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وخالل اأعمال القمة اأكد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى اأهمية االنطالق 
باالآلي���ة اإل���ى اآفاق اأرحب ف���ى اإطار االنفت���اح واحلر�س املتب���ادل على تعزيز 
ركائز االأمن واال�ستقرار فى املنطقة والعامل باأ�رسه، ومبا يعك�س االهتمام 
بتحقي���ق اال�ستف���ادة الق�س�ى م���ن االإمكانات وامل�ارد الت���ى ت�ؤهل الدول 

الثالث نح� تلبية تطلعات �سع�بها فى املزيد من الرفاهية والرخاء.
تن���اول الزعم���اء الثالثة امل�رسوع���ات القائمة واملقرتحة للتع���اون فى اإطار 
اآلي���ة التعاون الثالثى فى قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، وال�س���ياحة 
والنق���ل والزراعة وغريها، مع التاأكيد على وج�د اآفاق واعدة لتعزيز روابط 
التع���اون بني الدول الثالث ف���ى عدد اآخر من القطاع���ات احلي�ية كالبيئة 

وم�اجهة ظاهرة التغري املناخى.
تطرقت القمة اإلى ع����دد من الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام 
امل�س����رتك، وفى مقدمتها مل����ف اال�ستقرار مبنطقة �����رسق املت��سط، مبا 
يتطلب����ه حتقيق����ه من �رسورة اح����رتام وحدة و�سي����ادة دول املنطقة وعدم 
التدخ����ل فى �سئ�نه����ا الداخلية، ف�س����الً عن مراع����اة مقت�سيات االأمن 
البحرى لكل دول����ة ك�نه جزءاً من االأمن االإقليمي. كما مت التاأكيد على 
اأهمي����ة التبادل ال����دورى واملنتظ����م لل����راأى والتن�سيق ال�ثي����ق للم�اقف 
اإزاء ع����دد م����ن الق�سايا الت����ى ترتبط با�ستق����رار املنطقة، وعل����ى راأ�سها 
الق�سي����ة الفل�سطينية وامللف الليب����ى وال��سع فى �س�ريا و�سبل دعم 
لبن����ان ال�سقيق، كما مت ا�ستعرا�س التط�����رات املتعلقة ب�سد النه�سة 

وما ت�ليه م�رس من اأول�ية ق�س�ى مل�ساألة االأمن املائى وحق�ق م�رس فى 
مياه نهر النيل.

تعاون مثمر فى مجال الغاز الطبيعى
ه���ذا وق���د عقد م�ؤمتر �سحف���ى للزعماء الثالث���ة ، تناولت كلم���ة الرئي�س 
ال�سي�س���ى اأنه » بالنظر مل���ا ت�ليه م�رس من اهتمام خا�س بتعزيز التعاون 
ب���ني دولنا الثالث فى جماالت الطاقة �س����اءً ب�سقها التقليدى اأو ارتباطاً 
مب�سادره���ا املتج���ددة، فاإنّ���ه من دواع���ى �سعادت���ى ال�سخ�سي���ة اأن اأك�ن 
�ساه���داً معكم عل���ى ت�قيع االتفاق الثالثى فى جم���ال الربط الكهربائى 
للبن���اء على ما جرى منذ اأي���ام باإبرام اتفاقيتنّي ثنائيت���نّي لربط ال�سبكة 

الكهربائية فى م�رس مع الي�نان وقرب�س على امل�ست�ى الثنائى«.
واأ�س���اف الرئي����س »لعّل���ه م���ن امله���م اأن نعم���ل �س�ي���اً للبناء عل���ى هذه 
اخلط�ة االأوّلية به���دف اإيجاد زخم م�از فيما يت�سل مب�سعى اإن�ساء خط 
اأنابي���ب بح���رى لنقل الغ���از الطبيعى من حق���ل اأفرودي���ت القرب�سى اإلى 
حمطت���ى الإ�سالة بدمياط واإدك���و، متهيدا لتوريد الغ���از املُ�سال من م�رص 
اإل���ى الي�ن���ان، ومنها اإل���ى دول �رسق املت��س���ط ورمبا دول اأوروب���ا، االأمر الذى 
يت�س���ق مع الطم�حات املن�س�دة م���ن تاأ�سي�س منتدى غاز �رسق املت��سط 
ب��سف���ه كيان���اً نُع���ّ�ل علي���ه م���ن اأج���ل ح�س���ن التخطي���ط مل�رسوع���ات 
التع���اون االإقليمى، وتعظيم ا�ستفادة ال���دول االأع�ساء و�سع�ب املنطقة 

عقدت بالعاصمة اليونانية »أثينا« فى 19 أكتوبر 2021 قمة آلية التعاون الثالثى بني الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية 

مصر العربية، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قربص، وكريياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

تناولت القمة أوجه التعاون بني الدول الثالث ، حيث تم التأكيد على نجاحها فى تكريس التش��اور الدورى والتنس��يق الوثيق حول 

امللف��ات اإلقليمية والدولية التى تؤثر على كافة ش��عوب املنطقة، كما عكس��ت كذل��ك التزامًا متباداًل برتجمة التوافق السياس��ى 

إىل حزم��ة من املش��روعات املثمرة عل��ى أرض الواقع فى مختلف القطاع��ات االقتصادية والثقافية واألمنية والعس��كرية، فضاًل عما 

ش��هدته من تعاون مش��رتك خ��الل اآلونة األخرية للتص��دى للتحديات واألزم��ات الطارئة مثل حرائ��ق الغابات، ومواجه��ة التداعيات 

الصحية واالقتصادية لجائحة كورونا.
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اجتم���ع الرئي����س عبد الفتاح ال�سي�سى مع الدكت�ر م�سطفى مدب�ل���ى رئي�س جمل�س ال�زراء، واملهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة 
املعدني���ة، والدكت���ور حممد �ساك���ر وزير الكهرباء والطاقة املتج���ددة، وال�سيدة نيفني جامع وزيرة التج���ارة وال�سناعة، واللواء حممد 
اأمني م�ست�سار رئي�س اجلمه�رية لل�سئ�ن املالية، والل�اء اأحمد ال�ساذلى رئي�س هيئة ال�سئ�ن املالية بالق�ات امل�سلحة وذلك فى 25 

�سبتمرب 2021 .

تناول االجتماع متابعة تط�رات عدد من م�رسوعات قطاع ال�سناعات البرتولية على م�ست�ى اجلمه�رية.

وق���د وج���ه الرئي�س باال�ستمرار فى رف���ع كفاءة منظ�مة اخلدم���ات واملنتجات البرتولي���ة، والت��سع فى اال�ستثم���ارات اخلا�سة بقطاع 
البرتول بهدف تعزيز قدرة هذا املجال اال�ستثمارى الهام فى دعم االقت�ساد ال�طنى وتاأمني احتياجات ال�س�ق املحلى.

وق���د �سه���د االجتماع ا�ستعرا�س اأب���رز م�ستجدات امل�رسوعات البرتولية عل���ى م�ست�ى اجلمه�رية، خا�سًة م���ا يتعلق مب�قف التعاون 
احلال���ى م���ع ����رسكات البرتول العاملية، فى جم���ال البحث والتنقي���ب واالكت�سافات اجلديدة فى جم���ال الطاقة، باالإ�ساف���ة اإلى اجله�د 

امل�ستمرة لت�فري املنتجات البرتولية الالزمة لدفع عجلة االإنتاج والتنمية فى الدولة.

م���ن خمزون الغاز الطبيع���ى والرثوات الهيدروكرب�ني���ة بالبحر املت��سط، 
ومب���ا يت�سق مع ق�اع���د القان�ن الدولى ومب���داأ احرتام �سي���ادة الدول على 

اأقاليمها وم�اردها«. 
واأو�س���ح رئي����س ال����زراء الي�نان���ى اأن وقائ���ع القم���ة تثب���ت ق���درة العق���ل 
ال�سيا�سى امل�رسى على �سياغة روؤية ا�سرتاتيجية تعاونية للحفاظ على 
االأم���ن الق�م���ى فالربط الكهربائ���ى اأو اإ�سالة الغ���از ال يتعلقان باقت�ساد 

الطاقة وحدها بل اإن هناك جانباً جي��سيا�سياً مهماً ميثل ترجمة لروؤية 
القي���ادة ال�سيا�سي���ة مل�قع م�رس ودوره���ا اإقليمياً وعاملي���اً وحت�يلها ملركز 

اإقليمى للطاقة وركن حمورى فى اأمن الطاقة لقارة اأوروبا.
ه���ذا وقد اأ�ساد الرئي����س القرب�سى بتطابق امل�اقف بني الدول الثالث فيما 
يتعل���ق بالق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك وعل���ى راأ�سها التعاون امل�سرتك 

فى جمال الطاقة.
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اأو�ض���ح املال خالل الن���دوة اأن النتائ���ج التى حققها قط���اع البرتول والتى 
تو�ض���ح م���دى اجله���ود الدوؤوبة التى بذل���ت وتعك�س ما ميك���ن اأن يحققه 
اال�ضتق���رار لل���دول ، م�ض���راً اإل���ى اأن م����ر تقدم جترب���ة ملهمة ف���ى بناء 
اقت�ضاده���ا وجمتمعها يحتذى به���ا، بعد تغلبها عل���ى التحديات التى 
واجهته���ا خ���الل الف���رتة م���ن 2011-2013 م���ن نق�س ف���ى اإم���دادات الغاز 
وانقطاع���ات م�ضتم���رة ف���ى الكهرب���اء وق�ضاي���ا حتكي���م دولي���ة مبليارات 
ال���دوالرات �ضد م����ر نتيجة اإخفاق���ات كثرة فى تلك الف���رتة واأ�ضبحنا 
دول���ة م�ضت���وردة للغاز ولدينا عجز ف���ى امليزان التج���ارى البرتولى وكذلك 
التاأخ���ر فى �ضداد م�ضتحقات ال�ركاء الت���ى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار 
دوالر وهو ما انعك�س على تباطوؤ اال�ضتثمارات فى البحث واال�ضتك�ضاف 
وتوق���ف م�روعات تنمي���ة الغاز الطبيعى اجلدي���دة ب�ضبب اال�ضطرابات 
وكذل���ك التناق����س الطبيعى فى اإنت���اج االآبار واحلاجة اإل���ى تطوير البنية 

االأ�ضا�ضية الإنتاج وتداول املنتجات البرتولية .
واأك���د امل���ال اأنه م���ع ا�ضتع���ادة اال�ضتق���رار ال�ضيا�ض���ى واالأمنى ف���ى يونيو 
2013 تغ���رت الروؤية واأطلقت الوزارة فى ع���ام 2016 برناجماً �ضامالً بروؤية 
وا�ضح���ة واإ�ضالح���ات هيكلية تت�ض���م باال�ضتدامة وهو م����روع تطوير 
وحتدي���ث قطاع الب���رتول والذى يتوافق مع روؤي���ة التنمية امل�ضتدامة م�ر 
2030 ، وبالفع���ل مت اإط���الق بوابة م�ر للبح���ث واال�ضتك�ضاف وطرح اأول 
مزاي���دة عاملية م���ن خاللها وجذب ا�ضتثمارات ومن ث���م حتويل م�ر ملركز 

جل���ذب التقنيات اجلديدة فى البحث واال�ضتك�ض���اف وتوفر كافة الدعم 
اإداري���اً ومالياً وفنياً باالإ�ضافة اإل���ى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من 

م�شافى و�شبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغريها .
واأ�ضار اإلى جناح قطاع البرتول فى توقيع 99 اتفاقية برتولية خالل ال�ضبع 
�ضن���وات با�ضتثمارات حدها االأدن���ى 17 مليار دوالر وحف���ر 384 بئراً ومنح 
توقي���ع اأكرث من ملي���ار دوالر باالإ�ضاف���ة اإلى جذب ����ركات عاملية جديدة 
للعم���ل مب�ر، والوفاء الأكرث من 85% من م�ضتحق���ات ال�ركاء املرتاكمة 

فى الفرتة من 2011 وحتى يونيو 2013 .
واأ�ض���اف امل���ال اأن جه���ود البح���ث واال�ضتك�ض���اف الت���ى تق���وم به���ا م�ر 
م�ضتفي���دة م���ن تر�ضي���م احلدود ف���ى البحري���ن االأحم���ر  واملتو�ضط حتقق 
تقدم���اً ملمو�ض���اً �ضواء فى م�روع���ات جتميع البيان���ات اجليولوجية فى 
البح���ر االأحمر اأو غ���رب منطقة املتو�ضط اأو اإع���ادة تقييم بيانات بخليج 
ال�ضوي�س وكذلك االإ�راع فى تنفيذ م�روعات تنمية احلقول لتنعك�س 
عل���ى زيادة االإنتاج ، حيت مت تنفيذ 29 م�روع���اً تنموياً با�ضتثمارات 438 
ملي���ار جني���ه وحتقيق منو فى قطاع الغاز م���ن -11% عام 2015-2016 اإلى 
25% ع���ام 2018-2019 باالإ�ضافة اإلى حتقيق اأعلى معدل فى اإنتاج الزيت 
اخل���ام والغاز خالل العامني املاليني االأخرين بل���غ 8ر1 مليون برميل يومياً 
وكذل���ك حتقيق االكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة الت�ضدير من م�ضنعى 

الإ�شالة باإدكو ودمياط .

تح��ت عن��وان »قط��اع الب��رول كمح��رك رئيس��ى للنمو 

االقتص��ادى« عقدت جمعي��ة البرول املصري��ة ندوة فى 

17 أكتوب��ر 2021 اس��تضافت خالله��ا املهن��دس طارق 

امل��ال وزير الب��رول والث��روة املعدني��ة أس��تعرض خاللها 

الب��رول املص��رى  الت��ى حققه��ا قط��اع  املتمي��زة  النتائ��ج 

خالل الس��بع س��نوات املاضية بحضور الدكتور س��يد 

الخراش��ى رئيس الجمعية واملحاسب هادى فهمى أمني 

عام الجمعي��ة ولفيف من قيادات قط��اع البرول وأعضاء 

مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.
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تطوير مصاف���ى التكرير وصناع���ة البتروكيماوي���ات لتعظيم اإلنتاج 
والقيمة المضافة 

وا�ضتعر�����س امل����ال م�روع����ات تطوير م�ضاف����ى التكرير  لتحقي����ق االكتفاء 
الذات����ى من البنزي����ن وال�ض����والر والتى تت�ضم����ن 7 م�روع����ات با�ضتثمارات 
حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن �ضنوياً ، واأو�ضح اأن زيادة االإنتاج 
املحل����ى واإج����راءات تر�ضيد اال�ضتهالك وتنامى ا�ضته����الك الغاز كوقود اأدى 
النخفا�����س فى ا�ضت����راد البنزين وال�ضوالر بن�ضبة حوال����ى 30% ، كما اأ�ضار 
للزي����ادة الكبرة الت����ى حتققت فى البني����ة التحتية ملنظومة ت����داول ونقل 

وتخزي����ن الب����رتول والغاز ومنه����ا حتقيق زي����ادة 90% فى 
طاق����ات خطوط املنتجات البرتولي����ة بواقع 122مليون 
ط����ن �ضنوياً وزي����ادة 85% ف����ى طاقة ا�ضتيع����اب املوانئ 
وكذل����ك 45% ف����ى طاق����ات تخزين املنتج����ات البرتولية 
و20% زيادة فى ع����دد حمطات التموين واخلدمة لت�ضل 
اإل����ى 3650 حمطة وم�ضاعفة حمطات التموين بالغاز 

كوقود لتبلغ 369 حمطة.
 كم���ا ا�ضتعر�س املال خط���ط التطوير ال���ذى �ضهدته 
�ضناع���ة البرتوكيماويات لتعظي���م القيمة امل�ضافة 
م���ن م���وارد م�ر من البرتول والغاز ، حي���ث اأو�ضح اأنه 
مت تنفي���ذ م�رشوعني جديدين بدمي���اط والإ�شكندرية 
با�ضتثم���ارات حوالى472  مليار جنيه  مبعدالت اإنتاج 

4 مليون طن �ضنوياً بزيادة ن�ضبتها %40 .

مب���ادرات الرئيس للتوس���ع فى اس���تخدام الغاز 
الطبيعى توفر حياة أفضل

واأو�ض���ح املال اأن حج���م ا�ضتهالك الغاز الطبيعى ت�ضاع���ف اإلى اأكرث من 
20 �ضعف���اً ، حي���ث و�ضل اإل���ى 47 مليون طن خالل الع���ام املالى املا�ضى، 
ا�ضتح���وذ منه���ا قط���اع الكهرباء عل���ى كمي���ات بن�ضب���ة 60% ، وقطاع 
ال�ضناع���ة 12% ، وبلغ���ت كميات ا�ضتهالك غاز املن���ازل بن�ضبة 6% خالل 
الع���ام ، واأنه م�ضتهدف اأن ت�ضل اإلى 7% خالل العام املالى القادم نتيجة 
تكثي���ف م�روع���ات تو�ضي���ل الغ���از الطبيع���ى للمن���ازل ، الفت���اً اإل���ى اأن 
اإجمالى عدد الوحدات ال�ضكنية التى مت تو�ضيلها بالغاز الطبيعى منذ 
ب���دء الن�شاط بل���غ 3ر12 مليون وح���دة �ضكنية على م���دار 41 عاماً منها 

50%خالل ال�ضبع �ضنوات االأخرة .
واأ�ض���ار وزي���ر الب���رتول اإل���ى املب���ادرة الت���ى اأطلقه���ا الرئي����س عب���د الفتاح 
ال�ضي�ض���ى للتو�ض���ع فى ا�ضتخدام الغاز الطبيع���ى كوقود لل�ضيارات ملا 
يحقق���ه من مردود اقت�ضادى وبيئى واجتماعى ، حيث اأو�ضح اأن اإجمالى 
ع���دد ال�ضيارات املحولة للغاز الطبيعى بلغ 369 األف �ضيارة  ت�ضمل 165 
األ���ف �ضيارة خ���الل ع���ام 2020/ 2021  وبلغ اإجمالى ع���دد حمطات متوين 
ال�ضي���ارات 369 حمط���ة ، الفتاً اإل���ى اأنه من امل�ضته���دف اإ�ضافة 400 األف 
�ضي���ارة ت�ضم���ل حتوي���ل 150 األف  �ضي���ارة باالإ�ضافة اإلى اإح���الل 250  األف  

�ضيارة من خالل املبادرة على مدار 3 �ضنوات.

استراتيجية متكاملة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة
 وفيم���ا يخ�س امل�روع القومى لتحويل م����ر اإلى مركز اإقليمى للطاقة 

اأكد املال اأنه يتم تنفيذ ا�ضرتاتيجية متكاملة من 3 حماور رئي�ضية حيث 
ي�ضم���ل املح���ور الداخلى ت�ضكي���ل جلنة حكومية ت�ض���م جميع اجلهات 
املهني���ة لدرا�ضة امل����روع من كافة اجلوانب وو�ض���ع خطة لتحقيق هذا 
اله���دف وروؤي���ة ف���ى اإطار م����روع تطوي���ر وحتديث قط���اع الب���رتول ت�ضم 
التحول اإلى مركز اإقليمى للطاقة كاأحد اأهدافها وتخ�ضي�س فريق عمل 
الإع���داد ا�ضرتاتيجي���ة حتويل م�ر اإلى مركز اإقليمى لتج���ارة وتداول الغاز 
والب���رتول باال�ضتعان���ة با�ضت�ضارى عاملى والتى مت االنته���اء منها بالفعل 
واعتمادها فى جمل�س الوزراء، كما اأ�ضار اإلى اإجراء عدة اإ�ضالحات  ل�ضوق 
الغ���از من خ���الل اإ�ض���دار قانون تنظيم �ض���وق الغاز 
واإن�ضاء جهاز م�ضتقل لتنظيم �ضئون �ضوق الغاز ، 
وحول املح���ور الفنى والتجارى اأ�ضار املال اإلى جهود 
التفاو����س م���ع دول اجل���وار مبنطقة ����رق املتو�ضط 
جلل���ب الغاز املنت���ج بها لت�ضييله ف���ى م�ر واإعادة 
ت�ضدي���ره، باالإ�ضاف���ة اإل���ى التو�ض���ع ف���ى �ضب���كات 
خط���وط الأنابي���ب وتطوي���ر ورف���ع كف���اءة املوان���ئ 
بال�ضواح���ل امل�رية وزيادة �ضعات التخزين، ف�ضالً 

عن ت�ضوية ق�ضايا التحكيم الدولى.

استغالل الطاقة كمحفز للسالم
وفيم���ا يخ�س املح���ور ال�ضيا�ض���ى اأكد امل���ال اأنه قد 
مت توقي���ع عدة مذك���رات تفاهم م���ع االأردن للتعاون 
ف���ى جمال الطاقة والغ���از والتدريب فى جمال الغاز 
وا�ضتئن���اف ت�ضدير الغاز ل���الأردن وتنفيذ م�روعات 
تو�ضي���ل الغ���از لداخ���ل االأردن وت�ضغي���ل تو�ضعات 
�ضبكة الغ���از الطبيعى باالأردن، واأ�ضاف اأن هناك جهود مكثفة للتعاون 
مع الدول والكيانات العظمى مثل قرب�س واليونان حيث مت توقيع اتفاقية 
حكومي���ة الإن�ضاء خط اأنابيب بح���رى مبا�ر من حقل اأفروديت لالأرا�ضى 
امل�ري���ة، باالإ�ضاف���ة اإل���ى التن�ضيق امل�ضتم���ر على امل�ضتوى ال���وزارى مع 
اليون���ان لبحث �ضبل التعاون فى �ضناعة الب���رتول والغاز ، كما اأ�ضار اإلى 
توقي���ع مذك���رة تفاه���م للتع���اون الثنائى م���ع اأمريكا فى قط���اع الطاقة 
وم���ع االحت���اد االأوروبى لل�راك���ة اال�ضرتاتيجية فى جم���ال الطاقة، ف�ضال 
ع���ن اإن�ض���اء منتدى غاز �رق املتو�ضط وتوقيع امليث���اق اخلا�س به  لي�ضبح 
منظمة دولية حكومية مبنطقة املتو�ضط ، و اأكد اأن ميثاق املنتدى دخل 
حي���ز النفاذ كمنظمة دولية متكامل���ة االأركان مقرها القاهرة فى مار�س 
2021، واأ�ض���ار الوزي���ر اإل���ى اأن اأهم اأه���داف املنتدى هى ا�ضتغ���الل الطاقة 
كمحف���ز لل�ض���الم وحتقي���ق اال�ضتف���ادة املثلى م���ن االحتياط���ات احلالية 
وامل�ضتقبلية من الغاز مبنطقة �رق املتو�ضط وزيادة القيمة االقت�ضادية 
مل���وارد الغاز من خالل التعاون امل�ض���رتك باالإ�ضافة اإلى تعزيز تاأمني وتنويع 

م�ضادر الطاقة اإقليمياً.
وم���ن جانب���ه اأ�ض���اد الدكتور �ضي���د اخلرا�ض���ى رئي����س اجلمعي���ة بالنتائج 
املتمي���زة الت���ى حققها قطاع الب���رتول خالل الفرتة املا�ضي���ة وجناحه فى 
التغل���ب على التحديات التى واجهته وقدرته عل���ى اإحداث نقلة نوعية 
فى املجاالت واالأن�ضطة البرتولية املختلفة �ضاهمت ب�ضكل اإيجابى فى 

دعم االقت�ضاد القومى .

البرتول - نوفمرب 2021 - 7



مشــروعات تطويـــر مصفـــاة العامريــة
ب���داأ الوزي���ر جولت���ه بزيارة تفقدي���ة مل�رشوع���ات تطوير م�صف���اة العامرية 
للتكري���ر، والت���ى اأكد خاللها عل���ى اأهمية البناء على م���ا متلكه �رشكات 
ت�صغي���ل م�صاف���ى التكري���ر امل�رشية من خ���رات وتاريخ عري���ق وتوجهها 
لإنت���اج منتج���ات ذات قيمة م�ص���افة لالإنت���اج البرتولى وال�ص���وق املحلى 
وكيان���ات التكري���ر مم���ا ينعك�س على زي���ادة حجم عوائده���ا ومن ثم دعم 
القت�صاد الوطنى واأن ذلك ممكن حتقيقه من خالل م�رشوعات جديدة ذات 

جذب ا�صتثمارى تت�صم بال�صتدامة والتوافق مع امل�صتقبل.
 واأو�ص���ح اأن م�صفاة تكرير العامرية للبرتول مبا ت�صهده حالياً من تطوير 
لديها فر�ص���ة كبرية لتكون اأحد الكيانات املتخ�ص�ص���ة ف���ى اإنتاج عدد 
م���ن املنتج���ات البرتولية التى تخدم تو�ص���عات ال�ص���وق املحل���ى وتواكب 

التطورات التى ت�صهدها �صناعة الطاقة عاملياً.
وم���ن جانب���ه اأو�ص���ح املهند�س م���روك عبدالل���ه رئي�س �رشك���ة العامرية 

تفقد املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية عددًا من مشروعات التكرير باملنطقة الجغرافية البرتولية 

بمحافظة األس��كندرية فى 14 أكتوبر 2021 ضمت مصفاتى العامرية للتكرير وميدور واستعراض املشروعات 

املستقبلية لشركة أنربك.

راف��ق الوزير خ��الل الزيارة كل م��ن   املهندس عابد عزالرج��ال الرئيس التنفي��ذى للهيئة املصري��ة العامة للبرتول 

ونوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى أش��رف الش��امى والتخطيط واملش��روعات املهندس أيمن عمارة ومس��اعده 

للس��المة والصح��ة املهنية وحماي��ة البيئة املهن��دس جمال فتح��ى واملهندس محم��د عبدالعزيز وكي��ل الوزارة 

للمش��روعات واملهن��دس محمود ناجى مع��اون الوزير للنقل والتوزيع واملهندس أش��رف بهاء رئيس ش��ركة إنبى 

واملهندس وليد لطفى رئيس شركة برتوجت واملهندس أحمد سمري مدير عام متابعة املشروعات بالوزارة.

الوزير ي�صتمع خلطط تطوير 
العامرية للبرتول
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للب���رتول اأنها ت�ص���هد تطوراً حقيقياً تتوافر ل���ه كل مقومات النجاح من 
خ���الل ما توفره ا�ص���رتاتيجية وزارة البرتول وال���روة املعدنية لزيادة طاقات 
التكري���ر، حيث تنفذ العامرية على م���دار العامني املاليني احلالى والقادم 
ع���دداً من امل�رشوعات املتنوعة، منها م�رشوع���ات اإحالل وجتديد وتعديالت 
مبجمع العطريات واإحالل وجتديد �صهاريج املنتجات البرتولية املختلفة 
واإ�ص���افة فا�ص���ل اأم���الح بجه���از التقط���ري رق���م 3 وم����رشوع حتديث طرق 

التحكم والقيا�س وم�رشوعات البيئة وال�صالمة وال�صحة املهنية.

مشــــروعات مســتقبلية ألنربــــك
خ���الل العر����س التو�ص���يحى للم�رشوعات امل�ص���تقبلية مل�ص���فاة �رشكة 
اأنربك، �ص���دد املال على اأهمية مواكب���ة خطط تطوير املنطقة اجلغرافية 
البرتولية بالأ�صكندرية التطوير الذى تقوم به الدولة فى كافة جوانبها، 
م�صرياً اإلى ما تتمتع به املنطقة من اإمكانيات لإحداث طفرة ت�صتحقها 
�ص���من  املبذول���ة  اجله���ود  حج���م  يعك����س  برتول���ى  ككي���ان  وتقدمه���ا 
ا�صرتاتيجية التطوير ال�صاملة لكيانات قطاع البرتول ويقدمه بال�صورة 

التى يجب اأن يكون عليها فى اجلمهورية اجلديدة.
ومن جانبه عر�س الكيميائى �ص���الح جابر رئي�س �رشكة اأنربك م�رشوعات 
امل�ص���فاة امل�ص���تقبلية والتى �ص���ملت م�رشوع زي���ادة الطاق���ة الإنتاجية 
للبنزي���ن عالى الأوكت���ان بتكلفة تقديري���ة 12 مليون دولر لي�ص���ل اإنتاج 
ال�رشك���ة اإلى 2 مليون طن �ص���نوياً، وم�رشوع ال�ص���تغالل الأمثل للغازات 
الغني���ة بالهيدروج���ني لتعظي���م اإنت���اج البوتاج���از مبق���دار 21 األ���ف طن 

بتكلفة تقديرية 136 مليون جنيه.

بدء التشغيل التجريبى للمرحلة األولى من توسـعات مصفـــاة 
ميـــدور 

خالل اجلولة التفقدية مب�ص���فاة ميدور اأعلن وزير البرتول والروة املعدنية 
بدء الت�ص���غيل التجريبى للمرحلة الأولى من تو�ص���عات م�ص���فاة ميدور 
والتى ت�ص���م وحدة معاجلة البوتاجاز اجلديدة وحمطة الكهرباء وحمطة 

معاجلة املياه اجلديدتني.
واأكد املال على اأن خطة زيادة طاقات م�صافى التكرير القائمة اأجنزت عدداً 
من امل�رشوعات الهامة �ص���من ا�ص���رتاتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير 
مب����رش للمزيد م���ن تاأمني اإم���دادات املنتج���ات البرتولية بال�ص���وق املحلى، 
م�ص���رياً اإل���ى اأن الإ����رشاع بتنفيذ امل�رشوعات وت�ص���غيلها تباع���اً ينعك�س 
عل���ى كاف���ة املوؤ����رشات املتعلقة بال�ص���تثمار بداية من تقليل ال�ص���ترياد 
وزيادة الكميات املنتجة حملياً من املنتجات البرتولية واإ�صافة منتجات 
عالية اجلودة للمنتجات التى يتم �ص���خها عر ال�ص���بكة القومية لنقل 
اخل���ام واملنتج���ات البرتولية ، كم���ا اأنها تعطى دللت قوي���ة على جاذبية 
ال�ص���تثمار ف���ى امل�رشوع���ات البرتولي���ة ، واأ�ص���اف اأن حج���م امل�رشوع���ات 
البرتولي���ة اجلارى تنفيذها حالياً فر�ص���ة ل تتكرر كث���رياً من حيث احلجم 
والنوعي���ة لكت�ص���اب خرات جديدة وتقدمي اأداء يلي���ق باإمكانيات وعراقة 

وخرة قطاع البرتول.
واأ�ص���اد امل���ال بتجربة اإدارة ال�ص���تثمار والأعمال فى تنفي���ذ املرحلة الأولى 
م���ن امل����رشوع وما تركته م���ن انطباعات ل���دى ال����رشكات العاملية املنفذة 
للم����رشوع من حي���ث الوف���اء باللتزامات املالي���ة والتغلب عل���ى حتديات 
امل�رشوع وعلى راأ�صها تف�صى جائحة كورونا وما ترتب عليها من نتائج ، 
مما يعطى دفعات قوية للم�رشوع الذى تبلغ تكلفته ال�صتثمارية حوالى 
4ر2 ملي���ار دولر  وي�ص���يف 60% للطاقة احلالية امل�ص���فاة مم���ا ميكنها فى 

وي�صتمع ل�رشح حول 
خطط اأنربك امل�صتقبلية

تفقد غرفة التحكم مبحطة 
كهرباء ميدور

بدء الت�صغيل التجريبى للمرحلة 
الأولى من تو�ص�عات مي���دور

نهاي���ة امل�رشوع من توف���ري 160 األف برميل يومياً م���ن املنتجات البرتولية 
عالي���ة اجل���ودة ، كم���ا وج���ه الوزير ال�ص���كر لل����رشكات العامل���ة مب�رشوع 
التو�ص���عات ، م�ص���رياً اإلى اأن �رشكات ميدور واإنبى وبرتوجت واإيروم و�صان 
م����رش وبرتومنت مع املق���اول العام قدمت منوذجاً متكام���اًل لإدارة الأعمال 

واإجنازها وفق اخلطط املو�صوعة والتوقيتات املحددة.
واأج���رى امل���ال جول���ة تفقدية باملوقع ا�ص���تمع خالله���ا ل�رشح تف�ص���يلى من 
الكيميائ���ى جمال القراعي�س رئي�س �رشكة ميدور حول انتظام �ص���ري العمل 
بامل�ص���فاة واملوق���ف التنفي���ذى مل����رشوع التو�ص���عات وال���ذى يحق���ق تقدماً 

ملمو�صاً اأدى للت�صغيل التجريبى للمرحلة الأولى منه .
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�أك����د �ملال خالل �جلول����ة على �أهمية �ال�س����تمر�ر فى دعم �����ركات �إنتاج 
قط����اع �لبرتول من �أجل �ال�س����تمر�ر فى زيادة �الإنت����اج من �حلقول �حلالية 
وحتقي����ق �كت�ساف����ات جدي����دة و�لعم����ل عل����ى خف�����ض تكلف����ة �الإنت����اج 
و�لتو�س����ع فى ��ستخ����د�م �لتقنيات �حلديثة لتح�س����ن كفاءة �لعملية 
�الإنتاجية و�ال�ستفادة �ملثلى من �لت�سهيالت �الإنتاجية �ملتاحة و�لعمل 
عل����ى تطوير �لبنية �لتحتية و�لتن�سي����ق �لكامل مع �ل�ركات �لعاملة 

باملنطقة فى هذ� �ل�ساأن.
و�أ�س���اف �ملال �أن �إج���ر�ء�ت ت�سحيح هي���كل ت�سعري �ملنتج���ات �لبرتولية 
�ساهم���ت ب�سكل فع���ال فى  توفري �ملو�رد �ملالي���ة �لالزمة لتنفيذ خطط 
�لتطوير للبنية �لتحتية و�لت�سهيالت ب�ركات �الإنتاج ، وفى �سوء ذلك 
وجه �مل���ال بالتعجيل و�الإ�ر�ع ف���ى تنفيذ م�روع���ات �مل�سح �ل�سيزمى 
ثالث���ى �الأبعاد وتكثي���ف بر�مج �حلفر با�ستخد�م �أح���دث �لتكنولوجيات 
لزيادة معدالت �الإنتاج باملنطقة ، خا�سة و�أن خام غارب يتم ت�سديره مما 

يوفر �لعملة �الأجنبية لالقت�ساد �لقومى . 

وضع حجر األساس لمحطة معالجة الحمد البرية 
قام �ملهند�ض ط����ارق �ملال بو�سع حجر�الأ�سا�ض مل�روع حتويل حمطة �حلمد 
�لربي����ة �لتابعة لل�ركة �لعامة للبرتول ملحطة معاجلة متكاملة بتكلفة 
��ستثماري����ة تق����در بحو�ل����ى مليار جني����ه بهدف حت�سن عملي����ات �ملعاجلة 
وزي����ادة �لق����درة �لت�سغيلي����ة ومعاجل����ة �لزي����وت ، وال�ستيع����اب زي����ادة �إنتاج 
�ل�ركة �لعامة للبرتول و�ل�ركات �ل�سقيقة �لعاملة مبنطقة ر�أ�ض غارب 

و�سقري بخليج �ل�سوي�ض ، وتقوم بتفيذه �ركتى �إنبى وبرتوجت .

معدالت غير مسبوقة فى إنتاج الشركة العامة للبترول
خالل �جلولة ��ستمع �لوزير ومر�فقوه �إلى عر�ض تو�سيحى لل�ركة �لعامة 
للب����رتول ح����ول زيادة مع����دالت �الإنتاج �حلالي����ة الأرقام غ����ري م�سبوقة ، حيث 
بل����غ �الإنت����اج �حلال����ى لل�ركة حو�ل����ى 74 �ألف برمي����ل زيت مكاف����ئ يومياً 
نتيج����ة تكثيف �أن�سطة �لبح����ث و�لتنقيب بجانب تنمي����ة �حلقول وزيادة 
ال�ضتثم����ارات لزيادة ن�ضاط احلفر وال�ضتك�ض����اف ، بالإ�ضافة اإلى اإجراءات 
حت�س����ن �أد�ء �حلقول �ملتقادمة وتطوير �لبنية �لتحتية وحت�سينات �الإنتاج ، 

وف��ى إط��ار الزي��ارات التفقدي��ة ملواقع 

العم��ل تفق��د أيض��ًا املهندس ط��ارق املال 

التاس��ع  ف��ى  املعدني��ة  والث��روة  الب��رول  وزي��ر 

م��ن أكتوب��ر 2021 ، عددًا م��ن املش��روعات البرولية 

بمنطقت��ى ش��قري ورأس غ��ارب بخلي��ج الس��ويس بالبحر 

األحمر ، والتى شملت التسهيالت اإلنتاجية الجديدة  لشركات 

جابك��و والعام��ة للب��رول وغرب بك��ر وب��رو دارا ملتابعة برام��ج العمل 

وخطط التطوير لزيادة معدالت اإلنتاج ودعم االحتياطيات .  
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�لوزير خالل تفقد
ت�سهيالت �إنتاج جابكو



و�أو�سح �لعر�ض �أنه مت و�سع حقل غاز بحار �سمال غرب على �الإنتاج مبعدل 
�أول����ى 15 ملي����ون ق����دم مكعب غ����از يومياً  ، كم����ا مت ��ستعر������ض م�روعات 
�ل�رك����ة �جلارى تنفيذها لزيادة ودع����م �إنتاج �لزيت �خلام  و�لغاز �لطبيعى، 
وم����ن اأهمها م�����روع اإن�ضاء ت�ضهيالت الإنتاج املبك����ر ومد خطوط بحرية 
حلق����ول جن����وب �����رق �حلم����د  و HH2  و GG2  مبنطق����ة خلي����ج �ل�سوي�����ض 
بال�سحر�ء �ل�رقية ، و�لبدء فى �إن�ساء خط غاز بال�سحر�ء �لغربية باإنتاج 
متوق����ع 15 مليون ق����دم مكعب غاز يومياً و�إن�ساء خط �ل�سحن �أبو �سنان– 
�حلم����ر� بط����ول 170 ك����م ، باالإ�ساف����ة �إل����ى �إن�س����اء حمطة معاجل����ة �ل�رف 

�ل�سناعى للو�سول �إلى �لتو�فق �لكامل مع قانون حماية �لبيئة.

جابكو واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال المسح السيزمى
وخ���الل �جلول���ة مت ��ستعر�����ض �لنتائ���ج �الأولي���ة مل����روع �مل�س���ح �ل�سيزمى 
�جلدي���د مبنطق���ة و�س���ط خلي���ج �ل�سوي����ض با�ستخ���د�م �أح���دث �لتقني���ات 
ف���ى جمال �مل�س���ح �ل�سيزمى و�لت���ى نفذته جابكو و�رك���ة وي�سرتن جيكو 
بتكلف���ة بلغ���ت 49 ملي���ون دوالر ، و�أو�س���ح �لعر�ض �أن���ه �سيتم حف���ر 7 �آبار 
تنموي���ة خ���الل �لفرتة �لقادمة م���ع �إجر�ء در��س���ة فنية ل� 6 �آب���ار �أخرى منها 
3 �آب���ار ��ستك�سافية ، و�رتفاع �الحتياطي���ات بحو�لى 62 مليون برميل زيت 
خ���الل �لعامن �ل�سابقن منها 50 ملي���ون برميل من خالل حفر �آبار جديدة 

بامت���د�د �سم���ال �سفا ، و�أن���ه جارى حالياً حف���ر بئ���ر ��ستك�سافى مبنطقة 
�متياز �سمال �رق رم�سان ، كما مت و�سع خطة ق�سرية �الأجل ملد  3 خطوط 
�أنابي���ب بحري���ة بحقل �أكتوبر ب�سمال خليج �ل�سوي����ض ، باالإ�سافة �إلى مد 
خ���ط �أنابيب ب���رى لريبط بن منطقة ت�سهيالت �الإنت���اج بر�أ�ض بكر وحمطة 
معاجلة �لزيت �خلام مبنطقة ر�أ�ض �سقري ، ومت و�سع خطة عمل يتم تنفيذها 
حت���ى نهاية �لعام �حلال���ى  ت�ستهدف زيادة متوقعة ف���ى �الإنتاج ت�سل �إلى 
3400 برمي���ل زيت يومي���اً ، كما مت ��ستعر��ض بر�مج عم���ل جابكو ملنظومة 

�لتحكم �لرقمى  و�خلا�ض باملر�قبة  و�لتحكم فى �الآبار عن بعد.

غرب بكر ودارا للبترول ...  خطة طموح لتكثيف برامج الحفر
 ��ستمع وزير �لبرتول ومر�فقوه �إلى عر�ض تو�سيحى  حول �أهم نتائج �أعمال 
�ركت����ى غرب بكر ود�ر� للبرتول و�لتطور �لذى �سهدته معدالت �الحتياطى 
ف����ى مناطق �متيازهما و�رتفاع �الإنت����اج �ليومى من �لزيت �خلام �إلى حو�لى 
12 �أل����ف برميل زيت خ����ام من خالل 95 بئر�ً منتج����اً بال�سحر�وين �ل�رقية 

و�لغربية.
كما مت ��ستعر��ض �مل�روعات �ملدرجة باخلطة �حلالية و�مل�ستقبلية ، �أهمها 
�لب���دء فى حفر 16 بئ���ر�ً جديدة بتكلفة �إجمالية ت�س���ل �إلى 23 مليون دوالر 

ومن �ملتوقع �أن ت�سيف حو�لى 5000 برميل زيت خام لالإنتاج �ليومى .

لقاحات كورونا ضرورية وإلزامية لجميع العاملين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها
عل����ى هام�����ض �لزيارة ، �أعلن �ملهند�ض ط����ارق �ملال �أن تطعيمات لقاحات كورونا �رورية و�إلز�مية جلميع �لعامل����ن بوز�رة �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية  
و�جله����ات �لتابع����ة لها حفاظاً على �سالمته����م و�سالمة �أ�رهم وزمالئهم فى �لعم����ل للحد من �الإ�سابة بفريو�ض كورون����ا ، خا�سة و�أن �لدولة 
جنح����ت ف����ى توفري �للقاح����ات �لالزمة للمو�طنن مبختل����ف �أنو�عها ، كما �أنه����ا متوفرة باملر�كز �لطبي����ة �لتابعة لقطاع �لب����رتول تي�سري�ً على 

�لعامل����ن ، م�س����ري�ً �إل����ى �أنه لن ي�سمح للعامل����ن بالدخول ملقر عملهم �إال بعد �حل�سول على �للقاح �أو تق����دمي حتليل PCR كل 3 �أيام وذلك 
�عتبار�ً من 2021/11/24 .

و�سع حجر �أ�سا�ض حمطة معاجلة  �حلمد

ت�شوير : اأحمد كوار�شى
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وخالل تفقد ت�سهيالت �الإنتاج 
بر�أ�ض غارب



وخ���ال فعالي���ات املوؤمت���ر ، عق���دت جل�س���ة وزاري���ة  حتت عن���وان » ا�س���تعادة 
اأو�س���اع الطاقة عقب اجلائحة والتطلع للم�س���تقبل« �س���ارك فيها كل من 
املهند����س طارق املا وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة واملهند�س حممد عون وزير 
الب���رتول والغاز فى ليبيا وناتا�س���ا بيليد�س، وزيرة الطاقة والتجارة وال�سناعة 

القرب�سية وكادرى �سيم�سون مفو�سة �سوؤون الطاقة بالحتاد الأوروبى.
وخ���ال اجلل�سة اأكد املا على اأن التحديات الك���ربى التى نتجت عن جائحة 
كوفي���د-19 اأث���رت عل���ى �سناعة الب���رتول والغ���از العاملي���ة، اإل اأن تاأثريها على 
قطاع البرتول والغاز امل�رصى مت احتواءه ب�سكل اأ�سا�سى بف�سل الإ�ساحات 
الت���ى تبنته���ا احلكومة امل�رصية من���ذ عام 2014 والت���ى �ساهمت فى احلد من 
التاأث���ريات ال�سلبية للجائحة على القطاع، واأن هذه اجلهود مل تقت�رص على 

مواجهة اجلائحة فقط، بل حتقق ق�س�س جناح ي�سيد بها العامل.
واأ�س���اف اأن روؤيتن���ا وا�سرتاتيجيتن���ا الوا�سحت���ن واللتان تت�سمن���ان 3 حماور 
رئي�سي���ة وهى اأمن الطاق���ة وال�ستدامة وحوكمة القط���اع ، قد مكنتنا من 
حتوي���ل الأزمة من حتدٍى اإلى زيادة م�ساهم���ة القت�ساد، حيث �ساهم القطاع 

بن�سبة 24% من اإجمالى الناجت املحلى لعام 2020/2019.
واأ�س���ار اإل���ى عدد من ق�س�س النج���اح التى حتققت ومنها عل���ى �سبيل املثال 
حتقي���ق فائ�س فى املي���زان التجارى البرتولى خال الفرتة م���ن يوليو/ �سبتمرب 
2020 بحوال���ى 230 ملي���ون دولر، وتوقي���ع 19 اتفاقي���ة برتولي���ة جديدة خال 
الفرتة من يناير اإلى اأكتوبر 2020، وقدرة القطاع جذب �رصكات عاملية جديدة 
للعم���ل فى جم���ال البح���ث وال�ستك�ساف لأول م���رة، مثل �رصكت���ى اأك�سون 
موبي���ل و�سيف���رون واإط���اق بواب���ة م����رص للبح���ث وال�ستك�ساف ف���ى فرباير 

املا�سى بالإ�سافة اإلى طرح اأول مزايدة عاملية رقمية ل� 24 قطاعاً .
كم���ا اأ�سار اإل���ى اأنه مت حتقيق اأعل���ى معدل اإنتاج فى تاري���خ م�رص خال العام 

املالى 2020/2019 باإجمالى اإنتاج 9ر1 مليون برميل مكافىء زيت يومياً.

شتتارك املهندس طتتارق املال وزير البتترول والثروة 

املعدنيتتة فى أعمتتال املؤتمتتر الدوىل لتتدول حوض 

البحر املتوستتط )OMC( بمدينة رافيينا اإليطالية  ، تحت عنوان » رؤية مشتتركة وتكوين تكتالت من أجل مستتتقبل مستتتدام 

للطاقة« والذى تقام فاعلياته فى مدينتى األستتكندرية بمصر ورافيينا بإيطاليا عامًا بعد عام بالتبادل بني املدينتني على مدار 25 

عامًا ، وناقش املؤتمر فى هذه الدورة عددًا من موضوعات الطاقة محل االهتمام املشتترك بني دول ضفتى البحر املتوستتط  فى ظل 

التحوالت التى تشهدها صناعة الطاقة وتنعكس على صناعة البرول والغاز.

واأو�س���ح املا اأن هذه اجله���ود مل تتوقف، خا�سة مع التوج���ه العاملى املتزايد 
نح���و مواجه���ه تغري املن���اخ الذى مل يعد خي���اراً ولكن ����رصورة حتمية، حيث 
تق���وم اجلهود العاملية امل�سرتكة لتخفيف اأثار اجلائحة اأي�سا بدعم الأهداف 

امل�سرتكة لإعادة بناء النمو ب�سورة اأف�سل و�سديقة للبيئة.
واأك���د اأن دور احلكوم���ة امل�رصية فى ق�سية تغري املن���اخ يحظى باأهمية كبرية 
وبدعم ق���وى للتحول فى جمال الطاقة والقت�س���اد الأخ�رص، وقد مت ت�سليط 
ال�س���وء عل���ى ذل���ك خ���ال قمة ق���ادة الع���امل ح���ول تغري املن���اخ موؤخ���راً هذا 
الأ�سب���وع، حي���ث اأكد الرئي����س عبد الفت���اح ال�سي�س���ى اأن التكيف مع تغري 

املناخ ميثل اأولوية ق�سوى بالن�سبة مل�رص واأفريقيا.
واأ�س���اف اأن الغ���از الطبيع���ى اأ�سبح الوق���ود املف�سل ب�س���كل متزايد، حيث 
يع���د الوقود الأنظ���ف والأكرث �سداقة للبيئة، وهو ميثل م���ا يقرب من 65% من 

اإجمالى ا�ستهاك الهيدروكربونات فى م�رص حالياً.
واأ�س���ار امل���ا اإل���ى اأن اكت�سافات الغاز ف���ى منطقة �رصق املتو�س���ط �ساهمت فى 
تكوي���ن بيئة اأف�سل للرواب���ط التجارية واأداء الأعمال ب���ن دول املنطقة ل�سمان 
التع���اون. وفى عام 2018، اأطلق���ت م�رص مبادرة اإن�ساء منتدى غاز �رصق املتو�سط 
ل�سمان ا�ستدامة احلوار ب�ساأن التعاون التجارى واملالى والفنى بن دول املنطقة.
واأو�س���ح اأن رحل���ة منتدى غ���از �رصق املتو�س���ط الق�سرية والهام���ة، فى نف�س 
الوق���ت، ق���د اأ�سبحت منوذجاً يحت���ذى به ليثبت للعامل اأجم���ع اأنه من خال 
التع���اون فق���ط، ميكنن���ا تكوي���ن قيم���ة اأف�س���ل ل�سعوبن���ا. واأنه م���ن اأحدث 
الفعاليات الأخرية للمنتدى، الرتحيب بفرن�سا كع�سو فى املنتدى بالإ�سافة 

اإلى الوليات املتحدة والحتاد الأوروبى والبنك الدولى ب�سفة مراقبن.
واأ�س���اف اأن املنت���دى اأطل���ق خ���ال الف���رتة املا�سي���ة مبادرتن رئي�سيت���ن خلف�س 
انبعاثات الكربون،   والرتويج للغ���از امل�سال كوقود اأنظف للمركبات فى منطقة 
����رصق املتو�س���ط. بالإ�سافة اإلى ذل���ك، يعمل املنتدى على �سياغ���ة ا�سرتاتيجية 

استعادة أوضاع الطاقة عقب الجائحة
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طويلة املدى مع الأخذ فى العتبار التوجه املت�سارع نحو انتقال الطاقة.
واأك���د اأن التع���اون ب���ن احلكوم���ات واملعني���ن بالأمر ف���ى ال�سناعة ه���و مبداأ 
اأ�سا�س���ى للمنت���دى ، ووفقاً لذل���ك، مت اإن�ساء اللجن���ة ال�ست�سارية ل�سناعة 
الغ���از لتك���ون مبثاب���ة املن�س���ة الرئي�سي���ة لهذا التع���اون ، ومعظ���م �رصكات 
الب���رتول العاملية الكربى العاملة فى املنطق���ة اأع�ساء فى هذه اللجنة، ومن 
خ���ال امكانياته���ا املالي���ة وامتاكها لأح���دث التكنولوجي���ات ، ميكن لهذه 
ال����رصكات العاملي���ة اأن تلع���ب دوراً رئي�سي���اً ف���ى تنفيذ امل�رصوع���ات التى من 
�ساأنه���ا الإ�رصاع فى اإطاق كافة الإمكانات حلو�س �رصق املتو�سط ، بالإ�سافة 
اإلى دعم مبادرات املنتدى للجهود الإقليمية خلف�س انبعاثات الكربون ، كما 
ت�سمل هذه الأن�سطة و�سع ا�سرتاتيجية طويلة املدى، واإعداد وثائق تاأ�سي�س 

�سكرتارية املنتدى.
واأ�س���اد امل���ا بالعاق���ات التى جتم���ع بن م����رص والحت���اد الأوروبى والت���ى تت�سم 
بالتعاون امل�سرتك واملثمر ، م�سرياً اإلى اأن م�رص لديها �رصاكات ا�سرتاتيجية فى 
جم���ال الطاقة مع الحت���اد الأوروبى، حيث وقع اجلانبان مذكرة تفاهم  فى اأبريل 
2018 للتع���اون وال�رصاكة ال�سرتاتيجية فى جمال الطاقة واأن مذكرة التفاهم  
تع���د مبثاب���ة حجر زاوية وتط���ور حمورى فى العاقات امل�سرتك���ة ،  كما تعك�س 
الفه���م امل�سرتك لأهمي���ة تعزيز التعاون الثنائى بن م����رص والحتاد الأوروبى فى 
جمال الطاقة والذى ي�ساهم فى حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لاحتاد الأوروبى 

ق���ام املهند�س ط���ارق امل���ال بجولة تفقدي���ة داخ���ل اأروقة جناح 
����رصكات الب���رتول امل�رصية العار�سة فى املعر����س امل�ساحب ملوؤمتر 
OMC ورافق���ه خالها قيادات قطاع البرتول امل�ساركة فى الوفد 
امل����رصى ، كم���ا تفقد جن���اح �رصك���ة اإين���ى الإيطالية وع���دداً من 

�رصكات البرتول العاملية العار�سة .

ف���ى تعزيز تاأمن وتنويع اإمدادات الطاق���ة، بالإ�سافة لدفع التنمية امل�ستدامة 
لدى اجلانبن والتحول ال�رصيع نحو القت�ساد منخف�س الكربون.

لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر 
وعل���ى هام�س املوؤمتر اأج���رى الوزير مباحثات ثنائية، حي���ث التقى وزيرة الطاقة 
القرب�سي���ة ، ووزي���ر البرتول والغ���از الليبى، حي���ث مت بحث �سبل دع���م التعاون، 
خا�سة فى ظل العاقات املتميزة والدعم املقدم من القيادة ال�سيا�سية مب�رص 
وقرب�س وليبيا، كما مت بحث م�ستجدات منتدى غاز �رصق املتو�سط، كما األتقى 
الوزي���ر مع عدد من قي���ادات كربى �رصكات البرتول العاملي���ة امل�ساركة فى املوؤمتر 

لبحث ن�ساطها فى م�رص وخطط التو�سع امل�ستقبلية.

 OMC الجناح املصرى حاضر بقوة فى معرض 

مهندس طارق املال :

اال�صيياح االقت�صييادى احتوى تاأثييرات اجلائحة على 
قطاع البرتول امل�رصى
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 ف��ى إط��ار ال��دور الرائ��د ل��وزارة الب��رول والث��روة املعدنية فى 

تبن��ى وتنفي��ذ مش��روع اس��تخدام الغ��از الطبيع��ى كوقود 

بدي��ل مل��ا له م��ن م��ردود كب��ر عل��ى املواطن��ن واالقتصاد 

القوم��ى ، وكذل��ك تعظيم االس��تفادة من ث��روات مصر 

من الغ��از الطبيعى ، تم تأس��يس الش��ركة املصرية 

الدولية لتكنولوجيا الغاز »غازتك« فى عام 1996، 

وبمناس��بة  اليوبيل الفضى  للش��ركة ومرور 25 

عام��ًا على تأسيس��ها، نظم��ت غازتك ف��ى الثالث 

عش��ر من أكتوب��ر 2021، لق��اًء بحض��ور املهندس 

ط��ارق املال وزير البرول والث��روة املعدنية واملهندس 

عاب��د ع��ز الرج��ال رئيس هيئ��ة الب��رول والدكتور 

مجدى جالل رئيس إيجاس ولفيف من الس��ادة 

الب��رول  ش��ركات  ورؤس��اء  ال��وزارة  وكالء 

وممثلى شركة إينى اإليطالية .
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وخ���الل كلمته اأك���د املهند�س ط���ارق املال اأن املب���ادرة الرئا�س���ية التى 
اأطلقها الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�س���ى للتو�س���ع فى ا�س���تخدامات 
الغ���از الطبيع���ى كوقود ف���ى ال�س���يارات اأدت اإل���ى اإح���داث طفرة فى 
هذ� �لن�س���اط وزيادة �أعد�د �ملحطات ملقابلة هذ� �لتو�س���ع ، و�أن �إعادة 
ت�سحي���ح �لت�سوه���ات �ل�سعري���ة للمنتج���ات �لبرتولي���ة ف���ى �إط���ار 
�الإ�سالح �القت�سادى �لذى �سهدته م�رص �ساهم �أي�ساً فى زيادة �إقبال 

املواطنني على ا�ستخدام الغاز كوقود.
و�أ�ساف �ملال �أن غازتك ت�ساهم بفعالية �إلى جانب �ل�رصكات �الأخرى 
�لعامل����ة فى هذ� �ملجال ف����ى حتقيق ��سرت�تيجية �ل����وز�رة للتو�سع 
ف����ى ا�ستخدام الغاز الطبيعى كوقود بدي����ل من خالل التو�سع فى 
جمال حتوي����ل و�سيانة �ل�سيار�ت للعمل ب����دورة �لوقود �ملزدوج )غاز 
طبيع����ى/ بنزين( ، باالإ�ساف����ة �إلى �إن�ساء وت�سغي����ل حمطات متوين 
�ل�سي����ار�ت بالغ����از �لطبيع����ى و�لوق����ود �ل�سائ����ل للو�س����ول باأع����د�د 
املحط����ات اإل����ى 1٠٠٠ حمط����ة من �أج����ل حتقيق �النت�س����ار �جلغر�فى 
�ل����الزم  للتي�س����ر عل����ى �ملو�طنني وحتفيزه����م لال�ستف����ادة من فارق 

ال�سعر بني الغاز والوقود اال�سائل.
ووج���ه �ملال �ل�سكر و�لتقدي���ر �إلى �رصكة �ينى �لعاملي���ة �لتى ت�ساهم 
م���ع �رصك���ة غازتك فى م����رصوع �لوز�رة لزي���ادة �أعد�د حمط���ات �لوقود 
�ملتكامل���ة و�لت���ى حتمل �سع���ار �ل�رصكت���ني ، الفت���اً �إل���ى �أن م�ساركة 
�إين���ى فى جمال �لت�سويق يعك�س �لثق���ة �لكاملة لل�رصكاء �الأجانب 

لال�ستثمار فى كافة �الأن�سطة �لبرتولية �ملختلفة .
وخالل �للقاء ��ستعر�س املهند�س عبد الفتاح فرحات رئي�س �ل�رصكة 
م�س���رة عط���اء غازت���ك من���ذ تاأ�سي�سه���ا فى تق���دمي خدم���ات حتويل 
ومتوي���ن ال�سيارات بالغاز الطبيعى ، حيث بلغ عدد املحطات التابعة 
لل�رصك���ة على م�ستوى �جلمهورية 23٠ حمطة ، وبلغ عدد ال�سيارات 

الت���ى قام���ت بتحويله���ا للعم���ل بالغ���از 18٠ األف �سي���ارة مقابل 17 
حمطة و 25٠٠ �سيارة فى عام 2٠٠٠ .

و�أ�س���اف �أن �لدع���م و�ملتابع���ة �مل�ستمرة من �ملهند�س ط���ارق �ملال كان 
ل���ه �أكرب �الأثر فى ت�سجيع وقي���ام �رصكات غاز �ل�سيار�ت وعلى ر�أ�سها 
غازتك بتنفيذ خطة عمل �ل���وز�رة لتطوير �سبكة حمطات �لتموين 
بالغ���از �لطبيعى فى خمتلف �ملحافظات، باالإ�سافة �إلى توفر �آليات 
�لتمويل  �لتى كان لها دور فعال فى حتفيز �ملو�طنني لالجتاه لتحويل 

�سيار�تهم للعمل بالغاز �لطبيعى .
و�أ�س���ار �إلى �لتعاون �لقائم مع �رصك���ة �إينى �لعاملية الإن�ساء حمطات 
متوي���ن وخدمات �ل�سيار�ت بالوقود �ل�سائل فى حمافظات بور�سعيد، 
�لغربي���ة ، بنى �سويف ، �لقاه���رة ودمياط ، باالإ�سافة �إلى �لتعاون بني 
�ل�رصكت���ني فى توفر زيوت عالية �جل���ودة لتلبى �حتياجات �ملحركات 

�لتى تعمل بالغاز .
وجت���در �الإ�س���ارة �إلى �أن غازت���ك كان لها �ل�سبق ف���ى تنفيذ م�رصوعات 
نقل �لغاز �مل�سغوط بو��سطة حاويات متنقلة بهدف تغذية �ملناطق 
و�ملن�س���اآت �ل�سناعي���ة و�لتجاري���ة �لت���ى تبع���د عن �سبك���ة �لغاز�ت 
�لطبيعي���ة بالغاز �لطبيعى ، ف�سالً ع���ن �إن�ساء حمطة متخ�س�سة 

للناقالت مبدينة الغردقة لتموين الناقالت بالغاز الطبيعى .
وف���ى نهاية �للق���اء قام �ملهند����س طارق �مل���ال بتكرمي �ل�س���ادة روؤ�ساء 
�رصكة غازتك �ل�سابقني جلهودهم �ملتو��سلة �لتى بذلوها خالل فرتة 

عملهم .
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خط��وة جدي��دة إىل األم��ام اتخذته��ا مصر للمض��ى قدمًا فى مش��روع 

نق��ل الغاز الطبيعى املصرى إىل لبنان الش��قيق لحل أزمة الطاقة التى 

تواجهه، حيث استقبلت القاهرة فى 4 أكتوبر 2021وفدًا لبنانيًا رفيع 

املس��توى برئاس��ة الدكتور وليد في��اض وزير الطاقة واملي��اه اللبنانى  

اس��تكمااًل للمباحث��ات الوزارية الت��ى عقدت فى العاصم��ة األردنية 

عم��ان ف��ى 8 س��بتمرب 2021 وش��ملت مصر ولبن��ان واألردن وس��وريا، 

وق��د عق��د املهندس ط��ارق امل��ا وزير الب��رول والث��روة املعدني��ة على 

م��دار يومني مباحثات موس��عة مع نظريه اللبنانى ش��ارك فيها قيادات 

الش��ركة املصري��ة القابض��ة للغ��ازات الطبيعي��ة ) إيج��اس ( وع��دد 

من قيادات ومس��ئوىل قط��اع الطاقة بلبن��ان من أج��ل التوصل لكافة 

اإلج��راءات الداعمة لس��رعة وصول الغاز الطبيع��ى املصرى إىل لبنان 

عرب األردن وسوريا .

ورح���ب �ملال بنظريه �للبنانى فى �أول زيارة له خ���ارج لبنان بعد تكليفه مبهام 
حقيب���ة �لطاقة فى �حلك�مة �للبنانية م�ؤكد�ً �أن �لتعاون بني �لبلدين هدفه 
��س���ر�تيجى �أك���ر منه جتارى فى �إطار دعم م�رص للبنان �ل�س���قيق و�إ�س���هاماً 
فى حل م�س���كلة �لطاقة لديه ودعم ��س���تقر�ر �لدولة �للبنانية حيث �أن مد 
لبنان باحتياجاتها من �لغاز �مل�رصى ياأتى بتكليفات من �لرئي�س عبد�لفتاح 

�ل�سي�سى رئي�س �جلمه�رية لدعم وم�ساندة لبنان. 

و�أعرب �ل�زير �للبنانى �لدكت�ر وليد فيا�س عن �إمتنانه وتقديره للدور �مل�رصى 
مل�ساع���دة ودع���م لبن���ان ، م�سري�ً �إل���ى �أن �إم���د�د �لغاز �لطبيع���ى �مل�رصى ميثل 
عالق���ة ��سر�تيجية بني �لبلدي���ن فى جمال �لطاقة باعتب���اره حجر �لأ�سا�س 

فى �مل�ساهمة بحل م�سكلة �لطاقة بلبنان.
وف���ى خت���ام �ملباحث���ات �لت���ى ��ستم���رت ملدة ي�م���ني �أعل���ن �ل�زير�ن ع���ن ما مت 
�لت��س���ل �إلي���ه خاللها حي���ث �أك���د �ملهند�س طارق �مل���ال �أنه من �ملق���رر �إنهاء 
�لإج���ر�ء�ت �لالزم���ة مل���د �لغ���از �لطبيع���ى �مل�رصى �إل���ى لبنان خ���الل �لأ�سابيع 
�لقليلة �ملقبلة وذلك فى �س�ء ما مت �لتفاق عليه خالل �ملباحثات �مل�سركة 
�لت���ى عق���دت بالقاه���رة ، و�أ�سار �إل���ى �أن �ملباحثات مع نظ���ريه �للبنانى جاءت 
ناجح���ة ومثم���رة ل��سع خارط���ة طريق لإم���د�د لبنان بالغاز �مل����رصى ت�سمل 
كل �جل��ن���ب �لفني���ة و�لتجاري���ة و�لتعاقدية و�آلي���ة �لت�ريد ، كم���ا مت �لتفاق 
على �لت�قيت���ات ل�ستكمال �لإجر�ء�ت و�لتن�سيق مع �لدول �ل�سقيقة �لأردن 

و�س�ريا ملرور �لغاز �مل�رصى عرب �أر��سيها .
و�أ�س���اف �ملال �أن �لدكت����ر م�سطفى مدب�ل���ى رئي�س �ل�زر�ء حر����س على لقاء 
�ل�زي���ر �للبنان���ى للتاأكي���د عل���ى رغبة م����رص فى دع���م �ل�سقيق���ة لبنان فى 
�حل�س����ل عل���ى �حتياجاتها من �لغاز �مل�رصى ، و�أن �ل�زي���ر �للبنانى قام بزيارة 
ع���دد م���ن من�س���اآت قط���اع �لب���رول و�لغاز منه���ا مرك���ز �لتحك���م لل�سبكة 
�لق�مي���ة للغاز�ت �لطبيعي���ة »�لناتا« للتع���رف على �لتق���دم �لتكن�ل�جى 

واحلداثة فى اإدارة حجم خطوط اأنابيب ال�شبكة .
وم���ن جانبه �أك���د �لدكت�ر وليد فيا�س �أن �ملباحث���ات �لتى ��ستمرت على مد�ر 
ي�مني كانت مثمرة ومت خاللها بحث �لآليات و�لإجر�ء�ت �ل�رصيعة �لتى �سيتم 
�تخاذها خالل �لفرة �لقادمة لإعادة تفعيل �تفاقيات ت�ريد �لغاز �مل�رصى عرب 
خ���ط �لغ���از �لعربى مرور�ً بال���دول �ل�سقيقة �لأخرى �س�ري���ا و�لأردن و�أنه قد مت 
بح���ث �إمكانية ت�ريد كميات �إ�سافية من �لغاز �س�����ء على �ملدى �لق�سري �أو 
�لط�يل ، و�أ�سار �إلى �أن هذ� �لتعاون �سي�ساهم فى حت�سني و�لنه��س بقطاع 
�لطاق���ة �للبنانى و��ستع���ادة �ل�ستد�مة �ملالية بالإ�ساف���ة �إلى �حلفاظ على 
�لبيئ���ة فى ظل متتع �لغاز �لطبيعى بخ�سائ����س �سديقة للبيئة.  معرباً عن 
فخ���ره و�عت���ز�زه ب���اأن �أول زي���ارة ر�سمية له خ���ارج لبنان كانت مل����رص و�أن م�رص 
ه���ى �أم �لدنيا وب��بة �ل�ط���ن �لعربى وعا�سمته ود�ئماً ت����ؤ�زر وتقف مع �لدول 
�لعربي���ة �ل�سقيقة ، و�أكد �أن م�رص بقي���ادة �لرئي�س �ل�سي�سى لن تبخل على 

لبنان بامل�ساعدة و�لدعم . 
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وف����رصت �أو�بك �مل�ست�ي���ات �لقيا�سية �جلديدة لأ�سع���ار �لغاز نتيجة ع��مل 
ع���دة منها �نتعا����س �لطلب جمدد�ً عل���ى �لغاز �لطبيعى م���ع بد�ية مرحلة 
�لتعاف���ى من جائحة ك�رونا، وتر�جع خمزونات �لغاز فى �ل�س�ق �لأوروبى �إلى 
�أق���ل م�ست�ى له���ا خالل عقد كامل ف���ى نف�س �لفرة من �لع���ام، �لأمر �لذى 
ز�د �ملخ���اوف بخ�س�����س �ل�ستع���د�د�ت لف�س���ل �ل�ستاء �ملقب���ل. كما تعترب 
الإم���دادات الإ�شافية عرب خط���وط الأنابيب من رو�شيا اإل���ى ال�شوق الأوروبى، 
وتنام���ى �لطلب �لآ�سي�ى على �سحن���ات �لغاز �لطبيعى �مل�سال فى �ل�س�ق 
�لف�ري���ة، �لتى تلجاأ �إليها �أوروبا لتع�ي�س نق�س �لإم���د�د�ت، عامالً ق�ياً دفع 

�لأ�سعار �إلى �ل�سع�د �إلى هذه �مل�ست�يات �لقيا�سية.  
ولفت���ت �أو�بك �إل���ى طبيعة �لتعاقد�ت �لت���ى يف�سلها �ل�س����ق �لأوروبى فى 

����رص�ء �إم���د�د�ت �لغ���از �لطبيع���ى، و�أنه���ا تعتم���د بن�سبة 80% عل���ى �لعق�د 
ق�س���رية �لأم���د، وبا�ستخ���د�م �لت�سع���ري ف���ى �ل�س����ق �لف����رى �لقائ���م على 
�أ�سا�سي���ات �ل�س����ق ح�س���ب �لعر�س و�لطل���ب. وه� م�س���ار �نتهجه �ل�س�ق 
�لأوروب���ى منذ �أكر من عقد لكنه يعرَ�س �مل�ستهلكني لتقلبات �لأ�سعار مع 
�أى ديناميكية ت�سهدها �لأ�س��ق ، ولكن فى �ملقابل، ي�سمن نظام �لت�سعري 
�لقائم على �لربط باأ�سعار خام برنت وبعق�د ط�يلة �لأمد، ��ستقر�ر �أ�سعار 
الغ���از واحلد من تقلباتها، وتوف���ر الإمدادات ب�شكل اآم���ن وموثوق وم�شتدام 
�إل���ى �مل�ستهلك���ني. فال�سعر �حلال���ى ل�سحنات �لغاز �لطبيع���ى �مل�سال فى 
�لعق����د ط�يل���ة �لأم���د ي���ر�وح ب���ني 10-11 دولر ل���كل ملي�ن وح���دة حر�رية 
بريطانية، �أى نح� 35% من �ل�سعر �لف�رى �حلالى للغاز فى �ل�س�ق �لأوروبى. 
وه���� �لت�سعري �ل���ذى تتبعه �لدول �لعربية �مل�سدرة للغ���از �لطبيعى �مل�سال 
فى �أغل���ب تعاقد�ته���ا �لت�سديرية، وحتظ���ى من خالله ب�رص�ك���ة �قت�سادية 
ر��سخة مع عمالئها فى خمتلف �لأ�س��ق، وت�فر �حلماية للم�ستهلكني من 

�لتقلبات �ملفاجئة فى �لأ�سعار.
وت�قع���ت �أو�بك عدم حدوث تر�جع بالأ�سعار �لعاملية فى �ل�س�ق �لف�رية عن 
ذروتها �حلالية قبل بد�ية �لعام �لقادم 2022، بل قد ت�سهد م�جة جديدة من 

�لرتفاعات مع دخ�ل م��سم �ل�ستاء، خا�سة �إذ� جاء �أكر برودة عن �ملعتاد.
و�أو�س���ت �أو�بك فى ختام تقريرها ب�رصورة �ل�ستم���ر�ر فى �سخ �ل�ستثمار�ت 
فى قط���اع �لغاز �لطبيعى لرفع م�ست�يات �لإنتاج، مبا ي�سمن ت��زن �لعر�س 
و�لطل���ب ف���ى �مل���دى �ملت��سط و�مل���دى �لط�ي���ل، ل�سم���ان ��ستق���ر�ر �ل�س�ق 
�لعاملي���ة للغ���از �لطبيعى، �ل���ذى بات �أح���د �ملحركات �لرئي�سي���ة لالقت�ساد 

�لعاملى، وعن�رص رئي�سى فى عملية حت�ل �لطاقة. 

ف��ى إطار رص��د وتحليل التغ��ريات والتطورات املتاحقة باألس��واق 

العاملي��ة للب��رول والغاز ، أص��درت األمان��ة العامة ملنظم��ة األقطار 

العربي��ة املص��درة للب��رول )أواب��ك( مطل��ع أكتوب��ر املاض��ى تقري��رًا 

ع��ن التط��ورات الت��ى تش��هدها األس��واق العاملي��ة للغ��از الطبيعى، 

واملستويات القياسية الجديدة التى اخرقتها األسعار الفورية فى 

السوق األوروبى حسب مؤش��ر TTF وهو املؤشر الرئيسى ألسعار 

الغاز الطبيعى فى الس��وق األوروبى والذى سجل 1031 دوالر لكل 

1000 م��ر مكعب )أى م��ا يتخطى نحو 29 دوالر ل��كل مليون وحدة 

حراري��ة بريطاني��ة( ملبيع��ات ش��هر أكتوب��ر، ليحقق قفزة نس��بتها 

350% عن السعر املسجل بداية العام الجارى. 
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ا�ستقبل املهند�س طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية وزير النفط واملعادن اليمنى عبد ال�سالم باعبود والوفد املرافق له فى 
احل���ادى ع����ر من اأكتوبر 2021 ، لبحث عدد من مو�سوعات التعاون امل�سرتك بني اجلانبني فى جماالت البرتول والغاز الطبيعى 

والتعدين .
واأك���د امل���ال خالل اللقاء عل���ى ا�ستعداد م�ر لتق���دمي كافة االإمكانيات التى ميك���ن تقدميها لالأ�سقاء ف���ى اليمن فى خمتلف 
اأن�سط���ة البرتول والتعدين للم�ساهمة فى النهو�س بالقطاع النفطى والتعدين بعد التحديات التى مر بها خالل ال�سنوات 
املا�سي���ة . وم���ن جانبه اأكد باعبود على عمق العالقات امل�رية اليمنية الت���ى تت�سم بالعراقة على مدار التاريخ، م�سرياً اإلى 
�سعى اجلانب اليمنى لال�ستفادة من التجربة امل�رية املتميزة التى حققت جناحات الفتة وت�سهد حالياً تطوراً كبرياً بقيادة 
املهند����س طارق املال �سواء فى جذب اال�ستثم���ارات اأو البحث واال�ستك�ساف واإنتاج الغاز الطبيعى وت�سديره وكذلك جتربتها 
ف���ى البح���ث واال�ستك�س���اف فى البحر االأحمر وما حققته ف���ى جمال حترير �سوق الغاز وهى كله���ا عوامل تدفع ال�راكة بني 

اجلانبني اإلى اآفاق اأرحب وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة.

دعـم مـصـــرى
ألنشطة البترول والتعدين فى اليمن

تعاون بناء مع الشركات الوطنية 
لتصنيع مركبات النقل الجماعى العاملة بالغاز

ا�ستقب���ل وزير الب���رتول والرثوة املعدني���ة رئي�س جمل����س اإدارة  �ركة جيو�سى 
موت���ورز الإنت���اج ال�سي���ارات حميى الدين جيو�س���ى والوفد املراف���ق  فى احلادى 
ع����ر م���ن اأكتوب���ر 2021 ، لبحث �سبل التع���اون مع �ركات الغ���از الطبيعى 
لل�سيارات بقطاع البرتول وتقدمي اخلربات والدعم الفنى فيما يت�سل بعملية 

اإنتاج مركبات النقل اجلماعى العاملة بالغاز الطبيعى كوقود . 
ولف���ت امل���ال اإلى اأهمي���ة اإقامة تع���اون بناء مع ال����ركات الوطني���ة لت�سنيع 
ال�سي���ارات، موؤك���داً ان �ركات الغ���از الطبيعى لل�سي���ارات التابعة للقطاع 
ممثل���ة ف���ى �ركت���ى كارجا����س وغازتك متتل���ك اخل���ربات واالإمكاني���ات الفنية 
الكبرية فى عمليات التحويل مبا يوؤهلها لتقدمي الدعم الفنى واخلربة ملنتجى 
ال�سيارات ومركبات النقل اجلماعى العاملة بالغاز الطبيعى كوقود وت�سمل 
مركب���ات املينى با����س واالأتوبي�س، ومراجعة واعتماد مركب���ات الغاز التى يتم 

جتميعها حملياً فى �سوء املوا�سفات القيا�سية امل�رية.
وم���ن جانبه اأع���رب حميى جيو�س���ى عن �سعادت���ه بالتعاون م���ع وزارة البرتول 
و�ركاته���ا مل���ا تتمت���ع به م���ن خ���ربات واإمكاني���ات فني���ة متميزة ف���ى جمال 
املركب���ات الت���ى ت�ستخدم الغ���از كوقود ف�س���اًل عن دورها فى حتقي���ق انت�سار 
ملح���وظ ملحط���ات متوين ال�سي���ارات بالغاز الطبيعى وهو م���ا ي�سجع راغبى 
ا�ستخ���دام الغ���از عل���ى حتويل �سياراته���م  ويرتك اأث���راً اإيجابياً عل���ى �سناعة 
النقل و املركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف فى ظل توافر البنية التحتية 

الالزمة خلدمة ومتوين املركبات.

اأعل���ن املهند����س طارق املال فى التا�سع والع�رين م���ن �سبتمرب 2021 اإطالق 
الدفع���ة الرابع���ة واالأخرية م���ن برنامج » تنمي���ة وتطوير الق���درات الب�رية 
بقط���اع التعدين« ال���ذى تنفذه هيئة ال���رثوة املعدنية بالتع���اون مع �ركة 
اإنب���ى فى اإط���ار م�روع تطوي���ر وحتديث قط���اع التعدين وال���ذى يهدف اإلى 
تنمي���ة امله���ارات االإدارية والتكنولوجي���ة للمتدربني لال�ستف���ادة املثلى من 

اقت�ساديات �سناعة التعدين. 
وي�س���ل ع���دد امللتحقني اجل���دد م���ن العاملني بهيئ���ة ال���رثوة املعدنية 
بالدفعة الرابعة م���ن الربنامج التدريبى املتطور اإلى 63 متدرباً لي�سل 
اإجمالى عدد املتدربني فى الربنامج مبراحله االأربع 311 متدرباً ، وميثلون 
امل�ستوي���ات الوظيفي���ة املختلفة �س���واء ال�سب���اب اأو االإدارة الو�سطى 

واالأدارة العليا، 

إطالق الدفعة األخيرة من برنامج
»تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين« 
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راأ����س وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة فى الثانى والع�رين م���ن �سبتمرب 2021 
االجتماع االأول للجن���ة العليا ملوؤمتر ومعر�س م�ر الدولى للبرتول »اإيجب�س 
2022« ملتابع���ة اإج���راءات تنظي���م وبرنام���ج الن�سخ���ة اخلام�سة م���ن املوؤمتر 
وال���ذى �سيقام حت���ت رعاية الرئي����س عبد الفت���اح ال�سي�سى ف���ى الفرتة من 
14 – 16 فرباي���ر 2022 حت���ت �سعار »�سمال اأفريقيا والبحر املتو�سط ... تلبية 

احتياجات اليوم من الطاقة« . 
وم���ن املق���رر اأن ت�سه���د فعالي���ات املوؤمت���ر ح�سور اأكرث م���ن 26 األ���ف م�سارك 
واأك���رث من 260 متحدثاً م���ن امل�سئولني واخلرباء وروؤ�س���اء ال�ركات فى نطاق 
5 مو�سوع���ات اأ�سا�سي���ة للموؤمت���ر وهى املوؤمت���ر اال�سرتاتيج���ى واملوؤمتر الفنى 
وموؤمت���ر التموي���ل واال�ستثم���ار وموؤمتر ال�سالم���ة وال�سحة املهني���ة وحماية 

البيئ���ة وموؤمت���ر امل�ساواة ف���ى الطاقة ، كم���ا �ست�سهد الن�سخ���ة اخلام�سة 
الأول م���رة تخ�سي�س عدة جل�سات فى جماالت الهيدروجني والغاز الطبيعى 
امل�سغ���وط ال�ستعرا�ض اأحدث التكنولوجيات امل�ستخدمة عاملياً فى جمال 
الطاق���ة النظيف���ة ، و�سي�سهد املعر����س امل�ساحب م�سارك���ة اأكرث من 450 
عار�س���اً من ����ركات البرتول العاملية واملحلية، وي�سته���دف املوؤمتر من خالل 
برنامج م�ساركة ال�سباب فى اجلامعات فتح جماالت التدريب  لهم للتعرف 

على اأن�سطة �سناعة البرتول.
واأعل���ن الوزي���ر خ���الل االإجتم���اع اأن الن�سخ���ة القادمة من املوؤمت���ر �ست�سهد 
التزام���اً وتطبيق���اً كام���اًل لكاف���ة االإج���راءات االحرتازي���ة وقواع���د التباع���د 

االجتماعى.

اجتمـــاع اللجنـــة العليا لمـؤتمر ومعرض مصــــر الـدولى للبتـــــرول إيجــــبس 2022

ق����ررت جلن����ة الت�سع����ري التلقائ����ى للمنتج����ات البرتولية 
املعنية مبتابعة وتنفيذ اآليات تطبيق الت�سعري التلقائى 
للمنتجات البرتولية ب�س����كل ربع �سنوى فى اجتماعها 
املنعقد عق����ب انتهاء �سهر �سبتم����رب املا�سى التو�سية 
بتعدي����ل االأ�سعار احلالي����ة ال�سائدة ف����ى ال�سوق املحلى 
وذل����ك للرب����ع اأكتوب����ر / دي�سم����رب 2021 حي����ث مت تعدي����ل 
�سعر بيع منتج����ات البنزين باأنواع����ه الثالثة اعتباراً من 
الثام����ن من اأكتوبر 2021  كاالآتى 7 جنيه للرت البنزين 80 
و 25ر8 جني����ه للرت البنزي����ن 92 و  25ر9 جنيه للرت البنزين 
95 وتثبي����ت �سع����ر بي����ع ال�سوالر عن����د 75ر6 جني����ه للرت ، 
وا�ستعر�س����ت اللجن����ة متو�سطات اأ�سعار خ������ام ب���رنت 
ف����ى ال�سوق العاملى و�سع����ر �رف ال����دوالر مقابل اجلنيه 
للفرتة اأبريل /يونيه 2021 مقابل الفرتة يوليو / �سبتمرب 
ددي����ن لتكلف��ة  2021، والل����ذان يعتربا اأه����م موؤثرين وحمحُ
اإتاح������ة وبي����ع املنتج�������ات البرتولية فى ال�س����وق املحلية 

بخالف االأعباء والتكاليف االأخرى.
اأ�سف����رت املعادلة عن زيادة فى �سعر خام برنت 7% وزيادة 
طفيف����ة ف������ى �سع����ر ال�����رف تق����در بحوال������ى 1ر0 % ومت 
تطبي����ق املعادلة ال�سعرية طبقاً لزيادة �سعر خام ب���رنت 
و�سع��ر ال�رف ، قامت اللجن���ة مبراجعة التكلفة خالل 
الع����ام املال����ى 2020 / 2021 وفى �س����وء العوامل ال�سابق 
االإ�س����ارة اإليها عالي����ه، اأو�س����ت اللجن���ة بزي����ادة البنزين 
باأن�واع����ه 25 قر�����س للرت  وثبات اأ�سعار ال�س����والر ملا له من 
تاأث����ري مبا�����ر وغري مبا�����ر على و�سائ����ل النق����ل واأ�سعار 

ال�سلع الغذائية .

قـرار لجنة التسعير التلقائـى للمنتجات البترولية العلم���ني  جمم���ع  �رك���ة  تاأ�سي����س  ع���ن  املعدني���ة  وال���رثوة  الب���رتول  وزارة  اأعلن���ت 
للبرتوكيماوي���ات »علم���ني«، حي���ث تراأ����س املهند����س ط���ارق املال وزي���ر الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة فى 4 اأكتوبر 2021 اجلمعية العام���ة التاأ�سي�سية لل�ركة ، يهدف املجمع 
اإل���ى تعظي���م القيمة امل�سافة م���ن املوارد الطبيعي���ة املتاحة مب�ر ع���ن طريق اإنتاج 
منتج���ات عالي���ة القيمة تنت���ج والأول مرة فى م����ر واأفريقيا بدالً م���ن ا�ستريادها من 
اخل���ارج، باالإ�ساف���ة اإلى اإن�ساء قاع���دة �سناعية جديدة فى ه���ذه املنطقة ال�سناعية 
الواع���دة تقوم على منتجات امل�روع���ات من خالل حتفيز اإقام���ة �سناعات تكميلية 
�سغ���رية ومتو�سط���ة الإنتاج منتجات نهائي���ة يتم ت�سويقها حملي���اً وعاملياً، والعمل 
عل���ى اإيجاد فر�س جديدة لال�ستثم���ار وتعظيم ا�ستغالل البني���ة التحتية من موانئ 
وط���رق ومراف���ق ، واإيجاد فر�س عم���ل مبا�رة وغري مبا�رة مبا ي�سهم ف���ى زيادة العائد 
االقت�س���ادى . يق���ام امل�روع على م�ساح���ة 1600 فدان باملنطق���ة ال�سناعية مبدينة 
العلم���ني اجلديدة وبا�ستثمارات بحوالى 5ر10 ملي���ار دوالر الإنتاج 6 مليون طن �سنوياً 
م���ن املنتجات البرتوكيماوي���ة والكيماوية املتخ�س�سة والغ���ري تقليدية والتى ال يتم 

اإنتاجها حملياً . 
واأو�س���ح الكيميائى �سعد هالل رئي�س ال�ركة امل�رية القاب�سة للبرتوكيماويات اأن 
امل�روعات املخطط تنفيذها ت�سمل م�روع اإن�ساء جممع البرتوكيماويات ، وجممع 
اإنتاج ال�سودا اآ�س وم�ستقاتها، وجممع اإنتاج ال�سيليكون وم�ستقاته، وم�سنع اإنتاج 
ثانى اأك�سيد التيتانيوم، وم�سنع اإنتاج البوليمرات فائقة االمت�سا�س، وجممع اإنتاج 
املراف���ق والتخزي���ن واخلدمات اللوج�ستي���ة، وجممعات �سناعات �سغ���رية ومتو�سطة 
ملحق���ة ، بهدف اإنتاج منتجات برتوكيماوية عالي���ة القيمة تنتج الأول مرة فى م�ر 
واأفريقيا بدالً من ا�ستريادها من اخلارج  وت�سمل املنتجات على �سبيل املثال ال احل�ر  
 VAM البول���ى ايثيل���ني منخف����س الكثافة وال���ذى ينتج مب����ر الأول م���رة، وم�ستقات
وه���ى امل���ادة الرئي�سية فى الدهانات وامل���واد الال�سقة ، والبوليولز وه���ى مادة رئي�سية 
ف���ى ال�سناع���ات املغذي���ة لل�سي���ارات، ومنت���ج اال�ستريي���ن لت�اأمني احتياج���ات �ركة 
ا�ستريينك����س ، باالإ�ساف���ة اإل���ى م�ستق���ات ال�سيليك���ون التى تدخل ف���ى ال�سناعات 
االلكرتوني���ة والغ���زل والن�سيج ، وثان���ى اأك�سيد التيتانيوم ال���ذى يدخل فى �سناعات 
االأ�سب���اغ والدهانات وال�سناعات التعديني���ة املتخ�س�سة وال�سودا اآ�س وم�ستقاتها 

والتى تدخل فى �سناعات الزجاج والورق.

الجمعيــة التأسيسيــة لمجمـــع العلمــين للبتــــروكيمـــاويـات
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مشــروع جديد للتقطيــر الجـــوى
 بمصفــاة تكريــر أسيــوط

�سه���د املهند����س طارق املال وزي���ر البرتول وال���رثوة املعدنية ف���ى العا�ر 
م���ن اأكتوب���ر 2021 التوقي���ع عل���ى مذكرة تفاه���م بني �رشك���ة اأ�سيوط 
لتكري���ر الب���رتول و �ركت���ى اإنب���ى وبرتوج���ت الإن�س���اء امل����روع اجلديد 
للتقط���ر اجلوى مب�سفاة تكرير اأ�سيوط بتكلفة ا�ستثمارية ت�سل اإلى 
نح���و 6 ملي���ارات جنيه وبطاق���ة ت�سميمية 5 مليون ط���ن خام �سنوياً 
للم�ساهمة ف���ى ا�ستدامة ت�سغيل امل�روع���ات احلالية وامل�ستقبلية 

�سه���د وزي���ر الب���رتول والرثوة املعدنية فى اخلام�س م���ن اأكتوبر 2021 ، التوقيع على مذك���رة تفاهم بني �ركة 
اإنب���ى و�رك���ة تكني���ب االإيطالية للتعاون فى جمال حت���ول الطاقة فى اإطار التزام ال���وزارة بتحقيق التنمية 
امل�ستدام���ة وفق���اً لروؤية م����ر 2030 وتعزيز اإمكانات اال�ستخ���دام االأنظف للطاقة. وتع���د مذكرة التفاهم 
خط���وة اأول���ى اإل���ى االأمام نح���و التعاون بني اجلانب���ني فى جمال حت���ول الطاقة وفتح جم���االت جديدة للعمل 
امل�س���رتك ا�ستثم���اراً للتع���اون املمتد بينهما ف���ى م�روعات البرتول والغ���از، كما �سيتي���ح اكت�ساب القدرة 
التناف�سي���ة وتب���ادل اخل���ربات القتح���ام جم���ال م�روعات حت���ول الطاقة، وحتر�س �رك���ة اإنبى ال���ذراع الفنى 
الهند�س���ى لقط���اع البرتول امل����رى على زيادة وتعزي���ز خرباتها الوا�سع���ة على مدار عقود ف���ى امل�روعات 
مب����ر والدول العربي���ة ، خا�سة واأن التعاون مع �ركة تكنيب يوفر فر�س���اً مهمة ومتميزة باإعتبارها اإحدى 
ال����ركات الرائ���دة فى جم���ال التطوي���ر والتكنولوجيات الالزم���ة للم�روعات ودعم مب���ادرات حتول الطاقة 

وخرباتها الوا�سعة فى خمتلف اأنحاء العامل.

 التعاون فـى مجــال
مشروعـــات تحـول الطاقــة 
بين إنبـى وتـكنيب اإليطاليــة

بروتوكول تعاون مع المعهد القومى 
لعلوم البحار فى مجال التنقيب عن الثروات 

المعدنية بالمناطق البحرية

�سهد املهند�س طارق املال والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
ف���ى التا�س���ع ع�ر من �سبتم���رب 2021 توقيع بروتوكول تعاون بني الهيئ���ة امل�رية العامة 
لل���رثوة املعدنية واملعهد القومى لعل���وم البحار وامل�سايد لتحقي���ق التكامل واال�ستفادة 
امل�سرتك���ة وتبادل اخل���ربات واالمكانيات الفني���ة والعلمية والبحثية ف���ى جماالت البحث 
واال�ستك�س���اف والتنقي���ب ع���ن الرثوات املعدني���ة فى املي���اه االإقليمية واملناط���ق البحرية 
امل�ري���ة . وق���ع الربوتوكول اجليولوجى خال���د ال�س�ستاوى رئي�س هيئة ال���رثوة املعدنية مع 

الدكتور عمرو حمودة رئي�س املعهد القومى لعلوم البحار وامل�سايد .
باأن�سطة  يت�سل  فيما  اجلانبني  بني  التعاون  واإمكانيات  جماالت  الربوتوكول  وينظم 
البحث واال�ستك�ساف عن الرثوات املعدنية فى املناطق البحرية  وي�سمل ذلك التعاون 
البحثية  االإمكانيات  من  واال�ستفادة  بحثية  ودرا�سات  وم�روعات  خطط  تنفيذ  فى 
ملعهد علوم البحار فى البحث والتنقيب عن الرثوات املعدنية باملياه االإقليمية البحرية 
مبا يدعم م�روعات وخطط هيئة الرثوة املعدنية وتطوير االأبحاث والدرا�سات العلمية 
فى هذا ال�ساأن  ، وتعظيم اال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة للم�سح واال�ستك�ساف 
البحرى لدى معهد علوم البحار متمثلة فى �سفن االأبحاث ) �سل�سبيل والريموك ( فى 
اأن�سطة امل�سح البحرى اخلا�سة بالتعدين وعمليات جتميع العينات وذلك بالتعاون مع 
، واال�ستفادة من كافة االإمكانيات واملعدات واملتوفرة  فرق عمل هيئة الرثوة املعدنية 
التقارير  تبادل  خالل  من  والتكنولوجى  العلمى  التبادل  على  عالوة   ، الطرفني  لدى 

العلمية.

�سامل���ة وح���دة ال�سرتجاع الغ���ازات ) البوتاجاز( ،  وياأت���ى ذلك فى اطار 
التو�سع���ات امل�ستم���رة بامل�سف���اة الت���ى تع���د الركي���زة االأ�سا�سية فى 
تاأمني اإمدادات املنتجات البرتولية ل�سعيد م�ر.  وقع مذكرة التفاهم 
روؤ�ساء �رشكات اأ�سيوط لتكرير البرتول واإنبى وبرتوجت ، حيث �سيكون 
ائت���الف �ركتى اإنبى وبرتوجت هو املقاول امل�سئول عن تنفيذ امل�روع 

بنظام ت�سليم مفتاح.
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مذكـــرة تفاهـــم
 مع تويـوتـا اليابانيـــة لتقييــم

 فــرص إنتاج األمونيـا الزرقــاء فى مصر

�سه���د املهند�س طارق املال وزير الب���رتول والرثوة املعدني���ة ومات�سوبايا�سى كيني�سريو 
نائ���ب ال�سف���ري اليابان���ى بالقاهرة ف���ى الرابع ع�ر م���ن �سبتم���رب 2021 توقيع مذكرة 
تفاه���م لتقييم فر�س اإنتاج االأمونيا الزرقاء بني ال�رك���ة امل�رية القاب�سة للغازات 
الطبيعي���ة »اإيجا�س« وال�ركة امل�رية القاب�س���ة للبرتوكيماويات »اإيكم« و�ركة 

تويوتا ت�سو�سو اليابانية. 
ومبوج���ب االتفاقي���ة �سيت���م عمل درا�س���ات للج���دوى االقت�سادي���ة واأف�س���ل الفر�س 
املتاحة بقطاع البرتول لتنفيذ م�روعات ا�ستخال�س وتخزين ثانى اأك�سيد الكربون 
الإنتاج االأمونيا الزرقاء با�ستخدام اأحدث التقنيات اليابانية على اأن يتم االنتهاء من 
الدرا�س���ة خ���الل 6 اأ�سهر متهيداً لل�سري قدماً فى تنفي���ذ اأف�سل تلك امل�روعات على 

امل�ستوى التجارى والبيئى. 

�سه����د املهند�س طارق املال، وزير البرتول وال����رثوة املعدنية والدكتورة 
يا�سمني فوؤاد وزيرة البيئة، فى الثانى ع�ر من اأكتوبر 2021، توقيع 
بروتوك����ول للتع����اون ب����ني الهيئة امل�ري����ة العامة لل����رثوة املعدنية 
وجه����از �سئ����ون البيئ����ة ،ميثلهم����ا ف����ى التوقي����ع اجليولوج����ى خالد 
ال�س�ستاوى رئي�س  الهيئة امل�رية العامة للرثوةاملعدنية والدكتور 
على اأبو�سنة الرئي�س التنفي����ذى جلهاز �سئون البيئة، وذلك بهدف 
تنظيم اإجراءات احل�سول على املوافقات البيئية الأن�سطة البحث 

والتعدين  .
وعق����ب التوقي����ع اأك����د املهند�س طارق امل����ال على اأهمي����ة التن�سيق 
والتع����اون احلال����ى ب����ني الوزارتني ف����ى النواح����ى البيئي����ة مل�روعات 
التعدي����ن، وا�ستغ����الل ال����رثوات التعديني����ة؛ حر�س����اً عل����ى تطبي����ق 
ممار�س����ات �سليم����ة وم�ستدامة بيئي����اً فى هذا القط����اع، ومن خالل 
االتف����اق على خطط وبرامج عمل تكف����ل حتقيق ممار�سات �سليمة 
وم�ستدامة بيئياً فى اإطار التوجه نحو التنمية امل�ستدامة ، موؤكداً 
على اأهمية التوافق البيئى والعمل وفقاً لال�سرتاطات البيئية فى 
قان����ون البيئة ، من خالل اعتماد ال�سوابط والتكنولوجيات املعززة 

لذلك.  
وم����ن جانبها اأكدت الدكت����ورة يا�سمني ف����وؤاد اأن الربوتوكول يهدف 
اإل����ى حتدي����د ال�سواب����ط البيئي����ة لعملي����ات البح����ث، واال�ستخراج 
واال�ستغ����الل التعدين����ى، اإ�ساف����ة اإل����ى اأ�س�����س املراجع����ة والرقاب����ة 
البيئي����ة عل����ى االأن�سط����ة التعدينية، م����ع مراعاة طبيع����ة املناطق 
الت����ى تت����م فيه����ا املمار�س����ات التعدينية ، وذل����ك فى اإط����ار توحيد 
جه����ود وروؤى اجله����ات احلكومية ذات ال�سل����ة والعمل على التعاون 
من اجل حتقيق تنمية م�ستدامة تراعى البعد البيئى واالقت�سادى 

واالجتماع����ى للدولة مع احلف����اظ على امل����وارد الطبيعية، وتدعيم 
ح����ق كل مواط����ن فى التمتع بتل����ك املوارد، وهو م����ا يتطلب ت�سافر 
اجلهود الوطنية من اأجل �سمان تنفيذ تلك االلتزامات الد�ستورية 

والقانونية. 
املعدنية فيما  للرثوة  العامة  الهيئة  تلتزم  للربوتوكول  ووفقاً 
يتعلق بعمليات البحث واال�ستك�ساف عن خام الذهب بالتن�سيق 
واأخذ املوافقة املبدئية من قبل جهاز �سئون البيئة قبل التعاقد اأو 
طرح اأى مزايدة للبحث واال�ستك�ساف، وتوثيق وتدقيق االإحداثيات 
املدرجة  املناطق  واأ�سماء  املعتمدة  باخلرائط  موقع  لكل  املقدمة 
واإبداء  مراجعتها  لت�سهيل  املعتمدة  امل�ساحية  اخلرائط  على 
يتم  االأعمال  تنفيذ  فى  البدء  واأي�سا قبل  ب�ساأنها.  البيئى  الراأى 
تقدمي درا�سة تقييم التاأثري البيئى خا�سة باأعمال البحث عن خام 
بقانون  عليها  املن�سو�س  واال�س�رتاطات  للمعايري  طبقاً  الذهب 

البيئة والقرارات واالآدل���ة االر�سادية ال�سادرة عن اجلهاز.
كما يلتزم جه����از �سئون البيئة باإبداء الراأى ف����ى الطلبات املقدمة 
من الهيئ����ة  للح�سول عل����ى املوافقات البيئي����ة الأن�سطة البحث 
والتعدي����ن، وم��راجع����ة الدرا�س����ات البيئي����ة املقدم����ة مب����ا يتفق مع 
القوان����ني والق����رارات املنظم����ة، و�رع����ة اإب������داء ال������راأى ف�������ى تل����ك 
الدرا�س����ات واإ�سدار املوافق����ات البيئية فى غ�س�����ون 30 يوماً كحد 
اأق�س����ى للطلبات ال����واردة م�ستوفاة لكاف����ة البيان����ات واملعلومات 
وامل�ستن����دات املطلوبة ، واإ�س����دار الت�ساريح مبمار�س����ة االأن�سطة،  
وامل��������رور والتفتي�س واملتابعة عل����ى املواقع امل�رح بها للتاأك����د من 
تنفي��������ذ اال�سرتاطات وال�سوابط البيئي���ة طبقاً للقوانني املنظمة 

وكذا املن�سو�س عليها باملوافقات والت�ساريح ال�سادرة.

تنظيــم إجـــراءات الحصـــول
على الموافقــات البيئيــة ألنشطـة البحـث والتعـدين 
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املربد  )الرادتري( : يحتوى على �س���ائل )ماء التربيد( وهو م�س���ئول عن تربيد املحرك 
واأج���زاء اأخرى من ال�س���يارة ويع���د اأحد الأجهزة التى لها دور كب���ر فى تقليل درجة 
ح���رارة املح���رك واملحافظة عل���ى درجة حرارة معين���ة منا�سبة لأف�س���ل اأداء ممكن 
لل�سي���ارة، واحلفاظ على عم���ر املحرك وتقليل حدوث تل���ف له،حيث يقوم العديد 
م���ن مالك ال�س���يارات مبل���ئ  الرادتر   باملي���اه العادية ب���دلً من �رضاء املي���اه اخل�رضاء 
املخ�س�س���ة له���ذه العملية اأو املياة احلم���راء. ولذلك لبد من ط���رح عدة ت�ساوؤلت 
حول ما هو الأف�سل ل�سالمة ال�سيارة؟ هل ت�ستخدم مياه احلنفية لدورة التربيد؟ ، 
هل املياء اخل�رضاء اأف�سل اأم املياه احلمراء ؟ ، هل لحظت لون بنى داكن داخل قربة 
املياه؟، هل لحظت تغير لون ماء التربيد؟ وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املياه ت�ستخدم فى 
ال�سي���ارة ك�سائل تربيد للحفاظ على احلرارة املنا�سب���ة للمحرك واأجزاء اأخرى من 
ال�سي���ارة . اإذا كن���ت ت�ستخ���دم املياه احلنفية العادية فى مي���اه دورة التربيد ملحرك 
�سيارتك فاأنت تدمرها دون اأن تعلم لأن حمرك ال�سيارة م�سنوع من معدنى احلديد 
اأو النحا�س وكالهما قابٌل للتاآكل بالتفاعل مع املياه ويزداد معدل التاآكل فى وجود 
الأك�سج���ن وتزداد �سدته عند درجات احلرارة العالي���ة حيث اأن درجة حرارة التربيد 

.)Cْ  ت�سل اإلى درجة غليان املاء100�سليزيو�س )وحدة قيا�س احلرارة
المياه العادية 

تتفاعل مع ج�سم املحرك والرادتر وت�سبب �سداأ وتاآكل جل�سم الردياتر وج�سم 
املح���رك ، وعندما ت�س���ل اإلى درجة غليان 100 ، يحدث له���ا تبخر ويقل م�ستوى 
املي���اه ، مم���ا يوؤثر بال�سلب على كفاءة املح���رك ، وعلى كفاءة التكييف ، كما اأنها 

تكون تر�سبات على جدران املربد.
المياه الخضراء  

وه���و م���اء  الرادتر الأخ�رض هو عب���ارة عن ماء مقطر خالى م���ن اأى اأمالح ومعالج 
م���ن ال�سوائب بحيث ل تكون اأق���رب للحام�سية وم�ساف اليه���ا مثبط للتاآكل 
 Oxygen وكذل���ك م���واد كيميائي���ة �سائ���دة لالأك�سج���ن Corrosion Inhibitor
Scavenger وهى مواد ت�ساعد على جتنب حدوث التفاعالت الكيميائية للج�سم 
الداخل���ى للمح���رك والرادتر م���ع املياه اخل����رضاء  ، حي���ث ل حتتوى املياه اخل�رضاء 
عل���ى اأمالح اأو �سوائب، كما ي�ساف اإليها مادة الإيثيلن جليكول ترفع من درجة 

غليانه���ا اإل���ى اأك���ر م���ن 100 درجة مئوية عن���د مقارنته���ا باملي���اه العادية ت�سل 
حلوالى 120 درجة �سليزيو�س.

 Ethylene الرتكيييب الكيميائى للإيثيليين جليكول
Glycol عندم���ا ي�ساف الإيثيلن جليك���ول اإلى مربدات 
ال�سي���ارات  فى املياه يكون روابط���اً هيدروجينية قوية 
وينت���ج حملولً ل���ه درجة غليان اأعلى م���ن درجة غليان 

املياه وبالتالى تكون قدرته على التربيد اأعلى مما يزيد من كفاءة املربد.
وم���ن عيوب املياه اخل�رضاء هو احتوائها على م���ادة ال�سليكات التى تتلف بع�س 
اأجزاء نظام التربيد الرادتر ، كما اأن الإيثيلن جليكول �سديد ال�سمية لالإن�سان، 

وقاتل للحيوانات.
المياه الحمراء  )ماء الرادتير األحمر(

 تت�ساب���ه اإل���ى حد كبر مع املياه اخل����رضاء فى اأغلب اخلوا����س اإل اأن املياه احلمراء 
ي�ساف اإليها بروبيلن جليكول بدلً من الإيثيلن جليكول .

Propylene Glycol الرتكيب الكيميائى للربوبيلن جليكول
مميزات املياه الأحمراء 

 الربوبيل���ن جليك���ول منخف����س ال�سمي���ة ، ُمنخف�س 
التطاير وغ���ر قابل للتاآكل وينتج عن���ه اللون الأحمر  ، 
كما يتميز بطول فرتة عمره الفرتا�سى والذى ي�سل اإلى 

خم����س �سنوات ،وي�ستخدم للموتور الأكرب حجم���اً، كما اأنها ل حتتوى على مادة 
ال�سيلي���كا املوج���ودة فى املياه اخل�رضاء الت���ى ت�رض وتوؤثر عل���ى منظومة التربيد، 

ويف�سل خرباء ال�سيارات ا�ستخدام املياه احلمراء ملنظومة التربيد.
التوصيات  

• املياه اخل�رضاء ي�سل عمرها اإلى عامن .
• املياه احلمراء  يزداد عمرها اإلى خم�س �سنوات اأو يتم تغيرها عند 150000 ميل. 
• يج���ب تغير املاء فوراً  بعد املدد ال�سابقة لأن خ�سائ�سه وكفاءته �ستتغر مع 

مرور الوقت.
• املياه اخل�رضاء اأكر �سمية من احلمراء.

• التحذير جمدداً من خلط املياه اخل�رضاء باحلمراء .
• ل يج���ب زي���ادة املياه اإل م���ن نف�س النوع املوجود �سابق���اً ، ب�سبب الإختالف فى 

املواد الكيميائية.
• املياه اخل�رضاء قد تت�سمن م�ساداً لل�سداأ اأو ل، وفقاً لل�رضكة املنتجة.

يعترب نظام التربيد فى السيارة عن طريق املربد  )الرادتري( من أهم األنظمة 

الت��ى تحافظ على كفاءة تش��غيل املح��رك واملحافظة عل��ى درجة حرارة 

املح��رك، حيث يحتوى نظ��ام التربيد على العديد من األج��زاء التى تتعاون 

جميعها فى تشغيل النظام للوصول ألفضل أداء ممكن. 

فنقص��ان م��اء خزان تربي��د املحرك، ي��ؤدى إىل ارتفاع مباش��ر ف��ى درجات 

الحرارة الداخلية للمحرك وبش��كل أكث��ر بكثري من القدرة االحتمالية 

لهما يؤدى إىل توليد ضغط كبري، ال يستطيع املحرك تحمله، قد يتسبب 

فى انفجاره أو انفجار خزان مياه تربيد املحرك .

دكتور / ب�سام حممد �رشيت 
م�دير عام م�س�اعد باحل�ماية الكاثودية  )ايجا�س(
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عق��د االجتم��اع الوزارى الح��ادى والعش��رين ملنظمة أوب��ك والدول 
خ��ارج أوبك ع��رب تقنية الفيدي��و كونفرانس، يوم االثن��ن 4 أكتوبر 

.2021
عل��ى  واإلجم��اع  الب��رول  لس��وق  الحالي��ة  األساس��يات  وفىض��وء 

توقعاته، قرر االجتماع ما يلى:

• اإع����ادة التاأكي���د عل���ى ق�����رار الجتم���اع ال���وزارىالعا����رض ملنظم��ة اأوب������ك وال���دول 
خ���ارج اأوبك ف���ى12 اأبريل 2020 وم���ا مت امل�سادق����ة عليه ف���ى الجتماع�ات الالحقة 
مب��ا فىذل���ك الجتماع الوزارىالتا�سع ع�رض ملنظمة اأوبك والدول خارج اأوبك فى 18 

يوليو 2021.

• اإعادة التاأكيد على خطة تعديل الإنتاج واآلية تعديل الإنتاج ال�سهرية املعتمدة 
فىالجتم���اع الوزارىالتا�س���ع ع�رض ملنظم���ة اأوبك والدول خارج اأوب���ك وقرار تعديل 
الإنت���اج الإجمالىال�سهرىبالزي���ادة مبق���دار 4ر0 مليون ب/ى ل�سه���ر نوفمرب 2021 ، 

وفقاً للجدول املرفق. 

• التاأكي���د على اأهمية اللتزام الكامل باآلية التع�وي�س وال�ستفادة من مت��ديد ف�رتة 
التعوي�س حتى نهاي��ة دي�سمرب 2021.

ويجب تقدمي خطط التعوي����س وفقاً لبيان الجتماع الوزارىاخلام�س ع�رض ملنظمة 
اأوبك والدول خارج اأوبك. 

• �سيعق���د الجتماع الوزارىالثانى والع�رضين ملنظمة اأوبك والدول خارج اأوبك فى 
4 نوفمرب 2021.

الإنتاج املطلوب نوفمرب 2021

952
1377
293
115
168

4193
2532
1649
9913
2855

اجلزائر
اأجنول

الكونغو
غينيا الأ�ستوائية

اجلابون
العراق

الكويت
نيجرييا

ال�سعودية
المارات

647
185
92

1540
537

1753
796

9913
68

117

اأذربيجان
البحرين

بروناى
كازاخ�ستان

ماليزيا
املك�سيك

 �سلطنة ُعمان
رو�سيا

ال�سودان
جنوب ال�سودان

24047
15647
39694

اأع�ساء اأوبك الي 10
دول خارج اأوبك

دول اأوبك +
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وخ���ال اجلمعيات كان���ت الر�سائل وا�سحة » التطوي���ر م�ستمر والأداء 
اأكف���اأ واللت�����زام باحلفاظ على العاملني واملن�س���اآت واملعدات حتميات 
ل ته���اون فيه���ا« حيث اأكد املا على اأن ما تنع���م به م�رص من ا�ستقرار 
�سيا�س���ى واأداء اقت�س���ادى متمي���ز وف���ر لقط���اع البرتول حتقي���ق نتائج 
اأعم���ال اإيجابي���ة بالرغم من التحديات التى فر�سته���ا جائحة كورونا 
عاملي���اً، واأن القطاع ي�سري بخطى ثابتة فى زي���ادة ا�ستثماراته وتطوير 
كيانات���ه والبني���ة الأ�سا�سي���ة القائم���ة ، ملتزم���اً بتحقي���ق التنمي���ة 
امل�ستدام���ة وفق روؤية م�رص 2030، م�سرياً اإلى اأن الإجراءات القت�سادية 
الت���ى اتخذته���ا الدول���ة لت�سحي���ح ت�سوه���ات اأ�سعار بي���ع املنتجات 
البرتولي���ة كان له���ا مردود اإيجاب���ى وا�سح فى جناحات قط���اع البرتول، 
واأن ال�ستق���رار ال�سيا�س���ى والقت�س���ادى مب����رص واكب���ه ا�ستق���رار ف���ى 
منظومة توفري املنتجات البرتولي���ة مما اأدى لإطاق ا�سرتاتيجية تطوير 
ورف���ع كف���اءة �سامل���ة للمنظومة اأ�سف���رت عن حتقيق نتائ���ج متميزة 
والق�س���اء على كل التحديات التى كانت موجودة قبل خم�س �سنوات 
خا�ش���ة فى جم���ال البوتاج���از ، وحتقيق نقلة نوعية فى ه���ذا الن�شاط 
بتوف���ري 7 منافذ رئي�سي���ة ل�ستقبال البوتاجاز باملوان���ئ حالياً منها 3 
مناف���ذ على البحر الأبي�س املتو�س���ط و4 منافذ على البحر الأحمر فى 

مقابل منفذين فقط من قبل ، بالإ�سافة اإلى زيادة ال�سعة التخزينية 
باحلق���ول واملوان���ئ وم���د خط���وط نق���ل بوتاج���از جدي���دة ورف���ع كفاءة 
املن�ساآت وم�سانع التعبئ���ة ومراكز التوزيع على م�ستوى اجلمهورية ، 
كم���ا مت البدء فى تطبيق التح���ول الرقمى باملنظومة من خال اإ�سافة 
نظ���ام التحكم الذكى فى عمليات التعبئ���ة والنقل والتوزيع وكذلك 

تطبيق نظام ال�سكادا ل�سمان التحكم ورقابة العمليات.

واأك���د عل���ى ال�ستم���رار ف���ى رفع كف���اءة منظوم���ة ت�سوي���ق املنتجات 
البرتولي���ة، وهو ما يتم مواكبته من خ���ال ا�سرتاتيجية تطوير �ساملة 
تتكام���ل فيه���ا عملي���ة تطوي���ر �س���كل حمط���ات ومناف���ذ الت�سوي���ق 
وتدريب و�شقل خربات العامل���ن مقدمى اخلدمات للعمالء، كما وجه 
بال�ستم���رار فى تطوير امل�ستودع���ات الرئي�سية للمنتج���ات البرتولية 
بالوجه���ني القبلى والبح���رى وزيادة منافذ التوزي���ع وا�ستكمال رقمنة 
هذه امل�شتودعات واملنافذ وكذا خمتلف الأن�شطة والتو�شع فى ن�شاط 
متوي���ن ال�شف���ن وت�شدي���ر املنتج���ات البرتولي���ة املتخ�ش�ش���ة وخا�شة 
الزي���وت والكيماوي���ات، واأو�ش���ح اأن اإ�شاف���ة ن�ش���اط متوي���ن ال�شي���ارات 
بالغ���از الطبيعى كوقود اإلى حمطات التموين بالوقود فى اإطار املبادرة 
الرئا�سي���ة للتو�س���ع فى ا�ستخدام الغاز الطبيع���ى كوقود ، ميثل زيادة 
ف���ى منافذ التموين بالغاز وا�ستثماراً للم�ساحات املتاحة باملحطات ، 
كما اأ�شار اإل���ى اأن اإ�شافة ن�شاط �شحن ال�شيارات الكهربائية وحتويل 
املحط���ات لتق���دمي خدم���ات متكاملة خط���وة جيدة نح���و امل�ستقبل 

وكذلك تدعيم اقت�ساديات �رصكات الت�سويق. 

واأ�س���اد الوزير خ���ال اجلمعيات ب���الأداء الذى قدمته ال����رصكات واأ�سفر 
ع���ن حتقيق نتائج اأعم���ال متميزة ولف���ت الوزير خ���ال جمعية �رصكة 
اأنابي���ب الب���رتول لأهمية الإ����راع بتنفيذ منظوم���ة التحكم الرقمى 
ف���ى ال�سبكة القومية لنق���ل وتداول اخلام واملنتج���ات البرتولية والتى 

رأس املهن��دس ط��ارق امل��ا وزي��ر الب��رول والث��روة املعدني��ة 

ع��ر تقني��ة الفيدي��و كونفران��س أعم��ال الجمعي��ات العامة 

لش��ركات القطاع العام البروىل العتماد نتائج األعمال للعام 

امل��اىل 2020 /2021 والت��ى ج��اءت ه��ذا الع��ام بنتائ��ج متمي�زة 

ت��ؤك��د على نجاح سياس��ات اإلص��اح التى انتهجته��ا وزارة 

البرول والثروة املعدني���ة الس��تع���ادة شركات القطاع العام 

ملكانتها وريادتها ضمن منظومة صناعة البرول بمصر. 

 خال أعم�ال ش�ركات برول

القطاع العام 2021/2020
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تعم���ل على زي���ادة تاأم���ني ت�سغي���ل املنظومة 
ودع���م �رصعة اتخ���اذ القرار فى ظ���ل اأهميتها 
ك�رصي���ان حي���وى يعمل ف���ى ا�ستثم���ارات تعد 

حالياّ باملليارات.

وال�سوي����س  الن����رص  خ���ال جمعي���ات  واأ�س���ار 
لت�سني���ع البرتول اإل���ى اأن م�سفاتى ال�رصكتني 
من اأعرق واأقدم م�سافى التكرير فى املنطقة، 
ال���ذى حتق���ق  التطوي���ر  امل���ا بحج���م  واأ�س���اد 
ب�رصكت���ى الن�رص وال�سوي����س لت�سنيع البرتول 

فى خمتلف اأن�شطتها، و�شدد على ا�شتكمال اإجراءات حماية البيئة 
وفق ما مت التفاق عليه مع وزارة البيئة للتوافق وال�شحاح البيئى.

كم���ا اأو�س���ح خال اأعم���ال جمعيات �رصكت���ى الإ�سكندري���ة العامرية 
للب���رتول اأن املنطق���ة اجلغرافي���ة البرتولي���ة بالأ�سكندري���ة اإحدى قاع 
�شناع���ة التكري���ر امل�رية ت�شاه���م بن�شبة 45% م���ن اإجمالى طاقات 
التكرير وت�شنيع البرتول، واأنه جارى ا�شتكمال اأعمال تطوير الأر�شفة 
البحري���ة بجون���ة الب���رتول مبين���اء الإ�سكندرية لزي���ادة مناف���ذ ت�سدير 

وا�سترياد البرتول.  

واأك���د امل���ال اأن ما ت�شه���ده منطق���ة اأ�شيوط من م�روع���ات كربى وغري 
م�شبوق���ة فى جم���ال �شناع���ة التكري���ر �شيجعلها قادرة عل���ى تاأمن 
احتياج���ات حمافظات �شعيد م�ر من املنتج���ات البرتولية واإمدادات 
الوق���ود، م�سيف���اً اأن���ه ج���ارى كذل���ك بالتوازى م���ع اأعم���ال التو�سعات 
والتطوي���ر تنفي���ذ عملي���ة تطوي���ر �سامل���ة ورف���ع كف���اءة للمنطق���ة 
اجلغرافي���ة البرتولية باأ�شي���وط للحفاظ على اأ�ش���ول الدولة ومواكبة 

احلداثة والتطور.

واأ�س���اد الوزي���ر خ���ال اجلمعية العام���ة لعتم���اد نتائج اأعم���ال �رصكة 
القاه���رة لتكري���ر البرتول ب���دور ال�رصكة مب�سفاتيه���ا مب�سطرد وطنطا، 
فى تاأم���ني اإمدادات م�سفاة امل�رصية للتكرير لزي���ادة القيمة امل�سافة، 
بالإ�ساف���ة اإلى اإمكانياته���ا فى الت�سنيع املحل���ى للمعدات البرتولية 

لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغري.

وخ����ال اأعمال اجلمعية العامة لل�رصك����ة العامة للبرتول اأكد املا على 
ا�ستمرار تقدمي الدعم الكامل لل�رصكة للتو�سع فى اأن�سطتها فى ظل 
حتقيق اأرقام قيا�سية وغري م�سبوقة فى معدلت الإنتاج خال ال�سنوات 
الأخ����رية، ووج����ه ال�سك����ر للعاملني بال�رصك����ة على ما حتقق م����ن نتائج 
اأعم����ال واأداء متمي����ز، كما اأ�س����اد بالتطور الذى يحدث ف����ى م�رصوعاتها 

للتوافق البيئى بالتعاون والتن�سيق مع جهاز �سئون البيئة.   

ووج���ه الوزي���ر بال�ستمرار فى تطوير منظوم���ة ال�سامة واحلفاظ على 
البيئة وفق الأك���واد امل�رصية والعاملية والهتم���ام بالتحديث امل�ستمر 
له���ذه املعاي���ري، م�ش���رياً اإل���ى ما يوف���ره برنام���ج حتديث وتطوي���ر قطاع 

الب���رتول من���ذ بدايت���ه ع���ام 2016 من دعم 
لتطوي���ر تل���ك املنظوم���ة وم���ا حتقق���ه من 
نتائ���ج تنعك����س بق���وة على تطوي���ر الأداء 
الكل���ى ملنظوم���ة العم���ل البرتول���ى، كما 
اأك���د امل���ا عل���ى اأن م���ا يتحقق م���ن نتائج 
ملمو�س���ة ف���ى برنام���ج تطوي���ر املناط���ق 
اجلغرافي���ة البرتولية عل���ى م�ستوى م�رص 
يوؤك���د عل���ى جن���اح خط���ة التطوي���ر الت���ى 
تنفذها ال���وزارة لتلك املناط���ق والكيانات 
البرتولي���ة العامل���ة به���ا والت���ى ت�سته���دف اإح���داث تاأث���ري اإيجاب���ى لدى 
املواطن���ني، م�سرياً اإلى اأن اجلهود التى تبذل فى جميع مناحى ال�سناعة 
البرتولي���ة تعك�س ال�شورة التى يجب اأن يكون عليها قطاع البرتول فى 
اجلمهوري���������ة اجلدي�������دة مل����رص ، واأن املرحلة احلا�سم��ة الت�����ى ت�سهده���ا 
م����رص حالي���اً تعط���ى دفع������ات للعامل���ني بقط���اع الب������رتول ف���ى تقدمي 
م��زي���د م���ن اجله���د املخل�س ، واأن قط���اع الب����رتول ي�رصف ب���اأن يكون اأحد 
امل�سارك���ني فى العمل مع القيادة ال�سيا�سي���ة فى امل�ساهمة فى تنفيذ 

اخلط�ط الطموح���ة وا�سرتاتيجية م�رص اجلديدة .

اس��تطاعت ش��ركات ب��رول القط��اع الع��ام تحقي��ق 

نتائج أعمال متميزة خال عام 2021/2020 كنتيجة 

اتخذته��ا   الت��ى  االقتصادي��ة  لإلج��راءات  مباش��رة 

الدولة ، وذلك بالرغم م��ن التحديات التى نجمت عن 

جائحة ف��روس كورونا ، ويتضح هذا من املؤش��رات 

التالية :

• بلغ���ت قيمة الإنت���اج بال�سعر اجل���ارى 46547 مليون 
جنيه بزيادة ن�سبتها 9% على العام ال�سابق .

• بلغ���ت القيم���ة امل�سافة 24430 ملي���ون جنيه بزيادة 
ن�سبتها 11% على العام ال�سابق .

• بل���غ �شافى اأرباح الن�ش���اط 2961 مليون جنيه خال 
العام بزيادة ن�سبتها 106% على العام ال�سابق . 

• بلغ ما يوؤول لهيئة البرتول من الأرباح القابلة للتوزيع 
4ر604 مليون جنيه .

• بل���غ اإجمال���ى م�روعات حت���ت التنفيذ خ���الل العام 
احلال���ى 12634 ملي���ون جنيه بزي���ادة ن�سبتها 53% على 

العام ال�سابق ، وبن�سبة 100% من املوازنة املعتمدة .

نتائ��ج أعم��ال 2021/2020
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تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1957.
نشــــاط الشـــركة : اأول �رصكة برتول م�رصية مملوكة للدولة بالكامل تعمل فى جمال البحث واال�ستك�ساف 
عن البرتول وا�ستخراجه وتكريره واالأعمال املت�سلة بذلك، وتتمثل الروؤية اال�سرتاتيجية االأ�سا�سية فى تعظيم 

االحتياطيات وزيادة معدالت االإنتاج.
العنـــوان : 8 �ســـارع الــدكتور م�سطفــــى 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 
والتنمويـــة بهـــدف تعظيم االحتياطيـــات البرتولية ورفع معـــدالت اإنتاج 
حقـــول ال�ســـركة ، حيـــث مت تنفيذ خطة احلفـــر اال�ستك�سافى واأ�سفرت 
عـــن تـحقيق 7 اكت�سافات برتوليـــة جديدة مبناطق امتياز ال�رصكة مبعدل 
اإنتـــــــاج اأولـــى 5300 برميـل زيــــت مكافئ يوميـــاً ، واإ�سافة خمـــزون اأ�سلى 
يـــقـــدر بـحوالـــى 8ر186 مليـــون برميـــل زيـــت مكافـــئ واحتياطـــى موؤكد 

وحمتمل يقدر بحوالى 4ر30 مليون برميل زيت مكافئ.  

االإنتاج واالحتياطى 
بلغ االإنتاج مـــن حقول ال�رصكة وال�رصكات امل�ساركة حوالى 4ر37 مليون 
برميـــل زيت مكافـــئ مبتو�سط يومى 5ر102 األف برميـــل زيت مكافئ وهو 
ميثـــل اأعلى معدل اإنتاج فى تاريخ ال�رصكة ، كما حققت حقول ال�رصكة 
اإنتاج حوالى 25 مليون برميل زيت ، كما مت اإ�سافة احتياطى موؤكد قابل 

لال�سرتجاع يقدر بنحو 20  مليون برميل زيت مكافئ .
عمليات احلفر

مت االنتهـــاء مـــن حفـــر 45 بئـــراً بحقـــول ال�رصكـــة املختلفة منهـــا )6 اآبار 
ا�ستك�سافيـــة ، 38 بئـــر تنمـــوى ، وبئر حقن بامليـــاه( ، باالإ�سافة اإلى حفر 
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33 بئراً بحقول عقود اتفاقيات خدمات اال�ستك�ساف واالإنتاج منها )بئر 
ا�ستك�سافية ، و32 بئر تنموى( .

المشــروعات 
 South مت االنتهـــاء من اإن�ساء ت�سهيالت اإنتاج مبكرة لو�سع اآبار حقلى •
East Hamd & HH-38 / 2 علـــى االإنتاج مبعـــدل اإنتاج اأولى حوالى 4700 

برميل يومياً .
• االنتهـــاء مـــن ت�سغيل خط غاز من الـ C.S ال�ستغـــالل الغازات املنتجة 
مـــن حقل بحـــار �سمال غرب بحقـــول ال�سحراء ال�رصقيـــة قطر 8 بو�سة 
وبطـــول 15 كـــم ، حيـــث مت و�سع بئـــر BNW-1X على االإنتـــاج مبعدل اأولى 

حوالى 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً و500 برميل متكثفات يومياً.
• االنتهـــاء من تطويـــر منظمة مكافحـــة احلريق مليناء راأ�ـــس �سدر طبقاً 

. NFPA للموا�سفات واملعايري الدولية
• جارى االنتهاء من اإن�ساء خط �سحن الزيت قطر 12 بو�سة وبطول 170 
كـــم )مـــن حمطة جتميع �سنان اإلـــى ميناء احلمراء( �سعـــة 55 األف برميل 
يومياً وتطوير الت�سهيالت مبحطة جتميع �سنان لتاأمني الزيادة فى حقول 

اإنتاج ال�سحراء الغربية .
• جـــارى االنتهـــاء مـــن التغذيـــة الكهربائيـــة لالأر�سفة البحريـــة )4 و6( 
بحقـــل عامـــر بوا�سطـــة كابـــالت بحريـــة لتاأمـــني التغذيـــة الكهربائية 

و�سمان ا�ستمرارية االإنتاج .
• �إن�ش���اء خط���وط بحري���ة قط���ر 6 بو�سة لربـــط جمموعة مـــن االأر�سفة 
البحريـــة واخلطـــني البحريـــني S.E.H وخـــط HH-2 لت�سهيـــل عمليـــات 

الت�سغيل وتقييم االآبار .
• جـــارى تطويـــر حمطة احلمـــد وحتويلهـــا اإلى حمطة معاجلـــة متكاملة 

ب�سعة 50 األف برميل يومياً .
• جـــارى البـــدء فـــى اإن�ساء خط غـــاز GRE قطر 8 بو�ســـة وبطول 23 كم 
لربـــط بئـــرى الغـــاز HF 36 / 5 و NES-19 اإلـــى م�سنـــع ف�ســـل املتكثفات 

بال�سحراء الغربية .  

االســتثمارات
بلـــغ حجم اال�ستثمارات املنفذة  لل�رصكة خـــالل العام حوالى 9ر2 مليار 

جنيه  .

ترشيد اإلنفاق
فـــى اإطار منظومـــة تر�سيد االنفاق التى مت تنفيذهـــا حتقق وفر قدره 5ر56 

مليون دوالر .

نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية
مت تنفيـــذ خطـــة تدريـــب تخ�س�سيـــة للعاملـــني فـــى كافـــة املجـــاالت 
املتعلقـــة بربامـــج احلفـــر واالإنتـــاج وال�سالمـــة وال�سحـــة املهنيـــة من 
منطلـــق اهتمـــام ال�رصكـــة باالإعداد اجليـــد لتنميـــة الكـــودار الب�رصية 

و�سقل مهاراتهم .

المسئولية المجتمعية
تتبنـــى ال�رصكـــة برناجمـــاً للم�سئوليـــة املجتمعيـــة يغطـــى العديد من 
اجلوانـــب االإيجابيـــة يف املجـــاالت املختلفـــة مثـــل )التعليـــم –اخلدمـــات 
الطبية وال�سحة – اخلدمات االجتماعية – البنية االأ�سا�سية – ال�سالمة 

ومكافحـــة احلريـــق وحمايـــة البيئـــة ( لتح�سني ودعـــم وتنميـــة الو�سع 
االقت�سادى واالجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق عمل ال�رصكة، 
وخالل العـــام وا�سلت ال�رصكـــة تنفيذ برناجمها بتكلفـــة بلغت حوالى 

6ر5 مليون جنيه .

رقم قياسى جديد

لمعدالت اإلنتــاج
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2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

0ر75563ر7110�صافى الأ�صول الثابتة
5ر52861ر3303م�رشوعات حتت التنفيذ

8ر03648ر2954باقى الأ�صول غري املتداولة

3ر212073ر13368جمموع االأ�شول غري املتداولة )1(

0ر04577ر3736الأ�صول املتداولة )2(

3ر216650ر17104اإجمالى االأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
1ر11827ر2243راأ�س املال

0ر13034ر3119احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

1ر24861ر5362جمموع حقوق امللكية )3(

6ر42054ر3413اللتزامات غري املتداولة )4(

6ر69734ر8328اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
3ر216650ر17104وااللتزامات )5+4+3(

انعقـــــــــدت اجلمعيـــــــــة العـــــــامـــة لل�ســـركـــة العـــــــامـــــة للبتــــــــرول برئـا�ســـــــــــة 
املهند�ـــس طارق املـــال وزيــــــــــر البتــــــرول والـــروة املعدنية بتـــاريـــخ 2021/9/21 
للنظر فى قائمـة املركز املالـى لل�رصكة ونتائج اأعمــالها وتقــرير مراقبـى احل�سابات 
عـــن العــــــام املـــالى 2020/ 2021 ، وقد مت اعتماد القوائم املالية عن ال�سـنة املالية 
املنتهــيـــة فـــى 2021/6/30 ، كما مت اعتمـــــاد �ســرف االأربـــــاح للعــــاملني واعتمـاد 
العــــالوة الدوريـــة امل�ســــتحقة لهــم عن ال�ســنة املاليــة التاليـــة بن�ســبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغـــت كميـــة اإنتاج الزيت اخلـــام واملتكثفـــات 25 مليون برميل 

بزيادة ن�سبتها 10٪ على العام ال�سابق .
- بلغت كمــيات االإنتــاج من الغــازات الطبيعية وامل�ساحبـة 58 مليار 
قدم مكعب بزيادة ن�سبتها 7٪ على امل�ستهدف وعلى العام ال�سابق .
- بلغـــت قيمـــــة ال�ســــــــادرات مـــن الزيــــــــت اخلـــــــــــام واإيـــــــــرادات 

�لن�ش������اط �لأخرى ما يع����ادل 1ر7713 مليـــون جنيه .

- بلغت االأرباح القابلة للتوزيع 4ر350 مليون جنيه .
• يتمث���ل ن�ش���اط �ل�رشكة ف���ى �لتنقيب ع���ن �لب���رول و��شتخر�جه من 
حقولها )ذاتياً / ت�سغيالً من الغري( وامل�ساركة مع بع�س �رصكات البرتول 

االأجنبية فى تنمية احلقول املكت�سفة وا�ستخراج البتـرول منها .

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان
3ر010647ر11481املبيعات / الإيرادات

6ر17939ر7713ال�صادرات
3ر63038ر3831القيمة امل�صافة ال�صافية

5ر3693ر992�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل
3ر4354ر350الأرباح 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 2021/2020  
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شركة السويس لتصنيع البترول

أهم نتــائج األعـمال 
اخلطة الإنتاجية 

بلغت كميات اخلامات البرتولية التى مت معاجلتها خالل عام 2021/2020 
من وحدات التكرير والت�سنيع حوالى 2ر2 مليون طن �ساهمت فى توفري 
جان���ب م���ن احتياجات ال�س���وق املحل���ى بكمية بلغت حوال���ى 2 مليون 
ط���ن من املنتج���ات البرتولية  )بوتاج���از، بنزين بنوعي���ه )80، 92 اأوكتان ، 

ال�سوالر، املازوت(.

الت�سدير للأ�سواق العاملية
متا�سياُ مع �سيا�س���ة الدولة لتنمية ال�سادرات البرتولية لتوفري العملة 
ال�سعبة، مت ت�سدير كمية من املنتجات البرتولية خالل العام عن طريق 

مر�سى الناقالت وبيانها كالتالى :
• مقطر تفريغى : 059ر2 مليون طن )297ر1 اإنتاج ال�س���وي�س + 762 وارد 

من �رشكات البرتول( .
• مازوت خفيف : 204 األف طن .

• مازوت : 100 األف طن.
• ف���ى اإط���ار التع���اون والتكام���ل بني ����رشكات الب���رتول ، قام���ت ال�رشكة 

sopc@suezprocessing.com

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1921 حتت م�سمى » معمل تكرير البرتول احلكومى« تابعة ل�رشكة اآبار الزيوت 
االإجنليزية ثم تغري اإ�سمها اإلى �رشكة ال�سوي�س لت�سنيع البرتول عام 1962 .

جممع  خالل  من  وذلك  البرتولية  اخلامات  وت�صنيع  تكرير  فى  لل�رشكة  الإنتاجى  الن�صاط  يتمثل   : اإلنتاجى  النشاط 
التقطري والذى مت ت�سغيل اأولى وحداته احلالية عام 1964، والوحدة الثانية عام 1986، جممع التفحيم ومت ت�سغيله عام 
1965 ، جممع االإ�سالح بالعامل امل�ساعد ومت ت�سغيله عام 1983 ، هذا باالإ�سافة لوحدات املرافق املختلفة وت�سهيالت االإنتاج 
وت�صاهم ال�رشكة من خالل وحداتها الإنتاجية فىزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة امل�صافة باإ�صافة م�رشوعات جديدة 

)االأ�سفلت / التفحيم( .
العنــــوان : الزيتية - �سارع �سالح ن�سيم - مدينة ال�سوي�س .     تليـــــفون : 4 خطوط  4-3-2-3374451 / 062    فاكـــــس : 3374429/ 062
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بت�صلي���م �رشكة الن����رش للبرتول كميات م���ن الديزل وامل���ازوت منخف�ض 
الكربيت.

ال�ستثمارات
مت حتقي���ق اخلط���ة ال�صتثمارية بن�صب���ة 108% من املعتم���د موزعة على 
امل�رشوع���ات ال�صتثمارية اجل���ارى تنفيذها واملت�صمن����ة تطوير وحتدي���ث 

الوح��دات الإنتاجية القائمة واإقامة م�رشوعات جديدة والتى ت�صمل:
م�رشوع الإحلل والتجديد لأجهزة ال�رشكة

يه���دف امل����رشوع اإل���ى املحافظ���ة با�صتم���رار عل���ى الطاق���ات الإنتاجية 
ورفع كف���اءة الت�صغيل لتواكب التقدم والتط���ور العلمى الذى ت�صهده 

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

يه���دف امل����رشوع اإلى جتدي���د وحتديث جمم���ع التفحيم مت�صمن���اً وحدة 
اإنت���اج البوتاجاز با�ستخدام اأح���دث التكنولوجي���ات املطبقة للو�سول 
اإل���ى اأق�سى طاق���ة ت�سغيلية م���ع الت�سغي���ل االآمن وتلبي���ة احتياجات 
ال�ص���وق املحلى من املنتج���ات البرتولية مثل وقود الطائ���رات والبوتاجاز 

واإنتاج ال�سوالر املطابق للموا�سفات االأوروبية .
م�رشوع الأمن ال�سناعى وحماية البيئة 

تهت���م ال�رشك���ة بتطبيق اأحدث معاي���ري ال�سالمة وال�سح���ة املهنية مبا 
يتواك���ب مع اال�سرتاط���ات والقوانني البيئي���ة، وذلك من خ���الل ا�ستمرار 
التو�ص���ع ف���ى ا�صتخ���دام اأنظم���ة الإن���ذار والإطف���اء الآل���ى بالوح���دات 
الإنتاجي���ة وامل�صتودعات وتطوي���ر منظومة معاجلة ال����رشف ال�صناعى 
مع و�ص���ع نظام املتابعة امل�صتمرة لالنبعاث���ات الغازية ملداخن الأفران  ، 
وقامت ال�رشكة بو�سع خطة لالإ�سحاح والتوافق البيئى بالتن�سيق مع 

جهاز �سئون البيئة .

م�رشوع اإن�ساء م�سنع لإنتاج الأ�سفلت 
ويه���دف اإل���ى تلبي���ة ال�صته���الك املحلى املتزاي���د من منت���ج الأ�صفلت 
الالزم  للم�صاهمة فى م�رشوعات اإن�صاء �صبكات الطرق اجلديدة وتبلغ 
تكلف���ة امل�رشوع 54 ملي���ون دولراً ، ومن املخط���ط النتهاء من امل�رشوع 

نهاية عام 2021 . 
م�رشوع توريد وتركيب 2 فا�سل اأملح لوحدات التقطري 1 و 2

ويهدف اإلى رفع كفاءة وحدات التقطري اجلوى لتوفري التغذية املطلوبة 
للوح���دات اجلديدة مبجمع التفحيم والأ�صفلت ، وتبلغ تكلفة امل�رشوع 

451 مليون جنيه ومن املخطط النتهاء من امل�رشوع عام 2022 .
م�رشوع اإن�ساء 12 م�ستودع )اأ�سفلت – مازوت – بنزين – بوتاجاز(
ويه���دف اإل���ى زي���ادة ال�صع���ة التخزيني���ة للمنتج���ات البرتولي���ة خلدمة 
امل�رشوع���ات اجلدي���دة ، وتبل���غ تكلف���ة امل����رشوع 927 ملي���ون جنيه ومن 

املخطط النتهاء من امل�رشوع نهاية عام 2022 .
م���رشوع اإن�س��اء خ��ط جدي��د قط��ر 24 بو�س��ة )ب��رى – بحرى( 
للمنتج��ات البرتولي��ة ، وخ��ط مي��اه عذب��ة قطر 3 بو�س��ة من 

ال�رشكة ملر�سى الناقلت
ويه���دف اإل���ى زيادة ت�صهي���الت الت�صغي���ل ل�صترياد وت�صدي���ر املنتجات 
البرتولية ، وتبلغ تكلفة امل�رشوع 26 مليون دولر ومن املخطط النتهاء 

من امل�رشوع عام 2022 .

تنمية املوارد الب�رشية
• مت تنفيذ خطة تدريبية للعاملني بال�رشكة لرفع كفاءة الأداء .

• مت تنف��يذ برامج تدريبي���ة ل� 2400 ع��امالً )تخ�ص�صى/ فنى( بالإ�صافة 
ل���دورات ت��دريبي���ة تخ�س�سي���ة ت�سم���ل درا�سة لغ���ات واإع���داد القيادات 

وال�سلوك ال���وظيفى ف��ى اإط��ار م��رشوع تطوير وحتديث قطاع البرتول .
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نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�لل عام 2021/2020  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزي���ت اخل�����ام التى مت تكريرها خ����الل العام 182ر2 

مليون طن .
- بلغ���ت قيمة اأجور التكرير والت�سنيع واخلدمات املباعة 4ر2989 
ملي���ون جني���ه بزي���ادة ن�صبتها 7٪ عل���ى امل�صته���دف ، و18% على 

العام ال�سابق .
- بلغ���ت االأرب���اح القابل���ة للتوزي��������ع 8ر40 ملي������ون ج���ني���ه بزيادة 

ن�سبتها 51٪ على امل�صتهدف.
• يتم����ثل ن�ص�����اط ال���ص���ركة فى تك����رير الزيت اخل����ام وت�صنيع 
الزيوت االأ�سا�سية وتفحيم املازوت حل�ساب هيئة البرتول مقابل 

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

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

0ر3656ر692�صافى الأ�صول الثابتة
8ر41337ر5683م�رشوعات حتت التنفيذ

7ر476ر87باقى الأ�صول غري املتداولة
5ر12070ر6463جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

3ر91167ر1882الأ�صول املتداولة )2(

8ر03237ر8346اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
3ر21242ر2184راأ�س املال املدفوع

9ر4338ر346احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

2ر61581ر2530جمموع حقوق امللكية )3(

8ر01073ر4772اللتزامات غري املتداولة )4(

8ر4582ر1043اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
8ر03237ر8346واللتزامات )5+4+3(

انعق������دت اجلمعي��������ة الع������ام���ة ل�ص��رك���ة ال�صوي����ض لت�صني���ع البت�������رول برئا�ص�����������ة 
املهند����ض طارق امل���ال وزي�ر البت���������رول والث�����روة املعدني����ة بت���اريخ 2021/9/15 للنظر 
ف���ى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة ونتائ���ج اأعمالها وتق��رير مراقب�ى احل�صابات عن العام 
املال���ى 2020/ 2021 ، وق���د مت اعتم���اد القوائم املالية ع���ن ال�ص�نة املالي���ة املنته��ية فى 
2021/6/30، كم���ا مت اعتم�����اد �ص�����رف الأرب�����اح للع����امل���ني واعتم�اد الع�������الوة الدوري���ة 

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

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

4ر42529ر2989املبيعات / الإيرادات

5ر61868ر2077القيمة امل�صافة ال�صافية

5ر374ر67�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

6ر847ر40الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�ض نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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شـركـة النصر للبترول

      أهم نتــائج األعـمال 
اخلطة الإنتاجية 

بلغت كمــية اخلـــام التى تـــم تقطـــريها خالل عام 2021/2020 حــوالى 
7ر3 مليون طــــن للم�ســـــاهمة فى توفـــــري جانب من احتياجـات ال�ســوق 
املحـلـــى من البوتاجاز والنافتا، واملقطرات الو�سطى )�سوالر، كريو�سني، 

وقود نفاثات(، وكميات من االأ�سفلت واملازوت .

المؤشرات المالية
قيمة الإنتاج 

ارتفعـــت قيــمة اإنتـــــاج مــعمل النــ�رص للبرتول خـــالل العام اإلى حوالى 
7ر2مليار جنيه بزيادة ن�سبتها 15% على العام ال�سابق .

الت�صدير
مت ت�سديـــر كميات من املنتجات البرتولية بقيمة اإجمالية حوالى مليار 

دوالر بزيادة ن�سبتها 23 % على العام ال�سابق وبيانها كالتالى :
- النافت��ا : بلغت كمية النافتا امل�سدر حوالى مليون طن بقيمة 492 

مليون دوالر )33 ناقلة(. 
- املقطر التفريغى : بلغت كمية املقطر التفريغى امل�سدر 986 األف 

طن بقيمة 309 مليون دوالر )37 ناقلة(.

- الرتباي��ن : بلغـــت كميـــة الرتباين امل�ســـدر 149 األف طـــن بقيمة 61 
مليون دوالر )5 ناقالت( .

- امل��ازوت : مت ت�سديـــر اأنواع خمتلفة من املـــازوت بكمية 665 األف طن 
بقيمة 187 مليون دوالر .

المعامل الكيميائية
مت حتديـــث وتطوير املعامل عن طريق �رصاء اأحدث االأجهزة املعملية ذات 
املوا�سفـــات التكنولوجيـــة العامليـــة ل�رصعة اإجنـــاز التحاليـــل فى اأقل 
وقـــت واحل�ســـول على اأعلـــى دقة للنتائـــج وتقوم املعامـــل الكيميائية 
باإجراء جميع التحاليـــل البرتولية املتخ�س�سة جلميع الناقالت مبوانئ 
الزيتيـــات و�سوميد و�سونكـــر ، وجارى ربط املعامل مـــع االإدارات الفنية 
املختلفـــة بتطبيـــق الربنامـــج االإلكرتونـــى الإدارة املعلومـــات للمعامل 
الكيميائية LIMS ثم ربـــط ذلك بجميع املعامل الكيميائية بالقطاع 

والهيئة امل�رصية العامة للبرتول .

 المشروعات االستثمارية
بلـــغ اإجمالـــى اال�ستثمـــارات الفعلية املنفـــذة حوالـــى 2ر2 مليار جنيه 

بن�سبة تنفيذ 102% من اال�ستثمارات املعتمدة.

www.nasroil.com                  npc@nasroil.com

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

متكاملة للتطوير والتنمية لكافة العمليات وذلك من من خالل وحداتها االإنتاجية .
اإلى ثالث وحدات تقطري  ، هذا باالإ�سافة  ت�سم 4 وحدات للتقطـري بطاقة 5ر6 مليون طن مرتى �سنوياً   : الشركة  مكــونات 
البوتاجاز  ومعاجلة  الغازات  ال�سرتجاع  ووحدات  �سنوياً  طن  األف   300 اإنتاجية  بطاقة  )البيتومني(  االأ�سفلت  الإنتاج  تفريغى 
والنافتا والكريو�ســني ووحدات املرافـق املخـتلفة .           العنوان : طـريق �سالح ن�سيم - مدينة ال�سوي�ض        تليفون : 3428973/ 062                  
فاكــس : 062/3428975                                                         الرقـــم البريدى: 43511                                                          ص.ب : 271 ال�سوي�ض 
مكتب القاهرة : 42 �ســــارع غرب اال�ستاد - احلى ال�ساد�ض - مدينة ن�ســر .                                                                              تليفاكس:  : 22617035                     
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• م���روع اإن�ص��اء جهاز تقط��ر جديد : مت توقيع عقـــد مع �رصكة 
برتوجـــت لتنفيذ م�ـــرصوع اإن�ساء جهـــاز تقطري بطاقـــة 2ر1 مليون طن 
�سنويـــاً لتوفري التغذية املطلوبة للم�رصوعـــات اجلديدة املزمع اإن�ساوؤها 
فـــى �رصكـــة البحر االأحمـــر وكذلك وحـــدات �رصكة ال�سوي�ـــض لت�سنيع 

البرتول.
• م���روع اإن�صاء 3 وح��دات فا�صل اأمالح لأجه��زة التقطي�ر: 
مت التعاقـــد علـــى ت�سميـــم وتوريـــد وتركيـــب 3 وحـــدات فا�ســـل اأمـــالح 
بوحـــدات اأجهـــزة التقطـــري لتحقيق املوا�سفـــة العامليـــة املطلوبة من 

املازوت منخف�ض االأمالح .
• م���روع تنفي��ذ 4 م�صتودعات جدي��دة : مت التعاقـــد مع �رصكة 

برتوجت على اإن�ساء 4 م�ستودعات للبنزين ، والرتباين، والروا�سب .
• م���روع اإن�ص��اء خ��ط جدي��د ل�صت��الم الأ�صفل��ت )املرحلة 
الثاني��ة(: وتت�سمـــن املرحلة الثانية مـــن امل�رصوع اإن�ســـاء خط جديد 
ال�ستالم االأ�سفلت مـــن الناقالت مبيناء حو�ض البرتول اإلى �رصكة الن�رص 

للبرتول بقطر 12 بو�سة وبطول 2 كيلو مرتاً.
• هذا باالإ�سافة اإلى م�رصوعات االإحالل والتجديد واالأمن ال�سناعى.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
تولـــى �رصكة الن�رص للبـــرتول اأهمية كربى ملجـــاالت ال�سالمة وال�سحة 
املهنيـــة وحمايـــة البيئة حيث حتر�ـــض على التفتي�ـــض الهند�سى على 
امل�ستودعـــات واأعمـــال االإحالل والتجديد اخلا�سة بهـــا اإلى جانب تاأمني 
جميع امل�ستودعات واأجهزة التقطري واالأ�سفلت وجميع املبانى االإدارية 
مـــن اأخطار ال�سواعـــق وكذلك اأجهزة االإنذار املبكـــر ومنظومة االإطفاء 
التلقائـــى لطلمبـــات اأجهـــزة التقطـــري واالأ�سفلـــت ، هـــذا وقـــد مت منح 
 TUV ال�رصكة �سهادة االأيـــزو 14001 اخلا�سة باالإدارة البيئية من �رصكة

NORD االأملانية. 

 أهم مشروعات حماية البيئة
• مت حتديث املحطة املتنقلة للر�سد اللحظى مللوثات الهواء والتغريات 
املناخيـــة باملنطقـــة باأخرى جمهـــزة باأحدث التقنيـــات العاملية لتقدمي 
اخلدمـــات ل�رصكات املنطقة اجلغرافية بال�سوي�ض و�رصكات �سمال غرب 

خليج ال�سوي�ض .
• فـــى اإطـــار متابعـــة االأعمـــال التنفيذية خلطـــط االلتـــزام واالإ�سحاح 
البيئـــى ل�ـــرصكات البـــرتول العاملـــة فـــى خليـــج ال�سوي�ـــض ملواجهـــة 
م�سكلة ال�رصف ال�سناعى وفقاً لال�سرتاطات البيئية التى ن�ض عليها 
قانـــون حماية البيئـــة، مت توقيع عقد مع �رصكة برتوجت لتوريد وتركيب 
وت�سغيـــل وحدة حديثـــة ملعاجلة مياه ال�رصف ال�سناعـــى للو�سول اإلى 
التوافـــق البيئـــى من خـــالل �رصكـــة )IDC( االإيطاليـــة املتخ�س�سة فى 

معاجلة مياه ال�رصف ال�سناعى.

التدريب والموارد البشرية
تهتـــم الن�ـــرص للبـــرتول اهتماماً كبـــرياً برفع كفـــاءة العاملـــني وتنمية 
مهاراتهـــم فـــى جميـــع التخ�س�ســـات وذلـــك بالتدريـــب داخـــل وخارج 
ال�رصكـــة، حيـــث مت تدريـــب 1792 مـــن العاملـــني بالربامـــج التدريبيـــة 
املختلفـــة ، كما مت اإطـــالق املرحلة الثانية من م�ـــرصوع تاأهيل القيادات 

ال�سابة واملتو�سطة .

المشاركة المجتمعية
تعمـــل الن�ـــرص للبـــرتول علـــى زيـــادة م�ساركتهـــا املجتمعيـــة ب�ســـورة 
منتظمـــة والتعاون مع املجتمع املحيـــط وتوظيف اإمكانياتها املتاحة 
فـــى حتقيق ذلـــك ، حيث قامت بتوزيع 3240 وثيقـــة تاأمني على العمالة 
غـــري املنتظمة وتوزيع 294 عقد عمل لـــذوى االحتياجات اخلا�سة ، كما 

قامت بتنظيم ندوة للتعريف مبنظومة التاأمني ال�سحى ال�سامل . 
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اأهـم املوؤ�سـرات الرئي�سـية 
- بلغت كمية الزيت اخلـــــام التى مت تكريرها حوالى 725ر3 مليون 

طن .
- بلغـــت قيمة اأجور التكرير والت�سنيع واخلدمات املباعة 9ر2672 

مليون جنيه ، بزيادة ن�سبتها 15% على العام ال�سابق .
- بلغــــت االأرباح القابلــــة للتــوزيــــــــع 47 مليــــون جـــــنيـــه بـزيــادة 

ن�سبتــها 57% عــلى امل�ســتهدف ، و 73% على العام ال�سابق. 
• يتمـثل ن�ســاط الــ�ســـركة فى تكـرير الزيت اخلام حل�ســـاب هـيئـة 

البــرتول مقابل اأجـر تـكـرير حتـ�سل عـليه مــن الــهيئـة . 

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

4ر8470ر734�صافى الأ�صول الثابتة

5ر61511ر3363م�رشوعات حتت التنفيذ

5ر045ر305باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر42027ر4403جمموع الأ�صول غر املتداولة )1(

4ر7633ر760الأ�صول املتداولة )2(
8ر12660ر5164اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
5ر0893ر1841راأ�س املال

6ر7177ر202احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
1ر71071ر2043جمموع حقوق امللكية )3(

4ر043ر53اللتزامات غري املتداولة )4(
3ر41546ر3067اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
8ر12660ر5164واللتزامات )5+4+3(

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان
7ر92315ر2672املبيعات / الإيرادات

6ر91650ر1865القيمة امل�صافة ال�صافية
7ر831ر78�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

2ر027ر47الأرباح القابلة للتوزيع

انعقـــــــــدت اجلمعيـــــــــة العــامـــة ل�رصكة الن�ـــرص للبرتول برئا�ســـة املهند�ض طارق املال 
وزيــــــر البتــرول والثـروة املعدنيــــة بتـــاريـــخ 2021/9/15 للنظر فى قائمـة املركز املالـى 
لل�رصكـــة ونتائج اأعمالها وتقــرير مراقبـى احل�سابات عن العام املالى 2021/2020 ، وقد 
مت اعتمـــاد القوائم املالية عن ال�سـنة املالية املنتهــية فى 6/30/ 2021، كما مت اعتمــاد 
�ســـــرف االأربــاح للعــــاملـــني واعتمـاد العــــالوة الدوريــــــة امل�ســــتحقة لهــم عن ال�ســنة 

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

ملخ�ض قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

ملخ�ض نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

نت�ائج اأعمال �ركات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2021/2020  
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تـاريخ التـأســيس : تاأ�ش�شت ال�رشكة عام 1984 وبـــداأت ن�شـاطهـــا الفعلـى عام 1987.
نشـــــاط الشـــــركة :  يقوم معمل تكرير البرول ب�أ�سيوط بدوره احليوى واال�س���راتيجى فى تكرير الزيت 
اخل����م لتوف���ر احتي�ج����ت حم�فظ�ت �سعي���د م�رش من املنتج����ت البرولي���ة املختلفة، حي���ث تقوم �رشكة 
اأ�سي���وط بتغطي���ة ا�ستهالك ال�سوق املحلى مبنطق���ة ال�سعيد وجنوب الوادى بن�سبة ت���راوح بني 65 - 70٪ من 

املنتج�ت البرولية .
العنــــوان : جحدم - منفلوط - اأ�سيوط.            تليـــــفون : 2323522 - 2324672)088(                  فــــاكس : 2323062) 088(  

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

شـركـة أسيوط لتكرير البتـرول

أهــم نتـائج األعمــال   
    ن�شاط الإنتاج

ق�مت ال�رشكة بتكرير حوالى 6ر2 مليون طن خ�م.
وم���ع انته�ج ال�رشك���ة ل�سي��سة تعظيم اإنت�ج املقط���رات ع�لية القيمة 

وملواجهة احتي�ج�ت ال�سوق املحلى مت اإنت�ج الكمي�ت الت�لية:
• 35 األ���ف ط�ن بوت����ج���ز.

• 372 األف طن ن�فت�����.
•  86 األف طن بنزين ع�لى االأوكت�ن

• 44 األف طن وقود ط�ئرات » ترب�ين«  .
• 691 األف طن �سوالر.

• 3ر1 مليون طن م�زوت.
• مت خلط وجتهيز 400 األف طن بنزين 80 .
• مت خلط وجتهيز 220 األف طن بنزين 92 .

 CCR ق�مت ال�رشكة ب��ستغالل كمي�ت الهيدروجني املنتجة من وحدة •
كوقود لالأفران ات�س�ق�ً مع االجت�ه الع�ملى فى هذا االإط�ر

• بل���غ اإجم�لى قيمة املنتج����ت البرولية ن�جت التكرير لهذا الع�م حوالى 
945 مليون دوالر.

مشروعات الموازنة االستثمارية 
ف���ى اإط�ر ا�سراتيجي���ة وزارة البرول والرثوة املعدني���ة لتطوير اأداء مع�مل 
التكري���ر ومنظوم���ة العمل به���� ق�مت �رشك���ة اأ�سي���وط وب�لتن�سيق مع 
جلن���ة تطوي���ر مع�مل التكري���ر بهيئة الب���رول ب�لبدء فى تنفي���ذ عدد من 
امل�رشوع����ت بلغ اإجم�ل���ى انف�قه� اال�ستثم����رى خالل الع����م حوالى 3ر1 
ملي����ر جنيه على م�رشوع�ت فى مقدمته� املجمع اجلديد الإنت�ج البنزين 
ع�ل���ى االأوكتني الذى مت ت�سغيله جتريبي����ً بنج�ح ، و اإن�س�ء عدد جديد من 
امل�ستودع�ت لل�س���والر ووقود الط�ئرات ب�الإ�س�فة اإلى م�رشوع�ت التطوير 
ال�س�م���ل للوح���دات االإنت�جي���ة احل�لي���ة، وم�رشوع����ت التح���ول الرقم���ى 
لتطبي���ق نظ�مى اإدارة املوارد واالأ�س���ول، والربجمة اخلطية مل�س�فى تكرير 
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البرول، عالوة على م�رشوع�ت الر�س���د الذاتى لالنبع�ث�ت الغ�زية واإحالل 
وجتديد نظم االإنذار واالإطف�ء التلق�ئى.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
• مت تنفيذ 24 جتربة وهمية فى جم�ل االإطف�ء ب�ل�رشكة و8 جت�رب ب�رشك�ت 

املنطقة البرولية اجلغرافية من خالل تطبيق خطة الطوارئ.
• مت تنفي���ذ 22 برن�جم�ً تدريبي�ً ل� 527 ع�مالً فى جم�ل ال�سالمة وال�سحة 
املهني���ة لرف���ع الوع���ى الوق�ئ���ى للع�ملني، مم���� ك�ن له م���ردود اإيج�بى فى 
حتقي���ق حوال���ى 7ر3 ملي���ون �س�عة عم���ل بدون وق���ت �س�ئع وع���دم وقوع 

اإ�س�ب�ت عمل داخلية.
• مت جتدي���د �سه����دات املوا�سف����ت القي��سي���ة لنظ���م االإدارة ف���ى جم����ل 

 .  ISO 45001 و ISO 14001 و ISO 9001 ال�سالمة والبيئة واجلودة
• مت اإ�س���دار اإ�سن����د تنفي���ذ م����رشوع الر�سد الذات���ى لالنبع�ث����ت الغ�زية 
ملداخن االأفران ل�رشكة تنمية للبرول، كم� مت توريد اأجهزة الر�سد البيئى 

لركيبه� على مداخن االأفران.
• مت مراجعة درا�سة تقييم االأثر البيئى الإن�س�ء البحرات ال�سن�عية التى 
ت�ستوع���ب مي�ه ال�رشف ال�سن�ع���ى الن�جتة عن العملي����ت لرى الزراع�ت 
غ���ر املثم���رة مثل اجلوجوب� التى مت زراعته� عل���ى م�س�حة 60 فدان�ً داخل 

ال�رشكة مل� له� من مردود اإيج�بى بيئي�ً واقت�س�دي�ً
 FM200 مت تنفيذ م�رشوع اإحالل وجتديد نظ�م االإنذار واالإطف�ء التلق�ئى •

لبع�ض الوحدات االإنت�جية.

ترشيد النفقات والطاقة 
• مت تنفيذ عدد من االإجراءات لر�سيد النفق�ت وتعظيم االإيرادات وكذلك 
تر�سي���د ا�سته���الك الط�قة الكهرب�ئي���ة اأدت اإلى حتقيق وف���ر فى الط�قة 

الكهرب�ئية قدره 73 األف كيلو وات �س�عة بقيمة وفر 80 األف جنيه.

• مت تركي���ب مكثف����ت لتح�سني مع�مل القدرة فى املحطة اجلديدة مم� اأدى 
لتح�سني كف�ءة الط�قة  .

• ج����رى اإج���راء مراجعة فني���ة �س�ملة للط�ق���ة ب�ل�رشك���ة ب�لتع�ون مع 
االحت����د االأوروب���ى حت���ت رع�ي���ة وزارة الب���رول وال���رثوة املعدني���ة وتت�سم���ن 
املراجعة تدريب عدد من الع�ملني لزي�دة و�سقل خربتهم فى هذا املج�ل.

المنطقة الجغرافية 
يت���م اإج���راء مراجع����ت واجتم�ع����ت دورية فى جم����ل ال�سالم���ة والبيئة 
والوق�ي���ة م���ن احلرائ���ق ب�ملواق���ع البرولي���ة الت�بع���ة ل����رشك�ت املنطق���ة 
اجلغرافية البرولية، كم� يتم مت�بعة اجل�هزية ب��ستمرار من خالل اإجراء 
املن����ورات، ه���ذا ب�الإ�س�فة اإل���ى مت�بع���ة التفتي�ض على اأعم����ل ال�سي�نة 

الدورية ب�رشك�ت املنطقة.

الموارد البشرية والمشاركة المجتمعية
• بلغ عدد الع�ملني فى 2021/6/30 نحو 1848 ع�مالً.

• نظم���ت ال�رشك���ة 138 برن�جم����ً تدريبي����ً فى املج����الت الفني���ة وامل�لية 
واالإداري���ة وال�سالم���ة وال�سحة املهني���ة وحم�ية البيئة للع����م التدريبى 
2021/2020 ، حي���ث بلغ عدد املتدربني 2771 متدرب�ً ، وفى اإط�ر امل�س�ركة 
املجتمعي���ة مت تدري���ب 400 ط�ل���ب م���ن االأك�دميي����ت واملع�ه���د ب�أ�سي���وط 
ب�الإ�س�ف���ة لتدريب 25 ط�لب�ً من التلم���ذة ال�سن�عية ت�بعني ملركز مع�دن 
اأ�سي���وط عل���ى اأعم����ل ال���ربادة واللح����م بور����ض ال�رشكة ، كم���� �س�همت 
ال�رشك���ة مببل���غ 250 األ���ف جني���ه كت���ربع ل�س�ل���ح م�ست�سف���ى اأ�سيوط 
اجل�مع���ى ومبلغ مم�ثل ملواجه���ة ج�ئحة فرو�ض كورون���� امل�ستجد ومبلغ 
500 األف جني���ه ل�س�لح م�ست�سفى االإ�س�ب�ت والطوارئ ب�أ�سيوط ، كم� 
مت اإن�س����ء مركز مك�فحة التلوث النه���رى ب�أبوتيج ب�الإ�س�فة اإلى ت�سجر 

بع�ض �سوارع اأ�سيوط.

صرح كبير لتوفير المنتجات 

البترولية لجنوب مصر
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كمية الزيت اخل������م التى مت تكريره� حوالى 625ر2 مليون 

طن .
- بلغ���ت قيم���ة اأجور التكري���ر واخلدم����ت املب�ع���ة 7ر1365 مليون 

جنيه خالل الع�م بزي�دة ن�س�����بته� 27٪ على الع�م ال�س�بق .
- بلغت االأرب�ح الق�بلة للتوزي�����ع 0ر45 ملي���ون ج���نيه . 

• يتم����ثل ن�س���������ط ال���س���ركة فى تك����رير الزيت اخل�����م حل�س�����ب 
ه����يئ���ة الب���رول مق�بل اأج�ر تك�رير  حت�سل عليه من الهيئة . 

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

3ر6296ر325�صافى الأ�صول الثابتة

5ر23785ر5167م�رشوعات حتت التنفيذ

3ر83522ر3649باقى الأ�صول غري املتداولة

1ر67604ر9142جمموع الأ�شول غري املتداولة )1(

7ر31024ر985الأ�صول املتداولة )2(
8ر98628ر10127اإجمالى الأ�شول )2+1(

حقوق امللكية
7ر01359ر2561راأ�س املال

9ر2144ر234احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 
6ر21504ر2795جمموع حقوق امللكية )3(

0ر75363ر5334اللتزامات غري املتداولة )4(
2ر01761ر1998اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
8ر98628ر10127وااللتزامات )5+4+3(

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

7ر71078ر1365املبيعات / الإيرادات

8ر3711ر835القيمة امل�صافة ال�صافية

7ر846ر83�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

4ر022ر45الأرباح القابلة للتوزيع

انعق���������دت اجلمعي���������ة الع�����م���ة ل�س���رك���ة اأ�سي���وط لتكري������ر البت�������رول برئ��س�������ة 
املهند����ض ط�رق املال وزي���ر البت�����رول والث�روة املعدني����ة بت����ري���خ 2021/9/20 للنظر 
ف���ى ق�ئم�ة املركز امل�ل�ى لل�رشكة ونت�ئج اأعم�له� وتق��رير مراقب�ى احل�س�ب�ت عن الع�م 
امل�ل���ى 2021/2020 ، وق���د مت اعتم����د القوائم امل�لي���ة عن ال�س�نة امل�لي���ة املنته��ية فى 
2021/6/30، كم���� مت اعتم������د �س�����رف االأرب������ح للع�����ملني واعتم��د الع�������الوة الدوري���ة 

امل�س����تحقة له��م عن ال�س��نة امل�لي��ة الت�لي���ة بن�س��بة ٪100 .
وفيم� يلى ملخ�ض ق�ئمة املركز امل�لى ونت�ئج االأعم�ل  :

)القيمة ب�ملليون جنيه(ملخ�ض ق�ئمة املركز امل�لى

)القيمة ب�ملليون جنيه(ملخ�ض نت�ئج االأعم�ل
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أهم نتائج األعمال    
• مت تكرير حوالى 5 مليون طن خام.

• بلغ������ت قيم��ة املنتج���ات البرتولية الت���ى وفرتها ال�رشكة حوالى 8ر47 
مليار جنيه )28 مليار جني�ه ت�سلي�مات ل�رشكات الت�وزيع باأ�سعار ال�سوق 
املحل���ى، وحوال���ى 14 ملي���ار جنيه ت�س���ليم��ات لل�رشكات اال�س���تثمارية، 

ب��االإ�سافة اإلى حوالى 9ر5 مليار جنيه منتجات م�سدرة( .
• مت اإنت���اج 70 األ���ف ط���ن بوتاج������از ، وحوالى 1ر1 مليون ط���ن نافتا ، و447 
األف طن ترباين ، وحوالى 2ر1 مليون طن �سوالر ، وحوالى 4ر2 مل�يون ط�ن 

م�ازوت ، و6 اآالف طن مقطرات �سمعية ، و366 األف طن اأ�سفلت.
• مت توف���ر 42 األ���ف ط���ن مذيب���ات برتولي���ة والت���ى تدخل ف���ى العديد من 

ال�سناعات املحلية .
• متكنت ال�رشكة من تخفي�ض الفاقد بوفر قدره 35 األف طن تعادل 7ر%0 

من اخلام املكرر.
• �ساهم���ت ال�رشكة ف���ى تدبر احتياج���ات امل�رشوع القوم���ى للطرق من 
منتج االأ�سفلت من خالل االإنتاج واال�ستراد حيث بلغ اإجمالى الكميات 

التى مت تدبرها نحو 792 األف طن اأ�سفلت.

التكامل مع الشركات االستثمارية 
ف���ى اإط���ار تنفي���ذ �سيا�س���ة قط���اع الب���رتول ف���ى التكامل م���ع ال�رشكات 
اال�ستثماري���ة  لل����رشكات  تغذي���ة  م���واد  ال�رشك���ة  وف���رت  اال�ستثماري���ة 

ال�سقيق���ة »اأم���وك واأنربك واأ�سبك واإي���الب« بقيمة اإجمالي���ة حوالى 14 
مليار جنيه متثلت فى حوالى 965 األف طن مازوت ل�رشكة اأموك، وحوالى 
1ر1 ملي���ون ط���ن نافت���ا ل�رشك���ة اأنرب���ك ، و34 األ���ف طن اأ�سفل���ت ل�رشكة 

اأ�سبك، و88 األف طن ترباين ل�رشكة اإيالب.

التصــــدير 
قام���ت ال�رشك���ة بت�س�دير 408 األ���ف طن ترباين الإيطالي���ا وتون�ض وفرن�سا 
و�سلوفيني���ا ولبن���ان واملغرب ، باالإ�سافة اإلى ت�سدي���ر 117 األف طن مازوت 
منخف����ض الكربيت ملالط���ا واليونان، وت�سدير 328 األ���ف طن مازوت بنكر 
 %2 VGO 180 ملالط���ا واليون���ان واإيطاليا وقرب�ض ، وت�سدي���ر 155 األف طن
وكذل���ك 54 األف طن مقطر تفريغى ملالط���ا واليونان ، و15 األف طن نافتا 
لفرن�س���ا و9 اآالف طن �سمع �سائل الإيطالي���ا ، وباإ�سافة ما مت ت�سديره من 
منتج���ات اإل���ى م���ا مت تغذي���ة ال����رشكات اال�ستثمارية به ت�سب���ح القيمة 
االإجمالية حوالى 8ر19 مليار جنيه بخالف 28 مليار جنيه من ت�سليمات 

�رشكات التوزيع باأ�سعار ال�سوق املحلى.

النشاط االستثمارى
بلغ املنفذ الفعلى من امل�رشوعات اال�ستثمارية للعام املالى 2021/2020 

حوالى 602 مليون جنيه ويتمثل فى:
• م�رشوعات تطوير نظام االأمن ال�سناعى وتطوير نظام احلا�سب االآلى .

شركـةاإلسكنـدريـة للبتـرول
تــاريخ التــأســــيس : تاأ�س�ست عام 1954 وبداأت ن�ساطها عام 1957 بجهاز تكرير الزيت اخلام رقم 
)1( ث����م اأ�سي����ف اإليه جهاز اآخر بداأ ت�سغيله عام 1964 وفى عام 1965 مت اإن�ساء وحدة الإنتاج املذيبات 
البرتولي����ة وف����ى عام 1970 مت اإ�سافة وحدة تكرير ثالثة . كما مت اإن�ساء وحدة الإنتاج االأ�سفلت عام 1973 ومت 
ت�سغي����ل وحدة الإنت����اج الهك�سان عام 1979، وفى عام 1982 متكنت ال�رشكة م����ن اإ�سافة وحدة التقطر اجلوى 
رق����م )4(، وف����ى ع����ام 1983 مت االنتهاء من تنفيذ جمم����ع الزيوت، ومت اإدخ����ال وحدة ا�سرتجاع الغازات ع����ام 1984، وفى 
ع����ام 1989 مت اإدخ����ال وحدة اإنتاح الهك�سان اجلدي����دة، وفى عام 1997 مت ت�سغيل وحدة خل����ط وت�سدير االأ�سفلت ال�سلب 

واملوؤك�سد، ثم فى عام 1998 مت اإدخال وحدة اإعادة تكرير الزيوت امل�ستعملة.                                             
نشـاط الشركة : تغطية احتي�اجات منطقة االأ�سكندرية وغرب الدلتا من املنتجات البرتولية، كم�ا تق�وم بت�سدير منتجاتها اإلى اخلارج.            

العنوان : املك�ض - االأ�سكندرية .             تليفون: 4402832 -4402833 /03              فـاكس : 4401605 -03/4430124          ص. ب : 3 - املك�ض

 www.alex-petroleum.com          apc_mex2@yahoo.com
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• م�رشوع���ات االإحالل والتجدي���د للوحدات االإنتاجي���ة واأجهزة التحكم 
واإزالة االختناقات واإحالل وجتديد �صبكات اخلطوط وال�رصف ال�صناعى.

• م�رشوع���ات حت�سني الطاقة ومت ان�ساء وح���دة تقطر جوى CDU ملحق 
.VRU بها وحدة ا�سرتجاع الغازات

مشروعات المنطقة الجغرافية 
تق���وم ال�رشك���ة باالإ�رشاف عل���ى تنفيذ جمي���ع االأعمال اخلا�س���ة بتطوير 
وحتدي���ث املنطقة البرتولي���ة باالإ�سكندري���ة ، وبلغت القيم���ة االإجمالية 
ال�ستكم���ال ه���ذه االأعمال خالل الع���ام املال���ى 2021/2020  حوالى 6ر57 

مليون جنيه ، ومن اأهم هذه االأعمال : 
• االأعم���ال املدني���ة وامليكانيكي���ة الإن�س���اء حوام���ل وكب���ارى ونق���ل خط 

االإطفاء قطر 40 يو�سة .
• اإن�ص���اء حامل معدنى لرفع خطوط ال�رصكات بجوار �صور م�رص للبرتول 

واإك�سون موبيل .
• االأعمال املدنية الإحالل وجتديد مبنى حركة البرتول .

• االأعمال املنفذة لت�سغيل وتاأمني املنطقة اجلغرافية .
• �سيانة وت�سغيل �سيارة الر�سد البيئى . 

• ال�سيان���ة ال�سامل���ة ملاكينات حو����ض البرتول ومقاوم���ة احلريق بامليناء 
و�سهادة املوائمة البحرية .

• اأعمال نظافة حو�ض البرتول ومكافحة التلوث البحرى ومقابل انتفاع 
اأرا�سى هيئة ميناء االإ�سكندرية . 

• اأعم���ال نزح املياه امللوثة بنطاق �رشكتى م����رش للبرتول واأنابيب البرتول 
)اأعمال مكافحة التلوث برتعة النوبارية( .

التدريب
• مت توقي���ع عدة بروتوكوالت م���ع اجلامعات واملعاهد العليا باالإ�سكندرية 
لتق���دمي اخلدم���ات التدريبية واملعاونة فى تاأهي���ل الدار�سني بتلك املعاهد 
بال�رشك���ة  واملتوف���رة  املتاح���ة  التدري���ب  وو�سائ���ل  قاع���ات  با�ستخ���دام 

واال�ستفادة من الكوادر الفنية بال�رشكة للتدريب العملى.
• مت تدريب مركزى ل� 789 متدرب من ال�رشكة وال�رشكات ال�سقيقة.

• مت تدريب داخلى )برامج وندوات وموؤمترات ل� 2232 متدرب( .

تـوفيــر منتجــاتشركـةاإلسكنـدريـة للبتـرول

بتـروليـة للســوق

المحلى والتصدير
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020  

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

6ر72969ر3498املبيعات / االيرادات

4ر31686ر1923القيمة امل�صافة ال�صافية

9ر350ر71�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

9ر333ر40االأرباح القابلة للتوزيع

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغ���ت كمي���ة الزيت اخل���ام الت���ى مت تكريرها خالل الع���ام 041ر5 
ملي���ون طن بزيادة ن�سبته���ا 3% على امل�سته���دف و12% على العام 

ال�سابق .
- بلغ���ت قيم���ة اأج��ور التكري�����ر والت�سني������ع ومبيع���ات املنتجات 
الثانوي���ة واخلدمات املباعة خالل العام 7ر3498 مليون جنيه بزيادة 

ن�سبتها 7% على امل�سته�دف ، و 18% على العام ال�سابق.
- بلغ���ت االأرباح القابلة للتوزيع 3ر40 مليون جنيه بزيادة ن�سبتها 

34% على امل�ستهدف و19% عن العام ال�سابق .
• يتمث�������ل ن�ص��������اط ال��ص���ركة فى تكري���ر الزي������ت اخل���ام وت�صنيع 
الزي���وت االأ�سا�سية حل�س�����اب هيئة البرتول م�ق������اب���ل اأج�����ر تك����رير 
وت�سنيع، حت�سل عليه من الهيئة ، هذا باالإ�سافة اإلى اإنتاج بع�ض 

املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

انعق���دت اجلمعي�ة الع����ام���ة ل�س�ركة االإ�سكندرية للبت����رول برئا�س�����ة املهند�ض طارق املال 
وزي�����ر البت����رول والث�روة املعدني����ة بت���اري���خ 2021/9/18 للنظر ف���ى قائم����ة املرك���ز املال�ى 
لل�س����رك���ة ونت���ائ���ج اأعم�الها وتق�ري���ر مراقب����ى احل�س�ابات عن الع���ام املال��ى 2020/ 2021 ، 
وق���د مت اعتماد القوائم املالي���ة عن ال�سنة املالية املنتهية ف���ى 2021/6/30، كما مت اعتماد 
����رشف االأرباح للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�س�تحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية 

بن�سبة %100 .
وفيما يلى ملخ�ض قائمة املركز املالى ونتائج االأعمال  :

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان
5ر7402ر1046�صافى االأ�صول الثابتة

9ر9861ر2297م�رضوعات حتت التنفيذ
8ر11154ر1190باقى االأ�صول غري املتداولة

2ر72419ر4534جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

4ر71059ر1228االأ�صول املتداولة )2(
6ر43478ر5763اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
3ر31331ر1698راأ�س املال املدفوع

6ر2662ر664احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
9ر51993ر2362جمموع حقوق امللكية )3(

6ر224ر2156االلتزامات غري املتداولة )4(
1ر71460ر1244االلتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

6ر43478ر5763

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ض قائمة املركز املالى

ملخ�ض نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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حتر����ص �رشكة اإيالب منذ بداية ت�س���غيلها على التطوير امل�س���تمر 
وا�س���تخدام اأحدث ما تو�س���لت اإلي���ه تكنولوجيا اإنت���اج الالب عاملياً 

كم���ا حتر�ص على زي���ادة الإنتاج مع خف����ص تكلفة م�رشوف���ات م�ستلزمات 
الت�سغيل ومعدل ا�ستهالك الطاقة.

وقد قامت ال�رشكة القاب�سة للبرتوكيماويات بتبنىجميع خطط اإيالب امل�ستقبلية 
وتوف���ر الدعم الالزم لتنفيذها بعد اأن اأثبتت قوة مردودها القت�سادى وما �ستقدمه 

من فر�ص عمل جديدة من خالل تنفيذ حزمة امل�رشوعات التالية : 
م���روع زيادة الطاق��ة الإنتاجية ويهدف اإلى زيادة الإنتاج اإل���ى حوالى 134 األف طن 
�سنوياً وبزيادة �سنوية 25% ، حيث اأعدت �رشكة  UOP ال�رشكة �ساحبة الرخ�سة درا�سة 
فنية بحيث يتم ا�ستخدام املعدات الرئي�سية  احلالية دون امل�سا�ص بها وتغير وتعديل 
العدي���د من املع���دات الثانوي���ة لتتما�سى مع الزي���ادة الإنتاجية املطلوب���ة حيث قامت 
جمموع���ة العم���ل الفنية بال�رشكة بالنته���اء من مراجعة الدرا�س���ة الفنية واملوافقة 
عليه���ا وتوقيع رخ�سة امل�رشوع واتفاقية ال�سم���ان واتفاقية الدرا�سة الهند�سية ومن 
ث���م النتهاء م���ن مناق�سة ومراجع���ة جميع اأعم���ال الدرا�سات والت�سميم���ات الفنية 
املبدئي���ة للم����رشوع م���ع �رشك���ة UOP وج���ارى حالي���اً اإ�س���دار الن�سخ���ة النهائية من  

Schedule A واإعداد كرا�سة ال�رشوط  لطرح امل�رشوع للتنفيذ.
م���روع Transalkylation Unit ويهدف اإلى حتويل 70 % من منتج الهاب الثانوى 
اإل���ى منت���ج  الالب الرئي����ص وبطاق���ة ت�سميمة 8000 ط���ن �سنوياً وق���د مت النتهاء 
 UOP م���ن توقيع اتفاقي���ات الرخ�سة وال�سمان والدرا�س���ات الهند�سية مع �رشكة
�ساحب���ة الرخ�سة والنتهاء من مراجع���ة جميع مراحل الت�سميمات الهند�سية 
الأولي���ة وطرح امل�رشوع للتنفيذ فى مناق�سة �سارك بها عدد من �رشكات القطاع 
وق���د ف���از بتنفيذ امل�رشوع �رشك���ة برتومنت  و�سوف يتم ت�سغي���ل امل�رشوع �سبتمرب 

. 2022
 UOP م�روع تغيري نوع العامل امل�س��اعد بوحدة الباكول حيث قامت �رشكة
باإ�س���دار ن�سختها اجلديدة من العامل امل�ساع���د DEH-201  والذى �سوف يزيد من 
الطاقة الإنتاجية بن�سبة 10% وقد تعاقدت اإيالب على �رشاء �سحنتني على �سبيل 
التجرب���ة وتقييم اأداء العامل امل�ساعد ومن املتوقع البدء فى ت�سغيله قبل نهاية 

عام 2021 .
م�روع ن��ازع الكلوريدات ب�رشكت���ى اأنربك واإيالب بغر�ص احلف���اظ على املعدات 
من عمليات التاأكل املتكررة وبالتالىا�ستمرارية الت�سغيل و قد مت النتهاء من 
تنفيذ هذا امل�رشوع و ت�سغيله بنجاح فىخالل 11 �سهر من خالل 

�رشكة برتومنت .

م�روع و تر�س��يد ا�س��تهالك الطاقة حيث جنحت ال�رشك���ة فىتوفر ما يقرب من 
ملي���ون و مائ���ة األ���ف دولر فىاملرحل���ة الأولى من  تنفي���ذ اخلط���ة التىطرحتها وزارة 

.B4 البرتول من خالل الربنامج الوزارى

التصدير
مل تكت���ف �رشكة اإيالب بالت�سدير لأ�سواق اأوروبا واأ�سيا واأمريكا فقط بل قامت بعقد 
اتفاق مع �رشكة ال�سهام البرتولية لنقل منتج ال�رشكة اإلى منطقة اجلبلى ال�سناعية 

باخلرطوم بال�سودان وفتح اأ�سواق جديدة ملنتج ال�رشكة بالأ�سواق الأفريقية.

العنصر البشرى
وبالن�سب���ة للق���وة الب�رشية مت اختيار اأح���د اأبناء ال�رشكة لال�س���رتاك فىالربنامج 
الرئا�س���ىالأول للقي���ادات ال�ساب���ة كم���ا �ساهمت ب�� 6 م���ن اأف�س���ل مهند�سيها 
لال�سرتاك �سمن فعاليات برنامج تاأهيل القيادات ال�سابة واملتو�سطة بال�رشاكة 

مع الحتاد الأوروبى.
اإجن���ازات غ���ر م�سبوقة لإي���الب ، متت فىالعديد م���ن الإدارات بال�رشكة وحت���ت قيادة ر�سيدة 
تعم���ل على تطوير �سناع���ة البرتوكيماوي���ات لتواك���ب متغرات ال�س���وق العاملى ولتلبية 
احتياج���ات ال�س���������وق املحل�������ى وتدعي����م قطاع��������ات �سناعية عدي���دة وت�سدير الفائ�ص 

منها لتوفر العمالت الأجنبية.

                 اإعداد م. تامر هالل
مدير عام م�ساعد التطوير والدرا�سات

الق�اه��رة  : 1اأ عمارات النور - طريق الن�رش - مدينة ن�رش 
تليفون :024144949

فاك�ص : 24158141

الإ�سكن�درية : ط�ريق البت�رول - وادى الق�مر - مرغ����م
تليفون : 033426001 - 033426002 - 033426003 - 033426004 

فاك�ص : 033426011 - 033426012



النشاط اإلنتاجى  
• مت تقطي�����ر كمي���ات اخلام  التى مت ا�س���تالمها من هيئة الب���رول وقدرها 

130ر3 مليون طن .
• بلغ اإنتاج البوتاجاز 72 األف طن.

• ت�م اإنت����اج 440 األ����ف طن من البن���زين املح�سن ) 80 اوكتان (.
• مت اإنت�اج اأكرث من مليون طن م�ن املقطرات الو�سطى ) �سوالر/كريو�سني(.

• مت اإن��تاج 938 األف طن من ال��مازوت .
• مت اإنتاج 53 األف طن من الزيوت االأ�سا�سية واخلا�سة وال�سمع الربافينى.

• مت ت�سنيع 54 األ����ف ط��ن من االألك��ي���ل بنزي���ن .
• مت اإنتاج 18 األف طن من ال�س��مع اخلام ) �سالك ( للت�سدير.

• مت اإنتاج 6 اآالف طن من التولوين .
• مت اإنت�����اج 5 اآالف ط��ن من الزي���ت الطب���ى اخلفيف  .

• مت اإنت�������اج 64 األ�����ف ط�����ن م������ن املنتج�����ات البرولية اخلا�س���ة.
• مت اإنت�������اج 38 األف طن من االأ�سفلت باأنواعه واملحاليل االأ�سفلتية .

• مت اإنتاج 382 األف طن نافتا  ، وقد مت ت�سدير 62 األف طن منها.
• مت اإنتاج 105 األف طن مقطر تفريغى ، ومت ت�سدير اإجمالى الكمية.

تــــاريخ التـــأســيس : تاأ�س�ست عام 1984.
نشـــاط الشـــركة : تك���رير وت�س���نيع الب���رول الإنت���اج منتج��ات رئي�س�����ية وثانوي���ة للم�س������اهمة ف���ى تغط��ية 

احتياج��ات 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

شركة العامرية لتكرير البتـرول
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االسـتثمارات المنفذة 
بلغ������ت اال�س�تثم���ارات املنف����ذة خالل العام حوال���ى 493 ملي�����ون جني���ه 
بن�س���ب�����ة تنفي������ذ 125٪ من اال�س�تثم���ارات املعتم������دة للع���������ام امل����الى 

.2021 /2020

المشـروعات االستثمارية
تعديالت جممع التح�سني والعطريات ) الت�سميمات والدرا�سات(

االأ�سا�سي���ة لتعدي���الت جمم���ع  الهند�سي���ة  الدرا�س���ة  م���ن  االنته���اء  مت 
التح�سني والعطريات وجارى توقيع العقد لتنفيذ امل�رشوع.

م�رشوع الأمن ال�سناعى وحماية البيئة
ج���ارى العم���ل عل���ى االنته���اء م���ن م�س�����روع الر�س���د ال�ذات���ى النبعاث�ات 
املداخ���ن والتع��اق���د عل���ى م�س��روع ت�سمي���م وت�سني�ع وتوري������د وح���دة » 
Flare Gas Recovery Plant« ال�سرج���اع غ���از ال�سعل���ة وربطه���ا عل���ى 
ال�سبك���ة القومي���ة جلهاز �سئون البيئ���ة باالإ�سافة اإل���ى عمليات حتديث 

وتطوير اأنظمة االإطفاء واالإنذار ومهمات االأمن ال�سناعى.
بنود الحالل والتجديد ونظم التحكم الرقمى

• مت ����رشاء وتوري���د اأوعي���ة واأبراج و�سهاري���ج وطلمبات وموا�س���ري واأجهزة 
قيا�ض ومهمات كهربائية واأجهزة معملية الأجهزة ال�رشكة املختلفة.

• مت االنته���اء من ت�سنيع وتوريد 3 م�سايات ملداخن اأفران جممع االألكيل 
بنزين عن طريق �رشكة القاهرة لتكرير البرول.

• مت االإ�سن���اد ل�رشك���ة اإي���ربوم الإج���راء التفتي����ض الهند�س���ى للمداخ���ن 
واالأعم����ال امليكانيكي���ة وتوري��د وتركيب اأجهزة الر�سد ال���ذاتى امل�ستمر 
ل� 6 مداخن مبجمع التح�س���ني والعطريات وتوريد وتركيب اأجهزة الر�سد 

الذاتى امل�ستمر ملداخن اأفران جممع االألكيل بنزين.

• مت الب���دء ف���ى املرحل���ة الثانية )15 مدخن���ة( ، حي���ث مت االإ�سناد ل�رشكة 
اإي���ربوم  الإج���راء التفتي����ض الهند�س���ى للمداخ���ن واالأعم���ال امليكانيكية 

وتوريد وتركيب اأجهزة الر�سد الذاتى امل�ستمر على املداخن.
• مت جتدي���د التعاق���د م���ع معه���د الدرا�س���ات العلي���ا والبح���وث بجامعة 
االأ�سكندرية الإجراء 3 درا�سات بيئية خالل العام لقيا�ض االنبعاثات داخل 

وخارج بيئ���ة العم���ل.
• مت جتدي���د التعاق���د م���ع اإدارة املخلفات اخلطرة مبحافظ���ة االأ�سكندرية 
للتخل�ض االآمن والنهائى من املخلفات ال�سلبة اخلطرة مبدفن النا�رشية.
• مت ا�سن���اد اأعم���ال درا�سات تقييم االأثر البيئى ل���� 5 �سهاريج اإلى �رشكة 
برو�سي���ف ومت االنتهاء من الدرا�سة ومعرو�س���ة على جهاز �سئون البيئة 

الأخذ املوافقة.
• مت احل�س���ول على موافق���ة جهاز �سئون البيئة مل�رشوع اإن�ساء وت�سغيل 
خ���ط هيدروجني بطول 3ر2 كم وقطر 3 بو�سة من داخل �رشكة اإيالب اإلى 

�رشكة العامرية لتكرير البرول.

األهداف الموضوعة فى مجال السالمة والصحة المهنية 
• منع اأ�س��باب احل���وادث واالأمرا�ض املهنية وذلك بتاأم�ني بيئ���ة العم��ل.

• املحافظ���ة عل���ى �سالمة عنا����رش االإنت���اج » الع���ام���ل – املع��دة –امل���واد 
اخل����ام – املنتج���ات - املن�ساآت« .

• زي���ادة الوعى الوقائى لدى العاملني من خ���الل التدريب على برامج 
ال�سالم���ة ، حي���ث مت تنفي���ذ 22 برناجماً تدريبياً ل� 416 ف���رداً باإجمالى 
ع���دد �ساع���ات تدريب بلغ���ت 5375 �ساعة ، كم���ا مت تدريب 248 عامل 
عل���ى ا�ستخ���دام اأجه���زة االإطف���اء وكذلك تدري���ب 6 اف���راد معاي�سة 

كاملة . 
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغ�����ت كمي���ة الزي���ت اخل���ام الت�����ى مت تكريره���ا خ������الل الع����ام 

130ر3 مليون طن .
- بلغ���ت قيم���ة اأج���ور التكري���ر والت�سني���ع ومبيع���ات املنتجات 

الثانوية واخلدمات املباعة خالل العام 3ر2935 مليون جنيه.
- بلغ���ت االأرب���اح القابل���ة للتوزي���ع 9ر77 ملي���ون جني���ه ، بزي���ادة 

ن�سبتها 20٪ على امل�ستهدف  .
• يتمث���ل ن�صاط ال�رشكة فى تكري���ر الزيت اخلام وت�صنيع الزيوت 
االأ�سا�سي���ة واالألكي���ل بنزي���ن حل�ساب هيئ���ة الب���رول مقابل اأجر 
تكري���ر وت�سني���ع حت�سل علي���ه من الهيئ���ة ، ه���ذا باالإ�سافة اإلى 

اإنتاج بع�ض املنتجات الثانوية وت�سويقها حل�سابها .

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان
21096ر1142�صافى الأ�صول الثابتة

6ر1785ر1324م�رشوعات حتت التنفيذ
9ر696ر133باقى الأ�صول غري املتداولة

5ر91978ر2599جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

6ر5969ر895الأ�صول املتداولة )2(
1ر42948ر3495اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
4ر71151ر1475راأ�س املال املدفوع

4ر6477ر460احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
8ر31628ر1936جمموع حقوق امللكية )3(

3ر8218ر214اللتزامات غري املتداولة )4(

31101ر1344اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

1ر42948ر3495

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

5ر32971ر2935املبيعات / الإيرادات

4ر71267ر1245القيمة امل�صافة ال�صافية

8ر2150ر108�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

7ر9114ر77الأرباح القابلة للتوزيع

انعق���������دت اجلمعي���������ة الع������ام���ة ل�س���رك���ة العامري���ة لتكري���ر البت����������رول برئا�س��������ة 
املهند����ض ط���ارق املال وزي�������ر البت���������رول والرثوة املعدنية بت���اري���خ 2021/9/18 للنظر 
ف���ى قائم�ة املركز املال�ى لل�رشكة ونتائج اأعماله���ا وتق�رير مراقب�ى احل�سابات عن العام 
املال���ى 2021/2020 ، وق���د مت اعتم���اد القوائ���م املالي���ة عن ال�سن���ة املالي���ة املنتهية فى 
2021/6/30،كما مت اعتماد �رشف االأرباح للعاملني واعتماد العالوة الدورية امل�س�تحقة 

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

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�ض قائمة املركز املالى

ملخ�ض نتائج االأعمال
)القيمة باملليون جنيه(
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شـركـة القاهرة لتكرير البتـرول

تـــاريخ التــأسيــس : تاأ�س�ست عام 1982 . 
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.eg.com 

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

2021/2020 مبعم���لى تكرير م�س���طرد وطنط����ا حوالى 5ر7 ملي��ون طن.
• بلغ���ت قيم���ة الإي���رادات 116ر3 ملي���ار جني���ه بزي���ادة ن�س���بتها 7٪ على 
الع��ام ال�س���ابق وتت�س���من اإي���رادات اأج���ور التك���رير والت�س���ني�����ع املحلى 
واخلدم���ات الفني���ة املباع��ة بالإ�س�افة اإلى اإيرادات بيع املنتجات الثانوية 

واخلا�سة.

اإلنتـــاج
�س���اهم����ت ال�رشك��ة فى ت����وفي�ر جانب من اح�ت�ياجات ال�س���وق املحلى من 
املنتج���ات البرتولي������ة متثل���ت فى اإنت���اج 79 األ��ف طن بوتاج�����از وحوالى 2ر3 
ملي���ون ط���ن بن����زي���ن باأنواع���ه )80 و 92 و95 اأوكت�����ن( و681 األ���ف طن نافتا 
ت�س���دير, و78 األ�ف ط��ن كي��رو�س����ن, و403 األ��ف طن وقود نف��اثات )ت�رب��اين(, 
وحوال���ى 5ر1 ملي���ون ط���ن �س����ولر, و26 األف ط�ن �س����م�ر دي����زل, وحوالى 8ر3 

مليون طن مازوت و21 األف طن م�ذي��بات عطرية.

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

)م�سطرد وطنطا( اأكرث من 239 مليون جنيه.
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م�رشوعات تر�شيد الطاقة 
قامت ال�رشكة باتخاذ عدة اإجراءات لرت�شيد الطاقة منها:

• تنفي���ذ م�رشوع ا�س���رتجاع غازات ال�س���علة و�س���يوؤدى اإل���ى توفري 4 طن 
�سنوياً من الوقود بقيمة تزيد على 8 مليون دولر �سنوياً. 

• اإح���ال وجتديد م�س���خنات هواء اأب���راج التقطري و�س���ينتج عنه وفراً فى 
وقود احلريق ن�سبته ٪10.

• ا�س���تخدام الطاقة ال�سم�س���ية على املبانى الإدارية وا�س���تخدام نظم 
الإ�س���اءة احلديث���ة LED, بالإ�س���افة اإل���ى تركيب لوحات حت�س���ن معامل 
القدرة الكهربائية مبحطات املحولت الرئي�س���ية مم���ا اأدى اإلى حتقيق وفر 

فى القدرة الكهربائية.
الت�شنيع املحلى

�صهد ن�ص��اط الت�صنيع املحلى للمعدات وتقدمي اخلدمات الفنية 
ل���ركات البرتول من��واً ملحوظ��اً لت�ص��ل قيمته اإل��ى 172 مليون 
جني��ه بزيادة 30 مليون جنيه على العام ال�ص��ابق بن�ص��بة %21، 

ومن اأهمها:
• اإحال وجتديد �سهريج رقم 7 باملك�س ل�سالح �رشكة التعاون للبرتول. 
• اأعمال حلامات ومد خطوط موا�صري مبنطقة وجه بحرى ل�صالح �رشكة 

اأنابيب البرتول.
• درا�س���ات فنية وتوريد وتركيب نظام الر�سد الذاتى ل� 2 مدخنة ب�رشكة 

ال�سوي�س لت�سنيع البرتول.
• تقدمي خدمات فنية واأعمال �س���يانة وتفتي�س هند�س���ى ل�رشكات قارون 

وبرتوجا�س واإيربوم والفرعونية للبرتول.
• توريد وتركيب الر�س���د الذاتى امل�س���تمر لنبعاث��������ات م�����داخ���ن الأف��ران 

لإح��دى ال�رشكات اخلا�سة.

م�روعات الأمن ال�صناعى وحماية البيئة 
اأهم الأعمال التى مت النتهاء منها:

• �رشاء اأحدث الأجهزة لقيا�س الغاز واأحدث الأجهزة لإجراء القيا�سات البيئية .
• توري������د نظ���ام الر�س���د الذاتى امل�س���تمر)CEMS( لر�س���د انبعاث���ات اأربعة من 
مداخن الأفران اخلا�س���ة بوحدات الإ�ساح والأزمرة وطرح مناق�سة لتوريد نظام 

ل� 3 مداخن اأخرى.
• اإ�س���ناد م����رشوع نظام اأب���راج التربي���د )Cooling Tower( لتخفيف احلمل على 

ترعة الإ�سماعيلية ل�رشكة برتوجت.
• معايرة اأجهزة القيا�سات البيئية مبعمل حماية البيئة ب�سفة دورية وباجلهات 

املعتمدة.
• التخل�����س م����ن الروا�س����ب امللوثة بامل����واد البرتولي����ة والتخل�����س الآمن من 
بالوح����دات  البي����ارات  تنظي����ف  ع����ن  الناجت����ة   )sludge( البرتولي����ة  احلم����اأة 
الإنتاجي����ة م����ن خال �����رشكات متخ�س�س����ة ولديه����ا رخ�س����ة وزارة البيئة 

ملزاولة هذا الن�صاط.
• اإ�س���ناد وح���دة )Zero Flare( لا�س���تفادة م���ن غ���ازات ال�س���علة بال�س���رتجاع 

والعتماد عليها اإلى �رشكة متخ�س�سة .
• جتديد �سهادة الأيزو 2015/14001.

• حتديث خطة الطوارئ البيئية ملعملى ال�رشكة مب�سطرد وطنطا .
وذل���ك بالإ�س���افة اإل���ى جهود وحما����رشات ون���دوات وبرام���ج التوعية امل�س���تمرة 
للعامل���ن والتجارب امل�س���تمرة لقيا�س مدى ال�س���تعداد وجاهزي���ة املعدات فى 

تاأمن ال�رشكة واملنطقة اجلغرافية.
• مت تدريب 812 فرداً داخلياً وخارجياً مبجال ال�سامة وال�سحة املهنية وحماية 

البيئة.
• مت حتقيق حوالى 4ر6 مليون �ساعة عمل اآمنة.

دور مهم فى تأمين إمدادات 

مصفاة المصرية للتكرير
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نت�ائج اأعمال �ركات بت�رول القط�اع العام خ�الل عام 2021/2020  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغ������ت كمية الزي�������ت اخل�����ام التى مت تكريره�����ا خال الع������ام 

503ر7 مليون طن , بزيادة ن�سبتها 3٪ على العام ال�سابق . 
- بلغ���ت قيم���ة اأج�������ور التك����ري���ر ومبيع���ات الإنت���اج الثانوي���ة 
واخلدم���ات املباعة واإيرادات ت�س���نيع املعدات خال العام 4ر3116 

مليون جنيه , بزيادة ن�سبتها 7٪ على العام ال�سابق .
- بلغ���ت الأرب���اح القابل���ة للتوزي���ع 2ر52 ملي���ون جني���ه بزي���ادة 

ن�سبتها 30٪ على امل�ستهدف , 14٪ على العام ال�سابق .
• يتمث�����ل ن�ص������اط ال�ص������ركة ف��ى تك��رير الزيت اخل��ام حل�ص���اب 
كاً م���ن الهيئة امل�رشية العامة للبرتول مبعمليها فى م�س���طرد 
وطنطا وال�رشكة امل�رشية للتكرير مبعملها مب�سطرد مقابل اأجر 
تكرير حت�س���ل عليه من هيئة البرتول وال�رشكة امل�رشية للتكرير 
بالإ�سافة اإلى اإنتاج وت�سويق بع�س املنتجات الثانوية ف�ساً عن 

ت�سنيع املعدات .

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان
9ر6609ر800�صافى الأ�صول الثابتة

4ر4303ر426م�رشوعات حتت التنفيذ
5ر651ر115باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر 6964ر 1342جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

7ر9956ر1526الأ�صول املتداولة )2(
5ر51921ر2869اإجمالى الأ�صول)2+1(

حقوق امللكية
3ر9275ر325راأ�س املال

4ر7441ر454احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 
7ر6716ر780جمموع حقوق امللكية )3(

9ر551ر410اللتزامات غري املتداولة )4(
9ر51152ر1678اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
5ر61921ر2869واللتزامات )5+4+3(

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

6ر42924ر3116املبيعات / الإيرادات

6ر71665ر1795القيمة امل�صافة ال�صافية

0ر745ر80�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

8ر245ر52الأرباح القابلة للتوزيع

انعق��������دت اجلمعي�������ة العامة ل�س������ركة الق������اه���رة لت����كري��ر البت�رول برئا�س�����������ة 
املهند�س ط���ارق املا وزي�������ر البت���������رول والث��روة املعدني�������ة بت����اريخ 2021/9/30 
للنظ���ر ف�����ى قائم������ة املرك���ز املال�ى لل�رشك���ة ونتائ���ج اأعماله�����ا وتق�ري���ر م����راقب�ى 
احل�س���اب����ات ع���������ن العام امل��ال���ى 2020/ 2021 , وقد مت اعتم���اد القوائم املالية عن 
ال�س���نة املالي���ة املنتهية ف���ى 2021/6/30,كم���ا مت اعتماد �رشف الأرب���اح للعاملن 
واعتماد العاوة الدورية امل�س�تحقة لهم عن ال�سنة املالية التالية بن�سبة ٪100 .

وفيما يلى ملخ�س قائمة املركز املالى ونتائج الأعمال  :

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س قائمة املركز املالى

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج الأعمال
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معدالت األداء
��ستم���رت �ل�رشكة هذ� �لعام فى تطبيق �آلي���ات جديدة للعمل 
لتنفيذ بر�مج �الإحالل و�لتجديد و�لتطوير وذلك باال�ستعانة ب�رشكات 
�لب���رول �ل�سقيق���ة �ملتخ�س�س���ة ف���ى جم���ال �ل�سيان���ة و�لدر��س���ات 
)بروج���ت – �س���ان م�رش– �إنب���ى – غاز م����رش – برومن���ت - برو�سيف( ، 
حيث مت ��سناد م�رشوع �إ�سافة مفاعل جديد ل�رشكة برومنت ل�سمان 
تنفي���ذ �الأعمال على �أعلى م�ستوى من �لكفاءة وكذ� تر�سيد �لنفقات 
وفو�ق���د �لعمليات �لت�سغيلي���ة وخف�ض معدالت ��ستخ���د�م �لطاقة، 
ه���ذ� باالإ�ساف���ة �إلى �لبدء ف���ى تنفيذ �ملرحل���ة �الأولى م���ن م�رشوع رفع 
�لطاق���ة �الإنتاجي���ة �إل���ى 100 �أل���ف ط���ن PVC �سنوي���اً ، وج���ارى �أعمال 
�لدر��س���ات للمرحلة �لثانية لرفع �لطاقة �الإنتاجية ملنتج �ل� PVC �إلى 
200 �أل���ف طن �سنوياً بتكلفة ��ستثماري���ة 350 مليون دوالر تعادل 6ر5 

مليار جنيه.

معدالت اإلنتاج 
عل���ى �لرغم من حتديات جائحة فريو����ض كورونا �إال �أن �ل�رشكة متكنت من 

حتقيق معدالت �الإنتاج �الآتية :
• مت �إنتاج 3ر53 �ألف طن من مادة �لبولى فينيل كلوريد .

• ت��م �إنت������اج 5ر37 �ألف طن م��ن م�ادة �ل�سود� �لكاوية �ل�سائلة.
• ت��م �إنتاج 3ر6 �آالف ط��ن من حام���ض �لهيدروكلوري�ك .

النشاط التسويقى
�أول���ت �ل�رشك���ة هذ� �لع���ام �هتمام���اً بتلبي���ة �حتياجات �ل�س���وق �ملحلى 
و�لت�سدير لالأ�سو�ق �لعاملية من خالل تطبيق �سيا�سة ت�سويقية متو�زنة 
طبق���اً حلالة �لعر�ض و�لطلب باالأ�س���و�ق بالتن�سيق مع �ل�رشكة �لقاب�سة 
للبروكيماوي���ات و�اللت���ز�م بتوريد منت���ج عالى �جل���ودة مبو��سفات عاملية 
وتقدمي خدمة ما بعد �لبيع لعمالء �ل�رشكة ، ومتا�سياً مع �س��يا�س��ة �لدولة 
فق���د ح��ر�ست �ل�س��رك���ة على �لقيام بدورها ف���ى ت�سدير �ملنتجات وفتح 
�أ�س��و�ق عاملي�ة ج��دي���دة وتوفري �ل�سيولة �لدوالرية وقد مت خ��الل هذ� �لعام 
ت�سدي���ر منت��جات �لبولى فينيل كل�وري���د و�ل�س��ود� �لكاوية �ل�س�ائلة �إلى 
دول )�إيطالي���ا / �لربتغ���ال / قرب����ض / �ليونان/ �لرب�زيل / تركي���ا / �ملغرب / 
�سوريا / ليبيا / �الأردن / �ل�سود�ن / �جلز�ئر( بقيمة حو�لى 31 مليون دوالر.

النشاط االستثمارى 
بلغ��ت جمل��ة �الأعمال �ملنفذة للم�رشوعات �ال�ستثمارية حو�لى مليار جنيه 
ت�سمن���ت م�رشوعات �الإحالل و�لتجديد ورف���ع �لطاقة �الإنتاجية وم�رشوعات 
�الأمن �ل�سناعى وحماية �لبيئة وبناء نظام متكامل الإد�رة �ملو�رد و�الأ�سول .

 
أهم مشروعات الشركة

• مت �النته���اء من تنفيذ م�س��روع توريد وتركيب خاليا �لتحليل �لكهربى 
مب�سن�ع �لكلور. 

شركة البتروكيماويات المصرية

www.egy_petrochem.com        epc@egy_petrochem.com

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1981. 
نشـــاط الشـــركة : �إنت�اج وتوزيع وت�سنيع وت�س�غيل ومعاجلة وبيع و����رش�ء و��ستري�د �مل����و�د �لبروكيماوية 
و�مل���و�د �لكيماوية �لو�س�يطة باالإ�سافة �إلى �لت�سدير و�لت�سنيع بور����ض �ل�رشكة و�إنهاء �الإجر�ء�ت �جلمركية 
و�لتخلي����ض ل����رشكات �لبرول و�إنت���اج وبيع �لكهرب���اء و�ملياه �ل�سناعي���ة �ملعاجلة وحتر�ض �ل�رشك���ة على مطابقة 

منتجاتها للمو��سفات �لعاملية .
العنــــوان : �لكيلو 36 ط�ريق �الأ�س�كندرية - �لقاهرة �ل�سحر�وى - �لعام�رية .       

تليـــــفون : 4770030 - 4770025 /03           فــــاكس : 4770020 /03             العنـــوان التلغـــرافى : 21599 - �أ�سكندرية               
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• مت �النته���اء م���ن تنفي���ذ م�رشوع حتدي���ث �أنظمة �لتحك���م �الآلى مل�سنع 
�إنتاج PVC )�لبولى فينيل كلوريد(.

• مت �النته���اء م���ن تنفي���ذ م����رشوع �ل�سالم���ة و�ل�سحة �ملهني���ة وحماية 
�لبيئة ومكافحة �حلريق.

• مت �النته���اء من م����رشوع �إحالل وجتديد وح���دة ف������رن �لتك�سي���ر �حل��ر�رى 
.V.C.M �مب�سنع �ل

• ج���ارى تنفيذ م�رشوع رفع �لطاقة �الإنتاجية ملنتج �ل� PVC  من 80 �ألف 
ط���ن �إل���ى 200 �ألف طن �سنوي���اً وت�سمل �ملرحلة �الأولى من���ه رفع �لطاقة 
�الإنتاجي���ة �إل���ى 100 �ألف ط���ن �سنوي���اً باإ�سافة م�رشوع وح���دة �لتك�سري 
)�لوح���دة 400( وب���رج ف�س���ل �ل���� DA501 HCL وم�رشوع �إ�ساف���ة مفاعل 
جديد مب�سنع �ل� PVC وت�سمل �ملرحلة �لثانية رفع �لطاقة �الإنتاجية �إلى 

200 �ألف طن �سنوياً .
• 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� وق���د مت �النتهاء من �ملرحلة �الأولى 

وجارى تنفيذ �ملرحلة �لثانية.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
كان لن�ص���اط ال�صالم���ة وال�صحة املهنية خالل هذا الع���ام دور فعال فى 
�سمان ��ستمر�رية ت�سغيل من�ساآت �ل�رشكة باأمان تام وقد متثل ذلك فى : 
• تنفيذ �ل�رشكة جلميع �ال�سر�طات وقو�نني �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية 
وحماية �لبيئ���ة مما �أتاح لل�رشكة حتقي���ق مع���دالت قيا�سية ملعايري �الأد�ء 
لن�صاط ال�صالمة وال�صحة املهنية مبا يت�صمنه من تقنيات منع احلوادث 

وجتنب خماطر �لعمل و�سالمة و�أمان �الأفر�د.
• حتدي���ث خط���ط �لط���و�رئ وتدريب �لعامل���ني عليها الختب���ار فاعليتها 

ومعاجلة �أوجه �لق�سور.

تنمية الموارد البشرية 
رغ���م �لتحديات �لتى فر�ستها جائحة كورون���ا �إال �أن �ل�رشكة متكنت من 
تنفي���ذ جان���ب من خط���ة �لتدريب �لت���ى تهدف �إل���ى بناء وتنمي���ة قدر�ت 

ومهار�ت �لعن�رش �لب�رشى لتحقيق �أعلى معدالت �الأد�ء حيث مت: 
• مت توقي���ع بروتوكول �لتعاون �مل�سرك م���ع كٍل من �الأكادميية �لعربية  
�لعال���ى للهند�س���ة   �الأ�سكندري���ة  و�لتكنولوجي���ا ومعه���د  للعل����وم 
و�لتكنولوجي���ا وجامع���ة فارو����ض به���دف رب���ط �لتعلي���م �الأكادمي���ى 
بالتطبي���ق �لعملى وتبادل �خل���رب�ت �لعلمية و�لعملي���ة الإعد�د �سباب 

قادر على مو�جهة حتديات �سوق �لعمل.
• تنفي���ذ بر�مج �ل�سالمة و�ل�سح���ة �ملهنية وحماية �لبيئة بالتعاون مع 

�رشكة برو�سيف.
 OGS تنفي���ذ بر�مج تدريبية بالتن�سيق مع �رشكة مهار�ت �لزيت و�لغاز •

بهدف �إعد�د وجتهيز قياد�ت قادرة على �لقيادة خالل �ملرحلة �لقادمة.

تلبية احتياجات السوق المحلى
والتصدير لألسواق العالمية

البرتول - نوفمرب 2021 - 55



2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

4ر21597ر2532املبيعات / الإيرادات

3ر2250ر1078القيمة امل�صافة ال�صافية

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

نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020  

أهـم المؤشـرات الرئيسـية
- بلغت كميات �الإنتاج 3ر53 �ألف طن من )P.V.C( �لبولى فينيل 
كلوري���د ، و 5ر37 �أل���ف ط���ن من �ل�س���ود� �لكاوي���ة ، 3ر6 �ألف طن 
م���ن حام����ض �لهيدروكلوري���ك ، 8ر8 �أل���ف طن م���ن هيبوكلوريت 

�ل�سوديوم .
- بلغت قيمة مبيعات �الإنتاج �لتام من �ملنتجات �لبروكيماوية 

8ر241 مليون جنيه .
- بلغ���ت قيم���ة �أجور �لت�سني���ع  )P.V.C( �لبول���ى فينيل كلوريد 

1ر662 مليون جنيه خالل �لعام .
- بلغ���ت �لعمولة �ملحققة من �ملبيعات ب�سائع م�سر�ه للبولى 

فينيل كلوريد )P.V.C( فائ�ض �الجتار  7ر568 مليون جنيه .
• يتمثل ن�صاط ال�رشكة فى اإنتاج وت�صنيع وت�صغيل ومعاجلة املواد 
�لبروكيماوية و�ملو�د �لكيماوية �لو�سيطة وت�سويق هذه �ملنتجات .

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

5ر1408ر837�صافى الأ�صول الثابتة

5ر01173ر1470م�رشوعات حتت التنفيذ

4ر9298ر514باقى الأ�صول غري املتداولة

4ر01880ر2822جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(

7ر31205ر1589الأ�صول املتداولة )2(

1ر33086ر4411اإجمالى الأ�صول )2+1(

حقوق امللكية
5ر21270ر1362راأ�س املال

-3ر456-5ر241احتياطيات واأرباح )خ�صائر( 

2ر7814ر1120جمموع حقوق امللكية )3(
0ر186ر129اللتزامات غري املتداولة )4(

9ر52185ر3161اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
1ر33086ر4411واللتزامات  )5+4+3(

برئا�س�����������ة  �مل�س����ري���ة  �لبروكيماوي���ات  ل�س����رك���ة  �لع������ام���ة  �جلمعي�������ة  �نعق��������دت 
�ملهند�ض ط���ارق �ملال وزي�������ر �لبت���������رول و�لث��روة �ملعدني����ة بت����اري���خ 2021/9/20 للنظر 
ف�����ى قائم���ة �ملركز �ملال�ى لل�رشكة ونتائ���ج �أعماله��ا وتق�رير م����ر�قب�ى �حل�ساب����ات ع������ن 
�لعام �مل��الى 2020/ 2021 ، وقد مت �عتماد �لقو�ئم �ملالية عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية فى 
2021/6/30،كما مت �عتماد �رشف �الأرباح للعاملني و�عتماد �لعالوة �لدورية �مل�س�تحقة 

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

ملخ�ض قائمة �ملركز �ملالى
)�لقيمة باملليون جنيه(
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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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شـركـة مصــر للبتـرول

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

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�ص�صت عام 1911 حتت �أ�صم �رصكة �صل م�رص مليتد ومت مت�صريها عام 1964.  
النشـــاط اإلنتاجى : ت�صـويـــق �ملنتجات �لبرتوليـــة �لرئيــ�صـــية و�لزيــــــوت �ملعــدنية و�ل�صــــحـــوم ووقــــود 
متــويـــن �لطــائر�ت و�ل�صـفـــن و�ملنتجـــات �لكيمـــاوية و�خلــــا�صـــــة من خـــال منظومة عمل متكاملة للوفاء 
باحتياجـــات كافـــة قطاعات �لدولة مع �الرتقاء مب�صتوى �خلدمات �ملقدمـــة للم�صتهلكني وم�صايرة �أحدث نظم 

اجلودة الدولية ومت اإ�سافة ن�ساط الغاز الطبيعى وخدمة �سحن ال�سيارات بالكهرباء عام 2021 .
العنـوان : د�ر م�رص للبتــرول - 6 �صـارع عر�بـى - �لقاهـرة .      

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

أهم نتائج األعمال  
�ساهمت ال�رشكة فى توف���ر جانب من احتياجات حمافظات اجلمهورية 
من �ملنتجات �لبرتولية من خـــال زيادة �أعد�د �ملنافذ �لت�صويقية �لتابعة 
له���ا ، حي���ث بلغ اإجمالى ع���دد املناف���ذ 1508 منفذ�ً ت�صويقيـــاً مت�صدرة 
����رشكات الت�سوي���ق من حيث ع���دد حمطات اخلدم���ة والتموي���ن ، وقامت 
بتطويـــر 64 حمط���ة خدمة ومتوين ، ومت ا�ساف���ة 10 حمطات جديدة ، كما 
مت اإ�ساف���ة ن�س���اط متوين ال�سيارات بالغاز الطبيع���ى ل� 67 حمطة لي�سل 
ع���دد املحطات التى تقدم خدم���ة متوين ال�سيارات بالغ���از الطبيعى اإلى 
119 حمط���ة فى 2021/9/15 وجارى اإدخال ن�س���اط الغاز الطبيعى لعدد 
135 حمطة اأخرى بالتعاون مع �رشكة غازتك ، وجارى العمل على اإن�ساء 
25 حمط���ة جدي���دة بهدف تقلي���ل معدالت تل���وث اله���واء واحلفاظ على 
البيئ���ة وكذل���ك حتقي���ق اال�ستفادة م���ن االكت�ساف���ات اجلديدة م���ن الغاز 
الطبيع���ى ، وذلك باالإ�سافة اإلى قيام ال�رشك���ة باإنتاج زيت م�رش اأوتوجاز 
لل�سيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى ، وجدير بالذكر اأن ال�رشكة قامت 
باإ�ساف���ة خدمة �سحن ال�سيارات بالكهرباء فى بع�ض املحطات ومت زيادة 
عـــدد �ملحطات �لتى ت�صـــوق بنزين 95 اإك�سرتا وج���ارى االنتهاء من تنفيذ 
 ،ATG ملنظومـــة �لذكيـــة لر�صـــد ومر�قبة �أر�صـــدة �ملنتجـــات باملحطات�
وف���ى اإط���ار توج���ه الدول���ة للتو�سع ف���ى اأنظم���ة التحول الرقم���ى قامت 
ال�رشكة باإ�سافة خدمات ال�سحب النقدى وال�سداد االإلكرتونى من خالل 

ماكينات البنك االأهلى امل�رشى فى 226 حمطة.

تموين الطائرات
ت�سع���ى ال�رشكة با�ستمرار اإلى تطوير وتدعيم خدمة متوين الطائرات، 
حي���ث و�سل ع���دد املط���ارات التى تق���وم ال�رشكة بتق���دمي خدمة متوين 
�لطائـــر�ت بهـــا 15 مط���ار على م�ست���وى اجلمهورية ، وقام���ت ال�رشكة 
بتدعيـــم �أ�صطول متويـــن �لطائر�ت باملطـــار�ت �ملختلفة على م�صتوى 
اجلمهوري���ة باإ�سافة Dispenser 8 و Powser 3 ، ومت االنتهاء من تركيب 

نظام االإنذار واالإطفاء االآلى مبطار الغردقة.

تموين السفن
تقـــوم �ل�رصكـــة با�صتخـــد�م �أحدث طـــرق ومعد�ت متويـــن �ل�صفن بعد 
حتدي���ث اأ�سطوله���ا بناقالت مزدوج���ة البدن طبق���اً للمعاي���ر الدولية 
وا�سرتاط���ات هيئ���ة ال�سالم���ة البحرية وتق���دم ال�رشك���ة حالياً خدمة 

متوين �ل�صفن فى 3 مو�نئ م�رصية رئي�صية.

تموين القاطرات
• متتلك ال�رشكة 20 حمطة متوين لقاطرات ال�سكة احلديد .

• مت تنفي���ذ االأعم���ال االإن�سائي���ة والتوري���دات الالزمة لتطوي���ر نقطة . 
متوين قاطر�ت �لو��صطى بنى �صويف .

• مت تنفي���ذ االأعم���ال االإن�سائية لغرف طلمب���ات اإطفاء ل�سكك حديد 
م�رص نقطة متوين مر�صى مطروح .
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• مت تنفيذ اأعمال جتديد طلمبات نقطة متوين قاطرات اأ�سيوط .
• مت تنفيذ اأعمال جتديد �سبكة الفوم مب�ستودع �سكك حديد التبني .

• مت جتديد �سبكة ال�سوالر والزيت لتموين القاطرات ملحطة الفرز .
• مت جتديد حمطة قاطرات منوف .

الصادرات
مت ت�سدير �سحنة زيوت بكمية تبلغ 567 طن باإجمالى 594 �ألف دوالر. 

اتفاقيات مع الشركات المصرية والعربية واألجنبية
متتل���ك ال�رشك���ة اأك���ر جممع خلل���ط وتعبئ���ة الزي���وت وال�سح���وم فى 
ال����رشق االأو�سط وتقوم من خالله باإنت���اج كافة اأنواع الزيوت لنف�سها 
ولل����رشكات ال�سقيق���ة حيث مت عق���د اجلمعي���ة التاأ�سي�سية ل�رشكة 
برتونا�ض م�رش ككيان م�رشى ماليزى م�سرتك حيث ت�ستهدف ال�رشكة 
ف���ى عامها االأول خلط واإنت���اج وت�سويق 3700 طن مـــن �لزيوت مبجمع 
ال�رشكة خللط الزيوت بالعامرية ، كما مت توقيع عقد مع �رشكة اإينوك 
االإماراتي���ة خلل���ط جميع اأن���واع الزي���وت وال�سحوم الت���ى حتمل عالمة 
اإين���وك التجارية مبجم���ع ال�رشكة بكميات حوال���ى 4500 طن �سنوياً ، 
باالإ�ساف���ة اإل���ى توقيع عقد م���ع اإحدى �رشكات اأبو غال���ى موتورز خللط 

كميات حو�لى 3600 طن �صنوياً.

النشاط االستثمارى 
بلغ��ت جمل��ة اال�س��تثمارات املنفذة خ��ال الع��ام 8ر594 مليون 

جنيه ، ومن اأهم هذه امل�رشوعات : 
• اإح���الل وجتديد ملناف���ذ ال�رشكة مبحطات وقود ال�سي���ارات والطائرات 
ووح���دات اإنت���اج وخل���ط الزي���وت وو�سائل النق���ل على م�ست���وى فروع 
ال�رشك���ة الرئي�سي���ة والفرعية واإح���الل املبانى غ���ر ال�سكنية واالآالت 

واملعدات بفروع ال�رشكة املختلفة على م�ستوى اجلمهورية.
• مت تدعيم �أ�صطول �لنقل بال�رصكة من خال �رص�ء 35 �سيارة بيك اأب.

• مت توريد 10 �أجهزة قيا�س كهربائية لوقود �لنفاثات.
واملرك���ز  املختلف���ة  ال�رشك���ة  وم�ستودع���ات  حمط���ات  تاأم���ني  مت   •
الرئي�س���ى بطلمبات اإطف���اء ومهمات اأمن �سناع���ى واأجهزة الكهرباء 

�ال�صتاتيكية.
• مت �رشاء �سيارة اإطفاء ثقيلة مليناء حو�ض البحر.

• مت �ـــرص�ء 2 وحدة توليد كهربـــاء طو�رئ ملحطة متوين �لطائر�ت ب�رصم 
�ل�صيخ.

• مت تاأهيل م�صتودع �ملن�صورة لتخزين منتج 95.
• وج���ارى العم���ل فى اإن�س���اء وتاأمني حمطتى متوي���ن الطائرات مبطارى 

�صفنك�س و�لعا�صمة.

اإليرادات
رغم التحديات التى فر�ستها جائحة كورونا والتى كان لها اأثر �سلبى 
عل���ى االقت�س���اد املحلى والعامل���ى اإال اأن ال�رشك���ة ا�ستطاعت اأن حتقق 

�ير�د�ت حو�لى 52 مليار جنيه.

المبيعات
بلغــــت كميـــــة �ملبيعات مــــن �ملنتجـــــات �لرئي�صية خال �لعــــام حو�لى 

5 ملي����ون طن ، حي����ث بلغت كميات البنزي����ن )92و95 �أوكتـــني( 525 
�ألـــف طن وبنزين )80 اأوكتني( اأكرث من مليون طن ومن ال�س���والر 

حو�لــــى 4ر3 ملي����ون ط����ن ، و85 األف طن م����ازوت ، وبالن�سبة 
ملبيعــــات �ل�رصكة من �لزيــــوت �ملعدنية و�ل�صحوم فقد 

بلغــــت 49 �ألــــف طن ومــــن �لكيماويــــات 5 �آالف طن 
باالإ�ساف����ة اإل����ى 719 األ���ف طن م����ن البيتومني ، 

وف���ى جم���ال ال�س���وق اخلارجى بلغ���ت كميات 
املبيعات ف���ى جمال متوي���ن الطائرات 463 

األ���ف ط���ن وفى جم���ال متوي���ن ال�سفن 
152 األ���ف ط���ن ، وبذل���ك متكن���ت 

ال�رشكة من حتقي���ق اإجمالى 
�لعـــام  خـــال  مبيعـــات 

�ملــــالـــى 2021/2020 
مليار  4ر6  ب������لغ 

طن .

طفرة فى تسويق المنتجات 

البترولية والزيوت المعدنية
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2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

3ر158509ر51632املبيعات / الإيرادات
7ر46149ر3145ال�صادرات

7ر22629ر1883القيمة امل�صافة ال�صافية
2ر8277ر94�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل

3311ر51الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س نتائج �الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

انعق����دت اجلمعي��ة العامة ل�رشكة م�س��ر للبرتول برئا�س�������ة �ملهنـــــد�س طــــارق �ملــــــا 
وزي����������ر البت������رول والرثوة املعدني���ة بتـــاريخ 2021/9/21 للنظر فى قائمـة �ملركز �ملالـى 
لل�رصكـــة ونتائـــج �أعمالها وتقـريـــر مر�قبـى �حل�صابات عن �لعـــام �ملالى 2020/ 2021، 
وقـــد مت �عتمـــاد �لقو�ئم �ملالية عـــن �ل�صنة �ملاليـــة �ملنتهية فـــى 2021/6/30،كما مت 
�عتمـــاد �رصف �الأرباح للعاملني و�عتمـــاد �لعاوة �لدورية �مل�صـتحقة لهم عن �ل�صنة 

�ملالية �لتالية بن�صبة ٪100 .
وفيما يلى ملخ�س قائمة �ملركز �ملالى ونتائج �الأعمال  :

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغت كميـــة �ملبيعات من �ملو�د �لبرتولية و�لزيوت و�لكيماويات 

وخافه خـــال �لعام 440ر6 ملي���ون طن .
- بلغت قيمة �ملبيعات و�خلدمات �ملباعة خال �لعام 1ر51632 مليون 

جنيه .
- بلغت قيمة �ل�صادر�ت خال �لعام 4ر3145 ملي���ون جنيه .

- بلغت �الأربـاح �لقابلة للتوزيع خال �لعام 3ر51 مليون جني��ه .
• يتمثل ن�ساط ال�رشكة ف���ى ت�سويق املنتجات البرتولية والزيوت 
�ملعدنيـــة و�لكيماويـــات و�لغـــاز �لطبيعـــى فـــى �ل�صـــوق �ملحلـــى 
باالإ�ساف���ة اإل���ى متوي���ن ال�سفن والطائ���رات فى موان���ئ اجلمهورية 

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

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان
5ر11501ر1681�صافى الأ�صول الثابتة

7ر2534ر944م�رضوعات حتت التنفيذ
6ر02759ر2507باقى الأ�صول غري املتداولة

8ر34795ر5132جمموع االأ�سول غري املتداولة )1(

3ر239230ر30633الأ�صول املتداولة )2(

1ر544026ر35765اإجمالى االأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
4ر4505ر505راأ�س املال

7ر61946ر2365احتياطيات واأرباح )خ�صائر(
1ر02452ر2871جمموع حقوق امللكية )3(

1ر82208ر1623اللتزامات غري املتداولة )4(
9ر739365ر31270اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
1ر544026ر35765وااللتزامات )5+4+3(

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

نت�ائج اأعمال �رشكات بت�رول القط�اع العام خ�ال عام 2021/2020
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أهم مؤشرات ونتائج األعمال 
ا�ستهالك البوتاجاز 

قام���ت ال�رشك���ة بتغطي���ة احتياج���ات ال�سوق املحل���ى م���ن اأ�سطوانات 
البوتاجاز بنوعيها )منزلى وجت���ارى( على م�ستوى اجلمهورية دون حدوث 

اأى اختن�اق�ات ط��وال العام.

تخزين البوتاجاز )ال�سعات التخزينية(
بلغ��ت ال�سعات التخزيني���ة مب�س��تودعات ال�س���ركة والقطاع اخلا�ص 94 
األ���ف طن هذا بخ������اف ال�سع���ات التخزينية باحلقول ومعام���ل التكرير 
والت���ى تبل���غ 56 األ���ف طن وال�سع���ات التخزيني���ة املوج���ودة مب�ستودعات 

�سونك���ر والبالغ���ة 70 األ���ف ط���ن لت�س���ل اإجمال���ى ال�سع���ات التخزينية 
للبوتاجاز حوالى 220 األف طن.

نقل وتوزيع وتعبئة البوتاجاز
مت نق���ل حوال���ى 8ر3 مليون ط���ن من خ���ال ال�سبكة القومي���ة للبوتاجاز 
باأنح���اء اجلمهورية وفقاً خلطة الوزارة الرامية لتفعيل نقل املنتجات من 
خ���الل خط���وط الأنابيب، وبلغ ما مت نقله بال�صي���ارات ال�صهريجية خالل 
الع���ام حوالى 5ر1 مليون طن، وبلغت الكميات املنقولة ب�سيارات �رشكة 
ال�سهام 942 األف طن وب�سيارات القطاع اخلا�ص 553 األف طن، ومت تعبئة 
314 ملي���ون اأ�س��طوان���ة مكافئ هذا الع��ام من خ���ال 49 حمط��ة تعبئ��ة 
منه���ا 9 حمط��ات مملوكة لقط��اع الب��رتول و23 حمط���ة مملوك��ة للقطاع 
اخلا�ص و17 حم��ط���ة م�س��اركة بني �س��ركة برتوج��ا����ص والقط��اع اخل���ا�ص 
واملح��لي���ات ، وق���ام اأ�سط���ول �سي���ارات برتوجا����ص بنق���ل 7% م���ن اإجمالى 
الأ�سطوانات املعبئة ، وبل���غ عدد مراكز التوزيع على م�ستوى اجلمهورية 

3092 مركز توزيع منها 183 مركز توزيع تابع ل�رشكة بوتاجا�سكو .

�سيانة واإ�سالح الأ�سطوانات
مت �س���خ ح���والى 9ر3 ملي���ون اأ�س����طوانة ج���ديدة وم�س���ت�سلح�ة لل�س�وق 
وذلك للمح�افظة على احل��الة الفني����ة لاأ�س���طوانة املت������داولة لتاأم���ني 

الت����داول وال�س���تخدام.

شـركـة
الغازات البتـرولية

شركـة الغازات البتـرولية

h.office@petrogas.com.eg  

تـــاريخ التـأسيس : تاأ�س�ست عام 1978. 
النشـــاط اإلنتاجى : تلبي���ة احتياجات ال�سوق املحلى من منتج البوتاج���از ويتمثل ن�ساطها فى توفري 

وتخزين وتعبئة وت�سويق البوتاجاز.
العنـــوان : �س���ارع )90( اجلنوبى قطعة رق���م )336( القطاع الثالث - التجمع اخلام�ص اأم���ام كونكورد بازا مول 

بجوار مبنى بنك م�رش .
تليفون  : 26735800-26735801-26735802                فاكــس : 26735701- 26735707                   الخـط السـاخن : 19096 
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التفتي�ش الفنى
مت موا�سل���ة الطفرة ف���ى اأعمال التفتي�ص الفنى عل���ى ال�سهاريج حيث 
مت التفتي����ص على 21 �سهري���ج بوتاجاز، و4 �سهاريج مي���اه و14 �سهريج 
ه���واء، كما مت اإج���راء التفتي����ص الفنى بور����ص ال�رشكة ف���ى الأ�سكندرية 
وم�سط���رد والقطامي���ة عل���ى املقط���ورات ال�سهريجي���ة التابع���ة لع���دد 
م���ن ����ركات النقل والتوزي���ع، بالإ�صاف���ة اإلى فح�ص خط���وط البوتاجاز 

والإطفاء بجميع مواقع ال�رشكة.

مشروعات الموازنة االستثمارية
بل���غ اجمال���ى املن����رشف الفعلى عل���ى امل�رشوع���ات ال�ستثماري���ة 8ر207 
ملي���ون جنيه ن�سبة تنفيذ 103% وذل���ك على م�رشوعات الأمن ال�سناعى 

وخدمات الإنتاج واأعمال الحال والتجديد ومظات تعبئة البوتاجاز.

تطوير مصانع الشركة
مت عق���د اتفاقي���ة خدم���ات فني���ة م���ع �رشك���ة برتوج���ت لتطوي���ر م�سانع 
القطامي���ة وم�صط���رد واأ�صي���وط وقوي�صن���ا ومت البدء فى تطوي���ر م�صانع 

الأ�سكندرية وطنطا .

منظومة تحديث وتطوير قطاع البترول
 ERP م�رشوع اإدارة الأ�سول واملوارد

 ERP مت النته���اء م���ن املرحل���ة الأولى م���ن م����رشوع اإدارة الأ�سول وامل���وارد
بالتن�سيق مع املخت�سني بالهيئة امل�رشية العامة للبرتول و�رشكة اإنبى.

 SCADA System م�رشوع
مت حتدي���د متطلب���ات تطبي���ق نظ���ام SCADA System ل�سم���ان التحكم 

واملراقبة على جميع العمليات بال�رشكة.

E-Finance م�رشوع
اإى ف���اينان����ص ل�ستح���داث منظوم���ة  مت التعاق���د م���ع �رشك���ة 

متكامل���ة تعم���ل عل���ى تنظي����م ومراقب�����ة عملي���ات توزيع 
البوتاج���از ، وج�����ارى درا�س���ة وتقييم املنظوم���ة للوقوف 

على طريقة العمل بها.

منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 
حتر����ص برتوج���ا����ص على تنفي���ذ �س��يا�سة قط����اع البرتول ب�س���اأن اللتزام 
ال�س���ارم باإج���راءات ال�سام�ة وال�سح���ة املهنية وحماي���ة البيئة وتوف��ري 
بيئ���ة عم���ل اآمن������ة للك���وادر البرتولي���ة ت�ساعدهم ف���ى اإجن���از مهام��هم 

وحت�افظ على املعدات واملن�ساآت وم��ن اأه���م هذه الإجراءات:
• تطبي���ق منظومة اإدارة �سامة العملي���ات واإعادة تقييم لإدارة املخاطر 
وم���ن ثم حتلي���ل النتائ���ج وتقييمه���ا وحتقيق املزي���د من ال�سيط���رة على 

املخاطر .
• تنفي���ذ اأعمال امل�سح باأجهزة الليزر واإعداد خرائط ثاثية الأبعاد مبوقع 
القطامي���ة واإع���داد املخط���ط التف�صيل���ى ل�صبكة اخلط���وط والأجهزة 

�سمن درا�سة HSE متهيداً ل�ستكمال باقى مواقع ال�رشكة.
• اإعداد دليل �سامة خا�ص بال�سائقني التابعني لل�رشكة وللمقاولني.

• ا�ستكم���ال منظوم���ة اإدارة املقاول���ني ورقمن���ة ال�ستجاب���ة لعملي���ات 
الطوارئ.

• اإح���ال وجتديد معدات اأجهزة الإنذار بالتعاون مع �رشكة �سان م�رش مع 
مراعاة ت�سمني الرقمنة فى كافة الأعمال وبكافة مواقع ال�رشكة.

• حتقيق حوالى 3ر17 مليون �ساعة عمل اآمنة خال العام.

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

• تطه���ري وتعقي���م جمي���ع مواق���ع برتوجا����ص و�سياراته���ا، وال�سي���ارات 
امل�ستاأجرة من الغري .

• اإنتاج كحول وجيل مطهر 
بكمي���ة 7020 ل���رتاً م���ن اإدارة 

املعامل مبنطقة م�سطرد .

تطويـــر ورفـع كفاءة 
منظـومة توفيــر البوتاجـــاز
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نتـائج اأعمال �رشكات بتـرول القطـاع العام خـالل عام 2021/2020

انعق�������دت اجلمعي����������ة الع��������ام���ة ل�س���������رك���ة الغ�������������ازات الب����رتولي������������ة برئا�س����������ة 
املهند����ص ط����ارق املا وزي���ر البرتول والرثوة املعدني���ة بت���اريخ 2021/9/13 للنظر فى 
قائم����ة املركز املال����ى لل�رشكة ونتائ���ج اأعمالها وتق�ري���ر مراقب�ى احل�ساب���ات عن الع�ام 
املال���ى 2020/ 2021 ، وق���د مت اعتم���اد القوائ���م املالية ع���ن ال�سنة املالي���ة املنتهية فى 
2021/6/30، كما مت اعتماد �رشف الأرباح للعاملني واعتماد العاوة الدورية امل�س�تحقة 

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

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
 - بلغ�ت ك�مية املبيعات من الغاز ال�سائل 801ر3 مليون طن خال 

العام.
- بلغت قيمة املبيعات واخلدمات املباعة 02ر22772 مليون جنيه 

خال العام بزيادة ن�سبتها 2% على العام ال�سابق . 
- بلغ����ت الأرب����اح القابل����ة للتوزي����ع 06ر27 ملي����ون جنيه خال 
الع����ام  بزيادة ن�سبتها 13% على امل�ستهدف ، و23% على العام 

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

ال�سائل وبيعها واإ�ساحها  .

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

8ر51001ر1025�صافى الأ�صول الثابتة
3142ر234م�رشوعات حتت التنفيذ

7ر3360ر466باقى الأ�صول غري املتداولة
5ر51504ر1726جمموع الأ�سول غري املتداولة )1(

2ر41803ر1960الأ�صول املتداولة )2(
7ر93307ر3686اإجمالى الأ�سول )2+1(

حقوق امللكية
5ر2807ر856راأ�س املال املدفوع

9ر2649ر650احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة
4ر41457ر1506جمموع حقوق امللكية )3(

4ر250ر71اللتزامات غري املتداولة )4(
9ر31799ر2109اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

7ر93307ر3686

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

5ر0222329ر22772املبيعات / الإيرادات

61ر12595ر3208القيمة امل�صافة ال�صافية

67ر2931ر139�صافى الربح قبل خ�صم �رشائب الدخل

0ر0622ر27الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�ص قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(

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

أهم نتائج األعمال
• قامت ال�رشكة خـالل العام بنقل حوالى 60 مليـــون طن مــن اخلـــام 
واملتكثفـــات واملنتجات البرتوليـــــة والبــوتاجـــاز بواقع 28 مليون طن 

خـام ومتكثفات ، و 8ر31 مليون طن منتجـــات برتولية وبـــوتاجاز.
• بلغ اإجمالى الإيرادات التىحتققت حوالى 8ر2 مليار جنيه .

النشاط االستثمارى
بلغـــت جملـــة ال�ســـتثمارات املنفـــذة مـــن م�رشوعـــات اخلطـــة والحـــالل 

والتجديد خالل العام حوالى 7ر1 مليار جنيه.

مشروعات تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة
• مت النتهــــاء مـــن تنفيـــذ خـــــط 26 بو�سة بطـــول 5ر3 كم بهدف 
ربطــــــة حمطــــــة التدفيع بـــ�رشكة �سونكر مع خـــط ال�سخـــنة / 

التبني 24 بو�سة.
• ج���ارى العم���ل على تنفي�����ذ م�رشوع رب���ط ال�شبك���ة القومية خلطوط 
البوتاجـــاز بت�سهيـــالت �رشكة UGD مبين���اء دمياط بهدف تع���دد م�شادر 
ا�ستالم البوتاجـــاز امل�ستورد وزيادة اإمكانيات املنـــاورة لل�سبكة القومية 
خلط���وط البوتاجاز وذل���ك بالربط على ميناء دمي���اط وتخفيف ال�شغط 

على ميناء الإ�سكندرية .

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

شـركـة أنابيب البتـرول

تــــاريخ التـأسـيـــس: تـــاأ�س�ست عام 1962. وبـــــداأت ال�رشكـــــة ن�ســـاطها بـــــراأ�س مـــــال 
5 مليون جنيه ثم بلغ عام 2020/2019 حوالى 5ر3 مليار جنيه .

نشاط الشـــركة: اإن�شاء خطوط الأنابيب وملحقاتها من حمطات الدفع وم�شتودعات التخزين 
مبناطق اجلمهورية املختلف���ة و�شيانتها وت�شغيلها والقيام بكافة الأعمال اخلا�شة بنقل وتخزين 
وت�سليـــم الزيت اخلام واملنتجات البرتولية والبوتاجاز مـــن مناطق الإنتاج اإلى معامل التكرير والت�سنيع 

ثم اإلى مناطق ال�ستهالك فى كافة اأنحاء اجلمهورية.
العنــــوان: �ش���ارع �رشكات البرتول - م�شطرد - قليوبية .         

تــليـفون: 22545726-22545727                         فـــاكس : 22500954                                ص . ب : 1104  القليوبية   
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• ج���ارى تن��في���ذ م����رشوع رب���ط ال�شبك���ة القومي���ة خلط���وط املنتج���ات 
البرتولي���ة بت�شهي���ات �رشكة م����رش للبرتول مبين���اء بور�شعي���د ، لتدفيع 
املـــازوت )منخف�ـــس الكربيت( مـــن بور�سعيـــد اإلى �رشكات م�ـــرش للبرتول 

والتعاون وموبيل بال�سوي�س .
• ج���ارى تن��فيذ حمط���ة لتخ��زي���ن وت�دفيع اخل�����ام واملنت��ج���ات البرتولية 
بتو�شع���ات حمطة ال�شخن���ة لتعظيم ال���دور املحورى ملوان���ئ ال�شخنة 

لزيادة ال�سعة التــخزينيــة .
• م����رشوع اإن�ش���اء خ���ط منتجات مي���دور/ احلمرا وعنرب طلبم���ات ب�رشكة 
ميدور ملواكبة اأعمال تطوير ت�سهيالت ميناء احلمرا اأحد العنا�رش الداعمة 
لتحويـــل م�رش ملركـــز اإقليمى لتداول البـــرتول والغاز وتلبيـــة الحتياجات 
امل�شتقبلية مل�رشوعات التكرير والبرتوكيماويات مبدينة العلمني اجلديدة، 

مشروعات اإلحالل والتجديد
�نتهت �رشك��ة �أنابيب �لبرتول م��ن تنفيذ عدد م��ن م�رشوعات �إحالل 

وجتديد ورفع كفاءة عدد من �خلطوط من �أهمها:
• اإحـــالل وجتديد خط منتجات طنطا/ املحلة بطول 35 كم لتاأمني ورفع 

معدلت نقل املنتجات البرتولية من طنطا اإلى م�رش للبرتول ب�ساوة  .
اإحـــالل وجتديـــد 4 م�شتودع���ات منتج���ات برتولي���ة مبحط���ات طنط���ا   •
وال�سوي�ـــس وكفـــر الـــدوار وم�سطرد بهـــدف تاأمـــني ال�سعـــات التخزينية 

للخام واملنتجات البرتولية مبناطق ال�رشكة.
ومن �أهم �مل�رشوعات �جلارى تنفيذها خالل �لعام �ملالى �حلالى : 

• اإحـــالل وجتديـــد جـــزء من خـــط �سقـــر / م�سطـــرد مـــن الزعفرانة حتى 
اأبوالـــدرح بطـــول 40 كـــم لتاأمني ورفع معـــدلت نقل اخلام مـــن �سقر اإلى 

ال�سوي�س وم�سطرد.
• اإحـــالل وجتديد خط 12 بو�ش���ة لنقل املازوت م���ن اأ�شيوط حتى حمطة 

كهرباء الوليدية بطول 10 كم .

• اإحـــالل وجتديـــد جزء من خـــط 12 بو�شة منتجات التب���ني/ اأ�شيوط اإلى 
قطر 16 بو�سة بطول 75 كم .

• اإحالل وجتديد 4 م�شتودعات مبحطات طنطا وال�شوي�س وم�شطرد.
• اإحـــالل وجتديـــد 11 طلمبة م�شاع���دة ورئي�شية مبحط���ات تدفيع اخلام 

واملنتجات البرتولية والبوتاجاز.

مشروعات رفع الكفاءة
انتهـــت ال�رشكة من اإن�ســـاء خط 26 بو�سة من م�ستودعات جابكو حتى 
عنـــرب الطلمبـــات ب�سقر بطول 5ر1 كم لتدفيع اأن���واع خمتلفة من اخلام 
فىنف����س الوق���ت لتلبي���ة احتياجات �رشك���ة امل�رشية للتكري���ر مب�شطرد 

وم�شفاة تكرير اأ�شيوط .
ومن �أهم �مل�رشوعات �جلارى تنفيذها خالل �لعام �ملالى �حلالى :

• م�ش�����روع ازدواج خ���ط 16 بو�ش��ة مع��زول من املنيا حتى اأ�شيوط بطول 
140 ك���م للوف���اء بالحتياج���ات امل�شتقبلية مل�شفاة تكري���ر اأ�شيوط من 
البرتول اخلام م���ن ميناء ال�شخنة اإلى التبني ومنها اإلى اأ�شيوط ، وكذلك 
نق���ل الإنت���اج امل�شتقبلىم���ن املنتج���ات البرتولي���ة ل�رشك���ة اأنوب���ك اإلى 

حمافظات �شمال ال�شعيد .
• اإن�ســـاء خـــط 16 بو�ســـة من م�سطـــرد حتى بنهـــا بطـــول 52 كم لرفع 
معدلت تدفيع املنتجات البرتولية من منطقة الدلتا اإلى م�سطرد ومنها 

اإلى ال�سوي�س .
• ازدواج خـــط قطر 12 بو�سة بطول 20 ك���م لربط خط التبني / اأ�شيوط 

مب�شتودع التعاون للبرتول باملنيا.

التميز فى مجال نقل وتخزين وتوزيع 
البترول ومنتجاته
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• اإن�ســـاء حمطـــة لتخزيـــن وتدفيع اخلـــام واملنتجـــات البرتوليـــة باأر�س 
القومية اجلديدة بالتبني .

مشـــروعات الشـــركة للمســـاهمة فىتنفيذ الخطة القومية إلنشاء 
الطرق ومشروعات النقل بالتنســـيق مع الهيئة الهندسية للقوات 

المسلحة
• تعديـــل عـــدة م�ســـارات علـــى خطـــى �سقـــر/ ال�سوي�ـــس و�سقـــر/ 
 القطاميـــة بطول اإجمالى20 كم اإلـــى خارج تو�سعات ميناء ال�سخنة.
• تعدي���ل م�شار وحماية اخلطوط بط���ول اإجمالى21 كم مب�شار القطار 

الكهرباى ال�رشيع .
• تعدي���ل م�شار وتاأمني اخلط���وط مب�شار تو�شعات الطري���ق الدائرى من 

حمور ال�سمرات حتى حمور املريوطية بطول 12 كم .
• تعديـــل م�ســـار وتاأمني 5 خط���وط خ���ام ومنتجات بتو�شع���ات حماور 
)الأ�سمـــرات – �سعـــد زغلـــول – جنيب حمفوظ - املع���ادى – اخل�سو�س – 

املريوطية( وربطها بالطريق الدائرى باإجمالى طول 25 كم .
8 ك���م مبح���ور التعم���ر  • تعدي���ل م�ش���ار وحماي���ة اخلط���وط بط���ول 

بالإ�سكندرية.
• تعديـــل م�ســـار خط خام �سقر / ال�سخنـــة / م�سطرد بطول 25 كم 
مبنطق���ة ����رشق القاهرة للخ���روج مب�شار اخل���ط اإلى مناطق اآمن���ة بعيداً 
ع���ن التعار�شات مب�شارات مرتو النف���اق والطرق والكبارى واأنفاق امل�شاة 

مبحطة عدلى من�شور ونفق ال�شام وج�رش ال�شوي�س  .
• تعديـــل م�ســـار جـــزء مـــن خـــط 10 بو�ســـة بوتاجـــاز الهايك�ستـــب / 
القطاميـــة بطـــول 5ر4 ك���م املتعار����س مع تو�شع���ات الطري���ق الدائرى 
مبنطق���ة مطار القاه���رة لتاأمني �شبك���ة خطوط نقل البوتاج���از واإزالة 

التعار�س مع م�رشوعات اخلطة القومية للطرق والكبارى.

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
مت �النتهاء من تنفيذ:

• توريـــد وتركيب 4 طلمبات اإطفاء مبحرك ديزل وطلمبتني جوكى ملحطتى 
ال�سهيد على جمال واملك�س .

• توري���د �شيارت���ني اإطفاء ثقيلة ملنطقت���ى القاهرة والبح���ر الأحمر وخليج 
ال�سوي�س .

• تطويـر وحتديث واإن�ساء 4  اأنظمة اإنذار واإطفاء اآلى لعنابر الطلمبات الرئي�شية 
وامل�شاعدة مبحطات بور�شعيد واأبو �شلطان والزعفرانة والعني ال�شخنة .

• اإن�ساء 3 خزان مياه اإطفاء مبحطات املك�س وبنها وطنطا .
ه���ذا بالإ�شاف���ة اإل���ى م����رشوع اإع���داد درا�ش���ة حال���ة ال�شام���ة للعملي���ات 

الت�شغيلية مبوقع املك�س .

مشروعات تدفق المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
جارى تنفيذ م�رشوع اإن�شاء مركز التحكم القومى ل�شبكة خطوط 
نق���ل اخلام واملنتجات البرتولية ونظ���ام املراقبة والتحكم والك�شف 
املبك���ر ع���ن الت�رشي���ب باخلطوط  وذل���ك به���دف املراقب���ة والتحكم 
املركزى فىاخلطوط وحمطات التدفيع وامل�شتودعات وباقى مكونات 
الن�شاط ، وكذلك تاأم���ني خطوط الأنابيب �شد الت�رشيب والتعديات 
وزيادة �رشعة ودقة اكت�شاف اأماكن التعدى على �شبكة اخلطوط مما 
ي�شاهم فىتاأمني العمليات الت�شغيلية ودعم و�رشعة اتخاذ القرار .

نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية
مت تنفيـــذ خطة تدريب تخ�س�سيـــة للعاملني فى كافة الأن�سطة املتعلقة 
بتنفيذ و�شيان���ة وت�شغيل ال�شبكة القومية خلط���وط الأنابيب وال�شامة 
وال�سحـــة املهنيـــة ، حيـــث قامـــت ال�رشكة خـــالل العام بتدريـــب 1263 من 

العاملني بال�رشكة .
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نتـائج �أعمال �رشكات برتول �لقطاع �لعام خـالل عام 2021/2020  

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان

3ر52654ر2827املبيعات / الإيرادات
5ر61861ر1860القيمة امل�صافة ال�صافية

6ر7242ر228�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل
0ر8131ر134الأرباح القابلة للتوزيع

ملخ�س نتائج الأعمال
)القيمة باملليون جنيه(

انعق��������دت اجلمعي�������ة الع����امة ل�ش����رك���ة اأنابي��ب البت�رول برئا�ش��������ة املهند�س طارق املا 
وزيــــــــــر البتـــــــــرول والـــروة املعدنيـــة  بتـــاريـــخ 2021/9/13 للنظر فى قائم����ة املركز املال�ى 
لل�رشك���ة ونتائ���ج اأعمالها وتق�ري���ر مراقب�ى احل�شابات عن العام املال���ى 2020 / 2021 ، وقد 
مت اعتم���اد القوائ���م املالي���ة عن ال�شن���ة املالي����ة املنتهية ف���ى 2021/6/30 ،كما مت اعتمــاد 
�ســـــرف الأربـــــــاح للعاملني واعتمــاد العـــالوة الدورية امل�ســتحقة لهم عـــن ال�سنة املالية 

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

أهـم المؤشـرات الرئيسـية 
- بلغـت كـمية الزيت اخلام واملنتجات البرتولية املنقولة خالل العام 716ر6  

مليون طن/كم بزيادة ن�سبتها 8٪ على امل�ستهدف .  
- بلغت كمية البوتاجاز املنقولة خالل العام  7ر734 مليون طن/كم بزيادة 

ن�سبتها 9٪ على امل�ستهدف  ، 5٪ على العام ال�سابق.
- بلغـــت قيمـــة ماح�سلـــت عليـــه ال�رشكـــة مـــن اأجـــور النقـــل والتخزيـــن 
والت�شلي���م واخلدم���ات املباع���ة الأخرى خ���ال العام 5ر2827 مليـــون جنيـــه 

بزيــــادة ن�سبتها 9٪ على امل�ستهدف ، 7٪ على العام ال�سابق.
- بلغـــت الأربـــاح القابلـــة للتوزيع خالل العـــام 8ر134 مليون جنيـــه بزيادة 

ن�سبتها 125٪ على امل�ستهدف ، 3٪ على العام ال�سابق.
• يتمثل ن�شاط ال�ش���ركة فى تخزين ونقل وت�شليم الزيت اخلام واملنتجات 
البرتولي���ة والبوتاجاز حل�شاب هيئة البت���رول من مناطق الإنتاج اإلى معامل 
التكريـــر والت�سنيـــع ثم اإلى مناطق ال�ستهالك فـــى اجلمهورية مقابل اأجر 

نقل حت�شل عليه من هيئة البرتول.

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان

9ر14483ر4988�صافى الأ�صول الثابتة

8ر51567ر2906م�رضوعات حتت التنفيذ

9ر7185ر208باقى الأ�صول غري املتداولة

6ر36237ر8103جمموع �الأ�صول غري �ملتد�ولة )1(

4ر31395ر2254الأ�صول املتداولة )2(

0ر67633ر10357�إجمالى �الأ�صول )2+1(

حقوق �مللكية
8ر53466ر4481راأ�س املال املدفوع

9ر7797ر850احتياطيات واأرباح )خ�صائر( مرحلة

7ر24264ر5332جمموع حقوق �مللكية )3(

1ر8865ر788اللتزامات غري املتداولة )4(

2ر62503ر4236اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق �مللكية 
و�اللتز�مات )5+4+3(

0ر67633ر10357

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(
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أهم نتائج األعمال
• بل���غ اإجمالى كمية املبيعات من امل���واد البرتولية والكيماويات وخالفه  

9ر5 مليون طن .
• بلغ اإجمالى الإيرادات 5ر48 مليار جنيه.

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

• بلغ���ت كمية املبيعات من املنتجات الرئي�س���ية 9ر4 مليون طن، بلغت 
قيمتها 5ر39 مليار جنيه .

أهم منتجات الشركة
• ب�ل��غ���ت كمي���ة املبي��ع���ات من البنزي���ن باأن��واع���ه ح����وال���ى 5ر1 م�لي�ون 
ط���ن حيث حققت كم��ية املبي�ع��ات من بن���زي���ن 95 اأوك��تني 30 األف ط��ن 
مقاب���ل 19 األ���ف طن العام ال�س���ابق وبلغ��ت كمي������ة املبيع��ات من ب�نزين 
92 اأوك���ت���ني 516 األ���ف طن وبلغ���ت كمية املبيعات من بنزي���ن 80 اأوكتني 

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

• بلغت كمية املبيع��ات من املازوت 155 األف طن.
• بلغت كمية املبيعات من الزيوت 91 األف طن.

تـاريخ التـأســيس : تاأ�س�ست عام 1934. 
نشــــاط الشـــركة: اإم��داد خمت�لف قط��اعات الدولة باملنتجات البرتولية ووقود املحركات وزيوت التزييت وتقدمي 

خدماتها املتميزة فى حمطات ال�رشكة املنت�رشة فى جميع حمافظات اجلمهورية.
العنـــــــــوان: دار التعاون للبرتول - 94 �سارع الق�رش العينى - القاهرة .  

 تليـــــفون : 27951900 - 27951800                  فــــاكس : 27958252 - 27920916 

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

شـركـة التعاون للبتـرول
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• بلغت ح�سة ال�س�ركة فى ال�سوق العام للزيوت 21٪ مقابل 18٪ العام ال�سابق.
• بلغت قيمة املبيعات من الكيماويات 3 مليار جنيه.

تموين السفن
• بلغت كمي�ة مبيع��ات منتجات متوين ال�س�����فن 200 األف طن  )59 األف 

طن �سولر بنكر و141 األف طن مازوت بنكر(.

االستثمارات 
مت حتقي���ق اخلط���ة ال�س���تثمارية بن�س���بة 99٪ من امل�س���تهدف حيث ب�لغ 

اجمالى ال�ستثمارات املنفذة 443 مليون جنيه وبيانها كالتالى:
122 ملي���ون جني���ه مل�رشوع���ات الإح���الل والتج���دي���د ، 184 ملي���ون جنيه 
لإن�س���اء م�س�����تودعات تخ�زين، 32 ملي���ون جنيه لإقامة حمطات خدمة، 
60 ملي���ون جني������ه مل�س�����روعات الأم���ن ال�س���ناعى وحم�اي���ة البيئ���ة ، 17 
ملي�����ون جنيه لتطوير وحت���ديث اأجه���زة احل��ا�س������ب الآلى ، بالإ�سافة اإلى 

28 ملي���ون ج�نيه ل�رشاء �س��يارات �سه��ريج��ية.

السالمة والــصحة المهنية وحماية البيئة
ح�سل���ت ال�رشك���ة عل���ى �سه���ادات النظ���ام الإدارى لل�سالم���ة وال�سحة 
املهني���ة )اأيزو 45001( ل� 13 موقع ومت عمل 9 درا�سات لتقييم الأثر البيئى 
واإج���راء عدة برامج تدريبي���ة لزيادة الوعى لدى العامل���ني بقواعد واأ�س�س 
ال�سالمة وال�سحة املهنية واحلفاظ على البيئة ، وتلتزم ال�رشكة بكافة 
القوان���ني والتعليم���ات اخلا�سة بالبيئة وتنفيذ الإج���راءات الحرتازية من 
خالل احلفاظ على قواع���د التباعد الجتماعى و�رشاء الكمامات الواقية 
وتوف���ر مواد ومع���دات التعقيم الالزم���ة وتعقيم وتطه���ر مواقع العمل 

ب�سفة م�ستمرة.

ريادة فى تسويق

المنتجات البترولية والزيوت
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شركـة أنـابيب الـبترول

2021/20202020/2019البيـــــــــــــــــان
3ر4855350125املبيعات / الإيرادات

0ر13131516ال�صادرات
3ر92853ر2824القيمة امل�صافة ال�صافية

9ر7208ر106�صافى الربح قبل خ�صم �رضائب الدخل
3ر8145ر178الأرباح القابلة للتوزيع

)القيمة باملليون جنيه(ملخ�س نتائج الأعمال

نتـائج اأعمال �رشكات برتول القطاع العام خـالل عام 2021/2020  

انعق���������دت اجلم�عي�������ة الع���ام��������ة ل��س����رك���ة التع���������اون للب����ت������رول برئ���ا�س���������ة 
املهن����د�س طارق املال وزي�������ر البت������رول والرثوة املعدنية  بت����اريخ 2021/9/21 للنظر 
ف���ى قائمة املرك���ز املالى لل�رشكة ونتائ���ج اأعم���الها وتق����رير مراقب������ى احل�س����ابات 
ع���ن الع������ام املال��ى 2021/2020، وق���د مت اعتماد القوائم املالية ع���ن ال�سنة املالية 
املنتهي���ة فى 2021/6/30، كما مت اعتماد �رشف الأرباح للع���املني واعتماد العالوة 

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

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

خالل العام 9ر5 مليون طن  .
- بلغت قيم���ة املبيعات واخلدمات املباع���ة 48553 مليون جنيه 

خالل العام .
- بلغت قيمة ال�سادرات ما يعادل 1313 مليون جنيه .

- بلغ���ت الأرب���اح القابلة للتوزي���ع خالل الع���ام 8ر178 مليون جنيه 
بزيادة 23٪ على العام ال�سابق.

• يتمثــــل ن�ســـاط ال�رشكـــة فـــى ت�سـويـــق املنتـــجـــات البرتوليـة 
والزي����وت املعدنية والكيم����اوي��ات والغ�����از الطبيعى ف�ى ال�سوق 
املح�ل���ى ، بالإ�ساف���ة اإل���ى متوين ال�سف���ن فى موان���ئ اجلمهوري�ة 

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

2021/6/302020/6/30البيـــــــــــــــــان
1ر61675ر1990�صافى الأ�صول الثابتة

9ر6505ر787م�رضوعات حتت التنفيذ
0ر32834ر2707باقى الأ�صول غري املتداولة

0ر55015ر5485جمموع الأ�صول غري املتداولة )1(
7ر135342ر22370الأ�صول املتداولة )2(

7ر640357ر27855اإجمالى الأ�صول )2+1(
حقوق امللكية
9ر8873ر1279راأ�س املال املدفوع

3ر467ر87متويل م�رضوعات ا�صرتاتيجية مر�صملة
7ر41307ر1420احتياطيات واأرباح اأو )خ�صائر( مرحلة

9ر62248ر2787جمموع حقوق امللكية )3(

3ر20022235اللتزامات غري املتداولة )4(
5ر2306635873اللتزامات املتداولة )5(

جمموع حقوق امللكية 
واللتزامات )5+4+3(

7ر640357ر27855

ملخ�س قائمة املركز املالى
)القيمة باملليون جنيه(
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 يترك طبقة حماية من االتربة لفترة طويلة... يستعيد اللون االسود لالطارات لتعود كالجديدة
 يساعد في الحفاظ علي االطارات من التشقق و البهتان 

منظف ومفحم الكاوتش





RECORD              HOLDER




