنظمة ال�ض���المة و ال�ضحة املهنية 

ISO 45001  طبقاً الأخر اإ�ضداراتها.
• املوا�ض���فة القيا�ض���ية العاملي���ة الإدارة اأنظمة الطاق���ة ISO 50001 طبقاً 

الآخر اإ�ضداراتها.
 ISO 27001 املوا�ض���فة القيا�ض���ية العاملي���ة الإدارة اأنظمة اأمن املعلوم���ات •

طبقاً الأخر اإ�ضداراتها.
• تطبي���ق املتطلب���ات اخلا�ض���ة مبنظوم���ة �ض���المة العملي���ات PSM باآخ���ر 

اإ�ضداراتها.
اذ ته���دف تلك االأنظم���ة واملعايري القيا�ض���ية اإلى تعزيز ق���درة ال�رشكة لتحقيق 
متطلب���ات العم���الء واالأط���راف املهتم���ة و�ض���مان زي���ادة الوع���ى ل���دى العاملني 
ف���ى ال�رشك���ه وتوفري نظام عم���ل موثق يكن الرج���وع اإليه ف���ى اأى وقت و حتديد 
امل�ضكالت اإن وجدت و اأ�ض���بابها اجلذرية و حتليالتها ومعاجلتها بفاعلية وهوما 
يوؤك���د على تطابق روؤي���ة االإدارة العليا بال�رشكة مع روؤي���ة 2030 للدولة امل�رشية 

والرك�س ب�رشعة كبرية نحو اللحاق بقاطرة التطور العلمى والتكنولوجى 
فى واحد من اأهم اأذرع االقت�ضاد امل�رشى اأال وهو قطاع البرتول. 
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أهم مؤشرات نشاط وإنجازات الشركة لعام 2021 / 2022 
ا�ستهالك البوتاجاز 

قام���ت ال�رشك���ة بتغطي���ة ا�س���تهالك الأ�س���طوانات بنوعيه���ا املنزل���ى 
والتج���ارى عل���ى م�س���توى اجلمهورية دون ح���دوث اأى اختناق���ات وقد بلغ 

ا�ستهالك البوتاجاز حوالى ٧ر٣ مليون طن خالل العام .

تخزين البوتاجاز ) ال�سعات التخزينية ( 
بلغت ال�سعات التخزينية مب�ستودعات ال�رشكة والقطاع اخلا�ص 94 األف 

طن خالل العام .

تعبئة ونقل اأ�سطوانات البوتاجاز 
مت تعبئ���ة ٣09 مليون اأ�سطوانة مكافئ من خالل 49 حمطة تعبئة منها 
9حمطات مملوكة لقطاع البرتول و 2٣ حمطة مملوكة للقطاع اخلا�ص و1٧ 
حمط���ة م�ساركة بني �رشكة برتوجا�ص والقط���اع اخلا�ص واملحليات، وقام 
اأ�سط���ول برتوجا�ص بنقل 8 % من اإجمالى الأ�سط��وانات املعبئة و�سيارات 
بوتاجا�سكو واملتع��هدين بنقل 92 % من اإجم��الى الأ�سطوانات املعبئة.

توزيع اأ�سطوانات البوتاجاز املعبئة
بلغ عدد مراكز التوزيع على م�ستوى اجلمهورية خالل العام ٣09٣ مركزاً 

)منها 18٧ مركز توزيع تابع ل�رشكة بوتاجا�سكو( .

اإعادة تاأهيل الأ�سطوانات
ا�ستكم���الً للطفرة التى حدث���ت فى جمال اإعادة تاأهي���ل الأ�سطوانات مت 
خالل العام اإعادة تاأهيل حوالى 4 مليون اأ�سطوانة بن�سبة زيادة 9% ، كما 

مت �س���خ 10٧ األف اأ�سطوانة جديدة وذلك للمحافظة على احلالة الفنية 
لالأ�سطوانات املتداولة ، وتاأمني تداول وا�ستخدام الأ�سطوانات . 

تطوير م�سانع ال�رشكة 
 مت النتهاء من تطوير مناطق ) اجليزة/ ال�سهيد على جمال بال�سوي�ص/ 
اجلنوبي���ة بالأ�سكندري���ة / اإ�سالح و�سيان���ة الأ�سطوانات بالقطامية/ 
اإ�س���الح و�سيان���ة الأ�سطوان���ات مب�سط���رد / العي���ادات التخ�س�سي���ة 

بال�رشكة ( .

التفتي�ش الفنى 
• مت التفتي����ص عل���ى 24 �سهريج بوتاج���از و 6 �سهاريج مياه اإطفاء خالل 

العام وذلك بال�سرتاك مع  �رشكتى ) برتومنت – �سان م�رش ( .
• مت التفتي����ص الفن���ى بور����ص ال�رشكة مبواق���ع ) الأ�سكندرية – م�سطرد– 
القطامي���ة – طنط���ا ( عل���ى املقط���ورات ال�سهريجية التابع���ة ل�رشكة 
ال�سهام والقطاع اخلا�ص وهى 182 مقطورة �سهريجية وذلك بال�سرتاك 

مع معهد بحوث البرتول  .

حتديث وتطوير قطاع البرتول
فى اإط�ار خ�طة الدولة مل�رشوعات التحول الرقمى التى تهدف اإلى اإحكام 
ال�سيط���رة ومراقب���ة توزي���ع البوتاجاز عل���ى م�ستحقيه فق���د مت التعاقد 
م���ع �رشك���ة E-FINANCE ل�ستح���داث منظوم���ة اإلكرتوني���ة متكاملة 
تع�مل على تن��ظيم وم�راقب�ة عمليات توزي�ع الب�وتاجاز مب��سانع التعبئة 
ومت��عه���دى توزي���ع اأ�سطوان���ات البوتاج���از عل���ى م�ست���وى اجلمهوري���ة 
با�ست��خ���دام البط���اق���ة ال��ذكي���ة وت�����م الب������دء ف���ى ت�سغي���ل املن�ظومة 

نجح��ت ش��ركة برتوجاس خالل الس��نوات األخرية ف��ى تغطية كافة احتياجات الس��وق املحلى من اس��طوانات 

البوتاج��از عل��ى مس��توى الجمهورية دون ح��دوث اختناقات وذلك بفض��ل الدعم الكامل والرؤية االس��رتاتيجية 

للمهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية حتى شهدت مصر استقرارًا تامًا فى منظومة البوتاجاز وزيادة 

كفاءتها رغم التحديات الغري مسبوقة التى يشهدها العالم حاليًا . ،،
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العنوان : ٣ �سارع الت�سعني اجلنوبى القطاع الثالث قطعة 
رق���م )٣٣٧/٣٣6( - التجم���ع اخلام����ص اأم���ام كونكورد ب���الزا مول 

القاهرة.
تليفون  : 26٧٣5802-26٧٣5801-26٧٣5800

فاك���ص : 26٧٣5٧01- 26٧٣5٧0٧
اخل�ط ال�ساخن : 19096 

h.office@petrogas.com.eg

ب�جمي���ع م�سان���ع ال�رشك���ة واملح��ط���ات الإقل��يمي���ة ومتعه���دى ت�وزي���ع 
اأ�س���طوانات الب��وتاجاز ع�لى م���ستوى اجل��مهورية .

التدريـب 
حتر�ص ال�رشكة على الرتق���اء مب�ستوى العاملني ورفع كفاءتهم العلمية 
والفني���ة واملهني���ة لأداء عمله���م وزي���ادة خربته���م حي���ث مت تدريب 2406 
عام���اًل من خالل دورات تدريبية بال�رشك���ة ودورات خارجية مبعاهد ومراكز 

التدريب املتخ�س�سة داخل وخارج القطاع .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
حتر����ص ال�رشكة على تنفي���ذ ا�سرتاتيجية قطاع البرتول ب�س���اأن اإجراءات 

ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة والتى تتمثل فى الآتى :-
• ح�سلت ال�رشكة مبنطقة القطامية ومبنى ال�رشكة بالتجمع اخلام�ص 

. ISO14001 & ISO45001 على �سهادتى الأيزو
• مت تطبي���ق من���وذج التوعي���ة بالب�سم���ة الكربوني���ة لتعري���ف العاملني 
بكمية النبعاثات لثانى اأك�سيد الكربون لكل عامل فى النطاق الأ�رشى 
و����رشح كيفية الرت�سيد لكل من الكهرباء وامل���اء والوقود لتجنب ت�رشيع 

حدوث التغريات املناخية  .
• مت تدعي���م اأ�سطول �سيارات الإطفاء مبواقع ال�رشكة ب� ٣ �سيارات اإطفاء 

متعددة الأغرا�ص لتغطية وتاأمني اأن�سطة ال�رشكة .
• مت اإحالل وجتديد �سهريج مياه اإطفاء مب�سنع ال�سوي�ص �سعة 1000م٣. 

• مت اإ�سافة �سهريج مياه اإطفاء مب�سنع عجرود �سعة 1200م٣ . 
• قامت ال�رشك���ة برتكيب وت�سغيل اأجهزة اإنذار جديدة مبناطق ) املك�ص 
بالأ�سكندرية - طنطا - قوي�سنا ( وجارى الرتكيب مبناطق ) القطامية- 

م�سطرد - �أ�سيوط ( .
• وف���ى اإط���ار التطبيق العمل���ى للرقمن���ة واحلوكمة واإح���كام منظومة 
املراقب���ة عل���ى اأنظم���ة الإن���ذار بجميع مواق���ع ال�رشكة مت رب���ط �سا�سات 
املراقب���ة اخلا�سة باأجهزة الإنذار مبوقعى ) املك�ص بالأ�سكندرية – طنطا( 
عل���ى �سا�س���ات املراقب���ة باملرك���ز الرئي�س���ى للمتابع���ة وحتلي���ل البيانات 

وامل�ساعدة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية فى حالت الطوارىء .

الخط الساخن 
يوجد خط تليفون �ساخن برقم 19096 بغرفة الطوارىء باملركز الرئي�سى 
لل�رشك���ة لتلق���ى ال�سكاوى ف���وراً وتعمل الغرف���ة على م���دار24 �ساعة مع 

اإعداد فرق للتدخل الفورى حلل اأى م�سكلة جتنباً حلدوث اأزمات .  



ع��ام مض��ى ملئ باإلنج��ازات والتحدي��ات قدم في��ه العامل��ون بش��ركة البرتوكيماويات 

املصري��ة الكثري من الجهد والعرق وب��ذل أقصى ما يمكن إلعادة ش��ركتهم ملكانتها التى 

تس��تحقها كواح��دة م��ن أق��دم وأعرق الش��ركات بمص��ر وقد توج ه��ذا املجه��ود بزيارة 

املهن��دس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية ، حيث كانت زيارته ودعمه تاجًا على 

رؤوس العامل��ن مم��ا كان ل��ه عظيم األث��ر فى تحقيق أعل��ى إنتاجية وربحي��ة فى تاريخ 

الشركة منذ إنشائها فى الربع األخري للخطة اإلنتاجية للعام املاىل 2022/2021 .

طبق���اً حلال���ة العر����ض والطل���ب بالأ�س���واق بالتن�سيق م���ع ال�رصك���ة امل�رصية 
القاب�س���ة للبرتوكيماوي���ات واللت���زام بتوري����د منتج عالى اجل���ودة مبوا�سفات 
عاملية وتقدمي خدمة ما بعد البيع لعمالء ال�رصكة وقد بلغت جملة املبيعات 

ملنتجات ال�رصكة ما قيمت�ه 881ر1 مليار جنيه وعلى النحو التالى :-
• بلغ���ت كمية املبيع���ات ملنتج البولى فينيل كلوريد: 355ر24 األف طن ، 

مبا قيمته 866 مليون جني�ه 
• بلغ���ت كمية املبيعات ملنتج ال�سودا الكاوية ال�سائلة 7ر28 األف طن ، 

مبا قيمته397 مليون جنيه.
ومتا�سياً مع �سيا�سة الدولة فقد حر�ست ال�رصكة على القيام بدورها فى 
ت�سدير املنتجات وفت���ح اأ�سواق عاملية جديدة وتوفري ال�سيولة الدولرية، 
وق���د مت خالل هذا العام الت�سدير ملنتج البولى فينيل كلوريد وكذا منتج 

ال�سودا الكاوية ال�سائلة اإلى خمتلف دول العامل.
وقد بلغ اإجمالى قيمة ال�سادرات خالل هذا العام حوالى 8ر7 مليون دولر. 

النشاط اإلستثمارى
بلغ���ت جمل���ة الأعمال املنف���ذة للم�رصوع���ات ال�ستثمارية خ���الل العام 

املالى 2022/2021 ما قيمت��ه 1009 ملي��ون جني�ه ) متويل ذاتى( .
م�رشوع الإحالل والتجديد

ت����م القي���ام باأعمال الإح���الل والتجديد لكافة وحدات ومع���دات م�سانع 
الك�ل���ور وال�س���ودا الكاوي���ة وم�سن���ع ال���� PVC واملراف���ق وتاأهي���ل وحدات 
معاجل���ة ال����رصف ال�سناع���ى بامل�سان���ع وكذلك تغي���ري �سبك���ة الإطفاء 
مب�سن���ع ال� VCM ومت���ت اأعمال خط���وط الربط بوح���دة التك�سري احلرارى 

اجلديدة التى دخلت اخلدمة فى منت�سف �سهر يوليو 2022 .
م�رشوعات مت الإنتهاء من تنفيذها خالل العام 

م�رشوع ال�صالمة وال�صحة املهنية وحماية البيئة ومكافحة احلريق
• قام���ت ال�رصك���ة بتوقي���ع بروتوك���ول تع���اون مع �رصك���ة اإنب���ى وبرنامج 
التحك���م ف���ى التل���وث ال�سناعى املرحل���ة الثالث���ة » EPAP III« والبنك 
الأهل���ى امل����رصى ، وذل���ك لتحقي���ق التطابق م���ع منظومة معاجل���ة مياه 

ال�رصف ال�سناعى )ZLD( بتكلفة حوالى 15 مليون يورو . 
• مت اإن�ساء حمطة اإطفاء فرعية جديدة .

• اأعم���ال اإح���الل وجتدي���د وتطوي���ر حمط���ة الإطف���اء املركزي���ة للمنطقة 
اجلغرافية الثالثة.

. VCM�اأعمال اإحالل وجتديد اأنظمة الإطفاء والإنذار مل�سنع ال •

نبذة عن شركة البتروكيماويات المصرية
تاأ�س�س���ت �رصكة البرتوكيماويات امل�رصية عام 1981 بغر�ض اإنتاج وتوزي�ع 
وت�سني���ع وت�سغي���ل ومعاجلة وبيع و����رصاء وا�سترياد امل���واد البرتوكيماوية 
وامل���واد الكيماوية الو�سيطة وكل م�ا يتعلق به������ذا الغ����ر�ض اأو ي�ساع���د 
عل�����ى اإمتام��ه بالإ�ساف���ة اإلى ن�ساط عم���وم الت�سدي���ر والت�سنيع ب��ور�ش 
ال�رصك�����ة واإنه�����اء الإج�����راءات اجلمركي�����ة والتخلي�ض ل����رصكات البرتول 
واإنت���اج وبي���ع الكهرب���اء واإنت���اج وبي���ع املي���اه ال�سناعية املعاجل���ة )املياه 

املفلرتة( مبنتجات مطابقة للموا�سفات العاملية .

معدالت األداء
اأول���ت ال�رصك���ة خ���الل ه���ذا الع���ام اهتمام���اً بو�س���ع �سيا�س���ات واآلي���ات 
جدي���دة للعمل ته���دف اإلى تنفي���ذ برامج الإح���الل والتجدي���د والتطوير 
وذل���ك بال�ستعان���ة ب�رصكات الب���رتول ال�سقيق���ة املتخ�س�سة فى جمال 
ال�سيانة والدرا�س���ات )برتوجت – �سان م�رص– اإنبى– غاز م�رص – برتومنت 
– برتو�سي���ف( بالإ�سافة اإلى م����رصوع اإ�سافة مفاعل���ن جديدين  مل�سنع 
ال���� PVC  لزي���ادة الطاق���ة الإنتاجي���ة من 80 األ���ف طن اإل���ى 120 األف طن 
PVC  �سنوي���اً ، و ج���ارى اإعداد الدرا�سات للمرحل���ة الثانية لزيادة الطاقة 
الإنتاجي���ة ملنت���ج ال���� PVC من 120 األ���ف طن اإل���ى 240 األف ط���ن �سنوياً 

با�ستثمارات حوالى 350 مليون دولر .

 معدالت اإلنتاج
متكنت ال�رصكة من حتقيق معدلت الإنتاج التالية :- 

• البولى فينيل كلوري�����د 25 األف طن .
• ال�سودا الكاوية ال�سائلة 4ر29 األف طن .

• حام�ض الهيدروكلوري�ك  4ر5 األف طن .
حتققت تلك النتائج خالل الربع املالى الأخري من العام املالى بعد العودة 
اإل���ى الت�سغي���ل فور النته���اء من م����رصوع الإحالل والتجدي���د وقد بلغت 
النتائ���ج 100 % من املخط���ط وا�ستمر الأمر كذلك اأي�س���اً فى الربع املالى 

اجلديد لعام )2023/2022(

النشاط التسويقى
اأول���ت ال�رصكة خالل ه���ذا العام اهتمام���اً بتلبية احتياج���ات ال�سوق املحلى 
والت�سدي���ر لالأ�سواق العاملية من خ���الل تطبيق �سيا�س���ة ت�سويقية متوازنة، 
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.VCM �تغيري نظام ال�رصف ال�سناعى بالكامل مل�سنع ال •
• مت ح�س���ول ال�رصك���ة على �سهادة ا�ستيفاء ال�سرتاط���ات الوقائية �سد 

اأخطار احلريق من اإدارة احلماية املدنية بالأ�سكندرية. 
VCM م�رشوع اإحالل وجتديد فرن التك�صري احلرارى مب�صنع الـ

مت الت�سغيل الأولى فى يوليو 2022 لوحدة فرن التك�سري احلرارى .
م�رشوعات جارى تنفيذها 

• م�س����روع اإ�ساف���ة مفاع���ل جدي���د مب�سنع ال���� PVC مت الإ�سن���اد ل�رصكة 
برتومن����ت بقيمة 74ر171 مليون جنيه وجارى التنفيذ. 

• م�رصوع اإ�سافة مفاعل �ساد�ض مت الإ�سناد ل�رصكة برتوج����ت.
• ت��م التع��اقد م�����ع �رصكة برتوجت لتنفي�ذ م�رصوع وحدة تركيز ال�سودا 

اجلديدة بطاقة اإنتاجية %150 .
• املرحل���ة الثاني���ة : رف�����ع الطاقة الإنتاجية ملنتج ال���� PVC  من 120األف 

طن اإلى 240 األف طن �سنوياً با�ستثمارات حوالى 350 مليون دولر .
م�رشوع النظام املتكامــل لإدارة املوارد خلدمة النظام املوحد 

)ERP( لدعم اتخاذ القرار
اإميان���اً م���ن ال�رصكة باأهداف م����رصوع تطوير وحتديث قط���اع البرتول ، ومن 
اأهمه���ا بناء نظام متكامل لإدارة امل���وارد والأ�سول ب�رصكات القطاع فقد 
قامت ال�رصكة بالتن�سيق مع ال�رصكة امل�رصية القاب�سة للبرتوكيماويات 
بالتعاقد على تنفيذ نظام )ERP( مع �رصكة اأوراكل اإيجيبت ومت النتهاء 

من تنفيذ املرحلة الأولى باإجمالى تكلفة فعلية 7ر10 مليون جنيه. 

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
اأول���ت ال�رصكة اهتماماً كبرياً ملج���ال ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية 
البيئ���ة فق���د كان لن�س���اط ال�سامة وال�سح���ة املهنية خ���ال العام دور 
فع���ال فى �سم���ان ا�ستمرارية ت�سغيل من�س���اآت ال�رصكة باأم���ان تام وقد 

متثل ذلك من خالل:- 
• تنفيذ ال�رصكة جلميع ال�سرتاطات وقوانن ال�سالمة وال�سحة املهنية 

وحماية البيئ���ة مما اأتاح لل�رشكة حتقي���ق مع���دلت قيا�سية ملعايري الأداء 
لن�ساط ال�سامة وال�سحة املهنية مبا يت�سمنه من تقنيات منع احلوادث 

وجتنب خماطر العمل و�سالمة واأمان الأفراد.
• حتديث خطط الطوارئ وتدريب العاملن عليها لختبار فاعليتها.

توكيد الجودة 
ا�ستطاع���ت ال�رصك���ة اأن تتواكب مع متطلبات الأه���داف ال�سرتاتيجية 
اأنواعه���ا  بجمي���ع  الطاق���ة  عل���ى  باحلف���اظ  وذل���ك  الغال������ى  للوط�������ن 
فا�ستطاعت موؤخراً الفوز ب�سهادة ISO 50001 واخلا�س������ة باإدارة الطاقة 
واحل�س���ول عل���ى �سه���ادة ISO 27001 واخلا�س���ة باإدارة اأم�������ن املعلوم��ات 
 ISO 14001 & لي�س���اف اإل���ى ال�سهادات الت���ي ح�سلت عليها ال�رصك���ة
ISO 45001& ISO 9001 ليك���ون اإجن���ازاً اآخ���راً بجان���ب اإجن���ازات ال�رصكة 

املتعددة .

 تنمية الموارد البشرية 
ف���ى اإطار ا�ستمرار تطوير وحتدي���ث منظومة العملية التدريبية من خالل 
تنفي���ذ خط���ة التدري���ب التى ته���دف اإل���ى بناء وتنمي���ة ق���درات ومهارات 
العن����رص الب����رصى لتحقي���ق اأعل���ى مع���دلت الأداء ، مت توقي���ع بروتوك���ول 
التعاون امل�سرتك بن �رصك���ة البرتوكيماويات امل�رصية وكل من الأكادميية 
العال���ى  الأ�سكندري���ة  معه���د   ، والتكنولوجي���ا  للعل�������������وم  العربي���ة 
للهند�سة والتكنولوجيا، وجامعة ف�ارو�ض بهدف ربط التعليم الأكادميى 
بالتطبيق العملى وتبادل اخل���رات العلمية والعملية لإعداد �سباب قادر 

على مواجهة حتديات �سوق العمل .
• تنفيذ برامج ال�سام���ة وال�سحة املهنية وحماية البيئة بالتعاون مع 

�رصكة برتو�سيف. 
 OGS تنفي���ذ برامج تدريبية بالتن�سيق مع �رصكة مهارات الزيت والغاز •

بهدف اإعداد وجتهيز قيادات قادرة على القيادة خالل املرحلة القادمة. 

العنوان : الكيلو 36 طريق الأ�سكندرية - القاهرة ال�سحراوى - العامرية - الأ�سكندرية.
تليفون : 4770030 - 4770025 / 03         فاك�ض : 4770020 / 03       �ض . ب : 21599 - اأ�سكندرية

  epc@egy-petrochem.com
www.egy-petrochem.com
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الرؤية المستهدفة
تلبي���ة احتياج���ات �س���عيد م�رص م���ن املنتجات البرتولية بن�س���بة 

. ٪100

هدف الشركة
تلبية احتياجات ال�س���وق املحلى من املنتج���ات البرتولية عالية القيمة 
مث���ل البنزي���ن، ال�س���والر والبوتاج���از وامل�س���اهمة ف���ى تقلي���ل الكميات 
امل�ست���وردة من ه���ذه املنتجات م���ن خالل تعظي���م القيم���ة امل�سافة من 
النافثا املنتجة والتعاون والتكامل مع ال�رصكات ال�س���قيقة لال�س���تفادة 
من امل���ازوت، وكذل���ك تطوير وحتدي���ث ال�رصكة وفق اأح���دث تكنولوجيات 
التكري���ر العاملي���ة بالتزام���ن م���ع بن���اء م���وارد ب�رصي���ة ذات كف���اءة عالية 
واالحتفاظ بالقيم اجلوهرية اخلا�سة بنا وهى: معايري ال�سالمة، االبتكار 

وااللتزام باأخالقيات العمل« .

مؤشرات األداء خالل عام 2021 / 2022
الطاقـة التكريرية

• قامت ال�رصكة بتكرير 360ر3 مليون طن خام خالل العام بن�سبة ٪100.
• ومع انتهاج ال�رصكة ل�سيا�س���ة تعظيم اإنتاج املقطرات الو�س���طى 
عالي���ة القيم���ة عل���ى ح�س���اب امل���ازوت منخف����ض القيم���ة لتلبي���ة 
احتياجات ال�س���وق املحلى، حي���ث مت اإنتاج55 األف ط���ن بوتاجاز و133 
األ���ف طن نافث���ا ، و470 األ���ف طن بنزين عال���ى االأوكت���ان، و86 األف طن 
وقود طائرات (Jet A1(، و849 األف طن من ال�سوالر ، و707ر1 مليون طن 
م���ازوت، باالإ�س���افة اإلى خل���ط وجتهيز 406 األف طن بنزي���ن 80 ، وخلط 
وجتهي���ز 274 األف طن بنزين 92، كما قامت ال�رصكة بت�س���ليم 18 األف 
ط���ن بنزي���ن 104 اأوكت���ان ل�رصكة التع���اون باملنيا الإج���راء عملية خلط 
البنزين، وت�س���ليم 11 األف طن بنزين 104 اأوكتان ل�رصكة اأنربك الإجراء 

عملية خلط البنزين.

تقوم مصفاة تكرير البرتول بأسيوط منذ إنشائها وتشغيلها فى نوفمرب1987 بدورها الحيوى واالسرتاتيجى فى تكرير 
الزي��ت الخام لتوفري احتياجات محافظات صعيد مصر من املنتجات البرتولية املختلفة ، حيث تقوم بتغطية اس��تهالك 

السوق املحلى بمنطقة الصعيد وجنوب الوادى بنسبة ترتاوح بني 65-70٪ من املنتجات البرتولية.
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وفى اإطار التوجه العاملى ال�س���تخدام الطاقة النظيفة فقد مت ا�س���تغالل 
كميات الهيدروجني املنتجة  من وحدة ال CCR كوقود لالأفران والغاليات.

المشروعات االستثمارية
قامت �رشكة اأ�س���يوط وبالتن�س���يق مع جلنة تطوير معامل التكرير بهيئة 
البرتول بالبدء فى تنفيذ عدد من امل�رصوعات اال�ستثمارية وقد بلغ اإجمالى 
اال�س���تثمارات املنفذة اأك���ر من 3ر1 مليار جنيه خ���الل العام، موزعة على 
م�رصوعات االإحالل والتجديد وال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
وم�رصوع اإن�س���اء وحدة تقطري جوى جديدة CDU3 ووحدة ا�سرتجاع غازات 
VRU3 . ومن اأهم امل�رصوعات التى مت تنفيذها م�رصوع اإن�ساء جممع اإنتاج 
البنزين عالى االأوكتان واخلدمات واملرافق اخلا�س���ة به بتكلفة ا�ستثمارية 
450 مليون دوالر وقد �رشف بافتتاح الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ى له فى 

22 دي�سمرب 2021 .

مشروعات التطوير المستمر 
اأهم االأعمال التى مت االنتهاء منها 

• وح���دات املراقب���ة والتحكم االآلى ف���ى معاجلة اأبراج التربي���د والتحكم فى 
جرع���ات حقن برنام���ج املعاجلة مما �س���اعد فى توفري ا�س���تخدام الكيماويات 
.PPM 2   وخف�ض معدل ا�ستهالك املياه وانخفا�ض معدل التاآكل اإلى اأقل من

• اإدارة خمزون الكيماويات وتاأمني املواد املطلوبة للت�شــغيل ، مت عقد 
اتفاقي���ة لتوف���ر خمزون كافى لت�س���غيل �رشكة اأ�س���يوط ورغ���م الظروف 
العاملي���ة احلالي���ة وارتف���اع تكالي���ف امل���واد اخل���ام امل�س���توردة م���ن اخلارج 
وتكالي���ف ال�س���حن ف���اإن �رشكة اأ�س���يوط مل تتاأث���ر اإطالقاً به���ذه الظروف 
و�سمنت هذه االإجراءات توفري الكيماويات املطلوبة بالعملة املحلية ملدة 

عام كامل قادم بدون اأى م�ساكل وبدون زيادة فى االأ�سعار. 
• حت�شني اأداء نازع االأمالح فى وحدات التقطري  ، مت اإجراء درا�سة كاملة 
لتحدي���د اأوجه الق�س���ور املوجودة فى وحدات نزع االأم���الح مما كان له اأبلغ 
االأث���ر فى تقلي���ل معدالت هروب اخلام مع مياه ال�رصف ال�س���ناعى وخف�ض 
تكلف���ة ت�س���غيل وح���دة معاجل���ة ال����رصف ال�س���ناعى وانخفا����ض معدل 
الت���اآكل فى الوحدات التالية لها، وهو ما كان له اأبلغ االأثر فى التوافق مع 

خطة االإ�سحاح البيئى لل�رصكة.  
اأهم االأعمال اجلارى تنفيذها

• م�رصوع ا�س���تبدال غاز الكلور ال�سام بتكنولوجيا البيورات فى معاجلة 
وتعقيم املياه .

• اإعادة تدوير وا�ستخدام مياه ال�رصف ال�سناعى .

مجال السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
• تدريب 625 عامالً فى جمال ال�س���المة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
م���ن خالل 21 برناجماً تدريبي���اً وذلك لرفع الوعى الوقائى للعاملني مما كان 
ل���ه م���ردود اإيجابى ف���ى حتقيق حوالى 6ر3 مليون �س���اعة عم���ل بدون وقت 

�سائع باالإ�سافة اإلى عدم وقوع اإ�سابات عمل داخلية. 
 • تنفي���ذ 24 جترب���ة وهمية بال�رصكة و 8 جت���ارب وهمية ب�رصكات املنطقة 
اجلغرافية جلنوب ال�س���عيد من خالل تطبيق خطة الطوارئ وبالتن�س���يق 

مع �رشكات املنطقة. 

• مت جتديد �رشيان �سهادات املوا�سفات القيا�سية لنظم االإدارة فى جمال 
 ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015/ ISO  ال�س���المة والبيئ���ة واجل���ودة

.45001: 2018
•  مت مراجع���ة درا�س���ة تقييم االأثر البيئى الإن�س���اء البحريات ال�س���ناعية 

اجلديدة والتى ت�ستوعب مياه ال�رصف ال�سناعى.
• مت مراجع���ة درا�س���ة تقييم االأثر البيئى الإن�س���اء البحريات ال�س���ناعية 
اجلدي���دة والت���ى ت�س���توعب مي���اه ال����رصف ال�س���ناعى املعاجل���ة الناجت���ة 
ع���ن العملي���ة االإنتاجي���ة ف���ى رى النبات���ات الغ���ري مثمرة مث���ل اجلوجوبا 
لال�س���تغالل االآم���ن بيئياً ، حيث مت زراعة 60 فدان���اً داخل ال�رصكة كمردود 

بيئى واإقت�سادى.
• مت االنته���اء م���ن تنفيذ م����رصوع مركز مكافحة التل���وث النهرى مبدينة 
اأبوتيج، ويت���م حالياً تنفيذ متطلبات احلماية املدنية ال�س���تكمال نظام 

مكافحة احلريق باملركز.
•  جارى اإعداد الدرا�سات الفنية اخلا�سة مب�رصوع مركز مكافحة التلوث 

النهرى مبدينة االأق�رص.
• مت البدء فى تنفيذ م�رصوع درا�س���ة حاالت ال�سالمة، تطبيقاً لتو�سيات 
الهيئ���ة امل�رصي���ة العام���ة للب���رتول، وت�س���كيل جل���ان م���ن اإدارات ال�رصكة 

. PSM لتنفيذ منظومة �سالمة العمليات
• مت اإ�س���دار اأم���ر ا�س���ناد ل�رصكة تنمية للب���رتول لتنفيذ م�رصوع الر�س���د 
الذاتى لالنبعاثات الغازية ملداخن االأفران ومت توريد اأجهزة الر�س���د البيئى 
  10H101لرتكيبه���ا على مداخن االأف���ران ومت الرتكيب على مدخن���ة الفرن
و�س���وف يتم الرتكيب عل���ى مدخنة الفرن 10H102 بع���د تطفئة الوحدة 

الثانية ، وذلك بقيمة اإجمالية تقدر بحوالى 15 مليون جنيه.

ترشيد الطاقة
طبقاً للتوجيهات ال�س���ادرة من الوزارة ب�س���اأن تر�سيد ا�ستهالك الطاقة 
الكهربائي���ة مب���ا ال يوؤث���ر على كف���اءة العمل فقد مت تنفي���ذ جمموعة من 
امل�رصوع���ات واالإجراءات لتح�س���ني كف���اءة الطاقة بال�رصك���ة خالل العام 

املالى 2022/2021 حيث مت االنتهاء من:
• توريد ملبات ليد للمبانى بقيمة اإجمالية 341 األف جنيه.

• توريد وتركيب ك�س���افات اأعمدة اإنارة �س���وارع ال�رشكة تعمل بالطاقة 
ال�سم�سية بقيمة اإجمالية 700 األف جنيه.  

• توريد �ستة حمركات VSD بقيم�����ة اإجمالية 900 األف جنيه. 

تنمية الموارد البشرية
• نظم���ت ال�رصك���ة 221 برناجم���اً تدريبياً ف���ى املجاالت الفني���ة واملالية 
واالإداري���ة وال�س���المة وال�س���حة املهنية وحماي���ة البيئة حي���ث بلغ عدد 
املتدرب���ني 3511 متدرب���اً، علماً ب���اأن مركز تدريب �رشكة اأ�س���يوط هو مركز 
معتم���د ويتم تدري���ب ال�رصكات ال�س���قيقة به طبقاً لتوجيه���ات الوزارة 

باال�ستغالل االأمثل لالأ�سول. 
• وفى اإطار امل�س���اركة املجتمعية التى توؤمن بها �رشكة اأ�سيوط، فقد مت 
تدري���ب 470 طالباً وطالبة من االأكادمييات واملعاهد باأ�س���يوط باالإ�س���افة 
اإلى تدريب 32 طالباً من التلمذة ال�س���ناعية تابعني ملركز معادن اأ�سيوط 

على اأعمال الربادة واللحام بور�س ال�رشكة وذلك ملدة عام كامل.

العنوان : جحدم - منفلوط - اأ�سيوط )مكتب بريد اأ�سيوط لتكرير البرتول (       تليفون : 2323522 - 2324672 (088(       فاك�ض : 2323062 (088(
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 تأسس��ت الش��ركة العامة لنقل البرتول باألنابيب فى 9 أكتوبر 1962 بناًء على 
ق��رار مجل��س إدارة املؤسس��ة املصري��ة العام��ة للب��رتول وتم صدور ق��رار رئيس 
الجمهوري��ة بالقان��ون رق��م 74 لس��نة 1968 بالرتخيص فى تأس��يس ش��ركة أنابيب 
البرتول وتخضع الشركة حاليًا ألحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون هيئات 

القطاع العام وشركاته والئحته التنفيذية وبالشروط املقررة فى هذا النظام األساسى.

أهم نتائج األعمال
م�رشوعات تدفق املعلومات ودعم اتخاذ القرار

اإن�ش���اء مرك���ز التحكم القومى ل�ش���بكة خطوط نقل اخل���ام واملنتجات 
البرتولي���ة للمراقب���ة والتحك���م املرك���زى ف���ى اخلط���وط وحمط���ات التدفيع و 
امل�شتودع���ات وباق���ى مكون���ات الن�شاط وكذل���ك تاأمني خط���وط الأنابيب �شد 
الت�رسي���ب والتعديات وزيادة �رسعة ودقة اكت�ش���اف اأماكن التعدى على �شبكة 
اخلطوط مما ي�شاهم فى تاأمني العمليات الت�شغيلية وذلك عن طريق و�شع :-

• اأجه���زة القيا�س الآلى ملن�شوب امل�شتودع���ات RTG على جميع م�شتودعات 
ال�رسكة. 

• اإن�شاء نظام قيا�س معدل ال�رسيان )Coriolis Flow Metre( على اخلطوط.
• تطوي���ر وميكن���ة غرف البلوف وربطه���ا بنظام SCADA   ل���� 402 غرفة على 

اخلطوط بطول 4400 كم .
• تطوير و تاأهيل مركز املراقبة والتحكم )SCADA(  مب�شطرد.

• اإن�ش���اء نظ���ام املراقب���ة و التحكم والك�شف املبكر ع���ن الت�رسيب باخلطوط 
. SCADA & LDS

• اإح���ال وجتدي���د وحتدي���ث �شبك���ة الت�ش���الت بال�رسك���ة ملواكب���ة م�رسوعات 
التحول الرقمى ودعم اتخاذ القرارحيث يتم: 

- اإن�ش���اء كابل فايرب مبحازاة خطوط الأنابيب اجلديدة وتوريد وتركيب وت�شغيل 
نظام الك�شف املبكر عن الخرتاقات والت�رسيب.

- توريد وتركيب وت�شغيل اأنظمة تاأمني ومراقبة مواقع ال�رسكة بالكامريات.
- تطوير وحتديث البنية التحتية ملركز احلا�شب الآلى بال�رسكة.

 م�رشوع��ات ال�رشك��ة للم�ساهمة فى حتقيق خطة ال��وزارة لتحويل م�رش 
اإلى مركز اإقليمى لتجارة وتداول البرتول والغاز

• رب���ط ال�شبكة القومي���ة خلطوط البوتاجاز بت�شهي���ات �رسكة UGD مبيناء 
دمي���اط، باإن�شاء خط من ميناء دمي���اط حتى طنطا بقطر 12"وبطول 140 كم، 

لتعدد م�شادر ا�شتام البوتاجاز.
• اإن�ش���اء خ���ط منتجات ميدور / احلمرا وعنرب طلمب���ات ب�رسكة ميدور ملواكبة 
اأعم���ال تطوي���ر ت�شهي���ات مين���اء احلم���را وتلبي���ة الحتياج���ات امل�شتقبلي���ة 

مل�رسوعات التكرير والبرتوكيماويات مبدينة العلمني اجلديدة.
• رب���ط ال�شبكة القومية خلطوط املنتجات البرتولية بت�شهيات �رسكة م�رس 
للبرتول مبيناء بور�شعيد لتدفيع املازوت )منخف�س الكربيت( من بور�شعيد اإلى 

ال�شوي�س وتت�شمن :
-  اإحال وجتديد خط بور�شعيد / اأبو �شلطان / ال�شوي�س بطول 145كم .

- اإن�ش���اء 3 م�شتودعات ب�شعة اإجمالية 25 األف م3 وتوريد وتركيب 11 طلمبة 
رئي�شية وم�شاعدة و3 فرن ت�شخني بتو�شعات مبحطتى بور�شعيد واأبو �شلطان.
- اإن�ش���اء حمطة تخزين وتدفي���ع اخلام واملنتجات البرتولي���ة بتو�شعات حمطة 
ال�شخن���ة )مب�شاح���ة 19 فداناً( لتعظيم الدور املحورى ملوان���ئ ال�شخنة و زيادة 

ال�شعة التخزينية من 300 األف م3 اإلى 460 األف م3.
 م�رشوعات الإحالل والتجديد 

• اإحال وجتديد جزء من خط �شقري / م�شطرد بطول 40 كم من الزعفرانة حتى 
اأبو الدرج لتاأمني ورفع معدلت نقل اخلام من �شقري اإلى ال�شوي�س وم�شطرد .

• اإح���ال وجتديد 8 م�شتودعات مبحطات طنط���ا وال�شوي�س وم�شطرد واملك�س 
والفرز  و�شيدى كرير لزيادة ال�شعة التخزينية للخام واملنتجات البرتولية .

• اإح���ال وجتدي���د 11طلمب���ات م�شاع���دة ورئي�شي���ة مبحط���ات تدفي���ع اخل���ام 
واملنتجات والبوتاجاز لتاأمني ورفع كفاءة حمطات التدفيع.

• اإح���ال وجتدي���د خط 12« مازوت م���ن اأ�شيوط حتى حمطة كهرب���اء الوليدية 
بط���ول 10 ك���م لتاأمني ورفع مع���دلت تدفيع امل���ازوت ملحطة كهرب���اء الوليدية 

وم�شتودعات م�رس للبرتول باأ�شيوط.
• اإح���ال وجتدي���د جزء من خ���ط 12« منتج���ات التبني / اأ�شيوط اإل���ى قطر 16« 

بطول 75 كم من التبني اإلى اأ�شيوط والعك�س.
• اإزدواج خ���ط 16« مع���زول م���ن املني���ا حت���ى اأ�شي���وط بط���ول 140 ك���م للوفاء 
بالحتياج���ات امل�شتقبلية مل�شف���اة تكرير اأ�شيوط من الب���رتول اخلام من ميناء 
ال�شخن���ة   اإل���ى التب���ني ومنها اإل���ى اأ�شيوط وكذل���ك نقل الإنت���اج امل�شتقبلى 

ل�رسكة اأنوبك اإلى حمافظات �شمال ال�شعيد.
• اإزدواج خ���ط قط���ر 12« بط���ول 20 كم لربط خط التب���ني / اأ�شيوط مب�شتودع 
التع���اون للب���رتول باملني���ا لرفع مع���دلت تدفيع املنتج���ات البرتولية م���ن التبني 
واأ�شي���وط اإلى املني���ا وت�شليم �شولر وبنزي���ن فى نف�س الوق���ت ل�رسكة التعاون 

للبرتول باملنيا.
• اإن�ش���اء خ���ط م���ن م�شط���رد حتى بنه���ا بطول 52 ك���م لرفع مع���دلت تدفيع 

املنتجات البرتولية من منطقة الدلتا اإلى م�شطرد ومنها اإلى ال�شوي�س.
• اإن�ش���اء خط 26« م���ن م�شتودعات جابكو حتى عن���رب الطلمبات ب�شقري 
بط���ول 5ر1 كم لتدفي���ع اأنواع خمتلفة م���ن اخلام فى نف����س الوقت لتلبية 
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احتياجات ال�رسكة امل�رسية للتكرير مب�شطرد ومعمل تكرير اأ�شيوط.
م�رشوعات رفع الكف�اءة

• ازدواج خط خام �شقري / اأ�شيوط قطر 30« / 26« بطول 340 كم واإن�شاء عنرب 
طلمب���ات ب�شقري لرفع مع���دلت تدفيع اخلام من م�شتودع���ات راأ�س �شقري وراأ�س 
غ���ارب وراأ�س بدران اإل���ى معامل التكرير باأ�شيوط من 4 ملي���ون طن اإلى 7 مليون 

طن �شنوياً خلدمة الوحدة الثالثة باملعمل.
• اإن�ش������اء حمط���ة تخزي���ن وتدفي���ع اخلام واملنتج���ات البرتولية مبجم���ع البرتول 
بالتب���ني احلديث���ة طبقاً وتوجيه���ات وزارة الب���رتول والرثوة املعدني���ة بالإ�شتغال 
الأمثل مل�شاحات الأرا�شى امل�شتبدلة مت امل�شاركة مع نيابات الهيئة املخت�شة 
لإعداد الدرا�شة التى انتهت اإلى اإ�شتغال م�شاحة الأر�س لوقوعها فى الظهري 
ال�شح���راوى للتبني بعيداً ع���ن الكتلة ال�شكنية وقربه���ا من خطوط وحمطة 
تدفي���ع �رسكة اأنابيب الب���رتول بالتبني فى زيادة ال�شعة التخزينية للبرتول اخلام 

وال�شولر.
• اإن�ش���اء خ���ط خ���ام 30« وادى ف���ريان / غ���ارب / �شق���ري بط���ول 115 ك���م لربط 
م�شتودع���ات تخزين اخلام مبواق���ع راأ�س بدران/  راأ�س غارب / راأ�س �شقري مبحطات 
التدفي���ع بوادى ف���ريان و �شقري لتنوي���ع م�شادر ا�شت���ام اخلام و�شهول���ة املناورة 
للق���درة عل���ى  تدفيع اخلام من جمي���ع مواقع م�شتودعات تخزي���ن اخلام الثاثة 

اإلى معامل التكرير باأ�شيوط و القاهرة .
• اإن�ش���اء حمطة تدفيع اخل���ام واملنتجات البرتولية بتو�شع���ات م�شطرد لزيادة 
ال�شعة التخزينية من اخلام واملازوت لتاأمني احتياجات �رسكة القاهرة للتكرير 

وال�رسكة امل�رسية للتكرير مب�شطرد .
• اإن�ش������اء حمطت���ى تخزي���ن وتدفي���ع اخلام واملنتج���ات البرتولي���ة ببنى �شويف 
واملنيا وت�ش���م 4 م�شتودعات منتجات )�شولر وم���ازوت( وم�شتودع مياه اإطفاء 

و6طلمبات مبعدل 600 م3 / �س و2 فرن لت�شخني املازوت.
 م�رشوع��ات ال�رشكة للم�ساهمة فى تنفيذ اخلطة القومية لإن�ساء الطرق 

وم�رشوعات النقل بالتن�سيق مع الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة 
• تطوي���ر حم���اور )الأ�شم���رات – �شع���د زغل���ول – جني���ب حمف���وظ – املع���ادى – 
اخل�شو����س – املريوطية( وربطها بالطريق الدائرى وذلك بتعديل م�شار وتاأمني 5 

خطوط خام ومنتجات بطول اإجمالى 25 كم.
• تعدي���ل م�ش���ار خط���ى 26« خ���ام �شق���ري / ال�شوي����س 10« بوتاج���از �شق���ري / 

القطامية بطول اإجمالى 20 كم اإلى خارج تو�شعات ميناء ال�شخنة.
• تعديل م�شار وحماية اخلطوط بطول8 كم مبحور التعمري بالأ�شكندرية.

• تعدي���ل م�شار وتنفيذ 2 تعدية HDD خلطى خام 1816«  ، 30 16« ال�شادات/ 
ال�شوي����س بط���ول 4 كم ونق���ل 4 غرف بل���وف مبنطقة ال�ش���ادات لتاأمني �شبكة 
خط���وط نق���ل اخل���ام خلدم���ة م�رسوع���ات اخلط���ة القومي���ة للط���رق والكب���ارى 

بتو�شعات طريق ال�شوي�س / ال�شخنة.
• تعدي���ل م�ش���ار وحماي���ة اخلط���وط بط���ول اإجمال���ى 35 ك���م مب�ش���ار القط���ار 

الكهربائى ال�رسيع.
• تعدي���ل م�ش���ار خ���ط بوتاج���از 10« ال�شوي����س / القطامي���ة وخ���ط منتجات 
12« ال�شوي����س / م�شطرد بط���ول 7 كم لتاأمني �شبكة خط���وط نقل البوتاجاز 

واملنتجات بتو�شعات طريق ال�شوي�س / القاهرة.
• تعديل م�شار جزء من خط بوتاجاز 10« الهايك�شتب / القطامية بطول 15 
كم لتاأمني �شبكة خطوط نقل البوتاجاز واإزالة التعار�س مع م�رسوعات اخلطة 

القومية للطرق والكبارى. 
 HDD تعدي���ل م�ش���ار خط���وط ال�رسك���ة بط���ول 15 ك���م وتنفي���ذ 21 تعدي���ة •

املتعار�ش���ة م���ع م����رسوع تعدي���ل م�ش���ار نقل مي���اه ال����رسف الزراع���ى وال�رسف 
ال�شحى املعالج بغرب الدلتا والأ�شكندرية حتى م�رسف اإدكو . 

م�رشوعات ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة
• تطوي����ر اأنظم����ة الن���ذار والإطفاء الآل���ى لتاأمني حمط���ات البوتاج����از مبواق�ع 

م�شط�رد و�شق�ري وطنط�ا .
• تطوير نظام اإنذار واإطفاء اآلى لعنرب الطلمبات ووحدة القيا�س مبوقع اأ�شيوط.

• اإن�شاء م�شتودعى مياه اإطفاء مبحطتى ال�شهيد على جمال والكيلو 56.
• توريد اأجهزة ومعدات اإطفاء وا�شتيفاء متطلبات احلماية املدنية.

• تطوير �شبكة وعنرب طلمبات مياه الإطفاء املوؤمن ل�رسكات البرتول باملنطقة 
اجلغرافية مب�شطرد.

• تطوي���ر 13 نظ���ام اإن���ذار واإطفاء اآلى لتاأم���ني حمطات الكهرب���اء والتحكم 
مب�شطرد.

• تطوي���ر اأنظم���ة الإن���ذار والإطف���اء الآل���ى ملحط���ة م�شتودع���ات ال�شخن���ة 
وتو�شعات ال�شخنة اجلديدة

• توريد وتركيب نظام حماية من ال�شواعق لتاأمني حمطات ال�رسكة مبناطق 
م�شطرد – الدلتا -التبني – البحر الأحمر – ال�شوي�س.

• وتركي���ب نظام تفري���غ ال�شحنات ال�شتاتيكي���ة لل�شهاريج ذات ال�شقف 
العائم بال�رسكة.

• توري���د وتركي���ب 13 طلمب���ة اإطف���اء �ش���ولر ، و9 طلمب���ات جوك���ى ملواق���ع 
ال�رسكة .

• تطوي���ر وحتدي���ث اأنظمة الإنذار والإطفاء الآلى مبواق���ع م�شطرد – احلمراء – 
املك�س-طنطا – بنها – اأ�شيوط – ال�شهيد على جمال.

• تاأم���ني مبان���ى وغ���رف ال�شكادا مبناط���ق ال�رسكة م�شط���رد -الدلتا – وجه 
بحرى – وجه قبلى -ال�شوي�س والقناة – البحر الأحمر – التبني.

• توريد وتركيب وت�شغيل اأنظمة الر�شد الذاتى ل�مداخن الأفران والتوربينات 
ملناط���ق م�شطرد وال�شوي�س والبحر الأحمر )كمرحلة اأولى(، وذلك اإلى جانب 

تنفيذ عدد من م�رسوعات تر�شيد وحت�شني كفاءة ا�شتهاك الطاقة .
 )EIA( درا�سات تقييم الأثر البيئى

• ح�شلت ال�رسكة على املوافقات البيئية ل� 14 م�رسوعاً جديداً : 
• م����رسوع اإن�ش���اء عنرب طلمبات ومبنى كهرباء بطنط���ا داخل موقع م�شنع 

التعبئة ل�رسكة برتوجا�س.
• م����رسوع اإن�ش���اء وت�شغي���ل خط ط���رد عنرب طلمب���ات البوتاج���از قطر 12«  

بطول 5ر1 كم الوا�شل لغرفة بلوف طنطا/ دمياط.
• اإن�شاء خط من ال�رسكة العامة براأ�س غارب اإلى خط �شقري/ م�شطرد 16« 

بطول 2ر3 كم.
• اإن�شاء خط قطر 30« من م�شتودعات �شقري اإلى حمطة �شقري بطول 5كم.

ربط خط �شونكر قطر 26« /20« من ال�شخنة اإلى �شونكر بطول 4كم.
• اإن�ش���اء خط���ني من عجرود للربط على خ���ط 18«  ال�شوي�س/ م�شطرد 12« 

بطول 2كم لكل خط.
• اإن�شاء م�شتودعات البرتول اخلام مبواقع راأ�س غارب راأ�س �شقري وعجرود.
• اإن�شاء خط منتجات املنيا / اأ�شيوط قطر 16« بو�شة بطول 130 كم.

• اإن�شاء خط دمياط / طنطا بوتاجاز 12« طول 130 كم.
• اإحال وجتديد خط طنطا / املحلة منتجات قطر 10« بطول 40 كم.

• اإن�شاء خط راأ�س بدران /وادى فريان 30« بطول 28 كم.
• تو�شعات حمطة ال�شخنة اجلديدة.
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شـركة المشروعـات البترولية واالستشارات الفنية – بتـروجت، الذراع التنفيذى لقطاع البترول المصرى والتى تـأسست عـام 
1975 كإحـدى شــركات قطـاع البترول وتعد اليوم واحــدة من كبــرى شــركـات المقاوالت المتخصصة والمصنفة عالميًا 
فى مجال تنفيذ األعمال المتكاملة حيث تدخل الشركـة ضمن تصنيف  أكبـر 250 شركـة مقاوالت متخصصة على مستوى 

 .)Engineering News Record) ENR طبقًا والتصنيف العالمى ”TOP GLOBAL CONTRACTORS“العالم
وتتميــز اليــوم -وعقــب مـرور أكثر مــن  47 عامًا من تأسيســها – بما تمتلكه مــن خبـرات تنفيذيـــة تخصصية كبيــرة 
ومتـراكمــة فــى مجال المقاوالت المتكاملـة وليتعدى نشــاطها وتواجدهـا النطاق المحلـى ليصل إلى أغلب دول الشـــرق 

األوسط وشمال افريقيا

تلتزم فى تنفيذ المش��روعات بتطبيق أعلى وأدق معايير الجودة والسالمة 
والمحافظة على البيئة، حيث أن الشركة حاصلة على شهادة إدارة الج�ودة 
ISO 9001، وش��هادة إدارة الج��ودة ISO 45001 وش��هادة إدارة نظ��م 
السالمة والصحة المهنية وشهادة نظم حماية البيئة ISO 14001 كما أن 
الشركة حاصلة على العديد من الشهادات الفنية التخصصية مثل: شهادة 
 ،ASME Stamps : U, U2, PP, S & R وش��هادات ،Monogram API
وهو ما يعطى ميزة تنافس��ية حقيقية للش��ركة بمش��روعاتها داخل وخارج 
 N-Stamp مصر. كما أن الش��ركة حاصلة على ش��هادة المك��ون النووى
ف��ى تنفيذ األعمال الميكانيكية وتصنيع المعدات الخاصة بمحطات الطاقة 

 . NPT, NS, NA, N Stamps النووية والتى تشمل

وق��د حصلت أيضًا الش��ركة على ش��هادة ISO 50001 ف��ى تطبيق إدارة 
الطاقة وش��هادة  ISO 10015 فى مجال ج��ودة تنمية كفاءة األفراد. وقد 
إس��تطاعت شركة بتروجت منذ تأسيس��ها وضع أقدام راسخة لها فى كافة 
المجاالت التى تتولى تنفيذ مش��روعاتها وتحقيق نجاح غير مس��بوق خالل 
الخمس س��نوات الماضية بنس��بة نمو بلغت 200 % إس��تنادًا على الخطة 
اإلستراتيجية التى وضعتها الش��ركة ودعم وزير البترول والثروة المعدنية 
والتى اعتمدت على ثالث ركائز رئيس��ية وجود خطة إس��تراتيجية طموحة 

للشركة 2017-2021 والعنصر البشرى المميز والمؤهل بالشركة 

شركة بتروجت



التى ش��اركت بتروجت فى تنفيذها : مش��روع أعمال حفر نفق الش��هيد أحمد حمدى الش��مالى ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أس��يوط لتكرير البترول والذى 
قام الرئيس/عبد الفتاح السيس��ى بإفتتاحهما ومش��روع أعمال تأهيل 5 أرصفة لشحن وتفريغ المنتجات البترولية والسلع التموينية بمنطقة “جونة حوض البترول” 
باألس��كندرية، ومش��روع توسعات مصفاة ميدور ومصفاة تكرير العامرية وإنشاء وحدة التقطير الجوى بش��ركة النصر ومجمع »البحر األحمر للبتروكيماويات وإنشاء 
مس��تودعات النفط الخام ومش��روع التكس��ير الهيدروجينى للمازوت ومش��روع مجمع إصالح خصائص النافتا، ومشروع تس��هيالت تصدير الفوسفات بميناء العين 
السخنة كما شاركت بتروجت فى تطوير ورفع كفاءة ميناء الحمراء البترولى التخصصى بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ومشروع إعادة تأهيل 

رصيف الحاويات لميناء دمياط، ومشروع خط التينة ميت نما ومشروع مصنع إنتاج الخشب متوسط الكثافة .
وفى ضوء اإلهتمام  التى توليه الدولة للمحافظة على البيئة واس��تخدام الطاقة المس��تدامة فقد قامت الش��ركة  بالعمل فى عدة مشروعات تدعم هذا التوجه مثل 

مشروع مترو األنفاق الخط الرابع المرحلة األولى ومشروع قطار العاشر من رمضان المكهرب ) إنشاء محطتى المستقبل والعبور+ عدد 2 كوبرى( .

وأما على الصعيد الخارجى فتس��تمر بتروجت فى تعزيز تواجدها فى األس��واق  الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة فى القارة األفريقية حيث تم إسناد 
مشروع توريد وتصنيع معدات مياه عميقة بدولة موزمبيق لصالح  شركة Baker Hughes وتقوم الشركة أيضًا بتنفيذ 12 مشروعًا فى المملكة العربية 
الس��عودية، ومش��روعين فى اإلمارات، وكذلك مشروعات فى األردن. ومن أبرز هذه المشروعات: توس��عات محطة غازات الحاوية وخطوط الحرد الجنوبية 
بالمملكة العربية الس��عودية، ومحطة كهرباء الدقم ومش��روع األعمال المدنية لمرافق التصدير لمحطة مصفاة الدقم بعمان، ومش��روعى حقلى روميثا 

وشنايل وتركيب شبكة الغاز بأبو ظبى بدولة اإلمارات .

فى نهاية عام 2021 وفى بداية عام 2022 تم عمل تحليل استراتيجى شامل للشركة بدراسة جميع العوامل الداخلية والخارجية المحيطة والمخاطر التى تواجهها 
والتحديات المتوقعة والفرص المتاحة حيث إنه مع االكتش��افات الجديدة واالس��تثمارات فى مجال البترول والغاز وانش��اء منتدى غاز ش��رق المتوسط وتحول مصر 
لمركز إقليمى للطاقة والتوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة واستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 والتغيرات الشديدة فى أسعار البترول والغاز، أصبحنا 
أمام تحدى كبير لتحديد أهم مالمح التوجه االس��تراتيجى للش��ركة خالل الخمس س��نوات القادمة 2022-2026 وتم استخدام أكثر من تقنية للوصول الى نتائج 

أكثر دقة حتى وصلنا الى الخطة االستراتيجية الجديدة 2022-2026 والتى تتماشى رؤيتها ورسالتها وقيمها مع أهداف التنمية المستدامة .

1- السالمة و الصحة المهنية .
2- التحول الرقمى .

3- إدارة رأس المال البشرى .
4- النمو واستدامة األعمال .

5- التميز و كفاءة العمليات .

وقد اعتمدت الخطة على 5 محاور رئيسية :

وأصبح شعار الخطة 

Petrojet performing while transforming

www.petrojet.com.eg

من أبرز المشروعات القومية



ــرين عـامًا من الـعمل الـجاد،  ــة وعش ــكو فى مارس 2022 خمس ــركة جاس أكـملت ش

حيث واصلت الشـركة مسـريتها النـاجحة بـخطى ثابـتة لتـحقيق املـهام املنــوطة 

ــول املنتجة  ــن الحق ــاز الطبيعى م ــع الغ ــل وتوزي ــتالم ونق ــاالت اس ــى مج ــا ف به

ــغل  ــل متكاملة كمش ــار منظومة عم ــى إط ــتهالك ف ــات االس إىل قطــاع

ــال معالجة  ــر ، باإلضـافة إىل مج ــع الغاز فى مص ــى نقل وتوزي ملنظومت

وفصل مشتقات الغاز.

وفيما يلى سـوف نتنــاول أهم األعمال 

ــالل الفرتة  ــا خ ــم إنـجازه ــى تـ الت

يناير – سبتمرب 2022.

مهند�س/ يا�صـر �صالح الدين
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو واملنتدب



نشاط نقل وتوزيع الغاز الطبيعى 
ن�شاط نقل الغاز الطبيعى

مت اإم���داد قطاع���ات ال�ضته���اك بال�ض���وق املحلى والت�ضدي���ر بنحو 7ر53 
الغ���ازات الطبيعي���ة منه���ا 6ر46 ملي���ار م3 لقطاع���ات  م���ن  ملي���ار م3 
ال�ضته���اك بال�ضوق املحل���ى ، وكان لقطاع الكهرب���اء الأولوية حيث مت 
تاأمني احتياج���ات حمطات الكهرباء املرتبطة بال�ض���بكة القومية وهى  
)53( حمطة بكميات قدرها 7ر26 مليار م3 من الغاز متثل حوالى50% من 
اإجمالى ال�ض���تهاك. بالإ�ضافة اإلى ت�ضدير كمية قدرها 7 مليار م3 اإلى 
دولة الأردن عرب خط الغاز العربى  وم�س���نعى الإ�س���الة باإدكو ودمياط من 

خالل ال�سبكة القومية للغازات الطبيعية. 
ن�شاط توزيع الغاز الطبيعى

• مت توزي���ع 971 ملي���ون م3 من الغ���از على العماء ال�ض���ناعيني بكل من 
مدين���ة العا�رش من رم�ض���ان ال�ض���ناعية واملنطق���ة احلرة بالأ�ض���كندرية 
ومنطق���ة مرغم ال�ض���ناعية، حي���ث مت تو�ض���يل الغاز لع���دد )19( عمياً 
جديداً مبنطقة العا�رش من رم�ضان وعدد )1( عميل جديد باملنطقة احلرة 
بالأ�ض���كندرية لي�ض���ل اإجمالى عدد العماء التابعني ل�رشكة جا�ض���كو 

اإلى )594( عميل.
• مت الإن�تهاء من امل�رشوعات الازمة لت�و�ضيل الغ�از لعدد )8( ع��ماء جدد 
بال�مناطق ال���سناعية والإ�رشاف ع�لى تنفيذ ال���سبكات الداخلية لعدد 

)56( عمياً بالعا�رش من رم�ضان وعدد )4(عماء بالأ�ضكندرية.

الشبكة القومية للغازات الطبيعية 
يُعد التو�ض����ع ف�ى ال�ض����بكة القومية للغ����ازات مطلباً اأ�ضا�ض����ياً لن�رش 
وتعظي����م ا�س����تخدامات الغ����از الطبيع����ى ملواكب����ة خط����ط التنمي����ة 
القت�ض����ادية والجتماعي����ة الطموح����ة الت����ى ت�ض����هدها الب����اد حالي����اً 
وبنهاي����ة الرب����ع الثال����ث م����ن ع����ام 2022 ت�س����اعفت اأط����وال اخلط����وط 
الرئي�ض����ية لل�ض����بكة القومية لت�ض����ل اإلى 8178 كم بطاقة نقل 250 

مليون م3 يومياً .
م�رشوعات التو�شع فـى ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية

فى اإطــار تدعيم وتو�شــعة ال�شــبكة القومية للغــازات الطبيعية 
قامت ال�رشكة باالنتهاء من تنفيذ :

• خ���ط غاز التينة غرب/ مي���ت منا )مرحلة اأولى( بط���ول 5ر81 كم وقطر 
42 بو�س���ة ، ومن املتوقع الإنتهاء من تنفيذ املرحلة الثانية وتدفيع الغاز 

فى يناير 2023 .
• حمطة فلرتة وتخفي�س وقيا�س برج العرب.

• حمطة فلرتة وتخفي�س وقيا�س ميدور وميداليك.
كما مت البدء فـى تنفيذ م�رشوعات :

• ازدواج خط العا�سمة / ده�سور بطول 70 كم وقطر 42 بو�ضة.
• ا�س���تكمال خط ازدواج عرب �س���يناء بط���ول 5ر15 كم وقطر 

36 بو�ضة.
• خط ال�س���ليمانية �سمال اجليزة بطول 25 كم وقطر 

42 بو�ضة.
• خ���ط تغذية حمط���ة كهرباء الفيوم بط���ول 40 كم 

وقطر 16و24 بو�ضة.
• حمط���ة فل���رتة وتخفي�س وقيا����س كهرب���اء الوليدية 

الدائمة.

م�شـروعات تطوير وتاأمني ال�شبكة القومية ومكوناتها
يُع���د احلف���اظ عل���ى ال�س���بكة القومي���ة للغ���ازات وملحقاتها م���ن اأهم 
اأهداف �س����ركة جا�س���كو والتى ت�س���عى دائماً لتحقيقه للقيام باملهام 
املنوطة بها بكفاءة عالية ، وذلك من خالل التطوير امل�س���تمر لل�س���بكة 
وت�سهيالتها ل�سمان الت�سغيل الأمثل وحتقيق اأق�سى درجات الأمان من 

خالل تنفيذ العديد من امل�س�روعات ومن اأهمها :
تاأميـن وحـماية اخلــطوط عند التقاطعات مع م�شـروعات الدولة

ج���ارى تاأم���ني وح��ماية  عدد )18( خ��ط غ����از باإج��مالى اأطوال 5 كم وذلك 
خلطوط ال�س���بكة القومية املتقاطعة مع امل�رشوعات الكربى )م�س����روع 
القطار ال�س����ريع ال�س���خنة/ مر�س���ى مطروح، م���س����روع ت��طوي���ر ط��ريق 
ال�س���خنة/ ال�س������وي�س ، م�س�����روع تط��وير ال��طريق ال���دولى ال�س���احلى، 
م���رشوع ت��طوير وت��و�س���عة ط��ريق الق��اهرة/ الأ�س�����كندرية ال�سحراوى(، 
كم���ا اأنه ج���ارى تنفيذ اأعم���ال احلماية املدني���ة وامليكانيكي���ة لعدد )7( 

خطوط عند تعار�سهم مع م�س�روع ترعة احلمام .
تاأمني تعديات الرتع وامل�شارف 

ج���ارى النته���اء من تاأمني وحماية خطوط الغاز عن���د تقاطعها علوياً اأو 
�سفلياً مع الرتع وامل�سارف لعدد ) 6 ( تقاطعات لي�سل عدد التقاطعات 
الت���ى مت تاأمينه���ا حت���ى نهاية �س���بتمرب 2022 حوال���ى )373( تقاطعاً مع 

املجارى املائية.
حماية اخلطوط وغرف البلوف 

ج���ارى النته���اء من م�س����روع حماي���ة خطى عرب �س���يناء قطر 36 بو�ض���ة 
وازدواج ع���رب �س���يناء قطر 36 بو�س���ة، وجارى ا�س���تكمال اأعم���ال التنفيذ 
لتطوير خطوط اأبو حم�س/ �سب�س���ري وطلخا/ �سب�س���ري و�سب�سري / �سربا 

اخليمة.
التـخفي�ض  حمـطــــات  تـطويــــر 

والقيـا�ض 
جارى حتديث اأن��ظمة القيا�س 

ال�ض���بكة  م�ض���توى  على 
القومي������ة ، وتطوي������ر 

حمطة   )14( عدد 
تخفي�س.



التعزيزات االأمنية 
جارى النتهاء من تركيب منظومة املراقبة املرئية لعدد )14( موقع على 

النحو التالى : 
ع���دد )6( غ���رف بلوف على خط العا�س���مة / ده�س���ور وحمطة تخفي�س 
وقيا����س العا����رش من رم�ض���ان، وع���دد )7( مناط���ق لل�رشك���ة )العا�رش من 
رم�س���ان، �رشم ال�سيخ، مركز حتكم اأ�سوان، ده�س���ور، �رشق الأ�سكندرية، 
طلخ���ا وجمم���ع غ���ازات ال�س���حراء الغربي���ة( ، بالإ�س���افة اإلى اأن���ه جارى 
تركي���ب اأنظم���ة مراقبة مرئي���ة متكامل���ة لتاأمني حمط���ة كهرباء غرب 

اأ�سيوط ومنطقتى دمياط والتبني  .
تطوير ورفع كفاءة منظومة اال�شكادا

ف���ى اإط���ار خط���ة وزارة الب���رتول لتطبي���ق و�س���ائل التكنولوجي���ا احلديثة 
تقوم �رشكة جا�ض���كو بالتطوير امل�ض���تمر ملركز التحك���م القومى للغاز  
)NATA( لتاأمني اإمدادات الغاز جلميع قطاعات ال�ض���تهاك دون انقطاع 
و�سمان الت�سغيل الأمثل لل�س���بكة القومية للغازات الطبيعية قامت 

�رشكة جا�سكو بتنفيذ العديد من امل�رشوعات ومن اأهمها :
• املرحلة الثانية لربط غرف البلوف على �س���بكة ال�س���كادا لعدد )44 (

غرفة.
.)On-line Simulator( م�س�روع تطوير برنامج نظام املحاكاة اللحظى •
كما مت النتهاء من اإعادة تاأهيل الوحدات الطرفية لعدد )51( غرفة بلوف 

خلط ال�سعيد للربط على نظام ال�سكادا .

) PIMCOE ( المركز المتميز لفحص وتطوير الخطوط
فح�ض خطوط ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية

ق���ام املرك���ز املتميز خالل الف���رتة يناير – �س���بتمرب 2022 بفح�س 220 كم 
من خطوط ال�س���بكة القومية للغازات الطبيعية ، لي�سل اإجمالى مامت 
فح�س���ه/ اإعادة فح�س���ه اإلى حوالى 7ر6 األف كم من خطوط ال�سبكة 

القومية للغازات الطبيعية منذ اإن�سائه فى منت�سف عام 2006.
اإ�شالح خطوط ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية

كما ق���ام املركز بتنفيذ اأعمال اإ�س���الح العيوب الت���ى اأظهرتها عمليات 
الفح����س و ح���الت الطوارئ بالتن�س���يق م���ع مناطق ال�رشك���ة املختلفة 
حيث مت اإ�س���الح عدد )3( نقاط على خطوط ال�س���بكة القومية للغازات 
الطبيعية فى خمتلف املناطق وباأقطار خمتلفة بالإ�س���افة اإلى عدد )2( 
نقطة اإ�س���الح طوارئ بكل من جممع غازات ال�سحراء الغربية و م�سنع 

ا�ستخال�س البوتاجاز بالعامرية.

نشاط معالجة الغاز وفصل المشتقات
م�شانع معاجلة الغاز وف�شل امل�شتقات

ف���ى اإط���ار حتقي���ق ال�س���تغالل الأمث���ل للغ���از الطبيع���ى ل�س���تخال�س 
امل�س���تقات ذات القيمة القت�س���ادية، فقد مت اإنتاج 511ر1 مليون طن من 
منتجات جممع غازات ال�سحراء الغربية وم�سنع ا�ستخال�س البوتاجاز 
بالعامرية، حيث مت اإنتاج 806 األف طن من خليط الإيثان/ بروبان لتلبية 
احتياجات م�س���انع البرتوكيماويات من املادة اخلام، كما مت اإمداد ال�سوق 
املحل���ى ب���� 379 األ���ف ط���ن بوتاج���از و82 األف ط���ن متكثفات، بالإ�س���افة 
لإنت���اج 245 األ���ف ط���ن بروبان، لي�س���ل اإجمال���ى ما مت اإنتاج���ه من جممع 
غازات ال�س���حراء الغربية منذ اإن�ساوؤه وبدء اإ�رشاف جا�سكو على م�سنع 
ا�ستخال�س البوتاجاز بالعامرية منت�سف عام 2000 اإلى حوالى 9ر33 

مليون طن .
م�رشوعات معاجلة الغاز وف�شل امل�شتقات 

حتر�س جا�سكو على تنفيذ العديد من امل�رشوعات التى 
تهدف اإلى زيادة معدلت اإنتاجية م�س���انع معاجلة 
الغاز وف�سل امل�ستقات ورفع ن�سبة ال�سرتجاع 

لزيادة اإنتاج امل�ستقات وفى هذا الطار :
• مت النته���اء م���ن تنفي���ذ املرحل���ة الثاني���ة من 
م����رشوع تعظي���م ال�س���تفادة من غ���ازات حقول 
وتنفي���ذ  الرب���ط  اأعم���ال  ف����ى  واملتمثل���ة  ريف���ني 
البوتاج���از  ا�س���تخال�س  م�س���نع  داخ���ل  ت�س���هيالت 
بالعامرية، وج���ارى تنفيذ املرحلة الثالث���ة واملتمثلة ف�ى 
تركيب عدد )1( �س���اغط كهربى وخمطط النتهاء 

منها خالل الربع الأخري فى عام 2023.
• ج���ارى اأعم���ال تنفيذ م�رشوع تو�س���عات 
 Train( جممع غازات ال�ضحراء الغ�ربية
D( والذى يهدف اإلى ا�س���ت���غالل غازات 
ح��ق���ل ري��ف����ني امل��دفع���ة اإل���ى جم��مع 
غ��ازات ال�س�����حراء ال��غربية من خالل 
اإ�ض���افة وح���دة اإنتاج جدي���دة بطاقة 
ت�ض���ميمية 600 مليون ق���دم3 يومياً مبا 
ي�ض���هم ف�ى رفع الط��اقة الت�ض���ميمية 



للم��جمع لت���ض���بح 1500 مليون قدم3  يومياً ومن املخطط الإنتهاء من 
تنفيذ امل�رشوع خالل الربع الأخري من عام 2023.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
اأوالً: ن�شاط ال�شالمة وال�شحة املهنية

• مت تنفيذ عدة اإجراءات من اأهمها حتليل وتقييم لكافة املخاطر الناجتة 
عن اأن�س���طة ال�س����ركة املختلفة وو�س���ع و�س���ائل ال�س���يطرة والتحكم 
فيه���ا، وكذلك درا�س���ات من���ع الفق���د و�س���المة العملي���ات للم�رشوعات 

اجلديدة والتو�سعات ف�ى الت�سهيالت القائمة حيث مت تنفيذ :
• مت تنفيذ عدد )5( درا�ض���ات )HAZOP( ، و)1( درا�ض���ة )HAZID(، و)1( درا�ضة 
)QRA(، و)25( لوح���ة ت�س���نيف مناط���ق خطرة، بالإ�س���افة لتنفي���ذ العديد 
من م�س����روعات تطوي���ر اأنظمة الإطف���اء ومكافحة احلريق مبواقع ال�س����ركة 
املختلف���ة ف����ى اإطار تاأم���ني مواق���ع العمل والتواف���ق مع متطلب���ات احلماية 
املدني���ة والأك���واد العاملية ف�ى هذا اخل�س���و�س، وت�س���مل م�س����روعات اأنظمة 
التربيد والإطفاء على امل�س���تودعات، والإطفاء التلقائى باأنظمة )NOVEC( و 
)CO2( مببانى التحكم والكهرباء وال�س���واغط و�سالتر الأجهزة والت�سالت، 
واأنظم���ة الإن���ذار املبك���ر والإطف���اء بالر�سا�س���ات باملبان���ى الإداري���ة واملخازن، 
بلغت عدد امل�س����روعات حوالى )23( م�س����روعاً، بالإ�سافة اإلى تنفيذ عدد من 
الربام���ج التدريبية ف�ى ال�س���المة وال�س���حة املهنية حي���ث مت تنفيذ اأكرث من 

17500�ضاعة تدريبية .
 ثانياً: ن�شاط حماية البيئة

• مت احل�ض���ول على املوافقة البيئية مل�ض�روع اإنتاج الكهرباء من الطاقة 
ال�ضم�ض���ية مبنطقة ال�ضوي�س، كما مت اإعداد درا�ضات تقييم الأثر البيئى 
)EIA( ، وجارى احل�س���ول عل���ى املوافقة البيئية مل�رشوع���ات خط تدعيم 
العا�س���مة الإدارية/ ده�س���ور، خط ازدواج بنى �سويف/ اأبو قرقا�س ، خط 
ال�س���ليمانية/ �س���مال اجلي���زة لتدعيم مدين���ة الفيوم والفي���وم اجلديدة 
�س���من م����رشوع حياة كرمي���ة وخط تدعيم منطق���ة )A5(  بالعا�ض����ر من 
رم�س���ان وخط ا�س���ترياد وتداول غاز الإيثان، كما مت تنفي���ذ برنامج تدريبى 

ع���ن تاأهيل مراج���ع معتمد  )ISO 14001:2015( ، لعدد )8( من م�ض���ئولى 
حماية البيئة مبناطق/ م�س���انع ال�س����ركة كما مت اإ�سدار التقرير ال�سابع 

عن مدى التوافق مع القوانني والت�س�ريعات لنظام اإدارة املخلفات.

أنظمة اإلدارة القياسية
ح�سلت جا�س�كو على �سهادة  )ISO 27001 – 2013( اخلا�سة باأمن املع�ل�ومات 
ل���كاف���ة من���اط���ق ال�����رشك���ة ، ك��م���ا ت��م الب���دء ف�ى تاأهيل حمطة �س���واغط 

. )ISO 9001:2015( ده�ضور ومنطقة جنوب الوادى للح�ضول على �ضهادة

كفاءة وترشيد الطاقة
مت تنفي���ذ حم�ل���ة قيا����س امليث���ان عل���ى مواق���ع جممع غ���ازات ال�س���حراء 
الغربي���ة وم�س���نع ا�س���تخال�س البوتاج���از بالع�امرية وحمطة �س���واغط 
ده�س���ور وكذلك اإ�سدار تقرير الب�سمة الكربونية والذى يتناول التاأثريات 

على املن�اخ وكيفي�ة التعامل مع انب��عاثات الغ���ازات احلاب�سة للحرارة. 

خدمات فنية للغير
فح�ض خطوط ل�شالح ال�رشكات ال�شقيقة بقطاع البرتول

• ا�س���تكمال تنفيذ اأعمال فح�س 830 كم من خطوط اخلام واملنتجات 
ل�سالح �رشكة اأنابيب البرتول.

• الإنتهاء من اأعمال الفح�س ودرا�س���ات التقييم الفنى خلط الغاز الع�ربى 
 )TGS/ FAJR( ب���الأردن قط�����ر 36 بو�ض����ة وبط����ول 427 كم ل�ض���الح �رشك���ة

متهيداً لرفع ال�سغط الت�سغيلى من 75 اإلى 81 بار ب�ضورة اأمنة.
• النتهاء من اأعمال الفح�س ودرا�سات التقييم الفنى خلط غاز ال�سمال 

.)Enppi / FAJR( بالأردن قطر 36 بو�ضة وبطول 55 كم ل�ضالح �رشكة
• الإنتهاء من اأعمال الفح�س ودرا�سات التقييم الفنى خلط ال� 30 بو�ضة 

بطول 70 كم البحرى ل�سالح ال�رشكة الفرعونية للبرتول.
• البدء فى الإعداد والتجهيز لفح�س عدد )3( خطوط 10 بو�س���ة وخط 

16 بو�سة باإجمالى اأطوال 300 كم ل�ضالح �ض�ركة قارون.
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• الب���دء ف���ى الإع���داد والتجهي���ز لفح����س خط 24 بو�ض���ة بط���ول 7 كم 
.UGDC ل�ضالح �ض�ركة

• الف���وز مبناق�س���ة فح�س خطوط من 6 اإلى 24 بو�س���ة باإجمالى اأطوال 
1500 كم خطوط )غاز، خام، منتجات( ل�سالح �س�ركة خالدة.

لي�س���ل اإجمالى ما مت فح�س���ه/ اإعادة فح�س���ه اإلى حوالى 4ر4 األف كم 
من اخلطوط التابعة لل�س����ركات ال�س���قيقة بقطاع البرتول منذ اإن�سائه 

فى منت�سف عام 2006.
اإ�شالح خطوط ل�شالح ال�رشكات ال�شقيقة بقطاع البرتول 

• كما قام املركز بتنفيذ عدد )11( عملية اإ�س���الح على البارد ل�س�ركات 
بدر الدين، العامة للبرتول، ناجتا�س والفرعونية للبرتول. 

اأعمـال الثقب على ال�شاخن 
• مت تنفي���ذ اأعم���ال الثقب على ال�س���اخن )Hot Tap( خالل الفرتة يناير– 
�س���بتمرب 2022 لع���دد )8( ماأخذ تغذية حل�س���اب �س����ركات قطاع البرتول 

)ال�رشكة العامة للبرتول، مودرن جا�س، طاقة، برتوبل و ناجتا�س(.
تعـديل م�شـارات اخلطوط 

• جارى ا�ستكمال اأعمال م�رشوع تعديل م�سار خطى �سقري/ ال�سوي�س 
و راأ����س بك���ر/ ال�س���وي�س 16 بو�س���ة )ام���ام قري���ة لجونا ب���اى(، وخمطط 

النتهاء خالل الن�سف الأول من عام 2023.
برتوكول التعاون مع �رشكة اأنابيب البرتول لتقدمي ا�شت�شارات وخدمات 

.SCADA System  & Leak Detection System فنية مل�رشوع ان�شاء
امل�س���تندات  جمي���ع  باإ�س���دار  الياباني���ة  يوكوج���اوا  �س����ركة  قام���ت   •
الهند�سية والت�سميمات اخلا�سة بامل�س�روع، وقد قامت �رشكة جا�سكو 
من الإنتهاء من درا�س���ة جميع امل�س���تندات ومت ار�سال املالحظات الفنية 

والتو�سيات الالزمة ل�س�ركة اأنابيب البرتول.
.)FAT( مت النتهاء من اختبارات قبول امل�سنع •

• جارى حالياً �ضحن املهمات.

مشروع التحول الرقمى فـى شركة جاسكو 
ق�ام�ت جا�س����كو بالت��ع�اون م���ع ف��ريق ع��مل ال��ربنامج ال�س�����ابع 

مب���س����روع تط��وير وحت��ديث ق���طاع البرتول بدرا�س���ة ال��و�س���ع 
احل��ال���ى لأن��ظم���ة املع��لومات بال�س����ركة، وتب���ني من تلك 

ال�درا�س���ة ح��اج���ة ال���س����ركة للرب���ط ب���ني الأن��ظم���ة 

.)ERP( الت�سغيلية واأنظمة تخطيط موارد ال�س�ركة
وقام����ت اإدارة ال�س�����ركة ف�����ى 2021/9/30 بالتعاق����د مع �ض�����ركة �ض����اب 
العاملي����ة )SAP( لتتولى تنفي����ذ امل�رشوع، ويهدف امل�س�����روع اإلى توحيد 
الإج����راءات والعملي����ات بال�س�����ركة لتتواف����ق م����ع املعاي����ري العاملي����ة من 
خالل تطبيق مناذج الأعمال القيا�س����ية ف�ى جمال �س����ناعة الغاز عاملياً 
 )SAP( واأف�ضل احللول التكنولوجية املقدمة من �ض�ركة �ضاب العاملية
والت����ى تتوافق مع احتياجات ال�س�����ركة وتوفري البني����ة التحتية الالزمة 
ومتكني املوارد الب�س�����رية داخل ال�س�����ركة من العمل من خالل الإجراءات 
والعملي����ات القيا�س����ية العاملية وا�س����تخدام التكنولوجيا احلديثة من 

خالل توفري عدد من احللول التدريبية والتعليمية.

هــذا.. ونعمل دائمــا علــى اأن تتوالى 
مبــا  عــام  بعــد  عامــاً  االإجنــازات 

ــر  يـ�شــاهــم فـــى تطويـــ
منظومة الغاز وحتقيق 

الرفعــة والتقـدم 
لبلدنا م�رش.

العنوان 
 الطريق الدائرى- �سارع الت�سعني 

 القاهرة اجلديدة .
تليفون : 1/2/3/ 202-25384500 +  

 فاك�س :202-25384505/6 +    
اأرق�ام الطوارئ : 149

�س.ب : 115 الأن�دل�س 
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انطالق��ًا م��ن سياس��ة وزارة البترول والث��روة المعدنية الخاصة بتعظيم االس��تفادة من الغ��از الطبيعى 
ومش��تقاتة، قامت ش��ركة جاس��كو بربط خط غازات حقل ريفين بمصنع اس��تخالص البوتاجاز بالعامرية. 
وقد تم اعطاء إش��ارة البدء فى نهاية س��بتمبر 2022 لتش��غيل المصنع بالطاق��ة التصميمية القصوى 
مم��ا يعظم االس��تفادة من هذه الغازات بفصل مش��تقات الغاز ذات القيم��ة االقتصادية العالية كخليط 
اإليثان /بروبان الذى يتم تدفيعة لشركتي سيدبك واثيدكو والبروبان التجارى الذى يتم تصديرة لألسواق 

العالمية ومنتجى البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات. 



 تلعب مصفاة ميدور دورًا محوريًا فى إطار اسرتاتيجية قطاع البرتول  ، وتعد نموذجًا للتكامل االقتصادى القائم على 

التطوير اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة واملنظومة اإلدارية املتطورة والتى تجمع بني الحداثة وعمق الرؤية 

ورفع الكفاءة التشغيلية واالستخدام األمثل لكل عناصر اإلنتاج ومدخالته لتحقيق أكرب قيمة مضافة مع االلتزام 

باملساهمة فى توفري احتياجات السوق املحلى املتزايدة من املنتجات البرتولية.

ميدور وااللتزام باستراتيجية القطاع
• ميث���ل م�رشوع تو�س���عات ميدور كاأح���د امل�رشوعات القومي���ة نقلة لي�س 
ملي���دور وحدها بل مل�رش ، حيث يهدف اإل���ى زيادة الطاقة التكريرية بن�سبة 
60% بقيم���ة ا�ستثماري���ة تبلغ 4ر2 مليار دوالر واإنت���اج منتجات تتوافق مع 

.»EURO V « متطلبات ال�سوق العاملى من حيث املوا�سفات القيا�سية
• مت ب���دء الت�سغيل التجريب���ى لبع�س وحدات 
املرافق والت�سهي���ات حيث مت دخول 
وح�����دات اإنت�����اج النيت�روج���ن 
وال�مي���اه وال�م�س��تودعات 
اجلديدة للخدمة هذا 

باالإ�سافة للوحدات التى مت ت�سغيلها �سابقاً.
• بلغ���ت ن�سبة تنفيذ اأعم���ال امل�رشوع الكلية 36ر91% بنهاية �سبتمرب 
2022 حي���ث مت االنته���اء من جمي���ع الدرا�سات الهند�سي���ة التف�سيلية 
واأعم���ال التوري���دات وو�سول جمي���ع املع���دات واملهمات ملوق���ع امل�رشوع 
وتركي���ب جمي���ع املعدات داخ���ل الوحدات . كم���ا مت االنته���اء من تنفيذ 
التطفئ���ات اخلا�س���ة بوح���دات التفحي���م ومعاجل���ة وتق�سي���م النافت���ا 
واالإ�س���اح واالأزم���رة خ���ال يناير وماي���و ويوني���و 2022 واإع���ادة الت�سغيل 
بنج���اح. ومت توري���د جمي���ع اأجه���زة املعمل اجلدي���دة والعام���ل امل�ساعد 
للوحدات اجلديدة واإ�سدار اأوامر ال�رشاء جلميع الكيماويات مع البدء فى 
توري���د معظمها للموقع،كما مت جتهيز اأطق���م العمل الفنية للوحدات 
اجلدي���دة واملعدل���ة الازم���ة الأعم���ال اال�ستام���ات والت�سغي���ل واإخط���ار 

املقاول العام بالهيكل التنظيمى اخلا�س بكل وحدة.

اإلنجازات المتواصلة والنتائج التشغيلية المتميزة
حقق���ت ميدور مع���دالت ت�سغيل عالية فقد 
جنحت فى تكرير 23 مليون برميل من 
اخلام مت�سمنة 9 مليون برميل 
خام تكري���ر ل�سالح الهيئة 
امل�رشي���ة العامة للبرتول 
خال يناي���ر- �سبتمرب 
2022 هذا باالإ�سافة 
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اإل���ى ت�سغي���ل كمية 2ر1 مليون برميل من املتكثف���ات لي�سبح اإجمالى 
الكمية املكررة 2ر24 مليون برميل وقامت باإنتاج منتجات عالية اجلودة 
ومطابقة للموا�سفات العاملية ت�سمل122 األف طن مرتى بوتاجاز و766 
األ���ف طن بنزي���ن و507 األف طن م���رتى وقود النفاث���ات و533ر1مليون طن 

مرتى �سوالر و36 األف طن مرتى كربيت و222 األف طن مرتى فحم.
ال�س���والر  منت���ج  م���ن  6 �سحن���ات  ومعاجل���ة  با�ستقب���ال  قام���ت  كم���ا 
عالىالكربيت بكمية 192 األف طن مرتى، مت ت�سدير منتج وقود النفاثات 

JET-A1 لكل من اليونان وفرن�سا باإجمالى كمية 86 األف طن مرتى.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• جنحت �رشكة ميدور فى االنتهاء والت�سغيل املنتظم مل�رشوع الر�سد 
الذات���ى امل�ستمر النبعاثات مداخ���ن الغايات واالأف���ران احلالية وربطها 
عل���ى ال�سبكة القومية لر�سد االنبعاثات بجهاز �سئون البيئة ملتابعة 
االنبعاث���ات ب�س���ورة حي���ة. كما قام���ت �رشكة مي���دور باإن�س���اء وتنفيذ 
منظوم���ة مراقب���ة املي���اه اجلوفي���ة حيث قام���ت ال�رشكة بحف���ر 21 بئر 
مي���اه جوفية لتغطية م�ساحة 550 ف���دان القائم عليها معمل تكرير 
ميدور ومت اختيار اأماك���ن تلك الآبار طبقاً لطبيعة ن�شاط معمل تكرير 
مي���دور ووفق���اً للمعاي���ر الدولي���ة املنظمة له���ذا ال�ساأن وحت���ت ا�رشاف 
مكت���ب ERM العاملى ب�سفته امل�ست�سار البيئ���ى واملجتمعى ل�رشكة 
ميدور، بالإ�شافة اإلى ذلك فقد مت تنفيذ برنامج فح�ص الرتبة بامل�شفاة 
وذل���ك ع���ن طريق اأخذ اأكرث م���ن 200 عينة للطبق���ات ال�سطحية وحتت 
ال�شطحي���ة للرتب���ة وذل���ك حت���ت اإ����راف ومتابع���ة امل�شت�ش���ار البيئى 
لل�رشكة. كما تقوم ميدور حالياً بتنفيذ منظومة امل�ساركة املجتمعية 
للمنطق���ة املحيطة م���ن خال جلن���ة امل�ساركة املجتمعي���ة امل�سكلة 
واملمثل���ة جلميع طوائف املجتمع املحي���ط بامل�شفاة. وياأتى تنفيذ تلك 
االأنظمة من يقن ال�رشكة باحلفاظ على اجلوانب البيئية وم�سئوليتها 
جت���اه املجتمع املحيط واأي�شا التوافق امل�شت�م���ر م�ع الق��وانني امل���رية 

وامل��عاير الدولية املنظمة لهذا ال�ساأن.  
• جنحت ميدور فى تاأمني امل�شتودعات ذات ال�شقف العائم �شد اأخطار 
ال�شواعق وذلك برتكيب نظام للحماية RGA بجميع امل�شتودعات ذات 
ال�سقف العائ���م باملعمل ، وجارى حالياً العم���ل مبناق�سة ال�ستكمال 

االأعمال اخلا�سة باملبانى.
• قام���ت ال�رشكة م���ن خال اللجن���ة اجلغرافية ملنطق���ة االأ�سكندرية 
البرتولي���ة بالتع���اون مع �رشك���ة من ����رشكات اخلدم���ات البرتولية بعمل 
م�س���ح �سه���رى للمعم���ل به���دف الك�سف ع���ن الت�رشيب���ات البرتولية 
والغازي���ة واتخ���اذ الإج���راءات الت�شحيحي���ة ملن���ع الت�ريب���ات وذل���ك 
با�شتخ���دام كام���رات حديث���ة متخ�ش�ش���ة ذات دق���ة عالي���ة لر�ش���د 

الت�رشيبات وحتديد اأماكنها.
• ق�ام���ت ال���رشكة بن�رش التوعي���ة ال�عامة لربنام���ج “ق��واعد ال��حفاظ 
عل���ى احلي���اة « برعاي���ة ال��هيئ���ة امل���رشي���ة العام���ة للب���رتول وتفعي���ل 

الربنام���ج ك��ذلك بال�ش��ركات العام��لة وك��ذلك املقاول الع��ام مب���روع 
التو�سعات احلالية و�رشكاته.

• قام���ت ال�رشك���ة بالتعاق���د م���ع �رشك���ة DNV العاملي���ة وذل���ك لإجراء 
درا�س���ة التقيي���م الكم���ى للمخاط���ر QRA ملعم���ل  تكرير مي���دور بعد 
اإ�شاف���ة م�روع التو�شعات وذلك بهدف تقييم كافة املخاطر املرتبطة 
بت�سغي���ل معمل تكرير ميدور باأكمل���ه والتاأكد من توافقها مع املعاير 
املحلية والعاملي���ة املنظمة لهذا ال�ساأن وتقدمي كافة التو�سيات ب�ساأن 
احلاج���ة اإل���ى مزيد من التخفيف م���ن املخاطر وه���ذا للتاأكد من خف�س 

كافة املخاطر اإلى امل�ستوى االأمن اأثناء عمليات الت�سغيل.  

المشاركة المجتمعية 
• تلت���زم �رشك���ة مي���دور با�سرتاتيجي���ة قط���اع الب���رتول وفق���اً للروؤي���ة 
اال�سرتاتيجية للجنة العليا الوزارية للم�سئولية املجتمعية )برئا�سة 
املهند����س/ ط���ارق املا وزي���ر الب���رتول وال���روة املعدنية( الت���ى تركز على 
حت�سن الظ���روف املعي�سي���ة للمجتمعات املحلي���ة واملجتمع امل�رشى 
ككل ور�سالته���ا املتمثل���ة فى دعم م�ساهمات قط���اع البرتول امل�رشى 
ف���ى حتقي���ق وتنفي���ذ خط���ة التنمي���ة امل�ستدام���ة ال�سنوي���ة باأبعادها 
االقت�سادي���ة والبيئية واالجتماعية، والت���ى تتوافق مع اأهداف ال�رشكة 
نح���و م�سئوليته���ا املجتمعي���ة، ومتا�سياً م���ع امل�سئولي���ة املجتمعية 

للمعمل كاأحد ا�سرتاطات اتفاقية القر�س.
• اأتاح���ت مي���دور العديد م���ن فر�س العم���ل �سمن م����رشوع التو�سعات 
حي���ث مت توفر حوال���ى 3118 فر�سة عم���ل اأغلبها م���ن العمالة الفنية 

خال الفرتة من مار�س حتى يوليو 2022. 
• �ساهم���ت ميدور فى تقدمي بع�س امل�ساعدات العينية الغذائية ل� 600 
اأُ�رشة من اأهالى املنطقة املحيطة باملعمل باالأ�سكندرية مبنا�سبة �سهر 

رم�سان املعظم لعام 2022.
• قام���ت �رشك���ة مي���دور بامل�ساركة مع �رشك���ة )تكنيب( املق���اول العام 
مل����رشوع التو�سعات بحملة توعية خا�سة بال�سامة وال�سحة املهنية 
وحماي���ة البيئة للمجتمع املحيط ب�ركة ميدور ل���� 3 جمعيات اأهلية 
لاأيت���ام واالأيت���ام املعاق���ن م���ع اإمداده���م بع���دد م���ن مهم���ات ومعدات 
ال�شالمة وال�شحة املهنية. وكذلك توزيع 1250 �سنطة مدر�سية مزودة 
ب���اأدوات درا�شية وجواكي���ت اأمطار على طالب مدر�ش���ة الكينج مريوط 

االبتدائية مع بداية العام الدرا�سى 2023-2022.
 CAP ����ه���ذا باالإ�ساف���ة اإل���ى عق���د ع���دة لق���اءات دوري���ة م���ع جلن���ة ال

وامل�شكل���ة من كاف���ة اأطياف املجتم���ع املحيط 
واجله���ات التنفيذية للدول���ة للت�ساور

 املجتمعى فىما يخ�س اأن�سطة 
امل�سارك���ة املجتمعية خلدمة 

املحيط���ة  املناط���ق  اأهال���ى 
باملعمل.

 القاهرة : قطعة 209 القطاع الثانى ، مركر املدينة ، التجمع اخلام�س
تليفون : 26733500/ 26733700 )202+(          فاك�س :26733600 )202+( 

االأ�سكندرية : املنطقة احلرة العامرية
تليفون : 4500073 )203+(

فاك�س : 4500075 )203+(  

Email: info@midor.com.eg
Website: www.midor.com.eg



�رشك���ة اأ�سيوط الوطنية لت�سني���ع البرتول )اأنوبك( اإحدى �رشكات قط���اع البرتول مت تاأ�سي�سها 
لبن���اء وت�سغي���ل جمم���ع التك�س���ر الهيدروجينى للم���ازوت باأ�سي���وط والذى يعت���ر  واحداً من 
اأه���م امل�رشوع���ات اال�سرتاتيجية لقطاع البرتول فى الفرتة احلالي���ة، حيث �سي�ساهم فى تطوير 
الق���درات والطاق���ات االإنتاجي���ة للمنتج���ات البرتولية ف���ى �سعيد م�رش، وهو عب���ارة عن معمل 
عمليات تكرير متقدمة  تقوم مبعاجلة املازوت الناجت من عمليات التقطر العادية مبعمل �رشكة 
اأ�سي���وط لتكري���ر البرتول وحتويل���ه بالكامل اإلى منتج���ات اأ�سا�سية يحتاجه���ا ال�سوق املحلى 
وب�سف���ة رئي�سي���ة ال�س���والر باملوا�سفات االأوروبي���ة والنافت���ا والبوتاجاز باالإ�ساف���ة اإلى الفحم 
والكريت كمنتجات ثانوية، كما تقوم مبعاجلة ال�سوالر والكرو�سني املنتجني من معمل تكرير 

اأ�سيوط احلالى لتحويلهما اأي�ساً اإلى ال�سوالر باملوا�سفات االأوروبية، وذلك لتلبية احتياجات ال�سوق املحلى فى �سعيد م�رش. 

ت�ستن���د روؤي���ة ال�رشكة امل�ستقبلية على مب���ادئ التنمية امل�ستدامة باأبعادها االقت�سادي���ة واالجتماعية والبيئية، حيث يوؤدى 
امل����رشوع – ع���اوة على القيمة االقت�سادية امل�سافة وتوفر العملة االأجنبية – اإل���ى فتح اآفاق جديدة ومتنوعة للتنمية 

االقت�سادي���ة واملجتمعية مبنطق���ة ال�سعيد، وي�ساهم فى تنمية املجتمع املحلى من خال توفر العديد من فر�ص 
العم���ل املبا����رشة وغر املبا�رشة اأثناء ف���رتات التنفيذ وفرتات الت�سغيل،  ومن ناحية اأخ���رى فاإن امل�رشوع يتبنى 

ت�سميمات حديثة تهتم فى املقام االأول بالبيئة وال�سامة وال�سحة املهنية  ل�سمان عمليات ت�سغيل 
�سل�س���ة واآمن���ة وتق���دمي منتج���ات برتولية تتوافق م���ع اأعلى املعاي���ر الدولية ومنه���ا اإنتاج �سوالر 

باملوا�سفات االأوروبية، وتبنى اأحدث الت�سميمات الهند�سية فيما يخ�ص تقليل االنبعاثات 
و�سب���ط ا�سته���اكات الطاقة وتقلي���ل النفاي���ات ال�سناعية وتبنى نظ���ام الت�رشيف 

ال�سفرى لل�سوائل وانعدام مترير اأى مياه لل�رشف ال�سناعى وال�سحى، والتوافق 
الكام���ل مع قانون البيئة امل�رشى وكذلك موا�سف���ات املوؤ�س�سات البيئية 

الدولية. كما ت�ستند روؤية ال�رشكة على مفهوم اال�ستثمار امل�سوؤول 
م���ن خ���ال »اال�ستدام���ة املوؤ�س�سي���ة« التى تتمث���ل فى حمور 

البيئة وحمور املجتمع وحمور احلوكمة .



قطع امل�رشوع �سوطاً كبراً فى مراحل تنفيذه م�ستهدفاً بدء عمليات االإنتاج فى العام 2024، 
وا�ستم���رت اأعمال تنفيذ امل�رشوع بالتوازى مع خطوات االإغاق املالى للقر�ص والذى مت بنجاح 
ف���ى عام 2022 فى ظل التحديات العاملية القائمة، وقد متت اأعمال الت�سميمات الهند�سية 
التف�سيلية والتنفيذي���ة للم�رشوع، وبداأت املعدات واملهمات املختلفة فى الو�سول للموقع 
منذ اأوائل العام 2022، كما بداأت املعدات الثقيلة وفائقة احلجم فى الو�سول منذ منت�سف 
الع���ام 2022 وب���داأ نقلها برياً اإل���ى موقع امل�رشوع باأ�سيوط، كما اأن اأعم���ال االإن�ساءات باملوقع 

ت�سر على قدم و�ساق لانتهاء من تنفيذ امل�رشوع فى املواعيد املقررة. 

ا�ستكم���االً ل���دور ال�رشك���ة ف���ى تدعي���م الروؤي���ة امل�ستقبلي���ة مل����رش 2030 
وحتقيق���اً ملب���ادئ »التنمية امل�ستدام���ة ال�ساملة«  مب���ا يتما�سى مع حماور 
عم���ل ا�سرتاتيجية قطاع البرتول و توجي���ه م�ساريع امل�ساركة املجتمعية 
للمج���االت التى يتوافر بها مبداأ اال�ستدامة وقيا�ص اأداء امل�ساريع وتطورها 

كمردود للتنمية بقرى �سعيد م�رش 

فق����د قامت �رشكة اأنوب����ك بتنفيذ م�رشوعات التنمي����ة امل�ستدامة  للقرى 
االأق����رب جغرافي����اً مل�����رشوع التك�س����ر الهيدروجينى بدءاً مبح����ور التمكني 
االقت�س����ادى للمراأة حيث مت االإنتاج الفعلى مل�سغل اخلياطة كاأول م�رشوع 
اإنتاج����ى بقرية جح����دم ،  لتح�سني و�س����ع املراأة االقت�س����ادى واالجتماعى 
وتعزي����ز دور امل����راأة ف����ى التنمي����ة االقت�سادي����ة بال�سعي����د . وكذل����ك حم����ور 
امل�ساهم����ة ال�سحية عن طريق تقدمي اخلدمات الطبية وتوفر ال�سماعات 
الطبي����ة ل�سع����اف ال�سم����ع واالأط����راف ال�سناعي����ة للمحتاج����ني بالقرى ، 
وكذل����ك االجت����اه اإلى حم����ور  تعليم وتدري����ب ال�سب����اب وذوى الهمم فقد مت 
تطوي����ر مركز  زهور احلياة لتنمية االأطفال ذوى الهمم ودجمهم باملجتمع 
اخلارج����ى ، وحتقيقاً ملبداأ ال�رشاكات مت التعاون م����ع املبادرة الوطنية )حياة 
كرمي����ة( حت����ت رعاية مديري����ة الت�سام����ن االجتماع����ى باأ�سيوط ف����ى تنفيذ 

امل�رشوعات امل�ستدامة. 



 مشروعات الشركة
»MIDOR« رشكة ال�رشق الأو�سط لتكرير البرتول� 

جنح���ت اإي���روم ف���ى املحافظه عل���ى ثب���ات الأداء والكف���اءة ملختل���ف الوحدات 
الإنتاجية ط��وال العام كما مت املحافظة على ن�ش���ب اخلام الأمثل للت�ش���غي�ل 
ون�ش���ب�ة  95ر32   API الع���ام  م�����دار  عل����ى  اجل����ودة  درج�����ة  مت��و�ش���ط  وبل�����غ 
الك��ري���ت)WT% 1.98 ( ويت���م تكري���ر جمي���ع الكميات التى يت���م توفريها من 
اخلام���ات املختلف���ة. كم���ا يت���م احلفاظ عل���ى جمي���ع مقايي�س ال�ش���امة ومل 
يحدث اأى حيود ملقيا�س اأداء ال�ش���امة SPI وكذلك ال�ش���يطرة على فاقد املواد 
الهيدروكربوني���ة لي�ش���ل اإلى 7ر0 % وبلغ���ت ن�شب الإ�شته���اك للمياه 8ر%94 

وللكهرباء 4ر81% وللغاز الطبيعى 8ر%90. 
تو�سعات ميدور

ت�شتم���ر اإيروم  كممث���ل للمالك فى امل����روع وتقوم مب�شئوليته���ا فى متابعة 
كاف���ة الأعم���ال اإلى جانب احلفاظ عل���ى اإ�شتمرارية العملي���ة الإنتاجية باأعلى 
املع���دلت العاملي���ة رغ���م �شخامة حج���م التو�شعات اجل���ارى تنفيذه���ا والعدد 

الكب���ر لنقاط الربط بني املرحلتني بالإ�صافة لتحديث نظم التحكم الأ�صلية 
 .DCS, ESD, FGS للم�شنع مثل نظم
»ERC« ال�رشكة امل�رشية للتكرير

• تنفذ اإيروم اأعمال الت�شغيل وال�شيانة بخطة طموحة تهدف للحفاظ على 
ت�شغي���ل املعمل بكام���ل طاقته الإنتاجي���ة واأعلى كفاءة للوح���دات الإنتاجية 
والإ�شتم���رار ف���ى تدريب وتطوي���ر امل�شتوى الفن���ى للعاملني واإ�شتخ���دام اأحدث 
و�شائل املراقبة والتفتي�س الهند�شى بهدف اأن ي�شبح املعمل اأحد اأهم منتجى 
م�شتقات البرتول فى م�ر وباأقل فقد فى الإنتاج مع احلفاظ على البيئة، حيث 
تقل�شت ن�شبة الفاقد من امل���واد الهيدروكربونية اإلى 8ر0% واأ�شتطاعت اإيروم 
تعظيم اإنتاج امل�شتقات البرتولية على ح�شاب خف�س اإنتاج املازوت عن القيم 
الت�شميمية واأ�شبحت حاليا منتجات امل�رية للتكرير هى الأعلى جودة طبقا 
للموا�شفات القيا�شية EURO 5 كما مت احلفاظ على جميع مقايي�س ال�شامة 
ومل يحدث اأى حيود ملقيا�س اأداء ال�شامة SPI وكانت ن�شب الإ�شتهاك للمياه 

89% وللكهرباء 83% وللغاز الطبيعى %88. 

الش��ركة املصرية لتش��غيل وصيانة املشروعات )إيربوم(، هى إحدى الشركات التابعة للهيئة املصرية العامة للبرتول وتعترب من أهم ركائز قطاع البرتول 
املص��رى ألنها الش��ركة الرائدة فى مصر والش��رق األوس��ط ف��ى تقديم خدمات التش��غيل والصيانة والدعم الفن��ى للمش��روعات البرتولية وقد نجحت 
الش��ركة منذ تأسيس��ها فى عام 2002  فى تحقيق أعلى معدالت األداء فى التش��غيل والصيانة فى جميع مشروعاتها إعتمادًا على توافرالكوادر الفنية 

املتميزة و تطبيق املنهج العلمى فى التخطيط واإلدارة.
تتوىل الشركة حاليًا إدارة وتشغيل وصيانة كربى املشروعات البرتولية وأحدثها فى مصر وهى ”ميدور - املصرية للتكرير - إيالب - أموك -  إستريينكس“ 
باإلضافة لتشغيل وصيانة الرصيف البحرى لشركة ميدتاب بميناء الدخيلة وكذلك تقديم الدعم الفنى لشركات أنوبك والسويس لتصنيع البرتول 
وأس��يوط لتكرير البرتول وكذلك تنفيذ العديد من املش��روعات الجديدة فى مجاالت إختبارات ما قبل التش��غيل والتش��غيل التجريبى وترشيد الطاقة 

والتفتيش الهندسى و التدريب.
وتس��عى إيربوم بش��كل دائم إىل تطوير قدراتها فى مجال التدريب والتنمية البش��رية لتتمكن من اإلرتقاء بقدرات ومهارات كوادرها خاصة الش��باب 
ولتلبية إحتياجات املش��روعات القومية الجديدة فى قطاع البرتول من العمالة املؤهلة ذات التدريب عاىل املس��توى وهو ما يتماش��ى مع القيم األساسية 

ملشروع تطوير وتحديث قطاع البرتول املصرى. 
وتوىل إيربوم أولوية قصوى للحفاظ على البيئة وحمايتها وسالمة وصحة العاملني طبقًا للقوانني واملعايري املحلية والدولية بما يضمن التحسني املستمر 
لبيئة العمل والحفاظ على الثروة البش��رية واملنش��آت واملعدات واملهمات باتباع اس��رتاتيجيات الوقاية والتأكد من كفاءة إستخدامها وهو ما يتماشى مع 

التعليمات الدائمة املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية و برنامج الوزارة لبناء قدرات العاملني بمجال السالمة والصحة املهنية. 
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»ANOPC« رشكة اأ�صيوط الوطنية لت�صنيع البرتول�
تق����دم اإي����روم خدم����ات الدع����م الفن����ى ل�رك����ة اأنوب����ك ب�شفته����ا ال�رك����ة التى 
�شتتولى اعمال الت�شغيل وال�شيانة للم�شنع وتقوم اإيروم حالياً بتقدمي الدعم 
الفنى ل�رك����ة اأنوبك فى مراجع����ة الت�شميمات الهند�شي����ة للم�روع ودرا�شة 
املخاطر للوحدات الإنتاجية وكذلك فيما يخ�س ت�شميم واإختيار اأجهزة املعمل 

الكيميائى ويجرى حاليا الإنتهاء من مناق�شات عقد الت�شغيل وال�شيانة.
»AMOC« رشكة الإ�سكندرية للزيوت املعدنية�

ا�شتم���رت اإي���روم فى دعم العملي���ة الإنتاجية فى موقع اأموك ع���ر تطوير طرق 
دع���م تنفيذ خط���ط العمليات واإعداد خط���ط ال�شيان���ة والتفتي�س الهند�شى 
والتدريب. كذلك ت�شارك اإيروم فى تفعيل اإ�شتخدام برامج املخازن وامل�شرتيات 

اجلديدة  وكذلك امل�شاهمة فى احل�شول على �شهادات الإيزو 45001 و 14001. 
»ELAB« ال�رشكة امل�رشية لإنتاج البنزين اخلطى

• اإ�شتطاع���ت اإيروم حتقيق اأعلى معدل اأداء للم�شنع خال �شنوات الت�شغيل 
ال�شابق���ة وزي���ادة الإنتاج مع احلفاظ عل���ى الأ�شول اململوك���ة ل�ركة اإياب مع 

تقليل الفاقد لي�شل لن�شبة 40ر%0 .
»MIDTAP-PORT« اإدارة الت�سغيل وال�سيانة للأر�سفة البحرية

تدي���ر اإي���روم الر�شي���ف البح���رى ل�ركة ميدت���اب مبين���اء الدخيلة حي���ث تقوم 
بعملي���ات �شح���ن و تفريغ الناق���ات باملنتج���ات البرتولية ال�شائل���ة وال�شلبة، 

حل�شاب �ركتى ميدور واإياب ، والهيئة امل�رية العامة للبرتول.
�رشكة الإ�سترينيك�س

جنح���ت اإي���روم فى اإع���ادة ت�شغيل امل�شنع بع���د توقف حوالى ث���اث �شنوات ومت 
اإع���ادة امل�شن���ع اإلى حالة الت�شغي���ل الآمن امل�شتق���ر ومت ت�شغيل جميع كميات 
الإ�شتريي���ن التى مت توفره���ا للم�شنع. كذل���ك ا�شتطاعت اإيروم اإنت���اج اأ�شناف 
جدي���دة م���ن م���ادة البولي�شتريين وهو م���ا اأدى لتن���وع الإنتاج و�شاه���م فى فتح 

اأ�شواق خارجية جديدة وزيادة كميات الت�شدير. 
�رشكة عجيبة - م�سنع الغاز مبوقع مليحة

جنح���ت اإيروم فى الفوز مبناق�شة ت�شغي���ل و�شيانة م�شنع الغاز مبوقع مليحة 
)Melieha Gas Plant )20MMSCFD ويج���رى حالي���اً الإ�شتع���داد لب���دء تنفي���ذ 
الأعم���ال وذل���ك بتجهي���ز فري���ق العم���ل والك���وادر الفني���ة وتوفري قط���ع الغيار 

وامل�شتهلكات واإعداد خطط ال�شيانة.
»ASORC« رشكة اأ�صيوط لتكرير البرتول�

تق���دم اإيروم  الدعم الفنى والعمالة الفنية ذات اخلرة لت�شغيل جممع حت�شني 
اإنت���اج النافتا بال�رك���ة )CCR(  وكذلك وحدات املراف���ق التابعة له وذلك على 
م���دار �شنت���ني متتاليتني وذلك من خ���ال فريق عمل مت تدريب���ة لت�شغيل اأحدث 
جممعات حت�شني النافتا حاليا مب�ر و جتهز اإيروم حالياً للبدء فى اأعمال متثيل 

املالك  فى م�روع التو�شعات اجلديد بال�ركة.
»SOPC« رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول�

م�سنع الأ�سفلت اجلديد
تق���وم اإيروم حالياً بالت�شغيل والإ����راف على ال�شيانة للم�شنع بعد اأن نفذت 
اأعمال اأختبارات ما قبل الت�شغيل والت�شغيل التجريبى للم�شنع والذى ينتج 

الأ�شفلت و ال�شولر الثقيل وال�شولر اخلفيف .
جممع التفحيم اجلديد 

تقوم اإيروم بتمثيل املالك OR خال تنفيذ م�روع جممع التفحيم اجلديد وقد مت 
مراجع����ة الت�شميمات الهند�شية للوحدات الإنتاجية ووحدة ال�رف ال�شناعى 

ووحدة اإ�شتخا�س الكريت اإلى جانب متابعة اأعمال الرتكيبات باملوقع.

م�رشوعات تر�سيد ورفع كفاءة الطاقة 
متثل اإيروم الذراع الفنى لوزارة البرتول والرثوة املعدنية فى جمال الرت�شيد واحلفاظ 
على الطاقة ملا متلكة من كوادر فنية عالية اخلرة والتدريب فى هذا املجال وذلك 
متا�شي����اً مع روؤية م�����ر 2030. وتقوم اإيروم حالياً بتق����دمي الدعم الفنى فى جمال 
تر�شيد الطاقة فى �ركتى  اإياب وال�شوي�س لت�شنيع البرتول وقد جنحت بالفعل 
ف����ى تنفيذ م�روع����ات املراجع����ات الفنية للطاقة ف����ى كل من �����ركات القاهرة 
لتكري����ر الب����رتول والإ�شكندرية للب����رتول. وتقوم اإيروم حالي����ا بال�راكة مع �ركة 
اإنبى باإدارة وت�شغيل مركز التميز لرت�شيد الطاقة وحت�شني الأداء والذى يهدف اإلى 

تغطية خدمات الطاقة بجميع �ركات قطاع البرتول امل�رى واإفريقيا.  
م�رشوع امل�ستودعات ال�سرتاتيجية

ت�شارك اإيروم فى امل�روع بتنفيذ اأعمال الت�شغيل وال�شيانة وقد اأولت اإيروم 
اأهتمام كبري لتحقيق روؤية الدولة امل�رية لت�شبح م�ر حمور رئي�شى للطاقة 
مبنطق���ة ال�روق الأو�شط  ويه���دف امل�روع لرفع قدرات م�ر فى جمال تخزين 
وتداول البرتول اخلام مبنطقة ال�شحراء ال�رقية و �شيناء باإجمالى 29 �شهريج 
خ���ام عماق موزعة على 4 مواقع خمتلفة )عج���رود مبحافظة ال�شوي�س ، راأ�س 

غارب و راأ�س �شقري مبنطقة البحر الأحمر و راأ�س بدران بجنوب �شيناء(. 
)3D Modeling( م�رشوعات املج�سمات ثلثية البعاد

 3D Modeling تق���وم اإي���روم بتنفيذ م�روع���ات املج�شمات ثاثي���ة الأبع���اد
با�شتخ���دام تقنية الليزر وحتديث الر�شوم���ات ل�ركات ال�شكندرية للبرتول 
وال�شوي�س لت�شنيع البرتول والعامرية للتكرير وال�شوي�س لت�شنيع البرتول.

»APRC« رشكة العامرية للبرتول�
تق���وم اإي���روم بتنفي���ذ م�روع���ات ت�شمي���م وتركيب واختب���ارات نظ���م مراقبة 
الإنبعاثات ال�شارة امل�شتم���رة ل� 24 مدخنة وم�روع الإحال والتجديد لأنظمة 
الإن���ذار واحلماية من احلري���ق للمبانى وحمطات الكهرب���اء وم�شتودعات البنزين 
وم����روع تنفيذ منوذج جم�ش���م ثاثى الأبعاد باإ�شتخ���دام تقنية امل�شح بالليزر 

.VRU وحدة CDU لوحدة
»APC« رشكة الإ�سكندرية للبرتول�

ت�ش���ارك اإي���روم ف���ى م�روع تطوي���ر م�شف���اة الإ�شكندرية للب���رتول حيث تقوم 
بتنفي���ذ م����روع اإع���ادة تاأهيل نظ���ام الإنذار �ش���د احلريق حلو�س الب���رتول التابع 
ل�ركة الإ�شكندرية مبيناء الدخيلة وم�روع تخطيط ال�شيانة وادارة العمرات 

 . SAP �با�شتخدام برنامج ال
»REDSEA« رشكة البحر الأحمر الوطنية للبرتوكيماويات�

تق���دم اإيروم خدمات الدعم الفنى ل�ركة البحر الأحمر وكذلك ت�شارك حالياً 
اأعم���ال الدرا�ش���ات وتوفري الك���وادر الازمة متهي���دا للو�شول ملرحل���ة الت�شغيل 

وال�شيانة للمجمع.
»ENPPI« رشكة اأنبى�

ت�ش���ارك اإيروم م���ن خال �رك���ة اإنبى فى اأعم���ال اإختبارات ما قب���ل الت�شغيل 
والت�شغي���ل التجريبى فى م�روع تو�شعات ميدور وم�روعات التطوير ب�ركة 

بدر الدين للبرتول موقعى �شيرتا ونياج1.

السالمة والصحة المهنية والجودة
حقق���ت اإي���روم اكرث م���ن 1ر49 ملي���ون �شاعة عمل ب���دون اإ�شاب���ات كما جددت 
 ISO و OHSAS 18001 و ISO 9001 و ISO 14001 جمي���ع �شه���ادات الإيزو لديه���ا
 ISO و ISO 17020 50001 كم���ا ت�شع���ى ال�ركة حاليا للح�شول على �شهادات

  ISO 17025 26000 و

 

 

 

 

 

 

 



أصول الش���ركة االس���تثمارية اإلنتاجية فى مج���ال تكرير البترول 
وتداول المنتجات

 ت�سهيالت معمل تكرير �رشكة ميدور
منطقة املُ�ستودعات 

وت�س���مل 47 م�س���تودعاً داخ���ل معمل تكري���ر �رشكة مي���دور لتخزين البرتول 
اخل���ام واملنتجات البرتولية ب�س���عات تخزينية خمتلفة باإجمالى 720165 م3 
بالإ�سافة اإل���ى 5 م�ستودعات كروية للبوتاجاز و البيوتان والربوبان باإجمالى 

�سعة تخزينية 12 األف م3.
بالإ�ساف���ة اإلى ملحقاته���ا : وحدات تربيد و�سبك���ة مكافحة احلريق , وحدة 
جتمي���د للكربي���ت , ال�ُسعل���ة اخلا�سة بغ���ازات ال�سغ���ط العال���ى وال�سعلة 

اخلا�سة بغازات ال�سغط املنخف�ض.
خطوط اأنابيب الزيت اخلام واملُنتجات البرتولية 

• تق���وم ميدت���اب بنقل املنتجات البرتولية املنتجة م���ن معمل تكرير ميدور 
ع���رب خطى اأنابيب قط���ر كل منها 20 بو�سة وبط���ول 21 كم )خط جازولني, 
وخ���ط دي���زل / وقود طائ���رات( للت�سدير من خ���ال ر�سيف ميدت���اب البحرى 
مبيناء الدخيلة والذى يقع على بعد حوالى 20 كم من معمل تكرير ميدور.

• تق���وم حمطة الطلمب���ات الكائنة ب�رشكة �سوميد ب�سي���دى كرير بتدفيع 
الزي���ت اخل���ام عرب خ���ط اأنابيب قط���ر 26 بو�سة وبطول 5ر11 ك���م اإلى معمل 

ر�سم ت�سوري مل�رشوع تداول مادة اليثان
 علي ر�سيف ميدتاب البحرى
 مبيناء الدخيلة بالإ�سكندرية

تأسست ش��ركة الش��رق األوس��ط للصهاريج وخطوط أنابيب البرتول 
ع��ام 1997 ش��ركة مس��اهمة مصرية خاضع��ة ألحكام قان��ون حوافز 
االس��تثمار رقم )8( لس��نة 1997والئحته التنفيذية واملستبدل بالقانون 

رقم )72( لسنة 2017 وتعمل بنظام املناطق الحرة.
 ويتمثل نش��اط الشركة فى تنفيذ البنية األساسية ملشروعات تكرير 
البرتول ومس��تودعات التخزي��ن، وخطوط نقل الزيت الخام ومش��تقاته، 
الفح��م الب��رتوىل ، وإقام��ة املوانئ بنظامى البن��اء والتأجري ث��م نقل امللكية 
)B.L.T(، والبناء والتش��غيل ثم نقل امللكي��ة )B.O.T( بما يتيح للدولة ميزة 
تمويل وإنش��اء مش��روعات ضخمة دون تحمل أعب��اء تمويلية مما يدفع 
بعجل��ة التنمية إىل األمام بمعدالت مرتفعة ويُس��هم فى س��رعة تنفيذ 

املشروعات الُكربى.
 وف��ى إط��ار اس��رتاتيجية وزارة الب��رتول والث��روة املعدني��ة نح��و تحوي��ل 
مص��ر إىل مرك��ز إقليمى لت��داول الطاق��ة، ودع��م املهندس  ط��ارق املال - 
وزي��ر البرتول والثروة العدنية تس��عى ش��ركة ميدتاب لدعم أنش��طتها 
الرئيس��ية من خالل التعاون مع الش��ركات الش��قيقة يف قطاع البرتول 
وه��و ما أس��هم فعليًا ف��ى تجديد العق��ود القائمة حاليًا م��ع معمل تكرير 

ميدور وتعمل ميدتاب فيما يلى :

www.midtap.com.eg
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تكري���ر مي���دور باملنطقة احلرة بالعامري���ة , بالإ�سافة اإلى خ���ط مياه ال�رشف 
ال�سناع���ى بقط���ر 16 بو�س���ة , وبطول 5ر6 ك���م من معمل تكري���ر ميدور اإلى 

م�رشف غرب النوبارية.
م�رشوع ر�صيف ميدتاب البحرى مبنطقة الدخيلة 

• يبل���غ طول الر�سيف البحرى430 م���رتاً , وعر�سه 40مرتاً , وعمقه 6ر13مرتاً 
ويت�����م ا�ستخدامه فى عملي���ات الت�سدير وال�ست���راد للُمنتجات البرتولية 
ع��الي��ة اجلودة, وُم�سمم ل�ستقبال �ُس��فن ت�سل حم��ولتها اإلى 50 األف طن 
للُمنتج���ات البرتولية ال�س�ائلة وحتى 25 األف طن للفحم الب��رتولى, وج��دير 
بالذك���ر اأن موقع الر�سيف البحرى لل�س���رك���ة قد مت اعت��ماده على اخل��رائ��ط 
العاملية للموانئ, وه���و حالياً يقوم بتق��دمي كافة اخلدمات ل�س��الح �س���ركة 
مي���دور وكذلك لقط��اع الب���رتول مبا يتم�ا�س��ى مع �س��يا�س���ة الوزارة وقد بل���غ 
اإج��مال���ى الت������داول للمنتج�������ات البرتولي�����ة 210ر1 ملي��ون ط���ن خ��ال عام 

2021 وبل���غ حج��م التداول اأكرث من 250ر1 مليون طن خال عام 2022.
• ب���دء تداول وا�ستقب���ال ناقات البوتاج���از على ر�سيف ال�رشك���ة من فرباير 
2021, حي���ث يت���م ا�ستقبال الناق���ات بحمولت ت�سل اإل���ى 20 األف طن ومت 
ا�ستقب���ال 450 األف طن فى عام 2021 واأكرث من 200 األف طن فى الربع الأول 

و الثانى من عام 2022.
• باالإ�صاف���ة ال�صتئن���اف ن�ص���اط ت���داول م���ادة ال�صتريي���ن ل�صال���ح �رشك���ة 
ا�صتريينك����س بعد عمل التجهي���زات الالزمة ال�صتئن���اف الن�صاط، حيث مت 

ا�ستقبال �سحنات ملادة ال�سترين تقدر ب� 20 األف  طن خال عام 2022.

مشاركة وحضور الشركة فى مؤتمر ومعرض إيجبس 2022
�سارك���ت ال�رشكة ف���ى موؤمت���ر »اإيجب�ض 2022« ف���ى دورته اخلام�س���ة برعاية 
رئي����ض اجلمهورية واملهند�ض طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية وعدد من 
ك���ربى ال����رشكات العاملية ورجال الأعم���ال, حيث يُعد املعر����ض بوابة ال�سوق 
امل�رشي���ة التي تعترب اأحد اأكرث الأ�سواق الواعدة فى العامل فى قطاع البرتول 
والغ���از, وميثل املوؤمتر احلدث الأبرز يف �سم���ال اإفريقيا وحو�ض البحر املتو�سط 
ال���ذى يتيح فر�سة اللقاءات املبا�رشة مع الك���وادر التى تقود تطوير القطاع 

وتطوير الأعمال املتعلقة بال�سناعة.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتوكيد الجودة
• حتر����ض �رشكة ميدت���اب على �سامة العامل���ني واملتعاملني معها وحماية 
البيئ���ة وق���د حقق���ت ع���دد �صاع���ات عم���ل اآمن���ة   375578  �ساع���ة , حت���ى 
الرب���ع الثال���ث من  عام 2022, ويت���م حالياً اإحال وجتديد لنظ���م الإنذار الآلى 
ومكافح���ة احلريق لتتواكب م���ع اأحدث النظم وللو�سول اإل���ى اأعلى درجات 

الأمان ب�سفة م�ستمرة.
• ال�س��رك���ة حا�سل���ة عل���ى �س����ه���ادة الأي���زو لتطبي���ق نظ���ام اإدارة اجل���ودة 
ال�س����ام���ة  اإدارة  نظ����ام  لتطبي���ق  الأي�������زو  و�س���ه���ادة   ”ISO9001:2015“
وال�سح��������ة املهني���ة “ISO45001:2018” و�سه���ادة الأي���زو لتط���بي���ق نظ����ام 
اإدارة حماي���ة البيئ������ة “ISO14001:2015” فى اإدارة املوان���ئ وت�س���هيات نقل 
وتخ���زي���ن املنتج���ات الب����رتولي���ة وذل���ك لتطبي���ق املع���اي���ر الع���املي���ة مبوقع 
 TUV ال�س���رك���ة مبين���اء الدخي�لة بالأ�سكندرية من خ�������ال اجل���هة املانحة
Austria والت���ى قام���ت باملراجع���ة ال�سنوي���ة لع���ام 2022 ومت جتدي���د كاف���ة 

ال�سهادات .

 Business Continuity  وتق���وم ال�رشكة بدرا�سة احل�سول على �سه���ادة الأيزو
.   ”Management“ ISO22301:2018

• كم���ا حتر����ض ال�رشكة على ن����رش ثقافة ال�سامة وال�سح���ة املهنية داخل 
بيئ���ة العم���ل وخارجه���ا وتوعي���ة العاملني مبخاط���ر بيئة العم���ل، وتطبيق 
ا�صرتاط���ات ال�صالمة وال�صح���ة املهنية وحماية البيئ���ة لتجنب حدوث اأى 

اإ�سابات بني العاملني واملقاولني.

مشاركة ميدتاب فى تحقيق األهداف القومية للدولة 
• ف���ى اإط���ار التعاون م���ع قطاعات الدول���ة املختلفة , تق���وم �رشكة ميدتاب 
بعم���ل تعديالت على خطوط املنتج���ات اخلا�صة بها الإخالء  م�صار امل�رشوع 
القوم���ى لإن�ساء ممر مائي لنقل مياه ال�رشف الزراعي باإجمالى عر�ض 68 مرتاً 

والذى يتم اإن�ساوؤه بغر�ض ا�ست�ساح اأرا�سى مبحور ال�سبعة.  
• تر�سي���د الطاق���ة :  تطبيق���اً ل�س���يا�س���ة الدول���ة ف���ى تر�س��ي���د ا�س��تهاك 
م�س���ادر الط�اق���ة املختلف���ة , ف���ان �رشك���ة ميدتاب تق���وم باإتخ���اذ اخلطوات 
وتنفيذ الإجراءات التى توؤدى الى تقليل ا�ستهاك الكهرباء  لل�رشكة  ونتج 
ع���ن هذه الإج���راءات تخفي�ض ن�سبة تزي���د عن 15% لنف�ض الف���رتة فى العام 

املا�سى .

رؤية الشركة المستقبلية
ت�سعى ال�رشكة جاهدة فى دعم اأن�سطتها وا�ستغالها على الوجه الأمثل 
م���ن خال امل�سارك���ة مع ال�رشكات ال�سقيق���ة بقطاع الب���رتول , وبناءً عليه 
تقوم ال�رشكة باإعداد الدرا�س���ات الفنية والقت�سادية لتطوير املوقع احلالى 

لل�رشكة مبيناء الدخيلة لكل من الت�سهيات الربية والبحرية 
• اإ�صتغ���الل اإمكانيات ميدتاب ل�صالح م�رشوع���ات الهيئة امل�رشية العامة 
للب���رتول )ا�ستغ���ال م�ساح���ات التخزي���ن الغ���ر م�ستخدم���ة/ اإمكاني���ات 
الر�سي���ف فى ا�ست���راد اأو ت�سدي���ر مننتج���ات برتولية وا�ستغ���ال الفراغات 
الزمني���ة ملعدلت تراكى الناق���ات وامل�سطحات املتاح���ة لإن�ساء ت�سهيات 

و�صعات تخزينية( باالإ�صافة لن�صاط متوين ال�صفن. 
• م�رشوع تداول الإيثان من خال الر�سيف البحرى لل�رشكة

 يت���م درا�س���ة اإن�س���اء ت�سهي���ات ل�ست���راد الإيث���ان امل�س���ال من اخل���ارج عن 
طري���ق الر�سيف البح���رى ل�رشكة »ميدتاب« وتغيي���زه وتدفيعه اإلى �رشكتى 
»�سيدب���ك« و«اإيثيدكو« من خال خط قط���ر 24 بو�سة. وترتكز هذه املرحلة 
ف���ى اإنه���اء جمي���ع الدرا�صات البحري���ة والبيئي���ة واإنهاء متطلب���ات اجلهات 
املعنية من جهاز �صئون البيئة وهيئة اال�صتثمار وهيئة ميناء االأ�صكندرية.

المشاركة المجتمعية
تنفي���ذاً لروؤية قطاع البرتول والتوجيهات ال�سادرة من املهند�ض وزير البت�رول 
وال���رثوة املعدني���ة بتعزي���ز دور ����رشكات قط���اع الب���رتول ف���ى حتقي���ق التنمية 
املُ�صتدام���ة من خ���الل النهو����س مب�صئولياتها املُجتمعي���ة واإدراجها �صمن 
اأن�سطته���ا الأ�سا�سي���ة وال�سرتاتيجية, فقد قامت ال�رشك���ة بالتن�سيق مع 
هيئة البرتول واللجنة اجلغرافية للمنطقة البرتولية باالأ�صكندرية لدرا�صة 
ع���دد م���ن امل�رشوع���ات اجلديدة الت���ى ت�ستهدف الق���رى الفقرة, م���ع الرتكيز 
على ع���دة م�رشوعات �سغرة ل�سمان ا�ستمراري���ة و�سول اخلدمات والعوائد 

للمواطنني.

العنوان: �سارع الت�سعني – التجمع اخلام�ض – القاهرة اجلديدة – القاهرة 
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بخط��ى واثقة وآم��ال صاعدة والعمل التعاونى اس��تطاعت 
الش��ركة توفري مناخ متميز وبيئ��ة صالحة للعمل أدت إىل 
ابت��كار مزيد من التجارب الخاصة بكيفية زيادة معدالت 
الطاقة اإلنتاجية والوصول إىل أقصى طاقة ممكنة آملني 
م��ن اهلل عز وج��ل أن يمكننا من اس��تكمال تل��ك املنظومة 
وب��ذل املزيد م��ن الجهد للحفاظ عل��ى هذا النج��اح بما فيه 

الخري لشركتنا وملصرنا الغالية.

م��ع الت��زام الش��ركة الص��ارم بإج��راءات األم��ن الصناعى 
والسالمة فى كافة مراحل التشغيل للحفاظ على األفراد 

واالصول اإلنتاجية وحماية البيئة.

باإلضاف��ة إىل ح��رص إدارة الش��ركة عل��ى دع��م العاملني 
ورفع كفاءتهم اإلنتاجية وتنمية قدراتهم وإعداد الكوادر 

البشرية املؤهلة وتوفري الرعاية الصحية.

األعمال التى س���اهمت فى زيادة استقرار العملية اإلنتاجية داخل نتائج متميزة وتحقيق أعلى معدالت لإلنتاج
الشركة:

• الدع���م امل�س���تمر املق���دم م���ن وزارة الب���رول وال���روة املعدني���ة والهيئ���ة 
امل�رصي���ة العام���ة للبرول وال�رصك���ة امل�رصي���ة القاب�س���ة للبروكيماويات 
واخلا����ص بتاأمني احتياجات ال�رصك���ة من مواد التغذي���ة الالزمة ال�ستمرار 

العملية االإنتاجية.
• جن���اح ال�رصك���ة ف���ى ت�سوي���ق معظ���م منتجاته���ا ع���ن طري���ق تغطي���ة 
احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى بالكام���ل وت�سدي���ر الفائ����ص اإل���ى االأ�س���واق 
العاملي���ة ملا متتلكه ال�رصكة م���ن ت�سهيالت باملين���اء البرولى ووجود خط 
ت�سدي���ر من داخل وح���دات ال�رصكة و�سوالً اإلى ميناء حو�ص البرول مما اأدى 

اإلى توفري العملة ال�سعبة لدعم االقت�ساد امل�رصى.
• االنته���اء م���ن جتدي���د عق���دى الت�سغي���ل وال�سيان���ة مع �رصكت���ى اإيربوم 
وبرومن���ت مل���دة ث���الث �سن���وات اعتب���اراً م���ن  تاري���خ 2022/10/1 وحت���ى 

.2025/9/30

أبرز التحديات االقتصادية التى واجهتها الشركة 
ف���ى ظل االأزم���ات العاملي���ة التى اأث���رت على معظ���م اقت�سادي���ات الدول 
نتيجة الالزمة االقت�سادية العاملية احلالية الناجمة عن تداعيات احلرب 
الرو�سية االأوكرانية واملت�سبب���ة فى حالة عدم اال�ستقرار الذى نتج عنه 
اإرتف���اع مع���دالت الت�سخم عاملي���اً وحدوث رك���ود باالأ�س���واق العاملية مما 
كان ل���ه االأثر على ال�رصكة من خالل االرتف���اع الكبري فى اأ�سعار اخلامات 
الرئي�سي���ة وامل�ساع���دة بجان���ب انخفا����ص كمي���ات املبيع���ات املحلي���ة 
والتداول خالل الفرة يناير/�سبتمرب2022 مقارنة بالعام ال�سابق بكمية 
قدره���ا 10 اآالف طن ، مما اأدى اإلى خف�ص احلموالت االإنتاجية لل�رصكة فى 
بع�ص الفرات نظراً لعدم وجود �سعات تخزينية للمنتج وبالتالى التاأثري 

على ربحية ال�رصكة.
وعل���ى الرغم من تلك التحديات فقد جنحت اإدارة ال�رصكة فى زيادة كمية 
املبيع���ات خالل �سهرى �سبتمرب/ اأكتوب���ر 2022 عن طريق منح ت�سهيالت 
اإ�سافي���ة للعم���الء لتحفيزه���م وزي���ادة كميات البي���ع االأمر ال���ذى اأدى اإلى 
زي���ادة كميات االإنت���اج خالل اأكتوب���ر 2022 اإلى اأكر م���ن 156% من الطاقة 

الت�سميمية .

المش���روعات الجارى تنفيذها حاليًا والمتوقع االنتهاء منها خالل 
الفترة القادمة

• م����رصوع زي���ادة الطاقة االإنتاجية من منتج االألكي���ل بنزين بن�سبة %25 
ع���ن طري���ق Customized Revamp بتكلفة تقديري���ة للم�رصوع 15 مليون 

دوالر ، حيث بلغت ن�سبة التنفيذ الفعلى للم�رصوع 45 %.



Detal- م����رصوع حتوي���ل منت���ج الهاب اإلى منت���ج الب عن طري���ق •
Plus Process باالتفاق مع املرخ�ص العام للم�رصوع UOP حيث بلغت 
التكلف���ة التقديرية للم����رصوع 57ر4 مليون دوالر وذل���ك بغر�ص حتويل 
ن�سبة 70% من كمية الهاب )املنتج الثانوى( اإلى املنتج الرئي�سى وهو 
م���ادة الالب مبا يعظم القيم���ة امل�سافة، حيث بلغ���ت ن�سبة التنفيذ 
الفعل���ى للم����رصوع 80% على اأن يكون الت�سلي���م والت�سغيل الفعلى 

خالل الربع الثانى 2023.

مشروع خفض وترشيد الطاقة
جنح���ت ال�رصك���ة فى توف���ري ما يق���رب من ملي���ون ومائة األ���ف دوالر فى 
املرحل���ة االولى م���ن تنفيذ اخلطة الت���ى طرحتها وزارة الب���رول والروة 

املعدنية من خالل الربنامج الوزارى 4 ب لر�سيد ا�ستهالك الطاقة .

المساهمات واالستثمارات 
قامت ال�رصكة بامل�ساهم���ة فى امل�رصوعات ذات القيمة امل�سافة على 
االقت�س���اد امل����رصى به���دف تلبيه احتياج���ات البالد وحتقي���ق االكتفاء 
الذاتى من املنتجات البرولي���ة اال�سراتيجية بغر�ص تقليل اال�سترياد 

وتوفري العملة ال�سعبة وذلك طبقاً ملا يلى:
• امل�ساهمة فى �رصكة البحر االأحمر الوطنية للتكرير والبروكيماويات 

واملزمع اإقامته فى نطاق حمافظة ال�سوي�ص بن�سبة %5.
• امل�ساهمة فى �رصكة االإيثانول احليوى من املوال�ص واملزمع اإقامته فى 

نطاق حمافظة دمياط بن�سبة %11. 

مجال السالمة والصحة المهنية 
قام���ت ال�رصكة بتطوير اإجراءات ال�سالم���ة وال�سحة املهنية وحماية 

البيئ���ة تطوي���راً يج�س���د طموح���ات وتطلعات ال�رصك���ة من خالل 
تطبي���ق اأحدث و�سائل الوقاية  م���ن احلرائق والتحكم فى 

انبعاث���ات الغ���ازات طبقاً الأحدث نظ���م التحكم 
واملتابعة ل�سا�س���ات االإطفاء واالإنذار وقد 

عل���ى  لل�س�����رك���ة  التج���دي���د  مت 

االأي����زو  �س������هادتى 
كم���ا   ، و14001   9001

تفرددت اإيالب دون نظرياتها  فى 
منطق���ه ال����رصق االأو�س���ط بح�سولها  

على �سهاده املوا�سفات القيا�سية اأيزو45001 
والت���ى مكن���ت اإيالب من فر����ص ا�سمها عل���ى ال�سوق 

املحلى والدولى.
باالإ�سافة لتقدمي الرعاية ال�سحية لالأفراد و خدمة طبية متميزة توفرها 

ال�رصك���ة للعامل���ني على م���دار االأرب���ع والع�رصي���ن �ساعة مع تواف���ر �سيارة 
اإ�سع���اف خلدم���ة الط���وارئ، ولقد حققت ال�رصك���ة اأداءً قيا�سي���اً فى جمال 

ال�سالم���ة اإال اأن طموحنا دائماً يتجه نحو االأف�سل  لذلك نقوم بدرا�سة 
جميع احلوادث وظروفها اإن وجدت لكى نتعلم من حتديد اأ�سبابها 

و تالف���ى حدوثه���ا فى امل�ستقب���ل. ويتم اإج���راء التدريبات 
امل�ستم���رة فى جم���ال اال�ستعداد للط���وارئ ويتم 

ع���ن  الناجت���ة  ال�سلبي���ات  تالف���ى جمي���ع 
جتارب الط���وارئ واالإخالء بوا�سطة 

االإجراءات الت�سحيحية.

www.Elab-eg.com
اإلسكندرية : طريق البترول - وادى القمر - مرغم

ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 
 فاكس :-  033426011 - 033426012

 القاهـرة  : 1أ عمارات النور - طريق النصر - مدينة نصر
 ت:024144949 فاكس : 24158141
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إنجازات تتحدث 
• رغ���م ال�ضغوط االقت�ضادية التى تعر�ض���ت لها جميع دول العامل فى 
الآون���ة الأخ���رة , اإل اأن ال�رشك���ة قد متكن���ت من حتقيق اخلط���ة الإنتاجية 
بن�ض���بة 108% وحتقيق 98% من امل�ض���تهدف للخطة الت�ضويقية وهو ما 

يعد بكل املقايي�س اإجنازاً حم�ضوباً لل�رشكة. 
• جنح���ت منظوم���ة ال�ض���يانة ف���ى املحافظة عل���ى ا�ض���تمرار العملية 
االإنتاجي���ة بف�ض���ل ثم���رة تكام���ل كل م���ن جهود الت�ض���غيل وال�ض���يانة 
والتخطي���ط خ���الل العمرة ال�ض���نوية اجل�ض���يمة التى نف���ذت خالل عام 
2021 والت���ى تع���د م���ن اأكرب العم���رات واأهمها التى حدث���ت خالل اخلم�س 

اأعوام ال�ضابقة. 
• بداأت �ض���يدبك تعوي�س النق�س فى غ���ازات التغذية املتاحة عن طريق 
ا�ض���ترياد غاز االإيثان لتتكامل خطط ال�رشكة على املدى القريب والبعيد 
ومب���ا يحافظ على بقائه���ا وا�ض���تمرارها كالعب قوى باالأ�ض���واق املحلية 

والعاملية.
• تقوم ال�رشكة بدرا�ض���ة م�رشوع اإن�ض���اء م�ض���نع جديد الإنت���اج البولى 
واخلام���ات  للبوليم���رات  وبيئ���ى  ا�ض���راتيجى  كبدي���ل  اأ�ض���يد  الكتي���ك 
البال�ض���تيكية ذات االأ�ض���ا�س الع�ض���وى لتقلي���ل االعتم���اد عل���ى امل���واد 
البروكيماوي���ة لتتواف���ق م���ع القوان���ن والت�رشيع���ات املرتبط���ة بالبيئ���ة 

واملناخ. 
• ب���داأت �ض���يدبك ف���ى اتخ���اذ اإج���راءات لل�رشاك���ة م���ع �رشك���ة راجنا����س 
النيجريي���ة للتع���اون ف���ى اإن�ض���اء جمم���ع الإنت���اج البروكيماوي���ات بدولة 
نيجرييا على اأ�ض���ا�س تقدمي �ض���يدبك للدعم الفنى ال���الزم للم�رشوع فى 

مراحله املختلفة ا�ضتغالالً للخربات الفنية املتميزة للعاملن بال�رشكة 
الت���ى تكونت ع���رب اأكرث من ع�رشين عام���اً من النجاح واالإجن���از املتميز فى 

هذه ال�ضناعة.

النشاط اإلنتاجى 
املنتجات الأ�سا�سية

مت اإنتاج وتوفري االإيثيلن بكمية 232 األف طن بن�ض���بة حتقيق ت�ض���ل اإلى 
101% من امل�ض���تهدف �ض���امالً احتياجات �رشكة البروكيماويات امل�رشية 
واإنت���اج البول���ى اإيثيلن بكمية 201 األف طن بن�ض���بة حتقيق ت�ض���ل اإلى 

109% من امل�ضتهدف.
املنتجات الثانوية

اإنتاج البوتاجاز غري املعالج بكمية 27 األف طن بن�ضبة حتقيق ت�ضل اإلى 
135% من امل�ضتهدف طبقاً لكميات وموا�ضفات غازات التغذية املتاحة. 
واإنت���اج نافت���ا عالية االأوكت���ان بكمية 8 اآالف طن كمنتج ثانوى بن�ض���بة 

حتقيق ت�ضل اإلى 133% من امل�ضتهدف.
ن�ساط الت�سويق واملبيعات

• اهتم���ت ال�رشك���ة بتق���دمي خدم���ة م���ا بعد البي���ع لعمالئه���ا املحلين 
واخلارجي���ن وذل���ك بالزي������ارات امل�ض�������تمرة مل�ض���ان��ع العم�����الء املحلي���ن 
وا�ض���تطالع اآرائهم ومدى توافق منت���ج ال�رشكة مع احتياجاتهم وتقدمي 
املعون���ة الفني���ة لهم كما يتم مرا�ض���لة العم���الء اخلارجي���ن والرد على 
ا�ضتف�ض���اراتهم مما كان له االأثر على اإر�ضاء العمالء املحلين واخلارجين 

وفتح اأ�ضواق عاملية جديدة.

ــى الـ 47  ــد  القوم ــرول بالعي ــاع الب ــال قط ــع احتف ــًا م تزامن
ــرور 25 عامًا على  ــى بعد م ــيدبك باليوبيل الفض ــل س تحتف
ــة رائدة فى  ــركة وطني ــام 1997 كأول ش ــى ع ــائها ف إنش
إنتاج اإليثيلني والذى يعترب أهم املواد األساسية التى تدخل 
ــة ومنه  ــات البروكيماوي ــن املنتج ــد م ــة العدي ــى صناع ف
ــية  ــوىل إيثيلني الذى يُعد املادة الخام األساس ــم إنتاج الب يت

للعديد من املنتجات املستخدمة فى الحياة اليومية. 
ــربى بمصر  ــة الك ــروح الصناعي ــد الص ــيدبك أح ــد س وتع
وتؤدى دورها بفاعلية لدعم االقتصاد الوطنى الذى يشهد 
مرحلة من اإلنجازات تؤهلنا لرحاب الجمهورية الجديدة، 
ــاهمة قطاع   ــركة مثااًل عمليًا ملس ــد إنجازات الش وتجس

                                             البرول فى دعم االقتصاد القومى . 

عـامًا من العطاء والتميز 
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• متكن���ت ال�رشكة من ت�ض���ويق 181 األ���ف طن من البول���ى اإيثيلن عالى 
الكثافة ومنخف�س الكثافة اخلطى بن�ض���بة 98% من امل�ضتهدف ت�ضمل 
ت�ص���دير 109 األ���ف طن بولى اإيثيل���ن وبيع 72 األف طن بول���ى اإيثيلن اإلى 

ال�ضوق املحلى. 
• توف���ري متطلبات �رشك���ة البروكيماويات امل�رشية من االإيثيلن وبيع 27 
األ���ف طن من البوتاجاز غري املعالج اإلى �رشكة جا�ض���كو وكذا بيع 8 اآالف 
ط���ن م���ن النافتا غري املعاجل���ة اإلى �رشكة اأنربك كم���ا مت بيع 1411 طن من 

االإيثان وبيع 5367 طن من البيوتن-1 ل�رشكة اإيثيدكو. 

نشاط السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
انطالق�����اً من حر����س وزارة البرول وال���رثوة املعدنية ف���ى تطبيق منظومة 
متكاملة لل�ضالمة وال�ضحة املهنية وحماية البيئة ،فقد قامت ال�رشكة 
بتفعيل عدد من الدرا�ضات والربامج لتطوير وحت�ضن اأداء ال�ضالمة داخل 
املواق���ع االإنتاجية وفقاً ال�ض���راتيجية ال���وزارة فى دعم ثقافة ال�ض���المة 

وتعزيز ال�ضلوك االآمن لدى العاملن وذلك من خالل االآتى :- 
• االنته���اء م���ن تطبي���ق النظام االإلكرون���ى اخلا�س بت�ض���اريح البدء فى 
االأعمال والتحقيق فى احلوادث و�ضهادات العزل وتقييم املخاطر والعمل 
على التطابق للقواعد واالإجراءات اخلا�ض���ة مبنظومة �ض���المة العمليات 

.)CCPS( طبقاً ملعايري
• مراجعة درا�ضات تقييم املخاطر )Rehazop( لكافة املواقع االإنتاجية 
وتطبي���ق عدد م���ن الربامج التدريبية والتوعية ت�ض���منت تقييم املخاطر 
والقيادة االآمنة واأ�ض����س ومعايري قواعد احلفاظ على احلياة باالإ�ضافة اإلى 

الزيارات امليدانية الدورية لالإدارة العليا.

نشاط التنمية البشرية 
• حتر�س �ض���يدبك على تنمية املوارد الب�رشية و�ضقل مهارات  
العاملن من خالل عدة حماور بهدف تطوير وحت�ض���ن االأداء مما 
ينعك�س على ح�ض���ن �ض���ري واأداء العمل باالإ�ض���افة اإلى اإعداد 

كوادر متعاقبة قادرة على تولى املنا�ضب القيادية. 
• ت�ضتمل خطة االإعداد والتطوير على تنفيذ دورات تدريبية 
واملوؤ�ض�ض���ات  الهيئ���ات  ك���ربى  م���ع  بالتع���اون  متخ�ض�ض���ة 
وال�رشك���ة امل�رشية القاب�ض���ة للبروكيماوي���ات وتنفيذ برامج 
داخلي���ة �ض���من م����رشوع اإدارة املعرف���ة به���دف نق���ل اخل���ربات 

واملعارف بن االأجيال املتعاقبة.

• امل�ض���اركة فى برامج تاأهيل القيادات ال�ض���ابة واملتو�ضطة حتت رعاية 
وزارة الب���رول والرثوة املعدنية وكذا باملوؤمت���رات واملحافل املحلية والدولية 

لالطالع على امل�ضتجدات ومواكبة التطورات فى كافة املجاالت.
• كما اهتمت ال�رشكة بالوفاء مب�ض���ئوليتها املجتمعية والقيام بدورها 
جت���اه املجتم���ع من خالل تنفي���ذ برنامج متخ�ض����س للتدريب ال�ض���يفى 
موج���ه لطلبة اجلامعات حيث يت���م ا�ضت�ض���افتهم وتدريبهم ب�رشكتنا 
خ���الل العطل���ة ال�ض���يفية الإمداده���م باخل���ربات العلمي���ة اإل���ى جان���ب 

درا�ضتهم النظرية.

نشاط المسئولية المجتمعية 
تنفي���ذاً لروؤي���ة وتوجيهات قطاع الب���رول بتعزيز دور ال����رشكات لتحقيق 
املجتمعي���ة  النهو����س مب�ض���ئوليتها  خ���الل  م���ن  امل�ض���تدامة  التنمي���ة 
حي���ث تعترب �ض���يدبك اأول���ى ال�رشكات التى �ض���اندت بق���وة حتقيق مبادئ 
اخلدمة املجتمعية والنهو�س مب�ض���ئوليتها ف���ى تنمية البيئة املحيطة.

وا�ضتكماالً لدور العطاء قامت ال�رشكة مبا يلى :
• تنفيذ برامج متعددة ت�ض���تهدف حت�ض���ن م�ضتوى اخلدمات ال�ضحية 
والتعليمي���ة واالجتماعي���ة واالقت�ض���ادية ومنه���ا عق���د بروتوك���ول م���ع 
جمعي���ة دار االأورم���ان حت���ت مظلة وزارة البرول متا�ض���ياً م���ع برنامج حياة 
كرمي���ة الذى تتبناه الدولة باإعادة بناء وتاأهي���ل وتاأثيث 60 منزالً من منازل 

قرى النه�ضة.
• اإقامة م�ض���ابقة قراآنية كربى �ض���نوية حلفظة القراآن الكرمي من اأهالى 

النه�ضة والعامرية حتت اإ�رشاف االأزهر ال�رشيف .
• حتر����س ال�رشكة على م�ض���ئوليتها جتاه اأهالى املنطق���ة املحيطة بها 
بالت���ربع مبالب����س جديدة لالأطف���ال وكذلك توزيع �ض���نط رم�ض���انية على 

حمدودى ومعدومى الدخل . 
• امل�ض���اهمة ف���ى ����رشاء االأجه���زة الطبي���ة لرفع كف���اءة امل�ضت�ض���فيات 
احلكومية واجلامعية مبحافظة االأ�ض���كندرية كما ترعى بروتوكوالً طبياً 
�ض���نوياً لع���الج غ���ري القادري���ن من االأ����رش االأ�ض���د احتياجا لتلق���ى خدمة 
الع���الج املجان���ى وذل���ك بالتعاقد مع اأك���رب امل�ضت�ض���فيات مبنطقة غرب 
االأ�ض���كندرية. م���ع دع���م ال�رشك���ة جلمعي���ات ذوى االحتياجات اخلا�ض���ة 

بالتن�ضيق مع مديرية الت�ضامن االجتماعى. 

عـامًا من العطاء والتميز 
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الشركة املصرية إلنتاج اإليثيلني ومشتقاته ) إيثيدكو ( هى شركة مساهمة 
مصري��ة تأسس��ت فى 16 يناي��ر 2011 طبقا لقانون االس��تثمار وبرأس��مال 9ر1 
ملي��ار دوالر إلنت��اج 400 أل��ف ط��ن م��ن منتج��ات الب��وىل إيثيل��ني ع��اىل الكثاف��ة 

ومنخفض الكثافة الخطى  .
وباعتباره��ا أك��ر مجمع ف��ى مصر وأفريقي��ا إلنتاج الب��وىل إيثيلني ع��اىل الجودة 
بأحدث تكنولوجيا عاملية , تعمل ش��ركة إيثيدكو على تعظيم القيمة املضافة 
لث��روات مصر واقتصادها وخاصة الغاز وتعمل أيضًا على تقديم منتجات وحلول 

ذات قيمة مستدامة ملجتمعنا وبيئتنا .

إيثيدكو والقيمة المضافة 
�صناع���ة البرتوكيماويات تتمي���ز بكونها اأهم امل�ص���ادر لتعظيم القيمة 
امل�صاف���ة ل���روات م�رص من الغ���از وال���ذى تت�صاعف خالله قيم���ة املنتج 
النهائى اأ�صعاف قيمته كغاز خام وهو ما توؤكده الأرقام فى اإيثيدكو عن 
الأعوام من 2017 اإلى 2021 حيث بلغت قيمة م�صرتيات غاز التغذية عن 
تل���ك الفرتة 703 مليون دولر ف���ى حني بلغت اإيرادات املبيعات عن كميات 
البولى اإيثيلني املباعة بالإ�ص���افة اإلى مبيع���ات املنتجات الثانوية 041ر2 

مليار دولر .
وخ���الل العام احلالى بلغت قيمة الإي���رادات حتى نهاية الربع الثالث 389 
ملي���ون دولر )30ر9 مليار جني���ه ( وبلغت قيمة ال�ص���ادرات لنف�س الفرتة 

225 مليون دولر .

 P S M إيثيدكو ونظام إدارة سالمة العمليات التشغيلية 
وف���ى اإطار امل�ص���اهمة فى تنفي���ذ خطة وا�ص���رتاتيجية وزارة الب���رتول والروة 
املعدنية وال�رصكة امل�رصية القاب�صة للبرتوكيماويات )اإيكم( بتطبيق نظام 

�ص���المة العمليات ب�رصكات قطاع البرتول قام���ت اإيثيدكو بتنفيذ خطتها 
الطموح���ة لتطبي���ق نظ���ام اإدارة �ص���المة العملي���ات الت�ص���غيلية وجنحت 
ال�رصكة فى احل�ص���ول على �ص���هادة تقييم الأداء فى �ص���المة العمليات من 
قب���ل �رصك���ة )DNV( طبق���اً ملتطلب���ات الدليل ال�صرت�ص���ادى ملركز �ص���المة 
العملي���ات الكيميائي���ة الأمريكي���ة )CCPS( لتك���ون اإيثيدك���و اأول �رصك���ة 
م�رصية حت�ص���ل على تلك ال�ص���هادة وتعنى باأن ال�رصكة تقوم بتطبيق نظم 

اإدارة �صالمة العمليات بطريقة تفى باملتطلبات واملعايري العاملية .

الجودة شعارنا
يوؤمن جمي���ع العامل���ني بال�رصكة امل�رصي���ة لإنتاج الإيثيلني وم�ص���تقاته    

باأهمية ال�صتدامة واتباع نظم اإدارة اجلودة فى طريقة اأداء الأعمال. 
واأن �ص���مان اللت���زام مبتطلب���ات وزارة الب���رتول وال���روة املعدني���ة من حيث 
ا�ص���تدامة الأعمال وتطابقها باملعايري الإنتاجية والإدارية العاملية لإمداد 
العمالء مبنتجات تفوق توقعاتهم. وهو اأ�ص���مى درجات النجاح للو�صول 

اإلى التناف�صية بالأ�صواق  العاملية.

م. حممد عبد املنعم �صالح
رئي�س جمل�س الإدارة
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ونتيجة لذلك ح�ص���لت ال�رصكة  على العديد من ال�ص���هادات القيا�صية 
العاملية كان منها :

- �صهادة ISO 37001:2016  لنظام اإدارة مكافحة الر�صوة .
- �صهادة ISO 9001:2015 لنظام اإدارة اجلودة .

- �صهادة ISO 45001:2018 لنظام ال�صالمة وال�صحة املهنية .
- �صهادة ISO 50001:2018 لنظام اإدارة الطاقة .

- �صهادة ISO 14001:2015 لنظام حماية البيئة .
- �ص���هادة ISO 17025:2017 اعتم���اد معملى املراف���ق والبولى اإيثيلني من 

املجل�س الوطنى لالعتماد.

 )Z L D إيثيدكو تحافظ على مصادر المياه وترشد استخدامها )نظام
اأول م�رصوع فى ال�رصق الأو�ص���ط ي�ص���تخدم التدوير الكامل ملياه ال�رصف 
ال�ص���ناعى عرب تقنية ZLD ف���ى اإطار ا�ص���رتاتيجية وزارة البرتول الهادفة 
اإل���ى حتقي���ق ال�ص���تدامة ودع���م ا�ص���تخدام التكنولوجي���ات املتط���ورة 
لإقامة م�رصوعات �ص���ناعية ل توؤثر خمرجاتها �ص���لباً على البيئة اإ�صافة 
اإل���ى تر�ص���يد ا�ص���تهالك املياه ع���ن طريق تقلي���ل كميات املي���اه املطلوب 
ا�ص���تقبالها م���ن خ���ارج امل����رصوع ويت���م التخل����س م���ن ملوث���ات ال�رصف 
ال�ص���ناعى بتحويلها اإلى اأمالح �ص���لبة بعد نزع املياه منها ويعمل هذا 
على توفري 70 % من كميات املياه امل�ص���تهلكة مقارنة بتقنيات املعاجلة 
التقليدي���ة ويحقق تر�ص���يدا مبق���دار 16 مليون مرت مكعب م���ن مياه نهر 
الني���ل �ص���نوياً ، وق���د ف���ازت اإيثيدكو بجائزة اأف�ص���ل م�رصوع ف���ى العامل 

ف���ى تكنولوجي���ا معاجلة املياه ال�ص���ناعية من املنظم���ة العاملية للمياه 
خ���الل فعاليات املوؤمتر الدولى لتكنولوجيا معاجل���ة املياه والذى عقد فى 

العا�صمة الأ�صبانية مدريد فى 2017 .

إيثيدكو من االكتفاء الذاتى إلى تصدير الكهرباء
وبعد عام واحد فقط من الفتتاح وتنفيذاً لروؤية الدولة لتكون م�رص مركزاً 
اإقليمي����اً لالإم����داد بالطاقة اأفتتح املهند�����س طارق املال وزي����ر البرتول والروة 
املعدني����ة اأك����رب م�رصوعات تولي����د الطاق����ة الكهربائية فى قط����اع البرتول 
ب�رصكة ايثيدكو ، وا�صتطاعت املحطة حتقيق الكتفاء الذاتى لل�رصكه ثم 
الت�ص����دير لل�رصكات ال�ص����قيقة فى القطاع وفى عام 2022 بداأت اإيثيدكو 
بت�ص����دير 40 ميجاوات من فائ�س القدرة الكهربائية با�ص����تخدام �ص����بكه 
اجلمهورية بعد الربط عليها اإلى �رصكة طاقة للمناطق ال�ص����ناعية وهى 
اإحدى �رصكات القطاع اخلا�س العاملة فى توزيع الكهرباء وذلك لتوزيعها 

فى منطقة املطورين ال�صناعيني مبدينة ال�صاد�س من اأكتوبر .

إيثيدكو والمسئولية المجتمعية 
ف���ى اإطار توجه الدولة بتوفري حياة كرمية لأبنائها ، تلتزم �رصكة اإيثيدكو 
مب�ص���ئوليتها املجتمعية وتقوم بدور فعال لتنمية املجتمع املحيط بها 
وال���ذى يتكون من حوالى 26 قرية وجنع ي�ص���كنها م���ا يقارب من 2 مليون 
ن�ص���مة ، حيث تقوم ال�رصكة بتنفيذ اأعمال ف���ى جمالت  متنوعة منها 

ال�صحة والتعليم والتنمية امل�صتدامة .

www. ethydco-eg.com     

العنوان : الكيلو 36 طريق اأ�صكندرية  - 
القاهرة ال�صحراوى اأر�ض النه�صة -

 العامرية  - الأ�صكندرية .   
 تليفون  : 03/4631301

فاك�ض  : 03/4631251    
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ك. �سالح جابر بهن�سى
رئي�س جمل�س الإدارة 

والع�ضو املنتدب

www.anrpc .com

فى إطار تنفيذ اسرتاتيجية وزارة البرتول والثروة املعدنية لتعظيم القيمة 

املضافة وتلبية احتياجات السوق املحلي من البنزين 92 و 95 تعمل شركة 

األسكندرية الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات على توفري جانب مهم من 

إمدادات البنزين عاىل األوكتان 92 و 95 للسوق املصرية .

وا�ضتم���راراً للحر����س الدائ���م للمهند����س طارق امل���ا وزير الب���رول والرثوة 
املعدنية على الهتم���ام الكامل برفع كفاءة وتطوير م�رشوعات التكرير 
وزيادة طاقتها الإنتاجية , ت�ض���عى �رشكة اأنربك لتحقيق اأعلى املعدلت 
الإنتاجية بال�ض���تغال الأمثل للوح���دات واملرافق واملوارد الب�رشية حيث 
اتبع���ت ال�رشكة اإج���راءات ق�ض���رة ومتو�ض���طة املدى لتعظي���م الإنتاج 
با�ضتغال احلد الت�ض���ميمى للوحدات لرفع حمولة الوحدات من 4500 

ط���ن اإلى 5000 ط���ن يومياً ليبلغ اإنتاج ال�رشكة  ف���ى العام احلالى مليون 
و743 األف طن �ضنوياً من البنزين عالى الأوكتان 92 و 95 وهو ما ميثل %25 

من اإنتاج جمهورية م�رش العربية من البنزين,
بالإ�ض���افة اإلى توفر 44 األف طن من البوتاجاز لل�ض���وق املحلى , كما مت 
اإمداد �رشكتى اأموك واإياب ب 14 األف طن من الهيدروجني ل�ضتخدامهم 
بالعمليات الإنتاجية , بالإ�ضافة اإلى توفر 36 األف طن من مادة البنزول 
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مت ا�ضتخا�ضهم بوا�ضطة �رشكة اإياب.
ونظراً لمتاك �رشكة اأنربك خلطى اإنتاج متماثلني , فقد قامت ال�رشكة 
باتباع فل�ضفة جديدة  فى اإجراء العمرات ال�ضنوية لتتم بتوقف جزئى 
عل���ى مرحلت���ني بدلً من توقف ال�رشكة بالكامل مم���ا كان له عظيم الأثر  
فى تعظيم الإنتاج وتوفر ا�ض���تراد 90 األف طن بنزين من اخلارج , ف�ضاً 
عن احلفاظ على ت�ض���غيل �رشكت���ى اأموك واإياب وتوفر منتجات برولية 

بقيمة 176 مليون دولر.
واإمياناً من ال�رشكة بدور �ضامة الت�ضغيل  فى تعظيم الإنتاج فقد قامت 
 )PSM( ال�رشكة بتطبيق معاير وتو�ض���يات جلنة اإدارة �ضامة العمليات
بتحليل الأ�ض���باب اجلذرية للحوادث وتدريب وزي���ادة وعى العاملني, وفى 
اإط���ار الإجراءات طويلة املدى لتعظي���م العملية الإنتاجية , تقوم حالياً 
بتنفي���ذ م����رشوع طم���وح لزي���ادة الطاق���ة الإنتاجية لت�ض���بح 125% من 
الطاقة احلالية بالتعاون مع �رشكة UOP الأمريكية �ض���احبة الرخ�ض���ة 
و�رشك���ة اإنب���ى املق���اول الع���ام , ويعد ذل���ك ا�ض���تكمالً مل�ض���رة الإجنازات 
بال�رشكة والتى كان من ثمارها م�رشوع اإن�ضاء وحدة اإنتاج البنزين عالى 
الأوكت���ني والتى �رشفت ال�رشكة بافتتاحه رئا�ض���ياً عام 2020 مل�ض���اعفة 

اإنتاج ال�رشكة من البنزين عالى الأوكتان.

استغالل فائض الهيدروجين كوقود
وف���ى اإط���ار خط���ة القط���اع للتعامل م���ع التحدي���ات العاملي���ة الراهنة 
وتكثيف الأن�ض���طة والتعجيل بامل�رشوعات الرائدة وال�ض���ديقة للبيئة, 
قام���ت �رشك���ة اأنرب���ك بالتعاقد م���ع �رشكة ميت�ضوبي�ض���يى ل�ض���تغال 
فائ����س الهيدروج���ني كوق���ود بالغاي���ات لتوف���ر ا�ض���تهاك 31 األف طن 
�ض���نوياً ,ف�ض���ًا على اأنه يحافظ على البيئة م���ن النبعاثات الكربونية 
والكربيتية والنيروجينية ومن املخطط النتهاء من امل�رشوع وت�ضغيله 

خال 2023.
وحر�ض���اً على تعظي���م املنتج���ات ال�ض���راتيجية ,فاإن ال�رشكة ب�ض���دد 
اإقام���ة م�رشوع ا�ض���تخا�س 21 األف طن من البوتاج���از من غازات احلريق 

لي�ضل اإنتاج ال�رشكة اإلى 85 األف طن �ضنوياً من البوتاجاز.
كما تقوم ال�رشكة حالياً بعمل درا�ض���ة ت�ضويقية متهيداً لتنفيذ وحدة 

ا�ض���تخا�س م���ادة البن���زول بطاق���ة اإنتاجي���ة تبل���غ 55 األف طن �ض���نوياً 
وه���ى امل���ادة الأولي���ة ف���ى �ض���ناعة البروكيماوي���ات لإمداد �رشك���ة اإياب 

باحتياجاتها وت�ضدير الفائ�س اإلى اخلارج .
وحر�ض���اً م���ن ال�رشكة على حتقي���ق ال�ض���تغال الأمثل م���ن اإمكانياتها 
ومواردها ,فاإنها تقوم بتحقيق التكامل مع �رشكات املنطقة اجلغرافية 
بالإ�ض���كندرية  ف���ى كافة املجالت كم���ا تقوم ال�رشك���ة بتطبيق اأحدث 
نظ���م ال�ض���يانة الوقائي���ة للحف���اظ على املع���دات وتوفر قط���ع الغيار 

بالتعاون مع �رشكة برومنت.
ومتتلك �رشكة اأنربك غرفة التحكم الآلى مزودة باأحدث لوحات التحكم  
ف���ى ت�ض���غيل الوح���دات الإنتاجية يتم حتدي���ث اأنظمتها دوري���اً لتواكب 
النظم العاملية ,بالإ�ض���افة اإلى معام���ل كيميائية مزودة باأحدث اأجهزة 

القيا�س لإجراء التحاليل الازمة للتغذية واملنتجات.
ومتتل���ك �رشكة اأنربك وحدة خللط البنزي���ن بنوعيه 92 و 95 من املنتجات 
الو�ضيطة بطاقة اإنتاجية ت�ضل اإلى 2.5 مليون طن �ضنوياً طبقاً لأعلى 

املعاير العاملية
كما متتلك �رشكة اأنربك م�ض���تودعات تخزينية ت�ض���ل �ضعتها اإلى 130 
األ���ف طن ,وكذلك �ض���بكة �ض���خمة من اخلط���وط الداخلي���ة واخلارجية 
لنق���ل كافة املنتجات البرولية اإلى كافة اأنحاء اجلمهورية , ويتم توزيع 
املنتجات اإلى حمطات البنزين مبا�رشة من خال حمطة �ض���حن البنزين 
بطاقة ت�ض���غيلية ت�ض���ل اإل���ى 600 األف طن �ض���نوياً موزع���ة على ثاثة 

من�ضات باأعلى معاير الأمان املتبعة  فى هذا املجال.
وحر�ضاً من ال�رشكة على اتباع اأعلى معاير ال�ضامة وال�ضحة املهنية 
واحلف���اظ عل���ى العاملني واملع���دات والبيئة فاإن ال�رشك���ة تقوم بتطبيق 
اأحدث اأنظمة الإنذار والإطفاء الآلى متا�ض���ياً مع ال�ضيا�ضة التى تتبعها 
وزارة البرول والرثوة املعدنية  فى هذا املجال , وتعمل اأنربك على حتديث 
اأجه���زة الإن���ذار والإطفاء با�ض���تمرار لتاأمني العملي���ة الإنتاجية , ولديها 

2000 جهاز اإنذار مبكر ملختلف املخاطر وحالت احلريق .
وت�ستمر اأنربك فى خطواتها الرا�سخة بكل جهد ومثابرة لتحقيق 
م�سرية النجاح على اأر�ض الواقع ولتكون اأحد ال�سواهد على التطور 

احلالى وامل�ستمر فى قطاع البرتول امل�رصى .

العنوان : �ضارع ال�ضد العالى - طريق مرغم - وادى القمر - الأ�ضكندرية                                     تليفون : 4402128 - 03/9500391
فاك�س : 4446785 - 03/4414600                                                                   �س.ب : 1002 املن�ضية                                                 الرمز الربيدى : 23111 
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أنشطة الشركة ومجاالت التعامل مع شركات القطاع
 )Upstream( كيماويات �رشكة الإنتاج

تتواج���د �رشكة اأكب���ا فى جمال اإنت���اج الزيت اخلام مبجموع���ة من املنتجات 
املتمي���زة ب���دءاً م���ن ع���ام 1999 حي���ث تق���وم ال�رشك���ة بانتق���اء الكيماويات 
الأ�صا�صي���ة امل�صتخدم���ة فى اإنتاج ه���ذه الإ�صاف���ات املتخ�ص�صة ثم تقوم 
باع���داد تركيبات تنا�صب طبيعة كل منطق���ه اإنتاج برتولية . مثل اإ�صافات 
كا�رش ال�صتحالب ACPA DM, اإ�صافات مانع التاآكل ACPA Cor, اإ�صافات 
مان���ع التكل����س ACPA SC, اإ�صاف���ات قات���ل البكتريي���ا ACPA CID. وم���ن 
املنتج���ات املتميزة لدى ال�رشكة منتج ACPA OSP-100 و هو منتج م�صتت 
البق���ع الزيتي���ة الناجت���ة عن اأى ت����رشب برتولى بح���رى واملنت���ج حا�صل على 

اعتماد وزارة البيئة كمنتج اآمن غري �صار بالبيئة البحرية .
 )DownStream(كيماويات �رشكات التكرير

ا�صتكم���الً حللقة ا�صتخ���دام كيماويات ال�رشكة فى قط���اع البرتول �صعت 
ال�رشك���ة اإل���ى اإنت���اج  كيماوي���ات معاجل���ة اخلام فى جم���ال التكري���ر بباقات 
متميزة من املنتجات الت���ى اأثبتت كفاءه با�صتخدامها فى معظم �رشكات 
ACPA DM, مان���ع الت���اآكل  التكري���ر امل�رشي���ة مث���ل كا����رش ال�صتح���الب  
ACPA Cor بنوعي���ة قاعدة مائية وزيتية واإ�صاف���ات مانع الت�صاخ و معادل 
احلمو�ص���ة Neutralizer , كذل���ك تق���وم �رشك���ة اأكب���ا بتوري���د الكيماوي���ات 
واملذيب���ات امل�صتخدمة فى العمليات الإنتاجي���ة مثل MEK,NMP وكذلك 

خاف�س درجة الن�صكاب لل�صولر .
اإ�ضافات الزيوت

حتظ���ى اإ�صافات زيوت التزيي���ت باأهمية كبرية منذ تاأ�صي����س ال�رشكة حيث 
قام���ت ال�رشك���ة بتوقي���ع اتفاقية م���ع واحدة من ك���رى ال����رشكات العاملية 
ف���ى هذا املج���ال وهى �رشكة ) AFTON( , ونتيجة لذل���ك فقد �صاركت اأكبا 
بن�صيب كبري فى توريد هذا النوع من الإ�صافات امل�صتخدمة لإنتاج الزيوت 
النهائي���ة بجميع درج���ات الداء ب�رشكات وزارة الب���رتول بوجه خا�س وكذلك 
ال�ص���وق املحلى بوجه عام وقد متيزت باإنتاج منتج حم�صن معامل اللزوجة  

ACPA V Series كمنتجات ت�صارع مثليتها العاملية .
اإ�ضافات الوقود 

ت�صعى اأكبا دائماً اإلى مواكبة التطورات اجلديدة داخل ال�صوق املحلى وذلك 
وفق���اً لتوجه الدولة للبحث عن منتجات تقل���ل من النبعاثات الكربونية , 

ل���ذا اأدخلت ال�رشكة منت���ج Hitec6590 و هو منتج خا����س بتح�صني احرتاق 
 ACPA PowerPro وق���ود اجلازولني لل�صي���ارات والدراجات النارية حتت ا�ص���م
وكذل���ك منت���ج حم�صن احرتاق ال�ص���ولر ACPA GO2 واملعتم���د من الهيئة 
امل�رشية العامة للبرتول حيث يعمل املنتج على تقليل النبعاثات , وكذلك 
تقلي���ل ا�صته���الك الوق���ود بن�صب ت���رتاوح بني 2 اإل���ى 4% ح�ص���ب الدرا�صات 

املعملية بجامعة القاهره وعني �صم�س .
منتجات خا�ضة

�صع���ت اأكب���ا للدخ���ول بق���وة فى اإنت���اج الزي���وت النهائي���ة بدءاً م���ن الزيوت 
 SN,SL الأحادي���ة و�ص���ولً اإل���ى منتجات متع���ددة الدرج���ات مب�صتوي���ات اأداء
ملح���ركات اجلازولني و CH4,CI4 ملحركات الدي���زل . كذلك فقد متيزت �رشكة 
اأكب���ا باإنتاج منت���ج ACPA ATF DIIIH وهو زيت ناق���ل حركة اأوتوماتيكية 

. ZF و VOITH حا�صل �صهادات اعتماد
املنتجات اخل�رشاء

• اتفق���ت �رشكة اأكبا مع ال�رشك���ة القاب�صة للبرتوكيماويات على ح�صول 
ال�رشك���ة على ح�صة اإنتاجي���ة من زيت الطحالب املنت���ج حل�صاب ال�رشكة 
القاب�ص���ة للبرتوكيماوي���ات وذل���ك بغر����س اإنت���اج دي���زل حيوى م���ن خامات 

م�رشيه م�صتدامة .
• �صعت ال�رشكة اإلى اإنتاج  اإ�صافة AdBlue بخامات م�رشية وهو منتج 

. Euro-6 ي�صتخدم ملعاجلة النبعاثات الناجته من حمركات ال�صولر
وق���د اجتهت ال�رشكة لإيج���اد بدائل للمذيب���ات التقليدي���ة الع�صوية وذلك 
باإنت���اج مذي���ب ي�صتخ���دم بدي���اًل للمذيب���ات التقليدي���ة ف���ى جم���ال اإنت���اج  
الإ�صاف���ات البرتولي���ة عموم���اً وكذلك ا�صتخدام���ه فى جمال الأحب���ار بديالً 

للمذيبات الع�صوية .
• حت�ر�����س ال���رشك����ة على توفري املوارد الطبيعية وذل����ك من خ��الل ال�عمل 
عل����ى ت�وف����ري ا�صت��ه����الكات ال��غ����از والكه��رب�����اء وامل������اء طب��ق����اً وم��ف��هوم 

ال�صتدامة .
• تُول���ى ال�رشكة اهتم���ام خا�س ببيئة العم���ل وتقلي���ل الإنبعاثات وكذلك 
الهتم���ام ب�صالم���ة العملي���ات , وحتر����س ال�رشك���ة عل���ى تاأدي���ة دوره���ا ف���ى 

امل�صئولية املجتمعية.
• تقوم ال�رشكة حالياً بدرا�صة خطة ا�صرتاتيچية للم�صتقبل للعمل على 

. Re-refined oils اعادة تدوير الزيوت امل�صتعملة �صمن م�رشوع

عل��ى م��دى عقدين من الزمان قامت ش��ركة االس��كندرية لألضافات البرتولي��ة )أكبا( ببناء عالمته��ا الصناعية 
والتجاري��ة  ف��ى مج��ال توري��د اإلضاف��ات والكيماوي��ات لش��ركات قط��اع الب��رتول والبرتوكيماوي��ات  فى ش��تى 
مجاالتهم. حيث تعتمد مدخالتها االنتاجية على أفضل مصادر من خالل مش��اركتها لكربى الش��ركات العامليه  
فى توريد الخامات. وتلتزم أكبا ببذل كل الجهد للحفاظ على  الثقة التى اكتسبتها  الشركة من خالل عالقاتها 
مع ش��ركائها، وتقوم الش��ركة بتطوير دائم إلمكانياتها لحرصها  على الحصول على ش��هادات الجودة املختلفة 

إداريًا وتقنيًا ، وكذلك مواكبتها ألحدث برامج التدريب الفنى واملشاركة  فى معظم املحافل املتعلقة باملجال. 
وتحرص ش��ركة أكبا على تقديم منتجات صديقة للبيئة ، وقد س��اهمت لفرتة طويلة  فى توفري  إضافات الوقود 
وحقنها  فى املنبع لتقليل االنبعاثات الضارة الناتجة عن احرتاق الس��والر  فى كافة املركبات  فى جمهورية مصر 

العربية. كما قامت أكبا بإنشاء وحدات خاصة إلنتاج الوقود الحيوى الصديق للبيئة .
ك/ ه�ضام ريا�ض ح�ضني

رئي�س جمل�س الإدارة

112 - البرتول -  دي�سمرب 2022





فى اإطار م�شـروع حتديث وتطوير قطاع البرتول وروؤيته واخلطط التنفيذية 
املبنية على الت�شور ال�شامل لقاعدة متكاملة للتحول الرقمى من خالل 
حت�شـــني دورات واأنظمـــة العمـــل لتحقيق التكامل املطلوب بني اأن�شـــطة 
القطـــاع واإتاحـــة البيانات لدعـــم و�رسعة اتخـــاذ القرار، لـــذا فاإننا نعمل 
علـــى تعزيز تنمية وتطوير البنية التحتية لنظم املعلومات مبا يتنا�شـــب 
مع اأن�شـــطة ال�شــــركة وحتويل اإداراتهـــا للمنظومة الرقميـــة والعمل من 

خالل برنامج ERP والربامج املطلوبة، متما�شـــياً مع بناء الهيكل الإدارى 
والتغريات فى الن�شاط باأعلى فاعلية واأقل تكلفة، حيث مت عمل الربنامج 
باجلهود الذاتية فقط ومت تغطية الأنظمة التالية بن�شبة 100% والتحول 
الرقمى لكافة الدورة امل�شتندية لها كالآتى )امل�شرتيات واملخازن- النظام 
الإدارى واحل�ش���ور والغي���اب - نظ���ام ت�شاري���ح العمل الإلكرتون���ى - نظام 
الفات���ورة الإلكرتوني���ة املطاب���ق لأنظمة وقوان���ن ال�رضائب عل���ى القيمة 
امل�شاف���ة - نظ���ام املبيعات(  بالإ�شافة اإلى احلف���اظ على بيئة العمل فى 
اأقـــل م�شتوى من املخاطـــر املقبولة وتاأمني البيانات باأعلـــى فاعلية واأقل 

تأسس��ت ش��ركة الخدمات اللوجس��تية للبرتوكيماويات PLS فى نهاية عام 2018 ، بهدف إنش��اء منطقة لوجس��تية 
تعمل على تحس��ن أداء ش��ركات البرتوكيماويات فى األس��كندرية ، وتقديم بنية تحتية ملنطقة لوجستية تعمل على 
ت��داول املنتجات البرتولية والغازات املس��الة واملضغوطة ، ملتزمة بأحدث معايري س��امة العمليات وتحقيق أعلى كفاءة 

فى أداة منظومة السامة والصحة املهنية وحماية البيئة
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العنوان: 677 و 1570 طريق اأ�شكندرية  مر�شى مطروح 
 منطقة املك�س الدخيلة 

تليفون : 3110061 - 203                           فاك�س : 3104389 - 203

www.pls.com.eg

تكلف���ة مع العمل على تطويرها حتى تتواف���ق مع التكنولوجيا احلديثة 
وروؤيـــة الدولة امل�شـرية 2030، وحر�شاً منا على تطبيق ال�شالمة وال�شحة 
املهنية وحماية البيئة باأعلى معايري اإدارة املخاطر بال�رضكة ، وبا�شتغالل 
الك���وادر ال�شاب���ة املتميزة وتطبيق���اً لتعليمات و�شواب���ط القطاع ب�شاأن 

تر�شيد الإنفاق فى ظل الأزمة العاملية الراهنة.

مت العمـــل على تطبيـــق نظام ت�رسيح العمل الإلكرتونـــى باإدارة ال�شالمة 
وال�شحة املهنية وحمايـــة البيئة �شامالً كافة ت�شاريح العمل املعمول 
بها فى قطاع البرتول )كهرباء ، حفر ، �شقالت ، ت�شوير اإ�شعاعى ، دخول 
اأوعي���ة ، دخ���ول مركبات( وذلك دون اأى تكاليف والذى يعد من اأهم اأعمال 

التحول الرقمى فى قطاع البرتول والرثوة املعدنية.
وكاإل���زام لل�ش�ركة جلميع اأنظمتها بكامل ال�شفافية وحتقيق روؤية م�رض 
2030  حلوكم���ة موؤ�ش�شات الدول���ة واملجتمع من خ���الل الإ�شالح الإدارى 
وتر�شيـــخ ال�شفافيـــة، ودعـــم نظـــم املتابعـــة والتقييـــم ، تبنـــت �رسكـــة 
 Governance, »برتول���وج ا�شرتاتيجية »احلوكمة واإدارة املخاطر والمتثال
عـــام  ب�شـــكل  الإدارة  بنظـــم  للتحكـــم   Risk  Compliance & )GRC(
بال�رسكـــة بالتـــوازى مع اإدارة املخاطـــر فى املوؤ�ش�شـــة والمتثال للقوانني 
واللوائـــح واأنظمة العمل، مع جمـــاراة ومواءمة تطبيق اأحدث النظم فى 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات و�ش���ولً اإلى التح���ول الرقمى ملراقب���ة والتحكم 
فى م���دى التقدم فى حتقيق اأهداف ال�رضكة، مم���ا اأثمر عن حت�شن عملية 
�شن���ع الق���رار، وحتقيق مب���داأ التكام���ل نحو حتقي���ق الأهداف ب���ن كامل 
اإدارات ال�رضك���ة، وعلي���ه مت اختيار التنفيذ الكامل ملب���ادئ احلوكمة وفقاً 
للدلي���ل امل����رضى حلوكمة ال����رضكات ال�شادر بق���رار جمل����س اإدارة الهيئة 
العامـــة للرقابـــة املاليـــة امل�رسيـــة )EFSA( رق���م 84 ل�شنـــة 2016، والذى 
يع���رف حوكم���ة ال����رضكات »ب�شورة عام���ة اأنه���ا جمموعة م���ن الأ�ش�س 
واملب���ادئ والنظم التى حتكم العالقة بن جمل����س الإدارة من ناحية، وبن 
ك ال�رسكة والأطراف الأخرى املتعاملة معها من ناحية اأخرى، بهدف  ُمـــالاَّ

حتقيق اأف�شل حماية وتوازن بن م�شالح كل تلك الأطراف«.
وف���ى �شبيل ذلك عمل���ت اإدارة ال�رضكة على �شياغ���ة اللوائح املنظمة 
لأن�شط���ة ال�رضك���ة ومت اعتماده���ا من جمل����س اإدارة ال�رضك���ة حلوكم�ة 
ال�رسكـــة املختلفـــة  اإدارات  بال�رسكـــة حيـــث تعمـــل  الأن�شطـــة  اإدارة 
علـــى اللتزام التام باللوائـــح املعتمدة مع اللتـــزام بالنظام الأ�شا�شى 
لل�ش�رك���ة، ف�شالً عن القوان���ن ذات ال�شلة، بالإ�شافة اإلى اأنه مت تنفيذ 
تدري���ب ف���ى حوكمة ال�رضكات م���ن جهة معتمدة ر�شمي���اً وقد ح�شل 
مديـــرو الأن�شطـــة بال�رسكـــة علـــى �شهـــادة التخ�ش�ـــس فـــى حوكمة 
ال�رسكات )professional Certificate - Corporate Governance( وذلك 

حت���ى يت�شن���ى لإدارة ال�رضك���ة توعي���ة مروؤو�شيهم باأنظم���ة احلوكمة 
وكيفيــــة تطبيقهــا داخـــل ال�رسكة، مـــع تنفيذ تدريـــب دور اأمني ال�رس 
)Professional Certificate - role of the corporate Secretary(، ملـــا لـــه 
م���ن دور فعال فى التاأكي���د على اأهمية دور اأمن ال����رض بن جمل�س اإدارة 
ال�رسكـــة مـــن ناحيـــة واإدارة ال�رسكة من ناحيـــة اأخرى، ممـــا يوؤكد التزام 

ال�رسكة بال�شفافية جتاه حملة اأ�شهم امللكية.

الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات تدرس الجدوى االقتصادية 
لمشروع الصودا آش بمجمع العملين 

فى ظل خطة الدولة لتحقيق التنمية امل�شتدامة ملدينة العلمن اجلديدة، 
�شاهمت �رضكة اخلدمات اللوج�شتية للبرتوكيماويات بن�شبة فى راأ�س املال 
�رسكـــة جممع العلمـــني للبرتوكيماويـــات باملنطقة ال�شناعيـــة – العلمني 
اجلدي���دة بناء على تو�شية ال�رضكة امل�رضية القاب�شة للبرتوكيماويات وذلك 
اإقام���ة م����رضوع اإنتاج كربونات ال�شوديوم وم�شتقاته���ا بهدف �شد جزء من 
احتياجات ال�ش���وق املحلى مع اإمكانية ت�شدير باقى املنتج، حيث ي�شاهم 
امل����رضوع ف���ى تعظي���م القيم���ة امل�شاف���ة للم�ش���ادر الطبيعية م���ن احلجر 
اجل���ريى وامللح، وحي���ث اأن �رضكة اخلدمات اللوج�شتية ق���د تكونت عن طرق 
ال�شتحـــواذ على �رسكـــة �شولفاى ا�شكندرية لكربونـــات ال�شوديوم، والتى 
كان يوج���د به���ا امل�شن���ع الوحي���د لكربون���ات ال�شودي���وم، ومت عم���ل درا�شة 
اإع���ادة ت�شغيل م�شنع ال�شودا اآ����س بطاقته احلالية100 األف طن وفى حالة 
عمـــل تو�شع ت�شل الطاقة اإلـــى 300 األف طن )باإ�شتخدام الغاز( وتبن عدم 
جدوى اإع���ادة الت�شغيل اقت�شادياً )معدل العائ���د الداخلى على ال�شتثمار 

بال�شالب(.
وبناء عليه مت التوجه لإقامة م�رضوع اإنتاج كربونات ال�شوديوم وم�شتقاتها 
)حوالـــى 600 األف طن �شنوي���اً( مبجمع العلمن وحي���ث اأن  �رضكة اخلدمات 
اللوج�شتي���ة للبرتوكيماوي���ات متتل���ك اخل���ربات الفني���ة الوحي���دة الالزم���ة 
للم�ـــرسوع حيـــث اأن لديهـــم اأكـــرث مـــن 20 �شنـــة خربة فـــى جمـــال �شناعة 
ال�ش���ودا اآ����س وللم�ش���ى قدماً ف���ى درا�شات امل����رضوع مت اإعداد نط���اق اأعمال 
لدرا�ش���ة اجلدوى البنكية ودع���وة 5 �رضكات لإعداد درا�شة اجلدوى وجارى الآن 
اإع���داد درا�ش���ة اجلدوى الوحيدة للم����رضوع من خالل تع���اون �رضكة اخلدمات 

.Adivsianworley group اللوج�شتية للبرتوكيماويات مع �رضكة

البرتول  - دي�سمرب 2022 - 115



ت�س���تكمل �س���وميد رحلته���ا �لتى بد�أتها من���ذ �أكرث من 45 عام���اً، ككيان 
ر�ئ���د ومن���وذج ناج���ح وم�س���تمر للتع���اون �لعربى �مل�س���رك، مب�س���اهمة كل 

م���ن جمهورية م����ر �لعربية و�لأ�سقاء م���ن كربيات �ل���دول �لعربية �ملنتجة 
و�مل�سدرة للبرول مبنطقة �خلليج �لعربى. 

فق���د �حتل���ت �ل�ركة مكان���ة متف���ردة كحلقة و�سل ب���ن دول �خللي���ج �لعربى 
�ملنتج���ة و�مل�س���درة للب���رول و�أ�س���و�ق �ل�سته���الك �لرئي�سية بالغ���رب ، ف�سالً عن 

كونه���ا م�ستودعاً لحتياط���ى �لأمان �ل�سر�تيجى للدولة �مل�ري���ة من خام �لبرول 
وم�ستقاته �ملختلفة. 

وتطورت �ل�ركة لت�سبح مركز�ً �إقليمياً حمورياً لتخزين �لبرول �خلام مع منو طاقتها 
�لتخزينية �لإجمالية من 4ر2 مليون مر مكعب �إلى 1ر4 مليون مر مكعب.

وحتول���ت �سوميد ل�رح من �أه���م �روح نقل وتد�ول وتخزين م�سادر �لطاقة ب�سفة عامة 
ف���ى م�ر و�لعامل وذلك بعد �نط���الق م�روع تد�ول وتخزين �ملنتج���ات �لبرولية و�لر�سيف 

�لبح���رى بالع���ن �ل�سخن���ة ASPH باإجمال���ى �إنف���اق ��ستثم���ار�ت حو�ل���ى 385 ملي���ون دولر، 
لي�سب���ح �إجمالى �ل�ستثمار�ت �مل�رية �لعربية �مل�سركة فى �ركة �سوميد 785 مليون دولر، 

ويت���م حالياً در��سة �إ�سافة تو�سعات مل�روع ASPH وفقاً لطلب �ل�سوق، و�لتو�سع فى �ل�سعات 
�لتخزيني���ة للعدي���د م���ن �ملنتج���ات �لبرولي���ة تبع���اً ملا ميك���ن �أن حتتاج���ه معامل تكري���ر �لبرول 
و����ركات �لبروكيماوي���ات �ملزمع �إن�ساوؤها فى منطقة خليج �ل�سوي����س و�لبحر �لأحمر، لتتنوع 

�إ�سهام���ات �ل�ركة ف���ى �أمن �لطاق���ة �لوطنى مع 
تعظيم عو�ئد �مل�ساهمن.

كما يتم در��س���ة �لجتاه �لعاملى ل�ستخد�م م�سادر 
 Renewable لطاق���ة �لبديل���ة �لنظيفة �ملتج���ددة�
�لأخ����ر،  �لهيدروج���ن  طاق���ة  ومنه���ا   ،Energy

wو�رورة قيام �سوميد بال�ستثمار فى هذ� �لجتاه. w w . s u m e d . o r g
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مصر إلنتاج األسمدة »موبكو«

مع إش��راقة العيد القومى الس��ابع  واألربعين للبترول تأمل شركة موبكو أن تصبح صناعة البتروكيماويات فى مصر واحدة 
من أهم روافد دعم االقتصاد الوطنى ، وفى هذا اإلطار تواصل الشركة مسيرة العطاء وذلك باتباع منظومة عمل متكاملة 
وفق األصول العلمية ليتحقق من خاللها االلتزام والجدية واالس��تغالل األمثل للطاقات اإلنتاجية والبش��رية داخل الش��ركة 
بهدف تحقيق نجاحات بارزة والمس��اهمة فى تأمين احتياجات الس��وق المحلى من األسمدة مع الحفاظ على االشتراطات 

المطلوبة للسالمة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة .

نبذة عن الشركة
تعتبر ش��ركة مصر إلنتاج األس��مدة ) موبكو ( شركة رائدة فى مجال صناعة األس��مدة األزوتية بجمهورية مصر العربية فقد 
تأسست عام 1998 وفقًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االست��ثمار رقم 8 لسنة 1997 داخل المنطقة الحرة العامة بدم��ياط 

على مس���احة 400 ألف م��تر مربع ، و قد تم طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية فى سبتمبر 2016 .

النشاط التسويقى للشركة
ترتك��ز صناع��ة البتروكيماويات فى مصر على تعظي��م القيمة المضافة من الغ��از الطبيعى، والتى تحق��ق عائدًا اقتصاديًا 
مرتفعًا وتوفر فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة ، إلى جانب تلبية احتياجات الس��وق المحلى من األس��مدة األزوتية كمنتج 
مص��رى بمواصفات عالمية ، يتمتع بأعلى مس��تويات الجودة واألمان للمس��اهمة فى دعم خطط الدول��ة للتنمية الزراعية ، 
وف��ى ه��ذا اإلطار تخطو موبكو خطوات ناجحة ومس��تمرة على مدار األعوام الس��ابقة منذ بداية اإلنت��اج الفعلى لمنتجها 
الرئيس��ى من اليوريا المحببة فى عام 2008 ، إلى أن أصبحت من كبرى ش��ركات األسمدة على الصعيدين المحلى والعالمى،  
و س��عت  موبك��و أيضًا  إلى تعزي��ز مرونة اإلقتصاد المص��رى وتنوعه، وتحقيق النمو الش��امل والمس��تدام، وفى هذا اإلطار 
اس��تطاعت جذب اس��تثمارات اجنبية ضخمه  نظرًا إلمتالكها  العديد من المزايا والمقومات حيث حققت فى اآلونة األخيرة  

إنجازات غير مسبوقة فى مجال مشروعات البتروكيماويات .



قدمت �سركة الخدمات البترولية لل�سالمة والبيئة )بترو�سيف( 
العدي���د م���ن الم�س���روعات والخدم���ات الهام���ة خالل ع���ام 2022، 
والتى ا�س���تطاعت من خاللها دعم �سركات قطاع البترول باأحدث 
بجان���ب  المهني���ة  وال�سح���ة  ال�سالم���ة  منظوم���ة  لإدارة  النظ���م 
الم�شروعات الهند�شية المتميزة والتى �شجلت نمًوا كبيًرا لن�شاط 

ال�سركة هذا العام.
النج���اح غي���ر  ال�سرك���ة عق���ب  الت���ى حققته���ا  الإنج���ازات  وتاأت���ى 
الم�سب���وق ال���ذى انعك����س م���ن  خ���الل نتائ���ج الجمعي���ة العمومية 
ع���ن ع���ام 2021 ، حيث حققت بترو�سيف اإيرادات بلغت 378 مليون 

جنيه بن�سبة 118٪ على عام 2020.
وتمكن���ت بترو�سي���ف م���ن تحقيق التنوع ف���ى الخدم���ات المقدمة 
  ، التنفي���ذ  وتوقي���ت  الج���ودة  م���ن  متمي���ز  بم�شت���وى  للعم���اء 
وال�ستف���ادة من ريادتها فى تقديم درا�س���ات وا�ست�سارات ال�سالمة 
والبيئ���ة وت�سميم وتنفي���ذ الم�سروعات الهند�سي���ة المتكاملة فى 

مجال مكافحة الحريق.

وكذل���ك خبراته���ا المتراكم���ة ف���ى مج���ال نظ���م اإدارة المخلف���ات 
ومكافح���ة التل���وث البترولى مما �ساهم فى زي���ادة موؤ�سرات الثقة 

وانعكا�شها اإيجاباً على تطور نتائج الأعمال.
وته���دف �سرك���ة بترو�سيف خالل الفترة المقبل���ة اإلى التو�سع فى 
فت���ح اأ�سواق واأن�سطة جديدة وتنويع الخدمات المقدمة ل�سركات 
قط���اع البترول والثروة المعدني���ة ، خا�سة من خالل التو�سع فى 
تنفي���ذ م�شروع���ات الت�شمي���م الهند�ش���ى لنظ���م الإطف���اء والإنذار 
والحماية من ال�سواعق با�ستخدام البرامج المتخ�س�سة وتنفيذ 
البرامج التدريبية التخ�س�سية بالم�ساركة مع ال�سركات العالمية 

المتخ�س�سة فى تلك المجالت.
وتعم���ل بترو�سي���ف خ���الل الفت���رة الحالية على تطوي���ر منظومة 
عم���ل اإدارة المخلف���ات الخط���رة لمختل���ف القطاع���ات ال�سناعية، 
حي���ث تمل���ك ال�شركة خبرة طويلة فى مج���ال معالجة المخلفات 
مث���ل اأعم���ال المعالج���ة الحراري���ة والبيولوجي���ة بجان���ب خب���رة 

ال�سركة فى اإدارة المواقع الجافة، واإدارة المخلفات الُم�سعة .



كم����ا تعمل بترو�شي����ف حالًيا على تنفيذ م�ش����روع اإدارة وا�شترجاع 
غ����ازات ال�سعل����ة Zero Flare، وذل����ك وفًقا لبرام����ج ا�شتراتيجية 
تطوي����ر وتحدي����ث قط����اع البت����رول به����دف تح�شي����ن كف����اءة عم����ل 
كف����اءة  لدع����م  والبتروكيماوي����ات  التكري����ر  ب�ش����ركات  ال�شعل����ة 
ا�شتخ����دام الطاقة، حيث �شيحقق الم�شروع م����ردوًدا اإيجابًيا على 
الم�ستويي����ن البيئ����ى والقت�س����ادى م����ن خالل الحد م����ن انبعاث 

الغازات فى المواقع البترولية المختلفة.
وتق����وم ال�شرك����ة حالًي����ا بتطوي����ر منظوم����ة التدري����ب لتتنا�ش����ب 
م����ع احتياج����ات ال�س����ركات من البرام����ج الُمعتم����دة ، حيث نظمت 
ال�سرك����ة - لأول م����رة هذا العام - برنامج مخطط عمليات الرفع
، Appointed Person For Lifting Operation  –APLO 
FOETو  BOSIETو  Ex4 Comp Ex Ex1 وبرنام����ج 

وغيرها من البرامج التدريبية الُمعتمدة الهامة.



تتمتع شركة جاس كول بسجل حافل 

م��ن النجاح��ات يمت��د ألكث��ر م��ن س��بعة 

عشر عامًا من العمل الجاد واملتواصل فى نشر 

تكنولوجي��ا تربي��د املناط��ق ومش��روعات الطاقة 

بأنواعه��ا املختلف��ة ف��ى مص��ر وأفريقيا، حي��ث تمتلك 

ج��اس ك��ول خ��ربات مرتاكم��ة ف��ى مج��االت الخدم��ات 

الفنية الفعالة ف��ى التربيد والحلول املتكامل��ة للطاقة والتى 

تغط��ى العدي��د من األنش��طة بدءًا م��ن الدراس��ات االقتصادية، 

التصميم، التوريد، تنفيذ مش��روعات محطات توليد الطاقة، تنفيذ 

املش��روعات كمقاول عام وصواًل إىل القيام بأعمال التش��غيل والصيانة 

ملحطات الطاقة والتربيد.
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وانطالق���اً م���ن اال�س���راتيجية الوطني���ة ملواجهة تغ���ر املن���اخ واحلد من 
االنبعاث���ات تتبنى وزارة البرول وال���روة املعدنية روؤية وخطة للعمل على 
االقت�ساد ف���ى ا�ستهالك الطاقة و�سمان م�ستقب���ل منخف�ض الكربون، 
تلتزم جا�ض كول بتنفيذ �سيا�سة قطاع البرول امل�رصى لتحقيق اأهداف 
التنمي���ة امل�ستدامة بتنفيذ حمطات تربي���د مركزية الإنتاج املياه املثلجة 
با�ستخ���دام اأح���دث امل���واد واخلامات بحي���ث حتقق وفراً هائ���اًل فى الطاقة 
وتر�س���يد ا�س���تخدامها ، وقد حققت جا����ض كول اإجنازاً �س���خماً فى هذا 
ال�ساأن من خالل تنفيذ م�رصوعها العمالق حمطة التربيد املركزية باحلى 
احلكوم���ى وحى االأعمال بالعا�س���مة االإدارية اجلدي���دة  فهى اأكرب حمطه 
تربي���د مب����رص واأفريقيا بطاق���ة تربيدية 64 األ���ف طن تربيد وم���ن املتوقع اأن 
يحق���ق ه���ذا امل����رصوع بع���د ت�س���غيله بالكام���ل وف���راً هائالً ف���ى الطاقة 
واملوارد ، حيث مت ا�ستخدام ثالثة تقنيات حديثة تعمل معاً وهى وحدات 
 absorption واأخرى بالغاز الطبيعى electrical chiller  تعم���ل بالكهرباء
 THERMAL جمتمع���ة باالإ�س���افة اإلى وحدات التخزين احل���رارى chiller
STORAGE TANK ، مم���ا يوؤم���ن عمل املحطة حتى فى حالة انقطاع اأى 
من م�س���درى الطاقة ويحفظ ا�س���تمرار اخلدمة فى كاف���ة االأوقات ، كما 
تعتم���د املحطة على نظام تخزين للطاقة اأثناء الليل ال�س���تخدامه فى 

فرات الذروة وهو ما قلل القدرة الكهربائية املطلوبة بحوالى %30 .

مشروعات سباقة 
 BOO م����رصوع القرية الذكية هو اأول م�رصوعات ال�رصكة والتى تعمل بنظام
)التملك والت�س���ييد والبناء( بقدرة تربيدي���ة 17000 طن تربيد وتقوم املحطة 
باإنت���اج املياه املثلجة /ال�س���اخنة خلدمه اأكر م���ن 78 مبنى بالقرية الذكية، 
اإ�س���افة اإلى م����رصوع اجل���امع���ة االأمريك��ية من���ذ عام 2006 لتق���دمي خدمات 
تربي���د/ تدفئة املناط���ق ملحطة التربيد اخلا�س���ة باملبنى االأكادمي���ى باجلامعة 

بالتجمع اخلام�ض  والتى تبلغ �سعتها التربيدية 5500 طن تربيد .

المشروعات الجديدة
جنحت جا�ض كول فى احل�س���ول على عدد من امل�رصوعات خالل عام 2022 
متث���ل قيم���ة م�س���افة لل�رصكة وحتق���ق منظوم���ة التكامل ب���ن �رصكات 

القطاع ال�سقيقة، ومن اأهمها:   
• م�رصوع توريد وتركيب وت�س���غيل نظام التكييف املركزى ملبانى �رصكة 

جا�سكو .
• وم�رصوع TRAIN-D مبجمع الغازات بال�س���حراء الغربية بطاقة 2000 

طن تربيد.
• م�رصوع توريد وتركيب وت�سغيل نظام التكييف املركزى لزوم مبانى خط 

احلريق مب�سطرد بطاقة تربيدية 300 طن تربيد.
• م�رصوع توريد وتركيب وت�سغيل نظام التكييف املركزى ل�رصكة االأ�سمدة 

االأزوتية – اأعمال تو�سعات لعدد 14 مبنى بطاقة 1200 طن تربيد.
• م�رصوع توريد ت�سيلر يعمل بالغاز الطبيعى ل�رصكة جا�سكو بقدرة 500 

طن تربيد.

ترشيد الطاقة  
 بداأت �رصكة جا�ض كول منذ عام 2014 تنفيذ م�رصوعات خا�س���ة بتوليد 
الطاقة الكهربائية من الطاقة ال�سم�س���ية للعدي���د من املبانى االإدارية 
ل����رصكات قطاع البرول امل�رصى باإجمالى طاقة منتجة ت�س���ل الأكر من 
2 ميج���ا وات متث���ل حوالى 20 حمطة طاقة �سم�س���ية تعم���ل على اأعلى 
م�س���توى من املالئمة والكف���اءة لتلبية احتياجات ����رصكات القطاع من 
الطاق���ة الكهربائي���ة، ه���ذا وتعمل ال�رصك���ة دائماً عل���ى مواكبة التطور 
العلم���ى والتكنولوج���ى واحلر����ض عل���ى االبت���كار والتطوي���ر ف���ى جم���ال 
تر�س���يد الطاقة بدرا�س���ة كل م�رصوع ي�س���ند اإليها وتقدمي اأف�سل احللول 
 CO- GENERATION , TRI- GENERATION , FLARE املتاحة �سواء

GAS،.... للو�سول الأن�سب احللول لكل م�رصوع واإر�ساء عمالئها.

التحول الرقمى
تنفي����ذاً خلط����ة ال����وزارة املتكامل����ة التى ته����دف اإلى تطبي����ق رقمنة جميع 
االأعم����ال داخل �رصكات القطاع مبا يتوافق مع روؤي����ة م�رص 2030 عرب اإطالق 
من�س����ة » م�����رص الرقمي����ة« تعم����ل جا�ض كول عل����ى قدم و�س����اق من خالل 
التدريب امل�ستمر للعاملن املتعاملن مع هذه االأنظمة، حيث يتم اإن�ساء 
منظوم����ة رقمية ذكي����ة تتكامل بها جميع بيانات ال�رصك����ة لتوفر الربط 

الكامل بن اإدارات ال�رصكة ل�سهولة و�رصعة تداول وتدفق املعلومات. 

منظومة الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
 تت�سم جا�ض كول باأدائها امل�سئول من خالل تلبيتها ملتطلبات عمالئها 
باجلودة املطلوبة واحلفاظ على �س���حة و�س���المة العاملن واحلفاظ على 
البيئة كاأولوية ق�س���وى يعك�س���ها تطبي���ق فعلى الأنظم���ة اإدارة البيئة 
واجلودة وال�س���المة وال�س���حة ، هذا باالإ�س���افة اإلى االلت���زام باتخاذ كافة 
االإج���راءات اال�س���تباقية للتحك���م باملخاط���ر والعم���ل على ن����رص ثقافة 
ال�س���المة من خ���الل التوعية والربامج الت�س���جيعية للعاملن من خالل 
الربام���ج التدريبي���ة التى ت�س���مل كاف���ة امل�س���ئوليات االإداري���ة بال�رصكة 
باالإ�س���افة اإلى احلر�ض على حتديث �سيا�سة ال�س���المة وال�سحة املهنية 
بال�رصكة ، وتوفر ال�سالمة واالأمن ملن�ساآت ال�رصكة واال�ستعداد للطوارئ 
باال�س���تعانة باأنظمة ومع���دات اإنذار مكافحة احلري���ق وكامرات املراقبة 
، كذلك احلر�ض على جتديد �س���هادات نظام اجلودة وال�س���المة وال�س���حة 
 ISO 9001- ISO املهني���ة وحماي���ة البيئة طبق���اً للموا�س���فات العاملي���ة

. ISO 45001 14001 وحتديث نظام اإدارة ال�سالمة ليطابق املوا�سفة

خطط طموحة لمواصلة اإلنجازات
اإن م���ا تتحقق من اإجنازات ملمو�س���ة اإمن���ا ميثل انطالقة قوية نحو م�س���تقبل 
واعد ال�س���تكمال امل�سرة الناجحة باإن�ساء املزيد من امل�رصوعات التى ت�سهم 
ف���ى تر�س���يد ا�س���تهالك الطاقة وامل���وارد، وكذل���ك احلر�ض على تنمي���ة قدرات 
ومهارات العن����رص الب�رصى من خالل التدريب امل�س���تمر لرفع كفاءة العاملن 

واإعداد �سباب قادر على مواجهة التحديات وامل�ساعب بكل جهد ومثابرة.

العنوان : 33 عبد الرازق ال�سنهورى مبنــى  الهالل الأحمر امل�رصى اأمام حديقة الطفل 
متفـرع من �سارع مكرم عبيد    مدينة ن�رص - القاهرة .   

تليفون : 23492231                             فاك�س: 02/2342121-23492115
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مـودرن جا�س ... خطوة متميـزة
فى م�صـرية الإ�صالح الهيكلـى

متثل �رشكة مودرن جا�س خطوة متميزة فى م�صرية الإ�صالح 
ــه الدجمى  ــة التوج ــاع البرتول ، و�صيا�ص ــى لقط الهيكل
ــال وزير البرتول  ــا املهـند�س طــارق املـ ــى دعائمه التى اأر�ص
ــقة مع م�صتهدفات  والرثوة املعدنية ، والتى جاءت مت�ص
برنامج احلكومة لالإ�صالح القت�صادى ، وروؤية م�رش 2030 
للتنمية امل�صتدامة ، وما يجرى على اأر�س الواقع من بناء 

وتنمية .

وعلى امتداد املحافظات الت�صع التى تعمل بها ال�رشكة 
ــاز الطبيعى اإلى 235  ــالل العام من تو�صيل الغ متكنا خ
األف عميل ،  بالإ�صافة اإلى تركيب ما يقرب من 229 األف 
ــن 218 األف عميل  ــق الدفع، وت�صغيل اأكرث م عداد م�صب
ــاز الطبيعى ، مبا ي�صكل حوالى 20 باملائة من خطة  بالغ
ــن اإمداد 79  ــاز الطبيعى ، ف�صالً ع ــة لتو�صيل الغ الدول

حمطة لتموين ال�صيارات بخدمة الغاز الطبيعى .



م�رشوعات قومية 
انتهت ال�رشكة من تنفيذ  اأكرث من 51 كم من ال�صبكات 
الأر�سية خلطوط ال�سغط املتو�سط واملنخف�ض ملنطقة 
احلى احلكومى بالعا�صمة الإدارية اجلديدة، وكذلك تنفيذ  
اأعمال ال�صبكات الأر�صية والرتكيبات الداخلية مبنطقة 
ــة الإدارية، وحمطة  ــة ال�صعب، ومبنى هيئة الرقاب �صاح
ــالً عن  ــى احلكومى، ف�ص ــة احل ــة مبنطق ــد املركزي التربي
النتهاء من تنفيذ اأكرث من 163 كم من خطوط ال�سغط 
ــن  العـلمــيـ ــة  لـمـديـنـ ــط  والـمتـو�صـ ــس  املنخف�
ــدة، فـ�صــالً عـن تنـفيذ 161 كم من ال�صبكات  اجلـديــ

الأر�صية ملدينة الإ�صماعيلية اجلديدة.

م�رشوعات خ�رشاء 
متكنت ال�رشكة من تطبيق اإ�صتخدامات الغاز الطبيعى 
فى 98 من�صاأة �صياحية  لتحويلها اإلى من�صاآت  خ�رشاء 
ــرشم ال�صيخ اأول  ــة، لتكون بذلك مدينة � �صديقة للبيئ
ــرشق الأو�صط مما كان له  ــة �صياحية خ�رشاء فى ال� مدين
ــن قمة املناخ  ــالل ا�صت�صافتها الدورة 27 م ــغ الأثر خ بال

COP27 فى نوفمرب املا�صى .

م�رشوعات تنموية بال�صعيد 
ــى لتنمية �صعيد م�رش، متكنت  فى اإطار الربنامج القوم
ال�رشكة من تدفيع الغاز الطبيعى للمنطقة ال�صناعية 
ــاز الطبيعى  ــارى تو�صيل الغ ــط مبحافظة قنا، وج بقف
ــة اإلى منطقتى  ــة، بالإ�صاف ــو بذات املحافظ مبنطقة ه

غرب طهطا وغرب جرجا مبحافظة �صوهاج.

م�رشوعات خارج احلدود
�صمن توجهنا امل�صتمر لتنويع وتعزيز اأن�صطتنا، انتهت 
ــاز الطبيعى  ــكات الغ ــال �صب ــن تنفيذ اأعم ــة م ال�رشك
ــارات العربية  ــة الإم ــارة اأبوظبى بدول ــالزا باإم ــة ب مبنطق
ــاون مع  ــوك للتوزيع بالتع ــة اأدن ــح �رشك ــدة ل�صال املتح

برتوجت.



نت ش��ركة الخدمات التجاري��ة البرتولي��ة »برتوتريد » خالل  تمكَّ
عام 2022 من تحقيق خطوات س��ريعة فى استخدام التكنولوجيا 
للمواطن��ن  املقدم��ة  الحديث��ة لتحس��ن الخدم��ات  والتطبيق��ات 
والتيس��ر عليهم و تطبيقا  لربنامج التحول الرقمى  كأحد العناصر 
الرئيس��ية ف��ى مش��روع تطوي��ر وتحديث قط��اع الب��رتول  وتنفيذا 

لرؤية مصر 2030 .
وواصلت الش��ركة مس��رة التميز و التطوير بفضل الدعم من قبل 
املهندس ط��ارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية مما كان له أكرب 
األثر فى استمرار التطوير لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .                     

وقد مت ت�شغيل 6500 ماكينة POS  خلدمة 8,3 مليون عميل لل�رشكة و مت التوقف 
نهائي���اً ع���ن طباعة الفاتورة الورقي���ة منذ يناير 2022 و هو م���ا اأ�شهم فى خف�ض 
النفقات و توفري تكاليف طباعة الفواتري , كما يعد حتقيقا لأهداف ال�رشكة نحو 

.Cop27 احلفاظ على البيئة توافقاً اي�شاً مع مبادىء موؤمتر املناخ

»الف���روع المميكن���ة« بالم���والت ومحطات الوق���ود خدمة متطورة 
لعمالء الغاز الطبيعى

متا�شي���اً م���ع برنامج تطوير وحتدي���ث قطاع البرتول والتو�شع ف���ى جمالت التحول 
الرقم���ى التى يقدمها القط���اع للتي�شري على املواطنني , قام���ت  �رشكة برتوتريد 
بتجمي���ع خدمات فروع ال�رشكة ف���ى ماكينة اإلكرتونية » ذاتي���ة اخلدمة« خلدمة 
عمالئه���ا فى اأماك���ن تواجدهم وفى عدة حماور مثل )�ش���ل اوت جاردنيا - جنينة 
م���ول – �شيت���ى �شت���ارز – اأوبن اير مول مدينت���ى - نيوجيزه( وقريب���ا �شيتم اإ�شافة 
ه���ذه اخلدم���ة الإلكرتونية فى اأماك���ن اأخرى تباعاً مثل حمط���ات الوقود )غازتك - 
كارجا�ض - �ش���ل اأوت وغريها(تطبيقاً ملبداأ التو�شع والنت�شار حتى ت�شل اخلدمة 

لكافة املواطنني فى انحاء اجلمهورية .
وتوف���ر املاكين���ة للعمي���ل خدمة �شح���ن كارت الع���داد م�شبق الدف���ع , وخدمات 
الع���دادات امليكانيكية التقليدية , مث���ل الإ�شتعالم عن الفاتورة وت�شجيل قراءة 
الع���داد , و�شداد الفات���ورة و�شداد دفعة مقدمة , باإلإ�شاف���ة اإلى ت�شجيل �شكوى 
وتتمي���ز الف���روع املميكنة باإتاحة كافة اخلدمات للعم���الء على مدار ال� 24 �شاعة 

توفير طباعة 100 مليون فاتورة ورقية للحد من االنبعاثات
» برتوتري���د الرقمي���ة« م����رشوع يهدف للتي�ش���ري على عمالء ال�رشك���ة و مندوبيها 
باملواقع عرب  اإنهاء التعامل بالفاتورة الورقية عرب ن�رش ماكينات الدفع الإلكرتونى 
P.O.S ف���ى جمي���ع املواق���ع و ف���روع ال�رشك���ة واأ�شب���ح باإم���كان عم���الء ال�رشك���ة 
ال�شتف���ادة من برامج التحول الرقم���ى و �شداد قيمة ا�شتهالك الفواتري اأو �شحن 
كروت الغاز جلميع وحداتهم على م�شتوى اجلمهورية من خالل املاكينة املوجودة 

بحوزة مندوبى ال�رشكة  . 
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املركز الرئي�شى : 1 �شارع اأنور املفتى 
 عمارات بنك الإ�شكان والتعمري -  مدينة ن�رش - القاهرة .

تليفون : 22601297 - 22601179                         فاك�ض : 22601307         �ض.ب : 1829 العتبة

وط���وال اأي���ام الأ�شبوع دون احلاج���ة لالنتقال اإلى فروع ال�رشكة ف���ى اأوقات العمل 
الر�شمي���ة , و ه���و م���ا يوفر الكثري م���ن الوقت و اجله���د و التكلف���ة لقائمة عمالء 

ال�رشكة » املليونية« .

ش���حن ك��ارت الغ���از م�ن خ��الل موق���ع الش���رك��ة ورق�م س���اخن 
ج��ديد 17169 

وع���الوة عل���ى ما �شب���ق فقد قامت �رشك���ة برتوتري���د بتطوير موقعه���ا الإلكرتونى  
petrotrade.com.eg  لت�شجي���ل الق���راءة و�ش���داد الفات���ورة و�شح���ن كارت الغ���از 
م�شب���ق الدفع عن طري���ق اإ�شتخدام لوح���ة املفاتيح )keyboard( امل���زودة بقارىء 
ك���روت املتوف���رة لدى ف���روع ال�رشكة املنت�رشة ف���ى انحاء اجلمهوري���ة ب�شعر رمزى 
وجمددة بالكامل , و هى ما متكن العميل من �شحن الكارت فى اأى وقت على مدار 
ال�شاع���ة و دون ال�شطرار للتوجه اإلى ف���روع ال�رشكة اأو حتى منافذ فورى و فروع 
فورى بل�ض . كما وفرت �رشكة برتوتريد  15 طريقة خمتلفة لت�شجيل قراءات الغاز 
الطبيع���ى وال�شداد الإلكرتونى  مثل ) الرق���م ال�شاخن اجلديد  17169- ماكينات 
ال���� ATM اخلا�شة بالبنوك – خدمة الرد ال�شوت���ى التفاعلى على املحمول 5727 
و الأر�ش���ى عل���ى 09000727 – خدمات الدفع الإلكرتون���ى من خالل منافذ �رشكات 
التح�شي���ل الإلكرتون���ى مث���ل ) فورى و م�شارى و ممكن و خدمات���ى و �شامن و اأمان 
و ب���ى و خال����ض و�ش���داد واوب���اى و غريهم( – ماكين���ات ال� POS – الت���ى مع مندوبى 
ال�رشك���ة وف���ى خدمة العم���الء بف���روع ال�رشكة - املحاف���ظ الإلكرتوني���ة للبنك 
الأهل���ى و بنك م����رش -تطبيق جوميا - ماى فورى - وعلى نظ���ام الندرويد ونظام 
الى او ا����ض من خالل  تطبيق برتوميرت معتمداً على اإ�شتخدام كامريا املوبايل فى 
ت�شجي���ل القراءة و التطبيق فيه خوا����ض اأخرى لل�شداد و التوا�شل مع ال�رشكة , 
و م���ن خالل تطبيق برتو�شح���ن ل�شحن كروت العدادت م�شبق���ة الدفع من خالل 

الهاتف املحمول الذى يدعم  خا�شية NFC و يعمل بنظام الأندرويد .

173 ف���رع لخدم���ة العمالء ب���� ) ال���وزارات – الهيئ���ات– األندية - 
الكمبوندات( 

مت توف���ري مراكز خلدمة العمالء باجله���ات اخلارجية بلغ عددها 173 مركزا باجلهات 
اخلارجية على م�شتوى جمهورية م�رش العربية.

مت اإدخ���ال خدمة ال�شي���ارات املتنقلة للتح�شي���ل وال�شحن كمثال 
مي���دان اليا�شم���ني اأمام ن���ادى برتو�شب���ورت و�شيتم 

تواجد ف���روع مميكنة وتوف���ري عربات 

متنقل���ة كخدمات اخرى تي�ش���ريا على املواطن���ني والتواجد داخل 
مرتو النفاق وحمطات البنزين املختلفة .

225 مركز خدم���ة عمالء بالقرى ومراكز لش���حن عداد 
مسبق الدفع ضمن مشروع حياة كريمة 

وبالتزام���ن مع م�رشوع حياة كرمي���ة وخطة تو�شيل الغاز الطبيعى 
للمن���ازل ، قدمت برتوتريد خدم���ة توفري نقاط �شحن لكارت العداد 
ُم�شب���ق الدَّفع فى القرى و املراكز البعيدة عن عوا�شم املحافظات 
خلدمة عم���الء ال�رشكة والت�شهيل عليه���م  وتوفري الوقت و اجلهد 
وامل���ال الالزم���ني لالنتق���ال اإلى ف���روع ال�رشكة وقد بل���غ عددها 225 

مركزا حتى الن .

بالتوعي���ة .. أكثر من مليون عميل ش���هريا يرس���لون 
القراءة عن بعد

ا�شتطاع���ت �رشك���ة برتوتريد من خالل موقع برتوني���وز التوا�شل مع 
العمالء وتعريفهم باأدوات التحول الرقمى التى اأتاحتها ال�رشكة خلدمة العمالء 
وتعريف العم���الء بالطرق املختلفة لت�شجيل القراءة ال�شهرية ل�شتهالك الغاز 

الطبيعى وكيفية ال�شحن والتعرف على اإ�شعارات عداد م�شبق الدفع.
وحقق���ت ال�رشكة اجن���ازا كبريا حيث يقوم الآن مايزيد عل���ى مليون عميل �شهريا 
باإر�شال القراءة عن بعد والتعامل مع اخلدمات الرقمية املتوفرة من خالل ال�رشكة 

وعددهم يزيد يومياً .

بتروتريد تتيح الدفع اإللكترونى عن طريق خدمة IVR خالل ايام 
قام���ت �رشك���ة برتوتري���د  بتطوير خدم���ة ال���رد ال�شوت���ى التفاعل���ى IVR(( والتى 
�شتعم���ل خالل اأيام مع���دودة و تتيح هذه اخلدمة اإمكاني���ة الدفع الإلكرتونى عن 
 IVR �طري���ق الهاتف الأر�شى اأو املحم���ول عرب املكاملة الهاتفي���ة, ويعمل نظام ال
م���ن خ���الل ت�شجيل �شوت���ى يرد عل���ى املت�ش���ل بطريقة اآلي���ة و ي�شم���ح النظام 
للمت�شل���ني بالتفاع���ل من خالل الهات���ف عن طريق ال�شغط عل���ى اأزرار الهاتف, 
حي���ث يت���م ا�شتخدام ال���رد الآلى امل�شجل ويق���وم بتمكني العمي���ل من احل�شول 
عل���ى بع����ض البيان���ات اأو اإ�شافته���ا  اأو ت�شجيل الق���راءة اأودفع قيم���ة ا�شتهالك 
الغ���از الطبيع���ى , وه���ى خدمة متاحة 24 �شاع���ة على مدار اأي���ام الأ�شبوع حيث 
ميك���ن للعميل الإت�شال ب: 5727 من اأى حمم���ول او 09000727 من اأى رقم اأر�شى 

للح�شول على اخلدمات التالية :
- ادخال قراءة العداد .

- معرفة قيمة الفواتري امل�شتحقة .
- تقدمي �شكوى .

خدمة العمالء : 17169
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تعمل ال�س��ركة فى مجال نقل وتو�س��يل اإ�س��طوانات البوتاجاز )المنزل��ى - التجارى( 
للمواطني��ن باأماك��ن تواجدهم ب�س��هولة وي�س��ر وبال�س��عر الر�س��مى لإح��داث التوازن 
بالأ�س��واق والق�س��اء عل��ى اأى اختناق��ات ق��د تحدث اإث��ر اأزم��ات مو�سمي��ة اأو طارئة، 
بالإ�ساف��ة اإل��ى تغطي��ة مواقع عم��ل المتعهدين حال ع��دم قدرتهم عل��ى توفير تلك 
ال�سلع��ة ال�ستراتيجية طبقًا لالحتياجات المطلوب توفيرها ع��لى م��دار ال�س����اع��ة، 
وذل��ك بالتن�س��ي��ق الت�����ام بين الأجه����زة المعن���ي��ة ب����وزارة الت����موي��ن ومديرياتها 
وال�سرك��ة بفروعها بمختلف المحافظ��ات ل�سمان تحقيق اله�����دف الرئي�سى لل�سركة 

وهو و�سول الدعم لم�ستحقيه فى اأماكن تواجدهم.
م / اأحمد عبدالمطلب 

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

ال�س��ركة الم�سري��ة لنق�ل وتو�سي��ل الغ��از  ) بوتاجا�س��كو (
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م�����راكز التوزي��ع

بلغ���ت اأع���داد مراك���ز التوزي���ع ومكاتب تلق���ى الطلب���ات العاملة 182 
مركز منذ بدء ن�ش���اط ال�ش���ركة موزعة عل���ى محافظات الجمهورية 
من مر�ش���ى مطروح �ش���مااًل اإلى اأ�ش���وان جنوب���اً واإيماناً من ال�ش���ركة 
باأهمي���ة تو�شيل االأ�شطوانات للمواط���ن ب�شتى الطرق المتاحة فقد 
قام���ت ال�شرك���ة باإن�ش���اء ادارة خدم���ة العمالء والك���ول �شنتر تخت�ص 
ب���ه تلق���ى طلبات الع���الء تليفونياً عل���ى الخط ال�شاخ���ن رقم 19492 
وتقوم بتو�شيلها اليهم واال�شتماع اإلى �شكواهم »اإن وجدت« ل�شمان 

اال�شتدامه مع العمالء.

و�سائل النقل والتوزيع و�سيانتها

تمتل���ك ال�شرك���ة اإ�شطواًل م���ن ال�شيارات والتى يبل���غ عددها )  486 ( 
�شيارة بمختلف االأنواع )52 نقل خفيف  44نقل ثقيل -390 متو�شط( 
بالإ�ضاف���ة اإلى عدد 32 كالرك والت���ى من خاللها يتم تحقيق خطة 
ال�شركة لنقل وتوزيع اال�شطوانات كما تقوم ال�شركة ب�شيانة جميع 
ال�شي���ارات والمع���دات من خ���الل الور����ص المركزية الخا�ش���ة باإدارة 
النق���ل كم���ا تعم���ل على اأبت���كار الحلول واالأف���كار لرفع كف���اءة العمل 
وذل���ك بتطبيق درا�ش���ات فنية متطورة مما اأثمر ع���ن  اأحداث طفرة 
غي���ر م�شبوق���ة فى زي���ادة الم�شحون م���ن االأ�شطوان���ات دون الحاجة 

لزيادة عدد �شيارات ال�شركة.

م�سنع تعبئة البوتاجاز ب�سوهاج

ت���م ب���دء ت�شغيل الم�شن���ع 2003/12 م بعدد »1« �شيني���ة تعبئة بنظام 
الم�شارك���ة بي���ن ال�شركتي���ن ال�شقيقتي���ن )بتروجا����ص وبوتاجا�شكو( 
حتى و�شلت اإلى عدد 4 �شوانى تم تحديثها موؤخراً لت�شبح جميعها 
الكتروني���ة االأمر ال���ذى �شيعمل على تح�شين جودة العمليات وزيادة 
االإنت���اج واأمكاني���ة ت�شغيل الم�شنع بقدره اإنتاجي���ه 96 األف ا�شطوانة 

مكافئ يومياً لمواجهة اأوقات الذروة .

اإدارة ال�سالمة وال�سحة المهنية وحماية البيئة 
ف���ى اإطار برنام���ج تحديث وتطوير قط���اع البترول واأعم���ال اللجنة 
العلي���ا لل�شالم���ة نح���و تعزي���ز ثقاف���ة ال�شالم���ة وال�شح���ة المهني���ة 
وحماي���ة البيئ���ة تول���ى �شرك���ة بوتاجا�شك���و اهتمام���اً خا�ش���اً بقط���اع 
ال�شالم���ة ف���ى ال�شركة حيث اأ�شبحت جمي���ع مراكز التوزيع مجهزة 
وموؤمنة بمعدات االأمن ال�شناعى و�شبكات مكافحة الحريق واجهزة 
قيا����ص االأك�شجي���ن وثان���ى اأك�ش���د الكرب���ون وذل���ك لك�ش���ف ت�شري���ب 
الغ���از كم���ا تم تركيب موان���ع �شواع���ق لمكافحة االأماك���ن الم�شنفة 
خط���ر ف�شاًل عن االهتم���ام بالعن�شر الب�ش���رى وتدريبه على اأعمال 

ال�شالمة وال�شحة المهنية .

العمال الهند�سية
الغ���از الطبيعى: حيث تم التعاقد عل���ى تو�شيل الغاز الطبيعى 
للعم���الء بمحافظ���ات )القاه���رة –الجي���زة – �شوه���اج- ال�شرقي���ة- 

القليوبية( الأكثر من )50000 عميل(.
�شب���كات الغ���از الم�ش���ال: عمل �شبك���ة غاز البوتاج���از الم�شغوط 

لخط االإنتاج بم�شنع العربىالأجهزة الطهى)قليوب(. 
م�ش���روع الزراع���ات المحمي���ة )الاله���ون(: تنفيذ اأعم���ال بيوت 

الزراعات المحمية بمنطقة الالهون بقيمة )190 مليون جنية (

الم�سارك��ة ف��ى تنفي��ذ الخط��ة القومي��ة للتو�س��ع ف��ى 
محطات تموين ال�سيارات 

اإنطالقاً من توجه الدولة نحو التو�شع فى تحويل ال�شيارات للعمل 
بالغ���از الطبيع���ى واإن�ش���اأء محطات تابع���ة ل�شركة كارجا����ص وغازتك 
لتموي���ن تلك ال�شيارات فقد قامت ال�شركة بتكلفة عدد من عامليها 
للعم���ل ب�شركتى كارجا����ص وغازتك م�شاهمة منها فى تنفيذ الخطة 

القومية للتو�شع فى محطات تموين ال�شيارات.

المركز الرئي�ضى :  3 �ص اأنور المفتى - متفرع من �شارع عبا�ص العقاد - مدينة ن�شر - القاهرة
تليفون : 22603467 - 22603469 - 22603471      فاك�س : 22603292



ق��ام المهندس طارق المال وزي��ر البترول والثروة المعدنية بإعطاء إش��ارة البدء للمش��روع التجريبى لخدمة العمالء 
الرقمي��ة DCS حي��ث قامت الش��ركة بتصمي��م وتنفيذ أولى ماكين��ات )DCS( وهى تع��د األولى م��ن نوعها والتى 
يستطيع العميل من خاللها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى فى أى مكان حيث يمكن 
حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد وس��تقوم الش��ركة بنش��ر هذه الماكينات تدريجي��ًا ضمن مخطط يلبى 

رغبات السادة العمالء .

كم��ا تفقد مركز خدمة عمالء الش��ركة المتنقل الذى س��يقدم كافة الخدمات المرتبطة بتوصي��ل الغاز الطبيعى فى 
أماكن التجمعات السكنية والنوادى تيسيرًا على العمالء .

وف��ى إطار التحديث المس��تمر لمنظومة خدمة العم��الء فقد تم تحديث خدم��ة Call Center الخاصة بها حيث يمكن 
للعميل االتصال بمركز خدمة العمالء مباشرة من أى منطقة أخرى .
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فى إطار تنفيذ 
خط��ة الدول��ة بش��أن 
الغ��از  اس��تخدام  ف��ى  التوس��ع 
الطبيعى كوقود بديل فى وس��ائل النقل 
بداًل من أنواع الوقود الس��ائل ولتعظيم االستفاده 
م��ن الغاز الطبيعى لم��ا له من مردود كبي��ر على االقتصاد 
القومى وكذلك التوسع فى إنشاء محطات التموين المتكاملة لتلبية 
الطل��ب المتوقع على اس��تخدام الغ��از الطبيعى كوقود للس��يارات فقد قامت 
ش��ركة فجر المصرية للغاز الطبيعى باالستثمار فى شراء قطعة أرض بمنطقه البنفسج 
)1( التجم��ع األول بالقاهرة الجديدة بمس��احة 9100 متر مربع إلنش��اء محط��ه وقود متكاملة 
)وقود س��ائل - غاز طبيعى( وذلك بالتعاون مع ش��ركه غازتك وهى أحدى شركات قطاع البترول الرائدة 
فى هذا المجال وقد بدأت أعمال اإلنش��اء اعتبارًا من 1 – 11 – 2022 ويتوقع اإلنتهاء خالل 
4 أش��هر وفى ضوء التكامل والتعاون مع شركات قطاع البترول المصرى قامت شركة 
فج��ر المصري��ة بالتعاقد مع ش��ركتى بتروج��اس و كارجاس إلنش��اء محطة 
لتموي��ن وتحويل الس��يارات بالغ��از الطبيعى بمدينه نصر بش��ارع 
حسن المأمون بمساحة 1500 متر مربع وتسعى الشركة 
دائم��ًا إلى تنويع اس��تثماراتها فى مجاالت تخص 
قطاع البترول وبما يتفق مع خطة الدولة 
الطبيعى  الغاز  اس��تخدامات  فى 

المضغوط .
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تعتبر ش��بكة الغاز الطبيعى بالمملكة األردنية الهاشمية شريانًا حيويًا واستراتيجيًا للطاقة بمنطقة الشرق 
األوسط، حيث تولت شركة فجر األردنية المصرية تنفيذ وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة الغاز والتسهيالت 
المرتبطة بها بطول 500 كم من مدينة العقبة جنوبًا وحتى الحدود األردنية الس��ورية شمااًل وفقًا ألحدث 
المواصف��ات الفني��ة واألكواد العالمية، باإلضافة لقيام ش��ركة فج��ر بالبدء باإلج��راءات التنفيذية الخاصة 
بمش��روع تدفق ثنائى االتج��اه لتدفيع الغاز الطبيع��ى باالتجاهين مع جمهورية مصر العربية باس��تخدام 
محطة الضواغط المملوكة لش��ركة فجر األردنية المصرية بمدينة العقبة بحيث يصبح بإمكانها نقل الغاز 
بأكثر من اتجاه مما يعظم المردود االقتصادى على الدول المش��اركة فى ش��بكة الغاز الطبيعى بالمنطقة، 
وف��ى إطار المباحثات واالجتماعات المكثفة بين مصر واألردن وس��وريا ولبنان وحرص القيادة السياس��ية 
المصرية على دعم ومساندة الجمهورية اللبنانية، قامت شركة فجر األردنية المصرية باالنتهاء من دراسة 
وتنفي��ذ األعمال الفني��ة المطلوبة وتجهيز وتركيب محطة القياس على الحدود األردنية الس��ورية وربطها 
على نظم ش��بكة الغاز الطبيعى الرئيس��ية باألردن فى وقت قياس��ى لتوصيل الغ��از الطبيعى للجمهورية 
اللبناني��ة، تمهيدًا لضخ الغ��از المصرى إلى لبنان الجانب اللبنانى لالنتهاء م��ن إجراءات المعاينة والتقييم 

الفنى لخط نقل الغاز  الطبيعى الواصل بين سوريا ولبنان.

وفى إطار تعظيم وتنويع استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى وحضارى داخل 
المملكة األردنية واالس��تفادة من تن��وع مصادر الغاز تم توقي��ع اتفاقيات تنفيذ 
التس��هيالت الالزمة لتوصيل الغاز الطبيعى بين ش��ركة فج��ر األردنية المصرية 
ويمثلها المهندس/ فؤاد رشاد – الرئيس التنفيذى ومصنع سنابل العطاء ويمثله 
المهندس/ محم��ود خطاب – المدير العام  ومصنع جوردينيا ويمثله المهندس/ 
محمد العقدة – المدير العام  بمدينة القس��طل الصناعية بحضور المهندس��ة / 
أمانى ع��زام – أمين ع��ام وزارة الطاقة والثروة المعدني��ة األردنية والمهندس/ 
حس��ن حيارى – مساعد األمين العام لشئون الطاقة، كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 
تلك التس��هيالت مع ش��ركة غاز مصر ويمثلها المهن��دس/ مهاب محمد – مدير 
فرع ش��ركة غ��از مصر باألردن وذلك لم��ا لها من خبرة فى مجال تنفيذ ش��بكات 
الغاز للمصانع، حيث أن التس��هيالت التى س��يتم تنفيذها تعتبر نواة لشبكة الغاز 
الطبيع��ى للعديد من المصانع داخل المدينة الصناعية بالقس��طل مما يس��اهم 
بخف��ض التكالي��ف االس��تثمارية لتوصيل الغ��از للمصانع الجديدة والمس��اعدة 
بانتش��اره بشكل أكبر كوقود حضارى واقتصادى  للصناعات ،باإلضافة إلى 
قيام  شركة فجر بتنفيذ أعمال توصيل وتوريد الغاز الطبيعى ألحد 
أكبر المصان��ع بالمملكة ، مصنع الفوس��فات بالعقبة منذ 
ع��ام 2021 إل��ى جانب تزويد توس��عات مجموعة 

نقل الصناعية منذ عام 2018.
الطبيع��ى  الغ��از  ونظ��را ألهمي��ة 

فى تخفيض كلف االنتاج وترش��يد اس��تخدام الطاقة وتقلي��ل االنبعاثات الكربونية 
وإيجاد ف��رص عمل جديدة مما يدع��م فرص الصناعات األردني��ة لزيادة صادرتها 
وقدرتها على المنافسة باألسواق العالمية باإلضافة إلىأن الغاز الطبيعى للصناعات 
يس��هم فى تخفيف كلف الطاقة والحفاظ على البيئة وتوفير نس��ب كبيرة من قيمة 
مش��تقات الوقود األخرى، باإلضافة إلى أن التعاون بين الش��ركات المصرية ساهم 
بش��كل كبير فى نجاح تحقيق رؤية وزارة البترول والث��روة المعدنية المصرية لنقل 
وتب��ادل الخب��رات المتميزة للش��ركات المصرية ف��ى مجال الغ��از الطبيعى وتعزيز 
التواج��د الفعال لش��ركات الغاز والبت��رول المصرية خارج جمهوري��ة مصر العربية، 
فإن��ه جارى حاليًا إع��داد العديد من الدراس��ات الفنية واالقتصادي��ة لتغذية بعض 
الم��دن الصناعية على س��بيل المثال مدين��ة القويرة الصناعي��ة بالعقبة حيث أنها 
مدين��ة صناعي��ة تحت اإلنش��اء، ويتم دراس��تها بالتعاون مع ش��ركة تطوير العقبة 
ليت��م تجهيز البني��ة التحتية لها بتوصيل الغ��از الطبيعى كأحد المرافق الرئيس��ية 
لجذب االس��تثمار بالمملكة األردنية الهاش��مية، كما يتم دراسة تنفيذ التسهيالت 
الالزم��ة لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينتى س��حاب والموقر الصناعيتين بالتعاون مع 
وزارة الطاق��ة والثروة المعدنية األردنية ع��ن طريق منحة من البنك الدولى لتنفيذ 
المش��روع، وجارى دراس��ة مدينة الحس��ن الصناعية باإلضافة إلى المصانع الكبرى 
مثل مصانع اإلس��منت واألس��مدة، كما تم االنتهاء باالش��تراك مع شركة غاز مصر 
من إعداد دراس��ات توصيل الغاز الطبيعى للقطاع المنزلى والقطاع التجارى بمدينة 

عمان ومدينة العقبة ومدينة الزرقاء.
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تح��رص ش��ركة الني��ل لتس��ويق الب��رول عل��ى املس��اهمة ف��ى توفري 
املنتج��ات البرولي��ة م��ن خ��ال أنش��طتها املتنوع��ة والعمل عل��ى الوفاء 
بكافة احتياجات محافظ��ات جنوب الوادى من منتجات برولية والزيوت 
املعدنية والش��حوم ووقود تموين الطائرات واملنتجات الكيماوية مع العمل 

على االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة لكافة العماء . 

مجال محطات تموين السيارات
• فى اإطار املبادرة الرئا�س���ية للتو�سع فى انت�سار خدمة متوين ال�سيارات 
بالغ���از الطبيع���ى ووف���ق خط���ط وزارة البرتول وال���روة املعدنية ف���ى زيادة 
ع���دد حمطات التموي���ن املتكاملة لتحقيق اأهداف الدول���ة فى زيادة عدد 
امل�ستفيدي���ن بتل���ك اخلدم���ة احل�ساري���ة ، تبنت ال�رشك���ة خطة طموحة 
للتو�سع فى اإن�ساء حمطات اخلدمة والتموين على الطرق واملدن اجلديدة 
والت���ى تتمي���ز بامل�ساحات الكبرية وتتوافر بها كاف���ة اخلدمات واملنتجات 

البرتولي���ة ومنافذ التموي���ن بالغاز الطبيعى لل�سي���ارات بن�سبة ٢٠% من 
ق���وة حمط���ات ال�رشكة والعمل على م���دار ال�ساعة وفق عق���د بروتوكول 
تع���اون مع ����رشكات الغ���از ال�سقيقة لن����رش املحط���ات املتكاملة خلدمة 
املواطن���ن ومراعاة زي���ادة منافذ التموين بالغ���از الطبيعى وكذلك مراكز 
التحوي���ل لتحقيق خطط التو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود 

فى ال�سيارات وزيادة االعتماد عليه .
• مت افتت���اح 3 حمط���ات جدي���دة وه���ى بورتو االأق����رش – اأ�س���وان اجلديدة – 

الف�سن لي�سبح اإجمالى عدد املحطات بال�رشكة 74 حمطة .
• مت اإدخال منتج بنزين 95 ل� 6 حمطات جديدة لي�سبح اإجمالى املحطات 

التى بها  منتج 95 هو ٢٢ حمطة. 
• ج���ارى العمل عل��ى رفع كف�����اءة وتط�وير 15 حمط��ة ، وخمطط افتتاح 

6 حمطات خالل عام ٢٠٢3 .
 

مجال الزيوت المعدنية والشحوم
تبذل ال�رشكة جهوداً كبرية فى جمال اإنتاج وت�سويق جميع الزيوت املعدنية 
وال�سح���وم التجاري���ة وال�سناعي���ة باأ�سعار تناف�سية ، كم���ا حتر�ص ال�رشكة 
عل���ى التوا�س���ل الدائ���م مع العم���الء من خالل تق���دمي اال�ست�س���ارات الفنية 
واإعداد الندوات للمهند�س���ن والفنين من اأجل التعريف مبنتجات ال�رشكة 

والت�سغيل املثالى لها فى املعدات والعمل على اكت�ساب عمالء جدد .

مجال تموين الطائرات
تق���وم �ل�رشك���ة بتق���دمي خدمة متوي���ن �لطائر�ت ف���ى مط���ار�ت )�أ�سيوط– 
�سوه���اج – �لعلم���ن( عل���ى �أعل���ى م�ست���وى م���ن �لكف���اءة و�الن�سب���اط 

وال�رشعة التى حتقق النتائج املرجوة  من خالل :
• العمل دائم���اً على تقدمي كافة اخلدمات بال�سورة املثلى والتى اأدت اإلى 

زيادة �لت�سويق  ملطار �أ�سيوط  - �سوهاج – العلمن .
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• تعاق���دت ال�رشكة مع ����رشكات طريان جديدة  مل���ا �سهدته ال�رشكة من 
متي���ز ودقة االأداء العملى والفنى ال���ذى �ساعد على جذب �رشكات الطريان 

للتعاقد مع ال�رشكة .
• جتديد رخ�سة مز�ولة �لن�ساط حتى عام ٢٠٢4 .

• متلك ال�رشكة 5 بوازر وجارى �رشاء 4 اآخرى .
• �إقامة حمطات متوين جديدة مبطارى �أ�سيوط / �لعلمن .

   
العمالء

قام���ت ال�رشك���ة بج���ذب العدي���د من العم���الء اجل���دد لتحقي���ق االأهداف 
املرج���وة من خالل منظومة عمل متكاملة، وتق���وم حالياً باإمداد كل من 
����رشكات احل�فر واالإنتاج واالأ�سمن���ت والكهرب���اء باحتياجاتها من الوقود 

)�سوالر – مازوت( .
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• تعم���ل ال�رشكة االآن بجاهزية موؤمنة وحمدثة لنظام معلومات يغطى 

. SAP كافة اأن�سطة ال�رشكة با�ستخدام اأحدث االأنظمة العاملية
• تع���د ال�رشكة من اأوائل ال�رشكات فى تطبيقه وتفعيله من 8/1/٢٠٢٠ 
و�لعم���ل بنظام )ERB( �خلا�ص بتخطيط �مل���و�رد لدعم متخذى �لقر�ر�ت 

وجتهيز �لبيانات .
• متكن العاملن من تنفيذ كافة اأعمالهم اإلكرتونياً ب�رشعة ودقة وحتويل 

البيانات اإلى معلومات ت�ساعد فى اتخاذ القرار واإحكام اأعمال الرقابة .
 

مجاالت السالمة والصحة المهنية وتنمية الموارد البشرية
• اأولت ال�رشكة بالغ االهتمام باملحافظة على �سالمة و�سحة العاملن 
وكذل���ك اال�ستثم���ارات واملن�س���اآت وذلك م���ن خالل تطبي���ق جمموعة من 
االإج���راءات واالحتياطات الوقائية وال�سحية ال�رشورية بهدف تاأمن بيئة 

عمل اآمنة خالية من املخاطر .

• تعم���ل ال�رشكة على زيادة الوعى لدى العاملن فيما يتعلق باالأ�ساليب 
والط���رق االآمن���ة الأداء العم���ل م���ع القي���ام بتنفي���ذ التدريب���ات املختلف���ة 
للعامل���ن م���ن اأج���ل اإك�سابهم اخل���رات الكافي���ة للتعامل م���ع احلوادث 
م���ع االلت���زام اأي�س���اً بالتوعية ب�س���كل دورى من خ���الل اإ�س���دار املل�سقات 
والن����رشات ومواكب���ة التطورات عل���ى بيئة العم���ل . والتو�سي���ة بااللتزام 
وا�ستخ���دام مع���دات الوقاية وال�سالم���ة ال�سخ�سية اأثن���اء العمل وتوفري 

معدات االإ�سعافات االأولية. 
• ت�س���ع ال�رشك���ة عل���ى قائم���ة اأولوياته���ا االهتم���ام بالتنمي���ة الب�رشية 
ملواجه���ة ومواكبة املتغريات املحلية والعاملي���ة من خالل تنمية قدراتهم 
ع���ن طري���ق التاأهيل والتدري���ب مع العمل عل���ى تطوير مه���ارات العاملن 
الإعداد ك���وادر ب�رشية ت�ستطيع حتمل امل�سئولية باالإ�سافة اإلى توفري بيئة 

عمل خ�سبة لالإبداع وذلك بهدف رفع الكفاءة االإنتاجية  .

)ويبقى اللتزام باجلودة هو حجر الأ�س��ا�س فى ا�س��ترياتيجية 
النيل لت�سويق البرتول(.
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تنطل���ق ال�رشك���ة لأداء م�ضئولياتها فى �ضوء توجيه���ات املهند�س طارق املال 
وزير الب���رول والرثوة املعدنية اأثناء رئا�ضة اجلمعيت���ني الأخريتني  لل�رشكة فى 
مار����س 2021 ومار����س 2022 ب����رشورة ت�ضجي���ع ال�ضناعة املحلي���ة وتف�ضيل 
املنت���ج امل����رشى ذى اجل���ودة العالي���ة والأ�ضع���ار التناف�ضية ف���ى جميع عقود 
����رشكات القطاع املختلفة وتوجه �رشكات قط���اع البحث والإنتاج للتعامل 
م���ع �رشكة ثروة بريدا ل�ضد احتياجاتها من وح���دات روؤو�س الآبار وال�ضمامات 
البرولي���ة، وذل���ك باعتبارها اإحدى ����رشكات قطاع البرول امل����رشى والوحيدة 
املوؤهلة فى هذا املجال وكذلك العمل على تنفيذ تعليمات الهيئة امل�رشية 
العام���ة للب���رول باحلفاظ عل���ى تكاملية الأ�ض���ول من خالل اإج���راء عمليات 
ال�ضيان���ة الوقائي���ة والإ�ض���الح لكل ال�ضمام���ات  وروؤو�س الآب���ار البرولية فى 
����رشكات القطاع  باخلربات امل�رشية  املوؤهلة فى ه���ذا ال�ضاأن، من خالل كوادر 
واإمكاني���ات �رشكة ثروة بريدا فى ه���ذا ال�ضاأن، وملا كانت الروؤية ال�ضراتيجية 
لل�رشك���ة تتما�ض���ى م���ع م���ا �ضبق  وذل���ك لتحقي���ق التطوي���ر الدائ���م   لكل 
الإمكاني���ات  والو�ضول اإلى الأهداف  املعتمدة بالرغم من التحديات الكبرية 

فى عام 2022 واملتمثلة على �ضبيل املثال ل احل�رش  فى :
• ارتف���اع اأ�ضع���ار تكاليف الإنت���اج واملواد اخلام ب�ض���ورة قيا�ضية و�ضلت اإلى 

حوالى 150% من قيمتها فى عام 2021.
• اأ�ضع���ار ال�ضح���ن واللوجي�ضتي���ات والت���ى �ضه���دت اأي�ض���اً اإرتفاع���ات غ���ري 
متوقع���ة خ���الل ع���ام 2022 لأك���رث م���ن 300% - 400% ب�ضبب احل���رب وماتالها 
م���ن زيادة م�ضطردة ف���ى طلبات ال�ضوق وتاأخري وا�ضط���راب عمليات ال�ضحن 

العاملية ب�ضورة كبرية.
• الت���زام �رشك���ة ث���روة بري���دا بالأ�ضعاراملعم���ول به���ا حالي���اً ف���ى كل العقود 

ال�ضارية مع �رشكات القطاع.
ورغ����م كل تلك  التحديات  فقد جنحت ال�رشك���ة فى جتديد �ضهادات اإعتماد 
الت�ضني���ع العاملية API & ISO واإ�صافة ن�ص���اط ت�صنيع نوعية ال�صمامات 

ن�ص������اط  اإل������ى   Chock Valves
ب�ضهادة  الت�ضنيع���ى  ال�رشكة 
API-6A حي���ث اأن ذلك �ضيوفر 
لل�رشك�������ة ح���وال���ى 8 ملي����ون 
جنيه �ضنوي���اً نظري ال�ضتغناء 
ع���ن ����رشاء ه���ذه النوعي���ة م���ن 

ال�ضمامات من اخلارج.

تعد  شركة ثروة بريدا برتوليم سريفيس ) تبسكو( واحدة من  شركات قطاع البرتول املصرى والتى تأسست   عام 2008 كجزء من 
منظومة وزارة البرتول والثروة املعدنية لتحقيق االكتفاء الذاتى لشركات قطاع البرتول بهدف تعظيم االعتماد  الدائم على املنتجات 
املصريتتة املحلية الصنتتع واملطابقة للمواصفات القياستتية العاملية  والذى يعد الهدف الرئيستتى واالستترتاتيجى للدولة املصرية فى 
العقود القادمة ، وتشتتارك شتتركة إيجاس بنستتبة 10% ، وشتتركة ثروة للبرتول بنسبة 40% ، بينما تشتتارك شركة بريدا إنرجيا 
اإليطالية بنسبة 50% من رأس مال الشركة حيث  بدأت التصنيع  املحلى وتقديم الخدمات الفنية  إلصالح وصيانة رؤوس اآلبار 

والصمامات البرتولية فئة 3K & 5K  منذ إنشائها فى عام 2008 وحتى تاريخه.
وتعد هى الشركة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية وقطاع البرتول املصرى الحاصلة علتى شتتهادات التأهيتتل التالية فى مجتال 

. ISO 14001/2015, ISO 45001/2018,ISO 9001/2015,API-Q1,API-6A التصنيع وتقتديم الخدمات الفنية والصيتتانة فى هتذا املجال
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جنح���ت ال�رشكة اأي�ضاأ فى حتقيق مع���دلت اإنتاج قيا�ضية وبجودة عالية  من 
خالل الإلتزام بتعاقداتها رغم فرق ارتفاع التكاليف مقارنة باأ�ضعار العقود 
القدمية  مع �رشكات البحث والإنتاج حيث من املتوقع اأن يتم اإنتاج ما يعادل 
200 وح���دة روؤو����س اآبار برولية كاملة بنهاية ع���ام 2022 ل�ضالح كل  �رشكات 
قط���اع البرول املختلف���ة، وقد جنحت ال�رشكة فى ال�ضتح���واذ على اأكرث من 
75% من حجم ال�ضوق امل�رشى فى جمال اإنتاج وت�ضنيع روؤو�س الآبار البرولية 
فئ���ة 3k و 5k من خالل �ضيا�ض���ة �رشكة ثروة بريدا املتميزة  فى اإبرام تعاقدات 
طويل���ة الأم���د مع بع����س �رشكات قط���اع الب���رول املختلف���ة مت�ضمنة على 
�ضبيل املثال ل احل�رش �رشكات )عجيبة، وال�رشكة العامة ، وبروجلف( والتى 
اأ�ضيف���ت اإل���ى التعاق���دات ال�ضابقة والتى كان���ت مت�ضمنة بروب���ل وخالدة 
ونوربيتك���و وبروف���رح والعلمني وال�رشك���ة الوطنية لتنمية حق���ول البرول، 
مم���ا كان له���ا كبري الأث���ر اأي�ضاً فى حجز مع���دلت اإنتاج تق���رب اأي�ضاً من 200 
وح���دة روؤو�س اآب���ار برولية لعام 2023 وذل���ك بعد اأن اأ�ضبح اإنت���اج �رشكة ثروة 
بريدا املحلى ذو جودة  عالية  تتما�ضى مع كل املوا�ضفات العاملية املطلوبة   
بالإ�ضاف���ة اإل���ى تناف�ضي���ة الأ�ضع���ار  بع���د الدرا�ض���ة الوافية حلج���م ال�ضوق 

امل�رشى وم�ضتويات التناف�س والأ�ضعار فى هذا ال�ضاأن.
كم���ا جنحت ال�رشكة فى تطوير خطة الت�ضويق للركيز على اإمكانيات ثروة 
 API بريدا  فى تقدمي اخلدمات الفنية  لل�ضمامات وروؤو�س الآبار البرولية  فئة
6A، لدعم خطة قطاع البرول اخلا�ضة ب�ضمان تكاملية الأ�ضول فى جميع 
�رشكات القطاع وذلك كونها ال�رشكة الوحيدة املوؤهلة بال�ضهادات العاملية 
التخ�ض�ضية فى هذا املجال والتى لديها كل املقومات الالزمة للقيام بهذه 
العملي���ات نتيج���ة لمتالكها لأحدث الأجه���زة واملعدات الالزم���ة للتفتي�س 
والت�ضغيل التى تتيح لها اإج���راء كل عمليات ال�ضيانة والإ�ضالح والركيب 
والهند�ض���ة العك�ضية وكذا اأعمال الفح�س والتفتي�س الهند�ضى املطلوبة 
بكفاءة عالية بالإ�ضافة اإلى وجود عدد وافر من املهند�ضني والفنيني املوؤهلني 
ب�ضه���ادات اجل���ودة الالزمة لذل���ك والقادرين عل���ى تنفيذ عملي���ات ال�ضيانة 
والإ�ض���الح �ض���واء داخل م�ضنع ال�رشك���ة مبدينة بدر اأو ل���دى العمالء حيث مت 
اإب���رام وجتديد عقود اخلدمات م���ع �رشكات القطاع املختلفة ف���ى هذا ال�ضاأن 

والت���ى  ت�ضم���ل على  �ضبي���ل املثال ولي�س احل����رش  )بروبل،عجبي���ة، جابكو، 
برواأم���ري، الو�ضطان���ى( وجنحت ال�رشكة ف���ى عمليات اإ�ض���الح اأكرث من 1200 

�ضمام  برولى  فئة API 6A لتلك ال�رشكات.  
كم���ا ب���داأت ال�رشكة فى النجاح ف���ى التو�ضع فى ال�ض���وق اخلارجى بالتعاون 
م���ع ال�رشي���ك الأجنب���ى بري���دا اإنرجيا حي���ث ق���ام مهند�ضو ال�رشك���ة بنجاح 
بعملي���ات الركيب لروؤو�س الآب���ار البرولية اخلا�ضة ب�رشك���ة اأدنوك الإماراتية 
كم���ا قطع���ت �رشكة ثروة بريدا �ضوط���اً كبرياً فى اإج���راءات ت�ضجيل ال�رشكة 
ف���ى �ضج���ل املوردي���ن واملقاولني اخلا�س ب�رشك���ة نفط الكوي���ت )ال�رشكة الأم 
ل�ضناعة البرول بدولة الكويت KOC( من خالل توقيع عقد وكالة مع اإحدى 
ال����رشكات الكويتية وجارى النتهاء من ت�ضجي���ل ال�رشكة فى اأقرب وقت مما 
�ضيتي���ح لها التقدم ف���ى املناق�ضات التى تقوم �رشك���ة KOC بطرحها ومن 
املتوق���ع اإ�ضناد اأعم���ال توريدات ل�رشكة ثروة بريدا من خ���الل هذه املناق�ضات 

نظراً جلودة املنتج ف�ضالً عن تناف�ضية الأ�ضعار مع ال�رشكات العاملية.
وطبق���اً ملا مت عر�ضه باجلمعية العامة لل�رشك���ة فى مار�س 2022 ، فاإنه جارى 
حالي���اً ا�ضتكمال اإنهاء اإج���راءات �رشاء قطعتى اأر����س مب�ضاحة حوالى 5000 
م2 لقطعت���ني جماورت���ني مل�ضن���ع ال�رشكة احلال���ى مبدينة ب���در بحيث ت�ضبح 
امل�ضاح���ة الإجمالي���ة املتوقع���ة مل�ضنع �رشكة ث���روة بريدا مبدين���ة بدر حوالى 
7500 م2 و�ضيت���م جتهي���ز هات���ني القطعت���ني بع���د ا�ضتالمهم���ا باملاكين���ات 
واملع���دات الالزمة لإمت���ام عمليات الت�ضنيع والختب���ارات الالزمة بغر�س زيادة 

حجم الإنتاج ون�ضبة املكون املحلى.
تل���ك الروؤي���ا وال�ضراتيجي���ة الفعالة ل�رشكة ث���روة بريدا والت���ى تتما�ضى مع 
توجيهات ال�ضلطة املخت�ضة بقطاع البرول متمثلة فى توجيهات ال�ضيد 
املهند����س وزير البرول والرثوة املعدنية ، ودعم كل من الهيئة امل�رشية العامة 
للب�����رول و�رشك���ة اإيجا�س. مما �ض��اه���م مع جمه���ودات جمي�����ع العامل���ني فى 
كل الإدارات املعني������ة ب��رشك���ة ث������روة ب����ري���دا ب���رولي���م �ض���ريفي������س وطبق����اً 
للت�وجيه���ات ال�ضادرة م���ن املهند�س اأ�ضام���ة �ضربى - رئي����س جمل��س الإدارة 

املنت������دب  والع�ض�����و 
لل�رشك������ة واملهن�د�س 
 - �ضكوت���و  جوزيب���ى 
املدي���ر العام والع�ضو 
املنت���دب ف���ى حتقي���ق 
النتائ���ج التى و�ضلت 
اإليه���ا ال�رشك���ة  ف���ى 
ب��ك����ل  الع���ام  ه�����ذا 
م���ا في���ه م���ن حتديات 
حي���ث م���ن املتوقع اأن 
ي�ضل حجم الإيرادات 
بنهاية عام 2022 اإلى  
ملي���ون   325 حوال���ى 

جنيه.

 
WWW. Tharwa-Breda.com.eg

املقر الرئي�ضى 
 بلوك رقم 17 - القطاع الأول

مرك���ز املدينة - التجمع اخلام�س  
القاهرة .

تليفون : 0223221600+
فاك�س : 2022321666+ 

امل�ضنع
امل�ضنع رقم 41 - املنطقة ال�ضناعية 
الرابع���ة - املنطقة احل���رة  مدينة بدر 

القاهرة - م�رش. 
تليفون : 20228605128+
فاك�س : 20228605129+ 

ور�ضة خدمات بور�ضعيد
طريق الواحات 

 البوابة 40
بور�ضعيد - م�رش.

تليفون : 20663731422+
فاك�س : 2066374251+ 

البرتول  - دي�سمرب 2022 - 137



• ال�رصك���ة احلديث���ة مل�ستقات الغاز ه���ى �رصكة من�س���اأة با�ستثمارات م�رصية 
به���دف زيادة القيمة امل�سافة ل�سناعة الغاز فى م����رص . وقد تاأ�س�ست بنظام 
اال�ستثم���ار الداخل���ى مب�ساهمة كل م���ن ال�رصكة امل�رصي���ة القاب�سة للغازات 
الطبيعي���ة )اإيجا����س(40%، و�رصك���ة دان���ا غ���از 40%، و�رصكة اأبيك���ورب 20%، ثم 
اأ�سبحت �رصكة م�رصية خال�سة بعد اأن قامت الهيئة امل�رصية العامة للبرتول 
وال�رصك���ة العام���ة للبرتول ب����رصاء ح�سة كل م���ن �رصكتى دانا غ���از واأبيكورب 
لي�سب���ح ن�سي���ب هيئ���ة الب���رتول 50% ون�سيب ال�رصك���ة العامة للب���رتول %10 

ون�سيب ال�رصكة امل�رصية القاب�سة للغازات الطبيعية )اإيجا�س( %40.
• مت تد�سني امل�سنع بتكلفة 125 مليون دوالر، وهو االأول بهذه املنطقة الإنتاج 
الربوب���ان ويتميز امل�سنع بكفاءة الت�سغيل عن طري���ق اأحدث ما تو�سلت اإليه 
التكنولوجي���ا احلديث���ة فى عملي���ات معاجلة وت�سنيع الغ���از الطبيعى حيث 
تبلغ ن�سبة ا�ستخال�س الربوبان من الغاز اأعلى من 5ر97% وبدرجة نقاوة ت�سل 
اإلى 99 % بينما ت�سل ن�سبة ا�ستخال�س البيوتان الى 100 % وقد بداأ الت�سغيل 
الفعل���ى للم�سنع فى �سه���ر اأغ�سط�س عام 2012 وقد حققت ال�رصكة اإنتاج 

ما يقرب من 700 األف طن من الربوبان والبيوتان )منذ بدء الت�سغيل(.
• بنهاية �سبتمرب 2019 توقفت ال�رصكة عن ت�سدير كميات الربوبان املنتجة 
اإلى االأ�سواق العاملية وتقوم بتوريد اإنتاجها من الربوبان والبيوتان اإلى الهيئة 
العام���ة للبرتول ب�سكل منتظ���م ل�سد جانب من احتياجات ال�سوق املحلية 

من البوتاجاز وتوفري العملة ال�سعبة .
• تعاون���ت ال�رصك���ة مع ال����رصكات ال�سقيقة فى املنطق���ة ال�ستغالل غازات 
ال�سعلة، من خ���الل تنفيذ م�رصوعات ملعاجلة تلك الغازات واال�ستفادة منها 
ونقله���ا مل�سن���ع ال�رصك���ة الإنت���اج الربوبان والبيوتان حي���ث مت تنفيذ م�رصوع 

ال�رصك���ة العام���ة للب���رتول ال�ستغ���الل غ���ازات ال�سعلة، ف���ى راأ����س �سقري، ومت 
ت�سغي���ل هذا امل����رصوع منذ �سنوات ويحق���ق هذا امل����رصوع اأق�سى ا�ستغالل 
اقت�س���ادى ممكن كقيمة م�سافة من تلك الغ���ازات، مما اأدى اإلى زيادة اإنتاجية 
البوتاج���از ال���ذى يت���م تدفعي���ه للهيئة العام���ة للبرتول لتغطي���ة جانب من 
احتياج���ات ال�س���وق املحلي���ة، باالإ�سافة اإلى زي���ادة كميات الغ���از الطبيعى 

املدفعة اإلى ال�سبكة القومية للغازات الطبيعية . 
•  تعد اجلودة وال�سالمة وال�سحة املهنية، وحماية البيئة، والتطوير امل�ستمر 
للم���وارد الب�رصي���ة ، م���ن ا�سرتاتيجي���ات العم���ل الرئي�سي���ة لل�رصك���ة وحتر�س 
ال�رصك���ة على االلتزام بتنفي���ذ ال�سيانات املطلوبة للمع���دات للحفاظ على 
اأ�س���ول ال�رصكة بالتزامن مع الت�سغيل االآمن حمققة 7ر8 مليون �ساعة عمل 
اآمن���ة بدون اإ�ساب���ات بوقت �سائع منذ مرحل���ة االإن�ساء للم�سن���ع وحتى االآن  
ويتم متابع���ة وم�راجعة احل��وادث ال��نا�سئة ع���ن �س��المة العمليات اإن وجدت 
والقي��ام بتح��ليلها وا�س�تنتاج الدرو�س امل�ست��فادة لت��فادى تكرارها وذلك من 

خالل مت��ابعة موؤ�س�رات االأداء والت��حكم فى املخ��اطر الن��اجمة عنها . 
• حقق���ت ال�رصكة اإيرادات تقدر بحوال���ى 800 مليون جنيه عام 2021 بعد 
اإنتاجه���ا 68 األ���ف طن م���ن الربوب���ان والبيوت���ان بن�سب���ة ا�ستخال�س تقرتب 

من100 %.
• وتوؤك���د ال�رصكة بالتزامه���ا الرا�سخ بدعم م�ساري���ع امل�ساركة املجتمعية 
باملجتم���ع املحيط بن�صاط ال�رشكة فى جم���ال ال�صحة والتعليم ومواجهة 
اآث���ار ال�سي���ول واحلماية البيئية وتطوير ال�سواط���ئ باالإ�سافة الى توفري فر�س 
العم���ل املبا����رصة وغري املبا����رصة لل�سباب واال�ستف���ادة من اخلدم���ات املتوفرة 

باملنطقة لتخدم ن�ساطات ال�رصكة.

العن������وان : 40 برج املروة االإدارى - ال�س��طر ال�س��اد�س - زه��راء املع���ادى              ت�لي���فون : 25218275 - 25218                 ف�����اك�س : 27537165     
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تحديات كبيرة فى مشروعات قومية جديدة
مشروعا الـ GNN  وتنمية حقل شمال صفا

تحتفل شــركة خدمات البترول البحرية بالعيد القومى الســابع واألربعين لقطاع 
البترول المصرى ، فى ظل تحول غير مسبوق يشهده القطاع منذ تولى المهندس 
طــارق المال مســئولية وزارة البتــرول والثــروة المعدنية مــرورًا بمحطات نجاح 
استثنائية ألحد أهم كيانات القطاع والذراع البحرى الكبير شركة خدمات البترول 

 PMS البحرية

إثنان وعشرون عامًا تمكنت فيهم شركة خدمات البترول البحرية من تأكيد مكانتها 
الرفيعة  من خالل مسيرة نجاحات مشرفة  فى المشروعات القومية البترولية للدولة 

المصرية 

فهى الش��ركة الوحيدة بقطاع البترول المصرى التى تمتلك وحدات بحرية متخصصة 
ف��ى تنفيذ أعمال المش��روعات والخدم��ات البترولية البحرية ولها الق��درة على إنزال 
الخطوط البحرية وتركيب المنصات البحرية ومس��ئولة عن تنفيذ معظم المشروعات 

البترولية البحرية القومية فى مصر .

وحيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف التوسع فى األعمال البحرية ،  فإن 
ذلك أتاح للش��ركة العديد من الفرص الواعدة لتعظي��م دورها  المحورى فى تعظيم 

القدرات اإلنتاجية للقطاع .

ويتزامن عيد البترول مع  تحديات وإنجازات كبيرة للشركة فى مشروعات قومية جارية، 
كمش��روع GNN  لش��ركة بتروجلف مصر والذى يس��تهدف تعظيم  اإلنتاج من اآلبار 
الزيت الخام فى تلك المنطقة ، وس��تقوم فيه  PMS  بأعمال إنزال خط بحرى جديد 

.   CSS قطر 10بوصة وتركيب المنصة البحرية

ومشروع  تنمية حقل شمال صفا لشركة بترول خليج السويس  جابكو  والذى ستقوم 
في��ه PMS  بأعمال إن��زال خطين بحريين ، قطر 12 بوصة بط��ول 10كم ، وقطر 8 
بوصة بطول 11 كم ، وتركيب منصة الصفا البحرية بوزن 500 طن للدك على عمق 

55 مت��رًا ، باإلضاف��ة إلنزال كابل بح��رى بطول 10 كم ، به��دف تعظيم اإلنتاج من 
الزيت الخام فى حقل شمال صفا .

وف��ى إنجاز كبير قد تمكنت PMS  من إنهاء أعمال إصالح الخط البحرى 22 لش��ركة 
ش��مال سيناء جهة المنصة TAO ،  وعودته لإلنتاج س��ريعًا ، وذلك بواسطة الوحدة  
البحرية المملوكة للشركة  PMS MAYO ، وقد نجح طاقم غطس PMS بمجهودات 
كبيرة فى إزالة الجزء التالف من الخط ، وتنفيذ أعمال تصنيع وتركيب إسبولة جديدة 
خاصة بالخط بعد إزالة التالفة ، وإعادة ش��ركة شمال سيناء على خريطة اإلنتاج ، بعد 
إنهاء األعمال بأعلى درجات الجودة ، وباتباع أقصى معايير الصحة والسالمة المهنية.

وتنفيذّا للمخططات  والسياس��ات التس��ويقية إلدارة الش��ركة  ، فقد تمكنت ش��ركة 
خدم��ات البت��رول البحرية  خالل الفترة الس��ابقة من الحصول عل��ى نصيب كبير من 
األعمال، كمش��روع إنزال الخط البحرى 18 بوصة  البتريكو الذى يسستهدف تعظيم  
اإلنت��اج من الزيت الخ��ام بحقول بالعيم بمنطقة البتريكو ، ومش��روع إنزال الخطين 
البحريين 18بوصة الش��ركة جابكو ، والذى يستهدف تعظيم اإلنتاج من الزيت الخام 

بحقل أكتوبر .

ونتاجًا للنجاحات الكبيرة التى حققتها PMS  فى مش��روع الحمد ، فقد قامت الشركة 
العامة للبترول بإس��ناد مشروع  إنش��اء خط بحرى جديد 6 بوصة بطول 4 كم يصل 
  New GG Structure GG2 والمنصة الجديدة GG Existing P/F  بين المنصة

. GG �بهدف تعظيم اإلنتاج من الزيت الخام بحقل ال

هذا ودائمًا ما تس��تهدف  ش��ركة خدمات البترول البحرية وض��ع الجودة كأولوية لها   
فى تنفيذ جميع مش��روعاتها المسندة  ، إلى جانب س��عيها المستمر  إلرضاء العمالء 

عن األعمال المنفذة  .

وتحت ش��عار ” الس��المة أواًل ” تلتزم إدارة الش��ركة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، 
باتباع أقصى المعايير العالمية للصحة والس��المة المهني��ة وحماية البيئة  ، و تعزيز 
ثقافة الس��المة للعاملين والتوعية المس��تمرة بقواعد الحفاظ على الحياة فى مواقع 

العمل والوحدات البحرية والمقرات اإلدارية .       



خمسة وعشرون عامًا من االلـتـزام
منذ تأس��يس ش��ركة مصر للصيانة عام 1997 تنامى ميراث الشركة من الخبرات الهندس��ية والكفاءات، لتصبح شريكًا فعااًل فى دفع عجلة التنمية 
المحلية، والمش��اركة بدور ملموس فى تطبيق سياس��ات وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على معدالت اإلنتاج والتطوير س��عيًا نحو التنمية 
المس��تدامة لقطاع البترول وتماش��يًا مع الخطة االس��تراتيجية طويلة المدى للدولة - رؤية مصر  2030 -  مدعومة فى ذلك بقوة بشرية تزيد عن 
8000 مهن��دس وفنى وعامل وموظف باإلضافة إلى مجموعة من تس��هيالت اإلنتاج التخصصية متمثلة فى ورش التصنيع والصيانة وباس��تخدام 
أحدث التقنيات فى ش��تى المجاالت. وتصنف اليوم ش��ركة مصر للصيانة من أكبر ش��ركات الصيانة والتطوير والمش��روعات المتخصصة بالش��رق 
األوس��ط وأفريقيا، حيث نجحت فى صعود  8 مراكز وفق تصنيف مؤسس��ة )Engineering News Record( لعام 2022 لتأتى فى المركز 216 

بداًل من مركز 224 عام 2021 ضمن قائمة أكبر 250 مقاول دولى على مستوى العالم.



   مجـال أعمـال الصيـانة الشــاملة :

تقوم الشركة على أكمل وجه بتنفيذ عقود الصيانة الشاملة مع شركات قطاع البترول مثل 
 ،ELNG، UGDC، DLNG،  EPC، ERC، Sanmar ،الش��ركة العامة، الفرعونية، مي��دور
بترول بالعيم )حقل ظهر(. يمتد بعضها لما يزيد عن عش��رين عامًا متصلة مما يؤكد رضا 
وثقة العمالء. ذلك باإلضافة ألعمال الصيانة للمعدات الكهربائية و اآلالت الدقيقة وأجهزة 
التحكم عن بعد للمحطات الفرعية والش��بكة لمبنى الركاب رق��م 1 بمطار القاهرة الدولى 
لصالح ش��ركة مين��اء القاهرة الدولى وأعم��ال الصيانة وإعادة التأهيل لش��ركة ميثانيكس 

بمجمع البتروكيماويات بميناء دمياط. 

  خدمـات التطويـر والمشـروعات المتخصصـة :

أس��ند إلى الشركة مش��روع تنفيذ األعمال المتكاملة لوحدة استرجاع غازات الشعلة لصالح 
ش��ركة العامرية لتكرير البترول. وعقد )EPC( لمجمع تصنيع مشتقات الميثانول بمحافظة 
دمياط لصالح ش��ركة الس��ويس لمش��تقات الميثانول. إلى جانب عقد إنش��اء وبيع الطاقة 
الكهربائي��ة لمحط��ة كهرباء بق��درة 26 ميجاوات لمصنع إنتاج األخش��اب لصالح ش��ركة 
تكنولوجي��ا األخش��اب »WOTECH«. باإلضاف��ة ألعم��ال تزوي��د موقع كالبش��ة بالطاقة 
الكهربائي��ة لصالح ش��ركة خال��دة للبترول. أعمال صيان��ة وإعادة تأهي��ل الخزانات لصالح 
ش��ركة ميدور باإلضافة لألعم��ال المدنية بالمعمل وميناء الدخيلة. وفى مجال مش��روعات 
اإلتصاالت والرقمنة، تقوم الش��ركة بتنفيذ مش��روع توريد وتركيب أجهزة مراقبة المخزون 
لجميع مس��تودعات ش��ركة التعاون للبترول )RTG(. ومشروع تنفيذ أعمال محطات األلياف 
الضوئية الخاصة بمش��روع النقل الذكى لصالح إدارة اإلش��ارة بالقوات المس��لحة ومشروع 

ميكنة البلوف لصالح شركة أنابيب البترول.

  خدمـات صيانـة التوربينـات : 

تقوم الش��ركة بتنفي��ذ عقود أعم��ال صيانة التوربين��ات والعمرات وأعم��ال تطوير أنظمة 
التحكم لصالح شركات القطاع مثل شركات )خالدة للبترول، عجيبة للبترول، أنابيب البترول، 
جابكو، قارون للبترول، بترول بالعيم، جاس��كو، الس��ويس لتصنيع البترول والقاهرة لتكرير 
البترول. مستعينة فى ذلك على عقود الشركة المبرمة مع المصنعين األصليين منذ ما يزيد 

.) GE، SIEMENS، SOLAR( على عشرين عامًا ومنها

  خدمـات الصيـانة البحريــة :

تقوم الش��ركة بتنفيذ أعمال الصيان��ة والتطوير والحفاظ على األصول للمنش��آت البحرية 
للعديد من ش��ركات القطاع منها ش��ركات )عجيبة للبترول، بترول بالعي��م، البرلس للغاز، 
ويبكو والس��ويس للزيت(. باإلضافة إلس��تمرار أعمال عقد التطهير بالنيتروجين للخطوط 
البحري��ة واألوعي��ة بمحطات التش��غيل واألرصفة البحرية بخليج الس��ويس لصالح ش��ركة  
جابكو. جارى حاليًا عمل إختبارات معام��ل اإلحتكاك لمهابط الهليكوبتر للمنصات البحرية 
لش��ركة بتروبل وذلك تمهي��دًا العتماد المطارات من هيئة الطي��ران المدنى ألعمال إيجار  
الوح��دات البحرية المس��تخدمة فى أعمال الصيان��ة لألرصفة والخط��وط البحرية وأعمال 

المسح البحرى والغطس بمختلف أنواعه لعدد من الشركات الشقيقة.

  خدمـات صيانــة المنشــآت:

تقوم الش��ركة بتنفيذ عقود صيانة المنشآت لصالح كٍل من )ثروة للبترول، خالدة للبترول، 
القابضة للبتروكيماويات، ميدور، ميدتاب وغيرها( باإلضافة للعقود خارج قطاع البترول مثل 
مايزي��د ع��ن مائة فرع من فروع البنك األهلى ، البنك الزراع��ى، بنك البركة والبنك التجارى 
الدول��ى وكذلك ع��دد من المستش��فيات ومراكز هيئة اإلس��عاف المصري��ة التابعة لوزارة 
الصحة. باإلضافة  لتحالف مصر للصيانة – حسن عالم بعقد تشغيل وصيانة مجمع الوزارات 

ومجلس النواب بالحى الحكومى بالعاصمة اإلدارية الجديدة لمدة خمس سنوات.

  خدمات الورش التخصصية والمعدات الثابتة وتكاملية األصول:

تقوم الش��ركة بأعمال صيانة المولدات والمضخات والضواغط ومعدات الرفع وجميع أنواع 
المعدات الدوارة لش��ركات القطاع. كما نجحت الش��ركة فى تقدي��م خدمة صيانة وإصالح 
محركات الجهد المتوس��ط الكهربائية لعدد من الش��ركات الش��قيقة. باإلضافة لتأسيس 
ورشة لصيانة الطلمبات الغاطسة. كما تقوم الشركة بتنفيذ أعمال صيانة وإصالح الكروت 
اإللكتروني��ة لصالح هيئة س��كك حديد مصر والقوات المس��لحة المصري��ة وهيئة الطاقة 
الجديدة والمتجددة. كما تقوم الش��ركة بأعمال تكاملية األصول لش��ركات القطاع متمثلة 
ف��ى كافة أعمال اإلختبارات والفحص والتفتيش الهندس��ى المتقدمة طبقًا ألحدث المعايير 
الدولية بجميع ش��ركات القطاع مثل اإلس��كندرية للبترول، الغازات البترولية »بتروجاس« ، 
أسيوط للبترول، الفرعونية للبترول، العامة للبترول، مصر للبترول، التعاون للبترول، بترول 

بالعيم وغيرها.  
        

  فى مجـال تطويـر األعمـال واألنشـطة المسـتحدثة :

ج��ارى العمل على تنفيذ مش��روعات الطاقة الشمس��ية لعدد من الش��ركات الش��قيقة مما 
يتماش��ى مع توجه الدولة للطاقة المتجددة وخفض اإلنبعاثات والمشروعات ذات األهداف 
البيئية، وتماش��يًا مع أهداف مؤتم��ر المناخ COP27 و إلتزامًا باس��تراتيجية قطاع البترول 

المصرى .

يعد ش��عار »الس��المة أس��لوب حياة« و »الجودة منهج عمل« على رأس أولويات ش��ركة مصر للصيانة ، وتم هيكلة اس��تراتيجية العمل للش��ركة فى ظل 
بعناص��ره األربعة من مس��اهمين ، مجتمع ، زمالء خط��ة تطوير قط��اع البترول المص��رى وبرامجه الس��بعة من خالل برنام��ج نحن نهتم                  

وعمالء لتحقيق النمو لكل من المؤشرات المالية، الرقابة الداخلية ، االهتمام بالعمالء والتعليم والنمو المستمر.

وفيما يلى نوجز أهم أعمال شركة مصر للصيانة بالسوق المحلى :

أهم األعمال خارج جمهورية مصر العربية
اس��تطاعت ش��ركة مصر للصيانة أن تجنى ثمار االس��تراتيجية المتكاملة للتوس��ع 
خارج الس��وق المحل��ى وبخاصة فى منطقة الش��رق األوس��ط بالع��راق والمملكة 
األردنية الهاش��مية. كما تخطط الش��ركة لغزو األس��واق األفريقية بالحصول على 
عق��ود بموزمبيق وأوغندا بع��د أن قامت بأعمال الدعم الفن��ى لصيانة مصنع الغاز 
 Angola المس��ال لصالح شركة بترومار/ س��ايبم أنجوال ألنشطة الصيانة بمحطة
LNG Facilities. باإلضافة إلى س��عى الشركة لدخول سوق دولة الكويت و ليبيا 

والمملكة العربية السعودية.

دولة العراق:
 ENI من قبل ش��ركة إينى IPF عقد الصيانة الش��املة لجمي��ع مواقع اإلنتاج األولية
اإليطالية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الزبير باإلضافة إلى عقد صيانة المعدات 
الدوارة من قبل شركة Exxon Mobil  األمريكية لصالح شركة نفط البصرة بحقل 
غرب القرنة بدولة العراق، وعقد توريد وصيانة مولدات تشغيل اآلبار من قبل شركة 
إين��ى ENI اإليطالية لصالح ش��ركة نفط البصرة بحقل الزبي��ر وعقد تقديم خدمات 
الصيان��ة و الدعم الفنى لمحطات المياة الخاصة بحقن اآلبار من قبل ش��ركة بى بى 
)BP( اإلنجليزية لصالح ش��ركة نفط البصرة بحقول الرميلة وعقد الصيانة الشاملة 
لمحط��ات الضغط والقوى الكهربائية من قبل ش��ركة إين��ى ENI اإليطالية لصالح 
شركة نفط البصرة بحقول الزبير، كذلك فازت الشركة بعقد لتصميم وإنشاء صيانة 
الخزان��ات لصالح ش��ركة BP باإلضافة لعق��د تصميم وتوريد وإنش��اء محطتى مياه 

البراضعية سعة 800 متر مكعب والبرجسية سعة 400 متر مكعب.

المملكة األردنية الهاشمية:
عق��د تش��غيل وصيانة محطة القوى الخاص��ة بمصنع إنتاج البوت��اس بالتعاون مع 
ش��ركة SIEMENS وذلك لمدة عش��ر سنوات وجارى حاليًا تس��ليم أعمال مشروع 
إنش��اء المنزل��ق البح��رى Slipway بميناء العقب��ة الجديد لصال��ح تطوير العقبة 

الخاص بصيانة وسحب السفن العابرة.



تواصل ش���ركة السويس لمهمات السالمة المهنية SSO تنفيذ المهام األساسية المنوطاً بها وهى توفير مهمات 
السالمة المهنية بكافة أنواعها وأشكالها لشركات القطاع وكذلك خدمة قطاعات أخرى من الدولة . 

ش���هادتى وتسعى الشركة لزيادة مواردها عن طريق توسيع قاعدة العمالء من مختلف قطاعات الدولة المختلفة 
  ISO 13688:2003/ ISO 15797:2002 ومن أجل ذلك قامت الشركة بالحصول على شهادتى أيزو جديدتين
والخاصة بمالئمة منتجات الشركة لبيئة العمل وأن تصنيع المنتجات يضمن توفير الراحة واألمان للعمالء وكذلك 
التأكيد على مواصفات الخامات لتالئم أغراض اإلس���تخدام المختلفة ، هذا بخالف ش���هادات األيزو التى س���بق 

    )ISO 45001: 2018 / ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015( الحصول عليها وهى

وتس���عى الش���ركة دائماً لتطوير منتجاتها بما يالئم متطلبات العمالء والبدء فى نش���اط التصدير للدول العربية 
واألفريقية وهو ما يتم التخطيط له حالياً وسيش���هد عام 2023 قيام الش���ركة بتنظيم معارض للعاملين بشركات 
القطاع بعد أن قامت الش���ركة بتطوير منتجاتها لتش���مل الزى المظهرى باإلضافة إلى مهمات السالمة اآلخرى، 
وه���و ما يمثل قيمة مضافة للش���ركة وخدمة للعاملين بش���ركات القطاع فى ظل الدعم الذى تلقاه الش���ركة من 
المهندس ط���ارق المال وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول بحث ش���ركات 

. SSO القطاع على التعامل المباشر مع شركة السويس لمهمات السالمة المهنية
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حما�سب / م�سطفى �ل�سيد �أحمد
رئي�س جمل�س الإدارة - والع�ضو املنتدب 

إستمرارًا ملسرية النجاح لقطاع البرتول تواصل شركة السهام 
البرتولي��ة تحقي��ق أهدافه��ا املنوط��ة به��ا ضم��ن منظوم��ة قطاع 
البرتول، لذا فقد أخذت ش��ركة السهام البرتولية على عاتقها إعداد 
وتنفي��ذ الخط��ط املس��تقبلية ف��ى مختل��ف األنش��طة البرتولية مع 
األخ��ذ ف��ى اإلعتب��ار تكامل ه��ذه األنش��طة لتحقي��ق الهدف 
املنش��ود لتلبية احتياجات الس��وق املحلى من املنتجات 
البرتولي��ة بمختل��ف أنواعه��ا، فهى تس��عى دائمًا 
بأن تكون اإلختيار األول واألفضل لكافة 
العم��اء ف��ى قط��اع الب��رتول والغاز 
داخ��ل  وغريه��ا  والصناع��ة 

وخارج مصر.

�لغاز  وكذلك  باأنو�عها  �لبرتولية  �ملنتجات  توفري  �إلى  �ل�رشكة  تهدف 
�لتد�ول  خالل  من  وذلك  �جلمهورية  حمافظات  كافة  م�ستوى  على  �ل�سب 

�لبرتول  قطاع  توجيهات  بتنفيذ  �لبرتولية  �ل�سهام  �رشكة  تقوم  كما   ، لها  �لأمثل 
وتنفيذ خطة �ل�سحن مل�سانع �لتعبئة وكبار �لعمالء ويت�سح ذلك من �لنتائج �لتالية :

 )... �ضودا كاوية   – مازوت خام   – باأنواعه  بنزين   – )�ضولر  البــرتولية  املنتجـــات  نقــل كميات من  مت   •
مبقدار 8ر2 مليار لرت حتى �ضبتمرب 2022 مب�ضافة مقطوعة تبلغ 2ر14 مليون كيلو مرت.

• مت فتح اأ�سواق جديدة منها تزويد اجلرافات الوطنية بال�سولر واملازوت مبوانئ دمياط والدخيلة والأ�سكندرية و�سفاجا.
مت تنفيذ خطة ال�سحن من منتج الغاز ال�سب على م�ستوى اجلمهورية بال�سيارات ال�سهريجية اململوكة لل�رشكة   •

بن�ضبة 103% مبقدار 732635 طناً زيادة عن املخطط بن�سبة 3% حتى �ضبتمرب 2022 .
• مت نقل 214 طناً من مادة الربوبلني، 858 طن من البوتاجاز عدمي الرائحة و 5931 طناً من مادة الأمونيا ال�سائلة لل�رشكات ال�سقيقة 

والعمالء بقدار 650 طناً �سهرياً.
فى  الأخذ  مع  البيئة  وحماية  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  جمالت  فى  متكاملة  عمل  منظومة  تطبيق  على  البرتولية  ال�سهام  �رشكة  حتر�ص 
العتبار روؤية م�رش للتنمية امل�ستدامة 2030 وذلك بتطبيق اأعلى معايري اجلودة والهتمام املكثف ب�سالمة العمليات وذلك من خالل التوعية 
تاأمني كافة مواقعها من املخاطر من خالل نظام  التدريبية اخلا�سة بال�سالمة وال�سحة املهنية، كما حتر�ص ال�رشكة على  بالربامج  الدائمة 
اإنذار احلريق الآلى ونظام كامريات املراقبة ، وفى جمال �سالمة النقل وحفاظاً على �سالمة العاملني والتحول الرقمى يتم مراجعة اجهزة التتبع 
باأ�سطول النقل بكل دقة ، والهتمام بتدريب ال�سائقني على برنامج القيادة الآمنة ، مما كان له اأثر كبري فى حت�سني اآداء ال�سائقني وانخفا�ص 

ا�ستهالك الوقود وتكلفة ال�سيانة والنبعاثات الكربونية.
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صيـــــانــــكو

خدمة العمالء

الشركة المصرية للخدمات الفنية
وصيانة األجهزة

تنفيــذ أعمــال صيانة وإصالح جميــع األجهــزة المنزلية التى 
تعمــل بالغاز والكهرباء )بوتاجاز - ســخان - مســطح - فرن - 

ثالجة - تكييف - غسالة .....(.

تنفيــذ أعمال المتابعــة الدورية لألجهزة التــى تعمل بالغاز 
الطبيعى وغاز البوتاجاز )بوتاجاز - سخان - مسطح - فرن (.

تنفيــذ األعمال الهندســة لمشــروعات الغــاز الطبيعى )رفع 
مســاحى - رسم هندسى - مســح ميدانى - نظم ومعلومات 

جغرافية - تصميم - أسبلت(.

تنفيــذ أعمــال توصيل الغــاز الطبيعــى للمنازل والمنشــآت 
التجاريــة والصناعية )محطات تخفيض ضغط وقياس وإضافة 
رائحــة- منظمــات - شــبكات بمختلــف الضغــوط واألقطار- 
تركيبــات داخلــى وخارجــى - تحويــالت أجهــزة - مداخــن 

وهوايات (.

مراجعــة وإســتالم المراحل الخاصة بمشــروع توصيــل الغاز 
الطبيعى للمنازل والمنشــآت التجارية من الشــركات القائمة 
بالتنفيــذ طبقــًا والمواصفات الفنية المعمــول بها فى هذا 
المجــال )محطــات تخفيــض ضغط وقيــاس وإضافــة رائحة - 
منظمــات - شــبكات بمختلف الضغــوط واألقطــار - تركيبات 

داخلى وخارجى - تحويالت أجهزة - مداخن وهوايات(.

تصميــم وتوريد وتنفيــذ األنظمــة الخاصة بتحويــل الطاقة 
الشمسية لطاقة كهربية )أنظمة منفصلة أو مرتبطة بشبكة 

الكهرباء(.

تنفيذ األعمال الخاصة بإنشاء بيوت الزراعة )الصوبات الزراعية( 
بالنظام االسبانى والمصرى.

تنفيذ جميع أعمال المقاوالت الخفيفة بالمنشــآت )كهرباء - 
دهانات - نجارة - أرضيات - ترميم .......(.

منظومة عمل متكاملة
من أجل الحفاظ على سالمتك وسالمة أسرتك

نشاط الشركة:



 胾跾껾샾ꟾ 链 �飾� 룾�跾 껾럾 链 냾ꃾ飾� 链쳾�跾 鏾껾鳾�跾 �껾飾鋾�跾 鏾귾跾꿾 链쓾ꟾ 귾軾쏾蟾 폾
 链 껾韾蛾 ꧾ軾�쳾跾 �鋾 쇾탾샾�跾 쳾鋾쓾�跾 꿾軾탾�軾釾 飾� 闾軾쓾꓾ 駾يش鯾 ꇾ軾飾飾폾軾釾 链�껾룾�跾 雾軾

 ⸀ 껾韾蛾�跾 �يشꟾ 闾يش폾軾꓾�跾 闾軾鋾�껾�跾 链ꣾ� 䌀伀倀㈀㜀 ꗾ軾�跾

 뇾軾귾軾� 链쓾꓾ ꇾ軾飾飾폾蟾 韾 链쳾�跾 鏾껾鳾�跾 �껾飾鋾�跾 껾꿾 يش�跾 헾귾軾쏾 뇾�跾 듾�跾 틾껾룾飾釾
 链ꏾ軾듾�跾  鏾ꧾ軾퓾飾돾跾 볾菾 훾�꓾飾� 鏾껾�飾鋾 链�껾쓾釾 軾볾韾 韾 飾�跾 껾볾 链釾 链ꏾ跾�跾
 �跾꓾� 链ꣾ�跾 �韾 链쓾꓾� � 链죾�跾 쯾菾 꿾軾탾�跾 闾軾軾ꏾ 싾쿾軾샾�跾 쫾뿾 韾 髾ꏾ 链ꏾ軾飾�跾

 ⸀ 䬆軾 鏾귾軾돾 㔀　　

 链�껾룾�跾 雾軾 髾ꏾ  닾軾ꣾ�跾 쫾ꃾ飾�軾釾 軾쳾飾�跾 ⼀ 뇾軾귾軾� 链軾�飾�跾 链쓾꓾�跾 韾ꧾ軾돾 ꋾ飾飾폾跾 軾�
 链يش듾�跾 闾軾귾ꧾ 볾菾 훾�꓾韾 胾軾뿾샾�跾 뻾퓾ꣾ� 싾쿾跾샾�跾 链�쓾釾 闾볾� 韾軾� 軾죾 链폾軾뿾裾釾

 ⸀ 䬆軾 鏾귾軾돾 ㌀　　　 �跾꓾� 链ꣾ�跾 �韾 軾� 飾�跾 链쓾꓾�軾釾 链쓾꓾�跾 훾쏾軾�



 胾跾껾샾ꟾ 链 �飾� 룾�跾 껾럾 链 냾ꃾ飾� 链쳾�跾 鏾껾鳾�跾 �껾飾鋾�跾 鏾귾跾꿾 链쓾ꟾ 귾軾쏾蟾 폾
 链 껾韾蛾 ꧾ軾�쳾跾 �鋾 쇾탾샾�跾 쳾鋾쓾�跾 꿾軾탾�軾釾 飾� 闾軾쓾꓾ 駾يش鯾 ꇾ軾飾飾폾軾釾 链�껾룾�跾 雾軾

 ⸀ 껾韾蛾�跾 �يشꟾ 闾يش폾軾꓾�跾 闾軾鋾�껾�跾 链ꣾ� 䌀伀倀㈀㜀 ꗾ軾�跾

 뇾軾귾軾� 链쓾꓾ ꇾ軾飾飾폾蟾 韾 链쳾�跾 鏾껾鳾�跾 �껾飾鋾�跾 껾꿾 يش�跾 헾귾軾쏾 뇾�跾 듾�跾 틾껾룾飾釾
 链ꏾ軾듾�跾  鏾ꧾ軾퓾飾돾跾 볾菾 훾�꓾飾� 鏾껾�飾鋾 链�껾쓾釾 軾볾韾 韾 飾�跾 껾볾 链釾 链ꏾ跾�跾
 �跾꓾� 链ꣾ�跾 �韾 链쓾꓾� � 链죾�跾 쯾菾 꿾軾탾�跾 闾軾軾ꏾ 싾쿾軾샾�跾 쫾뿾 韾 髾ꏾ 链ꏾ軾飾�跾

 ⸀ 䬆軾 鏾귾軾돾 㔀　　

 链�껾룾�跾 雾軾 髾ꏾ  닾軾ꣾ�跾 쫾ꃾ飾�軾釾 軾쳾飾�跾 ⼀ 뇾軾귾軾� 链軾�飾�跾 链쓾꓾�跾 韾ꧾ軾돾 ꋾ飾飾폾跾 軾�
 链يش듾�跾 闾軾귾ꧾ 볾菾 훾�꓾韾 胾軾뿾샾�跾 뻾퓾ꣾ� 싾쿾跾샾�跾 链�쓾釾 闾볾� 韾軾� 軾죾 链폾軾뿾裾釾

 ⸀ 䬆軾 鏾귾軾돾 ㌀　　　 �跾꓾� 链ꣾ�跾 �韾 軾� 飾�跾 链쓾꓾�軾釾 链쓾꓾�跾 훾쏾軾�



فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن االسهام بفعالية فى خطط وسياسات 
الحف��اظ على البيئة وخفض معدالت االنبعاثات الكربونية الضارة فى المدن المصرية، وتزامنا مع 
اس��تضافة مصر لمؤتمر المناخ الذى أقيم فى مدينة شرم الش��يخ خالل الفترة من 6-18 نوفمبر 
2022، قام��ت ش��ركة غازتك ببذل جه��ود متواصلة لتنفيذ خطط التوس��ع فى اس��تخدام الغاز 
الطبيعى كوقود وتطوير البنية األساسية الالزمة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية 

حيث يعد الغاز الطبيعى وقود نظيف وصديق للبيئة ويتمتع باقتصاديات تشغيل عالية.

قامت الشركة خالل الفترة الماضية بتكثيف تواجدها فى مدينة شرم الشيخ من خالل افتتاح 
وتشغيل 5 محطات تموين بالغاز الطبيعى بالمدينة هى )محطة الرويسات – محطة السوق 
القديم – محطة النور – محطة هضبة أم الس��يد – محطة هوليداي(، فضاًل عن توفير محطة 
متنقل��ة لتموين الس��يارات بالغ��از الطبيعى لتعزيز خدم��ات التموين لكافة أنواع الس��يارات 
والمركب��ات فى محطة نبق المخصصة لتموين األتوبيس��ات بالغ��از الطبيعى والجارى إنهاء 
أعمال إنشائها وتش��غيلها. وقامت الش��ركة بتوفير منظومة تموين الكارت الذكى الحديثة 

محطة غازتك بشرم الشيخ - السوق القديمبمحطاتها والتى تعد أحدث منظومات الربط االلكترونى لتموين السيارات فى العالم.



قامت الش��ركة بتحويل أكثر من 1000 س��يارة للعمل بالغاز 
الطبيعى بمدينة ش��رم الش��يخ قبيل المؤتمر وهو ما يمثل 
حوالى 70% من الس��يارات العاملة بالغاز فى ش��رم الشيخ. 
فض��ال عن توفي��ر مركز التحوي��ل والصيان��ة المتنقل والتى 
قامت الش��ركة بتدش��ينه مؤخرًا ألول مرة فى مصر لتقديم 
خدم��ات تحويل وصيانة الس��يارات للعم��ل بالغاز الطبيعى 

للعمالء فى مختلف المناطق.

وق��د تمكن��ت الش��ركة خ��الل الس��نوات القليلة 
الماضية م��ن تحقيق طفرة كبيرة ف��ى مجال الغاز 
الطبيع��ى للس��يارات بفض��ل المبادرة الرئاس��ية 
بالتوسع فى اس��تخدام الغاز الطبيعى كوقود فى 
الس��يارات حي��ث تمكنت الش��ركة من زي��ادة عدد 
محطاتها إلى 314 محطة لتموين الس��يارات بالغاز 
الطبيعى تنتش��ر ف��ى 25 محافظة على مس��توى 
الجمهوري��ة، فض��ال ع��ن تحويل حوال��ى 220 ألف 
سيارة من خالل 50 مركز تحويل تابع للشركة على 

مستوى الجمهورية.

وقد أس��همت هذه الجه��ود المتواصلة من جانب 
الشركة بش��كل كبير فى خفض االنبعاثات البيئية 
لثانى أكسيد الكربون بحوالى 1.4 مليون طن وأول 
أكس��يد الكربون بحوال��ى 56.000 طن وذلك منذ 

بداية إنشاء الشركة فى منتصف التسعينات.



تواصل الشركة املتحدة ملشتقات الغاز منذ تأسيسها فى عام 2002 
تلبي��ة جانب من احتياجات الس��وق املحل��ى من املش��تقات البرتولية 
وذلك رغم التحديات واألثار الناجمة عن أزمة فريوس كورونا وعن 
األزم��ة األقتصادية العاملي��ة الناتجة عن الحرب الدائرة بني روس��يا 

وأوكرانيا وتأثريها السلبى على األقتصاد العاملى . 

نتائج األعمال للنصف األول من عام 2022  
المؤشرات المالية 

حتقي���ق زي���ادة فى اإجمال���ى الإيرادات مبق���دار  59% للن�ص���ف الأول من عام 
2022 مقارن���ه بنف����س الفرتة من ع���ام 2021 )135 ملي���ون دولر مقابل 85 
ملي���ون دولر( نتيجة للتح�صن فى الأ�صعار العاملي���ة  للمنتجات واي�صاً 
لزيادة املبيعات مع الأخذ فى العتبار اأن هذه الزيادة قد قابلتها زيادة فى 
تكلف���ة املواد اخلام من الغ���ازات املغذية وتكلفة الإنت���اج امل�صاحبة لها 

بالتوازى مع جهود حت�صني الأداء.

اإلنتاج
• بلغ اإنتاج الربوبان 84 األف طن مقارنة باملخطط 64 األف طن

• بلغ اإنتاج البوتاجاز 45 األف طن مقارنة باملخطط 38 األف طن
• بلغ اإنتاج املتكثفات 54 األف طن مقارنة باملخطط 44 األف طن

• بلغ اإجمالى اإنتاج امل�صتقات 4ر9 مليون طن منذ بدء الإنتاج عام 2005 
والذى يكافئ 105 مليون برميل تقريبا، و�إ�س���تقبلت ت�سهيالت دمياط 3 
�صحنة من الربوبان امل�صال والذى يتم ا�صترياده ل�صالح ال�رصكة امل�رصية 

لإنتاج البولى بروبيلني وقد بلغ اإجمالى هذه ال�صحنات 38 األف طن.

مشروع استيراد البوتاجاز بمحطة دمياط
��س���تقبلت حمطة دمياط �أول �س���حنة من �لبوتاجاز �مل�س���تورد )�سحنة 
جتريبي���ة( بكمية اإجمالي���ة قدرها 5ر5 �ألف طن ، ومت تدفيعها �إلى حمطة 

طنطا اخلا�صة ب�رصكة اأنابيب البرتول .

أهم األعمال التى تم تنفيذها 
• التن�ص���يق والتوا�ص���ل امل�ص���تمر م���ع �رصك���ة اإيجا�س مم���ا اأدى ال���ى زيادة 
الغ���ازات املتاحة للمعاجلة فى ال�رصكة حني توافرها وذلك لزيادة القيمة 

امل�صافة للغازات املتاحة فى ال�صبكة القومية للغازات.
• جنحت �ل�رشكة من خالل تطبيق بر�مج �ل�س���يانة �مل�س���تمرة وتقلي�ص 
ف���ر�ت �لتوق���ف، ف���ى حتقي���ق �عل���ى ن�س���به لالإتاحي���ة ملع���د�ت م�س���نع 

)%98 Availability(.  امل�صتقات

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
حقق���ت �ل�رشكة 9ر4 مليون �ص���اعة عمل اأمنة بدون اإ�ص���ابات ج�ص���يمة 

منذ �صبتمرب 2019 حتى يونيو 2022.
وقد تابع���ت �ل�رشكة جهودها فى �اللتز�م مبعاي���ر نظم �الد�رة �ملتكاملة 
فى  �ل�س���المة و�ل�س���حة �ملهنية ملتطلبات �الأيزو 45001 وتفعيل برنامج 
قواعد احلفاظ على احلياة والتى اأدت اإلى حتقيق �ص���فر حوادث ج�ص���يمة 
وانخفا�س ملحوظ فى عدد الإ�صابات الطفيفة مثل حوادث الإ�صعافات 

الأولية.
مت حتديث منظومة �إد�رة �سالمة �لعمليات و�لتحكم فى �ملخاطر مما كان 
ل���ه عظيم الأثر فى خف����س معدلت الت�رصيب���ات الهيدركربونية وحتقيق 

معدالت �أد�ء مرتفعة ملوؤ�رش�ت منظومة �سالمة �لعمليات .
ه���ذ� وقد تبن���ت �ل�رشكة مبادرة �أ�سا�س���يات �س���المة �لعملي���ات و�لتى مت 
تطويره���ا عن طريق الرابطة الدولي���ة ملنتجي الغاز والنفط والتى حددت 
10 اأ�صا�ص���يات لدعم ال�رصكات فى �صعيها للحد من احلوادث اجل�صيمة 
�ملتعلقة ب�س���المة �لعملي���ات. وقد مت عقد عدة ندو�ت للتوعية �س���ملت 
كافة العاملني فى اخلط الأمامى للعمليات الإنتاجية واعمال ال�ص���يانة 
وك���ذا اأع�ص���اء جمل����س الإدارة ومدي���رى العم���وم. بالإ�ص���افة اإل���ى اإع���داد 
�لالفتات �الإعالنية وت�س���نيف بطاقات مالحظات �ل�س���المة لبيان نقاط 

�ل�سعف ومن ثم تقدمي �لدعم �ملوجه وتقوية حو�جز �ل�سالمة.
ويف �إط���ار �إد�رة �س���المة �ملقاول���ن، تق���وم �ل�رشكة بعمل تدريب���ات نوعية 
لزيادة �لوعى مبتطلبات �ل�س���المة و�حل���د من �حلو�دث وكذ� �إجر�ء عمليات 
مراجعة دوريه لأن�ص���طة املقاولني ل�ص���مان مدى التزام املقاولني بقواعد 

�ل�سالمة.
وقام���ت �ل�رشك���ة بتحدي���ث م�س���فوفة �لتو�ف���ق م���ع قو�ن���ن �ل�س���المة 
و�ل�س���حة �ملهنية وحماية �لبيئة وتر�سيد �لطاقة، وكذلك �ى متطلبات 

اأخرى من ال�رصكاء والأطراف ذوى ال�صلة. 



Since its establishment in 2002, the United Gas Derivatives Company continues to meet part of local market’s needs of 
petroleum derivatives, despite the challenges and effects caused by post Covid-19 virus and the current global economic 
crisis due to Russian - Ukrainian war and its negative impact on global economy.

the national gas network. 
Through the implementation of continuous maintenance programs 
and reducing the downtime, UGDC succeeded to achieve an avail-
ability record of (98 %).
Quality, Occupational Health, Safety and Envi-
ronment (QHSE)
the company achieved 4.9 million safe working hours without lost 
time injuries from September 2019 till June 2022.
The company has continued its efforts to adhere to the requirements 
of the occupational health and safety management system i.e. ISO 
45001 as well as launching the Life-Saving Rules program, which 
led to achieving zero serious accidents and a noticeable decrease in 
the number of minor injuries such as first aid events.
The company has updated its Process Safety Management system-
Starting the implementation that had a great impact on reducing 
hydrocarbon leaks and achieving high-performance records in Pro-
cess Safety System KPIs.
UGDC has adopted the Fundamentals of Process Safety initiative 
developed by the International Association for Oil and Gas Pro-
ducers, which identified 10 essential elements to support compa-
nies in their journey to reduce serious process safety events. Sev-
eral awareness campaigns were held that included all the frontline 
workforce from production operations and maintenance work, as 
well as managing directors and general managers. In addition to 
preparing advertising banners and categorization of safety obser-
vation cards to indicate weaknesses, then providing targeted sup-
port and strengthening safety barriers.
Regarding the Contractors, Safety Management, the company con-
ducts specific training to raise awareness of safety requirements 
and reduce accidents, as well as conducts periodic audits on con-
tractors, activities to ensure compliance with company safety rules.

Financial 
UGDC achieved an increase in total revenues by 59% for the first 
half of the year 2022 compared to the same period of the year 2021 
($135 million compared to $85 million) as a result of the improve-
ment of international prices of products, also the increase in sales, 
taking into account that this increase was offset by an increase in 
the cost of raw materials of feed gases and the associated produc-
tion cost, which was also accompanied by efforts to achieve per-
formance enhancement.
Production
• Propane production reached 84K tons, compared to 64K tons 
planned.
• LPG production reached 45K tons, compared to 38K tons 
planned.
• Condensates production reached 54K tons, compared to 44K tons 
planned.
• Total Derivatives production reached 9.4 million tons - since start 
in 2005, which equals to 105 million BBL approx. 
• UGDC Damietta terminal has received (3) imported propane car-
gos with total amount of 38 K ton, which were dispatched to EPP 
facilities at Port Said. 
Major activities during 2022 
LPG gas import project in Damietta terminal 
 Damietta terminal successfully received first imported LPG trial 
cargo with total capacity of 5.5 Kton, which dispatched to PPC 
Tanta station through new import receiving facility.
The most important carried out works
Coordination and continuous communication, which  led to in-
crease the gases available for treatment in UGDC whenever avail-
able, in order to increase the value added to the gases available in 



تعتبر شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية واحدة من أكبر منتجى األسمدة النيتروجينية فى مصر بطاقة إنتاجية تصل 
إلى أكثر من 2 مليون طن س��نويًا من األس��مدة المتنوعة منها اليوريا العادية واليوريا المخصوص ونترات األمونيوم واألمونيا 
والس��ماد الس��ائل، يتم إنتاجها فى ثالثة مصانع عمالقة بمقر الش��ركة بالطابية - خط رشيد - اإلس��كندرية والذى يعتبر ميزة 

تنافسية للشركة نظرًا لقربها من موانئ الشحن والتصدير.

ويبلغ رأس��مال المصدر للش��ركة 1.89 مليار جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بين؛ شركة ADQ التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى، 
الش��ركة المصرية الس��عودية لالس��تثمار، الهيئة المصرية العامة للبترول ، بنك ناصر االجتماعى ، الش��ركة القابضة للصناعات 

الكيماوية، وآخرون.

  نتائـج الشـركة 
  للعــــام المالــى 2022/2021 

حققت ش��ركة أبو قير لألسمدة نتائج أعمال قوية خالل العام ، حيث حققت 
إي��رادات للمبيعات 16.3 ملي��ار جنيه مقابل 8.8 ملي��ار جنيه خالل العام 
الس��ابق بزيادة نس��بتها 85 % كم��ا تم تحقيق صافى رب��ح بعد الضرائب 
يزي��د عن 9 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خالل العام الس��ابق بزيادة 

نسبتها  %158. 
وتأتى هذه النتائج المتميزة مع التزام الش��ركة توفير  18 مليون شكارة من 
األسمدة ل��وزارة الزراع��ة بسعر مدعم مما يؤكد على دور الشركة الرائد فى 
دع��م األمن الغذائ��ى المصرى ، عالوة على تصدي��ر منتجاتها ألكثر من 24 

دولة حول العالم، وتوفير حصيلة دوالرية من الصادرات . 
وتعك��س ه��ذه النتائج التقدم ال��ذى حققته مصر فى ظل القي��ادة الحكيمة 
للرئيس عبد الفت��اح السيس��ى ، والذى تش��هد مصر فى عهد سيادته طفرة 
هائل��ة على كاف��ة األصعدة االقتصادي��ة والسياس��ية واالجتماعية ، وكذلك 
المهندس طارق ال�م�ال وزير البترول والثروة المعدنية ، والذى تح�ولت مصر 
ف�ى عه�د س��يادت�ه إلى مركز  إقليم�ى للطاق�ة ، محققة االكتفاء الذاتى ألول 
مرة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية ، مما كان له أثر مباشر على نمو 

صناعة األسمدة والبتروكيماويات المصرية والتى تعد اآلن بفضل مجهودات 
القيادة السياسية واحدة من أكبر 10 أسواق تصدير لألسمدة عالميًا. 

  خطــــة التوسعــــات 

تق��وم إدارة ش��ركة أبو قير لألس��مدة بتنفيذ خطة توس��عات طموحة من 
ش��أنها تحويل الش��ركة لواحدة من أهم منتجى األس��مدة على مس��توى 

العالم ، والتى تشم��ل :
• مش��روع خفض االنبعاث��ات وتوس��ع���ات الطاق�����ة اإلنتاجي���ة لمصنع 
يوري��ا أب��و ق��ير 3 م��ن 1925  إل��ى 2370 ط��ن يومي��ًا ، والقائم على 
اس��تغ���الل فائ���ض المصان�ع م��ن األموني�ا  وانبعاث��ات CO2 الملوث���ة 

. Granular للج���و إلنت��اج سم��اد اليوري��ا
• البدء فى الخطوات التنفيذية لمشروع إنتاج نترات النشادر المزمع إقامته 
على األرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول ) أرض راكتا سابقًا( 
وذلك مس��اهمة بين ش��ركة أبوقير لألس��مدة )45 % ( والهيئة المصرية 
العامة للبترول )45%( والش��ركة القابض��ة للبتروكيماويات ) 10 %( القامة 
ش����ركة شم�ال أبو ق��ير للمغذي��ات الزراعي��ة بتكلف�ة استثماري��ة تصل 

إلى 1.2 مليار دوالر تمول ذاتيًا وعبر قروض بنكية .

152 - البرتول -  دي�سمرب 2022



  التحــول الرقمــى للشــركة 

يأتى هذا إلى جانب خطط واستراتيجيات الشركة نحو تنفيذ برنامج للتحول 
الرقمى وتحويلها بالكامل إلى ش��ركة رقمية حيث تم توقيع عقد مع شركة 
SAP العالمي��ة لتنفيذ برنام��ج إدارة الموارد واألص��ول ERP، عالوة على 
اس��تمرار تنفيذ برنامج تأهيل للكوادر الش��ابة إلعدادها للقيادة مس��تقباًل 

وإعادة تأهيل العمالة لزيادة  كفاءتها.

  المشاركة فى مؤتمر تغير المناخ 

ومؤخرًا قامت ش���ركة أبو قير لألس��مدة بالمش��اركة فى فعاليات مؤتمر 
األط��راف إلتفاقي��ة األم�م المتح�دة اإلطاري�ة للمن��اخ ) COP27 ( بوفد 
رفيع المستوى برئاس��ة المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس اإلدارة 
والعض��و المنت�دب حيث اس��تعرض خالل جلس��ة نقاش��ية على هام�ش 
  DECARBONIZATION  ���المؤتم��ر وذل��ك بأح���د جلس��ات ي��وم ال
EPAP بحضور الس��فير األوروب��ى بالقاهرة ومس��ئولى برنامج مكافحة 
التلوث الصناعى عرضًا توضيحيًا لمس��اهمات الشركة فى أنشطة خفض 
انبعاثات الغازات الدفيئة والرؤيا المس��تقبلية إلتمام نس��ب الخفض كى 
 LOW CARBON تتوافق مع رؤيا اإلتحاد العالمى لألس��مدة لمش��روع
PATHWAY  وال��������ذى يقض���ى بإتم���ام نس���ب خفض اإلنب�عاثات 
الكربوني��ة بنس��بة 10-25% بحلول عام 2030 إضافة إلى دور الشركة 

الرائد فى تحسين وخفض اإلنباعاثات الكربونية من خالل عدة مشروعات 
وأنشطة تمت على مدار عدة سنوات .

   مشروعات الشــركة البيئية 

يذكر أن ش��ركة أبو قير لألس��مدة كانت قد بدأت تلك األنش��طة منذ عقود 
مضت حيث نفذت عدة مش��روعات وأنش��طة بيئية غط��ت كل من معالجة 
وإع��ادة تدوير مياه الص��رف الصناعى وتقلي��ل االنبعاث��ات الغازية وكذلك 
تدوير المخلفات الصلبة والخطرة هذا جنبًا إلى جنب مع زيادة ملموس��ة فى 
المس��احات الخضراء والتى تش��ارك فى خفض االنبعاثات الكربونية وبلغت 
 CO2 كمي��ة خفض االنبعاثات خالل ع��ام 2022 حوالى 1.453.000 طن
مكافئ سنويًا وينتظر أن ترتفع تلك الكميات بالمشروعات المستقبلية حتى 
تتواف��ق مع رؤيا اإلتحاد الدولى لألس��مدة فى خف��ض اإلنبعاثات الكربونية 
لصناعة األس��مدة المصرية بحول عام 2030 ، حيث قامت الش��ركة بتنفيذ 
مش��روع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى ZLD والذى يهدف إلى إعادة 
تدوي��ر 85% من مياه الصرف الصناعى المس��تخدمة فى أبراج التبريد ، إلى 
جانب توافق مس��تويات األمونيا فى مي��اه الصرف الصناعى وذلك من خالل 
خفض معدالت مي��اه الصرف الصناعى التى يتم تصريفها على البحر لتصل 
إلى 2400 متر مكعب يوميًا، بداًل من15600متر مكعب كان يتم تصريفها 

إلى البحر سابقًا وهو ما كان ينتج ألف طن أمونيا سنويًا تضر البيئة.
 كما قامت الش��ركة بتش��غيل أول محطة طاقة شمس��ية بقدرة  117 كيلو 
وات لتوفير استهالك طاقة كهربية تقدر بنحو 250 ألف جنيه سنويًا وتقليل 

انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنحو 175 طن سنويًا.
 وأصدرت ش��ركة أبو قير لألس��مدة ثان تقرير استدامة لها فى يناير 2022 
الذى يوضح مبادرات الش��ركة فى تحقيق التوافق البيئى فى كافة أنش��طة 
الش��ركة وخفض البصم��ة الكربوني��ة  للش��ركة وتحقيق أه��داف التنمية 

المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
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• خمس سنوات من النجاح 
والتطور )2018 - 2022(

• خطة جديدة لزيادة االحتياطيات 
واإلنتـاج وتعظيم القيمة المضافة 

)2027 - 2023(

ف��ى ظل اهتم��ام فخامة الرئي���س عبد الفتاح ال�سي�س��ى رئي���س اجلمهورية 
ب�سناع��ة التعدين ودعم��ه امل�ستمر، وتوجيهات ودع��م املهند�س ط�ارق امل�ال 
وزير البرتول والرثوة املعدنية، وف��ى اإطار روؤية م�رص للتنمية امل�ستدامة 2030، 
تعمل وزارة البرتول والرثوة املعدنية على تنفيذ خطط الدولة اخلا�سة بتطوير 
وحتدي��ث قطاع التعدي��ن من اأجل و�سع تلك الرثوة ف��ى املكانة التى تليق بها 
وزيادة م�ساهمة قطاع التعدين فى االقت�ساد القومى والتنمية املجتمعية.

وتق��وم وزارة الب��رتول وال��رثوة املعدني��ة بتنفي��ذ تل��ك اخلط��ط م��ن خالل 
�رصكاته��ا املتع��ددة لال�س��تفادة واال�س��تغالل االأمثل لل��رثوات التعدينية 
املنت�رصة فى ال�سحارى امل�رصية، فى ظل الت�سجيع واحلوافز اال�ستثمارية 
الكب��رة الت��ى تقدمه��ا الدول��ة الإقام��ة واإن�س��اء ال�س��ناعات التعدينية 
التحويلية لتعظيم القيمة امل�س��افة للخامات املعدنية مبا ي�ساهم فى 

زيادة الدخل القومى مل�رص. 

 تع��د ش��ركة ال��وادى الجدي��د للث��روة املعدني��ة والطفل��ة الزيتية 

»واديك��و« واحدة من ش��ركات وزارة البرتول والث��روة املعدنية التى 

تأسس��ت ف��ى ع��ام 2007 كش��ركة مس��اهمة مصري��ة بغ��رض 

التنقيب واستغالل الخامات التعدينية والطفلة الزيتية وتجهيزها 

وإج��راء أى عملي��ات صناعي��ة عليها  لتعظي��م قيماته��ا االقتصادية 

وإقامة املشروعات التعدينية. w w w . w a d i c o . n e t
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واديكو ... إمكانيات تعدينية ولوجستية كبرية
متتل���ك �ل�رشكة حالي���اً �إمكانيات تعدينية ولوج�س���تية كبرية مبناجمها 

مبنطقتى �ل�سباعية )�رشق وغرب �لنيل( و�أهمها:
• م�سادر للطاقة )مولد�ت كهربائية بقدر�ت خمتلفة(.

• معام���ل حتالي���ل حتتوى عل���ى �أحدث �لأجه���زة وفريق عم���ل على �أعلى 
م�ستوى من �لكفاءة.

• مو�زين ب�سكول بطاقة )150طن(.
• وح���دة ر�س���د م�ساحى مزودة باأح���دث �لرب�مج وفريق عم���ل على �أعلى 

م�ستوى من �لكفاءة.
• بنية حتتية حتتوى على مبانى �إد�رية و�سكنية د�خل �ملو�قع.

• خط �إنتاج وتركيز خام �لفو�سفات )ك�سارة( خا�سة مبقاولني �لإن�ت�اج.
• مع���د�ت �لت�سغي���ل و�لإنت����اج )حفار�ت- ل���ود�ر�ت- قالب���ات ...... �إل�خ( 

خا�سة مبقاولني �لإنتاج.

واديك��و ... تط��ور مس��تمر وطفرات غري مس��بوقة خالل 
خمس سنوات )2018 - 2022( 

ت�سه���د موؤ����رش�ت �لأد�ء لأعمال �رشك���ة »و�ديكو« خ���الل �خلم�س �سنو�ت 
�لأخ���رية )2018 - 2022( عل���ى تط���ور م�ستم���ر وطف���ر�ت حقيقي���ة غ���ري 
م�سبوق���ة منذ تاأ�سي�س �ل�رشكة فى ع���ام 2007، �سو�ء فى جمال �لبحث 
و�ل�ستك�س���اف و�لتقيي���م، �أو ف���ى جم���ال �لإ�ستخ���ر�ج و�لإنت����اج، �أو على 
م�ست���وى �لإي����ر�د�ت و�لأرب�اح �ملحقق���ة خالل هذه �لف���رة مقارنة بحجم 
�لأعم���ال و�لأرق����ام �ملحقق���ة خ���الل �لع����رش �سن���و�ت �ل�سابق���ة )2008 - 

2017(، وفيما يلى �أهم هذه �ملوؤ�رش�ت: 

جمال البحث واال�ستك�ساف والتقييم
• مت �لتو�س����ع ف����ى عملي����ات �لبح����ث و�ل�ستك�س����اف و�لتقيي����م و�إ�ساف����ة 
مناطق جديدة ملناطق �متياز �ل�رشكة لزيادة �إحتياطيات �خلامات �ملعدنية، 

وخا�سة خامات �لفو�سفات �لالزمة ل�سناعة �لأ�سمدة �لفو�سفاتية.

• �أ�سبح���ت �ل�رشك���ة متل���ك حالياً 14 موقع���اً للبحث و�لإنت����اج خلامات 
)�لفو�سفات-�أك�سيد �حلديد �لأحمر-�أك�سي���د �حلديد �لأ�سفر-�لكاولني 

�لرملى-�لكو�رتز-�لفل�سبار( باإجمالى م�ساحة تتجاوز 65 كم2.
• قام���ت �ل�رشك���ة بتكثي���ف �أعم���ال �حلف���ر ف���ى مناط���ق )�جل���رية-و�دى 
�ل�سغ���ب/4-و�دى �ل�سغ���ب- و�دى �لبات���ور( خل���ام �لفو�سف���ات، حيث بلغ 
�إجمال���ى ع���دد �لآب����ار �ل�ستك�سافي���ة �لت���ى مت حفرها خالل ه���ذه �لفرة 
حو�ل���ى 670 بئر�ً ��ستك�سافياً باأطو�ل حفر و�سلت حلو�لى 5ر13 �ألف مر 

طولى، با�ستثمار�ت بلغت 3ر6 مليون جنيه تقريباً.
وق���د �أ�سف���رت نتائج �أعمال �حلفر فى هذه �ملناط���ق عن تقدير �لحتياطى 
�جليولوجى خل���ام �لفو�سفات فى منطق���ة و�دى )�ل�سغب/4 بال�سباعية 
����رشق( م�ستن���د�ً �إل���ى طبيع���ة �خل���ام و�ملكا�س���ف �لطبيعي���ة و�لأعم���ال 
�لتعديني���ة �لقريبة مب���ا يتخطى �ل� 30 مليون ط���ن، ومت تاأكيد �لحتياطى 
�لتعدين���ى �لقاب���ل للت�سغي���ل ب���� 5 مليون ط���ن بركيز�ت عالي���ة وجدوى 
�قت�سادي���ة، كم���ا تاأكي���د �لحتياط���ى �لتعدين���ى ف���ى منطق���ة )�جل���رية 

بال�سباعية غرب( ب� 5ر3 مليون طن.
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جمال اال�ستخراج واالإنت�اج
��ستخ���ر�ج  عملي���ات  بتكثي���ف  �ل�رشك���ة  قام���ت 
�خلام���ات �ملعدني���ة وخا�س���ة خ���ام �لفو�سفات فى 
مناط���ق �متيازه مم���ا �أدى �إلى زيادة مع���دلت �لإنت�اج 
حو�ل���ى 4ر5 ملي���ون طن  �أخر خم����س �سنو�ت 2018 
- 2022، و ه���و ما ميثل �أكرث من  �سعفى ما حققته 
�ل�رشكة وهو 6ر2 مليون طن منذ �إن�سائها فى ع�رش 

�سنو�ت �سابقة لعام 2018 .

االإي�رادات واالأرب�اح
• حققت �ل�رشكة طفرة غري م�سبوقة فى �إجمالى �إير�د�ت �ملبيعات من 
�خلام���ات �ملعدنية بحو�ل���ى 639 مليون جنيه �أخر خم����س �سنو�ت 2018 
- 2022، و ه���و م���ا ميثل �أربعة �أ�سعاف ما حققت���ه �ل�رشكة حو�لى 5ر163 

مليون جنيه منذ �إن�سائها فى ع�رش �سنو�ت 2008 - 2017.
• حقق���ت �ل�رشكة طفرة غري م�سبوقة فى �إجمالى �سافى �لأرب�اح �لتى 
بلغ���ت حو�ل���ى 5ر103 ملي���ون جنيه ، �آخ���ر خم�س �سن���و�ت متثل خم�سة 
�أ�سعاف، ما حققته �ل�رشكة حو�لى 21 مليون جنيه خالل ع�رش �سنو�ت.

حل وت�سفر امل�ساكل ال�رصيبية
•  �إنه���اء �لفح����س و�ل�سد�د ل�رشيبة ك�سب �لعم���ل �لتى كانت معلقة 

منذ �إن�ساء �ل�رشكة.
• �إنهاء �لفح�س وت�سوية �رشيبة �لقيمة �مل�سافة عموماً، وعلى �لأخ�س 
�رشيب���ة خ���ام �أك�سي���د �حلدي���د �لأحم���ر �لتى كان���ت حمل خ���الف مباليني 
�جلنيهات منذ �إن�ساء �ل�رشكة ، وكذلك �رشيبة �لدمغة و�رشيبة �لدخل .

• �إنه���اء ت�سوية �سد�د �ل�رش�ئ���ب �لعقارية على عقود �ل�ستغالل بنظام 
�مل�ساركة ملناجم �لإنت�اج.

      تليف��ون :)602( 22758502          فاك���س : 222758212

خطة خمسية جديدة )2023 -2027( لزيادة االحتياطيات واإلنت�اج وتعظيم القيمة املضافة 
م���ن �أج���ل �لنهو����س بال�رشك�ة وحتويلها �إلى كي���ان �إقت�سادى تعدينى قوى يعتمد على �ل���ذ�ت وخف�س �مل�رشوفات وفتح جم���الت و�آف�اق جديدة لزيادة 

�لدخل و�لتطوير و�كت�ساب �خلرب�ت، مت و�سع خطة عمل خم�سية )2023 - 2027(،  و�رتكزت هذه �خلطة على حمورين رئي�سني:
املحور االأول: �لتو�سع فى عمليات �ل�ستك�ساف و�لتقييم وزيادة �حتياطيات �خلامات �ملعدنية وخا�سة خام �لفو�سفات مبو�قع �ل�رشكة �ملختلفة.
املحور الثانى: تعظيم �لقيمة �لقت�سادية للخامات �ملعدنية من خالل �إجر�ء عمليات �ملعاجلة و�لركيز و�لتجهيز و�لت�سنيع �جلزئى و�لكلى لهذه 

�خلامات، �لأم�ر �لذى يتطلب قيام �ل�رشكة بتنفيذ عدد من �مل�رشوعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ذ�ت �لعائد �لقت�سادى �لكبري.  

العن��وان  :  عبداحلمي��د ح�س��ن  -  املنطق��ة الثامن��ة  - مدين��ة ن���رص    
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      تليف��ون :)602( 22758502          فاك���س : 222758212

أهم مالم��ح الخط��ة الخمس��ية ) 2023-2027( وتكلفتها 
االستثمارية 

زيادة احتياطيات خام الفو�سفات )30 مليون طن( 
تعم���ل �ل�رشكة حالياً عل���ى زي���ادة �حتياطيات خ���ام �لفو�سفات حلو�لى 
)30 ملي���ون طن( فى مناجمها وخا�سة منج���م )و�دى �ل�سغب/4(، وذلك 
م���ن خالل �لتو�سع فى عمليات �ل�ستك�ساف »�حلفر« و�لتقييم بتكلفة 

��ستثمارية تقدر بحو�لى 10 مليون جنيه.

اإن�ساء خط اإنتاج اأ�سمدة فو�سفاتية اأحادية »SSP« وثالثية 
 »NPK« و�سماد »TSP«

تعمل �ل�رشكة من خالل خطة طموحة لال�ستفادة �لق�سوى من خامات 
�لفو�سف���ات �ملتوف���رة مبناجمها لت�سني���ع بع�س �أنو�ع �لأ�سم���دة ، طبقاً 
لحتياج���ات �ل�سوق �ملحل���ى و�لعاملى،  وجارى حالي���اً �لنتهاء من در��سة 

�جلدوى �ملبدئية  بتكلفة ��ستثمارية تقدر بحو�لى 60 مليون جنيه.

اإن�ساء خط لف�سل وتركيز الكاولني الرملى 
بع���د جن���اح �ل�رشكة فى جتارب عملي���ات ف�سل وتركيز خ���ام �لكاولني عن 
�لرم���ال مبعد�ت حملي���ة ب�سيطة ت�سعى حالياً ل����رش�ء خط لف�سل خام 
�لكاول���ني حلج���م ) 2 > ميك���رون(، بتكلفة ��ستثمارية تق���در بحو�لى 10 

مليون جنيه.
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懰䜀氀漀戀愀氀 䴀愀椀渀琀攀渀愀渀挀攀⸀
懰䤀渀琀攀最爀愀琀攀搀 䌀漀渀猀琀爀甀挀琀椀漀渀 ☀ 䴀漀搀椀昀椀挀愀琀椀漀渀猀⸀
懰吀攀挀栀渀椀挀愀氀 匀甀瀀瀀漀爀琀 ☀ 䴀愀渀瀀漀眀攀爀 匀甀瀀瀀氀礀⸀
懰䘀氀愀爀攀搀 䜀愀猀 刀攀挀漀瘀攀爀礀 倀爀漀樀攀挀琀猀
懰圀愀琀攀爀 瀀氀愀渀琀猀Ⰰ 匀攀眀愀最攀 ☀ 一攀琀眀漀爀欀猀⸀
懰懰吀甀戀甀氀愀爀 䰀椀渀椀渀最 ⠀一䔀圀 匀䔀刀嘀䤀䌀䔀⤀

䠀攀愀搀 伀昀昀椀挀攀
䄀搀搀爀攀猀猀ꀀ㨀 䔀氀ⴀ匀愀搀 䔀氀ⴀ䄀氀礀 匀琀爀攀攀琀Ⰰ 䔀氀ⴀ䴀愀砀 䄀氀攀砀愀渀搀爀椀愀
吀攀氀ꀀ㨀 ⬀㈀ 　㌀ ㌀㐀㈀㌀㘀㘀 ⼀ꀀ⬀㈀ 　㌀ ㌀㐀㈀㌀㘀㠀  
䘀愀砀ꀀ㨀 ⬀㈀ 　㌀ ㌀㐀㈀㠀㌀ꀀ⼀ꀀ⬀㈀ 　㌀ ㌀㐀㈀㌀㘀㜀 ꀀ
䌀愀椀爀漀 䈀爀愀渀挀栀
䄀搀搀爀攀猀猀ꀀ㨀 一攀眀 䌀愀椀爀漀 倀氀漀琀 㠀㈀ 䔀氀 䴀愀搀椀渀愀 䌀攀渀琀攀爀Ⰰ 㔀琀栀 猀攀琀琀氀攀洀攀渀琀
吀攀氀ꀀ㨀 ⬀㈀ ⠀　㈀⤀ 　㈀㈀㌀㈀㌀㜀㜀㌀吀攀氀ꀀ㨀 ⬀㈀ ⠀　㈀⤀ 　㈀㈀㌀㈀㌀㜀㜀㌀
䴀䔀一䄀 䄀爀攀愀 䈀爀愀渀挀栀攀猀㨀 
䰀椀戀礀愀Ⰰ 䤀爀愀焀Ⰰ 䬀甀眀愀椀琀Ⰰ 匀愀甀搀椀 䄀爀愀戀椀愀 ⠀匀愀甀搀椀 倀攀琀爀漀洀愀椀渀琀⤀ 
愀渀搀 伀洀愀渀 ⠀倀攀琀爀漀洀愀椀渀琀 䴀甀猀挀愀琀⤀⸀  



吀䠀䔀 倀䔀吀刀伀䰀䔀唀䴀 倀刀伀䨀䔀䌀吀匀 䄀一䐀 吀䔀䌀䠀一䤀䌀䄀䰀 䌀伀一匀唀䰀吀䄀吀䤀伀一匀 䌀伀䴀倀䄀一夀ⴀ倀䔀吀刀伀䨀䔀吀



نفخر با�ستثمارنا لأكرث من  60  عامًا 
فى تنمية موارد الطاقة فى م�سر 

تتمت���ع بى ب��ى ب�صجل حافل م���ن النجاحات فى م�صر ميت���د لأكرث من 
60عامًا ، بلغت خاللها ا�صتثمارات بى بى اأكرث من 35 مليار دولر، 

ما يجعلها اأحدى اأكرب امل�صتثمرين الأجانب فى البالد .

ت�صتم���ر بى بى ف���ى لعب دور حي���وى لتطوير وتنمية م���وارد الطاقة فى 
م�صر وت�صع ال�صركة كل اإمكانياتها من اأجل توفري اإنتاج اآمن وم�صتدام .

نوؤمن باأن ا�ص����راتيجيتنا اجلديدة ، التى تت�سمن الو�سول بانبعاثات 
الكربون اإلى �سافى �سفر بحلول عام 2050 اأو قبل ذلك ، تتيح نهجًا 
�صاماًل ومرابطًا لتحويل طموحنا باإنتاج طاقة خالية من النبعاثات اإلى 
واقع ملمو�س . �ص����يعد العقد القادم عقدًا حيويًا على م�ص����توى العامل فى 
جمال مكافحة تغري املناخ ، ويجب على اجلميع التكاتف وتوحيد اجلهود 

لتحقيق التغيري املطلوب فى نظم الطاقة العاملية .

تنتج بى بى مع �ص���ركائها حوالى 70٪ من الغاز املنتج فى م�ص���ر من 
خالل ال�ص���ركات امل�ص���ركة ، وهما حتديدًا الفرعونية للبرول وبروبل 
ف���ى  �ص���رق الدلتا ، وكذلك من خالل احلقول الت���ى تديرها بى بى فى 

غرب الدلتا .

اإن بى بى ملتزمة بتنفيذ برنامج �صامل للتنمية الجتماعية وال�صتثمار 
فى الرثوة الب�صرية .

بى بى -  ن�ستثمر فى م�ستقبل م�سر 





is the main source of electricity generation.
Always guided by the dual-flag principle, Eni  works to ensure 
equal ownership, capacity  building of the workforce and transfer 
of technology, while investing in community development.
Over the last 20 years, Eni has supported  Egyptian authorities 
and public services providers, moving toward a development  
approach. The one implemented in Port  Said represents a good 
practice that can be replicated.
Eni’s sustainability strategy contributes to the National develop-
ment plan of Egypt and is built upon three thematic areas: Techni-
cal Education, Economic diversification and Community Health.
Eni’s commitment on human development is reflected by the on-
going four projects in Port Said: The Zohr Applied Technology 
School, the Centre of Excellence, the Youth Empowerment pro-
gram and the Community Health activities.
Other projects focused on sustainable agriculture for small holder 
farmers are about to start in Matrouh and S. Sinai.
Those actions have brought benefit to about  40,000 people. 

The presence of Eni in Egypt has been always guided by the idea 
of supporting the country toward energy independence and hu-
man development. With the type of  agreement introduced by the 
“Mattei formula”, Egypt have got the direct participation  to the 
good use of its natural resources. Today, Eni is a major actor of 
development, contributing to Egypt Vision  2030 and the 17 UN 
SDGs.
Eni and Egypt have a long-standing  relationship, started in 1954 
and consolidated  over the years thanks to the joined hard work  
of both parties at all level. Today, like yesterday, the action of Eni 
contributes to the human  development: yeste day against colo-
nialism, today toward the global challenges by  embracing the 
concept of just transition,  providing energy access for everyone, 
while  being environmentally and socially just.
Eni plays a fundamental role in access  to electricity, thus con-
tributing to SDG7 (affordable and clean energy) and addressing  
the Energy-Poverty nexus in Egypt:  Company’s gas production 
represents 60% of  the entire gas volume in the country, while gas  

       Sustainability 
                  and Local Development

• The Zohr Applied Technology School of Port Said represents
a flagship of technical education  in Egypt.
The school opened in October 2021 with the first 264 students (15-
18 year old), to reach 792 by the end of the cycle. Four fields of 
specialization are offered:  Energy, Electrics, IT, Mechanical main-
tenance, Logistics. 
• More than  20 companies are involved in curriculum development 
(in line with international standards) and apprenticeship program. 
Teaching and non-teaching staff are selected and trained. 
• The  “Centre of Excellence for Technical Education and Access to Employment” represents the upgrading o f  Zohr ATS.

Zohr ATS and the Centre of Excellence
for Technical Education.

Now, the matter is to use the oil to serve the  good 
politics, aimed at the wellbeing of those  whom the re-
source belong to. “Enrico Mattei, 22nd Nov 1957”

Sustainability is a fundamental part of Eni’s  business, 
as we want to play our role in working  toward the UN’s 17 
SDGs for 2030. “Claudio Descalzi (CEO), 7th July 2020”

Energy transition must be supported by investing in young generation, providing them with technical and life skills. 
The Centre of Excellence has been thought to the scope. A 3-year project to enhance quality technical education while matching 
supply and demand in labor market. A renewed commitment of Eni for a Just Transition.
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Exploration & Production
Eni’s activities in Egypt have been marked by  several successes, 
resulting in major energy  projects that have fostered the Coun-
try’s  economic development. Eni is operating  through its subsid-
iary Ieoc that directly performs  exploration activity while devel-
opment and  production operations are carried out through  joint 
operating companies, namely Petrobel and Agiba, set up with the 
Egyptian General  Petroleum Corporation (EGPC). Eni also holds  
a 33.33% stake in United Gas Derivatives Co.  (“UGDC”) in joint 
venture with BP and GASCO  with the mission to treat gas in order 
to extract LPGs, condensates and propane. Ieoc holds 57  licenses 
(48 of which are operated) for a total  acreage of 22,906 square 
kilometers (100%).  These licenses are distributed in three main  
hydrocarbon provinces: The Gulf of Suez/Red  Sea, the Nile Delta/
Mediterranean offshore  and the Western Desert. The company is 
the Country’s main producer with an equity  production (2021) of 
approximately 360.000  barrels of oil equivalent per day. Ieoc ex-
ploration  efforts over the last years have been aimed to  unlock 
further potential contributing to the rise  of national gas production.

Renewable Energy And Decarbonization Projects
Eni and the Egyptian Authorities have agreed  on a common strategy 
to implement a series  of renewable energy projects to promote the  
development of a more sustainable energy  mix in Egypt. In 2022 a 
photovoltaic plant  to generate electricity for internal use has been 
installed at the Abu Rudeis field. The plant, which produces about 
144 MWh per day, will reduce the amount of CO2 emitted by about  
4,800 tons  per year.  Upgrade to 360 MWh per day is  planned in 
2023 with  a  reduction of 12,000 tons per day of CO2 emitted .
Aim of the project is to reduce  the reliance on gas for electricity 
generation, and  the associated carbon emissions. In addition, in  
2021 a memorandum of understanding with the Egyptian Electricity 
Holding Company and  the Egyptian Natural Gas Holding Company 
to  assess the technical and commercial feasibility  of projects for the 
production of green and blue  hydrogen in the Country was signed.”

Damietta Lng
Damietta liquefied natural gas (LNG) plant  in Egypt was brought 
on-stream in 2004  while the first cargo departed in 2005. The  
plant is owned by SEGAS, company owned  by Eni (50%), EGAS 
(40%) and EGPC 10%), and has a capacity of 7.56 billion  cubic 
meters per year. The purchase of  Egyptian LNG consolidates Eni’s 
integrated  development strategy by increasing volumes  and flexi-
bility in the portfolio, in synergy with its upstream assets. Damietta 
plant  contributes, together with the rapid entry  into production 
of Eni’s recent natural  gas discoveries, especially from the Zohr 
and Nooros fields, to Egypt’s regained full  capacity of meeting 

domestic gas demand  and allocating excess production for export  
through LNG facilities

Downstream
Eni is present in the Egyptian Retail market  through Gastec, a com-
pany established in  1996 to promote the use of Natural Gas as fuel 
for the automotive sector. Gastec  is the Egypt’s market leader with 
a market
share of 48,47% in terms of CNG sales and  48% in terms of vehicle 
conversion to CNG.  Gastec is working jointly with Eni to build 
an important network of integrated stations  under the brand Eni 
for the sale of liquid fuels,  lubricants and non-oil products and 
services.  The development program is very ambitious  with a target 
of 45 integrated stations planned  by the end of 2025. Moreover, in 
2020 Eni  started to distribute Eni branded lubricants also  whole-
sale through Gastec.

Eniprogetti
The company, 100% controlled by Eni,  provides engineering and 
project management  services.  EniProgetti Egypt was established 
in 2008  mainly to  develop  projects in the Middle East and North 
Africa regions ,as  well  as  to  support   in  some  worldwide de-
velopment.
Staff “direct and indirect” are about 100 employees (98% of which 
are Egyptians) are currently working to provide an engineering 
portfolio of more than 240,000 man -hours on yearly base to sup-
port Eni project development in more than 15 countries.

Sustainability/Business Integration In All Areas Of Op-
eration
Our business model reflects the values that inspires company’s mis-
sion based on three pillars: long-term carbon neutrality, operational 
excellence and the creation of alliances for local development
The company wants to play a primary role  toward a just transition 
providing energy access  for everyone, while being environmen-
tally and  socially just. 
In Port Said, where Zohr, El Gamil, UGDC  onshore plants are lo-
cated, the company  has set its strategy on an evolution of a  busi-
ness model strongly focused on long-term value creation. Deeply 
integrated to  its industrial activities which contribute to SDG 7 
(affordable and clean energy), Eni – in  partnership with develop-
ment actors – carries  out interventions aiming at  enhancing techni-
cal education and access to  decent jobs, supporting the healthcare 
system,  fostering youth participation.
Within the framework of sustainability/business integration in all 
areas of operation, Eni is planning sustainability projects also in 
Matrouh, South Sinai and Damietta.

Global goals for a sustainable development
The 2030 Agenda for Sustainable Development, presented in September 
2015, identifies the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which 
represent the common targets of sustainable development on the current 
complex social problems. These goals are an important reference for the 
international community and Eni  in managing activities in those Countries 
in which it operates.
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We are an energy company.

We, concretely support a just energy transition, with the objective of 
preserving our planet

and promoting an efficient and sustainable access to energy for all. 

Our work is based on passion and innovation, on our unique strengths and skills,

on the equal dignity of each person, recognizing diversity as a key value for human development, on 
the responsibility, integrity and transparency of our actions.

We believe in the value of long-term partnerships with the Countries and communities where we operate, bringing 
long-lasting prosperity for all.

The mission represents more explicitly the Eni’s path to face the global challenges, contributing to achieve the SDGs 
determined by the UN in order to clearly address the actions to be implemented by all the involved players.

Mission
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With this change, we are not just introduc-
ing a new logo, we are stating our position 
and intention—to drive energy innovation 
for a balanced planet. We are facing one 
of the greatest challenges of our time: to 
meet growing energy demand, while rapid-
ly decarbonizing for a sustainable future. 
We believe SLB is uniquely positioned to 
help solve this challenge and achieve the 
balance needed in our energy mix. 

The largest part of our business is where we can make the great-
est and most immediate impact. We will drive industry resilience 
by continuing to innovate in oil and gas, setting new performance 
benchmarks, reducing the carbon intensity of operations and con-
tinue to challenge the status quo, this will not change. Digital trans-
formation is critical for these ambitions, and it will also support the 
decarbonization of the broader global energy system. At the same 
time, we are working to scale technology solutions in clean energy 
domains such as Carbon Capture and Storage (CCS), hydrogen, 
and geothermal. In 2022 SLB in Egypt celebrated lots of successful 
stories with our sector partners; 

2022 OBN
SLB embarked on an extensive modeling study by building a high-
ly detailed earth model using the well information and reservoir 
models. This enabled a better understanding of the Gulf of Suez 
subsurface, including the behavior of multiples, required sampling, 
offset, and azimuth. A tailored acquisition solution was selected 
through a tailored survey design and modeling to meet the chal-
lenges of intricate overburden, salt geometry and subsalt structural 
complexity. High-end acquisition (combination of ocean bottom 
node (OBN) and short-streamer), advanced processing, and close 
collaboration with operators provided new exploration insights, 
better subsurface understanding and risk mitigation for new drill-
able locations. High-resolution gravity and magnetics data were 
also acquired simultaneously with the seismic acquisition. OBN 
2022 results show game changing uplift in imaging at the pre-salt 
target level.

MDT Confirms Commercial Discovery For Dragon Oil
LEAD-6 well in Gulf of Suez experienced multiple challenges,  
due to the complex wellbore conditions and the high losses ob-
served in the main section, in addition to the challenging rig setup. 

SLB team along with Reservoir & Well Integrity Domains, exten-
sively planned for the job with the drilling & evaluation teams. The 
team offered different solutions to minimize the risk and improve 
the chances of success. Maintaining excellent communication with 
the team and making real-time decisions to avoid any risks to the 
operations were critical. As a result, SLB team managed to deliver 
the job flawlessly and safely using Wireline on drill-pipe for the 
first time with GUPCO. The team obtained excellent quality oil 
samples that enabled Dragon Oil to confirm discovery in addition 
to pressure data and mobility profiles.

Pure Advanced Perforation Technology Increasing 
Saqqara Field Production by Three Folds
SLB Well Integrity Domain met with Dragon Oil team to provide 
a tailored solution to improve Saqqara field production. The team 
was able to deliver efficient, safe and flawless operations on mul-
tiple wells with multiple subsequent runs using SLB’s innovative 
technology. Through SLB rich expertise and proven technology, 
the production of Saqqara field, improved by multiple folds. 

SLB participated in the second workshop organized by 
GPC at Gharib Field
At the workshop we presented two success stories that support the 
theme of the event which was “Rejuvenating Brown Fields”:
• SLB Digital capabilities and how our portfolio can support op-
erators in better understanding their field performance including 
surface facilities, and how this can help reduce NPT and deferred 
production and assist them in taking timely decisions.
• SLB also displayed our EnduroBlade 8.5” 7 blades 16 mm cut-
ters bit that was used in Western desert, with PowerDrive Orbit en-
abled us to break the technical limit drilling in deep western desert 
column with oil base mud. Reaching on average 4-5 days savings 
during drilling. An SPE paper was submitted with Agiba.

 



MINDS OF ENGINEERS.
PIONEERS AT HEART.

Wintershall and DEA became Wintershall Dea. We are the  
leading independent gas and oil company in Europe. We explore 
and produce gas and oil – worldwide. Responsibly and efficiently.  
Going ahead as one. For we are pioneers at heart, equipped with  
245 years of experience in engineering excellence.

wintershalldea.com



Since 2018, Methanex Egypt has been supporting the enhancement and adoption of Process Safety 
Management (PSM) journey within the Egyptian Petrochemical, Oil and Gas sectors. This Journey 
started with hosting the first annual PSM conference in Egypt in collaboration with our partner ECHEM 
and has been crowned by signing a Memorandum of Understanding (MoU) with the Egyptian Ministry 
of Petroleum and Mineral Resources in 2020 creating a framework and a three-year roadmap for the 
adoption of PSM within the Egyptian oil and gas sector in accordance with the Ministry of Petroleum and 
Mineral Resources’ modernization program and international best practices, guidelines and standards. 
The roadmap ensures PSM is properly institutionalized within companies working in the industry while 
fostering a strong culture that adopts PSM at the center of the sector’s operations, all with the fundamental 
goal of “No harm to people, No harm to the environment and No harm to assets.”




