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مركتتز   معلومتتات   قطتتاع    البتترول  العنتتتوان :
 ١)أ( مكرر شتتارع أحمد الزمر - املنطقة الثامنة 

 مدينتتة    نصتتر.
  ت : 22766506-227665١5           ف : 2273852١

االشتتراكات :  هيئة البرول -شتتارع فلستتطني
 الشتتطر الرابع -املعادى الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

 ت : 27065985 - 27065959

االشتتراك الستتنوى :  جمهورية مصر العربية :
80 جنيهتتًا   مصريتتًا           

 •  البتتتتاد العربيتتتة  : 60 دوالرًا امريكيتتًا    
  •  البتتاد األجنبيتتة  : 70  دوالرًا أمريكيتتًا

  أو متتا يعادلهتتا 



ما بني اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تالها من تحديات وتوترات ثم استقرار 

وانط��الق ب��دأ من ع��ام 2014 وما زال مس��تمرًا،  س��نوات س��بع م��رت على مصر 

تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملني معًا مسئولية 

بن��اء الدولة وصمودها فى مواجه��ة تحديات داخلية وخارجية ال تتوقف ، فمصر 

التى واجهت تحديات جمة فى توفري املتطلبات األساسية من الطاقة بعد عام 2011 

أصب��ح اليوم لديها فائ��ض فى الغاز الطبيع��ى للتنمية والتصدير وتوس��عت فى كافة 

األنش��طة البرتولي��ة والبنية التحتية لقط��اع البرتول والغاز لتضاعف م��ن قدرات الدولة 

وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غري مسبوق  .

فمصر الحاضر وهى تنتقل ملرحلة جديدة تبنى وتعمر وتنطلق ويؤدى رجالها ما عاهدوا 

اهلل عليه مس��تكملني البناء وتراهن على قطاعاته��ا االقتصادية ، وفى القلب منها قطاع 

البرتول والغاز والتعدين للوصول بمصر إىل ما تصبو إليه من تطور وازدهار .
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أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البرتول والغاز والثروة املعدنية خالل السنوات السبع األخرية يأتى نتاجًا لإلصالحات الشاملة 

التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى االقتصاد املصرى ومتابعته املتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه 

بتذلي��ل التحدي��ات التى تواجهه بش��كل س��ريع إيمانًا من��ه بالدور الحي��وى الذى يلعبه ه��ذا القطاع كقاط��رة للنمو وحرص 

س��يادته على بث رس��ائل دعم للعاملني من خالل تشريفه لكافة افتتاحات املشروعات البرتولية الكربى ، وتضع كوادر قطاع 

الب��رتول والغاز والتعدين على عاتقها مس��ئولية اس��تكمال مس��رية النم��و والتحول اإليجابى التى ش��هدها ه��ذا القطاع خالل 

الس��نوات املاضي��ة ، وتعاهد الرئيس السيس��ى عل��ى تحقيق أهداف الدول��ة فى زيادة اإلنت��اج من الثروات البرتولي��ة والغازية 

وتحقي��ق االكتف��اء الذاتى من املنتجات البرتولية لتأمني موارد الطاقة للبالد واملس��اهمة فى تحويل مصر ملركز إقليمى لتداول 

وتجارة الطاقة  .

جنحت الدولة فى اأن تنف���ذ برنامج �صامل لالإ�صالح االقت�صادى واالجتماعى 
حقق نتائج���اً اإيجابية وكان قطاع البرتول كعادته متواجداً بقوة وا�ص���تعاد 
دوره كقاط���رة للنمو وهو ما تعك�ص���ه املوؤ�رشات االقت�ص���ادية غري امل�ص���بوقة 

الأداء القطاع على النحو التالى :

• النجاح فى حتويل فائ�ض امليزان التجارى البرتولى من العجز بال�صالب 
اإلى فائ�ض باملوجب الأول مرة فى عام 2019/2018 بنحو 570 مليون دوالر، 
وم�صته���دف حتقي���ق فائ����ض جدي���د بنهاية ع���ام 2021/2020 ق���دره 820 

مليون دوالر .

• جن���ح قطاع البرتول ف���ى زيادة قدراته االإنتاجية من الغ���از الأكرث من 7 مليار 
ق���دم مكع���ب يومي���اً حالي���اً ، وحتويل مع���دل منو قط���اع الغاز خ���الل االأعوام 
ال�صابق���ة من �صال���ب 11% اإلى موج���ب 25% ع���ام 2019/2018، مما مكنه من 

حتقيق االكتفاء الذاتى من الغاز وا�صتئناف الت�صدير.

• �صاه���م قط���اع الب���رتول والغ���از ع���ام 2019/2018 بن�صب���ة 27% م���ن الناجت 
املحل���ى االإجمال���ى للدول���ة، وعل���ى الرغم من جائح���ة فريو����ض كورونا متكن 
القط���اع فى العام املالى التالى اأي�ص���اً من امل�صاهمة بحوالى 24% من الناجت 

املحلى االإجمالى .

• بل���غ معدل منو قطاع تكرير البرتول 
حوال���ى 25% ع���ام 2019/ 2020 
ومن املتوقع زيادة هذا النمو مع 
انتهاء م�رشوعات زيادة الطاقة 
التكريري���ة اجلدي���دة التى يتم 
با�صتثمارات  حالي���اً  تنفيذها 
حوال���ى 7 ملي���ار دوالر تع���ادل 

حوالى 108 مليار جنيه.

مهندس طارق املال 
وزير البترول والثروة املعدنية



تقدم كبري فى جذب اال�شتثمارات وحتقيق اكت�شافات جديدة
جن���ح قطاع الب���رتول فى اإحراز تق���دم كبري لدفع عجل���ة اال�صتثمار خالل 
ال�صن���وات ال�صبع فى البحث عن البرتول والغاز فى م�رش من اأجل تنمية 

الرثوات البرتولية وحتقيق اكت�صافات جديدة على النحو التالى:
• ط���رح 9 مزايدات عاملية للبحث عن البرتول والغاز منها مزايدة للبحث 
ع���ن الب���رتول والغ���از الأول مرة فى منطق���ة البحر االأحمر والت���ى متثل اأحد 
ثم���ار اتفاقي���ة تر�صي���م احل���دود البحرية م���ع ال�صعودية والت���ى �صمحت 
بب���دء مزاولة ن�شاط البحث عن الب���رول والغاز لأول مرة فى هذه املنطقة 
البكر الواعدة .. وكذا اأول مزايدتني عامليتني مت طرحهما على بوابة م�رش 
لال�صتك�ص���اف واالإنت���اج الرقمية ف���ى فرباير2021 ف���ى 24 منطقة ب�رشق 

وغرب املتو�صط وال�صحراء الغربية وخليج ال�صوي�ض  .
• اإ�صن���اد 31 منطق���ة للبح���ث ع���ن البرتول والغ���از على ����رشكات عاملية 
منه���ا �رشكتني تعمالن فى م�رش الأول مرة وهما اأك�صون موبيل و�صيفرون 
با�صتثمارات حدها االأدنى حوالى 9ر1 مليار دوالر ومنح توقيع حوالى 249 
مليون دوالر ، والتى متثل نتاج 7 مزايدات من املزايدات الت�صع وجارى تلقى 

العرو�ض الأحدث مزايدتني .
• نتيج���ة لط���رح املزايدات وبعد توقف ع���ن توقيع االتفاقي���ات منذ عام 
2010 وحت���ى اأكتوب���ر 2013 ، مت توقي���ع 98 اتفاقي���ة برتولي���ة جدي���دة م���ع 
ال�رشكات العاملية للبحث عن البرتول والغاز خالل الفرتة من يوليه 2014 
حت���ى اأبري���ل2021 ، با�صتثمارات حده���ا االأدنى حوال���ى 15ر16مليار دوالر 

ومنح توقيع قدرها حوالى 14ر1مليار دوالر حلفر 379 بئراً .
• مت توقي���ع 94 عق���د تنمي���ة الكت�صافات جدي���دة باإجمال���ى منح تنمية 

حوالى 5ر45 مليون دوالر.
• مت حتقي���ق 351 اكت�ص���اف���اً برتولي�����اً جدي���داً بواقع����241 للزي�����ت اخل���ام،

110 للغ���از ،  اأ�ص�اف���ت احتي�اطي�ات 400 مليون برمي��ل زي�ت ومتكثف��ات ، 
و 38 تريليون قدم مكعب غاز. 

• تنفي���ذ عدد من م�رشوع���ات امل�صح ال�صيزمى االإقليم���ى لتوفري بيانات 
ع���ن املناطق البرتولية الواعدة للم�صاهمة ف���ى جذب ال�رشكات العاملية 
لال�صتثم���ار به���ذه املناط���ق والب���دء ف���ى اإن�ص���اء مرك���ز معلوم���ات رقمى 
متكامل فى اإطار برنامج ج���ذب اال�صتثمارات فى جمال البحث واالإنتاج  
مل����رشوع تطوي���ر وحتديث قط���اع البرتول وت�صم���ل تنفيذ م����رشوع جتميع 
بيان���ات جيوفيزيقية باملياه االقت�صادية امل�رشية بالبحر االأحمر اأثمر عن 
ط���رح مزايدة عاملي���ة وفوز �رشكات ك���ربى مبناطق للبح���ث باملنطقة الأول 
م���رة ، و مت االنته���اء من املرحل���ة الثانية م���ن امل�صح ال�صيزم���ى االإقليمى 
بغرب املتو�صط فى �صبتمرب2018. حيث اأبدت ال�رشكات العاملية الكربى 
رغبته���ا ف���ى �ص���خ ا�صتثمارات جدي���دة ف���ى البح���ث واال�صتك�صاف فى 
منطق���ة غرب املتو�صط البكر و مت توقي���ع 7 اتفاقيات فى غرب املتو�صط 

مع �رشكات اك�صون موبيل، بى بى ، توتال ، �صل ، �صيفرون .
•  مت البدء فى اإجراء م�صح �صيزمى متقدم الأول مرة فى م�رش الإعادة تقييم 
املوارد البرتولي���ة فى منطقة خليج ال�صوي�ض لزي���ادة احتياطيات واإنتاج 
الزيت اخلام وذلك بعد توقيع اتفاقية بني وزارة البرتول و�رشكة �صلمربجري 
العاملي���ة، كما يتم تنفيذ م�رشوع لتجميع بيانات جيوفيزيقية باملناطق 

الربية املفتوحة بجنوب م�رش.

�شداد م�شتحقات ال�رشكاء االأجانب املرتاكمة عن �شنوات �شابقة
تخفي�ض م�صتحقات ال�رشكاء االأجانب من 3ر6 مليار دوالر عام 2011 اإلى 
850 مليون دوالر بنهاية العام املالى 2020/2019 بن�صبة انخفا�ض بلغت 

اأكرث من %86.

الأول مرة توقيع اتفاقية برتولية مع �رشكة اإك�شون للبحث عن البرتول والغاز 
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موؤ�رشات االإنتاج 
• بل���غ اإجمال���ى االإنتاج لل���رثوة البرتولية خ���الل االأعوام ال�صب���ع املا�صية 
حوال���ى 517 ملي���ون ط���ن بواق���ع 218 مليون ط���ن زيت خ���ام ومتكثفات، 
وحوال���ى 290 ملي���ون ط���ن غ���از طبيعى ، و 9ملي���ون طن بوتاج���از بخالف 

البوتاجاز املنتج من م�صافى التكرير .
• ارتفع اإنتاج م�رش من الغاز الطبيعى اإلى اأعلى معدالته ليبلغ اإجمالى 
القدرة االإنتاجية اأكرث من 7 مليار قدم مكعب يومياً مما �صاهم فى حتقيق 
االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية �صهر �صبتمرب 2018 والتوقف 
ع���ن ا�صت���رياد الغ���از الطبيع���ى امل�ص���ال ، وبعد حتقي���ق االكتف���اء الذاتى 
وا�صتئن���اف الت�صدير حتولت م�رش من ال���دول امل�صتوردة للغاز امل�صال بني 
اأعوام 2015-2017، اإلى العب رئي�صى فى قطاع الغاز ، حيث تبواأت املركز 
الثان���ى اأفريقي���ا واخلام����ض بال����رشق االأو�صط ف���ى اإنتاج الغ���از الطبيعى، 

والثالث ع�رش عاملياَ فى اإنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019.
• مت تنفي���ذ 45 م�رشوع���اً لتنمي���ة حق���ول اإنت���اج الغاز الطبيع���ى والزيت 
اخل���ام بواقع 29 م�رشوع���اً لتنمية حقول الغ���از و 16 م�رشوعاً للزيت اخلام  
با�صتثم���ارات اإجمالي���ة 4ر34 مليار دوالر وكان م���ن اأهم م�رشوعات تنمية 
احلق���ول املكت�صفة الإنتاج الغاز الطبيع���ى » تنمية حقل ظهر - تنمية 

حق���ل نور�س- تنمي���ة حقل اأتول ب�شمال دمي���اط -  تنمية حقول �شمال 
االأ�صكندرية وغرب دلتا النيل - املرحلة التا�صعة-ب بحقول غرب الدلتا 
باملي���اه العميق���ة - تنمية جن���وب غرب بلطي���م - تنمية حق���ول د�صوق 
املرحل���ة )ب( -خ���ط اأنابيب نيدوكو-اجلمي���ل«، وبالن�صب���ة الإنتاج الزيت 
اخلام » م�رشوع اإع���ادة االإنتاج من حقل هالل البحرى بخليج ال�صوي�ض- 
 HH & NAO SE Alhamd& & HH2 اإن�صاء اأربعة اأر�صفة بحرية بحقول

بال�رشكة العامة للبرتول - تنمية حقل مذهل ب�رشكة برتوزنيمة«.
• حتقي���ق ق�صة جناح وملحم���ة غري م�صبوقة فى و�صع اكت�صافات الغاز 
الطبيعى امل�رشى بالبحر املتو�صط على خريطة االإنتاج فى توقيت زمنى 
قيا�ص���ى وفى مقدمتها حق���ل ظهر العمالق اأكرب حق���ول الغاز فى م�رش 
وحو�ض البحر املتو�صط والذى مت و�صعه على خريطة االإنتاج فى دي�صمرب 
2017 بعد عامني و 4 اأ�صهر من اكت�صافه وقام الرئي�ض ال�صي�صى بافتتاح 
اأول���ى مراحله ف���ى يناير 2018 مما يعد اإجنازاً غ���ري م�صبوق مقارنة باحلقول 

ال�صخمة املماثلة عاملياً والتى ت�صتغرق ما ال يقل عن 6 �صنوات .
ونتيج���ة مل���ا مت حتقيقه من ق�ص����ض جناح فى تنمية احلق���ول املكت�صفة فقد 
مت حتقي���ق اأعلى مع���دل اإنتاج للرثوة البرتولية ) زيت خام وغاز ومتكثفات( فى 

تاريخ م�رش فى اأغ�صط�ض 2019 حيث بلغ 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً .

تعم���ل وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة على االرتق���اء باخلدم���ات املقدمة 
للمواطن���ني فيما يخ�ض املنتجات البرتولية اأو الغاز الطبيعى، والو�صول 
اإل���ى كافة امل�صتهلك���ني فى جميع اأنح���اء اجلمهوري���ة ب�صهولة وي�رش ، 
وجنح���ت فى التعامل بكفاءة مع اأ�صباب االأزمات التى كانت تعانى منها 

م�رش ومعاجلتها ومن ثم حتقيق ا�صتقرار ملحوظ فى ال�صوق املحلى. 

204 مليار دوالر قيمة اإمـــدادات الوقــود فى 7 �شنوات
الت���زم قط���اع الب���رول بتاأدي���ة دوره املنوط ب���ه بكفاءة بتوف���ر احتياجات 
الب���الد من املنتجات البرتولي���ة والغاز الطبيعى ، من خ���الل تنفيذ خطة 
متكامل���ة جنحت فى تلبية كامل احتياج����ات ال�صوق املحلى خ�الل ال� 7 
�صن���وات املا�صي���ة وبلغت حوالى 532 مليون طن م���ن املنتجات البرتولية 
والغ���از )235 ملي���ون طن منتجات برتولية ، 297 ملي���ون طن غاز طبيعى( 

قيمتها باالأ�صعار العاملية 204 مليار دوالر.

تد�شني م�رشوعات ا�شرتاتيجية لتخزين وتداول البوتاجاز 
اتخ���ذ قطاع البرتول اإج���راءات لتوفري اأ�صطوانة البوتاج���از خالل ال�صتاء 

االأم���ر ال���ذى اأدى اإل���ى ع���دم ح���دوث اأى اأزم���ات ف���ى توف���ري ه���ذه ال�صلع���ة 
اال�صرتاتيجي���ة بداي���ة من عام 2018 ، حيث مت زي���ادة عدد موانئ ا�صتقبال 
ه���ى  اجلمهوري���ة  م�صت���وى  عل���ى  موان���ئ   6 اإل���ى  امل�صت���ورد  البوتاج���از 
االأ�صكندري���ة وال�صوي�ض وال�صخنة ووادى فريان وميدتاب و�صوميد، وزيادة 
ال�صعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 األف طن عام 2014 اإلى 220 األف 
ط���ن ف���ى نهاية يوني���و2021 ، مما وفر خمزون���اً ا�صرتاتيجياً م���ن البوتاجاز ، 
و مت زي���ادة مراكز توزي���ع البوتاجاز ، حيث مت منذ يولي���ه2014 وحتى نهاية 
مار����ض2021 ت�صغي���ل 234 مرك���زاً جديداً لتوزي���ع اأ�صطوان���ات البوتاجاز 

لي�صل اإجمالى املراكز اإلى 3087 مركزاً.

البنزين وال�شـوالر .. زيادة فى االإنتاج وتراجع فى اال�شتهالك
ا�صتطاع قطاع البرتول اأن ي�صتثمر بنجاح �صيا�صة االإ�صالح االقت�صادى 
للدول���ة وت�صحي���ح هي���كل الت�صع���ري للوق���ود وزي���ادة ا�صتخ���دام الغ���از 

الطبيعى وكانت اأهم ثمار ذلك ما يلى :
• انخفا����ض ا�صتهالك الوق���ود من ال�صوالر والبنزي���ن80 ، حيث انخف�ض 
ا�صته���الك ال�ص���والر من 3ر14 ملي���ون طن ع���ام 2017/2016 اإل���ى حوالى 
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2ر12 ملي���ون طن ع���ام 2021/20 بانخفا����ض حوال���ى 14% ، و�صهدت ذات 
الف���رتة انخفا�ض ا�صتهالك بنزي���ن80 من 9ر3 مليون طن اإلى 3 مليون طن 

بانخفا�ض حوالى %23 .
• خف����ض حجم ال���واردات من البنزين وال�صوالر م���ن 40% من اال�صتهالك 

اإلى %25 .
• م�شاعف���ة املتو�ش���ط ال�شه���رى ملبيع���ات الغ���از الطبيع���ى امل�شغوط 
لل�صي���ارات خالل الع���ام املالى احلال���ى مقارنة بع���ام 2017/2016 نتيجة 
لتحوي���ل املركبات امل�صتهلك���ة للبنزين وال�صوالر اإلى الغ���از الطبيعى ، 
وبل���غ ع���دد حمطات متوين ال�صي���ارات بالوقود ال�صائل الت���ى مت ت�صغيلها 
1129 حمط���ة خ���الل الفرتة م���ن يوني���ه 2014 وحت���ى نهاي���ة مار�ض2021 

لي�صل اإجمالى عدد املحطات اإلى 3823 حمطة. 
•  مت ط���رح نوع جديد من بنزين 95 ذى العالمة التجارية ل�رشكات موبيل 
وتوت���ال وم�رش والتعاون للبرتول فى اإطار حت�صني جودة املنتجات البرتولية 

ومواكبة متطلبات ال�صيارات احلديثة.

اإ�شالح دعم الطاقة وهيكل الت�شعري للمنتجات البرتولية
نتيج���ة لتطبي���ق برنام���ج اأ�صالح دع���م الطاق���ة مت الأول م���رة اعتماد 
تطبيق اآلية الت�صعري التلقائى للمنتجات البرتولية ملراجعة االأ�صعار 
كل 3 اأ�صه���ر وفق���اً لع���دة عنا�رش منه���ا اأ�صعار برن���ت و�صعر ال�رشف 
والتكلف���ة عن عمليات الت�صنيع وتكالي���ف النقل والتداول والتوزيع 

والر�صوم االإدارية والعموالت وال�رشيبة .

معــدالت مليونية حققهــا امل�رشوع القومــى لتو�شيل الغاز 
الطبيعى للمنازل

متا�صي���اً م���ع �صيا�ص���ة الدول���ة لتحقي���ق العدال���ة االجتماعي���ة خا�ص���ة 
للمحافظ���ات واملناطق االأك���رث احتياجاً وتخفيف الع���بء عن املواطنني 
فى احل�ص���ول على ا�صطوان���ة البوتاجاز وعن املوازن���ة العامة للدولة فى 

ا�صت���رياد البوتاج���از، فقد مت التو�صع فى ا�صتخدام الغ���از الطبيعى بديالً 
ع���ن البوتاج���از خ���الل االأعوام ال�صب���ع املا�صي���ة ، حيث مت تو�صي���ل الغاز 
حلوالى 6 مليون وحدة �صكنية من اإجمالى الوحدات التى مت تو�صيل الغاز 
الطبيع���ى لها من���ذ بدء ن�شاط تو�شي���ل الغاز فى م�رص ع���ام 1980وذلك 
على مدار 41 عاماً والبالغة حوالى 2ر12 مليون وحدة �صكنية ، والأول مرة 
�صه���دت ال�صنوات الثالث االأخ���رية قفزة فى مع���دالت التو�صيل لتتجاوز 
امللي���ون وحدة �صكنية فى العام وهو م���ا يحدث الأول مرة ، وم�رشوع الغاز 
الطبيعى للمنازل مبعدالته احلالية اأدى اإلى حتقيق وفر يقدر بحوالى 219 

مليون اأ�صطوانة بوتاجاز �صنوياً وما يقابلها من دعم .

مبادرة تق�شيط تكلفة تو�شيل الغاز للمنازل
تنفي���ذاً لتوجيه���ات الرئي����ض عبدالفت���اح ال�صي�ص���ى بالتي�ص���ري عل���ى 
املواطن���ني فق���د اأعلن املهند�ض ط���ارق املال وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدنية 
ف���ى يوليه 2018 عن مب���ادرة تتم الأول مرة للتق�صي���ط املي�رش ملا يتحمله 
املواطن���ون ف���ى تكلفة تو�صي���ل الغ���از الطبيعى لوحداته���م ال�صكنية 
ف���ى املدن والق���رى وم�رشوعات االإ�ص���كان االجتماعى الت���ى ي�صلها الغاز 
الطبيع���ى الأول مرة  وذلك ب���دون مقدم وبق�صط �صه���رى 30 جنيهاً على 
فاتورة اال�صتهالك ملدة 6 �صنوات بدون فوائد ، ومت تو�صيل الغاز الطبيعى 
اإل���ى اأكرث من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى الأول مرة خالل 
الثالث���ة اأع���وام املا�صي���ة ، والأول م���رة تركيب حوال���ى 326 األف ع���داد غاز 

طبيعى م�صبق الدفع.

املبادرة الرئا�شية )حياة كرمية(
ف���ى يناير 2021 مت اإطالق تنفيذ م�رشوعات تو�صيل الغاز الطبيعى للقرى 
والنجوع االأكرث احتياجاً فى اإطار املبادرة الرئا�صية )حياة كرمية( وتنفيذ 
�صب���كات الغ���از الطبيع���ى  به���ذه الق���رى بع���د االنته���اء م���ن ا�صتكمال 
�صب���كات ال����رشف ال�صحى بالق���رى الت���ى مل يدخلها الغ���از الطبيعى ، 
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وم���ن امل�صتهدف تنفي���ذ البنية التحتي���ة ل�صبكات الغ���از حلوالى 1403 
قري���ة  جديدة خ���الل املرحلة االأول���ى مت تو�صيل الغاز فعلي���اً اإلى 59 قرية 
منه���ا ، وجارى تنفيذ 17 قرية اأخرى والق���رى املتبقية �صتدخلها اخلدمة 
بع���د اإنتهاء اأعمال ال�رشف ال�صحى بها وت�صه���م هذه املبادرة مع خطة 
التو�صيل احلالية فى رفع معدالت التو�صيل �صنوياً اإلى اأكرث من 2 مليون 
وح���دة �صنوي���اً باإجمالى 7 مليون وح���دة خالل ال� 3 �صن���وات مبا يرفع عدد 
املنازل التى و�صلها الغاز اإلى 19 مليون وحدة �صكنية اأى نحو 80 مليون 

مواطن ي�صتفيدون باخلدمة .

مبادرات جديدة لتو�شيل الغاز
• تو�صي���ل الغ���از الطبيعى اإل���ى حمافظة الوادى اجلدي���د الأول مرة  حيث 
�صه���د ع���ام 2020 اإط���الق وزارة البرتول م����رشوع تو�صيل الغ���از الطبيعى 
للمحافظ���ة من خالل تكنولوجيا الغ���از الطبيعى امل�شغوط  ، ومت البدء 
ف���ى تو�صيل �صب���كات الغاز ملدينة اخلارجة لتو�صيل���ه اإلى 14 األف وحدة 

�صكنية كمرحلة اأولى .
• اإط���الق مب���ادرة تو�صي���ل الغ���از الطبيع���ى للمخاب���ز البلدي���ة الأول مرة 

بالتعاون بني وزارات البرتول والتموين والتنمية املحلية .

طف��رة ف��ى ا�ضتخ��دام الغ��از الطبيع��ى امل�ضغ��وط كوق��ود 
لل�شيارات

حظى م����رشوع حتويل ال�صيارات للعمل بالغ���از الطبيعى بدفعات قوية 
حي���ث اأحدث���ت املب���ادرة الرئا�صي���ة الإح���الل وحتوي���ل املركب���ات املتقادمة 
ب�صيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى التى اأطلقها الرئي�ض ال�صي�صى 
ف���ى يوليو 2020 نقلة نوعية فى م�صرية ه���ذا امل�رشوع بعد حتويل حوالى 
164 األ���ف �شيارة للعمل بالغاز الطبيعى امل�شغوط لي�شل اإجمالى عدد 
ال�شيارات املحولة منذ بدء الن�شاط حتى الآن حوالى 380 األف �صيارة  .

وم���ن امل�صته���دف اإ�صاف���ة حوالى 400 األ���ف �صيارة من خ���الل حتويل 150 
األ���ف �صي���ارة من خالل م�رشوع التحوي���ل باالإ�صافة اإل���ى 250 األف �صيارة 
يتم اإحاللها من خالل املبادرة على مدار 3 �صنوات، وهذه املبادرة يواكبها 
م�صاعف���ة اأعداد حمطات متوين ال�صيارات بالغاز من خالل خطة طموح  

جارى تنفيذها.
حيث مت بدء تنفيذ خطة طموحة مل�صاعفة عدد حمطات متوين ال�صيارات 
بالغاز اإلى 1000 حمطة لتحقيق االنت�صار على م�صتوى اجلمهورية وذلك 
بواق���ع 206 حمطة تق���دم خدماتها من قب���ل ، ي�صاف اإليه���ا 131 حمطة 

انتهى تنفيذها فى اأخر 6�صهور و410 حمطة جارى االنتهاء منها.
كم���ا واكب تلك الطفرة الأول مرة الت�صغيل الفعلى الأول حمطة متنقلة 
ف���ى م�رش و ال�رشق االأو�صط لتموين ال�صيارات واملركبات بالغاز الطبيعى 
امل�شغوط لتبداأ فى تقدمي خدماتها، وتعد هذه املحطة نواة اأولى مل�رصوع 
املحط���ات املتنقل���ة لتموي���ن ال�صي���ارات بالغ���از الطبيعى حي���ث يجرى 
توف���ري 10 حمط���ات متنقلة جدي���دة  لن�رشها باملناط���ق املختلفة لتلبية 
احتياج���ات اجلمهور وخا�ص���ة املناطق التى ال تتواجد به���ا حالياً خدمة 
حمطات الغ���از الطبيعى لل�صيارات ومنها مناطق اال�صتهالك املو�صمى 
كاملناط���ق ال�صياحي���ة وامل�صاي���ف ، كم���ا فت���ح قط���اع الب���رتول الب���اب 
اأم���ام القطاع اخلا����س للم�شاركة فى نق���ل الغاز امل�شغ���وط بال�شيارات 

املتخ�ص�صة لالأماكن البعيدة عن ال�صبكة.
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�صه���دت �صناعة البرتوكيماوي���ات ت�صغيل اأكرب م�رشوع���ني با�صتثمارات 
اإجمالية حوالى 4 مليار دولراً ، وهما م�رصوعى موبكو بدمياط واإيثيدكو 
باالأ�صكندري���ة حيث �صاهما باإنتاجهما ف���ى اإ�صافة ما يزيد عن 40% من 
الطاق���ة االإنتاجي���ة للبرتوكيماويات قب���ل ت�صغيلهما، وقد ق���ام الرئي�ض 

عبدالفتاح ال�صي�صى رئي�ض اجلمهورية بافتتاحهما.

وجــارى تنفيــذ 3 م�رشوعات �شناعيــة جديــدة للبرتوكيماويات 
باإجمالى ا�شتثمارات حوالى 8 مليار دوالر على النحو التالى :

• جمم���ع  البحر االأحمر للتكرير والبرتوكيماويات باملنطقة االقت�صادية 
بقن���اة ال�صوي�ض وذلك الإنتاج حوالى 7ر2 مليون طن �صنوياً من املنتجات 
البرتوكيماوي���ة و 930 األف طن �صنوياً م���ن املنتجات البرتولية ..وبتكلفة 

ا�صتثماري���ة5ر7 ملي���ار دوالر ، ومت و�صع حجر االأ�صا����ض الإقامة امل�رشوع فى 
يونيو املا�صى. 

 )MDF( م����رشوع اإن�صاء االأل���واح اخل�صبية متو�صطة الكثاف���ة والغراء •
بالبح���رية با�صتثم���ارات 217 ملي���ون ي���ورو الإنت���اج 205 األ���ف م���رت مكعب 

�صنويا من االألواح اخل�صبية متو�صطة الكثافة.
• م����رصوع اإنت���اج م�شتقات امليثان���ول بدمياط با�شتثم���ارات 119 مليون 

دوالر وبطاقة اإنتاجية 78 األف طن �صنوياً.  
• االنته���اء م���ن حتديث ا�صرتاتيجي���ة �صناع���ة البرتوكيماويات حتى عام 
2040 ا�صهاماً فى تعظيم القيمة امل�صافة من الرثوات الطبيعية ، كما مت 
البدء فى درا�صة تنفيذ عدد كبري من امل�رشوعات اجلديدة للبرتوكيماويات 

بهدف البدء فى تنفيذها خالل الفرتة املقبلة .

�صه����دت ال�صنوات ال�صبع املا�صي����ة ت�صغيل 7 م�رشوعات جديدة مب�صافى 
التكري����ر وجممع����ات ت�صنيع البرتول بتكلفة ا�صتثماري����ة تزيد عن 5 مليار 
دوالر به����دف زيادة كميات ال�صوالر والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات 
الب����الد وتقلي����ل اال�صت����رياد وم����ن اأهمها 3 م�رشوع����ات ك����ربى اأ�صافت طاقة 

اإنتاجية 2ر6 مليون طن منتجات برتولية �صنوياً :-
• تو�صعات م�صفاة اأنربك باالأ�صكندرية والتى بداأ ت�صغيلها فى �صبتمرب 
2018 بهدف اإنتاج 700 األف طن/ال�صنة بنزين عالى االأوكتان ، 10 اآالف طن 
بوتاج����از �صنوياً وتبلغ تكلفت����ه اال�صتثمارية حوالى 219 مليون دوالر.. وقد 

قام ال�صيد رئي�ض اجلمهورية بافتتاحه فى اأغ�صط�ض2020. 
• م�صف����اة ال�رشكة امل�رشية للتكرير مب�صطرد والت����ى بداأ ت�صغيلها جتارياً 

الرئي�س ال�شي�شى خالل اأفتتاح جممع اإيثيديكو  للبرتوكيماويات
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اال�صفل����ت 70/60 ب�رشكة ال�صوي�ض لت�صنيع الب����رتول بهدف اإن�صاء وحدة 
تقط����ري تفريغ����ى الإنت����اج 396 األف ط����ن �صنوي����ا اأ�صفل����ت 70/60 لتغطية 
احتياج����ات ال�صوق املحلى با�صتثمارات حوالى 64  مليون دوالر وتو�صعات 
م�صف����اة ال�صوي�����ض لت�صنيع الب����رتول بطاقة  75ر1 مليون ط����ن �صنوياً من 
املازوت لتعظيم كميات ال�صوالر والبوتاجاز والبنزين با�صتثمارات تقديرية 

2ر1مليار دوالر.

ف����ى فرباي����ر2020 بطاق����ة 7ر4 مليون طن �صنوي����اً بهدف حتويل امل����ازوت اإلى 
منتج����ات برتولي����ة عالية اجل����ودة وتبلغ تكلفته����ا اال�صتثماري����ة 3ر4 مليار 

دوالر.. و قام ال�صيد رئي�ض اجلمهورية بافتتاحها فى �صبتمرب2020.
• م�����رشوع تو�شع����ات م�شف����اة �رصكة اأ�شي����وط لتكرير الب����رول والذى بداأ 
الت�صغيل التجريبى له فى دي�صمرب2020 بهدف اإنتاج 800 األف طن �صنويا 
بنزي����ن عالى االأوكت����ان، و 10اآالف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفت����ه اال�صتثمارية 

450 مليون دوالر.
• ج����ارى حالياً تنفيذ عدد من امل�رشوعات 
م����ن  الذات����ى  االإكتف����اء  حتقي����ق  به����دف 
املنتجات البرتولي����ة )�صوالر وبنزين( خالل 
عام 2023 ومن اأهمه����ا تو�صعات م�صفاة 
تكري����ر مي����دور باالأ�صكندرية به����دف زيادة 
طاقته����ا التكريري����ة بن�صب����ة 60% ، وتبلغ 
 ، دوالر  ملي����ار  3ر2  حوال����ى  ا�صتثمارات����ه 
وجمم����ع اإنت����اج ال�شولر ب�رصك����ة اأ�شيوط 
)اأنوب����ك(  الب����رتول  لت�صني����ع  الوطني����ة 
باأ�شي����وط بطاق����ة تغذي����ة 5ر2 مليون طن 
�صنويا من امل����ازوت لتحويله اإلى منتجات 
وبا�صتثم����ارات   ، اجل����ودة  عالي����ة  برتولي����ة 
اإنت����اج  ووح����دة  دوالر  ملي����ار  9ر2  حوال����ى 

خط��وط اأنابي��ب جدي��دة لنق��ل املنتج��ات البرتولي��ة والغاز 
الطبيعى

• مت االنته���اء من تنفيذ وت�صغيل 16 خط���اً لنقل الزيت اخلام واملنتجات 
البرتولي���ة باالإ�صاف���ة اإل���ى اإح���الل وجتدي���د 21 خط���اً وقد بلغ���ت اإجمالى 
االأط���وال حوال���ى 1332 ك���م ، بتكلف���ة ا�صتثمارية اإجمالي���ة حوالى 6ر4 
ملي���ار جنيه .. بهدف توفري احتياج���ات املواطنني من املنتجات البرتولية 

وحمطات الكهرباء من الوقود. 
• مت تنفي���ذ وت�شغيل عدد من خطوط الغ���از لتدعيم ال�شبكة القومية 
للغ���از باإجمالى اأطوال حوالى 945 ك���م وبتكلفة حوالى 12 مليار جنيه 
ويع���د اأبرزه���ا خطوط الغ���از املغذية ملحط���ات الكهرب���اء العمالقة التى 

اأن�صاأتها  الدولة فى العا�صمة االإدارية والربل�ض وبنى �صويف.

م�رشوعات ا�شرتاتيجية جديدة لتخزين املنتجات البرتولية
مت االنته���اء م���ن تنفي���ذ 40 م�صتودع���اً ا�صرتاتيجياً لتخزي���ن املنتجات 
البرتولية با�صتثمارات اإجمالية حوالى 7ر15 مليار جنيه ت�صيف طاقة 
ا�صتيعابي���ة قدره���ا 485 األ���ف ط���ن ، وم���ن اأهمها م�صتودع���ات تخزين 
البوتاجاز ب�صوهاج واالأ�صكندرية لتوفري خمزون ا�صرتاتيجى للبوتاجاز 
لتلبي���ة احتياجات ال�صوق املحلى وجتنب ح���دوث اأى اختناقات باأوقات 
ال���ذروة ، م����رشوع اإن�ص���اء ر�صي���ف بحرى جدي���د وت�صهي���الت تخزينية 
ب�رشكة �صوميد ، م�صتودع لتخزي���ن وتداول املنتجات البرتولية مبدينة 
ب���در ، وم�رشوع اإن�ص���اء م�صتودعات لتخزين منتج���ات برتولية ومن�صة 
�شح���ن مبحافظة اأ�شي���وط ، وم�رصوع حمطة ال�ش���ب ال�شائل ب�رصكة 

�صونكر.

الرئي�س ال�شي�شى خالل افتتاح اأكرب جممع لتكرير البرتول فى م�رش واأفريقيا مب�شطرد
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التحول الرقمى فى قطاع البرتول والرثوة املعدنية 
برنام���ج  وتنفي���ذ  اإع���داد  عل���ى  املعدني���ة  وال���رثوة  الب���رتول  وزارة  حر�ص���ت 
به���دف  القط���اع  وحتدي���ث  تطوي���ر  م����رشوع  �صم���ن  الرقم���ى  للتح���ول 
متكامل���ة  رقمي���ة  منظوم���ة  واإن�ص���اء  العم���ل  واأنظم���ة  دورات  حت�ص���ني 
البيان���ات  واإتاح���ة  القط���اع  اأن�صط���ة  ب���ني  املطل���وب  الرتاب���ط  لتحقي���ق 
االأزم���ات.  مواجه���ة  ف���ى  وامل�صاع���دة  الق���رار  اتخ���اذ  و�رشع���ة  لدع���م 

ومن اأهم ما مت اإجنازه :
• اإط���الق من�صة بوابة م�رش لال�صتك�صاف واالإنتاج الرقمية EUG للت�صويق 
للمناط���ق البرتولي���ة عاملياً فى 17 فرباي���ر2021 الإتاحة البيان���ات اجليولوجية 
لل����رشكات املهتم���ة باال�صتثمار ف���ى م�رش ، مبا ميثل نقل���ة نوعية حديثة فى 
الرتوي���ج للفر����ض ومزاي���دات البح���ث عن الب���رتول والغ���از با�صتخ���دام اأحدث 
الو�صائ���ل واأ�رشعه���ا ، كم���ا تع���د تطبيقاً ناجح���اً لتوظيف احلل���ول الرقمية 
والتكنولوجية فى زيادة جذب اال�صتثمارات ، و مت طرح اأول مزايدتني عامليتني 

على املن�صة فى فرباير2021 .
• اإن�ص���اء نظام تخطيط واإدارة املوارد ERP لتجميع وحتليل البيانات وتطوير 
نظ���م املعلومات فى �رشكات القط���اع املختلفة ويراعى التكامل مع اأنظمة 
التحكم ال�صناعية القائمة باالأن�صط���ة املختلفة ل�صناعة البرتول والغاز، 
مب���ا ي�صاع���د ف���ى تطوي���ر وحت�ص���ني االإج���راءات وت���داول البيان���ات واملعلومات 
اإلكرتونياً لتح�صني كفاءة اأداء العمليات ودعم اتخاذ القرار. ومت تطبيق نظام 
تخطي���ط واإدارة امل���وارد  فى هيئة الب���رتول و ال�رشكات القاب�ص���ة وجارى ربط 
ال�رشكات التابعة ، كما بداأ تنفيذه فى م�صافى التكرير و�رشكات الت�صويق.
• املراقب���ة والتحكم ف���ى تداول وتوزيع املنتج���ات البرتولية من خالل تطبيق 

االأنظمة التالية :
- منظوم���ة متابع���ة كميات الوقود من خ���الل اإن�صاء قاع���دة بيانات ت�صمل 
عنا����رش منظوم���ة الت���داول بطريق���ة اإلكرتوني���ة ملتابع���ة كمي���ات الوق���ود 
املن�رشف من امل�صتودعات ملحط���ات الوقود للعمالء بكافة 

املحافظات.
- تفعي���ل نظام���ى التتب���ع االآل���ى لل�صي���ارات ال�صهريجية 
لنقل الوقود  GPS، و القيا�ض االأوتوماتيكى مل�صتوى الوقود 

.  ATG
- ا�صتخ���دام اأنظم���ة متقدم���ة للت�صغي���ل والتحك���م فى 

. Scada System شبكات اخلطوط با�شتخدام�
-  اال�صتف���ادة م���ن التقني���ات احلديث���ة م���ن خ���الل اإط���الق 
اأول تطبي���ق اإلكرتون���ى الأماك���ن حمط���ات الغ���از الطبيع���ى 

.   Mop stations لل�صيارات
- حتدي���ث البني���ة التحتية لهيئ���ة الرثوة املعدني���ة وامل�صح 
الرقم���ى للمعلوم���ات اجليولوجية من خ���الل تنفيذ برنامج 
لرفع كف���اءة البنية التحتية لهيئة الرثوة املعدنية والعمل 
على اإن�ص���اء نظام اإلكرتون���ى �صامل للرتخي����ض بالربط مع 
خرائ���ط جيولوجي���ة اإلكرتوني���ة ت���ربز اأه���م مناط���ق الرثوات 

املعدنية الكامنة فى م�رش .

ب���داأ قطاع البرتول عام 2016 تنفيذ م����رشوع طموح لتطوير وحتديث جماالت 
عمله املختلفة لتحقيق اال�صتفادة االقت�صادية املثلى من كافة االإمكانيات 
وال���رثوات الطبيعي���ة للم�صاهم���ة فى التنمي���ة امل�صتدامة مل����رش، ولتحويل 
م����رش ملرك���ز اإقليمى لتج���ارة وتداول الب���رتول والغاز ولي�صبح قط���اع البرتول 
منوذج���اً يحتذى به لباقى قطاعات الدول���ة فى التحديث .. هذا وقد مت حتقيق 

العديد من االإجنازات مل�رشوع تطوير وحتديث القطاع منها ما يلى:
• تعزي���ز املن���اخ ال�شتثم���ارى فى ن�ش���اط البحث ع���ن البرول والغ���از مبا اأدى 
اإل���ى ج���ذب �رشكات عاملي���ة عمالقة تدخل م����رش الأول مرة ف���ى جمال البحث 

واال�صتك�صاف واالإنتاج وهما اأك�صون موبيل و�صيفرون االأمريكيتني.
• اإطالق تنفيذ برنامج اإعداد وتاأهيل القيادات ال�صابة واملتو�صطة بالتن�صيق 
مع ����رشكات البرتول االأجنبية املختلفة لتق���دمي برامج متخ�ص�صة ت�صتمل 
عل���ى فرتة تدريب عملية فى مواقع هذه ال����رشكات اإلى جانب برامج نظرية. 
وق���د مت االنته���اء م���ن اأولى دفع���ات الربنامج وج���ارى حالياً تقيي���م املتقدمني 

لاللتحاق بالدفعة الثانية من الربنامج .
• اإعداد خطة لتطوير اأعمال واأن�صطة اإدارات ال�صالمة وال�صحة املهنية فى 
�رشكات قط���اع البرتول، واالنتهاء من املرحلة االأول���ى لربنامج تنمية مهارات 
ك���وادر ال�صالم���ة ت�صمنت 70 ف���رداً كمرحل���ة اأولى وجارى االإع���داد للمرحلة 
الثاني���ة الت���ى تت�صم���ن براجم���اً متخ�ص�صة بالتع���اون مع ����رشكات البرتول 

العاملية.
• تد�صني املرحلة الثانية من برامج تطوير �رشكات القطاع امل�صرتك بالتعاون 
مع ال����رشكاء االأجانب الرئي�صيني والتى تت�صمن حم���اور لتنمية نظم املوارد 
الب�رشية، ورفع كفاءة االأداء وحت�صني الو�صع املالى والت�صغيلى، وتطوير نظم 
احلوكم���ة ، ف�صالً عن اإعداد خطط التعاقب الوظيف���ى للمنا�صب القيادية 
للقط���اع لتطبيق اأف�ص���ل املمار�ص���ات العاملية الإعداد الكف���اءات وتطويرها 

لتولى امل�صئولية فى الهيكل التنظيمى اجلديد .
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عمل��ت وزارة البرتول والثروة املعدنية على 
اس��تعادة مصر بقوة ملكانتها  املرموقة فى 
الرواب��ط والعالق��ات اإلقليمي��ة والدولية 
للبرتول والغاز ودوره��ا املؤثر فى املنظمات 
والغ��از  للطاق��ة  واإلقليمي��ة  الدولي��ة 
والب��رتول ، وقد تحق��ق لها ذلك ب��ل عززته 
بق��وة وأضاف��ت إلي��ه م��ن خالل ع��دد من 

الخطوات املهمة :

تاأ�شي�ــس منتــدى غــاز �ــرشق املتو�شط 
واإعالنه منظمة دولية حكومية مقرها 

القاهرة
ب���ادرت م����رش بفك���رة اإن�ص���اء منتدى غ���از �رشق 
املتو�ص���ط منذ عامني خالل قم���ة جزيرة كريت 
ب���ني زعماء م�رش وقرب�ض واليونان والقت الفكرة 
ا�صتح�صان���اً من معظم دول املنطقة �صواء من 
املنتج���ني اأو امل�صتهلكني للغ���از اأو دول العبور ، 

ومت تاأ�صي����ض املنت���دى بالفعل وف���ى اأقل من 20 �صه���راً مت توقيع ميثاق من 
قب���ل الدول ال�صب���ع املوؤ�ص�صة فى �صبتمرب2020 ودخول���ه حيز النفاذ فى 
مار����ض 2021، وال���ذى مبقت�صاه ي�صب���ح منظمة دولي���ة حكومية مقرها 
القاه���رة، ويعد املنت���دى مثاالً للتع���اون االإقليمى حي���ث اجتمعت الدول 
االأع�ص���اء املوؤ�ص�ص���ني )م����رش – اليون���ان – قرب����ض – االأردن – فل�صط���ني– 
اإيطاليا–اإ�رشائي���ل ( به على هدف واحد وه���و حتقيق اأق�صى ا�صتفادة من 
ث���روات منطقة ����رشق املتو�ص���ط ل�صال���ح �صعوبهم من خ���الل التكامل 
فيم���ا بينهم وا�صتغالل البنية التحتي���ة القائمة بالفعل التى متتلكها 
كل دول���ة فى حتقيق ه���ذه اال�صتف���ادة االقت�صادية وباأق���ل تكلفة ممكنة 

مم���ا يع���ود بالنفع على املنتج���ني وامل�صتهلكني حيث �صيت���م توفري الغاز 
الطبيع���ى للع���امل باأ�صعار تناف�صي���ة ، ويظهر جلياً م���دى جناح املنتدى 
ف���ى ج���ذب اأنظار الع���امل من خ���الل رغبة عدد م���ن الدول ف���ى االن�صمام 
للمنت���دى.   وبالفع���ل مت قبول ان�صم���ام فرن�صا للمنت���دى ب�صفة ع�صو 
والوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة ب�صف���ة مراق���ب، ف�ص���اًل ع���ن ان�صم���ام 
ال����رشكات والكيان���ات العاملية من خالل اللجن���ة اال�صت�صارية ل�صناعة 
الغ���از باملنت���دى لتتي���ح التع���اون الفعال بني حكوم���ات ال���دول االأع�صاء 
واأطراف �صناعة الغ���از باملنطقة وو�صل عدد امل�صاركني بها 29 من كربى 

ال�رشكات والكيانات العاملية. 

القمة امل�رشية القرب�شية اليونانية بالقاهرة
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���راكات ا�ضرتاتيجي��ة ف��ى جم��ال الطاق��ة وح�ض��ور ق��وى 
باملحافل الدولية للبرتول والغاز

• اأبرمت م�رش �رشاكات ا�صرتاتيجية فى جمال الطاقة مع كربى الكيانات 
الدولي���ة والدول العظمى حي���ث وقعت مذكرة تفاهم  مع االحتاد االأوروبى 
ف���ى اأبري���ل 2018 للتع���اون وال�رشاك���ة اال�صرتاتيجية فى جم���ال الطاقة ، 
ث���م وقعت مذكرة تفاهم فى يوليه 2019 م���ع الواليات املتحدة لل�رشاكة 
اال�صرتاتيجي���ة والتع���اون الثنائ���ى ف���ى جم���ال الطاق���ة ومت اإط���الق احلوار 

اال�صرتاتيجى بني البلدين فى جمال الطاقة فى العام ذاته .
• �صارك���ت م����رش ب�صفة مراقب ف���ى اجتماعات منظم���ة اأوبك وخا�صة 
ف���ى املوؤمت���ر ال���وزارى اال�صتثنائ���ى ل���دول اأوب���ك وخ���ارج اأوب���ك )اأوب���ك +( 
وكان���ت �صاهداً عل���ى قرارات تاريخي���ة للمنظمة الإعادة الت���وازن الأ�صواق 
البرتول واأ�صعاره ، كما �صاركت كمتحدث رئي�صى فى املحافل واملوؤمترات 
الدولي���ة املهمة ف���ى �صناعة الطاقة مث���ل موؤمتر » �صرياوي���ك« بالواليات 
املتحدة اأكرب جتمع دولى فى جمال �صناعة الطاقة وموؤمتر اأبوظبى للبرتول 
» اأديب���ك« وموؤمتر ح���وار املتو�صط فى روما فى اإطار تب���ادل الروؤى والت�صاور 
م���ع كربيات املنظم���ات الدولي���ة والدول املنتج���ة وامل�صتهلك���ة للطاقة 
ولتو�شي���ح ما يتم عل���ى اأر�س م�رص من اإجنازات لتهيئ���ة مناخ ال�شتثمار 

البرتولى وتعظيم فر�ض اال�صتثمار.

• اأطلق���ت م�رش اأول موؤمتر دول���ى ل�صناعة البرتول والغاز 
ف���ى م����رش وه���و موؤمت���ر ومعر����ض م����رش الدول���ى للبرتول 
»اإيجب����ض«  ب���دءاً م���ن ع���ام 2017 كنافذة دولي���ة لعر�ض 
فر����ض اال�صتثمار بقطاع البرتول والغاز امل�رشى والرتويج 
له���ا، ونظم���ت بنج���اح 4 دورات متتالية من���ه مب�صاركة 
كربي���ات املنظمات الدولي���ة وال����رشكات العاملية والدول 

العربية واالأجنبية.

خطــوات فاعلة فــى م�رشوع حتويــل م�رش اإلى 
مركز اإقليمى لتجارة وتداول الغاز والبرتول

ا�صرتاتيجي���ة  املعدني���ة  وال���رثوة  الب���رتول  وزارة  تتبن���ى 
للتح���ول ملرك���ز اإقليم���ى لتجارة وت���داول الغ���از والبرتول 
تت�صم���ن 3 حم���اور اأ�صا�صية )داخلية – �صيا�صي���ة – فنية( ، وقد مت تنفيذ 

العديد من اخلطوات فى �صبيل حتقيق هذه اال�صرتاتيجية منها:
• االنت�ه���اء م���ن اإع���داد اال�ص�رتاتيجية واع�تماده���ا من جم��ل����ض ال��وزراء، 
واتخ�����اذ خط�����وات فعلي���ة لفت���ح �ص���وق ت���داول وجت���ارة الغ���از ف���ى م�رش 
وال�صم���اح مب�صاركة القطاع اخلا����ض فى هذا ال�صوق ف���ى اإطار تناف�صى 
حمك���وم ب�ص�واب���ط منظ�مة وذل���ك بعد اإ�ص���دار قانون تنظي���م اأن�صطة 
�ص���وق الغ���از ع���ام 2017 وتاأ�صي�ض اأول جه���از م�صتقل لتنظي���م اأن�صطة 

�صوق الغاز .
• توقي���ع اتفاقي���ة بني حكومت���ى م�رش وقرب����ض لت�صجي���ع امل�صتثمرين 
الإن�ص���اء خ���ط غاز بح���رى ب���ني الدولتني لنق���ل الغاز م���ن حق���ل اأفروديت 

القرب�صى مل�صانع االإ�صالة مب�رش واإعادة ت�صديره.
• مت تنفي���ذ عدد من امل�رشوعات لرفع كف���اءة م�صافى التكرير، باالإ�صافة 
اإل���ى تطوي���ر عنا����رش منظوم���ة تخزين ونق����ل وت����داول وتوزي���ع املنتجات 

البرتولية.
• ف���ى �ص���وء التوجه العامل���ى نحو االقت�ص���اد االأخ�رش، ج���ارى التن�صيق 
الإع���داد ا�صرتاتيجي���ة وطني���ة الإنتاج الهيدروج���ني االأخ����رش ، و التوا�صل 
م���ع الدول التى اتخذت خطوات متقدمة فى ه���ذا املجال لال�صتفادة من 

جتاربها الناجحة.

الرئي�س ال�شي�شى فى لقاء مع 
اأع�ضاء منظمة الدول العربية 

امل�شدرة للبرتول ) اأوابك (

وزير البرتول والرثوة املعدنية 
خالل م�شاركته فى اأ�شبوع الطاقة 

الرو�ضى بح�ضور الرئي�س بوتن
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اإ�شالحات التعدين توؤتى بثمارها 
�صه���د قط���اع التعدي���ن امل����رشى اإ�صالح���ات وحتوالت غ���ري م�صبوق���ة �صعياً 
لتحقي���ق اال�صتغ���الل االأمث���ل مل���وارد م����رش التعديني���ة وتعظي���م م�صاهمة 
ه���ذا القطاع ف���ى الناجت القوم���ى على النح���و املاأمول حيث ته���دف اإلى رفع 
م�صاهمة قط���اع التعدين فى الناجت املحلى االإجمالى للدولة من ن�صف فى 

املائة حالياً اإلى 5% بحلول عام 2030، ومن اأبرز ما �صهده القطاع : 
• اإط���الق م�رشوع تطوير وحتديث قطاع التعدين فى مار�ض 2018 باال�صتعانة 
بك���ربى بي���وت اخل���ربة العاملية وو�ص���ع خطة عم���ل وخارطة طري���ق للنهو�ض 
بقط���اع التعدي���ن تت�صم���ن 7 حم���اور رئي�صي���ة واإق���رار اإ�صالح���ات متنوع���ة 

لال�صتفادة من ثروات م�رش ومقوماتها التناف�صية .
• مت اإج���راء تعدي���الت عل���ى بع����ض م���واد قان���ون ال���رثوة املعدني���ة ، حيث 
�ص���در القانون رق���م 145 ل�صن���ة 2019 بتاري���خ 2019/8/7 بتعديل بع�ض 
اأح���كام قانون الرثوة املعدني���ة رقم 198 ل�صنة 2014 وكذا �صدور الالئحة 
التنفيذي���ة فى 2020/1/14 ، مبا ي�صم���ح باال�صتغالل االأمثل لرثوات م�رش 
التعديني���ة ، كم���ا مت تعديل النظام املال���ى فى عق���ود اال�صتثمار للعمل 
بنظ���ام االإت���اوة وال�رشائب بدالً م���ن اقت�صام االإنتاج، وو�ص���ع نظام واأ�صح 
يت�ص���م بال�صفافي���ة وال�رشعة ملن���ح تراخي�ض اال�صتك�ص���اف ، واأتت هذه 

االإ�صالحات ثمارها على النحو التالى : 
- جن���اح ط���رح املزاي���دة العاملي���ة اجلدي���دة 
للذه���ب لع���ام 2020 ف���ى جولته���ا االأولى ، 
واإع���الن نتائجه���ا ف���ى نوفم���رب2020، والتى 
حظي���ت باإقب���ال ا�صتثمارى غ���ري م�صبوق.. 
وف���ازت 11 �رشك���ة م�رشي���ة وعاملي���ة ب���� 82 
ك���م2  األ���ف   14 م�صاح���ة  عل���ى  قطاع���اً 
بال�صح���راء ال�رشقي���ة بالت���زام ا�صتثمارات 
60 ملي���ون دوالر ف���ى مراحل البح���ث االأولى 
، و مت ف���ى بداي���ة الع���ام احلال���ى التوقيع مع 
للبح���ث  عق���داً   16 باإجمال���ى  ����رشكات   8
والتنقيب عن الذهب باإجمالى ا�صتثمارات 
تناهز 30 ملي���ون دوالر وذلك فى 31 قطاعاً، 

والتى تعد باكورة عقود املزايدة العاملية لعام 2020 ، وقد مت االإعالن 
عن جولة ثانية ملزايدة البحث عن الذهب فى نوفمرب 2020 وجارى 
تلق���ى العرو�ض من امل�صتثمري���ن بعد مد موعد االإغ���الق للمزايدة 

حتى 30 يونيه 2021 .
- مت ط���رح مزايدة عاملية جديدة للبحث ع���ن اخلامات التعدينية 
واملع���ادن امل�صاحب���ة )احلدي���د والفو�صف���ات والنحا����ض والرم���ال 
البي�ص���اء والفل�صب���ار واأم���الح البوتا�صي���وم والر�صا����ض والزن���ك 
والكاولني وطمى بحرية نا�رش( فى عدة قطاعات على م�صاحة 16 
ك���م2 وقد مت و�صع معايري تقيي���م م�صتحدثة تت�صمن ما يحققه 
امل�صتثم���ر من قيم���ة م�صافة من خ���الل العملي���ات الت�صنيعية 
والتحويلي���ة للمع���ادن امل�صتخرج���ة ب���دالً م���ن ت�صديره���ا خاماً، 
و�صه���دت املزاي���دة اإقباالً كب���رياً من امل�صتثمرين ، وج���ارى التقييم 

بعد اإغالق املزايدة الإعالن النتيجة.
• مت اإطالق برنامج تدريب العاملني بالرثوة املعدنية �صمن الربنامج التدريبى 
ال�صام���ل ال���ذى مت ت�صميمه والذى ي�صتفيد من���ه 450 عامالً على مراحل من 

خمتلف التخ�ص�صات . 
• بيع 68ر3 مليون اأوقية ذهب وف�صة بقيمة حوالى 5ر4 مليار دوالر ، واالإتاوة 

امل�صتحقة بقيمة 139 مليون دوالر .
• الب����دء فى تن��فيذ اأك�رب م���رشوع لتعظيم القيمة امل�صافة من الفو�صفات 
امل����رشى بالوادى اجلديد من خالل ت�صنيعه ، حيث يج���رى اإن�صاء اأكرب جممع 

الإنتاج حام�ض الفو�صفوريك مبنطقة اأبوطرطور بالوادى اجلديد.
• ف���ى اأكتوبر 2018، مت تاأ�صي�ض ال�رشكة امل�رشي���ة لت�صويق وبيع الفو�صفات 
كاأول �رشك���ة م�رشي���ة ف���ى ال�ص���وق العاملي���ة تعمل ف���ى جمال ت�صوي���ق وبيع 

الفو�صفات امل�رشى فى اخلارج .
• ف���ى ماي���و 2019، مت توقي���ع اتفاقي���ة ترخي����ض ا�صتغالل خ���ام الفو�صفات 
به�صب���ة اأب���و طرط���ور بال�صحراء الغربية ب���ني هيئة ال���رثوة املعدنية و�رشكة 

فو�صفات م�رش على م�صاحة 220كم2 .
• ف���ى يولي���و 2020 مت االإعالن عن حتقيق ك�صف جتارى للذهب مبنطقة اإيقات 
بال�صح���راء ال�رشقي���ة باحتياطى يزيد ع���ن مليون اأوقية بح���د اأدنى وبن�صبة 
ا�صتخال�ض 95% ، ويعد الك�صف نتاجاً ال�صتثمار م�رشى خال�ض فى التنقيب 

عن الذهب وا�صتغالله .

توقيع اتفاقيات جديدة  للبحث والتنقيب عن الذهب
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اجتم��ع الرئي��س عبد الفتاح السيس��ى رئيس الجمهورية ف��ى 19 يونيو 2021 مع 

الدكت��ور مصطفى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء ، واملهندس ش��ريف إس��ماعيل 

مس��اعد رئيس الجمهوري��ة للمش��روعات القومي��ة واالس��راتيجية ، واملهندس 

ط��ارق املال وزي��ر الب��رول والثروة املعدني��ة ، والدكت��ور محمد معيط وزي��ر املالية، 

والسيدة نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة.

تن��اول االجتم��اع متابع��ة املوقف التنفي��ذى لعدد من املش��روعات فى قط��اع البرول 

وخط��ط التوس��ع ف��ى اس��تخدام الغ��از الطبيعى  ، س��واء للوح��دات الس��كنية أو 

االستخدام الصناعى واإلنتاجى ، وكذلك لوسائل النقل.

ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات الس��كنية 

املنزلي��ة وامل��دن الجدي��دة، والتوس��ع فى إنش��اء محط��ات التموين بالغ��از الطبيعى 

كوق��ود للس��يارات عل��ى الط��رق واملح��اور الجدي��دة عل��ى مس��توى الجمهوري��ة، 

وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنني فى جميع أنحاء الجمهورية.

وخ��الل االجتم��اع ت��م اس��تعراض أب��رز مح��اور اس��راتيجية الدول��ة للعم��ل على 

تلبي��ة احتياجات الس��وق املحلى من املنتج��ات البرولية وتقليل الفج��وة بني اإلنتاج 

واالس��تهالك ، وذلك من خالل وضع خطة تتضمن إج��راءات حالية وطويلة األمد 

بهدف تطوير منظومة توفري وتداول املنتجات البرولية  .
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�ص���هد الدكتور م�ص���طفى مدبولى ، رئي�س جمل�س ال���وزراء، فى الثانى 
من يونيو 2021 مرا�ص���م توقيع عقد اتفاق م�صرتك ب�صاأن تعديل 2262 
اأتوبي�ص���اً تابعة لهيئة النقل العام مبحافظتى القاهرة والإ�صكندرية 
للعم���ل بالغاز الطبيعي بدلً من ال�ص���ولر، واملوقع ب���ن وزارات البرتول، 
واملالية، والتنمية املحلية، والدولة للإنتاج احلربى ، وهيئة النقل العام 
بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب مبحافظة الإ�صكندرية، بح�صور املهند�س 

طارق املل، وزير البرتول والثورة املعدنية، والدكتور 
والل���واء حمم���ود  املالي���ة،  وزي���ر  حمم���د معي���ط، 
التنمي���ة املحلي���ة، واملهند����س  وزي���ر   ، �صع���راوى 
حممد اأحمد مر�ص���ى، وزير الدولة للإنتاج احلربى، 
واللواء خالد عبد العال، حمافظ القاهرة، واللواء 

حممد ال�رشيف، حمافظ الإ�صكندرية.

وياأت���ى ه���ذا التفاق فى اإط���ار توجيه���ات الرئي�س 
اجلمهوري���ة،  رئي����س   ، ال�صي�ص���ى  الفت���اح  عب���د 
واإح���لل  لتحوي���ل  القوم���ى  الربنام���ج  لتنفي���ذ 
ال�صيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغر�س حتقيق 
ال�صتف���ادة املثل���ى اقت�صادياً من ث���روات م�رش من 
الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة امل�صافة منها، 
ف�صلً عن تر�صيد ا�صته���لك ال�صولر، والإ�صهام 
بفعالية فى احلفاظ عل���ى البيئة ، وتقليل تلوث 
الهواء من خلل ا�صتخدام الغاز الطبيعى كوقود 

نظيف يعمل على تقليل النبعاثات ال�صارة.

ومبوجب العقد، اتفق الأطراف ال�صتة على تنفيذ م�رشوع تعديل 2262 
اأتوبي�ص���اً م���ن اأتوبي�صات هيئ���ة النقل الع���ام بالقاه���رة والإ�صكندرية 
للعم���ل بالغ���از الطبيع���ى بدلً م���ن ال�ص���ولر، بتكلف���ة اإجمالية تقدر 
بنحو 2ر1 مليار جني���ه، وتتولى وزارة املالية تدبري التمويل املطلوب من 
اخلزانة العام���ة للدولة، على مدار �صت مراحل تنفيذية ، وذلك اعتباراً 

من العام املالى 2022/2021.
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ب���د�أ رئي����س �ل���وزر�ء جولت���ه باملنطق���ة �القت�صادي���ة بالتوج���ه �إلى جممع 
»�لبح���ر �الأحمر للبرتوكيماويات« بطريق و�دى حجول �ملطور لو�صع حجر 
�أ�صا����س �أول جمم���ع �صناعى للم���و�د �لبرتولي���ة و�لكيماوية ف���ى �ملنطقة 
�القت�ص���ادية، و�ل���ذى ياأتى �إن�ص���اوؤه فى �إط���ار خطة �لدولة �مل�رصية ل�ص���د 
�حتياجات �ل�صوق �ملحلية من �ملنتجات �لبرتولية و�لبرتوكيماوية، و�إنتاج 
جمموع���ة منه���ا ذ�ت قيمة م�ص���افة؛ كالبول���ى �إيثلني، و�لبول���ى بروبلني، 
و�لبولى ��ص���رت، ووقود �ل�صفن وغريها من �ملو�د، وذلك بطاقة �إنتاجية تبلغ 
مليون طن �ص���نوياً، مما ي�ص���هم ف���ى تقليل حج���م و�ر�د�ت �لدولة من تلك 
�ملنتج���ات ، ومن �ملخطط بدء �لت�ص���غيل �لفعلى للُمجّمع فى �لن�ص���ف 

�الأول من عام 2024.
و�أو�ص���ح وزي���ر �لبرتول و�ل���روة �ملعدني���ة، �أن �مل�رصوع يقام على م�ص���احة 
تبل���غ 56ر3 ملي���ون مرت مرب���ع، �ص���من �حلي���ز �جلغر�فى ل�رصك���ة �لتنمية 
�لرئي�ص���ية �أحد �أهم مط���ورى �ملنطقة �القت�ص���ادية بالقط���اع �جلنوبى 
بالع���ني �ل�ص���خنة، بتكلف���ة ��ص���تثمارية 5ر7 ملي���ار دوالر ، ويوف���ر نح���و

15 �أل���ف فر�ص���ة عم���ل لل�ص���باب �مل����رصى، حي���ث يع���د �مل����رصوع �أح���د 
مرتك���ز�ت ��ص���رت�تيجية �لدولة فى تنفيذ �مل�رصوع���ات �لتنموية �جلديدة 
وتوف���ري فر�س �لعمل، ويهدف �مل�رصوع �إلى �إيجاد فر�س ت�ص���ديرية للمو�د 
�ملنتجة، وتوطني هذه �ل�ص���ناعة، �إلى جانب �لعمل على تطوير �صناعة 

�لبرتوكيماويات فى م�رص.
ولف���ت وزي���ر �لب���رتول �إل���ى �أن هذ� �مل�ص�����روع يُع���د �الأول م���ن نوع���ه الإنت��اج 

ق��ام الدكت��ور مصطف��ى مدبوىل، رئي��س مجلس ال��وزراء ،  فى الخام��س من يوني��ه 2021 ، بجولة موس��عة باملنطقة 

االقتصادي��ة لقناة الس��ويس بالعني الس��خنة ملتابعة س��ر األعم��ال وآخر مس��تجدات املوقف التنفيذى للمش��روعات 

الج��ارى تنفيذه��ا ، وكذا أعمال البني��ة التحتية واملرافق ، وأعمال تطوي��ر ميناء العني الس��خنة ، ورافقه خالل الجولة 

املهن��دس طارق املال وزير الب��رول والثروة املعدنية ، واملهندس كامل الوزير وزير النق��ل ، واللواء عادل الغضبان محافظ 

بورس��عيد ، واللواء عبد املجيد صقر محافظ الس��ويس ، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ اإلسماعيلية ، واملهندس 

يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ، وعدد من قيادات املنطقة االقتصادية.
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منتج����ات برتوكيماوي���ة متنوع���ة، ويتي����ح �إق��ام���ة �ص���ن�اعات تكميلي���ة 
عليها، وذلك على م�صتوى �لقارة �الأفريقية و�ل�ص�رق �الأو�صط، م�صري�ً �إلى 
�أن وز�رة �لب�ت����رول و�ل���روة �ملعدنية ت�ص���عى من خالل ه���ذ� �مل�رصوع �ملتفرد 
�إل���ى �أن تتب����و�أ م�ص�����ر مكانة مرم�وق���ة وممي���زة ف���ى جم��ال �إنت�����اج �لع�ديد 
من �ملنتج���ات �لبرتولية و�ملنتج���ات �لبرتوكيماوية، �عتم���اد�ً على �خلرب�ت 
و�الإمكاني���ات �ملتاح�����ة وموقع م�رص �ملميز ولت�ص�����تمر م���ن خالله ج��هود 
�لدول���ة لي��س فقط ل�ص�����د �الحتي���اج �ملحلى من هذه �ملنتج���ات، وتقليل 
تكاليف ��صتري�دها، بل �أي�ص���ا لت�صدير �لفائ�س وحتقيق دخل �إ�صافى من 
�لعملة �ل�صعبة ي�صهم ب�صكل فعال فىحت�صني �مليز�ن �لتجارى للدولة 

وتع��زيز مك��انة م�ص��ر �القت�ص��ادية �إقليمي�اً وعاملي��اً .

كما تفق��د الدكت��ور م�صطف��ى مدبولى، 
رئي���س جمل���س ال��وزراء، ومرافق��وه خالل 
الزيارة م�رشوع حمطة »�صونكر« لل�صب 
ال�صائل، التى تق��ع باحلو�س الثالث مبيناء 
ال�صخن��ة وتق��در تكلفته��ا اال�صتثمارية 

بنحو ٤٥٠ مليون دوالر.

وفى م�صتهل جولت��ه �أكد رئي�س �ل���وزر�ء على دع���م �لدولة �لكامل جلهود 
تط���وي���ر ورف������ع كف���اءة �لبني�����ة �الأ�ص���ا�ص���ية لتخ���زين وت���د�ول �ملنتجات 
�لب��رتولي��ة؛ وذل��ك ال�ص������تد�مة توف��ري وتاأمني �حتياج���ات �ل�صوق �ملحلية 
وقط���اعات �لدولة �القت�ص�����ادية �ملختلفة م���ن �لوق���ود �لذىيعد �ملحرك 
�لرئي�صى لتنف�ي���ذ خ��طط �لدولة �لتنم��وية ، م�ص����ري�ً �إلى �أن ميناء �لعني 
�ل�صخنة يعد من �أه���م �ملو�نئ �ال�ص��رت�تيجية مل�ص����ر على �صاحل �لبحر 

�الأح��مر ال�ص���تقبال وت���د�ول وتخزين �ملنتجات �لب��رتولي���ة.
من جانبه، �أو�ص����ح �ملهند�س طارق �ملال، �أن م�رصوع »�ص����ونكر« يعد �إ�صافة 
مهمة وحي�وية للبنية �الأ�صا�صية ملنظ�ومة نقل وتد�ول �ملنتجات �لبرتولية، 
م�ص�����ري�ً �إل����ى �أن حمطة »�ص����ونكر« متثل ثم����رة تعاون و��ص����تثمار ناجح بني 
�لدولة، ممثلة فى قطاع �لبرتول، ووز�رة �ملالية و�لهيئة �القت�صادية ملنطقة 
قناة �ل�ص����وي�س، و�لقط���اع �خل��ا�س ممثل فى �رصكة »�أمري�ل«، و�أنها مق��امة 
وف����ق �أح����دث �لتقني����ات لتحقيق �لكف����اءة فى �لت�ص����غيل و�حلف����اظ على 
�الأمن و�ل�صالمة، م�ص����يفاً �أن تنفي��ذ �أعمال �مل�رصوع بالكامل مت بو��ص��طة 
�ص������ركة »برتوجت«، وهى �إحدى �أذرع قط��اع �لبرتول �لرئي�صي��ة فى تنف���يذ 

�مل�ص���روعات �لك��ربى، �لبرتولية و�لقومية.
ويقام �مل�ص�����روع على م�ص������احة 400 �ألف م2، وتهدف �ملرح���لة �الأولى منه 
�إل����ى توف��ري خم����زون ��ص�������رت�تيجى للدولة من خ�������الل ��ص������تقبال وتخ����زين 
وت����د�ول منتج�������ى �ل�ص����والر، و�لبوتاج����از، ويت�ص����من �مل�رصوع �إن�ص����اء ثالثة 
خ���ز�ن����ات فائق���ة �لتربيد ب�ص�����عة �إجمالي����ة 150�أل����ف م3 لتخ�زين �لغاز�ت 
�لبرتولي����ة �مل�ص������الة )�لبوتاجاز-بيوت����ان - بروبان( ، كما يت�ص������من �إن�ص�����اء 

ثالث���ة خ�ز�نات ب�ص�����عة �إجمالية 100 �ألف م3  لتخزين �ل�صوالر، ف�صالً عن 
�إن�ص����اء حمطتى م�صخات لل�ص����والر )قدرة 1000 م3 / �صاعة(، وللبوتاج��از 
)قدرة 670 م3/ �شاعة(، واملت�شــلة بال�شـبكة القــومية من خــالل خطـوط 
�لربط قطر 20بو�صة بطول 34كم لل�صوالر وخط�ى بوتاجاز قطر 10بو�صة 

بطول 6ر4 كم.
وف���ى �لوق���ت نف�ص���ه، يت�ص���من �مل�ص�����روع �إن�ص���اء �لبني���ة �الأ�صا�ص���ية 
للمحطة �ص���املة حمطتى حموالت كهربائية قدرة 66 و 22 كيلو فولت، 
و�ص���بكات مياه و�صبكة طرق، وغريها، وقد مت تنفيذ �ملحطة طبقاً الأعلى 
�ملعايري �لدولية لالأمان؛ حيث يتم �لتحكم فى كافة عمليات �لت�صغيل 
�أوتوماتيكي���ا، وم���ن �ملخطط �لبدء ف���ى �ملر�حل �لتالي���ة للم�رصوع خالل 
�لف���رتة �ملقبلة، وتت�ص���من �إن�ص���اء خ���ز�ن فائ���ق �لتربيد ب�ص���عة �إجمالية 
50 �أل���ف م3 لتخزي���ن �لغ���از�ت �لبرتولي��ة �مل�ص���الة، و�إن�ص���اء خز�نات مو�د 
متوين �ل�ص���فن و�لت�صهيالت �لالزمة، متا�ص�����ياً مع خطة �لدولة للنهو�س 
بخدم���ات متوين �ل�ص���فن، �إ�ص���افة �إلى �إن�ص���اء خز�نات �أ�ص���فلت وحمطة 

حتميل �صاحنات خلدمة �صبكات �لطرق.
�لتخ��زي���ن  منطق����ة  بتفق���د  و�ل���وزر�ء  رئي������س  ق���ام  �ل��جول���ة،  وخ���الل 
�ال�ص���رت�تيجية بامل�رصوع، حيث يتم ��ص���تقبال �ملنتجات �لبت�رولية على 
�لر�ص���يف �لبحرى �لتخ�ص�ص���ى لتد�ول �ملنتج�ات �لبت�رولية، ويتم �ص�خ 
�ل�ص���والر �إلى مناط���ق �لوجه �لقبلى لت�ص���ل �إلى �لفيوم - بنى �ص���ويف، 
كم���ا ميك���ن �أن يتم �لتدفي���ع �إلى �ل�ص���وي�س و�لقاه��رة مبا�ص����رة لتغطية 

�حتياجات مناطق �لقاهرة �لكربى و�لوجه �لبحرى.

كم���ا �أن���ه يت���م ��ص�������تخد�م �أح���دث �لتكن��ولوج��ي���ا �لعاملي������ة ف���ى تل���ك 
�ملج�������االت و�لتى تعد �إ�ص�����افة خ��رب�ت جديدة لل���رصكات �مل�ص�����رية، �لتى 
�ص���تقوم بتنفيذ ذلك �مل�رصوع باال�ص����رت�ك مع كربى �ل�ص��ركات �لع���املية، 
�لت���ى �ص���تقوم ب���دور �ملق������اول �لع���ام و�أ�ص���حاب �لرت�خي������س للوح�������د�ت 

�ملخت����لفة.
عق���ب و�ص���ع �الأ�ص���ا�س، �لتق���ط مدبول���ى �ص���ورة تذكاري���ة م���ع �ل���وزر�ء 
و�مل�ص����ئولني عن �مل�ص���روع، م�صيد�ً بهذ� �مل�ص����روع �لع�مالق �لذى يُ�صاف 
�إل���ى قائم���ة �مل�ص������روعات �لكربى ف���ى �ص���ناعة �لبرتوكيماوي���ات، مطالباً 
ب�ص���غط معدالت �لتنفيذ لالإ�ص���ر�ع ببدء ت�صغيله، و�لذى �صيمثل قيمة 

عظيمة للمنطقة �القت�صادية لقناة �ل�صوي�س.
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وخالل تفقد املحطة اجلديدة اأ�شار الوزير اإلى اأن افتتاح حمطات جديدة للغاز 
عل���ى طريق حي���وى مثل طريق القاه���رة اال�شكندرية ال�شح���راوى والبدء فى 
اأقامتها خارج نطاق امل���دن ياأتى تاأكيداً على االنت�شار امل�شتمر لتلك اخلدمة 
واالأقبال عليها واأ�شهاماً فى التي�شري على املواطنني من م�شتخدميها  عند 

ارتياد الطرق ال�رسيعة . 
واأو�ش���ح امل���ال اأن الفرتة احلالي���ة واملقبل���ة ت�شهد ت�شغي���ل وافتتاح حمطات 
جدي���دة ودخولها اخلدمة تباعاً ف���ى اإطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة اأعداد 
املحطات اإلى 1000 حمطة على م�شتوى اجلمهورية، مو�شحاً اأن هناك نحو 
340 حمط���ة تقدم خدماتها على م�شتوى اجلمهورية لنحو 380 األف �شيارة 

تق��وم وزارة الب��رول والثروة املعدنية بنش��ر خدمة تموين الس��يارات بالغ��از الطبيعى فى معظم أنح��اء الجمهورية فى ضوء املبادرة الرئاس��ية من خالل 
التنس��يق والتع��اون ب��ن عدد م��ن ال��وزارات والهيئات املعنية ، وم��ن هذا املنطلق قام��ت الوزارة بتنفي��ذ برنامج طموح للتوس��ع فى انش��اء محطات تموين 
الس��يارات بالغاز الطبيعى اعتمادًا على املس��احات الغري مس��تغلة باملحطات القائمة كمرحلة أوىل باإلضافة للتوس��ع فى االنتش��ار الجغرافى إلنش��اء 

محطات جديدة ملواجهة الطلب املتوقع تيسريًا على املواطنن.
وفى ضوء ذلك قام املهندس طارق املال وزير البرول والثروة املعدنية فى التاس��ع عش��ر من يونيه 2021 يرافقه اللواء أحمد راش��د محافظ الجيزة واللواء 
مجدى أنور رئيس الش��ركة الوطنية للطرق بحضور النائب حس��ام عوض اهلل رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والنائب عبدالخالق عياد 
رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بافتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى )كارجاس- 
ش��يل اوت( عل��ى طريق القاهرة األس��كندرية الصحراوى  ، كما تفق��د املال  املحطة الجديدة )غازتك -ش��يل اوت( ، والجارى اإلعداد لتش��غيلها للجمهور 
خالل الفرة املقبلة ، حيث تأتى املحطتان الجديدتان  لخدمة مرتادى طريق القاهرة االسكندرية الصحراوى على جانبيه من مستخدمى الغاز الطبيعى 
بالس��يارات ، ع��الوة عل��ى كونهما نموذجًا لتكام��ل قطاع البرول والش��ركة الوطنية للطرق فى تقدي��م خدمات متميزة للمواطنن من خالل اس��تثمار 

محطات شيل اوت للوقود السائل فى إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى مما يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود . 

ت�شتخ���دم الغ���از حالياً ع���الوة على نح���و 450 حمطة ج���ار اإن�شائها لتدخل 
اخلدم���ة تباع���ا خالل ال�شه���ور القليلة املقبلة،  هذا باالإ�شاف���ة اإلى  التعاقد 
عل���ى10  حمطات متنقلة بعد ت�شغي���ل االأولى لتقدمي خدمة التموين بالغاز 
لل�شيارات على الطرق ال�رسيعة وكذلك فى املناطق التى ال تتوفر بها اخلدمة 

حالياً .
واأك���د اأن املبادرة الرئا�شي���ة الإحالل وحتويل ال�شيارات ت�شهد تعاوناً بني وزارات 
الب���رتول واملالية والتج���ارة وال�شناعة والبنك املركزى ف���ى �شبيل حتقيق اأكرب 
ا�شتف���ادة للمواط���ن الإحالل �شيارته ب�شيارة جدي���دة ت�شتخدم الغاز  ، عالوة 
على برام���ج التق�شيط والتي�ش���ريات التى تقدمها ����رسكات الغاز الطبيعى 

محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز الطبيعى املضغوط

من أجل تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطنين على الطرق السريعة
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خ���الل اجلولة وجه الوزير ب����رسورة املراجعة امل�شتمرة الإج���راءات ال�شالمة فى 
خمتلف امل�رسوعات البرتولية وفقاً للمعايري العاملية،  وعقد ور�ش عمل ب�شفة 
دوري���ة مع املخت�ش���ني من اأجل تطبيق اإجراءات لتح�ش���ني منظومة ال�شالمة 

وال�شحة املهنية حفاظاً على العاملني و�شالمتهم كاأولوية ق�شوى.
واأو�ش���ح اأن ال�شالمة وال�شحة املهنية وتوفري بيئ���ة عمل اآمنة من االأولويات 
الت���ى ينبغ���ى االلت���زام بتطبيقها عن���د اإقام���ة اأى م�رسوع���ات اأو ا�شتثمارات 
جدي���دة  موؤك���داً عل���ى اأهمي���ة تنمي���ة ثقاف���ة قوي���ة لل�شالمة ودرج���ة وعى 
مرتفع���ة به���ا لدى العامل���ني ، واأ�شاد مبا تقدم���ه الك���وادر العاملة فى جمال 
ال�شالم���ة بقطاع البرتول واأنهم مبثابة �شمام االأم���ان للمنظومة البرتولية ، 
واأك���د اأن تنمي���ة قدراتهم من الركائ���ز االأ�شا�شية التى توليه���ا الوزارة اأهمية 
�شم���ن م�رسوع تطوير وحتديث قطاع الب���رتول الإيجاد كوادر على قدر عال من 
الكف���اءة ،  وطالبهم ببذل املزيد م���ن اجلهود لتعزيز ثقافة ال�شالمة وتطبيق 

اال�شرتاطات و�شوابط �شالمة العمليات. 
وعق���د امل���ال خ���الل اجلول���ة اجتماع���اً ملراجعة موق���ف تنفيذ خط���ط حتديث 

م�شفاة تكرير �رسكة االأ�شكندرية للبرتول ، 
كم���ا اأطلع على ما مت اإجنازه ف���ى تاأهيل وتطوير اأر�شف���ة حو�ش البرتول مبيناء 

االأ�شكندري���ة و ال���ذى ي�شتخدم بعملي���ات �شحن وتفريغ ال���واردات البرتولية 
وال�شلع التموينية . 

كم���ا عقد الوزير اجتم���اع مع �رسكات التكري���ر والت�شني���ع  باالأ�شكندرية �شم 
روؤ�ش���اء  �رسكات مي���دور واأموك واأنرب���ك واالأ�شكندرية للب���رتول والعامرية لتكرير 
الب���رتول   ملتابع���ة االأعم���ال اجلاري���ة واخلط���ط التو�شعي���ة وبرام���ج رف���ع كف���اءة 
الت�شغي���ل ، واطمئن على االإجراءات املنف���ذة ومعدالت العمل والتن�شيق اجلارى 
الإزال���ة التحديات وحتقيق التكامل بني ال����رسكات لتعظيم ا�شتغالل االإمكانات 
املتاح���ة ، م�ش���دداً عل���ى �رسع���ة ا�شتكم���ال امل�رسوع���ات التو�شعي���ة اجلدي���دة 
وم�رسوع���ات التحدي���ث والتطوي���ر �شماناً ل�رسع���ة جنى الثم���ار وحتقيق الهدف 

املرجو منها لالقت�شاد امل�رسى. 
وق���ام املهند�ش طارق املال بجولة ميدانية مبواق���ع عمل �رسكات االأ�شكندرية 
للب���رتول واأنرب���ك وام���وك لتفق���د الوح���دات االإنتاجي���ة ومتابع���ة منظوم���ة 

الت�شغيل وال�شالمة واالأمان ال�شناعى وحماية البيئة .
واأ�ش���اد امل���ال بجه���ود العامل���ني بكاف���ة ����رسكات تكري���ر وت�شني���ع الب���رتول 
باالأ�شكندري���ة وال�شيما ف���ى ظل جائحة كورونا وحر�شه���م على ا�شتكمال 

خطط االإنتاج والتطوير والتحديث والتو�شعات.

لل�شي���ارات للراغبني فى حتويل �شياراتهم من خالل مراكز التحويل بالتعاون 
مع جه���از امل�رسوعات ال�شغ���رية واملتو�شط���ة والبنوك امل�رسي���ة ، م�شرياً اإلى 
اأن امل����رسوع ل���ه تاأثري اإيجابى عل���ى امليزان التجارى للدول���ة ، ف�شالً عن مزاياه 
البيئية ، مو�شحاً اأن التو�شع فى تنفيذ �شبكات طرق منوذجية اأحدثت نقلة 
نوعي���ة و�شاهمت باإيجابي���ة فى تر�شيد جانب من ا�شته���الك الوقود ويدعم 
ذل���ك ما تعمل عليه الدولة من م�رسوعات عمالقة تد�شن ال�شتخدام و�شائل 
النق���ل اجلماعية احلديثة مثل القطار ال�رسي���ع واملونوريل لتتكامل كل هذه 

اجلهود �شوياً فى حتقيق اإدارة ر�شيدة وا�شتغالل امثل ملوارد الوقود .
واأع���رب الوزي���ر ع���ن تقدي���ره للتع���اون وت�شاف���ر اجلهود م���ع حمافظ���ة اجليزة 
لالإ����رساع باإجناز م�رسوعات الغ���از الطبيعى لل�شيارات واملن���ازل وتذليل كافة 
االج���راءات. ومن جانب���ه اأعرب حمافظ اجليزة عن تقديره جله���ود وزارة البرتول 
ودوره���ا احلي���وى فى �رسع���ة ن����رس ا�شتخدامات الغ���از الطبيع���ى باملحافظة 
م���ن خالل امل�رسوع���ات التى تغطى خمتل���ف ارجائها موؤك���داً ا�شتمرار تقدمي 
الدع���م وامل�شاندة ل�رسكات الغاز الطبيعى لل�شيارات من خالل �رسعة اإنهاء 

االإجراءات الإقامة حمطات متوين وحتويل ال�شيارات بالغاز .
وم���ن جانب���ه اأ�شار رئي�ش ال�رسكة الوطنية للطرق اإل���ى اأن حمطات �شيل اأوت 
تق���دم خدماته���ا للمواط���ن من خ���الل 56 حمطة وج���ارى االإع���داد لت�شغيل

12 حمط���ة جدي���دة وم�شته���دف زيادة اإجمال���ى املحطات بنهاي���ة العام اإلى 
م���ا يقرب م���ن 100 حمطة ، وت�شاهم من خ���الل �رساكتها احلالية مع �رسكات 
قط���اع الب���رتول فى �رسعة اإجن���از املبادرة  القومي���ة ، معرباً عن تقدي���ره لوزارة 
البرتول والوزير املهند�ش طارق املال على ت�شافر اجلهود وتكاملها بني اجلانبني 

و�رسعة التن�شيق لتحقيق خطط الدولة .
وقام املهند����ش ح�شانني حممد رئي�ش �رسكة كارجا����ش ب�رسح حول املحطة 
اجلدي���دة املقام���ة على م�شاحة 600 مرت مربع وت�ش���م 12 نقطة متوين خلدمة 
1300 �شيارة يومياً بطاقة ت�شغيلية 1800 مرت مكعب من الغاز فى ال�شاعة 
مو�سح���اً �أن �ملحطة موؤهلة  مل�ساعفة  نقاط �لتموين بها م�ستقبال �إلى 24 

نقطة خلدمة ما يزيد عن 3 االآف �شيارة يومياً.
ث���م انتقل امل���ال ومرافقوه لتفقد اأعمال جتهيز حمط���ة غازتك اجلديدة اجلارى 
االإع���داد لت�شغيلها للجمهور خالل الفرتة القريبة املقبلة  ، وا�شتمع ل�رسح 
م���ن املهند�ش عبدالفتاح فرح���ات رئي�ش �رسكة غازتك مو�شح���اً اأن املحطة  
موؤهل���ة لتموين 800 �شيارة يومي���اً بطاقة ت�شغيل ٧50 مرت مكعب من خالل 
8 نق���اط �سحن  ، وتتميز بالت�سميم �ملتطور �ملوفر للم�ساحة ومر�عاة �أعلى 
درج���ات االأم���ان، م�شيف���اً اأن املحط���ة هى الرابع���ة من نوعه���ا �شمن �رساكة  

غازتك و �شيل اأوت بعد حمطات اأكتوبر والقاهرة اجلديدة واالأ�شماعيلية.

متابعة سري العمل فى مصافى التكرير باألسكندرية

تفقد املهندس طارق امل��ال وزير البرول والثروة املعدنية فى 22 مايو 2021 املنطقة 
الجغرافية البرولية بمحافظة االسكندرية ملتابعة سري العمل بعددٍ من مصافى 
التكري��ر ومش��روعات تصني��ع الب��رول ش��ملت ش��ركات األس��كندرية للبرول 
وأم��وك وأنرب��ك من أج��ل الوقوف عل��ى معدالت تنفي��ذ الخطط والربام��ج الجارية 
للتطوير والتحديث وزيادة الطاقات اإلنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحديث 

أنظمة السالمة واالمن الصناعى وحماية البيئة.
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و�أ�ش���ار �ملهند����س ط���ارق �مل���ا �ل���ى �أن تنفي���ذ م�رشوع���ات ك���رى لتكرير 
�لب���رول �نعكا�ش���اً لروؤية �لقي���ادة �ل�شيا�شي���ة لزيادة ق���در�ت م�رش فى 
قطاع �لب���رول بعد �لنجاح فى جتاوز �لتحدي���ات و�لأزمات و�شد �لعجز 
و�لو�ش���ول �إلى �ل�شتق���ر�ر بال�شوق �ملحلى للوق���ود بفعل ��شر�تيجية 
حمكم���ة نفذتها ك���و�در برولية تعم���ل باإخا�س، لفتاً �إل���ى �أن برنامج 
�لإ�ش���اح �لقت�ش���ادى �ل���ذى نفذت���ه �لدولة �مل�رشي���ة دعم بق���وة قدرة 
قطاع �لبرول على �لتو�شع فى تطوير بنيته �لأ�شا�شية نتيجة لتو�فر 
�مل���و�رد �لازمة لتحقي���ق �لهدف وتخفيف �لأعباء ع���ن قطاع �لبرول ، 
خا�شَة مع زيادة �لوعى وبدء حتقيق �ل�شتهاك �لر�شيد للوقود نتيجة 

ت�شحيح ت�شعريه و�إ�شاح منظومة دعم �ملحروقات.
و�أعرب �ملا عن �شعادته وتقديره لتو�جد نو�ب �ل�شعب فى و�حد من �أهم 
م�رشوع���ات قطاع �لب���رول �جلديدة و�لذى يق���ام مبحافظة �لأ�شكندرية 

�لتى متتلك نحو ٤٥٪ من قدر�ت م�رش فى ت�شنيع �ملنتجات �لبرولية.
وق���ال �لنائ���ب ح�ش���ام عو����س �لل���ه �أن �مل�رشوع ه���و �أحد �أه���م �ل�رشوح 
�لبرولي���ة �جلدي���دة �لتى متثل ح�شن �أمان  لاقت�ش���اد �مل�رشى فى توفري 
�إم���د�د�ت �لوقود و�حلد من �ل�شت���ري�د ، موؤكد�ً �أن قطاع �لبرول من �أعرق 
�لقطاع���ات ويبذل جهود�ً كبرية فى منظومة �لطاقة كجزء �أ�شيل من 

�لأمن �لقومى مل�رش ، حيث جنح �لقطاع حتت قيادة �ملهند�س طارق �ملا 
يف �إحد�ث حتولت �إيجابية مبنظومة �لطاقة وجتاوز �لتحديات �ل�شعبة 

موجهاً �ل�شكر للوزير و�لعاملني.
و خ���ال �جلولة عر�س �لكيميائى جم���ال �لقرعي�س رئي�س �رشكة ميدور 
موق���ف تنفي���ذ م����رشوع �لتو�شعات �لذى بلغ���ت ن�شبة تق���دم �أعماله 
٧١٪  ، مو�شح���اً �أن �مل����رشوع يه���دف لزي���ادة طاق���ة �لتكري���ر و�حل�شول 
عل���ى منتجات برولية عالية �لقيم���ة تتو�كب مع �ملو��شفات �لعاملية 
للم�شاهم���ة ف���ى تلبية جانب من �حتياجات �ل�ش���وق �ملحلى وت�شدير 
�لفائ�س  ، حيث �شيزيد �لطاقة �لإنتاجية مل�شفاة ميدور من �ملنتجات 
�ملختلفة وفى مقدمتها �ل�شولر لفتاً �إلى �أن �مل�رشوع  يت�شم بالتو�فق 
�لكام���ل م���ع �ملعاي���ري �لدولي���ة لل�شام���ة و�ل�شح���ة �ملهني���ة وحماية 
�لبيئ���ة. كما ��شتعر�س موقف �لت�شغي���ل �حلالى للم�شفاة ، مو�شحاً 
�أن���ه بالرغم م���ن حتديات جائح���ة كورونا فقد جنحت مي���دور خال عام 
2٠2٠  ف���ى توف���ري 2٠٪ م���ن �حتياج���ات �ل�شوق م���ن �لبنزي���ن و�ل�شولر ، 

حمققة �أعلى �إنتاج لل�شولر فى تاريخها .

تفق��د املهن��دس طارق امل��ا وزير الب��رول والثروة املعدنية ف��ى 26 يوني��ه 2021يرافقه اللواء محمد الش��ريف محافظ األس��كندرية 
ولفيف من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاس��ة النائب حس��ام عوض اهلل مش��روع توس��عات مصفاة تكرير ميدور 
الجارى تنفيذه بتكلفة اس��تثمارية ٤ر2 مليار دوالر ، فى إطار اس��راتيجية تطوير مصافى التكرير التى تنفذها الوزارة بهدف تأمني 
احتياج��ات الس��وق املحلى م��ن املنتجات البرولية ، و يأتى هذا املش��روع فى إطار اس��راتيجية واضحة يتم تنفيذه��ا برؤية واعية من 
القيادة السياس��ية للوصول إىل االكتفاء الذاتى من املنتجات البرولية بنهاية عام 2023 ، وس��وف تضاعف التوس��عات الجديدة إنتاج 
املصفاة من البنزين والس��والر ووقود النفاثات من حواىل 3 مليون طن س��نويا حاليًا إىل نحو 5ر6 مليون طن فى غضون 3 س��نوات ، كما 
س��توفر التوس��عات إنتاجًا يواكب أعلى املواصفات العاملية للمنتجات البرولية بما يلبى متطلبات الس��يارات الحديثة ويتيح الدخول 

للسوق العاملى بتصدير الفائض .. 

تصوير : أحمد كوارشى   



�لتق���ى �ملهند����س ط���ارق �ملا وزي���ر �لب���رول و�ل���روة �ملعدنية فى 
�ل�شاب���ع و�لع�رشي���ن من مايو 2٠2١ �ملهند�ش���ة هالة زو�تى وزيرة 
�لطاق���ة و�ل���روة �ملعدني���ة �لأردني���ة بالعا�شم���ة �لأردنية عمان، 
وبحثا �أوجه �لتعاون �لثنائى فى جمالت �لبرول و�لغاز و�لرو�ت 
�ملعدني���ة و�لفر�س �ملتاحة لتو�شيع �آفاق �لتعاون وتبادل �خلر�ت 

ومبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
وعقب جل�شة �ملباحثات �مل�شركة �شهد �لوزير�ن توقيع كل من 
دكت���ور مهند�س جمدى جال رئي����س �ل�رشكة �مل�رشية �لقاب�شة 
للغ���از�ت �لطبيعي���ة و�ملهند�س �أجم���د �لرو��ش���دة رئي�س �رشكة 
�لكهرباء �لوطنية �لأردنية ملحق لعقد توريد �لغاز �لطبيعى ، 
كما �شهد� �أي�شا توقيع ملحق لعقد ت�شغيل تو�شعات �شبكة 
�لغ���از �لطبيع���ى ب���الأردن �لت���ى تقوم به���ا �رشكة فج���ر �لأردنية 
�مل�رشي���ة ووقع �لعقد �ملهند�س �أجمد �لرو��ش���دة و�ملهند�س فوؤ�د 
ر�ش���اد رئي����س فج���ر �لأردنية �مل�رشي���ة بح�شور �ل�شف���ري �مل�رشى 

�رشيف كامل وم�شئولون من �جلانبني.
و�أ�ش���اد �مل���ا بالتع���اون �مل�ش���رك بني �لبلدي���ن ، وخا�ش���ة فى جمال 
�لغ���از و�لذى ي�شكل ر�ف���د�ً �قت�شادي���اً مهماً للبلدي���ن، م�شري�ً �إلى 

�أن �مل�شئول���ني ف���ى �لبلدي���ن ي�شتكملون من خال �لزيار�ت �ملتبادلة �لبن���اء على �لتعاون �لأخوى �لقائم ف���ى �إطار �لتفاهم و�لعاقة 
�لتكاملية �لتى حتظى برعاية و�هتمام قيادتى �لبلدين وتخدم م�شالح �ل�شعبني �ل�شقيقني.

وقال���ت زو�ت���ى �أن �لتع���اون بني �ململكة �لأردني���ة وجمهورية م����رش �ل�شقيقة فى جمالت �لغ���از ي�شكل منوذجاً ف���ى عاقات �لتعاون 
�مل�ش���رك، موؤك���دة على �أهمي���ة تو�شيع �آفاق هذ� �لتع���اون، تعظيماً للمنافع �لقت�شادي���ة و�لتو�زن و�لتكامل ب���ني �لبلدين، و�أ�شادت 
بامل�شت���وى �لذى و�شلت �إليه عاق���ات �لتعاون �لثنائى بف�شل �هتمام ورعاية قيادتى �لبلدين جال���ة �مللك عبد�لله �لثانى و�لرئي�س 

عبد �لفتاح �ل�شي�شى .

��شتم���ر�ر�ً جله���ود وز�رت���ى �لب���رول و�لبيئ���ة لأعم���ال �ملكافح���ة �لتى تتم 
لحت���و�ء �لتلوث �لزيتى �لذى ظهر �شم���ال مدينة �لغردقة نتيجة ظاهرة 
�لن�شع �لبرولى ب�شبب �لت�شدعات لل�شخور �جليولوجية ب�شبب �لزلزل 
�لن�شط���ة مبنطقة جم�شة ، عقدت �لدكت���ورة يا�شمني فوؤ�د وزيرة �لبيئة 
و�ملهند����س طارق �ملا وزي���ر �لبرول و�لروة �ملعدني���ة �جتماعاً فى �خلام�س 
و�لع�رشي���ن من مايو 2٠2١ ع���ر تقنية �لفيديو كونفر�ن����س ملناق�شة �آخر 
�مل�شتج���د�ت و�لإج���ر�ء�ت �لت���ى مت �تخاذه���ا م���ن قب���ل �لوز�رت���ني لحتو�ء 

ومكافحة منطقة �لتلوث �لبرولى ب�شمال �لغردقة .
 وخ���ال �لجتماع مت �لتاأكي���د على �رشورة ��شتمر�ر �لإج���ر�ء�ت �لحر�زية 
ملن���ع و�شول �أى تل���وث زيتى ل�شو�طئ �لغردقة، وهو م���ا مت �تخاذه بالفعل 

من خال �لإج���ر�ء�ت �لفورية �لتى �تخذتها هيئة �لبرول بو��شطة كو�در 
و�مكاني���ات �رشك���ة برو�شيف ) �رشك���ة �إد�رة �ملر�ك���ز �لرئي�شية ملكافحة 

�لتلوث �لزيتى( حيث مت عمل �لآتى:
• تكثي���ف �لعمالة ع���ن طريق ��شتدعاء �أفر�د �أطق���م �ملكافحة �لعاملة 
باملر�كز �لأخرى ) مركز ر�أ�س غارب، �ل�شوي�س ( ومت و�شع �حلو�جز �ملطاطية 

. Trajectory Model  طبقاً لنتائج برنامج �ملحاكاة
• مت عم���ل م�شح بحرى وم�شح جوى من منطقة �لغردقة وحتى منطقة 
عملي���ات ����رشكات بجبل �لزيت وكذل���ك م�شح جوى م���ن منطقة �شقري 

حتى من منطقة عمليات �رشكات جبل �لزيت
• يت���م جتميع ن���و�جت �ملكافحة ويت���م �لتعامل معه���ا ومعاجلتها بالطرق 
�لفني���ة �ملنا�شبة وبالتن�شيق مع جهاز �ش���وؤون �لبيئة وجهاز �ملخلفات، 
كم���ا مت مناق�ش���ة �لإج���ر�ء�ت �لتى يج���ب �تخاذها ملنع تك���ر�ر �لت�رشب 
�لزيت���ى وكيفي���ة �لت�ش���دى لها،ومنه���ا �إجر�ء ع���دة در��ش���ات مت �لتفاق 
عليها للوقوف على �ل�شبب �لرئي�شى للم�شكلة، حيث �شيقوم فريق 
�لعم���ل م���ن �لهيئة �لعام���ة للب���رول باإعد�دها بالتن�شي���ق مع �جلهات 
�ملعنية وت�شمل در��شة جيولوجية وم�شح بحرى وحتاليل عينات مياه 

من �لآبار .
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�ش���ارك وزير �لبرول و�لروة �ملعدنية فى �لثامن من يونيه 2٠2١ فى �لندوة 
�لفر��شي���ة �لت���ى عقدته���ا �جلمعية �مل�رشي���ة �لريطاني���ة لاأعمال عر 
تقني���ة �لفيديوكونفر�ن����س حتت عن���و�ن »�جناز�ت قطاع �لب���رول و�لغاز« 

بح�شور خالد ن�شري رئي�س �جلمعية .
وخ���ال كلمته �أكد وزير �لبرول �أن �لإ�شاح���ات �لقت�شادية �لتى نفذتها 
�لدول���ة جنحت فى و�شع م�رش جم���دد�ً على خارطة �ل�شتثمار�ت �لعاملية 
ف���ى ظل دعم ق���وى من �لرئي����س �ل�شي�شى جله���ود تنمي���ة وتطوير كافة 
قطاع���ات و�أن�شط���ة �لدولة ، لفتاً �إلى �أن م�رش جنح���ت فى �حل�شول على 
تقدي���ر �ملوؤ�ش�ش���ات �لعاملية حيث �أعل���ن �شندوق �لنق���د �لدولى �أن م�رش 
ه���ى ثانى �أك���ر �قت�شاد فى �ملنطقة �لعربية خال ع���ام 2٠2٠، بالإ�شافة 
�إلى �أن عدة موؤ�ش�شات ومنظمات دولية �أطلقت على م�رش �أنها �لوجهة 
�ملف�شل���ة عاملي���اً لا�شتثمار�ت وخا�ش���ة �ل�شتثم���ار�ت �لبرولية وهو ما 
ظه���ر جلياً فى �لقبال �لكبري من �ل����رشكات �لأجنبية �لكرى على �شخ 
��شتثم���ار�ت ف���ى م����رش وخا�شة فى جم���الت �لب���رول و�لغ���از و�لتعدين ، 
و��شتعر����س  �لوزي���ر �أه���م �لأجناز�ت �لت���ى حققها قطاعى �لب���رول و�لغاز 

و�لتعدين خال �لفرة من 2٠١٥/2٠١٤ وحتى عام 2٠١9/2٠2٠.

��شتقب���ل �ملهند�س طارق �ملا فى �لر�ب���ع ع�رش من يونيو 2٠2١  وفد�ً من 
�رشك���ة �إمير�شون �لعاملية �ش���م فيديا ر�مناث رئي�ش���ة �ل�رشكة ملنطقة 
�ل�رشق �لأو�شط و�أفريقيا ، حيث مت بحث فر�س تعزيز �لتعاون بني قطاع 
�لبرول و�ل�رشكة �لعاملية فى تطبيق منظومة �لتحول �لرقمى و�حللول 

�لتكنولوجية �ملتطورة لإد�رة �لعمليات بامل�رشوعات �لبرولية.
وخ���ال �للق���اء مت ��شتعر�����س �مكاني���ات �ل�رشك���ة وخر�ته���ا ف���ى 
م����رش وجهودها �حلالية فى ع���دد من �لأن�شط���ة ت�شمل م�رشوعات 
م�شتودع���ات �لتخزي���ن وحمط���ات �لوق���ود ، كما مت بح���ث �ملجالت 
�ملقرح���ة للتعاون ب���ني �جلانبني  ف���ى �إطار خطط �لتح���ول �لرقمى 
وحتدي���ث �أنظمة �ل�شامة و�إقامة �مل�رشوع���ات �لبرولية �جلديدة فى 

جمالت �لتكرير و�لبروكيماويات و�لتخزين. 
و�أك���د �مل���ا �أن قطاع �لب���رول مهتم بالإ����رش�ع فى تطبي���ق �لتحول 
�لرقم���ى و�ل�شتفادة م���ن �لتط���ور �لتكنولوجى فى حتقي���ق �أهد�ف 
م����رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع �لب���رول لزيادة �لكف���اءة و�لفاعلية 
ف���ى �لأد�ء و�رشعة �لجناز بالت���و�زى مع خف�س �لنفق���ات ، و�أ�شار �إلى 
�أهمي���ة تعزيز �لتعاون م���ع �ل�رشكات �لر�ئدة عاملي���اً فى توفري حلول 
تكنولوجية لكفاءة �لت�شغي���ل و�لتحكم �لآلى بامل�رشوعات و�لتى 
ل�رشك���ة �إمير�ش���ون خ���ر�ت و��شعة فيه���ا خا�شة ب�شناع���ة �لبرول 
و�لغ���از، م�شري�ً �إلى �أن �لفر�س مهياأة لنج���اح هذ� �لتعاون مع وجود 
�أن�شط���ة متنوع���ة ب�شناعة �لب���رول �مل�رشية وكفاء�ت ق���ادرة على 

مو�كبة �لتطور �لتكنولوجى �ل�رشيع فى جمالت �ل�شناعة.
وم���ن جانبها �أكدت رئي�شة �رشكة �إمير�شون �عتز�ز �رشكتها بالعمل 
ف���ى م����رش منذ م���ا يقرب م���ن ١٠ �شن���و�ت ، و�أن م�رش ت�شه���د حالياً 
خط���و�ت جادة للتحول �لرقمى ، م�شيف���ة �أن �ل�رشكة تولى �أهمية 

كبرية لقطاع �لبرول و�لغاز. 
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�ش���ارك �ملهند�س طارق �ملا كمتح���دث رئي�شى فى فعاليات �ملنتدى �لأول 
» �إط���اق �شناعات �لهيدروجني فى �أفريقيا » وذلك فى �لتا�شع من يونيه 
2٠2١ عر تقنية �لفيديو كونفر�ن�س حيث �شارك فيه عن م�رش �أي�شاً كل 
من �لدكتور حممد �شاكر وزير �لكهرباء و�لطاقة �ملتجددة و�ل�شفري خالد 
ج���ال �شفري م�رش فى برل���ني، ونظمته منظم���ة Afrika-Verein فى �إطار 

�أيام �لطاقة �لأملانية �لأفريقية 2٠2١ .
وخ���ال كلمته �أكد �أن م����رش بد�أت خطو�ت فعلي���ة للدخول فى �شناعة 
�لهيدروجني و�إنتاجه كم�شدر نظيف للوقود، م�شري�ً �إلى �أنه جارى �لعمل 
حالي���اً على تطوير و�شياغة ��شر�تيجية خا�ش���ة ب�شناعة �لهيدروجني 
فى م�رش من خال جلنة وز�رية خمت�شة ت�شارك فيها وز�رة �لبرول و�لروة 
�ملعدني���ة كع�شو رئي�شى، ولفت �إلى �أن قطاع �لبرول يتو��شل حالياً مع 
�ل���دول و�ل����رشكات �لعاملية ذ�ت �خل���ر�ت �لفنية �لكبرية ف���ى هذ� �ملجال 

ل�شتك�شاف فر�س �لتعاون و�أنه مت تنفيذ م�رشوعات جتريبية فى م�رش.
و�أ�ش���اف �مل���ا �أن م�ش�ر متتلك مقوم���ات كبرية وم�ز�ي���ا تناف�ش��ية توؤه��لها 
للدخ���ول فى �شن�اعة �لهيدروجني وخا�شة تو�فر م�شادر �لغاز �لطبيعى 
ف���ى م�ش����ر لدع����م �إنت����اج �له��يدروج���ني �لأزرق و�ل���ذى يع���د مهم���اً على 
�ملدي���ني �لق�ش���ري و�ملتو�ش�ط حت���ى ميكن �إنت�����اج �له��يدروج���ني �لأخ��رش 
بفع�الي���ة وج����دوى �قت�ش�ادية ع�الية ، لفت���اً �أن م�رش لديها �شوق حملى 

و��ش���ع و�شناعات متثل م�شتهلكني حمتملني للهيدروجني ، كما تتمتع  
مبوق���ع  ��شر�تيج���ى ومو�ن���ىء على �لبحري���ن �ملتو�شط و�لأحم���ر للوفاء 
بالطل���ب �ملحل���ى و�لقليم���ى و�لعامل���ى عل���ى �لهيدروج���ني، �إ�شافة �إلى 
خرتها �لطويلة فى �لتكنولوجيات �مل�شتخدمة فى �إنتاج �لهيدروجني 
و �رش�كته���ا �ملمت���دة م���ع �ل����رشكات �مل���زودة لتكنولوجي���ات �لإنت���اج ، 
وكذلك تو�ف���ر �خلر�ت �لفنية و�لق���در�ت �لت�شميمية فى قطاع �لبرول 
للم�شاهمة فى �لت�شنيع �ملحلى ملعد�ت �إنتاج �لهيدروجني، �إلى جانب 
تو�ف���ر �لبني���ة �لأ�شا�شية و�ل�شبكات لنقل �ملنت���ج و تو�فر �خلرة �لفنية 

للتعامل معه وتخزينه. 
و�أك���د �مل���ا �أن م����رش �شتو��ش���ل �ل�شتثم���ار ف���ى توف���ري مقوم���ات �إنتاج 
����رش�كات  وعق���د  وتخزين���ه  جتميع���ه  وتكنولوجي���ات  �لهيدروج���ني 
��شر�تيجي���ة وتعاون م���ع �لدول و�ل����رشكات �لعاملية �لك���رى، موؤكد�ً �أن 
م�رش و�ح���دة من �أف�شل �لوجهات للم�شتثمرين �إقليمياً ودولياً فى هذه 

�ل�شناعة �لو�عدة. 



��شتقب���ل �ملهند����س ط���ارق �مل���ا فى �لتا�ش���ع من يوني���ه 2٠2١ وف���د�ً من 
موؤ�ش�ش���ة هن���ى وي���ل �لعاملي���ة �ملتخ�ش�ش���ة فى تق���دمي �لدع���م �لفنى 
للم�رشوع���ات �لبرولي���ة برئا�ش���ة رجيف جاوت���ام رئي����س موؤ�ش�شة هنى 
وي���ل للتكنولوجيات و�أدو�ت رفع �لأد�ء حيث مت ��شتعر��س �خلطو�ت �لتى 
�شيتم تنفيذها فى م�رشوع جممع �لبحر �لأحمر للبروكيماويات عقب 
توقي���ع عق���د تخ�شي�س �أر����س �مل�رشوع وو�ش���ع حجر �لأ�شا����س مبنطقة 
�لع���ني �ل�شخن���ة ، ومت مناق�ش���ة �شب���ل �لتن�شي���ق مع �رشك���ة هنى ويل 
و�رشك���ة UOP �لتابعة له���ا ل�شتخد�م �أح���دث تكنولوجياتها �ملتطورة 

�لتى متتلكها فى نظم �لتحكم �لآلى باملجمع.
كما مت بحث م�شاركة هنى ويل فى جمال تدريب �لكو�در �مل�رشية و�شقل 
مهار�ته���م خا�ش���ة فيم���ا يخ����س �لتعامل م���ع �أح���دث �لتكنولوجيات 
�لعاملي���ة فى �ملجالت �لبرولية �ملختلف���ة ، بالإ�شافة �إلى زيادة �لتعاون 
ب���ني ����رشكات �لقط���اع و�ملوؤ�ش�شة �لعاملي���ة فى م�رشوع���ات �أخرى د�خل 
وخ���ارج م����رش ، ف�ش���ًا ع���ن �مكاني���ة عق���د ور����س عم���ل م�شرك���ة بني 
����رشكات �لقطاع و�ملوؤ�ش�شة �لعاملية بهدف تبادل �خلر�ت و�ملهار�ت فى 

�مل�رشوعات �لبرولية.

��شتقبل وزير �لبرول و�لروة �ملعدنية فى �لتا�شع ع�رش من مايو 2٠2١ وفد�ً من 
�رشك���ة بيك���ر هيوز �لعاملية، حيث مت بحث تعزي���ز �لتعاون �مل�شرك فى جمال 
ت�شمي���م وتنفيذ �مل�رشوعات �لبرولية وت�شنيع �ملع���د�ت ، كما مت ��شتعر��س 
�شب���ل تبادل �خل���ر�ت ونق���ل �لتكنولوجيات �حلديث���ة من خ���ال �لتو�شع فى 
عق���د ور����س �لعمل �مل�شركة، �ش���م �لوف���د �أو�م �أبكوجن نائ���ب رئي�س �ل�رشكة 
للعملي���ات و�شانتياجو ريدوندو نائ���ب رئي�س �ل�رشكة لل�شئ���ون �ملالية وز�هر 
�بر�هيم نائب رئي�س �ل�رشكة ل�شئون �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، وح�رش 
�للقاء �ملهند�س عابد عز �لرجال �لرئي�س �لتنفيذى لهيئة �لبرول وتامري نا�رش 

مدير �رشكة بيكر هيوز مب�رش و�ل�شود�ن.
و�أك���د �مل���ا خال �للق���اء �أن �شناع���ة �لطاق���ة �لعاملية ت�شهد تغ���ري�ت كبرية 
خال �لفرة �حلالية فى ظل توجه عاملى و��شع �لنطاق نحو �لطاقة �خل�رش�ء 
�ل�شديق���ة للبيئ���ة فى �إطار جه���ود خف�س �نبعاثات �لكرب���ون و�حلفاظ على 
�لبيئ���ة ، موؤك���د�ً �أن معظم دول �لع���امل �لآن تتبنى �لغ���از �لطبيعى كاأف�شل 
وق���ود �أحف���ورى يتمت���ع بخ�شائ����س �شديق���ة للبيئ���ة خ���ال ه���ذه �ملرحل���ة 

�لنتقالية نحو �لطاقات �جلديدة و�ملتجددة . 

وم���ن جانب���ه �أ�شاد نائ���ب رئي�س بيكر هي���وز للعمليات باجله���ود �لتى بذلتها 
�لدول���ة �مل�رشي���ة ودورها �لريادى ف���ى �ن�شاء منتدى غاز ����رشق �ملتو�شط و�لذى 
يحظ���ى باهتم���ام عامل���ى متز�ي���د ، م�ش���ري�ً �إل���ى �هتم���ام بيكر هي���وز بتنويع 

حمفظة �أعمالها و�لعمل ب�شكل �أكر فى جمالت �لطاقة �لنظيفة.
وعل��ى جانب اآخر �ش��هد املهند�س ط��ارق املال توقيع مذك��رة تفاهم بني 
�رشكت��ى برتوجت وبيك��ر هيوز لزي��ادة التعاون ب��ني ال�رشكتني فى جمال 

ت�شميم وتنفيذ امل�رشوعات .
 وق���ع �ملذك���رة �ملهند�س ولي���د لطفى رئي�س �رشكة بروج���ت وتامري نا�رش مدير 
�رشك���ة بيكر هي���وز مب�رش و�ل�ش���ود�ن، و�لتى مبوجبها �شيت���م تعميق �لتعاون 
فى جم���ال توريد �مل���و�د �لكيماوية �ملتخ�ش�ش���ة و��شتخد�ماته���ا �ملختلفة 
والت���ى ت�سمل حت�سني انتاجية الآبار وخطوط نقل املواد البرتولية واختبارات 
�مل�شتودعات و��شتخا�س �لكريت وثانى �أك�شيد �لكربون من �خلام ومعاجلة 

�ملياه �ل�شناعية وغريها.
يذك���ر �أن �رشكتى بروجت وبيك���ر هيوز تت�شاركان فى ع���دة م�رشوعات خارج 

م�رش مبوزمبيق ورو�شيا و�ملك�شيك و�لمار�ت .

عقد �ملهند�س طارق �ملا �جتماعاً مبقر �لوز�رة مع �أع�شاء �ملجل�س �لتنفيذى 
للنقاب���ة �لعامة للعاملني بالبرول برئا�ش���ة �ل�شتاذ حممد جر�ن،  حيث مت 
��شتعر��س دور �لنقابة خال �ملرحلة �حلالية  و�لتعاون فى �طار ��شر�تيجية 

�لوز�رة لتطوير وحت�شني �أد�ء �ل�رشكات و زيادة كفاءة �لعن�رش �لب�رشى.
و�ك���د �ملا حر�س �لوز�رة عل���ى زيادة �للقاء�ت و�لتو��شل م���ع �أع�شاء �لنقابة 
�لعامة  و�هتمامها مبناق�شة ودر��شة كافة �لت�شور�ت للم�شاهمة فى دعم 
�لعن�رش �لب�رشى  �لذى يعد �لركيزة �لأ�شا�شية فى �لعملية �لنتاجية .لفتا 
�إل���ى �أن �لوز�رة تدعم �لعن�رش �لب�رشى وحتر����س على توفري بيئة عمل مائمة 
ل���ه باعتباره جزء�ً ��شياً فى ��شر�تيجيتها لتطوير وحتديث �لقطاع موؤكد� 
�أهمي���ة حتقي���ق �ل�شتثم���ار �لمث���ل للطاقات �لب�رشي���ة  وقدر�ت �لك���و�در مبا 

ينعك�س �يجاباً فى �لنهاية على كفاءة �لأد�ء ونتائج �لأعمال.
 و��شتم���ع �لوزير خ���ال �للقاء ملقرحات عدد من �لأع�ش���اء ب�شاأن دورهم فى 
تو�شي���ح حقائق �لأمور للعاملني بال����رشكات و�ملو�قع �لبرولية وت�شور�تهم 
لتح�ش���ني وتطوي���ر �لعن�رش �لب����رشى وتهيئة بيئة �لعمل و�جله���ود �ملبذولة 

للتن�شيق فى هذ� �ل�شدد .
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عقد االجتماع الــوزارى ال�شــــــابع ع�شــــر ملنظمة اأوبك والدول خارج اأوبك عرب تقنية الفيديوكونفران�س ، يوم الثالثاء 
1 يونيو 2021.

الحـــظ االجتمـــاع التعزيز امل�شـــتمر الأ�شا�شـــيات ال�شـــوق، فى ظل موؤ�رشات حت�شـــن ملحـــوظ  للطلب علـــى البرتول 
باالإ�شافة الى تراجع املخزونات لدى دول منظمة التعاون االقت�شادى والتنمية، وبالتزامن مع ت�شارع برامج التطعيم 

�شد فريو�س كورونا ا�شتمر االأنتعا�س االقت�شادى فى معظم اأنحاء العامل.

وقـــد رحـــب االجتماع باالأداء االإيجابـــى للدول امل�شاركة فى »اإعـــالن التعاون«، حيث بلغت ن�شبـــة االلتزام بتعديالت 
االإنتاج 114% فى اأبريل )مبا فى ذلك املك�شيك( .

وفى �شوء اأ�شا�شيات �شوق البرتول احلالية والتوقعات امل�شتقبلية، قرر االجتماع االآتى:

• اإعـــادة التاأكيـــد علـــى االلتـــزام احلالى من قبل الـــدول امل�شاركة فـــى »اإعالن التعـــاون« با�شتقرار ال�شـــوق، مبا يخدم 
االأهـــداف امل�شرتكة للـــدول املنتجة وي�شمن االإمـــدادات للم�شتهلكني ب�شكل فعال واقت�شـــادى واآمن ويحقق عائد 

عادل على راأ�س املال امل�شتثمر.

• اإعادة التاأكيد على االلتزام القائم الذى تقرر خالل االجتماع الوزارى العا�رش لدول اأوبك وخارج اأوبك والذى عقد فى 
اأبريـــل 2020 ومت تعديلـــه فى يونيو و�شبتمرب ودي�شمرب 2020، وكذلك فـــى يناير واأبريل 2021 بهدف اإعادة تزويد ال�شوق 

تدريجياً بـ 2 مليون برميل يومياً من تعديالت ال�شوق مع حتديد �رشعة التنفيذ وفقاً لظروف ال�شوق.

• اإعادة التاأكيد على االأهمية الق�شوى لاللتزام الكامل واال�شتفادة من مد فرتة التعوي�س حتى نهاية �شبتمرب 2021 
وذلك ا�شتجابة لطلب بع�س الدول ذات االأداء ال�شعيف، حيث يجب تقدمي خطط التعوي�شات وفقا لبيان االجتماع 

الوزارى اخلام�س ع�رش لدول اأوبك وخارج اأوبك.

• اإعادة التاأكيد على القرار الذى مت اتخاذه فى االجتماع الوزارى اخلام�س ع�رش لدول اأوبك وخارج اأوبك ب�شاأن تعديالت 
اإنتاج �شهر يوليو 2021، بالنظر اإلى اأ�شا�شيات ال�شوق التى مت ر�شدها.

الت�شديد على �رشورة اال�شتمرار فى الت�شاور حول اأ�شا�شيات ال�شوق ومراقبتها عن قرب واملحافظة على االجتماعات 
الوزاريـــة ال�شهريـــة لدول اأوبك وخارج اأوبك حتى نهاية القرار الذى مت اتخاذه فى االجتماع الوزارى العا�رش لدول اأوبك 

وخارج اأوبك فى 12 اأبريل 2020.

وقد تقرر عقد االجتماع الوزارى الثامن ع�رش لدول اأوبك وخارج اأوبك فى االأول من يوليو 2021.
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اس��تمرارًا ملس��رة نجاح قط��اع البرتول املص��رى واصلت الهيئ��ة املصري��ة العامة للبرتول ضم��ن منظومة 

القط��اع تحقي��ق أهدافه��ا ، واإلضطالع بامله��ام املوكلة إليها ، ومواجه��ة التحديات الكب��رة التى فرضتها 

تطورات صناعة البرتول محليًا وعامليًا فى ظل التغرات امللحوظة فى أسواق البرتول العاملية بسبب جائحة 

كورونا 19، مما اس��تلزم اتباع أس��اليب تتس��م باملرونة لزيادة كفاءة األداء ، وفاعلية التنسيق والتنفيذ، 

م��ع ديناميكية مواجهة املواقف الطارئ��ة ، فقد قامت الهيئة املصرية العامة للبرتول منذ بداية انتش��ار 

الجائح��ة  بمتابع��ة جميع املواقع البرتولية املختلفة للتأكد من إلت��زام الجميع  بتطبيق كافة اإلجراءات 

اإلحرتازية وتنفيذ اش��رتاطات الس��المة واألمن الصناعى بها وذلك تنفيذًا ملبادرات وزارة البرتول والثروة 

املعدنية فى إطار خطة ورؤية الدولة  ملواجهة هذه األزمه ، وذلك حرصًا على صحة العاملني وعلى عدم 

تأث��ر العملية اإلنتاجية بهذه الظروف وتحقيق االس��تفادة االقتصادية املثلى من ث��روات البالد البرتولية 

وتلبية احتياجات الس��وق املحلى من املنتجات البرتولية التى هى عصب التنمية االقتصادية واملس��اهمة 

فى توفر العملة األجنبيه للبالد ودعم االقتصاد القومى.
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أهـــم نتائــــج األعمــال 
الإنتـاج

• بل���غ اإنت���اج الزيت اخل���ام واملتكثفات حوال���ى 215 مليون برميل مبتو�س���ط 
حوالى 447ر587 األف برميل يومياً .

• بل���غ اإنت���اج البوتاج���از م���ن احلق���ول حوال���ى 46ر1156 األف طن مبتو�س���ط 
يوم���ى حوال���ى 16ر3 األف طن ، وبذلك يك��ون اإنت���اج الزيت اخل��ام واملتكثفات 
والبوتاج���از خالل العام حوالى 4ر228 مليون برميل مبعدل اإنتاج حوالى 624 

األف برميل يومياً .
• بلغ اإنتاج الغاز املباع حوالى 14ر2 تريليون قدم3 مبعدل اإنتاج يومى حوالى 
85ر5 مليار قدم مكعب يومياً ، وبذل�ك يك�ون اإنت�اج الزي�ت اخل�ام واملتكثف�ات 
وال�غ�ازات وم�ستقاته�ا خ�الل 2020 بلغ حوالى 5ر610 مليون برميل مكافىء 

مبتو�سط حوالى 67ر1 مليون برميل مكافىء يومياً.

التفاقيـات البرتولية
املزايدات

مت مراجع���ة املناط���ق املفتوح���ة والتخلي���ات احلديثة فى كل م���ن ال�سحراء 
الغربي���ة وال�سح���راء ال�رشقي���ة وخلي���ج ال�سوي����س ومت التن�سيق م���ع هيئة 
عملي���ات الق���وات امل�سلحة للح�سول عل���ى املوافقات الالزم���ة لطرح تلك 

املناطق فى مزايدة عاملية للبحث عن البرتول وا�ستغالله .
الإتفاقيات البرتولية 

�سه����د ع�����ام 2020 توقي����ع 8 اتفاقي�ات جديدة مع 4 ����رشكات على م�ساحة 
بلغ���ت 55ر12490 كم2 ، وقد بلغ احلد الأدنى لإجمالى الإنفاق حوالى 8ر193 
ملي���ون دولر بالإ�ساف�����ة اإل��ى 82 ملي���ون دولر منح توقي���ع ل ت�سرتد واللتزام 

بحفر 40 بئراً كحد اأدنى .  
  

الن�شاط اال�شتك�شافى
كان ع���ام 2020 عام���اً متمي���زاً للن�شاط اال�شتك�شاف���ى بالهيئة حمققاً 57 
ك�سف���اً للزي���ت والغ�از ) منه����ا 45 ك�س�فاً للزي���ت اخل����ام ، و12 ك�سفاً للغاز 
الطبيع���ى( ف���ى مناط���ق اأحوا����س خلي���ج ال�سوي����س وال�سح���راء ال�رشقي���ة 

وال�سحراء الغربية ودلتا النيل .

التكرير وتوفري املنتجات البرتولية
• بلغ���ت كمي���ة اخلام املعالج مبعام���ل التكرير خ���الل الع����ام حوال�ى 93ر29 

ملي��ون ط��ن مقاب��ل حوال��ى 08ر28 مليون ط��ن خ�الل عام 2019.
• مت التعاق���د مع بع�س الدول العربية ال�سقيق���ة مثل الكويت وال�سعودية 

والع���راق ل�ست���راد كمي���ات اإ�سافي���ة من الزي���ت اخل���ام لتكريره���ا باملعامل 
امل�رشي���ة م���ع الأخذ فى الإعتب���ار درا�سة توجي���ه الزيت اخلام ال���ذى تتنا�سب 
موا�سفات���ه مع ظ���روف الت�سغيل بهذه املعامل لتحقي���ق اأعلى عائد ممكن، 
حي���ث مت توجي���ه كمي���ات اخل���ام العربى اخلفي���ف امل�ست���ورد ليت���م تكريرها 
مبعمل م�سطرد للتوافق مع املوا�سفات املطلوبة للمازوت امل�سلم لل�رشكة 

امل�رشية للتكرير.
• ب���دء الت�سغي���ل التجريب���ى ملجمع اإنت���اج البنزين عال���ى الأوكتني ب�رشكة 

اأ�شيوط والذى يهدف اإلى   تخفي�ض الكميات امل�شتوردة من البنزين .
• تعتم���د ا�سرتاتيجي���ة الف���رتة القادمة على اإدخال م�رشوع���ات جديدة حيز 
الإنت���اج مثل م����رشوع التك�س���ر الهيدروجين���ى والتفحيم ب�رشك���ة اأنوبك 
وم����رشوع التفحيم ب�رشكة ال�سوي�س حيث تعتمد هذه امل�رشوعات اجلديدة 

على املازوت كتغذية لها لإنتاج منتجات ذات عائد اقت�سادى.

اال�شتهالك املحلى
بلغت كمي�ة ال�ستهالك املحلى من املنتجات البرتولية والغازات الطبيعية 
خ���الل الع���ام حوال���ى 4ر72 مليون ط���ن )2ر26 مليون طن منتج���ات برتولية ، 

2ر46 مليون طن غازات طبيعية (  . 

النقل والتوزيع
بلغ اإجمالى الكمي���ات املنقولة من املنتجات البرتولية حوال��ى 5ر86 مليون 
ط��ن �شاهم�ت خط��وط االأنابيب بنق��ل الن�شب�ة االأكب�ر حي�ث ت�م نقل كمية 
اأكرث من 59 مليون طن من الزيت اخلام واملنتجات بن�سبة حوالى 3ر68 % ، ثم 
اللوارى التى �ساهمت بنقل كمي�ة حوالى 19 مليون ط��ن ، اأم�ا عن الناقالت 
البحري���ة فك�ان ن�سيبه���ا 8ر7 مليون ط�ن ، ومت نقل باقى الكميات بوا�سطة 
ال�سكك احلديدية ، وخلطة تطوير وزيادة الطاقات التكريرية مردود كبر على 
تخفيف النقل بالل���وارى ومن ثم تخفيف ال�سغط على ال�سبكة القومية 

للطرق التى ت�سهد اإنطالقة كربى على م�ستوى اجلمهورية .

الن�شاط اال�شتثمارى
ال�ستثمارات الأجنبي�ة وامل�سرتكة

ا�ستم���راراً للجه���ود املبذولة فى ج���ذب ال�ستثمارات اخلارجي���ة للعمل فى 
جم���ال �سناعة البرتول فق���د �سهد ه�ذا العام اإنف�اق حوال����ى 8ر4 مليار دولر 
ف���ى ن�ش���اط البحث واال�شتك�ش���اف وتنمية احلقول منه���ا  501 مليون دولر 
لعملي���ات البحث و 314ر2 ملي���ار دولر لعمليات التنمية و 969ر1 مليار دولر 

م�رشوفات ت�سغيل.
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ا�ستثمارات الهيئة و�رشكات القطاع العام 
مت تنفي���ذ ا�ستثم���ارات اإجمالي���ة ل����رشكات القط���اع الع���ام وم�رشوع���ات 
اإدارة الهيئ���ة بلغ���ت حوال���ى 864ر10 مليار جنيه موزع���ة على الأن�سطة 
املختلف���ة منه���ا 548ر2 ملي���ار جنيه فى جم���الت البح���ث والإنتاج التى 
تق���وم بها ال�رشكات الوطني���ة ، و140ر7 مليار جنيه لرف���ع كفاءة واإحالل 
وجتدي���د وح���دات الإنتاج وحت�س���ني موا�سفات املنتج���ات البرتولية ، و 629 
مليون جنيه لرفع كفاءة خطوط االأنابيب وحت�شني خدمة وتعبئة وتداول 
املنتج���ات البرتولية، كما بلغت ا�ستثم���ارات م�رشوعات الأمن ال�سناعى 

وحماية البيئة 547 مليون جنيه .

مشروعات البحث واإلنتاج 
�رشكات القطاع امل�شرتك

• تنمية حق���ل �سمال غرب اأكتوبر ب�رشكة برتو�س���الم ل�ستيعاب الزيادة 
املتوقعة من الزيت اخلام والتى تقدر بحوالى 5 اآلف برميل يومياً بتكلفة 

تقديرية حوالى 37 مليون دولر ) غر �ساملة تكلفة حفر الآبار(.
• ا�ستب���دال اخل���ط البح���رى PP2 – البرتيكو  قط���ر 18 » / 13 كم ب�رشكة 

برتوبل بتكلفة حوالى 5ر32 مليون دولر .

• تطوي���ر حمط����ة معاجل�ة كالب�س����ة املركزي����ة ب�رشك�ة خال����دة للبت�رول 
)املرحلت���ني الثاني���ة والثالث���ة( ورف���ع كفاءته����ا ل�ستيع�اب كمي����ة تق�در 
بحوال�ى 120 األ�ف برمي�ل �سوائ�ل ) زيت + مي�اه ( بدلً م�ن 10 اآلف برميل، 
وزي���ادة قدرة الإ�ستخال�س من 40 األف برمي���ل زيت خام يومياً اإلى 60 األ�ف 
برمي���ل زي���ت يومياً ، ومن 3 ملي�ون قدم3 غاز  يومي���اً لت�سل اإلى 30 مليون 

قدم3 يومياً من الغاز امل�ساحب بتكلفة حوالى  2ر22 مليون دولر . 

�رشكات القطاع العام
• مت حف���ر 51 بئ���راً ا�ستك�سافياً وتنموياً بال�رشك���ة العامة للبرتول بزيادة 
ف���ى الإنت���اج حوال���ى 7ر16 األ���ف برمي���ل و5ر32 ملي���ون ق���دم 3 غ���از يومياً 

با�ستثمارات حوالى 221ر1 مليار جنيه .
• م���د وربط �سمال عامر البحرى بطول 15ك���م بال�رشكة العامة للبرتول 

با�ستثمارات حوالى 3ر44 مليون جنيه .
• تطوير منظوم���ة ال� SIS مبحطة بكر اجلنوبى بال�رشكة العامة للبرتول 

ل�سمان النقل الآمن للمنتجات با�ستثمارات حوالى 11 مليون جنيه.
• نظ���ام مالح���ى �سوئى و�سوت���ى متكام���ل بالإ�سافة اإلى نظ���ام اإ�ساءة 
ملهبط���ى الطائرات ملن�سة البرتول بال�رشكة العامة للبرتول با�ستثمارات 

كلية حوالى 6ر10 مليون جنيه.

مشروعات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق  
• مت رفع كف���اءة خطوط املنتجات بهدف �شد احتياجات ال�شوق املحلى 
م���ن املنتج���ات البرتولية وذلك من خ���الل اإن�ساء خط���ني جديدين ب�رشكة 

اأنابيب البرتول با�ستثمارات كلية حوالى 360ر1 مليون جنيه .
• اإن�س���اء �سهري���ج ترباي���ن باإجمال���ى �سعة 17 األف م���رت مكعب ب�رشكة 

الن�رش للبرتول با�ستثمارات حوالى 20 مليون جنيه .
• ����رشاء وحدت���ني بحريتني �سع���ة 1750 طن���اً ل�رشكة م�رش للب���رتول ووحدة 
بحري���ة �سع���ة 817 طن ل�رشكة التع���اون للبرتول  بتكلف���ة اإجمالية 22ر17 

مليون دولر .
• اإن�شاء حمطة متوين وخدمة �شيارات ل�رشكة التعاون للبرتول مبنفلوط 

مبحافظة اأ�شيوط  بتكلفة حوالى 6 مليون جنيه .

اهتمـام مسـتمر لرفع كفــاءة الكـوادر 
العاملـة وتشـغيل آمـن للحفاظ على
العامليـن واألصـول وزيـادة اإلنتـاج
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• تطوير 180 حمطة متوين وخدمة �شيارات مبناطق اجلمهورية املختلفة 
وذل���ك به���دف �سمان توف���ر احتياجات ال�س���وق املحلى وع���دم حدوث اأى 
اختناق���ات مبناط���ق اجلمهوري���ة ب�رشكتى م����رش للبرتول / التع���اون وذلك 

بتكلفة اإجمالية حوالى 8ر82 مليون جنيه.
• م�رشوع���ات للحف���اظ عل���ى البني���ة الأ�سا�سي���ة بال����رشكات البرتولية 
املختلفة )لوحات ت�سغيل جهد منخف�س / فرن تقطر / نظام التحكم 
الآل���ى و)software( لت�سغي���ل  م�سن���ع )PVC( ب�رشك���ة البرتوكيماوي���ات 
امل�رشي���ة  / وح���دة تربي���د مي���اه / �ساغ���ط ه���واء / حم���ولت / مكثف���ات( 

با�ستثمارات حوال�ى 186مليون جنيه.
• م�رشوعات الأمن ال�سناعى وحماية البيئة ت�سمنت 5 �سيارات اإطفاء/ توريد 
وتركي���ب اأنظم���ة الإن����ذار املبكر والإطف���اء التلقائى/ اإح���الل وجتديد �سبكات 
وطلمب���ات الإطفاء والتربيد / معاجلة ال�رشف ال�سناعى/ تدوير ومعاجلة املياه 
لتطبي���ق نظام )ZLD(/ وحدات اإنقاذ بح���رى ( بال�رشكات البرتولية املختلفة 
وذل���ك به���دف تاأمني املناطق واملن�س���اآت البرتولية �سد اأخط���ار احلرائق وت�رشب 

الغاز والتلوث البيئى با�ستثمارات حوالى 228 مليون جنيه.

مشروعات زيادة السعات التخزينية
مت اإن�س���اء �سهاري���ج تخزين وت���داول للمنتجات الإ�سرتاتيجي���ة ) �سولر / 
بوتاج���از( ب�رشكة �سونكر بالعني ال�سخنة فى اإطار خطة زيادة ال�سعات 
التخزينية للمنتجات ال�سرتاتيجية امل�ستوردة لتاأمني احتياجات البالد، 

با�ستثمارات حوالى 6ر234 مليون دولر  .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئـة 
توؤك���د �سيا�سة الهيئة على الإلتزام ببذل اأق�سى جهد ممكن فى جمالت 
ال�سالم���ة وال�سحة املهنية وحماية البيئ���ة و�سالمة العمليات وتكامل 
الأ�س���ول اإميان���اً منها ب���اأن الأداء العالى ف���ى هذه املجالت يع���ود بالفائدة 
عل���ى الأفراد والإنتاج والبيئة املحيطة ول يتاأتى ذلك اإل نتيجة دمج هذه 
املجالت فى منظومة الإدارة احلديثة حيث تلتزم الهيئة و�رشكاتها بتوفر 
من���اخ عمل اآمن للعامل���ني واملقاول���ني واأ�سحاب امل�سلحة مب���ا ل يعر�س 
�سحته���م لأى خماطر كما تق���وم بتدريب العاملني على اتباع الأ�ساليب 
والنظم احلديثة فى جم���الت ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
و�سالم���ة العملي���ات وتكامل الأ�سول طبق���اً للقوانني املحلي���ة والأكواد 
العاملي���ة وتعم���ل الهيئ���ة على خف����س مع���دلت اخل�سائر ف���ى املن�ساآت 
واملعدات وحماي���ة البيئة باتباع الأ�سلوب الوقائى وذلك بتحديد م�سادر 
اخلط���ر وتقييم املخاطر التى تنجم عنه فى املن�ساآت واملعدات واملهمات 

واحلد من التاأثر ال�سار لالأن�سطة املختلفة على البيئة.

م�رشوع��ات تطوي��ر منظوم��ة ال�شالمة وال�شح��ة املهنية 
وحماية البيئة 

• م����رشوع اإن�ساء معاي���ر موحدة لل�سالم���ة وال�سح���ة املهنية وحماية 
  .)EGPC HSE Standardization( البيئة بالهيئة

 )Contractors Management( م�رشوع تطبي�ق منظوم�ة اإدارة املقاولي�ن •
ف���ى جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة بال�رشكات التابعة 

للهيئة.
  ) Process Safety( العملي���ات  �سالم���ة  منظوم���ة  تطبي���ق  م����رشوع   •

بال�رشكات التابعة للهيئة.
 )IOGP Life Saving Rules( م�رشوع تطبيق قواعد احلفاظ على احلياة •

بال�رشكات التابعة للهيئة.
• التع���اون م���ع وزارة الب���رتول ف��ى م����رشوع حتديث وتطوير القط���اع ) بناء 

.) Capacity Building القدرات
• م�رشوع تطوير اجلدارة الوظيفية فى جمال ال�سالمة للعاملني بجميع 

الوظائف الفنية.
والبيئ���ة بالهيئ���ة  واأن�سط���ة ال�سالم���ة  م����رشوع رقمن���ة العملي���ات   •

وال�رشكات التابعة.

  

العن�وان: �سارع فل�سطني - ال�سطر  الرابع  - املعادى اجلديدة .
تليف�ون : 27031439 - 27031440               فاك�س :  25184963

رقم بريدى : 11742 - القاهرة        تلغرافياً : بتم�رش

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

شلللهد قطاع البرتول خللال عام 2020 

بكافللة  اسللتثنائيًا  عامللًا  يعللد  الللذى 

املقاييس عمًا دؤوبًا متحديا جائحة 

ألقت بظالهللا على كافة األنشللطة 

االقتصاديللة فللى العالللم ، كان قطللاع 

البرتول املصرى سللباقًا  بخطوات  نحو 

تحقيق هدف جديد بعد تحقيق  إنجاز 

االكتفللاء الذاتللى من الغللاز الطبيعى ، 

وهللو االنتقال إىل مرحلة تصدير الغاز  

وانتهللاءًا إىل تحويللل مصللرإىل مركللز 

إقليمى لتجارة وتداول الغاز . 

للشللركة  كان  منشللودة  اهدافللًا 

املصريللة القابضة للغللازات الطبيعية 

)ايجللاس( دورًا رائدًا فللى تحقيقها من 

خال التنسيق الكامل بني شركاتها 

ودعللم جهودهللا فللى جللذب املزيللد من 

مللن  العديللد  وإبللرام  االسللتثمارات 

االتفاقيللات الجديللدة مللن أجللل زيادة 

وتأمللني  الغللاز  مللن  اإلنتللاج  معللدالت 

احتياجات السوق املحلية من الطاقة 

املصللرى،  الشللعب  رفاهيللة  لصالللح 

اإلقليمللى  لدورهللا  مصللر  واسللتعادة 

بشللرق البحر املتوسط.من هنا نرصد 

القابضللة  الشللركة  إنجللازات  أهللم 

للغازات الطبيعية )إيجاس( .

فى مجال االتفاقيات واالستكشاف
االتفاقيات

• اأ�س���فرت جه���ود وزارة الب���رول وال���روة املعدنية فى ج���ذب ا�س���تثمارات جديدة عن طري���ق دخول �رشكات 
عاملية جديدة الأول مرة للعمل فى البحث واال�ستك�ساف فى م�رش وهم �رشكتى اإك�سون موبيل و�سيفرون 
االأمريكيت���ن اإل���ى جانب زي���ادة ا�ستثمارات ال�رشكات احلالي���ة مثل بى بى وبى جى )�س���ل( وتوتال وال�رشكة 
الكويتي���ة حيث مت توقي���ع 12 اتفاقية جديدة باإجمالى من���ح توقيع 59 ملي���ون دوالر واإجمالى ا�ستثمارات 
خالل فرات البحث 1399 مليون دوالر حلفر 34 بئر ا�ستك�سافية والإجراء 22264 كم2 م�سح �سيزمى ثالثى 

االأبعاد والإعادة معاجلة بيانات �سيزمية. 
• واجلدي���ر بالذك���ر اأنه ق���د مت توقيع اتفاقيتن ل�رشكة بى ج���ى )�سل( وهما اتفاقية منطق���ة �سمال مارينا 
البحرية واتفاقية منطقة �سمال كليوباترا البحرية خالل الربع االأول من العام 2021 باإجمالى ا�ستثمارات 
خ���الل ف���رات البح���ث 266 مليون دوالر حلفر 4 اآب���ار ا�ستك�سافية والإجراء 3000 ك���م2 م�سح �سيزمى ثالثى 

االأبعاد.
متابعة تنفيذ االتفاقيات: 

• بل���غ اإجمال���ى االتفاقيات ال�سارية مع اإيجا�س 44 اتفاقية تنق�سم اإل���ى 33 اتفاقية حتت االإ�رشاف الكامل 
الإيجا����س )24 منطق���ة بحري���ة، 9 منطق���ة اأر�سي���ة( ب���ن ال�رشكة امل�رشي���ة القاب�س���ة للغ���ازات الطبيعية 
وال����رشكات العاملي���ة للبحث عن الغاز الطبيع���ى والزيت اخلام وا�ستغاللهما منه���ا 23 اتفاقية فى مرحلة 
البح���ث واال�ستك�س���اف و10 اتفاقي���ات فى مراح���ل التنمي���ة ، و11 اتفاقية حتت االإ�رشاف الفن���ى الإيجا�س 8 
منطقة بحرية، 3 منطقة اأر�سية موقعة مع الهيئة امل�رشية العامة للبرول وحتت االإ�رشاف الفنى لل�رشكة 

امل�رشية القاب�سة للغازات الطبيعية وجميعهم فى مراحل التنمية.
• مت توقيع عقد تنميه �سمال اأبن يون�س ل�رشكة �سى دراجون مبنطقة جنوب د�سوق االأر�سية بدلتا النيل.

فى مجال البحث واالستكشاف
• مت حف���ر  8 اب���ار ا�ستك�سافي���ة وتقييمية ف���ى البحر املتو�سط ودلت���ا النيل بن�سبة جن���اح  75% )عميق-1، 
جنم���ة-1 املح���اد ،  �سمال اتول املحاد-2 ، مونتو املحاد -1، ب�رشو�س-2 املحاد ، نيدوكو �سمال غرب-1 املحاد، 

جنوب د�سوق-12 ، جنوب د�سوق-6(.
• مت تنفي���ذ برام���ج م�سح �سيزمية ثالثي���ة االأبعاد باإجمالى م�ساحة 21211 ك���م2 ل�رشكة دانة غاز مبنطقة 
الت���زام �سمال العري�س البحرية و����رشكات اإك�سون موبيل و �سيفرون و بى بى و توتال مبناطق االلتزام اجلديدة 
املوقعة خالل خالل العام 2020، وجارى االنتهاء من تنفيذ برناجمىم�سح �سيزمى ثالثى االأبعاد ل�رشكة بى 

جى باإجمالى م�ساحة 5426 كم2 مبناطق االلتزام اجلديدة اخلا�سة بها واملوقعة خالل العام 2020.

فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى
م�رشوعات التنمية

مت تنفي���ذ  5 م�رشوع���ات جدي���دة وم�رشوع���ن ا�ستكم���ال وو�سعه���م عل���ى خريطةاالإنتاج وذل���ك باإجمالى 
ا�ستثم���ارات حوال���ى 2ر1 مليار دوالر مبعدل اإنتاج اأول���ى حوالى 480 مليون قدم3 يومي���اً باالإ�سافة اإلى 5435 

برميل متكثفات يومياً .
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اإنتاج الغاز الطبيعى 
اأثم���رت اجلهود الهادفة لزي���ادة اإنتاج الغاز الطبيعى اإلى بل���وغ اإجمالى الغاز 
املب���اع حوال���ى 1ر2 تريليون قدم3 ومبتو�س���ط اإنتاج يوم���ى 5862 مليون قدم3 ، 
كم���ا مت و�س���ع  19 بئر جديد على خريطةاالإنت���اج )9 اآبار جديدة من م�رشوعات 
التنمي���ة باالإ�ساف���ة اإل���ى 10 اآب���ار تنموية( وباإجمال���ى اإنتاج اأول���ى حوالى 920 

مليون قدم3 يومياً غاز وحوالى 10 اآالف برميل متكثفات يومياً.

مشروعات تدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعى      
قام���ت اإيج���ا����س بتنفي�����ذ ع���دد م���ن خط������وط التدعي����م والرب���ط لتدعي�����م 
ال�س���بكة القومي��ة للغ��از حتى بلغ���ت اإجمالى اأط���وال ال�س��بكة الرئي�س��ية 
والفرعي��ة حوالى 66 األف كيلو مر ، وقد مت خالل عام 2020 االنتهاء من تنفيذ 
5 م�رشوعات خلطوط نق���ل الغاز ذات ال�ضغط العالى باإجمالى اأطوال حوالى 
66 كيلومر ، لتدعيم ال�سبكة القومية وا�ستكمال تغذية حمطات الكهرباء 
وكذلك تغذية العمالء ال�سناعين ، ومن امل�رشوعات القومية التى مت االنتهاء 
منه���ا خط ازدواج اإدك���و /اأبوحم�س  بطول 25كم وقط���ر 42 بو�سة باالإ�سافة 

اإلى خطوط تغذية حمطات كهرباء الوليدية والتبني وغرب القاهرة .

مشروعات أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات 
تو�شيل الغاز للمنازل واملن�شاآت

ف���ى اإط���ار التكليف���ات الرئا�سي���ة وخط���ة وزارة الب���رول وال���روة املعدنية 
للتو�سع فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى فقد مت خالل عام 2020: -

• تو�سيل الغاز ل�1ر1مليون وحدة �سكنية لي�سل اإجمالى ما مت تو�سيله منذ 
بدء الن�ضاط حتى نهاية دي�ضمرب 2020 اإلى 5ر11 مليون وحدة �سكنية. 

• مت دخول الغاز الطبيعى اإلى 56 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز الأول مرة .
• تو�سي���ل الغاز الطبيعى اإلى 50 عمي���ل �سناعى خالل عام2020 لي�سل 

اإجمالى الرتاكمى منذ بدء الن�ضاط اإلى 2615عميل �سناعى . 
• وف���ى اإطار مبادرة التو�سع فى تو�سيل الغاز الطبيعى للعميل  التجارى  
للمخاب���ز مت تو�سيل الغ���از ل� 1535 م�ستهلك جت���ارى )تت�سمن 385 خمرب( 
خ���الل ع���ام 2020 بالتزامن مع تنفيذ البنية التحتي���ة ل�سبكات الغاز فى 
اإط���ار مبادرة حي���اة كرمية و�سل اإل���ى حوالى 51 مرك���ز و1500 قرية لي�سل 
اإجمال���ى الرتاكمى منذ بدء الن�ضاط وحت���ى دي�ضمرب 2020 اإلى حوالى 23 

األف م�ستهلك جتارى تت�سمن 8625 خمبزاً  .
حتويل ومتوين ال�شيارات

متا�سي���اً مع التوجيه���ات الرئا�سي���ة والربنامج الطموح ال���ذى تنفذه وزارة 
البرول الإح���الل الغاز الطبيعى كبديل لوقود ال�سي���ارات واإحالل املركبات 
الت���ى م���ر على �سنعه���ا 20 عام���اً اإل���ى مركبات تعم���ل بالغ���از الطبيعى 
امل�ضغ���وط فق���د مت خ���ال ع���ام2020 حتوي���ل 39 األ���ف �سي���ارة لي�سل عدد 
ال�ضي���ارات املحولة منذ بدء الن�ض���اط حلوالى 340 األف �سيارة بنهاية عام 
2020 . كما مت اإن�ساء 52 حمطة متوين �سيارات لي�سل االإجمالى الراكمى 
حلوال���ى 245 حمط���ة واإن�ساء 15 مرك���ز لتحويل ال�سي���ارات للعمل بالغاز 
لي�س���ل اإجمالى مراكز التحويل اإلى 88 مركز حتويل. مما ي�ساهم فى توفري 
وتقلي���ل حج���م الدعم املوجه اإل���ى الوقود ال�سائل واحلف���اظ على البيئة، 
وذل���ك من خ���الل ����رشكات توزيع وت�سوي���ق الغ���از الطبيعى والت���ى تغطى 

اأعمال تو�سيل الغاز فى حمافظات اجلمهورية .

االستهالك المحلى من الغاز الطبيعى 
• ف���ى اإطار �سيا�س���ة الدولة لتوفري الغ���از الطبيعى لكاف���ة القطاعات 
االقت�سادي���ة املختلفة، ف���اإن ا�سراتيجية وزارة الب���رول والروة املعدنية 
تول���ى عناي���ة فائق���ة الحتياج���ات ال�س���وق املحل���ى ومتنحه���ا االأولوي���ة 
الق�سوى فقد بلغ متو�سط اال�ستهالك املحلى جلميع القطاعات خالل 

العام حوالى 5816 مليون قدم3 يومياً .
• بل���غ  ع���دد حمطات الكهرباء املرتبطة بال�سبك���ة القومية 61 حمطة 
باإجمال���ى متو�س���ط ا�سته���الك خ���الل 2020 حوالى 3511 ملي���ون قدم3 

يومياً بن�سبة 3ر60% من اإجمالى اال�ستهالك املحلى .
• مت اإم���داد جميع القطاعات ال�سناعية بالكميات التعاقدية حيث بلغ 
اإجمال���ى متو�سط ا�ستهالك قطاع ال�سناع���ة 1321 مليون قدم3 يومياً 
بن�سب���ة 7ر22% م���ن اإجمالى اال�ستهالك املحل���ى ،  مت تدفيع  641 مليون 
ق���دم3 غاز  يومياً بن�سب���ة 11 % من اإجمالى اال�سته���الك املحلى لقطاع 
الب���رول وم�ستقات الغاز والتى ت�سمل هذه ال�سناعات م�سانع )معامل 
التكري���ر –البروكيماوي���ات وامليثانول – م�ستقات الغ���از( ، وفيما يتعلق 
بقطاع���ى املنازل ومتوي���ن ال�سيارات فيعترب هذا القط���اع من القطاعات 
الت���ى حتظى باهتم���ام الدولة حي���ث يبذل قط���اع الب���رول اأق�سى جهد 
لتو�سي���ل الغ���از الطبيع���ى الأكرب من الوح���دات ال�سكني���ة وذلك لتوفري 
الوق���ود ال�سائ���ل )البوتاج���از( ، كما يهت���م  قطاع الب���رول بدعم حتويل 
ال�سي���ارات للعم���ل بالغ���از الطبيعى ب���دالً م���ن البنزين وال�س���والر وذلك 
بالتو�س���ع ف���ى اإن�ساء حمط���ات جديدة ومراك���ز لتحويل ال�سي���ارة وذلك 
لتخفي���ف الع���بء عل���ى الدولة ، حيث ميث���ل ا�ستهالك قطاع���ى املنازل 

ومتوين ال�سيارات 6 % من اإجمالى اال�ستهالك املحلى.

مجال تصدير الغاز الطبيعى والمسال
• بلغت  �سحنات الغاز امل�سال امل�سدرة من م�سنع االإ�سالة باإدكو خالل عام 

2020 حوالى 24 �سحنة بكمية بلغت حوالى 55ر1 مليون طن غاز م�سال.
• مت اإب���رام اتفاقي���ات الت�سوي���ة م���ع �رشكت���ى يوني���ون فينو�س���ا جا����س 
و�سيجا����س والت���ى مبوجبه���ا مت الت�سغي���ل التجريب���ى مل�سن���ع االإ�سال���ة 
بدمياط واإنتاج اأول �ضحنة غاز م�ضال فى 22 فرباير 2021 وذلك بعد فرة 

توقف 8 �سنوات .
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جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

األمل ... العمل

تعد أنشطة االتفاقيات واالستكشاف الركيزة األساسية فى صناعة البترول 
ولهذا فهى تمثل الركن األســـاسى ألعمــال شركة جنـــوب الوادى المصريــة 
القابضة للبترول ودائمًا ما اســتهدفت استراتجيتها تطويـر وتكثيف أعمـال 

البحث واالستكشاف بنطاق أعمالها.

من هذا المنطلق كـان لتلك الجهــود نتــــائج إيجـــابية  حيث وقعت الشـــــــركة ثــــالث 
اتفاقيـــات التزام جديــدة مع شـــــــركــات شيفرون وشـــــــل ومبادلة باإلضافة إلى ثــروة 
للبترول شـــــــريكًا لكل منهم فى ثالث مناطـــــــق التزام جديدة بالبحر األحمر والتى 
كانـــــــت بمثابـــــــة اإلعالن عن بــدء حقبـــــــة جديــدة من البحث عـــــــن البتـــرول فى هذه 
المســــــــــاحة الشـــاســـــــعة والتى قد تؤدى إلى تغييــٍر إيجـابى فى الخريطة البترولية 

بالمنطقة واستمرارًا لنجاحات قطاع البترول المصرى خالل العقد الحـالى. 

وفى ذات السياق، تم إسنـــاد منطقة التزام وادى دب بالصحراء الشرقية إلى الشركة الوطنيـة الستكشاف وتنمية البترول والتى تمر حاليًا بالمراحــل 
النهائية لإلصدار ، واســـــــتكمــااًل لهذا النهج تقوم الشـــــــركة بتكثيف جهودها للترويـــج لكافة القطــــاعات المتاحة للبحث بنطاق أعمالهـــــا بالتوازى مع 
التجهيز لطرح مزايداتها المســـــــتقبلية والتى ســـــــتضم عددًا من قطــــاعات البحث التى اكتســـــــبت بيانات جيوفيزيقية حديثة من خالل المشـــــــروعات 

 .THE MULTI-CLIENT PROJECT المشتركة السارية بالمناطق المفتوحة
وتجـــــــدر اإلشـــــــارة إلى أنه جارى التجهيـــز لبــدء المرحــــــلة الثــــــانية من المشـــــــــــــروع المشـــــــترك لتجميـــــــع البيـــانات بالبحر األحمـــــــر خــــالل عـــام ٢٠٢٢ 
بالتنســـــــيـــق مع شـــــــركات البحث العاملة بمنــــاطق االلتـــــزام بالبحر األحمر لالستفـــــادة من تواجد المعدات وسفن األبحاث فى كافة النطاقات،  كما تم 
االنتهـــــــاء مـــــــن تجميع بيانات تثاقلية لقطاع حورس الذى يغطى ما يقرب من 1٢٠ ألف كم٢، باإلضـافة إلى بيانات مغناطيســـــــية حديثة والتى أعطــت 
التفســـــــيرات األوليـــــــة دالالت علـــــــى احتمـــالية تواجد مكـــــامن بترولـية لهذا الجــزء الشـاســـــــع مـــــــن جنـــوب مصر، ومن خالل متـــابعة أنشـــــــطـــــة البحــــث 
بمنــــاطق االلتـــزام الســــــــــــــارية وحقـــول الشـــــــركة المشتـــركة تم وضـــع خطة طمــــوحة تســـــــتهـدف حفــــر 11 بئرًا استكشــــافية خـالل العـــام المالى ٢٠٢1 - 

٢٠٢٢ ومن ثم رفع معـدالت اإلنتاج وهو الهدف المنشود والغاية الدائمة التى تسعى الشركة للوصول إليها.



تقوم شـــــــركة جنوب باإلشـــــــراف على الشـــــــركـات المشـــــــتركة والتى 
تعمل فى نطـــــاق منطقة جنـــوب الــوادى، باالضـــافة إلى الشركــــات 
الناتجـــــــة عن اتفــاقيات جنوب. وتعمــل جنـــوب جــاهدة على تحقيق 
أعــلـــــــى مســـــــتويــــات اإلنتـــــاج بتقـــــــديم االستشــــــــــــــــارات المنــــــاســـــــبة 
ـــــــدار التوصيــــــــــــــات والتوجيهات الالزمة لتحقيق أعلى كفاءة  واصـــــ
ممكنة للتشغيل والمشـــــــاركة فى إيجاد حلول ألى معوقات تواجه 
تلـــــــك الشـــــــركات. ويبلـــــــغ اإلنتــاج الحالـــــــى حوالـــــــى ٢٢ ألف برميل 
ـــــــام المـــالى الحالى حفر بئر  زيـــــــت خــام يوميًا حيث تم خــــالل العـــ

ـــــــادة إكمـــال ٨ آبــار وإصالح ٥٤ بئرًا وتبلغ خطة اإلنتــــاج للشـــــــركـــات التابعة لجنوب حوالـــــــى ٣11٨٥ برميــل زيت خـــام يوميًا حيث من  استكشـــــــــافى وإعــ
المتوقع حفر ٦ آبار استكشـــافية و 1٣ بئرًا تنمويًا وإعــادة إكمال ٣ آبار وإصالح ٢٨ بئرًا. 

فى إطار توفير المنتجات البترولية، التى تمثل القوة الدافعة الرئيسية 
للعملية التنمويـــة، ســـــــاهمت الشـــــــركة فـــــــى تلبيــة احتياجـــــــات الصعيد 
مـــــــن هـــــــذه المنتجــــــات وذلك بالتنســـــــيق مع الهيئـــــــة المصريـــة العــامة 
للبتـــــرول، حيث تم خالل العـــام المالى ٢٠1٩  - ٢٠٢٠ تكرير ٣ر٣ مليون 
طن خـــــام بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول. وتكرير ٢ر٤ مليون طن 

خام خالل العام المالى  ٢٠٢٠ - ٢٠٢1. 
ـــــــة الميدانية لخطـــــــط العمل لتنفيذ المشـــــــروعات  ولمواكبـــــــة المتابعــ
البترولية الجديـــدة فى ظــــل توجيهــــات القيـــــادة السيــــاسية والمتابعــــة 
المستمــــرة لصنـــــاعة وتطوير صنـــــاعة التكريــــر ، تم التشغيـــل التجريبى 
لمجمـــــع إصالح النـافثا بالعــــامل المساعد واألزمرة  فى ديسمبر ٢٠٢٠  
ـــــــاج بنزين عــالـــــــى األوكتان ، والذى يهدف إلنتـــــــاج البنزين بــأنواعه  إلنتـــ

المختلفة ، باإلضافة إلى زيادة كمية إنتـــــاج البوتاجاز. 

ـــــــًا لخطـــــــة الــــــدولـــــــة لتنميـــــــة صعيـــــــد مصـــــــر بتوصيـــــــل الغــــــاز  طبقــ
الطبيعـــى بمحافظات جنـوب الوادى تقوم الشـــــــركة باإلشـــــــراف على 
شـــــــركــــــات توصيل الغـــــاز الطبيعى لمحافظـــــات  ) المنيا - أسيوط -

ســـــــوهاج - قنـــــــا - األقصـــــــر - أســـــــوان ( ومتابعـــــــة الجـــــــداول الزمنية 
والخطـــــــط التنفيــذيـــــــة للمشـــــــروعــات الجارى تنفيذهـــــــا ومراجعــة 
تنفيذ األعمـــــــال والقيام بأعمال الصيانة الدوريـــــــة فقد تم توصيل 
ــــــــ ٩٢٥٣٩ ألف عميـــل منزلى بنســـــــبة ٥٤٪ ، كما تـــــــم توصـــــيل  الغـــــــاز لـ
ـــــــاز الطبيعى لــ 1٢ عميل صنـــــاعـــــــى و 1٣٧٩ عميـــل تجــــارى منذ  الغـــــــ

بدء النشــــاط .



ف���ى اإط���ار خط���ة ال�رشك���ة لتنفي���ذ ع���دد م���ن امل�رشوع���ات البرتوكيماوي���ة 
اجلديدة ي�س���هد م����رشوع اإنتاج م�س���تقات امليثان���ول بتكلفة ا�س���تثمارية 
119 ملي���ون دوالر- تط���وراً فى اأعم���ال تنفيذه على اأر����ض ال�رشكة القاب�سة  
مبين���اء دمياط، حي���ث مت توقيع عقد القر�ض الرئي�س���ى للم�رشوع مع حتالف 
البن���وك املمول���ة، كما يجرى اإع���داد الت�سميمات الهند�سي���ة التف�سيلية 
ع���ن طريق املق���اول العام - حتالف ����رشكات )زافكوم الرو�سي���ة و�سان م�رش 
ووادى الني���ل للمقاولت( ومت النتهاء من تنفي���ذ ت�سهيالت الإن�ساء املوؤقتة 
وجارى اأعمال اجل�س���ات باملوقع، ومن املخطط بدء جتارب الت�سغيل بنهاية 
ع���ام 2022. ويه���دف امل����رشوع اإلى تعظي���م اال�ستفادة م���ن امليثانول املنتج 
حملي���اً ب�رشكة اإمييثانك�ض، وكذلك اليوريا املنتج���ة ب�رشكة موبكو الإنتاج 
140 األ���ف ط���ن �سنويا م���ن م�ستق���ات امليثانول مث���ل اليوري���ا فورمالدهيد 
والنفثال���ن فورمالدهي���د امل�سلفن التى تعتمد عليه���ا �سناعات االأ�سمدة 

واملواد الال�سقة، واأعمال العزل احلرارى ، وغريها. 

كما تتاب���ع القاب�سة للبرتوكيماويات تطور اأعمال م����رشوع اإنتاج الأخ�ساب 
متو�سط���ة الكثاف���ة مبدين���ة اإدك���و مبحافظة البح���رية حي���ث مت توقيع عقد 
القر����ض الرئي�س���ى م���ع حتال���ف البن���وك املمول���ة ، ويت���م حالي���ا ا�ستكم���ال 
الت�سميم���ات الهند�سي���ة وتوري���دات مع���دات خ���ط الإنت���اج بالتن�سي���ق مع 
�رشك���ة SIEMPELKAMP االأملاني���ة مقاول اأعمال الت�سمي���م والتوريد، كما 
مت النته���اء من اأعمال جتهيز املوقع، وتقوم �رشكة برتوجت باأعمال الإن�ساءات 
والرتكيب���ات. للم����رشوع ال���ذى يُعد  اأح���د النم���اذج الواعدة الت���ى تهدف اإلى 
دع���م جهود الدولة با�ستغالل ق����ض الأرز اقت�سادياً بتحويل���ه بطرق متطورة 
�سديق���ة للبيئ���ة الإنتاج نح���و 205 األ���ف مرت مكع���ب �سنوياً م���ن الأخ�ساب 
متو�سط���ة الكثاف���ة كمنتج حملى عال���ى اجلودة فى �سناع���ات االأثاث ومواد 
البناء والديكور. وتبلغ التكلفة ال�ستثمارية للم�رشوع 217 مليون يورو، ومن 

املتوقع النتهاء من تنفيذه فى الربع الأول من عام 2022. 
ه���ذا وتتخ���ذ ال�رشكة خط���وات جادة لتنفي���ذ جممعني �سناعي���ني عمالقني 

حرصت الشركة املصرية القابضة للبرتوكيماويات على تطوير رؤيتها للنهوض بصناعة البرتوكيماويات التى باتت شريكًا أساسيًا لدعم خطط 

التنمية املستدامة وزيادة االستثمار املحلى واألجنبى ،  وقد بدت مالمح ذلك جلية فى تحديث الخطة القومية للصناعات البرتوكيماوية  )2020-

2035(  لتواكب متغريات األسواق العاملية، وتلبى متطلبات السوق املحلى، وقد توجت الشركة جهودها بوصول إجماىل اإلنتاج السنوى من املنتجــات 

ــاط  ــهد نش ــركة عام 2002، كما ش ــنويًا مع بداية عمل الش ــون طن فى عــام 2020 مقارنة بإجماىل إنتاج 355 ألف طن س ــة إىل 9ر5 ملي البرتوكيماوي

ــوق املحلى ،  ــركات التابعة تطورًا واضحًا بتحقيق إجماىل مبيعات بلغ نحو 3ر4 مليون طن لعام 2020، بواقع 2ر1 مليون طن للس ــويق منتجات الش تس

إضافة إىل تصدير 1ر3 مليون طن لألسواق العاملية.
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للتكرير والبرتوكيماويات مبحور قن���اة ال�سوي�ض واملنطقة ال�سناعية مبدينة 
العلم���ن اجلديدة �سم���ن اخلطة القومية للبرتوكيماوي���ات تكون نواة الإقامة 
العديد من ال�سناعات التكميلية والتحويلية ال�سغرية واملتو�سطة، وتتفق 
ه���ذه اخلطوات مع خطط وم�رشوعات الدولة ال�سرتاتيجية للتنمية، اإ�سافة 
اإل���ى تعظيم القيمة امل�سافة من املواد اخلام، والتكامل بني عمليات التكرير 

والبرتوكيماويات مما يحقق اأهداف م�رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول. 
وتتعاون �رشكة البحر االأحمر الوطنية للتكرير والبرتوكيماويات مع ال�رشكة 
القاب�س���ة حالياً لتنفيذ م�رشوع جممع البحر الأحمر باملنطقة القت�سادية 
بقن���اة ال�سوي����ض حي���ث مت و�س���ع حجر اأ�سا����ض امل����رشوع فى يوني���ه املا�سى 
باإ�ستثم���ارات تقدر بحوالى 5ر7 مليار دولر وج���ارى حالياً ا�ستكمال اإجراءات 
تنفي���ذ امل����رشوع الذى يهدف لإنت���اج جمموعة من امل���واد البرتوكيماوية التى 
تعتمد عليها �سناعات عديدة منها ال�سناعات البال�ستيكية ، وال�سناعات 
املغذي���ة لل�سي���ارات، ومواد الطباع���ة والدهانات، بالإ�سافة اإل���ى اإنتاج بع�ض 
املنتج���ات البرتولي���ة لتلبي���ة جزء م���ن احتياج���ات ال�سوق املحل���ى وت�سدير 

الفائ�ض، ومن املخطط النتهاء من تنفيذ امل�رشوع فى نهاية عام 2024.
ويت���م اأي�س���اً تنمي���ة جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماوي���ات مبدين���ة العلمني 
اجلدي���دة لإنت���اج املنتج���ات البرتوكيماوي���ة املتخ�س�س���ة وكذل���ك بع�ض 
املنتج���ات البرتولية اعتماداً على الزيت اخل���ام لتلبية جزء من احتياجات 
ال�س���وق املحل���ى وت�سدير الفائ����ض، اإذ يتم الرتويج حالي���ا للم�رشوع على 
ع���دد م���ن امل�ستثمري���ن املحلي���ني والعامليني، وم���ن املخط���ط النتهاء من 

تنفيذه بنهاية عام 2026.
واأثم���رت جه���ود ال�رشك���ة ف���ى تنمي���ة م����رشوع اإنت���اج االإيثانول احلي���وى عن 
تاأ�سي�ض ال�رشك���ة امل�رشية لالإيثانول احليوى وذلك ل�ستغالل كمية 420 األف 
ط���ن �سنوياً من املوال�ض املنت���ج ب�رشكات ال�سكر فى اإنت���اج االإيثانول احليوى 
بطاقة 100 األف ط���ن �سنوياً الذى ي�ستخدم فى �سناعات عدة مثل �سناعة 
االأحبار والدهانات و�سناعة املطهرات الطبية، اأو كمادة خام فى اإنتاج بع�ض 
امل���واد الكيماوي���ة املحتلف���ة ، اإ�ساف���ة اإلى اإنت���اج بع�ض املنتج���ات الثانوية 
مثل ثان���ى اأك�سيد الكربون ال���ذى ي�ستخدم فى �سناع���ة امل�رشوبات الغازية 
ومنتج الفينا�ض )املجفف( الذى ي�ستخدم كمركزات اأعالف ، و�سيتم تنفيذ 
امل�رشوع باأر�ض ال�رشكة القاب�سة مبيناء دمياط، ومن املخطط بدء الت�سغيل 

فى الربع الثانى من عام  2023.  
وا�ستكم���ال لنه���ج ال�رشكة فى تنمي���ة امل�رشوع���ات البرتوكيماوية فى �سوء 
العوائ���د القت�سادي���ة له���ا ، وتلبي���ة منتجاته���ا احتياجات ال�س���وق املحلى 

وت�سدير الفائ�ض، تدر�ض ال�رشكة جمموعة من امل�رشوعات منها :
م����رشوع الإنت���اج ال�سليك���ون املعدن���ى، واآخ���ر 
الإنت���اج البولى ا�سيتال، باالإ�سافة اإلى م�رشوع 
لإنت���اج البال�ستي���ك قاب���ل التحل���ل، وم�رشوع 

اإنتاج امليالمني.
اإل���ى  ويه���دف م����رشوع ال�سليك���ون املعدن���ى 
حتقي���ق اأق�سى ا�ستف���ادة ممكنة م���ن اخلامات 
فائ���ق  الكوارت���ز  خ���ام  م���ن  حملي���اً  املتوف���رة 
النق���اوة لال�ستفادة به فى اإنت���اج 30 األف طن 
�سنوياً م���ن ال�سليك���ون املعدن���ى امل�ستخدم 
ف���ى كث���ر م���ن ال�سناعات منه���ا م���واد العزل 
وامل���واد الال�سق���ة و�سناع���ة الأملوني���وم وتقدر 
التكلفة املبدئية للم����رشوع بنحو 90 مليون 
دولر، وم���ن املخط���ط تنفي���ذه باأر����ض ال�رشكة 

القاب�س���ة للبرتوكيماويات – باملنطق���ة ال�سناعية بالقنطرة �رشق حمافظة 
االإ�سماعيلية.

 اأم���ا م�رشوع اإنتاج البول���ى اأ�سيتال فتقدر تكلفت���ه اال�ستثمارية بنحو 400 
مليون دوالر ويهدف اإلى تعظيم اال�ستفادة من مادة امليثانول املنتجة حملياً 
بت�سهي���الت �رشك���ة ميثانك�ض بدمي���اط كمادة تغذي���ة لإنت���اج 50 األف طن 
�سنوي���اً من مادة البولى ا�سيتال كاأح���د البوليمرات املتخ�س�سة وتدخل فى 

�سناعة اأجزاء ال�سيارات، وال�سناعات الإلكرتونية والأجهزة الكهربائية.
وف���ى اإطار التوجه العاملى نحو اإنتاج البرتوكيماويات اخل�رشاء تقوم ال�رشكة 
القاب�س���ة حالي���اً بدرا�سة م�رشوع اإنتاج بولى حم����ض الالكتيك الذى يهدف 
اإل���ى اإنت���اج البال�ستي���ك القاب���ل للتحل���ل اعتم���اداً عل���ى م�س���ادر طبيعية 
متج���ددة �سديقة للبيئة، وت�ستخدم البوليمرات القابلة للتحلل فى اإنتاج 
اأف���الم التغليف والأكيا�ض والعبوات وال�ستخدام���ات الطبية، وتبلغ الطاقة 

الإنتاجية املقرتحة للم�رشوع 40-75 األف طن �سنوياً . 
وحتقيق���اً للتكامل م���ع ال�رشكات التابع���ة وا�ستكم���الً ل�سل�سلة القيمة 
امل�ساف���ة يت���م اأي�ساً درا�س���ة اإن�ساء م����رشوع اإنتاج امليالم���ني والذى يهدف 
الإنت���اج 60 األف ط���ن �سنوي���اً باأر�ض تو�سع���ات �رشكة موبكو مبين���اء دمياط 
وذل���ك اعتم���ادا عل���ى  86 األ���ف ط���ن �سنوي���اً م���ن حمل���ول اليوري���ا املنتجة 
حملي���اً بت�سهي���الت �رشكة موبكو بتكلفة ا�ستثماري���ة حوالى 260 مليون 
دولر، وميث���ل منتج امليالم���ني نواة ل�سناعات الغراء وامل���واد الال�سقة ورقائق 
تغليف الأخ�ساب امل�سنعة وغريها ، وتتوافق اأهداف امل�رشوع مع روؤية م�رش 
2030 ب�س���اأن ت�سجي���ع االإنتاج املحلى للمنتجات الت���ى يتم ا�سترادها من 
اخل���ارج لتوف���ر العملة ال�سعب���ة وخف�ض معدل الواردات ، وف���ى هذا االإطار 
يت���م درا�سة م����رشوع اإنت���اج كربونات ال�سودي���وم ال�سودا اأ����ض الذى يهدف 
لال�ستغ���الل الأمث���ل خلام املل���ح واحلجر اجل���ريى املتوفرين حملياً ف���ى اإنتاج 
نح���و 57 األ���ف طن �سنوي���اً �سودا ا����ض و 20 األف طن �سنويا م���ن بيكربونات 
ال�سودي���وم باالإ�ساف���ة اإلى 50 األف ط���ن �سنوياً من �سيلي���كات ال�سوديوم، 
وبتكلف���ة ا�ستثماري���ة مبدئي���ة 420 ملي���ون دوالر، مم���ا ي�سه���م ف���ى تلبي���ة 
احتياجات ال�س���وق املحلى واإحالل الواردات ودعم ال�سناعات املرتبطة بها 

ك�سناعات الزجاج واملنظفات. 
اإن مثل هذه امل�رشوعات الواعدة توؤكد �سعى ال�رشكة القاب�سة لبناء �سناعة 
برتوكيماوي���ة حديث���ة تتبع اأح���دث الو�سائل والتط���ورات التكنولوجية على 
م�س���ار هذه ال�سناعة احليوية ، مما ي�سع م�رش على خريطة الدول ال�سناعية 
املتقدم���ة، ويجعلها وجه���ة لل����رشكات ال�ستثمارية وموؤ�س�س���ات التمويل 

العاملية الكربى، مبا يليق مبكانتها اإقليمياً وعاملياً.

العنوان : 27 �سارع ال�سالم - منطقة زهرة اللوت�ض اأمام اجلامعة الأمريكية - التجمع اخلام�ض - القاهرة اجلديدة .
ت: 275983 - 27598400          ف: 27598314       �ض.ب: 214        الرقم الربيدى: 1835 القاهرة اجلديدة
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تتميز شركة إنبى بخبرة واسعة فى مختلف المجاالت الهندسية وتقدم خدماتها فى جميع مراحل المشروعات 
على مدار عقود من الزمن ، وذلك بدءًا من التصميمات األولية مرورًا بالتنفيذ واإلشراف وإجراءات مراقبة الجودة 
وص��واًل إل��ى اختب��ارات وبدء التش��غيل بنظام تس��ليم مفتاح ، وذل��ك باس��تخدام التكنولوجيا ف��ى التطبيقات 

والبرامج الهندسية المتخصصة فى مجال صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات .

وبفض��ل خبرة إنبى الطويلة وم��ا تمتلكه من كوادر 
متمي��زة تتمت��ع الش��ركة بمس��توى احتراف��ى عال ، 
حيث تمكنت من ابتكار خدمات هندسية متكاملة 
تتوافق مع المعايير والمتطلبات رفيعة المس��توى 
الخاص��ة بالصناعة ، ومس��ايرة التغيرات التى تعترى 

هذه المعايير والمتطلبات بصورة مستمرة . 

كم��ا نجحت الش��ركة ف��ى تحقي��ق الت��وازن الدقيق 
بي��ن الجودة والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، 
وبالتال��ى تقديم الحلول المثلى التى يس��عى إليها 
العمالء مع الحفاظ على المعايير العالمية للسالمة 

والصحة المهنية والبيئة . 

والجدي��ر بالذكر أن الش��ركة تعمل باس��تمرار على توس��يع مجال أنش��طتها وتنويع خدماته��ا لتلبية احتياجات 
العم��الء وذلك من خالل خطتها الطموحة للتوس��ع الدولى وفتح أس��واق عمل جدي��دة ، حيث أنجزت إنبى خالل 

اآلونة األخيرة العديد من المشروعات الخارجية والمشروعات القومية الكبرى . 

وفى هذا اإلطار نستعرض ثمار نجاح إنبى على الصعيد العالمى .
المملكة العربية السعودية :

وقع��ت ش��ركة إنبى اتفاقي��ة طويلة األجل ) Long Term Agreement ( لمدة س��تة س��نوات قابلة للتمديد لس��ت 
س��نوات أخ��رى مع ش��ركة أرامكو الس��عودية لتنفيذ المش��روعات فى مواق��ع النفط والغاز المختلفة لش��ركة 
أرامك��و م��ن خالل الط��رح على قائمة المقاولي��ن المحدودة المختارة أو األمر المباش��ر ، وقد اجتازت ش��ركة إنبى 
بنج��اح مراح��ل االختيار الفنية والمالية التى دامت ما يزيد عن عام كام��ل متفوقة على عدد كبير من المقاولين 
العالميي��ن ويض��ع هذا االختيار إنبى جنبًا إلى جنب مع الش��ركات العالمية األخرى الت��ى وقع عليها االختيار من 

قبل شركة أرامكو السعودية . 

وتقوم ش��ركة إنبى حاليًا بتنفيذ عدة مش��روعات بالسعودية كمقاول عام مع ش��ركة أرامكو وشركة عمليات 
الخفجى المشتركة . 
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اإلمارات العربية المتحدة :
تقوم ش��ركة إنبى حاليا بتنفيذ مش��روع ضاغط الغاز لحقل »سطح«  لصالح ش��ركة أدنوك البحرية كمقاول عام 
تس��ليم مفتاح وذلك م��ن خالل القيام بالخدم��ات الفنية ألعم��ال التصميمات الهندس��ية التفصيلية وخدمات 
التوريدات واالنش��اءات ومرحلة تجارب التش��غيل ويتم ذلك من خالل تواجد طاقم العمل من مهندس��ى إنبى 

وطاقم عمل شركة أدنوك البحرية فى فرع الشركة بأبوظبى . 

كما تسعى إنبى بخطوات متسارعة نحو فتح مجاالت عمل جديدة فى األسواق العربية الواعدة مثل جمهورية 
السودان والجزائر وسلطنة عمان . 

أما على الصعيد المحلى فقد قامت شركة انبى بتنفيذ مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجينى لشركة 
أسيوط الوطنية لتصنيع البترول كمقاول باطن لشركة تكنيب اإليطالية الذى يهدف إلى إنشاء مجمع التكسير 
الهيدروجين��ى لتحويل المنتجات منخفضة القيمة )المازوت(  إلى منتجات عالية القيمة ) ديزل ونافتا وبوتاجاز( 

كأحد المشروعات القومية فى مجال تكرير البترول . 

وكذلك مش��روع توس��عات المس��تودعات التخزينية للهيئ��ة المصرية العام��ة للبترول الذى يهدف إلى إنش��اء 
مجمع��ات لتخزين النفط الخام لزيادة الس��عة التخزينية اإلجمالية بحوالى ۳۲ ملي��ون برميل ضمن رؤية الوزارة 

فى تأمين المخزون االستراتيجى للمنتجات البترولية فى مصر 

وتستمر شركة إنبى فى تحقيق المزيد من اإلنجازات على أرض الواقع فى تنفيذ مشروع توسعات مصفاة ميدور 
باألس��كندرية ، حيث يحظى هذا المش��روع بأهمية اس��تراتيجية ضخمة نظرًا ألنه يعد ضمن خطة المش��روعات 

القومية لجمهورية مصر العربية التى تهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للتكرير . 

وكذل��ك مش��روع أعمال التركيبات لمجمع بي��وت الزراعات المحمية بقطاع الالهون للش��ركة الوطنية للزراعات 
المحمي��ة ال��ذى يهدف إل��ى تنفيذ أعمال اإلنش��اءات المتكاملة لمجمع الص��وب الزراعية وفقًا للطراز األس��بانى 

متوسط التكنولوجيا والطراز المصرى نموذج الصحوة بموقع الالهون على مساحة 16500 فدان . 

وجدير بالذكر بأن شركة انبى تتولى برنامج التنمية البشرية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 
تح��ت رعاي��ة المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية والذى يهدف إلى رفع كفاءة العنصر البش��رى 
والمساهمة فى إعداد كوادر بمستويات أداء متميزة تستطيع إحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية . 

تعتبر اإلنجازات المتعاقبة شاهدة على تعاظم حجم الدور الذى تلعبه إنبى فى صناعة البترول عالميًا ومحليًا 
وعلى نطاق مشروعات استراتيجية ضخمة فى كافة المجاالت بدءًا من التنمية واإلنتاج ، ومرورًا بصناعات القيمة 

المضافة فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات ، ووصوال إلى الصدارة.
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�رشك���ة امل�رشوع���ات البرتولية واال�ست�سارات الفنية – برتوج���ت، الذراع التنفيذى لقطاع البرتول امل�رشى والتى تاأ�س�س���ت عام 1975 كاإحدى �رشكات قطاع 
البرتول وتعد اليوم واحدة من كربى �رشكات املقاوالت املتخ�س�سة وامل�سنفة عاملياً فى جمال تنفيذ االأعمال املتكاملة حيث ح�سلت ال�رشكة على املركز 
)156( �سم���ن ت�سني���ف  )اأكب����ر 250 �رشكة مقاوالت متخ�س�س���ة على م�ستوى الع���امل“TOP GLOBAL CONTRACTORS” طبق���اً والت�سنيف العاملى 
ENR - Engineering News Record ولتتميزاليوم  - وبعد 45 عاماً من تاأ�سي�سها – مبا متتلكه من خربات تنفيذية تخ�س�سية كبرية ومرتاكمة فى جمال 

املقاوالت املتكاملة وليتعدى ن�ساطها وتواجدها النطاق املحلى لي�سل اإلى اأغلب دول ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
وتتن���وع اأن�سط���ة جمال اأعمال برتوجت وال���ذى منذ تاأ�سي�سها جعلها ت�ستطيع و�سع اأقدام را�سخة لها فى كافة املجاالت التى تتولى تنفيذ م�رشوعاتها 

ولت�سمل العديد من التخ�س�سات مثل :

املحطات املتكاملة
 160 حمطة

م�ستودعات التخزين
300000 طن

خطوط الأنابيب
30000 كم

 ت�سنيع املعدات
الإ�ستاتيكية
 1600 معدة

الأعمال املدنية
والبنية التحتية

 ت�سنيع املن�سات 
البحرية ومن�سات 

املياه العميقة
2600000 طن

تغليف خطوط
الأنابيب

 29مليون مرت2

تتميز برتوجت اأي�ساً بتواجدها القوى وامتالكها ل� 3 اأفرع رئي�سية فى القاهرة واالأ�سكندرية وال�سوي�س وفرع تخ�س�سى للمعدات مبدينة بدر ومتتلك اأي�ساً 
4 ور����س تخ�س�سي���ة لت�سنيع املعدات اال�ستاتيكية فى القاهرة وال�سوي�س واال�سكندري���ة باالإ�سافة اإلى ور�سة حديثة يتم اأن�ساوؤها حالياً مبدينة العلمني 
اجلديدة واأي�ساً م�سنع االأ�سب�والت االأوتوماتيك. كما متتلك برتوجت م�سنعان لتغليف االأنابيب فى بور�سعيد وال�سوي�س و2 يارد للت�سنيع البحرى فى اأدكو 
عل���ى البح���ر املتو�سط  وفى منطقة جبل الزيت على البحر االأحمر. كما تتميز ال�رشكة بتواجدها اخلارجى الذى يغطى اأغلب دول ال�رشق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، حيث متتلك اأفرع لها بالعديد من الدول .

القوى البشرية --- 
قوة بتروجت األساسية

تتميز برتوجت مبا متتلكه م��ن قوة ب�رشية مميزة يزيد 
عدده��ا على 36 األف عامل وفن��ى ومهند�س وادارى، 
والذين يتمتعون باأعلى م�س��تويات الكفاءة واخلربة 
ف��ى كاف��ة املج��الت والتى اأ�س��بحت متي��ز �رشكة 

برتوجت مقارنة بباقى ال�رشكات املماثلة.

أسطول المعدات التخصصية  
األكبر من نوعه فى مصر 

والشرق األوسط

قام��ت ال�رشك��ة بالعم��ل عل��ى ا�س��تكمال حتديث 
وتطوي��ر اأ�س��طول املع��دات التخ�س�س��ية حيث مت 
اإ�ساف��ة اأكرث من 290 مع��دة جديدة خالل عام 2020 
لي�سل عدد املعدات التى متتلكها ال�رشكة اإلى 9800 

معدة من اأحدث املعدات على م�ستوى العامل.

الجودة .... مجال أخر للتميز

تتمي��ز برتوجت بالتزامه��ا بتطبيق اأعلى املعايري 
العاملية ف��ى �سبيل النجاح فى حتقي�ق م�ستوى 
ممي��ز م��ن ال�سالمة وخلل���ق بيئ��ة عم��ل اآمن�ة 
جلمي��ع العاملني، ومتتلك �سيا�سة معتمدة فى 
جمال ال�سالمة وال�سح��ة املهنية والبيئة، كما 
 ISO 45001:2018 اأن ال�رشك��ة موؤهل��ة ب�سه��ادة
وال�سح��ة  ال�سالم��ة  نظ��ام  ب��اإدارة  واخلا�س��ة 
املهني�ة و�سهادة ISO 14001 فى جمال ال�سالمة 
واإدارة البيئ��ة. كم��ا متتل��ك �سي�ا�س��ة معتمدة 
لإيق������اف الأعم��ال ح��ال خمالف��ة �سواب��ط 
واإ�سرتاط��ات ال�سالمة وتفوي���ض ك�������ل فرد 

بال�رشكة بتلك امل�سئولية.

السالمة .... االطار الرئيسى لعمل بتروجت

تلت��زم برتوجت بتنفي��ذ كافة الإجراءات واإتب��اع اأح�دث الأ�س�اليب الت�ى ت�سم���ن حتقيق م�ستوى مميز 
م��ن اجلودة لكافة اأعمالها طبقاً لأعلى املعايري العاملية، ومتتلك ال�رشكة �سيا�سة معتمدة فى جمال اجلودة، وال�رشكة 
 Class CC“ واخلا�س��ة بتنفي���ذ املن�س��اآت اخلر�سانية ”ASME NCC“ و�سه��ادة ISO 9001:2015 حا�سل��ة على �سه��ادة
Concrete Containment” للمحط��ات النووية. وال�رشكة حا�سلة اأي�ساً على �سهادة “ISO 17025:2018” وهى ال�سهادة 
التى ت�وؤكد على دقة وجودة نتائج الإختبارات ال�صادرة من معامل اختبارات ومعايرة اأجهزة الكهرباء والتحكم طبقاً 
واملعاي��ري العاملية، كما اأن ال�رشكة موؤهلة ل�سهادات ASME STAMP واخلا�سة بت�سنيع املعدات الإ�ستاتيكية بالإ�سافة 

اإلى اأن ال�رشكة موؤهلة ل�سهادات N STAMP واخلا�سة بت�سنيع معدات املحطات النووية.



لق���د كان ع���ام 2020 مبثابة عام التحديات واخليارات ال�سعبة لبرتوجت ، والتى حتمت علينا اأن نبذل كل جهد ممكن من اأجل ال�سمود فى وجه اأزمة 
فريو�س كورونا امل�ستجد Covid-19 ، تلك االأزمة التى األقت بظاللها على خمتلف قطاعات وم�رشوعات ال�رشكة، وفى ظل تغيريات كربى طالت كافة 

االأ�سواق املحلية  والعاملية التى نتواجد بها نتيجة االآثار اجلانبية وال�سلبية جلائحة تف�سى وباء كورونا .

مت و�س���ع خط���ة اأعمال بديلة لتالفى التاأث���ريات ال�سلبية لالأزمة وبال�سكل الذى ي�سمن �سالمة كافة العاملني بال�رشكة ف���ى املقام االأول مع احلفاظ على اإ�ستمرار 
العم���ل والتو�س���ع داخ���ل ال�سوق املحلى اعتماداً على النمو املتوا�س���ل لال�ستثمارات املحلية واالأجنبية داخل قطاع البرتول م���ن جهة وعلى النمو فى امل�رشوعات 
الك���ربى الت���ى تنفذه���ا الدول���ة )و�سارك بها قطاع الب���رتول امل�رشى ( من جهة اأخ���رى ، باالإ�سافة اإلى العمل عل���ى تعظيم الت�سنيع املحل���ى وتوطني التكنولوجيا 

. EPC+F والتعاقد بنظام Boo اخلا�شة به ، وتطوير ن�شاط برتوجت فى تنفيذ امل�رشوعات باأنظمة تعاقدية جديدة وغري منطية مثل التعاقد بنظام
ولق���د ا�ستطاع���ت ال�رشك���ة فى نهاية عام 2020 وبف�سل الدعم املبا�رش الذى حظيت به من املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية لي�س فقط فى احلد 
م���ن االآث���ار ال�سلبي���ة لالأزمة بل وحتقيق نتائج اإيجابي���ة عديدة متثلت فى احلفاظ على قدرة ال�رشكة فى تنفيذ اأكرث م���ن 350 م�رشوع داخل وخارج م�رش، وحتقيق 
حجم تعاقدات جديدة بقيمة 53 مليار جنيه بزيادة 15% على املحقق فى عام 2019 ، باالإ�سافة اإلى حتقيق حجم اأعمال بقيمة تزيد على 31 مليار جنيه بزيادة 

5% على املحقق عام 2019.

ف���ى تنفيذ العديد من امل�رشوع���ات القومية ومن اأبرزها: م�رشوع اأعمال حفر نفق ال�سهيد 
اأحمد حمدى2 وم�رشوع م�سفاة امل�رشية للتكرير وتطوير ورفع كفاءة ميناء احلمراء البرتولى 

التخ�س�س���ى مبدين���ة العلمني اجلديدة وم����رشوع تطوير الطري���ق الدائرى االأو�سط���ى وم�ستودعات 
النف���ط اخلام وم�رشوع حمط���ة �سونكر لل�سب ال�سائل وم�رشوع جممع اإ�س���الح خ�سائ�س النافتا، وم�رشوع 

ت�شهي���ات ت�شدي���ر الفو�شف���ات مبيناء العني ال�شخن���ة، واإعادة تاأهيل ر�شي���ف احلاويات مليناء دمي���اط،، وم�رشوع خط 
التينة ميت منا وم�رشوع خط غاز مدينة العلمني اجلديدة اجلارى ان�سائه بطول 120كم وقطر 32 بو�سة ممتداً من منطقة العامرية 

بالأ�شكندرية حتى مدينة العلمني اجلديدة وم�رشوع جممع اإنتاج البنزين عالى الأوكتان ب�رشكة اأ�شيوط لتكرير البرتول .
وق���د جنح���ت برتوجت فى بداية العام احلالى فى احل�سول على اإعتماد موؤ�س�سة الطاقة الذرية الرو�سية فى جمال االأعمال االإن�سائية وت�سنيع املعدات 
املتخ�س�سة واخلا�سة باحلزم الكربى مل�رشوع حمطة ال�سبعة النووية. واأما على ال�سعيد اخلارجى فت�ستمر برتوجت فى تعزيز تواجدها فى االأ�سواق 

اخلارجي���ة والعم���ل على فت���ح اأ�سواق جديدة فى الق���ارة االأفريقية حي���ث مت اإ�سناد م�رشوع توريد وت�سني���ع معدات مياه 
عميق���ة بدول���ة موزمبيق ل�سال���ح  �رشك���ة Baker Hughes وتقوم ال�رشكة اأي�س���اً بتنفيذ 12 

م����رشوع فى اململكة العربي���ة ال�سعودية، وم�رشوعني فى االإم���ارات، وكذلك م�رشوعات فى 
الأردن. ومن اأبرز هذه امل�رشوعات: تو�شعات حمطة غازات احلاوية وخطوط احلرد اجلنوبية 

باململكة العربية ال�سعودية، وحمطة كهرباء الدقم وم�رشوع االأعمال املدنية ملرافق 
الت�سدير ملحطة م�سفاة الدقم بعمان، وم�رشوعى حقلى روميثا و�سنايل وتركيب 

�سبكة الغاز باأبو ظبى بدولة االإمارات.

المشاركة  فى تحقيق رؤية مصر 2030 

التزاماً من ال�رشكة بتحقيق دورها الفعال فى املجتمع وامل�ساركة فى ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة: روؤية م�رش 2030، وانطالقاً من خطة قطاع البرتول امل�رشى 
و�سع���ت برتوج���ت خطة متكاملة للتطوير والتنمية امل�ستدامة لكاف���ة العمليات واالأن�سطة اخلا�سة بال�رشكة بال�سكل الذى يحافظ على ما حتقق من جناح مع 

�سمان االإ�ستمرارية فى النمو .

نجحت بتروجت

برتوجيت اإجنازات وطموحات بال حدود فهى ت�سعى دائماً اإلى حتقيق الزيادة االإنتاجية وزيادة ثقة عمالئها بها بت�سليم 
امل�رشوعات فى الوقت املحدد ، حيث تقوم بتعزيز مكانتها ومركزها ك�رشكة مقاوالت رائدة على امل�ستويني املحلى والعاملى ، 
وت�سعى دائماً اأن تكون االختيار االأول واالأف�سل لكافة العمالء فى قطاعات البرتول والغاز والبرتوكيماويات وال�سناعة وغريها 

داخل وخارج جمهورية م�رش العربية



ورؤى  اسرتاتيجيات  تحويل  فى  واملحورى  الهام  دورها  جاسكو  شركة  تواصل 

وزارة البرتول والثروة املعدنية لتعظيم االستفادة من الغاز الطبيعى ومشتقاته، فى 

شتى املجاالت إىل واقع ملموس واملساهمة فى دعم تحويل مصر ملركز إقليمى لتداول 

فى   Covid-19 فريوس  جائحـة  انتشــار  من  الرغم  وعلى  والبرتول،  الطبيعى  الغاز  وتجارة 

مصر والعــالم قطعت جاسكو شوطًا من العمل الجاد مع االلتزام بمعايري السالمة والصحة 

العديد من اإلنجازات فى مجال نقل  أثمر عن تحقيق  الذى  املهنية وتطبيق اإلجراءات االحرتازية 

وتوزيع ومعالجة الغاز الطبيعى وإنتاج املشتقات ذات القيمة االقتصادية العالية خالل عام 2020 .
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مؤشرات األداء فى عام 2020
• اإم���داد قطاعات اال�صتهالك بال�صوق املحل���ى والت�صدير بحوالى 1ر61 
مليار م���ر مكعب غاز من خالل ال�ص���بكة القومية للغ���ازات الطبيعية 
منه���ا: 60 ملي���ار م���ر مكع���ب لقطاعات اال�ص���تهالك بال�ص���وق املحلى، 
وال�ص���يما قط���اع الكهرب���اء وال���ذى حظ���ى بن�ص���بة 60% م���ن اإجمال���ى 
اال�صته���الك. باالإ�صافة اإل���ى ت�صدير كمية قدره���ا 1ر1 مليار مر مكعب 
ل���كل من دولة االأردن من خالل خ���ط الغاز العربى وم�صنع االإ�صالة باإدكو 

من ال�صبكة القومية للغازات الطبيعية.
• توزي���ع 35ر1 مليار مر مكعب من الغاز على العمالء ال�صناعيني بكل 
م���ن مدينة العا�رش من رم�صان ال�صناعي���ة واملنطقة احلرة باالإ�صكندرية 
ومنطق���ة مرغم ال�صناعي���ة، واالإنتهاء من امل�رشوع���ات الالزمة لتو�صيل 
الغ���از ل���� 16 عمي���ل جدي���د باملناط���ق ال�صناعي���ة واالإ�رشاف عل���ى تنفيذ 
ال�صب���كات الداخلي���ة ل���� 47 عمي���ل بالعا����رش م���ن رم�صان، كم���ا قامت 
 )CNG( ال�رشك���ة ولأول م���رة با�ضتخ���دام تكنولوجي���ا الغ���از امل�ضغ���وط
لتغذي���ة م�صن���ع لوت����س تك����س ل�صناع���ة الن�صي���ج مبنطق���ة بريامي���دز 

ال�صناعية بالعا�رش من رم�صان.
• لتدعي���م وتو�صع���ة ال�صبك���ة القومي���ة للغ���ازات الطبيعي���ة قام���ت 
ال�رشك���ة باإ�ضافة خطوط غاز جدي���دة باإجمالى 72 كم، من خالل تنفيذ 
العدي���د من امل�رشوعات والتى �ضمل���ت خطوط اإدكو/ اأبو حم�ص قطر 42 
بو�ص���ة، العري�س/ ال�صيخ زويد قط���ر 36 بو�صة وتغذية حمطتى كهرباء 
الوليدي���ة و تو�صع���ات كهرب���اء غ���رب القاه���رة باالإ�صاف���ة اإل���ى خ���ط غاز 
العا�رش من رم�ص���ان قطر 16 بو�صة لتلبية احتياجات منطقة املطورين 
ال�صناعي���ة بالعا�رش م���ن رم�صان، مما �صاه���م فى زيادة اأط���وال ال�صبكة 
القومي���ة مع نهاية العام لت�ضل اإل���ى 7915 كم وبطاقة نقل قدرها 250 

مليون مر مكعب يومياً.
• ج���ارى ا�ضتكم���ال تنفي���ذ م�رشوع���ات خط دمي���اط/ م�ضن���ع الإ�ضالة 
بدمي���اط قطر 42 بو�صة ، و خط الغردقة/ �صفاجا قطر 24 بو�صة وخط 
التين���ة غ���رب/ ميت من���ا قطر 42 بو�صة وخ���ط العامري���ة/ العلمني قطر 
32 بو�ص���ة لتو�صي���ل الغ���از اإل���ى مدينة العلم���ني اجلديدة ، واإم���داد الغاز 
لتو�صع���ات �رشكتى مي���دور وميداليك من خالل خط ب���رج العرب/ ميدور 

قطر 24 بو�صة.
• لتدعي���م ال�صبك���ة القومي���ة ب�صعي���د م�رش ولتلبي���ة االأحم���ال املتزايدة 
لقطاع���ات ال�ضته���اك املختلف���ة وكذل���ك اإحتياج���ات �رشك���ة اأ�ضي���وط 
الوطني���ة لت�صني���ع الب���رول )اأنوبك(، فاإنه ج���ارى تنفيذ م����رشوع تو�صعات 
حمطة �صواغط ده�صور 6،5 لزيادة ال�صعة احلالية للم�صطة باإ�صافة عدد 
م���ن الوحدات اجلديدة باإجمالى �صع���ة 18 مليون مر مكعب يومياً، �صاملة 
وح���دات ال�صرج���اع الطاق���ة امله���درة )Waste Heat Recovery( با�ضتخدام 

 Organic Rankine اأح���دث التكنولوجيا املطبق���ة لتوليد الكهرب���اء
.Cycle )ORC(

• لتاأم���ني احتياج���ات قط���اع الكهرب���اء فق���د مت 
الإنته���اء م���ن تنفي���ذ حمط���ة تخفي����ص 

حمط���ة  تو�صع���ات  وقيا����س 
القاهرة  غ���رب  ك��هرب���اء 

ب�صع���ة 5ر3 ملي���ون مر مكعب يومي���اً ، حمطة كهرب���اء الوليدية املوؤقتة 
ب�صعة 6 مليون مر مكعب يومياً ، هذا باالإ�صافة اإلى البدء فى االإجراءات 
التنفيذي���ة ل� 3 حمطات تخفي�ص وقيا�ص وهى حمطة برج العرب ب�ضعة 
6 ملي���ون مر مكعب يومي���اً ، تو�صعات �رشكتى مي���دور وميداليك ب�صعة 
44ر1 ملي���ون مر مكعب يومياً وحمط���ة كهرباء الوليدية الدائمة ب�صعة 

8 مليونمر مكعب يومياً .
• م�رشوع���ات تطوير وتاأم���ني ال�صبكة القومية ومكوناتها وم���ن اأهمها: م�رشوع 
تطوي���ر مرك���ز توزيع اإدك���و )KP3(، اأعم���ال تدبي�ص خطوط مبنطق���ة دمياط بطول 
9 ك���م )خط���ى غ���از اإدك���و/ دمي���اط، وجم�ض���ة/ م�ضن���ع الإ�ضالة بدمي���اط، خط 
بور�ضعيد/ دمياط(، وردم الأجزاء املك�ضوفة على خطوط الغاز الواقعة مبنطقتى 
ال�صوي����س وجن���وب القاه���رة، واالنتهاء من حماي���ة واإ�صالح خ���ط �صب�صري/ �صربا 

اخليمة قطر 28 بو�صة.
وف���ى اإطار تاأمن تعدي���ات الرتع وامل�ض���ارف مت الإنتهاء من تاأم���ن وحماية خطوط 
الغ���از عند تقاطعها علوياً اأو �صفلياً مع الرع وامل�صارف ل� 33 تقاطع لي�صل عدد 
التقاطع���ات الت���ى مت تاأمينها حتى نهاي���ة دي�صمرب 2020 حوال���ى 363 تقاطع مع 
املج���ارى املائية . وفى اإطار التعزي���زات االأمنية فقد مت تطوير مركز املراقبة االأمنية 
باملركز الرئي�صى واأنظمة املراقبة املرئية مبنطقة بور�صعيد، باالإ�صافة اإلى تركيب 
منظوم���ة املراقب���ة املرئي���ة ل���� 32 غرفة بل���وف للخط���وط الت���ى مت تنفيذها خال 

الأع���وام ال�ضابق���ة، والإنته���اء من رب���ط ماأخذى حقل���ى غاز ظهر 
وريفن على �ضبك���ة امليكروويف الرئي�ضية با�ضتخدام 

تكنولوجي���ا Microwave وVPN لنق���ل �ص���ور 
كام���ريات املراقب���ة اإل���ى مرك���ز حتكم 

االأم���ن الرئي�ص���ى بالتجمع 
اخلام�س. 

مهند�س/ يا�رس �صالح الدين
رئي�س جمل�س االإدارة والع�صو واملنتدب
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• ف���ى اإط���ار اإزال���ة 
ح���رم  عل���ى  التعدي���ات 
خط���وط الغ���از، مت اتخ���اذ كاف���ة 
االإج���راءات القانوني���ة الإيق���اف التعدى 
فور وقوعه توافق���اً مع قوانني الدولة املنظمة 
فى ه���ذا ال�صاأن، االأمر الذى اأدى اإلى تقليل التعديات 
اإل���ى 48 تع���دى فقط، باالإ�صاف���ة اإلى اإزال���ة 50 تعدى خالل 
الع���ام م���ن اإجمالى 382 تع���دى مت اإزالتهم خ���الل اخلم�س �صنوات 
الأخ���رة، وفى اإط���ار تط�وير حمط���ات التخفي�����ص والقيا����ص فاإنه جارى 
ا�صتكمال تطوي���ر 4 حمطات تخفي��ص وهى )كهرب���اء ال�ضباب اجلديدة، 

كهرباء غرب دمياط، العا�رش من رم�ضان، توزيع اأبو ما�ضى(.
• حر�ض���اً م���ن جا�ضكو عل���ى القيام باأعم���ال الفح�ص ال���دورى خلط�وط 
ال�ض��بك���ة القومي���ة من خ���ال املرك���ز املتميز لفح����ص وتطوير اخلطوط 
)PIMCOE(، مت خ���ال عام 2020 فح�س 478 ك���م لي�صل اإجمالى اأطوال 
اخلطوط التى مت فح�ضها اإلى اأكرث من 9 اآلف كم من خط�وط ال�ض��بكة 

القومية وال�رشكات االأخرى.
• كما قامت جا�صكو باالإنتهاء من تنفيذ م�رشوع تطوير مركز التحكم 
القوم���ى للغاز  )NATA( وتطوير نظ���ام ال�ضكادا فى نوفمرب 2020 لزيادة 
�ضع���ة نق���ل الإ�ض���ارات وامل�ضاحة التخزيني���ة للبيان���ات ل�ضتيعاب اأكرب 
 )ERP( عدد من املواقع اجلدي���دة والتوافق مع التحول الرقمى والربط مع
ودعم���ه مبنظومة اأمن معلوم���ات متطورة ، وقد �رشف���ت �رشكة جا�صكو 
بح�ص���ور املهند����س طارق املال وزير البرول وال���روة املعدنية الإفتتاح مركز 

التحكم �صمن فعاليات االإحتفال بعيد البرول اخلام�س واالأربعني.

• لتحقي���ق ال�ضتغال الأمث���ل للغاز الطبيع���ى ل�ضتخا�ص امل�ضتقات 
ذات القيم���ة القت�ضادي���ة، فق���د مت خال ع���ام 2020 اإنت���اج 874ر1 مليون 
ط���ن من املنتجات م���ن كل من جممع غازات ال�صح���راء الغربية وم�صنع 
ا�ضتخا����ص البوتاجاز بالعامرية، حيث مت اإنتاج 951 األف طن من خليط 
الإيث���ان/ بروب���ان لتلبي����ة احتياجات م�ضان���ع البرتوك��يماوي���ات من املادة 
اخل���ام، كم���ا مت اإمداد ال�ض�����وق املح��لى ب� 524 األف ط���ن بوتاجاز و140 األف 
ط���ن متكثفات، بالإ�ضافة لإنتاج 260 األف طن بروبان، لي�ضل اإجمالى ما 
مت اإنتاج���ه من جممع غ���ازات ال�صحراء الغربية منذ اإن�ص���اوؤه وبدء اإ�رشاف 
جا�ضك���و على م�ضن���ع ا�ضتخا����ص البوتاجاز بالعامري���ة منت�ضف عام 

2000 اإلى حوالى 6ر30 مليون طن.
•  وق���د مت االإنته���اء من تنفيذ م����رشوع خطى نقل غازات حق���ل ريفني لكل 
م���ن جممع غازات ال�صحراء الغربية قط���ر 30 بو�صة بطول 70 كم وم�صنع 
ا�ضتخا����ص البوتاجاز بالعامرية قطر 18 بو�صة بطول 4 كم، باالإ�صافة اإلى 
م����رشوع ان�صاء ت�صهيالت ربط حقل ريف���ني باملجمع وامل�صنع وتركيب عدد 
2 �صاغ���ط كهربى والذى يتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث مت االإنتهاء من 
تنفي���ذ املرحلة االأولى بالربط على جممع الغازات فى دي�صمرب 2020، وجارى 
تنفيذ املرحلتن الثانية والثالث���ة للربط على م�ضنع ا�ضتخا�ص البوتاجاز 
بالعامري���ة وتركي���ب عدد 2 �صاغط كهربى وخمط���ط االإنتهاء منهما خالل 
عام���ى 2021 و2022، كم���ا تقوم �رشك���ة جا�ضكو بتنفيذ م����رشوع تو�ضعات 
جمم���ع غ���ازات ال�صح���راء الغربي���ة )Train D( وال���ذى يهدف اإل���ى ا�صتغالل 
غ���ازات حقل ريفني املدفعة اإلى املجمع من خ���الل اإ�صافة خط اإنتاج جديد 
بطاقة ت�صميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً مبا ي�ضهم فى رفع الطاقة 
الت�صميمي���ة للمجم���ع لت�صب���ح 1500 ملي���ون ق���دم مكع���ب يومي���اً وم���ن 

املخطط الإنتهاء من تنفيذ امل�رشوع فى 2023.
ال�صقيق���ة  ال����رشكات  م���ع  التع���اون  اإط���ار  وف���ى   •
بالقط���اع، فق���د مت االإنتهاء من فح����س خط قطر 10 
بو�ص���ة وبط���ول 50 ك���م ل�صال���ح ال�رشك���ة املتح���دة 
مل�صتقات الغاز ، كم���ا مت البدء فى اإعداد وجتهيز خط 
الغ���از العربى باالأردن للفح�س قطر 36 بو�صة وبطول 
427 ك���م ل�صال���ح �رشك���ة )TGS/ FAJR(، وخ���ط غاز 
ال�صم���ال ب���االأردن للفح�س قط���ر 36 بو�صة بطول 55 
ك���م ل�صال���ح �رشك���ة )Enppi/ FAJR(، كما مت توقيع 
عق���د لفح�س 1077 كم من خطوط اخلام واملنتجات 
وكذل���ك توقيع عق���د لتقدمي اال�صت�ص���ارات واخلدمات 
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الفني���ة فى اأنظم���ة ال�ضكادا والك�ضف املبكر ع���ن الت�ض��ريب بخطوط 
االأنابي�ب ل�صالح �رشكة اأنابيب البرول.

• ج���ارى حالي���اً تنفي���ذ م����رشوع اإقام���ة الت�صهي���الت الالزم���ة ال�صتقبال 
البوتاج���از امل�ضت���ورد بر�ضيف �رشك���ة )UGDC( مبيناء دمي���اط مبعدل 600 
األ���ف ط���ن �ضنوياً، حيث قام���ت الهيئة امل�رشي���ة العامة للب���رتول باإ�ضناد 

كافة االأعمال املتعلقة باإدارة تنفيذ امل�رشوع ل�رشكة جا�صكو.
• ف���ى اإط���ار التواف���ق مع متطلب���ات قانون تنظي���م اأن�صطة �ص���وق الغاز 
قام���ت جا�صك���و بو�صفه���ا الناقل الوحي���د للغاز فى م����رش با�صتكمال 
مراح���ل التوافق م���ع متطلبات قانون تنظيم اأن�صط���ة �صوق الغاز، وذلك 
م���ن خالل اجتاه���ني االأول الإ�صتكمال اأعم���ال التطوي���ر املوؤ�ص�صى وتنمية 
امل���وارد الب�رشي���ة بالإ�ضاف���ة اإلى تطوير نظم دع���م اإتخاذ الق���رار، والجتاه 
الثان���ى يتمث���ل فى التاأهيل الفن���ى ملكونات ال�ضبك���ة القومية للغازات 
الطبيعي���ة حيث مت االإنتهاء من م�رشوع منظومة اإدارة االأ�صول املتكامل 
و)GIS(، باالإ�صاف���ة اإلى البدء فى م�رشوع جتهي���ز وربط غرف البلوف على 
�صبكة اال�صكادا، م�رشوع تطوير وحتديث اأنظمة القيا�س وم�رشوع تطوير 

.)On-line Simulator( برنامج نظام املحاكاة اللحظى
• تدعم جا�صكو بقوة براجمها املتعلقة بال�صالمة وال�صحة املهنية وحماية 
البيئ���ة ل�ضم���ان ا�ضتمرارية ت�ضغي���ل من�ضاآت ال�رشكة باأم���ان كامل واحلفاظ 
عل���ى العامل���ن من خ���ال تنفيذ ع���دة اإج���راءات م���ن اأهمها تقيي���م املخاطر 
الناجت���ة عن اأن�ضط���ة ال�رشكة املختلفة والتحكم فيه���ا، درا�ضات منع الفقد 
للم�رشوع���ات اجلدي���دة والتو�صعات ف���ى الت�صهيالت القائمة م���ن خالل اإعداد 
 ،)HAZOP - SIL - HAZID - QRA Hazard Area Classification( درا�ص���ات

كم���ا ح�صل���ت جا�صكو عل���ى �صه���ادة )ISO 45001( لكافة مناط���ق ال�رشكة 
كبدي���ل عن املوا�صفة احلالي���ة )OHSAS 18001( والتى اأنتهى العمل بها على 
م�ضتوى الع���امل، وحتديث نظام اإدارة البيئة ليتوافق م���ع متطلبات املوا�ضفة 
القيا�صي���ة )ISO 14001( واإعداد الدرا�صات البيئي���ة واملجتمعية للم�رشوعات 
التى تقوم به���ا ال�رشكة، واإن�ضاء قاعدة البيان���ات اخلا�ضة با�ضتهاك الطاقة 

وربطها بقاعدة بيانات �رشكة اإيجا�س.
• فى اإطار تطوير منظومة الأداء بال�رشكة لتوازى مثياتها من ال�رشكات 
العاملية ف���ى �ضناعة الغاز تقوم جا�ضكو بتنفي���ذ العديد من الإجراءات 
وت�صم���ل تطوير املوق���ع االإلكرونى لل�رشك���ة، تطوير املنظوم���ة الرقمية 
احلالية من )Oracle( اإل���ى )SAP(، ربط نتائج حتاليل الغاز ب�صكل حلظى 
ومبا�رش مبركز التحكم القومى ومبحطات العماء، نظام حجز ال�ضعات 
بال�ضبك���ة القومي���ة، تطوير نظ���ام ال�ضكادا ملنظوم���ة التوزيع بتكلفة 
اقت�ضادي���ة، نق���ل بيان���ات احلماي���ة الك��اثودي���ة للخط�����وط عل���ى نظام 

.)GRT Gaz( اال�ص��كادا واإتفاقية التعاون مع �رشكة
• حر�صاً من �رشكة جا�صكو على امل�صاهمة فى تنمية املجتمع املحلى 
بكافة مواقع ال�رشكة فقد �صاهمت فى بع�س امل�رشوعات اجلارى تنفيذها 
واملتمثل���ة فى اإن�ضاء عدد 2 كوبرى م�ضاة واإعادة تخطيط الدوران بطريق 
االإ�صكندري���ة/ القاه���رة ال�صح���راوى، كم���ا حتر�س اأي�صاً عل���ى توفري مواد 
غذائي���ة خال �ضهر رم�ضان بالق���رى املجاورة ملواقع ال�رشكة وتقدمي حلوم 
الأ�ضاح���ى لهم، بالإ�ضاف���ة مل�ضاركة العاملن فى حم���ات التربع بالدم 
والت���ربع ل�ضالح م�ضت�ضف���ى الأطفال باأبو الري����ص وم�ضت�ضفيات الأورام 

وكذلك التربع ل�صالح مت�رشرى فريو�س كورونا ب�صندوق حتيا م�رش.

الطريق الدائرى - �صارع الت�صعني - التجمع اخلام�س - القاهرة اجلديدة .                                تليفون : 202/25384500/11/12/13+       
  فاك�س : 6-202/25384505+                             اأرقـام الطـوارئ : 202/25384507+ دون ا�صتخدام خا�صية النـداء الآلــى          �س.ب : 115 الأنـدل�س 
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يعد ميدور من معامل التكرير  األكثر تأهياًل  للتحدى االسرتاتيجى الذى يخوضه قطاع البرتول املصرى ..  ليس 

فق��ط ملوقعه املتمي��ز وبنيته التحتية املتصل��ة بموانئ التصدير وتس��هيالته املميزة على مين��اء الدخيلة ..  وانما 

على صعيد قدرات املعمل اإلنتاجية والتكنولوجية، لذا تتحرك ميدور بتصور واضح تجاه تعظيم اإلنتاج وإتمام 

مشروع التوسعات وانتاج منتجات مطابقة للمواصفات األوروبية Euro v لتتماشى مع الدور املأمول 

منها فى إطار اسرتاتيجية قطاع البرتول وذلك بالرغم من جائحة كورونا.

اإلنجازات المتواصلة والنتائج المتميزة 
اعتمد املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية نتائج اأعمال اجلمعية 
العام���ة لل�رشك���ة بح�ض���ور املهند����س عابد عز الرج���ال رئي�س هيئ���ة البرتول 
والكيميائى جمال القرعي�س رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب واأع�ضاء 

جمل�س الإدارة وامل�ضاهمني وقيادات قطاع البرتول. 
وا�ضتعر����س رئي����س ال�رشك���ة م���ا حتقق م���ن نتائ���ج الأعمال خالل ع���ام 2020 
حي���ث جنحت ميدور فى حتقيق موؤ�رشات اإنتاجية عالية حيث بلغت اإجمالى  
املدخ���الت الت�ضغيلية والأن�ضطة حوالى 5ر36 مليون برميل، وحتقيق �ضافى 
رب���ح  ق���دره 52 ملي���ون دولر بالإ�ضاف���ة اإل���ى خف����س تكلفة الربمي���ل املكرر ، 
وتغط��ي���ة احتياجات ال�ضوق املحلى من ال�ض���ولر بحوالى 19% ومن البنزين 

بحوالى %17.
جن�ح���ت مي����دور فى ت�كرير 2ر35 ملي���ون برم�يل من اخل��ام���ات امل��ختلفة، وق��د 
بل��غ���ت ك��مي���ات الإنت�����اج م�����ن : ال�ض���ولر2261 األف ط����ن ، وال��بنزي���ن عال��ى 
الأوكت�������ني 1135 األ�����ف ط�����ن ، وق�����ود النفاث���ات 825 األ���ف ط���ن ، ومن الفحم 
365 األ���ف ط���ن والبوتاجاز 142 األف طن، والكربي���ت 2ر57 األف طن، ومنتجات 

و�ضيطة اأخرى 6ر10 األف طن.

المؤشرات التشغيلية خالل العام
حقق����ت مي����دور الت�ض�غي���ل الأم�ث���ل لوحدات املعم���ل الت�حويلي����ة بن���ض�بة 
ت�ض�غي���ل 103% وذلك من خالل املح��افظة على ن�ض��ب اخلام الأمث��ل للتكرير 
ح��ي���ث ب��ل���غ م��تو�ض���ط درج�����ة اجل�����ودة  2رAPI  32 للمحافظ���ة عل���ى ثبات 
ت�ضغي���ل  خمتلف الوحدات الإنتاجية، واختيار اخلليط املنا�ضب من اخلامات 
حي���ث بلغ متو�ضط الطاقة الت�ضغيلي���ة لوحدة التقطري اجلوى100% ووحدة 
التك�ض���ري الهيدروجين���ى 90% ووح���دة التفحي���م 90%  ووح���دة الأزم���رة  %93  
ووح���دة  CCR 92% ، كم���ا جنحت فى احلفاظ على خف����س ن�ضبة الفاقد من 
التكري���ر حوالى 1% وه���ى فى حدود الن���ضبة املثالي���ة الع��املية. ومت ا�ضتقبال 
ومعاجل���ة 5ر164 األ���ف ط���ن م���رتى من ال�ض����ولر منخف����س اجلودة ع���ن طريق 

التعاقد املربم مع �رشكات عاملية.

مشروع أعمال التوسعات فى مصفاة ميدور 
ويه���دف اإلى زيادة الطاق���ة التكريرية بن�ضبة 60% واإنت���اج منتجات مطابقة 
للموا�ضف���ات الأوروبي���ة Euro v بتكلف���ة اإجمالي���ة حوالى 4ر2 ملي���ار دولر، 
وعل���ى الرغم م���ن تداعيات الأزم���ة العاملي���ة اإل اأن مي���دور ا�ضتطاعت امل�ضى 
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قدم���اً ف���ى ا�ضتكمال اأعم���ال التو�ضع���ات وا�ضت�ضدار ج���داول زمنية معدلة 
ل�ضتيع���اب النحراف���ات الناجت���ة عن تاأث���ري فريو�س كورونا وجنح���ت ميدور فى 
التغل���ب على الأزمة العاملية وكذلك التطفئات املخططة لإجراء ال�ضيانات 
ال�ضامل���ة والنته���اء من اإع���ادة تاأهيل اأكرث م���ن80% من الوح���دات الإنتاجية 
واملرافق لت�ضل لن�ضبة ت�ضغيل 100% كاأحد ال�ضرتاطات الرئي�ضية للمقاول 
الع���ام لتحقي���ق الزيادة الإنتاجي���ة بواق���ع 160% وتعظيم اإنتاجي���ة ال�ضولر 
والبنزي���ن والنته���اء م���ن الختب���ارات العياري���ة )Probation Tests( ل���90% من 
الوحدات الإنتاجي���ة، والنتهاء من جميع الدرا�ضات الهند�ضية التف�ضيلية 

 .)Detailed Engineering( وامل�ضرتيات
كم���ا يتم حالياً حتديث  نظ���ام ESD System بالوحدات احلالية ليتواكب مع 
حتدي���ث نظام التحك���م بالتو�ضعات للوح���دات اجلديدة واملعدل���ة ومت اإن�ضاء 
بوابتني جديدتني لدخول الأفراد واملعدات اجلديدة وجارى التعاقد على حتديث 

نظام Tank Gauging System للم�ضتودعات احلالية واجلديدة .

البيئة والصحة والسالمة المهنية
على الرغم من حتديات بيئة العمل فى ظل الت�ضغيل املنتظم واأعمال اإعادة 
التاأهي���ل وزي���ادة الطاقة الإنتاجي���ة اإل اأن ميدور متكنت وبنج���اح من اللتزام 
ببيئ���ة عم���ل اآمنة من خالل اتب���اع اأف�ضل درجات ومعاي���ري ال�ضالمة املهنية 

وكذلك الإجراءات الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا.
فى ظل ا�ضرتاط���ات اجلهات ال�ضامنة واملانحة للقر����س من اللتزام باملعايري 
البيئي���ة واملجتمعية احلديثة من خالل تطبيق ا�ضرتاطات امل�ضت�ضار البيئى 
للمقر�ض���ني Ramboll ، جنحت مي���دور فى ا�ضتيعاب كافة املالحظات واإجراء 
اخلطط التوافقية الت�ضحيحية ل�ضمان ال�ضتمرار فى ال�ضحب من القر�س 

وامل�ضى ُقدماً فى م�رشوع التو�ضعات.
كم���ا يتم حاليا تنفي���ذ الأعمال امليكانيكي���ة لربط مداخن الأف���ران والغاليات 
احلالية واجلديدة بجهاز �ضئون البيئة ملراقبة النبعاثات وامللوثات وحتديث وحدة 

ونظام تداول الفحم ل�ضمان ا�ضتمرار التوافق مع قوانني البيئة وحتديثاتها.
وف���ى ظل الإج���راءات الحرتازي���ة ملواجهة فريو����س كورونا قامت مي���دور بن�رش 
تعليم���ات واإر�ضادات توعي���ة ملواجهة عدوى الفريو����س والوقاية منه، وكذلك 
تنفي���ذ عملي���ات التعقي���م والتطه���ري جلميع مبان���ى ال�رشك���ة وو�ضع خطة 
ا�ضرتاتيجي���ة من خ���الل الإدارة الطبية لر�ضد احل���الت امل�ضابة من العاملني 

واأ�رشهم ومتابعة عالجهم.

رؤية الشركة للتحول الرقمى
متا�ضي���اً م���ع �ضيا�ضة الدول���ة وا�ضرتاتيجية قط���اع البرتول للتح���ول الرقمى 
فق���د مت حتويل بع����س النماذج الورقية اإلى اإلكرتونية م���ع تفعيل دورة العمل 
امل�ضتندي���ة اإلكرتوني���اً، ومت تفعي���ل التوقي���ع الإلكرتون���ى واخلت���م الإلكرتونى 
حلماية و�رشية املعلومات،وكذلك الأر�ضفة الإلكرتونية لتحويل كافة الوثائق 
الورقي���ة اإلى وثائ���ق اإلكرتونية ل�ضم���ان املركزية فى التعام���ل وجارى تفعيل 

نظام ت�ضجيل املوردين اإلكرتونياً من خالل موقع ال�رشكة.

ميدور والمسئولية المجتمعية
ف���ى �ض���وء الرتخي����س ال�ض���ادر م���ن اجلمعي���ة العام���ة وم�ضئولي���ة مي���دور 
املجتمعي���ة كاأحد اأع�ضاء املنظومة البرتولية مت دعم الأن�ضطة املجتمعية 
م���ن خالل �ضن���دوق حتيا م�رش، ودع���م املنظومة الطبية بقط���اع البرتول فى 
ظل جائح���ة كورونا، ودعم اخلدمات املجتمعية من خالل �ضندوق الإ�ضكان 
بالقط���اع، ودعم ح���الت ال�رشطان من خالل جمعي���ة 57357، ودعم احلالت 
الإن�ضاني���ة احلرجة داخ���ل نطاق معمل ميدور، بخ���الف القيام بامل�ضاهمات 
العيني���ة من خ���الل التربع لدور الأيت���ام وامل�ضاهمة فى تطه���ري املدار�س ودور 
العب���ادة ودع���م اإج���راءات مكافح���ة فريو����س كورون���ا للمنطق���ة املحيط���ة 

بال�رشكة كم�ضاركة جمتمعية.

 القاهرة : قطعة 209 القطاع الثانى ، مركر املدينة ، التجمع اخلام�س
تليفون : 26733500/ 26733700 )202+(          فاك�س :26733600 )202+( 

الأ�ضكندرية : املنطقة احلرة العامرية
تليفون : 4500073 )203+(

Email: info@midor.com.eg       Website: www.midor.com.egفاك�س : 4500075 )203+(  
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مشروعات الشركة
�رشكة ال�رشق الأو�سط لتكرير البرتول »ميدور«

• جنح����ت اإيربوم فى املحافظة على ثب����ات الأداء والكفاءة ملختلف وحدات 
امل�سنع طوال العام. كما مت املحافظة على ن�سب اخلام الأمثل .

• متك����ن املعمل م����ن تكرير حوال����ى 233ر35 مليون برميل م����ن الزيت اخلام 
بالإ�ساف����ة اإل����ى كمية 291 األ����ف برميل م����ن املتكثفات وكمي����ة 437 األف 

برميل من النافتا .
• مت احلف����اظ عل����ى جميع مقايي�س ال�سالمة ومل يح����دث اأى حيود ملقيا�س 
اأداء ال�سالمة SPI وا�ستحقت اإيربوم حافز الأداء ال�سنوى من �رشكة ميدور.

تو�سعات ميدور
تع����د اإي����ربوم هى امل�س����ئولة ع����ن متابع����ة تنفيذ جمي����ع الأعم����ال وكذلك 
الإ�����رشاف عل����ى نظ����ام Oracle - Asset Integrity - CEMS وو�س����ع اخلطط 
 -Technip -KT �����رشكات  م����ع  بالتن�س����يق  للم�����رشوع  الت�س����حيحية 

. UOP - فو�سرتويللر

»ERC« ال�رشكة امل�رشية للتكرير
يعت����رب عام 2020 ه����و اأول عام ت�س����غيلى للمعمل وقد جنح����ت اإيربوم فى 
ت�س����غيله بكامل طاقته الإنتاجية وب�س����كل م�ستمر لي�سبح اأحد اأهم 
منتجى م�س����تقات الب����رتول فى م�رش وجنحت فى الو�س����ول اإلى اأقل فقد 
فى الإنتاج واحلفاظ على البيئة , والو�س����ول باملنتجات لت�س����بح الأعلى 
ج����ودة حيث ي�س����ل ن�س����بة الكربيت فى الدي����زل اإلى اأقل م����ن 10جزء فى 
امللي����ون ورقم اأوكت����ان الريفورمات اإلى 102 , وقد متك����ن املعمل من تكرير 
275ر4 األ����ف طن م����ن املازوت بالإ�س����افة اإلىكمية 86 األف ط����ن نافتا غري 
معاجل����ة وكمي����ة 161 األ����ف طن �س����ولر غري معال����ج وكمي����ة 38 األف طن 

كريو�سني غري معالج.
�رشكة الإ�سكندرية للزيوت املعدنية »اأموك«

ا�س���تمرت اإيربوم فى دعم العملية الإنتاجية ف���ى موقع اأموك عرب تطوير طرق 
تنفي���ذ خطط العمليات و ال�س���يانة. كذلك �س���اركت فى الدرا�س���ات الالزمة 

. ERP System لقطاع تكنولوجيا املعلومات فى جمال

الشركة املصرية لتشغيل وصيانة املشروعات )إيربوم( ، هى إحدى الشركات التابعة للهيئة املصرية العامة للبرتول 

وهى من أهم ركائز قطاع البرتول املصرى . وتعد الش��ركة الرائدة فى مصر والش��رق األوس��ط فى تقديم خدمات تش��غيل 

وصيانة املشروعات البرتولية وتقديم خدمات االستشارات الهندسية والفنية. وقد نجحت الشركة منذ تأسيسها فى عام 2002 فى تحقيق 

أعلى معدالت األداء فى التشغيل والصيانة ، إعتمادًا على توفري الكوادر الفنية املتميزة وتطبيقات املنهج العلمى للتخطيط واإلدارة.

تت��وىل الش��ركة وبنجاح إدارة وتش��غيل وصيانة كربى املش��روعات البرتولية وأحدثها ف��ى مصر وهى معمل تكرير مي��دور ، إيالب ، أموك ، 

املصرية للتكرير. باإلضافة إىل تش��غيل أرصفة تداول املنتجات البرتولية مثل ش��ركة س��ونكر بالعني السخنة وشركتى ميدتاب وإيالب 

بمين��اء الدخيل��ة. كما نجحت الش��ركة فى تنفيذ العديد من املش��روعات الجديدة فى مج��االت الدعم الفنى وترش��يد الطاقة واختبارات 

م��ا قب��ل التش��غيل والتفتيش الهندس��ى والتدريب ، وقد انعك��س نجاح الش��ركة ورعايتها لثروتها البش��رية ، فى انضم��ام 20 من كوادر 

الش��ركة الش��ابة لربنامج تأهيل القيادات الوسطى والش��ابة بقطاع البرتول والذى تم إطالقه فى عام 2018 برعاية املهندس وزير البرتول 

والثروة املعدنية.
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ال�رشكة امل�رشية لإنتاج البنزين اخلطى »اإيالب«
ا�ستطاعت اإيربوم حتقيق اأعلى معدل اأداء للم�سنع مع احلفاظ على الأ�سول 
وزيادة الإنتاج لي�س���ل اإنتاج مادة LAB اإلى حوالى 125 األف طن بزيادة حوالى 
25األف طن عن الطاقة الت�سميمية للم�سنع وذلك نتيجة لتباع الأ�ساليب 

املثالية فى ت�سغيل الوحدات .
�رشكة �سونكر لتموين ال�سفن

ت�س���ارك اإي���ربوم ف���ى ت�س���غيل واإدارة موقع �س���ونكر بالعني ال�س���خنة , وقد مت 
بنجاح دخول الر�سيف البحرى اإلى اخلدمة حيث مت ا�ستقبال وتخزين حوالى 

501 األف طن �سولر ومت تدفيعها اإلى ال�سبكة القومية .
اإدارة الت�سغيل وال�سيانة لالأر�سفة البحرية

تدير اإيربوم الأر�سفة البحرية فى مينائى الأ�سكندرية والدخيلة , حيث تقوم 
بعملي���ات �س���حن وتفريغ الناقالت باملنتجات البرتولية امل�س���الة وال�س���لبة , 
حل�س���اب �رشكات ميدور واإيالب , بالإ�سافة اإلى تفريغ ناقالت ال�سولر حل�ساب 

الهيئة امل�رشية العامة للبرتول.
�رشكة �سيفرون

ت�س���تمر اإيربوم فى تنفيذ اأعمال ال�س���يانة ال�س���املة مل�س���نع الزي���وت التابع 
ل�رشكة �س���يفرون مب�رش. وو�س���عت ال�رشك���ة جميع خطط ال�س���يانة الالزمة 

ووفرت كوادر فنية عالية التدريب للتنفيذ,
الخدمات الفنية والمشروعات

�رشكة العامرية للبرتول
تق���وم اإي���ربوم بتنفي���ذ م�رشوع ت�س���ميم وتركي���ب نظ���م مراقب���ة الإنبعاثات 
ال�س���ارة امل�س���تمرة )CEMS( جلميع مداخن ال�رشكة وكذل���ك تنفيذ م�رشوع 
اأنظمة الإنذار واحلماية من احلريق )FAFS( ودرا�س���ة وتقييم �سواغط الربوبان 
والأمونيا الواردة من �رشكة ال�س���وي�س لت�س���نيع البرتول واأعمال الت�سميمات 

الإن�سائية لرتكيب عدد 5 �ساغط هواء لزوم وحدة النيرتوجني.
�رشكة الأ�سكندرية للبرتول

تنف���ذ اإي���ربوم م�رشوع تطوير م�س���فاة الأ�س���كندرية للبرتول ودرا�س���ة وتقييم 
الأداء وكذل���ك تنفي���ذ اأعم���ال اإع���ادة تاأهيل نظ���ام الإنذار �س���د احلريق حلو�س 
البرتول التابع ل�رشكة الإ�س���كندرية مبيناء الدخيلة وكذلك تنفيذ اأعمال رفع 
املياه امللوثة من املنطقة اجلنوبية ل�رشكات البرتول التابعة للجنة اجلغرافية 
بالإ�س���كندرية وكذلك اإعداد الر�س���ومات ثالثية الأبعاد ل�رشكة الإ�س���كندرية 
للب���رتول كما نف���ذت اأعمال تفريغ وتعبئ���ة العامل امل�س���اعد بوحدة معاجلة 

الكريو�سني.
�رشكة ال�سوي�س للبرتول

تق���وم اإي���ربوم باإعداد درا�س���ة فنية واقت�س���ادية ومتثي���ل املالك مل����رشوع اإعادة 
تاأهي���ل جممع التفحي���م للبدء فى اإن�س���اء جممع التفحي���م اجلديد وكذلك 
اأعم���ال التقيي���م ال�س���امل لوح���دات التقط���ري اجل���وى به���دف حتدي���ث ورف���ع 
الطاقة الإنتاجية وكذلك اإعداد �رشكة ال�س���وي�س لت�سنيع البرتول وتاأهيلها 

. ISO45001:2018 و ISO4001:2015  للح�سول على �سهادات
�رشكة اإنبى

�س���اركت اإي���ربوم ف���ى تنفي���ذ اأعم���ال اختب���ارات م���ا قب���ل الت�س���غيل وجتارب 

الت�س���غيل ملوق���ع �رشكة �س���وميد البحرى بالعني ال�س���خنة وم�س���نع كيما 
اأ�س���وان )م�س���انع اإنتاج الأمونيا واليوريا( , كما ت�س���ارك فى اأعمال اختبارات 
م� قبل الت�س���غيل وجت�رب الت�سغيل ملجمع حت�سني البنزين ب�أ�سيوط وكذلك 

امل�رشوعات اجلديدة مبواقع �رشكة بدر الدين.
�رشكة برتوجت

نف���ذت اإي���ربوم اأعمال اختب���ارات ما قبل الت�س���غيل وجتارب الت�س���غيل الأولى 
للمرحل���ة الأول���ى مل�س���تودعات ال�س���ولر Gas Oil storage مل����رشوع �س���ونكر 

لل�سب ال�سائل بالعني ال�سخنة.
السالمة والصحة المهنية

توا�س���ل اإيربوم جهودها لتكون الرائدة فى جمال ال�س���المة وال�سحة املهنية 
وم���ن خالل التدريب امل�س���تمر ون�رش ثقافة ال�س���المة وال�س���حة املهنية على 
كاف���ة م�س���تويات ال�رشكة جنحت فى اإح���راز اأكرث من 45 مليون �س���اعة عمل 

بدون اإ�سابات .
نظم إدارة الجودة

تطب���ق �رشك���ة اإيربوم اأحدث برامج اجلودة والدرا�س���ات فق���د متكنت من جتديد 
�س���هادات ISO 14001 و ISO 9001 و OHSAS 18001 كذل���ك ح�س���لت اإي���ربوم 
 ISO( كما ت�س���عى حالياً للح�سول على �سهادات ISO 50001( على �س���هادة

17020( اخلا�سة بالتفتي�س الهند�سى.
التدريب و تأهيل الكوادر الفنية

قام���ت ال�رشك���ة بتنفيذ العديد م���ن الربام���ج التدريبية لكوادره���ا باإجمالى 
5ر44 األف �ساعة تدريبية كما دعمت ال�رشكة كوادر التفتي�س الهند�سى فى 
احل�س���ول على اأعلى ال�س���هادات التخ�س�س���ية. كما وفرت ال�رشكة الربامج 

التدريبية املتخ�س�سة للعديد من ال�رشكات امل�رشية والعربية.

ال�ساعاتالتو�سيف

582تدريب عملى داخلى
30موؤمترات علمية وندوات

3768علوم الإدارة
6466ال�سالمة وال�سحة املهنية

7159برامج فنية

املتدربنيال�رشكة

28جامعة الأ�سكندرية
75الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا

15�رشكة اخلدمات البرتولية البحرية
12�رشكة الإ�سكندرية للبرتول و�رشكات اأخرى
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نشــاط الشــــركة
تُع���د �رصكة ميدت���اب اأول �رصك���ة ا�ستثماري���ة م�رصية تقوم بتنفي���ذ البنية 
الأ�سا�سي���ة مل�رشوعات تكرير الب���رول وُم�ستودع���ات التخزين، خطوط نقل 
الزي���ت اخل���ام وُم�ستقاته، الفحم البرول���ى ، واإقامة املوان���ئ بنظامى البناء 
والتاأج���ر ث���م نق���ل امللكي���ة )B.L.T(، والبن���اء والت�سغيل ثم نق���ل امللكية 
)B.O.T( مب���ا يُتيح للدولة ميزة متويل واإن�س���اء م�رشوعات �سخمة دون حتمل 
اأعباء متويلية مما يدفع بعجلة التنمية اإلى الأمام مبُعدلت ُمرتفعة ويُ�سهم 

فى �رشعة تنفيذ امل�رشوعات الُكربى.

أهم مشروعات الشركة الحالية 
ت�سهيالت معمل تكرير �رشكة ميدور 

• منطق��ة املُ�س��تودعات والتى حتتوى عل���ى 47 م�ستودع���اً داخل معمل 
تكري���ر ميدور لتخزين الب���رول اخلام واملنتجات البرولي���ة ب�سعات تخزينية 

خمتلفة تراوح ما بني 500ر7 مر مكعب اإلى 000ر40 مر مكعب 
للم�ست���ودع، بالإ�ساف���ة ااإل���ى 5 م�ستودع���ات كروي���ة للبوتاج���از 
والبيوت���ان والربوب���ان ب�سعة تخزينية 400ر2 م���ر مكعب للم�ستودع، 

بالإ�سافة اإلى ملحقاتها واملتمثلة فى : 
- وحدات تربيد و�سبكة مكافحة احلريق ووحدة جتميد للكربيت.

- ال�سعل���ة اخلا�س���ة بغ���ازات ال�سغط العال���ى وال�سعلة اخلا�س���ة بغازات 
ال�سغط املنخف�ض. 

• خطوط اأنابيب الزيت اخلام واملنتجات البرتولية .
- خ���ط نقل املنتجات البرولية املنتجة من معمل تكرير ميدور عرب خطى 
اأنابيب قطر كل منها 20 بو�سة وبطول 21 كم )خط جازولني، وخط ديزل/ 
كرو�س���ني( للت�سدي���ر من خ���ال ر�سيف ميدت���اب البحرى مبين���اء الدخيلة 

والذى يقع على بعد حوالى 20 كم من معمل تكرير ميدور.
- تدفي���ع الزي���ت اخل���ام عرب خ���ط اأنابيب قط���ر 26 بو�سة وبط���ول 5ر11 كم 
اإل���ى معمل تكرير �رشكة ميدور باملنطق���ة احلُرة بالعامرية من خال حمطة 
الطلمبات الكائنة ب�رشكة �سوميد ب�سيدى كرير ، بالإ�سافة اإلى خط مياه 
ال�رشف ال�سناعى بُقطر 16 بو�سة، وبطول 5ر6 كم من معمل تكرير ميدور 

اإلى م�رشف غرب النوبارية.
م�رشوع ر�صيف ميدتاب البحرى مبنطقة الدخيلة 

قام���ت �رشك���ة ميدتاب باإن�س���اء ر�سيف بح���رى مبيناء الدخيل���ة والذى يبلغ 
طول���ه 430م���ر ، وعر�س���ه 40مر ، وعمق���ه 6ر13م���ر ويت���م ا�ستخدامه فى 
عملي���ات الت�سدير وال�ستراد للُمنتج���ات البرولية عالية اجلودة، وُم�سمم 
ل�ستقب���ال �سف���ن ت�س���ل حمولتها اإل���ى 50 األف طن للمنتج���ات البرولية 
ال�سائل���ة و 25 األف طن للفحم البرولى، وجدي���ر بالذكر اأن موقع الر�سيف 
البحرى لل�رشكة قد مت اعتماده على اخلرائط العاملية للموانئ ب�سفة عامة 
و�سواح���ل جمهوري���ة م����رش العربية ب�سف���ة خا�سة فى مار����ض 2004، وهو 
حالي���اً يقوم بتقدمي كافة اخلدمات ل�سالح �رشكة مي���دور وجارى الدرا�سات 
لرف���ع كفاءته خلدمة قط���اع البرول مما يتما�سى م���ع �سيا�سة الوزارة جلعل 

م�رش مركزاً عاملياً لتداول الطاقة ، ويتكون امل�رشوع من : 
الت�صهيالت البحرية 

• 7 اذرع ل�سح���ن املنتج���ات البرولي���ة ) اجلازول���ني، البوتاج���از ، الدي���زل / 
الكرو�سني، مياه ال�سابورة والإ�سترين(.

• جهاز حتميل الفحم البرولى على ال�سفن. 
• ال�سر الناقل للفحم البرولى .  

تواصل شييركة ميدتاب مسييرة البناء والتطوير التى تتبناها وزارة 

البييرول والثروة املعدنية ورؤية قطاع البييرول املصرى لتصبح مصر 

مركييزًا إقليميًا للطاقيية حيث قامت الشييركة بتنفيييذ العديد من 

الخطييوات الهاميية والجييادة ووضييع خطة عمييل تسييتهدف تطوير 

كافيية جوانييب العمييل فنيييًا وإداريييًا واقتصاديييًا لتصبح الشييركة 

ركيزة أساسية فى مجال عمليات تداول املواد البرولية والبوتاجاز 

بمنطقة البحر املتوسييط وذلك من خالل تطوييير الرصيف البحرى 

بالشييركة وزيييادة الطاقيية االسييتيعابية للرصيييف بمييا يواكييب 

التوسعات الحالية بمعمل تكرير ميدور والعمل على إنشاء منطقة 

لوجيسييتية لتخزييين وتييداول املنتجييات البرولية وفتييح آفاق عمل 

جديدة للتوسييع فى أنشطة الشركة من خالل إنشاء مشروعات 

لخدمة االقتصاد القومى وتنويع مصادر الدخل واإليرادات .
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• حمطة طلمبات مياه احلريق.  
• وحدتا ا�ستقبال فر�ساة التنظيف والف�سل بني املُنتجات البرولية.

• وحدة قيا�ض كمية املُنتجات البرولية. 
• م�سارات خطوط الأنابيب والكابات.

الت�سهيالت الربية
• خطان اأنابي���ب للمنتجات البرولية عالية اجلودة بقطر 20« لكل منهما 

من معمل تكرير �رشكة ميدور اإلى الر�سيف البحرى.
• م�ستودعان للمنتجات البرولية ب�سعة 000ر6 مر مكعب للم�ستودع. 

• 3 م�ستودعات ملياه ال�سابورة ب�سعة 500ر2 مر مكعب للم�ستودع.
• هاجنر ت�سوين الفحم البرولى.
• �سبكة مياه مكافحة احلريق.

• ال�سر الناقل للفحم البرولى .
• املبنى الإدارى ومبانى غرفة التحكم واملخازن والور�ض.

مشروعات الشركة المستقبلية 
درا�صة م�رشوع اإن�صاء م�صتودعات خلدمة م�رشوع ميدور

م�ستودع���ات   4 لإن�س���اء  والقت�سادي���ة  الفني���ة  الدرا�س���ات  اإع���داد  ج���ارى 
للمنتجات البرولية �سع���ة 15 األف طن للم�ستودع بالإ�سافة اإلى خطوط 
الرب���ط مع الت�سهي���ات احلالية ونظم القيا�ض والتحك���م وذلك ل�ستيعاب 
الزي���ادة املتوقعة فى حركة تداول املنتج���ات البرولية بعد ت�سغيل م�رشوع 

تو�سعات معمل تكرير ميدور واملخطط له عام 2022.
درا�صات تطوير الر�صيف البحرى

جارى اإعداد الدرا�سات الفنية والقت�سادية لتطوير الر�سيف البحرى مبوقع 
ال�رشك���ة مبين���اء الدخيل���ة خلدم���ة امل�رشوع���ات امل�ستقبلي���ة وتت�سمن هذه 
الدرا�سات ح�ساب���ات التاأكد من �سامة املُن�ساأ اخلر�سانى واخلوازيق احلاملة 
للر�سي���ف وحتديد متطلب���ات التكريك لزي���ادة عمق الغاط����ض على اجلانب 

ال�رشقى للر�سيف.
درا�صة تطوير نظام التحكم الآلى

ج���ارى اإعداد الدرا�سات الفني���ة والقت�سادية لتطوير نظ���ام التحكم الآلى 
)PLC( مبوق���ع ال�رشكة مبيناء الدخيلة طبقاً لأح���دث النظم التكنولوجية 
ومع الأخذ فى العتبار اإمكانية ربط النظام مع نظام التحكم الآلى مبعمل 
تكرير ميدور بالإ�سافة اإلى امل�رشوعات املُ�ستقبلية لل�رشكة حمل الدرا�سة.
كم���ا مت التوا�ُس���ل م���ع عدد من ال����رشكات التابع���ة لقطاع الب���رول امل�رشى 
وال�رشكات العاملية املُتخ�س�سة لبحث اإمكانية التعاون معهم فى اإن�ساء 

وت�سغيل امل�رشوعات البرولية املُختلفة الداخلية واخلارجية. 

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة وتوكيد الجودة
توا�سل ال�رشكة جهودها فى تطبي���ق اإجراءات وقواعد ال�سامة وال�سحة 
املهني���ة وحماية البيئ���ة حيث مت حتقيق 407250 �ساع���ة اآمنة بدون اإ�سابة 
خال ع���ام 2020 مبوقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة واملق���ر الإدارى بالقاهرة من 
خ���ال توفر بيئة عم���ل اآمنة لي�سل اإجمال���ى عدد ال�ساع���ات الآمنة بدون 

اإ�سابات 3695840 �ساعة، وفى هذا ال�ساأن مت الآتى:
•  حتدي���ث جمي���ع اإج���راءات ال�سام���ة وال�سح���ة املهني���ة مب���ا يتواف���ق مع 

. ISO 45001:2018” ، «ISO 14001:2015  متطلبات املوا�سفات العاملية
• اإج���راء عدد م���ن التجارب الوهمي���ة )جتربة حريق وجترب���ة مكافحة تلوث 
بيئ���ى( للتاأكيد عل���ى كفاءة اأنظمة الإطف���اء والإنذار وم���دى ا�ستعداد فرق 

الطوارئ ملواجهة اأى حالة طوارئ.
• مراجعة وتطوير منظومة اإدارة املخلفات مبوقع ال�رشكة مبيناء الدخيلة . 
• التخل����ض الآم���ن م���ن املخلفات اخلط���رة الناجتة من املبن���ى الإدارى طبقاً 
لا�سراط���ات البيئي���ة م���ن خ���ال �رشكة متخ�س�س���ة معتمدة م���ن جهاز 
�سئون البيئة. وفى اإطار مكافحة انت�سار فرو�ض كورونا مت اتخاذ جمموعة 
م���ن الق���رارات وتطبي���ق العدي���د م���ن الإج���راءات الحرازية من خ���ال جلنة 
اإدارة الأزم���ات امل�سكل���ة له���ذا الغر����ض ، م���ع التوعية امل�ستم���رة للعاملني 
مبو�سوع���ات ال�سامة وال�سحة املهنية مثل )الإجراءات الحرازية للوقاية 
م���ن الإ�ساب���ة بفرو����ض كورون���ا ، التعامل الآمن م���ع الكيماوي���ات اخلطرة ، 
خطة الطوارئ وم�سئوليات فرق الطوارئ الإجراءات الوقائية فى حال �سوء 

الأحوال اجلوية...الخ(.

تكنولوجيا المعلومات
 ف���ى ظل ا�ستمرار تداعيات فرو�ض كورونا كان لإدارة تكنولوجيا املعلومات 
دوراً ب���ارزاً ف���ى ه���ذا ال�ساأن وذلك ف���ى اإط���ار ال�سراتيجية الت���ى انتهجتها 
ال�رشك���ة  فيما يتعلق بالتحول الرقمى واملعاجل���ة املعلوماتية للعديد من 
 video �البيان���ات والوثائ���ق ، وتدعيم جميع قاعات ال�رشك���ة بتكنولوجيا ال
conference وتركي���ب وت�سغيل الربام���ج اخلا�سة بتلك املنظومة مما كان له 
اأك���رب الأثر ف���ى املحافظة على التباعد الجتماع���ى والعمل عن بعد وتوفر 
اجله���د والوق���ت وحت�س���ني الأداء الوظيفى للعامل���ني مما ي�ساع���د فى اتخاذ 

القرارات املنا�سبة وال�رشيعة والرتقاء بخطط ومعدلت الأداء.

المشاركة المجتمعية
 اإميان���اً من �رشكة ميدت���اب بتحقيق دورها الفعال ف���ى املجتمع بامل�ساركة 
احلقيقي���ة فى حتقيق اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة وتنفيذاً لتوجيهات وزارة 
البت����رول والرثوة املعدنية بتعزيز دور ����رشكات قطاع البرول امل�رشى 
ف���ى حتقي���ق التنمي���ة وامل�سارك���ة املجتمعي���ة من خ���ال النهو�ض 
مب�سئولياته���ا املُجتمعي���ة واإدراُجها �سمن اأن�سطته���ا الأ�سا�سية 
وال�سراتيجي���ة فق���د قامت ال�رشك���ة بتنفيذ العديد م���ن الربامج 
للم�سارك���ة املجتمعي���ة مبحافظ���ة الإ�سكندري���ة بلغ���ت اإجمالى 
قيم���ة التربعات التى قامت بها ال�رشك���ة خال عام 2020 مبلغ 23 
ملي���ون جني���ه ملواجهة فرو�ض كورون���ا طبقاً للقواع���د والإجراءات 

املنظمة . 

العنوان : الطريق الدائرى -  �سارع الت�سعني - التجمع اخلام�ض  القاهرة اجلديدة .
تليفون : 25384541 - 25384542    فاك�ض : 25384519

�ض.ب: 2202 - احلرية هليوبولي�ض
www.midtap.com.eg
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 2020 .. عام التميـز واالنطـالق

بنزي��ن  األلكي��ل  إلنت��اج  المصري��ة  الش��ركة  ش��رفت 
الخط��ى )إي��اب ( بحض��ور المهن��دس ط��ارق الم��ا وزير 
العام��ة  الجمعي��ة  الجتم��اع  المعدني��ة  والث��روة  البت��رول 
لش��ركة إياب العتماد نتائج األعمال لعام 2020 وذلك عبر تقنية 

الفيديوكونفرانس .
وأش��اد الوزي��ر باإلنج��ازات التى حققتها الش��ركة  وأك��د أن المرحل��ة القادمة 
ستش��هد التركي��ز والتوس��ع ف��ى المش��روعات البتروكيماوي��ة باعتباره��ا صناع��ة 
القيم��ة المضاف��ة وتحقيق االس��تغال االقتصادى األمث��ل لثروات مصر من الغ��از والبترول 
والتى تس��اهم مساهمة إيجابية فى دعم االقتصاد المصرى ، وخاصة أن مصر تمتلك المقومات 
الازم��ة لانط��اق به��ذه الصناع��ة االس��تراتيجية . وأك��د عل��ى أهمية االس��تمرار فى رف��ع تطبيق 

سياسات الكفاءة التشغيلية للوحدات اإلنتاجية وترشيد النفقات .

��ش����تعر�س �لمهند�����س �إبر�هي����م عب����د �لق����ادر رئي�س �ل�ش����ركة �أه����م نتائج 
�أعمالها عن �ل�شنة �لمالية �لمنتهية فى 2020/12/31 حيث ��شتطاعت 
تحقي����ق �لخطة �لإنتاجية و�لو�شول �إلى �أعلى معدلت �لطاقة �لإنتاجية 
من����ذ ب����دء �لت�شغي����ل فى يولي����و 2008 وحت����ى تاريخه بكمي����ة حو�لى 125 
�أل����ف طن خالل عام 2020 بالإ�شاف����ة �إلى نجاح �ل�شركة فى ت�شويق كافة 
منتجاتها عن طريق تغطية �حتياجات �ل�شوق �لمحلى بالكامل وت�شدير 
�لفائ�����س �إل����ى �لأ�ش����و�ق �لعالمي����ة لم����ا تمتلك����ه �ل�شركة م����ن ت�شهيالت 
بالمين����اء �لبترول����ى ووجود خط ت�شدير من د�خل وح����د�ت �ل�شركة و�شولً 
�إل����ى مين����اء حو�����س �لبترول مم����ا �أدى �إل����ى توفي����ر �لعملة �ل�شعب����ة لدعم 

�لقت�شاد �لم�شرى .

أهم المؤشرات اإلنتاجية والتسويقية خالل عام 2020
• بلغ����ت كمية �لإنتاج �لفعلى للمنتج �لرئي�شى )�لالب( حو�لى 125 �ألف 

طن ، و�لمنتج �لثانوى )�لهاب( حو�لى 6098 طناً.
• بلغ����ت كمية �لمبيعات �لمحلية للمنت����ج �لرئي�شى )�لالب ( 4ر93 �ألف 

طن لأكثر من 20 دولة على م�شتوى �لعالم.
• بلغت كمية �لمبيعات �لمحلية للمنتج �لرئي�شى ) �لالب ( 8ر30 �ألف طن. 
• بلغ �إجمالى �إير�د�ت �ل�شركة من مبيعات )�لالب، �لهاب( 157 مليون دولر .

المشروعات التى تم االنتهاء منها والجارى تنفيذها 
 %35 بن�شبة  بنزين  �لألكيل  منتج  من  �لإنتاجية  �لطاقة  زيادة  م�شروع   •

الشركة المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطى



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

EGYPTIAN LINEAR

ALKYL BENZENE CO.

عن طريق Customized Revamp بتكلفة تقديرية 15 مليون دولر ، حيث 
بلغت ن�شبة �لتنفيذ �لفعلى للم�شروع 25 % خالل عام 2020 على �أن يتم 

�لت�شليم �لنهائى للم�شروع خالل �لربع �لثانى 2022. 
 Detal-Plus م�ش���روع تحوي���ل منت���ج �له���اب �إلى منت���ج لب ع���ن طري���ق •
Process بالتفاق مع �لمرخ�س �لعام للم�شروع UOP حيث بلغت �لتكلفة 
�لتقديري���ة للم�شروع 57ر4 مليون دولر وذلك بغر�س تحويل ن�شبة 70% من 
كمية �له���اب )�لمنتج �لثانوى( �إلى �لمنت���ج �لرئي�شى وهو مادة �لالب بما 
يعظم �لقيم���ة �لم�شافة وبلغت ن�شبة �لتنفي���ذ �لفعلى للم�شروع %40 

على �أن يكون �لت�شليم و�لت�شغيل �لفعلى خالل �لربع �لر�بع 2021.
• م�شروع �إد�رة مو�رد �ل�شركات  )Oracle ERP( وذلك فى �إطار جهود �لدولة 
�لحري�شة على �أهمية �ل�شتفادة من دور تكنولوجيا �لمعلومات كعن�شر 
��شتر�تيجى فى م�شروع تطوير وتحديث قطاع �لبترول لمو�كبة �لتطور�ت 
�لمتالحق���ة �لت���ى ت�شهده���ا �شناع���ة �لبت���رول و�ل�شتر�تيجي���ة �لموحدة 
�لمتو�فق���ه مع ��شتر�تيجية �لدولة للتنمية �لم�شتد�مة لتحقيق خطط 
�لدول���ة لزيادة �لإير�د�ت وتح�شين نظ���م �لإد�رة و�لحوكمة فى موؤ�ش�شاتها 
للتحول �لرقم���ى Digital transformation ، حيث بلغت تكلفة �لم�شروع 
2 مليون دولر وبلغت ن�شبة �لتنفيذ 95 % و�شيتم �لت�شغيل �لفعلى خالل 

�لربع �لثانى 2021.
 CCR لنته���اء من �إن�شاء خ���ط ربط وحدة �لف�شل ب�شركة �أنربك بوحدة� •

�لجدي���دة وذل���ك بع���د �لتن�شي���ق �لكامل م���ع �لهيئة �لم�شري���ة �لعامة 
للبت���رول مما كان له �لأثر �لإيجابى فى رفع �لطاقة �لإنتاجية لوحدة 

�لف�ش���ل بن�شب���ة 10% وبالتال���ى زيادة �إنت���اج وح���دة �ل�شفولن من 
�لبن���زول من حو�ل���ى 32 �ألف ط���ن �شنوياً �إلى حو�ل���ى 40 �ألف طن 
�لأمر �لذى يوؤدى �إلى خف�س معدلت ��شتير�د �لبنزول من �لخارج.

• �لنتهاء من م�شروع تركيب وحدتين لنزع �لكلوريد�ت بوحدتى 
�إنت���اج �لبن���زول �لأوليفينات بتكلفة 2 ملي���ون دولر للحفاظ على 

�لمعد�ت من عمليات �لتاآكل وبالتالى ��شتمر�رية �لت�شغيل.
• �لم�شاهم���ة ف���ى �لم�شروع���ات ذ�ت �لقيمة �لم�شاف���ة بهدف تلبيه 

�حتياج���ات �لب���الد وتحقي���ق �لكتف���اء �لذ�ت���ى م���ن �لمنتج���ات �لبترولية 
�ل�شتر�تيجي���ة بغر����س تقلي���ل �ل�شتير�د وتوفي���ر �لعمل���ة �ل�شعبة وذلك 

طبقا لما يلى:
- �لم�شاهمة فى �شركة �لبحر �لأحمر �لوطنية للتكرير و�لبتروكيماويات 

و�لمخطط �إقامة م�شروعها فى نطاق محافظة �ل�شوي�س بن�شبة %5.
- �لم�شاهم���ة فى �شرك���ة �لإيثانول �لحيوى م���ن �لمول�س و�لمزمع 

�أقامته فى نطاق محافظة دمياط بن�سبة %11
وفى ختام �لجل�شة �أثنى �لمهند�س طارق �لمال على �لمجهود�ت 
�لمتميزة �لت���ى �أظهرتها نتائج �أعمال �ل�شركة ، كما �أثنى على 
�لم�شروع���ات �لتى تق���وم �ل�شرك���ة بتنفيذها حالي���اً و�لتى يتم 

تمويلها ذ�تياً. 
كما تقدم رئي�س �ل�شركة بال�شكر و�لتقدير للمهند�س طارق �لمال  

وزير �لبترول و�لثروة �لمعدنية على دعمه �لم�شتمر و�لكامل ل�شركة 
�إي���الب ، كما توجه بخال����س �ل�شكر �إلى كل من �لمهند����س رئي�س �لهيئة 

�لم�شرية �لعامة للبترول و�لمهند�س رئي�س �ل�شركة �لم�شرية 
�لكام���ل  دعمه���م  عل���ى  للبتروكيماوي���ات  �لقاب�ش���ة 

و�لم�شتم���ر و�لخا����س بتاأمين �حتياج���ات �ل�شركة 
من مو�د �لتغذية �لالزم���ة ل�شتمر�ر �لعملية 

�لإنتاجي���ة و�أي�ش���اً نج���اح �ل�شركة فى 
ت�شويق كام���ل منتجها وتغطية 

�حتياجات �ل�شوق �لمحلى 
بالكامل.



مؤشرات األداء
• جنح���ت منظوم���ة ال�س���يانة ف���ى املحافظة عل���ى ا�س���تمرار العملية 

الإنتاجية لتحقيق اأهداف ال�رشكة .
• ا�س���تمرت ال�رشك���ة فى تدفي���ع احتياج���ات التغذية اخلا�س���ة بوحدة 
ا�س���رجاع واإ�س���الة غاز ثانى اأك�س���يد الكربون اخلا�ص ب�رشكة اإيرليكيد 

بنظام BOO مع ت�سغيل وحدة الأمني اجلديدة .

• ا�س���تطاعت ال�رشك���ة توفري احتياجات ال�س���وق املحل���ى من منتجات 
الإيثيل���ني والبولى اإيثيلني وت�سدير الفائ�ص للخارج ، رغم انهيار اأ�سعار 

بيع املنتجات النهائية عاملياً وزيادة املعرو�ص منها.
• اتب�ع���ت ال���رشك���ة منذ ب�داية ن�س��اطه���ا �سي��ا�سة ت�س��ويقي���ة م��توازنة 
ال��تزمت في��ها بالت��عامل م�ع عم��الء ذوى خ��ربة وم��الءة م���الية ج���يدة م��ما 

اأدى اإلـى انـــتظام التــدفقــات النــقدية الـالزمــة ال�شــتمـرار النــ�شاط.

اس��تمرارًا مل��ا يش��هده العال��م للع��ام الثانى على الت��واىل م��ن التحديات غري املس��بوقة فقد واجهت س��يدبك 
ه��ذه التحدي��ات بأداء متوازن ، وكان للدور الداعم لوزارة الب��رول والثروة املعدنية والش��ركة املصرية القابضة 

للبروكيماويات بالغ األثر فى اس��تقرار سياس��ات الش��ركة وأدائها امل��اىل لتخفيض اآلث��ار املرتب��ة عل��ى تل��ك التحدي��ات .

ومع اس��تمرار األزم��ة الطاحنة الت��ى تواجه املنتج��ات البروكيماوية والوصول إىل املس��تويات الدنيا لألس��عار العاملي��ة ملنتجات 
الش��ركة م��ن اإليثيل��ني والب��وىل إيثيلني مع زي��ادة املعروض باألس��واق ع��ن كميات الطل��ب العاملي��ة وكذا األح��داث االقتصادية 
العاملي��ة والتى أدت بش��كل جوهرى النخفاض نتائج أعمال كافة ش��ركات إنت��اج البروكيماويات عامليًا ب��ل وإغالق بعض املصانع 
األخ��رى نتيجة لتأثر األس��واق وبالرغم من ه��ذه التحديات تمكنت الش��ركة م��ن تحقيق الخطة التس��ويقية والبيعية بنس��بة 

102% من املس��تهدف.

54 - �لبرتول - يوليه - �أغ�سط�س  2021



• الطالع على اأحدث التكنولوجيات ونقل اخلربات العاملية التى ت�سهم 
ف���ى تطوير اأن�سطة ال�رشكة مع احلر�ص على جتديد عقود املعاونة الفنية 

لأ�سحاب الرخ�ص .
• مت تنفي���ذ اأعم���ال ال�سيان���ة الوقائية للحف���اظ على مع���دات ال�رشكة 
واحلف���اظ على ا�ستمراري���ة الت�سغيل بجودة عالية وبن�س���ب تتوافق مع 

الن�سب العاملية وطبقاً للمعدلت القيا�سية.
• تبنت ال�رشكة عدة اأن�سطة فى جمال توفري الطاقة .

النشــاط اإلنتــاجى
املنتجات األساسية

مت اإنت���اج وتوف���ري الإيثيلني الالزم لتحقي���ق اخلطة الإنتاجي���ة امل�ستهدفة 
لإنتاج البولى اإيثيلني وتغطية احتياجات �رشكة البروكيماويات امل�رشية.

اإنت���اج الإيثيلني : بكمي���ة 213 األف طن بن�سبة حتقيق ت�سل اإلى 84% من 
امل�ستهدف �سامالً احتياجات �رشكة البروكيماويات امل�رشية .

اإنت���اج البول���ى اإيثيلني : بكمي���ة 201 األف طن بن�سبة حتقي���ق ت�سل اإلى 
101% من امل�ستهدف.

املنتجات الثانوية
اإنت���اج البوتاجاز غ���ري املعالج: بكمية 24 األف ط���ن بن�سبة حتقيق ت�سل 

اإلى 54% من امل�ستهدف .
اإنت���اج نافت���ا عالية الأوكت���ان: بكمية حوالى  6 اآلف ط���ن بن�سبة حتقيق 

ت�سل اإلى 120% من امل�ستهدف.

نشاط التسويق والمبيعات
• تق���دمي خدمة ما بعد البي���ع لعمالئها املحليني واخلارجيني وذلك بالزيارات 
امل�ستم���رة مل�سانع العمالء املحليني وا�ستط���الع اآرائهم ومدى توافق منتج 
ال�رشك���ة مع احتياجاته���م وتقدمي املعون���ة الفنية لهم كما يت���م مرا�سلة 
العم���الء اخلارجي���ني والرد عل���ى ا�ستف�ساراتهم مما كان له اأث���ر اإيجابى على 

اإر�ساء العمالء املحليني واخلارجيني وفتح اأ�سواق عاملية جديدة.
• ت�سوي���ق 205 األ���ف ط���ن من البول���ى اإيثيلني عالى الكثاف���ة ومنخف�ص 
الكثاف���ة اخلطى بن�سبة 102% م���ن امل�ستهدف ، وت�سمل ت�سدير 88 األف 
ط���ن بول���ى اإيثيلني ، وبي���ع 117 األف طن بولى اإيثيل���ني بجميع تطبيقاته 

اإلى ال�سوق املحلى .
• توفري متطلبات �رشكة البروكيماويات امل�رشية من الإثيلني .

• بي������ع 24 األ����ف ط���ن م�ن البوتاج��از غري املع�ال���ج اإل�ى �س��رك�ة جا�س�كو،   
و6 اآلف طن من النافتا غري املعاجلة اإلى �رشكة اأنربك ، و157 طن من منتج 
الإيثان وبيع 3664 طناً من البيوتني-1 ل�رشكة اإيثيدكو وت�سدير 188 طناً 

اإلى اخلارج.
 

أنشطة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• املحافظ���ة عل���ى �سالم���ة البيئ���ة املحيطة م���ن خالل متابع���ة عينات 
ال����رشف وقيا�ص النبعاثات لتاأكي���د التوافق مع قوانني البيئة مع حت�سني 
لأداء الوح���دات مم���ا قل���ل كميات املخلف���ات الناجتة والتخل����ص الآمن من 
املخلف���ات اخلط���رة وال�سلب���ة بت�سليمها اإل���ى مدفن املخلف���ات اخلطرة 
التاب���ع ملحافظة الأ�سكندرية بانتظ���ام مع حت�سني اأداء الوحدات وجتميع 
وبيعه���ا  الورقي���ة  امل�ستخدم���ة وكذل���ك املخلف���ات  الزي���وت  خملف���ات 

لل�رشكات املتخ�س�سة.

• ال�ستف���ادة م���ن اإمكانيات ال�رشكة وخربة العامل���ني فى جمال التدريب 
النظ���رى والعمل���ى على اأعم���ال مكافحة احلريق وتنفي���ذ برامج تدريبية 

للعاملني بال�رشكة وال�رشكات ال�سقيقة.
• مت ربط مداخن الأفران بالإيثيلني على ال�سبكة القومية لر�سد النبعاثات 

.)CEMS( ال�سناعية وذلك بركيب نظام قيا�ص النبعاثات امل�ستمر

تنمية الموارد البشرية
• حت�ر����ص ال�س�رك���ة على تن�وي���ع ال�ربامج الت�دريبي�����ة لتتن�ا�س���ب م��ع ك��افة 
امل�س��توي���ات الوظ��يفي���ة والح��تياج���ات ال�س��نوي���ة من الب��رام���ج ح��يث ت�م 
تنفي���ذ 582 عملي���ة تدري���ب داخلي���اً وخارجياً من خ���الل 49 برناجم���اً تدريبياً 
ون���دوات وور����ص عم���ل فى جم���الت العم���ل املختلفة منه���ا 9 برام���ج بنظام 
التدريب اللكرونى، كما مت تدريب 124 طالباً من خمتلف الكليات واملعاهد .
• واجهت ال�رشكة حتدى جائحة كورونا بعمل اإجراءات احرازية م�سددة 
ملن���ع انت�سار الفريو�ص، حيث قامت بتوف���ري املطهرات الالزمة والكمامات 
للعاملني بال�رشكة وعمال���ة املقاول وقيا�ص درجة احلرارة لهم يومياً عند 

دخول ال�رشكة للتاأكد من �سالمتهم .

المشاركة المجتمعية
اإميان���اً م���ن ال�رشك���ة بدوره���ا الجت�ماعى ف���ى تنم�ي���ة البي�ئ���ة امل��حيطة 
ق��ام���ت بالب��دء ف���ى تطبيق بروتوك���ول للعالج الطبى لغ���ري القادرين من 
ق���رى املنطق���ة املحيطة بال�رشك���ة وم�ساركة �سكان منطق���ة النه�سة 
ف���ى املنا�سب���ات املختلف���ة كم���ا تق���وم بالت���ربع وامل�ساهمة ف���ى تنمية 
البيئ���ة املحيطة فى العديد من املجالت وخا�سة امل�ست�سفيات العامة 

واملدار�ص احلكومية. 

العنوان : الكيلو 36 طريق الأ�سكندرية   القاهرة / ال�سحراوى 
اأر�ص النه�سة / العامرية.

  تليفون : 4770131 - 4770134-4770132 
فاك�ص :  4770126 -4770129-4770920 �ص . ب : 743 الأ�سكندرية         

Email:info@sidpec.com                         
Website:www.sidpec com
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 أهم نتائج األعمال 
الإنتاج

مت حتقيق اأكرث من٨١% من اخلطة ال�سنوية للإنتاج على النحو التالى:        
الإيثيلني

 مت توف���ر الإيثيل���ن بكمي���ه 4ر٣٠٥ ط���ن وتدفيعه���ا اإل���ى م�سن���ع البولى 
اإيثيلن فى اإيثيدكو و�رصكات �سيدبك والبرتوكيماويات امل�رصية وامل�رصية 

لإ�سالة الغازات .
البولى اإيثيلني              

مت اإنتاج 6ر٣97 األف طن وحتقيق مبيعات فى ال�سوق املحلى لأول مرة منذ 
بداية الت�سغيل من البولى اإيثيلن بكمية١٠٥ األف طن وذلك لل�ستفادة 
من ارتفاع اأ�سعاره ع���ن الت�سدير التى انخف�ست  اإلى معدلت مل حتدث 
منذ اأك���رث من١٠�سنوات ب�سبب جائحة كورونا والت���ى ب�سببها انخف�ض 

الطلب العاملى ب�سكل ملحوظ مل يحدث من قبل.
املنتجات الثانوية وتعظيم قيمتها    

مت تعظي���م ال�ستف���ادة من املنتج���ات الثانوية بت�سدير ه���ذه املنتجات اأو 
بيعها داخل ال�سوق املحلى بدلً من ا�ستخدامها كوقود وت�سمل :

• اإنتاج حوالى ٥٥4 طن من منتج البيوتاداين.                
• اإنتاج حوالى ١4األف طن من منتج الرافينات ومت بنجاح ت�سدير كامل 

الكمية املنتجة رغم تاأثر جائحة كورونا على الأ�سواق .     
• اإنتاج حوالى ٣ر 4األف طن من اجلازولن.        

• اإنتاج حوالى 4ر١6األف طن من منتج c4/c3 ل�سيدبك.          
 

املبيعات
بل���غ اإجمال���ى املبيع���ات ٣٠٣ األف ط���ن )حملى/ت�سدير( خ���لل عام٢٠٢٠ 

بقيمة حوالى 6٠ر١ مليار جنيه م�رصى و١٨٣ مليون دولر .     
       

ا�سرتاتيجية خف�ض التكاليف
جنح���ت ايثيدك���و ف���ى تنفي���ذ خطتها ف���ى حتقي���ق ا�سرتاتيجي���ة خف�ض 
التكالي���ف دون التاأثر على جودة املنتج لزيادة امليزة التناف�سية لل�رصكة 
فى ظل التحديات ال�سعبة خلل عام٢٠٢٠ وعلى �سبيل املثال:                     
•  مت حتقيق اإجمالى وفر تكاليف الإنتاج وت�سغيل البولى ايثيلن بقيمة 
4١7ر٥4 مليون جنيه من املوازنة املعتمدة لتكاليف الإنتاج والت�سغيل.          

ش��هد ع��ام٢٠٢٠ على املس��توى العامل��ى العديد من التحديات غري املس��بوقة بس��بب تداعيات جائح��ة كورونا وما خلفته من آث��ار باإلضافة 
إىل تقلب��ات األس��عار واألس��واق وتراجع الطل��ب على املنتجات بس��بب اإلغالق غري أن إيثيدكو اس��تطاعت رغم كل ه��ذه التحديات تحقيق 
العديد من اإلنجازات املهمة  ،  والتى لم تكن لتتحقق من غري الدعم الكبري من قبل املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية واملتابعة 
املس��تمرة من الكيميائى س��عد هالل رئيس الش��ركة املصرية القابضة للبرتوكيماوي��ات مما كان له أكرب األثر ف��ى تطوير هذه الصناعة 
االسرتاتيجية ومعها استطاعت ايثيدكو  القيام بدورها والوفاء بالتزاماتها وتعظيم القيمة املضافة ملنتجاتها واالستمرار فى تنفيذ خططها 
الحالية واملس����تقبلية فى التط��وير مع االلتزام الكامل بتط��بيق اإلج��راءات االحرتازية من أجل س��المة العاملني من أبناء ايثيدكو والذين 

ال يألون جهدًا لتظل الشركة فى مكانتها الالئقة على الساحة املحلية والعاملية فى صناعة البرتوكيماويات٠
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• بالن�سب���ة للكيماوي���ات الأ�سا�سية الواردة من اخل���ارج مت اإبرام تعاقدات 
طويلة الأجل للح�سول على اأف�سل الأ�سعار .         

• زي���ادة اإنتاج املوردي���ن املحلين مل�ستلزمات التعبئة مم���ا اأدى اإلى خف�ض 
تكاليف الإنتاج مبقدار9٢ر٣٣ مليون جنيه.

 ال�سالمة وال�سحة املهنية على راأ�ض الولويات 
تع���د ال�سلم���ة وال�سح���ة املهني���ة وتوف���ر بيئ���ة عم���ل اآمنة عل���ى راأ�ض 
الأولوي���ات، وا�ستطاع���ت اإيثيدكو حتقيق حوال���ى ٢ر٣ مليون �ساعة عمل 
اآمن���ة بدون وقوع اأى ح���وادث اأو ا�سابات باإجمالى4ر١٥مليون �ساعة عمل 

اآمنة منذ بداية الت�سغيل فى ٢٠١6.                              
وقام���ت ال�رصك���ة بعم���ل جتربة حري���ق وهمى م���ن امل�ستوى الثان���ى اأ�ساد 
بنجاحه���ا املراقب���ون مب�سارك���ة �رصك���ة �سيدب���ك واملحط���ة املركزي���ة ومت 

تفعيل دور جلنة الطوارئ والأزمات. 
اجلودة �سعارنا   

ف���ى عام ٢٠٢٠ ح�سلت اإيثيدكو على اأربع �سهادات دولية جديدة )الأيزو( 
منه���ا نظ���ام اإدارة مكافح���ة الر�سوة حيث تع���د اأول �رصكة م�رصية كربى 
حت�س���ل على ه���ذه ال�سهادة فى قطاع الب���رتول وجمهورية م�رص العربية 
بالإ�ساف���ة اإلى جتدي���د اعتماد اأربع �سه���ادات بدون ال�ستعان���ة باأى جهة 

ا�ست�سارية اأجنبية.                
اإيثيدكو .. �رشكة �سديقة للبيئة  

ا�ستطاعت ال�رصكة حتقي���ق ١٠٠% من الأهداف البيئية وتطبيق وتفعيل 
نظام ال�ستدامة للموارد الطبيعية وال�ستغلل الأمثل فى اإعادة التدوير 
و�سل�سل���ة اإعادة املخلفات وامل�سارك���ة الكاملة فى نظام الر�سد البيئى 

امل�ستمر.
       

 امل�رشوعات امل�ستقبلية     
وحدة جديدة لتلوين وحتبيب )البولى ايثيلني(  

ج���ارى حالياً تنفيذ خطة عمل لوحدة جديدة بتكلفة ا�ستثمارية ترتاوح 
بن 7٠٠ اإلى٨٠٠ مليون جنيه لإنتاج وت�سنيع6٠ األف طن �سنوياً من مادة 
البول���ى اإيثيلن امللون عالى ومتو�س���ط الكثافة امل�ستخدمة فى �سناعة 

�سبكات موا�سر الغاز واملياه  و�سبكات ال�رصف ال�سحى وال�سناعى وفى 
م�رصوع���ات البني���ة الأ�سا�سي���ة التى تق���وم بها الدولة �سم���ن امل�رصوعات 
القومي���ة العملق���ة مث���ل اإن�ساء امل���دن اجلدي���دة وتطوير القري���ة امل�رصية 

وحتلية مياه البحر مما يقلل من ا�ستراد هذه النوعية من املوا�سر
ويو�س���ح كيميائ���ى حمم���د ح�سن���ن رئي����ض �رصك���ة اأن اإن�س���اء الوح���دة 
اجلديدة ياتى فى �س���وء زيادة الطلب فى ال�سوق املحلى والعاملى وارتفاع 
�سع���ر البولى ايثيل���ن امللون كما اأن الوحدة اجلدي���دة من �ساأنها تعظيم 
ا�ستخ���دام م���وارد ال�رصكة م���ن املراف���ق والت�سهيلت املتاح���ة والعمالة 
املدرب���ة ووج���ود م�سن���ع البولى اإيثيل���ن بطاق���ة اإنتاجي���ة 4٠٠ الف طن 
�سنوي���ا ف�سلً ع���ن اأن الوحدة اجلديدة من �ساأنها زي���ادة امليزة التناف�سية 
ملنتج���ات ال�رصكة فى الأ�س���واق املحلية والعاملية  من خ���لل الإنتاج عن 
طري���ق التحبي���ب والتلوين مبا ي�ساه���م فى تنوع املنتج���ات وفتح اأ�سواق 

جديدة.
الإيثان ال�سخرى

يه���دف امل����رصوع اإل���ى ا�ستراد خ���ام الإيث���ان ال�سخ���رى به���دف ت�سغيل 
ال�رصكة بكامل طاقتها الإنتاجية .

م�صنع البولى بيوتادايني )املطاط ال�صناعى( 
ه���و امل����رصوع الأكرب من نوع���ه فى ال����رصق الأو�س���ط واأفريقيا به���دف اإنتاج 
املط���اط ال�صناعى ال���ذى يدخل فى العديد من ال�صناع���ات ومنها �صناعة 
اإنت���اج ٣6  األ���ف ط���ن �سنوي���اً بتكلف���ة  اإط���ارات ال�سي���ارات  وي�سته���دف 
ا�ستثماري���ة ١٨٣ ملي���ون دولر ومت���ت الرت�سي���ة على حتال���ف �رصكتى �سايبم 
الإيطالي���ة وبرتوج���ت كمقاول ع���ام ومت توقيع العقد فى اأبري���ل٢٠٢٠ وجارى 
حالي���اً تنفي���ذ الأعمال  الأولية ومن املقرر اأن ي�ستغ���رق تنفيذه ٢7�سهراً من 
بينها ٢٢ �سهراً من التعاقد للو�سول اإلى انتهاء اأعمال الرتكيبات و4 اأ�سهر 
لب���دء الت�سغي���ل وقام���ت ال�رصكة بتوقي���ع عقدين ت�سويقي���ن مع موزعن 

خارجن عاملين بكمية٢4 األف طن �سنوياً وذلك قبل بدء الإنتاج.

ك. حممد ح�سنن
رئي�ض جمل�ض الإدارة

العنوان : الكيلو ٣6 طريق اأ�سكندرية - القاهرة ال�سحراوى - اأر�ض النه�سة - العامرية - الأ�سكندرية      ت: ٠٣/46٣١٣٠١           ف: 46٣١٢٥١/٠٣
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ال تزال شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية )أموك( تستحوذ على إهتمام المستثمرين والعمالء 
والشركات الشقيقة، فهى الشركة التى تأسست عام 1997 وتلبى إحتياجات الدولة من منتجات 
الس��والر والنافت��ا والبوتاجاز والزيوت األساس��ية والخاصة إلى جانب ما تقوم به من فتح أس��واق 
عالمية وتصدير الشموع البرافينية والفائض من المنتجات البترولية، فى الوقت الذى تواجه فيه 
تحديات كبيرة من بينها انخفاض إحتياجات الدولة من المازوت بعد تحقيق االكتفاء الذاتى من 

الغاز الطبيعى ، وكذلك تراجع األسعار العالمية للزيت الخام بسبب جائحة كورونا .

وللخ��روج م��ن األزمات التى تالحق أموك فى الفترة األخيرة وآخره��ا تأخر المضى قدمًا فى تنفيذ 
PiIot Plant Testing م��ن الش��ركتين أصح��اب الرخ��ص الذي��ن تقدم��وا بعروض لتنفيذ مش��روع 
تكس��ير المتبق��ى الثقي��ل إلى منتجات خفيف��ة ذات قيمة مضاف��ة )بوتاجاز ونافتا وكيروس��ين 
وديزل( عقب إعداد دراس��ة الجدوى االقتصادية والفنية بمعرفة ش��ركة فلور FIuor بدأت أموك 
فى العمل على التكامل مع شركات قطاع البترول تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول 
لتحقيق االستفادة القصوى من الطاقات المتاحة وتحقيق أكبر عائد ممكن دون تحمل أية أعباء 

إستثمارية فى الوقت الراهن .

وتنفيذًا لتوجيهات الس��يد المهن��دس وزير البترول والثروة المعدنية بتطبيق سياس��ة التكامل 
بي��ن ش��ركات القط��اع، فإنه جارى إج��راء تجارب تش��غيلية للمقطرات الخفيفة من إنتاج ش��ركة 
أموك مع ش��ركة العامري��ة لتكرير البترول بغرض إنتاج زيت Sn15O . وجارى التواصل مع ش��ركة 
الش��رق األوس��ط لتكرير البترول )ميدور( إلجراء تحاليل معملية لكميات م��ن المازوت / مقطرات 

المنتج من شركة أموك بغرض إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.

وضمن سياس��ة التكامل التى تنتهجها أموك فى الفترة األخيرة فقد تم التنس��يق مع شركتى 
اإلس��كندرية للبت��رول والعامرية لتكرير البترول إلجراء التش��غيل االختبارى إلس��تخدام الطاقات 
المتاحة بوحدة ال� MDDU بغرض معالجة أكبر كمية من الس��والر وتحس��ين مواصفته ليتطابق 

مع المواصفة العالمية Euro 5 دون تحمل الشركات أية إستثمارات إضافية .

كما قامت أموك بالتواصل مع شركات اإلسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والسويس 
لتصنيع البترول وش��ركة القاهرة لتكرير البترول إلس��تالم الكمي��ات المتاحة من المازوت بغرض 

خفض تكلفة إنتاج مازوت الخلط المعد للتصدير . 

وتكلي��اًل للمجهودات الكبيرة التى تقوم بها أموك للخ��روج من أزماتها، فقد نجحت فى تجارب 
إنت��اج الس��والر   Marine Gas oil مطابق للمواصفات العالمي��ة، وهو الملتج الذى يلقى طلبا فى 

السوق العالمى والمحلى وباألخص فى منطقة اإلسكندرية .





بحضور معالى السيد المهندس / طارق المال 
وزير البترول والثروة المعدنية

ومعالـي السيـد اللواء / أحمد راشد - محافظ الجيزة
و السيـد اللواء/ مجدى أنور - رئيس الشركة الوطنية للطرق
و لفيف من السادة نواب الشعب بمجلسى النواب و الشيوخ

تم اإلفتتاح الرسمى ألحدث محطات شركة كارجاس بأحد أفضل المواقع - وبالتعاون مع أحد أكبر 
شركاء النجاح – الشركة الوطنية للطرق – محطات شل أوت و هو ما يبرز التكامل و التعاون بين 

قطاع البترول و الثروة المعدنية و كافة قطاعات الدولة .

و قريبًا ستحتفل الشركة بوصول مبيعات الغاز الطبيعى إلى مليون متر مكعب يوميًا





نشاط التموين
حقق��ت كارج��اس إجمال��ى مبيعات م��ن الغ��از الطبيعى خالل 
2020 بلغ��ت 233 ملي��ون متر مكعب بزيادة نس��بتها 5ر%12 
على عام 2019 البالغ قدره  208 مليون متر مكعب  و الحصة 

تمثل نسبة  38% من اجمالى السوق .

ونظرًا النتش��ار جائحة كورون��ا وحظر التج��وال فقد انخفضت 
المبيع��ات بنس��بة 40 % انخفاضًا حادًا من بداية ش��هر مارس , 
األمر الذى أس��تطاعت الشركة تجاوزه حيث تم تكثيف الصيانات 
الدوري��ة للمحط��ات و تطبي��ق منظوم��ة الصيان��ة التنبؤي��ة 
واالستغالل األمثل للموارد المتاحة و زيادة الطاقة االستيعابية 
لعدد من محطات الش��ركة و ق��د كان التأثير إيجابيًا حيث بدأت 
المبيعات فى االرتفاع حتى وصلت لنسبة 98% فى نهاية العام 

من أدنى انخفاض حدث بشهر أبريل.

وتجدر اإلش��ارة إلى أن الجزء األكبر م��ن المحطات الجديدة تم 
افتتاحها فى الربع األخير من العام و س��يظهر التأثير اإليجابى 

بالظهور فى عام 2021.

نشاط التحويل
حققت كارجاس المركز األول فى مبيعات التحويل فى السوق 
المص��رى خالل عام 2020 بنس��بة 49% من إجمالى الس��يارات 
المحولة لجميع الش��ركات على الرغم من أنها ليس��ت األعلى 
فى عدد مراكز التحويل على مستوى الجمهورية حيث أن حصة 
الش��ركة 34 % من إجمال��ى مراكز التحويل لجميع الش��ركات، 
مم��ا يعنى إرتفاع إنتاجية جميع مراكز التحويل بالش��ركة عن 

مثيالتها فى جميع الشركات األخرى.

مراكز تحويل جديدة
قامت الشركة بافتتاح 7 مراكز تحويل جديدة خالل العام فى 

6 محافظات .

نشاط فحص وأختبار األسطوانات
ت��م افتتاح مرك��زان لخدمة فح��ص وصيانة األس��طوانات فى 
محافظتى القاهرة وبورسعيد حيث تم فحص 5725 أسطوانة 

خالل العام ، بزيادة نسبتها 331 % على عام 2019. 

محطات تموين جديدة 
قامت الشركة بافتتاح 18 محطة جديدة خالل عام 2020 فى 7 محافظات .









 مت�سى ثروة  قدماً نحو م�ستقبل 
�أف�س���ل م���ن خ���ال �إح���دى ع����ر 
�تفاقي���ة جديدة ف���ى �لبح���ر �لأحمر 
و�لبحر �ملتو�س���ط مع ك���رى �ل�ركات 
�لعاملي���ة فى هذ� �ملجال لي�سل �إجمالى م�ساحة مناطق �لتز�م �ل�ركة �إلى 

41 �ألف كيلو مرت مربع.
ولقد كان عام 2020 بالن�سبة ل�ركة ثروة هو عام �لتحديات حيث �نخف�ض 
�سع���ر �لزيت �خل���ام �نخفا�ساً كب���ر�ً وتاأثرت خط���ط �لتنمية عل���ى م�ستوى 
جميع �ل�ركات ومع هذ� فقد قامت �ل�ركة باإنتاج 84 % من خطتها مبعدل 
�إنتاج و�سل �إلى 6387 برميل يومياً من خطة �إنتاج بلغت 7500 برميل يومياً. 
وعل���ى �سعي���د �أن�سطة �حلف���ر فقد قامت �ل�رك���ة بحفر 6 �آب���ار منها 4 �آبار 

��ستك�سافية بن�سبة جناح بلغت 75 % ومت �إ�سافة 5ر1مليون برميل.
ومن �أهم �أن�سط���ة �ل�ستك�ساف خال �لعام �ملا�سى �إعادة معاجلة �لبيانات 
�ل�سيزمية ملنطقتى �رق �أبو �سنان وحور�ض و�حلفر �ل�سيزمى �ل�ستك�سافى 
G2 و �لبد�ي���ة ف���ى حف���ر �لبئ���ر �ل�ستك�ساف���ى F 1 X Deep و�أي�س���اً �لبئري���ن 

.HN 3X و  Hours Deep 1X ل�ستك�سافني�
وكانت �أه���م �أن�سطة �لعمليات هى �لنتهاء من ت�سغيل ت�سهيات معاجلة 
�لزي���ت �خلام ليطابق �ملو��سفات �لقيا�سي���ة لل�سحن. مما نتج عنه تخفي�ض 

تكلفة �لت�سغيل و�لتى قاربت على 5ر3 مليون دولر.
كم���ا مت �لنته���اء م���ن م����روع تعدي���ل �إع���د�د ت�سهي���ات �لإنت���اج بالطاق���ة 
�لكهربائي���ة لينخف����ض ��ستهاك وقود �لديزل مما كان ل���ه �أثر على تخفي�ض 

تكلفة �ملعاجلة مبقد�ر 30 �ألف دولر �سهرياً.

كم���ا مت �لنته���اء من ت�سغيل نظ���ام مكافحة �حلر�ئق ف���ى منطقتى �رق 
�أبو �سنان وحور�ض.

وقام���ت �ل�ركة بدعم �ركة �لعلمني للبرتول فى �إعد�د ودر��سة �ملخاطر 
�لناجم���ة عن ت�سغي���ل ت�سهيات �لإنت���اج، بالإ�سافة �إلى �إع���د�د ودر��سة 
�ملخاط���ر �لت���ى حتي���ط باقت�س���اد �ل�رك���ة ف���ى �لف���رتة �ملقبل���ة ومت و�سع 
خط���ط ق�س���رة ومتو�سطة وطويلة �لأجل للعمل عل���ى رفع كيان �ركة 
ث���روة للب���رتول وو�سعها ف���ى م�ساف �ل����ركات �لكرى فى جم���ال �لإنتاج 

و�ل�ستك�ساف.
وكع����ادة �رك����ة ث����روة ف����ى �مل�سارك����ة �ملجتمعي����ة و�لتى ت����رى �أنه����ا �إحدى 
و�جباتها نحو �لوطن فق����د قامت باإطاق برناجمها حتت �سعار »هنعدى« 
لدع����م وتطوي����ر �مل�روع����ات �لتنموي����ة و�لأد�ء �لجتماع����ى بنط����اق مناطق 
�متي����از �ل�ركة وذل����ك بامل�ساهمة و �لتعاون مع » �سن����دوق حتيا م�ر« من 
خ����ال �مل�ساهم����ة فى مب����ادرة » نت�س����ارك هنع����دى �لأزمة« ملو�جه����ة �أزمة 
�نت�سار فرو�ض كورونا ل�سالح م�ست�سفيات وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان على 
م�ست����وى حمافظات �جلمهورية من خال توف����ر �لتجهيز�ت و�مل�ستلزمات 
�لطبي����ة �لازم����ة ملو�جه����ة فرو�ض كورون����ا �مل�ستجد من خ����ال �مل�ساهمة 
ب�����ر�ء 3 �أجهزة تنف�ض �سناعى بالإ�سافة �إل����ى دعم وتوفر �ملو�د �لغذ�ئية 

للعمالة �ليومية. 
و�أي�س���اً �ساركت �ل�ركة فى �أكر قافلة �إن�ساني���ة تدخل مو�سوعة جيني�ض 

لاأرقام �لقيا�سية لدعم �لأ�ر �لأولى بالرعاية » نت�سارك عل�سان بكرة«.

كانت ومازالت شركة ثروة للبرتول إحدى القالع املصرية لالستثمار فى مجال صناعة 

الب��رتول والت��ى عل��ى مدار أكثر من خمس��ة عش��ر عام��ًا تقوم بأنش��طة االستكش��اف 

واإلنتاج للبرتول فى أنحاء مصر والتى بدأت من مناطق حورس وشرق أبو سنان وغرب عش 

املالحة وسيوة إىل منطقتى ثقة ونور فى البحر املتوسط. 

�لعنو�ن : 17 �لقطاع �لأول مركز �ملدينة - �لتجمع �خلام�ض - �لقاهرة �جلديدة - �لقاهرة .          ت: 226145300          فاك�ض : 226145444            �ض.ب : 11835
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تعزيزًا لمس��يرة النجاح��ات الكبيرة وحج��م األعمال 
القياسية لش��ركة خدمات البترول البحري�ة فى عام 
2020 ، تمكن��ت الش��ركة خالل النص��ف األول من ع�ام 
2021 م��ن تنفي���ذ العديد م��ن المش��روعات القومية 
الهام��ة كدورًا وطنيًا لهذا الص��رح  البحرى العمالق 

بالرغم من تفشى فيروس كورونا .
وه���ذا يأتى ف���ى إطار اس���تراتيجية أعمال للتنمية المس���تدامة 
تنفي���ذًا   ، الش���ركة  رئي���س  إم���ام  أش���رف  المهن���دس  أعده���ا 
لتوجيه���ات وزارة البت���رول والثروة المعدني���ة، وذلك حرصًا من 
ش���ركة لمعرفة احتياجات الش���ركات لتحقيق الخط���ة اإلنتاجية 
والتس���ويقية، والتطل���ع لزي���ادة الق���درة التنافس���ية وتعظي���م 
دوره���ا فى تحقيق أفضل أداء وتطبيق نموذجًا واعدًا لتعظيم 

القيمة المضافة .

وأوض���ح رئيس الش���ركة أن���ه خالل النص���ف األول من ع���ام 2021 
اقترب���ت الش���ركة م���ن إنه���اء أعم���ال مش���روع الحم���د الضخم 
للشركة العامة للبترول بإنزال الخط األخير قطر 6 بوصة بطول 
13 ك���م م���ن إجمالى 4 خط���وط بحرية ، لتنهى بذل���ك أحد أهم 
المش���روعات الوطنية التى يوليها المهن���دس طارق المال وزير 
البترول والثروة المعدنية أهمية قصوى لس���رعة تبكير اإلنتاج 

فى مناطق ال� HH وجنوب شرق الحمد .

هذا باإلضاف���ة للطفرة اإلنتاجية المتمي���زة التى تتحقق حاليًا 
فى تنفيذ مش���روع كاموس المرحلة الثالثة لش���ركة ش���مال 
س���يناء والذى يتضمن تنفيذ أعمال تركيب 3 منصات و إنزال 

 . PMS 12 3 خطوط بحرية بواسطة البارج

وأضاف بأنه قد تم اإلنتهاء من أعم�ال مش���روع تركيب صي�انة 
المنصة األمل A لشركة األمل للبترول وإنهاء اعمال مش�روع 
 8 بوص���ة مرج���ان   18 للخ���ط   Subsea Spools and Risers
لش���ركة جابك���و  بأداء مش���رف لفري���ق عمل الوح���دة البحرية  

.  PMS MAYO المملوكة للشركة

وأخيرًا إنهاء مش���روع أعم���ال دق الس���تائر المعدنية بمحطة 
تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة .

والتزام���ًا بتوجيه���ات وزارة البت���رول والث���روة المعدني���ة ، فق���د 
س���عت الش���ركة بدوره���ا كش���ركة رائ���دة ف���ى مج���ال الخدمات 
البحري���ة، للتحدي���ث ال���دورى ألس���طول الش���ركة البح���رى ، ورفع 
كفاءة العنصر البشرى ، ودعم أصول الشركة االستراتيچية فى 
أح���د أه���م المحاور اإلس���تراتيچية للعمل على اإلط���الق إلمكانية 
الحص���ول عل���ى أكبر نصي���ب من األعم���ال فى الس���وق المصرى 
والعالم���ى وه���و ما تمثل فى ش���راء الش���اكوش الهيدروليكى

ل���دق  IHC Hydralic Hammer S500 Under Water وذل���ك 
الخوازي���ق الخاص���ة بتركيب المنصات وأيضًا ش���راء وحدة رفع 

Internal Iifting clamp ( ILT ( داخلية للخوازيق



أنشطة الشركة
مجال إضافات إنتاج الزيت الخام والتكرير 

اإ�ضافات اإنتاج الزيت اخلام 
تقوم �رشكة �أكبا باإنت���اج �إ�ضافات �نتاج �لزيت �خلام مثل �إنتاج منتجات 
كا�رش �ال�ض���تحالب ومانع �لتكل�ض ومانع �لتاآكل وقاتل �لبكرتيا وخاف�ض 
درج���ة �الن�ض���كاب للزي���ت �خلام  وذلك بغر����ض �لبيع �إلى ����رشكات �الإنتاج 

�ملختلفة د�خل قطاع �لبرتول.
اإ�ضافات التكرير

تقوم �رشكة �أكبا باإنتاج بع�ض �حتياجات �رشكات �لتكرير مثل منتجات 
مانع �لتاآكل وكا�رش �الإ�ض���تحالب ومانع �الت�ض���اخ  باالإ�ضافة �إلى خاف�ض 
درجة �الن�ض���كاب لل�ضوالر حيث مت بيع �أنو�ع خمتلفة من هذه �ملنتجات 

�إلى �رشكات �لتكرير د�خل قطاع �لبرتول. 

مجال إضافات زيوت التزييت
تق����وم �رشك����ة �أكبا بتوريد ن�ض����بة كبرية م����ن �حتياجات �����رشكات �لقطاع 
م����ن �إ�ض����افات زي����وت �لتزيي����ت مث����ل : �إ�ض����افات زيت �ملح����ركات و�إ�ض����افات 
حم�ض����ن معامل �للزوجة و�إ�ضافات زيت �لرتو�ض و�إ�ضافات زيوت �لتوربينات 
و�لكمربو�ضور وكذلك �إ�ضافات �لزيوت �ل�ضناعية و�إ�ضافات زيوت �لقطع.

ـــت عام 1999  إلنتـاج مختلف  ـــركــه مسـاهمـه مصـريـه تأسس »أكبــا« ش

أنواع اإلضـافات البرتوليه مثل إضافـات الحقول والتكرير وإضافات الوقود 

ــات معالجة املياه ويبلغ رأس املال املرخص به   وزيـوت التزييـت وكيماوي

ــون جنيه و رأس  ــتثماريه 240  ملي ــه والتكاليف اإلس ــون جني 500  ملي

املال املصدر 175  مليون جنيه.

�ملقر �لرئي�ضى ) �مل�ضنع ( 
�ض �ل�ضد �لعالى – و�دى �لقمر – طريق مرغم – �الأ�ضكندرية

ت:  3426041/ 03       ف:  3426042/ 03
فرع �ل�رشكة باملعادى ) 33 �ض 269 �ملعادى �جلديدة– �لقاهرة ( 

ت: 3-27544662 / 02                     ف: 27544664/ 02

مجال معالجة المياه
تقوم �رشكة �أكبا من خالل مورديها �ملتخ�ض�ضني فى هذ� �ملجال بتنفيذ 
بر�م���ج ملعاجلة مياه �أبر�ج �لتربيد ومياه �لغاليات وت�ضمل �إ�ضافات مو�نع 
�لت���اآكل و�إ�ضاف���ات مان���ع �لق�ض���ور و�إ�ضاف���ات قات���ل �لبكرتي���ا و�إ�ضافات 
�لبول���ى �ليكرتولي���ت و�إ�ضافات تروي���ق �ملياه باالإ�ضافة �ل���ى �إ�ضافات نازع 

�الأك�ضجني ملياه �لغاليات.

مجال المنتجات الخاصة
 تق���وم �رشك���ة �أكبا بتوريد جزء كبري من ��ضته���الك �ل�ضوق �مل�رشى ملنتج 
زي���ت �لفر�م���ل ACPA Dot 3 / Dot 4    وكذل���ك �إنت���اج زي���ت نق���ل �حلركة 
�الأتوماتيكي���ه ATF DEX II D & ATF DEX III D باالإ�ضاف���ة �إل���ى مي���اه 

�لر�ديتري بجميع �أنو�عها.

مجال إضافات الوقود 
تق���وم �رشكة �أكب���ا حالياً باإنتاج وتوريد �إ�ضاف���ات حت�ضني �لوقود لكل من 
�مل���ازوت و�ل�ضوالر و�لبنزي���ن وذلك بغر�ض حت�ضني كف���اءة �الإحرت�ق وتقليل 
�النبعاث���ات �ل�ضارة باالإ�ضافة �إلى تقليل معدل �لتاآكل باملعد�ت و�إحد�ث 

وفر فى �إ�ضتهالك �لوقود.

مجال الزيوت النهائية
تق���وم �رشك���ة �أكب���ا باإنتاج زي���وت �لتزيي���ت باأنو�عها �ملختلف���ة من زيوت 

حمركات وترو�ض وهيدروليك مب�ضتويات �أد�ء متنوعة.

م. ه�ضام ريا�ض �ضليمان
رئي�ض جمل�ض الإدارة
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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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راأ����س املهند����س ط���ارق املا وزير الب���رتول والرثوة املعدنية عرب تقنية الفيدي���و كونفرن�س اجلمعية العامة وغ���ر العادية ل�رشكة اخلدمات البرتولية لل�س���امة والبيئة 
»برتو�سي���ف« العتم���اد نتائ���ج اأعمال ال�رشك���ة عن العام املالى 2020 وذل���ك بح�سور املهند�س عابد عز الرج���ال  الرئي�س التنفيذى للهيئ���ة امل�رشية العامة للبرتول 

وال�سادة نواب الرئي�س التنفيذى للهيئة وال�سادة امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س االإدارة واجلهاز املركزى للمحا�سبات .

واأ�ساد وزير البرتول والرثوة املعدنية بتطور اأداء ال�رشكة ووجه اإلى اأهمية تركيز دور برت و�سيف فى الفرتة القادمة على رفع الوعى ون�رش الثقافة للقيادات والعاملني 
بالقط���اع فيم���ا يخ�س ق�ساي���ا ال�سامة والبيئة ل�سم���ان احلفاظ على �سامة العامل���ني بالقطاع واملقاولني املكلف���ني بتنفيذ االأعمال وانطاق���اً من امل�سئولية 

املجتمعية للقطاع فيما يخ�س تلك الق�سايا .

وا�ستعر�س املهند�س عماد عبد الرازق رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب اأهم املوؤ�رشات املالية عن للعام 2020 حيث حققت ال�رشكة اإيرادات بلغت 320 مليون 
جنية بن�سبة 123% على العام ال�سابق.

وخ���ال الع���ام املالى 2020 متكنت برت و�سيف م���ن حتقيق التنوع فى اخلدمات املقدمة للعماء مب�ستوى عالى من اجلودة وتوقيت التنفيذ واال�ستفادة من ريادتها فى 
تق���دمي خدم���ات درا�سات وا�ست�سارات ال�سامة والبيئة وتنفيذ امل�رشوعات الهند�سية املتكاملة فى جمال مكافحة احلريق وخرباتها املرتاكمة فى جمال نظم اإدارة 

املخلفات ومكافحة التلوث البرتولى مما �ساهم فى زيادة موؤ�رشات الثقة الذى انعك�س اإيجاباً على تطور نتائج االعمال .

فف���ى جم���ال الدرا�س���ات قامت برت و�سيف باإعداد ما يزيد عل���ى 200 درا�سة بيئية للعديد من امل�رشوع���ات البرتولية الكربى واإعداد درا�س���ات تقييم املخاطر الكمية 
)QRA(  للعدي���د م���ن ال����رشكات الكربى مث���ل اك�سون موبيل »ايجا�س« وكذلك درا�س���ات تقييم االخطار املتعلقة بالت�سغي���ل ) HAZOP (  للعديد من م�رشوعات 
����رشكات الب���رتول وكذلك توفري كوادر متمي���زة فى جمال ال�سالمة لتاأمني مواقع امل�رشوع���ات البرتولية الكربى وفى ن�ساط ال�سئ���ون الهند�سية مت تنقيذ العديد من 
امل�رشوعات املتكاملة لتوريد وتركيب نظم االإنذار ومكافحة احلريق فى العديد من املواقع البرتولية باالإ�سافة اإلى اأعمال املراجعة على اأنظمة احلماية من خماطر 
ال�سواع���ق ودرا�س���ات ت�سني���ف املناط���ق اخلطرة )HAC(  كم���ا مت تنفيذ 603 برامج تدريبي���ة متنوعه لرفع الوعى فى جم���االت ال�سامة واالأم���ان ال�سناعى والبيئة 

ومواجهة الطوارئ واالأزمات وتقييم املخاطر لنحو 11700 متدرب.

وفى اإطار مكافحة التلوث واإدارة املخلفات مت التعامل مع العديد من حوادث التلوث واال�ستمرار فى تنفيذ اأعمال نقل ومعاجلة املياه امل�ساحبة لاإنتاج ل�رشكات 
الربل����س للغ���از واملن�س���ورة والو�سطانى ود�سوق بدلت���ا النيل و�رشكة قارون مبناط���ق بنى �سويف والفيوم ، وته���دف اإدارة �رشكة برت و�سيف خال الف���رتة القادمة اإلى 
التو�س���ع ف���ى فتح اأ�سواق واأن�سطة جديدة وتنويع اخلدمات املقدمة ل�رشكات قطاع البرتول والرثوة املعدنية من خال التو�سع فى تنفيذ م�رشوعات اإدارة املخلفات 
ومعاجل���ة ن���واجت احلف���ر والتو�سع فى تنفيذ الربامج التدريبية املتخ�س�سة ومبنا�سبة مرور 25 عاماً على تاأ�سي����س ال�رشكة فقد وافقت اجلمعية العامة غر العادية 

على اإطالة مدة ال�رشكة 25 �سنة تبداأ من انتهاء املدة ال�سابقة .

الش�ركة حتقق إيرادات بنس�بة 123٪ على العام السابق وإبرام العديد من اتفاقيات اخلدمات الفنية مع الشركات الشقيقة
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الشركة المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطى



تأسست شركة مصر إلنتاج األسمدة )موبكو(، احدى شركات قطاع البترول 
فى 26 يوليـــو 1998 وفقًا ألحكام قانون ضمانات وحوافز االســتــثمار 
رقم 8 لسنة 1997 داخل المنطقة الحرة العامة بدمــياط وعلى مســـاحة 
400 ألف مــتر مربع مخصــص لمــشــروع »موبكو« لألسمدة والتوسعات ، 

وتم طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية فى سبتمبر 2016  .  

أظهرت المؤشــرات المالية  لموبكو - ارتفاع صافى ربح الشــركة خالل 2020،   وجاء 
ذلك نتيجة حجم الجهد المبذول من إدارة الشركة والعاملين بها مما أدى إلى زيادة معدالت اإلنتاج 
والمبيعــات وصافى األربــاح مقارنة بنفس الفترة مــن عام 2019بالرغم مــن التقلبات االقتصادية 

والتحديات الكثيرة التى مر بها العالم أبرزها مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

  وقد تم أيضًا خالل عام 2020 إبرام اتفاق لتسوية النزاعات القائمة بين شركة »أجريوم الكندية« 
و شــركة مصــر إلنتاج األســمدة ”موبكو ” تحت إشــراف اللجنــة الوزارية لتســوية منازعات عقود 
االســتثمار بمجلس الوزراء، و يأتــى ذلك  مقابل االتفاق على نقل ملكية حصة شــركة »أجريوم« 
التى تمثل 57ر59 مليون ســهم بما يعادل 26 % من إجمالى أســهم شــركة مصر إلنتاج األسمدة 

»موبكو« إلى وزارة المالية.

واســتمرارا للنجاح تنتهج شــركة موبكو سياســة فى  عالم صناعة األســمدة  تقوم على الرؤية 
المســتقبلية ووضع استراتيجيات إنتاجية وتسويقية طويلة ومتوسطة المدى مستندة إلى المنهج 
العلمــى لتحليــل البيانات والتى انعكســت على نتائج أعمال الشــركة لعام 2020  بشــكل أفضل 
من  الذى يتمناه المســتثمرين وحملة األســهم والعاملين  .وحرصا من إدارة الشركة على اإلرتقاء 
بمســتوى العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والفنية والمهنية إلداء عملهم وزيادة خبرتهم تم 
تدريــب 887  عاماًل من خالل  دورات تدريبية بالشــركة  ودورات خارجيــة  بمعاهد ومراكز التدريب 

المتخصصة داخل وخارج القطاع.
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وأوضح المحاس��ب رئيس مجل��س اإلدارة والعضو المنتدب أن 

الشركة حرصت خالل 2020 على اإلستمرار فى تحقيق األهداف 

اإلس��تراتيجية وتنفي��ذ خطة واضح��ة المعال��م ومحددة من 

أج��ل تقديم خدمة نق��ل متميزة مع المحافظ��ة على البيئة 

وش��روط الس��المة بتطبي��ق برام��ج الصيانة المتط��ورة بورش 

الش��ركة المجه��زة بأحدث األجهزة والمع��دات والحفاظ على 

األصول اإلنتاجية والعاملين مع االلتزام الكامل بضوابط األمن 

الصناعى والسالمة أثناء عمليات النقل والتوزيع .

وأضاف أن الش��ركة اس��تطاعت تحقيق الخط��ة والوصول إلى 

معدالت نجاح عالية لم تكن لتتحقق لوال االلتزام بالسير على 

خطى استراتيجية القطاع فى التحديث والتطوير بوضع آليات 

ونظم لتحس��ين األداء وتطويره وتحس��ين مهارات العاملين 

وقي��اس األداء ، وتعظيم القيمة المضاف��ة والمحافظة على 

مب��ادئ الحوكم��ة م��ن االلت��زام الكام��ل بالش��فافية كأح��د 

العوامل الهامة لجذب وفتح فرص اإلس��تثمار وإتباع األسلوب 

العلمى والتنمية المستدامة.

رأس المهن��دس ط��ارق المال وزي��ر البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لش��ركة الس��هام 

البترولي��ة إلعتم��اد نتائ��ج األعم��ال للعام المال��ى 2020 وأكد خ��الل أعمال الجمعي��ة على أهمية 

االس��تمرار ف��ى تطوير ورفع كفاءة أس��طول نقل وتوزي��ع المنتجات البترولية البالغ 427 س��يارة 

والتاب��ع لقطاع البت��رول وهو مزود بأحدث أجهزة التتبع GPS وتش��غيله بأعل��ى كفاءة ممكنة، 

كما أكد س��يادته على ضرورة رفع معايير الس��المة على الطرق وجعل الس��المة جزء من ثقافة 

الشركة والعاملين.

مؤشرات األداء عام 2020
• انخفاض األعطال بنسبة 4 % مقارنة بالعام المالى 2019 .

• نق��ل 000ر000ر11 لت��ر يوميًا م��ن المنتجات البترولي��ة إلى جميع 
أنحاء الجمهورية.

• تم نقل كمية 090ر753ر039ر4 لتر من المنتجات البترولية.
• نق��ل 194ر959 ط��ن من البوتاجاز ) LPG ( وهو ما يماثل 63 % 

من إجمالى ما يتم نقله على مستوى الجمهورية.

• قطع مس��افة 000ر000ر34 كم خالل عام 2020 بزيادة نس��بتها 
85ر1 % على العام السابق.

• نق��ل 285 طن من م��ادة البروبان عالى النقاوة للش��ركات 
الشقيقة و 78 طن من غاز البروبلين المسال .

• نقل��ل 17760 ط��ن من مادة األمونيا الس��ائلة )النش��ادر( من 
مصادر الشحن المتعددة.

• نقل غاز البوتاجاز المخصوص )عديم الرائحة( بكمية قدرها 
735ر1 طن .

• المس��اهمة ف��ى الحفاظ على البيئة من خالل التوس��ع فى 
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تجميع الزيوت المستعملة حيث بلغ إجمالى ما تم تجميعه خالل العام كمية قدرها 313ر9 طن.

•توفي��ر 456 فرص��ة تدري��ب ما يقرب من 141 س��ائق من س��ائقى المقاول التابعين للش��ركة على القيادة اآلمنة باس��تخدام جهاز 
المحاكاه ، كما تم تدريب 203 سائق من سائقى الشركة.

الرؤية المستقبلية
• التوسع فى أعمال النقل خارج جمهورية مصر العربية حيث تم نقل مادة األلكيل 

بنزي��ن الخط��ى من ش��ركة إي��الب باألس��كندرية إل��ى عمالئنا ف��ى جمهورية 

السودان الشقيقة.

 )ISO 9001:2015( الج��ودة  ش��هادة  عل��ى  للحص��ول  اإلع��داد   •
بالتنسيق مع أحد الجهات اإلستشارية الفنيه المتخصصة .

• كم��ا نه��دف إل��ى الدخ��ول فى مج��ال نق��ل الغاز  
الطبيع��ى المضغ��وط )CNG( ، حي��ث ت��م 

الفني��ة  الدراس��ات  م��ن  االنته��اء 

للمقطورات .

مشروعات الشركة
• قام��ت الش��ركة بإح��الل الكوب��رى الم��ؤدى إلى موق��ع بهتيم 
لتأمي��ن دخول وخ��روج تريالت الم��واد البترولية والغ��از الصب إلى 

الموقع .

• إتم��ام دخ��ول المرافق إل��ى أرض منطقة القبارى باألس��كندرية 
المملوكة للشركة كحصة عينية من شركة مصر للبترول وجارى 

إستغاللها .

• اس��تئجار مس��احة حوال 9000 متر من شركة الس��ويس لتصنيع 
البترول وجارى إستغالل الموقع بإنشاء مبنى إدارى ومركز خدمة 

متكامل .

• انطالق��ًا م��ن توجيهات المهندس وزير البترول والثروة المعدنية برفع فعالية العمل ف��ى مجال نقل المواد البترولية والتى من 
. AROTRAC شأنها تقديم خدمة نقل آمنة تحافظ على األرواح وأدوات اإلنتاج، وبناء عليه تم بالفعل إنشاء مركز تدريب



بالرغ��م من التحديات التى واجهت العالم ف��ى عام 2020 تأثرًا 

بانتش��ار جائحة كوفيد -19 ، تمكنت شركة جاس كول– 

بفض��ل اهلل -  م��ن مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات من خ��ال وضع 

خط��ة عمل مائمة تهدف للمحافظة على العنصر البش��ري 

مع الس��ر قدمًا ف��ى تحقيق األهداف املحددة مس��بقًا والعمل 

على عدم تأثر معدالت اإلنتاج. 

وق��د ت��م ذل��ك بتطبي��ق اإلج��راءات اإلحرتازي��ة الازم��ة مع 

تنس��يق األعمال للحفاظ على مس��افات التباعد اآلمنة . وقد 

س��اهمت جاس كول فى مش��روعات قومية تهدف اىل توفر 

الطاقة وترش��يد اس��تخدامها بما يحقق اإلس��تدامة ورؤية 

مص��ر 2030 لاس��تفاده القص��وى من امل��وارد والحف��اظ على 

حقوق االجيال القادمة.

تفخ���ر ج�����س كول ب����أن تك���ون ج���زءاً من اخلط���ة التنموي���ة العظيم���ة التى 
ت�سهده���� م�رص ب�لع��سمة الإدارية اجلدي���دة وب�أنه� ا�ستط�عت تطبيق مبداأ 
تر�سيد الط�قة خالل 2020 من خالل تنفيذ م�رصوع اأكرب حمطة تربيد مركزى 
ف���ى م�رص واإفريقي���� بط�قة 63 األف ط���ن  وذلك ب�حلى احلكوم���ى واحلى امل�لى 
ب�لع��سم���ة الإداري���ة اجلديدة ، حيث اأنه م���ن املتوقع اأن يحق���ق هذا امل�رصوع 
- وال���ذى مت البدء فى ت�سغيله جزئي�ً ومت تو�سي���ل اخلدمة اإلى جميع الوزارات 
ب�حل���ى احلكوم���ى خالل �سهرى م�ي���و ويونيو 2021 - توفرياً ه�ئ���اًل فى الط�قة 
وامل���وارد من خ���الل ا�ستخدام وح���دات تربيد تعم���ل ب�لكهرب�ء واأخ���رى ب�لغ�ز 
الطبيع���ى جمتمع���ة ب�لإ�س�ف���ة اإل���ى تطبي���ق تكنولوجي� التخزي���ن احلرارى 

THERMAL STORAGE TANK مم���� يوؤم���ن عم���ل املحط���ة حت���ى فى ح�لة 
اإنقط����ع اأى من م�سدرى الط�قة ويحفظ ا�ستمرار اخلدمة فى ك�فة الأوق�ت ، 
كم���� تعتمد املحطة على نظ�م تخزين للط�قة اأثن����ء الليل لإ�ستخدامه فى 

فرتات الذروة وهو م� قلل القدرة الكهرب�ئية املطلوبة بحوالى %30.
وجدي���ر ب�لذكر اأن تطبيق هذا النظ�م يوؤدى اإلى تخفي�س الط�قة امل�ستخدمة 
لت�سغي���ل حمط���ة ذات �سع���ة تربيدية بقيم���ة 63 األف طن تربي���د لت�سبح 37 
ميج����وات ب���دلً م���ن 60 ميج�وات بقيم���ة وفر ت�س���ل اإلى م� يع����دل 85 مليون 
جنيه ويعد تنفيذ هذا امل�رصوع ال�سخم  مبث�بة مرحلة جديدة لل�رصكة واإجن�ز 

ي�س�ف لر�سيد اإجن�زاته�.

ترشيد الطاقة
 حمطة تربيد القرية الذكية 

تبن���ت ج�����س ك���ول تطبي���ق مب���داأ تر�سي���د الط�ق���ة من���ذ ع����م 2005 ف���ى اأول 
م�رصوع�ته���� ب�لقرية الذكية بنظ�م تربيد املق�طع���ة والذى ي�س�هم فى توفري 
الط�ق���ة حي���ث بداأ امل����رصوع ب 8000 طن تربيد بتقدمي اخلدمة ل���� 60 مبنى من 
مب�ن���ى الت�س����لت وتكنولوجي���� املعلوم�ت ، ونظ���را لنج�ح امل����رصوع مت زي�دة 
الق���درة التربيدية اإل���ى 10000 طن تربيد خالل ع�م 2007 ثم و�سلت اإلى 12000 
ط���ن تربيد فى ع�م 2009 لي�سل اإجم�لى الط�قة التربيدية للم�رصوع ب�ملرحلة 
الأول���ى اإلى 17000 طن تربيد ثم الب���دء فى تنفيذ املرحلة الث�نية بط�قة 5000 
ط���ن تربيد، وقد بلغ اإجم�ل���ى الط�قة التربيدية املنتج���ة حوالى 27ر22 مليون 
ط���ن تربيدى خالل ع�م 2020 من خالل اإم���داد مب�نى القرية الذكية )78 مبنى( 

ب�لط�قة التربيدية الالزمة ب�سعة 19400 طن تربيد.
حمطة تربيد اجلامعة الأمريكية

و يت�س���ح تطبي���ق مبداأ تر�سيد الط�ق���ة اأي�س�ً فى م����رصوع ال�رصكة ب�جل�معة 
الأمريكية ب�سعة تربيدية 5500 طن تربيد حيث تعمل حمطة تربيد املق�طعة  

76 - �لبرتول - يوليه - �أغ�سط�س  2021



بنظ�م ال co-generation ب��ستخدام ع�دم وحدات التثليج لتوليد الط�قة 
الكهربي���ة ب�سع���ة اإجم�لي���ة 5200 كيل���ووات ، وقد حققت وف���راً للط�قة 
حيث بل���غ اإجم�لى الط�قة التربيدية حوال���ى 8ر5 مليون طن تربيدى خالل 

ع�م 2020 
وبذل���ك تكون ال�رصكة قد حققت توفريا فى الط�قة من امل�رصوعني حوالى 

3ر10947 ميج� وات/�س�عة خالل ع�م 2020 .

مؤشرات األداء ونتائج األعمال عام 2020
فى جمال الطاقة التربيدية

متكنت ال�رشكة من تنفيذ عدد  من امل�رشوعات اأهمها:
اأعم����ل التكيي���ف املركزى وغرفة ال����IT ب�رصكة عجيبة للب���رتول )املرحلة 
الث�ني���ة(، اأعم�ل التكييف املركزى ل�رصكة الق�هرة لالأدوية لوح�ت كهرب�ء 
ونظ����م التحكم ل�رصكة LSG )داخل املنطق���ة اجلمركية( وحدات من�ولة 

هواء ل�رصكة لوفته�نزا )داخل املنطقة اجلمركية(.
• اأعم����ل توريد وتركيب نظ����م تعقيم للتكييف املرك���زى للمبنى الإدارى 
ل�رصكة اإنبى )مدينة ن�رص(،اأعم�ل التكييف املركزى ملب�نى �رصكة �سوميد 

ال�سخنة.
• اأعم����ل التكييف املركزى لغرف���ة التحكم مبجمع غ�زات ال�سحراء الغربية 

ب�لأ�سكندرية.
فى جمال الطاقة ال�سم�سية

 On-Grid مت تنفي���ذ م�رصوع �رصكة التع�ون للبرتول – �س�رع بور�سعيد ب�لويلى
.On-Grid و�رصكة اأن�بيب البرتول – ر�أ�س بكر/غارب/�أ�سيوط

الت�سغيل وال�سيانة
ف���ى �سوء اخل���ربات املتميزة ل�رصكة ج��س كول ف���ى ت�سغيل و�سي�نة حمط�ت 
التربي���د، تق���وم ال�رصكة ب�أعم����ل ال�سي�ن���ة والت�سغيل وتو�سي���ل اخلدمة اإلى 
مب�ن���ى جدي���دة ب�لقري���ة الذكي���ة ، اإ�س�ف���ة اإلى ذل���ك تنفيذ خط���ة ال�سي�نة 

ال�سنوية والعمرات لك�فة اأعم�ل ال�سي�نة للعديد من امل�رصوع�ت.

السالمة والصحة واإللتزام بإجراءات الوقاية من كورونا
حتر����س اإدارةال�سالمة وال�سحة املهنية وحم�ي���ة البيئة على توفري املتطلب�ت 
والإمك�ني����ت وامله�رات الب�رصية الالزمة جلع���ل ن�س�ط�ت وم�رصوع�ت ال�رصكة 
منوذج���� يحت���ذى به م���ن حيث توف���ري بيئة عم���ل اآمن���ة واحلف�ظ عل���ى البيئة 
وتر�سيد الط�قة، حيث مت اإجن�ز  1429632 �س�عة عمل بدون اإ�س�ب�ت  للع�ملني 
ب�ل�رصك���ة و 5261177 �س�ع���ة عم���ل ب���دون اإ�س�ب����ت  للمق�ول���ني فى خمتلف 

مواقع امل�رصوع�ت.

العنوان : 38 �س�رع النج�تى �رصاج - املنطقة الث�منة مدينة ن�رصاأم�م الوف�ء والأمل - الق�هرة .   ت : 26721862- 26721863 ف : 22707729 - 22706002

website:www.gascool-eg.com                 info@gascool-eg.com

ه���ذا وفى ظ���ل ج�ئحة كورون���� حر�ست ال�رصكة ف���ى التع�مل م���ع الأزمة من 
خالل التفتي�س امل�ستمر للت�أكد من تطبيق ك�فة الإجراءات الإحرتازية مبواقع 
ال�رصكة وطبق�ً لتعليم����ت منظمة ال�سحة الع�ملية ووزارة ال�سحة امل�رصية 

للوق�ية من انت�س�ر فريو�س كورون� وحم�ية الع�ملني .

التدريب والتأهيل
تهت���م ج��س كول بت�أهي���ل العن�رص الب�رصى الذى يعد اأه���م عن��رص املنظومة 
الإنت�جي���ة ، فق���د �س�هم���ت الإدارة الع�م���ة لل�سئ���ون الإدارية ف���ى توفري بيئة 
عم���ل �سحية واآمنة من خالل مبنى اإدارى جديد يتن��سب مع مك�نة ال�رصكة 
وموظفيه���� ، كذلك حر�س���ت الإدارة على تعقيم مب�ن���ى ال�رصكة ومركب�ته� 
وتنفي���ذ ك�ف���ة الإج���راءات الوق�ئي���ة ف���ى ظ���ل اجل�ئح���ة ب�لإ�س�فة اإل���ى اإحل�ق 
الع�ملني املر�سحني ل�سغل وظ�ئف مب�ستوى الإدارة العلي� ب�لدورات التدريبية 

الت�أهيلية الالزمة .

خطط طموحة
وتتطل���ع �رصك���ة ج�����س ك���ول اإل���ى ال�ستم���رار ف���ى خدم���ة الوط���ن كعهده� 
وامل�س�رك���ة ف���ى امل�رصوع����ت القومي���ة الواع���دة ب���كل م�هو جدي���د فى جم�ل 
تر�سيد الط�قة وذلك ف���ى �سوء جن�ح م�رصوع حمطة التربيد بنظ�م املق�طعة 

ب�لع��سمة الإدارية اجلديدة  وحتقيقه اأعلى معدلت توفري الط�قة .
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اعتم����دت اجلمعية العامة ل�رشكة برتومنت نتائج اأعمال العام املالى ٢٠٢٠ 
واأ�ض����ار املهند�س اأحمد فوؤاد رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب اأن نتائج 
الأعمال وموؤ�رشات الأداء ت�ضمنت اإجمالى تعاقدات بلغت ٤ر٤ مليار جنيه، 
واإجمال����ى اإي����رادات بلغ����ت ٢ر٢ مليار جني����ه مبجمل رب����ح ٣٢٢ مليون جنيه 
و�ضاف����ى رب����ح بل����غ ١٩٠ ملي����ون جنيه ، وق����د اأثن����ى املهند�س ط����ارق املال وزير 
الب����رتول والرثوة املعدنية  عل����ى اأداء ال�رشكة والعاملني بها خالل العام رغم 

جائحة كورونا.

واأو�ض���ح رئي����س ال�رشكة باأن���ه بناءً على توجيه���ات القي���ادة ال�ضيا�ضية فقد 
قام���ت برتومن���ت بامل�ضاركة فى العديد م���ن امل�رشوع���ات ال�ضرتاتيجية والتى 
ت�ضاه���م ف���ى اأن ت�ضبح م�رشن���ا احلبيبة مرك���زاً اإقليمياً للطاق���ة ومن �ضمن 
ه���ذه امل�رشوعات عل���ى �ضبيل املثال ل احل����رش اإن�ضاء م�ضت���ودع تخزين الزيت 
اخل���ام مبدينة راأ����س غارب ب�ضعة ت�ضل اإل���ى ١75األ���ف م٣ اأى١ر١مليون برميل ، 
وق���د مت تنفي���ذ امل�رشوع باأي���دى م�رشية ١٠٠% طبق���اً ملعايري اجل���ودة وال�ضالمة 
وطبقا للمواعيد املقررة ل�ضتالم الأعمال بالرغم من جائحة كورونا ، وكذلك 
PLY-( ف���ازت برتومن���ت بعق���د ت�ضميم و توري���د وت�ضني���ع وت�ضغيل املفاع���ل

3E( ل�ضال���ح �رشك���ة البرتوكيماويات امل�رشية وكذلك م����رشوع توريد وتركيب 
وت�ضغي���ل نظ���ام حتكم كام���ل بالعدادات ملن�ض���ة ال�ضحن اجلدي���د مب�ضتودع 
املك����س ل�ضال���ح �رشكة م����رش للبرتول ، وعق���د اإن�ض���اء واإعادة تاأهي���ل املرافق 
وحمطة تغذي���ة موا�ضري النقل وحمطة معاجلة املياه ل�ضالح �رشكة ميدووتر 

ف�ضالً عن م�ضاركتها فى اأعمال اللحامات والرتميل والدهان بحقل ظهر .

وقد تبنت برتومنت مبداأ التو�ضع فى نطاق اأعمالها خارج قطاع البرتول واإبرام 
حتالف���ات مع كربى ال�رشكات امل�رشية والعاملية مما �ضاهم فى فوزها مبناق�ضة 
م���ن �رشك���ة مي���اه ال����رشب وال����رشف ال�ضح���ى بال�رشقي���ة  لعملي���ة ت�ضميم 
وتوري���د وتركيب وتنفي���ذ ودعم الت�ضغي���ل ملحطة معاجلة ال����رشف ال�ضحى 
حو����س جني���ح ب�ضع���ة 6٠٠٠م٣ يومي���اً – مرك���ز ههي���ا – حمافظ���ة ال�رشقية ،

كما تقوم ال�رشكة حالياً باأعمال تركيب ١٠ �ضوب زراعية نظام اأ�ضبانى وكذلك 

١٠ �ض���وب زراعي���ة نظ���ام م����رشى تابع���ة لل�رشك���ة الوطني���ة لل�ض���وب الزراعية 
بالتن�ضيق والتعاون مع �رشكة اإنبى.

وتعمل برتومنت على التو�ضع خارج م�رش والنت�ضار بدول ال�رشق الأو�ضط واأفريقيا 
حيث اأ�ضبحت مناف�ضاً قوياً لكربى ال�رشكات العاملية فى العديد من املجالت .

كما تعمل برتومن���ت على امل�ضاركة فى حتقيق اأهداف قطاع البرتول بالو�ضول 
ل�ضف���ر غازات �ضعل���ة من خ���الل امل�ضاركة ف���ى العديد من امل�رشوع���ات ومنها 
م����رشوع �رشك���ة زيتك���و Flared gas recovery والعدي���د م���ن م�رشوع���ات توليد 
الطاقة التى من �ضاأنها ا�ضتخدام الغاز عو�ضاً عن ال�ضولر والتى تعود بالنفع 

على قطاع البرتول با�ضتخدام املوارد املتاحة من الغاز بدل من ال�ضولر .

شكرًا رجال برتومنت األوفياء ودائمًا إىل األمام واهلل وىل التوفيق. 
حفظ اهلل مصر واملصريني .

 م. أحمد فؤاد
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

• املركز الرئي�ضى: �س ال�ضد العالى – وادى القمر– املك�س – الأ�ضكندرية  
      ت: ٣٤٢٣١68 – ٠٣/٣٤٢٣١66                  ف: ٣٤٢١١8٣ – ٣٤٢٣١85 – ٠٣/٣٤٢٣١67

• القاهرة:التجمع اخلام�س–القاهرة اجلديدة–قطعة١8٢– مركز املدينةالقطاع الثانى 
     ت : ٠١٢٢٣٢٣77٣- ٢6١٤٢5٣٠ – ٢6١٤٢5٣8 – ٠٢/٢6١٤٢5٣٩

فاك�س: ٠٢/٢6١٤٢5٣7
• ال�ضوي�س : �ضارع �ضالح ن�ضيم خلف قرية احلجاج -مركز ال�ضوي�س اأملانيا

ت:٠١٠٠667٩8٣٠/٠٢                            فاك�س:٠6٢/٣٣٣٠566
• برتومنت ال�ضعودية :طريق امللك  �ضلمان -اخلرب ال�ضعودية

ت: ٢5٠7-768-٣-٩66+              ف: ٣٩٢٢768-٣-٩66+
• برتومنت م�ضقط: غال ال�ضناعية-بو�رش -م�ضقط

ت: ٢٢٠٠56٩٠-٩68+ فاك�س:٢٢٠٠6٠٣١-٩68+
• فرع العراق: فندق مناوى با�ضا - الب�رشة - العراق

• تليفون :78٢7٤٣٣٢٤  5-٩6٤+                    • فرع ليبيا : اجلنزور -  ليبيا

www.petromaint.net

78 - �لبرتول - يوليه - �أغ�سط�س  2021



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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تركيب وتش��غيل 8 محطات تخفيض ضغط وإضافة الرائحة بس��عات 
تشغيلية مختلفة ليصل اإلجماىل إىل 181 محطة . 

تنفيذ 4ر47 كم من خطوط ش��بكات الصلب ليصل إجماىل ما قامت 
الشركة بتنفيذه 1481 كم بأقطار تصل إىل 36 بوصة.

تنفيذ 5ر7 مليون مرت مواسري .

املش��اركة فى مش��روعات إنش��اء محطات تموين الس��يارات بالغاز 
الطبيعى . 

إعادة تأهيل وتهيئة العديد من املواقع البرتولية واملنصات البحرية .

تنفيذ العديد من املشروعات املدنية واإلنشائية لشبكات قطاع البرتول .

نجح��ت غاز مصر من خ��ال ريادتها فى مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واألنش��طة التجارية والصناعية وكذلك تنفيذ 
مش��روعات الخدمات البرتولية املختلفة فى تحقيق إنجازات كبرية خال عام 2020 بأعلى مس��توى من الجودة وبنسبة 100٪ من 
خطتها فى مناطق التزامها املدرجة بالخطة القومية وكذلك األعمال املوكلة إليها بمناطق التزام الشركات الشقيقة وبما يعادل 40٪ من 

إجماىل خطة الدولة خال عام 2020 وكذلك العديد من املشروعات القومية .

نجحت الش��ركة فى توصيل الغاز الطبيعى ل� 430 ألف وحدة 
سكنية وقد تطلب ذلك :

كما ساهمت غاز مصر فى تنفيذ العديد من املشروعات مثل :



مج��ال أعم��ال الش��ركة 

• تنفيذ خطوط نقل وتوزيع البرتول الخام ومشتقاته.
• تنفي��ذ أعم��ال الس��قاالت )Access to work(  بكاف��ة أنواعه��ا 

.  )Onshore - offshore( وملختلف األنشطة     
• إنشاء وتصميم وصيانة املستودعات البرتولية .

• أعمال الرشم والدهات لكافة املنشآت .
• تنفيذ أعمال الصيانة والرتكيبات امليكانيكية املعدنية .
• أعمال الصيانة الجسيمة واملتكاملة لألرصفة البحرية .

)Fire Proofing( �تنفيذ جميع أعمال العزل الحرارى وأعمال ال •
     وأعمال الحماية الكاثودية .

• أعمال صيانة وتجديد منصات إنتاج البرتول .
• أعمال اإلنشاءات املدنية .



الخدمات  ش��ركة  تعمل 

التجارية البرتولية )برتوتريد(  

فى عدد من األنشطة على رأسها 

ق��راءة و تحصي��ل مس��تحقات الهيئ��ة 

املصرية العامة للبرتول عن استهالك الغاز 

الطبيعى فى معظم أنحاء الجمهورية . و يضاف 

إىل ذلك نشاط تجميع الزيوت املستعملة واإلعالن 

وتسويق منتجات شركات البرتول الشقيقة.

www.petrotrade .com.eg

E-mail:info@petrotrade.com

م�صنـع زيــوت
عجـرود
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اعتم����دت اجلمعية العمومية لبرتوتري����د القوائم املالية وميزانية 
ال�رشك����ة ع����ن الع����ام املايل املنته����ى ف����ى 2020 والذى اأب����رز حجم  
الإجنازات فى كافة اأن�س����طة ال�رشكة احلالية  من ت�س����ويق ودعاية 
واإعالن ون�شاط  جتميع ومعاجلة والت�رصف فى املخلفات البرتولية 

والزيوت املعدنية امل�ستعملة. 

واأظه���رت نتائج الأعمال  اإجن���ازاً كبرياً فى ن�شاط ق���راءة واإ�شدار 
وحت�شي���ل فوات���ري الغاز الطبيع���ى والذى بلغ ع���دد عمالئه 58ر7 

مليون عميل منزلى و2097 ) كبار العمالء (. 

وحقق����ت ال�رصك����ة  اإجمال����ى اأرب����اح بلغ����ت 202 ملي����ون جنيه 
بن�سب����ة زيادة 48% عل����ى العام املالى ال�ساب����ق وذلك عرب حزمة 
م����ن الإج����راءات من بينها   طب����ع )QR( وال����ذى ي�ستخدم  على 

الفات����ورة كتحديث للبيان����ات والدخول على موقع ال�رصك����ة ، وال�شداد 
اإل����ى جانب وج����ود جمال جدي����د لالإعالنات عل����ى الإي�ش����ال املطبوع من 
ماكين����ة الدف����ع الإلكرتونى وال����ذى حل حم����ل الفاتورة الورقي����ة ، حيث 
مت ا�ستخ����دام 1800 ماكين����ة  POS خلدم����ة 5ر2 ملي����ون عميل فى كافة 

مناطق اجلمهورية .

كم���ا مت التفاق على ا�ستخ���دام 2000 ماكينة عل���ى م�ستوى اجلمهورية 
بداي���ة من منت�شف الع���ام حيث �شيتم اإلغاء الفوات���ري نهائياً خالل عام 
2021 و�شيتم �شداد ا�شتهالك العدادات م�شبوقة الدفع من خالل كروت 

ال�شحن فى اأكرث من منطقة بلغ عددها حتى الآن نحو80 منطقة.

وياأت���ى ه���ذا ف���ى اإط���ار تفعي���ل  روؤية م����رص ووزارة الب���رتول ف���ى ا�شتخدام 
التكنولوجي���ا والتق���دم العلم���ى حتقيق���اً للخط���ة ال�شرتاتيجي���ة نحو 
التحول الرقمى للتي�شري عل���ى املواطنني وحت�شني دورة العمل وتطويرها 
ف���ى �ش���وء الإجراءات الت���ى تتخذها الدول���ة مل�شاندة املواطن���ني فى جتاوز 
الآث���ار املرتتب���ة عل���ى الأحداث الأخرية الت���ى متر بها م����رص ودول العامل فى 

مواجهة تداعيات  جائحة »كورونا« .

وق���د قامت برتوتريد با�شتخدام موقع ال�رصك���ة لت�شجيل القراءة و�شداد 
وم���ن    https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.html عل���ى  الفات���ورة 
خ���الل ماكينات ال���� ATM ، الرقم املخت�رش 1122 ، خدم���ات الرد ال�شوتى 
التفاعلى IVR  )09000727 -5727(  عالوة على خدمات الدفع اللكرتونى 

مث���ل فورى ، م�شارى ، خدماتى ، ممكن ، بى ، اأمان ، �شامن ، مكاتب الربيد 
امل����رشى وماكين���ات ال� POS واملحاف���ظ اللكرتونية للبن���ك الأهلى ، بنك 

م�رص ، بنك الأ�شكندرية وبنك QNB وتطبيق جوميا وماى فورى. 

اأعل���ن ال�رصك���ة عن اطالق تطبي���ق »برتوميرت« لت�شجيل ق���راءات عدادات 
الغ���از بوا�شط���ة كام���ريا »املوبايل« ومعرف���ة قيمة الفات���ورة ودفعها من 
خ���الل البطاق���ة الئتماني���ة واملحاف���ظ اللكرتوني���ة وقريب���اً هن���اك عدة 
م�رصوعات اأخرى �شيتم الأعالن عنها خالل العام اجلارى منها ا�شتخدام 

الكيو�شك والعربيات املتنقلة .

وق���د ا�شتطاعت برتوتريد  خالل عام 2020 حتقيق 60 % من خطة التحول 
الرقم���ى بف�ش���ل الدع���م غري املح���دود من قب���ل املهند�س ط���ارق املال وزير 
الب���رتول والرثوة املعدنية واملتابع���ة  الدورية للدكتور جم���دى جالل رئي�س 
ال�رصك���ة امل�رصية القاب�شة للغ���ازات الطبيعية ، الأمر الذى  كان له اأكرب 
الأثر فى ا�شتمرار التطوير من اأجل بناء جمتمع معلومات �شامل وموجه 

نحو تنمية تاأخذ فى العتبار اأولويات واأهداف التنمية امل�شتدامة.

المركز الرئيسى : 1 �شارع اأنور املفتى - عمارات بنك الإ�شكان والتعمري   مدينة ن�رص - القاهرة .
تليفون : 22601297 - 22601179                                                  فاك�ص : 226013070                                                   �ص.ب : 1829 العتبة
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ش��ركة وطني��ة رائدة فى مجال نق��ل وتوصيل أس��طوانات البوتاجاز ، تس��عى للحفاظ على 
تواجده��ا ك��ذراع ل��وزارة الب��رول والثروة املعدني��ة لضمان حص��ول املواطن على أس��طوانة 
البوتاجاز بش��كل محرف وآمن وفقًا ملعايري الس��امة والصحة املهني��ة وحماية البيئة  ومن 

أهم اهدفها :

•  تيسري وصول أسطوانات البوتاجاز للمستهلك .
•  العم��ل عل��ى القض��اء عل��ى الس���وق الس���وداء ألس��طوانة البوتاج��از ووص��ول الدع��م إىل 

مستحقيه .
•  التواجد بشكل دائم فى األماكن التى لم يصل إليها الغاز الطبيعى بعد .

 حما�سب اأحمد عبد املطلب
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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 تمكن��ت الش��رك�ة من خ��ال خطة مدروس��ة م��ن بيع 86 
مليون أسط�وانة مك�افئ )منزىل وتجارى( خال العام .

بلغت أعداد مراكز التوزيع ومكاتب تلقى الطلبات العاملة  
بأماك��ن  الجمهوري��ة  محافظ��ات  عل��ى  موزع��ن  مرك��زًا   176

اسراتيجية وذلك لخدمة املواطنن .

قام��ت الش��ركة  بتوصيل األس��طوانات من خ��ال خدمة 
التوصي��ل )الديلف��ريى ( األم��ر الذى نت��ج عنه توزي��ع 5ر14 مليون 
أس��طوانة )مكافئ( كما ظهر دور الش��ركة جليًا اثناء جائحة 
كورون��ا حي��ث أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا التواج��د ف��ى املناط��ق التى 
ت��م عزله��ا بالكام��ل نتيج��ة تفش��ى ف��ريوس كورون��ا لتغطي��ة 

احتياجات املواطنن وتوفري األسطوانات بسهولة ويسر. 

 بلغت  إيرادات الش��رك���ة خ���ال ع���ام 2020 مبلغ 075ر7 
مليار جنيه مقابل 331ر6 مليار جني�ه عن ع��ام  2019. 

تمتلك الشركة مصنع تعبئ�ة سوه�اج بنظام املشاركة 
مع ش��ركة بروجاس وبلغ��ت الطاق��ة اإلنتاجي���ة اليومية 
أس��طوانة   2000  ، من����زىل  أس��طوان���ة  أل��ف   72 للمص�ن��ع 

تجارى.

تمت��ل��ك الش���ركة مصن����ع إلنت����اج طب���ة الحاب���س 
الباستيكية مما أدى إىل تحقيق اإلكتفاء الذاتى ملصنع 

س��وهاج من طبة الحابس كما تم التعاقد على توريد 
60 مليون طبة لش��ركة بروجاس وبعض مصانع 

القطاع الخاص وجارى التوس��ع فى زيادة اإلنتاج 
عن طريق إضافة ماكينات جديدة.

ال��ذى  الطم���وح  الربن���ام��ج  م��ع  تماش����يًا 
تنت��هج��ه وزارة الب��ت�����رول والث��روة املعدني����ة 
لزيادة معدالت توصيل الغ��از الطبيعى للمنازل 
فق��د اس��تطاعت الش��ركة خ��ال ع��ام 2020 

إض��افة نش��اط مد وتوصيل الغ��از الطبيعى ، 
كما ت��م التعاقد والب��دء بالتنفي��ذ فى 

المـركــــز الرئيســـــى :
3 ش أنــــور المفتـــــى

متفـــرع من شـــارع عبـــاس العقـــاد 
تليفون : 22603467 - 22603469 - 22603471    فاكس : 22603292مدينة نصــر - القاهـــرة . 

قط��اع )81 كف��ر الجبل( عمي��ل متكام��ل ) ش��بكات – تركيبات ( 
وتمت أعمال الرفع املس��احى للقطاع واملس��ح امليدانى وتم تنفيذ 
شبكة الغاز ضغط عاىل وضغط منخفض بقطاع  81 وحاليًا يتم 

عمل الركيبات الخارجية والداخلية والتعاقد مع العماء.

قامت الشركة بإنش��اء إدارة خاصة لتلقى طلبات العماء 
تليفونيًا  19492.

قام��ت ش��ركة بوتاجاس��كو بتطبي��ق كاف��ة اإلج��راءات 
اإلحرازية ملواجهة  تداعيات فريوس كورونا واملتمثلة فى :

•  تكثيف عمليات التوعية بمخاطر الفريوس وسبل الوقاية .

•  التشديد على تطبيق اإلجراءات اإلحرازية باملق���رات واملبانى 
اإلداري�ة.

•  التأك��د م��ن الت��زام العامل��ن بالتباع��د االجتماع��ى وااللت��زام 
بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة. 

www.butagasco.com.eg



                   ش��ركة ت��اون ج��اس ه��ى الش��ركة الرائ��دة فى 
أعمال توصي��ل الغاز الطبيعى ، وق��د بلغ عدد عمالئها 
بنهاي��ة ش��هر ديس��مبر2020 حوال��ى 2ر4 ملي��ون عميل 
)منزل��ى – تج��ارى – صناع��ى محط��ات تموين س��يارات( 
هذا باالضافة إلى 6 محطات كهرباء 280 قمينة طوب، 
4570 مخب��زًا بلدي��ًا وأفرنجي��ًا وذل��ك بمناط��ق الت��زام 
الش��ركة بمحافظات ) القاهرة - الجيزة - األسكندرية- 

بورسعيد- اإلسماعيلية ( .

قام��ت تاون ج��اس بتوصيل الغ��از الطبيعى لحوال��ى 230 ألف وحدة 
س��كنية خ��ال ع��ام 2020 مم��ا أدى إلى وفر بل��غ  حوال��ى 5ر5 مليون 
أس��طوانة بوتاج��از تس��تهلكها تل��ك الوح��دات س��نويًا وق��د تحقق 
ذل��ك من خال إحال الغ��از الطبيعى بمناطق جدي��دة يدخلها ألول 
م��رة مث��ل ) أب��و النمرس ونزل��ة الس��مان وأطفيح بمحافظ��ة الجيزة 
وش��رق نفيشة البحرية بمحافظة اإلسماعيلية وعزبة الثاثين وعزبة  
التوفيقية باألسكندرية ( أو استكمال أعمال التوصيل للعماء الجدد 

بمناطق سبق إمدادها بالغاز الطبيعى .

توصيل الغاز  الطبيعى للوحدات السكنية  

توصيل الغاز الطبيعى للعمالء : 

• ت��م إضاف��ة 48 عمي��ًا صناعيًا خ��ال الع��ام حيث تم تدفي��ع الغاز 
الطبيع��ى ل��� 13 عمي��ل صناع��ى باالضاف��ة إل��ى االنته��اء م��ن إع��داد 

التصميمات الازمة ل� 35 عميًا صناعيًا جديداً .
• ت��م تنفي��ذ البني��ة األساس��ية لتدفي��ع الغ��از الطبيع��ى ل��� 17 كمب�وند 
بالقاهرة الج�ديدة وم�دينة ن��صر ، كما  تم االنتهاء من إعداد التصميمات 

الازمة ل� 75 كمبوند جديداً تمهيداً لتوصيلهم بالغاز الطبيعى .
• تش���غيل وتدفي���ع ال�غاز ل��� 14 محطة تموين س��يارات جديدة خال 
عام 2020 ليصبح إجمالى ما تم تش��غيله حتى اآلن 99 محطة تم�وين 

س�يارات بكافة مناطق عمل الشركة .
• توصي��ل الغاز الطبيع��ى ل� 237 مخبز بلدي��ًا وأفرنجيًا بمناطق عمل 

الشركة بالمحافظات المختلفة .

) الصناعيين - كمبوندات - محطة تموين السيارات - مخابز (

مشروعات االسكان االجتماعى  

تعم��ل تاون ج��اس ف��ى مش��روعات دار مص��ر بالقرنق��ل واألندلس 
وس��كن مصر والهناجر بالقاهرة الجديدة ودار مصر بمدينة 15 مايو 
، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 52 ألف وحدة سكنية 
بها حيث تم مد الشبكات الرئيسية بإجمالى أطوال 105 كم و تنفيذ 

أعمال الصواعد ل� 28 ألف وحدة سكنية .

مشروع اإلسكان االجتماعى بشرق كلية التربية الرياضية - بورفؤاد 
)سكن لكل المصريين ( :

م��ن المخطط توصي��ل الغاز الطبيعى لحوالى 8 اآلف وحدة س��كنية 
وقد تم تنفيذ الش��بكات الرئيس��ية بإجمالى أطوال 19 كم باإلضافة 

إلى تنفيذ خطوط الخدمة ل� 330 عقاراً.

تلبية طلبات خدمة عمالء الشركة

• تلبية ما يقرب من 465 ألف طلب تقدم بها عماء الش��ركة خال 
ع��ام 2020 وتمثل��ت ف��ى القيام بأعم��ال معالجة التس��ريبات وأعمال 
الصيان��ة وأعم��ال تغيير المس��ارات وأعمال الف��ك والتركيب للديكور 
وذلك من خال 21 منطقة عمليات ومركز للطوارئ موزعين جغرافيًا 

بجميع مناطق عمل الشركة .
• تشغيل خدمة                                        لتلقى كافة شكاوى العماء .
• انه��اء و حل كافة الش��كاوى الواردة من خال منظومة الش��كاوى 

الموحدة والتى بلغت 1800 شكوى .
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• تم التنسيق مع وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
المختلف��ة  والهيئ��ات  والجه��ات  العس��كريين  المهندس��ين  وإدارة 
للدول��ة لتأمي��ن خطوط الغ��از المتعارضة م��ع الطرق االس��تراتيجية 
ومش��روعات الط��رق القومية والكب��ارى ومترو االنفاق مثل مش��روع 
إنش��اء كوبرى الطريق الدائرى األوس��طى ، تنفيذ محاور وكبارى مصر 
الجدي��دة ) المرحل��ة االول��ى والثاني��ة ( وتطوير محاور ش��رق القاهرة 
، إنش��اء ممش��ى س��ياحى بط��ول الكورني��ش )ممش��ى أه��ل مصر( ، 
ومش��روع محور متحف الحض��ارة ، ومحور الف��ردوس الجديد ، محور 

الوفاء واألمل .

• االنتهاء من تعديل مسارات خطوط الغاز المتعارضة مع 10 محطات 
بالمرحل��ة الرابع��ه لمت��رو األنفاق من مي��دان الجيزة وحت��ى المتحف 

المصرى الكبير بميدان الرماية .

المشروعات القومية : 

)  الطرق  ،  الكبارى  ، مترو االنفاق  (

أعمال الثقب على الساخن 

تنفي��ذ م��ا يقرب م��ن 41 عملية ثقب على الس��اخن لصالح الش��ركة 
القابضة والشركات العاملة فى مجال البترول والغاز مثل :

• ربط محطة المحمودية بمحطة أبيس باالسكندرية .
• تدعيم و زيادة سعة محطة كهرباء التبين .

• مشروع النفتا بشركة أسيوط لتكرير البترول .                

غرفة الطوارئ  129

مركز خدمة العمالء  19129

شكاوي العمالء 
                       

01220006776

تركي��ب و تجميع محطات تخفيض الضغط و إضافة الرائحة س��واًء 
للشركة أو للشركات الشقيقة مثل  :

• محطة جنوب الجيزة ) البدرشين ( .
• تطوير محطة كهرباء التبين .

• رفع كفاءه محطة الوراق .
• رفع كفاءة محطة بورسعيد .

• رفع كفاءة محطة الهرم .
• محطة المستقبل الجديدة .

• القيادة االستراتيجية .
•  سوميد العين السخنة لصالح شركة سوميد  .                    

• االسماعيلية الجديدة لصالح شركة سيناء للغاز  .                              
• شمال الجيزة لصالح شركة أوفرسيز.                             

• النوبارية الجديدة لصالح شركة نات جاس .               

أعمال تنفيذ وتجميع المحطات   
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��ش���تعر�س �لأ�ش���تاذ نا�رش �ش���ومان رئي�س جمل�س �إد�ره �رشك���ة �لنيل �أهم 
نتائ���ج �لأعمال للعام �ملالى 2020 و�لإجناز�ت �لتى مت تنفيذها متا�ش���ياً مع 
�ل�شيا�ش���ة �لعامة للدولة فى �لتو�ش���ع �لعمر�نى و�ملدن �جلديده و�إن�ش���اء 

وتطوير �شبكات �لطرق وخا�شه جنوب �لو�دى .

أنشطة الشركة 
حمطات التموين واخلدمات

فى �إطار �ملبادرة �لرئا�ش���ية للتو�ش���ع فى �إن�ش���اء حمطات متوين �ل�شيار�ت 
بالغ���از �لطبيع���ى ووفقاً خلط���ط وز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدني���ة لزيادة عدد 
حمط���ات �لتموي���ن �ملتكاملة و�لتو�ش���ع فى تقدمي خدم���ة �لتموين بالغاز 
�لطبيع���ى كوقود و�لتى من �ش���اأنها حتقي���ق �أهد�ف �لدولة ف���ى زيادة عدد 
�مل�ش���تفيدين بتل���ك �خلدمة �حل�ش���ارية ، تبن���ت �ل�رشكة خط���ة طموحة 

للتو�شع فى �إن�ش���اء حمطات �خلدمة و�لتموين على �لطرق و�ملدن �جلديدة 
و�لتى تتميز بامل�ش���احات �لكب���رة وتتو�فر بها كاف���ة �خلدمات و�ملنتجات 
�لبرتولية ومنافذ �لتموين بالغاز �لطبيعى لل�ش���يار�ت على مد�ر �ل�شاعة 
وف���ق بروتوك���ول تع���اون م���ع ����رشكات �لغ���از �ل�ش���قيقة لن����رش �ملحط���ات 
�ملتكاملة خلدمة �ملو�طنني ومر�عاة زيادة منافذ �لتموين بالغاز �لطبيعى 
وكذل���ك مر�ك���ز �لتحوي���ل لتحقيق خطط �لتو�ش���ع فى ��ش���تخد�م �لغاز 
�لطبيع���ى كوقود فى �ل�ش���يار�ت وزي���ادة �لعتماد علي���ه ، وحتر�س �ل�رشكة 
عل���ى جتدي���د وتطوير ورفع كفاءة حمط���ات �خلدمة و�لتموي���ن �لقائمة مع 
�إدخ���ال خدم���ة متوين وحتوي���ل �ل�ش���يار�ت للعمل بالغ���از �لطبيعى كوقود 
لتظه���ر بال�ش���كل �جلمالى �لر�قى لتكون فخر�ً لقط���اع �لبرتول وذلك من 
خالل �لتن�ش���يق مع �لهيئة �مل�رشية �لعامة للبرتول و�رشكة جنوب �لو�دى 

�مل�رشية �لقاب�شة للبرتول .
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تأسس��ت ش��ركة الني��ل لتس��ويق البت��رول ع��ام 2005 به��دف تس��ويق المنتج��ات 

البترولي��ة والزيوت المعدنية والش��حوم ووقود تموين الطائرات والس��فن والمنتجات 

الكيماوي��ه من خ��ال منظومه عمل للوف��اء باحتياجات كافة محافظات جن��وب الوادى مع 

االرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين .

عق��دت الجمعيه العموميه العاديه لش��ركة النيل لتس��ويق البترول بحض��ور المهندس طارق الما 

وزي��ر البت��رول والث��روة المعدنية وقي��ادات وزارة البترول ورؤس��اء الش��ركات المس��اهمه وكان االجتماع 

حافًا بالنقاش��ات والتس��اؤالت التى أنصبت فى مس��يرة  الش��ركة التى تعد أحد الركائز األساسية فى تنميه 

جنوب الوادى .
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فيما يلى عر�ساً ملا مت تنفيذه فى ن�ساط حمطات اخلدمة والتموين :
• مت تطوير ورفع كفاءة 5 حمطات .

• مت �لتفاق على �إ�شافة خدمة �لغاز �لطبيعى باإجمالى 42 حمطة .
• مت �إ�شافة خدمة بنزين 95 ل� 16 حمطة .

• مت �فتتاح 3 حمطات جديدة لي�شبح �لإجمالى 71 حمطة.
• مت ت�ش���غيل حمطت���ني وجارى ت�ش���غيل حمطت���ني خالل �لن�ش���ف �لأول من 

�لعام و�لباقى خالل �ملتبقى من �لعام .
• مت �إ�ش���افة خدم���ة �لغ���از �لطبيع���ى للمحط���ات مبحط���ة �جلول���ى في���ل 

مبحافظة �لق�رش .
• يتم حالياً �إ�شافة خدمة �لغاز �لطبيعى ملحطة كوبرى �شوهاج – �لبارون .
• تعديل مكان �لتفريغ �ملبا�رش على �شهاريج حمطات �خلدمة و�لتموين �إلى 

نقاط تفريغ  جانبية .
• �إحالل وجتديد منظومة �لإطفاء باإ�شافة طلمبات ) كهرباء جوكى( جلميع 

حمطات �خلدمة و�لتموين   .
• تنفيذ خطة �ملرور �لدورى و�لن�ش���ف �ش���نوى عل���ى جميع مو�قع وحمطات 

�ل�رشكة لعمل توعية للمتعهدين و�لعاملني باملحطات .

�لوحدة: �ألف لرت

اخملطط 2020 2019 املنتج
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�سوالر

مبيعات املحطات خالل عام 2020/2019

العمالء
• مت �لتعاقد مع عدد كبر من �رشكات �حلفر و�لإنتاج . 

• �ملز�رع .
• �رشكات �ملقاولت .

الزيوت املعدنية 
• تغير �شيا�شية �ل�رشكة �لت�شويقية .

• �لتفاق على بروتوكولت تعاون مع �ل�رشكات �ل�شقيقة .

متوين الطائرات
• مت جتديد �لتفاقية �لفنية مع �رشكة �شل �لعاملية .

• �رش�ء وترخي�س 2 بوزر »وحدة متوين متنقلة« .

متوين ال�سفن
• مت �لتو�شع للعمل فى جميع �ملو�نئ .

• جذب عمالء جدد .

م�ستودع املواد البرتولية بجحدم 
• مت ت�شغيل �مل�شتودع على مد�ر 24 �شاعة يومياً .

• تاأم���ن م�س���تودع وخمازن ال�رشكة مبنطق���ة اأ�س���يوط البرتولية باأحدث 
�أنظم���ة )�لإنذ�ر و�لتربيد و�لإطف���اء( �لتلقائية معتمدة ومطابقة لالأكو�د 

�لعاملية و�ملو��شفات �لقيا�شية .
• �إ�ش���افة �أجهزة �إطفاء تلقائية تعمل بغاز ثانى �أك�ش���يد �لكربون لتاأمني 

لوحات �لكهرباء مبحطات �خلدمة و�لتموين و�مل�شتودعات و�ملخازن .
وت�ش���هد حالي���اً �رشك���ة �لني���ل لت�ش���ويق �لب���رتول عه���د�ً جدي���د�ً وروؤي���ة 
��ش���رت�تيجية وتنموي���ة للعم���ل  به���ا فى �لف���رتة �حلالية و�مل�ش���تقبلية . 
وذل���ك لأن���ه ب���ات و��ش���حاً �أن �لتنمي���ة ما ه���ى �إل رحلة طويل���ة فى حياة 
�ملوؤ�ش�ش���ات و�ل�رشكات �لتى تتطلب �ل�ش���تعد�د و�لإع���د�د �لكامل لكى 
ت�ش���بح تلك �ملوؤ�ش�شات و�ل�رشكات قادرة على حتقيق خطتها و�أهد�فها 
لتو�ك���ب �لتق���دم �لهائ���ل �لذى ن�ش���هده �ليوم فى كافة جم���الت �لعلم 
وو�شائل �لتكنولوجيا . فد�ئماً نحتاج �إلى خطط وبر�مج جديده تو�كب 

هذ� �لتطور �مللحوظ على كافة �لأ�شعدة.
وت�ش���ر �ل�رشكة حالياً وفق �ش���يغة تنموي���ة جديدة بروؤية �أك���رث �نفتاحاً 
من �أجل تفعيل ��ش���تثمار �ملو�رد �لب�رشية وتر�ش���يد �ل�شتهالك و�حلفاظ 
عل���ى �ملو�رد وذلك كله فى �ش���ياق �ل�ش���تد�مة و حتقي���ق �لتنمية �لبيئية 
و�لعلمية و�لقت�ش���ادية و�لتكنولوجية �لتى ت�شاعد فى ت�شهيل مهام 

�لعمل، وفى هذ� �ل�ش���ياق قامت �ل�رشكة بجذب �لعديد 
م���ن �لعم���الء �جل���دد لتحقي���ق �لأه���د�ف �ملرجوة من 

خ���الل منظوم���ة عم���ل متكاملة ، وت�ش���ع على 
يت���م  م���ا  ��ش���تكمال  م�ش���ئولية  عاتقه���ا 

تنفيذه من م�رشوعات خدمية وتنموية 
فى توقيتاتها �ملقررة .

باجل��ودة  االإلت��زام  ويبق��ى 
االأ�س��ا�س  حج��ر  ه��و 

ا�س��رتاتيجية  فى 
ال�رشكة

�لوحدة: طن

2020 2019 املنتج

4275 2811 الزيوت

�لوحدة: طن

املخطط 2020 2019 املنتج

24000 21321 25833 ال�سفن
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مسييرتها  القاهيييييرة  غييييياز  شييييركة  واصلييت 
الناجحييية على الرغم من ظروف تفشييى جائحيية كورونا 

وما رافقها من تعميق للتحديييات التى تواجيه معظيم الشييركات .
وسجلت الشركة خالل عام 2020 » عام التحول« نموًا استثنائيًا فاق 
نتائجها للسيينوات السابقة ، وهو ما انعكس على نتائج أعمالها ، حيث 

تمكنت الشركة من تحقيق أفضل نتائج كما يلى :

تنفيييذ 680 كييم من الشييبكات األرضية ، بزيادة بلغييت 26 ٪ على 
املستهدف . 

تنفيييذ 93 ألييف عميل تركيبييات متكامليية ، بزيادة بلغييت 7 ٪ على 
املستهدف . 

تحويييل 86 ألييف عميل ، بزيييادة نسييبتها 13 ٪ عن ماتييم إنجازه فى 
العام املاضى .

إمداد 7 مصانع ، و 31 عميل تجارى بخدمة الغاز الطبيعى .

كمييا تييم تنفيييذ أكثيير ميين 70 كييم شييبكات رئيسييية فييى محافظة 
الشييرقية ، فضييال عيين تنفيييذ 25 تعدييية للييرع واملصييارف والسييكة 
الحديييد ، وهييو مييا أثمر عيين تدفيع الغيياز لي 18 قرييية جديييدة ، كما تم 
االنتهاء من تركيب محطة مشييتول السييوق الدائمة بسييعة 35000 

مر مكعب / ساعة لتغذية 50 ألف عميل . 

وعلييى صعيييد املسيياهمة فييى املشييروعات القومييية ، تمكنت 
شييركة غيياز القاهييرة ميين إنهيياء تنفيييذ البنية األساسييية للشييبكات 
الرئيسييية الالزمة إلمداد الحى الحكومييى بالعاصمة اإلدارية بالغاز 
الطبيعييى ، وربط 34 مبنى ميين مبانى الوزارات واملنشييآت امللحقة بهذه 
الخطييوط ، وتنفيييذ مييا يقييرب من 10 كييم من خطييوط الصلييب املعلق ، 

وكذلك توصيل الغاز الطبيعى ملحطة جاس كول . 

كما تمكنت الشييركة من تنفيذ الشبكة األرضية إىل مدينة 
املسييتقبل سيييتى ، وكومباونييد جرين سييكوير ، ومشييروع ) سييراى ( ، 
فضييال عن مييد شييبكات الغيياز الطبيعى ملناطييق اإلسييكان االجتماعى 

بمدينة بدر . 

وفييى إطار حييرص الشييركة على فتييح مجاالت عمييل جديدة ، 
تييم البدء فى مشييروع إمييداد منطقيية الراحة بإمييارة أبوظبييى بخدمة 
الغيياز الطبيعى بالتعاون مع شييركة بروجت ، وهو التعيياون الذى امتد 
إىل مشييروع تنفيذ البنية التحتية ملرافييق الرى والصرف بمنطقة النهر 

األخضر بالعاصمة اإلدارية الجديدة .

العنــــــــــوان : 80 �صـــارع مكــرم عبيــد - مدينــة ن�صـــر - القاهــــرة
تــليـــــــــفون : 92 - 23494789 ) 02( - فاكــــــــ�س : 23494394 ) 02(
خــدمـــــــــة العمــــــــــــالء : 23494713 ) 02( / 3 - 01224711112

ومازلنا نواصل السعى لتحسين أدائنا والبحث عن فرص جديدة 
لزيادة أنشطتنا داخل مصر وخارجها ، لتصبح 

شركتنا أكثر قوة وربحية .
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الشركة المصرية للخدمات 
الفنيـة وصيانـة األجهزة

إنجازات عام 2020
فى ضوء س��عى قطاع البرتول املس��تمر لتلبية احتياجات املجتمع 
املص��رى ، قام��ت الش��ركة املصري��ة للخدم��ات الفني��ة وصيانة 

األجهزة )صيانكو( خالل العام املاىل 2020 بالقيام بما يلى:

 تنفي���ذ 9ر8 مليون زيارة متابعة دورية لأجهزة عمالء الغاز الطبيعى مت من 
خاللها الك�ضف على ما يقرب من 2ر14 مليون جهاز بالإ�ضافة لتنفيذ 411 
األ���ف زيارة متابع���ة دورية لأجهزة عمالء غاز البوتاجاز مت من خاللها الك�ضف 

على ما يقرب من 658 األف جهاز .

 مراجعة وا�ضتالم اأعم���ال تنفيذ الرتكيبات من 13 �رشكة قائمة بتو�ضيل 
الغ���از الطبيع���ى للمن���ازل واملن�ضاآت التجاري���ة بهدف تقلي���ل املخاطر ورفع 
كف����اءة العم���ل وا�ضت�ثم���ار الوق����ت مبواقع عم���ل الرتكيبات ل����072ر1 مليون 

عميل ل�ضالح �رشكتى اإيجا�س وجن�وب الوادى القاب�ضة للبرتول.

 حتوي���ل وت�ضغي���ل 4 حمطات متوين وق���ود ل�ضالح �رشكة التع���اون للبرتول 
لتعم���ل بالطاق���ة ال�ضم�ضي���ة لي�ضل اإجمالى ع���دد املحط���ات املنفذة منذ 
بداي���ة الن�ش���اط حت���ى نهاي���ة ع���ام 2020 نح���و 95 حمطة منه���ا 79 حمطة 
ل��ضال���ح �رشك���ة التعاون للبرتول و 10 حمطات ل�ضال���ح �رشكة م�رش للبرتول 
و 6 حمط����ات ل�ضالح �رشكة وطني���ة باإجمالى طاقة كهربي���ة مولدة تقدر ب� 
3100 ميج����ا وات �ضنوياً , بالإ�ضافة اإلى النتهاء من اإبرام عقد �ضيانة دورية 
ل� 7 حمطات �ضم�ضية مبنطقة وجه بحرى مع �رشكة التعاون للب�رتول وجارى 
حالي���اً التن�ضيق ل�ض���م باقى املحطات �ضمن عقود �ضيان���ة وقائية ل�ضبط 

كفاءة املحطات ب�ضورة دورية.

 مت اإ�ضن���اد تنفيذ اأعمال م���ن جممع ال�ضوب الزراعية ل� 64 بيت زراعى على 
الط���راز ال�ضبان���ى متو�ضط التكنولوجيا 16 كال�ض���رت و 114 بيت زراعى على 
الط���راز امل�رشى من���وذج ال�ضحوة 18 كال�ضرت فى تاري���خ  2020/9/14 مبنطقة 
الاله���ون مبحافظ���ة الفي���وم من خ���الل �رشك���ة اإنبى )املق���اول الع���ام لقطاع 
الب���رتول( وذلك فى �ض���وء ا�ضتعان���ة ال�ض��رك���ة الوطني�ة للزراع���ات املحمية 
بخربات قطاع البرتول فى جمال الإن�ضاءات , وي�ضمل امل�رشوع جميع الأعمال 
املدني���ة وتركيب���ات الهي���اكل املعدني���ة لل�ضوب���ات الزراعية بخ���الف تركيب 
جميع النظم الكهروميكانيكي���ة واملزمع النتهاء من تنفيذ امل�رشوع خالل 

عام 2021. 

 تنفي���ذ اأعمال تو�ضيل الغاز الطبي�عى للمن��ازل  ل� 486 ع�مي��الً ب�من�طق�ة 
ام�تياز ال�ض��ركة بالع�ام�ري�ة مبحافظة الأ�ضكندرية ل�ي�ضل اإجم�الى العمالء 
املح���ول الأجه���زة لديه���م اإل���ى 12370 عمي���اًل , بالإ�ضافة اإلى تنفي���ذ اأعمال 
الرتكيب���ات اخلارجي���ة ل���� 7519  عميالً واأعم����ال الرتكيبات الداخلي���ة ل� 3707 
عمي���اًل وذلك مبخت�ل���ف حماف�ظات اجلمهوري���ة وذلك �ض�م���ن اأع�م�ال خ�دم�ة 
العم�الء وامل�ض��روعات اخلا�ضة مبناط���ق عمل ال�رشكة وال�رشكات ال�ضقيقة, 
وذل���ك بخ���الف حتويل7231 جه���ازاً  ليعمل بالغ���از الطبيع���ى وتنفي�ذ اأعمال 
تركيب���ات املداخن حلوالى 1677 عميالً مبختل���ف حمافظات اجلمهورية وذلك 
�ضم���ن اأعم���ال خدمة العم���الء وامل�رشوعات اخل�ا�ض���ة مبناط���ق عمل ال�رشكة 
وال����رشكات ال�ضقيق���ة وذل���ك بخ���الف الأعم���ال التى تت���م عن طري���ق مراكز 

ال�ضيانة املنت�رشة بجميع حمافظات اجلمهورية.

 حتري���ر عق���ود اإدخال الغ���از الطبيعى للمن����ازل مع الع�م���الء اجل��دد حلوالى 
31370 ع�مي���اًل مبختلف حمافظات اجلمهورية وذل���ك مبناطق امتياز ال�رشكة 

وال�رشكات ال�ضقيقة.

 تنفي����ذ اأعمال الرف����ع امل�ض�احى والر�ض����م الهند�ضى وامل�ض�����ح املي��دانى 
ونظ����م املعلومات اجلغرافي����ة واخلرائط الت�ضجيلية ل����� 26 قطاعاً ل�ضالح 
�����رشكات غ����از القاه����رة وت����اون جا�����س وبوتاجا�ضك����و  مبحافظ����ات اجلي����زة 
وال�رشقي����ة ل� 37194 عميالً , وذلك بالإ�ضاف����ة اإلى ت�ضجيل اأع�مال اخلرائط 
الت�ضجيلي����ه ل�ضبكة الغاز الطبيعى باإجمال����ى اأطوال 102 كم مبختلف 

الأقطار وال�شغوط.

 ت�ضني����ع وتوريد حوالى 17األ����ف مدخ�ن�ة لل�ض�ركة وال�رشك�ات ال�ضق�ي�قة 
بالق�ط���اع طبقاً لأوامر الإ�ضناد وذلك من خالل مركز ت�ضن�يع املداخ�ن التاب�ع 
لل�رشك�ة مبن�طقة الباجور مبحافظة املنوفي�ة , بخالف قيام ال�رشكة بتنفيذ 
بع����ض الأ�شغال املع�دنية , ومن اأج���ل التو�شع فى ن�شاط الت�شنيع والدخول 
ف���ى اآف���اق جديدة فق���د مت التن�ضيق مع �رشكت���ى كارجا�س وغازت���ك لت�ضنيع 
جمي��ع اأنواع ال�ش��ا�شيهات اخل�ا�ش��ة با�شطوانات الغاز الطبيعى امل�شغوط 

).C.N.G( داخل جميع اأنواع وم��وديالت ال�ضيارات.
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أهدافها   تحقيق  األقاليم  غاز  واصلت  المصرى  البترول  قطاع  نجاح  لمسيرة  استمرارًا 
توصيل   نشاط  شهدها  التى  الكبيرة  التحديات  ومواجهة  إليها  الموكلة  بالمهام  والقيام 

الغاز الطبيعى خالل عام 2020 والذى بموجبه تم تكليف الشركة بالمساهمة فى تنفيذ 
الخطة القومية لتوصيل الغاز إلى 2ر1مليون عميل وذلك لـ 115ألف عميل .

أهم نتائج األعمال عــام 2020
• �إن�شاء �شبكات توزيع �لغاز باإجمالى 713 �ألف مرت لـ 128 �ألف عميل.

• �أعمال �لرتكيبات �خلارجية و�لد�خلية للوحد�ت �ل�شكنية باإجمالى 7ر1 مليون مرت لـ 103 �ألف عميل.
• بلغ عدد �لأجهزة �لتى مت حتويلها للعمل بالغاز �لطبيعى 128 �ألف جهاز.

• بلغ عدد �لعمالء �ملحولني مبناطق عمل �ل�رشكة 104415عميالً حمولً بالإ�شافة �إلى10832عميالً حل�شاب �رشكة تاون جا�س لي�شبح  م�شاهمة �ل�رشكة 
فى �خلطة بحو�لى 115247عميل.

• قامـــت �ل�رشكـــة بتوقيـــع بروتوكول لتو�شيل �ملرحلـــة �لعاجلة مبدينة �لعلمني �جلديدة با�شتثمـــار�ت حو�لى450 مليون جنيه مـــن �أ�شل قيمة  �إجمالية 
متوقعة لال�شتثمار�ت باملدينة تعادل حو�لى 3 مليار جنيه جلميع �ملر�حل ومت تنفيذ �ل�شبكات لتلك �ملرحلة وفقاً ومتطلبات جهاز �ملدينة.

• مت تو�شيـــل �لغـــاز �لطبيعـــى لأول مـــرة خالل عام 2020 مبر�كـــز ) كفر �شقر –  منيا �لقمـــح(  مبحافظة �ل�رشقية بالإ�شافة لقريـــة )بنهو – �ل�شيخ مكرم( 
 مبحافظة �شوهاج وقرية )عزبة حامد – �لبيا�شية – جر�جو�س – �أبو ت�شت – �جلمالية – عزبة نقيب – �ل�شجري�ت( مبحافظة قنا .

• حر�شـــاً مـــن �إد�رة �ل�رشكـــة علـــى حت�شني �أد�ء �ل�شالمة و�ل�شحـــة �ملهنية وحماية �لبيئة وجـــودة �لأعمال فقد متكنت من �حل�شول علـــى �شهاد�ت  �جلودة 
. )ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015 ( : و�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية طبقاً لأحدث �لإ�شد�ر�ت ملو��شفات

• �لرد على �ل�شكاوى �لتى ترد لل�رشكة عرب �ملوقع �لإلكرتونى ملنظومة �ل�شكاوى �حلكومية �ملوحدة برئا�شة جمل�س �لوزر�ء بن�شبة �إجناز %100.
• مت توقيع بروتوكول مع هيئة �لتنمية �ل�شناعية لتو�شيل �لغاز �لطبيعى لل�شبكات �لأر�شية للمناطق �ل�شناعية )غرب طهطا / غرب جرجا(  مبحافظة 

�شوهاج )مركز قفط /قرية هو( مبحافظة قنا بقيمة تقديرية حو�لى 250ر641 مليون جنيه.
• جـــارى توقيـــع بروتوكـــول مع هيئـــة �ملجتمعـــات �لعمر�نيـــة لتو�شيل 

�ل�شبـــكات لكل مـــن مدينة غرب قنا بو�قـــع 35 �ألف وحدة بتكلفة 
حو�لـــى 161 مليون جنيه ، ومدينة �شوهـــاج �جلديدة لـ60 �ألف 

وحدة بقيمة تقديرية 201 مليون جنيه .
• مت تنفيـــذ 10 حمطات متوين �شيار�ت وجارى تو�شيل 

14 حمطة و�لتن�شيق لتنفيذ 42 حمطة.
• مت تو�شيـــل �لغاز �لطبيعى لـ 62 خمبـــز خمبز�ً بلدياً 
مت�شمنـــني 21 خمبـــز�ً مـــن خـــالل وز�رة �لتموين حتى 

. 2020/12/31
• مت تنفيـــذ 4665 عميـــاًل وذلـــك بنظـــام 

�لعد�د�ت �مل�شبقة �لدفع.

مهند�س حامت عبد الغنى
رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�شو �ملنتدب



أهم نتائج األعمال خالل عام 2020
ا�شتعر�س املهند�س حممد   �شيمى رئي�س ال�رشكة  اأهم  نتائج   اأعمال ال�رشكة 
م�ش���راً اإلى اأن �شان م����رش و�شعت ن�شب اأعينها منذ ن�شاأتها عام 1997 
اأن تك���ون ال���درع الواق���ى للمحافظ���ة على اأ�ش���ول وا�شتثم���ارات قطاع 
الب���رول وتقدم بال�شكر لل�ش���ادة العاملني ب�رشكة م����رش لل�شيانة على 
م���ا مت اإجن���ازه خالل ع���ام 2020 فى ظ���ل ما واجهت���ه ال�رشكة م���ن حتديات 
خالل تداعيات اأزمة انت�شار جائحة كورونا بالنظر اإلى ما اأفادت به كافة 
التقارير االقت�شادية العاملية ال�شادرة خالل عام 2020 من تراجع توقعات 
منو االقت�شاد العاملى على اأثر اجلائحة ، فعلى الرغم من ذلك ا�شتطاعت 
ال�رشكة حتقيق معدالت منو فى حجم اأوامر اال�شناد لت�شل اإلى 6ر6 مليار 
جني���ه بزيادة ن�شبتها 30% عن العام ال�شاب���ق ، وتنمية معدالت التنفيذ 

مما انعك�س على زيادة موؤ�رشات االأداء وااليرادات والربحية . 

ولف���ت اإل���ى اأن ه���ذا حتقق  من خ���الل اإع���ادة هيكلة ا�شراتيجي���ة العمل 
�شم���ن خطة تطوير قطاع البرول فى براجمه ال�شبعة من خالل برنامج 
نح���ن نهت���م - We Care بعنا����رشه االأربع���ة م���ن م�شاهم���ني ، جمتم���ع، 
زم���الء وعم���الء و و�شع اأهداف ا�شراتيجية حتق���ق التكامل فيما بني تلك 
العنا����رش لتحقيق النمو لكل م���ن املوؤ�رشات املالي���ة ، الرقابة الداخلية، 

االهتمام بالعمالء و التعليم و النمو امل�شتمر.

وا�شتعر����س رئي����س ال�رشك���ة اأه���م امل�رشوعات الت���ى تقوم بها �ش���ان م�رش 
خ���ارج م����رش فى عدد م���ن ال���دول ت�شم���ل الع���راق واالأردن واالأم���ارات واأجنوال 
لتقدمي كاف���ة خدم���ات ال�شيانة ال�شامل���ة واملتخ�ش�ش���ة والتطوير لعدد 
م���ن م�رشوع���ات ال����رشكات العاملي���ة مث���ل اإين���ى وبى ب���ى واأك�ش���ون موبيل 
ك�شيان���ة حمطات ت�شهيالت االإنتاج وحمطات ف�ش���ل الغاز و�شيانة االآبار 
والتوربين���ات وم�شانع الغاز امل�ش���ال ، كما ا�شتعر�س اأهم امل�رشوعات التى 
مت تنفيذها خالل العام داخ���ل م�رش وت�شمل اأن�شطة ال�شيانة ال�شاملة 
واملتخ�ش�شة والتطوير وتقدمي الدع���م الفنى و�شيانة التوربينات واالآبار 
البحري���ة واملن�ش���اآت والور����س التخ�ش�شي���ة واملع���دات الثابت���ة وتاأهي���ل 
االأ�ش���ول بور����س ال�رشكة مبدينة ب���در وال�شوي�س لعدد م���ن �رشكات قطاع 
الب���رول فى اأن�شط���ة البروكيماوي���ات واالإنت���اج والتكرير والغ���از امل�شال 
واالأ�شم���دة وال�شيانة ، باالإ�شافة اإلى تنفيذ اأعمال ال�شيانة الكهربائية 
للمحطات الفرعية وال�شبكة ملبنى الركاب رقم 1 مبطار القاهرة الدولى 

واإن�شاء ال�شوب الزراعية بالتعاون مع �رشكة اإنبى .   

ح����رش اأعمال اجلمعية املهند�س عاب���د عز الرجال الرئي����س التنفيذى لهيئة 
البرول واملحا�ش���ب اأ�رشف قطب وكيل الوزارة لل�شئ���ون املالية واالقت�شادية 

واملحا�شب اأحمد راأفت وكيل اأول اجلهاز املركزى للمحا�شبات.

عقدت الجمعية العامة لش��ركة مصر للصيانة  )صان مصر( برئاس��ة 
املهن��دس ط��ارق املال وزير الب��رول والث��روة املعدنية عرب تقني��ة الفيديو 
كونفران��س العتماد نتائ��ج األعمال لعام 2020، وأش��اد الوزير بالتطور 
ال��ذى ش��هدته أنش��طة ش��ركة مص��ر للصيان��ة خاص��ة ف��ى مج��ال 
الصيانة الشاملة فى مختلف مجاالت البرول والغاز والبروكيماويات ، 
باإلضافة إىل املشروعات األخرى لعدد من قطاعات الدولة املختلفة بما 
يؤكد على قدرة ش��ركات القطاع على االستمرار فى التطوير وتحقيق 
القيمة املضافة وأن تكون ذراعًا تنفيذيًا ليس فقط لقطاع البرول وإنما 
ملش��روعات الدولة وأيضًا فى عدد من الدول خ��ارج مصر ، ووجه الوزير 
باالس��تمرار فى تطوير مج��ال التح��ول الرقمى وتنفيذ برام��ج التدريب 
للك��وادر البش��رية ملواكب��ة التط��ورات التى تش��هدها ه��ذه الصناعة 

الحيوية .





نتائج األعمال لعام 2020 
ا�ضتعر����س املهند�س رفعت عبد اخلالق رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب 

نتائج اأعمال ال�رشكة لعام 2020 والتى تتلخ�س على النحو التالى :
امل�ؤ�رشات املالية 

مت حتقي���ق نتيجة مالية حمايدة عل���ى الرغم من التباطوؤ القت�ضادى لفريو�س 
كوفيد 19 ، وذلك بف�ضل مبادرات حت�ضني التكلفة والكفاءة.

الإنتاج
بل���غ اإنت���اج ال�رشك���ة م���ن الربوب���ان 133 األ���ف ط���ن ، والبوتاج���از 89 األ���ف ط���ن، 
واملتكثف���ات 94 األ���ف طن، وبلغ اإجمالى اإنتاج امل�ضتق���ات 88ر8 مليون طن منذ 
ب���دء الإنت���اج ع���ام 2005 والذى يكاف���ئ 100 مليون برمي���ل تقريب���اً، واإ�ضتقبلت 
ت�سهي���ات دمياط 6 �ضحنات من الربوبان امل�ضال وال���ذى يتم اإ�ضترياده ل�ضالح 
ال�رشك���ة امل�رشية لإنتاج البولى بروبيلني وقد بلغ اإجمالى هذه ال�ضحنات 6ر70 

األف طن مت تدفيعها بالكامل اإلى م�ضنع ال�رشكة امل�رشية ببور�ضعيد.
إنجازات الشركة 

• م����رشوع ا�ست���راد غاز البوتاجاز مبحط���ة دمياط، فو�ست هيئ���ة البرتول �رشكة 
جا�سك���و  لا����رشاف على تنفيذ اأعم���ال م����رشوع اإقامة الت�سهي���ات لإ�ستقبال 
وتدفي���ع البوتاج���از امل�ست���ورد من ميناء دمي���اط واإن�ساء خط البوتاج���از دمياط / 
طنطا بقطر 12 بو�ضة وطول 135 كم مبعدل 600 األف طن /عام، وذلك لتعظيم 
الإ�ستفادة من الت�سهيات التابعة لل�رشكة مبيناء دمياط ، والتى تتيح اإ�ستقبال 
الناق���ات طوال العام حتى فى اأوق���ات اأرتفاع �رشعة الرياح وكرب الغاط�ص اخلا�ص 
بر�ضي���ف  UGDC )5ر14 مرت( مما يتيح اإ�ستقب���ال ناقات ذات حمولة كبرة ت�سل 

اإلى 45 األف طن. 
• مت عم���ل توقف جزئى مل�ضنع بور�ضعي���د فى الن�ضف الأول من العام  لعمل 
�سيانة �ساملة واإ�ساح املول���د الرتبينى لأول مرة باإ�ستخدام تقنية الإت�سال 

عن بعد واإعادة ت�ضغيل امل�ضنع بكامل طاقته.
• مت عم���ل توق���ف كل���ى مل�ضنع ب���ور �ضعيد ف���ى اأكتوبر مل���دة 20 يوم���اً لعمل 
ال�سيان���ة ال�سنوي���ة وتنفيذ الأعمال باخلط���ة املطروحة لتف���ادى اأى خماطر 
للت�سغي���ل والإ�ستف���ادة العظم���ى م���ن الغ���ازات املتاح���ة وتعظي���م اإنت���اج 

البوتاجاز لتغطية الإ�ستهاك املحلى.
أهم األعمال التى تم تنفيذها 

• تغي���ري 2 مب���دل ح���رارى )Cold Box( وذل���ك بتقني���ة جدي���دة بو�س���ع طبقة 
اإ�سافي���ة جل�سم املب���دل والتى من خالها ميك���ن التنبوؤ  ب���اأى ت�رشيب للمواد 

تواص��ل الش��ركة املتحدة ملش��تقات الغاز 
منذ تأسيس��ها فى ع��ام 2002 تلبية جانب 
من احتياجات السوق املحلى من املشتقات 
البرتولي��ة وذل��ك رغ��م التحدي��ات واألث��ار 
الناجمة عن أزمة فريوس كورونا وتأثريها 

على األقتصاد العاملى . 

Website:www.ugdco.com                                                                                                           Email: info@ugdco.com

الهيدروكربوني���ة وعمل الإ�ساح فى الوقت املنا�سب وع���دم الإ�رشار بالبيئة 
باأى ت�رشيب غازات. 

• عم���ل تعدي���ات عل���ى اأح���د املب���دلت احلرارية بتغي���ر جزء من خ���ط اخلرج 
للمب���دل احل���رارى وذلك ملنع اأى تاأث���ر �سار عند التوقف املفاج���ئ للم�سنع اأو 

توقف اإمدادات الغاز واأي�ضاً لزيادة عمر الت�ضغيل للمبدل. 
• تغير راأ�ص �سعلة الغاز ح�سب العمر الإفرتا�سى ولتحقيق مبداأ ال�سامة. 

• تغير احل�سوة اخلا�سة بوحدة اإزالة الزئبق ح�سب العمر الإفرتا�سى. 
• �سيانة كاملة لل�ساغط الرتبينى ح�سب تعليمات املورد. 

• الإنته���اء م���ن التفتي����ص الهند�سى عل���ى فاتر ف�س���ل املركب���ات ال�سائلة 
امل�ساحبة للغازات الداخلة للم�سنع. 

• الإنته���اء م���ن اإح���ال وحتدي���ث منظومة التحك���م الأل���ى )DCS(  بعمليات 
الإنتاج والت�ضغيل. 

• الإنته���اء م���ن اإح���ال وحتدي���ث منظوم���ة التحكم ف���ى عملي���ة الت�سغيل 
     .)PDC ( للمنظومة الكهربية

الجودة والسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• قامت ال�رشكة بتحقيق 2 مليون �ضاعة عمل اآمنة بدون اإ�ضابات عمل. 

• ح�سل���ت ال�رشك���ة عل���ى كام���ل التقدي���ر و الإ�س���ادة بتحقي���ق مع���دل اأداء 
ال�سام���ه 0.148 مقارن���ة بامل�ضت���وى العامل���ى 0.714 ف���ى جم���ال ال�سام���ة 
وال�ضح���ة املهنية من هيئه م�ضنعى الغ���از الأمريكية )GPA(عن عام 2020 
حيث اأن ال�رشكة هى الوحيدة �سمن ثاث �رشكات على م�ستوى العامل التى 

حققت �ساعات العمل باأمان خال 2020.
• اجت���ازت ال�رشكة بنجاح تفتي�ص اجلهة املانحة ل�سهادات نظم اإدارة اجلودة 
م���ن �رشك���ة Bureau Veritas حيث مت جتدي���د �سهادة نظ���ام اإدارة البيئة طبقاً 
ملتطلب���ات الأي���زو 14001 وكذل���ك �سهادة نظ���ام اإدارة اجلودة طبق���اً ملتطلبات 
الأي���زو 9001 وكذل���ك ح�سلت على �سه���ادة الأيزو 45001 ف���ى الإ�سدار اجلديد 

ملنظومة اإدارة ال�سامة وال�سحة املهنية.
• قامت اإدارة ال�سامة بالتعاون مع اإدارة ال�رشكة وقيادتها بالجتماع ب�سفة 
م�ستمرة ملواجه���ة جائحة كورونا واحلد من انت�سارها وقامت الإدارة الطبية 

بو�سع كافة الربوتوكولت واخلطط الازمة لهذا ال�ساأن.
• وعل���ى �سعي���د حت�سني منظوم���ة القيادة الآمن���ة، اإتخ���ذت ال�رشكة حزمة 
م���ن الإجراءات منها ����رشاء اأجهزة حديث���ة ل�سمان املراقب���ة الدقيقة جلميع 

املركبات وال�ضلوك الآمن لل�ضائقني . 
• يت���م ب�س���كل دورى متابع���ة ومراجع���ة موؤ����رشات اأداء �سام���ة العملي���ات 
الت�ضغيلية وتكامل الأ�ض���ول وفقاً ملعايري املعهد الأمريكى  للبرتول وكذلك 
هيئ���ة م�ضنع���ى الغ���از الأمريكي���ة )GPA( والقي���ام بتحليله���ا واإ�ستنب���اط 

الدرو�س امل�ضتفادة لتح�ضني معدلت الأداء.



Since its establishment in 2002, the United Gas De-
rivatives Company continues to meet some of the local 
market’s needs of petroleum derivatives, despite the 
challenges and effects caused by the Corona virus cri-
sis and its impact on the global economy.

Website:www.ugdco.com                                                                                                           Email: info@ugdco.com

the repair in a timely manner without harm to the environment by any 
leakage of gases.
• Making modifications to one of the heat exchangers by changing 
a part of the outlet line of the heat exchanger in order to prevent any 
harmful effect upon the sudden plant shutdown or the stop of gas sup-
ply and to increase the operating life time of the heat exchanger.
• Changing the gas flare tip according to the life span and to achieve 
the principle of safety.
• Changing the gasket for the mercury removal unit according to its 
life time.
• Complete maintenance of the turbo compressor according to the sup-
plier’s instructions.
• Completing the engineering inspection of the filters for separating the 
liquid compounds associated with the gases entering the plant.
• Completing the replacement and modernization of the automated 
control system (DCS) for production and operation processes.
• Completing the replacement and modernization of the PDC system.
Quality, Occupational Health, Safety and Environ-
ment (QHSE)
• UGDC achieved 2 million safe working hours without a Day Away 
from Work Case (DAFWC).
• UGDC achieved major distinguished accomplishments through 2020 
which were recognized and rewarded by (GPA) by achiving a spec-
tacular safety excellence rate of 0.148, compared to a worldwide aver-
age rate of 0.714 as UGDC is one of only three companies worldwide 
to record over one million workhours without a lost time accident. Due 
to the above; UGDC is awarded the Prestigious Chairman’s Award for 
Safety Improvement, being the only International company to do so.
• The company has successfully passed the renewal audit for the ISO 
standards though the certification body “Bureau Veritas”, where the 
environmental management system certificate was renewed in accor-
dance with the requirements of ISO 14001 as well as the quality man-
agement system certificate in accordance with the requirements of ISO 
9001.   Also performed the surveillance audit of the safety management 
system in accordance with the requirements of ISO 45001.
• The Safety Department, in cooperation with the company’s man-
agement and leadership, has met on an ongoing basis to confront the 
Corona pandemic and reduce spread, and the medical Department de-
veloped all the necessary protocols and plans in this concern.
• In terms of improving the safe driving system, UGDC has imple-
mented a package of measurements including purchasing new techni-
cal devices to ensure close monitoring for all UGDC fleet unites, and 
driver’s performance. 
• The operational safety and assets integrity Key Performance Indi-
cators (KPIs) are monitored and reviewed periodically in accordance 
with the standards of the American Petroleum Institute as well as the 
Gas Processors Association (GPA).

Company activities for 2020:
Eng. Refaat Abd El Khalek UGDC Chairman & MD presented the 
company activities and business results for 2020 that was summa-
rized as follows:
Financial
A neutral financial result was achieved despite covid 19 economic 
downturn, thanks to cost optimization and efficiency initiatives
Production
Propane production reached 133 K tons, LPG production reached 89 
K tons, Condensates production reached 94 K tons. Total Deriva-
tives production reached 8.8 million tons - since start in 2005 - which 
equals about 100 million BBL. UGDC Damietta terminal had re-
ceived (6) imported propane cargos with total amount of 70.6 K ton, 
which were dispatched to EPP facilities at Port Said. 
Major activities during 2020: 
• Butane gas import project in Damietta terminal: EGPC has dele-
gated Gasco to supervise the construction project of facilities for re-
ceiving and dispatching the imported butane from Damietta port and 
construction of butane gas pipeline Damietta / Tanta with a diameter 
of 12 inches and a length of 135 km at a rate of 600 thousand tons per 
year within the context of maximizing the utilization of the existing 
facilities affiliated to UGDC in Damietta Port, which allows receiving 
tankers at all times of the year, even at times of high wind speed, and 
due to the large draft of the UGDC berth (14.5 meters), which allows 
receiving tankers with a large tonnage of up to 45 thousand tons.
• A partial shutdown was made for Port Said plant in the first half of 
2020 to perform comprehensive maintenance and repair the turbines, 
and for the first time, maintenance procedures were carried out re-
motely and the plant was restarted at full capacity.
• A total shutdown of the Port Said plant was made in October for 
a period of 20 days to perform annual maintenance and carry out 
works according to presented plan to avoid any operating risks and 
maximize the use of available gases and maximize LPG production 
to meet local consumption.
The most important carried out works:
• Changing 2 heat exchangers (Cold Box) with a new technology 
by adding an additional layer to the body of the exchanger, through 
which it is possible to predict any leakage of hydrocarbons and make 



متتلك ال�شركة ن�شبة 100 % من راأ�س مال »�شركة فجر الأردنية امل�شرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى«  والتى مت ان�شائها لتكون ال�شركــة الرائدة 
فى متويل وادارة وت�شميم وتنفيذ وت�شغيل و�شيانـــة م�شــــــروع خـــــط الغــــاز العربى داخــل اململكة الأردنية الها�شمية وكذلك متتـــلك ن�شبة  %10 
مـــن راأ�ـــس مـــــــــال �شركــــة احلفـــــــــــــــر امل�شــريــــــــة ومتتلك اأي�شاً ن�شبة  9 % مـــــــن راأ�س مال ال�شركة الفنيـــــــة خلدمــــات ت�شغـــيل خطـــوط الغــاز وهى 
ال�شركـــــــة امل�شنـــــــد اإليهـــا  اأعمــال ت�شغيـــــل و�شيانـــة خـــــط الغـاز العربى وت�شهيالته باملمـــــلكة الأردنيــــة الها�شمـــية , حيث اأن �شركة فجر الأردنية 

امل�شرية متتلك ن�شبة 51 % من راأ�س مال ال�شركة الفنية .

ا�شتثمارات فجر امل�رصية فى راأ�س مال ال�شـركات 

�شـركة فجر الأردنية امل�رصية 

لنقل وتوريد الغاز الطبيعى

�شـركــــــة

 احلفــــــــــر امل�شــريـــــــة

ال�شــركة الفنيــــة خلدمــــات

ت�شغـــيل خطــوط الغــــــاز

م�شـروعات مت النتهاء منها :

م�شـروع تزويد املجمع ال�شناعى للفو�شفات فى العقبة بالغاز الطبيعى

قامت �شركة فجر االأردنية امل�شرية باالنتهاء من تنفيذ م�شروع تزويد املجمع ال�شناعى للفو�شفات فى العقبة بالغاز الطبيعى بدءاً من  1 /1 / 2021 فى 
زمـــن قيا�شـــى ومبوعـــد ي�شبق التاريخ التعاقدى بت�شعة اأ�شهر وذلك بالتعاون مع املقاول الرئي�شى للم�شروع �شركة غاز م�شر ، ومبوجب االتفاقيات املوقعة 

�شوف تزود �شركة فجر االأردنية امل�شرية م�شنع الفو�شفات مبدينة العقبة بحوالى 4ر4 مليون قدم مكعب غاز يومياً. 

م�شـروعات م�شتقبلية 

م�شـروع ان�شاء حمطة خدمة �شيارات متكاملة )بنزين وغاز طبيعى(

وفى اإطار �شعى �شركة فجر امل�شرية للغاز الطبيعى لزيادة ا�شتثماراتها ، جارى ا�شتكمال 
اإجـــراءات �شـــراء قطعـــة اأر�س مـــن هيئة املجتمعـــات العمرانيـــة اجلديدة مبركـــز خدمات 
البنف�شـــج )1( بالقاهـــرة اجلديـــدة وهـــى اأحـــدى قطـــع االأرا�شـــى التـــى مت طرحهـــا فـــى 
2021/2/28 الإن�شـــاء حمطة خدمة �شيارات متكاملـــة )بنزين وغاز طبيعى وكهرباء( عن 

طريق التخ�شي�س املبا�شر باملدن اجلديدة بنظام االأظرف املغلقة.
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م�شـروع وادى ال�شليكون

مـــن املخطـــط اأن يتـــم تاأ�شي�س الـم�شروع من خـــال ال�شركة امل�شريـــة القاب�شة 
للبرتوكيماويات وعدة م�شاهمني منهم �شركة فجر امل�شرية للغاز الطبيعى .

ويهـــدف امل�شـــروع اإلـــى اإقامـــة وت�شييـــد جممـــع �شناعـــى متكامـــل  لتحويل خام 
املطاطـــى  املعدنى وال�شليكـــون  )ال�شليكـــون  رئي�شيـــة  منتجـــات  اإلـــى  الكوارتـــز 
وال�شليكـــون النقـــى( ،  ثـــم حتويلهـــا اإلـــى منتجـــات ثانويـــة تامة ال�شنـــع )املواد 
الا�شقـــة واملـــواد العازلـــة( وت�شتخـــدم فـــى �شناعات اأخـــرى )�شناعـــة االألياف 
ال�شوئيـــة و�شناعة الرقائق االلكرتونية ، و�شناعة اخلايا واالألواح ال�شم�شية 
و�شناعـــة االألومنيـــوم و�شناعة املطاط(خا�شـــة واأن م�شر لديها املـــواد االأولية 

كالرمال النقية والكوارتز بكميات كبرية .

م�شـروعات حتت الدرا�شة 

FAJR (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ) Certificates

فـــى اإطار ال�شعى الدائم وامل�شتمر لتطوير اأداء ال�شركة مبا يتوافق 
مـــع اأحدث نظم االإدارة العاملية،  جنحت ال�شركة فى دي�شمرب2020 
بامتـــام عملية التدقيق ومراجعة االإجراءت  ، ومت جتديد �شهادتى  

االإيزو الإدارة اجلودة 9001 واإدارة البيئة 14001 

تطوير وحتديث 

منظومـــة العمــــل

فـــى اإطـــار حر�س ال�شركة علـــى مواجهة فيرو�س كورونا والحد من انت�شـــاره والحفاظ على �شحة العاملين تم 
اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر واالإجراءات االحترازية ، وو�شـــع اإجراءات مرنة وفعالة للعمل عن ُبعـــد با�شتخدام اأحدث 

التقنيـــات والبرامـــج لتحقيـــق التباعـــد االجتماعى وبلـــغ عدد االأيـــام المثلى بدون وجـــود حـــوادث اأو اإ�شابات بموقع 
ال�شركة �شفر خال عام 2020 .

 ال�شالمة وال�شحة املهنية وحماية البيئة
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تاأ�ص�ص���ت ال�رسك���ة امل�رسي���ة خلدم���ات الغاز فى نوفم���ر 2006 و�رسعان م���ا اأ�صبحت حتتل مكان���ه متميزة فى جمال خدم���ات الغاز، ورغم 
ال�صعوب���ات الت���ى واجهت العامل فى العام املا�صى نتيجة جائحة فريو�س كوفيد 19، اإال اأن ال�رسكة امل�رسية خلدمات الغاز مل تتوقف فى 

م�صريتها لتحقيق اأهدافها املرجوه.

حي���ث و�صل ع���دد العقود التى ابرمتها ال�رسك���ة اإلى 40 عقداً وذلك فى جمال خدم���ات الغاز والبرتول 
ل�رسكات القطاع امل�صرتك.

وم���ن اأبرز تلك العقود فوز ال�رسكة فى مار����س 2020 بعقد نقل 130 األف مرت مكعب من الغاز 
امل�ص���ال ل�صال���ح ال�رسك���ة امل�رسي���ة القاب�صة للغ���ازات الطبيعي���ة »اإيجا�س« من 

حمطة االإ�صالة باإدكو والتفريغ بوحدة التغييز بالعني ال�صخنة.

كما فازت ال�رسكة فى دي�صمر 2020 بعقد من الهيئة امل�رسية العامة 
للب���رتول خا����س بنق���ل 36 ملي���ون برمي���ل من الزي���ت اخل���ام الكويتى 
والعراق���ى عل���ى م���ن ناق���الت عمالق���ة VLCC عو�ص���اً ع���ن ا�صناد 
ال�رسك���ة بنقل �صحن���ة بحمولة  2 مليون برمي���ل اإ�صافية من خام 
الزي���ت الكويتى م���ن مين���اء االأحم���دى وتفريغه فى مين���اء �صوميد 

بالعني ال�صخنة.

ع���الوة عل���ى ذلك ف���ازت ال�رسكة فى فراي���ر 2021 بتوري���د ناقلتني للزيت 
اخل���ام م���ن احلج���م املتو�ص���ط “AFRAMAX” وذل���ك لنقل الزي���ت اخلام بني 

املوانىء البرتولية امل�رسية.



اعتمللدت الجمعية العامة لشللركة السللويس ملهمات السللامة 

املهنيللة ) sso (  نتائج أعمال العللام املاىل 2020 خال االجتماع الذى 

انعقد بمقر الهيئة املصرية العامة للبرتول برئاسللة املهندس عابد 

عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البرتول وبحضور السادة نواب 

رئيس الهيئة .

اسللتعرض املهندس حازم لطفللى رئيس مجلللس اإلدارة والعضو 

املنتللدب نتائللج أعمال ومؤشللرات األداء عللن العام املللاىل 2020 كما 

اسللتعرض الدعللم الذى تلقته الشللركة مللن املهندس طللارق املا 

وزير البرتول والثللروة املعدنية واملهندس الرئيس التنفيذى للهيئة 

والسللادة نواب الهيئة والسادة املساهمني والسادة أعضاء مجلس 

اإلدارة ، حيث حققت الشللركة زيادة فى تعاقداتها بنسبة 5ر%20 

كما حققت أعلى إيرادات منذ إنشللاءها بزيادة نسبتها 9ر18% على  

عللام 2019 وكذلللك تحقيق أرباح للعام الثالث على التواىل بنسللبة 

4ر7% مللن اإليرادات، رغم تداعيات فريوس كورونا التى كان لها أثر 

سلبى على العالم ككل .

وقد أشللاد الرئيس التنفيذى للهيئة بأداء الشركة هذا العام وقال 

نصللًا » أنللا سللعيد بهذه النقلة لشللركة السللويس ونقللدر الجهد 

املبذول خال عام 2020«

02- 25166035 / 02 - 25166423
01003489828  

www.ssoegypt.com
info@ssoegypt.com

إشادة بأداء اإلدارة والعاملين 

خالل الجمعية العامة لشركة السويس لمهمات السالمة المهنية
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تأسس��ت الش��ركة المصرية للحفر البحرى EODC فى عام 2008 كشركة 
مس��اهمة مصري��ة وفقًا ألحكام قان��ون ضمانات وحوافز االس��تثمار رقم )8( 
لس��نة 1997 ، وتعمل بنظام المناطق الحرة العام��ة "منطقة حرة عامة ببورتوفيق 
بالس��ويس"، به��دف تقديم الخدمات الفني��ة لقطاع البترول المتعلق��ة بمجاالت البحث 
واالستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعى من خالل تملك جهازى حفر بحرى 
Offshore rigs بغ��رض تأجيرهم��ا بنظام التأجير التمويلى أو التأجير العادى لش��ركة 

إيجاس للمساهمة فى برامج حفر اآلبار االستكشافية والتنموية.



إنجازات الش���ركة فيما يخص بناء وتشييد جهازى الحفر البحرى 
»القاهر1«، »القاهر2«

تتمث���ل االأهمي���ة اال�س���راتيجية للم����روع فى امل�س���اهمة ف���ى تنفيذ 
برامج احلفر اال�ستك�سافى والتنموى وفقاً للجدول الزمنى املعتمد فى 
اال�ستك�س���اف و خ=طط التنمي���ة مما ي�ساهم فى �رع���ة و�سع احلقول 
اجلدي���دة عل���ى خريطة االإنتاج، واأي�س���اً يحقق التوازن ف���ى اأ�سعار اإيجار 
اأجه���زة احلفر البح���رى من خالل توف���ر اأجهزة حفر جدي���دة مبوا�سفات 
عالي���ة مم���ا ي�ساعد على خف����ض تكلفة حفر االآب���ار و ينتج عنه حت�سني 

اجلدوى االقت�سادية لتنمية حقول الزيت اخلام والغاز.

ومم���ا ال�سك فيه اأن حر�ض ال�ركة امل�رية للحفر البحرى على التعاقد 
مع اإح���دى كربيات ال����ركات العاملية العاملة فى جم���ال بناء وت�سييد 
احلفارات البحرية PPL Shipyard Pte. Ltd ، اأدى لنجاح ال�ركة فى بناء 
وا�ستكم���ال جهازى احلف���ر البحرى »القاه���ر1« و«القاهر2« وو�سولهما 
اإل���ى املي���اه االإقليمي���ة امل�ري���ة وفق���اً للخط���ة واملواعي���د املحددة.وقد 
ح�سل���ت ال�ركة على �سهادات اإمتام مراح���ل التنفيذ باأعلى جودة من 
�رك���ة )اإيه بى ا�ض كال����ض( وهى اإحدى ال�ركات العاملية  املتخ�س�سة 

فى منح تراخي�ض اإمتام م�روعات بناء اأجهزة احلفر.

وتاأكي���داً على �سالحية ج���ودة واأداء االأجهزة قامت ال�ركة با�ستكمال 
بع����ض اأعم���ال الفح�ض االإ�سافى مبعرف���ة �ركتى مودي���و �سبيك و كى 
تو وهم���ا من ال����ركات اال�ستثمارية العاملي���ة املتخ�س�سة فى فح�ض 
االأجه���زة. وقد ح�سلت ال�ركة على تقرير اإ�س���ادة مب�ستوى ال�سالحية 

واالأداء جلهازى احلفر.

الموقف الحالى واألداء التشغيلى لجهازى الحفر

منذ و�سول اجلهازين اإلى املياه امل�رية االقليمية فى 2/25 ، 2011/5/25 
مت اإ�سناد اأول عمل للجهازين فى حفر اآبار �ركة بروبل من خالل عقدى 
حف���ر مل���دة عام ومازال���ت االأجهزة تعم���ل فى خمتلف ����ركات القطاع 

لتحقيق خطط التنمية والبحث بكفاءة عالية.

كما اإنه مت اأي�ساً جتديد املوافقات البحرية الدولية لعمل االأجهزة والتى 
يتم جتديدها على فرات زمنية طبقاً للقواعد الدولية احلاكمة.وكذلك 
مع���دات احلف���ر الفنية املختلف���ة واأجه���زة التحكم فى االآب���ار و اأجهزة 
مان���ع االإنفج���ار، والتى يت���م جتديدها دورياً للحفاظ عل���ى رخ�ض العمل 
املطلوب���ة طبقاً لال�سراطات القيا�سية، وقد �ساهمت هذه االأجهزة فى 

تنمي���ة الكث���ر من االحتياطي���ات الإ�سافة املزيد من االإنت���اج من احلقول 
املختلف���ة بال�ركات التى عملت بها وذلك طبقاً الأحدث التكنولوجيا 

العاملية.

البرتولي��ة » اإن م��امت بحم��د الل��ه لهو ا�س��تمرار مل�س��رة النج��اح التى  ال�س�ناع��ة  ف��ى  املتخ�س���س��ن  اإليه��ا  يطم��ح 
امل�س��ري��ة لك��ى ميل��ك القط��اع اأدوات اإنتاجي��ة متمثل��ة فى 
االمت��اك التام جله��ازى حفر بح��ريان ي�ستخدمان فى تاأمن 
خطة احلفر اال�ستك�س��افى والتنموى باملي�اه امل�رصية لتنمية 
االحتياطات وتاأمن م�سادر الطاقة حيث حتقق احللم بالعمل 

الدوؤوب واملتابعة امل�ستمرة.«

)H( العنوان : ال�سوي�ض - املنطقة احلرة العامة ببورتوفيق -  جممع البنوك - بلوك
   تليفون : 3192530-3192529 )062(              

   Email: Info@eodc.com      فاك�ض : 3192533 )062(  
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Egyptian Drilling Company (EDC) 
A Leading Drilling Contractor

in the MENA Region
EDC has been providing first class drilling services with 70 
offshore and onshore rigs for the past 45 years to the world’s 
major Oil and Gas operators.

We strive to maintain our leading domestic market position, 
expand our current operations outside Egypt and explore new 
markets in the MENA region where we can continue to provide 
international standard services to our prestigious clients.

For  more information,please vis i t :  www.egypt ian-dr i l l ing.com



INTEGRATED
PERFORMANCE

www.enppi.com



اال�ســـم :

امل�سمى الوظيفى : 

ال�رشكة :

العنــوان :

�ص.ب     :                                                                                     الرقم الربيدى

املدينــة :                                                                                     الدولة :

تليفــون :                                                                                    فاك�ص :

عدد الن�سخ التى اأود اال�سرتاك بها  :

            ن�سخة واحدة                                   ن�سختان                                      اأكرث/حدد 

اأرغب فى اال�سرتاك مبجلة البرتول ملدة :

           �سنة واحدة                                          �سـنتني                                        ثالث �سنوات 

اأرفق طيه قيمة اال�سرتاك                                                                                                 نقدًا / �سيك

باإ�سم »جملة البرتول« 

         اإر�سال فاتورة                                        رجاء اال�سعار باال�ستالم

اال�ستـراك ال�سنوى:   جمهورية م�رش العربية: 80 جنيها م�رشيًا        البالد العربية : 60 دوالرًا اأمريكيًا           البالد االأجنبية : 70  دوالرًا امريكيًا         اأو ما يعادلها .

اال�ستـراكات: الهيئة امل�رشية العامة للبرتول  - �سارع فل�سطني - ال�سطر الرابع   -   املعادى اجلديدة - القاهرة                      ت : 27065985 - 27065959              فاك�ص: 22711699

  www.petroleum.gov.eg                                      E-mail:petro_media@hotmail.com               Petro_media@ymail.com




