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وخ���ال كلمت���ه اأكد املهند�س طارق امل���ا اأن احتياطي���ات الغاز الطبيعى 
مبنطق���ة ����رق املتو�س���ط ميكنه���ا اأن  ت�س���اعد ف���ى احلف���اظ عل���ى اأم���ن 
الطاق���ة باأوروب���ا ، م�س���رياً اإلى  ����رورة توفري التمويل من بن���ك اال�ستثمار 
االأوروب���ى والبن���ك االأوروب���ى الإعادة االإعم���ار لا�ستثمارات ف���ى تنمية تلك 
االحتياطي���ات واال�ستف���ادة الكاملة منها مبا ي�سم���ن حتفيز امل�ستثمرين 
و�رع���ة تاأمني اإمدادات الطاقة فى ظل االأهمية التى تكت�سبها منطقة 

�رق املتو�سط . 
واأو�س���ح الوزير اأن توف���ري التمويل ال يعنى التمويل التج���ارى ولكن متويل 
ممي���ز  ب����رسوط مي�رسة م���ن تل���ك املوؤ�س�س���ات التمويلية التابع���ة لالحتاد 
االأوروب���ى فهذا ي�ساعد على �رعة وتعظيم اال�ستفادة من االحتياطيات 
الغازي���ة، موؤك���داً اأن هذه اجله���ود تاأتى بالت���وازى مع جه���ود اأخرى مهمة 
لبن���اء ممر اأخ�رس بني ����رسق املتو�سط واأوروبا يركز عل���ى توفري الهيدروجني 

والكهرباء والطاقات املتجددة .

الرئي�س القرب�سى : ن�سكر م�رص على دعمه� لت�أ�سي�س املنتدى 
وكان الرئي����س القرب�س���ى نيكو����س اأنا�ستا�سياد����س ق���د اأكد ف���ى كلمته 

االفتتاحية اأمام املوؤمتر اأن املنتدى يعك�س اجلهود امل�سرتكة لدول املنطقة 
لتعزي���ز التعاون فى جمال الطاقة كو�سيلة لتحقيق ال�سام واال�ستقرار 
والنم���و االقت�سادى واالزدهار مبنطقتنا امل�سطربة وتعزيز اأمن الطاقة فى 

اأوروبا.
ووج���ه الرئي�س القرب�س���ى ال�سكر اإلى م�ر على دعمه���ا جلهود تاأ�سي�س 

املنتدى وتفعيل دوره االإقليمى. 

اأمني ع�م املنتدى : مب�درة خف�س الكربون عالمة ف�رقة فى �سن�عة الغ�ز 
من جانبه اأكد اأ�سامة مبارز االأمني العام ملنتدى غاز �رق املتو�سط خال 
كلمت���ه اأهمي���ة مبادرة خف����س الكربون ف���ى �سناعة الغ���از التى ت�سهد 
تعاون���اً فري���داً بني حكوم���ات دول املنتدى وع���دد من االط���راف  االإقليمية 
والدولي���ة التى ت�س���م الواليات املتح���دة واالأحتاد االأوروب���ى والبنك الدولى 

وال�ركات العاملية .
واأ�س���ار اإل���ى اأهمية الدرا�ست���ني اللت���ني مت اعدادهما من قب���ل املنتدى فى 
جمال اأمن الطاقة والتحول الطاقى واجلارى مناق�سة نتائجهما املبدئية 

اليوم للخروج بتو�سيات تعزز من عمل املنتدى .

شارك املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى منتدى غاز شرق املتوسط للتحول الطاقى الذى افتتحه الرئيس القربصى 

نيكوس اناستاسيادس بالعاصمة القربصية نيقوسيا فى 14 أكتوبر 2022 بحضور املفوضة األوروبية للطاقة واملناخ ووزراء الطاقة 

فى قربص واليونان واألردن وأمني عام املنتدى ، حيث تم استعراض دور املنتدى فى تنويع مصادر إمدادات الطاقة لالتحاد األوروبى وتعزيز 

الطاقى  الطاقة والتحول  التوازن السليم بني تحديات تأمني  ، وكيفية تحقيق  الطاقة  أمن  باعتبار عنصرًا فاعاًل فى تحقيق  الدور  هذا 

لخفض الكربون ومواجهة التغري املناخى .
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وخ���الل �لكلم���ة �الفتتاحي���ة لور�ش���ة �لعمل ، �أك���د �ملهند�س ط���ارق �ملال �أننا 
نعمل كفريق و�حد لغاية و�حدة وهى زيادة �الإنتاج من �لبرتول و�لغاز ، و�أ�ش���ار 
�لوزي���ر �أن هناك ن�ش���بة كبرية من كمي���ات �لزيت �خلام فى �حلق���ول �ملتقادمة 
متث���ل فر�شة ملختلف ����ركات �لبحث و�الإنت���اج و�خلدمات فى ظ���ل �الأ�شعار 
�لعاملي���ة �ملرتفع���ة �لتى متثل فر�ش���ة لبدء �لعمل على �لتنمي���ة و�الإنتاج من 
ه���ذه �حلق���ول، خا�ش���ة و�أن �لتكنولوجيا �أ�شبح���ت متاح���ة �الآن وهناك عدة 
من���اذج و�ختب���ار�ت جيدة متت م���ع �ركتى هاليربت���ون و�شلمربج���ري �إال �أن �آلية 

�لت�شعري مل تكن م�شجعة فى هذ� �لوقت .
و�أك���د �لوزير على �أهمية �الحتي���اج للوقود �الأحفورى خ���الل �لعقود �لقادمة 
لي����س فقط مل�ر ولكن ل���كل �القت�شاديات على �مل�شت���وى �لعاملى، نظر�ً الأن 
�شناع���ة �لب���رتول �شناعة عاملية ، موؤكد�ً على �أنن���ا فى م�ر �شنبد�أ فى زيادة 
مزي���ج �لطاق���ة �لتى تعتم���د على �لطاق���ة �جلدي���دة و�ملتجددة بالت���و�زى مع 
�لب���رتول و�لغاز ، ومتز�مناً �أي�شاً مع تقليل كمي���ات �النبعاثات �لكربونية فى 
خمتل���ف �ملو�قع �الإنتاجية من خالل تطبيق و�شائ���ل �إز�لة �لكربون من كافة 

�لعمليات.
و�أك���د �ملال على �أننا م�شتمرون فى بذل �ملزي���د من �جلهد مع �ركائنا و�لعمل 
�ل���دوؤوب م���ن جانبن���ا كحكوم���ة ووز�رة وتق���دمي كاف���ة �أوجه �لدع���م للتغلب 
عل���ى اأى عقبات ق���د تطراأ فى ه���ذا الن�ساط ، واأ�س���ار اإلى اأهمي���ة اال�ستفادة 
م���ن نتائ���ج ور�س �لعم���ل �لتى مت���ت �لعام �ملا�ش���ى و�لتى تعقد �لع���ام �حلالى 
و�شيت���م مر�جعتها وو�شعها فى خطة عمل م���ن �أجل زيادة معدالت �الإنتاج 

و�ال�شتفادة �ملثلى من تنمية ثرو�ت م�ر �لطبيعية.
وخالل كلمته �أكد �ملهند�س نبيل عبد �ل�شادق رئي�س �ل�ركة �لعامة للبرتول 
�أن �الإح�شاء�ت و�لدر��شات �لعاملية ت�شري �إلى �أن �الإنتاج من �حلقول �ملتقادمة 
ي�ش���ل �إلى 70% ، م�شري� �إلى �أن هذ� �لتجمع خالل هذه �لور�شة من �ل�ركات 

 Brown( افتت��ح املهن��دس طارق امل��ا وزير البرتول والثروة املعدنية ورش��ة عم��ل حول االس��تفادة املثلى من الحق��ول املتقادمة
Fields( والت��ى انطلق��ت أعماله��ا فى 9 أكتوب��ر 2022 ملدة ثاثة أيام واس��تضافت  فاعلياته��ا حقول الش��ركة العامة للبرتول 
بمنطقة رأس غارب بالصحراء الش��رقية بمش��اركة كربيات ش��ركات اإلنت��اج والخدمات البرتولية املصري��ة والعاملية، وتأتى فى 
إطار اسرتاتيجية الوزارة فى دعم الحوار وتبادل الخربات واملعلومات والتعاون الفنى بني أطراف منظومة صناعة البرتول مما يزيدها 

نموًا وقوة وكفاءة ومن ثم زيادة اإلنتاج والعائدات .

االستفادة المثلى من 
الحقول المتقادمة 

)Brown Fields(

�ل�شقيق���ة و�ل����ركاء �الأجان���ب و����ركات �خلدم���ات ي�شجع عل���ى مو��شلة 
�جلهد و�لتخطيط  �ل�شلي���م وم�شاركة ق�ش�س �لنجاح و�الأفكار و�لتقنيات 
�ملبتكرة به���دف تعظيم معدالت �إنتاج �لزيت �خلام من �حلقول �ملتقادمة مع 
�حل���د �الأدن���ى من �لتكلفة ، الفت���اً �إلى �أن �ل�ركة �لعامة تلع���ب دور�ً ر�ئد�ً فى 
تطبي���ق �أحدث �لتقنيات �لت���ى �شاهمت فى زيادة �الإنت���اج وتقليل �لتكلفة، 
و��شتطاع���ت حتقي���ق �أعل���ى معدالت �إنت���اج فى تاري���خ �ل�رك���ة ، وحتقيقها 

للمركز �لثالث على م�شتوى �ركات �إنتاج �لزيت �ملكافئ فى م�ر .
و��شتعر����س �ملهند����س حمم���د بي�شون نائب رئي����س �لهيئة �مل�ري���ة �لعامة 
للب���رتول لالإنت���اج ما حتق���ق من نتائ���ج لور�شة �لعم���ل �لتى مت عقده���ا �لعام 
�ملا�شى وما ك�شفت عنه خطة �لعمل �لتى يتم تنفيذها بناء على تو�شيات 
ور�ش���ة �لعمل 2021 م���ن حتديات وخا�شة فى حت�شني �إنتاجي���ة �الآبار وما وفره 
�حلو�ر �مل�شتمر بني �أطر�ف منظومة �لعمل �لبرتولى من خرب�ت لفريق �لعمل 
�ل���ذى ي�ش���م �لهيئ���ة وجن���وب �ل���و�دى و�إيجا�س و����ركات �الإنت���اج و�خلدمات 

�لبرتولية وهو ما يوؤدى �إلى حتقيق نتائج �أف�شل .
و�شه���دت �جلل�ش���ة كلمات �فتتاحي���ة كذلك ملاتيا كامبنيات���ى رئي�س �ركة 
�إين���ى �جلديد مب�ر وديفيد ت�شى رئي�س �رك���ة �أبات�شى و�ريف بيومى رئي�س 
�رك���ة �شلمربجري م�ر  و�رق �ملتو�شط ومت���ري نا�ر رئي�س �ركة بيكر هيوز 
وديني����س �أبودن���ني �ملدي���ر �لتنفي���ذى ل�رك���ة �إيناب وت���وم ماه���ر رئي�س �ركة 
�أبك����س، و�لذين �أكدو� على �أهمية �لور�شة ف���ى دفع وحت�شني عمليات �الإنتاج 
و�إيجاد ح���و�ر م�شتمر ميكن �ال�شتثمار�ت �لبرتولية م���ن زيادة �الإنتاج وحتقيق 
نتائ���ج �أعمال جي���دة ، و�أن �حلو�ر �مل�شتمر وتبادل �خل���رب�ت و�لروؤى �لفنية حول 

طرق �الإنتاج �مل�شتخدمة وحت�شني �الإنتاج مينح روؤية �أكرب لالنطالق.
وعل���ى هام����س �لور�ش���ة �فتتح �لوزي���ر ومر�فق���وه �ملعر�س �مل�شاح���ب لور�شة 

�لعمل وتفقد �أجنحة �ل�ركات �لعار�شة �مل�رية و�لعاملية .

ورشة عمل ...
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اجتماع اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد
وفى م�س����تهل اجلولة تراأ�����س الوزير اجتماع����اً للجن����ة اجلغرافية ل�رشكات 
الب����رول مبنطق����ة م�سطرد بح�س����ور حمافظ القليوبية  وع����دد من اأع�ساء 
جمل�����س الن����واب ع����ن املحافظ����ة وروؤ�س����اء ال�����رشكات البرولي����ة العامل����ة 
باملنطقة، حيث مت ا�ستعرا�س  املوقف التنفيذى مل�رشوعات تطوير املنطقة 

البرولية وم�رشوعات التنمية املجتمعية باملناطق املحيطة بها.

افتتاح مشروع تطوير طريق ترعة اإلسماعيلية 
وعق���ب االجتماع ق���ام املهند�س ط���ارق امل���ا يرافقه حماف���ظ القليوبية 
بافتت���اح م����رشوع تاأهي���ل وتطوي���ر وتو�سعة طري���ق ترع���ة االإ�سماعيلية 
والكورني����س واملم�سى احل�سارى خلدمة االأهالى واملنطقة، وتطوير وتاأمني 

ورفع كفاءة الطرق املحيطة باملن�ساآت البرولية.

تفقد محطة الوقود »مصر للبترول – غازتك« ، وشبكة مياه اإلطفاء بالمنطقة
كم���ا تفقد الوزير واملحاف���ظ حمطة التموين املتكامل���ة م�رش للبرول - 
غازت���ك مبنطق���ة م�سطرد والتى مت تطويرها �سم���ن خطة تطوير وحتديث 
ورفع كفاءة حمطات متوين ال�سيارات بالوقود  بطريق ترعة االإ�سماعيلية.

كم���ا تفق���د الوزير اأعم���ال تطوير �سبكة مي���اه االإطفاء خلدم���ة املنطقة 
اجلغرافية البرولية مب�سطرد والتى تنفذها �رشكة بروجت.

افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد 
كم���ا افتتح الوزير م����رشوع حتديث وتطوير ورفع كف���اءة م�ستودع �رشكة 
التع���اون للبرول مب�سطرد ،ونفذته �رشكة بروجت وبلغت تكلفة تطويره 

حوالى 300 مليون جنيه .

افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول 
 Zero Flare وقام املهند�س طارق املا بافتتاح م�رشوع ا�سرجاع غازات ال�سعلة
مب�سف���اة القاهرة لتكرير الب���رول ، حيث يحقق مردوداً اإيجابياً على امل�ستويني 

البيئى واالقت�سادى وبلغت تكلفته اال�ستثمارية 150 مليون جنيه .

وضع حجر األساس للتوسعات الجديدة للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد
ق���ام الوزير بو�سع حجر اأ�سا�س التو�سعات اجلديدة  للمنطقة اجلغرافية 
البرولية مب�سطرد ، حي���ث  مت ا�ستعرا�س اخلطة امل�ستقبلية للتو�سعات 

املخطط تنفيذها  لزيادة ال�سعة التخزينية للخام.

فى الس��ابع عش��ر من  س��بتمرب 2022 ، قام املهن��دس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة املعدني��ة يرافقه اللواء عب��د الحميد الهجان محاف��ظ القليوبية 
وقيادات قطاع البرتول بجولة تفقدية ملشروعات التطوير والتنمية املجتمعية باملنطقة الجغرافية البرتولية بمنطقة مسطرد .  

وتعد منطقة مس��طرد البرتولية من أقدم املناطق البرتولية فى مصر ، لم تش��هد أعمال تطوير بهذا الحجم منذ الس��تينيات ، حيث ش��هدت خالل الس��نوات 
األخرية أعمال تطوير واسعة شملت شركات قطاع البرتول وأعمال التنمية املجتمعية باملناطق املحيطة بهذه الشركات وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح 

السيسى بالعمل على تطوير تلك املنطقة الحيوية فى إطار املساهمة املجتمعية لقطاع البرتول لخدمة وتلبية احتياجات أهاىل املنطقة .

ت�شوير : اأحمد كوار�شى
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ويت���م تنفيذ �مل���رشوع على عدة  مر�ح���ل لربط وتدفيع �إنتاج حقل ريفني 
بالب�ح���ر �ملتو�س���ط من �لغ���از مل�س��انع �س��رك���ة ج��ا�سك���و وت�سهيالت��ها 
بالأ�سك��ندري���ة �لت���ى تقوم بف�سل �مل�ست��ق���ات مبا ي��وفر �إنت��اج���اً ج��ديد�ً 
م���ن م�ستق��ات �لغاز �لطبيعى لع��دد من �ملج���الت م��ثل خليط �لإيثان/ 
بروب���ان �لذى ميث���ل �مل���ادة �خلام مل�سان���ع �لب���رتوكيم���اويات بقطاع �لبرتول 
فى جممعى �س�ركت���ى �سي��دبك و�إيثيدكو، وكذلك �لربوبان لت�سديره �إلى 
�لأ�س���و�ق �لعاملي���ة ، ع���الوة على �لبوتاج���از و�ملتكثف���ات للم�ساهمة فى 

تلبية �حتياجات �ل�سوق �ملحلى .
وع�قب �لفتتاح ��ستمع �لوزير ومر�فقوه ل�رشح حول �مل�رشوع من �ملهند�س 
يا����رش �س����الح �ل�دي���ن رئي�س �س�رك���ة جا�سكو و�ل���ذى �أو�س���ح �أن �مل�رشوع 
�جل�ديد يعمل على تغ�ذية م��سنع بوتاجاز �لع�امرية بك�ميات ت�س�ل �إلى  
100 م�لي���ون ق�دم م�كعب يومياً من حق����ل ريفني ، ليتم ت�سغيل م�سن�ع 
��ستخال�س �لبوتاج�از بالع��امرية بالط�اقة �لت�س�ميمية �لق�سوى، وميثل 
�مل�رشوع �ملرحل���ة �لثانية من م�رشوع ربط غ�از ح�قل ري�فني على م�س�انع 
�س�رك���ة جا�سك���و ، و�أن �ملرح��ل���ة �لأول���ى ك�انت ل�ربط �لغ���از على م�جمع 
غ���از�ت �ل�سحر�ء �لغ�ربي���ة و�لتى بد�أ ت�سغيلها ف���ى مايو 2021 بك�ميات 
ت�س����ل �إل���ى  350 م�لي���ون ق����دم م�كع���ب غ�از يومي���اً ، لفت����اً �إل���ى �أن�ه من 
�ملخط���ط �لنتهاء من �ملرحل���ة �لثالث�ة �ل�تى يت�م في�ه���ا زي�ادة �لك��ميات 

فى إطار استترتاتيجية قطاع البرتول لتعظيم اإلستفادة من إنتاج الغاز الطبيعى ومشتقاته ذات القيمة االقتصادية 

العاليتتة لتحقيتتق أعلتتى قيمة مضافة متتن موارد الغتتاز الطبيعى ، أعطتتى املهندس طتتارق املال وزير البتترتول والثروة 

املعدنية فى 24 ستتبتمرب 2022 إشارة بدء تشتتغيل مشروع ربط  خط غاز حقل ريفني بمصنع استخالص البوتاجاز 

بالعامرية والذى نفذته شركة جاسكو .

�ملدفعة ملجمع غاز�ت �ل�سحر�ء �لغربية فى �لربع �لثالث من عام 2023. 
و�أ�س���ار �إل���ى �أن �رشكة جا�سكو كانت قد �أن�ساأت خ���ط لنقل غاز�ت حقل 
ريف���ني مبنطق���ة ر�سيد ملجمع غ���از�ت �ل�سح���ر�ء �لغربية بط���ول 70 كم 
وقط���ر 30 بو�س���ة وكذلك تنفيذ و�سل���ة بطول 5 كم لنق���ل غاز�ت حقل 

ريفني مل�سنع بوتاجاز �لعامرية .
وخ���الل تفقده مل�سنع بوتاجاز �لعامري���ة ، قام �ملهند�س طارق �ملال بتفقد 
�ملبن���ى �لإد�رى للم�سنع بعد تطويره مبا يتنا�سب و�لتطور�ت و�لتو�سعات 

اجلديدة بالن�شاط .
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وتوجـــه املهند�س طــارق املال وزيـــر البرتول والرثوة املعدنية بالتهنئـــة 
والتقدير لكافــة كوادر �رشكـــة ويبكــــو والعاملني بامليناء موؤكداً اأن 
هـــذا النجاح جـــــاء نتيجة جلهودهـــم املخل�صة فـــى تنفيـــذ خطة 
القطاع لتطوير وتـــحديث امليناء باأعلــى كفاءة ، مو�صحاً اأن تنفيذ 
خطـــة التطوير والتحديـــث غري امل�صبوقـــة وامل�رشوعــــــات اجلــــديدة 
بامليناء تاأتــى فى اإطار ا�صرتاتيجية تطوير البنيـة التحتية واملوانىء 
البرتولية الداعمة لدور م�رش الإقليمى كمركز لتـــداول وجتارة البرتول 
والغـــاز  ، واأن مينـــاء احلمراء الذى يقع فـــى منطقة حيوية بالعلمني 
على �صاحل البحر املتو�صط قد مت زيادة قدراته ورفع كفاءته واإدارته 
باأحـــدث التكنولوجيـــات الرقميـــة ودعـــم منظومـــة ال�صالمـــة فى 
اإطـــار حتويلـه مليناء متكامــل وذلك بالإ�صافـــة اإلى ما يتم حالياً من 

م�رشوعات تو�صعية جديدة لتزيد من قدراته م�صتقبالً .
واأو�صـــح املهند�ـــس اإبراهيم م�صعـــود رئي�س �رشكة بـــرتول ال�صحراء 
الغربيـــة ويبكـــو اأن فـــوز املينـــاء باجلائـــزة ياأتـــى نظـــراً لتوافـــر كافة 
املقومات ال�صرتاتيجية بـــدءاً من ت�صهيالت احلفاظ على منظومة 
ال�صالمـــة وال�صحـــة املهنية واملنظومة الأمنيـــة ومنظومة حماية 
البيئـــة البحرية ، لفتـــاً اإلى اأن ال�رشكة حا�صلة علـــى �صهادة اإقرار 
موائمـــة مرفـــق مينائى مـــن املدونة الدوليـــة لأمن ال�صفـــن واملرافق 
املينائيـــة و�صهادة الأيـــزو فى اإدارة اجلـــودة اأيزو 9001 و�صهـــادة الأيزو 
14001 فـــى حمايـــة البيئـــة و�صهـــادة الأيـــزو 45001 فـــى ال�صالمـــة 
وال�صحة املهنيـــة و�صهادة الأيزو 17025 لكفاءة خمتربات الفح�س 

واملعايرة .

ف��از مين��اء الحم��را الب��روىل بالعلم��ن أح��د أه��م موان��ىء 

قطاع الب��رول بجائزة التميز ألفضل مين��اء تخصصى على 

مس��توى مصر لعام 2022 لتميزه فى تطبيق االش��راطات 

واملعايري البيئية ومعايري األمن والس��امة ، وتسلم الجائزة 

نيابة عن وزارة البرول والث��روة املعدنية املهندس إبراهيم 

مس��عود رئيس شركة برول الصحراء الغربية »ويبكو« 

املس��ئولة ع��ن إدارة وتش��غيل املين��اء من الفري��ق مهندس 

كامل الوزي��ر وزير النقل خ��ال فعاليات االحتف��ال باليوم 

البحرى العاملى تحت رعاية وزارة النقل.
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الإنتـاج املطلوب

قررت دول أوبك وخارج أوبك مايلى :
• �إع���ادة �لتاأكيد على ق���ر�ر �الجتماع �لوز�رى �لعا�رش ملنظمة �أوبك وخارج �أوبك فى 12 
�أبري���ل 2020 وم���ا مت �مل�صادق���ة عليه ف���ى �الجتماعات �لالحقة، مبا ف���ى ذلك �الجتماع 
�لوز�رى �لتا�صع ع�رش للدول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك فى 18 يوليو 2021.

• متديد مدة �إعالن �لتعاون حتى 31 دي�صمرب 2023.
• تعدي���ل خف�ض �الإنتاج �لكلى مبقد�ر 2 مليون برميل يومياً من م�صتويات �إنتاج 
�صه���ر �أغ�صط����ض 2022 لل���دول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخ���ارج �أوبك، بدء�ً من 

�صهر نوفمرب 2022 وفقاً للجدول �ملرفق.
• �إع���ادة تاأكي���د تعديالت �الإنت���اج �ملعتمدة ف���ى �الجتماع �ل���وز�رى �لتا�صع ع�رش 

للدول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك.
• تعدي���ل وت���رة �الجتماع���ات �ل�صهري���ة لتنعق���د كل �صهري���ن للجن���ة �لوز�رية 

�مل�صرتكة ملر�قبة �الإنتاج.
• عقد �الجتماع �لوز�رى للدول �الأع�صاء فى منظمة �أوبك وخارج �أوبك كل �صتة 

�أ�صهر وفقاً جلدول مو�عيد موؤمتر �أوبك �ملعتاد.
• من���ح �للجن���ة �لوز�ري���ة �مل�صرتك���ة ملر�قبة �الإنت���اج �صالحية عق���د �جتماعات 
�إ�صافي���ة، �أو طلب عق���د �الجتماع �لوز�رى للدول �الأع�صاء ف���ى �أوبك وخارج �أوبك 

فى �أى وقت ملو�جهة �أى تطور�ت فى �ل�صوق �إذ� لزم �الأمر.
• م����د ف����رتة �لتعوي�ض �إلى 31 مار�����ض 2023 على �أن تقدم خط����ط �لتعوي�ض وفًقا ملا 
جاء فى بيان �الجتماع �لوز�رى �خلام�ض ع�رش للدول �الأع�صاء فى �أوبك وخارج �أوبك.

• �إعادة تاأكيد �الأهمية �لق�صوى لاللتز�م �لتام و�لكامل.
• يعق���د �الجتماع �لوز�رى �لر�بع و�لثالثني لل���دول �الأع�صاء فى �أوبك وخارج �أوبك 

فى 4 دي�صمرب 2022.

عقتتد االجتماع الخامس واألربعتتون للجنة الوزارية املشتتركة ملراقبة اإلنتاج ، 

واالجتماع الوزارى الثالث والثالثون ملنظمة أوبك والدول خارج أوبك ، حضوريًا 

بمقر األمانة العامة بمنظمة أوبك بفيينا بالنمسا، األربعاء 5 أكتوبر 2022. 

فى ضوء حالة عدم اليقني التى تحيط باالقتصاد العاملى وسوق البرول، والحاجة 

إىل تعزيتتز توجتته ستتوق البتترول العاملى على املتتدى الطويل، وتماشتتيًا متتع النهج 

الناجتتح الذى يتبناه باستتتمرار تحالف أوبك وخارج أوبك ويتستتم باالستتتباقية 

واملبادرة ، وفى ضوء ذلك . 

 الإنتاج 
الختيارى

التعديل
الختيارى

اأغ�سط�س
 2022

1007
1455
310
121
177

4431
2676
1742

10478
3019

684
196
97

1628
567

1753
841

10478
72

124

25416
16440
41856

48-
70-
15-
6-
9-

220-
135-
84-

526-
160-

33-
9-
5-

78-
27-

-
40-

526-
3-
6-

1273-
727-

2000-

1055
1525
325
127
186

4651
2811
1826

11004
3179

717
205
102

1706
594

1753
881

11004
75

130

26689
17167
43856

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
الإمارات

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

دول اأوبك الـ 10
دول خارج اأوبك

اأوبـك +

(�ألف ب/ى)

≈ خف�ض ح�ص�ض �الإنتاج وفقاً لقر�ر �الجتماع �لوز�رى �ل� 33 بدء�ً من نوفمرب 2022 حتى دي�صمرب 2023
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اإلنتاج وتنمية الحقول
• �ال�ستفادة من �لتعاون مع �ل�رشكات �لعاملية فى جمال حت�سني معدالت �إنتاج 

�حلقول �ملتقادمة . 
• ��سناد مناطق �متياز جديدة لل�رشكة �لعامة ، وزيادة �ال�ستثمار�ت �ملخ�س�سة 
لها لزيادة �الإنتاج و�الحتياطيات باإعتبارها �ل�رشكة �ململوكة بالكامل للدولة .

تطوير األداء والرقمنة 
• �لتو�س���ع فى تطبي���ق �لرقمنة و�لتقني���ات �حلديثة مبنظوم���ة �لتكرير و�إكمال 
م����رشوع �لربط �لرقمى مل�سافى �لتكرير فى منظوم���ة و�حدة وذلك بالتو�زى مع 
تطبي���ق ��ستخد�مات نظام ERP فى �ل����رشكات ، وكذلك فى �ل�سبكة �لقومية 

لنقل �ملنتجات �لبرتولية. 
• تعمي���م تقنية �لقيا�س �الآل���ى ATG مب�ستودعات �لتخزين وحمطات �لتموين ، 

وتقنية GPS  على �سيار�ت نقل �لوقود .

تطوير أداء شركات التسويق والتوزيع
• زيادة �أعد�د �ملحط���ات ل�رشكتى م�رش و�لتعاون للبرتول على �ملحاور �لرئي�سية 

�ملوؤدية للمدن �جلديدة.
•  �لتو�سع فى ن�ساطى متوين �ل�سفن و�لطائر�ت ، وتوفري �لوقود بجودة عالية.

• فتح منافذ جديدة لبيع �ملنتجات �خلا�سة و�لكيماوية حملياً .
• فتح �أ�سو�ق جديدة لت�سدير �لزيوت �ملعدنية و�ملنتجات عالية �جلودة . 

تطوير أداء شركة البتروكيماويات المصرية
در��س���ة �أف���كار للتو�س���ع ف���ى �الأن�سط���ة �ل�سناعي���ة ل�رشك���ة �لبرتوكيماوي���ات 
�مل�رشي���ة، و�لت�سويق �جليد ملنت���ج PVC  باعتباره منت���ج ذو درجة جودة مرتفعة 

ال مثيل له بال�سوق .

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
• مر�جعة وحتديث منظومة �ل�سالمة  با�ستمر�ر فى كافة �ملو�قع �لبرتولية .

• �الهتمام بزي���ادة �لوعى لدى �لكو�در �لب�رشية ، و�ال�ستفادة من قدر�ت خريجى 
برنامج �ل�سالمة فى برنامج تطوير وحتديث قطاع �لبرتول .

• تعمي���م مفهوم �ال�ستد�مة �لبيئية د�خ���ل كافة �رشكات �لقطاع و��ستخد�م 
تكنولوجيات متقدمة ملعاجلة مياه �ل�رشف �ل�سناعى .

الترشيد والحفاظ على الموارد
• �لعم���ل على تر�سيد وحت�سني كفاءة ��ستخ���د�م �لطاقة ، و�الهتمام بعمليات 
�ل�سيان���ة وتطبيق �لتقنيات �حلديثة لتقليل �لفاقد من �ملنتجات و�حلفاظ على 

�الأ�سول �الإنتاجية.
• �لعم���ل عل���ى زيادة �ملك���ون �ملحلى بامل�رشوع���ات �جلديدة ، مع تر�سي���د �الإنفاق 

و�لعمل با�ستمر�ر على ��ستغالل �ملو�رد و�ال�سول وتعظيم �الإير�د�ت. 

 الموارد البشرية 
توف���ري بر�مج تدريب متط���ورة للكو�در �لب�رشية و�ال�ستف���ادة من خريجى برنامج 

�إعد�د �لقياد�ت �ل�سابة و�ملتو�سطة بربنامج تطوير وحتديث �لقطاع .

خالل أعمال جمعيات ش��ركات برتول القط��اع العام ألعتماد نتائج أعمال 

العام املاىل 2022/2021 برئاس��ة املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة 

املعدنية وبحضور ووزيرى التج��ارة والصناعة والتنمية املحلية وممثلى 

الجه��از املرك��زى للمحاس��بات ووزارات املالي��ة والتخطي��ط ، وج��ه امل��ال 

عدة توصيات الس��تدامة أعمال تطوير ورفع كفاءة أداء ش��ركات برتول 

القطاع العام وذلك فى املجاالت األتية : 

نتائ��ج أعم��ال 2022/2021

اس��تطاعت ش��ركات ب��رتول القط��اع الع��ام تحقي��ق نتائ��ج أعم��ال 

متميزة خالل عام 2022/2021 ، ويتضح هذا من املؤشرات التالية :

• بلغ���ت قيم���ة �الإنت���اج بال�سع���ر �جل���ارى 55120 ملي���ون جني���ه بزيادة 
ن�سبتها 18% على �لعام �ل�سابق .

• بلغت �لقيمة �مل�سافة 28990 مليون جنيه بزيادة ن�سبتها 19% على 
�لعام �ل�سابق .

• بل���غ �شاف���ى اأرب���اح الن�ش���اط 4872 ملي���ون جنيه خالل �لع���ام بزيادة 
ن�سبتها 65% على �لعام �ل�سابق . 

• بل���غ ما يوؤول لهيئة البرتول من الأرب���اح القابلة للتوزيع 5ر887 مليون 
جنيه .

• بلغ اإجمالى ا�شتثم���ارات م�رشوعات حتت التنفيذ خالل العام احلالى 
22545 ملي���ون جنيه بزي���ادة ن�سبتها 78% على �لع���ام �ل�سابق، وبزيادة 

ن�سبتها31% على �ملو�زنة �ملعتمدة .

الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

تقدم كبير فى تطبيق التحول الرقمى وتعزيز سالمة العمليات

 2021/2022 
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الشـركـة
العامة للبتـرول

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1957.
نشـــــــاط الشــــــركة : اأول �رصكة برتول م�رصية مملوكة للدولة بالكامل تعم���ل فى جمال البحث واال�ستك�ساف ع���ن البرتول وا�ستخراجه 

وتكريره واالأعمال املت�سلة بذلك، وتتمثل الروؤية اال�سرتاتيجية االأ�سا�سية فى تعظيم االحتياطيات وزيادة معدالت االإنتاج.
العنـــوان : 8 �س���ارع ال��دكتور م�سطف����ى اأبو زهرة - مدينة ن�رص - القاهرة .                                                               ص.ب : 743 - القاهرة

تليـفون : 24030975 -24012056                      فــاكس : 22626374                                                      العنـــوان التلغـــرافى : )برتوجني(  

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

أهـم نتــائج األعــمال 
اأن�شطة البحث واال�شتك�شاف 

ا�ستمرت ال�رصكة فى  خطة عملها الإعادة تقييم املناطق اال�ستك�سافية 
والتنموي���ة به���دف تعظيم االحتياطي���ات البرتولية ورفع مع���دالت اإنتاج 
احلق���ول ، حيث مت تنفيذ خطة احلف���ر اال�ستك�سافى  بن�سبة جناح %100 
كمع���دل غ���ر م�سبوق ، واأ�سفر ذل���ك عن ت�حقيق 5 اكت�ساف���ات برتولي���ة 
جدي���دة مبناطق امتياز ال�رصكة فى ال�سح���راء ال�رصقية والغربية وخليج 
ال�سوي����س مبعدل اإنت����اج اأولى 4000 برمي�ل زي����ت مكافئ يومياً ، واإ�سافة 
خم������زون اأ�سلى ي���قدر ب�حوالى 88 ملي���ون برميل زيت مكافئ واحتياطى 

موؤكد وحمتمل يقدر بحوالى 7ر14 مليون برميل زيت مكافئ.  
االإنتاج واالحتياطى 

بل���غ االإنتاج من حقول ال�رصك���ة وال�رصكات امل�سارك���ة حوالى 36 مليون 
برمي���ل زي���ت مكافئ مبتو�س���ط يومى 99 األ���ف برميل زي���ت مكافئ ، كما 
حقق���ت حق���ول ال�رصك���ة اإنتاج �سن���وى م���ن حقولها حوال���ى 25 مليون 
برمي���ل زيت مكافئ مبتو�سط يومى 68 األ���ف برميل زيت مكافىء كاأعلى 
مع���دل اإنت���اج ف���ى تاري���خ ال�رصك���ة  ، و مت اإ�ساف���ة احتياط���ى موؤكد قابل 
لال�سرتج���اع يقدر بنحو 10 ماليني برميل زيت مكافئ  ، كما �سهد العام 
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حتقي���ق طفرة ف���ى اإنتاج الغاز الطبيعى بعد و�سع ع���دد من االآبار بنجاح 
على خريطة االإنتاج .

عمليات احلفر
مت االنته���اء م���ن حف���ر 40 بئ���راً بحق���ول ال�رصك���ة املختلف���ة منه���ا 5 اآبار 
ا�ستك�سافي���ة بن�سبة جناح 100% اإلى جان���ب 35 بئراً تنموياً  ، باالإ�سافة 
اإلى حفر 69 بئراً بحقول عقود اتفاقيات خدمات اال�ستك�ساف واالإنتاج .

المشــروعات 
مت تنفيذ حزمة كبرة من امل�رصوعات لزيادة اإنتاج الغاز الطبيعى وتطوير 
ت�سهيالت االإنتاج باحلقول وحت�سني التوافق البيئى على النحو التالى : 

• االنتهاء من اإن�ساء وت�سغيل خط غاز بطول 15 كم  الإ�ستغالل الغازات 
املنتج���ة م���ن حقل بحار �سمال غرب بال�سح���راء ال�رصقية حيث مت و�سع 
االآب���ار عل���ى خريطة االإنتاج مبعدل اإنتاج اأول���ى 15 مليون قدم مكعب غاز 

يومياً ، و350 برميل متكثفات يومياً .
• االنته���اء م���ن ت�سغيل خط غ���از GRE  بطول 23 كم لرب���ط بئرى الغاز 
HF-36 /5  و NES-19 مب�سنع ف�سل املتكثفات بال�سحراء الغربية مبعدل 

اإنتاج اأولى 25 مليون قدم مكعب غاز و 1000 برميل متكثفات يومياً .
• تطوي���ر حمط���ة املعاجل���ة بحق���ل احلم���د وحتويله���ا ملحط���ة معاجل���ة 

متكاملة بطاقة 50 األف برميل يومياً .
• اإن�ساء ت�سهيالت اإنتاج مبكرة لو�سع اآبار حقل GG-83/ 3 باأقل تكلفة 
 . GG و ، GG-2 واأ�رصع وقت واإن�ساء خط بحرى بطول 4 كم لربط ر�سيفى
• االنتهاء من التغذية الكهربائية لالأر�سفة البحرية عامر / 4، 6 بحقل 

عامر لتاأمني التغذية الكهربائية واحلفاظ على ا�ستمرارية االإنتاج .
• ان�س���اء خ���ط �سح���ن الزي���ت اخلام بط���ول 170 ك���م و�سع���ة 55 األف 
برمي���ل يومي���اً م���ن حمط���ة جتمي���ع �سن���ان بال�سح���راء الغربي���ة مليناء 

احلمراء وتطوي���ر الت�سهيالت باملحطة ملواكبة الزيادة فى اإنتاج حقول 
ال�سحراء الغربية .

• فى اإطار ا�سرتاتيجية وزارة البرتول والرثوة املعدنية لالإ�ستدامة البيئية 
مت اإن�س���اء حمطة معاجلة مياه ال�رصف ال�سناع���ى بتكنولوجيا متقدمة 

فى حقول ال�سحراء ال�رصقية بطاقة ا�ستيعابية 5000م3 يومياً.

االســتثمارات
بل���غ حجم اال�ستثم���ارات املنف���ذة  لل�رصكة خالل الع���ام حوالى 1ر3 

مليار جنيه  .

نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية
مت تنفيذ خطة تدريب تخ�س�سية للعاملني فى كافة املجاالت املتعلقة 
بربام���ج احلف���ر واالإنت���اج وال�سالم���ة وال�سحة املهني���ة فى اإط���ار برنامج 
التنمي���ة الب�رصية مب����رصوع تطوير وحتديث قطاع الب���رتول ومبا يهدف الى 

االإعداد اجليد لتنمية الكودار الب�رصية و�سقل مهاراتهم .

المسئولية المجتمعية
تنفيذاً الإ�سرتاتيجي���ة وزارة البرتول والرثوة املعدنية فى هذا املجال تتبنى 
ال�رصك���ة برناجم���اً للم�سئولي���ة املجتمعية يغطى العدي���د من اجلوانب 
االإيجابي���ة ف���ى املج���االت املختلفة مث���ل )التعلي���م –اخلدم���ات الطبية 
وال�سحي���ة – اخلدم���ات االجتماعي���ة – البني���ة االأ�سا�سي���ة – ال�سالم���ة 
ومكافح���ة احلري���ق وحماي���ة البيئ���ة ( لتح�سني ودع���م وتنمي���ة الو�سع 
االقت�سادى واالجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق عمل ال�رصكة 
مث���ل مدين���ة راأ�س غ���ارب بالبحر االأحم���ر، وخالل الع���ام وا�سلت ال�رصكة 

تنفيذ برناجمها بتكلفة بلغت حوالى 3 مليون جنيه .
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احتياطيات الثروة البترولية
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2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان

7ر37110ر9107�صافى الأ�صول الثابتة
5ر83303ر3141م�رشوعات حتت التنفيذ

0ر32954ر2472باقى الأ�صول غري املتداولة

2ر413368ر14721جمموع االأ�شول غري املتداولة )1(

0ر23736ر5871الأ�صول املتداولة )2(

2ر617104ر20592اإجمالى االأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
1ر02243ر4446راأ�س املال

8ر62202ر2475م�صاهمة الهيئة

5ر92854ر2987احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

4ر57300ر9909جمموع حقوق امللكية )3(

6ر41210ر632اللتزامات غري املتداولة )4(

2ر78593ر10050اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
2ر617104ر20592وااللتزامات )5+4+3(

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية االإنتاج 25 مليون برميل زيت مكافئ .

- بلغ���ت كم��ي���ات االإنت��اج م���ن الغ��ازات الطبيعي���ة وامل�ساحب�ة 55 
مليار قدم مكعب .

- بلغ���ت كم��ي���ات االإنت�����اج م���ن الغ�����از امل�س���ال 37 األف ط���ن بزيادة 
ن�سبتها 32% على امل�ستهدف .

واإي���������رادات  اخل�����������ام  الزي��������ت  م���ن  ال�س��������ادرات  قيم�����ة  بلغ���ت   -
الن�شـــــــــاط الأخرى ما يعــــادل13310 ملي������ون جنيه بزيادة ن�سبتها 

65% على امل�ستهدف ، 73% على العام ال�سابق .
- بلغ���ت االأرباح القابلة للتوزيع 3ر527 مليون جنيه بزيادة ن�سبتها 

51% على امل�ستهدف ، 50% على العام ال�سابق.
• يتمثـــل ن�شـــاط ال�رشكة فـــى التنقيب عـــن البـــرول وا�شتخراجه من 
حقولها )ذاتياً / ت�سغيالً من الغر( وامل�ساركة مع بع�س �رصكات البرتول 

االأجنبية فى تنمية احلقول املكت�سفة وا�ستخراج البت�رول منها .

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان
0ر011481ر17079املبيعات / الإيرادات

1ر07713ر13310ال�صادرات
6ر73831ر5728القيمة امل�صافة ال�صافية

3ر1992ر1367�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

4ر3350ر527الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج االأعمال

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021  

انعق�������دت اجلمعي������ة العام����ة لل�س���رك���ة الع�ام�ة للبت������رول برئ�ا�س����ة املهن�د����س ط�ارق امل�ال 
وزي�������ر البت������رول والرثوة املعدنية بت���اريخ 2022/9/22 للنظر فى قائم�ة املركز املال�ى لل�رصكة 
ونتائ���ج اأعم�اله���ا وتق��رير مراقب����ى احل�سابات عن الع����ام امل�ال���ى 2021/ 2022، وقد مت اعتماد 
القوائ���م املالية عن ال�س�نة املالية املنته��ية ف���ى 2022/6/30، كما مت اعتم��اد �س��رف االأرب��اح 
للعاملني واعتم�اد العالوة الدوري�ة امل�ستحقة له�م عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة %100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :



أهم نتــائج األعـمال 
اخلطة الإنتاجية 

بلغـــــــــت كميـــــات اخلامـــات البرتوليــــــــة التــــى مت مــعاجلتهـــا خـــالل عــام 
2022/2021 مـــن وحـــدات التكريـــر والت�صنيع حوالـــى 675ر2 مليون طــن 
�صــاهمت فى تــوفــري جــانب مــن احتياجات ال�صوق املحلى من املنتجات 

البرتولية  )بوتاجاز، بنزين بنوعيه )80، 92 اأوكتان( ، ال�صوالر، املازوت(.

الت�سدير للأ�سواق العاملية
• متا�صـــياُ مع �صيا�صة الدولة لتنمية ال�صادرات البرتولية لتوفري العملة 
ال�صـــعبة ، مت ت�صدير كمية من املنتجات البرتولية خالل العام عن طريق 

مر�صى الناقالت:
• ت�صـــدير مقطـــر تفــريغى بكميـــة 616 األـــــف طـــن )578 اإنتــــاج �رشكة 
ال�صويــ�ـــس + 38 وارد مـــن �رشكـــة الن�رش للبـــرتول( باالإ�صافـــة اإلى ت�صدير 
كميـــات مـــن املنتجـــات البرتولية �صملـــت املقطـــرات التفريغيـــة وزيوت 
الت�صحيـــم اخلفيفة لتوفري النقد االأجنبى ، عـالوة على ت�صـــليم �صــركة 

النـ�رش للبـرتول كـميات لت�صـديرها مـن املــازوت منــخف�س الكــربيت.

االستثمارات
تـــــم حتــقيق اخلـطـــة اال�صــتثماريـــة بنــ�صبة 136% مــــن املـــعتمد مــوزعة 
علـــى امل�رشوعـــات اال�صتثماريـــة اجلـــارى تنفيذهـــا واملت�صمنــــة تطويـــر 
وحتديــــــث الوحـــــدات االإنتاجية القائمة واإقامـــة م�رشوعات جديدة والتى 

ت�صمل:
م�رشوع الإحلل والتجديد لأجهزة ال�رشكة

يهـــدف امل�رشوع اإلـــى املحافظة با�صتمرار على الطاقـــات االإنتاجية ورفع 
كفاءة الت�صغيل لتواكب التقدم والتطور العلمى الذى ت�صهده �صناعة 

التكرير با�صتخدام التكنولوجيات احلديثة .
م�رشوع تطوير وحتديث جممع التفحيم 

يهـــدف امل�ـــرشوع اإلى جتديد وحتديـــث جممع التفحيـــم مت�صمناً وحدة 
اإنتـــاج البوتاجاز با�صتخدام اأحـــدث التكنولوجيات املطبقة للو�صول 
اإلـــى اأق�صى طاقـــة ت�صغيلية مـــع الت�صغيل االآمن وتلبيـــة احتياجات 
ال�صـــوق املحلى من املنتجات البرتوليـــة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز 
واإنتـــاج ال�صـــوالر املطابـــق للموا�صفـــات االأوروبيـــة وتبلـــغ ا�صتثماراته 

770ر1 مليار دوالر.

تـــاريـــخ التـأســـيس : تاأ�ص�صت عام 1921 حتـــت م�صمى » معمل تكرير البـــرتول احلكومى« تابعة ل�رشكة اآبار الزيـــوت االإجنليزية ثم تغري 
اإ�صمها اإلى �رشكة ال�صوي�س لت�صنيع البرتول عام 1962 .

النشـــاط اإلنتاجى : يتمث���ل الن�صاط الإنتاجى لل�رشكة ف���ى تكرير وت�صنيع اخلام���ات البرتولية وذلك من خالل جمم���ع التقطري والذى مت 
ت�صغيل اأولى وحداته احلالية عام 1964، والوحدة الثانية عام 1986، جممع التفحيم ومت ت�صغيله عام 1965 ، جممع االإ�صالح بالعامل 
امل�صاعـــد ومت ت�صغيلـــه عام 1983 ، هذا باالإ�صافة اإلى وحدات املرافق املختلفة وت�صهيالت االإنتاج وت�صاهم ال�رشكة من خالل وحداتها 

االإنتاجية فى زيادة الطاقة االإنتاجية وتعظيم القيمة امل�صافة باإ�صافة م�رشوعات جديدة )االأ�صفلت / التفحيم( .
العنـوان : الزيتية - �صارع �صالح ن�صيم - حمافظة ال�صوي�س .

تليــفون : 4 خطوط  4-3-2-3374451 / 062                                                                                فاكــس : 3374429/ 062

شركة
 السويس لتصنيع البترول

sopc@suezprocessing.com
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م�رشوع الأمن ال�سناعى وحماية البيئة 
تهتـــم ال�رشكـــة بتطبيق اأحـــدث معايـــري ال�صالمة وال�صحـــة املهنية مبا 
يتواكـــب مـــع اال�صرتاطـــات والقوانني البيئيـــة، وذلك من خـــالل ا�صتمرار 
التو�صع فى ا�صتخدام اأنظمة االإنذار واالإطفاء االآلى بالوحدات االإنتاجية 
وامل�صتودعـــات وتطويـــر منظومـــة معاجلة ال�ـــرشف ال�صناعـــى مع و�صع 
نظـــام املتابعـــة امل�صتمرة لالنبعاثـــات الغازيـــة ملداخن االأفـــران ، وقامت 
ال�رشكة بو�صع خطـــة لالإ�صحاح والتوافق البيئـــى بالتن�صيق مع جهاز 

�صئون البيئة .
م�رشوع م�سنع لإنتاج الأ�سفلت 

ويعمـــل على امل�صاهمة فى تلبية اال�صتهـــالك املحلى املتزايد من منتج 
االأ�صفلـــت الالزم لتنفيذ  م�رشوعات اإن�صاء �صبكات الطرق اجلديدة ، وقد 

مت ت�صغيله جتريبياً نهاية العام املا�صى . 
م�رشوع توريد وتركيب 2 فا�سل اأملح لوحدات التقطري 1 و2

ويهـــدف اإلى رفع كفاءة وحدات التقطري اجلـــوى لتوفري التغذية املطلوبة 
للوحـــدات اجلديدة مبجمـــع التفحيم واالأ�صفلت، وتبلـــغ تكلفة امل�رشوع 

451 مليون جنيه ويتم بالفعل الت�صغيل التجريبى للم�رشوع. 
م�رشوع اإن�ساء 12 م�ستودع )اأ�سفلت – مازوت – بنزين – بوتاجاز(

ويهـــدف اإلـــى زيـــادة ال�صعـــة التخزينيـــة للمنتجـــات البرتوليـــة خلدمـــة 
امل�رشوعات اجلديدة ، وتبلغ تكلفة امل�رشوع 020ر1 مليار جنيه ومت بالفعل 
االنتهاء من 3 م�صتودعات لالأ�صفلت وجارى االإ�رشاع لالنتهاء من الباقى 

خالل العام القادم .
م�رشوع اإن�س��اء خ��ط جديد )برى – بحرى( للمنتج��ات البرتولية من 

ال�رشكة ملر�سى الناقلت
ويهـــدف اإلى زيـــادة ت�صهيـــالت الت�صغيـــل ال�صتـــرياد وت�صديـــر املنتجات 
البرتوليـــة ، وتبلـــغ تكلفـــة امل�ـــرشوع 26 مليـــون دوالر ويتـــم العمـــل على 

االنتهاء منه خالل العام احلالى .

السالمة والصحة المهنية وسالمة العمليات
• ح�صـــول ال�رشكـــة علـــى �صهـــادة االأيـــزو 45001 لنظـــم اإدارة ال�صالمـــة 

وال�صحة املهنية مل�صنع اإنتاج االأ�صفلت.

• مت حتديـــث و اعتمـــاد دليـــل ال�صالمـــة وال�صحـــة املهنية و التـــو افق مع 
املعايري االإر�صادية ال�صادرة من الهيئة العامة للبرتول ل�صالمة العمليات 

واإدارة املخاطر واإدارة املقاولني .
• مت اإ�صنـــاد اأعمال تطبيق منظومة �صالمـــة العمليات و تكامل االأ�صول 

ل�رشكة اإيربوم.
• تكثيـــف احلمـــالت للتوعية والتعرف على خماطـــر العمل بالتعاون مع 

�رشكة برتو�صيف.
• قامـــت ال�رشكـــة بتنفيـــذ اأنظمـــة االإنذار املبكـــر والك�صف عـــن احلريق 
واالإطفـــاء االآلى لـ ) 17 م�صتودع خـــام –3حمطات كهرباء –عنرب طلمبات 

جممع ااِلإ�صالح –مر�صى الناقالت( بتكلفة اإجمالية 161مليون جنيه .
• مت االنتهـــاء من اإحـــالل وجتديد �صبكة االإطفاء لل�رشكـــة كمرحلة اأولى 

وجارى اإ�صناد املرحلة الثانية.
• مت توريـــد �صيارتـــى اإطفـــاء تل�صكوبيـــة لتاأمـــني املنطقـــة اجلغرافيـــة 

البرتولية.
• اإ�صنـــاد اأعمـــال توريـــد وتركيـــب املرحلـــة االأولـــى الأنظمـــة احلمايـــة من 

ال�صواعق ل�رشكة �صان م�رش.
• جارى توريد وتركيب اأنظمة االإنذار املبكر والك�صف عن احلريق واالإطفاء 
االآلى لـ )6 م�صتودعات خام –6 حمطات كهرباء –الور�س وخمازن ال�رشكة 

واجلراج –3 مبانى اإدارية –املعامل الكيماوية( .
• جـــارى حتديـــث غرفة مراقبة اأنظمـــة االإنذار واالإطفـــاء لل�رشكة واإن�صاء 

عنرب طلمبات االإطفاء.

انطالقة واعية نحو المستقبل
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نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�لل عام 2022/2021  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزيـــت اخلـــــام التى مت تكريرها خــــالل العام 675ر2 

مليون طن بزيادة ن�صبتها 23% على العام ال�صابق.
- بلغـــت قيمة اأجور التكرير والت�صنيع واخلدمات املباعة 5ر3000 

مليون جنيه .
- بلغـــت االأربـــاح القابلـــة للتوزيــــــــع 8ر58 مليــــــون جـــنيـــه بزيادة 

ن�صبتها 18% على امل�صتهدف، 44% على العام ال�صابق
الزيت اخل����ام وت�صنيع  ال���ص���ركة فى تك����رير  • يتم����ثل ن�ص�����اط 
البرتول مقابل  املازوت حل�صاب هيئة  االأ�صا�صية وتفحيم  الزيوت 

اأجر تكرير وت�صنيع حت�صل عليه من الهيئة .

انعقـــدت اجلمعيـــة العامة ل�صــركة ال�صوي�ـــس لت�صنيع البتـرول برئا�صـــة املهند�س طارق املال 
وزيـر البتــــــرول والثـــــروة املعدنيــــة بتـــاريخ 2022/9/20 للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة 
ونتائج اأعمالها وتقــرير مراقبى احل�صابات عن العام املالى 2021/ 2022 ، وقد مت اعتماد القوائم 
املاليـــة عن ال�صـنة املالية املنتهــية فـــى 2022/6/30، كما مت اعتمــاد �صــرف االأربــاح للعاملني 

واعتمـاد العــــالوة الدوريـة امل�صـتحقة لهـم عن ال�صنة املاليــة التاليـــة بن�صــبة %100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
3ر7692ر1161�صافى الأ�صول الثابتة

4ر65683ر13022م�رشوعات حتت التنفيذ
4ر187ر111باقى الأ�صول غري املتداولة

1ر46463ر14295جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

0ر11866ر2154الأ�صول املتداولة )2(
1ر58329ر16449اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
2ر52184ر6616راأ�س املال

3ر04432ر6592م�صاهمة الهيئة
7ر6311ر381احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

2ر16928ر13590جمموع حقوق امللكية )3(

7ر4339ر1465اللتزامات غري املتداولة )4(
2ر01061ر1394اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
1ر58329ر16449واللتزامات )5+4+3(

ملخ�س قائمة املركز املالى

ملخ�س نتائج االأعمال

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

4ر52989ر3000املبيعات / الإيرادات

6ر12077ر2225القيمة امل�صافة ال�صافية

3ر067ر92�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

8ر840ر58الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(

)القيمة باملليون جنيه(
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شـركة النصر للبترول

مؤشــرات األداء
اخلـطة الإنتاجـية

بلغـــت كمــية الزيت اخلـــام التى تــــــم تقطـــريها خالل عام 2022/2021 
حــوالـــى 468ر3 مليـــون طـــــــن للم�ســــــــاهمة فـــى توفــــــــري جانـــب مـــن 
احتياجـات ال�ســوق املحـلى من البوتاجاز والنافتا، واملقطرات الو�سطى 

)�سولر، كريو�سني، وقود نفاثات(، وكميات من الأ�سفلت واملازوت .

المؤشرات المالية
الت�صدير 

تنفيذاً لل�سيا�ســـة العامة التى تنتهجهـــا وزارة البرتول والرثوة املعدنية 
فـــى تعظيم كمية ال�ســـادرات لتوفري العملة ال�ســـعبة قامت ال�رشكة 
بت�ســـدير املنتجات البرتولية بقيمة حوالى 3ر1 مليار دولر بزيادة قدرها 

230 مليون دولر عن العام ال�سابق وبن�سبة زيادة قدرها %22. 

النشاط االستثمارى
مليـــار  2ر2  حوالـــى  املنفـــذة  الفعليـــة  ال�ســـتثمارات  اإجمالـــى  بلـــغ 
 جنيـــه مـــن ال�ســـتثمارات املعتمـــدة بن�ســـبة تنفيـــذ 101% وت�ســـمل:

ً اإن�صاء جهاز تقطري متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن �صنويا
وقد قاربت ال�رشكة على النتهاء من اأعمال الت�ســـميمات الهند�ســـية 
 )الأعمال املدنية - اأعمال التوريدات - اأعمال الرتكيبات -اأعمال ال�سعلة .

التحول الرقمى
 )S.O.C( مركز عمليات اأمن املعلومات

ملواكبة التطـــور ال�رشيع الذى تقوم به وزارة البرتول فى التحول الرقمى 
 )S.O.C( قامـــت ال�رشكة باإن�ســـاء نظام مركـــز عمليات اأمـــن املعلومات
والذى يعد نقلة حديثة ونوعية فى جمال تاأمني املعلومات وال�سبكات 
لتقليل املخاطر ال�ســـيربانية املتالحقة وجارى احل�ســـول على �ســـهادة 

الأيزو 2٧001 اخلا�سة باأمن املعلومات.

www.nasroil.com                  npc@nasroil.com

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1911 با�سم �ســـركة اآبار الزيوت الإجنــليزية امل�ســرية ومت تاأميمها عام 1964. 
نشاط الشركة : توفري املنتجات البرتولية لل�سوق املحلى وت�سدير الفائ�ض للم�ساهمة فى دفع عجلة التنمية القت�سادية ، وتلتزم ال�رشكة 
بتحقيق دورها الفعال للم�ساركة فى ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة بو�سع خطة متكاملة للتطوير والتنمية لكافة العمليات وذلك من 

خالل وحداتها الإنتاجية .
لإنتاج  تفريغى  تقطري  وحدات  ثالث  اإلى  بالإ�سافة  هذا   ، �سنوياً  مرتى  طن  مليون  5ر6  بطاقة  للتقطـري  وحدات   4 ت�سم   : الشركة  مكــونات 
البوتاجاز والنافتا والكريو�ســني ووحدات  الغازات ومعاجلة  ووحدات ل�سرتجاع  األف طن �سنوياً  اإنتاجية 300  )البيتومني( بطاقة  الأ�سفلت 

املرافـق املخـتلفة .
                                                          43511 البريدى:  الرقـــم      062/34289٧5  : فاكــس      062  /34289٧3  : تليفون  ال�سوي�ض     مدينة   - ن�سيم  �سالح  طـريق   : العنوان 
ص.ب : 2٧1 ال�سوي�ض                مكتب القاهرة : 42 �سارع غرب ال�ستاد - احلى ال�ساد�ض - مدينة ن�ســر .                        تليفاكس : 2261٧035                     
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SAP برنامج الـ
 تنفيـــذاً لتعليمات وزيـــر البرتول والرثوة املعدنية ب�رشعـــة النتهاء من برنامج 
الــــ SAP بجميع �ـــرشكات القطاع ، مت النتهاء من جميـــع مراحل امل�رشوع ومت 
 PM ونظام PP / QM / FICO / MM لأنظمة الـ GO LIVE التطبيق الفعلى

. SAP وجميع اإدارات ال�رشكة تعمل الآن بنظام الـ

ال�صــبكة الوطنيــة املوحدة خلدمــة الطــوارئ وال�صــامة العامة 
املتطورة ب�رصكة الن�رص للبرتول 

حتـــت اإ�ـــرشاف وزارة البـــرتول و�ســـالح الإ�ســـارة بالقـــوات امل�سلحة قامت 
ال�رشكـــة باإن�ســـاء غرفة الطـــوارئ املوحدة واخلا�سة ب�ـــرشكات املنطقة 
اجلغرافيـــة ويتـــم الآن ت�سغيـــل الغرفة على مـــدار 24�ساعـــة وت�رشفت 
ال�رشكـــة بافتتـــاح املهند�ـــض طـــارق املـــال وزير البـــرتول والـــرثوة املعدنية 

للغرفة فى اأكتوبر 2021.

 LIMS برنامج اإدارة املعامل الكيميائية
مت الن�سمـــام مل�ـــرشوع برنامـــج اإدارة املعامـــل الكيميائيـــة LIMS وذلك 
لتح�ســـني كفـــاءة اإدارة املعامـــل والأجهـــزة ل�رشعـــة توافـــر البيانات ومت 
النتهـــاء من تدريب املخت�ســـني باأكادميية الن�رش للتدريـــب من قبل 13 
�رشكـــة بالإ�سافـــة اإلـــى الهيئـــة امل�رشية العامـــة للبـــرتول ومت البدء فى 
التطبيـــق الفعلى GO LIVE فى 11 �سبتمـــرب 2022 و�سيتم الربط بني 

. LIMS ونظام الـ SAP كل من نظام الـ

مشروعات حماية البيئة
مت البـــدء فـــى ت�سغيـــل م�رشوع معاجلـــة مياه ال�ـــرشف ال�سناعـــى وذلك 
بهدف اإزالة املخلفات البيئية خلارج مياه ال�رشف ال�سناعى على خليج 
ال�سوي�ـــض حيث مت التعاقد مـــع �رشكة برتوجت و�رشكـــة IDC الإيطالية 

لتوريد وتركيب وت�سغيل وحدة حديثة للو�سول اإلى التوافق البيئى .

مشروعات األمن الصناعى
نظام الإنذار املبكر والطفاء التلقائى

مت تركيــــب وت�سغيــــل نظــــام الإنــــذار املبكر لـــــ 12 غرفة حتكــــم و6 حمطات 
كهرباء و 4 م�ستودعات كروية و6 اأوعية اأفقية للبوتاجاز والإنذار والإطفاء 
الآلــــى لأحوا�ــــض ف�سل الزيت القدميــــة والإنذار املبكر لـــــ 150 غرفة باملبنى 

الإدارى اجلديد و 32 م�ستودعاً و6 حمطات طلمبات و2 حمطة �سواغط.
توريد 2 �صيارة اإطفاء تلي�صكوبية 

مت توريد �سيارتى اإطفاء تلي�سكوبية خلدمة املنطقة اجلغرافية ملنطقتى 
ال�سوي�ض والإ�سماعيلية فى يونيو 2022 من خالل �رشكة برتو�سيف.

المشاركة المجتمعية
بناء على توجيهات املهند�ض طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية متت 
امل�ساهمـــة مببلغ 40 مليـــون جنيه فى عملية تطويـــر وحتديث وتو�سعة 
ورفـــع كفاءة �ســـارع �سالح ن�سيـــم بال�سوي�ض وذلك عـــن طريق �رشكات 

اللجنة اجلغرافية البرتولية ملنطقتى ال�سوي�ض والإ�سماعيلية.

عراقة الماضى

واستشراف المستقبل

،،
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أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغـــت كمية الزيـــت اخلام التـــى مت تكريرها خالل العـــام 468ر3 

مليون طن.
- بلغـــت قيمة اأجور التكريـــر والت�سنيع واخلدمـــات املباعة خالل 
العام 0ر2892 مليون جنيه بزيادة ن�سبتها 8% على العام ال�سابق.

- بلغت الأرباح القابلة للتوزيع ٧ر43 مليون جنيه.
- يتمث���ل ن�س������اط ال�رشك�����ة ف���ى تكري������ر الزي������ت اخل���ام حل�ساب 
الهيئة امل�رشية العامة للبــــرتول مقابل اأجـــر تكرير حت�سل عليــه 

من الهيئة .

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
8ر3734ر1620�صافى الأ�صول الثابتة

6ر33363ر4498م�رشوعات حتت التنفيذ
0ر2305ر314باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر84403ر6432جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

8ر1741ر1276الأ�صول املتداولة )2(
2ر95145ر٧٧08اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
0ر91841ر3917راأ�س املال

9ر42076ر2023م�صاهمة الهيئة
8ر0162ر171احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

٧0ر304080ر6112جمموع حقوق امللكية )3(

0ر653ر432اللتزامات غري املتداولة )4(
5ر01011ر1164اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
2ر95145ر٧٧08واللتزامات )5+4+3(

انعقـــــــــدت اجلمعيـــــــــة العــامـــة ل�رشكة الن�ـــرش للبرتول برئا�ســـة املهند�ض طارق املال 
وزيــــــر البتــرول والثـروة املعدنيــــة بتـــاريـــخ 2022/9/20 للنظر فى قائمـة املركز املالـى 
لل�رشكـــة ونتائج اأعمالها وتقــرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى 2022/2021 ، وقد 
مت اعتمـــاد القوائم املالية عن ال�سـنة املالية املنتهــية فى 6/30/ 2022، كما مت اعتمــاد 
�ســـــرف الأربــاح للعــــاملـــني واعتمـاد العــــالوة الدوريــــــة امل�ســــتحقة لهــم عن ال�ســنة 

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

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ض نتائج الأعمال

نتـائج اأعمال �رصكات بتـرول القطـاع العام خـال عام 2022/2021  

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

9ر02672ر2892املبيعات / الإيرادات

9ر81865ر2064القيمة امل�صافة ال�صافية

8ر478ر107�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

0ر747ر43الأرباح القابلة للتوزيع
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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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تـاريخ التـأســيس : تاأ�ش�شت ال�رشكة عام 1984 وبـــداأت ن�شـاطهـــا الفعلـى عام 1987.
نشــاط الشــركة :  يقوم معمل تكرير البرتول باأ�سيوط بدوره احليوى واال�سرتاتيجى فى تكرير الزيت اخلام لتوفري احتياجات حمافظات 
�سعي���د م�رش م���ن املنتجات البرتولية املختلف���ة، حيث تقوم �رشكة اأ�سي���وط بتغطية ا�ستهالك ال�سوق املحل���ى مبنطقة ال�سعيد 

وجنوب الوادى بن�سبة ترتاوح بني 65 - 70٪ من املنتجات البرتولية .
العنــــوان : جحدم - منفلوط - اأ�سيوط.            تليـــــفون : 2323522 - 2324672)088(                  فــــاكس : 2323062) 088(  

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

شـركـة
أسيوط لتكرير البترول

أهــم نتـائج األعمــال 
ن�شاط الإنتاج

قام���ت ال�رشك���ة بتكرير حوال���ى  36ر3 مليون ط���ن خام خالل الع���ام املالى 
2022/2021، ومع انتهاج ال�رشكة ل�سيا�سة تعظيم اإنتاج املقطرات عالية 

القيمة وملواجهة احتياجات ال�سوق املحلى مت اإنتاج الكميات التالية:
• 55 األف طن بوتاجاز مقابل 36 األف طن وبن�سبة زيادة ٪53 .

• 133 األف طن نافتا.
• 470 األف طن بنزين عالى االأوكتني. 
.)Jet A1( 86 األف طن وقود طائرات •

• 849 الف طن من ال�سوالر مقابل 747 الف طن بزيادة قدرها 102 األف طن.
• 707ر1 ملي���ون طن مازوت مقاب���ل 833ر1 مليون طن بكمية خف�ض قدرها 

126 األف طن وذلك ل�سالح املنتجات الو�سطى عالية القيمة.
• خلط وجتهيز 406 األف طن بنزين 80 .
• خلط وجتهيز 274 األف طن بنزين 92 .

•  ت�سليم 18 األف طن بنزين 104 اأوكتني للجمعية التعاونية باملنيا الإجراء 
عملية خلط البنزين .

• ت�سليم 11 األف طن بنزين 104 اأوكتني ل�رشكة اأنربك عن طريق ال�سيارات 
ال�سهريجية الإجراء عملية خلط البنزين.

• فى اإط���ار التوجه العاملى ال�ستخدام الطاق���ة النظيفة فقد مت ا�ستغالل 
كميات الهيدروجني املنتجة من جممع اإنتاج البنزين عالى االأوكتني كوقود 

لالأفران والغاليات.
• بلغ���ت قيمة املنتجات البرتولية ن���اجت التكرير لهذا العام 3 مليار دوالر مبا 

يعادل 47 مليار جنيه .     
          

مشروعات الموازنة االستثمارية 
فى اإطار ا�سرتاتيجية وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدني���ة لتطوي���ر منظوم���ة 
م�ساف����ى تكري��ر الب�رتول امل�رشية ، ق��امت ال�رشكة وبالتن�سي�ق مع جلنة 
تطوي����ر م�ساف����ى التكري����ر بهيئة الب������رتول بالب�����دء فى تنفي����ذ عدد من 
امل�رشوع�����ات بلغ اإجم��الى اإنفاقها اال�ستثم����ارى خالل العام حوالى 3ر1 
ملي����ار جنيه وت�سمل م�رشوع�����ات جمم��ع التقطري اجل��وى CDU3 ووحدة 
ا�س���رتج����اع الغ����ازات الإنت�������اج البوتاج�������از  VRU3 اجل��������ارى اإن�ساوؤهم������ا 

حــالياً .
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تطوير وتجديد الوحدات اإلنتاجية 
ف���ى �س���وء االإهتمام برفع كفاءة الوح���دات االإنتاجية واملراف���ق اخلا�سة بها 
داخ���ل ال�رشكة فقد مت جتديد حو�ض ف�س���ل الزيت بالكامل  وتاأهيل حمطة 
ال����رشف ال�سحى واإزال���ة جميع الروا�سب املوجودة به���ا ومت اإحالل وجتديد 4 
طلمب���ات مبنطقة جهاز التقطري رق���م 1 ومت دخولها اخلدمة ، كما مت  اإجراء 
اإح���الل وجتدي���د  لبع����ض االأج���زاء باملرجل البخ���ارى A وذل���ك للحفاظ على 
كف���اءة الت�سغي���ل ، كما يجرى ا�ستكمال عدد م���ن امل�رشوعات لرفع كفاءة 
الوحدات من اأهمها م�رشوع تركيب فا�سل اأمالح بوحدات التقطري 1 ، 2.     

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
• مت تدريب 625 عامالً فى جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية وحماية البيئة 
من خ���الل 21 برناجماً تدريبياً للعام 2022/2021 وذلك لرفع الوعى الوقائى 
للعامل���ني مم���ا كان له مردوداً اإيجابي���اً فى حتقيق حوال���ى 6ر3 مليون �ساعة 

عمل بدون وقت �سائع باالإ�سافة اإلى عدم وقوع اإ�سابات عمل داخلية. 
 • مت تنفي���ذ 24 جترب���ة وهمي���ة بال�رشكة و 8 جتارب وهمي���ة ب�رشكات املنطقة 

اجلغرافية جلنوب ال�سعيد من خالل تطبيق خطة الطوارئ.
 • مت جتدي���د �رشي���ان �سه���ادات املوا�سف���ات القيا�سي���ة لنظ���م االإدارة ف���ى جم���ال 
ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015/ ISO 45001: 2018  ال�سالمة والبيئة واجلودة

• مت تاأمني جميع االأعمال اخلطرة باملوقع باأحدث اأجهزة ال�سالمة مع توفري 
عنا����رش االأمان املطلوبة وتهيئة بيئة عمل اآمنة بع���د اإجراء حتليل وتقييم 
ملخاط���ر الأى عملية مب�ساركة االإدارات املعنية وذلك قبل البدء فى تنفيذها 

واإ�سدار التو�سيات الالزمة وخا�سة للم�رشوعات اجلديدة.
• مت مراجع���ة درا�س���ة تقيي���م االأث���ر البيئ���ى الإن�س���اء البح���ريات ال�سناعية 
اجلدي���دة والت���ى ت�ستوع���ب مي���اه ال����رشف ال�سناع���ى املعاجل���ة الناجتة عن 
العملية االإنتاجي���ة فى رى النباتات الغري مثمرة مثل اجلوجوبا لال�ستغالل 
االآمن بيئياً حيث مت زراعة 60 فداناً داخل ال�رشكة كمردود بيئى واقت�سادى.

• مت االنته���اء م���ن تنفي���ذ م�رشوع مرك���ز مكافح���ة التلوث النه���رى مبدينة 
اأبوتي���ج، ويت���م حالياً تنفي���ذ متطلب���ات احلماية املدني���ة ال�ستكمال نظام 

مكافحة احلريق باملركز.
• مت الب���دء ف���ى تنفيذ م�رشوع درا�سة ح���االت ال�سالمة تطبيق���اً لتو�سيات 
الهيئ���ة امل�رشية العامة للبرتول وت�سكيل جل���ان من اإدارات ال�رشكة لتنفيذ 

. PSM منظومة �سالمة العمليات

ترشيد الطاقة 
• تنفي���ذاً ال�سرتاتيجي���ة وزارة الب���رتول وال���رثوة املعدنية لرت�سي���د ا�ستهالك 
الطاق���ة وكف���اءة ا�ستخدامه���ا مت تنفي���ذ اإج���راءات داعم���ة له���ذا التوج���ه 
مث���ل تركي���ب اأعمدة اإن���ارة فى موقع ال�رشك���ة تعمل بالطاق���ة ال�سم�سية 
واال�ستعان���ة مبح���ركات VSD عالية الكف���اءة لتح�سني كف���اءة ا�ستخدام 
الطاق���ة وغريها من االإجراءات التى حتقق وف���راً فى اال�ستهالك ، كما يجرى 
تنفيذ م�رشوع لتقييم م�سائد البخار وا�سرتجاع املتكثفات والذى ي�سهم 

فى تقليل معدل الطاقة امل�ستهلكة . 

تنمية الموارد البشرية والمشاركة المجتمعية
• نظمت ال�رشكة 221 برناجماً تدريبياً فى املجاالت الفنية واملالية واالإدارية 
وال�سالمة وال�سح���ة املهنية وحماية البيئة للع���ام التدريبى 2022/2021 
حي���ث بلغ عدد املتدربني 3511 متدرباً علماً باأن مركز تدريب �رشكة اأ�سيوط 

هو مركز معتمد ويتم تدريب ال�رشكات ال�سقيقة به . 
• وف���ى اإط���ار امل�ساركة املجتمعية التى توؤمن به���ا ال�رشكة ، فقد مت تدريب 
470 طالب���اً وطالبة من االأكادمييات واملعاهد باأ�سيوط باالإ�سافة اإلى تدريب 
32 طالب���اً من املدار�ض ال�سناعية تابع���ني  ملركز معادن اأ�سيوط على اأعمال 
ال���ربادة واللحام بور����ض ال�رشكة وذلك مل���دة عام كام���ل الإك�سابهم اخلربات 

واملهارات الالزمة ل�سوق العمل .

دور محورى فى تنمية صعيد مصر
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزيت اخل�����ام التى مت تكريرها حوالى 360ر3 مليون 

طن خالل العام بزيادة ن�سبتها 28٪ على العام ال�سابق.
- بلغ���ت قيم���ة اأجور التكري���ر واخلدم���ات املباع���ة 5ر2336 مليون 

جنيه خالل العام بزيادة ن�س�����بتها 71٪ على العام ال�سابق .
- بلغ���ت االأرب���اح القابل���ة للتوزي��������ع 6ر77 ملي����ون جني���ه بزي���ادة 

ن�سبتها 55٪ عن امل�ستهدف ، 72٪ على العام ال�سابق. 
• 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 . 

انعق���������دت اجلمعي���������ة الع����ام���ة ل�س���رك���ة اأ�سي���وط لتكري������ر البت�������رول برئا�س�������ة 
املهند����ض طارق املال وزي���ر البت�����رول والث�روة املعدني����ة بتـــاريـــخ 2022/9/18 للنظر 
ف���ى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة ونتائج اأعمالها وتق��رير مراقب�ى احل�سابات عن العام 
املال���ى 2022/2021 ، وق���د مت اعتم���اد القوائم املالي���ة عن ال�س�نة املالي���ة املنته��ية فى 
2022/6/30، كم���ا مت اعتم�����اد �س�����رف االأرب�����اح للع����املني 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�ض قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
6ر2325ر4773�صافى الأ�صول الثابتة

1ر15167ر1149م�رشوعات حتت التنفيذ
9ر43649ر4781باقى الأ�صول غري املتداولة

6ر79142ر10703جمموع الأ�شول غري املتداولة )1(

3ر0957ر3709الأ�صول املتداولة )2(
9ر710099ر14412اإجمالى الأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
0ر12561ر3818راأ�س املال

1ر51257ر2511م�صاهمة الهيئة
0ر2196ر209احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

1ر84014ر6538جمموع حقوق امللكية )3(

6ر44077ر4706اللتزامات غري املتداولة )4(
2ر52008ر3167اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
9ر710099ر14412وااللتزامات )5+4+3(

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ض نتائج االأعمال

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

7ر51365ر2336املبيعات / الإيرادات

3ر2835ر1367القيمة امل�صافة ال�صافية

8ر083ر506�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

0ر645ر77الأرباح القابلة للتوزيع
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أهم نتائج األعمال 
• ا�ســـتطاعت ال�رشكـــة تكريـــر حوالـــى 314ر5 مليون طن خـــام وبلغـــت 
قيمــة املنتجـــات البرتولية التى وفرتها ال�رشكة حوالى 7ر79 مليار جنيه 
)48 مليار جنيـه ت�ســـليـمات ل�رشكات التـوزيع باأ�ســـعار ال�ســـوق املحلى، 
وحوالى 4ر26 مليار جنيه ت�سليمــات لل�رشكات ال�ستثمارية، بــالإ�سافة 

اإلى حوالى 3ر5 مليار جنيه منتجات م�سدرة( .
• مت اإنتـــاج 97 األـــف طن بوتاجــــــاز ، وحوالى 2ر1 مليون طـــن نافتا ، و454 
األف طن ترباين ، وحوالى 4ر1 مليون طن �سولر ، وحوالى 6ر1 ملـيون طـن 

مـازوت ، و8 اآلف طن مقطرات �سمعية ، و440األف طن اأ�سفلت.
• مت توفـــر 42 األـــف طـــن مذيبـــات برتوليـــة والتـــى تدخل فـــى العديد من 

ال�سناعات املحلية .
• متكنت ال�رشكة من تخفي�ض الفاقد بوفر قدره 46 األف طن تعادل 9ر%0 

من اخلام املكرر.
• �ساهمـــت ال�رشكـــة فى تدبر احتياجـــات امل�رشوع القومـــى للطرق من 
منتج الأ�سفلت من خالل الإنتاج وال�ستراد حيث بلغ اإجمالى الكميات 

التى مت تدبرها نحو 881 األف طن اأ�سفلت.

التكامل مع الشركات االستثمارية 
فـــى اإطـــار تنفيذ �سيا�ســـات قطـــاع البرتول فـــى التكامل مـــع ال�رشكات 
ال�ستثماريـــة  لل�ـــرشكات  تغذيـــة  مـــواد  ال�رشكـــة  وفـــرت  ال�ستثماريـــة 
ال�سقيقـــة »اأموك واأنربك واأ�سبك واإيـــالب« بقيمة اإجمالية حوالى 4ر26 
مليار جنيه متثلت فى حوالى 948 األف طن مازوت ل�رشكة اأموك، وحوالى 
1ر1 مليـــون طـــن نافتـــا ل�رشكـــة اأنربـــك ، و52 األـــف طن اأ�سفلـــت ل�رشكة 

اأ�سبك، و49 األف طن ترباين ل�رشكة اإيالب.

التصــــدير 
قامـــت ال�رشكة بت�سـدير 203 األف طن تربايـــن لإيطاليا واليونان ورومانيا 
وجورجيـــا ولبنـــان واملغرب ، وت�سدير 144 األـــف طن VGO 2% وكذلك 180 
األـــف طن مقطر تفريغى ملالطا ، وت�سديـــر 4 اآلف طن زيت معدنى لدولة 
نيجريـــا ، وباإ�سافة ما مت ت�سديره من منتجات اإلى ما مت تغذية ال�رشكات 

شركـة
األسكنـدريـة للبتـرول

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

تــاريخ التــأســــيس : تاأ�س�ست عام 1954 وبداأت ن�ساطها عام 1957 بجهاز تكرير الزيت اخلام رقم )1( ثم اأ�سيف اإليه جهاز اآخر بداأ ت�سغيله عام 
1964 وفــــى عــــام 1965 مت اإن�ساء وحدة لإنتاج املذيبات البرتولية وفى عــــام 1970 مت اإ�سافة وحدة تكرير ثالثة . كما مت اإن�ساء وحدة لإنتاج الأ�سفلت 
عام 1973 ومت ت�سغيل وحدة لإنتاج الهك�سان عام 1979، وفى عام 1982 متكنت ال�رشكة من اإ�سافة وحدة التقطر اجلوى رقم )4(، وفى عام 1983 
مت النتهاء من تنفيذ جممع الزيوت، ومت اإدخال وحدة ا�سرتجاع الغازات عام 1984، وفى عام 1989 مت اإدخال وحدة اإنتاح الهك�سان اجلديدة، وفى عام 
1997 مت ت�سغيل وحدة خلط وت�سدير الأ�سفلت ال�سلب واملوؤك�سد، ثم فى عام 1998 مت اإدخال وحدة اإعادة تكرير الزيوت امل�ستعملة.                                             

نشـاط الشركة : تغطية احتيـاجات منطقة الأ�سكندرية وغرب الدلتا من املنتجات البرتولية، كمـا تقـوم بت�سدير منتجاتها اإلى اخلارج.            
العنوان : املك�ض - الأ�سكندرية .             تليفون: 4402832 -4402833 /03              فـاكس : 4401605 -03/4430124          ص. ب : 3 - املك�ض
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ال�ستثماريـــة بـــه ، ت�سبح القيمـــة الإجمالية حوالـــى 7ر31 مليار جنيه 
بخـــالف 48 مليار جنيه من ت�سليمـــات �رشكات التوزيـــع باأ�سعار ال�سوق 

املحلى.

النشاط االستثمارى
بلغ املنفذ الفعلى من امل�رشوعات ال�ستثمارية للعام املالى 2022/2021 

حوالى 3ر1 مليار جنيه ويتمثل فى:
• م�رشوعات تطوير نظام الأمن ال�سناعى وم�رشوع تطوير نظام احلا�سب 

الآلى .
• م�رشوعـــات الإحالل والتجديد : حيث بلغ املنفذ الفعلى من م�رشوعات 
الإحـــالل والتجديد حوالى 471 مليون جنيه للوحدات الإنتاجية واأجهزة 
التحك���م واإزالة االختناق���ات واإحالل وجتديد �شب���كات اخلطوط وال�رصف 

ال�سناعى.
• م�رشوعـــات حت�سني الطاقة ومت اإن�ساء وحـــدة تقطر جوى CDU ملحق 

.VRU بها وحدة ا�سرتجاع الغازات

مشروعات المنطقة الجغرافية 
بلغت التكلفة الفعليـــة لالأعمال الت�سغيلية لتطوير وحتديث املنطقة 
البرتوليـــة الأولـــى بالأ�سكندريـــة خالل العـــام املالـــى 2022/2021  والتى 
ت�ـــرشف عليها ال�رشكة حوالـــى 8ر26 مليون جنيه ، وبلغ ن�سيب ال�رشكة 

منها حوالى 1ر5 مليون جنيه ، ومن اأهم هذه الأعمال : 
• تطوي���ر وتاأهيل جونة حو�ض البرتول واالنتهاء الكامل من اأعمال جتديد 

مبنى حو�ض البرتول .

• ترمي���م وجتديد احلوامل املعدنية خلط���وط املنتجات البرتولية ل�رصكات 
املنطقة اجلغرافية .

• اأعمال تاأهيل وتطوير ميدان مثلث ال�رشكات واحلل الدائم ل�رشف مياه 
الأمطار .

• الأعمـــال املدنية وامليكانيكية الالزمـــة لإن�ساء حوامل وكبارى املناولة 
لرفع ونقل خط االإطفاء بال�رصكات وخطوط املنتجات البرتولية .

• اأعمـــال تدعيم عدايـــات املوا�سر اخلا�سة ب�ـــرشكات اللجنة اجلغرافية 
العابرة ملجرى طرد املك�ض . 

التدريب
• فـــى اإطـــار �سيا�سة ال�رشكـــة لال�ستفادة من الكـــوادر الفنية بال�رشكة 
وتاأهيلهـــم بهـــدف بنـــاء وتنميـــة قدراتهـــم ومهاراتهـــم لتحقيـــق اأعلى 
معـــدلت الأداء ، فقـــد مت توقيع عـــدة بروتوكولت مع اجلامعـــات واملعاهد 
العليـــا بالأ�سكندريـــة لتقدمي اخلدمـــات التدريبيـــة واملعاونة فـــى تاأهيل 
الدار�ســـني بتلـــك املعاهـــد با�ستخدام قاعـــات وو�سائل التدريـــب املتاحة 

واملتوفرة بال�رشكة للتدريب العملى.
•مت اإجراء تدريب مركزى لـ 849 متدرباً من ال�رشكة وال�رشكات ال�سقيقة.

• مت تدريب داخلى )برامج وندوات وموؤمترات لـ 1849 متدرباً( .

شركـة
األسكنـدريـة للبتـرول

آليات عمل جديدة

لزيـــادة اإلنتـــاج
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021  

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

7ر23498ر3568املبيعات / االيرادات

3ر31923ر1813القيمة امل�صافة ال�صافية

3ر571ر165�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

3ر540ر74االأرباح القابلة للتوزيع

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغت كمية الزيت اخلام التى مت تكريرها خالل العام 314ر5 مليون 

طن بزيادة ن�سبتها 8% على امل�ستهدف و5% على العام ال�سابق .
- بلغـــت قيمــــــة اأجـــــور التكريـــــر والت�سنيـــع ومبيعــــــات املنتجات 
الثانويـــة واخلدمـــات املباعة خالل العـــام 2ر3568 مليون جنيه بزيادة 

ن�سبتها 2% على العام ال�سابق.
- بلغـــت الأربـــاح القابلة للتوزيع 5ر74 مليون جنيـــه بزيادة ن�سبتها 

113% على امل�ستهدف و85% على العام ال�سابق .
• يتمث�������ل ن�ش��������اط ال��ش���ركة ف���ى تكري���ر الزي���ت اخل������ام وت�شنيع 
الزيـــوت الأ�سا�سية حل�ســـــاب هيئة البـــرتول مـقــــــابل اأجــــــــر تكــــرير 
وت�سنيـــع، حت�سل عليه من الهيئة ، هـــذا بالإ�سافة اإلى اإنتاج بع�ض 

املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
7ر11046ر1132�صافى االأ�صول الثابتة

9ر02297ر3304م�رضوعات حتت التنفيذ
1ر21190ر1318باقى االأ�صول غري املتداولة

7ر34534ر5754جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

7ر51228ر1617االأ�صول املتداولة )2(
4ر85763ر7371اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
3ر31331ر1698راأ�س املال املدفوع

0ر7367ر2118م�صاهمة الهيئة
6ر32748ر713احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

9ر34446ر4530جمموع حقوق امللكية )3(

5ر537ر1183االلتزامات غري املتداولة )4(
0ر01279ر1658االلتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

4ر85763ر7371

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ص قائمة املركز املالى

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ص نتائج الأعمال

انعقـــدت اجلمعيــــة العــــامـــة ل�ســركـــة الإ�ســكندرية للبتــــرول برئا�ســـــة املهند�ـــض طارق املال 
وزيـــــر البتـرول والثـروة املعدنيـة بتـــاريخ 2022/9/19 للنظر فى قائمـة املركـــز املالـى لل�ســــركة 
ونتـــائـــج اأعمـالهـــا وتقـريـــر مراقبــــى احل�سـابات عن العام املالـــــى 2021/ 2022 ، وقد مت اعتماد 
القوائـــم املاليـــة عـــن ال�سنة املاليـــة املنتهية فـــى 2022/6/30، كمـــا مت اعتماد �ـــرشف الأرباح 

للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة %100 .

وفيما يلى ملخ�ض قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :
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استكمااًل لدور جاسكو الهام واملساهمة الفعالة فى دعم االقتصاد القومى وتوفري منتج البوتاجاز لتلبية احتياجات البالد من هذا املنتج. 
قامت ش��ركة جاس��كو وبس��واعد أبناءها بتنفيذ مش��روع إقامة التس��هيالت الالزمة على رصيف الش��ركة املتحدة ملش��تقات الغاز 
»UGDC« بميناء دمياط السترياد البوتاجاز وقد تم إنشاء خط بوتاجاز دمياط/طنطا بقطر 12 بوصة وطول 135 كم من خالل شركة 
أنابيب البرتول، بطاقة اس��تيعابية ٦٠٠ ألف طن س��نويًا من البوتاجاز املس��تورد بمعدل ٤5 ألف طن ش��هريًا، وقد تم التنفيذ على درجة 

عالية من الكفاءة.
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النشاط اإلنتاجى
• بلغت كمية الزيت اخلام التى مت تكربرها خالل العام املالى 2022/2021 

حوالى 66ر3 مليون طن .
• بلغ اإنتاج البوتاجاز 84 األف طن.

• تـم اإنتــــاج 424 األــــف طن من البنـــزين املح�سن ) 80 اأوكتان (.
• مت اإنتـاج اأكرث من مليون طن مـن املازوت واملقطر التفريغى.

• مت اإنــتاج اأكرث من مليون طن من ال�سوالر .
• مت اإنــتاج 144 األف طن من الكريو�سني .

• مت اإنتاج 65 األف طن من الزيوت االأ�سا�سية واخلا�سة وال�سمع الربافينى.
• مت ت�سنيع 47 األــــف طــن من االألكــيـــل بنزيـــن .

• مت اإنتاج 21 األف طن من ال�ســمع اخلام ) �سالك ( للت�سدير.
• مت اإنتاج 7 اآالف طن من التولوين .

• مت اإنتـــــاج 6 اآالف طــن من الزيـــت الطبـــى  .
• مت اإنتـــــــاج 56 األـــــف طـــــن مــــــن املنتجـــــات البرتولية اخلا�ســـة.

• مت اإنتـــــــاج 38 األف طن من االأ�سفلت باأنواعه واملحاليل االأ�سفلتية .
• مت اإنتاج 552 األف طن نافتا  ، وقد مت ت�سدير 11 األف طن منها.

• مت اإنتاج 27 األف طن مقطر تفريغى ، ومت ت�سدير اإجمالى الكمية.

االسـتثمارات المنفذة 
بلغت اال�ستثمارات املنفذة خالل العام حوالى 450 مليون جنيه بن�سـبة 

تنفيذ 160٪ من اال�سـتثمارات املعتمدة وقدرها 280 مليون جنيه .

المشـروعات االستثمارية
تعديالت جممع التح�سني والعطريات 

مت االنتهـــاء من الدرا�ســـة الهند�ســـية االأ�سا�ســـية اخلا�ســـة بامل�رشوع  ومت  
توقيع العقد لتنفيذه.

تــــاريخ التـــأســيس : تاأ�س�ست عام 1984.
نشـــاط الشركة : تكـــرير وت�سنيع البـــرتول الإنتاج منتجــات رئي�ســـــية وثانويـــة للم�ســـاهمة فى تغطــية احتياجــات اال�ستهالك املحلى 

وت�سدير الفائ�ض .
العنــــوان : العامرية - مرغم الكيلو 17 العامرية / االأ�سكندرية .                                                                  ص . ب : 99 االأ�سكندرية

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

Email : aprco@aprco.com.eg

شـركة 
العامرية لتكرير البترول
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م�رشوع الأمن ال�سناعى وحماية البيئة
• جـــــارى العمـــل لتنفيـــذ م�ســروع  ت�سميـــم وت�سنيـــع وتوريــــــد وحــــدة  
» Flare Gas Recovery Plant« ال�سرتجـــاع غـــازات ال�سعلة واالنتهاء من 
م�رشوع ا�ستحداث نظام الر�سد الذاتى امل�ستمر للملوثات  وربطها على 
ال�سبكـــة القومية جلهـــاز �سئون البيئة ، باالإ�سافـــة اإلى عمليات حتديث 

وتطوير اأنظمة االإطفاء واالإنذار ومهمات االأمن ال�سناعى.
• مت االإ�سنـــاد ل�رشكـــة اإيـــربوم الإجـــراء التفتي�ـــض الهند�ســـى للمداخن 
واالأعمـــــــال امليكانيكيـــة وتوريـــــد وتركيـــب اأجهـــزة الر�ســـد الـــذاتـــى 
امل�ستمـــر لــــ 9 مداخن مبجمـــع التح�ســـني والعطريات وتوريـــد وتركيب 
اأجهـــزة الر�سد الذاتى امل�ستمر ملداخن اأفران جممع االألكيل بنزين ، ومت 
االنتهاء من االأعمـــال الهند�سية وامليكانيكية لباقى مداخن ال�رشكة 

15 مدخنة .
• مت احل�ســـول على املوافقة البيئية الإن�ساء 9  �سهاريج تخزينية جديدة 

لزيادة ال�سعة التخزينينة للمنتجات البرتولية .
• مت اإجـــراء اإعـــادة ا�سرتجـــاع للمـــواد البرتوليـــة مـــن خملفـــات روا�ســـب 
امل�ستودعـــات البرتوليـــة بـــدالً مـــن التخل�ض البيئـــى االآمن لهـــا ، حيث مت 
تنفيذ ذلك ب�سهريج 16 مازوت ومت ا�سرتجاع ما يقرب من 2000 طن خام .

بنود الإحالل والتجديد ونظم التحكم الرقمى
مت �رشاء وتوريد اأوعية واأبراج و�سهاريج وطلمبات وموا�سري واأجهزة قيا�ض 

ومهمات كهربائية واأجهزة معملية الأجهزة ال�رشكة املختلفة.

التدريب والتنمية البشرية 
قامـــت ال�رشكة بتنفيذ العديد من الربامج التدريبية والندوات املختلفة 
بهدف تنمية مهارات العاملني ورفع كفاءتهم ، وبلغ عدد املتدربني خالل 

العام 2738 متدرباً للربامج املركزية والالمركزية .

األهداف الموضوعة فى مجال السالمة والصحة المهنية 
• منع اأ�ســباب احلـــوادث واالأمرا�ض املهنية وذلك بتاأمـني بيئـــة العمــل.

• املحافظـــة علـــى �سالمة عنا�ـــرش االإنتـــاج » العـــامـــل – املعــدة –املـــواد 
اخلــــام – املنتجـــات - املن�ساآت« .

• زيـــادة الوعـــى الوقائـــى لـــدى العاملني من خـــالل التدريب علـــى برامج 
ال�سالمـــة ، حيث مت تنفيـــذ 42 برناجماً تدريبياً لـ 645 فـــرداً باإجمالى عدد 
�ساعـــات تدريـــب بلغـــت 13057 �ساعـــة ، كمـــا مت تدريـــب 50 عامـــاَل على 

ا�ستخدام اأجهزة االإطفاء ، واإجراء 60 جتربة وهمية .

أداء متميز فى تكرير

 وتصنيع البترول 
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغــت كميـــة الزيت اخلام التــى مت تكريرهـــا خـــالل العــــام 660ر3 

مليون طن .
- بلغت قيمة اأجور التكرير والت�سنيع ومبيعات املنتجات الثانوية 

واخلدمات املباعة خالل العام 3ر3341 مليون جنيه.
- بلغت االأرباح القابلة للتوزيع 3ر87 مليون جنيه ، بزيادة ن�سبتها 

16٪ على امل�ستهدف ، و12٪ على العام ال�سابق .
• يتمث���ل ن�ص���اط ال�رشكة فى تكري���ر الزيت اخل���ام وت�صنيع الزيوت 
االأ�سا�سية واالألكيـــل بنزين حل�ساب هيئة البرتول مقابل اأجر تكرير 
وت�سنيـــع حت�سل عليه من الهيئة ، هـــذا باالإ�سافة اإلى اإنتاج بع�ض 

املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
2ر01142ر1395�صافى الأ�صول الثابتة

1ر51324ر1484م�رشوعات حتت التنفيذ
6ر8133ر137باقى الأ�صول غري املتداولة

9ر32599ر3017جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

8ر1854ر1144الأ�صول املتداولة )2(
7ر43454ر4161اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
7ر61475ر2074راأ�س املال املدفوع

8ر0598ر410م�صاهمة الهيئة
4ر3394ر412احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

9ر92468ر2896جمموع حقوق امللكية )3(

8ر8214ر240اللتزامات غري املتداولة )4(

0ر7771ر1023اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

7ر43454ر4161

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

3ر32935ر3341املبيعات / الإيرادات

7ر01245ر1347القيمة امل�صافة ال�صافية

2ر1108ر132�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

9ر377ر87الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ص قائمة املركز املالى

ملخ�ض نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

انعقــدت اجلمعيـة العامة ل�ســـركة العامرية لتكرير البتـــــــرول برئا�ســــــــة املهند�ض طارق املال 
وزيــــــــــر البتــــــرول والـــرثوة املعدنية بتـــاريخ 2022/9/19 للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة 
ونتائج اأعمالها وتقـرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى 2022/2021 ، وقد مت اعتماد القوائم 
املاليـــة عـــن ال�سنة املاليـــة املنتهية فـــى 2022/6/30،كمـــا مت اعتماد �رشف االأربـــاح للعاملني 

واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�ض قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :
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www.Elab-eg.com
اإلسكندرية : طريق البترول - وادى القمر - مرغم

ت : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 
 فاكس :-  033426011 - 033426012

 القاهـرة  : 1أ عمارات النور - طريق النصر - مدينة نصر
 ت:024144949 فاكس : 24158141

نجح برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول فى تحقيق االستفادة اإلقتصادية المثلى من كافة اإلمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى 
التنمية المستدامة لمصر .

وبخطى واثقة وآمال صاعدة والعمل التعاونى استطاعت الشركة من تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج الشركة على مدى تاريخ الشركة حيث 
تم تعظيم االستفادة من شحنات العامل المساعد للمساهمة فى زيادة اإلنتاج وتقليل التكلفة اإلنتاجية والمحافظة على مواصفات 

منتج الالب لمطابقة المواصفات والمعايير العالمية والمساهمة بقوة فى تواجد المنتج المصرى باألسواق العالمية.
كما قامت الش��ركة بتطوير خطوط اإلنتاج ورفع الطاقة اإلنتاجية  من خالل تنفيذ عدة مش��روعات وتحقيق نقلة 

نوعية للشركة.
ونجحت الشركة فى تنفيذ خطة ترشيد إستهالكات الطاقة لتعزيز النمو االقتصادي، وتغيير أنماط 
اإلنتاج و االس��تهالكات غير المس��تدامة والحد من التأثيرات السلبية على المناخ و البيئة 
وتم توفير ما يقرب من 30,000 الف دوالر أمريكى من قيمة اس��تهالك الكهرباء 

وتوفير ما يقرب من 1ر1 مليون دوالرمن قيمة إستهالك الغاز الطبيعى.
مع إلتزام الش��ركة الص��ارم بإجراءات األمان الصناعى والس��المة 
فى كافة مراحل التش��غيل للحفاظ عل��ى األفراد واألصول 
لإلنت��اج وحماي��ة البيئة واالس��تمرار ف��ى تدريب 
العاملي��ن ورفع كفاءتهم بإعتبارهم النواة 
الحقيقية الستمرار نجاح منظومة 

العمل

من النجاح إىل االستدامة



شـركـة القاهرة
لتكرير البتـرول

تـــاريخ التــأسيــس : تاأ�س�ست عام 1981 . 
نشــــاط الشــــركة : تكرير وت�سنيع الزيت اخلام لإنتاج منتجات برتولية رئي�سية وثانوية وذلك مبعمليها م�سطرد 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                           

www.corc.com.eg 

اإلنتـــاج
�س���اهم����ت ال�رشك�����ة ف���ى ت����وفي����ر جانب م���ن اح�ت�ياج���ات ال�س���وق املحلى من 
املنتجات البرتولي���ة متثلت فى اإنتاج 7ر88 األ��ف طن بوتاج��از وحوالى 4ر3 مليون 
ط���ن بن����زي���ن باأنواع���ه و953 األف طن نافتا ت�س���دير, و51 األ�ف ط��ن كي��رو�س�������ني, 
و456 األ��ف طن وقود نف��اثات )ت�رب��اين(, وحوالى 9ر1 مليون ط���ن �س�ولر, و11 األف 
ط�ن �س�م�ر دي�زل, وحوالى 5ر4 مليون طن مازوت و4ر21 األف طن م�ذي��بات عطرية .

أهم المؤشــرات الرئيسية
• بلغ������ت كمي�����ة الزي���ت اخل���ام الت���ى مت تكريره���ا خ���ال الع���ام امل����الى 

2022/2021 مبعم���لى تكرير م�س���طرد وطنط����ا حوالى 9ر8 ملي��ون طن.
• حققت ال�رشكة اإيرادات مميزة عن العام ال�س���ابق فيما يخ�س اإي���رادات 
اأج������ور التك���ري���ر والت�س���ني�����ع املحل���ى واخلدم������ات الفني������ة املباع�����ة 

بالإ�س�افة اإلى اإيرادات بيع املنتجات الثانوية واخلا�سة.
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المشروعات االستثمارية
بلغت قيمة الأعمال املنفذة للم�رشوعات ال�س���تثمارية لل�رشكة مبعملى 
)م�س���طرد وطنط���ا( 4ر648 ملي���ون جني���ه وم���ن اأه���م امل�رشوع���ات التى مت 
تنفيذه���ا وت�س���غيلها ه���ذا الع���ام م����رشوع ا�س���رتجاع غ���ازات ال�س���علة 
بتكلف���ة اإجمالي���ة حوال���ى 150 ملي���ون جنيه مم���ا يحقق م���ردوداً اإيجابياً 
على امل�س���تويني البيئى والقت�س���ادى من خال تقلي���ل انبعاثات الغازات 
امل�س���احبة لل�س���ناعة واإعادة ا�س���تخدام غازات ال�س���علة كوق���ود حريق 

واإنتاج البوتاجاز.

الت�صنيع املحلى
�صهد ن�صاط الت�صنيع املحلى للمعدات وتقدمي اخلدمات الفنية 

ل���ركات الب��رول من��واً ملحوظ��اً لت�ص��ل 
قيمت��ه اإل��ى 190 ملي��ون جنيه بزي��ادة 18 
ملي��ون جني��ه عل��ى الع��ام ال�ص��ابق  ومن 

اأهمها:
• اإحال وجتديد امل�رشوعات الإ�س���رتاتيجية بخط 
مياه م�سطرد - عجرود ل�سالح القوات امل�سلحة.
• اأعم����ال اإن�ص����اء خطوط اآبار بحقول ال�ص����حراء 
.)GPC( الغربية ل�سالح ال�رشكة العامة للبرتول
• ت�س���نيع حزم���ة موا�س���ري مكث���ف , وت�س���نيع 
وتوري���د حزم���ة موا�س���ري مل���رد هوائ���ى ل�س���الح 

.)PhPC( ال�رشكة الفرعونية للبرتول
• �س���يانة واإع���ادة تاأهيل 2 فرن حرارى و�س���يانة 
عدد من املبدلت احلرارية بحقول �سيناء ل�سالح 

.)PETROBEL( رشكة برتول باعيم�
• ت�س���نيع وتوري���د روؤو����س اأمامية وقمي����س مبدل حرارى ل�س���الح �رشكة 

.)SOPC( ال�سوي�س لت�سنيع البرتول
• تقدمي خدمات فنية واأعمال �س���يانة وتفتي�س هند�س���ى لعدة �رشكات 
�سقيقة ) جا�سكو, �سوكو, برتوجا�س, اأنابيب البرتول, برتوجا�س, جم�سة, 

اأ�صيوط، عجيبة، برتو�صهد، برتول بالعيم (.

م�روعات الأمن ال�صناعى وحماية البيئة 
اأه��م الإج��راءات الت��ى مت تنفيذها فيما يخ�ص ال�ص��امة وال�ص��حة 

املهنية بالن�صبة مل�صفاة التكرير مب�صطرد:
• تطوي���ر وحتدي���ث قط���اع ال�س���امة وال�س���حة املهنية من خ���ال �رشاء 

اأحدث الأجهزة لقيا�س الغازات.

نمــــوذج عمـلـى 

لعمليـات تطويـر 

مصــافى تكريـــر 

البترول المصرية
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• اإعداد التقرير الفنى اخلا�س مبناق�س���ة ال�سغط الإيجابى على حمطة 
كهرباء الور�س القدمية والبدروم.

• ط���رح مناق�س���ة ل����رشاء ماب����س مقاوم���ة للحري���ق م�س���ندة ل�رشك���ة 
ال�سوي�س ملهمات ال�سامة وجارى توريد املاب�س.

• اإر�س���ال طل���ب ����رشاء خا����س مبناق�س���ة ال�س���غط الإيجاب���ى للكنرتول 
املركزى لاإ�ساح والأزمرة.

اأه��م الإج��راءات الت��ى مت تنفيذه��ا فيم��ا يخ���ص حماي��ة البيئة 
بالن�صبة مل�صفاة التكرير مب�صطرد:

• تطوي���ر وحتدي���ث وتطبي���ق تكنولوجيا حماي���ة البيئة من خ���ال �رشاء 
اأحدث اأجهزة القيا�سات البيئية.

 CEMS توريد نظ���ام الر�س������د الذات��ى امل�س���تمر •
الإ�س���اح  وح���دات  اأف�����ران  مداخ���ن  لنبع����اث���ات 
) 4 مداخ��ن اأفران 20 و21( وجارى ا�س���تكمال باقى 

املهمات.
• مت اإ�س���دار اأم���ر التوري���د لنظ���ام الر�س���د الذات���ى 
امل�ستمر لنبعاثات مداخن اأفران وحدات الإ�ساح 
والأزمرة ل� ) 3 مداخن اأفران 11 و19( وجارى التوريد.
 CEMS مت و�س���ع املوا�سفات القيا�س���ية لنظام •
للر�س���د الذاتى امل�ستمر ل� 10 مداخن اأفران الأزمرة 

والغايات.
• مت اإ�س���ناد م�رشوع اإن�ساء اأبراج التريد لتخفيف 
احلم���ل البيئى على ترع���ة الإ�س���ماعيلية ل�رشكة 

برتوجت وفى مرحلة التفا�سيل الهند�سية.
• مت اإ�س���دار اأمر التوريد للمناق�س���ة اخلا�سة با�س���تبدال ولعات غايتى 

ا�ستاندرد كا�سيل وتاكوما وفى مرحلة التفا�سيل الهند�سية.
• تنظيف وتطهري اأحوا�س املروقات من الروا�سب مبعرفة اإحدى ال�رشكات 
املرخ����س لها من جهاز �س���ئون البيئة بتنفيذ العملي���ة والتخل�س الآمن 

من املخلفات اخلطرة.
• مت التعاق���د م���ع اإح���دى ال����رشكات املتخ�س�س���ة واملعتم���دة من جهاز 
�س���ئون البيئة لنقل والتخل�س من احلماأة البرتولي���ة الناجتة من تنظيف 
بي���ارات الوحدات الإنتاجية وكذلك املخلفات اخلط���رة املتولدة بال�رشكة 

بطريقة اآمنة وكذلك املخلفات الطبية.
• مت تركيب م�رشوع ا�س���رتجاع غازات ال�س���علة لا�س���تفادة من الغازات 

املنبعثة من ال�سعلة وجارى الت�سغيل التجريبى.
.ISO14001/ 2015 مت جتديد �سهادة •



نت�ائج اأعمال �ركات بت�رول القط�اع العام خ�ال عام 2022/2021  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغ���ت كمية الزي����ت اخل�����ام التى مت تكريره��ا خال الع������ام 877ر8 
مليون طن , بزيادة ن�س���بتها 5٪ على امل�س���تهدف , و18٪ على العام 

ال�سابق . 
- بلغ���ت قيمة اأج����ور التك����ري���ر ومبيعات الإنتاج الثانوية واخلدمات 
املباعة واإيرادات ت�س���نيع املعدات خ���ال العام 8ر3709 مليون جنيه, 

بزيادة ن�سبتها 9٪ على امل�ستهدف , و19٪ على العام ال�سابق .
- بلغ���ت الأرب���اح القابلة للتوزيع 9ر79 مليون جنيه بزيادة ن�س���بتها 

78٪ على امل�ستهدف , و53٪ على العام ال�سابق .
• يتمث�����ل ن�ص������اط ال�ص������ركة ف��ى تك��رير الزيت اخل��ام حل�ص���اب كل 
من الهيئ���ة امل�رشية العامة للبرتول مبعمليها فى م�س���طرد وطنطا 
وال�رشك���ة امل�رشي���ة للتكري���ر مبعمله���ا مب�س���طرد مقابل اأج���ر تكرير 
حت�س���ل عليه من هيئة البرتول وال�رشكة امل�رشية للتكرير بالإ�سافة 
اإل���ى اإنت���اج وت�س���ويق بع����س املنتجات الثانوية ف�س���ًا عن ت�س���نيع 

املعدات .

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
6ر0800ر989�صافى الأ�صول الثابتة

4ر0426ر674م�رشوعات حتت التنفيذ
6ر0115ر127باقى الأ�صول غري املتداولة

6ر 01342ر 1790جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

0ر91527ر1306الأ�صول املتداولة )2(
6ر92869ر3096اإجمالى الأ�صول)2+1(

حقوق امللكية
9ر6325ر634راأ�س املال

7ر2308ر390م�صاهمة الهيئة
3ر3410ر422احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

9ر11044ر1447جمموع حقوق امللكية )3(

2ر3100ر102اللتزامات غري املتداولة )4(
5ر51724ر1547اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
6ر92869ر3096واللتزامات )5+4+3(

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

4ر83116ر3709املبيعات / الإيرادات

7ر71795ر2242القيمة امل�صافة ال�صافية

7ر380ر70�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

2ر952ر79الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�ص قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�ص نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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انعق�دت اجلمعي�ة العامة ل�س������ركة الق�اهرة لت�كري��ر البت�رول برئا�س�����������ة املهند�س طارق املا 
وزي����������ر البت���������رول والث�����روة املعدني�������ة بت����اريخ 2022/9/20 للنظ���ر ف��ى قائم������ة املركز املال�ى 
لل�رشكة ونتائج اأعماله��ا وتق�رير م����راقب�ى احل�ساب����ات ع����ن العام امل��الى 2021/ 2022 , وقد مت 
اعتماد القوائم املالية عن ال�سنة املالية املنتهية فى 2022/6/30,كما مت اعتماد �رشف الأرباح 

للعاملني واعتماد العاوة الدورية امل�س�تحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :



 룾�跾 껾럾 ⴀ 뇾 軾 귾ꧾ
 链跾飾듾�跾 链飾�跾 �蟾 �꓾飾�跾 쳾鋾쓾�跾 꿾軾탾�跾



معدالت األداء
و��صلت �ل�رشكة خالل �لعام �ملالى 2022/21 تطبيق �آليات جديدة للعمل لتنفيذ 
بر�مج �الإحالل و�لتجديد و�لتطوير وذلك باال�صتعانة ب�رشكات �لبرتول �ل�صقيقة 
�ملتخ�ص�ص���ة فى جمال �ل�ص���يانة و�لدر��صات )برتوجت– �ص���ان م�رش– �إنبى – غاز 
م����رش – برتومنت - برتو�صي���ف( ، باالإ�صافة �إلى م�رشوع �إ�صافة مفاعلني جديدين 
 PVC لرف��ع �لطاقة �الإنتاجية من 80  �ألف طن �إلى 120 �ألف طن  PVC ��مل�صنع  �ل
�صنوي���اً ، وجارى �أعمال �لدر��صات للمرحلة �لثانية لرفع �لطاقة �الإنتاجية ملنتج 

�ل� PVC �إلى 240 �ألف طن �صنوياً بتكلفة ��صتثمارية 350 مليون دوالر.

معدالت اإلنتاج 
تاأث���رت مع���دالت �الإنت���اج  خ���الل �لعام نتيج���ة مل����رشوع �الإح���الل و�لتجديد 
�ل�صام���ل جلميع وحد�ت وم�صانع �ل�رشكة �ملختلفة وجتديد �صبكة �الإطفاء 
ووح���د�ت معاجلة �ل�رشف �ل�صناعى لوح���د�ت �ل�رشكة من يوليو 2021 حتى 
مار����س 2022 ، وجنح���ت �ل�رشك���ة ف���ى �الإ����رش�ع ف���ى توري���د وتركي���ب مفاعل 
�لكل���ورة �ملبا����رشة فى م�صن���ع �ل�  VCM  فى يناير بدالً م���ن مار�س مما �أدى �إلى 

�لتبك���ر بعودة �ل�رشكة لالإنتاج فى �لربع �لر�بع من �لعام ، ومتكنت �ل�رشكة 
من حتقيق معدالت �الإنتاج �الآتية :

• 25 �ألف طن من مادة �لبولى فينيل كلوريد .
• 6ر28 �ألف طن م��ن م�ادة �ل�صود� �لكاوية �ل�صائلة.

• 4ر5 �ألف ط��ن من حام���س �لهيدروكلوري�ك .
• 1ر7 �ألف ط��ن من هيدروكلوري�ت �ل�صوديوم  .

النشاط التسويقى
�أول���ت �ل�رشك���ة هذ� �لع���ام �هتمام���اً بتلبي���ة �حتياجات �ل�ص���وق �ملحلى 
و�لت�صدير لالأ�صو�ق �لعاملية من خالل تطبيق �صيا�صة ت�صويقية متو�زنة 
طبق���اً حلالة �لعر�س و�لطلب باالأ�ص���و�ق بالتن�صيق مع �ل�رشكة �لقاب�صة 
للبرتوكيماوي���ات و�اللت���ز�م بتوريد منت���ج عالى �جل���ودة مبو��صفات عاملية 
وتقدمي خدمة ما بعد �لبيع لعمالء �ل�رشكة ، ومتا�صياً مع �ص��يا�ص��ة �لدولة 
فق���د ح��ر�صت �ل�ص��رك���ة على �لقيام بدورها ف���ى ت�صدير �ملنتجات وفتح 

�أ�ص��و�ق عاملي�ة ج��ديدة وتوفر �ل�صيولة �لدوالرية .

شركة البتروكيماويات
المصرية

www.egy-petrochem.com        epc@egy-petrochem.com

تـاريخ التـأســيس : تاأ�ص�صت عام 1981. 
نشـــاط الشـــركة : �إنت�اج وتوزيع وت�صني���ع وت�ص�غيل ومعاجلة وبيع و����رش�ء و��صتر�د �مل����و�د �لبرتوكيماوية و�مل���و�د �لكيماوية �لو�ص�يطة 
باالإ�صاف���ة �إل���ى �لت�صدي���ر و�لت�صنيع بور�س �ل�رشكة و�إنه���اء �الإجر�ء�ت �جلمركي���ة و�لتخلي�س ل�رشكات �لبرتول و�إنت���اج وبيع �لكهرباء 

و�ملياه �ل�صناعية �ملعاجلة وحتر�س �ل�رشكة على مطابقة منتجاتها للمو��صفات �لعاملية .
العنــــوان : �لكيلو 36 ط�ريق �الأ�ص�كندرية - �لقاهرة �ل�صحر�وى - �لعام�رية .       

تليـــــفون : 4770030 - 4770025 /03                    فــــاكس : 4770020 /03                            العنـــوان التلغـــرافى : 21599 - �أ�صكندرية               
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النشاط االستثمارى 
بلغ�����ت جمل��ة �الأعمال �ملنفذة للم�رشوع���ات �ال�صتثمارية �أكرث من مليار 
جني���ه ت�صمنت م�رشوع���ات �الإح���الل و�لتجديد ورفع �لطاق���ة �الإنتاجية 
وم�رشوع���ات �الأم���ن �ل�صناعى وحماية �لبيئة وبناء نظ���ام متكامل الإد�رة 

�ملو�رد و�الأ�صول .
 

أهم مشروعات الشركة
• مت �لقي���ام باأعمال �الإح���الل و�لتجديد لكافة وح���د�ت ومعد�ت م�صانع 
�لكل���ور و�ل�ص���ود� �لكاوي���ة وم�صن���ع �ل���� PVC و�ملر�ف���ق وتاأهي���ل وح���د�ت 
معاجل���ة �ل�رشف �ل�صناع���ى بامل�صان���ع ، وتغير �صبكة �الإطف���اء مب�صنع 
�ل� VCM ومتت اأعمال خطوط الربط بوحدة التك�سري احلرارى اجلديدة ، ومت 

ت�صغيله فى يوليو 2022 .
  PVC �ج���ارى تنفي���ذ م����رشوع  بهدف رف���ع �لطاق���ة �الإنتاجية ملنت���ج �ل •
م���ن 80 �أل���ف طن �إل���ى 240 �ألف طن �صنوي���اً وت�صمل �ملرحل���ة �الأولى منه 
رف���ع �لطاق���ة �الإنتاجية �إلى 120 �ألف طن �صنوي���اً باإ�صافة م�رشوع وحدة 
�لتك�ص���ر )�لوح���دة 400( وبرج ف�ص���ل �ل� DA501 HCL وم����رشوع �إ�صافة 
مفاع���ل جدي���د مب�صنع �ل���� PVC وت�صم���ل �ملرحل���ة �لثانية رف���ع �لطاقة 

�الإنتاجية �إلى 240 �ألف طن �صنوياً .
• ج���ارى تنفي���ذ م����رشوع �لنظ���ام �ملتكام���ل الإد�رة �ملو�رد خلدم���ة �لنظام 
�ملوح���د لدع���م �تخاذ �لقر�ر ERP ، هذ� وقد مت �النته���اء من �ملرحلة �الأولى 
باإجمالى تكلفة حو�لى 7ر10 مليون جنيه  وجارى تنفيذ �ملرحلة �لثانية.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
اأول���ت ال�رشكة اهتماماً كبرياً لن�ساط ال�سالم���ة وال�سحة املهنية خالل 
هذ� �لعام و�لذى كان له دور فعال فى �صمان ��صتمر�رية ت�صغيل من�صاآت 

�ل�رشكة باأمان تام وقد متثل ذلك فى : 
• تنفيذ �ل�رشكة جلميع �ال�صرت�طات وقو�نني �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية 
وحماية �لبيئ���ة مما �أتاح لل�رشكة حتقي���ق مع���دالت قيا�صية ملعاير �الأد�ء 
لن�ساط ال�سالمة وال�سحة املهنية مبا يت�سمنه من تقنيات منع احلوادث 

وجتنب خماطر �لعمل و�صالمة و�أمان �الأفر�د.
• حتديث خطط �لطو�رئ وتدريب �لعاملني عليها الختبار فاعليتها.

تنمية الموارد البشرية 
متكن���ت �ل�رشكة من تنفيذ خطة تدريبي���ة تهدف �إلى بناء وتنمية قدر�ت 

ومهار�ت �لعن�رش �لب�رشى لتحقيق �أعلى معدالت �الأد�ء حيث مت: 
• توقيع بروتوكول �لتعاون �مل�صرتك مع كٍل من �الأكادميية �لعربية  للعل�وم 
و�لتكنولوجي����ا ومعه����د �الأ�صكندرية �لعال����ى للهند�ص����ة  و�لتكنولوجيا 
وجامع����ة فارو�س بهدف ربط �لتعليم �الأكادمي����ى بالتطبيق �لعملى وتبادل 

و�لعملي����ة  �لعلمي����ة  �خل����ر�ت 
عل����ى  ق����ادر  �صب����اب  الإع����د�د 

مو�جهة حتديات �صوق �لعمل.
�ل�صالم���ة  بر�م���ج  تنفي���ذ   •
وحماي���ة  �ملهني���ة  و�ل�صح���ة 
�رشك���ة  م���ع  بالتع���اون  �لبيئ���ة 

برتو�صيف.
تدريبي���ة  بر�م���ج  تنفي���ذ   •
بالتن�صيق م���ع �رشكة مهار�ت 
�لزيت و�لغاز OGS بهدف �إعد�د 
عل���ى  ق���ادرة  قي���اد�ت  وجتهي���ز 
�لقيادة خالل �ملرحلة �لقادمة.
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2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

2ر22532ر1881املبيعات / الإيرادات

2ر51078ر656القيمة امل�صافة ال�صافية

ملخ�ص نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغ���ت كمي���ات �الإنتاج 0ر25 �أل���ف طن م���ن )P.V.C( �لبولى فينيل 
كلوري���د ، و 6ر28 �أل���ف ط���ن م���ن �ل�ص���ود� �لكاوي���ة ، 4ر5 �ألف طن من 
حام�س �لهيدروكلوريك ، 1ر7 �ألف طن من هيبوكلوريت �ل�صوديوم .
- بلغ���ت قيم���ة مبيعات �الإنتاج �لت���ام من �ملنتج���ات �لبرتوكيماوية 

1ر411 مليون جنيه بزيادة ن�صبتها 70٪ على �لعام �ل�صابق .
- بلغ���ت قيمة �أجور �لت�صنيع  )P.V.C( �لبولى فينيل كلوريد 4ر224 

مليون جنيه خالل �لعام .
- بلغ���ت �لعمول���ة �ملحقق���ة من �ملبيع���ات ب�صائع م�ص���رت�ه للبولى 

فينيل كلوريد )P.V.C( فائ�س �الجتار  0ر550 مليون جنيه .
• يتمثل ن�ساط ال�رشكة فى اإنتاج وت�سنيع وت�سغيل ومعاجلة املواد 
�لبرتوكيماوية و�ملو�د �لكيماوية �لو�صيطة وت�صويق هذه �ملنتجات .

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان

1ر8837ر1283�صافى الأ�صول الثابتة

0ر91470ر1909م�رشوعات حتت التنفيذ

9ر2514ر395باقى الأ�صول غري املتداولة

0ر92822ر3588جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

3ر11589ر1828الأ�صول املتداولة )2(

3ر04411ر5417اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
2ر61362ر2100راأ�س املال

4ر6738ر894م�صاهمة الهيئة

-5ر241-3ر684احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

1ر91859ر2310جمموع حقوق امللكية )3(
1ر9129ر171اللتزامات غري املتداولة )4(

5ر83161ر3828اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
7ر65149ر6311واللتزامات  )5+4+3(

�نعق�����دت �جلمعي����ة �لع������امة ل�ص����ركة �لبرتوكيماويات �مل�ص����رية برئا�ص��������ة �ملهند�س طارق �ملال 
وزي����������ر �لبت������رول و�لث��روة �ملعدني����ة بت����اريخ 2022/9/19 للنظر ف��ى قائم���ة �ملركز �ملال�ى لل�رشكة 
ونتائ���ج �أعماله�����ا وتق�ري���ر م����ر�قب�ى �حل�صاب����ات ع���������ن �لعام �مل��ال���ى 2021/ 2022 ، وقد مت �عتماد 
�لقو�ئم �ملالية عن �ل�صنة �ملالية �ملنتهية فى 2022/6/30،كما مت �عتماد �رشف �الأرباح للعاملني 

و�عتماد �لعالوة �لدورية �مل�ص�تحقة لهم عن �ل�صنة �ملالية �لتالية بن�صبة ٪100 .

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

ملخ�ص قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(
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أهم نتائج األعمال
ا�ستطاعت الـ�رشكة توفري جانب من احـتياجات مــحافظات اجلــمهورية 
من املنتجات البرتوليـة رغم تداعيات االأزمة االقت�ساية العـاملية وقــامت  
بزيـــادة اأعـــــداد املنــافـــذ الت�سويقيـــة التابعة لهـــا ، حيث بـلـــغ اإجــمالى 
عـــــدد منافـــذ �ســركة مـــ�ـــرش للبـــرتول 1522 منفــذاً ت�سويقيـــاً ، وقــامت 
بتطويـــر 66 حمطة خدمة ومتويـــن، واأ�ســافت 14 حمـــطـــة جديدة ، وفى 
اإطـــــار تــوجه الدولة للتو�ســـع فى ا�ستـــخدام الـــغـــاز الطـــبيعى كوقود 
لل�شيـــارات ، فقد تــم زيادة عدد املحطات التـــى تعمل فى ن�شاط متــوين 
ال�سيارات بالـــغاز الطبيعى اإلى 173 حمطة وجارى اإدخــال ن�شاط الغاز 
بعـــدد 104 حمطـــة وجــارى ت�شليـــم 25 حمطة لــ�رشكـــة غــازتك �ســمن 
اخلــطـــة امل�شتــهدفة ليــ�شل عــدد املحطـــات التى تقدم خدمة تـــموين 
ال�سيـــارات بالغـــاز الطبيعـــى اإلـــى 302 حمطـــة ، كمـــا مت اإ�سافة خدمة 
�سحـــن ال�سيـــارات بالكهرباء  بـ 3 حمطات ) املنـــار - ه�سبة اأم ال�سيد- 

�رشم ال�سيخ( .
وفـــى اإطـــار �سعـــى ال�رشكة فـــى تلبيـــة احتياجـــات العا�سمـــة االإدارية 

اجلديـــدة، قامـــت ب�ـــرشاء قطعتـــى اأر�ض الإن�ســـاء حمطتى خدمـــة ومتوين 
متكاملـــة اخلدمـــات )وقـــود �شائـــل وغـــاز طبيعـــى لل�شيـــارات و�شحـــن 

كهربائى( وباأحدث النظم.

تموين الطائرات
تولـــى ال�رشكـــة اأهميـــة ق�شـــوى لال�شتمرار فـــى اأعمال تطويـــر وتدعيم 
خدمـــة متويـــن الطائرات بــــ 15 مطاراً علـــى م�شتـــوى اجلمهورية ، حيث 

بلغت الكمية املباعة خالل العام 923 األف طن .

تموين السفن
تقوم ال�رشكة با�ستخدام اأحدث طرق ومعدات متوين ال�سفن بعد حتديث 
اأ�سطولهـــا بناقالت مزدوجة البدن طبقاً للمعايـــري الدولية وا�سرتاطات 
هيئـــة ال�سالمة البحرية وتقدم ال�رشكة حالياً خدمة متوين ال�سفن فى 
3 موانئ م�رشية رئي�شية ، حيث بلغت الكمية املباعة خالل العام 200 

األف طن .

chairman.office@misrpetroleum.com.eg    www.misrpetroleum.com.eg

شـركة مصر للبتـرول

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1911 حتت اأ�شم �رشكة �شل م�رش مليتد ومت مت�شريها عام 1964.  
النشاط اإلنتاجى : ت�شـويق املنتجات البرتولية الرئيــ�شـــية والزيـــوت املعــدنية وال�شــــحوم ووقــــود متــوين الطــائرات وال�شـفن واملنتجـــات 
الكيمـــاويـــة واخلــــا�شــــــــة من خالل منظومة عمل متكاملة للوفاء باحتياجات كافـــة قطاعات الدولة مع االرتقاء مب�شتوى اخلدمات 
املقدمـــة للم�شتهلكـــن وم�شايرة اأحدث نظم اجلودة الدولية ومت اإ�شافة ن�شاط الغـــاز الطبيعى وخدمة �شحن ال�شيارات بالكهرباء 

عام 2021 .
العنـوان : دار م�رش للبتــرول - 6 �سـارع عرابـى - القاهـرة .      

تليــفون : 25755000 -  25745400                         فاكــس : 25804896 -  25781648                          العنوان التلغـــرافى : م�رشول
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تموين القاطرات
متتلـــك ال�رشكـــة 20 حمطـــة متوين لقاطـــرات ال�سكـــة احلديـــد بال�سوالر 

والزيت . 

الزيوت المعدنية والشحوم واألسفلت والكيماويات
• بلغـــت الكمية املباعة من الزيوت املعدنيـــة وال�سحوم خالل العام 45 

األف طن .
• بلغت الكمية املباعة من الكيماويات 6 اآالف طن .

• بلغت الكمية املباعة من االأ�سفلت خالل العام 996 األف طن .

النشاط االستثمارى 
بلغت جملة اال�ستثمـــارات املنفذة خالل العام حوالى 866 مليون جنيه 

• ومن اأهم هذه امل�رشوعات : 
• توفـــري �سعات تخزينية لتخزين املنتجـــات البرتولية لتلبية احتياجات 

العمالء.
• اإحـــالل وجتديـــد ملنافـــذ ال�رشكـــة مبحطات وقـــود ال�شيـــارات والطائرات 
ووحدات اإنتاج وخلط الزيوت وو�شائل النقل على م�شتوى فروع ال�رشكة 
الرئي�شية والفرعية واإحالل املبانى غري ال�شكنية واالآالت واملعدات بفروع 

ال�رشكة املختلفة على م�شتوى اجلمهورية.
• توريد وحدتن لتوليد الكهرباء )ديزل( ملطارى اأ�شوان وطابا .

• تاأمـــن مطـــارات وحمطـــات وم�شتودعـــات ال�رشكة املختلفـــة باأجهزة 
االأمن ال�سناعى .

• جـــارى العمـــل فـــى اإن�شـــاء وتاأمن حمطتـــى متويـــن الطائـــرات مبطارى 
�سفنك�ض والعا�سمة االإدارية . 

. LIMS رشاء اأجهزة تعين معامل وربطها مبنظومة� •
• توريـــد وتركيـــب اأجهـــزة اإطفـــاء تلقائى لتاأمـــن م�شتودعـــات املنطقة 

ال�شمالية مب�شطرد واإن�شاء �شبكة اإطفاء جديدة مب�شتودع بور�شعيد.

اإليرادات
رغـــم التحديـــات التى فر�شتها جائحة كورونا والتـــى كان لها اأثر �شلبى 
على االقت�شاد املحلـــى والعاملى اإال اأن ال�رشكة ا�شتطاعت اأن حتقق زيادة 

فى االيرادات .

المبيعات
بلغت كميـة املبيعات من املنتجـات الرئي�شية خالل العام حوالى 491ر8 
مليون طن ، حيث بلغت كميات البنزين )92و95 اأوكتـــن( 582 األـــف طن 
وبنزيـــن )80 اأوكتن( 951 األف طن ومـــن ال�ســـوالر حوالى 4ر3 مليون طن ، 
و3ر1 مليـــون طن مازوت ، وبالن�سبة ملبيعات ال�رشكة من الزيوت املعدنية 
وال�سحوم فقد بلغت 45 األف طن ومن الكيماويات 6 اآالف طن باالإ�سافة 
اإلـــى 996 األــــــف طن مـــن البيتومن ، وفـــى جمال ال�شـــوق اخلارجى بلغت 
كميات املبيعات فى جمال متوين الطائرات 923 األف طن وفى جمال متوين 

ال�سفن 200 األف طن .

التحول الرقمى
فـــى اإطـــار ال�سيا�ســـة العامـــة للدولة وجهـــود وزارة البـــرتول للتو�سع فى 
اخلدمـــات الرقمية ، فقـــد مت توقيع اتفاقية مع �رشكة اإى فاينان�س مليكنة 
ورقمنـــة البونـــات الورقيـــة لتمويـــن ال�سيـــارات اإلـــى كروت ذكيـــة لكافة 

ال�رشكات واجلهات التى تتعامل معها �رشكة م�رش للبرتول .

تطوير مستمر فى منافذ 
التسويق وكميات المبيعات
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2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

1ر751632ر76087املبيعات / الإيرادات
4ر03145ر10509ال�صادرات

2ر21883ر3445القيمة امل�صافة ال�صافية
8ر094ر307�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

3ر651ر150الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�ص نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغـــت كميـــة املبيعات من املـــواد البرتولية والزيـــوت والكيماويات 
وخالفـــه خـــالل العـــام 491ر8 مليـــون طن بزيـــادة ن�سبتها 10٪ على 

امل�ستهدف ، و 32٪ على العام ال�شابق.
- بلغـــت قيمـــة املبيعات واخلدمـــات املباعـــة خالل العـــام 7ر76087 

مليون جنيه بزيادة ن�سبتها 47٪ على العام ال�شابق .
- بلغت قيمة ال�سادرات خالل العام 0ر10509 مليـــون جنيه .

- بلغت االأربـاح القابلة للتوزيع خالل العام 6ر150 مليون جنيــه .
• يتمثـــل ن�شـــاط ال�رشكة فى ت�شويـــق املنتجات البرتوليـــة والزيوت 
املعدنية والكيماويات والغاز الطبيعى فى ال�سوق املحلى باالإ�سافة 
اإلـــى متوين ال�شفن والطائـــرات فى موانئ اجلمهوريـــة مقابل عمولة 

ت�شويق حت�شل عليها من هيئة البرتول . 

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
1ر01681ر2193�صافى الأ�صول الثابتة

2ر1944ر1210م�رضوعات حتت التنفيذ
0ر82507ر2156باقى الأ�صول غري املتداولة

3ر95132ر5559جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

2ر830633ر43065الأ�صول املتداولة )2(

5ر735765ر48625اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
4ر2505ر993راأ�س املال

8ر8487ر616م�صاهمة الهيئة
9ر31835ر1894احتياطيات واأرباح )خ�صائر(

1ر32829ر3504جمموع حقوق امللكية )3(

8ر01623ر1132اللتزامات غري املتداولة )4(
6ر431312ر43989اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
5ر735765ر48625واللتزامات )5+4+3(

ملخ�ص قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

انعقــــدت اجلمعيـــــة العـــامة ل�شـــركـــة م�شــــر للبتـــــرول برئـا�شـــــــة املهنـــــد�ض طـــــــارق املــــــال 
وزيــــــــــر البتــــــرول والرثوة املعدنية بتـــاريخ 2022/9/22 للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رشكة 
ونتائج اأعمالها وتقـرير مراقبـى احل�شابات عن العام املالى 2021/ 2022، وقد مت اعتماد القوائم 
املاليـــة عـــن ال�سنـــة املالية املنتهية فـــى 2022/6/30،كمـــا مت اعتماد �رشف االأربـــاح للعاملن 

واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021

44 - البرتول - نوفمرب 2022





اأهم م�ؤ�رشات ونتائج الأعمال 
استهالك البوتاجاز 

�ســـهدت م�رص ا�ســـتقراراً تامــــاً فـــى منظـومـــة البوتاجـاز خالل ال�ســـنـوات 
املا�سيـــة ، حيث ا�ستطـاعت ال�ســركـــة اأن تغطى كـامل احتياجات ال�سوق 
املحلـــى من اأ�سطوانـــات البوتاجاز بنوعيها )منزلى وجتـــارى( على م�ستـوى 

اجلمــهورية دون حــدوث اأى اختنـــاقـات طــوال العــام.

تخزين البوتاجاز )السعات التخزينية(
بلغـــــت ال�سعـــات التخزينية مب�ســتودعـــات ال�ســـركة والقطـــاع اخلا�ص 94 
األف طن  خالل العام املالى 2022/2021 ، هذا بخـــالف ال�سعات التخزينية 

باحلقول ومعامل التكرير و م�ستودعات �سونكر .

نقل وتوزيع وتعبئة البوتاجاز
تـــــم نقل حوالـــى 730ر3 مليون طن من خالل ال�سبكـــة القومية للبوتاجاز 
باأنحـــاء اجلمهــورية وفـقاً خلــطة الــوزارة الراميـــة لتــفعيل نــقل املنتــجات 
مـــن خالل خطـــوط الأنـابيب ، وبلغ ما تـم نـقله بالــ�صيـــارات الـــ�صهريجية 
خـــالل العام حوالـــى 5ر1 مليون طن ، وتــم تعـــبئـــة 309 مــليون اأ�ســــطوانة 
مكافـــئ هـــذا العـــــام مـــن خـــــالل 49 مــحطـــــة تعبئـــــة منهـــا 9 حمطــات 

شـركـة
الغازات البترولية 

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.

العنوان : �سارع )90( اجلنوبى قطعة رقم )336( القطاع الثالث - التجمع اخلام�ص اأمام كونكورد بالزا مول بجوار مبنى بنك م�رص .
تليفون  : 26735800-26735801-26735802                فاكــس : 26735701- 26735707                                     الخـط السـاخن : 19096 

h.office@petrogas.com.eg  
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مــملـوكة لقــطــاع البــــرتول و23 حمــطـــة مــملوكــة للــــقطاع اخلــا�ص و17 
حمــطـــة م�ســاركة بني �ســركـــة برتوجــا�ص والقطــاع اخلـــا�ـــص واملحــليات ، 
وقــــام اأ�سطول �سيـــــارات بــرتوجــا�ص بنـــقل 8% من اإجـــمالـــى الأ�سطــوانات 
املــعبـــاأة ، وبلــــــغ عـــدد مراكز التوزيع عــلى م�ستـــوى اجلمهورية 3093 مركز 

توزيع منها 187 مركز توزيع تابع ل�رصكة بوتاجا�سكو .

صيانة وإصالح األسطوانات
بلغ اإجمالى مـا مت اإ�سـالحه مـــن ا�ســطوانات البوتاجــاز بــم�سانع الــ�رصكة 
حـــوالـــى 4 مليـــون اأ�ســــطوانة جـــديدة وم�ســـت�سلحـة لل�سـوق بزيادة عـلى 
الــعـــام الــ�سابـــق ن�ســبتها 9% ، وذلـــك للمــحـافظة عــلى احلــالـــة الـــفنيـة 
لالأ�ســـطوانـــة املتــــــداولة لتاأمـــني التــــداول وال�ســـتخدام ، كما مت �سخ 107 

األف اأ�سطوانة جديدة من م�سانع اإنتاج الأ�سطوانات املختلفة .

مشروعات الموازنة االستثمارية
بلـــغ اجمالى املن�ـــرصف الفعلى على امل�رصوعـــات ال�ستثمارية حوالى  324 
مليـــون جنيـــه ، وذلـــك على م�رصوعـــات الأمـــن ال�سناعى وخدمـــات الإنتاج 
واأعمال الحالل والتجديد ومظالت تعبئة البوتاجاز ، جاء اأبرزها كما يلى :

تعبئـــة  10بو�ســـة مب�سنـــع  البوتاجـــاز قطـــر  وجتديـــد خطـــى  اإحـــالل   •
الأ�سكندرية .

• اأعمال اإحالل وجتديد مب�سنع تعبئة ال�سطوانات باملك�ص وتطوير منطقة 
وادى القمر وجتديد خطوط الإطفاء .

• تدعيـــم اأ�سطـــول �سيـــارات الإطفاء مبواقـــع ال�رصكة لـ 3 �سيـــارات اإطفاء 
متعددة الأغرا�ص .

• اإحالل وجتديد �سهريج مياه اإطفاء مب�سنع ال�سوي�ص �سعة 1000 م 3 .
• مت اإ�سافة �سهريج مياه اإطفاء مب�سنع عجرود �سعة 1200 م 3.

 
منظومة تحديث وتطوير قطاع البترول

فى اإطار خطة قطاع البرتول مل�رصوعات التحول الرقمى لإحكام ال�سيطرة 
ومراقبة توزيع البوتاجاز ، فقد مت التعاقد مع �رصكة اإى فـــاينان�ص ل�ستحداث 
منظومـــة متكاملة تعمل على تنظيــــم ومراقبــة عمليات توزيع البوتاجاز  
مب�سانع التعبئة واملتعهدين على م�ستوى اجلمهورية با�ستخدام البطاقة 
الذكية ومت البدء فى ت�سغيل املنظومة بجميع م�سانع ال�رصكة واملحطات 
الإقليميـــة ومتعهدى توزيع اأ�سطوانات البوتاجاز على م�ستوى اجلمهورية 
والتى قام املهند�ص طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية بتد�سينها خالل 

�سهر نوفمرب 2021.

منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
حتر�ص برتوجـــا�ص على اللتزام ال�سارم باإجراءات ال�سالمـة وال�سحة املهنية 
وحمايـــة البيئة وتوفــري بيئة عمل اآمنـــة للكوادر البرتولية لت�ساعدهم فى 
اإجناز مهامــهم وحتـافظ على املعدات واملن�ساآت ومــن اأهـــم هذه الإجراءات:

• تطبيـــق منوذج التوعيـــة بالب�سمة الكربونية لتعريـــف العاملني بكمية 
النبعاثات لثانى اأك�سيد الكربون لكل عامل ، و�رصح كيفية الرت�سيد لكل 

من الكهرباء واملاء والوقود للحد من التغريات املناخية .
• تخطيـــط وح�رص احتياجـــات املواقع وو�ســـع املوا�سفـــات الفنية لكافة 

املهمات واملعدات الالزمة لتاأمني مواقع ال�رصكة .
• املرور على املحطات الإقليمية واملخازن ومواقع ال�رصكة لإجراء املراجعات 

عليها ومتابعة مدى تطبيقها ل�سرتاطات ال�سالمة وال�سحة الهنية .

• التح�ســــري لعقــــد اجتماعــــات اللجــــان اجلغرافيــــة للمناطــــق البرتولية 
وكذلك جلان ال�سالمة باملواقــــع املختلفة ومتابعة تنفيذ التو�سيات التى 

ترد بهذه الجتماعات .
• ح�ســــول فــــرع ال�رصكة مبنطقــــة القطاميــــة ومبنى ال�رصكــــة بالتجمع 

. )ISO 45001, ISO 14001( اخلام�ص على �سهادة الأيزو
• اإجــــراء ال�سيانــــة الوقائية والدوريــــة لأجهزة ومعــــدات الإطفاء للحفاظ 

على كفاءتها .

استقرار تام فى منظومة 

البوتاجاز رغم التحديات
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2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
9ر21025ر1053�صافى الأ�صول الثابتة

3ر1234ر363م�رشوعات حتت التنفيذ
3ر8466ر478باقى الأ�صول غري املتداولة

5ر11726ر1895جمم�ع الأ�ص�ل غري املتداولة )1(

5ر31945ر2468الأ�صول املتداولة )2(
0ر43672ر4363اإجمالى الأ�ص�ل )2+1(

حق�ق امللكية
2ر3856ر958راأ�س املال

1ر3102ر187م�صاهمة الهيئة
1ر9627ر666احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

4ر51585ر1812جمم�ع حق�ق امللكية )3(

3ر871ر45اللتزامات غري املتداولة )4(
4ر12015ر2505اللتزامات املتداولة )5(

جمم�ع حق�ق امللكية 
1ر43672ر4363واللتزامات )5+4+3(

ملخ�ص قائمة املركز املالى

ملخ�ص نتائج الأعمال

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

02ر7022772ر23469املبيعات / الإيرادات

1ر93208ر2946القيمة امل�صافة ال�صافية

29ر12139ر37�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

06ر1827ر35الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2022/2021

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
 - بلغـت كـمية املبيعات من الغاز ال�سائل 730ر3 مليون طن خالل 

العام.
- بلغت قيمة املبيعات واخلدمات املباعة 68ر23469 مليون جنيه 
خـــالل العام بزيـــادة ن�سبتها 4%  على امل�ستهـــدف ، 3%على العام 

ال�سابق . 
- بلغــــت الأربــــاح القابلــــة للتوزيــــع 18ر35 مليــــون جنيه خالل 
العــــام بزيادة ن�سبتها 41% علــــى امل�ستهدف ، و30% على العام 

ال�سابق .
• يتمثل ن�صاط ال�رشكة فى توفري وتخـزين وتعبئة ونقل وت�صويق 
الغـــازات ال�سائلة مقابل عمولـــة ت�سويق حت�سل عليها من هيئة 
البـــرتول و�ـــرصاء وا�ستـــرياد وت�سنيـــع الأجهـــزة التـــى تعمـــل بالغاز 

ال�سائل وبيعها واإ�سالحها  .

)القيمة باملليون جنيه(

انعقـــدت اجلمعيـة العامة ل�رصكـــة الغـــازات البــــرتوليــــــــــــة برئا�ســــــــــة املهند�ص طــــارق املال 
وزيــــــر البـــرتول والرثوة املعدنيـــة بتـــاريخ 2022/9/18 للنظر فى قائمــــة املركز املالـى لل�رصكة 
ونتائـــج اأعمالهـــا وتقـرير مراقبــــى احل�سابات عن العــــام املالـــى 2021/ 2022 ، وقد مت اعتماد 
القوائـــم املاليـــة عن ال�سنة املاليـــة املنتهية فـــى 2022/6/30، كما مت اعتمـــاد �رصف الأرباح 
للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�سـتحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة %100 .

وفيما يلى ملخ�ص قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :
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أهم نتائج األعمال
قامـــت ال�رشكة خــــال العام بنقل حوالـــى 5ر67 مليـــون طـــن مــن اخلـــام 
واملتكثفـــات واملنتجـــات البرتوليـــــة والبــوتاجـــاز بواقـــع 5ر31 مليون طن 

خـام ومتكثفات ، وحوالى 36 مليون طن منتجـــات برتولية وبـــوتاجاز.

النشاط االستثمارى
بلغت جملة اال�ســـتثمارات املنفذة من امل�رشوعات املخططة خال العام 
حوالـــى 3ر3 مليار جنيـــه ، وت�سمنت م�رشوعات االإحـــال والتجديد ورفع 
كف���اءة خطوط اخل���ام واملنتجات وم�رشوع���ات الأمن ال�صناع���ى وحماية 

البيئة ومن اأهمها :
م�رشوعات التحول الرقمى ودعم اتخاذ القرار

اإن�ص���اء مرك���ز التحك���م القوم���ى ل�صب�ك���ة خطوط نق���ل اخل���ام واملنتجات 
البرتولي���ة للمراقب���ة والتحك���م املرك���زى ف���ى اخل�ط���وط وحمط���ات التدفيع 
وامل�صتودعات لتاأمني خطوط الأنابيب �صد الت�رشيب والتعديات وزيادة �رشعة 

ودقة اكت�صاف اأماكن التعدى على اخلطوط ، وي�صمل امل�رشوع ما يلى :
- تركيب اأجه���زة القيا�س الآلى للم�صتودعات بتقنية RTG على جميع 

م�صتودعات ال�رشكة وقد مت النتهاء من الرتكيب والت�صغيل بنجاح .
- اإن�ص���اء نظ���ام قيا����س مع���دل ال�رشي���ان عل���ى جمي���ع اخلط���وط ملراقبة 
معدلت وح�صاب كميات اخلام واملنتجات البرتولية والك�صف املبكر عن 

الت�رشيب .
.  SCADA تطوير وميكنة غرف البلوف وربطها بنظام -

- تطوير وحتديث �صبكة الت�صالت بال�رشكة لتعمل بتقنية جديدة .
- اإن�ص���اء كابل الفايرب مبحاذاة خطوط الأنابيب اجلديدة للك�صف املبكر 

عن االخرتاقات والت�رشيب والتعديات .
- تطوي���ر وحتدي���ث مرك���ز احلا�ص���ب الآل���ى بال�رشك���ة وحتدي���ث املعام���ل 
الكيميائية وجارى تركيب وت�صغيل اأحدث نظام متكامل لإدارة املعامل 

.  ERP الكيميائية وربطها مع منظومة

م�رشوعات حت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة 
مت النتهاء من م�رشوع���ات توريد للخاليا ال�صم�صية بقدرة 150 كيلووات 
كمرحل���ة اأولى ، والك�صافات وامل�صابيح املوفرة للطاقة ووحدات حت�صني 

معامل القدرة ، وجارى تنفيذ عدد اآخر من امل�رشوعات .

تـاريخ التـأسيـس: تاأ�س�ست عام 1962. وبداأت ال�رشكة ن�صاطها براأ�س مال 5 ملي�ون جني�ه ثم بلغ عام 2022/2021 حوالى 2ر6 مليار جنيه .
نشــــاط الشــــركة: ت�صتمر ال�رشكة ف���ى اأداء دورها احليوى فى جمال نق���ل وتخزين وتوزيع خام الب���رتول ومنتجاته والتطوي���ر امل�صتمر فى اإدارة 
وت�صغيل ال�صبكة القومية خلطوط اأنابيب البرتول باأحدث اأ�صاليب التكنولوجيا والقيام بكافة الأعمال اخلا�صة بنقل وتخزين وت�صليم 
الزي���ت اخلام واملنتجات البرتولية والبوتاجاز من مناط���ق الإنتاج اإلى معامل التكرير والت�صنيع ثم اإلى مناطق ال�صتهالك فى كافة اأنحاء 
اجلمهوري���ة ، واللت���زام بتطبيق اأعلى معايري اجلودة والأم���ن وال�صالمة للوفاء باحتياجات ال�صوق املحلى اإل���ى جانبه القيام بدور فعال فى 

حتويل م�رش ملركز اقليمى لتجارة وتداول البرتول .
العنوان: �صارع �رشكات البرتول - م�صطرد - قليوبية.      تليـفون: 22545726-22545727      فاكس : 22500954      ص . ب : 1104  القليوبية   

شـركة أنابيـب البتـرول

 chairmanppc@ppc.com.eg       www.ppc.com.eg
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م�رشوعات امل�ساهمة فى حتويل م�رش ملركز اإقليمى لتجارة وتداول البرتول 
•  مت النته���اء م���ن رب���ط ال�صبكة القومي���ة لنقل البوتاج���از بت�صهيالت 

�رشكة  UGD فى ميناء دمياط .
•  جارى تنفيذ خط نقل املنتجات البرتولية من م�صفاة ميدور اإلى ميناء 

احلمرا بطول 145 كم .
•  ج���ارى ربط ال�صبكة القومية للمنتجات البرتولية بت�صهيالت �رشكة 

م�رش للبرتول مبيناء بور�صعيد .
•  ج���ارى اإن�ص���اء  تو�صع���ات حمط���ة تخزي���ن وتدفي���ع اخل���ام واملنتج���ات 

البرتولية بال�صخنة لزيادة ال�صعة التخزينية .

م�رشوعات الإحالل والتجديد ورفع الكفاءة
انتهت �رشكة اأنابيب البرتول من تنفيذ عدد من م�رشوعات اإحال وجتديد 

ورفع كفاءة عدد من اخلطوط وامل�صتودعات واملحطات من اأهمها :
• اإح���الل وجتدي���د جزء من خط خ���ام �صقري / م�صطرد بط���ول 40 كم من 

الزعفرانة حتى اأبوالدرج  .
• اإحال وجتديد 3 م�صتودعات بطنطا وال�صوي�س وم�صطرد .

• اإحال وجتديد 6 طلمبات مبحطات تدفيع اخلام واملنتجات البرتولية .
وجت���در الإ�ص���ارة اإلى اأنه ج���ارى تنفيذ عدد م���ن امل�رشوعات لرف���ع الكفاءة 

الت�صيغلية ل�صبكة اخلطوط وامل�صتودعات.

م�رشوع��ات ال�رشكة للم�ساهمة فى تنفيذ اخلط��ة القومية لإن�ساء 
الطرق وم�رشوع��ات النقل بالتن�سيق مع الهيئة الهند�سية للقوات 

امل�سلحة
• تعدي���ل م�ص���ار وتاأم���ني 5 خطوط خ���ام بتو�صع���ات حم����اور الأ�صم�رات 

و�صعد زغلول و جنيب حمفوظ واملعادى واخل�صو�س واملريوطية .
• تعدي���ل م�ص���ار خ���ط خام �صق���ري – م�صط���رد وخ���ط بوتاج���از �صقري – 

ال�صوي�س اإلى خارج تو�صعات ميناء ال�صخنة .
• تعديل م�صار وحماية اخلطوط مبحور التعمري .

• تعديل م�صار وتنفيذ تعديتني خلطى خام ال�صادات – ال�سوي�س .
• تعديل م�ص�ار وحماية اخل��طوط ب��م�صار الق��طار الك��هربائى ال����رشيع .
• تعديــــل م�سـار خــــط بوتاجـاز ال�سـوي�ـــس – القطامية وخـط منتــجات 

ال�ص��وي�س م�صطرد لتنفيذ تو�صعات القاهرة – ال�سوي�س .

السالمة والصحة المهنية 
بلـــغ عـــدد �ساعـــات العمل االآمنـــة 5ر9 ملي���ون �صاعة عم���ل اآمنة.كما مت 

النتهاء من تنفيذ عدد من امل�رشوعات اأهمها :
• تطوي���ر اأنظمة الإنذار والإطف���اء الآلى لتاأمني حمطات البوتاجاز مبواقع 

م�صطرد و�صقري وطنطا .
• تطوير نظام الإنذار والإطفاء الآلى لعنرب الطلمبات ووحدة القيا�س باأ�صيوط  .
• اإن�ص���اء م�صتودع مياه اإطفاء مبحطتى ال�صهيد على جمال بال�صوي�س 

وحمطة الكيلو 56 .

مشروعات حماية البيئة 
• ج���ارى تنفيذ م����رشوع تركي���ب اأنظمة الر�ص���د الذاتى ملداخ���ن الأفران 

والتوربينات مبناطق م�صطرد وال�صوي�س والبحر الأحمر .
•ج������ارى تن��في���ذ م��ص�����روع توري�������د اأجه�������زة الك�ص�����ف ع���ن الغ���ازات 

والهيدروكربونات املتطايرة مبواقع ال�رشكة .
• احل�سول على املوافقات البيئية لـ 14 م�رشوعاً جديداً .

دور فعال فى تحويل

مصر لمركز إقليمى لتجارة 

وتداول البترول والغاز
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نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2021/2020  

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
1ر74988ر5707�صافى الأ�صول الثابتة

5ر72906ر5165م�رشوعات حتت التنفيذ
8ر4208ر272باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر88103ر11145جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

3ر62254ر5553الأ�صول املتداولة )2(
7ر410357ر16699اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
5ر64481ر6173راأ�س املال

31692ر3510م�صاهمة الهيئة
7ر1749ر775احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

2ر06923ر10459جمموع حقوق امللكية )3(

8ر9788ر694اللتزامات غري املتداولة )4(
7ر52645ر5545اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
7ر410357ر16699واللتزامات )5+4+3(

ملخ�س قائمة املركز املالى

ملخ�س نتائج الأعمال

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان

5ر62827ر3308املبيعات / الإيرادات

6ر61860ر2109القيمة امل�صافة ال�صافية

7ر1228ر199�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

8ر7134ر152الأرباح القابلة للتوزيع

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغ�ت ك�مية الزيت اخلام واملنتجات البرتولية املنقولة خالل العام 707ر7  

مليون طن/كم بزيادة ن�صبتها 16٪ على امل�صتهدف .  
- بلغت كمية البوتاجاز املنقولة خال العام  2ر728 مليون طن/كم بزيادة 

ن�سبتها 12٪ على امل�صتهدف  ، ونق�س ن�صبته 1٪ عن العام ال�صابق.
- بلغ���ت قيم���ة م���ا ح�صل���ت علي���ه ال�رشكة م���ن اأج���ور النق���ل والتخزين 
والت�صلي���م واخلدم���ات املباع���ة الأخرى خ���الل العام 6ر3308 مليـــون جنيـــه 

بزي����ادة ن�صبتها 15٪ على امل�صتهدف ، 17٪ على العام ال�صابق.
- بلغـــت االأربـــاح القابلـــة للتوزيع خال العـــام 7ر152 مليون جني���ه بزيادة 

ن�سبتها 13٪ على العام ال�صابق.
• يتمثل ن�صاط ال�ص���ركة فى تخزين ونقل وت�صليم الزيت اخلام واملنتجات 
البرتولي���ة والبوتاجاز حل�صاب هيئة البت���رول من مناطق الإنتاج اإلى معامل 
التكري���ر والت�صني���ع ثم اإلى مناطق ال�صتهالك ف���ى اجلمهورية مقابل اأجر 

نقل حت�سل عليه من هيئة البرتول.

نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2022/2021  

انعق���������دت اجلمعي��������ة الع����امة ل�ص����رك����ة اأنابي��ب البت��������رول برئا�ص���������ة املهن���د�س طارق املال 
وزي�������ر البت������رول والرثوة املعدنية  بتـــاريخ 2022/9/18 للنظر فى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة 
ونتائ����ج اأعماله����ا وتق�ري����ر مراقب�����ى احل�صابات عن العام املال����ى 2021 / 2022 ، وق����د مت اعتماد 
القوائم املالي���ة عن ال�صنة املالي����ة املنتهية فى 2022/6/30 ،كما مت اعتم��اد �ص��رف الأرب����اح 
للعاملني واعتم��اد العالوة الدورية امل�ص��تحقة لهم عن ال�صنة املالية التالية بن�صبة ٪100.

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال :

)القيمة باملليون جنيه(

)القيمة باملليون جنيه(
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مؤاشرات االداء
بل����غ اإجمال���ى كمية املبيعات من امل���واد البرتولي���ة والكيماويات وخالفه  

3ر7 مليون طن خالل العام املالى 2022/2021.

المنتجات الرئيسية
بلغت ح�س���ة ال�رشكة فى ال�سوق العام 31٪، وبلغت كمية املبيعات من 

املنتجات الرئي�سية 4ر6 مليون طن، بلغت قيمتها 7ر48 مليار جنيه .

أهم منتجات الشركة
ب�لغ���ت كمية مبي��عات ال�رشكة من البنزين باأن��واعه ح����والى 6ر1 م�لي�ون 
ط���ن، ومن ال�س���والر 5ر3 مليون طن، وم���ن املازوت حوال���ى 3ر1 مليون طن، 
ومن الزيوت املعدنية 85 األف طن، وبلغت ح�س���ة ال�س����ركة فى ال�س���وق 
العام للزيوت 20٪ ، وبلغت قيمة املبيعات من الكيماويات 4 مليار جنيه، 

وبلغت كمي�ة مبيع��ات منتجات متوين ال�س�����فن 217 األف طن .

االستثمارات
 مت حتقي���ق اخلطة اال�س���تثمارية بن�س���بة 104٪ من امل�س���تهدف حيث ب�لغ 
اإجمال���ى اال�س���تثمارات املنف���ذة 672 ملي���ون جني���ه �س���ملت م�رشوع���ات 

االإحالل والتج���ديد ، واإن�س���اء م�س��تودعات تخ�زين، واإقامة حمطات متوين 
وخدمة، باالإ�سافة اإلى م�س��روعات االأمن ال�سناعى وحم�اية البيئة .

محطات الخدمة وتموين السيارات 
مت اإ�سافة 12 حمطة خدمة ومتوين جديدة وجارى اإن�ساء 33 حمطة جديدة، 
كما مت اإحالل وجتديد جزئى ل� 78 حمطة وجتديد �سامل ل� 7 حمطات وجارى 
اإحالل وجتديد �سامل ل� 32 حمطة على م�ستوى مناطق ال�رشكة املختلفة 

�سمن خطة الوزارة لالرتقاء مبحطات التموين واخلدمة .

مستودعات التخزين
مت االنته���اء م���ن اأعم���ال التطوي���ر ال�سام���ل مل�ست���ودع م�سط���رد ، وق���ام 
بافتتاح���ه وزير البرتول وال���روة املعدنية فى 17 �سبتم���ر املا�سى ، وجارى 

اأعمال التطوير ال�سامل مل�ستودع ال�سوي�س الرئي�سى .

السالمة والــصحة المهنية وحماية البيئة
تلت���زم ال�رشكة بكاف���ة القوانني والتعليمات اخلا�س���ة مبجاالت ال�سالمة 
وال�سح���ة املهني���ة وحماي���ة البيئ���ة ف���ى كاف���ة م�ستودع���ات وحمطات 

ومواقع عمل ال�رشكة.

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1934. 
نشـــــــاط الشــــــركة : اإم��داد خمت�لف قط��اعات الدولة باملنتجات البرتولية ووق�ود املح�ركات وزي��وت التزييت وتقدمي خدم���اتها املتمي����زة 

فى حمطات ال�رشكة املنت�رشة فى جميع حمافظات اجلمهورية.
العنوان: دار التعاون للبرتول - 94 �سارع الق�رش العينى - القاهرة .          تليـفون : 27951900 - 27951800      فاكس : 27958252 - 27920916 

eltaawon@coop.com.eg       www.coop.com.eg

شـركـة
التعاون للبتـرول
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نتـائج اأعمال �رشكات برتول القطاع العام خـالل عام 2022/2021  

انعق������دت اجلم�عية الع���ام���ة ل��س���ركة التع�����اون للب�ت���رول برئ���ا�س������ة املهن����د�س طارق املال 
وزي�������ر البت�رول والروة املعدني���ة  بت����اريخ 2022/9/22 للنظر فى قائمة املركز املالى لل�رشكة 
ونتائ���ج اأعم�اله���ا وتق�ري���ر مراقب������ى احل�سابات عن الع���ام املال�ى 2022/2021، وق���د مت اعتماد 
القوائ���م املالية ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية ف���ى 2022/6/30، كما مت اعتماد ����رشف االأرباح 
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 االأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية املبيعات م���ن املواد البرتولية والكيماويات وخالفه 

خالل العام 3ر7 مليون طن .
- بلغ���ت قيمة املبيعات واخلدم���ات املباعة 1ر61298 مليون جنيه 

خالل العام.
- بلغت قيمة ال�سادرات ما يعادل 7ر2365 مليون جنيه.

- بلغ����ت االأرب���اح القابل����ة للت��وزي�����ع خ���الل الع���ام 5ر222 مليون 
جنيه بزيادة 24٪ عن العام ال�سابق. 

• يتمـثل ن�ساط الــ�رشكة فى ت�سويق املنتجات البرتولية والزيوت 
املعدني���ة والكيماوي���ات والغ���از الطبيع���ى ف���ى ال�س���وق املحل���ى 
باالإ�سافة اإلى متوي���ن ال�سفن فى موانئ اجلمهورية مقابل عمولة 

ت�سويق حت�سل عليها من الهيئة امل�رشية العامة للبرتول . 

2022/6/302021/6/30البيـــــــــــــــــان
6ر11990ر2163�صافى الأ�صول الثابتة

6ر5787ر992م�رشوعات حتت التنفيذ
3ر72707ر2480باقى الأ�صول غري املتداولة

5ر35485ر5636جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

1ر622370ر27717الأ�صول املتداولة )2(
6ر927855ر33353اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
7ر41028ر1386راأ�س املال املدفوع

4ر8338ر338م�صاهمة الهيئة
4ر41286ر1380احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

5ر62653ر3105جمموع حقوق امللكية )3(

17242002اللتزامات غري املتداولة )4(
1ر323200ر28524اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
6ر927855ر33353واللتزامات )5+4+3(

2022/20212021/2020البيـــــــــــــــــان
148553ر61298املبيعات / الإيرادات

71313ر2365ال�صادرات
9ر82824ر3042القيمة امل�صافة ال�صافية

7ر1106ر293�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل
8ر5178ر222الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�س نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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䔀倀䌀 昀漀爀 琀栀攀 甀瀀最爀愀搀攀猀 漀昀 洀椀搀眀愀琀攀爀Ⰰ 
昀愀挀椀氀椀琀椀攀猀Ⰰ 琀栀攀 椀渀琀愀欀攀 猀琀愀琀椀漀渀 Ⰰ 琀爀愀渀猀ⴀ
洀椀猀猀椀漀渀 瀀椀瀀攀氀椀渀攀 愀渀搀 眀愀琀攀爀 琀爀攀愀琀ⴀ
洀攀渀琀 瀀氀愀渀琀 

䐀攀猀椀最渀Ⰰ 猀甀瀀瀀氀礀Ⰰ 椀渀猀琀愀氀氀愀琀椀漀渀Ⰰ 椀渀琀攀爀挀漀渀ⴀ
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تبــدأ شركة خدمـــات البترول البحريــة عهدًا جديدًا بتولى المهندس عمرو 
بدوى رئاســة الشــركة ، فى مرحلة مليئة بالتحديات األســتثنائية ، تتطلـب 
تضافــــر الجهود مــن جميع عناصر منظومــة العمل ، وذلــك يأتى فى إطار 
المســئوليـة والدور الكبير لهذا الصرح البحرى العمالق ، فى تعظيم القدرات 
اإلنتاجيــة لقطاع البترول المصرى، كشــركة رائدة تمتلــك قصص نجاح فى 

دعم مسيرة االقتصاد القومى على مدار أكثر من عشرين عامًا  .

وقــــد أولــى بدوى منــذ تكليفه برئاســة الشــركــة اهتمامــًا كبيــرًا بوضع  
سياســات وآليــات جديدة للعمــل ورؤية مختلفة للسياســــات التســويقية ، 
تســتهدف التشغيل الكامل ألصول ووحدات الشركة البحرية، ضمانًا النتظام 

التدفقات النقدية .

هذا باإلضافة لتنفيذ خطط اســتراتيجية محــددة وواضحة لتطوير وتحديث 
أصول الشــركة ، واالســتغالل األمثــل للموارد ، والتنوع فــى مجال األعمال ، 
بهــدف تعظيم القيمة المضافة ودعم قدرة الشــركة التنافســية بين كبرى 

الكيانات البترولية المحلية والعالمية .

وتتويجًا لذلك العمل الكبير ، وخالل فترة قصيرة ، قد تمكنت شركة خدمات 
البتــرول البحرية مــن الحصول على أوامر إســناد لتنفيذ مشــروعات جديدة 
وأهمها مشــروع إنزال الخط البحرى الجديد قطر 14بوصة البتريكو لشركة 
بتروبل ، وأيضًا توفير الـMOPU للعمل بمشروع الـ GNN لشركة بتروجلف، 
ومشروع إنزال خطين بحريين جديدين أقطار 18بوصة بحقل أكتوبر لشركة 

جابكو.

وأوضح المهندس عمرو بدوى أن الشركة تسير بمعدالت إنتاجية قياسية فى 
تنفيذ المشروعات الجارية ، هذا بجانب إنهائها  تنفيذ العديد من المشروعات 

خدمــات البتـرول البحريــة
مرحلــــة جديــدة مــن العمــل بتحديـــات إســتثنائيـــة 
إســناد مشــروعات  جديدة وأدوار وطنيــة ال تنتهى لهذا 

الصرح البحرى العمالق .

أهمها مشــروع الـ IN LINE INSPECTION ILI للخطوط البحرية الخاصة 
بشــركة ويبكو بميناء الحمرا بمنطقة العلمين بواسطة البارج 12، ومشروع 
صيانة وتأهيل شمندورة الشحن القديمة لشركة ويبكو أيضًا وإنهاء مشروع 
إصالح الخط البحرى 22بوصة لشركة شمال سيناء  بواسطة الوحدة مايو .

مضيفًا بأن الشركة  تستعد لبدء تنفيذ مشروع قومى جديد مسند من شركة 
بتروجلف بهدف تعظيم اإلنتاج فى منطقة الـ GNN وسوف تقوم فيه بإنزال 
خط بحــرى جديد قطر 10 بوصة وتركيب المنصة البحرية CSS بواســطة 
 PMS الوحدة البحرية البارج 11 ويأتى تنفيذ هذا المشــروع إستكمااًل ألدوار
الوطنيــة المعتادة ودورها اإلســتراتيجى فى تنفيذ خطة قطــاع البترول فى 

التوسع فى مجاالت البحث واالستكشاف برًا وبحرًا.

وأشــار بدوى ألهمية التعاون والتكامل بين شــركات قطــاع البترول ، تنفيذًا 
لتوجيهــات المهندس طــارق المال وزير البتــرول والثــروة المعدنية ، حيث 
تحرص شــركة خدمــات البتــرول البحرية علــى معرفة احتياجات الشــركات 
لتحقيق الخطة اإلنتاجية والتســويقية لتعزيز هذا التعاون ، خاصة وأن شركة 
خدمات البترول البحرية لديها فرصة كبيرة  للعمل فى ظل تنامى الطلب من 

شركات اإلنتاج فى الحقول الجديدة.

وتعظيمــًا للدور المحــورى لقطاع البترول فى المســئولية المجتمعية ، تقوم 
الشركة بأعمال التدخل السريع بما تمتلكه من إمكانيات فى معظم الكوارث 
والحاالت الطارئة البترولية والقومية البحرية بما فيها أعمال استعادة  اإلنتاج 

والبحث واإلنقاذ .

وبصفتها الجهة المصرية الوحيدة التــى تمتلك الخبرات والوحدات البحرية 
المتخصصة فى الغطس العميق والعمل بالمياه العميقة وتمتلك أكبر أوناش 
عائمة بمصر ، فقد نجحت شركة خدمات البترول البحرية فى تعويم السفينة 
النوى إكســبريس بمنطقة غارب، تنفيًذا  لتوجيهــات المهندس طارق المال 
وزيــر البترول والثــروة المعدنية بســرعة إنقاذ الســفينة وتقديم كل الدعم 
لطاقمهــا ، حيــث  تمكنت  الكــوادر الفنية من إنقاذ الســفينة بعد محاوالت 

مستميتة عند سرعة رياح بلغت 42 عقدة وارتفاع موج 3 أمتار.
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