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��س���تقبل �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�س���ى فى �لثانى ع�رش من �أكتوبر 2020 كالوديو دي�س���كالزى ، �لرئي�س �لتنفيذى ل�رشكة »�إينى« 
�الإيطالي���ة للب���رتول ، وذلك بح�سور �ملهند�س طارق �ملال وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية، و�ل�سي���د �ألي�ساندرو بوليتى رئي�س �ال�ستك�ساف 

و�الإنتاج ب�رشكة �إينى ، لبحث �أن�سطة �ل�رشكة فى م�رش مبجال �لتنقيب و�ال�ستك�ساف و�الإنتاج بقطاع �لغاز و�لبرتول .

وخالل �للقاء ��ستعر�س رئي�س �رشكة »�إينى« جممل تطور�ت �مل�رشوعات �ملتعددة �لتى تُنفذها مب�رش فى جمال �لبحث و�ال�ستك�ساف 
و�الإنت���اج ف���ى خمتلف مناطق م����رش  ، م�سيد�ً مب�سرية �ل�رش�كة �ملثم���رة مع �حلكومة �مل�رشية و�لتى حتظى بدع���م مبا�رش من �لرئي�س 
�ل�سي�س���ى ، �الأم���ر �ل���ذى كان له بالغ �الأثر �الإيجابى على جن���اح �أعمال �ل�رشكة و�أن�سطتها فى م�رش، وجعله���ا �أحد �أهم �لدول لعمل 

�ل�رشكة على م�ستوى �لعامل.

وفى هذ� �ل�سياق ، �أعرب �لرئي�س �ل�سي�سى عن �لتطلع ملو��سلة �ل�رشكة �لتو�سع فى �أن�سطتها فى م�رش، خا�سًة فى جمال �لتنقيب 
لتعظي���م م���و�رد �لدولة من �لغ���از و�لبرتول و��ستغاللها على �لنحو �الأمث���ل ل�سالح عملية �لتنمية و�القت�س���اد �لوطنى ، �إلى جانب 
�سع���ى م����رش لتكون مركز�ً �إقليمياً للطاقة ، موجه���اً فى هذ� �ل�سدد وز�رة �لبرتول وهيئاتها مبو��سل���ة �لتعاون �ملكثف مع �ل�رشكة، 
وت�سهي���ل ن�ساطه���ا فى م�رش، وتذليل �أية عقبات قد تو�ج���ه �أعمالها، مع �اللتز�م باجلد�ول �لزمني���ة �ملحددة ملعدالت تنمية �حلقول 

�لتى تعمل بها �ل�رشكة �الإيطالية.
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افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 

ف��ى 27 س��بتمرب 2020 مش��روع مصف��اة املصري��ة للتكري��ر ف��ى 

منطقة مس��طرد بالقاهرة الك��ربى ، والذى يعد واح��دًا من أهم 

مصاف��ى تكري��ر الب��رتول وأكثرها تقدمًا عل��ى املس��توى التكنولوجى فى مص��ر وأفريقيا ويأتى ف��ى إطار خط��ة وزارة البرتول 

والثروة املعدنية لزيادة اإلنتاج والوصول إىل االكتفاء الذاتى من املنتجات البرتولية عرب التوس��ع فى إقامة مش��روعات جديدة 

متطورة لتكرير وتصنيع البرتول ، وحضر االفتتاح الدكتور مصطفى مدبوىل رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء وكبار 

رجال الدولة.

عرض توضيحى إلنجازات التكرير والتصنيع
تابع الرئي�س ال�ضي�ضى واحل�ضور خالل االفتتاح عر�ضاً تو�ضيحياً  للمهند�س 
طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية  األقى خالله ال�ضوء على ا�ضرتاتيجية 
تطوير البنية االأ�ضا�ضية مل�رص فى جمال تكرير وت�ضنيع البرتول والدور احليوى 
للم����رصوع اجلديد فى هذا االإطار ، حيث اأكد عل���ى اأهمية الدعم الذى يوليه 
الرئي����س لقط���اع البرتول كاأح���د الروافد الهامة لالقت�ض���اد الوطن���ى للدولة 
واأنه وراء ما حتقق من اإجنازات خالل ال�ض���نوات ال�ض���ت املا�ضية والتى �ضهدت 
اإ�ض���ادة دولي���ة من كافة املتخ�ض�ض���ن ف���ى هذا املج���ال ، وا�ض���تعر�س تطور 
طاقات تطور م�ض���افى التكرير فى م�رص خ���الل عام 2014/2013 واأنها كانت 
توفر 5ر13 مليون طن منتجات برتولية فقط ، م�ضرياً للتحديات التى مر بها 
قطاع التكرير وهى تقادم امل�ضافى حيث كان معظم اإنتاجها من املنتجات 
البرتولية ذات القيمة املنخف�ضة ، وانخفا�س اال�ضتثمارات نتيجة ا�ضتنزاف 
امل���وارد ف���ى الدعم ه���ذا باالإ�ض���افة اإل���ى والفجوة ب���ن االإنتاج واال�ض���تهالك 
وا�ض���ترياد اأكرث من 12 مليون طن �ضنوياً ، ومن ثم كانت احلاجة لزيادة االإنتاج 

حملياً ومت اإعداد ا�ضرتاتيجية لتطوير وحتديث م�ضافى التكرير وزيادة الطاقة 
التكريرية ورفع كفاءة امل�ضافى القائمة وتغطية احتياجات ال�ضوق املحلى 
من املنتجات الرئي�ضية وزيادة كميات الزيت اخلام التى يتم تكريرها وتطوير 
البني���ة االأ�ضا�ض���ية من خ���الل جمموع���ة من امل�رصوع���ات ومنه���ا م�رصوعات 
تو�ض���عات الطاق���ة التكريري���ة ف���ى �رصك���ة االأ�ض���كندرية الوطني���ة للتكرير 
والبرتوكيماوي���ات وم�رصوع امل�رصي���ة للتكرير واللذين اأ�ض���افا 3ر4 مليون طن 
�ض���نوياً للمنتجات الرئي�ض���ية بتكلف���ة حوالى 74 مليار جنيه، واأ�ض���اف اأنه 
جارى تنفيذ 3 م�رصوعات باإجمالى تكلفة ا�ض���تثمارية 7ر5 مليار دوالر تعادل 
91 ملي���ار جني���ه وهى جممعى �إنتاج �لبنزين و�ل�س���والر مبحافظة �أ�س���يوط ، 
وتو�ض���عات م�ض���فاة ميدور والتى ت�ض���يف فى جمملها نحو 9ر4 مليون طن 
�ضنويا منتجات برتولية ) 3ر1 مليون طن بنزين – 9ر2 مليون طن �ضوالر – 700 

األف طن وقود طائرات بخالف مليون طن نافتا ومنتجات اأخرى ( .
وا�ض���تعرا�س امل���ال اأهم م�رصوع���ات قطاع التكرير خالل الف���رتة من عام 2016 
اإل���ى 2023 والتى ت�ض���مل خم����س م�ض������روعات كب��رى باإجم�الى ا�ض���تثمارات 
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2ر10 ملي���ار دوالر تع���ادل 165 ملي���ار جني���ه وبطاقة اإنتاجي���ة 2ر9 مليون طن 
�ض���نوياً من املنتجات البرتولية )ال�ض���والر والبنزين ووق���ود الطائرات وغريها (، 
منوهاً عن م�رصوعات جديدة �ضيتم تنفيذها لتغطية زيادة اال�ضتهالك وفى 
مقدمته���ا م�رصوع �رصكة البحر االأحمر الوطني���ة للتكرير والبرتوكيماويات، 
اإ�ض���افة اإلى ع���دة تو�ض���عات بامل�ض���افى القائمة، واأك���د اأنه يج���رى بالتوازى 
م���ع تطوير �ض���ناعة التكرير تطويراً مماث���اًل للبنية االأ�ضا�ض���ية لنقل وتخزين 
و�ض���حن وت�����داول املنتج������ات البرتولي��ة با�ض������تثمارات قيمته���ا 3 مليار دوالر 
تع���ادل 48 ملي���ار جنيه م���ن خالل م�رصوع���ات زي���ادة الطاقات اال�ض���تيعابية 

للمو�ن���ى وخطوط نق���ل �ملنتجات وطاقات �لتخزين و�أ�س���طول 
النقل وحمطات متوين ال�ضيارات.

استراتيجية تحديث متوازنة لقطاع التكرير 
واأو�ض���ح املال اأن ا�ض���رتاتيجية حتديث قطاع التكرير التى بداأت 
ع���ام 2018 تاأت���ى �ض���من م����رصوع تطوي���ر وحتديث القط���اع واأن 
اأهدافه���ا تتمث���ل فى مواكب���ة املتغريات املحلي���ة والعاملية فى 
�ض���ناعة التكرير والتوجهات العاملية نح���و الطاقة النظيفة، 
وتطبي���ق اأحدث التقنيات فى جمال التحول الرقمى ب�ض���ناعة 
التكرير لتحقيق اأف�ضل كفاءة ت�ضغيلية ، وتهيئة مناخ جاذب 
لال�ض���تثمار وحت�ضن نظم احلوكمة وو�ضع منوذج اأمثل للعالقة 
التعاقدي���ة ب���ن اأط���راف اأن�ض���طة التكري���ر وت�ض���نيع الب���رتول ، 

باالإ�ض���افة اإلى حتقي���ق التكامل بن ا�ض���رتاتيجية التكري���ر والبرتوكيماويات 
وا�ض���رتاتيجية قطاع البرتول لتحويل م�رص اإلى مركز اإقليمى لتجارة وتداول 
الب���رتول والغاز  ، م�ض���رياً اإلى اأن اأه���م نتائج اال�ض���رتاتيجية متثلت فى اأهمية 
تعظيم التكامل فى ت�ض���غيل امل�ض���افى فى املناطق الرئي�ض���ية لتح�ض���ن 
االأداء واالقت�ض���اديات الكلية لعمليات التكرير وتاأكيد قدرة امل�رصوعات التى 
مت عر�ض���ها عل���ى تلبية الطلب املحلى على املنتج���ات البرتولية حتى 2030، 
واإمكاني���ة تغطي���ة الزي���ادة املحتمل���ة فى اال�ض���تهالك بع���د 2030 من خالل 

تو�ضعات بال�رصكات القائمة وبع�س امل�رصوعات املحدودة .
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واأكد اأن بلوغ هدف حتقيق االكتفاء الذاتى مل�رص من البنزين وال�ضوالر بحلول 
ع���ام 2023 ج���ارى العم���ل عليه من���ذ ع���ام 2016 والتى بلغ حجم اال�ض���ترياد 
خاللها حوالى 10 مليون طن �ض���نوياً بتكلفة 5ر4 مليار دوالر ، مو�ض���حاً اأنه 
مت تخفي�س تلك املعدالت خالل عام 2020 لت�ض���ل اإلى 5ر3 مليون طن �ضنوياً 
بتكلفة 5ر1 مليار دوالر ، الفتاً اإلى اأن هناك العديد من العوامل التى ت�ضاهم 
ف���ى حتقيق االكتف���اء الذاتى تدريجي���اً خالل ال�ض���نوات الث���الث املقبلة مثل 
ت�ض���غيل امل�ضافى اجلديدة ورفع كفاءة امل�ضافى احلالية وتر�ضيد اال�ضتهالك 
والتو�ض���ع فى امل�رصوع القومى لتحويل ال�ض���يارات للعم���ل بالغاز الطبيعى 
فى �ضوء املبادرة الرئا�ضية ، وحت�ضن �ضبكة النقل والطرق التى �ضاهمت فى 

توفري اال�ضتهالك وت�ضحيح هيكل ت�ضعري الوقود .

مصفاة المصرية للتكرير نموذج مثالى لالستثمار
اأو�ض���ح املال اأن م�ض���فاة امل�رصية للتكرير اأحد اأه���م امل�رصوعات التكريرية فى 
م����رص واأفريقيا ملا يتمتع به م���ن تكنولوجيات متط���ورة وتطبيق اأحدث نظم 
اإدارة اجلودة واأنظمة ال�ضالمة وال�ضحة واملعايري البيئية اخلا�ضة باالنبعاثات، 
ومت ا�ض���تغالل هذا التطوي���ر فى ال�رصكات املجاورة ، مو�ض���حاً ان امل�رصوع يعد 
مثاالً للتعاون والتكام���ل بن القطاعن العام واخلا�س ويوفر منتجات برتولية 
عالي���ة اجلودة والقيم���ة وفقاً للمعاي���ري العاملية احلديث���ة EURO 5 للحد من 
التل���وث البيئ���ى الن���اجت عن حم���ركات ال�ض���يارات ويعمل على �ض���د جانب من 
احتياج���ات ال�ض���وق بتقلي���ل اال�ض���ترياد، واأو�ض���ح اأن التكلفة اال�ض���تثمارية 
للم����رصوع بلغ���ت 3ر4 مليار دوالر وهو ما يعادل 70 ملي���ار جنيه وينتج حوالى 
7ر4 مليون طن �ض���نوياً من املنتجات البرتولية تتنوع ما بن ال�ض���والر والبنزين 
ووقود الطائرات وبع�س املنتجات االأخرى، واأنه �ض���هد م�ض���اركة عدد كبري من 
ال����رصكات امل�رصية خالل تنفيذ امل�رصوع منها انب���ى وبرتوجت وتتم ادارته من 
خالل �رصكة ابروم ، واأنه ميثل اأهمية كربى لالقت�ضاد القومى حيث ي�ضهم فى 

زيادة اإنتاج ال�ضوالر بن�ضبة30% وزيادة انتاج البنزين بن�ضبة %15.

شـــــكر وتقديـــــــر للعامليــن بالبتــــرول
وخالل االفتتاح الرئا�ض���ى مل�رصوع م�ض���فاة امل�رصية للتكري���ر ، وجه املهند�س 
ط���ارق امل���ال وزير الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة التحي���ة لكافة العامل���ن بقطاع 
البرتول على ما يبذلونه من جهود دوؤوبة لي�ضتمر دور القطاع كرافد اأ�ضا�ضى 
لالقت�ض���اد الوطنى والدولة، مثمناً الدور الذى يقومون به من اأجل رفعة ورقى 

قطاعهم الرائد خلدمة م�رص و�ضعبها.

المشروع منارة لمنطقة مسطرد البترولية
م���ن جانب����ه ق���ال الدكت���ور اأحم���د هي���كل رئي����س جمموع���ة القلع�����ة 
القاب�ض���ة اإنه ل���وال دعم الرئي�����س ال�ض��ي�ض���ى من خ������الل احلكوم�����ات 
املتعاقبة الإقام���ة ه���ذا ال�م�ض������روع، ما ك���ان له اأن ي���رى الن���ور ، وب���دون 
اإج�����راءات االإ�ض���الح االقت�ض���ادى التى اتخذت�����ها احلكوم���ة لك�ض�����ب 
ثق��ة امل�ض�����تثمرين وامل�م��ولي���ن ما ك���ان لل�ض����ركة اأن ت�ضتطيع متوي���ل 
امل�ض�������روع ال���ذى اأ�ض���ب���ح من��������ارة ملنطق���ة م�ض���طرد و�ض������رق �ض������ربا 
واخل�ض������و�س ، واأ�ض������اف اأن الفك������رة االأ�ض���ا�ض���ية مل����رصوع ال�ض�����ركة 
امل�رصي����ة للتك�رير، هو تك�ض���ري ال�م���ازوت منخف�������س القيم�ة وحتويل�ه 
اإل���ى منتج������ات ذات قيم�������ة م�ض���افة عالي���ة مث���ل ال�ض���والر والبنزين 
ووق���ود النفاث���ات والبوتاجاز، الفت���اً اإلى اأن امل�رصوع ي�ض���اهم فى تقليل 
اال�ض���ترياد من املنتج���ات البرتولية وتوفي�ر العم���الت االأجنبية للدولة ، 
ووجه ال�ض���كر للدولة ولوزارة البرتول والرثوة املعدنية على الدعم الذى 

حظى به امل�رصوع .

تنسيق وتكامل بين البترول والبيئة لتحقيق التوافق البيئى
اأك���دت الدكت���ورة يا�ض���من ف���وؤاد وزي���رة البيئ���ة اأن االلت���زام باملعاي���ري 
واال�ض���رتاطات البيئية هو اأحد العنا�رص االأ�ضا�ضية للنمو االقت�ضادى 
والنف���اذ اإلى االأ�ض���واق العاملية واأن كفاءة ا�ض���تخدام املوارد الطبيعية 
تعد اأحد العوامل الداعمة لزيادة تناف�ضية املنتجات امل�رصية باالأ�ضواق 



العاملية، واأنه يتم موا�ض���لة التعاون مع وزارة 
البرتول والرثوة املعدنية لتحقيق ا�ض���رتاطات 
ال�ض���المة البيئية، م�ض���رية اإلى دعم الرئي�س 
فى مواجهة الق�ض���ايا البيئية ، واأ�ضارت اإلى 
�ملعاي���ر �لبيئي���ة �خلا�س���ة مبحط���ة �ملعاجلة 
�لثالثي���ة ملي���اه �ل����رف �ل�س���ناعى مبجم���ع 
م�ض���طرد للبرتول واإيقاف ال�رصف ال�ض���ناعى 
عل���ى ترع���ة االإ�ض���ماعيلية ، باالإ�ض���افة اإل���ى 
ا�ض���تخدام دوائ���ر التربي���د الإعادة ا�ض���تخدام 
�ملياه، وكذلك �لعمل على خف�ض تركيز ثانى 
اأك�ض���يد الكربيت فى الهواء من خالل اإنتاج 
وقود مطابق للموا�ضفات العاملية واالأوروبية 

من البنزين وال�ضوالر بدالً من املازوت.
واأ�ض���افت اأن وزارة البيئ���ة توا�ض���ل التعاون مع 
وزارة الب���رتول لتحقي���ق ا�ض���رتاطات ال�ض���المة 
البيئي���ة، حي���ث مت التن�ض���يق ب�ض���اأن التواف���ق 
ال����رصف  ذات  البرتولي���ة  للمن�ض���اآت  البيئ���ى 

ال�ض���ناعى على خليج ال�ضوي�س ، وا�ضتمرار جهود حماية البيئة حيث 
يت���م اتخاذ كافة االإجراءات االحرتازية للحد من التلوث البرتولى بخليج 
ال�ض���وي�س م���ن خ���الل تفعيل خط���ة الط���وارئ الوطنية  به���دف حماية 
النظم البيئية بالبحر االأحمر ، كما اأ�ضارت باتخاذ خطوات جادة لدمج 
التنوع البيولوجى فى قطاع البرتول والتعدين فى ظل رئا�ضة م�رص ملوؤمتر 
التن���وع البيولوجى ، حيث مت تنفيذ اأدلة اإر�ض���ادية لدمج االأبعاد البيئية 
�ضمن اأن�ضطة اال�ضتك�ضاف والتعدين بالتن�ضيق مع وزارة البرتول ، كما 
مت اإدماج احلفاظ على املوارد الطبيعية وح�ضن ا�ضتخدامها فى م�رصوع 
القان���ون اجلديد للرثوة املعدنية، عالوة على مراعاة اال�ض���رتاطات البيئية 

فى اأعمال واأن�ضطة الهيئة العامة للرثوة املعدنية.
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وف��ى نهاية االفتت��اح قدم املهندس طارق امل��ا وزير البرتول 

والثروة املعدنية هدية تذكارية للرئيس عبارة عن نموذج 

ل��� »ب��رج تقط��ر« وأعق��ب ذل��ك  جول��ة ميداني��ة للرئي��س 

باملش��روع تفقد خالها عم��ل الوحدات اإلنتاجي��ة وتبادل 

أحاديثًا ودية مع املهندسني والفنيني باملشروع.

كما وجه الرئيس السيسى تحية لجميع العاملني بقطاع 

البرتول على ما يقدمونه من جهد .



خالل مرا�س���م التوقيع اأكد املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية 
اأن املنت���دى اأ�سب���ح ر�سمي���اً منظم���ة دولي���ة حكومي���ة كبرية ف���ى منطقة 
املتو�س���ط مقرها القاهرة، واأن ذلك ميثل انطالق���ة كبرية فى رحلة تاأ�سي�س 
ه���ذا الكيان ، مو�سحاً اأن ه���ذه املنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار 

�سيا�س���ى منظم ومنهجى ب�س���اأن الغاز الطبيعى اإ�سهاماً فى اال�ستغالل 
االقت�س���ادى االأمث���ل الحتياطيات الدول م���ن هذا املورد احليوى با�س���تخدام 
البني���ة التحتية احلالية، عالوة عل���ى اإقامة بنية حتتية جديدة عند احلاجة 
من اأجل املنفعة امل�س���رتكة ورفاهية ال�س���عوب ، و اأكد الوزي���ر اأهمية الدور 

ش��هدت القاهرة فى الثانى والعش��رين من س��بتمرب 2020، توقيع الدول املؤسس��ة ملنتدى غاز ش��رق املتوسط  على امليثاق 
الخ��اص باملنت��دى لتصب��ح منظم��ة دولي��ة حكومية ف��ى منطقة املتوس��ط تس��هم فى تطوي��ر التع��اون فى مج��ال الغاز 
الطبيع��ى وتحقق اس��تغالاًل أمثاًل ملوارده  ، حيث ش��ارك فى مراس��م التوقيع التى تمت من خالل لق��اء افرتاضى عرب تقنية 
الفيديوكونفرانس وزراء البرتول والطاقة بالدول األعضاء وهم املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية وناتاشا 
باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القربصية و كوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال 
ش��تاينتيز وزير الطاقة اإلس��رائيلى واليس��اندرا تودى وكيل وزارة التنمية االقتصادية اإليطالية وهالة الزواتى وزيرة 
الطاق��ة األردني��ة ، وكل م��ن فيكتوريا كوتس مستش��ار أول وزي��ر الطاقة األمريكى وكريس��تينا لوبيل��و مدير إدارة 
الطاق��ة نيابة عن مفوض الطاقة باالتحاد األوروبى وذلك بصفة مراقب ، إضافة إىل حضور س��فراء دول قربص واليونان 
وإسرائيل وإيطاليا واألردن الواليات املتحدة وفرنسا لدى القاهرة و نائب رئيس بعثة االتحاد األوروبى بالقاهرة  والسفري 
بدر عبدالعاطى مس��اعد وزير الخارجية للش��ئون األوروبية والسفري عمر أبوعيش مس��اعد وزير الخارجية للشئون 

االقتصادية الدولية   واملستشارة شريين الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية. 
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ا�ست�س���افت وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدنية امل�رصية فى ٢٢ �س���بتمرب 
٢٠٢٠ احتفالية توقيع ميثاق منتدى غاز �رصق املتو�سط الذى يوؤ�س�س 

املنتدى كمنظمة حكومية اإقليمية مقرها القاهرة.  
• �س���يعمل منت���دى غ���از ����رصق املتو�س���ط كمن�س���ة جتم���ع منتجى 
الغاز وامل�س���تهلكني ودول العبور، لو�س���ع روؤية م�سرتكة واإقامة حوار 
منهج���ى منظ���م ح���ول �سيا�س���ات الغاز الطبيع���ى ، والتى �س���توؤدى 
لتطوير �س���وق اإقليمية م�س���تدامة للغاز ، لال�س���تفادة الق�سوى من 

موارد املنطقة ل�سالح ورفاهية �سعوبها.  
• يحرتم منتدى غاز �رصق املتو�س���ط ب�س���كل كامل حقوق اأع�س���ائه 
عل���ى موارده���م الطبيعية وفقاً للقان���ون الدول���ى، ويدعم جهودهم 
ال�س���تثمار احتياطياتهم وا�س���تخدامهم البنية االأ�سا�سية احلالية 
وامل�س���تقبلية للغ���از ، من خ���الل التعاون الفعال مع اأطراف �س���ناعة 
الغاز واأ�س���حاب امل�س���لحة ، مبا فى ذل���ك امل�س���تثمرين واأطراف جتارة 
وت���داول الغ���از، وموؤ�س�س���ات التموي���ل. وله���ذا الغر�س اأن�س���اأ املنتدى 
اللجنة اال�ست�س���ارية ل�سناعة الغاز فى نوفمرب ٢٠١٩ كمن�سة حوار 

دائمة بني احلكومات واأطراف ال�سناعة. 
• �سي�ساهم منتدى غاز �رصق املتو�سط فى تعزيز اال�ستقرار واالزدهار 
االإقليم���ى، وخل���ق مناخ من الثقة وعالقات  ح�س���ن اجل���وار من خالل 

التعاون االإقليمى فى جمال الطاقة.  
• منت���دى غ���از �س�������رق املتو�س���ط مفت���وح لتق���دم اأى دول���ة فى �س������رق 
املتو�سط لطلب ع�س���ويته، ولتقدم اأى دولة اأخرى اأو منظمة اإقليمي��ة 
اأو دولي���ة  لطل���ب االن�س���مام ل���ه كمراقب ، ط���امل���ا تبن�وا قي���م واأهداف 
املنت���دى و�ساركوه الرغبة فى التعاون من اأجل رفاهية املنطقة باأ�رصها.  
فى هذا ال�س���ياق ، يثمن املنتدى ال�سدى البناء، والدعم الوا�سع الذى 
تلق���اه وال���ذى انعك�س ف���ى اهتمام العدي���د من االأط���راف واملنظمات 
الدولي���ة للم�س���اركة ف���ى اأن�س���طته، مبا فى ذل���ك التع���اون املثمر مع 

ال�رصكاء الدوليني مثل االحتاد االأوروبى والبنك الدولى.  
وبه���ذه املنا�س���بة ، يع���رب منتدى غاز �رصق املتو�س���ط ع���ن تقديره 
مل����رص عل���ى مبادرته���ا الداعي���ة الإن�س���اء املنت���دى ، وتقدمي اأق�س���ى 
درجات الدعم كدولة م�س���يفة ، حتت قيادة رئي�س جمهورية م�رص 

العربية، الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى.

الذى لعبته الدول االأع�س���اء وحما�س���ها الكبري ل�رصع���ة االنتهاء من اإعداد 
ميثاق التاأ�سي�س فى وقت قيا�سى مل يتجاوز ٢٠ �سهراً عالوة على ت�سكيل 
اأجهزة املنتدى وتنفيذ اأن�س���طته بالرغم من الظروف العاملية املتقلبة وهو 
مايعك����س اإمياناً عميق���اً لدى الدول املوؤ�س�س���ة باأهمية التع���اون بينها فى 

اإطار هذا املنتدى . 
واأو�س���ح  املال اأن دول منتدى غاز �رصق املتو�سط قد جنحت بهذه اخلطوة فى اأن 

ت�سنع التاريخ والنجاح امل�سرتك واأن ت�سهم معاً فى دفع ال�سالم.
 وقال اأن املنتدى يتطلع لع�سوية دول اأخرى باملنطقة طاملا اأنها تتما�سى مع 
اأهداف املنتدى وتت�س���ارك نف�س االأهداف لتحقيق الغاية امل�س���رتكة من اأجل 

رفاهية دول املنطقة و�سعوبها .
وتابع املال  اأن الدول املوؤ�س�سة للمنتدى و�سعت الثقة والت�سامن اأ�سا�ساً 
ترتكز عليه فى العمل �س���وياً على جت���اوز كافة العقبات واحلواجز واحلدود 
اجلغرافي���ة ف���ى �س���بيل االنطالق به���ذا التع���اون الناجح فى جم���ال الغاز 

الطبيعى .
ووج���ه املال ال�س���كر لكاف���ة الدول االأع�س���اء املوؤ�س�س���ني على اجله���د املبذول 
لالنط���الق باملنت���دى وحتويل���ه اإل���ى منظم���ة دولية مبا ي�س���هم فى اأن ت�س���بح 
املنطقة اأكرث انفتاحاً ورخاءً ، معرباً عن تقديره لكل الدول والكيانات الدولية 
الداعم���ة للمنتدى وف���ى مقدمتها االحت���اد االأوروبى والبنك الدول���ى والواليات 

املتحدة االأمريكية واجلمهورية الفرن�سية .
كما اأكد على الدور احليوى للقطاع اخلا�س فى حتقيق اأهداف املنتدى، م�سيداً 
بجه���ود جمموع���ة العمل رفيعة امل�س���توى بالتن�س���يق مع منت���دى غاز �رصق 

املتو�سط واالنتهاء من الالئحة االأ�سا�سية.
وعق���ب كلمته اأه���دى املهند�س ط���ارق املال مفت���اح احلياة الفرعون���ى اأو الرمز 
»عنخ « للم�ساركني فى املنتدى تقديرا جلهودهم فى دفع خطوات التاأ�سي�س. 
ومن جانبها وجهت وزيرة الطاقة القرب�س���ية ال�س���كر للرئي����س عبد االفتاح 
ال�سي�س���ى على دعمه الال حمدود للمنتدى ، كما وجهت ال�س���كر للمهند�س 
ط���ارق امل���ال على جه���ده الدوؤوب من اأج���ل تفعي�����ل دور هذا املنتدى ، م�س���يدةً 
باملبادرة امل�رصية التى كانت اأ�س���ا�س اإقامة هذا املنتدى والتو�سل اإلى اإن�سائه 

فى وقت قيا�سى .
وم���ن جانبه ق���ال وزير البيئة والطاقة اليونان���ى اأن  توقيع ميثاق املنتدى  ميثل 
حدث���اً تاريخي���اً لدول �رصق املتو�س���ط لتحقي���ق التعاون واالزدهار  واأن اإن�س���اءه 
يوؤكد قدرة الدول  على التغلب فعلياً على امل�ساكل  والتحديات وجناحها فى 
ا�ستثمار الطاقة كو�سيلة لل�سالم والتعاون البناء بني دول املنطقة ، م�سيفاأ 
اأن توقيع امليثاق ميثل بداية حقيقية نحو تعاون اأكرث ا�س���تدامة من اأجل زيادة 

اال�ستثمارات.
وقال���ت وزي���رة الطاق���ة االأردني���ة اأن توقي���ع امليثاق يع���د تتويجاً مل���ا مت بذله من 
جه���ود القامة ه���ذه املنظمة منذ عام ٢٠١٩ مبا ي�س���من احلف���اظ على حقوق 
دولها ويوؤ�س�س اإطاراً م�سرتكاً  للتعاون  االإقليمى وو�سع ال�سيا�سات من اأجل 

تكوين �سوق م�ستدام للغاز باملنطقة .
وقال���ت وكي���ل وزارة التنمي���ة االقت�س���ادية االإيطالي���ة اأن بالده���ا تتطل���ع اإلى 
النتائ���ج االيجابي���ة من خالل التع���اون الناجح فى هذا املنت���دى ، واأكدت على 
التطلع اإلى م�ستقبل اأف�سل فى جمال  الطاقة يليق بحجم التعاون املبذول 
فى املنتدى الذى ميثل فر�سة رائعة لزيادة اال�ستثمارات وتكوين  �رصاكات اأكرب 

وحتقيق املزيد من الثمار لرفاهية ال�سعوب.
وق���ال وزي���ر الطاق���ة االإ�س�����رائيلى اأن اإن�س���اء املنتدى مبثاب���ة مظ�ل���ة للت��عاون 
االقليم���ى ال�س���لمى و�س����يدعم وي�عزز التع���اون  فى جم�����ال  الط���اقة بني دول 
املنطق�����ة ولي�س فق��ط فى جم��ال الغ������از الطبي���عى وامنا فى ك���افة املجاالت 

و�س���يخدم اأهداف �س���المة البيئة  ، م�س������رياً اإلى اأن املن�ت�دى هو بداي���ة تعاون 
وتكام���ل ب���ني الدول وال�س����عوب من خالل منظم���ة اإقليمي��ة ت�س���م دول �رصق 

املتو�س��ط.
وقال���ت مدي���رة اإدارة الط���اقة باالت��حاد االأوروبى اأن املنت���دى ي�س���هم  فى تاأمني 
احتي��اج�����ات املنطق���ة م���ن الطاق�������ة من اأجل اال�س���تقرار حيث ميث���ل قيم���ة 
كب��رية وتعق����د عليه االآمال فى اأن ي�س���بح من�س�����ة م�س��تقبلية للتحول فى 

جمال الط�����اقة ودعم التعاون  ب�رصق املتو�سط .
واأكدت عل���ى دع���م االحتاد االأوروبى الكامل لهذه املنظم���ة وت�س�����جيع  احلوار 

ال�س���يا�سى بني الدول امل�س�����اركة.
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تش��هد منطقة العني الس��خنة  
إقام��ة  ف��ى  كب��رًا  برتولي��ًا  نش��اطًا 
مش��روعات  جدي��دة لتطوير البنية األساس��ية 
لتوجيه��ات  تفعي��ًا  فيه��ا  والتوس��ع  البرتولي��ة 
القي��ادة السياس��ية بض��رورة العمل عل��ى زيادة 
ق��درات الدول��ة وامكانياتها فى قط��اع البرتول.. 
ولذل��ك ج��اءت الجول��ة التفقدي��ة الت��ى أجراها 
املهندس طارق املا وزير البرتول والثروة املعدنية 
فى 12 س��بتمرب 2020 بميناء ومنطقة الس��خنة 
للوقوف عل��ى تقدم  األعمال الجاري��ة فى تطوير 
البنية األساسية لتداول وتخزين ونقل املنتجات 
البرتولية من خال عدة مشروعات اسرتاتيجية 

تفقدها الوزير و تابع تطوراتها ميدانيًا.

جــولة تفقديـــة لمحطـــة سـوـنكر 
ا�س���تهل املهند����س طارق امل���ا جولت���ه بالتوجه 
اإل���ى ميناء ال�سخن���ة لزيارة م�رشوع  حمط���ة �سونكر لل�سب 
ال�سائ���ل التى تقع باحلو�س الثالث مبيناء ال�سخن���ة بتكلفة ا�ستثمارية 
٢٣٥ مليون دوالر كواحدة من اأهم املراكز اال�سرتاتيجية مل�رش على �ساحل 

البحر االأحمر ال�ستقبال وتداول وتخزين املنتجات البرتولية . 
واأو�س���ح الوزير خ���ال جولته اأن قط���اع البرتول يعمل وف���ق ا�سرتاتيجية 
قومي���ة على تطوير بنية اأ�سا�سية وت�سهيات برتولية متميزة مل�رش على 
�ساحل البحرين االأحمر واملتو�سط من خال عدة م�رشوعات ا�سرتاتيجية 
ت�سه���م بدور فعال فى تاأم���ن جانب من احتياجات الب���اد من املنتجات 
البرتولي���ة امل�ست���وردة وتعزز من ا�ستع���داد م�رش ومقوماته���ا التناف�سية 
لت�سب���ح مرك���زاً حمورياً لت���داول وجتارة الب���رتول والغاز ف���ى املنطقة ، واأن 
م�رشوع �سونكر يعد اإ�سافة مهمة وحيوية  للبنية االأ�سا�سية البرتولية 
ف���ى هذا املجال ،  م�سيفاً اأن قطاع الب���رتول ميتلك اأي�ساً عدة م�رشوعات  
تع���زز هذا التوجه  م���ن اأهمها املركز اال�سرتاتيجى لت���داول وتخزين اخلام 
واملنتج���ات البرتولية ال���ذى مت اإقامته مبنطقة �سومي���د بالعن ال�سخنة، 
واأي�س���ا مين���اء احلم���راء عل���ى البح���ر املتو�سط ل�سح���ن وت���داول وتخزين 

البرتول اخلام .
واأ�س���ار املا اإلى اأن حمطة �سونكر متثل ثمرة تعاون وا�ستثماراً ناجحاً بن 
الدولة ممثلة فى قطاع البرتول ووزارة املالية والهيئة االقت�سادية ملنطقة 
قن���اة ال�سوي����س ، والقطاع اخلا����س واأنها مقام���ة وفق اأح���دث التقنيات 
لتحقي���ق الكفاءة ف���ى الت�سغيل واحلفاظ على االأم���ن وال�سامة ، الفتاً 
اإل���ى  تنفي���ذ اأعمال امل����رشوع بالكام���ل بوا�سطة �رشك���ة برتوجت الذراع 
التنفي���ذى لقط���اع البرتول فى اإطار احلر�س عل���ى تعظيم املكون املحلى 

للم�رشوع . 
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محطة سونكر .. مركز استراتيجى جديد ملصر لتداول وتخزين الوقود
خط السخنة-التبني .. ميد الصعيد مباشرة باملنتجات البترولية ألول مرة

وتفق���د املا خال جولت���ه مبحطة �سونكر 
منطق���ة التخزي���ن اال�سرتاتيجية بامل����رشوع التى ت�سم 
م�ستودعات تخزين ا�سرتاتيجى لل�سوالر والبوتاجاز بقدرة تخزينية 100 
األف مرت مكعب من ال�سوالر  و 1٥0 األف مرت مكعب من البوتاجاز ، حيث 
يتم ا�ستقب���ال املنتجات البرتولية على الر�سي���ف البحرى التخ�س�سى 

لت���داول املنتج���ات البرتولي���ة  ، وق���د مت ت�سغي���ل منظومة ت���داول وتخزين 
ال�س���والر فى �سبتمرب م���ن العام املا�س���ى ، وجارى االنته���اء من منظومة 
ت���داول وتخزي���ن البوتاج���از متهي���داً لت�سغيله���ا ، كم���ا ي�س���م امل�رشوع ٣ 
خطوط اأنابيب لنقل البوتاج���از وال�سوالر بواقع خطني للبوتاجاز بطول 

٦ كم للخط، وخط لل�سوالر بطول ٣٥ كم . 

خــط جديـــد إلمـــداد الصعيـــد باحتياجاتـــه 
وعق���ب اجلولة التفقدي���ة ملحطة �سونكر توجه الوزي���ر لتفقد تو�سعات 
ال�سبك���ة القومية لنق���ل املنتج���ات البرتولية مبنطق���ة ال�سخنة والتى 
تعم���ل على تنفيذها �رشكة اأنابيب الب���رتول بالتعاون مع �رشكة برتوجت 
املق���اول الع���ام للم�رشوعات حيث تفقد م�رشوع خ���ط ال�سخنة -التبن 
اجلدي���د لنقل املنتجات البرتولية والذى اأن�س���ئ بطول 11٥ كم وبتكلفة 

9٢0 مليون جنيه . 
واأو�س���ح املا اأن هذا امل�رشوع ه���و اأحد اأهم امل�رشوع���ات اجلديدة للتو�سع 
ف���ى �سبكة خطوط نقل املنتج���ات البرتولية بهدف نق���ل اإمداداتها من 
منطق���ة ال�سخنة اإل���ى حمافظات ال�سعيد مبا����رشة الأول مرة باالإ�سافة 
اإلى تغذية مناطق اال�ستهاك بالقاهرة الكربى، وليمثل نقطة هامة من 
نق���اط الربط والتكامل بني كافة عنا�رص منظومة تداول ونقل املنتجات 
البرتولي���ة ، حي���ث يرب���ط املوان���ئ البرتولي���ة احلديث���ة مبنطق���ة ال�سخنة 
بخط���وط ال�سبك���ة القومي���ة لنقل وت���داول املنتج���ات البرتولي���ة ، الفتاً 
اإل���ى اأن التو�س���ع فى خطوط النقل يزيد من الق���درة على املناورة فى نقل 
االإمدادات بكفاءة ملناطق اال�ستهاك و ي�سهم فى زيادة االأمان وال�سامة 
باحل���د م���ن النقل ال���ربى للمنتج���ات البرتولي���ة  بالناقات عل���ى الطرق  ، 
موجه���اً بتكثيف و�سائل واإجراءات حماي���ة وتاأمني اخلطوط واال�ستعانة 
باالأنظمة التكنولوجية احلديثة ذات الدور الفعال فى حتقيق هذا الهدف 
ورف���ع كفاءة تاأمني اخلطوط، خا�سة واأن ج���زءاً منها ميتد مل�سافات كبرية 

فى مناطق مرتامية االأطراف وغري ماأهولة. 
ويعظم امل�رشوع من الدور املحورى ملوانىء ال�سخنة فى ا�ستام املنتجات 
البرتولي���ة ونقله���ا اإلى القاه���رة الكربى والتب���ن وحمافظ���ات ال�سعيد، 

ويتمي���ز مبع���دل تدفيع للإم���دادات يع���د االأعلى بني خط���وط ال�سبكة مبا 
يعادل ٢0 األف طن يومياً ، ومت تزويده باأحدث الو�سائل للحماية والك�سف 
عن التعديات من خال اإقامة كابل األياف �سوئية على م�سار اخلط لنقل 
املعلوم���ات والبيان���ات فى ترجم���ة فعلية لتنفيذ توجه���ات وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية با�ستخدام وتوظيف التقنيات احلديثة .
كم���ا حر�س املا على تفقد اأعمال اإقام���ة م�رشوع حمطة تخزين وتدفيع 
املنتج���ات البرتولي���ة بال�سخن���ة التابعة ل�رشك���ة اأنابيب الب���رتول حيث 
ا�ستم���ع اإلى ����رشح من املهند����س عماد عبدالق���ادر رئي�س �رشك���ة اأنابيب 
الب���رتول ال���ذى اأو�سح اأن���ه جارى حالي���اً اإقام���ة تو�سعات حمط���ة تدفيع 
ال�سخن���ة بتكلف���ة ا�ستثمارية ٧٣0 مليون جني���ه وت�سم ٤ م�ستودعات 
تخزي���ن وطلمب���ات التدفي���ع واملراف���ق الازم���ة للت�سغي���ل وم�ستودعات 
اإطفاء، عاوة على اإقامة مركز التحكم التبادلى لنظامى �سكادا و ال دى 
ا�س الإدارة ال�سبكة القومية خلطوط االأنابيب باملنطقة وربطه مع املركز 
الرئي�س���ى مب�سطرد،  م�سرياً اإلى منطقة العمل اجلديدة الإدارة م�رشوعات 
االأنابي���ب  مبنطقة خلي���ج ال�سوي�س والبحر االأحم���ر مت اإن�ساوؤها  ملواكبة 

التو�سع امل�ستمر فى املنطقة .
وحر�س املا فى ختام جولت���ه على توجيه التحية للعاملن باملوقع 
م���ن �رشكت���ى اأنابي���ب الب���رتول وبرتوجت عل���ى جهودهم ف���ى تنفيذ 
خطط ال���وزارة للتو�سع فى البنية االأ�سا�سية ل�سبكة خطوط نقل 
املنتج���ات البرتولي���ة، كما حر����س على تفق���د املبن���ى االإدارى اجلديد 

للمنطقة. 
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عق��دت اللجن��ة العلي��ا للتواف��ق واإلص��اح البيئ��ى ف��ى الس��ابع من 
أكتوب��ر 2020 اجتماعه��ا الدورى الراب��ع ملتابعة األعم��ال التنفيذية 
لخط��ط االلت��زام واإلص��اح البيئ��ى لش��ركات الب��رول العاملة فى 
خلي��ج الس��ويس وف��ى مدين��ة األس��كندرية ملواجه��ة مش��كلة 
الص��رف الصناعى وفقًا لاش��راطات البيئية التى ن��ص عليها قانون 
حماي��ة البيئة ، وذل��ك فى إطار املتابع��ة الدورية الت��ى يقوم بها كل 
م��ن املهن��دس طارق املا وزي��ر البرول والث��روة املعدني��ة والدكتورة 

ياسمني فؤاد وزيرة البيئة.

وخالل االجتماع اأكد املال على ا�س���تمرار التن�س���يق والتكامل بني الوزارتني على 
اأعلى م�س���توى لتحقي���ق التوافق البيئى للم�رشوع���ات البرتولية والتعدينية من 
خالل حم���ددات خطط العمل التى اأفرزتها اجتماع���ات اللجنة العليا واللجنة 
الفنية امل�سكلة من اجلانبني و�ساغتها فى �سكل خطة عمل اأ�سحت كخارطة 

طري���ق وا�سحة تعمل ف���ى نطاقها ال�رشكات البرتولية مب���ا يحقق خطط الوزارة 
لزي���ادة االإنت���اج وتقليل النفق���ات، م�سرياً اأن م�رشوع���ات التواف���ق البيئى تعدها 

�سناعة البرتول مبثابة ا�ستثمار اأخ�رش يرفع من قيمة وعائدات امل�رشوعات. 
من جانبها اأكدت وزيرة البيئة اأن الو�سول لبلورة التعاون بني الوزارتني والعمل 
بتوجه واحد وم���امت حتقيقه نتيجة ذلك فى خليج ال�سوي�س حتى االآن والتزام 
ال����رشكات البرتولي���ة بخط���ط العمل يع���د ق�سة جن���اح يعمل اجلانب���ان على 
و�سعه���ا كنموذج ملواجهة التحدي���ات البيئية .  وا�ستعر����س الوزيران موقف 
خطط االإ�سالح البيئى وتقدم اأعمال ال�رشكات فى منطقتى خليج ال�سوي�س 
واالأ�سكندري���ة البرتوليتني، كما ا�ستعر�سا موقف امل�رشوعات التعدينية فيما 
يخ�س االلت���زام بالتوافق البيئى ، واأهمية االإ�رشاع بو�سع �سوابط وا�سرتاطات 
بيئي���ة حم���ددة ، خا�سة واأنه يتم حالياً اإعداد تقيي���م �سامل للمحاور البيئية 
املهمة التى يج���ب مراعاتها خالل اأن�سطة البحث عن املعادن للحفاظ على 

البيئة فى ظل قانون حماية البيئة .

ا�ستقب���ل وزي���ر البرتول وال���روة املعدني���ة فى ال�سابع م���ن اأكتوب���ر 2020 مبقر 
ال���وزارة وف���د منظومة ال�س���كاوى احلكومية املوحدة برئا�س���ة جمل�س الوزراء 
وال���ذى �س���م الدكتور طارق الرفاع���ى مدير املنظومة واملهند����س كرم خليفة 
مدير متابعة جمي���ع اجلهات احلكومية والعميد اأحمد فا�سل مدير املتابعة 
امليداني���ة . وخالل اللقاء اأ�س���اد وفد منظومة ال�س���كاوى احلكومية بتفاعل 
وزارة الب���رتول وال���روة املعدني���ة م���ع املنظوم���ة وا�ستجابتها الفوري���ة ملا يتم 
تلقيه من خاللها، موؤكدين اأن الوزارة تنتهج من خالل �رشكاتها فكراً متميزاً 

فى اإدارة وتطبيق خدمة العمالء ب�سورة احرتافية على اأعلى م�ستوى .
وحر����س وف���د املنظومة على توجيه ال�سك���ر لوزير البرتول وال���روة املعدنية 
عل���ى اهتمام���ه بتفعي���ل وتق���دمي الدع���م الكام���ل الآلي���ات التوا�س���ل م���ع 
املواطن���ني من خالل منظومة ال�سكاوى ،  موؤكدين اأن الوزارة منوذج يحتذى 

به فى املنظومة لدرء االأزمات ومنع وقوعها .

ق���ررت جلنة الت�سعري التلقائى للمنتجات البرتولية، املعنية 
مبراجع���ة وحتدي���د اأ�سع���ار بي���ع بع����س املنتج���ات البرتولي���ة 
ب�س���كل ربع �سن���وى ف���ى اجتماعه���ا االأخ���ري املنعقد عقب 
انته���اء �سهر �سبتم���ر املا�سى ، تثبيت �سع���ر بيع منتجات 
البنزين باأنواعه الثالثة فى ال�سوق املحلية عند 25ر6 جنيه 
لل���رت البنزي���ن )80( وعند 5ر7 جني���ه للرت البنزي���ن )92( وعند 
5ر8 جني���ه لل���رت البنزين )95( وعن���د 75ر6 جنيه للرت ال�سوالر 
وتثبي���ت �سعر بيع ط���ن املازوت لغ���ري ا�ستخدامات الكهرباء 

واملخابز عند 3900 جنيه للطن .
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راأ����س املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رتول وال���روة املعدنية ف���ى التا�سع من 
�سبتم���ر 2020 اجتم���اع اللجن���ة  التنفيذي���ة العليا ملوؤمت���ر ومعر�س م�رش 
الدول���ى للبرتول »اإيجب����س 2021« عر تقني���ة الفيديوكونفران�س ، حيث مت 
االإعالن عن تنظيم فعاليات الدورة اخلام�سة للموؤمتر واملعر�س خالل الفرتة 
من 31 مايو اإلى 2 يونيه 2021 بالقاهرة  حتت �سعار » �سمال اأفريقيا والبحر 
املتو�س���ط.. تلبي���ة احتياجات اليوم م���ن الطاقة« مب�ساركة ع���دد من وزراء 
الب���رتول والطاقة والروؤ�س���اء التنفيذيني  لكريات ����رشكات البرتول العاملية 
وخ���راء ال�سناعة من ال�رشكات الرائدة فى قطاع البرتول والغاز ونخبة من 
ق���ادة االأعم���ال العاملي���ني ، ومن املنتظ���ر اأن يحظى احل���دث  مب�ساركة دولية 
كب���رية من 80 دولة ونحو 35 األف م�سارك  ، وم�ساركة ومتثيل الأكر من 500 
عار����س  و 16 جناحاً للدول فى املعر�س امل�ساحب باالإ�س�افة اإل�ى 27 �رشك�ة 
ب���رتول حملية وعاملية و 2000 من اأع�ساء الوفود و 300 متحدث . واأو�سحت 
اللجنة اأن اختيار هذا التوقيت ياأتى بعد درا�سة وتقييم االأو�ساع الناجمة 
ع���ن جائح���ة كورونا وتطل���ع العامل للخروج م���ن التحديات الت���ى اأفرزتها 
حي���ث راأت اأن التوقي���ت الذى مت اختياره يوفر للم�سارك���ني من امل�ستثمرين 
وال����رشكات العاملي���ة فر�ساً اأك���ر اأماناً لل�سف���ر الدولى واإل���ى جانب جدول 

زمنى مالئم الإعادة االلتقاء والتوا�سل بينهم حتت مظلة اإيجب�س .
وم���ن جانب���ه اأكد املهند����س طارق امل���ال اأن موؤمت���ر  ومعر�س اإيجب����س يتطور 
ب�س���كل كب���ري عاماً تلو االآخ���ر وهو ما جت�سد خالل ال���دورة املا�سية فى عام 
2020 التى فاقت التوقعات من حيث حجم امل�ساركني و عدد ما مت توقيعه  
م���ن اتفاقي���ات ومذكرات وعقود تتعل���ق باالأعمال وال����رشاكات فى �سناعة 
الب���رتول والغاز ، م�س���رياً اإلى اأن الدعم الكامل ال���ذى يحظى به هذا احلدث 
م���ن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى وحر�س �سيادته على احل�سور قد اأعطى 
زخم���اً كب���رياً له، الفتاً اإل���ى اأن النجاح الكبري لهذا احل���دث جعله االأبرز فى 
منطق���ة �سم���ال اأفريقيا والبحر املتو�سط، ف�سالً ع���ن كونه مبثابة ملتقى 
برتولي���اً مهم���اً يجم���ع اأهم واأك���ر ال����رشكات والالعبني فى جم���ال الطاقة 

اإقليمياً وعاملياً على اأر�س م�رش .
واأ�س���اف امل���ال اأن هذا احلدث مبثابة  نافذة توا�س���ل متميزة ل�سناعة البرتول 
امل�رشي���ة عل���ى الع���امل الإلق���اء ال�س���وء والتع���رف عل���ى فر����س اال�ستثم���ار 
وال�رشاكة فى قطاع البرتول والغاز ومكانة م�رش كواحدة من اأهم منتجى 
الغ���از فى املنطق���ة ودولة حمورية لت���داول وجتارة الغاز والب���رتول خا�سة اأن 

م����رش اأ�سبح���ت حمط اأنظ���ار ال����رشكات العاملية خ���الل ال�سن���وات االأخرية فى 
�س���وء ما �سهدته من حت���والت اإيجابية واإ�سالحات اقت�سادية هامة حفزت كبار 
الالعب���ني ف���ى ال�سناعة البرتولي���ة على فتح اآف���اق جديدة للعم���ل واال�ستثمار 

امل�سرتك مع م�رش.

فى اإطار دعم وحتفيز اأبناء القط��اع 
املتفوق��ني التق�������ى املهند�س طارق 
امل���ال وزي���ر الب���رتول وال���روة املعدنية 
الطال���ب اأحم���د م�سطف���ى ����رشف 
عل���ى  االأول  املرك���ز  عل���ى  احلا�س���ل 
العام������ة  بالثانوي������ة  اجلمه����وري���ة 
مبدار����س املتفوق���ني جن���ل مدي���ر عام 
املعلوم���ات  ونظ���م  التكنولوجي���ا 

ب�رشكة برتوجت .

باملهن���د����س  اأي�س���اً  التق����ى  كم��������ا 
اإبراهيم ق�سانة مدي���ر اإدارة حت�سني 
كف���اءة الطاقة بال�رشك���ة امل�رشية 
القاب�س���ة للبرتوكيماوي���ات الفائ���ز 
مبنحة هيئة التعاون الدولى اليابانية 
)JAICA( متفوقاً على ممثلى 15 دولة 
للم�سارك���ة فى برنام���ج �سيا�سات 
منح���ة  عل���ى  للح�س���ول  الطاق���ة 

الدكتوراة .
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اأ�س����ارت الدرا�س����ة اأن اجلائحة اأدت اإلى اإغالق احلدود بني معظم دول 
العامل، وتوق����ف الطريان التجارى وفر�ض حظر جت����ول كلى اأو جزئى 
ليتوق����ف بذل����ك العديد م����ن الن�ساط����ات ال�سناعية ، ومم����ا اأدى اإلى 
انخفا�����ض ا�ستهالك الب����رتول واملنتجات البرتولي����ة وبالتالى تراجع 
 IEA الطل����ب عليهم����ا  ، فوفقاً لتوقع����ات وكالة الطاق����ة الدولية
�سيبل����غ  املتو�س����ط الإجمالى ملع����دل انخفا�ض الطل����ب خالل عام 
2020 نح����و 8ر6ملي����ون ب/ى، و اأن الطلب العامل����ى على البرتول  بلغ 
ف����ى يوني����ه 2020 اأدن����ى معدل ل��ه من����ذ ت�سع �سن����وا ت ويقدر بنحو 

86ر9 مليون ب/ى.

واأظه���رت الدرا�سة اأن حجم اإنتاج الكت�سافات اجلديدة التى حتققت فى 
العامل خالل الن�سف الأول من عام 2020، بلغ نحو 4ر9  مليار برميل برتول 
مكاف���ىء وه���و اأقل رقم يتحقق خالل الفرتات املماثل���ة منذ مطلع القرن 
احل���ادى والع�رشين. و اأو�سحت اأن حج���م الكت�سافات  اجلديدة خالل فرتة 
الدرا�س���ة يقل بن�سب���ة  42% عن حجم اكت�سافات الن�سف الأول من عام 
2019، كما اأن عدد الكت�سافات حتى اليوم يقل بحوالى 31% عن حج���م 
اكت�ساف������ات الف���رتة املماثل������ة م����ن ع���ام  2019، وبلغ ع���دد الكت�سافات 

أعدت منظمة الدول العربية املصدرة للبرتول » أوابك« من 

خالل إدارتها للش��ئون الفنية دراس��ة  بعنوان » نظرة إىل 

تأثري كوفيد-19 على عمليات االستكشاف والحفر خالل 

النصف األول من عام 2020 » رصدت من خاللها املؤشرات 

الخاص��ة بوترية تحقي��ق االكتش��افات الجدي��دة والقيام 

بأنش��طة الحفر البرتوىل على مستوى العالم على خلفية 

التداعي��ات التى أفرزتها جائحة انتش��ار وب��اء كوفيد 19 

على األنشطة االقتصادية بصفة عامة وصناعة البرتول 

بصفة خاصة .

املحقق�ة  38  اكت�س���افاً خالل الن�سف الأول م���ن العام احلالى 2020، فى 
مقابل 54 اكت�ساف�اً خ��الل الن�سف الأول من عام 2019.

اإنت���اج  حلج���م  ال�سه���رى  املتو�س���ط  يق���در  اأواب���ك  لدرا�س���ة  ووفق���اً   
الكت�ساف���ات خالل الن�س���ف الأول من ع���ام 2020 بحوالى 810 مليون 
برميل برتول مكافىء بانخفا�ض ن�سبته 34% مقارنة بنف�ض الفرتة من 

العام املا�سى، مثلت اكت�سافات الغاز 55% منها . 

وبالن�سب���ة للتوزيع اجلغراف���ى للم�سادر اجلدي���دة املكت�سفة فاإن %73 
منه���ا كانت فى رو�سيا واأمريكا اجلنوبي���ة وال�رشق الأو�س�ط، اإذ حتققت 
اأرب���ع اكت�سافات جديدة فى الدول العربي���ة ، منها اكت�ساف للغاز فى 
دول���ة الإمارات ، وقدرت �رشكة »اأدنوك« الحتياطى بنحو 2ر3 مليار مرت 
مكع���ب ، وحققت م�رش اكت�ساف���اً جديداً للغاز ف���ى »جنوب د�سوق« 
مبنطق���ة دلت���ا الني���ل، يقدر حج���م الغ���از واملتكثفات في���ه بنحو 680 

مليون مرت مكعب .

 وحتق���ق اكت�ساف جديد للبرتول والغاز فى منطقة »بع�سيقة« �سمن 
اإقلي���م كرد�ست���ان ف���ى جمهوري���ة الع���راق ع���ر البئ���ر ال�ستك�سافية 
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»بع�سيق���ة -2« ،  كما مت الإعالن عن اكت�ساف جديد للغاز فى املغرب 
ت���راوح تقدي���رات الحتياط���ى القابل لالإنت���اج فيه ما ب���ني 4ر36 - 2ر53 

مليار مرت مكعب.  

وتوؤك���د ال���درا�س���ة اأنه ل ميك���ن من حي���ث املب����داأ احلك���م ب����اأن تغري 
ع���دد اأو حج���م الكت�ساف������ات ن���اجت ع���ن التاأث���ري املبا����رش جلائح���ة 
كوفي���د -19، لكن تراج���ع الطلب وت����راجع الأ�سع���ار وتراج���ع اأعداد 
احلف������ارات  العامل���ة ف���ى الع���امل، وتراج���ع ع���دد الآب���ار املحف�������ورة  
تت�ساف���ر جميع���ها لت�س���ري اإلى اأن م��ا جرى من تراجع عدد اأو حجم 
الكت�س����اف���ات خ���الل الن�سف الأول من ع���ام 2020 هو على الأغلب 
نتيج�������ة للجائح�����ة، خا�س������ة واأن التاأثريات القت�س��ادي���ة لها ل���م 
ت�ستثن ال�رشكات العامل���ة فى ال�سناعة البرتولية. حيث خف�ست 
العديد من ال����رشكات ميزانياتها لعام 2020 وما بعده، ويالحظ من 
ال�س���كل )1( اأن ال�رشكات اخلم�ض املبين���ة فيه خف�ست ميزانياتها 

باأكرث من 25 مليار دولر.  

ووفق���اً للدرا�سة فاإن���ه من املقدر اأن يبل���غ العدد الإجمال���ى لالآبار التى 
�سيت���م حفره���ا خالل الع���ام احلالى لن يزيد كثرياً ع���ن 55 األف بئر، فى 
مقابل نحو 72 األف بئر مت حفرها عام 2019.  وميكن فى نف�ض ال�سياق 
مالحظ���ة تراج���ع متو�سط ع���دد احلف���ارات العاملة ف���ى العامل خالل 
الأ�سه���ر اخلم�سة الأولى من العام احلالى مقارنة مع نظرياتها فى عام 

2019، من خالل ال�سكل )2( .

واأو�سح���ت الدرا�س���ة تاأث���ر الوليات املتح���دة ب�سدة ) كم���ا هو مو�سح 
بال�سكل 2 ( ، اإذ اأن عدد احلفارات العاملة فيها خالل الأ�سهر اخلم�سة 
الأول���ى من الع���ام احلالى ميث���ل 58% م���ن الع���دد الذى ك�����ان يعمل ف��ى 
نف����ض الفرتة العام املا�س���ى، تلتها فى ذلك اأمري���كا الالتينية بن�سبة 
67%، ث���م اأفريقي������ا بن�سب���ة 79 %. بينم���ا يالحظ اأن ع���دد احلفارات فى 

ال�رشق الأو�س���ط تغري ب�سكل هام�سى ل يكاد يذكر. 

ويالحظ من ال�سكل اأي�ساً اأن متو�سط اإجمالى عدد احلفارات العاملة 
ف���ى العامل تراجع بن�سبة 26 %. كما تراجع اإنتاج الزيت ال�سخرى فى 
الولي���ات املتح���دة موؤخراً، حيث بلغ 6ر8 ملي���ون ب/ى فى يونيو، بينما 

كان معدل الإنتاج 2ر8 مليون ب/ى فى مطلع عام 2020. 

وخل�س���ت الدرا�س���ة ال���ى اأن جائحة كوفي���د-19 األق���ت بظاللها على 
عملي���ات ال�ستك�ساف واحلفر، فرتاجع حج���م الكت�سافات رمبا يكون 
ب�سب���ب توجه عمليات التنقيب نحو املواقع الأك���رث اأمالً �سعياً للحد 
م���ن تاأثري عدم اليقني على اأن�سطة ال����رشكات فى تلك الفرتة احلرجة. 
كم���ا اأن تراج���ع ع���دد من�س���ات احلف���ر العامل���ة وانخفا�ض ع���دد الآبار 
املحف���ورة ي�سعب ربطه ب�سب���ب اآخر، فرتاجع الأ�سع���ار الذى �سهدته 
اأ�س���واق الب���رتول منذ مطلع الع���ام احلالى  ارتبط ف���ى معظمه برتاجع 
الطل���ب نتيجة توق���ف حركة املالح���ة وتوقف الأن�سط���ة ال�سناعية، 
بينما بداأت الأ�سعار ت�ستعيد �سيئاً من عافيتها بعد تخفيف القيود  

امل�صدر :  IEA, Oil Market Report - July 2020والعودة التدريجية لفتح احلدود بني الدول.  
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مواصلة النتائج المتميزة وتحقيق أعلى معدالت اإلنتاج

تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج الالب
مت تعظيـــم اال�ســـتفادة مـــن �ســـحنات العامـــل امل�ســـاعد للم�ســـاهمة فـــى 
زيـــادة معدالت االإنتـــاج اإلى اكرث مـــن 20% من القيمة الت�ســـميمية لل�رصكة 
وتقليـــل التكلفة االإنتاجية واملحافظة على موا�ســـفة منتج الالب لتطابق 
املوا�ســـفات واملعايـــر العاملية وامل�ســـاهمة بقـــوة فى تواجـــد املنتج امل�رصى 

باالأ�سواق العاملية.
تعظيم إنتاج البرافينات المستقيمة

تعـــد الربافينات امل�ســـتقيمة اأحد املنتجات الو�ســـيطة التـــى تقوم ال�رصكة 
باإنتاجها وتعد املادة االأ�سا�سية الإنتاج منتج الالب. ونظرا للزيادة امللحوظة 
فى اإنتاج ال�رصكة من منتج الالب , فقد مت زيادة اإنتاج الربافينات امل�ستقيمة 
بن�ســـبة بلغت اكـــرث من 15 % مـــن القيمة الت�ســـميمية وحت�ســـن الوحدات 
الت�ســـغيلية ,مما اأدى اإلى ارتفاع ن�ســـبة ا�ســـتخال�س الربافينات امل�ستقيمة 
من وقود النفاثات والكرو�ســـن. و�ســـاهم تطبيق نظام املعاجلة الكيميائية 
فى تقليل التاأكل واالإن�ســـدادات بالوحدات الت�سغيلية , مما قلل من معدالت 
توقـــف الوحدات و�ســـاهم فـــى زيادة اإنتـــاج الربافينات امل�ســـتقيمة ب�ســـورة 

ملحوظة.
رفع الطاقة اإلنتاجية

 Honeywell UOP اأبرمـــت ال�رصكـــة اتفاقية مع ال�رصكة �ســـاحبة الرخ�ســـة
لدرا�ســـة رفع الطاقة االإنتاجية واإن�ساء وحدة جديدة لتحويل املنتج الثانوى 
)الهاب( اإلى منتج الالب  للم�ســـاهمة فى زيـــادة اإنتاجية ال�رصكة من منتج 

الالب باأكرث من 30% من القيمة الت�سميمية االأ�سلية للم�رصوع .
حقن األوليفينات المستقيمة

جنحت ال�رصكة خالل الربع االأول من العام 2020 فى جتربة ت�ســـغيلية لنظام 
حقـــن االأوليفينات لزيـــادة معدل اإنتاج منتـــج الالب وجـــاءت نتائج التجربة 
مب�ـــرصة ومن املخطط �رصاء كميات اإ�سافية من االأوليفينات امل�ستقيمة فى 

موازنة العام 2021  .
تركيب أبراج نزع الكلوريدات

تعترب الكلوريدات من اأخطر م�سادر التاأكل بالوحدات الت�سغيلية وتوؤثر 
 Process Safety( ب�ســـكل مبا�رص على �سالمة العمليات وتكامل االأ�سول
and Asset Integrity(. وعليـــه قـــررت ال�رصكة بنـــاء على تو�سية ال�رصكة 
�ساحبـــة الرخ�ســـة  Honeywell UOP تركيـــب برجن لنـــزع الكلوريدات 

مـــن غـــاز الهيدروجـــن والريفورمات اخلفيفـــة. ومت ا�سناد القيـــام باأعمال 
الت�سميـــم والتوريد والرتكيب الى �رصكة برتومنت امل�رصية بقيمة بلغت 
حوالى 6ر1 مليون دوالر فى مناق�سة مفتوحة. وجارى التن�سيق لالنتهاء 
مـــن اأعمال تركيب وت�سغيل اأبراج نزع الكلوريدات خالل الربع االأخر من 

العام احلالى  .
التكامل اللوجيستى مع شركة العامرية لتكرير البترول

اإميانـــاً مـــن ال�رصكـــة ب�ـــرصورة التعـــاون والتكامـــل مـــع ال�ـــرصكات ال�سقيقة 
وتطبيقـــا الإ�سرتاتيجية وزارة البرتول فى تعزيز التكامل بن �رصكات القطاع 
فقـــد مت املوافقة علـــى قيام �رصكـــة العامرية با�ستخدام خـــط الهيدروجن 
القـــادم مـــن �رصكـــة اأنربك اإلـــى �رصكة اإيـــالب وذلـــك الإن�ساء خط ميـــد �رصكة 
العامريـــة بغاز الهيدروجـــن الإ�ستخدامه عنـــد احلاجة اليـــه بالتن�سيق مع 
�رصكتـــى ايالب وانربـــك, للم�ساهمة فى تعزيـــز العمليـــة االإنتاجية ب�رصكة 

العامرية لتكرير البرتول.
ربط تغذية وحدات إنتاج البنزول على وحدة )CCR( الجديدة بشركة 

أنربك
فـــى اإطـــار �سيا�سة قطاع البـــرتول تو�سيع قاعـــدة التكــامل مـــع ال�ســركات 
ال�سقيقـــة وبعـــد الت�سغيـــل الناجـــح لـم�ســروع وحـــــدة تـح�ســــن النافتــا 
)CCR – U400( ب�رصكـــة اأنربـــك , مت االتفاق معها لربـــط تغذية وحدات اإنتاج 
البنـــزول علـــى الوحدة اجلديـــدة باالإ�سافة اإلـــى التغذية مـــن الوحدة القدمية 
)CCR – U300( لتعظيـــم املنتج املحلى وزيادة معدالت االإنتاج ال�سنوية من 
مادة البنزول وتقليل الكميات امل�ستوردة من اخلارج وتوفر العملة ال�سعبة 
والعـــودة بالنفع على االقت�ساد وذلـــك بالتن�سيق مع الهيئة امل�رصية العامة 

للبرتول و�رصكة اأنربك.
 )C4-700( مشروع تغيير برج

ويهـــدف اإلى اإحالل وجتديـــد الربج املتـــاأكل بوحدة ا�ستخال�ـــس البنزول بربج 
جديد ي�ساعد على حت�سن اأداء الوحدة. 

تغيير فلسفة فلترة الزيت الساخن إلى الفلترة على البارد
ويعتمـــد تطبيـــق هـــذا االقـــرتاح على خف�ـــس درجـــة حرارة 

الزيت ال�ساخن )Therminol 66( قبل دخوله الفلرت 
بغر�ـــس ف�ســـل ال�سوائب املوجـــودة بالزيت 

وحت�سن خوا�س الزيت الفيزيائية.  





�ش����هدت �جلمعي����ات عدد�ً م����ن �لأخبار �ملتمي����زة ، حيث �أنه ج����ارى حالياً 
النتهــــاء من تنفيــــــذ جممــع اأ�ســــيـوط لإنتــــاج البنـــزين عالــــى الأوكتــني 
متهي����د�ً لت�شغيل����ه بنهاي����ة ع����ام 2020 ، وذل����ك �شم�������ن حزم�������ة م������ن 
امل�رشوعــــــات الراميــــة اإلــــى حتقيــــق خطــــة الــــــوزارة لالكتفــــــاء الذاتى من 
البنـــزيــــن حملياً، كما �سهدت الإعالن عــــن ا�ستمرار انخفا�ض ا�ستهالك 
البوتاجــــاز حمليــــاً بن�سبــــة ت�ســــل اإلــــى ٥ر٥٪ مقارنــــة بالعــــام ال�سابــــق 
كنتيجـــة مبا�رشة لالنطالق بامل�رشوع القومــى لتو�سيل الغاز الطبيعى 
للمنازل والإ�سهام فــــى تقلي�ض فاتورة دعــم البوتــاجاز  ، كمـــا ت�سمنت 
اجلمعيــات تو�سيحاً خلطط الوزارة فى تطوير وزيادة الطاقات التكريرية 
وتطويــــر البنيــــة الأ�سا�سيــــة لل�سبكــــة القوميــــة لنقــــل وتــــداول البرتول 
واملنتجات البرتولية بالإ�سافة اإلى ال�ستمرار فى تكثيف اأعمال البحث 
وال�ستك�ســــاف وتنميــــة احلقــــول القائمــــة لزيــــادة وتعظيــــم الإنتاج من 
ال�رشكــــة العامة للبرتول والتى جنحت فــــى حتقيق رقم قيا�سى لإنتاجها 
مــــن الزيــــت اخلام فقــــط تخطــــى  ٥ر64 األــــف برميــــل يوميــــاً لأول مرة فى 

تاريخها. 
�ســـــدد الوزيــــر خـــــــالل اجلمعيات علــــى اأهميــــة متابعة اللتــــزام بتطبيق 
اإجــــراءات و�سوابــــط ال�سالمة وال�سحة املهنية مبواقــــع العمل البرتولى، 
والتحديــــث امل�ستمر لالإجراءات وال�سوابـط وفقاً لأعلى معايري ال�سالمة 
حفاظاً على �سالمة العاملني وا�ستدامة العمل والإنتاج، موؤكـــداً �رشورة 
احلفــــاظ على اتبــــاع الإجــــراءات الحرتازية بــــني العاملــــني واملتواجــديــن 

مبواقــــع العمــــل للوقـــايــــة من فريو�ــــض كـــورونــــا وال�ستمـــرار فــــى تطبيق 
اأحدث التكنولوجيات ملوا�سلة تطوير وحتديث منظومة العمل. 

ربط هيئة البترول رقميًا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع 
واأكد املال خالل اجلمعيات العامة ل�رشكات القاهرة وال�سوي�ض والن�رش للبرتول 
اأنـــه يتم حاليـــاً تنفيذ نظام اإدارة املوارد والأ�سول ERP فى اإطار برنامج تطوير 
وحتديـــث قطاع البـــرتول بكل ما يتعلق بالرقمنـــة والتطبيقات التكنولوجية 
احلديثـــة والـــذى �سيتم مبوجبـــه ربط هيئـــة البرتول رقميـــاً مب�سافـــى التكرير 
وجممعات الت�سنيع ، ف�سالً عن رفع كفاءة الأداء والت�سغيل طبقاً للخامات 
املقـــررة واحتياجـــات ال�سوق املحلى مـــن املنتجات البرتولية مـــن خالل برامج 
حديثة تواكب اأحدث التكنولوجيات، ف�سالً عن ربط النواحى املالية بالهيئة 

وال�رشكات بهدف �رشعة و�سال�سة الأداء بدون اأخطاء .
واأ�ســـار اإلـــى اأن �سخ ا�ستثمـــارات جديدة فـــى حتديث وتطوير وزيـــادة الطاقة 
التكريرية مل�سافى التكرير القائمة انعك�ض بالإيجاب على موا�سلة قطاع 
البـــرتول تاأمـــني احتياجات ال�سوق املحلـــى من املنتجـــات البرتولية واحلفاظ 

على ا�ستقراره. 

رفع كفاءة منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى
وخالل رئا�سة اجلمعيات العامة ل�رشكات اأ�سيوط لتكرير البرتول واأنابيب 
البـــرتول والغازات البرتولية اأعلن الوزيـــر اأنه جارى العمل حالياً على كافة 

 2019-2020 ... مواجهــة التحديــات                   
رأس املهن��دس طارق امل��ا وزير البرتول والثروة املعدنية ع��ر الفيديو كونفرانس الجمعيات العامة لش��ركات برتول القطاع 

العام العتماد نتائج أعمال عام 2019 /2020 .
حضر أعمال الجمعيات اللواء محمود ش��عراوى وزير التنمية املحلية والجيولوجى أش��رف فرج وكيل أول الوزارة لاتفاقيات 
واالستكشاف واملهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البرتول والدكتور مجدى جال رئيس الشركة املصرية 
القابض��ة للغ��ازات الطبيعي��ة إيجاس والكيميائى س��عد هال رئيس الش��ركة املصري��ة القابض��ة للبرتوكيماويات ونواب 
الرئي��س التنفي��ذى لهيئ��ة البرتول ووكي��ل أول ال��وزارة بالجهاز املركزى للمحاس��بات ومحم��د جران رئي��س النقابة العامة 

للعاملني بقطاع البرتول وممثلى وزارات املالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع األعمال العام .
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املحاور لرفع كفاءة منظومة توفري املنتجات البرتولية لل�سوق املحلى عرب 
تطويـــر ال�سبكة املتكاملة لنقل وتـــداول املنتجات و تعزيز ا�ستقرار �سوق 
البوتاجـــاز  ، مو�سحـــاً انه جارىالنتهـــاء من تنفيذ اأحـــد اأهم امل�رشوعات 
احليويـــة لتوفري البنزين لل�سوق املحلى وهو جممع اأ�سيوط لإنتاج البنزين 
عالى الأوكتني متهيداً لت�سغيله بنهاية العام ، والذى �سي�سهم فى تاأمني 

اإمدادات البنزين وتوفريها لأهالى ال�سعيد . 
واأ�ســـاف املـــال اأن العـــام املالى املا�ســـى �سهد جمـــدداً ا�ستمـــرار انخفا�ض 
ا�ستهـــالك البوتاجـــاز حمليـــاً بن�سبة ت�سل اإلـــى ٥ر٥٪ كنتيجـــة مبا�رشة 
لالنطـــالق بامل�رشوع القومى لتو�سيل الغـــاز الطبيعى للمنازل ، لفتاً اإلى 
اأن ا�ستقـــرار �سوق البوتاجاز هو اأحد ثمار اجلهـــود املنفذة خالل ال�سنوات 
ال�ســـت املا�سيـــة لرفـــع كفـــاءة منظومـــة توفـــري هـــذه ال�سلعـــة احليوية 

للم�ستهلكني. 
واأكـــد املـــال اأن الوزارة تولى اهتمامـــاً بالغاً لرفع كفـــاءة ال�سبكة القومية 
لنقـــل وتداول اخلام واملنتجـــات البرتولية و التو�سع فـــى خطوط ال�سبكة 
مبـــا يحقـــق مرونـــة نقل و توفري الإمـــدادات البرتوليـــة جلميع اأنحـــاء البالد ، 
ف�ســـاًل عـــن احلد من خماطـــر النقل الربى باللـــوارى ، لفتاً اإلـــى اأن التو�سع 
فيهـــا هو اأحـــد املتطلبات الأ�سا�سية لتحويل م�ـــرش ملركز اإقليمى لتداول 
وجتارة البرتول والغاز ، و�سدد على الهتمام باتباع اأحدث الو�سائل والنظم 
التكنولوجيـــة والإجراءات الالزمة حلماية خطوط ال�سبكة من التعديات 

حفاظاً على ال�سالمة العامة و�سوناً ملقدرات البالد من موارد الطاقة.

منظومة للبرمجية الخطية بمعامل التكرير
وخـــالل رئا�سة اأعمال اجلمعيات العامة ل�رشكات العامرية لتكرير البرتول 
والأ�سكندرية للبرتول والبرتوكيماويات امل�رشية اأكد الوزير على ال�ستمرار 
فـــى تنفيـــذ م�رشوعـــات جديـــدة مب�سافـــى التكريـــر لتحقيـــق ا�ستدامـــة 
العمليـــات وكفاءتهـــا والتح�ســـني امل�ستمر لـــالأداء ، م�ســـدداً على اأهمية 
ا�ستخـــدام منظومة الربجميـــة اخلطية اجلارى العمـــل عليها لتطبيقها 

فى اإطار م�رشوعات التحول الرقمى .

تطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية
واأكـــد املال خالل رئا�سته اأعمال اجلمعيـــة العامة ل�رشكتى التعاون وم�رش 
للبـــرتول علـــى اأن برامـــج عمل الـــوزارة وخططها امل�ستقبليـــة تهدف اإلى 
ا�ستدامـــة تاأمـــني وتوفري اإمـــدادات الوقود لل�سوق املحلـــى من خالل تنفيذ 
عدد من امل�رشوعات لتطوير وحت�سني كفاءة منظومة نقل وتداول وت�سويق 
املنتجات البرتولية مبا ي�سهم فى تلبية احتياجات امل�ستهلكني ب�سهولة 
وي�ـــرش واأمان، وكذلـــك توفري احتياجـــات امل�رشوعات القومية مـــن الوقود ، 
بالإ�سافـــة اإلى ا�ستكمال تنفيذ املنظومة الآليـــة الذكية لر�سد ومراقبة 
اأر�سدة البنزين وال�سولر مبحطات التموين واخلدمة )ATG( وو�سع اأجهزة 
التتبع )GPS( فى �سيارات نقـــل املنتجات البرتولية، والتحول الرقمى فى 

.  )ERP( الأن�سطة املختلفة فى اإطار برنامج اإدارة املوارد والأ�سول
ووجـــه بالتو�سع فى اإقامة حمطات ومتوين ال�سيارات بالوقود خا�سة على 
الطـــرق واملحاور الرئي�سية و�رشعة تنفيـــذ م�رشوعات تطوير امل�ستودعات، 
كمـــا �سدد علـــى ا�ستمرار التو�سع فـــى خدمات متوين الطائـــرات وال�سفن 
بالوقـــود وفتـــح جمـــالت عمـــل جديـــدة واإيجـــاد مـــوارد اإ�سافيـــة ، وبحث 
اإمكانية اإ�سافة خدمة متوين ال�سيارات بالغاز الطبيعى فى اإطار اللتزام 

ال�سارم باملعايري وا�سرتاطات الأمن ال�سناعى وال�سالمة لت�سبح حمطات 
متويـــن منوذجيـــة متكاملة ، واأ�ســـار اإلى اأن �رشكتى التعـــاون وم�رش للبرتول 
كان لهمـــا دور مهم فى توفري منتجـــات التعقيم والتطهري بكافة املنافذ 
وحمطات التموين التابعة لهما وباأ�سعار منا�سبة تي�سرياً على املواطنني، 

فى اإطار جهود الدولة ملواجهة كورونا .  

استثمار خبرات الشركة العامة للبترول
فـــى ختام اأعمال اجلمعيـــات راأ�ض الوزير اأعمال اجلمعيـــة العامة لل�رشكة 
العامـــة للبـــرتول واأكد علـــى تقدمي كافـــة اأوجـــه الدعم لل�رشكـــة العامة 
التـــى متتلكها الدولة بالكامل لتتبـــواأ املكانة الالئقة بني �رشكات الإنتاج 
ول�سيمـــا واأنها اكت�سبت على مـــدار عمرها املمتد منذ عام 1٩٥٧ اخلربات 
الطويلـــة ، واأن الربنامـــج اخلام�ـــض �سمـــن م�ـــرشوع حتديـــث وتطوير قطاع 
البرتول والـــذى يهدف اإلى حت�سني اأداء اأن�سطة الإنتاج بداأ يوؤتى ثماره على 
اأر�ض الواقع ، وجت�سد ذلك فى جناح ال�رشكة العامة للبرتول فى حتقيق رقم 
قيا�ســـى لإنتاجهـــا من الزيت اخلـــام لأول مرة فى تاريخهـــا على الرغم من 
الظـــروف ال�ستثنائية التى مرت بها خمتلـــف دول العامل نتيجة جائحة 

كورونا .
واكـــد املال على اهميـــة ال�ستمرار خالل الفرتة القادمة فى تكثيف اأعمال 
البحـــث وال�ستك�ساف وتنميـــة احلقول القائمة وو�سع اآبـــار جديدة على 
الإنتـــاج لزيادة وتعظيم الإنتاج  ، ف�سال على ال�ستمرار فى  تطوير البنية 
الأ�سا�سيـــة الالزمـــة العمل علـــى تخفي�ض م�رشوفـــات الت�سغيل خلف�ض 

تكلفة اإنتاج الربميل.

تمكن��ت ش��ركات القطاع الع��ام للبرتول م��ن تحقيق نتائج 

طيبة خال عام 2020/2019 باملقارنة بما كان مس��تهدفًا 

له��ا وباألرقام الفعلية للعام الس��ابق وذل��ك كما يتضح من 

املؤشرات التالية :

• بلغت قيمة الإنتـــاج بال�سعر اجلارى ٧ر42٥62 مليون جنيه 
بزيادة ن�سبتها 1٪ على العام ال�سابق.

• بلغت القيمة امل�سافة ال�ســافية )بتكـلفة عوامل الإنتاج( 
٩ر220٧8 مليـــون جنيـه بزيــادة ن�سبتــها 2٪ على امل�ستهدف، 

و 2٪ على العام ال�سابق .
• بلغ �سافى الربــــح  قبل خ�سم ال�ســـرائب الدخــلية 1ر1301 
مليون جنيه وت�سدد ال�رشكات ال�ســـرائب امل�سـتحقة عن هذا 

الربـــح وقـــدرها حــوالى 3ر481 مليـــون جنيه .
• بلـــغ مـــا يـــوؤول للهيئة مـــن الأربـــاح القابلة للتوزيـــع 3ر٧40 

مليون جنيه.
• بلـــغ التكويـــن ال�ستثمـــارى مل�رشوعـــات اخلطـــة والإحـــالل 
والتجديـــد املنفـــذ خـــالل العـــام احلالـــى 2٥4ر8 ملي���ار جني���ه 

بن�سبة 103٪ من الربنامج امل�ستهدف.

نتائ��ج أعم��ال 2020/2019
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أهـم نتــائج األعــمال 
اأن�شطة البحث واال�شتك�شاف 

به���دف تعظي���م �الحتياطي���ات �لبرتولية ورف���ع معدالت �إنت���اج حقول 
�ل�رشكة من خالل �إعادة تقييم �ملناطق �ال�شتك�ش���افية و�لتنموية ، مت 
تنفيذ خطة �حلفر �ال�شتك�ش���افى و�أ�ش���فرت عن حتقيق 7 �كت�شافات 
برتولي���ة جدي���دة مبع���دل �إنتاج يوم���ى 6700 برمي���ل من �لزي���ت ، و 4ر21 

مليون قدم مكعب من �لغاز .  
االإنتاج واالحتياطى 

بالرغ���م من �لظروف �ال�ش���تثنائية �لت���ى مرت بها دول �لعامل ب�ش���بب 
جائح���ة فريو����س كورون���ا ، جنح���ت �ل�رشك���ة فى حتقي���ق  �أعل���ى معدل 
�إنت���اج يوم���ى  فى تاريخه���ا من �لزيت �خل���ام تخط���ى 5ر64 �ألف برميل 
زيت،وباإ�شاف���ة ن�شيب �ل�رشك���ة من �إنتاج �ل����رشكات �مل�شاركة ي�شل 
�إجمال���ى �الإنت���اج �إل���ى �أك���ر من 95 �أل���ف برميل زي���ت مكاف���ئ يومياً  ، 

كم���ا مت �إ�شاف���ة �حتياطى موؤك���د قابل لال�شرتجاع خ���الل �لعام �ملالى 
2020/2019 يقدر بنحو 8ر33  مليون برميل زيت مكافئ .

المشــروعات 
• ��شتكم���االً ملخط���ط �ل�رشك���ة نح���و �لتطوي���ر و�لتو�شع ف���ى �أعمال 
�لبني���ة �الأ�شا�شية لت�شهيالت �الإنتاج لتعظيم �ال�شتفادة منها ورفع 
كفاءته���ا مبا يو�كب خطط �الإنتاج ، قامت بتنفيذ عددٍ من �مل�رشوعات 

�أهمها :
• رف���ع �إنتاجي���ة ر�شي���ف �حلم���د م���ن 4400  �إل���ى 9900 برمي���ل يومي���اً 
با�شتخد�م �أحدث �لتقنيات فى جمال �لت�شجيالت �لكهربائية و�لتى 

ت�شتخدم الأول مرة فى م�رش . 
• مت �إج���ر�ء �إح���ادة م�ش���ار للبئ���ر �ال�شتك�شاف���ى HF-36/ 5X بحق���ول 
�ل�شح���ر�ء �لغربي���ة ، حي���ث مت حتقي���ق ك�شف مبع���دالت �ختب���ار �أولية 

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

تـاريخ التـأســيس : تاأ�ش�شت عام 1957.
نشـــــــاط الشــــــركة : �أول �رشكة برتول م�رشي���ة مملوكة للدولة بالكام���ل تعمل فى جمال �لبح���ث و�ال�شتك�شاف عن �لبرتول 
و��شتخر�ج���ه وتكري���ره و�الأعمال �ملت�شلة بذلك، وتتمث���ل �لروؤية �ال�شرت�تيجية �الأ�شا�شية ف���ى تعظيم �الحتياطيات وزيادة 

معدالت �الإنتاج.
العنـــوان : 8 �ش���ارع �ل��دكتور م�شطف����ى �أبو زهرة - مدينة ن�رش - �لقاهرة .                                          ص.ب : 743 - �لقاهرة
تليـفون : 24030975 -24012056                      فــاكس : 22626374                                العنـــوان التلغـــرافى : )برتوجني(  
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حو�لى 3ر17 مليون قدم مكعب غاز و800 برميل متكثفات يومياً .
  S.E.Hamd & HH-83/ 2 لب���دء فى �إن�شاء ت�شهيالت �إنتاج مبكرة حلقل���ى� •

بخليج �ل�شوي�س . 
• �إن�شاء خط �شحن زيت  قطر 12 بو�شة من حمطة جتميع �شنان 
�إل����ى ميناء �حلمر�ء �لبرتولى بط����ول 170 كم ب�شعة 55 �ألف برميل 

يومياً.
• ج���ارى �إن�شاء خط غاز قطر 8 بو�شة بطول 15 كم ب�شعة 30 مليون 
ق���دم مكعب غاز يومياً ، لنق���ل �لغاز�ت �ملنتجة من حقل بحار �شمال 
غرب بحقول �ل�شحر�ء �ل�رشقي���ة و�لربط على ت�شهيالت حمطة ر�أ�س 

بحار ثم �لربط على خط �شوكو .
• �النته���اء م���ن و�ش���ع �لر�شي���ف �لبح���رى حلقل �شم���ال غ���رب �أكتوبر 
ل�شال���ح �رشك���ة برتو�شالم على �الإنت���اج فى وقت قيا�ش���ى ، ومد و�إنز�ل 
�خلط���ني �لبحري���ني ، ومت و�شع �الآبار على �الإنتاج ف���ى يناير 2020 مبعدل 
�إنت���اج �أولى حو�لى 4000 برميل يومياً وج���ارى ��شتكمال خطة تنمية 

�حلقل بالتعاون مع �رشكتى �إنبى وبرتوجت.
• مت �إج���ر�ء �شيانة لت�شهيالت �الإنتاج �لربية و�لبحرية و��شتبد�ل �جلزء 
�لربى من �خلط �لبحرى بطول 5ر3 كم لو�شع �آبار حقل جنوب رم�شان 
�لتاب���ع ل�رشك���ة �شوكو عل���ى �الإنتاج وتركي���ب نظام حماي���ة كاثودية 
 SRM-3ST.1 لر�شيف جن���وب رم�شان -2 ، باالإ�شافة �إل���ى تن�شيط بئر
باحلام����س وقد تعاظم �إنت���اج �لبئر من 100 �إلى 1200 برميل زيت يومياً 

كاإنتاج �أولى.

االســتثمارات
بل����غ حج����م �ال�شتثم����ار�ت �ملنفذة  لل�رشك����ة خالل �لع����ام حو�لى 2ر2 

مليار جنيه  .

مجال السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
�نطالق���اً م���ن حر�س قط���اع �لبرتول عل���ى تطبيق منظوم���ة متكاملة 
لل�شالم���ة و�ل�شحة �ملهنية وحماية �لبيئة ، قامت �ل�رشكة  بتطبيق 
�أح���دث �لرب�مج و�لتقنيات �حلديثة لدعم كافة �لنو�حى �خلا�شة بهذه 
�ملجاالت لتوفري  بيئة عمل �شحية و�آمنة لتحقيق �أهد�فها �الإنتاجية 
�ملن�ش���ودة  ، حي���ث مت عق���د �لعدي���د من ور�س عم���ل لزي���ادة �لوعى لدى 
�لعاملني باإجر�ء�ت �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية وتدريبهم على كيفية 
�أد�ء �الأعم���ال ب�ش���ورة �آمنة ، كم���ا مت تطوير �أنظمة �الإن���ذ�ر وم�رشوعات 
مكافحة �حلري���ق  و�إجر�ء �ملر�جعات و�لقيا�ش���ات �لبيئية مبو�قع عمل 
�ل�رشك���ة �ملختلف���ة و�إعد�د در��ش���ات تقييم �الأثر �لبيئ���ى للم�رشوعات 
�جلدي���دة ، كم���ا مت �إ�شن���اد رئا�ش���ة �للجن���ة �جلغر�في���ة ل�شم���ال و�رشق 
خليج �ل�شوي�س و�لبحر �الأحمر �إلى �ل�رشكة �لعامة للبرتول ، وت�شارك 
�ل�رشكة فى �لتجارب �لعملية على �أعمال مكافحة �لتلوث �لبحرى .

نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية
من منطل���ق �هتمام �ل�رشكة باالإعد�د �جليد لتنمي���ة �لكود�ر �لب�رشية 
و�شق���ل مهار�ته���م ، وحتقيق���اً ال�شرت�تيجية قطاع �لب���رتول فى متكني 

�ل�شب���اب وتو�شيع قاع���دة �مل�شارك���ة و�لدمج بني �خل���ربة و�ل�شباب ، مت 
تنفيذ خطة تدريب تخ�ش�شية للعاملني فى كافة �ملجاالت �ملتعلقة 

برب�مج �حلفر و�الإنتاج و�ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية .
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2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

3ر05298ر5563�صافى الأ�صول الثابتة
1ر51933ر2861م�رشوعات حتت التنفيذ

7ر83291ر3648باقى الأ�صول غري املتداولة

1ر310523ر12073جمموع االأ�شول غري املتداولة )1(

0ر09120ر4577الأ�صول املتداولة )2(

1ر319643ر16650اإجمالى االأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
2ر11338ر1827راأ�س املال

1ر03113ر3034احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

3ر14451ر4861جمموع حقوق امللكية )3(

6ر62610ر2054اللتزامات غري املتداولة )4(

2ر612581ر9734اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
1ر319643ر16650وااللتزامات )5+4+3(

�نعق���������دت �جلمعي���������ة �لع�������ام���ة لل�ش���رك���ة �لع�������ام�����ة للبت��������رول برئ�ا�ش�����������ة 
�ملهند����س طارق �مل���ال وزي����������ر �لبت������رول و�ل���روة �ملعدنية بت���اري���خ 2020/9/14 
للنظر فى قائم�ة �ملركز �ملال�ى لل�رشكة ونتائج �أعم��الها وتق��رير مر�قب�ى �حل�شابات 
ع���ن �لع������ام �مل���الى 2019/ 2020 ، وقد مت �عتماد �لقو�ئم �ملالية عن �ل�ش�نة �ملالية 
�ملنته��ي���ة ف���ى 2020/6/30 ، كما مت �عتم�����اد �ش��رف �الأرب�����اح للع����املني و�عتم�اد 
�لع����الوة �لدوري���ة �مل�ش����تحقة له��م عن �ل�ش��نة �ملالي��ة �لتالي���ة بن�ش��بة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة �ملركز �ملالى ونتائج �الأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية �إنتاج �لزيت �خلام و�ملتكثفات 23 مليون برميل .

- بلغت كم��يات �الإنت��اج من �لغ��از�ت �لطبيعية و�مل�شاحب�ة 58 مليار 
قدم مكعب بزيادة ن�شبتها 6٪ على �مل�شتهدف وعلى �لعام �ل�شابق .
- بلغ���ت قيم�����ة �ل�ش��������ادر�ت م���ن �لزي��������ت �خل�����������ام و�إي���������ر�د�ت 

الن�شــــــاط الأخرى ما يعــــادل 6ر7939 ملي���ون جنيه .

- بلغت �الأرباح �لقابلة للتوزيع 3ر354 مليون جنيه .
• يتمثل ن�شاط ال�رشكة فى التنقيب عن البرتول وا�شتخراجه من 
حقوله���ا )ذ�تياً / ت�شغيالً من �لغري( و�مل�شاركة مع بع�س �رشكات 
�لب���رتول �الأجنبي���ة ف���ى تنمي���ة �حلق���ول �ملكت�شف���ة و��شتخ���ر�ج 

�لبت�رول منها .

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان
5ر312812ر10647املبيعات / الإيرادات

3ر610580ر7939ال�صادرات
6ر34075ر3038القيمة امل�صافة ال�صافية

2ر51164ر693�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل
2ر3590ر354الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س قائمة �ملركز �ملالى
)�لقيمة باملليون جنيه(

)�لقيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج �الأعمال

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  
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 القاهــرة:
209 مركـز املدينـة التجمـع اخلامــ�س 
           ت :26733500 / 26733700 ) 202+(
        ف: 26733600 )202+(

                                      
اإلســكندرية :

     املنطقة احلرة العامرية  
       ت: 4500073 )203+( 
     ف:  4500075 ) 203+(



sopc@suezprocessing.com

ت���اريخ الت�أس���يس : تاأ�س�ست عام 1921 حتت م�س���مى » معمل تكرير البرتول احلكومى« تابعة ل�رشكة اآبار الزيوت الإجنليزية 
ثم تغري اإ�سمها اإلى �رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول عام 1962 .

النش���اط اإلنتاجى : يتمثل الن�صاط الإنتاج���ى لل�رشكة فى تكرير وت�صنيع اخلامات البرتولي���ة وذلك من خالل جممع التقطري 
والذى مت ت�صغيل اأولى وحداته احلالية عام 1964، والوحدة الثانية عام 1986، جممع التفحيم ومت ت�سغيله عام 1965 ، جممع 

الإ�صالح بالعامل امل�صاعد ومت ت�صغيله عام 1983 ، هذا بالإ�صافة لوحدات املرافق املختلفة وت�صهيالت الإنتاج .
العن�وان : الزيتية - �صارع �صالح ن�صيم - حمافظة ال�صوي�س .

تلي��فون : 4 خطوط  4-3-2-3374451 / 062                                           فاك��س : 3374429/ 062

أهم نت��ائج األع�مال 
اخلطة الإنتاجية 

بلغ���������ت كمي�����ات اخلام���ات البرتولي��������ة الت�������ى مت معاجلته���ا خالل عام 
2020/2019 م���ن وحدات التكري���ر والت�صنيع حوال���ى 453ر2 مليون طن 
بزيادة ن�صبتها 51% على العام ال�صابق و23% على امل�صتهدف �صاهمت 
ف���ى توفري جانب من احتياجات ال�صوق املحلى، وكان اأهم ما نتج عنها 
حوال���ى 9ر13 األ���ف ط���ن م���ن البوتاج���از، و 6ر662 األ���ف طن م���ن البنزين 
بنوعي���ه )80، 92 اأوكت���ان(، و7ر300 األف طن من ال�ص���ولر، بالإ�صافة اإلى 

حوالى 474 األف طن من املازوت.
ال�ستثمارات

مت حتقيق اخلط���ة ال�صتثمارية بن�صبة 123% م���ن املعتمد موزعة على 
امل�رشوعات ال�صتثمارية اجلارى تنفيذه���ا واملت�صمن�ة تطوير وحتدي���ث 
الوح��دات الإنتاجية القائمة واإقامة م�رشوعات جديدة والتى ت�صمل:

م�رشوع الإحالل والتجديد
يه����دف امل�رشوع اإلى املحافظ����ة با�صتمرار على الطاق����ات الإنتاجية 
وحت�صني اقت�صاديات الت�صغيل وم�صايرة التقدم العلمى با�صتخدام 

التكنولوجيات احلديثة لتوفري احتياجات ال�صوق املحلى.
م�رشوع تطوير وحتديث جممع التفحيم

جارى حالي����اً جتديد وحتديث جممع التفحي����م مت�صمناً وحدة اإنتاج 
البوتاجاز با�صتخدام اأح����دث التكنولوجيات املطبقة للو�صول اإلى 
اأق�ص����ى طاق����ة ت�صغيلية م����ع الت�صغيل الآم����ن وتلبي����ة احتياجات 
البرتولي����ة مث����ل وق����ود الطائ����رات  ال�ص����وق املحل����ى م����ن املنتج����ات 
والبوتاج����از واإنتاج ال�ص����ولر املطابق للموا�صف����ات الأوروبية ، وجارى 
اإع����داد الت�صميمات الهند�صية من قبل �رشكة اإنبى، وتوريد املعدات 

من خالل �رشكة برتوجت و�رشكات عاملية اأخرى .
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السويس لتصنيع البترول



م�رشوع الأمن ال�سناعى وحماية البيئة 
تهتم ال�رشكة بتطبيق اأحدث معايري ال�صالمة وال�صحة املهنية مبا 
يتواك����ب مع ال�صرتاطات والقوانني البيئية، وذلك من خالل ا�صتمرار 
التو�ص����ع فى ا�صتخ����دام اأنظم����ة الإن����ذار والإطفاء الآل����ى بالوحدات 
الإنتاجية وامل�صتودعات وتطوير منظومة معاجلة ال�رشف ال�صناعى 

.  EN ISO 4001: 2015 ومت ح�صول ال�رشكة على �صهادة الأيزو
م�رشوع اإن�ساء وحدة جديدة لإنتاج الأ�سفلت 

يه����دف امل�رشوع اإل����ى اإنت���اج 396 األ�����ف ط�ن �صن��وياً م�����ن الأ�ص����ف�لت 
للم�صاهم����ة ف����ى م�رشوعات اإن�ص����اء �صبكات الطرق، وج����ارى تنفيذ 
امل�����رشوع من خالل �رشك����ة برتوجت طبقاً لت�صميم����ات �رشكة اإنبى، 

وجارى العمل على النتهاء من امل�رشوع.
تر�سيد الطـاقة

ف����ى اإطار الربنامج الرابع »ب« مل�����رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول 
وتنفيذ روؤيته اخلا�ص����ة برت�صيد ا�صتخدامات الطاقة قامت ال�رشكة 

باتخاذ الإجراءات التالية:
• تنظيم دورات تدريبية خا�صة مب�رشوعات تر�صيد الطاقة.

• حت�صني معامل القدرة الكهربائية باملحطات الرئي�صية والفرعية 
بال�رشكة.

• تركي����ب األ����واح طاق����ة �صم�صي����ة ملبن����ى التحك����م الآل����ى اجلدي����د 
للم�صتودعات.

• تر�صي����د ا�صته����الك وق����ود الت�صغي����ل بالأف����ران وحتقي����ق وف����ر ف����ى 
ا�صتهالك كمية الوقود الفعلى يتعدى 8 مليون جنيه.

• تعدي����ل املوا�صفات الفنية للمح����ركات اجلدي�دة التى يتم طرحها 
لتحقيق معامل قدرة اأعلى. 

املوؤ�رشات القت�سادية 
• بل����غ اإجمال����ى قيمة الإنتاج حوال����ى 5ر2 مليار جني����ه للعام املالى 

2020/2019 بزيادة ن�صبتها 104% على العام املالى ال�صابق.
• بل��غ����ت قيم����ة اإي����رادات الت�صغيل للغ����ري حوالى 3ر2 ملي����ار جنيه 

بزيادة على العام ال�صابق ن�صبتها %17.
تنمية املوارد الب�رشية

• مت تنفيذ خطة تدريبية للعاملني بال�رشكة لرفع كفاءة الأداء .
• مت تنفي����ذ برام����ج تدريبي����ة ل����� 2931 عام����الً بالإ�صافة مل����ا مت تنفيذه 
فيما يخ�س توعية العاملني عل����ى التحديات التى تواجهها الدولة 
ومدون����ة ال�صل����وك الوظيف����ى وميث����اق ال�����رشف املهن����ى و�صمت 688 

متدرباً على مدار العام. 
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  

أه�م المؤش�رات الرئيس�ية 
- بلغت كمية الزي���ت اخل�����ام التى مت تكريرها خ����الل العام 453ر2 
ملي���ون طن بزيادة ن�صبتها 23% على امل�صتهدف ، 51% على العام 

ال�سابق.
- بلغ���ت قيمة اأجور التكرير والت�صني���ع واخلدمات املباعة 4ر2529 
ملي���ون جنيه بزيادة ن�صبته���ا 1% على امل�صتهدف ، و4% على العام 

ال�سابق .
- بلغ���ت الأرب���اح القابل���ة للتوزي��������ع 6ر47 ملي������ون ج���ني���ه بزيادة 

ن�سبتها 151% على امل�صتهدف ، و 131%  على العام ال�صابق.
• يتم����ث���ل ن�ص�����اط ال���ص���ركة ف���ى تك����رير الزيت اخل����ام وت�صنيع 
الزي���وت الأ�صا�صية وتفحيم املازوت حل�ص���اب هيئة البرتول مقابل 

اأجر تكرير وت�سنيع حت�سل عليه من الهيئة .

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

9ر0433ر656�صافى الأ�صول الثابتة
2ر8685ر1337م�رشوعات حتت التنفيذ

0ر773ر76باقى الأ�صول غري املتداولة
1ر51192ر2070جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

9ر31190ر1167الأ�صول املتداولة )2(

0ر82383ر3237اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
3ر31051ر1242راأ�س املال املدفوع

0ر9302ر338احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

3ر21353ر1581جمموع حقوق امللكية )3(

7ر8121ر1073اللتزامات غري املتداولة )4(

0ر8908ر582اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
0ر82383ر3237واللتزامات )5+4+3(

انعق������دت اجلمعي��������ة الع������ام���ة ل�ص��رك���ة ال�صوي����س لت�صني���ع البت�������رول برئا�ص�����������ة 
املهند�س ط���ارق امل���ال وزي�ر البت������رول والث�����روة املعدني�������ة بت���اريخ 2020/9/8 للنظر 
ف���ى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة ونتائ���ج اأعمالها وتق��رير مراقب�ى احل�صابات عن العام 
املال���ى 2019/ 2020 ، وق���د مت اعتم���اد القوائم املالية ع���ن ال�ص�نة املالي���ة املنته��ية فى 
2020/6/30، كم���ا مت اعتم�����اد �ص�����رف الأرب�����اح للع����امل���ني واعتم�اد الع�������الوة الدوري���ة 

امل�س����تحقة له��م عن ال�س��نة املالي��ة التالي���ة بن�س��بة %100 .
وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

3ر42435ر2529املبيعات / الإيرادات

7ر51692ر1868القيمة امل�صافة ال�صافية

2ر5148ر74�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

6ر620ر47الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س قائمة املركز املالى

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج الأعمال
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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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www.nasroil.com       npc@nasroil.com

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�ص�صت عام 1911 با�صم �صـــركة اآبار الزيوت الإجنــليزية امل�صــرية ومت تاأميمها عام 1964. 
نشـــاط الشـــركة : توفري املنتجات البرتولية لل�صـــوق املحلـــى وت�صـــدير الفــائ�ـــض للم�صاهمة فى دفـــع عجلة التنمـية 

القت�صادية .
مكــونـــات الشـــركة : ت�صم 4 وحـــدات للتقطـري بطاقـــة 5ر6 مليون طن مـــرتى �صنوياً ، هـــذا بالإ�صافة اإلـــى ثالث وحدات 
تقطري تفريغى لإنتاج الأ�صفلت )البيتومني( بطاقة اإنتاجية 300 األف طن �صنوياً ووحدات ل�صرتجاع الغازات ومعاجلة 

البوتاجاز والنافتا والكريو�صــني ووحدات املرافـق املخـتلفة .
العنـوان : طــريق �صــــــالح ن�صيم - مدينة ال�صوي�ض                     تليــفون : 3428973/ 062                  فاكــس : 062/3428975

الرقـــم البريدى: 43511                                                                     ص.ب : 271 ال�صوي�ض 
مكتب القاهرة : 42 �صــــارع غرب ال�صتاد - احلى ال�صاد�ض - مدينة ن�صــر .                                              تليفاكس : 22617035                     

مؤشــرات األداء
اخلـطة الإنتاجـية 

بلغــــت كمــيــــة اخلـــام التى تـــــــم تقطـــريها خــــالل عــــام 2020/2019 حــوالى 7ر3 
مليــــون طــــــــن للم�صـــــاهمة فــــى توفـــــري جانب من احتياجـــــات ال�صــوق املحـلى، 
حيث مت اإنتاج 48 األف طن من البوتاجاز، واأكرث من مليون طن من النافتا، واإنتاج 
حوالى 1ر1 مليون طن مقطرات و�صطى )�صولر، كريو�صني، وقود نفاثات(، وبلغت 
كمية الأ�صفلت املنتج 341 األف طن بالإ�صافة اإلى حوالى 2ر1 مليون طن مازوت.

المؤشرات المالية
قيمة الإنتاج 

ارتفعـــت قيمة اإنتاج معمل الن�رص للبرتول خالل العام املالى 2020/2019 اإلى 

شـركـة
النصــر للبتـرول
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عمل جاد للمساهمة فى تغطية احتياجات
 السوق المحلى من المنتجات البترولية

حوالى 4ر2 مليار جنيه بزيادة ن�صبتها 7% على العام ال�صابق.
الت�صدير

• مت ت�صديـــر كميات مـــن املنتجات البرتولية بقيمـــة اإجمالية حوالى 
850 مليون دولر.

ال�صتثمار
• مت �صـــخ ا�صتثمارات قيمتهـــا حوالى 1ر1 مليار جنيه فى م�رصوعات 
الإحـــالل والتجديـــد والأمن وال�صالمـــة مت�صمنة اإن�صـــاء جهاز تقطري 
متكثفـــات بطاقـــة 2ر1 مليـــون طن �صنويـــاً و3 وحـــدات فوا�صل اأمالح 
واملرحلـــة الثانيـــة من خط ا�صتـــالم الأ�صفلـــت و5 م�صتودعات جديدة 

وم�رصوع التك�صري الهيدروجينى.
• حتديـــث وتطويـــر املعامل الكيميائيـــة باأحدث الأجهـــزة وح�صولها 

على �صهادة الأيزو 9001 فى اإدارة اجلودة.

مشروعات جديدة تحت التنفيذ
يتم تنفيذ عدة م�رصوعات لتطوير وحتديث املعمل من اأهمها:

• اإن�صاء وحدة معاجلة نافتا جديدة بطاقة 50 طناً / �صاعة، بالإ�صافة 
اإلى حو�ض جديد لل�صولر.

• تعديل خطوط التربيد لل�صهاريج.
• اإحالل وجتديد �صبكة مياه الإطفاء والتربيد.

• توفري خط بخار لل�صعلة احتياطى للخط احلالى.
• اإحالل وجتديد �صمامات الأوعية الأ�صطوانية.

• تو�صيل 11 مبنى ب�صبكة نقل املعلومات.
• تطوير منظومة الروا�صب البرتولية .

• ان�صاء جهاز تقطري خام .

السالمة والصحة المهنية والبيئة
لدى �رصكة الن�رص للبرتول عدة م�رصوعات من اأهمها:

• مت حتديـــث املحطة املتنقلة للر�صد اللحظى مللوثات الهواء والتغري 

املناخى باملنطقة باأخرى جمهزة باأحدث التقنيات العاملية.
• جـــارى النتهاء من مد خـــط ال�رصف ال�صناعى داخـــل البحر بطول 

500 مرت بناءً على طلب جهاز �صئون البيئة.
• تنفيـــذ اأعمـــال التوافـــق البيئـــى ملحطـــة معاجلـــة ميـــاه ال�ـــرصف 

ال�صناعى.
• حتديـــث اأنظمة الإنـــذار املبكر والإطفـــاء التلقائى لعـــدد من املبانى 

واأجهزة التقطري.
• وفيمـــا يخ�ض تاأهيل ال�رصكة فـــى جمال ال�صالمة وال�صحة املهنية 
والبيئة اأنهت ال�رصكة حوالى 90% من مراحل التاأهيل للح�صول على 
�صهـــادة الأيـــزو 45001 لل�صالمـــة وال�صحـــة املهنية عـــن طريق �رصكة 
برتو�صيـــف، وح�صلـــت ال�رصكـــة علـــى �صهـــادة الأيـــزو 14001 اخلا�صة 
بالإدارة البيئية بعد ا�صتيفائها مراحل التاأهيل وال�رشوط وجارى منح 
ال�رصكـــة �صهـــادة الأيـــزو 17025 بعد احل�صـــول على �صهـــادات الرتابط 

الدولية من املعهد الهولندى . 

المشاركة المجتمعية
تعمـــل الن�ـــرص للبـــرتول بانتظام علـــى زيـــادة م�صاركتهـــا املجتمعية 
ب�صورة منتظمة والتعـــاون مع املجتمع املحيط وتوظيف اإمكانياتها 
املتاحـــة فى حتقيـــق ذلك ومن هـــذا املنطلق كانت متواجـــدة بقوة فى 
عمليـــات رفـــع تراكمـــات مياه الأمطـــار وال�صيـــول ب�صيـــارات الك�صح 
التابعة لها بالتعاون مع حمافظة ال�صوي�ض ، كما �صاركت املحافظة 
فـــى تنظيم احتفالية ن�رص اأكتوبر املجيـــد ، بالإ�صافة مل�صاركتها فى 
املوؤمتـــر الثالـــث ع�ـــرص لهند�صة املناجـــم والتعدين و�صـــط كوكبة من 

�رصكات البرتول وخرباء الطاقة عاملياً واإقليمياً.
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزيت اخلـــــام التى مت تكريرها حوالى 716ر3 مليون 

طن خــــالل العام ، بزيادة ن�صبتها 1% على العام ال�صابق .
- بلغـــت قيمة اأجور التكريـــر والت�صنيع واخلدمـــات املباعة خالل 
العـــام 7ر2315 مليـــون جنيـــه ، بزيـــادة ن�صبتهـــا 8% علـــى العـــام 

ال�صابق .
- بلغـــت الأربـــاح القابلـــة للتوزيــــــــع 2ر27 مليــــــون جـــنيـــه بزيادة 

ن�صبتها 24% على امل�صتهدف ، و 20% على العام ال�صابق. 
• يتمــــثل ن�صــــــــاط الــ�صـــركة فى تكــــرير الزيت اخلــــام حل�صــــاب 

هــــيئـــة البـــرتول مقابل اأجـر تكـرير حت�صل عليه من الهيئة . 

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

6ر4418ر470�صافى الأ�صول الثابتة

1ر5602ر1511م�رشوعات حتت التنفيذ

1ر539ر45باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر41059ر2027جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

2ر4701ر633الأ�صول املتداولة )2(
0ر81761ر2660اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
2ر5637ر893راأ�س املال

6ر6169ر177احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
8ر1806ر1071جمموع حقوق امللكية )3(

3ر439ر43اللتزامات غري املتداولة )4(
9ر3914ر1546اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
0ر81761ر2660واللتزامات )5+4+3(

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان
2ر72153ر2315املبيعات / الإيرادات

5ر61482ر1650القيمة امل�صافة ال�صافية
5ر729ر31�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

7ر222ر27الأرباح القابلة للتوزيع

انعقـــــــــدت اجلمعيـــــــــة العــامـــة ل�رصكة الن�ـــرص للبرتول برئا�صـــة املهند�ض طارق املال 
وزيــــــر البتــرول والثــــروة املعدنيــــة بتـــاريخ 2020/9/8 للنظر فـــى قائمـة املركز املالـى 
لل�رصكة ونتائج اأعمالها وتقــرير مراقبـى احل�صابات عن العام املالى 2020/2019 ، وقد 
مت اعتمـــاد القوائم املالية عن ال�صـنة املالية املنتهــية فى 6/30/ 2020، كما مت اعتمــاد 
�صـــــرف الأربــاح للعــــاملـــني واعتمـاد العــــالوة الدوريــــــة امل�صــــتحقة لهــم عن ال�صــنة 

املاليــة التاليـــة بن�صــبة %100 .
وفيما يلى ملخ�ض قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�ض نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  
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تـاريخ التـأســيس : تاأ�ش�شت ال�رشكة عام 1984 وبـــداأت ن�شـاطهـــا الفعلـى عام 1987.
نشـــــاط الشـــــركة :  يقوم معمل تكرير البرتول باأ�سيوط بدوره احليوى واال�سرتاتيجى فى تكرير الزيت اخلام لتوفري احتياجات 
حمافظ���ات �سعي���د م�رش م���ن املنتجات البرتولي���ة املختلفة، حيث تقوم �رشك���ة اأ�سيوط بتغطية ا�سته���اك ال�سوق املحلى 

مبنطقة ال�سعيد وجنوب الوادى بن�سبة ترتاوح بني60 - 65٪ من املنتجات البرتولية .
العنــــوان : جحدم - منفلوط - اأ�سيوط. 

تليـــــفون : 2323522 - 2324672)088(                  فــــاكس : 2323062) 088(  

أهــم نتـائج األعمــال 
ن�شاط الإنتاج

قامت ال�رشكة بتكرير حوالى 296ر3 مليون طن خام.
ومع انتهاج ال�رشكة ل�سيا�سة تعظيم اإنتاج املقطرات عالية القيمة 

وملواجهة  احتياجات ال�سوق املحلى مت اإنتاج الكميات التالية :
• 38 األ���ف ط�ن بوت���اج��از مقابل 32 األف طن خمطط .

• 498 األف طن نافت����ا مقابل 486 األف طن خمطط .
• 102 األف طن وقود طائرات » ترباين » مقابل 73 األف طن خمطط  .

• 776 األف طن �سوالر مقابل 766 األف طن خمطط  .
• 8ر1 مليون طن مازوت لتغطية احتياجات حمطات الكهرباء .

• مت خلط وجتهيز 364 األف طن بنزين 80 .

• مت خلط وجتهيز 180 األف طن بنزين 92 .
هذا وقد بلغ اإجمالى قيمة املنتجات البرتولية ناجت التكرير لهذا العام 

حوالى 935 مليون دوالر  .

مشروعات الموازنة االستثمارية 
فى اإطار جهود قطاع البرتول لتطوير اأداء معامل التكرير ومنظومة 
العم���ل به���ا قام���ت �رشك���ة اأ�سي���وط وبالتن�سي���ق مع جلن���ة تطوير 
معامل التكرير بهيئة البرتول بالبدء فى تنفيذ عدد من امل�رشوعات 
بل���غ اإجمال���ى انفاقه���ا اال�ستثمارى خ���ال العام حوال���ى 6ر1 مليار 

جنيه  وهى :
• م����رشوع اإن�ساء جممع الإنت���اج البنزين عالى االأوكت���ان والذى اأو�سك 
عل���ى االنتهاء اإيذاناً بت�سغيل���ه بنهاية ع���ام 2020 ،  ويغطى امل�رشوع 

ا�ستهاك منطقة جنوب الوادى من البنزين .
• م�رشوع االإحال والتجديد ومت متويله ذاتياً .

• م�رشوع االأمن ال�سناعى وحماية البيئة ومت متويله ذاتياً .
• مت االنته���اء من جمي���ع االأعمال مبحطة حم���والت ال�رشكة باإجمالى 
ق���درة 125 ميج���ا فول���ت اأمب���ري لتخدم املنطق���ة اجلغرافي���ة البرتولية 

باأ�سيوط وامل�رشوعات اجلديدة للتكرير  . 

www.asorc.com      Email:inf@asorc.com    

شـركـة
أسيوط لتكرير البتـرول
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تنمية الموارد المالية  
تطبيق���اً ل�سيا�سة التكامل بني ال����رشكات ال�سقيقة داخل القطاع، 
وا�ستغ���االً للت�سهيات املتوفرة والطاقات املتاحة من املوارد الب�رشية 
وتنفي���ذاً للتعاق���د امل���رم مع �رشك���ة الني���ل لت�سويق الب���رتول ل�سحن 
املازوت وال�سوالر   فقد مت �سحن 384 األف طن مازوت و97 األف طن وقود 

طائرات اإلى �رشكة م�رش للبرتول . 
وبلغ���ت اإيرادات اخلدمات املقدمة من �رشك���ة اأ�سيوط الأعمال املنطقة 

اجلغرافية حوالى 4ر19 مليون جنيه .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
• مت تنفي���ذ 17 جترب���ة وهمي���ة فى جمال االطف���اء بال�رشك���ة و 8 جتربة 
ب����رشكات املنطق���ة البرتولي���ة اجلغرافي���ة م���ن خ���ال تطبي���ق خط���ة 

الطوارئ.
• مت تنفي���ذ 21 برناجم���اً تدريبي���اً  ل���� 687 عام���ل ف���ى جم���ال ال�سام���ة 
وال�سح���ة املهنية لرف���ع الوعى الوقائ���ى للعاملني ، مم���ا كان له مردود 
اإيجاب���ى ف���ى حتقيق حوال���ى 3ر2 مليون �ساعة عمل ب���دون وقت �سائع 

وعدم وقوع اإ�سابات عمل داخلية .
• مت جتدي���د �سه���ادات املوا�سف���ات القيا�سي���ة لنظ���م االإدارة فى جمال 

 .  ISO 9001 & ISO 14001 & ISO45001  ال�سامة والبيئة واجلودة
• ح�سلت ال�رشكة على �سهادة املطابقة الفنية من �رشكة برتو�سيف 
فيما يخ�ص النظم واملتطلبات القيا�سية لل�سامة وال�سحة املهنية 

وحماية البيئة.
• مت حتديث اأجهزة ومعدات ال�سامة بال�رشكة.

• مت تاأم���ني اأعم���ال  اإن�س���اءات امل����رشوع اجلدي���د الإنت���اج البنزي���ن عالى 
االوكتني  دون وقوع اإ�سابات او وفيات . 

• ج���ارى تنفي���ذ م����رشوع الر�س���د الذات���ى لانبعاثات الغازي���ة ملداخن 
االفران واتخاذ االإجراءات الازمة لربطها على ال�سبكة القومية جلهاز 

�سئون البيئة .

ترشيد النفقات والطاقة 
• مت تنفيذ عدد من االإجراءات لرت�سيد النفقات وتعظيم االإيرادات وكذلك 
تر�سي���د ا�سته���اك الطاقة الكهربائي���ة اأدت اإلى حتقيق وف���ر فى الطاقة 
الكهربائية قدره 73 األف كيلو وات �ساعة بقيمة وفر 80 األف جنيه وذلك 

بعد تعديل اأنظمة التريد بوحدات االإنتاج وحت�سني كفاءة االإنتاج.
• مت تنفي���ذ م����رشوع االإنارة باخلايا ال�سم�سية فى اإن���ارة املبنى االإدارى 
واملعام���ل الكيماوي���ة باإجمالى وفر فى الطاق���ة الكهربائية 167 األف 

كيلو وات �ساعة �سنوياً بقيمة وفر 183 األف جنيه  .
• مت تركي���ب وح���دة حت�سني معام���ل القدرة باملحط���ة الرئي�سية والتى 
تعم���ل اأوتوماتيكي���اً مم���ا اأدى اإل���ى حت�س���ني كف���اءة الطاق���ة بال�سبكة 

القومية للكهرباء . 
• جارى تنفيذ ودرا�سة م�رشوعات اأخرى لتقييم االأفران والغايات .

تطوير المعامل الكيماوية
ج���ارى حتديث اأجه���زة املعامل الكيماوي���ة مبا يتما�سى م���ع متطلبات 
امل����رشوع اجلديد بال�رشك���ة الإنتاج البنزي���ن عالى االأوكت���ني ، ومت تاأهيل 
املعام���ل للح�س���ول عل���ى املوا�سف���ة العاملي���ة للمعام���ل الكيماوية 

ISO17025 ملطابقة املنتجات .

أيقونة المشروعات البترولية 
بالصعيد
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزيت اخل�����ام التى مت تكريرها حوالى 296ر3 مليون 

طن خ����ال العام .
- بلغ���ت قيم���ة اأجور التكري���ر واخلدم���ات املباع���ة 7ر1078 مليون 

جنيه خال العام بزيادة ن�س�����بتها 13٪ على العام ال�سابق .
- بلغ���ت االأرب���اح القابل���ة للتوزي��������ع 4ر22 ملي���ون ج���ني���ه خ����ال 

العام احلالى . 
• يتم����ثل ن�س��������اط ال���س���ركة فى تك����رير الزيت اخل����ام حل�س����اب 

ه����يئ���ة الب���رتول مقابل اأج�ر تك�رير  حت�سل عليه من الهيئة . 

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

9ر3314ر296�صافى الأ�صول الثابتة

9ر52451ر3785م�رشوعات حتت التنفيذ

9ر32909ر3522باقى الأ�صول غري املتداولة

7ر15676ر7604جمموع الأ�شول غري املتداولة )1(

9ر71170ر1024الأ�صول املتداولة )2(
6ر86847ر8628اإجمالى الأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
1ر7692ر1359راأ�س املال

1ر9142ر144احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 
2ر6834ر1504جمموع حقوق امللكية )3(

4ر02867ر5363اللتزامات غري املتداولة )4(
0ر23146ر1761اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
6ر86847ر8628وااللتزامات )5+4+3(

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

1ر7958ر1078املبيعات / الإيرادات

8ر8643ر711القيمة امل�صافة ال�صافية

4ر746ر46�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

2ر423ر22الأرباح القابلة للتوزيع

انعق���������دت اجلمعي���������ة الع����ام���ة ل�س���رك���ة اأ�سي���وط لتكري������ر البت�������رول برئا�س�������ة 
املهند����ص طارق املا وزي���ر البت�����رول والث�روة املعدني����ة بتـــاريـــخ 2020/9/10 للنظر 
ف���ى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة ونتائج اأعمالها وتق��رير مراقب�ى احل�سابات عن العام 
املالـــى 2020/2019 ، وق���د مت اعتم���اد القوائم املالي���ة عن ال�س�نة املالي���ة املنته��ية فى 
2020/6/30، كم���ا مت اعتم�����اد �س�����رف االأرب�����اح للع����املني واعتم�اد الع�������اوة الدوري���ة 

امل�س����تحقة له��م عن ال�س��نة املالي��ة التالي���ة بن�س��بة ٪100 .
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ص قائمة املركز املالى

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ص نتائج االأعمال
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شركـة
األسكنـدريـة للبتـرول

تــاريخ التــأسـيس : تاأ�ض�ضت عام 1954 وبد�أت ن�ضاطها عام 1957 بجهاز تكرير �لزيت �خلام رقم )1( ثم �أ�ضيف �إليه جهاز 
�آخر بد�أ ت�ضغيله عام 1964 وفى عام 1965 مت �إن�ضاء وحدة لإنتاج �ملذيبات �لبرتولية وفى عام 1970 مت �أ�ضافة وحدة تكرير 
ثالث���ة . كم���ا مت �إن�ضاء وحدة لإنتاج �لأ�ضفلت ع���ام 1973 ومت ت�ضغيل وحدة لإنتاج �لهك�ضان ع���ام 1979، وفى عام 1982 
متكن���ت �ل�رشك���ة من �إ�ضافة وحدة �لتقطري �جلوى رقم )4(، وفى عام 1983 مت �لنتهاء من تنفيذ جممع �لزيوت، ومت �إدخال 
وح���دة ��ضرتج���اع �لغاز�ت عام 1984، وفى عام 1989 مت �إدخال وحدة �إنتاح �لهك�ض���ان �جلديدة، وفى عام 1997 مت ت�ضغيل 

وحدة خلط وت�ضدير �لأ�ضفلت �ل�ضلب و�ملوؤك�ضد، ثم فى عام 1998 مت �إدخال وحدة �إعادة تكرير �لزيوت �مل�ضتعملة.
نشـاط الشركة : تغطية �حتي�اجات منطقة �لأ�ضكندرية وغرب �لدلتا من �ملنتجات �لبرتولية، كم�ا تق�وم بت�ضدير منتجاتها 

�إلى �خلارج.            
العنوان : �ملك�س - �لأ�ضكندرية .                       تليفون: 4402832 -4402833 /03                     فـاكس : 4401605 -03/4430124     

الرقم البريــدى : 21535                                  ص. ب : 3 - �ملك�س

 www.alex-petroleum.com          apc_mex2@yahoo.com

أهم نتائج األعمال 
• مت تكرير حو�لى 5ر4 مليون طن من �لزيت �خلام.

• بلغ������ت قيم�����ة �ملنتج������ات �لبرتولية �لت���ى وفرته���ا �ل�رشكة حو�لى 
4ر38 ملي���ار جني���ه )25 ملي���ار جني����ه ت�ضلي�م���ات ل����رشكات �لت�وزي���ع 
باأ�ضع���ار �ل�ضوق �ملحلى، وحو�ل���ى 7 مليار جنيه ت�ضليم��ات لل�رشكات 
�ل�ضتثماري���ة، ب��الإ�ضاف���ة �إل���ى حو�ل���ى 4ر6 ملي���ار جني���ه منتج���ات 

م�ضدرة( .
• مت �إنت���اج 69 �ألف طن بوتاج������از ، وحو�لى 1ر1 مليون طن نافتا ، و448 
�أل���ف ط���ن ترباين ، وحو�لى 1ر1 مليون طن �ض���ولر ، وحو�لى 8ر1 مل�يون 
ط�ن م�ازوت ، و30 �ألف طن مقطر�ت �ضمعية ، و132 �ألف طن �أ�ضفلت.

• مت توف���ري 37 �أل���ف ط���ن مذيب���ات برتولي���ة و�لت���ى تدخ���ل ف���ى �لعديد من 
�ل�ضناعات �ملحلية .

• متكن���ت �ل�رشك���ة من تخفي�س �لفاقد بوفر ق���دره 31 �ألف طن تعادل 
7ر0% من �خلام �ملكرر.

• �ضاهم���ت �ل�رشك���ة فى تدب���ري �حتياج���ات �مل�رشوع �لقوم���ى للطرق 
م���ن منت���ج �لأ�ضفلت من خالل �لإنت���اج و�ل�ضتري�د حي���ث بلغ �إجمالى 

�لكميات �لتى مت تدبريها نحو 560 �ألف طن �أ�ضفلت.

التكامل مع الشركات الشقيقة 
ف���ى �إط���ار تنفي���ذ �ضيا�ض���ة قطاع �لب���رتول ف���ى �لتكامل ب���ن �رشكات 
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�ملناطق �جلغر�فية وف���رت �ل�رشكة مو�د تغذية لل�رشكات �ل�ضتثمارية 
�ل�ضقيق���ة »�أم���وك و�أنرب���ك و�أ�ضبك و�إي���الب« بقيم���ة �إجمالية حو�لى 
7 ملي���ار جني���ه متثلت فى حو�ل���ى 871 �ألف طن م���ازوت ل�رشكة �أموك، 
وحو�ل���ى 1ر1 ملي���ون ط���ن نافتا ل�رشكة �أنرب���ك ، 27 �ألف ط���ن �أ�ضفلت 

ل�رشكة �أ�ضبك ، 91 �ألف طن ترباين ل�رشكة �إيالب .

التصــــدير 
قام����ت �ل�رشكة بت�ض�دير 435 �ألف طن ترباين لإيطاليا وتركيا و�إ�ضبانيا 
وجب����ل ط����ارق وهولند� وتون�س ومالط����ا ، بالإ�ضافة �إل����ى ت�ضدير 18 �ألف 
ط����ن م����ازوت ملالط����ا ، و ت�ضدير 647 �أل����ف طن مقطر�ت ملالط����ا و�ليونان 
وتركي����ا و�لدمنارك و�ل�ضعودي����ة ، بالإ�ض�افة �إل�ى م��ا ت�����م توفريه لتغ�ذية 
�ل�ض�����ركات �ل�ض��تثماري����ة بق��يمة �إج��مالية حو�ل����ى  8ر12 مليار جنيه 
بخ����الف حو�ل����ى 25 مليار جني����ه ت�ضليمات �����رشكات �لتوزي����ع باأ�ضعار 

�ل�ضوق �ملحلى.

النشاط االستثمارى
م�رشوع��ات اخلطة وتتمثل فى م�رشوع تطوي���ر نظام �لأمن �ل�ضناعى 

وم�رشوع تطوير نظام �حلا�ضب �لآلى .
م�رشوع��ات الإحالل والتجديد ومن اأهمها م�رشوع ��ضتكمال حتويل 
��ضتخال����س �لعطري���ات م���ن �لزي���وت با�ضتخ���د�م مذي���ب NMP ورف���ع 
كفاءة الوحدة ، واحالل وجتديد طلمبات و�ضواغط باملعمل ، وخطوط 
داخلية وخارجي���ة ، بالإ�ضافة اإلى اإحالل وجتديد وان�ضاء م�ضتودعات ، 

و�أجهزة �لتحكم بالوحد�ت  .

مشروعات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
تول���ى �ل�رشك���ة �أهمي���ة ق�ضوى لتوفري بيئ���ة عمل �آمن���ة للعاملن من 
خ���الل �لتح�ضن �مل�ضتمر و�لتو�فق مع �لقو�نن و�لت�رشيعات �ملنظمة 

للبيئة  ، ومن �أهم تلك �لأعمال:
• عمل نظام �لإطفاء و�لتربيد بالتقطري لبع�س �مل�ضتودعات.

• عمل نظام �لإطفاء و�لتربيد بالزيوت لبع�س �مل�ضتودعات.
• �إج���ر�ء عملي���ات �ختب���ار ل�ضبك���ة �لإطف���اء و�لتربي���د عل���ى م�ضتوى 

�ل�رشكة وتغيري �لتالف.
• عمل در��ضة متكاملة لرتكيب نظام �إنذ�ر و�إطفاء �آلى بوحد�ت �لزيوت.
• �لنته���اء م���ن عمل در��ضة �ضامل���ة لقيا�س �لإنبعاث���ات على مد�خن 
�أف���ر�ن وحدة �لهك�ضان و�لهيدروجن بالزيوت على �أن يتم ربطها على 

�ضبكة �ملعلومات بجهاز �ضئون �لبيئة .
• تنفي���ذ م����رشوع معاجله مياه �ل�رشف �ل�ضناع���ى لتتو�فق مع قو�نن 

�لبيئة بالتعاون مع بنك �لإعمار �لأوروبى.
• عمل دور�ت تدريبية للعاملن بال�رشكة لزيادة �لوعى �لأمنى.

• عم���ل خ���ط تبادل���ى خل���ط �لإطف���اء �لرئي�ض���ى قط���ر 12 مي���ر بجميع 
�لأر�ضفة بحو�س �لبرتول.

�لبحري���ة  بامل�ضتودع���ات  �ل�ضو�ع���ق  مان���ع  تركي���ب  م���ن  �لنته���اء   •
وم�ضتودع���ات �لبوتاجاز و�ملناطق �خلارجية وجارى �لعمل على وحد�ت 

�ل�رشكة �لد�خلية.
• اإحالل وجتديد �ضبكتى الإطفاء والتربيد الرئي�ضية بال�رشكة واملناطق 

�خلارجية �لتابعة لها.
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نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2020/2019  

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

4ر62416ر2969املبيعات / االيرادات

3ر41305ر1686القيمة امل�صافة ال�صافية

4ر962ر50�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

2ر934ر33االأرباح القابلة للتوزيع

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغ���ت كمي���ة �لزيت �خل���ام �لت���ى مت تكريرها خالل �لع���ام 504ر4 

مليون طن.
- بلغ���ت قيم���ة �أج��ور �لتكري�����ر و�لت�ضني������ع ومبيع���ات �ملنتجات 
�لثانوي���ة و�خلدم���ات �ملباع���ة خ���الل �لع���ام 6ر2969 ملي���ون جني���ه 
بانخفا����س ن�ضبت���ه 1% على �مل�ضته����دف ، وبزي�����ادة ن�ضبتها %23 

على �لعام �ل�ضابق.
- بلغ���ت �لأرباح �لقابلة للتوزيع 9ر33 مليون جنيه بزيادة ن�ضبتها 

21% على �مل�ضتهدف .
• يتمث�������ل ن�ض��������اط ال��ض���ركة فى تكري���ر الزي������ت اخل���ام وت�ضنيع 
�لزي���وت �لأ�ضا�ضية حل�ض�����اب هيئة �لبرتول م�ق������اب���ل �أج�����ر تك����رير 
وت�ضنيع، حت�ضل عليه من �لهيئة ، هذ� بالإ�ضافة �إلى �إنتاج بع�س 

�ملنتجات �لثانوية وت�ضويقها حل�ضابها .

�نعق�����دت �جلمعي����ة �لع����ام���ة ل�ض����ركة �لأ�ض����كندري���ة للبت����رول برئا�ض�����ة �ملهند�س 
ط���ارق �ملال وزي�����ر �لبت�رول و�لث�روة �ملعدني����ة بت���اري���خ 2020/9/13 للنظر فى قائم�ة 
�ملرك������ز �ملال����ى لل�ض����رك���ة ونت���ائج �أعم�اله���ا وتق�ري������ر مر�قب�ى �حل�ض�اب���ات عن �لعام 
�ملال�����ى 2019/ 2020 ، وق���د مت �عتم���اد �لقو�ئ���م �ملالي���ة ع���ن �ل�ضن���ة �ملالي���ة �ملنتهية 
ف���ى 2020/6/30، كم���ا مت �عتم���اد ����رشف �لأرب���اح للعاملن و�عتم���اد �لع���الوة �لدورية 

�مل�ض�تحقة لهم عن �ل�ضنة �ملالية �لتالية بن�ضبة %100 .
وفيما يلى ملخ�س قائمة �ملركز �ملالى ونتائج �لأعمال  :

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان
7ر5336ر402�صافى االأ�صول الثابتة

3ر9577ر861م�رضوعات حتت التنفيذ
1ر81153ر1154باقى االأ�صول غري املتداولة

1ر22067ر2419جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(
3ر4611ر1059االأ�صول املتداولة )2(

4ر62678ر3478اإجمالى الأ�صول )2+1(
حقوق امللكية
7ر31164ر1331راأ�س املال املدفوع

8ر6657ر662احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
5ر91822ر1993جمموع حقوق امللكية )3(

1ر614ر24االلتزامات غري املتداولة )4(
8ر1841ر1460االلتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
4ر62678ر3478واللتزامات )5+4+3(

ملخ�س قائمة �ملركز �ملالى
)�لقيمة باملليون جنيه(

ملخ�س نتائج �لأعمال
)�لقيمة باملليون جنيه(
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We Care
Our Commitment to you

Specialized Maintenance Services ( Global Maintenance, Offshore Maintenance,Turbines
Maintenece, Specialized Technical Workshops , Static Equipment Rehabilitation, Techcnical
Support, Facility  Management  And Supporting Services).

Construction & Modification.                                

Asset Integrity & Inspection.

Fabrication Workshop .

             for Oil & Gas, Petrochemical, Power, Industrial and Transportation Sections.

YOUR INTEGRATED
 SERVICES PROVIDER

 was established late 1997 to fulfill market demands for:



النشــــاط اإلنتــاجى
• مت تقطيــر كمية خام بلغت 647ر3 مليون طن خام .

• بلغ �إنتاج �لبوتاجاز 87 �ألف طن.
• تـم �إنتــــاج 462 �ألــــف طن من �لبنـــزين �ملح�سن.

• مت �إنتـاج 247ر1 مليون طن مـن �ملقطر�ت �لو�سطى ) �سوالر/كريو�سني(.
• مت �إنــتاج 520 �ألف طن من �لــمازوت .

• مت �إنتـــاج 65 �ألـــف طـــن مـــن �لزيوت �الأ�سا�ســـية و�خلا�ســـة و�ل�ســـمع 
�لرب�فينى.

• مت ت�سنيع 49 �ألــــف طــن من �الألكــيـــل بنزيـــن .
• مت �إنتاج 13 �ألف طن من �ل�ســمع �خلام .

• مت �إنتاج 7 �آالف طن من �لتولوين .
• مت �إنتـــــاج 6 �آالف طــن من �لزيـــت �لطبـــى �خلفيف  .

• مت �إنتـــــــاج 63 �ألـــــف طـــــن مــــــن �ملنتجـــــات �لبرتولية �خلا�ســـة.
• مت �إنتـــــــاج 40 �ألف طن من �الأ�سفلت باأنو�عه و�ملحاليل �الأ�سفلتية .

• مت �إنتاج 505 �ألف طن نافتا .
• مت �نتاج 548 �ألف طن مقطر تفريغى .

االسـتثمارات المنفذة 
بلغـــت �ال�سـتثمار�ت �ملنفــــذة خالل �لعام حو�لى 219 مليـــــون جنيـــه بن�ســـبــة 

تنفيـــذ 116٪ من �ال�سـتثمار�ت �ملعتمـــدة للعــــــام �ملــــالى 2019/ 2020.

المشـروعات االستثمارية
م�رشوع الأمن ال�صناعى وحماية البيئة

مت �النتهـــاء من م�ـــروع توريد وتركيب �ملو��ســـري و�لطلمبات �خلا�ســـة 
مب�ـــروع نظام تدوير ومعاجلة مياه �ل�رف �ل�ســـناعى »ZLD« وكذلك 
�النتهـــاء مـــن توريد وتركيـــب م�روع �لر�ســـد �لذ�تى �مل�ســـتمر لد�خل 
وخـــارج ميـــاه �لتربيـــد �إلـــى �ل�ـــرف �ل�ســـناعى �ملعالـــج وربطها على 
�ل�سبكة �لقومية جلهاز �سئون �لبيئة ، كما مت توريد معد�ت ومهمات 

�إطفاء و�أمن �سناعى.
تعديالت جممع التح�صني والعطريات 

مت �النتهـــاء مـــن �لدر��ســـة �لهند�ســـية �ملبدئيـــة وجـــارى �النتهـــاء من 
�لدر��سة �لهند�سية �الأ�سا�سية.

تــــاريخ التـــأســيس : تاأ�س�ست عام 1984.
نشاط الشركة : تكـــرير وت�سنيع �لبـــرتول الإنتاج منتجــات رئي�ســية وثانويـــة للم�ســـاهمة فى تغطــية �حتياجــات �ال�ستهالك 

�ملحلى وت�سدير �لفائ�ض .
العنــــوان : �لعامرية - مرغم �لكيلو 17 �لعامرية / �الأ�سكندرية .               ص . ب : 99 �الأ�سكندرية

تليـــفون : 2020071- 2020072 -2020073 /3.                     فـــــاكس : 2020059 - 2020066 /3.                   تلغرافيـــــًا : �إبركو    

Email.aprco@aprco.com.eg
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العامرية لتكرير البتـرول



م�رشوع الأحالل والتجديد ونظم التحكم الرقمى
مت �ـــر�ء وتوريد �أوعيـــة و�أبر�ج و�سهاريـــج وطلمبات ومو��ســـري و�أجهزة 
قيا�ض ومهمات كهربائية و�أجهزة معملية الأجهزة �ل�ركة �ملختلفة.

أهم المشروعات البيئية 
• م�ـــروع �لر�ســـد �لذ�تـــى �مل�ستمـــر لالنبعاثات �ل�ســـادرة من مد�خن 
�أفـــر�ن �لوحـــد�ت �الإنتاجيـــة و�لربـــط علـــى �ل�سبكة �لقوميـــة بجهاز 

�سئون �لبيئة.
• مت جتديـــد �لتعاقـــد مع معهـــد �لدر��سات �لعليـــا و�لبحوث بجامعة 
�الأ�سكندريـــة الإجـــر�ء 3 در��سات بيئية خالل �لعـــام لقيا�ض �النبعاثات 

د�خل وخارج بيئـــة �لعمـــل.
• مت جتديـــد �لتعاقد مـــع �إد�رة �ملخلفات �خلطرة مبحافظة �الأ�سكندرية 
للتخل�ـــض �الآمـــن و�لنهائـــى مـــن �ملخلفـــات �ل�سلبـــة �خلطـــرة مبدفـــن 

�لنا�رية.
• مت �النتهـــاء من تركيب نظام �أجهـــزة �لر�سد �لذ�تى �مل�ستمر لنوعية 
مي���اه �ل�رصف على بح���رية مريوط من خالل �أجه���زة لر�صد معايري مياه 
�ل�ـــرف �ل�سناعـــى �ملعالـــج وميـــاه �لتربيد طبقـــاً للقو�نـــني و�للو�ئح 

�لبيئية وفى �نتظار �لربط مع �ل�سبكة �لقومية جلهاز �سئون �لبيئة.
• مت �حل�سول على �ملو�فقة �لبيئية مل�روع �إن�ساء �سهريج خام جديد.
• بدء �لت�سغيل �لتجريبى مل�روع �إعادة تدوير مياه �ل�رف �ل�سناعى 
�ملعالج �ملختلط بهدف تر�سيد ��ستهالك �ملياه �لعذبة وتقليل كمية 

�ملياه �ملن�رصفة على بحرية مريوط.
• مت جتديـــد ترخي�ض �ل�رف �ل�سناعـــى �ملعالج �ملختلط مبياه �ل�رف 

�ل�صحى �ملعالج على بحرية مريوط.
• مت جتديد ترخي�ص �رصف مياه �لتربيد على بحرية مريوط.

السالمة والصحة المهنية 
• منع �أ�ســباب �حلـــو�دث و�الأمر��ض �ملهنية وذلك بتاأمـني بيئـــة �لعمــل.
• �ملحافظـــة على �سالمة عنا�ر �الإنتـــاج » �لعـــامل – �ملعــدة –�ملـــو�د 

�خلــــام – �ملنتجـــات - �ملن�ساآت« .
• زيـــادة �لوعـــى �لوقائى لـــدى �لعاملني من خالل �لتدريـــب على بر�مج 

�ل�سالمة . 
• �لتفتي�ـــض �لدورى على مناطق �لعمل ، باالإ�سافة �إلى تنفيذ �ملرحلة 

.  Life Saving Rules لثانية من منظومة�
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دور هـام فى توفيــــر
المنتجــات البتروليــة



نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغـــت كميـــة �لزيت �خلـــام �لتى مت تكريرها خـــالل �لعام 647ر3 
مليـــون طـــن بانخفا�ـــض ن�سبتـــه 6٪ عـــن �مل�ستهـــدف ، وبزيـــادة 

ن�سبتها 1٪ على �لعام �ل�سابق .
- بلغـــت قيمـــة �أجـــور �لتكريـــر و�لت�سنيـــع ومبيعـــات �ملنتجات 
�لثانويـــة و�خلدمـــات �ملباعة خـــالل �لعـــام 5ر2971 مليـــون جنيه 

بزيادة ن�سبتها 3٪ على �لعام �ل�سابق.
- بلغـــت �الأربـــاح �لقابلـــة للتوزيـــع 7ر114 مليـــون جنيـــه ، بزيادة 

ن�سبتها 91٪ على �مل�ستهدف  .
• يتمث���ل ن�صاط �ل�رصكة فى تكري���ر �لزيت �خلام وت�صنيع �لزيوت 
�الأ�سا�سيـــة و�الألكيـــل بنزيـــن حل�ساب هيئـــة �لبـــرتول مقابل �أجر 
تكريـــر وت�سنيـــع حت�سل عليـــه من �لهيئـــة ، هـــذ� باالإ�سافة �إلى 

�إنتاج بع�ض �ملنتجات �لثانوية وت�سويقها حل�سابها .

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان
2ر10961057�صافى الأ�صول الثابتة

7ر6547ر785م�رشوعات حتت التنفيذ
9ر991ر96باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر51696ر1978جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

7ر6822ر969الأ�صول املتداولة )2(
5ر12519ر2948اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
3ر4870ر1151راأ�س املال املدفوع

0ر4467ر477احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
3ر81337ر1628جمموع حقوق امللكية )3(

1ر3219ر218اللتزامات غري املتداولة )4(

1ر1101963اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

5ر12519ر2948

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

0ر52880ر2971املبيعات / الإيرادات

8ر41127ر1267القيمة امل�صافة ال�صافية

6ر8120ر150�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

4ر7120ر114الأرباح القابلة للتوزيع

�نعقـــــــــدت �جلمعيـــــــــة �لعــــــامـــة ل�ســـركـــة �لعامريـــة لتكريـــر �لبتــــــــــرول برئا�ســــــــة 
�ملهند�ـــض طـــارق �ملال وزيـــــــر �لبتـــــــــرول و�لرثوة �ملعدنية بتـــاريـــخ 2020/9/13 للنظر 
فـــى قائمـة �ملركز �ملالـى لل�ركة ونتائج �أعمالهـــا وتقـرير مر�قبـى �حل�سابات عن �لعام 
�ملالـــى 2020/2019 ، وقـــد مت �عتمـــاد �لقو�ئـــم �ملاليـــة عن �ل�سنـــة �ملاليـــة �ملنتهية فى 
2020/6/30،كما مت �عتماد �رف �الأرباح للعاملني و�عتماد �لعالوة �لدورية �مل�سـتحقة 

لهم عن �ل�سنة �ملالية �لتالية بن�سبة ٪100 .
وفيما يلى ملخ�ض قائمة �ملركز �ملالى ونتائج �الأعمال  :

)�لقيمة باملليون جنيه(ملخ�ض قائمة �ملركز �ملالى

ملخ�ض نتائج �الأعمال
)�لقيمة باملليون جنيه(
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أهم المؤشــرات الرئيسية
• بلغــــــت كميـــــة الزيـــت اخلام التـــى مت تكريرهـــا خالل العـــام احلــــالى 

مبعمـــلى تكرير م�ســـطرد وطنطــــا حوالى 25ر7 مليــون طن .
• بلغت قيمة الإيرادات حوالى 3 مليار جنيه بزيادة ن�سبتها 14٪ على 
العـــــام ال�سابق وتت�سمن اإيـــرادات اأجـــور التكـــرير والت�سنيـــــع املحلى 

واخلدمــــــات الفنيــــــة املباعـــــة بالإ�سـافـــة اإلـــى اإيرادات بيـــع املنتجات 
الثانوية واخلا�سة.

اإلنتـــاج
�ساهمــــت ال�رشكــة فى تــــوفيـر جانب من احـتـياجات ال�سوق املحلى 

www.corc.eg.com 
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شـركـة

القاهرة لتكرير البتـرول
تـــاريخ التــأسيــس : تاأ�س�ست عام 1982 . 

نشـــــــاط الشـــــــركة : تكرير وت�ســـنيع الزيت اخلام لإنتاج منتجات برتولية  رئي�ســـية وثانوية  وذلك  مبعمليها م�ســـطرد 
وطنطا , بالإ�سافة اإلى ت�سنيع املعدات والأجهزة لل�رشكة وال�رشكات البرتولية ال�سقيقة اأو للغري.

العنــــــوان : �سارع �رشكات البرتول - م�سطرد - القليوبية .
تليـــــفون : 22529821 - 22529822 - 22529820                           فاكـــس :  22526778            

 ص.ب: 11757 هليوبولي�س - م�رش اجلديدة                           



مـــن املنتجـــات البرتوليـــة باإنتـــاج 91 األــف طن بوتاجـــــاز وحوالى 4ر3 
مليون طن بنــــزين باأنواعه )80 و 92 و95 اأوكتــني( و561 األف طن نافتا 
ت�ســـدير, و58 األــــف طـــــن كيــرو�ســـــــني, و491 األــف طن وقـــود نفــاثات 
)تـربــاين(, وحوالى 3ر1 مليون طـــن �ســــولر, و29 األف طـن �سـمـر ديـزل, 
وحوالـــى 8ر3 مليون طن مازوت بـالإ�ســــافـة اإلى 21 األف طن مـذيــبات 

عطرية.

المشروعات االستثمارية
بلغت قيمة الأعمال املنفذة للم�رشوعات ال�ستثمارية لل�رشكة مبعملى 

)م�سطرد وطنطا( اأكرث من 197 مليون جنيه بن�سبة تنفيذ ٪107.

م�رشوعات تر�سيد الطاقة 
قامت ال�رشكة باتخاذ عدة اإجراءات لرت�شيد الطاقة منها :

• تنفيـــذ م�ـــرشوع ا�ســـرتجاع غازات ال�ســـعلة ويـــوؤدى اإلـــى توفري 4 طن 
�سنوياً من الوقود . 

• اإحـــالل وجتديد م�ســـخنات هواء اأبـــراج التقطري وينتج عنـــه وفراً فى 
وقود احلريق ن�سبته ٪10 .

• ا�ســـتخدام الطاقة ال�سم�ســـية علـــى املبانى الإدارية وا�ســـتخدام نظم 
الإ�ســـاءة احلديثـــة LED , بالإ�ســـافة اإلـــى تركيب لوحات حت�ســـني معامل 
القـــدرة الكهربائية مبحطات املحولت الرئي�ســـية ممـــا اأدى اإلى حتقيق وفر 

فى القدرة الكهربائية .
كم��ا قام��ت ال�رشكة بتنفيذ اأعم��ال الت�شنيع املحل��ى واخلدمات 
الفني��ة لل���رشكات البرتولي��ة وللغ��ر والت��ى بلغ��ت قيمتها 142 

مليون جنيه، ومن اأهمها :
• اإحالل وجتديد �سهريج رقم 7 باملك�س ل�سالح �رشكة التعاون للبرتول. 
• اأعم���ال حلامات وم���د خطوط موا�ص���ر مبنطقة وجه بحرى ل�ص���الح 

�رشكة اأنابيب البرتول .
• درا�ســـات فنيـــة وتوريـــد وتركيـــب نظـــام الر�ســـد الذاتى لــــ 2 مدخنة 

ب�رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول.
• تقدمي خدمات فنية واأعمال �سيانة وتفتي�س هند�سى ل�رشكات قارون 

وبرتوجا�س وايربوم والفرعونية للبرتول.
• توريد وتركيب الر�ســـد الذاتى امل�ســـتمر 
لنبعاثــــــــات مـــــداخــــــن الأفـــــران لإحــدى 

ال�رشكات اخلا�سة.

م�رشوعات الأمن ال�سناعى وحماية البيئة 
اأهم الأعمال التى مت النتهاء منها :

توريـــد وتركيب وت�ســـغيل اأنظمة اإنذار واإطفـــاء جديدة بالغاز والتربيد 
التلقائى والهيدروجني على كنرتول جهاز التقطري وم�ســـتودعى ب15 

وب16 ومبنى املعامل الكيماوية اجلديدة.
وبالن�ســـبة للمنطقـــة اجلغرافيـــة وانطالقـــاً مـــن الجتماع ال�ســـهرى 
املخ�س�س لل�سالمة وال�ســـحة املهنية وحماية البيئة يتم على مدار 
العـــام اإجراء التجـــارب الدورية للتاأكـــد من مدى اجلاهزية والتن�ســـيق 
والتعـــاون بـــني اإدارات ال�ـــرشكات باملنطقـــة ومـــدى �رشعـــة ا�ســـتجابة 

وكفاءة الأفراد.

م�رشوعات الأحالل والتجديد
معمل م�شطرد

اأهم الأعمال التى مت النتهاء منها:
• توريد وتركيب من�ستى �سحن املذيبات.

• توريد وت�سغيل منظومة الت�سغيل الآمن واحلماية لفرنى التقطري.
• النتهاء من املرحلة الثانية لتاأمني �سبكة املعلومات.

• توريـــد 2 ون�ـــس حمولة 13 طن و�ســـيارة نقل حمولـــة 15 طن وكالرك 
حمولة 5 طن لدعم وتي�سري حاجة العمل الإنتاجية باملوقع.

معمل طنطا
اأهم الأعمال التى مت النتهاء منها:

توريـــد وتركيـــب عـــدد من املهمـــات الالزمة لدعـــم كفاءة الت�ســـغيل 
مـــن اأجهزة تكييف وتربيد و�ســـواغط هواء واأجهـــزة حتاليل للمعمل 
الكيماوى وماكينة قيا�س رقم الأوكتان وت�ســـغيل منظومة كامريات 
املراقبـــة بالإ�ســـافة اإلـــى طلمبـــات الإطفـــاء ومدافع التربيـــد واأجهزة 

توليد رغوة.
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مشروعات جديدة لترشيد االستهالك



نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2020/2019  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغــــــت كمية الزيـــــــت اخلـــــام التى مت تكريرهـــــا خالل العــــــام 

25ر7 مليون طن , بزيادة ن�سبتها 89٪ على العام ال�سابق . 
- بلغـــت قيمـــة اأجـــــــور التكــــريـــر ومبيعـــات الإنتـــاج الثانويـــة 
واخلدمـــات املباعة واإيرادات ت�ســـنيع املعدات خالل العام 6ر2924 

مليون جنيه , بزيادة ن�سبتها 14٪ على العام ال�سابق .
- بلغـــت الأربـــاح القابلـــة للتوزيـــع 8ر45 مليـــون جنيـــه بزيـــادة 

ن�سبتها 1ر31٪ على امل�ستهدف .
• يتمث�����ل ن�ص������اط ال�ص������ركة ف��ى تك��رير الزيت اخل��ام حل�ص���اب 
كالً مـــن الهيئة امل�رشية العامة للبرتول مبعمليها فى م�ســـطرد 
وطنطا وال�رشكة امل�رشية للتكرير مبعملها مب�سطرد مقابل اأجر 
تكرير حت�ســـل عليه من هيئة البرتول وال�رشكة امل�رشية للتكرير 
بالإ�سافة اإلى اإنتاج وت�سويق بع�س املنتجات الثانوية ف�سالً عن 

ت�سنيع املعدات .

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان
5ر9545ر609�صافى الأ�صول الثابتة

9ر4259ر303م�رشوعات حتت التنفيذ
1ر552ر51باقى الأ�صول غري املتداولة

5ر8857ر 964جمموع الأ�شول غر املتداولة )1(

0ر7796ر956الأ�صول املتداولة )2(
5ر51653ر1921اإجمالى الأ�شول)2+1(

حقوق امللكية
3ر3275ر275راأ�س املال

7ر4423ر441احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 
0ر7699ر716جمموع حقوق امللكية )3(

7ر93ر51اللتزامات غري املتداولة )4(
8ر9950ر1152اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

5ر51653ر1921

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

1ر62566ر2924املبيعات / الإيرادات

0ر61440ر1665القيمة امل�صافة ال�صافية

7ر024ر45�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

9ر834ر45الأرباح القابلة للتوزيع

انعقــــــــدت اجلمعيـــــــة العامة ل�ســــــركة القــــــاهـــرة لتــــكريــر البتـرول برئا�ســـــــــــة 
املهند�ـــس طـــارق املال وزيــــــــــر البتــــــرول والثـــــروة املعدنيـــــــة بتــــاريخ 2020/9/8 
للنظـــر فـــــى قائمــــــة املركـــز املالـى لل�رشكـــة ونتائـــج اأعمالهـــــا وتقـريـــر مــــراقبـى 
احل�ســـابــــات عـــــــــن العام املــالـــى 2019/ 2020 , وقد مت اعتمـــاد القوائم املالية عن 
ال�ســـنة املاليـــة املنتهية فـــى 2020/6/30,كمـــا مت اعتماد �رشف الأربـــاح للعاملني 
واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س قائمة املركز املالى

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج الأعمال
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شـركـة
البتروكيماويات المصرية

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1981. 
نشــــاط الشــــــركة : اإنتـاج وتوزيع وت�سنيع وت�سـغيل ومعاجلة وبيع و�رشاء وا�ســـترياد املـواد البرتوكيماوية واملواد الكيماوية 
الو�سـيطـــة بالإ�سافـــة اإلى الت�سدير والت�سنيـــع بور�ص ال�رشكة واإنهـــاء الإجراءات اجلمركية والتخلي�ـــص ل�رشكات البرتول 

واإنتاج وبيع الكهرباء واملياه ال�سناعية املعاجلة وحتر�ص ال�رشكة على مطابقة منتجاتها للموا�سفات العاملية .
العنـــــــــوان : الكيلو 36 طـريق الأ�سـكندرية - القاهرة ال�سحراوى - العامـرية .       

تليـــــفون : 4770030 - 4770025 /03           فــــاكس : 4770020 /03             العنـــوان التلغـــرافى : 21599 - اأ�سكندرية                

www.egy_petrochem.com        epc@egy_petrochem.com

مؤشرات األداء
اأولـــت ال�رشكـــة هذا العـــام اهتماماً بو�ســـع �سيا�سات واآليـــات جديدة 
للعمـــل تهدف اإلى تنفيـــذ برامج الإحـــال والتجديـــد والتطوير وذلك 
بال�ستعانـــة ب�ـــرشكات البـــرتول ال�سقيقـــة املتخ�س�ســـة فـــى جمـــال 
ال�سيانـــة والدرا�ســـات )برتوجـــت – �ســـان م�ـــرش – اإنبى( ، كمـــا مت اإبرام 
بروتوكول مع �رشكة اإيربوم لتبادل اخلربات الفنية بالإ�سافة اإلى اإ�سناد 
عمليـــة م�رشوع اإ�سافة مفاعل جديد ل�رشكة برتومنت ل�سمان تنفيذ 
الأعمال على اأعلى م�ستوى من الكفاءة وكذا تر�سيد النفقات وفواقد 
العمليات الت�سغيلية وخف�ص معدلت ا�ستخدام الطاقة ، ف�ساً عن 
البدء فـــى تنفيذ املرحلة الأولى من م�رشوع رفع الطاقة الإنتاجية اإلى 
200 األـــف طـــن PVC �سنوياً وقد مت االنتهاء م���ن اإعداد كرا�سة ال�رشوط 
واملوا�سفـــات مل�رشوع اإنتاج ثاث مواد جديدة تنتـــج لأول مرة فى م�رش 
اعتماداً على غاز الكلـــور املنتج نتيجة رفع الطاقة الإنتاجية مل�سنع 

الكلور اإلى %150.

معدالت اإلنتاج 
علـــى الرغم مـــن توقف اأعمـــال ت�سغيل الوحـــدة اجلديدة نتيجـــة جائحة 

فريو�ص كورونا اإلى اأن ال�رشكة متكنت من حتقيق معدلت الإنتاج الأتية :
• مت اإنتاج 7ر41 األف طن من مادة البولى فينيل كلوريد .

• تــم اإنتــــــاج 3ر37 األف طن مــن مـادة ال�سودا الكاوية ال�سائلة.
• تــم اإنتاج 9ر8 اآلف طــن من حامــ�ص الهيدروكلوريـك .

 النشاط التسويقى
• بلغت كمية املبيـــعــات ملنتج البـــــولى فينيل كلــــوريد حوالى 4ر42 األف طن .
• بلغـــت كميــة املبيعات ملنتج ال�سودا الكاوية ال�سائلة حوالى 7ر33 األف طن . 
• متا�سياً مع �ســيا�ســة الدولة فقد حــر�ست ال�ســركة على القيام بدورها 
فـــى ت�سديـــر املنتجـــات وفتـــح اأ�ســـــواق عامليـة جــديـــدة وتوفـــري ال�سيولة 
الدولريـــة وقد مت خــال هذا العام ت�سدير منتــجات البولى فينيل كلـوريد 
وال�ســودا الكاوية ال�سـائلة اإلى دول )اإيطاليا / الربتغال / قرب�ص / اليونان/ 
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الربازيـــل / تركيـــا / املغـــرب / �سوريا / ليبيـــا / الأردن / ال�ســـودان / اجلزائر( 
بقيمة حوالى 17 مليون دولر.

النشاط االستثمارى 
بلغـــــت قيمــة جملــة الأعمال املنفـــذة للم�رشوعات ال�ستثمارية 34ر355 
مليـــون جنيـــه ت�سمنـــت م�رشوعـــات الإحـــال والتجديـــد ورفـــع الطاقـــة 
الإنتاجيـــة وم�رشوعـــات الأمـــن ال�سناعـــى وحمايـــة البيئـــة وبنـــاء نظـــام 

متكامل لإدارة املوارد والأ�سول .

أهم مشروعات اإلحالل والتجديد
• مت النتهـــاء من تنفيذ م�ســروع توريد وتركيـــب خايا التحليل الكهربى 
مب�سنـع الكلور  ، ومن املتوقع حتقيق وفورات فى معدلت ا�ستهاك الطاقة 

وقطع الغيار وال�سيانة بامل�سنع مبا يتجاوز 60 مليون جنيه �سنوياً. 
• مت النتهاء من تنفيذ م�رشوع حتديث اأنظمة التحكم الآلى مل�سنع اإنتاج 
PVC )البولـــى فينيـــل كلوريـــد( بهدف احلفـــاظ على ا�ستمراريـــة وكفاءة 

الت�سغيل  .
• مت النتهاء من تنفيذ م�رشوع ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
ومكافحـــة احلريق ويت�سمن اإحال وجتديد نظام الإنذار والإطفاء التلقائى 
بغاز FM200 مببنـــى كنرتول حمطة الكهرباء وتوريد اأجهزة احلريق واإحال 
وجتدي���د خطوط �سبكة االإطفاء باالإ�سافة اإلى االأعمال التى يتم تنفيذها 

بال�رشكة من خال اللجنة اجلغرافية ل�رشكات البرتول بالأ�سكندرية.
• مت النتهـــاء من م�ـــرشوع اإحال وجتديـــد وحـــدة فــــــرن التك�سيـــر احلــرارى 
وملحقاتــه بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للم�سنع و تخفي�ص ا�ستــهاك 

الغـاز الطبيعــى بنحو %50 .

خطة التوسعات المستقبلية 
فـــى اإطـــار تنفيـــذ خطـــة التو�سعـــات امل�ستقبليـــة فـــى م�سانـــع �رشكـــة 
البرتوكيماويات امل�رشية لزيادة الطاقة الإنتاجية مت البدء فى تنفيذ املرحلة 
الأولـــى من م�ـــرشوع رفع الطاقـــة الإنتاجية ملنتـــج  البولى فينيـــل كلوريد 
)PVC(  مـــن 80 األف طن اإلى 120 األف طـــن �سنوياً  بهدف الت�سغيل الآمن 
وزيادة املرونـــة الت�سغيلية مل�سنع VCM وزيادة طاقته الإنتاجية اإلى %125 
وخف�ـــص معدلت ا�ستهاك الغاز الطبيعـــى مبا يعادل 50% من ال�ستهاك 
املحلـــى ، كما ت�ستهدف ال�رشكة تنفيـــذ املرحلة الثانية من امل�رشوع لرفع 
الطاقة الإنتاجية اإلى 200 األف طن �سنوياً بتكلفة ا�ستثمارية تقدر بنحو 
250 مليون دوالر ، كما اأنه جارى اإعداد كرا�سة ال�رشوط واملوا�سفات مل�رشوع 
اإنتاج 3 منتجات جديدة تنتج فى م�رش لأول مرة بهدف ال�ستفادة من زيادة 
الطاقـــة الإنتاجيـــة لغاز الكلور التى �ستنتج عن م�ـــرشوع اإ�سافة خليتني 
جديدتني واإجراء التعديات الازمة لباقى وحدات امل�سنع باإجمالى تكلفة 
ا�ستثمارية 83 مليون دولر ، و�ست�ستخدم هذه املواد الثاث كمواد و�سيطة 
فى العديد مـــن ال�سناعات مثل �سناعات الن�سيـــج واملطهرات والطباعة 
واملط���اط والبا�ستي���ك وعزل االأ�س���اك الكهربائية والدهان���ات واالأر�سيات 
ال�سناعيـــة وت�ستخـــدم كذلـــك فى معاجلة ميـــاه ال�ـــرشف ال�سحى ومياه 
ال�ـــرشب . هذا بالإ�سافة اإلى م�رشوع اإن�ساء وحـــدة ت�سليد جديدة لل�سودا 

الكاوية لتعظيم القيمة امل�سافة .

النظام المتكامل إلدارة الموارد لخدمة النظام الموحد لدعم 
ERP اتخاذ القرار

اإميانـــاً من ال�رشكة باأهداف م�رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول من خال 
بنـــاء نظـــام متكامل لإدارة املـــوارد والأ�سول ب�رشكات القطـــاع فقد قامت 
ال�رشكـــة بالتعاقـــد على تنفيذ نظـــام )ERP( مع �رشكـــة اأوراكل اإيجيبت 
حيـــث مت النتهـــاء من تنفيذ املرحلة الأولى باإجمالـــى تكلفة فعلية 7ر10 
مليـــون جنيه والبدء فـــى تنفيـــــــذ املرحلــــة الثانية بتكلفـــة 5ر15 مليون 
جنيــــــــه وت�سمـــــل تنفيــــــــــذ البنيــــــــــة التحتيــــــــــة وتطبيــــــــــــق النظــــام  
امل�رشيـــة  ال�رشكـــة  مـــع  بالتن�سيـــق   )Hardware – Implementation(

القاب�سة للبرتوكيماويات.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
كان لن�ساط ال�سامة وال�سحة املهنية خال هذا العام دور فعال فى �سمان 

ا�ستمرارية ت�سغيل من�ساآت ال�رشكة باأمان تام وقد متثل ذلك فى : 
• تنفيذ ال�رشكة جلميـــع ال�سرتاطات وقوانني ال�سامة وال�سحة املهنية 
وحمايـــة البيئـــة مما اأتاح لل�رشكـــة حتقيـــق معدلت قيا�سيـــة ملعايري الأداء 
لن�ساط ال�سامة وال�سحة املهنية مبا يت�سمنه من تقنيات منع احلوادث 

وجتنب خماطر العمل و�سامة واأمان الأفراد.
• حتديـــث خطـــط الطـــوارئ وتدريـــب العاملني عليهـــا لختبـــار فاعليتها 

ومعاجلة اأوجه الق�سور.

تنمية الموارد البشرية 
�سهـــد العام تنفيـــذ خطة تدريبيـــة متميزة فـــى اإطار ا�ستمـــرار تطوير 
وحتديـــث منظومـــة العمليـــة التدريبيـــة التى تهـــدف اإلى بنـــاء وتنمية 
قـــدرات ومهـــارات العن�رش الب�رشى لتحقيـــق اأعلى معـــدلت الأداء لرفع 

كفاءة العاملني وال�ستخدام الأمثل للموارد الب�رشية حيث: 
• مت توقيـــع بروتوكـــول التعـــاون امل�سرتك مع كٍل مـــن الأكادميية العربية 
للعلـــــــــــــوم والتكنولوجيـــا ومعهـــد الأ�سكندريـــة العالـــى للهند�ســـة 
والتكنولوجى وجامعه فارو�ص بهدف ربط التعليم الأكادميى بالتطبيق 
العملـــى وتبـــادل اخلـــربات العلميـــة والعملية لإعـــداد �سباب قـــادر على 

مواجهة حتديات �سوق العمل.
• تنفيذ برامج ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية البيئة بالتعاون مع 
�رشكـــة برتو�سيف حيـــث مت تدريب 15 % من اإجمالـــى العاملني بال�رشكة 
علـــى حقيبـــة تدريبيـــة مميزة مـــن برامـــج ال�سامـــة وال�سحـــة املهنية 

وحماية البيئة.
• تنفيـــذ برامـــج التدريـــب علـــى مكافحـــة احلرائـــق واأجهـــزة التنف�ـــص 

املحمولة ملتدربى �رشكة اإك�سون موبيل .
 OGS تنفيـــذ برامج تدريبية بالتن�سيق مع �رشكـــة مهارات الزيت والغاز •

بهدف اإعداد وجتهيز قيادات قادرة على القيادة خال املرحلة القادمة.



2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

3ر42504ر1597املبيعات / الإيرادات

9ر3974ر250القيمة امل�صافة ال�صافية

ملخ�ص نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغـــت كميات الإنتـــاج 7ر41 األف طن مـــن )P.V.C( البولى فينيل 
كلوريـــد ، و3ر37 األـــف طـــن مـــن ال�ســـودا الكاويـــة ، و9ر8 األـــف طـــن 
مـــن حام�ـــص الهيدروكلوريـــك ، و 9ر6 األـــف طـــن مـــن هيبوكلوريت 

ال�سوديوم .
- بلغت قيمة مبيعات الإنتاج التام من املنتجات البرتوكيماوية 

1ر224 مليون جنيه .
- بلغـــت قيمـــة اأجور الت�سنيـــع  )P.V.C( البولـــى فينيل كلوريد 

8ر338 مليون جنيه خال العام .
- بلغـــت العمولة املحققة من املبيعات ب�سائع م�سرتاه للبولى 

فينيل كلوريد )P.V.C( فائ�ص الجتار  6ر23 مليون جنيه .
• يتمثل ن�ساط ال�رشكة فى اإنتاج وت�سنيع وت�سغيل ومعاجلة املواد 
البرتوكيماوية واملواد الكيماوية الو�سيطة وت�سويق هذه املنتجات .

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

6ر5443ر408�صافى الأ�صول الثابتة

0ر5774ر1173م�رشوعات حتت التنفيذ

8ر4496ر298باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر41714ر1880جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

5ر71581ر1205الأ�صول املتداولة )2(

9ر13295ر3086اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
0ر5990ر1270راأ�س املال

1ر576-3ر456احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

1ر21566ر814جمموع حقوق امللكية )3(
7ر089ر86اللتزامات غري املتداولة )4(

1ر91640ر2185اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
9ر13295ر3086واللتزامات  )5+4+3(

برئا�ســـــــــــة  امل�ســــريـــة  البرتوكيماويـــات  ل�ســــركـــة  العــــــامـــة  اجلمعيـــــــة  انعقــــــــدت 
املهند�ص طـــارق املا وزيـــــــر البتـــــــــرول والثــروة املعدنيــــة بتــــاريـــخ 2020/9/13 للنظر 
فـــــى قائمـــة املركز املالـى لل�رشكة ونتائـــج اأعمالهــا وتقـرير مــــراقبـى احل�سابــــات عــــــن 
العام املــالى 2019/ 2020 ، وقد مت اعتماد القوائم املالية عن ال�سنة املالية املنتهية فى 
2020/6/30،كما مت اعتماد �رشف الأرباح للعاملني واعتماد العاوة الدورية امل�سـتحقة 

لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة %100 .
وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

ملخ�ص قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(
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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
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المنافذ التسويقية
�ساهمت ال�رشكة فى توفري جانب من احتياجات حمافظات اجلمهورية 
م���ن املنتجات البرتولية من خالل زيادة اأعداد املنافذ الت�س���ويقية التابع 
له���ا ، حيث بل���غ اجمالى عدد املناف���ذ 1504 منف���ذاً ت�سويقياً مت�سدرة 
�رشكات الت�سويق من حيث عدد حمطات اخلدمة والتموين ، وكما قامت 

بتطوير 86 حمطة ، وجارى االنتهاء من اإقامة 80 حمطة جديدة .

تموين الطائرات
ت�سع���ى ال�رشك���ة با�ستمرار  اإلى تطوي���ر وتدعيم خدمة متوي���ن الطائرات، 
حي���ث مت االنته���اء م���ن اإن�س���اء حمطة متوي���ن الطائ���رات مبط���ار بور�سعيد 
بتكلفة ا�ستثمارية 12 مليون جنيه ، كما مت التعاقد على اإن�ساء حمطتني 
جديدت���ني  لتموي���ن الطائ���رات مبطارى �سفنك����س والعا�سم���ة الدوليني  ، 
كما مت االنته���اء من اأعمال جتهيز املوقع املخ�س�س لل�رشكة مبهبط مبنى 
ال���ركاب )2 و3( واأعم���ال امل�ست���ودع امل�س���رتك مبط���ار القاه���رة الدولى ، ومت 
التعاقد مع �رشكة برتوجت الإن�ساء منظومة تخزين وتداول وقود النافاثات 

مب�ست���ودع بدر وربطه مبطار القاهرة الدول���ى بتكلفة اإجمالية تقدر بنحو 
715 ملي���ون جني���ه . ك��م���ا مت توريد وحدات متوي���ن الطائ���رات بالتعاون مع 
�س��رك���ة روه���ر االأملاني���ة املتخ�س�سة فى جتمي���ع وحدات متوي���ن الطائرات 

لتدعي��م اأ�سطول التموين احلالى بقيمة 80 مليون جنيه . 

تموين السفن
ت����م حت�ديث االأ�س��طول الب�ح���رى املم��لوك لل���رشكة م���ن الناقالت البحرية 
ثنائي���ة الب���دن 3 ناقالت )م����رش 1 ، 2، 3( حيث مت ت�سغي���ل الناقلة البحرية 
)م�رش1( فى �سبتمرب 2019 ومت �رشاء ناق��لتني جديدتني مزدوجة البدن )م�رش 
2 و3( حديث���ة ال�سنع وم�سمم���ة بتكنولوجيا اأوروبية وفق���اً للموا�سفات 
القيا�سي���ة العاملية ، وبحمولة تخزينية تبلغ 1750 طن لكل ناقلة ومزودة 
بثالث م�سخات بقدرات تدفيعية قيا�سية ت�سل اإلى 450 طن فى ال�ساعة 
ملنت���ج امل���ازوت و125 طن فى ال�ساع���ة لل�سوالر ، باالإ�ساف���ة اإلى ت�سغيلها 
باأنظم���ة التحك���م االآل���ى ف���ى كاف���ة عملي���ات الت���داول والتموي���ن ومزودة 
بكاف���ة التجهيزات وفقاً لالتفاقية الدولي���ة للحفاظ على �سالمة االأرواح 

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1911.  
النشاط اإلنتاجى : ت�س�ويق املنتجات البرتولية الرئي���س���ية والزي���وت املع��دنية وال�س����حوم ووق����ود مت��وين الط��ائرات وال�س�فن 
واملنتج������ات الكيم���اوي���ة واخل����ا�س��������ة م���ن خالل منظومة عم���ل متكاملة للوف���اء باحتياجات كافة قطاع���ات الدولة مع 

االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني وم�سايرة اأحدث نظم اجلودة الدولية .
العنـوان : دار م�رش للبت��رول - 6 �س�ارع عراب�ى - القاه�رة .      

تليــفون : 25755000 -  25745400                         فاكــس : 25804896 -  25781648                          العنوان التلغـــرافى : م�رشول

شـركـة
مصــر للبتـرول

chairman.office@misrpetroleum.com.e    www.misrpetroleum.com.eg
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وحماي���ة البيئ���ة البحرية امل�رشية م���ن خماطر التل���وث، ومت رفع علم م�رش 
عل���ى الناقلتني فى يناير 2020 ، والبال���غ تكلفتهما 226 مليون جنيه  ، مما 
ي�ساه���م بفاعلية فى ا�ستدامة تلبي���ة احتياجات ال�سفن من الوقود على 

امتداد املجرى املالحى لقناة ال�سوي�س.

اإليرادات
حققت ال�رشكة ايرادات قدرها 5ر58 مليار جنيه وبلغ �سافى ربح قابل 
للتوزي���ع حوالى 311 مليون جنيه نتيجة جهودها فى متوين الطائرات 

وال�سفن والزيوت والكيماويات.

المبيعات
بلغ���ت كمي���ة املبيعات م���ن املنتج���ات الرئي�سية خالل الع���ام حوالى 
6ر5 ملي���ون ط���ن ، حيث بلغت كمي���ات البنزي���ن )92و95 اأوكت���ني( 455 
األ���ف طن وبنزين )80 اأوكتني( اأكرث من مليون طن ومن ال�س���والر حوالى 
4ر3 ملي���ون ط���ن ، و732 األف طن م���ازوت باالإ�سافة اإل���ى 641 األ���ف طن 
م���ن البيتوم���ني ، اإل���ى جان���ب مبيع����ات الزي���وت املعدني������ة وال�سحوم 

والكيماويات واملنتجات الثانوية .

الصادرات
جنح���ت ال�رشكة فى فتح اأ�س���واق جديدة للت�سدير للخ���ارج وخا�سة فى 
دول الق���ارة االإفريقية مثل اأوغندا وروان���دا ، وبلغت قيمة ال�سادرات خالل 

العام  من وقود النفاثات ومتوين ال�سفن والزيوت اأكرث من 6 مليار جنيه .

النشاط االستثمارى 
بلغ���ت جمل���ة اال�ستثمارات فى م�رشوع���ات خطة االإح���الل والتجديد 

475 مليون جنيه ، ومن اأهم هذه امل�رشوعات : 
• تطوي���ر �سام���ل ل� 10 حمطات وتطوير جزئى ل� 20 منفذ خدمة ومتوين 

ال�سيارات. 
• مت افتتاح 20 منفذاً جديداً لتموين وخدمة ال�سيارات .

• تدعيم اأ�سطول النقل بال�رشكة ب�رشاء 15 بيك اأب الإدارة النقل. 
 .ERP مت االنتهاء من املرحلة االأولى مل�رشوع نظام اإدارة االأ�سول واملوارد •
• ج���ارى تنفي���ذ املنظومة االآلية الذكي���ة لر�سد ومراقب���ة اأر�سدة البنزين 
وال�س���والر مبحطات التموي���ن واخلدم���ة )ATG( با�ستثم���ارات 115 مليون 

جني���ه ، كم���ا مت االنتهاء م���ن جتهيز 1042 حمطة للعم���ل باملنظومة ، ومت 
االنتهاء خالل العام من ربط 136 حمطة بتكلفة حوالى 9 مليون جنيه . 

السالمة والصحة المهنية
قام���ت ال�رشك���ة بتنفي���د اإج���راءات متكامل���ة ف���ى جم���االت ال�سالمة 
وال�سح���ة املهنية على كاف���ة م�س��تويات الت�س��غي���ل ، وقامت بتوفري 
كاف���ة التداب���ري واالإج���راءات االحرتازي���ة و�سب���ل ومتطلب����ات احلماي����ة 
والوقاي�����ة لالأف�راد واملن�س������اآت واملعدات واملمت���ل���كات وجميع االأ�سول 

مبواقع العمل وكافة امل�ستودعات واملحطات واملطارات واملوانئ .

دور فعال فى مواجهة فيروس كورونا
ف���ى اإط���ار جهود الدولة ملواجه���ة فريو�س كورونا امل�ستج���د ، كان ل�رشكة 
م����رش للبرتول دوراً مهماً ف���ى توفري كميات كبرية م���ن منتجات التعقيم 
والتطهري )م�رشو جل ، واإيكو كلني ، وكلورو جريم ( بكافة منافذ وحمطات 

التموين التابعة لل�رشكة باأ�سعار منا�سبة تي�سرياً على املواطنني .
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2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

6ر364093ر58509املبيعات / الإيرادات
1ر79045ر6149ال�صادرات

2ر72634ر2629القيمة امل�صافة ال�صافية
0ر2464ر277�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

8ر311449الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

انعق����دت اجلمعي��ة العامة ل�رشكة م�س��ر للبرتول برئا�س�������ة املهن�����د�س ط����ارق امل������ال 
وزي����������ر البت������رول والرثوة املعدني���ة بت���اريخ 2020/9/14 للنظر فى قائم�ة املركز املال�ى 
لل�رشك���ة ونتائ���ج اأعمالها وتق�ري���ر مراقب�ى احل�سابات عن الع���ام املالى 2019/ 2020، 
وق���د مت اعتم���اد القوائم املالية ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى 2020/6/30،كما مت 
اعتم���اد �رشف االأرباح للعاملني واعتم���اد العالوة الدورية امل�س�تحقة لهم عن ال�سنة 

املالية التالية بن�سبة ٪100 .
وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمي���ة املبيعات من املواد البرتولية والزيوت والكيماويات 

وخالفه خ���الل العام 264ر7 ملي���ون طن .
- بلغ���ت قيم���ة املبيع���ات واخلدم���ات املباعة خ���الل الع���ام 3ر58509 
مليون جني����ه بانخف�ا�س ن�سبته 8٪ على امل�ستهدف ، 9٪على العام 

ال�سابق.
- بلغت قيمة ال�سادرات خالل العام 7ر6149 ملي���ون جنيه .

- بلغ���ت االأرب�اح القابل���ة للتوزيع خالل الع���ام 311 مليون جني��ه 
بزيادة ن�سبتها 24٪ على امل�ستهدف .

• يتمثل ن�ساط ال�رشكة ف���ى ت�سويق املنتجات البرتولية والزيوت 
املعدني���ة والكيماوي���ات والغ���از الطبيع���ى ف���ى ال�س���وق املحل���ى 
باالإ�ساف���ة اإل���ى متوي���ن ال�سفن والطائ���رات فى موان���ئ اجلمهورية 

مقابل عمولة ت�سويق حت�سل عليها من هيئة البرتول . 

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان
0ر51399ر1501�صافى الأ�صول الثابتة

8ر7246ر534م�رضوعات حتت التنفيذ
9ر64278ر2759باقى الأ�صول غري املتداولة

7ر85924ر4795جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

6ر338635ر39230الأ�صول املتداولة )2(

3ر144560ر44026اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
4ر4505ر505راأ�س املال

5ر71979ر1946احتياطيات واأرباح )خ�صائر(
9ر12484ر2452جمموع حقوق امللكية )3(

1ر13270ر2208اللتزامات غري املتداولة )4(
3ر938805ر39365اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
3ر144560ر44026واللتزامات )5+4+3(

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019
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أهم مؤشرات ونتائج األعمال 
ا�ستهالك البوتاجاز 

قام���ت ال�رشك���ة بتغطية احتياجات ال�س���وق املحلى من اأ�س���طوانات 
البوتاج���از بنوعيه���ا )منزل���ى وجت���ارى( عل���ى م�س���توى اجلمهورية دون 
ح���دوث اأى اختناقات ط���وال العام وقد بلغ ا�س���تهالك البوتاجاز خالل 
عام 2019 / 2020 حوالى 7ر3 مليون طن مقابل حوالى 9ر3 مليون طن 
الع���ام ال�ساب���ق بانخفا�ض ن�سبته 5ر5% نتيج���ة للتو�سع فى امل�رشوع 

القومى لتو�سيل الغاز الطبيعى للمنازل  .
تخزين البوتاجاز )ال�سعات التخزينية(

بلغ�����ت ال�سعات التخزينية مب�س��تودع���ات ال�س���ركة والقطاع اخلا�ض 
94 األ���ف ط���ن ه���ذا بخ������الف ال�سع���ات التخزيني���ة باحلق���ول ومعامل 
التكري���ر والت���ى تبل���غ 6ر55 األ���ف ط���ن وذلك بع���د اإ�ساف���ة �سهريجني 
كرويني بوتاجاز ب�سعة تخزينية 600 طن فى ال�رشكة امل�رشية للتكرير 
»ERC» لت�سل اإجمالى �سعات تخزين البوتاجاز اإلى 6ر149 األف طن .

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1978. 
النشاط اإلنتاجى : تلبية احتياجات ال�سوق املحلى من منتج البوتاجاز ويتمثل ن�ساطها فى توفري وتخزين وتعبئة وت�سويق 

البوتاجاز.
العنـوان : �س���ارع )90( اجلنوبى قطعة رقم )336( القطاع الثالث - التجمع اخلام�ض اأمام كونكورد بالزا مول بجوار مبنى 

بنك م�رش .
تليفون  : 26735800-26735801-26735802                 فاكــس : 26735701- 26735707                  الخـط السـاخن : 19096 

h.office@petrogas.com.eg  

نقل وتوزيع البوتاجاز
مت نق���ل حوالى 3ر3 مليون طن من خالل ال�سبك���ة القومية للبوتاجاز 
باأنح���اء اجلمهورية وفقاً خلطة ال���وزارة الرامية لتفعيل نقل املنتجات 
م���ن خالل خطوط الأنابيب ، وبلغ م���ا مت نقله بال�صيارات ال�صهريجية 

خالل العام حوالى 4ر1 مليون طن .
تعبئة وتوزيع اأ�سطوانات البوتاجاز

مت نق���ل وتعبئة 311 مليون اأ�س��طوانة مكافئ هذا الع��ام من خالل 49 
حمط��ة تعبئ��ة منها 9 حمط��ات مملوكة لقط��اع الب��رتول و23 حمط���ة 
مملوك�����ة للقطاع اخلا�ض و17 حم��طة م�س��اركة بني �س��ركة برتوج��ا�ض 
والقط��اع اخل���ا����ض واملح��ليات ، وقام اأ�سطول �سيارات برتوجا�ض بنقل 
8% م���ن اإجمالى الأ�سطوان���ات املعبئة ، وبلغ عدد مراك���ز التوزيع على 
م�ست���وى اجلمهوري���ة 3072 مركز توزي���ع منها 176 مرك���ز التوزيع تابع 
ل�رشك���ة بوتاجا�سكو . واإحكاما للرقابة على منظومة نقل البوتاجاز 
جنح���ت برتوجا�ض فى تغطية جمي���ع �سيارات نق���ل البوتاجاز التابعة 

شـركـة
الغازات البتـرولية

56 - البرتول - نوفمرب 2020



لها بتقنية التتبع GPS من خالل تركيب الأجهزة ل� 177 �سيارة لي�سل 
اإجمال���ى م���ا مت تركيبه اإلى 361 �سيارة ، كما جنح���ت ال�رشكة فى اإلزام 
جميع املتعهدين املربوطني على م�سانعها با�ستخدام تلك التقنية .

�سيانة واإ�سالح الأ�سطوانات
مت �س������خ ح���وال���ى 8ر3 ملي������ون اأ�س����طوان���ة ج���دي���دة وم�س���ت�سلح�ة 
لالأ�س���طوان���ة  الفني����ة  احل��ال���ة  عل���ى  للمح�افظ���ة  وذل���ك  لل�س����وق 

املت������داولة لتاأم���ني الت����داول وال�س���تخدام.
التفتي�ش الفنى

مت حتقي����ق طفرة فى اأعمال التفتي�ض الفنى على ال�سهاريج حيث مت 
التفتي�����ض على 26 �سهريج بوتاجاز مقاب����ل 11 العام املا�سى ، كما 
مت اإج����راء التفتي�ض الفنى بور�ض الأ�سكندري����ة وم�سطرد والقطامية 
عل����ى املقط����ورات ال�سهريجي����ة التابع����ة لع����دد من �����رشكات النقل 

والتوزيع .

المشروعات 
�سمل���ت م�س����روع���ات التطوي�������ر ورف���ع الكف���اءة والح���الل والتجديد 
لدعم العملية الإنتاجية بع���دد من م�س���انع التعبئ��ة املنت�س���رة على 

م���ستوى اجلمهوري���ة مايلى :
اإلكرتون���ى مب�سنع���ى  توري���د وتركي���ب 2 �سيني���ة تعبئ���ة  م����رشوع   •
القطامي���ة وم�سط���رد ، وتركيب 3 ميزان مراجع���ة وزن الكرتونى جتارى 

مب�سانع القطامية وطنطا وال�سوي�ض .
• م�رشوع ا�ستكمال توريد وتركيب اأنظمة اإنذار واطفاء اآلى ثابتة �سد 
ت�رشيب الغاز فى مواقع املك����ض وقوي�سنا وطنطا بهدف رقمنة تاأمني 

مواقع ال�رشكة لتحديث منظومة ال�سالمة .

االستغالل األمثل لألصول 
مت ح�رش ممتلكات ال�رشك���ة واأ�سولها الغري م�ستغلة ، كما مت التو�سل 
لتفاقيات م���ع عدد من �رشكات قطاع الب���رتول ال�سقيقة لتاأجري اأر�ض 

املخازن غري امل�ستغلة .

منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
حتر����ض برتوج���ا����ض عل���ى تنفي���ذ �س��يا�س���ة قط����اع الب���رتول ب�س���اأن 
اللت���زام ال�س���ارم باإج���راءات ال�سالم����ة وال�سحة املهني���ة وحماية 
البيئ���ة وتوف��ري بيئة عم���ل اآمن���ة للك���وادر البرتولية ت�ساعدهم فى 
اإجن���از مهام��ه���م وحت�افظ على املع���دات واملن�ساآت وم�����ن اأه���م هذه 

الإجراءات :
• تنفي���ذ برام���ج التوعي���ة بقواعد ال�سالم���ة واملحافظة عل���ى احلياة 

لنحو 5507 من العاملني ، .
• تنفي���ذ اأعمال امل�س���ح باأجهزة اللي���زر واإعداد خرائ���ط ثالثية الأبعاد 
مبوق���ع القطامي���ة واإع���داد املخط���ط التف�صيل���ى ل�صبك���ة اخلطوط 
والأجهزة �سمن درا�سة HSE متهيداً ل�ستكمال باقى مواقع ال�رشكة .
• الإح���الل والتجدي���د ملعدات ال�سالم���ة والطفاء م���ع مراعاة ت�سمني 

نظام الرقمنة .
• النتهاء من اأعمال التاأهيل للح�سول على �سهادة الأيزو فى جمالى 
  ISO 14001، تطبيق معايري اجلودة للبيئة وال�سالمة وال�سحة املهنية

. ISO 45001
• جتدي���د ترخي�ض برتوجا�ض كوكيل �سيانة ل�رشكة حلوان لل�سناعات 
الهند�سي���ة » م�سن���ع 99 احلرب���ى» للقي���ام باأعم���ال ال�سيان���ة لإنتاج 

امل�سنع من اأجهزة لإطفاء احلرائق .
• حتقيق 3ر17 مليون �ساعة عمل اآمنة خالل العام .

اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا 
• مت توفري مهمات الوقاية الالزمة للعاملني لإمتام الإجراءات الحرتازية 

• تطهري وتعقيم جميع مواقع برتوجا�ض و�سياراتها .
• اإنتاج كحول وجيل مطهر بكمية 3183 لرت من اإدارة املعامل مبنطقة 

م�سطرد 
• �ساع���د تركي���ب اأجهزة احل�سور والن����رشاف للعاملني بنظام ب�سمة 
الوج���ه على دع���م الإجراءات الحرتازية املطبق���ة حفاظا على �سالمة 

و�سحة العاملني .

تطويـر متواصـل لمنظومـة
تعبئــة وتوزيــع البوتاجـــاز
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2020/2019

انعق�������دت اجلمعي����������ة الع��������ام���ة ل�س���������رك���ة الغ�������������ازات الب����رتولي������������ة برئا�س����������ة 
املهند����ض ط����ارق املال وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة بت���اريخ 2020/9/10 للنظر فى 
قائم����ة املركز املال����ى لل�رشكة ونتائ���ج اأعمالها وتق�ري���ر مراقب�ى احل�ساب���ات عن الع�ام 
املال���ى 2019/ 2020 ، وق���د مت اعتم���اد القوائ���م املالية ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية فى 
2020/6/30، كما مت اعتماد �رشف الأرباح للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�س�تحقة 

لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة %100 .
وفيما يلى ملخ�ض قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
 - بلغ�ت ك�مية املبيعات من الغاز ال�سائل 774ر3 مليون طن خالل 

العام احلالى .
- بلغ���ت قيمة املبيعات واخلدم���ات املباعة 5ر22329 مليون جنيه 
خالل العام بزيادة ن�سبتها 24% على امل�ستهدف و22% على العام 

ال�سابق . 
- بلغ���ت الأرباح القابلة للتوزي���ع 03ر22 مليون جنيه خالل العام  

احلالى بزيادة ن�سبتها 19% على امل�ستهدف .
• يتمثل ن�صاط ال�رشكة فى توفري وتخ�زين وتعبئة ونقل وت�صويق 
الغ���ازات ال�سائلة مقابل عمول���ة ت�سويق حت�سل عليها من هيئة 
الب���رتول و����رشاء وا�ست���رياد وت�سني���ع الأجه���زة الت���ى تعم���ل بالغاز 

ال�سائل وبيعها واإ�سالحها  .

2020/6/302019/6/30البي�����������������ان
8ر81022ر1001�صافى الأ�صول الثابتة

8ر14283م�رشوعات حتت التنفيذ
5ر7347ر360باقى الأ�صول غري املتداولة

1ر51454ر1504جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(
2ر21402ر1803الأ�صول املتداولة )2(

3ر72856ر3307اإجمالى الأ�سول )2+1(
حقوق امللكية
3ر5789ر807راأ�س املال املدفوع

7ر9643ر649احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
0ر41433ر1457جمموع حقوق امللكية )3(

3ر463ر50اللتزامات غري املتداولة )4(
1ر91360ر1799اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
3ر72856ر3307واللتزامات )5+4+3(

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

1ر518331ر22329املبيعات / الإيرادات

1ر612195ر2595القيمة امل�صافة ال�صافية

98ر6731ر31�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

6ر0332ر22الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�ض نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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eltaawon@coop.com.eg
www.coop.com.eg     

ب���د�أت �ل�رشكة ن�ش������اطها بر�أ�س مال قدره  5 ملي���ون جنيه ثم بلغ عام 
2019 / 2020 حو�لى 5ر3 مليار جنيه.

أهم نتائج األعمال
• قامت �ل�رشكة بنقل 5ر2٧ مليون طن خام ومتكثفات بزيادة 1٧%على 

�لعام �ل�شابق، ونقل ٦ر31 مليون طن منتجات برتولية وبوتاجاز.
• حققت �إجمالى �إير�د�ت ٨ر2 مليار جنيه بزيادة ن�شبتها %1٤.

مشروعات تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة
للم�شاهمة فى حتويل م�رش ملركز �إقليمى لتجارة وتد�ول �لطاقة فقد 
قامت �ل�رشكة بو�شع ��شرت�تيجية للم�شاهمة فى تنفيذ �لربنامج من 
خ���ال عدة حماور وربط املوان���ئ الرئي�شية بال�شبكة القومية خلطوط 

اخلام واملنتجات البرتولية وتوفري ال�شعات التخزينية ومن اأهمها:
• االنته���اء م���ن خط ال�شخن���ة / التبني بط���ول 115ك���م لتعظيم دور 

موانئ ال�شخنة املحورى فى نقل وتداول املنتجات البرتولية.
•ج���ارى العمل على تنفيذ خط بطول 5ر3 كم لربط خط �شونكر مع 
حمطة ال�شخنة وخط ال�شخنة/ التبني لتعظيم اال�شتفادة من خط 
ال�شخن���ة / التبني ورفع معدالت نقل ال�شوالر من ميناء ال�شخنة اإلى 

القاهرة والتبني وحمافظات الوجه القبلى.
• ج���ارى تن��فيذ حمط���ة تخ��زين وت�دفي���ع اخل��ام واملنت��ج���ات البرتولية 
بتو�شع���ات حمطة ال�شخنة لتعظيم ال���دور املحورى ملوانئ ال�شخنة 
بزي���ادة ال�شعة الت��خزيني��ة االإج��مالية م���ن 300 �ألف م3 �إلى ٤٦0 �ألف 
م3 ورف���ع مع���دالت التدفيع من ال�شخن���ة اإلى خ��زانات اخل���ام اجل��ديدة 
بع��جرود مبعدل 2500 م3 /�س وك��ذلك تدفيع �ملنت��جات �ل��برتولية  �إلى 
ال��قاه���رة الكربى والتبني وحمافظات الوج���ه القبلى مبعدل ي�شل اإلى  

1000 م3/�س.
• زي���ادة مع���دالت التدفي���ع م���ن ال�شخنة اإل���ى خزانات اخل���ام اجلديدة 
مبنطق���ة عج���رود وكذل���ك نقل �ملنتج���ات �لبرتولي���ة للقاه���رة و�لتبني 

تــــاريخ التـأســيــس: تاأ�ش�شت عام 19٦2.  
نشـــاط الشركة: اإن�شاء خطوط االأنابيب وملحقاتها من حمطات الدفع وم�شتودعات التخزين مبناطق اجلمهورية املختلفة 
و�شيانته���ا وت�شغيلها والقيام بكافة االأعمال اخلا�شة بنقل وتخزي���ن وت�شليم الزيت اخلام واملنتجات البرتولية والبوتاجاز 

من مناطق االإنتاج اإلى معامل التكرير والت�شنيع ثم اإلى مناطق اال�شتهاك فى كافة اأنحاء اجلمهورية.
العنــــوان: �ش���ارع �رشكات �لبرتول - م�شطرد - قليوبية .         

تــليـفون: 225٤5٧2٦-225٤5٧2٧                         فـــاكس : 2250095٤                                ص . ب : 110٤  �لقليوبية   
    

 chairmanppc@ppc.com.eg       www.ppc.com.eg

شـركـة
أنابيب البتـرول
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والوج���ه القبل���ى م���ن خ���ال 5 م�شتودع���ات جدي���دة لتخزي���ن اخل���ام 
و�ملنتجات و٦ طلمبات تدفيع .

• رب���ط ال�شبكة القومي���ة للبوتاجاز بت�شهيات �رشك���ة UGD مبيناء 
دمي���اط �شم���ن خطة الوزارة لتع���دد وتاأمني م�شادر ا�شت���ام البوتاجاز 
خلط���وط  القومي���ة  لل�شبك���ة  املن���اورة  اإمكاني���ات  وزي���ادة  امل�شت���ورد 
البوتاجاز وكذلك تخفيف ال�شغط على ميناء االأ�شكندرية من خال 
ربط ال�شبكة مبيناء دمي���اط ال�شتام البوتاجاز من الناقات وتدفيعه 
�إلى طنطا ومنها �إلى قوي�شنا وم�شطرد و�لقطامية( �أو )حو�س عي�شى 
و وادى القم���ر( ، وذلك باإن�شاء خط من ميناء دمياط حتى طنطا بقطر 
12« و بط���ول 1٤0 كم اإل���ى جانب توريد و تركي���ب )3( طلمبة رئي�شية 
)ر�أ�شي���ة( بطنط���ا مبعدل 250 م3 / �س للطلمب���ة  واإن�شاء غرفة حتكم 

وربطها على نظام �ملر�قبة و�لتحكم  )SCADA( وغرفة كهرباء .
• م����رشوع اإن�ش���اء ٦ خ�ط���وط ج�دي���دة ل��رب���ط م���شتودع���ات ت��خزي���ن 
اخل�����ام ال�جدي���دة بال���شبك���ة الق��ومية خلطوط اخل���ام وهى خط قطر 
1٦« بط���ول ٤ ك���م م���ن م�شتودعات راأ����س غارب للربط عل���ى خط 2٦« 
�شق���ري/ م�شط���رد وخط قطر 3٦« بط���ول 33 كم من عج���رود �إلى و�دى 
حجول لربط م�شتودعات عجرود بخط �شقري/ م�شطرد، وخط بقطر 
30« بط���ول 2٨ ك���م م���ن راأ�س بدران حت���ى وادى فريان وخ���ط بقطر 30« 
وبط���ول 5ر5 ك���م م���ن م�شتودع���ات خام �شق���ري اجلدي���دة حتى حمطة 
�شق���ر وخطني قط���ر 12« بطول ٤كم من عجرود للربط على خط 1٨« 

�ل�ش���وي��س/ م�ش��ط�رد .

أهم المشروعات ضمن الخطة القومية للطرق 
 نف���ذت �رشكة اأنابي���ب البرتول ع���دداً من التعديات مل�ش���ارات خطوط 
�ل�شبكة �لقومية لنقل وتد�ول �ملنتجات �لبرتولية فى �إطار �مل�شاهمة 
فى تنفيذ اخلطة القومية الإن�شاء الطرق وم�رشوعات النقل مع الهيئة 

�لهند�شية للقو�ت �مل�شلحة وهى:

• تعدي���ل عدة م�شارات على خط م�شطرد/ التبني الإزالة التعار�س مع 
م�رشوعات اخلطة القومية للطرق والكبارى. 

• يتم العمل على تعديل م�شار خط خام �شقري/ ال�شخنة/ م�شطرد 
بط���ول 30كم مبنطق���ة �رشق �لقاه���رة مل�ش���ار بعيد عن م�ش���ار�ت مرتو 
االأنف���اق والطرق والكب���ارى واأنفاق امل�شاة والقط���ار الكهربائى مبناطق 
حمطة عدلى من�شور ونفق ال�شام وكوبرى احلرفيني وج�رش ال�شوي�س.

مشروعات اإلحالل والتجديد 
انته���ت �رشك���ة اأنابيب الب���رتول من تنفيذ ع���دد من م�رشوع���ات اإحال 

وجتديد ورفع كفاءة عدد من اخلطوط من اأهمها:
• ازدواج خ���ط بوتاجاز راأ�س بكر/ راأ�س غ���ارب/ خ�شم الرقبة/ اأ�شيوط 
لرف���ع مع���دالت نق���ل البوتاج���از للوج���ه القبل���ى لرف���ع مع���دالت نقل 
البوتاج���از م���ن ال�شخن���ة وراأ����س بك���ر و�شقري اإل���ى حمافظ���ات الوجه 

�لقبلى من 2٦00 طن يومياً اإلى ٤000 طن يومياً .
• خ����ط امت����داد جن����وب حل����وان / بيا�����س العرب / بن����ى ه����ارون بطول 3٤ 
ك����م وذلك على مرحلت����ني : املرحل����ة االأولى 22 كم لتعظي����م اال�شتفادة 
م����ن خط����ى ال�شخنة / التب����ني ، والتبني / حمطة كهرب����اء جنوب حلوان 
لتدفيع �ملنتجات �لبرتولي����ة مبا�رشة بدون ��شتخد�م طلمبات �لتبني من 
�ل�شخنة �إلى م�شتودعى �لتعاون بالفيوم وبنى �شويف، و�ملرحلة �لثانية 
بط����ول 12 كم من بيا�س العرب حتى بنى ه����ارون ال�شتكمال ازدواج خط 
�لتبني بنى �شويف 1٦« وذلك يحقق تدفيع املنتجات البرتولية من التبني 

اإلى الفيوم وبنى �شويف واإلى املنيا واأ�شيوط فى نف�س الوقت. 
• اإح���ال وجتدي���د 3 خطوط من اأبوق���ري حتى خور�شي���د باالأ�شكندرية 
وبطول �إجمالى ٦0 كم لتاأمني ورفع معدالت تدفيع املنتجات البرتولية.
• اإح���ال وجتديد خ���ط املحلة / �شاوة باإجمالى اأط���وال حوالى 31 كم 
لتاأم���ني ورفع مع���دالت تدفيع املنتجات البرتولية م���ن طنطا اإلى م�رش 

للبرتول فى �شاوة.
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أهم المشروعات الجارى تنفيذها 
هناك عدد من امل�رشوعات اجلديدة التى يتم تنفيذها خال العام املالى 

احلالى بالن�شبة خلطوط ال�شبكة وهى:
• اإن�ش���اء خ���ط منتج���ات املني���ا/ اأ�شي���وط وحمط���ة لتدفي���ع وتخزين 
املنتجات باملنيا على مرحلتني اإن�شاء خط 1٦« معزول من  �ملنيا حتى 
اأ�شي���وط بطول 150 ك���م لرفع معدالت تدفيع املنتج���ات البرتولية من 
التب���ني اإلى حمافظ���ات الوجه القبل���ى وحتقيق اإمكاني���ة التدفيع من 
التب���ني اإلى اأ�شيوط والعك����س فى نف�س الوقت والوف���اء باالحتياجات 
امل�شتقبلية ملعمل تكرير اأ�شيوط من النافتا ونقل االإنتاج امل�شتقبلى 
من املنتجات البرتولية  ل�رشكة اأنوبك اإلى حمافظات �شمال ال�شعيد، 
وتت�شم���ن املرحل���ة الثاني���ة اإقام���ة ٤ م�شتودعات منتج���ات باإجمالى 
30 �أل���ف م3 وم�شت���ودع مي���اه 5000 م3  و2 طلمب���ة م�شاع���دة مبع���دل 
٤00 م3 / ����س و2 ف���رن ت�شخني �ملازوت مبحطة �ملني���ا �جلديدة فى حالة 
احتياج معم���ل اأ�شيوط اأواأنوبك وذلك بهدف زيادة ال�شعة التخزينية 
للمنتج���ات البرتولية فى منطقة الوجه القبلى ، واإمكانية نقل اخلام 

واملازوت اإلى اأى من معملى اأ�شيوط واأنوبك فى حالة االحتياج .
• اإن�شاء خط م�شطرد/ بنها بطول 52 كم لتوفري خط لنقل الرتباين 
اإنت���اج �رشك���ة ERC من م�شط���رد اإلى مين���اء االأ�شكندري���ة للت�شدير، 
وا�شتيع���اب الزي���ادة ف���ى اإنت���اج املتكثفات م���ن �رشكة ر�شي���د بحقول 
)جي���زة و في���وم وريف���ني( و�رشك���ة برتود�ش���وق ونقله���ا م���ن طنط���ا �إلى 
م�شطرد ومنها اإلى ال�شوي�س، وا�شتغال كامل طاقة التدفيع املتاحة 
خل���ط طنط���ا / م�شط���رد 1٦« �حلالى فى زي���ادة �لكمي���ات �ملدفعة من 
ال�شوالر والبنزين باأنواعه من املك�س اإلى طنطا وم�شطرد اأو العك�س.

• اإن�ش���اء خط خور�شيد / دمنه���ور بطول 50 كم لتاأمني ورفع معدالت 
تدفيع املنتج���ات البرتولية من االأ�شكندرية اإل���ى و�شط الدلتا وكذلك 

الرتباين من م�شطرد اإلى االأ�شكندرية .
• اإح���ال وجتدي���د جزء من خط �شق���ري / م�شطرد م���ن الزعفرانة حتى 
�أبو�ل���درح بطول ٤0 كم لتاأمني ورف���ع معدالت نقل اخلام من �شقري اإلى 

�ل�شوي�س وم�شطرد.
• اإحال وجتديد خط منتجات طنطا/ املحلة بطول 35 كم من طنطا 
حت���ى املحلة لتاأمني ورفع معدالت نق���ل املنتجات البرتولية من طنطا 

�إلى م�رش للبرتول ب�شاوة .
• اإن�شاء خط لربط خط قارون مبحطة التبني بطول ٤ كم وذلك لتعظيم 
اال�شتف����ادة م����ن ت�شهي����ات حمط����ة ٦ �أكتوب����ر بربطها م����ع م�شتودعات 
منطق����ة التبني بخ����ط م�شتق����ل للمناورة بنق����ل املنتج����ات اأو اخلام بني 

املحطتني دون التاأثري على برامج ت�شغيل خط م�شطرد/ التبني 1٦«.
•  اإن�ش���اء 3 م�شتودع���ات لزيادة �ل�شعة �لتخزيني���ة للخام و�ملنتجات 
�لبرتولي���ة مبحطة ٦ �أكتوبر ، م�شتودعني ب�شع���ة �إجمالية 20 �ألف م3 

وم�شتودع مياه اإطفاء ب�شعة 3 اآالف م3.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
مت االنتهاء من تنفيذ :

اآل���ى مبحط���ات �شق���ري والزعفران���ة  اإن���ذار واإطف���اء  • تطوي���ر٤ نظ���ام 
وبور�شعيد و�أبو�شلطان.

• توري���د وتركي���ب طلمبة اإطف���اء مبحرك ديزل لعن���رب االإطفاء اخلارجى 
مبعمل طنطا.

يتم العمل خالل العام املالى احلالى على تنفيذ:
• 3 خزان مياه اإطفاء مبحطات املك�س وبنها وطنطا.

• 5 م�شتودعات مي���اه اإطفاء ب�شيدى كرير واحلمرا واملك�س وال�شوي�س 
وحمطة الكيلو 5٦. 

• تطوير5 نظام اإنذار واإطفاء اآلى مبحطات م�شطرد و�شقري وطنطا واأ�شيوط.
• توري���د وتركي���ب ٦ طلمب���ات اإطف���اء مبح���رك دي���زل وطلمب���ة جوكى 

ملحطات �ل�شهيد على جمال و�ملك�س.

مشروعات تدفق المعلومات ودعم اتخاذ القرار
• اإن�ش���اء مركز حتكم رئي�ش���ى مب�شطرد و مركز حتك���م رئي�شى تبادلى 
بال�شخن���ة و ٦ مر�ك���ز فرعي���ة مبناط���ق �ل�رشك���ة للمر�قب���ة و�لتحكم 
للخطوط وامل�شتودعات ووحدات التدفيع )SCADASYSTEM( ونظام 
 LEAK DETECTION( اكت�شاف وحتديد اأماكن الت�رشي���ب باخلطوط
SYSTEM ( للمراقب���ة والتحك���م املرك���زى ف���ى اخلط���وط و حمط���ات 
التدفيع و امل�شتودعات وباقى مكونات الن�شاط وكذلك تاأمني خطوط 
االأنابيب �شد الت�رشيب والتعديات  وزيادة �رشعة ودقة اكت�شاف اأماكن 
التع���دى والك����رش على �شبك���ة اخلطوط مما ي�شاهم ف���ى دعم و�رشعة 

اتخاذ القرار. 
• يت���م تنفي���ذ م����رشوع النظ���ام املوح���د الإدارة م���وارد قط���اع الب���رتول 
 SAP لتى تقدمها �رشكة� ERP ل����رشكات �لنقل و�لتوزيع با�شتخ���د�م
العاملي���ة باال�شرتاك م���ع هيئة البرتول و�رشكة اإنب���ى بهدف التخطيط 

واال�شتغال االأمثل ملوارد قطاع البرتول ودعم اتخاذ القرار.
 IP اإح���ال وجتدي���د اأجه���زة االت�ش���االت امليكروئي���ة لتعم���ل بتقنية •
ب�رشع���ة 50 ميج���ا ب���ت / ث وت�ش���ل �إل���ى 100 ميج���ا ب���ت / ث، بهدف 
تطوي���ر وحتديث �شبكة االت�شاالت بال�رشك���ة ملواكبة م�رشوعات تدفق 

. )SCADA/LDS /SAP /…( املعلومات ودعم اتخاذ القرار

تعظيم الدور المحورى لموانئ السـخنة 
فى نقل وتداول المنتجات البترولية
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2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان

9ر32308ر2654املبيعات / الإيرادات
5ر51660ر1861القيمة امل�صافة ال�صافية

0ر6179ر242�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل
4ر0134ر131الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س نتائج االأعمال
)�لقيمة باملليون جنيه(

انعق��������دت اجلمعي�������ة الع����امة ل�ش����رك���ة اأنابي��ب البت�رول برئا�ش��������ة املهند�س طارق املا 
وزي����������ر �لبت���������رول و�ل���روة �ملعدني���ة  بت���اري���خ 2020/9/10 للنظر فى قائم����ة املركز املال�ى 
لل�رشك���ة ونتائ���ج اأعمالها وتق�ري���ر مراقب�ى احل�شابات عن العام املال���ى 2019 / 2020 ، وقد 
مت اعتم���اد القوائ���م املالي���ة عن ال�شن���ة املالي����ة املنتهية ف���ى 2020/٦/30 ،كما مت اعتم��اد 
�ش�����رف االأرب�������اح للعاملني واعتم��اد الع���اوة الدورية امل�ش��تحقة لهم ع���ن ال�شنة املالية 

�لتالية بن�شبة %100.
وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغ�ت ك�مية الزيت اخلام واملنتجات البرتولية املنقولة خال العام ٨5٦ر٦  
مليون طن/كم بزيادة ن�شبتها 20% عن �مل�شتهدف ، 5% على �لعام �ل�شابق  
- بلغت كمية البوتاجاز املنقولة خال العام  3ر٦9٧ مليون طن/كم بزيادة 

ن�شبتها 2% على �مل�شتهدف .
- بلغ���ت قيم���ة ماح�شل���ت علي���ه ال�رشك���ة م���ن اأج���ور النق���ل والتخزي���ن 
والت�شلي���م واخلدم���ات املباع���ة االأخرى خ���ال العام 3ر2٦5٤ ملي���ون جني���ه 

بزي����ادة ن�شبتها 1٤% على �مل�شتهدف ، 15% على �لعام �ل�شابق.
- بلغ���ت االأرب���اح القابل���ة للتوزي���ع خ���ال الع���ام 131 مليون جني���ه بزيادة 

ن�شبتها 13٤% عن �مل�شتهدف .
• يتمثل ن�شاط ال�ش���ركة فى تخزين ونقل وت�شليم الزيت اخلام واملنتجات 
البرتولي���ة والبوتاجاز حل�شاب هيئة البت���رول من مناطق االإنتاج اإلى معامل 
التكري���ر والت�شني���ع ثم اإلى مناطق اال�شتهاك ف���ى اجلمهورية مقابل اأجر 

نقل حت�شل عليه من هيئة �لبرتول.

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان

1ر92815ر4483�صافى الأ�صول الثابتة

4ر82107ر1567م�رضوعات حتت التنفيذ

3ر9173ر185باقى الأ�صول غري املتداولة

٨ر٦5095ر٦23٧جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

4ر41421ر1395الأ�صول املتداولة )2(

2ر0٦51٧ر ٧٦33اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
7ر82870ر3466راأ�س املال املدفوع

8ر9764ر797احتياطيات واأرباح )خ�صائر( مرحلة

5ر٧3٦35ر٤2٦٤جمموع حقوق امللكية )3(

0ر1816ر865اللتزامات غري املتداولة )4(

7ر22065ر2503اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

2ر0٦51٧ر ٧٦33

ملخ�س قائمة املركز املالى
)�لقيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات برتول القطاع العام خـالل عام 2020/2019  



أهم نتائج األعمال
• بلغ اإجمالى كمية املبيعات 5ر6 مليون طن .

• بل���غ اإجمال���ى الإي���رادات 51 مليار جنيه بزي���ادة مليار جني���ه على العام 
ال�سابق .

المنتجات الرئيسية
• بلغت ح�سة ال�رشكة فى ال�سوق العام ٪30 .

• بلغ���ت كمية املبيعات م���ن املنتجات الرئي�س���ية 6ر5 مليون طن، بلغت 
قيمتها 42 مليار جنيه .

اأهم منتجات ال�رشكة :
• ب�ل��غت كمية املبي��عات من البنزين باأن��واعه ح����والى 5ر1 م�لي�ون طن:

- حققت كم��ية املبي�ع��ات من بن���زين 95 اأوك��تني 19 األف ط��ن مقابل 13 
األف طن العام ال�سابق . 

- بلغ��ت كمي���ة املبيع��ات من ب�نزين 92 اأوك���تني 442 األف طن .
-  بلغت كمية املبيعات من بنزين 80 اأوكتني اأكرث من مليون طن .

• بلغت كمية املبيعات من ال�سولر حوالى 2ر3 مليون طن.

• بلغت كمية املبيع��ات من املازوت حوالى 938 األف طن.
• بلغت كمية املبيعات من الزيوت 74 األف طن ، وبلغت ح�س���ة ال�س�ركة 

فى ال�سوق العام ٪18 .
• بلغت كمية املبيعات من الكيماويات واملواد الثانوية 342 األف طن .

تموين السفن
• بلغت ح�س��ة ال�س��ركة فى ال�س���وق الع���ام ٪56  .

•زادت كمي�ة مبيع��ات منتجات متوين ال�س�����فن اإلى 222 األف طن  .

المشاركة فى المشروعات القومية
• قام���ت ال�رشك���ة بالتعاقد مع �رشك���ة اإى فاينان�س للتح���ول من البونات 
الورقي���ة اإل���ى الك���روت املمغنطة وج���ارى الإنته���اء  من التعاق���د لتحويل 
كاف���ة ماكينات نقاط البيع POS اإلى ماكينات فيزا بهدف اإلغاء التعامل 
ب���الأوراق النقدي���ة وت�سغيله���ا اأي�س���اً لتح�سي���ل فواتري الغ���از والكهرباء 

وح�سول ال�رشكة على ن�سبة من حت�سيلها .
• مت التعاق���د عل���ى اإم���داد م����رشوع جمم���ع امل���زارع ال�سمكي���ة بكاف���ة 

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1934. 
نشـــــــاط الشــــــركة: اإم��داد خمت�لف قط��اعات الدولة باملنتج���ات البرتولية ووقود املح���ركات وزيوت التزيي���ت وتقدمي خدماتها 

املتميزة فى حمطات ال�رشكة املنت�رشة فى جميع حمافظات اجلمهورية.
العنـــــــــوان: دار التعاون للبرتول - 94 �سارع الق�رش العينى - القاهرة .  
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احتياجاته من املواد البرتولية والزيوت .
• مت ت�سغي���ل حمط���ات التموي���ن التابع���ة جله���از ال�سناع���ات واخلدم���ات 

البحرية مبوانئ اأبو قري البحرى و�رشم ال�سيخ واجلونة .
• يت���م توف���ري كافة الحتياجات من امل���واد البرتولية والزي���وت مب�رشوع نفق 

ال�سهيد اأحمد حمدى 2 . 
•قام���ت ال�رشكة بداية من ظهور فريو����س كورونا بدورها فى توفري منتجات 
وقائي���ة باأ�سع���ار فى متناول املواطن���ني بجميع منافذ وحمط���ات التموين 
التابع���ة لل�رشك���ة ، كم���ا ت�ستم���ر التع���اون للب���رتول فى ط���رح منتجاتها 
املتمي���زة م���ن البرتوكيماويات الالزم���ة لأعمال التنظي���ف والتطهري والتى 

حتظى بثقة واإقبال لدى البيت امل�رشى .

النقل
متتلك ال�رشك����ة 615 �سيارة لنقل املواد البرتولية والزيوت والكيماويات  ، 
حيث مت تدعيم اأ�سطول النقل ب� 67 راأ�س جرار �سيارة و 48 مقطورة �سعة 

40 األف لرت .

المحطات
• تق����وم ال�رشك����ة با�ستالم وتوزيع وتاأمني و�س����ول املنتجات البرتولية اإلى 

جميع حمافظات م�رش  من خالل  1169 حمطة متوين وخدمة .
• بل���غ ع���دد املحطات املتواج���د بها خدمة متوي���ن ال�سيارات بالغ���از الطبيعى 15 

حمطة .
• بل����غ ع����دد املحط����ات املتعاق����د عليه����ا طبقاً لنظ����ام ف�س����ل الغاز عن 

البرتول 20 حمطة .
 Compact Staion بلغ ع������دد املحطات املخطط ت�سغيلها بنظ����ام •

60 حمطة خالل العام املالى 2021/2020 .

• مت رب����ط جميع حمطات ال�رشكة بالكام����ل وت�سغيلها مب�رشوع تركيب 
اأجه����زة قيا�س اأر�سدة اخلزانات مبحطات الوق����ود ATG وذلك بالتزامن مع 

خطة تطوير وحتديث املحطات .

المستودعات
• تقوم ال�رشكة با�ستالم وتوزيع وتاأمني و�سول املواد البرتولية اإلى جميع 
حمافظ����ات م�رش من خ����الل 32  م�ستودعاً )15 م�ستودع����اً ا�سرتاتيجياً ، 
17 م�ستودع����اً مدن����ى ( باإجمالى �سعة تخزيني����ة 735 األف طن من املواد 

البرتولية . 
• مت النته����اء م����ن الدرا�س����ات اخلا�س����ة بتوري����د وتركي����ب اأنظم����ة قيا�����س 
ردارى RTG متكامل����ة ل�سهاري����ج امل����واد البرتولي����ة مب�ستودعات )املك�س 
- ال�سوي�����س - اأ�سيوط - الهايك�ست����ب( كمرحلة اأولى لقيا�س من�سوب 

وحجم ودرجة حرارة املادة والربط بغرف التحكم .

االستثمارات 
بـلغ اجمالى اال�ستثمارات املنفذة  403 مليون جنيه:  

132 مليون جنيه اإح�الل وجت���ديد ، 100 ملي���ون جنيه م�س��تودعات تخ�زين، 
20 ملي������ون جنيه حمطات خدمة ، 43 مليون جنيه اأمن �سناعى وحماية 
البيئ���ة ، 38 ملي�����ون جنيه تط����وي���ر وحت���ديث اأجه������زة احل��ا�س���ب الآلى 70 

ملي���ون ج�نيه �س��يارات �سه��ريج��ية.

السالمة والــصحة المهنية وحماية البيئة
تقوم ال�رشكة بتنفيذ ا�سرتاتيجية وزارة البرتول والرثوة املعدنية بخ�سو�س 
منظوم���ة  ال�سالم���ة وال�سحة املهني���ة وحماية البيئة من خ���الل التاأكيد 
عل���ى اللت���زام مبوؤ����رشات قيا����س الآداء وم���دى حتقيقها ، وق���د كان لل�رشكة 
ال�سبق فى اإن�ساء اأنظمة جديدة لالإنذار والإطفاء التلقائى ل�4 م�ستودعات 

) املك�س -  الهايك�ستب - الزقازيق - طنطا( .
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خطــة طمـوحــة لتطـويـــر 
محطــات تـمويــن الوقــود

والمســتودعات



شركـة أنـابيب الـبترول

2020/20192019/2018البيـــــــــــــــــان
4ر349274ر50125املبيعات / الإيرادات

2ر01689ر1516ال�صادرات
0ر32492ر2853القيمة امل�صافة ال�صافية

6ر9284ر208�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل
3ر3303ر145الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج الأعمال

نتـائج اأعمال �رشكات برتول القطاع العام خـالل عام 2020/2019  

انعق���������دت اجلم�عي�������ة الع���ام��������ة ل��س����رك���ة التع���������اون للب����ت������رول برئ���ا�س���������ة 
املهن����د�س طارق املال وزي�������ر البت������رول والرثوة املعدنية  بت����اريخ 2020/9/14 للنظر 
ف���ى قائمة املرك���ز املالى لل�رشكة ونتائ���ج اأعم���الها وتق����رير مراقب������ى احل�س����ابات 
ع���ن الع������ام املال��ى 2020/2019، وق���د مت اعتماد القوائم املالية ع���ن ال�سنة املالية 
املنتهي���ة فى 2020/6/30، كما مت اعتماد �رشف الأرباح للع���املني واعتماد العالوة 

الدورية امل�س�تحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة 100 ٪  . 
وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغت كمية املبيعات من املواد البرتولية والكيماويات وخالفه 

خالل العام 5ر6 مليون طن  .
- بلغت قيمة املبيعات واخلدمات املباعة 3ر50125 مليون جنيه 

خالل العام ، بزيادة ن�سبتها 2٪ على العام ال�سابق .

- بلغت قيمة ال�سادرات ما يعادل 1516 مليون جنيه .
- بلغت الأرباح القابلة للتوزيع خالل العام 3ر145 مليون جنيه.

• يتمث����ل ن�س���اط ال�رشك���ة ف���ى ت�س�وي���ق املنت���ج���ات البرتولي�ة 
والزي����وت املعدنية والكيم����اوي��ات والغ�����از الطبيعى ف�ى ال�سوق 
املح�ل���ى ، بالإ�ساف���ة اإل���ى متوين ال�سف���ن فى موان���ئ اجلمهوري�ة 

مق�اب�ل عمولة ت�سويق حت�سل عليها من هيئ�ة البرتول . 
 

2020/6/302019/6/30البيـــــــــــــــــان
2ر11375ر1675�صافى الأ�صول الثابتة

1ر9298ر505م�رضوعات حتت التنفيذ
7ر03634ر2834باقى الأ�صول غري املتداولة

0ر05308ر5015جمموع االأ�سول غري املتداولة )1(
9ر737389ر35342الأ�صول املتداولة )2(

9ر742697ر40357اإجمالى االأ�سول )2+1(
حقوق امللكية
2ر9827ر873راأ�س املال املدفوع

8ر346ر67متويل م�رضوعات ا�صرتاتيجية مر�صملة
0ر71431ر1307احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

92305ر2248جمموع حقوق امللكية )3(

7ر32874ر2235اللتزامات غري املتداولة )4(
2ر537518ر35873اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
وااللتزامات )5+4+3(

9ر742697ر40357

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(
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