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خ���ال االجتم���اع وجه الرئي����س ال�صي�صى مبوا�صلة تنفيذ خطة تو�صي���ل الغاز الطبيعى للوحدات ال�صكني���ة املنزلية، خا�صة فى القرى 
املدرجة فى اإطار مبادرة »حياة كرمية«، وذلك بهدف ت�صهيل و�صول هذه اخلدمة للمواطنني فى جميع اأنحاء اجلمهورية والتي�صري عليهم، 
ال�صيما فى املناطق ذات الكثافة ال�صكنية املرتفعة ، ف�صاً عن التو�صع فى اإن�صاء حمطات متوين ال�صيارات بالغاز الطبيعى على الطرق 

واملحاور اجلديدة على م�صتوى اجلمهورية ملا لها من عوائد اقت�صادية وبيئية و�صحية.

وا�ص���تعر�س املهند�س طارق املا اأعمال ون�ص���ب التقدم فى امل�رشوع القومى لتو�ص���يل الغاز الطبيعى للمنازل ، والذى جنح فى زيادة اأعداد 
امل�شتفيدين من هذه اخلدمة احل�شارية فى خمتلف حمافظات م�رص، م�شرياً اإلى اأن الفرتة املقبلة �شت�شهد طفرة نوعية فى هذا الن�شاط 
من خالل مبادرة »حياة كرمية«، مبا ي�شاعد على الرتقاء بجودة احلياة للمواطنني ، حيث عر�ض فى هذا الإطار املوقف احلالى لتو�شيل الغاز 
الطبيعى اإلى قرى املبادرة ، اإلى جانب موقف 14 قرية مت اختيارها كم�رشوع جتريبى �ص���من املبادرة، والتى و�ص���لت معدالت التنفيذ بها اإلى 
حوالى 100% ، كما قام وزير البرتول بعر�ض اجلهود اجلارية لتحقيق التو�ش���ع والنت�ش���ار ملحطات متوين ال�ش���يارات بالغاز الطبيعى كوقود، 

خا�شًة فى املناطق احليوية التى ت�شهد كثافة مرورية مرتفعة .

وعلى جانب اآخر وفى �شوء اهتمام رئي�ض احلكومة مبتابعة املوقف التنفيذى مل�رصوعات قطاع البرتول مت عقد لقاءين مع املهند�ض 
طارق املال خالل �ش���هرى نوفمرب ودي�ش���مرب ، حيث اطلع على املوقف الننفيذى للم�رصوعات اجلديدة التى ينفذها قطاع البرتول ، ف�شالً عن 

اأهم نتائج زيارة املال للوليات املتحدة الأمريكية خالل م�شاركته فى موؤمتر البرتول العاملى الثالث والع�رصين .

فى إطار املتابعة املستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البرتول ،تم عقد لقاء فى الخامس عشر من 

ديسمرب 2021 ، مع الدكتور مصطفى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء، واملهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية 

ملتابعة املوقف التنفيذى لعدد من املشروعات فى قطاع البرتول.



واأك���د رئي�س ال���وزراء اأن الدول���ة امل�رصية تول���ى اهتماماً كب���راً للتو�سع فى 
امل�رصوع القومى لتو�سيل الغاز الطبيعى للمنازل من خالل توجيه الدعم 
واملتابع���ة امل�س���تمرة للم����رصوع عل���ى م�س���توى اجلمهورية، تي�س���راً على 
املواطنني وتعظيماً لال�س���تفادة منه كاأحد الرثوات التى تتمتع بها الدولة، 
م�س���را اإلى اأن مبادرة اإحالل وحتويل ال�س���يارات ال�ستخدام الغاز الطبيعى 
كوق���ود لل�سيارات، حتقق عوائد مبا����رصة ل�سالح املواطنني اأي�سا من خالل 
ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى كوق���ود نظي���ف منخف����س التكلف���ة وهو ما 
يتكامل مع ا�سرتاتيجية الدول���ة لتح�سني جودة احلياة للمواطنني وتقدمي 

اأف�سل اخلدمات لهم.
و�رصح املال باأنه مت ت�سغيل املرحلة االأولى من امل�رصوع مبدينة اخلارجة ويتم 
تنفي���ذه من خ���ال تكنولوجيا جدي���دة ممثلة فى تو�ضيل الغ���از امل�ضغوط 
املنق���ول الت���ى ُتطبق لأول مرة باملدينة، حيث ت�ضم���ل هذه املرحلة تو�ضيل 
الغ���از ل���� 14 األف اأ�رصة و120 من�ساأة جتارية و34 خمب���زاً بلدياً، باالإ�سافة اإلى 
حمط���ة متوين �سي���ارات بالغاز كوقود و�سيتم اإن�س���اء مركز حتويل متكامل 
خلدمة املواطنني ، واأ�ساف اأن هناك مرحلتني اأخريني مبدينة اخلارجة وقريتى 
املنرة وبوالق لتو�سيل الغاز  اإلى 6700 اأ�رصة بخالف 25 خمبزاً بلدياً وحمطة 
متوي���ن �ضي���ارات، واأن���ه ج���ارى تنفي���ذ الت�ضميم���ات والأعم���ال الهند�ضية 
لتو�سي���ل الغ���از الطبيعى لتوليد الكهرباء الأكرث م���ن 26 مطوراً زراعياً فى 
����رق العوينات والفرافرة وكذلك حتويل مول���دات الكهرباء احلالية للعمل 

بالغاز الطبيعى بدالً من ال�سوالر . 
وتتمث����ل الفوائ����د القت�ضادية للم�����روع فى تخفي�ض فات����ورة اأ�ضطوانة 
البوتاج����از باالإ�ساف����ة اإل����ى تخفي�س ع����بء توفر ال����دوالر ل�����رصاء بوتاجاز 
م�ست����ورد، ف�س����الً ع����ن الفوائ����د املجتمعية الت����ى ت�سمل �سهول����ة توفر 
م�س����در طاق����ة م�ستم����ر واآمن للمواط����ن ، واإع����داد كوادر فني����ة مدربة فى 

شهدت زيارة الدكتور مصطفى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء ملحافظة الوادى الجديد 

ف��ى 11نوفمرب 2021 والتى رافقه فيها املهندس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة املعدنية ، 

تفقد مشروعات البرتول والثروة املعدنية باملحافظة وشهدت الزيارة إطالق  تشغيل الغاز 

الطبيعى بمنازل الوادى الجديد ألول مرة فى تاريخ املحافظة وذلك بمدينة الخارجة .

�سناع����ة الغاز وتوفر فر�س عمل جدي����دة ل�سباب املحافظة، اإلى جانب 
الفوائد البيئية .

مش���روعات أبوطرط���ور .. نم���وذج لتعظي���م القيم���ة المضافة من 
الفوسفات المصرى

حر�س الدكتور م�سطفى مدبولى على تفقد العمل مب�رصوعات التعدين 
باملحافظة حيث زار م�روع فو�ضفات الوادى اجلديد مبنطقة اأبوطرطور، 
وا�ستم���ع اإلى �رصح من املهند�س ط���ارق املال وزير الب���رتول والرثوة املعدنية 
الذى اأو�ض���ح  اأن احتياطى ه�ضبة اأبو طرطور يعد من اأكرب الحتياطيات 
اجليولوجية خلام الفو�سفات على م�ستوى العامل ، واأن خام الفو�سفات 
ل���ه اأهمية كبرية حيث ي�ضتخدم ف���ى العديد من ال�ضناعات بعد حتويله 
لأه���م منتج و�ضيط وهو حام����ض الفو�ضفوريك التجارى الذى ي�ضتخدم 
ف���ى العديد من ال�سناعات م���ن اأهمها االأ�سم���دة الفو�سفاتية، واملركبة 

وال�ضناعات الغذائية والدوائية .
واأو�سح املال اأنه فى اإطار تعظيم القيمة امل�سافة والعائد من الفو�سفات 
امل�رصى فقد مت اختيار موق���ع م�سنع اإنتاج حام�س الفو�سفوريك ليكون 
داخ���ل مناج���م اأب���و طرطور ب�رصك���ة فو�سفات م����رص الت���ى مت تاأ�سي�سها 
ف���ى دي�سمرب العام املا�سى حتى تتحقق اال�ستف���ادة الكاملة من البنية 
االأ�سا�سي���ة ، الفت���اً اإل���ى اأن �رصك���ة فو�سف���ات م�رص ت�سهم ف���ى تغطية 
جان���ب م���ن احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى م���ن الفو�سف���ات والت�سدي���ر، 
و�سيق���ام امل�سن���ع على م�ساح���ة 560 األف مرت مرب���ع خم�س�سة الإن�ساء 
م�ضن���ع حام����ض الكربيتيك لإمداد م�ضن���ع حام����ض الف�ضفوريك، الذى 
تبل���غ طاقته االإنتاجي���ة 920 األف ط���ن، باالإ�سافة اإلى املراف���ق واخلدمات 

امل�ضاحبة للم�ضنع، والذى تبلغ ا�ضتثماراته 2ر1 مليار دوالر.
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ا�ش���راتيجية العمل طويلة الأجل التى ت�شمل مهامه �الر�ؤية التى يعمل 
�فقاً لها �الركيز على مو�شوع حتول الطاقة �احلد من النبعاثات ملكافحة 

التغري املناخى كاأحد املو�شوعات التى حتظى باأهمية خا�شة عاملياً. 

 مواجهة التغير المناخى
�ق���ال الوزي���ر  »لقد اتفقن���ا �شوياً كد�ل منف���ردة �داخل املنت���دى على اأن 
مواجه���ة التغ���ري املناخ���ى �توفري م�ش���ادر طاق���ة نظيفة اأ�شب���ح �رض�رة 
�بالتال���ى نحتاج البناء على املو�شوع���ات التى ناق�شناها فى قمة املناخ 
cop 26 لدعم التوجه العاملى لتحقيق تنمية م�شتدامة«، م�شرياً اإلى اأن 
الغ���از الطبيعى اأحد احلل���ول لذلك ، حيث اأنه الوق���ود الأنظف من حيث 
النبعاث���ات الكربونية ، �اأ��شح اأن ال�شيناريوهات لتحقيق �شافى �شفر 
انبعاث���ات بحلول عام ٢٠٢٥ اأ�ش���ارت اإلى اأن الغاز الطبيع���ى �شيلبى د�راً 
حموري���اً فى م�شه���د الطاقة امل�شتقبل���ى، حيث اأن ل���ه م�شاهمة فعالة 

على املديني الق�شري �املتو�شط �تاأثري اإيجابى على املدى الطويل.

المنتدى .. قوة دافعة لتحقيق نجاحات مشتركة
�اأك���د املا خ���ال كلمته فى افتت���اح الجتماع على اأهمي���ة الإجنازات التى 
حققه���ا املنت���دى خال ٣ �شن���وات فقط، حيث �شاهم فى ج���ذب الهتمام 
العامل���ى للمنت���دى �ات�شاع���ه، �لف���ت لقدرت���ه عل���ى التعامل بكف���اءة مع 
ال�شناع���ة �تنمية ر�ابط قوية ب���ني احلكومات �القطاع اخلا�ص عرب اللجنة 
ال�شت�شاري���ة ل�شناع���ة الغاز التى اأ�ش�شه���ا املنتدى، م�ش���رياً اإلى النتهاء 
م���ن درا�شتني ب�شاأن ال�شتفادة من البني���ة الأ�شا�شية املتاحة بد�ل املنتدى 
لتحقي���ق النم���و القت�ش���ادى �الت���وازن ب���ني العر����ص �الطل���ب، اإل���ى جانب 
ا�شتم���رار تطوير اأن�شطة املنتدى �تاأ�شي�ص ٤ جمموعات عمل متخ�ش�شة 
�دع���م ا�شراتيجي���ة التوا�ش���ل العامل���ى للمنتدى م���ن خال اإط���اق املوقع 
الر�شم���ى ، ف�شاً ع���ن توقيع اتفاقية املق���ر للمنتدى بالقاه���رة،  موؤكداً اأن 
م���ا مت اإجنازه يعك����ص حجم التكامل �التعا�ن ال���ذى ي�شهده املنتدى �الذى 
ميث���ل قوة دافعة لتحقيق جناحات م�شركة �النطاق بخطوات ثابتة نحو 
املزي���د من النجاح �التطور ، م�شرياً اإلى اأن املنتدى بداأ مراجعة اأ�لى مراحل 

رأس املهن��دس ط��ارق امل��ا وزي��ر الب��رول والث��روة املعدني��ة االجتم��اع ال��وزارى الس��ادس ملنتدى غاز ش��رق املتوس��ط ف��ى 25 نوفمرب 

2021، ال��ذى عقدت أعماله بالقاهرة بمش��اركة كل من ناتاش��ا بيليدي��س وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القربصية ، كوس��تاس 

سكريكاس وزير البيئة والطاقة اليونانى ، كارين الحرار وزيرة الطاقة اإلسرائيلية ، صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة املعدنية 

األردنى ، محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون االقتصادية ، ميشيل مرياييه مدير الشئون الدولية لوزير الشئون 

الخارجية واألوروبية الفرنس��ى ، ميش��يل كوارونى س��فري إيطاليا بالقاهرة ، نيكوالس شريمان  مستشار وزارة الطاقة األمريكية ، 

كريستيان برجر رئيس وفد االتحاد األوروبى بالقاهرة ، روبرت بو جواد مدير العمليات بالبنك الدوىل .
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 �لف���ت اإل���ى اأنه با�شتخ���دام التكنولوجي���ا املتطورة للو�ش���ول اإلى طاقة 
نظيف���ة ميكن حتقي���ق انتقال عادل للطاقة �فى ه���ذا ال�شاأن من الواجب 
التاأكي���د على احلاج���ة اإلى توفري التموي���ل �التكنولوجيا �بن���اء القدرات 
لدع���م حتقيق اأق�شى ا�شتغ���ال للغاز الطبيعى �ت�شهي���ل هذا النتقال 

نحو الو�شول اإلى نظام للطاقة منخف�ص النبعاثات.
 cop 27 شت�شاهم ب�شكل مبا�رض فى اإجناح قمة�  cop 26 اأك���د اأن جناح قم���ة�
التى �شت�شت�شيفها م�رض العام القادم ٢٠٢٢ بالنيابة عن القارة الأفريقية، 
� اأن م����رض تعم���ل على جناح قمة املن���اخ القادمة، �تعمل ع���ن قرب مع باقى 

الوزارات �املوؤ�ش�شات ��رضكات الأعمال لتحقيق اأهداف اتفاقية باري�ص.

قبرص رئيس الدورة القادمة للمنتدى
��جه املا ال�شكر للح�شور �املكتب التنفيذى للمنتدى على اجلهود احلثيثة 
التى بذلوها على م���دى ال�شنوات الثاث املا�شية، كما �جه ال�شكر للوليات 
املتح���دة �الحت���اد الأ�ر�ب���ى عل���ى دعمه���م للمنت���دى ، م�ش���رياً اإلى ثقت���ه باأن 
ال�شتمرار بهذه ال���ر�ح احلما�شية �التفانى �شيرتب عليه املزيد من الإجنازات 
�املكا�ش���ب �النجاحات اجلوهرية التى ت�شمن الرفاهي���ة �الزدهار للمنطقة 
باأ�رضه���ا �التحول اإلى مرك���ز اإقليمى لتجارة �تدا�ل الغ���از الطبيعى فى �رضق 
املتو�شط ، �اأكد على اأهمية موا�شلة التعا�ن املثمر العام املقبل من اجلميع 

حتت رئا�شة ناتا�شا بيليدي�ص �زيرة الطاقة �ال�شناعة �التجارة القرب�شية.
�اأعرب���ت �زيرة الطاقة القرب�شية عن تفا�ؤلها باختيار قرب�ص رئي�شاً للمنتدى 
خ���ال العام املقب���ل ��جود م�رض رئي�ش���ا منا�باً مما يوفر دعم���اً جيداً �فر�شة 
لتحدي���د الأ�لوي���ات لتحقيق اأهداف املنت���دى �دعم ال�شيا�ش���ات اخلا�شة به 
�عل���ى راأ�شه���ا حتقي���ق اأف�شل ا�شتغ���ال ملوارد الغ���از �العمل عل���ى تنميتها 
وجم���ع والتق���اط وتخزي���ن الكربون ، حيث يع���د الغاز مهماً ج���داً فى حتقيق 
النتق���ال الكفء للطاق���ة ، كما اأعربت عن تقديرها مل����رض �لأع�شاء املنتدى 

�ثقتها فى حتقيق نتائج رائعة من خال التعا�ن املثمر للجميع.

تطور المنتدى
�اأع���رب �زير البيئة �الطاقة اليونانى عن تق�ديره للجهود امل�شركة التى 
�شاهم���ت فى تط���ور املنت����دى ، موؤك����داً اأن التع�ا�ن ه���و ال�ش�بيل الوحيد 
لتحقي���ق املناف���ع امل�شرك���ة ل���د�ل اإقلي���م �ش�����رق املتو�ش����ط �الرفاهية 
�الزده���ار ل�شعوبه���ا م���ن خ���ال موارد الغ���از الطبيع���ى �ال�شتم���رار فى 
تنميته���ا ، ��شدد عل���ى اأهمية  العمل امل�شرك  ف���ى جمال حتول الطاقة 
�تقلي���ل النبعاث���ات الكربونية كاأ�لوي���ة اأ�لى للمنتدى ف���ى �شوء نتائج 

. cop 26 قمة املناخ الخرية
�اأعرب���ت �زيرة الطاق�����ة الإ�ش����رائيلي���ة كارين احلرار عن تقديره���ا للج���هود 
املبذ�لة �الأن�شطة التى تتم من خال املنتدى ، موؤكدة اأن املنت��دى �شيقوم 
ب���د�ر ه�ام �متميز ف���ى جمال الطاقة �خا�شة فى جم���ال خف�ص النبعاثات 
الكربونية، م�شرية اإلى اأن الغاز هو م�شدر مهم لتحقيق التحول �النتقال 
ف���ى جم���ال الطاقة ف���ى اإطار العم���ل اإلى �شف���ر انبعاثات، حي���ث اأن التغري 
املناخى هو ق�شية عاملية ت�شتدعى التعا�ن الكامل من اجلميع ملواجهتها.
�اأع���رب �زير الطاق���ة �الث��ر�ة املعدنية الأردنى عن �شك���ره مل�رض على الدعم 
ال���ذى �فرته لإجناح املنتدى خال الفرة املا�شية، �ما ميثله من فر�شة رائعة 
لدع���م التع���ا�ن الإقليم���ى �العاملى ف���ى هذه الف���رة النتقالي���ة نحو حتول 
الطاقة، م�شرياً لأهمية التعا�ن مع ال�رضكاء العامليني نحو حتقيق الأهداف 
امل�شركة نحو عامل اأف�شل �اأنظف، كما �جه ال�شكر للرئي�ص عبدالفتاح 

ال�شي�شى على دعم املنتدى.

�من جانبه �ج����ه م�ش�ت�شار الرئي�ص الفل�شطين����ى لل�ش�ئون القت�شادية 
حممد م�شطفى ال�شكر بالنيابة عن الرئي�ص اأبومازن للرئي�ص عبدالفتاح 
ال�شي�ش����ى عل����ى دع�����م م�ش�����ر �ا�شت�شافته����ا له����ذا املنت����دى كمنظم����ة 
اإقليمي����ة هامة ، معرباً ع����ن تقديره للجهود املتميزة م����ن املهند�ص طارق 
امل����ا �زير البر�ل �الرث�ة املعدنية خال قيادته للد�رة احلالية من املنت��دى، 
�تقدي����ره مل�����رض التى تعمل عل����ى م�شاندة فل�شطني لتتمك����ن من تنمي��ة 
موارده����ا م����ن الغاز فى حق����ل غ�زة ماري����ن �اأن املهند�ص طارق امل����ا يع���مل 
م����ن خال املنتدى على قيادة هذه اجلهود �اأن����ه ج���ارى حالياً الت�ع���ا�ن مع 

ال�رضك����ة امل�ش�ري����ة القاب�ش����ة للغ����ازات الطبيعي����ة )اإيجا�����ص(  .
�ق���ال ال�شفري الإيطالى بالقاه���رة اأن املنتدى �شي�شاهم فى ال�شتفادة من ثر�ات 
الد�ل الأع�شاء �احل�شول على م�شادر طاقة م�شتدامة �ل يقت�رض ذلك على د�ل 
املنطقة بل ت�شتفيد منه اأ�ر�با، �اأ�شاف اأن الغاز الطبيعى م�شدر هام لتحقيق 

النتقال فى جمال الطاقة �يدعم التوجه العاملى ملواجهة التغري املناخى. 

تحية لمصر
��ج���ه م�شت�ش���ار �زارة الطاق���ة الأمريكية التحية للمهند����ص طارق املا 
رئي����ص املنت���دى �الأمان���ة العام���ة عل���ى جهوده���م ف���ى تاأ�شي����ص املنتدى 

�التعا�ن الذى يحظى به من الد�ل الأع�شاء.
�اأك���د رئي����ص �ف����د الحت���اد الأ�ر�ب���ى بالقاه���رة اأن املنت���دى من���وذج للتعا�ن 
الإقلي���مى الناجح �دع�����م ال�ش�����تقرار مبنطق���ة �رضق املتو�ش���ط، م�ش���رياً 
لدع���م الحت���اد للمنت���دى �اأه��داف���ه �خا�ش���ة درا�ش���ات ا�شتخ���دام الغ����از 

الطبيعى كوق����ود لل�ش��فن �ج��هود اإزالة الك��ربون �خ��ف�ص النبع��اثات.
��ج���ه مدير العملي���ات بالبنك الد�لى التحية للمنت���دى على ما حققه 
خال تلك الفرة الق�شرية مما يو�شح مدى التزام الد�ل الأع�شاء �املكتب 
التنفيذى �الدعم �التعا�ن الذى يحظى به املنتدى �اأهدافه التى تتوافق 

مع البنك الد�لى.

�شه���د الجتم���اع ال���وزارى ال�شاد����ص ملنت���دى غ���از ����رضق املتو�شط 
بالقاه���رة، خط���وة مهم���ة فى م�ش���رية املنت���دى حيث �اف���ق الوزراء 
بالإجم���اع على تعي���ني ال�شيد اأ�شامة مب���ارز من م����رض اأميناً عاماً 

ملنتدى غاز �رضق املتو�شط ملدة ٣ �شنوات اأعتباراً من يناير ٢٠٢٢ .

إختيار مصرى كأول أمين عام لمنتدى غاز شرق المتوسط
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ُعق���د اخلمي�ص املوافق ٢٥ نوفمرب ٢٠٢1 الجتماع ال���وزارى ال�شاد�ص ملنتدى غاز 
����رضق املتو�شط بالقاهرة، جمهوري���ة م�رض العربية، برئا�ش���ة ال�شيد املهند�ص 
طارق املا �زير البر�ل �الرث�ة املعدنية بجمهورية م�رض العربية ب�شفته الرئي�ص 
احلال���ى لاجتماع ال���وزارى للمنتدى، �ح�رض الجتم���اع �زراء الطاقة القرب�شى 
�امل����رضى �اليونان���ى �الإ�رضائيلى �الأردنى �الفل�شطين���ى، �كذلك ال�شيد مدير 
ال�شئون الد�لية بوزارة الد�لة لل�شئون الأ�ر�بية �اخلارجية الفرن�شية، �ال�شيد 
مدير عام اإدارة البنية الأ�شا�شية �اأمن الطاقة بوزارة التحول البيئى الإيطالية 
على راأ�ص �فود الد�ل الأع�شاء للمنتدى، كما ح�رض الجتماع كل من الوليات 

املتحدة الأمريكية، �الحتاد الأ�ر�بى �البنك الد�لى ب�شفة مراقب.
�خ���ال الجتم���اع ا�شتعر����ص ال�ش���ادة ال���وزراء خمرج���ات املرحل���ة الأ�لى 
ل�شراتيجي���ة املنت���دى طويلة املدى، �الت���ى تعك�ص الأه���داف الأ�شا�شية 
املن�شو�ص عليها مبيثاق املنتدى مبا يتما�شى مع التحول العاملى للطاقة، 
موؤكدي���ن على اأهمية الغاز الطبيعى اإب���ان مرحلة النتقال الطاقى كونه 

الوقود الأحفورى الأقل كثافة من حيث النبعاثات الكربونية.
ف���ى ه���ذا ال�شدد، �بن���اءً عل���ى النجاحات الت���ى حققتها قم���ة جمموعة 
الع�رضي���ن الت���ى ا�شت�شافتها العا�شمة الإيطالية ر�م���ا برئا�شة اإيطاليا، 
رح���ب ال���وزراء بالتط���ورات �النتائ���ج الت���ى متخ�ش���ت عنه���ا قم���ة املن���اخ 
COP26، لفت���ني اإل���ى ال���د�ر املح���ورى ال���ذى يلعب���ه الغ���از الطبيع���ى فى 
ت�شهي���ل انتق���ال الطاقة كونه الوق���ود الأحفورى الأق���ل كثافة من حيث 
النبعاث���ات الكربوني���ة، كم���ا اأكد الوزراء جم���دداً على اأن الغ���از الطبيعى 
�شيظل م���ورداً اأ�شا�شياً �شمن مزيج الطاقة العاملى لتوفري م�شدر موثوق 
للطاق���ة باأ�شع���ار معقولة �اأق���ل كثافة من حيث النبعاث���ات الكربونية، 
على ال�شعيدي���ن الإقليمى �العاملى، مل�شاعدة القت�شادات على الو�شول 

اإلى احلياد الكربونى.
�باعتب���ار املنت���دى منظمة حكومية د�لي���ة اأُن�شئت به���دف توفري من�شة 
للتع���ا�ن م���ن اأجل تنمي���ة �ا�شتخدام الغ���از الطبيعى ب�ش���كل م�شتدام 
�فع���ال ��شديق للبيئ���ة، �احلفاظ عليه من اأجل م�شتقب���ل م�شتدام، مع 
الح���رام الكامل حلقوق اأع�شائه���ا فىمواردهم الطبيعي���ة �فقاً لأ�ش�ص 
القانون الد�لى، فقد اأكد الوزراء جمدداً التزامهم مبوا�شلة اإ�رضاك خمتلف 
الأطراف املعنيني، مبا فى ذلك احلكومات ��رضكاء الأعمال �القطاع اخلا�ص، 

حل�ش���د التمويل، �توفري التكنولوجيات الازمة، �بناء القدرات جلعل الغاز 
الطبيعى اأق���ل كثافة من حيث الكربون، مبا فى ذلك جهود اإزالة الكربون 
�خف����ص انبعاث���ات امليثان ، كما اتف���ق الوزراء كذلك عل���ى ت�شافر اجلهود 
م���ن اأجل اإعداد مب���ادرات م�شركة للعم���ل املناخى فى �ش���وء قمة املناخ 

COP27، التى �شت�شت�شيفها م�رض العام املقبل.
�ا�شتعر����ص الوزراء نتائ���ج درا�شة »ميزان العر�ص �الطل���ب الإقليمى على 

الغاز الطبيعى �الطاقة« التى مت اإعدادها بدعم من الحتاد الأ�ر�بى.
�ج���اء م���ن بني املخرج���ات الأخ���رى لاجتم���اع ال���وزارى مناق�ش������ة ال�وزراء 

مل����وزانة املنتدى لعام ٢٠٢٢ �اإقرارها. 
��شه���د الجتم���اع اأي�ش���اً خطوة مهمة ف���ى م�شرية املنت���دى ، حيث �افق 
ال���وزراء بالإجم���اع على تعي���ني امل�رضى ال�شي���د اأ�شامة مب���ارز  اأميناً عاماً 

ملنتدى غاز �رضق املتو�شط ملدة ٣ �شنوات اعتباراً من يناير ٢٠٢٢.
كم���ا �ش��ه���د الجتماع تعي���ني ال�شي���دة ناتا�ش���ا بيليد�ص، �زي���رة الطاقة 
�التج���ارة �ال�شناع���ة القرب�شي���ة، رئي�ش���اً لاجتم���اع ال���وزارى، �ال�شي���د 
املهند����ص ط���ارق امل���ا، �زي���ر الب���ر�ل �ال���رث�ة املعدني���ة بجمهوري���ة م����رض 
العربية، رئي�شاً منا�باً لعام ٢٠٢٢، كما مت تعيني ال�شيد ماريو�ص بنايدي�ص، 
ال�شكرت���ري الدائم ل���وزارة الطاقة �التجارة �ال�شناع���ة بجمهورية قرب�ص، 

رئي�شاً للمجل�ص التنفيذى للمنتدى لنف�ص العام.
ه���ذا �ق���د اأقر ال�ش���ادة ال���وزراء برنامج عم���ل �خارطة طري���ق املنتدى لعام 
٢٠٢٢، كم���ا اتفق ال���وزراء على عق���د الجتماع ال���وزارى الق���ادم للمنتدى 

بالقاهرة فى يونيو ٢٠٢٢. 
ف���ى نهاية الجتماع، اأعرب ال�ش���ادة الوزراء عن خال����ص �شكرهم لل�شيد 
املهند����ص طارق املا �زير البر�ل �الرث�ة املعدنية بجمهورية م�رض العربية 
عل���ى ا�شت�شاف���ة املنتدى �على جه���وده الثمينة �املتوا�شل���ة طيلة فرة 

رئا�شته لاجتماع الوزارى على مدار ال�شنوات الثاث املا�شية.   
�ف���ى اخلت���ام، اأع����رب الوزراء ع���ن بال���غ التقدي���ر �المتن���ان جلمهورية م�رض 
العربية بقيادة ال�شيد الرئي�ص عبد الفتاح ال�شي�شى رئي�ص اجلمه�ورية، ملا 
قدمته من دعم للمنتدى كد�لة م�شيف��ة من��ذ املراح�ل الأ�لى لتاأ�ش�ي�شه، 
مم���ا �ش��اه���م فى حتقي���ق الع�ديد م���ن الجنازات نح���و اإن�شاء �ش���وق اإقل�يمى 

م�ش�تدام للغ�از �تع�زيز التع�ا�ن الإقلي�مى �ف�ق اأ�ش��ص الق�انون الد�ل�ى.

مباحثات مع مستشار الرئيس الفلسطينى
عق�����د امله��ند����ص ط���ارق ال�ما جل�ش���ة  مباحث��ات ثنائي������ة م��ع د. حممد 
م�شطف���ى م�ش��ت�ش���ار الرئي�������ص الفل�شطين���ى لل�ش�ئ���ون القت�شادي���ة 
�رئي��������ص جمل����ص اإدارة �شن���د�ق ال�شتثمار الفل�شطين���ى، لبح��ث دع��م 
�تعزي������ز التع��ا�ن امل�ش���رك فى جم���الت البت��ر�ل �الغ�از الطبيعى  . �من 
جانبه �رضح د. حممد م�شطفى انه مت ا�شتعرا�ص موقف اإجراءات تنفيذ 
امل�رض�ع���ات الت���ى مت مناق�شته���ا خ���ال الف���رة املا�شية م���ن اأجل حتقيق 
ال�شتف���ادة املثل���ى لاقت�ش���اد الفل�شطينى ، م�شرياً اإل���ى اأهمية اخلربات 
امل�رضي���ة التى �شيكون لها د�ر مهم لتفعي���ل اأ�جه التعا�ن التى �شيتم 

التفاق عليها .

على هامش االجتماع عقد املهندس طارق املا عدد من االجتماعات
الثنائية مع وزراء عدد من الدول األعضاء فى املنتدى شملت :
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مباحثات مصرية يونانية
كم���ا عق���د جل�ش���ة مباحث���ات ثنائي���ة م���ع نظ���ريه اليونان���ى كو�شتا�ص 
�شكريكا����ص �زي���ر البيئ���ة �الطاق���ة بحث���ا خاله���ا �شبل تو�شي���ع نطاق 
التع���ا�ن ف���ى جم���ال الب���ر�ل �الغ���از لتحقي���ق املنفع���ة امل�شرك���ة لكا 
البلدين حي���ث اأكد الوزيران اأهمية اتخاذ خط���وات عملية لتحقيق هذا 
اله���دف  .�عقب املباحثات �قع الوزيران مذكرة تفاهم بني البلدين لدعم 

التعا�ن الثنائى فى جمال الغاز الطبيعى . 
�اأك����د الوزي����ران اأن توقيع املذكرة ياأتى ف����ى ظل حر�ص القي����ادة ال�شيا�شية 
ف����ى كا البلدي����ن عل����ى ا�شتثمار موارد الغ����از الطبيعى مبا له����ا من اأهمية 
ا�شراتيجي����ة كب����رية فى تنمي����ة العاق����ات �الر�ابط امل�شرك����ة الأمر الذى 
ي�شم����ن رفاهية �اأمن �ا�شتقرار منطقة �����رضق املتو�شط. �تت�شمن مذكرة 
التفاه����م ٣ جم����الت ذات اأ�لوية للتع����ا�ن مع اإمكاني����ة التو�شع م�شتقبا 
�ت�شم����ل جتارة الغ����از الطبيعى امل�ش����ال �اأن�شطة البح����ث �ال�شتك�شاف 
�الرب����ط الفعل����ى ل�شبكات خط����ى اأنابيب نقل الغاز الطبيع����ى بالبلدين. 
كما تهتم مذكرة التفاهم بو�شع الإطار الذى ي�شجع �رضكات �موؤ�ش�شات 

الطاقة من الد�لتني للتعا�ن �بدء تنفيذ امل�رض�عات على اأر�ص الواقع.

إعالن مشترك بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 
ووزارة الطاقة اإلسرائيلية

�عق���د جل�ش���ة مباحثات م���ع ك�ارين احل�����رار �زي���رة الطاق���ة الإ�رضائيلية 
�الوف���د املراف���ق لها ، تنا�ل فيه���ا فر�ص دعم التع���ا�ن امل�شرك فى جمال 

البر�ل �الغاز مبا يحقق ال�شتفادة القت�شادية املثلى .
  �عق���ب املباحث���ات �قع اجلانبان مذك���رة تفاهم لإمكانية زي���ادة اإمدادات 
 الغ���از لإع���ادة الت�شدير فى اإطار العم���ل �شوياً للتو�شع ف���ى ا�شتخدامه 
خلف����ص انبعاث���ات غازات الحتبا�ص احل���رارى فى املنطق���ة، بالإ�شافة اإلى 

اإمكانية ا�شتخدام خط الأنابيب لنقل الهيدر�جني فى امل�شتقبل.
�اأ��شح���ت مذك���رة التفاه���م اأن الغ���از الطبيع���ى يع���د �ق���وداً انتقالي���اً، 
حي���ث ي�شهم ا�شتخدامه ف���ى منطقة �رضق املتو�ش���ط فى خف�ص كبري 
لانبعاث���ات، خا�ش���ة عق���ب النخفا�ص احلاد ف���ى ا�شتخدام���ات الفحم 

�الب���ر�ل مب����رض �اإ�رضائيل.هذا �قد عق���دت جمموعات العم���ل امل�شركة 
خ���ال الأ�شه���ر املا�شي���ة ع���دة اجتماع���ات مت خاله���ا مراجع���ة �شاملة 

لإمكانية التو�شع فى اإمدادات الغاز الطبيعى لإعادة الت�شدير.

مباحثات مصرية قبرصية 
�اأكد املهند�ص طارق املا تقدمي كامل الدع���م لق���رب�ص فى رئا�ش��تها ملنت��دى 
غ����از �����رضق املتو�شط خال العام املقبل اعتباراً م����ن يناير ٢٠٢٢ مو�شحاً اأن 
ه����ذا الدع����م ميتد اإلى جهود تطوير حقل اأفر�دي����ت القرب�شى �التع��ا�ن فى 

ذلك بني �رضكتى اإيجا�ص �اإينى �درا�شة كافة املق��رحات لربطه مب��ش��ر.
ج����اء ذلك خال املباحثات الثنائية التى عقده����ا املا مع ناتا�شا بيليدي�ص 
�زي����رة الطاقة �التجارة �ال�شناعة القرب�شية �التى تنا�ل الوزيران خ��الها 
ع���دداً من مو�شوعات التعا�ن امل�ش���رك فى اإطار منتدى غاز �رضق املتو�شط 

الذى حقق بتكامل اجلانبني مع الد�ل الأع�شاء نتائجاً متميزة .

مباحثات مصرية أردنية
كما ُعقدت جل�ش���ة مباحثات مع الدكتور �شالح اخلراب�شة �زير الطاقة 
�الرث�ة املعدنية الأردنى تعزيز التعا�ن �التكامل فى جمال الغاز الطبيعى 
ف���ى �شوء تواف���ر الإمكانيات �البني���ة الأ�شا�شية الداعم���ة لذلك خا�شة 
فى ظ���ل توجه الأردن للتو�شع ف���ى ا�شتخدامات الغ���از الطبيعى كوقود 
نظي���ف �ال�شتف���ادة من اخل���ربات �الإمكاني���ات امل�رضية فى ه���ذا املجال 
اإ�شاف���ة اإلى بح���ث فر�ص �اإمكانيات التعا�ن لأ�ل م���رة فى جمال �شناعة 

البر�كيما�يات.
�خ���ال املباحث���ات اتفق الوزي���ران على درا�ش���ة فر�ص التع�����ا�ن فى جمال 
البر�كيما�ي���ات حيث اأب���دى الوزير الأردنى اإعجابه مب���ا ت�شهده م�رض من 
تن��ام���ى �تط������ور فى هذه ال�شناع���ة احليوية �اتفق اجلانب���ان على درا�شة 
�ش�ب���ل التع���ا�ن املم�كنة �الإمكاني���ات التى ميكن تقدميه���ا للم�شاهمة 
ف���ى تنفيذ خطط هذه ال�شناع���ة الف�رة املق��بل���ة، �مت التفاق فى خت��ام 
املباحث�����ات على ت�ش��كيل فرق عمل م�شرك���ة لتقييم القدرات �البنية 
الأ�ش��ا�شي���ة بكا البل�دي���ن �درا�شة جمالت التعا�ن التى مت تنا�لها خال 

املباحثات امل�شركة. 
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ديناميكيات السوق الجديد فى عالم طاقة متغير 
�س���ارك املهند����س ط���ارق املال متحدثاً رئي�س���ياً ف���ى اجلل�س���ة االفتتاحية 
للموؤمت���ر بعن���وان »ديناميكي���ات ال�س���وق اجلديد فى ع���امل طاقة متغري« 
والت���ى �سم���ت الدكت���ور �سلط���ان اجلاب���ر وزي���ر ال�سناع���ة والتكنولوجيا 
املتقدم���ة االإمارات���ى واملدي���ر الع���ام ورئي����س جمموع���ة اأدن���وك االإماراتية 
واملهند����س �سهيل حممد بن ف���رج املزروعى وزير الطاق���ة بدولة االإمارات، 
و�سمو االأمري عبد العزيز بن �سلمان وزير الطاقة ال�سعودى و�رشى هارديب 
�سين���غ ب���ورى وزير الب���رول والغ���از الطبيع���ى بالهن���د وبافيل يوريفيت�س 

�سوروكني نائب وزير الطاقة برو�سيا االحتادية.
وا�ستعر����س املال خالل كلمته التحوالت االإيجابي���ة التى �سهدها قطاع 
الغ���از الطبيعى فى م�رش خالل ال�سنوات الث���الث االأخرية والتى جعلتها 
واح���دة م���ن اأهم ال���دول عاملياً فى ت�سدي���ر الغاز الطبيع���ى امل�سال خالل 
الرب���ع االأول من العام املالى احلالى مبعدل ي�سل اإلى مليون طن خالل هذا 
الرب���ع من العام، م�س���رياً اإلى اأن جناح م�رش فى التحول من دولة م�ستوردة 
للغ���از الطبيعى امل�سال اإلى دولة م�سدرة ل���ه وتخطيها التحديات التى 
كان���ت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتبواأ هذه املكانة ، خا�سة واأنها 
جنح���ت فى حتقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى عام 2018 بعد 
ب���دء االإنتاج من حقل ظهر العمالق وعدد من حقول الغاز الكربى بالبحر 

املتو�سط .
واأ�س���اف اأن حتقي���ق هدف التحول فى جمال الطاق���ة واحلد من االإنبعاثات 

من اأهم االأولويات اأمام �سناعة البرول والغاز عاملياً، 

حضور قوى للجناح المصرى بمعرض أديبك 2021
ق���ام املهند�س طارق امل���ال بافتتاح اجلن���اح امل�رشى امل�سارك ف���ى املعر�س، 
وال���ذى �سم���ل عر�ساً لنجاح���ات �سناعة الب���رول والغاز ف���ى م�رش واأهم 
الفر����س اال�ستثمارية اجلاذبة ومقومات النجاح واجلهود اجلارية لتحديث 
وتطوي���ر القط���اع ، كم���ا �سم���ل ا�ستعرا�س اإمكاني���ات ����رشكات البرول 
امل�رشي���ة العامل���ة ف���ى اأن�سط���ة الب���رول والغ���از داخل م����رش وخارجها ، 
م�س���رياً اإل���ى اأن هذا احلدث ال�سخ���م يعد فر�سة حقيقي���ة لتقدمي �سورة 

م�رش و�سناعة البرول امل�رشية للعامل .

 مصر .. بوابة شمال أفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط 
�سه���د املوؤمت���ر جل�س���ة خا�سة عن م����رش بعن���وان »م�رش .. بواب���ة �سمال 
اأفريقي���ا ومرك���ز الطاقة ل����رشق املتو�سط« وا�ستعر����س خاللها املهند�س 
ط���ارق امل���ال التق���دم ال���ذى اأحرزته م�رش ف���ى م����رشوع التحول اإل���ى مركز 
اإقليم���ى لتجارة وتداول الغاز والبرول حيث تبنت اإجراءات فاعلة ومبادئ 
عادل���ة قام على اأ�سا�سه���ا منتدى غاز �رشق املتو�سط الذى يعزز ا�ستفادة 

جميع دول املنطقة من موارد الغاز الطبيعى التى تزخر بها املنطقة .

جلسة وزارية متخصصة بأديبك لتحديد مسار العمل المناخى
املال فى فعاليات اجلل�سة الوزارية املغلقة لتحديد م�سار العمل املناخى 
 COP27 اإلى COP26 من موؤمتر االأطراف التفاقية االأمم املتحدة لتغري املناخ
بح�س���ور وزراء وممثل���ني ع���ن قط���اع الطاق���ة م���ن دول اأفريقي���ة واأ�سيوية 

شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبى الدوىل للبرتول »أديبك 2021«  

وال��ذى عق��د فى العاصم��ة اإلماراتية خالل الفرتة من 15-18 نوفمرب 2021 ، تحت ش��عار » كش��ف الف��رص الجديدة فى مجاالت 

الطاقة » بمشاركة أكثر من 160 من وزراء البرتول والطاقة ورؤساء كربيات شركات البرتول والطاقة العاملية إىل جانب العديد 

من الخرباء على مستوى العالم .
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واأوروبي���ة، ومت خالله���ا مناق�سة وجه���ات نظر ال���دول املختلفة مل�ستقبل 
الطاق���ة ف���ى ظل ال�سع���ى نحو تنفي���ذ اإج���راءات للحد م���ن ظاهرة تغري 
املناخ باالإ�سافة اإل���ى ا�ستعرا�س اال�سراتيجي���ات وال�سيا�سات املقرحة 
م���ن الدول من اأجل موا�سلة اأجندة اال�ستدامة اخلا�سة بهم والتخطيط 
نح���و موؤمتر االأطراف فى اتفاقية االأمم املتح���دة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 

»COP 27« الذى ت�ست�سيفه م�رش العام املقبل .

تسليم جوائز المؤتمر
�سه���دت الفعاليات االإع���الن عن جوائ���ز املوؤمتر مب�سارك���ة املهند�س طارق 
امل���ال ، ب�سفت���ه ع�سو جلن���ة التحكيم رفيع���ة امل�ستوى لل�سن���ة الثالثة 
عل���ى التوال���ى ، و�سارك فى ت�سلي���م جائزة الفائز فى فئ���ة اأف�سل �رشكة 
ف���ى  جمال التميز الت�سغيلى فى العمل ع���ن بُعد والتى ح�سلت عليها 

�رشكة اأرامكو ال�سعودية.

لقاءات ومباحثات لبحث التعاون المشترك فى مشروعات الطاقة
وعل���ى هام�س م�س��اركته فى فاعليات اأديب���ك 2021 ، عقد املال �سل�سلة 
م���ن اللقاءات واملباحثات الثنائية م���ع عدد من قي��ادات منظمات الطاقة 
الدولي���ة وروؤ�س���اء كربيات ����رشكات الب���رول الع��املية لبح���ث وا�ستعرا�س 
امل�رشوع���ات امل�سركة فى قطاع الب���رول والغاز وبح��ث فر�س التعاون فى 
م�رشوعات الطاقة منخف�سة االنبعاثات واحلد من االنبعاثات الكربونية 
الناجتة عن ا�ستخدام الوقود التقليدى ، ف�سال عن الت�ساور وتبادل الروؤى 

حول امل�ستجدات اخلا�سة ب�سناعة الطاقة عاملياً ، 
حي���ث اأج���رى وزي���ر البرول وال���روة املعدني���ة جل�سة مباحث���ات م�سركة 
م���ع الدكت���ور �سلط���ان اجلاب���ر وزي���ر ال�سناع���ة والتكنولوجي���ا املتقدمة 
باالم���ارات العربية املتحدة والرئي�س التنفي���ذى ل�رشكة اأدنوك االإماراتية، 
وم���ع من�سور احلامد الرئي�س التنفيذى ل�رشك���ة مبادلة االإماراتية والوفد 
املراف���ق ، كم���ا �سهد توقي���ع مذكرة تفاه���م بني �رشكة بروج���ت و�رشكة 
االإن�س���اءات البرولي���ة الوطني���ة التابع���ة لل�رشك���ة الوطني���ة للجرافات 
البحري���ة االإماراتي���ة لتفعيل التع���اون بني اجلانبني ف���ى اأن�سطة �سناعة 

البرول والغاز.
كم���ا اأج���رى املهند����س ط���ارق امل���ال مباحث���ات م���ع روؤ�س���اء ����رشكات اإينى 

االإيطالي���ة وب���ى ب���ى الربيطاني���ة و�سلمربج���ري ووينر�س���ال دي���ا االأملاني���ة 
ووف���د من �رشكة وورل���ى العاملية املتخ�س�سة فى جم���ال تطوير م�سافى 
التكري���ر وحت�سني كفاءة الطاقة ، كم���ا ا�ستعر�س مع رئي�س �رشكة اأ�سنب 
ت���ك جماالت التح���ول الرقمى ، كما التق���ى االأمني الع���ام ملنتدى الطاقة 
الدول���ى ، حيث تناوال وجه���ات النظر ب�ساأن عملية التح���ول اإلى الطاقة 
منخف�سة الكربون ، كما عقد املهند�س طارق املال جل�سة مباحثات مع 

روؤ�ساء �رشكتى هاليربتون وبيكرهيوز لبحث اأن�ستطها فى م�رش .
كم���ا عقد املال لقاءً م���ع املدير التنفيذى لوكالة الطاق���ة الدولية لبحث 
�سب���ل التعاون امل�س���رك بني م�رش ووكال���ة الطاقة الدولي���ة الإجناح موؤمتر 

. COP 27 االأطراف فى اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ
وعل���ى جان���ب اآخر تلقى امل���ال الدع���وة للم�ساركة فى ال���دورة املقبلة من 
موؤمت���ر »�سرياوي���ك« بالوالي���ات املتحدة خ���الل ا�ستقباله الدكت���ور دانيال 
يرج���ني رئي����س موؤ�س�سة اأى ات����س ا�س مارك���ت اال�ست�ساري���ة والتى تقوم 

بالتنظيم للحدث .

عق���ب امل�ساركة فى موؤمت���ر اأديبك تفقد املهند�س ط���ارق املال اجلناح امل�رشى 
ف���ى معر����س اأك�سب���و دب���ى 2020 ، واأ�سار اإل���ى اأن النجاحات الت���ى يعر�سها 
اجلن���اح امل����رشى فى ه���ذا املحفل الدول���ى تعك�س ب�سكل فري���د التطور فى 
م����رش على م���ر التاريخ و�س���والً للجمهورية اجلدي���دة، الفتاً اإل���ى اأن احل�سور 

املكثف للزائرين باجلناح يعك�س اأهميته الكبرية ومتيزه بني كافة االأجنحة امل�ساركة .
وخ���الل الن���دوة احلواري���ة التى جاءت حتت عنوان » منت���دى غاز �رشق املتو�سط .. ق�سة  جناح  تدعم اال�ستفادة من مقوم���ات واإمكانات املنطقة«  اأ�سار 
املال اإلى اأن منتدى غاز �رشق املتو�سط اأ�سبح منظمة دولية فى وقت قيا�سى بعد اأن اأخذت م�رش زمام املبادرة الإطالقه بالتعاون مع الدول االأع�ساء مبا 
ي�سم���ح بالتن�سي���ق ب���ني دول اجلوار التى ميثل الغاز الطبيعى عامالً م�سركاً بينها ، موؤكداً اأن املنتدى اأهتم باإتاحة الفر�سة مل�ساركة القطاع اخلا�س 

والعمل امل�سرك مع احلكومات .
 وا�ستعر�س  املال خالل الندوة املزايا التناف�سية املتميزة مل�رش والتى توؤهلها لتكون مركزاً اإقليمياً لتجارة وتداول البرول والغاز فى �رشق املتو�سط.

الوزير خالل تفقد اجلناح امل�رشى فى املوؤمتر
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وخ���ال م�س���اركته ف���ى اجلل�س���ة احلواري���ة االفتتاحي���ة باملوؤمت���ر بعن���وان 
»م�س���تقبل الطاقة فى الع���امل« مع نائب وزير الطاق���ة االأمريكى ديفيد 
تريك والتى اأدارها تور فايران رئي�ض جمل�ض البرتول العاملى، ا�ستعر�ض املا 
روؤي���ة م����ر للم�ساهم���ة فى تعزيز التح���ول فى جمال الطاق���ة واحلد من 
االنبعاث���ات ملكافح���ة تغري املناخ ، موؤكداً تطلع م����ر للم�ساهمة بقوة 

فى حتقيق م�ستقبل اآمن وم�ستدام ونظيف للطاقة فى العامل.
واأ�ساف املا اأن م�ر لديها م�سئولية كبرية  ودور بارز فى هذا ال�سدد خال 
ال�سن���وات املقبلة فى �سوء ا�ست�سافتها القم���ة العاملية للمناخ ب�رم 
ال�سي���خ العام القادم« COP27«، موؤك���داً  ان م�ر بداأت االإعداد لتنظيم 
القم���ة ب�س���ورة ناجحة بالتعاون م���ع عدد من ال����ركاء وفى مقدمتهم 
الوالي���ات املتح���دة ، واأن م����ر توؤكد التزامه���ا باتفاقية باري����ض للمناخ ، 
وتعمل على ال�سعيدين االإقليمى والدولى لتفعيل مامت مناق�سته بقمة 
املن���اخ االأخ���رية  COP 26 ف���ى جا�سكو  لدعم التوج���ه العاملى لتحقيق 
تنمي���ة م�ستدامة واحلد من االنبعاثات ، الفتاً اإلى التعاون القائم مع دول 

شتتارك املهندس طارق املتتا وزير البرول والثروة املعدنيتتة فى  فعاليات مؤتمر البتترول العاملى الثالث 
والعشتترين ، والذى استتتضافت فاعلياتتته مدينة هيوستتتن األمريكية  والذى يعد  واحتتدًا من اكرب 

التجمعات الدولية ألطراف صناعة البرول والطاقة على مستوى العالم.

و�ركات عاملية بهدف و�سع خارطة طريق مائمة واإقرار خطط ومبادرات 
جدي���دة �سيت���م عر�سه���ا خلدمة عملية خف����ض االنبعاث���ات الكربونية ، 
وف���ى ه���ذا ال�س���دد اأكد املا على جه���ود م�ر من خال منت���دى غاز �رق 
املتو�س���ط لدع���م التحول فى جم���ال الطاقة ومواجهة التغ���ري املناخى ، 
مو�سح���اً ان املنتدى يلعب دورا اإقليمياً بارزاً فى دعم الدور املحورى للغاز 
الطبيع���ى كوقود انتقالى ف���ى عملية حتول الطاقة من خ���ال ما يتبناه 
من خط���ط طموحة ، حيث اهتم���ت ا�سرتاتيجية العم���ل طويلة االأجل 
للمنتدى بالرتكيز على حتول الطاقة واحلد من االنبعاثات ملواجهة التغري 

املناخى .
واأ�س���اف اأن م�ر تعم���ل فعلياً على تنفيذ العديد م���ن املبادرات املتميزة 
الداعم���ة لعملي���ة خف����ض االنبعاثات فى جم���ال الطاقة والت���ى مت اإجراء 
درا�س���ات مكثف���ة ب�ساأنه���ا مث���ل ا�ستخ���دام الهيدروج���ن، وا�ستخ���دام 
تكنولوجي���ا التقاط وتخزين وا�ضتغ���ال الكربون ل�ضم���ان اإنتاج الوقود 
االأحف���ورى النظي���ف واحل���د م���ن االنبعاث���ات وغ���ازات االحتبا����ض احلرارى، 
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وكذل���ك املبادرات اخلا�سة بخف�ض االنبعاث���ات الكربونية من امل�روعات 
باالإ�سافة اإلى م�روعات رفع كفاءة ا�ستخدام  الطاقة ، م�سيداً باملبادرة 
االأخ���رية الت���ى اأطلقته���ا الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة و�سارك���ت م�ر 
فيه���ا مع عدد م���ن دول العامل للتعاون وتقدمي الدع���م فى جمال احلد من 

االنبعاثات واال�ستخدام االأنظف للطاقة .
 كم���ا اأ�سار املا ال���ى اأن م�ر على،  ال�سعيد الداخلى، تتبع ا�سرتاتيجية 
طموح���ة ومتكاملة تدع���م االنتقال اإل���ى اال�ستخ���دام االأنظف للطاقة 
وخف����ض االنبعاث���ات الكربونية كجزء م���ن روؤيتها للتنمي���ة امل�ستدامة  
م�ر 2030 ، وفى �سوء التزامها باتفاقية باري�ض للمناخ Cop21، واأن هذه 
اال�سرتاتيجي���ة ت�سته���دف بحلول عام 2035 اأن ي�س���ل مزيج الطاقة من 
الطاق���ات اجلديدة واملتجددة اإلى حوال���ى 42%  ، كما تعمل على تعظيم 
دور الغاز الطبيعى كوقود انتقالى �سديق للبيئة حملياً عرب التو�سع فى 
ا�ستخدامه فى املنازل وحمطات 

الكهرب���اء وال�سناعة وكوقود لل�سي���ارات ، اإلى جانب اإعداد ا�سرتاتيجية 
وطنية ال�ستخدام الهيدروجن كوقود نظيف  .

واختت���م امل���ا بالتاأكي���د عل���ى الت���زام م����ر مبواجه���ة التغ���ري املناخ���ى 
وامل�ساهم���ة فى حتقيق م�ستقبل اآم���ن وم�ستدام ونظيف للطاقة معرباً 
عن تطل���ع م�ر لنجاح القمة العاملية للمناخ املقبلة فى �رم ال�سيخ 

عام 2022.
كم���ا اأكد ديفيد ت���ريك نائب وزير الطاق���ة االأمريكى خ���ال اجلل�سة على 
اأهمي���ة منتدى غاز �رق املتو�س���ط ودوره االإقليمى البارز وخطط املنتدى 
فيم���ا يتعلق بتغري املن���اخ، واأ�س���اف اأن التحول فى جم���ال الطاقة واحلد 
م���ن االنبعاثات ركي���زة اأ�سا�سية فى عاقات التع���اون مع م�ر فى جمال 
الطاقة م�سرياً اإل���ى لقاء وزير البرتول امل�رى مع وزيرة الطاقة االأمريكية 
واالتف���اق عل���ى طرح مبادرة م�سرتك���ة بن م�ر والوالي���ات املتحدة خال 

قمة املناخ التى �ستعقد مب�ر العام القادم.

وفى كلمته خال اجلل�سة اأكد املهند�ض طارق املا اأن م�ر توؤمن باأهمية 
التع���اون مع دول الع���امل  كو�سيلة فعالة ملواجه���ة التحديات فى جمال 
الطاق���ة  مو�سحاً اأن م�ر عززت من عاقات التعاون االإقليمى فى جمال 
الطاق���ة م���ع دول املنطقة من خ���ال م�روعات ربط �سب���كات نقل الغاز 
الطبيع���ى والكهرباء مبا يعود باملنفعة امل�سرتكة على اجلانبن ، واأ�ساف 
اأن م����ر �سعت خال الفرتة االأخرية لتو�سيع نطاق التعاون االإقليمى فى 
جم���ال الطاقة من خ���ال تاأ�سي�ض منتدى غاز �رق املتو�سط الذى ا�سبح 
منظمة دولية  قادرة على القيام  بدور بارز وحيوى على ال�ساحة العاملية.
واأ�س���ار امل���ا اإل���ى اأن م����ر عليه���ا م�سئولية كب���رية جت���اه ق�سية حتول 
الطاق���ة واحل���د م���ن االنبعاثات فى ظ���ل ا�ست�سافتها للقم���ة العاملية 
للمن���اخ ) Cop27 ( العام املقب���ل ممثلة عن القارة االأفريقية ، معرباً عن 
تطل���ع م�ر لنجاح تلك القمة التى تع���د فر�سة كبرية للم�سى قدماً 
نح���و تفعيل املزيد من املبادرات الدولية الداعمة لتحول الطاقة واحلد 

من االنبعاثات الكربونية.

واأ�س���اف املا اأن الوقود االحف���ورى �سي�ستمر فى لعب دور مهم فى تلبية 
احتياج���ات العامل من الطاقة وخا�سة الغ���از الطبيعى الذى يعد وقوداً 
انتقالي���اً رئي�سياً فى مرحلة التحول نح���و اال�ستخدام االأنظف للطاقة 

واإحلد من االنبعاثات. 
وم���ن جانبها اأكدت ناتا�سا بيلدي�ض وزيرة الطاقة القرب�سية على اأهمية 
التع���اون القائ���م مع م�ر خا�سة فى جمال الطاق���ة ب�سفة عامة والغاز 
الطبيعى ب�سفة خا�سة والذى يلعب دوراً فاعاً فى امل�ساعدة نحو حتول 
الطاق���ة، كما ا�ستعر�ست الوزيرة جهود بادها فى دعم جهود مكافحة 

تغري املناخ.
 واأك���د وكي���ل وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة للنم���و االقت�س���ادى والطاقة 
والبيئ���ة اأن الوالي���ات املتح���دة توؤم���ن باأهمي���ة تعزي���ز التع���اون الدولى 
املكث���ف واإيجاد �راكات مع ال���دول املختلفة و�ركات القطاع اخلا�ض 
حت���ى يت�سن���ى حتقيق االأه���داف املرجوة ف���ى جمال ا�ستخ���دام الطاقة 

واإزالة الكربون.

شتتارك املهندس طارق املا فى جلستتة نقاشتتية وزارية ضمتتن فاعليات املؤتمر تحت عنتتوان » التعاون فى مجتتال الطاقة ..أجندة 

جديدة فى عالم طاقة متغري « ، بمشتتاركة كل من ناتاشتتا بيلديس وزيرة الطاقة القربصية  ونيكولستتكو جورج سريجيو وزير 

الدولة للطاقة فى جمهورية رومانيا  و خوستتيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية األمريكية للنمو االقتصادى والطاقة والبيئة 

ود . جون موسونيك نائب وزير البرول والتعدين الكينى .
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عل���ى هام�ض م�ساركته ف���ى املوؤمتر ، عقد املهند�ض ط���ارق املا �سل�سلة من 
اللقاءات واملباحثات ، ت�سمنت مباحثات مع رئي�ض �ركة �سيفرون العاملية 
ماي���ك وي���رث، واجتماع���اً م�سرتكاً م���ع وزيرة الطاق���ة والتج���ارة وال�سناعة 
القرب�سي���ة ناتا�س���ا بيليدي�ض وكاى ني���ف رئي�ض �ركة �سيف���رون العاملية 
لا�ستك�س��اف واالإنتاج لبحث اأوجه التعاون امل�سرتك ، خا�سة فيما يتعلق 
بتنمي���ة اكت�س��اف اأفروديت للغاز بقب�ر����ض واالإ�س�راع بخطط و�سعه على 
االإنت���اج ونقل الغ����از اإلى م�س��ر الإع���ادة ت�س�دي��ره من ت�س�هي���ات االإ�س�الة ، 

كم���ا عقد املا جل�سة مباحثات ثنائية مع كل م���ن جون اأرديل نائب رئي�ض 
�رك���ة اأك�س���ون موبيل للبح���ث واال�ستك�ساف ، وج���ون كري�ستمان رئي�ض 
�رك���ة اأبات�س���ى االأمريكي���ة بح�س���ور ديفي���د ت�س���ى نائب رئي����ض ال�ركة 
وم�سئول���ى ال�رك���ة ، وبرن���دن بكتل رئي�ض �ركة بكت���ل العاملية ، حيث مت 
خ���ال تلك املباحثات ا�ستعرا�ض اأن�سطة هذه ال�ركات فى م�ر ، وكذلك 
خططه���ا امل�ستقبلي���ة لزي���ادة ا�ستثماراته���ا ف���ى اأن�سطة الب���رتول والغاز 

وامل�روعات املتعلقة بتحول الطاقة خال الفرتة القادمة .

وعقب مباحثاته مع رئي�ض �ركة اأبات�سى االأمريكية ومع رئي�ض �ركة بكتل العاملية

 م. طارق املا ووزيرة الطاقة القرب�سية ورئي�ض
 �سيفرون لا�ستك�ساف واالإنتاج

 ومع رئي�ض �ركة
�سيفرون العاملية

عق���د املهند����ض طارق املا ع���دداً من اللقاءات الثنائي���ة مع عدد من نواب الكوجنر����ض وجمل�ض ال�سيوخ 
االأمريك���ى ، حي���ث التقى كل من براين ما�ست وكلوديا تينى وبيرت ميج���ري وتيد دويت�ض نواب الكوجنر�ض 
واأع�س���اء جلن���ة ال�سئ���ون اخلارجية واللجان الفرعي���ة لل�رق االأو�س���ط و الطاقة والبيئ���ة ، وال�سيناتور 
تي���د كروز ع�سو جمل�ض ال�سي���وخ االأمريكى وع�سو جلنة العاقات اخلارجي���ة باملجل�ض ، حيث مت بحث 
تط���ورات منت���دى غاز �رق املتو�سط  فى اإطار التن�سيق وال�راك���ة الوثيقة بن م�ر والواليات املتحدة 
حت���ت مظل���ة املنتدى ، كما مت بحث التن�سيق امل����رى االأمريكى للقمة العاملي���ة للمناخ COP27 التى 
ت�ست�سيفه���ا ����رم ال�سيخ الع���ام املقبل ، وحر�ض م�ر عل���ى فتح اآفاق وا�سع���ة للتعاون مع خمتلف 
الدول وال�ركات العاملية لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها للطاقة حملياً وروؤيتها لتحقيق التحول نحو الطاقة 
النظيف���ة واحلد من االنبعاثات الكربونية ال�سارة وي�سمل ذل���ك برامج خا�سة بالغاز الطبيعى كوقود 

انتقالى �سديق للبيئة فى تلك املرحلة وم�روعات الهيدروجن والطاقات املتجددة.

اأ�س���اد ن���واب الكوجنر�ض وجمل����ض ال�سيوخ االأمريك���ى مبا �سهدته م����ر من اإ�ساح���ات مهمة وتطور 
وتنمي���ة ودوره���ا االإقليم���ى املهم باملنطق���ة ، واأ�س���اروا اإلى اأهمية ال���دور الذى يلعبه منت���دى غاز �رق 
املتو�س���ط الذى ن�س���اأ مببادرة م�رية فى حتقيق تعاون و�راكات ومناف���ع اقت�سادية متميزة ، موؤكدين 
دع���م بادهم للمنتدى وجه���ود م�ر فى توحيد جهود الدول االع�ساء لتنفيذ اأهدافه مما جعله يلقى 

اهتماماً دولياً كبرياً .
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ق���ام املهند����ض طارق امل���ا بزيارة اجلن���اح امل�رى مبتحف 
العلوم الطبيعية مبدينة هيو�سنت والذى �ساهمت �ركة 
اأبات�س���ى فى جتدي���ده وتطويره وفتحه اأم���ام اجلمهور فى 20 
نوفم���رب املا�س���ى مبا ي�سهم ف���ى ن�ر امل���رياث الثقافى امل�رى 
بالوالي���ات املتحدة ، وتبل���غ م�ساحة اجلناح امل����رى 11600 مرت 
مربع ويحتوى على خمتلف نواحى احلياة امل�رية القدمية وبه 92 

عماً فنياً موزعة على 8 غرف.
ووج���ه امل���ا ال�سك���ر ل�رك���ة اأبات�س���ى ومتح���ف هيو�س���نت للعل���وم 
الطبيعي���ة عل���ى العر����ض الكبري لتاري���خ م�ر الق���دمي ، م�س���رياً اإلى اأن 
االأعم���ال الفنية واالأثرية تو�سح تاريخ م����ر القدمي واإرثها الغنى ، وتاأخذ 

الزائرين اإلى مكان وزمان كانوا فقط يقرءون عنه .
وق���ال كري�ستم���ان اأن اأبات�س���ى ت�ساه���م ف���ى دع���م اأوا����ر التع���اون التجارى 
واالقت�سادى بن م�ر والواليات املتحدة االأمريكية ، معرباً عن �سعادته باإظهار 
وتو�سي���ح اإرث م�س����ر الثقافى الوف���ري وعر�ض عجائب احل�س���ارة امل�رية القدمية 

 م. طارق املا ورئي�ض �ركة اأبات�سىللجمهور االأمريكى .
خال زيارة اجلناح امل�رى مبتحف العلوم الطبيعية بهيو�سنت

الب���رتول  وزي���ر  عق���د 
والث�������روة ال�معدني���ة 
ف���ى  مو�س��ع���اً  لق����اءً 
وا�سنط���ن مع اأع�ساء جمل�ض االأعمال امل����رى االأمريكى برئا�سة جون 
كري�ستم���ان رئي�ض �ركة ابات�س���ى االأمريكية ، حيث ا�ستعر�ض اللقاء 
ال���ذى جاء حتت عنوان )م�ستقبل  م����ر كمركز اإقليمى للطاقة( روؤية 

�س���ارك املهند����ض طارق املا ف���ى مائدة م�ستديرة مبعه���د ال�رق االأو�سط  اأح���د مراكز الفكر فى 
وا�سنط���ن حي���ث تن���اول اأهم التحدي���ات التى تواج���ه قطاع الطاق���ة فى م����ر واملنطقة ، كما 
ا�ستعر����ض التطور الكبري بقط���اع البرتول والغاز فى م�ر وا�ستع���دادات م�ر ال�ست�سافة قمة 
املن���اخ ع���ام 2022 واملناق�س���ات اجلاري���ة م���ع خمتلف ال����ركاء من اأج���ل اخلروج بقم���ة ناجحة، 
�س���ارك ف���ى اللقاء ال�سفري معتز زه���ران �سفري م�ر فى وا�سنطن وال�سيد ه���ارى كاميان م�ساعد 
وزي���ر اخلارجية االأمريكى ل�سئون الطاقة ، بح�سور عدد من امل�سئولن باالإدارة االأمريكية والبنك 

الدولى و�ركات البرتول العاملية ومراكز الفكر بوا�سنطن.

م�ر وخططها الطموح���ة فى جمال الطاقة مبا يهدف لتحويل م�ر  
ملرك���ز اإقليمى لتج���ارة وتداول الغ���از والبرتول ، ودور ال����ركات العاملية 
وخا�سة ال�ركات االأمريكية ك�ريك اأ�سا�سى فى اإجناح جهود منتدى 
غاز ����رق املتو�سط وحتفيز اجلهود وامل�روع���ات امل�سرتكة التى �سيتم 

العمل عليها من خال املنتدى.
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خالل فعاليات اإطالق املبادرة �شفر من االنبعاثات ال�شارة ، �شارك وزير البرتول 
والرثوة املعدنية فى جل�ش���ة حوارية اأدارتها وزيرة الطاقة االأمريكية و�شمت 
وزراء البرتول والطاقة فى نيجرييا واإندوني�ش���يا واأوكرانيا ، حيث اأكد املال فى 
كلمته اأن م�رص تتبع ا�ش���رتاتيجية طموحة تدعم االنتقال اإلى اال�شتخدام 
االأنظ���ف للطاقة وخف�ض االنبعاثات الكربونية كج���زء من روؤيتها للتنمية 
امل�ش���تدامة م����رص 2030 ،  واأن هذه اال�ش���رتاتيجية تتبن���ى حالياً تنفيذ ثالث 
اأولويات فى مقدمتها التو�شع فى ا�شتخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى 
�ش���ديق للبيئة يدع���م االنتقال اإلى الطاقة النظيفة ، واإعداد ا�ش���رتاتيجية 
وطنية للتو�شع فى ا�شتخدام الهيدروجني كوقود نظيف، ف�شالً عن تنمية 
ا�ش���تخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة والو�ش���ول ملزيج منا�شب ال�شتخدام 

تلك الطاقات خا�شة الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح.
واأو�شح  املال اأنه جرى العمل منذ عام 2016 على التو�شع فى ا�شتخدامات 
الغاز الطبيعى فى م�رص و هو ما تعك�ش���ه الزيادة فى حجم ا�ش���تهالكه 
والتى و�شلت اإلى 3 ا�شعاف اال�شتهالك منذ عام 2000 ، وميثل حالياً %65 

من ا�ش���تهالك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000 ، م�شرياً 
اإلى ما مت تنفيذه من خطط طموحة فى هذا املجال  .

واأ�ش���ار املال اإل���ى اأن م�رص تقوم باإعداد خطة عملية طموحة ال�ش���تخدام 
الهيدروجني باعتباره م�ش���در وق���ود منخف�ض الكربون وت�ش���مل الرتكيز 
عل���ى اإنت���اج الهيدروج���ني االأزرق على املدى الق�ش���ري واملتو�ش���ط ويتبعه 
اإنتاج الهيدروجني االأخ�رص فى النهاية ، كما قامت بتبنى برنامج طموح 
ي�شتهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة اجلديدة 

واملتجددة.
واأو�ش���ح امل���ال اأن التحدي���ات االأ�شا�ش���ية للتح���ول ال�ش���تخدام الطاقات 
االأنظف هو احل�ش���ول عل���ى التمويل وتطبيق���ات التكنولوجيات الالزمة 
لالإ����رصاع بالتحول اإلى م�ش���ادر طاقة منخف�ش���ة االنبعاثات الكربونية،  
م�ش���رياً اإل���ى اأهمي���ة التع���اون م���ع الوالي���ات املتح���دة ف���ى تطبي���ق ه���ذه 
التكنولوجي���ات على نطاق وا�ش���ع مبا ي�ش���مح بتحقيق اأه���داف اتفاقية 

باري�ض للمناخ ودعم طموح م�رص فى جمال حتول الطاقة.

فيما يعد تقديرًا عامليًا للجهود املصرية للحفاظ على البيئة والتحول للطاقات النظيفة وخفض االنبعاثات ، وقع االختيار على مصر الس��تضافة نس��خة العام 

القادم من القمة العاملية للمناخ COP27 لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ  وقد  شهدت فعاليات القمة العاملية للمناخ COP 26 والتى عقدت خالل الفرتة ما بني 31 

أكتوبر و12 نوفمرب 2021 بمدينة جالسكو بإسكتلندا، شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية بدعوة من وزيرة الطاقة األمريكية جينيفر 

جرانهول��م ممث��اًل ملصر فى فعاليات إطالق املبادرة الزمريكية للوصول إىل صفر م��ن االنبعاثات الضارةNet Zero World Initiative  وهى مبادرة دولية تقوم على 

الشراكة مع دول العالم فى إطار جهود اإلسراع بالتحول إىل أنظمة الطاقة الخالية من االنبعاثات الكربونية.

أقيم��ت فعالي��ات اطالق املبادرة ف��ى املركز األمريكى بجالس��كو بحضور رفيع املس��توى ممثاًل فى جون كريى مبع��وث الرئيس األمريك��ى للمناخ وجينيفر 

جرانهولم وزيرة الطاقة األمريكية ولفيف من وزراء الطاقة فى عدد من دول العالم.

جالسكو - اسكتلندا

31 أكتوبر - 12 نوفمبر 2021

وزير البرتول خالل م�ساركته فى جل�سة حوارية خالل فاعليات القمة
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عل���ى هام����ض فعالي���ات القم���ة العاملية للمن���اخ، بحث 
املهند����ض ط���ارق امل���ال م���ع مفو�ش���ة �ش���ئون الطاقة فى 
االحت���اد االأوروب���ى كادرى �شيم�ش���ون التعاون والتن�ش���يق 
بني م����رص واالحتاد االأوروبى فى جمال نقل وت�ش���دير الغاز 
الطبيع���ى اإلى اأوروبا فى اإطار منتدى غاز �رصق املتو�ش���ط 
ومن خالل م�ش���انع اإ�ش���الة وت�ش���دير الغاز امل�رصية على 

�شاحل البحر املتو�شط .
مت خ���الل اللق���اء ا�ش���تعرا�ض دور م����رص ف���ى منطق���ة �رصق 
املتو�ش���ط كداعم رئي�شى لال�ش���تغالل االأمثل ملوارد الغاز 
الطبيع���ى التى مت اكت�ش���افها باملنطقة مب���ا يعود بالرخاء 

على ال�ش���عوب وي�ش���هم فى تاأمني اإمدادات الغاز لل�شوق االأوروبى ، واأ�شاف 
اأن البني���ة االأ�شا�ش���ية التى تنفرد بها م�رص تعد ركيزة اأ�شا�ش���ية فى تعزيز 
خط���ط نق���ل الغاز الطبيعى اإل���ى اأوروبا ،  واأكد املال اأن دع���م االحتاد االأوروبى 
ملنت���دى غاز �رصق املتو�ش���ط منذ خطوات���ه االأولى يعك�ض عالق���ات التعاون 
املتمي���ز م���ع م����رص الت���ى اأطلقت مب���ادرة تاأ�ش���ي�ض املنت���دى وا�شت�ش���افته 
بالقاهرة ، موؤكداً االأهمية التى توليها للتعاون مع االحتاد االأوروبى خا�ش���ة 
واأن ال�ش���وق االأوروبية هى امل�ش���تهلك النهائى للغ���از الطبيعى املنتج  من 

حقول �رصق املتو�شط.
تطرق اللقاء اإلى �شبل تعزيز التعاون احلالى بني م�رص واالحتاد االأوروبى فى 
جمال تعزيز كفاءة ا�ش���تخدام الطاقة فى م�رص للحفاظ على املوارد اإلى 

جان���ب م�رصوعات تطوير م�ش���افى تكرير البرتول الإنت���اج منتجات عالية 
القيمة ومطابقة للموا�ش���فات االأوروبية ي���ورو 5 ملنع االنبعاثات ، موؤكداً 
تطل���ع م����رص ال�ش���تمرار الدعم الفن���ى واملالى م���ن االحت���اد االأوروبى لتلك 
امل�رصوع���ات احليوية التى تهدف اإلى حت�ش���ني ج���ودة الوقود واحلفاظ على 

البيئة واملوارد.
وم����ن جانبها اأكدت مفو�ش����ة �ش����ئون الطاقة ف����ى االحتاد االأوروب����ى اأهمية 
اجله����ود امل�رصية الرائ����دة فى منطقة �رصق املتو�ش����ط لدع����م ال�رصاكة بني 
دول املنطق����ة فى نق����ل الغاز الطبيع����ى الأوروبا ، واأن االحت����اد االأوروبى يعمل 
منذ بداية االإعالن عن تاأ�ش����ي�ض منتدى غاز �رصق املتو�ش����ط على بذل كافة 

اجلهود لدعم ال�رصاكة وعالقات التعاون فى اإطاره .

وخالل مباحثاته مع مفو�سة �سئون الطاقة فى الأحتاد الأوروبى

كم���ا عق���د املهند�ض ط���ارق املال جل�ش���ة مباحث���ات ثنائية مع ال�ش���يدة 
جنيفر جرانهومل وزيرة الطاقة االأمريكية تناولت اأوجه التعاون احلالية 
بني م�رص والواليات املتحدة فى جمال الطاقة وعالقات ال�رصاكة الوثيقة 
بني البلدين فى هذا املجال ، اإلى جانب ا�ش���تعرا�ض تطورات التعاون فى 
منتدى غاز �رصق املتو�ش���ط الذى ت�ش���ارك الواليات املتحدة فى ع�شويته 
ب�ش���فة مراقب ، ف�ش���اًل عن بحث اآفاق التعاون خ���الل الفرتة املقبلة بني 
م�رص والواليات املتحدة من خالل مبادرة احلوار اال�شرتاتيجى امل�شرتك فى 
جمال الطاق���ة وكذلك من خالل مبادرة Net Zero World التى اأطلقتها 
الواليات املتحدة موؤخراً مب�ش���اركة م�رصية مبا ي�ش���هم فى معاونة الدول 

فنياً ومتويلياً فى جمال التحول للطاقة النظيفة واحلد من االنبعاثات.
ومت خ���الل اللقاء كذلك ا�ش���تعرا�ض م�رصوع���ات التع���اون االقليمى لنقل 
وت�ش���دير الغاز الطبيعى �ش���واء من خالل م�رصوعات دول منتدى غاز �رصق 
املتو�شط لنقل الغاز اإلى اأوروبا واالإجراءات التى مت اتخاذها لت�شدير الغاز 

امل�رصى اإلى لبنان ال�شقيقة عرب االأردن و�شوريا.
كما ا�ش���تعر�ض املهند�ض طارق امل���ال مع نظريته االأمريكية خطوات م�رص 

لدعم ا�شتخدام الوقود النظيف .
وبحث املال ونظريته االأمريكية جماالت العمل امل�ش���رتك التى مت حتديدها 
خ���الل احل���وار اال�ش���رتاتيجى ب���ني م����رص والوالي���ات املتح���دة ف���ى قط���اع 

الطاق���ة ال���ذى مت اطالقه قبل عامني وت�ش���مل ا�ش���تغالل الغاز وحت�ش���ني 
وا�ش���رتجاع خام البرتول وادارة املخزونات وبن���اء القدرات الب�رصية وغريها، 
حي���ث اأك���د املال اأن مذك���رة التفاهم ب���ني م�رص والواليات املتح���دة التى مت 
توقيعه���ا بالقاه���رة ف���ى ع���ام 201٩ كان���ت خط���وة هام���ة فى تاأ�ش���ي�ض 
�رصاكة ا�ش���رتاتيجية م�رصية اأمريكية فى جماالت الطاقة واإطالق احلوار 

اال�شرتاتيجى بني البلدين.

وزير البرتول خالل مباحثاته مع وزيرة الطاقة الأمريكية
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اجتم���اع اللجن���ة الجغرافي���ة البترولية بمحافظتى الس���ويس 
واإلسماعيلية 

ف���ى م�س���تهل الزي���ارة راأ�س امل���ا اجتم���اع اللجن���ة اجلغرافي���ة البرتولية 
مبحافظت���ى ال�سوي�س والإ�سماعيلية والت���ى مت خالها ا�ستعرا�س اأعمال 
التطوي���ر باملنطق���ة اجلغرافي���ة وامل�رشوع���ات الإنتاجي���ة اجلدي���دة اجلارى 
تنفيذها وفق���اً ل�سرتاتيجية الوزارة لزيادة الطاق���ات التكريرية مب�سافى 

تكرير الن�رش وال�سوي�س لت�سنيع البرتول.
واأك���د املهند�س طارق املا اأن م�رشوعات تطوير م�سافى التكرير البرتولية 
بال�سوي����س ته���دف اإلى احلف���اظ على هذه ال����رشوح العريق���ة التى جتاوز 
عمرها الت�سغيلى اأكرث من مائة عام ومتكينها من حت�سني الأداء ومواكبة 
التط���ورات اجلدي���دة ف���ى الت�سغيل والإنت���اج وال�سامة وحماي���ة البيئة، 
م�س���راً اإل���ى اأن حمافظ���ة ال�سوي����س متث���ل قلعة م���ن الق���اع الإنتاجية 
ل�سناع���ة البرتول امل�رشية مما يوؤكد اأهمي���ة تطويرها لت�ستمر كجزء هام 

من منظومة تاأمني الإمدادات البرتولية لل�سوق املحلى.
تلبي���ة  ف���ى  املجتمعي���ة  بامل�سارك���ة  ملت���زم  الب���رتول  قط���اع  اأن  واأك���د 

الحتياج���ات التنموية ملحافظة ال�سوي�س من خ���ال اللجنة اجلغرافية 
ل�رشكات البرتول باملحافظة طبقاً لنموذج جديد ينتهجه قطاع الب�رتول 
للم�سارك���ة ف���ى التنمي���ة املجتمعية مت الب���دء فى تطبيق���ه مبح��افظة 
بور�سعي���د وجارى العمل على غراره بال�سوي�س ، حيث يتم التن�سيق من 
خال اللجنة للعمل على الوفاء بالأولويات الرئي�سية املطل��وبة لتلبي��ة 
احتياجات املحافظة واأبنائها، موؤكداً اأنه مت التفاق مع حمافظ ال�سوي�س 
عل���ى امل�ساهمة فى امل�رشوع احليوى ال���ذى �ستقوم به املحافظة لتطوير 
وتو�سي���ع طريق �س��اح ن�سيم بال�سوي����س لإزالة الخ�تناقات والذى يعود 

بالفائدة على اأبناء املحافظة و�رشكات البرتول العاملة بال�سوي�س. 
وم���ن جانب���ه ق���ال حماف���ظ ال�سوي����س اأن ال�سوي����س حمافظ���ة برتولي���ة 
قائم���ة بالأ�سا����س عل���ى ال�سناع���ة البرتولي���ة، م�سيداً بحج���م التطوير 
ال���ذى �سهدته ����رشكات البرتول باملحافظ���ة خال الفرتة الأخ���رة، مثمناً 
ا�ستجاب���ة املهند����س ط���ارق امل���ا لتعزي���ز دور ����رشكات الب���رتول من خال 
املنطق���ة اجلغرافية فى امل�سارك���ة املجتمعية فى اأعم���ال تطوير تخدم 

اأهالى املحافظة ومنها م�رشوع تو�سيع طريق �ساح ن�سيم. 

قام املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية يرافقه اللواء عبد املجيد صقر محافظ السويس ونواب مجلسى النواب 

والشيوخ عن املحافظة وقيادات قطاع البرتول فى الثالثني من أكتوبر 2021 ، بجولة تفقدية باملشروعات البرتولية باملحافظة 

ملتابع��ة أعمال تطوير ورفع كفاءة املنطقة الجغرافية البرتولية بالس��ويس وتطوير مصافى تكرير البرتول باملحافظة ممثلة 

فى مصفاتى النصر والسويس لتصنيع البرتول .
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وضع حجر أساس مجمع التفحيم وإنتاج السوالر 
عق���ب ذلك قام املهند�س طارق املا بو�س���ع حجر الأ�سا�س مل�رشوع جممع 
التفحي���م واإنت���اج ال�سولر مب�سف���اة تكري���ر ال�سوي�س لت�سني���ع البرتول 
والذى �سيقام بتكلفة ا�ستثمارية ت�سل اإلى مليار و 770 مليون دولر فى 
اإط���ار ا�سرتاتيجية الوزارة لتطوير م�سافى تكرير البرتول بال�سوي�س ورفع 

كفاءتها وطاقتها الإنتاجية .
ويه���دف امل�رشوع اإلى تعظيم الطاقات التكريرية من املنتجات البرتولية 
عالي���ة القيم���ة مبوا�سف���ات عاملية وخا�س���ة البوتاجاز وال�س���ولر ، حيث 
يتي���ح اإنت���اج ال�س���ولر وفق���اً للموا�سف���ات الأوروبي���ة  Euro 5  للحد من 
ال�ست���راد وتوف���ر وق���ود عالى اجل���ودة يتنا�سب م���ع حم���ركات ال�سيارات 
احلديث���ة، ف�س���ًا عن كونه منوذج���اً لتعظيم القيم���ة امل�سافة  من خال  
ا�ستغ���ال امل���ازوت  وحتويله اإل���ى منتجات برتولية عالي���ة القيمة  لتلبية 

متطلبات ال�ستهاك املحلى . 
وجتدر الإ�س�ارة اإلى اأن هذا امل�س��روع وك�افة م�س��روعات التطوير اجلارية 
حالي���اً مب�ساف���ى تكري���ر الب���رتول امل�س��ري���ة تنفذه���ا �س�����ركات وطنية 
متخ�س�س���ة فى تنفيذ امل�س�روع���ات البرتولية ، حيث ت�سرتك �س��ركتا 
اإنب���ى وبرتوجت فى تنف��يذ م�رشوع جمم�����ع التفح��يم واإنت��اج ال�سولر 

اجلديد. 

مصنع إنتاج األسفلت يدخل التشغيل التجريبى قريبًا
ثم تفق���د الوزير ومرافقوه موقع تنفيذ م�سن���ع اإنتاج الأ�سفلت مب�سفاة 
ال�سوي����س لت�سنيع الب���رتول املقام بتكلف���ة ا�ستثماري���ة 61 مليون دولر 
لإنت���اج نح���و 1200 طن يومي���اً من منت���ج الأ�سفلت ، حي���ث ي�ساهم فى 
الوف���اء بجان���ب من متطلبات ال�ستهاك املحلى م���ن هذا املنتج احليوى 
فى ظل حرك���ة التو�سع العمرانى واإن�ساء �سب���كات الطرق اجلديدة التى 
ت�سهدها الدولة امل�رشية ، واطلع املا على املوقف احلالى للم�رشوع الذى 
ي�سه���د اختب���ارات ما قبل الت�سغي���ل التجريبى بالتع���اون بني ال�رشكات 

الثاث املنفذة للم�رشوع اإنبي وبرتوجت واإيربوم. 
وخ���ال جولت���ه التفقدي���ة مب�سف���اة تكري���ر الن����رش للب���رتول تاب���ع الوزير 
ميداني���اً املوقف التنفيذى مل�رشوع اإن�ساء وح���دة التقطر اجلوى بتكلفة 
ا�ستثمارية 2ر2 مليار جنيه والذى يهدف اإلى زيادة الطاقة التكريرية اإلى 

2ر1 مليون طن �سنوياً .
كم���ا ق���ام امل���ا بافتتاح مبن���ى العامل���ني اجلدي���د مب�سفاة تكري���ر الن�رش 
للب���رتول وغرفة الطوارىء املركزي���ة باملنطقة اجلغرافي���ة البرتولية والتى 
مت تزويدها باأح���دث الأ�ساليب التكنولوجية واأنظمة الت�سالت املتطورة 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات مبا ميكنها من اأداء دوره���ا باأعلى كفاءة فى اإدارة 

التعامل مع الأزمات وحالت الطوارئ.

افتتاح محطة تموين س���يارات بالوقود والغ���از الطبيعى بعد 
تطويرها 

خ���ال اجلولة قام وزير البرتول وال����رثوة املعدنية يرافقه حمافظ ال�سوي�س 
بافتت���اح حمط�����ة مت�وي���ن ال�سي���ارات بالوق���ود بطري���ق �س���اح ن�سي���م 
باملحافظ���ة بع���د تطويره���ا واإ�ساف���ة خدم���ة متوي���ن ال�سي���ارات بالغ���از 
الطبيع���ى اإليه���ا تلبي���ة لحتياجات م�ستخدم���ى ال�سي���ارات واملركبات 

العاملة بالغاز.
واأو�سح املا عقب الفتتاح اأن املحطة التى تتبع �رشكتى التعاون للبرتول 
وكارجا�س تاأتى �سمن خطة الوزارة فى حتقيق النت�سار ال��س��ريع ملحطات 

الغ���از الطبيعى لل�سي���ارات على م�ست���وى اجلمهورية تنفي���ذاً للمبادرة 
القومي���ة التى اأطلقها الرئي�س عبدالفت���اح ال�سي�سى رئي�س اجلمهورية 
للتو�سع با�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود لل�سيارات ، واأن عدد حمطات 
غ���از ال�سي���ارات بال�سوي����س اأ�سب���ح حالي���اً 7 حمطات بافتت���اح املحطة 
اجلديدة و�سيت���م م�ساعفتها اإلى 16 حمطة تخدم اأهالى ال�سوي�س بعد 

افتتاح �سل�سلة من املحطات اجلديدة خال الأ�سهر القليلة القادمة .
وا�ستم���ع الوزي���ر ومرافق���وه ل�رشح م���ن املهند�س ح�سانني حمم���د رئي�س 
�رشك���ة كارجا�س ح���ول خدمات الغ���از الطبيعى باملحطة حي���ث اأو�سح 
اأن���ه مت ت�شغي���ل املحطة اجلدي���دة من خالل اإ�شافة ن�ش���اط الغاز مبحطة 
التع���اون للبرتول، مو�سحاً اأن الطاق���ة ال�ستيعابية للمحطة ت�سل اإلى 
12 األ���ف مرت مكعب غ���از يومياً وت�سم نقطتى �سح���ن ومتوين للمركبات 
وميك���ن للمحطة خدمة  ٥00 �سي���ارة يومياً متاح زيادته���ا وم�ساعفتها 

طبقاً ملع��دلت التم��وين الفعلية. 
واأ�س���اف اأنه خ�ال خط��ة النت�س��ار احل��الية �س��تقوم كارجا�س بت�س���غيل 
خم��س حمط��ات ج��ديدة خلدم�����ة مناطق حمافظة ال�س�وي���س بالإ�س��افة 
اإلى حمطتيها القائمتني،  وقد مت ت�سغيل حمطتني من املحط��ات اخل��م�س 

وجارى الإعداد لت�سغيل ٣ حمطات اأخ��رى قبل نهاية العام احلالى . 
كم���ا اأو�س���ح املهند����س اأمي���ن جني���ب رئي�س �رشك���ة التع���اون للبت�����رول اأن 
املحط������ة املقامة على م�ساحة ٤٣٣٥ م���رتاً مربع���اً مت تط���ويرها بالكامل 
ويتواف�ر بها جميع اأن���واع الوقود لتموين املركبات �سواء البنزين باأنواعه 
80 و ٩2 و ٩٥ اأو ال�س���ولر ومت اإ�ساف���ة الغ���از الطبيع���ى اإليه���ا ، وت�س���م 
ت�س�هي���ات التموي���ن ٤ طلمب���ات لتم��وي���ن البنزين باأنواع���ه و٤ طلمبات 

لتموين ال�سولر  .
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اعط���ى املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���روة املعدنية فى 13 
نوفمرب 2021 اإ�شارة تد�شني اأول منظومة الكرتونية لإدارة ومتابعة 
عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز حملياً فى كافة مراحلها بغر�س 
اح���كام الرقابة عل���ى الكميات املنقولة، واأو�ش���ح املال اأن تطبيق 
اأنظمة التحول الرقمى فى ادارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز 
ياأتى لرفع كفاءتها فى ظل الأهمية الكبرية لهذه املنظومة التى 

تت�ش���ل مبنتج حيوى ميث���ل احد متطلبات احلياة اليومي���ة للمواطنني وذلك 
بالتوازى مع اجلهود الكبرية للم�رشوع القومى لتو�شيل الغاز الطبيعى فى 
كاف���ة مناطق اجلمهورية والتى �شاهمت بدورها فى تخفيف ال�شغط على 
منظوم���ة البوتاجاز وتر�شيد ا�شتهالك املنتج و هو ما اأعطى فر�شة مواتية 
للتطوير  لدعم كفاءة املنظومة فى خدمة م�شتهلكى البوتاجاز احلاليني. 
ج���اء ذلك خالل تفقد منطقة تخزين وتعبئة وت���داول البوتاجاز بالقطامية 
التابع���ة ل�رشكة برتوجا�س والت���ى افتتح خاللها اأعم���ال التطوير باملنطقة 
الت���ى تق���وم باإم���داد القاهرة الكربى و ع���دد من حمافظات �شم���ال ال�شعيد 

باحتياجاتها من اأ�شطوانات البوتاجاز .
ومت خالل الزي���ارة ا�شتعرا�س موقف نظام �شكادا اجلديد الذى �شيقوم بربط 
جمي���ع مواقع العم���ل التابعة لبرتوجا�س مبنظوم���ة الكرتونية رقمية ميكن  
م���ن خالله���ا مراقب���ة ومتابع���ة كمي���ات البوتاجاز ال���واردة  �ش���واء من خالل 
خط���وط الأنابي���ب اأو ال�صي���ارات ال�صهريجي���ة وكذل���ك متابع���ة الكميات 
املن�رشفة بدق���ة ، ويت�شل ذلك باملركز الرئي�شى لل�رشكة وبغرفة العمليات 
بهيئة البرتول بغر�س التحكم الكامل واملراقبة جلميع مراحل نقل وتعبئة 

وتوزيع املنتج. 
كم���ا ا�شتمع الوزير اإل���ى �رشح من املهند�س راأفت عب���د الهادى رئي�س �رشكة 
برتوجا����س حول اأعمال التطوي���ر غري امل�شبوقة فى منظوم���ة تخزين وتداول 

وتعبئ���ة البوتاج���از التابعة ل�رشك���ة برتوجا�س .حيث اأو�شح اأن���ه مت النتهاء 
من تطوي���ر مناطق القطامية وم�صطرد واأ�صي���وط وقوي�صنا ، وجارى تطوير 

مناطق طنطا وطموه باجليزة  والإ�شكندرية وال�شوي�س وعجرود. 
وتفق���د امل���ال ميداني���اً الت�شهي���الت والبني���ة الأ�شا�شي���ة الت���ى مت تطويره���ا 
مبنطق���ة بوتاج���از القطامية حيث تفقد منطقة �شح���ن وتفريغ ال�شيارات 
ال�شهريجية لنقل البوتاجاز بعد تطبيق منظومة ال�شحن الوتوماتيكية 
اجلدي���دة quick coupling كنقلة نوعية فى جم���ال �شحن وتفريغ البوتاجاز 
وتاأم���ني احلم���ولت عل���ى الط���رق ، كما تفق���د املال انتظ���ام عملي���ات تعبئة 
اأ�شطوان���ات البوتاج���از باملنطق���ة مبع���دل يق���رتب م���ن 120 األ���ف اأ�شطوانة 
بوتاج���از منزلى وجت���ارى يومياً وقام بالوق���وف على مامت من اأعم���ال للتطوير 
فى الت�شهيالت اخلا�شة بتعبئة الأ�شطوانات حيث مت حتويل جميع اأنظمة 
التعبئ���ة من النظ���ام امليكانيكى اإلى اللكرتونى ف�ش���اًل عن تطوير اأحوا�س 
اختبار الأ�شطوانات واإن�شاء مظلتى اإ�شالح و�شيانة جديدتني لال�شطوانات 
وه���و ما ي�شمن كفاءة تامة ومطابقة املنت���ج النهائى للموا�شفات واجلودة 
وحتقي���ق اأعل���ى درجات الأمان ف���ى الأ�شطوان���ات املتداولة بال�ش���وق جلمهور 
امل�شتهلكني ، كما اطلع املال على مامت فى جمال تطوير منظومة ال�شالمة 
وال�شح���ة املهنية حي���ث مت احالل وجتديد منظومة الأن���ذار وتاأهيلها للربط 

مع منظومة �شكادا الرقمية اجلديدة. 

تفق���د املهند�س طارق املال وزير البرتول والروة املعدنية فى احلادى والع�رشين 
من نوفم���رب 2021 املركز القوم���ى للتحكم فى ال�شبك���ة القومية للغازات 
الطبيعي���ة )ناتا ( بالقاهرة اجلديدة والذى تقوم بت�شغيله ال�رشكة امل�رشية 
للغازات الطبيعية » جا�شكو » وذلك فى اطار املتابعة ل�شري العمل باملركز 
بع���د تطوي���ره والطمئنان على موق���ف اإدارة وت�شغيل ال�شبك���ة التى تقوم 
باإم���داد امل�شتهلكني فى خمتلف حمافظ���ات اجلمهورية باحتياجاتهم من 

الغاز الطبيعى .

واأو�ش���ح امل���ال اأهمي���ة برنام���ج تطوير وحتدي���ث مرك���ز التحكم ال���ذى نفذه 
قط���اع الب���رتول �شم���ن م����رشوع تطوي���ر وحتديث القط���اع به���دف الو�شول 
لأعل���ى كف���اءة ف���ى اإدارة وت�صغي���ل �صبك���ة وخطوط نق���ل الغ���از التى متتد 
م���ن �شم���ال م�رش اإلى جنوبها وم���ن �رشقها اإلى غربها ، موؤك���داً اأن ال�شبكة 
القومية للغازات الطبيعي���ة لها دورها املتميز فى دعم م�رشوعات التنمية 
غ���ري امل�شبوقة التى ت�شهدها الدولة امل�رشي���ة  وتلبية احتياجات املواطنني  
ف���ى ظ���ل التو�ش���ع  بامل����رشوع القوم���ى لتو�شيل الغ���از الطبيع���ى للمنازل  
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فى اطار تعزيز امل�شئولية املجتمعية بقطاع البرتول قام املهند�س طارق 
امل���ال وزير البرتول وال���روة املعدنية  فى 1 دي�شمرب 2021 بزيارة مل�شت�شفى 
اأه���ل م����رش لعالج م�شاب���ى احلروق باملج���ان يرافقه املهند����س كرمي عالء 
الرئي�س الإقليمى ل�رشكة بى ب���ى الربيطانية ب�شمال اأفريقيا والدكتورة 

هبة ال�شويدى رئي�س جمل�س الأمناء مل�شت�شفى اأهل م�رش . 
واأك���د امل���ال اأن �رشكات قط���اع الب���رتول الوطنية والأجنبي���ة تعمل حالياً  
حت���ت اإطار واح���د  لدعم املب���ادرات والربام���ج  التى مت�س املج���الت الأولى 
بالرعاي���ة  ف���ى اإط���ار الروؤية اجلدي���دة للم�شئولي���ة املجتمعي���ة بقطاع 
البرتول والتى تهتم بتعزيز وزيادة فعالية م�شاهمات ال�رشكات فى دعم 
النم���اذج ذات الأث���ر الإيجاب���ى  مث���ل م�شت�شفى اأهل م����رش ، حيث  تعد 
�رشح���اً طبياً متكامالً  يدعو للفخر مل���ا يت�شمنه من اإمكانيات متميزة 
فى جمال الرعاية الطبية للحالت الطارئة واحلرجة من م�شابى احلروق. 
واأو�ش���ح اأن الوزارة طورت م���ن روؤيتها للم�شئولي���ة املجتمعية واهتمت 
باإع���داد ا�شرتاتيجية �شاملة ل�رشكات قط���اع البرتول  بخطط تنفيذية 
�شنوي���ة  م���ن خالل جلنة علي���ا برئا�شته ، م�ش���رياً اإلى اأن ال���وزارة ت�شعى 
م���ن خالل ذلك اإل���ى دعم م�شاهمات قط���اع البرتول ف���ى حتقيق وتنفيذ 
خط���ة التنمية امل�شتدامة ال�شنوية من خالل روؤية م�رش 2030 باأبعادها 
القت�شادي���ة والبيئية والجتماعية وحتقيق م�شاهمة فعالة فى جهود 
التنمي���ة ودع���م تنفي���ذ امل�رشوع���ات واملب���ادرات املجتمعي���ة الت���ى تعود 

بالنفع على امل�رشيني .
وق���د قام الوزير بجولة بامل�شت�شفى اجل���ارى النتهاء من جتهيزها حيث 
مت ا�شتعرا�س امكانياتها التى ت�شاعد على تقدمي رعاية طبية متميزة، 
ووج���ه التحي���ة والتقدي���ر للقائمني عل���ى هذا العم���ل موؤك���داً اهتمام 

القط���اع با�شتمرار الدع���م وامل�شاندة ملثل هذه النم���اذج الإيجابية من 
املب���ادرات الت���ى ت�شهم ف���ى اإنق���اذ الأرواح و تقدمي رعاي���ة طبية متميزة 

باملجان مل�شابى احلروق.
وم���ن جانبه اأك���د املهند�س كرمي ع���الء الرئي�س الإقليم���ى ل�رشكة بى بى 
الربيطانية ب�شمال اأفريقيا اأنه مت تقدمي تربع من �رشكة بى بى م�رش لدعم 
الع���الج املجان���ى مل�شابى احلروق بامل�شت�شفى لفتاً اإل���ى اأن التزام بى بى 
بدع���م املجتمعات التى تعمل بها من خالل برامج التنمية املجتمعية 
ل يق���ل اأهمية عن التزامها احلالى بتنمية م�ش���ادر الطاقة ، م�شرياً اإلى 
اأن ه���ذه امل�شاهم���ة تعك����س اجلهود امل�شتم���رة من بى ب���ى بالتعاون مع 
وزارة الب���رتول وال���روة املعدنية لدع���م قطاع الرعاي���ة ال�شحية ب�شكل 
عام.وقال���ت الدكت���ورة هب���ة ال�شوي���دى اأنها ت�شع���ر بالفخ���ر والأمتنان 
بزي���ارة الوزي���ر ط���ارق امل���ال ، حيث اأنه���ا تعد اأول زي���ارة مل�شئ���ول حكومى 
للم�شت�شف���ى ، موؤكدة احلر�س عل���ى النتهاء من جتهيز امل�شت�شفى فى 
اأق���رب وق���ت ، خا�شة اأن العمل يجرى على ق���دم و�شاق للو�شول اإلى يوم 

الفتتاح املقرر اأن يكون فى الربع الأول من عام 2022 .

عل���ى م�شتوى اجلمهورية ومب���ادرة حياة كرمية لتطوير ق���رى الريف امل�رشى .
وخالل الزيارة حر�س الوزير على متابعة ظروف الت�شغيل الفعلية ل�شبكات 
وخط���وط نق���ل الغاز ، وتابع م���ع العاملني كافة التط���ورات اخلا�صة بالعمل 
باملركز بعد تطويره وحتديثه وانعكا�س ذلك على الأداء الت�شغيلى لل�شبكة .
ث���م عق���د الوزي���ر اجتماعاً للوق���وف على تق���دم عدداً م���ن اأه���م امل�رشوعات 
اجلارى تنفيذها للتو�صع فى نقل واإمداد الغاز الطبيعى للمدن عرب خطوط 
الأنابي���ب وم�رشوع���ات دع���م البني���ة الأ�شا�شي���ة لل�شبكة ، حي���ث اأ�شتمع 
ل����رشح من املهند�س يا�رش �شالح رئي����س �رشكة جا�شكو امل�شغلة لل�شبكة 
ال���ذى اأو�شح اأن���ه يجرى حالياً تنفيذ م�رشوع خط غ���از العامرية / العلمني 
بط���ول 120 كم لبدء تو�شيل الغاز ملناط���ق ال�شاحل ال�شمالى حتى مدينة 
العلمني اجلديدة ، اإلى جانب م�رشوع خط التينة غرب / ميت منا بطول 170 
ك���م للحفاظ على اإم���دادات الغاز باملعدلت املطلوب���ة ، وم�رشوع تو�شعات 
حمط���ة �شواغط ده�شور فى اط���ار زيادة كميات الغ���از املدفعة اإلى مناطق 
ال�شعي���د . كم���ا مت ا�شتعرا����س م�رشوع تو�شع���ات جممع غ���ازات ال�شحراء 
الغربي���ة فى اطار تعظيم القيمة امل�شافة م���ن الغاز الطبيعى وم�شتقاته 
مبا يلب���ى احتياجات م�رشوعات �شناع���ة البرتوكيماويات مبجمعى �شيدبك 

وايثيدك���و بالإ�شكندرية من خلي���ط اليثان / بروبان وزي���ادة اإنتاج البوتاجاز 
واملتكثفات والربوبان كم�شتقات ذات قيمة اقت�شادية عالية .
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 لوك أويل الروسية تبحث زيادة حجم أعمالها فى مصر

ا�شتقبل املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية فى الثانى من دي�شمرب 2021 ديني�س روجا�شيف نائب رئي�س �رشكة 
ل���وك اأوي���ل الرو�شية للبح���ث واال�شتك�شاف عن البرتول والغ���از والوفد املرافق ، حيث مت بحث م�رشوع���ات ال�رشكة فى م�رش 
خا�ش���ة فى مناط���ق امتيازها بال�شحراء الغربية مبنطقت���ى امتيازها ع�س املالحة ومليحة ، وخط���ط ال�رشكة خالل الفرتة 
املقبل���ة ف���ى ظل اهتمام قوى منه���ا بالتو�شع فى ا�شتثماراتها ف���ى م�رش ، كما مت ا�شتعرا�س تط���ور اأعمال ال�رشكة احلالية 

فى م�رش.

ومن جانبه اأكد ديني�س اأن لوك اأويل تعمل فى م�رش منذ اأكرث من 20 عاماً ويبلغ حجم ا�شتثماراتها حوالى 600 مليون دوالر 
وحالي���اً تعم���ل فى منطقة ع�س املالحة واأي�شاً ف���ى منطقة مليحة بال�رشاكة مع �رشكة اإين���ى مبنطقة ال�شحراء الغربية، 
واأك���د اأن���ه مت خالل اللق���اء مناق�شة اآفاق وجم���االت التع���اون امل�شتقبلى مع قطاع الب���رتول وزيادة حج���م اأعمالها فى م�رش 
ف���ى ظ���ل متتع قطاع الب���رتول بفر�س ا�شتثمارية جاذبة ، خا�ش���ة واأن االأر�س امل�رشية غنية بالرثوات البرتولي���ة ، م�شرياً اإلى اأن 
ال�رشك���ة تتمتع بكافة االإمكانات الفنية واملالية والتكنولوجية للدخ���ول فى م�رشوعات اأخرى وامل�شاركة واملناف�شة بقوة 

فى املزايدات التى يتم طرحها فى م�رش .

مذكرة تفاهم مع تكنيكاس ريونيداس اإلسبانية فى مجال خفض االنبعاثات

�شه���د املهند����س طارق امل���ال ف���ى االأول من دي�شم���رب 2021 توقي���ع مذكرة 
تفاه���م للتع���اون ف���ى جم���ال م�رشوع���ات خف����س االنبعاث���ات واالنتق���ال 
للطاق���ة النظيفة ب���ن ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�شة للغ���ازات الطبيعية 
اإيجا����س و�رشك���ة تكنيكا����س ريونيدا����س االإ�شباني���ة املتخ�ش�ش���ة ف���ى 
تنفي���ذ امل�رشوع���ات باأحدث التكنولوجيات فى كف���اءة الطاقة ، ومبوجب 
االتفاقي���ة �شتعم���ل ال�رشكتن على تقييم ودرا�ش���ة اجلدوى االقت�شادية 
والفني���ة لتنفيذ م�رشوعات م�شرتكة تدعم جهود قطاع البرتول امل�رشى 
ف���ى خف����س االنبعاثات ال�ش���ارة واالنتقال للطاق���ات النظيفة وتت�شمن 
م�رشوع���ات اإنت���اج وا�ستخدام الهيدروجني والتق���اط وتخزين وا�ستخدام 

الكربون باالإ�شافة اإلى اأن�شطة كفاءة الطاقة والوقود احليوى.
وق���ع مذكرة التفاهم الدكتور جمدى جالل رئي�س �رشكة اإيجا�س ومانويل 

اأالبارت نائب رئي�س �رشكة تكنيكا�س ريونيدا�س االإ�شبانية.
وتاأت���ى مذك���رة التفاهم فى اإط���ار اجلهود الت���ى يبذلها قطاع الب���رتول حالياً 
خلف����س االنبعاث���ات ال�شارة واالإعداد لتق���دمي عدة مب���ادرات ودرا�شات فى ذات 
املجال �شيتم تقدميها خالل الن�شخة القادمة من موؤمتر االأطراف ب�شاأن تغري 
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املناخ COP 27 والذى �شت�شت�شيفه م�رش مبدينة �رشم ال�شيخ العام القادم .
واأك���د رئي����س ال�رشكة االإ�شبانية عل���ى رغبة ال�رشك���ة القوية فى العمل 
فى جمال اإنتاج الهيدروجني فى م�رش ونقل اأف�سل املمار�سات والتجارب 
الرائ���دة وق�ش����س النجاح فى جمال خف����س االنبعاثات وكف���اءة الطاقة 

اإل���ى م�رش ، م�شرياً اإلى اأنه فى اإط���ار مذكرة التفاهم �شيتم اإعداد درا�شة 
متكامل���ة لفر����ص اإنت���اج وا�ستخ���دام الهيدروج���ني والتق���اط وتخزي���ن 
وا�شتخ���دام الكربون ف�شالً عن تقدمي برام���ج تدريبية للمهند�شن على 

التكنولوجيات احلديثة فى هذه املجاالت.

�شهد وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية فى الرابع والع�رشين من نوفمرب 2021 
توقي���ع اتفاقي���ة بن �رشكة برتوج���ت و�رشكة بكت���ل االأمريكية فى جمال 
التدري���ب والدع���م الفن���ى الختب���ارات الت�شغي���ل التجريب���ى والت�شغيل 

الفعلى للم�رشوعات.
وقع االتفاقية املهند�س وليد لطفى رئي�س �رشكة برتوجت واملهند�س كرمي 

الد�شوقى الرئي�س التنفيذى ل�رشكة بكتل فى م�رش.
تدريبي����ة  برام����ج  بتق����دمي  بكت����ل  �رشك����ة  �شتق����وم  االتفاقي����ة  ومبوج����ب 
للمهند�ش����ن والفني����ن ب�رشك����ة برتوج����ت عل����ى اأح����دث التكنولوجي����ات 
امل�شتخدم����ة فى ت�شغيل امل�رشوعات واختبارات الت�شغيل واعداد وا�شدار 
واعتم����اد اآلي����ات واإج����راءات ومعاي����ري العمل وفق����اُ الأحدث النظ����م العاملية 
املتبع����ة ال�شتخدامها وتطبيقها فى امل�رشوعات امل�شتقبلية ، حيث متثل 
ه����ذه االتفاقي����ة عن�رش دعم جله����ود برتوج����ت باعتبارها ال����ذراع التنفيذى 
لقط����اع البرتول و�شم����ن برنامج ال�رشك����ة للتو�شع فى تنفي����ذ امل�رشوعات 
باأعلى معايري للجودة واأ�رشع معدالت لالأداء �شواء داخل م�رش اأو خارجها.

وتت�شمن االتفاقية دعم تعاون ال�رشكتن فى تنفيذ اأعمال اختبارات الت�شغيل 
التجريب���ى والت�شغيل الفعلى مل�رشوع جممع البح���ر االأحمر للبرتوكيماويات 

والذى يتم تنفيذه من خالل ائتالف �رشكات اإنبى وبرتوجت وبكتل .

بتروجت وبكتل .. اتفاقية تعاون

تراأ�س املهند�س طارق املال فى 31 اأكتوبر 2021 املائدة امل�شتديرة حول 
ال���دور املجتمعى لقط���اع الب���رتول وم�شاهمته فى حتقي���ق التنمية 
امل�شتدام���ة والتى عقدت مب�شارك���ة لفيف من قيادات قطاع البرتول 

وروؤ�شاء ومديرى �رشكات البرتول العاملية العاملة فى م�رش.
واأك���د املال التزام قط���اع البرتول امل����رشى بكافة �رشكات���ه وبالتعاون 
م���ع �رشكائ���ه االأجان���ب بتوحي���د اجله���ود حت���ت مظلة واح���دة لدعم 
اأ�شا�شي���ة  اأولوي���ات  تلب���ى  الت���ى  احليوي���ة  وامل�رشوع���ات  املب���ادرات 
للمجتم���ع وللمواطنن فى اإطار ا�شرتاتيجيته اجلديدة للم�شئولية 
االجتماعي���ة لل�رشكات واأو�ش���ح اأن ذلك ياأتى انطالق���اً من اأهميتها 
فى حتقيق التنمية امل�شتدامة متا�شياً مع روؤية م�رش 2030 واملبادرات 
الرئا�شية للنهو�س مب�شت���وى حياة املواطن، م�شرياً اإلى اأن م�رش جزء 

ال يتجزاأ من التوجه الدولى فى هذا املجال.

واأو�شح اأن قط���اع البرتول بكافة موؤ�ش�ش���ات و�رشكاته يعمل مع 
�رشكائ���ه االأجانب حالياً من خالل جلنة عليا ٌم�شكلة حديثاً على 
تطوير روؤية ا�شرتاتيجية جديدة موحدة ت�شهم فى توحيد اجلهود 
ب���ن القطاع���ن احلكوم���ى واخلا����س للم�شاهمة ف���ى امل�رشوعات 
ذات االأولوي���ة  الت���ى تلب���ى احتياج���ات اأ�شا�شي���ة للمجتمع ولها 
م���ردود كب���ري على املواطن���ن مما يعزز م���ن كفاءة وفعالي���ة االإنفاق 
ال���ذى يحر�س قطاع البرتول على تقدمي���ه واجلهود اجلارية فى هذا 
املج���ال ، م�شيف���اً اأنه �شيك���ون هناك برنامج عم���ل للم�شئولية 
االجتماعي���ة فى قطاع البرتول ، كما �شيتم اإن�شاء اإدارات خا�شة 
بالتنمي���ة امل�شتدامة واأن�شطة التنمية املجتمعية فى الكيانات 
الرئي�شي���ة بالقط���اع وال����رشكات التابع���ة للعمل عل���ى تن�شيق 

اجلهود فى هذا املجال. 

مبادرة لتوحيد الجهود 

لزيادة مشاركة شركات

البترول فى التنمية المجتمعية
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رؤية التطوير والتحديث واالنطالق
اأ�ض���اف امل���ا خ���ال الن���دوة اأن قطاع الب���رول اأطلق ع���ام 2016 م����روع التطوير 
والتحديث بالتوافق مع روؤية التنمية امل�ضتدامة مل�ر 2030 من خال )7( برامج 
تتن���اول كافة جوان���ب ال�ضناعة البرولي���ة وا�ضتهدفت اأن يك���ون قطاع البرول 

منوذجاً يحتذى به.
واأ�ض���ار اإل���ى اأن االإ�ضاح���ات االقت�ضادي���ة الت���ى قام���ت به���ا الدول���ة وت�ضحي���ح 
الت�ضوه���ات ال�ضعرية للمنتجات البرولية مثلت دعماً كبرياً ، كما اأو�ضح الدور 
الهام لر�ضيم احل���دود مع ال�ضعودية وقرب�ص واليونان والتى اأتاحت طرح مناطق 
جديدة للبحث واال�ضتك�ضاف، وكذلك اال�ضتفادة من التحول الرقمى فى اإطاق 
بواب���ة م�ر الرقمي���ة لا�ضتك�ضاف لت�ضوي���ق املناطق البرولي���ة، باالإ�ضافة اإلى 

اإيجاد منوذج اقت�ضادى متوازن مع ال�ركاء مبا يحقق �ضالح الدولة وال�ركاء.
واأ�ض���ار املا اإلى اأنه مت تنفيذ 30 م�روعاً لتنمي���ة احلقول با�ضتثمارات 514 مليار 
جني���ه خ���ال الفرة من 2014 اإل���ى ع���ام 2021 ، ومت حتويل الناجت ف���ى قطاع الغاز 
م���ن -11% ع���ام 2016/2015 اإل���ى منو  بل���غ  25% ع���ام 2019/2018، باالإ�ضافة اإلى 
حتقي���ق اأعلى معدل فى اإنتاج الزيت اخل���ام والغاز خال العامني املاليني االأخريين 
بل���غ  8ر1 مليون برميل مكاف���ئ يومياً، وكذلك حتقيق االكتف���اء الذاتى من الغاز 
ومع���اودة الت�سدي���ر من م�سنعى الإ�سالة باإدكو ودمي���اط، واأن قطاع البرتول جنح 
ف���ى توقيع 99 اتفاقية برولية خال ال�ضبع �ضنوات املا�ضية با�ضتثمارات حدها 
االأدن���ى 17 ملي���ار دوالر، باالإ�ضافة اإلى جذب ����ركات عاملية جديدة للعمل مب�ر، 
والوف���اء باأكرث من 85% من م�ضتحقات ال�ركاء املراكمة والتى بلغت 3ر6 مليار 
دوالر واأ�ضبح���ت 845 ملي���ون دوالر ، كم���ا اأ�ضار اإلى النجاح ف���ى حتقيق فائ�ص فى 
املي���زان التجارى خال الثاث �ضنوات االأخرية بع���د حتقيقها عجزاً فى ال�ضنوات 
ال�ضابق���ة ، فبالرغ���م من جائحة كورونا ا�ضتطاع حتقي���ق فائ�ص بلغ 600 مليون 
دوالر خ���ال الع���ام املال���ى 2021/2020 ، وحتقي���ق ن�ضب���ة 24% م���ن اإجمالى الناجت 

القومى فى 2020/2019.

الغاز كلمة السر
اأو�ضح املا للح�ضور جناح امل����روع القومى لتو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل 
ف���ى الو�ض���ول اإل���ى 5ر12 مليون وحدة �ضكني���ة على مدار 41 عام���اً ، 50% منها 

خ���ال ال�ضنوات ال�ضب���ع املا�ضية ومن املخطط مع دخول مب���ادرة حياة كرمية 
اأن يت���م تغطي���ة 7 ملي���ون وح���دة �ضكني���ة جدي���دة خ���ال ال�ضن���وات الث���اث 
املقبلة ، ولف���ت اإلى اأن املبادرة الرئا�ضية الإحال ال�ضيارات املتقادمة ب�ضيارات 
تعم���ل بالغ���از الطبيعى اأعطت هذا امل�روع زخماً كب���رياً وبلغ عدد ال�ضيارات 
العامل���ة بالغ���از الطبيعى حتى نهاي���ة �ضبتمرب املا�ضى 387 األ���ف �ضيارة وزاد 
عدد حمط���ات متوين ال�ضيارات بالغاز الطبيعى اإل���ى حوالى500 حمطة ، كما 
اأو�س���ح الزيادات التى حدثت فى طاقات اخلطوط وا�ستيعاب املوانئ والتخزين 
وحمط���ات التموي���ن بالوقود واخلدمة واأ�ضطول النق���ل وما مت من خطوات مميزة 
ف���ى جمال حتوي���ل م�ر ملرك���ز اإقليمى لتج���ارة وتداول الب���رول والغ���از ، واأ�ضار 
اإل���ى م���ا حققته م�ر م���ن زيادة ف���ى طاقات التكري���ر وا�ضتثم���ارات فى جمال 
البروكيماوي���ات واأن���ه مت و�ض���ع ا�ضراتيجية للبروكيماوي���ات حتى عام 2035 
وا�ضراتيجية للتكرير حتى عام 2040 ، م�ضيفاً اأن هناك اأرقاماً غري م�ضبوقة 
حتقق���ت فى اإجمالى اال�ضتثمارات البرولية خ���ال الفرة من 2015/2014 اإلى 
2021/2020 منه���ا م�روع���ات بلغ���ت حوال���ى 2ر1 تريلي���ون جني���ه تتمثل فى 
773 ملي���ار جنيه م�روعات ب���داأ تنفيذها و295 مليار جني���ه م�روعات جارى 

تنفيذها و111 مليار جنيه م�روعات جارى درا�ضتها.

نقيب المهندسين : نجاحات قطاع البترول يشهد لها القاصى والدانى
وم���ن جانب���ه اأك���د املهند����ص هان���ى �ضاحى نقي���ب املهند�ض���ني اأن���ه كان مهماً 
للنقاب���ة باعتباره���ا اال�ضت�ضارى االأول للدول���ة اأن تلقى ال�ض���وء على ما حتققه 
الدول���ة م���ن اإجنازات وف���ى طليعة ذلك جناح���ات قطاع البرول الت���ى ي�ضهد لها 
القا�ض���ى والدان���ى والذى ي�ضهد ان�ضباط���اً واأداءاً متميزاً فه���و القطاع الوحيد 
ال���ذى التزمت مواقعه بالعم���ل واالإنتاج خال فرات اال�ضط���راب التى مرت بها 
م����ر وكانت مبثاب���ة حلظات قامتة، فما مت فى ال�سن���وات الأخرية ثمرة جمهودات 
كب���رية للقطاع الذى حقق نتائج متميزة فى اأعماله وفى م�ضاركته القوية فى 

التطوير وامل�روعات القومية التى قامت بها الدولة.
وف���ى نهاية اللق���اء اأهدى نقيب املهند�ضني، املهند�ص ط���ارق املا وزير البرول 
وال���رثوة املعدني���ة، درع النقابة واأ�ضاد بجهود قطاع الب���رول ومبا يحققه من 

نتائج تليق به وباجلمهورية اجلديدة.

أقامت نقابة املهندس��ني فى 2 نوفمرب 2021 ندوة  تحت عنوان قطاع البرتول املصرى بني التحديات واإلنجاز » اس��تعرض فيها املهندس طارق املال وزير البرتول 

والث��روة املعدني��ة بحضور املهندس هانى ضاحى نقيب املهندس��ني ولفيف من قيادات النقاب��ة وقطاع البرتول والثروة املعدنية، التح��والت الهامة التى حققها 

قط��اع البرتول فى مس��ريته خالل الس��نوات الس��بع املاضية وتغلب��ه على التحديات ، حي��ث أكد على أن هناك تحدي��ات كبرية مر بها قط��اع البرتول نجح فى 

تجاوزها، واستعرض أبرز التحديات الرئيسية التى مرت بها مصر خالل الفرتة من 2011-2013 فى توفري البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق املحلى ومحطات 

توليد الكهرباء، كما أوضح تأثري قضايا التحكيم على االستثمارات والتصنيف االئتمانى ملصر ونجاح قطاع البرتول فى التعامل مع هذه القضايا وقدرته على 

خفض مستحقات الشركاء املتأخرة ومن ثم العودة إىل دوره الهام فى خطط التنمية االقتصادية.
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وخ���ال الكلم���ة االفتتاحي���ة للم�ؤمت���ر، اأك���د امل���ا عل���ى اأن التحدي���ات التى 
ت�اجهها م�رص ت�س���تطيع التغل���ب عليها من خال احل����ار والنقا�ش املثمر 
ب���ن كل االأط���راف فى الدولة وه� م���ا يتحقق منذ ث����رة 30 ي�ني� 2013 التى 
�ساحبه���ا اإط���اق برنام���ج االإ�س���اح االقت�س���ادى ، مت�سمن���اً اإ�س���اح دعم 
الطاق���ة من خال برام���ج احلماية االجتماعية ، م�سرياً اإلى اأن قطاع البرتول 
عان���ى مثل باقى قطاعات الدولة فى اأعق���اب ث�رة يناير 2011 وواجه حتديات 
كب���رية عرقل���ت دور قط���اع البرتول املح����رى فى تاأم���ن اإم���دادات الطاقة مما 
مث���ل حتدياً ل���ه ولاقت�ساد الق�مى نتيج���ة لل�سع�ب���ات االقت�سادية وعدم 
اال�ستق���رار ال�سيا�سى واالأمنى مما اأدى لرتاكم م�ستحقات ال�رصكاء االأجانب 

وتباط�ؤ اال�ستثمارات وت�قف العديد من امل�رصوعات. 
واأ�س���اف اأن���ة مت تنفي���ذ برنامج �سام���ل لاإ�س���اح االقت�س���ادى واالجتماعى 
ت�سم���ن اإ�س���اح دعم الطاق���ة وت�جيهه مل�ستحقيه ، مم���ا اأ�سفر عن حتقيق 
نتائ���ج اإيجابي���ة عل���ى �سعي���د رفع مع���دالت النم���� وخف�ش عج���ز امل�ازنة، 
وكذل���ك خف����ش مع���دالت البطالة واحلد م���ن الت�سخم ، ف�س���ًا عن تنفيذ 
م�رصوع���ات ق�مي���ة ك���رى �ساهمت ف���ى دفع جه����د التنمي���ة، وجعلت من 
م����رص من�ذج���اً يحت���ذى به ف���ى حتقي���ق االأم���ن واال�ستق���رار والتنمي���ة ، واأكد 
ال�زي���ر اأنه خ���ال ال�سبع �سن����ات املا�سية عمل قطاع الب���رتول على تط�ير 
النظم وال�سيا�سات واال�سرتاتيجي���ات املتبعة، من خال تبنى ا�سرتاتيجية 
تط�ي���ر وحتديث قطاع البرتول والرثوة املعدنية ، والتى تهدف اإلى تعزيز قدرة 
القط���اع على م�اكبة احلداثة واملتغريات املحلي���ة واالإقليمية والعاملية من 
اأجل اإح���داث تط�ير وتغيري �سامل فى خمتل���ف اأن�سطته وزيادة م�ساهمته 

فى التنمية ال�ساملة .
وا�ستعر����ش املا عدداً من ق�س�ش النجاح التى حققها قطاع البرتول والتى 
كان م���ن �ساأنها النه�����ش باالقت�ساد الق�مى وتلبي���ة احتياجات امل�اطنن 
خ���ال االأع�ام القليل���ة ال�سابقة  ، وجناح���ه فى جذب ا�ستثم���ارات اأجنبية 
ووطني���ة مل�رصوع���ات قط���اع الب���رتول الت���ى مت ت�سغيله���ا وج���ارى تنفيذه���ا 
ودرا�ستها بلغت ح�الى 2ر1 تريلي�ن جنيه والتى �سملت م�رصوعات البحث 

ش��ارك املهن��دس طارق املال وزير الب��رول والثروة املعدنية فى املؤتمر اإلقتصادى الثامن ملؤسس��ة أخبار الي��وم » ١٠٠ مليار دوالر صادرات .. 
الحلم ممكن « ، والذى عقد فى الثانى والعشرين من نوفمرب 2٠2١ ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور 

عدد من السادة الوزراء واملحافظني وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وخرباء االقتصاد واملستثمرين . 

واال�ستك�س���اف واالإنت���اج وم�رصوع���ات التكري���ر والبرتوكيماوي���ات والبني���ة 
االأ�سا�سي���ة وم�رصوعات ت��سيل الغاز للمنازل والت��سع فى ا�ستخدام الغاز 

الطبيعى ك�ق�د فى ال�سيارات.
واأو�سح اأن  قطاع البرتول ال يزال يذخر بالعديد من الفر�ش فى كافة املجاالت 
ابتداءً من البحث واال�ستك�ساف وجماالت التكرير والبرتوكيماويات والنقل 
والت�زيع والت�س�يق ، م�سيفاً اأن ق�س�ش النجاح التى مت حتقيقها ت�ؤكد اأننا 
عل���ى الطريق ال�سحيح لتحقيق جناحات اأك���ر بدعم ق�ى من الرئي�ش عبد 

الفتاح ال�سي�سى وروؤية و�سيا�سات الدولة.
واأك���د عل���ى �سعى قط���اع البرتول خ���ال ال�سن����ات القادمة من خ���ال روؤية 
وا�سح���ة وخط���ة عم���ل طم�حة �سم���ن برنام���ج احلك�مة الث���اث �سن�ات 
القادم���ة اإلى زي���ادة ن�سب���ة م�ساركة القطاع ف���ى الناجت املحل���ى االإجمالى 
للدول���ة وتعظيم اال�ستثمارات املبا�رصة وغري املبا�رصة ورفع م�ساهمة قطاع 

التعدين فى الناجت املحلى االإجمالى للدولة، وتعزيز دور م�رص فى املنطقة.

البترول والغاز والكهرباء .. إنطالقة الطاقة
 �س���ارك املهند�ش طارق املا فى اجلل�س���ة العامة الثانية للم�ؤمتر حتت عن�ان 
» الب���رتول والغ���از والكهرباء .. انطاقة الطاق���ة« ، مب�ساركة الدكت�ر ح�سن 
ي�ن����ش وزير الكهرباء االأ�سبق والدكت�ر تام���ر اأب� اأب� بكر رئي�ش غرفة البرتول 
والتعدي���ن باأحتاد ال�سناع���ات وال�سفري يا�رص النجار رئي����ش �رصكة ال�س�ي�ش 
لاأ�سمن���ت ، واأدار اجلل�س���ة الدكت�ر �رصي���ف اجلبلى ، وتناول���ت اجلل�سة عدة 
حم���اور وهى ا�سرتاتيجة حت�ي���ل م�رص اإلىمركز اإقليم���ى للطاقة ، وحمطات 
االإ�سال���ة وكيف عظمت دور م�رص الت�سدي���رى ، وعمليات الربط الكهربائى 
مع دول اجل�ار، وطاقة امل�ستقبل »ال�سم�ش، الرياح، الهدروجن« ، والت�سنيع 
املحلى فى جم���االت الطاقة، واملوان���ئ البرتولية وخط���وط النقل و�شبكات 
الت�زيع، وم�رصوعات الكهرباء واملحطات العماقة، و�سادرات البرتول والغاز 
والبرتوكيماوي���ات والقيم���ة امل�ساف���ة، والقط���اع اخلا����ش وجم���االت الطاقة 

املتجددة، وامل�رصوع الن�وى امل�رصى.
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اأع�ساء اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

دول اأوبك +

عقـــد الجتماع الـــوزارى الثانى والع�رشين ملنظمة اأوبك وخـــارج اأوبك عرب الفيديو 
كونفران�س، يوم اخلمي�س 4 نوفمرب 2021.

جـــدد الجتماع التاأكيد على ا�ســـتمرار التزام الدول امل�ســـاركة فـــى اإعالن التعاون 
ب�ســـمان �ســـوق برتول م�ســـتقر ومتوازن، واإمداد فعال واآمن للم�ســـتهلكني، وتوفري 
الو�ســـوح لل�ســـوق فى الأوقات التى تتواجد فيها اأجزاء اأخرى من الطاقة معقدة 
خارج حدود اأ�سواق البرتول تعانى من تقلبات وعدم ال�ستقرار، وال�ستمرار فى تبنى 
نهج ا�ستباقى ووا�سح مما يوفر ال�ستقرار لأ�سواق البرتول . وفى �سوء الأ�سا�سيات 
احلالية ل�سوق البرتول والإجماع على توقعاته امل�ستقبلية، قرر الجتماع ما يلى :

• اإعـــادة التاأكيد علـــى قرار الجتماع الـــوزارى العا�رش ملنظمة اأوبـــك وخارج اأوبك 
فـــى 12 اأبريـــل 2020، ومـــا مت املوافقة عليه فـــى الجتماعات الالحقـــة مبا فى ذلك 

الجتماع الوزارى التا�سع ع�رش ملنظمة اأوبك وخارج اأوبك فى 18 يوليو 2021.

• اإعادة التاأكيد على خطة تعديل الإنتاج واآلية تعديل الإنتاج ال�سهرية املعتمدة 
فى الجتماع الوزارى التا�سع ع�رش ملنظمة اأوبك وخارج اأوبك وقرار تعديل الإنتاج 
الكلى ال�سهرى بالزيادة مبقدار 4ر0 مليون برميل يومياً ل�سهر دي�سمرب 2021، وفقاً 

للجدول املرفق.

•  اإعادة التاأكيد على اأهمية اللتزام بالتوافق الكامل واآلية التعوي�س، وال�ستفادة 
من متديد فرتة التعوي�س حتى نهاية دي�سمرب 2021، ويجب تقدمي خطط التعوي�س 

وفقاً للبيان الوزارى اخلام�س ع�رش لدول منظمة اأوبك وخارج اأوبك.
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ُعقـــد الجتمـــاع الـــوزارى الثالث والع�ـــرشون ملنظمـــة اأوبك والـــدول خارج اأوبك عـــرب تقنية 
الفيديوكونفران�ـــس، يـــوم اخلمي�ـــس 2 دي�ســـمرب 2021. مع ا�ســـتمرار الجتماع فى جل�ســـة 

النعقاد.

جدد الجتماع التاأكيد على ا�ستمرار التزام الدول امل�ساركة فى اإعالن التعاون ب�سمان �سوق 
برتول م�ستقر ومتوازن. وفى �سوء الأ�سا�سيات احلالية ل�سوق البرتول، قرر الجتماع ما يلي:

• اعادة التاأكيد على قرار الجتماع الوزارى العا�رش ملنظمة اأوبك وخارج اأوبك فى 12 اأبريل 
2020 وما مت امل�سادقة عليه فى الجتماعات الالحقة مبا فى ذلك الجتماع الوزارى التا�سع 

ع�رش ملنظمة اأوبك وخارج اأوبك فى 18 يوليو 2021.

• اإعـــادة التاأكيد علـــى خطة تعديل الإنتـــاج واآلية تعديل الإنتـــاج ال�سهرية املعتمدة فى 
الجتمـــاع الـــوزارى التا�ســـع ع�رش ملنظمـــة اأوبك والـــدول خارج اأوبـــك وقرار تعديـــل الإنتاج 
الإجمالى ال�سهرى بالزيادة مبقدار 0.4 مليون ب/ى ل�سهر يناير 2022، وفًقا للجدول املرفق.

• التفـــاق علـــى بقاء الجتماع فـــى حالة انعقاد انتظـــاراً ملزيد من التطـــورات حول الوباء 
وموا�سلة مراقبة ال�سوق عن كثب واإجراء تعديالت فورية اإذا لزم الأمر.

• متديــــد فــــرتة التعوي�ــــس حتى نهاية يونيــــو 2022 بناء على طلب بع�س الــــدول ذات الأداء 
املنخف�ــــس واملطالبــــة بــــاأن تقدم هــــذه الدول خطــــط التعوي�ــــس اخلا�سة بهــــا بحلول 17 
دي�سمــــرب 2021. وذلــــك وفقــــا ملا اأقره بيــــان الجتماع الــــوزارى اخلام�س ع�ــــرش ملنظمة اأوبك 

والدول خارج اأوبك.

• اعادة التاأكيد على اأهمية اللتزام بالتوافق الكامل واآلية التعوي�س.
• التفـــاق علـــى عقد الجتماع الوزارى الرابـــع والع�رشين ملنظمة اأوبك وخـــارج اأوبك فى 4 

يناير 2022.

الإنتاج املطلوب
 يناير 2022 

972
1406
300
117
172

4281
2585
1683

10122
2916

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
الأمارات

661
189
94

1572
548

1753
812

10122
69

119

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

24554
15940
40494

اأع�ساء اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

دول اأوبك +
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تق��دم المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية بأس��مى آيات التهنئ��ة للعاملين بقطاع البترول فى مختلف 
مواق��ع العمل واإلنتاج بمناس��بة عيد البترول الس��ادس واألربعي��ن ، والذى يوافق يوم 17نوفمبر م��ن كل عام ، ذكرى 

استرداد حقول بترول سيناء عام 1975.

وصرح الوزير أنه ينتهز هذه الفرصة الطيبة للتعبير عن تقديره لما يقدمه العاملون من جهود كريمة فى تحقيق أهداف 
ورؤية اس��تراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والدولة المصرية الحديثة ، فى تنفيذ مش��روعات عمالقة وإنجازات 
واضحة ، جاءت كسطور مضيئة فى تاريخ هذا القطاع وكذلك دورهم الهام فى زيادة اإلنتاج وتأمين إمدادات المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعى للس��وق المحلى ومشروعات التنمية ، ومد ش��بكات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 

كشرايين حياة لخدمة قطاعات الدولة واالقتصاد والمواطنين.

وقال المهندس طارق المال .. أجدد العهد بإسمى ونيابة عن العاملين أمام اهلل والوطن والشعب تحت القيادة الحكيمة 
للرئيس عبدالفتاح السيس��ى، على تقديم أقصى ما نس��تطيعه من جهود لرفعة هذا الوط��ن ودعم خططه التنموية 
بعزم ومثابرة وس��واعد كافة العاملي��ن بقطاع البترول باعتبارهم ثروة حقيقية ومح��ور تنمية وقاعدة انطالق مؤهلة 

لتحقيق مستقبل أفضل.
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اس��تمرارًا ملسرية النجاح لقطاع البرتول تواصل الهيئة املصرية العامة للبرتول ضمن 

منظوم��ة العم��ل الب��رتوىل تحقي��ق أهدافها املنوط��ة به��ا ومواجهة التحدي��ات التى 

تفرضها التطورات التى تشهدها صناعة البرتول محليًا وعامليًا ومنها تفشى فريوس 

كورونا وتأثريه على الطلب العاملى على الزيت الخام وزيادة األس��عار العاملية لذا فقد 

أخذت الهيئة على عاتقها إعداد وتنفيذ الخطط املس��تقبلية فى مختلف األنش��طة 

البرتولي��ة اخ��ذًا فى االعتبار تكامل هذه األنش��طة لتحقيق الهدف املنش��ود لتلبية 

احتياجات السوق املحلى من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعى فى ظل هذه املتغريات 

والذى يس��تلزم من اس��تمرار العمل على زيادة االحتياطيات من الزيت الخام والغاز 

الطبيعى س��واء م��ن االكتش��افات الجديدة أو الحق��ول املنتجة ذل��ك لرفع معدالت 

اإلنتاج من ااٌلبار باس��تخدام أحدث التقنيات الفنية والعمل على وضع االكتشافات 

الجدي��دة عل��ى اإلنتاج فى أس��رع وق��ت ممك��ن وذلك من خ��الل تكامل تس��هيالت 

اإلنتاج وش��بكة خطوط األنابيب بشركات القطاع ووضع جداول التنفيذ املكثفة 

للتسهيالت الجديدة .

Email:egpch@starnet.com.eg
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أهم نتائج األعمال خالل عام 2021/2020
االتفاقيات البترولية

مت توقي���ع اتفاقيت���ن جديدت���ن وتعدي���ل م���ع ال�رشك���ة الدولية و�رشك���ة ثروة 
للب���رول فى م�س���احة حوال���ى 1100كم2 وبلغ احل���د الأدنى لإجمال���ى الإنفاق 
حوال���ى 836 ملي���ون دولر بالإ�سافة اإل���ى حوالى 8 ملي���ون دولر منحة توقيع 

لت�سرد واللتزام بحفر 9 اآبار كحد اأدنى وبياناتها كتالى : 
• توقي���ع اتفاقي���ة جديدة لل�رشكة الدولية فى م�ساح���ة 700 كم2 وبلغ احلد 
الأدن���ى لإجمالى الإنفاق حوال���ى 830 مليون دولر بالإ�سافة اإلى 8 مليون دولر 

منحة توقيع ل ت�سرد واللتزام بحفر 5 اآبار كحد اأدنى.
• تعدي���ل اتفاقي���ة ل�رشك���ة ث���روة فى امل�ساح���ة 400 ك���م2 وبلغ احل���د الأدنى 

للإنفاق حوالى 6 مليون دولر واللتزام بحفر 4 اآبار كحد اأدنى. 

عقود التنمية
• مت توقيع 15 عقد تنمية )7 عقود زيت + 4 عقود زيت وغاز م�ساحب + عقد 
زي���ت وغاز + 3 عقود غ���از( بال�سحراء الغربية وخلي���ج ال�سوي�س ل� 7 �رشكات 
عاملية )اأبات�سى، انبدكو، اأيوك، اأبك�س، ثروة للبرول، العامة، كويت اإنرجى(.

• ح�سلت الهيئة على 3ر5 مليون دولر منح توقيع عن عقود التنمية امل�سار 
اإليها.

•  مت و�سع 12 عقد تنمية على الإنتاج ل�رشكات )اأنبدكو، اأبات�سى، اأيوك، ثروة 
للبرول، كويت اإنرجى(.

االكتشافات البترولية واالحتياطى واإلنتاج 
• كان ع���ام 2020 /2021 عاماً مميزاً لن�شاط اال�شتك�شاف حيث مت حتقيق 43 
ك�شف���اً )35 ك�شف���اً للزيت اخلام، 8 اكت�سافات للغ���از الطبيعى( فى مناطق 
اأحوا����س خلي���ج ال�سوي����س وال�سح���راء ال�رشقي���ة وال�سحراء الغربي���ة ودلتا 
الني���ل، وق���د �ساهمت هذه الكت�س��اف���ات فى اإ�ساف���ة احتياطيات من الزيت 
واملتكثف���ات بلغت ح�وال���ى 44 مليون برمي���ل )39 ملي��ون برميل زي���ت خ���ام، 
5 ملي���ون برمي���ل متكثف���ات( وحوالى517ر0 بلي���ون قدم مكعب غ���از وجارى 
تقيي���م الحتياطيات امل�سافة من الدرا�س���ات الهند�سية خلل العام للزيت 

اخلام واملتكثفات والغازات.
• بل���غ ع���دد الآبار التى مت حفرها خلل العام 251 بئراً )197 بئراً تنموياً ومياه، 

54 بئراً ا�شتك�شافياً(.
• بل���غ اإنت���اج الزي���ت اخل���ام واملتكثف���ات والغ���ازات وم�ستقاتها خ���لل العام 
حوالى 16ر637 مليون برميل مكافئ مبعدل اإنتاج 75ر1 مليون برميل مكافئ 
يومي���اً مقابل حوالى 86ر631 مليون برميل مبع���دل اإنتاج حوالى 73ر1 مليون 

برميل مكافئ يومياً خالل العام ال�شابق.

التكرير وتوفير المنتجات البترولية
يع���د ن�شاط التكري���ر والت�شنيع من ركائز �شناعة الب���رول االأ�شا�شية حيث 
اإن���ه الن�شاط املنوط به توفري املنتج���ات البرولية الرئي�شية واخلا�شة وتلبية 
احتياجات البلد من هذه املنتجات وتقوم الهيئة با�ستغلل طاقات التكرير 
املتاح���ة باملعامل امل�رشية من خلل منظوم���ة اقت�سادية يراعى فيها نوعية 
خام���ات التغذية ون�سب وموا�سفات املنتجات بالإ�ساف���ة اإلى مراعاة مواقع 

مراكز وم�ستودعات نقل وتوزيع املنتجات كما يلى :
اخلام املعالج

• بلغ���ت كمي���ة اخلام املعال���ج مبعامل التكري���ر خلل الع���ام حوالى 650ر28 
مليون طن )منها حوالى 7ر3 مليون طن مت تكريرها مبعمل ميدور(.

• مت التعاق���د مع بع�س ال���دول العربية ال�سقيقة مث���ل الكويت وال�سعودية 
والعراق ل�سترياد كميات اإ�سافية من الزيت اخلام لتكريرها باملعامل امل�رشية 
م���ع الأخذ فى العتبار درا�سة توجيه الزيت اخل���ام اإلى املعامل التى تتنا�سب 
موا�شفاته���ا مع ظروف الت�شغيل بهذه املعام���ل لتحقيق اأعلى عائد ممكن، 
حيث مت توجيه كميات اخلام العربى اخلفيف امل�ستورد ليتم تكريرها مبعمل 
م�سطرد للتوافق مع املوا�سفات املطلوبة للمازوت امل�سلم لل�رشكة امل�رشية 

للتكرير.
• مت دخ���ول م�رشوع���ات جديدة حي���ز الإنت���اج ت�ستهدف تخفي����س الكميات 
امل�ست���وردة من البنزين مثل م����رشوع CCR ب�رشكة اأ�شي���وط وتطوير الوحدة 

3000 مبجمع الزيوت ب�رشكة الإ�سكندرية.
• تعتم���د ا�سراتيجي���ة الفرة القادمة عل���ى اإدخال م�رشوع���ات جديدة حيز 
الإنتاج مثل م�رشوع تو�سعات �رشكة ميدور وم�رشوع التك�سري الهيدروجينى 
والتفحيم ب�رشكة اأنوبك وم�رشوع التفحيم ب�رشكة ال�سوي�س حيث تعتمد 
ه���ذه امل�رشوعات اجلديدة على املازوت كتغذية لإنتاج منتجات برولية عالية 

اجلودة وذات عائد اقت�سادى اأكرب.

اال�ستهالك املحلى والنقل والتوزيع 
• بلغ���ت كمي���ة ال�سته���لك املحل���ى م���ن املنتج���ات البرولي���ة والغ���ازات 

الطبيعية خلل العام حوالى3ر73 مليون طن.         
• واكب���ت عمليات النقل التطور الذى حدث فى جمالت ال�ستهلك املحلى 
حيث بلغ اإجمالى الكميات املنقولة خلل العام 53ر89 مليون طن �ساهمت 
خط���وط االنابيب بنقل الن�شبة االأكرب منه���ا حيث مت من خاللها نقل كمية 
8ر59 ملي���ون ط���ن من الزي���ت اخل���ام واملنتجات بن�سب���ة 8ر66 % م���ن اإجمالى 
املنق���ول ثم اللوارى التى �ساهمت بنقل كمية 21 مليون طن بن�سبة 4ر23 % 
اأما عن الناقلت البحرية فكان ن�سيبها 6ر8 مليون طن بن�سبة 6ر9% ومت نقل 

كمية حوالى 13ر0 مليون طن عن طريق ال�سكك احلديدية بن�سبة 14ر%0.

الدعم
• بل���غ اإجمال���ى دع���م املنتج���ات البرولي���ة خلل الع���ام املال���ى 2021/2020 
حوالى 9ر18 مليار جنيه مقابل 6ر18 مليار جنيه خلل العام ال�سابق بزيادة 
ن�سبته���ا حوالى 6ر1% نتيجة ال�سلحات القت�سادية التى اتخذتها الدولة 

و منها ت�سحيح الت�سوهات ال�سعرية للمنتجات البرولية.
• ميث���ل الدعم الفرق بن �سع���ر بيع املنتجات البرولي���ة والغازات الطبيعية 
بال�س���وق املحلى وتكلفة توفريها �سواء من اإنتاج معامل التكرير احلكومية 
اأو م���ن خ��لل ال�س�راء من ال�رشكات البرولي���ة ال�ستثمارية العاملة فى م�رش 

اأو ال�سترياد من اخلارج 
• بلغ دعم البوتاجاز حوالى 1ر17 مليار جنيه واملازوت 8 ر1 مليار جنيه.
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االستثمارات األجنبية والمشتركة
بل���غ اإجمالى الإنفاق خلل العام حوالى 065ر4 مليار دوالر فى ن�شاط البحث 
وال�ستك�س���اف وتنمية احلق���ول ، منها 287ر0  ملي���ار دولر لعمليات البحث 
،831ر1 ملي���ار دولر لعمليات التنمية، 946ر1 ملي���ار دولر م�رشوفات ت�سغيل 
وق���د اأثمر اإنف���اق هذه ال�ستثم���ارات على زي���ادة عدد الكت�ساف���ات املحققه 

وزيادة الحتياطى امل�ساف خلل العام.

استثمارات الهيئة وشركات القطاع العام 
بلغ���ت جملة ال�ستثم���ارات املنفذة للهيئة و����رشكات القطاع العام حوالى 
346ر24 ملي���ار جنيه موزعة على م�رشوعات الإحلل والتجديد ورفع الكفاءة 
واالأم���ن ال�شناعى ، وبلغت ا�شتثمارات ن�شاط البحث واالإنتاج حوالى 385ر3 
ملي���ار جنيه ن�شاط التكري���ر والت�شنيع حوالى 725ر6 ملي���ار جنيه ون�شاط 

النقل والت�سويق حوالى 236ر14 مليار جنيه.

المشروعات البترولية 
جمال ت�سهيالت االإنتاج 

اأهم امل�رشوعات التى مت النتهاء من تنفيذها :
• مت حفر 44 بئ���راً ا�شتك�شافياً وتنموياً وا�شتكمال بال�رشكة العامة للبرول 

وذلك بهدف زيادة الإنتاج بتكلفة ا�ستثمارية حوالى 526ر1 مليار جنيه. 
• ت�سهي���لت حف���ر واإنتاج بال�رشكة العامة للب���رول )تطوير لوحة التحكم 
  x – Area �اخلا�سة بتوربينات القدرة الكهربائية مب�سنع ف�سل املتكثفات بال

بال�سحراء الغربية  اأعمال اإن�ساء عنرب �سواغط بكر ال�سمالى(  .
• ا�ستب���دال اخل���ط البحرى من املن�س���ة البحرية PP2  اإل���ى حمطة البريكو 

بقطر 18بو�سة بطول 13 كم ب�رشكة بروبل .
• اإن�ساء امل�ستودع ال�سابع لتخزين الزيت اخلام �سعة 630 األف برميل مبيناء 
احلم���راء ب�رشك���ة ويبكو ل�ستيع���اب الزي���ادة املتوقعة فى اإنت���اج الزيت اخلام 

مبنطقة ال�سحراء الغربية.

• اأعم���ال توري���د وترك����يب 3 وح������دات لإزال��ة الزئب���ق  LP / MP/ HP مبحط���ة 
ب���در-3 ب�رشك���ة ب���در الدين للب���رول لإع���ادة م�ستوي���ات الزئبق فى الغ���از اإلى 
الن�س���ب امل�سموح به���ا طبقاُ للموا�سف���ات القيا�سية وتقلي���ل تاأثري الزئبق 

على ال�سحة العامة واحلفاظ على �سلمة الأ�سول .
• تطوي���ر حمط���ة معاجلة كلب�سة املركزية ب�رشكة خال���دة للبرول )املرحلة 
الثاني���ة( ورف���ع كفاءته���ا ل�ستيعاب كمي���ة تق���در بحوالى 120األ���ف برميل 
�شوائل ) زيت + مياه ( بدالً من 10 اآلآف برميل وزيادة قدرة ال�ستخل�س من 40 

األف برميل زيت خام يومياً اإلى 60 األف برميل زيت يومياً .
• م�رشوع حماية ال�ساطئ ملنطقة نيدوكو ب�رشكة بروبل .

• اإ�سلح اخلط البحرى قطر 5 بو�سة بطول 22 كم ب�رشكة برو�سلم .

جمال التكرير والت�سنيع والنقل والت�سويق 
• اإن�س���اء جمم���ع اإ�س���لح النافت���ا بالعامل امل�ساع���د CCR والأزم���رة ب�رشكة 
اأ�شيوط لتكرير البرول بطاقة تغذية 660 األف طن �شنوياً نافتا بهدف تطوير 
وحت�ش���ن االأداء االقت�شادى ملعمل �رشكة اأ�شي���وط لتكرير البرول وزيادة اإنتاج 
املنتج���ات البرولية عالية القيم���ة عن طريق حتويل النافت���ا اإلى منتج بنزين 
عال���ى الأوكتان ، به���دف اإنتاج حوالى 603 األف طن �شنوياً بنزين و23 األف طن 

�شنوياً بوتاجاز . 
للب���رول  الإ�سكندري���ة  ب�رشك���ة  العطري���ات  ا�ستخل����س  وح���دة  تطوي���ر   •

با�ستخدام NMP بدالً من الفورفورال مبجمع الزيوت.
• اإحلل وجتديد 5 خطوط للمنتجات البرولية باإجمالى اأطوال ح�والى 115 
كم ب�رشك���ة اأنابيب البرول بهدف املحافظة على �شبكة خطوط املنتجات 
ورف���ع كفاءتها جتنباً حلدوث اأى اختناقات بال�شوق املحلى خا�شة فى �شهور 

الذروة وذلك وهى كالتالى :
* و�سلة من خط منتجات طنطا / املحلة قطر 10 بو�سة بطول 35 كم .

* و�شلة من خط املنتجات التبن / اأ�شيوط قطر 12 بو�سة بطول 22 كم .
* و�سلة من خط املازوت ال�سوي�س / م�سطرد قطر 12 بو�سة بطول  12 كم .
* و�سلة من خط املنتجات ال�سوى / م�سطرد قطر 18 بو�سة بطول 34 كم .

* و�سل���ة من خط مازوت جنوب حلون / بيا�س العرب / بنى هارون 16 بو�سة  
بطول 12 كم )املرحلة الثانية (

• رف���ع كف���اءة خط���وط اخل���ام واملنتج���ات بهدف تلبي���ة احتياج���ات ال�شوق 
املحل���ى م���ن املنتج���ات البرولية وذل���ك من خ���لل اإن�ساء 3 خط���وط جديدة 

باإجمالى اأطوال حوالى 5ر11 كم ب�رشكات اأنابيب البرول ملا يلى:
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* خطن قطر 12 بو�سة بطول 4 كم للخط لربط م�ستودعى عجرود .
* خ���ط �س���ولر 26 بو�سة بط���ول 5ر3 كم لربط م�ستودع���ات �رشكة �سونكر 

بخط ال�سخنة / التبن.
• �رشاء ناقلة برول CPC6 حمولة 2400 طن ل�رشكة التعاون للبرول .

• توريد 8 وحدات متوين طائرات دي�سبن�رش بالإ�سافة اإلى 3 وحدات متوين بوازر 
و 10 لوارى فنطا�س �سعة 20 األف لر ل�رشكة م�رش للبرول . 

• اإن�س���اء 5 �سهاري���ج جدي���دة )خ���ام ومنتجات برولي���ة( ب����رشكات )اأنابيب 
الب���رول، اأ�شي���وط( باإجمالى �شعة حوال���ى 76 األف مر مكع���ب بهدف زيادة 

ال�سعات التخزينية وتوفري خمزون ا�سراتيجى من املنتجات البرولية.
• اإن�س���اء 13 حمط���ة جدي���دة وتطوير 126 حمط���ة متوين وخدم���ة ال�سيارات 
مبناط���ق اجلمهورية املختلف���ة وذلك بهدف �سمان توف���ري احتياجات ال�سوق 
املحل���ى وع���دم ح���دوث اأى اختناق���ات مبناط���ق اجلمهوري���ة ب�رشكت���ى م�رش/ 

التعاون للبرول .
ب�س���رك���ة   Bipolar Cells ج��دي���دة  خ��لي���ا  وت�س��غي���ل  وتركي���ب  توري����د   •
البروكيماويات امل�رشية لتولي���د الكهرباء مب�شنع الكلور وذلك نظراً لتقادم 

اخلليا احلالية املوجودة بامل�سنع .
• م�رشوع���ات الأم���ن ال�سناع���ى وحماي���ة البيئ���ة )الر�س���د الذات���ى امل�ستمر 
للملوث���ات املنبعثة من املداخن للأف���ران / اأنظمة الإنذار والإطفاء التلقائى/

اأنظم���ة حماية من ال�سواع���ق / حتديث منظومة الإطف���اء والتربيد / حتديث 
اأنظم���ة معاجلة ال�رشف ال�سناع���ى /توريد �سيارة اإطفاء / مد خطى ال�رشف 

ال�سناعى داخل البحر(  .

مشروعات شركات القطاع االستثمارية 
• اإن�ش���اء �شهاري���ج تخزين وت���داول ال�ش���والر والبوتاجاز واخلط���وط املرتبطة 
بها مبيناء العن ال�سخن���ه ب�رشكة �سونكر بهدف زيادة ال�سعات التخزينية 
للمنتج���ات البرولي���ة ال�سراتيجية ) �س���ولر / بوتاجاز( امل�ست���وردة لتاأمن 
احتياجات البلد من تلك املنتجات و مت النتهاء من امل�رشوع فى يوليو 2021.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• تطبيق���اً لروؤي���ة وزارة الب���رول وال���روة املعدني���ة واجله���ود املبذول���ة من قبل 
هيئ���ة البرول ومبادرات التحول الرقمى للأن�سط���ة والعمليات احليوية التى 
تخو�سه���ا اجله���ات والهيئ���ات العام���ة بالدولة للعم���ل بنظام اأك���ر كفاءة 
وا�شتكماالً لالإجراءات الفعلية عل���ى اأر�ض الواقع لتعزيز منظومة ال�شالمة 
وال�سح���ة املهني���ة وحماية البيئة يتم ه���ذا التحول لتح�سن كف���اءة واأداء 
ال�سلم���ة والعمليات احليوية والإنتاجية من خ���لل بناء نظام رقمى للهيئة 

و�رشكاتها التابعة طبقاً للنظم العاملية املطبقة.
• عمل���ت اإدارة ال�سلم���ة والبيئة بالهيئة بالتعاون مع ����رشكات عاملية على 
بن���اء برام���ج ل�سهول���ة التعامل م���ع البيان���ات اخلا�س���ة بال�سلم���ة والبيئة 
لل����رشكات التابعة للهيئ���ة للموؤ�رشات ال�سلبية والإيجابي���ة وذلك لي�سهل 
ح�رشه���ا بالهيئة وتوف���ري الوقت واجلهد وظهور التقاري���ر فى الوقت منا�شب 
والعم���ل على تقليل معدلت احلوادث من خلل حتليل البيانات ب�رشعة ودقة 
اأك���ر من خ���لل ا�ستخدام النظ���ام املوحد للرقمن���ة بن الهيئ���ة وال�رشكات 

التابعة لها و و�سع حلول �رشيعة لتفادى تكرار احلوادث فى امل�ستقبل.

• يتم تاأهيل وتدريب العن�رش الب�رشى من خلل برامج متخ�س�سة فى جمال 
ال�سلمة وال�سح���ة املهنية وحماية البيئة بالتعاون مع ال�رشكاء فى مواقع 
عملهم، ويت���م ا�ستكمال منظومة التدريب لت�سم���ل التدريب على النظام 

املوحد للرقمنة .

الموارد البشرية والتدريب
• يهت���م قط���اع البرول بال�ستثمار ف���ى العن�رش الب�رشى ويت���م اإعادة تاأهيل 
وتدري���ب الك���وادر الب�رشي���ة خ�شو�ش���اً ال�شابة من���ه لت�شبح ركن���اً اأ�شا�شياً 
ملواكبة التحديات احلالية وامل�ستقبلية ومبا ي�سهم فى زيادة الإنتاج وجودته 

من خلل رفع كفاءة اأداء العاملن بالقطاع.
• وبالرغ���م من املتغريات التى �سهدها العامل ملواجهة وباء كورونا امل�ستجد 
من���ذ اأوائل عام 2020 حتى الآن اإل اأن قط���اع البرول وا�سل براجمه التدريبية 
وفق���اً لالإجراءات االحرازي���ة من خالل تنفيذ اخلطة ال�شنوي���ة للتدريب الذى 
ي�سته���دف تلبية الحتياج���ات التدريبية وتنفيذها مبراك���ز التدريب التابعة 

لقطاع البرول وت�رشف عليها الهيئة امل�رشية العامة للبرول.
• وق���د اأ�سفرت ع���ن تدريب 59198 من العاملن بالهيئ���ة وال�رشكات التابعة 
له���ا �سمل���ت تدريب 28920 عام���اًل مبراكز التدريب بالقط���اع و 27681 مبواقع 
العمل واأجهزة التدريب بالدولة و 65 باأجهزة التدريب العاملية باخلارج و1998 
بالندوات واملوؤمترات املحلية و61 مبوؤمترات بخارج اجلمهورية و 473 فرداً بدورات 

اتقان اللغة الإجنليزية.
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أهم نتائج األعمال 
االتفاقيات والبحث واال�شتك�شاف

• مت طرح 9 مناطق بحرية بالبحر املتو�سط باملزايدة العاملية اجلديدة لعام 
2021 للبح���ث ع���ن الغ���از والزيت اخلام وا�س���تغاللهما باإجمالى م�س���احات 
35064 كيل���و م���ر مربع ، وتع���د هذه املزايدة هى الأول�ى م����ن نوعه��ا حي��ث مت 
طرحها ب�س��ورة رقمية بالكامل عب���ر بواب�ة م�س��ر لال�ستك�ساف والإنت��اج.

• مت توقيع 9 اتفاقيات جديدة باإجمالى منح توقيع 24 مليون دولر واإجمالى 
ا�ستثمارات خالل فرات البحث 981 مليون دولر حلفر 18 بئراً ا�ستك�سافية 
ولإجراء 2ر20515 كيلو مر مربع م�سح �سيزمى ثالثى الأبعاد ولإعادة معاجلة 

بيانات �سيزمية. 
• مت توقيع 6 تنازلت باإجمالى منح 73ر3 مليون دولر.

• بلغ اإجمالى التفاقيات ال�س���ارية 44 اتفاقية تنق�س���م اإلى )33( اتفاقية 
حت���ت الإ����راف الكام���ل لإيجا����س )25 منطقة بحري���ة، 8 منطق���ة اأر�سية( 
وموقع���ة مع ال����ركات العاملية للبحث ع���ن الغاز الطبيع���ى والزيت اخلام 
وا�ستغاللهم���ا منها )23( اتفاقية فى مرحلة البحث وال�ستك�ساف و )10( 
اتفاقيات فى مراحل التنمية و )11(اتفاقية حتت الإ�راف الفنى لإيجا�س )8 
منطقة بحرية، 3 منطق���ة اأر�سية( موقعة مع هيئة البرول وحتت الإ�راف 

الفنى لإيجا�س وجميعهم فى مراحل التنمية.
• مت توقي���ع عق���د تنمي���ة �سم���ال ابن يون����س ل�ركة �سى دراج���ون مبنطقة 

تواص��ل ايج��اس دوره��ا الحي��وى ف��ى تعزي��ز صناع��ة الغ��از الطبيعى عل��ى كافة 
األصع��دة املحلي��ة والدولي��ة ، من خ��ال التطوير الفع��ال واس��تخدام تكنولوجيا 
التح��ول الرقمى. والتعاون الجاد واملثمر بني ش��ركائها بااللتزام باتفاقياتها املربمة، 
مما س��اهم فى كسب مزيد من الثقة واالس��تثمارات وتهافت شركاء جدد لعقد 
االتفاقي��ات فى مج��ال البحث واالستكش��اف بم��ا ينعكس على زي��ادة احتياطى 
إنت��اج مصر م��ن الغاز الطبيعى . بما يلبى متطلبات اس��راتيجية الدولة التى تدعم 
االنتقال إىل االس��تخدام األنظف للطاقة وخف��ض االنبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتننمية املس��تدامة 
)مصر 2030( والقدرة على تنفيذ املبادرات الرئاس��ية للنهوض باملجتمع املصرى، بالتوس��ع فى اس��تخدامات الغاز 

الطبيعى وفيما يلى نرصد أهم نتائج أعمال إيجاس خال عام 2021/2020.

جنوب د�سوق الأر�سية بدلتا النيل باإجمالى منحة توقيع 325 األف دولر.
• مت حتقيق 8 اكت�ساف���ات جديدة للغاز الطبيعى ت�سمل )ك�سفني بالبحر 

املتو�سط و 6 اكت�سافات بال�سحراء الغربية(.
• بل���غ اإجمالى احتياطى الغاز م���ن الكت�سافات اجلديدة حوالى 562 بليون 
ق���دم3 بع���د تقييم نتائ���ج الك�سف عمي���ق -1 والت���ى اأ�سفرت ع���ن اإ�سافة 

احتياطى حوالى 308 بليون قدم3.
• مت النته���اء م���ن تنفيذ برامج م�سح �سيزمى ثالث���ى الأبعاد مبناطق التزام 
التفاقي���ات اجلديدة بالبح���ر املتو�سط باإجمالى م�ساح���ة 33532 كيلو مر 
مرب���ع حيث مت ا�ستخدام تكنولوجيا حديث���ة لأعمال امل�سح اخلا�س ب�ركة 
�س���ل مل تطب���ق من قبل فى العامل وه���ى )Low Frequency Source( وجارى 

معاجلة البيانات ال�سيزمية جلميع املناطق . 
 

جماالت اإنتاج الغاز الطبيعى وم�رشوعات التنمية 
• مت تنفي���ذ 3 م�روع���ات جدي���دة وا�ستكم���ال م����روع واح���د وو�سعه���م 
عل���ى خريطة الإنت���اج باإجمالى ا�ستثم���ارات حوالى 2ر4 ملي���ار دولر مبعدل 
اإنت���اج اأولى حوالى730 مليون ق���دم3 يومياً بالإ�سافة اإل���ى 6ر19 األف برميل 

متكثفات يومياً .
• بلغ اإجمالى الغاز املباع حوالى 34ر2 تريليون قدم3 ومبتو�سط اإنتاج يومى 

6409 مليون قدم3 .
• مت و�س����ع 15 بئ����ر جدي����د على خريط����ة الإنت����اج باإجمالى اإنت����اج اأولى 

34 - البرتول -  دي�سمرب 2021



حوال����ى 1375 ملي����ون ق����دم3 غ����از يومي����اً وحوال����ى 16ر25 األ����ف برمي����ل 
متكثفات يومياً.

م�رشوعات تدعيم ال�شبكة القومية للغاز الطبيعى      
تق���وم اإيجا����س بتنفيذ ع���دد من خط���وط ال�ضغط العال���ى والربط لتدعيم 
ال�سبك���ة القومية للغازات وكذل���ك تغذية العم���الء ال�سناعني، حيث بلغ 
اإجمال���ى اأطوال ال�سبك���ة الرئي�سية والفرعية حوال���ى 74 األف كم، كما مت 
النتهاء من تدعيم ال�سبكة القومية فى �سيناء والدلتا وكذلك توفري الغاز 
لكافة حمطات توليد الكهرباء بن�سبة 100% بعد النتهاء من تو�سيل الغاز 
ملحطات توليد الكهرباء بالتبني وغرب القاهرة وحمطة الوليدية باأ�ضيوط، 
حي���ث مت النته���اء من تنفي���ذ 7 م�رشوعات خلطوط نقل الغ���از ذات ال�ضغط 
العالى باإجمالى اأطوال حوالى 83 كم وباإجمالى تكلفة ا�ستثمارية حوالى 
2 مليار جنيه، ومن امل�روعات التى مت النتهاء منها )خط العري�س/ال�سيخ 
زوي���د بطول 19 كم وقط���ر 36 بو�ضة(، )خط دمياط/�ضيجا�س بطول 12 كم 
وقطر 42 بو�سة(، )خط العا�ر من رم�سان بطول 7ر4 كم وقطر 16بو�سة( .

  
أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات

تو�شيل الغاز للمنازل واملن�شاآت 
ف���ى اإطار تنفي���ذ التكليفات الرئا�سية وخطة وزارة الب���رول والرثوة املعدنية 

للتو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى مت خالل العام املالى 2021/2020:
• تو�سيل الغاز الطبيعى اإلى 2ر1 مليون وحدة �سكنية لي�سل اإجمالى ما 
مت تو�ضيل���ه منذ ب���دء الن�ضاط حتى يونيو2021 حوال���ى 32ر12 مليون وحدة 

�سكنية.
• مت تو�سي���ل الغ���از الطبيعى ل�� 88 منطق���ة يدخلها الغ���از الطبيعى لأول 
مرة خالل العام وبالتزام���ن مع مبادرة )حياه كرمية( التى ت�ستهدف تو�سيل 
�سبكات الغاز الطبيعى اإلى 52 مركز و 1436 قرية ومت بالفعل تو�سيل الغاز 

اإلى 85 قرية وجارى العمل )مبا يعادل مليون وحدة �سكنية(.
• مت ا�ستح���داث و�سائ���ل غري تقليدي���ة للتو�سيل با�ستخ���دام ناقالت الغاز 
امل�ضغوط وذل���ك للمناطق البعيدة عن ال�ضبكة كمحافظة الوادى اجلديد 
حي���ث مت حتويل 5000 عميل بالغاز الطبيع���ى فى مدينة اخلارجة والتى كان 
ي�سعب تو�سيلها �سابقاً نظراً لزيادة تكلفة اإن�ساء ال�سبكات بها ، كما مت 
تو�سيل الغاز اإلى 61 عميل �ضناعى لي�ضل الإجمالى منذ بدء الن�ضاط اإلى 

2646 عميل �سناعى بنهاية العام .
• مت تو�سي���ل الغ���از الطبيع���ى ل���� 1666 م�ستهل���ك جت���ارى لي�س���ل الع���دد 
الإجمالى منذ بدء الن�ضاط وحتى يونيو 2021 اإلى حوالى 24103 م�ستهلك 

جتارى تت�سمن 8872 خمبز اً .

حتويل ومتوين ال�ضيارات للعمل بالغاز الطبيعى امل�ضغوط
• مت حتوي���ل حوال���ى 51 األ���ف �سي���ارة للعمل بالغ���از الطبيع���ى وي�سل عدد 
ال�ضي���ارات املحول���ة منذ بدء الن�ضاط اإل���ى حوالى 370 األ���ف �سيارة بنهاية 

يونيو 2021.
• مت اإن�س���اء 163 حمطة متوين �سيارات لي�سل الإجمالى حلوالى 369 حمطة 

واإن�س���اء 27 مركز لتحوي���ل ال�سيارات للعمل بالغاز لي�س���ل اإجمالى مراكز 
التحوي���ل اإل���ى 105 مركز حتويل.مما ي�ساهم فى توف���ري وتقليل حجم الدعم 
املوجه اإلى الوقود ال�سائل واحلفاظ على البيئة، وكذلك ا�ستحداث و�سائل 
غري تقليدية فى متوين ال�ضيارات بالغاز الطبيعى امل�ضغوط حيث مت ت�ضغيل 
اأول حمط���ة متنقل���ة تابعة ل�ركة غازت���ك عند بوابة الطري���ق ال�سحراوى 
القاه���رة/ ال�سكندرية وجارى و�س���ول 10 حمطات متنقلة ل�ركتى غازتك 

وكارجا�س �سيتم ا�ستخدامها فى اإزالة التكد�سات باملحافظات.

االستهالك المحلى من الغاز الطبيعى 
• بل���غ متو�سط ال�ستهالك املحلى من الغ���از الطبيعى جلميع القطاعات 

القت�سادية خالل العام حوالى 6066 مليون قدم3 يومياً.
• جن���ح قط���اع الب���رول ف���ى اإم���داد 61 حمطة كهرب���اء بالغ���از الطبيعى 
وربطها بال�سبكة القومي���ة. باإجمالى متو�سط ا�ستهالك حوالى 3671 

مليون قدم3 يومياً بن�سبة 5ر60 % من اإجمالى ال�ستهالك املحلى.
• مت ت�سغي���ل جمي���ع القطاع���ات ال�سناعية بالكمي���ات التعاقدية حيث 
بلغ اإجمالى متو�س���ط ا�ستهالك قطاع ال�سناعة 1355 مليون قدم3 يومياً 

بن�سبة 3ر22 % من اإجمالى ال�ستهالك املحلى.
• مت تدفي���ع 677 ملي���ون ق���دم3 غ���از يومي���اً بن�سب���ة 2ر11 % م���ن اإجمال���ى 
ال�ستهالك املحلى لقط���اع البرول وم�ستقات الغاز والتى ت�سمل )معامل 

التكرير –البروكيماويات وامليثانول – م�ستقات الغاز(.
• وميث���ل ا�سته���الك قطاع���ى املن���ازل ومتوي���ن ال�سي���ارات 6 % م���ن اإجمال���ى 

ال�ستهالك املحلى.

تصدير الغاز الطبيعى والمسال
• بلغ���ت كمي���ات الغ���از الطبيعى امل�س���درة للجان���ب الأردنى خ���الل العام 

حوالى 8ر17 بليون قدم3.
• بل���غ عدد �سحن���ات الغاز امل�سال امل�سدرة من م�سنع الإ�سالة باإدكو خالل 

العام 54 �سحنة بكمية بلغت حوالى 52ر3 مليون طن غاز م�سال.
• ف���ى يناي���ر 2021 بداأ ا�ضتئناف ت�ضغيل م�ضن���ع الإ�ضالة بدمياط وت�ضدير 
اأول �سحنة فى فرباير 2021 حيث بلغت عدد �سحنات الغاز امل�سال امل�سدرة 
م���ن م�ضنع الإ�ضالة بدمياط  خالل الع���ام 17 �سحنة بكمية بلغت حوالى 

1ر1 مليون طن غاز م�سال.
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قامت شركة جنـــــوب الـــــوادى المصرية القـــــابضة 
للبترول خالل العام المالى 2021/2020 بالتوقيع 
على ثالث اتفاقيـــــات فى منطقة البحر األحمــــر 
بإجمــــالـــــــى اســـــــتثمارات 326 مليـــــــون دوالر مـــــــع 
شـــــــركـــات البحث العــــــالمية شيفرون، شل وشركة 
مبادلة لتبدأ تلك الشركات فى ضخ استثماراتها 
من خالل تنفيــــذ الدراســــــــات والبرامـــــــج الفنيـــة 
والمسح الســـــــيزمى فى منـاطق االمتياز بالبحر 
األحمـــــــر إيذانـــًا ببدء حقبة جديدة من أنشـــــــطة 
االستكشــــــــاف الحديـثـــــــة والتى ســـــــتؤتى ثمــارها 
بـــــــإذن اهلل بتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة 
وذلـــــــك بدعم وتوجيهات المهنـــــــدس طارق المال 
وزيـــــــر البترول والثـــــــروة المعدنية التى تســـــــاهم 
فى تنفيذ المشـــــــروعات لتنمية الثروة البترولية 

بجنوب مصر .

المس��ح  خط��ط  لوض��ع  اإلع��داد  وج��������������ارى 
بأح��دث  األبع�����������اد  ثالث����������ى  الس��ي������زمى 
التقني�����ات وم��ن المتوقع أن تبدأ قبل نه���������اية 

الع����������ام الح���الى .

ـــــــاع وادى دب بالصحــــــراء  كمـــا تم إســـــــنــــــــاد قطــــــــ
الشـــــــرقية إلى الشـــــــركة الوطنية الستكشــــــــــــــاف 

وتنمية البترول.

كما وقعت شركة جنــــوب الوادى ملحقـــًا جديـدًا مع شركة ويسترن جيكو إلضافة المسح المغناطيسى الجوى والتثاقلى بتقنية 
eFTG وملحقًا إضافيــــــــــــًا لتنفيذ دراســــــــــات متكاملة الستخــــدام البيانــــــــــــــات  المغناطيسية والجاذبية وتسويقها.



• بلغ االحتياطى المتبقى المؤكد 134 مليون برميل زيت بزيادة قدرها 4 مليون برميل من الزيت الخام نتيجة تحســـــــن أداء اآلبار  
وزيادة معامل االسترجاع.

• تجاوز إجمــــــــــــالى اإلنتاج خالل العام المالى  2021/2020 حاجز الــ 8ر7 مليون برميل بمتوسط إنتـاج قدره 5ر21 ألف برميل يوميًا 
كما بلغ إنتاج البوتاجاز 6150 طن باإلضافة إلى 3600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى مع زيادة معدالت تنمية الحقول. 

 وتعمـــــــل شـــــــركة جنوب الـــــــوادى فى العام المالـــــــى 2022/2021 على زيـــــــادة اإلنتاج بتكثيـــــــف عمليات البحث واالستكشـــــــاف والتنمية
وذلك من خالل برنامج حفر مكثف متمثل فى حفر 11 بئرًا استكشافيًا باستثمارات تقدر بحوالى 5ر31 مليون دوالر هذا باإلضافة 

لـ 13 بئرًا تنمويًا بإجمالى استثمارات تقدر بــــ 27 مليون دوالر.



تــــم تكرير 6ر2 مليون طن خام بمعمل تكرير أسيـوط بالتنسيق 
مـــــــع الهيئـــــــة المصرية العامة للبتـــــــرول ، بــنــســـــــبــة 5ر62 % من 

المخــطــط خالل العـام المالى 2021/2020.

وقد ســـــــاهمت منتجـــــــات مـعمـــــــل تكرير أســـــــيوط فـــــــى تغطيـة 
احتياجات محــافظات جنـوب الوادى ) أســـــــيــــوط، سوهاج، قنا، 
األقصر، أسوان والوادى الجديــــــــــــد ( من المنتجات البترولية، 

خاصة منتجات البوتـاجاز والبنزين والسوالر والمازوت.

قامـــــــت شـــــــركة النيل لتســـــــويـق البتـــــــرول، وهـــــــى إحدى 
ـــــــوادى المصرية  الشـــــــركــات التابعـــــــة لشـــــــركة جنـــــوب الــ
القــــابضـــــــة للبتـــــــرول، منذ عـــــــام 2006 بإقامة وتشـــــــغيل 
ـــــــة متكـاملة للســـــــيارات منهـا  73 محطـــــــة تمويـن وخدمـ
ـــــــام المـالى  ـــــــات جديدة تم تشـــــــغيلها خالل العـ 4 مــحطـ
ـــــــا يوجـــــــد 16 محطـــــــة تحـــــــت اإلنشــــــــاء  2021/2020، كمـ
لتموين وخدمة الســـــــيارات منها 3 محطـات قاربت على 
ـــــــاء بمحافظـات الجنوب وتم إمـداد كبـــار  العمـالء   االنتهـ

مـــــــن المنتجات البترولية بصفة منتظمة، حيث بلغت نســـــــبة إمداد المازوت 87 % من احتياجات كبـــــــار العمالء بمحافظات جنوب الوادى كما 
تقوم شركة النيل بتموين الطائرات بمطارات أسيوط وسوهاج  والعلمين .

قامـــــــت شـــــــركة جنـــــــوب الـــــــوادى باإلشـــــــراف علـــــــى مشـــــــروعات توصيـــــــل الغـــــــاز الطبيعـــــــى بمحافظـــــــات الصعيـــــــد 
وذلك بالتنســـــــيق مع الشـــــــركة المصرية للغـــــــازات الطبيعية »إيجاس«، حيث بلغ العـــــــدد اإلجمالى فى يونيو 2021 
مليـــــــون و500 ألف عميل منزلى باإلضافة إلى عمالء النشـــــــاط التجارى والصناعـــــــى، وقد تم التوصيل لـ 181 ألف 
عميـــــــل منزلى جديد خالل العام المالى 2021/2020 بنســـــــبة 117% من المخطط لنفس العام، ومن المســـــــتهدف 
توصيـــــــل الغـــــــاز الطبيعى لعدد مـــــــن محافظات الصعيد ضمن المبادرة الرئاســـــــية »حياة كريمة«. مما يســـــــاهم فى 

إحداث نقلة نوعية باألوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق رؤية وزارة البترول للتنمية الشاملة بصعيد مصر.



فـــــــى إطار تنفيذ خطة الدولة للتوســـــــع فى اســـــــتخدام الغـــــــاز الطبيعى كوقود 
للســـــــيارات فقد بلغ إجمالى عدد محطات التموين للســـــــيارات العاملة بالغاز 
بمحافظات الصعيد إلى 51 محطة، ومن المخطط التوسع فى إقامة محطات 

التموين بالغاز لتصل إلى 192 محطة بنهاية العام المالى 2021/2020.

باإلضافـــــــة إلى تحويل جميع ســـــــيارات الشـــــــركة المتوافقة مع االشـــــــتراطات 
الفنية للعمل بالوقود المزدوج )البنزين/الغاز الطبيعى(.

شركة بتروجلف
تم البدء فى مشـــــــروع المنصـــة البحريــــة لتنمية منطقة حقول )GNN(، حيث يهـــدف المشـــــــــــروع إلى إنشــــــاء منصة بحريـــة لتجميع 
اإلنتـــــاج  بطاقة إنتاجية حوالى 20 ألف برميل/يوم ، وتدفيع الزيت الخام إلى المنصة البحرية »جيسوم ستار« ومنها إلى التسهيالت 

البرية. 
جارى تنفيذ مشـــــــروع إنشـــــــاء محطة معالجة مياه جديدة بمنطقة بتروجلف لزيادة القدرة االســـــــتيعابية لوحدات المعالجة وتحسين 

كفاءة فصل الملوثات للوصول للنسب المسموح بها وفقأ لمعايير وتشريعات قوانين البيئة.

شركة بتروأمير
تم االنتهاء من مشروع استبدال تسهيالت اإلنتاج المؤجرة بأخرى جديده بنظام اإليجار التمليكى بشركتى »بتروأمير« و »بتروصفوة« 

لتعظيم العائد االقتصادى.

شركة زيتكو
تـــــــم االنتهاء من تنفيذ مشـــــــروع نقل غازات الشـــــــعلة من 
المنصات البحرية بشـــــــركة زيتكو إلى تســـــــهيالت اإلنتاج 
الخـــاصة بشـــــــركـــة ســـــــوكو، حيـــــــث تقــدر غـــــازات الشـــــــعلة 
بحــوالـــــــى 5 مليون قـــــــدم مكعب غاز يوميـــــــًا، وذلك بهدف 
الحصـــــــول علـــــــى منتجـــــــات بتروليـــــــة مختلفة مثـــــــل غاز 

البوتاجاز والمتكثفات والغاز المباع.
جارى دراسة االستفادة من حوالى 3ر1 مليون قدم مكعب 
غـــــــاز يوميًا مـــــــن المنصـــــــة البحريـــــــة )C( للحصول على 

منتجات بترولية مختلفة.

شركة مجاويش
جارى دراســـــــة مشـــــــروع االســـــــتفادة من غــــازات الشـــــــعلة بشـــــــركة مجاويش والتى تقدر بحوالى )1( مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ويهدف 

.”NGL“ المشروع إلى استغالل غازات الشعلة للحصول على منتجات بترولية مختلفة، باستخدام وحدة استخالص

شركة بتروزيت
جــــارى االستفــــــادة من غـــــازات الشعلة والتى تقدر بحوالى )6ر0( مليون قدم3 غــــاز يوميًا وغازات الرفع الصناعى والتى تقـــدر بحوالى 

5ر3 مليون قدم3 غاز يوميًا عن طريق تدفيع هذه الغازات إلى مجمع الغازات بشركة جابكو الستخالص المنتجات البترولية.



آثرت الشركة املصرية القابضة للبرتوكيماويات االحتفاء واالحتفال بالعيد القومى للبرتول فى 
عامه الس��ادس واألربعني بمشاركة إنجازاتها خالل العام املاىل٢٠٢١/٢٠٢٠ لتؤكد عزمها على 
وض��ع مصر فى مصاف الدول الرائ��دة على خريطة صناعة البرتوكيماوي��ات اإلقليمية والعاملية 

إيمانًا بدور هذه الصناعة الحيوية فى تحقيق التنمية املستدامة وتعزيز النمو االقتصادى . 
فقد أس��فرت جهود الش��ركة القابضة مع إدارات الش��ركات التابعة عن زي��ادة إجماىل اإلنتاج 
إىل أكث��ر من 4 مليون طن ، كما أس��فرت عمليات التطوير عن رفع الطاقات اإلنتاجية لش��ركة 
البرتوكيماوي��ات املصري��ة لتصل طاقتها م��ن 8٠ ألف طن إىل ١٢5 ألف طن س��نويًا من مادة البوىل 
فيني��ل كلوريد، وش��ركة إيالب لتصل م��ن ١٠٠ ألف طن إىل حواىل ١34 ألف طن س��نويًا من مادة 

األلكيل بنزين الخطى.

 وفى ذات ال�ص���ياق، توا�ص���ل ال�رشكة تنفيذ م�رشوعاته���ا البرتوكيماوية فى 
اإط���ار خطته���ا املحدث���ة لتعظي���م القيم���ة امل�صافة لل���روات البرتولي���ة، اإذ 
توجت جهودها بو�صع حجر الأ�صا�س مل�رشوع �رشكة البحر الأحمر الوطنية 
الدكت���ور  بت���رشي���ف  ال�صوي����س  للتكري���ر والبرتوكيماوي���ات مبح�����ور قن������اة 
املهند����س رئي�س جمل�س الوزراء ، واملهند�س وزير الب���رتول والروة املعدنية فى 
يونيو 2021. وتقدر ا�صتثمارات م�رشوع التكرير والبرتوكيماويات بال�صوي�س 
بنحو 5ر7 مليار دولر، ويهدف اإلى اإنتاج 8ر2 مليون طن �صنوياً من املنتجات 
البرتوكيماوي���ة و930 األف طن �صنوياً م���ن املنتجات البرتولية، وذلك اعتماداً 

على 4 مليون طن �صنويا من الزيت اخلام امل�صتورد.
كما �صهد العام احلالى اأي�صاً تاأ�صي�س �رشكة م�رشوع اإنتاج الإيثانول احليوى 
متهي���داً لو�صع امل�رشوع فى حيز التنفيذ على اأر�س ال�رشكة القاب�صة مبيناء 
دميـــاط با�ستثمارات تقدر بــــــ 112 مليون دولر، يهدف امل�رشوع اإلى ا�صتغالل 
م���ادة املول�س املنتجة ب�رشكات ال�صكر امل�رشية لإنتاج 100 األف طن �صنوياً 

من الإيثانول احليوى. 

وحتقيق���اً للتكام���ل بني �رشكات قط���اع البرتوكيماوي���ات القائمة، وتعظيم 
القيم���ة امل�صافة ملنتجاتها، ج���ارى حالياً تنفيذ م����رشوع �رشكة ال�صوي�س 
مل�صتقات امليثانول حيث يهدف اإلى اإنتاج 140 األف طن �صنوياً من منتجات 
م�صتق���ات امليثان���ول اعتم���اداً عل���ى امليثانول املنت���ج ب�رشك���ة اإمييثانك�س، 
واليوري���ا املنتج���ة ب�رشك���ة موبك���و، وال�ص���ودا الكاوي���ة املنتج���ة ب�رشك���ة 
البرتوكيماوي���ات امل�رشية، وتقدر التكلفة ال�صتثمارية للم�رشوع بنحو 119 

مليون دولر.
وف���ى اإطار احللول املبتك���رة لتحويل ق�س الأرز اإلى منت���ج ذو قيمة اقت�صادية 
الأخ�ص���اب  تكنولوجي���ا  �رشك���ة  م����رشوع  تنفي���ذ  ال�رشك���ة  تتاب���ع  عالي���ة، 
با�صتثم���ارات تق���در ب���� 217 مليون يورو، ال���ذى يهدف اإلى اإنت���اج 205 األف مرت 
مكع���ب �صنوياً من الأل���واح اخل�صبي���ة متو�صطة الكثاف���ة (MDF( اعتماداً 
على 250 األف طن �صنوياً من ق�س الأرز، وهو امل�رشوع الأول من نوعه فى م�رش. 
م���ن جهة اأخرى، ت�صتكمل ال�رشكة القاب�ص���ة اأعمال تنمية املرحلة الأولى 
م���ن م����رشوع �رشك���ة اخلدم���ات اللوج�صتي���ة للبرتوكيماوي���ات (PLS( الذى 
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يتوافق مع ا�صرتاتيجية وزارة البرتول بتحويل م�رش اإلى مركز اإقليمى لتجارة 
وت���داول الطاق���ة، وذلك م���ن خالل اإن�ص���اء ت�صهي���الت بحري���ة وم�صتودعات 
لت���داول وتخزي���ن ونقل امل���واد البرتولي���ة وم�صتق���ات الغاز الطبيع���ى واملواد 

البرتوكيماوية.
وت�صتكم���ل قائم���ة هذه امل�رشوعات مب�رشوع اإنتاج م���ادة امليالمني بطاقة 40 
األ���ف طن �صنوياً ب�رشك���ة موبكو، حيث ي�صتخدم امليالم���ني كمادة ل�صقة 
ال�صتثماري���ة  التكلف���ة  وتبل���غ   ،)Laminate) ال�صطحي���ة  الرقائ���ق  وف���ى 

التقديرية للم�رشوع 260 مليون دولر.
وا�صتكم���الً لنه���ج ال�رشك���ة ف���ى دع���م توج���ه الدولة نح���و بن���اء كيانات 
اقت�صادي���ة ك���ربى ت�صاه���م فى حتقي���ق التنمي���ة امل�صتدام���ة باملجتمعات 
العمراني���ة اجلدي���دة ، ي�صه���د جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماوي���ات مبدين���ة 
العلم���ني اجلدي���دة تقدماً فى اأعم���ال تطويره ل �صيما بع���د تاأ�صي�س �رشكة 
امل����رشوع »علم���ني« ف���ى �صبتم���رب 2021 لتنمية املجم���ع، كما يت���م حالياً 
اتخاذ الإج���راءات الالزمة لتاأ�صي�س �رشكة للمراف���ق وفقاً للمخطط العام 
لإمداد كامل م�رشوعات جمم���ع العلمني باحتياجاتها من املرافق والغازات 
ال�صناعي���ة واخلدم���ات اللوج�صتي���ة، وي�صم جمم���ع العلم���ني العديد من 
امل�رشوع���ات باإجمالى ا�صتثمارات تتخطى 5ر10 ملي���ار دولر ت�صم م�رشوع 
جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماويات با�صتثمارات تقدر بنح���و 7ر8 مليار دولر، 
حي���ث يهدف اإلى اإنتاج 2ر3 مليون ط���ن �صنوياً من املنتجات البرتوكيماوية 
املتخ�ص�ص���ة، بالإ�صاف���ة اإل���ى 6ر1 األف طن �صنوياً م���ن املنتجات البرتولية 
اعتم���اداً عل���ى كمي���ة 8ر3 ملي���ون طن م���ن الزيت اخل���ام املنتج م���ن حقول 

ال�صحراء الغربية. 
كم���ا ت�ص���م م�رشوعات جممع العلمني م����رشوع اإنتاج كربون���ات ال�صوديوم 
(ال�ص���ودا ا�س( والذى يهدف اإلى زي���ادة القيمة امل�صافة للم�صادر الطبيعية 
املتوف���رة فى م�رش واملتمثلة فى خام امللح واحلجر اجل���رى وذلك باإنتاج مادة 
ال�ص���ودا ا����س بطاقة ت�صميمية 600 األف طن �صنوي���اً و100 األف طن �صنوياً 
م���ن مادة بيكربون���ات ال�صوديوم و50 األف طن �صنوي���اً من مواد متخ�ص�صة 

اأخرى با�صتثمارات تقديرية 480 مليون دولر.
وتوافق���اً م���ع روؤية الدول���ة لتقلي�س الواردات وزي���ادة ال�ص���ادرات، وال�صتفادة 
م���ن امل���وارد املتاحة مب�رش وزيادة قيمتها امل�صافة باإنت���اج منتجات ذات عائد 
اقت�ص���ادى متميز، تقوم ال�رشكة القاب�صة بتنمية جمموعة من امل�رشوعات 
منه���ا م����رشوع جمم���ع اإنت���اج ال�صيليك���ون وم�صتقات���ه لإنت���اج منتج���ات 
تخ�ص�صي���ة (زي���ت ال�صليكون-ال�صليك���ون املطاطى-ع���ازل ال�صليك���ون( 

بطاق���ة اإنتاجي���ة 100 األف طن �صنوي���اً اعتماداً على امليثان���ول وال�صليكون 
كمواد خام.

وع���الوة عل���ى ما �صب���ق، وفى اإط���ار ا�صرتاتيجي���ة التنمية امل�صتدام���ة »روؤية 
م����رش2030« باإنتاج منتجات متخ�ص�صة تتوافق واملعاير البيئية، مل�صايرة 
التوجه���ات العاملي���ة للحفاظ على البيئة، فقد اأدرج���ت ال�رشكة القاب�صة 
م�رشوعني لإنتاج البرتوكيماوي���ات اخل�رشاء �صمن م�رشوعاتها حتت التنمية 
والدرا�ص���ة، الأول ه���و م����رشوع اإنت���اج البال�صتي���ك الأخ�رش القاب���ل للتحلل 
بطاق���ة اإنتاجي���ة 75 األ���ف طن �صنوي���اً، وبا�صتخ���دام اأح���دث تكنولوجيات 
الإنت���اج حيث تدخ���ل البوليم���رات اأو البال�صتيك القابل للتحل���ل فى اإنتاج 
اأف���الم التغلي���ف والأكيا�س والعب���وات وال�صتخدامات الطبي���ة. والثانى هو 
م����رشوع اإنت���اج النافتا اخل����رشاء من الطحال���ب والذى يهدف اإل���ى العتماد 
عل���ى زي���ت الطحالب كمادة خام بديل���ة فى �صناع���ة البرتوكيماويات ويعد 
اأح���د م�ص���ادر الطاقة املتج���ددة الآمنة عل���ى البيئ���ة، وذلك لإنت���اج النافتا 
اخل�رشاء،ل�صتغالله���ا باأر�س ال�رشكة القاب�ص���ة مبدينة العلمني اجلديدة فى 

اإنتاج منتجات برتوكيماوية خ�رشاء. 
اآفاق��اً واع��دة  ال �س��ك اأن قط��اع البرتوكيماوي��ات ال ي��زال ي�س��ت�رشف 
لال�س��تثمار مب��ا يتمتع به م��ن مزايا تناف�س��ية، جعلت��ه يحظى بدعم 
غ��ر م�سبوق على كافة امل�ستويات، االأمر الذى يدفع ال�رشكة القاب�سة 
ملوا�سل��ة مهمتها با�ستثم��ار االإمكانات املتاح��ة، ومواكبة التطورات 
املتالحقة بتتب��ع التقنيات احلديث��ة للنهو�ض به��ذه ال�سناعة البارزة 
بعدم��ا بات��ت االأم��ل القادم ملواجه��ة التحدي��ات، ودعم اخلط��ط التى 
تتبناها الدولة للتنمية امل�ستدامة فى �سبيل بناء م�رشنا احلديثة على 
اأ�س�ض العلم والعمل الدوؤوب لن�سنع الغد الذى ين�سده اأبناوؤها االأبرار.       
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أهم مؤشرات اآلداء ونتائج األعمال 2021/2020 
• بلغت اال�ستثمارات املنفذة لل�رشكة خالل العام حوالى 9ر2 مليار جنيه.

• مت حتقي���ق 7 اكت�س���افات برتولي���ة جدي���دة مبناط���ق امتي���از ال�رشك���ة ، وبلغ 
اإجمال���ى املعدالت االختبارية االأولية حوالى 5300 برميل زيت مكافئ يومياً ، 

واإ�سافة خمزون اأ�سلى يقدر ب� 8ر186مليون برميل زيت مكافئ.
• �ساهم���ت االكت�ساف���ات اجلدي���دة والدرا�س���ات الفنية واإع���ادة التقييم فى 
اإ�ساف���ة احتياطيات برتولية موؤكدة قابل���ة لال�سرتجاع تقدر بنحو 20 مليون 

برميل زيت مكافئ .
• مت حف���ر 45 بئ���راً ا�ستك�سافي���اً وتنموي���اً وحق���ن املي���اه مبناط���ق ال�رشك���ة 
املختلف���ة بن�سبة 113% من اخلط���ة وبن�سبة تطور 115% على العام ال�سابق 

وهو اأعلى معدل للحفر فى تاريخ ال�رشكة منذ ن�ساأتها .
• بل���غ معدل االإنتاج من حقول ال�رشكة حوال���ى 67 األف برميل زيت مكافئ 
يومي���اً وهو اأعل���ى معدل اإنتاج ف���ى تاريخها ، وباإ�ساف���ة ن�سيب ال�رشكة من 
اإنت���اج ال����رشكات امل�ساركة ي�سب���ح اإجمالى االنتاج 5ر102 األ���ف برميل زيت 

مكافئ يومياً . 
• ف���ى �سوء �سيا�سة ال�رشكة لزيادة االإنت���اج واال�ستفادة من احلقول القدمية 
وا�ستخ���دام التكنولوجي���ا احلديثة و�رشعة و�سع االآب���ار الربية والبحرية على 

االإنتاج ، مت تنفيذ العديد من امل�رشوعات واالإجراءات منها :
• �إن�ض���اء ت�ضهي���الت �لإنتاج �ملبك���رة و�خلطوط �لبحرية �لالزم���ة لو�ضع �آبار 
حقل���ى S.E.Hamd & HH-83/2 عل���ى االإنت���اج مبعدل اإنت���اج اأولى بلغ حوالى 

4700 برميل يومياً . 
• ت�سغيل خط غاز من ال� C.S قطر 8 بو�سة بطول 15 كم ال�ستغالل الغازات 
املنتج���ة م���ن حقل بحار �سم���ال غرب بحق���ول ال�سح���راء ال�رشقية حيث مت 
و�سع بئر BNW-1X على االإنتاج مبعدل اإنتاج اأولى بلغ حوالى 15 مليون قدم 

مكعب غاز يومياً و 500 برميل متكثفات يومياً .
• رف���ع اإنتاجية ر�سي���ف احلمد م���ن 5300 برميل يومياً ف���ى 2020/2019 اإلى 

9200 برميل يومياً فى 2021/2020.
• اال�س���تف���ادة م����ن االآب�����ار املغلقة ع���ن طري���ق عم���ل اإحادة م�س���ار منها مما 
يقل���ل من تكلفة ووقت و�س���ع االآبار على االإنتاج حيث مت عم���ل اإحادة م�سار 

فى إطار تنفيذ »رؤية مصر  2030 وأهداف وتحديات الجمهورية 
الجديدة« فى كافة املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
ــة التطورات والتغيريات املتالحقــة محليًا واقليميًا وعامليًا ،  ملواكب
ــد ملا يزيـد على  ــركة العامة للبرتول املمت ــتكمااًل لتاريخ الش واس
ــرية  ــركة مس 64 عامًا فى منظومة العمل البـرتوىل ، واصلت الش
ــق املزيد من  ــر والنمــو وتحقيــ ــاه التطوي ــاح فى اتج ــز والنج التمي
ــر البرتول  ــارق املال وزي ــدس ط ــل من املهن ــم كام ــازات بدع اإلنجـ
ــافات  ــركة تحقيق اكتش ــتطاعت الش ــة ، واس ــروة املعدني والث
ــنوات الـ 7 املاضية رغم التحديات والصعوبات  جديدة خالل الس
الكبرية ومن أهما تحقيق 34 كشفًا برتوليًا جديدًا بمناطق امتياز 
ــة مؤكدة  ــات برتولي ــة احتياطي ــى إضاف ــاهمت ف ــركة ، س الش
ــون برميل زيت مكافئ،  ــرتجاع تقدر بنحو 7ر169 ملي قابلة لالس
ــت والغاز واملتكثفات حواىل   ــركة من الزي وبلغ إجماىل إنتاج الش
9ر154مليون برميل زيت مكافئ ، كما تم تكثيف عمليات الحفر 
ــراء الغربية مما أدى إىل  ــافى واإلنتاجى بحقول الصح االستكش
زيادة نسبــة مساهمة املنطقة فى اإلنتاج من 10% إىل 29%، حيث 
ــرتة حواىل 28 مليون  ــاج الزيت الخام خالل تلك الف بلغ إجماىل إنت
برميل  وهو يقارب ما تم إنتاجه خالل الفرتة من 1983 حتى 2014 
ــركة خالل  ــتثمارات املنفذة للش ــًا( ، وبلغت االس ــواىل 31 عام )ح

السبع سنوات حواىل 12 مليار جنيه .
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لبئ���رى HF -36/7X & HF-36/7E مبع���دل اإنت������اج اأول�ى بل����غ 650 ب�رميل زي����ت 
يومي��اً و 6ر0 مليون قدم مكعب غ�از يومياً.

• ا�ستخ���دام التكنولوجيا احلديثة لتح�س���ن اإنتاجية االآبار وذلك من خالل 
ا�ستخدام تقني���ة Enzyme stimulation الإزالة ال� Formation damage الناجت 
من �سوائل احلفر اأو �سوائل تكملة االآبار ، وا�ستخدام تقنية جديدة فى �سخ 
احلام����ض ملعاجل���ة تكوين���ات اخلزانات اجلريية مم���ا �ساهم ف���ى الو�سول ملعدل 
اإنت���اج 1600 برمي���ل يومي���اً لبئ���ر Bakr-DS-1X ، وا�ستخ���دام تقنية م�سافى 
الرم���ال عن���د اإكم���ال االآب���ار للتحكم ف���ى الرم���ال امل�ساحبة للزي���ت املنتج ، 
وا�ستخدام تقنية  I Core الأول مرة فى العامل والتى تقوم على التكامل بن 
ال���� PNX و Dual obmi والت���ى اأعطت معلومات هامة ع���ن طبيعة اخلزان فى 
بئ���ر Bakr-DS-2 و�ساعدت فى حتدي���د اأف�سل مواقع التنقيب واأف�سل طريقة 

لعملية �سخ احلام�ض مما كان له بالغ االأثر على تعظيم االإنتاج .
• متا�ش��ياً مع اخلط��ة الطموحة لل�رشكة لزيادة الإنت��اج كان لزاماً دعم 
وتطوير البنية الأ�شا�ش��ية من خالل تطوير وحتديث واإن�ش��اء ت�شهيالت 
اإنت��اج متميزة ومنوذجية وفقاً لأحدث املوا�شفات واملعايري العاملية، ومن 

اأهم امل�رشوعات اجلارى تنفيذها : 
• تطوي���ر منظوم���ة مكافحة احلري���ق مليناء راأ����ض �سدر طبق���اً للموا�سفات 

.NFPA واملعايري الدولية
• اإن�س���اء حمط���ة معاجلة مي���اه ال�رشف ال�سناع���ى ب�سعة 5000 م���رت مكعب يومياً 
بال�سحراء ال�رشقية للو�سول اإلى التوافق الكامل مع حمددات قانون حماية البيئة .
• اإن�س���اء حمط���ة معاجلة احلمد ب�سعة 50 األف برميل يومياً ، بهدف حت�سن 

عمليات املعاجلة وزيادة القدرة الت�سغيلية.
• تطوير املحطات بحق���ول ال�سحراء الغربية ال�ستيعاب الزيادة فى االإنتاج 

.  NFPA ورفع كفاءة منظومة االإنذار واالإطفاء طبقاً للمعايري الدولية
• اإن�س���اء خ���ط �سح���ن الزي���ت قط���ر 12 بو�سة بط���ول 170 ك���م )من حمطة 
جتميع �سنان اإلى ميناء احلمرا( �سعة 55 األف برميل يومياً وتطوير ت�سهيالت 
االنت���اج مبحطة جتميع �سنان واإ�سافة ال� Metering Skid مبيناء احلمراء ، ومد 
كابل األياف �سوئية 36 كور بطول م�سار اخلط لتح�سن ربط املعلومات ورفع 
كفاءة االت�ساالت مبنطقة ال�سحراء الغربية والربط مع ال�رشكات ال�سقيقة 

)خالدة ، برتو�سنان ، برج العرب( .

• اإن�س�����اء خ����ط غ�����از GRE قط�ر8« بط������ول 23 ك�م ، ل���رب����ط بئ�رى الغاز 
 SWS,( اإلى م�سنع ف�سل املتكثفات مروراً مبحطات NES-19 و HF 36/5

.)T-Oil، T-Area
اأم���ا على �سعي���د التح���ول الرقمى ومتا�سي���اً م���ع ال�سيا�سة العام���ة للدولة 
ووزارة الب���رتول فقد اعتمدت ال�رشكة م�رشوع نظام لنق���ل البيانات واملراقبة 
ع���ن بُع���د Telemetry Scada System ، وحتوي���ل جمي���ع البيان���ات الورقية اإلى 
رقمي���ة واإر�ساله���ا اإلى مرك���ز معلومات الهيئ���ة الدخالها عل���ى بوابة م�س�ر 

. )EUG( لال�ستك�ساف واالإنتاج

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
انطالق���اً من حر�ض قطاع البرتول عل���ى تطبيق منظومة متكاملة لل�سالمة 
وال�سحة املهنية وحماية البيئة قامت ال�رشكة بتطبيق عدد من ال�سيا�سات 
والربامج العاجلة لدعم كافة النواحى اخلا�سة بال�سالمة وال�سحة املهنية 
وحماي���ة البيئ���ة وتطويرها وفق���اً ال�سرتاتيجية ال���وزارة لت�سب���ح »ال�سالمة 

ثقافة ومنهج حياة« ، ومن اأهمها :
• اتخ���اذ اإجراءات �سارمة واأخ���رى حتفيزية بعد درا�سة وحتليل تقارير احلوادث 
واالإ�ساب���ات والوق���وف عل���ى االأ�سب���اب الفعلي���ة له���ا  والتوعي���ة بالدرو����ض 
امل�ستف���ادة منه���ا لتفادى التك���رار اأو حدوثها وانعك�ض ذل���ك فى حتقيق عدد 
�ساع���ات عمل بدون اإ�ساب���ات بلغت 8ر10 مليون �ساعة خ���الل العام وحت�سن 

فى موؤ�رشات اأداء ال�سالمة.
اإط���ار خططه���ا التدريبي���ة والبيان���ات العملي���ة  قام���ت ال�رشك���ة وف���ى   •
بالتنظي���م وامل�ساركة واال�ست�سافة لفعاليات املن���اورة البحرية )حتيا م�رش( 
براأ����ض غ���ارب به���دف حتقيق اأف�س���ل تطبيق خلط���ط الطوارئ ورف���ع م�ستوى 
االأداء واجلاهزي���ة ملواجه���ة حوادث التل���وث البحرى ومكافحته���ا بالتن�سيق 
م���ع اجلهات واالأجه���زة املعنية بالدولة وحتت اإ����رشاف الهيئة امل�رشية العامة 
للبرتول وجهاز �سئون البيئة مما كان له عظيم االأثر فى �رشعة ال�سيطرة على 
الت����رشب البرتولى الناجت عن حدوث ت�سدعات لل�سخور اجليولوجية مبنطقة 

جم�سة والتعامل معها بحرفية مهنية عالية.

www.gpc.com.eg           Email :  info@GPC.com.eg

العنوان : 8 �شارع الدكتور م�شطفى اأبو زهرة - مدينة ن�رش - القاهرة .               تليفون : 24012056 - 24030978             
�س.ب : 743 - القاهرة                 ف�اك�س : 2403760                           العنوان التلغرافى : )برتوجني( 

34 كشفًا بتروليًا جديدة خالل
الـ 7 سنوات املاضية
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تبوأت شركة برتول خليج السويس )جابكو( مكانتها كواحدة من  أعرق شركات إنتاج 
الب��رتول ف��ى مصر والوطن العربى وهى من الش��ركات ذات الريادة ف��ى مجاالت صناعة 
البرتول ل��ذا فإن جابكو حريصة على تعزيز مكانتها وتخط��ى كافة التحديات التى 
واجهتها والتصدى لها والس��ر قدمًا فى تحقيق األهداف املحددة س��لفًا وعدم تأثر 

معدالت اإلنتاج بأى أحداث مرت بها الشركة فى السنة املاضية. 
 وم��ن جانبها قام��ت إدارة جابكو باتخاذ كافة اإلج��راءات التى تضمن توفر 
بيئ��ة عم��ل آمن��ة تحق��ق ما ت��م وضع��ه من أه��داف تل��ك اإلج��راءات وبما 
يس��اعد على تحقيق الخطة الطموحة املوضوع��ة والتى يمكن إلقاء 

الضوء عليها فى السطور التالية :
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مجال االستكشاف
م�رشوعات امل�سح ال�سيزمى 

متيزت جابكو بال�س���بق نحو ا�س���تخدام 
اأح���دث تقنيات امل�س���ح ال�س���يزمى لتنفيذ 

وذل���ك  واال�س����تك�س���اف  البح����ث  عملي�������ات 
متا�س���ياً مع برنام���ج وزارة البرتول وال���روة املعدنية 
لال�س���تفادة من اأحدث التقنيات احلالية والتى مل 
يتم ا�ستخدامها م�سبقاً فى م�رص بهدف اإ�سافة 
فر����ص ا�ستك�سافي���ة وتنموي���ة جدي���دة ولذلك مت 
 Ocean Bottom Nodes ف���ى م����رصوع  امل�سارك���ة 
وال���ذى مت تنفيذه بالتعاون م���ع �رصكة �سلمربجري 
به���دف احل�سول عل���ى اأدق التفا�سيل الرتكيب���ية 
والرت�س����يبي���ة ، كم���ا قام��ت جابك���و با�ستخدام 

اأحدث ط���رق املعاجلة ال�سيزمية والت���ى مت تنفيذها 
خ���الل م�رصوع اإعادة معاجلة البيان���ات ال�سيزمية مبنطقه غرب حقل 

مرج���ان ، باالإ�ساف���ة اإلى اإج���راء م�سح جدي���د للح�سول عل���ى البيانات 
املغناطي�سي���ة والتثاقلي���ة بهدف دمج النتائج الناجت���ة من هذا امل�سح 
م���ع نتائج امل�سح ال�سيزم���ى اجلديد للح�سول عل���ى اأف�سل الت�سورات 

لباطن االأر�ص.
تعظيم الفر�ص اال�ستك�سافية 

• �ساهم���ت جميع فرق العمل الفني���ة بجابكو فى اإ�سافة فر�ص جديدة 
لنح���و 7 اآبار تنموية جديدة م���ن املتوقع اأن ت�ساهم فى زيادة احتياطيات 
ال�رصك���ة م���ن الزيت اخل���ام باالإ�ساف���ة اإلى زيادة مع���دل االإنت���اج اليومى ، 
وج���ارى االآن تقي���م ث���الث فر����ص ا�ستك�سافية م���ن املتوق���ع اأن يكون لها 
اأث���ر كبري على احتياطي���ات ال�رصكة من الزيت اخلام حي���ث يتواجد اأثنان 
منه���ا داخ���ل منطقة امل�سح ال�سيزمى OBN وق���د مت توفري بع�ص الفر�ص 

التنموية كبدائل للفر�ص اال�ستك�سافية لتعزيز ن�سب النجاح .
• وق���د توج���ت جابكو جهودها اال�ستك�سافية بالنج���اح الكبري الذى مت 
حتقيق���ه فى �سم���ال حقل �سفا حي���ث يعترب تكليالً للكث���ري من العمل 
واجله���د من���ذ ع���ام 2012 اإل���ى ع���ام 2021 وال���ذى اأ�سف���ر ع���ن العديد من 
الت�س���ورات اجليولوجي���ة للو�سع الرتكيب���ى والرت�سيبى للخ���زان باحلقل 
والت���ى اأدت اإل���ى حفر ثالث���ة اآبار به���دف تاأكيد امتداد اخل���زان فى منطقة 
�سم���ال حقل �سفا وجارى العمل عل���ى احت�ساب املخزون اجلوفى احلالى 

بعد جناح االآبار.

مجال العمليات
قام فريق العمل بو�سع ا�سرتاتيجية الإدارة العمليات تقوم على ما يلى:

• اإع���ادة تاأهيل البني���ة التحتية لل�رصكة ملواجهة التح���دى االأكرب الذى 
تتعر����ص ل���ه من���ذ �سنوات عدي���دة وهو تق���ادم احلق���ول املنتج���ة متزامناً 
م���ع تق���ادم البني���ة االأ�سا�سي���ة لت�سهيالت االإنت���اج فى مناط���ق عملها 

املختلفة.
• العم���ل على حتقيق خطة االإنتاج وفق���اً للدرا�سات الهند�سية وبرامج 
التنمي���ة واإ�سالح االآب���ار والربام���ج الزمنية لتنفيذ امل�رصوع���ات املرتبطة 

بعمليات االإنتاج والعمل على اإجنازها فى الوقت املحدد.
• امل�س���ى قدماً فى تنفيذ برامج اإعادة تاأهيل حمطات االإنتاج الرئي�سية 
والفرعية للحفاظ على البنية االأ�سا�سية واحلفاظ على اأق�سى معدالت 

االأم���ن وال�سالمة للو�س���ول اإلى ظروف ت�سغيل اآمنة، م���ع مواكبة اأحدث 
النظ���م العلمية والفنية للوقوف عل���ى م�ستجدات ال�سناعة لتعظيم 

حجم اإنتاج ال�رصكة.
• وج���ود خط���ط بديل���ة للحفاظ عل���ى م�ستوي���ات االإنتاج عن���د حدوث 
توقف غري خمطط الأى من ت�سهيالت االإنتاج للحد من تاأثري هذا التوقف 

واإعادته بعد االإ�سالح فى ظروف اآمنة.
• زيادة معدالت حقن املياه للمحافظة على �ضغوط اخلزانات.

وقد اأ�سفرت تلك االإ�سرتاتيجية عن حتقيق اإنتاج حوالى 06ر61 األف برميل 
زي���ت خام يومياً من الزيت املباع وجنحت ال�رصكة فى اإ�سافة 2ر13 مليون 
برمي���ل زيت خ���ام اإلى احتياطياتها م���ن الزيت اخلام وهو م���ا ميثل حوالى 
59% م���ن اإجمال���ى اإنتاج ال�رصكة خالل العام املال���ى 2021/2020 وكذلك 
جنح���ت ال�رصكة فى تنمية نحو 1ر9 مليون برمي���ل من االحتياطيات غري 

املنماه من الزيت اخلام.
وق���د مت تطبيق اأح���دث النظم العلمي���ة والفنية فى االإنت���اج با�ستخدام 
عدة اأنواع من التكنولوجيا احلديثة �ساهمت فى خف�ص النفقات ووفرت 
ط���رق جديدة لعمل �سيانة لالآبار دون احلاج���ة الأجهزة احلفر مثل االأنبوب 
 Torque Action( وتقني���ة التك�سري امليكانيك���ى )E-COIL( الكهربائ���ى
Debris Breaker( وتقني���ة التحليل الطيفى متعدد الوظائف النب�سية 
قام���ت  كم���ا   )Pulsed  Multifunction Sepectroscopy Technology  (
بتطبي���ق تقنية جديدة الأول مرة فى م����رص ل�سيانة االآبار بدون ا�ستخدام 
اأجه���زة حفر وه���ى تكنولوجيا الكابالت الرقمي���ة )DSl( وهى ذات مميزات 

عديدة عن الطرق التقليدية ال�سابقة.
كم���ا جنح���ت جابك���و ف���ى حتقيق مع���دالت اإنت���اج عالي���ة م���ن البوتاجاز 
واملتكثف���ات حي���ث بلغ متو�س���ط االإنتاج م���ن البوتاجاز 308 ط���ن يومياً 
وم���ن املتكثفات 1193 برميل يومياً وذل���ك نتيجة احلر�ص على ال�سيانات 

الدورية الالزمة للبنية االأ�سا�سية .
كم���ا جنح���ت جابكو  فى حف���ر 6 اآبار واإج���راء 25عملية اإ�س���الح و�سيانة 
لالآب���ار و تنزي���ل10 اأنابي���ب اإنت���اج فى االآب���ار بنجاح مما �ساه���م فى حتقيق 

حت�سن فى اإنتاجية االآبار.
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مجال المشروعات
حتر�ص جابكو على اإجناز 

امل�رصوع����ات  م����ن  العدي����د 
والت����ى  والتجدي����د  لالإح����الل 

لها تاأثري مبا�����رص على معدالت 
االإنتاج ومن اأهمها :

• تركي����ب خط بول����ى ايثيلني عالى 
ل�س�����رف  بو�س������ة   36 الكثاف����ة قط����ر 

املخلفات ال�سناعية ال�سائلة .
• ج����ارى العمل فى م�����رصوع اإن�ساء حو�ص 

رفع املياه للتربيد مب�سنع الغازات .
• م�����رصوع �سيان����ة ورف����ع كف����اءة اأحوا�����ص ال�ساب����ورة 

)اأحوا�ص تر�سيب مياه ال�رصف ال�سناعى(،  مت االنتهاء من 
احلو�ص الغربى وجارى العمل فى احلو�ص ال�رصقى .

• اإ�س����الح اخلزان����ات ب�سف����ة دورية واإع����ادة تاأهيله����ا وا�ستب����دال الفوا�سل 
املانعة للت�رصيب.

• ج����ارى االنته����اء م����ن تطوير مهب����ط الهليكوب����رت ومبنى ال����ركاب اخلا�ص 
مبنطقة �سقري طبقاً للمعايري الدولية اخلا�سة بالطريان.

• ج����ارى العمل فى الت�سميمات الهند�سية و�رصاء املوا�سري مل�رصوع تغيري 
خ����ط الزيت وا�ستبداله بقطر 18 بو�سة من منطقة راأ�ص بكر اإلى منطقة 

راأ�ص �سقري.
•  وفى اإطار اخلدمات املقدمة للعاملني بحقول االإنتاج ، جارى العمل فى 

م�رصوع اإن�ساء �سالة الطعام اجلديدة مبنطقة راأ�ص �سقري.

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ف����ى اإط����ار مواجه����ة املتغ����ريات والتحدي����ات مت العمل على تق����دمي خدمات 
موث����وق بها واآمنة وفعالة من حيث التكلفة لكل اإدارات منظومة جابكو 
م����ع حتقيق اأعلى درجات تكام����ل واأمن املعلومات وذل����ك بتطبيق �سيا�سة 
التطوير امل�ستمر ملواكب����ة ما مت ذكره من متغريات ولتطبيق �سيا�سة وزارة 
الب����رتول فى التح����ول الرقم����ى وا�ستخ����دام الربامج التى تكف����ل التحكم 

الرقمى واملراقبة العالية لكل عنا�رص العملية االإنتاجية.

دعم العنصر البشرى 
تع����ى جابك����و اأهمية العن�����رص الب�رصى الذى يع����د اأهم عنا�����رص املنظومة 
االإنتاجي����ة لذا فه����ى حري�سة على توفري بيئة عم����ل �سحية واآمنة جلميع 
العاملني بال�رصكة �س����واء باملركز الرئي�سى اأو مبناطق عمل ال�رصكة حيث 
حر�س����ت االإدارة عل����ى التطوي����ر والتح�س����ني امل�ستم����ر للم�ست����وى االإدارى 
واملهنى لكافة العاملني بال�رصكة وتوفري بيئة خالية من االأمرا�ص واالأوبئة 
�س����واء بتعقي����م املبان����ى واملركبات اخلا�س����ة بال�رصكة وتطبي����ق االجراءات 
االحرتازية ملواجهة فريو�ص كورونا اأو بتوفري التطعيمات امل�سادة للفريو�ص 
وذل����ك تطبيق����اً لكاف����ة االإج����راءات الت����ى اأقرته����ا وزارة ال�سح����ة امل�رصي����ة 

ومنظمة ال�سحة العاملية.

السالمة والصحة المهنية 
مل تك����ن النجاحات والنتائج املذك����ورة لتتحقق لوال وجود منظومة عمل 
متكامل����ة من االإج����راءات التى يت����م تطبيقها لتعزيز منظوم����ة ال�سالمة 
وال�سح����ة املهنية وحماية البيئ����ة  بجابكو حيث مل يعد اإلتزام العاملني 
به����ذه االإجراءات جمرد جتن����ب للجزاءات اأو العقاب ولكن����ه اأ�سبح اأ�سلوب 

حياة للجميع.

العقود والمهمات
وف����ى جم����ال  العق����ود واملهم����ات مت التو�س����ل لبن����اء �سال�سل اإم����داد وتوريد 
اأك����ر ذكاءً وثباتاً للطلبات احلالية وامل�ستقبلي����ة والتى تركز على تعظيم 

مفهوم اال�ستدامة ومرونة عمليات ال�رصاء.

ترشيد النفقات 
يتم تطبيق اإطار حما�سبى �سديد الدقة فى اإطار تر�سيد النفقات وخف�ص 
التكلف����ة مبا اليوؤثر على االإنت����اج اأو التطوير اأو النواحى االإ�ستك�سافية 

اأو التنموية اأو م�رصوفات الت�سغيل. 

وفى النهاية يعد دعم اإدارة جابكو وم�ساندتها امل�ستمرة 
لكاف��ة االأ�ساليب والطرق التى ت��وؤدى اإلى زيادة معدالت 
االإنت��اج وتوف��ر بيئة عم��ل اآمن��ة واالرتق��اء مب�ستوى 
االأفراد من االأمور التى توؤدى فى النهاية اإلى ا�ستمرار 
جناح ال�رشك��ة واملحافظة على مكانته��ا الرائدة 

بني �رشكات القطاع.

العنوان : �سارع فل�سطني
 ال�سطر الرابع - املعادى اجلديدة- القاهرة.

تليفون : 27020985 -27021337 - 27020894 
  فاك�ص : 27021286                               �ص . ب : 2400
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نشاط البحث والتنمية
تولى ال�رشكة اهتماماً كبرياً لأن�شطة البحث والتنمية 
لكونه���ا الركي���زة الأ�شا�ش���ية ف���ى زي���ادة الحتياطي���ات 

البرتولية وما يتبعها من زيادة معدلت الإنتاج .
وقامت ث���روة بتكثي���ف ن�ش���اط البحث واال�شتك�ش���اف 
مبناطق امتياز ال�رشكة وقد اأ�شفر عن ذلك حتقيق ك�شف 
جتارى باملنطقة اال�شتك�ش���افية ملنطقة �رشق اأبو�ش���نان 
بال�شح���راء الغربي������ة، حيث اأثبتت نت��ائ���ج اختبار البئر 

ال�شتك�شاف���ى EAS FIX الذى و�شل عمق���ه النهائى اإلى حوالى 
15000 ق���دم ، اإل���ى ثب���وت وجود م���واد هيدروكربوني���ة بطبقة علم 
البويب واأبوروا�ش ج والبحرية ال�شفلى، وعلى الفور مت اإعداد خطة 
التنمي���ة واحل�شول على عقد التنمية الراب���ع مبنطقة امتياز �رشق 
اأبو�شن���ان ، ومت توف����ر ت�شهي���الت االإنتاج الالزمة وو�ش���ع البئر على 

خريطة االإنتاج . 
عل���ى �شعي���د اأخ���ر ا�شتطاع���ت ال�رشك���ة حتقي���ق اأول اكت�ش���اف 
غ���از مبنطق���ة التزام ����رشق اأبو�شنان بخ���زان اأبوروا����ش ج على عمق 
 EAS 4650 ق���دم وذل���ك بعد حف���ر واختب���ار البئ���ر اال�شتك�شافية
D1X وج���ارى حالي���اً درا�ش���ة البدائ���ل املقرتح���ة لتنمي���ة الك�شف 

استطاعـت شـركة ثــروة للبــرتول مــواجهة 
ــة  ــا جائح ــى فرضته ــة والت ــات العاملي التحدي
ــك  لتل ــة  مالئم ــل  عم ــة  بخط ــك  ذل ــا  كورن
التحديات، وتهدف إىل املحافظة على معدالت 
ــة  ــات البـــرتولي ــادة االحتيــاطي ــاج وزي اإلنتـــ
ــع كربى  ــراكة م ــيع الش ــة إىل توس باإلضاف

الشركات العاملية.

العنــــــوان 
17 القطاع االأول مركز املدينة - التجمع اخلام�ش - القاهرة اجلديدة - القاهرة .

تليفون : 226145300          فاك�ش : 226145444
�ش.ب : 11835

w w w . t h a r w a . c o m . e g

لتعظي���م اال�شتفادة من االحتياطي���ات الغازية املوؤكدة باملنطقة.
وف���ى اإطار حر����ش املهند�ش طارق املال وزير الب���رتول والرثوة املعدنية، 
عل���ى توجي�����ه الدعم لل�رشكات الوطنية فق���د مت التوقيع النهائى 
عل���ى اتفاقية االلتزام قطاع -4 بالبح���ر االحمر واتفاقيتى �شمال 
كليوبات���را و�شم����ال مارينا بالبح���ر املتو�شط لتعزي���ز ال�رشاكة مع 
ك���رى ال�رشكات العاملي���ة، وذل���ك باالإ�ش��اف�ة اإل���ى االتفاقيات التى 
مت توقيعه���ا فى ال�شابق وعددها 6 اتفاقي���ات فى البحر املتو�شط، 
واتفاقيت���ان ف���ى البحر االأحمر، وقد مت بالفع���ل االإنتهاء من امل�شح 
ال�شيزم���ى ثالثى االأبع���اد لقطاعات البحر املتو�ش���ط وجارى عمل 

معاجلة للبيانات ال�شيزمية لهذه املناطق.

آفاق عمل جديدة لمستقبل أفضل
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إنجــازات الشركــة 
حقل ظهر وُمعّدلت الإنتاج الغري م�سبوقة

بع�����د النج������اح الكب����ري الذى حققت�����ه ال�رشكة من خالل الك�ش���ف العمالق 
ُظه���ر ، مت و�شع���ه عل���ى االإنت���اج ف���ى دي�شم���ر 2017 والو�شول ملع���دالت اإنتاج 

قيا�شية تقدر بحوالى 2ر3 بليون ق�دم مكعب يومياً فى فراير 2021.
ه���ذا وق�����د قامت ب��رتوبل ف���ى الت�شغيل التجريب��ى مل����رشوع حمط���ة حتلية 
املي���اه م���ن اأج���ل الو�ش���ول بحقل ظه���ر لالكتف���اء الذاتى من املي���اه ، حيث 
ت�ش���ل ق���درة معاجل���ة املحطة اإل���ى 1200 م���رت مكع���ب يومي���اً با�شتخدام 
املي���اه امل�شتخرج���ة من االآب���ار اجلوفي���ة واكتم���ال جميع مراح�����ل امل�رشوع 
والت�شغيل وو�شعها على خريطة االإنت���اج، حيث تقوم بتوفري جميع املياه 
الالزم���ة لعمليات تولي���د البخار واملعاجل���ة واخلدمات وذل���ك ل�شمان اأعلى 
مع���دالت احلفاظ عل���ى البيئة وتتكون املحط���ة من وح���دة معاجلة وتنقية 
املياه بتكنولوجيا تقنية التنا�شح العك�شى )RO( ، وع��دد من اآبار االإنتاج 
واحلق���ن وحمطة لتوزيع الكهرب���اء والتحك���م و�شبكة خطوط لنقل املياه 
و�شبك���ة لنق�����ل القوى الكهربي���ة، وللوفاء مبعدلت الإنت���اج املطلوبة يتم 
ا�شتكم���ال اأعم���ال التنمي���ة اخلا�ش���ة باجل���زء اجلنوبى من احلق���ل، حيث مت 

مؤشرات األداء ونتائج األعمال 2021/2020
حق���ق العاملون ب�رشكة ب���رتول بالعيم اإجنازات فى �شناعة البرتول والغاز ، حيث 
توا�ش���ل �رشك���ة برتوب���ل عط���اءً ل يتوق���ف ، وت�شاهم ف���ى توفري ال���روة البرتولية 
والغازي���ة والتى تُعد �رشيان احلياة فى القطاعات املختلفة للدولة ، فقد جنحت 
برتوب���ل فى القي���ام بتنفيذ خطة عم���ل متكاملة مدعومة م���ن كافة ال�رشكاء 
لتحقي���ق الأهداف املنوطة به���ا ك�رشكة قائمة بالعملي���ات نيابة عن ال�رشكاء 
وبدى هذا وا�شحاً فيما مت حتقيقه من موؤ�رشات اأداء جيدة ونتائج اأعمال اإيجابية 
خالل العام املالى 2021/2020 بالرغم من الظروف ال�شتثنائية التى متر بالعامل 

وتداعيات انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

الإنتــاج 
و�شل اإجمالى اإنتاج ال�رشكة من الزيت والغاز الطبيعى واملتكثفات خالل العام املا�شى 
م���ا يعادل 268 مليون برمي���ل زيت مكافئ ، موزعة كالتال���ى 6ر3 مليار قدم مكعب غاز 
يومي���اً وه���و ما يعادل 50% من اإنتاج م�رش من الغ���از الطبيعى وهو رقم قيا�شى تاريخى 
ف���ى قطاع البرتول امل����رشى، وباالإ�شافة اإلى حوالى 68 األف برمي���ل زيت و16 األف برميل 

متكثفات يومياً، باالإ�شافة اإلى حوالى 286 طن من الغاز امل�شال يومياً.

يأت��ى االحتف��ال بالذكرى السادس��ة واألربعني لعي��د البرتول ، ليعي��د لألذهان تل��ك الحقول التى كانت ن��واة صناعة 
الب��رتول ف��ى مص��ر حقول س��يناء ، والت��ى تديرها ش��ركة برتوبل ، حام��ًا فى طيات��ه لقط��ات مضيئة ع��ن تاريخ طويل 

يمت��د لعقود من الزمان حافًا بالعديد من اإلنجازات التى س��جلها التاريخ باس��تخدام أفضل األس��اليب والتقنيات 
التكنولوجية الحديثة لاس��تخدام األمثل للموارد والعمل على نش��ر سياس��تها للس��امة والبيئة بهدف 

املحافظة على البيئة والصحة العامة ودعم التنمية املس��تدامة م��ع اإللتزام باملعايري املحلية والعاملية 
والعم��ل على تحقيق اس��رتاتيجية الدولة للتنمية املس��تدامة.. »رؤية مص��ر 2030« واالهتمام 

بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية لبناء مس��رية تنموية طموحة لوطن متقدم 
ومزدهر تسوده العدالة اإلقتصادية واالجتماعية.

حاضر زاخر باإلنجازات ..  ومستقبـل مشـرق
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االإعداد والتجهيز حلفر، واإكمال البئرين ظهر – 15 و ظهر – 16، ومن املتوقع 
ربطهم على الإنتاج فى اأبريل 2022.

حقل ظهر و التنمية امل�ستدامة
عل���ى �شعي���د التنمي���ة امل�شتدام���ة ، متتل���ك ال�رشكة �شج���اًل زاخراً م���ن العمل 
املجتمع���ى بجمي���ع مناطق امتيازاته���ا ومن اأبرزها ما تقوم ب���ه حالياً من خالل 

امل�رشوعات االآتية:
• م�رشوع مدر�شة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، وهو اأحد م�رشوعات التعليم 
الفن���ى ال�شناع���ى ال���ذى يه���دف اإل���ى تاأهي���ل الك���وادر الفنية ملج���االت العمل 
املختلف���ة، طبقاً ملتطلبات �شوق العمل بالدمج بني الدرا�شة الفنية والتدريب 

العملى وكذلك درا�شة اللغات االأجنبية.
• م����رشوع اإن�ش���اء املرك���ز الطبى مبنطق���ة اإ�شكان الإم���ارات ويه���دف اإلى توفري 

الرعاية ال�شحية والفحو�شات الطبية الالزمة .
• م�رشوع اإن�شاء مركز �شباب مبنطقة اإ�شكان الإمارات.

حقول دلتا النيل .. ا�ستمرار م�سرية النجاح
وا�شتمراراً للحفاظ على معدالت االإنتاج املرتفعة الأطول فرتة ممكنة من حقول 
نيدوك���و والعمل على زيادة معامل االإ�شرتجاع بالتوازى مع تخفي�س م�رشوفات 
الت�شغي���ل ع���ن طري���ق تعظي���م ال�شتف���ادة م���ن فائ����ض ال�شع���ة املتاح���ة ف���ى 
حمط���ات املعاجلة اخلا�شة بال�رشك���ة ، فقد مت تنفيذ م�رشوع مد خط برى بطول
130 كم ولربط اآب��ار نيدوك��و مبحطة اجلمي��ل فى بور�ش�عيد با�ش��تثمارات ح��والى

300 ملي���ون دوالر لنق���ل اإنتاج حقل نيدوكو ومعاجلته ف���ى حمطة اجلميل، بدالً 
من حمطة اأبوما�شى التى مت تخ�شي�شها ملعاجلة الغاز املنتج من حقل بلطيم 
�شم���ال غ���رب ومت ت�شغيل اخلط فى مايو 2019 وزيادة كمي���ات الغاز املنقولة عر 
اخل���ط تدريجياً والو�شول للمرحلة النهائية من نقل ومعاجلة غاز نيدوكو كلياً 

فى حمطة اجلميل مما اأدى اأي�شاً اإلى زيادة فى كميات الغاز املباع.

حقل القرعة.. م�ستقبل واعد يدعمه التاريخ
يع���د حق���ل القرعة من اأقدم احلق���ول الربية املنتجة للغاز ف���ى م�رش مبنطقة دلتا 
الني���ل ، حيث مت اكت�شافه ف���ى عام 1985 بدلتا النيل وبداأ االإنتاج فى عام  1992 ، 
وا�شتكماالً لهذه امل�شرية الناجحة فى اأحد اأعرق حقول الغاز جنحت ال�رشكة فى 
اإعادة اكت�شاف املناطق الغري منماة من احلقل بعد اإعداد الدرا�شات اجليوفيزيقية 
املتقدم���ة والو�ش���ول اإل���ى ا�شتنتاجات مب����رشة �شجعت ال����رشكاء الأجانب على 

اإعادة التفكري فى تنمية احلقل من جديد و�شخ ا�شتثمارات جديدة. 
وق���د اأثمرت هذه الدرا�ش���ات اجليولوجية عن حفر البئ���ر اال�شتك�شافى الناجح 
القرع���ة �شمال �رشق – 1 وبع���د النتائج االإيجابية التى مت احل�ش���ول عليها اأثناء 
اختبار البئر التى توؤكد وجود احتياطيات غاز اقت�شادية ل زالت متبقية باحلقل 
فق���د مت توقي���ع اتفاقية بيع غاز جدي���دة ومت و�شع البئر على الإنت���اج فى نوفمرب 
2020 مبع���دل اإنتاج يومى يق���در بحوالى 18 مليون قدم مكعب غاز و 200 برميل 
متكثف���ات. وتتوال���ى الب�شائ���ر نتيجة موؤ����رشات الأداء الإيجاب���ى للبئر ، حيث مت 
االتف���اق مع ال����رشكاء على حفر بئرين ا�شتك�شافيني ف���ى املنطقة خالل الفرتة 

املقبلة وهما القرعة جنوب –1 القرعة �شمال غرب –1.

حقل بلطيم جنوب غرب .. ا�ستئناف عمليات التنمية
ا�شتطاع���ت برتوب���ل خالل مدة وجيزة م���ن بدء الإنتاج من من�ش���ة بلطيم جنوب 
غرب، والذى بداأ فى �شبتمرب 2019 ، والو�شول اإلى القدرات االإنتاجية امل�شتهدفة 
من املنطقة، حيث جنحت ال�رشكة خالل 7 اأ�شهر تقريباً من و�شع 4 اآبار باملنطقة 
عل���ى الإنتاج وت�شتطي���ع من خاللهم الو�ش���ول مبعدلت الإنتاج اإل���ى حدود 450 
ملي���ون ق���دم مكعب غاز يومياً فى اأبريل 2020، هذا وجتدر الإ�شارة اإلى اأن ال�رشكة 

�ش���وف تق���وم با�شتئناف عمليات التنمي���ة بحفر بئر جديد وه���و بلطيم جنوب 
غرب – 5 قبل نهاية العام للو�شول اإلى معدالت االإنتاج الق�شوى من احلقل.

الن�شاط اال�شتك�شافى / التقييمى
مت حفر البئر ال�شتك�شافى الناجح بالعيم برى جنوب �رشق – 1 مبنطقة امتياز 
 OOIP حقل بالعيم الربى التنموى فى اأبريل 2021. ومت اإ�شافة 61 مليون برميل
داخ���ل طبقات امليو�ش���ن ، ومت و�شع البئر على الإنتاج مبع���دل 315 برميالً يومياً 
وج���ارى ا�شتكم���ال ا�شتك�شاف وتنمية ه���ذا اجلزء من احلقل، ه���ذا وقد مت حفر 
اجل���زء التقييمى م���ن البئر التنموى البح���رى 113M-126 فى اجل���زء اجلنوبى من 
منطق���ة امتياز حقل بالعيم البحرى فى ماي���و 2021 وذلك بهدف ا�شتك�شاف 
وتقيي���م الإمكانات الهيدروكربونية ل�شخور احلج���ر اجلريى الإيو�شينى فى هذا 
اجلزء من احلقل الذى يبعد 7 كم عن اأقرب بئر منتج من �شخور ع�رش الإيو�شن، 
اأثبت���ت نتائج احلف���ر والت�شجي���الت الكهربية وكذلك االختب���ارات التى اأجريت 
عل���ى البئ���ر وجود امل���واد الهيدروكربوني���ة ب�شخور احلج���ر اجل���ريى االإيو�شينى ،
ومت اإ�شاف���ة 50 ملي���ون برمي���ل كمخزون جوف���ى موؤكدة ومثله���ا حمتملة وجارى 
درا�ش���ة اأن�شب الطرق لالإنتاج. اأم���ا بالن�شبة للن�شاط ال�شتك�شافى فى حقول 
الغ���از، فقد مت حفر البئر ال�شتك�شافى نيدوك���و �شمال غرب-1. وقد حقق البئر 
43 مرتاً م�شبعة بالغاز بطبقة احلجر الرملى لع�رشالبليو�شني و30 مرتاً م�شبعة 
بالغ���از بطبق���ة احلجر الرمل���ى لتكوين اأبوما�ش���ى امل�شتوى الثال���ث. ومت اإ�شافة

70 بليون قدم مكعب احتياطى موؤكد بجانب 318 األف برميل متكثفات.

ا�ستمرار التنمية فى حقول اإنتاج الزيت واملحافظة على معدلت اإنتاج كبرية
ف���ى جمال تنمية الزيت اخلام بحقول ال�رشك���ة بخليج ال�شوي�س فقد ا�شتطاعت 
ال�رشك���ة الو�ش���ول مبع���دلت الإنت���اج خ���الل الع���ام اإل���ى حوال���ى 68 األ���ف برمي���ل 
زي���ت يومي���اً بن�شب���ة حتقيق بلغ���ت 97% وذلك رغ���م ال�شعوبات اأهمه���ا التناق�ض 
الطبيعى للمخزون نتيجة امتداد فرتة االإنتاج لتلك احلقول ملدة ت�شل اإلى حوالى

70 عاماً، كما يواكب ذلك اأن�شطة ال�شيانة امل�شتمرة الوقائية منها والدورية من 
اأج���ل احلفاظ على املعدات وال�شواغط فى حالته���ا املثلى، حفاظاً على م�شتوى 
الإنت���اج، ونتيجة لهذا الن�ش���اط الهائل جنحت ال�رشكة فى حتقيق اإجمالى  اإنتاج  

�شنوى من الزيت اخلام حوالى 25 مليون برميل.
وقامت برتوبل با�شتخدام تقنيات التك�شري الهيدروليكى فى بع�س االآبار اجلديدة 
واالآب���ار قليلة امل�شامي���ة والنفاذية والتى يتعذر اإنتاجه���ا با�شتخدام طرق االإنتاج 
التقليدي���ة ، وذل���ك تعظيم الإنتاج من تلك املناط���ق ، ومت اإ�شافة 800 برميل يومياً 
كزيادة من اإنتاج هذه الآبار مما اأثر بالإيجاب على خطط تنمي�ة مناط�ق ه�ذه الآبار، 
 BLSE-1 وم����ن اأه�م الآب�ار التى مت�ت عليه�ا ه����ذه التقني�ة هو البئر ال�شتك�شافى
با�شتخدام تقنية التك�شري الهيدروليكى املزدوج املراحل، مما اأدى اإلى اإ�شافة 300 

برميل يومياً وجارى ا�شتكمال باقى العمليات مبختلف الآبار.
اإن العاملني ب�رشكة برتوبل قرروا اأن يقدموا للجميع منوذجاً م�رشفاً يتنا�سب مع 
مكانــة م�ــرش ، وت�سليم راية النجاح من جيل اإلى جيــل ، لتظل �رشكتهم اأحد 
الأ�ســاع الأ�سا�سية فى قطاع البــرتول ، وليظل دوماً ا�سم م�ــرش خفاقاً عالياً 
وتاأمل برتوبل باعتبارها اإحدى ال�رشكات الوطنية الرائدة فى جمال ا�ستك�ساف 
واإنتــاج الزيــت والغــاز اأن ياأتى عيــد البرتول كل عــام ورجال برتوبــل، م�ستمرون 

اجلــاد  وعملهــم  ر�سالتهــم  اأداء  فــى 
للمحافظــة عليهــا �رشحــاً عماقاً 

يتبــواأ ال�سدارة بوافــر عطائهم 
فــى منظومة عمــل لتعرف 

والبنــاء  الت�سييــد  اإل 
لوطنهم ..

          العنوان : 5 �ض املخيم الدائم
          مدينة ن�رش - القاهرة . 

ت : 22621740-22621739-22621738
ف : 22609792

 �ض.ب : 7074 القاهرة
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ا�ســـتمراراً للأداء املتميــــز الذى ات�ســـمت به �رشكة خالــــــــدة فى جمـــــال البحث 
والتنقيـــب واإنتاج الزيت والغاز قامـــت ال�رشكة خـــــلل العام املالى 2021-2020 
بتحقيق مزيد مـــن االإجنازات والنجاحات الكبــــرية فـــــى جماالت اال�ستك�ســـاف 

واحلفر والتنمية.
ويعتــــــر مـــا حققتـــه ال�رشكـــة مـــن جناحـــات تتويجـــاً جلهـــود جميـــع العاملني 
بال�رشكـــة ويعك�س الـــدعم غري املحدود الـــذى تتلقــاه الــ�رشكة من الوزارة ممثلة 
فـــى الهيئة العامة للبـــــــرول وال�رشكة امل�رشية القاب�ســـة للغازات الطبيعــية 
والتعاون البناء لل�رشيك االأجنبى املتمثل فى �رشكة اأبات�سى, وفيمـــا يلى نبـــذة 

عن اأبرز تلك النجاحات:

االستثمارات
مت اإنفاق 594 مليون دوالر منهم 291 مليون دوالر للإنفاق الراأ�سمالى و303 مليون 

دوالر كم�رشوفات ت�سغيل خلل العام املالى 2020 - 2021.

العنوان : �سارع 290 املعادى اجلديدة - القاهرة. 
تليفون : 27022291 - 27022874     فاك�س: 27022295

�س.ب : 560 املعادى                           الرقم الريدى : 11431   

أكمل��ت ش��ركة خال��دة ف��ى س��بتمرب 2021 
ستة وثالثون عامًا من العمل الجاد والدؤوب، 
الب��رول  إنت��اج  أه��م ش��ركات  كواح��دة م��ن 
ف��ى مص��ر تعمل ف��ى 15 منطق��ة امتي��از على 
مس��احة حواىل 14 أل��ف كم2 حي��ث أنتجت 
25ر1 ملي��ار برمي��ل زي��ت خ��ام ومتكثف��ات و 
3ر5 تريليون قدم مكعب غاز منذ تأسيس��ها. 
عل��ى  الش��ركة  حرص��ت  تاريخه��ا  وط��وال 
مواجه��ة التحدي��ات الصعب��ة واملتمثل��ة ف��ى 
تعظي��م اإلنت��اج وزي��ادة االحتياط��ى على حد 
سواء باإلضافة إىل ترشيد اإلنفاق. ويتم ذلك 
م��ن خ��الل عملي��ات آمن��ة لجميع األنش��طة 
ف��ى ظ��ل منظوم��ة متكامل��ة ومتوافق��ة مع 
اإلجراءات والتطبيقات القياس��ية للس��المة 
والصحة املهنية وحماية البيئة. أما بالنسبة 
إلنتاج ش��ركة خال��دة بش��كل تفصيلى فقد 
بلغ متوس��ط اإلنتاج اليوم��ى خالل العام املاىل 
2020-2021 ح��واىل 144 ألف برميل زيت خام 
ومتكثف��ات، كما ب��دأت إنتاج الغ��از الطبيعى 
فى عام 1999 بمتوس��ط إنت��اج يومى 5 مليون 
قدم مكع��ب ليصل متوس��ط اإلنت��اج اليومى 
خالل العام امل��اىل 2020-2021 إىل 615 مليون 
ق��دم مكعب غ��از، أما بالنس��بة للغاز املس��ال 
)البوتاج��از( فق��د اس��تأنفت الش��ركة إنت��اج 
البوتاج��از ع��ام 2014 ليصل متوس��ط اإلنتاج 

اليومى خالل العام إىل 1530 برمياًل.
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مجال البحث واالستكشاف
حققـــت �رشكـــة خالدة للبرول اأربعـــة اكت�سافات برولية خـــلل العام بن�سبة 
جنـــاح ت�سل اإلـــى 57 % , ويقدر االحتياطى الكلى )موؤكـــد وحمتمل( لهذا العام 

بحوالى 2ر21 مليون برميل مكافئ من الزيت اخلام. 

االكتشافات المميزة
• ك�ســـف غـــرب تاجنو–X1 الـــذى اأعطـــى اإنتاجيـــة قدرهـــا 3ر13 مليون قدم 
مكعـــب غـــاز يومياً و2020 برميل مـــن املتكثفات من خـــزان ال�سفا العلوى, 
حيـــث يقدر حجـــم االحتياطـــى الكلى )موؤكـــد وحمتمل( بــــ 16 بليون قدم 
مكعـــب غاز و 2ر2 مليون برميل زيت ومتكثفات مبا يعادل 1ر5 مليون برميل 

مكافئ من الزيت اخلام وقد مت و�سع البئر على االإنتاج فى يونيو 2021.
• ك�سف مان�س�سر –X1 الذى اأعطى اإنتاجية قدرها 1575 برميلً من الزيت 
و 6ر8 مليـــون قـــدم مكعـــب غاز يومياً من خـــزان ال�سفا العلـــوى حيث يقدر 
حجـــم االحتياطـــى الكلـــى )موؤكـــد وحمتمل( بــــ 4ر0 مليون برميـــل زيت و1 
بليـــون قدم مكعب من الغاز امل�ساحـــب مبا يعادل 6ر0 مليون برميل مكافئ 

من الزيت اخلام وقد مت و�سع البئر على االإنتاج فى مايو 2021.
• ك�ســـف برني�ـــس –X19 الذى اأعطـــى اإنتاجية قدرها 272 برميـــًل يومياً من 
الزيـــت مـــن خزان علـــم البويب-3هــــ حيث يقـــدر حجم االحتياطـــى الكلى 

)موؤكد وحمتمل( بـ 8ر0 مليون برميل من الزيت اخلام.
• مت اختب���ار البئ���ر �سم���ال ف�سط���اط –X1 التـــى مت حفرها فى العـــام املالى 
ال�سابـــق واأعطـــت اإنتاجية يومية قدرهـــا 37 مليون قدم مكعـــب غاز يومياً 
و2968 برميـــًل مـــن املتكثفـــات مـــن خزان احلقـــب القدمي حيـــث يقدر حجم 
االحتياطـــى الكلـــى )موؤكد وحمتمـــل( بـ 7ر25 بليون قـــدم مكعب غاز و 3ر1 
مليـــون برميل من املتكثفات مبا يعادل 2ر6 مليـــون برميل مكافئ من الزيت 

اخلام وقد مت و�سع البئر على االإنتاج فى يونيو 2021.

النشاط الجيوفيزيقى 
مت االنتهـــاء مـــن معاجلـــة البيانـــات ال�سيزميـــة لرنامـــج امل�ســـح ال�سيزمى 
ثلثـــى االأبعاد عالى اجلودة ملنطقة �سو�ســـان باإجمالى م�ساحة 2920 كم2, 
باالإ�سافـــة اإلى اأنه مت اإجناز 70% من برنامج اإعادة معاجلة البيانات ال�سيزمية 

ملنطقة تلل خالدة مب�ساحة قدرها 3698 كم2.

أنشطة التنمية
مت حفـــر 34 بئـــراً بغر�س زيادة اإنتـــاج ال�رشكة من خلل تنميـــة االحتياطيات 
املوؤكـــدة وتاأكيد االحتياطيات املحتملة واملمكنة, وت�ستمل هذه االآبار على 
30 بئـــراً منتجة للزيت اخلام وبئرين منتجـــني للغاز  وبئرين حلقن املياه, كما 
مت تنفيـــذ 101 عملية اإعادة اإكمال منهـــا 60 عملية بحقول الزيت ت�ستمل 
على 20 بئراً حلقن املياه وعمليتني بحقول الغاز الطبيعى و19 عملية هجر 

موؤقـــت, باالإ�سافـــة اإلـــى ا�ستكمال حفر واإكمـــال 5 اآبـــار ا�ستك�سافية. وقد 
اأ�سفـــرت هذه العمليات جمتمعة عـــن ن�سبة حتقيـــق 74% بالن�سبة للزيت 
اخلـــام و94 % للمتكثفـــات و75% بوتاجـــاز ممـــا يحقـــق 86% كن�سبـــة حتقيـــق 

بالن�سبة للزيت اخلام واملتكثفات و89% للغاز الطبيعى.

أنشطة المشروعات 
خـــلل العـــام املالـــى مت اإجناز العديد مـــن امل�رشوعـــات وذلك من خـــلل اإن�ساء 
خط���وط اأنابيب �سخم���ة لنقل الزيت والغاز باإجمال���ى طول 55 كم وت�سم 
خط���وط ف�سط���اط وهرينفر وتاجن���و وتيم وفري����س وغرب كالب�س���ة وذلك فى 
وقـــت قيا�سى, وكذلك تطوير حمطـــات الت�سهيلت فى كلب�سة وجنوب اأم 
بركـــة باأعلى معايـــري ال�سلمة, باالإ�سافة اإلى ذلـــك وللحفاظ على معدالت 
الإنت���اج وزيادتها جارى اإن�س���اء خطوط اأنابيب جدي���دة مبنطقة ميني�س واأم 
بركـــة وبركات واأتون باإجمالى طول 42 كم باأقطار خمتلفة, وللحفاظ على 

العاملني و�سحتهم يتم اإن�ساء ڤلل اإ�سكان جديدة ب�سعة 140 غرفة.   
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على مدار 26 عامًا 

ــــركة  ش تواصـــل 

ــها  ــارون منذ تأسيس ق

ــام 1995 جهودهــا  فى عـــ

ــة احتياطيات  ــل إضاف من أج

ــدالت اإلنتاج  ــادة مع ــدة لزي جدي

ــن الزيت والغاز .. وفى ضوء  اليومى م

ــث قطاع البرتول  ــروع تطوير وتحدي مش

ــق  ــتثمار لتحقيــ ــاذب لالس ــاخ ج ــر من وتوف

ــرتول والثروة  ــت وزارة الب ــاملة ، انته ــة الش التنمي

ــريك األجنبى وممثلى  ــات مع الش ــة من املفاوض املعدني

ــى كيان  ــركتني ف ــدف دمج الش ــدة به ــارون وخال ــركتى ق ش

واحد لتذليل كافة العقبات أمام املستثمر األجنبى وتشجيعه على 

ــتثمارات جديدة لزيادة االحتياطيات واإلنتاج من البرتول والغاز مما  ضخ اس

يدعم األقتصاد القومى .

جيف ودجوود
املدير العام

 اآبات�شى

م. اأ�رشف عبد اجلواد
رئي�س جمل�س الإدارة

والع�شو املنتدب
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االسـتكشـاف

خ����ال الع����ام املال����ى 2021/2020 مت 
اإعادة تقييم جيولوجى وبرتوفيزيائى 
للحقول احلالية من اأجل فتح فر�س 
جدي����دة مم����ا اأدى اإل����ى حتقي����ق ثاث����ة 
جناح����ات ف����ى حق����ول �ش����ارة وميام����ة 
وم�شع����دة ومت����ت اإ�شاف����ة احتياطى 

يقدر بحوالى 72 األف برميل . 
هذا وما زالت اجلهود ال�شتك�شافية 
طري����ق  ع����ن  ومتوا�شل����ة  م�شتم����رة 
املزي����د م����ن الدرا�ش����ات اجليولوجي����ة 
تقيي����م  لإع����ادة  واجليوفيزيقي����ة 
خزان����ات الع�����ر اجلورا�ش����ى مبناطق 
امتي����از ال�رك����ة املختلف����ة ملعرف����ة 
برتولي����ة  جتمع����ات  وج����ود  اإمكاني����ة 

جديدة حمتملة لهذا اخلزان.

المشـــروعات

قام���ت اإدارة امل�روع���ات بتو�شي���ل ورب���ط اآبار بن���ى �شويف بال�شبك���ة القومية 
للكهرب���اء )حمطة كهرب���اء بنى �شويف( ويهدف امل�روع اإل���ى تو�شيل الطاقة 
الكهربائي���ة اإل���ى جمموعة اآبار فى حق���ول بنى �شويف وتوف���ر 5ر1 مليون دولر 
�ضنوي���اً قيمة ال�ض���والر الذى ي�ضتخدم ف���ى املولدات وذلك مب���د خطوط �ضغط 
عال���ى وتو�شيله���ا بال�شبكة القومي���ة للكهرباء حيث قام���ت ال�ركة العامة 

للكهرب���اء مبنطقة بنى �شوي���ف باأعمال 
امل����روع املتكاملة بتكلف���ة 5ر1 مليون 
دولر ، وق���د مت النته���اء م���ن امل����روع فى 
اإبري���ل 2021 كم���ا قام���ت بتو�شيل وربط 
مع�شك���ر الإعا�شة مبنطقة غ���رب النيل 
بال�شبك���ة القومي���ة للكهرب���اء حمطة 
كهرب���اء بن���ى �شوي���ف ويه���دف امل�روع 
اإل���ى تو�شي���ل الطاق���ة الكهربائي���ة اإلى 
بن���ى  حق���ول  ف���ى  الإعا�ش���ة   مع�شك���ر 
�ضنوي���اً  دوالر  ال���ف  وتوف���ر360  �شوي���ف 
ف���ى  ي�شتخ���دم  ال���ذى  ال�ش���ولر  قيم���ة 
املولدات وذلك مب���د خطوط �ضغط عالى 
وتو�شيلها بال�شبكة القومية للكهرباء 
حيث قام���ت ال�ركة العام���ة للكهرباء 
مبنطق���ة بن���ى �شوي���ف باأعم���ال امل�روع 
املتكامل���ة بتكلف���ة 67 ال���ف دولر وقد مت 

النتهاء من امل�روع فى نوفمرب 2020.

البرتول  - دي�سمرب 2021 - 53



حتر����ص قارون للب���رتول دوماً على تنفي���ذ ا�ضرتاتيجيات قطاع البرتول 
فى جم���ال ال�ضالمة التى نعطيه���ا دوماً االأولوي���ة الق�ضوى حفاظاً 
عل���ى �شامة العاملني واملقاولني حيث اأن العن�ر الب�رى هو حجر 
الزاوي���ة فى العملي���ة الإنتاجية ، لأن العمل باأم���ان هو الذى ي�شمن 
ف���ى الأ�شا�س �شر العملي���ة الإنتاجية والذى بدوره ي�شهم فى جمال 
التنمي���ة ال�ضاملة التى ت�ضهدها م�رش حالياً . تطبق ال�رشكة نظم 
ال�شام���ة العاملي���ة كنظ���ام اإدارة البيئ���ة ISO 14001:2015 وكذلك 
نظ���ام اإدارة ال�شام���ة وال�شح���ة املهني���ة ISO 45001:2018 واأي�ض���اً 
ت�ضع���ى دائم���اً لتحقي���ق مع���دالت قيا�ضي���ة ملعاي���ر االأداء لن�ض���اط 
ال�شام���ة وال�شحة املهنية مب���ا يت�شمنه من تقني���ات ملنع احلوادث 
وجتن���ب خماطر العمل. تقوم ال�ركة بر�شد كافة الإنبعاثات املوؤثرة 
عل���ى البيئ���ة والتاأك���د م���ن التوافق الت���ام م���ع اإ�شرتاط���ات القوانني 
البيئي���ة حي���ث يت���م حتلي���ل املي���اه ال�شناعي���ة وقيا����س لانبعاثات 
الغازي���ة ه���ذا بالإ�شافة اإل���ى القيا�ش���ات ال�شنوية مل�شتوي���ات املواد 
امل�ضع���ة الطبيعية واتخ���اذ كافة و�ضائل التحك���م الالزمة للعمل 

باأمان بالتعاون مع الهيئة امل�رية للطاقة الذرية.

تق���وم �ركة قارون للبرتول بدور رئي�شى ف���ى ا�شتقبال ومعاجلة اأكرث 
م���ن 30 األ���ف برميل زيت يومي���اً من اإنتاج 6 من ال����ركات ال�شقيقة 
ذات الن�ضاط���ات البرتولي���ة بال�ضحراء الغربية حت���ت اإ�رشاف الهيئة 
امل�رشي���ة العامة للبرتول ع���ر خطوط اأنابيب متت���د مل�ضافات تتعدى 
120 كيلوم���رت حي���ث يتم خل���ط الزي���وت امل�شتلم���ة ومعاجلتها عرب 
ع���دة مراحل للتاأكد من مطابقتها للموا�شفات القيا�شية امل�رية 
والعاملي���ة وتقوم �ركة ق���ارون باتباع اأعلى معاي���ر اجلودة لتحقيق 
املوا�شف���ات املطلوب���ة ، وق���د واجه���ت ال�ركة خال الع���ام املا�شى 
كثراً من التحديات، لذا دعت احلاجة اإلى بذل املزيد من اجلهود على 

كافة امل�شتويات الفنية والإدارية بكافة مواقع العمل بال�ركة.
فعل���ى امل�ضتوى الفنى متكنت ال�رشكة من اإتاحة الكثر من الفر�ص 
املمكن���ة لزيادة مع���دالت االإنتاج من االآب���ار القائمة وذل���ك باأكرث من 
طريق���ة م���ن بينه���ا اإ�شافة طبق���ة �شخري���ة جديدة حامل���ة للزيت 
بع���د االنتهاء من الدرا�ضات الفني���ة الالزمة وكذلك حت�ضني معدالت 

حقن املياه فى الآبار احلاقنة لزيادة �شغط الطبقات بهدف الو�شول 
الأق�ضى معدالت اإنتاج ممكنة فى ظل ظروف الت�ضغيل احلالية.

 وق���د اآت���ت ه���ذه اجله���ود ثماره���ا متمثل���ة فى حتقي���ق مع���دل اإنتاج
4ر8 ملي���ون برمي���ل م���ن الزيت اخلام خ���ال العام املال���ى 2021/2020 
واإ�شافة 2ر1 مليون برميل اإلى احتياطيات ال�ركة من الزيت اخلام .
ولق���د اأكد وزير البرتول والرثوة املعدنية خال اجلمعيات العمومية اأن 
�رشك���ة ق���ارون للبرتول هى  مثال يحتذى به فى تر�ضيد النفقات مبا ال 
يوؤث���ر على العاملني واأ�ش���ول ال�ركة فلقد قام���ت ال�ركة برت�شيد  
الإنفاق خال العام )4ر9 مليون دولر( فى العديد من الأن�شطة ومنها 
على �ضبيل املثال ال احل�رش توفر ا�ضتهالك الديزل و اإعادة ا�ضتخدام 
موا�ش���ر نقل الزيت اخلام بعد اإجراء الفحو�شات الهند�شية الازمة 
بالإ�شاف���ة اإلى خف�س تكلفة الإ�شاف���ات الكيميائية ملعاجلة الزيت 
اخل���ام وتر�شي���د مع���دل حق���ن الكيماوي���ات امل�شتخدمة مب���ا ل ي�ر 

مبوا�شفات الزيت اخلام اأو املياه املحقونة فى الآبار.

العمليــات

السالمة والصحة المهنية
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عق���دت ال�ركة جل�شة ت�شاور جمتمعى لتقييم 
الآثارالبيئي���ة الناجت���ه عن م����روع  ت�شهيات كوبرا 
لإنت���اج الزيت اخل���ام  بال�شح���راء الغربي���ة التى تقع 
بح�ض���ور  وذل���ك  مط���روح  حمافظ���ة  نط���اق  داخ���ل 
لفي���ف م���ن روؤ�ض���اء قبائل مر�ض���ى مط���روح واأع�ضاء 
جه���از �شئ���ون البيئة كم���ا قامت ال�رك���ة بتوطيد 
اأوا����ر العاق���ات الطيبة مع القرى املج���اورة لنطاق 
عم���ل ال�رك���ة فى حمافظ���ة بنى �شوي���ف، حيث مت 
توزي���ع حلوم االأ�ضاحى والقي���ام اأي�ضاً بتجهيز بع�ص 
الفتيات اليتيمات وتقدمي امل�شاعدة املالية والعينية 

لاأطفال الأيتام مبحافظة بنى �شويف.

عقدت قارون للبرتول اجتماعاً للجنة اجلغرافية 
ملنطق���ة �شم���ال ال�شعي���د بحقوله���ا بال�شح���راء 
الغربي���ة حيث ترتاأ����س اللجن���ة اجلغرافية ملنطقة 
�شم���ال ال�شعي���د ومت���ت متابع���ة اأعم���ال اللجن���ة 
واللج���ان الفرعي���ة لل�شام���ة والأم���ن وامل�روعات 
والتاأكي���د عل���ى ����رورة ال�شتع���داد اجلي���د حل���الت 
الط���وارىء املختلف���ة والتحدي���ث امل�شتمر خلطط 
الط���وارىء ل����ركات اللجن���ة وتعزي���ز امل�ش���اركات 

املجتمعية.
ث����ورة اأقام����ت ال�رك����ة احتفالي����ة مبنا�شب����ة  كم����ا 

، كم����ا قام����ت  يوني����و مبنطق����ة حق����ول كرام����ة   30
باحتفالي����ة مع اأبط����ال القوات امل�شلح����ة مبنا�شبة 

الذكرى ال� 48 لنت�شارات اأكتوبر بحقول قارون .

قام����ت الإدارة الطبية بالتن�شيق مع مكتب وزارة 
ال�ضح����ة لتوف����ر لقاح فرو�����ص كورون����ا ومت تطعيم 
العامل����ني باملرك����ز الرئي�ش����ى كم����ا مت تنظي����م توفر 
اللق����اح للعامل����ني باحلقول املختلف����ة حيث قامت 
ال�رشك����ة بتوف����ر كاف����ة االإمكاني����ات حت����ى يتثن����ى 
للعامل����ني اأخذ اللق����اح وذلك حفاظ����اً على �ضحة 

و�شامة العاملني.

المشاركة اإلجتماعية

اإن �شناع���ة الب���رتول التقليدي���ة مل يع���د له���ا م���كان فى ع����ر ال���ذكاء ال�شطناعى ال���ذى تت�شاب���ق كربى ال����ركات العاملي���ة لتطبيقه
ل���ذا حر�ش���ت ال���وزارة على حتفيز �ركات القط���اع على تطبيق الرقمن���ة Digitalization فى كاف���ة جوانب �شناعة الب���رتول وقد انعك�س 
ذل���ك عل���ى �رشكة قارون حيث قامت با�ضتخدام بع����ص التطبيقات احلديثة فى جمال ال�ضالمة وال�ضح���ة املهنية وفى متابعة االأن�ضطة 
والعملي���ات املختلف���ة بال�رشكة من حفر لالآبار واإنتاج الزي���ت اخلام وال تزال ال�رشكة بانتظار اإقرار مق���رتح الدمج مع �رشكة خالدة للبرتول 
اإيذانا مبياد كيان كبر تتطلع قيادات قطاع البرتول امل�رى اأن يكون اأكرب منتج للزيت اخلام فى م�رنا احلبيية با�شتخدام كافة الطاقات 

الب�رشية والتكنولوجيات احلديثة.
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ش��ركة برتوجلف مصرهى الش��ركة القائمة بعملي��ات البحث عن 
البرتول وتنميته واس��تغالله فى منطقة جيس��وم وغ��رب طويلة بخليج 

الس��ويس وذل��ك طبق��ًا لالتفاقي��ة املربمة ب��ن الهيئ��ة املصرية العام��ة للبرتول 
وش��ركة CHERION (PICO) حي��ث تقع منطقة امتياز ش��ركة برتوجل��ف مصر 80 كم 

شمال شرق مدينة الغردقة بمساحة كليه 105 كم جنوب خليج السويس .
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رسالة بتروجلف مصر
تعظي���م مو�رد �ل�رشكة و�إمك�ني�ته� لإنت�ج �لب���رول بطرق �آمنة وفع�لة ب�أقل 
تكلف���ة وتطبيق بر�مج و�أنظمة �ل�صالمة و�ل�صح���ة �ملهنية وحم�ية �لبيئة 
و�جل���ودة بكف����ءة ف���ى منطقة �متي����ز �ل�رشك���ة بخلي���ج �ل�صوي�س م���ع بن�ء 

منظومة تتمتع بخرب�ت فنية تن�ف�صية على م�صتوى قط�ع �لبرول.
يتك���ون �ملوقع �لبح���رى لل�رشكة من حق���ل جنوبى ويت�صمن ث���الث من�ص�ت 
بحري���ة )�ألف� وبر�فو وطويلة( ب�لإ�ص�فة ملجموعة من �لآب�ر �مل�صتقلة و�حلقل 
�ل�صم�ل���ى يت�صمن من�صت���ن هم���� ) �ص���ى ودلت����( ، ويت���م  جتمي���ع كل �إنت�ج 
ال�رشك���ة عن طريق �صبك���ة بحرية من خطوط الأنابي���ب تتجمع فى من�صة 
�لتجمي���ع �لرئي�صية جي�ص���وم �صت�ر ، حيث تتم عملي���ة �ملع�جلة �لإبتد�ئية 
لف�صل الغاز وجزء من املياه امل�صاحبة ومن ثم يتم النقل اإلى حمطة خليج 

جبل الزيت الربية مبعدل اإنتاج يومى 5000 برميل زيت خام .

حقل بحرى جديد
مت �كت�ص�ف �حلقل �لبح����رى �جلديد )GNN( داخل منطقة امتياز برتوجلف 
م�رش وم����ن �ملخط����ط �أن يب����د�أ تطوي����ر حق����ل GNN عل����ى عمق مي�����اه يبل�غ 
حو�ل����ى 43 مرتاً ودخول����ه الإنتاج على مرحلتني املرحل����ة الأولى م�صتهدف 
فيه����� �لو�ص����ول خلطة �إنت�����ج تبل����غ 10 اآلف برميل يومي����اً واملرحلة الثانية 
تهدف �ل�رشكة فيه� �لو�صول مبعدل �لإنت�ج من �حلقل �إلى حو�لى 20 �ألف 

برميل يومياً.
 

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• تلت���زم ال�رشك���ة باملعاي���ر القيا�صية لل�صالم���ة وحماية البيئ���ة اأثناء عملية 
الإنت���اج وفى هذا ال�صياق فقد ح�صل���ت ال�رشكة على جمموعة من ال�صهادات 
 )ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001  خل��صة ب�جلودة و�ل�صالمة وحم�ية �لبيئة�
وف���ى ذات ال�صي���اق ت�صعى ال�رشكة ف���ى الوقت احلالى للح�ص���ول على �صهادة 

. ISO 50001 اإدارة وتر�صيد الطاقة
• تلتزم ال�رشكة بجميع اللوائح والت�رشيعات البيئية وتنفيذ برنامج مراقبة 

�لتنوع �لبيولوجى.
• مت الب���دء فى اإن�صاء حمطة معاجل���ة املياه امل�صاحبة بقدرة اإنتاجية 10 
اآلف برمي���ل يومياً، وذلك للتوافق مع متطلبات البيئة بتكلفة اإجمالية 

5ر3 مليون دولر.

تطوير العنصر البشرى
فى اإطار احلر�ص على تطوير العن�رش الب�رشى بال�رشكة :-

• يت���م تطبيق خطة تدريب وتطوير فعالة بن���اءً على منوذج امل�صار الوظيفى 
�لتدريب���ى ل���كل وظيف���ة لتطوي���ر �لع�مل���ن ف���ى كل م���ن �ملج����لت �لفني���ة 

�لتخ�ص�صية و�لإد�رية وجم�لت �لأمن �ل�صن�عى و�ل�صحة �ملهنية.
• مت ت�صكي���ل جلن���ة لتطوي���ر �ملو�رد �لب�رشي���ة و�لتنمية �لإد�ري���ة B3 ب�ل�رشكة 
وذل���ك بن���اءً على قرار املهند�ص وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة واخلا�ص مب�رشوع 
تطوي���ر وحتديث قطاع البرتول، حيث مت و�صع خطة للتطوير ومتابعة وجتهيز 

�خلطة �ل�صر�تيجية لل�رشكة مبر�حله� �ملختلفة.

التطور التكنولوجى
تق���وم ال�رشك���ة بتطوي���ر الربام���ج التكنولوجي���ة املطبقة لزي���ادة كفاءة 

�لعمل مثل :
• تنفي���ذ وتتب���ع وت�صجي���ل ال�صيان���ات ذات ال�صلة جلميع املع���دات اخلا�صة 

.GMS بالعملية الإنتاجية من خالل برنامج
• تفعي���ل برن�م���ج للمهم����ت MMS لتحدي���ث �لنظ����م �ملح��صب���ى �خل�����س 

ب�لإد�رة �مل�لية.

المسئولية المجتمعية
اإمياناً من ال�رشكة مبدى اأهمية امل�شاركة واخلدمة املجتمعية:

 مت ت�صكي���ل جلنة دعم �مل�ص�ركة جمتمعية وتنمي���ة �ملجتمع برئ��صة رئي�س 
جمل����ص الإدارة والع�صو املنتدب والت���ى قامت بتنفيذ خطة عمل امل�صئولية 
�ملجتمعي���ة CSR Corporate Social Responsibility ، خا�ص���ة ف���ى منطقة 

حقول ال�رشكة  براأ�ص غارب منها على �صبيل املثال : 
• �إح���الل وتطوير �لبني���ة �لتحتية و�لأبني���ة �لتعليمية مبدر�صة حى 
احلراجي���ة البتدائية براأ����ص غارب والعمل على دع���م ورفع وعى 450 
تلمي���ذاً باملدر�صة حتت رعاي���ة رئي�ص مدينة راأ�ص غ���ارب ومدير الإدارة 

ال�صحية براأ�ص غارب من خالل عدة حماور:
• الدعم املادى والعينى للتالميذ الأكرث احتياجاً. 

• تطوي���ر وحتدي���ث الأبني���ة التعليمية ع���ن طريق خطة طموح���ة ت�صتهدف 
حتدي���ث البني���ة التحتي���ة لل�رشكة وتطوي���ر دهان���ات املدر�ص���ة 4 �أدو�ر، وده�ن 
الف�صول وجتدي���د دورات املياه وعمل مالعب كرة �صلة وقدم وجتديد الدواليب 

والأبواب وزجاج الف�صول.
 • زي���ادة وع���ى التالميذ ع���ن طري���ق تعليمه���م اأ�صا�صيات الإطف���اء والخالء 

واأهمية البيئة والزراعة.
• خط���ة لعم���ل قوافل طبية بالتن�صيق مع حتيا م����رش للك�صف على �صمع 

وب�رش �لأطف�ل.
• دع���م كل م���ن م�صت�صف���ى راأ����ص غ���ارب وم�صت�صفى اأب���و الري����ص لالأطفال 

ببع�ص الأجهزة الطبية ال�رشورية. 
• دعم جهود مكافحة فرو�ص كورونا من خالل �صندوق حتيا م�رش.

�لعنو�ن : 10 �صارع 250 �رش�ي�ت �ملع�دى              
  تليف�ون : 23807255                  ف�ك�س : 23807311

�ص.ب : 282 �ملع�دى
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يعتربهذا امل�رشوع حيوياً ومهماً حيث اأنه مع بداية و�س���ع اآبار الأ�س���يل والكرم على خريطة الإنتاج بداأت بوادر ن�س���ب معينة من الزئبق فى 
الظهور فى حمطات ا�س���تقبال الغاز املدفع مبنطقة العامرية وخلطورة املو�س���وع وحر�س���اً على �سحة و�سالمة العاملني بوحدات املعاجلة 
والتى توليها قيادات ال�رشكة اأعلى اأولوياتها ، قامت على الفور با�ستدعاء فريق من معهد البحوث البرتول لعمل م�سح كامل والقيا�سات 
املطلوبة وحتديد اأماكن الن�سب العاليه لأخذ الحتياطات الالزمة قبل التعر�ض لها مبا يكفل احلماية الكاملة لالأفراد فى املقام الأول عالوة 

على احلف�ظ على معدات املع�جلة واخلطوط من التلف والت�آكل .
وانطالقاً من �سيا�س���ات ال�رشكة التى تنتهجها قيادتها الواعية قامت بو�س���ع اآلية وفق اإطار زمنى حمدد للق�س���اء على هذه 
امل�سكلة نهائياً من خالل تد�سني م�رشوع اإزالة الزئبق من الغاز، ومع بداية عام 2019 بداأت الدرا�سات الالزمة لإجناز 
ه���ذا امل����رشوع فى اأ�رشع وق���ت ممكن وبالفعل بداأت اجله���ود املبذولة توؤتى ثمارها وب���داأت خطوات التنفيذ 
الفعل���ى للم�رشوع واملتابعة امل�س���تمرة م���ن قيادات ال�رشك���ة والزيارات امليداني���ة ملتابعة اأعمال 
امل�رشوع عن كثب ثم كان التحدى الأكرب ملوا�سلة امل�رشوع فى ظل ظروف تف�سى فريو�ض 
كورونا امل�س���تجد وقد كان اجلميع على م�س���توى احلدث وامل�س���ئولية ومت النتهاء 
من امل�رشوع وفق اجلدول الزمنى املحدد له مبنت�س���ف �س���هر اأبريل املا�سى 
ومت ت�س���غيل ث���الث وح���دات لإزال���ة الزئبق والو�س���ول اإل���ى معدلت 
الزئب���ق الآمنة وكذا توفري الغرامات التى كانت ت�س���تقطع 
�س���هرياً م���ن فاتورة الغ���از املباع مبا يع���ادل 10 % من 
قيم���ة الفات���ورة لتدون ق�س���ة جن���اح جديدة 
ف���ى �س���جل التحديات ت�س���اف لأبناء 
ال�رشك���ة املخل�س���ني ب���دءً من 
ومروراً  الواعي���ة  القيادة 
بالقائم���ني عل���ى 

امل�رشوع.

مشـروع إزالة الزئبـق من الغـاز

تواصل شركة بدر الدين للبرتول تنفيذ خططها اإلنتاجية مع االلتزام الكامل بتطبيق اسرتاتيجية 

السللامة والصحة املهنية والحفاظ على البيئة وسللامة األصول وتوفري بيئة عمل آمنة وفى هذا 

اإلطار نفذت ثاثة مشروعات هامة .



مشروع إعادة حقن املياه املنتجة فى حقول بدر-3
• الإنتاج احلالى من املياه فى حقول بدر3 يزيد على 19000 برميل يومياً . 
• م���ن املتوق���ع زياده املياه املنتج���ة من الآبار نتيجة م����رشوع حقن املياه 

لزيادة اإنتاج الزيت .
• يت���م التخل����ض من املياه املنتج���ة حالياً عن طريق ب���رك التبخر والتى 

ترتبط مبخاطر بيئية .
• مت اختب���ار الآبار ب���در 3-8/7 لإع���ادة احلقن بقابلية اإنتاج عالية ت�س���ل 

حتى 10000 برميل خالل طبقة خريطة . 

PWRI Project in Bed-3
• Bed-3 current water production ~ 19000 BPD 
• The  water production expected to be increased with 
current waterflooding project
• Disposed water through evaporation bond with HSE 
issues “Spills & underground water contamination”
• The PWRI project ongoing to dispose in Bed3-7/8 
over Kharita Formation “tested to 10000 BWPD each” 
• Expected delivery by Mid Nov-21

إعادة حقن املياه فى حقول نياج-2/1
• الإنتاج احلالى للمياه من حقول نياج -2/1 يقارب 40 األف برميل يومياً .
• يتم حقن جزء من املياه من خالل بئر احلقن نياج-1 ( ي�ستقبل ما يقارب 
9000 برمي����ل يومياً( ويتم معاجلة الكمي����ه املتبقيه من خالل برك التبخر 
املتواجدة فى نياج-1 )ت�س����تقبل ما يقارب 15 األف برميل يومياً ( ونياج-2 

)ت�ستقبل ما يقارب 15 األف برميل يومياً( .

املشروعات  الحالية لزيادة سعة إعادة الحقن
• م����روع تغ���ر خطوط داخل حمط���ة مع�جلة ني����ج-1 لتحويل كمية 

اأكرث اإلى بئر اإعادة احلقن نياج-1 .
• اإع���ادة احلقن ف���ى البئر نياج 2-1 بعد التاأكد م���ن قابلية البئر لكمية 

ت�سل اإلى 9000 برميل يومياً .
• م���ن املخط���ط حفر اآبار خم�س�س���ة لإع���ادة احلقن فى حق���ول نياج-1 

ونياج-2 ل�ستيعاب الكمية املنتجة من املياه وجتنب املخاطر البيئية .

NEAG-1/2 Water Disposal
• Neag-1/2 water production ~ 40000 BWPD
• Produced water handled by disposing in Neag-
1 WDW-1 (Accept ~ 9000 BWPD) & Evapora-
tion pond/Soak-Aways in Neag-1 (Accept ~ 15000 
BWPD) & Neag-2 (Accept ~ 15000 BWPD).

Current projects ongoing in
• Neag-1 Piping modification to divert all water pro-
duction to Neag-1 WDW-1 .
• Neag-2 project ongoing to dispose water in Neag2-
1 “re- cently tested to 9000 BWPD”.
• Plan to drill disposal wells in Neag-1/2 to accom-
modate the increase in water production & avoid 
HSE related issues.

BAPETCO WATER DISPOSAL

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

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

    �ض . ب : 5958 هليوبولي�ض



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 60٪ 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 



م���ن اأه���م  امل�رشوع���ات التى تعم���ل عليها 
ال�رشك���ة  والدول���ة  ككل م����رشوع التحول 
خ���ال   اأن���ه  بالذك�����ر   واجل��دي���ر   ، الرقم���ى 
ل����رشكات  الراب����ع  التقن���ى  الإجتم���اع 

الإنت���اج وال�ستك�س���اف 4th Upstream Convention حت���ت رعاية ال�س���يد 
وزي���ر الب���رول والرثوة املعدني���ة وبح�سور قيادات الب���رول و املهند�س اأحمد 
م�سطف���ى رئي����س �رشك���ة عجيبة و لفيف م���ن القيادات و فري���ق التحول 
الرقم���ى ، ق���ام املهند�س اأحمد �سب���ع مدير عام م�ساع���د هند�سة الإنتاج 
وع�س���و فريق التح���ول الرقمى بتقدمي عر�س عن جترب���ة عجيبة فى حتويل 
اآبار  مليحة بال�سحراء الغربية اإلى حقول رقمية digital oil field  وعر�س 
مراحل تطور م�رشوع حق���ول عجيبة الرقمية واجلهود املبذولة من اإدارات 
ال�رشك���ة املختلفة فى جم���ال التحول الرقمى، و ت�س���رك اإدارات ال�رشكة 
من العمليات وال�ستك�س���اف و تكنولوجيا املعلومات فى تطبيق اخلطة 
املو�سوع���ة بتو�سي���ة فريق التح���ول الرقم���ى متا�سياً مع �سيا�س���ة الوزارة 
لتطبي���ق التح���ول الرقم���ى وتعظي���م ال�ستف���ادة منه ف���ى زي���ادة الإنتاج 

وتقليل النفقات .
ويت���م حالي���اً فى اإدارة العملي���ات وبالتعاون م���ع اإدارة تكنولوچيا املعلومات 
ميكن���ة تقارير الإنتاج وال�سيانة وتغيري نظم حفظ املعلومات الفنية. وفى 
اإدارة ال�ستك�س���اف مت النتهاء من نظام حفظ و عر�س املعلومات اجلغرافية 

الذى يحتوى على قاعدة البيانات الچيولوجية و الچيوفيزيائية جلميع اآبار 
ال�رشك���ة . هذا وتعتمد خط���ة عجيبة فى الأ�سا�س عل���ى جتميع املعلومات 
من م�سادرها مبا����رشة وحتويلها لقواعد بيانات ت�سمح بربطها مبا�رشة مع 
برام���ج العمليات وال�ستك�ساف مما ي�سمح بتحليل اأدق للبيانات وعر�سها 
ب�س���ور بيانية وعلى dashboards  وربط النظ���م املختلفة لتوحيد البيانات 
وامل�ساعدة فى اتخاذ القرارات بتوفري معلومات دقيقة مرابطة باأ�رشع وقت.
و تعت����ر عجيب����ة للبرول من ال�����رشكات الرائدة فى جم����ال التحول الرقمى 
فق����د بداأ حتوي����ل الآبار املنتجة فى �سنة ٢٠١٠ لنظ����ام املراقبة الرقمية عن 
طري����ق تزويد ما يزيد على ٢١٩ بئراً منتجة فى ال�سحراء الغربية بالأجهزة 
الازم����ة لتتبع ومراقبة كفاءة و�سائ����ل الرفع ال�سناعى اإلكرونياً. و قد اأدى 
تطبي����ق هذا النظام لتوفري الوقت الازم لكت�س����اف توقف الآبار  ولإ�ساح 
الأعط����ال فى وقت قيا�سى، ونت����ج عن هذا  تقليل الرحات اليومية لتفقد 
الآب����ار وبالتال����ى تر�سي����د ا�سته����اك الوق����ود واحل����د م����ن اإه����اك ال�سي����ارات 
وتخفي�����س انبعاث����ات الغ����ازات ال�س����ارة واإع����ادة توجي����ه الطاق����ة الب�رشية 

لأعمال اأكرث اإنتاجية. 

تبن������ى األوطان 
تاريخه��ا  وتس���طر 

بسواعد أبنائها املخلصني 
الذى يعملون  لياًل ونه�ارًا حتى  

يحقق�ون  ما تصب�و اليه األنفس  من  
نج���اح  و تق����دم  ... وش��ركة عجيب��ة 

تع��اىل    اهلل  ب��إذن  س��تظل  و  كان��ت 
يعمل��ون   الذي��ن  بأبنائه��ا  متمي��زة 

دائم��ًا  وابدًا على تح��دى الصعاب  
مش��اركة قوي��ة ف��ى االجتماع للوصول إىل التميز.

التقن��ى الراب���ع للج�ن��ة الف�ني��ة 
للبح��ث واالستكش��اف فى إطار 
برنام��ج تطوي��ر وتحديث قطاع 

البترول 2021
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المحطة الجديدة
مت البدء  فى اإعداد الدرا�سات الهند�سية الأولية وطرح املناق�سات اخلا�سة 
مب�����رشوع اإن�س����اء حمط����ة جديدة  ملعاجل����ة الغ����از لإ�ساف����ة ١5٠ مليون قدم 
مكع����ب غ����از و١٢األف برميل زي����ت يومياً لإنتاج حقول مليح����ة بال�سحراء 
الغربي����ة ، م����ع مد خط حت����ت الأر�س بقطر ٢4 بو�سة وبط����ول ٢8٠ كيلو مر 

لتو�سيل الغاز املعالج اإلى جممع غازات ال�سحراء  الغربية بالعامرية.

نجاحات استكشافية
 م����ن اجلدي����ر بالذك����ر اأن ال�رشك����ة  قد حققت ع����دة جناح����ات ا�ستك�سافية 
لاأه����داف العميق����ة ف����ى الفرة ماب����ن ٢٠٢٠ اإل����ى ٢٠٢١ وق����د حتققت هذه 
الكت�سافات بناءً على  البيانات ال�سيزمية ثاثية الأبعاد لتحديد الأهداف 
العميق����ة ب�س����ورة اأف�س����ل من قب����ل وب����داأت الإدارة العام����ة لا�ستك�ساف 
بعم����ل حتليل للبيانات ال�سيزمية وتتب����ع الراكيب اجليولوجية وبناءً على 
 ،x1 وفول x1 ذل����ك مت اختي����ار موقع  الآب����ار مثل اأركادي����ا -09 واأركاديا - �����رشق
وموؤخ����راً  مت حتقي����ق ثاث����ة اكت�ساف����ات وه����ى مليحة-غرب-العمي����ق-021 
ويا�سمن-�رشق- 1X وجنوب غرب مليحة X 004 باإجمالى اإنتاج بلغ  6٠٠٠ 
برمي����ل زيت يومى  وقد انعك�ست هذه النتائ����ج على اإنتاج ال�رشكة وبداأت 
�رشكة عجيبة للبرول فى الإنتاج من تلك الكت�سافات اجلديدة وتنميتها 

و�سيزيد الإنتاج تدريجياً خال الربع الثانى من العام املالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.
ولتحدي����د امل�سائ����د البرولي����ة املحتمل����ة ب�س����ورة اأدق ولتقلي����ل املخاطرة 
قامت �رشكة عجيب����ة بطرح مناق�سة للم�س����ح ال�سيزمى عالى الكفاءة 
با�ستخ����دام اأح����دث الط����رق العلمي����ة والتكنولوجي����ة احلديث����ة ومازال����ت 

املناق�سة حتت الطرح.

السالمة والصحة المهنية ثقافة ومسئولية
وكج����زء م����ن برنامج  م�ساركة الإدارة فى دعم  ثقاف����ة م�سئولية ال�سامة 
وال�سح����ة املهني����ة  مت عقد ١85٠ جل�س����ة  للعاملن  بعجيب����ة واملقاولن 
لتغطي����ة كاف����ة الأن�سط����ة كما مت ت�سم����ن اتفاقية ال�سام����ة  فى جميع 

عقود اأجهزة احلفر واإ�سافة لذلك :-
• مت النته����اء  م����ن ت�سني����ف »متطلب����ات ال�سام����ة وال�سح����ة املهني����ة 
 IOGP �وحماي����ة البيئة للمقاولن« جلميع عقود عجيبة لتتما�سى وفقاً ل
423 وا�ستم����رار تطبي����ق برنام����ج »التزام����ى ال�سخ�سى« ملقاول����ى عجيبة 
الرئي�سي����ن وكذلك  مت النتهاء من اإعداد قوائم التحقق من جاهزية حالة 
 As Built ال�سام����ة املطلوب����ة م����ن الهيئة العام����ة للب����رول و اإ�ستح����داث
Drawing واإج����راء درا�س����ة خماط����ر العملي����ات QRA & HAZOP ملحط����ة 
معاجلة الزيت مبليحة  ومت اإ�سدار املوافقة البيئية ل�� 33 درا�سة تقييم لاأثر 
البيئى من جهاز �سئون البيئة لآبار الزيت )تنمية وا�ستك�ساف( بالإ�سافة 
لتح�س����ري 7 درا�س����ات تقيي����م لاأث����ر البيئى جاري����ة الآن. وج����ارى التح�سري 
لإن�س����اء منطقة تخزين جديدة للمخلفات امللوث����ة باملواد امل�سعة بحقل 
مليحة ، كما مت النتهاء من اإعداد ت�سميم امل�رشوع ، وجارى حالياً الإعداد 

للتنفيذ من قبل اإدارة م�رشوعات عجيبة. 
• حق����ق م�رشوع معاجل����ة املياه املنتج����ة، التخل�س م����ن 8٠٠٠ برميل مياه 
يومي����اً بحق����ل مليح����ة بعد معاجلة ج����زء كبري م����ن املياه بوح����دة التقنية 

اجلدي����دة، واله����دف هو زي����ادة معدلت اإع����ادة حقن املياه اإل����ى 4٠٠٠٠ برميل 
يومي����اً كم����ا جنحت عجيبة ف����ى التخل�س من ٢٠٠٠ برميل مي����اه يومياً فى 
حق����ل ظري����ف، بالإ�ساف����ة اإلى 35٠٠ برميل مي����اه يومياً يت����م اإعادة حقنها 

كو�سيلة ل�ستخراج الزيت اخلام فى حقل فر�س. 
• ف����ى جم����ال التدري����ب على ال�سام����ة وال�سح����ة املهنية وحماي����ة البيئة 
وحم����ات التوعية  مت اإجراء برنامج تدريب تقيي����م خماطر الرفع فى املوقع 
ليتواف����ق مع املعايري الدولية، كما مت النتهاء م����ن اإجراء )برنامج منهجية 
تدريب امل����درب( فيما يتعلق بالقي����ادة الآمنة ملوظف����ى ال�سامة وال�سحة 
املهني����ة وحماي����ة البيئ����ة ع����ن طريق �رشك����ة برو�سي����ف. و تنفي����ذ برنامج 
)تدري����ب املدرب( فيما يتعلق ب�� » اأ�س�س ومعايري �رشكة عجيبة« ملهند�سى 

ال�سيانة والإنتاج بعجيبة بوا�سطة اإينى.
• مت عق���د جل�سات توعي���ة يومية واأ�سبوعية خا�س���ة بقواعد احلفاظ على 
احلياة بواقع حوالى 3٢٢ جل�سة حلوالى ١٩5٠ موظفاً  وتنفيذ حمات توعية 
حول العديد من املو�سوعات: )فعل غري اآمن، حالة غري اآمنة ، حادث و�سيك، 
حدث اليوم، �سامة اليد، “HAWOSA” ، ال�سامة الكهربائية، العمل على 
املرتفعات، قواعد حزام الأمان، اأ�سا�سيات �سامة العمليات، �سامة العمل 

بالقواعد اخلر�سانية لاآبار، ع�سى الدفع وال�سحب، حملة رم�سان( . 
• ج����ارى العمل على  رقمن����ة ال�سامة وال�سحة املهني����ة وحماية البيئة  
م����ن خال  النتهاء من اإعداد النظ����ام الإلكرونى لت�سجيل وتدوين اإجنازات  
برنام����ج  م�سارك����ة الإدارة عل����ى �سبك����ة عجيب����ة، وكذل����ك اإح�سائي����ات 
الرنام����ج. و و�سع النظ����ام الإلكرونى اخلا�س بت�ساري����ح البدء فى الأعمال 
والإجراءات  الت�سحيحية على �سبكة عجيبة مع النتهاء من اإعداد اجلزء 
 ESRI اخلا�س بال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة كجزء من نظام

ARcGIS ليتم دجمه مع باقى اإدارات �رشكة عجيبة. 
• ا�ستمرار تنفيذ العمل بالروتوكول اخلا�س بفري�س كورونا  وتنفيذ حملة 

التطعيم �سد الفريو�س جلميع العاملن باملقر الرئي�سى واحلقول. 

ترشيد الطاقة
متا�سي���اً م���ع �سيا�س���ة الدول���ة فى توف���ري ا�سته���اك املحروق���ات لر�سيد 
الطاقة بالإ�ساف���ة اإلى تقليل انبعاثات ثان���ى اأك�سيد الكربون للحفاظ 
على البيئة ي�ستمر  تنفيذ م�رشوع تغذية اآبار الإنتاج بالطاقة الكهربية 
ف���ى حقول مليحة بال�سحراء الغربية بدل م���ن ا�ستخدام املولدات التى 
تعم���ل بالديزل على عدة مراحل، حي���ث مت ربط تقريباً عدد ١7٠ بئر اإنتاج 
بال�سبك���ة الرئي�سي���ة الهوائية الكهربائية وج��������ارى  حالياً  تنفيذ ربط 
ع���دد 47 بئ���راً كما مت البدء ف���ى اإ�ساف���ة مولدين جديدين يعم���ان بالغاز 
باإجمال���ى ق���درة تولي���د ٢ ميج���ا وات وملحق به���م وحدة معاجل���ة لإمداد 
املول���دات بالغاز مع اإ�سافة وح���دة حتكم للوحات اجلهد املنخف�س مببنى 
التحك���م الرئي�س���ى احلالى بحق���ول الفر�س مبنخف�س القط���ارة و �سوف 
ي�سم���ل م����روع ربط الآب���ار اجلديدة مد خط���وط موا�س���ر داخلية لنقل 
الزيت اإلى جممع الإنتاج مع مد خط بقطر 6 بو�سة مل�سافة 35 كيلومر 
ل�سحن الزيت اخلام ملحط���ة معاجلة الزيت اخلام مبنطقة مليحة وطريق 
ب���رى خلدم���ة املوق���ع مع ب���رج ات�س���الت لتوفري اخلدم���ة مع ربطه���ا مبوقع 

مليحة بال�سحراء الغربية.

العنوان : ١ �سارع الرامكة - املنطقة ال�سابعة - احلى ال�سابع - مدينة ن�رش                  ت: ٢4٠7١٢86 - ٢4٠7346٠               
      فاك�س ٢4٠7١366 - ٢4٠7١٢٩4                              �س.ب : 45٠3٠          الرقم الريدى : ١١7١7
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تدير الش��ركة الفرعونية للبرتول أحد أهم ش��ركات إنت��اج الغاز الطبيعى ثالث مناطق امتياز بالبحر املتوس��ط 

وهى رأس الرب وش��مال دمياط، و ش��مال الربج بمتوس��ط إنت��اج 500 مليون قدم مكعب من الغ��از و 10 آالف برميل 

متكثفات يوميًا مع م��راعاة الحف���اظ على أعلى معدالت السالمة والصحة واملهنية .

تس��تعد الفرعونية لخطوة جديدة فى أنش��طتها بعد أن تم  اسناد إليها مشروع تنمية حقل هارمتان بشراكة كل 

من الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية وبريتش برتوليم وشل ومن املخطط بدء اإلنتاج فى عام 2024 .

وق��د نجحت الفرعونية ف��ى تنفيذ عمليات ناجحة  خالل العام بناًء على الدراس��ات التى أجرتها والتى س��اهمت 

ف��ى التغلب على التحدي��ات فى العملية اإلنتاجي��ة و مواجهة االنخفاض الطبيعى فى مع��دالت اإلنتاج والوصول 

للمعدالت املرجوة من حقولها بالبحر املتوسط حيث بلغ متوسط إنتاج حقل آتول أكرب حقول الشركة نحو  320 

مليون قدم مكعب غاز يوميًا  ، وبالنس��بة لحقل س��يث يتم التجهيز لعمليات إعادة صيانة البئر لإلنتاج من طبقة 

أخرى للبئر A20 األمر الذى يتوقع معه زيادة إنتاجيته إىل 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا ، كما نجح فريق 

العمل فى مواجهة اإلنخفاض الطبيعى فى خزانات حقول حاب�ى وتورت  حيث  تم تطبيق سياسة إدارة 

التحك��م فى نس��بة الرمال املصاحبة والنجاح ف��ى إنت��اج اآلبار بأعلى مع��دل ممكن، و جرى 

إتباع معايري دقيقة لضمان املحافظة على معدالت اإلنتاج لفرتات طويلة.
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هذا وقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف 
إلى تعويض التناقص الطبيعى فى أداء الخزانات وتحسين اإلنتاج 

ورفع كفاءة التشغيل ومعدل السالمة فى إدارة العمليات: 

م�رشوع وحدة ا�سرتجاع الغاز املحرتق 
مت تنفي�ذ امل�ش�����روع بنجاح واإدخاله اإلى اخلدم���ة فى الربع الأول من 2021 
ومت ا�ش���رجاع حوال���ى 6 مليون ق���دم مكعب اإل���ى ال�ش���بكة القومية مما 
�شاع���د على تقلي���ص انبعاث���ات الكرب�ون ال�شارة وبن��اءً علي��ه مت اإ�شاف��ة 
5 ملي���ون ق����دم مكعب اإلى اإنت���اج ال�ش���ركة، وتقليل النبعاثات الكربونية 

مبع����دل 55 األ���ف طن �شنوياً .

م�رشوع معاجلة املتكثفات وت�سييد 2 خزان متكثفات
مت النته���اء من ت�شييد 2 خ���زان متكثفات �شعة الواح���د 60 األف برميل، 
وج���ارى النتهاء م���ن املراحل النهائية مل�رشوع معاجل���ة املتكثفات والذى 
�ش���وف يدع���م العملي���ة الإنتاجية بدون توق���ف واملخط���ط النتهاء منه 

نهاية العام وباإجمالى ا�شتثمارات 42 مليون دولر.

العن�����وان
قطعة 212 القط��اع الثانى - مركز املدين�ة

التجمع اخلام�ص - القاهرة اجلديدة 
تلي�فون : 27725900     ف�اك�ص : 25390417

م�رشوع اتول- 4 
بع����د جن����اح مرحل����ة الإنت����اج املبك����ر لثالث����ة اآب����ار حلق����ل اتول ف����ى2017، 
ا�شتهدف����ت ال�رشك����ة الفرعوني����ة اإ�شاف����ة بئر راب����ع بنف�����ص الت�شميم 
الذى مت تطبيقه لكل من الآبار الثالثة الأولى، وعلى الرغم من التحديات 
الت����ى �شملت امل�����رشوع اإل اأن������ه ب��دء اإنت����اج البئر فى الرب����ع الرابع 2020 
مبع����دل اإنت����اج 105 ملي����ون ق����دم مكع����ب يوم����ى م����ن الغ����از وباإجمال����ى 

ا�شتثمارات 150 مليون دولر.

م�ســروع تنميـة القطامية
ا�شتهدف���ت الفرعونية اإ�شاف���ة بئر قطامية عن طريق ربطه على جممع 
بلوف منطقة حابى احلالى اخلا�ص بال�رشكة والذى مت اإدخاله على الإنتاج 
ف���ى الرب���ع الراب���ع عام 2020 مبع���دل اإنت���اج 60 مليون ق���دم مكعب يوميا 

وباإجمالى ا�شتثمارات 142 مليون دولر.

 الفرعـونيـة .. الســالمة وزيـــادة

اإلنتـاج شــعار وتنفيــذ

م�ســروع تنميـة القطاميةم�رشوع اتول- 4 م�رشوع معاجلة املتكثفاتم�رشوع وحدة ا�سرتجاع الغاز املحرتق 
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اكتشافات بترولية
ساهمت فى زيادة االحتياطى واإلنتاج

العنوان 204 أ شارع 287 الشطر الثانى - المعادى الجديدة - الفاهرة.        تليفون : 25197402 - 251751663        فاكس : 25197554 - 25166833

تأسس��ت ش��ركة برج العرب للب��رول )بورابيتكو( فى ديس��مرب س��نة 
1996وتعم��ل حاليًا كقائم بالعملي��ات نيابة عن الهيئ��ة املصرية العامة 

للبرول و شركة كويت أينرجى .

كما تأسس��ت شركة شرق أبو س��نان تحت مظلة شركة برج العرب 
ف��ى يولي��و 2012 وتعمل حالي��ًا كقائم��ة بالعمليات عن الهيئ��ة املصرية 
العامة للبرول بمش��اركة شركات كويت أنريجى ودوفر أنفيستمنت 

ليميتد ويونايتيد أويل أند جاز وجلوبال كونيكت.

و يبل��غ عدد مناط��ق التنمية الت��ى تديرها الش��ركة 10 مناطق بامتياز 
برج العرب و أبو سنان وإمتداد أبو سنان بالصحراء الغربية.

أهم نتائج األعمال 
ف  ستكشا ال ا

• اس��تكمااًل للنجاحات التى حققتها الشركة فى العام الماضى فى امتياز 
أبو س��نان بالصحراء الغربيه ، تم وضع خطة عم��ل متوازنة بين حفر آبار 
تنموي��ة لزيادة اإلنتاج وحفر آبار استكش��افية لزي��ادة االحتياطى وإيجاد 
ف��رص مس��تقبلية للتنمية ، حيث تم عمل إعادة التفس��يرات الس��يزمية 
وتحديث الخرائط الجيولوجي��ة للطبقات المنتجة والتى أدت إلى حفر آبار 
استكش��افية ناجحة وه��ى ASD-1X , ASX-1X والتى س��اهمت بزيادة 
الرقع��ة التنموية وإضافة احتياطيات جديدة للش��ركة وإتاحت مزيد من 

فرص التنمية وزيادة اإلنتاج .  
• وش��ملت أيض��ًا إعادة التفس��يرات الس��يزمية والجيولوجي��ة لمناطق 
التنمية بحق��ل AlJahraa و ال��� ASH على طبقات البحري��ة وعلم البويب 
وساهمت فى حفر البئر التنموى AlJahraa-8ST االستكشافى والذى أدى 
لزي��ادة االحتياطى المؤكد وذلك بتحول االحتياطى الممكن إلى احتياطى 
مؤكد لطبقة البحرية السفلى وأيضًا تم حفر البئر التنموى ASH-3  لزيادة 

اإلنتاج بعد تحديث الخريطة التركيبية لطبقة علم البويب.   
• وجارى العمل إلعادة المعالجة للمسح السيزمى ثالثى األبعاد باستخدام 
التط��ور التكنولوجى والذى من المتوقع أن يس��هم ف��ى تحديث الخرائط 
الجيولوجي��ة بمناط��ق التنمي��ة واالستكش��اف إليجاد أفض��ل التراكيب 
الجيولوجي��ة والمصائ��د البترولي��ة عل��ى طبق��ات أب��و رواش والبحرية 

والخريطة وعلم البويب .

ج نتا إل ا
• ب��دأ إنتاج الش��ركة من إمتياز ب��رج العرب عام 1997 بمتوس��ط 
إنت��اج يومى 200 ب/ى وبدأ اإلنتاج من امتياز أبو س��نان عام 2012 

بمتوسط إنتاج يومى 750 ب/ى.
• سجلت الشركة خالل العام المالى 2020-2021 أعلى معدل إنتاج 
ف��ى تاريخه��ا حيث بلغ 13 أل��ف برميل يومى باإلضاف��ة إلى 5ر12 

مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب.
• من المخطط تنمية االكتش��افات الجديدة من خالل حفر عدة آبار 
تنموي��ة الس��تعادة معدالت اإلنت��اج وتحقيق الخط��ة الموضوعة 
 Al Jahraa-13 حيث سيتم تنمي�ة ط�بقة البحرية من خ�ال ح�فر بئر

. ASD-2 من خالل حفر بئر ”C“  وتنمية طبقة أبورواش
• وفيما يخص مش��روع حقن المياه بمنطقة الجه��راء ، فقد أثبتت 
قياسات ضغط الخزان بطبقة أبو رواش C" فاعلية المشروع والتى 
إنعكس��ت على ثبات معدالت اإلنتاج ، ومن المخطط حفر بئر حقن 

جديد Al Jahraa-SE3 لزيادة نسبة الزيت القابل لالستخراج.
• وجدي��ر بالذكر أنه تم تحقيق خطة إنتاج الزيت لعام 2021/2020 

بنسبة 137% وتحقيق خطة إنتاج الغاز بنسبة %133.
• يبلغ عدد اآلبار المنتجة للزيت الخام بحقول الش��ركة 35 بئر منها 
28 بئر منتج بواسطة مضخة ترددية و 7 آبار منتجة إنتاج طبيعى.

املشروعات
ف��ى ضوء تعظيم االس��تفادة م��ن كميات الغ��از المصاحبة إلنتاج 
الزيت فقد تم إنشاء خط جديد لنقل 4 مليون قدم مكعب من الغاز 
المصاح��ب بآبار منطق��ة ASH إلى محطة معالج��ة الغاز بمنطقة 

السالمية. 

خطة الشركة املستقبلية
وم��ن المخطط أن يبلغ متوس��ط اإلنتاج خالل ع��ام 2022-2021 
حوال��ى 12 ألف ب/ى باإلضافة إل��ى 33ر10 مليون قدم مكعب من 

الغاز المصاحب.
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مؤشرات األداء ونتائج األعمال
بل���غ الإنت���اج الغ���از املب���اع 58 مليار ق���دم مكعب مبتو�س���ط 159 ملي���ون قدم 
مكعب غاز يومياً وحوالى مليون برميل من املتكثفات والزيت اخلام مبتو�سط 
2500  برمي���ل يومي���اً و845ر55 األ���ف ط���ن م���ن الغ���از امل�س���ال مبتو�س���ط اإنتاج
153طن���اً يومي���اً ، وه���ذا الإنتاج يع���ادل 9ر11 ملي���ون برميل مكافئ مبتو�س���ط

6ر32 األف برميل زيت مكافئ يومياً .

االستكشاف
مت النته���اء من اإعادة معاجلة البيانات ال�س���يزمية ثالثية الأبعاد حلقل �س���مال 
اأبوق���ر ومناط���ق امتياز �س���مال العامرية )حقل ي���ازى وحقل بايثون( و�س���مال  
اإدك���و )حق���ل اأ( ودمج البيان���ات ال�سيزمية لهذه احلقول مع���اً بغر�ض احل�سول 
عل���ى �س���ورة تراكيب جيولوجي���ة حتت �سطحي���ة متكاملة وحت�س���ن تف�سر 
التتاب���ع الطبق���ى لهذه الرتاكي���ب ، وكذلك مت اإعادة تف�س���ر ودرا�سة الطبقات 
ال�ستك�سافي���ة اعتم���اداً على البيان���ات ال�سيزمي���ة املعاد معاجلته���ا حديثاً 
والت���ى اأ�سف����رت ع���ن احتمالي���ة وج���ود طبق���ات ا�ستك�سافية واع���دة حاملة 
للغ���از كطبق���ات الو�سطانى ورمال كف���ر ال�سي���خ العلي���ا والقاعدية وتكوين 
اأبوما�س���ى/ قوا�س���م ، بالإ�ساف���ة للتو�سية بحف���ر م�سار جانب���ى لبئر �سمال 
اأب���و قر 6 فى حقل �سمال اأبوقر ل�ستكم���ال الإنتاج من طبقات كفر ال�سيخ 
القاعدي���ة واإدخ���ال طبقة كفر ال�سي���خ العليا كطبقة جديدة عل���ى الإنتاج ، 
ويت�����م حالياً التقيي���م اجليولوجى واجليوفيزيق���ى لتكوين����ات ع�رص امليو�سن 
فى حقول اأبوقر البحرية ومناطق امتي��از �سمال العام����رية )حقل يازى وحقل 

بايث���ون( و�سم���ال اإدكو )حق���ل اأ وحقل ب( حيث اأن التف�س���رات الأولي��ة لهذه 
الرتاكيب اجليولوجية تظهر اأنها واعدة ومل يتم الإنتاج منها من قبل. 

العمليات والمشروعات
• جته���ز ال�رصكة للب���دء بتنفيذ خطة حفر تنموية ت�سمل على 6 اآبار ملناطق 
امتياز �سمال اأبو قر و�سمال العامرية و�سمال اإدكو العام املقبل با�ستخدام 
تقني���ة ال�  Subsea اخلا�س���ة باملناطق والطبقات البحرية العميقة فى اأربعة 
اآب���ار مبنطقت���ى امتي���از �سم���ال العامرية و�سم���ال اإدك���و ، وج���ارى ا�ستكمال 
م����رصوع من���وذج املح���اكاة اخلا�ض بطبق���ة اأبوما�سى فى حقل �سم���ال اأبوقر 
البح���رى حل�ساب الحتياطي���ات املتبقية و درا�سة اإمكاني���ة حفر اآبار تنموية 
اأو تقييمي���ة لزيادة الإنتاج ومعامل ا�سرتج���اع طبقة اأبوما�سى حلقل �سمال 
اأبوق���ر البح���رى، كما مت النته���اء من ت�سغي���ل  حمطة الكهرب���اء الرئي�سية 

اجلديدة بتكلفة 5ر4 مليون يورو.
• تق���وم ب���رتول اأبو قر بالإ����رصاف على اأعم���ال التنمية ف���ى منطقتى �سمال 
العامري���ة و �سمال اإدكو بالنيابة عن �رصكت���ى �سمال العامرية و�سمال اإدكو، 
وجارى تنفيذ تعديالت على خطوط اإنتاج املن�صة البحرية NAQ-PIII وذلك 
لف�س���ل اإنت���اج حقول امتي���از �سمال العامري���ة و�سمال اإدكو، وج���ارى تنفيذ 
اأعم���ال تركي���ب وت�سغيل اأنظم���ة الك�سف ع���ن الغ���ازات ومكافحة احلريق 
مبنطق���ة ت�سهي���الت الإنت���اج مبوقع املعدي���ة، كما تعمل عل���ى تنفيذ تعديل 
 »LPG« بل���وف احلماي���ة للم�ستودع���ات الكروية مبنطق���ة تخزين البوتاج���از
وكذل���ك الرتكيبات اخلا�سة باإحالل وجتديد �سبك���ة موا�سر الهواء للتحكم 
بالأجه���زة الدقيق���ة مبوقع املعدية، وا�ستب���دال نظام الإغ���الق الطارئ احلالى 
بنظ���ام جدي���د وحم���دث ل�سم���ان اأف�س���ل اأداء للموق���ع ، كم���ا مت النتهاء من 
تطوي���ر نظام ت�رصيف ال�صغ���وط املرتفعة بخط ال�صعل���ة، وكذلك االنتهاء 
من تركيب وت�سغيل اأنظمة الك�سف عن الغازات ومكافحة احلريق باملبانى 

الإدارية باملوقع .

السالمة والصحة المهنية
نوؤم���ن ب���اأن ال�سالمة وال�سحة املهني���ة وحماية البيئ���ة م�سئولية اأ�سا�سية 
جلمي���ع العامل���ن واأن الأداء العالى فى هذا املجال يع���ود بالفائدة على الفرد 
واملجتم���ع، وق���د ا�ستطاع���ت ال�رصك���ة حتقي���ق اأك���ر م���ن 5ر2 ملي���ون �ساعة 
عم���ل ب���دون اإ�سابات، م����ع جتدي���د �سه�����ادة ISO:14001/ 2015  لنظ������م اإدارة 
حماي������ة البيئ�����ة والنته��اء من التجه�ي���ز والإع������داد للح�سول على �سهادة 

ISO:45001/2018 لنظم اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية.

تأسست ش��ركة برتول أبوقري بموجب اتفاقية االلتزام الصادرة بالقانون 

رقم 2 لسنة 2009 بتاريخ 13 يناير 2009 املربمة بني الهيئة املصرية العامة 

للبرتول وش��ركة إديس��ون إنرتناش��يونال إس ب��ى إيه اإليطالي��ة تعدياًل 

التفاقي��ة االلتزام الص��ادرة بموجب القانون رقم 155 لس��نة 1963 املعدل 

بالقانون رقم 47 لسنة 1975 ، وتعد حقول أبوقري من أقدم الحقول املنتجة 

للغ��از الطبيعى فى البحر املتوس��ط حي��ث يرجع تاريخها االستكش��افى 

إىل ع��ام 1969 وب��دأ اإلنتاج م��ن الحقول فى عام 1979 وكان��ت تدار آنذاك 

من قبل »ش��ركة برتول الصح��راء الغربية )ويبك��و(« وبتاريخ 2021/1/24 

تنازلت ش��ركة إديس��ون إنرتناش��يونال أيه أند بى أس بى أيه لش��ركة 

إنرجني إيجيبت ليمتد عن حصتها فى اتفاقية االلتزام.

ابتكار وتنوع فى أعمال البحث واالستكشاف واإلنتاج

العنوان : مبنى امللتقى - تقاطع �سارع توت عنخ اآمون  مع �سارع ال�سهيد طيار حممود �ساكر - �سموحة - �سيدى جابر - الأ�سكندرية .
تلي�فون : 4292775 - 03/4292713        فاك�����ض : 4292396 - 4292371 /03



نتائج عمليات الحفر وصيانة اآلبار
ف���ى اإط���ار ا�س���تكمال ال�رشك���ة لربناجمه���ا الطموح ال���ذى تقوم ب���ه للوفاء 
بالتزاماتها فى احلفاظ على معدلت الإنتاج , وا�ستمراراً للتعاون مع �رشكات 
القط���اع املتخ�س�سة فى جمال احلفر فق���د مت التعاقد مع �رشكة �سينو ثروة 
على جهاز اإكمال الآبار �سينو ثروة-28 لعادة اإكمال و�سيانة 6 اآبار , حيث مت 
اإ�ساف���ة حوالى 18مليون قدم مكعب غاز وحوالى 380 برميالً من املتكثفات 

يومياً لالإنتاج .
وف���ى �سوء تنفيذ برامج احلف���ر و�سيانة الآبار, جنحت ال�رشكة فى و�سع البئر 
التنم���وى الأفق���ى بل�س���م-5 واإح���ادة م�س���ار-2 م�ستهدفاً خ���زان قوا�سم-2 
مبنطق���ة تنمي���ة بل�س���م مبعدلت انت���اج يوم���ى 5ر7 مليون ق���دم مكعب غاز 
وحوال���ى 120 برمي���ل متكثف���ات وجنح���ت اأي�س���اً ف���ى و�س���ع البئري���ن جنوب 
فار�سك���ور 4 و 7 بعد اإع���ادة اإكمالهما فى طبقتى اأبوما�س���ى العلوية وكفر 
ال�سي���خ على الرتتيب واأي�سا اإعادة و�سع بئر بورونيا-1 بعد اعادة اكماله فى 

طبقة كفر ال�سيخ العليا.
وعل���ى �سعيد اآخر, جنحت ال�رشكة فى زيادة معدلت الإنتاج وحت�سني �سغط 
را����س البئ���ر لبئ���ر بل�سم-4 )ب���دون ا�ستخ���دام جهاز حف���ر( واإع���ادة و�سع بئر 
الو�سطانى-11عل���ى الإنتاج بعد تنفي���ذ Through Tubing Screen , وتعمل 
ال�رشك���ة حالياً عل���ى تثبيت معدلت الإنتاج عن طري���ق الدرا�سات املكمنية 

وال�سيانة ال�ستباقية لالآبار.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
تول���ى �رشكة الو�سطانى للبرتول اهتمام���اً كبرياً لل�سحة وال�سالمة وحماية 
البيئ���ة م���ن اأجل احلفاظ عل���ى �سالمة العامل���ني وحماية البيئ���ة وممتلكات 
و�سمع���ة ال�رشك���ة, وقد اأ�سدرت ال�رشكة �سيا�س���ات جديدة لكل من )قواعد 

اإنق���اذ احلياة, القيادة الآمن���ة, �سيا�سة عدم التدخني, �سيا�سة منع املخدرات 
والكح���ول( ل�سم���ان المتثال الكام���ل لل�سيا�سة الرئي�سي���ة اخلا�سة باإدارة 

ال�سالمة وال�سحة املهنية ل�رشكة الو�سطانى للبرتول.
كم���ا اأن �رشك���ة الو�سطانى للبرتول جنحت ف���ى احل�سول على �سه���ادة الأيزو 
45001 اخلا�س���ة مبنظوم���ة ال�سالم���ة وال�سح���ة املهني���ة وكذل���ك �سه���ادة 
الأي���زو 14001 اخلا�س���ة بحماية البيئة وذلك من اأج���ل التوافق مع املتطلبات 

القيا�سية العاملية.
ومن منطلق ثقة �رشك���ة الو�سطانى باأن حمالت ال�سالمة وال�سحة والبيئة 
مهمة جداً للت�سغيل الفعال لنظام HSEMS , تهدف هذه احلمالت اإلى ن�رش 
معلوم���ات حول ق�سايا ال�سالمة و ال�سحة والبيئة وطرق التعامل الآمن مع 
ه���ذه الق�سايا , وت�سجع على اتباع نه���ج متكامل لإدارة منظومة ال�سالمة 
وال�سح���ة والبيئة املح���ددة , لذلك , نفذت �رشك���ة الو�سطانى للبرتول  ثالث 
حم���الت لل�سح���ة وال�سالمة والبيئة بدعم م���ن اإدارة ال�رشكة و�رشكة �سينو 
ث���روة للحفر  لتعزيز غر�س مب���ادئ ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
لالأعمال املتعلقة بعمليات احلف���ر مثل الت�سليم الآمن للمناوبات واإ�سابات 

اليد والتحكم فى اإجراءات العمل. 
ونظ���راً لأهمي���ة حماي���ة البيئ���ة والتحكم  فى امللوث���ات , قام���ت الو�سطانى 
بالتع���اون مع هيئة حماية البيئة والهيئة امل�رشي���ة العامة للبرتول والأطراف 
املعنية باإيجا�س و�رشكة برتو�سيف باأداء جتربة وهمية ناجحة ملواجهة ت�رشب 
برتولى فى نهر النيل لتقييم خطة طوارئ الت�رشب البرتولى لل�رشكة منطقة 
فرا�سك���ور - حمافظ���ة دمياط ، وقد اأظهرت املن���اورة اال�ستجابة املميزة لفرق 
الط���وارئ للتحك���م فى التلوث قبل تدم���ريه ملاأخذ املياه وتلوي���ث مياه النهر , 
هذا وقد مت م�ساركة الدرو�ص امل�ستفادة ونقاط القوة و�رشح جميع نقاط فر�ص 

التح�سني جلميع احل�سور فى حقول الو�سطانى بعد انتهاء املناورة.

قامت ش��ركة الوس��طانى للب��رول خالل الع��ام امل��اىل 2021-2022 بزيادة 
إنتاجه��ا اليومى وزيادة مس��اهماتها ف��ى اإلنتاج القومى م��ن الغاز الطبيعى 
واملتكثفات والبوتاجاز ، حيث بلغ متوس��ط اإلنتاج اليومى 140 مليون قدم 
مكع��ب غاز طبيعى و 3632  برميل من املتكثف��ات و 213 طنًا من البوتاجاز 

بما يعادل 5.ر31 ألف برميل زيت مكافىء.

قطعة  188 - مركز املدينة  - التجمع اخلام�س -  القاهرة اجلديدة              تليف�����ون : 25033666                           ف�اك�������������س : 25033777
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أهم نتائج األعمال لعام 2021/2020 
بل���غ اإجمالى اإنتاج الزيت اخلام من حقول ال�رشكة بال�صحراء ال�رشقية 
حوالى 4ر1 مليون برميل زيت خام ومبتو�ص���ط يومى 3740 برميل يومياً 
وبل���غ اإجمالى اإنت���اج الغاز حوال���ى 4ر20 مليار قدم مكعب ومبتو�ص���ط 
يومى 91ر55 مليون ق���دم مكعب وبذلك بلغ اإجمالى اإنتاج الزيت اخلام 
بالإ�صاف���ة اإلى الزي���ت املكافئ حوالى 5ر5 مليون برمي���ل مكافئ يومياً 
مبتو�صط اإنتاج يومى 920ر14 برميل مكافئ يومياً وقد مت تثقيب طبقة 
املارخ���ا لبئ���ر اأمل – St 13 وعمل ت�ضجيالت لل�ضغ���وط واحلرارة لطبقة 
 .St 16 ضجر لكل من اآبار اأمل 9 و اأمل 21 ولطبقة الرودي�س للبئر اأمل�

مشروعات الشركة 
م�رشوع اإعادة تاأهيل املن�ضة البحرية اأمل )اأ(

ويه���دف امل�رشوع احلفاظ على اأ�ضول ال�رشك���ة كجزء من تنفيذ اأعمال 
برنامج �ضالمة الأ�ضول للحفاظ على �ضالمة واأمان عمليات الإنتاج. 

م����رشوع اإن�ض���اء حمط���ة معاجلة مي���اه ال����رشف ال�ضناع���ى امل�ضاحبة 
لإنتاج الزيت والغاز 

ويه���دف امل����رشوع اإلى حتقيق التواف���ق التام مع مطلب���ات قانون البيئة 
لل�رشف على البيئة البحرية. 

م����رشوع ترمي���م واإ�ض���الح القواع���د اخلر�ضانية لبع����س وحدات حمطة 
املعاجلة 

والكف���اءة  العملي���ات  عل���ى �ضالم���ة  احلف���اظ  اإل���ى  امل����رشوع  يه���دف 
الت�صغيلية.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• حتر����س �رشك���ة اأم���ل للبرتول عل���ى تطبي���ق منظومة عم���ل متكاملة 
ف���ى جمالت ال�ضالم���ة وال�ضحة املهنية وحماي���ة البيئة مع الأخذ فى 

الإعتب���ار روؤي���ة م����رش للتنمي���ة امل�ضتدام���ة 2030 وذلك بتطبي���ق اأعلى 
معاي���ر اجلودة وال�ضالم���ة وال�ضح���ة املهنية واملحافظة عل���ى البيئة، 
فق���د حافظت ال�رشكة على �ضجل جيد من �ضاعات العمل بدون وقت 
�ضائ���ع )بل���غ اأكرث م���ن 5 ملي���ون �ضاعة( ، كم���ا مت جتدي���د احل�ضول على 
 ISO 14001:2015 , ISO 9001:2015,( ضه���ادات النظام املتكامل لالأيزو�
ISO 45001:2018(، وف���ى جم���ال تر�ضي���د كفاءة الطاق���ة فقد ح�ضلت 
ال�رشك���ة على �ضه���ادة املوا�ضفة اجلدي���دة )ISO 50001:2018( ، اأما فى 
جم���ال �ضالمة العمليات وتاأمني اأ�ضول ال�رشكة فاإنه جارى الإنتهاء من 

تنفيذ م�رشوع تكامل الأ�ضول بال�رشكة.
• قامت ال�رشك���ة باعداد جميع الدرا�ضات اخلا�ضة بتقييم الأثر البيئى 
مل�رشوعاتها وقد ح�ضلت ال�رشكة على املوافقات البيئية ل� )3( درا�ضات 
لتقيي���م الأث���ر البيئى ، وق���د مت الإنتهاء م���ن املرحلة الأول���ى من م�رشوع 

.)BBS( حت�ضني ثقافة ال�ضالمة لدى العاملني
• وف���ى جم���ال �ضالمة النقل وحفاظ���اً على �ضالم���ة العاملني والتحول 
الرقم���ى فق���د مت تركيب اأجهزة مراقبة ال�رشع���ة باأ�ضطول النقل طبقاً 
للخطة املو�ضوعة كما مت تدريب ال�ضائقني على برنامج القيادة الآمنة 
مم���ا كان له اأثر كبر فى حت�ضني اأداء ال�ضائق���ني وتقليل احلوادث وتقليل 

ا�ضتهالك الوقود وتكلفة ال�ضيانة والنبعاثات الكربونية.
وق���د مت تنفي���ذ املرحل���ة الأولى م���ن خطة ال�رشك���ة لتحوي���ل ال�ضيارات 
للعم���ل بالوق���ود الثنائ���ى ) غ���از / بنزي���ن ( مما ل���ه بالغ الأث���ر من خف�س 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
• وه���ذا وقد مت الإنتهاء من تطعيم جمي���ع العامليني بال�رشكة ) املركز 
الرئي�ض���ى و احلقول ( بلقاحات فاي���زر  وا�ضرتازينيكا و �ضينو فارم طبقاً 

لتوجيهات وزارة ال�ضحة.

واصلت شركة أمل للبرتول جهودها لتحقيق إسرتاتيجيتها فى إنتاج الزيت والغاز واإلعتماد على 
قدرات كوادرها البش��رية فى تحقيق التميز التش��غيلى واإلنتاج اآلمن وبأقل تكلفة إلستخراج 
برمي��ل الزي��ت الخام مع الرتكيز على ضمان س��امة العمليات وكفاءاتها وموثوقيتها وإس��تقرار 
مس��تويات اإلنت��اج مع ترش��يد التكاليف وذل��ك بفضل مجه��ودات كبرية بُذلت خ��ال هذا العام 

برغم الظروف العاملية والتحديات من تفشى جائحة فريوس كرونا.

املهند�س عبد النا�رش خفاجى
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

العنوان : �ضارع اأحمد ح�ضن - متفرع من �ضارع م�ضطفى النحا�س - القطعة )2( بلوك )ج( املنطقة التا�ضعة - مدينة ن�رش - القاهرة .
تليفون : 3/4//24731391/2                                      فاك�س : 24731395                              �ضندوق الربيد : )8181( مدينة ن�رش
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والث��روة  الب��رول  وزارة  وتوجيه��ات  للدول��ة  العام��ة  السياس��ة  إط��ار  ف��ى 

املعدني��ة بقي��ادة املهندس طارق امل��ا لتحويل مصر إىل مرك��ز إقليمى لتجارة 

وت��داول الب��رول واملنتج��ات البرولي��ة، تعم��ل ش��ركة ويبك��و عل��ى إع��داد 

موق��ع مين��اء الحم��راء البروىل التاب��ع لها ليصبح أح��د املحاور الهام��ة واملنافذ 

بمدين��ة  تنفي��ذه  س��يتم  ال��ذى  البروكيماوي��ات  مجم��ع  ملش��روع  الحيوي��ة 

العلم��ن الجدي��دة ، وذل��ك ضم��ن الجه��ود الس��اعية لتحقي��ق رؤي��ة مص��ر 

2030 ف��ى التطوي��ر والتنمية املس��تدامة واملس��اهمة فى االقتص��اد املصرى  ،  

وفيما يلى نستعرض أهم مشروعات الشركة :

تخصيص 120 فدان بميناء الحمراء البترولى الس���تغاللها فى التوس���عات 
المستقبلية

مت تخ�س���ي�ص م�س���احة 120 فداناً جماورة ملنطقة مين���اء احلمراء بهدف 
ا�س���تغاللها ف���ى التو�س���عات امل�س���تقبلية للمنطقة من خالل اإن�س���اء 
م�س���تودعى التخزي���ن »9 و 10« والت�س���هيالت اخلا�س���ة به���م م���ن خالل 
�رشك���ة »برتوچ���ت«، الت���ى تق���وم حالياً باإع���داد الدرا�س���ات الهند�س���ية 
االأ�سا�س���ية لت�سل ال�سعة اال�ستيعابية ملوقع »ميناء احلمراء البرتولى« 

اإلى 4 مليون برميل.  
وتعد هذه املرة االأولى التى يتم فيها تو�س���عة ميناء احلمراء البرتولى منذ 
االإن�ساء فى عام 1968، ومتثل نحو 50% من امل�ساحة احلالية ملوقع امليناء، 
باالإ�ساف���ة اإل���ى منطقة ال���� 400 ف���دان اجلارى حالي���اً التن�سيق م���ع وزارة 
االإ�س���كان لتوقي���ع الربوتوكول اخلا�ص به���ا، لت�سبح امل�ساح���ات الكلية 

امل�سافة نحو 520 فدان ، مبا متثل نحو 240% من امل�ساحة احلالية.
وت�ساب���ق ويبكو الزمن لتنفيذ روؤي���ة لتحويل ميناء احلمراء البرتولى ملركز 
اإقليمى ا�سرتاتيجى لتداول الزيت واملنتجات البرتولية على �ساحل البحر 
املتو�س���ط حيث يعد مين���اء احلمراء منفذاً ال�سترياد امل���واد اخلام وت�سدير 
املنتج���ات اخلا�سة مبجمع البرتوكيماويات املزمع اإن�ساوؤه مبدينة العلمني 

اجلديدة وكذلك خدمة االمتداد العمرانى اجلديد والظهري ال�سناعى . 

زيادة السعة االستيعابية اإلجمالية بميناء الحمراء إلى حوالى 7ر2 مليون برميل
ه���ذا وق���د تعاق���دت ويبك���و م���ع �رشكت���ى اإنب���ى وبرتوج���ت  لتنفي���ذ اإن�س���اء 
م�ستودع���ات التخزي���ن »7و8« لتخزي���ن الزي���ت اخل���ام بغر����ص زي���ادة ال�سع���ة 
التخزيني���ة للموقع وبتكلف���ة ا�ستثمارية تقدر بحوالى 64 مليون دوالر و ذلك 
لتاأم���ني عمليات ا�ستقبال الزيت اخلام املنت���ج من ال�رشكات العاملة مبنطقة 
ال�سح���راء الغربي���ة ، حيث اأن موقع »ميناء احلم���راء البرتولى« يتداول به نحو 
50% من اإنتاج الزيت اخلام مب�رش ، هذا وقد مت االنتهاء من تنفيذ م�رشوع اإن�ساء 
م�ست���ودع »7« ودخوله للخدمة ف���ى مار�ص 2021 لت�سبح ال�سعة التخزينية 
الكلي���ة مليناء احلمراء البرتولى 13ر2 مليون برميل بزيادة متثل40% من ال�سعة 
التخزيني���ة ال�سابقة ، وجارى حالياً اإن�ساء م�ست���ودع التخزين »8« من خالل 
�رشكت���ى برتوجت واإنبى ، وذل���ك بهدف زيادة ال�سع���ة اال�ستيعابية االإجمالية 

اإلى حوالى 7ر2 مليون برميل .
واجلدي���ر بالذك���ر باأنه بالت���وازى مع االإن�س���اءات اجلدي���دة فاإن »ويبك���و« ته�تم 
بتحدي���ث ورف���ع كفاءة الت�سهيالت احلالية من خ���الل تنفيذ خطط ال�سيانة 
الدوري���ة مل�ستودع���ات التخزي���ن املوجودة حالي���اً ، حيُث مت االنته���اء من تنفيذ 
اأعم���ال ال�سيانة ال�ساملة مل�ستودع »3« واإعادته للخدمة مرة اأخرى فى وقت 
قي�ا�س���ى من خالل برتوجت وجارى حالياً ا�ستكم���ال خطط ال�سيانة الدورية 

لباقى امل�ستودعات تباعاً .    

T-7 T-3 �سمندورة البحرية
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 »DCS« بدء مراحل التشغيل التجريبى للتحكم اآللى لتداول الزيت الخام
ف���ى اإطار الربنامج ال�سابع »التح���ول الرقمى لقطاع البرتول« �سمن م�رشوع 
تطوي���ر وحتدي���ث القط���اع لتحقي���ق التكامل ب���ني اأن�سطة القط���اع واإتاحة 
البيان���ات لدع���م و�رشعة اتخ���اذ القرار من خ���الل اإع���داد ا�سرتاتيجية وخطة 
عم���ل للتح���ول الرقم���ى ، مبنية على رب���ط بيان���ات مراحل االإنت���اج و النقل 
والتوزي���ع والتكرير والبرتوكيماويات ، وباعتبار �رشكة برتول ال�سحراء الغربية 
مبوقعها »مين���اء احلمراء البرتولى« نقطة ا�سرتاتيجي���ة لتداول الزيت اخلام ، 
 »DCS« فقد مت االنتهاء من تنفيذ م�رشوع التحكم االآلى  لتداول الزيت اخلام
مبوق���ع »ميناء احلم���راء البرتولى« ، حيُث يعترب هذا امل����رشوع نقلة نوعية فى 
اأ�سالي���ب اإدارة وت�سغيل ت�سهي���الت امليناء ، وذلك بهدف التحكم فى جميع 
الت�سهي���الت وتطوير عملي���ات تداول الزي���ت اخلام باأح���دث اأنظمة التحكم 
واالأم���ان ؛ مت�سمنًة اأنظمة القيا�ص الرادارى للم�ستودعات و اأنظمة االإيقاف 

فى حاالت الطوارئ و اأنظمة االإدارة املتكاملة ملوانئ التداول .    
ومت بدء مراحل الت�سغيل التجريبى من خالل �رشكة »اإنبى« املنفذة لالأعمال 
الهند�سية واأعمال التوريدات و الرتكيبات الرئي�سية مل�رشوع اإن�ساء منظومة 
التحكم االآلى مبوقع امليناء بقيمة اإجمالية تقديرية نحو 10 مليون دوالر  .     

مشروع تطوير أنظمة اإلنذار المبكر ومكافحة الحريق 
ف���ى اإطار حر����ص ال�رشكة على تطبي���ق اأعلى معاي���ري ال�سالمة وال�سحة 
املهني���ة مبوقع »ميناء احلم���راء البرتولى« و ا�ستكم���االً الأعمال التحديث 
والتطوي���ر امل�ستمرة داخ���ل قطاعات ال�رشكة وذلك به���دف رفع الكفاءة 
التاأميني���ة للمناط���ق الت�سغيلي���ة باأح���دث اأنظم���ة االإطف���اء املختلفة 
الثابت���ة والت���ى تعم���ل ذاتي���اً لرف���ع مع���دالت اال�ستجابة ملخاط���ر احلريق 
وتقلي���ل اخل�سائ���ر متا�سياً مع اأح���دث اإ�س���دارات اأنظمة االإطف���اء واالإنذار 
العاملي���ة ، باالإ�ساف���ة اإل���ى تطبيق اأعل���ى املعايري واال�سرتاط���ات البيئية ، 
فق���د مت االنتهاء م���ن املرحلتني االأولى والثانية لرتكي���ب وت�سغيل اأنظمة 
االإن���ذار االآلى املبكر واأنظم���ة مكافحة احلريق كذلك ج���ارى العمل على 
تطوي���ر منظومة مكافحة احلريق من خالل اإن�ساء حمطة مكافحة برية 
احتياطي���ة متكاملة مع اإ�سافة نظم اإطف���اء احتياطية حديثة حلماية 
م�ستودع���ات التخزين طبقا الأحدث املعايري واالأك���واد الدولية  باالإ�سافة 
اإل���ى التحديث ال���دورى خلطة ومعدات مكافحة التل���وث البحرى باعتبار 
ميناء احلمراء البرتولى مركز فرعى ملكافحة التلوث البحرى على �ساحل 

البحر املتو�سط .

• مت تكلي���ف ويبك���و باإدارة موق���ع االإنتاج »بدر-1« من اأج���ل الو�سول اإلى 
اأق�س���ى عائ���د لالقت�ساد القوم���ى ، وكان ذلك حتدى جدي���د لل�رشكة الإدارة 
موقع اإنتاجى بخ���ربات م�رشية 100% ، واأ�سفرت هذه اجلهود حتى االآن عن 
رف���ع معدَّالت االإنتاج من 800 برميل يومياً لت�س���ل اإلى 6000 برميل يومياً 
من الزيت اخلام ، وجارى حالياً حفر اآبار ا�ستك�سافية وتنموية جديدة فى 

اإطار خطة طموحة لزيادة معدالت االإنتاج.   
• بل���غ اإجمال���ى الزي���ت اخل���ام املنتج م���ن حقل »ب���در-1« حوال���ى مليون 
ون�س���ف امللي���ون برميل خ���الل الع���ام املال���ى 2021/2020 بن�سب���ة حتقيق 
للخط���ة 119%، حي���ث مت حف���ر بئر ا�ستك�ساف���ى و5 اآب���ار تنموية بتكلفة 
كلي���ة 30 ملي���ون دوالر  وعل���ى الرغ���م من حمدودي���ة منطقة ب���در-1 التى 
تبل���غ م�ساحته���ا حوال���ى 106 ك���م2 باالإ�سافة اإل���ى التح���دى املتمثل فى 
زي���ادة معدالت التناق�ص الطبيعى لالآبار املنتج���ة نتيجة لتقادم اخلزانات 
اجلوفي���ة ، اإال اأنه بالدعم وامل�ساندة القوية من وزارة البرتول وهيئة البرتول 
وبعقول بناءة و�سواع���د م�رشية خال�سة وعمل دوؤوب فقد ا�ستمر البحث 
ع���ن فر����ص جديدة  مم���ا اأدى اإلى زيادة اإجمال���ى االحتياط���ى املوؤكد املتبقى 

والقابل لال�سرتجاع اإلى 25ر17 مليون برميل .

وباالإ�ساف���ة اإلى امل�رشوعات اجلارى تنفيذها لرف���ع كفاءة ت�سهيالت موقع 
ب���در-1 ، مت االنته���اء م���ن تركي���ب وت�سغي���ل 2 �ساغط غاز �سع���ة 8 مليون 
قدم مكع���ب لل�ساغط الواحد بتكلفة اإجمالية 6ر6 مليون دوالر ويهدف 
امل�رشوع الى زي���ادة قدرة �سواغط الغاز باملوقع لت�سل اإلى 25 مليون قدم3 
كذل���ك اال�ستغناء عن �ساغط الغاز املوؤجر والذى �سوف يوؤدى لرت�سيد فى 

االإنفاق يقدر بحوالى مليون دوالر �سنوياً. 
• مت االنته���اء م���ن م����رشوع اإن�س���اء م�ست���ودع الزيت اخلام مبوق���ع »بدر-1« 
بغر����ص زي���ادة ال�سع���ة التخزينية بن�سب���ة 33% لتاأمني عملي���ة ا�ستقبال 
الزي���ت اخل������ام املنت��ج ، حي������ث ت�س���ع���ى �س��ركة ويبكو اإل���ى حتويل موقع 
»ب���در-1« اإل���ى نقط���ة حموري���ة لتخزي���ن و�سحن الزي���ت اخل���ام لل�رشكات 
العاملة بال�سحراء الغربية ول�سمان ا�ستمرارية ال�سحن بدون اختناقات 
توؤثر على االإنتاج با�ستخدام البنية التحتية والت�سهيالت املتوفرة ، حيث 
يت���م حالي���اً ا�ستقب���ال الزيت اخلام املنت���ج من حقول ����رشكات برج العرب 
وبرتو�سن���ان وبرتوفيوم واإع���ادة �سحنه اإلى ت�سهي���الت التخزين الرئي�سية 

مبوقع »ميناء احلمراء البرتولى« .
• ج���ارى حالي���اً العمل عل���ى حتديث وتطوي���ر منظوم���ة مكافحة احلريق 
واالإن���ذار املبكر  باملوقع طبقاً الأحدث املعايري واالأكواد الدولية وذلك بتوريد 
وتركيب منظومة كاملة ملكافحة واإطفاء احلريق عن طريق ربط طلمبات 
احلري���ق املتواج���دة باملوق���ع مبنطق���ة االإعا�سة واملحط���ة ، باالإ�ساف���ة اإلى 
االنته���اء من تنفيذ اأحوا�ص التبخري باملوق���ع وذلك للتخل�ص االآمن للمياه 

امل�ساحبة للزيت اخلام .
ومازال العمل متوا�ضالً والكفاح م�ضتمراً للو�ضول لأف�ضل النتائج .

موقع بدر-1 نقطة محورية 
لتخزين وشحن الزيت الخام 
للشركات الصحراء الغربية

العنوان : عمارة برج الثغر – �سارع �سفية زغلول – االإ�سكندرية          تليفون : 3928710 / 03         �ص . ب : 412 االإ�سكندرية           فاك�ص : 3918169 / 03 الرقم الربيدى : 21519
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تعمل ش��ركة ش��م��ال س��ين��اء للب����رول عل�����ى تحقي�����ق أه�دافها لزي��ادة اإلنتاج 

م��ن خ��ال ض��خ اس��تثمارات وتنفي��ذ مش��روعات تنموية جدي��دة وتقدي��م حلول 

ابتكاري��ة تدعمها ف��ى تحقيق ذلك مما يمث��ل نقطة انطاق مهم��ة لها ، وقد 

قامت الش��ركة بتنفيذ مش��روع تنمية حقل إنتاج الغ��از »كاموس« 

والذى توقف أعمال تنميته منذ عام 2011 وذلك بإنشاء املنصة 

البحري��ة املتحرك��ة »كام��وس« والتى تع��د األوىل من 

نوعها فى مصر إلنتاج الغاز .
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العنوان : 7 �سارع امل�ست�سار ح�سني حمودة - قطعة رقم 10/اأ/2  - تق�سيم الال�سلكى - املعادى اجلديدة
تليفون : 27555615 - 27555616 - 27555617

فاك�س : 27555688 - 27555640

مشروعــات التنميــة
• ب���داأت ال�رشك���ة ف���ى تنفي���ذ خط���وات فعلي���ة عل���ى اأر�س الواق���ع بعد 
و�س���ول الوحدة البحرية  مو�سكو-1 ملوقعه���ا النهائى فى اأكتوبر 2018 
بال�ساف���ة للعمل لإنه���اء تركيب ت�سهي���الت الإنتاج عليه���ا فى الوقت 
املح���دد والتح�س���ر لدخول جهاز احلف���ر وجنحت فى ب���دء ان�سطة احلفر 
مبنطق���ة كامو����س فى اأبري���ل 2019 ومت و�سع باكورة اإنت���اج حقل كامو�س 

.KAMOSE South-2 على الإنتاج فى يوليو 2019 من البئر
 KAMOSE Main-2  -- KAMOSE  انته���ت ال�رشك���ة م���ن حف���ر الآب���ار •
South-1 --KAMOSE Main-1 ومت و�سعه���ا عل���ى النت���اج خ���الل الع���ام 

املالى 2020/2019، وفور النتهاء من املرحلة الثانية من تنمية احلقول .
• مت الب���دء ف���ى املرحلة الثالث���ة -اأ ، وذلك حر�ساً م���ن ال�رشكة لتعوي�س 
الدرا�س���ات  الإنت���اج وذل���ك بعم���ل  ف���ى مع���دلت  التناق����س الطبيع���ى 
الهند�سي���ة ومت طرح املناق�سات الالزم���ة والبدء فى التعاقد مع مقاولني 

التنفيذ لت�سنيع املن�سات وتركيب الت�سهيالت واخلطوط.
• مت اإ�سن���اد اأعمال ت�سنيع املن�سات اإلى �رشكة برتوجت  فى �سبتمرب 2020 فور 
انتهاء �رشكة BASIS من اأعمال الدرا�سات والت�سميمات الأولية وذلك حر�ساً من 
ال�رشكة على الإ�رشاع فى تنفيذ املرحلة الثالث��ة-اأ لتعوي�س التناق�س الطبيعى 
ف���ى مع���دلت الإنت���اج نظ���راً ل�سغر حج���م اخلزانات احلامل���ة للغ���از ، وبالفعل 
 KNW1 انتهت �رشك���ة برتوجت من اأعمال ت�سنيع الث���الث من�سات
 ،  2021 ويوني���و  ماي���و  �سه���رى  خ���الل   KSW2/3 و   KSW1و
وقام���ت �رشكة PMS بتثبي���ت الثالث من�سات 

فى الفرتة من مايو اإلى يوليو 2021.  
• جارى حالي���اً ا�ستكمال مد 
خط���وط  الغ���از لربط 

املن�س������ات اجلدي����دة مبن�س���ة ت���او واخل���ط البح����رى 22بو�س�����ة ، خمطط 
اأن تنتهى اأعمال مد وتركيب اخلطوط قبل نهاية العام.

• مت التف���اق م���ع �رشك���ة اإيجا����س ل�ستخ���دام جه���از احلف���ر القاه���ر-1 
بالإ�ساف���ة لتوف���ر كل املهمات الالزمة جنحت ال�رشك���ة فى بدء اأن�سطة 
احلف���ر فى يونيو 2021 وانتهت بالفعل خالل �سهر اأكتوبر 2021 من حفر 
 KAMOSE North west 1 - KAMOSE South west واإكم���ال ثالث���ة اآب���ار

. 1 - KAMOSE South west 3

• ج���ارى حالي���اً ا�ستكمال اأعمال امل�رشوعات برتكي���ب ت�سهيالت الإنتاج 
البحري���ة بع���د انته���اء تركي���ب الث���الث من�سات وم���د اخلط���وط الالزمة 
لتو�سي���ل اإنت���اج الغاز وخمط���ط اأن يتم و�س���ع الآبار عل���ى الإنتاج خالل 
نهاي���ة العام ليتم تعوي�س النخفا�س الطبيع���ى فى اإنتاج الآبار احلالية 
ومن املتوقع اأن يرتفع معدل الإنتاج اإلى 70  مليون قدم مكعب يومى فى 

بداية اإنتاج الآبار اجلديدة.
• قام���ت �رشكة �س���ان م�رش باإن�ساء حفرة تبخر جدي���دة ب�سعة 60 األف 
برميل ليك���ون اإجمالى �سعة التخزين 96 األ���ف برميل بتكلفة تقديرية 
16 ملي���ون جني���ه نظ���راً ملع���دلت اإنتاج املي���اه امل�ساحب���ة للغ���از واأي�ساً 

�سعوبة التخل�س منها باملنطقة.
• ج���ارى حالي���اً التح�س���ر لتنفيذ املرحل���ة الثالث���ة ) ب( للتنمية والتى 
ت�سم���ل حفر ثالث اآبار وت�سنيع وتركيب املن�سات البحرية والت�سهيالت 
واخلط���وط الالزمة لو�س���ع الآبار على الإنتاج ، وخمط����ط اأن يتم البدء فى 

حفر اآبار املرحلة الثالثه منت�سف عام 2023.
وناأمل اأن ت�ستمر حركة التنمية داخل �رشكة �سمال �سيناء وكل �رشكات 
القط���اع واأن يكون امل����رشوع نقطة انطالق ومثالً يحت���ذى به لل�رشكات 

كافة ملزيد من امل�رشوعات التنموية الناجحة.
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وقــد �شــهد هذا العام العديــد من االإجنازات فى �شــتى املجاالت ، حيــث بــذلت �رشكـــــة نوربيتـكو 
ن�شــاطاً ملحوظــاً على الرغـــم من جائحـــة كـورونا مــن اأجل زيــادة االإنتاج وحتقيــق االأهداف فى 

املجاالت التالية :

مجال إنتاج الزيت واالحتياطيات 
بل���غ حوال���ى لل�رشك���ة حي���ث  اإنت���اج  مع���دل  اأعل���ى  اإل���ى  الو�ص���ول  ف���ى  نوربيتك���و  جنح���ت   •

15300 برميل زيت يومياً فى 13 يونيو 2021، كما حققت معدل اإنتاج يومى 12676 برميل زيت،  
وهو امل�صتهدف بخطة العام املالى 2021/2020 بن�صبة حتقيق و�صلت %99.

العن������وان
زهراء املعادى ال�صطر العا�رش

 بلوك �س 60 رقم 20  - القاهرة .
تليفون : 23101014 - 23101015            

فاك�س : 23101013

اأعلى معدالت اإنتاج فى تاريخ ال�شركة
ــمال البحرية للبرتول فى 2004/4/18 كـشركة قائمة بالعمليات  تأسست شركة ش

نيابة عـن املسـاهمني فى رأسمالها وهم الهيـئة املصرية العامة للبرتول، شركة صحارى 

شمال البحرية، شركة إينا أنديسرتياجا نافتا وشركة IPR  والتى حلت محلها شركة 

ــرتول بالصحراء  ــمال البحرية للب ــى منطقة ش ــك ف ــخ 2021/2/17 ، وذلـ ــتون بتاري جرايس

الغربية باالتفاقية الصادرة بالقـانون رقم 10 لسـنة 1998 وملحقاتها.
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وق���د اأ�ص���اد املهند�س عاب���د عز الرج���ال الرئي����س التنفي���ذى للهيئة 
امل�رشية العامة للبرتول باجلهود املبذولة من قبل ال�رشكة وال�ص���ادة 
ال����رشكاء وخا�ص���ة ف���ى جمال ال�ص���امة وحماي���ة البيئة واأن�ص���طة 
العمليات والتى اأدت لو�ص���ول الإنت��اج اإلى هذا املعدل الغري م�صبوق 

بتاريخ ال�رشكة.
• مت حتقي���ق 100 % من خطة احلفر ف���ى املوازنة املعدلة وذلك بحفر 9 اآبار 

تنموية ، ومت تنفيذ 13 عملية �صيانة واإ�صاح ل� 13 بئراً.

مجال االستكشاف
جنح���ت نوربيتكو فى زيادة خمزونها الحتياطى من الزيت من 446 مليون 
برمي���ل زي���ت اإلى 449 ملي���ون برميل زيت وذلك نتيجة اكت�ص���اف نطاقني 
جديدي���ن بخزان طبقة البحرية العلي���ا فى بئر اأبرار جنوب-23 مما اأ�صاف 

لل�رشكة حوالى 3 مليون برميل زيت كاحتياطى موؤكد.

مجال المشروعات
جنحت �رشكة نوربيتكو فى :

• اإن�صاء نظام مكافحة احلريق مبحطتى جنة و�صدرة.
•  النتهاء من 80% من خط ت�صدير الزيت مبنطقة ا�صتام الزيت.

• النتهاء من 97% من خط الغاز فى احلقول.
• النتهاء من 30% من اإن�صاء الدور الثانى ل� 2 فيا، واملبنى الإدارى ومبنى 

ور�صة ال�صيانة.

إجمالى اإلنفاق العام
بل���غ اإجمالى امل�رشوفات الفعلية للعام املالى 2021/2020 مبلغ 262ر69 
ملي���ون دولر مقارنة ب� 799 ر67 مليون دولر باملوازنة مبا ميثل ن�صبة حتقيق 

102% من املوازنة املعدلة.

مجال الصحة المهنية والسالمة وحماية البيئة
• احل�صول على �صهادات نظام الإدارة املتكاملة.

• �صهادة الأيزو – 9001 فى اإدارة اجلودة.
• جتدي���د �صهادة الأو�صا����س 18001 وحتويلها اإلى �صهادة الأيزو 45001 فى 

ال�صامة وال�صحة املهنية.
• جتديد �صهادة الأيزو 14001 فى البيئة.

• تطبي���ق جمي���ع تعليم���ات وزارة الب���رتول اخلا�ص���ة مبكافح���ة الع���دوى 
بفريو�س كورونا مبتابعة م�صتمرة.

• جن���ح العاملون ب�رشكة نوربيتكو ف���ى تنفيذ اأن�صطتهم 
خال العام دون وقوع اإ�صابات م�صيعة للوقت.

التنمية البشرية
قام���ت ال�رشك���ة بتنفيذ بع����س الربامج التدريبي���ة الهامة 
الداخلي���ة واخلارجي���ة وف���ق احتياج���ات و�صال���ح العم���ل  
ف���ى اإط���ار حر����س اإدارة ال�رشكة عل���ى اإعداد ك���وادر متميزة 
ذات كف���اءة عالي���ة لتاأهيله���م عل���ى خو����س املناف�صة فى 
بيئ���ة عم���ل تت�ص���م بالتغي���ري ال�رشي���ع وامل�صتم���ر وتنفيذاً 
ل�صرتاتيجي���ة وزارة الب���رتول وال���روة املعدني���ة الت���ى تعمل 
على رفع م�صت���وى كوادرها الب�رشية على امل�صتوى التقنى 
وتنمي���ة وتطوي���ر مه���ارات العاملني ال�صخ�صي���ة، وذلك �صم���ن م�رشوع 
تطوي���ر وحتديث قطاع البرتول فى برنامج عمل���ه ال�صاد�س )تنمية املوارد 

الب�رشية( مما يرتك مردوداً اإيجابياً على العمل وبالتالى زيادة الإنتاج.

األنشطة الطبية
• اتخاذ كافة التدابري الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد.

• التوعي���ة امل�صتمرة للعاملني باإر�صال ر�صائل بريد الكرتونى لتوعيتهم 
بجميع التدابري الحرتازية الواجب اتخاذها.

• توف���ري الأدوات املطه���رة ومتابعة التطهري والتعقي���م بالتعاون مع اإدارة 
اخلدم���ات بالقاهرة واحلقول وكذلك توف���ري كمامات ب�صفة يومية لكافة 

العاملني بالقاهرة واحلقول وقيا�س درجات احلرارة يومياً.
• اإجراء م�صحات للعاملني امل�صتبه فى اإ�صابتهم بالفريو�س.

• متابع���ة احل���الت امل�صاب���ة م���ن العامل���ني بالقاهرة واحلق���ول مع توفري 
الع���اج ال���ازم وفق���اً للربوتوك���ول املتب���ع م���ن وزارة ال�صح���ة وال�ص���كان 

ومنظمة ال�صحة العاملية.
• متابع���ة املخالط���ني للح���الت الإيجابية واحل���الت امل�صتب���ه فيها مع 

منحهم اإجازات العزل املنا�صبة لكل حالة.
• جتهيز كرفان عزل باحلقول لعزل احلالت امل�صتبه فيها.

• تنظي���م عمل الطاقم الطبى بعيادة احلقول لعمل ورديات خال ال� 24 
�صاعة على مدار ال� 7 اأيام فى الأ�صبوع لتغطية فرتة الوباء.

األنشطة االجتماعية
• قامت ال�رشكة بتنظي���م احلفل ال�صنوى لتكرمي العامني الذين اأم�صوا 
خم����س �صنوات وم�صاعفاتها بالقطاع وتك���رمي العامل املثالى بالقاهرة 

واحلقول واأبناء العاملني املتفوقني درا�صياً.
• لأول م���ره بتاري���خ ال�رشكة مت تكرمي العامل���ني املتميزين من خال اإقامة 
مهرج���ان ريا�صى باحلقول من اأجل حث وحتفي���ز العاملني لبذل املزيد من 
اجله���ود والعمل م���ن اأجل زيادة الإنتاج وامل�صارك���ة الفعالة فى النه�صة 

الكبرية لقطاع البرتول.

وفى النهايــة فاإن جمل�ــس اإدارة ال�رشكة وال�شــادة ال�رشكاء وجميع 
العاملــن ب�رشكــة نوربيتكــو لــن ين�شــوا اجلهــد امللمو�ــس لفريــق 
العمــل بال�رشكة على دعمهــم الإدارة ال�رشكة لتمكينها من تنفيذ 

االأن�شطة والعمليات بهذا ال�شكل الرائع.
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انجازات الش���ركة فيما يخص بناء وتشييد جهازى الحفر 
البحرى »القاهر1«، »القاهر2«

تتمث���ل االأهمي���ة اال�س���راتيجية للم�رشوع فى امل�س���اهمة فى 
تنفي���ذ برام���ج احلف���ر اال�ستك�س���افى والتنموى وفق���اً للجدول 
الزمنى املعتمد فى االأ�ستك�س���اف وخطط التنمية مما ي�ساهم 
ف���ى �رشعة و�سع احلقول اجلديدة على خريط���ة االإنتاج ، واأي�ساً 
يحق���ق التوازن فى اأ�سعار اإيجار اأجهزة احلفر البحرى من خالل 
توف���ر اأجه���زة حفر جدي���دة مبوا�سف���ات عالية مم���ا ي�ساهم فى 
خف�ض تكلفة حفر االآب���ار ويالتالى حت�سني اجلدوى االقت�سادية 

لتنمية حقول الزيت اخلام والغاز.
ومم���ا ال�سك فيه اأن حر�ض ال�رشكة امل�رشية للحفر البحرى على 
التعاقد مع اإحدى كربيات ال�رشكات العاملية العاملة فى جمال 
 ، PPL Shipyard Pte. Ltd بن���اء وت�سيي���د احلف���ارات البحري���ة
اأدى لنج���اح ال�رشكة فى بناء وا�ستكمال جهازى احلفر البحرى 
»القاهر1« و»القاهر2« وو�سولهما اإلى املياه االقليمية امل�رشية 
وفق���اً للخط���ة واملواعيد املح���ددة. وقد ح�سل���ت ال�رشكة على 
�سه���ادات اإمتام مراحل التنفي���ذ باأعلى جودة من �رشكة )اإيه بى 
اأ����ض كال�ض( وه���ى اإحدى ال����رشكات العاملي���ة  املتخ�س�سة فى 

منح تراخي�ض اإمتام م�رشوعات بناء اأجهزة احلفر.
وتاأكي���داً عل���ى �سالحي���ة ج���ودة واأداء االأجه���زة قام���ت ال�رشك���ة 
با�ستكم���ال بع����ض اأعم���ال الفح����ض االإ�سافى مبعرف���ة �رشكتى 
مودي���و �سبيك و كى تو وهما من ال�رشكات اال�ست�سارية العاملية 
املتخ�س�س���ة فى فح����ض االجهزة . وقد ح�سل���ت ال�رشكة على 
تقرير اإ�سادة مب�ستوى ال�سالحية واالأداء جلهازى احلفر.

الموقف الحالى واألداء التشغيلى لجهازى الحفر
من���ذ و�سول اجلهازي���ن اإلى املياه امل�رشي���ة االقليمية فى 2/25، 
2011/5/25 مت اإ�سن���اد اأول عمل للجهازين فى حفر اآبار �رشكة 
بروب���ل من خالل عقدى حفر مل���دة عام ومازالت االأجهزة تعمل 
ف���ى خمتل���ف ����رشكات القط���اع لتحقي���ق خط���ط التنمي���ة 

والبحث بكفاءة عالية. 
كم���ا اإن���ه مت اأي�س���اً جتدي���د املوافق���ات البحري���ة الدولية لعمل 
االأجهزة والت���ى يتم جتديدها على فرات زمنية طبقاً للقواعد 
الدولي���ة احلاكمة.وكذل���ك مع���دات احلف���ر الفني���ة املختلف���ة 
واأجه���زة التحكم فى االأبار واأجهزة مان���ع االإنفجار، والتى يتم 
جتديده���ا دوري���اً للحفاظ على رخ����ض العم���ل املطلوبة طبقاً 
لال�سراطات القيا�سية، وقد �ساهمت هذه االأجهزة فى تنمية 
الكثر م���ن االحتياطيات الإ�سافة املزيد من االإنتاج من احلقول 
املختلف���ة بال����رشكات الت���ى عملت به���ا وذلك طبق���اً الحدث 

التكنولوجيا العاملية.

ـــرية النجاح  ـــتمرار ملس » إن ماتم بحمد اهلل لهو اس
ــة  الصناع ــى  ف ــن  املتخصص ــا  إليهــ ــح  يطم ــى  الت
أدوات  ــاع  القط ــك  يمل ــى  لك ــة  املصري ــة  البرتولي
ــن  لجهازي ــام  الت ــاك  األمت ــى  ف ــة  متمثل ــة  إنتاجي
ــن خطة الحفر  ــتخدمان فى تأم ــر بحريان يس حف
ــة لتنمية  ــاة املصري ــوى باملي ــافى والتنم االستكش
ــة حيث تحقق  ــن مصادر الطاق ــات وتأم االحتياط

الحلم بالعمل الدؤوب واملتابعة املستمرة «.

ــركة مساهمة مصرية وفقا  ــركة املصرية للحفر البحرى EODC فى عام 2008 كش ــت الش تأسس

ــنة 1997 ، وتعمل بنظام املناطق الحرة العامة  ــتثمار رقم )8( لس ألحكام قانون ضمانات وحوافز االس

ــاع البرتول  ــم الخدمات الفنية لقط ــك بهدف تقدي ــويس« ، وذل ــرة عامة ببورتوفيق بالس ــة ح »منطق

ــال تملك  ــاز الطبيعى من خ ــرتول والغ ــة حقول الب ــاف وتنمي ــث واالستكش ــاالت البح ــة بمج املتعلق

جهازى حفر بحرى Offshore rigs بغرض تأجريهما بنظام التأجري التمويلى او التأجري العادى لشركة 

إيجاس للمساهمة فى برامج حفر اآلبار االستكشافية والتنموية. 

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

تليفون : 3192529-3192530)062(                        فاك�ض : 3192533)062(      
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شركة جمسة للبترول
تاأ�س�س���ت �رشكة جم�سة للبرتول )جمبيتكو( فى 4 ابريل 1989 طبقا التفاقية 
االلت���زام ال�س���ادرة بالقان���ون رق���م )44( ل�سن���ة 1984 واملعدل بالقان���ون رقم )8( 
ل�سن���ة 1988 فى  منطق���ة �رشق جم�سة البحرية بحو����س خليج ال�سوي�س بني 
الهيئ���ة امل�رشي���ة العامة للب���رتول و�رشكة �سل الت���ى قامت بالتن���ازل عن كامل 
حقوقها اعتبارا من 1995/7/1 ل�رشكة بيكو انرتنا�سيونال برتوليم بنما )بيكو( 
والت���ى ا�سبحت فيم���ا بعد �رشكة بيك���و جم�سة برتوليم بتاري���خ 2007/4/18، 
وتقع منطقة االإمتياز حلقل جم�سة البحرى على م�ساحة 3ر12 كم2 حيث بداأ 
االإنت���اج من احلقل فى ع���ام 1991 عن طريق املن�سة البحرية الوحيدة املتواجدة 
ف���ى منطقة االإمتياز . بلغ اإجمالى ع���دد االأبار التى مت حفرها بحقل جم�سة 12 
بئ���ر يوج���د منها 7 اآبار منتج���ة باالإ�سافة اإل���ى بئرين ي�ستخدم���ان فى عمليات 

حقن املياه على املن�سة البحرية.
يت���م ا�ستخراج الزيت منذ عام 1991 من خزان رمال النخل بدرجة جودة حوالى 
30 درج���ة وباإجمال���ى اإنت���اج و�سل اإلى حوال���ى 25 مليون برمي���ل زيت خام حتى 
يولي���ة 2021. كما مت فى عام 2014 البدء ف���ى اإ�ستك�ساف واإنتاج خزانى التيبث 
وال���راون ليم�ستون حيث و�سل اإجمالى الزي���ت املنتج حتى يولية 2021 حوالى 

510 األف برميل زيت خام.
ويعتم���د حق���ل جم�سة ف���ى اإنتاجه على م����رشوع حقن املياه وال���ذى مت اإن�ساوؤه 
باحلق���ل ع���ام 1998 وكذلك ا�ستخ���دام الطلمبات الغاط�س���ة النفاثة منذ عام 
2003 للم�ساعدة فى احلفاظ على �سغط اخلزان اجلوفى وثبات معدالت االإنتاج.

كم���ا مت الب���دء ف���ى تطبي���ق منظومة الرف���ع ال�سناع���ى با�ستخ���دام الطلمبات 
الكهربي���ة الغاط�سة من���ذ عام 2019 حيث يتم حالي���ا ت�سغيل البئرين جنوب 

�رشق 5 و11 با�ستخدام الطلمبة الكهربية

شركة الزعفرانة للزيت
تق���ع منطق���ة االإمتياز حلق���ل الزعفرانة البح���رى على م�ساح���ة 21.8 كم2 
حي���ث بداأ االإنتاج من احلقل عام 1994 ع���ن طريق املن�سة البحرية الوحيدة 

املتواج���دة فى منطقة االإمتي���از . بلغ اإجمالى 
ع���دد االأبار التى مت حفرها بحقل الزعفرانة 21 

بئر منها 11 بئر منتجة مت�سلة باملن�سة البحرية بحقل الزعفرانة.
 يتم ا�ستخراج الزيت منذ عام 1994 من خزان رمال الرودي�س بدرجة جودة حوالى 
22 درجة حيث بلغ اإجمالى الزيت اخلام املنتج حتى يولية 2021 حوالى 69 مليون 
برمي���ل. كما مت فى ع���ام 2019 البدء فى اإنتاج خزان الك���رمي بعد تطبيق منظومة 
عم���ل متكاملة الإنت���اج الن�سبة العالية من غاز كريتي���د الهيدروجني امل�ساحب 
للزي���ت اخلام والت���ى بلغت حوالى 70000 ج���زء فى املليون، حي���ث مت اإنتاج حوالى 
430 األ���ف برميل زيت خام حتى يولي���و 2021.  يعتمد حقل الزعفرانة فى اإنتاجه 
عل���ى نظام الرفع ال�سناعى با�ستخدام الطلمبات الغاط�سة الكهربية وهى من 
اأف�س���ل ط���رق الرف���ع ال�سناعى من حيث كمي���ات االإنتاج امل�ستخرج���ة من االآبار. 
مت خ���ال الف���رتات املا�سية زي���ادة عملي���ات احلفر وا�س���اح االآبار والت���ى اأدت لزيادة 
ف���ى اإنتاجية احلقل خ���ال العام املال���ى ال�سابق 2021/2020 و�سل���ت اإلى حوالى 
7000 برمي���ل زيت يومي���اً. ويتميز حقل الزعفرانة بتف���رده بالت�سهيات التى يتم 
ا�ستخدامه���ا ف���ى عملي���ات االإنت���اج ، حي���ث تتم معاجل���ة الزيت اخل���ام الذى يتم 
اإنتاج���ه م���ن االأبار  بعد نقله من املن�سة البحرية ع���ن طريق خط االإنتاج البحرى  
اإل���ى الناقلة )الزعفرانة( والتى حتتوى على الت�سهيات اخلا�سة بعمليات االإنتاج 

 FPSO (Floating واملعاجل���ة وال�سح���ن
 . (Production Storage & Offloading
كم���ا يتم ا�ستخدام ن���وع خا�س ومتفرد 
من الطلمبات الغاط�سة الكهربية وهو 

نظام الطلمبات الغاط�سة املعلقة.

جمسة تطلق مبادرة لضمان تكامل األصول وسالمة العمليات 
تماش��يًا مع برنام��ج تطوير قطاع البرتول ال��ذى أطلقه املهندس ط��ارق املال وزير 
الب��رتول و الث��روة املعدني��ة و ال��ذى م��ن ب��ن أركان��ه األساس��ية ضمان س��المة 
العمليات و تكامل األصول لكل شركات القطاع أطلقت شركة جمسة للبرتول 
مب��ادرة لفح��ص جميع املع��دات و األص��ول الثابت��ة بحقلى جمس��ة و الزعفرانة 
و ال��ذى نت��ج عنه قائم��ة باإلج��راءت التصحيحي��ة الالزمة لضم��ان تكامل هذه 
األصول و س��المتها للعمل و ضمان حماية األفراد القائمن بالتش��غيل. وعليه تم 
تنفيذ كافة اإلجراءات التصحيحية و التى أس��فرت ع��ن تقليل املخاطر الكامنة 

للحدود املقبولة طبقًا لألكواد الدولية ذات الصلة.

ماض مشرف وحاضر مشرق ومستقبل واعد
تقوم ش��ركة جمس��ة للبرتول )جمبيتكو( ب��ادارة حقلن 
بحرين هما حقل جمس��ة والذى يقع ف��ى الجزء الجنوبى 
من خليج الس��ويس على مس��افة 60 كم جنوب الغردقة 
وعل��ى عمق مياه ح��واىل 60 قدم ، والحق��ل الثانى هو حقل 
الزعفران��ة وال��ذى يق��ع ف��ى الج��زء الش��ماىل م��ن خلي��ج 
الس��ويس على مس��افة 90 كم جنوب مدينة السويس 

على عمق حواىل 185 قدم.

مهندس  / إبراهيم فتحى زهران
  رئيس مجلس اإلدارة

 والعضو املنتدب 

8 �سارع 286 املعادى اجلديدة : القاهرة            ت : 25165835 - 25165836  الرقم الريدى: 11431     �س.ب: 911 املعادى                                   
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وا�ضل���ت �رشك���ة احلم���را اأويل جناحاته���ا على جمي���ع املحاور وذل���ك بف�ضل 
املثابرة والتخطيط وروؤية االأهداف اال�ضرتاتيجية املحورية. فقد ا�ضتطاعت 
برئا�ض���ة املهند����س اأحم���د ال�رشيف رئي�س جمل����س االإدارة والع�ض���و املنتدب 
ورج���ال احلم���را اأويل الذين ال يعرف���ون طريق امل�ض���تحيل  بتحقيق تخفي�س 
ف���ى النفق���ات بل���غ حوال���ى 37 مليون جني���ه فى الع���ام املال���ى املنتهى فى 
2020/ 2021 مقارن���ة بالع���ام املالى  ال�ض���ابق  2019 /2020 ال���ذى  ميثل وفراً 
مق���داره 18٪ دون التاأث���ر على �ض���ر العملي���ة االإنتاجية مما يحق���ق املعادلة 
ال�ض���عبة بني الكفاءة والفاعلية. وعلى �ض���عيد االإنتاج فقد وا�ض���ل رجال 
احلمرا اأويل العمل ليل نهار متحدين ال�ض���عاب فى تلك الظروف ال�ض���عبة 
جلائح���ة فرو�س كورونا من اأجل املحافظة على ا�ض���تمرارية االإنتاج فى ظل 
طري���ق حمف���وف بالتحدي���ات واالإجنازات. حيث بل���غ اإجمالى اإنت���اج ال�رشكة 
م���ن الزيت اخل���ام خالل العام املالى حوالى 020ر428ر1 برميل زيت مبتو�ض���ط 
اإنت���اج يوم���ى مق���داره 3912 برميل زيت. ويق���در خمزون الزي���ت اخلام بحقول 
ال�رشكة املختلفة بال�ضحراء الغربية منذ مت اإن�ضاء ال�رشكة حوالى 97ر421 
ملي���ون برمي���ل زيت كما يقدر االحتياطى االأ�ض���لى الذى ميكن اإ�ض���تخراجه 

مهند�س / اأحمد ال�رشيف 
رئي�س جمل�س االإدارة - والع�ضو املنتدب

E-mail:
administration@eho.com.eg

العنوان : 54 �ضارع حمم�د �ضفوت متفرع من �ض�ارع كفر عب�ده ر�ضدى - االأ�ضكندرية .
تليفون  5445011 - 5445013 /03        فاك�س  5445076 - 5445075 / 03 

�س.ب : 3131 االأ�ضكندرية 

)بع���د حتديث���ه ف���ى يوني���ه 2021(  722ر137 ملي���ون برمي���ل زي���ت كذلك بلغ 
االإنت���اج املجمع 05ر125 مليون برميل زيت فى يوني���ه 2021. وبالتالى يكون 

االحتياطى املتبقى والقابل لال�ضتخراج هو 68ر12 مليون برميل.
وعل���ى �ض���عيد اأن�ض���طة احلفر واال�ضتك�ض���اف فق���د قامت �رشك���ة احلمرا 
اأوي���ل بحفر البئر االأفقى  �ض���مال �رشق العلمني 23 و�ض���مال �رشق العلمني 
29 االأفق���ى  وبئ���ر علم البويب -6 بتكلفة ا�ض���تثمارية بلغ���ت حوالى 6ر6 
مليون دوالر. وقد اأ�ض���همت تلك االآبار فى ا�ض���تدامة وزي���ادة اإنتاج ال�رشكة 
ب�ض���كل كب���ر حيث اأ�ض���افت تل���ك االآب���ار حوال���ى 750 برميل زي���ت يومياً 
الإنت���اج ال�رشكة لي�ض���ل االإنتاج اليومى اإلى 4650 برمي���ل زيت يومياً ، كما 
ا�ضتمرت االأن�ضطة اجليوفيزيقية فى منطقة امتياز يدما/ العلمني خالل 
الع���ام املالى 2021/2020 بهدف العمل على حتقيق الروؤية اال�ض���رتاتيجية 
لتنمية وا�ضتك�ضاف حقول جديدة مبنطقة االإمتياز، حيث مت االنتهاء من 
م�رشوع معاجلة البيانات ال�ض���يزمية ثالثية االأبعاد لكامل منطقة امتياز 
يدم���ا /العلمني )580 كم مرب���ع(، بتكلفة اإ�ض���تثمارية بلغت حوالى 320 
األ���ف دوالر ، وق���د ا�ض���تلمت �رشكة احلمرا اأوي���ل البيانات املعاجلة اخلا�ض���ة 
مبنطقة االإمتياز باأكملها فى فرباير 2021 وحالياً جارى عمليات التف�ض���ر 
ال�ضيزمى للطبقات ال�ضحلة والعميقة ليتم �ضمها على امللف النهائى 
اخلا����س بتقيي���م النطاق���ات من اأجل و�ض���ع خط���ة ا�ض���رتاتيجية  للحفر 

واال�ضتك�ضاف وتنمية املناطق اال�ضرتاتيجية.
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. )SAE 5W/40( زيت تخليقى بدرجة لزوجة  •
•  ي�ستخدم فى ال�سيارات احلديثة املطلوب لها زيت تخليقى .

. MB 229.5 حا�سل على اعتماد مر�سيد�س بنز  •
, Mobil 1 )5W/40( زيت م�رص فينك�س هو مقابل لزيت •

.  Shell Helix Ultra )5W/40( وزيت    
• م�سافة ت�سغيل الزيت من 10000كم حتى 15000كم اأو �سنة 

    اأيهما اأقرب ح�سب حالة املوتور .
•  تغيري فلرت الزيت مع كل غيار زيت .

. API/SN يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى  •

. )SAE 20W/50( زيت معدنى بدرجة لزوجة  •
•  ي�ستخدم فى ال�سيارات موديالت 2018 وما قبلها واملو�سى لها بزيت معدنى  .

 . Shell Helix HX5 وزيت �سل Mobil XHP زيت م�رص 1 هو مقابل لزيت •
• م�سافة ت�سغيل الزيت من 5000كم حتى 7000كم اأو 6 اأ�سهر 

    اأيهما اأقرب ح�سب حالة املوتور .
• تغيري فلرت الزيت مع كل 2 غيار زيت .

. API / SL يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى  •

. )SAE 20W/50( زيت معدنى بدرجة لزوجة  •
•  ي�ستخدم فى ال�سيارات موديالت من 2000 حتى 2005 .

. Shell HX3 زيت م�رص �سوبر 10000 هو مقابل للزيت  •
. Havoline motor oil وكالتك�س    

• م�سافة ت�سغيل الزيت من 4000كم حتى 5000 اأو 6 اأ�سهر 
   اأيهما اأقرب ح�سب حالة املوتور .

• تغيري فلرت الزيت مع كل 2 غيار زيت .
. API / SJ يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى  •

. )SAE 20W/50( زيت معدنى فائق اجلودة بدرجة لزوجة  •
•  يحتوى على اإ�سافات حتقق اأعلى حماية من الربى والتاآكل .

• يطيل عمر املحرك حتى حتت ظروف اخلدمة ال�ساقة . 
• يقلل من ا�ستهالك الوقود . 

• م�سافة ت�سغيل الزيت من 6000كم حتى 8000كم اأو 6 اأ�سهر 
   اأيهما اأقرب ح�سب حالة املوتور .

.  Shell Helix HX6 زيت م�رص اأوتو ماك�س هو مقابل لزيت •
• تغيري فلرت الزيت مع كل 2 غيار زيت .

. APISM يحقق م�ستوى الأداء ملعهد البرتول الأمريكى  •

 . )SAE 20W/50( زيت معدنى فائق اجلودة بدرجة لزوجة  •
•  مت ت�سنيعه بتكنولوجيا متقدمة لينا�سب اأق�سى ظروف الت�سغيل 

    باملحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى .
•  يغطى متطلبات معظم �سانعى املحركات .

•  يتميز مبقاومة عالية للق�س حتافظ على لزوجة الزيت طول فرتة الت�سغيل .
• يوفر اأق�سى حماية للمحركات املحولة �سواء با�ستخدام وقود الغاز اأو البنزين .

• كفاءة عالية فى التنظيف والت�ستيت ومقاومة عالية لالأك�سدة .
 . API SL/CF يحقق م�ستوى اأداء معهد البرتول الأمريكى •





إستراتيجية الشركة
ر�ؤيتنا .. » اأن نكون االختيار املف�سل مل�ستخدمى منتجات الطاقة فى م�رص 

بحلول عام  2025«.
ر�س��التنا .. نق���وم بتلبية االحتياجات م���ن املنتجات البرتولي���ة مع االلتزام 
مبعاي���ر ال�س���امة واال�س���تدامة من خ���ال ����رصكاء العمل ودع���م بيئة عمل 
ابتكاري���ة �رصيعة اال�س���تجابة للعم���اء. وتتمثل ا�س���رتاتيجية ال�رصكة فى 
5 حم���اور ت�س���م كافة االأه���داف الازم حتقيقها وهى ت�س���غيل اآمن و�س���ديق 
للبيئ���ة، وق���درات ب�رصية وتكنولوجي���ة فعالة ، وا�س���تغال اأمثل لاأ�س���ول ، 

وقيمة اأعلى للعماء ، وعائدات اأعلى.

تسويق المنتجات البترولية
ته���دف ال�رصك���ة اإلى توفر املنتجات البرتولية باأنواعها على م�س���توى كافة 
حمافظ���ات اجلمهورية و ذلك م���ن خال التداول االأمثل له���ا )تخزين / نقل/ 
توزي���ع (، كم���ا تقوم بتنفي���ذ توجيهات قط���اع البرتول ب����رصورة الرتكيز على 
املنتج���ات االأك���ر توافق���اً م���ع البيئة والت���ى تتمثل ف���ى بنزين ٩5 املح�س���ن 

وبنزين٩2 . ويت�سح ذلك من النتائج التالية:
مبيعات املنتجات البرت�لية

بل���غ اإجمالى املبيعات خال العام 735ر4 ملي���ون طن ، حيث بلغت مبيعات 
ال�سوالر )182ر3 مليون طن( وبنزين 80 )مليون طن( وبنزين ٩2 )516 األف طن( 
وبنزي���ن ٩5 وبنزين 80 املح�س���ن )30 األف طن( واأرتفع ع���دد حمطات التموين 
واخلدمة التى يتوفر بها منتج بنزين ٩5 املح�س���ن اإلى131 حمطة بزيادة %32 
على العام ال�س���ابق ، كم���ا بلغت مبيعات املازوت 155 األ���ف طن مقابل ٩38 
األف طن باإنخفا�ض ن�س���بته 83% عن العام ال�سابق ل�سالح املنتجات االأكر 

تأسست التعاون للبرتول فى مارس 1934 بهدف إنتاج وتسويق املنتجات البرتولية. وقد تم إضافة أنشطة إنتاج 

وتسويق الزيوت والكيماويات وتموين السفن. كما بلغ رأس املال فى 30 يونيو 2021 نحو 367ر1 مليار جنيه.

جودة وبلغت مبيعات البيتومني 477 األف طن بزيادة ن�سبتها 55% عن العام 
ال�سابق.

امل�ستودعات �حمطات التموين �النقل
• متتلك وتدير ال�رصكة31 م�س���تودعاً باإجمالى �سعة تخزينية 754 األف طن 
متث���ل 40% م���ن اإجمالى ال�س���عات التخزينية ل�رصكات الت�س���ويق ، وفى اإطار 
خط���ة ال�رصك���ة لتطوير وحتديث البنية االأ�سا�س���ية للم�س���تودعات ، فقد مت 
و�س���ع برنامج لتطويرها ورفع كفاءتها وي�س���مل منظوم���ة االإنذار واالإطفاء، 
وال�س���هاريج ، والطلمبات ، والعدادات ، واأجهزة القيا�ض ، ومنظومة املراقبة 

بالكامرات.
• تق���وم ال�رصكة بت�س���ويق املنتجات البرتولية م���ن خال 1245 حمطة متوين 
وخدمة موزعة على جميع اأنحاء اجلمهورية وقد بلغ عدد املحطات اجلديدة 

13 حمطة ومن امل�ستهدف افتتاح 16 حمطة خال العام.
قامت ال�رصكة بالتو�س���ع فى زيادة عدد املحطات املقدمة خلدمة متوين الغاز 
الطبيع���ى حيث بلغ عدد املحط���ات املتواجد بها هذه اخلدمة ٩0 حمطة فى 
نهاية اأغ�س���ط�ض 2021. هذا باالإ�س���افة اإلى 128حمطة جارى بدء الت�سغيل 

التجريبى لها و37 حمطة جارى تنفيذ االأعمال املدنية بها.
• متتلك ال�رصكةاأ�س���طوالً مكوناً من 617 �س���يارة لنق���ل املنتجات البرتولية 

والزيوت والكيماويات ، وبلغت الكمية املنقولة 175ر5 مليون طن .
اإنتاج �ت�س��ويق الزيوت: تو�س���عت ال�رصك���ة فى اإنتاج وت�س���ويق املنتجات 
ذات القيمة امل�س���افة العالية ومنها الزيوت املعدنية وذلك من خال برنامج 
طموح لزيادة مبيعاتها وح�س���تها ال�س���وقية وبلغ اإجمالى مبيعات الزيوت 
خ���ال العام ٩1 األف ط���ن مقابل 74 األف طن بزيادة ن�س���بتها 23% عن العام 
ال�س���ابق واحل�س���ة ال�س���وقية 21% بزي���ادة ن�س���بتها 17% عن العام ال�س���ابق 
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واإجمالى مبيعات الزيوت عالية االأداء 12208 طن ، واإجمالى مبيعات الزيوت 
ال�سناعية 17645 طن بزيادة ن�سبتها 28% عن العام ال�سابق.

م�سان��ع خلط �تعبئة الزيوت: متتلك ال�رصكة 3 م�س���انع الإنتاج وتعبئة 
الزي���وت بطاق���ة اإنتاجية متاحة 115 األف طن �س���نوياً ، كما متتلك 13معماً 
كيميائياً تقوم بكافة التحليالت اخلا�ش���ة بن�ش���اط ال�رشك���ة واملتمثلة فى 
)حتاليل الزيوت االأ�سا�سية – الكيماويات – املنتجات البرتولية – ال�سحوم – 

االإ�سافات – وقود النفاثات – مراقبة جودة الزيوت املنتجة(.
كم���ا تق���وم ال�رصكة حالي���اً بالعمل عل���ى تطبي���ق نظ���ام ISO 17025 وذلك 

العتماد املعمل املركزى بالتحكيم الدولى والرتابط الدولى.
اإنت��اج �ت�سوي��ق الكيما�ي��ات: تعترب التع���اون للبرتول رائدة فى �س���ناعة 
املنظف���ات والكيماوي���ات، حي���ث متتل���ك جمموع���ة م���ن اأج���ود املنتجات فى 
ال�س���وق امل�رصى. وت�س���مل 43 منتجاً من منتجات املنظف���ات والكيماويات، 

كما بلغت كمية مبيعات منتجات الكيماويات خال العام 37 األف طن.
م�سان��ع خلط �تعبئة الكيما�يات: متتلك ال�رصكة 3 م�س���انع بالقاهرة 
واالإ�س���كندرية الإنت��اج وتعبئ������ة الكيم�اويات بطاقة اإنتاجي���ة متاحة 6800 
طن �س���نوياً وملحق مب�س���نع الكيماويات بالقاهرة معمل كيميائى حا�سل 

على �سهادة االأيزو ٩001 / 14001 / 45001.
مناف��ذ التوزيع متتلك 1٩ منفذاً ثابتاً منت����رصة مبحافظات القاهرة والوجه 
البحرى والوجه القبلى والقناة . وجارى جتهيز 10 منافذ متنقلة )�س���يارات( 

جديدة فى موازنة العام املالى 2022/2021.
الأ�س��واق اخلارجي��ة: قام���ت ال�رصك���ة بت�س���دير منتجاته���ا م���ن الزي���وت 
والكيماويات ل�  12 دولة اأوروبية واأ�سيوية واأفريقية مما اأدى اإلى تطور مبيعات 
الت�س���دير من الزيوت والكيماويات خال العام اإلى 6114 طناً  بقيمة حوالى 

7ر4 مليون دوالر. 
متوي��ن ال�سفن: حافظ���ت ال�رصكة على ريادتها بني ال����رصكات العاملة فى 
جمال متوين ال�سفن وذلك بح�سة 53 % من اإجمالى مبيعات ال�سوق امل�رصى 
وذل���ك بالرغم م���ن انخفا�ض حج���م الطلب عاملي���اً نتيجة جائح���ة كورونا. 
حيث بلغت كمية مبيعات مواد متوين ال�س���فن )�س���والر ومازوت( خال العام 
200 األف طن، كما بلغت قيمة مبيعات مواد متوين ال�سفن )�سوالر و مازوت( 
مبل���غ 3ر1 ملي���ار جني���ه ، ومتتل���ك ال�رصك���ة 4 ناق���ات برتولية ثنائي���ة البدن 
مطابق���ة التفاقية مارب���ول  )MARPOL( البحرية وطبق���اً لتعليمات هيئة 
ال�س���امة البحري���ة الدولي���ة بواقع 3 ناقات مبين���اء ال�س���وي�ض وناقلة مبيناء 

االإ�سكندرية . كما �سيتم توريد ناقلتني خال العام احلالى.
املوانئ البحرية: تبلغ ال�س���عات التخزينية ملواد متوين ال�سفن فى املوانئ 
امل�رصي���ة 5 �س���هاريج �س���والر باإجمال���ى 5ر17 األف طن ، و 4 �س���هاريج مازوت 
باجمال���ى حمول���ة 8ر30 األ���ف ط���ن ، وجارى التخطيط الإن�س���اء �س���هريجني 

جديدي���ن مبيناء دمياط  وجتهيز تنك 10األف طن �س���والر 
منخف����ض الكربي���ت مب�س���تودع االإ�س���كندرية وربط���ه 

بالر�سيف البحرى مبيناء االإ�سكندرية. 

أهم المشروعات االستثمارية الجارى تنفيذها
تطوي��ر م�ست��ودع م�سط��رد: ويه���دف اإل���ى تطوي���ر 
امل�س���تودع ورفع كفاءة نظام اال�ستام وال�رصف للمواد 
البرتولي���ة وتطبي���ق اإجراءات ال�س���امة وفق���اً للمعاير 

املتعارف عليها .
خل��ط  �م�سن��ع  ال�سوي���س  م�ست��ودع  تطوي��ر 
الزي��وت �م�سنع الكيما�يات: ويه���دف اإلى التطوير 
ال�س���امل للم�س���تودع وم�س���نع خلط الزيوت وم�سنع 

الكيماويات.

تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية
• مت رفع م�ستوى حماية ال�سبكات واملعلومات وتفعيل عدد اأكرب من جدران 

احلماية )FIREWALLS( للحفاظ على اأمن و�رصية املعلومات.
• مت االنتهاء من جمي��ع ور�ض العم���ل اخل����ا�س���ة بنظام اإدارة االأ�س���ول واملوارد 

)ERP SYSTEM( ا�ستعداداً لتطبيقه.
• مت التكامل مع منظومة التح�س���يل واالإخطار االلكرتونى بالهيئة العامة 

للربيد امل�رصى مما حقق اخت�ساراً فى دورة العمل.
• مت جتهيز البنية التحتية االأ�سا�سية الازمة لتفعيل نظام اإدارة معلومات 

)LIMS: laboratory Information Management System( املعامل
• مت تد�س���ني بواب���ة الكرتونية متكن عماء ال�رصكة م���ن االطاع الفورى على 
نتائج حتاليل عينات الزيوت اخلا�سة باملعدات واالآالت كهيئة قناة ال�سوي�ض.
• مت تطبي���ق نظ���ام لإدارة و تكوي���د الأ�ش���ول مب���ا يتوافق مع ����رشوط التكويد 

.)ERP( اخلا�سة بنظام االأ�سول واملوارد
)Mobile Application( ملنظوم���ة  الذك���ى  الهات���ف  تطبي���ق  تفعي���ل  مت   •

ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة.
• قام���ت ال�رصك���ة بتدريب 517 عاماً فى جماالت الت�س���ويق والبيع ومهارات 
التفاو����ض ، وتنمي���ة امله���ارات الفنية للكيميائني واملهند�س���ني. باالإ�س���افة 
لتدري���ب العمال���ة الفني���ة مبحط���ات التموين الإك�س���ابهم خ���ربات ومهارات 

التعامل مع العماء .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• تولى ال�رصكة اأه�مية ق�س���وى لل�س���امة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
وااللتزام مبوؤ�رصات قيا�ض االأداء ومدى حتققها. حيث ح�س���لت على �س���هادات  
االأيزو 45001 اخلا�س���ة بال�س���امة وال�س���حة املهنية  واالأيزو 14001 اخلا�س���ة 

بنظام حماية البيئة لبع�ض املواقع وجارى ا�ستكمال باقى املواقع .
• مت تطوي����ر منظومة االإطف���اء و االإنذار االآلى ل� 4 م�س���تودعات وجارى تطوير 

6 م�ستودعات .
• مت تطوير 1٩ وحدة معاجلة �رصف �س���حى و�سناعى وف�سل زيوت باالإ�سافة 
اإلى التعاقد على توريد وحدات اإ�سافية لباقى املواقع االإنتاجية الإعادة تدوير 

مياه ال�رصف ال�سناعى با�ستخدامها فى اأعمال التربيد واالإطفاء .
• مت التعاق���د  م���ع مكات���ب ا�ست�س���ارية ف���ى جم���ال البيئة واحلري���ق للتوافق  
م���ع متطلب���ات جه���از �س���ئون البيئ���ة واحلماي���ة املدني���ة ، وكذا م���ع �رصكات 
متخ�س�س���ة ل����رصاء املخلفات ال�س���لبة وكذل���ك نقل والتخل����ض االآمن من 

املخلفات اخلطرة .
• ح�س���ل 5٩1 �سائقاً و14٩0 �سائقاً من خمتلف �رصكات قطاع البرتول على 

برنامج القيادة االآمنة وذلك بالتن�سيق مع هيئة البرتول.

العنوان :
دار التعاون للبرتول 

٩4 �سارع الق�رص العينى - القاهرة .
 تليفون : 27٩51800 - 27٩51٩00

فاك�ض : 27٩20٩16 - 27٩58252   

www.coop.com.eg           Email : eltaawon@coop.com.eg
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ــــركة  ش ـــــئت  أنش

للبرتول  اإلسكندرية 

ــت  وتنام  ،1954 ــام  عــــ

ــا  ــة وبنيته ــا اإلنتاجي قدراته

ــدة تقطري جوى  ــة من وح التحتي

250ألف  تصميمية  ــة  بطـاق واحـــدة 

ــدد الوحدات  ــى بلغ ع ــــــنويًا حتـ ــن س طـ

ــة  تصميمي ــة  بطاق ــدات  وح  3 إىل  ــة  اإلنتاجي

ــن  ــزز م ــا ألن تع ــا أهله ، مم  1982 ــام  ــن ع ــون ط 9ر4 ملي

ــرتاتيجية من خالل اإلحالل  ــدة وتحقق أهدافها االس مكانتها الرائ

ــث البنية  ــة وتطوير وتحدي ــدات اإلنتاجي ــدات تلك الوح ــد ملع والتجدي

ــه أكرب األثر  ــالمة مما كان ل ــن والس ــة األم ــر منظوم ــة وتطوي التحتي

ــوق  ــة الجودة لتلبية احتياجات الس ــات البرتولية عالي ــى زيادة املنتج ف

ــى .  ــاد القوم ــتهدفة لالقتص ــو املس ــدالت النم ــق مع ــى وتحقي املحل
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مشروعات التطوير والتحديث 
تنفي���ذاً للربنام���ج الراب���ع م���ن م����روع تطوير وحتدي���ث قط���اع البرتول 
والذى يهدف لتطوير وحت�ش���ن اأداء اأن�ش���طة التكرير ، فقد بداأت  �ركة 
الأ�ش���كندرية للبرتول رحلة جتديد �شبابها لت�ش���تمر فى العمل الدوؤوب 
وحتقي���ق النتائج املر�شية نحو غد  اأف�شل ونظ���رة م�شتقبلية للأجيال 
القادمة وم���ن هنا جاءت النطلقة بالتعاون مع الهيئة امل�رية العامة 
للب���رتول لإن�شاء م�روعات ا�شتثمارية جديدة تفت���ح اآفاقاً م�شتقبلية 

جديدة لل�ركة وت�شمل :
ً م�رشوع �إن�ساء وحدة تقطري جوى بطاقة 5 مليون طن �سنويا

يه���دف امل�روع  اإلى  رفع الطاقة التكريرية لل�ركة من اخلام الكويتى 
ل�شم���ان ا�شتقرار املنتجات البرتولية ف���ى ال�شوق امل�رية، كما يحتوى 
 VRU ووح���دة جدي���دة ل�شرتجاع الغ���ازات CDU امل����روع عل���ى وح���دة

ل�شمان ال�شتفادة من جميع املنتجات .
DHT م�رشوع �إن�ساء وحدة معاجلة �لديزل بالهيدروجني

يه���دف امل����روع اإلى اإنت���اج Diesel Euro5 طبق���اً للموا�شفات العاملية 
�شم���ن خط���ة حتويل م�ر  اإل���ى  مركز اإقليمى للطاق���ة ، بالإ�شافة  اإلى  
وح���دات مكمل���ة لها للحفاظ عل���ى البيئ���ة ARU & SRU كما �شيتم 

اإن�شاء م�شتودعات لتغذية واإنتاج الوحدة .

مشروعات ترشيد الطاقة
ت�شم���ل ع���دداً من امل�روع���ات لإن�ش���اء غلية جدي���دة لإنتاج بخار 

ذى �شغ���ط عال���ى وكذلك اإنتاج كهرباء ع���ن طريق التوربينات 
البخاري���ة، واإن�شاء نظ���ام معاجلة مياه ال����رف بال�ركة، 

واإن�ش���اء ب���رج تربي���د مياه جدي���د اإلى جانب رف���ع كفاءة 
الأفران احلالية .

م�تترشوع تطوير جونة حو�ض �لبتترول مبيناء 
�لإ�سكندرية 

هو اأح���د اأهم م�روع���ات التطوي���ر التى تقوم 
به���ا ال�رك���ة حالي���اً، حي���ث ����ُرف امل�روع  
بزيارة فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شى 
رئي����س اجلمهوري���ة ، ومن املنتظ���ر اأن ت�شهد 
جون���ة الب���رتول تط���وراً كب���راً ف���ى املرحل���ة 
القادم������ة خلدم�����ة ال�ش��رك����ات البرتولي����ة 

باملنطق���ة اجلغرافية بالإ�شكندرية التى 
ترتاأ�شها �ركة الإ�شكندرية للبرتول .
�لتكامل مع �ل�رشكات �ل�سقيقة 
للب���رتول  الإ�شكندري���ة  �رك���ة  تلع���ب 
دوراً مهم���اً فى التكامل م���ع ال�ركات 
باملنطق���ة  ال�ش����تثماري���ة  البرتولي��������ة 

واإمدادها باملنتجات البرتولية التى تعترب 
امل���ادة الأ�شا�شية لتغذية تل���ك ال�ركات، 

وكذل���ك تق���دمي خدم���ات التحاليل للمنتج���ات البرتولية نظ���راً لن معامل 
التحلي���ل الكيميائي���ة بال�رك���ة معامل معتمدة وحا�شل���ة على �شهادة 

. ISO 17025

مشروعات التحول الرقمى
تنفي���ذاً للربنامج ال�شابع من م�روع تطوي���ر وحتديث قطاع البرتول 
لو�شع ا�شرتاتيجية وخطة للتحول الرقمى للقطاع مبا ي�شاهم فى 
دع���م اتخاذ القرار وامل�شاعدة فى مواجهة الأزمات ، فقد مت بالتعاون 
م���ع الهيئ���ة امل�ري���ة العامة للب���رتول تنفي���ذ النظام املوح���د لإدارة 
امل���وارد والأ�شول ERP والذى ي�شهم ف���ى دعم الربط امل�شتهدف بن 
اأنظم���ة اإدارة املوارد عل���ى م�شتوى قطاع الب���رتول ، حيث مت النتهاء 
من املرحلة الأولى من م�روع نظام الأ�شول واملوارد املوحد ل�ركات 
التكري���ر والنقل والتوزي���ع التابعة للهيئة امل�ري���ة العامة للبرتول 
وبدء مرحلة التنفيذ اعتباراً من نوفمرب 2021 ، كما مت تنفيذ املكتبة 
الفنية اللكرتونية جلميع وحدات ال�ركة واملبانى الإدارية بالتعاون 

مع �ركة اإيربوم .

 العنوان
املك�س - الأ�شكندرية . 

تليفون 
03/ 4402833- 4402832 - 4403200

ف�اك�س
 03/4430124- 4401605 

 الرقم الربي��دى : 21535
�س.ب : 3 - املك�س 

 تلغرافياً : بتمك�س - �شكندرية
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أهم نتائج األعمال 2021/2020          
الطاقة التكريرية

قامت ال�رشكة بتكرير 7ر3 مليون طن من اخلامات البرتولية .

المعامل الكيميائية 
فى اإطار اخلط���ة املو�ضوعة لعمل التجهيزات الالزمة للمعامل الكيميائية 
املن�ض���اأة من���ذ اأك���ر من 35 عام���اً مت حتدي���ث البني���ة التحتية وجتدي���د املرافق 

بالكامل مت ما يلى : 
• حتدي���ث وتطوير �ضامل  للمعامل لتوف���ر بيئة عمل اأمنة طبقاً ملوا�ضفات 

ال�ضالمة وال�ضحة املهنية .
• ����رشاء اأحدث الأجه���زة ل�رشعة واإجناز التحاليل واحل�ض���ول عل���ى اأعلى دقة 
للنتائ���ج وتق���وم املعام���ل الكيميائي���ة بال�رشك���ة باأج���راء جمي���ع التحاليل 
البرتولية املتخ�ض�ض���ة واملطلوبة جلميع ناقالت الت�ض���دير وال�ضتراد ملوانى 

) الزيتيات – �ضوميد – �ضونكر ( .
• ح�ضلت ال�رشكة على �ضهادة الأيزو 17025 للمعامل الكيميائية .

• ج���ارى حالي���اً رب���ط املعام���ل الكيميائي���ة م���ع الإدارات الفني���ة املختلف���ة 
 LIMS بتطبيق الربنامج الإلكرتون���ى لإدارة املعلومات للمعامل الكيميائية

تس��اهم ش��ركة النصر للبرتول بدور فعال فى توفري املنتجات البرتولية للس��وق املحلى وتصدير الفائض للمساهمة 
ف��ى دف��ع عجلة التنمية االقتصادية ، وتحرص الش��ركة على تحقيق رؤيتها للمش��اركة فى اس��رتاتيجية التنمية 

املس��تدامة بوض��ع خط��ة متكاملة للتطوي��ر والتنمي��ة لكافة العمليات م��ن خالل الوح��دات اإلنتاجية التى تش��مل 
4 وح��دات تقط��ري جوى  و3 وح��دات تقطري تفريغى إلنتاج االس��فلت ، ووحدتان الس��رتجاع الغ��ازات ، و4 وحدات ملعالجة 

البوتاجاز والنافتا ، ووحدة معالجة الكريوسني إلنتاج وتصدير وقود الطائرات ، ووحدات املرافق املختلفة .

ث���م ربط ذل���ك بجمي���ع املعام���ل الكيميائي���ة بالقط���اع والهيئة 
امل�رشية العامة للبرتول . 

التصدير
• تنفيذاً لل�ضيا�ضة العامة التى تنتهجها وزارة البرتول والروة املعدنية 

ف����ى تعظيم كمي����ة ال�ض����ادرات لتوفر العملة ال�ض����عبة قام����ت ال�رشكة 
بت�ض����دير املنتجات البرتولية بقيمة اأكر من ملي����ار دولر بزيادة قدرها 200 

مليون دولر على العام ال�ضابق وبزيادة ن�ضبتها %23 .
• بلغ����ت كمي����ة النافتا امل�ض����درة حوال����ى مليون طن  بقيم����ة 492 مليون 
دولر، واملقط����ر التفريغ����ى كمية املقط����ر التفريغى امل�ض����در 986 الف طن 
بقيمة 309 مليون دولر ، وكمية الرتباين امل�ض����در 149 الف طن بقيمة 61 
ملي����ون دولر ، ومت ت�ض����دير اأنواع خمتلفة من امل����ازوت بكمية 665 الف طن 

بقيمة 187 مليون.

النشاط االستثمارى
بل���غ اإجمالى م�رشوعات املوازنة ال�ض���تثمارية الفعلي���ة املنفذة حوالى 

2ر2 مليار جنيه بن�ضبة تنفيذ 102% من ال�ضتثمارات املعتمدة .
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المشروعات االستثمارية
فا�صل الأمالح لأجهزة التقطري

مت التعاق���د م���ع �رشك���ة برتوجت على ت�ض���ميم وتوري���د وتركي���ب )3( وحدات 
فا�ضل اأمالح بوحدات اأجهزة التقطر لتحقيق املوا�ضفة العاملية املطلوبة 
من املازوت منخف�ض الأمالح ومت النتهاء من جميع الأعمال وت�ض���غيل وحدة 
فا�ض���ل اأم���الح جهاز تقط���ر )1 – ب( وجارى جت���ارب بدء الت�ض���غيل لوحدات 

فا�ضل الأمالح جهازى )2 – 3( . 
اإن�صاء )4( م�صتودعات

مت التعاق���د م���ع �رشكة برتوج���ت عل���ى اإن�ض���اء )4( م�ض���تودعات )2 بنزين – 1 
ترباي���ن – 1 روا�ض���ب( ومت النتهاء من جمي���ع الأعم���ال امليكانيكية ومت دخول 

م�ضتودعات البنزين والرتباين اخلدمة وجارى �ضب الأر�ضيات .
ً اإن�صاء جهاز تقطري متكثفات بطاقة 1.2 مليون طن �صنويا

مت النته���اء م���ن تنفي���ذ الأعم���ال الكلية للم����رشوع بن�ض���بة 46ر65% ، والتى 
�ض���ملت النته���اء م���ن الأعم���ال الهند�ض���ية للم����رشوع ، و�ض���ب القواع���د 
اخلر�ضانية للهياكل املعدنية ، وجارى النتهاء من تركيب الهياكل املعدنية 
واملعدات التى ت�ض���تمل على الأبراج الأوعية املبادلت واملربدات والأفران ، ومن 

املخطط النتهاء من امل�رشوع نهاية يونيو 2022 . 
 

مشروعات السالمة والصحة المهنية
�صب البالطات اخلر�صانية لالأر�صيات حول امل�صتودعات 

• مت النتهاء من �ضب )62( بالط خر�سانية .
• اأر�ضية م�ضتودع من اأ�ضل )90( م�ضتودع .

• جارى اأعمال ال�ضب ل�  )28( م�ضتودع .
الإحالل والتجديد خلطوط التربيد والفوم  

مت الك�س���ف على جميع خطوط التربيد والفوم مل�س���تودعات ال�رشكة وطبقاً 
لتقاري���ر التفتي����ض الهند�ض���ى وج���د اأن )38( م�ض���تودع يحتاج اإل���ى الحالل 
والتجديد من اإجمالى )61( م�ضتودع ومت النتهاء من )36( م�ضتودع ومتبقى 

م�ضتودعني . 
نظام احلماية من ال�صواعق 

مت التعاقد مع �رشكة �ضان م�رش لتوريد وتركيب مانع لل�ضواعق وذلك لتاأمني 
جميع امل�ضتودعات واملواقع الإنتاجية واملبانى الإدارية بال�رشكة وموقع وادى 

فران ومت النتهاء من جميع الأعمال وتركيب 52 نقطة.
نظام الإنذار املبكر والطفاء التلقائى

قام���ت �رشك���ة برتو�ض���يف بالنتهاء من تنفي���ذ جميع الأعم���ال برتكيب 
نظام النذار املبكر والطفاء التلقائى ل� 12 غرفة حتكم رئي�ضية وفرعية 

و6 حمطات كهرباء .
نظام الإنذار املبكر لـ )32( م�صتودع  

مت توقي���ع اأم���ر ال�ض���ناد ل�رشكة برتو�ض���يف لأعم���ال توريد وتركيب وت�ض���غيل 
واختبار وت�ضليم و�ضمان لنظام النذار املبكر ل� )32( م�ضتودع وجارى اعمال 

التوريدات والرتكيبات. 
رفع معدلت الإطفاء والتربيد بال�رشكة واملنطقة اجلغرافية

مت النتهاء من تركيب خط 36 بو�ضة بدلً من اخلط القدمي 30 بو�ضة واملن�ضاأ 
من���ذ اأك���ر م���ن 40 ع���ام وذل���ك طبق���اً لتقاري���ر التفتي����ض الهند�ض���ى وتاأمني 
امل�رشوعات امل�ض���تقبلية واملنطقة اجلغرافية ومت تركيب 6 طلمبات باأجمالى 

4800 م3 / �ضاعة .

مشروعات حماية البيئة
مد خطى ال�رشف ال�صناعى  داخل البحر

فى �ضوء توفيق الأو�ضاع مع جهاز �ضئون البيئة مت مد خطى خارج مياه 
ال�رشف ال�ض���ناعى داخل البح���ر بطول )500مرت( وذل���ك من خالل �رشكة 

برتو�ضيف ومت النتهاء من امل�رشوع واإزالة املخالفة البيئية.
معاجلة مياه ال�رشف ال�صناعى

متت ع���دة زي���ارات متتالي���ة للجنة العلي���ا للتواف���ق والإ�ض���حاح البيئى 
ملتابع���ة الأعمال التنفيذية خلطط اللتزام والإ�ض���حاح البيئى ملواجهة 
 IDC م�ض���كلة ال�رشف ال�ض���ناعى ومت الإ�ض���ناد ل�رشكة برتوج���ت و�رشكة
الإيطالية لتوريد وتركيب وت�ض���غيل و�ض���مان وحدة حديثة ملعاجلة مياه 
ال�رشف ال�ض���ناعى ومت البدء فى الأعمال املدنية والبنية التحتية وطبقاً 
للمخط���ط الزمن���ى للم����رشوع مت توري���د اأول وثانى �ض���حنة م���ن الوحدة 
و�ض���يتم توريد ال�ضحنة الثالثة والخرة خالل هذا العام ومتوقع العمل 

فى جتارب بدء الت�ضغيل للم�رشوع فى مار�ض 2022
API حتديث وتطوير منظومة وحدة ف�صل الزيت

الو�ض���ع احلال���ى لأحوا����ض ف�ض���ل الزيت فى حاج���ة ما�ض���ة وعاجلة 
لالإح���الل والتجدي���د ال�ض���امل حي���ث اأنه���ا اأن�ض���ئت من���ذ 35 ع���ام ، 
وت�ض���ميم الأحوا�ض احلالى ل ي�ض���توعب كمي���ات ال�رشف الناجتة عن 
العملي���ات الإنتاجي���ة مم���ا ينتج عنه ارتفاع املن�ض���وب ووج���ود غازات 
متطاي���رة بكثاف���ة وتل���وث املنطقة املحيط���ة بالكامل مما ي���وؤدى الى 
اغ���الق املنطقة بالكام���ل ومت تاأمني املنطقة بالكام���ل برتكيب نظام 
اإن���ذار مبك���ر واإطفاء تلقائى ح�ض���ب تعليمات ال�ض���المة وال�ض���حة 
املهني���ة ومت ت�ض���ليم املوق���ع ل�رشكة برتومن���ت لتوريد اأح���دث النظم 

العاملية لوحدات ف�ضل الزيت 

الموارد البشرية 
تهت���م ال�رشك���ة اهتماماً كب���راً برفع كف���اءة العامل���ني وتنمي���ة مهاراتهم فى 
جميع التخ�ض�ض���ات وذل���ك بالتدريب داخل ال�رشكة وخارجه���ا حيث مت تدريب 

1792 م���ن العاملني بالربام���ج التدريبية املختلفة 
ومت اط���الق املرحلة الثانية من م����رشوع تاأهيل 

ووق���ع   ، واملتو�ض���طة  ال�ض���ابة  القي���ادات 
الختي���ار على اأكادميي���ة الن�رش لتكون 

لعق�����د الختب�����ارات ومت ت�جهي���������ز 
3 جل���ان ل�  58 متق���دم مع اتخاذ 

كافة الإج���راءات الإحرتازية 
والتباعد الجتماعى.  

العنوان :طريق �ضالح ن�ضيم 
الزيتي�ة - مدين����ة ال�ض���وي�����ض .  
تلي�ف���ون : 3334386- 062/3334387 
    ف�اك�������ض : 3334394  -3334396 /062   
الرقم الربيدى : 43511  �ض.ب : 271 ال�ضوي�ض
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األنشطة الرئيسية للشركة
تكرير وت�صنيع البرتول 

قامـــت ال�رشكة بتكريـر حوالى 5ر7 مليـون طـن من اخلامات املختلفة خالل هـذا 
العــــام مبعملى م�ســـطرد وطنطا. �ســـاهمت فـــى تغطية جانب مـــن احتياجات 
ال�سوق املحلى من املنتجـات البرتوليــة مثـل البوتاجاز والبنزين باأنواعه 80 و92 
و95 اأوكتني وكذلك الكريو�ســـيـن والرتبايـن )وقود النفاثات( وال�ســـــوالر وال�سمــر 
ديـــزل واملــــازوت مـن خالل وحـــدات التقطيـر اجلــــوى ووحدات اإ�ســـرتجـاع الغـازات 
ووحـدات االإ�سـالح بالعامل امل�ساعد البالتينى ووحدات االأزمرة ووحدات املعاجلة 
للمقطـــرات الو�سطـــى. وقد قامـــت ال�رشكة باإمـــداد ال�رشكة امل�رشيـــة للتكرير 
)ERC( هذا العام بحوالى 6ر3 مليون طن من املازوت املنتج والذى يعد التغذية 

االأ�سا�سية لل�رشكة امل�رشية.
 ت�صويق املنتجات البرتولية الثانوية واخلا�صـة 

تقـوم ال�رشكة باإنتــــاج البوتاجـــاز املخ�سو�ض الــــالزم لبعـ�ض ال�سناعــات مثــل 

الربفانـــــات واالأيــرو�ســـوالت باالإ�سافـــة اإلـــى اإنتاج املذيبـــــات العطريــــــة ) مذيب 
عطـــرى 1 ومذيـــب عطـــرى 2 ( التـــى ت�ستخـــدم فى ت�سنيـــع املبيـــدات احل�رشية 

والبويات وغريها.
الت�صميمات الهند�صية والت�صنيع املحلـى واأعمال الرتكيبات

متتلـــك ال�رشكـــة ور�ـــض ت�سنيـــع عمالقـــة جمهزة باأحـــدث املعـــدات والتـــى تُعد 
اإ�سافـــة حقيقيـــة وملمو�سة علـــى �سعيد �سناعة تكرير البـــرتول والتى جت�سد 
حجـــم اإ�سهامـــات ال�رشكـــة فـــى دعـــم الت�سنيـــع املحلى ورفـــع �سعـــار )�سنع 
فـــى م�رش( حيـــث تقـــوم ال�رشكة بعمـــل الت�سميمـــات الهند�سيـــة االأ�سا�سية 
التفتي�ـــض  واأعمـــال  البرتوليـــة  للمعـــدات  املحلـــى  والت�سنيـــع  والتف�سيليـــة 
الهند�سى واختبـــار املعدات واأعمال الرتكيبات لل�رشكـــة ولل�رشكات ال�سقيقة 
وال�ـــرشكات ال�سناعيـــة الكـــربى.  وحر�ســـاً مـــن ال�رشكـــة على مواكبـــة التطور 
العاملى للموا�سفات القيا�سية العاملية وتنفيذ وحتقيق اأعلى معايري اجلودة فى 
عمليات الت�سميمات الهند�سية )االأ�سا�سية والتف�سيلية( والت�سنيع وتنفيذ 

تأسس��ت ش��ركة القاهرة لتكري��ر البرتول بمعمليها مس��طرد وطنطا ع��ام 1982 منبثقًة من ش��ركة الس��ويس لتصنيع البرتول. وتع��د صرح صناعى 

واقتص��ادى كبري صديق للبيئة ومواكبًا ألعلى معايري الس��امة والجودة العاملية حيث أنه��ا تقوم بتغطية جانب من احتياج��ات مناط��ق القاهرة الكربى 

ووس��ط الدلتا من املنتجات البرتولي��ة وكذلك املنتج�ات الثانوي��ة والخاص��ة. وتدار ش��ركة القاهرة بفكر اقتصادى واس��تثمارى يهدف إىل االس��تفادة 

القصوى من اإلمكانات املتاحة لديها متمثلة فى عناصر اإلنتاج والخربات الفنية املتميزة لتحقيق االزدهار لقطاع البرتول واملس��اهمة فى تحقيق التنمية 

املستدامة ملصر . وتعترب القاهرة لتكرير البرتول من الشركات الرائدة التى جمعت بني صناعة تكرير البرتول وتسويق املنتجات الثانوية والخاصة وأيضًا 

التصنيع املحلى للمعدات البرتولية والرأسمالية باإلضافة إىل تقديم الخدمات واالستشارات الفنية للشركات البرتولية الشقيقة وللغري.
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امل�رشوعات فقد حـــازت ال�رشكة على العديد من ال�سهادات الدولية لدعم جودة 
الت�سنيع املحلى للمعدات مثل: 

. ASME سهـــادات اجلمعية االأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني� -
- �سهـادة U - Stamp لت�سميم وت�سنيع اأوعية ال�سغط واملبدالت احلرارية.

- �سهـادة S-Stamp لت�سميم وت�سنيع وتركيب املراجل البخارية والغاليات.
- �سهـادة PP-Stamp لت�سميم وت�سنيع وجتميع �سبكات اأنابيب ال�سغط.

- �سهـادة R-Stamp الأعمال اإ�سالح اأوعية ال�سغط واملبدالت احلرارية.
- �سهــــادة NB- Stamp لت�سجيـــل بيانـــات اأوعية ال�سغط والغاليـــات 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 أهــم المشروعات للشركات الشقيقة وللغير
• �رشكـــة اأنابيب البرتول: درا�سات فنيـــة وتفتي�ض هند�سى لتطوير وحتديث نظام 

التحكم واإعادة تاأهيل 2 فرن ت�سخني املازوت مبحطة الدفع الو�سطى 56 .
• �رشكة ال�سوي�ض لت�سنيع البرتول: توريد وتركيب نظام الر�سد الذاتى امل�ستمر 
الإنبعاثـــات مداخن االأفران لــ 3 مداخـــن باالإ�سافة اإلى توريد وت�سنيع بع�ض اأجزاء 

مثل )shell , front head( لــ 3 مبدالت حرارية.
• �رشكـــة جا�سكـــو : اأعمـــال اإحـــالل وتركيب منطقـــة احلمل وت�سنيـــع وتركيب 
ملفـــات منطقـــة االإ�سعـــاع للفـــرن )20H-04( وتفتي�ـــض هند�ســـى علـــى عدد من 
املعـــدات الثابتـــة و�سيانـــة بـــرج ا�ستخال�ض امليثـــان مبجمع ال�سحـــراء الغربية ، 

باالإ�سافة اإلى اأعمال تفتي�ض داخلى لربج ا�ستخال�ض البوتاجاز بالعامرية .
• �رشكـــة االإ�سكندريـــة للبـــرتول: توريـــد وتركيـــب وت�سغيل نظام الر�ســـد الذاتى 

امل�ستمر الإنبعاثات مداخن االأفران )1 مدخنة( .
• �رشكة كالني : ت�سنيع وتوريد 2 جممع  بوتاجاز �سعة ) 15 طن (.

• �رشكة االأهرام للبال�ستيك : ت�سنيع وتوريد جممع  بوتاجاز �سعة ) 5 طن (.
 )shell & tube bundle( رشكـــة الفرعونيـــة للبرتول: ت�سنيـــع وتوريـــد واختبـــار� •
 Glycol Reboiler( ملكثف باالإ�سافة الى اإ�سالح ما�سورة لهب خا�سة بـامل�سخن

 .  )0390 FA-001
• ال�رشك���ة العامة للبرتول: اأعم���ال اإحالل وجتديد خطوط اآب���ار بحقول ال�صحراء 

الغربية .
 )JET A-1( 7 رشكـــة التعـــاون للبـــرتول: اأعمـــال اإحـــالل وجتديد �سهريـــج رقـــم� •

مب�ستودع املك�ض.
• �رشكـــة برتوبل : اأعمـــال �سيانة واإعادة تاأهيل 8 اأفـــران بحقل ظهر و2 فرن بحقول 
�سيناء باالإ�سافة الى اأعمال �سيانة املبدالت )E-105 A,B,C,D,E,F( بحقول �سيناء. 

.Heater Firetube رشكة الواحة للبرتول: توريد وت�سنيع� •
• تقـــدمي خدمـــات فنيـــة واأعمال �سيانـــة للعديد مـــن ال�ـــرشكات ال�سقيقة مثل 

)جم�سة ، قارون ، �سوكو ، برتوجا�ض ، اأنابيب البرتول ، الفرعونية( .

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

باتباع وتنفيذ العديد من االإجراءات مثل:
• املتابعـــة امل�ستمـــرة لقيا�ـــض عينـــات مـــن الهـــواء واملـــاء ب�سفـــة دوريـــة مبعمل 
القيا�سات البيئية واأي�ساً نظام الر�سد الذاتى امل�ستمر الإنبعاثات مداخن االأفران 

للتاأكـــد من عدم وجود ملوثات تتعدى احلـــدود امل�سموح بها واملن�سو�ض عليها 
فى قوانني البيئة والرى.

• خف�ض تركيز اأحمال التلوث خالل فرتة اخلريف للحد من تاأثري خماطر التلوث 
احلـــاد »ال�سحابـــة ال�ســـوداء« و اإعداد خطـــة �سنوية طبقاً للظـــروف واملتغريات 
ملواجهة خماطر واأزمات تلـــوث البيئة املحيطة وعمل و�سائل ات�سال بال�رشكة 

خالل الـ 24 �ساعة ال�ستقبال اأى بالغات حلاالت الطوارئ البيئية. 
• تركيـــب اأنظمـــة اإطفاء تلقائيـــة على م�ستودعـــات البنزيـــن بوا�سطة الفوم 
وبا�ستخـــدام ثانى اأك�سيد الكربون مبحطة الكهربـــاء و�رشاء معدات مكافحة 

التلوث البيئى اخلا�سة بالرتع وامل�سارف الإ�ستخدامها فى حاالت الطوارئ. 
• تدعيم مركز االإطفـــاء امل�سرتك باأحدث �سيارات اإطفاء تل�سكوبية لتتنا�سب 

مع حرائق امل�ستودعات واحلرائق الكبرية. 
• التدريـــب امل�ستمـــر للعاملـــني بال�سالمـــة وال�سحة املهنيـــة وتدريب 15% من 

جمموع العاملني بال�رشكة كاأفراد معاونة .

ترشيـــد الطـاقة 
الوفر فى الفاقد والوقود

• ا�ستمـــراراً جلهـــود ال�رشكة فى حت�ســـني وتطوير االإنتاج وتر�سيـــد الطاقة فقد 
حققـــت ال�رشكة وفراً فى الفاقد ووقود احلريق هذا العام وذلك عن طريق �سبط 
ظروف ت�سغيل االأفـــران واال�ستفادة الق�سوى من الغازات املنتجة كوقود حريق 
وال�سيانـــة امل�ستمرة للمبدالت احلرارية باالإ�سافة اإلى اإحالل وجتديد م�سخنات 
الهـــواء الأفران اأجهـــزة التقطري رقم 1 ، 2 ، 4 مما اأدى اإلى رفع كفاءة االأفران مبقدار 
10% تقريبـــاً. ويتــــــم حاليـــاً عمل القواعـــد اخلر�سانية الإن�ساء وحـــدة ا�سرتجاع 
غـــازات ال�سعلة )Zero Flare( والذى يهدف اإلـــى اال�ستفادة من غازات ال�سعلة 

كوقود حريق لالأفران وتعظيم اإنتاج البوتاجاز.
الطــــاقة الكهربائيــة 

قامـــت ال�رشكـــة باتخـــاذ عـــدة اإجـــراءات ملواكبـــة ال�سيا�ســـة العامـــة للدولـــة 
بخ�سو�ض م�رشوع تر�سيد الطاقة واأهم هذه االإجراءات : 

• م�ـــرشوع حت�سني معامل القـــدرة الكهربية اأدى اإلى وفر فى القدرة الكهربائية 
حوالى 1200 كيلووات �سنوياً.

• ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية على املبانى االإدارية والذى نتج عنه وفر حوالى 
210 األف ك.و.�ض / �سنوياً هذا العام. 

احلديثـــة  االإ�ســـاءة  نظـــم  ا�ستخــــــــدام   •
يـــوؤدى  والـــذى  للطاقــــــة  املوفــــــرة 

اإلى وفر حوالـــى 220 األف 
ك.و.�ض/ �سنوياً. 

العنـــوان 
�سارع �سـركات البتـرول - م�ســطرد - قليوبــية.

تليفـــون
22529823 -22529822 -  22529820 

فاكـــ�س 
22542168 - 22529826

�س . ب : 11757 هليوبولي�ض - م�رش اجلديدة
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ع��ام بع��د ع��ام كان��ت وس��تظل ش��ركة الس��ويس 
لتصني��ع البرتول وط��ن كبري لكل عام��ل به��ا، وتزامنًا مع 
العي��د القوم��ى للبرتول تحتف��ل الش��ركة بمئوية تأسيس��ها وهى 
مناس��بة وطنية كبرية فى وجدان كل عامل بالش��ركة تحكى قصة 
كيان بنى بإرادة وعزم الشعب املصرى واستمر على مدار مائة عام مصدر 

فخر واعتزاز وكرامة.
مزي��ج متمي��ز يجم��ع بني تاري��خ عريق كانت في��ه الش��ركة دومًا رم��زًا للصمود 
وتخط��ى الصعوبات فى إكمال مس��ريتها الوطنية، وبني س��يمفونية جديدة وفريدة 
تعزفها ش��ركة الس��ويس بتوجيه��ات ورعاية ودع��م املهندس طارق امل��ا وزير البرتول 
والثروة املعدنية  ، والتش��جيع والقيادة الرش��يدة من الكيميائى هشام فتحى رئيس 
مجلس اإلدارة، وبجهود نخبة متميزة من املهندسني  والكيميائيني والعمال لصنع 
مس��تقبل جديد للش��ركة ، وتطويره��ا ، والنهوض بها بما يلي��ق بمكانتها من 
خال مجموعة مشروع�ات ج�ديدة ضخمة تحافظ الشركة من خالها 
عل��ى مكانتها وصدارتها ف�ى مجال تكري��ر وتصنيع البرتول، وتضع ب��ها 

حجر األساس لب��داية مئ�وية جديدة أكثر عطاء وتميزًا .
وما بني املاضى وعراقته، والحاضر وتميزه، واملستقبل وإشراقته، 

نستعرض تاريخ الشركة منذ إنشائها إىل اليوم.  Email  : sopc@suezprocessing.com
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شركة السويس لتصنيع البترول ما بين
2021 - 1921 /  1967 -1921

• اأن�ش���ئ معمل تكرير الب���رول الأمريى عام 1921، 
وقد اأقامته احلكوم���ة امل�رصية لتكرير خام الإتاوة 

ومت الت�شغيل وبداأ الإنتاج فى عام 1923. 
• فى عام 1927، مت البدء فى تو�شيع املعمل لزيادة 

الإنتاج وحت�شني نوعه. 
• فى عام 1933، عهدت وزارة املالية اإلى م�ش���لحة 
الوق���ود بالإ����رصاف عل���ى املعم���ل فاأدخل���ت عل���ى 
اأجهزت���ه واآلته بع����ض التح�شين���ات والإ�شالحات 

اأدت اإلى زيادة اإنتاجه . 
• بزي���ادة احل�ش���ة العيني���ة الت���ى حت�ش���ل عليها احلكوم���ة من الب���رول اخلام 
نتيج���ة لكت�ش���اف حقول جدي���دة فى �شين���اء عام���ى 1947 ، 1948، زاد اإنتاج 

املعمل طبقاً لزيادة اخلام املكرر .
• ف���ى ع���ام 1953، تغ���ري م�شم���اه اإلى معم���ل تكرير الب���رول احلكوم���ى وكان ي�شم 
جهازى تكرير كفاءة 200 ، 800 طن يومياً ، وجهازاً لإنتاج الأ�شفلت جممل اإنتاجها 
حوال���ى األف ط���ن يومياً اأى حوال���ى 300 األف طن �شنوياً من املنتج���ات البرولية مبا 

ميثل 5ر8% من ا�شتهالك م�رص فى ذلك الوقت ثم 5ر1مليون طن فى عام 1954 .
• فى ع���ام 1962، �شدر قرار رئي�ض اجلمهوري���ة باإن�شاء �رصكة الن�رص لت�شنيع 
الب���رول واإنت���اج امل���واد البروكيماوي���ة براأ����ض مال م����رصح به ق���دره 30 مليون 
جنيه، ث���م �شدر قرار جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة امل�رصي���ة العامة للبرول باإدماج 
معم���ل تكرير البرول احلكومى بال�شوي�ض فى �رصكة الن�رص لت�شنيع البرول 
واإنت���اج املواد البروكيماوية، وفى 1962/12/30، اأ�شدر جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة 
امل�رصية العامة للبرول ق���راراً بتغيري م�شمى )�رصكة الن�رص لت�شنيع البرول 
واإنت���اج املواد البروكيماوية( اإل���ى �رصكة ال�شوي�ض لت�شني���ع البرول . وخالل 
الع���دوان من 1967 وحتى 1973 ، مت اإن�شاء معمل تكرير مب�شطرد واأخر بطنطا 
حي���ث نق���ل اإليهما بع����ض املع���دات والأجهزة م���ن �رصكة ال�شوي����ض وكذلك 

اإن�شاء وحدات جديدة بهم للمحافظة على املتطلبات البرولية للدولة.
خالل الفرتة من 1973 - 1985

 مت اإع���ادة تعم���ري جممع التفحي���م ، واإن�شاء جممع جدي���د لالإ�شالح بالعامل 
امل�شاع���د ، واإن�ش���اء وحدة تقطري جوى )2 مليون طن / �شن���ة( ، واإن�شاء وحدة 

معاجلة للزيوت . 
خالل الفرتة من عام 1985 - 2014 متت الأعمال الآتية: 

م�رصوع���ات الإحالل والتجديد ، وم�رصوع اإزال���ة اإختناقات التفحيم ، وم�رصوع 
الأمن ال�شناعى وحماية البيئة ، وم�رصوع اإن�شاء مبنى اإدارياً جديداً ، وا�شرجاع 
غ���ازات ال�شعلة )CDM( ، واإن�شاء حمطة حمولت ال�شوي�ض لت�شنيع البرول، 
واإن�ش���اء وحدة اإنتاج الهيدروجني ، واإن�شاء وحدة اإنتاج الكربيت، واإن�شاء وحدة 
معاجل���ة املياه ، واإن�شاء وح���دة اإنتاج البخار )�شغط عالى ومتو�شط( ، واإن�شاء 
وح���دة هيبوكلوريت ال�شوديوم، واإن�شاء حو�ض جدي���د لف�شل الزيت ، واإن�شاء 

مركز التدريب الإدارى لل�رصكة، واإن�شاء املركز الطبى للعاملني بالبرول.
بع���د اأن مرت ال�رصكة باملراح���ل واملتغريات ال�شابقة بداأت قيادات ال�رصكة مع 
عماله���ا الأبطال وعلى م���ر ال�شنني فى النطالق نحو اآف���اق امل�شتقبل لتنفذ 
ال�رصك���ة العديد من امل�رصوعات والت���ى مت التخطيط لها بعناية فائقة والتى 
تهدف لتطوير الإنتاج وزيادة القيمة امل�شافة لت�شري جنباً اإلى جنب مع اجلهد 
اخل���ارق الذى بذل فى �شيان���ة املعدات املتقادمة وعملي���ات الإحالل والتجديد 
وتطوي���ر نظم ال�شالمة وحماية البيئة مع الهتمام الفائق بالعن�رص الب�رصى 

فى التدريب والرعاية.

المشروعات الجديدة والمستقبلية
م�رشوع اإعادة تاأهيل جممع التفحيم

يه���دف اإل���ى تلبية احتياج���ات ال�شوق املحلى م���ن املنتج���ات البرولية واحلد 
م���ن ال�شت���رياد، وتعظي���م القيم���ة امل�شاف���ة بال�شتغ���الل الأمث���ل لكمي���ات 
امل���ازوت منخف����ض القيم���ة وحتويلها ملنتجات عالي���ة القيمة واإنت���اج �شولر 
مطاب���ق للموا�شفات العاملية EURO-5 ووقود النفاثات والبوتاجاز وذلك فى 
اإط���ار مطابقة القوان���ني العاملية للحفاظ على البيئة م���ن التلوث وبتطبيق 
اأح���دث التكنولوجيات احلديث���ة ، وحتقيق اأعلى م�شتوي���ات الأمان وال�شالمة 
لالأف���راد واملعدات وتبلغ الطاق���ة الت�شميمية للمجمع 5000 طن مرى يومياً 
م���ن امل���ازوت ، وقد مت اإ�شن���اد امل�رصوع ل�رصكت���ى اإنبى وبروج���ت ومت ال�شتعانة 
بال����رصكات العاملية اأ�شح���اب الرخ�ض لوحدة التفحي���م املوؤجل واملت�شمنة 
وحدة لإنتاج البوتاجاز بطاقة اإنتاجية 210 طن يومياً ووحدة معاجلة ال�شولر 

والكريو�شني .
م�رشوع اإن�ساء وحدة جديدة لإنتاج الأ�سفلت

ويه���دف اإلى اإن�شاء وحدة جديدة لإنت���اج الأ�شفلت بطاقة اإنتاجية 1200 طن 
يومي���اً من منتج الأ�شفلت با�شتخدام تكنولوجيا التقطري التفريغى لتلبية 
ال�شته���الك املحل���ى املتزاي���د من منت���ج الأ�شفلت ال���الزم مل�رصوع���ات الطرق 
اجلدي���دة والنه�ش���ة العمراني���ة ولتعظيم القيم���ة امل�شافة ملنت���ج ال�شولر 
للم�شاهم���ة ف���ى توف���ري الحتياجات املتنامي���ة لل�شوق املحل���ى ، وال�رصكات 

املنفذة للم�رصوع اإنبى / بروجت .
وحدات فا�سل الأمالح لوحدات التقطري بال�رشكة

يه���دف اإل���ى رفع كف���اءة وح���دات التقطري اجل���وى لتوف���ري التغذي���ة املطلوبة 
للوح���دات اجلدي���دة مبجم���ع التفحي���م والأ�شفل���ت وللحف���اظ عل���ى معدات 
ال�رصكة من التاآكل ، ونظ���راً لتقادم وحدات فا�شل الأمالح احلالية بال�رصكة، 

وقد مت اإ�شناد امل�رصوع اإلى �رصكة بروجت. 
م�رشوع اإن�ساء خط بحرى للمنتجات البرتولية وخط مياه عذبة

يه���دف اإل���ى اإن�ش���اء خط بح���رى للمنتج���ات البرولي���ة 24 بو�شة خ���ط مياه 
عذب���ة 3 بو�شة ب���دءاً من مكان التحميل بالبحر مبر�ش���ى الناقالت اإلى اأماكن 
الرب���ط بداخل ال�رصكة وذل���ك لزيادة ت�شهيالت الت�شغي���ل لت�شدير وا�شترياد  
املنتج���ات البرولي���ة الأ�شا�شي���ة )�ش���ولر / بنزي���ن 95/ نافثا(، وق���د مت اإ�شناد 

امل�رصوع اإلى �رصكة اإنبى. 
اإن�ساء 12 م�ستودع / اأ�سفلت / مازوت / بنزين / بوتاجاز

ويه���دف امل�رصوع اإلى زي���ادة ال�شع���ة التخزينية للمنتج���ات البرولية خلدمة 
امل��ش���روع���ات ال�جدي���دة من خالل اإن�شاء 3 م�ش��تودع���ات اأ�ش��فلت و3 م����ازوت

و 4 م�شتودعات بنزين و2 م�شتودع بوتاجاز.
م�رشوع حت�سني كفاءة الطاقة

يت�شمن امل�رصوع تنفيذ عدد من امل�رصوعات التى حت�شن من كفاءة ا�شتخدام 
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الطاق���ة وتقلي���ل النبعاث���ات للح���د من تل���وث البيئ���ة واحلفاظ عل���ى املوارد 
الطبيعية وتقليل تكاليف الت�شغيل. 

اإن�ساء 2 غالية بخار �سغط عالى و2 غالية بخار �سغط منخف�ض 
للوف���اء مبتطلب���ات امل�رصوع���ات اجلدي���دة م���ن البخ���ار باأنواعه، وتبل���غ الطاقة 
الت�شميمية لغاليات ال�شغط املرتفع  77 طناً فى ال�شاعة لكل غالية بدرجة 
حرارة 5400م و�شغط 42 بار وغاليات ال�شغط املنخف�ض طاقتها الت�شميمية 

140 طن فى ال�شاعة لكل غالية  بدرجة حرارة 5241م  و�شغظ 5ر13 بار. 
اإن�ساء نظام اإدارة الطاقة 

للم�شاعدة فى احلد من ا�شتهالك الطاقة من خالل نهج منظم ملراقبة ا�شتخدام 
الطاقة وتنفيذ خطط العمل املنا�شبة لتح�شني اأداء الطاقة با�شتمرار.  

ا�سرتج��اع متكثفات البخ��ار وت�سخني املياه املعاجل��ة املغذية لوعاء 
 Deaerator نازع الأك�سجني

حي���ث يتم جتميع متكثف���ات البخار من الوح���دات الإنتاجي���ة وال�شتفادة من 
حرارتها فى ت�شخني املياه املعاجلة املغذية لوعاء نازع الأك�شجني ثم معاجلتها 
واإع���ادة ا�شتخدامها  كجزء من املي���اه املغذية للغاليات اجلديدة، وتبلغ الطاقة 

الت�شميمية لوحدة ا�شرجاع متكثفات البخار 190 م3 فى ال�شاعة. 
معاجلة املياه احلام�سية واإعادة ا�ستخدامها

اإن�ش���اء وح���دة ملعاجل���ة مي���اه الت�شاف���ى الناجتة م���ن الوح���دات الإنتاجي���ة واإعادة 
ا�شتخدامه���ا للحد من اإهدار املياه وتقلي���ل  تلوث البيئة.وتبلغ الطاقة النتاجية 

للوحدة حوالى 1400 م3 يومياً.
ا�سرتجاع مياه تربيد الطلمبات وال�سواغط واعادة تدويرها

م���ن خالل نظام مغلق للمي���اه وتربيده وتنقيتها واإع���ادة ا�شتخدامها ، وتبلغ 
الطاقة الت�شميمية للوحدة حوالى  2000 م3 فى ال�شاعة .

 )VSD( تزويد املح��ركات الكهربائية ببادئ ت�سغيل متغ��ري ال�رشعات
لتوف���ري الطاق���ة الكهربائي���ة امل�شتخدم���ة ع���ن طري���ق التحكم ف���ى �رصعة 

املحركات لتاأدية املهام املطلوبة. 
تقليل الفاقد

برف���ع كف���اءة الأف���ران والغاليات والع���زل احل���رارى مل�شتودعات امل���ازوت خلف�ض 
ا�شتهالك الوقود وخف�ض تكاليف الت�شغيل.

السالمة والصحة المهنية
متا�شي���اً مع �شيا�شة الدول���ة امل�رصية وطبقاً لقرار وزير الب���رول والرثوة املعدنية 
بالهتم���ام املكثف بكل ما يتعل���ق ب�شالمة العمليات وتكام���ل الأ�شول ، فان 

ال�رصكة تولى اهتماماً خا�شاً ومتميزاً لذلك متمثالً فى :
• مت و�ش���ع خط���ة عم���ل مب�شاركة هيئ���ة الب���رول لتطبيق منظوم���ة �شالمة 

العمليات وتكامل الأ�شول .
 Capacity بوا�شط����ة فري����ق املراجع����ة Gap Assessment ا�ش����دار تقري����ر •

 .building Team
• اإ�شناد تطبيق منظومة �شالمة العمليات ل�رصكة اإبريوم.

• جارى التاأهيل للح�شول على �شهادة الأيزو 45001 .
• اللتزام التام بعقد الجتماعات الدورية للجنة ال�شالمة وال�شحة املهنية 

وحماية البيئة، مع اإجراء جولت تفتي�شية ب�شورة دورية.
.EMS ح�شول ال�رصكة على �شهادة الأيزو 14001 فى جمال •

• ح�ش���ول ال�رصك���ة على �شهادة املطابق���ة مبنظوم���ة اإدارة ال�شالمة وال�شحة 
املهنية.

• النتهاء من درا�شة تقييم املخاطر الكمى QRA لوحدات ال�رصكة وكذلك 
النته���اء من درا�شة تقييم خماطر الت�شغيل HAZOP وم�شتويات ال�شالمة 

التكاملية ISL لوحدة الأ�شفلت.

• درا�ش���ة تقييم الأث���ر البيئى EIA لكل من وحدة معاجلة ال�رصف ال�شناعى، 
وحدة الأ�شفلت، اخلط البحرى 24 بو�شة.

• الهتمام املتميز بالربامج التدريبية اخلا�شة بال�شالمة وال�شحة املهنية.

• امل�شاركة الفعالة فى اأعمال اللجنة اجلغرافية ملنطقتى ال�شوي�ض و�شيناء.
• توف���ري مهم���ات الوقاية ومالب����ض العم���ل املنا�شبة جلمي���ع العاملني طبقاً 

للمعايري العاملية واملحلية.
 CEMS م����رصوع تركيب اأجه���زة الر�شد الذات���ى امل�شتمر ملداخ���ن ال�رصكة •
حي���ث مت التعاقد والتنفيذ مع �رصكة القاه���رة لتكرير البرول لتوريد وتركيب 
اأجه���زة الر�ش���د الذات���ى ل���� 5 مدخنة للرب���ط عل���ى ال�شبكة القومي���ة لر�شد 

النبعاثات جلهاز �شئون البيئة.
• م����رصوع اإن�ش���اء وحتديث نظام وح���دة معاجلة مياه ال����رصف ال�شناعى، لذا 
قام���ت ال�رصك���ة بو�شع خط���ة لالإ�شحاح والتواف���ق البيئ���ى لتنفيذ م�رصوع 
وح���دة معاجلة ال����رصف ال�شناعى)اإ�شافة وحدة جدي���دة للمعاجلة بالفينول 
بحمول���ة 2000 م3 ف���ى ال�شاعة م���ن املياه الزيتية( وذل���ك للتوافق مع معايري 
ال����رصف عل���ى البيئة البحرية طبق���اً لقانون حماية البيئ���ة وتعديالته، ويتم 

التنفيذ من خالل �رصكة اإنبى / فيولى.

تأمين مواقع العمل من مخاطر الحريق
قام���ت ال�رصك���ة بتنفي���ذ اأنظم���ة اإن���ذار مبك���ر واإطف���اء اآل���ى للحري���ق ف���ى 
)6م�شتودع���ات خ���ام- خم���زن امل���واد الكيماوي���ة و 3 حمطات كهرب���اء- عنرب 
�شواغ���ط ال�شالح( ، ونظام اإنذار واإطفاء اآلى ملر�شى الناقالت واملوقف احلالى 
حي���ث مت تركيب كاف���ة مكونات النظام و�شيتم ا�شتكم���ال توريد الطلمبات 
قب���ل نهاية العام وبدء الت�شغيل ، كما مت التعاقد على املرحلة الأولى لتوريد 
نظام احلماية م���ن ال�شواعق مل�شتودعات املنطقة ال�شمالية وتقوم ال�رصكة 
حالي���اً با�شتكم���ال خط���ة تاأمني مواق���ع العمل م���ن اأخطار احلري���ق بركيب 
اأنظم���ة اإن���ذار واإطفاء اآل���ى فى 15 م�شتودع خ���ام – 2 بروب���ان– 6 م�شتودعات 
منتجات برولية – حمطة الكهرباء– عنرب طلمبات الإ�شالح – مبانى اإدارية (

التدريب وتأهيل الكوادر الفنية
حتقي���ق خط���ة التدري���ب املرك���زى والالمرك���زى لتنمي���ة امله���ارات للعامل���ني 
بال�رصكة وقطاع البرول، وتدريب العاملني ب�رصكات قطاع البرول ال�شقيقة 
وال�رصكات ال�شناعية مبنطقة خليج ال�شوي�ض على اأعمال مكافحة احلريق 
مبرك���ز التدري���ب بال�رصك���ة، وبرنام���ج ISO 45001 وبرنام���ج الرق���ى لل�شالمة 
وال�شح���ة املهني���ة وحماية البيئ���ة HSE لل�شادة املهند�ش���ني والكيميائيني 
واجليولوجي���ني، وتنظي���م الن���دوات لتوعي���ة العامل���ني على التحدي���ات التى 
تواجهه���ا الدولة ومدون���ة ال�شلوك الوظيف���ى وميثاق ال����رصف املهنى طبقاً 
لتوجيهات الهيئة، وتنفيذ برامج ال�شالمة وال�شحة املهنية وحماية البيئة 

بالتعاون مع �رصكة برو�شيف.
وجدير بالذكر باأن �رصكة ال�شوي�ض لت�شنيع البرول اتخذت خطوات لتحقيق 
الإ�شتف���ادة الكامل���ة من اخلربات العلمية والعملي���ة جلامعة ال�شوي�ض وذلك 
بتوقي���ع اأول بروتوكول تعاون م���ع جامعة م�رصية )جامع���ة ال�شوي�ض( والذى 
يه���دف اإلى تبادل وتق���دمي اخلربات الهند�شية والبيئية واإث���راء البحث العلمى 

والدورات التدريبية املوؤهلة ل�شوق العمل للمهند�شني والفنيني.

العنوان    : الزيتيات - طريق �شارع �شالح ن�شيم – حمافظة ال�شوي�ض
تليفون : 3374452-3374453-3374454- 062/3374451

فاك�ض : 062/3374429
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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

www.Elab-eg.com



العامرية لتكرير البرتول أحدى قالع صناعة تكرير البرتول فى مصر وهى االمتداد الطبيعى 

ألوىل شركات البرتول فى مصر شركة آبار الزيت املصرية اإلنجليزية والتى تأسست عام 

1911 وقد كانت ش��ركة العامرية أحد اهم دعائ��م االقتصاد القومى بتكرير الخام بطاقة 

إنتاجي��ه بلغ��ت 4 مليون طن خ��ام ، وتقوم بتوف��ر جانب من احتياجات الس��وق املحل��ى من الوقود 

والزي��ت وتصدير الفائض إىل الخارج وذلك من خالل العديد من املجمعات اإلنتاجية ، وهى مجمع 

التكرير واالس��رتجاع، ومجمع الزيوت األساس��ية ، ومجمع معالجة الزيوت بالهيدروجني وإنتاج 

الزي��ت الطبى ، ومجمع تحس��ني النافتا وإنتاج العطريات ، ومجمع إنتاج األلكليل بنزين مس��تقيم 

السلس��لة إىل جان��ب وح��دات املعالج��ة ، ووحدات املراف��ق العامة وإنت��اج النيرتوج��ني ، ووحدات 

معالجة مياه الصرف الصناعى .

Email:aprco@aprco.com.eg
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وكان اهتم���ام وزير الب���رول والرثوة املعدني���ة بتطوير وحتديث 
قط���اع الب���رول وذل���ك بتوفري كافة �ص���ور الدع���م لل�رشكات 
الوطني���ة وتوجيهات���ه له���ا اأث���ر كبري فيم���ا ي�ص���هده قطاع 
البرول من ازدهار وم�رشوعات برولية فاقت جميع التوقعات 
�ص���توؤدى ف���ى النهاي���ة اإل���ى االكتف���اء الذاتى م���ن املنتجات 

البرولية.
واميان���اً م���ن �رشك���ة العامري���ة لتكري���ر الب���رول باالإمكانيات 
اأبرم���ت  الب���رول  ����رشكات قط���اع  الت���ى متتلكه���ا  الكب���رية 
ال�رشكة العديد م���ن االتفاقيات مع �رشكات البرول امل�رشية 
والت���ى كان له���ا الدور االأعظم فى تنفي���ذ امل�رشوعات اجلارية 
امل�رشوع���ات  �رشك���ة  م���ع  اتفاقي���ة   : ومنه���ا  وامل�ص���تقبلية 
البرولي���ة واال�صت�ص���ارات الفنية بروجت بقيم���ة 4ر2 مليار 
جني���ه ، واتفاقية مع �رشكة �ص���ان م�رش بقيم���ة 150 مليون 
جني���ه ، واتفاقي���ة م���ع �رشكة برومن���ت بقيم���ة 100 مليون 
جني���ه ، واتفاقي���ة مع �رشكة اإيفاكو بقيم���ة 5  مليون جنيه 

واتفاقي���ة مع  �رشكة غ���از م�رش بقيمة 100 مليون جنيه واتفاقية مع 
�رشكة ثروة بريدا بقيمة ا 5 مليون جنيه ، واتفاقية برو�صيف بقيمة 
10 ملي���ون جنيه واتفاقية مع معهد بحوث البرول بقيمة 20 مليون 
جني���ه ، واإتفاقية م���ع �رشكة اإنبى بقيمة50 ملي���ون جنيه ، واتفاقية 
�رشكة اأبي�صكو / �صي�صكو بقيمة 5 مليون جنيه ، وبروتوكول تعاون 
م���ع الهيئة القومية لال�صت�ص���عار ع���ن البعد . وعق���د توريد الطاقة 
الكهربائي���ة مع �رشك���ة ميداليك بقيمة �ص���نوية 200 مليون جنيه ، 
وم���ن املخطط توقيع اتفاقية توري���د املياه العذبة مع �رشكة ميد ووتر 
مل���دة 30 عام بقيمة 330 مليون جنيه ، وعقد مع �رشكة اأكبا لتطهري 
وح���دات معاجلة املياه امللوث���ة بقيمة 605 مليون جنيه ، واتفاقية مع 

�رشكة اإيربوم بقيمة 100 مليون جنيه .
وكان له����ذه االتفاقي����ات ال����دور الكب����ري ف����ى تنفي����ذ خط����ة امل�رشوعات 
والتطوي����ر التى تتم على اأر�ض �رشك����ة العامرية ويعد تطبيقاً ملفاهيم 
اال�صتدامة وحماية البيئة وتر�صيد الطاقة جنباً  اإلى جنب لتطبيقات 
ERP&PSM والتح����ول الرقم����ى وال����ذى وج����ه ب����ه وزي����ر الب����رول والرثوة 
املعدني����ة وال����ذى يع����د ثورة ف����ى ع����امل اإدارة االأ�صول واخل����ام واملنتجات 

وميكن من متابعة العمليات املختلفة من كافة امل�صتويات .
واأو�ص���ح املهند����ض مربوك عام���ر رئي�ض ال�رشك���ة اأن امل�رشوع���ات التى 
يتم تنفيذها على اأر����ض العامرية للبرول �صتحقق قيمة اقت�صادية 

م�صافة باالإ�صافة اإلى حت�صني بيئة العمل وكذلك حماية البيئة .

أهم المشروعات الجارى تنفيذها 
• م����رشوع ا�صرجاع غ���ازات ال�صعلة : بنظام EPC ، وت�صغيل �رشكة 
�صان م�رش و�صيحقق طبقاً لدرا�صات اجلدوى االقت�صادية والقيا�صات 

25 األف طن بوتاجاز باالإ�صافة اإلى حماية البيئة.
• م�ص�����روع REFORMATE SPLITTER لزي�ادة الط���اقة االإنت���اجية 
ملج�م���ع التح�ص�����ني واإنت������اج الع����طري���ات وت���ق��وم بتن��في���ذه �ص�ركة 

بروج�ت بق�يمة ق�درها 185 ملي��ون ج��نيه . 

• م����رشوع �صهاري���ج اخلام واملنتج���ات والتى تنفذه���ا �رشكة بروجت 
�صم���ن االتفاقية ل���� 23 �صهريج ب�صعة تخزينية 352 األف مر مكعب 
التى بلغ���ت قيمتها 9ر1 مليار جنيه والت���ى �صت�صل اإلى 33 �صهريج 
تبل���غ قيمته���ا االإجمالي���ة 4ر2 ملي���ار جني���ه به���دف زي���ادة ال�صع���ة 
التخزيني���ة لل�رشك���ة فى اإط���ار خطة حتول م�رش اإل���ى مركز لوج�صتى 

عاملى للطاقة.
• م�رشوع اإن�صاء البنية التحتية للتحول الرقمى واإدارة االأ�صول وتبلغ 
قيمة امل�رشوع حوالى 8ر38 مليون جنيه وقامت بتنفيذه �رشكة اإيربوم.
• م����رشوع اإدارة االأ�ص���ول والربجم���ة اخلطي���ة والذى يت���م بالتعاون بني 
الهيئ���ة امل�رشي���ة العام���ة للبرول و�رشك���ة اإنبى وتبل���غ قيمته حوالى 

2ر58 مليون جنيه .
• م����رشوع قيا�ض ال�صهاريج ) 108 �صهريج ( والذى �صيتم من خالله 
متابع���ة خمزون اخلام واملنتجات ب�صكل دقي���ق ومن خالل هذا النظام 
�صيحق���ق قط���اع الب���رول ا�صراتيجي���ة حركة اخل���ام واملنتجات على 
م�صت���وى كاف���ة ال����رشكات وتنف���ذ امل�رشوع �رشك���ة برومن���ت وبقيمة 

تبلغ90 مليون جنيه .
• م����رشوع تركيب اأنظمة ر�صد م�صتمر ملداخن اأفران ال�رشكة والتى تتم 
من خالل �رشكة ايربوم و�رشكة القاهرة للبرول بقيمة 150 مليون جنيه.

• م����رشوع اأنظمة االإن���ذار واالطف���اء التلقائى جلمي���ع مبانى ووحدات 
و�صهاري���ج ال�رشكة والذى �صيتم ت�صميمه وتوري���ده وتركيبه مبعرفة 

�رشكة ايربوم بقيمة 300 مليون جنيه .
• م����رشوع ت�صمي���م وتوريد وتركي���ب وحدت���ى DAF جديدتني ملعاجلة 
مي���اه ال����رشف ال�صناع���ى قبل اأن يت���م �رشفها خ���ارج ال�رشكة بقيمة 

تقديرية 150 مليون جنيه.

العنوان : مرغم الكيلو 19  طريق اأ�صكندرية / القاهرة ال�صحراوى .
تليفون : 2020060 - 03/2020070            فاك�ض  : 2020066  /03     

�ض.ب : 99                                            تلغرافيا : اأبركو 
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أهم مؤشرات وإنجازات الشركة لعام 2021/2020 
توفري البوتاجاز 

قام���ت ال�رشك���ة بتغطي���ة احتياج���ات ال�س���وق املحل���ى من اأ�س���طوانات 
الب�وتاج�از بن�وعيها )منزلى وجتارى( على م�س���توى اجلمهورية دون حدوث 
اأى اختن���اق���ات ط���وال الع�����ام وقد بلغ ا�س���تهاك البوتاج��از خ���ال ع���ام 

2020 /2021 حوالى 7ر3 مليون طن.
تخزين البوتاجاز )ال�سعات التخزينية(

بلغ�����ت ال�س��ع���ات التخزينية مب�س��تودع���ات ال�س���رك���ة والقطاع اخلا�ص 
94 األ���ف طن هذا بخ���اف ال�سع���ات التخزينية باحلقول ومعامل التكرير 
والت���ى تبل���غ 56 األف ط���ن وال�سع���ات التخزيني���ة املوج���ودة مب�ستودعات 
�سونك���ر والبالغ���ة 70 األ���ف ط���ن لت�س���ل اإجمال���ى ال�سع���ات التخزينية 

للبوتاجاز حوالى 220 األف طن.
تعبئة ونقل اأ�سطوانات البوتاجاز

مت نق���ل وتعبئ���ة 314 ملي���ون اأ�س��طوان���ة مكاف���ئ م���ن خ���ال 49 حمط��ة 
تعبئ�����ة منه���ا 9 حمط��ات مملوكة لقط��اع الب�����رول و23 حمط���ة مملوك��ة 

للقط���اع اخلا�ص و17 حم��طة م�س��اركة ب���ن �س��ركة بروج��ا�ص والقط��اع 
اخل���ا�ص واملح��ليات، وقام اأ�سطول �سيارات بروجا�ص بنقل 7% من اإجمالى 
الأ�سطوان���ات املعبئة فيم���ا نقل املتعهدون و�سي���ارات بوتاجا�سكو %93 

من اإجمالى الأ�سطوانات املعبئة.
توزيع اأ�سطوانات البوتاجاز

بلغ عدد مراكز التوزيع على م�ستوى اجلمهورية 3092 مركز توزيع ، منها 
183 مرك���ز توزي���ع تابع ل�رشك���ة بوتاجا�سك���و ، حيث مت اإ�ساف���ة 27 مركز 

توزيع جديد.
�سيانة واإ�سالح الأ�سطوانات

مت �س���خ ح���والى 9ر3 ملي���ون اأ�س����طوانة ج���ديدة وم�س���ت�سلح�ة لل�س�وق 
وذل���ك للمح�افظة على احل��الة الفني����ة لاأ�س���طوانة املت������داولة لتاأم���ن 

الت����داول وال�س���تخدام.
التفتي�ش الفنى

مت موا�سل���ة الطفرة فى اأعم���ال التفتي�ص الفنى عل���ى ال�سهاريج حيث 
مت التفتي����ص عل���ى 21 �سهري���ج بوتاجاز، كم���ا مت اإج���راء التفتي�ص الفنى 

األع��وام  خ��ال  البوتاج��از  توف��ر  منظوم��ة  حظ��ت 

املاضي��ة باهتم��ام ومتابع��ة ميداني��ة م��ن املهن��دس 

طارق املا وزير البرتول والثروة املعدنية لم تحظى بها من قبل ، مما وفر لها استقرارًا ملحوظًا ، وتؤكد 

تلك الزيارات واملتابعة اللحظية ألعمال التطوير على ما توليه الدولة والوزارة لهذه املنظومة الحيوية 

م��ن اهتم��ام فى ظل ما تق��وم به من دور حيوى بالس��وق املحلى، ولقد ش��هدت زيارات الوزي��ر امليدانية 

تفاع��ًا وتجاوب��ًا مع العاملني أثرى نفوس��هم ودعم جهودهم مم��ا حفزهم على املزيد م��ن العمل الجاد ، 

كم��ا كان لتوجيهات الوزي��ر بتطوير كافة جوانب املنظومة خال تل��ك الزيارات انعكاس كبر بدى 

فيما تحقق بمصانع الش��ركة فى » مس��طرد والقطامية وأس��يوط وقويس��نا« ، وذلك باإلضافة إىل 

جهود التطوير الحالية بمنطقة األسكندرية ومصانع طنطا.

h.office@petrogas.com.eg
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بور����ص ال�رشكة فى الإ�سكندرية وم�سطرد والقطامية على 193 مقطورة 
�سهريجية ل�رشكة ال�سهام وللقطاع اخلا�ص.

منظومة تطوير وحتديث قطاع البرتول
ف���ى اإطار م���رشوع ت�ط�وي���ر وحت��ديث ق�ط�اع ال�ب���رول يت����م تط���وير ك���اف��ة 
جوانب من���ظومة ت���وف�����ر الب���وتاج���از لل�س���وق امل��حلى وزي�ادة كف��اءتها 

وم��ن ه��ذه ال��جهود .

 QUICK COUPLING
بناءً على توجيهات املهند�ص/ وزير البرول والرثوة املعدنية ب�رشورة تغير 
منظوم���ة �سحن وتفري���غ مقطورات نق���ل البوتاج���از ال�سهريجية على 
م�ست���وى اجلمهوري���ة فقد مت و�سع خط���ة لركيب و�س���ات Q.C مب�سانع 
ال�رشكة واملحطات الإقليمية ومقطورات نقل البوتاجاز ال�سهريجية من 
خ���ال فرق عمل بال�رشكة بعد تدريبهم عل���ى اأعمال الركيب وال�سيانة 
وق���د اأحدثت هذه املنظومة طف���رة نوعية فى عملي���ة ال�سحن والتفريغ 
لل�سي���ارات ال�سهريجية عل���ى م�ستوى اجلمهورية من حي���ث )زيادة اأمن 
و�سامة بيئة العمل - الف�سل والغلق الذاتى للو�سات - توفر الوقت - 

تاأمن حمولة ال�سيارة ال�سهريجية - �سهولة الفك والركيب(.

  SCADA SYSTEM مشروع
مت تطبي���ق نظ���ام SCADA SYSTEM ل�سم���ان التحك���م واملراقب���ة على 
العمليات مبواقع ال�رشكة حي���ث مت التن�سيق مع الهيئة امل�رشية العامة 
للب���رول عل���ى تق�سي���م امل����رشوع عل���ى اأربع���ة مراح���ل لتغطي���ة كاف���ة 
العملي���ات حي���ث مت عم���ل م�سح �سامل ملواق���ع ال�رشكة لتحدي���د اأعداد 
واأماكن تركي���ب الأجهزة )Flow meters( وحتديد اأماكن RTU  بكل موقع 
وحتدي���ث اأنظمة قيا�ص الكمي���ات فى �سهاريج البوتاج���از RTG وربطها 
عل���ى النظ���ام اأو حتديد اأنظم���ة الأمان لنقل البيانات م���ن مواقع ال�رشكة 

اإلى املركز الرئي�سى .

E-FINANCE مشروع
مت عم���ل اجتماعات حت�سري���ة مع املخت�س���ن بالهيئة امل�رشي���ة العامة 
للب���رول و�رشك���ة E-FINANCE ومت اإعداد البيان���ات املطلوبة من م�سانع 
ال�رشك���ة واملتعهدي���ن واملحط���ات الإقليمية و�رشكات نق���ل الغاز ال�سب 
حي���ث مت اإ�سدار كروت النظ���ام ل�سيارات املتعهدين و�سي���ارات نقل الغاز 

ال�سب واملرددين على م�سنع القطامية كنموذج اأولى للتطبيق.

التدريـب
حر�س���اً م���ن ال�رشك���ة وانطاقاً منه���ا لارتق���اء مب�ستوى العامل���ن ورفع 
كفاءته���م العلمي���ة والفني���ة واملهني���ة لأداء عمله���م وزي���ادة خربته���م 
)رغم جائحة كورونا ( فقد مت تدريب 2089 عاماً من خال دورات تدريبية 
بال�رشك���ة ودورات خارجي���ة مبعاه���د ومراكز التدري���ب املتخ�س�سة داخل 

وخارج القطاع .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
حتر����ص ال�رشكة على تنفي���ذ ا�سراتيجية قطاع البرول ب�س���اأن اإجراءات 

ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة والتى تتمثل فى الآتى:-
• نف���ذت ال�رشك���ة اأعمال امل�س���ح باأجهزة اللي���زر واإع���داد اخلرائط ثاثية 
األبع��اد D3 Modeling مبوق���ع القطامي���ة ومت ا�ستخ���دام النتائج فى عمل 

GAP Analysis  لإعادة هيكلة ح�سا�سات اأجهزة الإنذار .
• الإحال والتجديد ملعدات اأجهزة الإنذار بالتعاون مع �رشكة �سان م�رش 
مع مراع���اة ت�سمن نظ���ام الرقمن���ة Digitalization با�ستخ���دام لوحات 
حديث���ة Sila ذلك فى مواقع ) املك�ص بالأ�سكندرية - طنطا - قوي�سنا - 

�لقطامية - م�سطرد - �أ�سيوط  (.

الخط الساخن 
يوجد خط تليفون �ساخن برقم  19096 بغرفة الطوارىء باملركز الرئي�سى 
لل�رشك���ة لتلقى ال�س���كاوى فوراً وتعم���ل الغرفة على م���دار 24 �ساعة مع 

اإعداد فرق للتدخل الفورى حلل اأى م�سكلة جتنباً حلدوث اأى اأزمات .

العن�وان : 3 �س���ارع )90( اجلنوبى قطعة رقم )336( القطاع الثالث -
 التجمع اخلام�ص اأمام كونكورد بازا مول بجوار مبنى بنك م�رش .

تليفون  : 26735802-26735801-26735800
فاك���ص : 26735701- 26735707                  اخل�ط ال�س�اخن : 19096 
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تأسس��ت ش��ركة البرتوكيماوي��ات املصري��ة ع��ام 1981 بغ��رض إنت��اج وتوزي���ع وتصني��ع وتش��غيل ومعالج��ة وبي��ع وش��راء وإس��ترياد امل��واد 
البرتوكيماوية واملواد الكيماوية الوس��يطة باإلضاف��ة إل��ى نش��اط التصدير والتصنيع ب��ورش الش��رك��ة وإنه��اء اإلج��راءات الجمركي��ة 
والتخلي��ص لش��ركات الب��رتول وإنت��اج وبي��ع الكهرباء وإنت��اج وبيع املي��اه الصناعية املعالجة )املي��اه املفلرتة(  ، وتحرص الش��ركة عل��ى أن تطابق 

منتجاتها للمواصفات العاملية .

معدالت األداء ونتائج األعمال ٢٠٢١/٢٠٢٠
�أول���ت �ل�رشكة  خالل ه���ذ� �لعام �هتماماً بو�س���ع �سيا�س���ات و�آليات جديدة 
للعم���ل ته���دف �إل���ى تنفي���ذ بر�م���ج �لإح���الل و�لتجدي���د و�لتطوي���ر وذل���ك 
بال�ستعان���ة ب�رشكات �لب���رول �ل�سقيقة �ملتخ�س�سة ف���ى جمال �ل�سيانة 
و�لدر��سات )بروجت – �سان م�رش – �إنبى – غاز م�رش – برومنت – برو�سيف( 
بالإ�سافة �إلى �إ�سناد عملية م�رشوع �إ�سافة مفاعل جديد ل�رشكة برومنت 
ل�سم���ان تنفي���ذ �لأعمال عل���ى �أعل���ى م�ستوى م���ن �لكفاءة وك���ذ� تر�سيد 
�لنفق���ات وفو�ق���د �لعملي���ات �لت�سغيلي���ة وخف����ض مع���دلت ��ستخ���د�م 
�لطاق���ة، ه���ذ� بالإ�ساف���ة �إلى �لبدء فى تنفي���ذ �ملرحلة �لأول���ى من م�س�روع 
رف���ع �لطاق���ة �لإنتاجية من 80 �ألف طن �إلى 100 �ألف طن من �لبولى ڤينيل 

كلوريد PVC  �سنوياً . 
وج���ارى �عم���ال �لدر��سات للمرحلة �لثاني���ة ، لرفع �لطاق���ة �لإنتاجية ملنتج 
�ل���� PVC  م���ن 100 �أل���ف طن �إل���ى 200 �ألف ط���ن �سنوياً بتكلف���ة ��ستثمارية 

تقديرية 350 مليون دولر .

معدالت اإلنتاج
متكن���ت �ل�رشك���ة م���ن حتقيق مع���دلت �لإنت���اج �لتالي���ة فى ظ���ل �لتحديات 
و��ستم���ر�ر جائح���ة كورون���ا  ، �لبولى فيني���ل كلوري�����د 53 �ألف ط���ن ، �ل�سود� 

�لكاوية �ل�سائلة 37 �ألف طن ،حام�ض �لهيدروكلوري�ك 6 �آلف طن .

النشاط التسويقى
بلغ���ت جمل���ة �ملبيع���ات ملنتج���ات �ل�رشكة م���ا قيمت����ه 870ر1 ملي���ار جنيه 

بن�سبة تطور 167% وذلك على �لنحو �لتالى : -
• بلغ���ت كمي���ة �ملبيعات ملنتج �لبول���ى فينيل كلوري���د780ر55 �ألف طن ومبا 

قيمتة 1237 مليون جنيه .
• بلغت كمية �ملبيعات ملنتج �ل�سود� �لكاوية �ل�سائلة750ر31 �ألف طن ومبا 

قيمتة 867ر226 مليون جنيه .
• مت خ���الل ه���ذ� �لع���ام �لت�سدي���ر ملنت���ج �لبولى فيني���ل كلوريد وك���ذ� منتج 
�ل�س���ود� �لكاوي���ة �ل�سائلة �إل���ى دول )�إيطاليا / �لربتغ���ال / قرب�ض / �ليونان / 
�لرب�زي���ل / تركي���ا / �ملغرب/ �سوريا / ليبي���ا / �لأردن / �ل�سود�ن / �جلز�ئر / ...(،  

وق���د بل���غ �إجمال��ى قيمة �ل�سادر�ت خالل �لعام ما يقدر ب� 31 مليون دولر  .

 النشاط االستثمارى
بلغ���ت جمل���ة �لأعم���ال �ملنف���ذة للم�رشوع���ات �ل�ستثمارية خ���الل �لعام ما 

قيمت����ة 1033 ملي������ون جنيه ) متويل ذ�تى (  بن�سبة 124 % م��ن �ملعتم���د .
م�رشوع الإحالل والتجديد  

بلغ���ت جمل���ة �لأعم���ال �ملنف���ذة 374ر454 ملي���ون جني���ه بن�سب���ة 128% من 
�ملعتم���د وت�سمن �مل�رشوع �أعم���ال �لإحالل و�لتجديد و�لت���ى يتلخ�ض �أهمها 

فيما يلى :- 
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م�رشوعات مت النتهاء  من تنفيذها 
• م����رشوع توري���د وتركيب خالي���ا �لتحليل �لكهرب���ى )Bipolar Type( مب�سنع 
�لكل���ور ويهدف �إل���ى ��ستبد�ل خاليا �لتحليل �لكهربى �لقدمي���ة 72 خلي���������ة 
م���ن �لنوع Monopolar ل� 4 خاليا م���ن �لنوع Bipolar وذلك نظر�ً لتوقف �إنتاج 
قط���ع �لغيار و�لتق���ادم �لتكنولوجى للخاليا �لقدمية وتق���وم بتنفيذ �مل�رشوع 

. Nuberg رشكة�
• م����رشوع حتديث �أنظمة �لتحكم �لآلى مل�سن���ع �إنتاج �لبولى ڤينيل كلوريد، 
ويه���دف �إلى حتديث نظام �لتحكم �لآلى مل�سنع �إنت���اج �لبولى فينيل كلوريد 
م���ن)FOXBORO )SPEC.200 �إل���ى DCS وذل���ك نظ���ر�ً لتقادم �لنظ���ام �حلالى 
وتوقف �إنتاج قطع �لغيار مبا يهدد توقف �مل�سنع بالإ�سافة �إلى �إتاحة فر�سة 
اإنتاج جميع الأمناط الت�سغيلية طبقاً لأحدث املوا�سفات واحتياجات ال�سوق 

.Shneider من هذة الأمناط ، وتقوم بتنفيذ امل�رشوع �رشكة
• م�رشوع �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية وحماية �لبيئة ومكافحة �حلريق  بلغت 

جملة �لأعمال �ملنفذة 200ر14 مليون جنيه بن�سبة 108 % من �ملعتمد.
• م����رشوع �إحالل وجتديد فرن �لتك�سري �حلر�رى مب�سنع �ل� V.C.M بلغت جملة 

�لأعمال �ملنفذة 783 مليون جنيه بن�سبة 87 % من �إجمالى �مل�رشوع .
م�رشوعات جارى تنفيذها

• م�رشوع رفع �لطاقة �لإنتاجية ملنتج �لبولى ڤينيل كلوريد  من 80 �ألف طن 
�إلى 200 �ألف طن �سنوياً .

�ملرحل���ة �لأول���ى : رف���ع �لطاقة �لإنتاجي���ة ملنتج �ل� PVC  م���ن 80 �ألف طن �إلى 
100 �أل���ف ط���ن �سنوياً  ، ويه���دف �مل�رشوع �إل���ى �لت�سغيل �لآمن وزي���ادة �ملرونة 
�لت�سغيلي���ة مل�سن���ع VCM ، وخف����ض معدلت ��ستهالك �لغ���از �لطبيعى مبا 
 VCM يع���ادل 50 % م���ن �ل�ستهالك �حلال���ى ، وزيادة �لطاق���ة �لإنتاجية مل�سنع

�إلى 125 %   . 
• م����رشوع وحدة �لتك�س���ري )�لوحدة 400( وبرج ف�سل �ل���� DA501 HCL جارى 

. )Tkis( لتنفيذ من خالل �رشكة تي�سن كروب للحلول �ل�سناعية�
• م�س������������روع �إ�سافة مفاعل جديد مب�سنع �لبول���ى ڤينيل كلوريد مت �ل�سناد 

ل�رشكة برومن����ت بقيمة 74ر171 مليون جنيه .
�ملرحل���ة �لثاني���ة : وتهدف �إل���ى رف��ع �لطاق���ة �لإنتاجية ملنت���ج �لبولى ڤينيل 
كلوري���د  م���ن 100 �ألف طن �إلى 200 �ألف طن �سنوي���اً بتكلفة ��ستثمارية 350 

مليون دولر  .
• م����رشوع �لنظام �ملتكام���ل لإد�رة �ملو�رد خلدمة �لنظ���ام �ملوحد لدعم �تخاذ 

.  )ERP( لقر�ر�
• قامت �ل�رشك���ة بالتن�سيق مع �ل�رشكة �مل�رشي���ة �لقاب�سة للبروكيماويات 
بالتعاقد على تنفيذ نظام )ERP( مع �رشكة �أور�كل �إيجيبت ومت �لنتهاء  من 

تنفيذ �ملرحلة �لأولى باإجمالى تكلفة فعلية قدرها 7ر10 مليون جنيه .
• ج����ارى تنفي����ذ �ملرحل����ة �لثانية بتكلفة قدره����ا 5 مليون جنيه مع �رشكة 
كري�ست����ال وبلغت ن�سب����ة �لتنفي����ذ 70% و�ملتوقع �لنتهاء م����ن �مل�رشوع فى 

يناير 2022.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
�أول���ت �ل�رشك���ة �هتمام���اً كبري�ً ملج���ال �ل�سالم���ة و�ل�سح���ة �ملهنية 
وحماي���ة البيئة فقد كان لن�ساط ال�سالم���ة وال�سحة املهنية خالل 
�لع���ام دور فع���ال فى �سم���ان ��ستمر�ري���ة ت�سغيل من�س���اآت �ل�رشكة 

باأمان تام وقد متثل ذلك من خالل :- 

• تنفي���ذ �ل�رشك���ة جلمي���ع �ل�سر�ط���ات وقو�ن���ن �ل�سالمة و�ل�سح���ة �ملهنية 
وحماي���ة �لبيئ���ة مما �أتاح لل�رشك���ة حتقي���ق مع���دلت قيا�سية ملعاي���ري �لأد�ء مبا 
يت�سمنه من تقنيات منع �حلو�دث وجتنب خماطر �لعمل و�سالمة و�أمان �لأفر�د.
• حتدي���ث خط���ط �لط���و�رئ وتدري���ب �لعامل���ن عليه���ا لختب���ار فاعليته���ا 

ومعاجلة �أوجة �لق�سور .

تنمية الموارد البشرية 
تول���ى �ل�رشك���ة �هتمام���اً كب���ري�ً بتطوير وتنمي���ة ورف���ع م�ستوى كف���اءة �أد�ء 
�لعاملن وحتقيق �ل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد �لب�رشية مما �نعك�ض بدوره على 
�لتميي���ز فى مع���دلت �لأد�ء حيث جنح قط���اع �لتدريب بال�رشك���ة فى تنفيذ 

�مل�رشوعات �لتدريبية �لآتية :
• حتقيق خطة �لتدريب �ملركزى و�لالمركزى لتنمية مهار�ت �لعاملن بكفاءة.
• توف���ري فر����ض �لتدري���ب �ل�سيف���ى للط���الب �ملر�سح���ن من قب���ل �جلامعات 

و�ملعاهد لك�سابهم �ملهار�ت �ملهنية و�خلرب�ت �لعملية .
• توقي���ع بروتوك���ول �لتعاون �مل�س���رك بن �ل�رشك���ة و�لأكادميي���ة �لعربية 
للهند�س���ة  �لعال���ى  �لإ�سكندري���ة  ومعه���د  و�لتكنولوجي���ا  للعل���وم 
و�لتكنولوجيا وجامع���ة فارو�ض بهدف ربط �لتعليم �لأكادميى بالتطب�يق 
�لعم�ل���ى وتب�������ادل �خل���رب�ت �لعلمي���ة و�لعملي���ة لإعد�د �سباب ق���ادر على 

مو�جهة حتديات �سوق �لعمل . 
• مت �إدر�ج مركز تدريب �ل�رشكة بجليم �سمن مر�كز �لتدريب �ملركزية للهيئة 
�لعامة للبرول و�رشكات  �لقطاع وجتهيزه �أحدث �لأدو�ت وو�سائل �لإي�ساح .

• تق���وم �ل�رشك���ة بعمل بر�م���ج �ل�سالمة  و�ل�سحة �ملهني���ة وحماية �لبيئة 
بالتع���اون م���ع �رشكتى برو �سيف  و�إك�سون موبيل ومت تدريب )50( عامالً على 
بر�مج مثل )تاأمن �لأعمال ل�سيانة �لأن�ساء�ت /HAZOP  /OSHA / - در��سات 
تقيي���م  NE POOSH �لأث���ر �لبيئى/�لإج���ر�ء�ت �لت�سحيحة ملن���ع �حلو�دث /
مكافحة �حلر�ئ���ق/....( ، وكذلك تنفيذ بر�مج تدريبية مع �س�ركات �إي��ثيدكو 
و�أم����وك و م�ه�ار�ت �ل��زيت و�لغ����از بهدف تنمية مهار�ت �لعاملن و�إك�سابهم 
�خلرب�ت �لعلمية و�لقدر�ت �لالزمة  ملو�جهة �لتحديات وجتنب خماطر �لعمل 

و�سالمة و�أمن �لأفر�د و�ملعد�ت.
• حتر����ض �ل�رشكة على �لتعاون م���ع منطقة �لعامرية �لطبي���ة لتوفري بع�ض 
�مل�ستلزم���ات لأهال���ى �ملنطقة �ملقيمن فى حميط �ل�رشك���ة وكذلك تنظيم 
�لقو�فل �لطبية مل�ساعدة �ملر�سى من �أهالى �ملنطقة ، وميتد للتعاون مع حى 

�لعامرية ملو�جهة �مل�سكالت �لطارئة .
لل�رشكة دور مهم فى مو�جهة �أزمة كورونا فقد كان لها �ل�سبق فى تطعيم 
جمي���ع �لعاملن �ملقيمن فى منطقة �لنه�س���ة و�لعامرية من خالل قو�فل 

طبية د�خل �ل�رشكة �أو فى م�ست�سفى �لبرول للح�سول على �لتطعيم .
جنح���ت �ل�رشك���ة فى جتدي���د �سه���اد�ت �لأيزو للع���ام �لو�ح���د و�لع�رشين على 
�لتو�ل���ى حيث تع���د �رشكة �لبروكيماوي���ات من �أولى ����رشكات قطاع �لبرول 
ب�سفة خا�سة و�رشكات �جلمهورية ب�سفة عامة فى �حل�سول على �سهاد�ت 
�جلودة وتطبيقها فى جمالت خمتلفة مما �أدى �إلى زيادة وعى وكفاءة �لعن�رش 
�لب����رشى وكذلك �حلف���اظ على �ملع���د�ت و�لآلت وتطويرها ب�سف���ة م�ستمرة 

لدفع عجلة �لإنتاج با�ستخد�م تكنولوجيا حديثة .
ومن هذة �ل�سهاد�ت : نظام �إد�رة �جلودة ISO/ 9001/ 2015 ،ونظام �إد�رة �لبيئة       
ISO/ 14001/ 2015، ونظام �إد�رة �ل�سالمة ISO/ 45000 / 2015 ، ونظام �عتماد 

. ISO / IEC/ 17025 / 2015 ملعامل �لكيماوية�

�لعنو�ن : �لكيلو 36 طريق �لأ�سكندرية - �لقاهرة �ل�سحر�وى - �لعامرية - �لأ�سكندرية.        تليفون : 4770030 - 4770025 / 03         فاك�ض : 4770020 / 03       �ض . ب : 21599 - �أ�سكندرية
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 الرؤية المستهدفة 
تلبية احتياجات �سعيد م�رص من املنتجات البرتولية بن�سبة ٪100 .

رسالة الشركة
تلبي��ة احتياج��ات ال�س��وق املحلى م��ن املنتجات البرتولي��ة عالي��ة القيمة مثل 
البنزي��ن، ال�س��والر والبوتاج��از وامل�س��اهمة ف��ى تقلي��ل الكميات امل�س��توردة من 
ه��ذه املنتج��ات من خالل تعظي��م القيمة امل�سافة م��ن النافتا املنتج��ة والتعاون 
والتكامل مع ال�رصكات ال�س��قيقة لال�س��تفادة من امل��ازوت. وكذلك تطوير وحتديث 
ال�رصكة وف��ق اأحدث تكنولوجي��ات التكرير العاملية بالتزامن مع بن��اء موارد ب�رصية 
ذات كف��اءة عالي��ة واالحتف��اظ بالقيم اجلوهري��ة وهى »معاي��ر ال�س��المة، االبتكار 

وااللتزام باأخالقيات العمل«  .

من��ذ  بأس��يوط  الب��رول  تكري��ر  مصف��اة  تق��وم 

إنش��ائها وتش��غيلها ف��ى نوفم��ر1987 بدوره��ا 

الحيوى واإلس��راتيجى فى تكري��ر الزيت الخام 

لتوف��ر إحتياج��ات محافظ��ات صعي��د مصر من 

املنتج��ات البرولية. حيث تق��وم بتغطية جانب 

من احتياجات الس��وق املحلى بمنطقة الصعيد 

وجنوب الوادى بنسبة تراوح بني 65 إىل70٪ من 

املنتجات البرولية.

www.asorc.com
Email:inf@asorc.com

�أ�س����يوط   - منفل����وط   - جح����دم   : �لعن����و�ن 
)مكتب بريد �أ�سيوط لتكرير �لبرتول (
تليفون : 2323522 - 2324672 )088(

فاك�س : 2323062 )088(
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اإلنتاج
قام���ت �ل�رشكة بتكرير 625ر2 مليون طن خام بن�س���بة 100٪ من �خلام �لو�رد  
وم���ع �نتهاج �ل�رشكة ل�سيا�س���ة تعظي���م �إنتاج �ملقطر�ت �لو�س���طى عالية 
�لقيم���ة على ح�ساب �ملازوت منخف�س �لقيمة وملو�جهة �حتياجات �ل�سوق 

�ملحلى مت �إنتاج �لكميات �لتالية:
• 35 �ألف طن بوتاجاز.
• 372 �ألف طن نافتا .

• 86 �ألف طن بنزين عالى �الوكتان .
. )Jet A1( 44 �ألف طن وقود طائر�ت •

• 691 �ألف طن من �ل�سوالر .
•  مت �إنتاج 326ر1 مليون طن مازوت .

•  مت خلط وجتهيز 400 �ألف طن بنزين 80 و 220 �ألف طن بنزين 92 .
•  وفى �إطار �لتوجه �لعاملى ال�ستخد�م �لطاقة �لنظيفة مت ��ستغالل كميات 

�لهيدروجني �ملنتجة من وحدة CCR كوقود لالأفر�ن.
•  بل���غ �إجمالى قيمة �ملنتجات �لبرتولية ناجت �لتكرير لهذ� �لعام 945 مليون 

دوالر مبا يعادل 15مليار جنيه.

المشروعات االستثمارية 
• جمم���ع �إنتاج �لبنزين عالى �الوكتان بطاقة �إنتاجية 800 �ألف طن وتكلفة 
��ستثمارية 450 ملي���ون دوالر ، ومت �النتهاء من �لت�سغيل �لتجريبى للمجمع 
و�لو�س���ول للطاق���ة �الإنتاجية وحتقيق �ملنتجات �ملطلوب���ة وجارى ��ستكمال 

خطو�ت ��ستالم �ملجمع.
•  مت �س���خ ��ستثم���ار�ت ممولة ذ�تياً بقيم���ة 3ر1 مليار جني���ه لتنفيذ م�رشوع 
�الح���الل و�لتجدي���د وم�رشوع���ات تعزي���ز كف���اءة �ل�سالمة و�ل�سح���ة �ملهنية 

وحماية �لبيئة .
• تنف���ذ �ل�رشك���ة خط���ة ال�ستكم���ال م�رشوع���ات �لتطوير و�لتى م���ن �أهمها 
�إن�ساء عدد جديد من م�ستودعات �ل�سوالر ووقود �لطائر�ت وغريها ، وم�رشوع 
�لتطوي���ر �ل�سامل للوح���د�ت �الإنتاجية �حلالية وم�رشوع���ات �لتحول �لرقمى 
لتطبي���ق نظامى �إد�رة �ملو�رد و�الأ�سول ERP و�لربجمة �خلطية مل�سافى تكرير 

�لبرتول .

ترشيد الطاقة
مت �تخاذ عدة �إجر�ء�ت �ساهمت فيما يلى : 

• حتقي���ق وفر فى �لطاق���ة �لكهربائية 73 �ألف كيل���و و�ت �ساعة بعد تعديل 
�أنظمة �لتربيد بالوحد�ت �الإنتاجية. 

•  حت�س���ني معام���ل �لق���درة فى �ملحط���ة �جلديدة مم���ا �أدى �إلى حت�س���ني كفاءة 
�لطاقة بال�سبكة �لقومية للكهرباء و ح�سول �ل�رشكة على مكافاأة مالية 

من �ل�رشكة �مل�رشية لنقل �لكهرباء نظري �أرتفاع متو�سط معامل �لقدرة .
•  ت�سغيل بع�س �ملحركات باأجهزة متعددة �ل�رشعة مما �ساهم فى توفري قدر 

كبري من �لطاقة .
• ج���ارى عم���ل مر�جعة فني���ة �سامل���ة للطاقة بالتع���اون مع �الأحت���اد �الأوروبى 
لفح����س ومر�جع���ة حال���ة ��ستخ���د�م �لطاق���ة و�ملع���د�ت م���ن غالي���ات و�أفر�ن 
ومب���دالت وحمط���ات �لكهرباء وكذل���ك �لبدء فى تدريب عدد م���ن �لعاملني من 
خالل م�رشوع Capacity Building وذلك لزيادة خرب�ت �لعاملني فى هذ� �ملجال.
•  �لتو�س���ع فى ��ستخد�م �مل�سابيح �ملوف���رة للطاقة ) �لليد ( بدالً من �الأنارة 

�لعادية .

مجال السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
•  مت تدري���ب 527 عام���ل فى جمال �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية وحماية �لبيئة 
م���ن خالل 22 برنامج تدريبى لرفع �لوع���ى �لوقائى للعاملني مما كان له مردود 
�إيجابى فى حتقيق حو�لى 8ر3 مليون �ساعة عمل بدون وقت �سائع باالإ�سافة 

�إلى عدم وقوع �إ�سابات عمل د�خلية. 
• تنفي���ذ 24 جترب���ة وهمي���ة بال�رشك���ة و 8 جت���ارب وهمية ب����رشكات �ملنطقة 

�جلغر�فية جلنوب �ل�سعيد من خالل تطبيق خطة �لطو�رئ.
• جتدي���د �رشي���ان �سه���اد�ت �ملو��سف���ات �لقيا�سي���ة لنظ���م �الإد�رة فى جمال 
 ISO 9001 : 2015/  ISO 14001 : 2015/ ISO 45001   ل�سالمة و�لبيئة و�جلودة�

.  45001 : 2018
• تنفي���ذ م����رشوع �إحالل وجتدي���د نظام �الإن���ذ�ر و�الأطفاء �لتلقائ���ى  بعدد من 

�لوحد�ت �النتاجية  .                               
• �إ�سناد تنفيذ م����رشوع �لر�سد �لذ�تى لالنبعاثات �لغازية ملد�خن �الأفر�ن ومت 

توريد �أجهزة �لر�سد �لبيئى لرتكيبها على مد�خن �الأفر�ن .
•  مر�جع���ة در��سة تقييم �الأثر �لبيئ���ى الإن�ساء �لبحري�ت �ل�سناعية �جلديدة 
و�لت���ى ت�ستوع���ب مي���اه �ل����رشف �ل�سناع���ى �ملعاجل���ة �لناجتة ع���ن �لعملية 
�النتاجية فى رى �لنباتات �لغري مثمرة  مثل �جلوجوبا لال�ستغالل �الآمن بيئياً.

تنمية الموارد البشرية
نظم���ت �ل�رشك���ة 138 برنامج تدريبى ف���ى �ملجاالت �لفني���ة و�ملالية و�الإد�رية  
و�ل�سالم���ة و�ل�سحة �ملهنية وحماي���ة �لبيئة �سمل���ت 2771 متدرباً ، كما مت 
تدري���ب 400 طالب وطالبة  من �الأكادميي���ات و�ملعاهد باأ�سيوط باالإ�سافة �إلى 
تدري���ب 25 طالب من �لتلم���ذة �ل�سناعية تابعني ملركز مع���ادن �أ�سيوط على 

�أعمال �لرب�دة و�للحام بور�س �ل�رشكة وذلك ملدة عام كامل.

المشاركة المجتمعية 
•  �ساهمت �ل�رشكة فى دعم عدد من �ملن�ساآت �لطبية �لتى تقدم خدماتها 
الأهال���ى �أ�سي���وط كم�ست�سف���ى �أ�سي���وط �جلامع���ى وم�ست�سف���ى �الإ�سابات 

و�لطو�رىء فى مو�جهة فريو�س كورونا .
•  �ساهمت �ل�رشكة فى تطوير ورفع كفاءة �لقرى و�لطرق �ملحيطة بها.

•  فى �إطار مبادرة رئي�س �جلمهورية )�ت�ح�رش لالأخ�رش( قامت �ل�رشكة بزر�عة 
وت�سجري بع�س �سو�رع حمافظة �أ�سيوط وال�سيما بجو�ر �أ�سو�ر �ملد�ر�س .

•   مت �إن�س���اء مرك���ز ملكافح���ة �لتلوث �لنهرى باأبوتيج ف���ى �إطار �حلفاظ على 
�لبيئة ومب�ساركة �لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول.
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مشروعات 
الشـــــــــــــركة 
فــــى  للمســـــاهمة 
تحويــــل مصــــــــر إلــــى 
مركــــز إقليمــــى للطاقة من 

خالل إنشاء الخطوط التالية  :

• خ���ط 26” بطول 5ر3 ك���م لربط حمطة التدفيع ب�رشكة �س���ونكر مع خط 
ال�سخنة / التبني 24«.

• ربط ال�س���بكة القومية خلطوط البوتاجاز بت�سهيالت �رشكة UGD مبيناء 
دمي���اط وذلك باإن�س���اء خط من ميناء دمياط حتى طنط���ا بقطر 12« وبطول 
140 ك���م للم�س���اهمة ف���ى تنفيذ خط���ة وزارة الب���رول وال���روة املعدنية فى 
تع���دد م�سادر ا�ستالم البوتاجاز امل�ست���ورد وزيادة امكانيات املناورة لل�سبكة 
القومي���ة خلط���وط البوتاج���از وذل���ك بالرب���ط على مين���اء دمي���اط وتخفيف 

ال�سغط على ميناء الإ�سكندرية.
• رب���ط ال�سبك���ة القومية خلط���وط املنتجات البرولي���ة بت�سهيالت �رشكة 
م����رش للب���رول مبين���اء بور�سعي���د، لتدفيع امل���ازوت )منخف����ض الكربيت( من 

بور�سعيد اإلى �رشكات م�رش للبرول، التعاون، موبيل بال�سوي�ض.
• اإن�ساء حمطة تخزين وتدفيع اخلام واملنتجات البرولية بتو�سعات حمطة 

ال�سخن���ة ، لتعظي���م الدوراملح���ورى ملوان���ئ ال�سخنة 
وزيادة ال�سعة التخزينية الإجمالية .

• اإن�س���اء خط منتجات ميدور / احلمراء وعنرب طلمبات ب�رشكة 
ميدور، ملواكب���ة اأعمال تطوير ت�سهيالت ميناء احلمراء اأحد العنا�رش 
الداعم���ة لتحوي���ل م�رش ملركز لت���داول البرول والغاز وتلبي���ة الحتياجات 

امل�ستقبلية مل�رشوعات التكرير والبروكيماويات مبدينة العلمني اجلديدة.

مشروعات اإلحالل والتجديد 
• اإح���الل وجتدي���د خ���ط منتجات طنط���ا / املحل���ة قطر 10” بط���ول 35 كم، 
لتاأم���ني ورفع معدلت نقل املنتجات البرولية من طنطا اإلى م�ستودع م�رش 

للبرول ب�ساوة.
• اإح���الل وجتدي���د 4 م�ستودع���ات منتجات مبحطات طنط���ا، ال�سوي�ض، كفر 
الدوار وم�سطرد لتاأمني وزيادة ال�سعة التخزينية للخام واملنتجات البرولية 

مبناطق ال�رشكة.
• اإح���الل وجتدي���د جزء من خط �سقري / م�سط���رد قطر 26« بطول 40 كم من 

الزعفرانة حتى اأبوالدرج، لتاأمني ورفع معدلت نقل اخلام .
• اإح���الل وجتديد خط 12” مازوت م���ن اأ�سيوط حتى حمطة كهرباء الوليدية 
بط���ول 10 كم، لتاأمني ورفع معدلت تدفي���ع املازوت ملحطة كهرباء الوليدية 

وم�ستودعات م�رش للبرول باأ�سيوط. 
• اإح���الل و جتدي���د ج���زء من خ���ط 12« منتجات التب���ني / اأ�سي���وط قطر 16« 
بط���ول 75 ك���م ، لتاأمني ورفع مع���دلت تدفيع املنتج���ات البرولية من التبني 

اإلى اأ�سيوط والعك�ض. 
• اإح���الل وجتديد 4 م�ستودعات مبحطات طنطا وال�سوي�ض وم�سطرد لتاأمني 

ال�سعات التخزينية للخام واملنتجات البرولية مبناطق ال�رشكة. 
• اإح���الل وجتدي�����د 11 طلمب�����ة م�س�اع���دة ورئي�سي���ة مبحط���ات تدفي���ع 
اخل���ام واملنتج������ات البرولي���ة والبوتاج��از لتاأمي�����ن ورفع كف���اءة حمطات 

التدفيع.

تلع��ب الش��ركة دورًا مهم��ًا فى تحوي��ل مصر مرك��زًا اقليمي��ًا لتجارة وت��داول الغاز 
والب��رول حيث تمتلك حاليًا ش��بكة خطوط يصل طوله��ا إىل 6165 كم قامت 

بنق��ل ح��واىل 5ر7 مليار طن/ ك��م هذا العام، كم��ا تمتلك 155 مس��تودعًا 
ملي��ون  5ر2  قدره��ا  تخزيني��ة  س��عة  بإجم��اىل  الس��عات  مختلف��ة 

م��ر مكع��ب وكذل��ك 66 محط��ة تدفي��ع قوامه��ا 492 طلمب��ة 
رئيس��ية ومس��اعدة وإطف��اء وخدم��ات تتوىل الش��ركة 

إدارته��ا وصيانته��ا وتعمل الش��ركة عل��ى مجموعة 
م��ن املح��اور لدع��م وتطوي��ر البنية األساس��ية 

لش��بكة خطوط أنابي��ب البت���رول خالل 
خط��وط  إنش��اء  2021/20م��ن  ع����ام 

جديدة ومستودعات وطلمبات 
وتأهيلها وصيانتها.

          www.ppc.com.eg
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مشروعات رفع الكفاءة 
• اإن�س���اء خ���ط 26« م���ن م�ستودعات جابك���و حتى عن���رب الطلمبات ب�سقري 
بط���ول 5ر1 ك���م لتدفي���ع اأنواع خمتلف���ة من اخلام ف���ى نف�ض الوق���ت لتلبية 

احتياجات ال�رشكة امل�رشية للتكرير مب�سطرد ومعمل تكرير اأ�سيوط.
• ازدواج خ���ط 16«مع���زول م���ن املني���ا حت���ى اأ�سي���وط بطول 140ك���م للوفاء 
بالحتياج���ات امل�ستقبلي���ة ملعمل تكريراأ�سيوط من الب���رول اخلام من ميناء 
ال�سخن���ة اإلى التبني ومنها اإلى اأ�سيوط وكذلك نقل الإنتاج امل�ستقبلى من 

املنتجات البرولية ل�رشكة اأنوبك اإلى حمافظات �سمال ال�سعيد. 
• اإن�س���اء خ���ط قطر 16« من م�سطرد حتى بنها بطول 52 كم لرفع معدلت 

تدفيع املنتجات البرولية .
• ازدواج خ���ط قطر 12« بطول 20 كم لربط خط التبني / اأ�سيوط مب�ستودع 
التع���اون للب���رول باملني���ا وذلك لرفع مع���دلت املنتجات البرولي���ة من التبني 
واأ�سي���وط اإلى املنيا وت�سليم �سولر وبنزي���ن فى نف�ض الوقت ل�رشكة التعاون 

للبرول باملنيا.
• اإن��س���اء حمطة لتخزين وتدفيع اخلام واملنتج���ات البرولية باأر�ض القومية 
اجلديدة بالتبني طبقاً لتوجي�هات وزارة الب��رول وال��روة امل���عدنية بال�ست��غالل 
الأم��ث���ل مل�س���احات الأرا�سى امل�ستب��دلة ، ثم امل�س��اركة م��ع ني��ابات اله���يئة 
املخت�س���ة لإع���داد الدرا�س��ة الت���ى انت��هت اإل���ى ا�س���تغ���الل م�س��احة الأر�ض 
لوق��وعه���ا فى الظ��هري ال�س��حراوى للتب�����ني بع���يداً ع��ن الكت��لة ال�س���كنية 
وق��ربه���ا من خ���ط���وط وم���حطة ت��دفي������ع �رشكة اأنابيب الب���رول بالتبني فى 

زيادة ال�سعة التخزينية للبرول اخلام وال�سولر. 

مشــــروعات الشــــركة للمســــاهمة فــــى تنفيذ الخطــــة القوميــــة للطرق 
ومشروعات النقل 

• تعدي���ل ع���دة م�سارات  على خطى �سقري / ال�سوي����ض و�سقري / القطامية 
بطول اإجمالى 20 كم اإلى خارج تو�سعات ميناء ال�سخنة.

•  م����رشوع القطار الكهربائى ال�رشيع م���ن ال�سخنة حتى العلمني اجلديدة 
)املرحلة الأولى( .

• تعدي���ل م�س���ار وحماي���ة اخلطوط بط���ول اإجمال���ى 21 كم مب�س���ار القطار 
الكهربائى ال�رشيع.

• تو�سعات الطريق الدائرى من حمور الأ�سمرات حتى حمور املريوطية .
• تعديل م�سار وتاأمني اخلطوط بطول اإجمالى 12 كم.

• تطوي���ر حم���اور )الأ�سم���رات – �سع���د زغل���ول – جنيب حمف���وظ – املعادى – 
اخل�سو����ض – املريوطي���ة( وربطه���ا بالطري���ق الدائ���رى  لتعديل م�س���ار وتاأمني 

5خطوط خام ومنتجات بطول اإجمالى 25 كم.
• تطوير حمور التعمري بالإ�سكندرية .

• تعديل م�سار وحماية اخلطوط بطول اإجمالى 8 كم مبحور التعمري بالإ�سكندرية .
• تعدي���ل م�س���ار خط خام �سقري / ال�سخنة / م�سط���رد قطر 18” بطول 25 
ك���م مبنطق���ة �رشق القاهرة للخروج مب�سار اخلط اإل���ى مناطق اآمنة بعيداً عن 
التعار�س���ات مب�سارات مرو الأنفاق   والط���رق والكبارى واأنفاق امل�ساة مبحطة 

عدلى من�سور ونفق ال�سالم وج�رش ال�سوي�ض.
• تعدي���ل م�سار جزء من خط 10” بوتاج���از الهايك�ستب / القطامية بطول 
5ر4 ك���م املتعار����ض م���ع تو�سع���ات الطريق الدائ���رى مبنطقة مط���ار القاهرة، 
لتاأم���ني �سبكة خطوط نق���ل البوجتاز واإزالة التعار�ض م���ع م�رشوعات اخلطة 

القومية للطرق والكبارى. 

مشروعات تدفق المعلومات ودعم انخاذ القرار 
• اإن�س���اء مرك���ز التحكم القوم���ى ل�سبكة خط���وط نقل اخل���ام واملنتجات 
البرولية و نظام املراقبة والتحكم والك�سف املبكر عن الت�رشيب باخلطوط 
SCADA & LDS ، ويهدف امل�رشوع للمراقبة والتحكم املركزى فى اخلطوط 
وحمط���ات التدفي���ع و امل�ستودعات وباق���ى مكونات الن�س���اط  وكذلك تاأمني 
خط���وط الأنابي���ب �س���د الت�رشي���ب والتعديات وزي���ادة �رشعة ودق���ة اكت�ساف 
اأماك���ن التع���دى عل���ى �سبك���ة اخلط���وط مم���ا ي�ساهم ف���ى تاأم���ني العمليات 

الت�سغيلية ودعم �رشعة اتخاذ القرار وذلك عن طريق توريد و تركيب :
-اأجهزة القيا�ض الآلى ملن�سوب امل�ستودعات RTG على جميع م�ستودعات 

ال�رشكة.
- اأجه���زة لقيا����ض مع���دل ال�رشي���ان )Coriolis Flow Metre( عل���ى جمي���ع 

خطوط ال�رشكة.
.SCADA & LDS تطوير وميكنة غرف البلوف وربطها بنظام -

 SCADA تطوي���ر مبنى التحك���م الرئي�سى وتاأهي���ل غرف املراقب���ة لنظام -
مب�سطرد.

- اإحالل وجتديد �سبكة الت�سالت ملواكبة م�رشوعات تدفق املعلومات ودعم 
اتخاذ القرار.

مشروعات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• توريد وتركيب )4( طلمبات اإطفاء مبحرك ديزل و2 طلمبة جوكى ملحطات 

ال�سهيد على جمال واملك�ض.
• توري���د �سيارت���ني اإطف���اء ثقيلة ملنطقت���ى القاهرة والبح���ر الأحمر وخليج 

ال�سوي�ض.
• تطوي���ر وحتدي���ث )4( نظام اإنذار واإطف���اء اآلى لعنابر الطلمب���ات الرئي�سية 
وامل�ساع���دة مبحطات بور�سعي���د واأبو �سلطان والزعفران���ة وال�سخنة لتاأمني 

وحماية حمطات تدفيع اخلام واملنتجات.
• اإن�ساء )3( خزان مياه اإطفاء مبحطات املك�ض وبنها وطنطا .

• تطوير �سبكة وعنرب طلمبات مياه الإطفاء املوؤمن ل�رشكات املنطقة البرولية 
مب�سطرد وذلك لتاأمني �رشكات املنطقة اجلغرافية البرولية باملنطقة .

• تركي���ب نظام Sprinkler System وغ���از NOVEC مببنى التحكم املركزى 
لتاأمني مبنى التحكم املركزى مب�سطرد.

• تطوي���ر )5( اأنظمة اإن���ذار واإطفاء اآلى للتاأمني حمط���ات الكهرباء مب�سطرد 
و�سق���ري وطنطا واأ�سيوط لتاأمني حمط���ات البوتاجاز مب�سطرد و�سقري وطنطا 

وعنرب طلمبات املنتجات باأ�سيوط واملبنى الإدارى مب�سطرد.
• تطوي���ر )13( نظام اإن���ذار واإطفاء اآل���ى لتاأمني حمط���ات الكهرباء مب�سطرد 
لتاأمني حمطات املراقبة والتحكم وغرف الكهرباء واملحولت فى اإطار تنفيذ 

خطة تطوير وتاأمني املنطقة اجلغرافية.
• اإن�س���اء )5( م�ستودعات مياه اإطفاء ب�سيدى كرير واحلمرا واملك�ض اخلارجى 
وال�سوي����ض وحمط���ة الكيلو 56، لتعزي���ز اإمكانيات تاأم���ني مكونات الن�ساط 

وفقاً لالأكواد العاملية.
• توريد �سيارتى اإطفاء متو�سطة ملنطقتى الدلتا والوجه القبلى.

• تطوير وحتديث )5( اأنظمة اإنذار واإطفاء اآلى لتاأمني املبانى الإدارية ومكونات 
الن�ساط مبواقع مرغم و�سيدى كرير وال�سهيد على جمال واجلرابعة واأبو�سوير.
• توري���د )4( �سيارات اإطفاء ملناطق القاهرة والبحر الأحمر وخليج ال�سوي�ض 

والدلتا والوجه القبلى.
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تمكنت ش��ركة إنبى خالل عام 2021 من مواصلة أعمالها بنجاح 
وكفاءة بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لخفض 
اإلنبعاث��ات الكربوني��ة ومج��االت تحول الطاقة لدع��م التنمية 
والمحافظة عل��ى مكانتها الرائدة على م��دى أكثر من أربعين 
عام��ًا كش��ركة هندس��ية رائ��دة ف��ى مج��ال تصمي��م وتنفيذ 
مش��روعات الطاق��ة والمش��روعات البترولي��ة والبتروكيماوي��ة 
والصناعي��ة. وأثبت��ت تميزه��ا من خ��الل إيجاد حلول هندس��ية 
وتطبي��ق أنظمة حديثة لتنفي��ذ أعمالها بس��رعة وكفاءة فى 
ظ��ل الدعم المس��تمر من المهندس ط��ارق المال وزي��ر البترول 

والثروة المعدنية .

بع��د نج��اح ش��ركة إنب��ى - ال��ذراع الهندس��ى لقط��اع 
البت��رول المص��رى - فى اس��تمرار تصنيفها ضم��ن قائمة 

أكبر الش��ركات العالمية لعام 2021  ولمدة عشر سنوات متتالية 
ف��ى مجال��ى التصميمات والمق��اوالت والصادرة من مؤسس��ة  
ENR - Engineering news record والتى تعد مرجعا أساسيًا 
ف��ى مج��ال التصميم��ات والمق��اوالت عل��ى مس��توى العالم ، 
قامت مجلة ENR األمريكية فى عددها الصادر فى أغسطس 
2021  بنش��ر مقااًل عن أحدث التكنولوجيا المستخدمة بواسطة 
ش��ركة إنبى والتى تم تنفيذها فى مش��روع توسعات محطة 
ضواغط دهش��ور لصالح الش��ركة المصرية للغ��ازات الطبيعية 
)جاس��كو( الس��ترجاع الطاق��ة الحرارية م��ن ع��وادم التوربينات 
وتحويله��ا إلى طاقة كهربائية ثم اس��تخدامها فى تش��غيل 
الضواغ��ط الجدي��دة. وه��ذه التكنولوجي��ا تطب��ق ألول مرة فى 
مصر وتساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 
المس��بب لظاه��رة االحتب��اس الح��رارى وتوفي��ر الوق��ود مم��ا 
ينعكس على خفض تكاليف التش��غيل وتعتبر هذه المحطة 
األكبر من نوعها عالميًا من حيث القدرة الناتجة عن استخدام 
تكنولوجي��ا Organic Rankine Cycle – ORC  وكذلك األولى 

عالميًا فى تشغيل الضواغط .



وس��يحقق ه��ذا المش��روع تحس��ينًا ش��اماًل لكف��اءة 
المحط��ة بنس��بة تت��راوح بي��ن 25 % و 5ر34 % كم��ا س��يوفر 
م��ا يزيد عل��ى 2000  مليون قدم مكعب قياس��ى من الغاز الالزم 
للتش��غيل ، فضاًل عن المساهمة فى تقليل األثر الكربونى بما 
يعادل 120  ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا والمشاركة 
ف��ى أنش��طة الحف��اظ عل��ى البيئ��ة والمجتم��ع الت��ى يضعها 

القطاع كأحد األهداف الرئيسية .

وجدي��ر بالذك��ر أن ش��ركة إنب��ى ق��د نجح��ت خ��الل األع��وام 
الخم��س الماضية فى تطوير قدراته��ا. وضم خدمات مجال 
إداره األص��ول Asset Integrity Management لملف خبراتها. 
حيث تغطى هذه الخدمات جميع أنواع األصول سواء البرية 
أو البحرية أو تحت الس��طحية فى المياه العميقة. وتش��مل 
ه��ذه الخدمات تصمي��م منظومة حماية المنش��آت وإعداد 
المواصفات الفنية والتقارير اإلرشادية إلدارة هذه المنظومة. 
تطبيق��ًا ألح��دث األك��واد العالمي��ة ف��ى مج��ال التفتي��ش 
والصيان��ة والط��رق المس��تحدثة إلدارته��ا وتوصي��ف وتوريد 

وتشغيل المنصات الرقمية المتخصصة فى إدارة األصول.

وته��دف ه��ذه الطف��رة التكنولوجية التى أحدثته��ا إنبى على 
مر الس��نوات األخي��رة. إلى تنمية حجم األعم��ال محليًا وعالميًا 
كما انها تأتى فى إطار سعى الشركة المستمر لتعزيز قدراتها 
التنافس��ية فى مختلف مج��االت الطاقة. وكذلك الدخول فى 
مج��االت عم��ل جديدة. تماش��يًا مع نه��ج وزارة البت��رول والثروة 
المعدني��ة. ولمواكب��ة الخط��ة االس��تراتيجية للدول��ة المصرية 
التى تهدف إلى تحقيق ثورة اقتصادية من خالل خطوات واثبة 

تصل بنا نحو نهضة حقيقية ومستقبل مشرق.



تقدم الش��ركة خدمات مقاوالت متكاملة تغطى المش��روعات البترولية والصناعية ومنها: إنش��اء المحطات المتكاملة، مد خطوط األنابيب، إنش��اء مس��تودعات 
التخزين، ونش��اط تصنيع وتركيب المنصات البحرية، ومنش��آت المياة العميقة، ونشاط تغليف المواسير البرية والبحرية. وتساهم الشركة فى مشروعات البنية 
التحتية والمنش��آت المدنية، ومنها حفر األنفاق، وإنش��اء الموانىء والطرق والكبارى ومحطات القطارات، باإلضافة إلى محطات توليد الطاقة ومشروعات الطاقة 
المتجددة. كما تنفذ الش��ركة مش��روعات ش��بكات المياه والصرف والمجمعات الس��كنية واإلدارية والمستشفيات والقرى الس��ياحية والنوادى كما تمتلك الشركة 
مجموعة من تسهيالت اإلنتاج التخصصية متمثلة فى ورش تصنيع متخصصة مجهزة على أعلى المستويات العالمية لتصنيع مختلف أنواع المعدات اإلستاتيكية 
مثل أبراج التقطير وأوعية الضغط ومرخصة بشهادات عالمية. وتمتلك الشركة ٢ يارد متخصصة فى تصنيع المنصات البحرية ومنشآت المياه العميقة باإلضافة 

لمصنعين متخصصين لتغليف مواسير خطوط األنابيب بالبولى أيثيلين والخرسانة وورش تصنيع المنشآت الحديدية ومصنع الخرسانة سابقة الصب .
وتصنف اليوم ش��ركة بتروجت ضمن أكبر مقاولى األعمال المتكاملة بالش��رق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك إلمتالكها مقومات النجاح من حيث الموارد البشرية 
المتميزة فيعمل بها أكثر من36000 مهندس وفنى وعامل وموظف على أعلى مس��توى من الكفاءة والخبرة، كما تمتلك أس��طول ضخم من المعدات اإلنشائية 
الحديثة )أكثر من 9500 معدة(. وتلتزم فى تنفيذ المش��روعات بتطبيق أعلى وأدق معايير الجودة والس��المة والمحافظة على البيئة، حيث أن الش����ركة حاصلة 
على ش��هادة إدارة الج�ودة ISO 9001، وش��ه���ادة إدارة الج�ودة 45001 وش��هادة إدارة نظم السالمة والصحة المهنية وشهادة نظم حماية البيئة 14001 كما أن 
الش��ركة حاصلة على العديد من الش��هادات الفنية التخصصية مثل: شهادة Monogram API، وش��هادات ASME Stamps : U, U2, PP, S & R، وهو ما يعطى 
ميزة تنافس��ية حقيقية للش��ركة بمشروعاتها داخل وخارج مصر. كما أن الشركة حاصلة على ش��هادة المكون النووى N-Stamp فى تنفيذ األعمال الميكانيكية 

. NPT, NS, NA, N Stamps وتصنيع المعدات الخاصة بمحطات الطاقة النووية والتى تشمل

بتروجت تدخل موسوعة جينيس

وفى إنجاز جديد وغير مس��بوق نجحت بتروجت  فى الحصول على ش��هادة موسوعة جينيس لألرقام القياسية ألكبر مستودع 
 Double Deck( بسقف عائم من خالل إتباع تقنية غير مسبوقة وهى إنشاء المستودع بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك
Floating( وهو األسلوب الذى يعتبر األول واألكبر من نوعه فيما يخص أعمال إنشاء مستودعات التخزين على مستوى العالم. 

وتبلغ س��عة المس��تودع 175 ألف متر مكعب بما يعادل أكثر من مليون برميل زيت خام، ويبلغ قطر المس��تودع 115 متر ووزن أكثر 
من 3000 طن .

خبرة تخصصية كبيرة وتنوع فى األنشطة ومجال األعمال

تعتبر شركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول وتعد من أكبر شركات المقاوالت فى مصر، حيث تحافظ الشركة منذ نشأتها عام 1975 على خطاها 
الثابتة فى بناء قاعدة عريضة من الموارد والخبرات المتراكمة فى مجاالت استراتيجية عديدة. 



مشروع أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى الشمالى 

والذى كان للشركة الشرف بأن يفتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن يشيد سيادته  بمجهود 
العاملي��ن من الش��ركة ب��ه. ويعتبر من المش��روعات القومية الكب��رى ويهدف إلى ربط س��يناء بباقى 
محافظات الجمهورية ويبلغ طول النفق 4100 متر وبلغ طول الحفر النفقى 3٢50 متر، ويتكون النفق 

من حارتين مروريتين بعرض 6ر3 متر/حارة وبقطر يصل الى 1٢ متر وبارتفاع 5ر5 متر .

وم��ن أبرز المش��روعات القومي�ة التى تش��ارك بتروج��ت فى تنفيذها: مش��روع أعمال تأهيل 
5 أرصفة لش��حن وتفريغ المنتجات البترولية والس��لع التموينية بمنطق��ة “جونة حوض البترول” 

باألس��كندرية، ومش��روع توس��عات مصفاة ميدور ومصف��اة تكرير العامرية وإنش��اء وح��دة التقطير 
الجوى بش��ركة النصر ومجمع »البحر األحمر للبتروكيماويات وإنش��اء مستودعات الزيت الخام ومشروع التكسير 

الهيدروجينى للمازوت ومش��روع مجمع إصالح خصائص النافتا، ومشروع تس��هيالت تصدير الفوسفات بميناء العين السخنة 
كما ش��اركت بتروجت ف��ى تطوير ورفع كفاءة ميناء الحم��راء البترولى التخصصى بمدينة العلمين الجديدة على س��احل البحر 
المتوسط ، ومشروع إعادة  تأهيل رصيف الحاويات لميناء دمياط ، ومشروع خط التينة ميت نما ومشروع مصنع إنتاج الخشب .

وفى ضوء االهتمام  التى توليه الدولة للمحافظة على البيئة واستخدام الطاقة المستدامة قامت الشركة  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+٢ كوبرى(.

نجحت الش��ركة فى تعزيز تواجدها فى األس��واق الخارجية التقليدية والعمل على فتح أس��واق جديدة فى القارة 
 Baker األفريقية، حيث تم إس��ناد مش��روع توري��د وتصنيع معدات مي��اه عميقة بدولة موزمبيق لصالح  ش��ركة
Hughes وتقوم الشركة أيضًا بتنفيذ 1٢ مشروع فى المملكة العربية السعودية، و٢ مشروع فى اإلمارات، وكذلك 

مشروعات فى األردن.

ومن أبرز هذه المش��روعات: توسعات محطة غازات الحاوية وخطوط الحرد الجنوبية ومشروع وحدة إزالة الكبريت 
SRF بالمملكة العربية الس��عودية، ومحطة كهرباء الدقم ومشروع مرافق التصدير لمحطة مصفاة الدقم بعمان، 
ومشروعى حقلى روميثا وشنايل وتركيب شبكة الغاز بأبو ظبى بدولة اإلمارات، وتوسعات محطة ZCINA بالجزائر.

المشروعات الخارجية 

المشاركة  فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 

وانطالقًا من خطة قطاع البترول لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة، وهى خطة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢030 والتى تتمثل فى ضمان أمن الط�اقة 
وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اإلجمالى وتعزيز اإلدارة الرشي�دة والمستدامة، وخفض كثافة إستهالك الطاقة والحد من األثر البيئى لإلنبعاثات، 

فإن بتروجت تساهم فى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بشكل مباشر وغير مباشر من خالل رؤيتها ورسالتها وقيمها األساسية .
حيث تش��ارك من خالل مش��روعاتها وإس��تثماراتها فى تنفيذ اس��تراتيجية وزارة البترول لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة وكذلك فى تطبيق سياس��ات 

المسؤولية المجتمعية وتنفيذ الخطط التنموية لقطاع البترول المصرى .

بتروجت إنجازات وطموحات بال حدود فهى تسعى دائمًا إلى تحقيق الزيادة اإلنتاجية وزيادة ثقة عمالئها بها بتسليم المشروعات فى الوقت 
المحدد، حيث تقوم بتعزيز مكانتها ومركزها كشركة مقاوالت رائدة على المستويين المحلى والعالمى ، وتسعى بتروجت دائمًا أن تكون االختيار 

األول واألفضل لكافة العمالء فى قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعة وغيرها داخل وخارج جمهورية مصر العربية



تواصل شييركة جاسكو مسييرتها الناجحة بخطى ثابتة عامًا بعد عام على طريق التقدم والنجاح، وذلك فى إطار منظومة عمل متكاملة 

لتحقيق املهام املنوطة بها كمشييغل ملنظومة نقل الغاز فى مصر ) TSO (  باإلضافة إىل نشيياط مصانع معالجة وفصل مشييتقات الغاز لتوازى 

مثيالتها من الشركات العاملية، ولتساهم بقوة فى دعم تحويل مصر ملركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والبرتول. 

وعلييى الرغييم من اسييتمرار انتشييار جائحة فييروس ) Covid-19 ( فى مصيير والعالم وااللتييزام بتطبيق كافيية اإلجييراءات االحرتازية قطعت 

جاسييكو شييوطًا ميين العمل الجاد لتحقيق كافة أهداف الشييركة املنوطة بها ، وفيما يلييى نتناول أهم األعمال التى تييم إنجازها خالل الفرتة 

يناير – سبتمرب 2021.
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نشاط نقل وتوزيع الغاز الطبيعى
ن�شاط نقل الغاز الطبيعى

الغ���ازات  م���ن  م���ر مكع���ب  ا�س���تالم 8ر53 ملي���ار م3  مت 
الطبيعية خالل الفرة يناير – �سبتمرب 2021 ونقلها من خالل 
ال�س���بكة القومية للغازات الطبيعية اإلى قطاعات اال�س���تهالك 
املختلف���ة منه���ا 23ر48 ملي���ار م3 لقطاع���ات اال�س���تهالك بال�س���وق 
املحل���ى، وكان لقط���اع الكهرب���اء االأولوي���ة ، حي���ث مت تاأم���ن احتياجات 
حمط���ات الكهرباء املرتبطة بال�س���بكة القومي���ة )55 حمطة( بكميات 
قدرها 2ر37 مليار  م3 من الغاز متثل حوالى 55% من اإجمالى اال�ستهالك. 
باالإ�سافة اإلى ت�سدير كمية قدرها 54ر5 مليار م3 لكل من دولة االأردن من 
خ���ال خط الغاز العربى وم�شنع���ى الإ�شالة باإدكو ودمياط من ال�شبكة 

القومية للغازات الطبيعية. 
ن�شاط توزيع الغاز الطبيعى

• توزي���ع ما يزي���د على مليار م3 من الغاز على العم���الء ال�سناعين بكل 
م���ن مدينة العا�رش من رم�سان ال�سناعي���ة واملنطقة احلرة باالإ�سكندرية 
ومنطق���ة مرغم ال�سناعية، حي���ث مت اإ�سافة 23 عمي���اًل جديداً مبنطقة 
العا����رش من رم�سان خ���الل الفرة يناير – �سبتم���رب 2021 لي�سل اإجمالى 

عدد العمالء التابعن ل�رشكة جا�سكو اإلى 572 عميالً.
• مت االنته���اء من امل�رشوع���ات الالزمة لتو�سيل الغاز ل���� 13 عميالً جدي��داً 
باملناط���ق ال�سناعي���ة واالإ�رشاف على تنفي���ذ ال�سب���كات الداخلية ل�� 53 

عميالً بالعا�رش من رم�سان و 3 عمالء باالإ�سكندرية.
ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية

يُع���د التو�س���ع فى ال�سبك���ة القومي���ة للغازات مطلب���اً اأ�سا�سي���اً لن�رش 
التنمي���ة  خط���ط  ملواكب���ة  الطبيع���ى  الغ���از  ا�شتخدام���ات  وتعظي���م 
االقت�سادي���ة واالجتماعي���ة الطموح���ة الت���ى ت�سهده���ا الب���الد حالي���اً 
وبنهاية الربع الثالث من عام 2021 ت�شاعفت اأطوال اخلطوط الرئي�شية 

لل�سبك���ة القومي���ة لت�سل اإلى7965 كم مم���ا اأدى اإلى زي���ادة طاقة النقل 
بال�سبكة لت�سل اإلى 250 مليون م3 يومياً.

م�رشوعات التو�شع فى ال�شبكة القومية للغازات الطبيعية
ف���ى اإطار تدعي���م وتو�شعة ال�شبكة القومية للغ���ازات الطبيعية قامت 

ال�رشكة باالنتهاء من تنفيذ :
• م�رشوع خط غاز دمياط/ �شى جا�س بطول 12 كم وقطر 42 بو�سة.

• م�رشوع خط غاز الغردقة/ �شفاجا بطول 5ر38 كم وقطر 24 بو�سة.
• م�رشوع حمطة فلرة وتخفي�س وقيا�س كهرباء غرب القاهرة.

• م�رشوع حمطة فلرة وتخفي�س وقيا�س كهرباء الوليدية املوؤقتة.
وجارى حالياً ا�ستكمال تنفيذ :

• م�رشوع خط غاز التينة غرب/ ميت منا بطول 170 كم وقطر 42 بو�سة.
• م�رشوع خط غاز العامرية/ العلمني بطول 120 كم وقطر 32 بو�سة.

• م�رشوع خط غاز برج العرب/ ميدور بطول 10 كم وقطر 24 بو�سة.
• م�رشوع زيادة �شعة حمطة �شواغط ده�شور.

• م�رشوع حمطة فلرة وتخفي�س وقيا�س برج العرب.
• م�رشوع حمطة فلرة وتخفي�س وقيا�س ميدور وميداليك.

• م�رشوع حمطة فلرة وتخفي�س وقيا�س كهرباء الوليدية الدائمة.
م�رشوعات تطوير وتاأمني ال�شبكة القومية ومكوناتها

يُعد احلف���اظ على ال�سبك���ة القومية للغ���ازات الطبيعي���ة وملحقاتها 
م���ن االأه���داف االأ�سا�سي���ة لل�رشكة  وت�سع���ى دائماً لتحقيق���ه وذلك من 
خ���ال التطوير امل�شتم���ر خلطوط ال�شبكة القومي���ة للغازات الطبيعية 
وت�سهيالتها ل�سمان الت�سغيل االأمثل وحتقيق اأق�سى درجات االأمان من 

خالل تنفيذ العديد من امل�رشوعات ومن اأهمها:
• م�رشوع���ات تاأمني وحماية خط���وط الغاز عند تقاطعها مع امل�رشوعات 

القومية.
• م�رشوعات تعديات الرع وامل�سارف.

مهند�س/ يا�رش �شالح الدين
رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو واملنتدب
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• م�رشوع تركيب اأنظمة مراقبة تليفزيونية ومرئية على غرف البلوف .
• م�رشوع اإزالة التعديات على حرم خطوط الغاز.

)PIMCOE( املركز املتميز لفح�س وتطوير اخلطوط
ف���ى اإط���ار جه���ود ال�رشك���ة للحفاظ عل���ى خط���وط ال�شبك���ة القومية 
للغازات فى ال�سورة التى متكنها من القيام باملهام املنوطة بها بكفاءة 
عالي���ة والتى تعد من اأهم اأه���داف ال�رشكة حيث قامت جا�شكو باإن�شاء 
املرك���ز املتميز لفح����س وتطوير اخلطوط )PIMCOE ( وال���ذى يعترب االأول 
م���ن نوعه فى ال�رشق الأو�ش���ط لإجراء اأعمال التفتي����س والإ�شاح واإعادة 
تاأهي���ل خط���وط الغاز ، وقد قام املركز خال الف���رة يناير – �سبتمرب 2021 
بفح�س 370 كم من خطوط ال�شبكة القومية للغازات، لي�شل اإجمالى 
م���ا مت فح�س���ه اإلى حوال���ى 10 اآلف كم م���ن خطوط ال�شبك���ة القومية 

وال�رشكات ال�سقيقة منذ اإن�سائه فى منت�سف عام 2006.

نشاط معالجة الغاز وفصل المشتقات
م�شانع معاجلة الغاز وف�شل امل�شتقات

فى اإطار حتقيق اال�ستغالل االأمثل للغاز الطبيعى ال�ستخال�س امل�ستقات 
ذات القيمة االقت�سادية، فقد مت خالل الفرة يناير - �سبتمرب 2021 اإنتاج 
341ر1 ملي���ون ط���ن م���ن املنتجات م���ن جممع غ���ازات ال�سح���راء الغربية 
وم�سن���ع ا�ستخال����س البوتاج���از بالعامرية، حيث مت اإنت���اج 719 األف طن 
من خليط الإيثان/ بروبان لتلبية احتياجات م�شانع البروكيماويات من 
املادة اخلام، كما مت اإمداد ال�شوق املحلى ب�� 328 األف طن بوتاجاز و 96 األف 
طن متكثفات، باالإ�سافة الإنتاج 199 األف طن بروبان ، لي�سل اإجمالى ما 
مت اإنتاج���ه م���ن جممع غازات ال�سحراء الغربية من���ذ اإن�سائه وبدء اإ�رشاف 
جا�سك���و على م�سن���ع ا�ستخال����س البوتاجاز بالعامري���ة منت�سف عام 

2000 اإلى حوالى 9ر31 مليون طن من املنتجات.

الغاز  معاجلة  م�رشوعات 
وف�شل امل�شتقات

حتر����س �رشك���ة جا�سكو عل���ى تنفيذ 
العدي���د من امل�رشوع���ات التى ته���دف اإلى 
زيادة معدالت اإنتاج م�سانع معاجلة الغاز ورفع 
ن�سب���ة اال�سرجاع لزيادة اإنتاج امل�ستقات وفى هذا 

االإطار مت :
• االنته���اء من تنفيذ م����رشوع خطى نقل غازات حقل ريفن 
لكل من جمم���ع غازات ال�سحراء الغربية قط���ر 30 بو�سة بطول 
70 ك���م وم�سن���ع ا�ستخال����س البوتاج���از بالعامري���ة قط���ر 18 بو�سة 
بط���ول 4 كم بالإ�شافة اإل���ى النتهاء من اأعمال الربط على جممع غازات 
ال�سحراء الغربية فى دي�سمرب 2020، كما اأنه جارى حالياً تنفيذ املرحلة 
الثاني���ة من امل�رشوع واملتمثلة فى اأعمال الربط على م�شنع ا�شتخا�س 
البوتاج���از بالعامري���ة وخمط���ط النتهاء منه���ا خال ع���ام 2022 ، وذلك 
بالإ�شاف���ة اإل���ى تنفي���ذ املرحل���ة الثالثة واملتمثل���ة فى تركي���ب �شاغط 

كهربائى وخمطط النتهاء منها اأوائل عام 2023.
• الب���دء فى تنفيذ م�س����روع تو�س�عات جممع غ���ازات ال�سحراء الغربية 
) Train D (  وال���ذى يهدف اإلى ا�ستغ���الل غازات حقل ريفن املدفعة اإلى 
جمم���ع غ���ازات ال�شح���راء الغربية م���ن خ���ال اإ�شافة خط اإنت���اج جديد 
بطاق���ة ت�سميمي���ة 600 مليون ق���دم3 يومياً مبا ي�سهم ف���ى رفع الطاقة 
الت�سميمي���ة للمجمع لت�سب���ح 1500 مليون قدم3 يومياً ومن املخطط 

االنتهاء من تنفيذ امل�رشوع فى 2023.

تقديم خدمات فنية للغير
تول���ى ال�رشك���ة اهتمام���اً بالعن����رش الب����رشى باعتب���اره ال���روة احلقيقية 
لل�رشك���ة وحتر����س دائم���اً على رفع كف���اءة العامل���ن بها. واإميان���اً ب�رشورة 
ال�شتف���ادة من الإمكاني���ات املتاحة لديها وك���وادر جا�شكو ذات اخلربات 
املتميزة فى خمتلف التخ�ش�شات فقد مت خال ال�شنوات الأخرية تنفيذ 
وتقدمي خدمات فنية للغري متثل قيمة م�شافة لل�رشكة وحتقق منظومة 
التكام���ل بن ����رشكات القطاع ال�سقيقة وخالل الف���رة يناير – �سبتمرب 

2021 مت تنفيذ العديد من االأعمال ل�سالح الغري ومن اأهمها:
• التعاق���د عل���ى تنفي���ذ اأعم���ال فح����س 1077 ك���م م���ن خط���وط اخلام 

واملنتجات ل�سالح �رشكة اأنابيب البرول.
• دعم اإن�شاء قاعدة بيانات جغرافية خلطوط �رشكة الأنابيب.

• اإعداد وجتهيز خط الغاز العربى بالأردن قطر 36 بو�سة وبطول 427 كم 
.)TGS/ FAJR( متهيداً لبدء اأعمال الفح�س ل�سالح �رشكة

• اإع���داد وجتهيز خط غاز ال�شمال ب���الأردن قطر 36 بو�سة وبطول 55 كم 
.)Enppi / FAJR( متهيداً لبدء اأعمال الفح�س ل�سالح �رشكة
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• اإع���داد وجتهي���ز خط قطر 30 بو�سة بطول 70 ك���م البحرى متهيداً لبدء 
اأعمال الفح�س ل�سالح �رشكة الفرعونية للبرول.

• الب���دء ف���ى اأعمال فح����س خط قط���ر 14بو�سة بطول 55 ك���م البحرى 
ل�سالح ال�رشكة العامة للبرول.

• االإ����رشاف عل���ى تنفيذ م����رشوع اإقام���ة الت�سهيالت الالزم���ة ال�ستقبال 
البوتاج���از امل�ست���ورد بر�سيف �رشكة )UGDC( مبين���اء دمياط مبعدل 600 

األف طن �سنوياً.

التوافق مع متطلبات قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
حتر����س �رشكة جا�شك���و على اللت���زام مبتطلبات قانون تنظي���م اأن�شطة 
�س���وق الغاز بو�سفها الناقل الوحيد للغاز ف���ى م�رش ، وجارى ا�ستكمال 
مراح���ل التوافق م���ع متطلبات قانون تنظيم اأن�شط���ة �شوق الغاز، وذلك 
م���ن خالل التاأهيل الفنى ملكونات ال�سبكة القومية للغازات الطبيعية 
حيث ج���ارى الإنتهاء من م�رشوع جتهيز وربط غ���رف البلوف على �شبكة 
اال�س���كادا باإجمال���ى 105 غرفة بل���وف، باالإ�سافة اإلى الب���دء فى املرحلة 
الثاني���ة لرب���ط 44 غرف���ة بلوف على �سبك���ة اال�س���كادا ، وتنفيذ م�رشوع 
تطوي���ر وحتديث اأنظم���ة القيا����س وتنفيذ م����رشوع تطوي���ر برنامج نظام 

.)On-line Simulator( املحاكاة اللحظى

نشاط السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
تدع���م �رشكة جا�سكو وبكل قوة براجمها املتعلقة بال�سالمة وال�سحة 
املهني���ة وحماية البيئ���ة للحفاظ عل���ى العاملن ول�سم���ان ا�ستمرارية 
ت�شغي���ل من�شاآت ال�رشكة باأمان كامل من خال تنفيذ عدة اإجراءات من 
اأهمه���ا حتليل وتقييم لكاف���ة املخاطر الناجتة ع���ن الأن�شطة املختلفة 
وو�س���ع و�سائل ال�سيطرة والتحكم الالزمة وكذل���ك درا�سات منع الفقد 
و�سالم���ة العمليات للم�رشوع���ات اجلديدة والتو�سعات ف���ى الت�سهيالت 
 HAZID-HAZOP-QRA- ( القائم���ة م���ن خ���الل اإع���داد درا�س���ات مث���ل
SIL- Hazard Area Classification(  كما ح�شلت ال�رشكة على �شهادة 
)ISO 45001( لكاف���ة مناط���ق ال�رشك���ة كبدي���ل ع���ن املوا�سف���ة احلالية 
)OHSAS 18001( والت���ى انته���ى العم���ل به���ا ف���ى 18 مار����س 2021 على 
م�شت���وى الع���امل، بالإ�شاف���ة اإلى حتديث نظ���ام اإدارة البيئ���ة ليتوافق مع 
متطلب���ات املوا�سفة القيا�سي���ة )ISO 14001( واإعداد الدرا�سات البيئية 

واملجتمعية للم�رشوعات التى تق���وم بها ال�رشكة، باالإ�سافة اإلى اإن�ساء 
قاع���دة البيان���ات اخلا�شة با�شته���اك الطاق���ة وربطها بقاع���دة بيانات 

�رشكة اإيجا�س.

تطوير منظومة األداء بالشركة
تول���ى �رشكة جا�شك���و اهتماماً كب���رياً بتطوير منظوم���ة الأداء والتحول 
الرقم���ى به���ا وتعزيز روؤي���ة م�رش كمرك���ز اإقليمى لتجارة وت���داول الطاقة 

حيث قامت ال�رشكة :
• تطوي���ر املوق���ع الإلكرون���ى اخلا����س به���ا مت�شمن���اً اأن�شط���ة ال�رشكة 
املختلفة واإجنازاتها ، وجارى حتديد ال�سعات املتاحة بال�سبكة القومية 

ون�رشها على املوقع االإلكرونى لل�رشكة 
• توقي����ع اتفاقي����ة التعاون وتب����ادل اخلربات مع �رشك����ة )GRT Gaz( فى 

جمال ت�سغيل �سبكات الغاز . 
.)SAP( اإلى )Oracle( تطوير املنظومة الرقمية احلالية من •

• تنفي����ذ م�����رشوع ربط نتائ����ج حتاليل الغاز ب�شكل حلظ����ى ومبا�رش بني 
معام����ل ال�رشك����ة امل�سئول����ة عن حتلي����ل الغ����ازات بال�سبك����ة القومية 

ونقاط خروج بال�شبكة . 
• ا�ستكم����ال االإج����راءات التنفيذي����ة لكل م����ن م�رشوع اإ�س����دار حما�رش 
كمي����ات الغ����از الكروني����اً وم�����رشوع اإن�ش����اء نظ����ام ا�ش����كادا ملنظوم����ة 
التوزي����ع ، وم�رشوع نقل بيانات احلماية الكاثودية للخطوط على نظام 

اال�سكادا.

المسئولية االجتماعية
حر�س���اً م���ن �رشكة جا�سك���و عل���ى امل�ساهمة ف���ى تنمية املجتم���ع املحلى 
املحي���ط بكاف���ة مواق���ع ال�رشك���ة ، تق���وم ببع����س امل�شاهم���ات املجتمعية 
واملتمثلة فى توفري حلوم االأ�ساحى ومواد غذائية خالل �سهر رم�سان بالقرى 
املج���اورة ملواق���ع ال�رشكة، وتوفري التوري���دات الطبي���ة لإدارة اخلدمات الطبية 

بكلية الطب جامعة االإ�سكندرية.
هــذا .. وتعمــل جا�شـكو علــى اأن  تتـوالى الإجنازات عامــاً بعـد عام 
مبــا ي�شاهم فى تطويــر منظـومـة الغــاز وحتقيق الرفعـــة والتقدم 

لبلدنـا م�رش. 

الطريق الدائرى ـ �شارع الت�شعني ـ القاهرة اجلديدة
تليفون: ٢53845٠٠/١/٢/3-٢٠٢+   فاك�س: ٦/٢53845٠5-٢٠٢+ 

اأرقام الطوارئ: ١49         �س.ب: ١١5 الأندل�س



تستتعى ميدور للمستتتقبل دائمًا، برؤية استتراتيجية قائمة على التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التشغيلية واالقتصادية لإلنتاج، 

واستيعاب التحديات االقتصادية واإلنتاجية بشكل مستمر، ولهذا استطاعت ميدور على الدوام القيام بدورها فى إطار اسراتيجية 

قطاع البرول، والتى تستهدف تلبية احتياجات السوق املحلى من املنتجات البرولية .. تعزيزًا ألمن الطاقة ، تمهيدًا لتحقيق رؤية الدولة 

بتحويل مصر إىل مركز إقليمى لتداول وتجارة البرول والغاز.

وفتتى هتتذا االطتتار فإن مشتتروع التوستتعات الجتتارى جزء متتن تصور طمتتوح لتنفيتتذ رؤية قطتتاع البتترول املصتترى ، وتعزيز رؤيتتة ميدور 

االسراتيجية فى االستخدام األمثل لكل عناصر اإلنتاج ومدخالته بهدف تعظيم القيمة املضافة اقتصاديًا.
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ميدور واإلنجازات المتواصلة 
• مت ب���دء الت�صغي���ل التجريب���ى للمرحل���ة الأولى من تو�صع���ات م�صفاة 
مي���دور فى اأكتوب���ر 2021 والتى ت�ص���م وحدة معاجل���ة البوتاجاز اجلديدة 
وحمط���ة الكهرب���اء وحمط���ة معاجل���ة املي���اه اجلديدتني خلدم���ة م�رشوع 

التو�صعات اجلارى اإن�صاوؤها والإ�رشاع باأعماله التنفيذية حالياً.
• ميث���ل م�رشوع تو�صع���ات ميدور اأح���د امل�رشوعات القومي���ة نقلة لي�س 
ملي���دور وحده���ا ب���ل ملنظوم���ة التكرير، حي���ث يه���دف اإلى زي���ادة الطاقة 
التكريري���ة بن�صبة 60% بقيم���ة ا�صتثمارية تبلغ 4ر2 ملي���ار دولر واإنتاج 
منتج���ات تتوافق م���ع متطلبات ال�ص���وق العاملى من حي���ث املوا�صفات 

.»EURO 5« القيا�صية
• بلغ���ت ن�صب���ة تنفيذ اأعمال امل�رشوع الكلية 79% وقد مت و�صول جميع 
املع���دات الرئي�صي���ة والأجهزة وامل�صتلزمات اخلا�ص���ة بالوحدات اجلديدة 
واملعدلة ملوقع امل�رشوع وتركيب بع�صها داخل الوحدات )مت تركيب 506 
من اإجمالى 1042 معدة رئي�صية(، كما مت البدء فى الت�صغيل التجريبى 
لوح���دة معاجلة البوتاج���از اجلديدة والنتهاء من تنفي���ذ اإمدادات املرافق 

اخلارجية للم�رشوع من مياه وطاقة كهربائية. 
• مت النته���اء من تنفي���ذ التطفئة الكلية مل�صفاة مي���دور خالل �صهرى 
يوليو واأغ�صط�س 2021 واإعادة الت�صغيل بنجاح. وكذلك مت النتهاء من 
برنام���ج Asset Integrity جلميع معدات ومهمات م�صفاة ميدور احلالية 
واإع���ادة تاأهيل الوحدات الإنتاجية وت�صغيلها ب�ن�صبة 100% من الطاقة 

الت�صميمية.

ميدور واأللتزام باستراتيجية القطاع
• حقق���ت ميدور مع���دلت ت�صغيل عالي���ة بالرغم م���ن حتديات جائحة 
كورون���ا حيث جنحت ميدور ف���ى تكرير 3ر21 مليون برميل من اخلام خالل 
الف���رة ) يناي���ر/ �صبتم���ر2021(  وقامت باإنت���اج منتج���ات عالية اجلودة 
ومطابق���ة للموا�صف���ات العاملية : 2ر86 األف طن م���رى بوتاجاز و6ر636 
األف طن جازولني و1ر453 األف طن مرى وقود النفاثات و372ر1مليون طن 

مرى �صولر و4ر34 األف طن مرى كريت و5ر231األف طن مرى فحم .
• اإميان���اً م���ن مي���دور مب�صوؤلياته���ا جت���اه الوط���ن وامل�صاهم���ة ف���ى تلبي���ة 
احتياج���ات ال�صوق املحلى قامت ميدور بام���داد الهيئة امل�رشية العامة 

للبرول باملنتجات التية : 
85 األ���ف ط���ن بوتاج���از – 1383األف طن �ص���ولر – 633 األف ط���ن جازولني 
وتوري���د 91 األ���ف طن وقود النفاث���ات وتوريد 48 األف ط���ن نافتا بالإ�صافة 
اإل���ى ت�صليم 246 األف طن فحم و31 األ���ف طن كريت �صلب كما قامت 
مي���دور بت�صليم 393 طن وقود نفاثات لهيئة البرول من خالل الت�صليم 
مبيناء الدخيلة ، كما قامت بتفعيل ن�ساط املعاجلة من خالل ا�ستقبال 
ومعاجل���ة ثالثة �صحنات م���ن ال�صولر منخف�س اجلودة بكمية  100 األف 

طن واإعادة ت�صليمها بعد املعاجلة.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• جنح���ت ميدور ف���ى النتهاء من ربط مداخن الغالي���ات والأفران احلالية 
بجهاز �صئون البيئة ملتابعة النبعاثات ب�صورة حية، كما قامت باإن�صاء 
وتنفي���ذ منظوم���ة مراقبة املياه اجلوفي���ة والربة بامل�صف���اة حتت اإ�رشاف 

ومتابعة مكاتب دولية متخ�ص�صة. 
• قام���ت �رشكة مي���دور ببع�س الإجراءات الحرازي���ة والفعالة ملكافحة 
فريو�س كورونا وذلك بن�رش التوعية العامة واللتزام بالتباعد الجتماعى 
وعقد حما�رشات توعية وفيديوه���ات جلميع العاملني للتعريف باأخطار 
فريو����س كورون���ا وكيفي���ة الوقاي���ة م���ن الع���دوى وت�صكيل جلن���ة طوارئ 
ملواجه���ة اأزمة كورون���ا والتن�صيق مع مديريات ال�صح���ة للتطعيم �صد 
فريو�س كورون���ا وقامت ال�رشكة بحملة تطعيم ع���دد كبري من العاملني 

بالقاهرة والإ�صكندرية.

المشاركة المجتمعية 
تلت���زم مي���دور با�صراتيجية قط���اع البرول املحدثة فى �ص���اأن امل�صاركة 
املجتمعي���ة وفق���اً للروؤي���ة الثاقب���ة للقط���اع بالإ�صاف���ة اإل���ى اللت���زام 

بامل�صئولية املجتمعية للبيئة املحيطة.
وحتر����س ميدور دوماً على القي���ام بدورها فى امل�صاهمة املجتمعية حيث 
قامت بحمالت تطه���ري وتوعية بفريو�س كورونا باملناطق املجاورة ملعمل 
ال�رشك���ة بالإ�صكندرية وتوزي���ع اأ�رشة على املالجىء املوج���ودة باملنطقة 
املحيطة وتق���دمي بع�س املنح العينية للجمعي���ات واملالجىء باملنطقة 

املحيطة بال�رشكة بالأ�صكندرية.

القاهرة : 209 الت�شعني ال�شمالى - التجمع اخلام�س             ت : 700-26733500)202+(              ف : 26733600)202+(  
 الأ�شكندرية: املنطقة احلرة - العامرية                                 ت : 4500073/ 03                           ف : 4500075/ 03         
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مشروعات الشركة
�رشكة ال�رشق الأو�سط لتكرير البرتول »ميدور«

•  جنح���ت اإي���روم ف���ى املحافظة عل���ى ثب���ات الأداء والكفاءة ملختل���ف وحدات 
امل�سفاة طوال العام. وكذلك املحافظة على ن�سب اخلام الأمثل وبلغ متو�سط 
درجة اجلودة على مدار العام API 81ر31 ون�س���بة الكريت )05رWT %2 ( وذلك 
للمحافظة على ثبات وحدة التكرير الرئي�س���ية  وخمتلف الوحدات الإنتاجية 
ط���وال العام وقد متكنت امل�س���فاة من تكرير حوال���ى 233ر35 مليون برميل من 
الزي���ت اخلام )كل الكمي���ات املتوفرة من خالل �رشكة ميدور( بالإ�سافة اإلى 291 

األف برميل من املتكثفات و 437 األف برميل من النافتا .
• كم���ا مت احلف���اظ على جميع مقايي�س ال�سالم���ة ومل يحدث اأى حيود ملقيا�س 
اأداء ال�سالمة SPI وال�سيطرة على فاقد املواد الهيدروكربونية لي�سل اإلى 1ر%0 
وزن خ���الل ال�سن���ة  وكانت ن�سب ال�ستهالكات للمي���اه 97% وللكهرباء 4ر%97 
وللغ���از الطبيعى 6ر98% من قي���م الت�سغيل القيا�س���ى الأول )ROTR( , لذلك 

فقد ا�ستحقت اإيروم حافز الأداء ال�سنوى من �رشكة ميدور.
• جنحت ال�رشكة فى جتديد موا�سفات الأيزو كالآتى: 

 ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems
ISO 45001:2018 Occupational H&S Management Systems

تو�سعات ميدور
تق���وم اإي���روم بتمثيل املالك ف���ى امل����رشوع وبالتالى هى امل�سئول���ة عن متابعة 
 Oracle  - Asset Integrity تنفي���ذ جميع الأعم���ال وكذلك الإ�رشاف  على نظام
CEMS -  وو�س���ع اخلط���ط الت�سحيحي���ة للم����رشوع بالتن�سي���ق م���ع �رشكات 

.  UOP - فو�سرتويللر -  Technip - KT
»ERC« ال�رشكة امل�رشية للتكرير

يعتر عام 2020 هو اأول عام ت�سغيلى للمعمل وقد جنحت اإيروم فى ت�سغيله  
بكامل طاقته الإنتاجية وب�سكل م�ستمر لي�سبح اأحد اأهم منتجى م�ستقات 
الب���رتول ف���ى م�رش وجنحت فى الو�سول اإلى اأقل فقد ف���ى الإنتاج واحلفاظ على 
البيئة, مما ظهر فى الإقالل من معدلت غاز ال�سعلة واإنعدام انبعاثات الغازات 
احلام�سية فى اجلو , ومت تعظيم اإنتاج امل�ستقات البرتولية على ح�ساب خف�س 
اإنت���اج املازوت Fuel Oil عن القي���م الت�سميمية. والو�سول باملنتجات لت�سبح 
الأعل���ى جودة حيث ي�س���ل ن�سبة الكريت فى الديزل اإل���ى اأقل من 10 جزء فى 

املليون ورقم اأوكتان الريفورمات اإلى 102.
وق���د متكن���ت امل�سفاة من تكري���ر 275ر4 األف طن من امل���ازوت بالإ�سافة اإلى 86 
األ���ف ط���ن نافت���ا غري معاجل���ة و 161 األف طن �س���ولر غري معال���ج و 38 األف طن 

كريو�سني غري معالج. 

الش��ركة املصرية لتشغيل وصيانة املش��روعات )إيربوم(، هى إحدى الش��ركات التابعة للهيئة املصرية العامة للبرتول 

وتعت��رب واح��دة من أه��م ركائز قطاع البرتول املصرى. فهى الش��ركة الرائدة فى مصر والش��رق األوس��ط ف��ى تقديم خدمات 

التش��غيل والصيانة والدعم الفنى للمش��روعات البرتولية وقد نجحت منذ تأسس��يها فى عام 2002  فى تحقيق أعلى معدالت األداء مع التش��غيل 

األم��ن لجمي��ع مش��روعاتها ويأت��ى ذل��ك بس��بب توافرالك��وادر الفنية املتمي��زة  مع اس��تخدام املنه��ج العلم��ى للتخطي��ط واإلدارة وتطبيق أحدث 

التكنولوجيات الخاصة بالتشغيل والصيانة.

تق��وم إيربوم بإدارة وتش��غيل كربى املش��روعات البرتولية فى مصر وه��ى ميدور، املصرية للتكرير، إيالب، واس��ترينيكس مع تقدي��م الدعم الفنى 

للتش��غيل بش��ركة أموك باإلضافة إىل تش��غيل أرصفة تداول  املنتجات البرتولية لش��ركة ميدتاب كما نجحت الش��ركة فى تنفيذ العديد من 

املشروعات الجديدة فى مجاالت الدعم الفنى و ترشيد الطاقة و إختبارات ما قبل التشغيل والتفتيش الهندسى و التدريب.
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وتعم���ل امل�سف���اة حالياً بكام���ل طاقتها الإنتاجي���ة بعد النتهاء م���ن العمرة 
الكب���رية التى نفذتها اإي���روم ونتج عنها زيادة ا�ستق���رار واإنتاجية امل�سفاة مع 

خف�س تكاليف الإنتاج.
�رشكة الإ�سكندرية للزيوت املعدنية »اأموك«

ا�ستم���رت اإيروم فى دع���م العملية الإنتاجية فى موقع اأم���وك عر تطوير طرق 
تنفي���ذ خط���ط العمليات وال�سيان���ة. كذلك �سارك���ت فى الدرا�س���ات الالزمة 
لقطاع تكنولوجيا املعلومات فى جمال ERP System اإلى جانب تنفيذ اأعمال 

التخطيط واملتابعة والتفتي�س الهند�سى .
اإدارة الت�سغيل وال�سيانة للر�سيف البحرى ل�رشكة ميدتاب

تدي���ر اإي���روم الر�سيف البح���رى ل�رشكة ميدت���اب مبيناء الدخيل���ة , حيث تقوم 
بعملي���ات �سح���ن و تفريغ الناق���الت باملنتج���ات البرتولية امل�سال���ة وال�سلبة, 
حل�س���اب �رشكات ميدور واإي���الب , بالإ�سافة اإلى تفريغ ناق���الت ال�سولر حل�ساب 

الهيئة امل�رشية العامة للبرتول.
ال�رشكة امل�رشية لإنتاج البنزين اخلطى »اإيالب«

حققت اإيروم اأعلى معدل اأداء للم�سنع مع احلفاظ على الأ�سول وزيادة الإنتاج 
وذل���ك نتيجة لتباع الأ�ساليب املثالية فى ت�سغيل الوحدات مما نتج عنه زيادة 

الدورة الزمنية للعامل احلفاز وتقليل الفاقد لي�سل لن�سبة 04ر%0 .
�رشكة �سيفرون

ت�ستم���ر اإي���روم ف���ى تنفيذ اأعم���ال ال�سيان���ة ال�سامل���ة مل�سنع الزي���وت التابع 
ل�رشك���ة �سيفرون مب�رش. وتنفذ اإيروم خطط ال�سيانة مع توفري الكوادر الفنية 

الالزمة لذلك , كما تنفذ م�رشوعات تطوير ورفع كفاءة امل�سنع .
الخدمات الفنية والمشروعات

�رشكة العامرية للبرتول
تق���وم اإيروم بتنفيذ م�رشوع ت�سميم وتركيب نظم مراقبة الإنبعاثات ال�سارة 
امل�ستم���رة )CEMS(  جلمي���ع مداخ���ن ال�رشك���ة وكذلك تنفيذ م����رشوع اأنظمة 
الإنذار واحلماية من احلريق )FAFS(  ودرا�سة وتقييم �سواغط الروبان والأمونيا 
ال���واردة من �رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول واأعم���ال الت�سميمات الإن�سائية 

لرتكيب 2 �ساغط هواء لزوم وحدة النيرتوجني.
�رشكة الإ�سكندرية للبرتول

تنف���ذ اإيروم م�رشوع تطوير م�سفاة الإ�سكندرية للبرتول ودرا�سة وتقييم الأداء 
وكذلك تنفيذ اأعمال اإعادة تاأهيل نظام الإنذار �سد احلريق حلو�س البرتول التابع 
ل�رشك���ة الإ�سكندرية مبين���اء الدخيلة وكذلك اإعداد الر�سوم���ات ثالثية الأبعاد 

كما نفذت اأعمال تفريغ وتعبئة العامل امل�ساعد بوحدة معاجلة الكريو�سني.
�رشكة ال�سوي�س للبرتول

تق���وم اإيروم باإع���داد درا�سة فني���ة واقت�سادية ومتثيل املال���ك مل�رشوع اإعادة 
تاأهي���ل جممع التفحيم للبدء فى اإن�س���اء جممع التفحيم اجلديد وكذلك 
اأعم���ال التقيي���م ال�سام���ل لوح���دات التقطري اجل���وى بهدف حتدي���ث ورفع 
الطاق���ة الإنتاجي���ة وكذل���ك اإعداد �رشك���ة ال�سوي����س لت��سني�������ع البت��رول 
. ISO45001:2018 و ISO4001:2015  وتاأهي���له���ا للح�س�ول على �سهادات

�رشكة اإنبى
�ساركت اإيروم فى تنفيذ اأعمال اختبارات ما قبل الت�سغيل وجتارب الت�سغيل 

ملوقع �رشكة �سومي���د البحرى بالعني ال�سخنة وم�سنع كيما اأ�سوان )م�سانع 
اإنت���اج الأموني���ا واليوريا( كما ت�سارك ف���ى اأعمال اختبارات م���ا قبل الت�سغيل 
وجت���ارب الت�سغيل ملجم���ع اإنتاج البنزين باأ�سيوط وكذل���ك امل�رشوعات اجلديدة 

مبواقع �رشكة بدر الدين.
�رشكة اأ�سيوط لتكرير البرتول 

تق���وم اإي���روم حاليا بتق���دمي الدعم الفن���ى لت�سغيل جممع اإنت���اج البنزين 
ووح����دات املراف���ق  ب�س�ركة اأ�سيوط وذل���ك بعد انت�هاء فت�����رة اختب��ارات ما 
قب���ل الت�سغي���ل والت�سغي���ل التجريبى الت���ى �ساركت فيه���ا بالتعاون مع 

�رشكة اإنبى.
�رشكة برتوجت

نف���ذت اإي���روم اأعم���ال اختب���ارات ما قب���ل الت�سغيل وجت���ارب الت�سغي���ل الأولى 
للمرحل���ة الأولى مل�ستودعات ال�سولر مل����رشوع �سونكر لل�سب ال�سائل بالعني 

ال�سخنة.
السالمة والصحة المهنية

توا�س���ل  اإي���روم جهودها لتكون الرائدة فى جمال ال�سالم���ة وال�سحة املهنية 
وم���ن خالل التدري���ب امل�ستمر ون����رش ثقاف���ة ال�سالمة وال�سح���ة املهنية على 
كاف���ة امل�ستوي���ات جنحت ال�رشكة فى اإحراز اأكرث م���ن 1ر45 مليون �ساعة عمل 

بدون اإ�سابات .

نظم إدارة الجودة
تطب���ق �رشكة اإي���روم اأح���دث برامج اجل���ودة والدرا�سات فقد متكن���ت من جتديد 
�سهادات ISO 14001 و ISO 9001 و OHSAS 18001 كذلك ح�سلت اإيروم على 
 )ISO 17020( كما ت�سعى حالياً للح�سول على �سهادات ISO 50001( سهادة�

اخلا�سة بالتفتي�س الهند�سى.
التدريب و تأهيل الكوادر الفنية

قام���ت بتنفي���ذ العديد من الرام���ج التدريبي���ة لكوادرها باإجمال���ى 5ر44 األف 
�ساع���ة تدريبية ودعمت ك���وادر التفتي����س الهند�سى فى احل�س���ول على اأعلى 
ال�سهادات التخ�س�سية. كم���ا وفرت ال�رشكة الرامج التدريبية املتخ�س�سة 

للعديد من ال�رشكات امل�رشية والعربية.

2020البيان الأح�سائى
2175عدد العاملني

6ر4 مليونمتو�سط عدد �ساعات العمل
�سفرعدد اإ�سابات العمل 
�سفرمعدل تكرار احلوادث

�سفر�سدة احلوادث
1ر45 مليون �ساعةعدد �ساعات العمل منذ تاريخ اآخر اإ�سابة

�سفرعدد احلوادث البينية 
�سفرعدد احلرائق
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تأسس��ت ش��ركة الش��رق 

وخط��وط  للصهاري��ج  األوس��ط 

أنابيب البرتول عام 1997 شركة مساهمة 

مصرية خاضعة ألحكام قانون حوافز االس��تثمار 

رقم )8( لسنة 1997والئحته التنفيذية واملستبدل بالقانون 

رقم )72( لسنة 2017 وتعمل بنظام املناطق الحرة.

يتمث��ل نش��اط الش��ركة ف��ى تنفيذ البني��ة األساس��ية ملش��روعات تكرير 

البرتول ومس��تودعات التخزين، خطوط نقل الزيت الخام ومش��تقاته، الفحم 

البرتوىل، وإقامة املوانئ بنظامى البن��اء والتأجري ثم نقل امللكية )B.L.T(، والبناء 

والتش��غيل ث��م نق��ل امللكي��ة )B.O.T( بم��ا يتي��ح للدول��ة مي��زة تمويل وإنش��اء 

مش��روعات ضخمة دون تحمل أعب��اء تمويلية مما يدفع بعجل��ة التنمية إىل 

األمام بمعدالت مرتفعة ويسهم فى سرعة تنفيذ املشروعات الكربى.

وف��ى إطار اس��رتاتيجية وزارة البرتول والث��روة املعدنية نح��و تحويل مصر إىل 

مرك��ز إقليمى لتداول الطاقة ، ودعم املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة 

املعدنية تس��عى شركة ميدتاب لدعم أنشطتها الرئيسية من خالل التعاون 

م��ع الش��ركات الش��قيقة فى قط��اع الب��رتول وهو ما أس��هم فعليًا ف��ى تجديد 

العقود القائمة حاليًا مع معمل تكرير ميدور .

مشروعات شركة ميدتاب 
ت�سهيالت معمل تكرير �رشكة ميدور

منطقة امل�ستودعات
وت�س���مل 47 م�س���تودعاً داخل معمل تكرير ميدور لتخزين البرتول اخلام واملنتجات 
البرتولي���ة ب�س���عات تخزيني���ة ت���رتاوح ب���ن 500ر7 م3 اإل���ى  000ر40 م3 / م�س���تودع 
بالإ�ساف���ة اإلى 5 م�ستودعات كروية للبوتاجاز والبيوتان والربوبان ب�سعة تخزينية 
400ر2 م3 / م�ست���ودع ، بالإ�ساف���ة اإل���ى وح���دات تربيد و�سبك���ة مكافحة احلريق ، 
وح���دة جتمي���د للكربي���ت ، ال�سعلة اخلا�س���ة بغازات ال�سغ���ط العال���ى وال�سعلة 

اخلا�سة بغازات ال�سغط املنخف�ض.

العنوان: �سارع الت�سعن – التجمع اخلام�ض - القاهرة اجلديدة – القاهرة 
تليفون: 25384542  02   25384541  02            فاك�ض:25384519 02   

�ض.ب 2022 – احلرية هليوبولي�ض 
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خطوط اأنابيب الزيت اخلام واملنتجات البرتولية 
• تق���وم ميدت���اب بنق���ل املنتج���ات البرتولية املنتجة م���ن معمل تكري���ر ميدور 
ع���رب خط���ى اأنابيب قط���ر كل منه���ا 20 بو�سة وبط���ول 21 كم )خ���ط جازولن، 
وخ���ط ديزل / وقود طائرات( للت�سدير من خ���ال ر�سيف ميدتاب البحرى مبيناء 

الدخيلة والذى يقع على بعد حوالى 20 كم من معمل تكرير ميدور.
• كم���ا تقوم حمط���ة الطلمبات الكائنة ب�رشك���ة �سوميد ب�سي���دى كرير بتدفيع 
الزي���ت اخلام ع���رب خط اأنابيب قط���ر 26 بو�سة وبطول 5ر11 كم اإل���ى معمل تكرير 
ميدور باملنطقة احلرة بالعامرية ، بالإ�سافة اإلى خط مياه ال�رشف ال�سناعى بقطر 

16 بو�سة ، وبطول 5ر6 كم من معمل تكرير ميدور اإلى م�رشف غرب النوبارية.
م�رشوع ر�صيف ميدتاب البحرى مبنطقة الدخيلة 

يبل���غ ط���ول الر�سي���ف البح���رى 430م ، وعر�س���ه 40م ، وعمق���ه 6ر13م ويت���م 
ا�ستخدام���ه ف���ى عملي���ات الت�سدي���ر وال�سترياد للمنتج���ات البرتولي���ة عالية 
اجلودة ، وم�سمم ل�ستقبال �سفن ت�سل حمولتها اإلى 50 األف طن للمنتجات 
البرتولية ال�سائلة وحتى 25 األف طن للفحم البرتولى ، وجدير بالذكر اأن موقع 
الر�سي���ف البحرى لل�رشكة ق���د مت اعتماده على اخلرائط العاملية للموانئ ، وهو 
حالياً يقوم بتقدمي كافة اخلدمات ل�سالح �رشكة ميدور وكذلك لقطاع البرتول 
مم���ا يتما�سى مع �سيا�سة الوزارة حيث مت بدء تداول وا�ستقبال ناقات البوتاجاز 
عل���ى ر�سي���ف ال�رشك���ة بدءاً م���ن فرباي���ر 2021، حيث يت���م ا�ستقب���ال الناقات 

بحمولت ت�سل اإلى 20 األف طن.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتوكيد الجودة
• ف���ى اإطار اتخاذ الإج���راءات الحرتازية ملكافحة فريو�ض كورون���ا امل�ستجد فاإن 
ال�رشك���ة م�ستم���رة ف���ى تطبيق الإج���راءات املتبع���ة طبقاً لتعليم���ات منظمة 
ال�سح���ة العاملي���ة ووزارة ال�سح���ة امل�رشي���ة ووزارة الب���رتول وتطبيق���اً لق���رارات 
جلن���ة ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئ���ة للوقاية من انت�سار الفريو�ض 

وحلماية العاملن واملقاولن من املوجة الثانية لهذا الفريو�ض.
 ISO مي��دت���اب حا�سل���ة على �سه���ادات الإيزو لنظ���م اجلودة وحماي���ة البيئة •
 ISO  14001 كما ح�سلت موؤخراً ولأول مرة على �سهادة :ISO 2015 9001:2015
45001:2018  لنظ���م ال�سامة وال�سحة املهنية وذلك بكل من موقع ال�رشكة 
. TUV Austria مبيناء الدخيلة وباملقر الإدارى بالقاهرة من خال اجلهة املانحة
• حتر�ض ادارة ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة على زيادة الوعى الدورى 
للعامل���ن واملقاول���ن والتاأكيد على اهمي���ة ثقافة ال�سام���ة وال�سحة املهنية 
داخ���ل بيئة العمل وخارجها والتوعية الدوري���ة للعاملن عن طريق عمل دورات 
توعي���ة جلمي���ع العامل���ن بال�رشكة داخل املق���ر الإدارى من خ���ال املركز القومى 
لدرا�سات ال�سام���ة وال�سحة املهنية وحماية البيئة وت�اأمن بيئة العمل ، كما 
حتر�ض اإدارة ال�رشكة على تطبيق ا�سرتاطات ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية 

البيئة بال�رشكة لتجنب حدوث اأى ا�سابات بن العاملن واملقاولن.

رؤية الشركة المستقبلية
ت�سع����ى ال�رشكة جاهدة فى دع����م اأن�سطتها وا�ستغالها عل����ى الوجه الأمثل من 
خال امل�ساركة مع ال�رشكات ال�سقيقة بقطاع البرتول، وبناءاً عليه تقوم ال�رشكة 
باإع����داد الدرا�س����ات الفني����ة والقت�سادي����ة لتطوي����ر املوق����ع احلالى لل�رشك����ة مبيناء 
الدخيلة لكل من الت�سهيات الربية والبحرية بحيث يتم حتقيق اأف�سل ا�ستفادة 
للم�ساح����ات الغري ُم�ستغل����ة حالياً بحيث ميكن اإن�س����اء ت�سهيات جديدة لتداول 

املنتجات البرتولية والفحم ت�سهم ب�سكل فعال فى م�رشوعات قطاع البرتول.
وكذلك جارى درا�سة تركيب نظام التحكم الآلى مبوقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة 
وج���ارى الإعداد لط���رح مناق�سة على ال����رشكات املتخ�س�سة للقي���ام باأعمال 

التوري���د والرتكي���ب للنظ���ام اجلديد من اأج���ل مواكبة نظ���م الت�سغيل احلديثة 
باملوانئ البحرية ومبا يخدم امل�رشوعات امل�ستقبلية املخططة لل�رشكة.

المشاركة المجتمعية
تنفي���ذاً لروؤي���ة قط���اع الب���رتول لتعزيز دور ����رشكات قطاع الب���رتول فى حتقيق 
التنمي���ة املُ�ستدامة من خ���ال النهو�ض مب�سوؤلياته���ا  املجتمعية واإدراجها 
�سم���ن اأن�سطتها الأ�سا�سي���ة وال�سرتاتيجية ، فقد قام���ت ال�رشكة بتنفيذ 
برامج متعددة للم�ساركة املجتمعية ت�ستهدف ، حت�سن م�ستوى اخلدمات 
التعليمي���ة وال�سحية والجتماعي���ة ، الهتمام مبياه نظيفة وطاقة نظيفة 
م���ن خ���ال م�رشوع���ات حلماي���ة البيئ���ة ، وامل�ساركة ف���ى املب���ادرات الرئا�سية 

ومبادرة حياه كرمية.

زيارة المهندس وزير البتـرول والثروة المعدنية

لرصيف ميدتاب البحرى 

ق���ام املهند�ض ط���ارق املا وزير البت����رول والرثوة املعدني���ة بجولة تفقدية 
ف���ى حمافظة الإ�سكندرية ملتابعة �سري العم���ل فى عدد من امل�رشوعات 
البرتولي���ة ، حي���ث تفقد �سريالعم���ل مبحطة تداول املنتج���ات البرتولية 
مبيناء الدخيل���ة التابعة لل�رشكة ، واأو�سح املهند����ض امين ر�سدى رئي�ض 
جمل����ض الإدارة والع�س���و املنت���دب بال�رشكة اأن حمطة ت���داول املنتجات 
البرتولي���ة ت�س���ل قدرته���ا ال�ستيعابي���ة ال�سنوي���ة اإل���ى 6 ملي���ون ط���ن 
وت�ستقب���ل ناق���ات بحري���ة حمملة مب���ا يرتاوح ب���ن 20 اإل���ى 50 األف طن 
للناقل���ة وت�سم 7 اأذرع �سحن لتداول البوتاجاز والبنزين وال�سولر ووقود 
الطائرات وال�ستريين، كما يتم كذلك ت�سدير فائ�ض احتياجات ال�سوق 

املحلى من بع�ض املنتجات البرتولية من اإنتاج م�سفاة تكرير ميدور.
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مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية
ويهدف �مل�رشوع �إلى زيادة �لطاقة �لإنتاجية �إلى حو�لى 134 �ألف طن �سنوياً 
وبزي���ادة �سنوي���ة 25% حي���ث �أعدت �رشك���ة  UOP �ساحب���ة �لرخ�سة در��سة 
فني���ة بحيث يت���م ��ستخد�م �ملع���د�ت �لرئي�سية  �حلالي���ة دون �مل�سا�س بها 
وتغي���ر وتعديل �لعديد من �ملعد�ت �لثانوية لتتما�سى مع �لزيادة �لإنتاجية 
�ملطلوب���ة وقامت جمموعة �لعمل �لفنية بال�رشك���ة بالنتهاء من مر�جعة 
�لدر��س���ة �لفني���ة و�ملو�فق���ة عليه���ا وتوقي���ع رخ�س���ة �مل����رشوع و�تفاقي���ة 
�ل�سم���ان و�تفاقي���ة �لدر��س���ة �لهند�سي���ة ومن ث���م �لنتهاء م���ن  مناق�سة 
ومر�جعة جميع �أعمال �لدر��سات و�لت�سميمات �لفنية �ملبدئية للم�رشوع 
 Schedule A  وج���ارى حاليا �إ�سد�ر �لن�سخة �لنهائي���ة من UOP م���ع �رشكة

واإعداد كرا�سة ال�رشوط لطرح امل�رشوع للتنفيذ.

 ) Transalkylation Unit( مشروع
ويه���دف �مل�رشوع �إلى حتويل 70 % من منتج �لهاب �لثانوى �إلى منتج  �لالب 
�لرئي�س���ى وبطاقة ت�سميمي���ة 8000 طن �سنوياً ، وقد مت �لنتهاء من توقيع 
 UOP تفاقي���ات �لرخ�س���ة و�ل�سم���ان و�لدر��س���ات �لهند�سي���ة م���ع �رشكة�
�ساحب���ة �لرخ�س���ة و�لنته���اء م���ن مر�جعة جمي���ع مر�ح���ل �لت�سميمات 
�لهند�سي���ة �لأولية وط���رح �مل�رشوع للتنفيذ فى مناق�س���ة �سارك بها عدد 
من ����رشكات �لقطاع وقد فاز بتنفيذ �مل�رشوع �رشك���ة برتومنت و�سوف يتم 

ت�سغيل �مل�رشوع �سبتمرب 2022 .

بخط��ى واثقة وآمال صاعدة والعمل التعاونى اس��تطاعت 

إي��اب تحقيق أعلى معدل إنتاج ملنتج الش��ركة على مدى 

تاريخه��ا حيث ت��م تعظيم االس��تفادة من ش��حنات العامل 

املس��اعد للمس��اهمة فى زي��ادة اإلنت��اج وتقلي��ل التكلفة 

اإلنتاجي��ة واملحافظة على مواصفة منت��ج الاب ملطابقة 

املواصف��ات واملعاي��ر العاملي��ة واملس��اهمة بقوة ف��ى تواجد 

املنتج املصرى باألسواق العاملية.

كم��ا قامت إي��اب بتطوير خط��وط اإلنتاج ورف��ع الطاقة 

اإلنتاجي��ة  م��ن خ��ال تنفي��ذ ع��دة مش��روعات وتحقي��ق 

بإج��راءات  ص��ارم  الت��زام  م��ع  للش��ركة  نوعي��ة  نقل��ة 

األم��ان الصناعى والس��امة ف��ى كافة مراحل التش��غيل 

للحف��اظ على األفراد واألصول اإلنتاجي��ة وحماية البيئة 

واالستمرار فى تدريب العاملني ورفع كفاءتهم باعتبارهم 

النواة الحقيقية الستمرار نجاح منظومة العمل .

مشروع تغيير نوع العامل المساعد بوحدة الباكول
قام���ت �رشك���ة UOP باإ�س���د�ر ن�سخته���ا �جلدي���دة م���ن �لعام���ل �مل�ساع���د
DEH -201 و�لذى �سوف يزيد من �لطاقة �لإنتاجية بن�سبة 10% وقد تعاقدت 
�رشكة �إيالب عل���ى �رش�ء �سحنتني على �سبيل �لتجربة وتقييم �أد�ء �لعامل 

ومت ت�سغيله �سبتمرب 2021 .

مشروع نازع الكلوريدات بشركتى انربك وايالب
ويه���دف �مل����رشوع �إلى �حلف���اظ على �ملعد�ت م���ن عمليات �لت���اأكل �ملتكررة 
وبالتال���ى ��ستمر�ري���ة �لت�سغي���ل و ق���د مت �لنته���اء من تنفيذ ه���ذ� �مل�رشوع 

وت�سغيله بنجاح خالل 11 �سهر من خالل �رشكة برتومنت .

نتائـج متميـزة وتحقيـق أعلـى 
معـدالت اإلنتـاج 
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مشروع خفض و ترشيد استهالك الطاقة 
جنح���ت �ل�رشكة ف���ى توفر ما يقرب من مليون و مائ���ة �ألف دولر فى �ملرحلة 
�لأول���ى م���ن  تنفي���ذ �خلطة �لت���ى طرحته���ا وز�رة �لبرتول من خ���الل �لربنامج 
�لوز�رى 4B . ومل تكتف �رشكة �إيالب بالت�سدير لأ�سو�ق �أوروبا و�أ�سيا و�أمريكا 
فق���ط ب���ل قام���ت بعقد �تف���اق مع �رشك���ة �ل�سه���ام �لبرتولية لنق���ل منتج 
�ل�رشك���ة �إلى منطقة �جلبلى �ل�سناعية باخلرط���وم بال�سود�ن وفتح �أ�سو�ق 

جديدة ملنتج �ل�رشكة بالأ�سو�ق �لأفريقية.
وبالن�سبة للقوة �لب�رشية �ساهمت �ل�رشكة باختيار �أحد �أبناءها لال�سرت�ك 
ف���ى �لربنام���ج �لرئا�سى �لأول للقي���اد�ت �ل�سابة كما �ساهمت ب���� 6 �أفر�د من 
�أف�س���ل مهند�سيه���ا لال�سرت�ك �سم���ن فعالي���ات برنامج تاأهي���ل �لقياد�ت 

�ل�سابة و�ملتو�سطة بال�رش�كة مع �لحتاد �لأوروبى.

واستكماال لإلنجازات التى تم تحقيقها
قامت �ل�رشكة بالتن�سيق �لكامل مع �لهيئة �لعامة �مل�رشية للبرتول لتطوير 
�سبكة اخلطوط لتحقيق التكامل بينها وبني �رشكات الإ�سكندرية للبرتول 
و�لعامرية لتكرير �لبرتول وميدور و�مل�رشية للتكرير )ERC( و�لقاهرة لتكرير 
الب���رتول و�رشك���ة اأنابيب الب���رتول لال�ستف���ادة من �سبكة اخلط���وط ل�ستالم 
م���و�د �لتغذية م���ن مادتى وقود �لنفاث���ات و�لكرو�س���ني بالكميات �ملطلوبة 
لتحقيق �أعلى كمية من �إنتاج مادة �لالب وت�سدير �ملنتجات �ل�سرت�تيجية 
باأق���ل تكلفة مما �ساهم فى توف���ر تكاليف �لنقل بال�سي���ار�ت و�رشعة نقل 
وت���د�ول �ملنتجات بني ����رشكات �لقطاع مما �أتاح ل�رشكة �إي���الب زيادة كميات 
�لتغذي���ة و�لإنتاج عالوة على �متالك �رشكة �إيالب خط لت�سدير منتج �لالب 
قط���ر 8 بو�سة بطول 5ر9كم مت تطويره لي�س���ل �إلى ر�سيف �ل�سحن 5-4-3 
مبا�رشة بحو�س �لبرتول. كما قامت �رشكة �إيالب باملو�فقة على قيام �رشكة 
�لعامري���ة با�ستخد�م خط �لهيدروجني �لق���ادم من �رشكة �أنربك �إلى �رشكة 
�إيالب  وذلك لأن�ساء خط ميد �رشكة �لعامرية بغاز �لهيدروجني لإ�ستخد�مه 
عن���د �حلاجه �ليه بالتن�سيق م���ع �رشكتى �إيالب و�أنربك، مم���ا قد ي�ساهم فى 

تعزيز �لعملية �لإنتاجية ب�رشكة �لعامرية لتكرير �لبرتول.

وتتق��دم  اإي��الب بتحية واجب��ة للمهند�س ط��ارق املال وزي��ر البرتول 
وال��روة املعدنية على م�س��اندته ودعمه الدائم لها والذى �س��اهم 

فى حتقيق تلك االجنازات .

www.Elab-eg.com



سيدبك والتنمية المستدامة
ب���داأت �س���يدبك رحلته���ا نحو اال�س���تدامة من���ذ 2014 حني ن�رشت 

تقريره���ا االأول لل�س���تدامة باملوق���ع االلكرتون���ى للميث���اق العاملى للأمم 
وا�سل���ت  ث���م   United Nations Global Compact (UNGC) املتح���دة 
ن����رش تقارير اال�ستدام���ة �سنوياً على هذا املوقع وتع���د �سيدبك من اأوائل 
ال����رشكات امل�رشي���ة امل�سارك���ة ف���ى UNGC بدرج���ة Participant ويتميز 
تقرير اال�ستدام���ة ال�سنوىل�سيدبك ب�سموليته وعر�سه جلميع االأعمال 
الداعمة لل�ستدامة ، كما يعر�ض ت�سنيفاً للأعمال واالإجنازات واالإجراءات 
التى تتوافق مع اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�رش. ونتناول فيما 
يل���ى بع�ض النماذج التى تو�سح بع�ض اأه���م االأن�سطة التى ت�ساهم فى 

املحاور الثلثة لل�ستدامة االقت�سادى والبيئى واملجتمعى.

تع��د ش��ركة س��يدى كري��ر للبرتوكيماوي��ات ) س��يدبك(  صرح��ًا 
صناعي��ًا كب��رًا يجس��د الري��ادة ف��ى صناع��ة البرتوكيماوي��ات منذ 
تأسيس��ها فى عام 1997 كأول شركة وطنية تنتج اإليثيلني بطاقة 
إنتاجي��ة تص��ل إىل 300 ألف طن س��نويًا وال��ذى يعترب أهم امل��واد التى 
تق��وم عليها صناع��ة البرتوكيماوي��ات ومنه يتم إنت��اج البوىل إيثيلني 
الذى يعترب امل��ادة الخام للعديد من الصناعات البالس��تيكية بطاقة 
إنتاجية تصل إىل 220 ألف طن سنويًا، باإلضافة للعديد من املنتجات 

الجانبية مثل النافتا وغاز البوتاجاز والبيوتني-1.
قام��ت س��يدبك خالل ع��ام 2021 بإنت��اج 213 ألف طن م��ن اإليثيلني ، 
و201 ألف طن من البولي إيثيلني باإلضافة إىل املنتجات الثانوية والتى 
تش��مل إنت��اج 24 ألف ط��ن من البوتاج��از غر املعالج وبيعه لش��ركة 
جاس��كو ، 6 آالف ط��ن م��ن النافتا عالي��ة األوكتان وبيعها لش��ركة 
أنربك فض��اًل عن توفر متطلبات ش��ركة البرتوكيماوي��ات املصرية 
من اإليثيلني كما تم بيع 157 طن من منتج اإليثان وبيع 3664 طنًا من 

البيوتني-1 إىل شركة إيثيدكو وتصدير 188 طنًا إىل الخارج .

م . محمد ابراهيم رئيس مجلس اإلدارة
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مشروعات تعظيم أداء العمليات الصناعية وكفاءة الطاقة
حتر����ض �سيدبك عل���ى التطبيق اجل���اد للتح�سني امل�ستم���ر وتعظيم اأداء 
العملي���ات ال�سناعي���ة والعمل عل���ى تقليل تكاليف االإنت���اج ومواجهة 
تقلب���ات ال�س���وق وتغ���رات االأ�سع���ار العاملي���ة للمنتج���ات مب���ا يحق���ق 
ا�ستمراري���ة االأعمال، وقد ظه���ر ذلك جلياً فى م�رشوع تعظيم العمليات 
ورف���ع الكف���اءة ال���ذى مت تنفي���ذه عل���ى مرحلتني م���ن �سبتم���ر 2020 اإلى 
اأغ�سط����ض 2021 بالتع���اون م���ع �رشك���ة KBC اإح���دى ����رشكات جمموعة 
YOKOGAWA الياباني���ة والت���ى تعت���ر واح���دة م���ن اأف�س���ل ال����رشكات 
اال�ست�ساري���ة العاملي���ة ف���ى جم���ال كفاءة الطاق���ة وتعظي���م العمليات، 
وقد مت خلل امل�رشوع اإن�س���اء منوذج ملحاكاة التوازن املادى للمياه والبخار 
وا�سته���لكات الطاق���ة وعق���د مقارنات معياري���ة وو�س���ع خريطة طريق 
ت�سم���ل عدداً بلغ ما يق���رب من ثلثني من فر�ض التح�س���ني بت�سنيفاتها 
املختلف���ة م���ن �رشيع���ة التحقي���ق منخف�سة التكلف���ة اإل���ى فر�ض ذات 
ا�ستثم���ارات وق���د مت االختي���ار النهائ���ى للفر����ض املت�سمن���ة ف���ى خارطة 
الطري���ق بعد درا�سات تف�سيلية للأولويات من ب���ني اأكرث من مائة فر�سة، 
ومن اجلدير بالذك���ر اأنه مت ا�ستعادة جميع تكاليف ال�رشكة اال�ست�سارية 
عق���ب تنفيذ اأول فر�ستني من فر�ض التح�س���ني وبااللتزام املعهود للإدارة 
والعامل���ني �سيتم  تنفيذ جميع الفر�ض املكت�سف���ة مبا �سيحقق مردوداً 
وا�سحاً على حت�سني اأداء العمليات وتعظيم اقت�ساديات االإنتاج وكذلك 
حت�س���ني كفاءة الطاقة الذى ي�ساهم ب�سكل مبا�رش فى تقليل انبعاثات 

الغازات الدفيئة ملواجهة تغر املناخ.

تعظيم االستثمارات والمساهمة فى المشروعات القومية
تُعد امل�ساهمة فى �رشكة البحر االأحمر الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات 
بن�سب���ة 5% من راأ����ض املال اأحد اأهم االإجنازات فى ع���ام 2021 وذلك حر�ساً 
عل���ى امل�سارك���ة ف���ى امل�رشوع���ات القومية العملق���ة و�سعي���اً لتعظيم 
ا�ستثم���ارات ال�رشك���ة وذلك اإلى جانب تنفي���ذ التو�سعات اجلديدة اجلارى 
تنفيذها حالياً، وقد حر�ست �سيدبك على تقدمي الدعم جلميع ال�رشكات 
النا�سئة بقطاع البرتول باإمدادهم باملوارد الب�رشية ذات اخلرات املتميزة.

التنمية المستدامة والتعاون مع المؤسسات الدولية
م���ن اأب���رز ما قام���ت �سيدبك به هذا الع���ام امل�ساركة فى مب���ادرة »طموح 
اأه���داف التنمية امل�ستدام���ة SDG Ambition Accelerator« كواحدة من 
�رشكت���ني م�رشيت���ني فقط من بني اأك���رث من 600 �رشك���ة م�ساركة من دول 
الع���امل املختلفة وح�سول ثلثة من االإدارة العليا بال�رشكة على �سهادة 
امل�سارك���ة الفعالة بتلك املب���ادرة. وقد اختار ممثل���و ال�رشكة العمل على 
اأحد حم���اور املقارنات املعياري���ة Benchmarking واخلا�ض مببادرة اإجراءات 
التغرات املناخية وعلى اآثار ذلك متت م�ساركة اإثنني من االإدارة الو�سطى 
مبب���ادرة Climate Ambition Accelerator والت���ى متوقع انتهاء فعالياتها 
بنهاية 2021، وتخطط ال�رشكة للم�ساركة بااللتزام مببادرة االأهداف ذات 

املرجعية العلمية ملكافحة التغرات املناخية بنهاية العام اجلارى. 
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن العم���ل ال���دوؤوب نح���و حت�س���ني كف���اءة الطاق���ة 
وتعظي���م اأداء العمليات ال�سناعي���ة ميثل حجر الزاوية ملعظم االإجراءات 
امل�ساحبة جلهود �سيدبك فى جمال تغر املناخ. وفى هذا املجال وا�سلت 

�سيدب���ك �رشاكة النجاح التى بداأتها مع منظم���ة االأمم املتحدة للتنمية 
ال�سناعي���ة- اليوني���دو  منذ عام 2013 وحت���ى االآن متمثلة فى امل�ساركة 
الفعالة مب�رشوع الرنام���ج امل�رشى لتح�سني كفاءة املحركات الكهربية 
خلل عام 2021 حيث مت���ت اال�ستفادة من اخلراء الدوليني بدرا�سة بع�ض 
مو�ضوع���ات حت�ضني كفاءة املحركات واأنظمة الهواء امل�ضغوط كما متت 
اال�ستف���ادة عن طري���ق امل�ساركة فى خمتلف الرام���ج التدريبية املقدمة 

مبكون اإعداد الكوادر كاأحد املكونات االأ�سا�سية بامل�رشوع. 
كم���ا قام���ت �سيدبك بدع���م ق�س���م الطاقة والطاق���ة املتج���ددة بكلية 
الهند�س���ة جامعة عني �سم�ض وال���ذى ترعاه الوكالة االأمريكية للتنمية 
الدولي���ة م���ن خ���لل USAID Scholars بالتع���اون مع اجلامع���ة االأمريكية 
بالقاه���رة من خ���لل تدريب عملى خلم�سة من الطلب���ة على ما قامت به 
�سيدب���ك من تدابر ف���ى جمال حت�سني كف���اءة الطاقة وتقلي���ل انبعاثات 

الغازات الدفيئة بغر�ض اإجراءات مكافحة تغر املناخ.

التحول الرقمى
توا�س���ل �سيدبك حتقيق ا�سرتاتيجي���ة قطاع البرتول نح���و التحول الرقمى 
با�ستكم���ال اأعم���ال نظ���ام تخطي���ط م���وارد املوؤ�س�س���ات ERP وال���ذى يتم 
تطبيقه با�ستخدام برجميات Oracle مع الرتكيز على الربط مب�ستوى بيانات 
العملي���ات ال�سناعي���ة باال�ستعان���ة برجمي���ات PI – OSIsoft ، كم���ا قامت 
 PetroSIM ال�رشكة بتطبي���ق اأحد برجميات حماكاة العملي���ات ال�سناعية
لبن���اء من���وذج الت���وازن املادى ال�سته���لكات الطاق���ة على م�ست���وى امل�سانع 
Plant-wide Utility Model وال���ذى �سيتم ربطه برجميات PI Vision لعر�ض 
لوح���ات موؤ����رشات االأداء الفعالة. وقد قامت �سيدب���ك بتقدمي برامج تدريبية 
على اأعلى امل�ستويات لتدري���ب العاملني على الرجميات املتخ�س�سة مثل 
برجمي���ات حم���اكاة العملي���ات، واتبع���ت منهجي���ة اإدارة املعرف���ة لتعظيم 
اال�ستثم���ارات من تلك الرامج التدريبي���ة، كما مت تفعيل الكثر من الرامج 

التدريبية عن بعد On-line Training نظراً لظروف اجلائحة

المسئولية المجتمعية
حتر�ض �سيدبك على مدار اأكرث من ع�رشين عاماً منذ بداية اإنتاج ال�رشكة 
عل���ى امل�ساهم���ة الفعال���ة لتطوي���ر املجتم���ع باعتب���اره ج���زءً اأ�سيلً من 
�سيا�س���ة ال�رشك���ة ، وكما هى الع���ادة ب�سيدبك اأن تتب���ع املراجع املهنية 
والعلمي���ة ف���ى جمي���ع االأن�سط���ة الت���ى متار�سه���ا، فقد قام���ت �سيدبك 
بتطبيق متطلبات املوا�سفة القيا�سية اال�سرت�سادية ISO 26000 جلميع 

االأعمال اخلا�سة بامل�سئولني املجتمعية.
وم���ن اأبرز م�ساهماتها خ���لل عام 2021 ، تطوير الق���رى املجاورة مبنطقة 
النه�سة بالتعاون م���ع موؤ�س�سة االأورمان لتدعم املبادرة القومية »حياة 
كرمي���ة« باالإ�ساف���ة الإقامتها للم�سابق���ة ال�سنوية حلفظ الق���راآن الكرمي 
وتك���رمي املتميزين من حافظ���ى القراآن من ال�سب���اب واالأطفال، كما تقوم 

�سيدبك بتقدمي الدعم للأرامل واالأيتام من اأهالى القرى املجاورة.
ومل تن�س���ى �سيدب���ك دع���م امل�ست�سفي���ات العام���ة ب�س���كل ع���ام كم���ا 
رك���زت بع�ض جهودها على تق���دمي الدعم ال���لزم للموؤ�س�سات العلجية 
احلكومي���ة فى ظل ظ���روف جائحة كورونا، ه���ذا باالإ�سافة لتقدمي الدعم 

للجامعات واملوؤ�س�سات البحثية ورعاية املوؤمترات العلمية. 

العنوان: الكيلو 36 طريق االأ�سكندرية القاهرة /ال�سحراوى - اأر�ض النه�سة / العامرية.         تليفون : 4770131 - 4770132 - 4770134 / 03
 فاك�ض: 4770126 - 4770129 - 4770920 / 03        �ض.ب: 743 االأ�سكندرية

Emai l : info@sidpec .com                         Websi te :www.s idpec

البرتول  - دي�سمرب 2021 - 121



فى إطار الخطة االس��رتاتيجية ل��وزارة البرتول والثروة 

عل��ى  والعم��ل  البرتولي��ة  املنظوم��ة  لتطوي��ر  املعدني��ة 

تحقيق االستدامة وزيادة القيمة املضافة وتوفري بيئة 

عمل آمنة وخالية م��ن التلوث تحظى عمليات الصيانة 

باهتم��ام كب��ري باعتبإره��ا حج��ر الزاوي��ة ألى صناعة، 

وخاصة صناعة البرتول والغاز وصناعة البرتوكيماويات .

)إيثيدك��و(  وتق��وم الش��ركة املصري��ة إلنت��اج اإليثيل��ن ومش��تقاته 

كواحدة من قالع صناعة البرتوكيماويات فى مصر وأفريقيا والشرق 

األوس��ط- بتنفيذ برامج صيان��ة متكامل�ة وفق خط��ط زمني�ة بهدف 

حماي��ة وس��ائل اإلنت��اج املخط��ط له��ا حالي��ًا ومس��تقباًل وضم��ان أمن 

العاملن وسالمتهم. 
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أول عمرة جسيمة
بع���د اإنتاج متوا�س���ل ودون انقط���اع على مدار 6 �س���نوات قامت ال�رشكة 
ج�س���يمة  عم���رة  اأول  باإج���راء  وم�س���تقاته  الإيثيل���ن  لإنت���اج  امل�رشي���ة 
مب�س���نع الإيثيلن الذى ي�س���كل العمود الفقرى للعديد من ال�س���ناعات 
وامل�رشوع���ات وتبلغ طاقته الإنتاجي���ة 460 األف طن، وبداأت اأعمال العمرة 
ف���ى 9 اأكتوبر املا�سى وا�ستمرت 21 يوماً فقط رغم اأنه كان من املخطط 
النته���اء م���ن اأعمالها فى 2 نوفمرب 2021 وحر����ص القائمون خاللها على 
اإجن���از الأعم���ال باأعلى جودة وف���ى اأ�رشع مدة ممكنة وذل���ك حلر�ص ال�رشكة 

على اإعادة بدء العملية الإنتاجية للم�سانع.

األعمال التحضيرية للعمرة 
• مت التن�سي���ق مع ال�رشكات ال�سقيق���ة واجلهات املعنية ب�ساأن التوقيت 
املنا�س���ب لب���دء اأعمال العم���رة املخططة وذل���ك للحفاظ عل���ى �سمان 
تواجد م���ادة البولى اإيثيلن بال�سوق املحلى، فت���م التن�سيق مع �رشكات 
القاب�س���ة للبرتوكيماوي���ات »اإيك���م« والقاب�س���ة للغ���ازات الطبيعي���ة 

)اإيجا�ص( و�سيدى كرير للبرتوكيماويات )�سيدبك( وجا�سكو .
• مت اإ�سدار واعتماد وثيقة م�رشوع العمرة واخلا�سة بتحديد امل�سئوليات 

واملهمات .
• مت النته���اء من بع�ص الأعمال لتنفيذها قب���ل العمرة مثل معايرة عدد 

من �سمامات الأمان.
• توف���ر قطع الغيار وحتديث نظام التحك���م والعقود الالزمة للمهمات 
واملع���دات واإب���رام عقود الأعمال والإلت���زام مبتطلب���ات ال�سالمه وال�سحة 
املهنية والبيئة واتخاذ الإجراءات الحرتازية لفرو�ص كورونا وتوفر طاقم 

طبى على مدار 24 �ساعة.

أعمال العمرة
مت تنفي���ذ اأعم���ال العم���رة طبقاً لتو�سي���ات بع�ص املوردين بعم���ل ال�سيانة 
ال�ستباقي���ة لبع�ص املع���دات وقد اأظه���رت البيانات التحليلي���ة لت�سغيل 

الوح���دات حاجة امل�سنع لتنفي���ذ اأعمال ال�سيان���ة الدورية 
للعم���رة املن�سو����ص عليه���ا م���ن جان���ب �ساح���ب الرخ�سة 
ل�سم���ان كف���اءة الت�سغي���ل وا�ستملت اأعم���ال العمرة على 
املع���دات احلرج���ة مث���ل ال�سواغ���ط والتوربين���ات الرئي�سية 
بالتع���اون مع �رشكة ميت�سوبي�س���ى – برج التربيد املفاجئ – 
املجفف���ات – خطوط وم�صايد البخ���ار – اأونا�ص – �سمامات 

الأمان وغرها .

أرقام وإحصائيات
• تع����د العم����رة اجل�سيم����ة الأول����ى الأ�سخم م����ن نوعها فى 
تاريخ ال�رشكة �سواء من حيث حجم ال�ستثمارات والعمالة 

امل�ساركة فيها واأعمال ال�سيانة التى جرت خاللها.
• 21 يوم���اً ا�ستغرقته���ا اأعمال العمرة ب���دلً من ال� 25 يوماً 

املخططة . 
• 50 ملي���ون جنيه مت توفرها عن طريق ال�ستخدام الأمثل 
والأك���ر فاعلي���ة للم���وارد الب�رشية واملع���دات امل�ستخدمة 
بالإ�ساف���ة اإل���ى العتم���اد واإعط���اء اأولوية للتوري���د املحلى 

للمهمات بدلً من ال�ستراد من اخلارج .
• 1400 عام���ل م���ن خمتل���ف ال����رشكات �سارك���وا ف���ى اأعم���ال العم���رة 
)ال�رشك���ة امل�رشية لإنتاج الإيثيلن وم�ستقات���ه »اإيثيدكو«  الأ�سكندرية 
لل�سيان���ة البرتولية »برتومن���ت« �سان م�رش( لتنفيذ اأعم���ال امل�رشوعات، 
ميت�سوبي�س���ى للم�سارك���ة باأعم���ال ال�سواغط والتوري���دات ، ان�سبكتا 
ويونيت���د لأعم���ال التفتي����ص الهند�سي���ة – ترا�س���ت لالأعم���ال املدني���ة – 

ابي�سكو وكر�سرفي�ص لأعمال التاأمن. 
• 15000 مرت من ال�سقالت. 

• 45 معدة ثقيلة وت�سمل الأونا�ص التل�سكوبية واأونا�ص ال�سوكة وغرها .
• 235 �سمام اأمان مت معايرتها – 111 م�سايد بخار .

• 40 اأمر توريد.
• 550 �سمام حتكم. 

• 20 مبادلً حرارياً. 
وبهذه املنا�سبة وجه رئي�ص ال�رشكة كيميائى حممد على ح�سنن تهنئة 
اإلى كل العاملن فى ال�رشكة الذين �ساهموا فى حتقيق هذا الإجناز واأعرب 
ع����ن اعت����زازه بهذه الكف����اءات واخل����ربات التى تعم����ل بال�رشك����ة وتعد اأحد 

اأ�سباب متيز هذا ال�رشح ال�سناعى وجناحه على خمتلف امل�ستويات. 
كم���ا اأعرب عن �سك���ره وتقديره لكل اجلهات وال����رشكات ال�سقيقة التى 

�ساركت فى اأعمال العمرة. 

w w w. e t h y d c o . e g . c o m

ك. حممد على ح�سنني
رئي�ص جمل�ص الإدارة

العنوان : الكيلو 36 طريق اأ�سكندرية/ القاهرة ال�سحراوى - اأر�ص النه�سة - العامرية - الأ�سكندرية .
تليف����ون : 03/4631301               فاك������ص : 03/4631251    
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GLOBALLY RECOGNIZED ..
 LOCALLY COMMITTED

 

ننته��ج ف��ى أم��وك اس��تراتيجية للنمو تق��وم على تنوي��ع س��لة المنتجات توافق��ًا مع متطلبات الس��وق 
واقتصاديات التش��غيل والتوس��ع فى دخول أس��واق جغرافية جدي��دة، وبصورة علمي��ة واحترافية قامت 
لجن��ة التخطيط االس��تراتيجى بوضع خطة عمل وفق��ًا للمعايير العالمية لضمان تعظيم ربحية الش��ركة 
بعد دراس��ة نقاط القوة والضعف وعوامل التأثير الخارجية وهو ما تحقق باس��تغالل اإلمكانيات المتاحة 
لوح��دة ال��� MDDU إلنتاج الس��والر البح��رى Bunker Gasoil به��دف تلبية احتياج��ات الهيئة المصرية 

العامة للبترول بالمواصفات المحددة لذلك المنتج وبقيمة أعلى من السوالر فى نشرة بالت.

كم��ا نجحن��ا ف��ى فص��ل منتج ش��مع س��الك SLACK ع��ن خلي��ط المس��تخلص العط��رى والش��مع الطرى 
)المس��تخدم ف��ى أغ��راض خلط المازوت أو كتغذية لوح��دة ال� MDDU ( وإنتاجه كمنت��ج منفصل وتصديره 

بقيمة اقتصادية أعلى.

ونح��رص أيض��ًا على اس��تدامة توفير المنتج��ات البترولية للس��وق المحلى وتقليل فاتورة االس��تيراد 
وتعظيم القيمة الُمضافة وذلك من خالل التكامل مع ش��ركات قطاع البترول وبما يتوافق مع رؤية 

مصر 2030 التى تستهدف رفع درجة مرونة وتنافسية االقتصاد وزيادة معدالت التشغيل.

كما اتجهنا لتعظيم االستفادة من مياه الصرف وتأمين احتياجات الشركة من المياه عبر توقيع برتوكول 
 ZLD تع��اون مع ش��ركة أنربك لمعالجة جزء من مي��اه الصرف الصناعى المنصرفة من أم��وك داخل وحدة

الخاصة بشركة أنربك لتكون متوافقة بيئيًا مع الحدود العتبية لمواصفة مياه الصرف الصناعى.

وضمن خطتنا لخفض االنبعاثات والملوثات وإعادة اس��تغالل الطاقة الُمهدرة نقوم بمراسلة شركة 
WOOD لعم��ل تحديث لنظ��ام SCADA للغاليات بغرض توفير Process History لمتابعة تش��غيل 
الغالية واس��تبدال مكونات النظام القديم.  كذلك تم اختيار فرصة No Cost للعمل بغاليتين فقط 

بداًل من ثالثة غاليات للعام الحالى .

فيم��ا تم إجراء دراس��ة لرفع كفاءة ش��بكة البخار كمرحل��ة أولى فى الوحدات مائة ومائت��ان )100 و 200( من 
خالل ش��ركة فوربس مارش��ال Forbes Marschall بهدف اس��ترجاع المتكثفات والحد من إنتاج بخار زائد 

على الحاجة الحقيقية، وجارى حاليًا تنفيذ التجربة فى الوحدات التى تدخل ضمن المرحلة األولى .

كل ه��ذا م��ع تطبيق كافة المعايي��ر المحلية والعالمي��ة لنظام HSE فى جميع األنش��طة، واتخاذ جميع 
اإلجراءات الالزمة لتطبيق نظام إدارة سالمة العمليات PSM بهدف منع الحوادث الكبرى وتخفيف عواقب 

)OSHA 29 CFR 1910.119( الكوارث من خالل تطبيق بنود نظام

وألنن��ا ندرك أهمية تطوير العنصر البش��رى، فلم نتوقف عن بناء ك��وادر مؤهلة برغم الظروف والتحديات 
الت��ى تفرضه��ا جائحة كورونا ووق��ع علينا االختيار الس��تقبال عددًا م��ن المتقدمين للمرحل��ة الثانية من 
برنامج تأهيل القيادات الش��ابة والمتوس��طة لخوض االختبار داخل قاعة الش��ركة الُمجهزة بأحدث أجهزة 
الحاس��ب اآلل��ي. مع االلت��زام بتطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية والتباعد االجتماعى للحفاظ على س��المة 

جميع المتقدمين لالختبار.

ويبقى هدفنا فى أموك هو تعزيز مكانتنا وس��ط الش��ركات المنافس��ة وخلق فرص لالس��تثمار من خالل 
منتجات عالية الجودة مع التمس��ك بالقيم الحاكمة وااللتزام بتحقيق التنمية المس��تدامة وفقًا ألهداف 

خطة تطوير وتحديث قطاع البترول المصرى.
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فى إطار تطبيق سياس��ة وزارة الب��رول والثروة املعدنية الطموحة للتطوير املس��تمر ملصافى 
التكري��ر وش��ركات الب��رول التابع��ة لقط��اع الب��رول املص��رى لتحقي��ق أقص��ى اس��تفادة م��ن 
االستثمارات التى توجهها الدولة فى هذا القطاع الحيوى ولتحقيق االكتفاء الذاتى من املنتجات 
البرولي��ة وتوجي��ه الفائ��ض إىل التصدير لتحس��ن مي��زان املدفوع��ات وتوفري العمل��ة الصعبة 
للبالد ، تسعى شركة أنربك دائمًا إىل زيادة  إنتاجها من البنزين عاىل األوكتن بنوعية 92،95 
وب��دأت بتش��غيل وحدة إنت��اج البنزين ع��اىل األوكتن فى ع��ام 2018 بنج��اح ، ليتم مضاعفة 

اإلنتاج إىل حواىل مليون و 600 ألف طن سنويًا.
وتحرص دائمًا أنربك على تحقيق خطة اإلنتاج السنوية حيث تم تحقيق الخطة بنسبة 

111% للجازولن بنوعيه وكذلك البوتاجاز بنسبة 102 % عن العام املاىل 2021-2020
وتمتل��ك أنرب��ك خط��ة تطوير طموح��ة للعديد م��ن املش��روعات التى تس��تهدف تحس��ن كفاءة 

العملية اإلنتاجية وأيضًا زيادة الطاقة اإلنتاجية ومنتجات الشركة.
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مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية من البنزين عالى األوكتين 
يه���دف امل�رشوع اإلى اإجراء بع�ض التعدي���ات املحدودة فى بع�ض املعدات 
بالوح���دات الإنتاجية للتمكن من زيادة طاقة وح���دات ال�رشكة لت�صبح 
125 %  لإنتاج اجلازولني 92-95 عالى الأوكتني  ل�صد الحتياجات املحلية 
مع اإمكانية توجيهه للت�ص���دير فى حالة الو�ص���ول اإلى الكتفاء الذاتى 

مما يعظم من القيمة امل�صافة والعائد القت�صادى لقطاع البرتول .

إنشاء وحدة السالفوالن الستخالص البنزول 
كما يتم حالياً درا�ص���ة م�رشوع اإن�ص���اء وحدة ال�ص���الفولن ل�ص���تخا�ض 

مادة البنزول عالية القيمة القت�صادية .
• حي���ث ي�ص���اهم امل�رشوع فى حت�ص���ني موا�ص���فات اجلازول���ني 95 اأوكتان 
املنتج بال�رشكة متا�صياً مع اأحدث الإ�صدارات العاملية يورو 5. وا�صتخا�ض 
55 األ���ف ط���ن من مادة البنزول ل�ص���تخدامها فى زيادة الق���درة الإنتاجية 
ل�رشكة اإياب من منتج الاب وهو املادة الأولية امل�صتخدمة فى �صناعة 

املنظفات اأو توجيهها اإلى الت�صدير .
• و�ص���وف ي�صهم امل�رشوع فى حت�صني اقت�صاديات ال�رشكة نظراً لأهمية 
وارتفاع �ص���عر م���ادة البن���زول ومن املمك���ن اأن يتم توجيه كام���ل الإنتاج 

للت�صدير اأو ا�صتخدامه فى تو�صعات �رشكة اإياب.
 

أنشاء وحدة الميثاناتور
ياأتى تنفيذ هذا امل�رشوع �صمن تو�صيات �رشكة UOP الأمريكيه �صاحبة 
الرخ�صة ب�رشورة اإن�صاء وحدة ملعاجلة الهيدروجني املوجه لتغذية وحدة 
الأزم���رة واإزال���ة غازى  CO & CO2  مل���ا لهما من تاأثري �ص���لبى على كفاءة 

العامل امل�صاعد UOP I-82 ، وي�صتهدف امل�رشوع اجلديد : 
• زيادة العمر الفرتا�صى للعامل امل�صاعد وبالتالى تقليل تكلفة املنتج.

• التوف���ري الن���اجت م���ن تقليل مدة ت�ص���غيل ال�ص���خان الكهربائ���ى بدائرة 
املجففات.

• تقليل معدل ت�صغيل دائرة تن�صيط املجففات.

مجال السالمة والصحة المهنية  
اإميان���اً باأهمي���ة ن����رش ثقافة اللت���زام بتوفري بيئ���ة عمل اآمن���ة فقد قامت 
اأنرب���ك باتباع كافة اإجراءات ال�ص���امة وال�ص���حة املهنية فى العمليات 
الإنتاجية مما اأدى للو�صول اإلى 11 مليون �صاعة عمل بدون اإ�صابات توؤدى 
اإلى توقف الت�صغيل منذ 2017 وحتى اأكتوبر 2021، كما حتر�ض ال�رشكة 
عل���ى رف���ع امل�ص���توى العلمى واملهن���ى للقائم���ني على اأعمال ال�ص���امة 
وال�صحة املهنية بح�صولهم على اأعلى الدورات التدريبية وال�صهادات 

على ذلك املجال مواكبة لأحدث النظم العلمية .
كم���ا مت  ال�ص���تفادة م���ن اإمكاني���ات ال�رشك���ة وخربة العامل���ني فى جمال 

التدري���ب بنوعيه النظ���رى والعملى حيث مت تدريب 1695 عامل �ص���واء 
م���ن عمالة ال�رشك���ة اأو عمال���ة املق���اول على منظومة ال�ص���امة 

وال�صحة املهنية وحماية البيئة .

المشاركة المجتمعية 
بامل�ص���اركة  كب���رياً  اهتمام���اً  ال�رشك���ة  تول���ى 

املجتمعي���ة والهتم���ام بالبيئة املحيطة 
من خال ما يلى :

ومع���دات  اأجه���زة  ب����رشاء  الت���ربع   •

مل�صت�صفيات املوؤ�ص�صة العاجية التابعة لوزارة ال�صحة بالأ�صكندرية.
• التربع ب�رشاء اأجهزة ومعدات وم�صتلزمات طبية مل�صت�صفيات جامعة 

الأ�صكندرية.
• امل�صاركة فى جتهيز وفر�ض 20 وحدة �صكنية مب�رشوع الإ�صكان الإجتماعى 

بالإ�صكندرية )ب�صاير اخلري 2(.
• امل�ص���اركة بتوف���ري م�ص���تلزمات واحتياج���ات لاأ����رش الغ���ري ق���ادرة بالبيئ���ة 

املحيطة خال �صهر رم�صان املبارك والأعياد.
• امل�صاركة فى احتفالت يوم اليتيم وتوفري كل �صبل الرعاية لاأطفال الأيتام.
وتوف���ري  الدرا�ص���ية  امل�رشوف���ات  ف���ى �ص���داد  املدار����ض  • م�ص���اعدة طلب���ة 

امل�صتلزمات الدرا�صية لغري القادرين.
امل�ص���اركة ف���ى رفع كف���اءة البني���ة التحتية لع���دد من املدار����ض احلكومية 

باملنطقة املحيطة .

العنوان : �صارع ال�صد العالى - طريق مرغم - وادى القمر - الأ�صكندرية
تليفون : 4402128 - 03/9500391                           فاك�ض : 4446785 - 03/4414600   

�ض.ب : 1002 املن�صية                                                 الرمز الربيدى : 23111 
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تواصل شركة اإلسكندرية للمنتجات البرتولية املتخصصة )أسبك( تأدية 

دورها الوطنى والريادى فى إنتاج املحاليل واملس��تحلبات البيتومينية لرصف 

وصيان��ة الط��رق بطريقة آمنة وصديق��ة للبيئة وكذل��ك البيتومني الطرى 

الالزم لتصنيع عوازل األس��طح البيتومينية ، باإلضافة إىل توفري احتياجات 

الس��وق املحلى من الفازلني األبيض الثلجى طبقًا لدستور األدوية األمريكى 

USP كم��ا تق��وم الش��ركة بإنت��اج العدي��د من الش��موع املركب��ة لصناعات 

التعبئة والتغليف والبالستيك.

وقد جنح���ت ال�رصكة نتيجة التعاون املثمر مع الهيئ���ة امل�رصية العامة للبرتول 
ف���ى حتقيق اإجمالى مبيعات  قدره  110 األف طن خالل العام املالى 2021/2020 
بن�ص���بة 199 % من امل�ص���تهدف وبقيمة قدرها 741 مليون جنيه وقد بلغ �صافى 

الربح بعد خ�صم ال�رصائب 93 مليون جنيه.
تطور اإجمالى قيمة مبيعات ال�رشكة خالل الفرتة 2016/2015 - 2021/2020

الوفاء باحتياجات ال�سوق املحلى
�صارك���ت ال�رصكة فى امل�رصوع القوم���ى لر�صف الطرق من خالل توفري املنتجات 
البيتوميني���ة ال�صائلة لعمالء ال�رصكة وخا�صة هيئة الطرق والكبارى والهيئة 

الهند�صية للقوات امل�صلحة.
التطوير والتحديث

• جنح���ت ال�رصك���ة ف���ى تطوي���ر امل�صتحلب���ات البيتوميني���ة لال�صتخ���دام ف���ى 
التطبيق���ات احلديث���ة ل�صيان���ة الط���رق وذل���ك بالتعاون م���ع ����رصكات ال�صيانة 
الذاتي���ة - ال�رصك���ة الوطنية للطرق ومنها تكنولوجي���ا التغطية ال�صطحية , 

واإعادة تدور طبقات الر�صف , ومعاجلة احلفر .
• مت تطوي���ر وحدتى اإنت���اج املحاليل وامل�صتحلب���ات البيتومينية ورفع كفاءتها 
لإنت���اج كافة اأن���واع املنتج���ات البيتوميني���ة ال�صائلة من خ���الل اإ�صافة بع�ض 

املعدات املهمة وتطور نظام التحكم الآلى.
• حتديث املعامل الكيماوية وور�ض ال�صيانة .

الت�سدير وتوفري العملة ال�سعبة
مت ت�صدي���ر ال�صحن���ة الأولى من امل�صتحل���ب البيتومينى اإلى دول���ة ليبيا بهدف 

ا�صتخدامه فى ر�صف املطارات.
الإجنازات الإدارية واملالية

 ,  ERP ف���ى منظوم���ة  وا�صتخدامه���ا  الرقم���ى  التح���ول  تطوي���ر منظوم���ة   •
والت�صجي���ل امل�صب���ق للب�صائ���ع ال���واردة م���ن اخل���ارج ACI , ومنظوم���ة فوات���ري 

ال�رصيبة الإلكرتونية.  
• قيد اأ�صهم ال�رصكة بنظام الإيداع والقيد املركزى لدى �رصكة م�رص املقا�صة.
• تنمي���ة خدمات العاملني من خالل توقيع بروتوكول تدريب مع كربى الهيئات 

وتطوير منظومة العالج للعاملني واأ�رصهم.
• امل�صئولية املجتمعية من خالل امل�صاهمة فى تطوير املدار�ض وامل�صت�صفيات 
و اجلمعيات اخلريية والإ�رصاف على الر�صائل العلمية والتدريب ال�صيفى لطلبة 

اجلامعة.
�سهادات عاملية لحرتافية الأداء

              ISO9001 –2015 مت تطبيق معايري اجلودة ال�صاملة من خالل �صهادة جودة الإدارة
وج���ارى احل�ص���ول على �صه���ادة ج���ودة املعام���ل الكيماوي���ة ISO17025  وجودة 

.ISO45001 ال�صالمة وال�صحة املهنية
اخلطط امل�ستقبلية وامل�ستهدفة خالل عام 2022/2021

مت و�صع خطة طموحة للعام املالى اجلديد من خالل التى:
• رفع م�صتهدف اإجمالى املبيعات بن�صبة 28% عن العام املق�صى 2021/2020.
• النته���اء من اأعمال حت�ص���ني اأداء وحدتى املحاليل وامل�صتحلبات البيتومينية 
للط���رق به���دف رفع معدل الإنت���اج من 40 طن اإل���ى 80 طن / البات�ص���ة الواحدة 

وكذلك زيادة معدلت �صحن املنتج من 40 طن اإلى 100 طن / �صاعة.
امل�رشوعات القومية

ت�صع���ى ال�رصك���ة لتنفي���ذ م����رصوع اإنت���اج البيتوم���ني عال���ى الأداء واملح�صن 
بالبوليم���رات بطاق���ة 50 األف ط���ن / �صن���ة باإجمالى ا�صتثم���ارات قدرها 100 
ملي���ون جني���ه به���دف ا�صتخدام���ه ف���ى ر�ص���ف الط���رق ذات اخلدم���ة ال�صاقة 
والأحم���ال املروري���ة العالي���ة وطبيعة اجل���و املتباينة , كما ته���دف اإلى معاجلة 
م�ص���اكل ر�ص���ف الط���رق احلالية وتقلي���ل مع���دل ال�صيانة ال�صن���وى للطريق 
طبق���اً لروؤية م����رص 2050, وقد قامت ال�رصك���ة بالعديد م���ن الدرا�صات الفنية 
والتكنولوجي���ة والت�صويقية وكذلك درا�صات اجل���دوى والتى ت�صري اإلى جدوى 

تنفيذ امل�رصوع .

العنوان : طريق البرتول - طريق مرغم -�س.ب3-املك�س-الإ�سكندرية                تليفون:9541172 /03- 03/9541174                    فاك�س :03/3426025
www.asppc.com.eg
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تحتفل ش��ركة خدمات البت��رول البحرية بالعيد القومى الس��ادس واألربعون 
لقط��اع البترول المصرى ، فى ظل تحول غير مس��بوق يش��هده القطاع  منذ 
تولى المهندس ط��ارق الم��ال مس��ئولية وزارة البت��رول والث�روة المعدنية ، 
وتقديم الدعم الكامل ألحد أهم كيانات القطاع والذراع البحرى الكبير شركة 

 . PMS خدمات البترول البحرية

حي��ث أنه��ا هى الش��ركة الوحيدة بقط��اع البترول المص��رى التى تمتلك وح��دات بحرية 
متخصصة فى تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات البترولية البحرية ولها القدرة على إنزال 
الخطوط البحرية وتركيب المنصات البحرية بخبرة تزيد على 40 عام وكانت مسئولة عن 

تنفيذ معظم المشروعات البترولية البحرية القومية فى مصر منذ أوائل الثمانينيات.

وكان لش��ركة خدم��ات البترول البحرية دورًا غير تقليديًا ف��ى هذا التحول ، وذلك فى 
ظل األزمة العالمية التى اجتاحت دول العالم وتفشى فيروس كورونا وتأثر اقصاديات 

وكيانات كبيرة بشكل غير مسبوق.

وتمثل هذا الدور فى تنفيذ رؤية مختلفة للسياس��ات التسويقية والتنمية المستدامة 
للش��ركة ، تضم��ن انتظام التدفق��ات النقدي��ة الالزمة،والمحافظة على اس��تمرارية 
التش��غيل الكام��ل ألص��ول ووح��دات الش��ركة والعنصر البش��رى للش��ركة ، وتنفيذ 

اإلستراتيجيات الخاصة بوزارة البترول والثروة المعدنية 

حيث تم إعداد خطة الش��ركة االس��تراتيجية خالل الخمس س��نوات القادمة لتحقيق 
التنمي��ة المستدامة ، وتعظيم القيم���ة المضافة وتذليل كافة التحديات التى تواجه 
 ، Optimum Solution From Shore and beyond الش��ركة تحت ش��عار
حيث تم تحديد الرؤية والمهمة والقيم األساسية  ، ثم تم تحليل الوضع االستراتيجى 
للش��ركة عن طريق ال� SWOT analysis  للوصول ألهداف الشركة خالل الخمس 
  KPI’S الس��نوات القادم��ة ، واخيرًا ت��م تفعيل نظام لقي��اس مؤش��رات أدء األعمال

لقياس مدى تحقيق خطة العمل االستراتيجية .

وتتزامن تلك االحتفاالت مع إنجازات كبيرة للش��ركة فى مشروعات قومية  وحصولها 
عل��ى أكبر نصيب من األعمال ، وتطوير ودعم أصول الش��ركة وأس��طولها البحرى  ، 
وتنمية ورفع كفاءة الطاقة البشرية وتطبيق تكنولوجيا جديدة للتحول الرقمى ، وفتح 

مجاالت عمل جديدة .  

والجدي��ر بالذك��ر أن PMS قد حققت نجاحات كبيرة فى مش��روعى الحمد للش��ركة 
 HH �العامة للبترول وكاموس 3 لش��ركة شمال سيناء ، لتعظيم اإلنتاج فى مناطق ال
وجنوب شرق الحمد وحقل كاموس ، وذالك فى ظل معدالت إنتاجية قياسية فى إنزال 

الخطوط البحرية وتركيب المنصات بواسطة وحدات الشركة البحرية .
وكانت PMS قد تمكنت  أيضًا من إنهاء أعمال مشروعى إصالح الخط 18 " مرجان 8 ، 
وإصالح الخطين البحريين ،  8" و JULY  " 24 10 - اكتوبر-مرجان36 ، وذلك  لشركة 
بترول خليج الس��ويس » جابكو «  بمعدالت تنفيذ غير مس��بوقة  لطاقم غطس الوحدة 

البحرية العمالقة مايو .

وأش��ار المهندس أش��رف إمام - رئيس الش��ركة أن PMS تقوم حالي��ًا بتنفيذ أعمال 
مش��روع إن��زال الخطين البحريي��ن PIGGYBACK " 3 ، " 24 لش��ركة الس��ويس 

لتصني��ع البترول ، فى إطار خطة القطاع لتطوير مصافى التكرير.

وفى إطار خطط محددة للتنوع فى مجال األعمال ،  تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ أعمال 
ال��� Asset Integrity Management  ل��� 5 خط��وط بحرية  لش��ركة الس��ويس 
لتصني��ع البترول وذلك بعد أن تمكنت من  إنه��اء أعمال صيانة وإصالح الخط 24 " 

التابع للشركة بواسطة البارج 42 .

واس��تكمااًل لتل��ك النجاحات ووتعزيزًا للتعاون والتكامل بين ش��ركات القطاع فقد تم 
إس��ناد تنفيذ مش��روعات جديدة وصيانة IN line inspection ILI وصيانة و,إعادة 

تأهيل شمندورة الشحن لشركة  ويبكو. 

وأخيرًا ... وتعظيمًا للدور المحورى لقطاع البترول فى أنش��طة المسئولية  المجتمعية 
أكد إمام على أهمية الدور الكبير لش��ركة خدمات البترول البحرية  فى تحقيق أهداف 
التنمي��ة المجتمعية ورؤية مصر 2030 م��ن خالل التزامها  بتنفيذ عدد من األهداف 
المجتمعي��ة الدوري��ة بأبعاده��ا اإلقتصادية واإلجتماعي��ة والبيئية تحقيق��ًا لمبادىء 

التنمية المستدامة . 

وقامت الشركة بأعمال التدخل السريع بما تمتلكه من إمكانيات فى معظم األزمات 
والح��االت الطارئ��ة البترولي��ة والقومية البحرية بم��ا فيها أعمال اس��تعادة اإلنتاج 
والبحث واإلنقاذ حيث إنها الجهة المصرية الوحيدة التى تمتلك الخبرات والوحدات 
البحري��ة المتخصص��ة فى الغطس العمي��ق والعمل بالمياه العميق��ة وتمتلك أكبر 

أوناش عائمة بمصر .
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مجال إضافات إنتاج الزيت الخام والتكرير 
اإ�ضافات اإنتاج الزيت اخلام 

تق���وم �أكب���ا باإنت���اج �إ�ض���افات �إنت���اج �لزيت �خل���ام مث���ل �إنتاج منتج���ات كا�رس 
�ال�ض���تحالب ومان���ع �لتكل����ض ومان���ع �لت���اآكل وقات���ل �لبكرتيا وخاف����ض درجة 
�الن�ضكاب للزيت �خلام  وذلك بغر�ض �لبيع �إلى �رسكات �الإنتاج �ملختلفة د�خل 

قطاع �لبرتول.
اإ�ضافات التكرير

تقوم �أكبا باإنتاج بع�ض �حتياجات �رسكات �لتكرير مثل منتجات مانع �لتاآكل 
وكا�رس �ال�ض���تحالب ومانع �الت�ض���اخ  باالإ�ض���افة �إلى خاف�ض درجة �الإن�ض���كاب 
لل�ض���والر حي���ث مت بيع �أنو�ع خمتلفة م���ن هذه �ملنتجات �إلى ����رسكات �لتكرير 

د�خل قطاع �لبرتول. 

مجال إضافات زيوت التزييت
تق���وم �أكبا بتوريد ن�ض���بة كبرية م���ن �إحتياجات �رسكات �لقطاع من �إ�ض���افات 
زيوت �لتزييت مثل : �إ�ضافات زيت �ملحركات و�إ�ضافات حم�ضن معامل �للزوجة 
و�إ�ض���افات زي���ت �لرتو����ض و�إ�ض���افات زي���وت �لتوربين���ات و�لكمربو�ض���ور وكذلك 

�إ�ضافات �لزيوت �ل�ضناعية و�إ�ضافات زيوت �لقطع.

مجال معالجة المياه
تق���وم �أكبا من خ���الل م��ورديه���ا �ملتخ�ض�ضني فى ه���ذ� �ملجال ب��اإع���د�د بر�مج 
ملع��اجل���ة مياه �أبر�ج �لتربي���د ومياه �لغالي���ات وت�ض�مل �إ�ضاف���ات مو�نع �لت�اآكل 
و�إ�ضافات م�انع �لق�ضور و�إ�ضافات قاتل �لبكرتي�ا و�إ�ض�افات �لبولى �ليكرتوليت 
و�إ�ضافات ت�رويق �ملياه باالإ�ضافة �إل�ى �إ�ضافات نازع �الأك�ضجني ملياه �لغاليات .

مجال المنتجات الخاصة
 تق���وم �أكبا بتوريد ج���زء كبري من ��ضتهالك �ل�ضوق �مل����رسى ملنتج زيت �لفر�مل 
ACPA Dot 3 / Dot 4 وكذلك �إنتاج مياه �لردياتري بجميع �أنو�عها باالإ�ضافة �إلى 
زيت نقل �حلركة �الأتوماتيكية ATF DEX II D & ATF DEX III D وقد ح�ضلت 

.ATF DEX III D ملنتج Voith & ZF رسكة �أكبا على �عتماد�

مجال إضافات الوقود 
تق���وم �ل�رسك���ة حالياً باإنتاج وتوري���د �إ�ضافات حت�ضني �لوقود ل���كل من �ملازوت 
و�ل�ض���والر و�لبنزين وذل���ك بغر�ض حت�ضني كف���اءة �الحرت�ق وتقلي���ل �النبعاثات 
�ل�ض���ارة باالإ�ضاف���ة �إل���ى تقلي���ل مع���دل �لت���اآكل باملع���د�ت و�إح���د�ث وف���ر فى 

��ضتهالك �لوقود.

مجال الزيوت النهائية
تق���وم �أكبا باإنتاج زي���وت �لتزييت باأنو�عها �ملختلفة م���ن زيوت حمركات وترو�ض 

وهيدروليك مب�ضتويات �أد�ء متنوعة.

كيماويات تشغيل الحقول 
ت�ضع���ى �ل�رسك���ة الإب���ر�م عق���ود توري���د بنظ���ام COST PLUS  م���ع بع�ض 
����رسكات �الإنت���اج لتوفري �حتياجاتها م���ن مادة �ملونو�إيثيل���ني جليكول مما 
يحق���ق وفر فى تكاليف �ل����رس�ء وكذلك �اللتز�م بتوقيت���ات �لت�ضليم فى 

�لوقت �ملحدد .

نشاط التصدير 
ت�صع���ى اأكبا لزيادة الن�ص���اط الت�صديرى خالل الفرتة القادم���ة وذلك بزيادة 
�لفر�ض �لت�ضديرية �إلى �ل�ضوق �لعربى و�الأفريقى وذلك فى جماالت ��ضافات 

�لزيوت , �لزيوت �لنهائية و�إ�ضافات حت�ضني �لوقود .

االتفاقيات 
�هتم���ت �رسكة �أكبا خ���الل �لفرتة 
القليل���ة املا�صي���ة بزي���ادة ن�صاط 
م���ع  �التفاقي���ات  بع����ض  �إب���ر�م 
�ل�ض�����ركات �لعام�ل���ة ف�����ى نف�ض 
جم���االت �ل�ض�رك���ة وذل���ك بغر�ض 
زيادة بع������ض ف��ر�ض �لتعاون د�خل 

�لقطاع  .

ـــركــة  ــات البرتوليـة »أكبــا« ش ــكندريــة لإلضـاف ـــركــة األس ش
ــواع  ــف أن ــاج مختل ــام 1999إلنتـ ـــت ع ــة تأسس ـــاهمـة مصـريـ مس
ــر وإضافات الوقود  ــات الحقول والتكري ــات البرتولية مثل إضافـ اإلضـاف
ــات معالجة املياه ويبلغ رأس املال املرخص به   وزيـوت التزييـت وكيماوي
500 مليون جنيه والتكاليف االستثمارية 240  مليون جنيه ورأس املال 

املصدر 175  مليون جنيه.

�ملقر �لرئي�ض������ى ) �مل�ضنع (  : �ض �ل�ضد �لعالى – و�دى �لقمر – طريق مرغم – �الأ�ض���كندريه  .          ت�����ليفون :  3426041 03            ف������اك�ض :  3426042 03
ف���رع �ل�ض���ركة باملع����ادى : 33 �ض 269 �ملع����ادى �جلديدة – �لقاه�����رة                  ت�����ليفون :  27544662/3  02                     ف������اك�ض : 27544664/ 02
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is our business ...

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

 : 
Building no.182 2    Administrative Sector 
5   Settlement - New Cairo
Tel : (+202) 26728761   /   26728763   -    Fax : (+202) 26728765
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مع إش��راقة العيد القومى السادس واألربعين للبترول تأمل شركة موبكو 

أن تصب��ح صناع��ة البتروكيماوي��ات فى مصر واح��دة من أه��م روافد دعم 

االقتص��اد الوطنى ، وفى هذا اإلطار نواصل مس��يرة العط��اء وذلك باتباع 

منظومة عمل متكاملة وف��ق األصول العلمية ليتحقق من خاللها االلتزام 

والجدية واإلس��تغالل األمثل للطاقات اإلنتاجية والبش��رية داخل الشركة 

به��دف تحقيق نجاحات بارزة والمس��اهمة ف��ى تأمين احتياجات الس��وق 

المحلى من األس��مدة مع الحفاظ على األش��تراطات المطلوبة للس��المة 

والصحة المهنية والحفاظ على البيئة

نبذة عن الشركة
ش��ركة مص��ر إلنتاج األس��مدة ) موبكو ( جزء م��ن منظومة صناعة 
األس��مدة األزوتية بجمهورية مصر العربية فقد تأسست عام 1998 
وفق��ًا ألحكام قان��ون ضمان��ات وحوافز االس��ت��ثمار رقم 8 لس��نة 
1997 داخل المنطقة الحرة العامة بدم��ياط على مس���احة 400 ألف 
م��تر مربع ، و قد تم طرح أس��هم الش��ركة بالبورصة المصرية فى 

سبتمبر 2016 .

النشاط التسويقى للشركة
ترتك��ز صناع��ة البتروكيماوي��ات ف��ى مصر عل��ى تعظي��م القيمة 
المضافة من الغاز الطبيع��ى، والتى تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا 
وتوف��ر ف��رص عم��ل مباش��رة وغي��ر مباش��رة ، إل��ى جان��ب تلبي��ة 
احتياج��ات الس��وق المحل��ى من األس��مدة األزوتي��ة كمنتج مصرى 
بمواصف��ات عالمي��ة ، يتمت��ع بأعل��ى مس��تويات الج��ودة واألم��ان 
للمس��اهمة ف��ى دعم خطط الدول��ة للتنمية الزراعي��ة ، وفى هذا 
اإلط��ار تخطو موبكو خطوات ناجحة ومس��تمرة على مدار األعوام 
الس��ابقة من��ذ بداية االنت��اج الفعلى لمنتجها الرئيس��ى من اليوريا 
المحببة فى عام 2008 ، إلى أن اصبحت من كبرى ش��ركات األسمدة 
عل��ى الصعيدي��ن المحل��ى والعالمى ، حي��ث أن التس��ويق واالنتاج 
وجهان لعملة واحدة يعكس��ان مدى التق��دم فى العمل ، و نجاح 
االستراتيجيات واألس��اليب اإلدارية والتنظيمية والتقنيات الحديثة 

الُمتبعة وغيرها من عناصر العمل األخرى.





عل��ى م��دار 16 عام��ًا مضت ، تمكنت الش��ركة املصرية ملش��روعات الطاق��ة والتربيد »جاس ك��ول« من تعزيز 

مكانته��ا كأول ش��ركة مصرية تعمل فى مجال التربيد باملقاطعة والتكيي��ف املركزى ، حيث أخذت على عاتقها 

من��ذ نش��أتها مس��ئولية إقامة مش��روعات تنموي��ة تهدف إىل ترش��يد الطاق��ة وتقدي��م حلول متكامل��ة ألنظمة 

تولي��د الطاق��ة بجميع أنواعها من خ��ال تطبيق أحدث األس��اليب العلمية والتقنيات التكنولوجي��ة املتطورة فى هذا 

املج��ال ، كما حرصت على تحقيق أعلى مس��تويات األداء مع الحفاظ على الس��امة وحماي��ة البيئة ويأتى ذلك فى ضوء 

إس��رتاتيجية قط��اع البرتول املص��رى والقائمة على تحقيق أهداف التنمية املس��تدامة ، والتى تمثل حجر األس��اس للوصول 

بالباد إىل التنمية املنشودة وفق رؤية مصر 2030 .

وتفتخ���ر �رشكة جا�س كول مب�س���اهمتها فى منظومة 
اخلطة التنموية العظيمة اجلديدة التى ت�سهدها البالد 
، حي���ث جنحت ال�رشك���ة هذا العام فى االنتهاء من اإن�س���اء 
اأك���رب حمطة تربيد بنظام املقاطعة فى م����رش واأفريقيا بقدرة 
64 األ���ف طن تربيد ، والتى تعترب واح���دة من املحطات الرائدة من 
حيث ا�ستخدام ثالث تقنيات جمتمعة فى حمطة واحدة ، وحدات 
تعمل بالكهرباء واأخرى بالغاز الطبيعى مما يوؤمن عمل املحطة حتى 
ف���ى حال���ة انقطاع اأى من م�س���درى الطاقة ،كما تعتم���د املحطة على 
نظام تخزين الطاقة اأثناء الليل ال�ستخدامه فى فرتات الذروة مما يوؤدى اإلى 
تخفي����س القدرة الكهربائي���ة املطلوبة بن�سبة 30 %، كما اأدى هذا النظام 
اإلى ا�ستخدام حوال���ى 39 ميجاوات للمحطة  ذات ال�سعة التربيدية التى 

ت�سل اإلى 64 األف طن تربيد بدالً من 60 ميجاوات. 

وي���عد ه�ذا امل��رشوع ال�سخم اإجنازاً م�رشفاً لقطاع البرتول امل�رشى واإ�سافة 
قوية للتعاون املثمر بني �رشكات قطاع البرتول وموؤ�س���سات الدولة.

كم���ا جنح���ت جا����س كول ف���ى احل�سول على ع���دد م���ن امل�رشوعات خالل 
ع���ام2021 بع�سها مت تنفيذه والبع�س االآخ���ر مت اعتماده وجارى التنفيذ 
لت�سي���ف بذل���ك اإلى ر�سي���د م�رشوعاتها وحدات اإنتاجي���ة جديدة روعى 
فيه���ا اال�سرتاطات املطلوب���ة لل�سالمة وال�سح��������ة املهن����ي����ة ف�ى ظ��ل 

اجلائحة التى ي�سهدها العامل ، وت�سمل تلك امل�رشوعات :

المشروعات الجديدة
• م����رشوع اإن�س���اء حمط���ة تربي���د املقاطع���ة بنظ���ام التمل���ك والبن���اء 
والت�سغي���ل ونق���ل ملكية BOOT ملنتج���ع اأيفورى بيزن�س ب���ارك مبدينة 

ال�سيخ زايد.
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• م����رشوع توريد وتركيب وح���دات م�سابيح االأ�سعة ف���وق البنف�سجية 
لزوم وحدات مناولة الهواء باملبنى االإدارى ل�رشكة اإنبى .

• م�رشوع توريد وحدات تكييف مركزى مببنى �رشكة بدر الدين للبرتول.
• م����رشوع توري���د وتركي���ب نظ���ام التكيي���ف املرك���زى ملجم���ع االأ�سمدة 

االأزوتية بالعني ال�سخنة.
• م�رشوع نظام التكييف املركزى ملحطة ال�سخ اجلديدة مبحطة ويبكو 

احلمرا.

ترشيد الطاقة  
بداأت �رشكة جا�س كول منذ عام 2014 تنفيذ م�رشوعات خا�سة بتوليد 
الطاق����ة الكهربائية من الطاقة ال�سم�سية للعديد من املبانى االإدارية 
ل�����رشكات قطاع البرتول امل�رشى باإجمالى طاقة منتجة ت�سل الأكرث من 
2 ميج����ا وات متثل حوالى 20 حمطة طاق����ة �سم�سية تعمل على اأعلى 
م�ستوى من املالئمة والكف����اءة لتلبية احتياجات �رشكات القطاع من 
الطاق����ة الكهربائية ، هذا وتعمل ال�رشكة دائم����اً على مواكبة التطور 
العلم����ى والتكنولوج����ى واحلر�����س عل����ى االبت����كار والتطوي����ر ف����ى جمال 
تر�سي����د الطاقة بدرا�سة كل م�رشوع ي�سند اإليها وتقدمي اأف�سل احللول 
 CO- Generation ، Tri-Generation ، Flare Gas ، Green املتاحة �سواء
Hydrogen )قي����د الدرا�س����ة( للو�س����ول الأن�س����ب احلل����ول ل����كل م�رشوع 

واإر�ساء عمالئها. 

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
تول���ى �رشك���ة جا�س ك���ول اهتماما كب���راً ملتطلبات ال�سالم���ة وال�سحة 
املهني���ة وحماية البيئة ل�سم���ان ا�ستمرارية ت�سغي���ل امل�رشوعات باأمان 
ت���ام، وتطبيقا ل�سيا�س���ة وزارة الب���رتول والرثوة املعدني���ة، قامت ال�رشكة 

خالل عام 2021 مبا يلى :
• االنتهاء من مرحلة اإن�س���اء حمطة التربيد املركزى بالعا�سمة االإدارية 
اجلدي���دة بع���د حتقيق خم�س���ة ماليني وثالثمائ���ة األف �ساع���ة عمل اآمنة 
ب���دون اإ�ساب���ات وقت �سائ���ع ، وقد مت ذلك من خالل و�س���ع نظام للتحكم 
باملخاط���ر بدءاً م���ن مرحلة اختي���ار املقاولني وحتدي���د املوا�سفات الفنية 
وا�سرتاطات التعاقد مع املقاولني وا�ستمرار املتابعة خالل كافة اأن�سطة 
امل����رشوع و�سوالً اإلى ا�ستعدادات االأمان الالزمة قبل بدء اختبار وت�سغيل 
املع���دات، كذلك ن����رش ثقافة ال�سالم���ة وال�سحة املهنية ب���ني العاملني 

بامل����رشوع مث���ل تدريب���ات ال�سالمة واالأنظم���ة التفاعلي���ة لالإبالغ عن 
مالحظ���ات ال�سالم���ة ، كما اأن���ه ج���ارى متابعة تطبي���ق اأنظمة 

ال�سالمة اخلا�سة مبرحلة الت�سغيل وال�سيانة احلالية.
• ودعماً من املهند�س رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب 
لرت�سيخ ثقافة ال�سالمة وال�سح���ة املهنية وحماية البيئة  
وتاأكي���داً على م���دى اأهميتها ، مت حتدي���ث �سيا�سة ال�سالمة 
وال�سح���ة املهنية وحماية البيئ���ة وكذلك مت تنفيذ عدد من 

ج���والت االإدارة العلي���ا باملواق���ع ملتابع���ة ال�سالم���ة وال�سحة 

املهني���ة باالإ�سافة الجتماعات ال�سالم���ة الدورية مب�ساركة االإدارة العليا 
للتاأكيد على اأهمية دور قيادات ال�رشكة فى دعم اأداء ال�سالمة وال�سحة 

املهنية وحماية البيئة.
• تطبي���ق عدد من الربام���ج التدريبية ت�سمنت برنام���ج تدريبى للقيادة 
الدفاعي���ة ل���كل �سائقى ال�رشك���ة وبرامج تدريبية ع���ن مكافحة احلريق 
اأ�سا�سي���ة  6مو�سوع���ات  تدريب���ى مكث���ف مت�سمن���اً  برنام���ج  وكذل���ك 
بخ�سو����س ال�سالم���ة وال�سح���ة املهني���ة لتدري���ب ع���دد م���ن مهند�سى 

ال�رشكة مب�ستويات وظيفية خمتلفة. 
 COVID ال�رشك���ة م�ستمرة ف���ى مواجهة جائح���ة كورون���ا امل�ستجد •
19 با�ستم���رار بتطبي���ق االإج���راءات الوقائي���ة وحم���الت التوعي���ة وتوف���ر 
الكمام���ات الواقية للعاملني والزائري���ن وكذلك قيا�س حرارة االأفراد، كما 
مت تطعي���م العاملني بال�رشك���ة فى اإطار خطة الدول���ة للحد من انت�سار 

فرو�س كورونا واتخاذ كافة االإجراءات امللزمة لتلقى التطعيم.

خطط واستراتيجيات المستقبل 
هذا وتتطلع جا�س كول اإلى اال�ستمرار فى خدمة الوطن كعهدها وامل�ساركة 
ف���ى امل�رشوعات القومي���ة الواعدة بكل ما هو جديد فى جمال تر�سيد الطاقة 
وذل���ك فى �س���وء جناح م����رشوع حمطة التربي���د بنظام املقاطع���ة بالعا�سمة 
االإدارية اجلديدة واحلر�س اأن تكون االأيدى العاملة لديها هى االأف�سل من خالل 

التدريب امل�ستمر،لتحقيق مبادئ ال�رشكة. 

العنوان : 33 عبد الرازق ال�سنهورى مبن��ى الهالل االأحم���ر امل�س��رى اأم����ام حديق���ة الطف����ل 
متف������رع من �سارع مكرم عبيد - مدينة ن�رش - القاهرة .               تليفون : 23492231            فاك�س: 02/2342121-23492115

website:www.gascool-eg.com                      
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��ذت ش��ركة »برتوتري��د« برنامجًا متكام��اًل لتطبيق التح��ول الرقمى فى كافة خدماته��ا املقدمة للعمالء بما يتماش��ى مع  نفَّ

برنامج الوزارة لتحديث وتطوير قطاع البرتول، الذى يتوافق مع رؤية اسرتاتيجية التنمية املستدامة »مصر 2030« .

 وقد قامت الشركة بتنفيذ برنامج متكامل لتأهيل العاملني بها على استخدام مختلف وسائل التحول الرقمى ، ملا له من أهمية فى 

تيس��ري وتقريب الخدمات املقدمة للعمالء، وش��هد العام الحاىل اس��تبدال الفواتري الورقية باإليصال الفورى املطبوع عرب ماكينات 

الدفع االلكرتونى P.O.S بغالبية مناطق الشركة.

www.petrotrade.com.eg
E-mail:info@petrotrade.com.eg

العم���اء باإجمالى 3ر6 ملي���ون عميل ومن املتوقع تغطي���ة باقى املناطق 
قب����ل نه�اي���ة الرب���ع الأول م���ن العام الق���ادم ، وقد وف���رت ه���ذه املاكينات 
للعم���اء العديد من اخلدمات ، حيث اأ�صب���ح باإمكان العميل دفع فواتري 
وحداته وذويه على م�ص���توى اجلمهورية دون التقي���د بالفاتورة املطبوعة 
املوج���ودة مع من����دوب ال�ص����ركة باملوق�ع ، كما �ص���ه�لت ه����ذه املاكينات 
العم���ل عل���ى العامل���ن باملوقع وخفف���ت عبء حم���ل الفوات���ري الورقية 
واحلف���اظ عليه���ا م���ن التلف ، كم���ا وفرت ه���ذه املاكينات عل���ى ال�رشكة 
طباع���ة ماي���ن الفواتري �صهري���اً بالإ�صافة اإل���ى توفري تكلف���ة نقل هذه 
الفوات���ري اإل���ى خمتلف حمافظ���ات اجلمهورية وف���رت اأي�صاً �صب���ل الدفع 

والتح�صيل الل�كرتونى وت�ص�جيل الق�راءة ع�رب 14 ط�ريقة م�ختلفة :
طرق الدفع االلكرتونى وت�س��جيل القراءة ال�سهرية ال�ستهالك الغاز 

الطبيعى 
تطبي���ق برتوميرت وهو برنامج يقوم بقراءة ع���داد الغاز املنزلى مبا�رشة من 
خ���ال كامريا الهات���ف املحمول ، وم���ن خال املوق���ع اللكرتونى لل�رشكة  

80 % من عمالء الشركة يودعون الفاتورة الورقية
اأجن���زت  » برتوتري���د« اجل���زء الأك���رب م���ن م�رشوعه���ا للتحول الرقم���ى الذى 
اأطلقت���ه منذ عام حتت عنوان » برتوتريد الرقمية« حيث مت ن�رش ماكينات 
الدفع اللكرتونى فى اأغلب املواقع لتغطى هذه املاكينات ن�صبة 80% من 

عمالء فواتري
 ورقية ٪20

P.O.S عمالء
 ٪80

P.O.S ن�سب تغطية عمالء ال�رشكة مباكينات الدفع االلكرتونى

3ر6 مليون 
عميل

6ر1 مليون 
عميل
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www.petrotrade.com.eg ، واإب���اغ القراءة ملح�صل ال�رشكة لت�صجيلها 
فورياً عل���ى ماكينة ال� POS اأثناء حت�صيل الفات���ورة، وحمفظة فون كا�ش 
البن���ك الأهلى اأو تطبيق حمفظ���ة BM walt بنك م�رش ، وتطبيق موبايل 
م���اى فورى ،وتطبي���ق موبايل جومي���ا ، ومن خال مكات���ب الربيد امل�رشى، 
و����رشكات التح�صي���ل اللكرتونى املنت�رشة فى اأنح���اء اجلمهورية ) فورى � 
م�صارى � اأمان � بى � خدماتى � �صامن (،  ومن خال ) ماكينات ال�رشف الآلى 
لبن���ك م�رش وبنك بلوم وبنك الأهلى املتح���د ( ، وعن طريق رقم التليفون 
الأر�صى لكل فرع ، و1122 من اأى موبايل ، وخدمة الرد ال�صوتى التفاعلى 
م���ن اأى موباي���ل على 5727 وم���ن اأى خط اأر�صى عل���ى 09000727، ومراكز 
عم���اء برتوتري���د اخلارجية املنت�رشة بالن���وادى الريا�صي���ة والكومباوندات 
والوزارات وامل�صالح احلكومية  ، والتوجه اإلى اأقرب فرع من فروع ال�رشكة 

وت�صجيل القراءة ودفع فواتري اأى وحدة على م�صتوى اجلمهورية .

700 ألف عميل شهريًا يرسلون القراءة )عن ُبعد(
حققت برتوتريد  اإجنازاً كبرياً فى توعية العماء ودفعهم  نحو ا�صتخدام 
اأدوات التح���وُّل الرَّقم���ى وتعريفه���م بط���رق الدفع اللكرتون���ى وت�صجيل 
الق���راءة ال�صهري���ة ) ع���ن بُع���د ( ،  وبل���غ ع���دد العم���اء الذي���ن ير�صل���ون 
قراءاته���م �صهري���اً ب�ص���كل دورى 700 األف عمي���ل ير�صلونه���ا عن طريق 
املوق���ع اللكرتون���ى لل�رشك���ة والطرق اللكرتوني���ة املختلف���ة � وذلك بعد 
اأن كثف���ت ال�رشك���ة جهوده���ا لتوعي���ة العماء ع���رب �صب���كات التوا�صل 
الجتماع���ى وبوابتها اللكرتونية » برتوني���وز« ليتابع من خالها العماء 
تط���ور اخلدمات املقدم���ة وكيفية ال�صتف���ادة م���ن اأدوات التحول الرقمى 

والتعامل معها . 

افتتاح 94 نقطة شحن لكارت العداد مسبق الدفع
وف���رت ال�رشكةاإمكاني���ة �صح���ن كارت الع���داد ُم�صبق الدف���ع فى مقرات 
ال�رشكة املنت����رشة باملحافظات ، كما حر�شت على  ن�رش نقاط  ال�شحن 
» اخلارجي���ة«  مبعظم  القرى واملراك���ز البعيدة خلدمة عماء هذه املناطق 
والت�صهي���ل عليه���م  وتوفري الوق���ت واجلهد واملال الازم���ن لانتقال اإلى 
فروع ال�رشكة ، وبالتن�صيق مع �رشكات الرتكيبات كانت ال�رشكة ت�صتعد 
الفتت���اح نقاط ال�شحن ه���ذه بالتزامن مع تو�شيل الغ���از الطبيعى لكل 
منطقة ، فكان���ت جميع نقاط ال�شحن جاه���زة ال�شتقبال العمالء منذ 
الي���وم الأول لرتكيب العدادات وهو م���ا اأ�صهم فى تخفيف ال�صغط على 

مقرات ال�رشكة واللتزام بتطبيق الإجراءات الحرتازية .

78 مركز خدمة عمالء متكامل بالجهات الخارجية
وف���رت ال�رشكة لعمائها ) مراك���ز خدمة العماء املتكاملة( بالتفاق مع 
الهيئ���ات وامل�صالح وال�رشكات احلكومية والأندي���ة والكمبوندات  حيث 
مت توف���ري هذه املراك���ز خلدمة العاملن بهذه اجله���ات واملرتددين عليها من 
املواطن���ن وهى مبثابة ف���رع متكامل لل�رشكة ، حيث ميكن لأى عميل من 
خال هذه الفروع دفع فواتري وحداته على م�صتوى اجلمهورية وت�صجيل 
الق���راءات ال�صهرية وت�صجيل ال�صكاوى واحل�ص���ول على كافة اخلدمات 

الت���ى تقدمه���ا ال�رشكة للعميل فى الفروع ، وق���د افتتح الدكتور و�صيم 
وهدان رئي�ش جمل�ش الإدارة والع�صو املنتدب اأحدث هذه املراكز وهو مركز 

خدمة العماء املتكامل بنادى برتو�صبورت .

توقيع بروتوكوالت تعاون لجمع الزيوت المستعملة والمخلفات البحرية 
تقوم ال�رشكة بدور كبري فى جتميع املخلفات البرتولية والزيوت البحرية، 
وال���ذى يعد اإ�صاف���ة جلهود قطاع البرتول فى جم���ال احلفاظ على البيئة  
وهو التوجه الذى حتر�ش عليه ال�رشكة فى اإطار توجيهات املهند�ش طارق 
املا وزير البرتول والرثوة املعدنية ، بتجميع املخلفات البرتولية والتخل�ش 
منها بط���رق اآمنة وعلمية وخ���ال �صبتمرب املا�صى وق���ع الدكتور و�صيم 
وهدان رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رشكة والع�صو املنتدب والربان طارق �صاهن 
رئي����ش هيئة ميناء الإ�صكندرية بروتوكول تعاون يق�صى بتجميع �رشكة 
برتوتري���د للمخلفات البرتولي���ة والزيوت البحرية من مين���اء الإ�صكندرية 

وميناء الدخيلة.
كم���ا قام���ت ال�رشك���ة بتجدي���د بروتوك���ول التع���اون امل�ص���رتك م���ع هيئة 
موان���ئ البحر الأحمر، ومت التوقيع مبقر الهيئة مبحافظة ال�صوي�ش والذى 
مبقت�ص���اه تق���وم �رشكة برتوتري���د بتجمي���ع املخلفات البرتولي���ة والزيوت 
البحري���ة م���ن خلي���ج ال�صوي����ش واملوان���ئ التابع���ة للهيئ���ة مبحافظات 

ال�صوي�ش وجنوب �صيناء والبحر الأحمر.

جهود » بتروتريد« فى التصدى لجائحة كورونا
حر�صت ال�رشكة على ت�صكيل جلنة ملتابعة تطبيق الإجراءات الحرتازية، 
ف�صاً عن ت�صكيل جلان للمتابعة امل�صتمرة للتفتي�ش على تطبيق هذه 

الإجراءات باملناطق .
كم����ا قام����ت اإدارة الإع����ام باإط����اق حملة »مع����اك« للتوعي����ة والوقاية من 
فريو�����ش كورون����ا ون�����رشت ف����ى جملته����ا اللكرتوني����ة »برتوني����وز« ن�صائ����ح 
طبي����ة من امل�ص����ادر الر�صمية لوزارة ال�صحة وال�ص����كان، بالإ�صافة لإطاق 
برنام����ج طب����ى توع����وى اأ�صبوعى ع����رب موقع اليوتي����وب الذى يحم����ل اإ�صم 
»العي����ادة« لت�شجي����ع العاملني على تلق����ى اللقاح والرد عل����ى اأ�شئلتهم 
وا�صتف�صاراته����م ح����ول اللقاحات ، كما نظمت حمل����ة مكثفة لتطعيم 
العامل����ن بها بكافة فروع ال�رشك����ة بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة مبختلف 

حمافظات اجلمهورية.

املركز الرئي�سى : 1 �صارع اأنور املفتى - عمارات بنك الإ�صكان والتعمري   مدينة ن�رش - القاهرة .
تليفون : 22601297 - 22601179                                         فاك�ص : 226013070                                       �ص.ب : 1829 العتبة
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مطل��ع  ف��ى  )بوتاجاس��كو(  الغ��از  وتوصي��ل  لنق��ل  املصري��ة  الش��ركة  تأسس��ت 

عام2000وسرعان ما أصبحت كيانًا متميزًا يحظى بثقة املواطنني. وذلك من خالل 

قيامها بتوفري أسطوانات البوتاجاز للمستهلكني فى معظم محافظات الجمهورية 

كذلك املشاركة فى الربنامج الطموح الذى تنتهجه الدولة لزيادة معدالت توصيل 

الغ��از الطبيع��ى للمن��ازل ولذا أضافت الش��ركة نش��اطات أخرى بجوار النش��اط 

الرئيس��ى للش��ركة وأهم تلك األنش��طة ه��و أعمال م��د وتوصيل الغ��از الطبيعى 

والخدم��ات املتعلقة بها ، فضاًل عن املش��اركة ف��ى تنفيذ  بي��وت الرزراعة املحمية 

بمنطقة الالهون.

دور فعـال فى توزيـع البوتاجـاز ومد شـبكات الغـاز



مـــــراكز التوزيــع
بلغت اأعداد مراكز التوزيع ومكاتب تلقى الطلبات العاملة 178 مركزاً 
منذ بدء ن�س���اط ال�سركة موزعة على حمافظات اجلمهورية من مر�سى 

مطروح �سمااًل اإلى اأ�سوان جنوباً.

و�سائل النقل والتوزيع و�سيانتها
متتلك ال�سركة اأ�سطواًل من ال�سيارات والتى يبلغ عددها )  496( �سيارة 
مبختل���ف االأن���واع )61 نق���ل خفي���ف  44 نق���ل ثقي���ل -356 متو�س���ط ( 
والتى من خاللها يتم حتقيق خطة ال�سركة لنقل وتوزيع اال�سطوانات 
كم���ا تقوم ب�سيانة جمي���ع ال�سيارات واملعدات من خالل الور�ش اخلا�سة 
باإدارة النقل ، كما تعمل على ابتكار احللول واالأفكار لرفع كفاءة العمل 
وذل���ك بتطبيق درا�سات فنية متطورة مم���ا اأثمر عن اإحداث طفرة غري 
م�سبوق���ة فى زي���ادة امل�سحون من االأ�سطوان���ات دون احلاجة لزيادة عدد 

�سيارات ال�سركة.

م�سنع تعبئة البوتاجاز ب�سوهاج
مت ت�سغيل امل�سنع فى 2003/12 بعدد �سنية تعبئة بنظام امل�ساركة بني 
ال�سركت���ني ال�سقيقت���ني )برتوجا�ش وبوتاجا�سكو ( ومت تطوير وتو�سيع 
الطاق���ة االإنتاجي���ة للم�سنع  مب���ا يتواكب مع التط���ور التكنولوجى فى 
اأعمال نظام تعبئة البوتاجاز وذلك ل�سد احتياجات املواطنني من ال�سلع 
اال�سرتاتيجي���ة مبحافظ���ة �سوهاج و�سم���ال قنا لي�سل ل���� 4 �سنية تعبئة 

األكرتونى بقدرة اإنتاجية 90 األف اأ�سطوانة منزلى يومياً .

اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
انطالق���اً م���ن اأه���داف ال�سالم���ة وال�سحة املهني���ة وحماي���ة البيئة التى 
ته���دف اإل���ى حماي���ة كاف���ة عنا�س���ر االإنت���اج املحيط���ة واأهمه���ا العن�س���ر 
الب�س���رى م���روراً بالعنا�س���ر املادية م���ن من�س���اآت ومع���دات والتوافق مع 
اال�سرتاط���ات ومتطلبات جهات التفتي����ش اخلارجية دون ا�ستنفاذ ملوارد 

ال�سركة و�سواًل اإلى تعظيم اإيراداتها .

االأعمال الهند�سية
الغاز الطبيعى: تو�سيل الغاز الطبيعى للعمالء مبحافظات )القاهرة–
اجليزة – �سوهاج- ال�سرقية- القليوبية( الأكرث من )50000عميل(.

�سب���كات الغ���از البرتولى امل�سال: تنفي���ذ �سبكة غاز البوتاج���از امل�سغوط 
خلط االإنتاج مب�سنع العربىالأجهزة الطهى)قليوب(. 

م�س���روع الزراع���ات املحمي���ة )الالهون(: تنفي���ذ اأعمال بي���وت الزراعات 
املحمية مبنطقة الالهون بقيمة )190مليون جنيه (

اخلدمات الطبية 
قام���ت االإدارة الطبي���ة باتخ���اذ االإج���راءات الالزم���ة لع���الج امل�ساب���ني 
بفريو����ش كورون���ا من حيث اإجراء الفحو�س���ات الالزمة من »حتاليل–
اأ�سعة-م�سح���ات كورونا » ب�سورة مبا�س���رة بامل�ست�سفيات واملراكز الطبية 
ت�سهي���اًل على العاملني مع توف���ري اأماكن العزل ب�سفة م�ستمرة جلميع 
احل���االت الت���ى حتت���اج ذل���ك ومتابعته���ا ب�سف���ة دوري���ة ف���ى امل�ست�سفيات 
لالطمئن���ان على احلالة ال�سحية مع �سرف بروتوكول العالج اخلا�ش 

بامل�سابني واإمكانية تو�سيلها للمنزل للحاالت احلرجة .
يت���م من���ح امل�سابني بفريو����ش كورون���ا اإج���ازة اإ�ستثنائية وال يت���م العودة 
اإل���ى العم���ل اإال بعد التاأكد من اإمت���ام ال�سفاء ، كما مت اإجراء تعديل على 
الربنام���ج الطبى اخلا�ش ب���االإدارة الطبية الإ�سافة بند ي�سمح بت�سجيل 
العامل���ني الذين قام���وا بتلقى اللقاح ، وي�سم���ل الت�سجيل حتديد تاريخ 
اأخذاجلرعات االأولى والثانية ، مت االتفاق مع وزارة ال�سحة على  اإر�سال 
قافل���ة طبية لتطعيم العاملني مبقر ال�سركة �سد فريو�ش كورونا ، كما 

مت التو�سع فى ال�سبكة الطبية بجميع املحافظات . 

االإدارة العامة للعالقات واخلدمات العامة 
• عل���ى ال�سعي���د الريا�سى فق���د حقق���ت اإدارة الن�ساط الريا�س���ى مراكزاً 

متقدمة فى لعبتى كرة القدم اخلما�سية وكرة اليد على النحو التالى:
ك���رة الي���د:  مت حتقيق املرك���ز االأول فى ت�سفيات الوج���ه القبلى املوؤهلة 
لبطول���ة اجلمهورية لل�سركات واملرك���ز االأول ببطولة اجلمهورية لكرة 
الي���د ال�ساطئي���ة واملركز الثان���ى ببطولة اجلمهورية لك���رة اليد ال�سالة 

)العمومى(.
ك���رة الق���دم اخلما�سي���ة: مت حتقي���ق املرك���ز االأول ف���ى ت�سفي���ات الوج���ه 
القبل���ى املوؤهل���ة لبطولة اجلمهورية لل�سركات كما ح�سل فريق ال�سركة 
على املركز االأول ببطولة اجلمهورية ال�ساطئية واملركز الثانى ببطولة 

اجلمهورية لكرة ال�ساالت)35( وذلك الأول مرة .
• كما مت التعاقد مع �سركة راية و�سركة بى تك وقد مت ا�ستفادة  5000 

عامل تقريباً على م�ستوى ال�سركة من تلك العرو�ش . 

تليفون : 
 - 22603469 - 22603467

  22603471

املركز الرئي�سى :
 3 �س اأنور املفتى - متفرع من �سارع عبا�س 

العقاد - مدينة ن�سر - القاهرة . 

فاك�س :
22603292





إنـجازات الشركة

ش��ركة تاون ج��اس هى الش��ركة الرائدة ف��ى أعمال توصي��ل الغاز 
الطبيعى وقد بلغ عدد عمالئها بنهاية ش��هر س��بتمبر 2021 حوالى 
3ر4 ملي��ون عمي��ل ) منزلى – تج��ارى – صناعى – محط��ات تموين ( 
س��يارات  هذا باإلضاف��ة إلى 6 محطات كهرب��اء ،280 قمينة طوب ، 

و4760مخبزًا بلديًا وأفرنجيًا .  
وذل��ك بمناط��ق الت��زام الش��ركة بمحافظ��ات ) القاه��رة – الجيزة – 

اإلسكندرية– بورسعيد – االسماعيلية(  .

المشروع القومى لتوصيل الغاز  الطبيعى للوحدات السكنية  

قامت الشركة بتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 179ألف وحدة سكنية 
خ��الل الفت��رة من يناير – س��بتمبر 2021 مما أدى إل��ى حدوث توفير 
مباش��ر بلغ ما يقرب من 2ر4 مليون أس��طوانة بوتاجاز تقريبًا خالل 
الفترة س��واًء من خالل إحالل الغاز الطبيعى بمناطق جديدة يدخلها 
ألول م��رة مثل )البدرش��ين واطفي��ح بمحافظة الجي��زة – التل الكبير 
بمحافظة اإلس��ماعيلية – عزبة التوفيقي��ة والمهاجرين والمعمورة 
البلد بمحافظة اإلس��كندرية( أو اس��تكمال أعمال التوصيل للعمالء 

الجدد بمناطق سبق إمدادها بالغاز الطبيعى. 

مبادرة حياة كريمة 

فى إط��ار توجيهات القيادة السياس��ية بضرورة المض��ى قدمًا فى 
أعمال تطوي��ر قرى الريف المص��رى المدرجة بمب��ادرة حياة كريمة ، 
ج��ارى حاليًا اس��تكمال تنفيذ أعمال الغاز الطبيع��ى ل� 3 قرى بمدينة 

أطفيح ضمن هذه المبادرة .

المشـروع القومـى لتوصيـل الغاز الطبيعى لمحطات
تموين السيارات  

ف��ى إط��ار تنفيذ المب��ادرة الرئاس��ية التى ته��دف إلى التوس��ع فى 
اس��تخدام الغاز الطبيعى كوقود أمن ونظيف للسيارات،  مما يتطلب 
زي��ادة أعداد محطات تموين الس��يارات التى تعمل بالغ��از الطبيعى، 
األم��ر الذى ي��ؤدى إلى تش��جيع المواطنين على االعتم��اد على الغاز 
الطبيعى كوقود لس��ياراتهم ، لذا فقد قامت الش��ركة بتقديم كافة 
س��بل الدعم للش��ركات الش��قيقة العاملة فى مجال محطات تموين 

السيارات بهدف االسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى .   

المشروعات القومية والمتمثلة فى الطرق والكبارى 

قامت الش��ركة بالتنس��يق م��ع وزارة الدف��اع والهيئة الهندس��ية 
المهندس��ين العس��كريين والجه��ات  للق��وات المس��لحة وإدارة 
والهيئ��ات المختلف��ة للدول��ة لتأمين خط��وط الغ��از المتعارضة 
مع مش��روعات الط��رق االس��تراتيجية والكبارى وم��ن أمثلة هذه 
المشروعات : مشروع إنشاء محور الوفاء واالمل ومشروع القطار 
السريع ، أعمال تطوير البر الشرقى وإنشاء ممشى سياحى بطول 
الكورنيش) ممش��ى أهل مص��ر ( أعمال المونوري��ل بمدينة نصر 

وكذلك أعمال تطوير محاور الطرق بمنطقة القاهرة الجديدة . 

المشـروع القومــى لتوصيل الغـاز الطبيعى للمخابز
البلدية المدعمة

فى إطار مبادرة وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول لتشغيل المخابز 
البلدية المدعمة بالغاز الطبيعى فقد نجحت الش��ركة فى توصيل الغاز 

الطبيعى ل� 263 مخبزًا من ضمنهم 123 مخبزًا بلديًا مدعمًا . 

تاون جاس تبدأ خطواتها األولى فى تحديث خدمات العمالء

فى إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية نحو التحديث المستمر 
والتحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة للس��ادة العمالء، بدأت شركة 
ت��اون جاس تجربة جديدة إلنهاء كافة إج��راءات المعاينة وإبالغ العميل 
بالتكلفة وإمكانية السداد النقدى أو بكروت الفيزا وكذا إبالغه بمواعيد 
التنفيذ وتتم كل هذه اإلجراءات أثناء تواجد مندوب الشركة لدى العميل 
 )sap( عن طريق اس��تخدام أجهزة التابلت التى تم ربطها بشبكة برنامج
بالمركز الرئيسى وقد تم بدء التجربة بمنطقة القاهرة الجديدة للوقوف 
على كاف��ة النواحى الخاص��ة بها ومن ث��م تعميمها عل��ى كافة مراكز 
خدمة العمالء الخاصة بالش��ركة حيث تعتبر ه��ذه التجربة نقلة نوعية 

فى تقديم الخدمة للسادة العمالء .

مهندس / محمد فتحى
رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب



تحرص شركة النيل لتسويق البرتول على املساهمة فى توفري املنتجات 
البرتولية من خالل أنشطتها املتنوعة والعمل على الوفاء بكافة إحتياجات 
محافظات جنوب الوادى من منتجات برتولية والزيوت املعدنية والش��حوم ووقود 
تموي��ن الطائ��رات واملنتج��ات الكيماوي��ة مع العم��ل على االرتق��اء بمس��توى الخدمات 

املقدمة لكافة العمالء ، وذلك فى إطار الهدف الذى أنشئت من أجله .
www.petroneel.com

محطات تموين السيارات 
ف���ى اإط���ار املب���ادرة الرئا�س���ية للتو�س���ع ف���ى ا�س���تخدام الغ���از الطبيع���ى فى 
ال�س���يارات كوق���ود ، وفق خط���ط وزارة الب���رول والرثوة املعدنية ف���ى زيادة عدد 
حمط���ات التموين املتكاملة والتى من �س���اأنها حتقيق اأهداف الدولة فى زيادة 
ع���دد امل�ستفيدي���ن بتل���ك اخلدمة احل�ساري���ة ، تبنت ال�رشك���ة خطة طموحة 
للتو�س���ع ف���ى اإن�ساء حمط���ات اخلدمة والتموي���ن على الطرق وامل���دن اجلديدة 
والت���ى تتمي���ز بامل�ساح���ات الكب���رة وتتواف���ر بها كاف���ة اخلدم���ات واملنتجات 
البرولية ومنافذ التموين بالغاز الطبيعى لل�سيارات وبالفعل قامت ال�رشكة 

بتوقيع عقود مع اأ�سحاب املحطات  و�رشكات الغاز وفق خطة ال�رشكة .
• املرحل���ة الأول���ى واملخ�س�ص لها  25% من حمط���ات ال�رشكة لإدخال خدمة 
الغ���از  ومت تنفي���ذ جزء بالفعل وجارى العمل على م���ا تبقى فى هذه املرحلة، 
ووف���ق  اخلط���ة امل�ستقبلي���ة اجلدي���دة يتم العم���ل  على  تنفي���ذ  ماتبقى من 
حمط���ات ال�رشك���ة  لإدخال خدم���ة الغاز  وذلك م���ع بداية ع���ام 2022 ، حيث 
وقع���ت ال�رشكة عقود بروتوكول تعاون مع �رشكات الغ���از ال�سقيق�������ة لن�رش 
املحط���ات املتكاملة خلدم���ة املواطنني ، ومراعاة زيادة مناف���ذ التموين بالغاز 
الطبيع���ى وكذلك مراك���ز التحويل لتحقيق خطط التو�س���ع فى ا�ستخدام 
الغاز خلدمة املواطنني ، ومراعاة زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك 
مراك���ز التحوي���ل لتحقيق خط���ط التو�سع ف���ى ا�ستخدام الغ���از الطبيعى 

كوقود فى ال�سيارات وزيادة العتماد عليه .
• قام���ت ال�رشك���ة بتطوير ورفع كف���اءة حمطات اخلدم���ة والتموين القائمة 
لتظهر بال�سكل اجلمالى واحل�سارى وخالل عام 2021 قامت ال�رشكة بتطوير 
15%  م���ن اإجمالى حمطات ال�رشكة بالإ�سافة اإلى عدد املحطات التى �سوف 

يتم افتتاحها . 

العمـالء
قام���ت ال�رشكة بجذب العدي���د من العمالء اجلدد لتحقي���ق الأهداف املرجوة 
م���ن خالل منظوم�ة عمل متكاملة  من خالل تذليل اأى عقبات والعمل على 
حله���ا  ف���ى اأ����رشع وقت مع تنفي���ذ برنام���ج متكامل لكل عمي���ل للمتابعة  

امل�ستم���رة لتاأمني احتياجات العمالء على الوج���ه الأكمل من الوقود لكافة 
العمالء ال�سناعيني . 

الزيوت المعدنية والشحوم
 تبذل ال�رشكة جهوداً كبرة 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 الدائم م���ع العمالء م���ن خالل تق���دمي ال�ست�س���ارات الفنية 
واإع���داد الندوات للمهند�سني والفنيني من اأج���ل التعريف مبنتجات ال�رشكة 

والت�سغيل املثالى لها فى املعدات .

تموين الطائرات
تق���وم �ل�رشك���ة بتق���دمي خدم���ة متوي���ن �لطائ���ر�ت ف���ى مط���ار�ت )�أ�سي���وط – 
�سوه���اج– �لعلم���ن ( على �أعلى م�ستوى من �لكف���اءة و�الن�سباط و�ل�رشعة 
باأح���دث التقني���ات العاملية احلديث���ة وح�سل���ت ال�رشكة على اإج���ازة مزاولة 

�لن�ساط من �سلطة �لطري�ن �ملدنى  وفى هذ� �الإطار مت :
• رفع كفاءة حمطة مطار �سوهاج من ناحية ال�سالمة وموا�سفات الدفاع املدنى .
• �لب���دء فى �إن�ساء حمطة مط���ار �أ�سيوط باأح���دث �ملو��سفات و�ال�سرت�طات 
القيا�سي���ة العاملية وذلك بعد اعتم���اد الر�سومات من �سلطة الطران املدنى 
وال�رشكة امل�رشية للمط���ارات واإدارة الدفاع املدنى مع تاأمني املحطة اجلديدة 

اإطفائياً باتباع اأحدث ا�سراطات مقاومة احلريق من خالل : 
• ت�سميم 3 خمازن منف�سلة )رئي�سى – اإطارات وبطاريات – زيوت و�سحوم( .
• ت�سمي���م مبن���ى �إد�رى جمه���ز بغ���رف �إ�سافي���ة )حر��س���ة – حتك���م – قاعة 

تدريب– ��سرت�حة للتناوب فى �حلاالت �لطارئة( .
• ا�ست���الم قطعة اأر�ص مبطار العلمني للبدء فى اإن�ساء حمطة جديدة لتموين 
الطائ���رات تتنا�س���ب م���ع التطور ال���ذى  ت�سهده املنطقة  م���ن  تطوير  وحتديث 
طف���رات  اإن�سائي���ة  و�سياحي���ة  وتعليمي���ة  فكان لزاماً عل���ى �رشكتنا مواكبة  
هذا التحديث والتطور  وذلك عن  طريق  طرح هذا امل�رشوع على كربى املكاتب 
ال�ست�ساري���ة  لختيار  اأن�سب الت�سميمات الت���ى تتوافق   مع مدينة العلمني 

�لمركز �لرئي�سى : �لمركز �لتجارى بجامعة �أ�سيوط              تليفون: 2375316 - 088/2375317              فاك�ص: 088/2375319         مكتب بريد �أ�سيوط – كود 711111              �ص . ب : 109
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�جلدي���دة  ون�س���اط متوي���ن �لطائ���ر�ت ويت�سم���ن �أي�س���اً �ختي���ار �أح���دث �ملعد�ت 
والأجهزة والت�سميمات الإن�سائية للو�سول اإلى اأعلى م�ستوى فى هذا املجال. 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تولى ال�رشكة اهتماماً بالغاً لتطوير منظومة العمل داخل  ال�رشكة والعمل 
عل���ى ما هو جديد لذلك تعمل ال�رشكة الآن بجاهزية موؤمنة وحمدثة لنظام 
معلوم���ات يغط���ى كافة اأن�سطة ال�رشك���ة باإ�ستخدام نظام ال����� SAP و تعد 
ال�رشك���ة من اأوائل ال�رشكات ف���ى تطبيقه وتفعيله م���ن 2020/8/1 والعمل 
�لقر�ر�ت،كم���ا  �مل���و�رد لدع���م متخ���ذى  )ERP( �خلا����ص بتخطي���ط  بنظ���ام 
تعتم���د ال�رشكة على نظام ال� ATG - ونظ���ام GPS ملراقبة حركة ال�سيارات 
�ل�سهريجي���ة وكمي���ات �لوق���ود د�خ���ل �ملحط���ات ، م���ع متك���ن �لعاملن من 
تنفيذ كافة اأعمالهم الكرونياً ب�رشعة ودقة وحتويل البيانات اإلى معلومات 

ت�ساعد فى اتخاذ القرار واإحكام اأعمال الرقابة .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• تع���د ا�سراط���ات ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماي���ة البيئة واحدة من اأهم 
الأولويات التى توليها ال�رشكةاهتمامها اخلا�ص للحفاظ على بيئة عمل اآمنة، 
وه���ى �سيا�سة متكاملة ل�سمان تطبيق منظومة ال�سالمة والتى تلتزم بتوفر 
�سب���ل ومتطلب���ات احلماي���ة والوقاي���ة لالأفراد واملن�س���اآت واملع���دات واملمتلكات 
وكذل���ك املجتم���ع املحي���ط مبواقع العم���ل ، كم���ا مت تطبيق قواع���د وتعليمات 
ال�سالم���ة وال�سحة املهنية وحماية البيئة والوقاي���ة من احلريق ومنع اخل�سائر 

وذلك لتحقيق �سعار �ل�رشكة  ) ال �إ�سابات ، ال حو�دث ، ال تلوث للبيئة ( .
• قام���ت �ل�رشك���ة بتاأم���ن م�ست���ودع وخم���ازن �ل�رشك���ة مبنطق���ة �أ�سي���وط 
�لبرتولي���ة باأح���دث �أنظم���ة )�الإنذ�ر و�لتربي���د و�الإطف���اء( �لتلقائي���ة معتمدة 
ومطابق���ة لالأك���واد العاملية واملوا�سف���ات القيا�سية ، تعدي���ل مكان التفريغ 
�ملبا����رش على �سهاريج حمطات �خلدمة و�لتموي���ن �إلى نقاط تفريغ  جانبية، 
اإ�ساف���ة اأجه���زة اإطف���اء تلقائية تعم���ل بغاز ثان���ى اأك�سيد الكرب���ون لتاأمني 
لوح���ات الكهرباء مبحطات اخلدمة والتموين وامل�ستودعات واملخازن ، واإحالل 
وجتديد منظومة �الإطفاء باإ�سافة طلمبات ) كهرباء جوكى( جلميع حمطات 

اخلدمة والتموين .
• تنفي���ذ خطة املرور ال���دورى والن�سف �سنوى على جمي���ع مواقع وحمطات 

ال�رشكة لعمل توعية للمتعهدين والعاملني باملحطات.
• ا�ستم���رار جه���ود الدولة ف���ى العمل عل���ى ح�سار فرو����ص كورونا من خالل 
توف���ر اللقاحات ف���ى املراكز الطبي���ة املتخ�س�سة لكاف���ة املواطنني ، قامت 
ال�رشك���ة باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وال�سحية وتطعيم العاملني 

باللقاحات املتوفرة وذلك بهدف تاأمني بيئة عمل اآمنة خالية من املخاطر.
وم���ا زالت ال�رشكة حتر�ص عل���ى وجود جلنة داخلية لتخ���اذ الإجراءات الالزمة 

به���دف ر�سد اأى حالة م�سابة بفرو�ص كورونا ومتابعتها ، بالإ�سافة اإلى عقد 
جل�س���ات توعية ف���ى جميع فروع ال�رشكة والت�سديد عل���ى تطبيق الإجراءات 

فى كافة املواقع  .

الموارد البشرية
تول���ى ال�رشك���ة املوارد الب�رشية اأهمية كبرة  لتدري���ب العاملني  وتنمية قدراتهم  
واإك�سابه���م  مه���ارات  تخ�س�سي���ة ف���ى جم���ال العم���ل  ، وم���ن ه���ذا املنطل���ق مت 
التن�سيق مع �رشكة  OGS لتقييم العاملني بالإدارة الو�سطى املر�سحني  ل�سغل  
وظيف���ة مدي���ر عام م�ساع���د  من خالل  عدة خط���وات  تقييمي���ة ت�سمن تر�سيح 
الأكف���اء  مبو�سوعي���ة  وبن���اءاً عل���ى معاي���ر حم���ددة  وج���ارى العمل عل���ى تنفيذ 
برناجم���ى  �ملاج�ستري  و�لدكتور�ة �ملهنية بجامعة  �أ�سيوط للعاملن مبحافظات 

الوجه القبلى  وفى منار م�رش  للبرول للعاملني مبحافظات الوجه البحرى .
ومتا�سي���اً مع خط���ة �لدولة من �أجل �لتحول �لرقمى مت �إن�س���اء برنامج  ملر�قبة 
الوق���ت  م���ن خالل قاع���دة بيانات  امل���وارد الب�رشية دون تدخل ب����رشى  واعتماد 
كاف���ة الإج���ازات والت�ساري���ح واملاأموري���ات عن طري���ق الربنامج  توف���راً للوقت 
وتر�سي���د�ً للنفق���ات، ومت ربط مقر �ل�رشكة  باأ�سي���وط وم�ستودع جحدم وكذ�  
مق���ر ال�رشكة بالقاه���رة  وجارى  العم���ل على تركيب اأجه���زة  ب�سمة حديثة  
بباق���ى �ملقر�ت  ومطارى �أ�سي���وط و�سوهاج  متهيد�ً لتعمي���م �لربنامج بكافة  
مواق���ع  ال�رشك���ة ومقراته���ا ليعمل  بن�سب���ة  100% مبنت�سف الع���ام القادم ، 
وجارى العمل حالياً على ت�سغيل برنامج  متكامل  لل�سئون الطبية لإن�ساء  
قاعدة بيانات طبية  للعاملني وحتميل ملفاتهم  الطبية عليه لتقدمي اأف�سل 

اخلدمات الطبية .

مقر �لقاهرة : 6 د تق�سيم �لال�سلكى – �لمعادى �لجديدة – �لقاهرة            تليفون : 25178893 – 25178894 -  25178895                  �ص .ب 41                   مكتب بريد �لمعادى �لجديدة  – كود :11742
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رئي�س جمل�س الإدارة 
والع�ضو املنتدب

مهند�س / حممد ح�ضن قنديل

مودرن جا�س.. اأن�ضئت فـــى منت�ضـف عـام 2021 ، مبوجـب قرار 
معالى املهند�ــس طارق املال وزير البرتول والــروة املعدنية، بدمج 
جمموعة �ــركات ) غاز الأقاليم- غاز القاهــرة - �ضيناء للغاز( 
بغر�س دعم جهــود الدولة الرامية اإلى تو�ضيــل الغاز الطبيعى 

اإلى كافة اأنحاء اجلمهورية.

مــودرن جا�س.. تعمل علــى تنفيذ م�روعاتهــا  فى املحافظات 
مطــروح،  مر�ضــى  ال�رقيــة،  القليوبيــة،  )القاهــرة،  التاليــة: 

الإ�ضماعيلية، �ضمال �ضيناء،جنوب �ضيناء، �ضوهاج، قنا(.



فى اإطــار امل�روع القومــى لتطوير قرى الريــف امل�ري، �ضمن 
املبادرة الرئا�ضية »حياة كرمية« انطلقت ال�ركة بقوة لتنفيذ 
م�روعــات تو�ضيــل �ضبكــة الغــاز الطبيعــى لتوفــر خدمة 

ح�ضارية  لأهالى  تلك القرى .

مــودرن جا�س..ت�ضاهم بقوة فى تنفيذ اخلطــة الطموح لوزارة 
البــرتول والــروة املعدنيــة لتو�ضيــل الغــاز الطبيعــى اإلى 2ر1 
مليــون وحدة �ضكنيــة �ضنوياً فى كافة اأنحــاء اجلمهورية فى 

اإطار امل�روع القومى لتو�ضيل الغاز الطبيعى للمنازل.

 24 �س اأحمد ابو العال - املنطقة الثامنة - مدينة ن�ر
ت: 22749703 - 2873360 -  ف: 22727679



تأسس��ت ش��ركة ثروة بريدا برتوليم س��رفيس ) تبس��كو( عام ٢٠٠٨ كجزء من منظومة قطاع البرتول  لتحقيق اإلكتفاء الذاتى 
لش��ركاته من املنتجات املصرية املحلية الصنع واملطابقة للمواصفات القياس��ية العاملية ، تش��ارك ش��ركة إيجاس بنسبة ١٠%، 
وش��ركة ثروة للبرتول بنس��بة ٤٠%، و ش��ركة بريدا إنرجيا اإليطالية بنس��بة ٥٠% من رأس مال الش��ركة و التى تقوم بنش��اط 
التصني��ع املحل��ى و تقديم الخدمات الفنية إلصالح وصيانة رؤوس اآلبار والصمامات البرتولية فئة 3K و 5K  ، وتعد هى الش��ركة 
الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية وقطاع البرتول املصرى الحاصلة على ش��هادات التأهيل العاملية فى مجال التصنيع وتقديم 

الخدمات الفنية والصيانة  فى مجال نشاطها .

تطوير متواصل 
�مل���ا كانت الر�ؤية الإ�س���راتيجية لل�رشكة خالل الأعوام ال�س���ابقة هى 
التطوي���ر الدائم لكل الإمكانيات املتاحة �تنمية الإجنازات فقد جنحت 
 API & ISO ث���ر�ة بريدا ف���ى جتديد �سهادات اعتماد الت�سني���ع العاملية

�تعديل ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار �املناطق 
احل���رة بحيث ي�سبح ن�ساطه���ا ت�سنيعى من الدرجة 
االأولى بدالً من الن�ساط اخلدمى ال�ســابق وكذلك تعزيز 
الق���درات الفنية ف���ى جم���الت الت�سميم �التفتي�ص 
الهند�سى �مراقب���ة اجل���ودة من نق���ل اخل���رة �املعرفة 
�تدري���ب املهند�سني فى م�سنع �س���ركة بري��دا اإنرجيا 
العاملي���ة باإيط��الي���ا ، �حت�س����ني ق���درات الت�سنيع من 
خ������الل رفع ن�سبة املك�����ون املحلى اإلى اأك����رث من ٤٠٪ 
وذلـــك بعد االنتهاء من توريد و تركيب اأحدث خطوط 
االإنتـــــاج مـــن خمـــارط ومفـــارز ومعـــدات ت�سكيل من 
فئ���ة CNC فـــى م�سنـــع ال�ســركـــة مبدينــة بـــدر وذلك 
كمرح�ل���ة اأ�ل�ى من مراحل خط���ة التو�س��ع �التطوير 
اإل���ى م�ساعف���ة م�ساح���ة  بال�رشك���ة الت���ى ته�����دف 
امل�سن���ع اإل���ى حوال���ى ٥٠٠٠ مر مربع �زي���ادة حجم مع���دات الت�سغيل 

وذلك لرفع ن�سبة املكون املحلى الأكرث من ٧٠ ٪ بحلول عام ٢٠٢٣. 
كم���ا جنحت ال�س��ركة فى خ��ططه���ا الت�س��ويقية من خالل التوا�س��ل 
امل�س��تم���ر مع �س����ركات القطاع لعر����ص اإمكانيات �س���رك���ة ثر�ة بريدا 
كم�سنـــع م�ســـــرى ذو جـــــودة عاليــــــة تتما�ســـى مـــع كل املوا�سفـــات 

www.tharwa-breda.com
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العاملي���ة املطل���وب���ة بالإ�سافة اإل���ى تناف�سية الأ�سعار بع���د الدرا�سة 
الوافية حلجم ال�سوق امل�رصى وم�ستويات االأ�سعار ، وفى ظـــل الدعـــم 
امل�ستمر من املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية كاأول وزير 
للب���ر�ل � الرث�ة املعدنية يراأ�ص اإجتم���اع اجلمعي���ة العام���ة لل�س��ركة 
من���ذ ن�ساأته���ا ف���ى ٢٠٠٨ �توجيهات���ه امل�ستم���رة ب�س������ر�ة تعظي���م 
اال�ستفادة من اإمكانيات �رصكة ثروة بريدا كاأول م�سنع م�رصى فى هذا 
املجال ، �كذل���ك املتابعة امل�ستمرة من قيادات قطاع البر�ل متمثلة 
فى زيارة الرئي�س التنفيـــذى للهـــيئة ونوابه مل�سنــع ال�ســــركة مبدينة 
بدر �الإط�����الع على اإمكانيات الت�سنيع �الأعمال التى تتم من خ���الل 
ع�مال���ة م�س���ري���ة متمي���زة �ماه��رة فى جم���ال تخ�س�سى �ه���و ر�ؤ��ص 
االآبـــــــار وال�ســمامـــات البــــرتوليـــة ، وقد جت�سـد ذلـــك الدعـــم فى تبنى 
ا�سرتاتيجية تف�سيل املنتج امل�سـرى فى تلبية احتياجات القطاع . 

تأهيل دولى وخبرات تخصصية 
تق���دمي اخلدم���ات  ف���ى  اإمكانياته���ا  بري���دا بتعظي���م  ث���ر�ة  �اهتم���ت 
الفنية لل�سمامات وروؤو�س االآبار البرتولية فئة API 6A ، لدعم خطة 
قط���اع البر�ل اخلا�سة ب�سم���ان تكاملية الأ�سول فى جميع �رشكات 
القطـــاع وذلـــك من خـــالل �رصكة ثـــروة بريـــدا كونها �رصكـــة القطاع 
الوحيدة املوؤهلة بال�سه���ادات العاملية التخ�س�سية فى هذة املجال 
 ISO 14001/2015, ISO 45001/201 API-Q1, ISO9001/2015, ت�سمل�
API-6A �الت���ى لديه���ا كل املقومات الالزمة للقي���ام بهذه العمليات 
نتيجـــة الأمتالكها الأحدث االأجهـــزة واملعدات للتفتي�ـــس والت�سغيل 
التـــى تتيـــح لها اإجـــراء كل عمليـــات ال�سيانـــة واالإ�ســـالح والرتكيب 
�الهند�س���ة العك�سية �كذا اأعمال الفح����ص � التفتي�ص الهند�سى 

مـــن  متميـــزة  بكـــوادر  مدعومـــة  بكفـــاءة  املطلوبـــة 
اجل���ودة  ب�سه���ادات  املوؤهل���ني  �الفني���ني  املهند�س���ني 

الالزمة لذلك.
كما اهتمت ثروة بريــــدا بتو�سيع نطاق عملها باإ�سافة 
عمــــالء جــــدد فــــى جمــــاالت خدمــــات البــــرتول / الغــــاز 
�ال�سيان����ة �التك��ري����ر �التوزي������ع � التخ��زي����ن لتفعي����ل 
الن�ســــاط اجلـــديــــد الذى اأ�سيف اإليها خــــالل عام ٢٠٢٠ 
البر�لي������ة  ال�سمام����ات  �اإ�س����الح  ب�سيان����ة  �اخل���ا�����ص 
طبقــــــاً للموا�ســفــــات الدوليــــة API 6D �التع����ا�ن ف����ى 
ه����ذا املج����ال م����ع كل �����رشكات قط����اع الب����ر�ل حي����ث 
اأ�سبــــح ن�ســــاط ال�رصكــــة فــــى جمــــال تقــــدمي اخلدمــــات 

الفنيــــة املتخ�س�ســــة والدعــــم الفنــــى والــــذى ي�ستمل علــــى عمليات 
ال�سيانة الوقائية واالإ�سالح لل�سمامــــات وروؤو�س االآبار البرتولية طبقاً 
للموا�سفات القيا�سية العاملية API-6A كما ت�سمل نف�ص العمليات 
 API-6D لل�سمامات البرتولية طبقاً للموا�سفات القيا�سية العاملية
وكذلك عمليات االختبارات الالزمة اأثناء الت�سغيل وعمليات الفح�س 

�التفتي�ص الهند�سى .
ولدعم هذا الن�سـاط جــارى اإن�ســاء ور�س مركزية ل�رصكة ثروة بريدا داخل 
�رشك����ة العامرية لتكري����ر البر�ل بالإ�سكندرية بغر�����ص تقدمي اخلدمات 
الفني����ة املذك����ورة ، ��سيتم العم����ل على اأن تكون ه����ذه الور�ص املركزية 
نواة لتقدمي اخلدمات الفني����ة املطلوبة فى جمال ال�سمامات البر�لية 

لل�رصكات البرتولية املتواجدة فى نطاق حمافظة االإ�سكندرية.

اتفاقيات التعاون لزيادة المكون المحلى 
وحر�ســـاً مـــن ال�رصكـــة علـــى زيـــادة ن�سبـــة املكـــون املحلـــى و اإحداث 
التكام���ل ب���ني �رشكة ث���ر�ة بريدا � ال����رشكات امل�رشي���ة املختلفة فقد 
مت توقي���ع اتفاقي���ات تع���ا�ن بني �رشك���ة ثر�ة بري���دا �����رشكات القطاع 
التخ�س�سي���ة لتقدمي تل���ك اخلدمات التخ�س�سي���ة ��سملت �رشكات 
بر��سي���ف �ال�سوي����ص ملهم���ات ال�سالم���ة �اب�سكو ، كم���ا قامت ثر�ة 
بريـــدا بتوقيـــع بروتوكول تعـــاون مع الهيئـــة القومية لالإنتـــاج احلربى 
بح�ســـور وزير البرتول والرثوة املعدنية ووزير االإنتاج احلربى وذلك بغر�س 
ا�ستخدام م�سانع االإنتاج احلربى فى تنفيذ بع�س االأعمال التى حتتاج 
اإليهـــا ال�رصكـــة مثل اأعمـــال احلدادة والطـــرق واملعايـــرة والت�سطيبات 
امليكانيكيـــة بهدف تعظيـــم االإعتماد على الت�سنيـــع امل�رصى وزيادة 

ن�سبة املكون املحلى فى املنتج النهائى. 
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اقتحام السوق الخارجى
يعـــد التو�سع فى ال�ســـوق اخلارجى من اأولويات �رصكة ثـــروة بريدا وذلك 
لتعظي���م حج���م ال�س���ادرات امل�رشية خا�سة ف���ى هذا املج���ال اجلديد 
حيث مت البدء فى اإجراءات ت�سجيل �رصكة ثروة بريدا فى �سجل املوردين 
�املقا�لني اخلا�ص باملوؤ�س�سة الوطنية للنفط فى د�لة ليبيا � ال�رشكات 
اململوكة لها ، كما مت البدء فى اإجراءات ت�سجيل ثروة بريدا فى �سجل 
املوردين �املقا�لني اخلا�ص ب�رشكة الكويت للبر�ل )KOC( ال�رشكة الأم 
ل�سناعة البرتول بدولة الكويت( من خالل توقيع عقد وكالة مع اإحدى 
ال�ـــرصكات الكويتيـــة وجارى االنتهاء مـــن هذه االإجـــراءات خالل الفرتة 

القادمة .

نتائج متميزة  
تلك الر�ؤية �ال�سراتيجية الفعالة �التى يقوم عليها جميع العاملني 
ف���ى كل الإدارت املعنية ب�رشك���ة ثر�ة بريدا حتت قيادة املهند�ص  اأ�سامة 
�ســـرى رئي�ـــس جمل�ـــس االإدارة والع�ســـو املنتـــدب واملهند�ـــس جوزيبـــى 
�سكوتـــو  املديـــر العام والع�سو املنتدب كان لها اأكـــر االآثر فى النتائج 
املبه���رة التى ��سلت اإليها ال�رشك���ة خا�سة فى العامني الأخريين على 

الرغم من جائحة كورونا  و قد متثلت تلك النتائج فيما يلى:- 
• حتقيـــق ال�ســركـــة ملعـــدالت دخل غـــر م�سبوقة من خــــالل الت�سنيع 
املحلـــى وعمــليـــات تقدمي اخلدمـــات الفنية باالأيــــدى العاملة واخلــرات 
امل�رصيـــة منـــذ اإن�ســـاء ال�سـركـــة. و ذلـــك بقيم متوقـــــع اأن ت�ســـــل اإلى 
مايق�����رب م���ن ٧٠ مليـــون دوالر بنهــاية العـــام لتمثل جــــــزءاً كــبراً من 
حت��قي���ق اأه�����داف ال�رشك���ة ال�سراتيجية للتح���ول من ال�س��ت���رياد اإلى 

االإنتــاج املحــلى .
• ا�ستحوذت ال�ســركة على اأكـــرث من ٧٥% من حجــم ال�ســوق امل�ســرى 
فـــى هذا املجـــال مما اأدى اإلى زيـــــادة حجــم الت�سنيع املحلى بال�ســركة 
لي�س���ل لأك���رث من ٨٠٠ وحـــدة روؤو�ـــس اآبـــار برتوليـــة كاملـــة منـــذ اإن�ساء 

ال�س��رك���ة ، � ق���د مت تركيب معظمه���ا بوا�سطة مهند�سى 
ال�رشك���ة امل�رشيني �ا�ستخدامها بنج���اح فى كل �س��ركات 
القطـــــاع املختلفة �ســـواء الوطــنيـــة اأو االأجنبية العاملة 
ف���ى م�رش �من املتوق��ع زيادة ه����ذا الرق��م بنهاية عام ٢٠٢1 
والذى �ســـوف ي�سهد اأكر معدل اإنتـــاج �سنوى ي�سل الأكرث 

من ٢٠٠ �حدة ر�ؤ��ص كاملة.
العاجل���ة  الحتياج���ات  تلبي���ة  ف���ى  ال�س�رك���ة  جنح���ت   •
ل�ـــرصكات القطاع من روؤو�س االآبـــار البرتولية وذلك مل�ساندة 
حتقيق خطط االإنتاج واحلفر املرجوة حيث جنحت  ال�رصكة 
فـــى توفيـــــر روؤو�ـــس االآبــــــار املطلوبـــة ل�ســــــركات العــامـــة 
للبت�����ر�ل �العلمني للب���ر�ل �الوطنية لتنمية حق���ول البر�ل فى مدد 

زمنية قيا�سية .

م. جوزيبى �سكوتو
املدير العام

 �الع�سو املنتدب

م. اأ�سامة �سرى
رئي�ص جمل�ص الإدارة 

 �الع�سو املنتدب
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• مت تنف��ي���ذ توجيه���ات الهيئة امل�رشية العامة للب���ر�ل باحلفاظ على 
تكاملية االأ�سول من خالل اإجراء عمليات ال�سيانة الوقائية واالإ�سالح 
لـــكل ال�سمــــامـــات وروؤو�ـــس االآبـــــار البرتوليـــــة فـــى �ســــركات القطـــاع 
باخلرات امل�ســرية املوؤهـــلة وذلك من خـــالل عقــود ال�سيانة ومذكــرات 
التف����اهم التى مت اإبرامها مع �س�ركات القط���اع �منها بر�بل �عجيبة 
�جابك���و �بر�اأم���ري �الو�سطانى �العام��ري���ة �التع��ا�ن للب���ر�ل ، حيث 
جنح�����ت ال�س��ركة فى عمل��يات اإ�سالح اأك������رث من 1٠٠٠ �سم��ام بر�لى 

فئ��ة API-6A & API-6D لت����لك ال�س����ركات . 
• جنح���ت ال�رشكة فى تلبية احتياج���ات �رشكات القطاع من عم��ليات 
ال�سيان���ة �الإ�س���الح العاجل���ة للمع���دات �ال�سمام���ات املوؤث���رة عل���ى 
عمليات االإنتاج حيث �ساهمت ال�رصكة بتقليل �ساعات توقف االإنتاج 
ف���ى عدد كبري من ����رشكات القطاع من خالل تل���ك العمليات العاجلة 

والتى متت بكفاءة عالية .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
تعتمد �سيا�سات �رصكة ثروة بريدا على تقليل خماطر العمل ، وحماية 
موظفيها ، واملقاولني ، والعمالء ، واالأطراف املعنية ف�سالً على حماية 
االأ�سول ، والبيئة املحيطة اأثناء تنفيذ العمليات واالأن�سطة. من خالل 
امل�سارك���ة املتبادل���ة جلمي���ع املوظف���ني �املقا�لني فى عملي���ات تقييم 

املخاطر �تطبيق نظم �سالمة العمليات .
 كما ت�ساعد املنظومة املتطورة لدى ثروة بريدا فى توفر اأق�سى درجات 
االأمان للعاملني وعمالئنـــا وفقاً ملا يقت�سيه قانون العمل امل�رصى رقم 
1٢ ل�سن���ة ٢٠٠٣ فى كتابه اخلام�ص بالإ�سافة اإلى املوا�سفة القيا�سية 
الد�لي���ة ISO 45001:2018. االأمـــر الـــذى اإنعك�ـــس علـــى حتقيـــق )�سفر 
حوادث ( فـــى املواقع االإنتاجية لل�رصكة منذ بـــدء عملها داخل قطاع 

البرتول والرثوة املعدنية امل�رصى.

كمـــا تتبنـــــى ثــــــروة بريـــــدا جهـــــوداً كبـــرة للتخــفيـــف مـــن خمــاطــر 
التاأثــــر البيــئى النـاجت عن االأعمـــــال وذلك من خــالل االإلــتزام بحـمــاية 
البيئـــــة مـــن اأى تلوث والتوافـــــــق الكـــلى مع قـــانـــون البيئــــة امل�ســـرى 
رق������م ٤ ل�س��نة ٢٠٠٤ �املع�����دل بالق��ان�ون رقم ٩ ل�سنة ٢٠٠٩ بالإ�سافة 
اإل���ى التواف���ق م���ع املع��ايري البيئي���ة الد�لي���ة ISO 4001:2015. �توفي���ر 
الوع���ى �الت���دري���ب املنا�سب���ني للع���امل���ني �الأط������راف املع���ني���ة ح���ول 
الق�سايا البيئي����ة املرتبط��ة بالن�س��طة اإلى جانب التق�يي���م امل�ستمر 
لـــالأداء البيئـى واتخـــــــاذ االإجــراءات الالزمـــــــة لت�سحيــح حـــاالت عـــدم 

التط����ابق .
وت�سعـــى �رصكة ثروة بريدا اأن تكون جزءاً فعاالً فى قطاع البرتول والغاز 
امل�ـــرصى وذلك من خــالل امل�ساركة امل�ستمـــرة فى االأحداث والفعاليات 
واللجـــان واملوؤمتـــرات ذات ال�سلـــة والتـــى مـــن �ساأنهـــا نعزيـــز التوا�سل 

�الوقوف على اأخر التحديثات مثل :
• الإن�سم�����ام اإل���ى اللج���ان اجلغرافي���ة البر�لية مع ����رشكات القطاع 

املعنية.
• امل�ساركـــة فى يـــوم ال�سالمة لقطاع البـــرتول برئا�سة املهند�س طارق 
امل���ال �زير الب���ر�ل �الرث�ة املعدنية ��ر�ص العم���ل اخلا�سة املنعقدة على 
هام�ـــس هـــذا اليـــوم واآخرها الور�ســـة املنعقـــدة برئا�سة نائـــب الرئي�س 
التنفيـــذى لهيئة البرتول وامل�رصف على االأمن ال�سناعى ، والتى عقدت 
حت���ت م�سمى تطوير منظوم���ة اإدارة املقا�لني ، �نظام �سالمة العاملني 

والقيادة االآمنة.
• التطابـــق مـــع القواعـــد واالإجـــراءات الواردة فـــى دليل منظومـــة اإدارة 
العمليات اخلا�ص بال�سالمة �ال�سحة املهنية للهيئة امل�رشية العامة 
للبـــرتول والـــذى مت اإ�سداره فى دي�سمر ٢٠1٩ ، � هو م���ا مت التاأكيد عليه 
بو�سوح من خالل جلان املتابعة امل�سكلة بالوزارة �الهيئة �التى قامت 

بعمل عدة زيارات لل�رصكة للتاأكد من ذلك.

    المقر الرئيسى 
 بل���وك رق���م 1٧، القط���اع الأ�ل، مرك���ز 
القاه���رة  اخلام����ص،  التجم���ع  املدين���ة، 

اجلديدة، م�رش  
رقم الهاتف: ٠٢٢٣٢٢1٦٠٠+

رقم الفاك�ص: ٢٠٢٢٣٢1٦٦٦+ 

المصنع
امل�سنع رقم ٤1، املنطقة ال�سناعية 
الرابعة، املنطقة احل���رة، مدينة بدر، 

القاهرة،م�رش
                           + رقم الهاتف: ٢٠٢٢٨٦٠٥1٢٨

رقم الفاكس: ٢٠٢٢٨٦٠٥1٢٩+ 

ورشه خدمات بورسعيد 
 طريق احلا�يات،

 البوابة ٤٠، بور�سعيد، م�رش
                            + ٢٠٦٦٣٧٣1٤٢٢ الهات���ف:  رق���م 

رقم الفاكس: ٢٠٦٦٣٧٤٢٤٥1+ 
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• ال�رصك���ة احلديثة مل�ستقات الغاز هى �رصكة من�ساأة با�ستثمارات م�رصية/
عربي���ة بهدف زيادة القيمة امل�سافة ل�سناعة الغاز فى م�رص . وقد تاأ�س�ست 
بنظ���ام اال�ستثم���ار الداخل���ى ب�رصاك���ة كل من ال�رصك���ة امل�رصي���ة القاب�سة 
للغ���ازات الطبيعي���ة )اإيجا�س(40%، و�رصك���ة دانا غاز 40%، و�رصك���ة اأبيكورب 
20%، ث���م اأ�سبح���ت �رصك���ة م�رصية خال�سة بع���د اأن قام���ت الهيئة امل�رصية 
العام���ة للب���رول وال�رصك���ة العامة للب���رول ب����رصاء ح�سة كل م���ن �رصكتى 
دان���ا ج���از واأبيك���ورب لي�سبح ن�سي���ب هيئة الب���رول 50% ون�سي���ب ال�رصكة 
العام���ة للبرول 10% ون�سيب ال�رصكة امل�رصية القاب�سة للغازات الطبيعية 

)اإيجا�س( %40.

• باكورة م�رصوعات القيمة امل�سافة لل�رصكة هو م�سنع ا�ستخال�س الربوبان 
والبيوت���ان بخليج ال�سوي�س، مبنطقة راأ����س �سقري، ومت اإن�ساوؤه بتكلفة قدرها 
125 ملي���ون دوالر ،  وامل�سنع هو االول بهذه املنطقة الإنتاج الربوبان والبيوتان، 
وقد بداأ الت�سغيل الفعلى للم�سنع فى اأغ�سط�س 2012.  حيث مت اإنتاج 556 

األف طن بروبان منذ بدء الت�سغيل و حتى نهاية �سهر اأكتوبر 2021 . 

• قام���ت ال�رصك���ة بت�سدير كمي���ات الربوبان املنتج���ة اإلى االأ�س���واق العاملية  
حت���ى نهاي���ة �سبتمرب 2019 ، وب���دءً من اأكتوب���ر 2019 وحت���ى االآن يتم تدفيع 
كامل منتجات ال�رصكة من الربوبان اإلى الهيئة امل�رصية العامة للبرول، كما 
مت اإنت���اج 72 األ���ف طن بيوتان منذ ب���دء الت�سغيل و حتى نهاي���ة �سهر اأكتوبر 
2021 حي���ث مت توريدها اإلى هيئة الب���رول لتوفري جانب من البوتاجاز لل�سوق 

املحلى وامل�سى قدماً نحو النهو�س باقت�ساد البالد .

• مت التع���اون م���ع ال����رصكات ال�سقيق���ة باملنطق���ة لتقليل غ���ازات ال�سعلة 
)Zero Flaring( وحتقي���ق عائ���د اإ�ساف���ى م���ن خ���الل اإقامة بع����س امل�رصوعات 
ملعاجل���ة وحتلية تل���ك الغازات ث���م نقلها اإل���ى م�سنع ال�رصك���ة ال�ستخال�س 
منتج الربوبان والبيوتان منها مثل م�رصوع ال�رصكة العامة ال�ستغالل غازات 
ال�سعل���ة والتى قد ت�س���ل اإلى 10مليون ق���دم مكعب يومي���اً مبنطقة امتياز 
ال�رصك���ة ف���ى راأ�س �سق���ري ومت الت�سغي���ل الفعل���ى للم�رصوع ف���ى مايو 2018 
ويحق���ق هذا امل����رصوع ا�ستغالل اأق�س���ى اإنتاجية كقيم���ة م�سافة من تلك 
الغازات والذى اأدى اإلى زيادة اإنتاج منتج البوتاجاز الذى يتم تدفعيه للهيئة 
لتغطي���ة اال�ستهالك املحل���ى باالإ�سافة اإلى زيادة كمي���ات الغاز املدفعة فى 

ال�سبكة القومية للغازات. 
•  تع���د اجل���ودة وال�سالم���ة وال�سح���ة املهني���ة، وحماي���ة البيئ���ة، والتطوي���ر 
امل�ستم���ر للم���وارد الب�رصية، وتعظي���م العائد على اال�ستثم���ار لل�رصكاء، من 
ا�سراتيجي���ات العمل الرئي�سية لل�رصكة حي���ث مت حتقيق 5ر8 مليون �ساعة 

عمل اآمنة بدون اإ�سابات اأو وقت �سائع كما مت حتقيق 7000 �ساعة تدريبية. 

 Positive( ا�ستط���اع فري���ق عم���ل ال�رصك���ة حتقي���ق موؤ����رص االأداء االإيجاب���ى •
performance Index( بن�سبة 97% من املخطط له.

• حتر�ـــص ال�شــركة على امل�شاركة املجتمعيـــة باملجتمــع املحــيط بن�شــاط 
ال�رصك���ة ف���ى جمال ال�سح���ة والتعلي���م ومواجه��ة اآث���ار ال�سي���ول واحل��ماية 
البيئية، بل وتوفري فر�س العمل املبا�رصة وغري املبا�س�رة لل�سباب واال�س��تفادة 

من اخل��دمات املتوف��رة باملنطق���ة 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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تس��عى الش��ركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة األجهزة )صيانكو( بصفة دائمة للمشاركة فى المشروعات القومية التى 
تهدف إلى تحسين معيشة المواطن المصرى ، ومن هذا المنطلق فقد بدأت الشركة فى المشاركة فى مشروع حياة كريمة وذلك 
عن طريق البدأ فى تنفيذ أعمال الرفع المس��احى والمس��ح الميدانى لعمالء الغاز الطبيعى الجدد بالقرى التى يستهدفها المشروع 
بمناطق امتياز الش��ركات الش��قيقة ، وذلك باإلضافة إلى المش��اركة بنس��بة 30% من عمالة الش��ركة فى خطة االنتش��ار السريع 
لمحطات تموين الس��يارات بالغاز الطبيعى المضغوط )CNG( التابعة لش��ركتى غازتك و كارج��اس للعمل فى مجاالت التحويالت 
والتموي��ن ، مع االس��تمرار فى تنفيذ أعمال المتابعة الدورية ألجهزة العمالء التى تعمل بالغ��از الطبيعى وغاز البوتجاز ويأتى ذلك 
من منطلق تطبيق سياس��ة قطاع البترول التى تهدف لتعزيز األمن والس��المة فى ش��تى مجاالت صناعة البترول والغاز والتى من 
خاللها يتم المراجعة الش��املة لكافة الضوابط واالش��تراطات المتعلقة باألمن والس��المة فى جميع المشروعات البترولية بجميع 
مواق��ع العم��ل بالقط��اع وفقًا لجدول زمنى محدد ، وفيما يلى ملخص إلنجازات الش��ركة التى تمت منذ بداي��ة العام الجارى وحتى 

نهاية شهر أغسطس 2021.  

• ت��م تنفي��ذ 2ر6 مليون زي��ارة متابعة دورية ألجه��زة عمالء الغاز 
الطبيعى ، تم من خاللها الكشف على ما يقرب من 9ر9 مليون جهاز 
باإلضاف��ة لتنفيذ270 أل��ف زيارة متابعة دوري��ة ألجهزة عمالء غاز 

البوتاجاز تم من خاللها الكشف على ما يقرب من 432 ألف جهاز.

• ت��م مراجعة واس��تالم أعمال تنفي��ذ التركيبات من 13 ش��ركة 
قائمة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنش��آت التجارية بهدف 
تقلي��ل المخاطر ورفع كفاءة العمل وإس��تثمار الوقت بمواقع عمل 
التركيب��ات ل��� 2ر741 ألف عميل لصالح ش��ركة إيجاس وش��ركة 
جن��وب الوادى القابضة للبترول ، وجارى حاليًا التنس��يق الس��تالم 
جميع أعمال ش��بكات الغ��از الطبيعى من ش��ركات التوزيع بجميع 

محافظات الجمهورية اعتبارًا من بداية عام 2022. 

• تم إس��ناد أعمال تش��غيل محط��ات تموين الس��يارات بالطاقة 
الشمس��ية بنظام )ON grid( ل� 3 محط��ات باإلضافة إلى تجديد 
عق��د الصيانة ال��دورى ل� 8 محط��ات طاقة شمس��ية وأبرام عقد 

صيانة ل� 9 محطات طاقة شمسية مع شركة التعاون للبترول.

• تم البدء فى تنفيذ األعمال اإلنشائية ل� 178 بيت زراعى لصالح 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بمنطقة الالهون 
بمحافظة الفيوم , منهم 64 بيت زراعى بالنظام 
األس��بانى و114 بي��ت زراع��ى بالنظام 
المصرى وقد ت��م االنتهاء بالفعل 
من جميع المراحل حتى الهيكل 
المعدن��ى ل� 18 بي��ت زراعى 
بالنظام األسبانى و40 بيت 
زراع��ى بالنظام المصرى 
باقى  استكمال  وجارى 

المراح��ل وذلك بموجب اإلس��ناد الصادر لش��ركة صيانكو من 
شركة إنبى فى هذا الشأن.

•  تم تنفيذ أعمال الرفع المس��احى والرس��م الهندسى والمسح 
الميدان��ى ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط التس��جيلية ل� 
44 ألف عميل فى 24 قطاع لصالح ش��ركة غاز القاهرة بمناطق 
ههي��ا وديرب نجم وبلبيس بمحافظة الش��رقية و ش��ركة تاون 
ج��اس بمنطقتى كفر الجب��ل وأطفيح بمحافظ��ة الجيزة ضمن 

مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومشروع حياة كريمة.

•  تم تنفيذ حوالى 173 أمر شغل لصيانة وإصالح األجهزة التى 
تعمل بالغ��از الطبيعى والبوتاجاز و الكهرب��اء بجميع محافظات 

الجمهورية.

• تم تصنيع وتوريد حوالى 10 أالف مدخنة للشركة والشركات 
الش��قيقة بالقط��اع من خ��الل مركز تصني��ع المداخ��ن التابع 
للش��ركة بمنطقة الباج��ور بمحافظة المنوفي��ة , وذلك بخالف 
تصنيع وتوريد حوالى 5 أاللف قاعدة إلسطوانات الغاز الطبيعى 

المضغوط بمختلف المقاسات لصالح شركة كارجاس.



خمسة وعشرون عامًا  من النجاح والتحدى منذ تأسيس شركة مصر للصيانة منذ عام 1997حيث تنامى ميراث الشركة من الخبرات الهندسية 
والكفاءات، لتصبح شريكًا فعااًل فى دفع عجلة التنمية المحلية، والمشاركة بدور ملموس فى تطبيق سياسات وزارة البترول المصرية للحفاظ 
على معدالت اإلنتاج والتطوير س��عيًا نحو التنمية المس��تدامة لقطاع البترول وتماش��يا مع الخطة االستراتيجية طويلة المدى للدولة - رؤية 
مص��ر  2030 -  مدعوم��ة ف��ى ذلك بقوة بش��رية تزيد ع��ن 8000 مهندس وفن��ى وعامل وموظف باإلضاف��ة إلى مجموعة من تس��هيالت اإلنتاج 
التخصصية متمثلة فى ورش التصنيع والصيانة وبإس��تخدام أحدث التقنيات فى ش��تى المجاالت.وتصنف اليوم ش��ركة مصر للصيانة من أكبر 
شركات الصيانة والتطوير والمشروعات المتخصصة بالشرق األوسط وأفريقيا، حيث تم إدراج الشركة ضمن قائمة أكبر 250 مقاواًل دوليًا وفق 

تصنيف مؤسسة )Engineering News Record( لعام 2021.



أهم األعمال بالسوق المحلى
   مجال أعمال الصيانة الشاملة 

تق�������وم الش�������ركة بتنفيذ عقود الصيانة الش�������املة مع ش�������ركات قط�������اع البترول مثل 
العام�������ة، الفرعوني�������ة، ميدور، س�������يجاس، ELNG ،UGDC ، EPC ،ERC، بترول 
بالعي�������م )حق�������ل ظهر(. يمتد بعضها لما يزيد عن عش�������رين عام�������ًا مما يؤكد ثقة 
العم�������الء. ذلك باإلضافة ألعمال الصيانة للمع�������دات الكهربائية واآلالت الدقيقة 
وأجه�������زة التحكم عن بعد للمحطات الفرعية والش�������بكة لمبنى ال�������ركاب رقم  )1( 

بمطار القاهرة الدولى .   

خدمات التطوير والمشروعات المتخصصة

أس�������ند إلى الش�������ركة مش�������روع تنفيذ األعم�������ال المتكاملة لوحدة اس�������ترجاع غازات 
الش�������علة لصالح ش�������ركة العامرية. كم�������ا اس�������تطاعت التعاقد على إنش�������اء مجمع 
تصنيع مش�������تقات الميثانول بمحافظة دمياط لصالح شركة السويس لمشتقات 
الميثانول. إلى جانب عقد إنش�������اء وبيع الطاقة الكهربائية لمحطة كهرباء بقدرة 
26 ميجاوات لمصنع إنتاج األخش�������اب لصالح شركة تكنولوجيا األخشاب »ووتك«. 
باإلضاف�������ة لف�������وز تحالف مص�������ر للصيانة – أجريك�������و بعقد تزويد موقع كالبش�������ة 
بالطاقة الكهربائية لصالح ش�������ركة خالدة للبترول. باإلضافة لمش�������روعى إنش�������اء 
مأخ�������ذ مائى جديد بخليج الس�������ويس وتطوير مهبط الطائ�������رات وصالة الوصول 
لمطار رأس شقير لصالح شركة »جابكو«. ومشروع إنشاء صهريج استراتيجى سعة 
175 ألف متر مكعب برأس غارب لصالح ش�������ركة بتروجت، وفى مجال مش�������روعات 
اإلتصاالت والرقمنة تقوم بتنفيذ مش�������روع توريد وتركيب أجهزة مراقبة المخزون 
لجمي�������ع مس�������تودعات اإلس�������كندرية للبت�������رول )RTG(. كما تق�������وم بتنفيذ أعمال 
التوريد والتركيب والتش�������غيل واالختبارات ألكثر م�������ن 500 كم من كابالت األلياف 
الضوئية لمراقبة خطوط الغاز لشركة جاسكو طبقًا لخطة التحول الرقمى التى 

تنتهجها وزارة البترول.

خدمات صيانة التوربينات

تق�������وم الش�������ركة بتنفيذ عقود أعمال صيان�������ة التوربينات بمواق�������ع خالدة للبترول، 
عجيب�������ة، أنابي�������ب البترول، جابكو، ق�������ارون و بترول بالعيم مس�������تندة فى ذلك إلى 
العق�������ود المبرمة مع المصنعين األصليين منذ ما يزيد عن عش�������رين عامًا ومنها 

)جنرال إلكتريك، سيمنز، سوالر(.

خدمات الصيانة البحرية

تقوم الش�������ركة بتنفي�������ذ اعمال الصيان�������ة والتطوي�������ر والحفاظ على األصول للمنش�������آت 
البحرية لشركات عجيبة للبترول، بترول بالعيم، البرلس للغاز، ويبكو والسويس للزيت. 
كما استطاعت إنهاء أعمال مشروع إحالل خطوط اإلتصاالت والضخ -Risers- لصالح 

جابكو ومشروع صيانة المنصات البحرية للبتروكيماويات المصرية.

خدمات صيانة المنشآت:

تقوم الش�������ركة بتنفيذ عقود صيانة المنشآت لصالح كل من )ثروة، خالدة، القابضة 
للبتروكيماوي�������ات، ميدتاب وغيرها( باإلضاف�������ة للعقود خارج قطاع البترول لما يزيد 
ع�������ن 100 من ف�������روع البنك األهل�������ى و 10 من المستش�������فيات.كما ف�������از تحالف مصر 
للصيان�������ة – حس�������ن عالم بعقد تش�������غيل وصيانة مجم�������ع الوزارات ومجل�������س النواب 

بالعاصمة اإلدارية لمدة خمس سنوات.

خدمات الدعم الفنى

توفر الشركة جميع أنواع العمالة المتخصصة من خالل العقود طويلة المدة مع شركات 
القطاع مثل خالدة ، عجيبة ، العامة ، أنابيب البترول ، جابكو، قارون، بترول بالعيم.

خدمات الورش التخصصية والمعدات الثابتة وتكاملية األصول

تقوم الش�������ركة بأعم�������ال صيانة المولدات والمضخ�������ات والضواغط ومعدات الرفع 
وجميع أنواع المعدات الدوارة لش�������ركات القطاع. كما نجحت فى استحداث خدمة 
صيانة وإصالح محركات الجهد المتوس�������ط الكهربائية ، وتأس�������يس ورشة لصيانة 
الطلمبات الغاطسة، كما تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وإصالح الكروت اإللكترونية 
لصالح هيئة س�������كك حديد مصر والقوات المس�������لحة المصرية، مش�������روع تصنيع 
مكثف�������ات التبريد لصالح ش�������ركة أبوقير لألس�������مدة، كم�������ا تقوم بأعم�������ال تكاملية 
األص�������ول لش�������ركات القط�������اع متمثلة ف�������ى كافة أعم�������ال االختبارات غي�������ر المتلفة 
وأعمال التفتيش الهندسى المتقدمة وتشمل خطوط شركة اإلسكندرية للبترول 

والتفتيش الهندسى للمستودعات الكروية الخاصة بشركة بتروجاس.  

فى مجال تطوير االعمال واألنشطة المستحدثة

خدمات اس�������ترجاع غاز الش�������علة – Zero Gas Flare  حيث قامت ش�������ركة العامرية 
للبترول بإسناد األعمال المتكاملة لوحدة استرجاع غاز الشعلة للتنفيذ خالل عام 
2021 لتعظي�������م القيمة المضافة لوحدات اإلنتاج ، وكذل�������ك تأهيل مولدات الجهد 
المتوسط ، حيث قامت بافتتاح ورشتها المتخصصة ألعمال تأهيل مولدات الجهد 

المتوسط طبقًا لالتفاقية المبرمة مع شركة BIRR M/C’s السويسرية.
باإلضاف�������ة إل�������ى تكنولوجي�������ا الهيدروجين األخضرحي�������ث قامت الش�������ركة بتوقيع 
اتفاقية تعاون مشترك مع ش�������ركة SCHLUMBERGER األمريكية لالشتراك 

فى دراسات تكنولوجيا توليد الهيدروجين األخضر. 

أهم األعمال خارج جمهورية مصر العربية
اس�������تطاعت الشركة أن جتنى ثمار االس�������تراتيجية املتكاملة للتوسع خارج السوق 
احمللى وبخاصة فى الش�������رق األوس�������ط بالعراق واململكة األردنية الهاش�������مية. كما 
تخطط لغزو األسواق اإلفريقية باحلصول على عقود مبوزمبيق وأوغندا بعد أن 
قامت بأعمال الدعم الفنى لصيانة مصنع الغاز املس�������ال لصالح ش�������ركة بترومار/ 

 .Angola LNG Facilities سايمب أجنوال ألنشطة الصيانة مبحطة

دولة العراق:
عق�������د الصيانة الش�������املة جلميع مواقع اإلنتاج من قبل ش�������ركة إين�������ى اإليطالية 
لصالح ش�������ركة نفط البصرة بحقول الزبي�������ر وذلك ملدة ثالثة أعوام باالضافة إلى 
عق�������د صيانة املعدات ال�������دوارة من قبل ش�������ركة Exxon Mobil األمريكية لصالح 
ش�������ركة نفط البصرة بحقل غ�������رب القرنة بدولة العراق، وذلك ملده خمس�������ة أعوام 
وعقد توريد وصيانة مولدات تش�������غيل اآلبار من قبل ش�������ركة إينى لصالح ش�������ركة 
نفط البصرة بحقل الزبير وكذلك عقد تطوير وجتديد وحدة إنتاج مياه الشرب 
مبحطة مياه البرجس�������ية مبحافظة البصرة بطاقة 400 م3/ساعة مبنطقة الزبير 
لصالح ش�������ركة إينى باإلضافة إلى عقد تصممي وتوريد وتركيب وحدة إنتاج مياه 
الشرب مبحطة مياه البراديعية مبحافظة البصرة  بطاقة 800 م3/ ساعة مبنطقة 
الزبير وعقد تقدمي خدمات الصيانة والدعم الفنى حملطات املياه اخلاصة بحقن 
اآلبار من قبل بى بى BP اإلجنليزية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الرميلة 
وكذلك عقد الصيانة الشاملة حملطات الضغط والقوى الكهربائية من قبل إينى 

اإليطالية لصالح شركة نفط البصرة بحقول الزبير ملدة ثالثة أعوام.

اململكة األردنية الهاشمية:
عقد تش�������غيل وصيان�������ة محطة القوى مبصنع إنتاج البوتاس بالتعاون مع ش�������ركة 
سيمنس ملدة عشر سنوات باإلضافة إلى عقد رفع وصيانة السفن العابرة ومشروع 
 )SlipWay( إنش�������اء املزلق البحرى مبيناء العقبة اجلديد لصالح تطوير العقبة
وكذلك عقد أعمال صيانة وتش�������غيل وحدات قياس الغاز لصالح ش�������ركة البوتاس 

العربية.
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نتائج األعمال للنصف األول من عام 2021   
اأ�ض���اد املهند�س رفعت عبد اخلالق رئي����س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب 
بنتائ���ج اأعم���ال ال�رشكة للن�ضف الأول للع���ام 2021 والتى تتلخ�س على 

النحو التالى:

المؤشرات المالية 
حقق���ت ال�رشك���ة املتح���دة مل�ضتق���ات الغ���از  UGDC زيادة ف���ى اإجمالى 
الإي���رادات مبق���دار 62% للفرته م���ن يناير حتى يونيو من ع���ام 2021 مقارنة 
بنف����س الفرته من العام ال�ضابق )86 ملي���ون دولر مقابل 53 مليون دولر( 

نتيجة لزيادة الإنتاج وكذلك التح�ضن فى الأ�ضعار العاملية.

اإلنتاج
ي�ضتمر الإنتاج باأف�ضل املعدلت املمكنة  اإمياناً من ال�رشكة بالدور الوطنى 
والقت�ض����ادى و ذل����ك فى فى ح����دود كمي����ات وموا�ضفات الغ����ازات املغذية 

لت�ضهيالت الإنتاج باأعلى ن�ضبة ا�ضرتجاع للمنتجات ت�ضل الى %100.
• بلغ اإنتاج ال�رشكة من الربوبان 84 األف طن .

• بلغ اإنتاج ال�رشكة من البوتاجاز 47 األف طن .
• بلغ اإنتاج ال�رشكة من املتكثفات 51 األف طن .

•  بلغ اإجم�الى اإنت���اج امل�ض��تقات 9 ملي�ون ط�ن منذ بدء الإنت���اج عام 2005 
وال���ذى يكاف�ئ 103 مليـون برميل تقــريباً، وا�ســتقبلت ت�ســهيالت دميــاط 
10 �ض��حن���ة من الربوب�ان امل�ض�ال وال���ذى يتم اإ�ض��ترياده ل�ض��الح ال�ض����ركة 
امل�ض���رية لإنت���اج البولى بروبي��لني وقد بلغ اإج��مالى هذه ال�ض��حنات 115 

األف طن مت تدفيعها بالكامل اإلى م�ضنع ال�رشكة امل�رشية ببور�ضعيد.

إنجازات الشركة 
م�ـــروع ا�سترياد غـــاز البوتاجاز مبحطـــة دمياط، وي�سمـــل تنفيذ اأعمال 
اإقام���ة الت�ضهي���الت لإ�ضتقب���ال وتدفي���ع البوتاج���از امل�ضتورد م���ن ميناء 

دمياط واإن�ساء خط البوتاجاز دمياط /طنطا.

أهم األعمال التى تم تنفيذها 
• التن�ضي���ق والتوا�ض���ل امل�ضتم���ر م���ع �رشك���ة اإيجا�س مم���ا اأدى ال���ى زيادة 
الغ���ازات املتاح���ة للمعاجلة ف���ى ال�رشكة املتح���دة  وذلك لزي���ادة القيمة 

امل�ضافة للغازات املتاحة فى ال�ضبكة القومية للغازات.
• لول مرة من���ذ بدء الت�ض��غيل جنح��ت ال�ض����ركة فى عمل توق���ف ك���لى 
لت�سهيـــالت دميـــاط لإ�ســـالح اأغلب امل�ســـاكل الفنية وعمـــل ال�ســـيانة 
الالزم���ة لتح���قي���ق الت�ض���غي���ل الآم���ن وب���دون اى تاأثي�������ر عل���ى عم���ليات 

. EPP تدفي���ع الربوب���ان ل�ض���ركة
• جنحت ال�ركة مـــن خالل تطبيق برامج ال�سيانة امل�ستمرة  و تقلي�ص 
فرتات التوقف يف حتقيق اعلى ن�ضبه لالأتاحيه ملعدات م�ضنع امل�ضتقات  

منذ بدء  الت�ضغيل )Availability  2ر%99( .

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• حققت ال�رشكة ثالثة مليون �ضاعة عمل اأمنة بدون ا�ضابات عمل منذ 

�ضبتمرب 2019 حتى تاريخه.
• ا�ستمرار نهج ال�ركة يف اللتزام بتطبيق نظم الدارة الدولية فى جمال 

اجلودة وال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة، طبقا ملتطلبات:
 ISO 9001/2015, ISO 50001/2018, ISO 14001/2015, ISO 45001/2018
• املتابعـــة امل�ستمرة لتطبيق كافة اجـــراءت احلماية والوقاية من فريو�ص 

كورونا.
• يتـــم متابعة ومراجعة احلوادث النا�سئة عن �سالمة العمليات والقيام 
بتحليلها وا�ستنتـــاج الدرو�ص امل�ستفادة لتفادى تكرارها، وجارى حتديث 
نظم �سالمة العمليات وفقاً لقواعدالحتاد الدولى ملنتجى النفط والغاز.
• قامـــت ال�ركة بتطوير برنامج تفاعلى يهدف اإلى خلق ثقافة �سالمة 
قوية ويقوم على امل�ضاركة الفعالة وحتفيز جميع القوى العاملة لقيادة 

التغيري فى تعزيز ال�ضالمة.
• تقوم ال�ركة بعمليات مراجعه دوريه لإن�سطة املقاولني ل�سمان مدى 

التزام املقاولني بقواعد ال�ضالمة.

تواصل الشركة املتحدة ملشتقات الغاز منذ تأسيسها 
ف��ى عام 2002 تلبي��ة جانب من احتياجات الس��وق املحلى 
من املش��تقات البرتولية وذلك رغم التحديات واألثار الناجمة 

عن أزمة فريوس كورونا وتأثريها على األقتصاد العاملى . 

www.ugdco.com
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Company activities for first half of 2021
Eng. Refaat Abd El Khalek UGDC Chairman & MD praised 
the company activities and business results for first half of 2021 
that are summarized as follows:

Financial 
UGDC achieved an increase in total revenues by 62% for the 
period from January to June of 2021 compared to the same pe-
riod of the previous year ($86 million compared to $53 million) 
as a result of the increase in production as well as the improve-
ment in international prices

Production
UGDC continues to achieve its targeted national & economic roles 
and maintains positive cooperation to fulfill its contractual obliga-
tions to maximize the returns to support the economy. This is with-
in the limits of quantities and specifications of production facilities 
feed gases, with the highest product recovery rate of up to 100%.
• Propane production reached 84 K tons,.
• LPG production reached 47 K tons .
• Condensates production reached 51 K tons .Total Derivatives 
production reached 9 million tons - since start up in 2005- which 
equals about 103 million BBL. UGDC Damietta terminal received 
(10) imported propane cargos with total amount of 115 K ton, 
which were dispatched to EPP facilities at Port Said. 

Major activities  
LPG gas import project in Damietta the construction project 
of facilities for receiving and dispatching the imported butane 
from Damietta port and construction of butane gas pipeline Da-
mietta / Tanta.

The most important carried out works:
• Coordination and continuous communication with EGAS, 
which led to increase the gases available for treatment in UGDC, 

in order to increase the added value of the available gases in the 
national gas grid. 
• The company succeeded for the first time since start-up in 
making complete Shut down safely for Damietta facilities to 
clear the raised red anomalies without any impact on the pro-
pane disbatching plan to EPP.
• Through the application of continuous maintenance programs 
and reducing the downtime, UGDC succeeded to achieve a re-
cord plant availability since the operations start up (Availability 
99.2 %).

Quality, Occupational Health, Safety and Environment 
(QHSE)
• Achieved 3 million Working Hours without a Day Away from 
Work Case (DAFWC) since Sept. 2019 up to date.
• UGDC is adopting an Integrated Management System (IMS) meet-
ing the requirements of international standards of ISO 9001/2015, 
ISO 14001/2015/, ISO 50001/2018 and ISO 45001/2018.
• QHSE in cooperation with the company’s management and lead-
ership continued its vigorous efforts to contain COVID -19 reper-
cussions; the team meets periodically to follow up on the situation. 
Also, Medical Department ensures to spread awareness through 
circulars and update workforce with related protocols and ministe-
rial decrees in that concern and ensure adherence accordingly.
• Ensure close monitoring of the incidents resulted from pro-
cess activities through Process Safety KPIs to guarantee con-
trolling the hazards and issuing incidents lessons learned, and 
currently updating Process Safety Management Framework 
Based on IOGP/CCPS.
• QHSE launched “Safety Leadership Promotion Program” that 
aim to creating a vision for a robust safety culture and ensure 
engaging, inspiring, and motivating the workforce to lead the 
change in promoting safety.
• Perform periodic audits on the activities of the contractors to 
ensure their commitment to UGDC Safety requirements. 

Since its establishment in 2002, the United Gas 
Derivatives Company continues to meet some of 

the local market’s needs of petroleum derivatives, 
despite the challenges and effects caused by the Co-

rona virus crisis and its impact on the global economy.

www.ugdco.com
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ف���ى اإطار تنفيذ خط���ة الدولة اجلارية 
ب�س���اأن التو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى 
كوق���ود بدي���ل فى و�س���ائل النقل بداًل م���ن اأنواع 
الغ���از  م���ن  اال�س���تفادة  ولتعظي���م  ال�س���ائل  الوق���ود 
الطبيعى ملا له من مردود كبري على االقت�ساد القومى , 
وكذل���ك التو�سع فى اإن�ساء حمطات التموين املتكاملة لتلبية 

الطلب املتوقع على ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود لل�سيارات.

فق���د قام���ت ال�سرك���ة امل�سري���ة الدولي���ة لتكنولوجي���ا الغ���از )غازت���ك( 
وميثلها املهند�س عبد الفتاح فرحات رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب 
بتوقي���ع اتفاق تع���اون مع �سركة فجر امل�سرية للغ���از الطبيعى وميثلها املحا�سب 
حمم���د ال�سوربج���ى رئي����س جمل����س االإدارة والع�سو املنت���دب. وذلك ل�س���راء وتاأجري 
وت�سغي���ل حمطات متوي���ن وخدمات متكاملة قائمة والقيام باجله���ود لتوفري مواقع فى 
خمتل���ف امل���دن واملحافظ���ات على م�ست���وى اجلمهورية ت�سل���ح الإن�ساء حمط���ات متوين بالغاز 
الطبيع���ى اأو حمط���ات وقود �سائل اأو حمطات متكاملة للتموي���ن بالغاز الطبيعى والوقود ال�سائل 
وذل���ك متهي���داً للتواك���ب م���ع ما ق���د يطراأ م���ن معطي���ات �سوقية ف���ى توافر فر����س م�ستقبلي���ة لطرح 

حمطات وقود قائمة اأو �سركات وقود �سائل للبيع اأو حق االأنتفاع.
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تعت���ر �سبكة الغاز الطبيعى باململكة االأردنية الها�سمية �سرياناً 
حيوي���اً وا�سرتاتيجي���اً للطاقة مبنطقة ال�س���رق االأو�سط , حيث 
تول���ت �سرك���ة فج���ر االأردني���ة امل�سرية تنفي���ذ وت�سغي���ل و�سيانة 
وتطوي���ر �سبك���ة الغاز والت�سهيالت املرتبط���ة بها بطول 500 كم 
من مدينة العقبة جنوباً وحتى احلدود االأردنية ال�سورية �سمااًلً 
وفقاً الأحدث املوا�سفات الفنية واالأكواد العاملية , حيث باإمكانها 
نق���ل الغ���از باأكرث من اإجتاه مما يعظم امل���ردود االقت�سادى على 
ال���دول امل�ساركة ف���ى �سبكة الغاز الطبيع���ى باملنطقة , وفى اإطار 
املباحث���ات واالجتماع���ات املكثف���ة ب���ن م�س���ر واالأردن و�سوري���ا 
ولبن���ان وحر�س القيادة ال�سيا�سي���ة امل�سرية على دعم وم�ساندة 
اجلمهوري���ة اللبناني���ة لتخطى اأزمة الطاقة احلالية من خالل 
توف���ري اإمدادات الغاز الطبيع���ى امل�سرى ونقله عر �سبكة الغاز 
باالأردن اإلى لبنان , قامت �سركة فجر االأردنية امل�سرية باالنتهاء 
م���ن درا�س���ة وتنفيذ االأعم���ال الفنية املطلوب���ة وجتهيز وتركيب 
حمط���ة القيا����س على احل���دود االأردني���ة ال�سوري���ة وربطها على 
نظ���م �سبكة الغاز الطبيع���ى الرئي�سية باالأردن ف���ى وقت قيا�سى 
وف���ى اإنتظ���ار اجلان���ب اللبنانى لالنته���اء من اإج���راءات املعاينة 
والتقيي���م الفن���ى خلط نقل الغاز الطبيع���ى الوا�سل بن �سوريا 
ولبنان للبدء فى �سخ ونقل الغاز الطبيعى امل�سرى اإلى لبنان.

وف���ى اإط���ار تعظي���م وتنوي���ع ا�ستخ���دام الغ���از الطبيع���ى كوق���ود 
اقت�س���ادى وح�س���ارى داخ���ل اململك���ة االأردني���ة واال�ستف���ادة م���ن 
تن���وع م�س���ادر الغاز وخا�سة بع���د انتهاء �سركة فج���ر من تنفيذ 
واإن�س���اء نقط���ة تزوي���د جدي���دة ل�سبك���ة الغ���از فى �سم���ال اململكة 

w w w. f a j r- e g y p t . c o m

بط���ول حوالى 56 كم , قامت �سركة فجر بتنفيذ اأعمال تو�سيل 
وتوري���د الغ���از الطبيع���ى مل�سنع الفو�سف���ات بالعقب���ة اإلى جانب 
تزوي���د تو�سع���ات جمموعة نق���ل ال�سناعية والتى يت���م تزويدها 

بالغاز الطبيعى منذ عام 2018.

 وج���ارى حالي���اً اإع���داد الدرا�سات الفني���ة واالقت�سادي���ة لتغذية 
بع����س امل���دن ال�سناعية مثل مدين���ة �سحاب ومنطق���ة الق�سطل 
االنته���اء  مت  كم���ا  واالأ�سم���دة,  االأ�سمن���ت  وم�سان���ع  ال�سناعي���ة 
باال�س���رتاك م���ع �سرك���ة غاز م�س���ر من اإع���داد درا�س���ات تو�سيل 
الغاز الطبيعى للقطاع املنزلى والقطاع التجارى مبدينة عمان 

ومدينة العقبة. 

 

 



المهنية  شللركة السللويس لمهمات السللامة 
هى إحللدى شللركات قطللاع البتللرول المصرى 
والتى تأسسللت عام ٢٠٠٤ كشللركة مساهمة 
مصريللة بهدف إمداد شللركات البترول بمهمات 
السامة المهنية الازمة لبيئة العمل والحاصلة 
علللى شللهادات ايللزو 9001 ، 14001 ، 45001  
كما تقدم الشللركة خدماتها لجميللع القطاعات 
األخرى والسللوق المحلى وبأعلى جودة ممكنة 
لضمان سامة وحماية وراحة العاملين حيث أن 
الشركة تمتلك مصنعين بطريق العين السخنة/ 
السللويس مصنللع إلنتللاج المابللس الخاصللة 
بالسللامة والصحللة المهنيللة بكافة أشللكالها 
وأنواعهللا ، واألخر إلنتاج أحذية األمان باإلضافة 

إلى توفير مهمات السامة المهنية األخرى .





بحضور المهندس طارق المال
وزير البترول والثروة المعدنية

واللواء عبد المجيد صقر
محافظ السويس

 تم اإلفتتاح الرس��مى لمحطة تموين السيارات بالوقود بطريق صالح نسيم بعد تطويرها وإضافة خدمة تموين السيارات
 بالغاز الطبيعى إليها تلبية إلحتياجات مس��تخدمى الس��يارات العاملة بالغاز ، ويأتى ذلك فى إطار خطة االنتشار السريع
 للخدمة من خالل إضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول فى إطار شراكة قائمة لزيادة أعداد المحطات ، والمحطة مؤهلة
 لتموين 850 س��يارة يوميًا بالغاز الطبيعى بواس��طة نقطتى ش��حن وتموين وتصل الطاقة االستعابية للمحطة إلى 12 ألف

متر مكعب غاز يوميًا



فى إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير كافة المنتجات 
البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر ، قامت 
شركة الغاز الطبيعى للسيارات )كارجاس( بإفتتاح مركز زيوت بىبى فيسكو بمقر الشركة بألماظة بعد االنتهاء من أعمال 
التوسعات والتطوير ليواكب أكبر المراكز العالمية بنسخة من مراكز بىبى بمنطقة الخليج العربى بطاقة إستعابية تصل 

إلى 100 سيارة يوميًا ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجيا واإلتصاالت .

حضر اإلحتفال جميع الس��ادة أعضاء مجلس إدارة الش��ركة والدكتور وس��يم وهدان رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لشركة بتروتريد وجاء ذلك فى أجواء إحتفالية مبهجة مع توزيع هدايا ومزايا للعمالء . 



ش��هد المهندس ط��ارق المال وزير البت��رول والث��روة المعدنية احتفال 
ش��ركة غازتك بيوبيلها الفضى بمناس��بة مرور خمس��ة وعشرين عامًا 
على تأسيس��ها فى عام 1996 كإحدى شركات قطاع البترول المصرى 
الرائدة فى مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بدورة الوقود الثنائى 
)غاز طبيعي/ بنزين( ، وإنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز 
الطبيعى والوقود الس��ائل ، وذلك فى إطار الدور الرائد لوزارة البترول 
والث��روة المعدنية فى تبنى وتنفيذ مش��روع اس��تخدام الغاز الطبيعى 

كوقود بديل فى مصر.

وقد أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته 
التى ألقاها خالل الحفل أن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد 
الفتاح السيس��ى للتوس��ع فى اس��تخدامات الغاز الطبيع��ى كوقود فى 
السيارات أدت إلى إحداث طفرة فى هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات 
لمقابلة هذا التوسع، وأن إعادة تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات 
البترولية فى إطار اإلصالح االقتصادى الذى ش��هدته مصر ساهم ايضًا 
فى زيادة إقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود لما له من مردود 

كبير على المواطنين واالقتصاد القومى .



وأش��ار المهندس عبد الفت��اح فرحات رئيس مجل��س اإلدارة والعضو المنتدب أن ش��ركة 
غازت��ك طوال تلك الفترة بتعاقب إداراتها المختلف��ة وبفضل جهود جميع العاملين الذين 
بذل��وا جهود كبي��رة ومتواصلة قد حرصت على تنفيذ اس��تراتيجية وزارة البترول والثروة 
المعدنية لنش��ر وتيس��ير وتطوير تس��هيالت التموين بالغاز الطبيعى وفق أحدث تقنيات 
تحويل الس��يارات للعمل بدورة الوقود الثنائى )غاز/بنزين( فى مصر، واستحداث تقنيات 
متطورة الس��تخدامات الغاز الطبيعى لدعم البني��ة الالزمة لمحطات الغاز الطبيعى بهدف 
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيس��ير عليهم، ودعم خطط التنمية الشاملة فى 

المحافظات المختلفة.

وفى نهاية اللقاء قام المهندس طارق المال بتكريم الس��ادة رؤس��اء ش��ركة غازتك الس��ابقين لجهودهم المتواصلة التى 
بذلوها خالل فترة عملهم .

تكريم المهندس طارق المال  وزير البترول والثروة المعدنية

والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك لرؤساء شركة غازتك السابقين



اس��تكمااًل لمس��يرة قطاع البترول ف��ى الريادة والتطور لكافة المجاالت أخذت ش��ركة بتروس��بورت على 
عاتقها المس��اهمة فى النهوض بالرياضة المصرية ورفع الوعى الرياضى لدى العاملين بقطاع البترول 
ول��دى مختلف قطاعات المجتمع المصرى إيمانًا بفك��ر التنمية المجتمعية ، وذلك من خالل مجموعة من 

المنشآت العمالقة واألنشطة التى قامت بها خالل السنوات الماضية كالتالى :

لمنتجع س��كاى طابع خ��اص يتمي��ز بالرفاهية 
والخصوصي��ة لم��ن يبحث��ون عن نم��ط حياة 
متج��دد ومطاعم تقدم أش��هى األطباق ومبنى 
اجتماع��ى فري��د وحم��ام س��باحة ممي��ز والند 
س��كيب س��احر يبعث على التأمل ومالعب تنس 
وإس��كواش وك��رة ق��دم وجي��م ون��ادى صحى 
لالسترخاء واالستجمام ، كما يستضيف المنتجع 
االجتماع��ات والبرام��ج التدريبي��ة والمؤتمرات 
والمناس��بات الخاصة أضافة لتمي��زة الكبير فى 

تنظيم حفالت الزفاف .

يع��د ترجم��ة حقيقية لفك��ر راقى وإضاف��ة قوية 
لألندي��ة الرياضي��ة واألجتماعي��ة فى مص��ر ، تم 
إنشاؤه فى التجمع الخامس على مساحة 50 فدان 
ويهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التى يحتاجها 
األعض��اء م��ن أنش��طة إجتماعية مث��ل الحفالت 
الغنائية وحفالت األطفال والندوات فى المناسبات 
المختلفة عالوة على االهتمام باألنشطة الرياضية 
خاص��ة فى المج��ال التعليمى بإنش��اء أكاديميات 
رياضي��ة متميزة ف��ى كل األلعاب وتش��كيل فرق 
رياضية للمشاركة فى البطوالت الرسمية لتحقيق 

نتائج مشرفة فى كثير من األلعاب .

هو صرح رياضى كبير س��اهم ف��ى النهوض بلعبة 
كرة القدم وكان أحد الركائز األساس��ية إلس��تمرار 
ال��دورى العام المصرى خ��الل جائحة كورونا خاصة 
بعد استئناف األنشطة الرياضية حيث تم استضافة 
العديد من مباريات األندي��ة المحلية والقاريةالتى 
تش��ارك فيها أندية عربية . ومؤخرًا تم االنتهاء من 
تركي��ب 19 كاميرا مراقبة لتغطي��ة حضور 2000 
مش��جع وفقًا للتعليم��ات األمنية وضواب��ط رابطة 
األندية ، كما تم االنتهاء من التعاقد على استضافة 
مباري��ات ال��دورى الممت��از ألندي��ة البن��ك األهلى 

وإيسترن كومبانى أضافة ألندية أنبى وبتروجت .

أكاديمي��ة للعل��وم الرياضي��ة متخصص��ة فى 
الدراسات والتدريب و تمن�ح ش��هادات معت�مدة 
بالتع�اون م���ع الهيئ��ات واالتحادات والجامعات 
عل��ى المس��توى المحل��ى و الدولى م��ن خالل 
منهج مبنى على أحدث ما توصلت إليه األبحاث 
العلمية بطريق��ة تربط بين الجان��ب المعرفى 

والجانب العملى .

نجحت ش��ركة بتروس��بورت فى االس��تفادة من 
خبرة العاملين لديها فى إنش��اء مالعب رياضية 
متنوعة على أعلى مستوى ومطابقة للمواصفات 
القياسية  )ألنشطة كرة القدم والتنس ومتعددة 
الش��قيقة ف��ى  البت��رول  األغ��راض( لش��ركات 
مواقعها المختلفة مثل )أنوبك – قارون – بترول 

بالعيم – النصر للبترول بالسويس ( .





تأسست الشــركة المصرية لخدمات الغاز » ECGS « فى نوفمبر 2006 وسرعان ما أصبحت تحتل مكانة متميزة بين الشـركات العاملة فى 
مجال تقديم الخدمات لشـركات البحث واالسـتكشاف واإلنتاج فى قطـاع البترول المصرى، وفى خضم التحديات التى واجهتها الشـركة 
نظرًا لتأثر مناخ االسـتثمار بتوابع جائحة فيروس كوفيد 19، إال أن الشـركة المصرية لخدمات الغاز » ECGS« اسـتطاعت الفوز بالعديد من 

المناقصات بالتعاون مع شـركاء النجاح.

واسـتطاعت الشــركة الحفاظ على عدد التعاقدات المبرمة مع شــركات قطـاع 
البتـرول المختلفة، عالوة علـى قيامها بآداء متميز فى تعاقـد الهيئة المصرية العامة 
للبترول “EGPC”  والخاص بنقل 36 مليون برميـل من الزيت الخام الكويتـى والعراقى 
على متن ناقالت عمالقة VLCC بدون وقوع أى تأخيـرات ، عوضًا عن توفيرها  لوحدات 
DPII  لشــركتى بريتش بتروليـم وشـركة  بحرية بتقنية التوقيـع الديناميكى 

الفرعونية للبتـرول.

نجحت الشـركة فى توفير الخدمات الهندسـية والبترولية المختـلفة وكان أهمهـا 
الفوز بتعاقـد توريـد 10 آالف طن من المونـو إيثيليــن جاليكول “MEG” لصالح 
شــركة بترول بالعيم » بتـروبل« والفـوز بتعاقـد لخدمـة معلق القيسـون فى 

المناقصة التى تم طرحهـا من قبل شـركة عجيبة للبترول .

ومؤخرًا نجحت الشـركة المصرية لخدمات الغـاز » ECGS« ، بالتعاقد مع اللجنـة 
الجغرافيـة لمنطقة اإلســكندرية البتروليـة لتوفير خدمات الكشـف المبكر عن 
تسـريبات الغـاز والبتـرول فى الشـركات التابعة للجنة الجغرافية عن طريق توفير 
أحدث األجهـزة والمعـدات والفنييـن المتخصصيـن فى تقديم هذه الخدمات، وهى 
تقنية جديـدة تدعم توجيهات وزير البترول والثــروة المعدنيـة بوجـوب وضع 
السالمة والصحة المهنية وحماية المنشآت البترولية كأولوية أولى فى عمليات 
شـركات القطاع. حيث تسـاعد هذه التقنية فى الكشـف المبكر على 
تسريبات الغاز فى  المنشآت البترولية والبتروكيماوية، مما يسـاعد 
أطقم الصيانة بالشركات المختلفة فى حصر وإصالح األعطال 
وأماكن التسـريب وبذاك تتفادى وقــوع حرائق أو 
وتضمن  العاملين  أرواح  وتحفـظ  انفجارات 

سالمة المنشآت.





منذ أن تأسس��ت أبو قري لألس��مدة فى عام 1976، وتثبت الشركة ريادتها فى صناعة األسمدة النيرتوجينية فى مصر والشرق األوسط 

كص��رح صناع��ى عمالق، إذ تعد أكرب منتج لألس��مدة النيرتوجينية فى مصر بطاق��ة إنتاجية تصل إىل أكثر من 2 مليون طن س��نويًا من 

تش��كيلة منتجات متنوعة منها اليوريا العادية واليوريا املخصوص ونرتات األمونيوم واألمونيا والس��ماد الس��ائل، يتم إنتاجها فى ثالثة 

مصانع عمالقة بمقر الشركة بالطابية - خط رشيد - اإلسكندرية. 

ويبلغ رأس��مال املصدر للش��ركة  1.893 مليار جنية ويتوزع هيكل ملكيتها بني بنك االس��تثمار القومى ، الهيئة املصرية العامة للبرتول، 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية، األهلى كابيتال القابضة، وآخرون.

حققت �رشكة اأبو قري للأ�س���مدة فى ال�س���نوات الأخرية طفرة هائلة على 
جمي���ع الأ�سعدة من النواحى الإنتاجي���ة والت�سغيلية والأرباح املحققة 
وكذل���ك تنفي���ذ حزم���ة تو�سع���ات وم�رشوع���ات ا�ستثماري���ة �سخمة من 
�ساأنها تعزيز ريادة ال�رشكة لي�س فقط فى م�رش وال�رشق الأو�سط بل على 
امل�ست���وى العامل���ى اأي�ساً. وجاءت ه���ذه الإجنازات من خ�����لل خط��ة عم��ل 
ا�سرتاتيجي������ة تبنته�����ا اإدارة ال�رشك���ة، تت�سمن 18 حم���وراً �ساهمت فى 
حتقي���ق نتائج حت���دث لأول مرة فى تاريخ ال�رشكة من���ذ ن�ساأتها وفى �سوء 
التقدم الذى حققته م�رش فى ظل القيادة احلكيمة للرئي�س عبد الفتاح 
ال�سي�سى ، والذى ت�سهد م�رش فى عهد �سيادته طفرة هائلة على كافة 
الأ�سعدة الإقت�سادية وال�سيا�سية والإجتماعية ، وكذلك دعم املهند�س 
ط����������ارق امل�����������ل وزي���ر البرتول وال���روة املعدني���ة، وال���ذى ي�سهم فى حتول 
م����رش اإلى مركز اإقليم���ى للطاقة، حمققة الكتفاء الذات���ى لأول مرة من 
الغ���از، مما كان له اأث���ر مبا�رش على منو �سناعة الأ�سم���دة والبرتوكيماويات 
امل�رشية والت���ى تعد الآن واحدة من اأكرب 10 اأ�سواق ت�سدير للأ�سمدة على 
م�ست���وى الع���امل ، مما يعك����س ال������دور اله������ام ل�سناع������ة الأ�سم����دة فى 

القت�س��������اد امل�س���������رى ومم��������ا يوؤك����د على جاذبي��������ة �سناع����ة الأ�سمدة 
والبرتوكيماوي���ات لفر����س ال�ستثم���ار ف���ى م����رش باعتبارها اأب���رز الأ�سواق 
النا�سئ���ة عاملي���اً وفى ظل ارتف���اع الطلب العاملى عل���ى الأ�سمدة كونها 

�سلعة اأ�سا�سية مرتبطة بالأمن الغذائى العاملى.

نتائـج أعمال الشـركة 2021/2020 
وبح�س���ور وزير البرتول والروة املعدنية للجمعية العامة العادية ل�رشكة 
اأب���و قري للأ�سم���دة، اأعلنت ال�رشكة ع���ن حتقيق اأعلى نتائ���ج وربحية فى 
تاريخه���ا ومنذ ن�ساأته���ا، حيث حققت خ���لل العام املال���ى 2021/2020 
رق���م قيا�سى ف���ى املبيعات ق���دره 839ر8 ملي���ار جنيه و�ساف���ى ربح قدره 
516ر3 ملي���ار جني���ه بالرغ���م من �س���دة املناف�سة العاملية والآث���ار املرتتبة 
على انت�سار جائح���ة كورونا مما يعك�س كفاءة الإدارة فى ا�ستغلل موارد 

ال�رشكة وتعظيم العائد للم�ساهمني .
�سه���د عام 2021/2020 اأعلى م�ستوى اإنت���اج مت حتقيقه على مدار تاريخ 
ال�رشك���ة ، حيث بلغ  الإنتاج 249ر2 ملي���ون طن م���ن الأ�سم����دة اجلاه�����زة 
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للبي����ع واأعلى حجم لل�سادرات على الإطلق بلغ 207ر1 مليون طن خلل 
العام، فيما �سجلت مبيعات الت�سدير 350 مليون دولر . 

كم���ا ا�ستمرت �رشكة اأبو قري للأ�سمدة فى حتقيق اأعلى معدلت ت�سغيل 
مل�سانعه���ا ف���ى ال�سن���وات الأخرية مم���ا كان له الأث���ر فى حتقي���ق اإنتاجية 
مرتفعة م���ع خف�س تكلفة الت�سغيل وبالتالى تعظيم الأرباح املحققة 
وذل���ك نتيجة �سيا�سة الإحلل والتجدي���د التى تتبعها اإدارة ال�رشكة فى 
ال�سن���وات الأخرية والذى يطلق عليه���ا »ا�ستعادة �سباب ال�رشكة« والتى 
يت���م خللها اإجراء عمرة �ساملة كل عام لأحد م�سانع ال�رشكة تت�سمن 
عملي���ة �سيان���ة �سامل���ة وحتدي���ث ورفع كف���اءة جمي���ع املع���دات والآلت 
املوج���ودة مما ي�سمن ا�ستمرارية عملي���ة الت�سغيل وينعك�س على نتائج 

اأعمال ال�رشكة املتميزة.
وتاأت���ى ه���ذه النتائ���ج املتمي���زة بالرغم م���ن العوام���ل ال�سلبي���ة لنت�سار 
جائح���ة كورون���ا عل���ى القت�س���اد العامل���ى وم�ساهمة ال�رشك���ة بحوالى 
5ر16ملي���ون �سكارة باأ�سع���ار مدعمة لوزارة الزراع���ة بفر�سة بديلة تبلغ 
1ر1 مليار جنيه مما يعك�س قوة و�سلبة ال�رشكة فى مواجهة التحديات 
واملخاطر املختلفة املحيط���ة بها وقدرتها على ال�ستمراري��ة فى حتقيق 
نتائ���ج متمي���زة ، وه���و الذى يوؤك���د على الدور اله���ام ال���ذى تلعبه �رشكة 
اأب���و قري للأ�سمدة ف���ى دعم الأمن الغذائى امل����رشى وكذلك دعم ا�ستقرار 

اأ�سعار املحا�سيل الزراعية فى م�رش.
كم���ا حقق���ت ال�رشك���ة تقدم���اً ملحوظ���اً ف���ى جم���ال التواف���ق البيئ���ى 
وامل�سئولية املجتمعية، حيث اأ�سدرت �رشكة اأبو قري للأ�سمدة اأول تقرير 
اإ�ستدام���ة لها فى ع���ام 2018 يو�سح مبادرات الإدارة ف���ى حتقيق التوافق 
البيئ���ى فى كافة اأن�سط���ة ال�رشكة وحتقيق اأه���داف التنمية امل�ستدامة 
متا�سي���اً م���ع روؤي�������ة م�س������ر 2030 الت���ى ته����دف لتحقي������ق الإ�ستدام������ة 
واحلوكمة على كافة اأ�سعدة الدولة امل�رشية، كما اأنه جارى العمل على 
اإ�س���دار التقري���ر الثانى ، وياأتى هذا اإمياناً م���ن اإدارة ال�رشكة اأن مراعاة الأثر 
البيئ���ى وامل�سئولية املجتمعية واحلوكمة لل����رشكات اأ�سبح الآن �رشورة 
ملح���ة ف���ى �س����وء انت�س�������ار جائح������ة كورون�������ا والك�����وارث الطبيعي���ة

احلالي���ة واأن���ه حان 
الوق���ت الذى يج���ب اأن  يتح���ول فيه العامل 

باأ����رشه اإل���ى منوذج يق���ر باأهمي���ة دم���ج ممار�س���ات الإ�ستدامة ف���ى جميع 
جمالت الأعمال.

خطــــة التوسعــــات
حالي���اً، تق���وم اإدارة �رشك���ة اأب���و ق���ري للأ�سم���دة بتنفيذ خط���ة تو�سعات 
طموح���ة من �ساأنها حتويل ال�رشكة كواحدة م���ن اأهم منتجى الأ�سمدة 
على م�ستوى العامل وتعزيز ريادتها على امل�ستوي����ني املحلى والإقليمى، 

والتى ت�سم�������ل :
• م�س��������روع خف����س الإنبعاث���ات وتو�سع���ات الطاق���ة الإنتاجية مل�سنع 
يوري�������ا اأبوقري )3 ( من 1925 طن يومياً اإلى 2370 طن يومياً والذى مت اإجراء 
الت�سميم���ات الهند�سي���ة له من قب���ل �رشك���ة Stamicarbon العملقة 

باعتبارها مانح رخ�سة ت�سغيل امل�سنع.
• امل����رشوع املزم���ع اإقامت���ه عل���ى اأر����س �رشك���ة راكت���ا اململوك���ة للهيئة 
امل�رشي���ة العامة للبرتول واجلارى ال�ستحواذ عليها ل�سالح �رشكة اأبوقري 
للأ�سم���دة وج���ارى تنفي���ذ درا�س���ة اجل���������دوى القت�سادي���ة له م���ن قب����ل 

�رشك���ة Nexant الإجنليزي����ة.
• م�ساهم���ة ال�رشك���ة ف���ى م����رشوع حام����س الفو�سفوري���ك به�سب���ة 

اأبوطرطور فى الوادى اجلديد.
• وموؤخراً توقيع ال�رشكة على عقد اتفاق امل�ساهمني لتاأ�سي�س ال�رشكة 
العاملي���ة للميثان���ول وم�ستقاته والتى �ستكون جمم���ع �سناعى �سخم 
باإجمال���ى تكلف���ة اإ�ستثماري�ة 6ر1 ملي���ار دولر للمرحل���ة الأولى وبطاقة 
اإنتاجي���ة تقدر مبليون طن ميثان���ول، 400 األف طن اأمونيا �سنوياًً، و�سيتم 
اإن�ساء امل�رشوع باملنطقة القت�سادية لقناة ال�سوي�س بالعني ال�سخن���ة، 
والتى تعطى امل�رشوع اأف�سلي����ة تناف�سي����ة نظراً للمميزات القت�سادية 
العدي���دة الت���ى متنحه���ا الهيئة العام���ة للمنطق���ة القت�سادي���ة لقناة 

ال�سوي�س لت�سجيع وجذب ال�ستثمارات.
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been aimed over last years at unlocking further potential that 
substantially increased the national gas production. Such effort 
materialized primarily through the discoveries of Nooros and 
the giant Zohr. These were the main pillars that supported the 
country in reaching independence from LNG import. 
Moreover, Eni also holds a 33.33% stake in United Gas De-
rivatives Co. (“UGDC”) in a partnership with BP and GASCO. 
UGDC’s mission is to treat gas in order to extract NGL (i.e. 
LPG, Propane and DNG) while redelivering the treated lean 
gas into the national network for further utilization in Egypt. 
UGDC plant gas treatment capacity is 1300 MMScfd equiva-
lent to 36.8 Million cubic meter/day (13.4 billion cubic meter/
year). Since 2019 thanks to the startup of the new 32” P/L from 
Nooros to El Gamil, additional gas volumes are delivered to 
UGDC to enhance the production from the plant. 

Sustainability
Since 1954, the presence of Eni in Egypt has been guided by the 
idea of supporting the country toward energy independence and 
human development. Today, Eni is a key player in the sustain-
able development, contributing to Egypt Vision 2030 and the 
17 UN SDGs.
Sustainability actions are currently implemented in Port Said 
Governorate within the framework of the Memorandum of 
Understanding (MoU) for Social and Health Initiatives signed 
between Ieoc (on behalf of the Contractor partners Rosneft, 
Mubadala and BP) and EGAS on 1st March, 2017 within the 
context of the joint activities for the Zohr Development Project. 
The integrated sustainable model implemented in Port Said rep-
resents a good practice that can be replicated in other region of 
Egypt. Zohr, El Gamil and UGDC onshore plants are located 
there and the company has defined a business model strongly 
focused on long-term value creation. 
Deeply integrated to its industrial activities, Eni – in partner-
ship with the public sector and non-profit entities – carries out 
interventions aiming at alleviating poverty, enhancing technical 
education and access to decent jobs, supporting the healthcare 
system, fostering youth participation. Those interventions have 
targeted thousands people, while producing indirect benefits for 
the entire population of Port Said. Here, as well as in Damietta 
and Cairo Governorates, Eni has also carried out a series of ac-
tivities to complement the measures implemented by the health 
authorities to support the local population in the fight against 
the COVID-19 pandemic. 
The ongoing projects are described here below and are tangibly 
impacting people’s lives (data up to October 2021):

Community Health Programs in Port Said
• Construction of the Emirates Health Centre and rehabilitation 
of El Garabaa Health Centre.
• About 8000 patient per month.
• Capacity building of health personnel.
• Health Awareness campaigns for the population.

Community Youth Centre in Port Said: 
• 1 Youth Centre built.
• 15 personnel of the centre trained.
• 100 youths (84 women) trained.
• 2000+ accesses recorded.
• Ongoing offer of multiple services/activities, sport and train-
ing programs for youths.

Zohr Applied Technology School
• 264 students enrolled.
• 38 teaching and non-teaching staff trained. 
• 4 school curricula developed and approved by MoE & TE 
(Energy, IT, Electrics, Logistics).

HSE 
Ieoc is fully committed to pro-actively manage the Health, 
Safety and Environment aspects of all its activities through its 
HSE Integrated Management System with the overall goal of 
achieving sustainable development without resulting in any 
harm to People, Environment or Assets. This is clearly stated 
within Ieoc HSE Policy which is following Eni Policies, Prin-
ciples and Management System Guidelines. Ieoc HSE Inte-
grated Management System is regularly updated and reviewed 
to ensure alignment with the local legislation requirements and 
continuous improvement of its HSE performance across all 
processes and operations. It is subject to regular third party au-
dits and maintained in compliance with international standards, 
namely: ISO 14001 for Environmental Management System, 
ISO 45001 for Occupational Health and Safety Management 
system and ISO 39001 for Road Traffic safety Management.
Moreover, in 2020 Ieoc has carried out a comprehensive gap 
analysis on ISO 50001 Energy Management System for Petro-
bel and Agiba sites.
Over the years, Ieoc has launched and implemented several 
initiatives and projects with the aim of protecting the environ-
ment. Among the most significant ones, we would like to men-
tion the biodiversity protection in the Sinai area, the greenhouse 
gas (GHG) emissions reduction, the project to reinject producer 
water in all operational sites and the oil spill management.



Main Operations
Eni has been operating in Egypt since 1954. Its activities in 
Egypt have been marked by a number of important successes, 
resulting in major energy projects that have contributed to the 
Country’s economic development. 
Eni is operating through its subsidiary Ieoc that performs explo-
ration activities while development and production operations 
are carried out through operating companies, namely Petrobel 
and Agiba, set up jointly (50/50) with the Egyptian General Pe-
troleum Corporation (EGPC).
Ieoc holds 57 licenses (48 of which operated) for a total gross 
acreage of 20,487 square kilometers. These licenses are distrib-
uted in the Country’s three main hydrocarbon provinces: the 
Gulf of Suez/Red Sea, the Nile Delta/Mediterranean offshore 
and the Western Desert.
Investments in Egypt are mainly focused on concessions in 
the Mediterranean area, the Western Desert, the Nile Delta and 
Sinai, with a gross daily production exceeding 880 thousand 
boed. 
The production from Zohr and Nooros fields is significantly 
contributing to the domestic natural gas demand and the export 
through LNG, while exploration is fully committed to find new 
reserves to continuously sustain oil production in the Gulf of 
Suez and in the Western Desert area as well as the gas produc-
tion in the Nile Delta/Mediterranean areas.

Gulf of Suez (GoS)
The Petreco Oil Center, operated by Petrobel, processes around 
70 thousand bopd (100%) from both onshore and offshore 
fields mainly Belayim Marine, Belayim Land, Abu Rudeis, Si-
nai and Ras Ghara. 
Petreco Oil Center is connected to the Feiran tank farm and 
marine terminal with a storage capacity of 2 million barrels.
Exploration Activities in the GoS resulted in the recent discov-
ery of Sidri South in the Sidri Development Lease, following a 
revision of the area exploration potential; an important delinea-
tion phase of the discovery is ongoing. 

Western Desert 
Agiba is mainly active in the Western Desert area where it oper-
ates about 42 thousand boed (100%), mainly oil plus conden-
sates and gas. 
In the past years, Agiba was able to maintain a significant 
level of production despite the natural decline of the old fields 
through continuous drilling efforts resulting in some important 
discoveries, namely: Emry Deep, Rosa North, Jasmine, Me-
leiha West Deep and more recently Arcadia South and South 
West Melehia.
In addition, a successful exploration discovery on SWM-4X 
area has been announced in October 2021 and quickly put on 
production. The development lease has just been obtained with 
plans to drill additional 7 development wells.

Nile Delta/Mediterranean Offshore
The Nile Delta is Egypt’s most prolific gas basin where Ieoc 
discovered in 1967 Abu Madi, the first gas field in the Country, 
that up to now remains one of the largest in Egypt. 
Over the years, other significant gas discoveries have been 
made by Ieoc and operated by Petrobel: the onshore East Delta 
and El Qar’a fields as well as the offshore Port Fouad, Darfeel, 

Barboni, Baltim East, Baltim North, Baltim South West, El 
Temsah, Tuna, Denise, and Denise South fields. 
In 2015, Ieoc discovered Zohr, a gas supergiant, in the Shorouk 
Concession area, located in the Egypt deep offshore. Zohr is the 
largest gas discovery ever made in Egypt and in the Mediter-
ranean Sea. The first gas was achieved in December 2017, just 
22 months after the issuing of the Development Lease. This was 
possible thanks to a fast track project, based on an innovative 
phased development approach, the huge efforts of Eni, Petrobel 
and the main contractors’ personnel and the full support given 
by the Egyptian Authorities.
The Contractor JV is composed of Ieoc (50%), Rosneft (30%), 
BP (10%) and Mubadala (10%). 
The gas produced by the subsea wells from Zohr, is being deliv-
ered to shore through the longest offshore direct tie-in ever built 
(220-230 km of sea lines) and treated in a new plant (dimen-
sions 2.8 km x 0.8 km) nearby El Gamil plant in Port Said. The 
Zohr onshore plant was finalised in April 2019 with 8 produc-
tion units (one Early Production Facility/EPF or train zero + 7 
additional standard trains) each one with 430 MMScfd of gas 
treatment capacity. The gas production started with the first pro-
duction unit (EPF), reached a production of 2 bcfd in Septem-
ber 2018, one year ahead of schedule, and gradually increased 
till achieving a record of 3.2 bcfd on February 2021.
Ieoc has also made other significant discoveries in the last years 
namely Nooros, in the Nile Delta Concession and Baltim South 
West field in Baltim Concession. 
Nooros, discovered in July 2015, started production in August 
2015 thanks to a fast track development approach, achieving a 
peak production of 1.2 bcfd in 2017 (equivalent to 220 kboed 
100% of gas and condensates).
The development of Nooros, which reached a record produc-
tion capacity in a very short time, is an important achievement 
of Eni’s near field exploration strategy, aimed at unlocking ad-
ditional exploration potential in the proximity to the existing 
producing fields and maximizing the synergy with existing 
infrastructures. It represents also another fundamental step to 
support Egypt gas supply and energy independency.
Baltim SW production reached over 420 MMscfd with 4 wells 
a 5th well is planned to be spud at the end of 2021 to maintain 
the production.
As a result of the intensive fast track development of the above 
gas fields (Zohr, Nooros and Baltim SW), Damietta LNG plant 
has restarted operation on February 2021 and Ieoc production 
reached the record figure of 1 million barrel of oil equivalent 
per day on 31 January 2021.
In the Mediterranean Offshore, Ieoc also operates the North 
East Hap’y, North El Hammad, Nour, and Shorouk Exploration 
Concessions. 
Ieoc has participating interest in several assets operated by oth-
er International Oil Companies, namely: Ras El Barr Conces-
sion with the offshore fields of Ha’py, Akhen, Seth and Taurt, 
in the North El Burg Concession with the offshore discoveries 
Satis, Seth South, and Taurt North and in the South Ghara Con-
cession in the Gulf of Suez.

Gas Developments
Eni retains a high confidence in the potential of the Egyptian 
natural gas resources. Eni investments have supported the Gov-
ernment efforts to expand the use natural gas for civil/industrial 
use and electricity generation. of Ieoc exploration efforts have 
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Egypt’s Modernization Plan includes self-sufficiency in both 
oil and gas, to meet the needs of the local market and regional 
needs, positioning itself as an energy hub in the region. 

Schlumberger develops fit-for-purpose solutions to maximize 
the country’s assets output, at the best possible value for mon-
ey. We bring our know-how on brownfields, to help the coun-
try reach self-sufficiency for oil, as well as for gas. 

Brownfield development is a very topical theme, as the in-
dustry seeks to mitigate the challenges associated with these 
fields, such as sand and water production, scale formation etc., 
and lower operating costs whilst enhancing production—all 
powered by digital solutions

Despite the world pandemic Schlumberger in Egypt contin-
ued all the efforts to deliver the best in class services to our 
customers and to enhance the digital capabilities of the sector.

In Feb-21, under the patronage of H.E Eng. Tarek El Molla, 
Minister of Petroleum and Mineral Resources, we celebrated 
the go-live of Egypt Upstream Gateway EUG and H.E the 
Minister announced the first digital bid round ever in Egypt. 
EUG is a unique and innovative national project providing 
all subsurface information in a digital format, and deliver-
ing a digital subsurface platform accessible from anywhere 
in the world, also ensuring that Egypt subsurface data is kept 
evergreen.

A few months later we celebrated with the EGPC Leadership 
the go-live of the Egyptian Digital Production Center (EPDC). 
This digital reporting platform was designed for EGPC and all 
oil & gas producing JV’s: it provides EGPC with live opera-
tional visibility through reliable and systematic data, reporting 
and data analytics allowing timely decision making. The sys-
tem allows EGPC to accelerate the field development plans, 
optimize the production of brown fields, get potential shut-in 
wells back to life,  improve the overall operational efficiency, 
monitor planned & unplanned fields activities along with their 
impact on production. It provides an efficient view of all tech-
nical parameters enabling the best decision making process 
leading to the optimal management of asset.

Schlumberger’s vision is to define and drive high perfor-
mance, sustainably. 

The company is committed to being at the forefront of our 
industry’s shift toward more sustainable energy production—
challenging not only ourselves, but also our customers, suppli-
ers, and peers to partner on delivering measurable social and 
environmental progress.  Our culture of stewardship grows 
from one of our long-established values—people. Exception-
al people join us from around the world because of who we 
are—and then they make us what we are. Schlumberger seeks 
to continually increase diversity and promote inclusion in our 

workforce, supply chain, and communities where we work, 
and live. We believe caring for people and communities is fun-
damental to drive better performance for all our stakeholders; 
which is why sustainability is at the core of everything we do. 
Recent events have increased the sense of urgency and rein-
forced our commitment to industry-wide sustainability.

We are proud that our company became the first in upstream 
exploration and production services to commit to setting a Sci-
ence-Based Target (SBT) to reduce greenhouse gas emissions. 
In June 2021, Schlumberger announced its Decarbonization 
Plan, laying out its commitment to achieve net-zero green-
house gas (GHG) emissions by 2050, across the entire oil and 
gas value chain. This plan, which aligns with the Paris Agree-
ment to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, focuses 
on reducing Scope 1, 2 and 3 emissions, with minimal reliance 
on offsets (e.g., carbon credits).

As part of this plan, Schlumberger has committed to specific 
GHG emission reduction targets and introduced a portfolio 
of Transition Technologies to help accelerate the path to net 
zero for the energy industry. This new portfolio, comprised of 
proprietary technologies and solutions, will address customer 
Scope 1 and 2 emissions related to the use of Schlumberger’s 
technologies, while simultaneously enabling the company to 
meet its Scope 3 emissions target, which represents seventy-
five percent of its baseline GHG footprint. The Transition 
Technologies portfolio will help minimize emissions and re-
duce energy consumption, as well as address other key sus-
tainability attributes, while simultaneously driving efficiency, 
reliability and performance.

In February 2020, Schlumberger Egypt signed an MoU with 
Egypt Ministry of Petroleum, to share our sustainability initia-
tives with the sector. Our collaboration with EGPC sustainabil-
ity team was one of the main areas of focus, and indeed a first 
fruitful collaborative step in our joint sustainability journey.

We are enthusiastically sharing our expertise, supporting EGPC 
in the publication of their first sustainability report. Despite the 
pandemic challenges, we managed to work closely with the 
EGPC team, and deliver multiple phases of the first EGPC re-
port roadmap. This support was also extended to EGAS, also 
being active member in Egypt Oil & Gas CSR Subcommittee 
we are working closely with all committee members for the 
Ministry of Petroleum CSR Strategy and capacity building.

Our industry has an important role to play in the future of ener-
gy. Schlumberger is committed to playing a key role in helping 
the world meet future energy demand as we continue develop-
ing solutions to address climate change. With our strength in 
technology innovation, and the determination and optimism of 
our people, we create amazing technology that unlocks access 
to energy for the benefit of all. 



Schlumberger has a long-standing history in Egypt. For 85 years,
the company has been the local trusted partner for Egypt’s oil and 
gas industry, supporting our customers to develop the energy that
allows socio-economic growth. 
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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



IPR Achievements in 2021
IPR Energy is a group of international companies in the energy sec-
tor actively engaged in oil and gas exploration & production around 
the world; and providing engineering and oil field services worlwide. 
We capitalize on our technical expertise and innovation to improve 
petroleum recovery, whether in our own E&P portfolio or through our 
global service offering to the market.
We are open to bond through partnerships with national and interna-
tional companies. U.S. independent IPR Energy Group continues to 
execute its IPR Chairman largest drilling and operational campaign 
since entering the upstream sector in Egypt, in 1993.

IPR Expands Investment in Egypt
IPR continues to intensify its investments in Egypt amidst a 
healthy economic environment that has encouraged internation-
al participation. IPR maintains great confidence in Egypt’s politi-
cal leadership, industry successes, and economy as evidenced 
by its IPR’s future plans and 40-year presence injecting approxi-
mately $2 billion across 10 Egyptian producing and exploratory 
concessions, infrastructure facilities development, and technol-
ogy transfer.
IPR accelerated its pace and completed the purchase of Japa-
nese partner Sojitz’s 40% working interest in the Alamein/Yidma 
concession of the Western Desert, reestablishing IPR’s 100% 
working interest. Also IPR has recently intered an agreement 
with Pharos Energy to farm in 55% working interest and opera-
torship in each of the EI Fayum and N. Beni Suef Concessions.
IPR continues to pursue and expand investments in Egypt and 
the MENA region by both adding acreage and collaborating with 
partners in advancing technical programs and plans for the op-
timum benefit of all stakeholders, particularly the Egyptian state 
represented by the Ministry of Petroleum, EGPC, EGAS, and 
GANOPE.

Current Drilling Activities
Four rigs were working in IPR different concessions.
• Rig EDC-48 has completed well (NEAL-29), which is current-
lyproducing 550 BFPD. After which, the well (AEB-6) was drilled 
down to 11,500 ft and currently producing 542 BFPD. Another 
well (NEAL-23) has been drilled with a horizontal section extends 
up to 2,070 ft. This well is producing 315 BFPD.
• Rig IPR-1 is currently drilling the new exploratory well (NAB-
14x) in the north AI-Baraka concession.
• Rig Sino Tharwa (ST-2) has already completed the gas pro-
ducing well (Ibn Younis-2) for the joint venture company (Petro 
Disouq), as IPR owns 45% of the (South Disouq Lease). ST-2 
rig drilled exploratory well (HA-1X) where Quaseem Sand found 
erroded. Also the development well Warda (SD5x) is planned for 
drilling during first half of 2022.
• Rig IPR-2 is currently repairing well (AL37) in the Western Des-
ert of Egypt.

IPR Chairman and CEO
Dr. Mahmoud K. Dabbous com-

mented, “2021 has been a great year 
with promising results.

With an aggressive growth strategy 
to add reserves and production 

through targeted acquisitions and 
ambitious field exploitation programs, 
IPR remains committed to expand in-
vestments in Egypt in the long term”.

We are a leading company in the field of providing technical solutions and new 
technologies globally since 1981. Moreover, the continuous improvement of the 
Oil field Services Division qualified it to deliver more than 30 services including 

drilling and workover activities in Egypt.

Dr. M.K. Dabbous 
 IPR Chairman 

and CEO

IPR-1 Drilling rig IPR-2 Workover rig



Get In Touch

Oil & Gas Skills (OGS) was established in 2005, as the major 
training and consultation hub in the �elds of upstream, midstream, 
downstream, HSE, operational excellence, asset integrity, leadership, 
and strengthening human capabilities including the competency 
assurance.  OGS is able to o�er a wider range of consulting services 
to meet Oil and Gas sector speci�c needs. Extensive e�orts have 
been exerted in the �eld of Oil & Gas organizational development, 
training and business consulting to comply with international stand-
ards as an ultimate objective to strengthen human resources knowl-
edge and experience within Oil and Gas sectors.

Exploration, Petroleum Engineering, Upstream Accredited Courses.
Production Engineering, Production Technology.
Interdisciplinary Oil & Gas Courses.

Studies:
Consultation Studies, HAZOP, HAZID, HAZIN, Root Cause Analysis (RCA).

Development of Plant Procedures and Manuals:
Safe to Operate Procedure., Operation and Maintenance Manual.
Welding Procedure Writing/Quali�cation

Technical Activities:
Quality Assurance and Quality Control Services
Mechanical Testing and Metallurgical Services 
Welders Testing Quali�cation/Certi�cation
Asset Integrity Management System (AIMS)

Certi�ed long term studies
Competency based training systems (CBT)
Habilitation of Top Management
Training Need Analysis (TNA)
Leadership Excellence Program
Long Term Development Plan
Project Management Maturity assessment

IT Consultation Services:
Software Licensing (E�ective Licensing Position ELP) 
License Agreement (Financial Analysis)
License Compliance (Audit Defense and Protection)

Upstream

Pipeline and Piping Systems.
Material, Corrosion, and Inspection, Welding.
Midstream Accredited Courses.
Midstream "O�shore and Subsea” Facilities.

Midstream

Oil & Gas Process Technologies & Operations.
Mechanical Engineering.
Electrical Engineering & Maintenance.
Instrumentation Engineering & Control Systems.

Downstream

Process safety, Health, Safety and Hazard Control
Environment, HSE Accredited Courses.

HSE 

Management & Leadership, Project Management, Human Resources, 

Administration and Public Relations.

Management & Leadership

Finance, Economics, Auditing, Internal Control,  Accounting, Insurance, Security, 
Procurement, Supply Chain, Contracts and Marketing. 

Functional Training 

In 2020, the company pursued new business and long term agreements through cooperation
with international entities to provide online training programs and libraries through technical 
and non-technical courses such as IHRDC, AL mentor and Zedny.

Main o�ce : 340 f third sector - city center 5th 
settlement - new Cairo 
Tel  :  + 202 2614 7202    
Fax  :  + 202 2614 7201 

 www.ogs.com.eg       
info@ogs.com.eg



gyptian Liquefied 
Natural Gas (ELNG) is consid-
ered one of the largest joint venture 
companies in Egypt, sponsored by EGPC, 
EGAS, Shell, Petronas and Total. ELNG is licensed 
to establish, manage, operate the liquefaction facilities to 
export in addition to exploit and maintain a specialized port in 
Idku for 50 years. The port is located East of Bay of Abu Qir, 40 km 
east of Alexandria and is defined by the Presidential decree no. 10 of 2004. The 
terminal and its approach channel are dedicated to LNG tankers ranging 165,000 
m3 capacity. 

In 2021
Egyptian LNG celebrated the SAFETY DAY first Face to Face event after almost 18 months of working online on 
50% manning basis as one of the consequences of COVID-19 pandemic.

It is worthy of note that Health, Safety, Quality and Environment sustainability standards are measures of paramount importance to 
ELNG. In 2021 ELNG successfully achieved 5 years without LTI; a Safe 9,503,436 Man hours, hence the Safety Day was an opportu-
nity to celebrate the safety milestone achievement.

The Safety Day event which re-energized the IOGP Live Saving Rules as the ELNG Golden Rules, took place at Company’s Site for 6 
hours Outdoor in an open tent attended by Company Management Team, its Shareholders and almost 300 of employees and contrac-
tors on 2 rounds considering COVID-19 measures.

Highlights of the day included declaration of the Individual “I Statements” to create ownership in complying with the Golden Rules/
Live Saving Rules. The day was very successful, and Shareholders appreciated the efforts of maintaining site in shape while continu-
ing producing and exporting all through the challenging period of COVID-19.

www.egyptianlng.com


